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 اذا التغريات يف التوازنات والتسويات اإلقليمية والعاملية؟مل

 إشكاليات العالقة بني الداخلي والخارجي

 ⁕صطفىد.اندية م
 مقدمة:

اابت تملة بعد االنتختغريات احملاصل الاعتادت األوساط السياسية واإلعالمية والفكرية عرب أرجاء العامل أن تركز االهتمامات على مف
م النظالتنافسات حول  ملي، وعلىم العاالرائسية، أو التشريعية يف بعض الدول، وخاصة القوى العظمى والكربى املهيمنة على توازانت النظا

 اإلقليمية ويف داخلها.
ة احلزبية والسياسي التوجهات أصحاب وهي يف نفس الوقت دول تقدم بعضها ونفسها كقوى دميقراطية يتم فيها تداول السلطة سلمًيا بني

لدولة ختتلف ابختالف اية قات جغرافلى نطاوالفكرية املتنوعة، كذلك هي دول متتد آاثر عمليتها الدميقراطية إىل اخلارج بصورة أو أبخرى، وع
 املعنية، قوة عظمى أو كربى أو إقليمية.

نية أو الف األقاليم املعهداف ابختع واألوهذا االهتمام من جانب األوساط السياسية واإلعالمية والفكرية املختلفة، وإن اختلفت الدواف
 يف الرائسات سية، تتأثر ابلتغريراطية مؤسنظم دميق اخلارجية، ولو يفأن توجهات السياسات  -األول: يعين أمرين أساسينيالقضااي العاملية املعنية، 

ية البد أن عاد عاملية وإقليمدول ذات أبذه الهلأن االسرتاتيجية اخلارجية  -الثاين وتطبيق أدوراها الدستورية يف صنع وتنفيذ السياسة اخلارجية.
 السلمية واملسلحة على حد سواء. على األزمات والقضااي العاملية، -بقدر ما وبصورة ما-تنعكس 

ة الدولية و الدراسات النظميملقارنة أرجية اورغم أن هذين األمرين يبدوان من البديهيات أو من املعروف ابلضرورة يف دراسة السياسات اخلا
طر الداخلية القته بطبيعة األع هم هو ماواأل إال أنه يظل دائًما السؤال التايل قائًما: ما قدر التغري الذي سيحدث وما اجتاهه وسرعته؟

 واإلقليمية للقضااي املعنية؟ 
 ولذا البد أن نستدعي للتفكري وجها آخر للعملة والذي يتلخص يف املقولة التالية:

غري يف لتومن مث ا-كربى فقط ظمى أو الوى العإن التغريات يف التوازانت والتسوايت اإلقليمية والعاملية ليس نتاًجا للتغري يف قيادات الق
رض فقدرة فواعلها على  ًضا، ومدىمية أيولكن يتحّدد قدر هذا التغري وحساابت املصاحل حوله بتأثري قوى داخلية وإقلي -توجهاهتا اخلارجية

 ى.الكرب  توجهاهتا حول كيفية حتقيق أهدافها، وحول حساابهتا للمكاسب واخلسائر مقارنة بنظائرها لدى القوى
 
 

                                                           

 لقاهرة.ارة للدراسات والبحوث ابر مركز احلضهرة. ومديجامعة القا –العالقات الدولية املتفرغ والرئيس األسبق لقسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية  أستاذ ⁕
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(1) 
ا خمتلفة اليت أتخذ أمناطً  ي العالقةجي. وهإشكاليات التفكري يف جانب من جوانب العالقة املركبة بني الداخلي واخلار  وتلخص هذه املقولة

 على مستوايت عدة، وعلى حنو ال يعطي أولوية مطلقة جلانب من العالقة على حساب اجلانب اآلخر.
ن ميف الدول الكربى  النتخاابتانتائج بمجيعها يف االهتمام الشديد  ويرجع التعدد يف أمناط هذه العالقة إىل أسباب عدة، وإن اشرتكت

 انحية، ويف التفكري آباثرها اخلارجية من انحية أخرى.
يف   لعظمى والكربى منهاضع القوى يل ومو وإذا كانت األمثلة من هذه النماذج واألمناط قد توالت ومل تكف، عرب مراحل تطور النظام الدو 

ن العامل العريب أكُّرًا هلا، وخاصة عاصرة وتذ مألكثر لعقود الثالثة األخرية منذ هناية احلرب الباردة تقدم لنا اخلربة والداللة اكل مرحلة، إال أن ا
يف  عقدة واملمتدة، أوملسلحة املاراعات واإلسالمي كان له حضور ظاهر يف قلب هذه العقود الثالثة؛ سواء من حيث التدخالت اخلارجية يف الص

ية بني األدوات الثقافو قتصادية، ة واالت اإلصالح أو الثورات السياسية واجملتمعية؛ وهي التدخالت اليت زاوجت بني األدوات العسكريعمليا
 سالمي.لعريب واإلعامل ااجملتمعية من انحية، كما استثمرت من انحية أخرى مصادر الصراعات اليت تذخر هبا تربة دول هذا ال

وان م املتحدة، حتت عنق أو األمو الشر ت اخلارجية كافة تلك األدوات فردايا أو مجاعياا، سواء من الغرب أولقد أودعت هذه التدخال
اعدي، داعشي، مني به )قاملته "احلرب العاملية على اإلرهاب"؛ وهو لألسف اإلرهاب الذي وصف ابإلسالمي وإن تنوعت أشكاله وطبائع

 إخل(. اين، تركي، جهادي...طالباين، محاسي، إخواين، حزب هللا، إير 
قد توالت على االقرتاب من هذه اإلشكاليات يف ثوهبا  -مخس سنوات منذ–وإذا كانت أعداد دورية قضااي ونظرات منذ تدشينها 

رامب للرائسة يف ، وإذا كانت البداايت يف هذه التقارير قد اقرتنت ابألسئلة عن آاثر جميء ت(1)"اجلديد" خالل العقد الثاين من األلفية الثالثة
، وخالل 2020قد تزامنا مع احلملة االنتخابية الرائسية األمريكية منذ أغسطس  (3)والعدد احلايل (2)أمريكا بصفة خاصة، فإن العدد قبل السابق

مارس قبل  6ة يوم بعد األزمة الطاحنة اليت شهدهتا مؤسسات الدميقراطية األمريكي 2021االنتخاابت، مث فوز ابيدن وتوليه السلطة يف أول 
 تنصيب ابيدن مباشرة.

                                                           

 انظر ملفات األعداد التالية من فصلية فضااي ونظرات: (1)
 .2017عاملية، العدد الرابع، يناير دوائر العامل اإلسالمي والتغريات اإلقليمية وال -
 .2017تعاضد أشكال املقاومة احلضارية، العدد اخلامس، أبريل  -
 .2017النظام العاملي للهيمنة بني التكيف والتغيري: خربات ومناذج مقاومة للدول، العدد السادس، يوليو  -
 .2018ثامن، يناير خرائط االخرتاقات والتهديدات اإلسرائيلية يف املنطقة العربية، العدد ال -
 .2018القرار األمريكي ابالعرتاف ابلقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة إليها ومقاومته، العدد التاسع، أبريل  -
 .2018شبكة التحالفات والتحالفات املضادة الراهنة يف املنطقة العربية، العدد العاشر، يوليو  -
 .2018ابعها،  العدد احلادي عشر، أكتوبر حال ومآل جمتمعاتنا بعد سبع سنوات من الثورات وتو  -
 .2019املنطقة العربية يف املؤمترات الدولية، العدد الرابع عشر، يوليو  -
 .2020تطور األوضاع السياسية يف العامل اإلسالمي، العدد السادس عشر، أبريل  -
 .2021مآالت عام من الشد واجلذب شرقًا وغراًب، العدد العشرون، يناير  -

 انظر أيًضا:
 . 2021وث، ة للدراسات والبحمركز احلضار  (: ما بعد اإلسالموفوبيا، حولية أميت يف العامل، القاهرة:2020-2010اجلديد يف حالة اإلسالم واملسلمني يف العامل ) -
 .2021مآالت عام من الشد واجلذب شرقًا وغراًب، العدد العشرون، يناير  (2)
 .2021، العدد الثاين والعشرون، يوليو 2021لنصف األول من املتغريات اإلقليمية والعاملية يف ا (3)
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واليت يغطيها ملف هذا العدد، تلك املقولة السابق طرحها  2021ومن مث كان البد أن يتجدد يف الذهن، خالل الشهور الستة األوىل من 
 عالًيا وما تفرع عنها من أسئلة.

لسياسة اخلارجية  توصيف ايفالتغري )هذا العامل اخلارجي وتقدم لنا خريطة موضوعات امللف ومضامينها عدة مناذج من التفاعالت بني 
 .ابة عن هذه األسئلةولة واإلجه املقللدول العظمى( وبني استجاابت وردود فعل فواعل إقليمية متعددة، على حنو قد يساعد على مناقشة هذ

(2) 
ية،  الرائسة األمريكللتغري يف الفعل تجاابت وردودابلنظر إىل موضوعات امللف، جند أنه ميكن تصنيفها يف ست جمموعات من مناذج االس

ادي، ولكن ثريه املنفرد األحأتيست نتاج دويل، لتبني أن احملصلة املبدئية هلذا التغري من أعلى النظام ال -ولكن بدرجات وأشكال خمتلفة-ومجيعها 
ية طاملا ضااي إقليمية وعاملقزانت حول ت وتوارة يف إدارة تسواينتاج تفاعله مع ردود الفعل واالستجاابت املختلفة لفواعل داخلية وإقليمية مؤث

 أاثرت التساؤل حول أثر تغري الرائسات األمريكية عليها.
حاالت هذا  شرتكة بنيصائص م، قضااي، أقاليم( بني جمموعة من النماذج، وكل منها يعكس خدوالوميكن تصنيف موضوعات امللف )

أ هو الصواب أو اخلط مية عن ماتقيـي ى. والتصنيف التايل تصنيف إجرائي وصفي ال حيمل أي أبعاد قيميةالنموذج وإن اختلفت يف خصائص أخر 
 لتقييم.اواعل املعنية هبذا جعيات للفواملر  أو لصاحل من وضد من. فكل منوذج ميكن أن يتم تقييم آاثره بطرق خمتلفة ابختالف املواقف السياسية

ت )مقاربة أو ى املقارانريب علالتد من انحيةلف بني مناذج متنوعة يستهدف أمرين منهجيني: وهذا التصنيف حلاالت موضوعات امل
ت مشرتكة يف التحداي ناك خصائص أن هاختالف( بني األطر الوطنية واإلقليمية املتنوعة عرب األمة والعامل. فرغم التنوعات املتعددة إال

 واالستجاابت.
لية شاملة عن كسرتاتيجية  رؤية ا واالنطالق حنو -بعد حسن فقهها-داث واملواقف والسياسات جتاوز تفاصيل األح ومن انحية أخرى:

 هذا النظام. قال يف رائسة قيادةري واالنتا التغمناذج مقاومة األمة احلضارية يف مواجهة التحدايت املتجددة من النظام العاملي الراهن وعلى رأسه
 وهذه النماذج هي:  

 نطي.أطل-ألوروالتحالف اروسيا(، وإدارة مشكالت  -الصني -)الوالايت املتحدة األمريكية وار اهليمنةمنوذج تداول أد( 1)
لوالايت صني وروسيا وبني ادا بني الجا جديويطرح هذا النموذج األسئلة التالية: هل يشهد النظام العاملي توجها إىل حرب ابردة أم انفرا

ألساس أم يرهتن ابقراطية األمريكية سسات الدمية املؤ رجح ابلرائسة األمريكية اجلديدة مقارنة ابلسابقة، وأبزماملتحدة؟ وهل يرهتن هذا االحتمال املتأ
 إلقليمية؟ة يف بعض األوضاع ات املفاجئلتغرياأيًضا بتوجهات الرائسة املمتد عرب عقدين تقريًبا يف كل من روسيا والصني؟ انهيك أيًضا عن بعض ا

ألوروبية )وخاصة لقيادات ابيعة اطأطلنطي؟ وأال تلعب -ل أدوار اهليمنة احملتملة على منط التحالف األوروكيف تؤثر مشكالت تداو 
الصني  التماسك يف مواجهة طلنطي إىلأ-وروالربيطانية( دورها أيًضا إىل جانب دور الرائسة األمريكية اجلديدة يف البيت األبيض؟ هل يعود األ

 يدات األخطر ألمن هذا التحالف؟وروسيا مًعا ابعتبارمها التهد
اصة لعريب اإلسالمي وخا العامل ه قضاايواألهم كيف ستؤثر هذه التغريات احملتملة على توزيع األدوار بني مجيع هذه القوى الكربى جتا

 حماوالت تسوية احلروب األهلية املندلعة يف مناطق عدة، وتصاعد عدوان وتوسع الكيان الصهيوين؟
 متجدد ومستفز للقيادة األمريكية وللتحالف الغريب: ( منوذج حتد   2)

أن  سات أمريكية، إالا عدة رائإدراهت ميثل هذا النموذج عدة حاالت متداخلة تتسم ابلصراع الصريح مع الوالايت املتحدة، وتواىل على
 الت.احلا نب هذهالستة أشهر األخرية منذ تويل ابيدن الرائسة قد شهدت تصاعد التحدي السياسي والعسكري من جا
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ة ني بتصنيفهم كجماعمن غري آهبض اليصعَّدوا من هجماهتم على األراضي السعودية وفتحوا جبهات مواجهة على أر  فاحلوثيون يف اليمن
 نووي.امللف ال فاوضاتإرهابية، تنبيًها منهم إلدارة ابيدن عن خطورة وضع حليفتها السعودية، ومساندة منهم إليران يف م

ت  الصمود ي )تصرحياالسياسو خل معركة إعادة التفاوض على امللف النووي أبسلحة التصعيد العسكري )املناورات( تد وإيران 
 واالهتامات(.

الن أتجيله بعد اع فيه )إعابإلسر  ويف مواجهة تردد إدارة ابيدنويف حني تستعد الوالايت املتحدة لالنسحاب من أفغانستان،  
؛ ألفغانية أم داعش؟(ااحلكومة  البان أمطاملسلح يف أرجاء أفغانستان )مل يتم حتديد املسؤل عن كثري منها:  ( تصاعدت أعمال العنف2021مايو

 النسحاب.عدم ا سواء لتحذير اإلدارة األمريكية من مغبة االنسحاب السريع أو لتهديد اإلدارة األمريكية من عواقب
ينيا، وتشهد قدين من سيطرة أرميد عن العما يز  يطرة على إقليم انغورنو كاراابخ بعديف هناية إدارة ترامب الس وأخريًا: استعادت أذربيجان

اثر عالقة مينيا، فهل ستمتد آب حليف أر  الغر عملية إحكام السيطرة وتقنينها مناورات بني القوى اإلقليمية املعنية: روسيا، إيران، تركيا، وبني
 ؟يا، وهي عالقة متأرجحة ومتوترة، على هذه القضيةاإلدارة األمريكية اجلديدة مع كل من روسيا وترك

 لصهيوين:احتالل الشعبية والعسكرية( ضد اال–( منوذج صعود متجدد للمقاومة الفلسطينية احلضارية )املدنية3)
اإلمارات، ة )ظم العربيبيع بعض النحني صفعت إدارة ترامب العرب مبا عرف بصفقة القرن، وما تال ذلك من هرولة تط 2020منذ يناير 

أن  لى هذا النحو؟ ورغمعفلسطينية ضية الالبحرين، السودان، املغرب( مع الكيان الصهيوين، تعاىل التساؤل من جانب احملبطني: هل انتهت الق
لة وفلسطني ية احملتالضفة الغرب القدس و يفلشاملة هلذه القضية إال أن جتدد املقاومة ا -خالل مائة يوم–إدارة ابيدن مل تعط األولوية يف برانجمها 

حية، هويد من انل  استكمال الت، يف مواجهة التصعيد العلين العدواين لالحتالل الصهيوين من أج1443رمضان  27، ومن غزة منذ 1948
 القضيةديدة استدعاء ريكية اجلة األموحصاد "معركة سيف القدس" ملواجهة خطة "حراس األسوار" الصهيونية من انحية أخرى، فرض على اإلدار 

زن القوى ن أثر اختالالت تواعهنزامية دية االالفلسطينية بني أولوايهتا، بل إن هذه املقاومة الشاملة املتجددة حتدت بقوة كل املقوالت التقلي
السرتداد  يين يقاوم شعب فلسطال لفلسطنينه ماز أاإلسرائيلية على القضية الفلسطينية واإلنذار مبوهتا. فلقد أعلنت هذه املقاومة للعامل -العربية

اف لنار أالعيب االلتفمنذ وقف او صاُد أرضه من االحتالل الصهيوين، فهو األساس واملنطلق وليس األدوار اخلارجية فقط! ولكن واجه هذا احل
 ا.م ملصاحلهض النظعليه لتصفيته من جديد أو لتقييد آاثره اإلجيابية وتغذية ما يكون له من آاثر سلبية وفق رؤية بع

 ( منوذج ما بعد الرضوخ لإلمالءات والضغوط الرتامبية وفق حساابت مصاحل آنية4)
احل من أجل حساابت مص امب؛ كل  ارة تر من أبرز حاالت هذا النموذج تطبيع اإلمارات والبحرين والسودان واملغرب مع إسرائيل يف ظل إد

 د صمود معركة سيف القدس؟ضيقة وآنية، فهل تواجه سياساهتا مأزقًا مع إدارة ابيدن، وخاصة بع
 األساليب الختالف يفامكمن  ألن إدارة ابيدن ليست أقل حفاظًا على أمن إسرائيل وقوهتا من إدارة ترامب، ولكن ابلطبع ال؛

 فازاتثر، ومن خالل قو ببطء أكآل ولواألدوات: سريعة وجذرية وفجة تفجر االعرتاضات أم تدرجيية هادئة متتص الصدمات وتقود إىل نفس امل
 خمملية من اخلطاابت الدبلوماسية املخدرِة.

حول من( وحول أزمات التيبيا، اليسوراي، ل)حول تسوية احلروب األهلية يف  -خارجًيا وبني الداخل واخلارج–منوذج التحالفات املركبة ( 5)
 (.ئرالبنان، اجلز  السودان،الدميقراطي واملدين الشعيب بعد ثورات املوجة األوىل والثانية من الربيع العريب )تونس، 
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.. هل دميقراطي يف العاملالتحول الو قانون هل وصول إدارة ابيدن، مبا أعلنته عن دعم التعددية ورفض العنصرية واحرتام حقوق اإلنسان وال
ستتغلب، كما حيدث  أمملاذا؟ و ى من؟ ستدفع بتسوية هذه احلروب واألزمات وفًقا للمبادئ املعلنة؟ كم من الضغوط تستطيع ممارساهتا؟ وعل

 دائما، حساابت املصاحل الذاتية على خطاابت القيم واملبادئ؟
رة بقوة يف هذه ليمية حاضى اإلقوكذلك القو  -وخاصة روسيا وأورواب-نطرح هذه األسئلة وحنن نرى أن أدوار القوى الكربى األخرى 

. فهل جمرايت األمور من داخل حا جلديدة؟ إلدارة األمريكية احساابت ا ري علىالت هذه النماذج تستطيع التأثاملشاهد؛ سواء سلمًيا أو عسكرايا
 أم إن الكواليس يف هذه احلاالت أكثر تعقيًدا؟ 

ل حساابت جبهة  يف مقابزب هللاأليست األزمة يف لبنان نتاجا إقليميا أيًضا حيث تتقاطع حساابت التحالف السوري اإليراين وح
ريكية ال تنفرد ، فإن اإلدارة األمالعسكرية مية أوة والوالايت املتحدة؟ وابملثل يف حاالت الصراعات األخرى سواء السلاملستقبل اللبنانية والسعودي

د يف ستقرار الوضع اجلدياه أن عدم شك فيابحلركة بل عليها التفاعل مع مجلة معقدة ومركبة من التحالفات بني أصدقائها أو أعدائها. فمما ال
سار اللييب االنتقايل تكررة اليت هتدد املياسية املمات السنظرًا الستمرار حتدايت مجاعة خليفة حفرت، وابملثل التأز  -املرحلة االنتقالية بعد اتفاق-ليبيا 

زمة ألدميقراطية أو املتالنظم غري رامب لتبرمته...إخل، هي نتاج تدخالت خارجية إقليمية لصاحل طرف أو آخر.. وهكذا. فهل انتهى عهد مساندة 
 دميقراطًيا يف املنطقة؟

 منوذج سياسات القوى اإلقليمية املتغرية أو املتأرجحة:( 6)
لية ى حنو يشري إىل عملبعض، وعلعضها ابشهدت التوجهات املصرية والرتكية والقطرية والسعودية منذ تسوية أزمة حصار قطر تغريات جتاه 

املقاومة يا وجتاه إسرائيل و جتاه ليب مثالً  ات احملتملة أبخرى واضحة يف السلوك املصريتصاحل متبادلة جارية ولو بصعوبة. واقرتنت هذه التغري 
لسؤال امجيعها أمثلة تطرح و التهدئة، و لتصعيد األمريكية والتأرجحات فيها ما بني ا–الفلسطينية. انهيك عن مؤثرات العالقات الرتكية األوروبية 

  كن إنقاذه؟رغبة يف إنقاذ ما ميبوصلة والدان للمناورة واستجاابت حمسوبة لتدعيم املصاحل؟ أم هو فق التايل: هل هذه التغريات أو التأرجحات نتاج
(3) 

ن مالرؤية عن اجلديد و ية جديدة أمريك تقدم أوراق امللف إجاابت للعديد من تلك األسئلة اليت يطرحها كل منوذج حول املوقف من رائسة
داخلي واخلارجي يف قة من الية العالأن نستخلص مالمح رؤية كلية اسرتاتيجية حول إشكال -ن تفصيلإمجااًل ودو –ورائها؟ وعلى حنو يساعد 

 املشهد الراهن منذ تويل ابيدن. 
 تتلخص بعض أهم مالمح هذه الرؤية يف اآليت:

روسيا(  –لصنياء )مثل دا( أو أعحلفاء للوالايت املتحدة )مثل أورواب-( متتلك القوى الكربى يف الشرق والغرب على حد سواء 1)
ك يف ظل عالقات فسية؛ وذلوة تناقعناصر قوة سياسية واقتصادية وعسكرية تستطيع أن تتفاوض على ضوئها مع الوالايت املتحدة من موقع 

ال يتوافق حىت اآلن  صفرية؛ ولذاىت اآلن ة بينها حملنافسااالعتماد املتبادل املعقدة اليت جتمع بني هذه األضالع األربعة للقوة العاملية، واليت ال جتعل 
وتؤدة  عود قوة صينية بدأباجعة، وصكية مرت منظرو النظام العاملي على وصف دقيق هليكله منذ هناية احلرب الباردة. ففي ظل هيمنة وقيادة أمري

ن فيه نظام عاملي حنله: هل ما كهذا   وصمود روسي سعًيا لدور عاملي جديد، تظهر أثواب جديدة للتحالف األورويب األمريكي العتيد. يف ظل
 مقابل التضحية يفلرأمسايل النظام أحادي أم متعدد؟ صراعي وحرب ابردة جديدة أم تنافسي تشاركي؟ احلفاظ على السالم الكبري وهيمنة ا

 ابلسالم الصغري عرب أرجاء العامل؟ 
يب ابيدن" مقارنة أو إدارته "أبسال كن عالجهميغربية مريكية للهيمنة الوأخريًا هل الرتاجع واخلبو يف القوة األمريكية العاملية ويف القيادة األ

 أبساليب ترامب؟ أم هو توزيع أدوار بني اجلمهوريني والدميقراطيني يف حتقيق نفس األهداف.
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ا جية، فإن انشغاهلار القوى اخل ة لصاحلذات النظم التسلطية اليت اعتادت أن تلعب أدوارًا إقليمي الدول الصغرى( ابلنظر ملا يسمى 2)
وارها ابت داخلها أو يف جج االنتخابنتائ بنتائج انتخاابت الرائسات يف القوى العظمى والكربى، وخاصة الدميقراطية، يكون أكرب من انشغاهلا

ية االنتقال ساابهتا عن كيفدة حلصغرى إعالدول ااملشابه هلا، فاألخرية نتيجتها معروفة مسبًقا؛ أما األوىل فال، وهذا الوضع يفرض على نظم هذه ا
و أألبيض أو الكرملني  البيت اديد يفمن خدمة رئيس سابق )ترامب( أو التماشي معه أبقل قدر من اخلسائر أو املكاسب إىل خدمة القادم اجل

 نية.آق مصاحل و حتقيداونينج سرتيت أو اإلليزيه، وبنفس احلساابت؛ أي حفاظ هذه النظم على أنفسها قبل أي اعتبار أ 10
وجه  ن أن تناور هبا يفقوة، ميك أوراق فحاالت هذا النموذج ال تريد توظيف ما متلكه من أوراق قوة، بل لعل نظمها ال ترى أهنا متتلك

 السابقة. ف املواقفل توظيالرائسة األمريكية اجلديدة؛ ذلك ألن شيمتها دائًما التكيف مع القائم، واالنصياع للجديد من خال
وذج يتبني ، وبني حاالت كل منيما بينهاارنة فانطالقًا من املقولة الرئيسية للورقة، وعلى ضوء خريطة النماذج الشارحة املق خالصة القول:

أن مقاومة هيمنة  بني بوضوحتتلفة، أن آاثر التغري يف توجه الرائسة األمريكية ليست حتمية مطلقة، فهي تواجه استجاابت وردود فعل خم
 ممكنة وفاعلة ضد حتقيق مصاحلها على حساب شعوبنا.  التدخالت اخلارجية

الثقة يف إمكانية خدامها، و يت استوذلك يتطلب إعداد أدوات قوة، واألهم االستعداد الستخدامها، بل والتخطيط اجليد لكيفية وتوق
ية توظيف ن انحية، واسرتاتيجرجعيتها مدة ومياأتثريها مهما كان حجمها؛ مقارنة بقدرات اخلصم أو العدو، وهذا الوضع املقاوم يرهتن بطبيعة الق

 الفرص وحتجيم القيود من انحية أخرى.
اومة بل رتاب من حالة املقز عن االق، تعجويف املقابل فإن أمناطا أخرى من النظم والقيادات، وفًقا لطبيعتها ومرجعيتها ورؤيتها للعامل

ًقا وال ًوا وال الصديق صديالعدو عد  يصبحوطنية"، ويهدد الدولة الوطنية؛ ومن مث الترفضها من األساس، ابعتبارها شرًا ينال من "املصلحة ال
حىت ولو   ث وراءها يف اخلارجلهتو وتبحث عنها  احلليف حليًفا إال وفًقا هلذه املعايري: احلفاظ على النظم اليت تفتقد شرعية وجودها من داخلها،

 كان هذا من عدو وعلى حساب صديق.
ة لكربى للتدخل محاية القوى اأن دعو و لشعوب وتعي أن تغيري موازين القوة املختلة ممكٌن والزٌم، من الداخل ابتداء، جيب أن تدرك ا

هم مهما  م واملتمسكني حبقوقمن انفسه واثقنيوحتقيقا ملصاحل "الدولة"، والتعويل على تغيري رائسة بعينها...، مجيعها أوهام الضعفاء خبالف ال
أين سيكون : على أية قضااي؟ و لكن األهمو رامب، تنظر كيف ستخترب األعوام األربعة التالية أتثريات إدارة ابيدن مقارنة إبدارة كانت التكلفة. ولن

 موقعنا حنن يف العامل العريب واإلسالمي من هذه االختبارات؟
 احلمد هلل

 6/2021 /15القاهرة 
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 -العدد لفم

 اإلقليمية المتغيرات

 النصف في والعالمية

2021 من األول
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 ..فلسطين (أ

 والمواقف القضية تجدد 
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مصري صفقة القرن واملوقف األمريكي 

 تجاهها مع بدايات إدارة بايدن

 ⁕دليلة بن كوسة

 مقدمة:

يف  كيةوصل جو ابيدن سدة حكم الوالايت املتحدة األمري
ن ا مهبان مناخ مشحون من الصراع على السلطة، وبرتكة ال ُيسته
والرتاجع  املشكالت الداخلية اليت اتسمت ابالنقسام اجملتمعي،
 دايتلتحاالقتصادي، وفتك جائحة كوروان، وكذا قدر كبري من ا

اانت ن رهمله اخلارجية للدولة العظمى األوىل يف العامل، وما حتم
ل تقب ال جيواسرتاتيجية، ووسط ملفات ثقيلة على طاولة الرئيس

 التأجيل أو اإلزاحة. 

بني أولوايت الداخل يف حتقيق االستقرار الداخلي  وما
وجتاوز خملفات اجلائحة، وأولوايت اخلارج يف حفظ املكانة الدولية، 
وحتت وقع "معركة سيف القدس" املنذرة ببقاء املقاومة وصمودها 
ضد التطهري العرقي، واالستيطان الصهيوين، واملساس بقدسية 

ضية الفلسطينية على وجه القدس، يثري ملف "صفقة القرن" والق
اخلصوص، وملف الشرق األوسط على وجه العموم، العديد من 
التساؤالت حول مصري هذه الصفقة يف ظل حكم ابيدن وفريق 
إدارته. وما بني ثوابت السياسة اخلارجية األمريكية والتزامها أبمن 
الكيان الصهيوين، ومتغرياهتا اليت حتحْتحِكم للعوامل الداخلية يف 

يربز التساؤل التايل: "ما سطني وكذا التغريات اإلقليمية والدولية، فل

                                                           

 زائر.بومرداس، اجل –أستاذة العلوم السياسية، جامعة احممد بوقرة  ⁕

مصري صفقة القرن؟ وفيما يتمثل املوقف األمريكي منها يف فرتة 
 حكم ابيدن وفريق إدارته؟

رس وعلى ضوء التغريات احلاصلة يف أوساط الكوجن
لتقدمي، ار التياألمريكي، ويف احلزب الدميقراطي احلاكم وضمنه ا

ه من موقف، و خل اجملتمع األمريكي خاصًة والغريب عامةً ويف دا
 يفوال حت العدوان األخري على غزة، هل ميكن القول إن هناك

ضية الق اهجتاملقاربة األمريكية فيما خيص سياستها اخلارجية 
 الفلسطينية؟.  

 أن ، غريًساتتعدد األسئلة وتتفرع معها اإلجاابت وتزداد لب
ف عن لكشح ابأن الكيان اإلسرائيلي يتبج احلقائق التارخيية تثبت

الدعم  زداداما مشروعه الصهيوين، وعن آلياته العدوانية والودية كل
طوة كخ  اخلارجي له خاصة األمريكي، وعليه فإن "صفقة القرن"

ية ياسجريئة رافقها هتليل وترحيب من طرف بعض األنظمة الس
 يفطور لتاال العربية، متثل من الناحية التارخيية شكال من أشك

املفصح  االقتصادي،-األساليب الودية للصراع يف شقها السياسي
ليمني غة اصيترامب ب-عنه نتيجة التقارب الناجم عن عالقة نتنياهو

 صفقة تصفية يف شكلالرافض لآلخر، وهي بذلك تعرب عن 
ان لكيسيكون هلا العديد من اآلاثر حىت على وجود ا تسوية،

ة تقصي اولحمل ى إثر ذلك أييت هذا التقريرالغاصب يف حد ذاته، وعل
   اإلجابة عن تلك التساؤالت من خالل النقاط التالية:

 .صفقة القرن" صفقة للتصفية ابسم التسوية" 
  .فريق إدارة ابيدن ومالمح سياسته اخلارجية 
 اوض تداعيات "صفقة القرن" بني مساري املقاومة والتف

 واملوقف األمريكي منها. 
 

 قة القرن" صفقة للتصفية ابسم التسوية:أوال: "صف

منذ أن برز الكيان الصهيوين إىل الوجود صاحبته الرعاية 
الغربية لتختص األمريكية منها ابلتكفل به فتأخذ على عاتقها محل 
حفظ أمنه واستقراره، فالقى كل العناية يف سبيل بناء وبقاء دولة 
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هنا وليدة غري شرعية إسرائيل حىت ُكنيت اببنة أمريكا املدللة، ولكو 
فقد حذت حذو األوروبيني يف استيطان أمريكا وبناء والايهتا على 
أشالء اهلنود احلمر، فحشدت الدعم من الدول العظمى يف العامل 
اليت كانت السباقة يف حركتها االستعمارية ويف استيطان الشعوب 
 املستضعفة والتفنن يف إابدهتا، كما استجدت إسرائيل التعاطف من

الشعوب الغربية مع شعب الشتات بدعوى معاانته من احملرقة 
النازية، حىت حتقق اجتماعه على أرض امليعاد، وفق املقولة 
األسطورية الكاذبة "أرض بال شعب لشعب بال أرض"، على 
األرض اليت ُأخذت غصًبا وعلى أشالء سكاهنا األصليني، ليشتت 

تقتيله وهتجريه، ليحشد الشعب الفلسطيين عرب أصقاع املعمورة بعد 
 ما بقي منه ويدك يف خميمات الالجئني.

ثر ونتيجة ملا سبق أصبحت القضية الفلسطينية من أك
مي إلسالامل القضااي الشائكة واملستعصية، وعلى إثرها أضحى العا

لت اته اخُتزِ ذوقت ال من أكثر املناطق توترًا وحرواًب يف العامل، لكن يف
دود حراع  صيف، فُقزِّمحت ميادينه لتحصر أطراف الصراع يف القضية

جود ع و وحرب على املنظمات اإلرهابية، مبا يتجاهل كونه صرا 
 ومقاومة حضارية.

ىل صل إلتو ويف إطار هذا التقزمي الفج للقضية، ويف مسار ا
، طيينفلسحل هلا يف ظل الضعف واالنقسام الداخلي يف البيت ال

 تهاإقليمية أهنك وتشرذم وترهل عريب وإسالمي، وسط بيئة
ة يئة عاملييف ب، و الصراعات والنزاعات العرقية، والطائفية، واحلدودية

 صفقة "اتسمت ابلتوترات واألزمات الصحية واالقتصادية، أتيت
 ضمن دهاالقرن" بعد مائة عام على وعد بلفور، معلًنا عن بنو 

من  ريناإلفصاح عن خطة سالم الشرق األوسط يف الثامن والعش
صاحب -م الرئيس األمريكي السابق دوانلد ترامب 2020يناير 

 يحاتتلمو بعد اجتماعات ومشاورات سرية  -عقلية اتجر العقارات
قة ا صفأهنعلنية، للتعبري عن القضية ابعتبارها سلعة ُعقدت بش

افة لى كعء متبنًيا الطرح اإلسرائيلي اليميين املتطرف لالستيال
 األراضي الفلسطينية. 

عض باليت هرولت  "اتفاقيات إبراهيم"وقد ُدعمت بـ
صهيوين، ن الكيااألنظمة السياسية العربية عربها حنو التطبيع مع ال

 راينإلييف خطوة متويهية حول السالم يف املنطقة ضد اخلطر ا
طني فلس سيةواحلركات اجلهادية فيها، ومبقايضات خبسة ال تفي قد

 حقها.   

 صفقة جديدة ملشروع صهيوين قدمي -1

يل اعتالء الرئيس األمريكي دوانلد ترامب سدة احلكم قب
صاحبته عملية إشهار واسعة يف العامل مفادها أنه جالب السالم 
واخلري للمنطقة العربية، ابلرغم من تصرحياته العنصرية ورفضه كل 
آخر واحنيازه التام للجانب اإلسرائيلي، فمنذ إعالنه يف نوفمرب من 

ة" لتسوية الصراع العريب م، أن لديه "صفق2016العام 
، تتابعت النشاطات األمريكية على اجلبهات (1)اإلسرائيلي

الدبلوماسية واالقتصادية والعسكرية يف هذا اإلطار، فأفصحت 
األايم عن االجتماعات السرية اليت أجراها صهره ومستشاره جاريد  
كوشنر وبنيامني نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي يف املنطقة، 

هبا دون اإلعالن رمسيا عن "نص رمسي"  لميحات اليت أُفِضيوالت
لبنود هذا املشروع، فقد أُعِلن يف البداية عن بعض البنود، ليتم 
اإلعالن عنها ضمن مبادرة خطة السالم يف الشرق األوسط، وقد 
يظن البعض أن الصفقة هي مشروع جديد غري أن بدايتها كفكرة 

وراء حتقيقها يتوغالن يف القدم  السياسي والسعي-أبسلوهبا املايل
قدم املشروع الصهيوين ذاته، وأسبق من املؤمتر الصهيوين األول الذي 
عقده الصحفي "تيودور هرتزل" املؤسس األول واألب الروحي 
للدعوة الصهيونية وصاحب كتاب "دولة اليهود" يف مدينة ابزل 

 م.1897السويسرية العام 

                                                           

(1) Monica Langley, Gerard Baker, Donald Trump In 
Exclusive Interview, Tells WSJ He Is Willing to Keep 
Parts of Obama Heealth Law, The Wall Street 
Journal, 11 November 2016, Accessed : 23 April 
2021, 14 :15: https://2u.pw/arDqK 
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لمشروع االستيطاين الصهيوين يف تعود بداية احملاولة الفعلية ل
فلسطني ابسم املال واالقتصاد حني عرض اللورد اليهودي "آشلي" 

م مذكرة على جمموعة من املسؤولني يف لندن منهم 1838يف أكتوبر 
قريبه "ابملرستون" الذي كان وزيرًا للخارجية آنذاك قبل أن يتوىل 

رة أنه عندما تصبح رائسة احلكومة الربيطانية، ومما جاء يف تلك املذك
فلسطني املكان املميز والطبيعي لتجمع اليهود اجلديد، ميكن 
استخدامها كمستعمرة لالقتصاد الربيطاين الطامح للتوسع، يف 
حماولة منه لربط مصاحل بريطانيا االقتصادية مبصري اليهود يف 
فلسطني، وقد كان يعمل ابلتنسيق الكامل مع املليونري "موسى 

يور" الذي كان بدوره صهرًا للمليونري اليهودي الربيطاين حاييم مونتيف
 .   (2)"ليونيل روتشيلد" صاحب بنك لندن

وهو األسلوب املايل االستغاليل نفسه الذي استخدمه 
م إثر 1839يوليو  13املليونري "موسى حاييم مونتيفور" يف يوم 

عن لقائه بـ"حممد علي ابشا" وايل مصر بصفته رجل أعمال، وإعرابه 
رغبته يف استئجار منطقة "اجلليل" ملدة مخسني سنة لتأسيس شركة 
استثمارية خريية، مهمتها تشجيع دعوة اليهود الفقراء املعذبني إىل 
فلسطني لإلقامة فيها، مقابل تسديد ضريبة تصل إىل ماليني 
اجلنيهات من استثمار هذه األراضي اليت ستستغل ملصلحة الطرفان، 

ملالية قوبلت ابلرفض وبغري علم "حممد علي ابشا" غري أن إغراءاته ا
آنذاك أن رجل األعمال هذا هو زعيم األقلية اليهودية يف 

 .(3)بريطانيا

رغم ذلك مل يتوان اليهود سعًيا يف حتقيق حلمهم، فاجتهوا 
صوب السلطان العثماين بتفويض بريطانيا للحديث يف مصري 

تلويح ابملال ابسم فلسطني، منتهجني سياسة فرق تسد، وعرب ال
استفادة السلطان من الثروات اليهودية، غري أن وقع انسحاب مصر 

م عجل يف إعطاء احللم الصهيوين ابستعمار 1840من الشام عام 
فلسطني دفًعا قواًي، فازدادت املطالب الصهيونية تبلورًا وجرأًة سعًيا 

                                                           

حممود عوض، وعليكم السالم، مصر وإسرائيل والعرب.. اجلذور واملستقبل،  (2)
 .61)القاهرة: دار املعارف، د ت ن (، ص 

 .65-64املرجع السابق، ص ص  (3)

ض حنو إقامة دولة صهيونية يف فلسطني، وبدعم بريطاين على أنقا
اهنيار أمن مصر اخلارجي والذي جر معه أمنها الداخلي كي تنهار 
على وقع االستعمار األورويب ابقي املناطق العربية، وما إن وطأت 
قدم بريطانيا فلسطني ابشر املشروع الصهيوين طريقه إىل أرض 

 .(4)الواقع

رغم الرفض الذي قوبل به اليهود عرب التاريخ املاثل يف 
ة اترخيًيا إال أن املخطط الصهيوين يتخذ دوًما سبال املقاومة املمتد

خمتلفة متكن له التغلغل يف مؤسسات الدول السياسية وغريها، 
فمضوا عرب عقود من الزمن حييكون املشاريع واخلرائط، وفق رؤية 
مزيفة مفادها أن االزدهار االقتصادي هو الشرارة اليت ستنري شعلة 

. وهو أحد (5)املنطقة أبسرها السالم ابلنسبة جلميع الناس يف
اإلدعاءات اليت ينتهجها الكيان الصهيوين، وذاك هو األسلوب 

 النفسي الذي يسبق كل عملية رسم خطة للسالم يف املنطقة.

رغم كل ذلك مل تر النور مشاريع السالم الصهيونية يف 
املنطقة، فال مشروع الشرق األوسط اجلديد الذي روج له مشعون 

م مدعًيا فيه حماولة اجتثاث 1993فاقات أوسلو برييز عقب ات
، وال بعده (6)جذور كافة األعمال العدائية بفعل السالم االقتصادي

مشروع اإلصالح الذي جاءت به الوالايت املتحدة أوائل العام 
م حتت مسمى "الشرق األوسط الكبري" إلشاعة الدميقراطية 2004

قع، كما أن إدارة البيت وجد طريقه للوا (7)ودعم النشاط االقتصادي
األبيض مل تغامر بتبين أطروحات سابقة قدمها إسرائيليون نظرًا لكون 
ظروف اإلقليم ال تسمح بتحوهلا إىل خطة ميكن تبنيها، بل مل تكن 
حىت على استعداد للمغامرة بتبين خطة توافق عليها أنظمة سياسية 

                                                           

 .70املرجع السابق، ص  (4)
املشاريع التجارية اإلسرائيلية العشرة املوحية ابلسالم يف الشرق األوسط، وزارة  (5)

، الساعة 2021 وماي 16، اتريخ االطالع: 2010مارس  14اخلارجية اإلسرائيلية، 
 https://2u.pw/f8oj1، متاح عرب الرابط التايل: 06:00

عبد احلافظ، )عمان: مشعون برييز، الشرق األوسط اجلديد، ترمجة: حممد حلمي  (6)
 .220(، ص 1994األهلية للنشر والتوزيع، 

نعيم األشهب، مازن احلسيين، مشروع الشرق األوسط الكبري أعلى مراحل  (7)
  .31-30(، ص ص 2005التبعية، )عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، 
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دى عربية دون أتييد مجاهريي كاف لضمان تنفيذها على امل
 .(8)البعيد

وتتعدد األطروحات الصهيونية ابسم السالم، فمن أبرزها: 
ما اقرتحه أفيغدور ليربمان وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق يف حكومة 
نتنياهو حتت مسمى تبادل األراضي املأهولة، وتضم فيها معظم 

ابإلضافة إىل دراسة . (9)أراضي الضفة الغربية للكيان الصهيوين
من القومي اإلسرائيلي السابق جيورا آيالند عام مستشار األ

م، واليت قد م فيها بديلني حلل الدولتني على أساس 2010
إقليمي يعتمدان يف املضمون حشد أكرب قدر ممكن من التأييد 

عرب العريب هلما، وهو عامل بدا مهًما يف التمهيد لصفقة القرن، 
ا بدولة احتادية تشمل إجياد القبول لبديل إقليمي ُحدِّدحت أركانه إم

األردن واألراضي الفلسطينية، أو بتبادل ألراض بني الفلسطينيني 
 .(10)واإلسرائيليني واملصريني

بادل اس تأس وغريمها من البدائل املقدمة على احلالتني ويف 
لى عالء ستياألراضي يسفر الكيان يف كل مرة عن سعيه احلثيث لال

ص قليتبتالعها ضمن خطط املزيد من أراضي الضفة الغربية وا
ولعل  لبحثايد الوجود الفلسطيين على أراضيه، وال تزال املشاريع ق

 القرن هي أحد جتلياهتا الراهنة. صفقة 

 

 

                                                           

ظل بالل الشوبكي، صفقة ترامب إلهناء القضية الفلسطينية فرص التطبيق يف  (8)
 12اتريخ االطالع:  ،1الديوان، ص  -املتغريات اإلقليمية، منتدى السياسات العربية

، متاح عرب الرابط التايل:  7:30، الساعة 2021مايو 
https://2u.pw/Zhwkz 

(9) Sawasan Eamahi, The Land Exchange Project, 
Middle East Monitor, Obtober 2011, Accessed: 12 
May 2021, 8:00, https://2u.pw/pKAeh 
(10) Maj. Gen. (res.) Giora Eiland, Regional 
Alternatives to the Two-State Solution, The Begin-
Sadat Center For Strategic Stadies, January 2010, p 35. 
Accessed: 21 April 2021, 8 :00, https://2u.pw/ySepy 

 ةأبرز معامل الصفقة ومضامينها الظاهرة واخلفي -2

يُعد رأس املال التعبري املادي امللموس لسيطرة اليهود على 
ديث عن روح الطروحات االقتصادية العامل، ويبدو هذا جلًيا عند احل

على املستوى العاملي، واليت تكشف عن االستعمار عند تفسري 
ظاهرها، فاالستعمار كالرأمسالية وما بعدها مها بعض النشاط العاملي 
لليهود، والذي يستخدم فيه جل الوسائل الرامية إىل التطلعات 

دول وترفع البعيدة للشعب املختار، وعلى إثر ذلك النشاط تنزل 
أخرى وفق الوصية الشهرية "فرق تسد"، وهو شعار جُيسد حقيقة 
اليهود وخطتهم املستمرة عرب املسار اليهودي، حيث العمل بصورة 

، ويضرب بني (11)مستمرة إىل حتريك القوى الدنيا ضد العليا داخلًيا
القوى املوحدة فيشتتها بينًيا، ويربطها بقوى أخرى خارجًيا فيجعلها 

 له. خاضعة

ويف نفس املسعى املستمر اترخيًيا يف سياسته، متضي الصفقة 
ضمنيا حملاولة حمو عدة عقود من اتريخ الكفاح الفلسطيين، وحتويل 
الصراع ملسألة إنسانية إغاثية، مبا يعين إمكانية حلها من خالل 
طمس البعد السياسي هلا على املستوى العريب، واستدعاء احللول 

إجناحها إذ تعتمد هذه احللول ابلدرجة األوىل االقتصادية لضمان 
 .(12)على املال العريب اخلليجي

وتقوم الصفقة على مخسة أركان أساسية جاءت استجابة 
ملطلب املشروع الصهيوين، وجتاوزًا للتحدايت اليت يفرضها الواقع يف 
سبيل حتقيق دولة إسرائيل الكربى، تتكشف من خالهلا األطر 

فيها وهبا الصراع يف حماولة جلمع أطراف متضادة  والوسائل اليت جيري
عرب منح حكم ذايت  متكاملة، وتطويعها خلدمة املشروع الصهيوين،

للفلسطينيني، والسالم االقتصادي، القدس عاصمة للكيان 

                                                           

)اجلزائر: دار الوعي  إلسالمي: املسألة اليهودية،مالك بن نيب، وجهة العامل ا (11)
 .82-81(، ص ص 2013، 2للنشر والتوزيع، ج 

 .2بالل الشوبكي، صفقة ترامب إلهناء القضية الفلسطينية، مرجع سابق، ص  (12)
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. (13)الصهيوين، التطبيع قبل التسوية، إنشاء حتالف إقليمي أمين
   وفيما يلي تفصيل تلك األركان:

لرمسي املؤسسايت املاثل يف احلكم الذايت للفلسطينيني يف اإلطار ا -
وهو حكم جيعل الفلسطينيني حتت سطوة  الضفة الغربية وقطاع غزة،

الكيان الصهيوين أبن تتبع سيادة أراضيهم وشعبهم له، مع اشرتاط 
عدم وجود جيش أو قوة فلسطينية بغية جتريدهم من أي حماولة 

هو ركن يلغي حل الدولتني ويقوض مقاومة تسعى لتحقيق التحرر، و 
إمكانية بناء الدولة الفلسطينية، وابلتايل عدم حتقق بناء قوة إقليمية 
حماذية إلسرائيل ضمااًن الستمراريتها وبسطًا هليمنتها، وهو ما جيعل 
من الفلسطينيني مسًخا اتبًعا، يفقد فيه الفلسطيين هويته، فال هو 

إسرائيلي متهود حاصال على  فلسطيين عريب كامل احلقوق، وال هو
احلقوق، ويتعقد األمر أكثر ابلنظر إىل ما يقره قانون "القومية 

الصادر عن الكنيست والذي ينسجم مع الطبيعة  (14)اليهودية"
 العنصرية للكيان االستيطاين الصهيوين.

ابه  كتيز يفاليت عرب عنها مشعون بري  فكرة السالم االقتصادي، -
ط وسد"، والذي تاله مشروع الشرق األ"الشرق األوسط اجلدي

 حرينية يفالب صمةالكبري، وكانت حمور مؤمتر املنامة الذي ُعقد ابلعا
قة يف املنط م، وهو مشروع للهيمنة االقتصادية2020بداية ديسمرب 

ة مليابسم خلق مصلحة للعرب مع الكيان الصهيوين حتقق الع
ية لتجعل قليمإلدية ااالندماجية للطرفان، فتعزز قوة الكيان االقتصا

عرب تنشيط  منه املركز ومن ابقي الدول العربية جائلة يف فلكه،
 يل.رائوسائل الدعم واإلعانة اليت تعد أدوات ضغط يف يد إس

                                                           

(: 110التقدير االسرتاتيجي )حمسن حممد صاحل، وائل أمحد سعد )حمررون(،  (13)
قرن" األمريكية، )بريوت: مركز الزيتونة للدراسات اآلفاق املستقبلية لـ"صفقة ال

، الساعة: 2021مايو  20، اتريخ االطالع: 2(، ص 2019واالستشارات، فرباير 
 https://2u.pw/s1vU2  ، متاح عرب الرابط التايل:16:30

(14) Raoul Wootliff, Final text of Jewish nation-state 
law, approved by the Kenesset early on July 19, The 
Times of Israel, 18 July 2018, Accessed : 11 April 
2021, 12 :00, https://2u.pw/SpyEO 

اف أطر  يهاوابلدخول يف عملية السالم على هذا الوضع، حتولت ف 
اخل دىل إالصراع من العدو إىل احلليف، فنقلت فيها اجملاهبة 

ن عالعربية، فحققت أحد أهدافها يف فصل القادة الصفوف 
 قلية أشعوهبم، وربط مصاحلهم ابملصاحل اخلارجية، وهي مصاحل

 . ألمةة لحاكمة ال تعكس التوجهات األساسية واملصاحل اجلوهري

وجتلى ذلك عملًيا  أن تكون القدس عاصمة للكيان الصهيوين، -
ق ترامب نقله السفارة يف القرار الذي أعلنه الرئيس األمريكي الساب

وهي عملية حمورها  ،(15)األمريكية من تل الربيع إىل القدس
إيديولوجية يواصل فيها الكيان توظيف اليهودية كعقيدة واقعًيا، 
وكتاريخ وضعي للشعب اليهودي تعتمد فيه على األكذوبة، ويتم 
عملًيا مواصلة سياسة بناء املستوطنات يف الضفة الغربية أخذا 

ار أمهية البعد اجلغرايف. وابملوازاة جتري تصفية كل قضااي احلل ابالعتب
النهائي بني الطرفني اإلسرائيلي والفلسطيين بشطب حق العودة، 
وهو ركن يسفر عن عمليات الفصل العنصري والتطهري العرقي، 
والتهويد واالستيطان اليت ينتهجها الكيان يف القدس وغريها من 

لسالح واجملازر من جهة، وابلتهجري املناطق كاجلوالن، بقوة ا
والتشريعات القاهرة من جهة أخرى، أمام حتدي العامل الدميوغرايف 
الذي يفرضه تفوق تعداد النمو السكاين للفلسطينيني. ومع إلغاء 
جائر حلق عودة الالجئني يف املقابل حماولة لرتجيح كفة تعداد 

 العنصر اليهودي جبلبهم من كل حدٍب وصوب.  

ليت اهنة الراوهي اآللية القدمية و  رة التطبيع قبل التسوية،فك -
 لدولاال ينتهجها الكيان الصهيوين يف عملية الصراع، عرب إدخ
ضية الق ويةالعربية بعالقات سياسية إدماجية معه قبل أن يتم تس
ائيل إسر  قبلالفلسطينية، فمن انحية يتم خلق البيئة املواتية لت

يطنة ة لشاسحاملنطقة، ابنتهاج عملية ك ومشاريعها االقتصادية يف
ًدا على عتماد االفلسطينيني بتشويه هويتهم مقابل جتميل هوية اليهو 

 اجلماعات الوظيفية العربية املتصهينة.

                                                           

(، 110التقدير االسرتاتيجي ) حمسن حممد صاحل، وائل أمحد سعد، )حمررون(، (15)
 .3مرجع سابق، ص 
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وللمجاالت الثقافية وسائلها الفاعلة والفعالة يف هذا النطاق، وما  
ويه " ومسلسل "أم هارون" إال مناذج لعملييت التش7مسلسل "خمرج 

والتجميل املكثفة اليت حتاول عابثة اكتساح خميال األمة، ويف املسار 
من سبتمرب املنصرم بني  15نفسه جاءت "اتفاقيات إبراهيم" يف 

إسرائيل واإلمارات والبحرين، لتلتحق بعدها السودان ابلركب، كي 
تقر األطراف املطبعة ابألصل اإلبراهيمي املوحد ألبناء العمومة 

م املضي يف السالم الثقايف، والتنسيق األمين إبشراف الذين آن هل
 .(16)أمريكي

رفًا يف طهنا كو   ومثل هذه االتفاقات اسُتلت منها الدول املطبعة من 
ل بوين صهيالصراع ضد إسرائيل إىل طرف يف الصراع مع الكيان ال

لنحو ذا اى همتآزرا معه ضد القضية املركزية لألمة، فالتطبيع عل
 ربية ختلفالع عاتقاقات حادة داخلًيا وبينًيا يف اجملتميؤدي إىل انش

م  يتن ملإعلى املستوى املتوسط والبعيد االنشقاق داخل األمة 
 حتصينها.

حملاربة  يوينلصهاإنشاء حتالف إقليمي جيمع الدول العربية والكيان  -
ر لتحر ت اللقيام من خالله مبحاربة حركا ما ُيسمى "اإلرهاب"،

ه جتااباع زاف طاقات األمة وحماولة توجيه الصر والنهضة، واستن
ويف  وين،صهيحروب طائفية وعرقية، وحدودية بعيًدا عن املشروع ال
القومية  بادئاملالوقت ذاته القضاء على فاعلية املؤسسات العربية، و 
شرتك،  املعريبالعربية من قبيل املصري العريب املشرتك، والعمل ال

 نشاء إيفك، فبعد أن فشل ترامب واألهم الدفاع العريب املشرت 
روع مش "حتالف الشرق األوسط اإلسرتاتيجي" أو ما أطلق عليه

 م.2017"الناتو العريب" عام 

                                                           

مام وليس ديفيد ماكوفسكي، كيف تتطلع "اتفاقات أبراهام" إىل السري إىل األ (16)
، 2021أبريل  24، اتريخ االطالع: 2020سبتمرب  16إىل الوراء، معهد واشنطن، 

 https://2u.pw/ox61h، متاح عرب الرابط التايل: 17:25الساعة 

هذا يف حماولة لرتك بعض حلقات صراعات الشرق األوسط للقوى 
، وحتقيق بنية إقليمية لألمن اجلماعي ختدم أهداف (17)العربية احلليفة

نطقة، واليت تقلص من وجودها اإلقليمي، الوالايت املتحدة يف امل
ويف الوقت ذاته تستهدف إيران دون السماح للصني أو لروسيا 

. وأتيت حماولة مشروع التحالف (18)ابستغالل الفراغ وحصد النفوذ
بيين جانتس العسكري من خالل أتكيد وزير دفاع الكيان الصهيوين 

اء حتالف أن إسرائيل تعمل على إنش 2021يف بداية شهر مارس 
أمين إقليمي مع دول اخلليج اليت هلا عالقات معها وتشاركها 
املخاوف بشأن إيران، إبقامة عالقات دفاعية مع كل دولة مطبعة 

، وتربز إيران هنا يف زي العدو املشرتك (19)وفق ترتيب أمين خاص
الذي يستجدي من إسرائيل استدعاء احليثية املذهبية يف العقل 

الشيعي من انحية، ومن انحية أخرى -صراع السينالعريب أتجيًجا لل
تفعيل احليثية العرقية احمليية للنعرة العرقية طرفاها العرب والفرس، دون 
إغفال حقيقة أن إيران قوة إقليمية طاحمة ومالكة لربانمج نووي 
ستكون خطرًا على إسرائيل، وابلتايل تشكل خطرًا على حلفائها يف 

قرار يف املنطقة ابلدور اإليراين، وليس املنطقة، فرُبط عدم االست
 ابنعكاسات االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية.      

احلاصلة على سلم األولوايت اليت نتجت  التغرياتومن أهم 
عما سبق ذكره التحول حنو أولوية تزايد التنسيق العريب الصهيوين 

ضد  واألمريكي ضد إيران على حساب التنسيق اإلقليمي العريب
الكيان الصهيوين، وعلى أساس ذلك برزت أولوية التطبيع العريب مع 

أولوية ، و إسرائيل على حساب التسوية السياسية للقضية الفلسطينية
                                                           

؟، اجلزيرة، 2019حممد املنشاوي، مشروع "الناتو العريب" .. ماذا ينتظره يف  (17)
، متاح عرب 11:27، الساعة: 2021أبريل  16، اتريخ االطالع: 2019يناير  20

 https://2u.pw/frqZHالرابط التايل: 
ايمسني فاروق، الطريق الطويل حنو حتالف الشرق األوسط االسرتاتيجي، مركز  (18)

 16، اتريخ االطالع: 2019مارس  25كارنيجي للشرق األوسط، -مالكوم كري
 ، متاح عرب الرابط التايل:  11:45، الساعة: 2021أبريل 

https://2u.pw/C2gi2 
 إسرائيل تؤكد أهنا تعمل على إنشاء حتالف أمين إقليمي مع دول اخلليج، (19)

i24NEW  ،2  الساعة : 2021مارس  4، اتريخ االطالع: 2021مارس ،
    https://2u.pw/nGk0G  ، متاح عرب الرابط التايل:20:15

https://2u.pw/nGk0G
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البعد التجاري املايل على البعد السياسي يف العالقات مع الدول 
. وتتبدى تلك التحوالت يف قبول التطبيع والتنازل عن (20)العربية

ض مقابل حفنة من املال وأراض غري األرض احملتلة، حتت احلق واألر 
مسمى التنمية واالزدهار يف مقابل السالم، يف صفقة غامضة تقدم 
حلوال جمحفة ابعتبارها حلوال هنائية لقضااي مصريية شائكة، متثلت 
يف القدس، احلدود، املستوطنات، حق عودة الالجئني، واملياه، 

 بتوظيف املال السياسي.

ا اإلطار جتدر اإلشارة إىل ما أمساه املسريي "اجلماعة يف هذ
الوظيفية"، وتكون إما جمموعات مستجلبة من خارجه أو جمندة من 
داخله، واليت تناط بوظائف شىت إما وظائف مشينة أو مميزة، أو 

، وهي اجملموعات اليت (21)ذات حساسية خاصة وذات طابع أمين
والثقايف للدول املطبعة اليت  تطغى على الواقع السياسي واالقتصادي

قبلت صفقة القرن اليت قدمها ترامب، وقد رحل ليعتلي الرئيس 
اجلديد ابيدن سدة احلكم، لتثار مسألة مصري هذه الصفقة يف ظل 

 الفريق اجلديد.

 ة: اثنيا: فريق إدارة ابيدن ومالمح سياسته اخلارجي
تها، إن أمريكا اليت تقلدها الرئيس احلايل ختتلف عن سابق

سواء يف اقتصادها ووحدهتا الداخلية، أو يف مكانتها اإلسرتاتيجية 
اخلارجية، فقد مثل الرئيس السابق دوانلد ترامب لدى بعض احملللني 
السياسيني منوذجا للفوضى وانعدام الرشادة السياسية اليت خلخلت 
أسس الوالايت املتحدة اجملتمعية داخلًيا وهزت مكانتها دولًيا، وتبني 

لك داخلًيا حني استخدم نعرة التفوق العرقي جتاه السود ذ
واملهاجرين، مسببا حالة ارتداد للعالقات اإلثنية للمجتمع األمريكي 
إىل عهد الستينات، وحني قدم استمرارية منو االقتصاد األمريكي 
على العناية حبياة وصحة املواطن األمريكي يف التصدي جلائحة  

حني أعلى األسوار يف وجه املهاجرين من كوروان، وجتلى يف اخلارج 
املسلمني والالتينيني، واخلروج من اتفاقية ابريس للمناخ، مكرًسا 

                                                           

 .6مرجع سابق، ص وائل أمحد سعد )حمررون(، حمسن حممد صاحل،  (20)
عبد الوهاب املسريي، اجلماعات الوظيفية اليهودية منوذج تفسريي جديد،  (21)

 .16(، ص 2002، 2)القاهرة: دار الشروق، ط

عزلة أمريكية غري مسبوقة، وهو ما أضر أبطروحة أمريكا الليربالية 
حارسة حقوق اإلنسان وزعيمة العامل احلر، واألمر نفسه يف سياسته 

سامها ابتزاز دول اخلليج بدفع  اخلارجية جتاه األنظمة العربية اليت
املال مقابل احلماية، وإبعالنه عن صفقة القرن متجاهال الطرف 
الفلسطيين والعريب فيها ومنح القدس عاصمة إلسرائيل، كي يضيف 
عليها هضبة اجلوالن عطاًء سخاًء من عنده، ومتضي دبلوماسيته يف 

ملطبعني الذين حتالف مع رئيس وزراء الكيان الصهيوين نتنياهو لتلم ا
كل ذلك مجعهم ابسم األسرة اإلبراهيمية وفق "اتفاقات إبراهيم"، 

جعل ابيدن يتخذ عباريت "استعادة روح أمريكا" و"أمريكا 
عادت" شعار محلته االنتخابية وظفره ابلرائسة، فقد تعهد أنه 

 سيتبع دبلوماسية أمريكية تتعارض مع تلك اليت انتهجها ترامب.

 ديةسلطة أهنى أربع سنوات من األحاومبجرد تسلمه ال
عددة ت متظماالقسرية، فأعلن البيت األبيض عودة أمريكا إىل املن

، وقد مليةلعااألطراف مثل اتفاقية ابريس للمناخ، ومنظمة الصحة ا
تبعة امل كيةحدد ابيدن منذ أول خطبة له أسس الدبلوماسية األمري

فاق تإىل اال خبطاب أكثر صرامة ضد روسيا، ورغبة يف العودة
ع معمل يسس أالنووي اإليراين، وإظهار املودة حنو احللفاء، وهي 

الدولة  ة يفكزيفريقه لتحقيقها فال خيفى على أحد أن املؤسسات املر 
اتيجية سرت اإل يسريها األفراد فيكون هلم الدور يف اختيار البدائل

يق ة فر كيلللسياسة املتبعة. وعلى هذا األساس سيتم التطرق لتش
مل معا بدىإدارة ابيدن ومواقفهم من القضية الفلسطينية حىت تت

 قضيةال السياسة اخلارجية جتاه الشرق األوسط عموًما، وجتاه
 الفلسطينية خصوًصا ومصري الصفقة فيها.  

ية لقضتشكيلة فريق إدارة ابيدن، ومواقف أعضائه من ا -1
 الفلسطينية

ريكية،  يتغلغل العنصر اليهودي يف مؤسسات الدولة األم
كما تتوغل اإليديولوجية الصهيونية يف بعض أفرادها، مما جعل للويب 
الصهيوين كلمته يف السياسة األمريكية إما عن طريق األعضاء 
مباشرة أو عرب التأثري فيهم أو الضغط عليهم، وهو ما يبدو يف فريق 

يتمتع بسجل طويل من  فالرئيس جوزيف ابيدناإلدارة اجلديد، 
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يل يتجلى ذلك يف حياته املهنية كسيناتور وكنائب الدعم إلسرائ
الرئيس أثناء حكم ابراك أوابما، وال يستغرب أحد تصرحياته املؤيدة 
والداعمة إذا ما علم أن له عالقات مع اجملتمع اليهودي، فابنه بيو  
كان متزوًجا من يهودية وكذلك ابنته آشلي هي األخرى، كانت 

 .(22)متزوجة من يهودي

إىل ذلك، ابيدن له خربة سياسية طويلة، قضى  ابإلضافة 
عاًما منها يف جملس الشيوخ، متقلًدا العديد من األدوار الرئيسية  36

مبا يف ذلك رئيس جلنة الشؤون اخلارجية، وهو ما يؤهله إلحياء 
عناصر الثقافة السياسية القدمية، متخطًيا مرحلة شهدت نظاًما 

 .(23)سياسًيا أكثر تصادمية واستقطاابً 

ذات  كاميال هاريسفنائبته  وابلنظر إىل فريق إدارته،  
أسيوية زوجة احملامي دوجالس إمهوف يهودي -األصول األفرو

، كما أهنا (24)الداينة، ما فتك اإلعالم يشري لتأييده القوي إلسرائيل
تعد إحدى املقرابت جًدا من مجاعات الضغط اليهودية خاصًة جلنة 

إلسرائيلية )أيباك(، وابلتايل فمن الطبيعي الشؤون العامة األمريكية ا
أتييدها استمرار الدعم العسكري والسياسي لـلكيان الصهيوين، 

فقد كانت أحد  وضرورة استمرار احلملة ضد مناهضي السامية،
أعضاء جملس الشيوخ الذين رفضوا قرار الرئيس السابق أوابما 

األمن الدويل ابالمتناع عن استخدام الفيتو ضد قرار صدر يف جملس 
يدين ضم إسرائيل للضفة الغربية، ويف الوقت الذي تعرب فيه عن 

                                                           

(22) Views on Israel of U.S. Presidential Candidates 
2020: Joe Biden, Jewish Virtual Library,  Accessed : 
11 April 2021, 22 :00, https://2u.pw/TqGqY 

وليد عبد احلي، القضية الفلسطينية وفريق السياسة اخلارجية األمريكي اجلديد،  (23)
، اتريخ 4(، ص2021، فرباير بريوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات(

، متاح عرب الرابط التايل: 16:30، الساعة: 2021مايو  20االطالع: 
https://2u.pw/jdZWL  

(24) Manuel Roig-Franzia, Doug Emholff, Kmala 
Harris’s husband, is making history as America’s first 
male vice-presidential spouse, The Washington Post, 
11 January 2021, Accessed: 25 April 2021, 17 :15, 
https://2u.pw/TT4bx 

رفضها بناء املستوطنات وتطالب إسرائيل ابحرتام حقوق اإلنسان، 
فهي تؤيد حل الدولتني شريطة أن يتم عرب التفاوض بني الطرفني 
الفلسطيين والصهيوين، دون تدخل من أي جهة لفرض احلل على 

ند العمل ضد التنظيمات اليت ال تعرتف ابلكيان أي منهما، وتسا
الصهيوين وحبقه يف الوجود واألمن، كما ترفض التجاوب مع حركة 

 .(25)املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوابت

، فهو يهودي األصل وزير اخلارجية أنتوين بلينكنيأما 
م 2013والداينة، شغل منصب مستشار األمن القومي بني عامي 

م، 2017م و2015، وانئًبا لوزير اخلارجية األمريكية بني م2015و
وخالل احلملة االنتخابية عمل على فتح قنوات التواصل بني 

، كما يؤكد أمهية (26)مجاعات الضغط اليهودية وفريقه السياسي
مساندة الوالايت املتحدة للكيان الصهيوين، ويساند تنشيط دور 

وهو أبرز  يف الشرق األوسط.األمم املتحدة يف خمتلف القضااي إال 
دعاة عدم ربط املساعدات املوجهة للكيان الصهيوين أبي شروط 
سياسية، غري أنه يعارض سياسة نتنياهو رئيس الوزراء السابق يف 
توسيع املستوطنات دون اقرتاح أي سياسة ملواجهة العملية، كما 
  مييل إلبقاء اخلالفات مع الكيان الصهيوين بعيدة عن األضواء.

بعودة السفارة األمريكية إىل تل الربيع، ومن  بلينكنيال يطالب  كما
مؤيدي حل الدولتني، ومن مناهضي نشاطات حركة يب دي أس، 
حيبذ التفاوض مع إيران، ويستبعد انتهاج سياسات املواجهة 

 .(27)العسكرية معها

                                                           

(25) View on Israel Of U.S Presidential Candidates 
2020: Kmala Harris, jewish virtual library, Accessed : 
11 April 2021, 23 :00, https://2u.pw/hGS56 
(26) Gabe Friedman, Where Blinken Stands on Jwish 
Isses, from immigration to Israel, the Times of Israel, 
24 November 2020, Accessed 24 April 2021, 14 :55, 
https://2u.pw/nbuzC 
(27) Antony «Tony» Blinken, Jewish Virtual Library, 
Accessed: 24 April 2021, 22 :00, https://2u.pw/FlJDd 
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م ، فهو يهتمستشار األمن القومي جاكوب سوليفان أما
ولية وعدم التفرد األمريكي ابختاذ القرارات ببناء التحالفات الد

الدولية، ساهم يف ترتيب وقف إطالق النار يف املواجهة بني الكيان 
، وتبدي بعض األوساط 2012الصهيوين واملقاومة يف غزة عام 

الصهيونية توجًسا من مواقفه جتاه الفلسطينيني خاصة رؤيته 
ار يف الشرق للمشكلة الفلسطينية على أهنا سبب عدم االستقر 

األوسط، كما شارك يف التفاوض السري مع اإليرانيني خبصوص 
 .(28)يف سلطنة عمان 2012الربانمج النووي سنة 

أول رجل أسود يتوىل وزارة  وزير الدفاع لويد أوسنتويعد 
الدفاع، فرغم طول خربته العسكرية مل يسبق له تويل أي منصب 

احلرب على العراق،  سياسي، فقد كان قائد قوات األمريكية يف 
كذلك عمل قائًدا للقيادة املركزية األمريكية يف الشرق األوسط 

منطقة يغلب على واقعها الفوضى  الكبري، الذي ينظر له أنه
واملفاجآت، وينتشر فيها التفتت املذهيب على حساب اهلوايت 
القومية، واالستقرار ابلنسبة له جيب أن يوكل إىل سكان املنطقة، 

العسكرية األمريكية مل تعط النتائج املرجوة، لذا جيب  فالتدخالت
إعطاء األولوية للعمل الدبلوماسي، وله عالقات صداقة وثيقة مع 
وزير الدفاع الصهيوين بين جانتس، كما أعرب أوسنت عن حتذيراته 
العديدة من عالقات محاس وحزب هللا خاصًة مع إيران، وهو يرى 

 .(29)الصهيوينيف ذلك أمرًا يهدد أمن الكيان 

مدير جهاز املخابرات املركزية األمريكية )سي آي أما 
فقد كان سفريًا يف عدة دول عربية، إىل جانب أنه  أي( وليم برينز،

عمل مع مخسة رؤساء وعشرة وزراء خارجية أمريكيني، أحد أبرز 
نقاد السياسة اخلارجية لرتامب، يؤكد أن األحادية القطبية مرحلة 

يخ األمريكي، فالبد ألمريكا أن تضع تراجعها بعني عابرة يف التار 
                                                           

(28) Herb Keinon, Irael Can Sleep easy with Biden’s 
Top Foreigne Policy Picks- annalysis, The 
Jerusalemm Poste, 24 November 2020, Accessed: 25 
April 2021, 09 :15, https://2u.pw/jLuyQ 

وليد عبد احلي، القضية الفلسطينية وفريق السياسة اخلارجية األمريكي اجلديد،  (29)
 .5مرجع سابق، ص 

االعتبار فال تفرط يف االعتماد على قوهتا اخلشنة يف عالقاهتا 
الدولية، كما عليها أن تتواضع يف ثقتها يف إجناز التحوالت عميقة 
يف الشرق األوسط كوهنا مل تعد الفاعل املهيمن الوحيد، كما أنه 

سياسية يف الشرق -ه حتدايت جيوأصبح أقل أمهية هلا، فهي تواج
اآلسيوي، وهذا ال ينفي مصاحلها يف املنطقة كحرية املالحة، 
واالستحواذ على مصادر الطاقة، وضمان أمن أصدقائها من 
هتديدات قوى خارجية أو إقليمية، واحليلولة دون ظهور وانتشار 
اجلماعات اإلرهابية ذات قدرة تتجاوز حدود املنطقة، وكذا منع 

ار أسلحة الدمار الشامل يف املنطقة، كما أنه ميال لدبلوماسية انتش
الظل ويعد من املدافعني بقوة عن االتفاق النووي مع إيران، حيث 
يرى أن إسرائيل أكثر أمًنا هبذا االتفاق، وأن إقامة دولة واحدة هلا 
يؤدي حتًما إىل زعزعة املنطقة، وأن احلل األفضل هو العودة حلل 

 .(30)الدولتني

وبرزت خربات منسق شؤون الشرق األوسط ومشال إفريقيا 
بريت ماكغورك مبعوث ابيدن للشرق يف جملس األمن القومي 

يف جمال بناء التحالفات ضد داعش، ويف الشأن العراقي،  األوسط
حيث عمل مستشارًا للسفري األمريكي يف بغداد، وشغل عدة 

 ، وهو أوابما وبوشمناصب ذات العالقة ابملنطقة يف إداريت الرئيسني
من الشخصيات األكثر تشدًدا جتاه املقاومة الفلسطينية املسلحة، 
وخصوًصا حركيت محاس واجلهاد اإلسالمي، ومن األكثر دعًما 
لتوسيع دائرة التطبيع، وهو من أنصار فكرة التواجد العسكري يف 
سوراي، كما أنه يؤيد ختفيف التوتر مع إيران إذا ما تبنت سياسة 

 .(31)مية أقل معاداًة للسياسة األمريكية يف املنطقةإقلي

                                                           

(30) Matthew Lee, Biden Taps Veteran Diplomat 
William Burns to head CIA, The Times of Israel, 11 
January 2021, Accessed : 24 April 2021, 23 :00, 
https://2u.pw/nmUFx 
(31) Ali Harb, Ragip Soylu, Biden Appoints Staunch 
Turkey Critic Brett McGurk to National Security 
Council, Middle East Eye, 8 January 2021, Accessed : 
26 April 2021, 18 :00, https://2u.pw/Tg9Ix 
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ميكن القول إن الرئيس ابيدن املنتمي للحزب الدميقراطي، 
وفريق إدارته يعملون وفًقا ألولوايت الوالايت املتحدة عاملًيا، جتاوزًا 
لتحدايت ورهاانت الداخل واخلارج، لذلك فمن املرجح أن تتبىن 

ا مشاهبًا لفرتة حكم ابراك أوابما، وموقًفا اإلدارة اجلديدة عملًيا إطارً 
وسطًا بني هنج االنعزال وهنج التدخل املباشر يف كل شيء، وهو ما 
يدفع هبا للتدخل وفق ما تقتضيه مصلحتها وإمكاانهتا وحسب 
حتالفاهتا وحتت غطاء الشرعية الدولية، دون التورط يف األحادية 

أساس  الذي يعدقتصادي املكلفة حىت ال يؤثر يف استقرار النمو اال
فاملوقف الوسط مع ، (32)عظمة قوهتا العسكرية ونفوذها الدويل

حتقيق التوفيق بني مقتضيات الداخل واخلارج يشكل حتداًي 
   جوهراًي للفريق اجلديد وسياسته اخلارجية.

اه الشرق جت أبرز مالمح السياسة اخلارجية للفريق اجلديد -2
 األوسط

من  وجودو ية نطقة العربية اإلسالمرغم تدخلها الطويل يف امل
املتحدة  ايتلواليعرف بـ"املستعربني" يف وزارة خارجيتها، مل تتنب ا

واقع  الت يفيوًما "سياسة عربية" رمسية قائمة بذاهتا، بل اعتمد
لوصية ابًيا رخياإلسرتاتيجية اإلمربايلية الكالسيكية واملعروفة ات

ىل عت إل سإقليميني، ب اليهودية "فرق تسد" ابلتعاون مع حلفاء
ة بصور و ية احملافظة على ثبات أهدافها مقدمة مصاحلها االقتصاد

 ة يفهريملحوظة، فانتهجت العمل على جمموعة من املصاحل اجلو 
 وية،لنو ااملنطقة وهي: مكافحة اإلرهاب، وقف انتشار األسلحة 
من ن أعضمان حرية حركة التجارة، ضمان أمن املنطقة ابلذود 

 إسرائيلي.-مع السعي لسالم عريبإسرائيل 

فكان تدخل الوالايت املتحدة ابسم بسط االستقرار على  
حساب حتقيق الدميقراطية، وهو ما يربز تعارًضا يف سياستها بني 
إسرتاتيجيتها فعال واملتمثلة يف تدبري االنقالابت على قادة وطنيني 

                                                           

أسامة أبو الرشيد، تعقيب على دراسة مروان بشارة، أهداف الوالايت املتحدة  (32)
واسرتاتيجياهتا يف العامل العريب، )يف(: أمحد سعيد نوفل وآخرون، التداعيات 
اجليوسرتاتيجية للثورات العربية، )الدوحة: املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، 

  .176ص (،2014فرباير 

وشن منتخبني، ودعم أنظمة قمعية ومساندة االحتالل العسكري، 
حروب سرية وعمليات عسكرية سرية غري شرعية يف املنطقة، 
ودبلوماسيتها قوال اليت روجت هلا عالنية كالدفاع عن حقوق 

. وهو األسلوب األمريكي (33)اإلنسان، التحرر، السالم واحلرية
البادي اترخيًيا والثابت واملتكامل بني األفعال واألقوال الدبلوماسية 

خلارجية جتاه العامل اإلسالمي عموًما والقضية املنتهجة يف سياستها ا
 الفلسطينية خصوًصا.  

فلم تكن الدعوة إىل الدميقراطية اليت كانت تروجها  
كدبلوماسية عامة إال لتعزيز القوة الناعمة هلا، ابملوازاة مع استخدام 
"القوة الصلبة" ابسم شن احلروب يف سبيل القضاء على اإلرهاب 

 .(34)راطية األمريكيةوبدعوى إقامة الدميق

وحالًيا حىت حتافظ أمريكا على صورهتا ومكانتها وفعاليتها 
السابقة، تفرض تداعيات الداخل األمريكي على الرئيس أن ينتهج 

تصاحل والتوافق مع الداخل وما حيتويه من مجهوريني، وفئات ال
املتطرفني العنصريني واملتطرفني الدينيني. فمن املرجح أن يويل 

ام ابلوضع الداخلي، وما تفرضه تداعيات جائحة كوروان، االهتم
وأولوية ختفيف التوتر العنصري والتجاذب اإلعالمي، وضرورة إعادة 
دورة اإلنعاش االقتصادي، دون إغفال تداعيات حماكمة ترامب يف 

، كما قد يدعم نسبيا وزن احلزب (35)جملس الشيوخ األمريكي
على اختاذ القرارات  الدميقراطي يف الكوجنرس قدرة ابيدن

اإلسرتاتيجية الداخلية واخلارجية، إىل جانب نزعته التصاحلية مع 
 .(36)قطاع من اجلمهوريني

فيتحتم عليه  ارج على املستويني اإلقليمي والدويل،أما مع اخل
أن يكون أقل ميال للنزعة العسكراترية، وهو ما يدفع به إىل العمل 

                                                           

مروان بشارة، أهداف الوالايت املتحدة واسرتاتيجياهتا يف العامل العريب، )يف(:  (33)
أمحد سعيد نوفل وآخرون، التداعيات اجليوسرتاتيجية للثورات العربية، مرجع سابق، 

 . 110 -109ص ص 
  .111املرجع السابق، ص  (34)
ارجية األمريكي اجلديد، وليد عبد احلي، القضية الفلسطينية وفريق السياسة اخل (35)

 مرجع سابق.
 .6املرجع السابق، ص  (36)
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هم مطالب حلفائه يف قوات تدرجيًيا على ختفيف التوترات، وتف
حلف األطلسي، السيما يف جمال اإلنفاق الدفاعي، وعليه قد مييل 
لالستجابة بقدر معني، دون مبالغة يف ذلك، لكل دولة أو جهة 
توجد لديه انطباًعا أبهنا ستكون له مبعث قدر أكرب من 

، وما يدل على ما سبق ممارساتًيا عودته ملنظمة (37)االضطراب
ملية وغريها من اهليئات الدولية، واتفاقية املناخ، ووقف الصحة العا

بناء اجلدار مع املكسيك، وإلغاء قيود السفر لدول معينة، ومتديد 
، (38)2026ملدة مخس سنوات حىت عام  3عمل اتفاقية ستارت 

مع روسيا اليت حثته عشية تنصيبه على انتهاج مقاربة أكثر بنائية يف 
 . (39)حواره معها

سحبه للقوات األمريكية يف العراق بداية وعسكراًي 
وأفغانستان هبدف إعادة حتديد أولوايت وزارة الدفاع، ومن انحية 
أخرى صرح القائد املركزي األمريكي اجلنرال فرانك ماكنزي أن 
الوالايت املتحدة منخرطة يف مفاوضات بشأن القواعد الستخدامها 

ألمريكية، وأكد يف مهام مكافحة اإلرهاب بعد مغادرة القوات ا
اعتزام مواصلة القدرة على مالحقة القاعدة وداعش من مواقع أخرى 

، وهنا يربز (40)ابلعمل مع األصدقاء يف املنطقة لتأسيس تلك القدرة
يف املنطقة  الظاهرة واخلفية الدور الذي تلعبه اجلماعات الوظيفية

 واليت تضمن بقاء النفوذ األمريكي رغم خروج قواته.

                                                           

 .5املرجع السابق، ص  (37)
(38) Paul Sonne, United States Extends Nuclear 
Treaty with Russia for Five Years, The Washington 
Post, 3 Febraury  2021 , Accessed: 11 may 2021, 23:00, 
https://2u.pw/PfMpv 
(39) AFP, Russia Urges Biden to Be ‘More 
Constructive’ Over Arms Treaty, The Moscow 
Times, 20 January 2021, Accessed: 20 january 2021, 
07 :00, https://2u.pw/GwEok 
(40) Amanda Macia, U.S Forces are Halfway through 
their Withdrawal from Afghanistan, CNBN, 08 June 
2021, Accessed: 09 June 2021, 14 :52, 
https://2u.pw/N48Z5 

البنتجون يف ختفيض كبري لألنظمة املضادة كما ابشر 
، وأييت (41)للصواريخ يف العراق، والكويت، واألردن وأفغانستان

ذلك يف إطار مراجعة الفريق للوضع العسكري وتركيزه على 
استخدام الدبلوماسية أكثر من القدرات العسكرية، وهذا ال يعين 

ندلع حرب مع أن إيران ليست هتديًدا، بل لتقدير الفريق أنه لن ت
إيران على ضوء التقدم احلادث يف املفاوضات، وهو ما افرتضه 
جيمس فارويل مساعد وزير الدفاع األمريكي السابق لشؤون الدعم 

 .(42)اإلسرتاتيجي

وحاول ابيدن ترميم العالقات مع حلفائه يف قمة جمموعة 
السبعة، وكذا اجتماع قمة الناتو وأجندة احللف حبلول العام 

اليت أقرهتا حتمية مواجهة التحدايت اليت تفرضها القوة م، 2030
الصاعدة املتمثلة يف الصني والقوة املتمردة اليت تشكلها روسيا، 
واتفاقه مع قادة احللف على إطالق مشروع دفاعي جديد مبتكر، 

قد علًما أنه ، (43)مفاده العمل مع الشركات الناشئة واجلامعات
خبروج آالف املتظاهرين يف لندن استقبلت القمة يف يومها األول 

 .  (44)مطالبني من جمموعة السبع مساندة القضية الفلسطينية

                                                           

(41) Gordon Lubold, Nancy A. Youcef, Micheal R. 
Gordon, U.S Military to Withdraw Hundreds of 
Troops, Aircraft, Antimissile Batteries From Middle 
East, The Wall Street Journal, 18 june 2021, 
Accessed: 19 June 2021, 04 :20, 
https://2u.pw/8M6Gq 

البنتاغون يعلن بدء خفض أنظمته املضادة للصواريخ يف دول ابلشرق األوسط،  (42)
، 12:30، الساعة: 2021يونيو  19اتريخ االطالع: ، 2021يونيو  19اجلزيرة، 

 https://2u.pw/qJ9eKمتاح عرب الرابط التايل: 
(43) NORTH ATLANTIC TREATY TREATY 
ORGANISATION? On the Agenda, Brussels 
Summit-Nato, 14 June 2021: Accessed: 15 June 2021, 
05 :15, https://2u.pw/VQJxT 
(44) Toi Staff, Agencies, Thousands March in London 
Urging G7 Support for Palestinian Cause, The Times 
of Israel, 13 june 2021, Accessed: 14 june 2021, 
12 :00, https://2u.pw/y9xHi 
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ووسط تلك التطورات تعد العالقة األمريكية مع الكيان 
الصهيوين عالقة مقدسة فمن الصعب حصر عدد املرات اليت أكد 
فيها الرؤساء األمريكيون التزامهم أمنه وتفوقه، وهو ما أصر عليه 

ن منذ وصوله إىل احلكم خاصة أثناء "معركة سيف القدس"، ابيد
قائال إن ال تغيري يف االلتزام  عشية وقف إطالق النار حني صرح

، وحقها يف الدفاع عن نفسها، (45)أبمن إسرائيل واستقرارها وقوهتا
مؤكًدا أهنا متثل حجر الزاوية يف السياسة اخلارجية األمريكية يف 

السياسية واإلسرتاتيجية منذ أن ورثت اهليمنة  املنطقة، بل من ثوابتها
. لذلك (46)على املنطقة بعد انسحاب االستعمار الربيطاين منها

حيصل الكيان الصهيوين على دعم أمريكا العسكري واالقتصادي، 
مليار دوالر،  236م وصل مبلغ اإلعانة 2018خالل السنة املالية ف

مليار دوالر 146 لـم، ليصل 2020وعدل وفًقا للتضخم يف العام 
ما جيعل  التمويل العسكري واالقتصادي والدفاعي الصاروخي، من

الكيان الصهيوين أكرب متلق تراكمي للمساعدات األمريكية منذ 
 .(47)احلرب العاملية الثانية

بعد مطالبة إدارة الرئيس السابق ، 2021يف السنة املالية 
 العسكري األجنيب مليار دوالر من التمويل 3.3دوانلد ترامب بـ

 الكوجنرس مسح٪ من امليزانية العاملية، 59إلسرائيل، أي ما يعادل 
 السنة ميزانية ففي أخرى، دول على شروطا فرض مع تزامنا بـذلك،

 مليار 1.3 أصل من دوالر مليون 225 حجب مت م،2021 املالية
 وزارة تؤكد حىت ملصر، املخصص الصغري التمويل صندوق من دوالر

                                                           

(45) Deirdre Shesgreen, U.S aid to Israel was always a 
given. Will growing support for Palestinians change 
that?, US Today News, 02 June 2021, Accessed: 03 
June 2021, 11 :35, https://2u.pw/RpsBy  

األهداف واملصاحل اإلسرائيلية يف النظام العريب، مرجع سابق، حمسن صاحل،  (46)
  .470ص

(47) Josh Ruebner, Salih Booker, Zaha Hassan, 
Bringing Assistance To Israel in Line With Rights and 
U.S Laws, Carnegie Endowment for International 
Peace, 12 May 2021, Accessed: 14 May 2021, 20 :00, 
https://2u.pw/hAkef 

 حقوق لتعزيز وفعالة مستدامة خطوات تتخذ مصر أن اخلارجية
 ال الصهيوين ابلكيان األمر يتعلق عندما ذلك، ومع ،(48)اإلنسان

  .(49)اإلنسان حقوق بقوانني االلتزام يتم وال إضافية، شروط تنطبق

ويُروج لإلعانة إلسرائيل على أهنا استثمار يف تعزيز قيم 
أمريكا ومصاحلها العاملية، وتعترب املساعدة األمنية هلا استثمار حمدد 
يف السالم واالزدهار يف املنطقة أبكملها، مبا جيعلها أكثر أماان 

اجلهود الدبلوماسية الرامية إىل حتقيق حل الدولتني املتفاوض ويعزز 
 املصاحل جراء هي اإلعانة هذه أن على اإلسرائيليون وينظر، (50)عليه

 سنوايً  تسدده مبا مقارنةً  ضئيلة وهي املتحدة، للوالايت اإلسرتاتيجية
 .(51)األطلسي احللف اجتاه التزاماهتا جراء

دن مفارقة يف إسرتاتيجيته، وختلق تلك السياسات إلدارة ابي
فبينما تدعو إسرتاتيجية األمن القومي األمريكي إىل الدفاع عن 
حقوق اإلنسان ومحايتها يف سياستها اخلارجية، وأن تقود يف 
استعادة التعددية والقواعد يف النظام الدويل، تتعهد يف الوقت ذاته 

هيوين، احلفاظ على التزام صارم ابملساعدة العسكرية للكيان الص
على الرغم من التناقض الواضح مع أهداف السياسة األمريكية 
املعلنة، املتمثلة يف حل الدولتني للقضية اإلسرائيلية الفلسطينية، 
واستمرار الضم الفعلي للضفة الغربية وهدم املنازل واإلخالء وتدمري 

 . (52)أحياء فلسطينية أبكملها

                                                           

(48) Ibid.  
(49) Deirdre Shesgreen, U.S aid to Israel was always a 
given. Will growing support for Palestinians change 
that?, Op. cit. 
(50) Letter Shows Overwhelming Bipartisan Support 
in House For Aid to Israel, Jewish Virtual Library, 22 
April 2021, Accessed: April 22, 2021, 11 :00, 
https://2u.pw/3Y4rA  

(،  1996عبد الوهاب املسريي، أسرار العقل الصهيوين، )القاهرة: دار حسام،  (51)
 .126ص 

(52)  Josh Ruebner, Salih Booker, Zaha Hassan, 
Bringing Assistance To Israel in Line With Rights and 
U.S Laws, Op. cit. 

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL33222/40
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL33222/40
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/133/text
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/133/text
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مال  وعوالارجية قوابملقارنة بني إسرتاتيجيات السياسة اخل
 ف منطر  يتضح أن الطرف األمريكي الداعم إلسرائيل ما هو إال

ة على ت عدفيااألطراف املغذية والداعمة للصراع، وهو ما يؤثر بكي
ل عوامن المفثمة العديد القضية الفلسطينية ومسار صفقة القرن، 

مريكي ز األحنياوابلرغم من االاملؤثرة يف امللفات ذات الصلة هبا، 
مينية الي ؤيةالتقليدي إلسرائيل، وتبين الوالايت املتحدة الر 

م عن لناجاهو اإلسرائيلية اخلاصة برئيس الوزراء السابق نتنيا
 أن ، إالامبالتقارب يف العالقة بينه وبني الرئيس السابق تر 

جية خلار ة ااملتغريات تثبت حتوالت ابدية ومؤثرة على السياس
  دس".الق حتت وقع معركة "سيفاألمريكية وهو ما بدا جلًيا 

وية التسة و اثلثا: تداعيات "صفقة القرن" بني مساري املقاوم
 واملوقف األمريكي منها: 

الصهيوين ظاهرة دائمة -متثل احلرب يف الصراع العريب
وليست مؤقتة ابعتبار أن العدوان مستمر دون توقف، كما تعد 

دوانية، تتجسد عن اجملاهبة امللتوية أحد األساليب الصهيونية الع
العربية داخل -طريق توظيف االختالفات واالنشقاقات العربية

الصهيوين، من خالل صناعة الثورة اليت ال  -الصراع اجلوهري العريب
تتطلب إال تداول فكرة شريطة التمسك ببنائها، والعمل على توفري 
الشروط املادية والنفسية هلذه الثورة كي تتفجر، وذلك يعين حيازة 
الوسائل املادية واإليديولوجية، وهو أمر يستدعي التحكم يف 
اجلوانب احلياتية ابإلمساك بزمام املال واالقتصاد، ويعد شح املواد 
الغذائية، والغالء يف األسعار، واليت جتعل احلياة معقدة يف كل صعيد 

، (53)حىت من الوجهة اإلدارية، أسس اإلعداد اجليد لصنع ثورة
ة التارخيية يف التحكم ابلوسائل املادية واإليديولوجية وتلك هي املعادل

اليت تربط الدول املتقدمة ابملتخلفة، بفعل قابلية هذه األخرية 
للتحكم وفقداهنا لإلرادة احلضارية رغم حيازهتا لإلمكاانت 
احلضارية، وهو ما مكن اللويب الصهيوين من الضغط ومترير أهدافه، 

 والفوضى. ومن خلق حاالت عدم االستقرار
                                                           

مالك بن نيب، وجهة العامل اإلسالمي: املسألة اليهودية، مرجع سابق، ص ص  (53)
69-70. 

ة حلديت اوتتبدى مظاهر الصراع الداخلي يف تفشي الثنائيا
 السياسية سويةالتو االستقطابية القاتلة، فقد مثلت املقاومة العسكرية 

، سطيينلفلثنائية حدية استقطابية خلقت انقساًما داخل البيت ا
ول حتىت شتت جهوده الرامية لنصرة القضية، وكرست االنقسام ح

يل  سبة يفىل مواجهة بني فصائل فلسطينية متناحر مسار الصراع إ
عيب الش فافحتقيق مصاحلها، وهو صراع أضر ابلقضية وبدرجة االلت

 حوهلا.

 لدويلى اكما أسهمت حالة الوهن العام لألمة على املستو   
لى عوان لعدعلى تقدمي الصفقة ابلوجه الذي جاءت عليه، غري أن ا

 دها،وياملنطقة بغية هت القدس وهتجري سكانه العرب واستيطان
 صاراحل واقتحام األقصى واالعتداء على حرمته، ابإلضافة إىل

صبة،  ملغتاار املفروض على غزة والعدوان عليها بدعوى حراسة األسو 
ة مايحلًة كانت كافية خلوض املقاومة ملعركة "سيف القدس" تلبي
ل فشاإلا األقصى، وذوًدا عن املضطهدين يف القدس، ورًدا قاطعً 
ربية الع يئةصفقة القرن، رغم حماولة الكيان الصهيوين هتيئة الب

يف  فيةاإلسالمية عرب النشاط الذي عنيت به اجلماعات الوظي
من تض األنظمة املطبعة، واليت تسعى جاهدة خللق سبل تسوية

 للصفقة مسارها على الواقع.

 اخلمعركة "سيف القدس" التأثري اخلارجي يف الد -1
 األمريكي 

ت الواقع يف فلسطني خاصًة والعامل اإلسالمي عامًة إن حتوال
ابلرغم من اهليمنة والسيطرة والتبعية واالحنطاط احلضاري، يعسر 
توقعها لدى الكيان، الذي يظن أنه حيكم زمام املستعمحر، فبالرغم 
من القابلية لالستعمار يوجد يف األمة نبض ينبئ عن استمراريتها 

االضطهاد والعدوان، ولعل معركة ختطه املقاومة احلضارية ضد 
"سيف القدس" اليت كانت إثر جور الكيان الصهيوين واستصغاره 
للمكون الفلسطيين يف املنطقة، وحماولة فرضه لصفقة القرن بشىت 
الطرق والوسائل، وإقصائه حلق الالجئني يف العودة، وما حلقها من 

يات اقتحام حماوالت اإلابدة والتهجري واالستيطان والتهويد، وعمل
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املسجد األقصى، وجًها من أوجه الصمود حفاظًا على الدين 
 واألرض والعرض وعلى ماء وجه األمة.

ويف خضم املعركة برزت فاعلية حركات املقاومة الفلسطينية 
على رأسها منظمة محاس ككيان سياسي فاعل يف املنطقة من غري 

ية والسياسية الدول، وأثبتت تطورًا وتغريًا يف هيكلتها االجتماع
والعسكرية، وكذا األنشطة اليت متارسها، استجابًة منها هليكليات 
الفرص اليت أوجدهتا ظروف العنف وعدم االستقرار على الصعيدين 

فاملعركة على الرغم من نتائجها املروعة على  ،(54)احمللي واإلقليمي
قطاع غزة إال أهنا أعادت محاس إىل الواجهة داخلًيا كي تكسبها 

يًدا من االعرتاف والشرعية والتوسع ابلنظر إىل ما تقوم به من مز 
أنشطة متعددة الوجوه خاصة العسكرية، ما مينحها مزيًدا من 
التجذر يف بيئتها اخلاصة لتمكنها من أنشطة هي من اختصاص 
الدولة الفاعلة، فوجلت إىل املشهد السياسي ملضاهاة ومنافسة 

قليدية.  وال شك أن هلذه الشرعية الفاعلني/الالعبني من الدولة الت
املتنامية دور يف إكساهبا بعًدا دولًيا يف العالقات الدولية ابعتبارها 
منظمة فاعلة غري رمسية تنشط يف مضاهاة أو منافسة الفاعلني 

 .(55)الرمسيني من الدول يف البيئة الدولية

أدركت املقاومة عن معرفة اترخيية وواقعية حقيقة الكيان 
 وادعاءاته املتهاوية كمزاعم قبته احلديدية، واعتماده على الصهيوين

اإلرابك النفسي وصناعة عظمته ومهابته يف العقل العريب على 
خالف ما حيويه الواقع، فنظرت له متجاوزة إدعاءاته، فكانت اهلزمية 
اليت عددها اخلبري العسكري رون بن يشاي فشملت فشل إسرائيل 

واريخ يف غزة، وقدرة املقاومة على يف تدمري منصات إطالق الص
الرد، ويف منع املستوطنني املتطرفني من اقتحام املسجد األقصى، 

                                                           

جويل سي. هرييك، الفاعلون/ الالعبون غري الدول: حتليل مقارن للتغري والتطور  (54)
داخل محاس وحزب هللا، )يف(: هبجت قرين )حمرر(، الشرق األوسط املتغري نظرة 

لديناميكيات العربية،) بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، أكتوبر جديدة إىل ا
  .309(، ص 2011

حممد حمارب، إسرائيل والتغريات اجليوسرتاتيحية يف الوطن العريب، )يف(: أمحد  (55)
مرجع ، التداعيات اجليوسرتاتيجية للثورات العربية، )حمررون( سعيد نوفل وآخرون

  .507، ص سابق

ودفعهم لالنسحاب حنو املالجئ، والعجز عن محاية مستوطنات 
غالف غزة، ويف تزعزع اجلبهة الداخلية، واإلخفاق يف الدعاية 
وحرب اإلعالم والوعي على شبكات التواصل االجتماعي بني 
اإلسرائيليني أنفسهم، يف مقابل توحد الفلسطينيني، ويف الرتاجع 
داخل اإلدارة األمريكية رغم املوقف الداعم الذي أبداه ابيدن، 
فاالختالفات داخل إدارته  قد جتعل إسرائيل تعاين الحقا، وكذا 
ضعف الرد اهلجومي على صواريخ ورشقات املقاومة، كما أن 

الوخيمة بدأت تظهر آاثرها للعلن يف تبعات فشل الدعاية احلربية 
 .(56)موجات التعاطف الواسعة مع فلسطني وشعبها

فمن تداعيات املعركة أن كان لوقعها أتثريًا شعبًيا وعاملًيا مل 
تعرفه القضية من قبل، حىت بلغ األمر إىل الداخل األمريكي، سبقه 
تقرير منظمة مراقبة حقوق اإلنسان حول األوضاع يف الكيان 

هيوين، فأجريت مقارنة علمية إبسقاط مؤشرات القانون الدويل الص
لتصنيف الدول يف أهنا دول فصل عنصري على احلالة اإلسرائيلية، 
ليخلص التقرير إىل أن الكيان الصهيوين جتاوز املعايري األساسية 
حلقوق اإلنسان بشأن الشعب الفلسطيين، من خالل دعم هيمنة 

على العرب الفلسطينيني، واالضطهاد اجملموعة العرقية اليهودية 
املمنهج هلم، والقيام أبفعال ال إنسانية حبقهم، وعدم وجود النية 
إلهناء االحتالل، لذلك فهو قانونًيا وموضوعًيا دولة فصل عنصري، 

، فخلف التقرير (57)متاًما على غرار النظام اجلنوب إفريقي املنقرض
د من أتكيد صحته وقعا على خمتلف األصعدة واملستوايت، وزا

 العدوان الصهيوين األخري.

                                                           

ودة، إسرائيل يف حالة إرابك وانتقادات ذاتية واسعة بعد املفاجأة وديع عوا (56)
، اتريخ 2021مايو  12وخسارة املعركة على الوعي يف بدايتها، القدس العريب، 

، متاح عرب الرابط التايل: 09:30، الساعة: 2021مايو  13االطالع: 
https://2u.pw/jQqkX 

(57) Human Rights Watch, A Thresshold Crossed, 
Israeli Authorities and The Crimes of Apartheid and 
Persecution, 27 April 2021, Accessed: 28 April 2021, 
13 :41, https://2u.pw/Dx7r4 
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وفًقا للتجربة التارخيية ال أيبه الكيان الصهيوين هلذه التقارير، 
فكل من ينتقده يتهمه أبنه معاٍد للسامية، معتمًدا على الصورة 
املسوقة له من قبل احلليف األمريكي، على أنه دولة دميقراطية تتبىن 

بية، فكل ما يهمه معادلته الوجودية القيم السياسية واحلقوقية الغر 
اجلوهرية املاثلة يف شرط بقائه وقوته املرتبط بضعف من حوله، لذلك 
يلتقي مشروعه الصهيوين مع املشروع اإلمرباييل الغريب يف إبقاء 
املنطقة ضعيفة، مفككة، منقسمة، ومتخلفة ماداًي، ومعنواًي 

 .  (58)وحضارايً 

م لدعااألمريكي، رغم  ومن تداعيات املعركة يف الداخل
حلزبني اكذا ، و املطلق وغري املشروط لإلدارات األمريكية املتعاقبة
مريكي، م األلعاالدميقراطي واجلمهوري إلسرائيل، ويف أوساط الرأي ا
قد ، فوينالصهي-ألول مرة برز بعض التصدع يف التحالف األمريكي

ة ساحمثل العدوان على غزة  االختبار األول لبايدن يف ال
ن ميان بور الفلسطينية، الذي يف أوج املواجهة منع عدة مرات صد

دة ن شأجملس األمن يدعو إىل وقف إطالق النار الفوري، غري 
  إىلكينيالعدوان وبشاعة االنتهاكات دفعت ابلكثري من األمري

لى ط عتساؤل عن جدوى هذا التحالف واإلنفاق العسكري املفر 
 األمريكية.حساب قيم احلرية والدميقراطية 

التنوع الذي يشهده الكوجنرس األمريكي يف كما أسهم 
بروز تعدد يف املوقف األمريكي جتاه إسرائيل، فقد بلغت نسبة 
السود والالتينيني واآلسيويني واألمريكيني األصليني يف غرفيت 

يف املائة، وخلق ذلك تنوًعا يف وجهات النظر وتفتًتا  23الكوجنرس 
ت أصوات التيار التقدمي داخل احلزب تصاعد، فقد (59)للقوى

الدميقراطي يف ذروة القتال إبصدار بيان يدعو إىل وقف إطالق 
النار، وخالل املعركة قدم ممثلو اجلناح اليساري يف احلزب قرارًا مبنع 

                                                           

حمسن صاحل، األهداف واملصاحل اإلسرائيلية يف النظام العريب، مرجع سابق، ص  (58)
455. 

لفلسطيين: حتول "مزلزل" يف سياسات أنتوين زورتشر، الصراع اإلسرائيلي ا (59)
مايو  22احلزب الدميقراطي األمريكي جتاه القضية الفلسطينية، يب يب سي عريب، 

، متاح عرب الرابط 09:30، الساعة: 2021مايو  30، اتريخ االطالع: 2021
    https://2u.pw/3m8xJالتايل: 

مليون دوالر للكيان الصهيوين، غري أن  735صفقة سالح قيمتها 
شاب من أعضاء  500اإلدارة األمريكية أمتت الصفقة. أيًضا قام 

محلة ابيدن االنتخابية بتوجيه رسالة إليه تطالبه ابلضغط على 
إبدانة أعمال قتل املدنيني، وإهناء  إسرائيل ومحاية الفلسطينيني

، وهو ما قد يُبدي أن (60)االحتالل واحلصار والتوسع االستيطاين
 محاية الكيان الصهيوين مل تعد متثل موضوع إمجاع يتخطى األحزاب. 

مل يكن تكثيف الضغوط لوقف إطالق النار مبعزل عن الرأي 
أبرز تغريًا كبريًا يف  العام العاملي يف الشارع خاصة األمريكي الذي

الذي شكل فيه اليسار وحركة السود مهمة،  الرأي العام اجلمعي،
وحركة األقليات، دورًا فاعال يف حشد املظاهرات وأتسيس وعي 

مثيل، دعمته احلمالت املختلفة يف  جديد ابلقضية مل يُعرف له
وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي، املناصرة للقضية يف ظل 
تراجع سيطرة اإلعالم األمريكي التقليدي، يف أوساط السود 
واألقليات الذين ميثلون أغلبية مصويت احلزب الدميقراطي، فقد 

غزة  أحيت ممارسات الكيان العنصرية يف القدس وعدوانه على
حادثة مقتل جورج فلويد اليت جسدت صرخة يف وجه استعالء 
الرجل األبيض. فال خيفى أتثري مقتله يف التوجه العام لألمريكيني 
السود واملتضامنني معهم من األقليات حنو القضية الفلسطينية إذا 
ُعِلم أن القائم بربانمج تدريب قوات الشرطة املدنية األمريكية خرباء 

، حذرت من عنفويتهم مرارًا منظمة صوت اليهودي من إسرائيليون
  .Jewish Voice for Peace(61)أجل السالم 

إن التحول التارخيي للحزب الدميقراطي وموقفه من الكيان 
الصهيوين، ويف أوساط الشعوب عرب العامل، سببه انتشار فكرة أن 
إسرائيل دولة احتالل وفصل عنصري، على خالف الفكرة اليت 

                                                           

اسبة إسرائيل ومحاية أعضاء ابملئات يف محلة ابيدن االنتخابية يدعوهنه حمل (60)
، 2021مايو  30اتريخ االطالع:  ،2021مايو  24، مباشر الفلسطينيني، اجلزيرة

 https://2u.pw/IY9Ip ، متاح عرب الرابط التايل:13:30الساعة: 
(61) Sheren Khalel, US police Departments under 
Pressure to end Training Programmes with Israel, 
Middele East Eye, 22 June 2021, Accessed: 22 June  
2021, 11 :24: https://2u.pw/Q9vLn 
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اترخيًيا من أن إسرائيل ضحية يف أذهان مجهور واسع من  هيمنت
الشباب، وهو ما دفع إىل التساؤل عن بداية اهنيار دعم الكيان 
الصهيوين. ويف هذا اإلطار يربز تياران يف الداخل األمريكي، تيار 
تقليدي إلغائي لآلخر يتغذى على النعرة العرقية، داعًما لطموح 

ظمى يف العامل، له اعتقاد راسخ ابلتحالف أمريكا القوة العسكرية الع
االسرتاتيجي مع إسرائيل، وتيار تقدمي استيعايب لآلخر يرى أن 
الكيان الصهيوين حالة مضادة لطموح أمريكا القوة العظمى يف العامل 
معتمًدا على النهج الدبلوماسي، جيد يف التفاوض والتسوية أداة 

هذا التيار يعد النهج فعالة لتحقيق السالم يف املنطقة، وحسب 
العدواين للكيان عائًقا يف وجه تقدم أمريكا وبقاء استفرادها ابملكانة 
العاملية وحتقيق قيمها الدميقراطية، وهو ما يربر الدعوة إىل إعادة 
مسار التفاوض والبحث عن تسوية للمضي قدًما يف استكمال 

 اتفاقيات التطبيع اليت شهدت تباطًؤ ملحوظًا.

 ن بني مساري التطبيع والتسويةصفقة القر  -2

يف جو من الصخب والصراع تشكلت حكومة االئتالف 
 مثانيةضمن توليفة ضمت اجلديدة يف إسرائيل بزعامة نفتايل بينيت، 

أحزاب من أقصى اليمني إىل أقصى اليسار، ومنها القائمة العربية 
املوحدة اليت تعد أول حزب عريب )فلسطيين( ينضم الئتالف 

لينبئ عن حتالف هش يعج ذ أتسيس الكيان الصهيوين، حكومي من
ابلتناقضات لتيارات متناحرة على السلطة، تعجز عن مل الشرخ 
السياسي واالجتماعي على املستويني الداخلي واخلارجي الذي 
أحدثه رئيس الوزراء السابق نتنياهو، املتابع يف قضااي فساد، والذي 

وين يف عالقته مع الرئيس اختزل عالقة الوالايت ابلكيان الصهي
  السابق ترامب ملغًيا بذلك العالقة املؤسسية والتحالف العضوي

، وهو ما دفع بوزيرة اخلارجية السابقة تسييب ليفين للقول إن بينهما
 .(62)ذلك سيشكل خطرًا على مستقبل العالقة بني اجلانبني

                                                           

(62) Tzipi Livni, Opinion: Why Israel’s Annexation of 
Parts of the West Bank would be a Historic Mistake, 
The Washington poste, 03 Febraury 2021, Accessed : 
03 May 2021, 16 :05, https://2u.pw/fAIBg 

يف هذا اإلطار كان التوجس من اهنيار اتفاق وقف إطالق  
، وختوف من وحدة الصف الفلسطيين، وحتسس لتأثريات النار

املعركة يف املنطقة ومدى إفشاهلا للصفقة، ومساسها ابتفاقيات 
حتوال التطبيع، رغم أن اتريخ الكيان الصهيوين يُظهر أنه ال حيدث 

جوهراًي يف سياسته جتاه مشروعه االستيطاين، غري أن املتغريات 
رائم اإلابدة واالضطهاد، وعمليات الداخلية واخلارجية رغم بشاعة ج

هتيئة البيئة اإلقليمية والدولية وحماوالت االحتواء، ال ميكن ضمان 
دميومتها على حاهلا، خاصًة بعد ما شهدته فلسطني من انبعاث 
لالنتفاضة، لذلك من املرجح أن تعتمد احلكومة اجلديدة دبلوماسية 

لنهج املتبع مع إدارة غري صدامية مع السلطة الفلسطينية، على غرار ا
 .(63)ابيدن

وهو ما يدفع ابلكيان الصهيوين إىل إدراج ذلك يف 
إسرتاتيجياته اخلاصة ابحلفاظ على عالقاته التحالفية مع أمريكا من 
جهة، وعلى ثبات ميزان القوى بتعزيز قوته وقدرته يف املنطقة مقابل 
تدعيم ضعف األنظمة العربية واإلسالمية من جهة أخرى، 

تدعي ذلك صيانة املكاسب اليت حصلتها حكومته السابقة من ويس
الرئيس السابق ترامب، بل ومواصلة إمتامها مع اإلدارة اجلديدة، 
بتكييف الصفقة عن طريق إقحام األطراف املطبعة يف مباشرهتا، 
وفرضها على الطرف الفلسطيين وفق مسار التسوية، ابستخدام 

بة اليت حولت مصر وقطر من طرقه امللتوية عرب دبلوماسية اإلان
طرف يف الصراع إىل وسيط فيه. هذا فضال عن استخدام ورقة 
اإلعاانت إما منًحا أو منًعا، كأداة لتمرير أهدافه لتحقيق بيئة مواتية 
للصفقة، فيجعل من الوضع اإلنساين يف غزة، وترهل السلطة 

ربط إدخال املساعدات الفلسطينية مدخال للمساومات البخسة، ب
بشروط إسرائيلية تشمل أمناط املساعدات املالية وغري املالية، وقوائم 
املواد املسموح إدخاهلا وتوقيتاهتا، واجلهات اليت تقدمها، مع العمل 
على عرقلة املساعدات من قطر، وإيران وتركيا، كما سيجعل 

                                                           

حممد وتد، حكومة جديدة إبسرائيل.. رهينة للتناقضات واستمرارها منوط  (63)
، الساعة: 2021يونيو  13، اتريخ االطالع: 2021 يونيو 13بنتنياهو، اجلزيرة، 

 https://2u.pw/oQ4C2 ، متاح عرب الرابط التايل: 22:30
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موضوع اجلنود اإلسرائيليني األسرى أو جثث قتالهم، عند املقاومة 
، (64)من تلك املساومات يف مرحلة ما بعد وقف القتال يف غزة جزءً 

معتمًدا يف ذلك على حتالفه مع الوالايت املتحدة يف انحية، وعلى 
الدول املطبعة يف انحية أخرى، حماوال تكريس بعض بنود الصفقة 
رغم ضعف أمهية طرحها أمام رفض اجلانب الفلسطيين الكامل هلا 

 ا.حىت دون احلاجة للنظر يف تفاصيله

واقعًيا دحضت "معركة سيف القدس" مزاعم التطبيع 
الشكوك اليت أاثرهتا حول ومراوغاته ومساعي التسوية وتلفيقاهتا، و 

اآلفاق املستقبلية ملزيد من اتفاقيات التطبيع يف ظل غياب تقدم 
ملموس يف معاجلة القضية الفلسطينية، مبا يبديها أهنا اتفاقيات 

ة وحلساب مصاحل ضيقة. فقد أجريت مبعزل عن شعوب املنطق
صرح وزير اخلارجية األمريكي السابق مايك بومبيو أن صفقة 

" إىل 35-الوالايت املتحدة لبيع طائرات مقاتلة من طراز "أف
اإلمارات العربية املتحدة كانت جزًء ال يتجزأ من "اتفاقيات 

، كما جاء إعالن الرئيس السابق ترامب عن تطبيع (65)إبراهيم"
بني املغرب والكيان الصهيوين مقرواًن ابعرتافه مبغربية  العالقات

الصحراء، وإبقراره فتح قنصلية يف مدينة الداخلة تقوم مبهام 
 اقتصادية، من أجل تشجيع االستثمارات األمريكية.

ويضاف السودان إىل قائمة املطبعني نظري شطب اإلدارة 
رهاب، وموافقة األمريكية السابقة امسه من قائمة الدول الراعية لإل

الكوجنرس على قانون احلصانة السيادية له إبيعاز من اللويب 
الصهيوين، وهو الذي حيصنه من أي دعاوى قضائية ختص 
اإلرهاب، ابستثناء تلك املتعلقة هبجمات احلادي عشر من سبتمرب، 

                                                           

ية ملعركة "سيف القدس"، وليد عبد احلي، تقدير موقف: اآلفاق املستقبل (64)
 31(، اتريخ االطالع: 2021)بريوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، مايو 

، متاح عرب الرابط التايل: 18:30، الساعة: 2021مايو 
https://2u.pw/nikay 

لإلمارات كان "ابلغ األمهية"  35-إمي سبريو، بومبيو: بيع مقاتالت إف (65)
اتريخ االطالع: ، 2021يونيو  10العربية، ميز أوف إسرائيل ات التفاقيات إبراهيم،

، متاح عرب الرابط التايل: 13:30، الساعة: 2021يونيو  11
https://2u.pw/DH1po 

لتتجه أنظار السودانيني إىل مستقبل ملف التطبيع والتجاذابت حوله 
يكية اجلديدة. ومنذ ذلك احلني إىل غاية كتابة هذه يف اإلدارة األمر 

األسطر خاب أمل السودان من نتائج اتفاق التطبيع مع الكيان 
الصهيوين وسط استثمارات أمريكية غري كافية، فاإلدارة اجلديدة مل 
تف بوعد سابقتها ابالستثمار يف مشروعات الزراعة والتكنولوجيا  

اليت روجت هلا كانت ستساعد يف  كون االستثمارات املالية الكبرية
 .(66)تسويق االتفاقية للشعب السوداين

وتبقى خلفيات ودوافع تطبيع البحرين يف الوقت الراهن  
غامضة ال خترج من احتمال شراء التقنيات اإلسرائيلية املتقدمة، مبا 
يف ذلك العسكرية، والتعاون يف اجلوانب االقتصادية، والصحية، 

يواصل الكيان وسواء رضي املطبعون أم مل يرضوا والسياحية وغريها، 
الصهيوين مساعي إجناح التطبيع وإكسابه املصداقية يف حماولة 
لتحقيقه على أرض الواقع رغم الرفض الشعيب القاطع له، ويف هذا 
املسعى يطلق كوشنر مستشار ترامب السابق وعراب صفقة القرن، 

تعزيزًا للتجارة والسياحة  م"معهًدا موسوًما بـ"إتفاقيات إبراهيم للسال
، يف حماولة إلجياد واقع (67)والتواصل بني إسرائيل والدول العربية

  عملي للصفقة.

وعلى الرغم من دعم إدارة ابيدن لعملية التطبيع، إال أهنا 
مل تقدم أي حوافز هلا كاليت استخدمتها إدارة ترامب إلقناع 

اإلسرائيلية -سطينيةاملطبعني ابلتوقيع، ولكون أن العالقات الفل
قضية خالفية يف الساحة العاملية، فليس هناك حافز كبري لدول 

                                                           

تقرير، اتميز أوف  -السودان تشعر خبيبة أمل من نتائج التطبيع مع إسرائيل (66)
، الساعة: 2021يو يون 17اتريخ االطالع: ، 2021يونيو  16العربية،  إسرائيل
 ، متاح عرب الرابط التايل:4:30

https://2u.pw/q8EuT 
(67) Ron Kampeas, Jared Kushner lanches Peace 
Institue to Advance Abraham Accords, The Times of 
Israel, 05 May 2021, Accessed: 06 May 2021, 2 3 :05,  
https://2u.pw/5KU61  
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على و  ،(68)عربية إضافية للقيام هبذه اخلطوة يف الوقت الراهن
غرار ما طالبت به كل اإلدارات السابقة إلدارة ترامب، ستسعى 
اإلدارة احلالية يف وقت الحق ابلعودة إلحياء مفاوضات تنادي فيها 

غري أهنا متتنع حالًيا عن اإلعالن عن أي مبادرات الدولتني، حبل 
وهو ما للسالم خمافة أن ميس ذلك ابستقرار احلكومة اجلديدة، 

يُرجح جتمد ملف عملية السالم يف ظل عدم وجود أي حاجة أو 
ضغط من اجلانب العريب، وانشغال ابيدن مبلفات يراها أكثر خطورة 

 . (69)على مصاحل أمريكا

اإلشارة أنه يف الوقت الذي أصر فيه ابيدن على أمن وجتدر 
إسرائيل واستقرارها على رفاة الشهداء يف غزة، وقف على املنصة 
أمام العامل أبسره يف حلف الناتو مؤكًدا وضع أوكرانيا يف موضع 
ميكنها من االستمرار يف مقاومة العدوان الروسي، مبشرًا إبعداد 

آخر، دعًما لسيادة أوكرانيا  أموال طوارئ يف حالة حدوث توغل
. خطاابن يتجلى خالهلما الفرق الشاسع بني (70)وسالمة أراضيها

الدبلوماسية واإلسرتاتيجية يف االحتكام إىل املصاحل، فحني تعلق 
األمر بفلسطني واملنطقة، اندى ابيدن ابملساواة بني الفلسطينيني 

لة أكثر مما وتطرح هذه املساواة العديد من األسئ واإلسرائيليني،
جتيب عنها، وسواء توفرت فرصة للضغط من أجل تغيري فعال، من 
خالل االبتعاد عن الشعارات الفارغة حول عملية سالم غري 
موجودة، وحل الدولتني غري احملتمل، إىل إتباع هنج قائم على القيم 

قد يقدم معيارًا ميكن من خالله قياس  يركز على احلقوق واملساواة

                                                           

(68) Yoel Guzansky, Gerald M. Feierstein, The first 
test if the Abraham Accords, The Middele East 
Institue, 01 June 2021, Accessed: 2 June 2021, 09 :51, 
https://2u.pw/Y3zxw 

ديسمرب  10حممد املنشاوي، مصري صفقة القرن بعد هزمية ترامب، الشروق،  (69)
، متاح عرب الرابط 10:30الساعة: ، 2021ماي  19اتريخ االطالع: ، 2020
 https://2u.pw/N17y8 التايل:

(70) Statement Press Secretary Jen Psaki on Ukraine 
Security Assistance, The white House, 18 June 2021, 
Accessed: 19 June 2021, 5 :00, https://2u.pw/AAovv 

ملستقبلية، غري أن الرؤية تساعد يف حتريف النقاش املبادرات ا
 .(71)السياسي حول جوهر القضية

من املرجح أن تواصل إدارة ابيدن تشجيع مزيد من الدول ف
العربية على تطبيع العالقات مع الكيان الصهيوين، دون ممارسة 
ضغوط قوية أو ابتزاز األنظمة العربية هبدف التقدم يف هذا املسار، 

وقد ال  رتاجع امللحوظ للتطبيع خاصة بعد املعركة األخرية،نظرًا لل
تعترب القدس عاصمة لدولة فلسطني املقرتحة، كما ال تلتزم إبعادة 

 . (72)السفارة األمريكية إىل تل الربيع

د سيج لذياهذا ما يرتك املبادرة يف يد الكيان الصهيوين و 
ستمر امل اعر طرقًا جديدة للتعامل مع الفلسطينيني وإثبات أن الص

ة دائمة هلدنل امنذ عقود يف طريقه إىل احلل عرب التسوية، وذلك جبع
نازل رة مصادمع اختاذ إجراءات خللق انطباع أبنه مل يرتاجع عن م

دة  ملتحم االشيخ جراح، وانتهاك األقصى، يف ظل تغييب دور األم
لطرف ىل اإا كمنظمة دولية يف اإلشراف على عملية التسوية وإيكاهل

 فتتا يُ مريكي ودور مصري يف التواصل مع املقاومة، وهو ماأل
، حية انيفأطراف الصراع العربية وحيصرها يف الطرف الفلسطيين 

يدي لتقلف اوالطرف اإلسرائيلي اآلخر يف الصراع املدعوم ابحللي
 لة.قاباألمريكي الطرف اخلفي يف معادلة الصراع من انحية م

 خامتة:

التطبيع انعكاًسا للحالة  لقد مثلت الصفقة واتفاقات
احلضارية اخلطرية لألمة اليت شاهبا الوهن والرتاجع والتفتت، واستبداد 
األنظمة، وتبعيتها للخارج، يف ظل انعدام مشروعها احلضاري الذي 
خيط هلا مستقبلها، ويف الوقت الذي حياول فيه الكيان الصهيوين 

                                                           

(71) The middele east institue, Up for Debate: The 
Biden administration’s approach to Israel/Palestine, 
The Middele East Institue, 21 June 2021, 
Accessed :21 June 2021, 10 :00, https://2u.pw/z94ko   
(72) Blinken ‘non-committal’ on East Jerusalem as 
Palestinian capital, Aljazeera, 11 Febraury 2021, 
Accessed: 11 May 2021, 07 :30, https://2u.pw/sBHzD 
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لصفقة كي أتكيد رسو مشروعه الصهيوين يف املنطقة، فجاءت ا
تكرس العدوان الصهيوين حبماية أمريكية وسط تراجع عريب 
وإسالمي، وتغييب للدور الدويل هليئة األمم املتحدة، وغياب 
للمنظمات العربية واإلسالمية، مع هتاو ملبادئ القومية العربية على 
املستوى الرمسي، وبتعاون من أنظمة عربية أسهمت يف مسار التطبيع 

ت إبراهيم"، ما أبدى أن كل السبل مهيأة يف وجه وتكريس "اتفاقا
حلم إسرائيل الكربى، وعزم الكيان على إلغاء العرب من ذاكرة 
اتريخ فلسطني، فيحاول هتويد القدس ويعلنها عاصمة له، ويُلغي 
حق عودة الالجئني، ويضع يده على ما بقي من األراضي ومنابع 

على حماسبته يف ظل املياه، فال أحد على املستوى الرمسي جيرؤ 
الوهن، ويتعزز دعمه حبليفه اإلسرتاتيجي األمريكي الذي ابرك 
الصفقة واتفاقات التطبيع مع العزم على تكريسها، مؤكًدا مرارًا على 
لسان رئيسه اجلديد وفريق إدارته أن ال مساس أبمن إسرائيل 

 واستقرارها. 

ت قافاات وبعد انسياق بعض األنظمة العربية املهرولة حنو
وانعدام  هلا عيبالتطبيع سرًا وجهرًا، تتباطأ مساراهتا يف ظل رفض ش

دمي تق اإليفاء ابلوعود من قبل الكيان الصهيوين، وسكوت عن
دس" الق سيف"فقد كان ملعركة  االمتيازات من طرف الفريق اجلديد،

ًعا على ، وقاا وخارجيً وأتكيد املقاومة لفاعليتها وشرعيتها داخليً 
يت ة الصفقية واتفاقات التطبيع، فزعزعت مصداقية المسار التسو 
، ينينيلسطأن تكون مسرى للتطبيع مع الف الصهيوين أراد الكيان

لك ، لذاديوإلغاء وجودهم وحقوقهم ابسم حتقيق االزدهار االقتص
ختبار زت اجتاحياول مواراة هزميته بدعوى أن "اتفاقات إبراهيم" ا

طبعون ر املنتظر مساومات ووعود ياملعركة بسالم، كوهنا جاء يف إطا
 جتسيدها على أرض الواقع.

وترتاجع األنظمة املطبعة أثناء معركة "سيف القدس" ووقعها 
اإلسالمي، اليت نفخت يف روح األمة للتطلع  -على املستوى العريب

حنو حلم حترير فلسطني واسرتجاعها من جديد بعدما ظن األغلبية 
ى العاملي، عرب حجم التعاطف أهنا قد خبت، وكذا على املستو 

الشعيب الذي حصده الفلسطينيون جراء بشاعة العدوان، وتقدمي 

الصورة احلقيقية للقضية إىل الرأي العام العاملي، وفتح مسارات 
جديدة يف سبيل كسب معركة الوعي العاملي، كل تلك التحوالت 
أربكت خطوات الكيان الصهيوين فسريت صفقته صفقة مشلولة يف 

قت الراهن، تبحث هلا عن مربرات يف الواقع، وسنًدا من الرئيس الو 
اجلديد وفريق إدارته، وعواًن من الدول املطبعة، ولعل الوضع الراهن 
للوالايت املتحدة يوجه األدارة اجلديدة حنو أولوايت الداخل على 
اخلارج، وأولوية حتالفه يف جماهبة الصني وروسيا على انشغاله بتوترات 

 ألوسط.الشرق ا

 يف إن جمرد تغيري اللهجة ال يرتق إىل إحداث منعطف
 نه التأثرين شأميس السياسة اخلارجية األمريكية ومقارابهتا، كما أنه ل

جلدير كن الر، فعال يف القرار السياسي األمريكي على املدى املنظو 
رائيل إلس طلقابملالحظة أن الوضع القائم قد حرك سواكن الدعم امل

نعه صلذي ي ااألمريكية، كما زعزع الوعي العام العامليف السياسة 
نبئ عن ي يُ كد،  الكيان الصهيوين برتسانته اإلعالمية العابرة للحدو 

 يانبداية وعي جديد ابلقضية، فالتحوالت احلاصلة يف الك
 داخلال الصهيوين وائتالفه احلكومي اهلش، ويف املنطقة، ويف

 يفقة ول بفشل الصفوجل املؤشرات تبعث على القاألمريكي، 
الكثري  ميةسالالوقت الراهن، فلطاملا لفظت البيئة العربية واإل

 كل  من مشاريع االستيطان وصفقاته حىت وإن ُهيئت هلا
لك ذول، من قبيل حماوالت طمس اهلوية واجتثاث األص الظروف،

 مة، تبقىة لألفسيأن الكيان الصهيوين وإن أضر ابجلوانب املادية والن
زة يف لبار اهي و من قداستها،  يًئالروحية والقيمية حتفظ شوانب ااجل

 قلب يف وما ميثله من بعد ديين عميق الرابط ابملسجد األقصى
ورة لضر ا، كونه جوهر القضية وعنصر التفاف األمة، فمن األمة

ارها هة، ابعتبواجامل تقدير أمهية املعركة فيه، واالرتقاء هبا إىل مستوى
أي  دحضالقضية على مستوى اهلوية، و  املسار املركزي لتصفية

 رجًيا.وخا ًياحماولة إلعادة تسويق مشاريع إسرائيل داخلًيا، وبين
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إن السبيل حنو فك الرتابط التارخيي بني إسرائيل والوالايت املتحدة 
املمجدة ملصلحتها هو جعلها عبئا عليها، وجماهبة املشاريع اخلارجية 

ضادة، وذلك ال يتم إال ابلوحدة الدخيلة مبشاريع داخلية أصيلة وم
يف صفوف األمة وااللتفاف حول ضرورة بعثها احلضاري وفق 

مشروع حضاري يرسم هلا مكانتها بني األمم، وذلك يستدعي 
الوعي ابلكثري من األوليات والضرورات تستوجب قبل كل شيء 

 .بناء أفراد وجمتمعات وقيادات األمة وكوادرها حضارايا 
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: من تعثر املصالحة واالنتخابات فلسطني

 إىل هبَّة القدس

 ⁕الرمحن عادل عبد
 مقدمة: 

 15كان الرئيس الفلسطيين حممود عباس، قد أصدر يف 
يناير من العام اجلاري، مرسوًما رائسًيا حدد فيه مواعيد إجراء 
االنتخاابت التشريعية والرائسية واجمللس الوطين على ثالث مراحل، 

عاًما، اليت تُنظم فيها مثل هذه  15وىل منذ لتكون املرة األ
مايو من العام نفسه إلجراء  22االنتخاابت، وحدد يوم 
يوليو لالنتخاابت الرائسية، على  31االنتخاابت التشريعية، ويوم 

أن تعترب نتائج انتخاابت اجمللس التشريعي املرحلة األوىل يف تشكيل 
ل انتخاابت اجمللس اجمللس الوطين الفلسطيين، وأن يتم استكما

 .(1)2021أغسطس لعام 31الوطىن يف 
جاء إصدار مرسوم االنتخاابت نتيجة حوارات مطولة جرت 
بني ممثلي حركيت "فتح" و"محاس" يف إسطنبول، واليت ُعقدت على 
خلفية خمطط إسرائيل لضم مناطق من الضفة الغربية ورداا على 

ن الدول العربية برعاية اتفاقات التطبيع اليت توصلت إليها مع عدد م
الوالايت املتحدة. وقد أسفرت حوارات إسطنبول عن إعالن 

، عن "رؤية مشرتكة" تستند إىل 2020سبتمرب 24احلركتني، يف 
املسارات اليت توصل إليها مؤمتر األمناء العامني للفصائل الفلسطينية 

، يف كل من بريوت ورام هللا؛ 2020الذي انعقد مطلع سبتمرب
                                                           

 جامعة حلوان. -معيد بقسم العلوم السياسية ⁕

: السياق والتوقعات، مركز اجلزيرة 2021صاحل النعامي، االنتخاابت الفلسطينية  (1)
، متاح على 2، ص2021مايو  20، اتريخ االطالع: 2021يناير  29للدراسات، 

 . https://studies.aljazeera.net/ar/article/4902 الرابط التايل: 

ن التوافق على إجراء االنتخاابت التشريعية والرائسية حيث كا
وانتخاابت اجمللس الوطين، أحد هذه التوافقات وقد جاءت هذه 

عاما على االنقسام السياسي  13اخلطوة بعد مرور أكثر من 
واجلغرايف بني أطراف النظام السياسي الفلسطيين ومؤسساته، وبني 

ق الطرفان يف تطبيق الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعد أن أخف
اتفاقيات إهناء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية بدًءا من إعالن 

 .(2)2017، وانتهاًء ابتفاق القاهرة 2007مكة 
مث عاد الرئيس الفلسطيين عباس بنهاية شهر أبريل من العام 

(، ليعلن أتجيل االنتخاابت التشريعية، بذريعة أن 2021اجلاري )
على إجراء االنتخاابت يف القدس الشرقية. غري أن إسرائيل مل توافق 

هذا املربر واجه رفًضا عارًما يف الداخل الفلسطيين ومل يبُد مقنًعا 
لكثرٍي من الفلسطينيني. وقد أعلنت إسرائيل أهنا مل تبِلغ السلطة 
الفلسطينية بقرار رفضها إلجراء االنتخاابت يف القدس، وأن السلطة 

تااًب خطًيا رمسًيا من إسرائيل هبذا الرفض، كما الفلسطينية مل تتسلم ك
أن االحتاد األورويب ذاته الذي توسط بني اجلانبني أعلن أنه مل ينقل 
رفًضا إسرائيلًيا واضًحا وصرحًيا إبجراء االنتخاابت يف القدس، 
بعكس ما حتدث به عباس خالل خطابه األخري. وعلى الصعيد 

خاابت املركزية الفلسطينية أن اإلجرائي، ذكر مسؤول يف جلنة االنت
"مجلة خيارات وبدائل توفرت إلجراء االنتخاابت يف شرقي القدس، 
أوهلا وضع حمطات اقرتاع يف منشآت لألمم املتحدة ابلقدس، واثنيها 
احلصول على موافقات من السفارات األوروبية يف القدس كي تكون 

اإللكرتوين مراكز اقرتاع للفلسطينيني، واثلثها تسهيل التصويت 
للناخبني املقدسيني، لكن السلطة الفلسطينية رفضت كل هذه 

 .   (3)العروض"

                                                           

عزام شعث، اتفاق إسطنبول بني حركيت فتح ومحاس .. دوافعه وآفاقه، املركز  (2)
، اتريخ 2020أكتوبر 8الفلسطيين ألحباث السياسات والدراسات االسرتاتيجية، 

 . https://2u.pw/gudXR، متاح على الرابط: 2021مايو  20 االطالع:
عدانن أبوعامر، أتجيل االنتخاابت الفلسطينية: األسباب والتداعيات، مركز   (3)

 ، متاح عرب الرابط:2021مايو 25، اتريخ االطالع: 2021مايو7كارنيغي، 
https://carnegieendowment.org/sada/84493 . 

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4902
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ن مث كانت األحداث اليت اشتعلت يف فلسطني يف غضو 
ة لساحالت تلك الفرتة، واليت مسيت بـ"هبَّة القدس"، واليت شغ
خاابت النتة االفلسطينية الداخلية، ولفتت األنظار لفرتة عن مسأل

ستوى امل على وقد ترتب على هذه اهلبَّة تغريات عديدةواملصاحلة، 
ء عملية  ضو ا يفالداخلي الفلسطيين. نركز يف هذه الورقة على تناوهل

 املصاحلة واالنتخاابت اليت مت أتجيلها.
 املصاحلة واالنتخاابت الفلسطينية: -أواًل 

 دوافع ومسار املصاحلة الفلسطينية (أ)

 طريْف الصراععقب جوالت عديدة من املفاوضات بني 
 نتهتايت الفلسطيين )فتح ومحاس(، كان آخرها جولة اسطنبول ال

ب إىل ، وافقت حركة محاس أخريًا على الذها2020سبتمرب  24
بط، ودون لرتاوا انتخاابت تشريعية ورائسية وللمجلس الوطين ابلتوايل

 هودجشرط التزامن. وقد جاءت هذه املوافقة، لتعيد إحياء 
عقب  2020توقفت يف النصف الثاين من نوفمرب املصاحلة، اليت 

لشيخ، اسني حية إعالن وزير اهليئة العامة للشؤون املدنية الفلسطين
  يل.عودة التنسيق األمين بني السلطة الفلسطينية وإسرائ

وقد جاءت هذه "املصاحلة" أو الرؤية املشرتكة اليت مت 
يطة فرضتها الظروف احمل أسبابالتوصل إليها، مدفوعة بعدة 

ابلسلطة الفلسطينية وتطورات األوضاع الدولية واإلقليمية بشكل 
 :(4)، ومن هذه األسبابعام

 هلا تعرضتإدراك احلركتني للضغوط واملخاطر اخلارجية اليت  -1
 لقرنافقة القضية الفلسطينية، واليت بدأت مع اإلعالن عن ص
 انلد"دو  اليت أعّدها وأعلن عنها الرئيس األمريكي السابق

سرائيلية إ، وما تبعها من إجراءات 2020يناير  28مب" يف تر 
 لتصفية القضية الفلسطينية.

األزمة اليت تعصف ابلسلطة الفلسطينية يف الناحيتني السياسية  -2
واملالية بعد أن تعثرت عملية التسوية السياسية مع إسرائيل منذ 

                                                           

عزام شعث، اتفاق إسطنبول بني حركيت فتح ومحاس .. دوافعه وآفاقه، مرجع  (4)
 .سابق

 19، وما تالها من إعالن الرئيس الفلسطيين يف 2014عام 
"حتلل السلطة الفلسطينية من مجيع االتفاقيات  2020مايو 

 -مبا فيها األمنية-والتفامهات مع الوالايت املتحدة وإسرائيل 
رًدا على قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية"، ابإلضافة إىل ما 
تعانيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة على خلفية 

إسرائيل ابلنيابة عنها،  رفضها استالم أموال املقاصة اليت جتبيها
وعدم قدرهتا على الوفاء بدفع رواتب موظفيها كاملة، واإلنفاق 

 على القطاعات اخلدمية فيها.
؛ إذ غزة قطاعالفشل يف إدارة الشأن العام يف الضفة الغربية و  -3

 جًحا يفا انوذجً منأن احلركتني اللتني تديران املنطقتني مل تقدما 
هور التدوط و واقع األزمات والضغ إدارة احلكم، ومل خُتففا من

موم الكارثي على املستويني االقتصادي واالجتماعي لع
قر الف الفلسطينيني يف الضفة وغزة، حبيث ارتفعت معدالت
 ر إىلوالبطالة إىل نسب غري مسبوقة، لتصل معدالت الفق

ت يف قطاع غزة، ومعدال %53يف الضفة الغربية و 14%
غزة،  يف قطاع %46لغربية ويف الضفة ا %14البطالة إىل 

ار احلصلي و وكان القطاع األكثر أتثرًا جراء االنقسام الداخ
 ا.عامً  14اإلسرائيلي املشدد عليه منذ ما يزيد عن 

دأت يت بموجة التطبيع اليت اجتاحت األقطار العربية، وال -4
تلتها  2020أغسطس  13اإلسرائيلي يف  -ابالتفاق اإلمارايت

  حلقتهم املغرب.البحرين مث السودان مث

غري أن السياق الداخلي الفلسطيين والوضع السياسي الذي 
جاءت فيه هذه املصاحلة، مل يكن ُيشري إىل جناٍح حمتمل هلذه 

 :(5)، وذلك لالعتبارات التاليةاملصاحلة

استمرار قيادة السلطة الفلسطينية يف التأكيد على خطها  -1
اون مع إسرائيل، السياسي نفسه، مما يعين متسكها مبسار التع

ومن مث استحالة فك السلطة عن االحتالل، أو مواجهة 

                                                           

جذور األزمة وبدائل التجربة، مركز الزيتونة  ساري عرايب، مسارات املصاحلة.. (5)
، متاح على 2021يوليو 4، اتريخ االطالع: 2021للدراسات واالستشارات، يناير 

 .15، 14 صص ، https://cutt.us/XU2E7الرابط: 

https://cutt.us/XU2E7


 2021 يوليو( 22العدد  )                                                                                                                                                   قضايا ونظرات

36 

تداعيات املسار اخلطرية على القضية الوطنية من داخل املسار 
نفسه، فقد صرح الرئيس عباس عدة مرات، سواء يف اجتماع 
القيادة يف رام هللا أو يف مؤمتر األمناء العاملني، بتمسكه 

"اإلرهاب" ودعوته لعقد مؤمتر ابملفاوضات، ونبذه ملا مساه 
دويل للسالم، مشخًصا املشكلة يف القيادتني األمريكية 

 واإلسرائيلية الراهنة، ال يف املسار نفسه.
 ذتهالذي اخت-مل تكن خطوة ضم أراضي من الضفة الغربية  -2

من  طورةل خأق -إسرائيل ومثَّل دافًعا للتقارب بني احلركتني
ت وطناملستاتعلقة ابلقدس أو سلسلة قرارات إدارة ترامب، امل

لك ذمن  أو الالجئني أو اإلعالن عن صفقة القرن. وابلرغم
ع يدف ، أوفإن شيًئا مل يتغري يف الواقع من سياسات السلطة

 سرّعيحركة فتح لتطوير أدوات مقاومة شعبية فاعلة، أو 
 دته حركةا أبن مالتقارب بني احلركتني، مما يعزز الرأي القائل أب

 حني ت إىلتقارب جتاه محاس، كان مناورة لشراء الوقفتح من 
 رعيةيد شاالنتخاابت األمريكية، مث النظر يف إمكانية جتد

ها، نفس السلطة الفلسطينية وخطها السياسي بغطاء من محاس
 .ينيةودون الوصول ابألخرية إىل منظمة التحرير الفلسط

اء أثن حىت مل أتخذ السلطة خطوات جدية لتهيئة األجواء، وال -3
دفع و ية، احلوارات، كوقف االعتقاالت واالستدعاءات السياس

ظر رواتب نواب محاس، وخمصصات بعض أسراها، ورفع احل
يئة بته عن مواقع محاس اإللكرتونية، بل واجهت املطالبةح 

ركة حلزية ملركاألجواء انتقاداٌت من عزام األمحد عضو اللجنة ا
 فتح.

 التأجيلاالنتخاابت الفلسطينية: الدعوة و  (ب)
ومن انحية أخرى جاء املشهد االنتخايب داخل فلسطني 
ًا عن حالة ضعف وتشرذم عام، وخاصة داخل صفوف السلطة  ُمعربِّ

تعاين السلطة وحركة فتح من ثالث أزمات الفلسطينية؛ فمن جانب 
 : (6)رئيسة

 دة قيا فصل أزمة داخلية: متثل أحدث مؤشراهتا يف قرار أوهلا
، وقد 2009 دوة عضو جلنتها املركزية منذحركة فتح لناصر الق

شكيل تبعد إصرار القدوة على  11/3/2021جاء القرار يف 
لوطين قى امللتقائمة منفصلة عن القائمة الرمسية لفتح، ابسم "ا

سلطة ي للشريعالدميوقراطي"، للمشاركة يف انتخاابت اجمللس الت
ا الفلسطينية، واليت تضم شخصيات من حركة فتح نفسه

وكه صيات وطنية مستقلة. حيث رأت قيادة فتح يف سلوشخ
 لحظة اليفمترًدا عليها وتشجيًعا لتشرذمها، وإضعافًا هلا 
تياز  اجها يفاحلرجة، إذ أن قائمة القدوة متيزت ابرتفاع حظوظ

اب نسبة احلسم، واحلصول على عدد من املقاعد على حس
ملركزية اجنة الل القائمة الرمسية لفتح. أما مروان الربغوثي، عضو

 يفسر لفتح، والرمز الفتحاوي الكبري الذي يعاين من األ
ن سجون إسرائيل وابحلكم خبمسة مؤبدات، فقد أعلن ع

ف موق الفخبتوجهه النزول يف انتخاابت الرائسة الفلسطينية؛ 
ظى ي حيقيادة فتح اليت ترشح عباس للمنصب؛ يف الوقت الذ

 استطالعات فيه الربغوثي بفرص أقوى؛ حيث تصب كافة
ابت نتخاله االرأي طوال السنوات املاضية لصاحله يف حالة نزو 

 الرائسة.
 داخل فتح هي أزمة قيادة متمثلة يف حممود  واألزمة الثانية

عباس، الذي بلغ السادسة والثمانني من عمره، ومتكن من 
التحكم جبميع السلطات والصالحيات وإضعاف أي منافسني 

خماوف أال يتمكن قائد فتح اجلديد حمتملني. وابت هناك مثة 
من ملء الفراغ واستيعاب حركة فتح بكافة تشابكاهتا 
وتداخالهتا. بينما حياول حممد دحالن وبدعم إمارايت أن يعيد 
موضعة نفسه ليكون املرشح األقوى خلالفة عباس. كما عكس 

                                                           

حمسن حممد صاحل، حركة فتح وأزماهتا يف ظّل استحقاقات املرحلة، مركز الزيتونة  (6)
، متاح 2021يوليو 4، اتريخ االطالع: 2021مارس 23للدراسات واالستشارات، 

 . https://cutt.us/QEBIwعلى الرابط: 

https://cutt.us/QEBIw


 2021 يوليو( 22العدد  )                                                                                                                                                   قضايا ونظرات

37 

قيام قيادات يف فتح بتشكيل قوائم انتخابية خارج القائمة 
 ا من أزمة فتح القيادية. الرمسية جانبً 

 أزمة  كربز  تليت هى أزمة املسار االسرتاتيجي، ا واألزمة الثالثة
وإمنا  سية،كربى تواجه حركة فتح ليس فقط يف خياراهتا السيا
 ركةت احلأيًضا يف صلب هويتها ورؤيتها وأهدافها؛ فقد دخل
، مث 1988منذ اجمللس الوطين التاسع عشر يف منتصف نوفمرب 

، يف 1993ثر حتديًدا وحسًما يف اتفاقيات أوسلو بشكل أك
ظم ن معمسار التسوية السلمية، مع حتمل أوزار التنازل ع

طيين، لفلساطين فلسطني التارخيية، وإلغاء أو تعطيل امليثاق الو 
لطة سوتقزمي منظمة التحرير الفلسطينية، لصاحل تشكيل 
 لضفةفلسطينية، فشلت يف التحول إىل دولة مستقلة يف ا

من إىل الز  ا معالغربية وقطاع غزة، بينما متكن العدو من حتويله
ثر مما ، أكمنيةأداة وظيفية ختدم أغراض االحتالل ومتطلباته األ

يعه شار ختدم تطلعات الشعب الفلسطيين، كما توفر غطاًء مل
ت قاد تايلوابل التهويدية واالستيطانية وقمع قوى املقاومة.

ر مسا ملنظمة والسلطة، إىلالشعب الفلسطيين، من خالل ا
لذي امج، مسدود ال حيمل فرص حتقيق احلد األدىن من الربان

لت ا زامدخلت على أساسه مسار التسوية. ويف الوقت نفسه، 
يار فض خقيادهتا ُتصر على مسار التسوية كمسار وحيد، وتر 

ن ألرضة تح عاملقاومة املسلحة واالنتفاضة. وهو ما قد جيعل ف
راجعة م مب تقلة وتتجاوزها حركة التاريخ، إن ملتتجاوزها املرح

 حقيقية ملساراهتا.

فيما  محاس أيضا تواجه عدة مشكالتويف املقابل، جند أن 
 : (7)يتعلق خبوضها هلذه االنتخاابت، أبرزها

قدرة االحتالل على التحكم بكامل الضفة الغربية، مبا يف ذلك  -1
ويف تكرار هيمنته على جمال السلطة الفلسطينية، ومن مث 

 -، قد يتجه االحتالل العتقال مجيع النواب 2006لتجربة 

                                                           

 ساري عرايب، مسارات املصاحلة..جذور األزمة وبدائل التجربة، مرجع سابق، ص (7)
 .19، 18ص 

املمثلني للخط السياسي حلركة محاس، مما خيلي  -أو أكثرهم
 ساحة الضفة الغربية من أى منافس لفتح. 

از ، من حيث ابتز 2006مل يتغري شيًئا منذ انتخاابت  -2
لقبول لى اعلها املنظومتني اإلقليمية والدولية حلركة محاس، حلم

ور ن يدبشروط دجمها يف النظام السياسي الفلسطيين، أو أ
  االنقسام جمدًدا يف حلقة مفرغة على أرضية أسلو.

ها كما أن محاس ليست يف أحسن أحواهلا أيًضا، فجهاز  -3
 رهتاالتنظيمي مفكك يف الضفة، وهو أمر سينعكس على قد

 على إدارة كفء للعملية االنتخابية.

وثالثون قائمة انتخابية أوراق  يف النهاية، قدمت ست
ترشيحها إىل اللجنة املستقلة لالنتخاابت؛ حيث كانت حركة فتح 
"الرمسية" آخر من قدم مرشحيه يف الساعة األخرية قبيل إغالق ابب 
التسجيل. ومثة أكثر من عشرين قائمة قدمت نفسها كقوائم مستقلة 

بيئة السياسية غري حزبية. ورمبا عكس ذلك جانًبا من احليوية يف ال
الفلسطينية؛ غري أنه يعكس يف الوقت نفسه حالة من عدم الثقة 
واإلحباط لدى قطاع ال يستهان به من املستقلني جتاه الفصائل 
الفلسطينية وأدائها، كما يعكس حالة من "التشرذم" لدى املستقلني 
أنفسهم، حيث مل تنجح معظم قوائمهم يف تكوين أسس صلبة، 

قل من جتاوز نسبة احلسم اليت تسمح بدخول مُتكنهم على األ
 . (8)أعضاء منهم يف اجمللس التشريعي

وهكذا، ويف وظل هذا الوضع املأزوم يف الداخل الفلسطيين، 
والسلطة املهرتئة املتكلسة بقيادة حممود عباس، كان القرار الذي 

بتأجيل االنتخاابت قرارًا متوقًعا،  2021ابريل  29اختذه عباس يف 
أزمة الداخل الفلسطيين وتشرذم أطرافه. كما ُتظهر قراءة يعكس 

املشهد الداخلي الفلسطيين هتافت االدعاء الذي أعلنه عباس حول 
سبب أتجيل االنتخاابت، والقائل أبن التأجيل جاء بسبب أن 
إسرائيل مل توافق على إجراء االنتخاابت يف القدس الشرقية. والواقع 

                                                           

حمسن حممد صاحل، خريطة انتخاابت اجمللس التشريعي للسلطة الفلسطينية، مركز  (8)
، 2021يوليو 4، اتريخ االطالع: 2021ابريل 3راسات واالستشارات، الزيتونة للد
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ميكن استقرائها لف قرار التأجيل، دوافع أخرى خأنه كانت هناك 
 :(9)يف ضوء املعطيات التالية

عة اتب وهلاأحالة التشظي وانقسام حركة فتح إىل ثالث قوائم؛  .1
ي غوثالرب  لعباس املسماة "العاصفة"، واثنيها اتبعة ملروان

اة ملسماملسماة "احلرية"، واثلثها اتبعة حملمد دحالن ا
اس، ان لدودان لعب"املستقبل"؛ فالربغوثي ودحالن خصم

ت خاابوينتظران موعد االستحقاق الدستوري إلجراء االنت
 لإلطاحة به.

ت العازايدة فرص محاس بتحقيق انتصار كاسح يف ضوء استط .2
مة نقسح املالرأي اليت منحتها تفوقًا واضًحا أمام قوائم فت

ية ، خشأجيلواملبعثرة، ما دفع عباس الختاذ قرار هنائي ابلت
، 2006نتكاسة اليت حصلت يف انتخاابت تكرار ذات اال

 مقعدا يف اجمللس 132من أصل  76حني فازت محاس بـ
 كثفةية مالتشريعي، السيما أن محاس قامت بتحضريات انتخاب
ا ئمتهل قايف الفرتة السابقة على االنتخاابت، سواء من خال
ة علميت الاملوحدة، أو من خالل اختيار مرشحيها من الكفاءا

برام ية إمكاناملشهود هلا، إضافة إىل تلميحها إل واألكادميية
 حتالفات انتخابية مع قوائم أخرى.

إضافة لألسباب الفلسطينية الداخلية، برزت تدخالت عربية  .3
وإقليمية سامهت بدورها يف أتجيل االنتخاابت، فقد زار مقر 
الرائسة الفلسطينية يف األشهر املاضية رئيسا جهاز املخابرات 

س كامل، واألردنية أمحد حسين، والتقيا عباس يف املصرية عبا
أواسط يناير، يف حماولة لثنيه عن االستمرار إبجراء 
االنتخاابت، خشية منهما من فوز حمقق حلماس، ما سيرتك 
تبعاته على أوضاع مصر واألردن الداخلية. ومن جهتها، 

نداف أرغمان  2021أوفدت احلكومة اإلسرائيلية يف مارس 
للقاء عباس يف رام هللا،  -الشاابك -األمن العامرئيس جهاز 

يف حماولة أخرية إلقناعه ابلرتاجع عن االنتخاابت، يف ظل 

                                                           

عدانن أبوعامر، أتجيل االنتخاابت الفلسطينية: األسباب والتداعيات، مرجع  (9)
 .سابق

املعطيات األمنية املتوفرة لدى إسرائيل، اليت تفيد أبن محاس 
ستحقق فوزًا كبريًا، وأن فتح ستعود خبسارة مدوية يف ظل 

ائيل السلطة انقساماهتا املتالحقة. إضافة إىل ذلك، هددت إسر 
الفلسطينية أكثر من مرة أبن فوز محاس يف االنتخاابت القادمة 
سيعين مقاطعتها، ووقف حتويل األموال إليها، وجتميد التنسيق 
األمين معها، ما اعترب رسالة حتذير إسرائيلية شديدة اللهجة 
للسلطة الفلسطينية، اليت ترى نفسها مرتبطة حببل سري مع 

 لًيا.إسرائيل: أمنًيا وما

وهبذا يتضح الدافع احلقيقي خلف قرار التأجيل، الذي 
أحدث هزة يف الداخل الفلسطيين وشكك يف مصداقية السلطة 
الفلسطينية يف رغبة الوصول إىل مصاحلة حقيقية وإهناء فعلي 
لالنقسام الفلسطيين. وقد القت السلطة الفلسطينية انتقادات حادة 

نية، وأكدوا مجيعهم رفضهم قائمة انتخابية فلسطي 15من محاس و
لقرار التأجيل، واتفقوا على تشكيل جلنة قانونية للقوائم والتشاور مع 
اجملتمع املدين والشخصيات الوطنية الفاعلة، للتمسك إبجراء 

. حىت كانت أحداث هبَّة (10)االنتخاابت يف مواعيدها احملددة
القدس واليت شغلت الداخل الفلسطيين قلياًل عن مسألة 

  نتخاابت.اال
ل لداخاالعدوان اإلسرائيلي ومقاومته من منظور  -اثنًيا

 الفلسطيين

 َهبًّة القدس: األسباب والدوافع (أ)

شهدت فلسطني هبَّة شعبية شاملة بدأت بوادرها منتصف 
شهر أبريل من العام اجلاري، مع وضع سلطات االحتالل حواجز 

دمية يف القدس حديدية يف ساحة ابب العامود املؤدية إىل البلدة الق
واملسجد األقصى يف األايم األوىل من شهر رمضان. واشتدت مع 
دعوات املستوطنني املتطرفني القتحام املسجد األقصى يف شهر 
مايو، مبناسبة احتفاالهتم بذكرى احتالل القدس الشرقية، ومساعي 

                                                           

نية ترفض أتجيل االنتخاابت، قائمة فلسطي 15عنرت فرحات، "محاس" و (10)
، متاح عرب 2021مايو  20، اتريخ االطالع: 2021ابريل  28املصري اليوم، 

  https://bit.ly/3yw4KlH الرابط:
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سلطات االحتالل تنفيذ خمطط إلخالء عائالت فلسطينية قسرًا من 
ي الشيخ جراح يف القدس الشرقية وإحالل مستوطنني منازهلا يف ح

مكاهنم. وتوسعت مع اقتحام جنود إسرائيليني للمسجد األقصى 
واالعتداء ابلضرب على املصلني فيه. مث شهدت القدس يف العشر 
األواخر من شهر رمضان املاضي، مواجهات شديدة بني 

 مبشاركة وأحياانً –الفلسطينني من جهة وقوات الشرطة اإلسرائيلية 
من جهة أخرى، وهى املواجهات اليت  -التنظيمات اليهودية املتطرفة

 اصطلح الفلسطينيون على تسميتها "هبَّة القدس". 
 : (11)وقد تفجرت هذه املواجهات إثر ثالثة تطورات رئيسة

منزاًل  12ء أوهلا: صدور قرارات قضائية إسرائيلية قضت إبخال -
ياء الذي يعد أحد أحفلسطينًيا يف حي "الشيخ جراح"، 

  هود.القدس الشرقية، من قاطينها وتسليمها للسكان الي
واثنيها: إغالق شرطة االحتالل مدرجات حي "رأس  -

ة يف ملهمانية العامود"، اليت تعد من املعامل الوطنية الفلسطي
ون تجهن املالقدس، واليت متثل حمطة يلتقي عندها الفلسطينيو 

 إىل األقصى. 
ات مسري  نظيمح للجماعات اليهودية املتطرفة بتواثلثها: السما  -

رطة ام شاقتحاستفزازية يف األحياء الفلسطينية من املدينة، و 
 االحتالل املسجد األقصى.

وأييت هذا التحرك اإلسرائيلي ضد الفلسطينيني يف إطار ما 
ُيسمى مبخطط "القدس الكربى"، وهو خمطط كانت قد وضعته 

ن مع بلدية االحتالل يف املدينة يف احلكومة اإلسرائيلية ابلتعاو 
، بعد إعالن الرئيس األمريكي السابق دوانلد ترامب اعرتافه 2018

ابلقدس عاصمة إلسرائيل وقراره نقل السفارة األمريكية من تل أبيب 
إىل املدينة. ويرمي خمطط "القدس الكربى" إىل حتقيق ثالثة أهداف 

على احليز اجلغرايف يف ختوم  : توسيع السيطرة اليهوديةأواًل : (12)رئيسة

                                                           

مركز اجلزيرة للدراسات، هبة القدس: الصراع على معادلة ردع جديد، مركز  (11)
، متاح على 2021مايو  22، اتريخ االطالع: 2021مايو  12اجلزيرة للدراسات، 

 .2، صhttps://bit.ly/36jyYwkالرابط: 
 .3املرجع السابق، ص (12)

القدس لتكريس فصل املدينة عن حميطها الفلسطيين يف الضفة 
الغربية عرب بناء طوق من املستوطنات يلف املدينة من الشمال 

: احلفاظ على تفوق دميغرايف لليهود؛ حبيث اثنًياوالشرق واجلنوب. 
 من إمجايل سكان املدينة مقابل %72ال تقل نسبة متثيلهم عن 

: تفتيت الوجود الفلسطيين يف املدينة عرب اثلثًاللفلسطينيني.  28%
إجياد جيوب استيطانية يهودية يف قلب األحياء الفلسطينية داخل 

 القدس الشرقية.
الء إخ ويفسر السعي لتحقيق اهلدف الثالث حتديًدا قرار

يات جلمعن ابيوت الفلسطينيني يف حي "الشيخ جراح"، مع العلم أب
اء ألحي ايفنية رفعت دعاوى مماثلة للسيطرة على منازل االستيطا

لقدمية، دة البلاالفلسطينية األخرى يف القدس الشرقية، واليت تشمل: 
يوب جين وسلوان، والطور، ورأس العامود، وبيت حنني. ألن تكو 

ائيل من إسر  ناستيطانية يف قلب األحياء الفلسطينية املقدسية ميكِّ 
تفرتض  وهي ته؛واجلغرايف الفلسطيين وتفتي قطع التواصل الدميغرايف

ء يف لبقاة اأن استقرار هذه اجليوب سريدع الفلسطينيني عن مواصل
طط ل خمهذه األحياء؛ ما سيساعد سلطات االحتالل على استكما

 هتويد املدينة.
إن التصعيد الشعيب ضد االحتالل االسرائيلي ليس جديًدا، 

؛ حيث ميكن مالحظة أن بل هو تصعيد متجدد ومستمر منذ سنني
األوضاع السكانية للفلسطينني يف القدس أصبحت يف العقدين 
األخريين متيل إىل التصعيد الشعيب على شكل هبَّات مجاهريية 
حتدث على فرتات ترتاوح ما بني سنة ونصف إىل سنتني تقريًبا بني 
اهلبَّة واألخرى. بدأ ذلك فعلًيا منذ هبة الفىت حممد أبو خضري 

، لتتصاعد يف 2014ي قُتل تعذيًبا على أيدي مستوطنني( عام )الذ
، مث هبَّة ابب األسباط 2015انتفاضة السكاكني ابلقدس عام 

، 2019، مث هبَّة ابب الرمحة عام 2017والبواابت اإللكرتونية عام 
رمضان عام  28لتصل أخريًا إىل هبَّة ابب العامود وأحداث 

احلراك الشعيب يف القدس فإنه ، وعند دراسة هذا النمط يف 2021
يالحظ أنه بدأ فعلًيا أيخذ هذا الشكل املتتايل بعد ضرب عملية 
"الرابط" اليت كانت ترعاها عدة مؤسسات اتبعة للحركة اإلسالمية 



 2021 يوليو( 22العدد  )                                                                                                                                                   قضايا ونظرات

40 

، حيث مت إغالق هذه 2014عام  الشمالية داخل اخلط األخضر
ع عنه املؤسسات؛ ما جعل املسجد مكشوفًا ونقل املسؤولية يف الدفا 

والتعامل مع اإلجراءات اإلسرائيلية لألفراد واجملتمع املقدسي 
 .(13)مباشرة

 مسات هبَّة القدس األخرية: (ب)

إال  مي،رغم أن النضال الفلطسيين يف القدس مستمر من قد
ت به من متاز اا أن هذه اهلبَّة األخرية كانت خمتلفة عن سابقيها، مب

 مسات مغايرة، أمهها:
مة الشعبية العفوية على نضال املقدسيني : بروز املقاو أواًل 

بعيًدا عن العمل احلزيب والفصائلي املنظم، فبعد حراك عفوي شبايب 
غري منظم، أجرب املقدسيون الشرطة اإلسرائيلية على إزالة احلواجز 

، بعد 2021أبريل  25احلديدية من ساحة ابب العمود يف 
شاركة شباب أسبوعني على نصبها. كما دفع نضال املقدسيني مب

احملكمة العليا اإلسرائيلية يف مايو  48وطالب جامعيني من أراضي 
على أتجيل البت يف ملف طرد عائالت فلسطينية من  2021

منازهلم حبي الشيخ جراح، بعد طلب قدمه املستشار القانوين 
للحكومة اإلسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، جاء عقب مظاهرات 

ن التهجري القسري والتطهري العرقي يومية طالبت إبنقاذ احلي م
مستفيدين من -لسكانه. كما قدم املقدسيون واملتضامنون معهم 

أشكااًل متنوعة  -تراكم خربة نضالية يف السنوات اخلمس األخرية
من املقاومة الشعبية ضد سلطات االحتالل؛ ففضاًل عن املظاهرات 

إليصال  اليومية، كثفوا من استعمال وسائل التواصل االجتماعي
صوهتم إىل العامل وتشجيع الفلسطينيني على القدوم إىل القدس، 
وتكثيف تفاعل عدد من املؤثرين على وسائل التواصل االجتماعي 
يف العامل لكتابة منشورات ونشر صور وتسجيالت مصورة عن جرائم 

                                                           

 تلة احمل راضياخلط األخضر بفلسطني، هو لفظ يطلق على اخلط الفاصل بني األ
ة بعد هدنة عام . وقد حددته األمم املتحد1967واألراضي احملتلة عام  1948عام 

 .1948إسرائيل عام اليت أعقبت احلرب اليت خاضها العرب مع  1949
عبدهللا معروف عمر، هبَّة املقدسيني والصراع على القدس ومآالته، مركز اجلزيرة  (13)

 ، متاح على الرابط:2021مايو  30، اتريخ االطالع: 2021مايو 20للدراسات، 
https://bit.ly/3jRNdAc7، ص. 

االحتالل يف القدس. كما تعززت أشكال التضامن والتكافل 
امة الصلوات وتناول اإلفطار اجلماعي يف االجتماعي يف القدس، إبق

شهر رمضان، وتعزز أيًضا تفاعل املقدسيني مع حضور فلسطينيي 
الداخل إىل القدس، وال سيما عندما قامت سلطات االحتالل مبنع 
املصلني القادمني من الداخل من الوصول إىل القدس، وإنزاهلم من 

 .(14) القدسحافالهتم، فقام املقدسيون بنقلهم بسياراهتم إىل
)أو فلسطينيو  48: اشرتاك الفلسطينني يف مناطق اثنًيا

الداخل( يف هذه اهلبَّة على حنو واسع، وقد أشعل العنف الذي 
واجه به املستوطنون تلك االحتجاجات بدعم من الشرطة 
اإلسرائيلية، انتفاضة شاملة يف جل مدن الداخل وخاصة عقب 

بعد إطالق مستوطن استشهاد موسى حسونة يف مدينة اللد 
مايو، وقد انطلقت مظاهرات  10متطرف يهودي النار عليه يف يوم 

حاشدة يف مدن وبلدات عربية داخل إسرائيل رُِفعت فيها أعالم 
فلسطينية نددت ابلعدوان اإلسرائيلي على القدس وغزة. وعلى إثر 

عمدت إسرائيل سريًعا إىل حماولة إحباط تلك االنتفاضة، ذلك، 
 :(15)، منها ذلك عدة وسائلواتبعت يف

 عالمياإلو وسم اهلبَّة ابإلرهاب: حيث وسم اخلطاب السياسي  -1
ا اب معتربً إلرهاب اإلسرائيلي يف معظمه اهلبَّة الفلسطينية يف الداخل

 رة.ظو احمل أهنا جاءت مببادرة من حركة محاس واحلركة اإلسالمية
ملدن الساحلية حتشيد العصاابت: فخالل اهلبَّة، وحتديًدا يف ا -2

واللد والرملة، مت حتشيد عصاابت يهودية مسلحة ومنظمة أغلب 
وبعضهم  1967أفرادها جاؤوا من مستوطنات األراضي احملتلة منذ 

من املدارس التوراتية املتطرفة اليت استوطنت يف املدن املختلطة 
وقامت ابالعتداء على العرب ومهامجتهم يف الشوارع وبث الرعب 

                                                           

ا وأسباهبا ومساهتا، خلفياهت وحدة الدراسات السياسية، اهلّبة الشعبية الفلسطينية: (14)
، اتريخ 2021مايو 18املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، 

، https://bit.ly/2TI1hSh، متاح على الرابط: 2021مايو30االطالع:
 .3ص

( يف مواجهة القمع 2021أنطوان شلحت، اهلباة الشعبية لفلسطينيي الداخل ) (15)
، اتريخ االطالع: 2021مايو  23، والدمج اإلسرائيلي، مركز اجلزيرة للدراسات

 ص ، صhttps://bit.ly/3hmMOUV، متاح على الرابط: 2021مايو30
5-6. 
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عرب يف هذه املدن. وُتظهر الكثري من الفيديوهات يف قلوب ال
تواطؤ الشرطة مع هذه العصاابت وحىت محايتها؛ حيث كان أفرادها 
يلقون احلجارة وحيملون السالح حتت مسع وبصر الشرطة اليت مل 
تفعل شيًئا ملنعهم وصدهم، بل وكانت تعتدي وتعتقل العرب الذين 

 يدافعون عن أنفسهم منها.
 قرتحيات الشرطة وإدخال حرس احلدود: حيث أتوسيع صال -3

ض ع فر تطياحلكومة اإلسرائيلية توسيع صالحيات الشرطة حبيث تس
ل لفعإغالق مداخل البلدات وفرض حظر جتول على مناطق. واب

لكتل ابليل جلااملكر" يف -قامت الشرطة مثاًل إبغالق بلدة "اجلديدة
 جز يفواى وضع حاإلمسنتية ووضعت حواجز داخل البلدة عالوة عل

 إىل بلدات أخرى، كما منعت العرب من خارج عكا من الدخول
ى ذلك، ة علالو البلدة القدمية يف املدينة خالل أايم عيد الفطر. ع

ية لغربة اأدخلت احلكومة وحدات حرس احلدود اليت تعمل يف الضف
 تميزتيث حإىل البلدات العربية لقمع املظاهرات واالحتجاجات؛ 

 .ت بعنفها وإهانتها للناس يف هذه البلداتهذه الوحدا
 عاقبةوم محلة اعتقاالت غري مسبوقة: من أجل قمع االحتجاج -4

لعام ايلي رائالشباب، أقدمت الشرطة ابلشراكة مع جهاز األمن اإلس
لعربية، ات ابلد)الشاابك( على تنفيذ محلة اعتقاالت واسعة يف كل ال

ع ت خالل األسبو وصلت إىل أكثر من ألف معتقل. كما قدم
ام حة اهتالئحة اهتام ضد عرب من دون تقدمي أي الئ 200األول 

شيخ  ا الرزهضد يهودي واحد. كما اعتقلت الشرطة قيادات عربية أب
 مددت، و كمال اخلطيب، انئب رئيس احلركة اإلسالمية احملظورة

 اعتقاله بتهمة التحريض على العنف.
ن م أهنم جزء إن هحبَّة فلسطينيي الداخل جاءت لتؤكد

مل تنجح  يليةرائالوطنية الفلسطينية، وأن جهود الدمج واألسرلة اإلس
عميق  تزامال يف حذف هويتهم، وبقدر ما أظهروه يف هذه اهلبَّة من

ل رائيإس وقوي بقضاايهم الوطنية وأن قضية فلسطني واحدة، فإن
 ر يفستضاعف من جهودها، ابلرتغيب والرتهيب، وستعيد النظ

ون ن تك ل، إلخضاع أو دمج فلسطينيي الداخل، وابلتايلأساليبها
بَّتهم هذه هي األخرية، كما مل تكن األوىل.  هح

: خرجت مظاهرات حمدودة يف الضفة الغربية منذ اثلثًا
مايو ابدر إليها شباب غري حمسوب 9تصاعد وترية اهلّبة الشعبية يف 

ن على القوى والفصائل الفلسطينية، وانضمت إليها فصائل م
ضمنها حركة فتح، لكن هذه املظاهرات اتسعت وانتشرت بكثافة 

مايو، لتشمل خمتلف أرجاء مدن الضفة،  14بعد صالة اجلمعة يف 
منها اخلليل ورام هللا والبرية وبيت حلم وسلفيت وقلقيلية وطولكرم 

شهيًدا وعشرات اجلرحى. وارتفع  11وأرحيا وانبلس، سقط خالهلا 
يًدا، وهو ما ُعد تصعيًدا عسكراًي إسرائيلًيا شه 50العدد إىل قرابة 

ملنع الضفة الغربية من املشاركة بكثافة يف اهلّبة الشعبية، خمافةح حتوهلا 
. وعلى الرغم من 2000إىل انتفاضة جديدة، كما حدث عام 

مسارعة بعض القوى والفصائل إىل الدعوة إىل "النفري العام" يف 
لضفة الغربية، ظلت استجابة خمتلف حمافظات الوطن، مبا فيها ا

جيل الشباب يف الضفة الغربية تؤكد على عفويتها غري املقيدة 
ابألطر السياسية، وال سيما أن شرحية كبرية منهم تشعر خبيبة أمل 
من سلوك السلطة والقوى والفصائل الفلسطينية، بسبب تراكمات 
عدة، آخرها أتجيل الرئيس الفلسطيين حممود عباس االنتخاابت 

 .(16)أبريل املاضي 29الفلسطينية يف 

 :العدوان اإلسرائيلي على غزة ومعركة سيف القدس (ج)

 قررت حركة محاس يف غزة أن تتفاعل مع ما جيري يف
 تاللالحالقدس، حبيث يكون مثة ردع فلسطيين ما ضد إجراءات ا

رة لسفااقل نفيها، وال سيما أن هناك جتاهاًل دولًيا للقدس منذ 
يف و يء. ي شأ، وعجزًا فلسطينًيا رمسًيا عن فعل األمريكية إليها

رار اء قجة، غياب إطار وطين شامل جيمع القوى الفلسطينية الرئيس
ة ع هبَّ مزة غحركة محاس منفرًدا. وقد تفاعلت فصائل املقاومة يف 

ا راهتقد القدس إبطالقها عملية "سيف القدس" اليت أظهرت تطور
سرائيلية اإل ديةقت القبة احلديالنوعية يف صناعة صواريخ حملية اخرت 

 ووصلت إىل مناطق خمتلفة داخل إسرائيل. 
استغلت إسرائيل رد فعل املقاومة على انتهاكاهتا يف القدس، 
لتشن عدوااًن شنيًعا على قطاع غزة، تالقت فيه مجلة أهداف 

                                                           

 .5خلفياهتا وأسباهبا ومساهتا، مرجع سابق، ص اهلّبة الشعبية الفلسطينية: (16)
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سياسية وعسكرية وحزبية إسرائيلية يف آن واحد، لعل أمهها ما 
 :(17)يلي
هدف  قيقإىل حت -ممثلة ابجليش-احلرب اإلسرائيلية سعي آلة  -1

ضح  و يفمفاده تكليف محاس مثًنا ابهظًا ألهنا جترأت وقصفت 
 فة اليهودى كالد النهار مدينة القدس احملتلة، وهلا ما هلا من رمزية

اشها عليت اعب واإلسرائيليني بال استثناء، وبثت مشاعر الذعر والر 
 ن كل العامل.املستوطنون على مرأى ومسمع م

لرمق ارع مثل العدوان فرصة أخرية لنتنياهو، الذي كان يصا -2
قب فوز طة علسلااألخري للبقاء رئيًسا للوزراء )متت اإلطاحة به من 
تشكيل يونيه ل 13نفتايل بينيت بتصويت الكنيست يوم األحد 

زة غلى حكومة جديدة(؛ حيث أمل نتنياهو يف استغالل احلرب ع
 شهر،أتة سوارئ ملواجهة هذا التهديد، قد متتد لتشكيل حكومة ط

 وبعدها يتم الدعوة النتخاابت مبكرة.
الة حسر برز هدف ذو طابع اسرتاتيجي هذه املرة، يتعلق بك -3

سسة ملؤ اإلمجاع الفلسطيين خلف املقاومة، مما اسرتعى قلق ا
حمور  نشاءإلى اإلسرائيلية، اليت رأت قدرة املقاومة الفلسطينية ع

ة اجهالقدس، من خالل استنفارها واستعدادها خلوض مو  -غزة
نيي لسطيم فعسكرية عنيفة من أجل املدينة املقدسة، بل إن انضما
تفاقت ا اسهنالداخل شكَّل مفاجأة من العيار الثقيل إلسرائيل، أل

 سواعلى كابوس مفاده أن هؤالء فلسطينيون عرب أقحاح ولي
 إسرائيليني ولن يكونوا.

ديدة استمرت أحد عشر يوًما وافق وبعد معركة ش
مايو على وقف إطالق النار دون أن ينجحوا  21اإلسرائيليون يوم 

. صحيح أن اإلسرائيليني يف حتقيق هدف احلرب الذي أعلنوا عنه
                                                           

عدانن أبو عامر، قراءة إسرائيلية يف معركة سيف القدس والعدوان على غزة،  (17)
يونيه  10، اتريخ االطالع: 2021راسات واالستشارات، يونيه مركز الزيتونة للد

 .10-7 ص ، صhttps://2u.pw/pfEId، متاح على الرابط: 2021
 إطالق  : وقفآليتمتثلت األهداف اليت أعلنتها إسرائيل من حرهبا على غزة يف ا

طويل  دوءًاقق هلسطينية يف غزة مبا حيردع الفصائل الف -الصواريخ على إسرائيل
 -ألمدايلة تدمري منصات إطالق الصواريخ يف غزة وخاصة الصواريخ طو  -األمد

هداف ه األهذ حتقيق -تقليص نفوذ محاس وقوهتا السياسية يف الساحة الفلسطينية
 دون اإلضرار بصورة أو مسعة إسرائيل يف الساحة الدولية.

أوقعوا دمارًا هائاًل بقطاع غزة وأهله، ولكن خسائر قوى املقاومة، 
العسكرية، كانت سواء على صعيد املنشآت أو األفراد أو املقدرات 

حمدودة. وأبخذ تقديرات االستخبارات اإلسرائيلية ابالعتبار، اليت 
 12تقول: إن جناح محاس العسكري دخل املواجهة وهو ميلك 

ألف صاروخ، فالبد أن محاس مل تستهلك حىت ثلث خمزوهنا من 
الصواريخ طوال أايم املواجهة، ألن تنظيمات املقاومة الفلسطينية 

صاروخ يومًيا حىت  300إىل  250ى إطالق ما بني ظلت قادرة عل
هناية املواجهة، فذلك يعين أن اإلسرائيليني مل ينجحوا يف تدمري أي 

 .(18)عدد ملموس من منصات إطالق الصواريخ
كما دلت املواجهة يف معركة سيف القدس على أن قدرة 
املقاومة من الناحية العسكرية حتسنت بقدر واضح وبشهادة الطرف 

سرائيلي، وإن كان ذلك ال ينفي أن مثن املواجهة ليس هيًنا، لكن اإل
متابعة اإلعالم الصهيوين تدل بشكل واضح على نوع من "اإلهناك 
النفسي" للمجتمع اإلسرائيلي الذي يشعر أبنه يعرف اشتباًكا يومًيا 

عاًما. ويف مقارنة ألداء املقاومة القتايل  54هنا وهناك منذ أكثر من 
، 2008واجهة قياًسا ابملواجهات السابقة خصوًصا أعوام يف هذه امل

، أشار املعهد القومي اإلسرائيلي للدراسات األمنية 2014، 2012
التحسن يف املستوى التقين  -1التابع جلامعة تل أبيب إىل ما يلي: 

حتسن يف مستوى دقة  -2للصواريخ الفلسطينية يف هذه اجلولة. 
 -4حجم اخلسائر أصبح أعلى. أتثريها يف  -3إصابة اهلدف. 

التحسن يف مستوى القيادة والسيطرة لدى التنظيمات الفلسطينية. 
حتسن واضح يف مستوى التنسيق بني حركة محاس وحركة  -5

كان عدد الصواريخ يف "الرشقة الواحدة"   -6اجلهاد اإلسالمي. 
خالل تلك املعركة أعلى منه يف املرات السابقة، وذلك هبدف إرابك 

 .(19)القبة احلديدية عمل

                                                           

حرب غزة الرابعة: فشل إسرائيلي وتصدر فلسطيين،  مركز اجلزيرة للدراسات، (18)
، متاح على الرابط: 2021مايو  30، اتريخ االطالع: 2021مايو  25

https://bit.ly/3jT93U23، ص. 
د.وليد عبداحلى، اآلفاق املستقبلية ملعركة "سيف القدس"، بريوت: مركز الزيتونة  (19)

، متاح على 2021يونيه 1الع: ، اتريخ االط2021للدراسات واالستشارات، مايو 
 .9، صhttps://2u.pw/nikayالرابط: 

https://2u.pw/pfEId
https://2u.pw/nikay
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طة وهكذا يظهر أنه يف مقابل املوقف املتخاذل للسل
لي، بل رائيإلسالفلسطينية اليت اكتفت ابلتنديد الصويت ابلعدوان ا

 اومةملقوشاركت يف اعتقال املتظاهرين يف الضفة، قدمت قوى ا
ا بارهعتابالفلسطينية يف قطاع غزة، السيما حركة محاس، نفسها 

 طاعوق الشعب الفلسطيين كله، وليس يف القاملدافع عن حق
 وحسب. كما عززت محاس من شرعيتها كقوة وطنية، تتحدث

لة لفعاائل ابسم عموم الشعب، وتشارك الشعب مهومه، ومتلك الوسا
  يفللدفاع عن حقوقه. وجتلى ذلك يف هتافات آالف املصلني

اي  سامقاملسجد األقصى بصراخهم يف كل ليلة بصوت جهوري "اي 
ة، ركحبيب... اضرب اضرب تل أبيب"، وهم يلوحون أبعالم احل

 اومةملقاوصور قادهتا. واملؤكد أن هذا التطور يف وضع معسكر 
سب، ة وحينيالفلسطيين لن يرتك أثره على توازانت الساحة الفلسط

 قاومة.ع املة مولكن أيًضا على منط تعامل القوى اإلقليمية والدولي
 خامتة:

 ربس األخرية وما تبعها من شن احلأسفرت هبَّة القد
يف  اهنمخو الصهيونية على قطاع غزة والتحاق فلسطينيي الداخل إب

تؤثر يت سال مواجهة االحتالل عن عدد من اإلجنازات االسرتاتيجية
ار عتباال بشكل كبري على بيئة الصراع مع الصهاينة. فقد أعادت

مام الهتا رةللقضية الوطنية الفلسطينية وفرضتها جمدًدا على بؤ 
ليت ت احوالاإلقليمي والدويل؛ كما دلت هذه اهلبَّة على أن الت

ن مين طرأت على عالقات بعض الدول العربية ابلكيان الصهيو 
 ة. صيلاأل خالل مسار التطبيع ال ميكن أن تغطي على هذه القضية

د  دلت هذه اهلبَّة على دور القدس واملسجد األقصى كموحِّ
مة أبكملها؛ فانتصارًا للقدس، هبَّت الضفة للشعب الفلسطيين واأل

الغربية وانطلقت صواريخ غزة، والتحم فلسطينيو الداخل يف معركة 
بطولية ضد احملتل، مع العلم أن انضمام فلسطيين الداخل إىل دائرة 

الصراع على هذا النحو يعد أحد أهم التحوالت اليت طرأت على 
أن هؤالء الفلسطينيني مسار الصراع مع االحتالل، على اعتبار 

يعيشون يف حالة احتكاك مباشر مع الصهاينة؛ ما جيعل اخنراطهم يف 
املواجهات وصفة إلشاعة الفوضى يف هذا الكيان لدرجة فقدانه 
السيطرة على ضبط األمور، كما حدث يف بعض مواطن املواجهة 
اليت مشلت اجلليل، واملثلث، وصحراء النقب احملتل. ومن انحية 

فقد جتلى تفاعل األمة مع هذه اهلبَّة يف تظاهر األردنيني  اثنية،
واللبنانيني على احلدود، وحماولتهم اقتحامها وانطالق املظاهرات يف 
مجيع أرجاء العاملنْي العريب واإلسالمي، وصياغة مبادرات التضامن 

 على أوسع نطاق مع الشعب الفلسطيين.
طراف كما عرَّت هبَّة القدس واحلرب على غزة األ

ع مبيع لتطالفلسطينية والعربية اليت تتشبث خبيار التسوايت وا
ة السلطة كانة مباالحتالل؛ فعلى الصعيد الفلسطيين مسَّت هذه اهلبَّ 
سيما يف ، الريالفلسطينية وقيادهتا؛ اليت ابتت غري ذات صلة مبا جي

عوات الد فسرظل مواصلتها التعاون األمين مع االحتالل، وهو ما ي
. طيينهذه السلطة وتشكيل قيادة موحدة للشعب الفلس إلسقاط

 إىل ادتويف الوقت ذاته أحرجت االعتداءات الصهيونية اليت ق
ت مع بَّعطيت اندالع هبَّة القدس وحرب غزة نظم احلكم العربية ال

ذري ل جإسرائيل؛ حيث إن ما أقدم عليه الصهاينة تعارحض بشك
دم خي ن أن التطبيعمع السردية اليت تبنتها هذه األنظمة م

 الفلسطينيني. 
ذا أقيمت نه إ، أوأخريًا فإنه ميكن التنبؤ وفًقا هلذا التطورات
وز يف ستف اسمحاالنتخاابت الفلسطينية اليت مت أتجيلها، فإن حركة 

وز يف الف حققاالنتخاابت الربملانية، وأن املرشح الذي ستدعمه سي
 االنتخاابت الرائسية.
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اإلبراهيمية": " باسم األديان قيلتال الدعوة

 املضمون واألهداف

 ⁕أمحد خلف
 مقدمة
دَّد يف ترت  ليتعحدُّ فكرة املشرتك اإلبراهيمي إحدى الصيحات اتُـ 

فية بل لثقاوا فضاء عدد من اجملاالت السياسية والدينية والسياحية
د ترمب وانلق دواالقتصادية، ومل تكن تسمية الرئيس األمريكي الساب

لعربية مة انظيات التطبيع بني الكيان الصهيوين وعدد من األالتفاق
 صيحةال ابتفاقيات إبراهيم إال حلقة من حلقات الرتويج هلذه

 ومظهرًا من مظاهر استخدامها.
دة جلدياية يبدو إسباغ وصف )اإلبراهيمي( على التقاليع الدين

عية رجمهيم براإواالتفاقات السياسية، مقصوًدا به اعتبار نيب هللا 
هتا، وحد صدرللدايانت الثالث )اإلسالم واملسيحية واليهودية( وم

شرتك امل صلومن مث إقامة أسس التعايش بني أتباعها على وحدة األ
 بينهم.

 2019بعد زايرة اباب الفاتيكان لدولة اإلمارات يف فرباير 
وتوقيعه مع شيخ األزهر وثيقة األخوة اإلنسانية مت اإلعالن عن 

العائلة اإلبراهيمية" كإحدى املبادارت املنبثقة عن هذه  مبادرة "بيت
الوثيقة، وهي عبارة عن جممع ديين ثالثي يضم جامًعا وكنيسة 
وكنيًسا يف مكاٍن واحد. وتظهر تصاميم مشروع "بيت العائلة 
اإلبراهيمية" بيوت العبادة الثالثة تقابل بعضها بعًضا يف حدائق 

دايت ابلعاصمة اإلماراتية، كان مرتامية األطراف على جزيرة السع
التصميم الفائز لـ "بيت العائلة اإلبراهيمية" ُمقدًما من شركة اهلندسة 

                                                           

 ابحث مبركز احلضارة للدراسات والبحوث. ⁕

بريطانية شركة يف لندن وهي  Adjaye Associatesاملعمارية 
هندية. يقول املعماري ديفيد أدجاي صاحب التصميم الفائز: 

لساحة "أشعر ابلفخر واإلطراء الختيار تصميمنا، ستكون هذه ا
مفتوحة للعامل، وأملنا هو أن يتعلَّم معتنقو األداين والناس من خمتلف 
اجملتمعات من هذه الصروح، ويشرتكون يف مهمة من أجل التعايش 

 يف سالم ألجيال قادمة".
يف  ميةببيت العائلة اإلبراهي ةومت عرض التصميمات اخلاص

 2019 الفاتيكان على شيخ األزهر والبااب فرنسيس يف نوفمرب
شكَّلت نة تللجوهذه ا عندما اجتمعا أبعضاء جلنة األخوة اإلنسانية.

ثلني ن ممة ممن أجل متابعة وحتقيق أغراض وثيقة األخوة اإلنساني
ى اللجنة ْدعح تُ  عن الدايانت الثالث )اإلسالم واملسيحية واليهودية(

زهر األ معةالعليا لألخوة اإلنسانية، وتضم يف عضويتها رئيس جا
 تشارملساور حممد احملرصاوي، والقاضي حممد عبد السالم الدكت

ألخوة يا للعلالسابق لشيخ األزهر ويشغل أيًضا أمني عام اللجنة ا
ع العربي جملم ااإلنسانية، واحلاخام بروس لوستيج كبري احلاخامات يف

ئس لكناس ابواشنطن، وعضوين من الفاتيكان، واألمني العام جملل
لعامة نة اميم جمللس حكماء املسلمني، واألالعاملي، واألمني العا

زة على حلائاوي السابقة لليونسكو إيرينا بوكوفا، والناشطة ليما جب
 جائزة نوبل للسالم.

كات عن املساعي ال ميكن فصل مثل هذه املبادرات والتحرُّ 
السياسية الرامية لتغيري قواعد الصراع والعالقات الدولية يف املنطقة 

إطالق وصف "االتفاق كما ذُكر خبصوص ،  العربية وحميطها
ات التطبيع اليت جرى توقيعها بني إسرائيل ياإلبراهيمي" على اتفاق

 .(1)واإلمارات والبحرين وعدد آخر من الدول العربية

                                                           

 للمزيد، انظر: (1)
أبوظيب تعلن بناء جممع ديين يضم مسجًدا وكنيسة «.. بيت العائلة اإلبراهيمية» -

، متاح 2021يونيو  11، اتريخ االطالع: 2019 سبتمرب 25وكنيًسا، عريب بوست، 
 https://bit.ly/3hdu4XGعرب الرابط التايل: 

- Abu Dhabi unveils plans for mosque, church and 
synagogue on one site to promote 'human fraternity' 
in building project inspired by Pope's visit to UAE, 

https://bit.ly/3hdu4XG
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نة الدايفإن فكرة املشرتك اإلبراهيمي و  كما سيتبنيَّ لكن  
د من د عيفحة اإلبراهيمية من األفكار القدمية املطروحة على السا

بيعة طيري تغ الدوائر السياسية واألكادميية واالقتصادية، من أجل
طبيعي  شكلٍ بيل املنطقة العربية والشرق أوسطية وإعادة متوضع إسرائ

ذت ختُّ د اوبطريقة عملية على رأس قيادهتا والتحكُّم فيها، وق
ذي ال وهو األمر ،خطوات عملية لتنفيذها كما سيتبني الحًقا

تغريات املن ضم ذا التقرير ملتابعة تطورات هذا امللفاقتضى إعداد ه
 ة.اليت جتري خالل الفرتة األخري اإلقليمية والعاملية 

 ألولاسم وينقسم هذا التقرير إىل ثالثة أقسام: يستعرض الق
يف مرار ستال، واتلحُّ على الرتويج لفكرة املشرتك اإلبراهيميذج امن

 .خرية الفرتة األفكرة والرتويج هلا يفهذه البرامج وخطط 
اب ما جاء يف كتفيتم فيه استعراض القسم الثاين أما 

ماري ستعاال )الدبلوماسية الروحية واملشرتك اإلبراهيمي: املخطط
 يكن ملإن  همةحيث يعترب أحد املصادر العلمية امل ؛للقرن اجلديد(

ق علَّ املصدر الوحيد الذي تنقل عنه املصادر األخرى ما يت
ضيف إىل ون، لة هبذه الفكرة بشكل موسَّع ومفصَّ اصَّ ابملعلومات اخل

ا هلذ مؤسسات الراعيةمنوذج للهذا العرض عرًضا آخر لنشاط 
 .التوجُّه

فة ختلابت املردود األفعال واالستجافيتناول القسم الثالث أما 
 مة ومؤيدة.ة: مقاوِ دمن أطراف متعدِّ 

 يهيمالرتويج املتجد ِّد للمشرتك اإلبرا -ولالقسم األ
هناك إحلاح على الرتويج للمشرتك اإلبراهيمي بني الدايانت 
الثالث )املسيحية واليهودية واإلسالم( من خالل مستوايت سياسية 
                                                                                               

Daily Mail, 25 September 2019, accessed: 11 June 
2021, available at: https://bit.ly/3dBVPqM 
- Abrahamic Family House, The Higher Committee 
of Human Fraternity, accessed: 11 June 2021, 
available at: https://bit.ly/3ykFeQ4 
- Cherine Abdel Azim, Al-Azhar grand imam, Pope 
Francis review designs of Abu Dhabi's Abrahamic 
Family House, Ahram Online, 16 November 2019, 
available at: https://bit.ly/2SQyxXa 

وثقافية ودينية خمتلفة، وهذا املشرتك يف حدِّ ذاته رمبا ال يكون حمالا 
العرتاض أحد، إذا كان يُقصد به نشر السالم والوائم، دون تضييع 

متكني للظلم والفساد، ولكن الشواهد اليت نستعرضها للحقوق أو 
يف هذا القسم ال ميكن فصلها عن مشروع أو خمطط أكرب إلحداث 
تغيري يف املنطقة يزيد من هيمنة إسرائيل وتطبيع سيطرهتا على املنطقة 

 العربية والشرق أوسطية عموًما.

 بومبيو يؤك ِّد على املشرتك اإلبراهيمي 

لسابق قى وزير اخلارجية األمريكي األ 2019يناير  10يف 
فيه على  دح أكَّ  مايك بومبيو خطااًب يف اجلامعة األمريكية ابلقاهرة

ىل ]إت لذااب ته هذهرحلاملشرتك اإلبراهيمي، وقال يف خطابه إن 
من  يحيكمس  ههلا مغزى خاص ابلنسبة لمصر واملنطقة العربية[ 

 عيد التاحتفاالكنيسة اإلجنيلية، فهي أتيت بعد وقت قصري من 
ا أبناء يعً مجحنن وأضاف:  يناير[، 7] امليالد يف الكنيسة القبطية

قدس ملابلكتاب ا إبراهيم: مسيحيون، مسلمون، ويهود. أحتفظُ 
 .ةا ليذكرين ابهلل وكلمته، وابحلقيقعلى مكتيب مفتوحً 

تغريًا ملحوظًا، فقد بدأت وأشار يف كلمته إىل أن املنطقة تشهد 
ا حىت يومنا له ممكنً د ختيُّ ر بشكل مل يكن جمرَّ تتجذَّ  الروابط اجلديدة

ق قبل بضع سنوات أن رئيس الوزراء هذا. من كان ميكن أن يصدِّ 
اإلسرائيلي سيزور مسقط؟ أو أن روابط جديدة ستنشأ بني اململكة 
العربية السعودية والعراق؟ أو أن اباب روما الكاثوليكي سيزور هذه 

 (2)؟سلمني ورئيس الكنيسة القبطيةاملدينة للقاء األئمة امل

 زايرة اباب الفاتيكان إىل العراق 

الرئيس ترامب عن األنظار بعد خسارته  يتوار مل يكن 
االنتخاابت الرائسية، وهو الذي كان قد أعطى هذا امللف دفعة  

هذه احلركة اليت ، سبًبا يف توقُّف كبرية خالل العام األخري من إدارته

                                                           

بومبيو يف اجلامعة األمريكية ابلقاهرة: مصر أرض الكفاح، نص خطاب  (2)
CNN  ،متاح عرب الرابط التايل: 2019يناير  11ابلعربية ،

https://cnn.it/3qPISPq 

https://bit.ly/3dBVPqM
https://bit.ly/2SQyxXa
https://cnn.it/3qPISPq
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اإلبراهيمي خالل الفرتة  قة ابملشرتكاملتعلِّ  تسعى لنشر هذه الفكرة
 .األخرية

بوصفها  أور"س "في زايرته األخرية إىل العراق زار البااب فرنسيف
يم عليه براهن إمسقط رأس نيب هللا إبراهيم عليه السالم، وحتدَّث ع

  للتصاحلمدخاًل ، و السالم بوصفه أاًب روحياا لكلِّ األداين السماوية
ان بارك يعيدامل كانقال ملمثلي الدايانت الثالث "هذا املفيما بينها، و 

هنا مسع  ا..إىل أصولنا، إىل مصادر عمل هللا، إىل والدة أداينن
.  التاريختغري أن إبراهيم نداء هللا؛ من هنا انطلق يف رحلة من شأهنا

الذي  هيميبراحنن مثار تلك الدعوة وتلك الرحلة". هذا اخلطاب اإل
بيت "ناء ن بعإىل العراق كان استكمااًل حلديثه  جلبه البااب معه

ي ي علشيعالعائلة اإلبراهيمية" ابإلمارات، والتقى املرجع ال
ا. لسالم فيهلًيا راعو السيستاين، واعتربه ممثاًل عن املسلمني يف العراق 

الذي  لدعمل اابلرغم من أن السيستاين حيتفظ مبكانته الدينية بفض
ليشيا "امل يعييراين، فاحلشد الشعيب الشيقدِّمه احلرس الثوري اإل

لكفائي" اد اجلهاألبرز يف العراق" مل تكن لرتى النور لوال فتوى "ا
ياا شيعياا وكانت تشريًعا فقه 2014اليت أطلقها السيستاين عام 

ى ء علقضاالستهداف األنبار ذات األغلبية السُّنية بذريعة ال
 "داعش".

الكاثوليكية، اليت دشَّنها البااب بزايرة  ومتاشًيا مع املصاحلة الشيعية
صفت فيها السيستاين، أصدرت مجعية علماء "قم" اإليرانية، رسالة وُ 

ـ"التارخيية"، واعتربهتا فرصة للعلماء واحلوزات الشيعية لـ"اتِّباع الزايرة ب
هذا النموذج احلديث يف حوار األداين"، وفًقا ملا نقلته "وكالة 

 .(3)تقريب لألنباء"
 
 

                                                           

 انظر: (3)
مارس  14أمحد الفقي، الدبلوماسية الروحية والغزو اإلبراهيمي، اجلزيرة.نت،  -

 https://bit.ly/3jHAZu6، متاح عرب الرابط التايل: 2021
- Devin Watkins, Pope urges Abrahamic religions to 
pursue path of peace in Iraq, Vatican News, 6 March 
2021, available at: https://bit.ly/3yn22iu 

 مشروع التجلي األعظم 

ج تندر س يبدو أهنامن املشروعات اليت تنسجم مع هذا الطرح و 
 التجلي»مشروع الرتويج للمشرتك اإلبراهيمي، خطط ضمن 
ي التجل»يف سانت كاترين بسيناء ومتَّ اختيار اسم  «األعظم
قة ملنطا اعلى مشروع التطوير بسانت كاترين، وذلك ألهن« األعظم

وتضم  ه السالم،علي وسىممل اليت جتلَّى فيها هللا لنبيِّه الوحيدة يف العا
 يفوجامع عمرو  ين،املدينة كنوزًا أثرية دينية، أبرزها دير سانت كاتر 

 .عهاالدير، وجمموعة من الكنائس واألديرة الفريدة من نو 
إىل إحياء املدينة الروحية،  -حبسب املسؤولني-يهدف املشروع 

جلبال احمليطة ابلوادى املقدس، وجذب وإنشاء مزار روحاين على ا
السيَّاح من خمتلف دول العامل، حيث إن املدينة شاهدة على قصص 
وحكاايت دينية وموثقة، ومتثِّل مقصًدا للسياحة الروحانية واجلبلية 
واالستشفائية، حيث إن الدايانت السماوية الثالثة كانت متواجدة 

م، ال زالت آاثر هذه يف املدينة، فاليهودية واملسيحية واإلسال
الدايانت موجودة حىت اآلن، جبانب توفري مجيع اخلدمات السياحية 
والرتفيهية للزوار، وربط املدينة مع ابقي املنطقة الساحلية املمتدَّة بني 

وذلك ضمن مستهدف تنمية املنطقة الطور وشرم الشيخ ودهب. 
رية ىف قلب الشمالية الشرقية ملصر، من خالل رؤية تضع الدولة املص

 .(4)التحوالت االقتصادية العاملية واإلقليمية
 
 
 

●●● 
 

                                                           

 انظر: (4)
إجنازا لتطوير املدينة  14محاده الشواديف، تعرف على مشروع التجلي األعظم..  -

، متاح عرب الرابط التايل: 2021يونيو  7الروحانية، الوطن، 
https://bit.ly/3jFkjDf 

ينة سانت كاترين أحدث مشروعات أمحد حسن، مشروع "التجلى األعظم" مبد -
، متاح عرب الرابط التايل: 2020ديسمرب  6اإلسكان بسيناء، اليوم السابع، 

https://bit.ly/2Unl9tI 

https://bit.ly/3jHAZu6
https://bit.ly/3yn22iu
https://bit.ly/3jFkjDf
https://bit.ly/2Unl9tI
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 داعمةت الؤسسااملشرتك اإلبراهيمي: الفكرة وامل -ثاينالقسم ال

 «يراهيمالدبلوماسية الروحية واملشرتك اإلب»كتاب   -أوال

أعدَّت الدكتورة هبة مجال الدين كتااًب عنوانه )الدبلوماسية 
هيمي: املخطط االستعماري للقرن الروحية واملشرتك اإلبرا

وفيما يلي عرض ألهم األفكار  ،2021، وصدر مطلع (5)اجلديد(
واملعلومات الواردة فيه عن املشرتك اإلبراهيمي وكيفية تنفيذ خمططاته 

 على أرض الواقع.
يبنيِّ الكتاب أن خمططات املشرتك اإلبراهيمي والداينة 

ل العالقات والسياسات اإلبراهيمية هي جزء مما ُيسمَّى يف جما
مسار من »الدبلوماسية الروحية هي و الدولية ابلدبلوماسية الروحية، 

مسارات التفاوض تستهدف حل النزاع أو منع حدوثه من أجل 
بناء سالم ديين عاملي، يتم عرب اجلمع بني القادة الروحيني والساسة 

 Track IIداخل آلية املسار الثاين للمفاوضات )
Diplomacyستخدام املدخل النفسي لدحض األصولية يف ( اب

والتباحث حول القضااي احلساسة حمل النزاع هبدف  األداين الثالثة؛
التوصل إىل مشرتك عرب تقارب األداين السماوية أو اإلبراهيمية 

 «.للقضاء على االختالفات والوصول إىل متفق يقبله اجملتمع
قشة ناضات ملودبلوماسية املسار الثاين هي منط من املفاو 

و ي ألرمساالقضااي احلساسة خارج األطر الرمسية تسبق التفاوض 
التفاق ال ا حتتوازى معه متهيًدا إلعالن ما تنتهي إليه الحًقا يف

 عليه ومتهيد الساحة لإلعالن عنه رمسياا.

                                                           

الدبلوماسية الروحية واملشرتك اإلبراهيمي : املخطط هبة مجال الدين حممد العزب،  (5)
، نسخة 2021، )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، االستعماري للقر ن اجلديد
، متاحة عرب الرابط التايل: Kindleإلكرتونية من 

https://amzn.to/3jF0Fr3.) 
الدبلوماسية الروحية:  والكتاب له خمتصر أو أصل عبارة عن دراسة للباحثة بعنوان:

جديد وخماطر كامنة وسياسات بديلة لصانع القرار، جملة مستقبل الرتبية العربية،  مسار
، متاح عرب الرابط التايل: 2019، يناير 116، العدد 26اجمللد 

https://bit.ly/2V4WyKN 

ومن اجلدير ابلذكر، أن بعض الكتاابت تصف مصطلح 
الرتاث »يمي مبصطلح الدايانت اإلبراهيمية أو اإلميان اإلبراه

ن املفهوم يستخدم لوصف الداينة الغربية ، كوْ «اليهودي املسيحي
رجعوا جذوره والتقاليد األخالقية. وحياول أنصار هذا الطرح أن يُ 

اإلسرائيلي -للحرب العاملية الثانية، واهلولوكوست والصراع العريب
ادة حيث عملت هذه األزمات على حتريك الوازع الديين لق ؛املمتد

 العامل واملتديِّنني للعمل من أجل السالم بني األداين الثالثة.
يس لو  ومن رواد هذا الفكر املستشرق الفرنسي الكاثوليكي

 ( الذي طرح مفهوم السالم بني1962 - 1883ماسينيون )
 الشائع يف اجلذر»ـ بالداينة املسيحية واإلسالم، اعتماًدا على اإلميان 

رت واثئق صد 1965إىل  1962ملمتدة من ويف الفرتة ا«. إبراهيم
ثة لثالثت عن الرتاث املشرتك لألداين امن الفاتيكان حتدَّ 

ة اولحمل واستخدمت النيب إبراهيم )عليه السالم( كمصدر رئيسي
سبتمرب  11ء وجتدَّد الطرح مرة أخرى بعد اعتدا التقارب الديين.

شرتكة مرضية أ دإذ متَّت الدعوة إىل الوحدة والسالم عرب إجيا 2001
 بني األداين الثالثة.

خلق  ة يفلفيوقد جنح أنصار الدبلوماسية الروحية منذ مطلع األ
ي؛ عرب لعاملاين اهتمام دويل للمؤسسات التمويلية بقضية السالم الدي
 ة الثالثةهيميبرادبلوماسية املسار الثاين ابلتقارب بني األداين اإل

ية لتنمقق اهذا السالم سيحألن  ؛ووضعها على أجندهتم التمويلية
والعمل  تمامالهوحيارب الفقر الكوين. وجاء اجلهد الدويل يف إطار ا

صور  دَّةعا على مناقشة وتنفيذ آليات الدبلوماسية الروحية متخذً 
 .وأشكال

ويف إطار احلديث عن املشرتك اإلبراهيمي يقدم أنصار 
ن السماوية الدبلوماسية الروحية منظورين خالل التعامل مع األداي

الدايانت اإلبراهيمية واحلوار األخوي  -األول«: اإلبراهيمية»
للوصول إىل مشرتك عاملي: أي احلفاظ على األداين اإلبراهيمية من 
منطلق االحرتام والقبول املتبادل مع االعرتاف مبجاالت االتفاق 
واالستثمار هبا واخلالف يتم تنحيته واالتفاق حول ما يضمن 

حقوق "الشعوب األصلية"، وسيتم وضع املشرتك يف احلفاظ على 
ميثاق يضم القيم والطقوس والتقاليد الدينية والنصوص والتعاليم 

https://amzn.to/3jF0Fr3
https://bit.ly/2V4WyKN
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املشرتكة والتعاليم اجلديدة اليت متَّ االتفاق حوهلا كبديل من املختلحف 
عليه. وعند اكتمال امليثاق اإلبراهيمي اجلديد سيستمد القدسية من 

أي سيكون ذلك، اليت سيتم تنحيتها بعد  الكتب السماوية األخرى
مرجعية واحدة جتمع أنصار الدايانت اإلبراهيمية. أي سيصل يف 

 «.داينة إبراهيمية مشرتكة»األساس إىل داينة واحدة 
«: موحدة داينة»ا الداينة اإلبراهيمية العاملية ابعتباره -والثاين

كة بني شرت ملا وهو طرح مقدَّم للوالء لدين عاملي واحد جيمع القيم
ل إىل يتحو لطن األداين، اليت ال يوجد عليها خالف ويدين هلا املوا

 .مواطن عاملي يدين بدين عاملي موحد
كز مثل مر ، ياهيمبر جو هذا التوجُّه املتعلق ابملشرتك اإليعتمد مروِّ 

على  ،( يف جامعة فريجينياCommunity Changeأحباث )
ة وخباصة قبليستن التحدايت املأ رونشل منوذج الدولة القومية: إذ يف

فاظ على واحل امةالبيئية لن تُفسح اجملال للحديث عن التنمية املستد
ول حقوق األجيال القادمة. وذلك يف إطار ضعف قدرات الد

كوارث وال طرلتلك املخا ىالقومية وعدم قدرهتا على التصدِّي فراد
 تتحول إىللمية و لقااملستقبلية، واحلل هو االحتاد الفدرايل بني الدول 

قدرات  تلكمت بل الدول اليتوالايت يكون التحكُّم يف مواردها من قِ 
لها لتكون يف السل الية. لفدر اطة تكنولوجية كبرية ومتقدِّمة تؤهِّ

 لدول اليتني اي بواحلافز للقبول هبذا االحتاد هو املشرتك اإلبراهيم
 خوةألا تؤمن ابلقيم الروحية املشرتكة، اليت ستدفعهم يف ظل

 عية.طوا ارداإلبراهيمية اإلنسانية ابلقبول يف التشارك يف املو 
ك ملشرت اب وهناك أيًضا بعض احلوافز السلبية الدافعة للقبول

، ينوالعنف الدي ارد،ملو اإلبراهيمي يف املنطقة مثل تغريُّ املناخ، وندرة ا
ر الذي األم)ي الشيع-الصراع السينواإلرهاب املستند إىل األداين، و 

ط ألوسارق عدَّه تقرير مركز راند حول مستقبل الطائفية يف الش
طالبة وامل املقابل ، مدخاًل هليمنة النزعة احمللية يف2017الصادر عام 

ل تفضيع و ابالنفصال(؛ وهو ما ميكن أن يكون حمرًكا لرفض الوض
ن مثَّ ؛ ومملياملشرتك اإلبراهيمي الذي سيحقق السالم الديين العا

 ّزِم.ملتأاضع هلدوء واألمن للجميع والتخلُّص من الو االستقرار وا

 الدعم السياسي للمشرتك اإلبراهيمي 

أتباع  بني يميحتظى املبادرات املتعلقة بتعزيز املشرتك اإلبراه
 على فكرالدايانت الثالث وغريها بدعم أمريكي وأممي هلذا ال

د حدو  ىاألرض وحتويله إىل مشروعات قائمة، بل إن األمر ختطَّ 
ألمريكية ية اارجالدعم ليصبح مكواًن رئيسياا داخل أروقة وزارة اخل

 اليت مأسست هذا الفكر ابلفعل.
ية ارجفقد متَّ إنشاء فريق عمل حول الدين والسياسة اخل

ارجية اخل يرةابخلارجية األمريكية: يتكون من ستة فرق أنشأهتا وز 
مع  جيتياحلوار االسرتا»السابقة هيالري كلينتون حتت عنوان 

ون ضمان فرصة التشاور والتعا»من أجل « اجملتمع املدين
ل احلوار ة حو راليويتبع الفريق اهليئة االستشارية الفد«. املتبادلني

يِّني، فرد من القادة الروح 100اإلسرتاتيجي اليت تضم حنو 
جية. وقد خلار ر اومسؤولني يف وزارة اخلارجية يقدِّمون املشورة لوزي

 ن:سلة إجراءات تندرج حتت أربعة عناويأوصى الفريق بسل
 دينية.ة الماسيتعزيز القدرة الوطنية على توجيه القضااي الدبلو  -
 دين.ع المل متوجيه وزارة اخلارجية لتطوير مواد لتحسني التعا -
ان حلسباإنشاء آلية رمسية داخل وزارة اخلارجية أتخذ يف  -

 وجهات النظر الدينية.
ة سياسوال ق العمل حول الدينإضفاء الطابع املؤسسي على فري -

 اخلارجية.
تغريُّ و كية مريوعلى الرغم من تغريُّ وتعاقب وزراء اخلارجية األ

ت رة ما زالإلدااذه هاإلدارة من الدميقراطيِّني إىل اجلمهوريِّني، فإن 
عد ستور لدكاقائمة، وهذا يعين أن النهج مستمر ومل ينقطع. ويرى 

ألب، وش ابرج ؤسَّسي يعود إىل جو الدين إبراهيم أن هذا النهج امل
 ن.لكن قد يكون اإلعالن عنه جاء يف عهد هيالري كلينتو 

ويف عهد وزير اخلارجية األمريكي جون كريي مت إنشاء مكتب 
وزارة اخلارجية األول للمبادرات الدينية: الذي بدأ يدرس التعاون 

ت حيث يكرِّس الشراكة مع اجملتمعات/املؤسسا ؛الدبلوماسي الديين
التحوالت »الدينية العاملية والقادة الروحيِّني بشأن قضااي أولية مثل: 
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العربية، والسالم يف الشرق األوسط، والتغريات املناخية، وحقوق 
 «.األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة

رتكة األرض املش»اعرتف الوزير كريي بـ 2013ويف أغسطس 
 جهة اخلطرموا يف لعامليوأقرَّ بتأثري الدين ا« للدايانت اإلبراهيمية

 احملدق ابلوالايت املتحدة.
ي : وهسيةكما متَّ أتسيس الشبكة السياسية للدين والدبلوما

ه املنوط نفس دورشبكة متوِّهلا وزارة اخلارجية األمريكية لتمارس ال
 يِّنيماسمبؤسسات الدبلوماسية الروحية حيث تقوم جبمع الدبلو 

لى قضية عز تركِّ و يِّني واألمريكان ورجال الدين األوروبيِّني والكند
 الدين وبناء السالم.

حدة يف املت ألممانظَّمت  املنظمة األممية: −آلية الدعم الدويل 
أكثر  ف منتألَّ مؤمتر قمة السالم العاملي لأللفية الذي ي 2000عام 

ت ؤسسان ممن ألف زعيم ديين من دايانت العامل، بتمويل كبري م
ة خصيات ابرزة من مؤسسات مسيحيشخاصة، وضمَّ املؤمتر 

 ويهودية وإسالمية.
ارب التقو ن وقد بدأت األمم املتحدة يف االهتمام بقضية األداي

ل من بديك  اإلبراهيميةبني األداين السماوية مستخدمة مصطلح 
ت صلوالل السماوية وبدأت يف العمل على: إقامة منتدايت دولية

تقارب ج الدرا ؛ وإ«لعامليالسالم الديين ا»املشرتكة رافعة شعارات 
دامة؛ ملستاية اإلبراهيمي كمكوِّن يف مؤمترات مناقشة أهداف التنم
دخل ة كمرتكوإصدار عدد من الواثئق اليت تتعلَّق ابألداين املش

 للسالم الديين العاملي.
امج ذ بر نفيتوتُعد اليونيسكو من أبرز الفاعلني على األرض يف 

قاطع ت تتوعاتعاون، ومتويل مشر  تدريبية، ومؤمترات، وبروتوكوالت
ت عاران شممع املشرتك اإلبراهيمي، ودعم مشروعات سياحية تعلي 

لفية األ طلعومنذ م التقارب الروحي واملشرتك اإلبراهيمي... إخل.
بادرة م املدع تبنَّت العديد من اجلهات تنظيم مؤمترات دولية هبدف

ًحا ل منالدو كما أطلقت العديد من   وضمان تطبيقها على األرض.
ن ألداياني بدولية مت ربط مشروطيَّتها مبكوِّن املشرتك الروحي 

 اإلبراهيمية خالل ما تقدِّمه من مشروعات تنموية.

قريرًا أصدر صندوق األمم املتحدة للسكان ت 2016ويف عام 
السالم عي و تمابعنوان إدراك اإلميان املقسم: الداينة والنوع االج

احلوار و ويؤكد التقرير أمهية الدين . 2030واألمن يف أجندة 
ستدامة ة املنمياإلبراهيمي بني األداين السماوية لتحقيق أهداف الت

ينيني الد ادةوأمهية العمل مع املنظمات املستندة إىل الدين والق
 خالل تنفيذ برامج التنمية لألمم املتحدة.

 مسار إبراهيم»هارفارد و» 

 مسار»رد لفكرة يف هذا السياق أييت طرح جامعة هارفا
ا ا روحيا رتكً ره مشكتجسيد لرؤية املشرتك اإلبراهيمي ابعتبا «إبراهيم

نيب إبراهيم ر رحلة الإطا يف ُيسوَّق سياسياا وثقافياا واترخيياا وعقائدايا 
 داينألاباليت مشلت عشر دول مت حتديدها عرب تكامل الرواايت 

لة، رحل يف الالثالثة مًعا، وذلك خللق رابط مقدس بني الدو 
 حيث يب هللاه نفاملسيحية واليهودية تتَّفقان على الطريق الذي سلك

يث وصل ة، حضافيبدأ من تركيا وينتهي مبصر. أما اإلسالم فيمثِّل إ
مي، إلسالايخ نيب هللا إىل مكة كإحدى احملطات املهمَّة يف التار 

 ط.إيران إىل هذا املخط« مبادرة مسار إبراهيم»وأضافت 
إبراهيم هو طريق مشرتك للسري وركوب العجل واجلمال، ومسار 

ميتدُّ يف مدن بعينها عرب عشر دول يسري عليه أتباع الدايانت 
الثالث للتقارب كرمز للتسامح الديين وقبول اآلخر. ومن مث يعحدُّ 
مسار إبراهيم مشروًعا مقبواًل كرمز للتسامح الديين الذي ال يرفضه 

شروع للسياحة الدينية، األمر الذي ميثِّل أحد وخباصة أنه يسوَّق كم
انتعاًشا وتروجًيا للسياحة يف دول املنطقة ككل يف إطار تكاملي ال 
تنافسي، ومن مث فهو خيلق مصدر دخل جديد، وخباصة 
للجماعات احمللية العاملة ابلسياحة والقاطنة على طول الطريق. 

دولة من فرحلة إبراهيم تستهدف زايرة املقدسات الدينية بكل 
ا تقدمي الدول العشر اليت تتضمَّن إسرائيل يف األساس، يتم خالهل

 ا، ومتارحس خالهلا أنشطة ثقافية تقدِّمهخدمات للسياح أو احلجاج
اجملتمعات احمللية على طول املسار. وتتوىلَّ اجلماعات احمللية  اوتنظمه

قبائل مهمَّة أتمني املّشائني من احلجاج أو السيَّاح حيث تتعامل ال
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ق مًعا على طول املسار عرب احلدود أيًضا حيث تسلِّم كل قبيلة  وتنسِّ
 األخرى.

ب جتذاال لقد استطاع روَّاد هذا الطرح ابتكار آليات جديدة
ة هلذا ساندوم رأي عام مؤيِّد للفكرة بل وبناء أجيال جديدة مؤمنة

مي، كو الطرح اجلديد، ويف الوقت ذاته احلصول على الدعم احل
شرق ل الدو  ة بدول املنطقة العربية وجوارها أو ما يسمَّىوخباص

 ؤامرة.امل ايتاألوسط اليت يصفها رواد الطرح ابلدول املؤمنة بنظر 
 دوىجأجرت جامعة هارفارد دراسة أولية للوقوف على مدى 

معة جلااببة ومت تكليف جمموعة من الطل ،املشروع وإمكاانت جناحه
مل دية حتإبراهيم كشخصية توحيالختبار مفهوم النيب  2004عام 

عة فحْت جممو لِّ ته كُ ويف الوقت ذا .ن التوحُّد خلفهامقوِّمات كامنة ميك
 ثالثف الالختبار مفهوم الطر  -من كلية هارفارد الطبية-أخرى 

 حبث ومتَّ  ار؛للتوسُّط حللِّ الصراعات الكامنة على طول دول املس
( لنشر وفيةلصماعات االقضااي الثالث )قضية املياه، والنساء، واجل

ام هذه ستخد االفكر وااللتفاف حوله وإمكان جناح املشروع إذا متَّ 
 القضااي أو األطراف خالل املسار.

مقومات و اصر عن كانت نتائج الفريقني إجيابية وتوصَّال إىل توافر
 د يف ظلِّ توحُّ لل جناح الفكرة وإمكان استخدام نيب هللا إبراهيم كرمز

 لي:يا نية هبذه املنطقة للعامل املتمثلة مباملميزات الراب
هو فيم، تقاطع النصوص الدينية املقدسة حول النيب إبراه −

 ة.شخصية جتميعية يتَّحد خلفها أتباع الدايانت الثالث
س قدَّ مزام التزام السكان ابلرتحيب ابلضيوف واألجانب كالت −

 حنو الغرابء.
 لعاملء اتلف أحناالطريق ميكن أن يكون وسيلة للناس من خم −

األوسط  لشرقاب ليتم احرتامه ويعرب عن امتنان القرويِّني القاطنني
املة  معم يفالذين حافظوا على مدار قرون على تراث النيب إبراهي

 الغرابء كضيوف مقدسني.
ري الس أيخذ الطريق شكاًل جتميعياا للبشر عرب مسريات −

ارات  شعيَّ  يرفع أاملشرتك، وهذا يعين القبول والتأييد ألنه ال
 سياسية وإمنا دينية وثقافية وسياحية.

 حتدايت مسار إبراهيم 

ب يق جيلطر هناك عدَّة حتدايت قد تقف حجر عثرة أمام تنفيذ ا
لتنفيذ ام اأم استيعاهبا وحلُّها أو تقليل خطرها. ورغم أهنا حائل

ط يف رتابتو  طقة،ملنالكنها يف الوقت ذاته متثِّل خطرًا مستقبلياا على 
 ا:نهوم الوقت نفسه مع رؤية جامعة هارفارد حللِّ الصراع،

ا غريً دث تحاجز املعرفة: فكيف ميكن لقصة إبراهيم أن حتُ  −1
وحتظر  اعاتلصر حتويلياا للجماعات ابلشرق األوسط اليت مزَّقتها ا

 د من عدقد أدرجت ابلفعل يففالتدخُّالت الدولية يف شؤوهنا. 
 ،داين األبني احلة، وال سيما يف السياقاتاحلوارات ومبادرات املص

 ؤيدين.ن املميد إال أن إعادة توظيفها حللِّ الصراع مل يكن له العد
 منيإرساء رؤية ذات صدقية للمسار: إن طرح مفهوم أت −2

به،   وثوقمري غمسريات احلج هبذه املنطقة اليت تعج ابلصراعات أمر 
ملنطقة ة ابدينمية اقتصاكما أن احلديث عن أن هذا املسار ستتبعه ت

ارد. ري و ر غأمر ليس حمل ثقة. بل إن توزيع العائد بشكل عادل أم
خدام رمز است يف رق البحثية يْكمنلذا فاحلل الذي توصَّلت إليه الفِ 

بدوره  يخلقا سالنيب إبراهيم ونشر مفهوم املشرتك اإلبراهيمي، وهذ
ملنطقة؛ اء ابنأع حالة من الودِّ بسبب الرتويج لوجود صلة قرابة جتم

املة ية شهو  األمر الذي سيكفل حتقيق الكفاية واالزدهار عرب خلق
ى الطريق ر علسافللمنطقة ككل تكفل موافقة القرى احمللية بتأمني امل
 مع االستفادة املادية بسبب عوائد السياحة الدينية.

 رايتعدم الثقة ابلدوافع خلف املسار: حيث تنتشر نظ −3
ي، ر األمريكلدو ابقة اجلزء من العامل، يف ظلِّ عدم الث املؤامرة يف هذا

ة ه أياللخوهو ما يزيد الشكوك حول املسار، وخباصة إذا شاركت 
ق لفريال شركات حتمل العالمات التجارية األمريكية. هنا توصَّ 

 -لألو البحثي إىل أن خطة العمل جيب أن تتم وفق مسارين: ا
نسيق ه إىل التوجَّ م -ل دولة، والثاينموجَّه إىل السكَّان احملليِّني بك

رات زاي ظمتمع احلكومات عرب وسطاء مشرتكني. وإلجناح الفكرة نُ 
ة  لفكر ليد لعدد من الفاعلني هبذه الدول خللق رأي عام دويل مؤ 

لى ة عكقوى ضاغطة على أنظمة تلك الدول لكسب مزيد من الثق
 األرض.
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ة خباصق: و الطريكسر احلدود السياسية جتاه املسافرين على   −4
عة حثة جبامابته عدَّ أأمام اإلسرائيليِّني ابملنطقة، وجاء ذلك يف تقرير 

زة غتسمَّى سوزان كولن، حيث عملت يف  2004هارفارد عام 
 تلة.احمل اضيوالضفة مع الفلسطينيني ومع اإلسرائيليني داخل األر 

من وضع إسرائيل ورفض دول املسار التطبيع معها: ف −5
ع يع ملتطبإقامة مشروعات معيَّنة يف دول الطريق كاالصعب فرض 

لك تم ذلذا من األفضل أن ي -وذلك يف البداية فقط-إسرائيل 
يها  ا علرضهفابلتنسيق وحثِّ الدول على تبنِّيها للمشروع، وليس 

براهيم إريق ج طكأمر واقع. فاألمر جيب أالَّ يظهر وكأنه مرتبط بنه
كون ن يأرات سياسية، على تفاداًي ألي توتُّ  -كشرط للتنفيذ-

ستقبلية ة املنشطالتطبيع أمرًا الحًقا، وأن يتم تدرجيياا خالل األ
 للمسار.

ل ه: هملكية الطريق؛ أي من ميلك الطريق ويتحكَّم في −6
علمون يال  ذينللقدماء؟ أم ألصحاب املبادرة؟ أم لسكان اإلقليم ال

ال ألجيلم هم؟ أشيًئا عنه؟ أم ملن يسري على الطريق؟ أم ألبنائ
ة صغرية موعل جمكاملستقبلية؟... وتوصَّل رعاة الفكرة إىل أن لقادة  

ائل ألو اتسري على الطريق مكانة خاصة، عالوة على املسافرين 
ر طويحيث سيكونون سفراء ابسم الطريق ووجودهم مهم  يف ت

سار ض املأر  الطريق واملبادرة ذاهتا إىل حني مناقشة قضية ملكية
 أوسع بعد اكتمال املشروع. على حنوٍ 

رض ملواجهة هذه التحدايت ُوضعت خطة تنفيذية على األ
أت بد للتصدي هلا والتعجيل بظهور املسار إىل أرض الواقع؛
ول ت دبزايرات متكررة من وفود الدول على مسار الطريق مشل

 املرحلة األوىل.
دول ُحرص  10نُظمت زايرات لوفود من  2006ففي عام 

الرتويج اإلعالمي للزايرة. ويف الوقت عينه بدأت عملية  خالهلا على
التفاوض مع حكومات الدول لنشر املفهوم للحصول على الدعم 
السياسي للمسار. كما اسُتكشفت اجلماعات احمللية والقيادات 
الدينية املمكن االعتماد عليها خالل تنفيذ الطريق ومت حتديد فريق 

بداية مأسسة  2007ثَّل عام عمل بكل دولة من دول املسار. وم

كمبادرة « مبادرة طريق إبراهيم»املسار من طريق إنشاء مؤسسة 
 أهلية حتت مظلة جامعة هارفارد.

ها أن اثئق و يفومن املهم اإلشارة إىل أن أصحاب املبادرة ذكروا 
وصفها بدرة مباالغرض من االرتباط هبارفارد هو تكوين مسعة جيدة لل

ظى وحت تهاوهلا وضعها واحرتامها وصدقيَّ أكرب جامعة يف العامل 
رحت طُ ليت  اابلثقة، وهو ما ميثِّل مقاومة كبرية للمخاوف األوىل

 خالل بداية دراسة جدوى الطريق.
بط ترت ال ويف هذا السياق، اختري الكيان كمؤسسة غري حكومية

السياسي  ورهادلى اليت يعرتض الكثري ع ،ابإلدارة األمريكية إدارايا 
العراق  زوهاوغ ري يف املنطقة نتيجة دعمها املستمر إلسرائيلوالعسك

مي حلكو م اوخباصة أن املؤسسة حتتاج ليس إىل الدع ؛وأفغانستان
اس ألسابية فحسب، بل إىل الدعم الشعيب وتعاون اجملتمعات احملل

ام ل أمقبو أيًضا، األمر الذي حيتاج إىل الظهور بشكل حمايد وم
 الدول املستهدفة.

اسية ة سيرؤي اإلطار، أعلنت املؤسسة عدم تبنِّيها أليةيف هذا 
من لتض ذلكو أو احنيازها ضد أحد األطراف يف الصراعات الدائرة، 
عمها. ل ودبا، القبول اجملتمعي هلا وعدم التخوُّف من التعاون معه

مام أوحة غري سياسية وغري طائفية مفت»فأعلنت هويتها كمنظمة 
مها. حترت و ن م مجيع الثقافات واألداياجلميع من دون متييز، تكرِّ 

س لناا ةساعدمخلق مسار جديد ابملنطقة، بل  تفمهمَّتها ليس
ل نزي ساطةحنن بب»على إعادة اكتشاف مسار قدمي... فرتفع شعار 

اء إحي لتؤكِّد أن هدفها ابألساس هو« الغبار عن خطى قدمية
األداين  اعتبأل التاريخ املشرتك وبناء الثقافة التارخيية املشرتكة

 «.اإلبراهيمية
 رتكةملشوقد جنحت اجلهود األمريكية يف ربط مسارات احلج ا

ذه وه. لسالميه اعل مبفهوم السالم الديين العاملي ورحلة النيب إبراهيم
ا، ريقهوط الرحلة املذكورة تشمل دول خمطط أرض إسرائيل الكربى
حية سيملوا حيث عحربحح إبراهيم من أور حىت مصر وفًقا لليهودية

متد فست ملتووصل إىل مكة وفًقا لإلسالم. وهذه املسرية إذا تكا
 من النيل إىل الفرات ابلفعل.
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 مراكز ومؤسسات أو برامج الدبلوماسية الروحية 

مثَّل مطلع األلفية التوجُّه إىل مأسسة هذا الفكر املتعلِّق ابملشرتك 
عتبار اإلبراهيمي يف هيئات ومؤسسات عاملة على األرض، وميكن ا

 Faith Basedهذه املنظمات قائمة على اإلميان )

Organizations لكنها أمشل من الروحية، حيث متثِّل األخرية ،)
أحد أنواعها، وتتألَّف من فاعلني من غري الدول كاملنظمات غري 

 احلكومية، والعمال والقادة الدينيني واألفراد.
كن مي ال فهي مؤسسات دينية ابرعة يف حلِّ املشكالت اليت

ة معهد واسطبتم للدبلوماسية العلمانية فهمها، مثل املصاحلة اليت ت
ارسها يت متال املصاحلة يف كشمري. ومثل هذا النوع من الدبلوماسية

 بيئةال هذه املؤسسات جيعل من املمكن عقد حوارات حول مفهوم
 اآلمنة. 

ة املركز العاملي للدبلوماسية الروحيومن أمثلة تلك املنظمات: 
مؤسسة أمريكية تعمل خارج أرض الوالايت املتحدة يف جزيرة وهو 

 North Americanللعقائد ) ا الشماليةشبكة أمريكو  برمودا،

Interfaith Network) منظمة األداين من أجل السالم ، و
مركز سانت ، و مركز شارلوتسفيل اجملتمعي، و لوالايت املتحدةاب

س الستكشاف مكرَّ وهو مركز لندن يف  إيثلبورغا للمصاحلة والسالم
وهو برانمج  "األرض اجلديدة"مشروع ، و العالقة بني اإلميان والصراع

 مشرتك للتحالف اليهودي التقدُّمي وجملس الشؤون العامة اإلسالمية
ست يف أتسَّ اليت ( URIمبادرة األداين املتحدة )، و يف لوس أجنلوس

اء العنف بدوافع ترفع شعارات التعاون بني األداين وإهن 2000عام 
اليت كلية العالقات املسكونية واألداين جبامعة إندايانبوليس ، و دينية

معهد أبناء إبراهيم ، و تقوم بتدريس مقرَّرات تدعو للفكر املطروح
برانمج  و  ،2007أتسيسه يف عام  متَّ وقد امعة فريجينيا التابع جل

ت ز على اهلواييركِّ والذي امعة كامربدج جب كامربدج لألداين
.. وتوجد األساسية لليهودية واملسيحية واإلسالم يف العامل املعاصر

مؤسات أخرى غريها، وهي مؤسَّسات من الواضح تنوُّعها، فهناك 
مؤسسات أقرب إىل أن تكون دينية، وأخرى أكادميية تتبع جامعات 

 مرموقة، وفئة اثلثة جمتمعية.. إخل.

 ميمنوذج ملؤسسات طرح املشرتك اإلبراهي -اثنيا

ية روحبعد استعراض أهم ما جاء يف كتاب )الدبلوماسية ال
دى إلح ًجاواملشرتك اإلبراهيمي( نقدم يف السطور التالية منوذ

ضني ما ستعر مية املؤسسات اليت تدعو إىل احتاد اجملتمعات اإلبراهيم
 تقدمه من أنشطة وفعاليات.

احتاد تراث إبراهيم املؤسسة املتَّخذة كنموذج هي مؤسسة 
Abrahamic Reunion  وهذه هي الرتمجة اليت تتبنَّاها املؤسسة(

وقد أتسَّست يف للمقابلة بني النصني العريب واإلجنليزي المسها(، 
كما تقول عرب موقعها على اإلنرتنت، وتزعم أهنا هتدف   2004عام 

ز والفصل العنصري يف إسرائيل إىل التغلُّب على مشكلة التميي
وفلسطني من خالل اجلمع بني جمموعات صغرية إىل كبرية من 

وهي  -حبسب رؤية املؤسسة–الناس من الدايانت األربع الرئيسية 
هودية والدرزية( لقضاء بعض الوقت، )اإلسالم واملسيحية والي

، والدراسة مًعا وخلق جو من الثقة والتفاهم. الفرضية والعمل
اسية هي أن الدين قد استخدم لتقسيم الناس يف األرض األس

املقدسة وميكن استخدامه أيًضا كقوة للجمع بني الناس مع احرتام 
وجهات النظر والثقافات املتباينة. مل تنجح حماولة تقدمي حلٍّ 

عاًما، وقد أزالت  70سياسي دون احلصول على دعم الشعب ملدة 
 أي موقف سياسي.نفسها من  -إدراًكا لذلك-املؤسسة 

لبت جا يف مجيع أحناء إسرائيل وفلسطني، تقول املؤسسة إهن
رحة إىل األض نييحيِّ اليهود إىل املساجد، واملسلمني إىل املعابد، واملس

حفل  تم، أقا2006الدرزية، والدروز إىل الكنائس. ومنذ عام 
عقدت  2018إفطار رمضاين سنوي متعدِّد األداين، ومنذ عام 

 يهمسمِّ ث قمم سالم مجعت املئات. ومن خالل من تاملؤسسة ثال
يعملون  يهودال صانعي السالم يف احتاد تراث إبراهيم، ابت املعلمون

دم هتود اآلن يف املدارس العربية والعكس صحيح. كل هذه اجله
وفق  ةقدسامل جدران الفصل اليت تفصل بني أبناء إبراهيم يف األرض

 .ادعاء املؤسسة

https://www.abrahamicreunion.org/
https://www.abrahamicreunion.org/
https://www.abrahamicreunion.org/


 2021 يوليو( 22العدد  )                                                                                                                                                   قضايا ونظرات

53 

ألف  220بلغت  2018ميزانيتها يف عام  تقول املؤسسة إن
زانية ع ميممل دوالر أمريكي، وتدَِّعي أن لديها القدرة على التعا

 ا.ع هلالترب  مرات حال توفرها، لذا تدعو املهتمِّني إىل 10أكرب 
ت الايالو ويوجد للمؤسسة فروع ومكاتب يف األراضي احملتلة و 

 املتحدة واململكة املتحدة وأملانيا وكندا.

 ا الذي تقوم به هذه املؤسسة من أنشطة؟م 

مقاالت تتضمن رسائل مبضمون  هاموقع ىعلتنشر املؤسسة 
أهدافها، وكذلك صلوات مشرتكة بني اليهود واملسيحيني واملسلمني 
والدروز، وتعقد لقاءات دعوية خمتلفة، وبرامج تدريبية وورش عمل 

لدايانت للشباب، ابإلضافة إىل الرحالت املشرتكة بني أتباع ا
اإلبراهيمية، واالحتفاالت املشرتكة ابألعياد واملناسبات الدينية 
املختلفة لكل دين، مثل رمضان وعيد الفصح، وإقامة الصلوات 
املشرتكة سواء يومية أو ملناسبة معينة، وهي عبارة عن أدعية 
ونصوص جُتمع من بنات أفكار أصحاهبا ومُتزج مع بعض النصوص 

وقد فرضت جائحة  .الكتب املقدسة واألذكار الدينية يف
COVID-19  انتقال املؤسسة إىل الفضاء االفرتاضي ملمارسة

أنشطتها اليت كانت تقوم هبا على األرض، فصارت تقوم بعقد 
لقاءاهتا وبراجمها وصلواهتا املشرتكة من خالل برامج وتطبيقات 
التواصل املرئي على شبكة اإلنرتنت، وهذه النشاطات حترص 

ة على توثيقها ونشر مواد عنها مبوقعها بشكل منتظم حىت املؤسس
 .(6)وقت كتابة التقرير

كتب حممد   2021عقب العدوان اإلسرائيلي على غزة يف مايو 
أبو جاموس وهو املدير الفلسطيين للمؤسسة مقااًل يعربِّ فيه عن ما 
يشعر به من أمل جرَّاء وقوع هذه احلرب، ولكن احلرب هنا هي أمر 

 يوصف فيه طرف أبنه معتٍد وآخر أبنه معتًدى عليه، ولكن واقع ال
هناك طرف يضم احملاربني، وطرف آخر يضم األطفال الباكني 

                                                           

يل: انظر موقع مؤسسة احتاد تراث إبراهيم، متاح عرب الرابط التا (6)
https://www.abrahamicreunion.org/about-us/ 

والنساء احلاميات هلم الذين ينتظرون توقف هذه احلرب حىت تنبت 
 .(7)األزهار مرة أخرى يف حقول السالم

 هذه ؤيةر ومن مثَّ فإن احلقوق هنا ليست حمالا للنقاش يف 
 اضرل واحلبناسى املاضي تنوأمثاهلا، ولكن املطلوب أن املؤسسة 

يه إال ب علرتتوننظر بواقعية إىل األمام، وحيث إن هذا النظر لن ي
ه ومتويل لويج لرت امزيًدا من السيطرة واهليمنة الصهيونية فال أبس من 

 أنشطته والسماح له ابالنتشار.

 ميراهيبشرتك اإلالتفاعل مع الدعوة إىل امل -لثالقسم الثا

صل يت تي اللدعوة إىل املشرتك اإلبراهيملتفاوتت االستجاابت 
أحدمها  هني:جتااإىل الدعوة إىل دين يسمَّى الدين اإلبراهيمي، إىل 

ونستعرض   ا،مقاوم للفكرة ومعارض هلا، واآلخر مستجيب ومؤيِّد هل
 كال االجتاهني فيما يلي:

 املقاومة واملعارضة -أوال

متعدِّدة ملواجهة هذه الدعوة عرب كتاابت مثل قامت جهود 
الكتاب الذي متَّ عرضه يف اجلزء األول من هذا التقرير، فضاًل عن 
مقاالت يف املواقع اإللكرتونية واجملالت ومواقع التواصل االجتماعي، 

وغريه من  YouTubeابإلضافة إىل املقاطع املصورة على موقع 
 .(8)مواقع التواصل االجتماعي

                                                           

(7) Mohamad Jamous, Speaking From the Heart, The 
Abrahamic Reunion, 10 June 2021, available at: 
https://bit.ly/3jF0Sul 

 لنماذج مقاومة هذا الطرح، انظر: (8)
الداينة اإلبراهيمية يف ميزان الدين اإلسالمي للدكتور عبد القادر احلسني، مقطع  -

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر  Youtube ،10مصور على موقع 
https://youtu.be/C9o65i80yOg 

املخطط إالبراهيمي والوالايت املتحدة اإلبراهيمية، لقاء على قناة فلسطني مع  -
، متاح عرب 2020أكتوبر  Youtube ،2على موقع الدكتورة هبة مجال الدين 

 https://youtu.be/qRneSp8DDlAالرابط التايل: 
عيد رسم خريطة الشرق األوسط، لقاء مع د. هبة مجال اإلبراهيمية دين جديد ي -

أغسطس  YouTube ،29على موقع  Ne3rafالدين على قناة نعرف | 
 https://youtu.be/pTVuo5EPJ54، متاح عرب الرابط التايل: 2020

https://www.abrahamicreunion.org/about-us/
https://bit.ly/3jF0Sul
https://youtu.be/C9o65i80yOg
https://youtu.be/qRneSp8DDlA
https://youtu.be/pTVuo5EPJ54
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 :مواجهة طرح الداينة اإلبراهيمية النماذج املهمة جلهود منو 
 .(9)"موقف األمة اإلسالمية من الداينة اإلبراهيمية" مؤمتر

 بطة علماءع ران ماالحتاد العاملي لعلماء املسلمني ابلتعاو  هنظَّم
تطبيق  عرب االسنة ورابطة علماء املغرب العريب مؤمترًا افرتاضيا 

ZOOM  أداره و م، 2021فرباير  21 /هـ1442رجب  9يف
ارك ، وشريبالشريف احلسن الكتاين رئيس رابطة علماء املغرب الع

يت القدس مفمنهم  ؛دولة إسالمية 16من فيه جمموعة من العلماء 
لعلمي ااد الحتد. عكرمة صربي، ود. علي القره داغي األمني العام ل
ود. حممد  يا،لعلماء املسلمني، ود. حممد احلسن الددو من موريتان

. ، ودندالعوضي من الكويت، ود. سلمان احلسيين الندوي من اهل
ن معبد احلي يوسف من السودان، ود. عبد الوهاب إكينجي 

وتونس  يبيان لمتركيا، ود. عبد الستار اجلنايب من العراق، وغريهم 
 ومصر وأسرتاليا وإندونيسيا والسنغال..إخل.

ا خا واعتبارها ف تلك الدعوة، وقد فنَّدح هؤالء العلماء يف كلماهتم
انت لداي اللسيطرة على املنطقة بطرق خبيثة، بدعوى التعايش بني

ع عقائد متييو قة الثالث، ويف احلقيقة يُراد بذلك السيطرة على املنط
م كما ساهتدَّ املسلمني وإفساد دينهم عليهم، وإهدار حقوقهم يف مق

 يف القدس واملسجد األقصى.
للمؤمتر متَّ التأكيد على أن القرآن الكرمي هو  ويف البيان اخلتامي

أعظم كتاٍب احتفى إببراهيم عليه السالم، وأن علماء املسلمني مع 
                                                                                               

قطع مصور للداعية عبد هللا وسيم يوسف | الدين اجلديد | الدين اإلبراهيمي، م -
، متاح عرب الرابط 2020أكتوبر  YouTube ،1رشدي على قناته على موقع 

 https://youtu.be/iUpZlGUw1JQالتايل: 
الداينة اإلبراهيمية من األلف إىل الياء، مقطع مصور على قناة على بصرية على  -

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر  YouTube ،5موقع 
https://youtu.be/vf-OzeJZZhE 

اإلبراهيمية، الدين العاملي اجلديد وإسرتاتيجية أمريكا للشرق األوسط، مقطع مصور  -
 " على موقعRaif Husseinللدكتور رائف حسني على قناته "قف وفكر 

YouTube ،17  متاح عرب الرابط التايل: 2020سبتمرب ،
https://youtu.be/FxANBsIT_Z0 

مؤمتر موقف "األمة اإلسالمية من الداينة اإلبراهيمية" مبشاركة علماء من عشرين  (9)
، متاح 2021فرباير  YouTube ،21دولة، تسجيل مصور للمؤمتر على موقع 

 https://youtu.be/oevFJ41Q-QEعرب الرابط التايل: 

التعاون اإلنسانـي، والتعايش القائم على احلرية والعدل، وعدم ازدراء 
األداين أو األنبياء، ومع احلوار اإلنسانـي لبناء اجملتمعات، ولكنهم 

ريف اإلسالم، وتشويه األنبياء عليهم الصالة يقفون متحدين ضد حت
للتطبيع والرتَّكيع « اتفاقيات إبراهيم»والسالم، كما أن السعي لدعم 

عحرْب تسويٍق لديٍن جديٍد يؤازر التطبيع السياسي هو أمر مرفوض 
شكاًل وموضوًعا، وأصاًل وفرًعا؛ ذلك أن األمة املسلمة مل تقبل 

خر السبعينيات من القرن امليالدي ابلتطبيع السياسي منذ بدأ أوا
الفائت، ولن تقبل اليوم من ابب أحْوىلح مبشاريع التطبيع الديين، 

 .(10)وحتريف املعتقدات
خرجت أصوات هتاجم هذا املؤمتر من جانب شخصيات 

 ؛ومؤسسات اتبعة للدول واجلهات اليت ترّوِج للمشرتك اإلبراهيمي
ارايت يتبىنَّ دائًما أتييد وهو أردين إم ،فمن جانبه قال وسيم يوسف

إن املؤمتر  ،املواقف اإلماراتية الرمسية يف برانجمه "بيوت من زجاج"
حياول "تشويه ثقافة التعايش الديين الذي تقوده دولة اإلمارات 
العربية املتحدة". ودافع عن "البيت اإلبراهيمي" الذي شيدته 

. كما هاجم اإلمارات ويضم مسجًدا وكنيسة وكنيًسا يف مكان واحد
هم أبهنم هم من أفتوا لداعش،  العلماء املشاركني يف املؤمتر متهًما إايَّ
وأفتوا للثورات، وأفتوا بنحر األعناق، وأفتوا ابخلروج على 

 .(11)السلطان
داين ب سو كاتلبدوره قام موقع قناة احلرة األمريكية بنشر مقال 

كرة فاره عتبايُدعى منصور احلاج، ينعى فيه على منظِّمي املؤمتر 
معني فيه جملتاماء فكرة ابطلة، وقـحرحنح موقف العل« الدين اإلبراهيمي»

اينة ة "ديميمبوقف تنظيم الدولة "داعش" الذي اعترب فيه اإلبراه
ني مل فريقال الكفر واإلحلاد اجلديدة"، وقال إن هذا التوافق بني
 ت.حيدث صدفة، ألن املشرتكات بينهم أكرب من االختالفا

                                                           

البيان اخلتامي ملؤمتر موقف األمة اإلسالمية من الداينة اإلبراهيمية، رابطة علماء  (10)
 ، متاح عرب الرابط التايل:2021فرباير  25أهل السنة، 

https://www.rabtasunna.com/7837 
وسيم يوسف يهاجم مؤمترا حول موقف األمة من الداينة اإلبراهيمية، عريب  (11)

 https://bit.ly/2TxifTkمتاح عرب الرابط التايل: ، 2021فرباير  20، 21

https://youtu.be/iUpZlGUw1JQ
https://youtu.be/vf-OzeJZZhE
https://youtu.be/FxANBsIT_Z0
https://youtu.be/oevFJ41Q-QE
https://www.rabtasunna.com/7837
https://bit.ly/2TxifTk
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 وجود الطل ء ابن قال إن "الداينة اإلبراهيمية" هي ادِّعاوبعد أ
م إلسال اله، قال: ولو افرتضنا جداًل وجود دين جديد جيمع بني

هنا ، فإعكسواملسيحية واليهودية، فما الضري يف ذلك؟ بل على ال
الم الس نشرلحفكرة إجيابية تستحق أن حُيتفى هبا، ألهنا تسعى ل

لى عضاء يف العامل وهتدف إىل القوالتسامح والتعايش السلمي 
 التطرف الديين.

لو كانت "الداينة اإلبراهيمية" ديًنا، فإن من األوىل ألتباع وقال: 
س ملستقبل أفضل  الدايانت الثالث اعتناقها، ليس فقط لكوهنا تؤسِّ
لبين البشر على كوكب األرض، وهو أمر يسعى له العقالء من مجيع 

ايت قد يستفيد منه حىت من حيرصون األداين بل أيًضا لسبب برمج
على النجاة يف اآلخرة، وهو أن معتنق الداينة اإلبراهيمية يؤمن برب 
اإلسالم ورب اليهودية ورب املسيحية؛ وابلتايل فإنه يرفع حظوظه يف 
اخللود يف النعيم إىل ثالث مرات مقارنة مبن يؤمنون فقط بدين 

 !(12)نجاةواحد، فهم يراهنون على فرصة واحدة فقط لل

 االستجابة والتأييد -اثنًيا

من الشخصيات احلاضرة بقوة يف مشهد املشرتك اإلبراهيمي 
يربز اسم الشيخ عبد هللا بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم يف 

حيث  ؛اجملتمعات املسلمة ورئيس جملس اإلمارات لإلفتاء الشرعي
اهيمية يف نشر حيرص على أتكيد أمهية أدوار أتباع أداين العائلة اإلبر 

قيم السلم وتعزيزه يف العامل. وأن أبناءح العائلة اإلبراهيمية يتشاركون يف 
س للسالم  الرواية األصيلة للقيم والفضيلة وأصول األخالق اليت تؤسِّ
والتعايش بني خمتلف الشعوب، وقال إنه من هذا املنطلق فقد قام 

أحناء العامل  منتدى تعزيز السلم، وابلتعاون مع قيادات دينية من
بوضع األسس لصناعة حتالف أخالقي بني دايانت العائلة 
اإلبراهيمية الثالث بكل فصائلها ومذاهبها، ومبشاركة حميبِّ اخلري من 
أبناء العائلة اإلنسانية الكربى ويسعى هذا احللف، الذي اختار اسم 

                                                           

حتالف اجلهاديني ودعاة الكراهية ضد السالم والتسامح، قناة منصور احلاج،  (12)
، متاح عرب الرابط التايل: 2021مارس  25احلرة، 

https://arbne.ws/3hvvN9Y 

حلف الفضول اجلديد، إىل التعايش السعيد يف هذا العامل الذي 
 اليوم، ابعتباره ضرورة وواجًبا دينياا تدعو إليه مجيع الدايانت.نعيشه 

وأشار إىل أن "ميثاق حلف الفضول الذي أصدرته العائلة 
( يف أبوظيب ميكن أن يشّكل 2019اإلبراهيمية السنة املاضية )

مرجعية قوية لالنطالقة اجلديدة، فقناعتنا أن ميثاق حلف الفضول 
 فاعلية هلا، بل جتب ترمجته وبلورته يف ليس جمرَّد مبادئ نظرية، ال

 .(13)منهج عملي وبرانمج تطبيقي"
ا م: ائاًل قوكذلك كتب الدكتور رضوان السيد مؤيًِّدا الدعوة 

ث انت الثاللداياني دحخحلح املشرتُك اإلبراهيمي أو العهد اإلبراهيمي ب
يف  إال ًقايف دبلوماسية الدول وخطاهبا يف السياسة اخلارجية ح

لك ذوقح تساو وات األخرية، من جانب دولة اإلمارات العربية. السن
منتدى و ماء حلكابلتأثري أو العمل املشرتك مع دعوة األزهر وجملس ا

 ل منلدخو امن رْفع لواء التسامح والتعارف إىل  -تعزيز السلم 
شيخ  بني نيةطريق املشرتك اإلبراهيمي، إىل وثيقة األخوة اإلنسا

ق حلف (، إىل ميثا2019فرباير  4ان )األزهر واباب الفاتيك
د خ عبلشياالفضول اجلديد من جانب منتدى تعزيز السلم، ورئيسه 

يب نني من أبوظأيًضا. وقد انطلق كال اإلعال 2019هللا بن بيه، عام 
 كما هو معروف.

وابلرغم من تصرحيه أبنَّ الدبلوماسية الروحية أو الدينية )وليس 
بكثافة، لكنها كانت  2001ام اإلبراهيمية( استخدمت بعد ع

اشرتاطية اعتذارية، ورمبا استبعادية، وليست بقصد اجلمع والضّم 
الدكتور رضوان يستدرك يف ، فإن واالعرتاف املتبادل أو التعارف

 :النهاية قائاًل: ما كان صحيًحا يف املاضي، وليس صحيًحا اليوم
فالاًن أو ِعالاًن من  اعتبار املشرتك اإلبراهيمي خطااًب استعمارايا ألنَّ 

األمريكيني وغريهم ذكره أو خطب فيه أو دعا إليه. فاملسلمون 
عانوا، كما عاىن دينهم، من االستبعاد لعصوٍر متطاولٍة، من جانب 
املسيحية املسيطرة ابلذات. وزادت الطني بّلة تيارات التطرف 
واإلرهاب. فنحن ابعتباران بشرًا، وابعتباران أهل دين عاملي، 

                                                           

 28انطالق مؤمتر "دور العائلة اإلبراهيمية يف تعزيز السالم"، العني اإلخبارية،  (13)
 https://bit.ly/3yfzDuk، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر 

https://arbne.ws/3hvvN9Y
https://bit.ly/3yfzDuk
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ابعتبار ديننا جزًءا من كرامتنا وإنسانيتنا، لدينا مصلحة كربى يف و 
هذا االعرتاف املتبادل الذي يقود الدعوة إليه وإىل إحقاقه البااب 
فرنِسس، وتنخرط فيه من اجلانب اإلسالمي مؤسسات دينية كربى 
ومدنية ابرزة وجهات سياسية معتربة. وما من شيء من ذلك فيه 

وال عمٌل له. فكفاان أوهاًما وفصاميات؛ ال  لالستعمار،« تقليد»
نريد أن خناف من العامل، وال أن خنيفه، بل نريد أن نكون ونبقى 

 .(14)جزًءا يف حاضره ومستقبله
لعربية اناة ع قترتدَّد أصداء هذه الدعوة كذلك يف مقال نشره موق
دكتور وال تونالسعودية، إذ يقول كل من الربوفيسور لورد ديفيد أل

 ن أكثر منف مألَّ العجي يف مقاهلما: إن العائلة اإلبراهيمية تت وائل
 سالمبيش ثالثة مليارات مؤمن، ترغب أغلبيتهم الساحقة يف الع

ل ن كموتوافق، وقد حان الوقت للشخصيات احلكيمة والعاقلة 
ف لتطرُّ ااب األطراف لتتالقى، وترفع صوهتا لتتحدَّى وتفكِّك خط

خاص ألشن اإلبراهيمية من أيدي اوالكراهية، وتسرتجع األداي
 غذيةمة، واجلماعات اليت تستغلها لتحقيق مكاسب وأطماع سياسي

 بذلك نظرايت صراع احلضارات.
ة من تلفء خمويضيفان: إن املبادرات اليت ظهرت مؤخرًا يف أحنا

ت مارااإلالعامل تدعو للتفاؤل، فمن السعودية واألردن ومصر و 
فكار واأل راتن نشهد عدًدا من املبادوالعراق وإسرائيل والفاتيكا

 لسالم.يق احتقو التقدُّمية يف هذا اجملال، وحماوالت واعدة للحوار 
ومثَّنحا على وجه اخلصوص الزايرة غري املسبوقة اليت قام هبا رئيس 
رابطة العامل اإلسالمي الشيخ حممد بن عبد العزيز العيسى ملعسكر 

ا  62دا على رأس وفٍد ضمَّ االعتقال النازي يف أوشفيتز يف بولن
ً
عامل

دولة إسالمية خمتلفة. كما شارك وفد رمسي من  28مسلًما من 
 .(15)اليهود األمريكان يف تلك الزايرة أيًضا

                                                           

 16رضوان السيد، الدبلوماسية الدينية واملشرتك اإلبراهيمي، الشرق األوسط،  (14)
 https://bit.ly/2Uq7W3i، متاح عرب الرابط التايل: 2021أبريل 

الربوفيسور لورد ديفيد ألتون والدكتور وائل العجي، األداين اإلبراهيمية: دعوة  (15)
، متاح عرب الرابط التايل: 2021أبريل  22للوحدة وليس للصراع، العربية، 

https://bit.ly/3xhMRXt 

 خامتة

بعد استعراض ما سبق من معلومات عن فكرة املشرتك 
ىل داينة جديدة تسمَّى الداينة إاإلبراهيمي اليت يطّوِرها البعض 

إننا ميكن أن نسجل عدًدا من املالحظات على النحو اإلبراهيمية، ف
 التايل:

 ا إىلورهفكرة املشرتك اإلبراهيمي ليست جديدة، بل تعود جذ
 تبنَّتها ندماعيذ عقود طويلة، طُرحت فيها الفكرة وابتت حمالا للتنف
ا ا سياسيا هلسبة نادوائر سياسية بعد اقتناع جبدواها وهتيئة الظروف امل

 .ربيةوثقافياا واجتماعياا يف املنطقة العواقتصادايا 
بية نطقة العر للم عيةفالرتبة السياية واالقتصادية والثقافية واالجتما

ب حلرو ن امتَّ حرثها مرات عديدة خالل هذه الفرتة بعد عدٍد م
لق ، وخكموإسقاط عدٍد من األنظمة وإجراء تغيريات يف بيوت احل

ي، عاملال ي قبل ابالقتصادواقع اقتصادي جديد مرتبط أكثر من ذ
فية ثقاوإجراء جتارب متعدِّدة يف اجملاالت االقتصادية وال

شروعات وامل ليمواالجتماعية، فيما يتعلَّق ابألسرة والرتبية والتع
لفاعلة انية ملداالقتصادية واملناخ السياسي الذي مت إضعاف القوى ا

عم د ودييأتفيه، ومن مث اضطرار السلطات احلاكمة لالعتماد على 
 الوضع تغيريلية خارجي ال شعيب، ممَّا يسهِّل مترير املخططات الرام

 يف املنطقة لصاحل إسرائيل وهيمنتها على املنطقة.
ك ملشرت اور فقبل أن تتغريَّ خطط تسريع عملية التطبيع من منظ

 أماًل يف ياهونتناإلبراهيمي اليت كان يعمل على اإلسراع هبا ترامب و 
وق صند»قد مت إنشاء رى يف السلطة، كان بقائهما مدة أخ

ا التفاقيات مممليارات دوالر خلدمة أهداف هذه ا 3بقيمة « إبراهيم
ية سياسال يساعد على االقتناع والتمسُّك هبا من جانب الدوائر

روج وخ واالقتصادية العربية، لكن مع وصول جو ابيدن للسلطة
يث ح، وقَّفترامب من البيت األبيض، يبدو أن هذا الصندوق ت

لصندوق، رة اداإلاستقال أرييه اليتستون، الذي عيَّنته إدارة ترامب 
افية ل شفحو  ومل يتم تعيني بديل. يف الوقت نفسه، أثريت تساؤالت
 الصندوق، ومقره يف إسرائيل، وهل مت تسييسه أم ال؟

https://bit.ly/2Uq7W3i
https://bit.ly/3xhMRXt
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وبغض النظر عن موقف إدارة ابيدن فإن الشاهد هنا مدى 
العربية املستفيدة من عملية التطبيع، االستجابة لبعض الدوائر 

طلًبا  250فبحسب "اتميز أوف إسرائيل" فإنه مت تقدمي أكثر من 
إىل  2020إىل الصندوق يف الفرتة ما بني أكتوبر/تشرين األول 

، مبا يف ذلك شركات خاصة ومبادرات 2021يناير/كانون الثاين 
حرين ومصر شبه عامة يف اإلمارات العربية املتحدة واألردن والب

وأماكن أخرى يف املنطقة، كان بعضها مشاريع مشرتكة ثنائية. مت 
اختيار مخسة عشر مشروًعا يف هناية املطاف وإرساهلا إىل مؤسسة 

يف واشنطن للموافقة عليها،  DFCمتويل التنمية الدولية األمريكية 
 .(16)وفًقا للمصادر

طلح على وابلرغم من تراجع إدارة ابيدن عن استخدام هذا املص
هذا املستوى الذي استخدمه فيه ترمب، ابعتبار املصطلح عالمة 

، فإن ذلك ال يعين ابلضرورة أن هناك (17)جتارية للرئيس السابق
تراجًعا عن الفكرة، ولكن رمبا كان ترمب متسّرًِعا كعادته يف حرق 
املراحل، أماًل يف إعادة انتخابه، وفريقه ال يزال حياول احلفاظ على 

ت إدارته وهتيئة األرض يف املنطقة استعداًدا لعودة حمتملة مكتسبا
بعد رحيل إدارة ابيدن، إذ تعاونت اثنتان من كبار املسؤولني 
السابقني يف إدارة ترامب مها: فيكتوراي كوتس، اليت شغلت منصب 
انئب مستشار األمن القومي للشرق األوسط ومشال إفريقيا، وإيلي  

اص السابق لوزارة اخلارجية لرصد كوهانيم، انئبة املبعوث اخل
ومكافحة معاداة السامية، يف إنشاء مؤسسة فكرية تتمحور حول 
الشرق األوسط ملكافحة معاداة السامية املتزايدة والعمل على توسيع 
السالم بني إسرائيل وجرياهنا العرب. وذلك من أجل ضمان دعم 

ليت لعبت فيها  ا« اتفاقيات إبراهيم»األعمال األساسية اليت أرستها 
كوتس دورًا مركزايا يف متهيد الطريق إلدارة ترامب للتوسُّط يف اتفاق 

                                                           

صندوق “ليارات تبخرت.. ما حكاية خري الدين اجلابري، املشروع اختفى وامل (16)
مارس  4الذي وعد ترامب الدول املطبعة مع إسرائيل به؟، عريب بوست، ” أبراهام

 https://bit.ly/3jAvHAu، متاح عرب الرابط التايل: 2021
(17) Adam Kredo, State Department Shuns Term 
‘Abraham Accords’, The Washington Free Beacon, 4 
June 2021, available at: https://bit.ly/3dIjRAr 

سالم اترخيي بني إسرائيل واإلمارات العربية املتحدة والبحرين، 
واحلفاظ على التزام أمريكا جتاه إسرائيل وحماربة معاداة السامية 

 .(18)العاملية
لًبا، رح سلطاثر هذا ال يعين تراجع إدارة ابيدن عن هنج ترمب أت

 اتبفهو طرح تقوم عليه مؤسسات متخصِّصة وله إدارات ومك
نسيق تيتم و ية خمتصة أبروقة اإلدارة األمريكية وابلطبع اإلسرائيل

ل املاة و آليات تنفيذه مع العديد من احلكومات ودوائر السياس
 واألعمال يف املنطقة وخارجها.

وى االستسالم ابلرغم من وقوف شيخ األزهر يف وجه دعا
إلسرائيل أكثر من مرة وبشكٍل علينٍّ ومبا خيالف توجُّهات النظام 
املصري يف كثري من األحيان، لكنه يبدو مندرًجا داخل عملية 
الرتويج والتفعيل للطرح اإلبراهيمي، الذي يبدو اباب الفاتيكان يف 

ة وشيخ طليعة املروِّجني له، األمر الذي يُظهر البااب قائًدا هلذه احلرك
األزهر اتبًعا له فيها، فهو ال يبدو داعية هلا، ولكنه مشارك يف جزء 
من فعالياهتا بشكٍل رمسي، ويوفد ممثلني ومندوبني عنه يف هيئاهتا، 
فإذا كان شيخ األزهر يرى يف نفسه مقدرة على املناورة والصمود يف 

ع إدارته وجه ما ال يريد يف النهاية، فإن هذا األمر ال يبدو متَّسًقا م
ملؤسسة ستتأثر يف الغالب مبثل هذه اخلطوات بعد رحيله عنها يف 
يوٍم من األايم، حني يرتك هلا واقًعا جتد نفسها فيه أسرية ألطراف 
دولية تساهم يف متويل مشروعاهتا ومرتبطة بشبكة من العالقات على 
مستوى إقليمي ودويل، ومطلوب منها أن تستمر يف الوفاء مبا متليه 

العالقات والشراكات ورغبات )أو اشرتاطات( األطراف  هذه
فمن الواضح أن شيخ األزهر ال يدير املؤسسة بطريقة  ،املموِّلة

مؤسسية، وضمان استمرار األزهر على مواقف شيخه، مرتبط 
بوجوده الشخصي على رأس املشيخة، لكن يف حال غيابه فإن 

ا مكمن اخلطورة األزهر سيتكيَّف على توجُّهات شيخه اجلديد، وهن
اليت جيب أن حتجز شيخ األزهر عن االندفاع يف إقامة عالقات 

نه قادر على التحكم يف مآالهتا، لكن قد ال ميلك أخارجية يظن 
                                                           

(18) Adam Kredo, Former Trump Officials Launch 
Mideast Think Tank, The Washington Free Beacon, 
30 June 2013, available at: https://bit.ly/36fZlms 

https://bit.ly/3jAvHAu
https://bit.ly/3dIjRAr
https://bit.ly/36fZlms
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من أييت بعده هذه املقدرة، أو رمبا ال تكون لديه رغبة يف مقاومة 
 هذه املآالت.

ملشرتك ا كرةن فتبنيَّ مما سبق أن املخططات والربامج املنبثقة ع
ية على ائيلسر اإلبراهيمي، تصب يف النهاية يف مزيد من اهليمنة اإل

شر دول مل عيش املنطقة وقيادهتا هلا، كما يبدو مسار إبراهيم الذي
 يل الكربىسرائم إهو فرض واقع تدرجيي يتبلور يف النهاية حتقيًقا حلل

 من النيل إىل الفرات.
ات سسارات واملؤ ال تبدو الصدمات اليت تعرَّضت هلا التي

 هذه ثلملوالشخصيات ذات احليثية الدينية بعيدًة عن التهيئة 
د املتعمَّ  شويهالتفالطروحات أو على أقل تقدير توفِّر بيئة خصبة هلا، 

 كذلك، و للتيارات واملؤسسات والشخصيات ذات احليثية الدينية
ر هبا ثُّ ن التأوف مو خاألخطاء اليت يقعون فيها، ممَّا يؤدِّي إىل نفور أ

بدو اد تحلواالستجابة هلا، وهناك ابلتوازي مع ذلك دفع حنو اإل
 شأن الدينبانة ستهبوضوح مالمح الرتويج له، وهو ممَّا يؤدِّي إىل اال

وًصا ، خصسانيف النفوس، لكن هذا الوضع ممَّا ال يستقر معه اإلن
ىل جذب ية إنهايف اجملتمعات الشرقية، األمر الذي قد يؤدِّي يف ال
ليت ابتت ية اتمعفكرة املشرتك الديين اإلبراهيمي هلذه الشرائح اجمل

ك  تليفد جتتنفر من الدين الذي متَّ تشويهه ابلنسبة هلا، حيث 
 ي بهنادالفكرة ما يشعرها ببعض الراحة، حيث تنجذب إىل ما ت
رقت  غمن أفكار جمرَّدة عن السالم وخالص من الصراعات اليت

 طويلة.فيها جمتمعاتنا عقوًدا 
رة إدا يف تبدد فكرة املشرتك اإلبراهيمي حقوق شعوب املنطقة

اع ني االنتفا وبينهشؤوهنا السياسية والثقافية واالجتماعية كما حتول ب
ا، ارهتإد بثرواهتا وتضعها حتت حتكم الطرف األقوى القادر على

لذي ري الكباوهذه القدرة مل تفقدها هذه الشعوب إال بسبب الدعم 
 وافرة حالة متقدر قوى الكربى للحكومات املوالية هلا، لكن التوفره ال

اجع ف ترت فسو  ما األنظمة احلاكمةأمتتُّع هذه الشعوب حبريَّتها، 
ك ملشرت اات مكانتها وأدوارها تدرجيياا حال تنفيذ برامج وخمطط
ا حتت ليا درافاإلبراهيمي، الذي يصل البعض به إىل احتاد املنطقة 

 حدة اإلبراهيمية.اسم الوالايت املت

ايت ستو جيب االهتمام برفع الوعي مبثل هذه القضااي على م
 تغالهلا يفم اسيت متنوعة عليا ودنيا يف دوائر اجملتمع املدين، واليت

قق لتح خرىأتنفيذ هذه املخططات بطريقة جزئية تتكامل مع أدوار 
 انواكا  مأكرب  طاملطلوب دون شعور املشاركني أهنم جزء من خمط

إنه فطلق ملنافقوا عليه لو طُرح بشكل كامل عليهم. ومن هذا اليو 
لدوائر ة ولوفيجيدر التنبيه إىل االستغالل الذي يتم للتيارات الص

 االقتصادية ورايدة األعمال يف مثل هذه املخططات.
تبدو االستجابة ملثل هذا الطرح مستدعية لصراع املعسكرات 

ومة واملعارضة لطرح املشرتك حيث تبدو املقا ؛املتصارعة يف املنطقة
اإلبراهيمي بشكل عام من نصيب التيارات اإلسالمية والقومية، يف 
حني تبدو أذرع التيارات املؤيِّدة للحكومات أكثر استجابة ملثل هذا 

يعد طرح املشرتك اإلبراهيمي هبذه اآلليات  الطرح واالنتفاع منه.
لفه أتكيًدا على السياسية والدبلوماسية واألكادميية اليت تقف خ

تعاظم دور الدين يف هذه اجملاالت، خاصة اجملال الدبلوماسي، فقد  
كان هذا التقدير للدين كطرف إجيايب أحد العوائق لدى 
الدبلوماسيِّني الغربيِّني، فقد كانت معظم مبادرات السياسة اخلارجية 

ن هذا النقص أن حيدَّ من نطاق أخالية من السياق الديين، ومن ش
 .(19)علية الدبلوماسيةالفا

 

                                                           

انظر يف ذلك: ألن كيسويرت واألسقف جون شاين، الدبلوماسية والدين:  (19)
ات الديناميكية،  البحث عن مصاحل مشرتكة واالخنراط يف عامل من االضطراابت والتغريُّ

يل: ، متاح عرب الرابط التا7(، ص 2013)الدوحة: مركز بروكنجز، أكتوبر 
https://brook.gs/3hBnpWr 

https://brook.gs/3hBnpWr


 2021 يوليو( 22العدد  )                                                                                                                                                   قضايا ونظرات

59 

 

 ؟«حارس األسوار»تهزم  «سيف القدس»

 
م
 ر بعد مواجهة فلسطني للعدونتظ  الجديد وامل

 2021مايو 

 ⁕مدحت ماهر

كثريون ال يعرفون من أين أتت هذه احلرب واالنتفاضة األخرية، 
وأكثران ال يعرف إىل أين ستمضي؟ وماذا بعدها. ملاذا ال نعرف؟ 

، 1993ضحت مملولة وترتاجع بال جديد منذ أوسلو ألن القضية أ
واألحداث الكربى قد تتولد من حادث صغري لكن وراءه حالة  

إبخالء أربع  2020كربى. إن قرار حمكمة صهيونية يف سبتمرب 
عائالت فلسطينية من حي الشيخ جرَّاح ابلقدس )عائالت إسكايف 

ر التايل إبخالء والكرد واجلاعوين والقاسم(، مث قرار آخر يف أكتوب
ثالث عائالت أخرى )محاد والدجاين وداوودي(، مث حتويله لقرار 

إبخالء اجملموعة األوىل من العائالت بتاريخ  2021هنائي يف فرباير 
. مل (1)مايو وإخالء اجملموعة الثانية يف األول من أغسطس املقبل 2

                                                           

راسات ة للدحلضار اابحث دكتوراة يف العلوم السياسية، واملدير التنفيذي ملركز  ⁕
 والبحوث.

الشيخ جراح".. قصة احلي الفلسطيين الذي شغل العامل، "عهد فاضل،  (1)
عرب الرابط التايل:  : متاح2021 مايو10 العربية.نت، نشر يف:

https://2u.pw/hq0gl 
الشيخ جّراح.. القصة الكاملة حلي فلسطيين حيارب التهويد ، حممد وتد: وانظر

: متاح عرب الرابط التايل، 2021مايو  31 ، اجلزيرة،واالستيطان
https://bit.ly/3yls0Tp  

لى غزة وان عالعد تسلسل زمين.. من االعتداء على األقصى والشيخ جراح إىلوانظر: 
 الرابط التايل:  متاح عرب، 2021مايو  21ة بـ"النصر"، اجلزيرة، واحتفال املقاوم

https://bit.ly/3hyXxKR  

 يكن ألحد أن يتنبه إليه أو يكرتث به؛ العتياد مئات األحداث
 أمثاله، وألن ما هو أسوأ منه جيري كل يوم. 

لقد كان املراقبون واملعنيون ابلقدس وفلسطني يتابعون قصة أخرى 
تتعلق إبجراء االنتخاابت التشريعية الفلسطينية إلعادة ترتيب البيت 
املنقسم؛ وكانت العقبة ماثلة يف كيف جُترى يف القدس، يف ظل 

لطة حىت األسبوع األخري من رفض الكيان الصهيوين كما أبلغ الس
أبريل؛ ما حدا ابلسلطة الفلسطينية إىل اإلعالن عن احتماالت 

فهل أججت إسرائيل قضية اإلخالء . (2)أتجيل االنتخاابت
لإلجهاز على فكرة انتخاابت يف القدس تستعيد أهنا عاصمة 
فلسطني ال إسرائيل؟ أم كان الفلسطينيون يضغطون هبذه الورقة 

القضية املتجمدة يف ظل ُمضي  تطبيع عريب  حللحلة وضعية
متزايد ُعرف بصفقة القرن؟ أم تعمدت املقاومة استغالل املوقف 
لفك احلصار املنصوب حوهلا وحول القضية لتصفيتها؟ أم هل 

أاًي كانت اإلجابة اليت يسفر عنها  انزلق الطرفان إىل الصراع؟
ل من كيف أدار ك، فإن السؤال األهم بعد ذلك هو: البحث

الصراع؟ وما  -ومن حوهلما من أطراف إقليمية ودولية-الطرفني 
بناء على  ؟2014اجلديد يف ذلك ابلنظر على األقل إىل صراع 

ذلك: ماذا ننتظر يف األشهر القريبة عقب انتهاء العدوان املسلح 
 وسكون املقاومة؟

 بداية املواجهة:
أنه أمام حماولة من يراجع األسبوع السابق على اندالع املعركة يرى 

صهيونية لتنفيذ قرار ابٍغ يواجهه رفض ومقاومة من األهايل، ومع 
تضامن إخواهنم معهم تطورت األحداث تطورا ذا داللة. ففي 
السادس من مايو املاضي نظم فلسطينيون وقفة تضامنية مع أهايل 
الشيخ جراح )من أحياء القدس(، فواجهتهم قوات الصهاينة ابلقمع 

وافق اليوم التايل اجلمعة األخرية من شهر رمضان فأدى  واالعتقال.

                                                           

مركز أتجيل االنتخاابت التشريعية الفلسطينية: تداعيات وحتدايت، ، عبري ايسني (2)

متاح عرب الرابط  ،2021مايو  4 األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية،
  /b7dMmP3https://bit.ly: التايل

https://2u.pw/hq0gl
https://www.aljazeera.net/author/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%88%d8%aa%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%84%d8%a9
https://www.aljazeera.net/author/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%88%d8%aa%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%84%d8%a9
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حنو سبعني ألف فلسطيين صالة اجلمعة يف املسجد األقصى، حتت 
تضييقات قصوى من قوات االحتالل )يتسع املسجد ملائيت ألف(، 
ووقعت مواجهات بني فلسطينيني ومن يسمون بـ)مستوطنني( 

الوقفة التضامنية، مث صهاينة حمميني من قوات االحتالل أرادوا فض 
اقتحمت شرطة االحتالل املسجد ِعشاًء واعتدت على املصلني 
وأصابت فوق املائتني يف املسجد وعند ابب العمود وحي الشيخ 
جراح. يومها ذكرت شرطة االحتالل أن سبعة عشر من جنودها 

مايو بوترية أقل، وأغلق  9و 8أصيبوا. استمرت املواجهات يومي 
 وحال دون دخول أحد غري ساكنيه. وعقب ليلة االحتالُل احليّ 

مايو اقتحم  10السابع والعشرين من رمضان ويف صباح اليوم التايل 
آالف األفراد من شرطة االحتالل املسجد األقصى، وأطلقوا 
الرصاص احلي واملطاطي وقنابل الغاز والصوت، فأحرقوا مصاحف 

احليلولة دون  شريفة وهشموا نوافذ وأصابوا املئات وعملوا على
إسعافهم، وأغلقوا املسجد فصلى عشرات من الفلسطينيني الظُهر 
عند ابب األسباط يف الوقت الذي توافد فيه مستوطنون يهود 
القتحام املسجد وجاء إىل احلّي وفد من بعض أعضاء الكنيست 

ابلتطرف، وجتدد االعتداء على  -حىت بني الصهاينة-املعروفني 
فماذا كانت تريد سلطة االحتالل من . (3)حلياملتضامنني مع أهل ا

 هذا التصعيد؟
اخرتقت  -مايو 10وأثناء التطور األخري الذي كان عصر -هنا 

املقاومة يف غزة املشهد؛ حيث نشرت كتائب القسام قبيل اخلامسة 
متهل فيه الكيان الصهيوين حىت السادسة مساء )أي مساء بياان 

األقصى وإطالق سراح حنو ساعة( لسحب جنوده من املسجد 
سرعان ما أعلنت احلكومة الصهيونية فتح مدن  .(4)من اعتقلهم

وبلدات ما يعرف بغالف غزة مالجئها العامة حتسًُّبا إلطالق 
صواريخ من غزة، وتغيري مسار رحالت جوية مدنية من مطار بن 
جوريون بتل أبيب. مع انتهاء املهلة اليت أعلنت عنها املقاومة 

                                                           

 تسلسل زمين.. من االعتداء على األقصى والشيخ جراح...، مرجع سابق.انظر:  (3)
"كتائب القسام" متهل القوات اإلسرائيلية حىت السادسة مساء لالنسحاب من  (4)

، متاح عرب الرابط التايل: 2021مايو  10األقصى وحي الشيخ جراح، اتريخ النشر: 
https://2u.pw/PaXcM 

ت رشقة صاروخية ابجتاه ما يسمى بـ)املستوطنات( مباشرة أطلق
لتعلن كتائب الصهيونية، مث مُسع دوي انفجارات يف القدس نفسها، 

رداا  القسام عن توجيهها ضربة صاروخية للعدو يف القدس احملتلة
صوارخينا رسالة على جرائمه وعدوانه على املدينة احملتلة، مردفة: )

. (5)(ن عدمت عدان وإن زدمت زدانعلى العدو أن يفهمها جيدا، وإ
مث أعلنت سرااي القدس مسؤوليتها عن استهداِف عربة عسكرية 

وتوالت رشقتان  .صهيونية شرق غزة بصاروخ موجَّه مؤّكدة إصابتها
أو ثالٌث قبل أن خترج طائرات العدو الستهداف قطاع غزة وقصف 

 )جمزرة عدة مناطق فيه وتبدأ أخبار القتلى واملصابني الفلسطينيني
أوىل ببيت حانون سقط فيها تسعة شهداء دفعة واحدة(، على 
النحو املعتاد يف كل عدوان. وأعلن جيش العدو استعداده لعمليات 
عسكرية واسعة النطاق يف القطاع، ونشر املزيد من بطارايت 
منظومة القبة احلديدية يف عدة مناطق وسط كيانه.. كل ذلك مع 

لفلسطينيني العزَّل وقوات االحتالل يف استمرار املواجهات بني ا
القدس الشريف خاصة يف ابب العمود، واليت اتسعت يف مناطق 

وقبيل -عدة ابلضفة الغربية طوال هذه الليلة. ويف وقفة الفتة 
قرعت كنائس فلسطني أجراسها أتييدا ملقاومة  -منتصف الليل

ائية القدس وغزة، يف وقت أعلن االحتالل منع دخول املواد الغذ
 .(6)أبو سامل معرب كرموالطبّية والوقود إىل غزة إبغالق 

 إطاللة على تطورات املواجهة 

مايو( وحىت وقف إطالق النار  20-11م أخرى )ملدة عشرة أاي
أدار الطرفان صراعا حاميا؛ حيث بدا األداء العسكري األساسي 
اآليت: من ِقبل الصهاينة غارات جوية وقصفات من البحر والرب 
على قطاع غزة مع تعمَّد تدمري البنية التحتية واالستهداف املعلن 

اف مواقع املقاومة، والتسبب للمباين السكنية واملدنية وحماولة استهد

                                                           

كتائب القسام: صوارخينا رسالة على العدو أن يفهمها جيدا وإن عدمت عدان وإن   (5)
متاح عرب الرابط التايل: ، 2021مايو  10زدمت زدان، املدينة اإلخبارية، 

https://2u.pw/Z6jxu  
مايو  10دعما لغزة ونصرة للقدس، اتريخ النشر  كنائس فلسطني تدق أجراسها (6)

 https://2u.pw/NLhvq ، متاح عرب الرابط التايل:2021

https://2u.pw/PaXcM
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D9%83%D8%B1%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://2u.pw/Z6jxu
https://2u.pw/NLhvq
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يف جمازر بشرية عدة. هذا يف مقابل رشقات صاروخية كثيفة 
ومتوالية من القطاع جتاه مدن غالف غزة ابألساس وبعضها جتاه 
مدن أبعد، ومنها تل أبيب عاصمة الصهاينة، مع توايل اإلعالن عن 
شهداء يف غزة وأعداد كبرية من املصابني يف مقابل اإلعالن عن 

صاابت قليلة يف صفوف الصهاينة وخسائر ال تقارن مبا يقع يف غزة إ
 وبقية فلسطني. 

 وميكن إمجال أهم مراحل املعركة على النحو اآليت:
املرحلة األوىل: استعراض القدرات املتقابلة )العدو بقواته 

حيث شهد اليوم األول  ومستوطنيه وفلسطني مبقاومتها وشعبها(:
دو إطالقه عملية عسكرية على قطاع غزة مايو إعالن جيش الع 11

(، ومع الساعات األوىل نشرت كتائب حارس األسوارابسم )
القسام بيااًن أبّن الضربة اليت ُوّجهت حنو القدس نـُّفذت بصواريخ 

كم   120حتمُل رؤوسا متفجرة بقدرة تدمريية عالية يصُل مداها إىل 
عملياهتا اسم  وتدخل اخلدمة بشكل ُمعلٍن ألول مرة، وأطلقت على

. وحني عاودت إسرائيل استهداف برٍج سكين (7)"سيف القدس"
يف غزّة عرب غارة جويّة ما تسبَّب يف اهنيارِه ابلكامل، ردَّت كتائب 
القسام بتوجيِه ضربة صاروخّية )قالت إهنا األكرب( لتل أبيب 

اإلسرائيلّية إصابة  12صاروًخا، وأّكدت القناة  130وضواحيها بـ
قبل أن   ضاحية هولون يف تل أبيب بصاروخ أُطلق من غزة،مبىن يف

ُتؤّكد نفس القناة مقتل امرأة إسرائيلية جراء سقوط صاروخ على 
. وفيما أقدم مسلٌح صهيوين (8)مدينة ريشون لتسيون مشال تل أبيب

على قتِل شاٍب فلسطيين من مدينة اللد داخل اخلط األخضر 
اكاٌت بني فلسطينيني وأصابح آخرين جبروح، اندلعت اشتب

لساحة  ؛ يف توسعة مهمة48مناطق  داخل أم الفحم وإسرائيليني يف
املواجهة. وقد جنحح املعتكفون يف األقصى يف أداء صالة الفجر بعد 

                                                           

املقاومة ترد على "حارس األسوار" بـ"سيف القدس": ليدفع االحتالل فاتورة  (7)

 :متاح عرب الرابط التايل ،2021أاير  11، العريب، احلساب
https://2u.pw/G6HqO  

قتيالن وتعليق املالحة اجلوية وتعطيل الدراسة.. كتائب القسام تضرب تل أبيب  (8)
 :متاح عرب الرابط التايل، 2021مايو  11صاروخا، اجلزيرة.نت،  130وضواحيها بـ

https://2u.pw/qgwu5  

انسحاب قوات االحتالل عقبح مواجهاٍت عنيفٍة، ويف املساء 
عاودت عشراٌت من قوات االحتالل اقتحام ابحات املسجد 

 .(9)األقصى عقب صالة الرتاويح
و يوم ماي 12املرحلة الثانية: التصعيد املتبادل: اليوم الثاين 

استهداف أركان غزة واملقاومة والضرابت املتبادلة وظهور الدور 
فاستمر استهداف أبراج غزة: برج اجلوهرة مث برج  اخلارجي:

الشروق، وتدمري مجيع مباين مقر قيادة الشرطة، ومقتل القائد 
امليداين ابِسم عيسى أبو عماد قائد لواء غزة وعدد من القادة جراء 

ردت الفصائل بتوجيه ضربة جتاه تل أبيب وحميطها غارة إسرائيلية. و 
ومدن أخرى مبائة صاروخ )ليصل اإلمجايل لنهاية اليوم الثاين إىل حنو 

صاروًخا(. ويف مقابل استهداف سيارة مدنية بغزة وقتل من  1050
فيها )قيل قيادات من وزارة الصحة( ردَّت فصائل املقاومة سريًعا 

فة كورنيت على احلدود مع القطاع ابستهداف مركبة عسكريّة بقذي
وحتدثت وسائل إعالم صهيونية عن مقتل عسكري وإصابة آخرين. 
واستمرت املواجهات يف القدس ويف حي الشيخ جراح، ويف الضفة 

يف طرباي وحيفا واللد وايفا، وغريها؛  48خاصة اخلليل، ويف أراضي 
يف كل  بسبب انتشار متطريف املستوطنني يعتدون على الفلسطينيني

. يف هذا اليوم بدأ يظهر املوقف اخلارجي؛ حني أعلن (10)مكان
أن إلسرائيل الرئيس األمريكي جو ابيدن يف اتصال مع نتنياهو )

حق الدفاع عن نفسها يف وجه مئات الصواريخ اليت تطلق عليها 
(، مع أمله يف تعجيل إهناء الصراع! فأعلنت محاس على من غزة

لعاروري أهنم أبلغوا الوسطاء أن شرط لسان انئب رئيسها صاحل ا
وقف القتال هو كف يد االحتالل عن األقصى والشيخ جراح، وأن 

                                                           

مدينة اللد تنتفض.. مواجهات دامية واستشهاد شاب فلسطيين برصاص  (9)
 :متاح عرب الرابط التايل، شبكة رؤية اإلخبارية، 2021مايو  11مستوطن، 

https://2u.pw/3qesX  
 3 غزة: إصابة اليوم الثالث للعدوان ..طائرات االحتالل تدمر برج الشروق يف (10)

مايو 12مستوطنني..وغزة تزف قيادات عسكرية، وكالة مدار الساعة اإلخبارية، 
  https://bit.ly/3qJPI9i، متاح عرب الرابط التايل: 2021

مايو  12ت، وانظر: حلظة بلحظة.. آخر التطورات يف غزة والقدس، اجلزيرة. ن
  https://bit.ly/3dKAJGF، متاح عرب الرابط التايل: 2021

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8_48
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8_48
https://2u.pw/G6HqO
https://2u.pw/qgwu5
https://2u.pw/3qesX
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. (11)للفصائل قدرة على مواصلة القتال لشهور طويلة بزخم أكرب
مايو  13أهم تطور يف اليوم الثالث واتصاال ابلدور اخلارجي فإن 

 "، الذي دخل250إطالق كتائب القسام صاروخ "عياش هو 
اخلدمة اليوم مستهدفًا مطار رامون جنوب فلسطني احملتلة"، الذي 
استطاع إيقاف حركة الطريان املدين هنائيا من وإىل األرض 

والتطور الثاين األهم يف اليوم ذاته إطالق ثالثة . (12)احملتلة
ابجتاه  صواريخ من اجلنوب اللبناين )وأذيع أهنا من داخل سوراي(

برصد الصهاينة مايو  17يتكرر ذلك يوم الكيان الصهيوين، وسوف 
إطالق ستة قذائف صاروخية من داخل لبنان لكّنها سقطت 
مجيعها داخل األراضي اللبنانية، وأطلقت املدفعية الصهيونية نرياهنا 
حنو مصادر النريان تزامًنا مع حتليِق طائرات استطالع يف أجواء 

 14ئب القسام يف مث أعلنت كتا .(13)املنطقة احلدودية جنويب لبنان
مايو أهنا استهدفت مصنع كيماوايٍت يف بلدة نري عوز بطائرة 
ة اليت أعلنت عن دخوهلا اخلدمة قبل يوٍم واحٍد  سريَّ

ُ
"شهاب" امل

  .(14)فقط
ففي أول : مايو يوم ملحمة بني اجملازر واملثابرة 15يوم كان 

شاطئ ارتكبت طائرات االحتالل جمزرًة اثنّية يف خمّيم الساعة منه 
( مدنيني بينهم أطفال، مث جمزرة أخرى يف حي 10غريب غزة بقتل )

تل اهلوى جنويب غزة. ردا على هذه اجملزرة قصفت كتائب القسام 
تل أبيب بعشرات الصواريخ أحلقت أضرارًا جسيمة وخاّصة يف 

                                                           

نضال املغريب ودان وليامز، محاس تضرب يف العمق وإسرائيل تقصفها وابيدن  (11)
، متاح عرب الرابط التايل: 2021مايو  13يتوقع هناية الصراع قريبا، وكالة رويرتز، 
https://reut.rs/2SRRQzk 

"، 250كتائب القسام تكشف عن املشاهد األوىل إلطالق صاروخ "عياش   (12)
 متاح عرب الرابط التايل:سبوتنيك عريب، ، 2021مايو  13

https://2u.pw/IkTw1  
صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان قبالة سواحل مشال إسرائيل، نشر  3سقوط  (13)

، سي إن إن العربية، متاح عرب الرابط التايل: 2021مايو/ أاير  13يف: 
https://cnn.it/2SNV1b7  

حلظة بلحظة.. تطورات املواجهة بني "سيف القدس" و"حارس األسوار" )اليوم  (14)
، متاح عرب الرابط التايل: 2021مايو  12الثاين(، اتريخ النشر: 

https://2u.pw/skLDJ  

 .مدينة رمات غان، وأُعلنح يف وقٍت الحٍق عن سقوط قتيٍل صهيوين
ت االحتالل منزاًل اثلثا يف جباليا، ورابعا ومن مث استهدفت طائرا

برج غريب خان يونس )تدمَّر ابلكامل(، وخامًسا يف حّي الصربا، مث 
بسلسلة غاراٍت حىت اهنار  )يضّم وكاالت أخبار عاملية( اجلالء

ابلكامل، مث برج )األندلس( السكين، مث حماال جتارية يف حي 
الزيتون. واستمر استهداف بيوت ألشخاص حمددين كمنزل سامر 
أبو دقة مسئول الطائرات املسرية فمنزل خليل احلية القيادي يف 
محاس إىل منزل حيىي السنوار رئيس احلركة بغزة ومنزل أخيه حممد. 

ت املقاومة برشقة صواريخ على تل أبيب، ويف العاشرة مساء رد
أبمر  أعلن أبو عبيدة املتحدث ابسم كتائب القسام بياان له داللته: )

من قائد هيئة األركان أبو خالد حممد الضيف يُرفع حظر التجول 
عن تل أبيب وحميطها ملدة ساعتني من الساعة العاشرة وحىت 

، وبعد ذلك يعودوا للوقوف على رجل  الساعة الثانية عشرة ليالً 
 .(15)(واحدة

مايو كثف  17يف  املرحلة الثالثة: تكثيف العدوان واملقاومة:
العدو غاراته جداا على غزة بعشرات الغارات يف الساعة الواحدة؛ 

شمل القصف مواقع مدنية وشوارع رئيسية ومؤسسات حكومية، لي
سعة منازل لقادة يف على مشروع األنفاق العمالق حلماس، وعلى ت

هدفًا يف أحناء القطاع مقابل  1180محاس يف أحناء القطاع )حنو 
صاروًخا وقذيفة من غزة وفق اجليش الصهيوين(. ووصفها  3160

يف  .جيش االحتالل ابملرحلة الثالثة من عملية "حارس األسوار".
املقابل استهدفت كتائب القسام ابرجة إسرائيلية قبالة شواطئ غزة 

واستهدفت سرااي القدس مدينة هرتسليا مشال  عٍة من الصواريخ،بدف
تل أبيب بعدٍد من الصواريخ ما تسّبب يف اندالِع حريٍق على مقربٍة 

حركة اجلهاد اإلسالمي يف أصدرت  من إحدى البناايت.
بيااًن نعت فيه الشهيد حسام أبو هربيد قائد سرااي القدس  فلسطني

ن املنازل وهتديد يف لواء مشال غزة. وعقب قصف وتدمري عديد م
بناية املهند السكنية يف غزة لتدمريها كلًيا، ذكر متحدث القسام يف 

                                                           

وقع لياًل، م 12إىل  10القسام: رفع حظر التجوال بتل أبيب وحميطها من  (15)
  https://2u.pw/qoG82، متاح عرب الرابط التايل: 2021مايو  15الغد، 

https://2u.pw/IkTw1
https://2u.pw/skLDJ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://2u.pw/qoG82
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حُنذ ر العدو إن مل يتوقف حااًل عن قصف البيوت " :مقطع فيديو
". فأعلنح املتحدث ابسم اجليش اآلمنة سنعاود قصف تل أبيب

الصهيوين أنه سيزيُد وترية العمليات يف غزة ويضرب أهدافًا 
 . (16)جديدة

مايو،  19استمر القصف برا وحبرا وجوا على غزة مع بداية يوم 
أعلن اجليش الصهيوين أنه استهدفح ثالثة قياديني يف محاس يف و 

شقة سكنية اسُتخدمت مقرا للقرصنة اإللكرتونية. واستمرت فصائل 
املقاومة الفلسطينّية يف قصفها ملواقع إسرائيلية يف غالف غزة بوابٍل 

وقذائف اهلاون، وأعلنت كتائب القسام قُبيل منتصف من الصواريخ 
نفذت طلعات  الزواري الليل أهنا أدخلت طائرة مسرية من طراز

  .(17)يش اإلسرائيلي مثّ عادت لقاعدهتارصد ألهداف ومواقع للج
مايو تقدَّم دميقراطيون يف جملس النواب األمريكي مبشروٍع  19يف 

لوقف صفقة بيع السالح إلسرائيل، ومع ذلك فقد 
أنَّ وزير الدفاع أكَّد لنظريه اإلسرائيلي دعمه "حلّق  البنتاغون أعلنح 

إسرائيل يف الدفاع عن نفسها وحثَُّه على وقف التصعيد". وكانت 
مليون دوالر  735إدارة ابيدن قد أعلنت صفقة سالح بقيمة 

إلسرائيل، وصرحت النائبة الدميقراطية يف الكوجنرس األمريكي إهلان 
متضي إدارة ابيدن قدما يف صفقة سالح بقيمة  عمر: فظيع أن

مليون دوالر إلسرائيل، هذه الصفقة ستعترب ضوءا أخضر  735
  .(18)للتصعيد وتقوض جهود وقف إطالق النار

يوم  املرحلة الرابعة: التهدئة فوقف إطالق النار والدور املصري:
مايو استمر القصف الصهيوين والرشق املقاِوم حىت أخذت  20

أخباٌر بعد العاشرة مساًء )بتوقيت فلسطني( تتحدُث عن  تنتشر
وقٍف إلطالق النار؛ حيُث نقلت صحيفُة وول سرتيت جورانل 

                                                           

 22، "، أذرُع املقاومِة الطويلُة.. عن صواريخ "سيف القدسمأمون أبو جراد (16)
  https://2u.pw/qkvPNمتاح عرب الرابط التايل: ، 2021مايو 

قطاع غزة.. طائرة "الزواري" املسرية تنفذ طلعات رصد واستطالع فوق مواقع  (17)
، متاح عرب الرابط 2021مايو  19اجليش اإلسرائيلي، آر يت عريب، اتريخ النشر: 

  https://2u.pw/wR8uwالتايل: 
إهلان عمر هتاجم ابيدن بسبب صفقة أسلحة مع تل أبيب: أمريكا تشارك بقتل  (18)

بتوقيت  09:47الساعة  2021مايو  18األبرايء بغزة، عريب بوست، مت النشر يف: 
 https://bit.ly/36dHflhغرينتش، متاح عرب الرابط التايل: 

عّمن قالت إنّه مسؤوٌل يف املخابرات املصرية قوله إّن هناك عّدة 
خيارات مطروحة لوقِف إطالق النار؛ أحدها هو موافقة مجيع 

هو وقٌف مؤقٌت للقتال  األطراف على ذلك، بينما اخليار اآلخر
وأّن اخلطوط العريضة لوقف إطالق النار جرى  أثناء املفاوضات،

وافقح اجمللس الوزاري و  وضعها واملفاوضون يركزون على التوقيت.
األمين الصهيوين املصغر ابألغلبية على وقف إطالق النار، يف 
الوقت الذي أبلغح الوسيط املصري إمساعيل هنية أن وقف إطالق 

نشرت بعد ذلك احلكومة  مايو. 21ار سيبدأ الساعة الثانية فجر الن
الصهيونية بيااًن حتدثت فيه عن قبول وقف إطالق انر متبادل 
وبدون شروط بناًء على اقرتاح مصري، كما صدر بيان رمسي مصري 
أّكد التوصل إىل اتفاٍق لوقف إطالق انر متبادل ومتزامن يف غزة 

رًا، وأّن مصر سرُتسل وفدين أمنيني لتل بدءا من الساعة الثانية فج
أصدرت حركة  أبيب واملناطق الفلسطينية ملتابعة تنفيذ االتفاق.

محاس هي األخرى بيااًن أعلنت فيِه أن األشقاء يف مصر أبلغوها أبنه 
مت التوصل إىل اتفاق لوقف إطالق النار بشكل متبادل ومتزامن .. 

وابلفعل  .تفاق ما التزمح االحتاللاملقاومة الفلسطينية ستلتزم هبذا اال
يف الساعة الثانية من فجر اجلمعة، وذلك  وقف إلطالق النار بدأ

 .(19)رمص بوساطة دولية تتزعمها

 جديد املواقف واملآالت املتوقعة

غراض س أللقد: لقد أراد االحتالل وقام بتصعيد الصراع يف االعدو
سب كاهو  تنينعدة؛ منها تفكيك أزمته السياسية الداخلية وحماولة 

ومنها  ة،ة احلكومأتييد شعيب يفتقده يف حسم منافسته على رائس
 جراءإرب تفويت فرصة استعادة الفلسطينيني للقدس ولو صوراي ع

تنياهو بة نرغ االنتخاابت التشريعية فيها، ولعل من األسباب أيًضا
دأ ملبايف كشف موقف اإلدراة األمريكية اجلديدة وأهنا على 

 الل؟حتاألمريكي الثابت يف أتييد الصهيونية. فماذا جىن اال

                                                           

يوما، موقع  11ل ومحاس توافقان على هدنة تنهي قتاال مستمرا منذ إسرائي (19)
swissinfo :متاح عرب الرابط التايل: 23:33 - 2021مايو  20، اتريخ النشر ،

https://2u.pw/XU7bk 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86
https://metras.co/author/mamoun/
https://metras.co/author/mamoun/
https://2u.pw/qkvPN
https://2u.pw/wR8uw
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82_%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82_%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://2u.pw/XU7bk


 2021 يوليو( 22العدد  )                                                                                                                                                   قضايا ونظرات

64 

ة، تحدئيل على صفقة أسلحة خاصة من الوالايت املحصلت إسرا
ظ لحفان لليس ملواجهة املقاومة الراهنة ومستقبلها وحسب، ولك

ة إيران واجه معلى عدم التوازن االسرتاتيجي لصاحلها يف املنطقة يف
 ة جتاهها.ليميإلقاأواًل، مث سياسة تركيا احلذرة لتغيري بعض املواقف 

اولة ن حممها بعد املقاومة، هي خماوف فإشكالية إسرائيل األساسية
ئ تفاجل -مثل ابكستان-إيران اخرتاق اجلدار النووي، وأن تعمل 

ا نوواًي الحً و ساجلميع يف غمضة عني أبهنا قد امتلكت قنبلة نووية أ
ي تيجميكن استخدامه، ما يصيب اسرتاتيجية التفوق االسرتا

تفاقم و –ه اتذيان اإلقليمي لديها يف مقتل. يلي ذلك ما يعانيه الك
 سيةمن شقاقات داخلية وأزمات سيا -منه املقاومة بدرجات

ويف  اته،ع ذمواقتصادية واجتماعية، حتول دون تطبيع وجود الكيان 
 ذاته.

 مسي، ر حصلت إسرائيل ابلفعل على أتييد غريب كبري رمسي وغري
 ، وملئيلوأعلن معظم رؤساء دول أورواب عن وقوفهم يف صف إسرا

واحدة  دانةإرج ختمنظمة األمم املتحدة أبجهزهتا وممثليها أن تستِطع 
م أيه من صرحية حلكومة إسرائيل، وكذلك مطّبعو العرب مل خيرج

غين. فلم ال تو من إجراء عملي واحد يؤبحه له، اللهم إال بياانت ال تس
ّجت ر ومة قاتغري دولة واحدة موقفها العملي من إسرائيل. فقط امل

 وع التطبيع رّجة ننتظر آاثرها!مكانة العدو ومشر 
ر، لكن حكومة نتنياهو سقطت وسقط معها ادعاؤه ابالنتصا

دءا كة بعر وجاءت حكومة نيفتايل بينيت اجلديدة لتلملم آاثر امل
يينا ات فاوضإبعادة حتريك عجلة التطبيع، والتدخل املباشر يف مف

 .اومةملقاحول امللف النووي اإليراين، مع إظهار التشدد جتاه 
: ابلنسبة للمقاومة فقد استغلت التصعيد الصهيوين فلسطني

وواجهته مواجهة ابسلة من أجل: إحياء قضية القدس وانتمائها 
الفلسطيين على خالف مراد الكيان الصهيوين خاصة بعد االعرتاف 
األمريكي هبا عاصمة للصهاينة، كسر احلصار املفروض على القضية 

امن الداخلي والربط بني غزة والضفة وعلى املقاومة عرب أتجيج التض
والقدس، إحراج املواقف اإلقليمية والدولية وخاصة العربية 
واإلسالمية ما ميثل التفافا على صفقة التطبيع اجلارية وحماولة إلعادة 
ترتيب املواقف. ولعل من أغراضها أيضا الرد على مماطلة السلطة يف 

يب بني املقاومة عالية إجراء االنتخاابت ابلكشف عن املوقف الشع
الثمن مقابل التسوية عقيمة األثر. وكانت اإلصابة ابملفاجأة من 
نصيب الكيان الصهيوين ومتكنت املقاومة من إصابته هبا؛ مرة ابلرد 
املباشر من القطاع على االعتداءات يف القدس، مث إدارة الصراع 

ة بصورة صامدة وإطالق كميات وأنواع من الصواريخ غري مسبوق
واستهداف مواقع مل تكن ضمن قدراهتا من قبل مع قدرة عالية على 
إخفاء مواقعها وأنفاقها وقواهتا وأسلحتها؛ ومن مث إجلائها العدو إىل 

. هذا بينما مل يُظِهر (20)حالة رد الفعل وغلق معظم مواقعه احليوية
وكرر اسرتاتيجية  2014العدو الصهيوين أي جديد عن عدوان 

د عرب اجلو والبحر والقصف املدفعي وهدم املباين الضرابت عن بع
يف القطاع وخاصة  2014وإحداث جمازر بشرية. وبينما توغل يف 

حي الشجاعية فقد انور هذه املرة ونفذ خطة خداع عن حرب برية 
لكي جير املقاومة للظهور لكنها فوتت عليه الفرصة ومل توات العدو 

 الشجاعة للمواجهة الربية.
ع صنيومة كثريا من قوهتا العسكرية؛ خاصة يف تطورت املقا

ة، حد اصة ن غو عيث واستخدام السالح )الصواريخ، الطاائت املسريَّ
لقبة اق اخرت مسرية اجتهت إىل مواقع التنقيب الصهيونية..( ويف ا

ميا وبعض صاروخ يو  400احلديدية بكثافة نريانية كبرية مبعدل 
أو يف  على تل أبيب،صاروخا متزامنا  130الرشقات وصلت إىل 

بقية زة و غني قواعد االشتباك اليت مجعت بني العسكري والشعيب، وب
ى مشال ، وأخريا يف هتديد أقص48فلسطني مبا فيها فلسطينيو 

. وال انيةلبنوجنوب األرض احملتلة، وحتريك مساندة عرب احلدود ال
وأن  ة،شك أن ذلك أوصل إىل العدو وحلفائه رسائل إنذار خطري 

 د للمقاومة سيكون أشد بعد هذه اجلولة.الكي
ال تزال مأزومة أبزمات مرتاكبة:  -رغم بسالتها وتقدمها-املقاومة 

أزمة الذات الصغرية، وأزمة الذات الكبرية، وأزمة العامل املتصهني. 
فموقف فتح املتكّلس املستعصي على أي نوع من التحريك أو 

، مع بقائها ممثاًل للدولة التشبيك مع املقاومة أو االشتباك مع العدو

                                                           

عن  ملطالعة ملمح من عظم جهد املقاومة انظر: أذرُع املقاومِة الطويلُة.. (20)
 ، مرجع سابق."صواريخ "سيف القدس
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املعدومة والسلطة املهيضة، ومزايدهتا على املصاحلة وعلى إجراء 
انتخاابت حتسن من الوضع السياسي، رغم تشابكها مع القوى 
املصهينة .. كل هذه العوامل ختصم من رصيد املقاومني لصاحل 
املقاولني ابلقضية.. وتنضح أزمة فتح فمنظمة التحرير على فلسطني  
كلها. لقد جنحت فصائل غزة يف تشكيل حالة "مقاومة غزاوية"، 
لكنها مل تنجح حىت حينه يف نقلها لتكون "حالة مقاومة فلسطينية 
جامعة". أتزم التصور والتطور السياسي الفلسطيين ميثل عبًئا ثقيالً 
على واقع ومستقبل املقاومة. وقد كانت االنتخاابت الفلسطينية، 

ء الراكد، ولكن تثاقل فيها عباس وقبيله، حىت جديرة بتحريك املا
واتته الفرصة لالخنالع منها بتأزمي حال القدس واألقصى، فالعدوان 
الراهن. عقب العدوان سُيحيل عباس وقبيله ملف االنتخاابت 
وإعادة ترتيب البيت السياسي الفلسطيين إىل ترتيبات غري دميقراطية 

ا بني قوته وقوة اآلخرين. حىت ال تنكشف األوزان النسبية شعبيً 
)نعرض تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق الشرعية الدولية وتكون 
مقبولة دولياا...جهودان إلجراء انتخاابت عامة متواصلة وسنجريها 
عندما نتأكد من أهنا ستجرى على أرضنا كلها..(، هكذا صرح 
 عباس فعال أثناء العدوان. هذا هو اجليل القدمي من فتح والذي ال

يزال حيتكر قرار فتح ومنظمة التحرير، فهل جّد على حالته شيء 
مع هذا العدوان؟ إنه ال يزال حيتفظ مبسافة بينه وبني املقاومة، 
ق هلم أمنياا، ويتقرب من الغرب مؤمنا أن  ويتقارب مع الصهاينة وينسِّ
األمر كله للغرب وأبيدي الغربيني وحدهم. ثقته بذاته وشعبه وقوة 

 أدىن من حدودها الدنيا وتكاد ختتفي إال من خطبه الراننة.املقاومة 
بدا املوقف الفلسطيين املنقسم يف أداء السلطة الذي مل يعُد 
املناشدات للمجتمع الدويل واألطراف املعنية لوقف العدوان، دون 
أي لون من الدعم للمقاومة ولو خطابيا. وكان هدف السلطة وفتح 

ديث عن عودة املفاوضات ومسار هو جمرد استغالل الفرصة للح
التسوية السلمية اجملمد منذ سنوات، وأعلن حممود عباس يف أتون 
املعركة أن االنتخاابت ستؤجل إىل أجل غري مسمى وأنه سيتم 
تشكيل حكومة وحدة وطنية )يرضى عنها اجملتمع الدويل(. هذا 
بينما اشتعلت معظم فلسطني احملررة واحملتلة ابملواجهات مع 

هاينة شرطة ومستوطنني، ومل تسهم السلطة يف أي دعم هلذا الص

سلطوي نتيجة -احلراك الكبري. واليوم تتأجج الضفة بصراع شعيب
ممارسات قوات أمن السلطة جتاه الشارع ما أسفر عن مقتل الناشط 

 نزار بنات بعد اعتقاله وأتزم الوضع الفلسطيين الداخلي.
عم دأي  دون إبدانة العدوان: املوقف العريب الرمسي اكتفى األمة

و م أعالللمقاومة، لكن حمور التطبيع بدا خمتلفا سواء يف اإل
ة ية املصريارجاخل اخلطاابت املؤيدة للمقاومة ظاهراي. وانربت السياسة

اثر ألذي ر اتتواصل مع الطرفني وتسعى يف وقف إطالق النار؛ األم
بل قمن  ماسحلدهشة األكثرية نظرا ملوقف النظام املصري املعادي 

هنا أومة، إال ملقاع امعاداة مطلقة. ورغم أن األغلبية الشعبية العربية م
صل اليت لتوال اال متارس مقاومة وال دعما إال رمزاًي، أو عرب وسائ

 وعيا. هذارا ننص حققت فيها املقاومة العربية واإلسالمية واإلنسانية
قاومة، امل وناصر بينما ميارس املتصهينة العرب تصهينهم عمليا: فيح

قات عالويتاجرون مع العدو ويفتحون له البالد واخلزائن وال
ربى ية كياساالقتصادية اجلديدة. العرب أنفسهم مأزومون أبزمة س

عض  بمنذ عقد من السنني؛ بني ثورات وثورات مضادة وصلت يف
د، من لعباوا دولية دمرت البالد–إقليمية–احلاالت إىل حروب أهلية

ج خار  ضحتأحضارية ممتدة. كثري من الدول العربية  ورائها أزمة
أتثري  ن أيعدة امليدان الفلسطيين وأزاحتها األحداث وانعدام اإلرا
ح را أ اليمن، وكثري يف الصراع؛ العراق، سوراي، لبنان، السودان، ليبيا،

، لفةكنفسه من زمن من حتمل عبء ال يرغب أن يدفع فيه أية  
ي ملصر وحسب..! أما عن املوقف اوالبعض حاضر حضورًا شرفيا 

لتأثري اات ل مسالقائد دائًما فقد حتول إىل موقف شديد التعقيد حيم
عظم ما أمن  هذاالسليب والتأثري اإلجيايب، ومسات عدم التأثري!!! و 
 تتضاعف أزمة له.ابتليت به املقاومة عرب هذا العدوان الراهن ومن قب

 ربية. أبزمة أمتها الع -ال غزة وحدها–فلسطني 
أما األمة اإلسالمية غري العربية، فال خيرج منها إال أصوات متناثرة 
وقليل من التأثري، وأكثر حكوماهتا أسلمت القضية للعرب من قدمي 
وتوارت وراء املسافات اجلغرافية. إيران تتاجر ابلقضية لبناء حمورها 
االسرتاتيجي الدموي وحفظ متاسك شعارها اإلسالمي ظاهرا 

واقعا، بينما دمشق وبريوت وصنعاء وبغداد عندها أْوىل من  الطائفي
مائة ُقدس تؤول إىل أهل السنة وال يسيطر عليها الشيعة. تركيا 
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الباحثة عن دور إسالمي مأزومة هي األخرى يف ضعف االستجابة 
هلا عربيا وإسالميا عرب عقدين من الزمان؛ لتكتفي بتكرار خطاهبا 

كل أزمة يف فلسطني.. ولكن احملصلة وحتركاهتا الدبلوماسية مع  
الرتكية ضعيفة وضئيلة األثر. أزمة سياسية إسالمية كربى حتيط 
أبخرى عربية، كلتامها تضغطان على األزمة الفلسطينية الذاتية، ومن 

 مث على مقاومي الصهيونية.
عدة  شاهد مأما املوقف العريب واإلسالمي غري الرمسي فقد برز يف

ان ات كساحتنديده ابلعدوان، لكن أهم هذه الأتييده للمقاومة و 
ؤيدي ة ملاومالفضاء السيرباين الذي اشتعل أتييدا للمقاومة، ومق

بوك  لفيسن امالصهاينة مبا فيها مواقع التواصل االجتماعي نفسها 
احلق ملقاومة و رة اؤاز والتويرت وغريمها. نعم، مثة هبَّة صادقة وأمينة مل

ن مت قدس عرب الشوارع والبياانالفلسطيين واإلسالمي يف ال
اي عنو ماملنظمات األهلية وعرب وسائل التواصل، وحققت دفئا 

 لفلسطني وأهلها، وحققت إجنازات إعالمية وسياسية ضد
المية، اإلعة و املتصهينني والصهاينة، لكنها تظل يف أطرها املعنوي

ان لعدو ة اورغم أمهيتها، ليست ذات أثر قوي وال فوري يف مواجه
وت خلفسكري من انحية، وهي معّرضة لكثري من الرتاجع واالع

افد رو  عقب هدوء الغبار من انحية أخرى، وقد حدث. إن تنوّع
ة لقضية اهذه اهلّبة من األمهية مبكان، وفيها أدلة على عدال

د جلهو اذه هوإنسانيتها؛ مما ينبغي التنّبه له. لكن الذي ينقص 
 تظامها، ومن مثبشكل واضح حىت اآلن هو: تنظيمها وان

 استمرارها.
: مل تنتظر القوى الغربية حىت ينتهي العدوان لتعرب عن العامل

مواقفها، بل سارعت إلعالن والئها ومؤازرهتا احلميمة للكيان 
الصهيوين، وإعالن ازدرائها وبغضائها للحق الفلسطيين أبطفاله 

ته.. ونسائه وشيوخه، بدمائه وأمواله ومعايشه، أبمنه وحريته وكرام
فماذا نتوقع أسوأ من ذلك؟!! ال جديد هاهنا: فالكيان الصهيوين 
مسانحد معنواًي وماداًي من معظم حكومات الغرب وأقواها، والعدوان 
الراهن مل يغري من ذلك بل أظهر مزيًدا من فجاجته ووقاحته!! نعم، 
مل تكن املساندة املعلنة مما أثر سلًبا يف املقاومة، لكنها دعمت من 

ان الصهاينة يف فلسطني ملواصلة عدواهنم والتمادي فيه. واعتبار طغي

كما هو رهني –هذا األثر مع ما سبق مهم  جًدا؛ ألن تقدم املقاومة 
رهني إبزاحة عقبات املناوئني وحتييدهم  –إبمدادات الذات وأهلها

على أقل تقدير. ستتمادى القوى الصهيونية الغربية يف حماصرة 
، وستستمر يف العمل على احلفاظ على وضعية املقاومة والقضية

تبعية العرب واألمة اإلسالمية ضمن اسرتاتيجياهتا املتكاملة جتاه 
 العامل اإلسالمي. 

مساندة  إىل ودةتوجد بقية يف العامل غري الغريب ال تزال قابلة للع
و عامة دة أايالقضية؛ إذ يلزم أكثرها الصمت والتعبري عن مواقف حم

ق العريب احل ييدتزال هذه القوى قابلة الستعادهتا إىل أتجمملة، وال 
 واإلسالمي إذا بذل اجملهود الالزم.

 حماذير ترتاءى يف األفق

 كل ب يفا جيمال ميكننا تصور التفاصيل املستقبلية القريبة، وال 
دأ ا هتفصيلة، لكن خطوطا عريضة تراءت خالل املعركة وبعدم

من  عدد رافاحلضاري ميكن استش غبارها، ويف إطارها ومن منظوران
 املخاوف اليت ينبغي احلذر منها:

ين سطيكما ال يصح غمط املقاومة الباسلة وصمود الشعب الفل
يعمي عن  مبا نهاحقه، ال يصح املبالغة يف مقولة "النصر" والتهويل م
ثريا حيز وز كتجاالتحدايت الكربى السابقة والالحقة. فاملقاومة مل ت

م إيال ة منالتأثري، ومل تصل إىل الدرجة الكافيالرشقات ضعيفة 
اته سياسو ام العدو أو القدرة على إجباره على تغيري يف هنجه الع
 طالقإقف و العدوانية اليومية جتاه الشعب واألرض. فبالرغم من 
ياء ن أحمله النار فإن التضييقات واالعتداءات يف األقصى وما حو 

الت  تقاة العدو محلة اعالقدس مل تتوقف حلظة، بل أطلقت شرط
يا ومفاجئا الذين أدوا دورا بطول 48كربى ال سيما يف إطار عرب 

ؤازرة ة املعبييف هذه اجلولة. وجتب املسارعة إىل تربيط القوى الش
 للمقاومة يف مشروع سياسي جديد.

ال يصح املبالغة يف أثر هذا االنتصار احملفوف ابملخاطر على مسار 
أبن سيف القدس قد قطع رقبتها، فإن صفقة العار، واالدعاء 

التدخالت العربية مل تعرب عن أي من ذلك، وما إن هدأ غبار 
املعركة حىت عادت دول عربية إىل إعالن تكثيف عالقاهتا مع 
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الكيان الصهيوين وفتحت أخرى اجملال للحديث عن تبادل التمثيل 
زلية أملح الدبلوماسي، بل إن بشار األسد عقب انتخاابته الرائسية اهل

إىل رغبته يف الولوج إىل الصفقة. هذه املعطيات ال يصح أن تكون 
 جماال لليأس أو الوهن بقدر ما توجب استمرار احلذر والتنبه.

يوجب  ؛ ماركةموقف السلطة الفلسطينية ابت أسوأ مما كان قبل املع
س مل عبا مودتنبها خاصا من الشعب واملقاومة. فالسلطة بقيادة حم

ا فصائل، وهة البقيلة أثناء املعركة، وتعمقت اهلوة بني فتح و حترك أمن
د  . وقلطةهي الضفة تعاين تضييقا مزدوجا من االحتالل ومن الس

 وة ينذراناهل تلككشفت األايم القليلة بعد املعركة أن هذا التضييق و 
-2006فلسطينية ستكون أسوأ مما وقع يف -مبواجهة فلسطينية

 ا بعدة متخاابت التشريعية. إن إدار عقب فوز محاس ابالن 2007
كون ييث حهذا االنتصار احملدود أصعب من إدارة مقاومة حمضة؛ 
 ذواألْوىل نب تقدم املقاومني دائما حمفوفا ابملخاطر واملؤامرات.
ا يف مبنا؛ لدتجاخلالفات مع املخالفني يف النهج السياسي من أبناء 

 ذلك حسن إدارة مواجهة التصهني اجلديد. 
ملف إعادة اإلعمار كان دائما حمل مساومة ومقاولة من  إن

الثمن يف نزع  -عادة–األطراف املتدخلة، ويوضع على الطاولة 
سالح املقاومة أو حماصرة منوها. واآلن وقد كشفت هذه املواجهة 

اسرتاتيجية التقدم التقين والتكتيكي اهلادئ لدى املقاومة، وركزت 
يف الغرب والشرق على "صواريخ  األبواق الصهيونية واملتصهينة

املقاومة"، فال شك أهنا اهلدف القادم. وجيب تكثيف اجلهود 
لالنتقال هبذا االنتصار احملفوف ابملخاطر إىل ساحة سياسية 
لكسب مساحات من التأييد وتفويت فرص العدو يف تشديد 
احلصار والتقييد. ومن مث جيب تنشيط دبلوماسية املقاومة أبشكال 

منها الدبلوماسية الرقمية اليت أثبتت قدرة جيدة يف تعزيز  متنوعة؛
موقف املقاومة السياسي واألخالقي، والدبلوماسية العامة والشعبية، 
ودبلوماسية كسب اجملتمع املدين العاملي، والدبلوماسية القيمية 
واألخالقية اليت تؤكد أن عاملا بغري أخالق عاملية مطبقة ال ميكن 

 فيه، وهكذا. العيش أو األمن 
ن سي مسياإن النهج املقاصدي )القيمي الواقعي( يف التفكري ال
ياسية الس ركةواجبات الوقت وبعده. فاملبدأ السياسي املتعلق ابحل
لقوة اامل عو  النشطة إىل جوار املقاومة العسكرية الصلدة، وزايدة
اتيجي، سرت اال الناعمة، ومتتني الصالت السياسية فيما حييط ابلعدو

ه .. هذا كلاتيةملو ييد ما أمكن حتييده من العراقيل والعوامل غري اوحت
 من األمهية مبكان.
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 فلسطني ىالعدوان الرقمي اإلسرائيلي عل

 ⁕آية حممود عنان

 مقدمة

يواصل الكيان الصهيوين احملتل تصعيد إجراءاته القمعية 
من احلرب  ال يتجزأ ني، كجزءٍ يِّ والتنكيلية حبق املواطنني الفلسطين

على الوجود الفلسطيين يف القدس  حتاللالشاملة اليت يشنها اال
األراضي  ىاإلسرائيلي عل عتداءاحملتلة؛ حيث انطلقت أحداث اال

يف  االفلسطينية احملتلة يف مطلع شهر مايو من العام اجلاري، حتديدً 
"حي الشيخ جراح" وهو احلي الواقع خارج أسوار البلدة القدمية يف 

 اان احلي زعمً إبخالء سكَّ  حتالل، حيث قامت قوات االالقدس
أبن املستوطنني اليهود اشرتوا األراضي بشكل قانوين من مجعيتني 

عام، األمر الذي  100تني اشرتات األرض منذ أكثر من يهوديَّ 
هبدف  حتاللُوصف أبنه عملية تطهري عرقي متارسها سلطات اال

 حيثء املدينة املقدسة؛ هتويد "حي الشيخ جراح" وغريه من أحيا
 اليهود نياملدنيِّ  اهناسكَّ  من أجزاء نقل ىعل تعمل إسرائيل تزال ال

 ما وهو مة،ومنظَّ  منهجيةٍ  بصورةٍ  غزة وفضاء الغربية الضفة إىل
 اخلارجية وزارة لبيان اووفقً  الدويل. للقانون وانتهاًكا خرقًا ليشكِّ 

 يف إسرائيليٍّ  مستوطنٍ  مليون عن يزيد ما يقطن الفلسطينية،
 دون اإلسرائيلية حتاللاال سلطات عليها استولت اليت املستوطنات

 يسكن املستوطنني، هؤالء بني ومن الغربية. الضفة يف قانوين وجه
 ويف الشرقية القدس يف يهوديٍّ  مستوطنٍ  190000 على يربو ما

 اليت االستيطانية املشاريع من الغاية وتتمثل هبا، احمليطة املناطق
 من احملتلة الفلسطينية األراضي وضع تغيري يف إسرائيل نفذهات

                                                           

 ابحثة يف العلوم السياسية، جامعة القاهرة. ⁕

 إىل عودهتا دون احليلولة هبدف والدميوغرافية املادية الناحيتني
 .(1)فلسطني

ى عل ات اإلسرائيليةعتداءالرغم من وحشية اال ىوعل
 تحِ  تس، ملاألراضي الفلسطينية ومهجيتها جتاه الشعب الفلسطيين

ي راضها العدواين جتاه الشعب واألإسرائيل من تربير سلوك
 ام الشعوبا أمسيمالفلسطينية أمام الرأي العام العاملي والعريب، وال

القات رت عأظهالعربية اليت هرولت أنظمتها للتطبيع مع إسرائيل، و 
ت القالعحدود ا حىت تْ واصر تعاونية ختطَّ أقوية مع إسرائيل و 

 لىع ت،اعاتلف القطعالقات وطيدة يف خمإىل  الطبيعية )التطبيع(
 ومسمع من العامل أبسره. ىمرأ

التقنيات الرقمية ومواقع التواصل االجتماعي تشارك 
يف خدمة وتربير يساهم  عدوان رقميٍّ يف  والصفحات اإلسرائيلية

الرغم من شراسة اهلجمات  ىالعدوان العسكري اإلسرائيلي، فعل
خسائر مادية فت األراضي الفلسطينية واليت خلَّ على  اإلسرائيلية

جسيمة، مستهدفة املنازل واملدارس والسكان واألطفال واملدنيني؛ 
الناطق ابسم وزارة الصحة الفلسطينية  حيث أعلن "أشرف القدرة"

 تأن حصيلة ضحااي العدوان اإلسرائيلي على فضاء قطاع غزة بلغ
 .(2)مسناا 17سيدة و 39طفاًل و 65شهيًدا، منهم  232

 عن تربير ذلك العدوان، فلم تكتفِ  تتوانح   أن إسرائيل ملإالَّ 
بت عدواهنا ابلعدوان العسكري واهلجمات الصاروخية، بل صوَّ 

مواقع التواصل االجتماعي من على  الرقمي وهجماهتا السيربانية
ابللغة العربية حملاولة  ةهخالل الصفحات اإلسرائيلية الرمسية املوجَّ 

 فعل مشروع ضدَّ  هو ردُّ عاء أبن عدواهنا دِّ تشويه الواقع، واال
"محاس" وأن حرهبا ليست  سيما هجمات الفصائل الفلسطينية وال

هنا غريت  إن حرهبا مع "محاس" حىتإمع الشعب الفلسطيين بل 

                                                           

انظر موقع وزارة اخلارجية الفلسطينية، قضااي أساسية، االستيطان، متاح عرب  (1)
 https://bit.ly/3juGrQPالرابط التايل: 

ن اإلسرائيلي على غزة.. خسائر البشر واحلجر، موقع عمر عالء، حصيلة العدوا (2)
، متاح عرب الرابط التايل: 2021مايو  20املصري اليوم، 

https://bit.ly/3x9SLdl 

https://bit.ly/3juGrQP
https://bit.ly/3x9SLdl
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القصف _حتت_أثناء االنتفاضة وهو #غزة اهلاشتاج األكثر تداواًل 
القصف، وأهنا هبذا العدوان تدافع عن األمن _حتت_#محاس إىل

إلسرائيلي، ومحاية املدنيني اإلسرائيليني، ومن مث سيتناول القومي ا
 ىاحملتو مع حتليل  ،الدبلوماسية الرقمية اإلسرائيلية وأهدافهاالتقرير 
ينية طإلسرائيلي ابللغة العربية خالل أحداث االنتفاضة الفلساالرقمي 

على  رت إسرائيل عدواهنا الغاشم، وكيف برَّ 2021يف مايو 
خالل استدعاء بعض النماذج من املنشورات  فلسطني، وذلك من

مواقع التواصل على  صفحاهتا الرمسيةعلى  اإلسرائيلية ابللغة العربية
"سيف القدس" واليت  االجتماعي، أثناء اندالع أحداث عملية

تقييم نتائج الدبلوماسية إىل  خيلص ا، وأخريً احد عشر يومً أت استمرَّ 
 لغة العربية.ابل ةهالرقمية اإلسرائيلية املوجَّ 

 :هااإلسرائيلية وأهداف الرقميةالدبلوماسية  -أواًل 

يد قع جدء وابناإىل تيجية اإلسرائيلية الرقمية اسرت هتدف اإل
لسالم ها اسودتتعايش فيه إسرائيل مع املنطقة العربية يف أجواء ي

هي متاما، ف ائيلسر بتها إعن القضية الفلسطينية اليت جنَّ  اواحلب بعيدً 
ات عالقبع تتمتَّ حىت  تقدمي أي تنازالت جتاههاإىل  ةاجمل تعد حب

ل قابمطبيعية مع بعض الدول العربية، وأصبح شعار "السالم 
 ىعلاأل هلدف"السالم مقابل األرض" هو ا عن شعار السالم" بدياًل 

 للجانب اإلسرائيلي.

إسرائيل قد انتبهت هلذا السالح الدعائي الرقمي منذ  ولعلَّ 
ت الدبلوماسية الرقمية الدول اليت تبنَّ  هنا من أوىلإ حيثفرتة طويلة؛ 

وهي الدبلوماسية اليت تعرف أبهنا "أساليب وطرق جديدة إلجراء 
الدبلوماسية مبساعدة اإلنرتنت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

يف اآلونة األخرية،  ،حيث بدأ الدبلوماسيون والقادة السياسيون
 ا استخدام شعبية التكنولوجيا يف هذاإدراك الطرق اليت ميكنهم هب

العصر الرقمي لتعزيز العالقات الدولية ويف هناية املطاف حتقيق 
 .(3)مصاحل بالدهم"

 سبوك،لفيابدبلوماسية تويرت، ودبلوماسية  اكما عرفت أيضً 
رسة ماح أن هناك جماالت جديدة ملولعل هذه املصطلحات توضِّ 

 غاللة استأن تبحث عن كيفي بدَّ  الدبلوماسية، وأن كل دولة ال
ة ارسجتماعي يف ممالنرتنت مثل وسائل التواصل اأدوات اإل
 .الدبلوماسية

 ،2016وقد أشار تقريـر الدبلوماسـية الرقميـة لعـامي 
عام  ات املركز الثامـن عامليا أن إسرائيل قد احتلَّ  إىل ،(4)2017
ي تسـتخدم مـن بـني الـدول التـ 2017عام  اوالتاسع عامليا  2016

الدبلوماسـية الرقميـة، كما قامت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية عـام 
( مستشــارين يف قســم 8و) ا( موظفً 75بتوظيف أكثر من ) 2015

ن حـول العالـم ري( موظف منتشـ30الدبلوماسية الرقمية إضافــة إلــى )
لــدول يف مكاتـب التمثيـل الدبلوماسـي كالسـفارات والقنصليــات يف ا

أول مؤمتر دويل  2016سرائيل يف مارس إاملختلفة، كما استضافت 
 25حول الدبلوماسية الرقمية يف جامعة تل أبيب مع مشاركني من 

 .(5)دولة، حتت عنوان "التكنولوجيا يف خدمة الدبلوماسية"

ت إسرائيل الدبلوماسية الرقمية كأحد ستغلَّ اومن مث 
رائيلي املمتد، وأيًضا كأحد اإلس-أدوات إدارة الصراع العريب
لتربير استخدام قوهتا  اخذها ستارً أدوات قوهتا الناعمة اليت تتَّ 

ت أ؛ حيث أنشالعسكرية والعدوانية جتاه الشعب الفلسطيين
احلكومة اإلسرائيلية إدارة متخصصة يف الدبلوماسية الرقمية وهي 

على  مسؤولة عن استخدام الربامج واألدوات الالزمة لنشر الرسائل
                                                           

(3) Digital Diplomacy, E-diplomacy, Cyber 
Diplomacy, Diplo, available at: 
https://www.diplomacy.edu/e-diplomacy 

لعام  تقرير الدبلوماسية الرقمية الصادر عن مركز إسطنبول للشؤون الرقمية )أكا( (4)
 https://bit.ly/2TqdY3T، متاح عرب الرابط التايل: 2017وعام  2016

وزارة اخلارجية تبادر إىل أول مؤمتر دويل عن الدبلوماسية الرقمية، موقع وزارة  (5)
، متاح عرب الرابط التايل: 2016مارس  3اخلارجية اإلسرائيلية، 

https://bit.ly/3dtV0jX 

https://www.diplomacy.edu/e-diplomacy
https://bit.ly/2TqdY3T
https://bit.ly/3dtV0jX
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وسائل التواصل االجتماعي بشكل ميكنها من التواصل مع عدد  
ت فريًقا للدبلوماسية الرقمية ابللغة أكبري من املستخدمني، كما أنش

العربية يف وزارة اخلارجية اإلسرائيلية، وذلك للتواصل مع املاليني يف 
العامل العريب من خالل وسائل التواصل االجتماعي، يف خمتلف 

سيما  الثقافية، واالجتماعية، والو االقتصادية، و سياسية، القضااي ال
لتشكيل صورة ذهنية خمتلفة حول إسرائيل يف  ،القضية الفلسطينية

 .العامل العريب فيما يعرف ابلتطبيع الرقمي

من  ات احلكومة اإلسرائيلية عددً أويف هذا الصدد أنش 
ل االجتماعي أشهر مواقع التواصعلى  املواقع الرمسية ابللغة العربية

" وغريها، وحتمل الصفحة إنستجرام"و "تويرت"،و مثل "فيسبوك"،
، كما (6)لعربية"ابسم "إسرائيل تتكلم االرمسية للحكومة اإلسرائيلية 

، (7)"صفحة "إسرائيل يف اخلليجأطلقت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية 
 نيولني اإلسرائيليؤ عن عدد من الصفحات الرمسية للمس فضاًل 
لك املواقع ابللغة العربية أشهرها تعلى 

سم صفحة املتحدث العسكري اب
اجليش اإلسرائيلي "أفيخاي 

صفحة رئيس الوزراء و ، (8)رعي"دأ
، وصفحة (9)اإلسرائيلي ابللغة العربية

املتحدث ابسم رئيس الوزراء 

                                                           

الرابط التايل:  صفحة "إسرائيل تتكلم ابلعربية" على موقع فيسبوك، متاح عرب (6)
https://www.facebook.com/IsraelArabic 

صفحة "إسرائيل يف اخلليج" على موقع فيسبوك، متاح عرب الرابط التايل:  (7)
https://m.facebook.com/IsraelintheGulf 

صفحة "أفيخاي أدرعي" املتحدث ابسم اجليش اإلسرائيلي على موقع فيسبوك،  (8)
متاح عرب الرابط التايل: 

https://www.facebook.com/IDFarabicAvichayAdraee 
على موقع فيسبوك، متاح عرب الرابط التايل: صفحة رئيس الوزراء اإلسرائيلي  (9)

https://www.facebook.com/IsraeliPM.Arabic 

 .(10)اإلسرائيلى لإلعالم العريب "أوفري جندملان"

 سطنيفل على سرائيليمناذج من العدوان الرقمي اإل -اثنًيا

يلية سرائاإل الرقمي للدبلوماسية الرقمية ىمن متابعة احملتو 
ح" واليت جرا  شيخابللغة العربية قبل اندالع أحداث "حي ال ةهاملوجَّ 

ية مل سطينلفلا أن القضية عملية "سيف القدس"، يتبنيَّ  اأطلق عليه
 ك العريبشرت ملاى عل بل جاء الرتكيز ،تكن يف بؤرة الرتكيز اإلسرائيلي

الرايضية و  ية،قتصاداالو اإلسرائيلي يف خمتلف القضااي االجتماعية، 
-العربية قاتلعالاعن القضية املفصلية يف  اد بعيدً فهي تغرِّ  ،وغريها

ع واقمصفحات على  اإلسرئيلية، فلم تظهر القضية الفلسطينية
الل ن خمالتواصل االجتماعي اإلسرائيلي ابللغة العربية إال 

 حقٍّ ية كعسكر ستخدامها للقوة الاراض قوهتا العسكرية وتربير ستعا
 يها.واطنمة ايمحيف الدفاع عن األمن القومي اإلسرائيلي و  شرعيٍّ 

 ىولعل أحداث األايم اإلحد
"حي الشيخ جراح" واالنتفاضة لـعشر 

 ، تعدُّ 2021الفلسطينية األخرية يف مايو 
 لي،الرقمي اإلسرائي ىللمحتو  احقيقيا  اخمتربً 

عاءات لتربير اهلجمات دِّ نطلق اباوالذي 
األراضي الفلسطينية؛ على  اإلسرائيلية

؛ حيث 2021 مايو 8كانت البداية يف و 
لعربية" اب"إسرائيل تتكلم  قامت صفحة

من صلوات اجلمعة األخرية من شهر رمضان املبارك،  بنشر صورٍ 
عليها   وهم يقومون برمي احلجارة وجاء التعليق نيلشباب فلسطيني

كالتايل: "شارك عشرات األلوف لكن بعد حتريض مستمر خالل 
رهابية مثل إخرية من قبل السلطة الفلسطينية وعناصر األايم األ

"محاس" اندلعت أعمال شغب يف احلرم القدسي، بل حىت قبل 
دخول رجال الشرطة املكان،  إىل انتهاء الصالة، مما دفع

                                                           

صفحة "أوفري جندملان" املتحدث ابسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي على موقع  (10)
 فيسبوك، متاح عرب الرابط التايل:

https://www.facebook.com/OfirGendelmanpmo 

https://www.facebook.com/IsraelArabic
https://m.facebook.com/IsraelintheGulf
https://www.facebook.com/IDFarabicAvichayAdraee
https://www.facebook.com/IsraeliPM.Arabic
https://www.facebook.com/OfirGendelmanpmo
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تيجة ن .مستخدمني وسائل تفريق املتظاهرين
 .(11)شرطيا" 17ُجرح  ؛ألعمال الشغب

وهي بذلك حتاول تربير اقتحام 
، األقصىالشرطة اإلسرائيلية للمسجد 

مدعيًة أبن االقتحام جاء كرد فعل ألعمال 
على  ، حاز هذا املنشورالشغب الفلسطينية

( 600الف وآ 7( مشاركة، و)103) عدد
( إعجاب، 700الف وآتعليق، و)أربعة 

تعليقات سلبية من جانب جاءت معظم الو 
 اجلمهور املتفاعل ابللغة العربية.

نفسها جنت  ىوحتت عنوان "عل
 تتكلمبثت صفحة "إسرائيل  براقش"

لعربية" فيديو النقطاع الكهرابء يف غزة اب
ر محاس البنية التحتية هكذا تدمِّ عليه " معلقةً 
نسانية إوالكهرابء يف غزة وختلق أزمة  هللميا

 .(12)خطرية"

املتحدث  شر"أوفري جندملان"كما ن
ابسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي، سورة القدر 

أهنا ليلة إىل من القرآن الكرمي، يف إشارة 
الرغم من ذلك تستمر أعمال  ىمباركة، وعل

 .(13)الشغب يف ابحة احلرم

ومن اجلدير ابلذكر يف هذا الصدد 
اعتياد احملتوي الرقمي اإلسرائيلي 

ن والسنة، آر ايت من القاالستشهاد آب
                                                           

، متاح 2021مايو  8صفحة "إسرائيل تتكلم ابلعربية" على موقع فيسبوك،  (11)
 https://bit.ly/3hndTWGعرب الرابط التايل: 

ها جنت براقش"، على حساب "إسرائيل ابلعربية" على موقع فيديو "على نفس (12)
 https://bit.ly/3h41rwc، متاح عرب الرابط التايل: 2021مايو  15تويرت، 

، متاح عرب الرابط 2021مايو  8صفحة "أوفري جندملان" على موقع فيسبوك،  (13)
 https://bit.ly/3joE9Tkالتايل: 

كسب تعاطف الشعوب العربية لوذلك 
عاء أبن إسرائيل تؤمن املسلمة، واالد ِّ 

 ابلتعايش الديين وحترتم مجيع األداين.

 كما نشرت صفحة إسرائيل ابلعربية
 ى،للمسجد األقص اموقع تويرت صورً على 

كان خبري وسيظل خبري   ىأن األقص دةمؤكِّ 
ل وأن إسرائيل تصون حرية العبادة لك

 .(14)األداين

خر نشرت آصعيد على  بينما
 اأيضً  العربية" صورً ابصفحة "إسرائيل تتكلم 

ألعمال ختريب  األقصىمن داخل املسجد 
وحجارة واصفة إايها أبن هذا التصرف 

قدسية على  "خيانة أمانة يف احلفاظ
 .(15)احلرم"

كما استشهدت الصفحات 
اإلسرائيلية برسائل تزعم أهنا من قبل 

ني عرب يدعمون فيها إسرائيل يف مواطن
 .(16)رهابحرهبا ضد ما أمسوه اإل

كما استشهدت صفحة "إسرائيل 
تتكلم ابلعربية" بعدد من املنشورات 

سبيل املثال على  منها ،لكتاب عرب
منشورات داعية إسالمي أردين إمارايت 

د والذي يؤيِّ  ،م يوسف"يدكتور وسال"يُدعى 
كما   ،اس"التطبيع مع إسرائيل، ويهاجم "مح

                                                           

، متاح عرب 2021مايو  21حساب "إسرائيل ابلعربية" على موقع تويرت،  (14)
 https://bit.ly/3ydK69Tالرابط التايل: 

ح ، متا 2021مايو  10صفحة "إسرائيل تتكلم ابلعربية" على موقع فيسبوك،  (15)
 https://bit.ly/2UfEKMEعرب الرابط التايل: 

، متاح 2021مايو  10صفحة "إسرائيل تتكلم ابلعربية" على موقع فيسبوك،  (16)
 https://bit.ly/361Q1Tdعرب الرابط التايل: 

https://bit.ly/3hndTWG
https://bit.ly/3h41rwc
https://bit.ly/3joE9Tk
https://bit.ly/3ydK69T
https://bit.ly/2UfEKME
https://bit.ly/361Q1Td
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استشهدت بعدد من الفيديوهات ملواطنني 
عرب يتضامنون مع إسرائيل يف مواجهة 

 .(17)"محاس"

"إسرائيل  صفحة انشرت أيضً  
للكاتبة  اموقع تويرت منشورً على  ابلعربية"
جنات" هتاجم فيه فكرة أن  ى"هد السورية

ولة عن مشاكل العرب ؤ إسرائيل هي املس
 .(18)من الفقر واجلهل وغريها

كما استشهدت نفس الصفحة 
بكلمات للكاتبة والناقدة اإلماراتية "مرمي 
الكعيب" أبن القضية أصبحت قضية مسسرة 
من جانب منظمة "محاس" وأن "محاس" مل 
تنتصر كما تدعي ولكنها أطلقت 
 صوارخيها من أجل استدعاء هجوم إسرائيل

 .(19)غزة احملاصرةعلى 

 اكما نشرت تلك الصفحات صورً 
على  صواريخ من فضاء قطاع غزةطالق إل

أللعاب انرية  ا، وصورً األقصىاملسجد 
أطلقها الفلسطينيون فأسفرت عن إشعال 

 ، وعلقتاألقصىنريان يف ابحة املسجد 
"أطلق إرهابيون يف  قائلًة:الصور  ههذعلى 

صاروخ ابجتاه  200قطاع غزة أكثر من 
ب إسرائيل، ثلثها سقط داخل القطاع وتسبَّ 

                                                           

عرب يتضامنون مع إسرائيل يف مواجهة "محاس"، صفحة فيديوهات ملواطنني  (17)
، متاح عرب الرابط التايل: 2021مايو  15إسرائيل تتكلم ابلعربية على موقع فيسبوك، 

https://fb.watch/5-P9_6sWBM 
تاح عرب ، م2021مايو  25حساب "إسرائيل ابلعربية" على موقع تويرت،  (18)

 https://bit.ly/3Ah00Sqالرابط التايل: 
، متاح عرب 2021مايو  25حساب "إسرائيل ابلعربية" على موقع تويرت،  (19)

 https://bit.ly/2UhC5Skالرابط التايل: 

ني فيه. "محاس" تطلق صوارخيها يِّ إبصابة مدن
من املناطق املأهولة ابلسكان خمتبئة وراء 

 كما قامت بنشر صورٍ   ،األطفال والنساء"
حلطام مدرسة يف مدينة أشكلون يف جنوب 

 نتيجة سقوط صاروخ متَّ  تْ رح مِّ إسرائيل، دُ 
 .(20)إطالقه من قطاع غزة

 كما قامت تلك املنشورات ابلتأكيد
وهي  شرتك إلسرائيل والعربالعدو املعلى 

إسرائيل على  إيران اليت ترسل صوارخيها
 .الدول العربية مثل السعوديةعلى  وكذلك

واصفة الصراع بينها وبني إيران 
ابلصراع بني اخلري والشر، وأن إسرائيل دولة 
يستفيد من ابتكاراهتا العامل يف كل اجملاالت، 

وسط من نشاطات بينما يعاين الشرق األ
س" وغريها من املليشيات اليت تدعمها "محا

 أهنك شعوب العراق وسوراي ولبنان إيران مما
 .(21)واليمن والغزيني

ويف نفس الوقت الذي قتلت فيه 
الصواريخ اإلسرائيلية مئات من األطفال 

الرقمي  ىط احملتو سلَّ ني، يواملدنيني الفلسطين
اخلسائر على  اإلسرائيلي الضوء فقط

الظهور مبظهر الضحية ، بقصد اإلسرائيلية
سيما الضحااي  أمام الرأي العام العريب، وال

 .نيني واألطفال اإلسرائيليمن املدنيِّ 

 

                                                           

، متاح 2021مايو  11عربية" على موقع فيسبوك، صفحة "إسرائيل تتكلم ابل (20)
 https://bit.ly/366mjwxعرب الرابط التايل: 

، متاح 2021مايو  13صفحة "إسرائيل تتكلم ابلعربية" على موقع فيسبوك،  (21)
 https://bit.ly/3Ae8DgNعرب الرابط التايل: 

https://fb.watch/5-P9_6sWBM
https://bit.ly/3Ah00Sq
https://bit.ly/2UhC5Sk
https://bit.ly/366mjwx
https://bit.ly/3Ae8DgN
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الرقمي  ىد احملتو كذلك مل يرتدَّ 
إظهار الكيان الصهيوين  يفاإلسرائيلي 

ابملظهر الدميقراطي وأهنا مثال للمجتمع 
 ة األداين واألعراق.تعايش فيه كافَّ تالذي 

 ء األحداث نشرت صفحةويف أثنا
موقع تويرت على  "إسرائيل تتكلم ابلعربية"

ات لة ابملعدَّ لشاحنات إسرائيلية حممَّ  اصورً 
قة بفريوس كوروان، ومنتجات الطبية املتعلِّ 

 .(22)غذائية لقطاع غزة

 ىأخر  انشرت صورً  يف حني
ات طبية من األردن لشاحنات حتمل معدَّ 

 ىلقطاع غزة، حتت عنوان "محاس تتصد
للمساعدات اإلنسانية ابلقذائف" حيث 

" كريم  معربعلى  أطلقت "محاس" قذائف
 .(23)شالوم" منعت دخول الشاحنات

 خر مل تتخلَّ آصعيد  ىعل
قها ن إبراز تفوُّ عية اإلسرائيلية سرتاتيجاإل

العسكري والتباهي ابلتكنولوجيا اإلسرائيلية، 
وهو األمر الذي يظهر ابستمرار يف منشوراهتا 

 .ابللغة العربية ةهاملوجَّ 

نت البياانت الرمسية كذلك تضمَّ 
د حيث أكَّ  اإلسرائيلية نفس املضمون

رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق "بنيامني 
أن إسرائيل ختوض معركة صعبة على  نتنياهو"

                                                           

، متاح عرب 2021مايو  21حساب "إسرائيل ابلعربية" على موقع تويرت،  (22)
 https://bit.ly/3h3vCDAالرابط التايل: 

، متاح عرب 2021مايو  19حساب "إسرائيل ابلعربية" على موقع تويرت،  (23)
 https://bit.ly/3w9sJpbالرابط التايل: 

هلم هو  يأن العدو الرئيسا على دً املعركة ستطول، مؤكِّ  هوأن هذ
 .(24)"اجلهاد اإلسالمي"حركات "محاس" و

كما قال "نتنياهو" يف أحد تصرحياته 
بعد وقف إطالق النار أن إسرائيل قاتلت 

ني، وأهنم ني خيتبئون بني صفوف املدنيِّ إرهابيِّ 
ب وقوع عهم من أجل جتنُّ سْ فعلوا مجيع ما بوُ 
أخالقية اجليش  ىلع ادً ضحااي، مؤكِّ 

 (25)اإلسرائيلي!!

"سيف القدس"  وبعد انتهاء عملية
سرائيل بقوة املقاومة مل تعرتف إ

إبراز على  تولكنها أصرَّ  ،الفلسطينية
وهو  ،دها أية خسائرنتصارها وعدم تكب  ا

ما يتناقض مع ما نشرته خالل املعركة من 
حيث  ؛إظهار نفسها يف موقف الضحية

فور وقف -نشرت الصفحات اإلسرائيلية 
من تل أبيب لعودة  اصورً  -إطالق النار

ارعها يف حني تلملم احلياة الطبيعية يف شو 
 اء القصف اإلسرائيلي.حها جرَّ اجر  "محاس"

كما نشرت كاريكاتري النتصار 
مبعزل عن خسائر  ،عن بعد "محاس" الومهي،

 .(26)غزة املادية

 وبعد قرار إطالق وقف النار نشر
موقع على  تةحصف ىعل "أوفري جندملان"

حتت عنوان "تلخيص عملية  اتويرت منشورً 
                                                           

، متاح 2021مايو  11صفحة "إسرائيل تتكلم ابلعربية" على موقع فيسبوك،  (24)
 https://bit.ly/3dqt3ZZعرب الرابط التايل: 

، متاح عرب الرابط 2021مايو  21حساب "إسرائيل ابلعربية" على موقع تويرت  (25)
 https://bit.ly/2UT3Y3Hالتايل: 

، متاح عرب 2021مايو  22حساب "إسرائيل ابلعربية" على موقع تويرت،  (26)
 https://bit.ly/3hih7uMالرابط التايل: 

https://bit.ly/3h3vCDA
https://bit.ly/3w9sJpb
https://bit.ly/3dqt3ZZ
https://bit.ly/2UT3Y3H
https://bit.ly/3hih7uM


 2021 يوليو( 22العدد  )                                                                                                                                                   قضايا ونظرات

74 

أن  " جاء فيه2021 سوارحارس األ
كم من 100رت أكثر من سرائيل قد دمَّ إ

كب تاألنفاق حتت األرض، وأنه لو مل تر 
محاس" محاقة قصف القدس يف خدمة إيران، 

، وسكان غزة كانوا ةملا اندلعت املعرك
حيتفلون بعيد الفطر، "محاس" جتاهلتهم 

 .(27)للحرب تْ عح سح وح 

تقييم فاعلية الدبلوماسية الرقمية  -اثلثًا
 ابللغة العربية ةإلسرائيلية املوجها

بعد االستعراض السابق لعدد من 
على  املنشورات اإلسرائيلية يف صفحاهتا

واقع التواصل االجتماعي ابللغة العربية أثناء م
االنتفاضة الفلسطينية األخرية، ميكن القول 

على  زتن الدعاية الرقمية اإلسرائيلية ركَّ إ
وأن هجماهتا إظهار إسرائيل مبظهر الضحية، 

ما هي إال رد فعل مشروع حلماية أمنها 
القومي ومواطنيها، وأن الفصائل الفلسطينية 

 أتبديت لا يف غزة وخاصة "محاس" هي
ابلعدوان بدعم من إيران وحزب هللا، وأن إسرائيل هي جانب اخلري 

السالم والتعايش، وقد استعانت يف ذلك احملتوي إىل  الذي يهدف
ورسوم  ،والسنة، ومنشورات داعمة هلا من العربن آايت من القر آب

 .أكثر جذابً  ىجلعل احملتو  ؛الكاريكاتري

 وللوصهل استطاعت إسرائيل ا :ومن هنا أييت التساؤل
هل ة؟ و الشعوب العربية من خالل دبلوماسيتها الرقميإىل 

ت عستنجح يف كسب التعاطف والتطبيع الشعيب بعدما طبَّ 
 لعربية بشكل علين؟بعض األنظمة ا عالقاهتا مع

                                                           

، متاح عرب الرابط 2021مايو  21" على موقع تويرت، صفحة "أوفري جندملان (27)
 https://bit.ly/3yb6Ib8التايل: 

التساؤل األول على  ولإلجابة
بشأن إمكانية إسرائيل الوصول للشعوب 
العربية جند أنه ابلفعل استطاعت إسرائيل 

ل إليها و اخرتاق الشعوب العربية والوص
من خالل دبلوماسيتها الرقمية عرب 

ولعل  صفحات التواصل االجتماعي،
ذلك هو أعداد املتابعني على  الدليل

سيبل  ىفعل ؛فاعلني مع تلك الصفحاتاملت
إسرائيل "املتابعني لصفحة  داملثال يبلغ عد
مليون  3.2فيسبوك على  "تتكلم ابلعربية

 متابع، بينما بلغت صفحة"أفيخاي أدرعي"
د وصول يؤكِّ  وهو ما مليون متابع، 2

إىل  ابللغة العربية هةالرسائل اإلسرائيلية املوجَّ 
د يف يث يؤكِّ ح الشعوب العربية؛قطاع من 

م بوزارة اخلارجية مدير عاهذا السياق 
أنه ابستخدام التكنولوجيا، اإلسرائيلية "

تتواصل إسرائيل مع مجاهري جديدة عرب 
احلدود اليت كان من املستحيل عبورها يف 
السابق، حنن قادرون على الوصول إىل مجاهري جديدة بطريقة وعمق 

لكن هذا ليس ، زمان فقطمل يكن من املمكن تصوره قبل عقد من ال
، ني، حنتاج إىل تعاون دويل. لذلكلكي نكون انجح ا،مسعى وحيدً 

، حىت ت مع البلدان األخرىنسعى ابستمرار إىل إجراء حوارا
 .(28)نتمكن من بناء مستقبل أفضل للجميع"

الرغم من على  ، جند أنهأما فيما يتعلق ابلتساؤل الثاين
دة للتطبيع واملناهضة للمنظمات وجود بعض املؤشرات العربية املؤي

الفلسطينية وال سيما "محاس"، واليت ظهرت من خالل هاشتاج 
ن األحداث األخرية كانت مثارة فإقضييت، _ليست_#فلسطني

                                                           

(28) Yuval Rotem, Why digital diplomacy matters?,  
The Jerusalem Post, 16 October 2018, available at: 
https://bit.ly/3w7YxKY 

https://bit.ly/3yb6Ib8
https://bit.ly/3w7YxKY
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عد الديين وليس ق ابلبُ وهو األمر املتعلِّ  ،والقدس األقصىحول 
استمرار  تانقوس اخلطر حول مآال قُّ السياسي!!، وهو ما يدُ 

خر ظهرت اجلانب اآلعلى  إال أنهية اإلسرائيلية الرقمية، تيجسرتااإل
انتفاضة شعبية رقمية رمبا تكون هي األقوي عرب وسائل التواصل 

جراح، _الشيخ_حي_نقذواأمن خالل هاشتاج # االجتماعي
سرائيل عرب تعليقات املتفاعلني التعليقات املسيئة إلإىل  ابإلضافة

 .صفحاهتمعلى  العرب

حيث انتفضت  حسب،ف تفاضات الشعبية رقميةاالنمل تكن 
احلدود الفلسطينية على  جمموعات من الشباب العريب األردين

ني السلطات بفتح احلدود، وأييت تفاعل األردنيِّ وطالب املتظاهرون 
#يال_على_احلدود،  جمع دعوات االحتشاد ضمن هاشتا 

ود مع وحسبما أفادت وكالة "وفا" أبن املشاركني توافدوا إىل احلد
دة فلسطني، حاملني األعالم الفلسطينية، ابإلضافة إىل الفتات مندِّ 

 .(29)ات اإلسرائيلية يف القدس وغزةعتداءابال

نه اجلانب املضئ يف األحداث األخرية، فقد شاهدان يف إ
اهلبة الفلسطينية األخرية، كيف استعادة القضية الفلسطينية 

زخم التطبيع ، وذلك يف مقابل مسرح األحداثعلى  زمخها
ران أبحداث األحداث تذكِّ  ههذ واالتفاقيات العربية اإلسرائيلية، ولعلَّ 

ر فنتذكَّ  ،االنتفاضات الشعبية يف مصر وغريها من الدول العربية
 ت، عندما توافد2011 سبتمرب 9"موقعة السفارة اإلسرائيلية" يف 

ية يف رة اإلسرائيلاجمموعات كبرية من الشباب املصري أمام مقر السف
 .(30)اجليزة إلغالقها

إسرائيل و  ،د للعامل بصفة عامةوهو األمر الذي رمبا يؤك ِّ 
لفلسطينية أببعادها الدينية والقومية اأن القضية  ،بصفة خاصة

                                                           

آالف األردنيني حيتشدون وسط حماوالت الجتياز اخلط احلدودي مع فلسطني  (29)
، متاح عرب الرابط التايل: 2021مايو  14)فيديو(، روسيا اليوم، 

https://bit.ly/3x9cgm7 
 YouTube ،10صري اليوم على موقع اقتحام السفارة اإلسرائيلية، قناة امل (30)

، متاح عرب الرابط التايل: 2011سبتمرب 
https://youtu.be/_eG31B68JQU 

هذا  ة داخل وجدان الشعوب العربية،تزال حيَّ  الواإلنسانية 
حتقيق  لصعوبة ر األهمَّ ل املؤشِّ فزع إسرائيل، وميثِّ األمر الذي رمبا يُ 

ستهداف الشعوب العربية، ولذلك جيعلون هدف اخرتاق الشعوب ا
اليت  ىهداف بعيدة املدمن األ سرائيل،العربية لبناء واقع جديد إل

 يواناثن جونني"، مدير"مة، وهو ما أشار إليه دقا ستهدف أجيااًل ت
 ،وحدة اإلعالم الرقمي ابللغة العربية يف وزارة اخلارجية اإلسرائيلية

 من خالل مليون شخص شهرايا  100إن فريقه يصل إىل ال حني ق
حساابت التواصل االجتماعي وهو ما يعادل ضعف العدد املسجل 

زال هناك العديد من تأقر املسؤولون أنه ال قبل عام، يف حني 
إال أهنم حياولون  ،التعليقات السلبية على الصفحات اإلسرائيلية

، انوا مؤيدين أو أقل تعاطفً اإلجابة على أكرب عدد ممكن، سواء كا
، قبل أن وأضاف: سيستغرق األمر بضع سنوات، رمبا ليس أجيااًل 

مع ذلك، فإن ، و نرى تعليقات إجيابية أكثر من التعليقات السلبية
أنه مل يعد يُنظر إىل  دح كَّ أالتغيري مهم وجيب عدم االستهانة به و 

لية. هذا تغيري  إسرائيل على أهنا مشكلة كبرية ابلنسبة لقضاايهم احمل
 .(31)كبري نراه. أنمل أن نزرع بذور املستقبل

يل لتضلل احي الشيخ جراح" منوذجً "أحداث  د  عَ ت ُ  ؛وعليه
عي جتماالاات التواصل اإلعالمي اإلسرائيلي، ابستخدام منصَّ 

ى عل ةتغطي، وجتميل صورة إسرائيل، واللمضل ِّ  ىلرتويج حمتوً 
يت لتشت، و قدسات اإلسالميةجرائمها حبق الشعب الفلسطيين، وامل

ائل رس حالة التضامن العاملي مع الشعب الفلسطيين، ولتمرير
ول لعقاللشعوب العربية من أجل كسب التعاطف العريب، وغسيل 

 .ةيددالعربية وال سيما من الشباب واألجيال اجل

ت تلك الرسائل قضااي وسياقات خمتلفة، حملاولة دمج ضمَّ 
ة الرغم من اهلبَّ  ىوعلنطقة العربية، الكيان الصهيوين داخل امل

ة من قبل الشعوب العربية خالل األحداث الرقمية العربية املضادَّ 

                                                           

(31) Digital Diplomacy for the Arab world: Israel 
shares its story one post at a time, Israel ministry of 
Foreign Affairs,15 March 2018, available at: 
https://bit.ly/3dvieWD 

https://bit.ly/3x9cgm7
https://youtu.be/_eG31B68JQU
https://bit.ly/3dvieWD
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ية سرتاتيجاإلتلك انقوس اخلطر من  إال أنه جيب دق   األخرية،
الطويل من  ىاملدعلى  الرقمية اإلسرائيلية جتاه الشعوب العربية

أخبار التطبيع على  ، نشأتخماطبة أجيال جديدة عربية قادمة
 هالعريب واالتفاقيات العربية اإلسرائيلية، مبعزل عن القضية األم يف هذ

ية إسرتاتيجسيما يف غياب  العالقات، وهي القضية الفلسطينية، وال
 عربية مقاومة هلذة احلمالت التضليلية...
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وتسويات أزمات
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التسوية الخليجية بني الضغوط الخارجية 

 البينيةواملمارسات 

 ⁕عمر مسري

 :مقدمة

اإلعالن عن  2021شهدت قمة الُعال يف اخلامس من يناير 
تسوية األزمة اخلليجية، اليت كانت قد حدثت منذ أكثر من ثالث 
سنوات ونصف عندما قطعت كل من السعودية والبحرين واإلمارات 

 2017يونيو  5ابإلضافة إىل مصر عالقاهتا مع دولة قطر يف 
، بعد أايم فقط من أول (1)فرضت حصارًا براًي وحبراًي وجواًي عليهاو 

من مايو  21جولة خارجية للرئيس األمريكي دوانلد ترامب يف 
وعقب تسلمه السلطة يف الوالايت املتحدة يف يناير من  2017

 العام نفسه. 

مل تكن األزمة وليدة اللحظة بل كانت ثالث من هذه الدول 
ارات والبحرين سحبت سفرائها من الدوحة يف هي السعودية واإلم

، على خلفية املوقف القطري مما جرى يف مصر يف 2014مارس 
   .(2)وتغطية قناة اجلزيرة لألحداث التالية له 2013الثالث من يوليو 

شكلت الدول األربع املقاطعة حتالًفا رابعًيا حاول فرض 
أكثر من ثالثة  شروط قاسية على الدوحة اليت رفضتها مجيًعا طيلة

                                                           

 ابحث يف العلوم السياسية. ⁕

: عودة للعالقات الدبلوماسية مع قطر 41البيان اخلتامي للقمة اخلليجية الـ (1)
: 6/1/2021وأتكيد على احرتام مبادئ حسن اجلوار، اجلزيرة نت، بتاريخ 

https://bit.ly/3vR13p4 
خلفيات سحب ثالث دول خليجية سفراءها من الدوحة: مثن البقاء خارج احملاور (2)

: 2014وأفضليته، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، بتاريخ مارس 
https://bit.ly/3j3JK1b 

أعوام، وركزت الدول األربع يف شروطها الثالثة عشر على "دعم 
قطر للجماعات اإلرهابية"، وعالقاهتا مع إيران وتركيا وحركات 
اإلسالم السياسي والتغطية اإلعالمية لشبكة اجلزيرة، وهي 

 االهتامات اليت رفضتها الدوحة.

بني  على هذا األساس دخلت املنطقة يف استقطاب حاد
قطر وحلفائها من جهة واحملور اإلمارايت السعودي املصري البحريين 

 اليمنمن جهٍة أخرى، إذ تبعت احلكومات األربع املقاطعة حكومة 
ر، يف  قطع العالقات القم جزرو ، املالديف وجزراملقيمة ابلرايض 

 األردن، أعلن 2017 يونيو 6. ويف يوم قطرالدبلوماسية مع دولة 
 قناةختفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء تصريح مكتب 

قطع عالقاهتا  موريتانيا، كما أعلنت سلطات (3)لديه اجلزيرة
 جيبويتأعلنت  ونييو  7، ويف (4)الدبلوماسية رمسيا مع دولة قطر

 .(5)ختفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي معها كذلك

كري عس اجته طرفا األزمة للتصعيد إىل حد التهديد بعمل
ىل ية إليجلدوحة أكثر من مرة، وتوترت العالقات اخلخليجي ضد ا

يف  عريبال حٍد غري مسبوق منذ أتسيس جملس التعاون لدول اخلليج
لى ع. وقد مورست وساطات وضغوط إقليمية ودولية 1981عام 

ى تبقيلكن طريف األزمة للوصول لتسوية هلا على مدار سنوات، 
ت انكوهل   سؤال حول كيفية التوصل لتسوية هلذه األزمة،
 يف ألكربل االضغوط اخلارجية أم املمارسات البينية هي العام

ملا   قاتلعالاالتوصل لتلك التسوية؟ وما مدى إمكانية أن تعود 
دول ت القاكانت عليه قبلها يف ظل التغريات اليت جرت يف عال

 األطراف يف األزمة أبطراف من خارج املنطقة؟

                                                           

األردن يقرر ختفيض التمثيل الدبلوماسي يف قطر وسحب تراخيص اجلزيرة، سي  (3)
 https://cnn.it/3zUTBMy: 6/6/2017إن إن عريب، بتاريخ 

تاريخ موريتانيا تعلن قطع عالقاهتا الدبلوماسية مع قطر، وكالة رويرتز، ب (4)
12/6/2017 :https://reut.rs/3gNSiHZ 

جيبويت ختفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، اجلزيرة نت، بتاريخ  (5)
7/6/2017 :https://bit.ly/3gQyrI3  

https://bit.ly/3vR13p4
https://bit.ly/3j3JK1b
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://cnn.it/3zUTBMy
https://reut.rs/3gNSiHZ
https://bit.ly/3gQyrI3
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طقة املنو جي لتعاون اخلليأوال: أتثريات املقاطعة على جملس ا
 العربية:

ة األطر ببقي رنتتعد املؤسسة اخلليجية قوية نوًعا ما إذا ما قو 
ة مع قطر ألزمت االتنظيمية واملؤسسية يف املنطقة العربية، لكن أصاب

حدة يف ف مو واقهذه املؤسسة مبا ُيشبه الشلل التام سواء يف تبين م
لس منذ اجمل ول ابلنسبة لدملف العالقة مع إيران، أو القضية األكرب

ا طامللسنوات وهي اليمن، أو حىت ضبط العالقة مع مصر اليت 
تها ياساحتفظت دول اجمللس مبا يشبه حق النقض الفيتو على س

زمات ع األمية اخلارجية جتاه إيران، أو حىت ضبط التفاعالت اخلليج
 املشتعلة يف املنطقة العربية يف سوراي وليبيا.

مود إىل ضرورة البحث عن بدائل وآليات متأل وأدى هذا اجل 
الفراغ املؤسسي الذي أوجده هذا الوضع، ومن مث، جاء التفكري يف 
تدشني آليات للتعاون الثنائي فيما بني الوحدات الرئيسة يف اجمللس، 

الكوييت"  –حيث مت اإلعالن عن أتسيس "جملس التنسيق السعودي
 –تنسيق السعودي، ومن قبله "جملس ال2018يوليو  18يف 

. مثل هذه الرتتيبات الثنائية تزيد (6)2018يونيو  6اإلمارايت" يف 
من التباعد بني الدول اليت استُبعدت منها مثل عمان والبحرين 

 لصاحل عالقات أقوى بني دول احلصار.

الذي هو  األمن اجلماعي اخلليجيهددت األزمة مفهوم 
ملقاطعة يف تعزيز أهم أسس بناء جملس التعاون، حيث سامهت ا

سياسة احملاور اإلقليمية وزايدة التفتت احلاصل يف دول املنطقة 
وضعف األدوار اجلماعية يف القضااي احملورية، أي أن اخلالفات بدت 
مبجمل التصور الذي يبدو أن الرايض وأبو ظيب بدأات يف تشكيله 
ملنطقة اخلليج خاصة، وللشرق األوسط على وجه العموم، مبا ذلك 

لعالقة مع إيران وتركيا واملوقف من قوى اإلسالم السياسي ومسألة ا
التحول الدميقراطي، ومستقبل القضية الفلسطينية والعالقة مع 
إسرائيل، بل أيًضا امتدت األزمة لتناول الشأن القطحرحي الداخلي، 

                                                           

احملتملة جملالس التنسيق الثنائية على جملس التعاون  مهاب عادل حسن، التأثريات (6)
 :2018نوفمرب  4اخلليجي، مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، بتاريخ 

https://cutt.us/D5ucR 

ومن يتوىل مسؤولية املؤسسات الوطنية وحتديد السياسات 
ه قطر ماًسا بسيادهتا الوطنية ويتخطى اإلعالمية، وهو أمر اعتربت

حدود اخلالفات بني الدول ذات السيادة، وتشاركت كال من 
الكويت وعمان التخوف ذاته من أن تصبح األزمة سابقة لتهديد 

 .(7)استقالهلما السياسي النسيب عن السعودية

ع بيع ملتطففي مقابل سعي التحالف الرابعي لتسريع وترية ا
مى ت مسحت ا ضمن حمور أشد عداء إليران اترةإسرائيل واستقطاهب

فإن قطر  رى،احملور السين يف مواجهة إيران واترة حتت مسميات أخ
ح أصب لذيعززت حتالفاهتا مع كال من تركيا وإيران إىل احلد ا
ديد شرًا أم احلديث معه عن عودة اتمة للعالقات كما كانت سابًقا

وى السياسي الصعوبة. فلئن عادت العالقات على املست
 سرتاتيجيةاال هاتوالدبلوماسي تدرجيًيا يف املدى املنظور، فإن التوج

ي تصادالقتظل متباينة وكذلك أطر التعاون العسكري واألمين وا
حاور مبطًا تباأصبحت أكثر تباعًدا عما كانت عليه من قبل وأكثر ار 

 وقوى أخرى.

فلقد تعززت عالقات التعاون العسكري واالقتصادي بني  
الدولتان عدًدا كبريًا من  عقدتقطر وتركيا كما مل تكن من قبل؛ إذ 

االتفاقات العسكرية واالقتصادية والتجارية وضاعفتا حجم 
عالقاهتما يف وقت قياسي وتكثفت الزايرات كما مل تكن من قبل. 

 22فقد منت االستثمارات القطرية بشكٍل كبري يف تركيا، لتصل إىل 
، وتنشط أكثر من مخسمائة شركة تركية 1920مليار دوالر يف عام 

يف قطر تعمل يف مشاريع البنية التحتية. ويف الوقت نفسه، كانت 
قطر والصني الدولتني الوحيدتني اللتني أنشأات خطوط تبادل 

، 2020عمالت مع تركيا ملساعدة اقتصادها املتعثر، ففي مايو 
ثالث مرات، ضاعفت قطر اتفاقاهتا السابقة لدعم االقتصاد الرتكي 

ورفعتها إىل مخسة عشر مليار دوالر لدعم االستقرار املايل والتجارة، 
خالل زايرة أمري قطر إىل تركيا، وقع البلدان  2020ويف نوفمرب 

                                                           

رون، حصار قطر: سياق األزمة اخلليجية وتداعياهتا، مركز خحممد الراجحي وآ (7)
: 34-23ص ، ص 2017اجلزيرة للدراسات، أكتوبر 

https://cutt.us/iZXZv 

https://cutt.us/iZXZv
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عشرة صفقات جديدة أي أننا نتحدث عن عالقات غري قابلة 
للرتاجع بعد املصاحلة لتعدد أوجهها ولسريورة جانب من التوافقات 

 .(8)اإلقليمية يف نفس اجتاهاهتا بشكٍل كبريالدولية و 

 ألزمةن امعززت األزمة من تشتت املوقف اخلليجي جتاه كال 
ىل حٍد إافقة متو  الثالث املقاطعةالسورية واليمنية اليت كانت الدول 

نظام بتها القبعيد فيها قبيل األزمة، لتعود اإلمارات الستعادة ع
ف ملوقف ااإلرهاب على خالبشار األسد واهتام قطر وتركيا بدعم 

يب جلنو  االسابق من النظام السوري، مث تنشئ اجمللس االنتقايل
مبا ور  وتدعمه يف اليمن وتذهب بعيًدا عن األهداف السعودية

يف  كريةلعساملصرية ضمن التحالف إبقامتها مزيًدا من القواعد ا
قرن  العرب اجلزر اليمنية أو يف اجلهة األخرى من البحر األمحر

رى ة أخساحألفريقي، لتنقل الصراع مع احملور الرتكي القطري لا
إلقليمية ااور حملوأبدوات أكثر حدة وتًرتب مزيًدا من التناقضات يف ا

 وتعقد التسوايت لألزمات القائمة.

ر ن تظه أيفكما سامهت اخلالفات البينية بني دول املقاطعة 
ك حمور هنا انكو  بياانت قمة العال واإلجراءات الالحقة عليها كما ل

ا مسً حتثر مصري إمارايت يغرد بعيًدا عن السعودية اليت بدت أك
ن مواء سذا للمصاحلة من حليفتيها التني بدات كمجربتني. يتضح ه

ل لدو ضعف مستوى التمثيل يف القمة أو من تصرحيات وزراء ا
و  أبيفني الثالث عقب انعقادها، مث تضارب املصاحل بني النظام

اولة اء حمإز  رغم اسرتاتيجية العالقات، وهنا فإننا ظيب والقاهرة
ملصري ين ادور إماراتية خالصة لقيادة املنطقة على حساب كال من ال

 والسعودي وليس ابلتنسيق معهما.

 اثنًيا: الكويت والدور اإلجيايب يف التسوية:
منذ اللحظة األوىل للمقاطعة بدت الكويت منزعجة منها 

تعاون اخلليجي وهتدد األمن واالستقرار يف ابعتبارها ُتضعف جملس ال
                                                           

(8) Meliha Benli Altunışık, The end of the Gulf rift 
may not signal the end of Turkey-Qatar relations, 
Atlantic Council, APR 5, 2021, 
https://bit.ly/3gYkcRt 

املنطقة، ولذا كثفت الكويت مساعيها حللحلة هذه األزمة سواء 
مببادرات منها أو ابلتنسيقات مع الوالايت املتحدة والفاعلني 
اإلقليميني إلهناء هذه األزمة أبسرع وقت. برز دور الكويت وأمريها 

اطة وإهناء األزمة، حيث الراحل، الشيخ صباح األمحد الصباح، للوس
، بعد زايرة السعودية 2017زار األمري الدوحة يف الثامن من يونيو 

واإلمارات، وخالل الزايرة عقد حماداثت مع أمري قطر، أطلعه خالهلا 
على مساعيه يف حماولة حل األزمة يف العالقات بني دولة قطر وكل 

قات إىل من السعودية واإلمارات والبحرين، من أجل عودة العال
طبيعتها ووحدة صف دول جملس التعاون اخلليجي، ورحبت قطر 
ابلوساطة الكويتية اليت ابتدأها الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح، 
مع أتكيداهتا أن احلل عرب احلوار املباشر، ويف إطار جملس التعاون 

 .(9)اخلليجي، شريطة رفع احلصار أوال

هلة اليت أعطتها دول جنحت الكويت الحًقا يف متديد امل 
ساعة أخرى بعد انتهاء مهلة  48احلصار لقطر للرد عليها ملدة 

األايم العشرة للرد على الشروط الثالثة عشر اليت وصفتها الدوحة يف 
 .(10)ردها أبهنا ُوضعت لرتفض

، جرى اتصال هاتفي بني أمري دولة 2017سبتمرب  8ويف 
هد السعودي األمري حممد قطر الشيخ متيم بن محد آل اثين، وويل الع

بن سلمان، وذلك بتنسيق مع الرئيس األمريكي دوانلد ترامب، ومت 
خالل االتصال بني ترامب وأمري قطر، وفق ما نشرته وكالة األنباء 
القطرية )قنا(، حبث التطورات املتعلقة ابألزمة اخلليجية يف ظل 

ق مساعي دولة الكويت حللها عرب الطرق الدبلوماسية وعن طري
احلوار بني مجيع األطراف لضمان أمن واستقرار املنطقة، الوكالة 

                                                           

كويت.. هذه أبرز اجلهود الدبلوماسية حلل أزمة اخلليج، حممد أبو رزق، قادهتا ال (9)
  :2021يناير  5موقع اخلليج أونالين، بتاريخ 

http://khaleej.online/EKbQZ2 
أمحد املصري، الدول املقاطعة لقطر توافق على طلب الكويت متديد مهلة  (10)

 :2017يوليو  3ساعة، وكالة أنباء األانضول، بتاريخ  48الدوحة 
https://bit.ly/3q0Y5wI 
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أكدت أيًضا أن االتصال بني أمري دولة قطر وويل العهد السعودي 
 .(11)جاء بناًء على طلب من الرئيس األمريكي

رغم االتصال بني أمري قطر وويل العهد السعودي، أعلن أمري 
الصباح، يف اليوم  الكويت الراحل، الشيخ صباح األمحد اجلابر

نفسه، عن أن جهود بالده الدبلوماسية أمثرت عن إيقاف تدخل 
عسكري ضد قطر، وخالل مؤمتر صحفي مجع حينها الشيخ صباح 
األمحد مع الرئيس األمريكي دوانلد ترامب يف العاصمة واشنطن 
قال: "احلمد هلل، املهم أوقفنا أن يكون شيء عسكري"، وهو 

ستنكار دول احلصار اليت أصدرت بيااًن التصريح الذي قوبل اب
مشرتًكا قالت فيه إهنا "أتسف على ما قاله أمري الكويت عن جناح 
الوساطة بوقف التدخل العسكري"، مؤكدة أن "اخليار العسكري مل 
ولن يكون مطروًحا أبي حال، وأن األزمة مع قطر ليست خالفًا 
خليجًيا فحسب، لكنها مع عديد من الدول العربية 

 .(12)اإلسالمية"و 

مل تتوقف املساع الكويتية حلل األزمة اخلليجية، فخالل القمة 
ديسمرب  5يف الكويت، اليت حضرها أمري قطر، يف  38اخلليجية الـ

، وغاب عنها زعماء السعودية واإلمارات والبحرين،  دعا 2017
أمري الكويت الراحل إىل إنشاء آلية لفض النزاعات بني دول جملس 

، وهو تطور جيد لضمان أال تتكرر مثل تلك (13)اخلليجيالتعاون 
 األزمة وأن تكون هناك آليات خليجية حللحلة نظرياهتا.

على الرغم من هذه اجلهود، فإن السعودية عادت جمدًدا 
للتهديد ابحلل العسكري رًدا على مساعي قطرية للحصول على 

اتفاقًا منظومات روسية للدفاع اجلوي، حيث إن قطر وروسيا وقعتا 
، ونُقل عن سفري قطر لدى 2017للتعاون العسكري والفين يف 

                                                           

 8اتصال هاتفي بني أمري قطر وويل العهد السعودي، اجلزيرة نت، بتاريخ  (11)
 https://bit.ly/2S0RCFu  :2017سبتمرب 

هل كان اخليار العسكري مطروحاً يف األزمة القطرية؟، قناة سي إن إن ابلعربية،  (12)
 https://cnn.it/3cLAACw :2017بتمرب س 8بتاريخ 

أمري الكويت يدعو إلجياد آلية لفض املنازعات يف جملس التعاون اخلليجي،  (13)
 https://reut.rs/2TGsuUQ  :2017ديسمرب  5وكالة رويرتز، بتاريخ 

، إن بالده جتري مباحثات لشراء أنظمة 2018روسيا قوله يف يناير 
 .(14)400-صواريخ روسية للدفاع اجلوي من طراز إس

تكثفت اجلهود الكويتية  2019يف النصف الثاين من العام 
ابية حول قرب التوصل جلمع الفرقاء وظهرت بعض املؤشرات اإلجي

إىل تفاهم خليجي، يف مقدمتها حضور رئيس الوزراء القطري 
السابق عبد هللا بن انصر آل اثين اجتماع دول جملس التعاون 

، ملناقشة املخاوف 2019اخلليجي الطارئ يف مكة، يف مايو 
األمنية اجلماعية لدول اخلليج أعقاب اهلجمات على انقالت النفط 

لنفط السعودية، يف زايرة هي األوىل ملسؤول قطري وخطوط أانبيب ا
إىل اململكة منذ بدء احلصار، الحًقا، تداولت صحف غربية أنباء 

بد الرمحن قام هبا وزير اخلارجية القطري حممد بن ع سرية زايرةحول 
آل اثين إىل السعودية يف نوفمرب، كما ُوجهت دعوة من اململكة 

جمللس التعاون إال أنه أوفد رئيس  40ألمري قطر حلضور القمة الـ 
ال تزال مرتفعة لدى الطرف كانت التوقعات وزرائه. وبشكل عام  

اآلخر الذي ظل متمسًكا بشروطه القاسية واهنارت مؤشرات 
 .(15)التقارب

ضع أشبه ابجملمد إىل أن دفعت إدارة ترامب جباريد  ظل الو 
كوشنر لزايرة طريف األزمة حملاولة دعم اجلهود الكويتية إلجناز 
املصاحلة قبل مغادرته البيت األبيض، حيث أعلن وزير اخلارجية 

، أن 2020ديسمرب  4الكوييت الشيخ أمحد الناصر الصباح، يف 
الكويتية حلل أزمة اخلليج أدت اجلهود اليت بذلتها القيادة السياسية 

إىل نتائج مثمرة. وأوضح الوزير الكوييت، يف بيان مقتضب، أن 
"مباحثات مثمرة جرت خالل الفرتة املاضية، بشأن جهود حتقيق 
املصاحلة اخلليجية". وأشار إىل أن "كل األطراف اليت شاركت يف 
 مباحثات املصاحلة أعربت عن حرصها على االستقرار اخلليجي"،

                                                           

تقرير: السعودية هتدد برد عسكري إذا نشرت قطر أنظمة دفاع روسية، قناة دي  (14)
 https://bit.ly/3iN9sHc  :2018يونيو  2دبليو ابلعربية، بتاريخ 

عارف عبد البصري، مصاحلة حقيقية أم سالم ابرد.. ما الذي ينتظر األزمة  (15)
  :2020ديسمرب  30قمة الرايض؟، اجلزيرة نت، بتاريخ  اخلليجية يف

https://bit.ly/2SExY2u 

https://bit.ly/2S0RCFu
https://cnn.it/3cLAACw
https://reut.rs/2TGsuUQ
https://www.wsj.com/articles/qataris-saudis-make-new-bid-to-mend-a-long-festering-feud-11574942401
https://www.wsj.com/articles/qataris-saudis-make-new-bid-to-mend-a-long-festering-feud-11574942401
https://www.wsj.com/articles/qataris-saudis-make-new-bid-to-mend-a-long-festering-feud-11574942401
https://www.wsj.com/articles/qataris-saudis-make-new-bid-to-mend-a-long-festering-feud-11574942401
https://www.wsj.com/articles/qataris-saudis-make-new-bid-to-mend-a-long-festering-feud-11574942401
https://www.wsj.com/articles/qataris-saudis-make-new-bid-to-mend-a-long-festering-feud-11574942401
https://bit.ly/3iN9sHc
https://bit.ly/2SExY2u
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معراًب عن تقديره جلاريد كوشنر كبري مستشاري الرئيس األمريكي 
دوانلد ترامب، وعقب البيان، رحبت قطر والسعودية وُعمان وجملس 

 التعاون اخلليجي ابجلهود اليت بذلت حلل األزمة.

صر لناكما أعلن وزير اخلارجية الكوييت، الشيخ أمحد ا
ني ية بحر ية والبالصباح، عن اتفاق لفتح األجواء واحلدود الرب 

، بعد أن 0212يناير  4السعودية وقطر، اعتبارًا من مساء االثنني 
ني مع تصالاح، أجرى أمري البالد، الشيخ نواف األمحد اجلابر الصبا 

مة الق يانأمري دولة قطر وويل العهد السعودي؛ من أجل توقيع ب
 اخلليجية مبحافظة الُعال.

، كما (16)بشكٍل كبري دعمت عمان وتركيا الوساطة الكويتية
أن اإلدارة األمريكية كانت تدعم تلك الوساطة بشكٍل أو آبخر. 
فهي مل تكن تريد أن تبدو منحازة ألي طرف مبا ميكنها من 
استغالل األزمة يف احلصول على مزيد من العقود واملزااي االقتصادية 
ومزيد من الضغوط على الطرفني لزايدة صادرات األسلحة واحلفاظ 

 .تزايد التخوف من إيران على

ية، تسو ومع ذلك، وبرغم ترحيب غالبية دول املنطقة ابل 
دور م الجيتبقى مساراهتا متباينة ورهينة قدرة السعودية على حت

حة بني الدو  ائيةلثنااإلمارايت يف املنطقة، ورهينة للتطور يف العالقات 
 ودول احلصار.

 لتسوية: اه اجتعة اباثلثًا: التطورات اإلقليمية املؤثرة والداف

خالل سنوات املقاطعة شهدت املنطقة عدة أحداث شديدة 
 2018التأثري على سياساهتا وجمرايت األمور فيها، ففي هناية العام 

انطلقت املوجة الثانية من الربيع العريب يف كٍل من السودان واجلزائر 
 والعراق ولبنان، ويف كل هذه االنتفاضات كان واضًحا اهلتاف ضد

احملور اإلمارايت السعودي املصري ورموزه بشكل أو آبخر. وكانت 
                                                           

سلطنة عمان تعرض مساعيها حلل األزمة اخلليجية، العريب اجلديد، بتاريخ  (16)
13/1/2019: https://bit.ly/3xJYrKQ  

وابلنسبة للموقف الرتكي ميكن مطالعة صحيفة املصري اليوم، أردوغان: تركيا تدعم 
: 19/9/2017الوساطة الكويتية حلل أزمة قطر، بتاريخ 

https://bit.ly/2UrNFKN  

التغطية اإلعالمية للجزيرة لألحداث سبًبا يف تعزيز قطر لنفوذها 
معها، وهو ما اتضح بشكٍل كبري على  الشعوباإلعالمي وتعاطف 

مواقع التواصل االجتماعي إىل احلد الذي جعل دول احلصار تتخذ 
يها املتعاطفني مع قطر سواء بفرض مواقف متشددة ضد مواطن

عقوابت كما هو احلال يف احلالة اإلماراتية أو ابلتضييقات األمنية يف 
 مصر والسعودية.

برغم ما تقدمه اإلمارات من  على جانب السياسات، 
مقابل أتييد  السودانمغرايت اقتصادية للجانب العسكري يف 

ىت اآلن. وقد كان مواقفها، فإهنا فشلت يف احلصول على ما تريد ح
للثورة يف السودان أتثري كبري على التحالف العريب يف اليمن إذ 

أالف جندي من إمجايل قواهتا  10سحبت سودان ما بعد البشري 
آالف جندي، وابلتايل  5املشاركة يف احلرب يف اليمن ليتبقى فقط 

فقد عززت تلك اخلطوات الرؤية القطرية القائلة أبن ال حل 
 .(17)ع يف اليمن ما أضعف موقف التحالفعسكري للوض

 ، وهوراتأيًضا فإن أحد أهم أوجه اخلالف بني قطر واإلما
رة لسيط ايفبدت يف طريقها للحل مع فشل حفرت  األزمة يف ليبيا،

ر نظو امل على الغرب اللييب وحل األمر عسكراًي، وابلتايل فشل
عن وقف  بينييللااملصري اإلمارايت الداعم له، وإعالن أطراف األزمة 

زمة  بسبب تداعيات أ 2020متبادل إلطالق النار يف أغسطس 
مية من قلياإل كوروان، وجناح املسار األممي يف الضغط على األطراف

 .حربأجل االعرتاف ابستحالة احلل العسكري ووقف الدعم لل

كما حدث تباعد بني السعودية واإلمارات بعد اعتماد   
بدال  اليمنا عرب ميليشيات موالية يف األخرية مقاربة حتقيق مصاحله

من التورط بنفسها وجتنًبا لضرابت مماثلة لتلك اليت حدثت 
للمنشآت النفطية السعودية، حيث أعلنت اإلمارات على حنٍو 

سحب قواهتا من حرب اليمن يف خطوة  2020مفاجئ يف فرباير 
يف من الواضح أنه مل تقم بتنسيقها مع السعودية، اليت كانت مضطرة 

                                                           

يع واحلرب، نون عمر مسري، اإلمارات وسودان ما بعد البشري: املوانئ والتطب (17)
 https://bit.ly/3ou5Nht :2020أبريل  8بوست، بتاريخ 

https://bit.ly/3xJYrKQ
https://bit.ly/2UrNFKN
https://bit.ly/3ou5Nht
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املقابل لتخفيف تعنتها وقبول الدخول يف مفاوضات غري مباشرة مع 
احلوثيني، رغم مواصلتهم استهداف منشآت اململكة وأراضيها 
ابلصواريخ والطائرات املسرية، وفيما قادت سياسات اإلمارات 
اململكة ملوقف متشدد جتاه إيران فإهنا ظلت حمتفظة بعالقات قوية 

 .(18)معها

من   تكنملاألزمة لتمتني عالقتها بقطر كما  تركيااستغلت 
ن ملية ألو اقبل، على سبيل املثال: اإلسراع بتزويدها ابلنواقص 

 ليفاحل السلع واملنتجات الغذائية، حيث قامت تركيا، بصفتها
ار اإلقليمي الرئيس للدوحة، إبنشاء جسر جوي لكسر احلص
ن ماالقتصادي املفروض على قطر. وخالل الساعات األوىل 

تدفق إىل ، بدأت البضائع الرتكية ابل2017يونيو  6احلصار يف 
كية الرت  ويةالدوحة عرب طائرات الشحن اجلوي التابعة للخطوط اجل

بضائع الرتكية ساعة، كانت ال 48حمملة ابملواد الغذائية، ويف غضون
طر قنق خلية قد تدفقت إىل السوق القطرية، منهية بذلك أية إمكان

 بل رابعي احلصار.بشكل فجائي من ق

ويف أقل من عشر أايم، كانت طائرات الشحن العمالقة   
رحلة نقلت خالهلا  40الرتكية والقطرية قد أجرت ما ال يقل عن

طن من املواد الغذائية. ابلتوازي مع ذلك قامت تركيا  2800حوايل 
آالف طن من األغذية  4إبرسال أوىل سفنها البحرية احململة بـ

، وذلك لتخفيف 2017يونيو 21لدوحة يف والبضائع إىل ا
التكاليف واحلفاظ على تدفق البضائع بشكل مستمر، مت بعد ذلك 

قطري مباشر من ميناء إزمري إىل ميناء محد -تدشني خط حبري تركي
وذلك ضمن سلسلة من اخلطوط البحرية اجلديدة املباشرة اليت مت 

ت وُعمان واهلند افتتاحها بني الدوحة وعدد من مدن العامل يف الكوي

                                                           

عريب الرنتاوي، نظرة من علٍو منخفض للعالقات السعودية اإلماراتية وأثرها  (18)
 :2020ديسمرب  5على "جملس التعاون"، موقع قناة احلرة، بتاريخ 

https://arbne.ws/3vwFYjA  

وابكستان، كما سعت تركيا للتفاهم مع إيران لتسهيل نقل البضائع 
 .(19)والسلع برًا إىل قطر

قامت تركيا أيًضا ابإلسراع يف إقامة قاعدة عسكرية يف قطر 
وتعزيز التعاون العسكري بني البلدين لتجنب أية عملية عسكرية 

 2014ام لدول احلصار، إذ إن قطر كانت وقعت مع تركيا ع
اتفاقية بشأن إنشاء قاعدة عسكرية تركية يف الدوحة، وصادق 

بعد أايم  2017الربملان الرتكي على االتفاقية واعتمدها يف يونيو 
من األزمة اخلليجية، وعلى أساسها أرسلت أنقرة دفعتني من القوات 

. كما أُعلن عن إنشاء قاعدة (20)الرتكية إىل قطر يف مهام تدريبية
وإن هذا التطوير للعالقات بني قطر . 2019اية عام أخرى يف هن

وتركيا بقدر ما هو مهم ابلنسبة لرتكيا لتعزيز نفوذها يف اخلليج 
العريب، فإن إقرار الربملان الرتكي نشر اجلنود يف قطر والتصرحيات 
الرمسية الصادرة عن أنقرة أفادات الدوحة معنواًي وسياسًيا بشكل كبري، 

األزمة خماطر االنزالق حنو تصعيد عسكري أو  بل وسامها يف ختطي
حلول خشنة غري مرغوبة، بعد أن كانت بعض التصرحيات األولية 

، وهو ما عزز من جهود الكويت ودفع (21)توحي بذلك أو هتدد به
بعض دوائر اإلدارة األمريكية للضغط على حلفائها بتخفيض التوتر 

رب يف اخلليج، وأن خاصًة أن القاعدة األمريكية يف قطر تعد األك
توسع الوجود الرتكي العسكري خارج حلف الناتو يعد تطورًا 

 تتحفظ عليه الوالايت املتحدة.

الفرصة لتعزيز عالقتها مع الدوحة؛ سواء  إيرانكما انتهزت 
بفتح أجوائها أمام الطريان القطري الذي هو أحد عناصر متيز نفوذ 

ان العاملية، وبشكل قطر اليت متلك واحدة ضمن أفضل خطوط الطري 
أو آبخر فإن دول احلصار خسرت بعض الرسوم اخلاصة بعبور 

على جانب آخر، . الطريان القطري يف أجوائها جراء هذا احلصار
                                                           

علي حسن ابكري، فك اخلناق: الدور الرتكي واإليراين يف ٕاسناد قطر، مركز  (19)
 https://bit.ly/3vs99nH :2018مايو  29اجلزيرة للدراسات، بتاريخ 

دفعة تعزيزية جديدة من القوات الرتكية إىل قاعدة  ابلصور: قطر تعلن وصول (20)
 https://cutt.us/A429d :2017يونيو  30العديد، ترك برس، بتاريخ 

سعيد احلاج، القاعدة العسكرية الرتكية بقطر.. السياق والدالالت، اجلزيرة نت،  (21)
 https://bit.ly/2Sv0CTL :2017يونيو  12بتاريخ 

https://arbne.ws/3vwFYjA
https://bit.ly/3vs99nH
https://bit.ly/2Sv0CTL
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سارعت إيران بعرض تزويد قطر بكل ما حتتاج من سلع ومنتجات 
غذائية كانت تزودها هبا دول احلصار، لكن  قطر اختارت االنفتاح 

الطبيعة االقتصادية ابلذات على إيران مع حتقيق االنتقائي ذي 
التوازن بينها وبني تركيا، وقد دخلت إيران يف اتفاق ثالثي مع قطر 
وتركيا لتسهيل نقل السلع والبضائع الرتكية برًا إىل قطر لتخفيض 

 وقت النقل البحري بني تركيا وقطر.

استغلت األزمة يف الرتويج لكوهنا حليف  إسرائيلأيضا فإن 
لدول املنطقة سواء يف مواجهة إيران أو اإلرهاب، مبا يف ذلك 
احلركات اإلسالمية وعلى رأسها حركات املقاومة اليت كانت قطر 
تستضيف مكاتبها والعديد من مسئوليها. علًما أن قادة دول 
احلصار كانوا يستخدمون ذات املصطلحات الغربية يف احلديث عن 

اخليارات يف مواجهة كافة اإلرهاب اإلسالمي ويتبنون أقصى 
حركات اإلسالم السياسي، حىت أن الشروط الثالثة عشرة لدول 
احلصار تضمنت التوقف عن دعم الدوحة واحتضاهنا واستضافتها 
قادة املقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة محاس، وهو األمر الذي 
دفع قيادات إسرائيلية عديدة للرتحيب ابحلصار وأتييد تطوراته 

ستخدامها للرتويج لصفقة القرن وما ميكن أن تلعبه إسرائيل من وا
 .(22)أدوار يف إطار حتالف سين ملواجهة إيران

عززت قطر موقفها عرب كافة الوسائل يف هذه األثناء 
؛ إذ ضمنت حتركاهتا حتالفات اسرتاتيجية مع تركيا وتعزيزًا الدبلوماسية

صعدت املوقف يف قضية  لعالقاهتا مع إيران واالحتاد األورويب، وقد
اخرتاق موقع وكالة األنباء القطرية وصفحات وزير اخلارجية على 
مواقع التواصل االجتماعي، كما صعدت يف قضية القنوات الرايضية 
السعودية وحقوق بث جمموعة يب إن سبورت، ابإلضافة للتحقيقات 
اإلعالمية املتميزة اليت قدمتها اجلزيرة لقضااي الفساد داخل 

مارات، كما استغلت الدوحة القنوات الدبلوماسية الثنائية اإل
واجلماعية إلدانة هذا احلصار على نطاق واسع، وهو ما شكل 
أدوات ضغط إقليمية ودولية جيدة على دول احلصار على حنٍو 

                                                           

 7عدانن أبو عامر، املوقف اإلسرائيلي من األزمة اخلليجية، اجلزيرة نت، بتاريخ  (22)
  https://bit.ly/3gvuPLn :2017يونيو 

ساهم يف تفكيك املوقف وحلحلة األزمة دون استجابة قطرية 
 ملشروطيات دول احلصار.  

 ط؟: ضغو ألمريكية: أية سياقات لنجاح الرابًعا: اجلهود ا

ريكية األم هودمنذ بداية األزمة اخلليجية مل تتوقف أيًضا اجل
الن ر إعصاإلهنائها، ففي بداية األزمة طلبت واشنطن من دول احل

 وايلم حالشكاوى والشروط اليت تطلبها من قطر، وبعد أتخر دا
هنا مطالب ال ت إشرطًا قال 13ثالثة أسابيع، أعلنت الدول األربعة 

 املختضع للتفاوض وينبغي على قطر أن تستجيب هلا بشكل ك
 خالل عشرة أايم )على حنو ما ذُكر(.

كانت الدوحة تدرك أن وجود القاعدة العسكرية األمريكية   
على أراضيها هو الضامن األكرب لعدم التصعيد وصوال لعمل 

ترامب عسكري، فيما كانت تراهن الرايض وأبو ظيب على موقف 
وشعاراته يف مكافحة اإلرهاب، وصفقاهتما الكبرية مع اإلدارة 
األمريكية من أجل التصعيد ألقصى مدى والذي بدا واضحا يف 
الشروط التعجيزية اليت سلمتها دول احلصار لواشنطن، فيما سلمت 
قطر ردها عليها للكويت وذلك ترسيًخا ملبدأ احللول اخلليجية 

ت تصرحيات وزير خارجيتها عن عدم للمشكالت اخلليجية، وجاء
قدرهتا على التجاوب مع املطالب ألهنا غري حقيقية وجترد الدوحة 
من حقوقها السيادية وأدوات سياستها اخلارجية وتدمغها فعال بتهمة 
دعم اإلرهاب، ومن مث كان التصعيد مث جتميد األزمة ملدة زمنية هو 

 .(23)اخليار األكثر منطقية يف بداية األمر

 األايم األويل لألزمة لوحظت الفجوة بني مؤسسات صنع يف
السياسة اخلارجية األمريكية؛ إذ بدا تضارب واضح بني وزاريت 
الدفاع واخلارجية من جهة والرائسة من جهٍة أخرى. األمر الذي 
اتضح يف تصرحيات الرئيس ترامب، الذي قّرر أن يصّب الزيت على 

غريدات بعد يوم واحد من قطع انر األزمة، إذ أطلق سلسلة من الت
العالقات مع قطر تبدو تبنًيا للموقف السعودي اإلمارايت، إىل احلد 

                                                           

سعيد احلاج، األزمة اخلليجية وسيناريوهات املستقبل، املعهد املصري للدراسات  (23)
 https://bit.ly/3iMj3On :2020يونيو  30تيجية، بتاريخ االسرتا

https://bit.ly/3gvuPLn
https://bit.ly/3iMj3On
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الذي ُفسرت به األزمة كثمرة من مثار زايرته للسعودية وتنسيقه مع  
كٍل من ويل عهد اإلمارات حممد بن زايد وويل عهد السعودية حممد 

 بن سلمان.

والدفاع خاضتا مسرية ويف املقابل، فإن وزاريت اخلارجية  
مكوكية لتجاوز التأثري السليب لتصرحيات ترامب. فقد أعادت 

على الشراكة بني البلدين،  التأكيدالسفرية األمريكية لدى الدوحة 
يم ماتيس، إىل ودعا وزير اخلارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع ج

احلوار، وأعراب عن ثقتهما أبن قرار قطع العالقات مع و  النفس ضبط
قطر لن يقّوض العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، 
وكان من الطبيعي أن يشّكل هذا األمر مصدر قلق هلما، ابعتبار أن 
قاعدة الُعديد اجلوية يف قطر هي مركز العمليات العسكرية اجلوية 

كما عقد كل  منهما على حدة   األمريكية يف الشرق األوسط.
 السعوديسلسلة من اللقاءات يف واشنطن مع وزيرحي اخلارجية 

، ووزير الدفاع القطري، ومستشار األمري القطري، وبداي واإلمارايت
 ُمصّممحني على اإلشارة إىل أن العالقات مع الدوحة مل تتضّرر.

 الكوجنرس أمام، قال ماتيس يف كلمة 2017يونيو 12ويف  
إن قطر "تسري على الدرب الصحيح" يف اجلهود اليت تبذهلا لكبح 
مجاح متويل اإلرهاب. وبعد يومني، وّقعت قطر والوالايت املتحدة 

طائرة مقاتلة من  36تقضي ببيع قطر  دوالر مليار 12 بقيمة صفقة
  مشرتكة حبرية تدريبات، كما ابشر الطرفان F-15طراز بوينغ 

 .(24)كانت مقّررة مسبًقا ودامت ثالثة أايم

ن استقبل أمري قطر، الشيخ متيم ب 2017أكتوبر  22يف 
محد آل اثين، يف الدوحة، وزير اخلارجية األمريكي، ريكس 
تيلرسون، حيث جرى حبث آخر مستجدات األزمة اخلليجية، 
واستعراض املساعي األمريكية والدولية الداعمة لوساطة دولة 
الكويت حلل األزمة، وتداعياهتا اإلقليمية والدولية، أي أن الوالايت 

                                                           

بريي كاماك، هل السياسة اخلارجية األمريكية قائمة على جتاهل ما يقوله دوانلد  (24)
 :2017يونيو 20ترامب؟، مركز كارنيجي للشرق األوسط، بتاريخ 

https://cutt.us/0XPcA 

بضرورة حل األزمة خليجًيا عرب املتحدة كانت أقرب إىل التسليم 
 الوسيط الكوييت ويف إطار جملس التعاون اخلليجي.

ية، خلليجامة وقد واصلت الوالايت املتحدة حتركاهتا حلل األز 
أبريل  92إذ التقى وزير اخلارجية األمريكي، مايك بومبيو يف 

 عهده ويلو ، العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز، 2018
ة ألزمسلمان، وأجرى معهما مباحثات، حول سبل حل احممد بن 
 اخلليجية.

واستمرت األزمة قرابة العام تراوح مكاهنا بعد توتر العالقات 
بني واشطن والرايض بسبب مقتل خاشقجي، مل يتخلله سوى لقاء 

مث بويل العهد السعودي  2019يناير  13بومبيو بنظريه القطري يف 
ر يف العالقات بني واشنطن والرايض ورغم التوت. يف اليوم التايل

بسبب قضية مقتل خاشقجي إال أن إدارة ترامب وحتديًدا وزارة 
اخلارجية كانت تدفع ابجتاه إقناع السعودية وقطر بتجاوز األزمة 
بينهما، هبدف الرتكيز على اهلدف األهم لواشنطن يف املنطقة وهو 

ل هذه التصدي للنفوذ اإليراين، لكن تعنت دول احلصار أفش
إذ سبق هذا اللقاء أبايم استقالة أنتوين زيين املبعوث . احملاوالت

األمريكي للوساطة بني قطر وبعض جرياهنا، وكبري املفاوضني 
لتشكيل التحالف االسرتاتيجي للشرق األوسط أو ما ُيسمى 
التحالف السين، والذي كان سيُلزم احلكومات السنية يف السعودية 

طر وعمان والبحرين ومصر واألردن مبعاهدة والكويت واإلمارات وق
أمنية وسياسية واقتصادية بقيادة الوالايت املتحدة للتصدي 

 .(25)إليران

عادت الوالايت املتحدة للوساطة حلل األزمة اخلليجية بعد 
ما يزيد عن العام من مجود املوقف األمريكي، فقد حث الرئيس 

مد بن زايد على اختاذ األمريكي دوانلد ترامب، ويل عهد أبو ظيب حم
خطوات حلل األزمة اخلليجية، وخالل اتصال هاتفي بني اجلانبني، 

، أكد ترامب أمهية حل األزمة اخلليجية والتعاون 2020أبريل  23
                                                           

مبيو من قطر: سنطلب من ويل العهد السعودي "حماسبة" املسؤولني عن بو  (25)
 :2019يناير  13، بتاريخ 24مقتل خاشقجي، قناة فرانس 

https://bit.ly/3xnLCWv 
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http://www.france24.com/en/20170616-joint-us-qatar-navy-exercise-wraps
https://bit.ly/3xnLCWv
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للتغلب على فريوس كوروان، والتخفيف من تداعياته االقتصادية، 
ية والرتكيز على القضااي اإلقليمية احلساسة، وظلت األزمة اخلليج

رهينة خطاابت املرشحني لالنتخاابت األمريكية طيلة هذا العام 
 وعولت أطرافها على مرشحني خمتلفني للفوز هبذه االنتخاابت.

وبرغم من كثافة جهود الوالايت املتحدة األمريكية 
حللحلة األزمة يف عهد ترامب إال أهنا كانت مستفيدة من 

ية استطاعت استغالل فاإلدارة األمريك استمرارها إىل حد  كبري،
األزمة يف عقد صفقات كربى مع دول اخلليج العريب فرادى اترة 
ومجاعات اترة؛ بدعوى ضرورة أن تدفع للوالايت املتحدة كلفة 
محايتها هلا من إيران أو من اإلرهاب وكلفة احلرب عليه يف املنطقة، 

ى فقد مارست إدارة ترامب ابتزازات غري مسبوقة على السعودية وختلّ 
عن كل واجب للتحفظ أمام جتمع انتخايب يف والية فرجينيا الغربية، 
عندما طلب ترامب ماال أكرب من الرايض نظري ما يقدمه هلا من 
دعم عسكري: "قُلت للملك سلمان لديك تريليوانت من 
الدوالرات ومن دوننا هللا أعلم ماذا سيحدث.. السعودية معنا يف 

املقابل على ما جيب". واستطرد قائال: أماٍن اتم، لكننا ال حنصل يف 
"حنن ندعم جيوشهم لذلك دعوين أسأل: ملاذا ندعم جيوش هذه 
الدول الغنية؟ أمر خمتلف أن نقدم الدعم لدول تعيش وضًعا صعًبا 
وخطريًا مع فظائع قد تؤدي إىل مقتل املاليني، لكن عندما تكون 

ة، فلماذا إذن لديك دول غنية كالسعودية والياابن وكوراي اجلنوبي
ندعم جيوشها؟ ألهنم سيدفعون، املشكلة أن ال أحد طالب بذلك 

 .(26)من قبل"

ورغم أن إدارة ترامب وقعت أكرب صفقاهتا مع دول اخلليج 
قبيل األزمة أبقل من شهر أثناء القمة اإلسالمية األمريكية ابلرايض 

مليار دوالر، يف إطار  400، واليت ُقدرت بـ 2017مايو  21يف 
لتوافق السعودي األمريكي على التصعيد ضد إيران وعزهلا ا

واحتوائها، إذ صرح ترامب خالل القمة "أن النظام اإليراين هو 
املمول األساسي لإلرهاب الدويل"، وأنه "يغذي الكراهية" يف منطقة 

                                                           

 :3/10/2018انظر قناة جملة اتمي على اليوتيوب بتاريخ  (26)
https://bit.ly/2TByzBW 

الشرق األوسط كلها، وال سيما يف سوراي، وأن كال من "محاس" 
ة" متثل أشكاال خمتلفة لإلرهاب، و"داعش" و"حزب هللا" و"القاعد

داعيا الدول ذات األغلبية املسلمة إىل أن تتزعم اجلهود العاملية 
حملاربة اإلرهاب، "من الضروري أال تنتظر دول الشرق األوسط من 
الوالايت املتحدة أن حتارب اإلرهاب نيابًة عنها"، ويف تطابق اتم مع 

الذي انطلقت خبطابه موقف الرئيس األمريكي، قال امللك سلمان، 
أعمال القمة العربية اإلسالمية األمريكية، إن "النظام اإليراين يشكل 

 .(27)رأس حربة اإلرهاب العاملي منذ ثورة اخلميين وحىت اليوم"

لكن اإلدارة األمريكية وفًقا لبعض التحليالت كانت 
منقسمة بني رؤية البيت األبيض املتشددة جتاه قطر وإيران، ورؤية 

ة الدفاع ووزارة اخلارجية األمريكية اليت كانت تقوم على ضرورة وزار 
كما سبقت )منع تدهور األوضاع إىل حد احلرب على قطر 

، مع ضرورة الدفع ابجتاه تسوية سياسية لألزمة حىت لو (اإلشارة
مورست ضغوط على قطر من أجل االستجابة لبعض الشروط 

ذا التفاوت يف املواقف ، ورمبا كان ه(28)املطروحة من اجلانب اآلخر
سبًبا جيًدا يف الدفع ابجتاه التهدئة وحماولة احللحلة قبيل االنتخاابت 
األمريكية هناية والية ترامب، خاصًة عقب اإلحراج الذي طاله 
ابالستقاالت املتتالية للعديد من مسئويل البيت األبيض والبنتاجون 

موظفي  ومن ضمنهم وزير الدفاع جيم ماتيس وجون كيلي كبري
البيت األبيض السابق وبريت مكجورك املبعوث السابق للتحالف 

 الدويل للتصدي لتنظيم الدولة اإلسالمية.

كما كان تزايد االنتقادات الداخلية لالنسحاب األمريكي 
، وفرضه عقوابت مضاعفة 2018من االتفاق النووي اإليراين يف 

االستجابة  عليها واتباع سياسة حافة اهلاوية معها كأحد أوجه
                                                           

اختتام القمة اإلسالمية األمريكية.. ترامب يدعو إىل عزل إيران وامللك سلمان  (27)
 :21/5/2017يصفها برأس حربة اإلرهاب، موقع قناة روسيا اليوم، بتاريخ 

https://bit.ly/3zwT4k6 
(28) MARWAN KABALAN, The Gulf Crisis: the 
U.S. factor, Insight Turkey, Vol. 20, No. 2, (Spring 
2018), pp. 33-50, accessed: 16 June 2021, 
https://www.jstor.org/stable/26390306 

https://bit.ly/2TByzBW
https://bit.ly/3zwT4k6
https://www.jstor.org/stable/e26390301
https://www.jstor.org/stable/e26390301
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األمريكية لتوجهات دول احلصار اليت كانت تتبىن أقصى ضغوط 
ممكنة على طهران وخصوًصا بعد الصفقات االقتصادية الضخمة 

 مع تلك البلدان.

علًما أن هذه التطورات أدت إىل نتائج عكسية فيما يتصل  
ابستمرار التصعيد يف املنطقة واالنقسام بني الوالايت املتحدة 

األوروبيني، كما أن الوالايت املتحدة مل تتخذ أي فعل  وحلفائها
دفاعي عن حلفائها، الذين مل يسهم حتالفهم معها فعلياا يف محايتهم 
عندما تعرضت منشآت النفط يف السعودية مثاًل هلجوم صاروخي 

، وكانت تعتقد اإلدارة األمريكية 2019من قبل احلوثيني يف سبتمرب 
ا مل تقم أبي رد عسكري، بل على أن إيران تقف خلفه، لكنه

العكس استغلت تصاعد تلك التهديدات للضغط على دول اخلليج 
لتطبيع عالقاهتا مع إسرائيل بذريعة مقاومة اخلطر اإليراين، وجنحت 
يف ذلك مع اإلمارات العربية والبحرين. وهو ما يؤكد أن إدارة ترامب 

السابقة اليت  استغلت األزمة اخلليجية ومل ترتاجع عن التوجهات
تقول ابالنسحاب من املنطقة، والرتكيز على احتواء اخلطر الصيين 
يف احمليط اهلادئ األمر الذي جعل الشركاء يف اخلليج وابلذات 
السعودية حتاول إعادة حساابهتا للتعامل مع التوجهات األمريكية 
اجلديدة إلدارة ابيدن اليت كانت تعلن أهنا بصدد العودة لالتفاق 

 .(29)ووي مع إيرانالن

على جانب آخر، وضعت التقارير األممية حول األوضاع يف 
اليمن، الوالايت املتحدة وحلفاءها األوروبيني يف موضع حرج إزاء 
الدعم العسكري الكبري للتحالف العريب يف اليمن بقيادة السعودية 
واإلمارات، مع ذلك كانت الدولتان تعوالن على جناح ترامب يف 

ت األمريكية فيما كان التفكري األمريكي يف أن دول اخلليج االنتخااب
ال تزال قادرة على دفع مزيد من املال إلدارته من أجل حل 
املشكالت االقتصادية الداخلية وتعزيز فرص ترامب يف الفوز يف 

ولكن مع استمرار األزمة اخلليجية االنتخاابت القادمة حينذاك. 

                                                           

قع دول اخلليج يف توجهات ابيدن اخلارجية، حممد ايغي، مراجعات الشركاء: مو  (29)
، 2021مارس  8مركز اجلزيرة للدراسات، بتاريخ 

https://bit.ly/3cK8NCg 

يًا يف جماالت متعددة منها رأت واشنطن أهنا أثرت عليها سلب
العسكري واملايل واألمين، إذ قادت لتقوية حتالفات إيران مع كال 

 من قطر وتركيا وروسيا بشكلِّ ملحوظ. 
إزاء هذه النجاحات غري املكلفة إليران يف اخرتاق املنطقة 
أكثر، فإن اإلدارة األمريكية كانت أتمل يف تكثيف التعاون 

حتدايت كبرية، يضم جبهة معادية إليران  واالستمرار يف حلٍف يواجه
جتمع السعودية واإلمارات والسعودية وإسرائيل والوالايت املتحدة، 
وحياول إبعاد السعودية عن أهداف تنويع عالقاهتا العسكرية 
ويضمن حصرها يف الدوائر الغربية احلليفة لواشنطن سواء كانت 

التحالف الذي ُعرف . هذا (30)اململكة املتحدة أو فرنسا أو أملانيا
الحًقا ابلتحالف السين يف مواجهة إيران، األمر الذي وضع 
السعودية يف موقف حرج أكثر مع الشعوب العربية إذ أصبح هذا 
التحالف موضع سخرية كربى على مواقع التواصل االجتماعي 

 والقنوات الفضائية.

يف الوقت نفسه كانت واشنطن تضغط ابجتاه عدم تعزيز 
هتا أكثر مع إيران وتركيا، حيث كانت قطر قد انسحبت قطر عالقا

من التحالف العريب يف اليمن بعد املقاطعة أبايم، وهو املوقف الذي 
برره وزير خارجيتها ابختالف األهداف عما كانت عليه احلملة يف 
بدايتها وانتقاهلا من الدفع ابجتاه تسوية سلمية لألزمة إىل حرب 

ليت تدمر البىن التحتية وتنتهك حقوق ممتدة متارس فيها القوة ا
اليمنيني وتسيء لسمعة التحالف، ابإلضافة إىل التباعد يف أهداف 
املتدخلني وحتديًدا االنقسام بني املوقفني السعودي واإلمارايت يف 

 .(31)هذه احلرب ما أدى البتعادها عن حتقيق أهدافها

 خامتة: 

األوروبية  برغم وجود جهود أمريكية وعمانية وبعض اجلهود
األخرى للتسوية اخلليجية، فقد كانت اجلهود الكويتية هي األجنح 

                                                           

يريد مااًل أكثر.. كيف ستتعامل السعودية مع "ابتزازات" ترامب؟، قناة دي  (30)
 https://bit.ly/3xodg5D :1/10/2018دبليو عربية، بتاريخ 

بعد الكشف عن سبب االنسحاب من حتالف اليمن... قطر توجه حتذيرا  (31)
 https://bit.ly/3qnosgD  :6/8/2018جديدا، وكالة سبوتنيك، بتاريخ 

https://bit.ly/3cK8NCg
https://bit.ly/3xodg5D
https://bit.ly/3qnosgD
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يف هذا املسار من أجل التسوية. وقد وظفت اجلهود األخرى 
بشكل انجح على الرغم من وفاة أمري الكويت قبل إمتام املصاحلة، 
فإن أمريها اجلديد استأنف جهود سلفه للتأكيد على الدور الكوييت 

 لحلة األزمات اخلليجية داخل البيت اخلليجي. احلكيم يف ح

 كلٍ على الرغم من ذلك، قادت التطورات اإلقليمية بش
هذا  سهيلتىل إمباشر وتفاعالهتا مع التغري يف اإلدارة األمريكية 
خلليجية اقات عالالدور الكوييت حللحلة األزمة اخلليجية، لكن هذه ال

عيًدا عن بما اهتفها لتحالفلن تعود لسابقتها بسهولة إما لتعزيز أطرا
ملنطقة اارج ن خماحملور اخلليجي نفسه أو الستغالل القوى اإلقليمية 

األزمة،  طرافأحد العربية هلذه األزمة يف تعزيز نفوذها وعالقاهتا أب
تركت  لعالامة قأو الجتاه أطرافها لبناء عالقات ثنائية وكذلك ألن 

 تطوير العالقات ملسارات ثنائية.

كس  عيفنتائج اليت أدت إليها األزمة اخلليجية كانت ال
من  اابً قرت اجتاه وتقديرات دول احلصار، فلقد أصبحت قطر أكثر ا

وحبراًي  رايً ر بإيران وتركيا اللتني سامهتا يف إفشال مفاعيل احلصا
ل خال هماوجواًي وأثبتتا جناعة التحالفات معهما، بل إن سلوك

 نشاءإلى أخرى ابملنطقة ع األزمة يعد منوذًجا قد يشجع أطراف
لوفاق مة اكو وتطوير عالقات أقوى معهما، ورمبا كان هذا واضًحا حل
و حىت ئر أزاالوطين الليبية وقد يصبح كذلك ابلنسبة لتونس أو اجل

 دوال أخرى يف املنطقة العربية وخارجها.

ل لتعام ايف هذه األزمة قدمت قطر منوذًجا فريًدا يدرس يف
ها لفائحني بل حتالفات تقليدية وتعزيز توازن مع األزمة واستبدا

 وجه يف اجلدد، كما قدمت تركيا منوذًجا لعالقات اسرتاتيجية
ري د جيج قحتدايت إقليمية ودولية مجة، ومن مث فإن هذا النموذ 

يت ألزمة والها اسختالرتويج له لتعزيز سياسة احملاور اإلقليمية اليت ر 
 لحل.لكية كتيثنائية مجاعية ت هي أكرب من أن حُتل مبجرد توافقات

ومن مث على املنطقة العربية أن تعزز أطرها اجلماعية  
للتعامل مع املشروعني الرتكي واإليراين مبا حيد من الصراعات، 

ويعزز املصاحل املشرتكة، ويقدم مناذج للممارسات البينية التعاونية 
 يف حل األزمات.

لبناءة نية اماية والعميكن للمنطقة البناء على األدوار الكويت
ية اتيجسرت يف إدارة حوار حقيقي حول اخلالفات يف التوجهات اال

العريب  ربيعال للتعامل مع قضااي املنطقة الرئيسية، وأمهها: موجات
آلية  طويرك تاليت ال تزال قائمة وقابلة للتجدد يف أي وقت، وكذل

ديال ب ينوط للتعامل مع تيارات اإلسالم السياسي املعتدلة كمكون
بدال  يضهاترو و عن شيطنته، بل واستخدامه يف عزل التيارات العنيفة 

من  صممن استدعاء حلفاء من خارج املنطقة بتكلفة مرتفعة خت
 استقالهلا وتنميتها.

 لركونن اأثبتت األزمة والتطورات الالحقة هلا أن ال ميك
نية ألمللوالايت املتحدة كحليف دائم يف مواجهة التحدايت ا

 ث عنلبحياسية اليت حتدق ابملنطقة، ومن مث على دوهلا اوالس
ران ع إير مآليات وحتالفات أكثر توازاًن والبحث عن تواصل مباش

 ا ومتكيً أقل كلفة من سياسات حافة اهلاوية اليت اُتبعت أمري
شرتك ون متعاو تشجيعها سعوداًي وإماراتًيا، مع تطوير آليات دفاع 

وعات مشر  يةألرتاتيجية تكون رادًعا بني دول املنطقة ابتفاقات اس
 توسعية.
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 تحركات غربية جديدة تجاه امللف السوري

 ⁕نبيل شبيب

 مقدمة:

 يعتمــــد هــــذا البحــــث علــــى خمتــــارات ممــــا ُنشــــر مــــن دراســــات
بعــض و م، 2021وتقــارير وحتلــيالت خــالل الشــهور األوىل مــن عــام 

. لفــــرتةمــــا لــــه عالقــــة ابملوضــــوع مــــن كتــــاابت استشــــرافية قبــــل تلــــك ا
ـــار اوينطلـــق مـــن اســـتبقاء الســـؤال مفتوحـــا عّمـــا ميكـــن رصـــده مث  ه عتب

 عـن اجتـاه لسـؤالا"تغيريا" يف املواقف والتحركات الغربية، وينتهي إىل 
في تصــني وهــذا وصــف-أتثــري املتغــريات احملتملــة علــى امللــف الســوري 

قـــــدر  إمنـــــا يراعـــــي البحـــــث -ايضـــــعه بـــــني "ملفـــــات" مطروحـــــة عاملياـــــ
عــام  نطلقـتر القضــية مـن منظــور الثـورة الشـعبية الــيت ااإلمكـان مسـا

ن لعمـل مـام، ورصد بعض املعامل أو املعطيات اآلنية لتجديد 2011
 أجل توجيه مسارها املستقبلي.

ــــدة" جتــــاه امللــــ ــــة جدي ــــدأ احلــــديث حــــول "حتركــــات غربي ف يب
خـر، كـي وآالسوري ابلنظر يف مفعول انتقال السـلطة بـني رئـيس أمري

يبــدأ  جديـد عتقــاد املنتشـر عمومــا أبن أي حتـرك غــريبانطالقـا مـن اال
لسلطة مـن قال ايف الوالايت املتحدة األمريكية، وغالبا ما يواكب انت

م 2020رئـــيس أمريكـــي إىل آخـــر، وهـــذا مـــا وجـــد أثنـــاء انتخـــاابت 
ن جمـرد مكثر أتكيدا مضاعفا مع مواكبة النقلة بني دوانلد ترامب األ

وهو من حزب  مريكية، وبني جو ابيدن،"مييين مجهوري" ابملعايري األ
 الدميقراطيني، وسياسي خمضرم من عهد ابراك أوابما. 

ومـــن املنظـــور الســـوري نشـــر الكثـــري مـــن الدراســـات والتقـــارير 
ــــــة يف الشــــــهور األوىل مــــــن عــــــام  االستشــــــرافية والتحلــــــيالت اإلعالمي

                                                           

 كاتب ومفكر. ⁕

م، وتعددت فيهـا الـرؤى والتوقعـات سـلبا وإجيـااب، ومـن ذلـك 2021
ر بتزامن تبدل السلطة يف الرائسة األمريكية، مع وصـول مسـار ما أتث

أحــداث قضــية ســورية يف هنايــة العــام العاشــر مــن الثــورة، إىل إحكــام 
مبعـــىن طغيـــان العنصـــر  ؛ســـيطرة قبضـــة التـــدويل علـــى امللـــف الســـوري

الدويل عموما واإلقليمي جزئيا على القليل البـاقي مـن عناصـر التـأثري 
هام يف صــناعة القــرار، انهيــك عــن غلبــة عنصــر الذاتيــة الســورية لإلســ

 املمارسة التنفيذية على املمارسة الفاعلة واملؤثرة على أرض الواقع.

لــيس جمهـــوال أن مفعـــول التبـــدل يف منصـــب الرائســـة ال يلغـــي 
عنصـــر الثوابـــت يف "االســـرتاتيجيات األمريكيـــة" أو بتعبـــري السياســـي 

دث تغيـريات جذريـة والكاتب العراقي/الكـردي حممـد عثمـان: )ال حتـ
علــــــى صــــــعيد السياســــــات اخلارجيــــــة األمريكيــــــة ابخــــــتالف الرؤســــــاء 
واألحــزاب، فــاإلدارات األمريكيــة علــى تنوعهــا ختضــع الســرتاتيجيات 
موحدة بعيدة املدى... مع ذلك يبقى للرئيس وإدارتـه هـوامش كثـرية 

. ومــن هنــا (1)تســمح حبيــز واســع مــن التغيــريات يف الــداخل واخلــارج(
  السؤال:

اه يكية جتما هو حجم املتغري وحجم الثابت يف السياسة األمر 
 ن؟ امللف السوري، ما بني عهد أوابما مث ترامب وعهد ابيد

ـــــب الفقـــــرات التاليـــــة االســـــتغراق يف التفاصـــــيل، و  لكـــــن تتجن
نطالقـا وري االسؤال عن التحركات الغربيـة يف التعامـل مـع امللـف السـ

 لكــربى، الهتــا امــن ورائهــا، وبكليا مــن املتغــريات ابلفاعليــة األمريكيــة
مامـا، لـنص لِ يقلل من أمهية جوانب من الدرجـة الثانيـة، يتعـرض هلـا ا

 ومنها: 

املوقــع األورويب مــن املتغــريات الغربيــة، مــع جتنــب التكــرار  -1
ابحلــديث عــن مفعــول قضــية "اللجــوء" يف هــذا اإلطــار، وقــد كانـــت 

يـة، كـذلك مـع جتنـب موضع اهتمـام ومتابعـة مستفيضـة مبـا فيـه الكفا
التحليالت اليت تراعي غياب الوحدة األوروبية يف امليادين السياسية، 

                                                           

ثمان، مالمح اسرتاتيجية جو ابيدن يف سوراي )حتليل(، موقع وكالة حممود ع  (1)
، متاح عرب الرابط التايل:  2021يناير  26 بتاريخاألانضول، 

https://bit.ly/34NXc0I  

https://bit.ly/34NXc0I
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من أتثري منابع  ا من أسباب احلدِّ اخلارجية واألمنية، وهو ما كان دومً 
 ا. قوة االحتاد األورويب االقتصادية واملالية عامليا 

 تغـــرياتموقـــع التحركـــات الغربيـــة اجلديـــدة احملتملـــة مـــن م -2
 الخــرى، سـع وأمشــل يف سياســات التعامــل الغـريب مــع قــوى دوليــة أأو 

اهضـــة ســيما االحتـــاد الروســـي والصـــني، وكــذلك مـــع بعـــض الـــدول الن
لتعامــل اة يف مثــل الســعودية وتركيــا، فضــال عــن أتثــري التطــورات اجلاريــ

 الغريب مع إيران وملفها النووي. 

 اتتقلبمتوضع املسار الثوري السوري يف جمموع مشهد ال -3
ام ســـــتفهاجلاريـــــة يف ربيـــــع الثـــــورات الشـــــعبية األخـــــرى، وإشـــــارات اال
 ، فضـالاملطروحة حول مستقبل مسارات اليمن وليبيا وتـونس ومصـر

 عن احلراك يف اجلزائر والسودان والعراق ولبنان. 

ورات التــــأثري احملتمــــل ملــــا اســــتجد علــــى املنطقــــة مــــن تطــــ -4
 م.2021ر مايو مفاجئة نسبيا يف مسار قضية فلسطني خالل شه

 وخُتصـــــص خامتـــــة البحـــــث حملاولـــــة اســـــتخالص بعـــــض املعـــــامل
سـورية،  قضية الكربى ملا وصل إليه التعامل الدويل والذايت مع مسار

أو  تجـــددةومـــا ميكـــن البنـــاء عليـــه مـــن تلـــك املعـــامل كمنطلـــق ملســـاع م
ريـــر حتق مـــع مبـــادرات راهنـــة لتوجيـــه هـــذا املســـار مســـتقبليا مبـــا يتوافـــ

الثـــورة  نطـــالقبية، ابعتبـــار ذلـــك هـــو احملـــور احلاســـم يف ااإلرادة الشـــع
 م.2011الشعبية عام 

 :رائسة أمريكية جديدة -أواًل 

ربــــع أيف عهــــد دوانلــــد ترامــــب رئيســــا أمريكيــــا، علــــى امتــــداد 
ليـة م( تعّرض معظم ميادين العالقـات الدو 2020-2016سنوات )

 شــاركة مــنمب ته،والقضــااي احملليــة واإلقليميــة لشــظااي سياســاته وممارســا
ا يف تبــىن مســاره أو شــارك يف دعمــه مــن داخــل املؤسســات وخارجهــ

 :ناوينعالسوري، ومن ذلك  الدولة األمريكية؛ ومشل ذلك امللفح 

 .سورية التبجح ابلسيطرة على الثروة النفطية مشال شرق -1

 .التقلب الغامض بشأن االنسحاب عسكراي من سورية -2

كـن غـري حامسـة حـىت شن هجمات عسكرية مباشـرة، ول -3
 يف نطاق أهدافها املعلنة.

لتخلــي االتـأرجح بـني التفـاهم واالخـتالف مـع تركيـا دون  -4
لح مع املس عن دعم ميلشيات "قوات سورية الدميقراطية" رغم نزاعها

 تركيا.

 جتنـــب تصـــعيد اخلـــالف مـــع روســـيا مقابـــل التصـــعيد مـــع -5
م يف لنظـاابقاء إيران مع أهنما دولتان متكاملتـان مـن حيـث دعـم اسـت

 سورية، إىل درجة وصفهما بدوليت احتالل.

ائج يف حصــيلة هــذا الــذي نســميه "شــظااي" مــا أوصــل إىل نتــ
وري م الســانعكســت علــى أرض الواقــع مبــا خيــدم روســيا وإيــران والنظــا

شـــــار يف هنايــــة املطــــاف، وذلــــك علــــى غـــــرار مــــا كــــان مــــن نتــــائج انت
ة تلفـــــمـــــن نوعيـــــة خم ا، وإن كانـــــت"الشـــــظااي" يف حقبـــــة أوابمـــــا أيًضـــــ

ن من ، وكاوأحياان متناقضة جزئيا مع ما ظهر الحقا يف عهد ترامب
 ذلك: 

أســــــــــلوب التعامــــــــــل مــــــــــع جرميــــــــــة اســــــــــتخدام الســــــــــالح  -1
الكيميــاوي؛ وال عالقــة لــذلك بقــانون دويل أو هنــج ســلمي، إمنــا هــو 
نتيجـــة إرادة سياســـية، وهــــذا مـــا نستخلصـــه ممــــا يقولـــه أوابمـــا نفســــه 

يف سورية"، وما يقوله عدد مـن مستشـاريه املقـربني بصيغة "اإلخفاق 
 . (2)حوله مبا يف ذلك عدم األخذ مبا يتوافقون عليه ويطالبون به

ه وى عليـعقد اتفاق "امللـف النـووي اإليـراين" مـع مـا انطـ -2
 رية.ية سو من توفري التمويل ملزيد من التدخل العنيف يف مسار قض

ة دون وصـول أسـلحة الضغوط األمريكية إقليميا للحيلول -3
 دفاعية فاعلة ورادعة للفصائل املقاتلة ضد النظام األسدي وحلفائه. 

                                                           

 انظر اآليت:  (2)
قع عنب "أوابما يروي كيف فشل بسياسته يف سورية: املأساة تؤملين"، مو  -

، متاح على الرابط التايل: 2020نوفمرب  18بلدي، 
https://bit.ly/3ghNwCf  

مستشار سابق ألوابما: الرئيس مل يكن لديه رغبة حقيقية إبسقاط  " -
، متاح عرب الرابط 2015أكتوبر  29موقع عنب بلدي،   األسد"،
 /87t9vk3https://bit.lyالتايل: 

https://bit.ly/3ghNwCf
https://bit.ly/3vk9t87
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ورية سالدعم األمريكي مليليشيات "مشبوهة" مشال شرق  -4
وربــــط ذلــــك خبطــــر "داعــــش"، واســــتمرار دعمهــــا بعــــد تقلــــص ذلــــك 

 اخلطر. 

ية" عقد تفامهات ثنائيـة مـع الطـرف الروسـي حـول "سـور  -5
  توتر العالقات مع تركيا. مقابل التصعيد يف

ــــة مــــن سياســــات رئيســــني أمــــريكيني  ــــاوين الســــابقة كأمثل العن
متعاقبني، دميقراطي ومجهوري، تعزز القول إن التعامـل األمريكـي مـع 
امللف السوري انطلق من مقتضيات "ثوابت اسرتاتيجية" وكان القرار 

مــا مــن البدايــة جتنــب العمــل علــى دعــم ثــورة "إســقاط النظــام"، وهــذا 
علنت صياغته "السياسية" رمسيا، ولكن يف مرحلة متأخرة مـن عهـد أُ 

 ؛م(، علـى لسـان مبعوثـه الرمسـي جـيمس جيفـري2018أوابما )سنة 
واشنطن "ال تسعى ألي شكل من أشكال تغيـري النظـام"، ): إذ قال

بل تستهدف "تغيري سلوك هذا النظام إزاء شعبه ابلدرجة األوىل، مث 
 . (3)جتاه جريانه"(

ميــا" النظــر عــن التعلــيالت "سياســيا وإعال وبغــضِّ -مــن هنــا 
عام ار اليصبح األقرب إىل حتديد اإلط -مبتطلبات مكافحة "داعش"

 يف هذا البحث عن املتغريات الغربية اجلديدة، هو: 

ة جــة ثــور مل يشــهد التعامــل األمريكــي مــع "امللــف الســوري" نتي
ســلوب منــا يف أا يف جــوهر السياســات واملمارســات وإم جديــدً 2011

 الطرح والتعليل.

مـــع ثبـــوت انتقــــال الســـلطة إىل جـــو ابيــــدن وقبيـــل اســــتالمها 
مســـــــتقبل السياســـــــات  "جســــــور للدراســـــــات"ا، اســـــــتقرأ مركـــــــز رمسياــــــ

األمريكيــة جتــاه ســورية يف تقريــر بصــيغة "تقــدير موقــف"، فــأوجز فيــه 
عناصـــــر حمـــــددات هـــــذه السياســـــة يف مخســـــة بنـــــود، كمـــــا اســـــتعرض 

الكربى لسياسات أوابما وترامب قبل ابيـدن لـيخلص توصيف املعامل 
)رغـــم أتكيـــد ترامـــب منـــذ توليـــه الرائســـة علـــى اخـــتالف إىل القـــول: 

                                                           

"املبعوث األمريكي إىل سورية: هدفنا ليس تغيري النظام، بل تغيري سلوكه"، موقع  (3) 
، متاح عرب الرابط التايل: 2018نوفمرب  23روسيا اليوم،  

https://cutt.us/sCQ3M  

سياسته اخلارجية عن سياسة سلفه أوابمـا، إال أنـه تالقـى معـه يف أن 
. (4)حمصــلة سياســته جتــاه ســورية كانــت تصــّب لصــاحل إيــران وروســيا(

ريــر حملــددات السياســة األمريكيــة أمــا البنــود اخلمســة الــيت يصــنفها التق
 جتاه امللف السوري، فهي:

 ( إرث السياسة األمريكية يف الشرق األوسط 1)

 السياسة األمريكية جتاه إيران  (2)

 يكي (مكافحة اإلرهاب ومربرات الوجود العسكري األمر 3)

 (العالقة مع تركيا 4)

 العالقة مع روسيا. (5)

ث موضــــوع هــــذا البحــــ هــــذا ممــــا يعطــــي املنطلــــق املطــــروح يف
 صياغة أدّق ابلقول: 

 وري ملمــا دام املضــمون السياســي يف التعامــل مــع امللــف الســ
 ميقراطيني( الديتبدل جوهراي نتيجة انتقال السلطة من أوابما )وابيدن

اي ن جــوهر يتبـدل ذلـك املضـمو إىل ترامـب اجلمهـوري، فهـل يُتوقــع أن 
 عرب انتقال السلطة من ترامب إىل ابيدن؟

ء يف التوقعات مـن جـو ابيـدن جتـاه امللـف السـوري، جـاحول 
 خالصة التقرير املذكور: 

)مــن املــرجح أن يتميــز الــرئيس ابيــدن عــن أوابمــا بكونــه أكثــر 
حســما يف اختــاذ القــرارات جتــاه امللــف الســوري، وعــن ترامــب بكونــه 
ن يعمـــد ٕاىل اســـتخدام األدوات  أكثـــر اهتمامـــا ابمللـــف. كمـــا يـــرجح اخ

جــــل الدبلوماســــية و  االقتصــــادية للضــــغط علــــى النظــــام وروســــيا مــــن اخ
 . (5)التوصل ٕاىل حل سياسي متوازن(

مــــن الناحيـــــة الفعليـــــة مل يتحقـــــق خـــــالل الشـــــهور األوىل بعـــــد 
استالم منصب الرائسة شيء يلفت النظر بصدد أسـلوب احلسـم وال 

                                                           

األمريكية جتاه سورية يف عهد ابيدن"، تقدير موقف، موقع مركز "السياسات  (4)
م، إسطنبول/تركيا ، متاح عرب الرابط التايل: 2020ديسمرب  22جسور للدراسات، 

https://bit.ly/3cfbBr2  
 املرجع السابق.  (5)

https://cutt.us/sCQ3M
https://bit.ly/3cfbBr2
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اإلغاث      ة بصـــــدد الضـــــغوط، ابســــــتثناء مـــــا يتعلـــــق بــــــبعض جوانـــــب "
أيـــــــن  -الحقـــــــا يف مطلـــــــع فقـــــــرة "رابعـــــــا"، كمـــــــا ســـــــريد اإلنس       انية
 املتغريات؟".

ـــــــف  ـــــــدن خل ـــــــوايت ابي ـــــــف الســـــــوري يف أول ـــــــوارى املل لقـــــــد ت
 ة: لشائكأبرزها بعد القضااي الداخلية ا ؛اهتمامات أخرى عديدة

ين  ميـــادتـــرميم مـــا اهـــرتأ مـــن املكانـــة األمريكيـــة دوليـــا يف -1
ــــاملنــــاخ والبيئــــة واحلــــد مــــن التســــلح وغريهــــا، وقــــد بــــدأ الع لك ذمــــل ل

، لســورياخبطـوات عمليـة؛ ومجيـع ذلــك بعيـد عـن التــأثري علـى امللـف 
ــــدفاع عــــن حقــــوق اإلنســــان  ــــة بشــــأن ال ــــة األمريكي  القــــيمو أمــــا املكان

ق يتعلـــ ال ســـيما مـــا-الدميقراطيـــة، فلـــم تشـــهد مبـــدئيا خطـــوة عمليـــة 
  يدن.ابلتأكيد مصداقية احلديث عنها من جانب  -ابمللف السوري

 و هدفوه ؛حالف األمريكي األورويبإعادة الثقة يف الت -2
دىن أحيتــاج جلهــود مضــاعفة، ويشــهد علــى ذلــك االضــطرار إىل حــد 

 توافق علىدم الاملناخ العاملي، وع :منها ؛من التوافق على عدة قضااي
لفحــــم بعضـــها مثـــل حتديـــد اتريــــخ هنـــائي وملـــزم للتخلــــي عـــن وقـــود ا

مللــف امـع  يباحلجـري؛ أمـا احتمـال التوافــق علـى توحيـد التعامــل الغـر 
لحية املصــ الخــتالف املعطيــات ؛الســوري، فيبقــى حتقيقــه بعيــد املنــال

ثيــة )ثال األمريكــي :و"اجليوسياســية" علــى هــذا الصــعيد بــني الطــرفني
األوىل  لدرجةاسورية / إيران / قضية فلسطني( واألورويب )اللجوء يف 

يف  ســواه الرهــاب مــن اإلســالم / غلبــة العامــل االقتصــادي علــى مــا /
 ناعة القرار(.ص

ـــدور الصـــيين علـــى ســـاح الســـعي لوضـــع حـــدٍّ  -3 ـــامي ال ة لتن
ي ومـــــن ذلـــــك توســـــيع نطـــــاق الوجـــــود العســـــكر  ؛العالقـــــات الدوليـــــة

ق ملنــــــاطاواالقتصـــــادي والسياســــــي للـــــوالايت املتحــــــدة األمريكيـــــة يف 
ام رجـح انعـدا األاإلقليمية والدولية، البحرية والربية، حول الصـني؛ إمنـ

وضــع معلــى مســار احلــدث الســوري، أو اقتصــار أتثــري ذلــك مباشــرة 
 دية. التأثري على إحدى أوراق املساومات السياسية واالقتصا

لتنـــامي الـــدور الروســـي علـــى ســـاحة  الســـعي لوضـــع حـــدٍّ  -4
ومـــن ذلـــك التحـــرك املباشـــر يف أزمـــة أوكرانيـــا مـــع  ؛العالقـــات الدوليـــة

أن  ويســـتبعد-روســـيا، والتوجـــه لتدشـــني مـــا يشـــبه التحـــالف الغـــريب 
وقد بـدأ السـعي لـذلك  ،ضد روسيا )والصني( -يكون متينا وراسخا

م( وقمـة حلــف 2021/  6/  13-11علـى مســتوى قمـة الســبعة )
" م(؛ وقـــد أيخــذ هــذا "التحـــركُ 2021/  6/  14مشــال األطلســي )

( صياغات جديدة للمعـادالت الثنائيـة مـع موسـكو )متأخرٍ  يف وقتٍ 
ر مـــا حـــدث أكثـــر مـــن مـــرة فيمـــا يتعلـــق ابمللـــف الســـوري، علـــى غـــرا

 خالل عشرة سنوات مضت على اندالع الثورة الشعبية. 

ع ميراين التعامل بشكل سريع نسبيا مع امللف النووي اإل -5
 يـــة مـــعينطلـــق مـــن اســـرتاتيجية أمريكيـــة اندماج وجـــود عنصـــر مضـــادّ 

رأ مــن دأ يطــبــالنظــر هنــا عمــا  املشــروع الصــهيوين إقليميــا، هــذا بغــضِّ 
ن رغـــم أادالت هـــذه االســـرتاتيجية االندماجيـــة؛ و خلـــل جزئـــي يف معـــ

لـيس مـن م و 2021املتغريات الطارئة هنا كانـت نتيجـة أحـداث غـزة 
ن تـؤثر أتبعد منطلق تغيرٍي ما يف التعامل مـع امللـف السـوري، فـال يسـ

 عليه يف وقت الحق.

 هنا ينبغي طرح سؤال إضايف يف هذا البحث: 

ط التســــليم بـــــرب م يف ســــورية2011مبنظــــور ثـــــورة  هــــل يصــــحُّ 
، مريكـيأمستقبل احلدث السـوري مبـا "حيتمـل" أن جيـده مـن اهتمـام 

و انهيـــك عـــن غـــريب مشـــرتك، يف نطـــاق قضـــااي وملفـــات أخـــرى، وهـــ
 اهتمام ما زال جمهول املضمون واحلجم واالجتاه؟

 :تقلب االهتمامات الدولية -ااثنيً 

علـى ضــوء مــا ســبق نرصــد حتــول االهتمــام األكــرب، األمريكــي 
غـــريب عمومــــا، حنـــو "الشــــرق األقصـــى" كمــــا يســـّمى، وإن تبــــدلت وال

أساليب التعامل مع األحداث والتطورات هناك ابملقارنة مـع مـا كـان 
يف املاضــي. أمــا يف "الشــرق األوســط" )كمــا ُيســمى أمريكيــا.. بينمــا 
يســـمى "األدىن" أوروبيـــا نتيجـــة اخـــتالف "اصـــطالحي جيوسياســـي" 

 األكــــرب مــــن نصــــيب التعامــــل مــــع فاالهتمــــام الــــدويل ،بــــني الطــــرفني(
إيران، انطالقا من حرص مجيع القوى الدولية األساسية على احليلولة 
دون تســلح إيــران نــوواي، يف إطــار سياســات توافقيــة علــى "احتكــار" 
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هــــذا التســــلح ضــــمن مــــا يســــمى النــــادي النــــووي، ومــــا ينســــجم مــــع 
 معادالته العسكرية. 

بلـــغ انيـــا، حيـــث تكـــذلك نرصـــد ازدايد االهتمـــام بقضـــية أوكر 
تنبـــأ للـــني يالروســـي مـــا جيعـــل كثـــريا مـــن احمل -درجـــة التصـــعيد الغـــريب 

ت بعــــــودة مــــــا يشــــــبه "احلــــــرب البــــــاردة" بــــــل حــــــىت انــــــدالع مواجهــــــا
 صـــيغة "ســـاخنة"، أمـــا العالقـــات مـــع الصـــني فتكـــاد املنافســـة تتخـــذ
ن بـري مـك"حـرب" اقتصـادية مـع اسـتفزازات عسـكرية. إمنـا يبقـى قـدر  

تبادلة، ميوية ية اجلامعة بني املشرتكات وفق مصاحل حالعالقات الدول
 مع وجود خالفات مصلحية أيضا. 

ــــد البحــــث مــــن وراء هــــذا املشــــهد الــــدويل عــــن موقــــع مــــا  عن
م 2021للملف السوري، يسري يف وصف الشـهور األوىل مـن عـام 

علـى خلفيــة سياســة ابيــدن، مــا يقـول بــه الكاتــب الصــحفي الســوري 
شـــــهاده بكـــــالم أحـــــد الدبلوماســـــيني حممـــــد شـــــيخ يوســـــف، بعـــــد است

أمريكــا لــديها مقاربــة خمتلفــة متامــا، وهــي غــري مســتعجلة األمــريكيني: )
علــــى عكــــس الســــوريني أنفســــهم، ودول املنطقــــة واإلقلــــيم... ابيــــدن 
الــذي مل تظهــر لديــه أي سياســة واضـــحة حيــال ســوراي... رمبــا يـــرتك 

أو موضـــــوع احلـــــل الســـــوري أو أي مقاربـــــة لســـــنوات حكمـــــه الثالثـــــة 
 .(6)(الرابعة

إمنا بـدأ يظهـر مـا ميكـن أن ميـس امللـف السـوري مباشـرة أثنـاء 
مفاوضــــات جتديــــد "اتفــــاق امللــــف النــــووي" اإليــــراين، بــــل بــــدأ ذلــــك 
ابلفعـل مــن خــالل رفــع بعــض مـا يوصــف ابلعقــوابت، وهــو مــا جيــدد 
قـدرة إيـران التمويليــة ألدوارهـا اإلقليميــة ال سـيما يف ســورية، كمـا بــدأ 

عرب دعم ما يوصـف ابلتيـار  -كرد فعل غري مقصود-ك انعكاس ذل
م، ممـا يعـزز التوجـه إىل 2021املتشدد يف انتخاابت الرائسة اإليرانية 

مزيد من التصعيد يف فرض الوجود اإليراين املهيمن يف الواقع السوري 
اجتماعيــا و"دميوغرافيــا"، واقتصــاداي، وأمنيــا. وال يُنتظــر أن  :الـداخلي

                                                           

ل الزمين األمريكي"، موقع قناة حممد شيخ يوسف، "احلل يف سورية وفق اجلدو  (6)
، متاح عرب الرابط التايل:  2021مايو  24 -"تلفزيون سورية" الفضائية 

https://bit.ly/2Sb3LYB  

جتاه إجيايب ما، عندما تظهر آاثر أخـرى أبعـد مـدى ختتلف الصورة اب
 مما يُطرح علنا يف سياق جتديد "اتفاق امللف النووي" اإليراين.

ور اين، فـــوقـــد أاثر التحـــرك األمريكـــي الســـريع يف امللـــف اإليـــر 
ا؛ عمومـ استالم ابيدن للسـلطة، شـكوكا عميقـة يف أوسـاط السـوريني

حلـــــول  راء ســـــتار، ومــــنإيرانيــــة و  -توّجســــا مـــــن تفامهــــات أمريكيـــــة 
لكن و فسه، وسطية يف ميادين ال تشملها النصوص الرمسية لالتفاق ن
 جانــب إىل-مل ينقطــع طرحهــا يف عهــد ابيــدن وعهــد ســلفه، وأبرزهــا 

 ان توجيهـاإبيـر  أنشطة امليليشـيات املرتبطـة -الصواريخ البعيدة املدى،
رية، وهـــــي ذات عالقـــــة مباشـــــرة ابلوضـــــع يف ســـــو  ؛وتســـــليحا ومتـــــويال

ولبنــان  لعــراقاابإلضــافة إىل أتثريهــا علــى الســاحة العربيــة عمومــا عــرب 
 واليمن. 

بعــــض املنظمــــات الــــيت متثــــل قطاعــــا مهمــــا مــــن ذوي األصــــل 
الســوري يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة تعــرب عــن تلــك الشــكوك أو 

منظمـــــــة إىل الرائســـــــة  12املخـــــــاوف، كمـــــــا جـــــــاء يف بيـــــــان وجهتـــــــه 
ية كــان أوهلــا حتــت عنــوان: "عــدم بيــع األمريكيــة بعــدة مطالــب أساســ

ســورية إليــران"، وفــق مــا ذكـــره بســام بربنــدي، الدبلوماســي الســـوري 
ســـــابقا وحمـــــرر مقـــــاالت عـــــامود "مـــــن زاويـــــة أخـــــرى" يف موقـــــع قنـــــاة 

 . (7)احلرة

 :تناقضات السياسة واملمارسة -ااثلثً 

ــــــدة أبقــــــالم بعــــــض  ــــــيالت ورؤى استشــــــرافية عدي ُنشــــــرت حتل
ل الغريب عموما واألمريكـي ختصيصـا مـع امللـف السوريني حول التعام

السوري، ومنها ما ينتظر متغريات إجيابيـة جديـدة وكبـرية، وقـد يصـح 
القــــــول أبن فيهــــــا قســــــطا مــــــن التفــــــاؤل حتــــــت أتثــــــري صــــــياغة بعــــــض 
التصرحيات الرمسية، واختاذ بعض اخلطوات احلقوقيـة / اجلنائيـة خـالل 

ثـــري مـــن املواقـــف م. ولكـــن مـــدلول ك2021األشـــهر األوىل مـــن عـــام 

                                                           

منظمة  12بسام بربندي للحدث: حول تقدمي  -الدبلوماسي السوري السابق   (7)
، 2021مارس  28، يوم youtubeة ابيدن، موقع سورية يف أمريكا رسالة إلدار 

  https://cutt.us/kCFklمتاح عرب الرابط التايل: 

https://bit.ly/2Sb3LYB
https://cutt.us/kCFkl
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الرمسية الغربية يضـمحل نتيجـة التنـاقض مـع مـدلول خطـوات عمليـة؛ 
 ومن ذلك على سبيل املثال:

الضــــــــــوء األخضــــــــــر األمريكــــــــــي أو الغــــــــــريب، أو غيــــــــــاب  -1
االعرتاض اجلاّد على األقل، جتاه خطوات جديدة حنو االنفتاح رمسيا 

، وهـو من جانب دول عربية عديدة، على النظام األسدي يف سـورية
ما ظهر للعيان أثناء جولـة وزيـر اخلارجيـة الروسـي أندريـه الفـروف يف 

 .(8)م2021املنطقة العربية يف آذار / مارس 

املشاركة الغربية والعربية يف صدور "قرار ابإلمجاع" مطلـع  -2
م، مّكن من وصول النظام السوري إىل عضوية اجمللـس 2021يونيو 

ة يف منظمـة الصـحة العامليـة، وهـذا التنفيـذي، أعلـى األجهـزة التنفيذيـ
رغم ما كان على امتداد سنوات عديدة من إداانت كالمية من دول 
ومنظمات غربية الستهداف املستشفيات واملراكز الصحية والعـاملني 
يف القطاع الصحي ابلقصف، واستمرار ذلك القصف وإدانته كالميا 

تضــاعف حجــم إىل مــا بعــد صــدور القــرار املــذكور. ويف هــذا املثــال ي
التنــاقض بـــني األقــوال الرمسيـــة واخلطـــوات العمليــة يف حقيقـــة أن هـــذه 
العضــوية ميثلهــا "حســن الغبــاش"، وزيــر الصــحة يف النظــام األســدي، 
والـــوارد امســـه يف قـــوائم "عقـــوابت" االحتـــاد األورويب واململكـــة املتحـــدة 

م، وقـــد أدى ذلــــك إىل تعبـــري كثـــري مـــن الناشــــطني 2020منـــذ عـــام 
ــــــــورة عــــــــن ردود فعــــــــل غاضــــــــبة عــــــــرب وســــــــائل التواصــــــــل لصــــــــاحل ال ث

 . (9)االجتماعي

يســـري التنـــاقض أيضـــا علـــى مـــا يتعلـــق جبولـــة أخـــرى ممـــا  -3
م، 2021يســّمى "انتخــاابت الرائســة" يف ســورية أواخــر أاير / مــايو 

                                                           

 30دول تنادي بعودة النظام إىل اجلامعة العربية، موقع "عنب بلدي"، بتاريخ 6  (8)
   https://bit.ly/35kLRFz، متاح على الرابط التايل: 2021مارس 

 انظر اآليت:  (9)
"انتخاب سوراي لعضوية اجمللس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية"، موقع  -

، متاح على الرابط التايل: 2021مايو  28قناة "العامل" الفضائية، بتاريخ 
https://bit.ly/3v2Gp4Y  

ومن األمثلة على ردود األفعال: "منظمة الصحة العاملّية تكافئ النظام  -
 2"، بتاريخ Syriauntoldالسوري على جرائمه"، موقع "

  https://bit.ly/3im5l4I، متاح على الرابط التايل: 2021يونيو

الـــوالايت املتحـــدة األمريكيـــة -فقـــد اســـتبقتها جمموعـــة الـــدول الغربيـــة 
ببيان وزاري مشـرتك يـدعو  -لكة املتحدةوفرنسا وأملانيا وإيطاليا واملم

إىل )مقاطعة( تلك االنتخـاابت الـيت )لـن تـؤدي إىل أي تطبيـع دويل 
ذلـك أن )أي مسـار سياسـي يتطلّـب مشـاركة كـل  ؛للنظام السـوري(

الســوريني، وال ســـيما... يف الشــتات والنـــازحون، لضــمان إمســـاع كـــل 
س مـــــن األصـــــوات(؛ ولكـــــن مّكنـــــت فرنســـــا ســـــفارة النظـــــام يف ابريـــــ

، وهـذا رغـم توقيعهـا علـى البيـان املـذكور املشاركة يف إجـراء التصـويت
لـــدى األمـــم املتحـــدة، نيقـــوال دي ريفيـــري، أبن ورغـــم تصـــريح ســـفريها 

ــــزم النظــــام  ــــيت يعت ــــن تعــــرتف أبي مشــــروعية لالنتخــــاابت ال بــــالده )ل
وأنـه )مـن دون إدراج السـوريني يف اخلـارج،  إقامتهـا هنايـة أاير/ مـايو(

نتخـاابت "سـتنظّم حتـت رقابـة النظـام فقـط، مـن دون إشـراف فإّن اال
، الــــــذي مت 2254دويل" علــــــى النحــــــو املنصــــــوص عليــــــه يف القــــــرار 

، (10)م2015اعتمـــــاده ابإلمجـــــاع يف جملـــــس األمـــــن الـــــدويل يف عـــــام 
 وشبيه ذلك ما صنعته عدة دول عربية مثل ُعمان واإلمارات.

ـــدول األعضـــاء يف االحتـــاد ا -4 ألورويب ولـــئن شـــهد بعـــض ال
حترك أجهزة قضائية فيها للنظر يف قضااي املشاركة يف ارتكـاب جـرائم 

، (11)حربيــــة وجــــرائم ضــــد اإلنســــانية يف ســــورية، مثــــل أملانيــــا وهولنــــدا

                                                           

 ملزيد من التفاصيل يف: (10)
جملس األمن لالنتخاابت الرائسية السورية"، موقع  "رفض غريب يف -

م، متاح على الرابط التايل: 2021مايو  20"دويتشه فيلي" ، بتاريخ
https://bit.ly/3vVvxXK 

"على ماذا استندت أملانيا يف منع تصويت السوريني يف سفارة بالدهم؟"  -
م، متاح على الرابط التايل: 2021مايو 20موقع "دويتشه فيلي"، 

https://bit.ly/34N9kiJ  
 :انظر (11)

م، متاح عرب الرابط التايل: 2020تقرير منظمة العفو الدولية عن سورية  -
https://cutt.us/S8vkI  

طوة اهلولندية بوجه سوراي: مسار جديد للعدالة"، موقع ملنظمة بلقيس جراح، "اخل -
م، متاح على الرابط التايل:  2020سبتمرب 22هيومان رايتس واتش، بتاريخ 

https://cutt.us/nImW1  
ري"، وسام سليم، "كندا وهولندا تعلنان عن خطوات مشرتكة حملاسبة النظام السو  -

م، متاح عرب الرابط التايل: 2021مارس  13موقع العريب اجلديد، بتاريخ 
https://cutt.us/pFdQE  

https://bit.ly/35kLRFz
https://bit.ly/3v2Gp4Y
https://bit.ly/3im5l4I
https://bit.ly/3vVvxXK
https://bit.ly/34N9kiJ
https://cutt.us/S8vkI
https://cutt.us/nImW1
https://cutt.us/pFdQE
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، عرب ترحيل فيقابل ذلك حترك دول أخرى كالدامنارك يف اجتاه مضادّ 
"الجئــــني ســــوريني" عنهــــا بــــدعوى أن دمشــــق ومــــا حوهلــــا أصــــبحت 

 .(12)وميكن العودة إليها "منطقة آمنة"

 أين "املتغريات"؟ -ارابعً 

 ضغوط على الدور الرتكي يف امللف السوري: -1

ابيدن اتبع سياسات ترامب وأوابما من قبل من املتغريات أن 
وزاد عليها، على صعيد زايدة الضغوط على تركيا اليت أصبحت شبه 

ي يف ســـورية منفـــردة دوليـــا وإقليميـــا يف محـــل أعبـــاء دعـــم املســـار الثـــور 
وإغاثــة املشــردين. وقــد ظهــرت سياســة ابيــدن هــذه رمــزاي يف املوقــف 
مــــن األحــــداث مــــع األرمــــن يف أواخــــر احلقبــــة العثمانيــــة أو مــــا مســــي 
"الرجــل املــريض" آنــذاك، كمــا ظهــرت بصــورة عمليــة أبعــد أتثــريا عــرب 
مضـاعفة الــدعم العلـين سياســيا وابألســلحة مليليشـيات "قــوات ســورية 

، أو اجلنــــاح العســــكري لوحــــدات محايــــة الشــــعب، الــــيت الدميقراطيــــة"
يـرجح ارتباطهـا حبـزب العمـال الكردسـتاين، ومـن املعـروف أهنـا طــرف 
يف نزاع عسكري مع تركيا وقوات "اجليش احلر السوري" املتعاون مع 
تركيــــا يف الشــــمال الســــوري. وقــــد بــــرز حجــــم االهتمــــام الفــــوري مــــن 

تـــه، مــن خـــالل مســـتوى جانــب ابيـــدن بــدعم تلـــك امليليشــيات وزايد
الوفـــود الـــيت أرســـل هبـــا لسلســـلة اجتماعـــات مـــع قائـــد تلـــك القـــوات 

مســـــاعد وزيـــــر "مظلـــــوم عبـــــدي"، وكـــــان مـــــن قيـــــادات تلـــــك الوفـــــود 
اخلارجية األمريكي جـوي هـود، ومـديرة جملـس األمـن القـومي لسـورية 

                                                                                               

سورية يف ات الخابر "احلرب يف سوراي: القضاء األملاين يدين ضابطا سابقا يف امل -
م، متاح عرب 2021ير فربا 24ريخ جرائم ضد اإلنسانية"، موقع يب يب سي ابلعربية، بتا

 الرابط التايل:  
 https://bbc.in/3ckUP9Y 
أدراين موراي، "الالجئون السوريون على مفرتق طرق يف الدامنارك"، موقع يب يب  (12)

م،  متاح عرب الرابط التايل: 2021مايو  20سي ابلعربية، بتاريخ 
https://bbc.in/3gcehqv  

والعراق يف البيت األبيض، زهرة يب، وقائـد القـوات األمريكيـة املركزيـة 
 .(13)نطقة اجلنرال كينيث ماكينزييف امل

أمــــا امللــــف الســــوري عمومــــا فهــــو يف "قلــــب احملــــاداثت" بــــني 
ابيـدن وٕاردوجــان حســب حمطــة التلفــزة الرتكيــة شــبه الرمسيــة، يت آر يت 

م، ولكـــن تفصـــل املقالـــة املنشـــور 2021/  6/  14ابلعربيـــة يـــوم  -
 - هبذا الصدد حول القضااي الشائكة األخرى )صفقة الصواريخ إس

، ومشكلة امليليشيات( وال جتد ما تنشره 35 -وطائرات إف  400
 . (14)بشأن امللف السوري

م( 2021/  6/  14ليس منتظرا ساعة كتابة هذه السطور )
 و قمـةأذه القمـة هبـالتوصـل إىل نتـائج واضـحة حـول الشـأن السـوري 

ادة، جــابيــدن مــع بــوتني، فلــو كــان الشــأن الســوري مطروحــا بصــورة 
بقـى . ويا أطول مـن فـرتة اإلعـدادات الـيت سـبقت القمتـنيلتطلب زمن

 حـــــة يفالـــــتكهن أبن بعـــــض النقـــــاط املتعلقـــــة ابملســـــار الســـــوري مطرو 
توى الوقت احلاضر من ابب جّس النبض بشكل متبادل، ودون مسـ

   التوافق على صيغة مشرتكة.

يسري هذا أيضا على حماولة جتديد التواصل الرتكي األمريكي 
نة" يف شريط أرضي على احلدود السورية مع تركيا، بشأن "منطقة آم

وهو إن حتقق افرتاضـا ال يزيـل اخلالفـات األخـرى الراهنـة، إمنـا يتوافـق 
مــع سياســة الضــغوط األمريكيــة اجلديــدة جتــاه روســيا، وينطــوي علــى 
إضعاف مسارات إستاان وسوتشي مبشـاركة روسـيا وتركيـا، كمـا يشـري 

ي بـــــــني وزيـــــــري الـــــــدفاع الرتكـــــــي التحليـــــــل املبـــــــدئي لالتصـــــــال اهلـــــــاتف
 .(15) م2021/  6/  11واألمريكي يوم 

                                                           

"وفود سياسية وعسكرية أمريكية إىل شرق سورية.. ما وراءها؟، " موقع  (13)
م،  متاح عرب الرابط التايل: 2021مايو  23"السورية نت" ، 

https://bit.ly/3wWgLzV  
 -يت  -آر  -حمطة يت  "ما اخلطوط العريضة يف لقاء أردوغان وابيدن املرتقب"، (14)

م ، متاح عرب الرابط التايل: 2021يونيو 14عريب، بتاريخ 
https://bit.ly/3wpP3vw  

"وحدة التحليل والتفكري يف مركز جسور للدراسات"، حتت اجملهر: تركيا تبحث  (15)
م ، متاح عرب 2021يونيو 13، بتاريخ فكرة املنطقة اآلمنة مع الوالايت املتحدة جمددا

  https://bit.ly/3zqOUKaالرابط التايل: 

https://bbc.in/3gcehqv
https://bit.ly/3wWgLzV
https://bit.ly/3wpP3vw
https://bit.ly/3zqOUKa
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 : انفذة" اإلغاثة اإلنسانية" -2

"امللــف الســـوري" مطــروح ولكـــن هامشـــيا يف قمــة ابيـــدن مـــع 
الــــرئيس الروســــي فالدميــــري بــــوتني أيضــــا، فالصــــدارة خمصصــــة مللفــــات 
أخــرى وفــق مــا نوهــت إليــه التحضــريات املســبقة، أمــا امللــف الســوري 

يأخــــذ مكانــــه املعلــــن مــــرارا عــــرب تركيــــز املســــؤولني األمــــريكيني علــــى ف
جانــب "اإلغاثــة اإلنســانية". وال يســتهان أبمهيتهــا ولكــن دون تقــدمي 
"تنـازالت" مثنــا هلـا، بينمــا هـي واجبــة مـن فــوق كـل خــالف، وفـق مــا 
يــــــنص عليــــــه القــــــانون اإلنســــــاين الــــــدويل. لقــــــد أصــــــبحت "اإلغاثــــــة 

ون مــع امللــف الســوري، بــل أصــبح جمــرد اإلنســانية" يف تعامــل واشــنط
)النافذة الـيت تطـل التمكني من فتح معابر خاصة مبساعدات أممية.. 

وفق تعبري الكاتب الصـحفي  منها إدارة ابيدن على املسرح السوري(
إبــــراهيم محيــــدي، وذلــــك مــــن بــــني أربعــــة جمــــاالت حــــددها للسياســــة 

 . (16)األمريكية 

 جتميد إجراءات سابقة: -3

رمسيـة   حتركات غربيـة فاعلـة تتجـاوز حـدود تصـرحياتمل تظهر 
ــــة أساســــية، مثــــل القــــرار رقــــم   2254كالميــــة، بصــــدد قــــرارات دولي

نتقال أن االالصادر عن جملس األمن الدويل، وهو الوحيد املتبقي بش
ب ي أقــر ابمللـف السـوري مـن الوضــع الـراهن حنـو تغيــري سياسـي حقيقـ

 شعبية. إىل أهداف الثورة ال -ولو بدرجة حمدودة-

على النقيض من ذلك قدمت واشنطون "مثـن" تليـني املوقـف 
الروســــي بشــــأن فــــتح املعــــابر، تســــهيالت عديــــدة جتــــاه "النظــــام" يف 

                                                           

العناصر األربعة الواضحة يف سياسة إدارة ابيدن حسب رؤية الكاتب إبراهيم  (16)
محيدي هي: البقاء العسكري يف شرق الفرات، واستمرار الضغط يف ملف السالح 

، ومساٍع دبلوماسية ملنع 2254كيماوي، ودعم خطايب لتنفيذ قرار جملس األمن ال
 :مع حكومة األسد. ولكن مللف املساعدات اإلنسانية األولوية. انظر« التطبيع»

إبراهيم محيدي، "قمة بوتني ـ ابيدن... وإغاثة السوريني"، جريدة الشرق  -
التايل: م،  متاح عرب الرابط 2021يونيو  4األوسط، بتاريخ 

https://bit.ly/3uOeaqf  

سورية، عالوة على ما يتجاوز قطـاع اإلغاثـة مثـل عـدم متابعـة تقنـني 
 . (17)مزيد من "العقوابت" اعتمادا على ما عرف بقانون قيصر

فلـــو  د "أتجيـــل" حتـــرك فاعـــل،ال يقتصـــر األمـــر هنـــا علـــى جمـــر 
كنــا ممديــدة تـوافرت اإلرادة السياســية لكـان اإلقــدام علــى مبـادرات ج

لقـــا يف مواكبـــة عـــدة مناســـبات موضـــوعية كـــان ميكـــن أن تؤخـــذ منط
 للتحرك، منها: 

 ما صدرو مرور عشرة أعوام على اندالع الثورة الشعبية،  -1
ني عتقلــــــمــــــن تقــــــارير سياســــــية وإعالميــــــة )مرعبــــــة( حــــــول أوضــــــاع امل
 ئم ضــدواملشــردين وأعــداد الضــحااي ومــا وقــع مــن جــرائم حــرب وجــرا

 اإلنسانية.  

ـــــواتر املواقـــــف الدو  -2 ـــــة، مـــــا مســـــي انتخـــــاابت الرائســـــة وت لي
 عــل مـــعالسياســية واإلعالميــة، بشــأن رفــض مشــروعيتها ورفــض التفا

 نتائجها. 

بطهـا ر جتميد عمل ما يعرف ابللجنة الدسـتورية وتعطيـل  -3
 ية سياسية. بنقلة تغيري 

نفـــردة مواقعيـــا ال يوجـــد حتـــرك إجيـــايب جديـــد بصـــيغة أمريكيـــة 
وط سـة ضـغأوغربية مشرتكة، لطرح مبادرات شـاملة وواضـحة، أو ممار 

رادة ر اإلهادفــــة وفاعلــــة مبــــا يعطــــي املســــار الســــوري حقــــه مبيــــزان حتــــر 
 . م2011الشعبية اليت أطلقت الثورة عام 

 :امللف السوري والتأثري عليه -اخامسً 

علــــى  تتطلــــب إجابــــة الســــؤال عــــن التــــأثري الــــدويل واإلقليمــــي
ي ثري أامللـــف الســـوري توصـــيف "العنـــوان" الـــذي يســـتهدفه هـــذا التـــأ

ألول نصف اطريف "الصراع" يف هذا امللف. ونرصد هبذا الصدد يف ال
 م : 2021من عام 

 

 

                                                           

 املصدر نفسه.  (17)

https://bit.ly/3uOeaqf
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 ثورة شعبية على انر هادئة دون جناح سياسي -1

 ت إليـهعـدام الـوزن" الـذي وصـليعتـرب الوضـع الـراهن وضـع "ان
 يفعبية تشكيالت تنظيمية كانت قد نشـأت بعـد انطـالق الثـورة الشـ

 ذلك،بـــا ســـورية، وســـبق تبـــديلها وحتجيمهـــا، كمـــا ســـامهت هـــي ذاتياـــ
ري لقوى السو  حىت توارت األمساء الكبرية كاجمللس الوطين واالئتالف

ديلــة بضــية و الثــورة واملعارضــة، وراء تشــكيل جلــان وهيئــات ووفــود تفا
ــــزال ا، ملســــارات جنيــــف وآســــتانه وغريمهــــا، مث اخعنهــــا واقعياــــ لــــك تت

 ا علـىالتشكيالت من حيث التسمية والوظيفة، حىت اقتصرت مـؤخر 
 "اللجنة الدستورية". 

مـن  ليميـة،وارتبطت التشكيالت املعنيـة إبرادة قـوى دوليـة وإق
 افقــــدهالبدايــــة أو الحقــــا، فشــــهدت توجيهــــا مباشــــرا وغــــري مباشــــر أ

  عبية،مــؤهالت موضــوعية ضــرورية لتوصــف جبنــاح سياســي للثــورة الشــ
 كما كان من املفروض أن تكون.

لقــدرة اإن هــذا الطــرف "الثــوري" ال ميلــك يف الوقــت احلاضــر 
يف  ، إالعلــى طــرح رؤى اســرتاتيجية شــاملة أو أهــداف مرحليــة قريبــة

مـــا و أفيـــا، حـــدود مـــا يتلقـــاه مـــن القـــوى الـــيت ارتـــبط هبـــا ارتباطـــا وظي
بل ملســـتقتســـمح بـــه، وال يوجـــد مـــا يشـــري إىل تغيـــري هـــذا الوضـــع يف ا

 املنظور. 

ة، رغــــم ذلــــك ال خمــــرج ابجتــــاه أوضــــاع أفضــــل ملســــتقبل ســــوري
ى ســــوى اعتمــــاد مــــا يوجــــد علــــى ضــــعفه، أو إجيــــاد بــــديل قــــادر علــــ

 "اإلرادة قه منالتعامل مع القوى اإلقليمية والدولية، ولكن مع انطال
بط ن الـــر مــية ثورهتــا"، ومـــن العمــل لتحريرهــا الشــعبية" ومــن "مشــروع

 نفسها. دوليةالقهري ملسار القضية إبرادة تلك القوى اإلقليمية وال

 "نظام" فقد مؤهالته ودوره الوظيفي  -2

ابملقابل أصبحت كلمة "النظام" عنواان لطرف نرصـد تالشـي 
وزن وجوده الذايت والوظيفي على السواء، ضـمن واقـع خضـوعه شـبه 

للسياســــــات الروســــــية واإليرانيــــــة، مــــــع مالحظــــــة أن العالقــــــة املطلــــــق 
اإلقليميـــة لنظـــام األســـد مـــع إيـــران عالقـــة متجـــذرة وقدميـــة، واختـــذت 
منحــى تصــاعداي بــدأ يف الســنة األوىل مــن عمــر الثــورة اإليرانيــة، حــىت 

أصــبحت عالقــة اندماجيــة يف املشــروع اإليــراين، حتــت عنــوان تصــدير 
 ليميا. الثورة مث ممارسة اهليمنة إق

ضعفه يوميكن القول إن التخلي الروسي عن النظام األسدي 
لبقيـة اعلـى  إىل حد كبري، أما التخلي اإليراين عنه فيمكن أن يقضي

 الباقية منه. 

 ي قيمــةابســتثناء هــذه العالقــة االندماجيــة يظهــر أيضــا تالشــ
هيوين ع الصــالـدور الـوظيفي الـذي كـان يؤديــه "النظـام" لصـاحل املشـرو 

لزعرت سنة ام على األقل، ومن حمطاته مذحبة تل 1970ا، منذ إقليمي
، وال لبنــان م، مث املشــاركة يف إخــراج املقاومــة الفلســطينية مــن1976

 وجـــود يغيـــب مـــا ميكـــن وصـــفه ابلتعـــدد الـــوظيفي ابإلشـــارة إىل دعـــم
شـروع ا للممنظمة حزب هللا فيـه، كطـرف ميثـل مشـروعا إيرانيـا منافسـ

 الصهيوين. 

يف  ت عنه أحداث "سـيف القـدس" وتـداعياهتاوكان مما كشف
ن بقــااي مــم أن أطرافــا آخــرين يف املنطقــة أصــبحوا أقــدر 2021مــايو 

ســــــــار "النظــــــــام الســــــــوري" علــــــــى أداء دور مباشــــــــر للتــــــــأثري علــــــــى امل
حة  مصــلالفلســطيين، بغــض النظــر هنــا عــن تقــومي هــذا الــدور مبعــايري

 قضية فلسطني نفسها.

مات النظــــام األســــدي  كمــــا أصــــبح مثــــن االعتمــــاد علــــى خــــد
بعـــد مـــا  كاخلدمـــة االســـتخباراتية، أفـــدح مـــن قيمـــة مـــا يـــتم حتصـــيله،

 ارتكبه خالل عشرة أعوام مرت على الثورة الشعبية.

مما يشري إىل اهرتاء "دور النظام" انتشار تعبري "تعـومي النظـام" 
الذي يعين واقعيا أنه "غارق"، هذا رغم أن حماوالت التعومي مل تنقطع 

م، فأصـــبح التواصـــل 2021يف األشـــهر األوىل مـــن عـــام  وتضـــاعفت
جيري علنا وسرا، عرب اإلعالم وعرب حتركات رمسية، ومن ذلك كمثال 
االنفتاح السعودي على النظام، رغـم مـا ُوصـف بتوضـيحات أعلنـت 
على لسان عبد هللا املعلمي، السـفري السـعودي لـدى األمـم املتحـدة، 

مــــــن جانــــــب النظــــــام  وكانــــــت بصــــــيغة "اشــــــرتاط" خطــــــوات مســــــبقة
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أي االستعداد إلعـادة العالقـات دون تغيـري النظـام نفسـه،   ؛األسدي
 . (18)كما كان يقال يف السنوات املاضية

والتواصل املعلن يشري إىل التمهيد خلطـوات "قريبـة" وقـد مشـل 
ــــزايرات علــــى مســــتوى مســــؤولني أمنيــــني وسياســــيني، علــــى  تبــــادل ال

ان، وهـــو مــــا جتـــاوز يف هــــذه خلفيـــة جتــــدد حمـــاوالت التفــــاهم مـــع إيــــر 
 . (19)األثناء مرحلة "الشكليات والتسريبات"

وتعلــل ذلــك الكاتبــة واحملللــة السياســية، روان الرجولــة، بقوهلــا 
إن ســـورية )إحـــدى الـــدول الـــيت تقـــع حتـــت أتثـــري إيـــران إىل حـــد كبـــري 
مباشــر وغــري مباشــر، ومــا حتــاول فعلــه الــرايض اآلن هــو إعــادة ســوراي 

العربيــة، وفــتح قنــوات مباشــرة مــع دمشــق كخطــوة  إىل جامعــة الــدول
حقيقيـــــة حملاربـــــة أتثـــــري إيـــــران يف ســـــوراي، مـــــن خـــــالل حزمـــــات دعـــــم 

 . (20)اقتصادي وسياسي ورعاية التوصل إىل حل سياسي(

يف امللــف الســوري أو هــو يف حالــة  ال تــزال العقــدة مستعصــية
"مجـــود دبلوماســــي" علـــى حــــد تعبـــري الكاتــــب الســـوري حممــــد شــــيخ 

. وجيـــري التـــأثري اخلـــارجي علـــى امللـــف الســـوري يف نطـــاق (21)يوســـف
عمليـــة معقـــدة، جتمـــع العناصـــر اإلقليميـــة والدوليـــة، وعناصـــر تالقـــي 

                                                           

السعودية وقطر تؤكدان أن ال جمال للتطبيع مع األسد، موقع اخلليج أون الين،   (18)
، متاح عرب الرابط التايل: 2021يونيو  9بتاريخ يوم 

https://bit.ly/3vhAgBO  
"لقاء أمين سعودي ـ سوري يف دمشق.. هل ميهد لتطبيع العالقات؟"، موقع   (19)

، متاح عرب الرابط التايل:  م2021مايو  6قناة "العريب" الفضائية،بتاريخ  
https://bit.ly/3wX07An  

 انظر اآليت:  (20)
بعد تصرحيات الرايض األخرية حول امللف السوري.. ماذا تغري؟ "ميان نعمة"،  -

م ، متاح عرب الرابط التايل: 2021أبريل  5، 21موقع عريب
https://bit.ly/3giA3u8  

 وملزيد من التفاصيل انظر أيضا:  -
- "Matthew Ayton" ،"‘Times have changed’: Saudi 

Arabia-Syria in rapprochement talks يف موقع قناة "
  https://bit.ly/3vg8MfU -م 2021يونيو  8اجلزيرة" ابإلجنليزية، 

حممد شيخ يوسف، مجود دبلوماسي يف امللف السوري، قناة "تلفزيون سوراي"  (21)
الرابط التايل:  م، متاح عرب2021مايو  9الفضائية، بتاريخ  

https://bit.ly/3v4Xr2o  

املصــاحل وتضــارهبا، وإن ظهــرت فيــه أطــراف تتحــرك أكثــر مــن ســواها  
كمــا هــو احلــال مــع إيــران وروســيا، وأخــرى تتفاعــل أو تنتظــر مــا قــد 

واالقتصادية السابقة، كما هو يتحقق عرب تواصل الضغوط السياسية 
 احلال مع معظم الدول الغربية.

يؤكــد ذلــك مــا طرحــه قبيــل "االنتخــاابت" الباحــث اجلـــامعي 
واملدير التنفيـذي للمركـز السـوري للدراسـات السياسـية واالسـرتاتيجية 

)رمبا ستستغل موسكو انتصـار األسـد احلتمـي يف رضوان زايدة بقوله 
ومــــدى جنــــاح ذلــــك  ،ه عربيــــا ودوليــــااالنتخــــاابت... وحتــــاول تســــويق

يعتمــد بشــكل رئيســي علــى متاســك املوقــف األورويب واألمريكــي ضــد 
 . (22)األسد(

يجي" سـجل "املرصـد االسـرتات هـذه االنتخـاابت وبعد إجـرائ
قـال هـا، فيف لنـدن إبشـراف د. بشـري زيـن العابـدين بعـض املواقـف من

ســــــومة احمل-االنتخـــــاابت إن جريـــــدة "جـــــارداين" رأت أن الفــــــائز يف 
" لغـرافجمرد "رئيس عصابة"، فيما اعتـربت صـحيفة "ديلـي ت -سلفا

 االنتخاابت مزورة، وأضاف تقرير صدر عن املرصد:

)مــا مل يــتم إعالنــه للمــأل هــو أن بشــار األســد كــان قــد أبــدى 
اسـتعداده لتأجيــل االنتخــاابت شـريطة تــوفر النيــة اجلـادة لــدى جريانــه 

ن روســـيا ضـــغطت علـــى دمشـــق يف تســـريع وتـــرية إعـــادة أتهيلـــه، إ  ال اخ
إلجراء االنتخاابت يف موعدها، وأصرت على عدم ربطها مبخرجات 

و القر ، وابت مـن الواضـح اخن خطـاب 2254ار  اللجنة الدستورية اخ
زوم كان موجهاً ابلدرجة األوىل ٕاىل حلفائه، وأن اهلدف منه  بشار املاخ

موســــكو  هــــو التأكيــــد علــــى متســــكه بتالبيــــب الســــلطة الــــيت وعــــدت
  .(23)إبمكانية التنازل عن بعضها يف مرحلة ما بعد االنتخاابت(

                                                           

رضوان زايدة، "انتخاابت األسد واملوقف الدويل"، موقع قناة تلفزيون سوراي  (22)
م، متاح عرب الرابط التايل:  2021مايو  28الفضائية، بتاريخ 

https://bit.ly/3clCAB2  
احلل على الطريقة الروسية: هل هنالك مبادرة دولية حول سوراي؟  موقع املرصد  (23)

م، متاح عرب الرابط التايل: 2021يونيو  8االسرتاتيجي، بتاريخ  
https://bit.ly/3w51Rax  

https://bit.ly/3vhAgBO
https://bit.ly/3wX07An
https://bit.ly/3giA3u8
https://bit.ly/3vg8MfU
https://bit.ly/3vg8MfU
https://bit.ly/3v4Xr2o
https://bit.ly/3clCAB2
https://bit.ly/3w51Rax
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واألرجح أن روسيا أرادت احلصول علـى ورقـة ميكـن توظيفهـا 
النتزاع نتائج سياسية من األطراف الغربية، مل حتصل عليها حىت اآلن 
مثنــا لتــدخلها العســكري يف ســورية، املكّلــف ماليــا وأخالقيــا، ودفعهــا 

ـــــ ـــــة إجـــــراء اإلخفـــــاق املب دئي إىل العـــــودة للمســـــاومات بصـــــيغة "قابلي
 .(24)انتخاابت مبكرة" بعد التوصل إىل صياغة دستورية جديدة

وال خيــرج هــذا عــن نطــاق مــا تــراه موســكو خمرجــا مــن العقــدة 
املستعصـــــية احلاليــــــة بتوســــــيع "جبهــــــة األطــــــراف اإلقليميــــــة املســــــتعدة 

"مبـادرة العمـق ان للتعامل مع النظـام، وهـو مـا تشـري إليـه مبـادرة بعنـو 
العــريب"، وتشــمل: احلــوار حــول إجــراءات بنــاء الثقــة كــٕاطالق ســراح 
معتقلــني وإعــادة انزحــني، وحــول فصــل الســلطات لضــمان اســتقالل 
القضــــاء، وصــــياغة مشــــروع متطــــور لــــإلدارة احملليــــة، وغــــري ذلــــك مــــن 

 .  (25)اإلجراءات اليت تنطلق من الوضع احلاضر

كـي مـع األمري -عامـل الرتكـي ويتصل بذلك بطبيعـة احلـال الت
تشـــبث ملـــف ميليشـــيات "قـــوات ســـورية الدميقراطيـــة"، وقـــد يـــؤدي ال

وتر مــع والتــ األمريكــي بورقــة هــذه امليليشــيات إىل مزيــد مــن اخلالفــات
ثـــري أت، مـــع تركيـــا، واقـــرتان ذلـــك مبزيـــد مـــن التقـــارب الرتكـــي والروســـي

ســـــليب علـــــى امللـــــف الســـــوري، كـــــذلك ال يســـــتبعد توظيـــــف تصـــــعيد 
ة لتابعـقصف الروسي يف منطقة إدلب كورقة ضغط على الفصـائل اال

ــــى االحتــــاد األورو  ــــا، وعل  يب عــــربللجــــيش الســــوري احلــــر، وعلــــى تركي
 التلويح مبخاطر التهجري والتشريد.

 

 

                                                           

 انظر اآليت:  (24)
مبكرة يف سورية أمر حمتمل"، موقع "روسيا اليوم"، "موسكو: إجراء انتخاابت  -

، متاح عرب الرابط التايل: 2021يونيو  3بتاريخ 
https://bit.ly/3uW5huP 

 يد"، يفجد "روسيا: ميكن إجراء انتخاابت مبكرة يف سوراي وفقا لدستور -
لتايل:    متاح عرب الرابط ا، 2021يونيو  3وكالة األانضول، بتاريخ 

https://bit.ly/3z131FY 
 مصدر سابق: املرصد االسرتاتيجي.  (25)

 :خامتة

م بيا رغـيبقى مسـار التطـورات يف امللـف السـوري مسـارا انسـيا
حمليطة ات اعطيسيطرة لغة العنف عليه، وميكن أن يتبدل مع تبدل امل

تلـــك  بـــه إقليميـــا ودوليـــا، ولكـــن ال يوجـــد عنـــد استشـــراف مســـتقبل
"، تــدويلاملعطيــات مؤشــرات علــى قابليــة اخلــروج مــن عنــق زجاجــة "ال

هلـــدف امـــا دامـــت األطروحـــات الدوليـــة غائبـــة أو منحرفـــة كليـــة عـــن 
اجـــل الـــذايت، كـــذلك ال توجـــد مؤشـــرات علـــى إحـــداث تغيـــري ذايت ع

أعوام  عشرة "انعدام الوزن الذايت" بعد مرور للخروج من عنق زجاجة
 على انطالق الثورة يف سورية.

فع إن ج  واب الس  ؤال املط  روح يف ه  ذا البح  ث بش  أن ال  د
 طة يفالغ   ريب ابجت   اه "تس   وية" عل   ى خلفي   ة وص   ول ابي   دن للس   ل

ق وى ا الواشنطون، هو غياب املؤشرات عل ى أي ة مب ادرة تعم ل هل 
مقبول ة  تس ويةك أن تك ون مب ادرة لالدولية ال سيما الغربي ة، انهي 

دي، وضد األس مبعايري ثورة اإلرادة الشعبية يف سورية ضد النظام
 شبكة عالقاته الوظيفية إقليميا ودوليا.

اتيـــة ذكــذلك ال ميكـــن القـــول بوجـــود مؤشــرات كافيـــة ملبـــادرة 
 ا يــــتمجتـــدد معطيــــات مســــار تغيـــريي إجيــــايب يف امللــــف الســـوري، فمــــ

ني من لفائتورية عديدة )السيما يف العامني ارصده من "حماوالت" س
ىل إ -طور يف حدود ما يتابعه كاتـب هـذه السـ -عمر الثورة( يفتقر 

ورة علــى ر الثــرؤيــة مســتقبلية قابلــة جلمــع مشــل القــوى املتبقيــة يف مســا
 هنـــج مشـــرتك، يعـــوض غيـــاب جنـــاح سياســـي قـــوي، ذي أتثـــري حملـــي

 وإقليمي ودويل فاعل.

ر" يليــــة واستشــــرافية تطــــرح "عناصــــرغــــم ذلــــك توجــــد رؤى حتل
 : بدئيةميكن االنطالق منها أو من بعضها للبناء عليه خبطوة م

https://bit.ly/3uW5huP
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 ول مـن( لتحديد ما استجد دوليا وإقليميا يف النصـف األ1)
 م. 2021عام 

( والعمـــــــل دون شـــــــروط متبادلـــــــة لكســـــــر حالـــــــة اجلمـــــــود 2)
ة لعالقـــاملستعصــية عــرب التالقــي علــى قواســـم مشــرتكة بــني أصــحاب ا

 لثورة الشعبية يف سورية. اب

هـــذه خطـــوة مرحليـــة مطلوبـــة، ويف حـــال وجـــدت مـــن يســـعى 
لوضـع لرئيسية لامل اللقيام هبا، يرتبط جناحها مبراعاة "العناصر" أو املع

 م، ومن ذلك ثالثة ركائز أساسية:2021الراهن منتصف 

ث حتدي    د ن    وعي للخس    ارة أوس    ع نطاق    ا م    ن تك    رار احل    دي -1
 ظام أو هزمية الثورةالتعميمي عن سقوط الن

يســــاعد علـــــى ذلـــــك علـــــى ســـــبيل املثـــــال مـــــا طرحـــــه ســـــاميون 
اتســـــدال، الكاتـــــب الصـــــحفي الربيطـــــاين املخضـــــرم، وأعطـــــاه عنـــــوان 

، "عشــرة دروس قامتــة تعلمهــا العــامل بعــد عقــد مــن احلــرب يف ســوراي"
 -الالجئـون  -يتحدث عنها حتت عناوين جانبية: معاانة املدنيني و

ــــــة  -األســــــلحة الكيميائيــــــة  -اإلفــــــالت مــــــن العقــــــاب  تنظــــــيم الدول
 -إســـرائيل يف مواجهـــة إيـــران  -تركيـــا  -الربيـــع العـــريب  -اإلســـالمية 

ـــه إىل  الدميقراطيـــة خس   ارة "فشـــل األمـــم املتحـــدة. وينـــّوه ضـــمن مقال
العامليــة" نتيجــة تراجــع الغــرب عــن دعــم "الربيــع العــريب"، وإىل فقــدان 

هــذا )اإلرث هـــو األكثـــر مصــداقية جملـــس األمــن الـــدويل، ويقـــول إن 
 . (26) عاراً للحرب السورية(

بــل ينبغــي القــول إنــه  ،صــمة عــار""و وليســت املســألة مســألة 
مؤشـــر ألمهيـــة البحـــث عـــن املخـــرج دون تكـــرار أخطـــاء ســـابقة، مـــن 
بينها االعتقاد أن "التغيري يصنعه االرتباط بقوى دولية، وهي ال تريد 

                                                           

دروس قامتة تعلمها العامل بعد عقد من احلرب يف سوراي، موقع اجلزيرة،  10  (26)
م ، متاح عرب الرابط التايل: 2021مارس  8بتاريخ 

https://bit.ly/3xmICK5  

ض حللهـا مضـاعفة العمـل ذلك التغيري" بـل قاومتـه؛ وهـذه عقـدة تفـر 
واإلعــداد الــذايت إىل درجــة ال تســتهدف التماشــي مــع القــوى املعنيــة 
ومصـــاحلها، بـــل تبـــني أن مصـــاحلها ســـتكون يف خطـــر يتفـــاقم بقـــدر 
ــــــى دعــــــم مــــــن يصــــــادرون احلــــــرايت ويقمعــــــون اإلرادة  اســــــتمرارها عل

 الشعبية.  

 استشراف نوعية التسوية احملتملة -2

إبشــــراف الباحــــث د. بشــــري زيــــن يــــرى املرصــــد االســــرتاتيجي 
العابــــدين، أن )معاجلــــة األزمــــة الســــورية لــــن أتيت كحــــل منفــــرد علــــى 
الــنمط الــذي تتبنــاه الوســاطة األمميــة، بــل مــن خــالل حزمــة اتفاقيــات 
بـــــني ٕايـــــران والـــــدول اخلاضـــــعة لنفوذهـــــا... مـــــع دول جملـــــس التعـــــاون 
ومصـــر، وذلـــك هبـــدف التوصـــل ٕاىل صـــفقة ٕاقليميـــة، ميكـــن للمنصـــة 

 11 الدوحة" اليت مت إبرامها يف الدوحة -أنقرة  -الثالثية "موسكو 
ن تقــوم فيهــا بــدور الوســيط( 2021مــارس  . وتقتضــي مراعــاة (27)اخ

ذلـــك عـــدم ربـــط الســـعي للمخـــرج املطلـــوب برؤيـــة ذاتيـــة واحـــدة، ال 
ســـيما إذا كانـــت تـــرتبط برؤيـــة إقليميـــة أو دوليـــة بعينهـــا، فـــأي جنـــاح 

تقاللية والسيادة عرب تعدد مسالك عالقاته سياسي للثورة حيتاج لالس
ابلقوى األخرى دون أن يفقد ارتباطـه "الـوظيفي األصـيل" أنـه حيمـل 

 رسالة اإلرادة الشعبية الثورية للقوى اخلارجية، وليس العكس.

 بني ابيدن واملعارضة السورية -3

حتت عنوان "واشنطون والقـدرات الذاتيـة للمعارضـة السـورية" 
بــراهيم، الباحثــة والكاتبــة يف موقــع قنــاة تلفزيــون ســورية، ترّكــز نــرباس إ

علــى مــا أثــري مــن توقعــات عــرب تبــدل الرائســة األمريكيــة وتســتخلص 
أحــد طــريقني / شــرطني لنوعيــة تعامــل املعارضــة الســورية مــع الــرئيس 

ســقاط النظــام األمريكــي جــو ابيــدن ليخــرج مــن عزوفــه عــن العمــل إل

                                                           

 مصدر سابق: املرصد االسرتاتيجي. (27)

https://bit.ly/3xmICK5
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ا طريـق االنضـواء يف املخططـات أحـدمه :األسدي أو تغيـريه مسـتقبال
والطريق الثاين أن يصبح وضع املعارضة  ،األمريكية )مبا ُيشبه التبعية(

مقنعـــا لـــإلدارة األمريكيـــة أبن مصـــاحلها ال تتحقـــق مـــا مل تعـــرتف هبـــا 
ليس ابيدن )وحبق الشعب السوري يف اختيار حكامه( مث تتساءل: )

كشعب ضـّحى   فاعل خري. ولن حيصل السوريون على ما يستحقون
وصــــــمد، دون تــــــوفر قــــــدرة ذاتيــــــة تســــــتطيع انتــــــزاع حّقهــــــم بوســــــائل 

 .(28)أخرى... فهل يبادرون لبناء هذه القدرات، قبل فوات األوان؟(

ومتابعة  جب،هذا التساؤل يغين عن الشرح بصدد العمل الذايت الوا
ديدة من الع ميةاملتغريات لدى "اآلخرين" من القوى الدولية واإلقلي

عها ولو  م" مالؤ وية املصلحية الذاتية، وليس من زاوية "التهذه الزا
 كان على حساب هدف التغيري الواجب.

 

                                                           

نرباس إبراهيم، "واشنطون والقدرات الذاتية للمعارضة السورية"، موقع قناة   (28)
م، متاح عرب الرابط التايل: 2021مايو  29تلفزيون سورية، بتاريخ 

https://bit.ly/2TpivDi  

https://bit.ly/2TpivDi
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املسارم الليبيُّ للتسوية: بني اللقاءات 

 واالتفاقات والرتتيبات والواقع على األرض

 ⁕خالد مخيس السَّحايت

 ُم ق د ِّم  ة

من، يف  من الزَّ  عقدٍ نذُ مُ تتواىل ُفُصوُل األزمة الليبيَّة بال توقٍُّف 
لٍّ فعليٍّ حصُّل إىل تَّو ال ظـلِّ تعـدُّد أبعادها، وتشعُّب مساراهتا، وتعقُّد

تة اهلا، واإلخفاق يف االنتهاء من املراحل االنتقاليَّ 
ُ
 طال عاقبة اليتمل
ختالف اب– ينيأمُدهـا.. مع تناُفس الفاعلني الدَّوليني واإلقليم

  -مصاحلهم وتوجُّهاهتم
ُ
سارات ، وميبِّ شاركة يف امللف الليعلى امل
ختلفة هلـذه األزمــة.. 

ُ
 التَّسوية امل

واطن قائمًة، تبدُأ من 
ُ
وعلى أرض الواقع ما تزاُل أزمات امل

نقص السُُّيولة النَّقديَّة يف البنوك، إىل ُمشكلة انقطاع التيَّار 
الح، وتع يَّة، وانتشار السِّ حِّ ، وضعف اخلدمات الصِّ ثُّر الكهرابئيِّ

صاحلة الوطنيَّة والعدالة االنتقاليَّة، وتعقُّد مسألة "املسار 
ُ
مشُروع امل

الدُّسُتوريِّ للدَّولة"، واإلخفاق يف إقـرار ُدسُتوٍر دميُقـراطيٍّ توافُقيٍّ دائٍم 
ستمرِّ ُمنُذ (1)للبالد حىتَّ اآلن

ُ
. "ومُيِْكُن إجيـاُز هــذا الوضع اللييبِّ امل

ُه مشهُد "فـراغ الُقـوَّة وازدواج السُّلطة"؛ إْذ ال ُتوجُد عدَّة أعواٍم، أبنَّ 
ُسلطٌة سياسيٌَّة واحدٌة ُمتَّفٌق عليها، حتحْظحى ِبشحْرِعيٍَّة طوعـيٍَّة كاملٍة، وال 

                                                           

ياسيَّة حُماضرٌ  ⁕  بيا.زي/ليجامعة بنغــا-بكلية االقتصاد والعلوم السِّ

انظر: خالد مخيس السحايت، "األزمة الليبية هل من أفق للتسوية؟"، قضـااي  (1)
، 2016ونظـرات، القاهرة، مركز احلضارة للدراسات السياسية، العدد: األول، مارس

توري اللييب: . وكذلك: اهلادي علي بومحرة، املسار الدس121-102ص ص 
(، 2019النتائج، )طرابلس: دار الرواد، -التصورات-(، اإلجراءات2014-2018)

 .   4-3ص ص

قُـوًَّة قاهـرًة متلُك بسطوهتا إجبار القــوى اأُلخـرى عـلى االنصياع 
 .(2)هلا"

بني  سوية:لتلر اللييّب املساويف هذه املقالة سوف نتناوُل: "
ذلك مـن و "، ضألر االلقاءات واالتفــاقـات والرتتيبـات والواقـع على 

الُت احلـوار جـو : وَّاًل أ : ــةخالل التـركيز عـلى اجلــوانب الرئيسيــة التـاليـ
( : يـاسيِّ اللييبِّ يف  ُلون الدَّوليُّون: الفاعااثنيً  .(2021-2020السِّ

ءاُت منح : إجراالثً اث .احلعـدُُّد املواقف واختالُف املصاألزمة الليبيَّة: ت
يَّة العامة ع امليزانشُرو ماُر : إقـر ارابعًـ  الثقة حلُُكومة الوحــدة الوطنيَّة. 

ياديَّة.  للدولة وُمشكلة املناصب السِّ

ي اسي ِّ اللييب ِّ  -أوَّاًل   (:  2021-2020) ج والُت احل وار الس ِّ

ا: "أزمٌة ُمعقَّدٌة، وُمتعدِّدُة األبعـــاد"؛ ُتوصُف األزمُة الليبيَّ  ُة أبهنَّ
ا مُتثُل منطً  جتمعيَّة الصراٍع مُمتدٍّ رأسيا  احيُث أهنَّ

ُ
، وُذو (3)يف الُبىن امل

وقد شهدت هـذه األزمُة العديد من . (4)أبعـاٍد إقليميٍَّة ودوليَّةٍ 
همَّة اليت توصَّلْت إىل جمُموعةٍ 

ُ
بادرات واجلُُهود امل

ُ
 من التَّفامُهات امل

واأُلُسس اليت مُيكُن البناُء عليها للتَّوصُّل إىل تسويٍة سلميٍَّة، ومنها: 
دولة  11مبُشاركة  2020يناير  19الذي انعقد يف  "ُمؤمتر برلني"،

                                                           

مآالت األزمة الليبية بني احلرب والسياسة"، موقع: جملة شؤون سامح راشد، " (2)
 م، متاح على الرابط التـــايل:  2019يونيو//11عـربية، بتاريخ: 

https://cutt.us/XafIV 
وانظر: حسنني توفيق إبراهيـم، "ثقـافة العنف السيـاسي يف الوطن العريب: البنية 
واملصادر وسبل التفكيك"، كراسات اسرتاتيجية، القاهرة، مركز الدراسات السياسية 

 .  2015، نوفمرب 24، اجمللد: 258واالسرتاتيجية، العدد: 
للمزيد انظر: خالد حنفي علي، "أبعاد وجهود تسوية الصراع اللييب من منظور  (3)

حساسية النزاعات"، يف: جمُموعة ابحثني، مسارات ُمتشابكة: إدارة الصراعات 
عقـدة يف الشرق األوسط،

ُ
القاهرة: املركز اإلقليمي للدراسات االسرتاتيجية،  الداخلية امل

، Oxford Research Group)) )لندن: جمموعة أكسفورد لألحباث
. وكذلك: خالد مخيس السحايت، "األزمة الليبية: أسباُب 62م(، ص2015

االستعصاء وآفـاُق التَّسوية"، جملة: آراء حول اخلليج، جدة، مركز اخلليج لألحباث، 
 .   95-91، ص ص2019، ديسمرب 144العــدد: 

حممد عصام لعروسي، النزاعات املسلحة: ودينامية التحوالت اجليوسياسية يف  (4)
م(، ص 2019منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، )القاهرة: جمموعة النيل العربية، 

 . 119-116ص

https://cutt.us/XafIV
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اه التَّسوية، على  معنيَّة ابألزمة الليبيَّة، ومثَّلت خُمرجاتُُه نقلًة يف اجتِّ
واجتماعاٍت )دوليٍَّة أو إقليميٍَّة(. كما خالف ما سبقُه من لقاءاٍت 

يتَّسُم بدرجٍة عاليٍة من الشُُّموليَّة يف االقرتاب إىل  اأنَُّه تبىنَّ مْنُظورً 
ياسيَّة، إْذ راعى ضُرورة ُمعاجلة ُكلِّ امللفَّات العالقة  ،(5)التَّسوية السِّ

همَّة أيضً 
ُ
الذي  "،إعالُن القاهرة"يف هذا الصَّدد:  اومن اجلُُهود امل

دعا إىل وقف القتال، ورسم خارطة طريٍق حللٍّ سيــاسيٍّ شـامٍل لُكـلِّ 
كوِّانت الليبيَّة. وا

ُ
لتأكيد على وحدة وسالمة األراضي القــوى وامل

الليبية، واحرتام كافة اجلهود واملبادرات الدولية وقرارات جملس األمن 
طالق النار ذات الصلة، وبناء علية التزام كافة األطراف بوقف إ

م. كما ارتكزت املبادرة ابألساس 2020 يونيو 8اعتبارا من يوم: 
على خُمرجات "قمَّة برلني"، واليت نتج عنها حل  سياسي  شامٌل 
ياسيَّة واألمنيَّة  يتضمَُّن ُخطواٍت تنفيذيٍَّة واضحة املسارات السِّ

،  واالقتصاديَّة، واحرتام ُحُقوق اإلنسان والقانُون اإلنساينِّ  الدَّويلِّ
ملا انبثق عن "ُمؤمتر برلني" مْن تواُفقات بني ُزعماء الدُّول  ااستثمارً 

 املعنيَّة ابألزمة الليبيَّة.

 5+5وكذلك: استكماُل أعمال مسار اللجنة العسكريَّة  
تحدة، ومبا يرتتُب عليه إجناُح ابقي املسارات 

ُ
جبنيف برعاية األمم امل

جتمع الدَّويلِّ إبلزام ُكلِّ  يف االعتبار أمهِّيَّة اأخذً 
ُ
تحدة وامل

ُ
قيام اأُلمم امل

رتزقة األجانب مْن كافَّة األراضي الليبيَّة، 
ُ
اجلهات األجنبيَّة إبخراج امل

سلَّحُة 
ُ
وتفكيك املليشيات وتسليم أسلحتها حىتَّ تتمكَّن الُقوَّاُت امل

ضطالع )اجليُش الوطينُّ( ابلتَّعاُون مع األجهـزة األمنيَّة من اال
ها العسكريَّة واألمنيَّة يف البـالد  .(6)مبسُئوليَّاهتا ومهامِّ

                                                           

ساراته "األزمة يف ليبيا: خارطة الصراع وتطوراته ومحممد خلفان الصوايف،  (5)
م، متاح على الرابـط 2020يونيو//24(، بتاريخ: trendsاملستقبلية"، موقع: )

 https://cutt.us/XCKFGالتــــايل: 
راُع اللييبُّ"، يف: جمُموعة ابحثني، التقوانظر كذلك:  يب: اتيجي العـر السرت رير ا"الصِّ

م(، ص 2021 رام،راسات السياسية واالسرتاتيجية ابأله، )القاهرة: مركز الد2020
 .185-179ص

"نص "إعالن القاهـرة" بشأن مبـادرة حـل األزمـة الليبيـة"، موقـع: حممد سامي،  (6)
 م، على الرابط التايل:2020يونيو//6مصــراوي، بتاريخ: 

https://cutt.us/5QSWM   

، وتبايُن اآلراء (8)إىل ليبيا (7)وبعـد عـدٍد من املبُعوثني األمميني
همَّة األمريكيَّة (9)حول ُجُهـودهم يف تسوية األزمة

ُ
، تولَّت هذه امل

، فراحت 2020ستيفاين ويليامز، )رائسة البعثة ابإلانبة(، يف مارس 
« ُمؤمتر برلني»تعمُل على إكمال املسارات الثالثة اليت انتهى إليها 

(، 5+5، وهي املساراُت: العسكري )2020يناير  19يف 
احتضنت تونس  2020نوفمرب  9واالقتصادي، والسياسي. ويوم 

تحدة، يف 
ُ
أوىل جلسات احلوار بني الُفرقاء الليبيني إبشراف األمم امل

تيب لوضع مسعى للتَّوصُّل  إىل تفامُهات إلهناء النِّزاع، والرتَّ
 ُمؤسَّسات احُلكم الدَّائمة. 

، من خُمتلف اامسً  75وبدأت البعثُة مْن خالل قائمٍة ضمَّت: 
ياسيَّة واالجتماعيَّة كافَّة،  ُمُدن ومناطق ليبيا، مُيثُِّلون التَّوجُّهات السِّ

                                                           

أسست األمم املتحدة بعثة سياسية للدعم يف ليبيا بقرار من جملس األمن الدويل  (7)
م، بناء على طلب من السلطات الليبية، يف أعقاب 2001(، سبتمرب 2009رقم: )

ستة أشهر من النزاع املسلح؛ وذلك لدعم جهود السلطات االنتقالية اجلديدة للبالد يف 
نشطة األمم املتحدة من أجل الشعب اللييب. وقد مرحلة ما بعـد النزاع، وقيادة مجيع أ

مت تكليف هذه البعثة، حتت رائسة ممثل خاص لألمني العام لألمم املتحدة، بفرتة أولية 
ملدة ثالثة أشهر، ومت متديدها إىل ثالثة أشهر أخرى، مث مت التمديد هلذه البعثة لعدة 

لي، وسائل التسوية السلمية مــرات. للمزيد أنظر: مجعة سعيد سرير وحممد محد العسب
 .   101م(، ص 2017، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1للمنازعات الدولية، ط

انظر: "أداء مبعوثي األمم املتحدة يف األزمات السورية والليبية واليمنية: رؤيـة  (8)
، القاهرة: مركز 2018مقارنة"، يف: جمموعة ابحثني، التقرير االسرتاتيجي العـريب: 

. وكذلك: 68-63م، ص ص2019لدراسات السياسية واالسرتاتيجية ابألهرام، ا
السياسة  :، جملة"اللييب الصراع يف األمميَّة الوساطة "ُمعضالتُ  علي، حنفي خالد

، 2016، يناير،51اجمللد: 203 :العدد: األهرام، ُمؤسسة القاهرة، الدولية،
راعات: دراسة أدواُر املبُعوثني ال. و:غادة عبد العزيز، "155ص دَّوليني يف مناطق الصِّ

، 224حاليت ليبيا واليمن"، جملة: السياسة الدولية، القاهرة، مؤسسة األهرام، العدد: 
  .  60-48م، ص ص2021أبريل 

للمزيد انظُر: جمُموعة ابحثني، أعمال ندوة املسار الدميقراطي اللييب: وخطة بعثة  (9)
، طرابلس/ ليبيا: 2م(، ط2017أكتوبر//18نس،األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، )تو 

م. وكذلك: زاهي بشري املغرييب، كلمات يف 2020جُمـمع ليبيا للدراسات املتقدمة، 
حمراب الوطن: حتدايت املخاض الدميقراطي، بنغازي/ طرابلس: جمموعة الوسط 

. و: يوسف حممد الصواين، "بناء الدولة ىف ليبيا 109-106م، ص 2020لإلعالم، 
دايت الصراع ما بعد القـذايف"، موقع: جريدة الشروق، بتاريخ: وحت
م، متاح على الرابط املختصر التـــايل: 2020نوفمرب//23

https://cutt.us/xMkDU  

https://cutt.us/XCKFG
https://cutt.us/5QSWM
https://cutt.us/xMkDU
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ؤ 
ُ
. وحول حالة اجلدل (10)قَّتةالعمل على اختيار السُّلطة التَّنفيذيَّة امل

تحدة يف ليبيا على 
ُ
اليت صاحبت هذه القائمة، أكَّدت بعثة األمم امل

لسان املتحدث ابمسها )جان العلم(: أنه "مت احلرص على أن يكون 
، بناًء على  جتمع اللييبِّ

ُ
املشاركون يف احلوار ممثلني جلميع أطياف امل

ياسيِّ والقبليِّ واالجتماعيِّ مبدأ الشُُّموليَّة والتَّمثيل اجلُغـرايفِّ   والسِّ
ُشحارُِك"

ُهـمُّ ُهـو "النَّتائُج"، وليس امل
 .(11)العادل، لذا فامل

وقد جاءت اجتماعاُت تونس عقب توقيع "اتفاق وقف 
شرتكة 

ُ
مثلني الليبيني للجنة العسكريَّة امل

ُ
إطالق النار" من قبل امل

عترب ُخطوًة م. والذي ا2020أكتوبر//23( يف جنيف يف 5+5)
الح،  ُمهمًَّة لتضمُّنه تدابري أُخرى، مثل: عمليَّة شاملة لنزع السِّ
رتزقة األجانب على الفــور خـالل 

ُ
قاتلني وامل

ُ
وانسحاب مجيع امل

( 5+5ويف نوفمرب مْن ذات العام، توصَّلت جلنة ) .(12)"اتسعني يومًـ 
مع انعقاد  ااُمنً إىل اتِّفاٍق ُمهمٍّ بشأن تباُدل األسرى بني الطرفني، تز 

 .(13)االجتماع التَّشاُوريِّ جمللس النواب اللييب يف مدينة طنجة املغربيَّة

همَّة هي مبثابة أو 
ُ
ات خلُطو اىل وقد كانت هذه اخلُطوات امل

ريَّ يُعــدُّ سار العسكامل نَّ أاالسرتاتيجيَّة لتسوية األزمة الليبيَّة؛ ابعتبار 
 لتَّ ت ايف جناح اخلُطوا ، ساهم بشكٍل واضحٍ حيوايا  امسارً 

ُ
تعلقة الية، امل

 .  لييبِّ ال ببقيَّة املسارات، وبناء الثقة بني أطراف النِّزاع

 

 
                                                           

ُملحُق األسُبوع، "حمطَّاُت تسوية األزمة الليبيَّة... من الصخريات إىل جنيف"، (10)
م، رقم العدد: 2021فرباير//13جريدة الشرق األوسط، لندن، بتاريخ:  موقع:

 https://cutt.us/s8vMU، على الرابط املختصر التايل: 15418
"هل حيمُل الوطُن ملْن عـذَّوبُُه املغفرة وهل يُسدُّ االتِّفاُق ُجوعه للسَّالم؟"،  (11)

م، 2020أكتوبر//29، بتـاريـــخ: 25، السنة: 3626نغازي، العدد: جريدة: أخبار ب
 . 1ص

، 3625"بوزنيقة غدت ُمتَّكًئا التِّفاق جنيف"، جريدة: أخبار بنغازي، العدد:  (12)
 .   1م، ص2020أكتوبر//27، بتـاريـــخ: 25السنة: 

شرتكة»"اتفاُق  (13)
ُ
قع: الشرق على تباُدل األسرى"، مو « العسكريَّة الليبيَّة امل

، متاح على الرابط املختصر 15338م، العدد: 25/11/2020األوسط، بتاريخ: 
  https://cutt.us/aYkwOالتايل: 

 2021م ع ا يف املُحاصصة اإلقليميَّة وآف اُق التَّسوي ة : 

 23م ، يو أعلن وفدي جملس النواب واجمللس األعلى للدولة 
على  تفاقة، االغربي، يف ختام حُماداثهتم يف بوزنيقة امل2021يناير 

ياديَّة بني األقاليم الثالثة   .ان(بـرقة، فـزَّ  بلس،طرا)توزيع املناصب السِّ

، بتويلِّ إقليم برقة التَّوصُّل إليه ويقضي االتفاُق الذي متَّ 
منصيب مصرف ليبيا املركزي وهيئة الرقابة اإلدارية، وإلقليم طرابلس 

فوَّ 
ُ
حاسبة والنائب العام وامل

ُ
ضيَّة الوطنيَّة الُعليا منصب ديوان امل

لالنتخاابت، ويتوىلَّ إقليُم فــزَّان منصيب هيئة ُمكافحة الفساد 
  .واحملكمة الُعـليا

والقى االتِّفاُق الذي متَّ التَّوصُُّل إِلحْيِه، ُرُدودح ِفْعـٍل ُمتـحبحايِّنٍة، بحنْيح 
، ما بياٍن له قـحُبوٍل ورحفْـٍض، ححْيُث استهجن اجمللُس األعلى للقضاء يف

ياديَّة حاصصة املناطقيَّة" يف توزيع املناصب السِّ
ُ
  .وصفُه بـ"منطق امل

، رفضُهم لرتسيخ مبدأ جملس النُـّوَّاب كما أعلن عدٌد من أعضاء
ياديَّة، يف حني اعترب  حاصصة يف توزيع املناصب السِّ

ُ
 اُعضوً  40امل

ياديَّ اجمللس األعلى للدَّولة من ة الذي ، أنَّ اتِّفاق توزيع املناصب السِّ
ما مْل ُيصوِّت عليه  امتَّ التَّوصُّل إليه يف بوزنيقة املغربيَّة، يُعترُب ُمنعدمً 

وأوضح ُعضو جملس النواب  .(14) ةجملسي النـُّوَّاب واألعلى للدَّول
من  15علي العيساوي أنَّ االتِّفاق: يُعدُّ "خُمالفًة صرحية للمادة 

وقَّع ابلصخريات يف
ُ
ياسيِّ امل "، وهي 2015 ديسمرب االتفاق السِّ

املادة ذاهُتا اليت أسست عليها جلنتا احلوار اتفاقُهما، واليت جرى 
"حتريفها" على حد قوله، حيث ال تنص على توزيع املناصب على 
أساس جهوي، بل إنه ال يوجد بني نصوص االتفاق السياسي كافة 

حاص .(15)ما يشري إىل ذلك
ُ
وجَّهة لفكرة امل

ُ
صة ورغم االنتقادات امل

تحدة للدَّعم يف ليبيا، مضت يف العمل 
ُ
فإنَُّه ُيالحُظ أنَّ بعثة األمم امل

-13بتلك اآلليَّة، وابلعودة إىل اجتماع جنيف، )
                                                           

ياديَّة: بني قُبوٍل ورفـٍض"، مـوقـع: عـني ليبيـا، بتاريـخ:  (14) "تقريٌر: حُماصصة املناصب السِّ
ختصـر التــايل: م، مُ 2021يناير//1

ُ
  https://cutt.us/2c3D8تاٌح على الرابط امل

القضاء اللييب يرفض مبدأ حماصصة األقاليم يف اتفاق بوزنيقة"، احلبيب األسـود، " (15)
م، متاح على الرابط 27/1/2021، بتاريخ: 11953جريدة: العرب اللندنية، العدد: 

خت
ُ
ــايل: امل   https://cutt.us/uOTw6صر التـ

https://cutt.us/s8vMU
https://cutt.us/aYkwO
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https://www.eanlibya.com/40-%d8%b9%d8%b6%d9%88%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a7/
https://cutt.us/2c3D8
https://cutt.us/uOTw6
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مثلة اخلاصَّة  ستيفاين ويليامزم(، سوف جنُد أنَّ 2021يناير//16
ُ
امل

 يف حُماولٍة لبناء اإلمجاع على آليَّةبليبيا،  لألمني العام لألمم املتحدة
وفدين تتكوَُّن مْن  اللتصويت، عقدت اجتماعً 

ُ
جملُموعٍة أصغر من امل

، مسُِّيت "اللجنة االستشاريَّة"، يف جنيف، امثانية عشر شخصً 
وأوضحت ويليامز أهنا ترى أن: "دور األمم املتحدة يتمثل يف إنشاء 

يف اليوم الثالث من و  ".آلية، وليس املساعدة يف اختيار قادة بعينهم
اقرتحته األمم املتحدة  اجتماع، قبلت اللجنة االستشارية ترتيبً هذا اال

للتصويت جيمُع ُمقرتحني ُمنفصلني؛ أي آليَّة قائمة على املناطق 
. ووصفت السَّيِّدة وليامز اوُأخرى قائمًة على قوائم موُضوعة ُمسبقً 

ا: "أفضُل تسويٍة مُيْكُن التَّوصُّل إليها؛ ألنَّ ه قاربة أبهنَّ
ُ
ذا هذه امل

ُع النَّاس ِفْعاًل  قرتح حيرتُم الُبعد املناطقيَّ يف ليبيا، وُيشجِّ
ُ
على جتاُوز  امل

انقساماهتم ومناطقهم مْن أجل تعزيز التَّفاُهم وبناء الوحدة يف 
قرتح إىل اجملُموعة الكاملة 

ُ
البالد". نقلت اللجنة االستشاريَّة امل

كوَّنة مْن: 
ُ
قرتح سُيعـدُّ مقُبواًل ، ومتَّ االتِّفاُق عاُموفدً  75امل

ُ
 لى أنَّ امل

قرتعني. رغم أنَّ بعض أعضاء  %63إذا قبلُه 
ُ
نتدى امل

ُ
مْن أفراد امل

قرتح مـرَّ يف تصويٍت ُأْجـرِيح يف 
ُ
يغة، إالَّ أنَّ امل نتدى رفض الصِّ

ُ
امل

   .(16)م"2021 يناير 19و 18يومي: 

نتدى
ُ
قرتحُة على تقسيم أعضاء امل

ُ
اخلمسة  وتُنصُّ اآلليَُّة امل

إىل أقاليم ليبيا التارخييَّة  اوسبعني إىل ثالث ُمكوِّانٍت انتخابيٍَّة استنادً 
الثالثة )طرابلس، وبرقة، وفزان(، وتنتخُب ُكلُّ جمُموعٍة مُمثل إقليمها 
. وللفوز مبقعٍد يف اجمللس، ينبغي أن حيُصل  يف اجمللس الرائسيِّ

رشَُّح على ُمصادقة ما ال يقل عن 
ُ
ن أصوات اجملموعة م %70امل

وعلى حنو منفصل، ينتخب أعضاء املنتدى الفرعية اإلقليمية. 
اخلمسة والسبعون رئيس الوزراء، الذي ينبغي أن حيصل على ما ال 

وهذه املعايرُي تعين  .مْن أصواهتم يف جلسٍة ُموسَّعةٍ  %70يقل عن 
 أنَُّه مُيكُن تقدمُي أربع قوائم كحدٍّ أقصى لالقرتاع -ابختصارٍ -

                                                           

(16) See: "Crisis Group Libya Update #3", Website: 
International Crisis Group, 21 
JANUARY2021,https://www.crisisgroup.org/middle-
east-north-africa/north-africa/libya/crisis-group-libya-
update-3 

. وإذا فازت إحدى القوائم بــ ابملئة مْن إمجايلِّ األصوات  60النِّهائيِّ
يف اجلولة األوىل، يتمُّ تشكيُل ُسلطٍة تنفيذيٍَّة جديدٍة على ذلك 
األساس. وإذا مْل تتمكَّْن أيُّ قائمٍة من جتاُوز تلك العقبة، فإنَّ 

ٍد من األصوات تح  ْدُخالحِن جحْولحةح القائمتني اللَّتحنْيِ فازات أبكرب عحـدح
من  %50ِإعحادحٍة، تُفــوُز فيها القائمُة اليت حتُصُل على أكثر من 

  (17)األصـــوات.

لتقى دىل أعضاُء مُ أم( 5/2/2021ويف صباح يوم اجلمعة )
ياسي اللييبِّ أبصواهتم على القوائم ا  بعة ألر احلوار السِّ

ُ
جمللس ارشَّحي مل

كوَّن مْن: ثالثة 
ُ
 ومة، واليتكُ س احلُ أعضاء ومنصب رئيالّرائسيِّ امل

  "آليَّةيفيها عل ُقدِّمت، واستوفت عدد التزكيات املطُلوبة املنُصوص
 .االختيار"

رشحني 
ُ
ونصَّت "آليَُّة االختيار" على ُوُجوب ُحُصول قائمة امل

ابملائة من األصوات الصحيحة كي تُعترب فائزة يف اجلولة  60على 
ن القوائم مْل تصل إىل هذا احلدِّ يف اجلولة األوىل، م األوىل. ومبا أنَّ أايا 

فُعقدت يف هذا اليوم جولة اثنية للتصويت على القائمتني اللتني 
حصلتا على أكرب عدد من األصوات يف اجلولة األوىل. واحلد األدىن 

ووفقا ملا  .من األصوات الصحيحة 1ابملائة+ 50للجولة الثانية هو 
بطاقة اقرتاع، امتنع شخص  73ناك صرحت به وليامز: "كانت ه

واحد عن التصويت، ومل تكن هناك أية أوراق اقرتاع غري صحيحة 
 .صوات 73صوات من أصل  39وحصدت القائمة الفائزة  .أو فاسدة

وتتألف القائمة  .صوات" 34أما القائمة الوصيفة، فحصلت على 
رئيس اجمللس الرائسي، موسى  الفائزة من: حممد يونس املنفي،

الكوين، عضو اجمللس الرائسي، عبد هللا حسني الاليف، عضو يف 
 (18) اجمللس الرائسي، وعبد احلميد حممد دبيبة، رئيس احلُُكومة.

                                                           

"خماوف من خروقات تسبق التصويت على اختيار املرشحني عبد الرمحن أميين،  (17)
م، 2021يناير//31ملهام السلطة التنفيذية اجلديدة يف ليبيا"، بوابة: الوسط، بتاريخ: 

http://alwasat.ly/news/libya/309577  
"ليبيا: إعالن الفائزين يف انتخاابت اجمللس الرائسي ورائسة للمزيد انظر:  (18)

م، متاح على الرابط التايل: 5/2/2020احلكومة"، موقع: األمم املتحدة، بتاريخ: 
https://news.un.org/ar/story/2021/02/1070432 وكذلك :

خالد مخيس السحايت، "بوادر التسوية ومالمح االنفراج: قراءة يف تشكيل احلكومة 

http://alwasat.ly/news/libya/309577
https://news.un.org/ar/story/2021/02/1070432
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ملواقف اع د ُد تة: بيَّ الفاعُلون الدَّولي ون يف األزمة اللي -ااثنيً 
 واختالُف املصاحل: 

قوط بسبب األمهية االسرتاتيجية لليبيا، فإهنا أصبحت بعد س
نظام القذايف، مسرحا لصراع املصاحل والنفـوذ، يف ظل التنافس 
سامهة يف تسوية األزمة الليبية. فمن الناحية 

ُ
اإلقليمي والدويل على امل

االقتصادية تشري التوقعـات أن البلد الزالت حتوي احتياطي ثروة 
م. )ُمقـدَّرة 2050نفطية تقدر أبكثر من تريليون دوالر حىت سنة 

توقَّعـة حاليا ابألسع
ُ
 . (19)(اـار امل

كل تلك املعطيات سامهت يف مزيد من االخنراط اإلقليمي 
والدويل يف األزمة الليبية، ولوحظ تضارب مواقف القوى اخلارجية 

املفارقة  (20).ومقاربة كل طرف هلذه األزمة من منظور مصاحله وأمنه
ل تبدو واضحة يف تناقض مواقف تلك القوى، فمن جهة تدعو حل

سياسي لألزمة الليبية وتؤيد احلوار السياسي، وتدعم جهود البعثة 
األممية هبدف حتقيق مقاربة واقعية جلمع الفرقاء الليبيني وتذويب 
األزمة القائمة، ويف الوقت نفسه، كان سلوكها يتسم ابلتغيري 
والتناقض مبا حيقق مصاحلها، خصوصا إذا ما شعرت أبن هذا 

 . (21)ااملسار ال خيدم مصاحله

حالة من الشد  2019وقد شهد النِّصُف الثاين من 
واجلذب بني الوالايت املتحدة وروسيا فيما يتعلق ابألزمة الليبية، 

ابخنراطها يف  -أكثر من مرَّةٍ -حيث اهتمت اإلدارة األمريكية موسكو

                                                                                               

، أبريل 82الليبية اجلديدة"، جملة الدميقراطية، القاهرة، مؤسسة األهــــرام، العدد: 
 . 217-212م، ص ص 2021

حممد أمحد، "تقرير: سباق التسلح يف املنطقة وموقع ليبيا من انحية اقتصادية"،  (19)
، السنة: الثالثة، 358جريدة: الصبـاح، طرابلس، اهليئـة العامة للصحافة، العــدد: 

 . 5م، ص2021مايو//18بتاريخ: 
للمزيد حول دور العامل اخلارجي يف األزمة الليبية أنظـر: يوسف حممد الصواين،  (20)

ة، ، )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربي1ليبيا: الثورة وحتدايت بناء الدولة، ط
 .   223-217م(، ص ص2013

"تطورات الوضع اللييب سياسًيا وعسكراًي وانعكاساته ، حممد عبداحلفيظ الشيخ (21)
م، 2020مارس//14موقع: جملة شؤون عربية، بتاريخ:  إقليمًيا على ضفيت املتوسط"،

    https://cutt.us/KJuHvعلى الرابط التايل: 

قاتلني 
ُ
، عرب إرسال بعض امل تلك األزمة إىل جانب اجليش اللييبِّ

راع، وهتديد حالة  الرُّوس، ُمعتربةً  أنَّ ذلك مْن شــأنه تـأجيج الصِّ
االستقرار يف ليبيا، وُهو ما تنفيه موسكو بشكٍل قــاطٍع. وكانت 
لميَّة عقب  الدَّولتان قْد أكَّدات موقفُهما الدَّاعي ألولويَّة احلُُلول السِّ

م بدء حسم معركة 2019ديسمرب//12إعالن املشري حفرت يف 
 . (22)وُدُخول قُـوَّاته إىل العاصمة طرابلس"ُطوفان الكرامة"، 

   :الدَّوُر األمريكي  يف األزمة الليبية   

ُح بعُض الباحثني أنَّ:  بعد الفاعل األمريكي الدور غياب يُرجِّ
ا حلساسيَّة املوقف يُعودُ  مباشرة، بصورة الثورة  ما ُكلِّ  من الشَّعيبِّ  ُرمبَّ

، ُهو  وتصفية السفري لقذايف،ا نظام سقوط بعد خصوصا أمريكيِّ
 مصراعيه على اللييب الباب املتحدة الوالايت تركت بعدها األمريكي،

لفواعل تعبث ابملشهد اللييب، غري أن احلضور الروسي الفاعل كان 
 . (23)يؤرق األمريكان ويزعجهم

عن ليبيا قد صدر عن إدارة الرئيس  بتعادوإذا ما كان قرار اال
وحُبكم متسُّكه بسياسة سحب بالده من  أوابما، فإن الرئيس ترامب،

ُحُروب اآلخرين يف العامل، وفق وعوده االنتخابية، مْل يـُْبِد ُهو اآلخُر 
، وبقي موقُف واشنطن وسطيا، من  االفتً  ااهتمامً  ابلشأن اللييبِّ

ويبدو أن  .(24)خالل التواصل مع كافة أطراف الصراع يف هذا البلد
ليبيا صارت خاضعة لتأثري العسكريني إدارة السياسة األمريكية جتاه 

ابلنظر إىل حتركات توماس وولد هاوس، قائد القوات األمريكية يف 
أفريقيا "أفريكوم"، اليت تركز أكثر على مكافحة مجاعات اإلرهاب 

                                                           

أمحد عبد العليم حسن، "حدود الدور األمريكي والروسي جتاه ليبيا"، جملة:  (22)
 .  15م، ص2020، مـارس 62ُرؤى مصريَّة، العــدد: 

 معطيات ضوء يف الليبية السياسية التسوية صاحل، "خيار قاسم علي عبداحلي (23)
الراهنة"، يف: جمموعة ابحثني، أبعاد الصراع اإلقليمي والدويل  الدولية املساعي

-15وتداعياته على أمن واستقرار ليبيا، وقائع املؤمتر الدويل االفرتاضي، )
م، 2020م(، برلني: املركز الدميقراطي العريب، ليبيا: جامعة اجلفرة، 2020نوفمرب//16
 .13-12ص ص

حممد قواص، "الصراع األمريكي الروسي اجلديد حول ليبيا: الديناميات  (24)
م، على الرابط 7/6/2020والتداعيات"، موقع: مركز اإلمارات للسياسات، بتاريخ: 

 https://cutt.us/4Ud1Hالتايل:  

https://arabaffairsonline.com/author/mohmed-shiekh/
https://arabaffairsonline.com/author/mohmed-shiekh/
https://cutt.us/KJuHv
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. حيث كثفت قوات اتبعة لألفريكوم من (25)يف الساحل والصحراء
 2019في أواخر ضرابهتا اجلوية ضد مواقع لإلرهابيني يف ليبيا، ف

إرهابيا، من  33نفذت أربع هجمات متتالية أسفرت عن مقتل 
  .  (26)تنظيم داعش يف جنوب ليبيا

التطور األبرز الذي شهده املوقف األمريكي هو املبادرة اليت 
طرحتها أمريكا حلل األزمة أثناء اللقاء الذي عقده السفري األمريكي 

لس النواب عقيلة صاحل، يف القاهرة، جواناثن كوهني، مع رئيس جم
واليت تتضمن ثالث حماور: إنشاء منطقة منزوعة السالح، تشمل 
خط سرت اجلفرة، ومنطقة اهلالل النفطي، مبا ميكن املؤسسة 
الوطنية للنفط من استئناف عملها، وإعادة تدفق النفط اللييب إىل 
األسواق العاملية. وهو ما يقتضي إهناء سيطرة قوات اجليش على 

. وسحب ، وإعادة توزيع الثروة بشكل عادلول واملوانئ النفطيةاحلق
تحدة على 

ُ
رتزقة، وتشديد حظر األسلحة الذي تفرُضُه األمم امل

ُ
امل

األطراف الليبيَّة. مُثَّ التَّوصُُّل إىل صيغٍة هنائيٍَّة لوقف إطالق النار، 
( اليت ترعاها اأُلمُم 5+5مبُوجب حُماداثت اللجنة العسكريَّة )

 
ُ
 .    (27)تحـدةامل

استبقت إشاراُت إدارة الرَّئيس جو ابيدن بشان امللف 
، تحدة يف جنيف، حول  اللييبِّ

ُ
حُماداثت ُمهمَّة برعاية األُمم امل

نتقاليَّة يف ليبيا. الدَّعوة اليت وجَّهها رئيُس البعثة ترتيبات املرحلة اال
األمريكية يف األمم املتحدة ريتشارد ميلز جونيور، بـ"الشروع فورا يف 
سحب القوات الرتكية والروسية من ليبيا.. مبا فيها مجيع العناصر 
املرتزقة واملندوبني العسكريني األجانب"، تعترب حتوال ملحوظا يف 

رة اجلديدة مقارنة بسياسة الرئيس السابق ترامب؛ ألهنا سياسة اإلدا
دعوة صرحية لـ"مجيع األطراف اخلارجية، مبا يف ذلك روسيا وتركيا 
واإلمارات املتحدة، إىل احرتام السيادة الليبية والوقف الفوري جلميع 

                                                           

ة، خالد حنفي علي، "تشابكات سياسة إيطاليا جتاه ليبيا"، جملة: السياسة الدولي (25)
 . 136م، ص2017، أكتوبر 210العدد: 

 .  16أمحد عبد العليم حسن، مرجع سبق ذكره، ص  (26)
"املبادرة األمريكية بشأن ليبيا: وكبح الطموحات الروسية والرتكية"، موقع: مركز  (27)

م، متاح على 12/8/2020اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، بتاريخ:
  https://cutt.us/KmYGeالرابط املختصر التايل: 

مل يصدر مثيل هلا يف وقت سابق من اإلدارة  ،"التدخالت العسكرية
اليت طاملا اعتمدت لغة غامضة وملتبسة إزاء الالعبني  السابقة،

 .األجانب يف امللف اللييب

وحتمل هذه اخلطوة، حتريكا للملف اللييب إىل سلم أولوايت 
السياسة اخلارجية األمريكية، يف الشرق األوسط. وأتكيدا على قلق 

ت األزمة الليبية على ملفات اسرتاتيجية أخرى واشنطن من تداعيا
منها متطلبات أمن مناطق نفوذ حلف مشال األطلسي، وإمدادات 

ومبوازاة  .النفط والغاز، واستقرار منطقة الساحل والصحراء األفـريقيـة
املسار األمين والعسكري، تريد املبعوثة األممية أن تستفيد من الزخم 

مسارات احملاداثت اليت رعتها األمم  اجلديد يف البيت األبيض ويف
من أجل حتقيق تطورات على مستوى  2020املتحدة منذ نوفمرب 

 .(28)التسوية السياسية لألزمة

للوزراء للفرتة االنتقالية  اوبعد انتخاب عبد احلميد دبيبة رئيسً 
أكد سفري  يف ليبيا، وفوز حممد املنفي برائسة اجمللس الرائسي،

دى ليبيا، ريتشارد نورالند، خالل اتصال هاتفي الوالايت املتحدة ل
مع حممد املنفي، دعم واشنطن للمجلس الرائسي واحلكومة اجلديدة 

وسبق أن أكد نورالند، فور انتخاب السلطة اجلديدة  .لتأدية مهامها
أن: "تفاعال أكثر قادما من واشنطن"، مضيفا: "يف الوقت احلايل 

ني واملشاركني يف ملتقى احلوار نقدم هتانينا احلارة جلميع الليبي
السياسي اللييب، والقادة القادمني واملغادرين على التزامهم مبستقبل 

. كما شجع نورالند، رئيس الوزراء املنتخب "ليبيا السلمي
عبداحلميد دبيبة على "حتديد فريق حكومي مصغر وكفء 

 .(29)وتكنوقراطي ميكنه أن حيظى بسرعة بثقة جملس النواب"

 

                                                           

خطوات مبكرة من إدارة ابيدن يف تضاريس األزمة الليبية منصف السليمي، " (28)
م، على الرابط التايل: 2/2/2021(، بتاريـخ: dwموقع: ) الشائكة"،

v6oh3https://p.dw.com/p/  
"الوالايت املتحدة تؤكد دعمها للمجلس الرائسي اللييب واحلكومة اجلديدة"،  (29)

م، على الرابط التـــايل: 12/2/2021موقع: روسيا اليوم، بتاريخ: 
https://ar.rt.com/prd2 

https://www.dw.com/ar/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/a-56376052
https://www.dw.com/ar/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/a-56376052
https://cutt.us/KmYGe
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/a-49598475
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/a-49598475
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/a-49598475
https://p.dw.com/p/3oh6v
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   َّور الروسي ِّ يف األزم ة الليبية: الد 

ة ستعادالللتدخل يف التفاعالت الليبية اليوم تسعى موسكو 
ام نظ نفوذها؛ حيث تالشى النفوذ الروسي يف ليبيا عقب سقوط

يبيا، لي يف لروساويف هذا السياق، تربز مساٍع لتنشيط الدور  ،القذايف
ة لعابر اة بيوخاصة بدعم اجليش اللييب حملاربة التنظيمات اإلرها

سمرب دي حيث أبدى رئيس جملس النواب عقيلة صاحل، )يف د،للحدو 
ر هذا تطوَّ يْن أ(، ترحيبه بتعزيز الدور الروسي يف ليبيا، ُدون 2016

 ."يبيا لالتَّعزيُز إىل إقامة قاعدٍة عسكريٍَّة ُروسيٍَّة يف

علنة فإنَّ موسكو تدعُم احلُلُ  
ُ
ياسة الرُّوسيَّة امل ول ووفًقا للسِّ

، وحترُص على ضُرورة  راع اللييبِّ ياسيَّة اليت يتوصَُّل إليها أطراُف الصِّ السِّ
احرتام الشَّرعيَّة، وعدم االعرتاف حُبُكومٍة ال حتظى بثقة الربملان، أو 
، وُخطوات لتوحيد  وفاٍق سياسيٍّ ال تُرافُقُه تعديالٌت يف الدسُتور اللييبِّ

واجهة التنظيمات
ُ
اإلرهابيَّة يف مجيع أحناء البالد، مبا فيها  ُكلِّ الليبيني مل

ياسيَُّة العنيفة وقد شهد العامان األخريان مزيدا من  .(30)التيَّاراُت السِّ
االهتمام الروسي ابمللف اللييب، وهو ما جتلى بشكل واضح يف إعالن 
موسكو أكثر من مرة عن ترحيبها بلعب دور الوساطة بني طريف 

علن عنه وزير اخلارجية الروسي الفروف يف الصراع اللييب، وهو ما أ
م، وهو ما تبعه حتول موسكو إىل قبلة من جانب 2017ديسمرب 

املسؤولني الليبيني )من الشرق والغرب(، تزامنا مع احلاجة الروسية 
امللحة لتملك مزيد من أوراق الضغط يف الشرق األوسط يف مواجهة 

ة الواقعية تقدم موسكو . ومن الناحي(31)الوالايت املتحدة األمريكية
ابلتعامل مع بينما تقوم دعما عسكراي وسياسيا للمنطقة الشرقية، 

اجمللس الرائسي يف املنطقة الغربية، حيث تناقش عقودا الستكشاف 

                                                           

 -الدور الروسي يف الصراعات الداخلية العربية املسلحة: املؤشرات، "نيبال مجيل (30)
العدد: الثالث، ، جملة: العلوم السياسية والقانونت"، التأثريا -األسباب

  https://democraticac.de/?p=46852م،الرابط التايل: 2017يونيو
 .17أمحد عبد العليم حسن، مرجع سبق ذكره، ص  (31)

النفط، وتبحث عن فرص اقتصادية هلا يف العاصمة، لكنها مل تفتح 
 .(32)سفارهتا هناك

ائسيِّ واحُلُكومة رحَّبت ُروسيا بنتائج اختيار اجمللس الر 
وذكرت اخلارجيَُّة الرُّوسيَُّة، يف بياٍن، "إنَُّه جيُب أْن ُتصبح ، (33)اجلديدة

ياسيِّ اللييبِّ ُخطوًة ُمهمًَّة وحموريًَّة يف سبيل  مثاُر عمل ُملتقى احلوار السِّ
أعرب انئب وزير و  .(34)جتـاُوز األزمـة احلـادَّة اليت طال أمـُدها يف البـالد"

ية الروسي املبعوث اخلاص إىل الشرق األوسط وأفريقيا، ميخائيل اخلارج
وأكد  .بوجدانوف عن دعم بالده للمجلس الرائسي اجلديد يف ليبيا

املسؤول الروسي: عن أمل بالده أن يصبح انتخاب السلطة التنفيذية 
وجدد بوجدانوف التأكيد  .اجلديدة معلما على طريق جتاوز األزمة الليبية

سكو تكثيف وتعزيز التعاون الروسي اللييب متعدد األوجه على نية مو 
على أساس مبادئ االحرتام املتبادل واملنفعة املتبادلة وتقاليد 

التقى رئيس اجمللس الرائسي، حممد ويف ذات السياق،  ،(35)الصداقة
( يف طرابلس؛ 2/3/2021املنفي، وانئبه موسى الكوين، يوم الثالاثء )

بعثة الدبلوماسية الروسية يف ليبيا، جامشيد القائم أبعمال رئيس ال
شرتك بني البلدْين يف العد ،بولتايف

ُ
جتمُعون أوُجه التَّعاُون امل

ُ
يد وحبث امل

  .(36)همَّةمن القضااي امل

 ييباملوقف األورويب من االتف اق السي اسي الل:  

عرب املمثل األعلى للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية يف أ
ويب، جوزيب بوريل عن ترحيبه ابالتفاق الذي توّصل إليه االحتاد األور 

والذي يقضي "اتّفاق شامل  ،طرفا النزاع اللييب يف مدينة بوزنيقة املغربية
                                                           

زمة الليبية"، جملة: السياسة "املصاحل واحملددات الروسية حيال األ، عـزة هاشم (32)
 . 115، ص2020، أبريل 220الدولية، العـدد: 

ترحيب روسي بنتائج اختيار اجمللس الرائسي واحلكومة اجلديدة"، " (33)
5/2/2021،https://cutt.us/d2DtQ  
ترحيب عريب ودويل بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية " (34)

  https://cutt.us/t88He ،5/2/2021اجلديدة"،الوطن،
"روسيا أتمل أن تكون السلطة الليبية معلما على طريق جتاوز عبداهلادي ربيع،  (35)

  https://cutt.us/GueDU، 7/2/2021األزمة"، العني اإلخبارية، 
، 218ملشرتك مع روسيا"، موقع:املنفي يُناقش تعزيز التعاون ا" (36)

  https://cutt.us/w35h0، 2/3/2021بتاريخ:

https://democraticac.de/?p=46852
https://cutt.us/t88He
https://cutt.us/GueDU
https://cutt.us/w35h0
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حول املعايري واآلليات الشّفافة واملوضوعية لتويل املناصب السيادية 
األمر يتعلق مبسامهة  :وحسب جوزيب بوريل فإن.يدها"هبدف توح

اليت تقودها منظمة األمم ت املناسب يف إطار اجلهود "جاءت يف الوق
التزام الوفدين إبجياد حل سلمي للنزاع يف ليبيا مشريا إىل أن " ،"املتحدة

   .(37)"هو أمر مشجع

ها إيطاليا وفرنسا سعت بعض القوى األوروبية ويف مقدمتوقد 
نجزات ا وأملانيا إىل

ُ
لسياسية االخنراط يف املشهد اللييب لالستفادة من امل

واملتمثلة يف اختيار سلطة تنفيذية جديدة، وذلك من  ،اليت حتققت هناك
جان "، ونظريه الفرنسي "هايكو ماس"ل زايرة وزير اخلارجية األملاين خال

 25إىل طرابلس يف  "لوجيي دي مايو"، واإليطايل "إيف لودراين
 لدعم احلكومة اجلديدة؛ حيث عقد الدبلوماسيون الثالثة 2021مارس

اليت  "،جنالء املنقوش"اخلارجية الليبية مؤمترًا صحفًيا مشرتًكا مع وزيرة 
أوضحت أهنا اتفقت مع الوزراء على عودة السفارات، ومنح التأشريات 
من داخل ليبيا وليس من خارجها، وشددت على ضرورة خروج املرتزقة 
من كافة األراضي الليبية بشكل فوري، رافضًة املساس بسيادة 

  (38).البالد
تدّرًجا دا ميب باالهتمام األورو  ترتيب الزايرات أن منْ  الحظُ ويُ 

 على لنيةاعلى مستوى الدول منفردة ومؤسسات االحتاد؛ ممّا يعكس 
عارض تال  ازيةوفق خطوط اتصال متو  ،سرعة االخنراط يف املشهد اجلديد

م مة هت عابعضها، واتسمت األجندات املعلنة للزايرات بوجود قضااي
ثل ة؛ مى حدترسم مصاحل الدول عل ىسات االحتاد األورويب، وأخر مؤس

ة ديداجل لطةملفات اهلجرة، واألمن، والتبادل التجاري، ودعم الس
ت حظاد مال. ومن سياق الزايرات السابقة جن.شريطة خروج املرتزقة

  :على التحركات األوروبية منها ما أييت

                                                           

"االحتاد األورويب يرّحب بـنتائج "اتفاق بوزنيقة" اخلاص ابألزمة الليبية ويشيد  (37)
، 11/9/2020"، موقع: يورونيوز، بتاريخ: ابملبادرة املغربية

https://cutt.us/sFwYs  
"التوجه األورويب حنو حكومة الدبيبة: بني دعم الوحدة الوطنية آية عبد العزيز،  (38)

، 2021مارس//30وتعزيز النفوذ"، املرصد املصري، بتاريخ: 
HTTPS://CUTT.US/9T3JM   

دة لقا اخلطاب الرمسيوحيد اخلطاب األورويب: جاء ت .1
 رويب،ألو اوحتديًدا املفوضية واجمللس  ،وروبيةاملؤسسات األ

 يبية مثلة اللزمواخلطاابت املنفردة لزعماء الدول املنخرطة يف األ
ا كومتهوح فرنسا وإيطاليا على هنج واحد يدعم استقرار ليبيا

 .انباجلديدة، داعًيا خلروج املقاتلني األج

يد بحث عن دور جدتكثيف الزايرات وسرعتها يدل على ال .2
ود وذ املفقالنف من للدول األوروبية يف ليبيا؛ أماًل يف استعادة جزء

 .لصاحل كٍل من تركيا وروسيا

 ىيف الوقت الذى زار أكرب مسؤول يف إيطاليا واليوانن ليبيا اكتف .3
ماكرون إبرسال وزير اخلارجية، ودعا رئيس اجمللس االنتقايل 

لرئيس الفرنسي من تعليل موقف االلييب لزايرة ابريس؛ رمبا ميكن 
رضا ماكرون على هذه احلكومة اليت مل  عدمُ  هي :األوىل ؛زاويتني

 املوقفُ  :أتِت حبليفه رئيس جملس النواب عقيلة صاحل، والثانية
ع ع عن االتفاق املوقَّ رئيس احلكومة الليبية بعدم الرتاجُ  منْ  املعلنُ 

ات الرتكية الليبية م، واإلشادة ابلعالق2019مع تركيا يف نوفمرب
وأمهيتها؛ ممّا جعل الرئيس الفرنسي يفّضل التعامل املباشر مع 
رئيس اجمللس االنتقايل املنتمي لشرق ليبيا، والذى رمبا يكون 

  .(39)ون عن دبيبةمفّضاًل لدى ماكر 

كل هذه املعطيات تشرُي إىل زخم احلراك األورويب حول األزمة 
ملبادرة فور انطالق احلكومة الليبية الليبيَّة، وحماولة تويل زمام ا
فبعد سعي عدة دول أوربية إلعادة اجلديدة يف ممارسة عملها، 

أعلنت بعثة االحتاد األورويب يف فتح سفاراهتا وقنصلياهتا يف ليبيا، 
إعادة افتتاح أعماهلا يف العاصمة  17/5/2021: ليبيا، يوم

االحتاد ووصف رئيس بعثة  .طرابلس، بعد عامني من مغادرهتا

                                                           

"التحركات األوروبية جتاه ليبيا: األهداف والنتائج"، موقع: منتدى  هباء حممود، (39)
،  27/6/2021السياسات العربية، اتريخ االطالع: 

https://cutt.us/VdAO0   

https://cutt.us/sFwYs
https://cutt.us/9T3JM
https://cutt.us/VdAO0
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األورويب لدى ليبيا السفري خوسيه ساابديل، إعادة افتتاح أعمال 
 .(40)"البعثة األوروبية يف طرابلس بـ"التقدم اهلائل

 

  ُة:ة الليبيَّ   من األزم الرتكي   املوقف 

 اؤخرً مُ  ور الرتكيِّ م الدَّ تعاظُ  للشأن اللييبِّ  وعيُّ املوضُ  عُ ابِ املتح  ظُ حِ الح يُ 
بداية عمل  نذُ مُ  ااخنراطها يف هذا امللف كان الفتً ، و واضحٍ  بشكلٍ فيه 

ابقة برائسة فائز السراج من طرابلس. ويرى السَّ  ومة الوفاق الوطينِّ كُ حُ 
يف  احامسً  عاماًل بدا  الصراع اللييبِّ  ل الرتكي يفالتدخُّ : "احملللني أنَّ  بعضُ 

 ، بعد أنْ اومة الوفاق، املعرتف هبا دوليا كُ ة وإنقاذ حُ وَّ ن القُ إعادة توازُ 
اليت يقودها اجلنرال حفرت إىل ضواحي عاصمتها  اتُ وَّ وصلت القُ 

إىل ليبيا قد  اتٍ وَّ برملاهنا إرسال قُـ  قرَّ يُ  ل أنْ وكانت تركيا قبْ  طرابلس.
 ةٍ سريَّ مُ  ات لطائراتٍ درعة وأدارت عمليَّ ومة مبركبات مُ كُ ت هذه احلُ أمدَّ 

لها لتدخُّ  افضفاضً  نواانً وقد استخدمت أنقرة عُ  يف املعارك لصاحلها.
ا أبهنَّ  اذلك أيضً  رُ ربِّ وتُ  ،دريب"ورة والتَّ تقدمي "املشُ  ناك حتت اببهُ 

قد وقعت معها  اهبا دوليا  عرتفٍ مُ  ومةٍ كُ من حُ  على دعوةٍ  بناءً  لُ تتدخَّ 
يف  اأساسيا  ا، موقعً اغرافيا تركيا ليبيا، البعيدة عنها جُ  وتعتربُ  ة.فاقيَّ اتِّ 

وذها يف فُ نُـ  ملدِّ  وب البحر املتوسط، ومدخاًل ها يف شرق وجنُ تاسرتاتيجيَّ 
وافع وراء مة الدَّ قدِّ ة يف مُ االقتصاديَّ  املصاحلُ  وتقعُ  .مشال وشرق أفريقيا

عظم احتياجاهتا من مُ  اليت تستوردُ -تسعى تركيا  هذا املوقف الرتكي، إذْ 
 حتياطيٍّ من نفط ليبيا صاحبة أكرب ا ةٍ ول على حصَّ صُ للحُ  -ةـاقالطَّ 

  .(41)"ةيف القارة األفريقيَّ  نفطيٍّ 

بت رحَّ ة ومة الوحدة الوطنيَّ كُ اب الثقة حلُ وَّ وبعد منح جملس النـُّ 
ومة ورئيسها "التوفيق كُ ية للحُ تمنِّ ، مُ بذلك ةة الرتكيَّ وزارة اخلارجيَّ 

 كومةاحل"تتخذ  :عن أملها أبنوأعربت اخلارجية الرتكية . "والنجاح

                                                           

"بعثة االحتاد األورويب إىل ليبيا جمددا.. فهل عاد االستقرار؟"، حممد بصيلة،  (40)
  https://cutt.us/Yl253،  17/5/2021إلخبارية، العني ا

"احلرب يف ليبيا: ما هي األطراف اخلارجية اليت تتدخل فيها؟ وما دوافعها؟"،  (41)
، على الرابط التايل: 2020يوليو//31موقع: يب يب سي عريب، بتاريخ: 

https://cutt.us/BLJXf  

وسة من أجل توفري اخلدمات العامة الرامية الزدهار خطوات سريعة وملم
الشعب اللييب الصديق والشقيق، وتنفيذ العملية االنتخابية، وتوحيد 

ورأت أنه "سيكون من  ".املؤسسات، وضمان مصاحلة وطنية شاملة
األمهية احلامسة، خالل هذه الفرتة، توسيع سلطات احلكومة اجلديدة 

ائح ليبيا وكذلك اجملتمع ية "مجيع شر لتشمل مجيع مناطق ليبيا، داع
، إىل دعم حكومة الوحدة الوطنية من أجل بناء ليبيا الدميقراطية الدويل

  .(42)"واملستقرة واملزدهرة

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة قد أدىل بتصرحيات حول   
قال إهنا: "صديقة حيث  ؛(43)العالقة مع تركيا أاثرت جدال واضحا

"أمله بتنمية التعاون بني البلدين، ورفع حجم  :، معربا عنوحليفة"
أكد أمهية " :كما أنه  .(44)التبادل التجاري إىل أعلى املستوايت"

االتفاقية البحرية مع تركيا، وأعلن أنه سوف يستمر العمل هبا، ودراسة 
 .  (45)"االتفاقيات األخرى والتعامل معها بشكل قانوين

الثالث من  ، يفإىل ليبيا الرتكي ا الوفدُ اليت قام هبوكانت الزايرة 
احتماالت تغري االسرتاتيجية الرتكية جتاه  بددتقد  (،2021) مايو

وفق مرجعيات برلني  ،ليبيا كاستجابة ملتغريات املرحلة السياسية احلالية
، واليت تتطلب بدورها 2021والقرار األممي الصادر ىف منتصف أبريل 

البالد وإجالء املرتزقة، وإصالح املؤسسات إهناء الوجود األجنيب ىف 
واألجهزة األمنية كمدخل لتهيئة األجواء النتقال سياسي سلس يف بيئة 

الدفاع  يوفد الرتكي الذي ضم كاًل من وزير مستقرة. بل إن تركيبة ال
واخلارجية خلوصي آكار ومولود تشاويش أوغلو، ورئيس األركان يشار 

                                                           

"تركيا ترحب مبنح الثقة حلكومة الوحدة الوطنية الليبية"، موقع: آر يت، بتاريخ:  (42)
10/3/2021 ،https://cutt.us/cCgmZ  

"حسب األمساء املعلنة برقة تلتحف التهميش واملغالبة أفسدت تناغم اآلراء"،  (43)
ــخ: 26، السنة: 3683يدة: أخبار بنغــازي، العدد: جر  م، 2021مارس//11، بتـاريـ
 .     1ص

، موقع: سبوتنيك، ""رئيس الوزراء اللييب اجلديد: تركيا هي "الصديقة واحلليفة (44)
م، متاح على الربط املختصر التـــايل: 7/2/2021بتاريخ: 

https://cutt.us/cUA6S        
"ليبيا: رئيس احلكومة يقرتح حكومة وحدة ويؤكد استمرار العمل مع تركيا"، موقع:  (45)
(dw :بتاريخ ،)م، متاح على الرابط املختصر التـــــايل: 25/2/2021

https://cutt.us/vU5Xc  

https://cutt.us/Yl253
https://cutt.us/BLJXf
https://cutt.us/cCgmZ
https://cutt.us/cUA6S
https://cutt.us/vU5Xc
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ن فيدان، تعكس استمرار اعتماد أنقرة غولر، ورئيس االستخبارات هاكا
على األداة العسكرية كركيزة للدور الرتكي ىف ليبيا، وهو ما أكده 
اخلطاب الرمسي للوفد خالل الزايرة من حيث التمسك ابالتفاقيات 
العسكرية املربمة مع حكومة الوفاق. وىف املقابل، بدا اخلطاب اللييب 

وزيرة خارجية حكومة الوحدة  هلذا التوجه الرتكي، حيث دعت امعارضً 
الوطنية جنالء املنقوش، بلهجة دبلوماسية حمرتفة، نظريها الرتكي إىل دعم 

 (46).ليبيا ىف تنفيذ استحقاقات املرحلة االنتقالية وفق املرجعيات الدولية

 نية: لوطإج راءاُت منح الثقة حلُُكومة الوح  دة ا -ااثلثً 
شار إليه

ُ
  اا سلفً مبُجرَّد فـوز القائمة امل

ُ
جمللس اْن: رئيس منة كوَّ )امل

شالرائسي وُعضوين يف اجمللس ورئيس احُلُكومة(، بدأت ا
ُ
ُت حول اورامل

 3000ى تلقنَُّه أومة كُ تشكيل احلُُكومة اجلديدة، وأعلن السَّيُِّد رئيُس احلُ 
تقدِّمني لشغل حقائب وزاريَّ 

ُ
: ايفً ٌمض ،ومتهكُ ت حبُ ة وإداراسرية ذاتيَّة مل

ام صاُء النظ إقكُنهُ كومة ستتألُف مْن كافة الطيف اللييب، وال ميُ "إن احل
 السَّابق منها". 

( مقرتح معايري ومشروع 25/2(وأضاف أنه سلم صباح اخلميس
هلة لرئيس جملس النواب، عقيلة صاحل، ب تشكيل احلكومة

ُ
عد انتهاء امل

اليت اقرتحتها جلنة احلوار يف جنيف لتسليم حكومته جمللس النواب لنيل 
أنَُّه راعى يف ُحُكومته كل الظروف الصعبة اليت خرجت  االثقة، ُمؤكِّدً 

وأوضح أنَّ  ،وماتمن ُحُروٍب وانقساماٍت يف احُلكُ  امنها البلُد ُمؤخَّرً 
: اعُدوُه مبنح الثقة للحكومة، ُمضيفً أعضاء جملس النواب الذين التقاُهم و 

"مستعدون للذهاب إىل أي مدينة خيتارها جملس النواب لعقد جلسة 
 .(47)منح الثقة للحكومة

خصَّصة ملنح الثقة 
ُ
ومتَّ اختياُر مدينة سرت لعقد جلسة الربملان امل

م، يف 2021مارس8ل متَّ عقُد اجللسة يف سرت يوم للُحُكومة، وابلفع
 أمنيٍَّة ُمشدَّدٍة؛ لضمان سري اجللسة على أحسن وجٍه، ظلِّ إجراءاتٍ 

                                                           

اسرتاتيجيتها ىف ليبيا خالل املرحلة االنتقالية؟"، أمحد عليبة، "هل تغري تركيا  (46)
  https://cutt.us/lD6GV، 12/5/2021موقع: مركز األهرام، بتاريخ: 

"ليبيا: رئيس احلكومة يقرتح حكومة وحدة ويؤكد استمرار العمل مع تركيا"، موقع:  (47)
(dw :بتاريخ ،)م، على الرابط التـايل:  2021فرباير//25

https://cutt.us/a3yT5  

وبعد ُمداوالٍت ونقاشاٍت مْن قبل أعضاء الربملان، متَّ أتجيُل التَّصويت 
شاورات

ُ
. وقد متَّ أتجيُل التَّصويت مرَّاتن، بسبب طلب (48)ملزيٍد من امل

ـد الربملان مْن رئيس احُلُكومة إجراء تعديالٍت عليها، مْن جهته تعهَّ 
األخرُي إبجراء التَّعديالت املطُلوبة، واستكمال تسمية احلقائب الشاغرة 

وابلفعل، أعلن رئيس الوزراء اللييب أمساء  ،ول صباح اليوم التايلحُبلُ 
مبنحها الثقة  اُحُكومة الوحدة الوطنية أمام أعضاء جملس النواب، ُمطالبً 

ؤسَّسات، ُمشريً 
ُ
أنَّ احُلُكومة ُمؤلَّفٌة من: إىل  اللعمل على إعادة توحيد امل

وأعلن الدبيبة أنَُّه جرى االتفاق مع  ،وزراء دولة وانئبني 6وزارة و 26
لُوُجود  ا؛ نظرً ااجمللس الرائسي أْن يتوىلَّ وزارة الدفاع رئيس احُلُكومة ُمؤقتً 

ولفت إىل  ،صراٍع حُمتدٍم على هذه احلقيبة، إضافة إىل تدخالت خارجية
منصيب وزير الدفاع واخلارجية سيتم ابلتشاور مع  أنَّ تسمية شاغلي

 .(49)اجمللس الرائسي

مارس عقد جملُس النواب جلسته برائسة 10ويف يوم األربعاء 
رئيس جملس النواب، وحبضور النائب األول لرئيس اجمللس، والنائب 

وحبسب املتحدث الرمسي ابسم اجمللس فإن: "اجمللس عقد جلسته  ،الثاين
خصَّصة لل

ُ
تَّصويت على منح الثقة حُلُكومة الوحدة الوطنيَّة، حيُث متَّ امل

، وبذلك انلت صواتً  132التَّصويُت على منح الثقة للُحُكومة أبغلبيَّة 
ُحُكومة الوحدة الوطنية الثقة، على أْن تُؤدِّي التَّشكيلة الوزاريَّة ورئيس 

رِّ جملس مارس( مبقـ15احُلُكومة اليمني الدستورية يف جلسة االثنني )
  (50)النـُّوَّاب الدُّسُتوريِّ يف مـدينـة بنغـــازي".

حاصصة فرضت نفسها على 
ُ
وقال الدبيبة خالل اجللسة: "إنَّ امل

قبلة، ُمؤكِّدً 
ُ
أنَُّه كان يسعى إىل حصر الُوزراء  اتشكيلة احُلُكومة الليبيَّة امل

                                                           

ياسيَُّة ابتداًء من  8"هـل خُتمُد جلسة  (48) مارس بُركان الوطن؟ وهل تزحُف احلُُلوُل السِّ
ــخ: 26، السنة: 3679سرت؟"، جريدة: أخبار بنغــازي، العـدد:  ، بتـاريـ

 .   1ص م،2021مــــارس//2
"للمـرَّة الثانية.. أتجيُل جلسة منح الثقة للُحُكومة الليبيَّة"، بوَّابة العني اإلخباريَّة،  (49)

-https://alم، على الرابــط التـــايل: 2021مـارس//9بتاريخ:
ain.com/article/1615310135  

تحدِّ  (50)
ُ
"، موقع: الوطنيَّة الوحدة حُلُكومة الثقة مينحُ  النواب جملسُ  الرَّمسيُّ: ثُ "امل

ختصـر التـــايل: 2021مــارس//10جملس النواب اللييب، بتاريخ: 
ُ
م، ُمتاٌح على الرابـط امل

https://cutt.us/m9gpu  

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/a-56326807
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/a-56326807
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/a-56326807
https://cutt.us/lD6GV
https://cutt.us/a3yT5
https://al-ain.com/article/1615310135
https://al-ain.com/article/1615310135
https://al-ain.com/article/1615310135
https://cutt.us/m9gpu
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 26يبيٍَّة تُضمُّ لتشكيل ُحُكومٍة ل اأنَُّه ليس ُمراتحً  ايف عدٍد أقل، ُمضيفً 
ياسيَّة يف البـالد فـرضـت هــذا اوزيرً  ، لكنَّ التَّوازُنـات اجلُغـرافيَّة والسِّ

  .(51)األمـر"

كما أكَّد السيد الدبيبة يف كلمته أمام جملس النوَّاب: "أنَّ آليَّة 
احلوار مبُلتقى جنيف فرضت على مجيع مْن قبُلوا هبذه العمليَّة أْن تُكون 

ياسيَّة ال تستثين أحدً خُمرجاُت  ، وبذلك، كانت ااحُلُكومة واخلارطة السِّ
حاصصة اجلُغـرافيَّة 

ُ
احُلُكومُة يف شكلها احلايلِّ مْن حيُث عدد الُوزراء وامل

وقال: "إنَّ  ،"ال بطاًل  اأو اجلهـويَّة، واليت يُكوُن فيها الصَّانُع ُمكرهً 
لذين متثَـُّلوا يف احُلُكومات تشكيلتُه احُلُكوميَّة استبعدت ُكلَّ األشخاص ا

إىل رغبته يف إعطاء الُفْرصحِة للُوُجـوه  ام، ُمشريً 2011السَّابقة ُمنُذ عام 
 .(52)اجلديدة والشَّباب"

ملناصب ُمشكلة الة و لدو إق راُر مش ُروع امليزانيَّة العامة ل -ارابع ً 
ياديَّة:   الس ِّ

لقوائم اـداد إعن انتهى جملُس النواب اللييب )يف أبريل املاضي( م
ياديَّة، وعلى رأس رشَّحي املناصب السِّ

ُ
ك افظ البنحمنصُب مها النهائية مل

رشَّ 
ُ
جرت و  .،لحلااحني من اسم رئيسه املركزي الذي خلت قائمُة امل

رب قدٍر لى أكعول عمليَّة الرتشيح يف أجواٍء من احلذر، وحُماولة احلص
اُر احلو  عهااليت وضمن التواُفق بني األقاليم، وتطبيق الشُُّروط 

رشَّحني حلساسية ا الوطين
ُ
ر هبا متليت املرحلة وجلنُة الفرز الختيار امل

 يف ديسمرب ائسيةاالنتخاابت النيابية والر  اليت تستعد إلجراءالبالد 
ا، وض بشأهنواملناصب السيادية، اليت جيري التفا ،(2021القادم )

هاز جرئيس و ة، هي: حمافظ مصرف ليبيا املركزي، ورئيس ديوان احملاسب
عضاء وأ الرقابة اإلدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس

 .ب العــامالنائ، و اابت، ورئيس احملكمة الُعليااملفوضية العليا لالنتخ

                                                           

حاصصة»ذُِّرون من ُخطُورة ليبيا.. ُخرباء حيُ سلمان إمساعيل، " (51)
ُ
يف ُحُكومة « امل

ختصـر التــايل: 2021مـارس//9الدبيبة"، موقع: الرؤيــة، بتاريخ: 
ُ
م، ُمتاٌح على الرابـط امل

https://cutt.us/QWtV0  
غالبة أفس (52)

ُ
علنة: برقة تلتحُف التَّهميش وامل

ُ
دت تناُغـم اآلراء"، "حسب األمساء امل

م، 2021مـــارس//11، بتـاريـــخ: 26، السنة: 3683جريدة: أخبار بنغــازي، العدد: 
 .    1ص

يا حمافظ مصرف ليب مرشحني ملنصب 9وتضمنت القوائم: 
نصب مل امرشحً  40مرشحا ملنصب انئب احملافظ، و 12، واملركزي

رئيس ديوان  أما قائمة منصب ،عضو جملس إدارة املركزي
أمسا  11وامسا لرائستها من اجلنوب،  12فاحتوت على:  احملاسبة

 لفسادة الوكالتها من الشرق، أما منصب اهليئة الوطنية ملكافح
ء لوكالتها أمسا 10امسا لرائستها من الغرب، و 12فتضمنت قوائمه: 

 .مرشحا لعضويتها من خمتلف املناطق 43من اجلنوب، و

منت وفيما خيص منصب رئيس هيئة الرقابة اإلدارية فتض
ن الغرب اللييب، مآخرين لوكالتها  18من الشَّرق، و اامسً  13القوائم: 

فوَّضيَّة ا اامسً  11فيما رشح اجمللُس: 
ُ
ت من خاابلُعليا لالنتلرائسة امل

 .قلُعضويَّتها من خُمتلف املناط اامسً  47يبيا، وغرب ل

وسبق وضع هذه القوائم ضمن مناقشات مكثفة حول هذا 
امللف يف جلسات احلوار بني جملس الدولة وجملس النواب يف مدينة 
بوزنيقة يناير املاضي، انتهت إىل أن يكون توزيع املناصب السيادية 

ورائسة  حمافظ املصرف املركزي حبسب األقاليم، فيكون: مناصب
صب املفوضية الوطنية العليا هيئة الرقابة اإلدارية من إقليم برقة، ومنا

لالنتخاابت والنائب العام وديوان احملاسبة من طرابلس، ومنصبا 
كما وضعت جلنة فرز   .احملكمة العليا ومكافحة الفساد من فــزان

أمساء املرشحني شروطا أخرى للرتشح، منها: أال حيمل املرشح إال 
ؤهل علمي، وكفاء اجلنسية الليبية، وأن يكون حاماًل 

ُ
ة، وعدم تقلد مل

  (53).امناصب سياديَّة سابقً 

ويرى بعض النواب )سعيد امغيب( أنه: "جيب عدم صرف 
امليزانية للحكومة قبل معرفة موقف رئيسها من املليشيات، 
وإخراجهم من العاصمة، وفتح كل الطرق اليت يسيطرون عليها". 
 من جانبه أكد النائب وعضو اللجنة املكلفة بتسلم ملفات الراغبني

يف شغل املناصب السيادية )عبد املنعم العريف( أن: "جملس النواب 
ُمِصر  على االنتهاء من موضوع املناصب السيادية قبل الدخول يف 

                                                           

"وضع قوائم مرشحي املناصب السيادية يف ليبيا.. ما أسس االختيار؟"، موقع:  (53)
م، على الرابط املختصر التايل: 2021أبريل//28سكاي نيوز عربية، بتاريخ: 
https://cutt.us/aJind  

https://cutt.us/QWtV0
https://cutt.us/aJind
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حً  ،عرتكات أخرى مبا فيها امليزانية"أي م أنَّ امليزانيَّة سيتمُّ  اُمرجِّ
يل( تْبديُدها على املليشيَّات عرب حُمافظ مصرف ليبيا املركزي )احلا

 .   (54)الصديق الكبري"

وكان جملس النواب قد دعا مجيع أعضائه إىل جلسة رمسية، 
يف مقره املؤقت بطربق، ملناقشة مشروع: "قانون املوازنة العامة للدولة 

كما دعا اجمللس جلنة التخطيط واملالية واملوازنة العامة   ،.2021لعام 
لس النواب قبل ابجمللس إىل تقدمي تقريرها حول مشروع القانون جمل

وطالبت جلنة يف جملس النواب إبعادة  ،املوعد املقرر النعقاد اجللسة
مشروع املوازنة إىل حكومة الوحدة الوطنية، ملراجعته وإصالحه 

 ،ترشيد اإلنفاق اومراعاة مالحظات السلطة التشريعية، وخصوصً 
 21.6مليار دينار لييب ) 100ورأت أن إنفاق موازنة تصل لنحو 

" على ار دوالر(، خالل أقل من سنة، سيكون "أثره سيئً مليا
 .(55)االقتصاد الوطين

أبريل 19وابلفعل عقد جملس النواب مساء االثنني )
( يف طربق جلسته الرمسية برائسة رئيس اجمللس عقيلة صاحل، 2021

وحبسب املتحدث الرمسي  ،وحبضور النائب األول والنائب الثاين
سيناقش يف هذه اجللسة مشروع قانون  ابسم اجمللس فإن: "اجمللس
ويف اليوم التايل، استأنف  ،(56)م"2021امليزانية العامة للدولة للعام 

اجمللس جلسته الستكمال مناقشة قانون امليزانية، وحبسب املتحدث 
الرمسي ابسم اجمللس فإن اجمللس قد استكمل املناقشة واملداولة حول 

حلكومة، وقد مت التصويت أبغلبية مشروع قانون امليزانية املقدم من ا
النواب احلاضرين على ارجاع مشروع القانون حلكومة الوحدة الوطنية 

ملا ورد يف تقرير جلنة  املالحظات أعضاء اجمللس، ووفقً  التعديله، وفقً 

                                                           

"ال موافقة على امليزانية حىت تسقط امليلشيات على قارعة النسيان، والربملان ال  (54)
، 26، السنة: 3709ميانع يف استهالك الوقـت"، جريدة: أخبار بنغــازي، العدد: 

 .     1م، ص2021مـــايو//11بتـاريـــخ: 
جلسة جمللس النواب االثنني املقبل ملناقشة مشروع املوازنة"، بتاريخ:  "ليبيا.. (55)

  https://cutt.us/ium3Hم، على الرابط التايل: 2021أبريل//12
 املوقعُ  م"،2021للعام للدَّولة العـامَّة امليزانيَّة قانُون مشُروع يُناقشُ  النواب "جملسُ  (56)
م، متاح على الرابط املختصر 2021أبريل//19 بتاريخ: اللييب، النواب جمللس لرمسيُّ ا

  https://cutt.us/tzFcJالتـــايل:  

التخطيط واملوازنة العامة واملالية ابجمللس، وتقرير ديوان احملاسبة على 
هلذه املالحظات، وأن تعيده جمللس  اأن تقوم بتعديل املشروع وفقً 

 .(57)النواب يف حبر عشرة أايم"

( برائسة رئيس 24/5مث عقد جملس النواب جلسته الرمسية )
وخصصت اجللسة لبندين  ،انئب 100اجمللس، وحضور أكثر من 

م، والبند الثاين: املناصب 2021األول: مشروع قانون امليزانية العامة
دود اللجنة الوزارية املشكلة من قبل السيادية، حيث مت تعميم ر 

 رئيس جملس الوزراء حول مالحظات جملس النواب على األعضاء
أوال: اعتماد الباب   :وبعد مداولة هذين البندين قرر اجمللس ما يلي.

األول من مشروع قانون امليزانية العامة اخلاص ابملرتبات وما يف 
 حكمها. 

فإنه  –املناصب السيادية بند–أما فيما يتعلق ابلبند الثاين 
خالل أسبوع سيكون قد وصل رد رمسي للمجلس يف هذا 

. حيث أن اللجنة (58)اخُلُصوص، ليُكون ُهناك إجراٌء يف هذا البند
املكلفة من اجمللس أهنت عملها، وتنتظر ما أجنزته جلنة جملس الدولة 

 .(59)االستشاري

، ففيما ويواجه ملف املناصب السيادية يف ليبيا أزمة شائكة
يصر جملس النواب على التمسك مبخرجات اتفاق بوزنيقة، وتوزيع 
املناصب السيادية وفق املعيار اجلغرايف على أقاليم البالد الثالثة 

                                                           

 مشروع ارجاع على احلاضرين النواب السادة أبغلبية يصوت النواب "جملس (57)
 اللييب، النواب جمللس الرمسيُّ  املوقعُ  "،لتعديله الوطنية الوحدة حلكومة القانون

  https://cutt.us/sk2k7م، متاح على الرابط املختصر التـــايل: 20/4/2021
 القرارات من عددا ويتخذ العامة امليزانية من األول الباب يعتمد النواب "جملس (58)

م، متاح على الرابط 24/5/2021 اللييب، النواب لسجمل الرمسيُّ  املوقعُ  املهمة"،
ــايل:    https://cutt.us/0LlU5املختصر التـ

"تسمية املناصب السيادية تطفئ شعلة امليزانية"، جريدة: أخبار بنغازي، العدد:  (59)
 . 1، ص23/5/2021، بتاريخ: 3712

https://cutt.us/ium3H
https://cutt.us/tzFcJ
https://cutt.us/sk2k7
https://cutt.us/0LlU5
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التارخيية، برقة وطرابلس وفزان، يسعى "األعلى للدولة" حلسم أهم 
  .(60)تلك املناصب لصاحله، دون مراعاة االتفاق املشار إليه سلًفا

 أزمة أن العرييب، عيسى النواب، جملس عضو أكد حيث
 األعلى اجمللس"و النواب جملس بني السيادية، املناصب يف اخلالف
 رئيس املشري، خالد ورغبة احملاسبة، ديوان على ترتكز ،"للدولة

 ،رأسه على شكشك خالد على اإلبقاء يف "الدولة األعلى اجمللس"
 منح يريد ال وأنه "الدولة سجمل" جانب من تعنت هناك أن أوضحو 

 وهذا لطرابلس، مينحه أن يف ويرغب احملاسبة، ديوان واجلنوب فزان
 عضو كدأ جهته، من ،(61)بوزنيقة التفاق كبرية بصورة خمالف
 عملية يف سيشرع اجمللس، أن الدرسي، إبراهيم النواب، جملس

 ردا لقيت مل ما ،2021 يونيو هناية السيادية املناصب رؤساء انتخاب
 أن إىل مشريا ،املناصب تلك حول ،"للدولة األعلى اجمللس" من

 إىل الفتا ،للدولة العامة وامليزانية السيادية املناصب سيناقش اجمللس
 ورئيس والغرب واجلنوب برقة نواب قبل من وضع شرطا هناك أن

وافقة قبل السيادية املناصب على االتفاق يتم أبن اجمللس،
ُ
 على امل

 حال يف أنه على أكد صاحل عقيلة اجمللس رئيس إن وقال: ،.زانيَّةاملي
 اليت األمساء، ابعتماد النواب جملس طلب على الدولة جملس يرد مل

 الختيار السيادية املناصب حول بوزنيقة اتفاق حبسب هلم أرسلت
 يف ابلبدء القادم األسبوع مضطرا سيكون اجمللس فإن األمساء،
 خالل ليبيا يف السيادية املناصب رؤساء الختيار بيةاالنتخا العملية
 .(62)رمسية جلسة

 

                                                           

بوابة اء أو مفاوضات: مناصب ليبيا السيادية بال حل"، "ال لقحممد بصيلة،  (60)
م، على الرابط التايل: 5/6/2021العني اإلخبارية، بتاريخ: 

https://cutt.us/zx1MZ  
منصبه لتمرير املناصب السيادية"، "العرييب: املشري يشرتط بقاء شكشك يف  (61)

، على الرابط التايل: 16/6/2021ث، بتاريخ: موقع: ليبيا احلد
https://cutt.us/9BYlv  

السيادية ما مل "الدرسي: جملس النواب سيشرع يف انتخاب رؤساء املناصب  (62)
، على الرابط 16/6/2021يتلق ردا من جملس الدولة"، موقع: ليبيا احلدث، بتاريخ: 

  https://cutt.us/GEa4qالتايل: 

 : خ   امت   ة

شهد تطوُّراٍت  م(2021أنَّ هذا العام ) امُيكُن القـوُل ختامً 
 ومفصلي    حموري  عامٌ  هُ ُمهمٍَّة على صعيد األزمة الليبيَّة، ُووِصفح أبنَّ 

 بني ياسيِّ وار السِّ فقد تواصلت جوالُت احل ،يف اتريخ هذه األزمة
، مُثَّ منح  اجلديدائسيِّ رِّ إىل انتخاب اجمللس ال الُفرقاء الليبيني، ُوُصواًل 

ة للتَّسوية الدَّوليَّ  ـودهُ للجُ  اواستمرارً  ،ةالثِّقة حلُُكومة الوحدة الوطنيَّ 
تحدة يف ليبيا يوم حدَّدت 

ُ
 اموعدً  2021و/يوني 28بعثُة األمم امل
ياسيِّ يف جنيف، وبحنْيح الجتماع ُملتقى احلوا  ن املواقفبايُ ت ر السِّ

ؤثِّ 
ُ
ُد اللييبُّ يف قى املشهـن يبريوالشَّدِّ واجلذب بني الُفرقـاء والفاعلني امل

 . زاوية االنتظار والرتقُّب

نيت جلاثت أنَّ ما متخَّض عن حماد -ختاًما-جديٌر ابلذكر 
أنُُه غربية، شة املقنيجملس النواب واجمللس األعلى للدَّولة يف مدينة بوز 

ظلُّ رهن ، يبينييف ذلك شأن االتفاقات السَّابقة بني الُفرقاء اللي
: مْن حيُث جدِّيَّ  اء قاء يف إهنلُفر ة اُمعطيات املشهد اللييب احلايلِّ

، وُمستوى حجم التدخُّالت اخلارجيَّ  ودها، ُحدُ و ة النزاع اللييبِّ
يَّة، والدَّول يَّةيمى اإلقلوتناُقض أسباب تلك التدخُّالت مْن ِقبل القو 

ياديَّة   ة لكافَّةسبلنِّ ابإضافًة إىل حساسيَّة موُضوع املناصب السِّ
حلايلُّ: فظ ااالُفرقاء، ُخُصوًصا حمافظ مصرف ليبيا املركزي، فاحمل

من  2011ام الصديق الكبري، الذي مت تعييُنُه يف منصبه أواخر ع
منصبه  ترك نُض حىت اآلقبل اجمللس الوطين االنتقايل السابق، يرفُ 

ان يف لربملابل قللُمحافظ اجلديد حممد شكري الذي مت اختيارُُه مْن 
اير  ينيفملان ، وأدَّى اليمني القانُونيَّة أمام الرب 2017ديسمرب 

بدأ الد، ومل البة يف، يف جتاُوٍز واضٍح ملقررات السلطة التشريعيَّ 2018
لميِّ )وفق القانُون( على  . هذا املنصب التداُول السِّ

املؤشرات  ة فإنَّ ياديَّ ة على املناصب السِّ ا احملاصصة اإلقليميَّ أمَّ 
ه هلذا التوجُّ -حمليَّة من عدة أطراف– امثة رفضً  أنَّ  حُ وضِّ ة تُ األوليَّ 

 حيثُ  بوزنيقة بني الُفرقاء الليبيني، اجتماعاتُ  الذي أسفرت عنهُ 
ة يف معركة احملاصصة اإلقليميَّ به  حاوالت الزجِّ مبُ  اللييبُّ  القضاءُ ندَّد 
 وفدي جملس النواب اتُ عنها اجتماع تة اليت أسفر ة واجلهويَّ والقبليَّ 

https://cutt.us/zx1MZ
https://cutt.us/9BYlv
https://cutt.us/GEa4q
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، األعلى للقضاء يف ليبيا د اجمللسُ وأك أبوزنيقة. يف ةوجملس الدول
تقسيم فيما يتعلُق بلفرقاء الليبيون، ا توصل إليه ملاالكامل  رفضهُ 

حاصصة املناطقية والتوزيع مناصب املؤسسات السيادية على مبدأ ا
ُ
مل

 .توزيع املناصب على أساس الكفاءة ورةغرايف، ُمشّدًدا على ضرُ اجلُ 
به ُحُكومة الوحدة الوطنية، اليت صرَّح بل إنَّ مبدأ احملاصصة عملت 

"إنَّ ومة: كُ رئيُسها الدبيبة قائال خالل جلسة التصويت على احلُ 
حاصصة فرضت نفسها على 

ُ
قبلة"، تشكيلة احُلُكو امل

ُ
مة الليبيَّة امل

أنَُّه  اأنَُّه كان يسعى إىل حصر الُوزراء يف عدٍد أقل، ُمضيفً  اُمؤكِّدً 
، لكنَّ التَّوازُنـات اوزيرً  26لتشكيل ُحُكومٍة ليبيٍَّة تُضمُّ  اليس ُمراتحً 

ياسيَّة يف البالد فرضت هذا األمر . إذا احملاصصة مل "اجلُغـرافيَّة والسِّ
السيادية فقط، ولكنها كانت أيضا حىت يف  تكن يف املناصب

ورغم ما أعلنته رائسة احلكومة رمسيا التشكيلة الوزارية للحكومة. 
فيما يتعلق أبسس تشكيلها، واعتمادها على التنوع والكفاءة 
والتوزيع اجلغرايف..، إال أن القائمة اليت أُْعلنْت، ومتَّ منُحها الثقة 

الت عليها، ال تُدلُّ على انطباق ُكلِّ )من الربملان( بعد إجراء التعدي
هْت إليها انتقاداٌت حادٌَّة،  هذه األسس واملعايري عليها، ولذلك ُوجِّ

من قبل بعض أعضاء الربملان، حيث أشار البعض إىل  اوُخُصوصً 
"عدم وجود عدالة يف توزيع احلقائب الوزارية، وأن إقليم برقة مل 

.. أو االقتصاد، أو التعليم العايل حيصل على وزارة الداخلية أو املالية
وابلتايل، فاملوجود هو املغالبة، واحملاصصة اليت يرعاها اجملتمع 

 الدويل".

من خالل ما تقدَّم يتَّضُح أنَّ اتِّفاق التسوية مْل حيل على ما يبُدو 
هذه اإلشكاليَّات، ولألسف، فإنَّ أيَّ اتِّفاٍق وإْن تضمَّن ُحُلواًل 

ما، ومل يلتزْم به أطراُفها، سُيصبُح جمرَّد حرٍب على ورٍق، جذريًَّة ألزمٍة 
ابرزًة فالتَّجاُوزاُت املستمرَُّة لبعض البُـُنود يف االتفاق، كانت ُمشكلًة 

. مما يعين أنَّ 2015حىتَّ بعد التوقيع على اتفاق الصخريات عام 
 أُْخرحى، فاالستقطاُب احلادُّ بني األطراف مايزالُ  لألزمة ُفُصواًل 

، وحىتَّ امازال واضحً  -اوخارجيا  احمليا -، ودوُر القوى املؤثرة اُمستمرا 
)كالوالايت  ( أو دوليَّةٍ وإْن أعلنت أيُّ قوٍَّة إقليميٍَّة )كرتكيا مثاًل 

على  ااملتحدة وروسيا( دعمها التِّفاق التَّسوية فإنَّ املعوَّل دائمً 
وقة الدبلوماسيَّة، املواقف الفعليَّة على أرض الواقع، وليس يف أر 

والتَّصرحيات املنمَّقة.. فتحقيُق التَّسوية املنُشودة يف ليبيا رهنٌي مبدى 
التزام كافَّة األطراف مبا متَّ االتِّفاُق عليه، ومبدى ُوُجود إرادٍة سياسيٍَّة 

حنو وضع حدٍّ هلذه األزمة، عرب تفامُهاٍت  اتوافُقيٍَّة جادٍَّة تسرُي ُقُدمً 
، يُنقُذ ليبيا مْن تبعاسرتاتيجيَّةٍ  متدِّ.ـــات الصِّ ــ وتواُفٍق سياسيٍّ

ُ
 راع امل
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بني االهتمام األمريكي  األزمة اليمنية: 

 واملبادرات وتطور املواقف على األرض

 ⁕نبيل علي
 مقدمة:

 
ية ليمنة احياول هذا التقرير تتبع وعرض اجلديد يف األزم

ني يذكر ح، والتقرير 2021خالل النصف األول من العام احلايل 
وثي على احل هللااألزمة يعين احلرب الدائرة منذ سيطرة مجاعة أنصار 

ها تدخل م واليت أعقب2014العاصمة اليمنية صنعاء يف سبتمرب 
بح ليص وضعسعودي إلجبارها على الرتاجع، وهو ما أدى لتفاقم ال

اليمن موضع حرب بني دول وجيوش وميليشات ومجاعات 
رير التقفذلك كٌل حياول أن ينفذ رؤيته وحيمي مصلحته، ولوأحزاب؛  

 حني يذكر األزمة يعين هذه احلرب.  
ل تمثيالتطور األهم خالل النصف األول من هذا العام 

رؤية  ديهاة ليف وجود إدارة جديدة يف الوالايت املتحدة األمريكي
 لذلكس، و ساجديدة لألزمة اليمنية تتمثل يف حماولة تسويتها ابأل

 ول احملوريتناو س، ميثل االهتمام األمريكي حمور الدراسة األول واألسا
ا تتناغم أهن بدويالثاين املبادرات املطروحة خالل هذه الفرتة واليت 

تلك ذه و هني بشكل كبري مع املساعي األمريكية لتسوية األزمة، وب
فرتة ه الهذ يتناول احملور الثالث تطور املواقف على األرض خالل

ات بادر املو أتثريها وأتثرها ابلتغري يف املوقف األمريكي  ومدى
 املطروحة.

 
 

                                                           

 ابحث يف العلوم السياسية. ⁕

 االهتمام األمريكي: الطبيعة واألثر -أواًل 

 دواعي وتطور االهتمام األمريكي ابليمن (1)

 عنه ابة"ملاذا هتتم أمريكا ابليمن؟"، سؤال ميكن اإلج
يق ى مضعل ابإلشارة إىل أن اليمن من الناحية اجلغرافية؛ يشرف

يقع على و ية، منب املندب ذي األمهية االسرتاتيجة االقتصادية واألاب
هم ثل أحد أيت متال احلدود اجلنوبية ابلنسبة للمملكة العربية السعودية

رغم و م. حلفاء الوالايت املتحدة يف اإلقلي -إن مل يكن أهم-
-م ن أهمحد االنفصال اجلغرايف، فإنه قريب ومتصل عرب البحر بوا

ة الميإلسااألعداء يف اإلقليم وهو اجلمهورية  -مإن مل يكن أه
الايت الو  سعىاإليرانية، وميثل مساحة مهمة لتوسيع نفوذها الذي ت

 املتحدة وصديقتها السعودية لتحجيمه.
ة قاعدال ومن الناحية األمنية ميثل اليمن مقرًا لتنظيم
 12 ل يفصاحب عملية استهداف املدمرة األمريكية يو إس إس كو 

نها ونتج ع بينما كانت ترسو على ميناء عدن اليمين 2000 أكتوبر
 2001سبتمرب 11حبارًا أمريكيا، وصاحب هجمات  17مقتل 

وهو احلدث  على برجْي التجارة يف الوالايت املتحدة األمريكية،
ية ة األمريكتحدامل الذي مثَّل البداية ملساٍع كبرية من جانب الوالايت

 بدل بغريه يتمل ب" والذي ما يزال سارايً ملا أمسته "احلرب على اإلرها
ريكي من تزايد القلق األم 2009من التحدايت حىت اآلن، وبعد 

سمى مت حتاليمن مع احتاد تنظيم القاعدة يف اليمن والسعودية 
من خطورة الي ثل"تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية". واليوم مت

ملكة ه املالصواريخ جتأمنية جديدة تتمثل يف كوهنا منصة إلطالق ا
 العربية السعودية.

خالل  2014بدأت األزمة موضع الدراسة يف أواخر عام 
  2015إداراة الرئيس ابراك أوابما، ومع التدخل السعودي يف مارس 

كان موقف إدارة أوابما جتاهها واضًحا فجاء يف بيان املتحدث 
يمن: ابسم جملس األمن القومي برانديت ميهان حول الوضع يف ال

"تنسق الوالايت املتحدة بشكل وثيق مع اململكة العربية السعودية 
وشركائنا يف جملس التعاون اخلليجي بشأن القضااي املتعلقة أبمنهم 
ومصاحلنا املشرتكة. دعًما لتحركات دول جملس التعاون اخلليجي 
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للدفاع ضد عنف احلوثيني، أذن الرئيس أوابما بتوفري الدعم 
خبارايت للعمليات العسكرية اليت يقودها جملس اللوجسيت واالست

التعاون اخلليجي. بينما ال تقوم القوات األمريكية بعمل عسكري 
مباشر يف اليمن لدعم هذا اجلهد، فإننا نقوم إبنشاء خلية ختطيط 
مشرتكة مع اململكة العربية السعودية لتنسيق الدعم العسكري 

ت املتحدة مراقبة واالستخبارايت األمريكي، وستواصل الوالاي
التهديدات اإلرهابية اليت تشكلها القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية عن  
كثب، وستواصل اختاذ اإلجراءات الالزمة لعرقلة التهديدات 

حنث احلوثيني بشدة  .املستمرة والوشيكة للوالايت املتحدة ومواطنيها
والعودة على الوقف الفوري ألعماهلم العسكرية املزعزعة لالستقرار 

  .  (1)إىل املفاوضات كجزء من احلوار السياسي"
ورغم أن إدارة أوابما كانت ترى ضرورة أن تركز السعودية 
جهودها على احلرب ضد تنظيم "داعش" يف العراق وسورية، فضال 
عن تنظيم القاعدة يف اجلزيرة العربية، والذي يتخذ من اليمن مقرًا 

اليمن "يسمح إبعادة السالم". له، وضرورة إجياد "حل سياسي" يف 
إال أهنا اضطرت إىل مسايرة السعودية يف اليمن لتخفيف خماوفها من 

، وتوظيف احلزب اجلمهوري 2015االتفاق النووي مع إيران صيف 
، تراجعت 2016. وحبلول عام (2)يف الكونغرس ذلك ضد اإلدارة

 إدارة أوابما عن تقدمي بعض الدعم األمريكي للتاحلف وأوقفت
  .صفقة بيع أسلحة أعد هلا من قبل

                                                           

 انظر اآليت:  (1)
- Statement by NSC Spokesperson Bernadette 
Meehan on the Situation in Yemen, The White 
House Office of the Press Secretary For Immediate 
Release,  March  25/2015, Accessed: 25 May 2021 
https://bit.ly/3cRnHXw 

أوابما أجاز الدعم لعملية "عاصفة احلزم" بقيادة السعودية يف اليمن، موقع يب يب  -
، متاح عرب الرابط التايل: 2015مارس  26سي العريب، بتاريخ 

https://bbc.in/3cUbOjI 
قرار ابيدن وقف الدعم األمريكي "للعمليات اهلجومية" السعودية يف اليمن:  (2)

مت  ،2021فرباير 11احليثيات والدوافع، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، 
، متاح عرب الرابط التايل: 2021مايو 28االطالع يف 

https://bit.ly/3qhgp4T 

جاء دوانلد ترامب فأنفذ صفقة بيع األسلحة، وقدم 
للرايض كل املساعدات االستخباراتية واملادية اليت طلبتها متجاهال 
االنتقادات الدولية واحلقوقية لألوضاع اإلنسانية املرتتبة على احلرب 

تو" ضد هناك، وكان دوانلد ترامب قد استخدم حق النقض "الفي
قرار من الكونغرس بتوافق أغلبية من احلزبني اجلمهوري والدميقراطي 

، ينص على إهناء الدعم األمريكي العسكري للسعودية 2019عام 
واإلمارات يف حرب اليمن، وتذرَّع ترامب حينها أبن ذلك القرار 
يتعدى على سلطاته الدستورية ويُعرِّض األمن القومي األمريكي 

تخدم وزير خارجيته مايك بومبيو "سلطة الطوارئ" للخطر. كما اس
يف العام نفسه لتجاوز اعرتاضات الكونغرس على صفقة أسلحة 
للسعودية بقيمة مثانية مليارات دوالر احتجاًجا على االنتهاكات يف 
اليمن، وقتل املعارض السعودي الصحفي مجال خاشقجي يف 

اعترب أن  ، لكن بومبيو2018قنصلية بالده يف إسطنبول عام 
 . (3)الصفقة مهمة للتصدي للتهديدات اإليرانية

وعلى جانب آخر توسعت الوالايت املتحدة حتت رائسة 
ترامب يف حرهبا على القاعدة وداعش يف اليمن، فقد وافق الرئيس 
ترامب على غارة للقوات البحرية يف اليوم اخلامس له ابلبيت 

مناطق أعمال عدائية “األبيض، معلًنا أّن أجزاء من اليمن متثل 
، مما جعلها حبكم الواقع مناطق حرب. وتوسَّع يف عدد ”نشطة

العمليات اجلوية وعمليات الطائرات من دون طيار، مما ضاعف 
عدد اهلجمات األمريكية يف اليمن ألكثر من أربعة أضعاف، 

 131غارة يف السنة األخرية من إدارة أوابما إىل  32فارتفعت من 
ة األوىل إلدارة ترامب. وحبلول منتصف عام غارة خالل السن

عادت إدارة ترامب إىل معدل األرقام اليت رافقت عهد  2018
غارة معرتفًا هبا خالل العام نفسه، ومل  36أوابما، حيث نفذت 

حتدث أيّة غارة خالل األشهر الثالثة األخرية من العام، ومن غري 
سية )على غرار الواضح إذا ما كان ذلك حتوال يف السياسة الرائ

خفض عدد اجلنود يف أفغانستان وإعالن االنسحاب من سوراي( أم 

                                                           

 املرجع السابق.  (3)

https://bit.ly/3cRnHXw
https://bbc.in/3cUbOjI
https://bit.ly/3qhgp4T
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إىل خارطة  2018أّن الوالايت املتحدة ببساطة افتقرت عام 
 .2017األهداف اليت كانت متتلكها عام 

ورغم ذلك الدعم الذي قدمته إداراة ترامب للسعودية 
دة وداعش يف والتحالف وذلك التوسع الكبري يف احلرب على القاع

ولو من منطق –اليمن فإن الوالايت املتحدة آنذاك تؤكد 
أنه حينما يتعلق األمر حبرب التحالف العريب بقيادة  -الدبلوماسية

السعودية ضد احلوثيني يف اليمن فإن الوالايت املتحدة ليست "طرفًا 
 . (4)يف النزاع" بل هي تساعد فقط حليفني رئيسيني هلا

 اليمن: إدارة ابيدن وأزمة (2)

كان آخر قرارات إدارة ترامب فيما خيص حرب اليمن هو 
تصنيف احلوثيني كجماعة إرهابية، مث جاءت إدارة الرئيس ابيدن 
لتعلن القطيعة مع إداراة ترامب وتعيد السياسة يف اليمن لوضع 
يعتمد بشكل أكرب على دبلوماسية الوالايت املتحدة وقوهتا الناعمة 

عل متعاٍل يفرض السالم وحيفظ يف الوقت ويعيد هلا مكانتها كفا
نفسه أمن شركائه؛ فأعلن جو ابيدن قرارًا يقضي بـ "إهناء كل الدعم 
األمريكي للعمليات اهلجومية للحرب يف اليمن، مبا يف ذلك مبيعات 

لكل من اململكة العربية السعودية واإلمارات  األسلحة ذات الصلة"
إىل إجياد حل دبلوماسي  العربية املتحدة. وتسعى إدارة ابيدن

للصراع، وذلك التزاًما بتعهده خالل محلته االنتخابية بوقف الدعم 
. "األمريكي للحرب، اليت قال إهنا "خلقت كارثة إنسانية واسرتاتيجية

وإثر قرار ابيدن، أعلن املتحدث ابسم وزارة الدفاع األمريكية "جون  
 القتايل" الذي  كرييب" أن الوزارة أهنت كل "الدعم احملدود وغري

كانت تقدمه الوالايت املتحدة األمريكية "لعمليات التحالف )يف 
اليمن(، واليت تشمل معلومات استخبارية وبعض االستشارات"، 

 . (5)واليت تتعلق غالًبا بتحديد األهداف وتقدمي دعم لوجسيت

                                                           

غريغوري جونسن، ترامب ومكافحة اإلرهاب يف اليمن العامان األوالن، مركز  (4)
، 2021يونيو 1مت االطالع يف ، 2019مارس 21صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 

 https://cutt.us/jRpZpمتاح عرب الرابط التايل:  
قرار ابيدن وقف الدعم األمريكي "للعمليات اهلجومية" السعودية يف اليمن:  (5)

  احليثيات والدوافع، مرجع سبق ذكره. 

ة مايحبما ولكن هذا القرار تضّمن استثناءين: يتعلق أوهل
ن مرات "اهلجمات الصاروخية، وضرابت الطائأمن السعودية من 

ة  عديفان دون طيار، وهتديدات أخرى من القوى اليت تسلحها إير 
ة ملكامل دول". ولذلك شّدد ابيدن على أن إدارته ستواصل "دعم

راضيها مة أسالو العربية السعودية ومساعدهتا يف الدفاع عن سيادهتا 
يشمل  ن الليماالقرار يف وشعبها". أما االستثناء الثاين فيؤكد أن 

يف  ميةسال"اجلماعات اإلرهابية"، كتنظيمي القاعدة والدولة اإل
يف  حدةالعراق والشام "داعش"، واليت ستستمر الوالايت املت

 استهدافها. 
ة ريكيألمومن أجل تسهيل السالم أعلنت وزارة اخلارجية ا

لذي ا ارلقر اأهنا ستلغي تصنيف احلوثيني "منظمًة إرهابية"؛ وهو 
رتاض األمم ، وأاثر حينها اع2021اختذته إدارة ترامب يف يناير 

لبلد  وانتملعااملتحدة ومنظمات اإلغاثة؛ ألنه يُعّقد جهود تقدمي 
ولتأكيد  حدة.ملتايعاين أسوأ كارثة إنسانية يف العامل، وفًقا لألمم 

لف لى مف عالدفع حنو السالم قال ابيدن: "طلبت من فريقي املشر 
ق طالاألوسط دعم مبادرة األمم املتحدة لفرض وقف إلالشرق 

ذ توقفة منم املسالالنار وفتح القنوات اإلنسانية واستئناف حماداثت ال
ة وكالال فرتة طويلة" و"سيتم تعزيز الدبلوماسية من خالل عمل

عدات لضمان وصول املسا USAIDاألمريكية للتنمية الدولية 
داف األهد و أجل تنسيق اجلهو  اإلنسانية إىل الشعب اليمين". ومن

سي، لومالدباالدبلوماسية األمريكية اجلديدة، أعلن ابيدن تعيني 
  من.تيموثي ليندركينغ، مبعواًث أمريكًيا خاًصا إىل الي

: إمجاال تقوم مقاربة ابيدن على أربعة عناصر أساسية
؛ إهناء الدعم األمريكي للعمليات اهلجومية يف اليمن، مبا يف أوال

بيعات األسلحة اليت تستخدمها السعودية واإلمارات يف ذلك م
؛ االستمرار يف دعم السعودية والدفاع عنها أمام اثنًيااحلرب. 

التهديدات اإلقليمية، خصوًصا تلك اليت يكون مصدرها إيران 
؛ الدفع يف اجتاه حل دبلوماسي للصراع اثلثًاووكالئها يف املنطقة. 

، إلغاء رابًعاللحرب يف اليمن".  ابعتبار أنه "ال يوجد حل عسكري

https://cutt.us/jRpZp
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تصنيف احلوثيني "منظمة إرهابية"، إلفساح اجملال أمام اجلهود 
  .(6)الدبلوماسية حلل األزمة

ابستثناء تعليق صفقات األسلحة ووقف الدعم 
االستخباري يف اليمن، فإن قرار ابيدن يبدو أنه ال حيمل تغيريًا 

، 2018ت توقفت منذ عام عسكراًي كبريًا؛ فالوالايت املتحدة كان
أي خالل رائسة ترامب، عن تزويد الطائرات احلربية للتحالف 

كما ال يعين القرار أن   .ابلوقود يف اجلو، بسبب ضغوط الكونغرس
الوالايت املتحدة ابتت خارج الصراع كلًيا؛ إذ ستستمر من جهة يف 

-استهداف تنظيمي القاعدة وداعش يف اليمن، ومن جهة أخرى 
سُتبقي على دعمها للسعودية يف التصدي للهجمات  -ألهموهذا ا

الصاروخية واهلجمات بطائرات من دون طيار اليت تشنها جهات 
 .(7)تدعمها إيران، وهذا ما يقوم به احلوثيون منذ سنوات

بعة ألر اوعند النظر يف هذه االسرتاتيجية ذات األركان 
؛ هتا للعاملقيادو  هايتضح أهنا حتقق للوالايت املتحدة األمريكية مكانت

ءها ركاشفهي ترعى السالم مع اجلميع )العدو والصديق( وحتمي 
ج( خلليامن وحتافظ على مصاحلها )اململكلة العربية السعودية وأ
اين( إلير ي اوتسوي امللفات العالقة )مجاعة احلوثي وامللف النوو 
سية(. لومالدبابلشكل األسهل واألقرب إىل فكر القيادة اجلديدة )ا

 ق أيقيلكن يبقى التساؤل حول قدرة هذه االسرتاتيجية على حت
 ا منفعهر نتائج على األرض، خصوًصا أن مجاعة احلوثي ردت على 

 قائمة اإلرهاب األمريكية بتصعيد كبري يف اجتاهني:
ية ارجاألول: اهلجمات على السعودية؛ فمنذ إعالن اخل

( 19ية، شنوا )هابإر  األمريكية نيتها إلغاء تصنيف احلوثيني كجماعة
يف  انتكهجوًما يف أسبوعني على السعودية، بعض هذه اهلجمات  

طار لى معوم ظل تواجد "ليندركينج" يف السعودية مبا يف ذلك اهلج
ايت املتحدة ، ولذلك أصبح حُمرًجا للوال2021فرباير  10أهبا يف 

 تدينة و أن "تعلن شطب منظمة من قائمة اإلرهاب وتستدير بسرع
 اإلرهابية اليت تقوم هبا تلك املنظمة". األنشطة

                                                           

 املرجع السابق.  (6)
 املرجع السابق.  (7)

الثاين: اهلجوم يف حمافظة مأرب؛ يف اليوم التايل إلعالن 
"إدارة ابيدن" إلغاء تصنيفهم كمنظمة إرهابية بدأ احلوثيون هجوًما 
يف حمافظة مأرب شرقي اليمن، وهو هجوم كانت قد فشلت يف 

 .(8)أشهر إجناز أي تقدم فيه العام املاضي رغم استمراره لعدة
يدن ية ابتيجولذلك ميكن القول إن النتائج املبدئية السرتا

لعامل اائد قوب حىت وإن كانت تضع الوالايت املتحدة األمريكية يف ث
وثي ت احلجماهيف ظل –والراعي األكرب للسالم والدافع حنوه، فإهنا 

من ة أال تزال قاصرة عن محاي -بعد حذفه من قائمة اإلرهاب
 اجتاه يفائج نت شركاء يف اخلليج، كما أهنا مل حتقق أياألصدقاء وال

اتيجية السرت اذه السالم حىت كتابة هذا التقرير. وعليه فإن فاعلية ه
ار مس علي األرض ال تزال قيد املأمول، وأي حتسن حقيقي يف

من عه و ممن و السالم وإهناء احلرب يتطلب قوة قاهرة ترغم احلوثي 
ادة بقي يف فعله التحالف العريبخلفه على الرتاجع وهذا فشل 

 واتالسعودية ومن خلفه الدعم األمريكي على مدار  ست سن
دة ملتحات مضت من احلرب، أو أنه )حتقيق السالم( سيجعل الوالاي
ل ظيف  اصةوالسعودية وحلفاءهم خيضعون ملطالب احلوثي وإيران خ

ارات مواإل ديةمساعي الوالايت املتحدة لتسوية األزمة ورغبة السعو 
ي الذ شكليف إهناء احلرب، وتوسع مجاعة احلوثي على األرض ابل

وٍل و بق. أجيعلها أكثر املستفيدين يف حال استمرار/توقف احلرب
قع  ن واد مآخر: إما قوة جترب احلوثي وإيران على التفاوض اجلا

 على ئقةكسب مطلب وترك آخر، أو قدرة على التنازل ومهارة فا
تحدة امل ايتدية واحلكومة الشرعية والوالالتفاوض من جانب السعو 

 األمريكية. 

 ل( لفشاملبادرة السعودية )فرص النجاح وأسباب ا -اثنيا

متثل املبادرة السعودية أهم ما طرح من مبادرات خالل 
،  وأبرز التحوالت اليت أعقبت 2021النصف األول من هذا العام 

                                                           

(8) The Impact of Biden's Policy on Yemen War, 
Abaad Studies & Research Center, 10 March 2021, 
Accessed: 30 may 2021, available at:  
https://cutt.us/TSWqI  
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ة الصراع يف اليمن، تغري القيادة األمريكية وتبدل رؤيتها جتاه إدار 
ولذلك فإن تركيز التقرير يقع ابألساس عليها، ومن خالهلا يتعرض 
ألسباب فشل املبادرات السابقة والشروط الالزمة لنجاح املطروح 

 وما قد يُطرح من مبادرات يف املستقبل. 

 افع ومضمون املبادرة السعودية:دو  (1)

 ة يفتتالقى رغبة إدارة ابيدن الذي وجَّه بفرض هدن
سابع ا الامهاليمن، ورغبة السعودية يف إهناء احلرب اليت دخلت ع

ا يدهتوأ دون أن حتقق أهدافها اليت وضعتها اململكة وحلفاؤها
قتها، ما و وابودعمتها فيها الوالايت املتحدة األمريكية بقيادة أ

ساعي امل يتتتالقى هذه الرغبات مجيًعا حول وقف احلرب. ولذلك أت
جومية اهل ياتملتمثلة يف التوقف عن دعم العملاألمريكية للسالم ا

لسعودية من ان أللتحالف العريب على اليمن وااللتزام فقط ابلدفاع ع
ي من حلوثاعة والشركاء يف اخلليج العريب، وكذلك عملية إزالة مجا

لدفع دة لتحقائمة اإلرهاب كبادرة حسن نية من جانب الوالايت امل
ة عربية الأتيت من جانب اململكحنو التفاوض، واخلطوة الثالثة 

رًا تطو  مثلالسعودية اليت أطلقت مبادرهتا لوقف إطالق النار لت
 ليوم.احىت و مة جديًدا يف جانب املبادرات املطروحة منذ بداية األز 

وبناء على هذه الرغبات جاءت املبادرة السعودية اليت 
لى أمن تنص على أنه: "استمرارًا حلرص اململكة العربية السعودية ع

واستقرار اليمن واملنطقة والدعم اجلاد والعملي للسالم وإهناء األزمة 
اليمنية، ورفع املعاانة اإلنسانية للشعب اليمين الشقيق، وأتكيًدا 
لدعمها للجهود السياسية للتوصل إىل حل سياسي شامل بني 
األطراف اليمنية يف مشاورات بييل وجنيف والكويت وستكهومل، 

ن "مبادرة اململكة إلهناء األزمة اليمنية والتوصل حلل فإهنا تعلن ع
سياسي شامل"، واليت تتضمن وقف إطالق انر شامل حتت مراقبة 
األمم املتحدة، وإيداع الضرائب واإليرادات اجلمركية لسفن 
املشتقات النفطية من ميناء احلديدة يف احلساب املشرتك ابلبنك 

ستوكهومل بشأن احلديدة، وفتح املركزي اليمين ابحلديدة، وفق اتفاق 
مطار صنعاء الدويل لعدد من الرحالت املباشرة اإلقليمية والدولية، 
وبدء املشاورات بني األطراف اليمنية للتوصل إىل حل سياسي 

لألزمة اليمنية برعاية األمم املتحدة بناء على مرجعيات قرار جملس 
لتنفيذية، وخمرجات ، واملبادرة اخلليجية وآليتها ا2216األمن الدويل 

 . (9)احلوار الوطين اليمين الشامل"

 موقف احلوثيني من املبادرة: (2)

م تقد أو ورغم أن املبادرة تتضمن عدة إغراءات للحوثيني
ية لدولت اهلم بعض التنازالت مثل فتح مطار صنعاء لبعض الوجها

شتقات امل سفنواإلقليمية، وإيداع الضرائب واإليرادات اجلمركية ل
 زي اليمينملركك اة من ميناء احلديدة يف احلساب املشرتك ابلبنالنفطي

عيد التصو ا ابحلديدة، إال أن رد مجاعة احلوثي كان الرفض سياسيً 
 عملًيا.

فسياسًيا؛ عّقب حممد عبدالسالم، رئيس الوفد املفاوض 
لدى احلوثيني يف مقابلة أجراها على قناة املسرية التابعة للحوثي 

أن مثل هذا هو حماولة إلجياد أن السعودية تريد  قائال: "حنن نعتقد
السالم، وهو احملاولة للتفلت من الضغوط اإلنسانية الكبرية اليت 
تتلقاها نتيجة ما يتعرض له الشعب اليمين من حصار إجرامي 
وكبري، وكذلك يف حماولة للهروب إىل األمام إذا ما صحت العبارة 

دوان، وهلذا حنن نعتقد أن من االستحقاق احلقيقي نتيجة هلذا الع
مثل هذا هو ال ميكن أن يؤدي إىل حل وال إىل تفسري حقيقي 
لألزمة وال إىل أفكار حقيقية متقدمة، ما اجلديد يف األمر؟ أن يقدم 
مقرتح طرف هو رئيسي يف العدوان عليك، مث يقول طرحناها 
للحل، حنن ال حيتاج منا إذان أن يرفع احلصار وأن يوقف العدوان، 

 .(10)ألن موقفنا دفاعي وسيستمر دفاعيا، فارفعوا احلصار"
والتصعيد العملي؛ متثل يف عملية عسكرية أطلقتها 
القوات التابعة حلركة أنصار هللا احلوثية بعنوان "عملية يوم الصمود 
الوطين" استهدفت فيها ابلطائرات املسرّية والصواريخ الباليستية 

                                                           

نشرته قناة العربية وميكن االطالع عليه عرب الرابط التايل:  (9)
https://bit.ly/2ScPue3 

 CNNلى توقيت املبادرة السعودية و"رمي الكرة يف ملعبهم"، احلوثي يعلق ع (10)
،  متاح 2021مايو 25، مت االطالع يف 2021مارس 23ابلعريب )الشرق األوسط(، 

 https://cnn.it/2Sh89p6عرب الرابط التايل: 

https://bit.ly/2ScPue3
https://cnn.it/2Sh89p6
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ز ما استهدفته اهلجمات حمطة مناطق يف العمق السعودي. ومن أبر 
لتوزيع منتجات البرتول يف مدينة جازان جنوب السعودية أدى إىل 
نشوب حريق يف أحد خزاانت احملطة من دون أن يؤدي إىل 

. وإىل جانب العمق السعودي طورت مجاعة (11)إصاابت يف األرواح
احلوثي هجماهتا يف الداخل اليمين يف مدينة مأرب اليت متثل هدفًا  

بريًا ابلنسبة للحوثي ومكسًبا كبريًا ابلنسبة ألي طرف قد يستحوذ ك
عليها على األرض وسيتناول التقرير دراستها ابلتفصيل يف اجلزء 

 . (12)الثالث اخلاص ابملواقف على األرض
ار كإط  يتأتوبعيًدا عن قضية القبول والرفض فإن املبادرة 
لب تطًيا يتكتيكي مفهوم كاستحقاق مرحلي، فوقف احلرب هنائ
ديد جار استحقاقات أوسع ىف حال القبول ابملبادرة وإطالق مس

عاطى ء يتنعاللتسوية. فتخفيف القيود على ميناء احلديدة ومطار ص
ابط، ق ضو وف مع العناوين اليت سبق وطالبت هبا مجاعة احلوثي لكن

يران ىل إإت ففتح مطار صنعاء ال يعين العودة إىل استئناف الرحال
قليميني ا اإلالئهحىت ال يعاد فتح األجواء أمام األوىل ووكأو لبنان 

لحوثي.   لهللا لتوفري مزيد من الدعم العسكرى اإليراين أو عرب حزب
شر على ة مؤ ديدكما أن عملية تقاسم العوائد اجلمركية ىف ميناء احل

لتابع زي اركالتخلي عن سياسة الفصل االقتصادي بعد نقل البنك امل
ر إطا ىف . أما وقف احلرب بشكل هنائي فسيكونللشرعية إىل عدن

ًدا جدي كالاتفاقية أتيت بعد هذه اهلدنة الىت يفرتض أن تنتج ش
 سبق لذياللسلطة على األرجح أقرب إىل اتفاق السلم والشراكة 

ه ىف ضمينتمت و عرضه ابلتزامن مع استيالء مجاعة احلوثي على صنعاء 
 اتفاق املبادرة اخلليجية. 

                                                           

ودية بعد التصعيد احلوثي نسرين حاطوم، حرب اليمن: هل تنتهي املبادرة السع (11)
، 2021مايو 25، مت االطالع يف 2021مارس  26بريوت،  –األخري؟، يب يب سي 
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فاجئة لوقف ” أنصار هللا“وراء رفض  أسباب تحِقف
ُ
وُحلفائهم للُمبادرة السعوديّة امل

إطالق الّنار ُرغم ما تتضّمنه من تنازالت.. ما هي؟ وهذه هي قراءتنا لتطّورات األاّيم 
قبلة عسكرايا وسياسياا، رأي ال

ُ
، مت االطالع يف 2021مارس 23، يومواألسابيع امل

 https://bit.ly/2TNySd0التايل: ، متاح عرب الرابط 2021مايو 25

احلوثية،  -يةذا الشكل ال حتقق املصاحل اإليراناملبادرة هب
ة لدى ولويو أهفعلى سبيل املثال؛ فتح األجواء أمام إيران ولبنان 

تفاق ة لالضادهذا الفريق، وهو سياق واضح ىف الدعاية احلوثية امل
ة، ي جه أوالىت ُتصر على أن ال يكون فتح األجواء مشروطًا إىل

قق املصاحل وابملثل مل حت ديًدا،وأن املبادرة مل تتضمن شيًئا ج
ولة يف دنوا كا  السعودية بل ميكن القول أهنا جعلت احلوثيني كما لو

دية سعو مواجهة السعودية وأعطت هلم مكاسب كبرية، مل تكن ال
لتربئة  عًياوس ترغب يف التنازل هلم عنها سوى أمال يف إهناء احلرب

 به يفكسلودية الذمة أمام الرأي العام الغريب الذي تسعى السع
 صفها يف مواجهة إيران واحلوثي.

من أجل هذه األهداف طرحت السعودية هذه املبادرة 
اليت يُرجَّح أهنا طُرِحت ابلتنسيق مع الرابعي الدويل )الوالايت 
املتحدة وبريطانيا وفرنسا وأملانيا( ولذلك أصدرت تلك الدول 

الق هجمات على بياانت حتذيرية وفورية إليران واحلوثيني مبجرد إط
السعودية كرد على املبادرة؛ حيث اعتربت تلك اجملموعة أهنا تُقوِّض 

ابستثناء -جهود عملية السالم ىف اليمن، كما أن هذه األطراف 
شاركت ىف مناورات مشرتكة ىف مسارح خمتلفة ىف الشرق  -أملانيا

األوسط خالل األسبوع املاضي ابملشاركة مع السعودية، وابلتاىل 
القول إن املبادرة السعودية هى مبادرة دولية قدمتها الرايض   ميكن

كاستجابة للقوى الدولية الداعية لوقف احلرب، وهو ما أكدته تلك 
الدول ىف بياانت أتييدها للمبادرة بقوهلا أن السعودية أكدت على 

 . (13)رغبتها احلقيقية ىف إهناء احلرب ىف اليمن
وال املطالب احلوثية وال  املبادرة مل حتقق الرغبة السعودية

املساعي األمريكية، والرد عليها جاء ابملزيد من الضرابت يف العمق 
السعودي وتطوير اهلجوم يف الداخل اليمين على مدينة مأرب، 

مل حتقق  -ومن قبلها اسرتاتيجية ابيدن للسالم–ولذلك فإن املبادرة 
ذا التقرير، املرجو منها وإمنا أتت بنتائج عكسية حىت وقت كتابة ه

لكن ما يزال الوقت مبكرًا للحكم على قدرة ابيدن واسرتاتيجيته 
                                                           

أمحد عليبة، املبادرة السعودية للتسوية واالسرتاتيجية اإليرانية للحرب يف اليمن،  (13)
،  مت االطالع يف 2021مارس  28مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاجتية، 
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على تسوية األزمة اليمنية، كما أن املبادرة السعودية مل تنتِه بعد حىت 
 وإن كان الرد احلوثي هو الرفض العنيف. 

كي مريفحراك التفاوض الدوىل من جانب املبعوثنْي األ
تمرًا ىف ل مسيزا احلوثيني وإيران ماواألممي عرب الوسيط العماين مع 

فر بيئة ا يو و مداللة على أن القوى الدولية مل تفقد األمل بعد، وه
تلك و ات قد تنتج تسوية وحتافظ عليها يف ظل تالقي هذه الرغب
ات لسنو  ااملساعي حوهلا، وغياب تلك البيئة الداعمة للسالم يف

  عدميف -حسب تقدير الباحث-السابقة كان السبب األهم 
 تلك وفرتالتوصل إىل تسوية لألزمة أو حل للنزاع، ولذلك فإن 

ف لظرو اذه البيئة يف ظل وجود اإلدارة األمريكية اجلديدة يف ه
دة ونة القيامبر  ونةاملواتية جيعل التسوية ممكنة بل وقريبة ولكنها مره

لشكل قف ابملو السعودية واإلدارة األمريكية وقدرهتما على إدارة ا
 كيدط أتعل احلوثي يفضل التسوية على احلرب. يبقى فقالذي جي

 امالأن ما قد حيدث سيكون جمرد تسوية لألزمة وليس حال ك
 للنزاع. 

 تطور املواقف على األرض -اثلثا
ل كرة  يف هذا اجلزء يستعرض التقرير مناطق نفوذ وسيط
ن ل مطرف من أطراف الصراع واجلديد فيها خالل النصف األو 

دوليا  هبا رتفليمن أصبح ُمقّسًما بني احلكومة املعهذا العام، فا
اجلنويب  قايلنت)حكومة الرئيس هادي(، ومجاعة احلوثيني، واجمللس اال
سالمية اإل ولةوالقوات املشرتكة، ابإلضافة إىل وجود لتنظيمْي الد

ن ف موالقاعدة، وهذا استعراض ملناطق سيطرة وتواجد كل طر 
 أطراف النزاع. 

 
 مناطق سيطرة القوى املتحاربة يف اليمن خريطة تقاسم

  (14))املصدر: اجلزيرة(

 تطور نفوذ أطراف الصراع:  (1)

  :احلكومة املعرَتف هبا دولًيا 

س لرئية ابعد عشرة أعوام من الثورة اليمنية، تسيطر حكوم
ن رب مألكاعبد ربه منصور هادي املعرتف هبا دولّيا على اجلزء 

ة حاضر ، و ظمها أراضي صحراويةمساحة البالد اجلغرافية، لكن مع
فظة ايف احملافظات النفطية مأرب وشبوة وحضرموت، إضافة حمل

  .املهرة
كما تسيطر احلكومة على أجزاء من حمافظات أبني 

ىل ا إصوهلو واجلوف، وحتضر صوراّي يف عدن العاصمة املؤقتة منذ 
 .قادمة من الرايض 2020املدينة أواخر يناير 

ها إلي ولهالعاصمة السعودية منذ وص ويقيم الرئيس هادي يف
ر بسلطنة م، بعد أن 2015فارًا من مدينة عدن هناية مارس/آذار 

ات وقو  يونُعمان لينجوا بنفسه من القصف اجلوي الذي شنه احلوث
  .صاحل على قصر معاشيق

                                                           

أعوام على ثورته.. خريطة النفوذ والسيطرة يف اليمن،  10مراد العريفي، بعد  (14)
، متاح عرب الرابط 2021مايو 28، مت االطالع يف 2021فرباير 11اجلزيرة نت، 
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 مجاعة احلوثيني: 

، ليمنه ايُنظر جلماعة احلوثيني على أهنا سبب ما آل إلي
نت شير، رباصاحل الذي عاد لالنتقام من ثورة ف فبعد حتالفها مع

وم ياء حراب على قوات اجليش يف حمافظة عمران، واقتحمت صنع
ب انقل .لتهوي ابلبالد إىل جحيم احلرب 2014سبتمرب  21

ظم احلوثيون على االتفاقات مع احلكومة وسيطروا على مع
بية مة الشع، قبل أن تقف أمامهم املقاو 2015احملافظات يف مارس 

الف لتحااليت تشكلت من شباب ثورة فرباير وعسكريني، ليتدخل 
 .من الشهر ذاته 26بقيادة السعودية يوم 

 يمن،ال وبعد متددهم خارج معقلهم يف حمافظة صعدة مشايل
كتظة مشال البالد امل  يسيطر احلوثيون على معظم حمافظات

ي ميناًء و حت ليتابلسكان مبا فيها العاصمة صنعاء ومدينة احلُديدة ا
من مساحة  ورغم كون الشمال ال يتعدى نسبة الثلث .اسرتاتيجيّا

ة سرتاتيجيواال سيةاألرض إال أنه األهم من الناحية االقتصادية والسيا
إننا فذلك لد، أيًضا، كما أن القيادة السياسية تنحدر منه منذ عقو 

 ألرضايس ال نتعامل مع خرائط صماء أو عملية حسابية جمردة تق
 تعرضيما مناطق السيطرة ابلكيلومرت، وسيتضح ذلك أكثر حين أو

نزاع ف الطراأالتقرير للحرب يف مأرب وأمهية املدينة لكل طرف من 
 قواتال وما قد ميثله سقوطها يف يد احلوثي أو بقائها يف يد

بداية  قبل انتاحلكومية. وابملقارنة بني وضع مجاعة احلوثي اليت ك
بعد و وم صعدة يف الشمال فأصبحت الي احلرب تتمركز يف حمافظة

 ليةست سنوات من احلرب تسيطر على معظم احملافظات الشما
 ومرشحة للسيطرة على مساحات كبرية أخرى يف حال سقوط

 اتهمأرب يف قبضتها، يتضح حجم نفوذ احلوثي وخطورة توسع
 املستمرة منذ بداية املعركة. 

  :اجمللس االنتقايل اجلنويب 

جمللس االنتقايل اجلنويب املطاِلب ابنفصال أُعلن تشكيل ا
بدعم من اإلمارات، وضم  2017جنوب اليمن عن مشاله منتصف 

حتت لوائه قوات احلزام األمين املنتشرة يف حمافظات عدن وحلج وأبني 
وجزء من حمافظة الضالع، وقوات النخبة الشبوانية املنتشرة يف أجزاء 

مية املنتشرة يف مدن ساحل من حمافظة شبوة، وقوات النخبة احلضر 
اندلع قتال بني قوات اجمللس  2019ويف أغسطس/آب  .حضرموت

والقوات املوالية للحكومة، وانتهى بسيطرة االنتقايل على مدينة عدن 
 .ومعظم حمافظات اجلنوب

يسمح  ه الأن يعرتف اجمللس االنتقايل ابحلكومة اليمنية، غري
، تنحصر 2020رفني خالل هلا بنشر قواهتا، وبعد معارك بني الط

ع لضالايت سيطرته على مدينة عدن وحمافظة حلج وأجزاء من حمافظ
رغم و  .وةشب وأبني ابإلضافة إىل جزيرة سقطرى بعد أن فقد حمافظة

ني ا وبينهعودة احلكومة إىل عدن وفق اتفاق الرايض املوقَّع ب
 اليت يرفض ، فإهنا تبقى جمردة من قواهتا2019االنتقايل أواخر 

  االنتقايل عودهتا إىل معسكراهتا. 
 
ُ
ل عادِ واجمللس مبناطق سيطرته وسياسة عمله مُيثل امل

رغم  ، إذيمناملوضوعي للتنازع والتضارب السعودي اإلماريت يف ال
ة واجهى مأن الدولتني تنخرطان يف التحالف العريب وتتفقان عل
ايل تابلى و احلوثي إال أن كال منهما هلا مشروع خمتلف عن األخر 

ما ل هبد يصقأهداف خمتلفة ورؤية مستقلة إلدارة امللف، وهو ما  
 . 2019لالقتتال كما حدث يف 

  :القوات املشرتكة 

علي  ، أعلن الرئيس اليمين السابق2017يف هناية عام 
ت بني اجهاملو عبدهللا صاحل فك عرى التحالف مع احلوثيني لتندلع ا

ار ابن وفر  احلنتهت مبقتل صقوات الطرفني يف العاصمة صنعاء اليت ا
قارير اليت ورغم الت .شقيقه طارق الذي قاد املعارك ضد احلوثيني

يت مارام إأكدت مقتله، فإن طارق صاحل ظهر فجأة يف شبوة، وبدع
ات شّكل قوات ضخمة سرعان ما فرضت سيطرهتا على حساب قو 

اية ة هنخري العمالقة السلفية يف الساحل الغريب، حيث تقدمت األ
 .حنو مدينة احلديدة االسرتاتيجية غريب البالد 2018

ومتّثل قوات املقاومة الوطنية اليت يقودها طارق صاحل أبرز 
الفصائل العسكرية املنضوية يف القوات املشرتكة اليت تسيطر على 
الشريط الساحلي املمتد من مضيق ابب املندب االسرتاتيجي حىت 

 .ف بشرعية الرئيس هاديمدينة احلديدة، لكن قوات طارق ال تعرت 
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وكان طارق صاحل واحدا من أبرز القادة العسكريني الذين قاتلوا إىل 
  جانب احلوثيني ضد القوات احلكومية واملقاومة الشعبية.

  :تنظيما القاعدة والدولة 

 يفمن سيطر تنظيم القاعدة على حمافظة أبني جنويب الي
جوم ه لى وقعمستغال ثورة فرباير قبل أن خيسر وجوده ع 2012

يف  كالقوات اجليش، وما لبث أن عاد للسيطرة على مدينة امل
ام وبعد ع .مستغال هذه املرة انقالب احلوثيني 2015أبريل/نيسان 

يم لتنظاني بواحد انسحب التنظيم من املكال بعد تفامهات ُأجريت 
 الفوقيادات حملية مسحت بتقدم محلة عسكرية يقودها التح

لكن بني  نة. واختفت عناصر تنظيم القاعدة،السعودي حنو املدي
 .حني وآخر يعلن عن نفسه يف حمافظيت البيضاء وشبوة

أعوام، تالشى وجود تنظيم داعش  5وبعد ظهور الفت قبل 
الذي كان حاضرا يف معسكرات حمدودة مبحافظة البيضاء، وتراجع 
أمام الرفض الذي قوبل به من السكان احملليني على عكس تنظيم 

 .  (15)عدةالقا
 :2021اجلديد خالل النصف األول من  (2)

يد جلدإذا كانت هذه هي خريطة النفوذ على األرض فما ا
خص يف ؟ واإلجابة تتل2021خالل النصف األول من هذا العام 

 ايرفرب  التصعيد/استئناف اهلجوم احلوثي حنو مأرب منذ منتصف
وال لة، حقما ، والذي كاد أن يُلِحق ابلقوات احلكومية هزمية2021

زات عزيتصمود هذه القوات ومساندة القبائل، وما تال ذلك من 
ديدة، واحل تعزو ُدِفع هبا من حمافظة شبوة اجملاورة وحمافظات أبني 

ويف  رب،وحتريك جبهات القتال يف حمافظة اجلوف اجملاورة ملأ
جع تراحمافظيت حجة وتعز، مما أدى إىل خفض وترية اهلجوم و 

وم . ليعود اهلج2021صف مارس/آذار التهديد مع حلول منت
ي سعودال فيشتد من جديد يف بداية يونيو حنو مأرب وحنو العمق

 أيًضا. 
ورغم كوهنا مدينة واحدة واحلوثيون يسيطرون على عدة 
مدن يف الشمال كما توضح اخلريطة السابقة، إال أهنا متثل واحدة 

                                                           

 للمزيد حول تقسيم املناطق على األرض انظر: املرجع السابق.  (15)

حاضنة من أهم مراحل ومفاصل هذا النزاع فاملدينة حتولت إىل 
عسكرية واقتصادية وسياسية للحكومة املعرتف هبا دولياا، عوًضا عن 
العاصمة صنعاء اليت يسيطر عليها احلوثيون أنفسهم، وعن مدينة 
)ميناء( عدن، اليت ختضع للمجلس االنتقايل اجلنويب )انفصايل(، 
على الرغم من متركز احلكومة فيها امتثاال التفاق الرايض عام 

ناحية العسكرية؛ تتمركز يف مأرب القيادة العليا ، ومن ال2019
)الفعلية( للقوات املسلحة ممثلة بوزارة الدفاع ورائسة هيئة األركان 
العامة وهيئات ودوائر اإلدارة والتنظيم واملالية والسيطرة والدعم 
اللوجسيت للقوات، عالوة على ما ميثله جوار مأرب اجلغرايف حملافظة 

قل السياسي للحوثيني )العاصمة صنعاء(، صنعاء من هتديد للمع
وكل ذلك يستدعي القضاء عليه، مع ما يرتتب على نتائجه من  
كسر لنسق الدفاع األول عن حمافظيت شبوة وحضرموت اللتني 
ُتشاطئان احمليط اهلندي وتتمركز فيهما حقول وموانئ تصدير النفط 

 والغاز. 
يف  عليةفرة سيطفلم يتبقح للحكومة املعرتف هبا دولياا، من 

يها فز احملافظات الشمالية سوى مأرب وتعز، غري أن مأرب ترب 
طق ملنا امالمح الدولة، يف متاسك سياسي وعسكري قلَّ نظريه يف

دة وصع جةاحملررة، أما مناطق سيطرهتا يف اجلوف واحلُديدة وحح 
 فمحدودة، وحتيط هبا ظروف سياسية وعسكرية معقدة. 

م مأرب يف شبكة الطرق الرابطة وابإلضافة إىل ذلك تتحك
بني شبوة وحضرموت واملهرة، واملؤدية إىل ُعمان والسعودية، كل 
ذلك ظل دافًعا اثبًتا ومؤجال للحوثيني للسيطرة على مأرب، منذ 

، وملا متثله كذلك من مصادر 2014سيطرهتم على صنعاء عام 
ة مالية غزيرة، جبانب عوائد النشاط التجاري الناتج عن الكثاف

السكانية )حنو مليون نسمة(، وما ميكن أن ينجم عن جذب رؤوس 
 . (16)األموال إليها

رغم أن القوات احلكومية حققت نطاقات أوسع يف جبهات 
القتال يف تعز وحجه وقوات احلوثي حققت تقدًما طفيًفا يف مأرب 

                                                           

علي الذهب، تصعيد احلرب ومبادرات السالم يف اليمن: األبعاد  (16)
يونيو 10، مت االطالع يف 2021مارس 31والسيناريوهات، مركز اجلزيرة للدراسات، 

 https://cutt.us/Raswr، متاح عرب الرابط التايل: 2021
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إال أهنا مل تنجح بعد يف السيطرة عليها وال تزال مأرب جبهة القتال 
نًفا واألعلى قيمة لطريف النزاع، ففي حال متكنت قوات األشد ع

احلوثي من السيطرة عليها فإهنا بذلك تكون اقتلعت أهم معاقل 
احلكومة الشرعية يف الشمال وكسرت أقوى خطوط دفاعها، 
ووسعت من انحية اثنية من دوائر االشتباك مع السعودية يف حال 

ة من مأرب غري سيطرت بعدها على مدينة اجلوف وهي أقل أمهي
أهنا متس احلدود السعودية مباشرة، وعندها سيكون من األفضل 

ابلسلطة احلوثية  -استجابة إلكراهات الواقع-للسعودية أن تعرتف 
على اليمن أو على األقل يف نصفه الشمايل وستقبل حينها أبي 
اتفاق من شأنه أن يضمن أمن حدودها وخيلصها من ويالت 

طر احلوثي على مأرب يكون قد فاز ابحلرب  احلرب. أي أنه إذا سي
كلًيا ألنه ال توجد جبهة أخرى قوية ميكنها الوقوف أمام توسعاته 
وسيتفرغ بعدها للمجلس االنتقايل يف عدن وقوات طارق صاحل 

 )القوات املشرتكة( يف الشريط الساحلي.
ويف حال استطاعت القوات احلكومية ومن خلفها التحالف 

نة فإهنا تستنزف قوات احلوثي بشكل كبري، وتبقي احلفاظ على املدي
على هتديد دائم لعاصمتهم صنعاء، وحتافظ على وجود متركزات من 
عدة اجتاهات رمبا حتاصر وجود احلوثي يف حال مت التنسيق بينها من 
خالل مناطق سيطرة اجمللس االنتقايل اجلنويب، والقوات احلكومية يف 

ة وحدودها مع اليمن من أقصى تعز من انحية اجلنوب والسعودي
الشمال، ومن الشرق مأرب وأبني وشبوه وغريها من احملافظات اليت 
تقع على الناحية الشرقية من مناطق سيطرة احلوثي، ولذلك فإن 
بقاء مأرب ميثل فرصة الستعادة السيطرة على األرض املفقودة، 
وألنه ال توجد جبهة أخرى قوية ميكنها الوقوف أمام توسعات 
احلوثي فإن معركة مأرب تصبح معركة حسم تتجاوز املناورات 
التفاوضية لتصبح مصريية؛ من يفوز هبا قد يفوز ابحلرب ومن 

 . (17)خيسرها خيسر احلرب
                                                           

يف حال سيطر احلوثي على مأرب وما بعدها واستطاع أن يتوسع يف اجلنوب  (17)
فإنه لن يستطيع طبًقا ملقتضيات الواقع اليمين أن حيكم كل اليمن ولذلك فإن الباحث 

سيطرة احلوثي على مشال  يرى أن مأرب والسيطرة عليها وعلى ما بعدها أتيت لرتسيخ
البالد وكسب االعرتاف الرمسي به، وترسيخ منوذج التقسيم لشمال حيكمه احلوثي 

لى يرى الباحث أن مسألة اهلجوم أو تصعيد اهلجوم ع
 ألرضالى عمأرب ميثل تطورًا طبيعًيا لتحركات وتوسعات احلوثي 

مريكية، ي األساعر ابملبادرة السعودية وال ابملوال يرتبط بشكل مباش
ث، حدااأل ألن اهلجوم على مأرب مت استئنافه ومل يبدأ بعد هذه

ور عودية ويطالس درةفاحلوثي ال يثق يف املساعي األمريكية وال يف املبا
ن أوضاعه، فإن مت اق التف اموقفه على األرض ابلشكل الذي حيسِّ

من  كنهميا نفاسه وتنظيم صفوفه مبعلى هدنة مؤقته أعاد التقاط أ
 على ومهتطوير اهلجوم بعدها، وإن متت تسوية للقضية أجرب خص

 االستجابة لشروطه. 
ألزمة ية اتسو فاملبادرة السعودية واالسرتاتيجية األمريكية ل
ألرض اقعة ر يع متثالن عامال مساعًدا يف هذا التصعيد يدفع حنو توس

ة ماعة جلطق قوة سواء ابلنسبابلشكل الذي جيعل التفاوض من من
أم  سويةتثت احلوثي اليت تريد أن تكسر القوات احلكومية سواء حد

يد  تر  الال، أو ابلنسبة للقوات احلكومية وقوات التحالف اليت
خل تد للحوثي أن يسيطر على أهم معاقلها يف الشمال حىت ال

 م منألهااملفاوضات وهي ال متلك مناطق نفوذ مؤثرة يف اجلزء 
يت رب أيمأ البالد، غري أن الزعم أبن تطوير اهلجوم احلوثي حنو

يم استجابة أو رد فعل فقط ملبادرات السالم من أجل تعظ
ل تجاهينه املكاسب، ال أيخذ جممل الصورة بعني االعتبار كما أ
س  متالعة التطور الطبيعي للظاهرة قبل ذلك حلساب معاجلات سري

طًا رتباابط ثي حنو مأرب ال يرتجوهرها، وعليه فإن التصعيد احلو 
ع احلوثي لتوسلعي عضواًي ابملبادرة السعودية وإمنا هو جمرد تطور طبي

ساعي وامل ديةاملستمر ساعد يف اشتعاله بشدة وجود املبادرة السعو 
 األمريكية للسالم. 

 خامتة: 

تناول التقرير يف احملور األول املوقف األمريكي من األزمة 
وتعرض بشيء من التفصيل للجديد  2014ها يف اليمنية منذ بدايت

 2021يف ذلك املوقف خالل األشهر الستة األوىل من العام احلايل 
                                                                                               

ابعرتاف رمسي وجنوب تتقامسه كل القوى األخرى، وحينها سيتم التنازل عن احملافظات 
 اجلنوبية اليت سيطر عليها احلوثي.   
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حتت إدارة ابيدن، وانتهى إىل أن النتائج املبدئية لالسرتاتيجية 
األمريكية لتسوية األزمة يف اليمن ُتظِهر الوالايت املتحدة األمريكية 

و السالم إال أهنا ما تزال حىت اآلن مبظهر قائد العامل والدافع حن
قاصرة عن محاية أمن األصدقاء والشركاء يف اخلليج، وفاعليتها على 

 األرض ويف الدفع حنو السالم قيد املأمول.
ة )املبادر  دراتباويف احملور الثاين تناول التقرير اجلديد يف امل

فض يف الر  ثلملتمي االسعودية حتديًدا( وانتهى إىل أنه طبًقا لرد احلوث
طالب امل ققحتسياسًيا والتصعيد العنيف عملًيا، فإن املبادرة مل 

نها يكية، ولكألمر اعي السعودية وال املصاحل احلوثية اإليرانية وال املسا
 ت مالوقأتيت كإطار تكتيكي مفهوم كاستحقاق مرحلي، غري أن ا
فة ختلامل يزال مبكرًا للحكم عليها خاصة يف ظل أتكيد األطراف

 ى استمرار التفاوض. عل
ويف احملور الثالث اخلاص بتطور املواقف على األرض انتهى 
التقرير إىل أن اهلجوم احلوثي على مأرب أييت كتطور طبيعي للتوسع 
احلوثي وال يرتبط ارتباطًا عضواًي ابملبادرة السعودية وال ابالسرتاجتية 

القتال يف  األمريكية، ولكن وجودمها كان عامال مساعًدا يف اشتعال
 هذه اجلبهة شديدة األمهية. 

ات وسعوألنه ال توجد جبهة أخرى ميكنها الوقوف أمام ت
رب مأ احلوثي يف حال استطاع أن يسيطر على مأرب فإن معركة

حيسم  هبا فوزتتجاوز كوهنا ورقة تفاوضية لتمثل معركة مصري؛ من ي
 احلرب ومن خيسرها خيسر احلرب.  
ملساعي واملبادرات أتيت فقط على يبقى أتكيد أن كل تلك ا

سبيل تسوية األزمة، أي إيقاف/جتميد احلرب، وليس حل أسباب 
النزاع وخلق بيئة داعمة للتعايش واالستقرار، ألن خلق هذه البيئة 
يتطلب صيغة مناسبة يف توزيع الثروة وإدارة السلطة، وهذا ال يتم 

وجهود متواصلة  حتقيقه من خالل مبادرة وإمنا حيتاج عملية متكاملة
لسنوات تتجذر فيها الثقة بني خمتلف األطراف داخل اليمن وأيمن 
فيها كل طرف على وجوده وعلى حقوقه ويسعى للحفاظ على 

 ذلك خوفًا من ضياع مكاسبه.
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 الرئيس املعطِّل:

املشهد السياسي يف تونس  مستجدات تعثر

 ومآالته

 ⁕الدين رجب السيد عز

 متهيد

الث حالة من الشد واجلذب بني السلطات الثتشهد تونس 
نوفمرب  يفطة سلقيس سعيد لل )الرائسة واحلكومة والربملان( منذ تويل

ن ول مخالل النصف األ اهضطراب بين، وقد زادت حدة اال2019
 عدة أزمات سياسيةيف (، كما ظهر 2021) يالعام اجلار 

ا هيسأبرزها تعطيل الرئيس للحكومة ومطالبته رئ ،متالحقة
على  صلوان حمث رفض أداء القسم للوزراء اجلدد الذي ،ابالستقالة

اور مع لتشاب ييشأجراه هشام املش يإطار تعديل وزار يف ثقة الربملان 
 سيسأتنون وصوال إىل أزمة رفض ختم قا ،الكتل احلزبية الداعمة

  ية مرحية.غلبليه أبالبالد بعد تصويت الربملان عيف احملكمة الدستورية 
ور لدستاواد ضطراب مع كثرة أتويل الرئيس ملزاد التوتر واالكما 

 يفه عن مثله نظرا لتخصص د صدروهستبعح بشكل شاذ وغريب يُ 
ورية لدستامة القانون الدستورى )قبل الرائسة( مستغال غياب احملك
ت فردامول حالعليا، حىت وصل األمر ابلرئيس إىل أتويالت عبثية 

ل آلجاا ينمسائل أخرى تتعلق مبعاإضافة إىل  ،يوالعسكر  املدين
تب ما يرت و  ها،بعض مواد الدستور ومدى إلزاميتيف الزمنية الواردة 

ية لرمسدة ااجلرييف عليها من واجب ختم الرئيس للقوانني ونشرها 
 وخالفه.

                                                           

 ابحث يف العلوم السياسية. ⁕

بات مناسيف تتخلل هذه املواقف، تصرحيات رائسية حادة 
نون القاو زاب تسفيه الربملان واألحيف يتلخص مضموهنا  ،خمتلفة

دين لفاساهم والدستور واملؤسسات املنتخبة، واهلجوم على من يسمي
وئه مكانية جلد إبهديواملنافقني واملتلونني دون تعيينهم، وصوال إىل الت

. كما لبالدا يفإىل اجراءات استثنائية وفرض حالة الطوارىء العامة 
س جللو و اأيتزامن ذلك كله، مع رفض الرئيس لكل دعوات مقابلته 

ء الكتل رؤسا، و ورئيس احلكومة ،بل رئيس الربملانمعه للتحاور من قِ 
لته مقاب الذين يلحون على طلب ،الربملانيف واألحزاب الكربى 

 هتم.لباطرد على الواحلوار معه سرا وعالنية دون جدوى أو حىت 

 حالة يفتونس يف  يأمام هذه احلالة يبدو املشهد السياس
ات بني السط كامل  ينسداد سياساىل قد ينزلق إ يتعطل جزئ

ة لسياستبدو خارج قواعد االيت بسبب مواقف الرئيس  الثالث،
ع وس مجللوالقانون معا، فال هو يريد احلوار أو التفاوض أو ا

تم يد خو ير هوال  ،األمور اخلالفيةيف األحزاب املنتخبة للتشاور 
 لدستورية،مة اكالقوانني أو أداء الوزراء اجلدد للقسم أو إنشاء احمل

 يفة تاحوال هو كذلك يريد ممارسة االعرتاض عرب اآلليات امل
للجوء اأو  ننيالدستور )حق رد الربملان أو املبادرة مبشروعات قوا

 هديدالتو (. كل ما يفعله الرفض واالستنكار تاء الشعيبفلالست
يف ة قلياأل نقالب على املسار برمته بدعم من أحزابإبمكانية اال

 ن.الربملا

ىل ة إانطالقا من هذا التوصيف اجململ، تسعى هذه الورق
وذلك من  ،سيةاحلالة التونيف " لالرئيس املعطِّ رصد معامل ظاهرة "

يس قيس خالل عدة مشاهد مناذجية معربة عن طريقة تفاعل الرئ
 -مةحكو -برمته ومكوانته )برملان سياسيسعيد مع املشهد ال

ستقبل ة ملنسباهد ومآالهتا ابلأحزاب(، مث حتليل دالالت هذا املش
 تونس.يف الوليد  ياملسار الدميوقرط

 !؟الرئيس ينقلب على رئيس حكومته :املشهد األول

دستور يف  حزاب التونسية نظاما شبه برملاينأقرت األ
ون ئمع بقاء منصب الرائسة بصالحيات حمدودة ختتص بش ،2014
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ى هذا صار الدفاع والسياسة اخلارجية على وجه التحديد، وعل
يشكلها احلزب  ،تشكيل احلكومة وإقالتها من اختصاص الربملان

يف حالة حصوله على األغلبية املطلقة أو مع غريه يف األكرب منفردا 
بناء يف حالة فشل احلزب األكرب يف حالة تشتت األصوات. و 

(، 1+50الربملان أبغلبية )يف حتالف يضمن التصويت على احلكومة 
تكليف شخصية أخرى يف ر صالحية للرئيس فقد أعطى الدستو 

أجدر على تشكيل احلكومة خيتارها من بني ترشحيات ترسلها 
يف ، على أن تكون الكلمة الفصل ااألحزاب املنتخبة أو من غريه

مترير احلكومة للمرة الثانية للربملان أيضا، لكن إذا مل حتصل على 
لربملان، والدعوة صدار قرار حبل اإلرئيس لاألغلبية املطلوبة، حيق 

 غضون ستني يوما.يف النتخاابت تشريعية مبكرة 

مل متر أسابيع على أول انعقاد للربملان بعد انتخاابت نوفمرب 
، حىت اندلعت أزمة التشكيل األول للحكومة برائسة 2019

يف ( وانتهت بعدم حصوهلا على األغلبية املطلوبة ي)احلبيب اجلمل
ات ماراثونية هزلية غري مسؤولة مع  مفاوض الربملان بعد شهرين من

(. احتدم اجلدل بعد ذلك (1)أكرب كتلة )اثين يكتلة التيار الدميقراط
حول تشكيل احلكومة الثانية بعد أن كلف رئيس اجلمهورية 

 اخ(،فشخصية من خارج ترشيحات األحزاب الكربى )إلياس الفخ
املطاف بعد شهرين آخرين من املفاوضات إىل تشكيل  يلينته

يف حكومة ابإلكراه ابتلعتها األحزاب الكربى خشية حل الربملان 
حال تعثر مرورها، مث مل يكد مير ستة أشهر على مرورها، حىت 
عاودت األحزاب املكرهة على سحب الثقة منها بعد الكشف عن 

 شبهات تضارب مصاحل طالت شركة يساهم فيها رئيس احلكومة.

 ،كومة الثالثةانفجر اجلدل مرة أخرى حول تشكيل احل
بسبب تكليف رئيس الدولة لشخصية أخرى من خارج ترشيحات 

يف شغل وزير الداخلية الذي  ياألحزاب الكربى )هشام املشيش

                                                           

الربملان التونسي احلايل، راجع املوقع اإللكرتوين للربملان، متاح  للمزيد حول تركيبة (1)
 https://cutt.ly/6hE44Nmعلى الرابط التايل: 

ارتباك  ،هذه املرةيف (. كان من الالفت للنظر (2)اخفحكومة الفخ
حىت أنه طلب من  ،أبسابيعاملشيشي رئيس اجلمهورية بعد ترشيح 

الربملان والعودة مرة أخرى يف دم التصويت له ع ،رئيس حركة النهضة
مع وعد  ،خ املسحوب منها الثقة بعد تعديلهافإىل حكومة الفخا

.  (3)بعدم تنفيذ التهديدات الرائسية املتكررة حول حل الربملان يرائس
املشيشي كان هذا الطلب غريبا ومريبا، فالرئيس هو من اختار 

حزاب الكربى للمرة بشخصه وعينه، دون اعتبار لرتشيحات األ
مث بعدها أبسابيع يلح على نفس األحزاب بعدم منحه الثقة  ،الثانية

 الربملان!يف 

 هضةقوبل طلب قيس سعيد ابلرفض من حزبني رئيسني )الن
 ،ريةلصغاقلب تونس( مث حلق هبم ائتالف الكرامة وبعض الكتل و 

 يلثربت ثعلى الثقة أبغلبية برملانية مرحية قااملشيشي وحصل 
ذا هص خلَّ  رغم تشكيل حكومته كلها من  املستقلني. ،األعضاء

لصبيانية و اوع حنتتعلق ابلنز  ،احلالة التونسيةيف املشهد أزمة عميقة 
 بعض  إىلالسلطة، وصواليف والتعامل غري املسؤول من أعلى رأس 

 ،تزماال األالربملان، من الذين اعتادوا افتعيف أحزاب األقلية 
تعطيل ر القتصلسات الربملان مرارا وتكرارا )مل يوممارسة تعطيل ج

  ة(.على اجللسات العامة بل وصل إىل عمل اللجان املتخصص

 !؟ومةحلكالرئيس يعطل ا :أزمة حلف اليمني :املشهد الثاين

من هنا بدأت األزمة، وصار التوتر عنواان للعالقة بني الرئيس 
لى ثقة رئيس احلكومة احلاصلة عاملشيشي وهشام  قيس سعيد

، إىل 2019واسع ألول مرة منذ عام  يالربملان ودعم حزام حكوم

                                                           

راجع: الرئيس التونسي قيس سعيد يكلف هشام املشيشي بتشكيل حكومة  (2)
، متاح على 2020يونيو  25اريخ جديدة، منشور على موقع يب يب سي الربيطاين، بت

 https://cutt.ly/nnZSWJpالرابط التايل: 
القروي: سعيد طلب من النهضة وقلب تونس إسقاط حكومة املشيشي،  راجع:(3)

منشور على موقع املراقب التونسي، متاح على الرابط التايل: 
https://cutt.ly/fnZDsxE 

وراجع أيضا: عياض اللومي: سعيد يعرض على الغنوشي إسقاط املشيشي واإلبقاء 
، 2020أغسطس  30على الفخفاخ، منشور على موقع شبكة تونس اآلن، بتاريخ 

 https://cutt.ly/BnZDi4yمتاح على الرابط التايل: 

https://cutt.ly/6hE44Nm
https://cutt.ly/nnZSWJp
https://cutt.ly/fnZDsxE
https://cutt.ly/BnZDi4y
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ها إقالة وزير الداخلية تسبقاليت ، يأن وصلنا إىل أزمة التعديل الوزار 
حىت انفجر قيس سعيد معلنا رفضه  ،((4))احملسوب على الرئيس

أبحقية املشيشي بينما متسك  ،جراء التعديلللربملان إلاملشيشي جلوء 
أقره الدستور. بدأ ربملاين الذي ان وفقا لقواعد النظام شبه الالربمل

األمر ابلكالم عن أن ذلك ليس من صالحيات الربملان، وإمنا من 
اختصاصات رئيس احلكومة ابلتشاور مع الرئيس، مث تطور األمر إىل  

 اوزيرً  (12)كالم مبهم عن فساد أربعة أو مخسة وزراء من أصل 
الربملان أبغلبية أكثر من مرحية يف هلم جرى التصويت على استبدا

 ،أيضا. مث تطور األمر إىل رفض الرئيس أداء القسم للوزراء اجلدد
يونيو  15إىل العمل حبكومة مصغرة حىت اترخيه )املشيشي واضطرار 

وتدهور األوضاع االقتصادية واملالية  ،ظل أزمة كوروانيف (، 2021
 .(5)البالديف 

ن حقه رفض استقبال الوزراء ظل الرئيس متمسكا أبن م
بد  ا واليا لأداء اليمني ليس بروتوكو  مع تشديده على أن عدم ،اجلدد

منه لبدء عملهم، وإال صارت كل قراراهتم ابطلة وجيوز الطعن عليها، 
أاثر جدال دستوراي حول مسألة أداء اليمني ودرجة الذي األمر 

قضاء اإلدارى على للاملشيشي لزاميتها من الناحية القانونية. جلأ إ
أمل استخالص حكم لصاحله ضد الرئيس، فرد القضاء بعدم 

، مث جلأ إىل اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية القوانني (6)االختصاص
 نفس االجتاهيف فذهبت  ،)بديل احملكمة الدستورية حلني إنشائها(
السلطة التنفيذية ممتد منذ  يْ وأنت بنفسها عن حسم صراع بني رأس

                                                           

إقالة وزير الداخلية ودعوة إىل انتخاابت رائسية مبكرة، منشور  -راجع: تونس  (4)
، متاح على الرابط التايل: 2021يناير  5على موقع دويتشه فيلله األملاين، بتاريخ 

https://cutt.ly/KnZSLIM 
يف تونس هل تتحول إىل معركة كسر عظم؟،  راجع: خالفات الرائسات الثالث (5)

، متاح على الرابط 2021أبريل  21منشور على موقع يب يب سي الربيطاين، بتاريخ 
 https://cutt.ly/cnC1kjw التايل: 

تورية، راجع: احملكمة اإلدارية يف تونس تقر بعدم االختصاص يف أزمة اليمني الدس (6)
، متاح على الرابط 2021فرباير  11منشور على موقع جريدة الشروق املصرية، بتاريخ 

 https://cutt.ly/qnC1YDt التايل: 

إىل االستمرار حبكومة مصغرة املشيشي دفع الذي األمر  ،(7)شهور
إضافة إىل منصبه كرئيس حكومة، مع  ،متقلدا وزير الداخلية ابلنيابة

تفويض كل وزير أبقرب وزارة جملاله لرائستها ابلنيابة إىل حني حل 
 .(8)أزمة الوزراء املعطلني

 !زمنالج ار خالرئيس  :املشهد الثالث: رسالة ابلريشة واحملربة

بني  يهذه األثناء اختفت لغة التفاوض واحلوار الشفهيف 
بينهما لغة املراسالت الكتابية  ترئيس احلكومة وقيس سعيد، وساد

تفاعله مع أطراف املشهد يف اختارها الرئيس منذ توليه اليت 
أكثر من خطاب يدعو فيه رئيس املشيشي وقضاايه. أرسل 

ل الوزراء اجلدد ألداء مراسم اجلمهورية إىل حتديد موعد الستقبا
فاضطر  إىل أن كثرت املراسيل ،دون رد من الرائسة حلف اليمني

خطاب مكتوب على الطريقة القدمية )بقلم حرب يف قيس سعيد للرد 
(. فوجىء اجلميع ابلرئيس ينشر فيديو على مواقع (9)على ورقة طويلة

ابلريشة وهو يكتب الرسالة الطويلة على مهل  يالتواصل االجتماع
ديوانه، وهو ميسك ابلرسالة بعد أن يف مث خاطب مساعدا  ،واحملربة

وشدد عليه أن يسلمها إىل صاحب الربيد على  ،لفها بلفافة ملونة
أن خيربه أبن يذهب سريعا إىل مقر رائسة احلكومة وال يعود إىل 

 م إثر التسليم.يده ما يفيد التسلَّ يف القصر إال و 

هة مشبِّ  سخرية على مواقع التواصل،سادت حالة هائلة من ال
كما بدأ البعض   ،الرئيس ابملماليك والسالطني واألمراء القدامى

السالمة الذهنية للرئيس لفقدانه اإلحساس ابلزمان يف يشكك 

                                                           

راجع: هيئة مراقبة دستورية القوانني تؤكد عدم اختصاصها للنظر يف النزاع  (7)
منشور على موقع إذاعة مشس إف إم التونسية،  الدستوري بني سعيد واملشيشي،

، متاح على الرابط التايل: 2021فرباير  21بتاريخ 
https://cutt.ly/fnC1JXV 

راجع  يف أزمة احلكومة املصغرة: تونس: إىل أين ميضي الصراع بني املشيشي  (8)
، متاح على 2021فرباير  16يب سي، بتاريخ وقيس سعيد؟، منشور على موقع يب 

 https://cutt.ly/enC1bx1 الرابط التايل:
راجع فيديو بعنوان "مشهد إرسال قيس سعيد مكتواب لرئيس احلكومة يثري سخرية  (9)

 التايل: ، متاح على الرابط2021فرباير  16واسعة"، على موقع يوتيوب، بتاريخ 
https://cutt.ly/unZDDtk 

https://cutt.ly/KnZSLIM
https://cutt.ly/cnC1kjw
https://cutt.ly/qnC1YDt
https://cutt.ly/fnC1JXV
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لم خطاابت الرئيس من تعرضها للسخرية واملكان،كذلك مل تسْ 
غري يف الالذعة الستخدامه عبارات قدمية واستشهاده بعبارات دينية 

موضعها، حىت وصل األمر إىل إرساله كتااب إىل الربملان استهله 
جزء من  يغري حملها )السالم على من اتبع اهلدى(، وهيف بتحية 

خماطبة يف آية قرآنية وردت على لسان سيدان موسى وهارون 
خماطبة يف ها لوكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستعم ،فرعون

كما ذهب الرئيس إىل أتويالت   .ن الكفارملوك الفرس والروم م
رسائله وخطاابته، من ذلك أتويله حلرف يف شاذة وعجيبة للدستور 

وكذلك تفسريه لعبارة  ،يالواو وما إذا كان يفيد التتابع أم الرتاخ
اجليش  يعترب القوات املسلحة ها ، إذختص قيادته للقوات املسلحة

الشرطة لرئيس احلكومة والشرطة، مع أن الدستور ينص على تبعية 
الدفاع  نا وإشرافا وعزال(، بينما وزاريتيف من الربملان )تعياملكلَّ 

كومة ها رئيس احلءواخلارجية من صالحيات الرئيس، خيتار وزرا
 . ابلتشاور مع رئيس اجلمهورية

دة ما يف كذلك ذهب الرئيس إىل تفسري معىن األجل الزمين
ص قد ن، فدو غريبة ومريبةإرساء احملكمة الدستورية بطريقة تب

 لك ملذغضون عام من إقراره، ولكن يف الدستور على تشكيلها 
ى حيصل بسبب صراعات الكتل احلزبية ورغبة بعضهم )القو 

ات نزاع يفصل ترك البالد بال سلطة قضائية عليا تفيف العلمانية( 
زىب م احلزاأتويل الدستور. اآلن وقد توفرت أغلبية مرحية من احل

رئيس ن ال أللحكومة، ميكن إرساء احملكمة الدستورية، إال الداعم
نة اعرتض على ذلك بفوات األجل، ولسان حاله قد مرت الس

وق حلقوانتهت. وهذا التفسري خيلط بني اآلجال املتعلقة اب
جال مى آتس والواجبات، إذ األصل أن اآلجال املتعلقة ابلواجبات

أو  قوبةع لقوانني علىوعادة ما تنص ا ،استنهاض للقيام ابلواجب
 يفر قصَّ  اإذ جله، كاملدينأيف أداء الواجب يف غرامة على املقصر 

لشأن ايف  (، أما)بغرامة التأخري موعده وفق ما يعرفيف ن أداء الديْ 
قوبة أو لى ععنص العام املرتبط ببناء املؤسسات العامة فال يتصور ال

ة حال يف كما  ا،إذ املخاطب هبا ليس شخصا طبيعيا حمددً  ؛غرامة
 املدين املعروف ابالسم دون غريه.

فأرفق خبطابه  ا(،خلط الرئيس اآلجال ببعضها )غفلة أو قصدً 
ية تونسوهي التسمية ال)التعقيب للربملان بعض أحكام حمكمة 

(، فيما يتعلق ابآلجال املتعلقة ابحلقوق وليس ضالنقكمة حمل املناظرة
رئيس كتلة ائتالف الكرامة تصدى وقد اآلجال املتعلقة ابلواجبات. 

مداخلة برملانية يف النائب سيف الدين خملوف للرد على الرئيس 
من فرط  يقانونية حادة ذاع صيتها على وسائل التواصل االجتماع

 يالقانون اإلدار يف ما احتوت على مقدمات بديهية ودروس أولية 
 .(10)(يوالدستور 

كري يف عسالو  دينملجدل ا :الصلبة تسييل املعاين :املشهد الرابع
 تونس؟!

اسعة و تونس إىل حالة تشكيك يف تطورت األزمة السياسية 
يف نا ممك يعد فلم ،املعاصرربملاين وال سياسيكل قواعد العمل اليف  

كرب لى أل عتونس على سبيل املثال، التسليم أبحقية احلزب احلاص
ل ب ،سهاتشكيل احلكومة أو ترشيح رئييف األصوات االنتخابية 

وية زا يفرى ر هذا املعىن جدليا يقبل األخذ والرد إىل أن تواصا
 النسيان على مدار العشر سنوات املاضية. 

 -إىل جانب بعض أحزاب األقلية-اخنرط رئيس اجلمهورية 
والدالالت الصلبة أو  كل املعاينيف  ك هذا املسار العبثى املشكِّ يف 

أمثلة ذلك حماولة  . منيف عامل السياسة والقانون املعاصراملستقرة 
قيس سعيد تفسري مواد الدستور والقانون اخلاصة برتسيم احلدود بني 

ل الفوارق بني جهاز عسكري بطريقة عبثية تزيوالدين مفاهيم امل
تصنيف واحد خيضع لرئيس الدولة يف الشرطة واجليش وتضعهما 

كما حاول الرئيس من قبل تفسري معىن اآلجال القانونية   ،(11)مباشرة
غضون عام، بطريقة يف ما يتعلق مبادة أتسيس احملكمة الدستورية في

يف من ذلك أيضا تفسريه حلرف الواو  .تعطيلية ال ختلو من العبث

                                                           

مايو  4راجع: مداخلة سيف الدين خملوف، منشورة على موقع يوتيوب، بتاريخ  (10)
 https://cutt.ly/nnCKouN، متاح على الرابط التايل: 2021

ئيس يف الذكرى اخلامسة والستني لقوات األمن الداخلي، منشورة راجع كلمة الر  (11)
، متاحة على الرابط التايل:  2021أبريل  18على موقع يوتيوب، بتاريخ 

https://cutt.ly/OnC0szC 
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يف مبا يفيد  ،اللغة العربيةيف رسالة إىل الربملان ابعتباره يفيد التتابع 
هناية املطاف مشاغبته على أتسيس احملكمة الدستورية بعد فوات 

. من ()أتخرت ست سنوات من اتريخ إقرار الدستور مدة العام
الرد على الربملان تتعلق بتاريخ اجللسة يف ذلك أيضا كتابته مالحظة 

جرى التصويت فيها على قانون احملكمة الدستورية )انتهى اليت 
يف ساعة متأخرة ليال، مبا اعتربه رئيس اجلمهورية دخوال يف التصويت 
 . (كتاريخ للجلسة دون غريه  يتوجب اعتماده اليوم الثاين

 ؟رجاخلايف الرئيس حيرض على احلكومة  :املشهد اخلامس
إىل خارج البالد، املشيشي امتدت األزمة بني قيس سعيد و 

 ياجتاه تعطيل رئيس احلكومة عن أيف عرب وسائل خمتلفة تصب 
 زايرة خارجية على مستوى الوزراء السيما إىل ليبيا وفرنسا وقطر،

لتصريح أبحاديث خارجية حترض على األحزاب والربملان إضافة إىل ا
البالد بشكل عارم يف الفساد  يبتفش يواملؤسسات املنتخبة وتوح

اشتكى عدد  .(12)يضعف من جاهزيتها جلذب استثمارات خارجية
من نواب حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتالف الكرامة من 

هم عن وحتدث بعض حتريض رئيس اجلهمورية على احلكومة،
كانت على وشك اإلرسال   نقاذ مايلّ إمعلومات تفيد تعطيل حزمة 

كما حتدث آخرون عن   ،من قطر إلنعاش احلالة املالية اهلشة لتونس
. يعرتض قيس سعيد على (13)معلومات تفيد نفس األمر مع ليبيا

يف أدوار خارجية ميكن أن يقوم هبا رئيس الربملان ولو كانت  يأ
عمد عدم اصطحاب رئيس احلكومة أو وزرائها صاحل البالد، كما يت

املشيشي إىل زايراته ابخلارج ألسباب تتعلق مبوقفه من هشام 

                                                           

ة راجع منوذجا من حديث الرئيس عن الفساد يف اخلارج، حوار مسجل مع إذاع (12)
، على الرابط التايل: 2021مايو  19، متاح على موقع يوتيوب بتاريخ 24فرانس 

https://cutt.ly/anCJVqz 
راجع: اهلاروين: رائسة اجلمهورية سبق أن عطلت زايرتني حكوميتني إىل كّل من  (13)

، متاح على الرابط 2021مايو  31يخ قطر وليبيا، منشور على موقع ألرتا تونس، بتار 
 https://cutt.ly/PnCHwOR التايل: 

وراجع أيضا: اهلاروين: ديوان رئيس اجلمهورية طلب من القطريني عدم التعامل مع 
، متاح 2021مايو  31احلكومة، منشور على موقع إذاعة موازيك التونسية، بتاريخ 

 https://cutt.ly/tnCHorI الرابط التايل:  على

، ويكرر الرئيس عبارات حادة ذات دالالت هامة يوالتعديل الوزار 
هذا السياق، مثل "تونس دولة واحدة، رئيسها واحد فقط، لن يف 

 . "(14)أمسح اببتزاز الدولة من اجملرمني والعصاابت

 يفية تشري هذه التصرحيات إىل إغفال الرئيس حقائق أول
يذية عند مل جيعل السلطة التنف2014املشهد، تتعلق أبن دستور 

ملان للرب  مرهاأترك اليت الرئيس وحده، بل قسمها بينه وبني احلكومة 
مقارنة  غايةلل وأعطى هلا صالحيات تنفيذية واسعة ،ابتداء وانتهاءا

، رجيةاخلا الدفاع والسياسة جمايلّ يف رئيس بصالحيات حمدودة لل
 تلكبلكن يبدو من تصرحيات وتصرفات الرئيس أنه غري قانع 
 ،قعلوااالصالحيات ويريد توسيعها من طريق سياسة فرض األمر 

 عديلو تأوليس من طريق املبادرات التشريعية لتعديل الدستور 
عرتض يليت ا على القوانني القوانني، أو اللجوء لالستفتاء الشعيب

التفاوض ار و حلو اعليها ويصر الربملان على متريرها، وصوال إىل آلية 
يبادر  رئيس الاملشهد. فاليف املباشر مع احلكومة واألطراف الفاعلة 

ابل قهو  الو ف فيه، ا، وال هو يستفيت الناس على املختلح تشريعيا 
 ،علهفا يل مكللحوار والتفاوض مع احلكومة واألطراف الفاعلة، بل  

مة حلكو ل اوصالحيات الدستور وتعطي سياسيالتمرد على النظام ال
ية هنا يف يؤدالبالد مبا ييف وإشعال الصراع بني السلطات الثالث 

 املطاف إىل إرابك الدولة وإضعافها.

يون مدنو عسكريون يتحدثون ابلدميوقراطية  :املشهد السادس
 يلحون على االنقالابت؟!

ابدر عدد من العسكريني  سياسي،إزاء انسداد املشهد ال
املتقاعدين )من رتب خمتلفة تشمل لواءات وعقداء ورئيس أركان 

( بتوجيه خطاب إىل رئيس اجلمهورية يدعونه إىل كسر (15)حرب

                                                           

راجع: تونس: محْن اجملرمون الذين حذر قيس سعّيد من سعيهم البتزاز الدولة؟،  (14)
، متاح على الرابط التايل:  2020منشور على موقع يب يب سي، بتاريخ ديسمرب 

https://cutt.ly/0nB3Bq4 
راجع: جنراالت تونسيون متقاعدون يطلقون مبادرة "األمل األخري"، منشور  (15)

، متاح على الرابط التايل:  2021مايو  28على موقع سبوتنك نيوز، بتاريخ 
https://cutt.ly/MnZD6Iq 

https://cutt.ly/anCJVqz
https://cutt.ly/PnCHwOR
https://cutt.ly/tnCHorI
https://cutt.ly/0nB3Bq4
https://cutt.ly/MnZD6Iq


 2021 يوليو( 22العدد  )                                                                                                                                                   قضايا ونظرات

132 

 ،حالة االحتجاب عن رئيس احلكومة والربملان واألحزاب الكربى
 الربملان، مث فتحيف ويقرتحون عليه إلقاء خطاب جامع للتونسيني 

ابب الرائسة للحوار مع كل التيارات واألحزاب واألطراف الفاعلة 
ظل ظروف يف البالد حلل األزمة السياسية املستفحلة خاصة يف 

خطاب  دْ الوابء وتدهور األوضاع املالية واالقتصادية للبالد. مل يكح 
املتقاعدين ينتشر عرب وسائل اإلعالم إال وقد فتحت عليهم أبواب 

ما برحت اليت زاب األقلية امللتفة حول الرئيس، و بل أحجنهم من قِ 
استخدام اجليش لالنقالب على املسار برمته، حتت يف تلح عليه 

من  81استعمال الفصل يف ذرائع حماربة الفساد وحق الرئيس 
الدستور  فيما يتعلق إبعالن حالة الطوارىء، واختاذ التدابري 

طر داهم يهدد متاسك حالة تعرض البالد خليف االستثنائية الالزمة 
 سياسيالشأن اليف م املتقاعدون ابلتدخل اهتُِ  .الدولة ومؤسساهتا

كما مل يسلموا من اهتامات   ،وحماولة الضغط على رئيس اجلمهورية
دعم حركة النهضة ورئيس احلكومة واحلزام احلزىب الداعم هلا. لقد  

ة هذا املشهد، أن يتحدث بعض العسكريني بلغيف كان من الالفت 
السياسة والدميوقراطية واحلوار ودولة املؤسسات والقانون، بينما يصر 

)للمفارقة هم نفس  نقالابتبعض املدنيني على لغة الطوارىء واال
 (.(16)املهامجني للمتقاعدين أبشخاصهم وأعياهنم

على  (أكرب كتلة برملانية اثين) ييلح التيار الدميوقراط
دخل اجليش إلنقاذ البالد منذ املطالبات الصرحية حبل الربملان وت

اليت اخ )ف، وخاصة بعد إسقاط حكومة الفخ2020ديسمرب 
، وقد (لت على عينه بعيدا عن األحزاب الكربى األخرىكِّ شُ 

أبرزهم حممد  ،التياريف صدرت هذه التحريضات من قياديني ابرزين 
طالب رئيس اجلمهورية بنشر اجليش الذي األمني العام السابق،  عبو
لبالد ووضع سياسيني حتت اإلقامة اجلربية وفرض القوانني فرضا ايف 

                                                           

حوار بني املدنيني والعسكريني حول مبادرة املتقاعدين، منشور راجع منوذجا لل (16)
، متاح على الرابط التايل: 2021مايو  31على موقع يوتيوب، بتاريخ 

https://cutt.ly/fnZFjU5 

، كما طالبه حبل الربملان (17)حزب على الساحة يومنع احلوار مع أ
استنادا إىل  تفسريات شاذة ملواد دستورية تتحدث عن حاالت 

 يالدستور ما يعطيف طارئة ال تنطبق على الوضع القائم )ليس 
تشكيل يف إال إذا فشلت األحزاب حل الربملان يف الرئيس احلق 

احلكومة مرتني متتاليتني(. كررت النائبة الربملانية عن التيار )سامية 
، 2021شهر أبريل يف عبو زوجة األمني العام( نفس التحريض 

عسكري يف عندما دعت قيس سعيد إىل استعمال اجليش والقضاء ال
قتصر .مل ي(18)إيقاف الفاسدين ووضعهم حتت اإلقامة اجلربية

على التيار الدميوقراطى فحسب عسكري التحريض على االنقالب ال
 وبعض نيعالميإ، إضافة إىل (19)بل انضم إليه جنراالت متقاعدون

 الشخصيات العامة.

كراهية قيس سعيد حلزب   الابتيستغل احملرضون على االنق
( حتوم حوله (20)يتزعمه رجل أعمال )نبيل القروىالذي قلب تونس 

ض أموال إضافة إىل شبهات حول عالقته يوتبي شبهات فساد
، وقد عرب الرئيس أكثر من مرة عن رفضه التحالف مع (21)سرائيلإب

                                                           

راجع تصريح حممد عبو حول نشر اجليش وفرض اإلقامة اجلربية: "حممد عبو:  (17)
 8ب على رئيس اجلمهورية أن ينشر اجليش"، متاح على موقع يوتيوب، بتاريخ جي

 https://cutt.ly/VhCKKks، متاح على الرابط التايل: 2020ديسمرب 
وراجع فيديو آخر يؤكد فيه نفس التصرحيات: "حممد عبو: مل أدُع النقالب..وهلذا 

ديسمرب  16ر اجليش واألمن"، منشور على موقع يوتيوب، بتاريخ دعوُت إىل نش
 https://cutt.ly/JhCKCAX، متاح على الرابط التايل: 2020

راجع تصريح النائبة سامية عبو عن تدخل اجليش، منشور على موقع يوتيوب،  (18)
ابط التايل: ، متاح على الر 2021أبريل  26بتاريخ 

https://cutt.ly/BnCNZiK 
راجع يف دعوة بعض العسكريني لالنقالب: "األمريال املتقاعد كمال العكروت  (19)

يعطي الضوء األخضر للتدخل ويصف احلياد ابلتخاذل واجلنب"، موقع جريدة احلرية 
اح على الرابط التايل: ، مت2020ديسمرب  8التونسية، بتاريخ 

https://cutt.ly/BhCK3xI 
ما الذي نعرفه عن امللف القضائي للمرشح لرائسة تونس نبيل القروي؟، موقع  (20)

، متاح عرب الرابط التايل:  2019اكتوبر  9بتاريخ  24فرانس 
https://cutt.us/yDbXQ 

 راجع يف عالقات نيبل القروى إبسرائيل، اآليت:  (21)

https://cutt.ly/fnZFjU5
https://cutt.ly/VhCKKks
https://cutt.ly/JhCKCAX
https://cutt.ly/BnCNZiK
https://cutt.ly/BhCK3xI
https://cutt.us/yDbXQ
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عرب )هذا احلزب سواء بشكل مباشر من خالله أو غري مباشر 
  .مشاورات تشكيل احلكومة( مذكرا أبن مكانه السجون )تلميحا(

على ضم صرارها كذلك يبدو الرئيس غاضبا من حركة النهضة إل
كل مشاورات تشكيل احلكومات السابقة يف  حزب قلب تونس 

املركز الثالث مع ترك مسألة يف ابعتبارها حزاب منتخبا من الشعب 
كما عرب الرئيس أكثر من مرة عن استيائه   .فساده للقضاء واحملاكم

الربملان من عمليات ترذيل وتعطيل ومناوشات جانبية يف مما جيرى 
بتلميحات قوية متصاعدة  ،مهددا حبل الربملان من كتلة عبري موسى

استخدامه عبارات من قبيل )كل يف اللهجة، ظهرت بوضوح 
لن  ،(22)نطالقالوسائل الدستورية متاحة وهناك صواريخ معدة لال

محاية الدولة التونسية ممن يف أقف مكتوف األيدى، لن أتردد 
اخلونة لن أترك تونس للعابثني و  ،سقاطها من الداخلإيريدون 

يف والفاسدين واملطلوبني للعدالة، أعرف مؤامراهتم وما حييكونه 
هناك  ،أكشف فيه كل تفاصيل اخليانةالذي اليوم  سيأيت ،الظالم

 (.(23)تتسرب من اخلارجاليت خونة ابعوا ضمائرهم ابلعمالت 

                                                                                               

واثئق وزارة العدل األمريكية تشري لتعاقد نبيل القروي مع ضابط موساد  -
، متاح عرب  الرابط 2019أكتوبر  4، موقع يب يب سي العربية، بتاريخ إسرائيلي

  https://cutt.us/rciSE التايل:
وثيقة على موقع العدل األمريكي تثري سجاال حول نبيل القروي، موقع ميدل  -

عرب الرابط التايل:  ، متاح 2019أكتوبر  3إيست أون الين، بتاريخ 
https://cutt.us/svx0q  

د: كل الوسائل الدستورية راجع هتديد قيس سعيد حبل الربملان: "قيس سعي (22)
متاحة لدي وهي كالصواريخ على منصة إطالقها"، منشور على موقع يوتيوب، بتاريخ 

 https://cutt.ly/ahCKPu2، متاحة على الرابط التايل: 2020يوليو  20
واألحزاب راجع مناذج من تصرحيات الرئيس قيس سعيد حول املؤمرات  (23)

 واملأجورين والعمالء، على الراوبط التالية:
- https://cutt.ly/ehCKn1d 
- https://cutt.ly/LhCKQbv 
- https://cutt.ly/MhCKAA6 
- https://cutt.ly/9hCKFuB 

كرة ملبااملشهد السابع: جدل تعديل الدستور واالنتخاابت 
 ومفهوم الشرعية

كفات الرئيس مع احلكومة والربملان إىل طعنه يف امتدت منا 
( واهتامه ابلتسبب يف األزمة 2014صالحية دستور الثورة )

السياسية احلاصلة يف البالد، من خالل االعرتاض على طبيعة النظام 
وصوال  (،السياسي الذي اعتمده واضعوه )خمتلط مييل إىل الربملاين

للرئيس ومطالبته بتعديل إىل اعرتاضه على الصالحيات احملدودة 
ع يف عهد احلبيب ضِ الذي وُ  1959الدستور أو العودة إىل دستور 

 يوضع بشكل توافق . تناسى الرئيس أن الدستور احلايل(24)بورقيبة
فقد صوت  ؛مريح بني غالبية األطراف السياسية واحلزبية يف البالد

 يالتأسيس من أعضاء اجمللس الوطين %90عليه ما يزيد عن 
عداده والنقاش حوله ثالث سنوات متواصلة إاك، كما استغرق آنذ

حصل على أتييد و  ،2014يناير  26وحىت إقراره  2011منذ عام 
 .(25)216من أصل  اعضو  200

أاثره  ياختلط حديث الرئيس عن الدستور جبدال مفاهيم
حول مفاهيم الشرعية واملشروعية وسحب الثقة من املؤسسات 

سعيد أن من حق الشعب سحب الثقة من إذ يرى قيس  ؛املنتخبة
نواب الربملان يف حالة عدم الوفاء بوعودهم أو االحنراف عما أعلنوه 
يف احلمالت والربامج االنتخابية. ال شك أن هذا أمر مفهوم يف 

وحيدث بشكل اعتيادى خالل  النظم الدميوقراطية املعاصرة،
ك بسحب إال أن الرئيس مل يكن يقصد ذل االنتخاابت التالية،

الثقة، بل أراد حتريض الشعب على إسقاط نواب يراهم خمادعني من 
م منه أن الرئيس يدعوا الناس إىل هِ ربع الطريق أو منتصفه، مبا فُ 

                                                           

حكى ذلك نور الدين الطبوىب رئيس االحتاد العام للشغل، راجع: الطبويب:   (24)
وعرضه على استفتاء!، منشور على موقع قناة  1959الرئيس اقرتح العودة إىل دستور 

: ، متاح على الرابط التايل2021يونيو  18نسمة التونسية، بتاريخ 
https://cutt.ly/yme3sh8 

راجع: اجمللس الوطين التأسيسي يصدق على دستور تونس اجلديد، منشور على  (25)
 ، متاح على الرابط التايل:2014يناير  26موقع يب يب سي الربيطاين، بتاريخ 

https://cutt.ly/Hme97GB 

https://cutt.us/rciSE
https://cutt.us/svx0q
https://cutt.ly/ahCKPu2
https://cutt.ly/ehCKn1d
https://cutt.ly/LhCKQbv
https://cutt.ly/MhCKAA6
https://cutt.ly/9hCKFuB
https://cutt.ly/yme3sh8
https://cutt.ly/Hme97GB
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مل يتحدث الرئيس و ) العصيان أو التمرد على النظام السياسي برمته
 عن نفسه كمنتخب يف هذه املعادلة(.

ة انيملنتخاابت الرب كما اختلط حديث الرئيس أيضا جبدل اال
د سعي يسق املبكرة املثار منذ تعثر تشكيل أول حكومة بعد تويل

(. 2019رب وفمكتوبر، نأ–)يف فرتة واحدة  وانتخاب الربملان احلايل
 ة ابلنسبةالدستور مسألة االنتخاابت املبكر من  89ينظم الفصل 

لى ت عتصويال ففي حالة فشل الربملان يف مترير ؛للربملان والرئيس
بكرة مابت نتخاحيق للرئيس حل الربملان والدعوة ال احلكومة مرتني،

لة طلب يوم كحد أقصى، أما يف حا 90و 45يف أجل يرتاوح بني 
الرئيس  عتربي، الرئيس إسقاط احلكومة عرب الربملان ورفض طلبه مرتني
 ة.اثلة مممستقيال، وتنظم انتخاابت رائسية مبكرة يف غضون فرت 

 يبحلز اادلة حالة من االضطراب و الرتبص أنتجت هذه املع
تمرد ن الة مابحلكومات املتعاقبة، كما نتج عنها يف املقابل حال

ألحزاب ال ا، فعلى قواعد املمارسة السياسية خشية تبعاهتا يالرائس
 هذه هرتتريد انتخاابت مبكرة وال الرئيس يريد ذلك لنفسه. ظ

 على يسرضها الرئاخ، اليت ففاحلالة املضطربة يف حكومة الفخ
 رتمريل اهضطر بعد فشل تشكيل حكومة سابقة، مما ا األحزاب قهرا،

ة إىل كوماحل يف الربملان خشية حله، مث وقع الرتبص بتلك احلكومة
ع مأن جرى إسقاطها مع أول أزمة أطاحت هبا. حصل العكس 

ة طريقال حكومة املشيشي اليت فرضها الرئيس على األحزاب بنفس
د أراف، مث تردد بعد خروج املشيشي عن طوعه، يف أول األمر

ن ملاللرب  خيشى إن تقدمحيث  ؛إسقاطها ولكن بطريقة غري دستورية
ض عرِّ يا مبض مرتني، فيضطر لالستفتاء رفح بعريضة سحب ثقة أن تُ 

 .مصريه للخطر

 املشهد الثامن: جدل انسداد احلوار الوطين

مسألة  انعكس اضطراب العالقة بني السلطات الثالث على
رغم كثرة املبادرين  يبدو يف حالة شبة جممدة، يالذ احلوار الوطين

ة األزمة ابلدعوة إىل اجتماع الرؤساء الثالثة )قيس سعيد لإىل حلح
الكتل واألحزاب  يإضافة إىل االجتماع مبمثل ،(يواملشيشي والغنوش

 عام العام للشغل )أكرب ممثل نقايب ياالحتاد التونس ياملنتخبة وممثل
يف البالد(. أصر الرئيس على رفض دعوات احلوار اليت أطلقها رئيس 
الربملان أكثر من مرة شفاهة وكتابة، كما رفض لقاء رئيس احلكومة 
أكثر من مرة، وصوال إىل تعليق دعوة أطلقها االحتاد العام للشغل 

 إىل أجل غري مسمى. 

كن صرح قيس سعيد أكثر من مرة عن رغبته يف احلوار ل
لب زب قح استبعاد :تبدو للناظر أقرب للرفض منها للقبول بشروط

كرامة ف التالكتلة منتخبة يف الربملان، وكذلك كتلة ائ  تونس اثين
اء ض لقيصف األول ابلفساد، بينما يرف؛ حيث رابع حزب منتخب

ر لصادا ير ألسباب تتعلق حبدة خطاب التسفيه الثو  الثاين يممثل
من  تلةدخال كإيريد الرئيس  منهم جتاه رئيس اجلمهورية. كما

 وطينر الوالألحزاب املنتخبة إىل طاولة احل يالشباب غري املتنم
ترفض  ار.بدعوى توسعة دائرة املشاركة اجملتمعية يف صنع القر 

ية تعددوتراه غري مناسب يف ظل حالة ال األحزاب ذلك النهج،
ة أمام ركملشاق االذي فتح آفا ياحلزبية املفتوحة ونظام احلكم احملل

لدايت،  الب أو الشباب وغريهم سواء على مستوى الرائسة أو الربملان
رئيس ة للبعاتكما ختشى األحزاب املنتخبة من انضمام فئات شبابية 

 مبا يهدد بفشل احلوار أو احنرافه إىل طريق مسدود. 

 مآالت تعثر املشهد وآفاق احلل: خامتة: 

السياسي  تشري هذه املشاهد وغريها إىل دخول املشهد
يف حالة عبثية تستهدف تسييل كل ما هو صلب من  يالتونس
، وضرب كل قاعدة مستقرة من قواعد املمارسة السياسية املعاين

واحلزبية والربملانية املعاصرة وصوال إىل التشكيك يف كل حركة ومهسة 
وحرف تصدر من أطراف املشهد انطالقا من اعتبارات كيدية 

حماولة  يإىل إضعاف أ يمبا قد يؤدومناكفات سياسية حادة، 
 يللوصول إىل توافقات شبه دائمة تضمن استقرار املسار الدميوقراط

(. كما 2010حكومات منذ  10اهلش يف البالد )جرى تغيري 
تشري املشاهد إىل اضطراب رئيس اجلمهورية، ودخوله يف حالة مجوح 

ا يهدد مريبة، فيما يتعلق بتفاعله مع قضااي املشهد وأزماته مب
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بل األطراف املعادية للثورة والدميوقراطية من إبمكانية استغالله من قِ 
املرتبصة بتونس منذ انتفاضة اليامسني  يقوى الداخل واخلارج اإلقليم

 .2010هناية عام 

كذلك تشري مشاهد التحريض املدين على االنقالب، 
نائية ثاست ءاتجراإوكذلك هتديدات رئيس اجلمهورية املتكررة ابختاذ 

ات حلظ يف إىل احتمالية انزالق املشهد إىل مسارات غري متوقعة
ام حتكمعدودة، خاصة يف ظل عدم وجود نقطة مرجعية ميكن اال

ل ظيف  ذلكإليها بني السلطات الثالث )احملكمة الدستورية(، وك
يه، وفق لتسفا ابل أطراف حزبية متارس هذحالة تعطيل الربملان من قِ 

ئيس ر النفس دون قدرة على ردعهم ال من خطة ممنهجة طويلة 
نتظر يميع اجل)اجمللس وال من كتله النيابية وال من رئيس احلكومة 

 وان بقرارمره ارصر البالد يف هناية املطاف أن قدح  القضاء(، مبا يعين
رابك إ إىل يمفاجىء يصدر من الرئيس يف حلظة انفعال، قد تؤد

ج ولو كان خار  دخاله يف دوامة مبجرد صدوره،إاملشهد و 
زاب أح اختصاصاته الدستورية خاصة يف ظل وجود ظهري مدين من

زىب ل احللعمونقاابت وعسكريني ورموز سياسية متمردة على قواعد ا
بص مرت  يمودعم إقلي يوالسياسي املعاصر يتوافر هلا غطاء إعالم

 الوليد يف تونس. يابلثورة واملسار الدميوقراط

يس الرئد )بني أطراف املشه وطينكما يشري انسداد احلوار ال
ايني  شر ة يفواحلكومة والربملان واألحزاب(، إىل حالة جتلط خطري 

أو   يئل جز بشل مبا يهدد إبمكانية إصابتها أجهزة الدولة التونسية،
العمل ان و مليف أقرب اآلجال، أو جتاوز األحزاب للرئيس والرب  يكل

مبا  قرطاج،بشكل منفرد بعيدا عن رئيس سيظل حبيسا يف قصر 
ئيس لر ة بني ادَّ يهدد أيضا ابندالع أزمات أكثر اتساعا وحِ 
 وقت. ع المية ومكوانت السلطة التنفيذية والتشريعية ورمبا القضائ

 أمام هذه احلالة الغريبة يف عامل السياسة وإدارة احلكم،
تبدو سيناريوهات حل األزمة الراهنة يف تونس معقدة وذات 

وتدهور الوضع  هظة يف ظل أزمة كوروان،خماطر عالية وتكاليف اب

 السيناريو األول. يف البالد بشكل خطري للغاية يواالقتصاد املايل
يتلخص يف إرضاء األحزاب للرئيس عرب إسقاط حكومة املشيشي 
)مرشح الرئيس اخلارج عن طوعه(،وتشكيل حكومة جديدة. هذا 

رى بعد الرئيس لكنه سيفجر نزاعات األحزاب مرة أخ ياحلل سريض
عناء ومناكفات ومكايدات حادة ظهرت يف تشكيل وإسقاط 

أن مآل  مبا يعين ثالث حكومات سابقة يف غضون سنتني فقط،
نقسام يف مشهد يسوده هذا احلل سيؤدى إىل مزيد من اال

وحيرض  يستقطاب احلاد بني مكوانته حىت أن بعضها صار يناداال
لكتلة الدميوقراطية على االنقالب العسكري صراحة كما يف حالة ا

 وحركة الشعب.

يفتح و  ،أن يتنازل الرئيس عن إسقاط احلكومة احلل الثاين
ية ياسسابب التفاوض مع مكوانت املشهد ابجتاه قضااي حمددة 

دائرة  ج منخلرو امبا يبشر إبمكانية  واقتصادية واجتماعية وقانونية،
 ها يفثقلوأ هاوما أكثر  األشخاص إىل دائرة القضااي واألزمات،

لى لو عتع تونس. يبدو هذا احلل أنسب ملقام الرائسة ابعتبارها
ئيس الر  أن األحزاب واالنقسامات والصراعات واملناكفات، ويعززه

 يعجام تاذألحزاب، كما يعززه أيضا خلفيته كأس يمستقل ال ينتم
وق هذا يع .بيةيف جمال القانون قبل أن يدخل إىل املنافسة االنتخا

النفاق اد و لفسئيس احلادة يف اهتام أطراف املشهد اباحلل نربة الر 
لفسدة ص واللصو اوهتديداته املتكررة حول محاية الدولة من  والتلون،

 رهوانر مأن مصري هذا احلل قد صا ولوبيات املصاحل، مبا يعين
ية ألقلب اابنتصار الرئيس على نفسه واحمليطني به من بعض أحزا

 .ريةته ولو ابلقوة العسكاليت حترضه على قلب املشهد برم

، أن يبادر رئيس احلكومة إىل إعالن استقالته احلل الثالث
ة لإىل حلح يمبا قد يؤد لرفع احلرج عن احلزام احلزىب الداعم له،

األزمة وفتح ابب احلوار والتفاوض على تشكيل حكومة جديدة 
وهذا  سنة بعد الثورة(. 11)ستكون احلكومة احلادية عشر خالل 

عترب أقرب احللول وأنسبها، لكن ظروف البالد املالية وأزمة  احلل ي
كوروان ال حتتمله،كما أن شخصية املشيشي تبدو متزنة وهادئة 
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أنه خيار  ذات قدرة عالية على التواصل مع الربملان وأحزابه، مبا يعين
بل أكرب األحزاب الفاعلة يف املشهد جيد يصعب التفريط فيه من قِ 

ختشى هذه ؛ حيث ائتالف الكرامة وغريهم(-قلب تونس-)النهضة 

األحزاب من الدخول يف دوامة جديدة بعد إسقاط املشيشي الذي 
 ميثل هلم )اخليار العاقل يف بيئة سائلة غري مضمونة(.
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 الصحراء الغربية يف نهاية والية سويةت

 الرئيس األمريكي "دونالد ترامب":

 الصفقة والثمن

 ⁕د. حممد زيتوين

 ⁕⁕بوعكازعبري 

 مقدمة
ني ثلي بمتابعد ما يقارب أربعة عقود ونصف من النزاع الال

لوماسية الدبة و املغرب وجبهة البوليساريو وانسداد القنوات السياسي
 بعد وصابني الطرفني اليت كادت أن تتحول إىل حرب مسلحة، خص

وهلر كرست  هو  استقالة املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة
 نوفمرب 13وأحداث معرب الكريكت يف  2019ايو م 21يف 

 10. جاء قرار الرئيس األمريكي دوانلد ترامب يف 2020
ة سياديكية بالذي تعرتف فيه الوالايت املتحدة األمر  2020ديسمرب

القات عامة إق املغرب على الصحراء الغربية، والذي تزامن مع إعالن
 مدينة ية يفيكة األمر بني املغرب والكيان اإلسرائيلي وفتح القنصلي

 هذه دة يفراكالداخلة. كل هذه التطورات حركت املياه السياسية ال
 .دويلال القضية؛ وجعلتها تعود لتطفو على السطح على املستوى

هذا القرار الذي يعد حتواًل واضًحا يف سياسات الوالايت 
دم املتحدة األمريكية املتبعة يف هذه القضية، واليت لطاملا اتَّسمت بع

إفساد العالقة مع احللفاء "املغرب" و"اجلزائر". وما يدلُّ على هذا 
حرص وحماولة املبعوثني األمريكيني التوفيق بني موقف الطرفني بشأن 

                                                           

 اجلزائر. -أستاذ حماضر جبامعة حممد بوضياف ابملسيلة ⁕

 متخصصة يف العلوم السياسية. ⁕⁕

هذه القضية؛ كون اعرتاف الوالايت املتحدة األمريكية مبغربية 
 الصحراء أمر ال خيدم أهدافها االسرتاتيجية يف املنطقة.

وانلد دريكي ألماسبق ميكن اعتبار قرار الرئيس  وانطالقًا ممَّا
لقضية ذه ا هيفترامب حتواًل يف موقف الوالايت املتحدة األمريكية 

فإنه لن  يدنو ابحىت وإن مجُِّدح من طرف اإلدارة اجلديدة برائسة ج-
اريو وليسالب"سيرتتَّب عنه تبعات على مستوى طريف النزاع  -يلغيه

 قليمي يف املنطقة.واملغرب" وعلى املستوى اإل

 ربيةملغإذن كيف سيؤثر االعرتاف األمريكي ابلسيادة ا
لى وع على الصحراء الغربية على مسار القضية الصحراوية

 استقرار املنطقة؟

رُّق لتطاسيحاول هذا التقرير اإلحاطة ابملوضوع من خالل 
 :لنقاط التالية

 ء.رالصحاية دوافع وسياقات االعرتاف األمريكي مبغرب -أواًل 

كي ألمريااف التداعيات السياسية والقانونية لالعرت  -اثنًيا
 مبغربية الصحراء.

كي ألمريااف ردود الفعل اإلقليمية والدولية االعرت  -اثلثًا
 مبغربية الصحراء.

على  راءتبعات االعرتاف األمريكي مبغربية الصح -رابًعا
 املستوى اإلقليمي.

اف العرت ار يدة من قراموقف اإلدارة األمريكية اجلد -خامًسا
 مبغربية الصحراء.  

 ءصحراال دوافع وسياقات االعرتاف األمريكي مبغربية -أوال
 2020ديسمرب  10قام الرئيس األمريكي "دوانلد ترامب" يف 

؛ مبوجبه تعرتف الوالايت املتحدة األمريكية (1)ابلتوقيع على إعالن
                                                           

قرار ترامب مل يعد موجودا على موقع البيت األبيض، فالبحث عن اسم القرار  (1)
 Errorعلى موقع البيت األبيض ويف موقع األرشيف املبينان أسفله يؤدي إىل عالمة 

انظر هذا تغريدات ترامب اليت صرح فيها عن إقراره مبغربية الصحراء،  . كذلك404
 https://cutt.us/Fa95x: الرابط

https://cutt.us/Fa95x
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عليها بني املغرب املتنازع  (2)بسيادة املغرب على الصحراء الغربية
وجبهة البوليساريو منذ سبعينيات القرن املاضي. مبوازاة هذا 
االعرتاف أعلن تطبيع العالقات بشكل كامل بني اململكة املغربية 
والكيان اإلسرائيلي؛ واصًفا االتفاق ابالخرتاق الكبري من أجل 

 .(3)حتقيق السالم يف الشرق األوسط
اخلارجية األمريكي مايك بومبيو؛ وعلى إثر هذا القرار أعلن وزير 

بدء عملية فتح قنصلية أمريكية ابلداخلة مع التدشني "الفوري" 
. ومل يكتمل وصف هذا القرار (4)ملكتب ذي حضور افرتاضي

بـ"التارخيي" إال عندما اقرتن إبعالن اتفاق املغرب وإسرائيل على 
 .(5)تطبيع العالقات بينهما بوساطة أمريكية

ات سياقفع و يكن وليد حلظته؛ بل كانت خلفه دوا هذا القرار مل
 أدَّْت إليه تكمن يف التايل:

 

 
                                                                                               

 وانظر أيًضا:
Proclamation on Recognizing The Sovereignty Of 
The Kingdom Of Morocco Over The Western 
Sahara, Trump White House archives, 10 December 
2020, available at: https://cutt.us/A04iR 

لالطالع على نص اإلعالن، انظر: داود عودة، الصحراء املغربية.. "العني  (2)
اإلخبارية" تنشر نص االعرتاف األمريكي، موقع العني اإلخبارية، متاح عرب الرابط 

-https://al-ain.com/article/morocco-saharaيل: التا
american-recognition 

ترامب يعلن اعرتاف أمريكا بسيادة املغرب على الصحراء الغربية، برانمج احلصاد،  (3)
 13، اتريخ االطالع: 2020ديسمرب  10يف ، Youtubeقناة اجلزيرة على موقع 

 https://cutt.us/lDjoT ، متاح عرب الرابط التايل:2021مايو 
وزارة ء عملية فتح قنصلية للوالايت املتحدة األمريكية ابلداخلة، دواشنطن تعلن ب (4)

ديسمرب  25املقيمني ابخلارج املغربية، الشؤون اخلارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة 
، متاح عرب الرابط التايل: 2021أبريل  24، اتريخ االطالع: 2020

https://cutt.us/cTarD 
 11عبد الرحيم التوراين، تطبيع مغريب مغاير ملواجهة "اخلطر اإليراين"، احلرة،  (5)

، متاح عرب الرابط التايل: 2021أبريل  23الطالع: اتريخ ا، 2020ديسمرب 
https://cutt.us/mRANV 

 خطة ترامب للسالم التارخيي -1

عنوان تعترب خطة إدارة ترامب للسالم واليت جاءت حتت  
"السالم من أجل االزدهار: رؤية لتحسني حياة الشعبني 

- (6)بصفقة القرنأو ما يطلق عليها الفلسطيين واإلسرائيلي"، 
اإلطار العام  -(7)اليت متت هندستها من قبل املستشار جاريد كوشنر

الذي دارت يف فلكه قرارات وسياسات ترامب املتعلِّقة ابلشرق 
األوسط منذ اإلعالن عنها. وما اإلعالن عن مغربية الصحراء الغربية 
إال حماولة إلمتام حلقات مشروع هذه الصفقة، اليت بدأت مع قرار 

رة األمريكية إىل القدس احملتلة، والسماح لـ"إسرائيل" بضمِّ نقل السفا
أجزاء من الضفة الغربية، وإعطائها اجلوالن السوري. ومن مثَّ 
توسَّعت حلقة التطبيع مبا دشَّنته يف اإلمارات والبحرين والسودان مث 

 املغرب.

وميكن احلديث عن عدَّة مستوايت من الدوافع إلجناز هذا 
فاق، يف مقدمتها رغبة ترامب يف تقدمي قصة جناح االعرتاف واالت

لرائسة فوضوية، داخلياا وخارجياا، وقد وجد ضالَّته يف موافقة بعض 
الدول العربية على التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي. وهنا ال ميكن 

، إذ يتبىنَّ كل من كوشنر «فريق السالم األمريكي»التقليل من دور 
دس احملتلة ديفيد فريدمان، واملبعوث والسفري األمريكي يف الق

األمريكي للسالم يف الشرق األوسط آيف بريكويتز، وسلفه جيسون 
غرينبالت أفكار اليمني اإلسرائيلي. ومل خُتف هذه الشخصيات 

 .(8)حرصها على خدمة مصاحل الكيان اإلسرائيلي احملتل

                                                           

نتنياهو الطريق إىل النص، ومنه إىل اإلجابة عن -عزمي بشارة، صفقة ترامب (6)
(، ص 2020سؤال ما العمل؟، )الدوحة: املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات،

10. 
مصر،  mbcعلى قناة  برانمج احلكاية،جاريد كوشنر، مقابلة مع عمرو أديب،  (7)

، متاح عرب الرابط التايل: 2021مايو  13اتريخ االطالع:  ،2020فرباير  2يف 
https://cutt.us/sI9OD 

اإلسرائيلي:  –املغريب  –وحدة الدراسات السياسية، اإلعالن الثالثي األمريكي  (8)
، 2020ديسمرب  29دوافعه ومستقبله، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، 

، متاح عرب الرابط التايل: 4، ص 2021أبريل  26اتريخ االطالع: 
https://cutt.us/j8Pne 

https://cutt.us/A04iR
https://al-ain.com/article/morocco-sahara-american-recognition
https://al-ain.com/article/morocco-sahara-american-recognition
https://al-ain.com/article/morocco-sahara-american-recognition
https://cutt.us/lDjoT
https://cutt.us/cTarD
https://cutt.us/mRANV
https://cutt.us/sI9OD
https://cutt.us/j8Pne
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 اتاإلسرائيلي واستئناف العالق-االتفاق املغريب -2

ت غرب عقب إعالن ترامب عن استئناف االتصاالأعلن امل
ر عالقات تطويو ل، الرمسية الثنائية والعالقات الدبلوماسية مع إسرائي

يوان للد يانمبتكرة يف اجملال االقتصادي والتكنولوجي. واعترب ب
ل، حوااأل امللكي املغريب أن هذه التدابري ال متس أبي حال من

طينية لفلساضية يف الدفاع عن القااللتزام الدائم واملوصول للمغرب 
مبنطقة  دائمل و العادلة، واخنراطه البنَّاء من أجل إقرار سالم عاد

غريب امل اهلالشرق األوسط. من خالل مكاملة هاتفية مجعت بني الع
 امللك حممد السادس وترامب.

وحسب البيان، فإن العاهل املغريب ذكَّر ابملواقف الثابتة واملتوازنة 
غربية من القضية الفلسطينية، مشريًا إىل أن املغرب يدعم للمملكة امل

حالا قائًما على دولتني تعيشان جنًبا إىل جنب يف أمن وسالم، وأن 
املفاوضات بني الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي تبقى هي السبيل 

. وقد (9)الوحيد للوصول إىل حلٍّ هنائي ودائم وشامل هلذا الصراع
اخلارجية املغريب انصر بوريطة يف حوار خاص  أكَّد على هذا وزير

 .(10)مع قناة سكاي نيوز حول هذا االتفاق

 22 مث وقعت اململكة املغربية والكيان اإلسرائيلي يف
ل دة، خالابلرابط، أربع اتفاقيات يف جماالت متعد 2020ديسمرب

 إسرائيلي عايل املستوى.-زايرة وفد أمريكي

حسب ما جاء يف املوقع الرمسي تعترب هذه هي الرواية الرمسية 
لوزارة اخلارجية املغربية،  ولكنها بقراءة بسيطة كانت هتدف 
لالستفادة من تقدمي ترامب ومعاونيه ما أمكن من خدمات للكيان 

استغالل األزمات واخلالفات العربية على اإلسرائيلي، من خالل 
                                                           

ائيل مقابل االعرتاف بسيادته على ترامب يعلن تطبيع املغرب عالقاته مع إسر  (9)
، 2021أبريل  26، اتريخ االطالع: 2020ديسمرب  10الصحراء، العريب اجلديد، 

 https://cutt.us/y9u5mمتاح عرب الرابط التايل: 
اي وزير خارجية املغرب: احلدث األهم هو اعرتاف أمريكا ابلصحراء، قناة سك (10)

، متاح عرب الرابط 2021أبريل  29، اتريخ االطالع: 2020ديسمرب  10نيوز، 
 https://bit.ly/3A6cmNtالتايل: 

خلضوع احلدود ومناطق النفوذ؛ وربط ما تراه احلكومات حقاا هلا اب
، (11)للكيان اإلسرائيلي ومنع إمكانية مواجهة الكيان يف أي مكان

قبل هناية رائسته، أبسلوب صفقات رجال األعمال الذي يتبعه يف 
، حبيث منحته املغرب إجنازًا دبلوماسياا يف عادة السياسة اخلارجية

آخر عهدته، وحتصل يف املقابل على اعرتاٍف أمريكي بسيادهتا على 
 .(12)الغربية الصحراء

وابلنسبة إىل الكيان اإلسرائيلي فقد كان قرار ترامب منطقياا 
، فالصراع يف الصحراء الغربية يشكل حتداًي أمنياا *حسب دوري غولد

يقف أمام املغرب، ذلك أن قوات البوليساريو املدعومة من اجلزائر 
 وإيران هتدد الوحدة اإلقليمية ألرض املغرب ذاهتا، منوًها أنه يف

عرض املغرب واثئق إيرانية رمسية، تثبت قيام طهران بتسليح  2018
وتدريب البوليساريو مبساعدة حزب هللا، ونتيجة لذلك قطع املغرب 
عالقاته الدبلوماسية مع إيران، وهكذا نضج الوقت للخطوة 

 .(13)األمريكية ابلنسبة للصحراء الغربية

 وهلرك  رستفشل املفاوضات واستقالة املبعوث األممي هو  -3

قرَّر الرئيس األملاين السابق هورست   2019مايو  21يف 
كوهلر االنسحاب من منصبه كمبعوث لألمم املتحدة يف الصحراء 

، بعد عشرين سنة من الوساطة املكثَّفة، واليت  أعطى من (14)الغربية

                                                           

، متاح عرب 2021فرباير  3حممد األمحري، ظاهرة التطبيع، ملاذا؟، جملة أواصر،  (11)
 https://bit.ly/2U9eEKVالرابط التايل: 

 .3وحدة الدراسات السياسية، اإلعالن الثالثي، مرجع سابق، ص  (12)
رئيس "املركز املقدسي للشؤون العامة والسياسية"، ومدير عام وزارة اخلارجية وسفري  *

راء إسرائيل لدى األمم املتحدة سابقا لالستزادة انظر مقاله هكذا ولد االعرتاف ابلصح
، متاح عرب الرابط التايل: 2021يناير  Israel Hayom ،3املغربية، موقع 

https://cutt.us/KKqNx 
. أمحد صقر، مسؤول إسرائيلي: هكذا ولد االعرتاف ابلصحراء الغربية، عريب (13)

عرب الرابط التايل: ، متاح 2021أبريل  28، اتريخ االطالع: 2021يناير  4، 21
https://cutt.us/NwkEQ 

"الصحراء املغربية.. استقالة املبعوث الشخصي لألمني العام لألمم املتحدة  (14)
، اتريخ 2019مايو  France 24 ،23هورست كوهلر لدواعي صحية"، 

: ، متاح عرب الرابط التايل2021أبريل  29االطالع: 
https://cutt.us/DRuWw 

https://cutt.us/y9u5m
https://bit.ly/3A6cmNt
https://bit.ly/2U9eEKV
https://cutt.us/KKqNx
https://cutt.us/NwkEQ
https://cutt.us/DRuWw
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خالهلا ديناميكية جديدة لتسوية النزاع، وجاءت استقالة كوهلر 
 .(15)بسبب دواعي صحية

لقد جاء تعيني السيد كوهلر يف ظروف صعبة ميزهتا حالة 
االنسداد اليت عرفها املسار األممي الذي كان يعمل على إعادة 

، وهبذه االستقالة، خشي بعض املراقبني أن يعود ملف حل (16)بعثه
نزاع الصحراء إىل نقطة البداية، وخصوًصا أنه يتعنيَّ على األمني 

نيو غوترييش اإلسراع بتعيني من خيلف  العام لألمم املتحدة أنطو 
كوهلر يف هذه املهمة العسرية، وأن يكمل طريق التقريب بني 
وجهات النظر بني أطراف النزاع، خصوصا بعد أن حذَّرت جبهة 
البوليساريو من استخدام رحيل املبعوث الشخصي كذريعة لتأخري أو 

اولة املستديرة عرقلة التقدُّم، الذي متَّ إحرازه منذ أول اجتماع للط
. (17)2018حول الصحراء إبشراف األمم املتحدة يف ديسمرب 

ولكن وكما كان متوقَـًّعا أدَّى أتخُّر تعيني خلف لكوهلر إىل تصاعد 
 أزمة الكركرات فما هي حيثياهتا؟التوتر بني الطرفني وحصول 

 أزمة الكركرات -4
ع ، أغلق نشطاء صحراويون اجلزء الواق2020مع هناية أكتوبر

يف املنطقة العازلة بني اإلقليم الصحراوي الذي يديره املغرب واحلدود 
املوريتانية، مانعني حركة مرور شاحنات النقل التجارية والسيارات، 
وهي منطقة تقع حتت سلطة املينورسو )بعثة األمم املتحدة 

كل متصاعد؛ لالستفتاء يف الصحراء الغربية(. وتوالت األحداث بش
، بعملية عسكرية مبنطقة 2020نوفمرب  13حيث قام املغرب يف 

الكركرات العازلة من أجل إعادة حركة املرور عرب املعرب وبناء ستار 
رملي أمين داخل املنطقة العازلة. يف اليوم التايل، أعلنت البوليساريو 

اذ اإل1991إهناء التزامها بوقف إطالق النار املوقَّع  جراءات ، واختِّ
                                                           

سنة من الوساطة  20الصحراء الغربية: هورست كوهلر يتخلى عن منصبه بعد  (15)
أبريل  29،  اتريخ االطالع: 2019مايو  23املكثفة، وكالة األنباء اجلزائرية، 

 https://cutt.us/f9qAO، متاح عرب الرابط التايل: 2021
 املرجع السابق. (16)
حسن أشرف، استقالة كوهلر: حساابت املغرب ونزاع الصحراء، العريب اجلديد،  (17)

، متاح عرب الرابط التايل: 2021أبريل  29، اتريخ االطالع: 2019مايو  23
https://cutt.us/U9bsU 

والتدابري املتعلِّقة بتنفيذ مقتضيات حالة احلرب. وقد جنح املغرب يف 
، يف إعادة حركة الشاحنات التجارية مع 2020نوفمرب  14

موريتانيا عرب معرب الكركرات، وإقامة حواجز رملية يف املنطقة 
 .(18)العازلة

لعلَّ من أهم تداعيات أزمة الكركرات أهنا أدَّْت إىل تكريس 
جديد يف الصحراء، يتمثَّل بتجاوز اجليش املغريب اجلدار وضع 
وفرض أمر واقع جديد. ومل تكتف القوات املغربية بتأمني  *الرملي

التنقُّل عرب املعرب، بل استكملت تعبيد الطريق الدولية بني الكركرات 
واحلدود املوريتانية. وقد يؤدِّي هذا األمر تدرجيياا إىل حضور القوات 

 .(19)حضورًا دائًما على طول هذه الطريق لتأمني حركة التنقلاملغربية 

بية يكي مبغر ألمر ف االتداعيات السياسية والقانونية لالعرتا -اثنًيا
 الصحراء

نظرًا ألمهية قضية الصحراء الغربية وحرًصا على إهناء النزاع وفًقا 
 20لقرارات ومواثيق األمم املتحدة، شرعت هذه األخرية ابتداًء من 

يف معاجلة هذا النزاع ابلتعاون مع منظمة الوحدة  1986رس ما
 اإلفريقية.

                                                           

حممد املختار اخلليل، احلواس تقية، سيدي أمحد ولد األمري، أزمة الصحراء  (18)
نوفمرب  24الغربية: تطورات حساسة يف ظل مواقف متباينة، مركز اجلزيرة للدراسات، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2021أبريل  23، اتريخ االطالع: 2020
https://cutt.us/mZVh6 

ْعلم األساسي لتحديد املنا *
ح
اء ية يف الصحر لعسكر طق ايعّد اجلدار الرملي العسكري امل

سب االتفاق لك حب، وذوالتزامات طريف النزاع، ال سيما ما يتعلق ابلنشاطات العسكرية
جبهة و غربية حة امل، الذي وقَّعته بعثة املينورسو مع القوات املسلَّ 1العسكري رقم 

على  1998اير ، وكانون الثاين / ين1997وليساريو يف كانون األول/ديسمرب الب
ن اميد الغزالقة حممنط التوايل، ميتد اجلدار الرملي الذي بناه املغرب يف الصحراء من

ي جلدار الرملدُّ ا يعمشااًل إىل منطقة الكركرات قرب الساحل األطلسي يف اجلنوب، وال
ل ي وال يشكِّ دفاع سكريعوريتانيا واجلزائر، بل هو جدار خطاا حدودايا بني املغرب وم

 يفألنه ُبين  لسكانني ااجلدار الرملي، عكس جدران كثرية عرب العامل، حاجًزا فاصاًل ب
 منطقة غري مأهولة.

وحدة الدراسات السياسية، أزمة الكركرات وسيناريوهات مستقبل قضية  (19)
، اتريخ 20212يناير  7السياسات، الصحراء، املركز العريب لألحباث ودراسة 

، متاح عرب الرابط التايل: 4، ص 2021أبريل  23االطالع: 
https://cutt.us/iB6bz 

https://cutt.us/f9qAO
https://cutt.us/U9bsU
https://cutt.us/mZVh6
https://cutt.us/iB6bz
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م لسالاطط وقد وافق املغرب وممثلو جبهة البوليساريو على خم
تحدة م املألماألممي خالل االجتماع الذي مجعهما ابألمني العام ل

لس األمن جمتبىنَّ  1990يونيو  27. ويف 1988بنيويورك يف مايو 
تحدة مم امليزكِّي تفاصيل التسوية السلمية لأل الذي 658القرار 

من القرار أصدر جملس األ 1991أبريل  29لتطبيق االستفتاء. ويف 
لصحراء ايف  تاءالذي مبوجبه متَّ تشكيل بعثة األمم املتحدة لالستف

 الغربية )املينورسو(.

لقد أكدت كل قرارات األمم املتحدة يف كل دوراهتا منذ قرار 
إىل آخر  1965ا مبنح االستقالل للصحراء الغربية يف إلزام إسباني

على حقِّ الشعب الصحراوي يف تقرير  2013دورة هلا يف عام 
، هذا هو الوضع القانوين والدويل ابلنسبة (20)مصريه واستقالله

، 2020ديسمرب  9للصحراء الغربية يف اجملتمع الدويل وحىت حدود 
ت املتحدة، قبل أن يغري وكان هذا هو الوضع الذي تعتمده الوالاي

ترامب هذا املوقف، وذلك عرب آلية "اإلعالن" الرائسي؛ وعليه 
ماهي طبيعة اجلدل الذي أاثره إعالن ترامب واعرتافه مبغربية 

 الصحراء؟

 جدلية اإلعالن: -1

على إثر إعالن ترامب اعرتافه مبغربية الصحراء انقسم املهتمون 
ياسي، فقد يقول البعض إنه لن والباحثون حول أثره القانوين والس

يكون هلذه اخلطوة أي أثر قانوين أو سياسي، طاملا أهنا جاءت على 
، (21)شكل إعالن وليست قرارًا تنفيذايا صادرًا عن الرئيس ترامب

ولكن اجلدلية تكمن يف أن هذا اإلعالن؛ وإن كان من الناحية 
كوجنرس أو الشكلية قد ال يرقى إىل مستوى القوانني الصادرة عن ال

إىل مستوى القرارات التنفيذية الصادرة عن الرئيس إال أن له بعًدا 

                                                           

حممد حلسن زغيدي، قضية الصحراء الغربية وحقها يف تقرير املنطقة، دراسة  (20)
 9ابجلنة الربعة بقضااي تصفية االستعمار،  68قدمت إىل هيئة األمم املتحدة يف دورهتا 

 .43، نيويورك، ص 2013أكتوبر 
الشرقاوي: اإلعالن الرائسي الذي وقعه ترامب خبصوص الصحراء ضعيف  (21)

، متاح عرب 2021مايو  23، اتريخ االطالع: 2020ديسمرب  11قانونيا وسياسيا، 
 https://cutt.us/dkFeCالرابط التايل: 

قانونياا. فحسب جلنة العمليات احلكومية مبجلس النواب، فإن 
األوامر التنفيذية واإلعالانت هي توجيهات أو إجراءات تصدر عن 
الرئيس، وحينما يعتمدها الرئيس بناًء على سلطته املستمدة من 

 و النظام األساسي قد تكون هلا قوة وأتثري القانون.الدستور أ

ذلك أن اإلعالن الرائسي يف الوالايت املتحدة يعدُّ واحًدا من 
األدوات القوية الثالث اليت منحتها املمارسة السياسية والدستورية 
األمريكية لرئيس اجلمهورية من أجل ممارسته رائسة السلطة 

 .(22)ىل الكونغرسالتنفيذية، دون االضطرار للجوء إ

إذ تعترب "األوامر التنفيذية" و"اإلعالانت" و"املذكرات"، 
أدوات خمولة حصرايا لرئيس الوالايت املتحدة، وذلك العتماد أمريكا 
على نظام فصل للسلطة، فالرئيس غري قادٍر على التشريع رمسياا، 

ذ لكنه عرب املمارسة والتاريخ جلأ إىل هذه اآلليات واألدوات لتنفي
 .(23)أجندته السياسية

ويستند الرئيس األمريكي يف ممارسته هذه إىل تفسري للمحكمة 
العليا )الدستورية( مفاده أن رئيس الدولة يستمد هذا االمتياز من 
املادة الثانية من الدستور اليت تنص على أن "السلطة التنفيذية جيب 

ياسة يف أن تناط برئيس أمريكا". ورغم أهنا جزء من املمارسة الس
أمريكا، غري أن "األوامر التنفيذية"، و"اإلعالانت"، و"املذكرات" 
من الناحية العملية مل يتم تعريفها ومل يتم توضيحها صراحة يف 
دستور الوالايت املتحدة وقانوهنا، رغم قبوهلا دائًما يف اإلجراءات 
الرائسية، واستخدامها بشكل دائم ومتكّرِر، وتتمتَّع "األوامر 

                                                           

هذه اآلاثر السياسية والقانونية لالعرتاف األمريكي مبغربية الصحراء، هسربيس  (22)
، متاح عرب الرابط التايل: 2021مايو  23، اتريخ االطالع: 2020ديسمرب  12

https://cutt.us/RjaYN 
ترامب مغربية الصحراء.... كيف أدخل الرابط مبتاهة  ربيع عبد الباسط، إعالن (23)

 23، اتريخ االطالع: 2020ديسمرب  19قانونية وسياسية، صحيفة االستقالل، 
 https://cutt.us/1bLh7، متاح عرب الرابط التايل: 2021مايو 

https://cutt.us/dkFeC
https://cutt.us/RjaYN
https://cutt.us/1bLh7
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فيذية" و"اإلعالانت الرائسية" بقوة القانون، متاًما مثل اللوائح التن
 .(24)الصادرة عن الوكاالت الفيدرالية

لجوء  المتَّ  وحسب املمارسة السياسية األمريكية، فإنه يف حال
ن عدمه، ذي منفيإىل احملاكم لتحديد قانونية إعالن رائسي أو قرار ت

ان كلما  كس  ام مع الرئيفقد جرت العادة أن تتعامل احملكمة ابحرت 
 ة.يكيموضوع ذلك له عالقة بتدبري السياسة اخلارجية األمر 

ن، تمعُّ بومن جهة أخرى، فحينما نقرأ إعالن الرئيس ترامب 
لداخلة. اينة مد نرى أنه يتضمَّن كذلك قراره فتح قنصلية أمريكية يف

لى ين عانو قوحىت ولو افرتضنا جداًل أنه ليس هلذا اإلعالن أثر 
غرب، ع املا مياسة األمريكية جتاه هذا امللف أو جتاه عالقاهتالس

ئيس فتح الر  رارقفيمكن القول بناء على مبدأ "التأويل القانوين" إن 
إذ ال ميكن  قنصلية يف الداخلة يعطي هلذا اإلعالن قوة القانون،
 ونية اليتلقانة اللرئيس أن يقوم هبذه اخلطوة إال إذا كانت له السلط

و هاإلعالن  ا نصويهلقيام بذلك. ويعترب أتويل اللغة اليت حيتختّوِله ا
 الذي يعطيها معىن قانونياا ومينحها قوة القانون.

كما أنه مبجرد أن يتم فتح قنصلية أمريكية يف الداخلة فسيعين 
ذلك اعرتافًا رمسياا للوالايت املتحدة بسيادة املغرب، وستكون له 

ت وااللتزامات اليت تضمَّنْتها اتفاقية تبعات قانونية طبًقا لالمتيازا
 .(25)فيينا املتعلقة ابلعالقات الدبلوماسية بني الدول

 األثر السياسي إلعالن ترامب -2

كان دور الوالايت املتحدة األمريكية يف قضية الصحراء الغربية 
. ولكن صفقة األسلحة األمريكية للمغرب يف بداية  اثنوايا

جذرايا يف عالقات الوالايت املتحدة مع  الثمانينيات أحدثت حتواًل 
اجلزائر واملغرب، فقد قامت الوالايت املتحدة بدعم مشروع املغرب 

نظرًا منها إىل أنه أفضل خيار للتسوية   2007للحكم الذايت يف 
واحلفاظ على مصاحلها يف املنطقة، كما حرصت كذلك على  

                                                           

االمريكي مبغربية الصحراء، مرجع هذه اآلاثر السياسية والقانونية لالعرتاف  (24)
 سابق.

 املرجع السابق. (25)

يف منطقة املغرب  التقرُّب من اجلزائر اليت أصبحت فاعاًل أساسياا
والساحل، واليت عرفت عالقاهتا معها حتسًنا ملحوظًا يف العشرية 

 .(26)األخرية يف إطار سياسة التعاون من أجل حماربة اإلرهاب

لكن إعالن ترامب سيمثل من اآلن فصاعًدا املوقف الرمسي 
للوالايت املتحدة جتاه املغرب وقضية الصحراء، وسيشكل اإلطار 

ذي سيحكم موقفها من هذا النزاع. هذا االعرتاف الدبلوماسي ال
سيؤدِّي إىل تغيري يف تعاطي اجملتمع الدويل مع قضية الصحراء، 
بسبب أن الوالايت املتحدة ليست بدولة عادية، بل هي دولة قائدة 
تشكِّل قطب الرحى لتوازن القوى على الصعيد الدويل رغم أنه 

جملس األمن متمتعة  أصبح متعدِّد األقطاب؛ فهي عضو دائم يف
 .(27)حبق الفيتو

قدرة ز بتميَّ كما أهنا أيًضا عضو يف مجعية أصدقاء الصحراء وت
لس األمن جمل ماستثنائية على اقرتاح كل مشاريع القرارات اليت تقدَّ 
 ذا اجملالهيف  اقصد املصادقة عليها، وابلتايل فهي تلعب دورا أساسيا 

من األ خرى، داخل جملسوتشكِّل ملتقى مواقف ابقي الدول األ
 .اعالختاذ القرار الذي عادة ما يكون ابلتوافق أو اإلمج

مبا أن قرار الوالايت املتحدة األمريكية فتح قنصلية هلا 
ابلداخلة، سيدفع ابلكثري من الدول إما املتحالفة معها أو اليت  
كانت تنتظر رد فعل من الدول الكربى أن تقوم بنفس الشيء، وهو 

إىل نوٍع من اإلمجاع، حينما تتَّخذ الوالايت املتحدة مثل  ما سيؤدِّي
هذا املوقف، وسيكون له وزن أكثر أمهية حىت يف املفاوضات اليت 

                                                           

محيدة بركات، أتثري قضية الصحراء الغربية على مستقبل العالقات اجلزائرية  (26)
املغربية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم السياسية، ختصص: عالقات 

وم السياسية قسم العلوم املسيلة كلية احلقوق والعل –دولية، جامعة حممد بوضياف 
 .42-40، ص ص 2018/2019السياسية، 

آمال كنني، احلسيين: هذه دالالت وتبعات االعرتاف األمريكي مبغربية  (27)
، متاح 2021مايو  14، اتريخ اإلطالع 2020ديسمرب  12الصحراء، هسربيس، 

 https://cutt.us/gOUcFعرب الرابط التايل: 

https://cutt.us/gOUcF
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جتري بني األطراف حتت رعاية األمني العام ومبعوثه الشخصي، 
 .(28)وهذا سيؤدِّي إىل ميل الكفة للموقف املغريب على هذا املستوى

بية يكي مبغر ألمر ااف ليمية والدولية ابالعرت ردود الفعل اإلق -اثلثًا
 الصحراء

 ا بنيمب متباينت مواقف أعضاء اجملتمع الدويل من قرار ترا
تمع جملمرحب ومعارض له، وسريكز التقرير على مواقف أطراف ا

 ة.الدويل اليت هلا عالقة مباشرة أو مؤثِّرة يف القضي

 الدائرة اإلقليمية: ■

 :اجلزائر 

ع ن "النزا ا، أن هلشؤون اخلارجية اجلزائرية يف بياأكَّدت وزارة ال
 إالَّ من لُّهن حيف الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار ال ميك

ة تحدامل خالل تطبيق القانون الدويل والعقيدة الراسخة لألمم
اف اعرت  أن واالحتاد األفريقي هبذا اخلصوص. وشدَّد البيان على

ات رار قاألمم املتحدة، خاصة  ترامب يتعارض مع مجيع قرارات
م ر رققراجملس األمن بشأن مسألة الصحراء الغربية، وآخرها ال

فع عنه ، الذي صاغه ودا2020أكتوبر  30الصادر بتاريخ  2548
 اجلانب األمريكي".

اعترب البيان أن هذا اإلعالن من شأنه تقويض جهود خفض 
الطريق  التصعيد اليت بذلت على مجيع األصعدة من أجل هتيئة

إلطالق مسار سياسي حقيقي وإقناع طريف النزاع، اململكة املغربية 
وجبهة البوليساريو، بضرورة االخنراط يف احلوار بدون شروط، حتت 

 .(29)رعاية األمم املتحدة وبدعم من االحتاد األفريقي

 

 

                                                           

 املرجع السابق. (28)
اجلزائر جتدد دعمها الثابت لقضية الشعب الصحراوي العادلة، وزارة اخلارجية  (29)

، متاح عرب الرابط التايل: 2021، اتريخ االطالع: مايو 2020ديسمرب  12اجلزائرية، 
https://cutt.us/E6y03 

 :املغرب 

رحَّبت اململكة املغربية ابلقرار، ووصفه وزير اخلارجية املغريب 
، ولكن (30)واألهم، واعتربه انتصارًا اترخيياا للدبلوماسية املغربية ابملهم

الذي عكَّر جو االنتصار املغريب املؤقَّت هو الثمن مقابل الصفقة، 
فكانت الغاية مربرًة للوسيلة، ولو على حساب دولة تعترب نفسها 
مقراا ملؤسسة القدس العاملية، وداعمة حلق الشعب الفلسطيين يف 

لة وعاصمتها القدس، وترى يف سياسة الكيان اإلسرائيلي إقامة دو 
استعمارًا حيتلُّ أرًضا عربية يدنِّس مقدسات املسلمني، وال حيرتم 
قرارات الشرعية الدولية. فكان الثمن هو التطبيع مع الكيان 

 اإلسرائيلي.

 :جبهة البوليساريو 

كممثِّل وحيد للجمهورية -أدانت جبهة البوليساريو 
اإلعالن وقالت "وزارة اإلعالم الصحراوية" يف بيان هلا  -الصحراوية

أن حكومة اجلمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو تدين أبشدِّ 
عبارات اإلدانة إقدام الرئيس األمريكي املنتهية واليته دوانلد ترامب 

 .(31)على االعرتاف للمغرب مبا ال ميلك ملن ال يستحق"

 :مصر 

رمسي واضح خيص االعرتاف  جتنَّبت مصر إظهار موقف
–بسيادة املغرب على الصحراء، وإن كانت تصرحيات غري رمسية 

صادرة مثاًل عن عضو اجمللس املصري للشؤون اخلارجية السفري رخا 
بيَّنت أن موقفها هو نفسه ما يتماشى مع قرارات األمم  -حسن

ما املتحدة اليت تدعو إىل استفتاء، يسمح ملواطين الصحراء الغربية إ
أن يكونوا جزًءا من املغرب أو أن يكونوا مستقلني كما أن مصر لن 

                                                           

 ية املغرب: احلدث األهم هو اعرتاف أمريكا ابلصحراء، مرجع سابق.وزير خارج (30)
 11جبهة البوليساريو تعلق على قرار ترامب بشأن الصحراء الغربية، قناة احلرة،  (31)

، متاح عرب الرابط التايل: 2021مايو  24، اتريخ االطالع: 2020ديسمرب 
https://cutt.us/u6cwX 

https://cutt.us/E6y03
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تفتح قنصلية هلا يف الصحراء الغربية؛ ذلك أن مصر ليس لديها 
 .(32)مصلحة يف هذه املنطقة

 :اإلمارات العربية املتحدة 

أشادت دولة اإلمارات بقرار الرئيس األمريكي، كما أكدت 
خلارجية والتعاون الدويل، على وفق ما جاء يف بيان نشرته وزارة ا

. متاشيا (33)أمهيته "يف اإلسهام يف تعزيز األمن واالستقرار يف املنطقة
 وتطبيعها هي األخرى مع الكيان اإلسرائيلي احملتل لألرض العربية.

 الدائرة الدولية: ■

 :إسبانيا 

رفضت وزيرة اخلارجية اإلسبانية أرانشا غونزاليس الاي اعرتاف 
يكي دوانلد ترامب ابلصحراء الغربية كجزء من األراضي الرئيس األمر 

تصرحيات رئيسة الدبلوماسية اإلسبانية خالل  املغربية. وجاءت
وقد توتَّرت  ،(34)الزايرة اليت تقوم هبا إىل مدينة رام هللا الفلسطينية

العالقات بينها وبني املغرب الستقبال إسبانيا مؤخرًا رئيس 
 .(35)وان كما نفت استدعاءه للتحقيقالبوليساريو لعالجه من كور 

 

                                                           

(32) Mohamed saied, Egypt denies plans to join states 
opening Western Sahara consulates, al-monitor, 29 
December 2020, accessed: 29 May 2021, available at: 
https://cutt.us/mgivL 

لوالايت املتحدة ابلسيادة املغربية على كافة دولة اإلمارات تشيد ابعرتاف ا (33)
أراضيها وترحب بقرار اململكة استئناف االتصاالت الرمسية والعالقات الدبلوماسية مع 

 15، اتريخ االطالع: 2020ديسمرب  10 إسرائيل، وزارة اخلارجية والتعاون الدويل،
 https://cutt.us/OEKBs، متاح عرب الرابط التايل: 2021مايو 

تصرحيات جديدة من االحتاد األورويب وإسبانيا وروسيا خبصوص الصحراء  (34)
، 2021مايو  10، اتريخ االطالع 2020ديسمرب  euronews ،11الغربية، 

 https://cutt.us/1RTFOمتاح عرب الرابط التايل: 
(35) Laya, sobre el aviso de Marruecos: "España no 
tiene nada que añadir a lo que ha dicho", 
elconfidencial, 8 May 2021, accessed:29 May 2021, 
available at: https://cutt.us/63fhS 

 :بريطانيا 

أكد وزير اخلارجية الربيطاين، دومينيك راب، أن موقف 
 .(36)اململكة املتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية "مل يتغري"

 :روسيا 
ندَّدت روسيا إبعالن الوالايت املتحدة األمريكية االعرتاف 

ة، واعترب انئب وزير بسيادة اململكة املغربية على الصحراء الغربي
اخلارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، يف تصريح للصحافة إن 
اعرتاف واشنطن بسيادة املغرب على الصحراء الغربية يعدُّ انتهاكا 

 .(37)للقانون الدويل"

 :فرنسا 

حسب اخلارجية الفرنسية فإن النزاع يف الصحراء الغربية ميثل 
ابلتوصُّل إىل حلٍّ سياسي  خطرًا دائًما، وعليه فإن فرنسا متمسكة

يف إطار التشريعات الدولية. وعلى هذا األساس، تفضل فرنسا حالا 
سياسياا عاداًل ودائًما يقبله الطرفان ويتوافق مع قرارات جملس األمن 
التابع لألمم املتحدة، ومن هذا املنطلق، تعترب خطة احلكم الذايت 

سم ابجلدِّية اليت قدَّمها املغرب أساًسا للمحاداثت، يتَّ 
 .(38)واملصداقية

 

 

 

 

                                                           

(36) Dominic Raab، )@DominicRaab, 11 December 
2020, available at: https://cutt.us/eM4Hu 

وزارة اخلارجية الروسية: اعرتاف واشنطن بسيادة املغرب على الصحراء الغربية  (37)
مايو  10، اتريخ االطالع: 2020ديسمرب  11سبوتنيك، انتهاك للقانون الدويل، 

 https://cutt.us/Dri39 ، متاح عرب الرابط التايل:2021
مقتطف من اإلحاطة اإلعالمية، موقع وزارة اخلارجية  –إسرائيل  -املغرب  (38)

، 2020مايو  29اتريخ االطالع:  2020ديسمرب  11)الدبلوماسية الفرنسية(، 
 https://cutt.us/4TUnlمتاح عرب الرابط التايل: 

https://cutt.us/mgivL
https://cutt.us/OEKBs
https://cutt.us/1RTFO
https://cutt.us/63fhS
https://cutt.us/eM4Hu
https://cutt.us/Dri39
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  :أملانيا 

أكَّدت أملانيا عرب سفريهتا ابجلزائر؛ أهنا ترافع من أجل حلٍّ 
. وقد (39)قائم على القانون الدويل يف إطار مسار األمم املتحدة

تُرجم هذا املوقف عرب دعوة أملانيا لعقد جلسة مغلقة يف جملس 
 ضية.ملناقشة الق 2020ديسمرب  21األمن يف 

 املنظمات اإلقليمية والدولية: ■

 :االحتاد األورويب 

علَّق املمثل األعلى للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية يف 
االحتاد األورويب، جوزيب بوريل، على األمر بتأكيده أن "االحتاد 
األورويب يدعم جهود األمني العام لألمم املتحدة مبا يتماشى مع 

 .(40)ذات الصلة"قرارات جملس األمن الدويل 

 :األمم املتحدة 

، أفاد املتحدث ابسم األمني العام لألمم 2020ديسمرب  11يف 
املتحدة، ستيفان دوجاريك، أن موقف األمني العام بشأن الصحراء 
، وال يزال مقتنًعا أبن حلَّ مسألة الصحراء الغربية  الغربية لن يتغريَّ

 .(41)ممكن وفًقا لقرارات جملس األمن ذات الصلة

، أبلغت كيلي كرافت املمثلة الدائمة 2020ديسمرب  15ويف 
للوالايت املتحدة لدى األمم املتحدة، من خالل رسالة بعثت هبا 
رمسياا جمللس األمن الدويل واألمني العام لألمم املتحدة، تضمن 

                                                           

مارس  15الرئيس تبون يستقبل سفرية أملانيا ابجلزائر، وكالة األنباء اجلزائرية،  (39)
، متاح عرب الرابط التايل: 2021مايو  30، اتريخ االطالع: 2021

https://cutt.us/W4diV  
(40) Josep Borrell Fontelles, (@JosepBorrellF), 11 
December 2020, available at: https://cutt.us/LUu5o 
(41) Daily Press Briefing by the Office of the 
Spokesperson for the Secretary-General، United 
Nations, 11 December 2020, accessed: 29 May 2021, 
available at: https://cutt.us/cZ1p8 

"تتشرف الوالايت املتحدة بتقدمي اإلعالن املرفق حول التايل: 
 .(42)املغربية على الصحراء الغربية"االعرتاف بسيادة اململكة 

 21مبوجبه متَّ عقد جلسة مغلقة يف جملس األمن يوم اإلثنني 
. وعقب انتهاء (43)ملناقشة القضية بطلب من أملانيا 2020ديسمرب 

اجللسة املغلقة جمللس األمن صرَّح سفري جنوب أفريقيا لدى األمم 
الفة للقرارات إن القرارات املخاملتحدة جريي ماجتيال قائاًل: "

" اجلماعية املتعد ِّدة األطراف جيب مقاومتها وجتاهلها بشكل اتم
نعتقد أن أيَّ اعرتاف ابلصحراء الغربية كجزء من املغرب مضيًفا "

هو مبثابة االعرتاف بعدم الشرعية ألن هذا االعرتاف يتعارض مع 
 .(44)"القانون الدويل

 :االحتاد األفريقي 

لتابع لالحتاد األفريقي بيااًن متخَّض أصدر جملس السلم واألمن ا
، أكَّد 2021مارس  9عن قمٍَّة عقدحها حول الصحراء الغربية يف 

                                                           

(42) US Submits To UN Proclamation Regarding 
Recognition Of Sovereignty Of Morocco Over 
Western Sahara, The News Agency, 16 December 
2020, accessed: 29 May 2021, available at: 
https://cutt.us/OkYs4 

 انظر: (43)
 Franceاجتماع جمللس األمن ملناقشة قضية الصحراء الغربية بطلب من أملانيا،  -

، متاح عرب الرابط 2021مايو  31، اتريخ االطالع: 2020ديسمرب  17 ،24
 https://cutt.us/6jTIMالتايل: 

- Michelle Nichols, U.N. Security Council talks 
Western Sahara after Trump policy switc, Reuters, 22 
December 2020, accessed: 26 May 2021, available at: 
https://cutt.us/yISJN 
(44) Press Conference: Wrap-up of South Africa's 
Presidency of the Security Council، UN Web TV, 22 
December 2020, accessed: 26 May 2021, available at: 
https://cutt.us/hUelb 

https://cutt.us/W4diV
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فيه ضرورة إجياد حل سريع للنزاع يف الصحراء الغربية والعودة ملسار 
 .(45)املفاوضات عرب تطبيق مخسة قرارات اختذها

 

ملستوى الى عاء تبعات االعرتاف األمريكي مبغربية الصحر  -رابًعا
 اإلقليمي

يشهد ملف الصحراء منعطًفا اترخيياا، ابعرتاف الوالايت 
املتحدة ابلسيادة املغربية على هذه املنطقة، اليت تشكِّل أحد 
النزاعات األطول يف القارة األفريقية. ويشكِّل االعرتاف األمريكي 
دعًما للمغرب، وقد يزيد من آمال املغرب يف أن حتذو دول أخرى 

 .(46)حذوها

وتر تمال احت على اجلهة املقابلة، يفتح هذا القرار الباب على
، رامبن تحقيقي يف املنطقة، خصوًصا أن األمور ساءت قبل إعال
ريو. ليسالبو افقد تصاعدت التوتُّرات بني القوات املغربية وجبهة 

اًما ع 29ذلك أن اجلبهة أهنت وقف إطالق النار الذي دام 
ة يف سكريعات هتامها املغرب بتنفيذ عمليوأعلنت حالة احلرب بعد ا
 منطقة عازلة يف الصحراء.

وترتاجع احتماالت إجراء االستفتاء مع استخدام الوالايت 
املتحدة حلقِّ النقض يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة. وإذا 
اتبعت املزيد من احلكومات املوقف األمريكي، فسيكون االعرتاف 

 .(47)ستقلَّة بعيد املنالالدويل بدولة صحراوية م

                                                           

لبيان الصادر عن االحتاد الالطالع على تفصيل هذه القرارات، انظر:  (45)
 https://cutt.us/HvBhIمتاح عرب الرابط التايل: األفريقي، 

(46) Richard Pérez-Peña, How a Long Insurgency 
Plays Into Trump’s Move on Morocco, The New 
York Times, 10 December 2020, accessed: 22 May 
2021, available at: https://cutt.us/wAhFn 
(47) Sudarsan Raghavan, U.S. recognition of 
Morocco’s claim over disputed region threatens more 
tension, Washington Post, 11 December 2020, 

إضافة إىل أن هذا القرار يضع الوالايت املتحدة على خالف 
مع الرأي العام العاملي، ويهدِّد بتحوُّل الصراع حلرب مفتوحة. وقد 
يتسبَّب تصرُّف ترامب يف احتكاك مع اجلزائر، أهم حليف حلركة 

ب، وإذا البوليساريو، اليت حتارب النفصال الصحراء الغربية عن املغر 
جتدَّدت احلرب يف الصحراء الغربية فإهنا ميكن أن جتتذب تدخل 

، ال سيما إذا نشبت بني (48)دول أخرى، وحتوِّهلا إىل صراع إقليمي
الدول اجملاورة، بل إن األمر يتعدَّى ذلك إىل أن تصبح املنطقة أمام 
حرب بني أكرب جيشني يف املغرب العريب. فقد أغلقت قضية 

بية آفاق اندماج إقليمي على مدى عقود، وحتولت الصحراء الغر 
 .(49)القضية إىل صراع مفتوح ودائم

كما أنه ميكن أن يؤدِّي عدم االستقرار واحلرب إىل فتح أبواب 
للجماعات املتطرفة املتواجدة يف غرب أفريقيا، األمر الذي من شأنه 

نسا يف أن يعيق اجلهود املتواصلة اليت تقوم هبا الوالايت املتحدة وفر 
منطقة جنوب الصحراء الكربى الشاسعة املعروفة ابسم "منطقة 

 .(50)الساحل"، أو على احلدود معها حملاربة حركات التمرُّد

اف العرت ر اموقف اإلدارة األمريكية اجلديدة من قرا -خامًسا
 مبغربية الصحراء

دول ن الممع وصول جو ابيدن للبيت األبيض ترقَّبت العديد 
ات امل واليت بدت  يدة،جلداتوقَّعة من جانب اإلدارة األمريكية التغريُّ

لرئيس ية ارؤ  بعض مالحمها يف العديد من امللفات اليت ختتلف فيها
 جو ابيدن، عن الرئيس السابق دوانلد ترامب.

                                                                                               

accessed: 24 May 2021, available at: 
https://cutt.us/dCoSd 
(48) Richard Pérez-Peña, How a Long Insurgency 
Plays Into Trump’s Move on Morocco, Op. cit. 

معلقون أملان: اعرتاف واشنطن مبغربية الصحراء إجناز جيوسياسي ، حسن زنيند (49)
متاح  ،2021مايو  13، اتريخ االطالع: 2020ديسمرب  17للرابط، دويتشه فيلله، 

 https://cutt.us/dGhx4عرب الرابط التايل: 
(50) Richard Pérez-Peña, How a Long Insurgency 
Plays Into Trump’s Move on Morocco, Op. cit. 
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لى عبية ملغر ضمن هذه امللفات، االعرتاف األمريكي ابلسيادة ا
دارة جع إراانية ت"الصحراء الغربية"، وعليه ميكن السؤال عن إمك

 ابيدن عن هذا االعرتاف؟

يرى بعض اخلرباء من واشنطن أن إدارة ابيدن لديها الكثري من 
امللفات ذات األولوية، وأن السياسة األمريكية تقوم على بعض 
األسس اليت يصعب معها الرتاجع عن هذا االعرتاف، خاصة ابلنظر 

يرى بعض الباحثني  للسباق الدويل حنو أفريقيا. وهناك عدَّة أسباب
أهنا حتول دون اختاذ ابيدن أي خطوة معاكسة يف هذا الشأن على 

 :(51)األقل يف الوقت الراهن، منها

 خرى،األ أن الرئيس األمريكي لديه الكثري من الصراعات -1
 ن.ولن مييل حنو تصعيد ال يشكل أولوية يف الوقت الراه

اب، ورو أل هتديد مجاعات اإلرهاب واهلجرة غري الشرعية -2
اف، عرت اال وهي عوامل ميكن أن تتزايد حال الرتاجع األمريكي عن

ت زمااأل خاصة أن ابيدن يسعى لعالقات طيبة مع أورواب لتعويض
 اليت وقعت أثناء حكم ترامب.

، حدوث مثل هذه العملية ستكون عبارة عن "خداع" -3
ار إط خاصة أن عملية السالم اليت جرت مع إسرائيل كانت يف

انب ع اجلراجتنسيق ابلتوازي مع االعرتاف األمريكي، ويف حال تال
ذا هيف  يدناألمريكي ميكن أن يرتاجع اجلانب املغريب، ويظهر اب

ان كنه  الوقت أبنه هو الذي يقف ضد السالم، ويظهر ترامب أب
 اإلسرائيلي.-األفضل يف عملية السالم العريب

 رسوممل ن خالاالعرتاف األمريكي يتعلَّق بقرار سيادي م -4
هية ملنتة ارائسي يعكس ممارسة رئيس الوالايت املتحدة األمريكي

ات القواليته )ترامب( لصالحياته الدستورية على مستوى الع
 اخلارجية، ومحاية األمن القومي األمريكي.

                                                           

حتوالت املوقف األمريكي... هل ترتاجع إدارة ابيدن عن االعرتاف بـ"مغربية  (51)
، متاح عرب 2021مايو  4، اتريخ االطالع: 2021يناير  30ء"؟، سبوتنيك، الصحرا

 https://cutt.us/8oCILالرابط التايل: 

دد ه يهالوالايت املتحدة تنظر للجانب الروسي على أن -5
 خمتلف يفكية مرياملتحدة األاملصاحل القومية االسرتاتيجية للوالايت 

ن ماصة ، خمراكز الثقل اليت تعتربها اإلدارة األمريكية حساسة
ط. ألوسارق خالل العودة العسكرية القوية لروسيا على مستوى الش
بل هو قرار  فاخلطوة ال تتعلق بقرار تكتيكي لإلدارة األمريكية،

جي اتيسرت اسرتاتيجي ذو أبعاد دولية مرتبطة بتحدايت األمن اال
 ة.ريكيألماالقومي، من خالل أتسيس منصة جديدة حلماية املصاحل 

رتاف االعا، و فلسفة السياسية األمريكية برامجاتية يف روحه -6
قًدا تعا لمبغربية الصحراء وابلسيادة عليها مبرسوم رائسي، شكَّ 

ل ليت تشكِّ ة، ايكيوالتزاًما واخنراطًا ال خيرج عن هذه العقيدة األمر 
 يض.ألبق لدى كل من يتوىلَّ مسؤولية إدارة البيت ارابط عن

مليار  5ىل االتفاقيتان األخرياتن بتكلفة إمجالية تصل إ -7
ن اجلانب لى أن عدوالر عنواهنا العريض ازدهار أفريقيا، وهو ما يربه
يا، ات أبفريقثمار ستاألمريكي يعترب املغرب البوابة احلقيقية للولوج لال

 اجع عن مثل هذه اخلطوة.وهو ما جيعلها لن ترت 

 ساس امليف حال الرتاجع عن هذا االعرتاف فإن ذلك يعين -8
ت الضغط موعاجم ابملصاحل االسرتاتيجية األمريكية، وهو ما لن تقبله

 املؤسساتية األمريكية واللوبيات.

ح هذا الطرح؛ وما يعطي هذه األسباب مصداقي مكاملة ة ويرجِّ
، اكد له فيها (52)ريكية ونظريه املغريبهاتفية بني وزير اخلارجية األم

أن إدارة جو ابيدن لن ترتاجع عن سياسة ترامب يف الوقت الراهن.  
كما أعطى مستشار ابيدن لشؤون الشرق األوسط له انطباًعا قبل 
ذلك أبنه لن يكون هناك أي تغيري يف سياسة الوالايت املتحدة 

 .(53)بشأن الصحراء الغربية

                                                           

السيد انصر بوريطة يتباحث مع وزير اخلارجية األمريكي أنطوين بلينكن، وزارة  (52)
، اتريخ 2021أبريل  30اربة املقيمني ابخلارج، الشؤون اخلارجية والتعاون اإلفريقي واملغ

 https://cutt.us/2q8ax، متاح عرب الرابط التايل: 2021مايو  22االطالع: 
(53) Barak Ravid, Scoop: Biden won't reverse 
Trump's Western Sahara move, U.S. tells Morocco, 
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 خامتة

احثة عن الب القةحراء الغربية من بني القضااي العتعترب قضية الص
مم األ راتحلٍّ دويل عادل يتوافق مع ما هو منصوص عليه يف قرا

ادل  عاملتحدة. وقد جاء إعالن ترامب حسب ما نصَّ أنه حلٍّ 
ًضا مع تعار مان ودائم للصراع، ولكن كيف يكون عاداًل ودائًما إذا ك

 املواثيق والقرارات الدولية؟

ية، لدولااحة ؛ شكَّل هذا اإلعالن جداًل واسًعا على السوعليه
نه كذلك تزامل لبليس فقط هلذا األمر وامليل الصريح للطرح املغريب، 

األمر  ية،رمساملغربية ال-مع إعالن استئناف العالقات اإلسرائيلية
 .نهاض مثالذي جعل اإلعالن يتمظهر على شاكلة إبرام صفقة قُب

 قضية جاء ليشكِّل موقفح دولة منورغم أن إعالن ترامب 
يزيد و ية، راو دولية إال أنه سيُلقي بظالله على مسار القضية الصح

ا، يصبح دوليا لليم إلقمن حدَّة التوتُّر احلاصل يف املنطقة بل يتعدَّى ا
املتحدة  ايتلوالامثلما هو حاصل بني املغرب وأملانيا وإسبانيا، كون 

 ة.األمريكية ليست ابلدولة العادي

 لجدلفضاًل عن أن القرار صادر من رئيس أمريكي مثري ل
سته سيا أن داخلياا وخارجياا، منحاز للكيان اإلسرائيلي، كما

ر هو ما أثَّ و بل، قااخلارجية كانت مبنية على برمجاتية حبتة مرتبطة ابمل
بوادر  تظهرو ر، على اإلعالن األمريكي يف أرض الواقع ومل يعد له أث

رئيس جون ة للديدسياسة اجلديدة لإلدارة األمريكية اجلالرتاجع يف ال
س لرئية لابيدن ومباشرته إلصالحات شاملة ضد السياسات اخلاطئ

خارجياا ة( و طالترامب داخلياا )خاصة تسيري أزمة كوروان وأزمة الب
اع يف الصر ت و )إعادة ترتيب السياسية األمريكية يف مناطق النزاعا

 منطقة الشرق األوسط(.

                                                                                               

Axios, 30 April 2021, accessed: 24 May 2021, 
available at: https://cutt.us/HJBQw 

https://cutt.us/HJBQw
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الحكومة املستحيلة يف لبنان: ملاذا يتعثر 

 تشكيل حكومة يف لبنان؟

 ⁕حممد علي إمساعيل
 مقدمة:

تصادية االقة و تتفاقم األزمة يف لبنان يف مجيع جوانبها السياسي
مة واالجتماعية، وأتخذ املفاوضات حول عملية تشكيل حكو 

ل شكيما تزال مفاوضات ت 2020منحى متعثرًا، فمنذ أكتوبر 
ملرحلة اديد مت احلكومة اجلديدة تراوح مكاهنا وال يوجد أفق إلهناء
 انيِّني يفللبن ااالنتقالية؛ ويرجع ذلك إىل فشل الفرقاء السياسيِّني
لدولية ود اجلهاختطِّي اخلالفات احلادَّة فيما بينهم، وكذلك لفشل 

 حلكومةاكيل تش واإلقليمية يف ختطِّي املعوِّقات اليت تواجه عملية
يل اجلديدة يف لبنان، خاصة يف ظل ربط تلك األطراف تشك

صوص ه اخلوج احلكومة اللبنانية وإهناء حالة الركود السياسي على
لى عات والوضع الداخلي اللبناين بشكل عام بتفامهات واتفاق

 هران.طعن  ابتاملستوى الدويل كامللف النووي اإليراين ورفع العقو 
مة حلكو ل اليت تكتنف مسار تشكيتناقش هذه الورقة املعوقات ا

لك األزمة ف هناية نتشرااس اللبنانية داخلياا وإقليمياا ودولياا مع حماولة
 السياسية املستحكمة.

 2019أكتوبر  17بداية األزمة: انتفاضة  -أواًل 
 29بدأت األزمة احلالية عقب استقالة حكومة احلريري يف 

الضخمة اليت اندلعت يف  على إثر االنتفاضة الشعبية 2019أكتوبر 
، وذلك احتجاًجا على زايدة ضريبة اتصاالت 2019أكتوبر  17

، األمر الذي أدَّى إىل نزول أكثر من مليون تطبيق "الواتس آب"
                                                           

 ابحث يف العلوم السياسية. ⁕

ماليني شخص إىل  6متظاهر يف بلد يبلغ عدد سكانه حوايل 
 سوء اخلدماتالشوارع، احتجاًجا على تردِّي األوضاع املعيشية، و 

 .(1)السياسي واالقتصادي للنخب السياسية احلاكمةوالفساد 
اشتدَّت حدَّة الغضب اجلماهريي نتيجة تدهور األوضاع 
االقتصادية، وفشل احلكومة اللبنانية يف حتقيق وعود اإلصالح 
االقتصادي اليت جاءت هبا، وتراجع سعر صرف اللرية اللبنانية أمام 

نخبة السياسية الطائفية الدوالر، ابإلضافة إىل تراكم النقمة على ال
الفاسدة يف لبنان وممارساهتا يف احلكم والسياسة العامة. وهي األمور 
اليت تراكمت ودفعت املتظاهرين للمناداة برحيل كامل النخبة 
السياسية يف لبنان دون استثناء، مبا فيها تلك األحزاب اليت هلا 

، وهو مصلحة يف سقوط "العهد"، واليت شارك مجهورها يف احلراك
 .(2)ما متَّ تلخصيه يف هتاف "كلن يعين كلن"

 17وعلى الرغم من الفرصة الساحنة اليت منحتها انتفاضة 
إلحداث تغيري جذري وشامل يف الطبقة السياسية  2019أكتوبر 

الطائفية الفاسدة، وبناء دولة تقوم على أسس املواطنة واملساواة 
جت املشاكل البنيوية وليس على أسس احملاصصة الطائفية، اليت أنت

للنظام السياسي اللبناين كونه نظاًما ريعياا/رعوايا يتم فيه اقتسام 
السلطة والثروة واالستئثار هبا وفق معايري طائفية وبني جمموعات 
صغرية جداا من املواطنني. فلقد قامت النخبة السياسية اللبنانية 

 (3)ن آذار"وخاصة قوى "العهد" املرتكزة على حتالف "الثامن م
اباللتفاف على مطالب احلراك اللبناين وقامت بتشكيل حكومة 
تكنوقراط برائسة حسان دايب، وبعضوية أشخاص من خارج 

                                                           

احلراك يف لبنان: احملركات والدالالت، فصلية قضااي حممد علي إمساعيل،  (1)
عدد السادس عشر، يناير ونظرات، )القاهرة: مركز احلضارة للدراسات والبحوث، ال

-https://hadaracenter.com//wp(، متاح عرب الرابط التايل: 2020
content/uploads/2020/01/16.pdf 

أكتوبر  19: ما نعرفه حىت اللحظة، موقع اجلمهورية، 2019االنتفاضة اللبنانية  (2)
، متاح عرب الرابط 05:09، الساعة 2021مايو  20، اتريخ االطالع: 2019
 https://cutt.us/qpPsYالتايل: 

رئيس ينضوي حتت لوائه: حزب هللا بزعامة حسن نصر هللا، وحركة أمل بزعامة  (3)
 لوطين احلر بزعامة الرئيس اللبناين ميشيل عون.والتيار ا نبيه بري، جملس النواب اللبناين

https://hadaracenter.com/wp-content/uploads/2020/01/16.pdf
https://hadaracenter.com/wp-content/uploads/2020/01/16.pdf
https://hadaracenter.com/wp-content/uploads/2020/01/16.pdf
https://cutt.us/qpPsY
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الطبقة السياسية، ولكن مت اختيارهم من قبل األحزاب السياسية 
 والكتل الربملانية وفق حصص طائفية.

صادي مل تُبل حكومة دايب بالًء حسًنا على الصعيدين االقت
والنقدي اللذين يؤثران على األوضاع االجتماعية واملعيشية 
للمواطنني، بل إن األزمات االقتصادية واملعيشية قد تفاقمت نتيجة 

، 2020اإلغالق الذي أعقب انتشار فريوس كوروان منذ مارس 
طة حتت  األمر الذي دفع بشرائح كبرية من الطبقتني الدنيا واملتوسِّ

يف املئة من  5,28ري التقديرات إىل أن تشخطوط الفقر؛ حيث 
ألف  350، وأن (4)السكان اللبنانيِّني يعيشون حتت خط الفقر

شخص فقدوا وظائفهم نتيجة اإلغالق، األمر الذي زاد عدد 
ألًفا، وهو ما يعادل ثلث إمجايل القوى العاملة  550العاطلني إىل 

اللرية اللبنانية مليون عامل. كما أن  8,1اللبنانية اليت تبلغ حوايل 
٪ من قيمتها منذ أن بدأت األزمة املالية يف 80فقدت أكثر من 

ارتفعت أسعار العديد من املواد الغذائية بزايدة ، و 2019أكتوبر 
 .(5)٪33قدرها 

فاقمت الطبيعة البنيوية لالقتصاد اللبناين من األضرار اليت حلقت 
املـوجتني األوىل  به جرَّاء عمليات اإلغالق احلكـومي الـذي ترافـق مـع

والثانية من فريوس كوروان وتداعيات انفجار املرفأ. فاالقتصاد اللبناين 
ـــــل البنـــــوك قـــــائم  ـــــة؛ مث ـــــى قطاعـــــات ضـــــعيفة ومنخفضـــــة اإلنتاجي عل

رتاجـع التحـويالت بوالسياحة، ويعاين من عجز جتـاري بنيـوي مقـرتن 
فــاض املاليــة مــن املغرتبــني اللبنــانيني وتراجــع الــدخل مــن الســياحة واخن

الدخل من العمالت األجنبية. كما أنه يتحمل أعباء احلرب األهليـة 
الســورية الــيت دفعــت حبــوايل مليــون ونصــف الجــئ ســوري إىل لبنــان.  

                                                           

(4) Lebanon’s unemployment rate surges past 30% 
amid meltdown, Consultancy-me, 30 June 2020, 
Accessed: 20 May 2021, 07:30, Available at: 
https://www.consultancy-
me.com/news/2900/lebanons-unemployment-rate-
surges-past-30-amid-meltdown 

تفجري مرفأ بريوت وأزمات لبنان االقتصادية والسياسية، حممد علي إمساعيل،  (5)
راسات والبحوث، العدد العشرون، فصلية قضااي ونظرات، )القاهرة: مركز احلضارة للد

 https://cutt.us/uof1n(، متاح عرب الرابط التايل: 2021يناير 

االقتصــاد واملاليــة العامــة يف لبنــان تعــاين مــن مشــاكل بنيويــة كمــا أن 
املشكلة األساسية يف السياسة املالية والنقديـة تكمـن حادة ومزمنة، ف

ائــد املرتفعــة الــيت تتكبَّــدها اخلزينــة العامــة، حيــث أدَّت الفوائــد يف الفو 
املرتفعة على الدين العام إىل وضع العوائق أمام حركـة االسـتثمار؛ مـا 
هـــــدَّد ابســـــتمرار حركـــــة الركـــــود االقتصـــــادي. كـــــذلك فـــــإن اخنفـــــاض 
حتــــويالت اللبنــــانيِّني العــــاملني ابخلــــارج وتقلُّــــص اإليــــرادات احلكوميــــة 

قطــــاعي الســــياحة والعقــــارات الــــذي ترافــــق مــــع جائحــــة  وتبــــاطؤ منــــو
فريوس كوروان، وحجب الداعمني اإلقليميِّـني والـدوليِّني للمسـاعدات 
والقــــروض، كانــــت كلهــــا عوامــــل أدَّْت إىل تفــــاقم األوضــــاع املعيشــــية 
والنقمة على أداء حكومة حسـان دايب، وجـاء انفجـار مرفـأ بـريوت 

ــْق أايا مــن ، لكــي يطـيح ابحلكو 2020أغسـطس  4يف  مــة الـيت مل حتقِّ
 .(6)وعودها اليت جاءت هبا

 نانلب عود على بدء: تدوير الطبقة السياسية يف -اثنًيا
أدَّى االنفجـــار ومـــا صـــاحبه مـــن غضـــب شـــعيب علـــى األوضـــاع 

 10االقتصــادية واملعيشــية، إىل اســتقالة حكومــة "حســان دايب" يف 
ـــــوم علـــــى ، ويف بيـــــان اســـــتقالته، ألقـــــي دايب ابل2020أغســـــطس  ل

الطبقــة السياســية الفاســدة الــيت عرقلــت مســاعيه حنــو اإلصــالح، ويف 
خطابــه الكاشــف عــن هــول وحجــم املأســاة الــيت يعيشــها لبنــان، اهتــم 
رئــــيس الــــوزراء املســــتقيل "حســــان دايب" الطبقــــة السياســــية اللبنانيــــة 

 .(7)" على حنو جيد2019أكتوبر  17بعدم إدراك "ثورة 
تداعياتــــــه السياســــــية البــــــاب أمــــــام فــــــتح انفجــــــار مرفــــــأ بــــــريوت و 

تــدخل الــرئيس الفرنســي إميانويــل التــدخُّالت الدوليــة الــيت كــان أبرزهــا 
. قــام مــاكرون (8)2020أغســطس  6مــاكرون، الــذي زار بــريوت يف 

بتقــدمي مبــادرة للخــروج مــن األزمــة السياســية واالقتصــادية، ربــط فيهــا 
                                                           

 املرجع السابق. (6)
كلمة رئيس الوزراء اللبناين السابق حسان دايب اليت يعلن فيها استقالته، قناة   (7)

مايو  30، اتريخ االطالع: 2020أغسطس  YouTube ،10الغد على موقع 
، متاح عرب الرابط التايل: 09:05، 2021

https://youtu.be/gi8zT9FDrao 
أغسطس  17أين تتجه األزمة السياسية يف لبنان بعد انفجار مرفأ بريوت؟،  8

، متاح عرب 10:15 ،2021مايو  30معهد الدوحة، اتريخ االطالع: ، 2020
 https://cutt.us/cb8roالرابط التايل: 

https://www.consultancy-me.com/news/2900/lebanons-unemployment-rate-surges-past-30-amid-meltdown
https://www.consultancy-me.com/news/2900/lebanons-unemployment-rate-surges-past-30-amid-meltdown
https://www.consultancy-me.com/news/2900/lebanons-unemployment-rate-surges-past-30-amid-meltdown
https://cutt.us/uof1n
https://youtu.be/gi8zT9FDrao
https://cutt.us/cb8ro
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حـــة الفســـاد بتنفيـــذ إصـــالحات اقتصـــادية ومكافاملســـاعدات الدوليـــة 
ــــق تلــــك اإلصــــالحات ؛ وقــــد (9)وتشــــكيل حكومــــة اختصاصــــيِّني حتقِّ

تلقَّى على إثرها وعًدا من الطبقة السياسية اللبنانية بتشكيل حكومة 
قبل األول من سبتمرب مبناسبة مئوية أتسيس "لبنان الكبـري"، لكـن مل 
حيـدث تنفيـذ أليٍّ مـن تلـك الوعـود، ومل يـتمَّ تشـكيل أي حكومــة أو 

ة رئيس جديد للـوزراء منـذ اسـتقالة حكومـة حسـان دايب بعـد تسمي
 انفجار املرفأ.

استدعى ذلك الشلل السياسي ضغطًا فرنسياا على النخبة 
ترشيح سفري لبنان السياسية اللبنانية، وقد أدَّْت تلك الضغوط إىل 

 30ويف  لدى أملانيا "مصطفى أديب" إىل منصب رئيس الوزراء،
بتشكيل احلكومة اللبنانية من قبل أغسطس مت تكليف أديب 

الرئيس اللبناين ميشيل عون، وذلك بعد أن حصل على دعم 
، قام 2020أغسطس  31. ويف (10)األغلبية يف جملس النواب

ماكرون بزايرته الثانية إىل بريوت معلِّاًل تلك الزايرة بقوله: "عليَّ أن 
لبنان وإطالق أأتكَّد أنه حقاا سيتمُّ تشكيل حكومة مهمَّة إلنقاذ 

اإلصالحات ملكافحة الفساد وإصالح ملف الطاقة وإعادة 
 .(11)اإلعمار"، مطالًبا بـ"اإلسراع بتشكيل احلكومة ومبهمة حمدَّدة"

حزب هللا –مت عرقلة مشاورات تشكيل احلكومة بعد أن أصر 
على املطالبة حبقبة املالية واملشاركة يف بقية التشكيل  –وحركة أمل

ت تلك العرقلة من قبل الثنائي الشيعي إىل اعتذار أدَّ احلكومي، و 

                                                           

(9) Ellen Francis, Michel Rose, Macron promises 
angry Beirut crowds aid won't go to "corrupt hands", 
Reuters, 6 August 2020, Accessed: 30 May 2021, 11: 
30, Available at: https://www.reuters.com/article/us-
lebanon-security-blast-macron-idUSKCN252171 

 31تكليف مصطفى أديب رمسيا بتشكيل احلكومة اللبنانية، يب يب سي عريب،  (10)
، متاح عرب الرابط 09:05، 2021مايو  31، اتريخ االطالع: 2020 أغسطس

-https://www.bbc.com/arabic/middleeastالتايل: 
53969201 

 31وصول ماكرون إىل لبنان يف اثين زايرة له أبقل من شهر، روسيا اليوم،  (11)
، متاح عرب الرابط 10:05، 2021مايو  31، اتريخ االطالع: 2020أغسطس 

 https://cutt.us/glI8Vالتايل: 

، يف اليوم التايل على (12)مصطفى أديب عن تشكيل احلكومة
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون، قد عقد استقالة أديب، كان 

، اهتم خالله القادة 2020سبتمرب  25مؤمترًا صحفياا يف ابريس، يف 
أسابيع إضافية  6إىل  4هلهم من اللبنانيِّني "خبيانة" تعهُّداهتم وأم

 .(13)لتشكيل حكومة يف إطار املبادرة الفرنسية
استمرَّ الفراغ احلكومي يف لبنان ما يناهز الشهر، حىت خرج 

، 2020أكتوبر  21الرئيس اللبناين ميشيل عون يف خطاب يف 
ألقى فيه ابللوم على السياسيِّني الفاسدين. ويف ظل عدم وجود 

انت العودة إىل قواعد اللعبة القدمية ابالختيار من مرشَّح توافقي، ك
الطبقة اليت اثر عليها الشارع اللبناين، وأعلن يف اليوم التايل، تكليف 
سعد احلريري بتشكيل حكومة جديدة يف إعالن واضح عن فشل  

 .(14)كامل ملطالب احلراك الشعيب
اليت  مل حتسن الطبقة السياسية اللبنانية اقتناص الفرصة التارخيية

أكتوبر" لكي تتنحَّى جانًبا وجتنِّب لبنان ويالت  17مثَّلها "حراك 
الفشل املتعاقب وتعطي فرصة حقيقية للتغيري للخروج من األزمات 
البنيوية، املتمثِّلة يف الفساد والطائفية السياسية والتجاذابت اإلقليمية 

تعاطت وفق مصاحلها اخلاصة، وعملت على والدولية، ولكنها 
اك احلراك وااللتفاف على مطالبه، حىت كان هلا ما أرادت، ويف إهن

الذكرى األوىل لالنتفاضة اللبنانية ضد الطبقة السياسية عاد سعد 

                                                           

مصطفى أديب رئيس الوزراء اللبناين املكلف يعتذر عن تشكيل احلكومة، يب يب  (12)
، متاح 11:05، 2021مايو  31، اتريخ االطالع: 2020سبتمرب  26سي عريب، 

-https://www.bbc.com/arabic/worldعرب الرابط التايل: 
54252005 

أسابيع إضافية  6إىل  4ماكرون يتهم القادة اللبنانيني "خبيانة" تعهداهتم وميهلهم  (13)
، اتريخ 2020سبتمرب  27، 24لتشكيل حكومة يف إطار املبادرة الفرنسية، فرنسا 

، متاح عرب الرابط التايل: 11:25، 2021مايو  31االطالع: 
https://cutt.us/oaLY3 

(14) Chloe Cornish, Lebanon’s Saad Hariri returns as 
PM a year after protests, Financial Times, 22 October 
2020, Accessed: 31 May 2021, 11: 50, Available at: 
https://www.ft.com/content/39af9cb8-9f57-4ed0-
a448-d831e40924fe 

https://www.reuters.com/article/us-lebanon-security-blast-macron-idUSKCN252171
https://www.reuters.com/article/us-lebanon-security-blast-macron-idUSKCN252171
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-53969201
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-53969201
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-53969201
https://cutt.us/glI8V
https://www.bbc.com/arabic/world-54252005
https://www.bbc.com/arabic/world-54252005
https://www.bbc.com/arabic/world-54252005
https://cutt.us/oaLY3
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احلريري رئيًسا لوزراء لبنان، وهو للمفارقة املكسب الوحيد الذي  
 كان قد حقَّقه احلراك.

ضدَّ الطبقة  متثِّل عودة احلريري فشاًل ذريًعا حلراك الشارع اللبناين
السياسية، وابلرغم من أهنا متثِّل جناًحا لتلك الطبقة يف االلتفاف 
على مطالب الشارع اللبناين الذي اندى بعزهلم وحماسبتهم، فإهنا يف 
الوقت نفسه تربز حجم التناقضات والصراع يف داخل هذه الطبقة 

رًا  سلبياا على السياسية وداعميها اإلقليميِّني والدوليِّني، وتعطي مؤشِّ
مستقبل األوضاع الداخلية يف لبنان اليت ترتبط بتفامهات إقليمية 

 ودولية أوسع.
 احلكومة املستحيلة: أطراف األزمة وأهدافها -اثلثًا

كيل بتش يريلقد مرَّت تسعة أشهر منذ أن متَّ تكليف سعد احلر 
ن، ومع ل عو يشياحلكومة من قبل رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد م

  توافقي حلٍّ إىل ك، فقد فشل احلريري مرارًا وتكرارًا يف التوصُّلذل
ر"، آذا من مع الرئيس عون وتياره السياسي األوسع، قوى "الثامن

ه، قرار  إيسمح بتمرير التشكيل احلكومي الذي يسعى احلريري إىل
دائرة ون و س عوذلك نتيجة عدد من العقبات اليت يضعها أمامه الرئي

ان جرب  أسهم صهره زعيم التيار الوطين احلرمستشاريه وعلى ر 
 ابسيل.

يل تشك زمةأتتعاطى عدَّة جهات وفاعلني حمليِّني ودوليني مع 
ستويني ل مخال احلكومة اللبنانية احلالية، وهو ما سوف حندِّده من

ها من موقفو ية القوى السياسية اللبنان -رئيسيَّني: املستوى األول
 يمينيقلجهود الفاعلني اإل -ينتشكيل احلكومة، واملستوى الثا

 والدوليني يف اخلروج من مأزق تشكيل احلكومة.
 القوى السياسية اللبنانية -1

لية ع عممسي تتعاطى القوى اللبنانية الفاعلة يف املشهد السيا
ت، لوقاتشكيل احلكومة وفق منظورات خمتلفة ومتضادة يف نفس 

دة لسائات لنظرايوال يتحدَّد املوقف من التشكيل احلكومي وفق ا
ر من ع عشرابعن حتالفي "الثامن من آذار" وما تبقى من حتالف "ال

عض آذار"، بل يتحدَّد من خالل املوقف الشخصي لزعماء ب
 :لتايلاحو األحزاب والتيارات الفاعلة يف املشهد، وهي على الن

 ابسيل يف مواجهة احلريري:-حمور عون ●
ل حكومة جديدة، بتشكي 2020أكتوبر  22منذ تكليفه يف 

يتبادل احلريري من جانب، ورئيس اجلمهورية وصهره جربان من 
جانب آخر، االهتامات بوضع العراقيل أمام تشكيل احلكومية، ففي 
الوقت الذي يتهم فيه احلريري عون وابسيل بعرقلة تشكيل احلكومة 

مقعًدا يف  24إبصرارمها على احلصول على تسعة مقاعد من أصل 
الثلث املعطل(، وهو األمر الذي تعهَّد احلريري بعدم  احلكومة )أي

. فإن عون يتهم احلريري أبنه "عاجز عن (15)منحه أليِّ جانب
أتليف حكومة قادرة على اإلنقاذ والتواصل اجملِدي مع مؤسَّسات 
املال األجنبيِّة والصناديق الدوليَّة والدول املاحنة، لوضع برامج 

اذ الوطن النازف دًما غالًيا على مجيع املساعدات اليت من شأهنا إنق
 .(16)الصعد..."

مل يتأخر رد احلريري على االهتامات اليت وجَّهها له عون، مؤكًدا 
كما يريدها فريق فخامة الرئيس، وال    على عدم تشكيله للحكومة "

كما يريدها أي فريق سياسي بعينه". ومشدًِّدا على أنه لن يشكل 
قف االهنيار ومنع االرتطام الكبري الذي احلكومة "إال كما يريدها و 

واعترب  يتهدَّد اللبنانيِّني يف أكلهم وصحتهم وحياهتم ودولتهم".
احلريري أن الرئيس عون لديه خربة طويلة يف تعطيل التشكيل 

 .(17)احلكومي وأتجيل إجراء االنتخاابت الرائسية

                                                           

(15) Sarah El deeb, Lebanese leaders exchange barbs as 
country sinks into crisis, Associated Press, 31 May 
2021, Accessed: 26 June 2021, 11: 40, Available at: 
https://cutt.us/ynzvX 

الرئيس عون وجَّه رسالة إىل جملس النواب عرب الرئيس بري حول التأخري يف  (16)
ة العامة للمجلس وفق األصول، موقع رائسة تشكيل احلكومة وطلب مناقشتها يف اهليئ

، 12:20، 2021يونيو  27، اتريخ االطالع: 2021مايو  18 ،اجلمهورية اللبنانية
 متاح عرب الرابط التايل:

http://www.presidency.gov.lb/Arabic/News/Pages/De
tails.aspx?nid=26518 

احلريري يرد على رسالة عون: لن أشكل حكومة كما يريدها الرئيس،  (17)
، متاح 00:30، 2021يونيو  27اتريخ االطالع:  ،2021مايو  22اجلزيرة.نت، 

 https://cutt.us/L0U5Cعرب الرابط التايل: 

https://cutt.us/ynzvX
http://www.presidency.gov.lb/Arabic/News/Pages/Details.aspx?nid=26518
http://www.presidency.gov.lb/Arabic/News/Pages/Details.aspx?nid=26518
https://cutt.us/L0U5C
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ون بعيًدا عن االهتامات املتبادلة، فقد شكَّلت مطالب الرئيس ع
وصهره بتسمية الوزراء املسيحيِّني واشرتاط احلصول على الثلث 
املعطِّل داخل جملس الوزراء، عائًقا أمام تشكيل احلكومة اللبنانية، 
وهو ما دفع احلريري لرفض هذه اإلمالءات، والتمسُّك مببدأ حكومة 

. وقد أدَّى التعنُّت بني الطرفني (18)وزيرًا 18تكنوقراط مصغَّرة من 
يسيَّني يف عملية تشكيل احلكومة، إىل فشل جهود الوساطة الرئ

رفيعة املستوى من جانب فرنسا والفاعليني احملليني، مبن فيهم رئيس 
كما أن اجلهود اليت قادها البطريرك املاروين جملس النواب نبيه بري.  

بشارة الراعي قد عجزت عن دفع عون واحلريري العتماد احلوار 
وتشكيل احلكومة، وذلك على الرغم من جناح  سبياًل حللِّ األزمة

البطريرك الراعي من خالل اتصاالته يف كسر املقاطعة القائمة بني 
 .(19)عون واحلريري منذ تقدمي احلريري تشكيلته احلكومية

 18من  غرةإمجااًل يريد احلريري تشكيل حكومة تكنوقراطية مص
مع نسبة معطِّلة  اوزيرً  24وزيرًا، أما عون فرييد توسيع احلكومة إىل 

)مبا يف  لسنةن اللتيار الوطين احلر. احلكومة الصغرية تعين أربعة م
ني سيحيِّ ة مذلك رئيس الوزراء(، وأربعة شيعة، ووزير درزي، وتسع

لروم امن الروم األرثوذكس، ووزير من  3من املوارنة، و 4)
 من ثننياية الكاثوليك، ووزير أرمين(. كما أن احلريري يريد تسم

ه، هو وحد زبهالوزراء التسعة املسيحيني، لكن عون يصرُّ على أن ح
 زبه يسيطرن حأبلك ذمن حيقُّ له ترشيح الوزراء املسيحيِّني، معلِّاًل 

 على الكتلة املسيحية األكرب يف الربملان.
 بري:-حمور نصر هللا ●

يدخل نبيه بري على خط األزمة من خالل طرح مبادرات 
ئه يف فريق "الثامن من آذار" الرئيس عون وصهره والتوسُّط بني حلفا

                                                           

مركز بد القادر، أزمة تشكيل احلكومة يف لبنان: التعقيدات واملعوقات، نزار ع (18)
، 2021يونيو  27اتريخ االطالع: ، 2021مايو  26اإلمارات للسياسات، 

 https://cutt.us/gHWop، متاح عرب الرابط التايل: 01:30
(19) Hussein Dakroub, Political activity intensified in 
bid to break Cabinet impasse, The Daily Star, 9 JUNE 
2021, Accessed: 27 June 2021, 01: 30, Available at: 
https://bit.ly/2TiPQ3g 

زعيم التيار الوطين احلر جربان ابسيل من جهة، ورئيس الوزراء 
املكلَّف سعد احلريري من جهة أخرى. دفعت مبادرة بري التوافقية 
يف اجتاه توسيع احلكومة اللبنانية مقابل ختلِّي التيار الوطين احلر عن 

. واحلكومة املوسَّعة تعين زايدة حصة عون الثلث املعطِّل يف احلكومة
وحلفائه الشيعة من قوى الثامن من آذار )حزب هللا وحركة أمل(،  
كما يعين وجود مقعدين درزيَّني وليس مقعًدا واحًدا، األول 
سُيسمَّي من قبل حليف احلريري وليد جنبالط، والثاين من قبل 

 .(20)األمري طالل أرسالن، حليف حزب هللا
ولكن يف  ري،باحلريري وعون إجيابياا على مبادرة نبيه  جاء رد

 غرة،مص الوقت الذي أسقط فيه احلريري مطالبته بتشكيل حكومة
ية زار فقد متسَّك رئيس اجلمهورية بشرط تسمية احلقائب الو 

ليس و ر املخصصة للمسيحيني مجيعها من قبل التيار الوطين احل
 رئيس احلكومة.

نبيه بري زعيم حركة أمل ورئيس جملس يف الوقت الذي يقود فيه 
النواب اللبناين املخضرم جهود الوساطة وتقريب وجهات النظر بني 
رئيس اجلمهورية ميشيل عون ورئيس الوزراء املكلف سعد احلريري، 
وكذلك طرح املبادرات السياسية للخروج من مأزق تشكيل 

يل احلكومة، فإن موقف حزب هللا بزعامة حسن نصر هللا من تشك
احلكومة ما يزال ملتبًسا. فاحلزب ال يبدي أي معارضة لتشكيل 
احلكومة، بل إنه دعم مبادرة نبيه بري خبصوص تشكيل احلكومة، 
ولكنه على الرغم من ذلك التأييد مل يضغط على حلفائه داخل قوى 
الثامن من آذار، حتديًدا الرئيس عون وصهره جربان ابسيل للخروج 

سي تلك. وقد أرجعت بعض التحليالت عدم من حالة الركود السيا
ابسيل" لعدم اإلخالل بعالقة احلزب -ضغط حزب هللا على "عون

هبما، يف الوقت الذي شكَّكت حتليالت أخرى يف تلك الفرضية 

                                                           

(20) Sami Moubayed, Why is Lebanon unable to form 
a government?, Gulf News, 17 April 2021, Accessed: 
27 June 2021, 03: 30, Available at: 
https://cutt.us/m0v0s 
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معللًة ذلك حباجة جربان ابسيل "املاسة إىل دعم حزب هللا للوصول 
 .(21)إىل الرائسة"

ني، املعضبايب هذا إىل من املمكن إرجاع موقف حزب هللا ال
، بل إن ايلاحل األول أن احلزب هو الرابح الوحيد من استمرار الوضع

سُّين لوزراء الائيس ور  تفاقم األزمة احلالية بني رئيس اجلمهورية املاروين
ة يااملكلف قد يصب يف صاحل مزيد من هيمنة احلزب على احل

 سوف زبحلالسياسية، حىت لو تفجَّرت األوضاع مع الوقت فإن ا
تفامهات  الل يفيعمل على تضخيم مكاسبه. أما العامل الثاين فيتمثَّ 

 شأن من اإلقليمية والدولية حول برانمج طهران النووي، الذي
راغ الف لءملحدوث انفراجة فيه أن يدفع مبزيد من التمويل للحزب 

 ة.اقباالقتصادي واالجتماعي الذي خلَّفته احلكومات املتع
مكن النظر إىل اختالف التعاطي بني زعيم حركة وأخريًا من امل

أمل من جهة، وزعيم حزب هللا من جهة أخرى، على أنه تبادل 
أدوار هبدف املزيد من التحكُّم يف املشهد السياسي وكسب ثقة 
مجيع األطراف، ففي الوقت الذي يقدِّم فيه حزب هللا الدعم 

يوفِّر احلماية واحلماية مليشيل عون وجربان ابسيل، فإن نبيه بري 
 .(22)للحريري

 جهود الفاعلني الدوليني -2
على الصعيد اإلقليمي والدويل حاولت بعض األطراف الفاعلة 
ممارسة ضغوط على الطبقة السياسية اللبنانية، ولكن هذه الضغوط 
مل تكلَّل ابلنجاح. كان على رأس تلك اجلهود الدولية مبادرة الرئيس 

قدميها للخروج من األزمة السياسية ماكرون الذي قام بتالفرنسي 
بتنفيذ إصالحات واالقتصادية، وربط فيها املساعدات الدولية 

اقتصادية ومكافحة الفساد وتشكيل حكومة اختصاصيِّني حتقِّق 

                                                           

يونيو  17مايكل يونغ، البناء على أنقاض لبنان، كارنيجي الشرق األوسط،  (21)
التايل: ، متاح عرب الرابط 02:30، 2021يونيو  27، اتريخ االطالع: 2021

https://cutt.us/IXfsl 
املباركات “متحكم يف انتظار ” ثنائي“خلدون الشريف، حكومة لبنان..  (22)

، 2021يونيو  27بوست، اتريخ االطالع:  180، 2021يونيو  21، ”!الكربى
 https://cutt.us/Hopjp، متاح عرب الرابط التايل: 04:00

، لكن تلك اجلهود ابءت بفشل ذريع ومل تؤدِّ (23)تلك اإلصالحات
 إىل تشكيل حكومة اختصاصيِّني برائسة السفري مصطفى أديب،

وعندما أعطت ابريس الضوء لتشكيل احلريري حكومة اختصاصيِّني 
عقب فشل أديب يف تشكيل حكومته، مل يستطع احلريري خالل 

 أكثر من تسعة أشهر تشكيل احلكومة.
عقب فشل مبادرهتا، دعمت ابريس مبادرة نبيه بري، ووجدت 

ف بني فيها خمرًجا مناسًبا نظرًا القرتاحه حلواًل توافقية حللحلة اخلال
عون واحلريري. ترافق الدعم الفرنسي ملبادرة بري بتحرُّكات 
دبلوماسية هبدف الضغط على أطراف الطبقة السياسية، حيث 
أجرت السفرية الفرنسية يف بريوت "آن جريو"، مباحثات مع كل 
من بري واحلريري وابسيل. ويف اجتماعاهتا مع أعضاء الطبقة 

ريس على فرض عقوابت يف إطار السياسية لوَّحت "غريو" بعزم اب
. وكان (24)االحتاد األورويب على من تتَّهمهم بعرقلة قيام احلكومة

وزير اخلارجية الفرنسي قد لوَّح بسيف العقوابت قبل شهر على 
حتركات سفرية بالده يف بريوت، ففي تغريدة له قبل زايرته لبريوت يف 

من يعرقلون  مايو املاضي، أكَّد لودراين على "احلزم يف وجه 6
تشكيل احلكومة.. لقد اختذان إجراءات وطنية وهذه جمرد البداية"، 

 .(25)يف إشارة إىل العقوابت على من يعيقون تشكيل احلكومة
أظهرت ضغوط السفرية الفرنسية "آن جريو" وزايرة وزير 
خارجيتها لودراين إىل بريوت متلمل اجلانب الفرنسي من الطبقة 

لى عدم جتاوب تلك الطبقة مع السياسية وحجم السخط ع
املبادرات الفرنسية أو املدعومة منها، فلم ترتك تلك الطبقة مساحة 
حركة للحلول الدبلوماسية وتدفع ابريس إىل تعامل أكثر حدَّة عرب 

                                                           

تفجري مرفأ بريوت وأزمات لبنان االقتصادية والسياسية، حممد علي إمساعيل،  (23)
 مرجع سابق.

يونيو  19وليد شقري، "اإلدارة الدولية" للبنان جتدد الضغوط إلهناء الفراغ،  (24)
، 07:09، الساعة 2021يونيو  27، إندبندنت عربية، اتريخ االطالع: 2021

 https://cutt.us/0YQYvمتاح عرب الرابط التايل: 
(25) French FM visits Lebanon to send message of 
‘great firmness’ to bickering politicians, AL-
MONITOR, 06 May 2021, Accessed: 27 June 2021, 
08: 00, Available at: https://bit.ly/3Aasmho 
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تسليط سيف العقوابت على األطراف املعرقلة لتشكيل احلكومة 
 وعلى رأسهم ورفع الغطاء عن حلفائها التارخييِّني من املارونيِّني

 الرئيس ميشيل عون.
لن خيتلف التعاطي األورويب عن املنظور الفرنسي لألزمة، حيث 
شكَّلت ابريس قاطرة املوقف األورويب، وهذا ما تظهره زايرة املمثل 
األعلى لالحتاد األورويب للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية انئب 

ريوت، إلجراء رئيس املفوضية األوروبية "جوزيب بوريل" إىل ب
حماداثت مع املسؤولني السياسيِّني والعسكريِّني، حيث أفادت سفارة 
االحتاد األورويب أن "بوريل" سيحمل "رسائل أساسية للقيادة 
اللبنانية، ويعرب عن تضامن االحتاد األورويب مع الشعب اللبناين يف 
هذه األوقات ابلغة الصعوبة". تبدو مهمة املسؤول األورويب غري 

نفصلة عن التوجُّه الفرنسي، املتمثِّل يف زايدة الضغط على الطبقة م
السياسية لتسريع إهناء الفراغ احلكومي ابلتلويح بفرض عقوابت على 
الشخصيات اليت تعيق التشكيل، وتقدمي الدعم العاجل للمجتمع 
اللبناين، ال سيما للجيش اللبناين كي يتمكَّن من اإليفاء ابحلدِّ 

 .(26)مَّاته يف حفظ األمناألدىن من مه
ابستثناء املبادرة الفرنسية مل تصدر عن أيٍّ من األطراف 
اإلقليمية والدولية مساعي جادَّة حللحلة األزمة، واخلروج من حالة 
الركود اليت يعيشها لبنان. جاء تعاطي واشنطن خالل إدارة ترمب 
مع األزمة اللبنانية عرب تضييق اخلناق وفرض العقوابت على 

. هذا (28)أو متحالفة معه (27)خصيات قريبة من حزب هللاش
التعاطي األمريكي أييت وفق املنظور اإلسرائيلي الذي يتعاطى مع 
لبنان على أنه "حزب هللا" فقط، ولذلك فإن األجندة اإلسرائيلية 

                                                           

 وليد شقري، "اإلدارة الدولية" للبنان جتدد الضغوط إلهناء الفراغ، مرجع سابق. (26)
واشنطن تفرض عقوابت على وزيرين لبنانيني سابقني بتهم الفساد ودعم حزب  (27)

، الساعة 2021يونيو  27، اتريخ االطالع: 2020سبتمرب  9، 24 افرنسهللا، 
 https://cutt.us/6KLGq، متاح عرب الرابط التايل: 10:00

دعمه حزب »و« الفساد»واشنطن تفرض عقوابت على جربان ابسيل بسبب  (28)
، الساعة 2021يونيو  27، اتريخ االطالع: 2020نوفمرب  6، الشرق األوسط، «هللا

 https://cutt.us/aN3NGاح عرب الرابط التايل: ، مت10:10

اليت مت فرضها على إدارة ترمب تعمل على وقف أي مساعدة للبنان 
 حلزب ومن يعتقد أنه يتحالف معه.وفرض مزيد من العقوابت على ا

تتعاطى إدارة ابيدن وفق إسرتاتيجية خمتلفة عن إدارة ترمب مع 
الوضع اللبناين، فعلى الرغم من عدم تقدُّمها مببادرة لرأب الصدع 
بني الفرقاء السياسيِّني يف لبنان، هبدف تسريع تشكيل احلكومة إال 

العسكرية واألمنية أن اإلدارة اجلديدة تعمل على تقوية املؤسسة 
واستئناف املساعدات هلما هبدف منع اهنيارمها الكامل أمام نفوذ 
حزب هللا، مع تشديد العقوابت على حزب هللا واألطراف الداعمة 

 .(29)له
ة نطقامل كذلك على الصعيد اإلقليمي مل تتعاطح أي  من دول

ع وضا بشكل فاعل مع األزمة عرب تقدمي مبادرات حللحلة األ
جي خللياف العزو  -زمة، ويعود ذلك إىل عدَّة أسبابك أوهلااملتأ

د لبناين بعف المللاوحتديًدا اململكة العربية السعودية عن التعاطي مع 
يتدخَّل  ل أنقب أزمة احتجاز رئيس الوزراء احلريري وتقدمي استقالته

دت م فقليو الرئيس ماكرون ويتم إطالق سراح احلريري. منذ ذلك ا
أن  وديةلسعاا طواعية يف لبنان، حيث ترى القيادة الرايض أوراقه

 د.لعقو الك تاإلنفاق الذي تكبَّدته اململكة مل يؤيت أُكله عرب 
وأخريًا فإن كالا من إيران وإسرائيل مل يتعاطيا بشكل علين مع 
أزمة تشكيل احلكومة اللبنانية، وهذا أمر مفهوم يف حالة الدولتني، 

ئيس مهيمًنا على املشهد السياسي فطهران طاملا ظل حليفها الر 
والعسكري فإهنا سوف تعمل على االستفادة من ذلك الوضع 
الراهن وتعظيمه مبا يتالءم مع مصاحلها سواء داخل لبنان أو عرب 
املساومة ابلوضع اللبناين يف ملفات إقليمية ودولية أكرب. أما تل 

ضحى أبيب فإن تعاطيها مع لبنان ينصبُّ على حزب هللا، حىت أ
لبنان من منظور صانعي القرار اإلسرائيليِّني واملراكز البحثية هو 

                                                           

(29) US sanctions 7 over Hezbollah finances, AL-
MONITOR, 11 May 2021, Accessed: 27 June 2021, 
10: 30, Available at: https://cutt.us/wiAJa 
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، ولذلك أييت تعاطيهم عرب (30)مرادف حلزب هللا والنفوذ اإليراين
ذلك املنظور: ما هو مستقبل حزب هللا يف احلكومة اللبنانية؟، وما 
إذا كان احلزب سوف يعمل على بسط نفوذه بشكل أكرب أم ال؟.. 

 .(31)دد اإلسرائيلي يف التعاطي مع لبنانهذا هو احمل
 خامتة: مآالت األزمة

ي رير مرَّ أكثر من تسعة أشهر على تكليف السيد سعد احل
التاريخ  ، ومنذ ذلك2020أكتوبر  22بتشكل حكومة لبنانية، يف 

 طرافن أمما زالت تراوح املشورات مكاهنا وال زال كلُّ طرٍف 
لى ك عشل التشكيل، وذلاألزمة حيمِّل الطرف اآلخر أسباب ف

عيشها يليت ء االرغم من األوضاع االقتصادية واملعيشية شديدة السو 
 املواطن اللبناين.

سية لسيااقة وابلتايل، ففي ظل األهداف واجلهود الداخلية للطب
جتاه أحد ة ابالياللبنانية، يُتوقع أن تسري أزمة تشكيل احلكومة احل

 السيناريوهات التالية:
 ناينللبايفرتض أنه نتيجة ضغوط الشارع  -ألولالسيناريو ا

وافق ن تت، أوالضغوط األوروبية واألمريكية على الطبقة السياسية
وم ة اليت تدقَّتملؤ القوى السياسية على حلٍّ مؤقَّت على غرار احللول ا

م الذي جاء ( والتفاه1989يف الواقع اللبناين، كاتفاق الطائف )
اق مماثل (. قد يفضي اتف2016ة )ابلعماد عون رئيًسا للجمهوري

 شارعال إىل االلتفاف على مطالب التغيري اجلذري الذي أيمله
ة من لفرت  رارواألطراف الدولية وميكن الطبقة السياسية من االستم

 الزمن.
يفرتض املماطلة يف عملية تشكيل احلكومة  -السيناريو الثاين

نتخاابت ، أي حىت إجراء اال2022أو أكتوبر  2022حىت مايو 

                                                           

بوست،  180كوخايف يف واشنطن: إيران، حزب هللا، لبنان والصواريخ الدقيقة،   (30)
، متاح عرب 11:00، الساعة 2021يونيو  27، اتريخ االطالع: 2021يونيو  20

 https://180post.com/archives/19718الرابط التايل: 
(31) Seth J. Frantzman, What role will Hezbollah play 
in Lebanon’s future government?, The Jerusalem Post, 
7 June 2021, Accessed: 27 June 2021, 11: 15, 
Available at: https://cutt.us/lOR7x 

الربملانية والرائسية على التوايل، وقيام القيادات اجلديدة بتفامهات 
على الصعيد الوطين واخلارجي؛ وذلك للوصول إىل تشكيل حكومة 

 واخلروج من املأزق احلايل.
ح الباحث حدوث السيناريو الثاين، خاصة يف   ضعف لِّ ظويرجِّ

خاصة ية و ناناللبالضغوط الدولية يف التأثري على القوى السياسية 
بناين، الل اسيفريق "الثامن من آذار" الذي يهيمن على الواقع السي

 الةحظل والذي لن تثنيه الضغوط عن فرض إرادته. وكذلك يف 
 لسلةسعد باالحباط العام اليت أصابت الشارع اللبناين، خاصًة 

نصار ت وأشياالعنف اليت تعرَّض هلا احلراك، سواء من قبل امليلي
 ه يف ظلِّ فإن ذلكالسياسية أو من قبل قوى األمن اللبناين، وك الطبقة

، فليس روانكو   األزمات االقتصادية واملعيشية الطاحنة وأزمة جائحة
حث عن الب يف من املستغرب أن همَّ املواطن اللبناين الوحيد أصبح

 يِّنيياسسبيل لتجنُّب اجلوع حىت املوت بداًل من حماسبة الس
 الفاسدين.

https://180post.com/archives/19718
https://cutt.us/lOR7x
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 التقارب املصري الرتكي:

 املسار والدالالت

 ⁕شيماء هباء الدين
 املقدمة:

يل شكا يف تطاملا لعبت كل من تركيا ومصر دورًا مهما 
ارت سقد  ديناخلريطة اإلقليمية، وال ميكن القول إن عالقات البل

وًما دمنت ض ة والتاريخعلى وترية واحدة، فال وحدة الدين والثقاف
لنظم ات اوجهتعالقات إجيابية وال التنافس كقوى إقليمية واختالف 

 لدينة ااحلاكمة جعل اجلانبني يف حالة صراع حتمي. فرغم وحد
خاصة  اعد،لتبلوالثقافة، إال أن كثريًا ما كانت هناك عوامل تؤدي 

ى، لكرب اوى يف إطار: التنافس اإلقليمي، طبيعة العالقات مع الق
 اختالف توجهات القيادات يف الدولتني.

 ف عندتوقولنتتبع سريًعا مسار تلك العالقات، حماولني ال
رحلة  املإىل أهم احملطات والعوامل املؤثرة يف ذلك املسار وصوال

ا وليا دحقة تال، خاصة أنه يف ظل التطورات املالراهنة من العالقات
ة بشأن مهم التليطرح تساؤ ا، أييت التقارب املصري الرتكي وإقليميا 

 مستقبل العديد من القضااي والصراعات اإلقليمية.
فإمجاال اتسمت العالقات الرتكية العربية )ومنها العالقات مع 
مصر( يف النصف الثاين من القرن العشرين ابلتذبذب والتطور 
املستمر. ويعكس تطور العالقات بني الطرفني بوضوح ماهية 

الشرق األوسط اليت نظرت إىل العالقات مع  السياسة الرتكية جتاه
العامل العريب خالل هذه الفرتة على كوهنا أداة، ال هدفًا يف حد 

                                                           

 ابحثة يف العلوم السياسية. ⁕

. ومع وصول حزب العدالة والتنمية إىل احلكم يف بداايت (1)ذاهتا
األلفية الثانية، كان االجتاه إىل التقارب مع العامل العريب ومن ضمنه 

الثقايف، فضال عن األبعاد  مصر من منطلق التقارب احلضاري
االقتصادية اليت كانت من أهم أولوايت السياسة اخلارجية الرتكية يف 

 هذه الفرتة.
وعقب حالة من اهلدوء النسيب يف عهد حسين مبارك، 
والرتكيز على األبعاد االقتصادية والتجارية، كان االجتاه إىل مزيد من 

إلخوان ، خاصة مع وصول ا2011يناير  25التقارب عقب 
املسلمني للحكم، وذلك على ضوء تقارب اخللفيات الفكرية. 

، وحتدث قطيعة بني 2013يونيو  30لتتبدل األمور متاًما مع 
وخرجت األمور من جمرد الدولتني، ابستثناء العالقات االقتصادية. 

تبادل للتصرحيات إىل حترك دبلوماسي أكرب؛ إذ استدعت تركيا 
يف أعقاب فض  2013ر يف أغسطس سفريها يف القاهرة للتشاو 

، وردت القاهرة بتحرك مواٍز بسحب سفريها يف (2)اعتصام رابعة
، إال 2013تركيا. ورغم عودة السفري الرتكي إىل القاهرة يف سبتمرب 

أن القاهرة متسكت بتخفيض التمثيل الدبلوماسي احتجاًجا على 
فهمي إن  املوقف الرتكي. وقال وزير اخلارجية املصري آنذاك، نبيل

عودة السفري الرتكي إىل القاهرة غري كافية لعودة العالقات 
الدبلوماسية بني البلدين. واستمرت العالقات الدبلوماسية بني 
البلدين يف التدهور مع اشتداد املواجهات اإلعالمية، حىت انتهت 

، 2013إىل استدعاء اخلارجية املصرية للسفري الرتكي نوفمرب 
. (3)البالد ابعتباره شخًصا غري مرغوب فيهوطلبت منه مغادرة 

وأعلنت تركيا بدورها أن السفري املصري لديها، والذي كانت قد 
  .(4)استدعته مصر قبل ثالثة أشهر، غري مرغوب فيه كذلك

                                                           

فى، مصر وتركيا والشرق األوسط الكبري، ترمجة: شريين فهمي، د.اندية مصط (1)
  https://cutt.us/6e5Ta :2004مارس  30إسالم أون الين، 

: 2013أغسطس  15تركيا تستدعي سفريها يف مصر، الوطن،  (2)
https://cutt.us/Jfj0m 

مصر ختفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا وتطرد سفريها.. وأنقرة ترد ابملثل،  (3)
  https://cutt.us/P7ibl :2013نوفمرب 24الشرق األوسط، 

: 2021مارس  21ما هو لب اخلالف بني مصر وتركيا؟، يب يب سي عريب،  (4)
https://cutt.us/IM3ww  
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مع تلك القطيعة، مثلت التحركات الرتكية هتديًدا لألمن 
محر القومي املصري من أربع جهات، جنواًب عند مداخل البحر األ

ومنطقة احمليط اهلندي من خالل القاعدة الرتكية يف الصومال، وشرقاً 
عرب التواجد العسكري يف مشايل سوراي والعراق، والدعم الرتكي املقدم 
حلركة محاس، ابإلضافة إىل القاعدة الرتكية يف قطر، ومشاال متمثال يف 
حضورها العسكري يف شرق املتوسط، إىل جانب التواجد يف ليبيا 

 . (5)غرابً 
لكن لتكتمل الصورة فالبد من وضعها يف إطارها اإلقليمي، 
فلم يكن أتزم عالقات تركيا اإلقليمية مرتبطًا مبصر فقط، لكن 

 اشديدً  اخلليجية تبايًنا-ابلتوازي مع ذلك شهدت العالقات الرتكية
خالل فرتة األزمة اخلليجية، فكانت قوية مع قطر وجيدة مع 

، ومتوترة مع السعودية )خاصة بعد حادث الكويت وسلطنة عمان
. وقد تشكلت خريطة (6)مقتل خاشفجي( واإلمارات والبحرين

احملاور اإلقليمية كالتايل: مصر مع السعودية واإلمارات والبحرين 
على جانب وتركيا وقطر على جانب آخر، فضال عن احملور 

ن، فإن اإليراين. وفيما تعطي السعودية األولوية للمواجهة مع إيرا
على املواجهة مع تركيا،  -مع دعم سعودي-اإلمارات ومصر تركزان 

يف ظل توافق أولوايهتما حول املواجهة مع حركات اإلسالم 
. فتح مثل هذا املناخ اجملال لتدخل (7)السياسي وداعميهم يف اإلقليم

أطراف خارجية على حنو خيدم مصاحلها، كما اتضح يف ملفات  
 وسط )إسرائيل، فرنسا، اليوانن(.كليبيا وغاز شرق املت

وهو أمر يبدو أنه قد أدركته مصر وتركيا على وجه 
اخلصوص، فيمكن ملصر أن حتقق مكاسب أكرب يف حال املصاحلة 
مع تركيا وفق األولوايت املصرية )سنتطرق لذلك تفصيال(، كذلك 

، أي البلقان والقوقاز ”املناطق الربية القريبة“فإن مصر تقع يف قلب 

                                                           

وسام فؤاد، التقارب املصري الرتكي: احلدود واألبعاد، املعهد املصري للدراسات  (5)
 https://cutt.us/HVAfT :2021مارس  26االسرتاتيجية، 

بعد مصاحلة اخلليج.. هل اختذت العالقات املصرية الرتكية مساراً جديداً؟، اخلليج  (6)
  https://cutt.us/2NzOv :2021مارس  9ن، أونالي

طارق دايب، العالقات املصرية الرتكية: القضااي واإلشكاليات، أضواء للبحوث  (7)
  https://cutt.us/Zrvzz :2020أغسطس  7والدراسات، 

العمق "يف كتابه ” داود أوغلو“لشرق األوسط، اليت اعتربها وا
أهم املناطق اليت جيب على تركيا التواصل والتقارب  (8)"االسرتاتيجي

معها. كما تعترب مصر بوابة لرتكيا إىل القارة اإلفريقية، اليت تشغل 
. وكذلك (9)حيزًا مهًما يف االسرتاتيجية الرتكية على املدى البعيد

غالًبا على عدم الدخول يف مشكالت مع جرياهنا وتتبع حترص مصر 
سياسة السالم واألمن االسرتاتيجيني منذ ما بعد حرب أكتوبر 

، وتفتح جماال للتبادل التجاري والثقايف مع تركيا، حرًصا 1973
 على تقليل األعباء اخلارجية.

من مث، فبالتأكيد إن هذا التغري يف التوجهات مل أيت من 
مثة دوافع خمتلفة داخلية وإقليمية ودولية جعلت أطرافًا  فراغ، وإمنا

عدة تعيد ترتيب حساابهتا وأولوايهتا، على سبيل املثال: اإلدارة 
األمريكية اجلديدة، األوضاع االقتصادية يف ظل كوروان. إن مصر 
وتركيا متثالن قوتني إقليميتني مركزيتني يف الشرق األوسط، مبقوماهتما 

ادية سياسًيا واقتصاداًي وعسكراًي وجغرافًيا وبشراًي. وإمكانياهتما امل
وابلتايل، فإن أي حترك إجيايب أو سليب يف ملف العالقات بينهما من 
شأنه أن يرتب تداعيات تتجاوزمها إىل كامل اإلقليم مبختلف قواه يف 

 . (10)اللحظة الراهنة
لى ب عمن مث يبحث هذا التقرير مسار ومؤشرات التقار 

تائجه نأو  فعهوكذلك دالالته، سواء فيما يتعلق بدوا اجلانبني،
 الكائنة حىت اآلن أو احملتملة فيما بعد.

 
 

 

                                                           

أمحد داود أوغلو، العمق االسرتاتيجي: موقع تركيا ودورها يف  انظر للتفاصيل: (8)
الساحة الدولية، ترمجة: حممد جابر ثلجي وطارق عبد اجلليل، )الدوحة: مركز اجلزيرة 

 (.2010للدراسات والدار العربية للنشر، 
 وسام فؤاد، التقارب املصري الرتكي: احلدود واألبعاد، مرجع سابق. (9)

 ل: ملثااحملاور اإلقليمية وأهداف كل منها، على سبيل انظر حول خريطة ا
فاق املستقبل، مركز آحممود مسري املنري، احملاور اإلقليمية يف املنطقة: إدارة الصراع... 

: 2017أفق املستقبل للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، الكويت، أكتوبر 
https://cutt.us/hDwGL  

 طارق دايب، العالقات املصرية الرتكية: القضااي واإلشكاليات، مرجع سابق.  (10)

https://cutt.us/2NzOv
https://cutt.us/Zrvzz
https://cutt.us/hDwGL
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 مظاهر التقارب املصري الرتكي: -أوال

إن األمر ليس وليد اليوم، وإمنا كان هناك بعض اإلشارات 
وإن مل تكن ابلقوة ذاهتا؛ حيث صدرت عن عدد  2014منذ عام 

صرحيات تصب يف خانة الرغبة يف تصحيح من املسؤولني األتراك ت
العالقة مع القاهرة إدراًكا لسلبيات القطيعة وأمهية الدور املصري. 
على سبيل املثال كان انئب رئيس الوزراء السابق بولند أرينتش قد 
أكد ضرورة حتسني العالقات مع دول اخلليج على قاعدة أن 

مل مع األمر الواقع يف الطرفني حيتاج كل منهما إىل اآلخر، وإىل التعا
مصر. كما أشار وزير اخلارجية حينها مولود جاويش أوغلو إىل رغبة 
تركيا )ومصر( يف حتسني العالقات، كاشًفا عن مبادرات طرح فيها  
كل طرف مطالبه، لكن أرينتش اشرتط أن تكون مصر البادئة 

 .(11)ابخلطوة األوىل حنو أنقرة
ر برائسة حسن علي وفد تركي رفيع مصزار  2016ويف عام 

تشلك انئب وزير الصناعة وضم مخسة من كبار املسئولني األتراك، 
يف زايرة استغرقت يومني، كانت هي األوىل منذ تدهور العالقات 

؛ وذلك للمشاركة يف فعاليات الدورة اخلامسة ملؤمتر 2013عام 
وزراء الصناعة والتجارة للدول األعضاء مبنظمة الدول اإلسالمية 

 .(12)ين الناميةالثما
جتلت  عدة مؤشرات 2020أما مؤخرًا، فقد برز خالل عام 

ذات  ، بداية من مواقف2021بشكل واضح خالل العام احلايل 
بة مع ملرحاات داللة يف اجتاه التقارب لدى الطرفني، وحىت التصرحي

 التحتفظات )خاصة من اجلانب املصري(، وصوال إىل االتصا
 القات الثنائية.الدبلوماسية الستعادة الع

 :املواقف والسياسات 

توقيع اتفاق لرتسيم احلدود البحرية مع إسرائيل  تركيارفضت 
اليت كانت ستؤدي عملًيا إللغاء اتفاقية ترسيم احلدود املصرية مع 

                                                           

املصري: األسباب والعوائق، مركز اجلزيرة -د.سعيد احلاج، التقارب الرتكي (11)
  https://cutt.us/SUS53: 2015يناير  10للدراسات، 

 11ي يُغادر القاهرة بعد مشاركته يف مؤمتر ابلقاهرة، بوابة األهرام، وفد تركى رمس (12)
  https://cutt.us/hgwcK : 2016مايو 

اليوانن واإلضرار مبصاحل مصر النفطية يف شرق املتوسط، وخباصة 
ن املفرتض أن ؛ وهي اخلطوة اليت كان م28املنطقة شرق خط طول 

تكمل هبا إسرائيل االتفاق مع كل من قربص واليوانن خبصوص خط 
أانبيب "ميد إيست" الذي مت فيه جتاهل مصر ومصاحلها؛ ما دفع 

 إسرائيل لوقف بناء منشآت كانت قد دشنتها خلدمة هذا اخلط.
–خط سرت"أيًضا، احرتمت تركيا لفرتة إعالن مصر اعتبار 

ا القومي، وإن كانت حدثت مواجهة يف خطًا أمحر ألمنه "اجلفرة
اجلفرة -، واخرتق اجلانب املوايل لرتكيا خط سرت2020ديسمرب 

 .(13)مرتني
وعلى جانب آخر، عرضت تركيا تقدمي الدعم ملصر يف أكثر 
من موقف، على سبيل املثال: فقد أعلنت أنقرة على لسان وزير 

ساعدة إلعادة النقل، عادل قره إمساعيل أوغلو، استعدادها تقدمي امل
اجلاحنة بقناة ” إيفر جيفن“تعومي سفينة احلاوايت العمالقة 

السويس. وقد كرر الوزير الرتكي عرضه ملصر مرتني، حيث قال إن 
، اليت وصفها أبهنا ”نينه خاتون“بالده مستعدة إلرسال سفينة 

أقوى سفينة استجابة للحاالت الطارئة وال مثيل هلا يف األسطول 
 .(14)الرتكي

أعلن املبعوث الشخصي للرئيس الرتكي إىل العراق،  ايضً أ
فيصل إيروغلو، أن إبمكان بالده القيام بوساطة يف أزمة ملف سد 
النهضة. لكنه أكد أن "القيام بوساطة يف أزمة ملف سد النهضة 
شريطة عدم تدخل الدول الغربية ألن ذلك قد يقود إىل عدم 

تقنية ولدى بالده الكثري املصاحلة". واتبع أن "سد النهضة قضية 
 .(15)من اخلرباء الذين ميكنهم املساعدة يف حلها"

                                                           

 وسام فؤاد، التقارب املصري الرتكي: احلدود واألبعاد، مرجع سابق.  (13)
واجلفرة؟ سكاي نيوز  بعد أتكيد السيسي على أهنما خط أمحر... ما أمهية سرت

  https://cutt.us/8AIbQ: 2020يونيو  21عربية، 
، املسار 2021أبريل  -عبد الرمحن حممد )حمرر(، أحوال تركية، مارس (14)

  https://cutt.us/ep7Gpللدراسات اإلنسانية: 
مارس  12كيا تعلن إمكانية التوسط حلل أزمة سد النهضة، يت أر يت العربية، تر  (15)

2021 :https://cutt.us/cTQks  

https://cutt.us/SUS53
https://cutt.us/hgwcK
https://cutt.us/8AIbQ
https://cutt.us/ep7Gp
https://cutt.us/cTQks
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أعلنت مصر  2021في فرباير ف ،اجلانب املصري أما على
عن جولة استكشاف جديدة للنفط والغاز يف شرق املتوسط، وكان 
املثري لالنتباه أهنا أخذت يف االعتبار إحداثيات اجلرف القاري كما 

بني تركيا وليبيا، واملسجلة لدى  2019ا التفاقية أعلنته أنقرة وفقً 
، وهكذا فهمت أنقرة اخلطوة املصرية  2020األمم املتحدة أكتوبر 

 . (16)كرسالة إجيابية

 :التصرحيات 

تواترت تصرحيات مبثابة مؤشرات تشري  2020بدايًة من عام 
يف عودة العالقات مع مصر )خاصة على ضوء  اجلانب الرتكيلرغبة 

السابق تناوهلا(، من بوابة التعاون يف ملف شرق املتوسط. املواقف 
وقد أعلنت تركيا عن هذه الرغبة يف حمطتني زمنيتني، األوىل يناير 

، من خالل ايسني أقطاي مستشار الرئيس الرتكي، والثانية 2020
 .(17)2020يونيو 

، غازل أردوغان مصر مشريًا إىل أن 2020مث يف سبتمرب 
ممكن، وأنه يف حالة وجود مساحة مشرتكة احلوار مع القاهرة 

للتفاهم بينهما خبصوص ليبيا وشرق املتوسط، فإن تركيا ال بد أن 
تنظر إىل هذا األمر على حنٍو إجيايب، ُمضيًفا أنه توجد اتصاالت غري 
علنية بني البلدين )حيث بدأت االتصاالت على مستوى أمين 

وزير الدفاع الرتكي أن  واستخبارايت(. ويف لفتة إجيابية أيًضا، أكد
"مصر مل تتجاوز قواعد القانون الدويل يف اتفاقيات ترسيم حدودها 

ديسمرب، صرَّح وزير اخلارجية  27البحرية مع اليوانن وقربص". ويف 
الرتكي مولود جاويش أوغلو أبن "هناك اتصاالت بني البلدين على 

ذلك  .(18)مستوى أجهزة املخابرات لتحسني العالقات الثنائية"
، حيث أكد جاويش أوغلو على 2021مارس 3 وصوال إىل

                                                           

 14ماذا وراء املغازلة الدبلوماسية بني مصر وتركيا؟ )ترمجات(، اخلليج اجلديد،  (16)
  https://cutt.us/RjPBI: 2021مارس 

 طارق دايب، العالقات املصرية الرتكية: القضااي واإلشكاليات، مرجع سابق.  (17)
 20د.علي الدين هالل، اجلديد يف العالقات املصرية الرتكية، العني اإلخبارية،  (18)

  https://cutt.us/76vot: 2021مارس 

املصاحل املشرتكة بني تركيا ومصر، مشريًا إىل استعداد تركيا للتفاوض 
 .(19)والتوقيع على اتفاقية االختصاص البحري مع القاهرة

، كان لوزير الدفاع الرتكي خلوصي 2021مارس  6مث يف 
لف املصري، حيث مثن أكار تصرحيات مهمة أيًضا تناول فيها امل

" البحرية 2021خالل إشرافه على مناورات "الوطن األزرق 
ابلبحرين: املتوسط وإجية، احرتام القاهرة حلدود اجلرف القاري 
الرتكي الذي اعترب أنه يصب يف مصلحة حقوق ومصاحل الشعب 
املصري. كما أكد أكار أن تركيا ومصر لديهما قيم اترخيية وثقافية 

تفعيلها سيحدث تطورات خمتلفة يف األايم املقبلة.  مشرتكة، وأن
وأعرب وزير الدفاع الرتكي عن اعتقاده إبمكانية إبرام اتفاقية أو 
مذكرة تفاهم مع مصر يف الفرتة املقبلة، مبا يتماشى مع اتفاق 

 .(20)الصالحية البحرية املربم مع ليبيا، املسجل لدى األمم املتحدة
موجًة أوسع من  2021س شهد األسبوع الثاين من مار 

التصرحيات الرتكية التصاحلية مع مصر؛ إذ صرَّح املتحدث ابسم 
، إأن 2021مارس  8الرائسة إبراهيم كالن، لشبكة بلومربغ يف 

"مصر قلب وعقل العامل العريب، ولديها دور مهم يف املنطقة"؛ ورأى  
ميكن فتح صفحة جديدة يف عالقاتنا مع مصر ودول "كالن أنه 

. وأكد "ج األخرى للمساعدة يف السالم واالستقرار اإلقليمينياخللي
ابلتحدث مع مصر حول القضااي البحرية يف شرق "أن تركيا مهتمة 

املتوسط، ابإلضافة إىل قضااي أخرى يف ليبيا وعملية السالم والقضية 
. وتعليًقا على تصرحيات متحدث الرائسة الرتكية، (21)"الفلسطينية

ن "من ميشي إلينا خطوة منشي إليه خطوتني"، قال ايسني أقطاي إ
عريب" الرتكية الرمسية أن  TRTوأضاف يف تصرحيات لقناة "

حديث "كالن" جاء بعد بياانت وفعاليات من جانب مصر تؤكد 
أهنا حترتم، يف أنشطتها للتنقيب عن الطاقة بشرق املتوسط، الرتسيم 

                                                           

املصرية: تصرحيات وردود أفعال، املعهد املصري للدراسات -املصاحلة الرتكية  (19)
  https://cutt.us/noiA1: 2021مارس  17السياسية واالسرتاتيجية، 

"أكار" يثمن احرتام مصر اجلرف القاري الرتكي يف املتوسط، وكالة أنباء  (20)
  https://cutt.us/ZzFrV :2021مارس  6األانضول، 

 املصاحلة الرتكية ـ املصرية: تصرحيات وردود أفعال، مرجع سابق. (21)

https://cutt.us/RjPBI
https://cutt.us/76vot
https://cutt.us/noiA1
https://cutt.us/ZzFrV
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لعدالة . كما أكد عمر جليك املتحدث ابسم حزب ا(22)الرتكي
"على الروابط القوية بني القاهرة  2021مارس  9والتنمية احلاكم يف 

وأنقرة"، وقال أيًضا إنه "وبدون الشراكة مع مصر ال ميكن كتابة 
 .(23)اتريخ املنطقة"، على حنو يدرك حمورية العالقات مع مصر

يف هذا اإلطار جاءت تصرحيات الرئيس الرتكي أردوغان 
 12؛ إذ صرح خالل مؤمتر صحفي يف (24)مؤكدة هلذه التوجهات

، أبن تعاون تركيا مع مصر يف اجملال االقتصادي 2021مارس 
والدبلوماسي واملخابرايت متواصل وال توجد أي مشكلة يف ذلك، 
وأضاف: "نريد استمرار اللقاءات الدبلوماسية مع مصر ونسعى 
لتطويرها، وعالقاتنا معها جيدة". وقال الرئيس الرتكي إن 

صاالت مع مصر "ليست على أعلى مستوى، لكنها عند االت
املستوى التايل له مباشرة"، واتبع: "حيدوان األمل يف أن نتمكن من 

. ومن ضمن تصرحيات (25)مواصلة هذه العملية مع مصر بقوة أكرب"
أردوغان أيًضا أن العالقات بني الشعبني املصري والرتكي أقوى من 

 .(26)ليوانينمثيالهتا بني الشعبني املصري وا
، كشف وزير 2021مارس  12ويف اليوم ذاته املوافق 

اخلارجية الرتكي مولود جاويش أوغلو أيضًا عن بدء االتصاالت 
الدبلوماسية بني بالده ومصر هبدف إعادة العالقات بني البلدين إىل 
طبيعتها دون طرح أي شروط مسبقة. وأضاف: "لكن ليس من 

ن بني ليلة وضحاها، يف ظل انقطاع السهل التحرك وكأن شيئا مل يك
العالقات ألعوام طويلة" )لكن األمر مع مصر كان خمتلًفا حيث 
حتدثت القاهرة عن شروط حمددة تتعلق أبولوايت أمنها القومي 

. ولفت جاويش أوغلو أنه سبق أن التقى (27)سنأيت إليها فيما بعد(
                                                           

تركيا: مستعدون لفتح صفحة جديدة مع مصر ودول اخلليج "ومن ميشى لنا  (22)
: 2021مارس  8خطوة منشي له خطوتني"، سي إن إن العربية، 

https://cutt.us/V9jgV  
ملاذا تباينت التفسريات خلطوات تركيا ابلتقارب مع مصر؟، يب يب سي عريب،  (23)

  https://cutt.us/5JEIJ: 2021مارس  21
 رية الرتكية، مرجع سابق.د.علي الدين هالل، اجلديد يف العالقات املص (24)
 املصاحلة الرتكية ـ املصرية: تصرحيات وردود أفعال، مرجع سابق. (25)
 د.علي الدين هالل، اجلديد يف العالقات املصرية الرتكية، مرجع سابق.  (26)
 املصاحلة الرتكية ـ املصرية: تصرحيات وردود أفعال، مرجع سابق. (27)

ات مع نظريه املصري سامح شكري، خالل مشاركتهما يف اجتماع
 .(28)دولية، على سبيل املثال لقائهما يف نيويورك قبل عامني

 الرد املصري:

مل تعكس التصرحيات الرمسية املصرية رفًضا للتقارب مع تركيا؛ 
لكنها جاءت ُمقتضبة ومتحفظة، خاصة يف بداية األمر. فذكر بيان 

أن "هنج تركيا يفتقد إىل  2020لوزارة اخلارجية يف سبتمرب 
. وأشار وزير اخلارجية املصري يف كلمة له يف جملس (29)املصداقية"
إىل أن "الوضع السياسي احلايل يرجع  2021مارس  14النواب يف 

وتعليًقا على تصرحيات أردوغان إىل معارضة اإلدارة الرتكية ملصر". 
أن تعاون تركيا مع مصر يف جماالت االقتصاد والدبلوماسية 

شكلة، صرح سامح شكري واالستخبارات مستمر، وال توجد به م
أن "املواقف السلبية للساسة األتراك ال تعكس العالقة بني الشعبني 

. وأوضح شكري أنه إذا وجدت مصر تغيريًا يف (30)املصري والرتكي"
السياسة الرتكية، وعدم تدخل يف الشؤون الداخلية وانتهاج 
 سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة املصرية، فقد تكون هذه أرضية

ومنطلًقا للعالقات الطبيعية بني البلدين؛ واعترب أن "األقوال الصادرة 
عن الساسة يف أنقرة بشأن فتح قنوات حوار مع القاهرة ال تكفي، 

 .(31)بل ال بد أن تقرتن أبفعال"
لكن مع مرور الوقت بدت تصرحيات وزير اخلارجية املصري 

لى ضرورة أكثر انفتاًحا مع استمرار التأكيد ع 2021يف أبريل 
األرضية املالئمة للتقارب، فقد أكد شكري أن القاهرة "حريصة 
على إقامة عالقات وخلق حوار مع تركيا يصّب يف مصلحة 
البلدين"، وأوضح أّن "التصرحيات واللفتات الرتكية األخرية موضع 

                                                           

 املرجع السابق. (28)
ن هالل، اجلديد يف العالقات املصرية الرتكية، العني اإلخبارية، د. علي الدي (29)

 مرجع سابق. 
 املرجع السابق.  (30)
بعد ثبات املوقف املصري.. الرئيس الرتكي يواصل التودد للقاهرة، سكاي نيوز  (31)

 https://cutt.us/IBbtj :2021مارس  17عربية، 
: 2021مارس  15ن شروطها لقبول املصاحلة مع تركيا، زمان العربية، مصر تعل

https://cutt.us/wc1YF  

https://cutt.us/V9jgV
https://cutt.us/5JEIJ
https://cutt.us/IBbtj
https://cutt.us/wc1YF
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تقدير، ويوجد اهتمام أبن حيدث انتقال من مرحلة املؤشرات 
ي الذي حيدد إطار العالقة وكيفية السياسية واالنفتاح السياس

إدارهتا"، متوقًعا أن تتم صياغة ذلك يف إطار مشاورات سياسية، 
 .(32)"حني تتوافر أرضية لذلك"

أيًضا كان األمر حمل تصرحيات لبعض نواب الربملان املصري 
الذين حتدثوا كذلك عن شروط معينة لعودة العالقات؛ على سبيل 

كري بتصرحيات جاء فيها: "أظن أن املثال أدىل النائب مصطفى ب
فصول املؤامرة الرتكية جتلت بشكل واضح يف ليبيا وسوراي والعراق 
وهو ما يؤكد أن املطامع الرتكية لن تقف عند حد"، وأضاف: 
"لذلك فمن وجهة نظري، قبل أن تطالب تركيا بعودة العالقات مع 

ألرض مصر، عليها أوال أن تثبت حسن نيتها خبطوات عملية على ا
بتسليم مجيع العناصر املطلوبة قضائيا يف مصر على ذمة قضااي 

 .(33)عنف وإرهاب، وكثري منهم صدرت حبقه أحكام جنائية"
ويتلخص جممل التصرحيات املصرية يف أن مصر اشرتطت 
لعودة العالقات بعض األمور منها: سحب القوات الرتكية من ليبيا، 

بث من تركيا، تسليم املطلوبني إغالق قنوات املعارضة املصرية اليت ت
من قيادات مجاعة اإلخوان، التوقف عن انتهاك السيادة اإلقليمية 
لكل من العراق وسوراي، والتوقف عن انتهاك السيادة البحرية لكل 

 .(34)من قربص واليوانن

 :االتصاالت الدبلوماسية 

على مستوى أمين  -كما سلف البيان–بدأ التواصل 
أعلنت وزارة  2021ل ليبيا، لكن يف أبريل واستخبارايت خاصة حو 

اخلارجية الرتكية أن وزيري خارجية تركيا ومصر حتداث هاتفًيا يف أول 
اتصال مباشر بينهما منذ أن بدأت تركيا العمل على حتسني 

                                                           

استجابة لدعوة من القاهرة.. وفد تركي يزور مصر مطلع مايو، التليفزيون  (32)
  https://cutt.us/0wNYa:2021أبريل  15العريب، 

كيف ينظر املصريون إىل تصرحيات أردوغان حول التصاحل مع مصر؟، روسيا   (33)
  https://cutt.us/MoJs4 :2021مارس  12اليوم، 

براءة احلمدو، مصر وتركيا: بني التصرحيات املتبادلة وآفاق العالقات، املعهد  (34)
: 2021مارس  22للدراسات االسرتاتيجية، املصري 

https://cutt.us/CUTU9  

العالقات املتوترة بني البلدين. وأضافت الوزارة أن الوزيرين تبادال 
 .(35)التهاين مبناسبة قرب حلول شهر رمضان

أيًضا ُيشار إىل أنه قد أجرى رئيس الربملان الرتكي مصطفى 
 2021شنطوب اتصاال بنظريه املصري )حنفي اجلبايل( يف مارس 

، ويُعترب البعض أن هذا (36)لتعزيته يف حادث قطاري سوهاج"
االتصال جاء على خلفية إشادة رئيس الوزراء املصري الدكتور 

-Dعة الثماين اإلسالمية )مصطفى مدبويل بقيادة تركيا جملمو 
كذلك قّدم حزب العدالة والتنمية احلاكم يف تركيا، مشروع   .(37)(8

قانون للربملان الرتكي من أجل تشكيل جلنة للصداقة الربملانية مع 
مذكرة  2021أبريل  28. وابلفعل فقد أقر الربملان يف (38)مصر

ي، يف أول حول تشكيل جلنة صداقة برملانية مع نظرييه اللييب واملصر 
 .(39)خطوة تشريعية على طريق التقارب مع مصر وليبيا

لكن يف هذه األثناء علقت مصر طلب أنقرة لعقد اجتماع 
موسع يف القاهرة قبل هناية أبريل؛ بسبب ما اعتربته تباطؤا تركياا يف 
سحب املرتزقة من ليبيا، وأوضحت القاهرة أن ذلك جاء حلني تنفيذ 

رب وقت ممكن، ومن بينها ضرورة اإلسراع املطالب املصرية يف أق
إبجراءات ضد قنوات اإلخوان اإلعالمية. يف املقابل طلبت أنقرة 
مزيًدا من الوقت لسحب مستشاريها العسكريني وعناصرها من 
ليبيا؛ وقد بدا أبن هذا اخلالف يدور حول سرعة تنفيذ اإلجراءات؛ 

ت بعض اخلطوات . إال أن تركيا اختذ(40)أي مل يكن خالفًا جوهرايً 

                                                           

 10أول اتصال بني وزيري خارجية تركيا ومصر منذ سنوات، دويتشه فيليه،  (35)
  https://cutt.us/kiIID: 2021أبريل 

: 2021مارس  27مصر يف احلادث األليم، زمان العربية، تركيا تعزي  (36)
https://cutt.us/g7GvY  

أبريل  11هل بدأت العالقات املصرية الرتكية يف التعايف؟، النهار العريب،  (37)
2021 :https://cutt.us/Z0V45  

العالقات الرتكية املصرية.. أنقرة تقرتح تشكيل "جلنة صداقة برملانية"، التليفزيون  (38)
  https://cutt.us/nwgjD :2021أبريل  22العريب، 

أبريل  29الربملان الرتكي يصدر قرارًا جديًدا بشأن مصر وليبيا، زمان عريب،  (39)
2021 :https://cutt.us/xxEgz  

 9مصر تعلق حماداثت تطبيع العالقات مع تركيا حىت إشعار آخر، روسيا اليوم،  (40)
  https://cutt.us/ng1WQ: 2021أبريل 

https://cutt.us/0wNYa
https://cutt.us/MoJs4
https://cutt.us/CUTU9
https://cutt.us/kiIID
https://cutt.us/g7GvY
https://cutt.us/Z0V45
https://cutt.us/nwgjD
https://cutt.us/xxEgz
https://cutt.us/ng1WQ
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املطمئنة ملصر على الصعيد اللييب )نتطرق إليها الحًقا(؛ ومن مث 
أعلن وزير اخلارجية الرتكي جاويش أوغلو أن عالقات بالده مع 
مصر دخلت مرحلة جديدة، وأنه قد تكون هناك زايرات ومباحثات 
متبادلة يف هذا اإلطار، وأن هناك اجتماًعا تركًيا مصراًي مرتقًبا على 

، وأن بالده سرتسل وفًدا (41)ستوى مساعدي وزيري اخلارجيةم
ملناقشة  2021بقيادة انئب وزير اخلارجية إىل مصر مطلع مايو 

"تطبيع" العالقات بني البلدين اليت بدأت تتحسن بعد سنوات من 
التوتر. وأشار إىل أن اجتماًعا سيجمُعه بوزير اخلارجية املصري بعد 

 2021مايو  3ل زار وفد تركي مصر يف . وابلفع(42)تلك احملاداثت
برائسة انئب وزير اخلارجية يف إطار مباحثات استعادة 

 . واستمرت "املباحثات االستكشافية" يومني،(43)العالقات
صفتها تركيا ومصر يف بيان مشرتك بـ"الصرحية واملعمقة"؛ حيث وو 

 تطرقت إىل القضااي الثنائية، فضال عن عدد من القضااي اإلقليمية،
والعراق، وضرورة حتقيق السالم  ال سيما الوضع يف ليبيا وسوراي

 .(44)"واألمن يف منطقة شرق املتوسط
علق انئب الرئيس الرتكي فؤاد أقطاي أبن التطورات األخرية 
املتعلقة ابلعالقة مع مصر تشري إىل أنه رغم التوترات من فرتة 

ق ألخرى، إال أنه من مصلحة البلدين التحرك مًعا وتنسي
. وحتدث أردوغان عقب احملاداثت عن مسارات (45)خطواهتما

جديدة يف التقارب مع مصر قائال "بدأ مسار جديد. يف البداية 

                                                           

كاي نيوز تركيا: مرحلة جديدة من العالقات مع مصر.. ولقاء مرتقب، س (41)
  https://cutt.us/I7twz: 2021أبريل  11العربية، 

 استجابة لدعوة من القاهرة.. وفد تركي يزور مصر مطلع مايو، مرجع سابق.  (42)
 3سنوات، زمان العربية،  8وصول أول وفد دبلوماسي من تركيا إىل مصر بعد  (43)

  https://cutt.us/PRUDK:2021مايو 
ما أتثري التقارب املصري الرتكي على مسار األزمة الليبية؟، سكاي نيوز عربية،  (44)
  https://cutt.us/GY1oX: 2021مايو  7
 6معاً، يت أر يت عربية، انئب الرئيس الرتكي: من مصلحة تركيا ومصر التحرك  (45)

  https://cutt.us/Ujf6k: 2021مايو 

أجرت أجهزة االستخبارات حماداثت ومن مث وزارات اخلارجية، 
 .(46)سنواصل هذا املسار ونوسعه"

 دوافع التقارب لدى الدولتني: -اثنًيا

بلدين للتقارب أكثر من أي هناك سياقات راهنة تدفع ال
وقت مضى، فأنقرة تعاين ضغوط أوروبية، ومشكالت يف العالقات 
مع الوالايت املتحدة. ومن انحية أخرى تواجه مصر انتقادات 
وضغوطا من قبل واشنطن أيًضا يف ملف حقوق اإلنسان، فضال 
عن "أزمة سد النهضة". هذا إضافة إىل التحدايت اإلقليمية مع 

أتثري هذه التحدايت على اجلانبني، ومن بينها: توغل  تفاوت درجة
طهران ابملنطقة، خاصة يف اليمن والعراق وسوراي ولبنان، ما يفرض 
توافًقا مصراًي سعوداًي تركًيا ابعتبار أن هذه الدول متثل القوى السنية 

. ومن مث جلأت الدولتان إلعادة ترتيب (47)الرئيسية ابملنطقة"
  عالقاهتما اخلارجية.

حتاول إعادة ترتيب عالقاهتا مع الدول العربية،  فأنقرة
، فضال عن اخلليج السيما عقب املصاحلة (48)خصوصًا مصر

، 2021اخلليجية اليت جرت يف السعودية، يف قمة العال يناير 
كما أن املوقف الرتكي الراهن يندرج .  (49)وأعلن أردوغان ترحيبه هبا

فيف حدة التوترات مع عدد ضمن مسار بدأته أنقرة منذ فرتة لتخ
من الدول العربية واألوروبية، ال سيما مع جميء إدارة جو ابيدن اليت 

ليعود أردوغان إىل سياسة  .(50)ال ختفي حتفظاهتا على هنج أردوغان
'صفر مشاكل' مع اجلريان جمدًدا اليت كانت األرضية الصلبة للقوة 

                                                           

خلوصي أكار: العالقات الرتكية املصرية ستصل مستوايت رفيعة قريًبا، وكالة  (46)
 https://cutt.us/ufYh3 :2021مايو  8أنباء األانضول، 

 ة يف التعايف؟، مرجع سابق. هل بدأت العالقات املصرية الرتكي (47)
العالقات املصرية الرتكية: صحف عربية تتساءل عن أسباب "بوادر التقارب  (48)

: 2021مارس  21التكتيكي" بني القاهرة وأنقرة، يب يب سي عريب، 
https://cutt.us/aRSwd  

قات املصرية الرتكية مسارًا جديداً؟، بعد مصاحلة اخلليج.. هل اختذت العال (49)
  مرجع سابق.

صحف  -شرق املتوسط: هل الغاز هو احملرك وراء "الغزل" الرتكي ملصر؟  (50)
  https://cutt.us/WI8DU: 2021مارس  11عربية، يب يب سي عريب، 

https://cutt.us/I7twz
https://cutt.us/PRUDK
https://cutt.us/GY1oX
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لدول العشرين االقتصادية اليت نقلت أنقرة إىل عضوية منظومة ا
 .(51)األقوى عامليا وبصورة 'ُمنّقحة'"

وبرغم منطقية تنافسها مع تركيا يف بعض مصر كما أن 
امللفات، خاصًة ابلنظر لوزهنما اإلقليميني، إال أن ذلك جيب أن 
يكون مبنأى عن املعارك الصفرية املمتدة لكل اإلقليم، اليت ال تتالءم 

ا شيئا. لذلك اعتمدت مصر مع مصاحل مصر ومكانتها ومل جتن منه
اسرتاتيجية أكثر مرونة؛ حبيث تتنافس مع تركيا حينما يفرض الواقع 

 .(52)ذلك، وتتعاون معها حينما متلي املصاحل
از تا غسألمواألهم أنه حىت امللفات اخلالفية، وحتديًدا 
ي أن لرتكوا املتوسط والوضع يف ليبيا قد وجد الطرفان املصري

ا هلم دوىأكثر ج -يف أقل التقدير-اهم التقارب أو حىت التف
لعوامل ابرز ال أوفيما يلي نتناول تفصيوأقل تكلفة من املواجهات. 
 الدافعة للتقارب على اجلانبني:

 :)اإلدارة األمريكية اجلديدة )جو ابيدن 

كان وصول الرئيس جو ابيدن حتديًدا،  الرتكي على اجلانب 
القات ودية معه أمرًا للبيت األبيض، والذي ال حيظى أردوغان بع

فقد وصف ابيدن خالل محلته االنتخابية الرئيس الرتكي ، (53)فارقًا
ستبد"، واعترب وزير اخلارجية األمريكي أن تركيا طرف 

ُ
"ابحلاكم امل

"غري موثوق به"، كما أدانت وزارة اخلارجية ما وصفته ابنتهاكات 
انعكس يف األمر الذي . (54)ُحكم القانون وحقوق اإلنسان يف تركيا

 .(55)إابدة مجاعية لألرمن 1915املوقف من اعتبار ما جرى يف 
كما عرب مسؤولون يف اإلدارة األمريكية خالل الفرتة املاضية عن 
متسك اإلدارة اجلديدة مبوقفها الرافض إزاء امتالك تركيا ملنظومة 

                                                           

 املرجع السابق. (51)
 املصرية الرتكية: القضااي واإلشكاليات، مرجع سابق. طارق دايب، العالقات  (52)
انظر: نتائج االنتخاابت األمريكية: هل تتدهور العالقة بني تركيا والوالايت  (53)

: 2020نوفمرب  12املتحدة يف ظل إدارة جو ابيدن؟، يب يب سي عريب، 
https://cutt.us/0bO9P  

 لي الدين هالل، اجلديد يف العالقات املصرية الرتكية، مرجع سابق. د.ع (54)
االعرتاف إبابدة األرمن.. ماذا يعين قرار ابيدن التارخيي؟، سكاي نيوز عربية،  (55)

  https://cutt.us/ABshE: 2021أبريل  24

(، حيث شدد مستشار األمن 400-الدفاع اجلوي الروسية )إس
، خالل مباحثاته مع ”جاك سوليفان“ريكي األمن القومي األم

على رفض ” إبراهيم كالن“املتحدث الرمسي ابسم الرائسة الرتكية 
. كذلك فإن تصاعد (56)أمريكا حلصول تركيا علي هذه الصفقة

وتوتر العالقات بني واشطن ودول مشال األطلسي من انحية وتركيا 
انن وقربص، من انحية أخرى )خاصة يف ظل توتر عالقتها جتاه اليو 

وكذلك أزمة انغورين   واخلالف بشأن األزمة السورية والليبية،
( جعل تركيا تفكر مرة أخرى يف هتدئة سياستها (57)كاراابخ

اخلارجية مع دول اجلوار ختوفاً من حالة العزلة اليت قد تفرضها عليها 
الوالايت املتحدة وحلف مشال األطلسي، ويف هذا السياق أتيت 

 .(58)إلصالح عالقتها مع مصر مرة أخرى حماوالت أنقرة
ففي الوقت الذي يربطها حتالف اسرتاتيجي  ملصر،وابلنسبة 

مع الوالايت املتحدة، فإهنا حتاول تنويع روابطها اخلارجية، مع روسيا 
والصني. وهو ما ميكن تلمسه يف صفقات السالح بني مصر 

عهد ترامب وروسيا، للدرجة اليت دفعت وزير اخلارجية األمريكي يف 
لتهديد النظام املصري أنه يف حال شراء طائرات السوخوي الروسية، 

. كما أن مصر مل جتد (59)فستفرض بالده عليها عقوابت شديدة
 دعًما أمريكًيا يف ملف سد النهضة.

 :ملف غاز شرق املتوسط  

؛ ألنه للجانب الرتكييعد هذا امللف األكثرح خطورة ابلنسبة 
ن الغاز الطبيعي واهليدروكربوانت خاصة هبا يتعلق بثروات هائلة م

مليار  45ابلنظر للحمل الكبري الذي متثله وارداهتا من الطاقة )حنو 
(، وتتداخل فيه أطراف على خالف 2018دوالر أمريكي يف عام 

                                                           

وق عيسى، التقارب املصري الرتكي عصام عبد املنعم، عبد هللا السيد، شر  (56)
: 2021أبريل  8وانعكاسه على القضااي اإلقليمية، املركز الدميقراطي العريب، 

https://cutt.us/9fd05  
 بعد ثبات املوقف املصري.. الرئيس الرتكي يواصل التودد للقاهرة، مرجع سابق. (57)
نعم، عبد هللا السيد، شروق عيسى، التقارب املصري الرتكي عصام عبد امل (58)

 وانعكاسه علي القضااي اإلقليمية، مرجع سابق.
 طارق دايب، العالقات املصرية الرتكية: القضااي واإلشكاليات، مرجع سابق.  (59)

https://cutt.us/0bO9P
https://cutt.us/ABshE
https://cutt.us/9fd05
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؛ ما (60)اترخيي مع تركيا، تتمثل بشكل أساس يف اليوانن وقربص
نع مشاركتها يف تكتل جيعل من حتييد مصر هدفا يف هذا اإلطار، وم

 .(61)ضدها
وقد مهدت العالقات املتباينة على املستوى اإلقليمي الطريق 
أمام اليوانن ومصر للعمل املشرتك يف شرق املتوسط، مبا يتماشى مع 
اتفاقية ترسيم حدود املنطقة االقتصادية املوقعة بني القاهرة واإلدارة 

ا ثنائًيا لرتسيم فوقعت مصر اتفاقً . 2003القربصية الرومية عام 
، ُعرف بـ"االتفاقية اإلطارية 2013احلدود مع قربص يف ديسمرب 

لتنمية اخلزاانت احلاملة للهيدروكربون". وصدقت مصر عليها الحًقا 
. وقد أعلنت تركيا عدم اعرتافها هبذا (62)2014يف سبتمرب 

االتفاق؛ إذ اعتربته يقلص احلدود البحرية الرتكية يف مناطق حقول 
از لصاحل قربص، يف حني ردت مصر أبنه "واحد من حقوق الغ

 . (63)مصر السيادية يف املنطقة"
، أعلن وزير اخلارجية الرتكي مولود 2018مث يف فرباير 

جاويش أوغلو أن بالده ختطط للتنقيب عن الغاز يف شرق البحر 
املتوسط. لنجد أنه بعد حوايل عام من هذه التصرحيات، يف يناير 

)مصر، عن "منتدى غاز شرق املتوسط" الذي يضم  ، أُعلن2019
هبدف واليوانن، وقربص، وإيطاليا، واألردن، وفلسطني، وإسرائيل( 

خلق سوق إقليمي للغاز ودعم التعاون االقتصادي وجهود ترسيم 
ورأت تركيا يف إنشاء هذه املنظمة . (64)احلدود بني الدول األعضاء

احلكومة الرتكية الحقا يف  حماولة لعزهلا عن ثروات املنطقة، وردت
إبعالن حترك السفينة "فاتح" اليت قامت أبعمال  2019مايو 

، (65)التنقيب عن الغاز يف منطقة كارابز شرقي البحر املتوسط
 واعتربت مصر أن هذه التحركات هتدد أمن املنطقة وسالمتها. 

                                                           

 ما هو لب اخلالف بني مصر وتركيا؟، مرجع سابق. (60)
 احلدود واألبعاد، مرجع سابق. وسام فؤاد، التقارب املصري الرتكي: (61)
 ما هو لب اخلالف بني مصر وتركيا؟، مرجع سابق. (62)
 املرجع السابق. (63)
، عدانن عبد الرزاق، دالالت إقصاء تركيا عن منتدى غاز شرق املتوسط (64)

  https://cutt.us/E5Xv2: 2019يناير  23العريب، 
، وايفوز وأوروك.. أذرع تركيا البحرية للتنقيب عن الغاز يف شرق املتوسطفاتح  (65)

  https://cutt.us/5n2Ro :2020يناير  16صدى البلد، 

، وقعت مصر اتفاقا ثنائًيا جديًدا 2020ويف أغسطس 
حرية مع اليوانن، وصدق عليه الرئيس املصري يف لرتسيم احلدود الب

أكتوبر من العام نفسه، وحيدد االتفاق املناطق االقتصادية البحرية 
اخلالصة بني البلدين. وبدورها، رفضت تركيا هذا االتفاق، وقال 
وزير خارجيتها إن املناطق اليت مت تقسيمها تقع يف منطقة اجلرف 

االتفاق "الغيا وابطال" ولن تسمح  القاري الرتكي، وإن بالده تعترب
 . (66)أبي أنشطة يف املنطقة

من مث ال ينفصل مسعى تركيا للتقارب مع مصر اآلن عن 
رغبة تركيا ترتيب األولوايت إبقليم شرق املتوسط ابألساس، وأن جتد 
لنفسها مكااًن رمبا عرب االنضمام إىل منتدى الغاز، الذي عملت 

، ولكن ال شك أن األمر سيستغرق القاهرة على تدشني فعالياته
أعلن وزير اخلارجية الرتكي يف نوفمرب  . علًما أنه كان قد(67)وقًتا

جاويش أوغلو: "ميكننا التفاوض على احلدود البحرية مع  2020
؛ تلك التصرحيات اليت  (68)مصر والتوصل إىل اتفاق يف املستقبل"

ر قد تتفاوضان كررها وزير اخلارجية الرتكي مؤخرًا، أبن "تركيا ومص
على ترسيم احلدود يف شرق البحر املتوسط إن سنحت 

. جاءت تصرحيات أوغلو تعليًقا على اإلعالن املصري (69)الظروف"
عن مناقصة للتنقيب عن الطاقة اهلريوكربونية كشفت خرائطها أن 
احلدود الغربية ُحددت مبوجب االتفاق بني القاهرة وأثينا، الذي 

 -كما سبقت اإلشارة–غري أن اخلريطة  عقد يف أغسطس املاضي،
تلتزم ابحلدود اجلنوبية للجرف القاري الرتكي املشار إليها يف االتفاق 

اللييب. وقال أوغلو إن حبث مصر عن الطاقة حيرتم املنطقة -الرتكي
 .(70)اخلالصة لرتكيا

                                                           

 ما هو لب اخلالف بني مصر وتركيا؟، مرجع سابق. (66)
ة؟، اندبندنت العربية، د.طارق فهمي، إىل أين تتجه العالقات املصرية الرتكي (67)

  https://cutt.us/SLG6A: 2021مارس  26
نوفمرب  25ملاذا يبدو النزاع يف شرق املتوسط معقدا؟، يب يب سي عريب،  (68)

2020 :https://cutt.us/qjsO1  
مصر اتفاقا لرتسيم احلدود البحرية مع تركيا؟، اندبندنت  إجني جمدي، هل توقع (69)

  https://cutt.us/jNroV: 2021مارس  9العربية، 
 املرجع السابق. (70)

https://cutt.us/E5Xv2
https://cutt.us/5n2Ro
https://cutt.us/SLG6A
https://cutt.us/qjsO1
https://cutt.us/jNroV
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مثل ملف غاز شرق املتوسط دافًعا  على اجلانب املصري:
تركيا؛خاصة حني مل تضم اليوانن وقربص للقبول بفكرة التقارب مع 

فبعد إعالن مصر عن . (71)وإسرائيل مصر يف اتفاقية للربط بينهم
احتاد شرق املتوسط مع قربص واليوانن، الغرمي التقليدي لألتراك، إىل 
جانب إسرائيل، كان املتوقع مبوجبه أن تصبح مصر مركزا عاملًيا 

االتفاق بشأن إنشاء  إلسالة الغاز الطبيعي، لكن ما حدث أن مت
خط الغاز بني إسرائيل واليوانن وقربص، من دون وجود مصر، ما 
جعل القاهرة تعيد التفكري يف األمر، خاصة أنه لكي تكون مصر 
مركزا عامليا لإلسالة ال بد أن مير خط الغاز عرب املناطق الرتكية يف 

 .(72)شرق املتوسط
ء وجودها يف وابلتايل، فلم تر مصر أي مكاسب حقيقية جرا

مثل هذه التكتالت لعدم جدية أطرافها يف احرتام املصاحل املصرية 
بينما أدركت مصر إمكانية اإلفادة من اتفاق بشكل يُرضي القاهرة، 

ترسيم احلدود الرتكية الليبية يف تعزيز ودعم مصاحلها وحدودها 
البحرية؛ ومن مث تعززت فرص التواصل بني البلدين من أجل ترسيم 

ود؛ إذ جنحت عرب اتفاقها مع اليوانن يف تعديل خطوط احلدود احلد
البحرية املصرية اليواننية ابجتاه كان أقرب للحفاظ على مستقبل 
للتواصل مع تركيا نوعا ما؛ برغم االعرتاض الرتكي على بعض النقاط 

 .(73)يف االتفاق )كما أشري(
يف وابلتايل، فإن مصر أرادت ابحرتام اجلرف القاري لرتكيا 

املناقصة اليت طرحتها للتنقيب عن النفط والغاز يف شرق املتوسط 
جتّنب أي تصادم أو اخنراط يف معارك ليست ذات أولوية ابلنسبة 
إليها، كما أهنا ال تريد أن تكون جزًءا يف صراعات اآلخرين دون أن 

 . (74)يكون هناك مثن حقيقي ميكن أن جتنيه ويُعضد أمنها القومي

                                                           

العالقات املصرية الرتكية: صحف عربية تتساءل عن أسباب "بوادر التقارب  (71)
  مرجع سابق. التكتيكي" بني القاهرة وأنقرة،

تقادم اخلطيب، يف تقارب املصاحل بني تركيا ومصر، مركز الروابط للبحوث  (72)
  https://cutt.us/fpZt9 :2021أبريل  10والدراسات االسرتاتيجية، 

 وسام فؤاد، التقارب املصري الرتكي: احلدود واألبعاد، مرجع سابق. (73)
 ق املتوسط: هل الغاز هو احملرك وراء "الغزل" الرتكي ملصر؟، مرجع سابق.شر  (74)

  :امللف اللييب

ط ملتوسر ايرتبط هذا امللف بشكل وثيق أبزمة غاز شرق البح
 على للييبالف لدى األطراف املتصارعة، ولنتطرق سريًعا ألمهية امل

 اجلانبني الرتكي واملصري خاصة.
مثة دوافع اقتصادية، حيث تُعترب ليبيا  اجلانب الرتكي،على 

رميل من مليار ب 48صاحبة أكرب احتياطي نفطي يف إفريقيا حبوايل 
تريليون  1.5النفط، ابإلضافة إىل احتياطيات الغاز اليت تُقدَّر حبوايل 

مرت مكعب. األمر الذي يقّدم لرتكيا فرصة كبرية يف أتمني الطلب 
الداخلي من النفط والغاز، وابلتايل التخلص من التبعّية إلمدادات 

راط يف روسيا وإيران، بل واألكثر من ذلك يقّدم هلا فرصة كبرية لالخن
قضية تزويد االحتاد األورويب هبذه الطاقة االسرتاتيجية. هذا جبانب 
ملف االستثمارات واملصاحل التجارية الرتكية يف ليبيا. أيًضا أرادت 
تركيا كسب حليف يف منطقة شرق املتوسط، واليت ختتل فيها موازين 
القوى لصاحل خصوم تركيا. فضال عن استخدام امللف اللييب كورقة 

ط يف مواجهة دول أورواب )خاصة فيما يتصل بقضااي الالجئني ضغ
واهلجرة غري الشرعية(، رًدا على استخدام األخرية لورقة أكراد سوراي 

 .(75)يف مواجهة تركيا، وابألخص فرنسا
هناك دوافع اقتصادية كذلك،  على اجلانب املصري،أما 

رمزية، يف  أمهها ضمان إمدادات النفط اللييب مرتفع اجلودة وأبسعار
ظل رغبة مصر يف حتقيق االكتفاء الذايت يف قطاع النفط مقارنة 

، 2013ابلغاز. كما تقدر املنظمة الدولية للهجرة يف هناية عام 
 1.5ألف و 700عدد املصريني الذين يعملون يف ليبيا ما بني 

مليون دوالر. هذا جبانب  33مليون، وتبلغ حتويالهتم املالية حوايل 
 100اإلعمار املرتقبة لليبيا، واليت ُقدرت تكلفتها بـ  عقود إعادة

مليار دوالر.  أيًضا دوافع محاية األمن القومي، حيث احلاجة لتأمني 
احلدود الغربية ملصر مع ليبيا، ضد تسلل أي ميليشيات عسكرية 

                                                           

 طارق دايب، العالقات املصرية الرتكية: القضااي واإلشكاليات، مرجع سابق.  (75)
، املركز املصري ”لعبة املساومة“د.خالد حنفي علي، الدور الرتكي يف ليبيا من منظور 

: 2019سطس أغ 13للفكر والدراسات االسرتاتيجية، 
https://cutt.us/DaUss  

https://cutt.us/fpZt9
https://cutt.us/DaUss
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حنو الداخل املصري، مع ربط ذلك ابملواجهة مع حركات اإلسالم 
 . (76)السياسي

ليبيا يبيا تلك األمهية لدى الطرفني، فقد حتولت وملا كانت لل
بدورها يف ظل القطيعة إىل اثين مناطق ملفات النزاع بني اجلانبني 

، على تقدمي 2014املصري والرتكي، حيث عملت القاهرة منذ عام 
الدعم للمجموعة اليت يقودها اللواء املتقاعد خليفة حفرت، ضد 

من أهم احملطات الفارقة أنه يف و  حكومة الوفاق املدعومة من تركيا.
اتفاق ترسيم  مع حكومة السراج، وقعت تركيا 2019هناية عام 

. (77)مناطق الصالحية البحرية واتفاقية للتعاون العسكري واألمين
وقد جاء التعليق املصري على االتفاق يف البداية رافضا قبل أن 

 يلمح إىل إقراره ملصلح مصرية.
، على 2020الرتكي يف يناير  مث جاءت موافقة الربملان

إرسال قوات إىل ليبيا لدعم حكومة طرابلس يف حرهبا ضد قوات 
شرق ليبيا، واعتربت مصر هذه اخلطوة هتديًدا ألمنها القومي، وذكر 
بيان للخارجية املصرية أن التحرك الرتكي خيرق قرارات جملس األمن 

ر األحداث، "وينذر مبزيد من تدويل األزمة الليبية". لكن مع تطو 
وتكلفة وتعقيدات احللول العسكرية، أعلنت مصر يف يونيو 

لدعم احلل السياسي لألزمة يف  (78)، مبادرة "إعالن القاهرة"2020
ليبيا، حبضور خليفة حفرت ورئيس برملان طربق عقيلة صاحل. ونصت 
املبادرة على إعالن وقف إطالق النار بدًءا من الثامن من يونيو 

يع األطراف خبروج املرتزقة األجانب من ليبيا، ، وإلزام مج2020
وتفكيك امليليشيات وتسليم أسلحتها للجيش اللييب. لكن سرعان 
ما رفضت حكومة طرابلس اإلعالن وقالت إن "ليبيا ليست يف 
حاجة إىل مبادرات جديدة". كما أعلن املتحدث ابسم اخلارجية 

السالم يف ليبيا. الرتكية اعرتاض بالده على اهتامها بعرقلة جهود 

                                                           

 طارق دايب، العالقات املصرية الرتكية: القضااي واإلشكاليات، مرجع سابق. (76)
مارس  24العالقات املصرية الرتكية بني التوترات وأواصر التعاون، رصد،  (77)

2021 :https://cutt.us/s6WeS 
يل املبادرة: مبادرة إعالن القاهرة، موقع رائسة مجهورية مصر العربية: انظر تفاص (78)

https://cutt.us/6Xeu0  

ليستمر الوجود العسكري الرتكي يف ليبيا حىت مع اإلعالن عن 
 .(79)حكومة جديدة، وهو األمر الذي يزعج القاهرة

والسؤال إذن ما موضع امللف اللييب من التقارب املصري 
يتفرع عن ذلك تساؤالت أخرى من قبيل: هل ميكن أن الرتكي؟ 

منية والسياسية يف ظل التحول يكون هناك اتفاق حول الرتتيبات األ
  ؟ (80)السياسي الراهن يف ليبيا

و حن يالحظ أن القاهرة قامت ببعض مساٍع للتهدئة على
من  خرياأل جعل هناك فرصة للتقارب مع أنقرة؛ وخاصة خالل الربع

تقف  ، وهي خطوات2021والربع األول من العام  2020العام 
اسية من السيو  بية العسكريةخلفها العديد من الدوافع الداخلية اللي

ملثال: يل اسب جهة، والتحوالت يف املشهدين اإلقليمي والدويل، على
تباحث ل الأج احتضان القاهرة لقاءات بني أطراف النزاع اللييب من

 حول ملفات مهمة ختص مسار التسوية السياسية، أبرزها
ابإلضافة  ،5+5االجتماعات اخلاصة ابللجنة العسكرية املشرتكة 

تاء ستفإىل اللقاءات اخلاصة ابلتفاهم حول آليات إجراء اال
 ديسمرب ين يفملاالدستوري واالنتخاابت العامة بشقيها الرائسي والرب 

2021. 
وبشكل عام، فقد أصبح املوقف املصري أكثر انفتاًحا على 
خمتلف األطراف. وهذا ما تبلور من خالل زايرة وفد للحكومة 

وزارة اخلارجية واملخابرات العامة، للغرب املصرية، يضم مسؤولني من 
؛ هذه املدة 2014اللييب، وهي الزايرة األوىل من نوعها منذ عام 

اليت شهدت قطيعة بني مصر وحكومة الوفاق. ومحلت تلك الزايرة 
دالالت مهمة حيث تعكس رفض القاهرة الدخول يف دوامة احلرب 

، وذلك 2019ريل تفاداي لتكرار العملية اليت أطلقها حفرت يف أب
بعد أايم من إطالقه لتصرحيات تلوح ابلعودة إىل احلرب. كما محلت 
يف طياهتا مترير رسائل إجيابية من القاهرة إىل احلكومة الليبية مفادها 

                                                           

 ما هو لب اخلالف بني مصر وتركيا؟، مرجع سابق.  (79)
 د.طارق فهمي، إىل أين تتجه العالقات املصرية الرتكية؟، مرجع سابق.  (80)

https://cutt.us/6Xeu0
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أن مصر تدعم اخليار السياسي، وأهنا تريد أن تبقى على مسافة 
 .(81)واحدة من مجيع األطراف

ر هذه الزايرة أن الوفد املصري وقد أعلنت اخلارجية الليبية إث
تعاطى إبجيابية خالل مناقشة امللفات العالقة بني البلدين. 
واستكماال لنتائج هذه الزايرة بشأن إعادة العالقات الدبلوماسية بني 
القاهرة وطرابلس، زار وفد مصري طرابلس من أجل االتفاق على 

م بني طرابلس إعادة افتتاح السفارة املصرية وتشغيل خط طريان منتظ
والقاهرة؛ وبشكل فعلي مت افتتاح القنصلية املصرية كخطوة متهيدية 
تسبق االفتتاح الرمسي للسفارة املصرية يف طرابلس بعد غياب أكثر 
من ست سنوات. كما مت استئناف الرحالت اجلوية الليبية إىل 
مصر، بعد انقطاع أكثر من عام. أيًضا قام رئيس الوزراء اللييب 

االنتقالية عبد احلميد دبيبة بزايرة إىل القاهرة كأوىل جوالته  للفرتة
اخلارجية، وذلك بعد أسبوعني من إعالن فوز قائمته يف ملتقى 
احلوار اللييب يف جنيف. كما أعلن الرئيس املصري دعمه الكامل 

 .(82)للحكومة الليبية اجلديدة برائسة عبد احلميد الدبيبة
ا مهًما يف هذه اخلطوات وقد لعب العامل اإلقليمي دورً 

املصرية يف املسرح اللييب؛ حيث احلاجة إىل التنسيق على صعيد 
ملفات إقليمية عدة، ال ميكن أن يتم دون ترتيب الساحة الليبية اليت 
متكنت تركيا من حتقيق نفوذ عميق هبا، عرب دعمها حكومة الوفاق، 

. هذا (83)يةالرتك-األمر الذي أثر ابلتبعية على العالقات املصرية
السيما أن مصر تدرك أهنا تواجه هتديدات على جبهات متعددة، 
وأن حماوالت استنزاف اجليش يف إحداها، قد يكون على حساب 
ابقي اجلبهات، فهناك هتديد مباشر يف جبهة الشرق من قبل 
العناصر اإلرهابية بسيناء، إىل جانب إسرائيل، عالوة على اخلطر 

                                                           

حلفيان، ما بعد ترامب: حتوالت املوقف املصري يف امللف اللييب، املعهد نورة ا (81)
: 2021مارس  26املصري للدراسات االسرتاتيجية، 

https://cutt.us/Aw91j  
 املرجع السابق. (82)
 املرجع السابق.  (83)

ة يف السودان، ابإلضافة للتحدايت اإلثيويب، وحالة السيول
 .(84)اجليوسرتاتيجية يف جنوب البحر األمحر ومضيق ابب املندب

 العالقات مع دول اخلليج : 

كانت مصر جزًءا من نتائج قمة الُعال اليت تبنت املصاحلة 
، ومل تقتصر خمرجاهتا على دول اخلليج، 2021يناير  5اخلليجية يف 

. فقد سامهت (85)إقليمية خمتلفةحيث حتمت التأثري على ملفات 
نوًعا ما يف هتدئة حالة االستقطاب اإلقليمي بشكل عام، ما 
انعكس بشكل ما على سياسة احملاور اليت تعيشها املنطقة منذ عام 

إذ أعطت هذه املصاحلة فرصة لألطراف املختلفة إلعادة ؛ 2011
النظر يف خارطة التحالفات، مع إمكانية كسر حالة العداء 

 .(86)ريحالص
أن املصاحلة مع مصر قد تفتح هلا  تركيايف هذا السياق رأت 

أبواب اخلليج على النحو الذي تريد، خاصة أن امتالك قاعدة يف 
قطر ال يعين أهنا قد حققت أهدافها مبنطقة اخلليج، فهناك توازانت 

. أيًضا عقب هذه املصاحلة تراجعت (87)إقليمية ودولية أكثر تعقيًدا
نقل الغاز من قطر لرتكيا عرب إيران، وأصبح من األكثر  أمهية مشروع

حكمة لرتكيا أال تضع كل رهاانهتا يف جمال نقل الطاقة على هذا 
املشروع رغم أمهيته، وأن تبدأ يف التفكري يف بدائل أخرى؛ ومنها 

 .(88)التقارب مصر
كما -وملا كانت العالقات بني األطراف املختلفة متشابكة 

القًا من ذلك اختذت تركيا ذاهتا توجًها للتقارب فانط -سلف الذكر
مع السعودية، فللمرة األوىل جُترى مكاملة هاتفية بني أردوغان وامللك 

من بعد حادثة مقتل الصحفي  2020يف نوفمرب ” سلمان“

                                                           

 واألبعاد، مرجع سابق.وسام فؤاد، التقارب املصري الرتكي: احلدود  (84)
مارس  22حممد أبو الفضل، موقع اخلليج يف حساابت مصر مع تركيا، العرب،  (85)

2021 :https://cutt.us/ffLsV 
أبعـاد التقارب الرتكي املصري وحمدداته، مركز الفكر االسرتاتيجي للدراسات،  (86)

  https://cutt.us/829Ld: 2021أبريل  26
 حممد أبو الفضل، موقع اخلليج يف حساابت مصر مع تركيا، مرجع سابق.  (87)
مارس  17د.توفيق محيد، ملاذا حتاول تركيا التقارب مع مصر اآلن؟، احلرة،  (88)

2021 :https://cutt.us/TAjJl  

https://cutt.us/Aw91j
https://cutt.us/829Ld
https://cutt.us/TAjJl
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تقدمت فيها تركيا بشكٍر خاص للسعودية علي ” مجال خاشقجي“
لقمة افرتاضية  عشية عقد الرايض” دول العشرين“رائسة جمموعة 

للدول األعضاء، كما أكدت تركيا على ضرورة حبث سبل احلوار 
. أيًضا أجرى أردوغان، يف (89)بني البلدين لتحسني العالقات الثنائية

اتصااًل هاتفيًا ابمللك سلمان، هنأه فيه حبلول شهر  2021أبريل 
. وقد ذكر إبراهيم كالن أن بالده ترحب مبحاكمة مقتل (90)رمضان
جي، واليت حكم فيها على مثانية أشخاص ابلسجن ملدة خاشق

. وقد مت لقاء دبلوماسي بني مسؤويل (91)عاًما 20و 7ترتاوح بني 
الدولتني، لكنه مل يكن على أعلى مستوى، حيث التقى القائم 
ابألعمال بسفارة اململكة يف الدوحة علي سعد القحطاين، السفري 

. لتأيت اخلطوة (92)حةالرتكي يف قطر، مصطفى كوكصو، يف الدو 
األهم بزايرة وزير اخلارجية الرتكي مولود جاويش أوغلو اململكة 

ليلتقي نظريه السعودي األمري  2021مايو  10يف العربية السعودية 
فيصل بن فرحان، وقد أكدت وزارة اخلارجية الرتكية أن هدف 

 .(93)الزايرة مناقشة وجهات النظر يف القضااي اإلقليمية والثنائية
بينما امللف األصعب قد يكون مع اإلمارات، وإن كانت 
هناك رسائل تركية مّت إطالقها مؤخرًا ابجتاه اإلمارات وابجتاه التهدئة 

 .(94)يف العالقات بني اجلانبني

                                                           

سيد، شروق عيسى، التقارب املصري الرتكي عصام عبد املنعم، عبد هللا ال (89)
 وانعكاسه علي القضااي اإلقليمية، مرجع سابق. 

 ة علىعوديبعد طول جفاء.. اتصال بني أردوغان وامللك سلمان وشكر خاص للس
 :2021نوفمرب  21، يورونيوز، 20رائسة جمموعة ال

https://cutt.us/8B5BR   
 15الرئيس الرتكي جيري اتصااًل هاتفيًا ابلعاهل السعودي، اخلليج أونالين،  (90)

  https://cutt.us/uxfBo: 2021أبريل 
أبريل  27الرائسة الرتكية: تطبيع العالقات مع مصر مهم، زمان العربية،  (91)

2021 :https://cutt.us/SQHDw  
 أحوال تركية، مرجع سابق. (92)
مايو  10وزير خارجية تركيا: وصلت السعودية ملناقشة قضااي املنطقة، العربية،  (93)

2021 :https://cutt.us/W2qyG  
تركيا وحميطها، أنقرة تطوي خالفات املاضي.. صفحة جديدة تُفتحح بني  (94)

  https://cutt.us/sqM9p :2021أبريل  27التليفزيون العريب، 

فهناك عدة مؤشرات تتصل  على اجلانب املصري،أما 
ابلعالقات مع اخلليج دفعت مصر إلدراك أمهية تنويع عالقاهتا مبا 

؛ وذلك مثل االختالف يف (95)اسب مع مكانتها اإلقليميةيتن
التقديرات حول بعض املواقف مع اإلمارات، وابلتايل رأت مصر 
احلاجة العمل على إصالح العالقات مع تركيا. وعلى اجلانب اآلخر 
هناك مطالب مصرية خليجية مشرتكة من تركيا، وتتمثل يف حتجيم 

قليمية كسوراي وليبيا والعراق؛ التواجد الرتكي بعدد من الساحات اإل
 .(96)وهي أمور كانت حباجة للتواصل بشأهنا

 :األوضاع الداخلية ابلدولتني  

حياول أردوغان قطع الطريق على  على اجلانب الرتكي،
املعارضة اليت دائما ما حتاول الضرب على وتر توتر العالقات مع 

لقاهرة مصر، وأنه ليس من مصلحة أنقرة أن تكون عالقتها مع ا
. (97)هبذا الشكل، بينما التقارب معها سيحقق كثري من الفوائد"

ذلك خاصة أن أردوغان يعمل على تعديل سياساته اخلارجية 
والداخلية، نظرًا القرتاب موعد االنتخاابت الرائسية القادمة 

، فبعد تراجعه يف االنتخاابت البلدية بدأت املعارضة تضغط 2023
ع مصر، حيث صرح "فائق أوزتراق" متحدث عليه لبداية املصاحلة م

حزب الشعب اجلمهوري: "منذ اليوم األول لألزمة مع مصر طالبنا 
بضرورة حتسني العالقات معها، فهي مهمة للغاية من أجل مصاحلنا 

 .(98)الوطنية"
وبشأن املوقف الرتكي الداعم  ،على اجلانب املصري

السياسية ومل للمعارضة ابخلارج، فمن جهة قد استقرت األوضاع 
، ومن جهة أخرى 2013يعد األمر ابألمهية اليت كان عليها يف عام 

فإن التفامهات الراهنة واليت تتطرق هلذا امللف رمبا تسهم مثال يف 

                                                           

 وسام فؤاد، التقارب املصري الرتكي: احلدود واألبعاد، مرجع سابق. (95)
 حممد أبو الفضل، موقع اخلليج يف حساابت مصر مع تركيا، مرجع سابق.  (96)
 املوقف املصري.. الرئيس الرتكي يواصل التودد للقاهرة، مرجع سابق. بعد ثبات (97)
عصام عبد املنعم، عبد هللا السيد، شروق عيسى، التقارب املصري الرتكي  (98)

 وانعكاسه علي القضااي اإلقليمية، مرجع سابق. 

https://cutt.us/8B5BR
https://cutt.us/uxfBo
https://cutt.us/SQHDw
https://cutt.us/W2qyG
https://cutt.us/sqM9p
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حتقيق مطلب إغالق القنوات الفضائية للمعارضة والذي ميثل أولوية 
 لدى مصر.

 :األبعاد االقتصادية 

مهًما للتقارب املصري تشكل األوضاع االقتصادية عامال 
الرتكي ابلنسبة للجانبني، خاصة بعد جائحة كوروان وأتثرياهتا على 
خمتلف اقتصادات العامل. نعم إن العالقات التجارية واالقتصادية بني 
الدولتني مل تنقطع جراء اخلالفات السياسية، ولكن أمامها فرصا 

ا، فمصر جيدة للنمو يف حال إهناء اخلالفات أو حىت ختفيف حدهت
ميكن أن تكون بوابة للمنتجات الرتكية يف املنطقة العربية وأفريقيا، 
وكذلك ميكن أن تتيح تركيا فرصة جيدة لتسويق املنتجات 

 .(99)املصرية
حىت  2009فيتضح لنا أن حجم التجارة ىف الفرتة من

(  باليني دوالر، ووصل عدد اتفاقيات 5قد وصل إىل ) 2013
اتفاقية تعاون، ابإلضافة إىل توقيع مذكريت  100التعاون املشرتك إىل 

تفاهم يف جمال الطاقة ىف مصر وتسهيل إجراءات السفر والتنقل بني 
البلدين، وفتح فروع للبنوك الرتكية يف مصر والبنوك املصرية يف تركيا 

واليت ألغيت عام  2012عام ” الرورو”واتفاقية اخلط املالحي 
كما طالب برملانّيون .  (100)يةحتت وطأة اخلالفات السياس 2014

 2007مصريون بتعليق اتفاق التجارة احلرة مع تركيا، املوقع يف عام 
، لكن اجمللس مل يصوت على 2013والذي دخل حيز التنفيذ عام 

 .(101)ذلك؛ فثمة أصوات تنادي بعدم التسرع
ذلك احلال على خالف النموذج الرتكي السعودي الذي 

 مع تركيا جراء اخلالفات السياسية،هتاوت فيه التجارة البينية 
حبلول هناية  %95واخنفضت فيه الواردات الرتكية للسعودية بنسبة 

، بينما النموذج املصري شهد النقيض من ذلك. فقد 2020عام 

                                                           

 هل بدأت العالقات املصرية الرتكية يف التعايف؟، مرجع سابق.  (99)
نعم، عبد هللا السيد، شروق عيسى، التقارب املصري الرتكي عصام عبد امل (100)

 وانعكاسه علي القضااي اإلقليمية، مرجع سابق.
براءة احلمدو، مصر وتركيا: بني التصرحيات املتبادلة وآفاق العالقات، مرجع  (101)

 سابق.

فيما حتتل تركيا املركز الثالث والرابع   2013بدأ املشهد يف عام 
يب، وحبلول كشريك جتاري ملصر يف الواردات والصادرات على الرتت

، جتاوزت التجارة بني البلدين عتبة اخلمسة 2018هناية عام 
مليارات دوالر يف اجتاه الزايدة ال الرتاجع، وهو رقم كبري نسبيا يف 
بلد حبجم مصر يشهد تنوًعا واسًعا فيما يتعلق بوجهات ومبصادر 

 .(102)جتارهتا اخلارجية على حد سواء
جة ط بدر تبيا ومصر، ير من مث فإّن مستقبل العالقات بني ترك

فامهات الت عززأساسية ابألبعاد االقتصادية اليت بدورها ميكن أن ت
 السياسية.

 نتائج التفامهات: -اثلثًا
ن كيف ميكن يف حال حتقيق تقارب مصري تركي أاي كا

تناول  ا يفليهإمستواه أن حتقق الدولتان أهدافهما السابق اإلشارة 
هتا شهد ليتالطرفني أن التغريات دوافع التقارب، يف ضوء إدراك ا

احل ملصااملنطقة تتطلب إعادة حتسني العالقات من أجل محاية 
لى عسري ن تاالسرتاتيجية لكال البلدين؟ )مع إدراك أن األمور ل

ول تنا كنوترية واحدة، وستتخللها اخلالفات من فرتة ألخرى( مي
 بعض النقاط فيما يلي:

 وسطإعادة ترتيب األوضاع يف شرق املت : 

خاصة ، رمبا تكون هناك بعض الصعوابت على هذا املسار
أن قضية التنقيب يف شرق املتوسط هي قضية معقدة من املتوقع أن 
تشهد كل فرتة تغيريات يف التحالفات، تبًعا لألولوايت املختلفة لكل 
دولة: على سبيل املثال: ال تعرتف تركيا بقربص، وال بشبه جزيرة  

ت ممتدة مع اليوانن، فكيف إذًا ستتقبل كريت، ولديها خالفا
التعامالت املصرية مع اليوانن وقربص والدول الثالث تربطها 
عالقات وطيدة وترتيبات أمنية وتدريبات حبرية؟ خاصة أنه من 
الصعب أن تستجيب مصر ألية مطالب بشأن عالقاهتا الرئيسة 

 .(103)املباشرة مع اليوانن وقربص

                                                           

 وسام فؤاد، التقارب املصري الرتكي: احلدود واألبعاد، مرجع سابق. (102)
 همي، إىل أين تتجه العالقات املصرية الرتكية؟، مرجع سابق.د.طارق ف (103)
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ل إمتام مصاحلة واستئناف أيًضا هل ميكن للقاهرة حا
االتصاالت رمسيًا أن تذهب يف إطار عالقاهتا إلعادة موضعة 
مصاحلها والقبول بدور لرتكيا يف شرق املتوسط على حنو ما تطمح 
إليه؟ وماذا عن دور قربص واليوانن بل وإسرائيل، هل ستقبل هذه 

صر األطراف بدخول تركيا منظومة الغاز اجلديدة، اليت رمبا يكون مل
دور أكرب فيها مما كانت ختطط هلا اليوانن أو إسرائيل، خاصة يف 
ظل ما متلكه مصر من إمكاانت التسييل يف حمطيت إدكو 

 ؟ (104)ودمياط
األمر سيتوقف بدرجة كبرية على الرؤية املصرية للتقارب مع 
تركيا، فهل هو تقارب اسرتاتيجي ستمضي به قدًما رغم العقبات 

كتيكي مؤقت حملاولة الضغط على حلفائها واالختالفات، أم هو ت
الذين ختطوا مصاحلها يف مشروع مد خط "إيست ميد" من شرق 

. يرتبط بذلك التساؤالت عن اخلطوات (105)املتوسط وحىت أورواب
املقبلة يف اإلقليم ومنها ترسيم احلدود البحرية املصرية اإلسرائيلية 

 مصر وقطاع وترسيم احلدود الفلسطينية مع تركيا واحلدود بني
 .(106)غزة

هل ميكن للقاهرة وأنقرة أن تطورا التعاون يف جمال البحث 
السيزمي )تنقيب عن البرتول والغاز( والكشف البحري عن الطاقة 
بواسطة السفن الرتكية اخلاصة بذلك، وتتالفيا التعاقد مع الشركات 

 ؟(107)الغربية اليت حتصل على نصيب األسد من تلك الثروات

 دوء ابلساحة الليبية:مزيد من اهل 

فليبيا وبعد اتفاق وقف إطالق النار بدعم كل من مصر 
وتركيا، تتجه حنو احلل السياسي إبشراف األمم املتحدة؛ وهو ما 
ميكن أن يشكل خطوة ألن تسحب كل الدول املتصارعة قواهتا من 

                                                           

 املرجع السابق.     (104)
شهدي الكاشف، مصر وتركيا: ما سبب تقارهبما اآلن وما مصري املعارضة  (105)

  https://cutt.us/dTUuB :2021أبريل  23املصرية؟، يب يب سي عريب، 
 ارق فهمي، إىل أين تتجه العالقات املصرية الرتكية؟، مرجع سابق.ط د. (106)
أبريل  19ملاذا ميثل تقارب مصر وتركيا هتديدا حللفاء شرق املتوسط؟، اجلزيرة،  (107)

2021 :https://cutt.us/zCSPx  

كما أن من شأن التقارب املصري الرتكي دعم .  (108)األراضي الليبية
توافق بشأن دفع األمور قدًما يف ليبيا وصوال إلجراء مزيد من ال

. حيث إن تعزيز وحدة (109)انتخاابت عامة هناية العام احلايل
املؤسسات الليبية بقرار داخلي حيتاج أن يدعمه املوقف الدويل. ويف 
هذا اإلطار يُفهم ما صرح به عضو اجمللس األعلى للدولة انجي 

ي: إن ليبيا تتأثر سلًبا وإجيااًب خمتار بشأن التقارب املصري الرتك
بعالقات الدول املهتمة ابلشأن اللييب فيما بينها، وإن مصر وتركيا يف 
املقام األول يف هذا الشأن. وأضاف أن: مصر ممثل حقيقي 
للجانب العريب يف الشرق األوسط، وكذلك على املستوى الدويل، 

اون. ومن مث يف حني أن تركيا تربطها بليبيا عالقات العمل والتع
 .(110)ميكن أن يسهم التقارب يف إهناء االستقطاب

-ومن اإلشارات اإلجيابية على ساحة العالقات الرتكية
الليبية، الزايرات املتبادلة والتصرحيات، وكذلك االتفاقيات اجلديدة 
املربمة، اليت أثبتت أن عالقة أنقرة بطرابلس مل تتأثر بنتيجة 

زت إدارة ليبية جديدة، بل رمبا كانت االنتخاابت األخرية اليت أفر 
تركيا هي الطرف اخلارجي األكثر استفادة بنجاح هذه اإلدارة 
للحفاظ على استقرار مصاحلها االقتصادية. وبناء على دعوة 
أردوغان، توجه رئيس اجمللس الرائسي اللييب اجلديد حممد املنفي إىل 

وشارك  من الشهر نفسه، حيث التقى أردوغان، 26اسطنبول يف 
يف االجتماع إىل جانب املنفي، عضو اجمللس الرائسي اللييب عبد هللا 

. وقد صرح إبراهيم كالن أن تطبيع العالقات مع (111)حسني الاليف
 مصر سينعكس إجيااًب على الوضع يف ليبيا.

وعلى اجلانب املصري، فمن املؤشرات اإلجيابية استجابة تركيا 
، حيث أرسلت يف هذا اإلطار  لقسم من املطالب والشروط املصرية

                                                           

دلة وآفاق العالقات، مرجع براءة احلمدو، مصر وتركيا: بني التصرحيات املتبا (108)
 سابق.

مصر وتركيا: ما سبب تقارهبما اآلن وما مصري املعارضة املصرية؟، مرجع  (109)
 سابق. 

دور لييب يف التقارب بني أنقرة والقاهرة... هل ميكن استثماره، سبوتنيك  (110)
  https://cutt.us/W2KIi: 2021أبريل  15عريب، 

 ، مرجع سابق.2021أحوال تركية ـ مارس/ إبريل  (111)

https://cutt.us/dTUuB
https://cutt.us/zCSPx
https://cutt.us/W2KIi
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كال من وزير اخلارجية جاويش أوغلو ووزير الدفاع أكار ورئيس 
املخابرات هاكان فيدان إىل ليبيا من أجل إجراء مفاوضات ثنائية 

. ويشار إىل أن وزيرة اخلارجية الليبية جنالء (112)هبدف االنسحاب
ة املنقوش حثت أنقرة يف مؤمتر صحفي مشرتك مع وزير اخلارجي

الرتكي على تنفيذ قرارات جملس األمن الدويل اليت تطالب بسحب 
. وهناك أنباء (113)ألف مقاتل ومرتزق أجنيب من ليبيا 20أكثر من 

عن اتصاالت جتري حالياً بني مصر وتركيا واحلكومة الليبية اجلديدة، 
وأن هناك تفامهاٍت يف امللف اللييب حول إمكانية انضمام ليبيا إىل 

 . (114)شرق املتوسط كخطوة متهيدية النضمام تركيامنتدى غاز 
تركية إال أن هناك أنباء عن أن مصر تتمسك بتعهدات 

بشأن ليبيا. وابلفعل رمبا يكون من األفضل للطرفني ولليبيا  مكتوبة
ذاهتا، التوصل إىل اتفاقات تتسم ابلشفافية والثبات، على حنو ينتقل 

ء النسبية اليت تشهدها من مرحلة التصرحيات، ويوظف حلظة اهلدو 
 .(115)الساحة الليبية

 :التعاون االقتصادي والعسكري 

على اجلانب االقتصادي هناك مقرتحات وتوقعات بتأسيس 
سوق مشرتكة بني البلدين، بتوقيع اتفاقية احلرايت األربع: حرية 
انتقال رأس املال والعمال والسلع واخلدمات، فضال عن تنسيق 

بني الدولتني، خاصة أن بنيتهما الصناعية العمل الصناعي والسلعي 
تسمح بذلك، وميكن تطبيقها يف قطاعات كربى كصناعة السيارات 
والصناعات الدفاعية. كما أن التعاون يف الصناعات العسكرية أمر 
ميكن ملصر أن حتقق من خالله العديد من امليزات االقتصادية 

ال التقنيات اليت . هناك أيًضا إمكانية التعاون يف جم(116)والتقنية

                                                           

سنوات، زمان العربية،  8وصول أول وفد دبلوماسي من تركيا إىل مصر بعد  (112)
  https://cutt.us/AVdb9: 2021مايو  3
 ، مرجع سابق.ما أتثري التقارب املصري الرتكي على مسار األزمة الليبية؟ (113)
يونيو  2تطورات كبرية يف ملف املصاحلة الرتكية املصرية، إنسان لإلعالم،  (114)

2021 :https://cutt.us/ivIG3  
مصادر: مصر أجلت لقاءات مع تركيا بسبب جتاهل شروطها ومطالبها،  (115)

  https://cutt.us/yi3lX: 2021يونيو  17العربية، 
 طارق دايب، العالقات املصرية الرتكية: القضااي واإلشكاليات، مرجع سابق.  (116)

وضعت تركيا يف مصاف الدول الكربى، يف جمال استخدام وتشغيل 
الطائرات املسلحة من دون طيار. وما يعزز هذا الطرح أن كالا من 
مصر وتركيا تواجه مشكالت مع الوالايت املتحدة فيما يتعلق 

( املتقدمة، وهو ما وضعهما F-35" )35-بتصدير طائرات "إف
. وقد أكد وزير الدفاع الرتكي خلوصي (117)سيايف تقارب مع رو 

أكار يف كلمة له عقب مأدبة إفطار رمضانية مع القوات اخلاصة 
الرتكية يف أنقرة عقب املباحثات االستكشافية أن العالقات بني تركيا 
ومصر يف تطور، وستصل مستوايت رفيعة قريبا، يف إشارة إىل أن 

 .(118)يف اجملال العسكريالتقارب بني البلدين قد يشمل التعاون 
 حماذير منتظرة:

على كل حال هناك صعوابت ستواجه مسار املصاحلة 
يف  تدخلة و املصرية الرتكية، فأّي تفامهات تتجاوز حدود التهدئ

دة، عاف طور متقدم من العالقات ستكون هلا انعكاسات على أطر 
 رمبا تعمل على عرقلة املسار:

ظيب  أبو يف خلليج، حتديًدااالنتباه إىل قلق حلفاء مصر يف ا-
، هؤالء اولهتن للتسوايت من هذا القبيل، وابلتايل، ويف ضوء ما سبق

الت عادطرف أساسي ال بد من إدراجه يف نطاق املصاحلات وامل
 املتغرية. 

فرنسا اليت تريد إضعاف تركيا يف شرق املتوسط ومشال  -
 .(119)أفريقيا
ئيلي )يتبع جامعة حذَّر معهد دراسات األمن القومي اإلسرا-

تل أبيب( من تداعيات التقارب املصري الرتكي على حظوظ تل 
أبيب وحليفتيها قربص واليوانن، وكذلك مدى التزام مصر بتحالفاهتا 
اجليوسياسية الراهنة، خاصة ملفات واتفاقيات التنقيب يف املنطقة 

ة الغنية ابلغاز. ودعا املعهد صانعي السياسة اإلسرائيلية إىل مراقب
 .(120)املؤشرات األخرى بشأن تطور سياسات القاهرة

                                                           

 ملاذا ميثل تقارب مصر وتركيا هتديدا حللفاء شرق املتوسط؟، مرجع سابق.  (117)
ا، مرجع خلوصي أكار: العالقات الرتكية املصرية ستصل مستوايت رفيعة قريب (118)

 سابق.
 ملاذا ميثل تقارب مصر وتركيا هتديدا حللفاء شرق املتوسط؟، مرجع سابق.  (119)
 املرجع السابق.  (120)

https://cutt.us/AVdb9
https://cutt.us/ivIG3
https://cutt.us/yi3lX


 2021 يوليو( 22العدد  )                                                                                                                                                   اتقضايا ونظر

174 

مع بوادر التقارب املصري الرتكي، حتدثت صحف يواننية  -
عن خماوف من أن تكون مراجعة احلدود البحرية أمرا مطروحا يف 

تركي مينح مصر مساحة -املستقبل، خاصة مع وجود اتفاق لييب
ويف . (121)الطبيعيأكرب من احلدود البحرية وما هبا من ثروات للغاز 

هذا السياق كان تكثيف االتصاالت بني اليوانن ومصر، على سبيل 
املثال زايرة وزير اخلارجية اليوانين نيكوس دندايس القاهرة، يف أبريل 

يف رحلة استغرقت ساعات هبدف الرتكيز على متابعة  2021
 منتدى الصداقة الذي ُعقد أخريًا يف العاصمة أثينا، ومناقشة القضااي

اإلقليمية والتطورات يف شرق املتوسط. تلك الزايرة اليت أتت بعد 
أايم قليلة من اتصال هاتفي بني الرئيس املصري ورئيس الوزراء 
اليوانين كرايكوس ميتسواتكيس، تناوال فيه العالقات الثنائية، خباصة 

 .(122)التعاون يف جمال الطاقة وقضااي شرق املتوسط

  خامتة:

لية وإقليمية وداخلية دفعت كالا من مستجدات خمتلفة دو 
مصر وتركيا إىل إعادة ترتيب أولوايهتما، لكن يف حال استمر 
التقارب املصري الرتكي أاًي كانت درجته، لن يعود ابلضرر أبي 
شكل من األشكال على البلدين )خاصة إذا ُتوج ابتفاقات 
التزامات حمددة(، بقدر ما سيفتح نوافذ وفرًصا للحديث عن 

الفات جديدة وفرص استثمار وقوة مؤثرة ال ميكن جتاوزها أو حت
. (123)إغفاهلا يف منطقة شديدة التعقيد واحلساسية بكل املقاييس

فإنه حىت مع وجود تقارب حمدود بشأن عدد من امللفات يتبادل 
فيها الطرفان املنافع، يكون له أثره اإلجيايب، سواء للطرفني )ملف 

 .(124)ليم ككل )التهدئة الليبية(غاز شرق املتوسط( أو لإلق

                                                           

 مرجع سابق.ما هو لب اخلالف بني مصر وتركيا؟،  (121)
إجني جمدي، هل توقع مصر اتفاقا لرتسيم احلدود البحرية مع تركيا؟، مرجع  (122)

 سابق.  
 9مستقبل التقارب املصري الرتكي، العريب اجلديد،  ضحى عبد اجلواد، يف (123)

  https://cutt.us/VZ7bL: 2021أبريل 
مايو  12د.مجال زهران، أبعاد املصاحلة املصريّة الرتكّية وحتدايهتا، البناء،  (124)

2021 :https://cutt.us/rk1em  

كما رمبا نشهد تسوايت وحتركات يف ملفات عديدة أخرى، 
بل ستتغري معطيات كثرية يف إطار واقع العالقات العربية الرتكية، 
وسيجعل األمر من القاهرة بؤرة لكثري من التحركات عرب سياسات 

 ، على سبيل املثال رّحب رئيس املكتب السياسي(125)أكثر فاعلية
حلركة محاس، إمساعيل هنية، ابلتقارب الرتكي املصري، مؤكدا أنه 
يصب "يف مصلحة" فلسطني، فيما "ينعكس سلبا أي صراع" بني 

 .(126)الدول العربية واإلسالمية على القضية الفلسطينية
لكن هذا مع االنتباه إىل أنه رمبا على املدى القصري 

البلدين قد يلجآن إىل واملتوسط، وحىت لو مت تطبيع العالقات، فإن 
كما رمبا لن ،  (127)«إدارة ملفات العالقات كلٍّ على حدة»أسلوب 

تصل العالقات املصرية الرتكية ملستوى التحالف اإلسرتاتيجي، بل 
ستظل عالقاهتما البينية ودرجة تعاوهنما ترتاوح ما بني مدٍّ وجزر، 

، خاصة ودائما ما سيشوهبا درجة عالية من التنافس والتدافع لفرتة
يف ظل االختالفات األيديولوجية بني النظامني، ومن مث قد تتغري 
هذه التوقعات يف حال تغريت القيادة الرتكية عرب االنتخاابت 

 .(128)الرائسية القادمة
ويف الوضع احلايل من املتوقع أن حتدث توترات من حني آلخر، وهو 

الرئيس  صرح انئبأمر ال شك يدركه الطرفان، فعلى سبيل املثال: 
الرتكي، قائال إن "العالقات السياسية قد تشهد توترات بني فرتة 
وأخرى، لكن التطورات األخرية تشري إىل أن من مصلحة تركيا 

 .(129)ومصر التحرك سواي وتنسيق خطواهتما"

                                                           

 العالقات املصرية الرتكية بني التوترات وأواصر التعاون، مرجع سابق.  (125)
هنية: التقارب الرتكي املصري خيدم فلسطني )مقابلة(، وكالة أنباء األانضول،  (126)
  https://cutt.us/iLZfu: 2021أبريل  1
 كية بني التوترات وأواصر التعاون، مرجع سابق. العالقات املصرية الرت  (127)
 طارق دايب، العالقات املصرية الرتكية: القضااي واإلشكاليات، مرجع سابق.  (128)

 .ضحى عبد اجلواد، يف مستقبل التقارب املصري الرتكي، مرجع سابق
وزير اخلارجية الرتكي: مصر دولة مهمة يف الشرق األوسط والعاملني العريب  (129)

  https://cutt.us/eUnLH :2021مايو  7سالمي، صدى البلد، واإل

https://cutt.us/VZ7bL
https://cutt.us/rk1em
https://cutt.us/iLZfu
https://cutt.us/eUnLH
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مسار التسوية األفغانية واملواقف اإلقليمية 

 والدولية منها

 ⁕عبد الرمحن رشدان

 مقدمة

ان انستأفغ عقود األربعة املاضية، تتصدَّرالا خالل كعادهت
قرب بون عناوين األخبار ومع كل مرحلة جديدة يستبشر املتابع
ويبدو أن  انتهاء الصراعات ووصول األفغان لالستقرار املنشود،

ملتحدة ت االايالتطورات األخرية مع توقيع اتفاقية السالم بني الو 
ر ستبشيدة  بداية مرحلة جدياألمريكية وحركة طالبان ما هي إال

 اصراعً تبدأ كن لما معها املتابعون بينما تتبادل األطراف املتصارعة األ
 جديًدا.

أثناء كتابة هذا البحث كانت اجلولة الثالثة من حماداثت 
السالم األفغانية يف الدوحة بني احلكومة األفغانية وحركة طالبان قد 

أتمل اإلدارة األمريكية أن بدأت بعد عدَّة أشهر من االنقطاع حيث 
تسفر عن تشكيل حكومة مؤقتة وكتابة دستور جديد ابإلضافة إىل 

 2021وقت إطالق النار، حسب وثيقة مسربة صادرة يف مارس 
؛ وأثناء احملاداثت تقوم الوالايت (1)عن وزارة اخلارجية األمريكية

املتحدة بسحب جنودها من أفغانستان بناًء على اتفاق السالم 
حيث تشري تقارير إىل  2020وقَّع مع طالبان يف فرباير من عام امل

أن نصف اجلنود األمريكيني قد غادروا البالد ابلفعل مع وعد 

                                                           

 ابحث يف العلوم السياسية. ⁕

(1) Susannah George, The leaked U.S. plan to end the 
war in Afghanistan, The Washington Post, 13 March 
2021, available at: https://wapo.st/3A69EXY 

الرئيس األمريكي ابيدن بسحب آخر جندي ومتعاقد مدين يف 
 ذكرى هجمات احلادي عشر من سبتمرب هذا العام.

 ة منينبيف الوقت الذي يظهر فيه أن انسحاب القوات األج
دن امل عن أفغانستان سُينهي معاانة األفغان ويكشف غبار احلرب
قد  مما هوراملخربة، فإن بوادر الصراعات الداخلية آخذة يف الظ
ر إىل جولة جديدة من االقتتال الداخلي مع است دعم ر المرايؤشِّ

م صورة ر رسقرياخلارجي املعهود لألطراف األفغانية. حياول هذا الت
ثريات  وأتصاحلملتسوية اجلارية يف أفغانستان يف إطار أوضح ملسار ا

ألفغاين هد املشاالقوى اإلقليمية والدولية ذات الصلة وخيلص إىل أن 
ى لفوضن اممن املمكن أن ينتهي به املطاف إىل أحد سيناريوهني 

 أو اثلث من االستقرار حتت حكم حركة طالبان.

ر وبأكت شهدت السنوات الثالث املاضية، وحتديًدا منذ
 حلوارو اه، ثالثة مسارات لتسوية امللف األفغاين، األول 2018

وي الق واربني احلكومة األمريكية وطالبان، والثاين هو مسار ح
ا. اخليا ة داإلقليمية، وأما الثالث فهو حوار األطراف األفغاني

ؤخَّرًا، ال مإا ويالحظ أن احلوار الداخلي األفغاين مل يشهد اهتمامً 
يف  لسببن امن الواضح أن هذا املسار من املمكن أن يكو  بيد أنه

 فشل حتقيق السالم يف البالد.

 حمددات االستقرار الداخلية -أواًل 

عل لتفاالى تتوقف حالة االستقرار الداخلية يف أفغانستان ع
 شكلببني طالبان من جهة واحلكومة املركزية من جهة أخرى 

لى عًقا مقلرى ضبابياا و رئيسي، فيما يبدو تفاعل األطراف األخ
 .ليةالساحة األفغانية، وهو ما سنستعرضه يف السطور التا

 طالبان واحلكومة املركزية ●

مع توقُّع إمتام انسحاب القوات األجنبية من أفغانستان قريًبا 
تتَّجه األنظار إىل األطراف الداخلية كمحدد أساسي إلمكانية 

ر السالم العاملي، وظلَّ االستقرار يف بلد حيتل آخر موقع يف مؤ  شِّ

https://wapo.st/3A69EXY
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. ويقع على (2)2009قرب ذيل املؤشر منذ أن مت إنشاؤه يف عام 
رأس حمركي املشهد األفغاين الداخلي حركة طالبان واحلكومة املركزية 
برائسة أشرف غين حيث ميلك الطرفان القوة الفاعلة على األرض 

ومة والرغبة يف إقصاء اآلخر، فحركة طالبان تتعامل مع احلك
كدمية يف يد االحتالل األمريكي منذ أن مت تشكيلها يف  األفغانية

برائسة حامد كرزاي وحىت اليوم، ورفضت احلركة مرارًا  2004عام 
اجللوس والتفاوض مع احلكومة أو حىت اعتبارها سلطة رمسية متثِّل 
الشعب األفغاين. وقد توقَّفت احملاداثت بني احلكومة وطالبان يف 

العام املاضي لرفض احلركة اإلشارة إىل احلكومة يف مقدِّمة نوفمرب من 
املتحدِّث ابسم احلركة، ذبيح هللا وثيقة االتفاق املقرتحة، حيث قال 

جماهد، إهنم "مستعدون للمضيِّ قدًما يف احملاداثت مع الفريق احلايل 
 .(3)"على أهنم أفغان، ال نعلم أهنم فريق من احلكومة

ظر احلكومة األفغانية حلركة طالبان  وعلي الطرف اآلخر، تن
كخصم يريد االستيالء على السلطة وتنحية أفراد احلكومة احلاليِّني 
جانًبا، فالصراع من وجهة نظر احلكومة ميكن النظر إليه كصراع 
للبقاء يف املشهد السياسي فطالبان لن تقبل ابالندماج يف السلطة 

ستم. وقد قامت اإلدارة القائمة كما مت مع حكمتيار وعبد الرشيد دو 
بقصد أو بدون –األمريكية بتعميق ُهوَّة عدم الثقة بني الطرفني 

حيث قامت ابملباحثات مع حركة طالبان منفردة والتوصل  –قصد
التفاق سالم دون إدراج احلكومة األفغانية، بل وألزمت اإلدارة 
 األمريكية حكومة غين ابلرضوخ لطلبات احلركة بدون أخذ إذهنا قبل

االتفاق، وبذلك تكون قد أثبتت التهمة على كابل أن حكومة غين 
ما هي إال دمية يف يد الوالايت املتحدة كما تدَِّعي حركة طالبان. 
فقد نصَّ اتفاق السالم بني إدارة ترامب وطالبان على أن تقوم 

آالف أسري من حركة طالبان يف  5احلكومة األفغانية إبطالق سراح 
كة سراح قيادات عسكرية اتبعة للحكومة مقابل إطالق احلر 

                                                           

(2) Global Peace Index, available at 
https://www.visionofhumanity.org/maps  

، تعثر االتفاق بني احلكومة األفغانية وطالبان بسبب خالف على الصياغة (3)
، متاح عرب الرابط التايل: 2020نوفمرب  30، رويرتز

https://reut.rs/3hd5KUz 

األفغانية، وهو األمر الذي رفضته احلكومة األفغانية لكونه قرارًا 
خيصُّ سيادة الدولة األفغانية وال ميكن لطرف خارجي إمالءه عليها، 
ولكن يف هناية املطاف قامت حكومة غين إبطالق سراح السجناء 

، (4)نطن بوست األمريكيةمما دفع غين لكتابة مقال يف صحيفة الواش
حياول فيه خماطبة الرأي العام األمريكي وجره يف صف احلكومة ضدَّ 
حركة طالبان واليت أنفذت رغباهتا وأمرت حكومة غين من خالل 

 السلطات األمريكية.

وأييت هذا التصرُّف يف إطار فقدان صرب وثقة اإلدارة 
لتحكُّم يف املشهد، األمريكية يف قدرة غين على إدارة شؤون البالد وا

ففي خطاب حازم كتبه وزير اخلارجية األمريكي للرئيس أشرف غين 
يف مارس بلغة "غالبا ما تستخدم مع طالب مدرسي مشاغب" أكد 
أن الوالايت املتحدة ال تستبعد أي خيار، بينما كانت الرسالة 
احلقيقية هي أن أتثري غين أصبح ضعيًفا جداا على الساحة 

، فهو جيلس على رأس حكومة مقسَّمة ويفقد القوة (5)األفغانية
 والسيطرة على األرض.

ويف نفس الوقت الذي تنعقد فيه حماداثت السالم بني 
احلكومة وحركة طالبان تقوم األخرية مبواصلة هجماهتا ضد احلكومة 
األفغانية، بينما أوقفت هجماهتا على القوات األجنبية بناًء على 

. وقد 2020كة واإلدارة األمريكية يف فرباير اتفاق السالم بني احلر 
رفضت حركة طالبان وقف إطالق النار ليكون أداة قوَّة على طاولة 
املفاوضات مع احلكومة األفغانية، وأيًضا ألن االخنراط يف املصاحلة 
األفغانية وإمكانية وقف إطالق النار يسبِّب توتُـّرًا بني القيادة 

ني للحركة، وللهروب من الضغط قامت السياسية والقادة امليدانيِّ 

                                                           

(4) Ashraf Ghani, Ashraf Ghani: Afghans and their 
international partners have paid the costs. Now we’re 
taking a risk for peace, The Washington Post, 14 
August 2020, available at: https://wapo.st/3xVX4ZE 
(5) Adam Nossiter, Ashraf Ghani, Afghanistan's 
President, Has Little Sway Over Its Future, New 
York Times, 10 April 2021, available at: 
https://nyti.ms/3w6aYas 

https://www.visionofhumanity.org/maps
https://reut.rs/3hd5KUz
https://wapo.st/3xVX4ZE
https://nyti.ms/3w6aYas
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احلركة يف يوليو من العام املاضي وقبل بدء جوالت املصاحلة 
األفغانية بتغيري مخسة عسكريني يف الفريق التفاوضي، وهو األمر 

، ويف (6)الذي ُيصعِّب رضوخ احلركة للضغوط لوقف إطالق النار
جنل -عقوب املال حممد ينفس الوقت قامت بتعيني الشاب الثالثيين 

مسؤوال عسكرايا للحركة، وهو األمر  -مؤسس احلركة املال عمر
الذي جيعل زعيم طالبان املال هيبة هللا أخندزاده حُيكم قبضته على 
القادة امليدانيني للحركة يف الوقت الذي يستخدم العمليات كورقة 

. ويهدف هذا التغيري يف الفريق التفاوضي (7)ضغط يف إطار املصاحلة
مع استمرار عملية -ا لقطع الطريق على أي انشقاقات حمتملة أيضً 

كما حدث عند وفاة املال عمر حيث انشقت بعض   -املصاحلة
القيادات عن طالبان احتجاًجا على تويل املال أخرت حممد منصور 

 القيادة آنذاك.

وإذا وضعنا الصورة الكربى يف االعتبار، فإن من املمكن أن 
ى القوات احلكومية هي بداية لتوسُّع كبري تكون هجمات طالبان عل

وسيطرة على املدن الرئيسية فور انتهاء انسحاب القوات األجنبية يف 
سبتمرب القادم، وأن املفاوضات احلالية مع احلكومة ما هي إال حماولة 
من طالبان لكسب الوقت، وهو ما صرَّح به بعض املسؤولني 

ووضع القوات احلكومية  . ومع استمرار هجمات طالبان(8)األفغان
يف موقف املدافع فإن الروح املعنوية للجنود األفغان آخذة يف 
االهنيار خاصة أن بنية اجليش األفغاين القومية ضعيفة يف ظل قوة 
االنتماءات القبلية. ويدعم هذا التصور أن حماداثت السالم مل حترز 

ًما كبريًا  وقع أن يتنازل أي ومن غري املت –حيت كتابة هذا التقرير–تقدُّ
                                                           

 -د. أمحد موفق زيدان، االنسحاب األمريكي من أفغانستان، قناة املنطلق  (6)
، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر  YouTube ،28صالون ثقايف، موقع 

https://youtu.be/jmqJlMUhftE 
يد هللا حممد شاه، استباقا للمفاوضات مع كابل.. ملاذا عدَّلت طالبان مكتبها مح (7)

، متاح عرب الرابط التايل: 2020يوليو  21السياسي والقيادة العسكرية؟، اجلزيرة.نت، 
https://bit.ly/3jjmr3q 

(8) Mujib Mashal (et al.), Violent Attacks Plague 
Afghanistan as Peace Talks in Doha Slow, New York 
Times, 19 September 2020, available at: 
https://nyti.ms/3xWWRFx 

من الفريقني عن مركز قوته، فطالبان حتقِّق مكاسب عسكرية على 
ع من سيطرهتا ابإلضافة إىل اجلائزة الكربى اليت قدَّمتها  األرض وتوسِّ
هلا اإلدارة األمريكية من االعرتاف الدويل هبا وإظهارها مبظهر 

،  مريكيةاملنتصر يف حرب هي األطول يف اتريخ الوالايت املتحدة األ
كما أن احلركة تستغل الفرتة احلالية لعقد لقاءات مع دول لكسب 
اعرتاف وشرعية مل تستطع احلصول عليها أثناء حكمها ألفغانستان 
يف تسعينيات القرن املاضي؛ وعلى الطرف اآلخر فإن الرئيس غين 
وحكومته يدركون جيًدا أن مصدر قوهتم الوحيد هو كوهنم احلكومة 

ية يف أفغانستان، فالتنازل عن كراسي السطلة تعين الرمسية احلال
االستبعاد من املشهد السياسي لصاحل احلركة األقوى على األرض. 
ويف هذا اإلطار ميكن فهم تعنُّت الرئيس أشرف غين يف قبول املقرتح 
األمريكي املبدئي للسالم بني الفصائل والذي نصَّ على إنشاء 

س "مقبول من الطرفني"، كما حكومة سالم انتقاليه يقودها رئي
مشلت إنشاء جلنة عليا للتشريع اإلسالمي ملراجعة التشريعات 

 .(9)وضمان التزامها بتعاليم اإلسالم، وكتابة دستور جديد

ويف املقابل، قام الرئيس غين ابقرتاح انتخاابت رائسية بعد 
ستة أشهر من مارس املاضي واشرتط حضور زعيم طالبان املال هيبة 

أخندزاده أو القائد العسكري املال يعقوب لكي يعلن عن هللا 
مقرتحه الكامل املقابل للمقرتح األمريكي يف جولة حماداثت كانت 

، وهو األمر الذي رفضْته (10)مقرَّرة خالل أبريل املاضي يف تركيا
احلركة بل اعتذرت عن حضور احملاداثت يف تركيا، وقد صرَّح الناطق 

مقرتح غين أبن احلركة لن تدعم هذا املقرتح  ابسم طالبان مباشرة بعد
وأن عملية االنتخاابت "قد دفعت ابلبالد إىل حافة اهلاوية يف 

                                                           

(9) Exclusive: Details of Proposed Draft for Afghan 
Peace, Tolo News, 7 March 2021, available at: 
https://tolonews.com/afghanistan-170504 
(10) Hamid Shalizi, Exclusive: Afghan president, 
rejecting U.S. peace plan, to offer election in six 
months, officials say, Reuters, 23 March 2021, 
available at: https://reut.rs/3hqJO8X 

https://youtu.be/jmqJlMUhftE
https://bit.ly/3jjmr3q
https://nyti.ms/3xWWRFx
https://tolonews.com/afghanistan-170504
https://reut.rs/3hqJO8X
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املاضي" وأهنا عملية "دائًما ما تنطوي على فضائح" حسب 
 .(11)قوله

طالبان و زية ركوإمجااًل، لكي تنتهي احملاداثت بني احلكومة امل
 ود ندِّيةن وج مفإنه ال بدَّ  إىل اتفاق سالم مبين على تقاسم السلطة

مران أمها ، و يف القوة العسكرية ابإلضافة إىل أرض مشرتكة للحوار
 تفتقدمها الساحة األفغانية.

 ىخر األطراف األ ●

عض قف ب، تجبانب جناحي النزاع األساسيَّنْي يف أفغانستان
 20 وايلحهي و األطراف الداخلية األقل قوَّة وأتثريًا يف املشهد 

ستان وزبكأكة لحة ومنها تنظيم الدولة، تنظيم القاعدة وحر حركة مس
على  عدُّ ن ياإلسالمية. بينما أعداد تنظيم القاعدة يف أفغانستا

م الدولة تنظين لاألصابع بعد توجه معظمهم لسوراي وليبيا والعراق فإ
 ولةتواجد يف البالد وإن كان ضعيفُا حتت اسم تنظيم الد

 والية خراسان.-اإلسالمية

ري د. أمحد زيدان املختص يف الشأن األفغاين إىل أن يش
تنظيم الدولة لن يستطيع تقوية وجوده يف أفغانستان نتيجة لوجود 
تراتبية مذهبية قبلية قوية جداا ال ميكن اخلروج عليها وابلتايل يصعب 
على التنظيم استقطاب مقاتلني جدد، ولكن قد يصبح التنظيم ذا 

ة لطالبان فإن تنظيم الدولة يشّوِه اإلسالم ، وابلنسب(12)عامل خترييب
ويشّوِه اإلرث اجلهادي األفغاين فمن غري املتوقَّع انشقاق أعداد  
كبرية من طالبان واالنضمام للتنظيم سخطًا من عملية السالم 
اجلارية، خاصَّة بعد التغيريات األخرية يف القيادات العسكرية 

والية خراسان -تنظيم الدولةلطالبان. ويذكر أنه قد أُعلن عن إنشاء 
وقد توىل قيادته مخسة قادة خمتلفني منذ ذلك  2015يف عام 

                                                           

(11) Taliban slam Afghan president's proposal for new 
election, France 24, 24 March 2021, available at: 
https://bit.ly/2Uzt3Ao 

 –االنسحاب األمريكي من أفغانستان  –زيدان الدكتور أمحد موفق  (12)
، 2020أكتوبر  YouTube ،29صالون ثقايف، موقع  -املناقشات، قناة املنطلق 
 https://youtu.be/iOjwFG_gtdEمتاح عرب الرابط التايل: 

احلني، ويقبع قائد التنظيم احلايل فاروقي يف سجون االستخبارات 
 األفغانية.

 سقاطإ إنشائها كان أما حركة أوزبكستان اإلسالمية فهدف
ولة شاء دوإن 2016كرميوف والذي تويف يف عام رئيس أوزبكستان  

لف لتحااب إسالمية يف أوزبكستان، ومنذ ذلك احلني قامت احلركة
ل مشا يف مع طالبان مث مبايعة تنظيم الدولة، وهي اآلن تستقر

انية ألفغاات ألف مقاتل، وقد قامت القو  أفغانستان وهلا ما يقارب
. وترتكز اضيامل بقتل زعيم التنظيم عزيز يولداش يف نوفمرب من العام

ن للشأن كستاوزبأيف املشهد األفغاين يف إمكانية جرِّ  أمهية احلركة
تاين رتكسال الداخلي األفغاين، كما هو احلال مع احلزب اإلسالمي

قرار الستارص فالذي حتاربه الصني، وهو ما يعقِّد املشهد ويصعِّب 
 يف أفغانستان.

 حمددات االستقرار اإلقليمية والدولية -اثنًيا

 واراجل عة، جتتمع عدد من دولمتاًما كاآلكلني حول القص
 األفغاين على هدف واحد وهو ضمان مصلحة كل دولة على

غان ألفحدة، وهو األمر املستحيل والذي ظل كابوًسا يطارد ا
اين: ألفغف اويقوِّض فرص االستقرار، فمن الدول الفاعلة يف املل

روسيا، ، و لصنيالوالايت املتحدة األمريكية، وابكستان، واهلند، وا
 يران.وإ

ة دِّدحملحناول ابختصار يف هذا القسم سرد بعض املصاحل ا
 جنيبلسياسة كل منها ومن مث موقفها من ملف االنسحاب األ

عة ملا توقَّ مات واملصاحلة الداخلية مث خنلص يف إطار ذلك لسيناريوه
 بعد االنسحاب.

 الوالايت املتحدة األمريكية ●

أقوى دولة يف  يرى د. أمحد زيدان أن الصرب هو ما أرغم
دولة على االنصياع ملطالب حركة  38العامل ومن ورائها حتالف من 
، فقدرة طالبان على البقاء على قيد (13)مصنفة لديها كحركة إرهابية

                                                           

 مرجع سابق. انستان،. أمحد موفق زيدان، االنسحاب األمريكي من أفغد (13)

https://bit.ly/2Uzt3Ao
https://youtu.be/iOjwFG_gtdE
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احلياة واملقاومة ومن مث القيام مرة أخرى هو ما مل تستطيع الوالايت 
ستان يف املتحدة جماراته. هامجت الوالايت املتحدة األمريكية أفغان

بعد رفض طالبان تسليم بن الدن الذي اهتمته  2001عام 
بتخطيط هجمات احلادي عشر من سبتمرب، ولكن مع طول أمد 
احلرب حىت أصبحت أطول حرب يف اتريخ الوالايت املتحدة وقوة 
موقف طالبان على األرض، قرَّرت اإلدارة األمريكية النظر يف 

حلرب اليت ال تنتهي" حسبت جدوى االستمرار ومن مث إهناء هذه "ا
، وأييت هذا يف إطار االجتاه العام يف (14)تصرحيات الرئيس ابيدن

السياسة اخلارجية األمريكية إبعادة النظر يف كون "احلرب على 
اإلرهاب" من أولوايت املخاطر املهدِّدة هلا وتوجيه االنتباه لـ"صراع 

لجيش يف ظل انتشار ل (15)القوة العظمي" مع الصني وروسيا
ابملئة من دول العامل معظمها من أجل حماربة  40األمريكي يف 

. ويف نفس الوقت (16)اإلرهاب حسب دراسة جمللة مسيثسونيان
وصول ترامب للسلطة وهو صاحب الشخصية املختلفة القادرة على 
جتاوز االنتقادات جعله الوحيد الذي من املمكن أال يكرتث بربط 

، وهو ما سهَّل قرار (17)أفغانستان" امسه بلقب "الرئيس الذي خسر
 االنسحاب واجللوس مع طالبان على طاولة واحدة.

فاآلن بعد قرار انسحاب القوات األمريكية من أفغانستان 
وانتهاء خطر القاعدة هناك حسب تصرحيات الرئيس ابيدن يبقى 

                                                           

(14) 'It's Time To End This Forever War.' Biden Says 
Forces To Leave Afghanistan By 9/11, NPR, 15 April 
2021, available at: https://n.pr/3vUiepC 
(15) National Security Strategy of the United States of 
America, The White House, December 2017, 
available at: https://bit.ly/3A656ko 
(16) Stephanie Savell and 5W Infographics, This Map 
Shows Where in the World the U.S. Military Is 
Combatting Terrorism, Smithsonian Magazine, 
January/February 2019, available at: 
https://bit.ly/3gXt7mc 
(17) Emma Ashford,  An End to Endless War? Cato 
Unbound, 19 May 2021, available at: 
https://bit.ly/3qr5Lss 

لإلدارة األمريكية بعض املصاحل اليت ال بدَّ من احلفاظ عليها على 
البعيد وعلى رأسها حتييد أي خطر من املمكن أن يتخذ املستوى 

من أفغانستان قاعدة لشن هجمات على الوالايت املتحدة 
وحلفائها، وهو األمر الذي انقشته إدارة ترامب جبدية مع طالبان 
ابعتبار أن سيكون هلا احلظ األكرب يف السيطرة على أفغانستان بعد 

املتوقع أن يكون للوالايت االنسحاب األجنيب. وابلتايل، من غري 
املتحدة اخنراط يف املشهد األفغاين كثريًا فيما وراء ضمان أمنها عن 
طريق متويل احلكومة األفغانية ومساعدهتا جوايا يف هجماهتا ضد 
اجلماعات املسلَّحة املصنَّفة أمريكياا إرهابية أو ضمان تنفيذ االتفاق 

 مع طالبان فيما بعد االنسحاب.

 نابكستا ●

تعد ابكستان على رأس الدول ذات املصاحل الكربى يف 
أفغانستان، إذ تعتربها عمقحها اإلسرتاتيجي، وأكثر ما ختشاه هو أن 
حتوطها اهلند عن طريق التحالف مع أفغانستان، ويف هذا اإلطار 
ميكن فهم إشراف املخابرات الباكستانية على إنشاء طالبان يف العام 

مع احتالل  2001ركة حىت عام والدعم الكامل للح 1994
القوات األمريكية أفغانستان وإزالة احلركة من السلطة. وجبانب 
ضمان إبعاد اخلطر اهلندي من أفغانستان حتت سيطرة طالبان فإن 
الدعم الباكستاين للحركة يتجاوز املستوى الرمسي إىل املستوى 
 الشعيب حيث تشرتك احلركة مع االجتاه الشعيب يف ابكستان يف

مركزية الدين يف احلياة العامة، إضافة إىل العامل القبلي اهلام حيث 
من العرقيات  %40إن طالبان من عرقية الباشتون اليت متثل حوايل 

من الشعب الباكستاين وهو ما يساعد  %15يف أفغانستان وحوايل 
الباشتون الباكستانيني املتدينني يف تثبيت أقدامهم سياسياا يف 

عتماد على أتثريهم يف املشهد األفغاين وقدرهتم على ابكستان ابال
حتييد خطر الباشتون العلمانيني الذين يهدفون لبناء دولة ابشتون 

. فبالرغم من بعض االضطراابت يف العالقة بني احلكومة (18)املستقلة
الباكستانية وحركة طالبان خاصة يف فرتة االجتياح األمريكي 

                                                           

(18) Pakistan's Support of the Taliban, HRW, 2001, 
available at: https://bit.ly/3x4gRWW 

https://n.pr/3vUiepC
https://bit.ly/3A656ko
https://bit.ly/3gXt7mc
https://bit.ly/3qr5Lss
https://bit.ly/3x4gRWW
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قوية بني الطرفني ومن غري املتوقَّع أن ألفغانستان، فإن هناك رابطة 
 تنقلب لعداء مع استمرار الصراع بني اهلند وابكستان.

تعليًقا على حماداثت السالم احلالية بني احلكومة األفغانية 
وحركة طالبان، صرَّح رئيس الوزراء الباكستاين عمران خان منذ أايم 

جنبية يف أن بالده تسعى لتسوية سياسية قبل مغادرة القوات األ
سبتمرب من العام احلايل، وقال إن بالده ستكون األكثر تضرُّرًا بعد 
أفغانستان إذا حدثت حرب أهلية يف أفغانستان ممَّا سيجعل بالده 
مضطرة "إىل القفز فيها وأن تكون جزًءا منها" وأن ابكستان قد 

ت سياستها املعهودة جتاه أفغانستان جبعلها عمًقا إسرتاتيجياا ، غريَّ
وأكَّد أنه سيتعامل مع أيِّ حكومة أفغانية خيتارها الشعب، وأن 

 .(19)ابكستان "لن حتاول القيام أبي تغيري يف داخل أفغانستان"

ولكن ال بدَّ من فهم تصرحيات خان يف سياقها احلايل وهو 
أن حركة طالبان تزداد قوة كل يوم على األرض وعلى الساحة 

تشري إىل أن احلركة سيكون هلا اليد  السياسية الدولية وأن املؤشرات
الطوىل يف املشهد السياسي يف ما بعد انسحاب القوات األجنبية؛ 
فمن غري املتوقَّع أن تقف ابكستان مكتوفة األيدي إذا متَّ أليِّ 
سبب من األسباب تنحية طالبان من املشهد وإجياد حكومة 

يل بني اهلند منفتحة على التقارب مع اهلند، خاصة أن التحالف احلا
وإيران وروسيا يقلق ابكستان بشدَّة، حيث إن إليران وروسيا مطامع 

، ويف نفس الوقت جتد (20)يف أفغانستان كما سيتضح الحًقا
ابكستان نفسها نتسحب بعيًدا عن الوالايت املتحدة يف اجتاه 
الصني اليت تدعمها اقتصادايا خاصة يف البنية التحتية حيث تستثمر 

 .(21)مليار دوالر يف ابكستان 60الصني حنو 

                                                           

(19) Gibran Peshimam, Pakistan seeks Afghan 
settlement before foreign troop pullout: Khan, 
Reuters, 4 June 2021, available at: 
https://reut.rs/3dfTD83 

 .مرجع سابق . أمحد موفق زيدان، االنسحاب األمريكي من أفغانستان،د (20)
(21) FM Shakil, China’s Pakistan investments a 
double-edged sword, Asia Times, 2 February 2021, 
available at: https://bit.ly/3h4Awz6 

 اهلند ●

وعلى اجلانب اآلخر من املعادلة تقف اهلند اليت ترغب 
بتقويض ابكستان وإحاطتها من الغرب إلضعاف قوهتا، ابإلضافة 

الصيين على -إىل السيطرة على طالبان يف إطار التنافس اهلندي
لشكر النفوذ اإلقليمي، ويف ظلِّ تعاون بني حركة طالبان ومجاعة 

طيبة الباكستانية اليت تشن هجمات ضد اهلند منها هجوم مومباي 
مواطًنا هندايا منهم ستة  166والذي راح ضحيته  2008عام 

أمريكان. ومن أجل ذلك قامت اهلند ابستثمارات كبرية يف 
مشروع،  400مليارات دوالر مبجمل  3أفغانستان تصل إىل 

وقد بدأ هذا االهتمام ، (22)حسب تصريح لوزير اخلارجية اهلندي
مع االحتالل األمريكي بعد  2001اهلندي أبفغانستان يف عام 

 انقطاع خالل احلرب األهلية وحقبة سيطرة طالبان.

فمن هذا املنطلق تتَّضح أسباب الدعم األمريكي للهند من 
أجل لعب دور أكرب يف أفغانستان فيما بعد االنسحاب، إذ إن 

طالبان والصني ومن مث التضييق على الدولتني تشرتكان يف عداوة 
دور ابكستان يف املنطقة يصب يف صاحل الطرفان أو على األقل 
تستطيع الوالايت املتحدة الضغط على ابكستان من أجل خفض 
دعمها لطالبان عن طريق التلويح بدعم الدور اهلندي يف 

. وابلتايل، فإن للهند موقف معارض لالنسحاب (23)أفغانستان
، ألن ذلك يسلِّم (24)لسريع وغري املسؤول من أفغانستاناألجنيب ا

مقاليد األمور نسبياا ليد طالبان، ومن املمكن أن يضيِّع على اهلند 

                                                           

(22) Dipanjan Roy Chaudhury, India announces set of 
development projects for Afghanistan as country 
prepares for transition, Economic Times, 24 
November 2020, available at: https://bit.ly/3digP5V 

، متاح 2021مارس 8حسن الرشيدي، ماذا تريد اهلند من أفغانستان؟ البيان،  (23)
 https://bit.ly/3jjrvosعرب الرابط التايل: 

(24) Timor Sharan, Andrew Watkins, A New 
Playbook? Europe, India, and Afghanistan beyond 
2021, Friedrich Ebert Stiftung, available at: 
https://bit.ly/3jk5LZy 

https://reut.rs/3dfTD83
https://bit.ly/3h4Awz6
https://bit.ly/3digP5V
https://bit.ly/3jjrvos
https://bit.ly/3jk5LZy


 2021 يوليو( 22العدد  )                                                                                                                                                   اتقضايا ونظر

181 

سنوات من اجلهد واالستثمارات بينما هلا موقف داعم للحكومة 
منها عبد هللا عبد هللا -املركزية وخاصة املكوانت غري الباشتونية فيها 

خالل حماداثت السالم اجلارية؛ وألن األمور  -موعبد الرشيد دوست
تتَّجه لصاحل طالبان وتعاظم قوة ابكستان، فكان من احلكمة على 
احلكومة اهلندية التزام اهلدوء واإلمياء إبمكانية التواصل مع طالبان 
حىت ال ختسر كل شيء الحًقا، وهي الرسالة اليت بعثها وزير 

حماداثت السالم األفغانية يف اخلارجية اهلندي بتواجده يف جولة 
 .(25)سبتمرب املاضي يف الدوحة

 الصني ●

تعاقبت القوى الكربى على أفغانستان، فمع خروج 
االحتالل السوفييت دخلت الوالايت املتحدة األمريكية، فهل 
سنشهد دخواًل للصني مع خروج الوالايت املتحدة األمريكية؟ من 

لصني مصاحل كربي يف غري املتوقع، وهذا ال يعين أنه ليس ل
أفغانستان، لكن طريقة الصني خمتلفة يف حتقيق مصاحلها فهي ال 
تفضل التدخل العسكري يف سياساهتا اخلارجية، على األقل حىت 
االن، ورؤيتها يف أفغانستان هي أن التنمية االقتصادية تؤدِّي إىل 

 .(26)السالم وليس العكس كما تري الوالايت املتحدة األمريكية

ز املصاحل الصينية يف أفغانستان على شقَّني أساسيَّنْي مها تركِّ 
حماربة اجلماعات االنفصالية وضمان املصاحل االقتصادية، حيث إنه 
ابلرغم من قصر اخلط احلدودي بني الصني وأفغانستان والذي يصل 
إىل ستة وسبعني كيلومرت فإنه يقع على أقصي غرب الصني 

 -تسميها الصني شينجيانج-رقية وابلتحديد منطقة تركستان الش
ذات األغلبية املسلمة من عرقية األوجيور واحملتلة من قبل الصني 
واليت تقع هبا "معسكرات إعادة التأهيل" سيئة السمعة؛ ويكمن 

                                                           

(25) Harsh V. Pant, How India came around to 
talking to the Taliban, ORF, 26 September 2020, 
available at: https://bit.ly/3A1aZzr 
(26) Wang Bing Nan, China Interest in Afghanistan 
after the U.S withdrawal, Modern Diplomacy, 31 
May 2021, available at: https://bit.ly/2Tc7kOz 

اخلطر من وجهة نظر احلكومة الصينية يف متركز مجاعة إسالمية 
الشرقية يف مسلَّحة من عرقية األوجيور تسمَّي حركة حترير تركستان 

أفغانستان، وختشى الصني من انتقال التهديد لداخل األراضي 
الصينية، فمن أجل ذلك قامت الصني مؤخرًا إبنشاء قاعدة 
عسكرية يف منطقة شامياك بطاجيكستان وهي تبعد بضع كيلومرتات 
من احلدود الصينية األفغانية، حسب حتقيق لصحيفة الواشنطن 

ون بني طالبان وحركة حترير تركستان ، ويقلق الصني التعا(27)بوست
الشرقية، خاصة مع رجوع طالبان القوي للساحة السياسية، ولكنها 

 .(28)منفتحة على احلوار مع طالبان من أجل فكِّ هذا االرتباط

وعلى اجلانب االقتصادي، فإن الصني تركِّز على استخدام 
هتدف األراضي األفغانية كجزء من مبادرة "احلزام والطريق" كما 

الباكستاين، وهو -لتعاون أفغانستان لنجاح املمر االقتصادي الصيين
األمر الذي يتطلَّب استقرارًا سياسياا وأمنياا يف كابل، ويف نفس 

م الصني ثروات منجمية هائلة يف أفغانستان تقو الوقت توجد 
ابالستثمار فيها منذ سنوات، لكن مع عقبات كثرية نتيجة لعدم 

 .(29)يناالستقرار األم

بسبب كون احملرك األساسي للصني يف سياستها جتاه 
فإهنا  -وجزئياا حماربة احلركات االنفصالية-  أفغانستان هو االقتصاد

ستتفاعل مع أي حكومة قائمة طاملا هناك ضمان ملصاحلها، حىت 
وإن كانت طالبان هي من تقود هذه احلكومة وذلك ألن عالقات 

ن ويشرتكان معا يف معاداة اهلند وابلتايل الصني قوية جداا مع ابكستا
                                                           

(27) Gerry Shih, In Central Asia’s forbidding 
highlands, a quiet newcomer: Chinese troops, 
Washington Post, 18 February 2019, available at: 
https://wapo.st/3A5aKTR 
(28) Naweed Jafari, Can China be a peacemaker in 
Afghanistan?, The Lowy Institute, 20 October 2020, 
available at: https://bit.ly/3gV90VP 
(29) Federica Lai, China’s economic influence in 
Afghanistan in a Belt & Road context, Asia Power 
Watch, 1 December 2020, available at: 
https://bit.ly/3diJrMq 

https://bit.ly/3A1aZzr
https://bit.ly/2Tc7kOz
https://wapo.st/3A5aKTR
https://bit.ly/3gV90VP
https://bit.ly/3diJrMq
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تستطيع الصني ممارسة ضغوط لتعديل سلوك طالبان حال وصوهلم 
للسلطة؛ كل ما تريده الصني هو االستقرار يف أفغانستان حيت 
تتحقَّق هلا مكاسب اقتصادية وهو ما دفع وزير اخلارجية الصيين يف 

خوفًا منه على رحيل مايو املاضي القرتاح استضافة حماداثت السالم 
 .(30)القوات األجنبية بدون التوصُّل التفاق

 روسيا ●

كما هو احلال مع الصني، ختشى روسيا من امتداد احلركات 
اإلسالمية املسلَّحة من أفغانستان إىل أواسط آسيا فتهدِّد املصاحل 
الروسية هناك، ابإلضافة إىل رؤيتها للصراع يف أفغانستان من منظار 

قوى الكربى، فرؤيتها الوالايت املتحدة األمريكية تتجرَّع صراعات ال
من نفس الكأس الذي سقت منه االحتاد السوفييت هو أمر يرضي 
القيادة الروسية، حىت إن املخابرات احلربية الروسية دفعت ملسلَّحني 

من أجل استهداف القوات  2019مرتبطني بطالبان يف عام 
؛ (31)لصحيفة النيويورك اتميز األجنبية يف أفغانستان حسب تقرير

فال ختفي روسيا استعجاهلا خبروج أمريكا بعد عشرين عاًما من 
اخلسائر والفشل، فقد صرَّحت وزارة اخلارجية الروسية أبن أتخري 
خروج القوات األجنبية من أفغانستان عن املوعد الذي حدَّده 

ديًدا يعدُّ خرقًا لالتفاق وهت -أي يف مايو املاضي-ترامب سابًقا 
لألمن يف البالد، ويف نفس الوقت قامت موسكو ابستضافة طالبان 
واحلكومة األفغانية يف مارس املاضي من أجل "التعجيل مبحاداثت 

وفًدا  -وطهران-السالم"، وقبل ذلك بشهرين استضافت موسكو 
من طالبان حني وردت أنباء عن إمكانية عدم وفاء واشنطن ببنود 

يث أرادت احلركة أن ترسل رسالة لواشنطن االتفاق مع طالبان، ح

                                                           

(30) Ayaz Gul, China Offers to Host Afghan Peace 
Talks, VOA, 18 May 2021, available at: 
https://bit.ly/2U4DBrc 
(31) Charlie Savage (et al.), Russia Secretly Offered 
Afghan Militants Bounties to Kill U.S. Troops, 
Intelligence Says, New York Times, 26 June 2020, 
available at: https://nyti.ms/3h93qOG 

مفادها أهنا ستلجأ لطرف غري صديق ولن جتلس للتفاوض مع 
 .(32)احلكومة األفغانية يف حالة تراجع واشنطن

تشرتك موسكو مع واشنطن يف ضرورة جناح حماداثت 
 و املقابلناريلسيالسالم بني احلكومة األفغانية وحركة طالبان، ألن ا

ر ؤثِّ يا ن املمكن أن تؤدِّي إىل حرب أهلية ممهو حدوث فوضى م
 مباشرة على أمن روسيا والوالايت املتحدة.

 إيران ●

ة رتبطمان أتيت إيران كقوة إقليمية ذات مصاحل يف أفغانست
لسوق لع لر سابألساس ابحلدود املشرتكة بني البلدين، فإيران تصد

ية االقتصاد وابتقلعاألفغاين والذي ميثل متنفًسا اقتصادايا يف ظلِّ ا
لالجئني ل اسلُّ األمريكية املفروضة عليها، بينما تستخدم احلدود لت
ملليون اارب يق األفغان ليمثلوا عبًئا إضافياا على طهران، فعددهم

 اعاتجلماالجئ، بيد أن التهديد األكرب الذي ختشاه إيران هو 
ر ان وعناصبطال من املسلَّحة السُّنِّيَّة، وتشمل العناصر املتشدِّدة

 تنظيم الدولة يف أفغانستان.

إيران كانت على وشك الدخول يف حرب مع طالبان يف 
بسبب حصار احلركة القنصلية اإليرانية يف مزار الشريف  1998عام 

دبلوماسيِّني إيرانيِّني، وقامت طهران بدعم االحتالل األجنيب  8وقتل 
تية من أجل ومدِّه ابملعلومات االستخبارا 2001ألفغانستان يف 

انتزاع طالبان من السلطة ووضع حكومة ال تعادي اجلار الغريب. 
ولكن وجود القوات األجنبية احلايل يف أفغانستان يقيِّد قدرة إيران 
على االنتشار يف البالد، وابلتايل فإن طهران تؤيِّد خروجها، ولكن 
يف نفس الوقت ال تريد أن ترى حكومة تقودها طالبان يف كابل مرة 
أخرى، فاخليار األفضل لطهران هو دعم حكومة دميقراطية، ويكون 
اجلناح غري املتشدد من طالبان جزءًا منها؛ وقد بدأت ابلفعل طهران 

                                                           

محيد هللا حممد شاه، خرباء جييبون.. هذه أهداف طالبان من زايرة موسكو  (32)
 :، متاح عرب الرابط التايل2021فرباير  1وطهران، اجلزيرة، 

https://bit.ly/3jilzvX 

https://bit.ly/2U4DBrc
https://nyti.ms/3h93qOG
https://bit.ly/3jilzvX
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مدَّ سبل التواصل مع طالبان واستضافت وفًدا من احلركة يف بداية 
 العام احلايل يف طهران.

أما يف حالة عدم ضمان وقف التهديد من األراضي 
نية ضد املصاحل اإليرانية بعد االنسحاب األجنيب، فمن املتوقع األفغا

أن تعيد طهران توجيه ميليشياهتا الشيعية األفغانية اليت كانت قد 
أرسلتها للحرب يف سوراي حتت مسمَّى "لواء فاطميون" وقوامها 

 .(33)ألف مسلح ووضعها على األراضي األفغانية 10-15

 أطراف أخرى ●

ا هلخرى املذكورة أعاله توجد أطراف أجبانب كل األطراف 
، مصاحل يف أفغانستان ومنها: تركيا، والسعودية، وقطر

يس ا لوطاجيكستان، وأوزابكستان وتركمانستان، بيد أن دوره
 أبمهية األطراف املذكورة أعاله.

يتَّضح مدى تعقُّد البعد اإلقليمي والدويل للصراع األفغاين 
مع اإلقرار بصعوبة -تبسيط الصورة وحماداثت السالم، ويف حماولة ل

                                                           

(33) Colin P. Clarke and Ariane M. Tabatabai, What 
Iran Wants in Afghanistan, Foreign Affairs, 8 July 
2020, available at: https://fam.ag/3h8ziCR 

فمن املمكن ختيُّل العالقات  -ذلك لكثرة التفاصيل واحملددات
اإلقليمية والدولية يف ما يتعلَّق مبلف السالم من خالل الرسم 

حيث متثل اخلطوط الصلبة عالقات دعم بينما  ،التوضيحي التايل
 متثل األسهم ذات اخلطوط املتقطعة عالقات العداء:

ملمكن ابلطبع أن تتغريَّ هذه التحالفات مع التطورات من ا
يف املفاوضات احلالية ومع إمتام خروج القوات األجنبية، فاألمر 

 يشهد تغريات متتابعة وسريعة.

 ومن خالل هذا العرض السريع ملصاحل بعض األطراف
د ريًبا يريع تقمياخلارجية الفاعلة يف املشهد األفغاين يتَّضح أن اجل

اء ن ور ماص والتوافق الداخلي، ولكن لكلٍّ منهم هدفه اخلالسالم 
 من ذلك، فكل طرف يسعى الستقرار يضمن له حتقيق ما يريد

ن  مأيٍّ  مآرب، بيد أن مصاحل األفغان أنفسهم ليست على أجندة
 هذه القوى.

 أسئلة هامة -ختاًما

اين ألفغالف يبقى أن نطرح بعض األسئلة اليت هتم متابعي امل
 القرتاب من إجابتها.وحناول ا

https://fam.ag/3h8ziCR
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 هل تغريت أو ستتغري حركة طالبان؟  ●

إذا جنحت طالبان يف تشكيل احلكومة اجلديدة بعد 
االنسحاب األجنيب فهل سنرى هنًجا مماثاًل إلدارة طالبان يف 
تسعينيات القرن املاضي؟ لإلجابة على هذا التساؤل ال بدَّ من رؤية 

وط املمارسة عليها من الوضع من وجهة نظر احلركة وتقييم الضغ
أجل تعديل سلوكها فيما خيصُّ ملف حقوق اإلنسان مبفهومه 
السياسي الغريب، فاحلركة خرجت "منتصرة" على أكرب قوة يف العامل، 

عاًما من الصراع والصرب واملراوغة، وأيًضا فإن  20مرة أخرى، بعد 
احلركة هلا قوة تتعاظم على األرض ويف موقف أفضل من احلكومة 

ملركزية احلالية املنقسمة على نفسها، وذلك ابإلضافة إىل االعرتافات ا
الدولية املتزايدة بشرعية احلركة ومركزية دورها يف الساحة األفغانية،  
كل هذا يضاف إىل املؤسس العقيدي والقبلي للحركة والذي من 
الواضح أنه مل يتغريَّ طوال السنوات املاضية. ومن مث ال يُتوقع أن 

ت كثريًا يف رؤيتها يف إدارة الدولة، بينما يرى تكون  احلركة قد تغريَّ
املبعوث األمريكي للسالم يف أفغانستان زملاي خليل زاد أن 

 .(34)االعرتافات الدولية ابحلركة قد متثل عامل ضغط لتعديل السلوك

ويف ما يتعلق برؤية طالبان لألطراف األفغانية األخرى  
ؤيتها الدونية للحكومة املركزية فقد كشركاء يف السالم، فبجانب ر 

حدث موقف خالل حماداثت السالم يف موسكو من املمكن أن 
رًا على استمرار مواقفها من األطراف الداخلية األخرى،  يكون مؤشِّ

املارشال األوزبكي يف اجليش األفغاين -ذلك أن عبد الرشيد دوستم 
 -2001ن يف والذي ساعد القوات األجنبية يف التخلُّص من طالبا

ذهب للمال فضل وسأله عن صحته، فردَّ عليه املال بوصفه ابخلائن 
 .(35)والقاتل؛ مما جعل دوستم يغادر بقية االجتماع 

                                                           

(34) Missy Ryan and Susannah George, As the U.S. 
departs Afghanistan, will the old Taliban reemerge?, 
Washington Post, 1 May 2021, available at: 
https://wapo.st/2UxBKev 
(35) Thomas Ruttig, A Troika of Four: Looking back 
at the March 2021 Afghanistan meeting in Moscow, 

يف تقرير مرفوع عنه السرية جمللس املخابرات الوطين 
األمريكي فإن صلب موقف طالبان يف احملاداثت احلالية ابإلضافة 

ركة هي من ضمن املؤشرات إىل إىل قلة التغريات يف قيادات احل
"تراجع معظم التقدُّم الذي أحرز يف العقدين املاضيني" يف حال 

 .(36)رجوع السلطة يف يد طالبان

دعم بهل أي من األطراف الداخلية مرشح لزايدة قوته  ●
 داخلي أو خارجي؟

ابلطبع ستشهد الساحة الداخلية األفغانية تغريًا يف مقدار 
نسحاب األجنيب، ولكن هل سيكون أايا منها قوى األطراف بعد اال

بقوة طالبان وميثل هتديًدا للحركة؟ من غري الواضح ما سيكون عليه 
وضع مكوانت احلكومة املركزية احلالية إذا استولت طالبان علي 
السلطة، فالقوات العسكرية وشبه العسكرية األفغانية احلالية قوامها 

لو تفتَّت احلكومة وحدثت ألف جمند من عرقيات خمتلفة؛ ف 350
فوضى فمن املمكن أن ينضم أفراد اجليش األفغاين جلماعات 
مسلَّحة خمتلفة أو تكوين ميليشيات منفصلة، وقد ينضم اجلنود 
الباشتون لطالبان، ويوجد مؤشرات متزايدة للقلق فقد زادت نسبة 

ابملئة  82اهلجمات ضد اجليش من عناصر داخله هذا العام بنسبة 
وقتل فيها  -أبريل 1يناير و 1يف الفرتة بني -عام املاضي عن ال
. ويف حال تفكك اجليش (37)آخرون 39جندايا وجرح  115

فستستقطب كل قوة إقليمية فصياًل أو فصائل مسلحة وتعود 
 مشاهد احلرب األهلية للظهور.

                                                                                               

Afghanistan Analysts Network, 2 April 2021, available 
at: https://bit.ly/3wZQe5l 
(36) Afghanistan: Women’s Economic, Political, 
Social Status Driven by Cultural Norms, National 
Intelligence Council, 2 April 2021, available at: 
https://bit.ly/3x33aHz 
(37) Gabriel Dominguez, Enemy-initiated attacks in 
Afghanistan increased by nearly 37% in first quarter of 
2021, Janes, 30 April 2021, available at: 
https://bit.ly/2UJDzoX 

https://wapo.st/2UxBKev
https://bit.ly/3wZQe5l
https://bit.ly/3x33aHz
https://bit.ly/2UJDzoX
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 ؟جنيبما هي السيناريوهات املتوقعة بعد االنسحاب األ ●

ألفغاين توماس راتيج أن الوضع بعد يرى اخلبري يف الشأن ا
؛ األول هو االهنيار (38)االنسحاب لن خيرج عن ثالثة سيناريوهات

املباشر للحكومة املركزية، حيث إن االنسحاب األجنيب يضرُّ ابلروح 
املعنوية للقوات احلكومية ولكنه يرى أنه سيناريو غري متوقَّع ألن 

املادي والعسكري الوالايت املتحدة أكَّدت استمرار الدعم 
للحكومة، وأن كثريًا من القوات احلكومية لديها عداءات شخصية 
من طالبان نتيجة اهلجمات املتواصلة، ممَّا سيجعلهم يواصلون القتال 

 طاملا لديهم دعم خارجي.

ولكن يالحظ خالل التطورات األخرية أن الوالايت املتحدة 
رية للحكومة ترى صعوبة يف كيفية استمرار املساعدات العسك

عسكري أو مدين -املركزية، ففي ظل رفض طالبان أي وجود أجنيب 
حىت لتأمني السفارات ومطار كابل، وابلتايل جتد الوالايت  -متعاقد

املتحدة والناتو صعوبة كبرية يف تدريب القوات احلكومية لضمان 
قدرهتا على حتقيق األمن بعد االنسحاب؛ وكانت آخر احملاوالت 

هذا التقرير هو مطالبة الناتو دولة قطر بتدريب القوات  عند كتابة
 .(39)اخلاصة األفغانية على أراضيها

أما السيناريو الثاين وهو اهنيار احلكومة املركزية على املستوى 
املتوسط وبعد فرتة من الزمن، حيث إهنا منقسمة وضعيفة ولن 

ادة تستطيع الفوز يف الصراع مع طالبان، وهذا سيكون مبثابة إع
، عندما خسر الرئيس جنيب هللا الدعم املادي 1992ألحداث سنة 

الروسي، ممَّا دفع القوات احلكومية لاللتحاق ابلطرف الذي يظن أن 
له الغلبة وهو طرف اجملاهدين، وبعد اجتياح طالبان للمشهد 

                                                           

(38) Afghanistan After the US Withdrawal: An Elusive 
Peace, Three Questions to Thomas Ruttig, Institut 
Montaigne, 30 April 2021, available at: 
https://bit.ly/2U3jSIg 
(39) Rupam Jain (et al.), Exclusive NATO approaches 
Qatar to seek training base for Afghan forces after 
withdrawal, Reuters, 14 June 2021, available at:  
https://reut.rs/35T45P5 

السياسي والعسكري اضطر كثري من الفرقاء لالنضمام حتت 
 الضغوطات والتهديدات.

 غري وهو-لباحث األملاين أن السيناريو األخري ويرى ا
مبا - حةسلَّ هو أن ترجع التيارات السياسية واحلركات امل -مستحيل

سون جيللرشدهم بعد خروج القوات األجنبية و  -يف ذلك طالبان
ن ن مللوصول حلل سياسي، ويف حال متَّ ذلك ستستطيع طالبا

 خرى،ألاطراف موقف قوَّهتا أن تفرض كثريًا من رؤاها على األ
 لطةوحينئذ ستصل أفغانستان للسالم املنشود، ولكن حتت س

روب حتاج إن حمافظة جتاه احلقوق واحلرايت؛ فإمَّا هذا أو إعادة
 التسعينيات الفصائلية.

https://bit.ly/2U3jSIg
https://reut.rs/35T45P5
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اإليرانية على أوتار االتفاق -األمريكيةاللعبة 

 النووي: أهداف وسياسات

 ⁕أمحد سعيد اخلليفة
 ⁕⁕ؤمنحممود عاشور م

 مقدمة:
ت اوضاراقبة مف، تتجه أنظار العامل إىل فيينا مل2021منذ إبريل 

ميقراطية الد دينعودة الوالايت املتحدة األمريكية حتت إدارة جو ابي
عام  يرانع إلالتفاق النووي الذي أبرمته، رفقة مخس دول أخرى، م

ن يراحول برانجمها النووي، والذي أفضى إىل تقييد إ 2015
قات لعالع اا النووية يف مقابل رفع العقوابت عنها وتطبيأنشطته

نظام وال رانالتجارية واالقتصادية، بل والسياسية أيًضا، بني إي
املتحدة  ايتلوالاالعاملي. وبينما ينتظر املتابعون اإلعالن عن عودة 

ام مب عالذي انسحبت منه إدارة دوانلد ترا-لالتفاق النووي 
ت ن التعرف على أهداف وسياساكان من املهم مبكا  -2018

لق يتع يمافطريف التفاوض األساسيني: إيران والوالايت املتحدة 
توقع  ذ إن؛ إابمللف النووي خصوًصا، وابقي قضااي املنطقة عموًما
ف على لتعر ، لاملستقبل حيتم علينا دراسة سلوك األطراف يف املاضي
 وضع من مثو ، غاايهتا وكيفية وصوهلا إليها، وحتليل سلوكها احلايل

 السيناريوهات املستقبلية املختلفة يف ضوء ذلك.
وهلذا؛ يبحث هذا التقرير يف أهداف وسياسات كل من 
الوالايت املتحدة وإيران يف تعاملهما مع قضااي الشرق األوسط، ويف 
قلبها الربانمج النووي اإليراين، من خالل التعرف على دوافع 

امب جتاه االتفاق النووي، وسرب وأهداف إداريت كل من أوابما وتر 
                                                           

 .ابحث يف العلوم السياسية ⁕
  .حث يف العلوم السياسيةاب ⁕⁕

أغوار العالقات األمريكية اإليرانية يف ظل إدارة جو ابيدن اجلديدة 
، من خالل مواقف كل منهما يف قضااي 2021منذ توليها السلطة 

الشرق األوسط املختلفة، مبا متثله تلك القضااي من مؤشرات 
سات تلك للتقارب أو التنافر األمريكي اإليراين، وتوقعات انعكا

، 2021األوضاع على مفاوضات فيينا حول الربانمج اإليراين 
انطالقًا من تصور أن االتفاق النووي ما هو إال حلقة )واحللقة 

 األهم واألقوى( ضمن حلقات العالقات بني واشنطن وطهران.
 ب:االتفاق النووي بني إداريت أوابما وترام -أواًل 

  وابماأظل إدارة  يف 2015التوقيع على االتفاق النووي 

بعد سنوات من املفاوضات بني إيران من جهة، وبني دول 
)وهي الدول اخلمسة دائمة العضوية يف جملس  1+5اجملموعة 

األمن: الوالايت املتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصني، وروسيا، 
جبانب أملانيا(، استطاعت األطراف الستة أخريًا التوصل التفاق يف 

، خطة العمل الشاملة املشرتكةملعروف رمسًيا ابسم ، وا2015يوليو 
والذي عمل على احلد من طموحات إيران النووية من جهة، 

 .(1)ومنحها فرصة االندماج يف النظام الدويل من جهٍة أخرى
وبعيًدا عن مضمون االتفاق النووي، فإن التوصل إليه كان انجًتا 

ت املتحدة وإيران بشكٍل مباشر عن التغري يف قادة كل من الوالاي
على السواء. إذ إن فشل مثاين سنوات من احملاداثت النووية يف عهد 
أمحدي جناد منح الفرصة للمعتدلني للوصول للسلطة يف إيران، وهو 

التفاق نووي مؤقت يف  1+5ما نتج عنه توصل إيران وجمموعة 

                                                           

 للتعرف على بنود االتفاق النووي اإليراين، انظر: (1)
- Seyed Hossein Mousavian & Mohammad Mehdi 
Mousavian, Building on the Iran Nuclear Deal for 
International Peace and Security, Journal for Peace 
and Nuclear Disarmament, Vol. 1, No. 1, Jan 2018, 
p.181. 
- Kenneth Katzman and Others, Possible U.S. Return 
to Iran Nuclear Agreement: Frequently Asked 
Questions, Congressional Research Service, January 
2021, pp.4-5. 
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غضون فرتة قصرية من انتخاب الرئيس اإليراين اجلديد حسن 
ل انتخاب روحاين وتعيينه جواد ظريف وزيرًا مثَّ  روحاين. إذ

للخارجية، وعلي أكرب صاحلي انئًبا للرئيس، عاماًل رئيًسا يف تسهيل 
التفاوض؛ حيث أظهرت تلك اإلدارة برامجاتية يف السياسة 
اخلارجية، مبا يف ذلك ما يتعلق ابمللف النووي. وعلى اجلانب 

يل وزاري يف إدارته مع دخوله األمريكي، فإن قيام الرئيس أوابما بتعد
فرتة واليته الثانية كان له دور كبري يف إجناز املفاوضات، خصوًصا 
من خالل اجلمع بني جون كريي وزيرًا للخارجية، وإرنست مونيز 
وزيرًا للطاقة، وروبرت مايل مساعًدا خاًصا للرئيس ومنسق البيت 

هري الذي طرأ . ابإلضافة إىل التغري اجلو (2)األبيض للشرق األوسط
يف سياسة أوابما يف التعامل مع امللف النووي اإليراين، فبداًل من 
التمسك بسياسة أسالفه برفض مبدأ ختصيب إيران لليورانيوم، 
اشرتطت إدارته عدم وجود قنبلة نووية مع التأكيد على حق إيران يف 

 .(3)التخصيب
لظروف  وجبانب عوامل إقليمية وأوروبية أخرى، ميكن القول إن ا

كانت مهيئة ابلنسبة إليران والوالايت املتحدة لتغيري سياساهتما من 
دون حدوث حتول كبري يف أهدافهما الكلية. إذ ظلت تسود حالة 
من عدم الثقة األمريكية جتاه إيران، جتلت يف سلوك البنوك الدولية 
الكربى يف االتفاقيات التجارية مع إيران، والعديد من تشريعات 

 .(4)اليت تؤدي لفرض عقوابت جديدة على إيران الكوجنرس

 نيراإدارة ترامب وتغري السياسات األمريكية جتاه إ 

على غري املتوقع، فاز املرشح اجلمهوري دوانلد ترامب يف 
، وهو ما مثل حتوال جذراًي يف 2017االنتخاابت الرائسية األمريكية 

وًما، وامللف "سياسات" الوالايت املتحدة األمريكية إزاء إيران عم
النووي خصوًصا. فبعد انتهاج سلفه ابراك أوابما سياسة احتواء 

                                                           

(2) Seyed Hossein Mousavian & Mohammad Mehdi 
Mousavian, Building on the Iran Nuclear Deal for 
International Peace and Security, Op. cit., pp. 178-
179. 
(3)Ibid. 
(4) Ibid, pp. 181-182. 

للنظام اإليراين هبدف دجمه يف النظام الدويل، انتهى األمر برتامب 
عليها. حيث أعلنت اإلدارة « الضغوط القصوى»بفرض سياسة 

اجلديدة يف البيت األبيض خروج الوالايت املتحدة من خطة العمل 
، يف حني أعادت فرض مجيع 2018شرتكة يف مايو الشاملة امل

العقوابت األمريكية اليت مت ختفيفها مبوجب االتفاق يف نوفمرب 
، حتقيًقا لرؤية ترامب يف ممارسة "أقصى ضغط" على 2018

فرض العقوابت االقتصادية ، من خالل إعادة (5)االقتصاد اإليراين
دولًيا من خالل  على إيران، وحظر التعامل معها، كما حاول عزهلا

 فرض عقوابت على الشركات واملؤسسات اليت تتعامل مع إيران.
ومن أجل تربير تلك اخلطوة، حتجج ترامب مبا يٌعانيه االتفاق 
من انتقادات من شأهنا أال ُتطمئن الوالايت املتحدة وحلفاءها يف 
الشرق األوسط إزاء سلوك إيران. متثلت أهم تلك االنتقادات يف أن 

ق النووي يف أفضل األحوال إطار عمل مؤقت حىت مخسة االتفا
عشر عاًما على األفضل، إىل جانب عدم احتوائه بنوًدا ملنع إيران 
من تطوير قدراهتا الباليستية، ومنح ختفيف العقوابت إيران مهلة 

 .(6)مالية إضافية لتمويل سياسة نفوذها
على  مل يكن انسحاب ترامب من االتفاق النووي احتجاًجا منه

بشيء –عدم التزام إيران ببنوده، واليت كانت انتهاكات طفيفة ميكن 
، وهو ما يعين أن قرار (7)االستدالل عليها -من الصعوبة

االنسحاب من االتفاق النووي كان نية مبيتة عند ترامب، وقد أعلن 
، بل إنه أظهر نيته 2016عنه صراحًة خالل محلته االنتخابية عام 

                                                           

(5) Kenneth Katzman and Others, Possible U.S. 
Return to Iran Nuclear Agreement, Op. cit., p. 6. 
(6) Riccardo Alcaro, Europe’s Defence of the Iran 
Nuclear Deal: Less than a Success, More than a 
Failure, The International Spectator, Vol, 56, No. 1, 
2021, pp. 59-60. 
(7) Matthew Kroenig, The Return to the Pressure 
Track: The Trump Administration and the Iran 
Nuclear Deal, Diplomacy & Statecraft, January 2018, 
Vol. 29,  No. 1, pp.  5-6. 
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خالل محلته االنتخابية، وترجم ذلك قرارات فور  حول إيران عموًما
 وصوله البيت األبيض.

ن مان وميكن تربير سلوك إدارة ترامب يف تعاملها مع إير 
اسة ة سيطبيعلرؤية ترامب ذاته إليران، وإدراكه  أوهلمامنظورين: 

مريكي ل األلرج"اجلمهورية اإلسالمية" ونظامها "املارق"، فرتامب ا
 سعىلـ"جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" ي األبيض الذي يسعى

ه غري لفيتن خأللتضييق على كل ما ميثل هتديًدا لتلك الرؤية، كما 
لضغوط رض ان فمالسياسية مل تعطه فرصة حملاولة احتواء إيران بدال 

وط لضغ يكيةهو استجابة اإلدراة األمر  اثنيهماالقصوى عليها. و
 ل اخلليج،ودو  يلني يف إسرائ"احللفاء األقرب لإلدارة اجلديدة"، ممثل

ند عا سلبًيا وقفً ه مالذين يرفضون االتفاق النووي اإليراين، واختذوا من
 .2015توقيعه عام 

انتهجت إدارة ترامب هذا النهج الشديد هبدف إعادة إيران 
اليت أعلن عنها وزير اخلارجية مايك  12للتفاوض حول املطالب الـ

واليت تدور حول: عالج اخللل يف بومبيو لرفع العقوابت عن إيران، 
االتفاق النووي، والقدرات الصاروخية اإليرانية، وسلوك إيران املزعزع 

. إن استقراء تلك املطالب يوضح (8)الستفرار الشرق األوسط
أهداف إدارة ترامب يف "حصر إيران داخل حدودها"، وعدم 

ة منحها الفرصة للعب دور إقليمي يهدد االسرتاتيجية األمريكي
ومصاحلها العليا أو مصاحل حلفائها، وقطع الطريق أمام إيران 
لتحقيق مشروعها االسرتاتيجي/اآليديولوجي الذي قد يؤدي لعرقلة 

 .(9)ما يريده ترامب بشأن الشرق األوسط
لكن، وبعد كل شيء، فإن إعادة فرض العقوابت على إيران 

ما، فلم وانتهاج سياسة الضغط القصوى مل حيققا شيًء من أهدافه

                                                           

طالب رجا املساعيد، موقف الوالايت املتحدة من إيران بعد االتفاق النووي  (8)
"، رسالة ماجيستري، معهد بيت احلكمة، جامعة آل البيت 2015-2019"

 .148، ص 2020)األردن(، 
اإليراين يف مصطفى جابر العلواين، العقوابت األمريكية وأثرها على فاعلية الدور  (9)

 20املنطقة ويف مستقبل النظام الدويل، رؤاي للبحوث والدراسات، اتريخ النشر: 
، متاح عرب الرابط: 2021يونيو  19، اتريخ االطالع: 2018سبتمرب 

https://bit.ly/3xzGK0A 

يقل نفوذ حكومة إيران اإلقليمي، فضال عن عدم تغري النظام ذاته، 
ومل تؤِد العقوابت اجلديدة على النظام املصريف اإليراين إال جلعل حياة 
الشعب اإليراين أكثر صعوبة من دون التأثري على القيادات 

. وهو ما دفع البعض لوسم سياسة ترامب يف الشرق (10)احلكومية
لفشل على املستوى االسرتاتيجي؛ إذ ركزت على األدوات األوسط اب

والوسائل واألهداف اآلنية بدال من األهداف طويلة األجل، جتلى 
ذلك يف فرض ترامب سياسة الضغوط القصوى على االقتصاد 

 .(11)اإليراين، بدال من وضع اسرتاتيجية أمريكية فعالة للتعامل معها
 8تفاق، أعلنت إيران يف ورًدا على االنسحاب األمريكي من اال

)أي بعد مرور عام من االنسحاب األمريكي( توقفها  2019مايو 
التدرجيي عن االمتثال للقيود الرئيسة املفروضة عليها مبوجب 
االتفاق، معلنًة نيتها جتاوز حدود اليورانيوم املخصب وخمزوانت املاء 

األوروبية  الثقيل ما مل جتد أطراف االتفاق النووي املتبقية، وخاصة
منها، طريقة حلماية إيران من العقوابت النفطية واملصرفية األمريكية 

يوًما من اتريخ هذا اإلعالن. ومنذ ذلك الوقت،  60يف غضون 
 (12)تعمدت إيران ارتكاب "سلسلة من االنتهاكات اجلسيمة"

. هذا يف حماولة منها للتعبري عن (13)يوًما 60اللتزاماهتا النووية كل
ة الضغط األقصى األمريكية من جهة، والضغط على حتدي محل

االحتاد األورويب ملساعدهتا يف االلتفاف على العقوابت األمريكية من 
 جهٍة أخرى.

                                                           

(10) Muqtedar Khan, Biden's Plan To Revive Iran 
Talks Could Calm The Middle East - But On Israel 
He And Trump Largely Agree, The Conversation 
U.S, Boston, Boston, 19 Oct 2020. 
(11) Anthony H. Cordesman, The Biden 
Administration’s Security Challenges in the Gulf, 
Center for Strategic and International Studies, Jan 
2021, p. 3. 

 لالطالع على تلك االنتهاكات، انظر: (12)
Peter Brookes and Others, Iran Nuclear Deal: Next 
Steps, ISSUE BRIEF, The Heritage Foundation, No. 
5030, Jan 2021, pp. 2-3. 
(13) Ibid, p. 2. 

https://bit.ly/3xzGK0A
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وعلى الرغم من االحنياز الغريب الرمسي للموقف اإليراين، إال أن 
تصرفات إيران "االستفزازية" أعادت بث املخاوف الغربية حول 

ة، وما إذا كانت تنتوي إعادة إنشاء برانمج طموحات إيران النووي
أسلحتها النووية، خصوًصا بسبب ما أقدمت عليه طهران من رفع 
مستوايت ختصيب اليورانيوم، وزايدة خمزوهنا من اليورانيوم املخصب 

 .(14)وأجهزة الطرد املركزي العاملة
د بع على جانب آخر، حاولت إيران التأقلم على الوضع ما

 شرق،ال ريكي، من خالل تعزيز عالقاهتا مع دولاالنسحاب األم
 حدة رفعوالضغط على أورواب لتعويضها عن اخلروج األمريكي، و 

ألدىن احلد الى عسلوكها مع الوالايت املتحدة، مع االلتزام ابحلفاظ 
تعادته   اسة يفمن شروط االتفاق النووي مبا يؤكد متسكها به والرغب

ابت لعقو ارفع املتحدة لالتفاق و كامال مرة أخرى، بعودة الوالايت 
 املفروضة على إيران.

حيث قررت القيادة اإليرانية أن تصعيد التوترات يف اخلليج 
سُيظهر للوالايت املتحدة وحلفائها يف اخلليج العريب أن الضغط 
األقصى سيكلفهم هم أيًضا، وهو ما متثل يف سلسلة طويلة من 

قالت النفط اليت متر يف احلوادث التصعيدية، مثل: اهلجمات على ان
خليج عمان، وتبادل إيران والوالايت املتحدة إسقاط الطائرات دون 
طيار، واالستيالء املتبادل على السفن من قبل اململكة املتحدة 
وإيران، واهلجوم الصاروخي اإليراين املزعوم ضد حقول النفط 

يف السعودية، واالشتباكات بني القوات األمريكية ووكالء إيران 
العراق، ورد إيران على اغتيال سليماين بوابل من الصواريخ ضد 

غري أن تلك التوترات مل جتر طريف الصراع  .قاعدة أمريكية يف العراق
ملواجهة عسكرية شاملة، وهو ما يتضح من قرار ترامب إلغاء غارة 
جوية كانت تستهدف األراضي اإليرانية قبل ساعات من تنفيذها 

، فضاًل عن قرار (15)ائرة أمريكية دون طياررًدا على إسقاط ط
اغتيال سليماين يف األراضي العراقية وليس يف األراضي اإليرانية. كما 

                                                           

(14) Ibid, p. 3. 
(15) Riccardo Alcaro, Europe’s Defence of the Iran 
Nuclear Deal, Op. cit., p.64. 

أن الرد اإليراين على اغتيال سليماين جاء دون التوقعات اليت رمستها 
 تصرحيات القادة اإليرانيني حول حجم االنتقام الذي تعتزمه بالدهم.

، نووياق الحيلولة دون اهنيار االتففقد سعت لل أورواب،أما 
 وهو ما ميكن وظلت متمسكة به وداعية واشنطن للعودة لاللتزام به،
وكذلك  نية،ألمإرجاعه لعدد من األسباب السياسية واالسرتاتيجية وا

 لسوق األسباب اقتصادية متثلت يف رغبة أورواب يف التوسع يف
 اإليراين.

ن االتفاق النووي قد أكد إيرانًيا، فإن االنسحاب األمريكي م
شعور عدم الثقة يف السياسة األمريكية، وهو الشعور الذي ظهر 
لدى املؤسسات السياسية واألمنية والشعب يف إيران منذ التوقيع 

. حيث إن التزام إيران ببنوده مل يؤِد إال إىل 2015على االتفاق عام 
قتصاد اإليراين رفع العقوابت املتعلقة ابجملال النووي، يف حني أن اال

مل ينتعش بعد. وهو الشعور ذاته الذي استدعاه الشعب من جتربة 
احلرب العراقية اإليرانية، حيث أكدت تلك احلرب عدم الوثوق 
ابلوالايت املتحدة، وأمهية اعتماد إيران على نفسها حىت تقف على 

 .(16)قدميها
 :وويإدارة ابيدن وإعالن العودة لالتفاق الن -اثنًيا

ء والية نتهاى اإيران كتم أنفاسها خالل املدة املتبقية عل حاولت
ثانية يف ة الاليترامب الرائسية األوىل، وهي تراهن أال يفوز يف الو 

شح ، وهو ما حتقق فعال ابنتخاب املر 2020انتخاابت عام 
وجبانب   كية.مريالدميقراطي جو ابيدين رئيًسا للوالايت املتحدة األ

، 2015 نوويأوابما الذي وقع االتفاق الكون ابيدن انئب الرئيس 
لعودة اوزه فال حفقد أعلن ابيدن خالل محلته االنتخابية عزم إدارته 
مريكية ت األاسالالتفاق النووي، وهو ما ميثل حتوال جديًدا يف السي

 جتاه إيران.

                                                           

(16) Ariane M. Tabatabai and Annie Tracy Samuel, 
What the Iran-Iraq War Tells Us about the Future of 
the Iran Nuclear Deal, International Security, Vol. 42, 
No. 1, Summer 2017, p. 183. 
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ودة الع يف حناول يف هذا اجلزء التعرف على أسباب رغبة ابيدن
ما قدمه  ة، و لرغبالتعاطي اإليراين مع تلك الالتفاق النووي، وكيفية 
 كل منهما لتحقيق ذلك.

 ملاذا يريد ابيدن العودة لالتفاق النووي؟ 

ليت اصى يف البداية، ال بد من أتكيد أن سياسة الضغط األق
ين ثيف  نجحتانتهجها ترامب )سواء ابلعقوابت أو االغتياالت( مل 

ع لتوسااح يف كبح مجإيران عن برانجمها النووي، كما أهنا فشلت 
صورة ين بيع اإليراين يف الشرق األوسط من خالل عمالئها، وهو ما
ناة قحدة ملتمؤكدة أن االستمرار يف هذا السلوك أفقد الوالايت ا

 اتصال مباشرة مع طهران من دون حتقيق أي من األهداف
رامب يت تدار االسرتاتيجية األمريكية، واليت هي حمل اتفاق بني إ

 عودةومن مث، فإن الباب مفتوح أمام جو ابيدن للوابيدن. 
وهو ما  للمفاوضات مرة أخرى، وإعادة بالده لالتفاق النووي،

 ه.ارتيؤدي لتحقيق جمموعة من األهداف ابلنسبة لبايدن وإد
أمجل ابدين نفسه تلك األهداف يف مقال رأي لشبكة 

CNNأنه  ، عندما قال إنه يعتزم العودة لالتفاق النووي العتقاده
ميكن هتدئة واحتواء إيران من خالل تعاون أكرب وتواصل مباشر 
معها. كما أن من شأن تلك اخلطوة أن حتسن التعاون األمريكي 

 .(17)املتعثر مع ابقي أطراف االتفاقية، خصوًصا األوروبيني
على الرغم من وجود الكثري من القضااي اليت حتتاج للتفاوض 

ارة ابيدن أظهرت خالل احلملة بني واشنطن وطهران، إال إن إد
االنتخابية انتهاجها نفس هنج أوابما، حيث تُركز إدارة ابيدن على 
احلد من القدرات النووية اإليرانية ابعتبارها األولوية القصوى من 
جهة، وأنه ميكن االعتماد على تلك احملاداثت يف التخفيف من 

رة ابيدن البدء يف سلوك إيران "املرفوض" فيما بعد. وهلذا، تعتزم إدا
مشاورات حول امللف النووي بشكل حصري للعودة لالتفاق 
النووي اإليراين. ومن مث، تبدأ يف مفاوضات "املتابعة" بشأن قضااي 
خارج الربانمج النووي، وذلك يف استجابة منها لضغوط الداخل 

                                                           

(17) Muqtedar Khan, Biden's Plan To Revive Iran 
Talks Could Calm The Middle East, Op. cit. 

األمريكي اليت ترى أن االتفاق النووي ليس كافًيا للحد من سلوك 
عادي ملصاحل الوالايت املتحدة يف املنطقة. وميكن فهم إيران امل

تصريح مستشار األمن القومي إلدارة ابيدن جيك سوليفان أبن 
مفاوضات املتابعة قد تؤدي لفرض قيود ملزمة على تطوير إيران 

 .(18)للصواريخ الباليستية كتهدئة لتلك الضغوط
ان وأتمني إن اإلدارة األمريكية اجلديدة ترى يف التفاوض مع إير 

صفقة جديدة للحد من برانجمها النووي، وما ميكن أن يتبعها من 
مفاوضات تبحث قضااي أخرى، أمرًا مفيًدا إلعادة التوازن احلقيقي 
جتاه آسيا من جهة، ولتعزيز التحالف عرب األطلسي بعد سنوات من 

، وهو ما أكده الحًقا البيان اخلتامي (19)اإلمهال من جهٍة أخرى
من دعمها الستئناف العمل  2021عة الكبار يف يونيو لقمة السب

ابالتفاق النووي، وترحيبها بـ"املشاورات اجلوهرية" اجلارية يف 
 .(20)فيينا

وابملقارنة مع إدارة سلفه ترامب، فإن مقاربة ابيدن يف التعامل 
مع إيران هي مقاربة مؤسسية ليربالية، من خالل التعاون متعدد 

 يف سبيل وضع قيود اسرتاتيجية على إيران األطراف واحلشد الدويل
لتحقيق ما تريده واشنطن، بدال من التغريد وحيًدا خارج السرب 

 .(21)العاملي( كما فعل ترامب/)الغريب

                                                           

(18) Kenneth Katzman and Others, Possible U.S. 
Return to Iran Nuclear Agreement, Op. cit., pp. 3-4. 
(19) Pat Shilo and Todd Rosenblum, President Biden 
Has Five Options for Future Negotiations with Iran, 
Third Way, 15 March, 2021, accessed: 7 July 2021: 
https://cutt.us/WoV7D 

(20) G7  تدعم استئناف االتفاق النووي وتدعو طهران لوقف تطوير برانجمها
يوليو  2، اتريخ االطالع: 2021يونيو  13الصاروخي، روسيا اليوم، اتريخ النشر: 

 https://bit.ly/3w8nHcA، متاح عرب الرابط: 2021
األمريكية يف عهد ابيدن، -إبراهيم املفيت، املستقبل الصعب للعالقات اإليرانية(21)

يوليو  4، اتريخ االطالع: 2021فرباير  24مركز اجلزيرة للدراسات، اتريخ النشر: 
 https://cutt.us/bxLDq، متاح عرب الرابط: 2021

https://bit.ly/3w8nHcA
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وعلى الرغم من محاسته للبدء يف املفاوضات والعودة 
لالتفاق النووي، وضع ابيدن شروطًا للعودة هلذا االتفاق، 

 :(22)وهي
 15ن ثر مألك القيود النووية املفروضة على إيران. إطالة أمد 1
 عاًما.
العراق و نان لب . وقف األنشطة اإليرانية اإلقليمية اخلبيثة، يف2

د يهدد ذي قال وسوراي واليمن، ومعاجلة الربانمج الصاروخيي الدقيق
 إسرائيل.

اق التف ايف. إعادة التزام إيران بتعهداهتا املنصوص عليها 3
 .النووي اإليراين

غري أن اإلدراة األمريكية تتعرض لضغوط داخلية وخارجية 
تصعب عودهتا لالتفاق النووي، أمهها هو ضغط دول املنطقة على 
اإلدارة األمريكية أبن التهديدات غري النووية يف الواقع هي أكثر 
أمهية ابلنسبة هلا، مثل "الصواريخ والوكالء والتدخل يف الشئون 

ألقل يف املدى القصري. كما أن مسئويل الداخلية للدول"، على ا
األمن القومي يف إدارة ابيدن يرون أن االتفاقات النووية مع إيران قد 
ال تضمن ابلضرورة التوصل التفاقات معها يف القضااي غري 

، وهو عكس الرؤية األمريكية. وعلى جانب آخر، فإن (23)النووية
قات األمريكية مع  زايدة التواصل مع إيران من شأنه أن يضر ابلعال

كل من إسرائيل والسعودية على السواء، ومها احللفاء التقليديون 
للوالايت املتحدة يف الشرق األسط، وقد تعززت عالقاهتما مع 

 واشنطن بشكٍل خاص إابن إدارة ترامب السابقة.
بشكل عام، فإن فشل ضغوطات ترامب من جهة، ورغبة ابيدن 

وتعزيز دور التفاوض يف حتقيق يف العودة للحلول الدبلوماسية 
أهداف الوالايت املتحدة من جهٍة أخرى قد دفع إدارته للإلعالن 

                                                           

سيناريوهات مستقبل االتفاق النووي اإليراين مع إعالن نتائج  مايسة مرزوق، (22)
، 407، البيان، املنتدى اإلسالمي، العدد 2ج. 2020االنتخاابت الرائسية األمريكية 

 .57-56ص ص ، 2021مارس 
(23) Kenneth Katzman and Others, Possible U.S. 
Return to Iran Nuclear Agreement, Op. cit., p. 16. 

عن نيتها بدء مشاورات مع إيران للعودة لالتفاق النووي، وهو ما 
 يف مدينة فيينا النمساوية. 2021حدث فعاًل يف إبريل 

 ويلنو رد فعل إيران على نية ابيدن العودة لالتفاق ا 

ران لرغبة الوالايت املتحدة العودة لالتفاق النووي استجابت طه
وكأهنا تتحرك من موقع قوة، األمر الذي اتضح من خالل أتكيد 
وزير خارجيتها عدم قبول إيران أي شروط مسبقة للعودة لالتفاق 

، كما أكدت إيران أن أي عملية تفاوضية لن تتضمن (24)النووي
، فضال عن إجراء (25)يةأي نقاش حول برانجمها للصواريخ الباليست

 املشاورات يف فيينا بشكٍل غري مباشر بني إيران والوالايت املتحدة.
مل يكن أدل على ذلك من تصرحيات املرشد اإليراين آية هللا 
على خامنئي أبن املطلوب واملنتظر هو عودة الوالايت املتحدة 

ت لاللتزام ابالتفاق اإليراين كامال أوال؛ فهي من خرجت منه وبدأ
خبرق قواعده، مؤكًدا أن بالده "لن تعود لالمتثال لالتفاق النووي 
قبل رفع العقوابت االقتصادية عنها ابلكامل، وأن الوالايت املتحدة 
جيب أن ترفع مجيع العقوابت إذا كانت تريد من طهران العدول عن 

 .(26)خطواهتا النووية"
لدولية من جهٍة أخرى، فقد أبقت إيران على مراقبة الوكالة ا

للطاقة الذرية لألنشطة النووية اإليرانية وزايرة مفاعالهتا النووية. فعلى 
بتعليق  2020الرغم من مترير الربملان اإليراين لقانون يف ديسمرب 

وأنشطة  (27)تنفيذ الربوتوكول اإلضايف التفاقية الضماانت الشاملة
                                                           

مايسة مرزوق، سيناريوهات مستقبل االتفاق النووي اإليراين مع إعالن نتائج  (24)
 .54 ، مرجع سابق، ص2ج. 2020االنتخاابت الرائسية األمريكية 

(25) Pat Shilo and Todd Rosenblum, President Biden 
Has Five Options for Future Negotiations with Iran, 
Op. cit., p. 6. 

الصمادي، تبادل الشروط بني طهران وواشنطن: أتجيل احلل واملواجهة  فاطمة (26)
 3، اتريخ االطالع: 2021فرباير  11مًعا، مركز اجلزيرة للدراسات، اتريخ النشر: 

 https://cutt.us/rqVJq، متاح عرب الرابط: 2021يوليو 
ع ترتيب طوعي يسمح ملفتشي الوكالة الدولية بزايدة الوصول إىل املواق (27)

واملعلومات املتعلقة ابلربانمج النووي للتحقق من أن املواد النووية ال يتم حتويلها 
ألغراض خبيثة، بينما تواصل الوكالة مراقبة بعض األنشطة النووية مبوجب اتفاقية 

 الضماانت الشاملة اإليرانية.



 2021 يوليو( 22العدد  )                                                                                                                                                   اتقضايا ونظر

192 

ت املراقبة األخرى املطلوبة مبوجب االتفاق النووي، فقد توصل
احلكومة اإليرانية والوكالة الدولية لرتتيبات مراقبة خاصة مؤقتة يف 

، وتستمر ملدة ثالثة أشهر تنتهي يف مايو. غري 2021فرباير  21
أن إيران والوكالة الدولية اختارات متديد االتفاقية لشهر إضايف، وهو 
ما ميكن فهمه كإشارة إيرانية لدعم مفاوضات فيينا اليت بدأت قبل 

 .(28)من التمديد، من خالل تقدمي بوادر حسن النيةشهر 

 واجلزرة لعصاة االلعبة األمريكية اإليرانية يف اخلليج: "سياس" 

دد ظم حيان عادة ما تتحرك الدول يف سياستها اخلارجية يف خطٍ 
ل كاقف  مو  معاملها ويؤشر على مآاللتها. وعليه، فإنه ميكن رصد

 اوالنظر إليه قة،ن قضااي املنطمن الوالايت املتحدة وإيران يف عدد م
و ما ، وههماكأجزاء من صورة كلية حتدد طبيعة العالقات فيما بين
دارة إدوم ع قينعكس بطبيعة احلال على امللف النووي اإليراين. فم

ذت عدًدا ، اخت2021ابيدن اجلديدة إىل البيت األبيض يف يناير 
ا ط، مبوسألمن املواقف والقرارات يف قضااي متس منطقة الشرق ا

 يتماس مباشرة مع إيران ودوائر نفوذها.
احلوثيني( )بدأت أول تلك اخلطوات يف رفع حركة أنصار هللا 

، 2021فرباير  16من قائمة اإلرهاب بصورة رمسية، اعتبارًا من 
، (29)وهو ما يعين رفع كافة القيود اليت كانت مفروضة على احلركة

الة تقارب من اإلدارة األمريكية وهو ما ميكن النظر إليه ابعتباره رس
اجلديدة للحكومة اإليرانية، وهي املتهمة دائًما بتمويل حركة احلوثي 

 ابلسالح واملال والدعم العسكري.
وبعد عشرة أايم، قصفت طائرات أمريكية مواقع إيرانية يف سوراي 
هبدف محاية األكراد أواًل، وإرسال إشارة غضب أمريكية من 

                                                           

(28) Kelsey Davenport and Others, Iran Nuclear Talks 
Head to Sixth Round, 7 June 2021, Accessed: 19 June 
2021: https://bit.ly/3zHqMDA 

الوالايت املتحدة ترفع رمسيا حركة "أنصار هللا" احلوثية من قائمة اإلرهاب، موقع  (29)
ح ، متا 2021يوليو  3، اتريخ االطالع: 2021فرباير  16روسيا اليوم، اتريخ النشر: 

 https://bit.ly/3Alasstعرب الرابط: 

، والذي مثل العصا يف سياسة (30)سوراي اثنًياسياسات إيران يف 
 اجلزر والعصا اليت سوف يبدأ ابيدن انتهاجها يف املنطقة جتاه إيران.

من جهتها، حاولت طهران أيًضا الرد أبدواهتا يف املنطقة إلرسال 
رسائل لواشنطن، مفادها أن العصا األمريكية تقابلها عصا إيرانية. 

م على السعودية منذ تويلِّ ابيدن،  حيث كّثف احلوثيون من هجماهت
كما استهدفت مليشياهتا يف العراق قواعد وقوات أمريكية أدت 
ملقتل مدين أمريكي، فضال عن زايدة املناورات والتحركات العسكرية 

 .(31)اإليرانية يف مياه اخلليج العريب
، وتزامًنا مع رائسية ابيدن، 2021ومنذ بداية العام احلايل 

هجوًما صاروخًيا أو  39األمريكية يف العراق لـ تعرضت املصاحل
بطائرات دون طيار، استهدفت السفارة األمريكية يف بغداد، وقواعد 
عسكرية عراقية تضم أمريكيني، ومطاري بغداد وأربيل، ومواكب 
لوجستية للتحالف الدويل ملكافحة داعش بقيادة الوالايت املتحدة، 

مقتل متعاقدين أجنبيني مع عن  -جبانب اخلسائر املادية-أسفرت 
التحالف وآخر عراقي. وقد تبنت بعض تلك اهلجمات فصائل 
موالية إليران، بينما نسبت واشنطن هجمات أخرى إليها. كان آخر 
تلك اهلجمات هو حماولة طائرتني مسريتني استهداف قاعدة عني 
األسد اجلوية اليت تضم أمريكيني، قبل أن ينجح اجليش العراقي يف 

 .(32)2021يونيو  6طهما يف إسقا
 3لتشن أخريًا الوالايت املتحدة غارات جوية استهدفت 

منشآت عسكرية اعتربها البنتاجون منشآت تستخدمها ميليشيات 
مدعومة من إيران يف مناطق حدودية بني سوراي والعراق، أدت ملقتل 

                                                           

عبد املنعم سعيد، إعادة تشغيل العالقات اإليرانية ـ األمريكية!، وكالة الشرق  (30)
: 2021يوليو  7، اتريخ االطالع 2021مارس  3األوسط، اتريخ النشر: 

https://cutt.us/v15aL 
القاسم وعبد الرؤوف مصطفى الغنيمي، معضلة سلوك إيران  حممود محدي أبو (31)

اإلقليمي: أّي تداعيات حُمتمحلة لدبلوماسية ابيدن؟، املعهد الدويل للدراسات اإليرانية، 
، متاح عرب الرابط: 2021يوليو  3، اتريخ االطالع: 2021مارس  14اتريخ النشر: 

https://bit.ly/3jG0qfC 
اجليش العراقي يسقط طائرتني مسريتني حاولتا استهداف قاعدة عني األسد  (32)

، اتريخ 2021يونيو  6، اتريخ النشر: 24اجلوية اليت تضم أمريكيني، موقع فرانس 
 https://bit.ly/3hz2UJQ، متاح عرب الرابط: 2021يوليو  3االطالع: 

https://bit.ly/3zHqMDA
https://bit.ly/3Alasst
https://bit.ly/3jG0qfC
https://bit.ly/3hz2UJQ
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مخسة من مقاتلي احلشد الشعيب العراقي املدعوم من إيران. وقد 
ه الضرابت تنفيًذا ألوامر الرئيس جو ابيدن رًدا على جاءت هذ

 .(33)استهداف مجاعات مدعومة من إيران ملصاحل أمريكية يف العراق
وهكذا مثلت العراق، وبنسبة أقل سوراي، "ساحة التفاوض 
املباشرة" بني واشنطن وطهران، حيث تسعى كل منهما "لتعزيز 

 ت فيينا أو خالهلا.، سواء قبل بدء حماداث(34)موقعها التفاوضي"
إن سياسة العصا واجلزرة اليت ينتهجها ابيدن جتاه إيران هي 

فيما يتعلق ابلعالقات  "العودة املتوازنة"عبارة عن بلورة لنية ابيدن 
مع إيران، سواء فيما يتعلق ابلتوازن بني الرتهيب والرتغيب، أو بني 

مع إيران من املصاحل واملبادئ، أو حىت التوازن بني عالقات واشنطن 
جهة، وبني عالقاهتا مع إسرائيل ودول اخلليج العريب من جهة 

"إن أي حترك دبلوماسي يقوم به جوزيف ابيدن جتاه  أخرى؛ إذ
إيران سيؤثر بشكل مؤكد على ميزان القوى يف املنطقة وسلوك 

. يف ذلك الوقت، فقد متسكت (35)الفاعلني يف السياسة الدولية"
بدأي واملعلن حول رفض إجراء أي تعديل يف إيران مبوقفها امل

االتفاق النووي أو توسعته ليشمل موضوعات أخرى، وابلتحديد 
برانمج الصورايخ الباليستية ونفوذ إيران يف اإلقليم، فضال عن 

 "من خرج أواًل يعد أوال".التمسك مببدأ 

 دقاءألصحماداثت فيينا بني الوعد االنتخايب ومصاحل "ا" 
ء، ومن أجل إفساح جمال للدبلوماسية، بدأت يف هذه األثنا

حملاولة إحياء  2021أخريًا مباحثات يف فيينا النمساوية يف إبريل 
االتفاق النووي مرة أخرى بعد االنسحاب األمريكي، من خالل 
البحث عن طريقة لرفع العقوابت األمريكية اليت فرضها الرئيس 

                                                           

ضرابت جوية أمريكية على "منشآت تستخدمها ميليشيات موالية إليران" على  (33)
، اتريخ 2021يونيو  28، اتريخ النشر: 24احلدود السورية العراقية، موقع فرانس 

 https://bit.ly/3dGY3VN، متاح عرب الرابط: 2021يوليو  3االطالع: 
رسائل طهران التصعيدية تُعقد خيارات واشنطن التفاوضية، اجلزيرة.نت، اتريخ  (34)

، متاح عرب الرابط: 2021يوليو  3، اتريخ االطالع: 2021مارس  4النشر: 
https://bit.ly/3qI2rco 

مريكية يف عهد ابيدن، األ-إبراهيم املفيت، املستقبل الصعب للعالقات اإليرانية (35)
 مرجع سابق

ع إيران ابلعودة إىل األمريكي السابق دوانلد ترامب من جهة، وإقنا 
القيود الواردة يف االتفاق على برانجمها النووي من جهٍة أخرى. 
وحتقيًقا لرغبة إيران يف عدم االجتماع مع األمريكيني وجًها لوجه 
بسبب اخلروج من االتفاق، تتوسط الدول األوروبية الثالث 
)بريطانيا وفرنسا وأملانيا( بني الوفدين األمريكي واإليراين يف 
مشاورات غري مباشرة، متنقلني بني فندقني خمتلفني، جبانب حضور 
دبلوماسيني من الصني وروسيا بصفتهما أطراف يف االتفاق 

 .(36)النووي
ستة ، عقد ممثلو الدول ال2021ومنذ إبريل وحىت يونيو 

ودة عها األطراف يف االتفاق النووي ست جوالت تفاوضية تتخلل
ك ذل ون التوصل التفاق حىتللعواصم من أجل التشاور، من د

وصول " الابالوقت، على الرغم من التصرحيات املتفائلة حول "اقرت 
لت ظيث حالتفاق يضمن إعادة إحياء االتفاق النووي من جديد، 
 د.عدة ملفات عالقة مل تتوصل األطراف التفاق حوهلا بع

حيث تشري التقارير اإلعالمية إىل أن املفاوضات أجنزت تقدًما  
فيما يتعلق ابملسائل الفنية من انحية، ورفع العقوابت األمريكية  كبريًا

املفروضة على قطاعات النفط والبنوك والسيارات والتأمني من انحية 
أخرى. يف حني أن عدًدا من القضااي مل يتم حسمها، خصوًصا 
مسأليت العقوابت األمريكية، ومسألة الضماانت. إذ تفرض 

شخصية إيرانية مهمة،  128ى حنو الوالايت املتحدة عقوابت عل
من بينها املرشد اإليراين، والرئيس اإليراين املنتخب نفسه إبراهيم 
رئيسي، ابإلضافة إىل العقوابت املفروضة على هيئات وكياانت 
أساسية. حيث ترى الوالايت املتحدة أن تلك العقوابت ال ترتبط 

بطة ابمللف النووي، وإمنا هي عقوابت مفروضة ألسباب مرت
ابالهتامات إليران ابإلرهاب وانتهاك حقوق اإلنسان وأنشطة إيران 
اإلقليمية، بينما تتمسك إيران برفع تلك العقوابت إلجناز االتفاق. 
أما مسألة الضماانت فهي أيًضا مطلب إيراين بوضع ضماانت 
اللتزام الوالايت املتحدة ابالتفاق، وعدم تكرار ما حدث يف 

                                                           

االتفاق النووي اإليراين: الوالايت املتحدة تشارك يف حماداثت يف فيينا، موقع يب  (36)
، متاح عرب 2021يوليو  3، اتريخ االطالع: 2021إبريل  6يب سي، اتريخ النشر: 

 https://bbc.in/3yfxPl2الرابط: 

https://bit.ly/3dGY3VN
https://bit.ly/3qI2rco
https://bbc.in/3yfxPl2
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. وهو ما ميكن (37)ريكي من االتفاقابالنسحاب األم 2018
تلمسه من تصرحيات عباس عراقجي، كبري املفاوضني اإليرانيني، 
بقوله: "اخلالفات ليست حول قضااي جديدة، يف الواقع اخلالفات 
حول القضااي الرئيسية املتعلقة بـ"كيفية" عودة األطراف إىل االتفاق 

ليت سوف تتخذها ، أي أن املتبقي فقط هو اإلجراءات ا(38)النووي"
 األطراف من أجل إعادة االلتزام ابالتفاق النووي وحدوده.

ويف حماولة منها للضغط على أطراف االتفاق النووي، مل تتخذ 
إيران موقًفا هنائًيا بتمديد اتفاق املراقبة مع الوكالة الدولية للطاقة 

، حيث نقلت وكالة 2021الذرية، والذي قد انتهى يف يونيو 
إليرانية عن املتحدث ابسم وزارة اخلارجية قوله إن "قانون األنباء ا

الربملان اإليراين واضح يف هذا الصدد، وإبرام اتفاق من عدمه مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكيفية مواصلة التعاون أو عدم استمراره 

. وهو االتفاق الذي مدته (39)هو أمر خطري مل يتم البت فيه بعد"
 ر مايو يف حماولة منها لدعم مفاوضات فيينا.إيران يف آواخ

 :هتامآالو خامتة: سيناريوهات اللعبة األمريكية اإليرانية 
على الرغم من صعود التيار املتشدد يف إيران ووصوله أخريًا إىل 
سدة احلكم، ممثال يف الرئيس املنتخب إبراهيم رئيسي، إال أن طهران 

رغبة ابيدن العودة لالتفاق  قد اختذت قرارها ابلتعاطي اإلجيايب مع
النووي، واالمتثال بقيوده وحدوده شريطة حصوهلا على الفوائد 

. وهو ما أكدته التصرحيات الرمسية (40)االقتصادية املوعودة فيها
                                                           

 22حماداثت فيينا.. قريبون من االتفاق ولكن!، اجلزيرة.نت، اتريخ النشر:  (37)
، متاح عرب الرابط: 2021يوليو  3، اتريخ االطالع: 2021يونيو 

https://bit.ly/3wgigYY 
لقضااي عراقجي: اخلالفات يف حماداثت فيينا حول االتفاق النووي مرتبطة اب (38)

يوليو  3، اتريخ االطالع: 2021يونيو  9الرئيسية، سبوتنيك.كوم، اتريخ النشر: 
 https://bit.ly/3hxWivl، متاح عرب الرابط: 2021

بعد رفضها تسليم بياانت مواقعها النووية.. إيران: مل حنسم قراران بشأن متديد  (39)
، اتريخ 2021يونيو  28الطاقة الذرية، سي إن إن عريب، اتريخ النشر:  مراقبة وكالة
 https://cnn.it/3AzJXzF، متاح عرب الرابط: 2021يوليو  3االطالع: 

(40) Sina Azodi, Iran elections and the nuclear deal: 
Why Biden can’t lose, no matter who wins, Bulletin 
of The Atomic Scientists, 7 June 2021, Accessed: 19 
June 2021, https://bit.ly/3wGn7Uh 

اإليرانية من أن امللف النووي ميثل سياسة الدولة وليس سياسة 
راين من الرئيس، خصوًصا وأن القضااي املرتبطة ابألمن القومي اإلي

هذا النوع هي يف يد املرشد األعلى للثورة اإليرانية وجملس األمن 
 القومي اإليراين.

، اخلارجية اهتاالقإذ ترغب إيران يف إهناء عزلتها الدولية وتطبيع ع
 اريخصو  مع احلفاظ على حقوقها يف ختصيب اليورانيوم وامتالك

ابل  مقيفا هبابليستية، مع إمكانية التفاوض حول احلدود املسموح 
. فاقرفع العقوابت وجين مكاسب اقتصادية من وراء هكذا ات

رف ولكنها يف الوقت نفسه تتمسك مبواقف تقف فيها على ط
ضية ل قنقيض مع الوالايت املتحدة وحلفائها يف املنطقة، مث

ء تعثر ورا سببالصواريخ الباليستية وسلوك إيران اإلقليمي، وهو ال
 اآلن.املفاوضات يف فيينا إىل 

اثت ادحموميكن التنبؤ بعدة سيناريوهات قد تفضي إليها 
 فيينا، وهي:

ة قدميال . عودة الوالايت املتحدة لالتفاق النووي بصيغته1
2015: 

ويقوم هذا السيناريو على عودة الوالايت املتحدة األمريكية 
لالتفاق النووي وإزالة العقوابت املفروضة على إيران، يف مقابل 

ن عن خفض التزاماهتا والعودة إىل االلتزام الكامل ببنود تراجع إيرا
 .(41)وحدود االتفاق النووي

مُيثل هذا السيناريو ضغطًا شديًدا على واشنطن، سواء من 
إسرائيل واململكة العربية السعودية اللتني تتخذان موقًفا سلبًيا من 

راك االتفاق أساًسا، ابإلضافة إىل مطالبة جملس التعاون اخلليجي إش
دوله يف املفاوضات مع إيران، وهو ما ترفضه إيران شكال 

. بينما أكد وزير اخلارجية اإلسرائيلي اجلديد حتفظ (42)وموضوًعا
بالده اجلدي على االتفاق النووي الذي "جيري إمتامه مع إيران يف 

                                                           

فاطمة الصمادي، تبادل الشروط بني طهران وواشنطن: أتجيل احلل واملواجهة  (41)
 مًعا، مرجع سابق

اخلليجي بتضمني دوله يف االتفاق النووي؟،  ملاذا يطالب جملس التعاون (42)
، 2021يوليو  3، اتريخ االطالع: 2021مارس  25سبوتنيك.كوم، اتريخ النشر: 

 https://bit.ly/2UoVPn7متاح عرب الرابط: 

https://bit.ly/3wgigYY
https://bit.ly/3hxWivl
https://cnn.it/3AzJXzF
https://bit.ly/3wGn7Uh
https://bit.ly/2UoVPn7
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. وأاًي كان مستوى (43)فيينا" يف أول لقاء له مع نظريه األمريكي
 واشنطن وطهران يف حال حتقق هذا الدفء يف العالقة بني

السيناريو، فإن إيران لن تستطيع تعويض واشنطن عن إسرائيل 
 والسعودية.

كما جيد هذا السيناريو مقاومة أمريكية داخلية، متثلت يف 
موقف بعض الساسة األمريكان الذين يطالبون ابلتطرق إىل برانمج 

ودعمها اإلرهاب إيران النووي، وأنشطتها الصاروخية الباليستية، 
عضًوا يف جملس  140منذ البداية، وهو مضمون خطاب ُموقع من 

 .(44)النواب األمريكي من احلزبني الدميقراطي واجلمهوري
غري أن هذا السيناريو سيمثل انتصارًا عظيًما إليران، خصوًصا 
مع أتكيدها عدم حق الوالايت املتحدة يف إجراء تعديالت على 

فة أي قيود ذات مغزى على جهودها بنود االتفاق، أو إضا
الصاروخية، خصوًصا وأن إيران تواجه تفوقًا متزايًدا للوالايت 
املتحدة وأورواب ودول اخلليج العريب يف القوة اجلوية، وهي أطراف 

 .(45)تراها طهران أعداء حمتملني
دة ملتحت ا. تعديل االتفاق النووي مبا يضمن مصاحل الوالاي2

 ائها:وحيد من ختوفات حلف
 لوطيند ايف ظل رغبة إيران الشديدة على حتسني وضع االقتصا
ا يودً ض قورفع العقوابت عنه، فإهنا قد تقبل بشروط جديدة تفر 

عن  وابتلعقاإضافية على برانجمها النووي، يف مقابل ضمان إزالة 
ه عترب تا مماقتصادها، ويف الوقت نفسه احلفاظ على احلد األدىن 

 ل للتفاوض.طهران أمرًا غري قاب

                                                           

لعربية، اتريخ ابيدن والرئيس اإلسرائيلي يبحثان امللف النووي اإليراين، إندبنت ا (43)
، متاح عرب الرابط: 2021يوليو  3، اتريخ االطالع: 2021يونيو  28النشر: 

https://bit.ly/3xg9taJ 
(44) Kelsey Davenport, Efforts to Restore Iran Deal 
Remain Stalled, Arms Control Association, April 
2021, Accessed: 19 June 2021, https://bit.ly/3xzguDC 
(45) Anthony H. Cordesman, The Biden 
Administration’s Security Challenges in the Gulf, Op. 
cit., p. 9. 

تحدة، ت املاييعد هذا السيناريو هو األكثر عملية ابلنسبة للوال
 يرانء إإذ إنه حيد من ختوفات حلفائها من جهة، ويضمن احتوا

ودة الع من أيًضا من جهة أخرى، فضال عن كونه حال واقعًيا أكثر
ليها ضة عفرو لالتفاق القدمي بسبب جتاوزات إيران التزاماهتا امل

 مبوجبه.
إن تراجع إيران عن انتهاكاهتا لقيود االتفاق النووي قد  إذ

يتطلب أربعة أشهر. فضال عن عدم وجود آلية للتعامل مع أجهزة 
الطرد املركزي املتقدمة اجلديدة اليت قامت إيران برتكيبها خالل العام 
املاضي من دون موافقة اللجنة املشرتكة اليت تشرف على تنفيذ خطة 

 .(46)شرتكةالعمل الشاملة امل
كما أن سياسة "االنتظار والرتقب" اليت تتبعها إدارة ابيدن 
تصب يف هذا السيناريو، إذ إهنا ختلق فائًضا اسرتاتيجياا أكرب يتيح 
هلا فرض تصورها عن كيفية عودهتا لالتفاق النووي، مستغلة 
الضغوط االقتصادية النامجة عن استمرار العقوابت. ومن مث، تراهن 

ملتحدة على "أن أية سياسة دبلوماسية لولبية الستمرار الوالايت ا
 .(47)العقوابت واحلوافز الدبلوماسية ستكون مثمرة للغاية"

 . فشل املفاوضات واهنيار االتفاق النووي:3
وهو ما يعين استمرار إيران يف توسيع قدراهتا النووية واقرتاهبا من 

دة العقوابت عو  -ابلضرورة–عتبة االخرتاق اإليراين، ما يتطلب 
األممية على إيران، ابإلمجاع هذه املرة وليس فقط الطرف األمريكي، 
ونزع الشرعية الدولية عن برانمج إيران النووي وحقها يف ختصيب 
اليوارنيوم، وعلى جانب آخر فشل الوالايت املتحدة يف مراقبة 
أنشطة إيران النووية، ما يعين تعزيز عزلة إيران الدولية وسوء وضعها 
االقتصادي. ابإلضافة إىل زايدة اخلطر والتهديد اإليرانيني على 
حلفاء الوالايت املتحدة يف املنطقة، ما يدفع املنطقة لتصعيد غري 

                                                           

(46) Kelsey Davenport, Biden Victory May Save Iran 
Nuclear Deal, Arms Control Association, December 
2020, Accessed: 19 June 2021: https://bit.ly/2S9AVru 

األمريكية يف عهد ابيدن، -إبراهيم املفيت، املستقبل الصعب للعالقات اإليرانية (47)
 مرجع سابق

https://bit.ly/3xg9taJ
https://bit.ly/3xzguDC
https://bit.ly/2S9AVru
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حممود العواقب؛ أي أن هذا السينارويو ال حيقق أية مكاسب ألي 
 من األطراف املعنية ابمللف النووي اإليراين.

 :(48)رجيياا وجزئياا. تفاهم والتزام إيراين أمريكي تد4
امب ا تر رضهفيعد جتاوز إدارة ابيدن للعقوابت األمريكية اليت 

 بيعةطبب على كياانت وشخصيات إيرانية أمرًا شديد التعقيد بس
ها فاوضم تهيكل تلك العقوابت. ومن انحية أخرى، تؤكد إيران عد
خرى أات جمدًدا على ملفها النووي، ورفضها التفاوض بشأن ملف

 ف مع واشنطن.حمل خال
وي، لنو اويف ظل هكذا وضع متأزم تصعب معه العودة لالتفاق 

اق رجة لالتفملتدادة فإنه ميكن اللجوء لاللتزام اجلزئي القائم على العو 
عض لة بزاإبالنووي من قبل الوالايت املتحدة األمريكية والبدء 

اق االتف بنودم بالعقوابت، تقابلها عودة إيرانية متدرجة يف االلتزا
ب صيوالرتاجع عن خطوات خفض االلتزام، مثل الرتاجع عن خت

طهران و . وهو ما يعين "اختاذ واشنطن %20اليورانيوم بنسبة 
 خطوات صغرية دون االلتزام الكامل ابالتفاق".

جل  ن أويعد هذا السيناريو أحد السيناريوهات املطروحة م
 ن.اهر كسب الوقت، واإلبقاء على قناة اتصال بني واشنطن وط

 كان السيناريو احملتمل، فمن خالل متابعة التصرحيات وأايا 
الرمسية من أطراف التفاوض، ميكن تلمس تفاؤل حكومي إيراين 
ابلتوصل التفاق قبل هناية فرتة والية حكومة الرئيس حسن روحاين 
منتصف أغسطس املقبل من جهة، ورغبة أمريكية يف إبرام صفقة 

وهو أمر مفيد  ،(49)يراين اجلديد مهامهالعودة قبل تويل الرئيس اإل
 لكل األطراف على السواء:

ة كومابلنسبة للوالايت املتحدة، فإن التفاوض مع احل -
ائسة ة بر كوماإلصالحية قد يكون أكثر فعالية وسهولة وليونة من ح

 أحد رموز التيار املتشدد.

                                                           

جيل احلل واملواجهة فاطمة الصمادي، تبادل الشروط بني طهران وواشنطن: أت (48)
 مًعا، مرجع سابق

حتدث عن تقدم مبفاوضات فيينا.. ظريف: مستعدون إلرسال سفريان إىل  (49)
 19، اتريخ االطالع: 2021يونيو  19السعودية غدا، اجلزيرة.نت، اتريخ النشر: 

  /z5gJks3https://bit.ly، متاح عرب الرابط: 2021يونيو 

ابلنسبة حلكومة روحاين، فإن ذلك سوف يعزز من شعبيتها  -
على رفع العقوابت األمريكية مرتني وليس مرة واحدة،  وقدرهتا

 واخلروج من السلطة ابنتصار سياسي كبري.
 ميلابلنسبة حلكومة رئيسي، فإن ذلك جيعل من السهل حت -

ا، بوهللق حكومة سلفه )حسن روحاين( أي تنازالت قد تضطر إيران
ا دهتوهو ما جينبها أي تعارض مع التوجهات املتشددة لقاع

 هريية.اجلما

https://bit.ly/3gJks5z
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األرمينية: تنافس النفوذ  -ذرية التسوية األ

 الرتكي -الروسي 

 ⁕أمحد طارق البوهي

 مقدمة

جدد اندالع احلرب األخرية اليت شهدهتا منطقة انغورنو  
، بني أذربيجان (1)م2020كاراابخ يف شهر سبتمرب من عام 

مفرتق  وأرمينيا، االهتمام العاملي مبنطقة جنوب القوقاز الواقعة يف
طرق اسرتاتيجي يتالقى فيه نفوذ ثالث قوى إقليمية متنافسة هي؛ 
روسيا وتركيا وإيران. وبعد ستة أسابيع من القتال الضاري بني 
اجلانبني، مت التوصل إىل اتفاق سالم بوساطة روسية منفردة، وقد 
استبعدت كل من فرنسا والوالايت املتحدة اللتان كانتا من املزمع 

يها بوصفهما يرتأسان مع روسيا جمموعة مينسك مشاركتهما ف
 تقود جهود منظمة األمن والتعاون األورويب يت)اجملموعة ال

OSCE )وبدا أن أهم بنود هذا (2)حلل أزمة انغورنو كاراابخ .
االتفاق هو احتفاظ أذربيجان مبا استعادته من أراضي اإلقليم 

                                                           

هرة، طالب القا ية يفحاصل على املاجيستري يف الشؤون الدولية من اجلامعة األمريك ⁕
 لقاهرة.اامعة ة، جدكتوراة يف العالقات الدولية بكلية االقتصاد والعلوم السياسي

لورانس برورز، أرمينيا وأذربيجان: ملاذا ينذر القتال يف انغورنو كاراابخ ابندالع   (1)
 8، اتريخ االطالع: 2020أكتوبر  2يف القوقاز، يب يب سي عريب، حرب أوسع 

، متاح عرب الرابط التايل: 6:35، الساعة 2021يونيو 
https://cutt.us/Mpqhq 

(2) OSCE Minsk Group, Organization of Security and 
Co-operation in Europe, accessed 22 June 2021: 
https://www.osce.org/mg  

نشر قوات املتنازع عليه خالل االشتباكات، واألهم من ذلك، 
 . (3)روسية حلفظ السالم يف املنطقة مبشاركة تركية

ال شك أن أذربيجان قد خرجت راحبة من هذه اجلولة 
األخرية، فقد جنحت يف استعادة جزء كبري من األراضي اآلذرية اليت 

م لصاحل أرمينيا، وثبتت أقدامها هناك ابتفاقية 1994فقدهتا عام 
ا وتركيا. أما تركيا، فقد أثبتت وقف إطالق انر ترعاها كل من روسي

أمهيتها كقوة إقليمية ال ُيستهان هبا، حيث أظهرت احلرب أمهية 
الدعم الرتكي ألذربيجان، خاصًة على املستويني العسكري 
والسياسي. من انحيٍة أخرى، حققت روسيا بعض املكاسب أيًضا، 

ت فقد استطاعت محاية حليفتها أرمينيا من مصري أسوأ بكثري، وقام
ابلتوسط منفردة يف التوصل إىل اتفاق سالم بني البلدين، كما 
عززت تواجدها العسكري املباشر من خالل قوة حفظ السالم 
الروسية اليت وافقت مجيع األطراف على نشرها يف اإلقليم، هذا 
خبالف توفري الظروف املالئمة للتخلص من القيادة األرمينية ذات 

 . (4)التوجهات الغربية

واضح أن انتهاء هذه اجلولة ال يعين توقف النزاع من ال
القائم بني أذربيجان وأرمينيا املستمر منذ انتهاء احلرب الباردة واهنيار 
االحتاد السوفييت يف تسعينيات القرن املنصرم، وهو ما يؤكده جتدد 
التوترات بني اجلانبني بني الفينة والفينة، واليت كان آخرها أسر 

مايو  27ستة جنود أرمنيني على احلدود يف القوات اآلذرية ل
. ويبدو أيًضا أن هذا الصراع يف القوقاز اجلنويب سوف (5)2021

يستمر ألمهية املنطقة ابلنسبة للقوى اإلقليمية املتنافسة، ال سيما 

                                                           

انغورنو كاراابخ: اتفاق سالم بني أذربيجان وأرمينيا بوساطة روسية، يب يب سي   (3)
، متاح 6:45، الساعة 2021يونيو  8، اتريخ االطالع: 2020نوفمرب  10عريب، 

 https://cutt.us/lLEDPعرب الرابط التايل: 
ف، اللعب ابلنار يف جنوب القوقاز، مركز مالكوم  مايكل يونغ وألكساندر غابوي  (4)

يونيو  8، اتريخ االطالع: 2020نوفمرب  16كارنيجي للشرق األوسط، -كري
 https://cutt.us/Ss2vj، متاح عرب الرابط التايل: 7:30، الساعة 2021

(5) Azerbaijan captures six Armenian troops on 
border, BBC News, 27 May 2021, accessed: 8 June 
2021, 8:00: https://cutt.us/e38PY  

https://www.osce.org/mg
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ويف هذا الصدد يُطرح التساؤل التايل: ما الذي  روسيا وتركيا.
بيجان وأرمينيا من ميكن أن يُقدمه لنا هذا النزاع بني أذر 

تفسريات ودالالت ومآالت التنافس بني القوى اإلقليمية 
الرئيسية على النفوذ يف منطقة القوقاز اجلنويب، خاصًة التنافس 
الروسي الرتكي املمتد منذ عصر الدولة العثمانية وروسيا 
القيصرية، الذي كان املوقف يف القوقاز اجلنويب أحد فصوله 

التسوية اآلذرية األرمينية األخرية أهم  الرئيسية والذي تبني
 مراحل تطوره احلديث واستشراف مستقبله القريب؟

 :إىل ما يليولإلجابة ينقسم التقرير 

يف  ليميةاإلقنظرة اترخيية لتفاعالت القوى الدولية و أوال: 
 منطقة القوقاز اجلنويب.

 قليمي يفواإل مليالدور الروسي والرتكي يف النظام العا اثنًيا:
 مرحلة تراجع القوة األمريكية.

روسي ذ النفو التسوية اآلذرية األرمينية وتنافس ال اثلثًا:
 الرتكي يف القوقاز اجلنويب.

 تسوية معلقة يف ظل عالقات معقدة. خامتة:

 

ة يف منطق يميةقلأوال: نظرة اترخيية لتفاعالت القوى الدولية واإل
 القوقاز اجلنويب: 

طقة ملناة جنوب القوقاز، تلك إن املوقع اجلغرايف ملنطق
وب السهو وسط البحر املت –الواقعة يف نقطة تالقي حموري األانضول 

ي قليم وإالبحر األسود، فرض عليها أن تكون ساحة تنافس دويل –
عة طبي لفتحمتد عرب أغلب فرتات اترخيها القدمي واحلديث. واخت

م الدويل لنظاة اهذا التنافس ونطاقه وفًقا للتغريات املستمرة لطبيع
 وتوازن القوى فيه. 

ويف هذا اجلزء من التقرير، سنناقش تطور هذا التنافس 
الدويل واإلقليمي يف منطقة القوقاز اجلنويب عرب التاريخ، معتمدين 
املدخل النظمي يف حتليل اتريخ العالقات الدولية ودراسة التغري 

لنظام الدويل واإلقليمي، والذي ينطلق من دراسة هيكل وبنية ا
الدويل وعالقات القوة فيه وأتثري ذلك على العالقة بني مكوانته 
وفواعله املختلفة. طور هذا االجتاه العديد من منظري العالقات 
الدولية على مدار اتريخ احلقل. وقد أوجزت د.اندية مصطفى أهم 
مراحل تطور هذا املدخل يف توظيف التاريخ لدراسة متغريات النظام 

اعل بني مكوانته، كما بينت أهم مدارسه التنظريية الدويل والتف
املختلفة وخصائص كل منها، وكيفية استخدامها يف دراسة التاريخ 
اإلسالمي وعالقات املسلمني ببعضهم البعض وابلعامل خالل فرتات 

 . (6)التاريخ املختلفة

متيزت منطقة القوقاز اجلنويب منذ زمن بعيد بتنوع إثين 
، فقد كانت دائًما عرب اترخيها مستقرًا للعديد من وعرقي وثقايف كبري

اهلجرات املستمرة من آسيا ومنطقة السهوب الروسية ابجتاه أورواب 
والعكس. إال أهنا ظلت موضًعا لصراع النفوذ الفارسي والبيزنطي، مث  
كان العصر اإلسالمي، حىت أصبحت حتت سيطرة الدول 

هلا يف عهد عمر بن  اإلسالمية املتعاقبة منذ الفتح اإلسالمي
واستكمال فتحها  -رضي هللا عنهما-اخلطاب وعثمان بن عفان 

من قبل األمويني خالل القرن األول اهلجري حىت هناية سيطرة 
 . (7)الدولة العباسية الفعلية عليها منذ مستهل القرن الرابع

طوال هذه الفرتة، ظلت هذه املنطقة حماًل للصراع الدويل، 
بني القوتني النافذتني يف هذا اجلزء من العامل، أي  إن جاز التعبري،

الدولة اإلسالمية )األموية مث العباسية( واإلمرباطورية البيزنطية، وهو 
ما استطاعت النخبة األرمنية املتنفذة استغالله لصاحلها حىت 
حصلت على وضع يشبه االستقالل الفعلي عن كل هذه القوى 

ة تغريات كبرية يف خضوعها هلذه املتنازعة. فقد شهدت هذه املنطق
القوة اإلقليمية أو تلك، فتارة تكون حتت السيطرة البيزنطية واترة 

                                                           

اندية مصطفى، التاريخ والعالقات الدولية: منظور حضاري مقارن، )دراسة:  (6)
التاريخ ودراسة النظام الدويل: رؤى نظرية ومنهاجية مقارنة(، )القاهرة: دار البشري 

 .112- 37(، اجلزء األول، ص ص 2015للثقافة والعلوم، 
بر حممد دايب حسن، أرمينية من الفتح اإلسالمي حىت مستهل القرن صا  (7)

 (. 1978اخلامس اهلجري، )القاهرة: دار النهضة العربية، 
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تدخل يف حكم املماليك وتقع أجزاء منها أحيااًن حتت سيطرة 
الصفويني، حىت دانت ابلكامل للدولة العثمانية إابن عهد قوهتا 

رى، فاملنطقة . وكما ن(8)وازدهارها يف القرن اخلامس عشر امليالدي
ظلت دوًما شديدة احلساسية واالستجابة للتغريات النظمية الدولية، 
فأينما وجد صراع قوى دولية، كانت تصبح سريًعا مقياًسا هلذا 

 التنافس الدويل. 

وحني أصبحت الدولة العثمانية أقوى قوة عاملية يف القرنني 
 اخلامس عشر والسادس عشر ميالداًي، ساد املنطقة مناخ من

االستقرار واهلدوء وانصياع اجلماعات العرقية والدينية املختلفة للقوة 
األعظم يف العامل. وكذلك، حني ضعفت الدولة العثمانية نسبًيا، 
وبدأ الصراع حيتدم بينها وبني الدولة الصفوية مث روسيا القيصرية 
الصاعدة، اليت دخلت على اخلط يف أربعينيات القرن التاسع 

ما انعكس ذلك على منطقة القوقاز اجلنويب،  ، سرعان(9)عشر
حيث أصبحت ساحة للصراع على السيادة استمر قرابة املائيت 

 . (10)عام

ويشري العديد من الباحثني كذلك إىل أتثري عامل مهم يف 
موجة النظام الدويل ظهر يف أواخر القرن التاسع عشر، أال وهو 

ديد من الشعوب إىل واليت دفعت الع القومية اليت اجتاحت أورواب،
حماولة إقامة دواًل قومية نقية عرقًيا مبعىن أهنا مقصورة على قومية 

                                                           

(8) Hovannisian RG. The Armenian Question in the 
Ottoman Empire, East European Quarterly, 1;6 (1):1, 
(March 1972), P 1.  
(9) Cornell SE. The Nagorno-Karabakh Conflict, 
(Department of East European Studies, Uppsala 
University, 1999), p.4.  

موقع تركيا ودورها يف الساحة الدولية، : أمحد داود أغلو، العمق االسرتاتيجي (10)
ترمجة: حممد جابر ثلجي وطارق عبد اجلليل، )الدوحة: مركز اجلزيرة للدراسات، الطبعة 

 .150(، ص 2011ية، الثان
 ظر: ، انجلنويباالروسي يف القوقاز -وملزيد من التفاصيل حول الصراع العثماين 

 رقية، انديةة الشملسألااندية مصطفى، العصر العثماين من القوة واهليمنة إىل بداية  -
ملعهد رة: القاهحممود مصطفى )إشراف(: مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم، )ا

 م(، اجلزء احلادي عشر.1996فكر اإلسالمي، العاملي لل

واحدة، وهو ما دفع كل من األرمنيني واآلذريني إىل التطلع حنو 
. وقد اجتاحت هذه (11)وطن قومي لكل منهما يف املنطقة ذاهتا

سيما  املوجة من انتشار األفكار القومية الدولة العثمانية ذاهتا، ال
أعضاء حزب االحتاد والرتقي، الذين سيطروا على السياسة العثمانية 

م. ونتيجة إمياهنم بضرورة بناء الدولة الرتكية احلديثة 1908منذ عام 
على أسس قومية تركية خالصة، بدأوا يف انتهاج بعض سياسات 
التطهري العرقي على أسس اثنية وثقافية، بدأت يف األانضول، 

 القوقاز أثناء احلرب العاملية األوىل، حيث قام وبلغت أوجها يف
اجليش الرتكي أثناء عملياته هناك ابنتهاكات واسعة ضد سكان 

. وبغض النظر عن التقديرات املتباينة (12)تلك املنطقة من األرمن
هلذه االنتهاكات العرقية الرتكية يف حق األرمن، فقد تركت هذه 

ني وعداوة ابقية ال ختمد مع مرور املأساة أثرًا ابلًغا على كال الطرف
 األايم.

وبعد احلرب العاملية األوىل، استطاعت روسيا، يف ظل حكم 
االحتاد السوفييت، بسط سيطرهتا الكاملة على املنطقة، فبعد فرتة من 
الصراعات واحلروب الصغرية بني اآلذريني واألرمنيني، نتيجة 

سوفييت الصارم النزاع يف االنقسامات القومية والدينية، أمخد النظام ال
اإلقليم طوال فرتة حكمه خاصًة بعد احلرب العاملية الثانية وحىت 

. وقد شهدت كل من أرمينيا وأذربيجان،  (13)هناية احلرب الباردة
كشأن مجيع مجهورايت االحتاد السوفييت، عمليات واسعة من 
سياسات الروسنة، كان أبرزها منع مجيع املظاهر الدينية مثل غلق 
املساجد والكنائس والقبض على رجال الدين ومنع مجيع الطقوس 

                                                           

(11) Cornell SE. , “The Armenian-Azerbaijani 
Conflict and European Security”, (in): Cornell SE., 
(ed.), “The International Politics of the Armenian-
Azerbaijani Conflict”, (Washington DC: Central 
Asia-Caucasus Institute, 2017), p. 5.  
(12) Taner Akçam, From Empire to Republic: 
Turkish Nationalism and the Armenian Genocide, 
Zed Books, 2004, Pp. 158 – 175.  
(13) Cornell SE، “The Armenian-Azerbaijani Conflict 
and European Security”, Op. Cit. p.6.  
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الدينية، وسيطرة احلزب الشيوعي الروسي على مجيع األنشطة 
الفكرية والثقافية وفرض اللغة الروسية يف التعليم. واستمرت هذه 
السياسة ختفيًفا وتشديًدا، حيث إذا ما مت ختفيفها، أتججت 

احلكومة السوفيتية إىل تشديدها  املشاعر القومية من جديد، فتعود
من جديد. وابلرغم من ذلك، ظلت احلكومة املركزية تنتهج 
سياسات تبقي املنتمني لقومية واحدة داخل نفس اجلمهورية اليت 
تضم هذه القومية وتشري إىل قوميتهم يف جوازات سفرهم، األمر 
الذي أبقى على االنتماءات القومية حية متجددة يف النفوس 

 .(14)ت اندماجها يف انتماء سوفييت واحدومنع

أما خالل احلرب الباردة، فبعد انضمام تركيا إىل حلف 
مشال األطلسي، جعلت تركيا خط القوقاز اجلنويب أحد اخلطوط 
الفاصلة بني املعسكرين الغريب والشرقي، أو بني حلفي مشال 
األطلسي ووارسو. وقد أدى ذلك إىل استقرار املنطقة على هذه 

ال على مدار مخسني سنة، متاشًيا مع توازن القوى على الساحة احل
 . (15)الدولية الذي صبغ النظام الدويل هلذه املرحلة

وبنهاية احلرب الباردة يف أواخر مثانينيات القرن العشرين، 
وضعف قبضة االحتاد السوفييت على مجهورايته، ومن مث اهنياره متاًما 

العرقية والقومية بني مجهورييت م، بدأت التوترات 1991يف العام 
أرمينيا وأذربيجان يف الظهور. وبدأت بوادر الصراع يف عام 

م، عندما أخذت أرمينيا تكوين ميليشيات مسلحة استعداًدا 1991
لالستيالء على إقليم انغورنو كاراابخ الذي كان ما يزال حتت 

أما السيادة اآلذرية ويتجهز سكانه األرمن للمطالبة ابالستقالل. 
أذربيجان، فقد راهنت يف البداية على محاية االحتاد السوفييت للوضع 
الراهن، ومل تبدأ يف تشكيل قوات مسلحة إال يف مارس عام 

، وبدا أن اخلالفات الداخلية بني خنبها السياسية تنذر 1992

                                                           

(14)  Ben Fowkes, "Stalin and After: The Interplay of 
Modernization and Russification", In The 
Disintegration of the Soviet Union, (London: 
Palgrave Macmillan, 1997), Pp. 62-89. 

 . 151أمحد داود أغلو، العمق االسرتاتيجي، مرجع سابق، ص  (15)

بضعفها يف مواجهة حركات االستقالل األرمينية الصاعدة يف 
 اإلقليم.

احلرب بني اجلمهوريتني يف ربيع عام  وسرعان ما أندلعت
م، واستطاعت القوات األرمينية حتقيق انتصارات كبرية يف 1992

إقليم انغورنو كاراابخ املتنازع عليه، واحتلته ابلكامل ابإلضافة إىل 
سبع مقاطعات آذرية حميطة به قبل إعالن وقف إطالق النار يف 

لروسي ألرمينيا م. جاءت اهلزمية نتيجة الدعم ا1994مايو عام 
وكذلك الدعم اإليراين هلا، والذي جاء على خالف الروابط الدينية 
والثقافية بني إيران وأذربيجان، وكان سببه ختوف إيران من اندالع 
انتفاضة طائفية داخل حدودها الشمالية اليت يغلب عليها العرق 
اآلذري. ابإلضافة إىل االنقسامات الداخلية اآلذرية اليت بلغت 

روهتا بقيام القوات اآلذرية ابالنقالب على احلكومة املنتخبة، إال ذ
أن السياسي املخدرم، حيدر علييف استطاع إفشال االنقالب 
والسيطرة على املوقف، ولكن بعد أن استفادت القوات األرمينية من  

 .(16)كل هذه الظروف

ىل إقه ومرة أخرى، جيد الصراع يف القوقاز اجلنويب طري
ة وبنية ليمياإلقو واجلمود؛ وفًقا لتوازانت القوى الدولية االستقرار 

والكتلة  ارسوف و النظام الدويل. فبعد اهنيار نظام القطبني، ومعه حل
دة، ملتحات الشرقية، هيمنت الدول الغربية، ويف مقدمتها الوالاي

 خرى.ا أعلى الساحة الدولية كقطب أوحد وقوة عظمى ال تنافسه
ة اليت  رحيا اجلأن ليس هلا من نصري إال روسيوبعد أن وجدت أرمينيا 

ان إال ربيجأذ كانت ما تزال حتاول النهوض من كبوهتا، مل يكن أمام
ا، ايف، تركيالثقي و االحتماء حبليفتها التقليدية، حبكم االنتماء العرق

ت حتلكن و ن، اليت كانت بدورها تنتمي إىل املعسكر الغريب املهيم
 ام. سيطرة النفوذ األمريكي الت

بيد أن السؤال هنا يصبح: إذا كانت أذربيجان قد انتمت 
إىل املعسكر الغريب املهيمن على الساحة العاملية دون منافس يف 

                                                           

(16) Cornell SE., “The Armenian-Azerbaijani 
Conflict and European Security”, Op. cit. Pp 7-11.  
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تلك الفرتة، إًذا ملاذا مل تستطع استعادة ما خسرته خالل حرب عام 
م؟ اإلجابة عن هذا السؤال يف غاية األمهية، إذ إهنا تتيح لنا 1992

د الصراع يف القوقاز اجلنويب طوال قرابة الثالثة معرفة أسباب جتم
عقود، ابلرغم من هيمنة قطب أوحد على الساحة الدولية، وهو 

م، 2020بذلك يفسر سبب اشتعال الصراع مرة أخرى عام 
ويعكس التغريات اليت وقعت يف بنية النظام الدويل واإلقليمي يف 

ًدا طوال تلك لقد ظل الصراع يف القوقاز متجمالسنوات األخرية. 
الفرتة نتيجة االرتباك الذي شهدته كل من روسيا وتركيا عقب 
هناية احلرب الباردة، وانشغاهلما يف ترتيب سياستهما الداخلية 
واخلارجية، لكن األهم أن القوة املهيمنة، الوالايت املتحدة أرادته  
كذلك، ومل يكن ابستطاعة أية قوة إقليمية يف ذلك الوقت حتدي 

   األمريكي.النفوذ 

كانت تلك الرغبة األمريكية انبعة من ثالثة أسباب 
: أن الوالايت املتحدة، متبوعة حبلف مشال األطلسي،  أوهلا: رئيسية

كانت منشغلة يف تلك الفرتة بنزاعات دولية أكثر خطورة وأمهية 
ابلنسبة ملصاحلها الدولية. فقد اشتعلت حرب اخلليج الثانية يف عام 

بد للوالايت املتحدة من تثبيت أقدامها يف تلك  م، وكان ال1991
املنطقة ذات األمهية اجليوسياسية واالقتصادية البالغة. كذلك 
انشغلت الوالايت املتحدة، وحلف مشال األطلسي الذي تقوده، 
حبروب البلقان، األقرب واألكثر خطرًا ابلنسبة لدول احللف، حيث 

نطقة يوغوسالفيا السابقة اشتعلت النزاعات العرقية والطائفية يف م
 1998م( وكوسوفو )1995- 1992وخاصة يف كل من البوسنة )

كانت الوالايت املتحدة، ومن ورائها حلفاؤها،   اثنًيا:م(. 1999-
قد حققت األثر االسرتاتيجي واجليوسياسي املطلوب يف منطقة 
القوقاز اجلنويب ابستقطاب أذربيجان إليها. فقد ضمنت ممرًا حيواًي 

اقة مير من حقول النفط والغاز يف ابكو مرورًا ببحر قزوين للط
ليصب يف إمدادات الطاقة الغربية. كذلك ضمنت أذربيجان 
ألمريكا ممرًا اسرتاتيجًيا حيواًي للنفوذ إىل آسيا الوسطى ومن مث 
أفغانستان. ذلك املمر الذي أثبت أمهيته وفاعليته إابن احلرب 

ن أفغانستان والعراق عامي األمريكية على اإلرهاب يف كل م

م. لذلك مل يكن هناك دافع لزعزعة استقرار 2003و 2001
هو حرص الوالايت املتحدة  أما السبب الثالث واألخري،املنطقة. 

على عدم استفزاز روسيا يف تلك املناطق شديدة القرب من جماهلا 
احليوي، وهو ذات السبب الذي جعلها تغض الطرف عن 

م والثانية 1994ة يف حرب الشيشان األوىل عام االنتهاكات الروسي
 .(17)م1999عام 

هلذه األسباب الثالثة، مل ترد الوالايت املتحدة إذكاء 
احلروب اإلقليمية يف املنطقة، وكان على القوى اإلقليمية التابعة، يف 
ذلك الوقت، االلتزام ابخلط األمريكي، وهو ما أكده أمحد داود 

. وظل (18)لسياسة الرتكية يف تلك الفرتةأغلو نفسه خالل حتليله ل
ذلك عاماًل ُيضعف من ثقل تركيا اإلقليمي والدويل، ولكن كان كل 
ذلك على وشك أن يتغري خالل العقد الثاين للقرن احلادي 
والعشرين، مصاحًبا للتغري الذي أصاب بنية النظام الدويل، الذي 

العظمى املهيمنة، بدأ ينتقل تدرجيًيا من نظام القطب الواحد والقوة 
إىل نظام األقطاب املتعددة وصعود القوى اإلقليمية املختلفة لتلعب 
أدوارًا أكثر استقالاًل وتفرًدا، ليست ابلضرورة متماشية مع رغبات 
القوة األكرب يف العامل، الوالايت املتحدة. وكانت روسيا وتركيا أبرز 

سيطرهتا على القوى اإلقليمية اليت بدأت تسعى إىل بسط نفوذها و 
مناطق النزاع التارخيية، وكان القوقاز اجلنويب بطبيعة احلال، أحد تلك 

فكيف ميكننا فهم هذا التغري الذي طرأ على طبيعة املناطق. 
النظام الدويل؟ وكيف له أن يُفسر واقع التنافس والتعاون 

الرتكي املعقد يف منطقة القوقاز اجلنويب؟ وما جتليات  –الروسي 
قة وتداعياهتا اليت ظهرت يف احلرب اآلذرية األرمينية هذه العال

األخرية؟ وهل ميكننا التنبؤ مبستقبلها على املدى القريب أو 
  البعيد؟ هذا ما سنناقشه يف اجلزء التايل من هذا التقرير.

                                                           

(17) Fred Hiatt, Pretending Chechnya Is Different, 
Washington post, 20 February 2000, accessed: 10 June 
2021, 15:00, https://cutt.us/3s25Y 

 .305 – 304سرتاتيجي، مرجع سابق، ص أمحد داود أغلو، العمق اإل (18) 
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ليمي يف اإلقي و اثنًيا: الدور الروسي والرتكي يف النظام العامل
 مرحلة تراجع القوة األمريكية:

رية هي األطروحات اليت حللت بنية النظام الدويل كث
املعاصر، وقد ال يتسع اجملال ملناقشتها مجيًعا، لذلك سوف نعتمد 
يف هذا التحليل اإلطار النظري الذي قدمه منظرو املدرسة اإلجنليزية 
يف العالقات الدولية عن بنية النظام الدويل احلديث، خاصًة نظرية  

ويفر. إن أطروحة املدرسة اإلجنليزية كل من ابري بوزان وأوىل 
 Internationalاألشهر تتعلق مبفهوم اجملتمع الدويل 

Society واإلطار النظري الذي سوف نعتمد عليه يف حتليلنا ،
للوضع يف القوقاز اجلنويب ينبع من هذا املفهوم الكبري، لكنه يتعلق 

و بنية مبسألة أكثر خصوصية، أال وهي شكل هذا اجملتمع الدويل، أ
 النظام الدويل.

يقدم ابري بوزان رؤيته لبنية النظام العاملي املعاصر يف دراسة 
. (19)بعنوان "نظام عاملي دون قوى عظمى: اإلقليمية الالمركزية"

وهي تلخص رؤيته لعامل ما بعد القطب الواحد واإلطار النظري 
الذي ابتكره لتحليل النظام الدويل احلايل، الذي يتكون من قوى  
كثرية كربى، عوًضا عن قوة واحدة عظمى كما كان احلال مع 
الوالايت املتحدة خالل الفرتة اليت أعقبت احلرب الباردة. وهو يفرق 

وتلك  Super powerبوضوح بني تعريف القوة العظمى 
، حيث الفارق الرئيس هو يف تغول Great powerالكربى 

كانت حالة نفوذ القوة العظمى يف كل مكان يف العامل، كما  
الوالايت املتحدة، بينما تستطيع القوة الكربى بسط نفوذها فقط يف 
منطقة واحدة أو عدد حمدود من مناطق العامل. ولذلك، فهو جيادل 
أبن النظام العاملي سوف يكون نظاًما إقليمًيا المركزاًي، تتنازع فيه 

ت القوى الكربى النفوذ يف مناطق التماس بينها، وختتلط فيه عالقا
التنافس والتعاون بني هذه القوى. وهذا هو ابلضبط ما ميكن أن 

                                                           

(19) Barry Buzan, A world Order without 
Superpowers: Decentred Globalism, The Inaugural 
Kenneth N. Waltz Annual Lecture. International 
Relations, Vol. 25, No. 1 (2011), pp. 3-25. 

يفسر العالقات الروسية الرتكية يف العقد األخري عامًة، وتفاعل 
الطرفني يف منطقة القوقاز اجلنويب والصراع اآلذري األرميين خاصًة. 
وقد أكد أويل ويفر هذا التحليل وقدم عليه مزيد من األدلة وانقش 

 .(20)ألطروحات املقابلة وفندهاالعديد من ا

إن هذا اإلطار النظري يبدو أقدر من غريه على تفسري 
النظام الدويل وبنيته وما يتم فيه من عمليات، حيث إنه ال يركز 
فقط على اجلوانب املادية للتفاعالت الدولية، بل جيمع إليها العوامل 

ه لتفسري الثقافية والنفسية. كذلك فهو يُعطي اعتبارًا أكثر من غري 
التفاعالت التعاونية اليت حتدث جنًبا إىل جنب مع تلك اليت حتمل 
طابًعا صراعًيا، وهي ميزة ال تتيحها األطر النظرية التقليدية األخرى، 

. إن هذه امليزة ابلتحديد (21)مثل الواقعية والليربالية وروافدمها احلديثة
تسوية هي ما جتعل هذا اإلطار النظري هو األنسب لتفسري ال

اآلذرية األرمينية األخرية يف انغورنو كاراابخ، والعالقات الروسية 
الرتكية املتشابكة يف القوقاز اجلنويب وتراوحها بني التنافس والتعاون. 
فكيف ميكننا تبني واقع هذا الصراع، وتفسري مفردات التسوية 

، وما ميكن أن 2020األخرية اليت أعقبت حرب سبتمرب 
عيات هذا كله على العالقات الروسية الرتكية نستخلصه من تدا

 يف منطقة القوقاز اجلنويب بشكل  خاص؟ 

بدأت كل من روسيا وتركيا، منذ وقٍت مبكر من القرن 
احلادي والعشرين، يف اختاذ طريق خاص هبا حنو مكانة القوة الكربى 
يف النظام الدويل، ابملفهوم الذي حتدث عنه بوزان. فقد بدأت 

قيادة الرئيس فالدميري بوتن يف التحدي الصريح للقوى حتت روسيا 
عندما قامت  م،2008 الغربية، وعلى رأسها الوالايت املتحدة عام

                                                           

(20) Ole.Wæver, "International leadership after the 
Demise of the last Superpower: System Structure and 
Stewardship", Chinese Political Science Review, Vol. 
2, No. 4, 2017, pp. 452-476. 

دميا خضرا، )الدوحة:  :نظرايت العالقات الدولية: التخصص والتنوع، ترمجة (21)
 .355 – 340(، ص ص 2016ألحباث ودراسة السياسات، لاملركز العريب 
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القوات الروسية بغزو جورجيا، دون أن تتعرض لردة فعل غربية 
 . (22)حامسة

لقد كان هلذه اخلطوة اخلطرية أثر ابلغ يف النظام الدويل 
خاص، فقد بدا أن النظام الذي   عامة، ومنطقة القوقاز بشكلٍ 

كانت هتيمن عليه الوالايت املتحدة يف أفول، وأن روسيا أزمعت 
على حتدي هذه اهليمنة األمريكية وأهنا لن تتوقف عند هذا احلد. 
وهو ما أكده موقف روسيا ومنط سياستها اخلارجية العدائي جتاه 

ة الغرب، والذي ظهر جلًيا يف موقفها من الثورات املطالب
ابلدميقراطية يف كل من أوكرانيا وجورجيا على سبيل املثال. ويبدو أن 
موسكو ال تنظر إىل مثل هذه التغريات حنو الدميقراطية إال من 
حيث كوهنا حترًكا من الدول الغربية، ال سيما الوالايت املتحدة 
وأورواب، هبدف بسط نفوذها على هذه الدول على حساب النفوذ 

هذه النظرة العدائية إىل اعتبار هذه التحركات  الروسي، بل تتعدى
. لذلك كانت ردة الفعل (23)هتديًدا مباشرًا لألمن الروسي ذاته

الروسي شديدة الوطأة على الغرب، وأتى ضم روسيا لشبه جزيرة 
م تتوجًيا هلذه السياسة الروسية اجلديدة 2014القرم يف أوائل عام 

ومي ضد التوغل الغريب اليت تلخص رغبتها يف محاية أمنها الق
وكذلك بسط نفوذها جمدًدا يف املناطق اليت كان يسيطر عليها 

 .(24)االحتاد السوفييت اترخيًيا

يف هذا السياق، تتضح أمهية القوقاز اجلنويب ابلنسبة 
للسياسة اخلارجية واألمن القومي الروسي. وقد احتفظت روسيا، 

متقدم يف أرمينيا، حىت بعد هناية احلرب الباردة، بتواجد عسكري 
حيفظ مصاحلها يف املنطقة ويعمل كقاعدة دفاع متقدمة ملواجهة 

                                                           

(22) Roy Allison, Russia Resurgent? Moscow's 
Campaign to “coerce Georgia to peace”, International 
Affairs, Vol. 84, No. 6, 2008, pp. 1145-1171. 
(23) Eugene Rumer, Russian Foreign Policy beyond 
Putin, (Routledge: 2017), pp. 25-27 
(24) Daniel Treisman, Why Putin Took Crimea: The 
Gambler in the Kremlin, Foreign Affairs, Vol. 95, 
2016, p. 47. 

الناتو وحلفاءه، ال سيما يف جورجيا القريبة. وجتسد هذا الوجود 
العسكري الروسي يف أرمينيا بقاعدتني عسكريتني؛ إبريربوين 

لروسيا على احلدود األرمينية  102وكيومري، وهي القاعدة الـ
م، وقعت كل من 2010يف شهر أغسطس من عام الرتكية. و 

يريفان وموسكو اتفاقية أمنية جديدة لتحل حمل اتفاقية عام 
م. وحبسب االتفاقية اجلديدة، أصبحت روسيا مسؤولة عن 1995

ضمان أمن حدود أرمينيا بكاملها، ال احلدود مع تركيا فقط، 
ني ذلك . يب(25)وتوجب عليها إمداد أرمينيا أبنظمة تسليحية متقدمة

اعتماد األرمنيني الكامل على روسيا يف ضمان أمنهم ضد كل من 
أذربيجان وتركيا، بيد أن حرب األايم األربعة بني أرمينيا وأذربيجان 

م، جعلت عامة األرمنيني يفكرون يف دعم 2016يف أبريل عام 
 .(26)خيار التكامل مع أورواب والتقارب مع الناتو والغرب

يًدا من القلق لدى موسكو، وال شك أن ذلك سبب مز 
خاصة يف سياق التوجس من التوغل الغريب يف مناطق نفوذها. 
وجاءت الثورة املخملية بقيادة نيكول ابشينيان، املعارض األرميين ذا 

م، لتؤكد مبا 2018التوجهات الغربية، وصعوده إىل سدة احلكم عام 
ال نفوذها ال يدع جمااًل للشك عند روسيا هذا التوغل الغريب يف جم

. وسوف يكون لذلك أثر ابلغ على سري أحداث (27)يف القوقاز
 م، واملوقف الروسي منها. 2020حرب انغورنو كاراابخ عام 

                                                           

(25) Can Kasapoglu, Russian Forward Military Basing 
in Armenia and Moscow's Influence in the South 
Caucasus. (NATO Defense College: Research 
Division, 2017), p. 6.  
(26) Nicholas Spina, Threats to National Security and 
Public Support for Integration: The case of Armenia 
and Nagorno-Karabakh, Caucasus Survey, Vol. 6, 
No. 3, 2018, pp. 230-251. 
(27) Terzyan Aram, The Aftermath of the “Velvet 
Revolution”: Armenia between Domestic Change 
and Foreign Policy Continuity, Eastern European 
Journal for Regional Studies (EEJRS), Vol. 5, No. 2, 
2019, pp. 24-43. 
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على اجلانب اآلخر من املعادلة اإلقليمية يف  أما تركيا،
القوقاز اجلنويب، فقد بدأت رحلة صعودها إىل مكانة القوى الكربى 

إابن اعالء حزب العدالة والتنمية سدة حبسب اإلطار النظري لبوزان 
. وبدأت حتت قيادة الرئيس رجب طيب 2002احلكم عام 
م يف لعب أدوار إقليمية خطرية يف أكثر من 2011أردوغان منذ 

منطقة حيوية يف العامل، خاصًة يف الشرق األوسط ووسط آسيا. 
قوة فمن تدخلها يف سوراي إىل ليبيا، بدا أهنا لن تقبل أن تكون جمرد 

اتبعة حللف مشال األطلسي، بل تعتزم أن تصبح قوة إقليمية إسالمية 
 .(28)مؤثرة

وانتهجت تركيا كذلك، كنظريهتا روسيا، سياسة مواجهة 
الغرب والوالايت املتحدة، وظهر ذلك يف أكثر من مناسبة، بلغت 
ذروهتا عند إعالن تركيا اعتزامها عقد صفقة الدفاع اجلوي املتقدم 

S400 يا، على الرغم من املعارضة األمريكية الشديدة هلذه مع روس
. دل ذلك كله على أن روسيا وتركيا قد أصبحتا قوتني  (29)الصفقة

كربيني على الساحة الدولية، وأهنما لن ختضعا للضغوط الغربية يف 
انتهاج سياسات خارجية هتدف إىل تعزيز مصاحلهما ابلطريقة اليت 

ًما مع التغري احلادث يف بنية النظام ترايهنا مناسبة. وأتى ذلك تناغ
الدويل الذي يتجه حنو اإلقليمية الالمركزية، حيث تتنافس على 

من القوة اليت كانت دون تدخل فعال النفوذ اإلقليمي قوى كربى 
مهيمنة على الشؤون العاملية عقب انتهاء احلرب الباردة، أي 

 الوالايت املتحدة. 

                                                           

(28) Cagaptay Soner, The rise of Turkey: The 
twenty-first Century's First Muslim power, (Potomac 
Books, Inc., 2014). 
(29) Mustafa Kibaroğlu, On Turkey’s Missile Defense 
Strategy: The Four Faces of the S-400 Deal between 
Turkey and Russia, ( PERCEPTIONS: Journal of 
International Affairs), Vol. 24, No. 2, 2019, pp. 159-
174. 

يف  ي الرتكيلروساوذ ينية وتنافس النفاثلثًا: التسوية اآلذرية األرم
 :القوقاز اجلنويب

مما سبق، يتبني أن التغري يف بنية النظام الدويل قد أنتج منطًا 
معقًدا من العالقات الروسية الرتكية، متثل يف العالقات التنافسية 
التعاونية يف آٍن واحد، ويف أكثر من منطقة يف العامل. فهي تنافسية 

وتنافسها يف مجيع مناطق التماس، وتعاونية  لتضارب مصاحلهما
حلاجة كل طرف منهما لآلخر وعدم قدرة أي منهما على حسم 
الصراع لصاحله. ففي سوراي على سبيل املثال، حتافظ روسيا على 
أمن نظام بشار األسد وبقائه يف احلكم، وبذلك حتافظ على 

ر تواجدها العسكري والسياسي يف منطقة الشرق األوسط والبح
املتوسط. أما تركيا، فهي حتمي سكان الشمال السوري من السنة 
وحتفظ أمن من تبقى من معارضي النظام، وحتفظ أمنها الداخلي 
من قوات محاية الشعب الكردية ذات الصالت حبزب العمال 
الكردستاين يف داخل األراضي الرتكية. أدى ذلك التضارب يف 

بلدين، عندما اسقطت القوات املصاحل أواًل إىل أزمة كبرية بني ال
اجلوية الرتكية طائرة روسية اخرتقت اجملال اجلوي الرتكي لفرتة وجيزة 

م. ولكن سرعان ما أدرك الطرفان عدم 2015يف شهر نوفمرب 
جدوى استمرار هذا التوتر بينهما على كافة األصعدة، لتبدأ مرحلة 

العسكرية من التعاون احلثيث يف اجلوانب السياسية واالقتصادية و 
  .(30)على حٍد سواء

وتكرر هذا النمط أيًضا يف ليبيا، ومن مث يف منطقة القوقاز 
اجلنويب واحلرب اآلذرية األرمينية، ال سيما التسوية اليت مت التوصل 
إليها يف هناية احلرب. وابلتايل، فرضت العوامل السياسية 

على الساحة  واالقتصادية طبيعة تنافسية بني القوتني الروسية والرتكية
اإلقليمية يف القوقاز اجلنويب، فكالمها حتت قيادة قوية تسعى لبسط 
نفوذها السياسي والعسكري إىل أبعد ما ميكن أن تبلغها إايه قوهتا، 
حمملة إبرث اترخيي عريق ورغبة يف استعادة املكانة اإلمرباطورية لكل 

                                                           

(30) Köstem Seçkin, Russian-Turkish Cooperation in 
Syria: Geopolitical Alignment with limits, Cambridge 
Review of International Affairs, 2020, pp. 1-23. 
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العثمانية، يف  من االحتاد السوفييت، يف احلالة الروسية، واإلمرباطورية
احلالة الرتكية. وهذا يذكران دوًما أبن املصاحل املتعلقة ببسط السيادة 
والنفوذ وحفظ األمن القومي والرغبة يف تبوؤ مكانة عالية يف العامل،  

 كانت وستظل أقوى دوافع الفاعلني الدوليني وأسبقها أولوية.

وكان ذلك واضًحا يف تصرحيات كل من الفريقني بشأن 
ع بني أرمينيا وأذربيجان. فلم يرتك الرئيس الرتكي، أردوغان، النزا 

مناسبة تتعلق ابلقوقاز، إال ويؤكد حق أذربيجان يف استعادة كامل 
أراضيها احملتلة من قبل أرمينيا، وعلى دعم تركيا غري املشروط 

. أما روسيا، فعلى الرغم من (31)ألذربيجان لتحقيق هذا اهلدف
القات جيدة بكال الطرفني، إال أهنا ما رغبتها يف احلفاظ على ع

زالت عند موقفها قبل احلرب األخرية، أن يظل املوقف على ما هو 
عليه دون مزيد من التصعيد، وابلطبع دون أن تتخلى أرمينيا عن 

 .(32)م1994مزيد من األراضي اليت احتلتها عام 

وعلى الرغم من هذه العالقة التنافسية اليت تسعى 
متضاربة يف منطقة القوقاز، فالتعاون بني روسيا لتحقيق أهداف 

وتركيا يف املنطقة يف اجملاالت االقتصادية والعسكرية والسياسية 
م، السيما التعاون يف 2002جيري على قدم وساق منذ عام 

فعلى اجلانب  جماالت الطاقة واملشروعات الكربى املتعلقة هبا.
ات جيدة جًدا، السياسي، جتمع الرئيسني أردوغان وبوتن عالق

بدأت حىت قبل أن يصبح أردوغان، زعيم احلزب الذي توىل احلكم 
، وقد تبادل الرئيسان الزايرات (33)م، ذا صفة رمسية2002عام 

                                                           

(31) Ayla Jean Yackley, Feted in Baku, Turkey’s 
Erdoğan Rules out Restoring Ties with Armenia, 
Eurasianet, 17 September 2018, accessed: 11 June 
2021, 15:30: https://cutt.us/Wj6sU   
(32) Sergey Markedonov, Russia and the Nagorno-
Karabakh Conflict: A Careful Balancing, ISPI, 12 
March 2018, accessed: 11 June 2021, 16:00, 
https://cutt.us/ppWP1 
(33) Robert O. Freedman, "Russian Policy Toward 
the Middle East Under Putin: The Impact of 9/11 and 
The War in Iraq", Alternatives: Turkish Journal of 

مرة منذ ذلك الوقت. وعلى اجلانب العسكري،  12ألكثر من 
فليس أدل على التعاون الروسي الرتكي فيه، من صفقة نظام الدفاع 

كدت تركيا للوالايت املتحدة أن أمرها قد مت اليت أ S400اجلوي 
 .(34)إبرامه ولن يتم الرتاجع فيه

أما أهم جماالت التعاون الروسي الرتكي على اإلطالق، فهو 
التعاون يف جمال الطاقة ومشروعاهتا الكربى. وكان أبرز تلك 
املشروعات اتفاق اجلانبني على إنشاء أول حمطة تركية لتوليد الطاقة 

. كذلك فالبلدان لديهما عالقات (35)م2018 أبريل عام النووية يف
حثيثة يف جمال الغاز الطبيعي ومسارات نقله وتصديره، يف إطار 
املشروع الرتكي الذي يهدف إىل جعل تركيا حمطة إقليمية ودولية 
لنقل الطاقة من غرب ووسط آسيا إىل أورواب. ويف هذا اإلطار، مت 

رتمي"، لنقل الغاز الطبيعي اإلعالن عن إطالق مشروع "توركس
ويبدو أن هذه العالقات املعقدة بني روسيا . (36)الروسي إىل أورواب

وتركيا، املرتددة بني التنافس والتعاون، ستظل السمة الغالبة على 
املنطقة لفرتات طويلة قادمة. فما الذي ميكن أن تقدمه هذه 

ب األخرية العالقة من تفسري للتسوية اآلذرية األرمينية عقب احلر 
  م؟2020بينهما يف سبتمرب 

                                                                                               

International Relations, Vol. 2, No. 2, Summer 2003, 
pp.90-91. 
(34) Tuvan GumrukcuEce Toksabay, Turkey tells 
U.S. at NATO that Russian defense purchase is 'done 
deal', Reuters, 24 March 2021,  accessed: 11 June 
2021, 16:30, https://cutt.us/clAs1 
(35) Russia starts building Turkey's first nuclear power 
plant, World Nuclear News, 3 April 2018, accessed: 
11 June 2021, 17:00, https://cutt.us/dt3rz 
(36) Olesya Astakhova, Can Sezer, Turkey, Russia 
launch TurkStream pipeline carrying gas to Europe, 
Reuters, 8 January 2020, accessed: 11 June 2021, 
17:30, https://cutt.us/w4RWE 
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 خامتة: تسوية معلقة يف ظل عالقات معقدة:

ال ميكن فصل ما وقع يف القوقاز اجلنويب عن سائر 
العالقات الروسية الرتكية املعقدة، إال أن تلك احلرب وتلك التسوية  
كان هلما طابع آخر ومسار خمتلف. فقد حققت تركيا وحليفتها 

رية، رمبا مل تستطع حتقيقها يف مناطق التماس أذربيجان مكاسب كب
األخرى مع روسيا. وابلرغم من أتكيد روسيا على نفوذها يف 
املنطقة، إال أن حليفتها أرمينيا خرجت اخلاسر األكرب من هذه 

رغبة روسية يف  سببني رئيسني؛ أوهلما،احلرب. وكان ذلك نتيجة 
ينيان صاحب األجندة أتكيد النفوذ يف أرمينيا واإلطاحة حبكومة ابش

والتوجهات الغربية. والذي كان قد صعد إىل سدة احلكم يف أرمينيا 
م، املطالبة ابلدميقراطية 2018لعام  عقب التظاهرات احلاشدة

ومُسيت الثورة املخملية، وهي الثورة اليت نظرت إليها روسيا بوصفها 
حلرب توغل غريب يف مناطق نفوذها اإلقليمي. وقد أدت اهلزمية يف ا

األخرية إىل توترات يف الشارع األرميين، وخالفات بني ابشينيان 
. إال أنه دعا إىل (37)نفسه وقيادة جيشه اليت طالبته بتقدمي استقالته

إقامة انتخاابت مبكرة، وفاز فيها بشكٍل غري متوقع، وهو ما من 
، فيتعلق أما السبب الثاين. (38)شأنه أن يربك احلساابت الروسية

العسكرية والتقنية الرتكية اليت دعمت هبا حليفتها  ابلقدرات
أذربيجان يف تلك احلرب، خاصة تكنولوجيا الطائرات املسرية 

"، واليت كان هلا ابلغ األثر يف تقدم القوات 2"البريقدار يت يب 
 .(39)اآلذرية وانتصارها يف احلرب

                                                           

(37) Célestine Bohlen, Armenia’s Postwar Crisis: 
What to Know, Council on Foreign Relations, 25 
March 2021, accessed: 28 June 2021, 17:33, 
https://cutt.us/e1ARh 
(38) Liz Cookman, Armenia Opts for Pashinyan, 
Democracy Despite Defeat in War, Foreign Policy, 21 
June 2021, accessed: 28 June 2021, 17:40, 
https://cutt.us/IaGB2 

ابفيل أكسينوف، أرمينيا وأذربيجان: كيف تغرّي طائرات درون وجه احلرب يف  (39)
يونيو  10، اتريخ االطالع: 2020أكتوبر  10 يب سي، انغورنو كاراابخ؟، يب

 https://cutt.us/YnLu4، متاح عرب الرابط التايل: 8:30ساعة: 2021

ولكن يف الوقت ذاته كان أي انتصار آذري تركي حمكوًما 
يا ملداه وأثره، لذلك مت التوصل سريًعا، بعد أربعني يوًما بقبول روس

فقط من القتال، إىل اتفاق وقف إطالق انر بني البلدين وقع عليه  
كل من الرئيس الروسي بوتن والرئيس اآلذري إهلام علييف ورئيس 
الوزراء األرميين نيكول ابشينيان. ونص االتفاق على: بقاء قوات 

الية، ونشر قوات حفظ سالم روسية يف الفريقني يف مواضعها احل
املنطقة، وانسحاب القوات األرمينية من األقاليم اآلذرية السبعة 

م، ابإلضافة 1994احمليطة إبقليم انغورنو كاراابخ اليت احتلتها عام 
إىل السماح لكال الطرفني ببناء خطوط مواصالت تربط كل منهما 

خاصًة ربط إقليم انخشيفان ابألقاليم ذات احلكم الذايت اليت هتمها، 
. تركت هذه االتفاقية الكثري من (40)مع األجواء الغربية من أذربيجان

األمور املعلقة يف املنطقة، فلم يتم التحدث عن املهمة احملددة لقوات 
حفظ السالم الروسية، ومل تتحدث عن مسار حمدد للتوصل إىل 

كي يف هذه سالم دائم بني الطرفني، ومل تتطرق إىل الدور الرت 
العملية، الدور الذي تطالب به تركيا نظرًا للدعم الذي قدمته 

 .(41)ألذربيجان وكان حامسًا يف حتقيق النصر

ويبدو أن احلال يف القوقاز سوف يتجمد مرة أخرى وفًقا للخطوط 
الراهنة، ومن املتوقع أن يظل على هذا اجلمود على املدى املنظور. 

ت الروسية الرتكية املعقدة، واليت تتميز ويؤيد هذا االستنتاج العالقا
ابلتعاون املشوب ابلتنافس. وبعد أن توازنت قوى الطرفني يف سوراي 
وليبيا والقوقاز، وتوصلهما لصيغ تعاونية وتنسيقية متوازنة يف كل من 
تلك النقاط، ليس من املتوقع أن حُيدث أي منهما اخرتاق أو تغيري 

                                                           

(40) President of Russia, Statement by President of the 
Republic of Azerbaijan, Prime Minister of the 
Republic of Armenia and President of the Russian 
Federation, (Mosco: Kremlin, 11 November 2020) 
accessed: 12 June 2021, 10:00, https://cutt.us/5prur  
(41) Thomas de Wall, Unfinished Business in the 
Armenia-Azerbaijan Conflict, Carnegie Europe,  11 
February 2021, accessed: June 12 2021, 9:00, 
https://cutt.us/OwFFs 
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وسوف تظل العالقات الروسية  جذري يف مسار العالقات بينهما.
الرتكية، خاصة يف منطقة القوقاز اجلنويب، خاضعة لبنية النظام 
الدويل احلايل الذي يتميز ابإلقليمية الالمركزية، حبسب إطار 
بوزان النظري، حيث تسيطر القوى اإلقليمية الكربى على 
مناطق التماس بينها يف ظل عالقة من التنافس والتعاون، دون 

غلب إحداها على األخرى، ودون تدخل قوى عظمى أن تت
 أخرى يف هذه العالقة الالمركزية.
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دالالت العودة األمريكية إىل االتفاقيات 

 واملنظمات الدولية مع بداية إدارة بايدن

 ⁕حممد كمال حممد

 مقدمة

ا من ساسيً  أتُعد املنظمات الدولية واالتفاقيات الدولية جزءً 
قات لعال ايفالنظام الدويل، وهي متثل أدوات فاعلة مهمة  مكوانت

 ت التعاوناال جمالدولية وساحة أتثري وأتثر يف السياسات العاملية يف
ء عضااأل والصراع والتنافس الدويل، إذ تسعى من خالهلا الدول
عزيز ا وتمنهلتحقيق مصاحلها السياسة واالقتصادية واحلفاظ على أ

 مكانتها.

ى ق علعميو ى يف السياسة العاملية أتثري ابرز وللقوى الكرب 
غة صيامسارات ومواقف املنظمات الدولية، وهي تسعى دوًما ل

على   كاسبن ماتفاقيات دولية تعزز مصاحلها وحتقق هلا ما ترجوه م
 كافة األصعدة من خالل أدواهتا اخلشنة والناعمة.

، للدفاع عن 1945وقد سعت الوالايت املتحدة، منذ عام  
صاحلها العاملية من خالل املشاركة يف أتسيس األمم املتحدة م

واملنظمات التابعة هلا، ابإلضافة إىل إنشاء مؤسسات اقتصادية دولية 
ورعايتها، وكذلك منظمات أمنية إقليمية. واقرتن بذلك الدخول يف 
اتفاقيات دولية ذات طبيعة سياسية واقتصادية وعسكرية، وابلطبع  

ت املتحدة على مر السنني وخمتلف احلقب من كانت مصاحل الوالاي
ثنائية قطبية مع االحتاد السوفييت أو أحادية قطبية بعد اهنياره، وتعدد 
األقطاب )أو القوى( يف النظام الدويل بعد عودة روسيا وصعود 

                                                           

 ابحث يف العلوم السياسية. ⁕

الصني، هي احملدد األهم يف تعاملها مع هذه املنظمات 
 واالتفاقيات.

 رينيهو ما جيمع اجلمهو  حتقيق هذه املصاحل األمريكية
ذه هديد ابلطبع مع وجود هامش للخالف على حت-والدميقراطيني 

تطرحه   وما يةعرب اإلدارات املتعاقبة حسب احلقب التارخي -املصاحل
ن ياريتىل كل منها من حتدايت وهتديدات وفرص. وميكن اإلشارة إ

عزلة لايار : تأساسيني أترجحت بينهما السياسة اخلارجية األمريكية
 ومنا هذا.ىت يوح وتيار االندماج يف النظام الدويل، وهذا منذ نشأهتا

وقد شهد عهد الرئيس األمريكي، دوانلد ترامب، يف الفرتة 
انسحاب الوالايت املتحدة من العديد  2020 وحىت 2016من 

يف « ابيدن»ومع تقدم  من االتفاقيات واملنظمات الدولية املهمة،
ألمريكية تعالت األصوات املنادية بعودة االنتخاابت الرائسية ا

واشنطن لتلك املنظمات واالتفاقيات اليت انسحبت منها. وابلفعل، 
مع بداية تويل إدارة ابيدن مقاليد األمور أعلنت الوالايت املتحدة 
األمريكية عودهتا إىل عدد من املنظمات واالتفاقات اليت كانت قد 

سعى ابيدن من خالل تلك خرجت منها إدارة دوانلد ترامب، إذ ي
العودة لرتميم مكانة الوالايت املتحدة األمريكية دولًيا وصورة 

 دبلوماسيتها.

يكية ألمر ة امن مث، يناقش هذا التقرير عودة الوالايت املتحد
يدن ابارة إد إىل عدد من املنظمات واالتفاقيات الدولية منذ تويل

 فةىل معر . ويسعى إ2021مقاليد احلكم وحىت منتصف يونيو 
ل تفصيال دالالت هذه العودة، ويتطرق يف هذا السياق بشيٍء من

س ير واتفاقية اب لعودة الوالايت املتحدة إىل منظمة الصحة العاملية،
ومعاهدة  للمناخ، وجملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة،

 مويللت "ستارت اجلديدة" النووية مع روسيا، فضال عن العودة
 األونروا.

يتطرق التقرير للعودة احملتملة للوالايت املتحدة ملنظمة  مث 
ومعاهدة جتارة األسلحة،  اليونسكو والشراكة عرب احمليط اهلادئ،

وخيتتم خبالصة عن دالالت عودة الوالايت املتحدة هلذه الكياانت. 
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علًما أن هذا التقرير ال يتعرض للمفاوضات اجلارية بشأن عودة 
يكية لالتفاق النووي مع إيران، حيث إن هذا الوالايت املتحدة األمر 

العدد من فصلية )قضااي ونظرات( يفرد تقريرًا مفصال عن هذا 
 املوضوع.

مح مال برزلكن هذا عقب أن نتناول إبجياز يف هذه املقدمة أ
رتكيز ع ال( مالسياسة اخلارجية إلدارة ابيدن )كما تبدو حىت اآلن

 الدولية.على ما يتصل ابملشاركة يف املنظمات 

 مالمح السياسة اخلارجية إلدارة ابيدن: 

تعهد الرئيس األمريكي املنتخب جو ابيدن ابستعادة دور 
بالده القيادي يف العامل، عرب التخلي عن السياسات األحادية اليت 
اتبعتها إدارة الرئيس املنتهية واليته دوانلد ترامب وإعادة الرتكيز على 

نذ مدة طويلة. ويقول ابيدن إن إدارته التحالفات الدولية القائمة م
وليس  سرتتقي أبمهية الدبلوماسية، وستقود عن طريق"قوة النموذج"

  .(1)"فقط "منوذج القوة

يل لدو اختذ ابيدن ابلفعل خطوات لتعزيز جمال التعاون ا
ة الوالايت ، قام إبعاد2021يناير  20ألمريكا. فبعد تنصيبه يف 
خ غري املنا تجلة عاملمنظمة الصحة العاملية املتحدة إىل اتفاقية ابريس و 

 .19-بشكل أفضل فضال عن التصدي لوابء كوفيد

حول السياسة  2021قرباير  4ويف خطاب مهم ألقاه يوم 
اخلارجية، قال ابيدن إن الوالايت املتحدة ستعمل مع اجملتمع الدويل 

عزيز وتغرّي املناخ، وت 19-ملواجهة التحدايت العاملية مثل وابء كوفيد
احلرية والكرامة للناس يف مجيع أحناء العامل. وصرح ابيدن يف هذا 

إن “اخلطاب الذي ألقاه يف وزارة اخلارجية األمريكية يف واشنطن: 
فالتحدايت العاملية لن ”. حتالفات أمريكا هي أعظم ثروة لدينا

ومن خالل ”. حتلها إال الدول اليت تعمل مًعا وبصورة مشرتكة“
م ابملشاركة مع شركائها الدوليني، قال ابيدن إن جتديد االلتزا

                                                           

 DW ،15الستعادة "زعامة أمريكا".. ابيدن يف مواجهة إرث ترامب الصعب،  (1)
، متاح عرب الرابط 2021مايو  28، اتريخ االطالع: 2020نوفمرب 

  https://bit.ly/3c3B1Ynالتايل:

الوالايت املتحدة ميكنها أن تعزز املثل الدميقراطية األساسية ألمريكا 
 يف مجيع أحناء العامل وأن تتصدى بشكل أفضل للمنافسني واخلصوم

وحدد ابيدن عدة أولوايت للقيادة األمريكية يف مجيع أحناء .
، مكافحة تغرّي املناخ، احلد من 19-إهناء جائحة كوفيد العامل:

االنتشار النووي، التوصل إىل حل سلمي للحرب يف اليمن، 
 الرتحيب ابلالجئني وتعزيز برامج املساعدات اإلنسانية.

وفيما خيص املشاركة مع املنظمات الدولية، اختذ ابيدن 
 20ابلفعل خطوات لتعزيز التعاون الدويل ألمريكا. فبعد تنصيبه يف 

ام إبعادة الوالايت املتحدة إىل اتفاقية ابريس ومنظمة يناير، ق
الصحة العاملية ملعاجلة تغري املناخ بشكل أفضل والتصدي لوابء  

وقد وعد ابيدن بدعم السلك الدبلوماسي األمريكي . 19كوفيد
وموظفي وزارة اخلارجية اآلخرين؛ إذ يقومون بتعزيز العالقات مع 

 .صوم والتصدي للتحدايت العامليةالشركاء واحللفاء والتعامل مع اخل
وقال ابيدن ملسؤويل وزارة اخلارجية "سأكون ظهريًا لكم" وأضاف 
"مبساعدتكم، تقوم الوالايت املتحدة بدورها القيادي مرة أخرى، 

 .(2)ليس فقط بنموذج قوتنا بل بقوة منوذجنا"

 ية يفريك"أمريكا عادت" هذا عنوان السياسة اخلارجية األم
ا هدفهو ة، الذي كرر هذه العبارة يف أكثر من مناسب عهد ابيدن،

 -طيةقراالدميكما هي يف كل اإلدارات اجلمهورية و -األول واألساس 
يدن عن ابطاب ن خماملصاحل القومية األمريكية، وتعرب الفقرة التالية 

 ذلك بوضٍح اتم: 

"االستثمار يف دبلوماسيتنا ليس شيًء نقوم به جملرد أنه 
الذي جيب فعله للعامل. حنن نفعل ذلك من أجل الشيء الصحيح 

مصلحتنا “العيش يف سالم وأمن وازدهار. حنن نفعل ذلك ألنه يف 
. عندما “ our own naked self-interestالذاتية اجملردة

                                                           

 ShareAmerica، 5ابيدن: سوف حنل التحدايت العاملية مًعا،  (2)
التايل:  الرابط رب، متاح ع2021يونيو 1، اتريخ االطالع: 2021فرباير

https://bit.ly/3hYvbLO 
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نعزز حتالفاتنا، فإننا نعزز قوتنا وكذلك قدرتنا على كبح التهديدات 
 .(3)قبل أن تصل إىل شواطئنا"

 ن أجل املصاحل وضد اخلصوم:أوال: عودة م

 نظمة معادت الوالايت املتحدة مع بداية إدارة ابيدن إىل
خ لمنا ليس الصحة العاملية، وجملس حقوق اإلنسان، واتفاقية ابر 
ويل فت متتأنومعاهدة "ستارت اجلديدة" النووية مع روسيا، كما اس

 ينينيفلسط الــنيوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغــــــيل الالجئــ
 لي: ا ي"األونروا". ويعرض التقرير لتفاصيل هذه العودة فيم

 منظمة الصحة العاملية -1

 ئيسيف ظل انتشار فريوس كوروان ازدادت انتقادات الر 
الصني  انبا جباألمريكي ترامب ملنظمة الصحة العاملية، حممال إايه
و يف يوليو . هي لمسؤولية انتشار الفريوس، واهتمها ابلتأخر يف التصد

ة عاي، أعلن ترامب انسحابه من املنظمة املختصة ابلر 2020
ت ايالصحية على مستوى العامل. وكما هو معروف، فإن الوال

، 1948ام املتحدة عضو مؤسس يف املنظمة األممية اليت أتسست ع
 .اذلنفاوكان من املزمع إن يستغرق القرار عاًما ليدخل حيز 

د حينها ابيدن، يف وقد أاثر قراره انتقادات واسعة، وتعه
أبنه سيلغي قرار ترامب من اليوم األول « تويرت»تغريدة له على 

 .(4)لتسلمه السلطة حال فوزه يف االنتخاابت

فتعهدت إدارة ابيدن ابلعودة على الفور إىل منظمة الصحة 
العاملية، والسعي لقيادة اجلهود اليت تبذهلا املنظمة حملاربة فريوس  

الايت املتحدة تتمتع بنفوذ كبري يف هذه اهليئة كوروان. وقد كانت الو 

                                                           

(3) Remarks by President Biden on America’s Place in 
the World, White House, 4 Fubraury,2021, Accessed: 
26 May 2021, 11:00, https://cutt.us/CEtuF 

قيات ومنظمات دولية انسحبت منها الوالايت املتحدة يف اتفا 9عمر عالء،  (4)
، 2021مايو  23، اتريخ االطالع: 2020نوفمرب  13عهد ترامب، املصرى اليوم، 

 https://cutt.us/a7fV4متاح عرب الرابط التايل: 

 15املهمة العاملة يف جمال الصحة العامة، إذ كانت تساهم بنحو 
 .ابملائة من ميزانيتها

حلكم يد اقالموابلفعل، يف اليوم األول من تويل إدارة ابيدن  
ة ضوية منظمة لعيكي بعودة الوالايت املتحدة األمر وقع أمرًا تنفيذايا 

حاب النسالعاملية. وابإلضافة إىل الرتاجع عن إخطار االصحة 
قف دة و تحواالحتفاظ بعضويتها يف املنظمة، أعلنت الوالايت امل

ية هتا املالزامالتابقرار سحب املوظفني األمريكيني يف املنظمة والوفاء 
 .19-جتاهها، والتعاون املشرتك لدحر جائحة كوفيد

ايت لوالا ض املعدية يفوشارك د.أنثوين فاوتشي، خبري األمرا
حة الص ظمةاملتحدة، الذي عينه ابيدن كرئيس لوفد بالده لدى من

ظمة عرب تقنية للمجلس التنفيذي للمن 148العاملية، يف اجللسة الـ 
تقوية اء لشركالفيديو، مؤكًدا أن بالده ستعمل بشكٍل بّناء مع ال

ملشرتكة د او جلهاوإصالح منظمة الصحة العاملية، واملساعدة يف قيادة 
ة آاثرها على ومعاجل 19-لتقوية االستجابة العاملية جلائحة كـوفيد

 .الناس واجملتمعات واألنظمة الصحية حول العامل

كما أكد اعتزام بالده استئناف التعاون التقين على مجيع 
املستوايت ابعتباره جزًء أساسًيا من العالقات مع منظمة الصحة 

ُيشرفين إعالن أن الوالايت املتحدة وقال د.فاوتشي: ". العاملية
ستبقى عضوة يف منظمة الصحة العاملية. وابألمس وقع الرئيس 
ابيدن على قرارات الرتاجع عن إعالن اإلدارة السابقة ابالنسحاب 
من املنظمة، وقد مت إرسال هذه الرسائل إىل األمني العام لألمم 

 .(5)تيدروس" املتحدة وإىل د.

عودة الوالايت املتحدة ملنظمة الصحة وأشار ابيدن ألمهية 
العاملية للمسامهة يف مواجهة جائحة كوروان وغريها من األوبئة اليت 
تتوقع إداراته أن تواجه العامل يف املستقبل قائال: "أعدان أيًضا 
مشاركتنا مع منظمة الصحة العاملية. هبذه الطريقة، ميكننا بناء 

                                                           

بعد عودة واشنطن ملنظمة الصحة العاملية، إشادة أممية بدعمها لإلاتحة العادلة  (5)
 25، أخبار األمم املتحدة، اتريخ االطالع: 2021يناير  21، 19-يدللقاحات كوف

 https://cutt.us/UFuT2  ، متاح عرب الرابط التايل:2021مايو 
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، وكذلك اكتشاف ومنع 19-استعداد عاملي أفضل ملواجهة كوفيد
 .(6)األوبئة يف املستقبل، ألنه سيكون هناك املزيد"

والعودة األمريكية ملنظمة الصحة العاملية تعين أن الوالايت 
املتحدة ال تريد أن ترتك هذه الساحة املهمة واليت تزايدت أمهيتها 
مع جائحة كوروان خلصومها ومنافسيها، وخاصة الصني، دون أن 

لحتها وضدهم، خصوًصا ابلنظر للظروف اليت تستخدمها ملص
 أحاطت مبنشأ فريوس كوروان. 

وهو ما عملت عليه البعثة الدائمة للوالايت املتحدة 
األمريكية مبقر األمم املتحدة جبنيف اليت وصفت، املرحلة األوىل من 
الدراسة اليت أعدهتا منظمة الصحة العاملية حول مصدر فريوس  

 كافية وغري مكتملة، وذلك بعد يوم من كوروان، أبهنا كانت غري
إعطاء الرئيس األمريكي جو ابيدن أجهزة االستخبارات األمريكية 

ودعت  .أشهر ملضاعفة جهودها للتوصل ملنشأ الفريوس 3مهلة 
البعثة، يف بيان لالنتقال إىل املرحلة الثانية، اليت جيب خالهلا إجراء 

مؤكدة أنه من املهم البحوث مرة أخرى، مبا يف ذلك يف الصني، 
للغاية أن تسمح الصني للخرباء املستقلني إبطالع شامل على 
البياانت والعينات األولية الكاملة، لفهم مصدر الفريوس واملراحل 

 .(7)املبكرة للوابء

 اتفاقية ابريس للمناخ -2

 يفرًا خ دو الذي لعب التعهد مبكافحة تغري املنا -دأب ابيدن 
ن مناخ. وكاس للرييعود فورًا إىل اتفاقية ابعلى القول إنه س -انتخابه

ن محدة ملتترامب، الذي يُنكر تغري املناخ، قد سحب الوالايت ا
ا تصب يف ، زاعًما أهن2017هذه االتفاقية يف األول من يونيو 

 .مصلحة الصني بصورة غري عادلة

                                                           

(6) Remarks by President Biden on America’s Place in 
the World, Op. cit.  

مصدر كوروان، بعد مهلة ابيدن.. واشنطن تطالب الصحة العاملية بتقرير آخر عن  (7)
 :التايل ، متاح عرب الرابط2021يونيو  2، اتريخ االطالع: 2021مايو  28الوطن، 

https://cutt.us/WUawJ 

وتُعد الوالايت املتحدة األمريكية اثين أكرب مصدر للتلوث يف 
لصني. ويف حني تناول ترامب املسألة ابعتبارها عدمية العامل بعد ا

الفائدة من الناحية االقتصادية ليختار أرابح الوقود األحفوري على 
حساب محاية البيئة، وعد ابيدن ببناء اقتصاد معتمد على الطاقة 

 .(8)النظيفة، لتمويل برامج طموحة خلفض االنبعااثت

من أكثر القرارات  خوكان االنسحاب من اتفاقية ابريس للمنا 
، 2015املثرية للجدل، وهي االتفاقية اليت ُوقعت، يف ديسمرب عام 

دولة يف التوقيع،  171وانلت دعًما عاملًيا واسًعا، وشاركت حنو 
وهو عدد قياسي للدول املوقعة على اتفاقية دولية، وتبلغ حالًيا 

قد وكان ترامب  .دولة منضمة 189دولة، منها  195الدول املوقعة 
، انسحاب الوالايت املتحدة من اتفاقية 2017يونيو  1أعلن يف 

نوفمرب  4ابريس )ودخل االنسحاب حيز التنفيذ اعتبارًا من 
(، األمر الذي أاثر سخط اجملتمع الدويل، والقى انتقادات 2020

عدة، خاصًة أن الوالايت املتحدة، كما ُأشري، اثين الدول يف العامل 
النبعااثت الغازية، اليت تسبب االحتباس من حيث ا -بعد الصني-

احلراري، علًما أن االتفاق يهدف إىل احلد من االحتباس احلراري 
 .(9)ملستوى ال يزيد على درجتني، عرب تقليل االنبعااثت الغازية

 جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة  -3

رباير ف 8 أعلن وزير اخلارجية األمريكي أنتوين بلينكني يف
قوق حلس ، أن الوالايت املتحدة ستعاود االنضمام إىل جم2021

من أجل  ،2006أتسس عام الذى  اإلنسان التابع لألمم املتحدة
أصدر و مل. لعااتعزيز ومراقبة ومحاية حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء 

راط على الخنادة الرئيس جو ابيدن تعليماته لوزارة اخلارجية بـ "إعا
 سة خارجيةسيا باعة كجزء من التزام إدارته ابتالفور وبقوة" مع اهليئ

دام ستخاتركز على الدميقراطية وحقوق اإلنسان واملساواة مع 
 .األدوات متعددة األطراف

                                                           

 الستعادة "زعامة أمريكا".. ابيدن يف مواجهة إرث ترامب الصعب، مرجع سابق.  (8)
د اتفاقيات ومنظمات دولية انسحبت منها الوالايت املتحدة يف عه 9عمر عالء، (9)

 ترامب، مرجع سابق.
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حاب نسابكان الرئيس السابق دوانلد ترامب قد أصدر أمرًا 
ت النتقادا تعرضا تمالوالايت املتحدة من املنظمة الدولية اليت كثريًا 

ترامب  ففي يونيو من ذلك العام، أعلنت سفرية .2018يف عام 
ن محدة ملتلدى األمم املتحدة، نيكي هايلي، انسحاب الوالايت ا
تكررة امل ارةاجمللس. وجاءت هذه اخلطوة متوافقة مع هتديدات اإلد

هايلي أبهنا  عضًوا، واليت وصفتها 47مبغادرة اهليئة املكونة من 
 ن إىلنساوحتول حقوق اإل "منظمة منافقة ختدم مصاحلها اخلاصة

ضد  زمنمادة للسخرية"، مشرية إىل ما وصفته بـ "التحيز امل
 لصنياإسرائيل"، كما عربت عن معارضتها ألن تكون دول مثل 
لس. جملاوكواب وفنزويال اليت تنتهك حقوق االنسان أعضاء يف 

ا ما كثريً و س، ودعت الوالايت املتحدة إىل إجراء إصالحات يف اجملل
ض تغ ت أبعضاء آخرين بسبب دفاعها عن إسرائيل ألهنااصطدم

 الطرف عن االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان.

ن عوقالت إدارة ترامب إن اجمللس سارع إىل التغاضي 
بل -دية بدااالنتهاكات اليت ارتكبتها األنظمة واحلكومات االست
واب ك و لصنيوقبوهلا كأعضاء. وضمت عضوية اهليئة يف ذلك الوقت ا
ات تهاكان وإريرتاي وروسيا وفنزويال، ومجيعهم متهمون ابرتكاب

ن وم مد يحلقوق اإلنسان. علًما أن إعالن االنسحاب قد جاء بع
يد ة، ز تحداستنكار املفوض السامي حلقوق اإلنسان يف األمم امل

 لديهم.ن وان عرعد احلسني، إلدارة ترامب لفصلها األطفال املهاجري

 لسية بلينكني خطوة االنسحاب من جمووصف وزير اخلارج
كنها ف، لادحقوق اإلنسان إهنا "مل تفعل شيء لتشجيع التغيري اهل

بلينكني  . وقال"خلقت بدال من ذلك فراغ يف القيادة األمريكية
ُيسلط  أيًضا يف تغريدة على تويرت: "عندما يعمل بشكل جيد،

ن اليت بلدالا جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة الضوء على
رة منا ابةلديها أسوأ سجالت حقوق اإلنسان، وميكن أن يكون مبث

دت ب عالسبألولئك الذين يكافحون ضد الظلم واالستبداد، هلذا ا
 ". الوالايت املتحدة إىل الطاولة

وأضاف بلينكني أن اجمللس "معيب وحيتاج إىل إصالح، لكن 
لس، حىت يتمكن إن أفضل طريقة لتحسني اجمل. االبتعاد لن ُيصلح

من حتقيق إمكاانته، هي من خالل القيادة األمريكية القوية والقائمة 
وقال يف بيانه على املدى القريب، إن الوالايت ". على املبادئ

املتحدة ستشارك كمراقب، مضيًفا: "حنن نؤمن بشدة أنه عندما 
تشارك الوالايت املتحدة بشكل بناء مع اجمللس، ابلتنسيق مع 

  .(10)وأصدقائنا، فإن التغيري اإلجيايب يف متناول اليد"حلفائنا 

ن بشأ فهاومع ذلك، أعربت اإلدارات السابقة أيًضا عن خماو 
ن ري مكث  جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، وشككت يف

إلنسان اقوق حل األحيان يف رغبة اجمللس يف أن تكون الدول املنتهكة
ل يف احلصو  رغبةال قراطيون مييلون إىلأعضاء فيه. وٍكان الرؤساء الدمي

النتقاد اسبب ك بعلى مقعد ابملنظمة بينما ال يُبايل اجلمهوريون بذل
لية رائيإلسالدائم الذى يوجهه جملس حقوق االنسان لالنتهاكات ا

 حلقوق االنسان.

لكن على جانب آخر، فإن العودة األمريكية جمللس حقوق 
يح هلا استخدام اجمللس يف مواجهة اإلنسان التابع لألمم املتحدة تت

الصني وروسيا وغريهم من األعداء واخلصوم واملنافسني؛ ابلنظر إىل 
سجلهم احلافل ابنتهاكات حقوق اإلنسان حىت وإن كان سجلها 

 هي ذاهتا ال خيلو من انتهاكات. 

 معاهدة "ستارت اجلديدة" النووية مع روسيا -4

ن األسلحة مّددت الوالايت املتحدة، معاهدة احلد م
االسرتاتيجية )ستارت اجلديدة( املوقعة مع روسيا ملدة مخس سنوات 

، وكانت إدارة الرئيس 2021تبدأ اعتبارًا من الثالث من فرياير 
إهنا ستسعى لتمديد  2021األمريكي جو ابيدن قالت يف يناير 

  االتفاقية ألن الوقت ال يسمح ابلتفاوض على اتفاقية جديدة.

رجية األمريكي انتوين بلينكني، يف بيان: "تعهد وقال وزير اخلا
الرئيس ابيدن ابحلفاظ على الشعب األمريكي يف مأمن من 

                                                           

(10) Biden administration to rejoin U.N. Human 
Rights Council in another reversal of Trump, 
NBCnews, 8 February 2021, Accessed: 5 June 2021, 
https://cutt.us/vqjs6 
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التهديدات النووية من خالل استعادة القيادة األمريكية يف جمال 
وأضاف بلينكني "اليوم، اختذت . احلد من التسلح ومنع االنتشار

هبذا التعهد عندما مددت الوالايت املتحدة اخلطوة األوىل حنو الوفاء 
معاهدة ستارت اجلديدة مع االحتاد الروسي ملدة مخس سنوات". 

، على متديد 2021وكانت روسيا قد صادقت، أواخر شهر يناير 
 املعاهدة اليت كان مقررًا أن تنتهي بعد أايم من من ذلك التوقيت

وأكد وزير اخلارجية األمريكي: "متديد معاهدة ستارت اجلديدة .
أن يكون لدينا حدود ميكن التحقق منها بشأن الصواريخ  يضمن

البالستية الروسية العابرة للقارات والصواريخ البالستية اليت ُتطلق من 
 .(11)"2026الغواصات والقاذفات الثقيلة حىت اخلامس من فرباير 

 ايت، بني روسيا والوال«معاهدة ستارت اجلديدة»وكانت 
املقرر أن  ، وكان من2010ت عام املتحدة األمريكية، واليت ٌوقع

ت املتحدة وتلزم الوالاي-2021تنتهي مدهتا يف اخلامس من فرباير 
 تزيد اليث ة حبوروسيا خبفض رؤوسهما النووية االسرتاتيجية املنشور 

دة هي أكثر املعاهدات املهد -رأًسا لكل منهما 1550عن 
ة سلحاأل ابإللغاء. وملا كانت هذه االتفاقية تُعىن ابحلد من

خلالف ور امتحو االسرتاتيجية بني أكرب قوتني عسكريتني يف العامل، 
مل ق، و تفابني موسكو وواشنطن بشأن الشروط الالزمة لتجديد اال

 لطة،ك الستر « ترامب»تعرب إدارة ترامب عن نيتها جتديده، لكن 
 ، أي قبل انتهاء االتفاق أبايم.2021يف يناير 

املصري الذى لقيته  جنت معاهدة "ستارت اجلديدة" من
معاهدة "األجواء املفتوحة"، فقد أصر الرئيس األمريكي جو ابيدن 
على البقاء خارج معاهدة "األجواء املفتوحة" للمراقبة العسكرية، 
وذلك إلظهار حزمه يف مواجهة روسيا بعد خطوات عدة ُتظهر 
 انفتاًحا. وجاء هذا القرار املخالف إلرادة الرئيس األمريكي اجلديد

ابلتنسيق مع موسكو يف املسائل املرتبطة ابألمن الدويل، قبل أقل من 
ثالثة أسابيع من قّمته األوىل مع نظريه الروسي فالدميري بوتني اليت 

                                                           

 3ة، واشنطن متدد معاهدة "ستارت اجلديدة" النووية مع روسيا، االحتاد اإلماراتي (11)
 ، متاح عرب الرابط التايل:2021يونيو  7، اتريخ االطالع: 2021فرباير 

https://bit.ly/3zHYuc3 

وقال انطق ابسم وزارة . يف جنيف 2021يونيو 16ُعقدت يف 
اخلارجية األمريكية إن "الوالايت املتحدة تشعر ابألسف لتقويض 

. وأضاف "يف ختام " .معاهدة األجواء املفتوحةانتهاكات روسيا 
مراجعتها للمعاهدة، ال تنوي الوالايت املتحدة ابلتايل السعي للعودة 

 إليها، ألن روسيا مل تقم أبي خطوات ملعاودة االمتثال هبا".

بق وبعد اهتام موسكو ابنتهاكها، انسحب الرئيس السا
ز حيّ  لتليت دخدوانلد ترامب من معاهدة "األجواء املفتوحة" ا

قعة عليها دولة مو  35وكان هناك يف البداية  2002التنفيذ عام 
ها بعضلتسمح بتسيري رحالت جوية ملراقبة األنشطة العسكرية 

اب لنوّ صّوت اورًدا على ذلك، ختّلت روسيا عن املعاهدة. و . البعض
حلكومة لصاحل االنسحاب منها، لكن ا 2021مايو  19الروس يف 

 رتحعدة للرتاجع عن هذه اخلطوة يف حال اقأكدت أهنا مست
 ." .األمريكيون "حال بناءً 

عند االنسحاب األمريكي، انتقد ابيدن الذي كان ال يزال 
مرشًحا دميوقراطًيا لالنتخاابت الرائسية آنذاك، قرار الرئيس 
اجلمهوري معتربًا أنه ينم عن "قصر نظر"، بعدما كان ترامب سحب 

وأقّر ابيدن  .فاقات دولية ومنظمات كثريةالوالايت املتحدة من ات
بوجود "خماوف حقيقية" حيال "انتهاكات" روسيا للمعاهدة، لكنه 

، أن احلّل ليس إدارة الظهر 2020اعترب يف بيان صدر يف مايو 
 .(12)"للنّص "إمنا السعي إىل حّلها من خالل آلية حّل املنازعات

املعاهدة "مهمة وأشار ابيدن إىل أن "الشفافية اليت جتلبها" 
بشكل خاص للدول اليت ليس لديها قدرات خاصة اللتقاط صور 
من األقمار الصناعية"، وأن حلفاء الوالايت املتحدة ال يؤيدون 
انسحاهبا. وحّذر من أن "االنسحاب سيؤجج اخلالفات بني الغرب 
وروسيا، وسيزيد خماطر إساءة احلساابت والنزاع". لكن بعد توليه 

موقف ابيدن فيما خيّص معاهدة "األجواء املفتوحة"، احلكم اختلف 

                                                           

ابيدن ينتقد موسكو ويصّر على االنسحاب من معاهدة "األجواء املفتوحة"،  (12)
متاح عرب الرابط  ،2021يونيو  6، اتريخ االطالع: 2021مايو  29يورونيوز، 

 https://cutt.us/P0DxR التايل:
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حيث بقيت إدارة ابيدن يف البدء متكتمًة، قبل إعالهنا مطلع مايو 
 .(13)أهنا بدأت مراجعة االنسحاب منها 2021

ورغم أن جو ابيدن يُبدي حزًما كبريًا حيال روسيا مشدًدا 
ا العقوابت والتهديدات بردود على أنشطة موسكو اليت يعتربه

"مؤذية" )تدخل يف االنتخاابت، وهجمات إلكرتونية، وانتشار 
عسكري على احلدود األوكرانية، وتوقيف املعارض أليكسي انفالين(، 
إال أنه يؤكد إرادته التوصل إىل أرضية تفاهم حول املسائل املرتبطة 

وقد واجه ابيدن انتقادات من جانب املعارضة  .ابألمن الدويل
سكره الدميوقراطي؛ ألنه ختلى عن فرض اجلمهورية وكذلك مع

" بني روسيا 2عقوابت حامسة ضد مشروع أنبوب غاز "نورد سرتمي 
وأملانيا. وُعقد اللقاء األول بني وزيري اخلارجية األمريكي أنتوين 

 .(14)بلينكني والروسي سريغي الفروف، يف أجواء هادئة يف آيسلندا

ا فيما خيّص ومن املالحظ أن واشنطن تواصل تبديل مواقفه
العالقات األمريكية الروسية اليت تُعّد حاليًا يف أدىن مستوايهتا منذ 

وقال  .احلرب الباردة، إال أهنا تبدو هذه املرة تريد توجيه رسالة حزم
املتحدث ابسم اخلارجية األمريكية لتربير القرار بشأن معاهدة 

ا األخرية "األجواء املفتوحة"، إن "سلوك روسيا، مبا يف ذلك خطواهت
فيما يتعّلق أبوكرانيا، ال يعد سلوك شريك ملتزم ببناء الثقة". ومع 
االنسحاب من معاهدة "األجواء املفتوحة"، تصبح معاهدة ستارت 
االتفاق الكبري الوحيد يف جمال األمن الذي ال يزال ساراًي بني 

 .(15)القوتني النوويتني

                                                           

ابيدن حيمل على موسكو وُيصر على االنسحاب من معاهدة "األجواء  (13)
، متاح عرب 2021يونيو  6، اتريخ االطالع: 2021مايو  29املفتوحة"، األهرام، 

 https://cutt.us/D15gI :الرابط التايل
على االنسحاب من معاهدة "األجواء  ابيدن حيمل على موسكو ويصرُّ  (14)

، 2021مايو  29، اتريخ االطالع: swissinfo، 2020مايو  29املفتوحة"، 
 https://bit.ly/3urJOtL متاح عرب الرابط التايل:

على االنسحاب من معاهدة "األجواء  ابيدن حيمل على موسكو ويصرُّ  (15)
، متاح عرب 2021يونيو  6، اتريخ االطالع: 2021مايو  29، 24املفتوحة"، فرنسا 

 https://bit.ly/3gFMG2k الرابط:

 العودة لتمويل األونروا -5

كية العودة لتمويل وكالة األمم املتحدة أعلنت اإلدارة األمري
أبريل  7يف « األونروا»إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

، على أن تبلغ مجلة املساعدات األمريكية للفلسطينيني 2021
مليون دوالر، وقالت إدارة الرئيس جو ابيدن إن الوالايت  235

ليون دوالر.  م 150املتحدة ستدعم جمدًدا األونروا مبسامهة قدرها 
مليون دوالر كمساعدات  75كما ستقدم الوالايت املتحدة 

ماليني دوالر  10اقتصادية وتنموية للضفة الغربية وقطاع غزة و
ويف تغريدة له على تويرت قال وزير اخلارجية . جلهود بناء السالم

األمريكي أنتوين بلينكني: "يسعدان أن نُعلن استئناف املساعدة 
الفلسطيين. سنوفر إغاثة إنسانية مهمة لنعزز  األمريكية للشعب

االزدهار واالستقرار اإلقليميني، مع تعزيز القيم واملصاحل 
 .(16)األمريكية"

ا اق مسي كانت إدارة ترامب قد وقفت متويلها لألونروا، يف
 ة، يفيكيُعرف بصفقة القرن، حيث أعلنت وزارة اخلارجية األمر 

 مليون دوالر 65حو ، عن جتميد مساعدات بن2018أغسطس 
طينيني لفلس امقدمة لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني

 .«األونروا»

والعودة لتمويل األونروا أتيت يف إطار خطوات تسعى لتعزيز 
الدور األمريكي يف الصراع العريب اإلسرائيلي والتأكيد على دور 

ات إعادة الوسيط الفاعل الراعي لعملية السالم، ومن هذه اخلطو 
القدس الذى رأت فيه السلطة  فتح القنصلية األمريكية يف

الفلسطينية أنه يشكل أرضية صاحلة إلعادة العالقة بينها وبني 

                                                           

يورونيوز،  مليون دوالر، 235واشنطن تستأنف مساعدهتا للفلسطينيني بقيمة  (16)
 ، متاح عرب الرابط التايل:2021يونيو  7، اتريخ االطالع: 2021أبريل  8
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الوالايت املتحدة األمريكية لتكون طرفًا فعااًل ومؤثرًا يف إطار الرابعية 
 .(17)الدولية للتوجه ملفاوضات تستند لقرارات الشرعية الدولية

ستئناف متويل األونروا أييت لتهدئة وترضية أطراف كما أن ا
أخرى اعرتضت على قرار توقف الوالابت املتحدة عن هذا التمويل، 
وهو القرار الذي نددت به جامعة الدول العربية، حمذرًة من أنه 

ماليني الجئ فلسطيين يعتمدون يف  5سُيلحق أضرارًا كبرية بنحو 
كالة من خدماٍت، خاصة يف معيشتهم اليومية على ما تقدمه الو 

كما أن الربملان األورويب رفض يف   .جماالت الصحة والتعليم والتشغيل
 .(18)، قرارًا يقضي بقطع املساعدات عن الوكالة2019أكتوبر 

 اثنًيا: عودة حمتملة: مزيد من املصاحل: 

يتوقع بعض احملللني عودة الوالايت املتحدة إىل الشراكة عرب 
. (19)نظمة اليونسكو، ومعاهدة جتارة األسلحةاحمليط اهلادئ، وم

 ويعرض هذا اجلزء إبجياز هلذه العودة احملتملة. 

 الشراكة عرب احمليط اهلادئ -1

رامب ، ويف أول قراراته التنفيذية، قرر ت2017يف عام 
ط حملياالشراكة عرب »انسحاب الوالايت املتحدة من اتفاقية 

حمليط اة مطلة على دول 12، وهي اتفاقية جتارية تضم «اهلادئ
تفاقية جتارية وهذه الشراكة ا. صفقة سيئة""اهلادئ، ووصفها أبهنا 

ا وابمأاك ضخمة كانت حجر الزاوية يف سياسة الرئيس السابق ابر 
 جتاه آسيا ولكن مل يوافق عليها الكوجنرس مطلًقا. 

                                                           

إشادة فلسطينية وتنديد إسرائيلي بقرار واشنطن إعادة فتح قنصليتها ابلقدس،  (17)
، متاح عرب 2021يونيو  8، اتريخ االطالع: 2021مايو  26عربية،  اندبنتنت

 https://bit.ly/3iVyGTC  الرابط التايل:
اتفاقيات ومنظمات دولية انسحبت منها الوالايت املتحدة يف  9عمر عالء،  (18)

 ، مرجع سابق. 2020نوفمرب  13عهد ترامب، 
(19) Lindsay Maizland, Biden’s First Foreign Policy 
Move: Reentering International Agreements, Council 
on Foreign Relations, 21 January 2021, Accessed: 3 
June 2021, https://cutt.us/gubX8  

بق، لسااعلًما أن تلك االتفاقية كانت مبادرة من الرئيس 
تصاد العاملي، من االق %40ثل الدول املنضمة هلاابراك أوابما، ومت

املكسيك و زاي اليوهي الوالايت املتحدة وأسرتاليا وكندا والياابن وم
 ير ابلذكر. جدانيونيوزيلندا والبريو وسنغافورة وفيتنام وتشيلي وبرو 

ئاًل ، قافاقأن ترامب أعرب فيما بعد عن استعداده لالنضمام لالت
رنًة مقا كثريبإذا كان االتفاق أفضل «: »تويرت»يف تغريدة له على 

 «.مع ما ُعرض على أوابما

بعد مغادرة الوالايت املتحدة، مضت الدول اإلحدى عشرة 
األخرى قدًما يف نسخة جديدة من االتفاقية، االتفاقية الشاملة 

كنائب  (CPTPP) . واملتقدمة للشراكة عرب احمليط اهلادئ
 2019احمليط اهلادئ، مث يف عام للرئيس، دعم ابيدن الشراكة عرب 

أخرب جملس العالقات اخلارجية أن "الفكرة الكامنة وراءها كانت 
وخالل االنتخاابت التمهيدية للدميقراطيني، قال إنه  فكرة جيدة".

سيحاول إعادة التفاوض بشأن الشراكة عرب احمليط اهلادئ ومعاجلة 
لك عن طريق املخاوف اليت أاثرها بعض الدميقراطيني، مبا يف ذ

 .(20)إضافة محاية للعمال والبيئة

 اليونسكو -2

مل تقدم الوالايت املتحدة أي متويل إىل منظمة األمم املتحدة  
الوكالة اليت اشتهرت بتصنيف -للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو( 

بسبب اعرتاف اهليئة  2011منذ عام  -مواقع الرتاث العاملي
ترامب عضوية الوالايت املتحدة  ابألراضي الفلسطينية. وقد سحب

ابلكامل مشريًا إىل خماوف مماثلة. وسيحتاج ابيدن إىل موافقة 
  .(21)الكوجنرس الستئناف متويل اليونسكو

                                                           

اخلطوة األوىل يف السياسة اخلارجية لبايدن: إعادة الدخول يف االتفاقيات  (20)
، متاح عرب 2021يونيو  26ع: اتريخ االطال ،2021يناير  31الدولية، البيان، 

 https://cutt.us/CkGWvالرابط التايل: 
انسحاب الوالايت املتحدة من اليونسكو ألهنا "معادية انظر على سبيل املثال:  (21)

، 2021يونيو  26اتريخ االطالع:  ،2017أكتوبر  12، 24إلسرائيل"، فرنسا 
 https://cutt.us/ksAQIمتاح عرب الرابط التايل: 
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ول ر حوأشارت إدارة ترامب إىل مزاعم بوجود صراعات تدو 
ملتحدة ت اوالاياليت قالت ال-تسمية مواقع الرتاث الثقايف العاملي 

  -فهمد وصل حعاهلت الروابط التارخيية اليهودية وإسرائيل إهنا جت
 يًضاأس متكسبب لالنسحاب من اليونسكو. كما أن تسمية املواقع 
ة لقدميايل قضااي أعمق ختص السيادة الدولية إبعالن مدينة اخلل

 حبسب زعمهم. واحلرم اإلبراهيمّي مواقع فلسطينية

تا وأعلنيل ، رافقت الوالايت املتحدة إسرائ2017ويف أكتوبر 
د ضاالنسحاب من منظمة اليونسكو، بسبب احنياز املنظمة 

الح إبصإسرائيل، على حد زعمهم، وطالبت الوالايت املتحدة "
قع اية املواحلم مليجذري" يف الوكالة اليت اشتهرت بربانمج الرتاث العا

ب سحاوالتقاليد الثقافية. ووصفت مدير عام املنظمة، االن
من عام  ديسمرب 31ار حيز النفاذ يف أبنه"خسارة"، ودخل القر 

2018. 

 نسحبتيت ومن اجلدير ابلذكر أن تلك ليست املرة األوىل ال
سكو يونفيها واشنطن من املنظمة بل سبق ذلك انسحاهبا من ال

خرى أمرة  يف عهد الرئيس روانلد رجيان، وانضمت إليها 1984عام
مت  هيف عهد جورج دبليو بوش. وعلى الرغم من أن 2002عام 

ل ظيف  واتجتميد املسامهات األمريكية يف املنظمة ملدة تسع سن
 ويتها.بعض فظتابيدن، إال أن الوالايت املتحدة احت -إدارة أوابما

 معاهدة جتارة األسلحة -3

ألغى ترامب توقيع الوالايت املتحدة على معاهدة جتارة 
لألسلحة األسلحة، وهي اتفاقية حتدد املعايري العاملية للتجارة الدولية 

، لكن 2013التقليدية. وقد وقع أوابما على املعاهدة يف عام 
جملس الشيوخ مل يصوت أبًدا على املوافقة عليها، مما جعل الوالايت 
املتحدة واحدة من الدول القليلة اليت وقعت على املعاهدة ومل 

تصدق عليها. وميكن أن يعيد ابيدن التوقيع عليها، لكن من املرجح 
  .(22)عارضة جملس الشيوخ للتصديقأن يواجه م

 -هاققيف حال حت–هذه العودة احملتملة للمنظمات الدولية 
 ية يفار جتستسعى ملزيد من مصاحل الوالايت املتحدة سواء كانت 

حللفاء  ادعم ة لحالة الشراكة عرب احمليط اهلادئ، أو سياسية وثقافي
لة  حايف ماككإسرائيل يف منظمة اليونسكو، أو اسرتاتيجية أمنية  

 معاهدة جتارة األسلحة يف مواجهة الصني وروسيا. 

 خامتة 
ات منظملل من الناحية العملية، فإن عودة الوالايت املتحدة

ون هبا  عناليت تدل على أن املبدأ أو السياسة واالتفاقيات الدولية
ات سياسه لابيدن سياسته اخلارجية وهي "أمريكا عادت" هو املوج

يكية ألمر ااحل العاملية، وهي عودة من أجل املصإدارته على الساحة 
 . سياوضد األعداء واخلصوم واملنافسني، خصوًصا الصني ورو 

ساس ألابفالوالايت املتحدة عادت ملنظمة الصحة العاملية 
ائحة  جمع  يهاحىت ال ترتك هذه الساحة املهمة، واليت تزايدت أمهت
ًصا صو كني خكوروان، للصني دون أن تستخدمها ملصلحتها وضد ب

 ابلنظر للظروف اليت أحاطت مبنشأ فريوس كوروان.
مم ع لألتابكما أن العودة األمريكية جمللس حقوق اإلنسان ال

 ريهموغ املتحدة متكنها من استغالل اجمللس ضد الصني وروسيا
ن ات مهاكإباثرة قضااي وملفات حقوق اإلنسان املمتلئة ابالنت

الذي ال خيلو من  أطراف عديدة، مع الدفاع عن سجلها
 انتهاكات. 

ومّددت الوالايت املتحدة، معاهدة احلد من األسلحة 
 االسرتاتيجية )ستارت اجلديدة( املوقعة مع روسيا ملدة مخس سنوات

لتنجو من املصري الذى لقيته معاهدة "األجواء املفتوحة". فقد أصر 
الرئيس األمريكي جو ابيدن على البقاء خارج معاهدة "األجواء 
املفتوحة" للمراقبة العسكرية، وذلك إلظهار حزمه يف مواجهة روسيا 

                                                           

دوانلد ترامب يعلن انسحاب بالده من املعاهدة الدولية انظر على سبيل املثال:  (22)
، متاح 2021يونيو  26، اتريخ االطالع: 2019أبريل  27، 24لألسلحة، فرنسا 
 https://cutt.us/aXJTJعرب الرابط التايل: 
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بعد خطوات عدة ُتظهر انفتاًحا يف إطار إبداء احلزم واملرونة يف 
 التعامل مع روسيا. 

 ظماتملناومن أهم دالالت عودة الوالايت املتحدة لعدد من 
كل بسعى ى تالدولية واالتفاقيات االدولية؛ أن هذه القوة الكرب 

ة أي كافح ملسبل إىل أن تكون قادرة على حتقيق أهدافها سواء يفا
وفق )امل للعو هتديدات عسكرية أو سياسية أو توفري بيئة صحية هلا 

 رؤيتها وأولوايهتا( أو احلصول على مكاسب جتارية. 
دة ملتحات ومثة داللة أخرى أساسية تتمثل يف أن قوة الوالاي

لفة لتكرص والدقة لوزن اما زالت متكنها من حساب يتسم ابحل
نتقائية اكون تأن و واملنفعة من اخنراطها يف التعاون اجلماعي الدويل، 

مات نظفيما خيص شروط وظروف هذا االخنراط واالشتباك مع امل
 الدولية 

ومن مث، فإن عودة الوالايت املتحدة للمنظمات الدولية 
فضل أن واالتفاقيات الدولية حتمل داللة مهمة مفادها أهنا ال ت

تكون منعزلة متاًما عن املنظمات الدولية وال أن تقبل ابالخنراط فيها 
دون شرط، بل هي تفضل أن تكون مواقفها تتسم أبهنا داعمة أداتًيا 

 Instrumentalللتعاون الدويل اجلماعي 
Multilateralism. 

 ن يفعاو ُيضاف على ذلك أن قرارات الوالايت املتحدة ابلت
ى الذي ملدابىل ألطراف دولًيا ترتبط ابلدرجة األو احملافل متعددة ا

لية حملاينظر فيه إىل هذه املنظمات من قبل اجلهات الفاعلة 
داف ز أهعزياألمريكية املهمة على أهنا وسيلة فعالة ومالئمة لت
هورية ا مجوهنكأمريكا. كما أن اإلدارات األمريكية، بغض النظر عن  

ة وليعمل املنظمات الدأو دميقراطية، تسعى دوما إىل أن ت
 ا يف إطارفيه فًاواالتفاقيات الدولية الىت تعد الوالايت املتحدة طر 

قائية النتا االقيود والشروط املباشرة وغري املباشرة اليت تفرضه
 والذرائعية األمريكية. 

وهذه العودة تشري إىل أن إدارة ابيدن ترى كلفة العزلة عن 
املنظمات واالتفاقيات الدولية مؤسسات التعاون الدويل ممثال يف 

أعلى بكثري من أعباء املشاركة فيها، وأن العائد الذي تناله من 

املشاركة يف تلك املنظمات واالتفاقيات يفوق التكاليف واجلهود 
 املستثمرة فيها.

وميكن القول إن احملك يف تفضيل الوالايت املتحدة للعمل  
لتكلفة والعائد كما الدويل اجلماعى من عدمه يتخلص يف حساب ا

عرب عنه جيمس بيكر وزير اخلارجية األمريكي األسبق: "ستكون 
التكاليف أكرب بكثري، وكذلك املخاطر السياسية، احمللية والدولية، 
إذا انتهى بنا األمر مبفردان"، جاء هذا قُبيل عقد التحالف الدويل 

ة ومن الواضح أن تعددي. 1990ملواجهة غزو العراق للكويت عام 
بيكر هي حتليل للتكلفة والعائد، وليست التزاًما مبدئًيا ابلعمل 
متعدد األطراف ابعتباره حجر الزاوية للنظام العاملي، فصلب 
حجة األمريكني أنصار العمل اجلماعي متعدد األطراف على 
الساحة الدولية برامجايت فهي عمل مجاعى على الطريقة 

 .(23)األمريكية
ت ظماايت املتحدة للعديد من املنواخلالصة أن عودة الوال

ا مكررًا ديدً جال واالتفاقيات الدولية مع بداية إدارة ابيدن تعين فص
كة شار امل من سعى اإلدارات األمريكية لتحقيق مصاحلها من خالل

، املنافسنيوم و خلصالفعالة على الساحة العاملية يف مواجهة األعداء وا
ب سادة هي نتيجة حلوبصفٍة خاصة الصني وروسيا. وهذه العو 

 مرتبة ك ويفذل التكلفة والعائد حبسب رؤية إدارة ابيدن، وأييت بعد
ا دوليا  يكيةمر اتلية سعي ابيدن لرتميم مكانة الوالايت املتحدة األ

ل ظيف  زموصورة الدبلوماسية األمريكية اليت بدت أخشن من الال
 ة.يكير ألماإدارة ترامب، فهي عودة بقفاز انعم لتحقيق املصاحل 

 

                                                           

(23) Robert Kagan ,Multilateralism, American Style, 
Carnegie, 13 September 2002, Accessed: 6 June 2021, 
https://cutt.us/DxU5P 
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املواقف األوروبية األمريكية من روسيا 

 والصني منذ بدء إدارة بايدن وردود األفعال

 ⁕ايرا عبد اجلواد
 :مقدمة

يــدن صــول ابوو  ب العــامل منــذ انتهــاء إدارة دوانلــد ترامــبيرتقَّــ
سئلة ن األإىل البيت األبيض تغريات على مستوايت عدة، فالكثري م

ن فهــــا مــــالايت املتحــــدة اخلارجيـــة وموقتــــدور حـــول سياســــة الـــو  الـــيت
ا ها يوًمـح نفسـجمموعة من القضااي البارزة علـى السـاحة العامليـة، تطـر 

 أييت هــــذا الســــياق الضــــباىبويف  بعــــد يــــوم تنتظــــر إجــــاابت حامســــة،
ـــــذ موقـــــع و عـــــامل اليف  ق ابلـــــرايدة األمريكيـــــةيتعلَّـــــ يالســـــؤال األهـــــم وال

ني د الصـخاصـة مـع صـعو  يالوالايت املتحـدة مـن تـوازن القـوى العـامل
" أواًل  ريكــامأوروســيا وبعــد انتهــاء إدارة أمريكيــة اختــذت مــن سياســة "

يــام قدوات إســرتاتيجية هلــا ممــا كــان لــه عظــيم األثــر علــى سياســات وأ
 مــن داًل بــاديــة الــوالايت املتحــدة بــدورها العــاملى والجتاههــا حنــو األح

 التعددية.

ـــــة األمر  ـــــدة السياســـــة اخلارجي ـــــة جنـــــد أن وابلنظـــــر إىل أجن يكي
 مث ،ســـلم أولـــوايت الـــوالايت املتحـــدةيف  الصـــني حتظـــى ابملركـــز األول

للـــوالايت املتحـــدة  يمصـــدر قلـــق رئيســـ يعـــدُّ  يالتهديـــد الروســـي الـــذ
هــــذا الســــياق تعمــــل اإلدارة األمريكيــــة ويف  دول عــــرب األطلســــي،لــــول

ال إوالروسـي،  مقابل التهديـد الصـيينيف  اجلديدة على توحيد احللفاء
حيـث تشـهد العالقـات  اكبـريً   ايً يواجـه حتـد يذا املسـعى األمريكـأن ه

ا بسياســات ترامــب غــري رً األوروبيــة منعطفــات جديــدة أتثُـّــ-األمريكيــة
ت بصــورة الــوالايت املتحــدة أضــرَّ  والــيت ألوفــة مــع احلليــف األورويبامل

وروبيــــــة مــــــن  عــــــن مــــــا تشــــــهده القــــــارة األلــــــدى أورواب، هــــــذا فضــــــاًل 
                                                           

 ابحثة يف العلوم السياسية. ⁕

هات جتعل من إعـادة إحيـاء التوجُّ يف  تالفاتانشقاقات داخلية  واخ
 ا أكثر صعوبة.العالقات بينها وبني الوالايت املتحدة أمرً 

 وازانتتـيف  يشهد اضـطراابً  يالذ يظل هذا املشهد العامليف 
-ةوروبيــــــاملواقــــــف األيف  هــــــذا التقريــــــر إلمعــــــان النظــــــر القــــــوى، أييت

صــني اليف  لــةتمثِّ امل األمريكيــة جتــاه القــوى املنافســة للهيمنــة األمريكيــة
 لــيتئلة اوروســيا، وكيــف تســري العالقــة بــني هــذه األقطــاب ومــا األســ

 ،نا احلايلوقت احلكم وحىت ةِ دَّ يطرحها الواقع منذ وصول ابيدن إىل سُ 
مــــن  هــــذا الســــياق ســــوف حيــــاول التقريــــر اإلجابــــة عــــن جمموعــــةويف 

، الصـنيو تدور حول مصادر التهديد مـن جانـب روسـيا  األسئلة اليت
واب أور ) تفاقــــــات بــــــني احلليفــــــني الغــــــربينيختالفــــــات واالمنــــــاطق االو 

صــــني، هــــات وسياســــات التعامــــل مــــع روســــيا والعلــــى توجُّ  (وأمريكــــا
القـات ى العمن روسيا والصـني وأتثريهـا علـ أدوات وعناصر قوة كلٍّ و 

ثالثـة  يف لةاألمريكية، وسوف يتم اإلجابة عـن هـذه األسـئ-األوروبية
كيـة بـني مرياأل-اجلـزء األول العالقـات األوروبيـة حيث يتنـاول ،أجزاء

حلديث عـن ان يتضمَّ  يالذ إدارة ترامب وإدارة ابيدن، مث اجلزء الثاين
يتنــــاول خــــري لاجلــــزء الثالــــث واأل ، مث أييتالصــــينية-القــــدرات الروســــية
 .مريكية حول روسيا والصنياأل-العالقات األوروبية

 يدنبني ترامب واباألوروبية -العالقات األمريكية -أواًل 

 برائســـةبفـــوز جـــو ابيـــدن  علـــى الـــرغم مـــن الرتحيـــب األورويب
 زالـت متـرُّ  األمريكيـة مـا-لوالايت املتحـدة إال أن العالقـات األوروبيـةا

 ة بعــد إدارة دوانلــد ترامــب الــيتمســتقبل غــامض خاصَّــشــديد و  رٍ بتــوتُّ 
ا ، نظــــرً يســــاءت لعالقــــة الــــوالايت املتحــــدة حبليفهــــا القــــدمي والتــــارخيأ

ـــ لسياســـته الـــيت ا هلـــا، هـــذا إىل ذت مـــن فكـــرة "أمريكـــا أوال" شـــعارً اختَّ
  هتمــام األورويبتقـع ضــمن اال جانـب مواقفــه مـن بعــض القضـااي الــيت

وغريهـــا، ممـــا  اإليـــراين يتفـــاق النـــوو واخلـــروج مـــن اال ي املنـــاخكـــالتغريُّ 
مـــن الـــوالايت املتحـــدة منـــذ وصـــول  عـــات اجلانـــب األورويبجيعـــل توقُّ 
 ف من اآلاثر الـيتا ابلقلق، وهذا ال يعود فقط إىل التخوُّ اطً ابيدن حم

 بــل واألورويب يالعالقــة بـني الطــرفني األمريكـيف  فتهـا إدارة ترامـبخلَّ 
فالعالقــات  ،ســياق أوســع يعــود األمــر إىل مــا هــو أبعــد مــن ذلــكيف 

 ةة علــى مــدار العقــود الثالثــالت عــدَّ ت بتحــوُّ األمريكيــة مــرَّ -األوروبيــة
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أبهنا مل تكن على  يبعد انتهاء احلرب الباردة بشكل يوح ياملاضية أ
 ا قبل ترامب.طريق ممهدة متامً 

بــرية جمموعــة كاألمريكيــة -العالقــات األوروبيــةحيــث واجهــت 
لغــزو وا 2001ســبتمرب  11أحــداث يف  ل بعضــهامــن التحــدايت متثَّــ

رة وملــــف اهلجــــ 2008الكســــاد الكبــــري و  2003للعــــراق  ياألمريكــــ
ني بــقــة عالعلــى الأثـرت  غــري ذلــك مـن الصــعوابت الــيت واللجـوء، إىل

 .ا وإجياابً سلبً احلليفني 

ل لت نقطــة حتــوُّ الســنوات األخــرية شــكَّ يف  إال أن التحــدايت
يف  تانعكســـ ةداخليــ تورواب مــن انشـــقاقاأملــا تشـــهده  فارقــة نتيجـــةً 

يف   عــن صــعود الشــعبوية، فضــاًل حتــاد األورويبخــروج بريطانيــا مــن اال
ــــدول األوروبيــــة، إىل جانــــب دعــــوة بعــــض الــــدول جمموعــــة مــــن  -ال

غــــري  منــــاذج أخــــرى مــــن الدميقراطيــــة كالدميقراطيــــة إىل تبــــينِّ  -كــــاجملر
ا مـــع (، وأتـــى هـــذا متزامًنـــIlliberal democracyليرباليـــة )ال

يــه رائســة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ورفــع شــعار صــعود ترامــب وتولِّ 
ج هلــا تــروِّ  ثــري مــن القـيم الــيتسـاءت للكأ" ضــمن سياســة "أمريكـا أواًل 

العالقـات عـرب األطلسـية يف  عفضـى إىل تصـدُّ أالوالايت املتحدة، ممـا 
 هيمن عليه النموذج الغريبيُ  ي إىل أن أصبح النظام الدوىل الذوصواًل 

 ا وكــــذلك الدميقراطيـــة الغربيــــة، نتيجـــة لتغــــريُّ دً مهـــدَّ  الرأمســــايل ليـــربايللا
عـن مـا يشـهده العـامل مـن  النمـوذج فضـاًل الصورة الذهنية العاملية هلذا 

ا تتمثـــل بشـــكل  خمتلًفـــا واقتصـــادايا ا سياســـيا م منوذًجـــى تقـــدِّ صـــعود قـــوً 
 .(24)الصني وروسيايف  يرئيس

لقــد ســاهم ترامــب بشــكل كبــري علــى مــدار الســنوات األربــع 
ــــ تــــدهور يف  الــــوالايت املتحــــدة األمريكيــــةيف   فيهــــا احلكــــمتــــوىلَّ  يتال

ا للـــــوالايت احلليـــــف األهـــــم اترخيياـــــ ،د األورويبحتـــــاالعالقـــــات مـــــع اال
ة عــــدَّ يف  الــــرئيس ترامــــب املصــــاحل األوروبيــــة املتحــــدة، حيــــث مل يــــراعِ 

واتفاقيـة ابريـس للمنـاخ،  ي مـع إيـران،تفاق النـوو ملفات من بينها اال
ــــة ــــد ابخلــــروج مــــن حلــــف النــــاتو  ،واألزمــــة الليبي ابإلضــــافة إىل التهدي

                                                           

(24) Jackson Janes, Translantic relations under US 
president Joe Biden, Springer, 29 March 2021,  
available at: https://cutt.us/RpnEP 

قواعــــد األوروبيــــة، ابإلضـــــافة إىل وســــحب القــــوات األمريكيــــة مــــن ال
دة األطـراف ضـمن سـياق اهتمامه الضـئيل ابملؤسسـات الدوليـة متعـدِّ 

ا علـــى العالقـــة عـــرب ا كبـــريً ل ضـــغطً ا شـــكَّ ســـرتاتيجية "أمريكـــا أوال" ممَّـــإ
 هدعمـــ وكـــذلك، (25)(Translantic relations) ياألطلســـ

د احتــألحــزاب واحلكومــات الشــعبوية األوروبيــة وكــل مــا هــو ضــد االل
 .(26)ربيكستال هاألورويب ودعم

 يلت فـرتة رائسـة ترامـب فرصـة ألورواب كـعلى صعيد آخر مثَّ 
ة حلــف النــاتو والقواعــد حــد حــول الــدفاع عــن نفســها خــارج مظلَّــتتَّ 

زال حيــول  مـا يورويب الـداخلنقســام األالعسـكرية األمريكيـة، لكـن اال
ل مـاكرون إميانويـ يدون ذلك، فعلى الرغم من هجوم الـرئيس الفرنسـ

زالت  على حلف الناتو ووصفه "ابمليت" إال أن دول شرق أورواب ما
هــات خمتلفــة داخــل القــارة كتفــاء بــه ممــا يــدل علــى وجــود توجُّ تريــد اال 

 .(27)األوروبية بشأن قضااي مركزية

ة احلكـــم اختـــاذ دَّ املقابـــل حيـــاول ابيـــدن منـــذ وصـــوله إىل ُســـ يف
ورواب أقـــة والوحـــدة مـــع ســـبيل إعـــادة إحيـــاء العاليف  خطـــوات ســـريعة

نضـمام إىل ن ذلك العودة إىل اتفاق ابريس للمناخ وكذلك االوتضمَّ 
العامليــة، وأعــاد  COVAXمنظمــة الصــحة العامليــة ومبــادرة لقــاح 

ورفــــــع  ،التمويــــــل األمريكــــــي إىل صــــــندوق األمــــــم املتحــــــدة للســــــكان
العقوابت اليت كانت مفروضة يف عهد ترامـب علـى مسـؤويل احملكمـة 

دة مـــــن األســـــلحة متعـــــدِّ  وعـــــاد إىل ترتيبـــــات احلـــــدِّ  ،يـــــة الدوليـــــةاجلنائ
دة األطــراف وأعــاد االخنــراط يف منتــدايت متعــدِّ  ،األطــراف مــع روســيا

ــــG20و  G7مثــــل  حــــدة مــــرة د ابنضــــمام الــــوالايت املتَّ ، مــــع التعهُّ
تعدديـة  اإليراىن ابإلضافة إىل أتكيده علـىي تفاق النوو أخرى إىل اال

                                                           

حممد منصور، مروة عبداحلليم، حممد حسن، من ترامب إىل ابيدن: الطريق حنو  (25)
فرباير  15األمن القومي األمريكي، املركز املصري للفكر والدراسات اإلسرتاتيجية، 

  https://cutt.us/p0q7l  ، متاح عرب الرابط التايل:2021
األمريكية يف ظل رائسة جو ابيدن، مركز -لعالقات األوروبيةهباء حممود، ا (26)

، متاح عرب الرابط التايل: 2021يناير  20اإلمارات للسياسات، 
https://cutt.us/bEr7x  

حممد منصور، مروة عبداحلليم، حممد حسن، من ترامب إىل ابيدن الطريق حنو  (27)
 مى األمريكى، مرجع سابق.األمن القو 

https://cutt.us/RpnEP
https://cutt.us/p0q7l
https://cutt.us/bEr7x
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ـــــــا ـــــــةاألطـــــــراف يف العالق ( وحقـــــــوق Multilaterism) ت الدولي
اإلنسان، وأتكيده علـى مبـدأ الـدفاع املشـرتك ضـمن تـذكريه ابملبـادئ 

 د ترامب ابخلروج منه.هدَّ  يعليها حلف الناتو الذ سح سِّ أُ  اليت

بلينكن يف اجتماع  كما شارك وزير اخلارجية األمريكية أنتوين
ــــــة لالحتــــــاد األورويب يف بروكســــــ ــــــس الشــــــؤون اخلارجي  ل يف فربايــــــرجمل

يف  ،ت مناقشـــة جمموعـــة واســـعة مـــن املوضـــوعات، حيـــث متَّـــ2021
ا يف االجتمــاع الــوزاري يًضــأني حللــف النــاتو، وشــارك اجتمــاعني وزاريَّــ

ابإلضــافة إىل مشــاركته يف تنســيقات ثنائيــة  ،جملموعــة الســبع يف لنــدن
 وإقليميــة أصــغر مــع دول أوروبيــة فرديــة. ويف خطــوة اســتثنائية، انضــمَّ 

وهـــي   2021يــدن إىل اجتمـــاع جملــس االحتـــاد األورويب يف مــارس اب
املــرة األوىل الــيت يشــارك فيهــا رئــيس أمريكــي يف مثــل هــذا االجتمــاع 

 .(28)2001 منذ جورج دبليو بوش يف عام

 ورواب ضـــدَّ أحتــاد مــع االيف  ســياق رغبــة ابيـــدنيف  هــذا وأييت
ـــ مـــؤمتر يف  ألقاهـــا كلمتـــه الـــيتيف   د ابيـــدنروســـيا والصـــني، حيـــث أكَّ

مقابل يف  الغريب يميونخ لألمن على ضرورة توحيد الصف الدميقراط
روســـــيا والصـــــني، وأن النمـــــوذج يف  لاملتمثِّـــــ يدميقراطالـــــاآلخـــــر غـــــري 

 .(29)ال جيب أن يكون من بقااي التاريخ الغريب يالدميقراط

ـــــ 2021 التاســـــع مـــــن يونيـــــوويف  ـــــدن توجَّ ه الـــــرئيس جـــــو ابي
حتـــاد لقـــاءات يف حلـــف األطلســـي واالحلضـــور قمـــة جمموعـــة الســـبع و 

األورويب هبـــدف طمأنـــة احللفـــاء وتوجيـــه حتـــذير إىل روســـيا والصـــني، 
كـا، لكـي يل مناسـبة ألمر حيث كتب ابيـدن "رحلـيت إىل أورواب تشـكِّ 

ا ا أساسـيا أحنـاء العـامل"، وطـرح نفسـه العبًـ حتشد الدميقراطيات يف كلِّ 
"األنظمة السلطوية"،  فيما وصفه أبنه صراع قوة عقائدي يف مواجهة

هـــذا الســـياق قـــال رئـــيس اجمللـــس األورويب ويف  متها الصـــني،ويف مقـــدِّ 
                                                           

(28) Eric Brattberg, Transatlantic Relations After 
Biden’s First 100 Days, Carnegie, 6 May 2021, 
available at: https://cutt.us/4mpQs 
(29) Michael Crowley and Steven Erlanger, Biden’s 
Plan to Link Arms With Europe Against Russia and 
China Isn’t So Simple, The New York Times, 18 
February 2021, available at: https://cutt.us/8g1e6 

ا هبـذه اخلطـوات ا بـزايرة الـرئيس األمريكـى ومشـيدً بًـشارل ميشيل مرحِّ 
ـ علـى جنـاة  رٍ "إن زايرة الرئيس األمريكي جو ابيـدن ألورواب مبثابـة مؤشِّ

لــــد ترمــــب، د األطــــراف مــــن ســــنوات حكــــم ســــلفه دوانالعمــــل متعــــدِّ 
ســــي أســــس التعــــاون عــــرب احملــــيط األطلســــي، ملواجهــــة حتــــدايت وسرتُ 

 .(30)بتغري املناخ" ا من الصني وروسيا وانتهاءً عديدة، بدءً 

هــذا الســياق جتــدر اإلشــارة إىل أنــه علــى الــرغم مــن هــذه  ويف
 دِّ ححـيف  وروابأحتاد مـع  أن االطلقها ابيدن إالَّ يُ  الرسائل اإلجيابية اليت

حيـث تشـري بعـض  ،ولوايت الوالايت املتحـدة اآلنأمن  دُّ عح ذاته ال يُـ 
األوروبية مبثابـة ضـمان -أن عودة العالقات األمريكية إىل التحليالت

قــرب لواشــنطن منهــا إىل الصــني وذلــك أللــوالايت املتحــدة أن أورواب 
اختـــارت اســـتمرار دعـــم العالقـــات مـــع  -وخاصـــة أملانيـــا-ألن أورواب 

لـرغم مـن أزمـة العالقـات التجاريـة اب يتصـادقالصني علـى الصـعيد اال
 والـيت -املنافس األكرب للوالايت املتحدة-ة بني ترامب والصني احلادَّ 

. ويف (31)امريكيـة حالياــمتثـل أولويــة علـى أجنــدة السياسـة اخلارجيــة األ
كــا يعــن عــودة أمر  اهــذا الصــدد يقــول بنجــامني حــداد "نتحــدث كثــريً 

 ن االنتقال إىل األفعال".هناك خطاب إجيايب، لكن جيب اآل

عـدم مبـادرة إدارة ابيـدن إىل اعتمـاد يف  وينعكس هذا امللمـح
حتــاد األورويب إعــادة فــتح أبوابــه مبــدأ املعاملــة ابملثــل علــى إثــر قــرار اال

ني، ابإلضــــافة إىل الطريقـــة الـــيت أعلـــن فيهــــا كيِّ يأمـــام املســـافرين األمـــر 
 فعليـة مسـبقة،نسـحاب مـن أفغانسـتان مـن دون مشـاورات ابيدن اال

هذا الصدد يقول الباحث الفرنسي "أصبحت أورواب أقـل حموريـة ويف 
كيــة، مقارنــة عمــا كانــت عليــه قبــل يابلنســبة للسياســة اخلارجيــة األمر 

 .(32)"اعامً  30أو  20

                                                           

، 2021يونيو  8 رسائل متعددة يطلقها ابيدن من أورواب، إندبندنت عربية، (30)
 https://cutt.us/PGj5xط التايل: متاح عرب الراب

(31) Biden’s world: How key countries have reacted 
to the president’s first 100 days, The Guardian, 30 
April 2021, available at: https://cutt.us/oMLgj 

 ندبندنت عربية، مرجع سابق.إرسائل متعددة يطلقها ابيدن من أورواب،  (32)

https://cutt.us/4mpQs
https://cutt.us/4mpQs
https://cutt.us/8g1e6
https://cutt.us/8g1e6
https://cutt.us/PGj5x
https://cutt.us/oMLgj
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ــ ورواب تقــف أإلعــادة تــرميم العالقــة مــع  يه األمريكــهــذا التوجُّ
ورويب الصــف األانشــقاق يف  مامــه جمموعــة مــن العوائــق يتمثــل أمههــاأ

ت نظرتـــــه للـــــوالايت املتحـــــدة ابعتبارهـــــا احلليـــــف األهـــــم تغـــــريَّ  يالـــــذ
ــيف  واألقــوى ه حنــو الصــني وروســيا، فبــالرغم مــن ترحيــب مقابــل التوجُّ
إال  2020نوفمرب يف  نتخاابت الرائسيةااليف  ني بفوز ابيدناألوروبيِّ 

حــدة إىل ســيعيد الــوالايت املت يالــذ يأهنــم ال يــرون فيــه القائــد العــامل
 الــيت يمكانتهــا العامليــة، حيــث تشــري نتــائج بعــض اســتطالعات الــرأ

ني جتــــاه جمموعــــة مــــن الــــدول األوروبيــــة أن نظــــرة األوروبيِّــــيف  أجريــــت
حيـث يـرون أن النظـام  ،ات هائلةعليها تغريُّ  تالوالايت املتحدة طرأ

صــبح أكثــر قــوة خــالل م وأن الصــني ستُ قــد حتطَّــ يالسياســي األمريكــ
عتمـــــــد عليهـــــــا حلمايـــــــة وأن الـــــــوالايت املتحـــــــدة ال يُ  ،قـــــــادمالعقـــــــد ال

 .(33)أورواب

 القوة وازينميف  اتالصني وروسيا: هتديد متصاعد وتغري   -ااثنيً 

الايت ي الـــــدويل األكثـــــر إرابًكـــــا للـــــو شـــــكل الصـــــني التحـــــدِّ تُ 
واًل ن معــز حتــاد الســوفييت الســابق والــذي كــااملتحــدة، فعلــى عكــس اال

لتنافســــي الوضــــع ن الناحيــــة التكنولوجيــــة؛ فــــإن اا مــــدً  ومقيَّــــاقتصــــادايا 
ل أكــرب و بشــكاحلــايل مــع بكــني، ومــا متتلكــه مــن املــوارد الالزمــة لتنمــ

ع وأســرع وأقــوى مــن واشــنطن؛ يفــرض علــى الــرئيس جــو ابيــدن وضــ
غـري يي قـد سرتاتيجية متكاملة يف مواجهة ذلك الصعود الصـيين الـذإ

 شكل النظام العاملي.

ة التصــنيع األوىل يف العــامل، والشــريك ا هــي ورشــفبكــني حالياــ
ـــدول، مبـــا يف ذلـــك اليـــاابن وأســـرتاليا وحـــىت  التجـــاري األول ملعظـــم ال
ـــــا. وقـــــد تعمقـــــت الصـــــني خـــــالل الســـــنوات املاضـــــية يف كيفيـــــة  أملاني
اســـتغالل األدوات اجليواقتصـــادية وتوظيفهـــا لصـــاحل حتقيـــق األهـــداف 

تحـــــــدة القـــــــوة الـــــــوالايت امل وإذا كانـــــــتاجليوسياســـــــية اخلاصـــــــة هبـــــــا. 
إن الصني سجلت خالل العقـد املاضـي فالعسكرية الرائدة يف العامل، 

                                                           

(33) Ivan Krastev and Mark Leonard, The crisis of 
American power: How Europeans see Biden’s 
America, European Council On Foreign Relations, 
19 January 2021, available at: https://cutt.us/rw5gG 

أقـــــوى قـــــوة عســـــكرية يف آســـــيا، بـــــل إن ميزانيـــــة الـــــدفاع لبكـــــني اآلن 
أضــــحت تقــــرتب مــــن ســــتة أضــــعاف ميزانيــــة طوكيــــو، وحــــوايل أربعــــة 
أضعاف ميزانية نيودهلي. وعلى عكس الـوالايت املتحـدة الـيت متتلـك 

ــالتزامــات عســكري ز بشــكل ة عامليــة، فــإن جهــود الصــني الدفاعيــة ترتكَّ
ل ميــزان أساســي علــى حــدودها ومياههــا اإلقليميــة، األمــر الــذي حــوَّ 

القـــوة العســـكرية لصـــاحلها، خاصـــة يف املنـــاطق األكثـــر اشـــتعااًل والـــيت 
متتلــــك فيهــــا بكــــني ميــــزة نســــبية، وعلــــى األخــــص يف منطقــــة مضــــيق 

 اتيوان.

تحـدة ت املا للـوالايا حقيقيا يا كما أصبحت الصني منافًسا تقن
ضـــحت ات أعـــاألمريكيـــة يف اجملـــال التكنولـــوجي، بـــل إن أغلـــب التوقُّ 

 ىصـني منًحـة والع أن أيخذ النزاع التجاري بـني الـوالايت املتحـدتتوقَّ 
 ويعــد الــذكاء آخـر، حبيــث ينتقــل النـزاع مــن التجــارة إىل التكنولوجيـا،

ة دَّ فســة حــاألن تشــهد منااالصــطناعي مــن اجملــاالت األكثــر احتمــااًل 
مـة قدِّ ات متقته الصني من خطـو بني اجلانبني، هذا إىل جانب ما حقَّ 

ــــــى G5يف جمــــــال شــــــبكات اجليــــــل اخلــــــامس  ــــــك عل ، وانعكــــــاس ذل
 تكنولوجيا االتصاالت واخلدمات املالية.

إن الوضع االقتصادي احلايل للصـني مينحهـا ميـزة تنافسـية يف 
لهــــا قــــادرة علــــى متويــــل ميزانيــــات ا جيعممــــمواجهــــة الــــوالايت املتحــــدة 

صــه الــوالايت الــدفاع واالســتخبارات بشــكل قــد يكــون أكــرب ممــا ختصِّ 
 .(34)املتحدة األمريكية يف املقابل

ــــــ  يععلــــــى صــــــعيد آخــــــر تعمــــــل الصــــــني علــــــى مشــــــروع توسُّ
مبــادرة صــينية  يمــن خــالل مبــادرة "احلــزام والطريــق" وهــ يســرتاتيجإ

هتدف إىل ربط الصني ابلعـامل قامت على أنقاض طريق احلرير القدمي 
البــىن التحتيــة علــى طــول طريــق يف  عــرب اســتثمار مليــارات الــدوالرات

 يربطهـا ابلقـارة األوروبيـة ليكـون أكـرب مشـروع بنيـة حتتيـة ياحلرير الـذ
ة يـــا حديداتريـــخ البشـــرية، ويشـــمل بنـــاء مرافـــئ وطرقـــات وســـككً يف 

 ،دولـــة 123 قهـــذا املشـــروع العمـــاليف  ومنـــاطق صـــناعية، وتشـــارك
                                                           

جراهام أليسون، عشرة حتدايت تواجه إدارة الرئيس األمريكي اجلديد، املستقبل  (34)
، متاح عرب الرابط التايل: 2021يناير  20لألحباث والدراسات املتقدمة،

https://cutt.us/ODVOM 
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حيــث تريــد الصــني مــن خاللــه تســريع وصــول منتجاهتــا إىل األســواق 
 .(35)العاملية

وتســعى هــذه املبــادرة الضــخمة بشــكل كبــري إىل تعزيــز النفــوذ 
العاملي للصـني مـن شـرق آسـيا إىل أورواب مـن خـالل جعـل الـدول يف 

هـذا السـياق ويف  مجيع أحناء العامل تعتمد بشكل متزايد على الصني،
دكتور موردخـاي شـازيز مؤلـف كتـاب "دبلوماسـية الصـني يف يقول الـ

مـــن  هنـــ: إســـرتاتيجية للحـــزام والطريـــق"الشـــرق األوســـط: الشـــراكة اإل
ــــق عــــن ســــعالناحيــــة اإل ــــادرة احلــــزام والطري  يســــرتاتيجية، تكشــــف مب

الصني إىل إسقاط اهليمنة الغربية األمريكية يف منطقة الشرق األوسط 
ادرة احلــــــــزام والطريــــــــق والشــــــــراكات ، وأن العالقــــــــة بــــــــني مبــــــــاســــــــلميا 

 اســـرتاتيجية الـــيت توجـــدها يف املنطقـــة تســـمح هلـــا ابلســـيطرة تـــدرجييا اإل
 يعلى املنطقة دون خلق توترات مـع الـوالايت املتحـدة أو الغـرب" أ

رة لنقـــل اهليمنـــة مـــن الغـــرب ن هـــذه املبـــادرة تعـــد خطـــة صـــينية متطـــوِّ إ
 .(36)اعوالوالايت املتحدة إىل الصني دون حرب أو صر 

 علـى واشــنطن اجتـذاب دول أخــرى وبنـاء علـى ذلــك، يتعـنيَّ 
ذات ثقــــــل إىل جانبهــــــا إلحــــــداث التــــــوازن يف ميــــــزان القــــــوة العــــــاملي 
لصـاحلها. لكـن هـذا سـيكون أكثـر حتــداًي ممـا كـان عليـه األمـر خــالل 

حليــف حمتمــل وفًقــا للوضــع  احلــرب البــاردة. حيــث إنــه أصــبح لكــلِّ 
، والــــيت قــــد ال تكــــون الــــوالايت املتحــــدة احلــــايل اهتماماتــــه وأولوايتــــه

األمريكيـــة يف موضـــع الصـــدارة منهـــا، حيـــث تضـــاعفت أمهيـــة الصـــني 
ومــن مث  ،االقتصـادية خـالل اآلونـة األخــرية ابلنسـبة لألعـداء واحللفـاء

احللفاء قد يصـطفون حـول الـوالايت املتحـدة ضـد الصـني، فيمـا إن ف
أكثـــر تشـــابًكا مـــع ق بـــبعض القضـــااي األمنيـــة، بينمـــا يصـــبحون يتعلَّـــ

علــــى ذلــــك مــــن توقيــــع  الصـــني يف القضــــااي االقتصــــادية، ولــــيس أدلَّ 
، (R.C.E.P) اتفاقيـــــة الشــــــراكة االقتصــــــادية اإلقليميــــــة الشــــــاملة

يث يعمل هذا االتفاق على إنشاء منطقة جتارة حرة بني )الصني، ح

                                                           

 24ني للعامل: كل ما تود معرفته عن طريق احلرير اجلديد، اجلزيرة.نت، من الص (35)
 https://cutt.us/BvyFC، متاح عرب الرابط التايل: 2019أبريل 

"احلزام والطريق" إسرتاتيجية الصني للهيمنة على الشرق األوسط، دويتشه فيله،  (36)
 https://p.dw.com/p/3sg9Lاح عرب الرابط التايل: ، مت2021أبريل  28

كـــوراي اجلنوبيـــة، ودول رابطـــة اآلســـيان العشـــرة، وأســـرتاليا، و اليـــاابن، و 
وزيلندا(، وذلك سعًيا لتقليص احلواجز التجاريـة بـني هـذه الـدول، وني

وهو ما خيلق إطارًا مشرتًكا للتعـاون االقتصـادي بينهـا. وينطبـق األمـر 
ــــع اتفــــاق التجــــارة واالســــتثمار بــــني الصــــني واالحتــــاد  ذاتــــه علــــى توقي

يف  تواجهـــه اآلن إدارة ابيـــدن اكبـــريً   ايً ل حتـــدوهـــذا مـــا يشـــكِّ  األورويب،
 .(37)ورويبحتاد األتعزيز عالقتها ابال حماولة

ــــدً علــــى صــــعيد آخــــر تشــــكِّ  ايت  للــــوالا مركــــزايا ل روســــيا هتدي
يف  يئيســل بشـكل ر عـام يتمثَّــ وجــهٍ ب ياملتحـدة وحللـف مشــال األطلسـ

ني د بـوتؤكِّ ياق يهذا السويف  ،باع روسيا لقواعد النظام الدويلعدم اتِّ 
 الروسية. صاحلا يناسب املا خمتلفً ا دوليا منذ سنوات أنه يريد نظامً 

حيــث متلــك كميــات  ،كبــري  أمــينٍّ  ل روســيا مصــدر هتديــدٍ ومتثِّــ
ضخمة من األسلحة التقليدية ولديها قوة عسكرية احتياطيـة هائلـة، 

سـوراي وليبيـا يف  ابإلضافة إىل كوهنا مصدر ازعاج للمصاحل األمريكية
 .(38)وإيران

ـــــــد واهلجمـــــــات الســـــــيربانية ون شـــــــر هـــــــذا فضـــــــال عـــــــن التهدي
 الوالايت املتحدةيف  املعلومات املضللة واخرتاق العمليات االنتخابية

ــعــدد مــن الــدول األوروبيــة، ويف   حيــث متَّ  ،ز عليــه ابيــدنوهــو مــا ركَّ
مــرة يف البيــان النهــائي  25مــن خــالل ذكــر كلمــة "ســيرباين" أتكيــده 

الثالث عشـر مـن يف  األخري لقمة حلف مشال األطلسي اليت ُعقدت
عت الـدول األعضـاء يف احللـف علـى "سياسـة ، فقد وقَّ 2021 يونيو

د علــــى أن اهلجــــوم الســــيرباين، لــــو كــــان دفــــاع ســــيرباين شــــاملة"، تؤكِّــــ
لتفعيــل البنــد اخلــامس  امبــا فيــه الكفايــة، ميكــن أن يكــون ســببً  افادًحــ

                                                           

جراهام أليسون، عشرة حتدايت تواجه إدارة الرئيس األمريكي اجلديد، مرجع  (37)
 سابق.

(38) Alexis Mrachek, Yes Russia Is a Threat to the 
United States, News Week, 21 April 2021, available 
at: https://cutt.us/KaJLy 

https://cutt.us/BvyFC
https://p.dw.com/p/3sg9L
https://cutt.us/KaJLy
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مــن ميثــاق احللـــف، والــذي يعتـــرب أي هجــوم علـــى عضــو يف احللـــف 
 .(39)مبثابة هجوم على احللف أبكمله

 الروســية تقــارابً -تشــهد العالقــات الصــينية ،مــن انحيــة أخــرى
جتمـع وزيـر ا هذا اإلطارويف  ،يد من نفوذمهاوهو ما يز  ؛بشكل كبري

ي الفــروف مــع نظــريه وانــغ يــي، واتفقــا علــى جســري  ياخلارجيــة الروســ
الوقـــوف حبـــزم ضـــد العقـــوابت الغربيـــة وتعزيـــز العالقـــات بـــني البلـــدين 

هــــــذا ويف  دوالر األمريكـــــي يف التجـــــارة،لتقليـــــل اعتمادمهـــــا علـــــى الـــــ
 د الفروف قائال: "كالان يعتقد أن للوالايت املتحدة دورالسياق أكَّ 

حيــث إهنــا تعتمــد علــى التحالفــات العســكرية  ،ســتقرارة االعــزعز يف 
للحـــــرب البـــــاردة وحتـــــاول إقامـــــة حتالفـــــات جديـــــدة لتقـــــويض النظـــــام 

 .(40)العاملي"

أن يـة احلـرب العامليـة الثانيـة، ومما جتدر اإلشارة لـه أن منـذ هنا
لصينية شهدت الكثري من التعقيـدات والتقلبـات ا-العالقات الروسية

 أن إالَّ  ، إىل بعــــض النزاعــــات احملــــدودةبــــني حتــــالف وتنــــافس وصــــواًل 
هـذا  ،ر بشـكل إجيـايبرات العالقة االقتصـادية بـني البلـدين تتطـوَّ مؤشِّ 

ــــ فــــات أساســــية أبرزهــــا  مــــن جتــــاوز خالنين اجلــــانبابإلضــــافة إىل متكُّ
ا دبلوماســـية التضـــامن علـــى ، كمـــا مجعتهمـــا أيًضـــينزاعهمـــا احلـــدود
 مواجهة سياسة العقوابت الغربيـة، والرغبـة الثنائيـةيف  الساحة الدولية

ـــادة العـــامل، إال أن هـــذا ال يف  يد األمريكـــمـــن أتثـــري التفـــرُّ  احلـــدِّ يف  قي
نـاك جمموعـة مـن فبالنسـبة إىل روسـيا، ه ،املخاوف بني البلـدين ييلغ

آسيا الوسطى على  يفف .املخاوف حول مستقبل العالقة مع الصني
منطقــة نفــوذ روســية تقليديــة، وعلــى يف  د الصــنيســبيل املثــال، تتمــدَّ 

صـــــعيد آخـــــر ختشـــــى الصـــــني مـــــن طبيعـــــة النخبـــــة الروســـــية احلاكمـــــة 
 ون "اجلنـاح الليـربايليه الصـينيُّ هاهتا املستقبلية، وال سيما ما يسـمِّ وتوجُّ 

أروقـــة صـــنع القـــرار مبوســـكو" إىل جانـــب بعـــض اهلـــواجس يف  الغـــرىب
                                                           

 16، موقع دويتشه فيله، قمة ابيدن وبوتني.. وشبح اخلطر النووي السيرباين (39)
 https://p.dw.com/p/3v25p، متاح عرب الرابط التايل: 2021يونيو

(40) Tony Kevin, Russia and China are sending Biden 
a message: don’t judge us or try to change us. Those 
days are over, The Conversation, 25 March 2021, 
available at: https://cutt.us/mhxQS 

حتكمـه  الصـيين-يشـري إىل أن التقـارب الروسـي ياألخرى، األمر الـذ
أحـد  املصاحل القريبة، وسياسـات الضـغوط والعقـوابت األمريكيـة تعـدُّ 

 .(41)إىل دفع اجلانبني إىل تعزيز عالقاهتما تْ أدَّ  أهم العوامل اليت

لص      ني: األوروبي      ة م      ن روس      يا وا-ق      ف األمريكي      ةاملوا -ثً      ااثل
 ختالفات ومصاحل مشرتكةا

ـــــااليف  ابيـــــدن لقـــــد اســـــتمرَّ  دارة تـــــه إتبنَّ  يف الـــــذجتـــــاه املتعسِّ
  د الــيتوإن كانـت إدارتــه تـدرس رفـع بعــض القيـو  ،ترامـب ضـد الصــني

ي لغِّ مبنـــع مشـــ يمثـــل األمـــر التنفيـــذ ،كانـــت ســـائدة يف عهـــد ترامـــب
كل نــه بشــ أإالَّ  ،ات مــن الصــنيشــراء معــدَّ الشــبكات األمريكيــة مــن 

ـــ امســـتمرا يبــدو عــام   يف تمرارســـحيــث اال ي،فعلــى هـــذا الــنهج التعسُّ
وعلــــــى بعــــــض ني ولني الصــــــينيِّ ؤ فــــــرض العقــــــوابت علــــــى بعــــــض املســــــ

 .الشركات الصينية الكربى

دت إدارة ترامـــب اســـتمرار العقـــوابت املفروضـــة علـــى لقـــد أيَّـــ
ـوا ،روسيا وأفعاهلا يف أوكرانيـا خـط أانبيـب  ذت موقًفـا واضـًحا ضـدَّ ختَّ

ا جــو ابيــدن جتــاه وعلــى هــذا الــنهج احلــازم يســري أيًضــ ،2نـورد ســرتمي 
حيــث وصــف ابيــدن  ،ةً اآلن أكثــر عدائيَّــهنجــه بــل أصــبح  ،موســكو

دت مـــن خطاهبـــا روســـيا صـــراحة أبهنـــا "خصـــم" كمـــا أن إدارتـــه صـــعَّ 
ـــــر اســـــتخبارايت خـــــصَّ  ـــــاهض لروســـــيا بعـــــد إصـــــدار تقري ســـــكو مو  املن

 .(42)لها يف االنتخاابت األمريكيةبتدخُّ 

ــ ، يســرتاتيجإد الــرئيس جــو ابيــدن أن الصــني منــافس لقــد أكَّ
مشريًا إىل أن التنافس بني الوالايت املتحدة والصني هـو مسـة هيكليـة 
للعالقـــات الدوليـــة يف الســـنوات القادمـــة، ومـــن هنـــا تســـعى الـــوالايت 

علـى نفـوذ الصـني  ات للـردِّ املتحدة إىل إنشاء حتالفات من الدميقراطي
ســــرتاليا يف احمليطـــــني اهلنـــــدي أمبـــــا يف ذلــــك اهلنـــــد واليـــــاابن و  ،املتزايــــد

                                                           

أبريل  3اتيجيان القاتالن، الشروق، أمني قمورية، ابيدن واخلطآن اإلسرت  (41)
 https://cutt.us/aKOWW، متاح عرب الرابط التايل: 2021

(42) Prince Michael, The West needs to recognize 
Russia’s significance, Geopolitical Intelligence 
Services, 24 March 2021, available at: 
https://cutt.us/soimw 

https://p.dw.com/p/3v25p
https://cutt.us/mhxQS
https://cutt.us/aKOWW
https://cutt.us/soimw
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ن عرب احمليط األطلسي و أورواب، و ها التقليديؤ وكذلك شركا ،يواهلاد
زاء إخــذ موقًفــا واضــًحا حيــث تطالــب الــوالايت املتحــدة أورواب أن تتَّ 

ث العســكري الصــيين الصــني ابلــدفاع عــن الدميقراطيــة ووقــف التحــدي
ومنـــع الصـــني مـــن  ،مـــن خـــالل فـــرض حظـــر علـــى نقـــل التكنولوجيـــا

ـــــىن ـــــى االتصـــــاالت الســـــلكية والالســـــلكية يف أورواب والب  الســـــيطرة عل
ال تريـــد الـــوالايت  يوعلـــى الصـــعيد الروســـ التحتيـــة احليويـــة األخـــرى،

 .(43)2املتحدة أن تعتمد أورواب على الغاز الروسي عرب نوردسرتمي 

املتصاعد وتوجيه  حتذير ابيدن من التهديد الصيينسياق  ويف
األنظـــار حنـــوه، ذكـــر خـــالل كلمـــة أمـــام جمموعـــة مـــن العســـكريني أبن 

 15كـــا وامتالكهـــا يف الســـنوات الــــيالصـــني تفكـــر ابلســـيطرة علـــى أمر 
وذكر خالل تصرحياته أنه يستند يف كالمه هذا إىل احملاداثت  ،املقبلة

، حيـث قــال جلصــيين، شـي جـني بيـنالسـابقة الـيت أجراهـا مـع نظـريه ا
ا أبن الصني قبـل عـام راسخً  اابيدن "إن الرئيس الصيين يعتقد اعتقادً 

كـا، ألن األنظمـة االسـتبدادية بوسـعها قــرارات يسـتمتلك أمر  2035
كـا فريـدة مـن نوعهـا، فـنحن األمـة الوحيـدة القائمـة يسريعة، لكن أمر 

 .(44)على فكرة"

ة مــن قبــل ة وهلجــة حــادَّ هــذا الصــدد تظهــر نــربة اســتعالئي يف
حيـــث  ،روســـيا والصـــني حنـــو الـــوالايت املتحـــدة والغـــرب بشـــكل عـــام

يف ات لسانية وتصرحيات مباشرة غري مسبوقة مشادَّ يف  نادخل الطرف
 يالــذ رفــض صــريح للوصــاية األمريكيــة علــى العــامل وللنمــوذج الغــريب

 جـــو ابيـــدن يمريكـــبـــوتني علـــى الـــرئيس األ دَّ حيـــث رح  ،يـــروج لعامليتـــه
مـــارس  17 يســـ يب يمقابلـــة تليفزيونيـــة علـــى قنـــاة إيف  اهتمـــه يالـــذ

 ينإنسابتذكري العامل بتاريخ الوالايت املتحدة الال ،، أبنه قاتل2021
ـــذ والتجربـــة القاســـية  ،نياهنا األصـــليِّ مشـــل اإلابدة اجلماعيـــة لســـكَّ  يال

والقصـف النـووي  ،ني السود اليـوموالقمع املستمر لألمريكيِّ  ،للعبودية

                                                           

(43) Theresa Fallon, The Impossible Triangle: China, 
The US, And The EU, Eurasia review, 6 May 2021, 
available at: https://cutt.us/Vcylj 

، سكاي نيوز 2035عن خطة الصني "اخلبيثة" واملوعد عام ابيدن يتحدَّث  (44)
 https://cutt.us/3UeYF، متاح عرب الرابط التايل: 2021مايو  30عربية، 

 ،ازاكي يف احلــرب العامليــة الثانيــةجــر هلريوشــيما وانألمريكــي غــري املــربَّ ا
ــا حماكمــة الــوالايت املتحــدة لدولتــه اســتنادً رافًضــ ة أو ا ملعايريهــا اخلاصَّ

ا أبن لدولتـــه ، معلنًـــيعلـــى شـــروطها هـــ إقامـــة عالقـــة مـــع بلـــده بنـــاءً 
خلارج، ا من اا أو تقييمً ال حتتمل أحكامً  اخلاصة اليت ماوجملتمعه قيمه

ـــ يهـــذه اللهجـــة جديـــدة ابلنســـبة لبـــوتني الـــذ وتعـــدُّ  د طـــوال طاملـــا أكَّ
ا أن القـوى الغربيـة حباجـة إىل ءً السنوات املاضية وأبسلوب أكثر هدو 

التعامل مع روسـيا علـى أسـاس الربوتوكـوالت الدبلوماسـية الصـحيحة 
إذا كـــــــانوا يريـــــــدون ختفيـــــــف  ،واالحـــــــرتام املتبـــــــادل للســـــــيادة الوطنيـــــــة

مــن قبــل، حيــث يقــول الشــكل ذا هبــلكنــه مل يكــن صــرحًيا  ،تالتــوترا
جــو ابيـدن: "ال جتـرؤ علــى  يمريكـا حديثــه للـرئيس األًهـصـراحة موجِّ 

هنـا أ يعتـدَّ  حماولة احلكم علينا أو معاقبتنا لعدم موافقتنا للمعايري اليت
 تلك األايم قد ولت اآلن". ،ألننا خمتلفون عنك ،معايري عاملية

ات ني القـوي بشـكل ملحـوظ مـع التصـرحييتشابه تصـريح بـوت
 األمريكــي ارجيــةىل هبــا دبلوماســيون صــينيون لــوزير اخلالعلنيــة الــيت أدْ 

يـــنكن ، حيـــث افتـــتح بل2021مـــارس يف  أنتـــوين بليـــنكن يف أالســـكا
لـــــداخل يف ا االجتمــــاع ابنتقـــــاد اســـــتبداد الصـــــني املتزايـــــد وعـــــدوانيتها

 -جلنـويبر الصـني اوحبـ جكـون  جوهـون جيف التبـت وشـينجيان-واخلارج 
د الـذي لقواعـاعى أن مثل هذا السلوك يهدد "النظام القائم على وادَّ 

 حيافظ على االستقرار العاملي".

رئـيس الشـؤون اخلارجيـة  ،تشـي جي جاين هذا اإلطار ردَّ  ويف
إبدانــــــة النفــــــاق األمريكــــــي قــــــائال أبن  ،للحــــــزب الشــــــيوعي الصــــــيين

ــــيس هلــــا احلــــق يف فــــرض  ــــوالايت املتحــــدة ل نســــختها اخلاصــــة مــــن ال
الدميقراطيــة علــى الــرغم مــن أن لــديها الكثــري مــن الســخط ومشــاكل 

 .(45)حقوق اإلنسان يف الداخل

                                                           

(45) Tony Kevin, Russia and China are sending Biden 
a message, Op. cit. 

https://cutt.us/Vcylj
https://cutt.us/3UeYF
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ومـن هنـا تســتمر الـوالايت املتحـدة وحلفاؤهــا يف العمـل وفًقــا 
لــرؤيتهم، بينمـــا تــدفع روســـيا والصــني بـــرؤيتهم ومنــوذجهم املنـــافس مبـــا 

 .(46)يلعامل ميزان القوى ايشري إىل احتمالية تغريُّ 

جتاهــــــــــات إىل تفــــــــــاقم اال 19-جائحــــــــــة كوفيــــــــــد تْ لقــــــــــد أدَّ 
ة. فلقد ملتحداوال سيما التنافس بني الصني والوالايت  ،اجليوسياسية

 ل إىلووصـــ ،صـــعود الصـــني بثبـــات خـــالل العقـــدين املاضـــيني اســـتمرَّ 
. ففــي لعــاملاى فيهــا بشــكل مباشــر القيــادة األمريكيــة يف نقطــة تتحــدَّ 

م ت حكـحتـزادت مـن مساهتـا االسـتبدادية  ،اضـيةالسنوات اخلمس امل
لعالقات هور ا. ويف مواجهة النفوذ الصيين املتزايد وتدجشي جني بين

 احلفــاظ يــدة يفجيــد االحتــاد األورويب صــعوبة متزا ،األمريكيــة-الصــينية
 من بكني وواشنطن. مع كلٍّ  متوازنة على عالقات جيدة

ورويب يف حتـاد األن االهـذا اإلطـار أيف  ومما جتدر اإلشارة إليه
د األوجـــه مـــن د موقفـــه متعـــدِّ حـــدَّ  2019عاتـــه اإلســـرتاتيجية لعـــام توقُّ 

 ،سـتثمارية معهـاالصني، فهو يريد احلفاظ على مصاحله التجاريـة واال
ى نفس الوقت احلفاظ على أمنه مـن خـالل النـاتو، وهـذا مـا جتلَّـويف 

حتـاد وقعهـا اال اليت( CIAاتفاقية االستثمار الشامل )يف  من انحية
ع مع الصني، فقبل تنصيب الـرئيس ابيـدن أبسـابيع قليلـة وقَـّ ورويباأل
ديسـمرب  30يف  مـع الصـني ياتفاقيـة تعـاون اقتصـاد ورويبحتـاد األاال

، واليت وصفها رئيس املفوضية ووزيرة الدفاع األملانيـة السـابقة 2020
ــــا مــــع الصــــ ــــم هــــام يف عالقتن ــــن أبهنــــا "معل ــــر الي ني أورســــوال فــــون دي

وألجندتنا التجارية القائمـة علـى القـيم" كمـا تنظـر املستشـارة األملانيـة 
مشـاركة يف  سـرتاتيجيتهاأجنيال مريكل إىل االتفاقيـة علـى أهنـا تتـويج إل

ــنالصــني، ومــن انحيــة أخــرى تقــف أورواب مــع الــوالايت املتحــدة ج ا ًب
إبطالق تصرحيات تـدافع  2021يونيو  13قمة الناتو يف  إىل جنب

ل نظمـــة ســـلطوية تشـــكِّ ألدميقراطيـــة وجتعـــل مـــن الصـــني وروســـيا عـــن ا
 .(47)اا عامليا هتديدً 

                                                           

(46) Ibid. 
(47) Theresa Fallon, The Impossible Triangle, Op. cit. 

ابلنســبة ألورواب  تعــدُّ  (CIAســتثمار الشــامل )إن اتفاقيــة اال
مقابــل ذلــك تشــري إىل يف   للوصــول إىل األســواق الصــينية، لكــنابابً 

ا ممَّــ ،ة حلقــوق اإلنســاننتهاكــات الصــني املســتمرَّ ال ورويبالتجاهــل األ
 يطـــرح الكثـــري مـــن التســـاؤالت حـــول القـــيم الغربيـــة والنمـــوذج القيمـــي

تفاقيـــة هـــذه اال علـــى صـــعيد آخـــر تعـــدُّ . و والدميقراطيـــة الغربيـــة الغـــريب
حتــاد ابلنســبة للصــني مبثابــة فرصــة ملزيــد مــن التــداخل بــني اقتصــاد اال

ة بـني فـتح هـوَّ يف  ، كمـا أهنـا سـوف تسـهمقتصاد الصـييناألورويب واال
يف  هــذا وأييت ،(48)وهــو مــا تريــده الصــني ،تحــدة وأوروابالــوالايت امل

 Strategic) يسرتاتيجإ حتقيق حكم ذايتيف  ظل الرغبة األوروبية
autonomy) علــى الــوالايت املتحــدة، عتمــاد األمــينوختفيــف اال 

 إميانويــل مــاكرون أنــه مل يعــدْ  يهــذا الســياق يــرى الــرئيس الفرنســويف 
وأن عليهـــا  ،علـــى الـــوالايت املتحـــدة عتمـــاد املفـــرطإبمكـــان أورواب اال

هــذا اإلطــار ويف  ،ة اآلســيوية وخاصــة الصــنيحنــو القــارَّ نتبــاه تركيــز اال
 تعـدُّ  مواجهة مع الصـني الـيتيف  د أملانيا بشأن الدخولا يربز تردُّ أيضً 
هذا  ،للسيارات وللكثري من املنتجات األملانية األخرى ةا ضخمسوقً 

نشـاء إا مـع الـوالايت املتحـدة بشـأن معركتهـيف  هار إىل جانب اسـتمرا
السياسـيون األملـان  حيـث ردَّ . (49)2انبيب الغاز الروسية نـورد سـرتميأ

علــى التهديــدات ابلعقــوابت االقتصــادية الــيت أطلقهــا أعضــاء جملــس 
عاء "االبتزاز" و"احلرب الشيوخ اجلمهوريون األمريكيون من خالل ادِّ 

علــــى الــــرغم مــــن العقــــوابت، االقتصــــادية" و"اإلمربايليــــة اجلديــــدة"، و 
دافع أجنـيال هذا السـياق تُـويف  األانبيب، دت السفن الروسية مدَّ جدَّ 

ا ومـن ، ولـيس جيوسياسـيا مريكل عـن املشـروع ابعتبـاره مشـروًعا جتـارايا 
مث جيــــــــادل األملـــــــــان أبن لــــــــوائح االحتـــــــــاد األورويب املتعلقــــــــة ابلطاقـــــــــة 

قـــدرة روســيا علـــى والتكوينــات اجلديــدة خلطـــوط األانبيــب تقلـــل مــن 

                                                           

(48) Ted R. Bromund, PhD, and Daniel Kochis, The 
Top Five U.S. Priorities for European Policy in 2021, 
The Heritage foundation, No. 6037, (January 2021). 
(49) David E Sanger, Steven Erlanger, Roger cohen, 
Biden Tells Allies ‘America Is Back,’ but Macron and 
Merkel Push Back, The New york Times, 19 
February 2021, available at: https://cutt.us/ERr5s 

https://cutt.us/ERr5s
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وأن روســــيا تعتمــــد علــــى الــــدخل أكثــــر مــــن  ،التالعــــب ابإلمــــدادات
 .(50)اعتماد أورواب على الغاز

هــذا الســياق جتــدر اإلشــارة إىل أنــه علــى الــرغم مــن قــرار  ويف
سثمار الشامل مـع الصـني رغـم اتفاقية االيف  االحتاد األورويب ابملضيِّ 

"جيـــــك ســـــوليفان" نـــــداء مستشـــــار األمـــــن القـــــومي اجلديـــــد لبايـــــدن 
بوا إجبار أورواب مع واشنطن، إال أن مسؤويل ابيدن  جتنَّ  للتشاور أواًل 

على اختاذ خيـار ثنـائي. فبليـنكن خـالل اجتماعـه مـع وزراء اخلارجيـة 
، طمـــأهنم أن واشـــنطن لـــن 2021ني يف بروكســـل يف مـــارس األوروبيِّـــ

د لكنـــه شـــدَّ  ،مـــع الصـــني "هـــم"أو  "حنـــن" جتـــرب احللفـــاء علـــى اختيـــار
الصـــني مًعـــا وإظهـــار القـــوة يف الوحـــدة،  أيًضـــا علـــى احلاجـــة إىل صـــدِّ 

ونتيجة لذلك يشعر األوروبيون عموًما ابالطمئنان بشأن النهج العام 
إلدارة ابيــدن جتــاه الصــني حيــث يــرون أوجــه تشــابه مــع نظــرة االحتــاد 
األورويب اخلاصــــة لوصـــــف الصـــــني أبهنــــا "شـــــريك ومنـــــافس ومنـــــافس 

 .(51)منهجي

إحياء التحالف مع يف  ار حتقيق إدارة ابيدن ألهدافهاإط ويف
رحلـة يف  ه ابيـدنتوجَّـ يوالروسـ التهديـد الصـيين أورواب والوقوف ضـدَّ 

ء جولتـــه بلقـــا يألورواب حلضــور قمـــة الـــدول الســبع وقمـــة النـــاتو لتنتهــ
 :نْي ، وذلـــك لتحقيـــق هـــدفني أساســـيَّ فالدميـــري بـــوتني يالـــرئيس الروســـ

 ،وإعالمهـــم أبن أمريكـــا قـــد عـــادت نيألوروبيِّـــطمأنـــة احللفـــاء ا -أوال
ـــــــــ ـــــــــوف أمـــــــــام اخلطـــــــــر الصـــــــــيىن حْشـــــــــ -اواثنًي د الـــــــــدميقراطيات للوق

جمموعــة الــدول الســبع دعــا البيــان إىل دعــم البنيــة  يففــ ،(52)والروســي
خطـة عامليـة واسـعة النطـاق للبـىن التحتيـة  يالتحتية للدول النامية وه

وآســيا وأمريكــا الالتينيــة، فريقيــا أطُرحــت مــن أجــل الــدول الفقــرية يف 
للتشــــجيع علــــى منــــو مــــراع للبيئــــة عــــرب حتفيــــز االســــتثمارات يف مــــوارد 

                                                           

(50) Ibid. 
(51) Eric Brattberg, Transatlantic Relations After 
Biden’s First 100 Days, Op.cit. 
(52) David Sanger and Steven Erlanger, For Biden, 
Europe Trip Achieved 2 Major goals. And then There 
is Russia, The New york Times, 17 June 2021, 
available at: https://cutt.us/Xy1aB  

الطاقة املتجددة والتكنولوجيا النظيفة، وأُطلق هذا املشروع بنـاء علـى 
م هبــا الــرئيس األمريكــى جــو ابيــدن، ويُفــرتض أن ينــافس مبــادرة تقــدَّ 

مارســــــات مشـــــروع "طريــــــق احلريــــــر اجلديــــــد"، وكــــــذلك الــــــرد علــــــى امل
ن البيـــان ال تتبـــع نظـــام الســـوق، كمـــا تضـــمَّ  قتصـــادية للصـــني الـــيتاال

ا النتهاكـــــــات الصـــــــني حلقـــــــوق اإلنســـــــان يف مقاطعـــــــة ا علنياـــــــتوبيًخـــــــ
 .جكون  جوهون جشينجيان

كل شــــيف  للهيمنــــة الصــــينية يحــــاول ابيــــدن أتطــــري التصــــدِّ و 
ال يـث قـح ،ستبدادية بشـكل عـامصراع بني الدميقراطيات والنظم اال

ــــأ" ع كــــن مــــذاهتــــا، ول دِّ عتقــــد أننــــا يف صــــراع لــــيس مــــع الصــــني يف حح
ــــ  ء العــــامل"أحنــــا ين واحلكومــــات االســــتبدادية يف مجيــــعام املســــتبدِّ احلكَّ

 عودة أمريكا".وذلك ضمن تكراره لشعار "

سـلوك روسـيا  على الصعيد الروسي استنكرت جمموعة السـبع
رامج القرصـــنة املزعـــزع لالســـتقرار مبـــا يف ذلـــك اهلجمـــات الســـريانية وبـــ

 .(53)األخرى

ا للتحـــدايت ا ومـــربزً دً ويف بدايـــة قمـــة النـــاتو، قـــال ابيـــدن حمـــدِّ 
لــدينا روســيا الــيت  ،" إن النــاتو يواجــه حتــدايت جديــدة:األكثــر أمهيــة

هـذا ويف  ا أنملـه، ولـدينا الصـني".فـق مـع مـا كنَّـف بطريقة ال تتَّ تتصرَّ 
صني القسرية" يف السياق أعلن قادة الناتو قلقهم بشأن "سياسات ال

وتوســــيع  جور يف شــــينجيانإشــــارة واضــــحة إىل قمــــع مســــلمي األوجيــــ
ر للشــــفافية واســــتخدام املعلومــــات ترســــانتها النوويــــة واالفتقــــار املتكــــرِّ 

وضــــح ابيــــدن هدفــــه األساســــي مــــن هــــذه اجلولــــة أكمــــا ،  (54)لةاملضــــلِّ 
ضــــح لروســـــيا األوروبيــــة حيــــث تعزيـــــز التحــــالف مــــع أورواب حبيـــــث يتَّ 

                                                           

(53) Franco Ordonez and Asma Khalid, Biden Pushes 
G-7 Allies To Take A Tougher Stance On China, 
NPR, 13 June 2021, available at: 
https://cutt.us/QaELq 
(54) Dan Sabbagh and Julian Borger, Nato summit: 
leaders declare China presents security risk, The 
Guardian, 14 June 2021, available at: 
https://cutt.us/QGJRD 

https://cutt.us/Xy1aB
https://cutt.us/QaELq
https://cutt.us/QGJRD
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 وأييت .(55)ن ال ينفصالناورواب والوالايت املتحدة حليفأن والصني أ
 سياق ما يشهده العامل من تنافس على اهليمنة العاملية.يف  ذلك

علـــى الـــرغم مـــن أنـــه ال تـــزال هنـــاك مســـاحات واقعـــة ضـــمن و 
ــــة  التــــوتر الدبلوماســــي بــــني واشــــنطن والعواصــــم األوروبيــــة مثــــل اتفاقي

تثمارات مـــــع الصـــــني، وخـــــط االحتـــــاد األورويب الشـــــاملة بشـــــأن االســـــ
والشكاوى حول قومية اللقاحـات األمريكيـة،  ،2أانبيب نورد سرتمي 

والتعريفات اجلمركية اليت ال تزال نشطة، إال أنـه لـيس هنـاك شـك يف 
تها إدارة ابيدن مع أورواب قد أن محلة اإلصالح وإعادة البناء اليت شنَّ 

وبيون، ومعظمهم ابلفعل تها ابلفعل. فالدبلوماسيون األور أثبتت فعاليَّ 
علــى درايــة كبــرية ببايــدن ومستشــاريه، ســعداء بشــكل عــام حــىت اآلن 
مبســتوى املشــاركة الدبلوماســية األمريكيــة ويعتقــدون أن اإلدارة بــدأت 

 لعالقـةلبداية جيدة، سواء من حيـث الرسـائل وخلـق املنـاخ املناسـب 
ات بـني علـى أن تنسـيق السياسـ أيًضـا مـن املؤشـرات اجليـدةو . اجليدة

اجلـانبني يعمـل بشـكل أفضـل ممـا كـان عليـه يف السـنوات األخـرية هــو 
ــــ روســــيا لتســــميم املعــــارض أليكســــي  قة األخــــرية ضــــدَّ العقــــوابت املنسَّ

 .(56)جالصني النتهاكها حقوق اإلنسان يف شينجيان انفالين وضدَّ 

 يزالـــت أورواب تقـــف علـــى مفـــرتق طـــرق ال خيلـــو أ لكـــن مـــا
ل الصيين والروسـي حمـاط بعوائـق حنو التكتُّ  زحنيافاال ،منها من عوائق

اخلالفــات والتناقضــات بــني الـــنظم السياســية القائمــة علــى دكتاتوريـــة 
مقابــل الــنظم الدميقراطيــة األوروبيــة، وعلــى صــعيد يف  احلــزب الواحــد

هتيمن عليها الوالايت املتحدة على  آخر فإن االحنياز إىل الكتلة اليت
فعلــى الــرغم  ،ســيا مل يعــد كمــا كــانحســاب العالقــات مــع الصــني ورو 

من نقاط التشابه مع الـوالايت املتحـدة والكثـري مـن املصـاحل املشـرتكة 
 والـيت ،وروابا ابلنسـبة ألا متاًمـمستسـاغً  عتماد املطلق مل يعـدْ إال أن اال

دها أملانيــا مــن تقودهــا فرنســا وتؤيِّــ تعكســها مبزيــد مــن احملــاوالت الــيت
                                                           

(55) Trevor Hunnicutt and Steve Holland, Biden 
begins European visit with a warning for Russia, 
Reuters, 10 June 2021, available at: 
https://cutt.us/iiVPk 
(56) Eric Brattberg, Transatlantic Relations After 
Biden’s First 100 Days, Op. cit. 

على ذلك اجلهـود املبذولـة  دلُّ تو  ،حتادأجل مزيد من االستقاللية لال
لتعزيز دور اليورو كعملة عاملية إىل جانـب الـدوالر األمريكـي وإنشـاء 

 .(57)قوة عسكرية أوروبية مشرتكة للدفاع عن مصاحل أورواب

 :خامتة

وجــــود تــــوترات يف للصــــني وروســــيا مــــع  يإن الصــــعود املتنــــام
دايت تواجـــه تـُعحـــدُّ حتـــ وروبيـــةاأل-العالقـــات األمريكيـــةالكتلـــة الغربيـــة و 

 الطـرق رفـع شـعار "عـودة حتـاول بشـىتَّ  مريكية اجلديدة اليتاإلدارة األ
جتعـــل املوقـــف و  ي،األمريكـــ يإشـــارة لعـــودة الـــدور العـــامليف أمريكـــا"، 

عى فبينمـــا يْســـ ،مـــن الصـــني وروســـيا غـــري مســـتقر ورويباأل-ياألمريكـــ
ظم والـــــنُّ ا بـــــني الـــــدميقراطيات ابيـــــدن لتـــــأطري الصـــــراع ليكـــــون صـــــراعً 

ا علـى ذلـك مـن قبـل اجلانـب دً ا موحَّـا واضـحً السلطوية، ال جيد أتييدً 
 2021يونيو  13يف  انعقدت ة الدول السبع اليتقمَّ  ي، ففورويباأل

الصــني  د ضــدَّ وعلــى الــرغم مــن حماولــة دول القمــة تقــدمي موقــف موحَّــ
ــــري مــــن رســــائل التحــــذير مــــن النفــــوذ الروســــ  يوروســــيا إبطــــالق الكث

الصـــني "وإعــالن  يوحماولــة ابيــدن توحيــد الصــف الــدميقراط والصــيين
إال أنــه حــىت اآلن يبــدو أنــه ال يوجــد  ،ســلطويةمــن الــنظم ال "وروســيا

ا ا أم منافًســإمجــاع بــني هــذه الــدول حــول مــا إن كانــت الصــني شــريكً 
 .(58)اا أمنيا ل هتديدً أو أهنا تشكِّ 

ة ســـيالسياقتصـــادية والقضـــااي األمنيـــة و زالـــت املصـــاحل اال فمـــا
ع مــــيـــدن ابيريـــد أن يتبعهـــا  حتـــواء الــــيتفبـــني سياســـة اال ،يتـــداخالن

حلها مصـا يعـكثر مرونة حبيـث تراأالصني وروسيا تريد أورواب سياسة 
قلــق ن العــ قتصــادية وحتــافظ علــى األســواق ملنتجاهتــا، هــذا فضــاًل اال
 .هلا مطلق حييط أبورواب جتاه الوالايت املتحدة كحليف وحام يالذ

                                                           

 إبراهيم حممد، ما خيارات أورواب مع صعود الصني على حساب هيمنة أمريكا، (57)
، متاح عرب الرابط التايل: 2021فرباير  7موقع دويتشيه فيله، 

https://p.dw.com/p/3p0nY 
الصني جملموعة السبع: األايم اليت تقرر فيها جمموعة صغرية من الدول مصري  (58)

، متاح عرب الرابط التايل: 2021يونيو  13العامل ولَّْت، ىب ىب سي عريب، 
https://cutt.us/nUE13  

https://cutt.us/iiVPk
https://p.dw.com/p/3p0nY
https://cutt.us/nUE13
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 مـن ميـزان ات عاملية قـد تغـريِّ اق يرقب العامل تغريُّ هذا السييف 
الواقــع  يالعــامل القــوى وقــد تعلــن مــوت العوملــة الغربيــة والنظــام الــدويل

جديـدة ليسـت علـى   ابردةً قـد يشـهد حـرابً  الذيحتت هيمنة الغرب 
مـــن ســـيملك  ا حـــولولكـــن حبثًـــ ،الســـابقيف  أســـس أيديولوجيـــة كمـــا

 الشرعية الدولية.
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