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 8100إشكاليات فهم أمناط التحالفات والتحالفات املضادة منذ اندالع الثورات 
 

 أ.د.اندية حممود مصطفى
 

متجددة م  التحالفات والتحالفات املضادة الت تتسم  أمناطًا 1122يشهد الفضاء احلضاري العري اإلسالمي منذ 
رسم خريطة  -حبثًا أو حركة–ابلتعقيد والرتكيب م  انحية، والسيولة الشديدة م  انحية أخرى؛ حبيث يصعب على املراقب واملهتم 

 حمددة هلذه الظاهرة بني عوامل تشكلها وحماورها قبل أن تتغري م  جديد وبسرعة.
م  قواعد علمية نستند عليها لرصد وتشخيص وتفسري حالة التحالفات والتحالفات املضادة يف املنطقة إًذا، أليس هناك 

مقارنة مبا سبق م  مراحل تطور  1122منذ اندالع الثورات العربية واالنقالابت والثورات املضادة عليها؟ واألهم: ما اجلديد منذ 
حىت اآلن وكيف؟ وأال يستقيم فهم  منذ هذا التاريخ ؟ وماذا جدَّ وجه اخلصوصعلى  1122 العام هذه الظاهرة يف املنطقة؟ وملاذا

 هذه احلالة ويسهل تفسريها إذا ما رددانها إىل سوابقها التارخيية إقليمًيا وعاملًيا؟
 االهتمام تنبين على عدة ركائز :  عودراسة ظاهرة وعملية التحالفات موض

حتالفات نظم  ؟أو أعداء مع أعداء ضد أصدقاء ،وأصدقاء ضد أصدقاء م  ضد م : حتالفات أعداءأوىل: م  انحية 
 وحكومات أم حتالفات فواعل غري رمسية؟

 ؟م  انحية أخرى: حتالف م  أجل ماذا؟ حترير واستقالل ووحدة وتنمية أم م  أجل هيمنة ونفوذ عاملي أو إقليمي
 ؟ ت أي مظلة أو شعار أو مرجعيةوحت ؟م  انحية اثلثة: كيف تدار التحالفات: حراًب أم دبلوماسية

فإن دراسة هذه العملية تقتضي التمييز بني منط حتالفات آنية حول قضية ما هي األقر  ملواقف تكتيكية، وبني  ،وأخريًا
والدراسة تستدعي النمط الثاين بدرجة  ."حماور" تكوي  وهي األقر  إىل ؛منط حتالفات اسرتاتيجية مناطها التوجهات اخلارجية

ليس ت دراسة رصدية بقدر ما تقدم رؤية حول  ذهسية، سواء فيما يتصل ابلذاكرة التارخيية أو املرحلة الراهنة حمل االهتمام. فهأسا
 إشكاليات فهم العملية الراهنة يف سياقها التارخيي سواء املمتد أو املعاصر. 

لسابقة اإلشارة إليها، م  مقولة أساسية، مقولة تبدأ حماولة اإلجابة ع  التساؤالت املطروحة غالًبا، على ضوء الركائز ا
تنطلق م  دالالت للذاكرة التارخيية ملنطقتنا وحتالفات القوى فيها، وصواًل إىل إشكاليات الوضع الراه  للتحالفات والتحالفات 

 املضادة، وتتلخص هذه املقولة يف اآليت:
سالمية، وقع دائًما عرب تناوب فرتات القوة والضعف، نظام الدائرة احلضارية العربية، كإحدى دوائر احلضارة اإل"

الصعود واالحندار، الوحدة والتجزئة، وقع يف قلب تفاعالت هذه األمة فيما بني مكوانت شعوهبا املتنوعة، ويف قلب 
ودرجة تدخالت تفاعالهتا مع بقية النظم احمليطة يف العامل. وتتأثر أمناط التحالفات والتحالفات املضادة "البينية" بطبيعة 

، ويزداد هذا التأثري قوة مع تزايد الوهن الداخلي وتعمق الفرقة، مث يزيد ذلك التدخل اخلارجي من فيها النظم اخلارجية
؛ يف عملية تغذية دائرية ومتبادلة بني الداخلي والبيين واخلارجي. ويف هذا اإلطار ميكن فهم عوامل هذا الوهن وهذه الفرقة

 ".8100 املنكقة العربية وحواها منذ مستدات التحالفات يف
 
 

                                                           

  .مدير مركز احلضارة للدراسات والبحوث، وأستاذ العالقات الدولية املتفرغ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة 
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(2) 
التحالفات والتحالفات املضادة ظاهرة وعملية سياسية دولية اترخيية ممتدة، ويصعب عادًة وضع نظرية علمية لرصد هذه 

الستشراف مع تعدد الظاهرة وحتليلها يف سياقاهتا الزمنية واملكانية واملوضوعية املختلفة، وتزداد صعوبة استدعاء إطار نظري للفهم وا
اخلربات وتنوع التجار ؛ سواء م  منظار املركزية التارخيية الغربية، أو م  منظار املركزية اإلسالمية التارخيية )على األقل خالل 
القرون اخلمسة األخرية( الت شهدت التداول احلضاري العاملي تدرجيًيا م  الشهود احلضاري اإلسالمي إىل الشهود احلضاري 

سواء يف الدائرة احلضارية الغربية أو اإلسالمية  -م  التداول والتدافع-. وقد انعكس ت هذه احلالة النظمية العاملية واإلقليمية الغري
 بينهما عرب القرون اخلمسة األخرية، على حالة التحالفات والتحالفات املضادة. أو يف مناطق التقاطع أو التماس  

سالمي وضعية خاصة يف هذه التفاعالت النظمية التبادلية، وضعية اكتسب ت صبغات ويربز للفضاء احلضاري العري اإل
؛ وصواًل إىل النظام الدويل املعاصر )القرن العشري (، وحىت املفصل التارخيي (1)متعددة ابختالف السياق الزماين والتنافس العاملي

 .(2)(وإىل اليوم 1122-2992الذي نعيشه اآلن )منذ 
حىت هناية احلر  العاملية األوىل: يقدم لنا التنافس على الزعامة األوروبية منذ صلح  املركزية الغربية فمن منظار اتريخ

ويستفاليا على األقل وأتسيس الدول القومية احلديثة م  انحية، والتنافس الغري على استعمار العامل اجلديد مث العامل القدمي م  
حالفات والتحالفات املضادة الكربى الت لعب ت فيها احلرو  دورًا كبريًا بني القوى ، يقدم لنا مناذج حية م  التأخرىانحية 

ساس األوروبية املتعددة املتنافسة على الزعامة؛ مثل: الربتغال، إسبانيا، هولندا، فرنسا، وبريطانيا، حتركها مصاحل القوى التقليدية ابأل
ممزوجة بعوامل عقيدية مذهبية )التبشري ابملسيحية أو مبدنية الرجل األبيض ودوره  ، الثروة، واهليمنة العاملية(احلاكمة )مكانة األسرة

 احلضاري( كغطاء أو رداء ملصاحل القوى الصراعية.
وبقدر ما شهد نظام توازن القوى املتعددة )القرون م  اخلامس عشر حىت الثام  عشر( حتالفات الكبار ضد الكبار يف 

يادة النظام األوروي، بقدر ما شهد القرن التاسع عشر السالم الربيطاين الذي حكم نظام التحالفات إطار تغري دوراين متتاٍل يف ق
 والتحالفات املضادة )الكربى واجلزئية منها( حىت اندالع احلر  العاملية األوىل.
قد أفسحا اجملال  (ىمنط التوازن متعدد القو )قرن وكان القرن التاسع عشر )قرن السالم الربيطاين( مث القرن األخري 

و ابلتدريج، منذ هناية احلر  العاملية األوىل وحىت احلر  الثانية، للتحول إىل مرحلة انتقالية يف توازانت القوى العاملية املتعددة، حن
اوية اجملرية مرحلة جديدة ونظام عاملي جديد ثنائي القطبية ابألساس؛ وذلك بعد تصفية اإلمرباطورية العثمانية واإلمرباطورية النمس

 يف تسوايت احلر  األوىل، واإلمرباطورتني الفرنسية والربيطانية ضم  تسوايت احلر  العاملية الثانية.
فلم يك  نظام التحالفات أو التحالفات املضادة  ومن منظار اتريخ املركزية اإلسالمية حىت هناية احلرب العاملية األوىل:

، م  أجل إدارة )م  السادس عشر إىل مطلع العشري ( القرون اخلمسة السابقة ربعلى صعيد الفضاء احلضاري اإلسالمي، ع
التنافس على عامة العامل اإلسالمي ابألساس. فلقد كان ت املركزية العثمانية، منذ منتصف القرن السادس عشر، أي مع صعود 

ها فيتاململوكية الت مت ت تصالدولة ا، وعلى ركام سليمان القانوين، أتكيًدا للمركزية العثمانية يف مواجهة الصفوية الصاعدة حديث
، نقطة السادس عشر فلقد كان ت بداايت هذا القرن .القرن السادس عشر أوائلاحلكم العثماين ملصر والشام منذ بداية رمسًيا مع 

وبية )مع اسرتداد األوروبيني حتول يف توازانت القوة اإلسالمية مثل ما كان ت بداايت القرن نفسه نقطة حتول يف توازانت القوة األور 
                                                           

يد منذ الثورات العربية، د.اندية  مصطفى )إشراف( د. اندية مصطفى، اهلجمات احلضارية على األمة وأمناط املقاومة: بني الذاكرة التارخيية واجلد ( 1)
( ص 1124" ) القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسية، أمىت يف العامل العدد الثالث عشر " املشروع احلضاري اإلسالمي: األزمة واملخرجحولية 
 12-11ص
 .55-41(  املرجع السابق، ص ص  2)
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لألندلس، واستكشاف العامل اجلديد، وااللتفاف حول العامل اإلسالمي م  اجلنو (. وبذا بدأت صفحة م  التحالفات 
األوروبية، حيث أصبح ت الدولة العثمانية مركًبا أساسًيا وميزااًن للتحالفات األوروبية ذاهتا بني -والتحالفات املضادة العثمانية

شرق أورواب عامل أتثري يف توازانت الدولة البيزنطية الشرقية واإلمارات يف ربون واهلابسبورج، كما كان ت عند بداية فتوحاهتا البو 
 الالتينية.

الدولة الصفوية( مع قوى أوروبية يف مواجهة حتالفات الدولة العثمانية، وكان ككما ظهرت حتالفات قوى إسالمية )
ذاته م  عوامل احنسار املد العثماين يف بقية أورواب ما وراء أسوار فينيا، كما كان التمدد الصفوي أيًضا، العثماين -االقتتال الصفوي

 انهيك ع  االلتفاف الربتغايل حول العامل اإلسالمي م  اجلنو ، م  عوامل اجتاه الدولة العثمانية جنواًب حنو الدائرة العربية )الشام،
 يرة العربية( وأبشكال متعددة م  احلكم والنفوذ املباشر وغري املباشر.وادي النيل، مشال أفريقيا، اجلز 

ولذا ظل ت دائرة التحالفات "األوروبية" مع قوى م  هذه الدوائر، أداة أساسية م  أدوات احلر  األوربية على الدولة 
قد كان ت املنافسة بني املركز العثماين، العثمانية سواء يف مدة قوهتا ومركزيتها أو يف مدة تراجعها وتفت ت أوصاهلا ابلتدريج. فل

م  أهم مناطق  (ومراكز القوة الصاعدة يف هذه الدوائر )دولة حممد علي، الدولة السعودية، حركة الشريف حسني على التوايل
إلسالمية م  حبثًا ع  حتالفات ضد الكيان العثماين وسعًيا لتفكيكه م  داخله أو حرمان الدائرة احلضارية ا ؛تغلغل "األوربيني"

وم  وراء الستار   ،مراكز قوة جديدة واعدة )حممد علي( أو التالعب بقوى واهية طامعة )الثورة العربية بقيادة الشريف حسني(
، 2917كان ت التحالفات األوروبية على أشدها لتنظيم عملية التصفية واقتسام ما تبقى م  الدائرة العربية )االتفاق الودي 

 (.2911والثانية 2911، معاهدة لوزان األوىل 2924عد بلفور ، و 2928بيكو -سايكس
بني جمالني  -على صعيده-وإذا كان نظام التحالفات والتحالفات املضادة حىت احلر  العاملية األوىل كان ميك  التمييز 

فإنه منذ هناية احلر   حضاريني متوازيني ولك  غري منفصلني، يعرفان مناطق احتكاك والتحام وتقاطع عديدة )كما سبق الشرح(،
وخاصة ما يتصل ابلفضاء احلضاري العري  ،العاملية األوىل مل يعد م  املمك  استدعاء هذه االزدواجية يف املنظار بسهولة

اإلسالمي، الذي مت استكمال استعماره طيلة القرن التاسع عشر وبداايت القرن العشري ، ومت تصفية استقالليته بل ووجود قوته 
 املشاركة يف التوازانت العاملية؛ أي االمرباطورية العثمانية.الكربى 

وبذا أضح ت هذه الساحة احلضارية، يف هذه املرحلة االنتقالية يف هيكل وطبيعة النظام الدويل مسرًحا ألمناط م  
حلضاري ومركزية كيف حتول هذا الفضاء م  الشهود ا  -أحدمها :التحالفات والتحالفات املضادة ذات داللة قوية على أمري 
مرباطورايت العباسية يف مواجهة البيزنطية، والعثمانية يف مواجهة اإلفالدور العاملي الضابط لتوازانت وحتالفات عديدة )األموية 

كيف أن فشل  -واألمر اآلخر "؟الداخلي"و "البيين"إىل االحندار احلضاري وحيث أضحى "اخلارجي" املتحكم يف  (األوروبية
 ؟لصاحل التحالفات مع األعداء يف مواجهة "إخوة الدي "جاءت بينية يف مواجهة "اخلارج" أو "العدو األصلي" التحالفات ال
ضوء هذه اإلطاللة السريعة على حالة التحالفات والتحالفات املضادة، م  منظارْي  متقابلنْي للتوازن العاملي حىت هناية  يف

ر ما مثَّل السالم الربيطاين ميزان نظام التحالفات والتحالفات املضادة الكربى احلر  العاملية األوىل، ميك  القول: إنه بقد
والصغرى، حىت اندالع حر  عاملية )األوىل(، وبقدر ما كان لعملية تصفية تركة رجل أورواب املريض )الدولة العثمانية( أتثرياهتا 

بقدر ما أضحى نظام التحالفات و ، عشر ن ال تاسعاإلسالمية ذاهتا منذ منتصف القر -الشديدة على التحالفات اإلسالمية
ثانية وظهور نظام الثنائية القطبية )اجلامدة مث املرنة(، يشهد منطًا آخر م  العاملية الر  احلوالتحالفات املضادة بعد هناية 

يديولوجي العاملي؛ حيث التحالفات بني )كبري وصغار( ضد )كبري وصغار( يف إطار احلر  الباردة الساخنة وحت ت أتثري الصراع األ
 صعدت احلرو  ابلوكالة، وحتالف العمالء واألصدقاء على أسس أيديولوجية ابألساس. 
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 -وخاصة العربية–ولقد كان "العامل الثالث" ساحة خصبة هلذه الصراعات العاملية ابلوكالة؛ ولذا برزت على صعيد أقاليمه 
غار على كل جانب. وحني حاول الصغار التحالف املرن فيما بينهم )حركة ؛ بني كبار وصالتحالفات املضادة-التحالفاتظاهرة 

جمموعة السبعة والسبعني لدول اجلنو ( سياسًيا  رفض األحالف العسكرية كحلف بغداد، عدم االحنياز، مبدأ احلياد اإلجياي،
لية هذا عالداخلية ابتداء، دون فا انهيك ع  فشل السياسات -املوظفة م  اخلارج– واقتصاداًي، حال ت االنقسامات الداخلية

 .  (3)التحالف يف مواجهة الثنائية القطبية أو على األقل كسر حدهتا وتداعياهتا السلبية
قليمية، بعد انتهاء احلر  الباردة والصراع األيديولوجي العاملي يف ظل ومل يعد األمر أفضل على الصعيد العاملي والصُّعد اإل

نذر حتالفات عاملية لصاحل اإلنسانية والعدالة  2992. فلم حيمل "النظام العاملي اجلديد" منذ (4)دة مث املرنة(الثنائية القطبية )اجلام
والدميقراطية بقدر ما محل رايح حتالفات وحتالفات مضادة صراعية ابألساس، حتركها عوامل القوة االقتصادية ابألساس مث ما 

التقليدية )العسكرية واالقتصادية( بقدر ما مثل ت أردية العوامل احلضارية الت مل تستبدل  الثقافية صاحبها م  صعود العوامل الدينية
 .(5)جديدة هلا تفرضها ضرورة "العوملة" وعصر جديد م  صعود دور الشعو  إىل جانب دور احلكام...

(1) 
ائرة احلضارية العربية اإلسالمية )أو وم  بني دالالت هذه السياقات التارخيية، اإلقليمية والعاملية، تربز خصائص وضع الد

ي النظام اإلقليمي العري منذ ما بعد احلر  العاملية الثانية( سواء طيلة القرن التاسع عشر، يف إطار املنافسة العثمانية –ما مسم
النصف األوىل م  القرن أو سواء خالل  ،األوروبية وما اقرتن هبا م  حتالفات كربى عاملية أو جزئية )حول املنطقة( كما سبق البيان

الفرنسية )السوفيتية على النفوذ حيث مت ت تصفية اإلمرباطورايت األوروبية –األمريكية–العشري ، يف إطار املنافسة األوروبية
تيجية يديولوجيا على املصاحل االسرتاأمتصارعة  ةمريكية وسوفيتيأردية أوبدا الصعود اإلمرباطوري يف اجلديد املنطقة يف  (والربيطانية

 منذ منتصف القرن العشري .
قليمية بصفة خاصة، سواء يف ظل وانعكس ذلك الوضع العاملي بقوة على املنطقة بصفة عامة وعلى منط حتالفاهتا اإل

 احلر  الباردة أو ما بعدها.
ظمها، اقرتن ت حركات استقالل الدول العربية بعسكرة هذه الدول يف مع كيفففي ظل احلر  الباردة ميك  استدعاء  

ولبس ت هذه العسكرة أردية ثورية تقدمية م  أجل العدالة االجتماعية واالستقالل الوطين، وبذا تشكل منط حتالفي وفق طبيعة 
وتولدت حر  ابردة عربية بني احملوري ؛ يف ظل راية  النظم الوليدة يف مواجهة منط حتالفي مضاد م  امللكيات احملافظة التقليدية.

  أجل الوحدة واالشرتاكية والقضاء على إسرائيل واالستقالل ع  الغر ، وم  انحية أخرى يف إطار حر  ابردة القومية العربية م
ودعم ت م  الثنائية االستقطابية احلادة بني احملوري   -بدورها–ايت املتحدة، صبغ ت الأيديولوجية كربى بني االحتاد السوفيت والو 

                                                           

 .2959، أبريل 15، العدد جملة الفكر االسرتاتيجي العربية(، 2954-2951ة وأم  اخلليج )( د.اندية حممود مصطفى، أوراب الغربي3)
 -2992( د.اندية حممود مصطفى، العامل الثالث يف النظام الدويل ملا بعد احلر  الباردة: خريطة أمناط الصراعات وأدوات التدخالت اخلارجية )4)

 .1121، سبتمرب جملة الغدير اللبنانية(، 1122
 ( انظر اآليت:5)

، دمشق: ، مستقبل اإلسالمد. اندية حممود مصطفى، حتدايت العوملة واألبعاد الثقافية احلضارية والقيمية )رؤية إسالمية(، يف: جمموعة ابحثني -
 .1117دار الفكر العري، 

ة الثقافية، )يف(: د. اندية مصطفى، د. سيف د. اندية حممود مصطفى: التحدايت السياسية اخلارجية للعامل اإلسالمي: بروز األبعاد احلضاري -
، القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسية، دار موسوعة األمة يف قرن، عدد خاص م  حولية أمت يف العاملالدي  عبد الفتاح )حمرران(، 

 ، )الكتا  السادس(.1111الشروق الدولية، 
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. وكان العدو أو احلليف )وال (6)هي احملك عربًيا وعاملًيا -وليس ت الثروة-وجية والكاريزما أو التحالفني العربيني، وكان ت األيديول
أقول الصديق( واضًحا جلًيا على الصعيدي  العاملي واإلقليمي، وكان الصراع مع إسرائيل يف القلب م  كل هذه التفاعالت أو 

 حمافظا( ولو بدرجات خمتلفة.  على األقل هو االسرتاتيجية املعلنة م  اجلميع )ثوراي كان أو
-الفارسية–الكردية–القومية )العربيةالتفرقة املسيحية( و -الشيعية( والطائفية الدينية )اإلسالمية-وتوارت املذهبية )السنية

)الشيعية كان ت حليفة إيران الشاهنشاهية   (الوهابية)( وراء االنقسام األيديولوجي والعسكرة الصاعدة النامية. فالسعودية الرببرية
 والت اندفع ت حنو حظرية الشرق(. ،العلمانية(، فكالمها يف حظرية الغر  يف مواجهة "النظم العسكرية )السنية امسا، امسا

وكان ت هذه النظم العسكرية تعتقد أو تتالعب أبهنم خيوضون معركة استقالل وطنية، لك  أبدوات االستبداد الداخلي 
االشرتاكية واالستقاللية واالستقطا  األيديولوجي اإلقليمي واستبدال مستعمر قدمي ات شعار الذي يدغدغ مشاعر الناس ب

)الغر ( آبخر جديد )االحتاد السوفييت(. فإطار احلر  الباردة احلادة الساخنة يف اخلمسينيات والستينيات غذَّى م  هذه احلالة 
 بية؛ بني حتالف "ثوري تقدمي" وآخر "حمافظ رجعي".االستقطابية الواضحة والصرحية واملمتدة لعقدي  على الساحة العر 

السوفيت واخنفاض حدة احلر  الباردة م  انحية أخرى، وسوء اإلدارة –مث كان إلسرائيل م  انحية، والوفاق األمريكي
م   السياسية الداخلية واخلارجية ألركان النظام العري م  انحية اثلثة، فضل كبري يف كشف زيف كل م  هذي  النمطني

 التحالفات املستقطبة للمنطقة )الثورية/الرجعية، واجلمهورية/امللكية، واالشرتاكية/الرأمسالية، والقومية العربية/إسرائيل(، وهشاشتها
 وكارثية نتائجها.

أمناط التحالفات وعناوينها، يف وق ت أخذت تتغري  -حوهلا وبسببها-نقطة مفصلية تغريت  2984فلقد كان ت هزمية 
وة اإلقليمية م  الزعامة الكاريزمية وشعارات القومية واالشرتاكية واالستقالل إىل مصادر قوة كان ت أكثر كارثية بدورها مصادر الق
وأعيد تشكيل التحالفات بعد أن اهتزت العداوة بني النظم  ،2941دوالر، وخاصة منذ -أال وهي قوة البرتو ؛على املنطقة

ومقتضيات عالجها إقليمًيا وداخلًيا، واألهم م  حيث إعادة تشكيل منط  2984ة هزمية "امللكية" والنظم "اجلمهورية" حت ت وطأ
 العالقة مع الغر  حليف "امللكيات" ومصدر املساندة املالية املطلوبة للنظم "اجلمهورية" لتواصل معركتها.
ان ت صرحية وواضحة وكربى وبرزت حماور وعناوي  جديدة للتحالفات: حتالف دول املواجهة، حتالف دول املساندة، وك

ما عرف بتحالف االعتدال يف مواجهة ما عرف بتحالف  2945ومعلنة حىت بدأ ينافسها ويستبدهلا منذ اتفاقية كامب ديفيد 
على الساحة اللبنانية )احلر  األهلية  2945الصمود مث دول الطوق مث دول املمانعة .. ومجيعها ترك ت بصمات قوية وسلبية منذ 

(، مث كان ت الثورة اإليرانية 2951، مث مذحبة بريوت 2989وعلى الساحة الفلسطينية )بعد أيلول األسود  (2945-2991
على  أحادية أمريكيةهيمنة وما بدا أنه  2992مث حصار العراق، وهناية احلر  الباردة  2991، وغزو العراق للكوي ت 2949
، وتسوية احلر  األهلية اللبنانية يف ظل االحتالل السوري، 2992 يليةاإلسرائ-، وبداية عملية التسوية السلمية العربيةالعامل

مجيع هذه األحداث الكربى وغريها، وضعت بصماهتا بقوة على منط التحالفات والتغريات السياسية يف الداخل الرتكي ... 
ولكن بدأت إرهاصات التعقد والتحالفات املضادة يف املنطقة، فلم تعد بنفس الصراحة والوضوح واالستمرار واالستقطاب، 

 والرتكيب والسيولة يف الرتاكم تدرجيًيا.
فلقد تفكك كل حتالف كبري وحترك ت احللفاء م  حتالف إىل آخر وفق معايري أخرى؛ مثل: طبيعة املوقف م  األحادية 

سطينية"، وأخريًا طبيعة املوقف م  األمريكية العاملية وم  التسوية السياسية السلمية مع إسرائيل، وم  مث املوقف م  "القضية الفل

                                                           

 .1112، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، ري: دراسة يف العالقات السياسية العربيةالنظام اإلقليمي الع( مجيل مطر، على الدي  هالل،  6)
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ويف مواجهة ما يسمى حمور  ؛مبارك واخلليج واألردن يف قلب "حمور االعتدال"–النظام االقتصادي العوملي. فأضح ت مصر
 ني م  إيران.ت"املمانعة والصمود": سوراي واملقاومة؛ مدعوم

س، املغر ( يف حني تورط ت السودان ولبنان يف حر  وبدا أن دوال عربية أخرى تقف موقف املراقب )اليم ، اجلزائر، تون
أهلية أو امتداداهتا. وأضح ت االختبارات العملية للتحالفات ظرفية وفق كل حالة )حصار العراق، التهديدات لوحدة اليم  

 الشرق األوسط الكبري، والسودان، اهلجوم األوروي املرن اجلديد ابسم اتفاقيات الشراكة األورومتوسطية، واهلجوم األمريكي مببادرة
خذت أ. ويف املقابل كان ت إرهاصات ما يسمى "احلر  الدولية على اإلرها " قد (1112منذ حنو املنطقة تركيا وإيران  توجهات

، اسرتاتيجية 1112رهاصات منذ الظهور يف "التسعينيات" ومببادرة إسرائيلية لصيقة ابملقاومة الفلسطينية، وأضح ت هذه اإل يف
متكاملة يلتحق هبا حلفاؤها األوربيون )ولك  ابختالفات تكميلية حول األسبا  واألدوات( وم  ورائهم حلفاؤهم م  أمريكية 
 املنطقة.

مث الثورة اإليرانية  2945جية كربى )اآلاثر السلبية للسالم املصري مع إسرائيل منذ يمارس ت تطورات اسرتات :بعبارة أخرى
(، آاثرها على أمناط 1111مث الثانية مث احتالل العراق، التوجه الرتكي اجلديد حنو املنطقة منذ ومشروعها، مث حر  اخلليج األوىل 

التحالفات املتضادة يف املنطقة واختربهتا على حنو يربز كم كان ت الظاهرة يف آتكل ويف تغري، تفقد مصادرها الذاتية الت تشكلها 
 ارجية.وتصبح متغريا اتبعا بقوة للتأثريات والتدخالت اخل

وهي قضية  ؛1112، وقد خرج ت إىل النور منذ 2992ويف املقابل كان ت قضية مهمة تتشكل يف رحم هذه املنطقة منذ 
بوجه آخر للعملة؛ وهو احلر  على اإلرها . ويف  -كعالج مقرتح–اإلصالح والتحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان، والتصق ت 

سية اإلسالمية ومستقبلها، ومل تك  كافة النظم العربية بصديق محيم لقضية قلب القضيتني كان يتشكل حال احلركات السيا
 الدميقراطية بقدر ما كان ت عدوا لدودا لإلرها  ومنفذا مطيعا لتعاليم اخلارج بشأنه.

 فلم تعد الشعو  ،وبذا مل تك  هذه القضية بصاحلة كمعيار للتمييز بني أمناط للتحالفات؛ بني نظم دميقراطية أو غريها
 وقودا للتعبئة ملعارك م  أجل صاحلها بقدر ما أضح ت وقوًدا ملعارك اخلارج على أراضينا.

(1) 
الشعبية نقطة انقال  يف مصادر وأشكال هذه التحالفات وعلى حنو صبغ طبيعة أمناطها. فلقد  1122وكان ت ثورات 

قة؛ سواء يف اخلمسينات والستينيات أو بقوة، ولك  على حنو خمتلف عما حدث يف مراحل ساب الشعو َ الثوراتم استدع ت 
 املراحل . فكما رأينا كان ت الشعو  مستهدفة وموظفة يف حتالفات1121-2991السبعينيات والثمانينيات أو مرحلة ما بني 

ة املضادة، قد كسر من منظوم إال أن قيام الثورات، مث الثورات واالنقالابت للحكام وخنبهم وفقط.كان ت   السابقة واألولوية 
 حالة جديدة من التحالفات والتحالفات املضادة. 8100هذه املعايري لتقدم ساحة ما بعد 

يف معادلة احلرية والكرامة  -بوضوح وصراحة وقوة-دخل ت الشعو  )األحرار منهم بصفة خاصة( هذه املرة  1122منذ ف
مهما اختلف ت -النظم الت أضح ت مجيعها  والعدالة، يف مواجهة كاشفة مع النظم املتكلسة؛ ملكية كان ت أو مجهورية، تلك

اخلارج( يف مواجهة أحرار الشعو ، وعلى حنو -يف حتالف واحد، وإن كان متعدد الروافد؛ وهو حتالف )النظم -قبعاهتا أو شعاراهتا
والتصدي للمشروع ينال م  التنمية والعدالة االجتماعية، وم  الدميقراطية وحقوق اإلنسان وحكم القانون، وم  االستقالل الوطين 

الصهيوين، وم  هوية الشعو  وقوة اجملتمعات ومتاسكها؛ وم  مث م  وحدة وفعالية "ما يسمى" النظام العري اإلقليمي وعالقاته 
حتالف النظم السائد يف املنطقة:  فلم يعد إال منظومة معايري واحدة لتحديد أساسحبواره احلضاري اإلسالمي: اإليراين والرتكي. 

 جتاه إسرائيل، ومقاومة اإلرهاب، ومنع التغيري احلضاري. ةرولااه
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تقدم جتسيًدا حًيا لنمط م  التحالفات ومنط م  التحالفات املضادة، مرتكزمها: التغيريات ما  1122فاملرحلة الراهنة منذ 
ظل جتزئة وطنية وإقليمية  النظم؛ وذلك يف يف مقابل مستقبلبعد الثورات، ومناط هذه التغيريات هو مستقبل الشعو  واألوطان 

تلعب فيها العوامل املذهبية والطائفية والدينية دورًا أساسًيا يف أتجيج صراعات دموية داخلية ابألساس، ختفي وراءها أو تمظِهر 
 مصاحل اسرتاتيجية كربى توظف خلدمتها هذه العوامل، محاية ودعًما ملصاحل قوى إقليمية وعاملية.

مع احلالتني املفصليتني بعد هناية احلر  العاملية األوىل وهناية احلر  العاملية الثانية، أو مع حالة  فال ميك  القول، مقارنة
إنه ميك  وصف نظام التحالفات يف املنطقة بسهولة ودقة على حنو يرسم  ال ميك  القول مفصلية اتلية منذ هناية احلر  الباردة؛

املستمر وتداخل معايري التشكل هي السمات الغالبة للتحالفات الراهنة. فلم يعد خرائطه بوضوح؛ حيث السيولة الشديدة والتغري 
أو طبيعة النظم )ثورية/حمافظة، ملكية/مجهورية،  ،أو املذهيب الطائفي فقط ،ممكًنا االحتكام إىل العامل األيديولوجي فقط

يدية، واهنارت معايري التمييز التقليدية بني النظم  فلقد تداخل ت معايري التشكل التقليدية وغري التقل .فقط دميقراطية/سلطوية(
 كأساس لتشكل التحالفات؛ فظهرت مسات ومالمح أخرى.

أن تتوقف  -الت تستهدف تقدمي رؤية ع  احلالة الكلية لنظام التحالفات الراهنة-وليس ابلطبع، ممكًنا يف هذه الدراسة 
، انهيك ع  صعوبة وتعقد وتسارع هذه م  األحداث والوقائع ابلتفصيل لشرح مالبسات صعود هذه احلالة أبمثلة حمددة

طوال مثاين سنوات؛ حبيث ميك  االكتفاء بصددها ابستدعاء ما صدر م  تقارير وحتليالت عرب أرجاء املنطقة األحداث الشارحة 
الكلية ع  حالة الظاهرة؛ وم  مث ، على حنو ميثل املادة األولية الالزمة الستخالص الرؤية (7)متتابعة طيلة هذه السنوات الثماين

 ، وانعكاساهتا على أمناط التحالفات.ميك  االكتفاء مبنهج آخر؛ وهو: املراحل الزمنية، وخصائص الفواعل أطراف التحالفات
 عرب هذه السنوات الثماين ميك  التمييز بني أربع مراحل فرعية مرت هبا التفاعالت اإلقليمية زمنيةوابلنظر إىل مفاصل 

االنقالابت والثورات املضادة الت حول ت الثورات  حولم  "الثورات املتعاقبة"، مث متحورت  هذه التفاعالت انطلق تالقوى و  بني
؛ حول إدارة الصراعات املسلحة العنيفة )حرو  أهلية( يف اليم ، سوراي، العراق وليبياكما تشابك ت    ،(8)إىل حر  على اإلرها 

نظم وبني قوى وحركات مسلحة متعددة األطياف، حرو  وضع ت على احملك مستقبل الدول وهي حرو ، بني نظم أو أشباه 
القائمة ومستقبل النظم احلاكمة الت اثرت عليها الشعو ، بقدر ما ختترب مستقبل "احلركات اإلسالمية السياسية" بكافة تياراهتا 

غري مسبوقة م  حيث التزام  يف االنفجار، وم  حيث  )الت وضع ت مجيعها يف كفة اإلرها (. ولقد مثل ت هذه احلرو  منظومة
 الدموية، وم  حيث تعقد خرائط الفواعل الداخلية وتداعي األعداء واألصدقاء م  اخلارجي على حنو تكتيكي فج.

 هي كاآليت: ربعوهذه املراحل املتمايزة األ
 -adhoc( :)1122ة األهداف )صدمة اندالع الثورات، وتشكل املوجة األوىل م  التحالفات سريع -2مرحلة  -

1121.) 
مصري سعودي إمارايت:  هجوماملضادة: املوجة الثانية م  ردود الفعل بقيادة  سفور الثورات واالنقالابت -1مرحلة  -

 .م  الثورة إىل احلر  على اإلرها : (1121-1127)

                                                           

 للدراسات. ( انظر على سبيل املثال: تقارير كل م  موقع اجلزيرة ن ت ومركز اجلزيرة7)
( على حنو يربز التفاعل 1125يو يول -1128يتناول امللف التحالفات حول كل ساحة م  هذه الساحات خالل العامني املنصرمني )نوفمرب  ( 8)

 بني كافة هذه احملاور.
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-وس احلربة احملركة: السعوديةانفجار احلرو  األهلية: أدوار داعش، واحلوثيني، وحفرت، واألسد، ورؤ  -1مرحلة  -
، واملناورة الرتكية القطرية، وانفجار اإليراين(، والرتدد األمريكي–، والدعم اخلارجي املباشر )الروسياملصرية-اإلماراتية

 (.1128-1127الصراع اإليراين السعودي بعد عقد االتفاق النووي )
ة، وارتفاع التكلفة، وصعوبة التسوايت السلمية، وارتفاع : سيولة التحالفات وفشل اسرتاتيجيات هجومية مضاد7مرحلة  -

ومتثل املرحلة الراهنة، منذ صعود ترامب للسلطة، والت تركز عليها  .(1125 -1128العسكري: )احلسم مث  
 دراسات امللف، مرحلة كاشفة بقوة ملدى النجاح أو الفشل يف حتقيق أهداف التحالفات املضادة للثورات العربية.

تقدم ذكره، اتسم ت هذه التفاعالت بسيولة التحالفات وتداخلها على حنو أبرز غيا  "دور القائد"، أو "امليزان أو وكما 
املوجه" للتحالفات، انهيك ع  تعدد وتعقد معايري انعقاد هذه التحالفات بسرعة وانفراطها بسرعة أيًضا. ولذا كان ت احلالة هي 

وحماوالت النظم احلاكمة إنقاذ أنفسها أبي مث ، يف مقابل صعود دور حركات سياسية حالة انفراط العقد وانفجار اجملتمعات 
 مسلحة معارضة.

)نظًما حاكمة  : القوى العربيةوعلى ضوء ما سبق، فإن التحالفات قد شاركت فيها أربع جمموعات من الفواعل
وقد اتسم توجه   يا(، القوى الكربى، إسرائيل.، القوى اإلقليمية من اجلوار احلضاري )إيران، وتركوفصائل وحركات معارضة(

، وجتسدت مسات 1122بسمات واضحة ميزت هذه املرحلة م  اتريخ حتالفات املنطقة منذ  موعاتم  هذه اجمل موعةكل جم
اك هذا التوجه بوضوح يف السلوك جتاه األحداث اهلامة، األمر الذي انعكس على سيولة شبكة التحالفات ومنطها املتمايز: اشرت 

يف تشكيل املنطقة؛ فلم يعد هذا اجلوار نظاًما تدخلًيا أو هامشًيا يف  -وبشكل مباشر ومؤثر-)إيران وتركيا(  اجلوار احلضاري
أمريكا( وعلى حنو تشاركي وليس استقطابي ا حادًّا، -النظام الفرعي العري، تنسيق تنافسي أو صراعي بني القوى الكربى )روسيا

عدًوا  وأايت غري مسبوق يفوق القدرات واإلمكانيات، وإسرائيل شريك يف التحالفات وليس ت هدفًا سلوك هجومي سعودي إمار 
 هلا.

 القوى العربية نظًما وحركات مسلحة معارضة ( أ
 :تتلخص يف األمور التاليةمخسة مالمح رئيسية ومس ت هذه الدائرة، وشكل ت حتالفاهتا، 

حني مل تنجح الثورات يف التحاض  يف الثورات واالنقالابت املضادة، و  : بعد تزام  اندالع الثورات، تزامن تاألمر األول
السعودي  ان: توجه انقال  مصر على الشرعية، والتوجهالرؤوس كه حربة ثالثيةر  فلقد كان حلف الشيطان سريع االنعقاد حتم 

اإلمكانيات ات واإلمكاانت )عدا على حنو غري مسبوق يفوق القدر  املباشر للثورات واهلجومي التدخلي ناإلمارايت املعاداي
 .(9)املالية(

سواء يف  ؛انيً أو مدكان وبذا أضحى احملك يف استمرار هذا التحالف هو ضر  "التيار الشعيب الوطين املستقل"، مسلًحا  
 ؛حول سوراي -يف أوله–مصر. فاصطف هذا احللف إىل جانب حفرت وإىل جانب السيسي، وانقسم يف سوراي، اليم ، ليبيا، أو 

لدور اإليراين لورافض بقوة  -حىت حني-بني مساند لألسد وصام ت جتاه إيران وروسيا )السيسي(، وبني مساند حلركات مسلحة 
والروسي )السعودية واإلمارات(. كما انقسم هذا احللف حول اليم ، فبعد التدخل السعودي املفاجئ حت ت راية "حتالف عري" 

سب حساابهتا بدقة ليس خوفًا على تورط مصري؛ ولك  مناورة لتعبئة حتر صامتة مراقبة وبعد اصطفاف اإلمارات معه، ظل ت مص

                                                           

اندية مصطفى، م  الثورة للحر  على اإلرها : حتالفات الداخل واخلارج، دراسة منشورة على موقع مركز احلضارة للدراسات والبحوث، .( انظر:د9)
  .15-28، ص ص 7-1،  ص 1124أبريل  14بتاريخ 
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بقيادة السعودية –سنوات م  التدخل يف اليم   ثالثبعد  ويواجه التحالف العري  .مزيد م  املساعدات املالية م  اخلليج
 صعوابت مجة تعكس م  الفشل أكثر مما تعكس م  النجاح. -واإلمارات
اصطف احللف م  جديد وبقوة حلصار قطر، وملهامجة تركيا أبكثر م  ورقة، ووصل ت مؤخرًا لتحذير  1128عام يف الو 

مل يصطف حلف م  قبل يف املنطقة مثلما اصطف هذا ولك  األخطر يف هذا املقام أنه  .ملك األردن م  زايدة النفوذ الرتكي
لكاشف هو تنازل مصر ع  تريان وصنافري وصوالً إىل ما يسمى صفقة احللف وراء إسرائيل ومعها يف خندق واحد، وكان احلدث ا

 هذا احللف أواصره ابعتبارهمعه الذي وطد إىل مقعد الرائسة يف أمريكا، وهو  وصول ترامب لذلك  ر عز واملس. وكان احملف ِ (10)القرن
بدا هلم صديقا إليران ولإلسالم  على عكس أوابما الذي ، وضد اإلسالم السياسي،ضد إيراناألبرز احلليف  -وإسرائيل–

 . (11)1121-1122الثوراتسنت خالل خاصة السياسي 
يف  ة)وعالقته مع حممد ب  زايد( نقطة انطالقيف السعودية لقد كان تويل حممد ب  سلمان والية العهد الثانية مث األوىل و 

فلم يك  حصار قطر إال حلقة تلتها حلقة  هذه السياسة السعودية التدخلية اهلجومية على أكثر م  جهة يف نفس الوق ت.
الذي دش   1125أضح ت إيران )منذ االتفاق النووي  خاصة بعدما ؛ة يف حز  هللا حليف إيران واألسدأمناو  ؛التدخل يف لبنان

 ذا احللف على حنو غري مسبوق.املعل  هلإيران شريًكا للغر ( العدو األول 
سي عودة مصر لدورها اإلقليمي الفاعل، ورغم إعالن النظام أن مصر ختوض ويف املقابل، ورغم ادعاء أذرع نظام السي

حراًب على اإلرها  نيابة ع  العامل، فلم تك  مصر تدير حتالفاهتا اإلقليمية مبثل الصبغة اهلجومية اخلارجية الت أضح ت تصبغ 
ا حلساابت داخلية ابألساس: استهداف السياسة السعودية والسياسة اإلماراتية بفجاجة. وكان ت مصر تراقب وتناور خارجيً 

"اإلسالم السياسي اإلخواين" أينما كان وأبي مث  )يف ليبيا، اليم ، سوراي..(، وتعبئة الدعم املايل اخلليجي ابستخدام كافة 
ن حتالفاهتا األوراق. ورغم أن مصر تقود حراًب يف سيناء منذ مخس سنوات، ومل تشهد صراًعا مسلًحا مفتوًحا مثل دول جوارها، فإ

 مل تنفصل ع  تفاعالت إدارة هذه املنظومة الدموية؛ حتالًفا مع النظم املتهالكة وهرولًة حنو ترامب وم  قبله إسرائيل.
يتصل بطبيعة ما أضح ت عليه عالقة النظم املتكلسة ابلقوى اخلارجية الكربى املتدخلة يف املنطقة أبدوات  األمر الثاين

سة. فلم تعد هذه العالقة مستقطبة بني نظم صديقة لطرف ونظم أخرى صديقة لطرف آخر، ومل تعد عدة وألهداف متنوعة متناف
يبات األم  اإلقليمية أو على الصعيد تهذه النظم جمبورة لتقدمي تنازالت اسرتاتيجية وخاصة جتاه إسرائيل أو على صعيد تر 

خارجية م  أجل حتول دميوقراطي حقيقي(، وذلك حت ت  االقتصادي واجملتمعي )ويظل الداخل السياسي بعيًدا ع  أية ضغوط
ية ومحاية املصاحل الوطنية )وفًقا لتقدير نظم احلكم املتهاونة يف تضغط األمر الواقع )اختالل موازي  القوى( وبذريعة الواقعية والربامج

ها، جمرد أدوات للخارج بل ئحق األوطان والشعو (. فلم تعد هذه النظم الت دخل ت معركة حياة أو موت للحفاظ على بقا
م  االسرتاتيجية التدخلية اخلارجية، هي الت تدفع القوى اخلارجية للتدخل  ام  منظومة اخلارج وجزءً  اأضح ت هذه النظم جزءً 

جية بل وتبادر م  جانبها مبا يصب يف صاحل هذه االسرتاتي ،احلمايتها وتقبل بفجاجة وعالنية ما كان ت ال تقبله م  قبل  إال سرًّ 
فلم يعد  ها ولو على حسا  املصاحل الوطنية والقومية، كما تطمح إليها الشعو .ئويسهل م  خطواهتا، وذلك خدمة ملصاحل بقا

                                                           

ر الغائب واملسكوت عنه يف مشهد صفقة اجلزيرتني": التداعيات والدالالت االسرتاتيجية اإلقليمية، مقال منشور ( انظر : د.اندية مصطفى، احلاض10)
  https://goo.gl/zW9zDJ، متاح على الرابط التايل: 1128أبريل  21على موقع مركز احلضارة للدراسات والبحوث، بتاريخ 

ومبناسبة فوز ترامب العنصري اليميين املتطرف الرأمسايل املتوحش برائسة 2991نوفمرب   9 ر: د.اندية مصطفى، يف ذكرى اهنيار سور برلني ( انظ11)
، متاح على 1128نوفمرب  27، مقال منشور على موقع مركز احلضارة للدراسات والبحوث، بتاريخ 1128نوفمرب  9الوالايت املتحدة األمريكية 

  https://goo.gl/SVWUtsط التايل: الراب

https://goo.gl/zW9zDJ
https://goo.gl/SVWUts
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إما كتابع مستمي ت ألحد هذه القوى )الوالايت -عدٌو، ولك  توحدت النظم مع قوى اخلارج  -غربًيا أو شرقًيا-يف "اخلارج" 
 رة جتاه اآلخر)روسيا(.املتحدة األمريكية( أو ابملناو 

ة )السيسي يف مصر( أو طائفية )صاحل يف اليم  واألسد يف يالعسكرة م  جديد وأبردية أكثر تسلط األمر الثالث:
هدف ملنع التغيري احلضاري املدين السلمي التعددي لصاحل استمرار حتكم فئة حمدودة يسوراي( أو قبلية )حفرت يف ليبيا( على حنو 

 إليهم املعارضة غري اإلسالمية أيًضا(. ضمواحت ت زعم محاية "الدول" م  هتديد اإلرهابيني )الذي   يف مصائر الشعو 
هو النظم اخلليجية امللكية املوصوفة ابحملافظة والرجعية م  جانب  -يف حلف الشيطان–والوجه اآلخر هلذه العسكرة 
ات" حلفاء اليوم، بعد أن نزع اخلليج أرديته احملافظة يالستينات و يعداء األمس يف "اخلمسينأسلف العسكر احلاليني. فلقد أضحى 

زادت روابط تبعيته "للوالايت املتحدة"  مث ومتسك أبرديته الرجعية الرافضة لكل تغيري حضاري حقيقي حنو حترر واستقالل وطنني.
 مع ترامب بعد سحابة الصيف مع أوابما واالتفاق النووي اإليراين.

كيف أن معايري تكوينها السابقة )طبيعة النظم( قد   ،1127 هذه املرحلة م  التحالفات، منذ يف ظهروعلى هذا النحو 
ضد الشعو  أو مع روسيا وإيران  مع إسرائيل والوالايت املتحدة األمريكية ةكافة النظم املتآكل   تسقط ت بال رجعة. فلقد حتالف

وهكذا مل تعد التحالفات والتحالفات املضادة عربية ابمتياز،  .ولة"وضد كافة حماوالت التغيري حت ت ذريعة "اإلرها " ومحاية "الد
، أو غري عربية مسلمة رجعي واحد يف مواجهة حتالفات مضادة م  قوى إقليمية–" يف حتالف عسكريالعربية بل أضح ت "النظم

 م  حركات مسلحة معارضة.
اعات الساخنة واحلرو  األهلية املفتوحة فقط، ولك  مل تقتصر نطاقات التحالفات العربية على مناطق الصر  األمر الرابع:
ريرتاي، وظل ت السودان حبيسة إالصومال، جيبويت، و  :"أطراف" ما كان يعرف ابلنظام اإلقليمي العري مثلب امتدت إىل ما يسمى 

عة األوصال )جنو  ة اإلرها  املقطَّ على قائم ة قياداهتافهي احملاصرة املوضوع ؛املناورة واملراقبة ال تدخل إال ملاًما يف قلب املعارك
 السودان( واملهددة مبزيد م  التقسيم )دارفور(، بعد أن كان ت الضحية األوىل إلعادة رسم خرائط املنطقة.

لتحالف مع إسرائيل عقب حنو اإال بعد اهلرولة  -وهبذه العالنية-ومل تقفز هذه األطراف إىل قلب التحالفات الراهنة 
تريان وصنافري، وبعد التحرك الرتكي حنو السودان والصومال وجيبويت، ويف ظل التعثر املمي ت للتحالف العري التنازل املصري ع  

 ."تعز"هات أخرى، وخاصة بقبل احلسم يف ج (احلديدة)هة جديدة بيف اليم  إىل درجة فتح ج
ع إيران م  انحية، وعلى ضوء فلقد ارتفع ت قيمة هذه "األطراف" االسرتاتيجية على ضوء الصراع الساخ  املفتوح م

التحالف االسرتاتيجي السافر مع إسرائيل م  انحية أخرى، وأخريًا، ظل ت أطراف أخرى عربية )دول املغر  العري وموريتانيا( 
ام بعيدة ظاهراًي ع  هذا النمط م  التحالفات العربية يف القلب العري، )مصر والشام "اهلالل اخلطيب"( وبعد أن التحق به النظ

 الفرعي اخلليجي الذي حتول م  الدفاع إىل اهلجوم.
يتصل ابحلركات املسلحة داخل كل وط  م  األوطان الت تعاين احلرو  والصراعات والت تتمحور حول  األمر اخلامس:

)وم  قبلها  انهيك ع  احلركة العابرة للحدود )يف املنطقة وإىل خارجها( وهي داعش ،أزماهتا التحالفات والتحالفات املضادة
 . (12)ومعها حىت اآلن القاعدة(

                                                           

 ( انظر :12)
د.اندية مصطفى، احلر  على داعش: ملخص دراسة االستنفار الغري ضد داعش، دراسة منشور على موقع مركز احلضارة للدراسات  -

  https://goo.gl/o35uEN، متاح على الرابط التايل: 1127سبتمرب  11والبحوث، بتاريخ 
أغسطس  24د.اندية مصطفى، التحالف الدويل: ضد م  وملاذا؟، دراسة منشورة على موقع مركز احلضارة للدراسات والبحوث، بتاريخ  -

  ohttps://goo.gl/bM5MQ، متاح على الرابط التايل: 1125

https://goo.gl/o35uEN
https://goo.gl/bM5MQo
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فبقدر ما سارع ت الدول يف الداخل وم  اخلارج يف عقد التحالف الدويل ضد "اإلرها " يستهدف داعش سواء يف 
سوراي أو العراق، بقدر ما فرض ت خرائط احلركات املسلحة )متعددة الروافد والتوجهات الفكرية والسياسية( حتالفات أخرى 

 بعضها أو ضد بعضها اآلخر.ملساندة 
ففي ليبيا، مت استهداف حركات الثورة املسلحة )اإلسالمية( سواء يف طرابلس أو بنغازي ابعتبارها إرهابية، سواء كان ت 
مرتبطة بداعش أم ضدها. وكلما أحرزت العملية السياسية تقدًما كلما قفز إىل السطح هتديد إسالمي مسلح: ظهور داعش أوالً 

ت قام ت على مواجهتها فصائل الشرق املضادة حلفرت، مث تصدي حفرت وما يسمى اجليش الوطين اللييب لفصائل يف سرت، ال
–اإلمارايت-ويف حني يساند التحالف االنقالي املصري ه .2719ة منذ رمضان نأخرى يف "الشرق اللييب" كما حيدث يف در 

فرادي وخصوًصا فرنسا أدورًا متأرجحة بني  هاألوروي، وتلعب دول طرابلس وفصائلها االحتادم  السعودي حفرت، يساند حكومةَ 
 الفريقني املتنازعني على ليبيا.

هة النصرة )فتح الشام الحًقا(، وقوات سوراي الدميقراطية )الكردية( بويف سوراي: ما بني اجليش السوري احلر، وج
تتقاتل فيما بينها بقدر ما يقاتل كل منها حيث ضة لألسد، ينفرط عقد احلركات املسلحة املعار  ،وامليليشيات الشيعية و...إخل

وتعد ساحة املعارك هي احملدد لألوزان السياسية هلذه احلركات  داعش سواء مبناصرة دول عربية أو تركيا أو إيران وحز  هللا وروسيا.
 نها وبني النظم والقوى اخلارجية.وللتحوالت يف حتالفات هذه احلركات ويف نتائج املفاوضات بي ،وانشقاقاهتا واندماجاهتا
، وكسبيل الحتواء هذه الثورة 1122فرباير  24فاملبادرة اخلليجية بعد ثورة  وضوًحا؛تبدو الصورة أكثر  ويف اليم :

جه اآلخر لنظام على صاحل الذي اثر عليه الشعب(، الو  )هوبرائسة هادي عبد ربه ا انتقالًيا مً اظظهرت يف الصورة نأوتقييدها 
قبل  ي  حتالفوا مع عدوهم السابق علي صاحلذ حلفاء إيران، والنيعداء السعودية، احلوثيأان ما تعرض النقال  داخلي م  سرع

ألن لعبة التحالفات اخلارجية والداخلية  ؛ومل ينجح التحالف العري العسكري حىت اآلن يف حسم املعارك أن ينقلبوا عليه ويقتلوه.
عارك )ملاذا عدم حترير تعز وحترير عدن؟... ملاذا تشجيع اإلمارات االجتاهات االنفصالية اجلنوبية يف تفرض أتثرياهتا على ساحة امل

ساحة للمواجهة  ،ضح ت سورايأضح ت اليم ، كما أفلقد  (.؟عدن على حسا  ما يسمى احلكومة الشرعية...  وملاذا...إخل
 قليمية. القوى اخلارجية، واإلماراتية ابألساس تلعب هبما وحوهلما اإل/السعودية–اإليرانية
 دول اجلوار احلضاري )إيران وتركيا(: ( ب

أو دول اجلوار اإلقليمي للنظام العري. واتريخ عالقات  intrusiveعرف ت دوًما بدول "التدخل" أو النظام التدخلي 
، اتريخ ممتد وغين جبوالت الصراع والتعاون، هاتني الدولتني، ركيزيت الدائرتني الرتكية والفارسية، ابلدائرة العربية م  األمة اإلسالمية

وعملية التداول  )العر ، الرتك، الفرس( وهو اتريخ يربز حقيقة األركان الثالثة لألمة ؛)كما سبق ورأينا يف الذاكرة التارخيية(
ما صراعات إه العالقات ن كان ت رؤى أخرى قد رأت يف هذإجتسيًدا لسن  هللا سبحانه وتعاىل، و  ؛والتدافع بينها عرب اتريخ األمة

 يديولوجية.األقنعة الطائفية على األقنعة القومية واأل علويديولوجية، واآلن تأقومية أو صراعات 
وإذا كان ت اسرتاتيجية كل م  تركيا وإيران جتاه "العر " قد شهدت نقاط حتول كربى، سواء مع النظام العلماين يف تركيا 

أيًضا، أو سواء مع الثورة اإليرانية ابلنسبة إليران أو انتهاء  11إيران منذ بداية القرن  ي يفه، أو النظام الشاهنشا2911منذ 
يف حتالفاهتا م  خارجها كقوى إقليمية تبحث  اناحلر  الباردة ابلنسبة لرتكيا، فلقد ظل ت الدولتان تتحركان جتاه املنطقة وتشتبك

قليمي ابلتدريج خالل العقد األول م  األلفية ًما يف مشروعيهما اإلم  الدولتني حققتا تقد إال أن كال ،قدم ونفوذ ئع  موط
م  انحية، ووصول حز  العدالة  1118اجلديدة، وكان التصدي الناجح حلز  هللا يف مواجهة العدوان اإلسرائيلي على لبنان 

ني اإليراين والرتكي يف املنطقة. ومها ، عالمتني هامتني على بداية تسارع املشروع1111والتنمية الرتكي إىل احلكم يف تركيا منذ 
مشروعان متنافسان وفق حدود لعبة مصاحل كربى، وذلك يف غيا  مشروع عري مقابل. كالمها يبحث ع  جوار مستقر وساك  
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ابلقلب قليمي والعاملي يف مواجهة االسرتاتيجيات الغربية )وخاصة األمريكية( الت ال ترتبص ملشروع كل منهما اإل اال ميثل هتديد
 بطريقته. وكالًّ  هحبسب  اإليراين والرتكي، كالًّ نيالعري فقط إلعادة تشكيله ورسم خرائطه م  جديد، ولك  تستهدف أيًضا املشروع

عد، ولك  مل تعد تركيا وإيران قوى إقليمية تناور على أطراف النظام العري يف منظومة تدخلية تقليدية ع  بم  :بعبارة أخرى
على عودة االستقطاابت إىل التحالفات  ي مساعد نييف التحالفات املتحركة والسائلة وعامل ي ظاهر  نيدجممن نيشريك اأضحت

 (.1128يف نوفمرب لرائسة أمريكا وخاصة خالل العامني األخريي  )منذ وصول ترامب 
يستهدف دعم اجتاه التحرر فرتكيا وقطر واملقاومة الفلسطينية والثورات عند اندالعها شكل ت حتالًفا يف املرحلة األوىل 

كما يف )ثورة املعارضة الشيعية(  ولتحفيزها  ؛جهاضها كما يف سورايإيران منذ البداية استهدف ت الثورات إلأن والدميقراطية، يف حني 
ل ا تشكذوبكما يف حالة العراق.  (1125كما يف مصر، وللهيمنة عليها )ثورة السنة ضد حكم املالكي القفز عليها  البحري ، و 

، واملعارضة الشيعية يف ةلبنانيالإيراين مع نظام عراقي ونظام سوري وحركة حزب هللا أو حمور حتالف  -عرب احلدود–
 ، واحلوثيني يف اليمن.البحرين

ني، مهما رفعتا م  شعارات أو منظومات يتقليمومل تك  املصاحل القومية الكربى، بعيدة ابلطبع م  حساابت القوتني اإل
)مساندة حترر الشعو  العربية وتدعيم الدميقراطية، أم مساندة النظم "املقاومة" حفاظًا على متاسك الدول أو النظم  قيم متقابلة

 .(املوالية املهددة
ورغم استقبال  ،فعلي سبيل املثال: رغم مساندة تركيا فصائل الثورة املسلحة السورية )مبساندة مالية خليجية يف البداية(

سوريني وفق منظومة قيمية إنسانية حضارية ال مثيل هلا يف دول استقبال الالجئني األخرى، إال أن تركيا مل موجات الالجئني ال
احلر  الدائرة يف سوراي، إال بعد أن تبلور التهديد م  جانب كيان كردي مستقل ذاتًيا على  يفتتدخل عسكراًي وبصورة مباشرة 

احلليف لألسد –رضاء خليجي وروسي وإيراين، كل ذلك بزعم أن هذا الكيان احلدود الرتكية، مبساندة أمريكية ابألساس وب
حيار  داعش ابألساس )الت اهتموا تركيا ابلتحالف معها(. وبذا أضح ت جوالت التدخل العسكري الرتكي املتوالية  -ضمنيًا

 التنسيق مع روسيا ومع الوالايت تستهدف "محاية األم  الرتكي" م  االجتاهات االنفصالية الكردية، حىت لو أدى األمر إىل
، 1128يف حلب السورية سقاط املقاومة إغطاء املفاوضات السياسية وخاصة بعد مأساة   تاملتحدة األمريكية، بل وإيران، حت

ى دلب( مبساندة إيرانية وروسية. بعبارة أخر إوالت كان ت البداية هلجوم مضاد للنظام السوري يف أرجاء أخرى )اجلنو  الغري و 
  .لمساندة الرتكية لفصائل املقاومة حدودها وقواعد ضوابطهالأضحى 

ويف املقابل مل متتنع تركيا، وعلى عكس مقتضيات حتالفها االبتدائي مع السعودية حول سوراي واليم ، وليس حول مصر 
تصعيد العدوان  مبواقفها ضد أو ليبيا، م  توسيع نطاق حركتها جنواًب حنو مداخل البحر األمحر )السودان، جيبويت( والتمسك

، وتدهور عالقاهتا مع الوالايت املتحدة بعد حماولة االنقال  الفاشلة عليها )برعاية إماراتية اإلسرائيلي على القدس واملقاومة
ا تتمسك مبواقفها ضد حصار قطر وهتب ملساندهت ظل ت تركيا كما  ،وبعد وصول ترامب إىل اإلدارة األمريكية ،ربية(غوسعودية و 

بطريقة قوية عسكرية ومالية، يف نفس الوق ت الذي كان ت رؤوس احلربة اخلليجية ترتاجع ع  مساندة فصائل سوراي، وتدعم حفرت 
 وحتاصر قطر، وتتدخل يف لبنان، وهترول حنو إسرائيل وترامب وتتواىل هزائمها يف اليم . 

 القوى الكربى: ج( 
ري يواجه مهاما صعبة مثل الت كان ت تواجهه م  قبل يف اخلمسينيات مل يعد النظام التدخلي اخلارجي يف القلب الع

والستينيات، وبدرجة أقل بعد ذلك، حني كان يواجه مقاومة بعض النظم املتحالفة مع بعضها اآلخر، ولكنه أضحى يواجه مهاما 
ا يف عملية إعادة رسم خرائط املنطقة م  أكثر تعقيًدا وتركيًبا وتداخاًل، وبقدر ما يسهم يف خلقها وانفجارها بقدر ما متثل عبئ

وتصل لذروهتا اآلن. فإن كان النظام التدخلي مل يعد جيد مقاومة م  النظم احلاكمة، بل تعاواًن، إال  2992جديد واجلارية منذ 
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أسهل عليه م  أنه أضحى يواجه مقاومة فواعل أخرى معارضة للنظم القائمة، تزيد م  تعقيد احلساابت والتكلفة. ولذا، مل يك  
وضعها مجيًعا يف سلة "اإلرها " والتحالف مع النظم املتهالكة يف حتالف عاملي ضد هذا اإلرها ، يدير معاركه العسكرية "ع  

 بمعد" بقدر املستطاع، ولكنه يرسم خططها وحيدد أهدافها ومآالهتا م  وراء الكواليس ووفق توازانت وحساابت القوى العاملية.
: مل يعد صراع القوى الكربى على املنطقة، يف ظل مرونة هيكل النظام العاملي بعد هناية الثنائية القطبية وم  انحية أخرى

والصراع األيديولوجي، صراًعا استقطابًيا وفق اللعبة الصفرية، ولك  أضح ت العالقات تنافسية تنسيقية تشاورية؛ وهو األمر الذي 
  حتالفات املنطقة وحتالفاهتا املضادة. انعكس على منط مشاركة هذه القوى الكربى يف

فعلى سبيل املثال: مل يك  الدور األمريكي يف ظل رائسة أوابما جتاه الثورات وجتاه اخلليج وإيران دلياًل على انسحا  
اتيجيته أمريكي م  املنطقة لصاحل "الشرق األقصى"، ولكنه كان دورًا يعيد ترتيب أولوايته يف مناطق العامل وفق منطلقات اسرت 

العاملية وأهدافها )ختفيف التورط العسكري املباشر، وكسب أصدقاء جدد، وتقليص األعداء، وإظهار مساندة "احلرايت وحقوق 
الروسي على كافة اجلبهات -اإلنسان"(. كذلك فإن تويل ترامب مل يؤجج حراًب ابردة جديدة مع روسيا، فإن التنسيق األمريكي

 دد املستوايت، يدعمه ويكمله نوع م  توزيع األدوار التنافسية على كافة اجلبهات األخرى.وخاصة اجلبهة السورية متع
وم  انحية اثلثة: ففيما عدا الساحة السورية، حيث تتضح خطوط مشاركة القوتني الروسية واألمريكية يف التحالفات 

ية ومتداخلة على بعض الساحات بل ومتحركة والتحالفات املضادة السياسية والعسكرية على حد سواء، فإن هذه اخلطوط واه
ومتغرية على ساحات أخرى، وذلك ابلطبع على مستوى األحداث والوقائع املتسارعة؛ ولك  إمجااًل ميك  القول إنه ما زال ت 

قوى اجلديدة والعاملية املنطقة وحتالفاهتا الداخلية ساحة الختبار القوى الكربى حلالة التوازانت العاملية فيما بينها، وحلالة عالقات ال
واإلقليمية. فلقد كان الدور الروسي يف سوراي مفتاح عودة دورها اإلقليمي اهلجومي دعًما ومحاية ملصاحلها يف جنو  البط  الرخوة 

 للدولة الروسية.
سة أكثر مما تدعم إال أنه تظل هذه العالقات التنافسية احملكومة بني مصاحل الكبار تدعم يف جمملها النظم املتهاوية املتكل

الشعو . ولذا تظل مصائر تشويه احلرو  الدائرة مرهونة ليس فقط بساحات املعارك وما تسفر عنها م  توازانت بل أيًضا 
ابملفاوضات السياسية م  وراء الكواليس حول مستقبل إعادة رسم خرائط أوطان املنطقة وال تنفصل كل هذه األمور ع  مناط 

 صهيوين.األمر كله: املشروع ال
وم  انحية رابعة: إذا كان ت النظم العربية املتهالكة غري الشرعية، املتحالفة يف مواجهة شعوهبا، مل تعد جتد ملجًأ هلا إال 
محاية القوى الكربى ودعمها بل ومساندة إسرائيل أيًضا، )ويصدق ذلك على األسد كما يصدق على السيسي وحفرت، وعلى 

ج وملوكه وأمرائه(، فإن قوى اجلوار احلضاري اإلسالمي، خاصة إيران وتركيا، يبدو أهنا تلعب لعبة صاحل قبل رحيله، وشيوخ اخللي
على –أخرى يف مواجهة روسيا والوالايت املتحدة األمريكية، فكما يبدو أن هذه القوى الكربى قد جعل ت م  هذي  اجلاري  

الرتكي ليس -اإليراين يف مقابل احملور األمريكي–فاحملور الروسيمتغريًا أساسًيا يف حساابهتما جتاه املنطقة:  -وجه التحديد
استقطااًب صرحًيا وكاماًل، فمشاكل العالقات الروسية اإليرانية حول سوراي، انهيك ع  اخلليج واليم  ليس ت ابلقليلة مما يعين أن 

 دى قوة هذا التحالف.إيران حليف وليس اتبًعا. واالتفاق النووي اإليراين مع الغر  حمك  آخر واختبار مل
وابملثل فإن عضوية تركيا يف حلف االطلنطي مل حتل دون انفجار مشاكل العالقات مع االحتاد األوروي والوالايت املتحدة 
حول الالجئني وحول طبيعة املوقف م  الثورات انهيك ع  املوقف م  سوراي، وتزايد التوتر يف العالقات، بعد االنقال  الفاشل 

م  انحية، وتزايد التدخل العسكري الرتكي يف سوراي م  انحية أخرى، وأخريًا بسبب التغريات السياسية الداخلية يف تركيا يف تركيا 
الت ال يتواىن الغر  ع  نقدها م  حني إىل آخر. وم  مث ال جتد تركيا غضاضة م  االجتاه شرقًا حنو روسيا للتنسيق حول سوراي، 

 ت املمتدة مع إيران رغم كل االختالفات حول سوراي.أو م  االستمرار يف العالقا
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 د( إسرائيل:

اإلقليمية هو مصري املشروع الصهيوين مث مصري دولة إسرائيل –أضحى أحد أهم حمكات التحالفات اخلارجية 2924منذ 
 .2975منذ 

والتحالفات املضادة يف املنطقة،  ولقد كان املوقف م  الصراع العري اإلسرائيلي أحد معايري التمييز بني أمناط التحالفات
اهتزت اخلطوط بني هذي  التحالفني )املعتدل واملمانع( بل واخلطوط داخل   -وكما سبق ورأينا 2992وابلتدريج ومنذ -إال أنه 

ىن كل حتالف حىت لنصل اآلن إىل أن تصبح "السعودية والبحري " األكثر هرولة إلسرائيل. ويف حني كان "سالم السادات" قد انب
حينئذ على "انتصار أكتوبر"، فإن السالم املهيم  الذي يهرول له "املتصهينون العر " اآلن ويربرونه بكل احلجج الشرعية 
والسياسية واألمنية الراهنة، ليس إال استسالما ذليال م  النظم املتهاوية املتكلسة، الت مل تعد ترى يف إسرائيل إال احلليف ضد 

 سياسي.إيران، وضد اإلسالم ال
فإن ملشروع الصهيوين وإسرائيل قد وج  ها ضربة قاصمة للنظم العربية العسكرية الثورية التقدمية يف هزمية وم  انحية أخرى: 

على حنو انل م  قوة ومصداقية أيديولوجية القومية العربية وقياداهتا الكاريزمية، فلقد جنح املشروع اإلسرائيلي وحلفاؤه يف  2984
وبر إىل تسوية سياسية وسالم ابرد مع مصر كان له تداعيات سلبية شديدة. فطيلة نصف قرن حتول ت فيه القضية حتويل نصر أكت

الفلسطينية إىل قضية شعب فلسطني فقط ابلدرجة األوىل وتزايد عرب نصف قرن اخنراط النظم العربية والقوى الفلسطينية يف 
 -على مستوى الشعو –مواجهة العدو الرئيسي. وصعد عرب نصف القرن هذا  صراعاهتم الداخلية والبينية أكثر مما انصرفوا إىل

احلركات السياسية اإلسالمية، الت ظل ت تستحضر إسرائيل أبهنا العدو الرئيسي الذي هتادنه النظم التسلطية وتتنازل له على كافة 
 األصعدة على حسا  القضية الفلسطينية.

مثلث صدمة إلسرائيل أفقدهتا التوازن لفرتة، إال أن ما أجرته  1122عربية املتتالية إذا كان ت الثورات ال وم  انحية اثلثة:
الثورات يف نفسها بيد أبنائها ويف ظل التآمر اإلقليمي والعاملي عليها، قد أعطى إسرائيل أكثر م  فرصة انتهزهتا ابقتدار، يف ظل 

على مآل حتالفات املنطقة وحتالفاهتا املضادة. فباإلضافة إىل دعم  العري، وعلى حنو انعكس بقوة اآلن-الفوضى واالقتتال العري
االستيطان وهتويد القدس وحصار املقاومة والضغوط على السلطة الفلسطينية م  انحية، كان هناك املراقبة الدؤوبة للساحة السورية 

(؛ ألن استمراره حيقق مصاحلها يف تفكيك واستمرار انفجارها، حىت ولو لصاحل استمرار بشار األسد )العدو الظاهر إلسرائيل
سوراي، ولذا يتم استهداف حز  هللا وقوات إيران ع  قر  كلما ختطيا حدود األم  اإلسرائيلي، كما كان هناك الدعم والتنسيق 

رولة الكامل مع انقال  السيسي والتحرك حنو البحر األمحر أبيدي مصرية وسعودية، وكسر اهلدنة مع اخلليج والرتحيب ابهل
 اخلليجية...

كل ذلك وغريه ال يعين إال شيًئا واحًدا أساسًيا؛ وهو أن التحالفات مل تعد تتشكل يف مواجهة إسرائيل؛ ولك  أصبح ت 
اإليراين(.  -املقاومة(، )الروسي-القطري-إسرائيل عضوا يف حلف الشيطان ضد شعو  املنطقة يف مواجهة حلفني آخري  )الرتكي

يا وروسيا عالقات رمسية مع إسرائيل وقبول بوجودها يف املنطقة، وإذا كان ت قطر م  أوائل الدول العربية الت وإذا كان لكل م  ترك
العدو الرئيسي اآلن إلسرائيل، ال  -ولو يف الظاهر-، فتظل إيران 2992أجرت عالقات "جتارية" مع إسرائيل بعد مؤمتر سالم 

 ر األسد )وال أحتدث ع  املقاومة الفلسطينية السلمية والعسكرية(.جياريها يف درجة العداء املعل  إال نظام بشا
أبرز الصعود اإلسالمي، خالل الثورات، هتديًدا ظاهرًا إلسرائيل يضاف إىل هتديد املقاومة الفلسطينية وم  انحية رابعة:  

نظًما )فلم يعد هناك نظًما معادية له املسلحة. وم  مث فإن قراءة الدور الصهيوين طيلة مثاين سنوات يبني أنه مل يك  يستهدف 
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بقوة(، بل كان يستهدف ما يسمي "اإلسالم السياسي"؛ رأس احلربة للتغيري السياسي واجملتمعي، والذي البد وأن ينعكس، سريًعا 
 أو ابلتدريج، على موضع إسرائيل يف املنطقة ودورها.

ة الت انصب ت هذا الصعود اإلسالمي العداء ورفض ت وهلذا توطدت أواصر العالقة بني إسرائيل وبني النظم املتكلس
مشاركته يف احلياة السياسية، األمر الذي مثل أحد أهم أسبا  االنقالابت والثورات املضادة، ليس على الدميقراطية واحلرية فقط 

 بل أيًضا على أي مشروع إسالمي فاعل للتغيري.
اإلرها " يف السبعينيات وحت التسعينيات يف مواجهة وإذا كان ت إسرائيل اول م  دشن ت ما يسمي "احلر  على 

عمليات املقاومة الفلسطينية ضدها يف اخلارج مث الداخل، وإذا كان ت إسرائيل األوىل الت أعلن ت تضامنها مع الوالايت املتحدة 
د كان ت إسرائيل ، ضد اإلرها  و"ضد م  يكرهوننا"، فلق1112األمريكية، فور وقوع أحداث احلادي عشر م  سبتمرب عام 

، 1112كجزء م  احلر  العاملية على اإلرها  الت دشنتها الوالايت املتحدة منذ   1114هي الت أرس ت احلصار على غزة منذ 
، والذي قادته الدول العربية برعاية 1121أضح ت شريكا فاعال يف التحالف الدويل ضد اإلرها  منذ  -اإلرهابية–فإن إسرائيل 

ات املسلحة التكفريية أو احلركات املسلحة املعارضة أو احلركات السياسية السلمية على حد سواء، دون متييز أمريكية، ضد احلرك
مقصود بني داعش، وبني جبهة النصرة، وبني اإلخوان أو غريهم... فهل ستكون إسرائيل وبعد نقل السفارة األمريكية للقدس، 

م  االنتفاضات الشعبية؛ تلك االنتفاضات الت تتشكل م  جديد رفًضا  وبعد اإلعالن ع  صفقة القرن، حمفزًا ملوجة أخرى
 لسياسات االنقالابت والثورات املضادة، سواء الداخلية أو اخلارجية؟

 
***** 
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شبكة  -ملف العدد
التحالفات والتحالفات 

يف  املضادة الراهنة
 املنطقة العربية
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رة وتطور خرائط الواقع سورية الثو 
 والتحالفات

 نبيل شبيبأ.
 مقدمة:

س       ورية معروف       ة حب       دودها السياس       ية احلالي       ة من       ذ 
منتص    ف الق    رن امل    يالدي العش    ري ، وكان     ت نش     أهتا األوىل 
نتيجة مباشرة الستهداف منطقة بالد الشام وأرض الرافدي  
ابلتقس  يم كج  زء أساس   ي م    تقس   يم اإلرث اجلغ  رايف للدول   ة 

اني   ة، وميك     الرج   وع هب   ذا الص   دد إىل أس   با  يع   ددها  العثم
كثري م  املتخصصني يف العلوم السياس ية والت اريخ، وتش مل 
ابلنسبة إىل سورية عوامل اترخيية وجغرافية وبشرية ذاتية، كما 

يبق ى  ،تشمل دوافع خارجية دولي ة. س يان م ا ه ي األس با 
أن أي تقس        يم ألي منطق        ة حس        ب التن        وع البش        ري أو 

ييس املص   احل املادي   ة، وح   ىت مبوج   ب معطي   ات جغرافي   ة مبق   ا
و"جيوسياس     ية"، يس     هم يف تك     وي  ترب     ة خص     بة لتقلب     ات 
التحالف  ات اخلارجي  ة أو املش  رتكة ب  ني ق  وى خارجي  ة وحملي  ة، 
تبع  ا ملنظ  ور ك  ل منه  ا إىل مص  احل مش  روعة ومط  امع تتج  اوز 

 حدود املشروعية. 
ع  د هل  ذا ينبغ  ي يف احل  ديث هن  ا ح  ول متغ  ريات م  ا ب

م، استحضار عناصر عديدة كامنة يف البعد التارخيي ٦١٠٢
لتقسيم املنطقة وتك وي  الدول ة الس ورية، م   حقب ة س ايكس 
بيك   و إىل م   ا بع   د اكتم   ال اجل   الء العس   كري الفرنس   ي ع     

م( مث البع          د الت          ارخيي ٠٤٤٢/ ٤/ ٠١األرض الس          ورية )
ة ابس   تثناء ف   رت -وب   ذور الص   راع يف احلقب   ة التالي   ة ال   ت كان    ت 

حقب      ة انق      الابت عس      كرية  -قص      رية للتجرب      ة الدميقراطي      ة
 وتسل ط استبدادي. 

                                                           
  .الكاتب واإلعالمي 

 
 :مسارات انفرادية يف حتالفات متقلبة -أواًل 

ش  هدت العق  ود املاض  ية والدة عوام  ل حملي  ة عدي  دة، 
منه  ا االنتم  اءات القبلي  ة والعقدي  ة م  ثال، فرتك   ت أثره  ا عل  ى 

س  ارات توجي  ه االرتباط  ات اخلارجي  ة، املتش  عبة م  ع تش  عب م
الث     ورة نفس     ها، بع     د انطالقته     ا الش     عبية احملض     ة يف م     ارس 

م. وم    ذل  ك األث  ر م  ا س  اهم يف تقل  ب حتالف  ات أو ٦١٠٠
ش به حتالف  ات، مم  ا تش  كل ب  دعوى "دع  م" الث  ورة، أو بغ  رض 

 العمل املضاد هلا وللثورات الشعبية األخرى يف املنطقة. 
ولك    العوام  ل األش  د أتث  ريا يف ه  ذا التقل  ب تتج  اوز 

ا بس  ورية وثورهت  ا، إىل حم  اور اترخيي  ة / سياس  ية م  ا ي  رتبط حمليً  
أخ    رى ابلنس    بة إىل ك    ل ط    رف مش    ارك يف التحالف    ات م      
األط   راف اخلارجي    ة عل    ى ح    دة، س   واء م      حي    ث أوض    اعه 
الذاتي     ة أو ارتباطات     ه مبس     رح األح     داث الدولي     ة املتش     ابكة، 
وهذا م ا حيت اج إىل دراس ات متعمق ة ليس  ت مطلوب ة يف ه ذا 

 لبحث املوجز، وم  ذلك مثال:ا
م ٠٤١٤الدول   ة ال   ت ض   اعف ت ثورهت   ا ع   ام  إيرررران..

االهتمام احمللي والدويل هبا، بعد دور شرطي اخلليج يف عهد 
الش   اه، فرتك   ز عل   ى "املل   ف الن   ووي" وعل   ى تص   عيد عنف   وان 

ا، وه  و م  ا اخ  تلط ابس  تقطا  ط  ائفي س  عيها للهيمن  ة إقليميً  
  جه    ة أخ   رى بتس    ويق يف "تص   دير الث    ورة" م     جه    ة، وم   

األه    داف اإلقليمي    ة ع    رب العن    اوي  الك    ربى ح    ول "املقاوم    ة 
واملمانع     ة"، ال     ت اكتس     ب ت مواقعه     ا عل     ى خلفي     ة التص     ادم 

 الفعلي مع مشاريع اهليمنة الصهيوأمريكية. 
وس    ورية حت     ت س    لطة نظ    ام )األس    دي ني( أول دول    ة 

ا س نة ا م ع إي ران من ذ الس نة األوىل لثورهت حتالف ت حتالف ا وثيًق 
م، وه      و التح      الف املتن      امي يف س      نوات م      ا ع      رف ٠٤١٤

أبح        داث الثمانين        ات الدامي        ة يف س        ورية وأثن        اء احل        ر  
العراقي    ة وامل    نعكس يف إح    الل "املقاوم    ة" املرتبط    ة -اإليراني    ة

إبي  ران بزعام  ة "منظم  ة ح  ز  هللا" يف لبن  ان، مك  ان املقاوم  ة 
 الفلسطينية.

ا من    ذ سياس    يً  و الدول    ة الص    اعدة اقتص    ادايً  تركيررررا..
ا، بتوج  ه إس  المي حض  اري تس  تهدفه ق  وى بض  عة عش  ر عامًّ  
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ا، وك  ان دولي  ة وحملي  ة مض  ادة، داخ  ل احل  دود الرتكي  ة وإقليميًّ  
م        املؤش      رات املبك      رة ل      ذلك موق      ف تركي      ا أثن      اء ح      ر  
االح  تالل األمريك  ي للع  راق، مث التج  اذابت املزمن  ة ب  ني تركي  ا 

م إىل االحت      اد وغال      ب العواص      م األوروبي      ة بش      أن االنض      ما
األوروي، فض    ال ع      مس    اعي التط    وير املتواص    ل للعالق    ات 
اإلقليمي   ة الرتكي   ة يف اجت   اه املنطق   ة اإلس   المية قب   ل م   ا ع   رف 

 بثورات الربيع العري. 
ت  زام  ان  دالع الث  ورات الش  عبية العربي  ة م  ع  روسرريا..

خروج االحتاد الروس ي م   حقب ة س قوط  حل ف وارس و بع د 
دها "االمرباط  وري" س  وفييتيا، مث حقب  ة س  قوط الش  يوعية ببع  

حتاد الروسي وإمخاد تطلعات حملي ة لالس تقالل إعادة بناء اال
وس  ط آس  يا، وص  وال إىل حقب  ة التطل  ع ملكان  ة دولي  ة متقدم  ة 
جديدة يف نطاق م ا يوص ف ابلع امل املتع دد األقط ا ، وه ذا 
ما تزام  ابملقابل مع تعثر مسار الزعامة االنفرادية األمريكي ة 
لع  امل م  ا بع  د احل  ر  الب  اردة، ال س  يما بع  د حص  اد س  لبيات 
التحرك    ات العس    كرية األمريكي    ة م    ا ب    ني حب    ر الص    ني وحب    ر 

 العر .
مل ت    تمك  يف األلفي    ة امليالدي    ة الثالث    ة م       أورواب..

تكوي  "قطب سياسي/ عسكري" ينه ي حال ة "التص دعات 
قوهت ا املتعددة" يف مس رية االحت اد األوروي، وه ذا رغ م جتدي د 

االقتصادية واملالية بعد األزمة النقدية األوروبية، الت وجدت 
هنايته   ا ابلتواف   ق عل   ى عمل   ة الي   ورو املوح   دة، ونظ   ام تعام   ل 
م     ايل أوروي جدي     د، وانعك     س ذل     ك يف ض     عف القواس     م 
املش  رتكة للجم  ع ب  ني رؤى الق  وى األوروبي  ة الرئيس  ية للتعام  ل 

ربية اجملاورة، ال سيما مع ما صنعته موجة الثورات الشعبية الع
 الت امتدت زمنيا يف سورية أكثر م  سواها.

وميك     تع   داد املزي   د م     ه   ذه احمل   اور بص   دد تع   دد 
منطلقات املسارات االنفرادية اخلارجية املش اركة يف حتالف ات 
التعام   ل م   ع الث   ورة يف س   ورية، ويف مق   دمتها م   ا وص   ل إلي   ه 

ا، وم  ا وص  ل املش  روع الص  هيوأمريكي يف فلس  طني وم  ا حوهل  
إلي    ه "ت    دمري" الع    راق كق    وة إقليمي    ة، وم      قب    ل مص    ر ع    رب 
"أغ  الل كام  ب ديفي  د"، مث م  ا ط  رأ م    تص  د ع عل  ى املس  رية 
اخلليجي    ة، م    ع متابع    ة حتج    يم الق    درات الس    عودية وه    درها 

مقاب  ل تض  خيم خط  ر مش  روع اهليمن  ة اإلي  راين.. ه  ذا انهي  ك 
س   ها، عم   ا ي   رتبط مباش   رة بض   عف نس   يج الق   وى الس   ورية نف

ا عل   ى خلفي   ة م   ا أف   رزه ترس   يخ اس   تبداد قمع   ي فاس   د داخليً   
ا ع   رب إهن   اء ال   دور الس   ابق للنظ   ام يف لع   دة عق   ود، وخارجيً   

 لبنان اجملاور.
تحالف    ات وش    به الرض    ية ال    ت حترك     ت عليه    ا األإن 

تحالف  ات تش  كل ت أثن  اء الث  ورة الش  عبية أوج  دت بيئ  ة حت  تم ال
 ختصار:تقلب التحالفات، وكان م  انعكاساهتا اب

بغ        ض النظ        ر ع           عوام        ل القص        ور ال         ذايت  -أ
واألخط   اء.. وك   ذلك بغ   ض النظ   ر ع     "املط   امع" التقليدي   ة 
األجنبي ة للهيمن  ة، مل جت  د الث  ورة الش عبية يف س  ورية م    ميك    

ا كحليف دويل أو إقليم ي دائ م، االعتماد عليه حىت مصلحيً 
ني   ة ا، ك   ذلك مل تتح   رك الق   وى الوطرمب   ا ابس   تثناء تركي   ا جزئيً   

السورية وسواها، بعد أن فاجأهتا الثورات الشعبية العربية، يف 
لت    دعم ق    وى  -انهي    ك ع      حت    الف-اجت    اه تنس    يق مج    اعي 

 التغيري الثورية العربية بعضها بعضا.
مل تت     وافر للق     وى اإلقليمي      ة والدولي     ة املعادي      ة  -ب

للث ورة عوام  ل فاعل ة جتتم  ع عليه ا دون تقل  ب حتالفاهت ا، رغ  م 
( من ع ٠ميث ل قامس ا مش رتكا فيم ا بينه ا، وه و )هدف م زدوج 

حت  رر اإلرادة الش  عبية حت  ررا يب  دل م  وازي  لعب  ة اهليمن  ة والتبعي  ة 
( ترسيخ دعائم وضع ب ديل يف س ورية ي تالءم ٦يف املنطقة و)

 مع معطيات املنظومة اإلقليمية والدولية القائمة.
مل يتح   رر تش   كيل التحالف   ات م     ارتب   اط ك   ل  -ج

اتي   ة خاص   ة ب   ه وابللحظ   ة اآلني   ة لتموض   عه ط   رف بعوام   ل ذ
( تركي      ا ب     ني االس      تمرارية ٠ا، ويس     ري ذل      ك عل     ى: )دوليً     

، ( إي  ران ب  ني قي  ود االتف  اق الن  ووي وختفيفه  ا٦)، واالنق  ال 
( ال  والايت ٤)، ( روس  يا ب  ني أوكراني  ا والعالق  ات ابلغ  ر ٣)

( ٥)، املتح    دة األمريكي     ة ب     ني عه    دي  رائس     يني متناقض     ني
وروي ب   ني أزمات   ه الداخلي   ة، ومنه   ا ص   عود اليم   ني االحت   اد األ

( دول اخلل    يج ٢)، املتط    رف ونكس    ة االنس    حا  الربيط    اين
( بل    دان ١)، العربي    ة ب    ني ج    والت ص    راع األدوار اإلقليمي    ة

 الربيع العري على إيقاع نكسات املسارات الثورية.
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ليس مفعول هذه العوامل الذاتية عند كل طرف أقل 
سبا  الذاتية يف مسار الثورة يف س ورية، شأان م  مفعول األ

فك  ان ال ب  د أن تتقل  ب التحالف  ات اآلني  ة، إذا ص  ح وص  فها 
التالقرررري ابلتحالف   ات، والواق    ع أهن    ا كان     ت دوم    ا أق    ر  إىل 

 .املؤقت على أهداف مرحلية متبدلة ومتطورة ابستمرار
 

 من حماور مسرية "التحالفات" اخلارجية -اثنيا
ور احل   ديث أو ح   ول س   يان ح   ول أي "حت   الف" ي   د

أي مرحل  ة م    املراح  ل الزمني   ة ملس  ار الث  ورة يف س  ورية، ف   إن 
معظ   م م   ا انعق   د وينعق   د م     "حتالف   ات" يلتق   ي عن   د حم   اور 
مش    رتكة، تس    هم يف استش    راف حص    يلة املمارس    ات املتقلب    ة 

 الصادرة ع  تلك التحالفات، وم  تلك احملاور كأمثلة:
 ة من "التحالفات" احملور األول: حمدودية استفادة الثور 

نتج  اوز م  ا ك  ان م    حترك  ات حت   ت عن  اوي  أص  دقاء 
سورية وأصدقاء الشعب الس وري وم ا ش ابه ذل ك، ونتس اءل 

ونع  ود إىل م  ا  ،عم   ا حص  ل ت علي  ه الث  ورة م    "التحالف  ات"
 م:٦١٠٢رسم توجهاهتا قبل 

( أول م      ا نش      أ م        "تفامه      ات" أو م      ا أص      بح ٠)
-لتف   اهم األمريك   ي"إط   ارا" مل   ا ت   اله م     سياس   ات، ه   و "ا

م عل      ى خلفي       ة اإلع      داد ملسلس       ل ٦١٠٦الروس      ي" س       نة 
لق     اءات جني     ف، والواق     ع أن     ه بق     ي س     اري املفع     ول ط     وال 
السنوات التالية، وق د وض ع ح دودا مل ا س واه، وه و م ا جع ل 
تعام   ل الط   رفني وم     ي   رتبط هبم   ا يف مس   ار الث   ورة يف س   ورية 

مواجه   ة تع  امال يتح  رك ب  ني جتن  ب التص  عيد أو االن  زالق يف 
مباش  رة، وب   ني تواف  ق ض   مين أو عمل  ي واقع   ي عل  ى أس   لو  
احلر  الباردة القدمي القتسام مناطق النفوذ إما توافقا ثنائي ا، 
أو ص  راعا ولك    بص  يغة احل  رو  ابلنياب  ة، وإن مل مين  ع ذل  ك 
م  التدخل الروسي املباشر لعدم وجود قوة تعتمد "ابلنيابة" 

مواجه     ة مباش     رة م     ع عليه     ا، ولالطمئن     ان إىل ع     دم توق     ع 
 الطرف األمريكي.

م ك     ان م       ش     واهد ٦١٠٢يف ف     رتة م     ا بع     د س     نة 
املعادل  ة الثنائي  ة تعام  ل الط  رفني م  ع رس  م ح  دود "النف  وذ" يف 

منطق   ة ح   وض الف   رات الزراعي   ة والنفطي   ة، ويف املنطق   ة ذات 
 األمهية املتميزة اسرتاتيجيا يف جنو  سورية وجنوهبا الشرقي. 

م ع      ٦١٠٤آ / أغس    طس ( أعل      رمسي    ا يف ٦)
تش    كيل التح    الف "ال    دويل" )أو األمريك    ي مبنظ    ور ص    ناعة 
الق رار وتنفي  ذه(.. وك ان ه  ذا التح الف مؤش  را تطبيقي ا لبداي  ة 
تراجع أمريكا وحلفائها ع  وعود "رمسية" سابقة بدعم الثورة 
ع   رب دع   م "الفص   ائل" إلس   قاط النظ   ام األس   دي، والتح   ول 

ف "داع    ش" فحس    ب، ب    دال م      ذل    ك إىل أتكي    د اس    تهدا
 وهذا ما بقي احلال عليه رمسيا م  بعد. 

ولك      .. تب     ني م       نش     ر القواع     د العس     كرية عل     ى 
األرض، وم  توجيه ضرابت حمدودة لقوات النظام األس دي 
إذا جتاوز "خطوطا محراء" معينة، وجود أهداف ذاتية ل ذلك 
التح      الف، وأهن      ا أه      داف أمريكي      ة وإس      رائيلية يف الدرج      ة 

 نية واقتصادية و"جيوسياسية" م  حيث املضمون.األوىل، أم
ال أييت ما س بق جبدي د أو اس تنتاج مف اجئ يف إط ار 
احل    ديث ع      أغ    راض ق    وى أجنبي    ة، أمريكي    ة أو روس    ية أو 
إسرائيلية ختصيصا، ولك  أييت ذكره هنا للتأكي د أن الص يغة 
امل   ذكورة تنطب   ق ب   درجات متفاوت   ة عل   ى مجي   ع م   ا نش   أ م     

حتالف ات يف مس ار س نوات الث ورة، مبش اركة حتالفات أو ش به 
قوى إقليمية أيضا، وهذا م  قبل املتغريات ذات التأثري على 
التحالفات، مبا فيها عامل االنتخاابت األمريكية الذي كثريا 
ما تصدر التحليالت والتنبؤات بصدد أي تب دل سياس ي أو 
أم  ين عل  ى املس  توى الع  املي. ول  ئ  حتقق   ت رغ  م ذل  ك فوائ  د 

ة م    ا لص    احل الث    ورة الش    عبية يف س    ورية، فه    ي تتحق    ق  جزئي    
 كنتائج جانبية أو تداعيات "غري مقصودة" فحسب.

ا مل تكرن الثرورة وتطرورات مسرارها عنصررً احلص يلة: 
ا لعقرررررد التحالفرررررات "حرررررول سرررررورية" ولسياسررررراهتا أساسررررريً 

وممارسرررراهتا، برررررل كررررران املنطلرررررق لررررذلك مرررررن البدايرررررة هرررررو 
م فرض نفسه، وهرو تعامرل "التعامل" مع الثورة كواقع قائ

مبعيرررررار حتقيرررررق -أبغرررررراض ذاتيرررررة وبنترررررائ  جانبيرررررة، هررررري 
مصدر ضرر كبرري هبرا، وإن  -األهداف الشعبية يف سورية

 .أفادهتا أحياان فبحدود ضيقة للغاية
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 احملور الثاين: تناقضات بني املتحالفني
ال خيف  ى أن مفع  ول التح  الف يت  أثر حبج  م م  ا يوج  د 

كني في    ه، وه    ذا م    ا يس    ري عل    ى م      تناقض    ات ب    ني املش    ار 
"التحالف         ات" ذات العالق         ة ابلث         ورة يف س         ورية، ومنه         ا 
تناقض     ات جذري     ة ابقي     ة يف املس     تقبل املنظ     ور، إض     افة إىل 
تناقض  ات آني  ة، ي  تم جتاوزه  ا أثن  اء التحالف  ات، ف  إن اخت  ذت 
األحداث مسارا غري متوقع م  جانب أح د األط راف ميك   

ه ذا م ا  .ا أو إجي اابً عين س لبً أن يتبدل تعامله مع التحالف امل
يسري على القوى الدولية عموما، ويسري أيضا على القوى 
اإلقليمية بصورة سامه ت الثورات الشعبية ال س يما يف س ورية 

 يف الكشف عنه استعراضيا يف غالب األحيان.
 من ذلك كأمثلة:

التناقض اجلذري بني أط راف خليجي ة بزعام ة  -أوال
هو تناقض قائم م  قبل الثورة اإليراني ة سعودية وبني إيران، ف

م، وق    د كش    ف التعام    ل م    ع الث    ورة يف س    ورية ٠٤١٤ع    ام 
ا م  إمكانية جتاوزه عل ى )واليم .. وسوامها( أنه أعمق جتذرً 

امل  دى القري  ب واملتوس  ط أبي ص  يغة م    ص  يغ التف  اهم عل  ى 
"رؤي   ة وس   طية" فض   ال ع     اس   تحالة التح   الف وف   ق مع   ايري 

ب  ل س  اهم ه  ذا التن  اقض إىل ح  د كب  ري يف  املص  احل املش  رتكة،
انسياق األطراف املذكورة إىل سياسات وحتالفات تص ب يف 

ا" مبختل   ف املص  لحة الص  هيونية، أي "الع   دو املش  رتك إقليميً  
 ا.املقاييس املنطقية املعتربة سياسيًّ 

التناقض اجلزئي )على الزعام ة اإلقليمي ة( ب ني  -اثنيا
ومش     اركة مص     رية من     ذ  أط     راف خليجي     ة بزعام     ة س     عودية )

كام  ب ديفي  د( وب  ني الدول  ة الرتكي  ة اجلدي  دة يف عه  د ح  ز  
العدال     ة والتنمي     ة، ومل مين     ع ذل     ك م       "حم     اوالت" التف     اهم 
والتقار  على صعيد التعام ل م ع الث ورة يف س ورية، ال س يما 
يف مواجه   ة ال   دور اإلي   راين لتق   ويض الث   ورة، ولك     مل ت   نجح 

دها ض   عيفا بع   د م   ا مس   ي احمل   اوالت، وأص   بح احتم   ال جتدي   
األزم  ة اخلليجي  ة، وال  دور األمريك  ي فيه  ا م  ع ربطه  ا مبس  اعي 

 تصفية قضية فلسطني.
التناقض اجلزئي )على الزعام ة اإلقليمي ة( ب ني  -اثلثا

تركي  ا وإي  ران، مل مين  ع م    املش  اركة فيم  ا يش  به التح  الف عل  ى 

س   هم يف ذل   ك أاحمل   ور الروس   ي حت    ت عن   وان "آس   تاان"، وق   د 
ص    احل مادي    ة حيوي    ة وابلغ    ة األمهي    ة للط    رفني عل    ى وج    ود م

الص   عيد االقتص   ادي وعل   ى ص   عيد متوض   عهما عل   ى خارط   ة 
املنظ     ور الع     املي للمنطق     ة، وك     ذلك وج     ود مص     احل "أمني     ة 

ا. ولك    ه  ذا سياس  ية" يف التعام  ل م  ع قض  ية األك  راد إقليميً  
"التح   الف الثالث   ي"، أض   عف م     ض   مان اس   تمراريته، وإن 

س ة األمريكي ة إىل التص عيد م ع إي ران، دورا لعب ت عودة السيا
"غ     ري مقص     ود" يف تعزي     زه، ه     ذا م     ع ع     دم إغف     ال حج     م 

، للحيلول    ة دون اس    تمرار ا وإجي    اابً املس    اعي األمريكي    ة، س    لبً 
 تركيا على هذا الطريق.

إن هشاشة التحالفات انمجة عن تناقض احلصيلة: 
 أغرراض املتحرالفني، وهرذا مميررا يلغري وجرود حتالفرات فعليررة
ومسرتدامة ابملعررال االصرطالحي للكلمررة، والشرواهد علررى 
ذلررك قائمررة ومررن أبرزهررا للعيرران مررا يرردور مررن مسرراومات 
أمريكيررة مررع تركيررا علررى حسرراب التحررالف األمريكرري مررع 

ومرررن الشرررواهد أيضرررا  ،األكرررراد )أو فريرررق مرررن األكرررراد(
تكررررررار التفالرررررات الروسرررررية اإلسررررررائيلية علرررررى حسررررراب 

، وكرررذلك علرررى حسررراب عرررودة احلليرررف اإليرررراين ملوسررركو
التررروتر بشررردة للعالقرررات الرتكيرررة اإلسررررائيلية املوروثرررة مرررن 

عن اهنيار حماوالت التحالف أو  عقود ماضية، هذا فضالً 
عرررررن بررررروادر تفررررراهم  التعررررراون الرتكيرررررة اخلليجيرررررة، فضرررررالً 

روسرري ال يقررف عنررد مرا يتعلررق ابلثررورة يف سررورية -أمريكري
 فقط.

 دم العمل املضاد للثوراتاحملور الثالث: أرضية جديدة خت
ميك  التمييز بوضوح بني مرحلتني يف مواقف ال دول 

 اإلقليمية والعاملية م  الثورات الشعبية العربية:
امتص       اص ص       دمة املفاج       أة إزاء  املرحلرررررررة األوىل:

ص  عود ق  وة الث  ورات الش  عبية عل  ى غ  ري انتظ  ار، وأول م  ا ع  رب 
لفرنس    ية عن    ه املوق    ف املتس    رع م      جان    ب وزي    رة اخلارجي    ة ا

 آنذاك م  انطالق الثورة يف تونس.
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علني  ة التح  رك املض  اد للث  ورات بع  د  املرحلررة الثانيررة:
ا خلف صيغ متعددة لوعوٍد كان حمورها دعم حق تواريه مؤقتً 

 التحرر م  االستبداد. 
إمن   ا تفاوت    ت يف بل   دان م   ا مس   ي الربي   ع الع   ري الف   رتة 

نتق ال م   الزمنية لوق وع أح داث تص لح ك ذرائع م   أج ل اال
مرحل   ة التوري   ة إىل مرحل   ة العلني   ة، فكان    ت ه   ي األط   ول يف 

، ٦١٠٢سورية ابملقارنة مع سواها، وق د كان  ت البداي ة س نة 
 م.٦١٠٢ها سنة وبلغ ت العلنية أوجَ 

يف هذا اإلط ار ك ان تط ور ممارس ات التحالف ات وم ا 
يش  اهبها ي   زداد س   وءا مبنظ   ور الث  ورة وأه   دافها، وه   و م   ا اخت   ذ 

 زات حمليا وإقليما ودوليا:ثالثة مرتك
م وص ل ٦١٠٢مع هناية على الصعيد احمللي:  -0

استنزاف الطاقة الثورية الشعبية يف سورية إىل أقصى مداه يف 
 عدة اجتاهات، يف مقدمتها: 

( وصول حجم املأساة اإلنسانية إىل أشد درجاته ٠)
قس   وة، وم      رم    وزه تش   ريد املالي    ني، وق    د بل   غ حجم    ا غ    ري 

م، ٦١٠٥اه ال     دول األوروبي     ة خ     الل س     نة مس     بوق يف اجت     
وت    زام  ذل    ك م    ع "اس    تعراض" العج    ز ال    دويل، احلقيق    ي أو 
ا املزعوم، ع  التعامل الواجب م ع م ا ي تم الكش ف عن ه رمسيً 

م    ج  رائم ك  ربى ع  الوة عل  ى التش  ريد، كم  ا ك  ان بش  أن قت  ل 
األلوف حت ت التعذيب، واستخدام األسلحة احملرمة والفتاك ة 

 ا.رمة دوليً وإن مل تك  حم
( إغ  راق الوج  ه الش  عيب للح  دث الث  وري وأهداف  ه ٦)

املش  روعة يف مس  اوا مش  اهد النزاع  ات الفص  ائلية )ال س  يما 
وابلت   ايل تغيي   ب البوص   لة  ؛يف ري   ف حل   ب وغوط   ة دمش   ق(

ا، رغم حجم ا وسياسيً الشعبية نفسها ع  مسار الثورة ميدانيً 
 التضحيات الشعبية الكبري يف مسار الثورة.

ص        ول ض        غوط جه        ات التموي        ل وال        دعم ( و ٣)
للفص   ائل املس   لحة إىل أقص   ى غاايهت   ا، بع   د أن اس   تحوذت 
ع     رب الس     نوات الس     ابقة عل     ى مف     اتيح املتطلب     ات املعيش     ية 
لعائالت املسلحني واحلاض نة الش عبية، ومل تق ف عن د ح دود 

 السيطرة على مفاتيح نوعية التسليح وأتمني الذخائر.

ري األص لي بش أن ( تشويه مس ارات احل دث الث و ٤)
حتري     ر اإلرادة الش     عبية يف مس     ارات التعام     ل م     ع ممارس     ات 
إرهابي  ة دخيل  ة وطارئ  ة انتحل   ت اس  م الث  ورة أو اس  م اإلس  الم 

ا، ه       ذا بغ       ض النظ       ر ع         حج       م القس       ط ال       دويل تزوي       رً 
واإلقليم ي، االس تخبارايت وغ ريه، يف ص ناعة ه ذه الظ  اهرة أو 

ا ث   وري، عموًم   ا عل   ى املش   هد الا طاغيً   دعمه   ا لتص   بح خط   رً 
 وليس يف سورية فقط. 

م      ع هناي      ة س      نة علررررررى الصررررررعيد اإلقليمرررررري:  -8
م هتيأت أيضا املعطيات اإلقليمية األساسية لالنتقال ٦١٠٢

م       مرحل     ة إىل أخ     رى يف التعام     ل م     ع الث     ورة الش     عبية يف 
 سورية، وم  ذلك:

( الوص  ول إىل اهل  دف األول م    التح  رك املض  اد ٠)
خرى الت عرف ت ببلدان الربيع العري، للثورات يف البلدان األ

فبعد إطالة أمد نزيف الطاقة الشعبية املتفجرة واستنزافها، ال 
سيما يف مصر واليم  بعد تونس وليبيا، بدأت تظهر للعيان 
املع      امل الك       ربى لالحن      راف ابملس       ار السياس      ي والعس       كري 
إقليمي  ا، بعي  دا ع    حتقي  ق أه  داف ثوري  ة مش  روعة، جنب  ا إىل 

الرتكيز على مرحلة جديدة يف جهود تصفية قضية  جنب مع
 فلسطني احملورية.

( حماول   ة االنق   ال  العس   كري يف تركي   ا، وابلت   ايل ٦)
ظه   ور حج   م م   ا يب   ذل لتحج   يم ال   دور املتمي   ز لرتكي   ا، وق   د 
ظهرت معامل ما ميك  أن ينبين عليه مستقبل حضاري وليس 

فق  ط،  اا وإقليميً  عل  ى الص  عيد االقتص  ادي والسياس  ي داخليً  
وه  ذا م  ا قوب  ل مبض  اعفة جه  ود العم  ل للح  د  م    أتث  ري تركي  ا 

ا، وانطوى على ما يتعلق مبسار الثورة يف سورية اجملاورة إقليميً 
 ختصيصا.
ا أيض   ا م   ا ارت   بط ( م     املعطي   ات املتغ   رية إقليميً   ٣)

إبي  ران، فتحركاهت  ا ض  د الث  ورات الش  عبية، ال س  يما يف س  ورية 
راق م      قب    ل( مل تك      جت    د وال   يم  )وك    ذلك يف س    احة الع    

ا وم  ذلك الدعم عوائق "غربية"، بل وجدت التسهيل واقعيً 
امل  ايل غ  ري املباش  ر ع  رب بن  ود "االتف  اق الن  ووي"، وه  و م  ا ب  دأ 

م بع  د انط  الق الث  ورات الش  عبية ٦١٠٦ابس  تعداد أمريك  ي )
 بعام( للمشاركة يف املفاوضات حول امللف النووي. 
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م األغ      راض م  أه      ٦١٠٢وق      د حتق      ق ح      ىت س      نة 
ا، ا" م     التحرك   ات اإليراني   ة إقليميً   األساس   ية املطلوب   ة "غربيً   

ا يف نش  ر م ا يوص  ف أمريكي ا ابلفوض  ى وس امه ت إي  ران واقعيً 
اخلالقة يف البلدان العربية، ال سيما مواط  الثورات الشعبية، 
وع              ادت األولوي              ة الغربي              ة، ال س              يما األمريكي              ة أو 

ج       يم ال       دور اإلي       راين الص       هيوأمريكية إىل الرتكي       ز عل       ى حت
ا قب    ل أن يتج    اوز اخلط    وط احلم    راء املتعلق    ة اإلقليم    ي جم    ددً 

ابلتن   افس أو الص   راع ب   ني مش   روع اهليمن   ة اإلي   راين ومش    روع 
اهليمنة اإلسرائيلي.. وال خيفى أن الس احة األوىل هل ذه النقل ة 

 هي الساحة السورية.
ا، وال  ت ال تنفص  ل ( م    املعطي  ات املتغ  رية إقليميً  ٤)

  ال  دور اإلي  راين وع    قض  ية فلس  طني، م  ا ش  هدته منطق  ة ع  
اخلل  يج الحق  ا حت   ت عن  وان األزم  ة م  ع قط  ر أو حص  ار قط  ر، 

ا م    الش  روط  لتق  دمي "دع  م" خليج  ي وه  و م  ا أض  اف مزي  دً 
ا ع      حتقي    ق ه    دف حتري    ر لفص    ائل الث    ورة يف س    ورية، بعي    دً 

 اإلرادة الشعبية.
ع    الوة عل    ى التب    دل  علررررى الصررررعيد الرررردو : -3

كبري يف املعطيات احمللية واإلقليمية مبنظور الثورة الشعبية يف ال
سورية، طرأت على الساحة الدولية تطورات أساسية أعط ت 

م أمهية خاصة يف تبدل التحالفات وما يشاهبها ٦١٠٢سنة 
ا. وم   أه م املعطي ات رمسيا، أو م   خ الل م ا متارس ه مي دانيً 

عناص  ر الت  أثري عل  ى  املتبدل  ة يف الس  احة الدولي  ة وابلت  ايل أه  م
 التحالفات املتعلقة بسورية: 

( انتقال السلطة يف الوالايت املتح دة إىل ترام ب ٠)
يف صناعة القرار األمريكي وإخراجه، والواقع أن ما تغ ري ه و 

 ا:األسلو  وليس جوهر التعامل مع أحداث املنطقة عمومً 
حت    ت عن   وان الفوض   ى اخلالق   ة م   ع إاثرة نزاع   ات  -
مية، وقد استأنف ذلك أوابما وترامب ما بدأ يف قطرية وإقلي

 عهد بوش االب ..
واحل  رو  ابلنياب  ة، وه  و م  ا تراج  ع يف عه  د ب  وش  -

 االب  ليستأنفه أوابما مث تضاعف يف عهد ترامب..
واستخدام األسلحة املوج هة ع  بعد )البداي ة م ع  -

 ..(بوش االب  والذروة يف عهد أوابما

رك  ات أمريكي   ة، وق  د ب   دأ وانت  زاع متوي  ل حمل   ي لتح -
حب ر  الع  راق من ذ عه  د ب  وش األ ، وبل غ درج  ة استعراض  ية 

 يف عهد ترامب..
مجيع ذلك ال يستثين ميادي  التحرك املضاد للثورات 

 الشعبية بطبيعة احلال ال سيما يف سورية.
( الص    عود احل    زي والسياس    ي مل    ا يس    م ى اليم    ني ٦)

، ورب    ط ذل    ك املتط    رف يف أكث    ر م      دول    ة أوروبي    ة رئيس    ية
بصورة مباش رة حبرك ة التش ريد واللج وء الك ربى م   س ورية يف 

م بع د أن اقتص رت أعباؤه ا الك ربى ٦١٠٥اجت اه أورواب س نة 
 م  قبل على الدول اجملاورة، ال سيما تركيا.

-( جتدد أسبا  النزاعات / املنافسات األوروبي ة٣)
لى األمريكية، وما يرتبط بذلك م  حجم التأثري األمريكي ع

مس  ارات أح  داث ميك    أن تعرق  ل املس  رية األوروبي  ة أو تزي  د 
مش   كالت ال   دول األوروبي   ة م   ع ق   وى ذات عالق   ة ابحل   دث 

 الثوري يف سورية، ال سيما روسيا وتركيا وإيران. 
إن م     ا تب     د ل ب     ني مطل     ع الث     ورات ع     ام  احلصررررريلة:

م، وب      ني م      ا وص      ل إلي      ه مس      ار الث      ورة يف س      ورية ٦١٠٠
 يب  د ل التوجه  ات الك  ربى للق  وى م، مل٦١٠٢ختصيص  ا س  نة 

الدولي    ة واإلقليمي    ة، ب    ل ك    ان نقل    ة م      مرحل    ة تنفيذي    ة إىل 
أخ     رى، وم       ذل     ك االنتق     ال م       التموي     ه ب     دعم "ث     ورات 
ش     عبية" إىل اجله     ر مبمارس     ات عس     كرية وسياس     ية إلع     ادة 
أوض  اع ش  بيهة مب  ا ك  ان قب  ل الث  ورات ولك    بص  يغ جدي  دة، 

لدان الربيع العري، وال ي زال وهو ما حتقق أو بدأ حتقيقه يف ب
متعث   را يف س   ورية وإن ب   دأت مق   دمات املرحل   ة األخ   رية من   ه 
ابلظه   ور، فم   ا تب   دل عموم   ا وعل   ى ص   عيد التحالف   ات ب   ني 

م أقر  إىل مواصلة العمل لتحقيق أغراض ٦١٠٢و ٦١٠٢
اثبتة بوسائل أخرى أو حىت إبخراج آخر فحسب، وال أمهية 

أو ك      ان مدروس      ا هن      ا إن حص      ل بع      ض ذل      ك اض      طراراي 
وموجها م  البداية، فاألهم هو احلصيلة على ص عيد متوض ع 

 النفوذ على الساحة السياسية وميدانيا.
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 مناذج من تطور أدوار "التحالفات" اخلارجية -اثلثا
إن احل    ديث ع       "تقل     ب التحالف     ات" يف الس     احة 

ا احل    ديث ع      "تط    ور أدوار" تق    وم هب    ا، الس    ورية ه    و واقعيً    
ئل واألساليب بني مرحلة وأخرى، وال خيتلف فتختلف الوسا

ج    وهر تل    ك األدوار، وأوج    ب بي    ان ذل    ك ط    رح اخللفي    ات 
 أعاله لعدة أسبا ، أمهها:

-اس   تحالة فص   ل م   ا ج   رى وجي   ري يف س    ورية  -٠
وابلتايل استحالة استيعا  ما يتعلق ابلتحالفات يف التعام ل 

ع     رؤي   ة أمش   ل مل   ا ي   رتبط بتل   ك  -ام   ع قض   ية س   ورية حتدي   دً 
 ا.ا ودوليً ا وإقليميً التحالفات حمليً 

انتشار استخدام تعب ري "التحالف ات" يف وص ف  -٦
تش  كيالت سياس  ية وعس  كرية م  ا، دون االعتم  اد عل  ى هن  ج 

ا، م    أج  ل علم  ي لتحدي  د املقص  ود هب  ذا التعب  ري اص  طالحيً 
ا عل         ى تل         ك انتق         اء "منهج         ي" مل         ا ينطب         ق اص         طالحً 
ظ  رف اترخي  ي  "التش  كيالت"، ه  ذا م  ع مالحظ  ة نش  أهتا يف

، ا وم آاًل صنعته ثورات ش عبية وه و اس تثنائي وجدي د، منطلًق 
ف   ال تس   ري علي   ه ابلض   رورة مجي   ع القواع   د املنهجي   ة الس   ارية 
املفع  ول قب  ل وقوع  ه، للبح  ث يف ش  ؤون الث  ورات والتغي  ريات 
الكربى، وقد استنبط ت عرب النظر يف ظروف اترخيية سابقة، 

وق   وع أح   داث تل   ك واس   تقرت ل   دى الب   احثني بع   د انقض   اء 
الظ  روف، أي عن  د ت  وافر إمك  اانت التأم  ل الت  ارخيي العلم  ي 

، مما ال ميك  القول فيها وقد استقرت مآالهتا ونتائجها فعاًل 
 ىل ما شاع وصفه ابلربيع العري. إبه ابلنسبة 

وابلع ودة إىل تعب ري "حت  الف" يكف ي للدالل  ة عل ى م  ا 
ر  س   بق استحض   ار ص   ورة حل   ف مش   ال األطلس   ي من   ذ احل   

العاملية الثانية إىل اليوم أو حلف وارسو سابقا، ليظهر م دى 
ا" عندما نتحدث ع  "حتالف ع ري" يف ما تعنيه كلمة "جمازً 

اليم  وما أصبح علي ه، أو "حت الف إس المي ض د اإلره ا " 
 ع        وه     و ال يق     وم ب     دور عمل      ي يس     تحق ال     ذكر، فض     اًل 

حتالف   ات جزئي   ة أخ   رى مث   ل حت   الف بع   ض دول اخلل   يج م   ع 
بعض الفصائل الثورية يف سورية، فنتجاوز مجيع ذلك لنص ل 
إىل أب     رز م     ا ميك       الوق     وف عن     ده م       حتالف     ات "جم     ازا"، 

 ومبقياس التأثري على مسار األحداث ميدانيا.

ونتجاوز ابتداء ما نرص ده م   ب ذور تغ ريات جدي دة 
)أبرزه     ا تش     كيلة اجملموع     ة الرابعي     ة: الس     عودية واإلم     ارات 

وابلت ايل تط  ور التعام ل م ع قض ية فلس  طني والبح ري  ومص ر( 
احملوري     ة وأتث     ري ذل     ك املتب     ادل م     ع قض     ية س     ورية، ومل يع     د 

ا وص   ف ه   ذه التغ   ريات ابجلذري   ة، ف   الواقع أهن   ا نتيج   ة مناس  بً 
تلقائي     ة إلرث اترخي     ي ب     دأ يف كام     ب ديفي     د، عل     ى حم     ور 
التعام   ل م   ع املش   روع الص   هيوأمريكي، إمن   ا أتيت اإلش   ارة هل   ا 

م  ا ينتظ  ر م    أتث  ري عل  ى قض  ية س  ورية ال س  يما عل  ى خلفي  ة 
 على حدودها اجلنوبية.

 وخنلص إىل تعداد:
 التحالف الدويل ضد داعش بزعامته األمريكية. -٠
حت    الف فري    ق م      أك    راد س    ورية م    ع واش    نطون  -٦

 وطرحه كتفرع ع  التحالف الدويل.
التح       الف الثالث       ي ال       واقعي م         وراء النظ       ام  -٣
 األسدي.
مس     ار آس     تاان / سوتش     ي الثالث     ي  حت     الف أو -٤

 بزعامته الروسية. 
وتغين الفقرات السابقة حول اخللفيات ع  التفصيل 

م ٦١٠٢يف الفقرات املوجزة التالية حول م ا تب دل بع د س نة 
أو م   ا وص    ل ت إلي    ه التحالف    ات األربع    ة امل    ذكورة آنف    ا، م    ع 

 حصر ذلك يف نطاق قضية سورية.
متررررررره التحررررررالف الرررررردو  ضرررررررد داعرررررر  بزعا -١
 األمريكية

املفروض أنه أد ى املهمة الرمسية املعلنة لتشكيله وهو 
داع     ش، ولك       اس     تمرار وج     وده ومتابع     ة ممارس     اته، مش     ال 
ش   رقي س   ورية وارتب   اط ذل   ك ابل   دور األمريك   ي يف اجلن   و ، 
يؤكد ما تقول به التحل يالت عموم ا أن داع ش مهم ا كان  ت 

دها حقيقة نشأهتا ق د اس تخدم ت أو اس تخدم ت احل ر  ض 
ذريع ة لتحقي  ق أه داف ه  ي م ا يعم  ل التح الف ال  دويل عل  ى 
حص    اده يف الوق     ت احلاض    ر، يف إط    ار م    ا يوص    ف بتقاس    م 

 النفوذ.
وم   ع ت   رجيح الق   ول أبن الس   يطرة عل   ى أه   م م   واط  
ا الثروة النفطية واملائية وابلت ايل الزراعي ة يف س ورية ل يس "ه دفً 
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 ورق     ة ا"، تص     بح تل     ك املن     اطق أق     ر  إىل أمريكيً     اقتص     ادايً 
ضغوط ومساومات، لعل أهم عناصرها هو مستقبل جن و  
س    ورية، أي املنطق    ة احملاذي    ة ملرتفع    ات اجل    والن احملتل    ة من    ذ 

ا حيث يراد استعادة التواصل بني م، وما جياورها شرقً ٠٤٢١
"النظ     ام" ال     ذي يس     تقر يف دمش     ق وب     ني اململك     ة األردني     ة 

 .اهلامشية وابلتايل شبه اجلزيرة العربية جنوابً 
م ومن ٨١١٢إن الدور املرجح اهذا التحالف يف 

هررررررو دور انتررررررزاع املزيررررررد مررررررن املواقررررررع السياسررررررية  ،بعررررررد
والعسررركرية علرررى حسررراب وحررردة األراضررري السرررورية، ال 
سرريما يف اجلنرروب، مررع مررا يشررمل حتجرريم الوجررود اإليررراين 

 والتمكني للمشروع الصهيوأمريكي أكثر مما مضى.
مرع واشرنطون  حتالف فريرق مرن أكرراد سرورية -٨

 وطرحه كتفرع عن التحالف الدو 
األوضح م  والدليل لعل هذا التحالف هو النموذج 

س  واه عل  ى إخف  اق حتقي  ق أهداف  ه، ال  ت كان   ت ص  ياغتها يف 
ا وبعد عهد أوابما ومل يبدأ ترامب يف التخلي عنها إال تدرجييً 

 ا على هذا الصعيد.ا حامسً أن لعب ت تركيا دورً 
التح  الف ك  ان أتم  ني احل  ر   ص  حيح أن عن  وان ه  ذا

عند  الربية ضد داعش، ولك  ال يصمد ذلك التعليل طويالً 
النظ  ر يف خارط  ة الق   وى الثوري  ة واإلقليمي   ة، وقابلي  ة تش   كيل 
حتالف بري أقر  إىل حتقيق اهلدف املذكور لوال الرتكيز على 
توظيف قضية األك راد وابلت ايل اختي ار فري ق م نهم ليك ون يف 

 ا". يذ املهمة املطلوبة "رمسيً الصدارة يف تنف
املرجح وجود أهداف أخرى هلذا التحالف، تتناقض 
مباش    رة م    ع أه    داف الث    ورة يف س    ورية، مب    ا يف ذل    ك رف    ض 

 اإلرها  والتطرف.. وهذا ما تعززه: 
ا عل     ى املمارس     ات الفعلي     ة عل     ى األرض جغرافيًّ      -

حس    ا  الق    رى ذات الغالبي    ة العربي    ة يف الش    مال الس    وري، 
قي  ق أه  داف سياس  ية/جغرافية كردي  ة )بغ  ض النظ  ر بغ  رض حت

هن     ا ع       تقوميه     ا وتق     ومي مش     روعيتها أو مش     روعية وس     ائل 
 حتقيقها(.

عن      د رب      ط ذل      ك ابلتعام      ل الغ      ري م      ع "تركي      ا  -
الناهض   ة" ميك     ت   رجيح أن اهل   دف م     ه   ذا التح   الف م     

 البداية كان "قضية تركيا" أكثر م  "قضية سورية". 
ذل      ك ابلتق      ار  م      ع إي      ران إن ال      رد الرتك      ي عل      ى 

وروس       يا، والتنس       يق معهم       ا يف الس       احة الس       ورية، وازدايد 
مظ اهر رف  ض االرتب اط املطل  ق ابلسياس ات الغربي  ة، أد ى إىل 
ب     دء الرتاج     ع يف اعتم     اد واش     نطون عل     ى ه     ذا التح     الف، 

ا ع  "الفريق" املعتمد عليه م  األكراد، وهو والتخلي تدرجييً 
ه يف املواجهة الربية مع داعش،  ما عجل به غيا  احلاجة إلي

كم  ا عج  ل ب  ه أيض  ا اخلط  أ ال  ذي وق  ع في  ه األك  راد يف مش  ال 
الع     راق ابختي     ار توقي      ت خ     اطئ إىل ح     د كب     ري م       أج     ل 

 االستفتاء على هدف "الدولة الكردية". 
املرررجح هررو غيرراب هررذا التحررالف بشرركله الررراهن 
عن الساحة السورية واإلقليمية، مرع عردم انقطراع خيروط 

اصررررررل األمريكرررررري والغررررررر  مررررررع األكررررررراد وتو يررررررف التو 
"قضرريتهم املشررروعة" لتحقيررق أغرررراض أجنبيررة، كمررا كررران 

 عرب العقود املاضية.
التحرررالف الثالثررري الرررواقعي مرررن وراء النظرررام  -٣
 األسدي

م  ا يوص  ف ابلتح  الف هن  ا أص  بح بع  د س  نوات م    
نش أته تطبيق ا ص ارخا الح  تالل أجن يب روس ي إي راين م  زدوج، 

ظام قائم يف دمشق أو يقوم عرب املساومات ابسم حيو ل أي ن
مفاوض      ات سياس      ية، إىل أداة تنفيذي      ة يف الدرج      ة األوىل، 
بينم   ا مت   ارس الق   وات األجنبي   ة ض   د "الس   كان" أو الش   عب 

 عموما أشد ما متارسه قوات أي احتالل أجنيب تقليدي.
وقد كان ت مراحل تشكيل هذا التحالف م  البداية 

تابع   ة عل   ى عج   ز النظ   ام احملل   ي ع     حص   يلة ردود أفع   ال مت
اسرتجاع س يطرته عل ى س ورية وترحن ه يف اجت اه الس قوط أكث ر 

ا إىل جن  ب م  ع ع  دم رغب  ة الق  وى "الص  ديقة" م    م  رة، جنبً  
للث  ورة أن تبل  غ ه  دفها احمل  وري األول إبس  قاط النظ  ام. بتعب  ري 

سهم ت يف التمكني للتحالف الثالثي أإن هذه القوى  :آخر
 لقمع الثورة بقوة السالح. م  ممارسة دوره
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الروس  ي يف جني  ف -هن  ا نع  ود إىل التف  اهم األمريك  ي
إذ ب    دأ مفعول    ه ابلظه    ور بع    د احنس    ار  ؛م٦١٠٦م      س    نة 

س     يطرة الفص     ائل بغ     ض النظ     ر ع       مس     مياهتا إىل ح     دود 
تواجدها يف الشمال الغري ويف اجلن و  م   س ورية، ومل يع د 

ل   ة حس   م الوض   ع ا انتق   ال التواص   ل الثن   ائي إىل مرحمس   تبعدً 
ا يف س  ورية، بع  د تثبي   ت من  اطق النف  وذ، م  ع إض  عاف سياس  يً 

الوج     ود اإلي     راين دون تغييب     ه الكام     ل، وم     ع تعزي     ز اهليمن     ة 
اإلسرائيلية دون وجودها املباشر، ومع مواصلة االعتماد على 
بقااي النظام احمللي حت ت سيطرة األسد إىل أن يتم إجياد بديل 

روس   ي األمريك   ي، وه   و م   ا تع   ززه مالئ   م ابملنظ   ور ال   دويل، ال
مؤش   رات عدي   دة للتق   ار  يف الش   أن الس   وري وغ   ريه، رغ    م 
اس  تعراض مظ  اهر املواجه  ة العدائي  ة، وق  د يك  ون تق  اراب عل  ى 

 حسا  اجملموعة األوروبية.
إيرانية إىل جان ب -إن احلديث ع  تناقضات روسية
ا، ال يعك    س ا وب    رً تكام    ل أش    كال التع    اون العس    كري ج    وً 

ق    ات الروس    ية اإليراني    ة ال    ت مل تص    ل يوم    ا إىل حقيق    ة العال
مس  توى التح  الف، وه  ذا م  ا يس  ري عل  ى س  ورية، ولكنه  ا مل 
تص   ل أيض   ا إىل مس   توى الع   داء املفت   وح، حلاج   ة روس   يا إىل 

إي   ران إىل ال   دعم اخل   ارجي يف  ةا، وحاج   الورق   ة اإليراني   ة دوليً   
 ا.التعامل مع السياسات األمريكية ختصيصً 

دور هررررذا التحررررالف الثالثرررري،  املرررررجح أن ينتهرررري
ا كمرررررا بررررردأ، وقرررررد األسررررردي، مرحليًررررر–اإليرررررراين–الروسررررري

يسررتغرذ ذلررك سررنوات، يزيررد مررن طواهررا اسررتمرار العجررز 
عن إجياد بديل عن النظام األسردي يف سرورية، وصتصررها 
الرتمكن مرن ذلرك أو مررن عرودة احليراة إىل الثرورة الشررعبية 

ا بعررررررد بعررررررد أن أضررررررعفها يف السررررررنوات املاضررررررية السرررررريم
م، تضخم االجتاهات الفصائلية داخليا، والتفرقرة ٨١١٢

 السياسية والنخبوية خارجيا.
حترررررالف أو مسرررررار يستاان/سوتشررررري الثالثررررري  -٤

 بزعامته الروسية
نش    أ ه    ذا املس    ار بع    د الت    دخل العس    كري الروس    ي 
املباش     ر لقم     ع الث     ورة يف س     ورية، وجن     دة الط     رفني األس     دي 

وسيا وإيران وتركيا نتيجة تالقي ا مجع ر واإليراين، فكان مسارً 

"الض       رورات رغ       م احملظ       ورات" إذا ص       ح التعب       ري، دون أن 
الروس   ي -ا اس  تمرار هيمن   ة االتف  اق األمريك  ييتج  اوز عموًم  

م يف رس م اخلط وط العام ة للتعام ل ٦١٠٦املتحكم منذ سنة 
 الدويل مع قضية سورية.

م مل يع      د يوج      د جم      ال للش      ك يف أن ٦١٠٢س      نة 
ال س   يما الغربي   ة، ل     تنتق   ل م     مس   توى  ال   دول الص   ديقة،

الوع   ود والتص   رحيات الكالمي   ة إىل مس   توى ال   دعم الفعل   ي، 
ينط    وي عل    ى التخل    ي الفعل    ي ع      مب    ا ا،  وسياس    يً عس    كرايً 

ا ابملقاب  ل ك  ان واض  حً  "نظ  ام األس  د" لص  احل الث  ورة الش  عبية.
أن حج   م ال   دعم ابمل   ال والس   الح، مباش   رة أو ع   رب القن   وات 

ا، وأص  بح م     وس   ائل احليلول   ة دون مدروًس    اإلقليمي  ة، ك   ان
 حدوث هذا التغيري.

عل  ى ه  ذه اخللفي  ة كان   ت والدة مس  ار آس  تاان أق  ر  
ا، متليه الضرورة على  وسياسيً إىل ملء الفراغ امليداين عسكرايً 

ا عل     ى اس     تمرار النف     وذ امل     رتاكم من     ذ روس     يا وإي     ران حرًص     
ا بع د م يف سورية، ومتليه الضرورة على تركي ٠٤١٤و ٠٤١١

ا بص   ورة مباش   رة، مث   ل ث   ورات أن أص   بح ت مس   تهدفة غربيً   
 "الربيع العري" الت دعمتها رمسيا وعلى أرض الواقع.

ابملقاب  ل كان   ت إي  ران ع  رب أوض  اع امليليش  يات التابع  ة 
هل     ا يف س     ورية، مض     طرة إىل القب     ول ابحملظ     ور ل     يس بش     أن 
الس    يطرة اجلوي    ة الروس    ية وخطره    ا املس    تقبلي عل    ى الوج    ود 

يراين يف سورية فحس ب، ب ل ك ذلك عل ى مس توى القب ول اإل
ابلش    راكة الرتكي    ة يف الش    مال الس    وري، رغ    م م    ا يق    ال ع      
املنافس  ة اإلقليمي  ة الش  ديدة ب  ني التوجه  ات اإليراني  ة القدمي  ة 

 اجلديدة، والتوجهات الرتكية احلديثة.
م أمك     حتقي   ق الغ   رض املطل   و  ٦١٠٢ح   ىت س   نة 

رت له تسمية "مناطق خف ض م  هذا التحالف عرب ما ابتك
التص   عيد"، للس   يطرة امليداني   ة التدرجيي   ة عل   ى أحن   اء س    ورية، 
ابستثناء ما بقي وراء اخلطوط احلمراء األمريكية، يف الشمال 

 الشرقي ويف اجلنو .
ا اضمحل يف مبنظور ااهيمنة الصهيوأمريكية إقليميً 

نطرراذ قضررية سررورية اخلطررر املسررتقبلي احملتمررل أو املرررجح 
قيق هدف الثورة عرب الفصائل الثورية مع حاضرنتها من حت
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الشرررعبية، وكررران ذلرررك يف مقدمرررة نترررائ  املسرررار الروسررري 
 ميدانيا ابسم "مسار يستاان".

ا منذ ا وأمريكيً هذا ما يفسر التحرك املكثف إسرائيليً 
م لتحقي     ق ه     دفني: حتج     يم الوج     ود اإلي     راين ٦١٠٢بداي     ة 

رية، والتف اهم مقاب ل ا مب ا يش مل الس احة الس و اإلقليمي جم ددً 
 ذلك مع الطرف الروسي على النفوذ يف سورية.
ا، وال ي   ؤخر مس   ار آس   تاان أش   رف عل   ى هنايت   ه واقعيً   

ذل   ك التح    رك حت    ت عن    وان سوتش   ي أو "احل    ل الدس    توري" 
لتحقي  ق الثم  رة السياس  ية املطلوب  ة ع  رب التح  رك املي  داين، ب  ل 
غة األرجح هو التحول جمددا إىل مسار جنيف، إلعط اء ص ب

املشروعية الدولية ملا ي راد ص نعه م   وض ع جدي د يف س ورية، 
وال ينف  ي ذل  ك أن الورق  ة األص  عب الباقي  ة عل  ى ه  ذا الطري  ق 
هي الورقة الرتكية ومدى ما ميك  أن يتجدد م  توجه شعيب 
يف مس    ار ث    ورات س    ورية وأخواهت    ا، وال    ت مل حتق    ق أه    دافها 

 التغيريية حىت اآلن.
 مراجع:
عيد: إس  رتاتيجية روس  يا يف حس  م من  اطق خف  ض التص   -

املرك ز الع ري تق دير موق ف، ، الصراع السوري عس كرايًّ 
 .1125يوليو  7لألحباث ودراسة السياسات، 

القص        ف اإلس        رائيلي وض        ربة التح        الف الثالث        ي:  -
تق    دير موق    ف،   منعط    ف جدي    د يف األزم    ة الس    ورية،

 .1125أبريل  24مركز اجلزيرة للدراسات، 
ثي      ة عل      ى س      ورية: حس      اابهتا ض      ربة استعراض      ية ثال -

املرك     ز الع     ري لألحب     اث  تق     دير موق     ف،  ،ودوافعه     ا
 .1125أبريل  28ودراسة السياسات، 

، معرك     ة الغوط     ة الش     رقية: دوافعه     ا وعوام     ل الص     مود -
املرك        ز الع        ري لألحب        اث ودراس        ة تق        دير موق        ف، 

 .1125مارس  2السياسات، 
ص احل الرتكية وتض ار  امل -تدهور العالقات األمريكية  -

املرك     ز الع     ري لألحب     اث  تق     دير موق     ف،  ،يف س     ورية
 .1125فرباير  11ودراسة السياسات، 

الع    دوان اإلس    رائيلي األخ    ري عل    ى األراض    ي الس    ورية  -
 تق  دير موق  ف، اإليراني  ة،-وآف  اق املواجه  ة اإلس  رائيلية 

فرباي  ر  25املرك ز الع  ري لألحب  اث ودراس  ة السياس  ات، 
1125. 

يط   ة الس   يطرة يف مش   ال ش   رق خر عب   د الناص   ر العاب   د،  -
، تقيي   يم حال   ة، س   ورية ومس   تقبل الوج   ود الع   ري فيه   ا

ين  اير  12املرك  ز الع  ري لألحب  اث ودراس  ة السياس  ات، 
1125. 

الت    دخل الرتك     ي يف إدل     ب: ترتيب    ات العملي     ة الرتكي     ة  -
املرك      ز الع      ري لألحب      اث  تق      دير موق      ف، ،وأه      دافها

 .1124أكتوبر  24ودراسة السياسات، 
املش        هد املي        داين يف س        ورية بع        د ض        ربة تط        ورات  -

املرك       ز الع       ري  تقي       يم حال       ة، ،الش       عريات ودالالت       ه
 .1124يوليو  28لألحباث ودراسة السياسات، 

اتف     اق "ه     امبورغ" الروس     ي األمريك     ي ح     ول س     ورية:  -
، تق       دير موق       ف، املرك       ز الع       ري أهداف       ه وتداعيات       ه

 .1124يوليو  21لألحباث ودراسة السياسات، 
، تق    دير موق    ف، املرك    ز وري بع    د أس    تااناملش    هد الس     -

ين        اير  12الع       ري لألحب       اث ودراس        ة السياس       ات، 
1124. 

، ه    ل ميث    ل إع    الن موس    كو ص    دى لس    قوط حل    ب؟ -
تق        دير موق        ف، املرك        ز الع        ري لألحب        اث ودراس        ة 

 .1128ديسمرب 11السياسات، 
الص        راع عل        ى حل        ب: خريط        ة عس        كرية معق        دة  -

ز الع     ري ، تقي     يم حال     ة، املرك     واالحتم     االت متع     ددة
 .1128نوفمرب  12لألحباث ودراسة السياسات، 

فاطم   ة الص   مادي، إي   ران وروس   يا: متطلب   ات الش   راكة  -
وش   روط التح   الف، تق   ارير، مرك   ز اجلزي   رة للدراس   ات، 

 .1128أغسطس  19
 

 *****
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خريطُة الوضع على األرض والتَّغيرُُّر يف التحالُفات 
 يف ليبيا
 
   ()خ ال د مخي س السح ايت.أ

         :مرقردمرة
يمقار م عممرم األزمة السِ ياسيَّة الليبيَّة اليوم األربع 

(، وال بوادر واضحة تلموحم يف 1125-1127سنواٍت )
األفق للومصمول إىل ح لٍ  قريٍب، وكلما أتخر أطرافم الصِ راع 

مزيدًا م  يف التوصُّل إىل تسويٍة ممالئمٍة كان ت النتيجة 
التعقيد يف املشهد اللييبِ ، ومزيدًا م  الوق ت الضائع على 
الوط  يف ظل أزماٍت ممستفحلٍة كأزمة االنقسام السِ ياسيِ  

طالق، وم  مالحمها حالي ا: دخولم )وهي أخطرمها على اإل
ممنبثقة ع  اتفاق الصخريات  حمكمومة الوفاق الوطين ال

ول على الثقة م  دمون احلمصم  1124طرابلس يف مارس 
ومة الربملان املوجمود يف طربق والذي انبثق ت عنه حمكم 

هللا الثين(، واألزمة االقتصاديَّة )والت م  مالحمها: عبد
نقصم السُّيمولة النقديَّة يف املص ارف، تدين ِ سعر صرف 
الدينار اللييب يف ممقابل العمالت األجنبيَّة، تزايد العجز 

موازنة العامَّة 
 .للدَّولة، ارتفاعم األسع  ار والتَّضخُّم(.يف امل

 وغريه ا.
وغينٌّ ع  البيان، أنَّ األوضاع احلاليَّة يف ليبيا تشي 
مؤسَّسات الدَّولة وعوز اتم 

بغياٍ  يكادم يكمونم كاماًل مل
جتمعي واألمان األهلي، 

م
لألم  والقانمون، وابلتايل للسلم امل

ن ممعظم أزمات بناء وأن اجملتمع والدولة الليبية تواجه اآل
الدولة يف وق ٍت ممتزامٍ  ما يمفاقمم أتثريها ونتائجها. 
مالحظ أنَّ همناك تساؤالت كثرية حول اهلويَّة، ومشاكل 

فامل

                                                           

(.ك اتب وب اح ث سي  اسي لي يب ) 

يف تغلغم ل ممؤسَّسات  اواضح امملحَّة حول الشرعية، وعوز 
 ايف قدرات الدَّولة التَّوزيعيَّة، وشمكموك اكبري   االدولة، وعجز 

دوى املشاركة السياسية وأتثريها على حاضرة حول ج
 .(13)القرار السياسي واجتاه اته

ومع تزايمد االنقسام السِ ياسيِ  يف ليبيا وحتوُّل الصراع 
 1127السِ ياسيِ  إىل صراٍع ممسلٍَّح بعد انتخاابت يونيو 

ورْفض اإلسالميني االعرتاف هبزميتهم يف االنتخاابت 
، أصبح هم  ا: لصاحل التيَّار املدين ِ ناك ممعسكران رئيسيَّان مهم

شري خليفة حفرت قائد 
م
معسكرم "عمليَّة الكرامة" بقيادة امل

نتخب م  الشعب، 
م
اجليش الوطينِ  اللييبِ  التابع للربملان امل

واملوجمود يف مدينة طربق )شرق البالد(، والثاين: "حتالمفم 
فجر ليبيا" املدعم وم م  قبل األحزا  والقوى اإلسالميَّة 
منتهية واليته وحمكمومة اإلنقاذ 

ؤمتر الوطين العام امل
م
وامل

 .  (14)حلَّةناإلسالميَّة امل
ختلفة أتثريات 

م
وقد نتج ع  تلك األزمة أببعادها امل

سلبيَّة واضحة على ليبيا، )سياسي ًا واقتصاداي ً واجتماعي اً(، 
طرفة كداعش تابإلضافة إىل تنامي إرها  التنظيمات امل

جتمعوالقاعدة، و 
م
إىل اآلن يف  الدَّويل ِ  مل تمفل ح جمهم ودم امل

                                                           

زاهي بشري املغريي، "بناء الدولة والتعايمش السياسي  (13)
جتمعي يف ليبيا )

م
("، موقع: أخبار ليبيا، بتاريخ: 2وامل
 م، مت  اح ع لى الراب  ط الت   ايل:1128/مايو/14

s://goo.gl/BZwf1Shttp 
نخفض: التحوُّالت ا-

م
نظر أيًضا: خالد حنفي علي، "االشتباك امل

العدد:  ،جملة: السياسة الدوليةاالنتقالية يف السِ ياسة اخلارجيَّة الليبيَّة"، 
.  ويف هذا الصدد يرى 55، ص 1121، يوليو 75، اجمللد: 291

قالهلا خلال د.خالد حنفي علي أن: الدولة الليبية عان ت منذ است
بنائيا..، يشري إىل الفجوة بني جمغرافيا ممرتامية األطراف، وموارد نفطية 
هائلة، ممقابل ضعف سكاين، وهشاشة للجيش.. ويف مرحلة ما بعد 
الثورة أضيف للخلل اجليواسرتاتيجي لليبيا ثغرات جديدة كالقابلية 

حدة، بعد لالخرتاق اإلقليمي، والتشكك يف بقاء الدولة املركزية املو 
مطالب بعض األقاليم ابلفيدرالية..، مع ظمهمور مليشيات ممسلحة 

 تتنازعم مع الدَّولة الضعيفة على الوظيفة األمنيَّة. 
( عبد اللطيف حجازي، "التشابكات والتفاعالت القبلية (14

، أكتوبر 15، القاهرة، العدد: امللف املصريوالسياسية يف ليبيا"، 
 . 4، ص 1124

https://goo.gl/BZwf1S
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تحدة بعثة خمصموص اً  ه ذه األزمة..، ح ل  
م
ْع مِ  األمم امل  للدَّ

 املصاحل السِ ياسيَّة بني يف التوفيق الت أخفق ت ،ليبيا يف
. وشهدت البالدم يف ظل هذه (15)ألط راف الص راع

الشرق صراعية متعددة يف  ()األوضاع الصعبة حتالفات
والغر ، يسعى كل طرف م  خالهلا إىل دعم مصاحله، 

 ه.وحتقيق أه داف 
ورغ       م توقي       ع الفرق       اء الليبي       ني لالتف       اق السياس       ي 
ابلص             خريات املغربيَّ             ة، برعاي             ة األم             م املتح             دة، يف 

، بع   د ج   والت ح   وار مض   نية وش   اقة، 1125ديس   مرب24
لتش  كيل اجملل  س الرائس  ي، متهي  داً لتش  كيل حكوم  ة الوف  اق 

ورغ  م مبارك  ة اجملتم  ع ال  دويل هل  ذا االتف   اق، إالَّ أن  .طينال  و 
املخ  اطر ال  ت تواجهه  ا ليبي   ا م  ا ت  زال قائم   ة عل  ى م  ا يب   دو 
ح   ىت ه    ذه اللحظ   ة؛ ألنَّ ه     ذه اخلط   وة رغ     م أمهيته   ا متث    ل 

                                                           

ليبيا على حافة اهلاوية وكيفية أنظر: كريستوفر تورنتون،  ( للمزيد(15
، ترمجة: ماراي املنجد، الرايض: اسرتجاعها: خيارات للفاعلني الدوليني

 . 5، ص 1125مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
كذلك: عماد محدي، "ليبيا وإعادة متركز داعش: املخاطر -

، القاهرة، مؤسسة األهرام، سياسة الدوليةجملة: الومسارات املواجهة"، 
 .  255-257، ص ص 1128، أبريل 117العدد: 

()  ُّيمشريم بعضم الباحثني: "أنَّ التحالفاِت ِهَي اْرتَِباطاٌت يتم
مشرتكة. وهي عالقة يتفقم عليها 

تشكيلمها لدعم املصاحل أو القضااي امل
 "احتادا . كما أهنا تعينبني جممموعٍة م  الدُّول أو اجلماعات أو غريها"

أو  أعظم على أتثري احلصول أجل م  أكثر أو جمموعتني بني مؤقتا
 حتقيق تريد عندما املنفردة واألحزا  اجلماعات م  أكرب نفوذ

 أهدافها".
للمزيد أنظر مثال: طالب حسني حافظ، "األدوار اجلديدة حللف  

، 78، العدد: ليةجملة: دراسات دو الناتو بعد انتهاء احلر  الباردة"، 
 .215ص  ،1121جامعة بغداد، يونيو، 

معاصرةم: احللقة -
"، 19و أمحد خمتار اجلمال، "املوسموعة السِ ياسيَّة امل

،ص ص 1127، الصيف، 255، العدد: جملة: شؤون عربية
281-288 . 

"حتالف القوى: دليل لبناء ولالنضمام وبناء التحالفات السياسية"، -
  https://goo.gl/dyu17Rقراطي الوطين: موقع: املعهد الدمي

 
 

بداي َة الطري ق الطوي ل حن و حتقي ق السَّ الم واملص احلة الوطني  ة 
ون واملؤسسات، والسري والعدالة االنتقالية، وبناء دولة القان

قدماً حنو قيام حكومة الوفاق الوطينِ  مبهامها، ومعاجلة كلِ  
املش   اكل القائم   ة، وامللف   ات العالق    ة، وتطبي   ق ت   دابري بن    اء 
الثق ة والرتتيب  ات األمني  ة ال واردة يف االتف  اق، ه  ذا ابإلض  افة 
إىل القلق م  مس ألة النج اح يف تش كيل احلكوم ة ومنحه ا 

الن   وا  يف الوق    ت احمل   دد، خصوص   اً بع    د الثق   ة يف جمل   س 
اجل       دل ال       ذي دار داخ       ل اجملل       س ح       ول امل       ادة الثامن       ة 
ابألحك    ام اإلض    افية، وال    ت رفض    ها اجملل    س، وش    دَّد عل    ى 

مم     ا تس      بب يف  ؛ض     رورة إلغائه     ا م        االتف     اق السياس      ي
امتع      اض الط      رف اآلخ      ر )امل      ؤمتر ال      وطين الع      ام املنتهي      ة 

ب    ول االتف    اق حمزم    ة واليت    ه(، ال    ذي أك    د عل    ى ض    رورة ق
 .(16)واحدة

ي اق تتناولم ه ذه الورقة  خريطة "ضم   ه ذا السِ 
"، الوضع على األرض والتغري يف التحالفات يف ليبيا

منذ بداية عملية القضاء على تنظيم "داعش" خصوصا 
اإلرهاي )يف سوراي والعراق وليبيا(، وصع ود دوانلد ترامب 

وسيكون ذلك وفق ية، لرائسة الوالايت املتحدة األمريك
احمل اور الرئيسي ة الت الي ة:  أوَّالً: أبرزم م راح ل األزم ة 

اثنياً: خريطة الصِ راع اللييبِ  وأمناطم ، السِ  ي اس يَّة اللي بيَّ ة
ي اسيِ  اللييبِ  الراه   .، التحالمفات  اثلثاً: م الم حم املشه د السِ 
 
ياسيَّ  -أوالً   ة الليبيَّة:أبرُز مراحرل األزمة السيِّ

بدأت بوادرم اخلالفات السِ ياسيَّة تلموحم يف األفمق عام 
ؤمتر الوطين العام ستنتهي 1127

م
، حيثم كان ت والية امل

فرباير م  ذلك العام، وبدأت خترمجم أصواٌت م   4حبلول 
داخله تقرتحم التمديد له حىت هناية العام، وذلك مل يكم  

 رات رافضة له يف موضع قبوٍل شعيب، بل خرج ت تظاه
مدمن الليبية خاصة مع تواضم 

ع أداء املؤمترالعديد م  امل

                                                           

( خالد مخيس السحايت، "األزمة الليبية: هل م  أفق (16
، القاهرة، مركز احلضارة للدراسات تقرير: قضااي ونظراتللتسوية؟"، 

 .    212، ص 1128السياسية، الع دد: األول، م ارس 

https://goo.gl/dyu17R
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تلفة ومنه ا اجل انب األمين . ورغم (17)الوطين على أصع دة خمم
ذلك واصل املؤمتر الوطين أداءه ملهامه، بناًء على مقرَّرات 
ؤمتر، والت تنتهي 

م
خارطة الطريق الت مت إقرارها م  امل

جسم منتخب آخر بع د عام. وقد  بتسليم السلطة إىل
وفق  1127أمجري ت انتخاابت جملس النوا  يف أغسطس 

( م  22قانون االنتخا  قبل أن يتمَّ الطع  يف الفقرة )
املادة الثالثني م  التعديل الدستوري أمام احملكمة الليبية 

بعدم دستوريَّة  1127نوفمرب  8العمليا الت حكم ت يف 
 يرتتبم عليها م  آث اٍر.هذه الفقرة، وكلُّ م ا 

وبعد جوالٍت ممضنيٍة م  احلوار متَّ التوقيعم على 
، يف 1125/ديسمرب/24"االتفاق السِ ياسيِ  اللييبِ " يف 

وهمو اتفاٌق يتكوَّنم م  سبعٍة وستني  ؛الصخريات املغربيَّة
( مادة، 25مادَّة، ابإلضافة إىل األحكام اإلضافيَّة )

مرشحني لعض ويَّة جملس واملالحق الستة وهي: أمس
 اء امل

رائس ة الوزراء، أول وايت حمكم ومة الوف اق الوطين، الق واع د 
األساسية لعمل جملس الدولة، مقرتح لتعدي ل اإلع الن 
الدُّستوريِ ، مب ادٌا تنظيميٌَّة إلدارة السياسة الليبية املالية 
ق واألصول الوطنية، والرتتيبات األمنية. وقد أكَّد االتفا

على أنَّ مدة والية حكومة الوفاق عاٌم واحٌد يبدأ م  
اتريخ نيلها ثقة الربملان، ويف حال عدم إصدار الدستور 
خالل واليتها يتم التجديد هلا تلقائي ًا لعاٍم إضايف. وفيما 
يتعلق بدخول االتفاق حيز التنفيذ فقد نص ت املادة 

فيذ ف ور ( على التايل: "يدخ ل ه ذا االتف اق حيز التن84)
قي ام أط راف احل وار السي اسي إبق راره واعتم اده ك ام ال 

  .(18)وتوقيع ه"

                                                           

ور األوضاع الدستورية والسياسية يف بلدان ( اندي  سعد، "تط17)
اليم "، يف علي الدي   -ليبيا -مصر -الثورات واالنتفاضات: تونس

، بريوت: مركز 1125-1127ح ال األمة العربية: ه الل )حترير(، 
 .   121، ص 1125دراسات الوحدة العربية، 

ترع اه ال ذي  ،"االتف اق الس ي اسي اللييب"( للم زي د أنظ ر: ن ص (18
متح دة، ووق ِ ع بتاري خ: 

. وك ذلك: طارق 1125/ديسم رب/24األم م امل
، بريوت: رايض مسالك وعرة: سنتان يف ليبيا وم  أجلهامرتي، 

، وخ ال د مخيس السَّح ايت، "األزمة 1125الريس للكتب والنشر، 

الليبيَّة يف اتفاذ الصخريات العالقات بني املُؤسَّسات 
(8102)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 810219التقرير االسرتاتيجي العر   املصدر:
إال  1128رغم أن جملس النوا  أقر االتفاق يف يناير و 

( م  اب  األحكام اإلضافية، الت 5املادة )أنه ألغى 
نقل ت صالحيات املناصب األمنية جمللس رائسة الوزراء 
ليثري بذلك عقدة الشق األمين يف االتفاق، خاصة أن 

ا م  جملس النوا  على إلغاء هذه املادة جاء حفاظً 
حتالفاته مع املشري خليفة حفرت، القائد العام للجيش اللييب 

 ن. التابع للربملا
كما برزت عراقيل أخرى يف إنفاذ اتفاق الصخريات 
جتل ت يف عدم منح حكومة الوفاق الوطين الثقة م  جملس 
النوا ، حيث بدا هذ األخري ممنقسمًا على نفسه جتاه 
تشكيلة احلكومة، ومل مينع ذلك فايز السراج )رئيس اجمللس 
الرائسي حلكومة الوفاق( م  دمخمول العاصمة طرابلس يف 

، ممعتمدًا يف ذلك على حتالفاٍت 1128ية مارس هنا
مناطقيٍَّة يف الغر  اللييبِ  مع مصراتة، إضافة إىل بيان أتييٍد 

                                                                                    

-221الليبية: ه ل م   أف ق للتس وية؟"، م رج ع سب ق ذك ره، ص ص 
221  . 

التقرير االسرتاتيجي العري ( جممموعة ابحثني،19)
القاهرة:مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية ،1128
 .118،ص 1124ابألهرام،

 جملس النوا  اللييب 
 )السلطة التشريعية(

 

سلحة الق ائد األع لى للقوات
م
  امل

يضم تسعة  اجمللس الرائسي
أعضاء ويرأسهم رئيس 
 جملس الوزراء

 
 حكومة الوفاق الوطين 
 )السلطة التنفيذية(

 اجمللس األع لى للدولة 
 )هيئة استشارية( 

 

 



 

34 
 

ملئة م  أعضاء جملس النوا ، بعد فشل اكتمال نصابه أو 
انعقاده م  األساس أكثر م  مرة للتصوي ت على 
احلكومة، إضافة إىل الدعم الدويل، وخاصة م  القوى 

والوالايت املتحدة، كما أن جملس األم  اعتربها األوروبية 
مثلة الشرعية الوحيدة  هل ذا البلد، وراهن ت عليه ا تلك 

م
امل

 . (20)األطرافم لتحقيق االستق رار
ثلم تسارمع الدعم الدويل لتنزيل نمصموص  وهذا ميم

، م  1128"اتفاق الصخريات" على األرض خالل عام 
وطين، برائسة خالل تكريس سلطة حكومة الوفاق ال

السراج، كأحد نواتج تسوية الصخريات، رغم كل العراقيل 
الت أشران هلا سلفا، كعدم نيل احلمكمومة لثقة جملس النوا  

 .  (21)اللييب، واخلالفات حول الشق األمين
ؤمتََرْيِ  

م
كما أنَّ م  ممؤشِ رات ذلك الدَّعم الدَّويل امل

(، وفيينا 1125الدَّوليني حول ليبيا يف روما )ديسمرب 
(، اللذي  أقرَّت خالهلمما القوى الدَّوليَّة 1128)مايو 

االعرتاف ابجمللس الرائسي، وحمكمومة الوفاق الوطين  
ثاًل وحيدًا لليبيا. لك َّ استمرار  كحمكمومٍة شرعيٍَّة، وممم
تضارم  املواقف الدَّوليَّة واإلقليميَّة بشأن االتفاق كان 

أطرافًا ممتعنتة على التشبث أحد العوامل الت شجَّع ت 
مبوقفها الرافض لالتفاق، م  أجل انتزاع ممكتسباٍت تمعز ِزم 
حافظة على 

م
موقفها يف العمليَّة السِ ياسيَّة، أو على األقل امل

مكانتها، وصالحياهتا، م  خالل خلق ممربِ راٍت هتدفم إىل 
إطالة أمد األزمة، واستمرار امتالك أغلب الصالحيَّات 

 .    (22)ذ الت انتقل ت إىل حمكمومة الوفاق الوطين ِ والنفو 

                                                           

، م رج ع 1128التقرير االسرتاتيجي العري: ( جمموعة ابحثني، 20(
 .  118-115سب ق ذك ره، ص ص 

فِ زات التس(21 وية وعراقيل ( خالد حنفي علي، "األزمة الليبية بني حمم
، ص 1128، يوليو 115، العدد: السياسة الدولية اإلنفاذ"،
225 . 
( كامل عبد هللا، "ليبيا بني مفارقات املشهد الداخلي واملواقف (22

، مرجع 115، العدد: جملة: السياسة الدوليةاإلقليمية والدولية"، 
 . 251سبق ذكره، ص 

ويف هذا الصَّدد، تلقى فايز السراج دعما ممضافا م  
الغر  اللييبِ ، بعد تشكُّل اجمللس األعلى للدَّولة يف أبريل 

"اتفاق الصخريات"، األمر  إنقاذ، كجمزٍء م  1128
ً م  اللعبة ال مؤمتر الوطين العام نظراي 

سِ ياسيَّة، الذي أخرج امل
رغم ممعارضة بعض أعضائه لالتفاق. يف الوق ت نفسه، 

إىل بناء ظهرٍي عسكريٍ   1128سعى السراج يف مايو 
الستيعا  بعض امليلشيات يف الغ ر  ضم   ما مسمِ َي 
نش آت احليويَّة، 

م
"احلرس الرائسي"، الذي أنيط به أتمني امل

ي همو م  وهمو يتبعم ممباشرًة للقائد األعلى للجيش، الذ
اختصاص جملس رائسة الوزراء، وفقًا للم ادَّة الثامنة )بند 

 .(23)( م  "اتفاق الصخريات"1
ويف ظلِ  الصِ راع السِ ياسيِ  الذي تشهدمهم الدَّولةم، 
والذي ساهم يف خلق فراغاٍت جيواسرتاتيجيَّة، تزايد متدُّدم 
التنظيمات اإلرهابيَّة يف ليبيا كداعش، الذي عمل على 

ادة متوضمعه يف أكثر املناطق حيويَّة مْ  أجل تدعيم إع
عوامل بقائه. م  زاويٍة أخرى، فإنَّ ليبيا ت مَعدُّ سموقًا رائجة 

الت حيتاجم إليها ممقاتلو التنظيم،  ()لتجارة األسلحة

                                                           

، م رج ع 1128ي: التقرير االسرتاتيجي العر ( جمم وعة ابحثني، 23(
 .   118سب ق ذك ره، ص 

()   كان لتشجيع اجمللس االنتقايل السابق يف ليبيا على تشكيل
جمالس عسكرية وكتائب مسلحة يف املناطق ودعمها ابملال بطريقة 
غري خاضعة للقيود والرقابة، أن أصبح يف كل منطقة كتائب ومجاعات 

مجاعات مسلحة مرتبطة مسلحة بدعم اجمللس االنتقايل، بينما ظهرت 
ابلعصاابت، مستغلة الظروف وغيا  أية سلطة فاعلة حتتكر 
استخدام السالح، فازداد انتشار السالح، ومت تشكيل فصائل 
جديدة. وأشارت تقديرات مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 

جمموعة مسلحة نشطة  2411أن هناك حنو  1125اإلنسانية عام 
: يوسف حممد الصواين، "التحدايت األمنية يف ليبيا. للمزيد أنظر

ؤسسات إىل ممقاربة جديدة لألم "، 
م
للربيع العري: م  إصالح امل

، أكتوبر/ 18، السنة: 728، بريوت، العدد: جملة: املستقبل العري
. وكذلك: حممد مجعة، "ممستقبل 12، ص 1121تش ري  األول 

سلحة يف ليبيا"، 
م
، م رج ع 15الع دد: ، امللف املصريالتشكيالت امل

الفاعلون وأمحد عبدالعليم حس  عالء الدي ، . 21سب ق ذك ره، ص 
مسلحون م  غري الدول وأتثريمهمم على االستقرار السياسي يف ليبيا 

امل
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ابإلضافة إىل صمعموبة ضبط احلمدمود مبَا يسمحم ابنتقال 
مقاتلني القادمني مْ  دمول الشَّمال

، ومنطقة  امل اإلفريقيِ 
السَّاحل والصحراء، وجنمو  أورواب، والتحاقهم ابلتنظيم 

بسمهمولٍة أكرب م  سوراي
. وبسبب هذه الظُّرموف، ويف (24)

اولٍة لتثبي ت شرعيَِّتِه وتغيري موازي  القوى، سواٌء جتاه  حمم
ممعارضيه يف طرابلس أو مع جملس النوا  وحملفائه يف 

ائسي حلمكمومة الوفاق وحملفائه الشرق، دخل اجمللسم الر 
، إلهناء سيطرة داعش على 1128معركة سرت يف مايو 

طرابلس املدينة، خاصة مع متدد هجمات التنظيم إىل 
 ومصراتة واهلالل النفطي.

واستطاع ت قوات "البنيان املرصموص"، املدعمومة بقموٍَّة 
جويٍَّة أمريكيٍَّة، حترير غالبية سرت مع هناية يوليو 

، وأدَّى ذلك إىل خلٍل يف موازي  1128طس وأغس
القوى مع حتالفات الشرق، ابلنظر إىل أمهِ يَّة سرت كنمقطٍة 
يطم هبا املوانئم النفطيَّة، فضاًل ع  أتييد  جيموسياسيَّة حتم

القوى الكمربى لسيطرة حمكمومة الوفاق على النفط
(25) . 

عادت حمكمومة اإلنقاذ  1128ويف ممنتصف أكتوبر 
منتهية واليتها برائسة خليفة الغويل، مدعمومة  الوطين

امل
ببقااي أعضاء م  املؤمتر الوطين الرافضني لالتفاق 
السياسي، لتستويل على مقر جملس الدولة، بعد انشقاق 
ؤقتة 

م
احلرس الرائسي على السراج، ودعا الغويل احلمكمومة امل

 يف الشرق برائسة عبد هللا الثين إىل تشكيل حمكمومة وحدةٍ 
لييب، وقد رفض السراج –على أساس حوار لييب وطنيَّةٍ 

 هذه اخلمطوة، الت ومِصَف ْت ابالنقال . 
وتضامن ت معهم يف هذا املوقف القوى الكربى، واألمم 
املتحدة، وكذلك حملفاؤه يف غر  ليبيا، مثل: عبد الرمح  
 -السوحيلي، رئيس جملس الدولة، وحز  العدالة والبناء

                                                                                    

رسالة ماجستري غري منشورة،  (،1125-1122خالل الفرتة )
      .1124القاهرة: جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 

( عماد محدي، "ليبيا وإعادة متركز داعش: املخاطر ومسارات (24
 . 255-257املواجهة"، م رج ع سب ق ذك ره، ص ص 

، م رج ع 1128التقرير االسرتاتيجي العري: ( جمم وعة ابحثني، 25(
 .    118سب ق ذك ره، ص 

جلماعة اإلخوان املسلمني. بيد أن فقدان الذراع السياسية 
السيطرة على طرابلس نسبيا أضعف موقف حكومة 
الوفاق، ودفعها ابجتاه التكيف مع موازي  القوى 
لتحالفات الشرق. إذ عرض السراج يف مقابلة تليفزيونية، 

، لقاء املشري خليفة حفرت أو أي 1128/أكتوبر/11يف 
كما أعل  أنه جيهز   قيادة عسكرية حلل األزمة الليبية،

لتشكيل حكومة لعرضها على جملس النوا ، لك  
ابملقابل، اختذ املستشار عقيلة صاحل أقويدر، رئيس جملس 
النوا ، موقفا مضادا لشخصية الس راج ذاته، وط الب 

 . (26)بتكليف شخصي ة بديلة هل ا
حتول الكثري م  معادالت  1124وقد شهد عام 

اسي والعسكري، سواء بني الصراع على املستويني السي
األطراف املتنازعة يف الداخل اللييب، أو بني األطراف 
اخلارجية إقليميا ودوليا. وكان نتاج هذه التحوالت هو 

على أبوا  مرحلة جديدة  1124وقوف ليبيا بنهاية عام 
م  التفاوض إلقرار إطار التسوية السياسية؛ نظرا لقيام 

املتحدة، بلعب دوٍر اجملتمع الدويل، م  خالل األمم 
تلٍف يف املشهد اللييب، يرتبط ابلتخطيط طويل امل دى  خمم
أكثر م  ارتباط ه بتوفري احلملم ول اآلنيَّة لوقف االقتتال أو 
تسكني الصِ  راع، وهم و النم طم الذي اتبع تهم بعثة األمم 
املتح دة للدَّع م يف ليبيا خ الل والي ة كم لٍ  م  : برانردينو 

 .(27)وم ارت  ك وبلر لي ون،

                                                           

 . 114( امل رج ع الس ابق نفس ه، ص (26
، الق اهرة: 1124السرتاتيجي الع ري التقرير ا( جممم وعة ابحثني، 27(

، ص 1125مركز الدراسات السي اسي ة واالسرتاتيجي ة ابأله رام، 
255. 
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رراع الليبيِّ وأمنراُط التحالُفرات:   -اثنياً   خريطة الصيِّ

0-  : رراع الليبيِّ  ة؟وهمنا يمط رحم سم ؤاٌل ممهمٌّ مفادمهم: مْ  همم أبرزم أط راف األزمة الليبيَّ خريطة الصيِّ

 3الطرف  8الطرف  0الطرف  االسم  

مجاعات سياسية 
 )حكومات(

رائسة عبد باحلك وم ة املؤقتة 
 هللا الثين يف الشرق اللييب.  

حكومة اإلنقاذ برائسة 
 .خليفة الغويل يف الغر 

حكومة الوفاق الوطين برائسة فايز 
 السراج.

 

مجاعات سياسية 
 )برملاانت(

جملس النوا  اللييب 
املنتخب، ومقره املؤق ت: 
 م دين ة ط  ربق ش   رق الب  الد؛
بسب ب الظ  روف األم نية 

تع  اين منها     ان  تالت ك 
 مدينة بنغازي قبل التحرير.  

امل               ؤمتر ال               وطين الع                  ام 
املنتهي           ة واليت           ه، أصب            ح 
اجملل         س األعل         ى للدول         ة، 
ومق                             ره: العاص                              مة 

 طرابلس.

- 

اجليش الوطين العري اللييب  الوحرردات املُسرلحررة
للب  رمل    ان اللي يب  التابع

منتخ   ب، بق ي     ادة ر: املشي    امل
 خ ليفة بلقاس   م حف  رت.

بقااي اجليش املوجود 
بطرابلس وبعض املناطق 
الغربية، وال يتبع للربملان 

 والقيادة العامة للجيش.        

 والقعق اع.. ،والصواعق، الزنتان

 - ع ملي ات ثوار ليبي ا   ميليشي ات "فج ر ليبي ا". مجاعات ُمسلحة

جم الس عس كرية أخ رى غ ري  اتة.مصر  اجمللس العسكري  جمالس عسكرية
 اتبعة لسلطة الدولة.

- 

 - اجلماعة الليبية املقاتلة.   ج م      اعة اإلخ       وان.    حركات سياسية ُمؤدجلة

جملس ش  ورى ثوار بنغازي.  التنظيمات اإلرهابية
 وأنصار الشريعة. 

 سرااي الدفاع ع  بنغازي. جملس شورى درنة.   

ررررراع الليب.املصرردر: من إعر  رداد البراحث من واقرع خرريطررة الصيِّ
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دة يف  كما يتضحم م  هذا اجلدول فإنَّ مثَّة أطرافا ممتعدِ 
األزمة السِ ياسيَّة الليبيَّة، ابختالف مراحلها، وابختالف 

. ()أدوار تلك األطراف، واملآالت الت وصل ت إليها
افظ البنك املركزي ا قال م  ويمضافم إىل ما سبق: حمم
م
مل

فت السابق للداير الليبية 
م
نتخب، وامل

م
الربملان اللييب امل

املوجمود يف طرابلس، كذلك التنظيمات اإلرهابية الدولية 
مثل: تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وغريمها؛ ملا تقوم به م  
دور يف إحداث مزيد الفوضى واإلرابك يف املشهد اللييب، 

ا الدولة م  تش رذٍم وانقس  اٍم استغالاًل للظرموف الت تعيشمه
  .  سي    اسيٍ 

ويرى بعض الباحثني: أنه ترتب على إسقاط النظام 
السابق وتدمري البمنية األساسية للدولة الليبية وظهمور 

سلحة، 
م
رحم هذه )م  ظهور قوى جديدة املليشيات امل

الفوضى( متكن ت م  السَّيطرة على السُّلطة واالستحواذ 
دولة وهنب مواردها املالية والنفطية على ممقدرات ال

ابلتعاون مع بعض األطراف اإلقليمية والدولية، سياسات 
اهليمنة هلذه القوى على ثروات الدولة الليبية أدت إىل 

فقار الطبقة الومْسطى وبمؤس الطبقة الدنيا ممَّا زاد م  عدد إ
 ماليني. ثالثةالذي  يعيشمون حت ت خط الفقر إىل حوايل 

 :هذه القوى م  العديد م  العناصر أبرزهم تتكوَّنم 
بعضم كبار التجار وبعض كبار مموظفي املصارف )املركزي 
والتجارية(، وممهرِ ي النفط و املواد الغذائية وممهري اهلجرة 
غري الشرعية، كبار قيادات املليشيات، وبعض مموظفي 

مؤسَّسات االستثماريَّة الدَّاخلية واخلارجيَّة، وبعض ع
ناصر امل

النظام السابق الت اكتنزت أموال هائلة، مساسرة العقارات 
                                                           

()  على سبيل املثال: اختف ت حكومة اإلنقاذ م  املشهد السياسي
اللييب، واملؤمتر الوطين الع  ام املنتهية واليته، أصب ح بعد توقيع االتفاق 

دولة، وبعد حترير بنغازي م  اإلرها  السياسي: اجمللس األعلى لل
خرج ت كل اجلماعات اإلرهابية م  املدينة، وبعضها  1128عام 

انتهى فعليا، والبعض اآلخر انتقل إىل أماك  أخرى داخل ليبيا 
   )ابلذات يف املنطقة الغربية( ف رارا م  اجليش الوطين اللييب..  

واملضاربون يف السوق السوداء وجتار العملة )الدوالر(، 
)مبجلس النوا  واملؤمتر الوطين(، اجمللس  بعض الربملانيني

الرائسي. والتداعيات السلبية هليمنة القوى اجلديدة على 
أبنَّ مصاحلها ترتبط دراك هذه القوى إممستقبل ليبيا منها: 

ابحلفاظ على الوضعيَّة السَّائدة والدفاع عليها وعدم العمل 
لذلك ستسعى هذه القوى مبا لديها م   ؛على تغيريها

سملطة ونفوذ على إعاقة بناء الدولة
()  وحتقيق االستقرار

ممعضلة اجلوهريَّةم )يف هذه  وابلتايل، "تكمم م ال. (1)واألم  
                                                           

()   هذا يف االقتصادي حاضرة الطابع ذات الصفقات تعد 
 ممستوى إرساؤمها على يتمُّ  الت العالقات شبكة أنَّ  إذ املضمار،

 االقتصادية تسندم املصاحل اإلثنية، اخللفية ذات األجهزة البريوقراطية،
 احلركية م  جوانب كثرية ذلك ويفسر .املعنية اإلثنية ألعضاء
 يف السياسية

 كل على السلطوي القبلي للتموقع كالتنافس األزمة؛ بعد ليبيا
خولة هي فالسلطة املستوايت،

م
 وعائدات املادية بتوزيع القيم امل

 احملرموقات
؛ حنو على  طرابلس بني احلاصل أيًضا االستقطا  ذلك ويفسر خاصٍ 

على  جوهرها يف تنطوي مواقف سياسية تسندمهم  والذي وطربق،
يف هذا الصدد، يشار إىل التقرير السنوي . عشائرية/قبلية متايزات
، وتناول قطاعات الدولة املالية، 1124ان احملاسبة لسنة لديو 

وتشعباهتا مع األزمة املعيشية والسياسية. وأكد التقرير ابألرقام ما 
كما . وصفه ابملبالغة يف اإلنفاق املايل، إىل درجة اهلدر واإلسراف

أوضح التقرير دور البنك املركزي يف تدمري اقتصاد الدولة والفساد 
العام. وأن م  أهم أسبا  األزمة االقتصادية الت وهتريب املال 

تعيشها البلد غيا  الدولة ممثلة يف البنك املركزي )املعين إبدارة النقد( 
ع  هذا السوق، بسبب االدع اء بوجود حظ ر دويل على توريد 
العم لة.        للمزيد أنظر: عادل زقاغ وسفيان منصوري، "االقتص اد 

، مارس 15، الع دد: جملة: سياسات عربيةبية"، السي اسي لألزمة اللي
.وكذلك: "أرقام مفزعة يطرحها ديوان احملاسبة 51، ص 1124
، بتاريخ: 1184، الع دد:صحيفة: أخبار بنغ ازي"، 1124للعام 
 .  2، ص 1125/مايو/14
( أنظر: مالك عبيد أبو شهيوة، "ليبيا إىل أي ؟ خماطر السيطرة (1

السالح وتداعياهتا على اجملتمع والدولة"، على السلطة و الثروة و 
 ، الصفح ة الشخصية ع لى الفيس بوك:12/1/1125بتاريخ: 
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لت جتمَْرى حللِ ها( يف كيفيَّة التَّوصُّل إىل األزمة والوساطات ا
اتفاق سالٍم مقبموٍل وممتوازٍن، وقابٍل للتنفيذ، يمليبِ  
متصارعة، يف ضوء قيمود 

تنافسة للفواعل امل
م
االحتياجات امل

مطرموحة، كتعدُّديَّة أطراف الصراع وانقساماهتم الداخلية، 
، وتردُّ  د القوى الكربى يف وامتالك كملٍ  منهمم لظهرٍي إقليميٍ 
التدخل العسكريِ  حلسم الص  راع اللييب"
(2) . 

 :أمنراُط التحالُفرات يف الصرراع الليبيِّ  -1

اً  خ  الل السَّن وات اخلم س امل اضي ة شه  دت ليبيا تغ ريُّ
ي  اس  يَّة واالجتم  اع  يَّة؛ نظ  راً  ممستم ر ًا يف التح الف ات السِ 

ة الت واكب ت وفاقم ت تعقيدات للتقلبات السياسية واألمني
املشهد العام، وأبرزت تقاطع املصاحل القبلية، واجله وي ة، 
واأليديمولوجيَّة، فض اًل ع   م ا رافقه ا م   تدخُّ  ٍل إقليميٍ  
ودويلٍ . وخالل العامني املاضيني مل تتوقف أطرافم القتال 
 ع  عقد التحالفات ونقضها، وهو ما يمفسِ رم غيا  القمدرة
على ضبط املشهد احمللي، الذي يتسمم ابالنشطار 
؛ نظرًا هلش اش ة األسس الت أقيم ت عليها  مستمرِ 

امل

                                                                                    

 https://goo.gl/RpfziQ  
للمزيد أنظر: خالد حنفي علي، "ممعضالت الوساطة األممية يف ( (2

، 1128، يناير 111د: ، العدجملة: السياسة الدوليةالصراع اللييب"، 
خالد حنفي علي، "اإلشكاليات األربع: . و 282-257ص ص 

احتماالت التدخل الدويل يف الصراع بني خليفة حفرت والقوى 
، القاه رة، املركز اإلقليمي للدراسات ح الة اإلقليماإلسالمية يف ليبيا"، 
خالد حنفي وكذلك:  .1127، أغسطس 21االسرتاتيجية، الع دد: 

أبعاد وجهود تسوية الصراع اللييب م  منظور حساسية علي، "
مساراٌت ممتشابكٌة: إدارة الصراعات الداخلية املعقدة يف النزاعات"، 

، القاهرة: املركز اإلقليمي للدراسات االسرتاتيجية، الشرق األوسط
. وخالد حنفي علي، 1125لندن: جمموعة أكسفورد لألحباث،
جملة: ثورات: ليبيا منموذجاً"، "ممعضالت اهلوية الوطنية بعد ال

، 1127، أكتوبر 58، القاهرة، مؤسسة األه رام، الع دد: الدميقراطية
    .   42-84ص ص 

التحالف  ات، وتغريُّ املص ال  ح، وتقاطمعه  ا، وتعارمضه  ا يف  
 .(3)كثرٍي م  األحي   ان
شهد هذا الصِ راعم  1125و 1127ففي عام 

اللييبِ : جتمُّعم  جممموعة م  التحالفات، أبرزمها: يف الغر 
امليلشيات املعرموف ابجليش وحتالمفمهم مع ما يمع رف ب  "جيش 
القبائل"، ودرع الومسطى وحتالمفمهم مع ميلشيات عدٍد م  
مدمن يف الغ ر ، ودرع الشرقيَّة وحتالمفمهم مع أنص ار الشريع ة 

امل
وجملس ش ورى ثوَّار بنغازي. ويف درنة يوجد "جملسم شورى 

الذي أعل  ممبايعته لتنظيم الدولة اإلسالميَّة الشبا "، 
)داعش(، وهمو يسعى للتمدُّد خارج املدينة م  خالل 
تلفة  حتالفه مع مجاعاٍت حتملم التوجُّه نفسه يف مناطق خمم

 . (4)م  البالد
انطلق ت يف بنغازي "عملية  1127مايو  28ويف 

الكرامة" بقيادة اللواء خليفة حفرت، وهذه العملية 
كرية قام ت على حتالف ضم ضباطا م  اجليش العس

اللييب، وأبناء القرى واملناطق الشرقية )الذي  ينتمون للعديد 
م  القبائل(، ويتسمون ابختالف توجهاهتم السياسية، 
ورؤيتهم لشكل الدولة، والنظام السياسي فيها، حيثم مشل 
هذا التحالف: ممؤيِ دي  للفيدرالية، وممعارضني هلا، 

على النظام السِ ياسيِ  السَّابق، وثورة فرباير،  وحمسموبني
. وابلتايل، اتَّسم هذا (5)وليرباليني، وسلفيني، وبدوا وحضرا

التحالمفم ابلتَّنوُّع الَواِضِح، وكان اهلدفم الرَّئيسيُّ الذي 
اربة اإلرها ، ووقف االغتياالت  جيمعم كملَّ هؤالء همو حمم

العمليَّة انتصارات الت شهدهتا بنغازي. وقد حقق ت هذه 

                                                           

( كامل عبد هللا، "ليبيا بني مفارقات املشهد الداخلي واملواقف (3
 . 252اإلقليمية والدولية"، م رج ع سب ق ذك ره، ص 

ولة الفاشلة إىل الالدولة"، ( حممد مصطفى التري، "ليبيا: م  الد(4
-1127حال األمة العربية)يف: علي الدي  هالل )حترير( وآخري ، 

، م رج ع سب ق ( اإلعصار: م  تغيري النظم إىل تفكيك الدول1125
 .    595-585ذك  ره، ص ص 

  . 251-252( كامل عبد هللا، م رج ع سب ق ذك ره، ص ص (5

https://goo.gl/RpfziQ
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واضحة، رغم أهنا بدأت إبمكانيات بسيطة، وبعدٍد حمدموٍد 
م  العسكريني، ومل ميض وق ٌت طويٌل حىت تبناها الربملانم 

نبثقة عنه
م
 .(6)اللييبُّ، واعرتف ت هبا احلمكمومة امل

ممعسكر  وبسبب تغريُّ املصاحل اختلف ت مواقفم هذا ال
رجات عمليَّة احلوار الس ِ  ياسيِ  بني الرَّفض والقبمول، م  خمم

وهمو ما ميمك م ممالحظته مثال م  خالل قبمول املهدي 
دابابت )سابقا( مبنصب وزير  117الربغثي قائد الكتيبة 

الدفاع يف حمكمومة الوفاق الوطين، مدعمومًا ببعض 
نشآت النفطيَّة ابملنطقة 

م
التحالفات..، وجهاز حرس امل

سيطر على الوسطى، الذي كان يقمودمهم إب
م
راهيم اجلضران، امل

 .(7)1121موانئ النفط الرَّئيسيَّة يف البالد منذ يونيو 
قابل، انطلق ت يف طرابلس يف 

م
ويف امل

عملية "فجر ليبيا" العسكرية، الت  1127/يوليو/21
أعل  قادهتا أهنم الثوار احلقيقيون، وأن حرهبم للدفاع ع  

الف "فجر ليبيا" ، ورغم عدم قدرة حت(8)أهداف ثورة فرباير
على الصمود أمام التطورات السياسية، فإنه مثل يف 
مدمن الرَّئيسيَّة يف غر  ليبيا، مثل: 

جوهره كياان ضمَّ أبناء امل
ورشفانة والزاوية..، يف مواجهة الزنتان و مصراتة، وطرابلس، 

املتحالفتني مع عملية الكرامة يف الشرق. وضمَّ ت "فجر 
تلفة يف توجهاهتا السياسية ليبيا" يف ممكوِ انهتا أ طرافا خمم

واالجتماعية، ما بني االعتدال والتشدد، حيث مشل ت 
رج ال أع مال، وإس الميني معتدلني ومتشددي .. وقد 
استهدف ت هذه العملية منع خمصمومها م  حماوالت اهليمنة 
على العاصمة طرابلس. كما أن تباي  مواقف هذه 

إىل تشظي هذا  املكوانت م  االتفاق السياسي أدى
التحالف، فقوته الضاربة املتمثلة يف مدينة مصراتة 
وجمموعاهتا املسلحة، انقسم ت على نفسها بشأن املوقف 
                                                           

-591ع سب ق ذك  ره، ص ص ( أنظ ر: حممد مصطفى التري، م رج (6
591 . 

 .  251( أنظ ر: كام ل عبد هللا، م رج ع سب ق ذك ره، ص (7
 . 591( حممد مصطفى التري، م رج ع سب ق ذك  ره، ص (8

م  االتفاق، حيث كان اجمللس البلدي واندي رجال 
األعمال يف املدينة م  أبرز املؤيدي  لالتفاق السياسي، يف 
اء حني ال يزال كل م  اجمللس العسكري وجملس احلكم

والشورى منقسمني حول ترتيبات االتفاق، الت يرون أهنا 
خضع ت للتأثري اإلقليمي والدويل أكثر م  التأثري 

 .  (9)احمللي
إن عملية "فجر ليبيا" تسبب ت يف دمار مطار طرابلس 
العاملي، وخسائر فادحة للدولة، وهي عملي ة حتالف ت فيها 

ا "اإلسالمي" عديد التشكيالت احلربي ة الت جيمعمها نزوعه
. ولع ل  آخر ممؤش ر اجلهادي()السياسي واحلركي و  املتشدد

يدل  على الطبيعة األيديولوجي ة/الفئوي ة هلذه العملي ة همو 
منضوية حتتها، ومنهمم: صالح 

قائمة القادة وامليليشيات امل
مؤمتر الوطين العام ممديرا لالستخبارات 

ابدي الذي عينه امل
تائب التابعة لدرع الوسطى ودرع العسكرية، وأمراء الك

متحر كة والقوة الرابعة وفرسان 
الغربيَّة والقوَّة الوطنيَّة امل

جنزور، و"غمرفة عمليات ثوار ليبيا" الت يقم ودمها عم ضو 
لقب ب 

م
أي عمبيدة »تنظيم القاع دة شعبان ه دية امل

  .(10)«الزاوي
ويف هذا الصدد، رأى البعض أن هناك خطوطا 

ومصلحية بني ما هو إسالم سياسي ومسلح، متشابكة 
فرتاجع احلصة االنتخابية للتيار اإلسالمي، وخاصة حز  
العدالة والبناء الذراع السياسية جلماعة اإلخوان املسلمني 

، الت هيمن ت 1127يف االنتخاابت الربملانية يف يونيو 
عليها التيارات املدنية والفيدرالية والقومية، دفع ابحلز  إىل 

لتمرتس خلف ميلشيات "فجر ليبيا" ومصراتة واملؤمتر ا
وازية. 

م
 الوطين وحكومة طرابلس امل

                                                           

 .   251( كام ل عبد هللا، م رج ع سب ق ذك ره، ص (9
، بوابة إفريقيا "( "كل ما تريد أن تعرفه ع  "عملية فجر ليبيا(10

 ، مت اح ع لى الرابط الت ايل: 17/5/1127رابلس،بتاريخ:اإلخبارية، ط
https://goo.gl/x8pC5n  

https://goo.gl/x8pC5n
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وبدا أداء التيار اإلسالمي وخصوصا حز  العدالة 
مران وبرامجاتيا بني تقدمي الدعم  1125والبناء خالل 

ل "فجر ليبيا" يف صراعه املسلح مع معسكر جملس النوا  
السلمية الت يقودها  م  جهة، وبني دعم جهود التسوية

مبعوث األمم املتحدة إىل ليبيا م  جهة أخرى، مما عرضه 
النتقادات حادة م  شركائه يف غر  البالد، خصوصا 
حتالف "فجر ليبيا" بعد أن شارك يف جلسات احلوار 

 . (11)الوطين، وتوقيعه على اتفاق السالم اللييب
ياسيَّة يف   ليبيا:  * تغيرُُّر التحالفرات القبليَّة والسيِّ

السِ ياسيَّة تقلبات عدَّة -شهدت التحالفات القبلية
 24/21/1125منذ توقيع االتفاق السياسي اللييب يف 

، ()وتشكيل حكومة الوفاق الوطين برائسة فايز السراج
حيث أدَّى تبايم م مواقف القوى القبلية والسياسية 
والعسكرية الليبية بداخل التحالف الواحد م  االتفاق 

لسياسي إىل إعادة تشكيل تلك التحالفات. وقد زاد م  ا
السياسية إدراك أطراف -تقلب وتغريُّ التحالفات القبلية

األزمة ملدى أمهِ يَّة وثقل العامل القبلي يف قلب موازي  
اولة استقطاهبم مبنح عدٍد  الصراع والقوة على األرض، وحمم

 ت الدَّولة. م  أبنائهم مناصب سياسيَّة وأمنيَّة يف ممؤسَّسا

                                                           

( "مآالت ثالثية: اجتاهات التطورات الداخلية يف الدول (11
، 1125التقرير االسرتاتيجي الع ري: املغاربية"، يف: جممموعة ابحثني، 

، 1128ات السياسية واالسرتاتيجية ابأله رام، القاهرة: مرك ز الدراس 
 .  174ص 
()  :أكد فايز السراج منذ توليه ملنصب رئيس اجمللس الرائسي أنه

"سيعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وحتقيق املصاحلة الوطنية، 
وتنفيذ جمموعة م  اإلجراءات العاجلة للتخفيف م  معاانة الشعب 

قيق أي م  هذه الوعود حىت هذه اللييب"، إال أنه أخفق يف حت
اللحظة. أنظر: صاحل صرار وآخري ، "هل سيتمك  فايز السراج م  

، اإلمارات جملة: بلومربج بزنس ويك الشرق األوسطتوحيد ليبيا"، 
(، UMS International FZ LLCالعربية املتحدة، )

 .  71-71، ص ص 1128مايو  12-مايو 2بتاريخ: 

ا فعلى صعيد حتالف "معسكر الكرامة" املدعوم أساسً 
م  قبل املنطقة الشرقية، فقد انشق عنه إبراهيم اجلضران 
قائد "جهاز حرس املنشآت النفطية"، ودخل يف حتالف 
عسكري مع مصراتة، وش  هجوما على املشري حفرت، 
معتربا أنه يسعى لتأسيس حكم عسكري، وانته ت 

ني قوات اجلضران وقوات اجليش الوطين اللييب املواجهات ب
بقيادة حفرت بنجاح األخرية يف السيطرة على منطقة اهلالل 
النفطي االسرتاتيجية )الربيقة، الزويتينة، رأس النوف، 
السدرة(، وطرد قوات اجلضران منها يف سبتمرب 

. فيما مسي عملية "الربق اخلاطف"، املدعومة (12)1128
قبيلة املغاربة الت ساندت اجليش، م  جملس النوا ، و 

ومنع ت أبناءها م  القتال يف صفوف ميليشيا اجلضران. 
أاثر ذلك التحول ملصلحة حتالفات الشرق تغيريا لقواعد 
اللعبة، فبدا أن مثة ميال، سواء أكان داخليا أم دوليا 
الستيعا  املشري حفرت، خاصة يف ضوء ممقرتٍح تفاوضي 

يف اتفاق الصخريات، ويتعلق  برز حللحلة الشق األمين
إبنشاء هيئة مخاسية )فايز السراج، وأمحد معيتيق، وم وسى 

ق وم بدور الك وين، وعقيلة صال ح، واملشري خليفة حفرت(، ت
 القائد األعلى للجيش.

وبعد أن طرد اجليش قوات اجلضران أعل  املشري 
حفرت أنه سيسلم إدارة املوانئ النفطية للمؤسسة الوطنية 

فط، وهو ما رحب ت به الق وى الغ ربية، رغ م أهنا دعته للن
 .(13)لالنسح ا  دون قيد أو ش رط

ولوحظ خالل تلك الفرتة قيام اجمللس الرائسي 
إبصدار قرارات تعيني يف مناصب سياسية ألشخاص م  
قبائل الشرق، أو م  معسكر الكرامة؛ إلحداث 

لربغثي انقسامات يف التحالفات القبلية، كتعيني املهدي ا
                                                           

ي، "التش ابك ات والتفاع الت الق بلي ة ( عبد اللطيف احلج از (12
 . 5والسي اسي ة يف ليبيا"، م رج ع سب ق ذك ره، ص 

، م رج ع 1128التقرير االسرتاتيجي الع ري: ( جمم وعة ب احثني، 13(
 . 114-118سب ق ذك ره، ص ص 
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 وزيرا للدفاع يف حكومة الوفاق، وتعيني فرج قعيم وكيالً 
ابإلضافة إىل تعيينات  ،لوزارة الداخلية يف حكومة الوفاق

أخرى )بنفس األسلو ( يف السف ارات والقنصليات الليبية 
 يف اخل ارج. 

وقد أصدر عدٌد م  أعيان ومشائخ قبيلة العواقري م  
ي )علي القطراين(، وعميد بينهم انئب رئيس اجمللس الرائس

بلدية بنغازي املستشار )عبد الرمح  العبار(، بياان أعلنموا 
فيه دعمهمم للجيش الوطين اللييبِ  بقيادة املشري خليفة 
منبثقة عنهم، ودعوا 

ؤقتة امل
م
حفرت وجملس النوا  واحلمكمومة امل

فيه أبناء قبيلة العواقري إىل ع دم التعاممل مع اجمللس الرائسي 
 ، )املرفم وضة م  جملس النوا (.(14)كومة الوف اقحل

وتشري املعطيات إىل تقدم ملموس للمنطقة الشرقية 
واملشري خليفة حفرت على املستويني السياسي والعسكري 

(، وهو التقدم الذي م  املتوقع أن يستمر 1124عام )
حاوالت 1125خالل ع ام 

م
، خاصة إذا ما جنح ت امل

ن ع ودة إحيد اجليش اللييب، حيث الت ترع اه ا مصر لتو 
الضباط السابقني إىل صفوف اجليش ستقوم بتفريغ الغر  
اللييب م  عدد م  القيادات العسكرية، كما سريسخ م  
صورة املشري حفرت كقائد قادر على صياغة حتالفات 
انجحة، سواء مع النخب القبلية، أو السياسية، أو 

طين اللييب متك  . وال ننسى أن اجليش الو (15)العسكرية
م  بسط سيطرته على رقعة جغرافية شاسع ة، إذ متك  م  
السيطرة ع لى حيز ج غ رايف كبري م  مشال شرق ليبيا، بدءا 
م  طربق ق ر  احل دود املص رية، وحىت ب  ج واد والنوف لية 
يف املنتصف، م ع وج ود حت الف ات له يف اجلنو  الش رقي 

   . (16)م ع قبائل التبو

                                                           

 . 5( عبد اللطيف احلجازي، م رج ع سب ق ذك  ره، ص (14
، م رجع 1124سرتاتيجي الع ري التقرير اال( جممم وعة ابحثني، 15(

 . 285سب ق ذك ره، ص 
 . 259( املرجع السابق نفسه، ص (16

 
 (17)ملصدر موقع إيرونيوزا

وعلى صعيد حتالف اإلسالميني يف الغر  اللييب 
"حتالف فجر ليبيا"، فقد شهد انقسامات )كما  واملسمى ب

أسلف ت( على خلفية تباي  املواقف م  االتفاق السياسي 
أكرب -وحكومة الوفاق الوطين، حيث شهدت مصراتة 

كوانهتا انقسامات بني م -داعم للتيار اإلسالمي يف ليبيا
السياسية والعسكرية ما بني مؤيد لالتفاق السياسي 
وحكومة الوفاق ورافض له. ويف حني يرغب أعيان مصراتة 
يف االخنراط يف املسار السياسي حلل األزمة الليبية وإجناز 
ملف املصاحلة الوطنية حرصا على مصاحلها االقتصادية، 

لعسكري الت أتثرت سلبا م  الصراع اللييب واالستنزاف ا
الذي تعرض ت له يف قتاهلا ضد "داعش" يف سرت، ترغب 
بعض اجملموعات األخرى مثل: اجلماعة الليبية املقاتلة 
وكتيبة ثوار طرابلس وسرااي الدفاع ع  بنغازي وميليشيات 
صالح ابدي يف استمرار القتال ضد اجليش الوطين اللييب، 
وترفض االتفاق السياسي معتربة إايه خيانة لدماء 
الشهداء. وقد وصل اخلالف حلد مطالبة اجمللس 

إبسقاط اجمللس  1124العسكري مصراتة يف مارس 
                                                           

( اخلريطة العكسرية اجلديدة لليبيا تظهر سيطرة املشري حفرت، 17)
، متاح على الرابط 1124يوليو  17موقع إيرورنيوز، منشور بتاريخ 

   oo.gl/nEQ81ehttps://gالتايل:

https://goo.gl/nEQ81e
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البلدي مصراتة، وتشكيل جملس جديد إلدارة شؤون 
 .  (18)املدينة

 –وميمك م تفسريم ممراوحة تيار اإلسالم السِ ياسيِ  
بني ممعسكري احلر   -ممتمثاًل همنا يف حز  الع دالة والبناء

م بعوامل عدَّة منها: سعي مبعوث األمم املتحدة والسَّال
إىل ليبيا لدمج اإلسالميني يف التسوية السلمية لتقليص 
تطرفة، ويف الوق ت نفسه، طبيعة 

م
حدة التيارات امل

االنقسامات يف ممعسكر "فجر ليبيا"، وخمصموصًا مع ميل 
مصراتة للحوار وإهناء احلر  الت يمشكِ  لم استمرارمها أتثريا 

لبي ًا على مكانتها االقتصادية، واأله مُّ م  ذلك أنَّ س
القاع دة الشعبيَّة للتيَّار اإلخ واين ِ يف ليبيا أضع فم م  

 .  (19)نظريهتا السَّلفيَّة
وقد شهد الغر م اللييبُّ استمرار حالة التشرذم الت 
بدأت منذ توقيع اتفاق الصخريات، وهو ما أفصح ت عنه 

، بني 1124ينة طرابلس عام املعارك الت ضرب ت مد
                                                           

 . 9-5( عبد اللطيف احلجازي، م رج ع سب ق ذك  ره، ص ص (18
"مآالت ثالثية: اجتاهات التطورات الداخلية يف الدول  (19)

. للمزيد حول تيار اإلسالم 174املغ اربية"، م رج ع سب ق ذك ره، ص 
السياسي يف الوط  العري بشكل عام وليبيا بشكل خاص أنظر: 

أبو القاسم خشيم، "اإلخوان املسلمون يف ليبيا: مصطفى عبد هللا 
ليبيا: الدي  والقبيلة حتوالت العالقة مع السلطة"، يف جمموعة ابحثني، 

، دي/ اإلمارات املتحدة: مركز املسبار للدراسات والسياسة
. وميالد مفتاح احلراثي، 255-225، ص ص 1127والبحوث، 

، لة: شؤون األوسطجم"اإلسالميون وقضااي احلكم الدميقراطي"، 
. 257-251،ص ص 1121، ربيع/ صيف 275بريوت، العدد: 

، أبوظيب: مركز اإلمارات للدراسات الس را ومجال سند السويدي، 
. وملف: "اإلسالم السياسي إىل 1125والبحوث االسرتاتيجية، 

، 57، القاهرة، مؤسسة األهرام، الع دد: جملة: الدميقراطيةأي ؟"، 
 . 1127أبريل 
ذلك: "اجلماعات اإلس المية يف ليبيا: حظوظ اهليمنة السياسية وك

وحتدايهتا"، أملانيا: منظمة فريدريش إيربت، )د.ت(، على الرابط 
   https://goo.gl/oTgTE3التايل:

 

ميلشيات خليفة الغويل وقوات اجمللس الرائسي، والت 
أظهرت بوضوح أن الغر  خاصة طرابلس، ال يزال يبحث 
ع  قوة عسكرية قادرة على قلب موازي  القوى، ولك  
القوى العسكرية املختلفة يف الغر  قريبة م  بعضها يف 

و ما يعد نقطة تفوق خرباهتا القتالية ونفوذها امليداين، وه
نه مير مبرحلة م  إحيث  ؛للشرق اللييب يف هذا الشأن

التماسك السياسي والعسكري، وحتول اجليش الوطين 
اللييب، وفقا لكل احلقائق امليدانية، إىل الكيان العسكري 
األقوى واألكثر مهنية بني كل الكياانت العسكرية 

 . (20)األخرى يف ليبيا

جهزة االستخباراتية ألا ويف الغر  اللييب رصدت
او1125الغربية خالل شه ر مارس ) ت لتوطني ال( حمم

سلمني" يف مناطق جنو  سالم و إلمجاعة أنصار ا"
م
امل

ديد غر  ليبيا، و ميثل ذلك أول ظهور هلذا التحالف اجل
هو التحالف الذي يضم أكثر يف مسرح العمليات اللييب، و 

تشاد يجر و النمتمردا م  مايل و رهابيا و تنظيما إ 25م  
والسودان تنتشرم على طول منطقة الساحل، م  بينها 

"، يسالمإلتنظيم "داعش" وتنظيم "القاع دة يف املغر  ا
وأكدت بعض املصادر احمللية أن عددا م  قيادات هذه 
التنظيمات التقوا بغرض تعزيز التعاون بينهم فيما يتعلق 

سهيل . ويرتددم أنَّ االجتماع درس ت()بتبادل املعلومات
                                                           

( "فج وة عميقة: األزم ة الليبية بني االنقس ام السي اسي والص راع (20
 .  281عسك ري"، م رج ع سب ق ذك ره، ص ال
()  جدير ابلذكر أن م  أخطر نتائج هذه األزمة املعقدة استغالل

اجلماعات اإلرهابية لظروف الفوضى والتشرذم والقيام بعدة أعمال 
إرهابية، وابلتايل، دخول الدولة يف إطار "الدول الفاشلة". حيث 

دولة. للمزيد  178  م 25 ال  الرتتيب 2016 عام يف ليبيا سجل ت
أنظر:  انجي عيسى سامل القطراين، "تصنيف الدولة الفاشلة وأثره 

، برلني/ جملة: العلوم السياسية والقانونعلى السيادة: ليبيا منوذجا"، 
، ص ص 1125، يونيو 9أملانيا، املركز الدميقراطي العري، العدد: 

دراسة  مشكلة بناء الدولة:. وحممد أمني ب  جياليل، 787-785

https://goo.gl/oTgTE3
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مختلفة م  املناطق الت تمسيطرم 
انتقال عناصر اجملمموعات امل

عليها جممموعات أخرى حليفة. كما متَّ تدارمسم ممشكلة 
ول السَّيطرة على نقاٍط على الشواطئ البحرية لتأمني ومصم 

العراق. ويمعتقدم أبنَّ همناك املقاتلني والدعم م  سوراي و 
طار، ما إلرنة" يف هذا اد"توافمقًا بشأن أمهِ يَّة مدينة 

يستدعي )ابلنسبة هلذه اجلماع ات اإلره ابية( دعمها حىت 
 . (21)تسقط حت ت سيطرة اجليش اللييبال 

جدير ابلذكر أن املشري حفرت القائد العام للقوات 
املسلحة أعل  يف منتصف مايو املاضي "ساعة الصفر 

مة مسي ابسم القيادة العا. وأكد الناطق الر (22)لتحرير درنة"
أمحد املسماري أنه: "مت ت السيطرة على مواقع العميد/

العدو احلصينة يف حمور الظهر احلمر واحليلة ومرتوبة. ومت 
تكبيد العدو خسائر فادحة يف األفراد واآلليات". كما قام 
سالح اجلو بش  غارات استه دف ت العدو قبل انسحاهبم 

 .        (23)م  مواقعهم

 
 
 
 

                                                                                    

، رسالة ماجستري غري إبستيمولوجية وفق أدبيات السياسة املقارنة
تلمسان،  -منشورة، اجلزائر: جامعة أي بكر بلقايد

1121/1127 . 
، بت اري خ: م وق ع: أخبار ليبيا"ليبيا و التح الفات اجل دي دة"، ( (21
 ، م تاح على الراب ط اإللكرتوين الت  ايل:  1125/ م ارس/  18

https://goo.gl/XC4LBy  
( "اجليش اللييب يكبد شورى درنة خسائر فادحة: ثالثة دوافع (22

، بتاريخ: 145، العدد: صحيفة: برنيقوراء املعركة"، 
 . 2،ص1125/مايو/12

صحيفة: أخبار ( "املشري حيدد أفق زمين لعودة درنة الزاهرة"، (23
 .2، ص 1125/مايو/17، بتاريخ 1188، الع دد ، بنغازيبنغازي

د السياسي الليب الراهرن: توصيٌف املشه مالمرحُ -اثلثاً 
 ُمروجٌز:  

كما تبني لنا م  خ الل م ا تق دم فإن األزمة 
تتسمم ابلتعقي د الش ديد، وهي "هت ددم  (24)السياسية الليبية

، ومل تكم  حالة عدم (25)ليبيا ابلفشل أو االهنيار"
االستقرار الت تعيشم فيها الدولة نتاجا لرتاكممات النظام 

قط، بل إنَّ هشاشة السلطة االنتقالية بعد السابق ف
يف ممواجهة قوى االنتماءات األولية الصاعدة  1122

)القبلية، والدينية، واملناطقية( أسهم ت يف تغذية ودميمومة 
. ومبموجب االتفاق السِ ياسيِ  الذي ومقِ َع (26)عدم االستقرار

دخل ت البالدم مرحلة انتقالية رابعة، ختتلفم  1125عام 
الثالث السابقة يف أنَّ اخلالفات السياسية وحالة ع  

 1128 ا. وقد اتسم ع ام(27)الصراع كان ت يف بدايتها
جبمممود املسار السِ ياسي ِ  1124و

، وبقاء الوضع على (28)
 ما همو عليه. 

                                                           

( أنظر: ظريف شاكر، "ليبيا بعد مخس سنوات م  سقوط نظام (24
 –، ربيع 251، بريوت، العدد: جملة: شؤون األوسطالقذايف"، 
. وعبد النور ب  عنرت، 119-294، ص ص 1128صيف 

"هتديدات غري وجودية: االرهتان املغاري لصراعات ما دون احلر "، 
، ملحق جملة: حتوالت اسرتاتيجية على خريطة السياسة الدولية

 .  15-11، ص ص 1121، يناير 292السياسة الدولية، العدد: 
( مصطفى عبد هللا أبو القاسم خشيم، "أتثري اهلجرة غري (25

، جملة: السياسة الدوليةالليبية"،  -الشرع ية يف العالق ات اإليطالية
 .  84، ص 1125، أبريل 51 لد: ، اجمل121القاه رة، الع دد: 

-1121التقرير االسرتاتيجي العري: ( جمموعة ابحثني، 26(
، القاهرة: مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية ابألهرام، 1127
 . 271، ص 1125

. حول مفهوم انتقالية 251( كامل عبد هللا، مرجع سابق، ص (27
 ،22 العدد ،ي الثقافيةدانظر: حممد برادة، "انتقال: كلمة إشكالية"،

 . 51ص  ،1127أكتوبر 
، مرجع 1128التقرير االسرتاتيجي العري: جمموعة ابحثني،  )28(

 .   285، ص 1124التقرير االسرتاتيجي العري:. و 115سابق، ص 

https://goo.gl/XC4LBy
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وم  املعرموف أنَّ دور األطراف اخلارجيَّة )اإلقليميَّة 
، (29)بشكٍل كبريٍ  والدَّوليَّة( يف هذه األزمة ممهمٌّ وممؤثرٌ 

 ؛وسوف نمشريم إبجياٍز للدَّور الفرنسي يف هذا اجلانب
نَّ فرنسا كان ت أوَّل دولٍة تدخل ت عسكراي ً ضدَّ إحيثم 
كما أهنا قدَّم ت ممبادرهتا للحل السِ ياسيِ  يف   ،(30)القذايف

شري حفرت وفايز السراج يف يوليو 
م
"اجتماع ابريس" بني امل

اق وقفا مشرموطًا إلطالق ومشل ت نقاط االتف، 1124
، وتنفيذ 1125النار وتنظيم انتخاابت رائسية ونيابية عام 

 .م  االتفاق السياسي بشأن الرتتيبات األمنية 17املادة ال 
بادرة الفرنسية إلحالل االستقرار يف 

م
وقال ماكرون إن "امل

ليبيا جاءت على خلفية تزايمد العقبات الت منع ت تطبيق 
و رأى البعض أن "موقف فرنسا م   .اتفاق الصخريات"

اجليش اللييب يمعتربم رسالة صرحية لألطراف الداخلية 
واخلارجية على أنه اجلهة الوحيدة الت ستموكلم إليها ممهمَّة 

 . (31)األم  واالستقرار يف ليبيا"
احتضن ت ابريس اجتماعا ممهم اً  19/5/1125ويف 

قائد اجليش حول األزمة الليبية، )حضرهم: املشري حفرت 
اللييب، وعقيلة صاحل رئيس جملس النوا ، وفايز السراج 
رئيس اجمللس الرائسي، وخالد املشري رئيس اجمللس األعلى 
للدولة(، قمدِ م ت فيه "ممبادرة فرنسية" تضمَّن ت عدَّة ب منموٍد، 

إىل "توحيد البنك املركزيِ  اللييبِ  فوراً، وحل منها: الدَّع وة 

                                                           

-251( للمزيد أنظر: كامل عبد هللا، مرجع سابق، ص ص (29
منطقة الساحل . وتوفيق بوست، مواجهة التهديدات األمنية يف 251

قاربة اجلزائرية،  
م
، القاهرة، مركز كراس ات اسرتاتيجيةاألفريقي: امل

، ديسمرب 151الدراس ات السياسية واالسرتاتيجية ابأله رام، الع دد: 
1124 . 

، مسالك وع رة: سنتان يف ليبيا وم  أجله ا( طارق مرتي، (30
 . 12م رج ع سب ق ذك ره، ص 

ابريس بني حفرت والسراج"، موقع: "إمجاع على أمهية لقاء ( (31
 ، على الرابط الت ايل:  14/4/1124صحيفة العر ، لندن، بتاريخ: 

https://goo.gl/2fsxrW  

مؤسَّسات 
موازية"، وإىل ضرمورة "االلتزام بدعم مجيع امل

امل
احلوار العسكريِ  اجلاري يف القاهرة وتوحيد اجليش الوطينِ  
اللييبِ ، وتشكيل اهليكل الوطينِ  العسكريِ  الذي سيتمُّ 

تنفيذمهم بعد االنتخاابت حت ت السُّلطة املدنيَّة"
كما   .(32)

 لالنتخاابت "تضمن ت "اإلقرار أبمهية وضع أسس دستورية
القادمة، وأن االنتخاابت ستمْجَرى وفق هذه األسس مع 

مثل  ،ممعاجلة موضوع الدستور االستمرار يف
م
ودعم امل

ريها مع  شاورات الت جيم
م
اخلاص لألمم املتحدة يف امل

 ،السلطات الليبية بشأن تقدمي اقرتاٍح العتماد الدستور
واالتفاق على االنتخاابت الربملانية والرائسية، وفق ما 

بعد التشاور مع احلكومة والربملان  "املبعوث األممي"دده حي
واجمللس األعلى. كما مت التأكيد على أن اجلهة التشريعية 
الوحيدة الت ستعتمد "األسس الدستورية" وقانون 

كما   االنتخاابت هي الربملان بعد "استشارة" جملس الدولة.
جسام أشارت إىل ما يشبه القرار األممي ابنتهاء كافة األ

حال اعتماد ما أعل  عنه  احلالية وحكوماهتا، وأنه يف
وقعة عليه انبعة م  وثيقة 

م
ستكون شرعية كل األجسام امل

ديسمرب  تفاق ابريس" فقط، والت ستنتهي يف"ا
1125(33)  . 

مهمَّة أن األطراف احلاضر 
الحظة امل

م
  مل يموقعموا يوامل

بادرة؛ إلعطاء فرصة للرجوع إىل ليبيا
م
، والتشاور مع على امل

ثلوهنا، رغم أهنم وافقوا على مضممون هذه  اجلهات الت ميم
بادرة

م
حيث أصدر اجمللس األعلى للدولة، الذي ابت  ؛امل

حت ت سيطرة االسالم السياسي ويعرب صراحة ع  وجهة 
شاركة،  -بعد تردد طويل-نظره، بيااًن وافق عربه 

م
على امل

                                                           

"املبادرة الفرنسية حلل  أزمة ليبيا.أي فرص ( منية غامني، (32
، هذا 1125/مايو/15للنجاح؟"، موقع: العربية ن ت، بتاريخ: 

  https://goo.gl/xXaicdالرابط:  
  19، بتاريخ:إعالن سياسي بشأن ليبيا" نص مبادرة ابريس"( (33
 . 1-2، ص ص 1125/مايو 

https://goo.gl/2fsxrW
https://goo.gl/xXaicd
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وار وحجم ة احلغري أنه وضع قائمة شروط تصادم طبيع
 أطرافه على األرض.

جنزور -درت اجملالس العسكرية والكتائب وأص
والزنتان وغراين وصرباتة والزاوية وزليط  وجادو ومسالته 

بياانً  -واتجوراء وسوق اجلمعة واخلمس وقوة الردع اخلاصة
هي األخرى جاء ممفككاً، ويمؤكدم ما تعيشمهم هذه اجملاميعم 

بادرة م  ختبط وفوضى وشمحٍ  معر 
م
يفٍ . وأكدموا فيه أن امل

الفرنسية "ال متثلهم".. وهمو ما يمشريم اىل احتماالت ع رقلة 
مجتم ع الدَّويلُّ 

 . االنتخاابت الت يمع وِ لم ع ليها امل

إن هذا االتفاق سيظل حربا على ورق ما مل تك  
هناك إرادة ليبية حقيقية إلهناء الصراع، وما مل تتقاطع 

ىل إي كربى الراعية له بشكل يمؤد ِ مصاحلم الدول ال
ويرى بعض املراقبني أن  .(34)انسحا  أح ده ا منه

االتفاق مح ل جملس النوا  مسؤولية حتقيق النقلة املرجوة؛  
كي أيخذ االتفاق طريقه إىل التنفيذ وصوال إىل استحقاق 

وقد حدد االتفاق  .1125ديسمرب  21االنتخاابت يف 
لس النوا  يف اعتماد اجمللس يف بنده الرابع مسؤولية جم

القوانني االنتخابية املطلوبة وتنفيذها؛ وفقا للجدول الزمين 
احملدد وآللية التشاور مع اجمللس األعلى للدولة؛ الت مت 

وقد رحب  .االتفاق عليها يف االتفاق السياسي اللييب
العديد م  النوا  ابالتفاق، وأكدوا أن املسار الدستوري 

افق بني أقاليم ليبيا التارخيية أبغلبية يرتكز على التو 
موصوفة، متثل التوافق يف كل مرحلة أو استحقاق م  
املسار الذي ينتهي إبصدار قانون استفتاء شعيب يرتكز 
على موافقة ثلثي كل إقليم م  األقاليم الثالثة )املنطقة 

                                                           

، و"ابريس ىف "( عيسى عبد القيوم، "قراءة أولية يف "ابريس(34
حة الشخصية ، الصف"عيون: مؤسسات ومليشيات وشخصيات ليبية
 على الفيس بوك، متاح على الرابط التايل:  

https://goo.gl/2Qy3rB  

ويسعى جملس  .(35)الشرقية واملنطقة اجلنوبية وطرابلس(
م  التوافق بني مجيع األطراف، حىت  النوا  خللق حالة

. وأكد املستشار عقيلة (36)يعم السالم واالستقرار البالد
صاحل رئيس جملس النوا  أن الطرف اآلخر يريد الوصول 
إىل حتقيق أه دافه، وإال فإنه ل  يسري يف احلوار، فهم 
يريدون اقتسام السلطة التنفيذية، وأيخذون وزارات 

ار يف تصريح آخر أبن "اجمللس . وذكر املستش(37)معينة
الرائسي جسم غري شرعي وفقًا لإلعالن الدستوري، ومل 
يتحصل على الثقة م  جملس النوا  ويعمل ابملخالفة 

 .  (38)للدستور املؤق ت للبالد"
م  جهته أعل  اجليش اللييب أن قبول املشري خليفة 
حفرت دعوة الرئيس الفرنسي للجلوس على طاولة احلوار 

لس الرائسي وجملس الدولة( كان اضطراراي فرضه )مع اجمل
الواقع وحكمته املتغريات السياسية الت متر هبا البالد، وهو 
 جتنب حملاوالت القفز على السلطة واالنفراد هبا م  قبل

 -حسب بيان اجليش-وهو  .شرعيةالغري تلك األطراف 
ما دعمته فيه الدول احلليفة والصديقة حىت ال تكون 

 .العامة يف مظهر الرافض للحوار والسالم يف ليبياالقيادة 
ونقل اجليش م  خالل مكتبه اإلعالمي توضيح القيادة 
                                                           

( "مبادرة ابريس: نوا  يرحبون، وآخرون: أمنيات مطبوعة على (35
 ، على الرابط اإللكرتوين التايل: 2/8/1125ورق"، بتاريخ: 

 https://goo.gl/x1GTd2   
"فخامة رئيس جملس النوا  املستشار عقيلة صاحل يعود ( (36

ألرض الوط  بعد مشاركته يف اجتماع ابريس"، بتاريخ: 
، موقع: وكالة األنباء الليبية، متاح على الرابط 12/5/1125

  //:goo.gl/sNjQVnhttps اإللكرتوين الت ايل:
 ( كلمة مسجلة للمستشار عقيلة صاحل )رئيس جملس النوا (،(37

، السب ت، برانمج: ليبيا الدار، قناة:ليبيا الفضائية
 صباحا.   1:11،الساعة:18/5/1125

"تص ري ح للمستشار عقيلة صاحل ح ول ممبادرة الس راج"، ( (38
الراب ط  ، موق ع: جملس النوا  اللييب، على24/4/1124بتاريخ: 
 https://goo.gl/85h7aSالت ايل: 

https://goo.gl/2Qy3rB
https://goo.gl/x1GTd2
https://goo.gl/sNjQVn
https://goo.gl/85h7aS
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العامة أبن "قبوهلا هلذا النوع م  التفاوض ال يعين تنازال 
لإلرهابيني، وال اعرتافا هبم، أو تفريطا يف دماء الشهداء 

قاء م  أبناء اجليش الوطين والقوات املساندة له، وأن الل
املزمع مع هؤالء ال يعين منحهم الشرعية"، كما تؤكد 
القيادة أن "كسر شوكة اإلرها  يف ليبيا مازال يف سلم 
أولوايهتا سواء يف درنة أو طرابلس أو مصراتة ومجيع ربوع 

 .(39)البالد"

ورغم أمهية "ممبادرة ابريس" إال أهنا تفتقرم إىل آلياٍت 
وحتتاجم إىل بيئٍة ممالئمٍة  عمليٍَّة للتنفيذ على أرض الواقع،
هناء الصراع وإنقاذ الوط  إم  الثقة والعم ل اجل اد م  أجل 

 الدائم م  قبل ك افة األط راف.  وحتقيق الس الم
 :اخلرامترة

ختلف   ة يف ظ    ل جي   دمرم الق    ولم ختاًم   
م
ا أن التحالف   ات امل

س  تمر؛ تبًع  
م
ا تعق  د األزم  ة الليبي  ة اتس  م ت ابلتغ  ري والتب  دل امل

ح    ل، واخ    تالف مواق    ف الف الظ    روف، وتب    ايم  املراالخ    ت
الئمة يتطلبم إاألطراف، وأن 

م
هناء األزمة وحتقيق التسوية امل

دراك اجلمي  ع خلط  ورة املرحل  ة وحساس  يتها، وأن م    رك  ائز إ
الدولة بناء املؤسسات الدميقراطية، وتق دمي مص لحة ال وط  

وي، عل  ى املص   احل الفئوي   ة أو احلزبي   ة، لبن   اء تواف   ق وط   ين ق   
ينقذ البلد م  خطر االهني ار، واألطم اع اخلارجي ة، ويمعط ي 
للش     عب فرص     ة لك     ي يق     ول كلمت     ه يف الدس     تور الق      ادم، 

 واالنتخاابت الربملانية والرائسية.
***** 
 

                                                           

"اجتماعات ابريس: االستش اري يرتاج ع...وإيطاليا غ اضبة ( (39
واجلي ش: اجلل وس معه م ال يعين االعرتاف هبم"، بتاريخ: 

 ، متاح على الرابط اإللكرتوين الت ايل: 2/8/1125
https://goo.gl/PWFraR  

https://goo.gl/PWFraR
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التحالفات العراقية واإلقليمية وانعكاستها على 
"كردستان"  "وداع "،قضيرََّتي
 

 مصطفى جابر العلوايند.                               
 مقدمة: 

 ،أو إشكاليٍَّة جذوَرَها ،فمَ  املسلَِّم لهم؛ أنَّ لكلِ  قضيَّةٍ 
، وال  دويلَّ   ، لتبل  َغ اجمل  اَل اإلقليم  يَّ ال  ت متت  دُّ م    اجمل  اِل احملل ِ  يَّ

أش  اَر إليه  ا املعني   وَن بدراس  ة العل  وم  -ك  ذلك؛ فثمَّ  َة حقيق  ةٌ 
تتمثَّ  لم  -ياس يَِّة، واملعني   ون م  نهم حبق ل العالق  ات الدوليَّ  ةِ الس

م     حي   ثم -يف ذوابن احل   دود واحل   واجِز، ب   ني م   ا ه   و دويل  
االختصاص، وما هو داخليٌّ، يتَّصل ابلدراسات الدستورية 

حىتَّ صاَر ممَّ ا تمع ىَن مبعاجلتِ ه املنظَّم اتم الدوليَّ ةم، يف -وسواها
على مرحل ِة -وصفها م  مجلِة ما ترتَّبَ السياسِة الدوليَِّة؛ وب

م      نت    ائج، وم    ا أعقبَه    ا  -العومل    ة والنظ    اِم الع    امليِ  اجلدي    د
 كذلك.

؛ أنَّن ا أم ام أم  ور، ختَض عم مل  ا أييت  وممَّ ا تعني ه التحالف  اتم
 م  اعتبارات:

أوَّهل ا: أنَّ مثَّ  َة تش  ابمكاً يف املص  احِل، ب  ني األط  راف املتحالف  ِة، 
 ما. يف إطاِر إشكاليَّةٍ 

اثنيه  ا: أنَّ تل  ك اإلش  كاليَّاِت يتطلَّ  بم حلَُّه  ا "تنس  يقاً" ب  ني 
دة.  فواعل متعدِ 

اثلِث مَه  ا: أنَّ البح  َث ع    ح  لٍ  إلش  كاليٍَّة م  ا، ه  و ال  ذي دف  َع 
 إىل عقِد بعٍض م  التحالفاِت لبلوِغِه.

                                                           

  أستاذ العلوم السياسية. 

ومفي      َدٌة اإلش      ارةم إىل أنَّ القض      يََّة الكردي      ة، وك      ذلك 
 ألمور:-البحثِ  يف-بطتاقضيََّة "داعش"، قد ارت

أنَّ ك   لَّ قض   يٍَّة، م     القض   يَّتنِي، مس   تهدفتان  -األم   رم األوَّلم 
م        تش      كيل التحالف      اِت، اإلقليميَّ      ِة واحمللِ يَّ      ِة؛ وأنَّ ه      ذه 
األط    راَف املعنيَّ    َة ابلتح    الِف، هل    ا رًؤى متقارب    ٌة، يف قض    ااي  

 كثرية، م  بينها تلكما القضيَّتني.
اَل القض  يَّتنِي، ق  د دف  ع لعق  د حتالف   اٍت، أنَّ كِ   األم  ر الث  اين:

تس    تهدفمهما حتدي    داً، وأس     همتا يف إح    داِث تق    ارٍ ، ب     ني 
 الفواعل املتحالفة.
: أنَّ األراض      ي ال      ت ه      ي ج      زٌء م        إقل      يِم   األم      رم الثال      ثم

كردس    تان الع     راق، أو م       املن     اطق ال     ت تس     كنها األقليَّ     ةم 
، ق       ْد امْس       ت مْهِدَف ْت م " تنظ       يم الدول       ة الكردي       ة يف س       ورايَّ

مَس مَّى"داعش"، ويف املقاب ل 
اإلسالمية يف العراق والش اِم" امل

ق       ْد امس       تمهِدَف التنظ       يمم، م         بع       ض الفص       ائل الكردي       ة 
املس    لَّحِة؛ م    ا ش    كََّل مس    احًة معرفيَ    ًة، يمبَح    ثم يف إطارَِه    ا 

 اقفهما م  بعضهما. و مصاحلهما، الدافعة مل
 

قليميرررة وانعكاسررراهتا أثرررر التحالفرررات العراقيرررة واإل -أوَّالً 
  :(1)على قضيَّة"كردستان"

ع   كوهِنَ ا قض يََّة  خرج  تقضيَّةم كردستان، ممْذ نش َأْت 
اختي    اِر ش    عٍب، وتقري    ر مص    ريه؛ هل    ذا كان     ت م      القض    ااي 

رة، ال  ت ت   "  ؤث ِرم يف إع  ادِة َنْس  قِ املتج  ذِ  "النس  يج االجتم  اعيَّ
هنياره ا؛ م  ع امل وروث، ع   تفكُّ ِك أق  اليم الدول ة العثماني ِة وا

لَ    ْت أكث   َر ممَّ   ا حتتملَ   هم، بت   أثرِي سياس   ات  أنَّ القض  يََّة ق   ْد حتمَّ
ال  دول ذات األقلي  ات الكردي  ة، األم  رم ال  ذي زاَده  ا تعقي  َداً؛ 
فتحوَّلَ   ْت م    املطالب  ة بوس  ائل سياس  ية، إىل ص  راٍع مس  لٍَّح، 

، ال        ذي يَت        ذرَّعم ط        رفٌ   من        هم  نتيج        َة التخن        دمِق الق        وميِ 
                                                           

( م  املهمِ  التنويهم إليه: أنَّ القضيََّة الكردية، قْد أتثَّرت ابلتحالفات، 1)
، مثلما أثرَّرت القضيَّةم الكردية نفسها يف  مبستوييها: احمللِ ي، واإلقليميِ 

ضمَّتهم ألجِل حلِ  القضيَِّة  دفع الفاعلني، للدخول يف حتالفاٍت،
 تلَك، ونشأت تلك التحالفات أَلجلها.
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"، واآلخ رون و ِة القوميَة""اخلصوصيَّ ب  "االستحقاق اإلنساين ِ
".، "ابلوحدِة الوطنيَِّة" يتذرَّعونَ   "واالستحقاق التأرخيي 

، ومش   اركة الك   رد يف 1111وعق   َب اح   تالل الع   راق 
يف -إدارة ش   ؤون الدول   ة، اتَّس   َع ت آف   اق ح   لِ  قض   يَِّة الك   رد

 وجاءت يف جمالني:-العراق
؛ أبنَّ: 1115ق م           ا أق           رَّهم دس           تور الع           را -األول

"مجهورية العراق دول ٌة احتادي ٌة..."، وم ا ترتَّ َب علي ه، وعل ى 
االتفاق      ات السياس      يَِّة ال      ت ح      دََّدْت كث      رياً م       : حق      وق 
وواجبات، وصالحيات إقليم كردستان، بعَد نشأَتِِه، ليكوَن 
، وما سبقه م   اتفاق ات،  أوََّل مثرات"تغيري النظام السياسيِ 

العراقي   ة، قبي   ل االح   تالل، ح   نَي كان    ت  ب  ني ق   وى املعارض   ةِ 
القوى الكردية، س بَّاقًة يف الس عي إلس قاط النظ ام الس ابق، 
والتعجيل ابحتالل العراق، حت  َت مس و ِِغ "حتري ره م   النظ ام 
"، وف   ق رؤي   تهم ورؤي   ِة فص   ائل املعارض   ة؛ جن   َم عن   ه  املس   تبدِ 

 حقَّاِن للكرد:
م    ة إقل    يٍم إق    رار ح    ق  الك    رد يف االس    تقالل، أو يف إقا .2

 خاصٍ  هبم.
اش         رتاكهم يف إدارة احلكوم         ة املركزي         ة، زايدًة عل         ى  .1

 تفرُّدهم إبدارة اإلقليم.
م ا اتَّص ل بعالق ات الك رد م ع الق وى العراقي ة،  -الثاين

-واإلقليمي   ة، والدولي   ة؛ مب   ا يراع   ي اجمل   ال األول، وال خي   رج
ع   مقتض ياته؛ ف اإلقليَم ك اَن م   مث راِت العالق ات -افرتاضاً 

وبع ده، ابل والايت  2991ملتينِة للقيادة الكردية قبل العام ا
 أمران: بية، والذي يلِمحم إليهو املتحدة والدول األور 

، عمِق      َد اجتم      اٌع لالحت      اد األوروي، 8/7/2992 يف (2
للتص   ديق عل   ى خط   ة إنش   اء م   الذ آم   ٍ ، اتب   ع لألم   م 
املتح      دة يف الع      راق، حلماي      ة األك      راد، وق      ْد ق       ررْت 

حدة بع دها بي ومني، إهن اء مجي ع األنش طة الوالايت املت
 .(2)العسكرية يف هذه املنطقة

متَّ حتدي  دم منطق  ة حظ  ر ط  ريان، ال  18/5/2991ويف  (1
 .(3)هَتسَمحم للطائرات العراقية بدخوهلا مشاَل العراق وجنوبَ 

  التحالف    ات والوع    ود، يف ظ    لِ  قت    ال داع    ش، وإع    ادة
 تقسيم املنطقِة:

وال   ذي - س   ط الكب   ريج   اَء ط   رح مش   روع الش   رق األو 
أييت عل       ى األنس       جة االجتماعي       ة ل       دول املنطق       ِة، قب       ل 

ي ي م   جدي ٍد آم اَل الك رد يف حتوي ِل إقل يِم  مبا حيم  -حدودها
لدول        ٍة كرديَّ        ٍة،  -إع        الِن اس        تقالهلم ح        ال- كردس        تان

مستفيديَ  ممَّا يمَسرَّ م م  معلوماٍت، ع  إمكانيَِّة ختص يٍص 
ل  ى ذل  ك املش  روع والتط  وُّرات دول  ٍة هل  م، ض  م  م  ا يرتتَّ  بم ع

الت أعقبْتهم 
(4). 

                                                           

عري،  BBCتسلسل زمين ألهم األحداث يف العراق:  موقع   (2)
   https://goo.gl/RxcAfuمتاح على الرابط التايل:

 نفس املصدر السابق.(  3)
إليه يف مشروع الشرق األوسط الكبري، الذي  وممَّا جتدمرم اإلشارةم  (4)

يعدُّ مشروعاً، يرتجمم الرؤيَة األمريكيَة حول املنطقة، والذي بدأت 
بوادر املشروع عقب التفجريات اإلرهابية لربجي التجارة، يف الوالايت 

، م  ظهور 1111، وما أعقبها يف سنة 1112املتحدة األمريكية، 
ل على الرتويج للدميقراطية، والتصدي اسرتاتيجية أمنية أمريكية تعم

لتحدايت املنطقة، ومبا يربطها ابتفاقات التجارة احلرة، بدياًل ع  
، 1117التكامل العري ،،، لك َّ املشروع تشكَّل ت مالحمه األوىل سنَة 

عقب احتالل العراق، وما سيكون م  تغيري خارطة املنطقة، مبا 
احلر  على اإلرها ،  يضم : صيانة أم  إسرائيل، وتسهيل ش  ِ 

 وإهناَءه.
 انظر: 

ملخَّص كتا : الشرق األوسط الكبري...دالالته  -
ماجد الكيالين، مركز اإلمارات للدراسات ¸وإشكاالتمه

 . 1114، أبو ظيب، 2والبحوث االسرتاتيجية، ط
، موقع اجلزيرة ن ت، منشور مشروع الشرق األوسط الكبري، -

 رابط التايل:، متاح على ال1115يناير  21 بتاريخ
 https://goo.gl/RYJ1uG  

https://goo.gl/RxcAfu
https://goo.gl/RYJ1uG
https://goo.gl/RYJ1uG
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م إبسرائيل، املبنيَّةم على  وما يقوِ ي آماهلم تلك، عالقاهتم
رعاي    ة املص    اِلِح، وتع    اوهنم املش    هود م    ع ال    والايت املتح    دة 
األمريكي    ة، م    ا حيقِ     قم هل    ا م    وطَئ ق    دٍم يف كردس    تاَن، يل    يبِ  

ع ون لإلقل يم، مصاحلََها، وما تبديه مقابل ذلك م  تقدمي ال
يف جم          ال التس           ليح والت          دريب، ويف التنمي           ة البش           ريِة، 

 واملساعدات اإلنسانيِة واللوجستيَِّة، يف شىتَّ اجملاالت.
أمَّ     ا إس     رائيل؛ فممَّ     ا يفسِ      رم دعَمَه     ا إج     راَء اس     تفتاِء  
كردستان، أمٌر ال يبتع دم ع   ت دهور عالق ة إس رائيل برتكي ا، 

ش   عاِل مش   اِعَل عث   رٍة وليك   ون عام   َل ض   غٍط عل   ى تركي   ا، إب
أمامه  ا، فتتح  وُّل إس  رائيلم م "الت  ذلل هل  ا واس  تجداِء إع  ادة 
ش   راكتها مل   ا كان    ت علي   ه"، إىل الض   غط عل   ى تركي   ا ب   دعم 

دس    تان الع    راق، ومس    اعدهتم للحص    ول عل    ى ر اس    تقالل ك
 .(5)اعرتاف حليفتها الوالايت املتحدة

ع م ،كردستان، والعراق كذلك وممَّا ترتََّب على حتالف
الوالايت املتحدة األمريكية، يف ظلِ  التحالف الدويل لقتال 

بدا ذلك م  املوق ف األمريك ي" بع د أن )تنظيم "داعش"، 
ابت وش    يكاً اتف    اق برمل    ان كردس    تان، عل    ى تغي    ري النظ    ام 
السياس   ي إىل برمل   اين، وحتدي   د ص   الحيات الرائس   ة، وإهن   اء 

َء ، ج    ا(1125/ 29/5 يف والي   ة ال    رئيس مس    عود ابرزاين
"املوق   ف األمريك   ي" ع   رب من   دوهبا لكردس   تان، لعرقل   ة إقال   ة 
ابرزاين، بسبب حاجة الوالايت املتحدة، والتحالف الدويل 

أظه   َر جليَّ   اً اعتم   اَد و لقت   ال داع   ش؛  ؛يف زعام   ة اإلقل   يم هل   
اإلقل    يم عل    ى مواق    ف، ال    دول الك    ربى ودعمه    ا ومحايته    ا 

؛ (6)بله"ومس    اعداهتا، يف بقائ    ه، وقب    ول م    ا ت    راه يف مس    تق
وقراطي الكردس   تاين، وأعط  ى لرائس  ة اإلقل  يم، واحل  ز  ال  دمي

إش     ارًة لرض     ا األمريك     ان، واس     تمِغلَّ ْت إلجي     اد خم     رٍج، يعي     دم 
                                                           

-ما بعد االستفتاء-إقليم كردستان( مصطفى جابر العلواين،  5)
وحتركات حكومة بغداد )املستقبل واملآالت(، مركز رؤاي للبحوث 

 ، متاح على الرابط التايل: 2/1125/ 24والدراسات،
http://ruyaa.cc     

 املرجع السابق.(6)

إمكاني    َة البق    اء يف الرائس    ة ف    رتًة قادم    ًة، بغ    ضِ  النظ    ر ع      
االتفاق      ات السياس      ية، وع        االع      راف الدس      تورية، ال      ت 

دس تان م   رائس ي لتح وُّل نظ ام  كر  1124حدَّدت الع ام 
 إىل برملاين، وحتديد صالحيات رئيس اإلقليم.

     قالل إقل    يم   تالتحالف    ات اهلادف    ة الحت    واء اس    تفتاء اس
 كردستان العراق: 

"الب  اريت" ألج  ل  َعِم  َل احل  ز  ال  دميقراطي الكردس  تاين
بوص    فه ع    اَم  1124لعلم    ه أمهي    ة ع    ام  ؛حلظ    ة االس    تفتاء

ف    أَة" التح    الف "مكا هناي    ة ح    ر  داع    ش، وينتظ    ر الب    اريت
الدويل وأمريكا، على اشرتاكه يف قتاِل اإلره ا ؛ هل ذا عق د 

ِ      َد أنَّ 1124"الب      اريت" نيَّ      َة إج      راء االس      تفتاء ع      ام ، ليؤك 
االس     تفتاَء وس     ليةم متسُّ     ك ابلرائس     ة، وجت     اوٍز مل     ا حَي     دُّ م       

 صالحيَّاهِتا.
وكاَن لتميُِّز عالقات إقل يم كردس تاَن إبس رائيل، والنظ ر 

َماً،  أنحليف  اً وداعم اً ل  ه، إليه ا  دفع  ت إس  رائيل ابإلقل يِم قم  دم
إلج  راِء اس  تفتاِء اس  تقالِلِه، بطريق  ٍة ملفت  ٍة للم  راقبني؛ إالَّ أنَّ 

، ق ْد ت واراي أم اَم ض روراِت التح وُّل الرغبةَ هذا الدعَم، وتلك 
، يف قراءهت ا مل ا جي ري وم ا تري ده ال والايت املتح دة  األمريك يِ 

 منهم.
ائس  ةم اإلقل  يم عل  ى إجرائ  ه، يف خط  وٍة عم  دَّْت وأص رَّْت ر 

، الذي أسََّس لنشأة اإلقليم؛ 1115خمالفًة لدستور العراق 
 -حليَف    َة بغ    داد، وكردس    تان- م    ا دف    َع ال    والايت املتح    دة

إلب     داء رغبته     ا يف اإلبق     اء عل     ى الوض     ع ال     راه ، وح     دود 
إالَّ بع       د اتفاق       ات  املنطق       ة، وأْن ال جي       ري تغي       رٌي عليه       ا

لكث   رة ؛ ق  ات، تف   وق توقع  ات اإلقل   يم الفجَّ  ة املتس   ر ِعةوتواف
الفواعل وتفاوت أهدافهم االسرتاتيجية، واالعتبار مبا جي ري 

 ،ويف الع    راق -م      متغ    ريات وحت    والت املواق    ف-يف س    وراي
فعاق  ب األمريك  ان  .وط  ي  ص  فحة اإلره  ا ، واحل  ر  علي  ه

 تض   ييق اخلن   اق علي   ه،مت إلقل   يم عل   ى إجرائ   ه االس   تفتاء، و ا
ملخالفته رغبتها، الت حتوَّل ت م  موافقتها املبدئية عليه، إىل 

ف     األمر خاض     ٌع للحس     اابت األمريكي     ة،  .التوجي     ه إبلغائ     ه

http://ruyaa.cc/
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وللتب  دُّل الس  ريع ال  ذي تش  هده املنطق  ةم وحتالفاهت  ا وأزماهت  ا؛ 
وال س  يَّما األزم  ة الس  وريةم، وحت  وُّل األمريك  ان ع    اس  تقالل 

اي ترب ك: اإلي رانيني، واألت راك، اإلقليم، وم ا يفجِ  رمهم م   قض ا
إىل ما كاَن م  مستجدات الرؤية األمريكية، يف تقدمي ورقة 
إنش   اء ق   وات كردي   ٍة س   ورية يف س   وراي، ودعمه   ا، مب   ا حيقِ    قم 

لل   روس، وإي   ران، وتركي   ا، والنظ   ام،  ف   تَح جبه   اٍت جدي   دٍة:
 وداعش، مجلًة واحدًة.

ي، بش     أن اإليراين/العراق     -أمَّ     ا أتث     ريم التنس     يق الرتك     ي
اإلقل    يم، وم    ا أعق    ب االس    تفتاء: ف    إنَّ م      أب    رز م    ا ميك      
تس  جيلمهم، يف إط  ار التع  اون الرتكي/اإلي  راين، وتوافقهم  ا جتم  اَه 
قضيَِّة استفتاء كردستان، م ا يس جِ لم س ابقًة يف إط ار الت أثري 
اإلقليمي  يف قضاايه، مبا يفوق التأثري الدويلَّ، وم ا ج رى يف 

واق   ف، والعم   ِل عل   ى تنس   يِق ال   رؤى، ظ   لِ  س   رعِة تنس   يق امل
واخلطط املستقبلية، بني إيران وتركي ا، وتعاوهنم ا املباش ر م ع 
حكوم    ة املرك    ز ببغ    داَد، إلجي    اِد ح    لٍ  حيقِ     قم مص    احلَهم، يف 
احلف    اظ عل    ى الوح    دة الوطني    ة، بص    يانِة وح    دِة األراض    ي، 

وف    َق قناع    ات ال    دول - والنس    يج اجملتمع    ي بك    لِ  مكوِ انتِ    ه
إزاء هتدي  دمها م   اإلق  داِم عل ى إج  راِء االس  تفتاء؛  -ال ثالث

مب  ا جيع  ل ال  دوَر اإلقليم  يَّ أم  راً ل  ه أث  ره يف س  ريورة م  ا س  يطرأم 
في  ه، ومب  ا يض  غطم أتث  ري ال  دور الع  املي  يف املنطق  ة؛ ولع  لَّ م  ا 

 ميك  تسجيلمه إزاء هذا األمر نقاط أبرزها:
ايت أنَّ التهدي         دات املوجَّه         ة إلي         ران، وإرادة ال         وال - أ

املتحدة، م  إعادة النظر يف الربانمج الن ووي اإلي راين ، 
هل  ا أثره  ا يف تق  ار  إي  ران م    تركي  ا، إض  افًة إىل تقرُّهب  ا 

زايدًة عل    ى تف   امههم يف األزم    ة - وحتالفه   ا م    ع روس   يا
الس  وريِة، وانس  حاِ  ال  والايت املتح  دة األمريكي  ة م    

َل ق     وََّة مانع     ٍة، أم     اَم  -االتف     اق الن     ووي تغي     ري لتش     كِ 
الوض      ع يف ال      دول ذات املن      اطق الكردي      ة، والس      يَّما 

.  العراق، وإقليمه الكرديِ 
األم  ر اآلخ  ر، م  ا يتَّص  ل برتكي  ا، ال  ت حتولَّ   ت م    إدارة  -  

اب هل    ا واحتاده    ا، إىل أن ت    دير تركي    ا ظهره    ا و ظه    ر أور 

اب، ابستحداث نشاط اسرتاتيجيٍ  يف املنطق ة، ال و ألور 
، عقب يستبعد إمكانيَّة التقار  م ع أيِ  طرٍف إقليميٍ 

م   ا أقامت   ه م     عالق   ات إبي   ران، وروس   يا فيم   ا يتص   ل 
ابملنطق   ة، وفيم   ا يرس   مم مس   تقبلها
فالتحسُّ   سم م      ؛(7)

اس  تقالل إقل  يم كردس  تاَن، ابَت القض  يََّة األه  مَّ، عق  ب 
ي ؛ و تبدُِّد طموحات تركيا ابالنض مام إىل االحت اد األور 

ً كب  رياً، أم  ا ذل  ك ش كَّل م املض يِ  ق  دماً ابس  تقالل  حت دايَّ
 كردستان.

م  هنا أتيت حقيقةم حتوُّل كثرٍي م  قضااي املنطقِة، إىل  - ت
قضااي تتخطَّى اجملال الوطين، لتدخل اجملال اإلقليميَّ، 
فال  دويلَّ؛ مل  ا هل  ا م    أتث  ري عل  ى ال  دول، ال  ت وج  دْت 
نفَسَها مضطرًَّة لتنسيق مواقفها، وتوحيد جهودها، يف 

، اتََّس  َم ْت "بس  رعِة التغ  ريُّ يف خارطته  ا إط  ار حتالف  ات
ويف أطرافه     ا"، أذاَ  األمن     اَط التقليدي     َة للتحالف     ات، 
ومس  وِ غاهتا األيديولوجي  ِة، ليك  وَن تق  دمي املص  لحِة أم  راً 

 حاكماً يف نسج حتالفات تصون مَها.
 مْل تانعكس   ت ه  ذه كلُّه  ا عل  ى مس  تقبل كردس  تاَن؛ ال   - ث

لكرد أنفسهم، بوصفهم يعْد أمرها حمصوراً يف رغبات ا
ش    عباً يس     عى لتقري    ر مص     ريه، وبن    اِء دولت     ه؛ ومل تَ عم     ْد 
القضيَّةم معلَّقًة آبمال موافق ِة دول ٍة م ا، مهم ا تعاظم  ت 

 قوَّهتا، أو توطَّدْت هبم عالقات مَها.
فق د ج  رت األم ور مب  ا تش تهيه س  ف  ال دول اإلقليمي  ة؛  -

كلها، ا أكَّ   َدْت إمكانيَّ   َة ح   لِ  املنطق   ِة لكث   رٍي م     مش   و 
ابلتنس  يق ب  ني قواه  ا الفاعل  ِة األب  رز، واملعنيَّ  ِة أبيَّ  ِة أزم  ٍة 

 تنشأم.
دع م إقل يم  وإبعادها ع   الوالايت املتحدة،  مت إحراجو  -

كردس       تان يف إمت       ام مس       اعيه عق       ب إع       الن نت       ائج 

                                                           

( مصطفى جابر العلواين، بواعث الدور اإلسرتاتيجي الرتكي يف  7)
، 1128الشرق األوسط، حبٌث ألقي يف مؤمتر جامعِة سريت برتكيا، 

 .1املقدمة ص
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االستفتاء، زايدًة على رغبتها يف عدم املضيِ  بنتائجه، 
احلها وحتالفها والعمل وفق مقتضياته، فهو ي مَعرِ ضم مص
 .االسرتاتيجي املتميز مع بغداد للخطر

  التحالف   ات ال   ت أدَّْت إىل مزي   ٍد م     الت   وازن والتهدئ   ة
 :إزاَء قضيَّة إقليم كردستان

م     انحي   ٍة: ك   اَن للفص   ائل الكردي   ة يف س   وراي، قصَّ   ٌة 
متت    دُّ ج    ذورها إىل م    ا قب    ل نش    أهتا، م      خ    الل عالق    ات 

ين، وابحلرك     ات الكردي     ة اإلقل     يم حب     ز  العم     ال الكردس     تا
 بسوراي.

وما يهمُّن ا يف ه ذا املوض ع، التأكي د عل ى أن  ردََّة فع ل 
إزاَء جت      اوز س      لطة إقل      يم كردس      تان،  -ال      والايت املتح      دة

إبص       رارها عل       ى إج       راء االس       تفتاء، والتقلي       ل م         ش       أن 
ج    اَءت ب    رتك األم    ر  -مناش    دات األمريك    ان لع    دم إجرائ    ه

ي   ا، وإي   ران، والع   راق؛ وأعط    ْت ترك للق   وى اإلقليمي   ة املعني   ة:
الض وء للحكوم  ة املركزي  ة ببغ  داد للتعام  ل وف  ق الدس  تور إزاء 
االس    تفتاء؛ فتعنُّ     ت ال    والايت املتح    دة م    ع اإلقل    يم، يض    رُّ 
بتقي   يم الك   رد ملوق   ف األمريك   اَن م     قض   يَّتهم املركزي   ة، وال 
س    يما م      ش    رع ت بت    دريبهم وتس    ليحهم، ودعمه    م، م      

 فصائل كرد سوراي.
انحيٍة أخرى؛ فإنَّ عالقات العراق، وحتالفاته مع  وم 

ال    والايت املتح     دة األمريكي     ة؛ جعل     ت املوق     ف األمريك     ي 
متوازانً إزاء الع راق، هل ذا أدارت ظهره ا لرغب ة رائس ة اإلقل يم 
إبج     راء اس     تفتاء االس     تقالل؛ م     ع أنَّ اإلقل     يم مل     َس دع     م 

َم  ْت فهو ه ا، لقت ال داع ش، ءاألمريكان رائسة اإلقل يم وإبقا
ا س تكافأم، بع د أن ك ان الع ام   1124منه رائسة اإلقليم أهنَّ

 عاَم  إهنائه.
بغ   دادم م   ع اإلقل   يم يف تض   ييق اخلن   اق علي   ه،  وملَْ تتم   ادَ 

إىل ح  دِ  "إلغ  اِء اإلقل  يِم" والنك  وِص ب  ه إىل حمافظ  ات؛ وم    
بني ما خفََّف حدََّة موقف احلكومة املركزية ببغداَد؛ تق ار  

يم، م    انحي  ت: االحت  اد ال  وطين الكردس  تاين إي  ران م  ع اإلقل  
رخيي      ة، يف الس      ليمانية وتربط      ه إبي      ران عالق      ات تع      اون ات

وك  ذلك م  ع احل  ز  ال  دميقراطي الكردس  تاين املمس  ك بزم  ام 
الس  لطة أبربي  ل، وق  ْد أب  دى األخ  ري إلي  ران يف زايراٍت س  ريٍة 

أب     دى اس     تعداده للتع     اون  -م     ا رش     َح م       معلوم     اتفي-
د اجملاال ت مع إيران، الت هلا ما يدفعها للرتحيب هب ذا متعدِ 

اقتص  ادها، واس  رتاتيجيتها؛ يف حص  ار الع  رض، وق  د أثقله  ا 
وق ٍت بدأت به الوالايت املتحدة ابلتلويح ابالنس حا  م   
االتف  اق الن  ووي، وق  د فعل   ْت؛ م  ا دف  ع إي  راَن، لف  تح املع  ابر 

ب    ل  -ل    يس م      حليفه    ا التقلي    دي يف الس    ليمانية- اب    دءً 
ِر أربي    ل؛ وأثَّ    رْت إي     ران عل    ى بغ    داَد لتخفي    ف ح     دَِّة مبع    اب

تعاملها م ع اإلقل يم؛ زايدًة عل ى م ا س يأيت م   مث رات خت صُّ 
بغ  داَد، عق  ب االنتخ  اابت الربملاني  ة العراقي  ة ال  ت جري   ْت يف 

؛ وم   ا متثِ ل   ه الق   وى الكردي   ة الرئيس   ة، م     1125م   ايو21
 إيران.عالقات متميزة مع ترجيح الكتل الت هلا 

نعش        ْت آم       ال س       لطة وه       ذه األح       داث األخ       رية، أم 
اإلقل   يم، وق    واه السياس   ية؛ ودفعه    ا للمطالب   ِة إبع    ادة نس    بِة 
املوازنة إىل ما كان ت عليه، وإىل املطالبة إبجراء توازن أم ينٍ ، 
يف املن     اطق املتن     ازع عليه     ا ب     ني اإلقل     يم واحلكوم     ة املركزي     ة 

وب  روز أث  ر  ببغ  داد؛ عق  َب اإلع  الن ع    نت  ائج االنتخ  اابِت،
الكت   ل الكردي   ة يف أن تك   ون ع   اماًل مرجِ ح   اً، وحامس   اً ب   ني 
 الكتل الكبرية الثالث، املؤثرة يف تشكيل احلكومة القادمة.

م   ا ميك    م توق ُّعم   هم، ملس   تقبل إقل   يم كردس   تان، فق   د  اأمَّ   
 :ورمعدد م  األأييت يف ظلِ  مراعاِة 

خط    وٍة، م       مراع    اة ع    دم اجملازف    ِة جم    دَّداً، ابختِ     اذ أيَّ    ةِ  -2
شأهنا أتليبم الدول اإلقليمية املعنيَِّة ابلقضيَِّة الكردي ة، 
وهل  ا أقليَّ  اٌت كردي  ة، أع  ين: تركي  ا، وإي  ران، انهي  َك ع    

 سوراي.
، وعدم 1115مراعاة العمل وفق دستور العراق لعام  -1

 اجملازفة مبخالفته، ابملطالبِة مبا مْل يقر ه الدستور.
عالق   ات خارجي   ٍة، م   ع ع   دم ال   ذها  بعي   داً يف بن   اء  -1

ال   دول األخ   رى، إالَّ يف إط   اِر م   ا يس   مح ب   ه الدس   تور 
، ال    ذي جيع    ل بن    اَء العالق    ات اخلارجي    ِة أم    راً  العراق    يُّ
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حمص وراً ببغ داد، إالَّ م ا ك اَن ودِ ايً منه ا، وال ي ؤث ِرم عل ى 
 العراق ومصاحله وعالقاته، ونظامه السياسي.

سياس يَّا م   حماولة حتقيق أعلى سقٍف م  املكاسِب،  -7
بغداَد، ع رب عق ِد التحالف اِت، ال ت  ال تث ريم م   ش أهنا 
حفيظَة القوى السياس ية، وال س يَّما الكب ريَة منه ا ض دَّ 
اإلقل     يم، وض     دَّ الكت     ل الكردي     ة املش     اركة يف العملي     ة 

 السياسية ببغداد.
إب  داءم التع  اون م  ع حكوم  ة املرك  ز ببغ  داد، فيم  ا خي  صُّ  -5

يف املن   اطق املتن   ازع عليه   ا، يف إع   ادَة الق   وات الكردي   ة 
خط   وٍة تبق   ي عل   ى م   ا يؤشِ    رم لعالق   ة كردس   تان بتل   ك 

 املناطق، وحلقوقها فيها ولو يف املستقبل البعيد. 
 

أثرررر التحالفرررات العراقيرررة واإلقليميرررة وانعكاسرررتها  -اثنيررراً 
 على قضيَّة"داع ":   

م    ب  نِي م  ا يكِش  َف ذل  َك التش  ابمَك، ويمس  ِهمم يف ح  لِ  
تس  ليط الض   وِء عل  ى الظ  روف ال   ت و فه  م م   ا جي  ري؛ عق  دِة 

ك   ذلَك عن   َد أب   رز   والوق   وفنش   َأ يف ظلِ ه   ا تنظ   يم"داعش"؛ 
الق    وى امل    ؤث ِرِة، يف إط    اِر التحالف    ات، ال    ت مل تع    ْد حلوهل    ا 

 متاحًة لطرٍف، مهما تعاظم ْت قوَّتمهم، وكرَب شأنمهم.
 نشأةم "تنظيم داعش، ومالبسات مَها:   (2

البغ  داديِ ، عل  ى رأس تنظ  يم القاع  دِة "أب  و بك  ر  امخت  ريَ 
يف الع    راق، عق    َب مقت    ل مؤسس    ها الزرق    اوِي، ومقت    ِل أي 

، حت    وََّل 1121وس    نَة  .1121أي    و  املص    ري، يف م    ايو 
الدول  ة اإلس  المية يف الع  راق والش  ام"، بع  َد أن "التنظ  يمم إىل 

إىل الش    ام، ال    ذي يس    تدعي  الع    ري ِ امت    دَّت ث    وراتم الربي    ع 
اصطالحهم، حىتَّ توفَّرْت مس تلزماتم إع الِن "فتحها" وفق 

اخلالفَ       ِة، بع       َد ت       وفُّر األرض "للخالف       ِة"، بت       أثري قص       ِف 
، وال دعوة 1127الفلوجة م  القوات العراقية، بداية الع ام 
واس  عٍة، خت  صُّ أكث  ر  إلخ  الِء س  اكنيها؛ ومت  دُّدهم إىل أراضٍ 

 م  حمافظة عراقية؛ ووصَل الرقََّة بسورايَّ كذلك.

ف ت للنظر، أنَّ ظهوَر "تنظيم الدول ة" وتوغُّلَ ه لالا وم 
يف الع   راق والش   ام، ج   اَء يف ظ   لٍ  أم   ور تس   همم يف الكش   ِف 
ع    مقاص  ِد أتسيس  ه، أو اس  تدعائِه، وف  ق م  ا ي  ذهبم إلي  ه 

 بعضم املراقبني، وم  تلك املالبساِت:
االعتص   امات ال   ت ش   هدهتا احملافظ   ات ذات األغلبي   ة  ( أ

، وعق       َب اقتح       اِم خي       ام 1121 السم       نِ يَّة، يف الع       ام
اعتصامات احلوجيِة، وما جرى فيها م  قتٍل ملتظاهري  

 غري مسلَّحني.
إره     ا ، وحماول     ِة تص     فيِة  7توس     يِع العم     ل بق     انون  (  

اخلصوم السياسيني، م  ل دن احلكوم ة العراقي ة وقته ا؛ 
َفحمِك   َم عل   ى انئ   ب رئ   يس اجلمهوري   ِة حينَ َه   ا "ط   ارق 

انئب رئيس جملس الوزراء،  اهلامشي" ابإلعدام، ولوحقَ 
وزي    ر املالي    ة "راف    ع العيس    اوي"، وس    وامها، م      نف    ِس 

 .1121االنتماِء املذهيب ؛ يف العام 
حت     وُّل موق     ف رئ     يس الوزراء"ن     وري امل     الكي"، وق      ت  ( ت

االعتص   امات، م     التص   ريح بقبول   ه: حتقي   ق املطال   ب 
القانونية، ودراسة املطالب غري القانونية؛ إىل التص ريح 

ِ     دم  فج     أًة: أنَّ املعتص     مني "فقاع     ٌة"؛ األم     ر ال     ذي يؤك 
تلقِ يِه تطميناٍت وتعهُّداٍت ابلتعاون معه ابجتِ  اٍه، يبع ثم 
عل       ى ش        عوره ابالس        تقواء، وأنَّ مل       ا جي        ري ح        دوداً 

َدةً   هناايهتا. مرسومًة، أو حمدَّ
س         جني،  511: ف         رار أكث         ر م           1121يولي         و  ( ث

س جين معظمهم أعضاءم ابرزون يف تنظيم القاعدة م   
 التاجي وأبو غريب، يف عمليتني نوعيتني.   

راً ابت    داًء؛ الب    دَّ م      الت    ذكري أبنَّ م    ا يمع    َرفم اختص    ا      
بتنظ   يم"داعش"، يتَّص   لم يف نش   أتِِه ابلع   راق والش   ام، وامت   دَّ 

؛ فيكونم مقبواًل و عربمها ليبلَغ أماكَ  عديدًة، م  بينها أور  ابَّ
وف  َق م    يظنُّه  ا - وهنايت  همس  تقبل ه  ذا التنظ  يم، أن تص  وُّرم 
تكونم يف أرض العراق والشاِم؛ وما يتَّصلم ابألزمات  -قريبةً 

وال - ال ت كان  ْت عام َل ج ذٍ  للتنظ يمو الت تعصفم هِبما، 
إلع اَدِة ترتي ب األوض اِع فيهم ا، نري دم  -نقولم عامَل دف ٍع ب هِ 
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العراَق والشاَم، فيؤولم األمرم فيهما، إىل ما تش تهيه الفواع ل 
املختلف       ةم املعنيَّ       ةم ابألزم       اِت، وبتنظ       يم"داعش"؛ فيتحقَّ       قم 

، بشروٍط حمسوبٍة َسَلَفاً.اال  ستقرارم
وج     ودم التنظ     يم وعالقت     ه بتحقُّ     ق الس     لم اجملتمع     يِ   (1

 وغيابِه: 
: غي    اِ  الس    لِم اجملتمع    يِ  ب    نيَ ال خيَف    ى وج    ودم ت    رابٍط 

ونش     وء التنظيم     ات املتطر ِفَ     ة؛ فوج     ود تنظ     يم"داعش"، يف 
س  تقرار، ا-ع  راق ويف الش  اِم حتدي  داً، اس  تدَعْتهم عوامم  لم ال  الال

 وغيا م السلم اجملتمعي، وغيا م األم  بشىتَّ ضروِبه.
ه   ا من    ذ تَ فس   ورايَّ ش   هَدْت ث   ورًة ش    عبيًَّة، مْل تش   هد مثيل

حتوَّل ت الثورةم إىل صراٍع مسلٍَّح، أفقَد الشعب  ؛(8)االحتالل
دَّى إىل تف   اقِم أزمته   ا الس   وري  أمن   ه وس   الَمهم م     جه   ٍة، وأ

ب     دخوِل فواع     َل إقليمي     ة ودولي     ة ب     دأْت ت     ؤث ِرم يف اس     تقرار 
 سوراي، وفقاً ملصاحلهم ورؤاهم، م  جهٍة أخرى.

، فقد س بَق س ورايَّ يف فق داِن أمن ه واس تقراره  أمَّا العراقم
عقب االحتالل؛ وهو أمٌر طبيعيٌّ يف ظلِ  مقارعة االحتالل 

أنَّ األم     َر تف     اَقَم عق     ب انس     حاِ   ومقاومت     ه الوطني     ِة؛ إالَّ 
االحتالل م  الع راق، وقوَّتِ ه املس لحة القتالي ة؛ األم َر ال ذي 
رجََّح فرَض ارتباط وجود التنظيِم"داعش" ال فقط يف غيا  
األم         والس       لم اجملتمع       ي  وحس       ْب، ب       ل ي       رتبطم إبراداٍت 
خارجيَّ   ٍة، هل   ا مص   لحت مَها يف تعمي   ق االض   طرا ، وتك   ريس 

قراِر، ليك            وَن ذل            َك م              آاثِر وج            وِد ع            دم االس            ت
 تنظيِم"داعش"، وليس فقط عوامل جذٍ  له.

والعاملم اآلخر الذي تسبََّب يف غياِ  األم ِ ، والس لم 
اجملتمعي، ما سجََّلهم املراقبوَن، م  تك ريس الص بغة الطائفي ة 

، ال   ت ولَّ   دهتا 1121حلكوم   ة بغ   داد، الس   يَّما بع   د الع   ام 
سم   جِ َل خالهل   ا: التهم   يش واإلقص   اء االنتخ   اابت حيَنه   ا؛ و 

، وب دأت وقته ا مرحل ةم التميي ز الط ائفيِ   السياس ي وال وظيفي 

                                                           

مع ما شهدته م  ضر  املعارضة اإلسالمية يف محاه، وغريها (  8)
 قرن املاضي.يف مثانينيات ال

يف كثرٍي م   اجمل االت، أدَّْت إىل إح داِث تص دٍُّع، يف ج دار 
الوح           دة الوطني           ة، وتع           رُِّض اآلخ           ري  إىل مض           ايقاٍت 
وجت  اوزاٍت، دفع   ْت إىل االعتص  اماِت، ال  ت أتثَّ  رْت ابلعوام  ل 

ِة املذكورِة، ال ت جعل  ْت الع راَق واملن اطق، ال ت ش هدْت احملليَّ 
االعتص اماِت ص  ًدى لث  ورات الربي  ع الع  ريِ ، والس  وريِ  لقربِ  ه 
منه    ا؛ ودفَع     ْت للمطالب    ِة إبقام    ة إقل    يٍم خ    اصٍ  ابحملافظ    ات 
الس   نِ يٍَّة؛ وش   هدْت تلك   م االعتص   اماْت تغلغ   َل عناص   َر م     

 والع    راقم أرض    اً تنظ    يِم"داعش"، وب    ذلكما: ص    ارْت س    ورايَّ 
 خصبًة؛ تربِ رم وجوَد تنظيم داعش، إن مْل تكْ  تستدعيه.

وك        اَن ل        ذلَك آاثرمهم، ال        ت جيملمَه        ا املعني        ون أبرب        ِع 
 :(9)نقاط

 سقوط عدٍد م  املدن العراقيَِّة بيد تنظيِم"داعش". - أ
 نزوحم أهايل تلك املدن وهجرهتم منها.  -  
 غيا  االستقرار السياسي.  - ت
 االقتصادي . تدهورم الوضعِ  - ث

وابملقاِبل؛ فألجِل صنِع السالِم، وترميمه جمدَّداً، ال بدَّ 
أن يك  وَن ذل  َك بت  وفري آليَّ  اٍت، وب  ذل جه  وٍد؛ منه  ا آليَّ  اٌت 
وجه  وٌد: دس  توريَّة قانوني  ة، سياس  ية ودبلوماس  ية، وجمتمعي  ة 

 .(10)ثقافية، وجهوٌد وآليَّاٌت دوليَّة
 .التحالف الدويل ضد تنظيم "داعش":1

أوَّلم حت  المٍف يه  ِدفم إىل قت  اِل تنظ  يم "داع  ش" يتمثَّ  لم و 
بقي       ادة -1127 تح       الف ال       دويلِ  املعق       ود يف س       بتمربابل

أكثر م  عشري  دولًة، َيضممُّ و  -الوالايت املتحدة األمريكية
ِم     ِه يف الع     راق  غايتم     هم  قت     ال تنظ     يم "داع     ش"، ووق     ف تقدُّ

 ؛(11)اوسوراي، بعَد أن سيَطَر على مساحات شاس عة فيهم 

                                                           

صنع السالم بعَد "داعش"، د.عبد العزيز عليوي العيساوي،   (9)
َم ْت يف ندوِة: عراق ما بعد داعش، التحدايت وآفاق  ورقٌة حبثيٌَّة قمدِ 

 املستقبل، كلية القانون والعلوم السياسية جبامعة األنبار، 
 نفس املصدر السابق. ( 10)
دولة اإلسالمية؟،  موقع ما هو التحالف الدويل ضد تنظيم ال(  11)

 ، متاح على الرابط اآليت:8/2/1125اجلزيرة ن ت، منشور بتاريخ 
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 4وق      ْد مهَّ      َد للتح      المف انط      القم الغ      ارات األمريكي      ة يف 
، بع   د كلم   ة ال   رئيس األمريك   ي "أوابم   ا" 1127أغس   طس 

، واص    فاً األوض    اع الس     يئة يف  املوجَّه    ِة للش    عب األمريك    يِ 
الع      راق، واالعت      داءات العنيف      ة ض      دَّ طائف      ِة اإليزي      ديني؛ 

، واألقلي     ة وهدفم     هم: محاي     ة امل     واطنني األمريكي     ني يف املنطق     ة
اإليزيدي      ة، ووق      ف تق      دُّم تنظ      يم"داعش جتم      اَه أربي      ل؛ ويف 

شم  نَّ ْت غ  ارات أمريكي  ة يف س  وراي دون  1127س  بتمرب 21
 .انتظار موافقة الكونغرس، وتكثيف الغارات يف العراق

ٍم يف مش  اركِة ال  والايت املتح  دة  وتوال   ْت ال  دول بع  َد أاي 
ل  ة تش  ارك بع  دِة األمريكي  ة غاراهِتَ  ا؛ ف  دخل ت فرنس  ا اثين دو 

ضرابت جوية ضد تنظيم "داعش"، وأرسل ت قوات خاصة 
إىل إقل  يم كردس  تان، لت  دريب قوات  ه عل  ى األس  لحة اجلدي  دة 

س  بتمرب، ش  ن ت ك  ل م    ال   والايت  11املرس  لة إل  يهم؛ ويف 
املتحدة والبحري  واألردن وقط ر والس عودية واإلم ارات أوىل 

لتح       الَف غاراهت       ا يف س       وراي؛ وأط       راٌف آخ       رون ش       اركوا ا
جه  وَده، ابل  دعم اللوجس  ت والت  دريب أو بش   ِ  غ  اراٍت، يف 
س       وراي والع       راق؛ ومنه       ا بريطاني       ا، واملغ       ر ، وأس       رتاليا، 
وبلجيك  ا، وأملاني  ا، والن  رويج، وهولن  دا ونيوزلن  دا، وإس  بانيا، 
وتركيا، والربتغال، ودول كثريٌة أخرى انض مَّ ْت للتح الِف أو 

 أيََّدْتهم، ومنظَّماٌت.
الف ال يتض      مَّ م إرس      اَل ق      وات بريَّ      ة مقاتل      ٍة، والتح      

مكتفي اً بت دريب وتس ليح اجل يش العراق ي، وكذلك"املعارض ة 
 .السورية املعتدلة"، والقوات الكردية

 :(12).التحالف الروسي اإليراين السوري العراقي7
رفَض      ْت س     ورايَّ االنض     ماَم للتح     الف ال     دويل  بقي     ادة 

تقاِده    ا أنَّ    ه يه    دفم إىل ال    والايت املتح    دة األمريكي    ة، الع
                                                                                    

https://goo.gl/3uDU5U  
اجتماع لعسكري  م  العراق وروسيا وسوراي وإيران ملكافحة  ( 12)

ح ، متا 1125أبريل  29اإلرها ، روسيا العربية، منشور بتاريخ 
   https://goo.gl/UAChX9على الرابط التايل:

  

، وتعتق    د   أنَّ اإلجه    از عل    ى نظامه    ا، وعل    ى ت    دمري س    ورايَّ
ت    دعمم اإلره    اَ  يف س    وراي؛ وم       -وه    ي ج    زٌء من    ه-تركي    ا

انحيتها رفَض ْت روس يا االنض مام للتح الِف، ألنَّ ه ال يتمتَّ ع 
وِ لم  هم   ابلش  رعيَِّة الدوليَّ  ِة، إْذ مْل يتل  قَّ طلب  اً م    جه  ٍة دوليَّ  ٍة، ختم
الت   دخَُّل يف س   وراي، ال   ت مْل تب   ِد مواقفته   ا علي   ه؛ ومْل تع   رتف 

 إيرانم م  جانبها ابلتحالِف، لعدِم شرعيَِّته.
ه    ذا األم    ر، س    وََّغ إلي    ران، وروس    يا، وس    وراي تك    وي  
حتالٍف بينها، حبجَِّة قتاِل اإلره اِ ، ول يس تنظ يم "داع ش" 

مش خٌَّص  حتديداً؛ فسوراي وحليفاها، يعتقدوَن أنَّ اإلره ا َ 
، ال   ت محل    ت الس   الح بوج   ه النظ   ام، ة الس   وريةعارض   امليف 
 هو صاحٌب الشرعيَِّة الوحيد، وفق رؤيتهم.النظام و 

كلٌّ م  روسيا وإي ران   1125هنايَة سبتمربيف أقدم ْت 
وس  وراي والع  راق، عل   ى إنش  اء مرك  ز معلوم   ايت، يض  مُّ ممثل   ي 
هيئ      ات أرك      ان جي      وش دوهل      م؛ يعم      ل املرك      ز عل      ى مج      ع 

ملعلوم    ات االس    تخبارية وحتليله    ا، وتب    ادل املعلوم    ات ع      ا
أوض    اع الش    رق األوس    ط؛ وتنس    يق العملي    ات العس    كرية، 
املتَّص   لِة يف قت   ال اإلره   اِ ، توحي   د جه   ود دول املنطق   ة يف 
مواجه  ة اإلره  ا  وتنظ  يم "داع  ش"، بتش  كيل جلن  ة تنس  يق 
العملي   ات وإدارة ق   وات روس   ية وس   ورية وعراقي   ة وإيراني   ة يف 

ً ض باٌط م  : قت اِل "داعش"؛ يتناو  عل ى إدارة املرك ز دورايَّ
 سوراي، والعراق، وإيران.

 إيران: و .حتوُّل املوقف الرتكي إىل التحالف مع روسيا 5
م  ع أنَّ تركي  ا ج  زٌء م    التح  الف ال  دويل لقت  ال داع  ش      

بقي     ادٍة أمريكي     ة، بدعم     ه لوجس     تيَّاً، إالَّ أهنَّ     ا ق     د وج     دْت 
قدَّرٍة إىل إعادة حساابت حتالفاهتا، مدفوعًة نفسها حباجٍة م

 بعوامَل، م  بينها:
 ي.و فشل حماوالهتا االنضمام إىل االحتاد األور  - أ

تنصُّ   ل ال   دول املاحن   ة، ل   دعمها يف جهوده   ا اإلغاثيَّ   ِة،  -  
 اب.و والتصدِ ي للهجرة غري الشرعيَِّة ألور 

تلمُّ   س تركي   ا دالئ    َل دع   ٍم وتقوي    ٍة للمعارض   ِة، وتنمي    ِة  - ت
 عد ومؤسسات التنظيم املوازي.قوا

https://goo.gl/3uDU5U
https://goo.gl/3uDU5U
https://goo.gl/UAChX9
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دع     م احلرك     ات الكردي     ة ذات األجنح     ة املس     لَّحة يف  - ث
تركيا، ووجود دالئل تشري إىل دعم واس تعانة ال والايت 

، BKKاملتح   دة بق   وات ح   ز  العم   ال الكردس   تاين 
 .يف العراق حبجَِّة االستعانة به يف قتال داعش

مص     لحة تركي     ا العم     ل يف ظ     لٍ  حت     الٍف م     ع روس     يا،  - ج
قتص       ادية جتاري       ة اان، مل       ا هلم       ا م         عالق       ات وإي       ر 

واس  تثمارية وس  ياحية هل  ا أثره  ا عل  ى اقتص  اِد األط  راف 
 الثالثِة.

وجدت تركيا أنَّ احلليف األمريكي، يف إطار الناتو، مل  - ح
، وال مب       ا يته       دَّدم وح       دَة ايع      د يعب       أم أبم         ح       دوده

، يف ظ    لِ  العالق    ات األمريكي    ة، وم      ورائه    ا اجمتمعه    
 يل ابلكرد السوريني.عالقات إسرائ

ونتيجة ه ذا التح الف، ص ارت عملي ة تنس يق املواق ف 
ب    ني األط    راف الثالث    ة، وم      ورائه    م النظ    ام الس    وري أم    راً 
متاح      اً؛ مب      ا يس      مح بتوجي      ه مآالهت      ا، مب      ا خي      دم مص      احل 

، والوف     اء ح     دودهااألط     راف كلِ ه     ا، ويت     يحم لرتكي     ا محاي     َة 
 تس    ك م تركي    ا، ابلتزامه    ا لفص    ائل املعارض    ة الس    ورية، ال    ت

وحتظ      ى ب      دعمها، ومنه      ا ف      تح مم      رات آمن      ة للمعارض      ة، 
للخ  روج م    املن  اطق امل  دمَّرة، مقاب  ل تقبُّ  ل تركي  ا خي  اَر بق  اِء 

 النظام، والكفِ  ع  املطالبِة إبزاحته.
ومْل ختلم األزمةم السورية م  اختالف الرؤى، ورفض ما 

ه القتالي  ة يق  وم ب  ه النظ  امم الس  وريُّ م    خ  رٍق، وش   ِ  عملياتِ  
يف من  اطق"خفض الت  وتر" املتَّف  ق عليه  ا؛ كم  ا ج  رى حي   اَل 

أزع َج تركي ا، ودفعه ا وال ذي ، 1124"إدلب" أواخر الع ام 
لطلب الضغط على النظام م   ل دن روس يا وإي ران، للك فِ  
ع     ذل   ك؛ ح   ىتَّ ومِص   َف التح   الف ابهلشاش   ة، الخ   تالف 

خري   ب ال   رؤى ح   وَل مس   ائَل مس   تجدٍَّة، منه   ا م   ا يتَّص   ل بت
امل   دن م      ل    دنِ  روس    يا وإي    ران والنظ    ام، أم    ام رف    ض تركي    ا 
واحتجاجه   ا علي   ه، مل   ا حتمل   ه تلك   م احلم   الت م     سياس   ِة 

 التهجري القسريِ ، واالستهداف املذهيب . 

فيما يتَّصل مبستقبل سوراي، فقد ابت  ت خي وط اللعب ِة، 
س  يما  وحتدي دم مس  تقبل س وراي غ  رَي بعي  ٍد ع   التح  الف، وال

ال    والايت املتح    دة األمريكي    ة عل    ى ق    وات س    وراي  ابعتم    ادِ 
الدميقراطي ة، بوص  فها ذراع  اً، ميك   م م    خالل  ه إبق  اءم الت  أثري 
، ال  ت  ، وبع  ٍض م    حلفائه  ا، يف مس  تقبل س  وراي  األمريك  يِ 
ميك   أن تك وَن مقبول ًة م   التح الف اآلخ ر، م ا دام األم  ر 

دولي ة؛  يستثين إزاحَة النظام، ويس تثين تق دمي األس د حملكم ةٍ 
وق    ْد ي    دفعم بتح    وُّل التق    ار  الروس    ي الرتك    ي اإلي    راين، إىل 
ش  كٍل أق  ر  للتح  الِف، م  ا أتكَّ  د لرتكي  ا م    دوٍر إلس  رائيل 
وال         والايت املتح         دة األمريكي         ة يف االنق         ال  الفاش         ل 

؛ وتعمي  ق التب  ادل التج  اري ب  ني روس  يا وتركي  ا، إىل 1128
ل   ى جت   اوِز م   ا يبل   غ عش   رة أض   عاف م   ا ك   ان علي   ه؛ زايدًة ع

إيران وتركيا قضيََّة استفتاء كردستان، مبا ينبئ مبستقبٍل واعٍد 
، يف ظلِ  أتزُّم املوقف إزاء االتفاق الن ووي  للتحالف الثالثيِ 

.  اإليراين ِ
م أنَّ تنظ  يم"داعش" ق  د أوش  ك   وعل  ى م  ا س  بق؛ يتب  نيَّ

عل  ى هنايت  ِه، ومْل يب  َق ل  ه س  وى جي  ٍب، لكنَّ  ه ممت  دٌّ إىل عم  ق 
اء، وقد جي دم مناف ذ إىل البح ر بيس ٍر، جتع لم اإلجه اَز الصحر 

 بياً أواًل.و عليِه، مطلباً أور 
    .حمور الفصائل: اللبنانية، العراقيَّة، األفغانيَّة:   8

أييت دورم الفص         ائل املس         لَّحة، الش         يعيَِّة: اللبناني         ِة، 
د والعراقيَّ   ِة، واألفغانيَّ   ة، تبع   اً لل   دور اإلي   راين ِ بس   وراي، وإس   نا

املعارض    ة املس    لحِة، وتواجم    ِد  مواجه    ةالنظ    ام الس    وري ، يف 
 -عل ي خ امنئي- تنظيم"داعش" أكََّده ممث ل املرش د اإلي راين

 1125م      احل    رس الث    وري عل    ي س    عيدي، أواخ    ر س    نة 
بتأكي    ِد دور إي    راَن، يف حف    ظ الع    راق ولبن    ان وس    وراي، ب    ل 

 .(13)وحىت إيران

                                                           

املليشيات الشيعية املقاتلة يف سوراي، موقع اجلزيرة ن ت، منشور  ( 13)
 ، متاح على الرابط التايل:8/21/1125بتاريخ 

 https://goo.gl/5npWrB  

https://goo.gl/5npWrB
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م   ة الس   ورية، أنَّ وم     هن   ا يتأكَّ   دم للمع   ينِ  بتحلي   ل األز 
إيراَن لْ  تدَِّخَر وس عاً، إالَّ ووظَّفْت هم وَزجَّ  ْت ب ه حلس م األزم ة 
السورية، واإلبقاء عل ى نظ ام األس د فيه ا؛ وم   ب ني ذل ك: 

نص   رم هللِا، أنَّ   ه ذو متوي   ٍل حس     "ح   ز م هللا"، وق   ْد كش   َف 
، ويتَِّبعم الفقيه يف إيران. ، وتسليٍح إيراين ٍ  إيراين ٍ

 :(14)عنيوَن، الفصائل املقاتلة يف سوراي ابآليتورَصَد امل
كتائب"عص  ائب أه  ل احل   ق" و"فيل  ق ب  در" و"ح   ز   -

هللا" العراق      ي، قاتل       ت يف الع      راق مث انتقل       ْت بتوجي      ه 
 .إيراين إىل سوراي

أبو الفضل العباس": دافع ت ع  نظ ام األس د، "ألوية  -
 .بدعوى محاية املراقد املقدسة

ر: انتقل ت م  العراق كتائب سيد الشهداء وذو الفقا -
 .إىل سوراي بتوجيه إيراين

فرق      ة "ف      اطميون" وفرق      ة "زينبي      ون" األوىل عناص      رها  -
 .ن إبيرانو أفغانية، والثانية ابكستانيون قاطن

فيل   ق "ويل األم   ر": وه   م فرق   ة خاص   ة، حبماي   ة املرش   ِد  -
 .ومسؤولني إيرانيني، أرسل ت لسوراي حلب حتديداً 

وأكَّ    َدْت تق    اريرم إعالمي    ة أن تل    ك الفص    ائَل، قاتل     ْت 
املعارضة السورية، وخاصة اجليَش احلم رَّ مثَّ ج يش الف تح، ومل 
تقات         ل تنظ         يم"داعش"؛ وأنَّ تل         ك الفص         ائل الش         يعيََّة، 
استعان ْت "ابخلطا  الطائفيِ  للتحشيِد املعنويِ  يف معاركه ا 

الطائفي      ة  التح      دِ ايت -وف      ق قناعاهت      ا- بس      وراي، لي      وازي
املقابلة، والت ترجعم وفقاً هلم إىل
(15): 

ت       دخُّل ال       دول الس       نِ يَّة، كالس       عودية، وبع       ض دول  -
 اخلليج، وسواها.

ظه       ور التي       ارات التكفريي       ة، والتنظيم       ات اجلهادي       ة  -
 الوهابيِة يف معتقدها.

                                                           

 املصدرم السابقم نفسمه. ( 14)
 املرجع السابق نفسه.  (15)

دور حرك    ة اإلخ    وان املس    لمني، يف إش    عال انر الث    ورة  -
 ضدَّ النظام السوريِ .

املوق   ف الس   عودي، م     قت   ال داع   ش إىل احت   واء .حت   وُّل 4
 إيران: 

م    جانبه  ا، ب  دت الس  عودية يف ح  اٍل، ي  دفعها إىل 
"داع     ش"، م       مس     توى  حتوي     ل اهتماماهت     ا بقت     ال تنظ     يم

املش    اركة العس    كرية الفاعل    ة، إىل تراجمعِ    ِه حن    و ال    دعم غ    ري 
القت     ايل، يف إط     ار عض     ويَِّتها يف التح     الف ال     دويل لقت      ال 

بقيادت  ه األمريكي  ة؛ وال أدلَّ عل  ى ذل  ك م     تنظ  يم"داعش"
طل  ِب األم  ري حمم  د ب    س  لمان م    ال  رئيس ترام  ب، خ  الل 
زايرت   ه األخ   رية لل   والايت املتح   دة األمريكي   ة، اإلبق   اَء عل   ى 

ت األمريكية يف س وراي لف رتة قادم ة؛ مب ا يفسِ  رم انش غال االقوَّ 
ِم تعرُّض ها السعوديَِّة يف حرهبا يف إطار األزمة اليمين ة، وتف اقم 

 للهجماِت الصاروخيِة، الت تنطلق م  اليم  صوهبا.
وتع     ي الس     عوديَةم أنَّ تل      ك الص     واريَخ حتم     لم رس      ائَل 
س   اخنة، م     إي   ران إبمكانيَّ   ِة التص   عيد، دفع    ت ابلس   عودية 
حن  و جع  ل "احت  واء إي  ران" أم  راً ذا أولويَّ  ٍة إس  رتاتيجيٍة، فه  ي 

ع    روف "ابهل    الل امل حل    زام االس    رتاتيجياختش    ى أن يتح    وَّل 
دم النس  يَج اجملتمع  ي الس  عوديِ ،  ط  ٍر  "، إىل م  ا يه  دِ  الش  يعي 
أييت علي   ه، لتش   تعَل في   ه عوام   ل حتوي   ل التن   وُّع امل   ذهيبِ ، إىل 
، وميت      دُّ ليبل      َغ  ، يله      بم الس      احل الش      رقيَّ ص      راٍع ط      ائفيٍ 

 البحريِ ، وسواها م  دول اخلليج.
وم ة الش يعية، وختشى السعوديَّةم م  توجيه فص ائل املقا

حنو حدودها، وقد تعرََّض  ْت م   قب لم إىل هجم ٍة ابلق ذائف 
موجَّه    ة م      العم    ق العراق    ي حن    و ح    دودها، وأعل      أح    دم 
الفص  ائل العراقيَّ  ة مس  ؤولي ََّته، م  ا ي  رجِ حم أن تك  ون األراض  ي 
الس     عودية، مس     تهدفًة مس     تقباًل، وال س     يَّما عق     ب تنفي     ذ 

ه   و انش   ٌط ش   يعيٌّ، و  ؛"ابلش   يخ من   ر النم   ر" حك   م اإلع   دام
 .  متَّهٌم ابلتحريض على النظام السعوديِ 

واألم    رم ذو األولوي    ة االس    رتاتيجية إلي    ران، يكم       يف 
أمنه      ا م         توجي      ه ض       ربٍة ض      دَّ أراض       يها، وأن ال ختس       َر 



 

 

 
 

57 
 

، بتح ريٍض س عوديٍ ، حت  ت ذريع ِة امكاسَب االتفاق  لن وويِ 
 حتويل إيران لربانجمها النووي ألغراٍض عسكرية.

 
 مستقبُل تنظيم"داع ": -ةخامت

أكَّ       دْت األح       داثم أَن داع       َش، ومن       ذ هناي       ة الع       ام 
يلف     ظم أنفاس     ه األخ     ريَة يف الع     راق، عق     َب هناي     ِة  1124

معرك   ِة املوص   ِل، وم   ا أعقبه   ا م     اإلجه   اِز علي   ه يف بع   ض 
من    اطِق كرك    وك وتكري     ت؛ وت    و َِج األم    ر إبع    الن التح    الف 

 ابنته    اء العملي    ات ابلع    راق؛ إي    ذاانً  هال    دويلِ  إغ    الق مكتب    
وال ينف ي ذل ك  ؛(16)القتالية الرئيسية ضد داعش يف العراق

يف بع   ِض حمافظ   ات  "داع   ش" وج   ود خ   الاي ص   غرية لتنظ   يم
 العراق؛ كثرٌي منهم مشخَّصون مطلوبون. 

أمَّا يف سوراي، فلم يبق لداعش مكان، سوى الصحراء 
ق َب الت يتخفَّى يف كهوفها، وبعٌض م  خ الايه النائم ة، ع

إخالء عناصره م  خميم الريموك، وجنو  دمشق، واقتيَدْت 
إىل س  جون  -حس  ب تص  رحيات النظ  ام الس  وري- عناص  ره

الدولة السورية، يف حني أعل  مرك ز املص احلة الروس ي، ع   
عنص    راً م      داع    ش م    ع ع    وائلهم جن    وَ   1558مغ    ادرة 

، ما يلمحم بوج وِد ص فقٍة، 1125دمشق، الثام  م  مايو 
ْ  تفاص   يلمها، ومل يمع   َرف مص   ري املق   اتلني وال ع   وائلهم مْل تمعلَ   

 .1125 مايو 11بصورٍة كاملٍة، يوم 
"داع         ش" ومقاتلي         ه، فثمَّ         َة  أمَّ         ا مس         تقبلم تنظ         يم

 احتماالت، تنحصرم يف:
انته    اء التنظ    يم بش    كٍل اتمٍ ، وه    و احتم    اٌل ض    عيف،  -

فثمَّ      َة أع      داد خرج       ْت م        خم      يم الريم      وك، وج      و  
موج      ودي  بس      وراي، ويف الع      راق دمش      ق، وال يزال      ون 

 عقب انتهاء عمليات حترير املوصل. 

                                                           

التحالف ينهي العمليات القتالية ضد داعش يف العراق، موقع  (16)
 ، متاح على الرابط التايل:11/7/1125قناة العربية،  منشور بتاريخ 

https://goo.gl/e25wdH  

َداً، بدليل وجود خالاي انئمة، وبقااي  - عودة التنظيم جمدَّ
قيادات منتشرة، وأعداٌد منهم خمتبئٌة يف كه وٍف جمهِ  َزْت 
بعنايٍة، لتوفِ َر عناصر املطاول ِة يف االختب اء، يف املن اطق 

 سوراي والعراق.الصحراوية، وأخرى حدودية بني 
أن يتحوََّل إىل دوٍل أخرى بعي دٍة، ميك   أن تك وَن يف  -

أفغانس  تاَن، بوج   وِد طالب   ان؛ أو أن يمس   َتْدَعى للش   روع 
 بتصفَيِة قضيٍَّة ما، يف مكاٍن ما.

َد فيظه   رم  - م   اكَ  جدي   دٍة، وبث   وٍ  جدي   ٍد يف أأن يتمَّ   دَّ
أفريقي    ا: مث    ل مص    َر نتيج    َة تض    ييقها عل    ى احلرك    ات 

ِة م    جه  ٍة، ولقت  ال الق  وات املص  رية عناص  ر اإلس  المي ِ 
، أو أن ينتق      َل، م      ع بق      ااي الفص      ائل سبي       ت املق      د

املس      تهدفِة يف ليبي      ا، إىل أم      اكَ  وس      ط أفريقي      ا، إىل 
جان   ِب وج   ود بق   ااي فص   يل بوك   و ح   رام، وس   واها م     

دة.  العناصر املتشدِ 
**** 

https://goo.gl/e25wdH
https://goo.gl/e25wdH
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 وضع التحالف الدو  بعد حترير املوصل
 

 هيرغدة البأ.

 مقدمة:

بتشكيل  1127تحدة يف أغسطس اندت الوالايت امل
. وقد بدأ التحالف الدويل (1)التحالف الدويل حملاربة داعش
، بعد (2)1127سبتمرب  11عملياته اجلوية ضد التنظيم يف 

أن أعل  الرئيس السابق "ابراك أوابما" أن بالده ستقود 
رتاتيجية حتالًفا دولًيا للقضاء على داعش م  خالل إس

 . (3)شاملة مضادة لإلرها 
حاول ت إدارة أوابما آنذلك إقناع العامل أبن كما 

احلر  ضد داعش ال تعدو كوهنا حر  ضرورة، ال حر  
وأن التحالف الدويل الذي تسعى الوالايت املتحدة  ،اختيار

وأن  ،لتشكيله ال يعدو كونه حتالف ضرورة ال حتالف اختيار
التحالف إليه هو حماربة  اهلدف الوحيد الذي يهدف

                                                           

 ة املساعد، جامعة القاهرة.مدرس العلوم السياسي 
مص      طفى عل      وي، احل      ر  عل      ى "داع      ش": تف      اعالت إقليمي      ة  (1)

، 1125، ين   اير 299، الع   دد 51، اجملل   د السياس   ة الدولي   ةودولي   ة، 
 .91ص. 
كمال السعيد حبيب، حدود فاعلية التحالف الدويل يف مواجهة  (2)

 212-95، ص ص. 1125يناير  السياسة الدولية،، اإلرها 
م    د أن    يس س    امل، ال    دول العربي    ة يف مواجه    ة خط    ر "داع    ش"، حم (3)

، ص. 1125، ين      اير 299، الع      دد 51اجملل      د  لسياس      ة الدولي      ة،ا
211 

اإلرها  الذي ابت هتديًدا للعامل أمجعه ال الوالايت املتحدة 
 .(4)وحدها

وقد بني ت إسرتاتيجية التحالف الدويل ضد داعش 
على عدة أسٍس، أمهها: دعم العمليات العسكرية، وبناء 
القدرات والتدريب، ووقف تدفق املقاتلني اإلرهابيني، 

عش، ومعاجلة اإلغاثة اإلنسانية، وجتفيف منابع متويل دا
ونزع الشرعية ع  أيديولوجية داعش م  قبل الشركاء 

 اإلقليميني إلظهار حقيقة التنظيم اإلرهابية.
وتقوم اإلسرتاتيجية أيًضا على أن إسهامات أعضاء 
التحالف ليس ت ابلضرورة عسكرية، ولك  ميك  أن تقع يف 

ما وافق شركاء أي م  جماٍل مبا يف ذلك الدعم السياسي. ك
التحالف على تبادل املعلومات والعمل املشرتك م  أجل 
منع داعش م  الوصول إىل املصارف إقليمًيا وعاملًيا، جبانب 
التنسيق مع األمم املتحدة. ويتم ذلك يف إطار وضع آلياٍت 
للتنسيق فيما بني الشركاء، وحماربة داعش يف سوراي، وزايدة 

 .(5)دعم قوات املعارضة املعتدلة
وقد مث ل إعالن رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" 

ع  حترير مدينة املوصل م  قبضة تنظيم  1124يف يوليو 
إذ  ؛ا يف احلر  الدولية على التنظيم"داعش" حداًث فارقً 

أسفر ذلك التحرير ع  هزمية التنظيم وإخراجه م  واحدة 
وقع م  أهم املدن ابلنسبة له، خسر على إثرها امل

أهنا تتحكم بطرق التجارة يف اإلسرتاتيجي للموصل، خاصًة 
الشمال، وبشكٍل خاص الطريق السريع الرئيس ابجتاه 

 سوراي، وهلا دالالت رمزية عديدة. 
فم  جهة، أعل  "أبو بكر البغدادي زعيم "داعش"، 
ع  خالفته املزعومة م  على منرب جامع "النوري الكبري" يف 

قا  السيطرة عليها يف يونيو قلب املدينة، وذلك يف أع
                                                           

 حس     انفع   ة، م   أزق احل   ر  األمريكي   ة.. ب   ني الض   رورة واخلتي   ار، (4)
 .91، ص. 1125، يناير 299، العدد 51، اجمللد السياسة الدولية

السياس     ة ل     دويل حملارب     ة داع     ش، هن     ى بك     ر، فاعلي     ة التح     الف ا (5)
 75، ص. 1124، أكتوبر121، العدد 51اجمللد  الدولية،
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. وم  جهٍة أخرى، يعد سقوط املوصل بداية 1127
النهاية للوجود "الداعشي" يف العراق؛ حيث ميهد الطريق 
للقضاء على ما تبقى م  جمموعاته وعناصره، وسيدفع 
آخري  منهم للذها  إىل سوراي م  أجل البحث ع  مالٍذ 

الية للتنظيم يف آم ، كما أنه يشكك يف قدرة القيادة احل
 .(1)احلفاظ على ما تبقى م  املناطق الت يسيطر عليها

ويف هذا السياق، هتدف الورقة البحثية إىل الوقوف 
على وضع التحالف الدويل منذ حترير املوصل. ولتحقيق 
ذلك اهلدف تنقسم الورقة إىل أربعة حماور رئيسة؛ يتناول 

ملوصل، ويناقش املبادا التوجيهية للتحالف ما بعد ا أوهلا
اثنيها املالمح العامة للوضع الراه  للتحالف؛ ممثلة يف: بقاء 

اجتاه التحالف إىل قوات التحالف وختفيض أعدادها، و 
مواصلة احلر  على اإلرها . إعادة إعمار العراق، و 

أدوار التحالف ما بعد سقوط املوصل، ويتطرق اثلثها إىل 
تملة لداعش وموقع السيناريوهات احملوأخريًا حيلل رابعها 

 التحالف الدويل م  كل منها.

 املبادئ التوجيهية للتحالف ما بعد املوصل: -أواًل 
وفًق    ا للتص    رحيات الرمسي    ة للتح    الف يف أعق    ا  حتري    ر 
املوصل، ل  تتحقق اهلزمية الدائمة لداعش دون القضاء على  
كافة املالذات اآلمنة الت يعمل م  خالهلا. ولتحقيق ذلك، 

ه     ام التح     الف ال    دويل يف: القض     اء عل     ى داع     ش  تتح    دد م
كتهدي    ٍد إقليم    ي يف الع    راق وس    وراي، وإرس    اء االس    تقرار يف 
اجملتمع   ات احمل   ررة بطريق   ٍة ش   املة، وحش   د أعض   اء التح   الف 
جبانب الش ركاء اخل ارجيني )وذل ك م   خ الل اس تخدام هن ٍج 
حكومي يقوض شبكات تنظ يم داع ش وأفرع ه وش ركائه، مب ا 

األخرى اجلديدة احملتمل ة، وحيرم ه م   حري ة  يف ذلك أشكاله
 .(ملوارداحلركة واملالذات اآلمنة وا

                                                           

التداعيات احملتملة هلزمية "داع ش"  علي بكر، التطرف واإلرها : (1)
-14السياس  ة الدولي  ة، بت  اريخ  مق  ال منش  ور عل  ى موق  ع، يف املوص  ل

4-1124  . 

فض    اًل ع       حمارب     ة أيديولوجي    ة داع     ش للحيلول     ة دون 
ع  ودة ظه   ور التنظ  يم م   رة أخ  رى، والتص   دي آللي  ات جتني   ده 
لألفراد، ودعم األصوات احمللية الت تق دم رؤي ة بديل ة لدعاي ة 

داع     ش م       اس     تغالل  داع     ش، ومض     اعفة اجله     ود حلرم     ان
وس  ائل التواص  ل االجتم  اعي واإلنرتن   ت، ومن  ع ع  ودة ظه  ور 
داع      ش م        خ      الل دع      م اإلص      الحات املتبع      ة م        قب      ل 
القط اعني السياس ي واألم ين يف الع راق، وذل ك يف إط ار ق رار 

(، واملتص  ل بض رورة التوص  ل حل  ٍل 1157جمل س األم    رق م )
جل    ة سياس    ي يف س    وراي، وذل    ك م      أج    ل املس    اعدة يف معا

 .األسبا  اجلذرية وراء ظهور داعش
ويرتكز التحالف الدويل على عدٍد م  الركائز األساسية 
من     ذ حتري     ر املوص     ل؛ أوهل     ا، يعت     رب التح     الف آلي     ة للحش     د 
والتنسيق ومناهضة لإلرها  وفًقا ملبادا القانون الدويل، مبا 
يف ذل   ك ميث   اق األم   م املتح   دة وق   رارات جمل   س األم     ذات 

يها، تتحم ل ال دول املس ؤولية األولي ة لل دفاع ع   الصلة. واثن
أوطاهن  ا ض   د داع   ش، ول   ذلك يعم   ل التح   الف جبان   ب وم   ع 
وم     خ   الل ش   ركائه. واثلثه   ا، عض   وية ه   ذا التح   الف ه   ي 
عض  وية طوعي  ة. ورابعه  ا، ال يوج  د هنًج  ا واح  ًدا حم  دًدا هلزمي  ة 
داع  ش، فك  ل هن  ج مص  مم م    أج  ل معاجل  ة الطبيع  ة الفري  دة 

نطق    ة أو إقل    يم م    ا. خامس    ها، ض    رورة إدام    ة للتهدي    د يف م
 التعاون ووحدة اهلدف يف التحالف الدويل ضد داعش. 

ويف هذا اإلطار، ينبثق ع   التح الف ال دويل ع دة ف رق 
العم    ل، ابت لزاًم    ا عل    ى ك    ل منه    ا التكي    ف م    ع املعطي    ات 

فمجموعرررة  اجلدي   دة عل   ى أرض الواق   ع خاص   ة يف املوص   ل؛
ترك  ز  (CIFG) داعرر  العمرل اخلاصررة مبكافحررة متويرل

عل  ى حتدي  د وتعطي  ل مص  ادر عائ  دات تنظ  يم داع  ش وقدرت  ه 
عل  ى نق  ل األم  وال لش    محلت  ه اإلرهابي  ة والوص  ول لألنظم  ة 
املالي   ة اإلقليمي   ة والدولي   ة. ومب   ا أن داع   ش يتكي   ف رًدا عل   ى 
خسارته لألرض يف العراق وسوراي، فإن جمموع ة العم ل ه ذه 

الس    تفادة م      خ    رى، م      خ    الل اس    وف تتكي    ف ه    ي األ
تعاوهن     ا م     ع املنظم     ات متع     ددة األط     راف متش     اهبة الفك     ر 
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وتش  جيع األعض  اء عل  ى اخت  اذ إج  راءات ملموس  ة أكث  ر ض  د 
 .(1)متويل داعش

ال    ت ترأس    ها ال    والايت –وق    د انقش     ت تل    ك اجملموع    ة 
يف اجتماعه   ا التاس   ع،  -املتح   دة واململك   ة العربي   ة الس   عودية
اع  ش عل  ى خلفي  ة حتري  ر يف فرباي  ر املاض  ي، مس  تقبل متوي  ل د

املوصل. وقد خلص ت تل ك اجملموع ة إىل أن ه عل ى ال رغم م   
٪ م     األراض   ي 95ح التح   الف يف اس   تعادة أكث   ر م     ا جن   

ال   ت س   يطرت عليه   ا داع   ش، إال أن احل   ر  مل تنت   ه بع   د يف 
العراق وسوراي، فقد اخنفض  ت إي رادات داع ش بش كل كب ري، 

 .وق ٍت مضى مما يزيد أمهية اجملموعة ابملقارنة أبي
وتركز اجملموعة حالًيا على تكتيك ات داع ش وأنش طتها 
املالي    ة يف ظ    ل تب    دد ه    دف "اخلالف    ة"، وتعطي    ل ش     بكات 
تس    هيالهتا املالي    ة. حي    ث يق    وم التح    الف مبعاجل    ة ش    بكات 
التوري   د العاملي   ة التابع   ة ل   داعش، م     خ   الل إش   راك القط   اع 

شئة؛ مبا اخلاص احمللي يف إسرتاتيجيات مكافحة املخاطر النا
يف ذل   ك خط    ر اس    تغالل داع    ش لت    دفق أم    وال مس    اعدات 

 .(2)إعادة اإلعمار يف العراق وسوراي
جمموعررررة العمررررل اخلاصررررة ابملقرررراتلني أم    ا فيم    ا خي    ص 
فه ي ترك ز عل ى دع م  (FTF WG) اإلرهابيني األجانب

وتش      جيع مش      اركة املعلوم      ات الوقائي      ة واملتعلق      ة مبكافح      ة 
ة ومجاعي  ة مناس  بة إلنف  اذ اإلره  ا ، م    خ  الل قن  وات ثنائي  

                                                           

(1) U.S. Department of State, Office of the 
Spokesperson For Immediate Release, Joint 
Statement of Guiding Principles from the 
Global Coalition to Defeat ISIS, 13 
February 2018, , Accessed 1/5/2018, 
Available at: https://goo.gl/CymcGV  
(2) U.S. Department of The Treasury, 
Counter ISIS Finance Group Leaders Issue 
Joint Statement, 15 February 2018, 
Accessed 1/5/2018, Available at: 
https://goo.gl/TViwqG  

الق        انون؛ مث        ل: اإلنرتب        ول، وإع        ادة التأهي        ل واإلدم        اج، 
وإج   راءات إنف   اذ الق    انون والعدال   ة القانوني    ة للتخفي   ف م      
هتدي   د املق   اتلني اإلره   ابيني األجان   ب. وس   وف تس   تمر ه   ذه 
اجملموعة كوهنا منصة لنهٍج دويٍل، يشمل تعزيز التع اون وبن اء 

صص  ات، والتكام  ل م  ع املؤسس  ات الق  درة ض  م  وع  رب التخ
الدولية ذات الص لة مبكافح ة اإلره ا ، مث ل املنت دى ال دويل 

 ملكافحة اإلرها .
إىل كس ب املس احة  جمموعة عمل االتصاالتوتسعى 

اإلعالمي   ة ال   ت يعم   ل داع   ش م     خالهل   ا وض   مان أن يتب   ع 
تقل     ص س     يطرة عل     ى األراض     ي هبزميت     ه أي     ديولوجًيا. وتق     وم 

س       يق هنم       ج االتص       االت اإلس       رتاتيجية جمموع       ة العم       ل بتن
ألعضاء التحالف، وترع ى الش راكة اخلارجي ة م   أج ل زايدة 
وص  ول وأتث  ري جه  ود اجملتم  ع ال  دويل لش    مح  الت التص  دي 
ملكافحة دعاية داع ش، وبن اء مناع ة املتلق ني املعرض ني خلط ر 
االس   تقطا ، وك   ل ذل   ك هب   دف تقلي   ل ق   درة داع   ش عل   ى 

والتح ريض واإلهل  ام عل  ى العن  ف، اس تخدام الدعاي  ة للتجني  د 
م     خ   الل تب   ادل اخل   ربات وتفعي   ل أفض   ل املمارس   ات م     
أج   ل معاجل   ة التهدي   دات املس   تقبلية م     املنظم   ات املتطرف   ة 

 .العنيفة األخرى
دورًا  جمموعة العمل اخلاصة إبرساء االسرتقراروتلعب 

مرك  زاًي يف تنس   يق ودع   م جه   ود االس   تقرار الدولي   ة يف الع   راق 
اي. وتعت  رب ع  ودة الن  ازحني مس  ألة أساس  ية م    أج  ل ويف س  ور 

دعم اهلزمية العسكرية لداعش. وستقوم تلك اجملموعة خ الل 
، م  ع بداي  ة االنته  اء م    عملي  ة إرس  اء االس  تقرار يف 1125

الع  راق، ابملس  اعدة أيًض  ا يف جه  ود احلكوم  ة العراقي  ة لت  أمني 
املكاسب العسكرية املهمة ضد داعش، ومنع حدوث عنف 

د يف املن     اطق احمل     ررة م       خ     الل دع     م االنتق     ال م       جدي     
حتقي    ق اهلزمي    ة ، و (3)االس    تقرار إىل إع    ادة اإلعم    ار املس    تدامة

                                                           

(3) U.S. Department of State, Op. cit, 
Electronic Resource 

https://goo.gl/CymcGV
https://goo.gl/TViwqG
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الكامل       ة والدائم       ة ل       داعش، كتهدي       د إقليم       ي يف الع       راق 
وسوراي، ومنع عودة ظهور التنظ يم اإلره اي وجتني ده لألف راد، 

 (.1)والعمل على منع تدفق املقاتلني األجانب
الوق     ت، س    تقوم اجملموع    ة الفرعي    ة لت    دريب  ويف نف    س

الشرطة ابلرتكيز على تدريب الشرطة، ودعم جه ود احلكوم ة 
العراقية يف إعادة بناء الشرطة االحتادية، وأتهيل ق وة الش رطة 
املدنية على حنو حيظى بثقة مجيع مواطين العراق. ويف سوراي، 
ر، ستقوم جمموعة العمل بتنسيق ودعم جهود حتقيق االستقرا

وذل  ك هب  دف تقوي  ة احلك  م املوث  وق والش  امل وغ  ري الط  ائفي 
 .(1157وفًقا ودعًما لقرار جملس األم  رقم )

وسوف تستمر جوانب الدفاع للتحالف يف التطور م ع 
تغ    ري طبيع    ة التهدي    د وزايدة الرتكي    ز عل    ى ش    بكات داع    ش 
وأفرع  ه. وكم  ا ه  و احل  ال ابلنس  بة ل  وزراء خارجي  ة التح  الف، 

فاع أيًض ا سيس تمرون يف التنس يق املن تظم ح ول فإن وزراء الد
أفضل طريقة ملعاجلة التهديد. وسوف يتابع التحالف التزام ه 
العس   كري يف الع    راق وس    وراي. وم     امل    رجح اس    تمرار قي    ادة 
قوات التحالف املوجودة يف اتمبا يف دع م اجله ود يف املنطق ة 

 .م  أجل أتمني وحتقيق االستقرار يف املناطق احملررة
عي  ل وض  مان املش  اركة الكامل  ة فس  عى التح  الف إىل توي

والنش  طة للنس  اء واملنظم  ات النس  ائية ومشله  ا يف بن  اء الس  الم 
 رق م وجهود حتقيق االستقرار، وذلك وفًقا لقرار جملس األم 

(، كم      ا يس      عى التح      الف لض      مان توجي      ه كاف      ة 1171)
سياس     اته وإجراءات     ه للجنس     ني ابالتس     اق م     ع أط     ر العم     ل 

 .الدوليةالقانونية 
التط    ور ي    ه وم    ع تطل    ع التح    الف ق    دًما، ابت لزاًم    ا عل

ات داع   ش مبرون   ة، مب   ا يف ذل   ك ع   رب دي   احلتم   ي ملواجه   ة هتد

                                                           

جدي   دة للقض   اء عل   ى "داع   ش" واس   تقرار  دين   ا مص   طفى، حم   اور (1)
، ، اتري              خ االط              الع: 1125فرباي              ر  25 االحت              اد، املنطق              ة،

  https://goo.gl/Vmsuosمتاح على:  ،م21/8/1125

املؤسس   ات متع   ددة األط   راف واملنظم   ات اإلقليمي   ة القائم   ة 
 .(2)ملكافحة اإلرها  ومكافحة التطرف العنيف

 املالمح العامة للوضع الراهن للتحالف: -اثنًيا
املالمح العامة للوضع ال راه  للتح الف يف  ميك  إمجال
 ة، وذلك على النحو التايل:يثالثة عناصر رئيس

 بقاء قوات التحالف وختفيض أعدادها: - أ
"رااين يف أعق  ا  حتري  ر املوص  ل مباش  رة، ابدر ك  ل م    

ديل     ون" املتح     دث ابس     م التح     الف ال     دويل ض     د داع     ش، 
بقاء عالن ع  إلاب و"جيمس ماتيس" وزير الدفاع األمريكي

ق    وات التح    الف يف ك    ل م      الع    راق وس    وراي ح    ىت إح    الل 
الس الم هبم  ا، والقض اء عل  ى داع ش، والتوص  ل حل ٍل سياس  ي 
يف البل   دي . وه   و م   ا ميك     فهم   ه يف إط   ار ض   رورة مالحق   ة 
عناصر تنظيم داعش يف املناطق الت أعاد تنظيم وجوده فيها 

هي  ز فض  اًل ع    أمهي  ة جت ،بع  د اهل  زائم الك  ربى ال  ت حلق   ت ب  ه
اجل        يش العراق        ي ال        ذي حيت        اج ب        دوره إىل وج        ود خ        رباء 

إذ حيت   اج الع   راق إىل مس   اعداٍت  ؛ومستش   اري  ومعس   كرات
تقني  ة إىل جان  ب اجله  د البش  ري، مم  ا يتطل  ب وج  ود خ  رباء، 
وت       وفر ب       رامج ت       دريب وأتم       ني مع       دات متعلق       ة ابحل       ر  

 اإللكرتونية واالستطالع.
س" بق   اء وعل   ى ص   عيٍد آخ   ر، رب   ط وزي   ر ال   دفاع "م   اتي

التح   الف يف س   وراي حتدي   ًدا بنج   اح مفاوض   ات جني   ف ال   ت 
تض      م ممثل      ني لفص      ائل املعارض      ة وممثل      ني حلكوم      ة "بش      ار 

حي    ث يتطل    ب بق    اء التح    الف يف س    وراي تنس    يًقا  ؛األس    د"
واتفاقً      ا م      ع روس      يا احللي      ف اإلس      رتاتيجي األه      م للنظ      ام 

 .(3)السوري

                                                           

(2) U.S. Department of State, Op.cit, 
Electronic Resource 

ة م    ا بع    د داع    ش، احل    رة، اتري    خ مهم    الدويل..احل    رة، التح    الف ( (3
  م،  متاح على:1125مايو  2االطالع 

https://goo.gl/PBzxG5  

https://goo.gl/Vmsuos
https://goo.gl/PBzxG5
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وراي وعلى الرغم م  بقاء قوات التحالف يف كل م   س 
 ف    ض أع    دادها؛ فق    د أعل       اوالع    راق إال أن هن    اك اجتاه    

التحالف الدويل ضد اإلرها  بقي ادة واش نط  خف ض قوات ه 
يف العراق يف العام اجلاري، بعد أن خسر تنظيم داعش كافة 

وق ال التح الف  .األراضي الت سيطر عليه ا يف الع راق تقريبً ا
راق سيؤم  لك  يف بيان، إن وجوًدا مستمرًا للتحالف يف الع

-ن   ه إأي ؛ التنس   يق م   ع احلكوم   ة العراقي   ةبش   روٍط عماده   ا 
س   يغري التح   الف  -جن   اح حتري   ر املوص   ل م     املتط   رفني وبع   د

توجه    ه يف الع    راق لينتق    ل م      دع    م العملي    ات القتالي    ة إىل 
ل       ت حتقق        ت ض       د احملافظ       ة عل       ى املكاس       ب العس       كرية ا

ر ومت   ر أي أن مهم   ة التح   الف س   تتطو  ؛املس   لحني املتط   رفني
م     مقارب   ة اس   تعادة األراض   ي إىل مقارب   ة بس   ط االس   تقرار. 
وم        املتوق      ع أن ي      دخل التح      الف تع      ديالت عل      ى قوات      ه 
ابلتش  اور م  ع ش  ركائه الع  راقيني هب  دف ض  مان اهلزمي  ة الدائم  ة 

 .(1)لداعش

دع      م التح     الف جه     ود جتني      د وعل     ى ص     عيٍد اثل     ث، 
فق د ق ام وتدريب قوات األم   مب ا يف ذل ك الش رطة العراقي ة. 

كم   ا ه   و  أل   ف م     ق   وات الش   رطة 21التح   الف بت   دريب 
ولتحقي  ق ه  دف إنش  اء  .منص  وص علي  ه يف خط  ة االئ  تالف

مت    در  إض    ايف م      خميم    ات  2511ق   وة حملي    ة، مت جتني    د 
الن   ازحني خ   ارج املوص   ل ح   ىت بلغ    ت ف   رتات ب   رانمج ت   دريب 

حبي  ث يتلق ى اجملن  دون أس  بوعني  ؛ق وات الش  رطة س تة أس  ابيع
يف وزارة الداخلي         ة، وأربع         ة أس         ابيع م            م           الت         دريب

 .(2)التحالف

                                                           

سكاي نيوز عربية، قوات التحالف الدويل تعل  خف ض قواهت ا يف  (1)
  م، متاح على:2/5/1125العراق، اتريخ االطالع 

https://goo.gl/b4aJfh  
(2) Shelly Culbertson & Linda Robinson, 
Making Victory Count after Defeating ISIS 

 اجتاه التحالف إىل اعادة إعمار العراذ: - ب

أعم    ال وه    و م    ا ميك      االس    تدالل علي    ه م      خ    الل 
االجتماع الوزاري للتحالف الدويل ضد تنظ يم داع ش، عل ى 
هامش أعم ال م ؤمتر الكوي  ت ال دويل إلع ادة إعم ار الع راق، 

ر األراض   ي العراقي   ة، مبش   اركٍة وال   ذي انعق   د يف أعق   ا  حتري   
عض     ًوا م       ال     دول  47دولي     ة واس     عة، متثل      ت يف حض     ور 
ض مان األم   ، هب دف واملنظمات الدولية املساندة للتح الف

واالستقرار، ووحدة العراق واس تقالله وس يادته عل ى أراض يه، 
وهتيئ  ة الظ  روف املالئم  ة للب  دء بعملي  ة إع  ادة اإلعم  ار والبن  اء 

  .فيه
ريك  س "، أعل    وزي  ر اخلارجي  ة األمريك  ي وعل ى خلفيت  ه

 111تيلرس  ون"، ع    تعه  د ال  والايت املتح  دة بتق  دمي مبل  غ 
ملي ون دوالر، ل دعم جه ود التح الف ال دويل ض د داع  ش يف 

ملي   ارات دوالر س   بق وأن ق   دمتها  4,4س   وراي، تض   اف إىل 
 .واش  نط  عل  ى ش  كل مس  اعداٍت إنس  انية من  ذ بداي  ة الن  زاع

اي     ة الش     عب الكردي     ة" ال     ت وت     دعم واش     نط  وح     دات "مح
 . (3)حتار  تنظيم داعش يف سوراي

ويف ه   ذا الس   ياق، ق   ال املبع   وث األمريك   ي اخل   اص إىل 
التحالف الدويل حملاربة داعش "بري ت مكغريك" عرب تويرت إن 

عض  ًوا ملت  زٌم ابس  تقرار الع  راق يف  45"التح  الف املك  ون م    
لعراقية وأضاف "نعمل مع احلكومة ا .مرحلة ما بعد داعش"

 .(4)والبنك الدويل لوضع أساس التعايف طويل املدى للعراق"

                                                                                    

Stabilization Challenges in Mosul and 
Beyond, Rand Corporation, 2017. 

ي دعو إىل مواص لة احل ر   "داع ش"الوط ، التحالف الدويل ض د  (3)
 م، متاح على:2/5/1125ريخ االطالع على اإلرها ، ات

 https://goo.gl/qnyWJo  
احل  رة، التح  الف ال   دويل: انته  اء العملي  ات القتالي   ة الرئيس  ية ض   د  (4)

  م، متاح على:2/5/1125داعش، اتريخ االطالع 
https://goo.gl/rZtbrt  

https://goo.gl/b4aJfh
https://goo.gl/qnyWJo
https://goo.gl/qnyWJo
https://goo.gl/rZtbrt
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فقد نفذ العراق، بدعٍم م  األمم املتحدة ومتويل 
التحالف، برامج إنسانية عدة، مشل ت تقدمي املساعدات يف 

هبدف احليلولة  ؛امناطق النزاع ويف خميمات النازحني داخليً 
عات املضيفة دون اندالع أي صراعاٍت حمتملة بني اجملتم

والنازحني. ومع ذلك، وابلنظر إىل التكاليف الباهظة 
والرتتيبات الت تفرضها احلر ، فإن االنتعاش واالستقرار يف 
املوصل ل  يكوان ممكنني إال مع مضاعفة اجلهود م  قبل 

 العراقيني، وكذلك اجملتمع الدويل.
ومتتد األولوايت لتشمل اإلجراءات اإلنسانية العاجلة، 

ستقرار املوسع، واحلكم واملصاحلة، مبا يف ذلك معاجلة واال
ت السياسية. وم  احملتمل أن يستغرق التعايف النقساماا

كما هو احلال يف املناطق العراقية -الكامل يف املوصل 
نظرًا ملستوايت الدمار املادي  ؛عقًدا أو أكثر -األخرى

هر واجلروح الت تعرض هلا النسيج االجتماعي. لك  يف األش
املقبلة، جيب على احلكومة العراقية، بدعم دويل، أن توفر 
االحتياجات األساسية للعراقيني، وتليب متطلبات السالمة 
واألم ، وإرساء األساس حلل دوافع الصراع السياسية بطريقة 

 .(1)مستدامة
 مواصلة احلرب على اإلرهاب: -ج

على الرغم م   س قوط املوص ل وجن اح التح الف ال دويل 
ملي  ون  1.1% م    األراض  ي العراقي  ة، وع  ودة 95ري  ر يف حت

عراق     ي م       الن     ازحني إىل دايره     م، يواص     ل التح     الف ب     ذل 
اجله     ود لض     مان ع     دم ع     ودة داع     ش إىل الع     راق وس     وراي، 
و اص     ة أن التنظ     يم يع     د هتدي     ًدا مل تتوق     ف آلي     ات جتني     ده 
وعمليات  ه الس  يربانية وش  بكاته املمت  دة م    انحي  ة، وأن انته  اء 

ت العس   كرية الك  ربى ض   د التنظ  يم اإلره   اي ال تع   ين العملي  ا
، وأن استمرار هزميته النهائية أو هزمية إرهابه م  انحيٍة أخرى

العملي       ات العس       كرية يف مواجهت       ه ه       ي الس       بيل الوحي       د 

                                                           

(1) Shelly Culbertson & Linda Robinson, 
Op.cit. 

للحيلول     ة دون انتش     اره إىل من     اطق أخ     رى، يف ظ     ل س     عيه 
  .ركة مترد يف ليبيا وأفغانستان م  انحيٍة اثلثةللتحول إىل ح

فقد أسفرت هزمية داع ش يف الع راق ع   س عي التنظ يم 
لكس  ب مزي  ٍد م    األراض  ي يف دوٍل أخ  رى، وه  و م  ا تس  عى 
جه   ود التح   الف ال   دويل للحيلول   ة دون   ه. ويف ه   ذا الس   ياق، 
 أعر  األمني العام حللف مش ال األطلس ي "ي نس س تولتنربغ"

س    تجابة ل   دعوة ال   والايت املتح    دة ع     اس   تعداد احلل   ف لال
مهام    ه التدريبي    ة ال    ت يق    وم هب    ا يف الع    راق، دعًم    ا  لتوس    يع

إلعادة إعمار ال بالد وكس ب الس الم. وم   املتوق ع أن يتخ ذ 
وزراء دف اع ال  دول األعض اء يف احلل  ف ق رارًا بش  أن التخط  يط 

 .(2)لتلك املهمة يف يوليو القادم
أو بعب    ارٍة أخ    رى، اعت    رب التح    الف ال    دويل أن خس    ارة 

هن ا ض ربة حامس ة ض د داع ش، إال املوصل عل ى ال رغم م   كو 
كم  ا أك  د وزي  ر   .إهن  ا ال تع  ين انته  اء احل  ر  ض  د املتش  ددي 

الدفاع الربيطاين "مايكل ف الون" عل ى ض رورة ب ذل مزي د م   
اجلهود يف العراق بشكٍل أوسع، نظرًا لوجود داعش يف غر  
الف  رات، وتزاي  د أمهي  ة عملي  ات التطه  ري يف املوص  ل واملن  اطق 

، س  بب هتدي  د العب  وات الناس  فة املص  نعة ي  دوايً احمليط  ة هب  ا، ب
داعش على مناطق أخرى يف العراق ويف سوراي ال ت وسيطرة 

تقات   ل فيه   ا ق   وات س   وراي الدميوقراطي   ة إلخ   راج التنظ   يم م     
 .(3)معقله يف مدينة الرقة

 أدوار التحالف ما بعد سقوط املوصل: -اثلثًا
 تق   اس فاعلي   ة التح   الف ال   دويل ض   د داع   ش وجناحه   ا
مب     دى جن     اح إس     رتاتيجيته ال     ت ال تقتص     ر عل     ى العملي     ات 
العس  كرية، أو بن  اء الق  درات والت  دريب فحس  ب، وإمن  ا متت  د 
لتش     مل: جتفي     ف من     ابع التموي     ل، ووق     ف ت     دفق املق     اتلني 
األجان   ب، واإلغاث   ة االنس    انية. وعل   ى الص   عيد العس    كري، 
                                                           

 مصدر إلكرتوين.  ،الوط ، مرجع سبق ذكره (2)
أخب     ار اآلن، التح     الف ال     دويل: حتري     ر املوص     ل "ض     ربة حامس     ة" (3) 

   م ،متاح على:2/5/1125لداعش، اتريخ االطالع 
https://goo.gl/PF4pnc  

https://goo.gl/PF4pnc


 

 

 
 

64 
 

آالف  تس      عةش      ريًكا، وأكث      ر م         41ل      ك التح      الف امت
 ت ط  ائرات التح  الف أكث  ر م    اق. كم  ا ش  نَّ جن  دي يف الع  ر 

مم ا  ؛لتنظ يم داع شألف ضربة جوية على أهداف ع دة  18
 م  القيادات الداعشية. 251أدى إىل قتل أكثر م  

كما جنح ت القوات العراقي ة يف اس تعادة الس يطرة عل ى 
الس   يطرة بع   ض امل   دن الواقع   ة حت    ت س   يطرة التنظ   يم جبان   ب 

اس   تهداف مواق   ع التنظ   يم فض   اًل ع      ؛عل   ى مدين   ة املوص   ل
ابلق ر  م    احل  دود املش رتكة م  ع س  وراي هب دف القض  اء عل  ى 

وذلك ابلتزام   ؛منة للتنظيم يف املناطق احلدوديةاملالذات اآل
م  ع عملي  ة "الس  يل اجل  ارف" ال  ت هت  دف لتطه  ري من  اطق يف 

 مشال بغداد.
أما ع  املوقف امليداين لتنظيم داعش يف سوراي، فهناك 

يطرة التنظيم، وهي مناطق مشال ووسط شرق مناطق حت ت س
% م    11س  وراي. وق  د س  يطرت ق  وات التح  الف عل  ى حن  و 

األراض    ي الس    ورية الواقع    ة حت     ت قبض    ة داع    ش. وق    د دع    م 
آالف  215شركاء التحالف العراقيني تدريب ما يقر  م  

م    ق  وات األم    العراقي  ة، مب    ف  يهم جن  ود اجل  يش العراق  ي، 
كذا البشمركة الكردية، والش رطة وقوات مكافحة اإلرها ، و 

 مثاني  ةاالحتادي  ة، وغ  ريهم. كم  ا ت  ربع أعض  اء التح  الف بنح  و 
آالف ط               م               املع             دات العس             كرية إىل الس             وريني 

 .(1)والعراقيني
وفيم        ا خي         ص اجله        د امل         دين، وحتقي        ق االس         تقرار، 
واملساعدة اإلنسانية واالقتصادية، فقد وفر أعضاء التح الف 

ملي     ار دوالر جله     ود  11.1  أكث     ر م      1127من     ذ ع     ام 
حتقيق االستقرار، وقدرات إزالة األلغام، والدعم االقتصادي، 
واملساعدة اإلنس انية يف الع راق وس وراي. ونتيج ًة هل ذا ال دعم، 
يطه    ر الش    ركاء احمللي    ون امل    دارس والعي    ادات م      املخلف    ات 
احلربي  ة، واألجه  زة، والعب  وات الناس  فة. ويس  اعدون امل  واطنني 

                                                           

 52-51هنى بكر، مرجع سبق ذكره، ص ص.  (1)

دة إىل دايره م. كم  ا يق وم أعض  اء التح الف بتوثي  ق عل ى الع  و 
 جرائم داعش.

وعل     ى الص     عيد ال     دويل، نف     ذ ب     رانمج األم     م املتح     دة 
مشروًعا  151اإلمنائي ابلتوازي مع شركاء حمليني، أكثر م  

حىت اآلن لتحقي ق االس تقرار، بتموي ل م   ش ركاء التح الف، 
انزح أل ف  511مما أدى إىل هتيئة الظروف لعودة أكثر م   

 .(2)إىل "األنبار" وحدها بشكٍل طوعي
ويف هذا اإلطار، يتحتم القول ابنقسام التحالف 
-الدويل بفعل األجندات املتعارضة، الت ستؤدي تداعياهتا 

خاصة فيما يتعلق ابالستجابة اإلنسانية ومعاملة املدنيني 
على حنو يؤثر ابلسلب يف  -وإعادة إعمار ما بعد داعش

 الستقرار م  عدمه.مستقبل العراق اب
إن القضااي الرئيسية الت حتدد معامل ما بعد املوصل ل  

بل  -رغم أهنا ضرورية-تكون تقدمي مساعدات طارئة 
ابألحرى، اهتمام وقدرة اجلهات احلكومية على التعامل مع 

نة بشكٍل عادل، ومنع جتزئة وتوطني النازحني م  السُّ 
يف، وإنشاء نظام اجلماعات املسلحة، والنزوح الدميوغرا

متثيلي حقيقي للحكم، يوفر للمجتمعات الكردية والسنية 
والشيعية واألقليات السيادة السياسية، وهو ما يتعذر يف 
الوق ت الراه ، بفعل عدم الثقة يف الدولة، وانتشار 
األسلحة، واملظامل التارخيية، ومناضلة القوى الداخلية م  

 .(3)أجل اهليمنة
ق       اتلني األجان       ب اىل الع       راق كم       ا تراج       ع ت       دفق امل

وسوراي، وذلك بسبب أتمني احلدود بني س وراي وتركي ا، ب دًءا 
، واعتم  اد االحت   اد األوروي بروتوك   ول 1128ن   وفمرب  1م    

عض   ًوا م     خ   ارج  12التع   رف عل   ى اس   م الرك   ا ، وتنفي   ذ 
االحت     اد األوروي ت     دابري مع     ززة لفح     ص املس     افري ، واخت     اذ 
                                                           

 52-51املرجع السابق، ص ص.  (2)
(3) Humanitarian Forecast Think Tank, 
Iraq 2018 Scenarios: Planning After Mosul, 
July 2017: https://goo.gl/f4C5bx  

https://goo.gl/f4C5bx
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لتعزي ز  1245ار جمل س األم   رق م البلدان ت دابري حبس ب ق ر 
استجابتها وقدراهتا على حماكمة مرتكيب اجلرائم ذات الصلة، 

 ومواجهة املقاتلني األجانب. 
وفيم   ا خي   ص مكافح   ة التموي   ل، أدت الغ   ارات اجلوي   ة 
ال   ت ق   ام هب   ا التح   الف ض   د أص   ول الطاق   ة إىل إعاق   ة ق   درة 

ح من   ه، التنظ  يم عل   ى إنت  اج ال   نفط واس   تخدامه، وحتقي  ق ال   رب
وعمل التحالف بشكٍل وثيق مع حكومة العراق يف جهودها 

 ملنع داعش م  إساءة استخدام نظامه املايل.
فرًع  ا  91وق  د قام   ت حكوم  ة الع  راق بقط  ع أكث  ر م    

مص  رفًيا يف األراض   ي ال  ت يس   يطر عليه   ا التنظ  يم م     النظ   ام 
 211امل  ايل. وأنش  أ البن  ك املرك  زي العراق  ي قائم  ة أبكث  ر م    

ص   رافة وش   ركات حتوي   ل أم   وال عامل   ة يف املن   اطق ال   ت مرك   ز 
يس  يطر عليه  ا تنظ  يم الدول  ة. كم  ا حظ  رت احلكوم  ة العراقي  ة 
توزي   ع م   دفوعات الروات   ب احلكومي   ة يف تل   ك املن   اطق. كم   ا 
اعتم  دت جمموع  ة التح  الف املعني  ة مبكافح  ة متوي  ل التنظ  يم، 

لي   ة عض   ًوا ومراقبً  ا تقييًم  ا للت  دفقات املا 71وال  ت تض  م حن  و 
ع   رب احل   دود إىل الع   راق وس   وراي، ملن   ع داع   ش م     اس   تغالل 

 آليات حتويل األموال.
عالمي       ة، يب       ذل وعل       ى ص       عيد مكافح       ة الدعاي       ة اإل

التح       الف جه       وًدا ملقاوم       ة الدعاي       ة املتطرف       ة، ومكافح       ة 
اس   تخدام داع    ش لإلنرتن     ت. وتعق   د جمموع    ة العم    ل املعني    ة 

ت املتح      دة ابلتواص      ل يف التح      الف ال      دويل بقي      ادة ال      والاي
واإلم   ارات العربي   ة املتح   دة، واململك   ة املتح   دة، اجتماع   اٍت 

دولًة م ع ش ركات إع الم وتكنولوجي ا  11منتظمة ألكثر م  
لتب    ادل املعلوم    ات ملكافح    ة الرس    ائل املتطرف    ة العنيف    ة عل    ى 

اخل اص يف اإلنرتن ت. كما يعمل التحالف الدويل مع القطاع 
 .(1)اعشعالمية لدجهود مكافحة الدعاية اإل

 

                                                           

 75 هنى بكر، مرجع سبق ذكره، ص. (1)

السررررريناريوهات املسرررررتقبلية لرررررداع  والتحرررررالف  -رابًعرررررا
 الدو :

يف حترير املوصل، إال أن  تحالفعلى الرغم م  جناح ال
هذا ال يعين هزمية داعش كحركة، والت  م  املرجح أن 
تستمر يف عديٍد م  املواقع، مبا يف ذلك حت ت األرض، كما 

شرق ستستمر يف السيطرة على أجزاء كثرية م  ال
. ويف هذا اإلطار، ميك  إمجال عدٍد م  (2)األوسط

السيناريوهات املستقبلية للتحالف الدويل تبًعا للكيفية الت 
يتطور ويتكيف هبا داعش يف أعقا  حترير املوصل. وهو 
األمر الذي ميك  الوقوف عليه م  خالل السيناريوهات 

 التالية:
تذهب بعض  التحول لتنظيٍم افرتاضي: -السيناريو األول

مع االحتفاظ أبعضائه -التحليالت إىل حتول تنظيم داعش 
اجملال  إىل –مسه، وأيديولوجيته التأسيسيةاحلاليني، وا

خذ يف االعتبار أن خسارة داعش لكافة االفرتاضي، مع األ
األراضي املادية الت يسيطر عليها التنظيم وحتوله إىل منظمٍة 

 ،فة الت أعل  عنهادون هدف اخلال افرتاضيٍة حبتة، حيول
 . (3)وبدوهنا، يتصدع التنظيم، وتقل فعاليته وعمليات جتنيده

 -إن حدث بتلك الكيفية–ويعكس ذلك التحول 
قدرات داعش على التكيف، على الرغم م  فقدان معاقلها 
اإلقليمية يف العراق. وعليه، ميك  لداعش نشر أيديولوجيتها 

نرتن ت، السيما بشكل فعال، وجتنيد أعضاء جدد عرب اإل

                                                           

(2) Willem Oosterveld et al, The Rise and 
Fall of ISIS: from Evitability to Inevitability 
(Netherlands: The Hague Centre for 
Strategic Studies, 2017) 
(3) Nicole Peterson, Future of ISIS: What 
Do Experts Think Will Happen Next? A 
Virtual Think Tank (ViTTa) Analysis, 
Accessed: 1/5/2018,  August 2017, 
Available at: https://goo.gl/nH58Hd  

https://goo.gl/nH58Hd
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م  خالل منصات التواصل االجتماعي. وإذا حتقق هذا 
السيناريو، يتوقع تراجع دور التحالف الدويل يف القضاء 
على داعش؛ ذلك أن األداة العسكرية هي عماد 

على دعم  -كما سبق القول-إسرتاتيجيته، الت تتأسس 
 العمليات العسكرية، وبناء القدرات والتدريب، وغريها.

 أن تراجع ذلك الدور ال يعىن تفكك التحالف أو إال
هنايته، بل يعىن حتواًل كيفًيا عماده توجيه االهتمام األكرب 
ملعاجلة اإلغاثة اإلنسانية، وإعادة اإلعمار، وإجياد آليات 
للردع السيرباين ابلتوازي مع سبل مكافحة اإلرها  
ء السيرباين واجلرمية اإللكرتونية، كي يتحقق هدف القضا

على التنظيم هنائًيا. وهو ما يتضح يف سياق سعي التحالف 
للتعاقد مع شركات إعالم وتكنولوجيا لتبادل املعلومات 

مكافحة ملكافحة الرسائل املتطرفة العنيفة على اإلنرتن ت، و 
 عالمية لداعش.الدعاية اإل

فقد يتجه داعش التوجه ملناطق جديدة:  -السيناريو الثاين
كثافة، كالصحارى واجلبال، على حنو   إىل املناطق األقل

يسمح ألعضائه إبعادة التنظيم، والتعايف بعد مواجهة 
حتدايت املعركة املمتدة يف املدن الكربى مثل املوصل والرقة. 
وبذلك، سيكون لدى تنظيم داعش فرصة لصرف االنتباه 

اق، وإاتحة ع  ساحات القتال الرئيسة يف سوراي والعر 
تيجياهتا وحتركاهتا املستقبلية، الستعادة سرتااالفرصة لتقييم 

قوهتا. ويشمل ذلك إعادة التأسيس، والتحول إىل 
عصاابٍت، والرتكيز على حماولة االستفادة م  إخفاقات 

 .(1)احلكومتني العراقية والسورية
وم  احملتمل أن تتخذ داعش خطواٍت لش  هجماٍت 
ل إضافية م  خالل خالايها النائمة يف الغر  وم  خال

التابعة هلا م  أجل إثبات فعاليتها املستمرة. إن  الشركات
التنشيط االنتقامي للخالاي النائمة جزًءا ال يتجزأ م  
محالت غرس اخلوف واحلفاظ على الثقة يف مواجهة 

                                                           

(1) Ibid, Electronic Resource. 

اخلسارة اإلسرتاتيجية، بطريقٍة تربر شرعيته لألعضاء احلاليني 
 واحملتملني على حد سواء. 
إضعاف قدرة داعش على القيام وم  شأن هذا التطور 

بعملياٍت دفاعية يف املستقبل. وم  املرجح أن يرتاجع مقاتلو 
دم الرقة داعش إىل معاقل أصغر، مثل: القائم، والرقة. وتق

مًنا حمتماًل، فهي بعيدة جًدا ع  آعلى وجه اخلصوص مالًذا 
تركيز القوات الكردية واملوالني لنظام األسد، وم  املستبعد 

ن تشارك القوات العراقية يف أية مالحقاٍت عرب جًدا أ
 .(2)احلدود السورية

م  املتوقع تعاظم دور فوإذا حتقق هذا السيناريو، 
التحالف الدويل يف سوراي وغريها م  املناطق الت يتوقع 
إعادة متركز التنظيم هبا، كما يتوقع قيام التحالف بش  

ة حترير ضرابٍت عسكرية مكثفة لتحرير الرقة على شاكل
وليس العراق -املوصل، واالجتاه صو  بناء قدرات الدول 

 ملنع اإلرها  ومكافحته. -فحسب
على إعادة التوطني:  -تفكك التنظيم -السيناريو الثالث

املستوى األوسع، يعتقد بعض اخلرباء أنه بعد زوال داعش، 
ميك  للمقاتلني األجانب املشردي  االنضمام جلماعاٍت 

مثل: القاعدة أو طالبان. ويف املقابل، ميك  إرهابية أخرى، 
هلؤالء املقاتلني إنشاء جمموعات منشقة، على شاكلة 
 داعش، ولك  يف صورة معدلة منها، يف املناطق غري

 حتياجات املواطنني. ااملستقرة الت ال تلىب فيها 
إن أعضاء داعش السابقني رمبا يبحثون ع  منظمة 

قد ينضمون إىل تنظيم صاعدة أخرى لالنضمام هلا، أو 
موجود ابلفعل مثل تنظيم القاعدة أو طالبان، لتلبية 
احتياجاهتم العملية م  انحية، وحتقيق أهدافهم الراديكالية. 

                                                           

(2) Wikistart, Isis after the Fall of Mosul, 
October 2016, Accessed: 1/5/2018, 
Available at: https://goo.gl/EkxKMC  

https://goo.gl/EkxKMC
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فعديد م  اجلماعات اإلرهابية يف الشرق األوسط هي يف 
 احلقيقة جمموعات منشقة ع  منظماٍت أخرى قائمة.

ع أن يش  م  املتوقفحتقق هذا السيناريو،  وإنْ 
التحالف معارك متعددة اجلبهات على خمتلف التنظيمات 
اإلرهابية الت أتوي مقاتلي داعش، كما ينبغي على 
التحالف الدويل ابلتوازي لذلك تكثيف جهود إعادة إدماج 

 هؤالء املقاتلني يف اجملتمع.
على الرغم م  إعادة التمركز يف ليبيا: -السيناريو الرابع
داعش  ية يف سرت ومناطق أخرى، يلقاألخري االنتكاسات 

بظالله على ليبيا، خاصة مع االنقسامات السياسية 
والشعبية. ومع استمرار معاانة البالد م  االنقسامات 
السياسية املدمرة، قد تتحول ليبيا إىل أرٍض خصبة 
للتفجريات واالغتياالت واالبتزاز وغري ذلك م  األعمال 

 .(1)السياسية
الف حتويل جهوده صو  حتقيق وعليه، ميك  للتح

يف ليبيا، ابلتوازي مع حتوالت  االستقرار على املدى الطويل
يف األدوار القيادية  للدول األوربية م  خالل استخدام 
قرارات جملس األم  الدويل احلايل واتفاقيات األمم املتحدة. 
وميك  لالستقرار االقتصادي والوساطة، ومها مسألتان ميلك 

االحتاد األوروي بعض النفوذ يف ليبيا، تفادي يف سياقهما 
تصعيد جديد بني القوى الت تدعم احلكومة يف طرابلس 

 .(2)واجليش الوطين اللييب
 :خامتة

دراك تنوع إ ضوء ما سبق، م  األمهية مبكان يف
السيناريوهات احملتملة لكٍل م  تنظيم داعش والتحالف 

ي يتخذه تنظيم الدويل. وأاًي كان املسار املستقبلي الذ
                                                           

(1) Wikistart, Op.cit, Electronic Resource. 
(2) Hayder al-Khoei, Ellie Geranmayeh & 
Mattia Toaldo, After ISIS: How to Win the 
Peace in Iraq and Libya, European Council 
on Foreign Relations, No. 4, 2017. 

ن أ، و داعش، م  شبه املؤكد أن التطرف ل  يتالشى
على فالتحالف ل  حيل على املدى القريب. وعلى كٍل، 

م والكيفية ءعلى النحو الذي يتال التحالف الدويل أن يتطور
الت يتكيف هبا داعش، بصرف النظر ع  ساحات املواجهة 

 . (3)سوء تقليدية أو سيربانية
ان أيًض   ا الوق   وف عل   ى م   ا ق   د ميثل   ه وم     األمهي   ة مبك   

إن  .س قوط املوص ل م   ت داعياٍت س لبية عل ى تنظ يم داع ش
القض اء عل ى التنظ يم أو هنايت ه بش كٍل   ينال يع حترير املوص ل 

س  تطاع ترس  يخ أقدام  ه يف عق  ول عدي  د ان  ه كام  ل، الس  يما أ
خ     وض مع     ارك فكري     ة ض     د  مو م     ا حي     تم       الش     با ، وه     

رك العس كرية وابلت وازي معه ا، وال نتهاء املعااالتنظيم، مبجرد 
ش   ك أن تل   ك املع   ارك ه   ي األكث   ر ص   عوبة وتعقي   ًدا، األم   ر 
ال ذي ابت يف رض وض ع رؤي ة حم ددة ملواجه ة أفك ار التنظ  يم 
يف مرحلة ما بعد داعش حىت يتم القضاء عليه بشكٍل كامل 
م    قب  ل التح  الف ال  دويل جنبً  ا إىل جن  ب م  ع جه  ود األم  م 

 قليمية يف حماربة اإلرها .املتحدة واملنظمات اإل
ج  دد أف  راد لحيلول  ة دون اعتن اق للوي  ة دائًم ا و وتظ ل األ

للفك    ر الداعش     ي أو غ     ريه م       األفك     ار املتطرف     ة؛ فالوقاي     ة 
الفكري  ة جي  ب أن يك   ون هل  ا األولوي  ة يف حال   ة التع  ارض م   ع 
الرتشيد الفك ري. وهت دف ه ذه الوقاي ة إىل من ع الش با  م   

داعش، وم  مث االخنراط يف صفوفه، االخنراط يف تبين أفكار 
وذل   ك م     خ   الل رص   د املف   اهيم املركزي   ة ل   دى التنظيم   ات 

-بش  كل رئيس  ي  اإلرهابي  ة بش  كٍل ع  ام وال  ت تعتم  د عليه  ا
يف جذ  الشبا  وجتنيدهم إىل صفوفها مثل  -بعد حتريفها

مف  اهيم: اجله  اد، واحلاكمي  ة، وحتمي  ة املواجه  ة، وغريه  ا م    
 .(4)ريفهااملفاهيم الت يتم حت

                                                           

(3) Nicole Peterson, Op.cit, Electronic 
Resource.  

عل   ي بك   ر، خصوص   ية التنظ   يم ومعوق   ات القض   اء عل   ى داع   ش،  (4)
، ص. 1124، أكت    وبر 51، اجملل    د 121، الع    دد السياس    ة الدولي    ة
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 احلرب على اليمن واشكاليات التحالف العر 
 

 مساعد الشاعري ةوردأ.
                                               مقدمة:
م      ارس  18ن احل     ر  ال     ت ان      دلع ت يف ال     يم  من     ذ إ

م      قب    ل التح    الف الع    ري بقي    ادة اململك    ة العربي    ة  1125
فق  د ك  ان لوض  ع  عودية، مل تن  دلع ب  ني عش  ية وض  حاها،الس  

م ا ج رى من ذ الث ورة ال تقف حىت عن د  اليم  الراه  جذور 
عل   ى و قب   ل ذل   ك  م   اب   ل إىل ، 1122فرباي   ر 22 اليمني   ة يف
م     ايو  11عام     اً، من     ذ الوح     دة اليمني     ة يف  15حن     و م     دار 
م  عدم استقرار سياسي حالة  . لقد شهدت اليم 2991

أرض  اً خص  بة  ه  اي وتفك  ك ثق  ايف جع  ل منوت  دهور اقتص  اد
. فق د عرب تلك العقود ال ثالث للتدخالت الدولية واإلقليمية

ص     نع ت احل     ر  األهلي     ة ب     ني الش     مال واجلن     و  يف أبري     ل 
م  التهميش للجنوبيني طوال فرتة حكم عل ي  انوع 2997

ال  ذي ن  تج عن  ه احل  راك اجلن  وي يف ع  ام األم  ر  ؛عب  دص ص  احل
 بفك االرتباط ع  الشمال. نوبية اجلاملطالب و  1114

يف تك      وي  حم      وراي أن القبيل      ة  لعب       ت دورًا  وال خيف      ى
ن ه   ذا أ، و مث يف العالق   ة ب   ني اجملتم   ع والدول   ة اجملتم   ع اليم   ين

القبائ      ل تتمت      ع وأن ال      دور خيتل      ف م        منطق      ة ألخ      رى، 
ابس  تقاللية كب  رية يف من  اطق نفوذه  ا، خصوًص  ا يف الش  مال، 

بس    لطة أق    وى م      س    لطة الدول    ة،  أحي    اان كث    ريةب    ل تتمت    ع 
م  أكرب القبائل الت تلع ب  "بكيل"و "حاشد"وتعترب قبائل 

                                                           

  .ابحثة يف العلوم السياسية 

دورًا يف اليم ، وكان ت تتمتع بعالقات قوية مع حز  امل ؤمتر 
 قبل الثورة.احلاكم الشعيب العام 

وم   ع غي   ا  التنمي    ة االقتص   ادية والسياس    ية عل   ى ح    دٍ  
يق دائ   رة يف ض   عف حض   ور الدول   ة وض   وجتل ِ   ي ذل   ك س   واء، 

املن   اطق املس    يطر عليه   ا م      قب    ل احلكوم   ة املركزي    ة وانتش    ار 
الفساد، وتردي األوضاع على املستوايت كافة؛  أدى  ذلك 

إىل ض   عف والء الس   كان احمللي   ني للدول   ة، وابلت   ايل برتاكم   ه 
القاع    دة هل    م، مث    ل ر البيئ    ة املالئم    ة الس    تقطا  تنظ    يم وفَّ    

مة اليمنية يف إضعافه  ت احلكو جنحبعد أن )والذي عاد بقوة 
، حي     ث أع     اد بل     ورة نفس     ه يف عملي     ة (1111ع     ام من     ذ 

ال  يم  والس  عودية يف ع  ام ك  ل م    يف   هاالن  دماج ب  ني مجاعات  
 .(1)"ى "تنظيم القاعدة يف جزيرة العر مبا يمسم   1119

-مل يك    هل  م  ذي ع  الوة عل  ى ظه  ور احل  وثيني ال  ه  ذا 
 وان و كيأجندة سياسية واض حة، حي ث مل  -حىت وق ت قريب

م      من    اطق حم    ددة يف حمافظ    ة  ذس    وى حرك    ة ص    غرية تتخ    
ص  عدة الش  مالية مق  رًّا ألنش  طتها املتعلق  ة ابمل  ذهب الزي  دي، 

عوده  ا بفع  ل تل  ك احل  رو  الس   ت  يولك    م  ا لب  ث أن ق  و 
نظ     ام عل     ي عب     دهللا -ال     ت خاض     تها ض     د النظ     ام الس     ابق 

وم        مث قام       ت  ؛1121-1117خ      الل الف      رتة  -ص     احل
، لك    نهم اس    تغلوا احلال    ة 1122م يف ع    ام هباالث    ورة ابس    تيع

لف    تح العدي    د م       1122االنتقالي    ة وض    عف الدول    ة من    ذ 
الص    راع م    ع خمتل    ف قطاع    ات اجملتم    ع، يف حماول    ة جبه    ات 

لف     رض س     يطرهتم عليه     ا، فق     اموا ابس     تهداف الس     لفيني يف 
دماج والقبائ ل يف حاش د، وه ي ق وى تقليدي ة داخ ل اجملتم ع 

بي     ة الس     عودية ت     دعمها خ     الل اليم     ين كان      ت اململك     ة العر 
الس   نوات املاض    ية، وبع    د ذل    ك اخت   ذ القت    ال طابًع    ا م    ذهبيًّا 

اإلقليم   ي ب   ني الس   عودية وإي   ران، حبي   ث أب   رز  ص   راعوأتث   ر ابل
                                                           

 ( عبداللطيف علي انصر، أثر العوامل احمللية واإلقليمية والدولية1) 
كلية   رسالة دكتوراه، ،1121-1112على األم  القومي اليمين 

، ص ص 1124االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
219-211 . 
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عد الط ائفي بوض وح يف حص ار دم اج وهج ومهم احلوثيون البم 
عل     ى مرك     ز دم     اج رغب     ة م     نهم يف القض     اء عل     ى "الس     لفية 

ث      ل امت      داًدا للنف      وذ التقليدي      ة بطابعه      ا الوه      اي "، وال      ت متم
 .(1)السعودي يف اليم 
الث        ورة أف        رزت حت        والت عل        ى مجي        ع واخلالص        ة أن 

املستوايت، وأسهم ت يف تغيري خريطة التحالفات السياسية، 
ووف  رت بيئ  ة خص  بة ومناس  بة للت  دخالت اخلارجي  ة يف الش  أن 

 والذي سيتضح م  خالل احملاور اآلتية: ،الداخلي
 
 :التدخل يف اليمندوافع  -أواًل 

لك   ي جم   ااًل هل   ا اليمني   ة مل تل   ق الث   ورة  ،س   بق يف ظ   ل م   ا
، حيث اصطدم ت ابلعديد م  القوى املض ادة، تقيم نظامها

يف الرئيس السابق علي عبدهللا صاحل واحلوثيني، بدءا املتمثلة 
إض  افة إىل ح  ز  اإلص  الح، ال  ذي س  عى لتحقي  ق مش  روعه 

ص     راع م     ع ح     ز  فق     د دخ     ل احلوثي     ون يف  .ابس     م الث     ورة
وعل   ى  ال   ت تل    ت الث   ورة احلكوم   ة اليمني   ةم   ع اإلص   الح، مث 

بع د أن حت الفوا وذل ك رأسها الرئيس عبدربه منص ور ه ادي، 
مع الرئيس السابق علي عبدهللا صاحل، وقاموا ابلسيطرة على 

زحف وا إىل ص نعاء حت  ت مث حمافظات صعدة وحجة وعمران، 
ملعيش   ية؛ ح   ىت س  تار مطال   ب اجتماعي  ة بتحس   ني األوض  اع ا

، 1127س بتمرب  12العاص مة يف  الس يطرة عل ى متكنوا م 
وأص دروا إع  الاًن دس تورايًّ س  يطروا في  ه عل ى الس  لطة يف فرباي  ر 

، وال      ذي الق      ى رفًض      ا عل      ى املس      تويني اإلقليم      ي 1125
ه   رو  ال   رئيس  1125فرباي   ر  12وت   ال ذل   ك يف  وال   دويل.

ظ      ة ع      دن، اليم      ين م        اإلقام      ة اجلربي      ة، وتوجه      ه إىل حماف
وإعالن   ه الرتاج   ع ع     االس   تقالة، وأن احل   وثيني انقلب   وا عل   ى 

                                                           

 .99-95( املرجع السابق، ص ص 1)  

الش   رعية، وأن ع   دن أص   بح ت العاص   مة املؤقت   ة، ال   ت ت   دار 
 .(2)شؤون البالد منها

وقد كانت هناك أسباب وعوامل سرهلت مرن صرعود 
 :، ومنها(3)احلوثيني ومكنتهم من السيطرة على البالد

، 1122نذ ثورة حالة الفوضى والصراع على السلطة م -2
وذل   ك م     خ   الل حت   الف بع   ض الق   وى السياس   ية م   ع 
احلوثيني؛ م  أجل حتقيق مصاحلهم، كاستخدم الرئيس 
السابق علي عبدهللا صاحل احلوثيني للتخلص م  حز  
اإلص    الح. كم     ا ق     ام ال     رئيس عبدرب     ه منص     ور ه     ادي 
ابس     تخدام احل     وثيني ك     أداة لض     ر  ح     ز  اإلص     الح 

وذ احل  وثيني. كم  ا أن تش  جيع أيًض  ا؛ مم  ا أدى ل  زايدة نف  
الق وى احملس وبة - ق وى سياس ية أخ رى لص عود احل وثيني

ع   -على اليسار كاحلز  االشرتاكي واحلز  الناصري
طري ق س كوهتم عل ى مت دد احل وثي؛ مم ا أس هم يف ترس  يخ 

 قوة احلوثيني على الساحة السياسية.
س   عي احل   وثيني للتح   الف م   ع إي   ران، وتقوي   ة عالق   تهم  -1

حلفائه  ا يف املنطق  ة؛ لتلق  ي ال  دعم يف جم  ال معه  ا وم  ع 
 التدريب العسكري والتنظيمي واإلعالمي.

تبعث ر  تراجع النفوذ الس عودي يف ال يم ؛ وذل ك بس بب -1
املل    ف اليم    ين ب    ني أكث    ر م      جه    ة، بع    د وف    اة األم    ري 
س لطان ب    عب  دالعزيز، وال  ذي ت  وىل املل  ف اليم  ين لف  رتة 

ات أخ     رى  طويل    ة، وانش    غال احلكوم    ة الس    عودية مبلف    
ك      امللف املص      ري، الس      وري، والعراق      ي، وغريه      ا م        

 امللفات على حسا  امللف اليمين. 

                                                           

أبو بكر أمحد ابذيب، املعضلة اليمنية: سيناريوهات ما بعد ( 2)
أبريل  ،15، اجمللد 181العدد  ،كراسات اسرتاتيجيةاحلر ،  
 .5-4، ص ص1128

( عبدالناصر املودع، األزمة اليمنية يف ضوء متدد احلوثيني: اجلذور 3)
، 25السنة  جملة دراسات شرق أوسطية،، والسيناريوهات احملتملة

 .17-11، ص1125، شتاء 41العدد 
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اكتسا  احلوثيني خربة عس كرية خ الل مواجه اهتم م ع  -7
اجل يش اليم ين والق وات الس عودية يف ف رتة حك م ال رئيس 

 السابق علي عبدهللا صاحل.
 :(1)أسلو  الرئيس عبد ربه منصور هادي، املتمثل يف -5

دارة الدول  ة ال  ت س  هل ت للح  وثيني الس  يطرة ض  عف إ ( أ
ه ؤ عل    ى من    اطق واس    عة م      ال    بالد، فق    د افتق    د أدا

السياسي للفاعلية، واتسم ابلعجز والتباطؤ الش ديد، 
ومل يبذل جهوًدا كافية حلشد القوى السياسية وقطاع 

 واسع م  الشعب خلفه.
إص  رار ال  رئيس عبدرب  ه منص  ور ه  ادي عل  ى ف  رض  (  

ات النفطي    ة؛ فق    د أص    درت أس    عار مرتفع    ة للمش    تق
احلكوم  ة ق  رارًا برف  ع أس  عار املش  تقات النفطي  ة، وب  دأ 

؛ مم  ا أدى إىل غض  ب 1127يولي  و  11تطبيق  ه يف 
الشعب، وخرج ت مظ اهرات مناوئ ة اس تغلتها بع ض 
اجلماع      ات، كجماع      ة احل      وثي، وهي      أت س      احات 
دائمة لالعتصام، وقام ت حبصار العاص مة، والتمرك ز 

األرب  ع، ورغ  م أن احلكوم  ة  يف م  داخلها م    اجله  ات
تراجع        ت وخفَّض        ت م         ال       زايدة ال       ت رفعته       ا يف 

%، مل يرتاج  ع احلوثي   ون ع     84األس  عار مب   ا نس   بته 
 12مواص        لة اقتح        ام العاص        مة وإس        قاطها ي        وم 

 .1127سبتمرب 
ك    ذلك أس    لو  ال    رئيس عبدرب    ه منص    ور ه    ادي  ( ت

س  هَّل م    دخ  ول احل  وثيني إىل من  اطق قبيل  ة حاش  د، 
وذ أبن   اء الش   يخ األمح   ر، ومل يق   دم وال   تخلص م     نف   

( ال    ذي ك    ان ي    رابط يف 121ال    دعم الك    ايف لل    واء )
مدين  ة عم   ران، يف حماول   ة إلض  عاف حليف   ه ال   رئيس، 
الل     واء عل     ي حمس       األمح     ر. أض     ف إىل ذل     ك، أن 
ال  رئيس ه  ادي مل يت  فَّ موقًف  ا ج  ادًّا مين  ع احل  وثيني م    
                                                           

انصر حممد علي الطويل، مستقبل اليم  بعد سيطرة احلوثيني  (1)
مركز صناعة الفكر  اق سياسية،أور على السلطة يف صنعاء، 

 .4-8للدراسات واألحباث، ص 

اجتي   اح ص   نعاء بع   د س   قوط عم   ران، وبع   د س   قوط 
عم         ل عل         ى تس         هيل وص         وهلم إىل رداع  ص         نعاء

والبيض   اء، وك   ان يبل   غ ش   يوخ القبائ   ل أن احل   وثيني ال 
يس     تهدفوهنم بق     در م     ا يس     تهدفون أطرافً     ا سياس     يًة 

 معينًة.
ويف اجت  اه آخ   ر، ق   ام احلوثي   ون والق   وات املوالي   ة لل   رئيس 
الس   ابق عل   ي عب   دهللا ص   احل ابلتم   دد حن   و ع   دن، والس   يطرة 

ا، والوص ول إىل مطاره ا، وذل ك بع  د عل ى املن اطق احملاذي ة هل  
س   يطرهتم عل   ى مط   ار تع   ز؛ م   ا أدى إىل مواجه   ات مس   لحة 
ب   ني ه   ذه الق   وات وق   وات اجل   يش واللج   ان الش   عبية املوالي   ة 
للش    رعية. كم     ا اس     تهدف الط     ريان احل     ري، امل     وايل لل     رئيس 

؛ م ا أدى إىل 1125مارس  29السابق القصر الرائسي يف 
ه   ادي جم   دًدا إىل العاص   مة ه   رو  ال   رئيس عبدرب   ه منص   ور 

السعودية الرايض. ودفعته تلك التطورات إىل طلب الت دخل 
العس   كري اإلقليم   ي وال   دويل، فق   د طال   ب جمل   س األم     يف 

ابلت      دخل العس      كري الس      ريع لف      رض  1125م      ارس  17
منطقة حظر طريان على املواقع واملطارات الت يسيطر عليها 

ع اون اخلليج  ي إىل احلوثي ون، كم ا دع ا ه ادي دول جمل س الت
 إرسال قوات درع اجلزيرة لوقف متدد احلوثيني.

وج    اءت االس    تجابة س    ريعة م      دول جمل    س التع    اون، 
ع     1125م  ارس  18حي  ث أعل    البي  ان الص  ادر مس  اء 

االس    تجابة لطل    ب  -م    انم    ا ع    دا عم -دول جمل    س التع    اون 
ال    رئيس اليم    ين ابلت    دخل العس    كري، وردع ع    دوان ميليش    يا 

  .(2)مي القاعدة وداعش على البالداحلوثي وتنظي
وق       د أي       دت جمموع       ة أخ       رى م         ال       دول الت       دخل 
العس   كري يف ال   يم ، كمص   ر مبش   اركة عناص   ر م     الق   وات 
املس  لحة املص   رية وم    الق   وات البحري  ة واجلوي   ة، ويف االجت   اه 

                                                           

نص بيان دول جملس التعاون اخلليجي، قناة العربية، اتريخ ( 2)
، متاح 1124مارس 5اتريخ الدخول:  ،1125مارس  15النشر: 

  https://goo.gl/bo89V5على الرابط: 

https://goo.gl/bo89V5
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نفس   ه أعلن    ت ك   ل م     اململك   ة املغربي   ة ومجهوري   ة الس   ودان 
 .(1)شرعية يف اليم مشاركتهما ضم  التحالف؛ إلعادة ال

وترج   ع ه   ذه االس   تجابة الس   ريعة واالهتم   ام املتزاي   د مل   ا 
حي   دث يف ال   يم  يف إط   ار التن   افس اإلقليم   ي ب   ني الس   عودية 
وإي  ران، وأمهي  ة املوق  ع اجلغ  رايف لل  يم  ل  دى الق  وى املتنافس  ة، 

 وميك  تفسري ذلك فيما يلي:
يعترب املوقع االسرتاتيجي احليوي لليم  وجتاوره مع  (2

نطق   ة اخلل   يج الع   ري فع    ل البع   د اجليوس   رتاتيجي م
للصراع، فاليم  اجل زء األض عف يف الط وق األم ين 
ال    ذي ش    كلته اململك    ة العربي    ة الس    عودية؛ لتعزي    ز 
أمنه      ا الق      ومي؛ حي      ث يش      كل اجملتم      ع اليم      ين 

املذهبي     ة أساًس     ا لالص     طفاف -برتكيبت     ه اجلهوي     ة
االجتم         اعي، واالس          تقطا  السياس         ي ال          ذي 

م . وت     نعكس االض     طراابت اليمني     ة يش     هده ال     ي
عل     ى الس     عودية، تبًع     ا لطبيع     ة ش     بكة العالق     ات 
العش    ائرية املذهبي    ة املمت    دة ب    ني ال    يم  واجلن    و  

ويتض    ح ذل    ك م      خ    الل تص    ريح . (2)الس    عودي
ويل عه   د الس   عودية  -األم   ري مق   رن ب     عب   دالعزيز

األس        بق، عن         دما ق         ال: "إن اإلط         ار املرجع         ي 
ية ك  ان اخلل  يج الع  ري، للسياس  ة اخلارجي  ة الس  عود

، 2952من   ذ نش   أة جمل   س التع   اون اخلليج   ي يف 
ولكنه حت ول اآلن ليص بح ه و اجلزي رة العربي ة، وه و 

                                                           

 .21-9ص  ،مرجع سبق ذكرهذيب، أبو بكر أمحد اب( 1)
 ( انظر:2)

االسرتاتيجية اإليرانية يف اخلليج جنالء مكاوي وآخرون،  -
بريوت: مركز صناعة الفكر للدراسات واألحباث، العري، 

 . 187، ص1125الطبعة األوىل، 
اخلليجي: دراسة  -أمحد حممد أبو زيد، معضلة األم  اليمين -

، العدد جملة املستقبل، يف املسببات واالنعكاسات واملآالت
 .45، ص1121، أغسطس 727

ما يع ين دخ ول ال يم  يف اإلط ار املرجع ي اجلغ رايف 
 .(3)والسياسي لسياسة اململكة العربية السعودية"

موق   ع ال    يم  اجلغ    رايف املمي   ز عل    ى طري    ق املالح    ة  (1
أنه متك   ني إي  ران م    تعطي  ل ج   زء الدولي  ة، م    ش  

مهم م  خطوط املالحة الدولية، وابلتايل اإلضرار 
ابملص   احل اخلليجي   ة والغربي   ة يف املنطق   ة؛ حي   ث إن 
املوق    ف اإلي    راين جت     اه ال    يم  ميث     ل حماول    ة إيراني     ة 
للضغط على الوالايت املتحدة وحلفائها م  دول 
، املنطقة، وخلق حالة م  التوتر اإلقليم ي املس تمر

م     ش   أنه أن يلح   ق أض   رارًا مبص   احل ه   ذه ال   دول 
بدرج ة أو أبخ رى؛ األم ر ال ذي س اعد عل ى إجي اد 
قدر م  التعاون بني دول جملس التعاون اخلليج ي 
وال   والايت املتح   دة، يف التعام   ل م   ع األوض    اع يف 

 .(4)اليم 
سيطرة احلوثيني على اليم  ميك  أن يرتتب عليها  (1

اتيجية واالقتص ادية العديد م  التداعيات اجليوسرت 
عل   ى دول جمل   س التع   اون؛ حي   ث ي   تحكم ال   يم  
مبوقع   ه اجلغ   رايف يف مض   يق "اب  املن   د "، ال   ذي 

ع  ربه جت  ارة اخلل  يج م  ع ال  دول الغربي  ة ال س  يما  مت  ر
ال  نفط، كم  ا أن ال  يم  ميث  ل ح  اجزًا ل  دول اخلل  يج 
م      اهلج    رة غ    ري الش    رعية والتنظيم    ات اإلرهابي    ة  
                                                           

( مصطفى علوي، قابلية التأثري: إعادة تعريف خرائط املصاحل 3)
، السياسة الدولية: ملحق حتوالت اسرتاتيجيةوالعالقات اخلليجية، 

 .25، ص1127، يوليو 294العدد
)4( Anthony H. Cordesman and Michael 
Gibbs, U.S. and Iranian Strategic 
Competition: The Gulf and The Arabian 
Peninsula, Washington: Center for 
Strategic and International Studies, 
3rd edition, 2013, Accessed in 12/9/2017.   
Available at: https://goo.gl/Uu5apv  
 

https://goo.gl/Uu5apv
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ل أيًض  ا ظه  ريًا أمنيًّ  ا لك  ل كتنظ  يم "القاع  دة"، وميث  
م  اململكة العربي ة الس عودية وس لطنة عم ان، م   
خ    الل محايت     ه حل     دودمها الربي     ة اجلنوبي     ة ابلنس     بة 

وم   .(1)للسعودية، والغربية ابلنسبة لسلطنة عمان
الناحي      ة املذهبي      ة، جن      اح احل      وثيني يف التماس      ك 
واالحتف  اظ ابملن  اطق ال  ت يس  يطرون عليه  ا، ميك    

 م     معادل   ة التي   ارات الش   يعية يف منطق   ة أن يغ   ري
اخلل  يج كك  ل، ف  ربوز الش  يعة هب  ذه الق  وة يف ال  يم  
جيع       ل دول اخلل       يج يف مرم       ى أه       داف "احلرك       ة 
احلوثية"، كما ميثل تصاعد سيطرهتم دافًع ا إلذك اء 
النعرة املذهبية، وعمليات التقس يم ال ت آل  ت إليه ا 

 .(2)العديد م  دول املنطقة
 غ      ري املباش      ر يف ال      يم  يس      هل الوج      ود اإلي      راين (7

اخرتاقه       ا ملنطق       ة الق       رن األفريق       ي ع       رب البواب       ة 
اإلريرتية. فم  اجلانب املذهيب تنشر إيران املذهب 
الشيعي االثين عشري إىل أفريقيا عرب اليم . وم   
اجلان   ب اجليوس   رتاتيجي تعت   رب إي   ران ال   يم  قاع   دة 
ة للنشاط االستخباريت اإليراين على احلدود اجلنوبي 

للسعودية، وقد تص بح مم رًّا لنق ل ش حنات أس لحة 
إيراني   ة إىل أفريقي   ا وحتدي   ًدا يف إري   رتاي، ال   ت متتل   ك 

 .(3)إيران فيها قاعدة عسكرية حبرية
 :عمليات التحالف ودالالهتا -اثنًيا

بواس طة  1125م ارس  18الت دخل العس كري يف  بدأ
ل وك  -ع دا عم ان-التحالف العري املكون م  دول اخلليج 
فيم  ا يع  رف ابلتح  الف م    مص  ر واملغ  ر  واألردن والس  ودان، 

                                                           

، السنة جملة دراسات شرذ أوسطية  أي ؟األزمة اليمنية إىل (1)
 .45-44، ص 1125، ربيع 42، العدد 29
 .28ص، مرجع سبق ذكرهمصطفى علوي، ( 2)
(محدان انيف مسعود على الصريف، مصادر عدم االستقرار 3)

 رسالة دكتوراه،، 1121-2991السياسي يف اجلمهورية اليمنية 
 .225، ص1125سية، جامعة القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السيا

الع  ري ل  دعم الش  رعية يف ال  يم ، ، بتوجي  ه ض  رابت جوي  ة مكثف  ة 
ملن اطق مترك ز احل وثيني وق وات ال  رئيس الس ابق عل ي عب دهللا ص  احل، 
وتول ت قطع عسكرية حبرية أتمني منطقة اب  املن د ، وذل ك يف 

األم   ل(؛ حي   ث انقس   م ت  إط   ار عملي   ت )عاص   فة احل   زم وإع   ادة
 العمليات العسكرية يف اليم  إىل مرحلتني:

 18عاص     فة احل     زم ال     ت ب     دأت يف  -املرحلرررررة األوىل
 :(4)، وركزت على1125أبريل  12حىت  1125مارس 

تكثي  ف الض  رابت اجلوي  ة ملعاق  ل احل  وثيني ابلت  وازي م   ع  -2
 فرض حصار حبري على السواحل اليمنية.

ملتمثل   ة يف ال   رئيس عب   د رب   ه إع   ادة الش   رعية إىل ال   يم  ا -1
 منصور هادي.

منع احلوثيني م  السيطرة عل ى مفاص ل الدول ة، ووق ف  -1
ح         ركتهم وتق         دمهم وإبع         اد خط         رهم ع           احل         دود 

 السعودية.
 فقد ذكرت قوات التحالف العري أن مشروعية
عملياهتا )عاصفة احلزم، إعادة األمل( يف اليم  استندت 

 قل، هي:إىل أربعة مصادر قانونية على األ
م    ميث  اق األم  م املتح  دة،  52امل  ادة  املصرردر األول:
ل  يس يف ه  ذا امليث  اق م  ا يض  عف أو »وال  ت ت  نصُّ عل  ى أن  ه: 

ينتقص احلق الطبيعي للدول، فرادى أو مجاعات، يف الدفاع 
ع      أنفس    هم إذا اعت    دت ق    وة مس    لحة عل    ى أح    د أعض    اء 

ري ، وذلك إىل أن يتخ ذ جمل س األم   الت داب«األمم املتحدة»
الالزم  ة حلف  ظ الس  لم واألم    ال  دوليني، والت  دابري ال  ت اخت  ذها 
األعض  اء اس  تعمااًل حل  قِ  ال  دفاع ع    ال  نفس تمبلَّ  غ إىل اجملل  س 
-ف   ورًا، وال ت   ؤثر تل   ك الت   دابري أبي ح   ال، فيم   ا للمجل   س 

مبقتض      ى س      لطته ومس      ؤولياته املس      تمرة م        أحك      ام ه      ذا 
رى ض    رورة احل    ق يف أن يتخ    ذ يف أي وق     ت م    ا ي     -امليث    اق

                                                           

عاصفة احلزم: إعادة ترتيب األوراق اإلقليمية، مركز اجلزيرة ( 4)
 9،، اتريخ الدخول: 1125أبريل  1للدراسات، اتريخ النشر: 

 . متاح على الرابط: 1125مايو
https://goo.gl/V18x1T  

https://goo.gl/V18x1T
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الخت     اذه م       األعم     ال حلف     ظ الس     لم واألم       ال     دوليني، أو 
 .(1)«إعادته إىل نصابه

ب  ررت الس  عودية قي  ام التح  الف الع  ري بتوجي  ه ض  رابت 
عل  ى ال  يم ؛ بغ  رض محاي  ة ح  دودها م    هجم  ات احل  وثيني، 
وأن  ه قب  ل أس  بوعني م    إط  الق عاص  فة احل  زم، ق  ام احلوثي  ون 

م       احل     دود اجلنوبي     ة  مبن     اورات عس     كرية، وذل     ك ابلق     ر 
للس  عودية، وال  ت اس  تخدم ت فيه  ا ال  ذخرية احلي  ة واألس  لحة 
املتوس   طة والثقيل   ة؛ م   ا جع   ل الس   عوديني يستش   عرون خط   ر 

ويف ذلك الوق  ت، كان  ت  .(2)التهديد، وهو ما كان املربر هلم
دول اخلل   يج م   اتزال تستص   در ق   رارًا م     جمل   س األم     حت    ت 

تح  دة، ولكنه  ا مل ت  نجح الفص  ل الس  ابع م    ميث  اق األم  م امل
أبري      ل م        نف      س الع      ام ابستص      دار ق      رار رق      م  27إال يف 

م كمق  رتح م   دول اخلل  يج العربي  ة، بع  د 1128) ( ال ذي قم  دِ 
ب  دء العملي  ات العس  كرية "عاص  فة احل  زم"، وطال  ب احل  وثيني 
بوق     ف القت     ال، وس     حب ق     واهتم م       املن     اطق ال     ت فرض     وا 

نصُّ عل    ى ف    رض س   يطرهتم عليه    ا، مب    ا يف ذل    ك ص    نعاء، وي    
عق    وابت جدي    دة متثل     ت يف جتمي    د أرص    دة وحظ    ر الس     فر 

 .(3)للخارج لبعض العناصر املتورطة
معاه دة ال  دفاع الع ري املش  رتك؛ حي  ث  املصردر الثرراين:

 2951م  أبريل ع ام  21أنشأت جامعة الدول العربية يف 
                                                           

الفصل السابع: فيما يمتخذ »ة، م  ميثاق األمم املتحد 52( املادة 1)
، «م  األعمال يف حاالت هتديد السلم واإلخالل به ووقوع العدوان

، متاح 1124نوفمرب  15منظمة األمم املتحدة، اتريخ الدخول: 
  https://goo.gl/DXFoAgعلى الرابط: 

)2  ( Jamal Abdullah, Geopolitical Context of 
Operation Decisive Storm and GCC states’ 
attitudes toward It, Aljazeera Center for 
Studies, 30 April 2015,   ، Accessed in 25 
November 2017. Available at: 
https://goo.gl/GGDy4z  

اليم  الصادر بتاريخ بشأن  (2216)قرار جملس األم  رقم ( 3)
  .1125أبريل  27

معاه   دة ال   دفاع املش   رتك، ال   ت انض   م ت إليه   ا مجي   ع ال   دول 
تقل ت بع  د احل  ر  العاملي  ة الثاني  ة، ووفًق  ا هل  ذه العربي  ة ال  ت اس  

املعاهدة، تلتزم مجي ع ال دول العربي ة مبس اعدة أي دول ة عض و 
تتعرض لتهدي د أو اعت داء جبمي ع الوس ائل، مب ا فيه ا الوس ائل 

 .(4)العسكرية
وج    اء امل    ربر الث    اين حت     ت مظل    ة جامع    ة ال    دول العربي    ة 

الس  عودية؛ م  ا بتأيي  دها للت  دخل العس  كري يف ال  يم  بقي  ادة 
يضفي شرعية لتدخلها، كما أنه يف حني مت اختاذ هذا القرار 

، ك    ان 1125م   ارس  18بتوجي   ه ض   رابت عل   ى ال   يم  يف 
هن   اك موع   د الجتم   اع وزراء اخلارجي   ة الع   ر ، وال   ذي س   بق 
اجتم  اع الق  ادة الع  ر  يف قم  تهم العادي  ة السادس  ة والعش  ري  

مناقشة كيفية وم  خالهلا مت  -الت عمقدت يف شرم الشيخ-
إعادة إحياء معاهدة الدفاع العري املشرتك ملواجه ة األزم ات 

املوجودة يف كلٍ  م : سوراي، واليم ، والعراق، وليبيا
(5). 

االس   رتاتيجية الدفاعي   ة ل   دول جمل   س  املصررردر الثالرررث:
التعاون اخلليجي؛ حي ث أق رت قم ة جمل س التع اون اخلليج ي 

م  ديسمرب  25لكوي ت يف يف دورهتا الثالثني الت عمقدت اب
االسرتاتيجية الدفاعية الت كان ت قد حظي ت مبوافقة  1119

رؤساء األرك ان ووزراء ال دفاع اخلليجي ني، وال ت ش كل ت نقل ة 
نوعي  ة يف التع  اون ال  دفاعي املش  رتك ب  ني دول منظوم  ة جمل  س 

 .(6)التعاون اخلليجي، وترسيخ مفهوم بناء القوة الذاتية

                                                           

( معاهدة الدفاع العري املشرتك والتعاون االقتصادي، ميثاق 4)
.متاح 1124نوفمرب  15جامعة الدول العربية، ، اتريخ الدخول: 

 على الرابط:
 https://goo.gl/omPCJE  

السياسة السعودية جتاه اليم  يف  ( سفيان أمحد حممود الشنباري،5)
 رسالة ماجستري،، 1125-1122ضوء احلراك الشعيب اليمين 

 .215، ص1128جامعة األزهر: كلية اآلدا  والعلوم اإلنسانية، 
( االسرتاتيجية الدفاعية لدول جملس التعاون، ميثاق جملس التعاون 6)

 بط:متاح على الرا ،1124نوفمرب  15اخلليجي، اتريخ الدخول: 
 https://goo.gl/rKeqCK  

https://goo.gl/DXFoAg
https://goo.gl/GGDy4z
https://goo.gl/omPCJE
https://goo.gl/omPCJE
https://goo.gl/rKeqCK
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ون اخلليج     ي، حينم     ا س     قط ت أدرك      ت دول جمل     س التع     ا
العاص     مة ص     نعاء يف ي     د احل     وثيني حقيق     ة م     ا حي     دث، وكان      ت 
تص رحيات وزي ر اخلارجي ة الس  عودي "س عود ب   فيص ل آل س  عود" 
واضحة يف رفض ما قام ت به ميليشيا احل وثي يف ص نعاء، مث ج اء 
بي   ان وزراء جمل   س التع   اون اخلليج   ي ال   ذي أعق   ب اجتم   اعهم يف 

حة م ا ج رى، م ربرًا أن دول اجملل س ل   جدة، لريفض بصورة واض 
تق      ف مكتوف      ة األي      دي؛ ألن ال      يم  ج      زء ال يتج      زأ م        أم        

وأن ما حيدث يف اليم  سيؤثر عل ى أم   دول اجل وار، . ( 1)اخلليج
وأن درع اجلزيرة الذي استخدم أثناء احتجاجات البح ري  يف ع ام 

ق   د ميك     أن حي   ل نف   س املش   كلة، ولك     بش   كل آخ   ر  1122
يض   م دواًل أخ   رى غ   ري خليجي   ة، ولك     َم     يق   ود ه   ذه وأك   رب، و 

ال       دول ه       ي ابألس       اس دول خليجي       ة )الس       عودية واإلم       ارات( 
 .(2)إلضفاء شرعية أوسع على التدخل

الطل  ب الرمس  ي ال  ذي َتق  دَّم ب  ه ال  رئيس  املصرردر الرابررع:
الشرعي لليم  عبد ربه منصور هادي يف الرسالة الت وج هها 

بتق   دمي املس   اندة الفوري   ة بك   لِ  »ة، لق   ادة دول اخلل   يج العربي   
الوس   ائل والت   دابري الالزم   ة مب   ا يف ذل   ك الت   دخل العس   كري؛ 
حلماي     ة ال     يم  وش     عبه م       الع     دوان احل     وثي، وردع اهلج     وم 

 .(3)«املتوقع حدوثه يف أي ساعة على مدينة عدن
وعل     ى رأس     ها -وت مبَ      ر ِر دول جمل     س التع     اون اخلليج     ي 

ردَّه  ا ج  اء بن  اء عل  ى الطل  ب  أن -اململك  ة العربي  ة الس  عودية
اليمين ابلتدخل العسكري؛ لكونه يالمس حاجة اسرتاتيجية 

م ارس  18لدول اخلل يج؛ حي ث أعل   البي ان الص ادر مس اء 

                                                           

اجتماع طارا لوزراء داخلية دول اخلليج ملناقشة أوضاع اليم  ( 1)
، موقع جملس التعاون اخلليجي، ، اتريخ 1127أكتوبر  1بتاريخ 

 ، متاح على الرابط: 1125فرباير  9الدخول: 
 https://goo.gl/VVH8G6  

االسرتاتيجية اإليرانية يف اخللي  ( جنالء مكاوي وآخرون، 2)
، 1125، بريوت: مركز صناعة الفكر للدراسات واألحباث، العر 
 .218ص 

)3  ( Jamal Abdullah; Op.Cit.; 

االس    تجابة لطل    ب ال    رئيس اليم    ين عبدرب    ه منص    ور  1125
ه  ادي "ابلت  دخل العس  كري، وردع ع  دوان ميليش  يا احل  وثي، 

"، وش دد البي ان "عل ى وتنظمي القاع دة وداع ش عل ى ال بالد
خطورة انقال  ميليشيا احلوثي على أم  املنطقة، بعد فشل  
ك      ل اجله      ود ال      ت بم      ذل ت الس      تعادة األم        ع      رب العملي      ة 
السياس  ية"، وأن الت  دخل العس  كري اخلليج  ي يف ال  يم  أييت 
ردًّا عل    ى اس    تخدام ق    وى إقليمي    ة مليليش    يا احل    وثي؛ هب    دف 

 ع   كون ه هتدي ًدا مباش رًا حتويل اليم  قاعدة نفوذ هلا، فض اًل 
 .(4)لألم  القومي العري

وعل   ى ال   رغم م     أتكي   د قي   ادة التح   الف ت   دمري الق   درة 
الص    اروخية جلماع    ة احل    وثي وامل    والني لعل    ي عب    دهللا ص    احل، 
وحتقيقه  ا األه  داف ال  ت انطلق   ت م    أجله  ا، فإهن  ا أعلن   ت 
ع      وق    ف عملي    ة عاص    فة احل    زم، وإط    الق عملي    ة جدي    دة 

 ة األمل.تسمى إعاد
، وك   ان 1125أبري   ل  11: ب   دأت يف املرحلرررة الثانيرررة

 21التط  ور العس  كري األب  رز هب  ا ه  و ب  دء العملي  ة الربي  ة يف 
 .(5)، والت كان ت هتدف إىل1125سبتمرب 
 .سرعة استئناف العملية السياسية 
   اس        تمرار محاي        ة امل        دنيني ومكافح        ة اإلره        ا

وتكثي       ف املس       اعدة اإلغاثي       ة والطبي       ة للش       عب 
 يمين.ال

                                                           

 . 21-21( أبو بكر أمحد ابذيب، مرجع سبق ذكره، ص ص 4)
 ( انظر اآليت:5)

: 1128هللا يونس وآخرون، الشرق األوسط حممد عبد -
اجتاهات التحول م  الفوضى إىل ضبط أزمات املنطقة 

 .1، صمرجع سبق ذكره
إعادة »و« عاصفة احلزم»أمحد املصري، اليم  بني  -

يوًما، وكالة األانضول، اتريخ  119حصاد «.. األمل
أبريل  11،، اتريخ الدخول: 1125نوفمرب 9النشر: 
  لرابط:. متاح على ا1124

https://goo.gl/A1S1Mq  

https://goo.gl/VVH8G6
https://goo.gl/A1S1Mq
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  التص           دي للتحرك           ات والعملي           ات العس           كرية
 للميليشيات احلوثية وم  حتالف معها.

  من      ع وص      ول األس      لحة ج      وًّا وحب      رًا إىل احل      وثيني
 وحليفهم صاحل.

 18ومتكن      ت العملي     ات العس     كرية ال     ت ب     دأت م       
يولي  و م    الع  ام نفس  ه م    حتري  ر م  ا  24إىل  1125م  ارس 

، وحل  ج، وأب  ني، حمافظ  ات جنوبي  ة ه  ي ع  دن 5ال يق  ل ع    
 والضالع، وشبوة، وأجزاء واسعة م  مأر .

التدخل العسكري غ ري املباش ر )داخ ل ال يم (، وال ذي 
وه  و االس  م ال  ذي  عمليررة السررهم الررذهب: ك  ان ع    طري  ق

أمطل     ق عل     ى اهلج     وم املش     رتك ب     ني ق     وات ه     ادي واملقاوم     ة 
ب   دعم وت   دريب م     ق   وات - 1125يولي   و  28اجلنوبي   ة يف 
عادة ع  دن، وق  د مت   ت الس  يطرة عل  ى قاع  دة الس  ت -التح الف

العن  د مبس  اعدة مق  اتلني إم  اراتيني، كم  ا أن الس  عودية أم  دت 
الق    وات املناهض     ة للح    وثيني ابألس     لحة ع      طري     ق ح     دود 

وق   د مثل    ت ه   ذه العملي   ة . ( 1)اململك   ة م   ع اجل   وف وم   أر 
حت    واًل اس    رتاتيجيًّا وسياس     يًّا عل    ى مس     توى عملي    ات ق     وات 

جنح     ت يف حتري    ر ع    دن واحملافظ    ات التح    الف؛ حي    ث إهن    ا 
التابعة هل ا م   س يطرة احل وثيني والق وات املوالي ة لعل ي عب دهللا 
ص    احل، وال    ذي ترت    ب عل    ى ذل    ك ع    ودة احلكوم    ة الش    رعية 

 .(2)لتمارس مهامها م  داخل اليم 

                                                           

)1  ( Michael Knights and Alexander Mello, 
The Saudi-UAE War Effort in Yemen 
(Part 1): Operation Golden Arrow in Aden, 
The Washington Institute, 10 August 2015, 
Accessed in 20/4/2017,   Available at:  
https://goo.gl/b2jV6N  

أدوار رئيسية.. ملاذا »املركز اإلقليمي للدراسات االسرتاتيجية، ( 2)
 11، اتريخ النشر: «جنح ت عملية السهم الذهيب يف حترير عدن؟

 . متاح على الرابط:21/5/1124،، اتريخ الدخول: 1125يوليو 
  https://goo.gl/bMEqGj  

ويف ه      ذا اإلط      ار، فق      د حتول       ت الق      درات العس      كرية 
املقاوم    ة للحكوم   ة اليمني    ة حت   واًل ج    وهرايًّ بع    د تلق   ي ق    وات 

الش عبية ووح  دات اجل يش اليم  ين ت  دريًبا عس كرايًّ م    جان  ب 
قوات التحالف بقيادة اململك ة العربي ة الس عودية، فض اًل ع   
تس         ليح الق         وات الداعم         ة للحكوم         ة اليمني         ة ب         دابابت 
ومدرعات حديثة ومنظوم ات تس ليح متط ورة تف وق مس توى 

مناطق األسلحة الت استوىل عليها احلوثيون م  معسكرات و 
 .(3)متركز اجليش اليمين الت قاموا ابلسيطرة عليها

 
 :نتائ  التحالف على ضوء الوضع اإلقليمي -اثلثا

اتس   م الس   ياق اإلقليم   ي الش   رق أوس   طي قب   ل الث   ورات 
، بوج          ود حم          وري  رئيس          يني م            1122العربي          ة لع          ام 

التحالف   ات، انقس   م ت معظ   م بل   دان اإلقل   يم ض   منها، ومه   ا 
ى تس  ميته حينه ا، حم ور االعت دال وض  م  طبًق ا مل ا اص طلح عل 

ك   الًّ م     )الس   عودية، اإلم   ارات، الكوي    ت، مص   ر، األردن، 
والسلطة الفلسطينية(، وحمور املمانع ة ومش ل ك ال م   )إي ران، 
س  وراي، ح  ز  هللا يف لبن  ان، وحرك  ة مح  اس يف فلس  طني(، مث 

 ظهر حمور بني هذي  احملوري  متثل يف )تركيا وقطر(.
ورات، تفتت ت احمل اور الس ابقة، ومالبث  ت ومع اندالع الث
اتري   خ س   قوط حك   م - 1121يوني   و  11وأن تغ   ريت قب   ل 

تزاي   د ال   دور اإلقليم   ي ل   دول  -اإلخ   وان املس   لمني يف مص   ر
اخلل  يج الع  ري؛ حي  ث كان   ت قط  ر الدول  ة األكث  ر نش  اطًا يف 
املنطقة، وتغ ريت حتالف ات النظ ام اإلقليم ي الش رق أوس طي؛ 

يضم )تركيا، قطر، مصر، ت ونس وحرك ة حيث َتَكوَّن حتالف 
 -مح اس(، وحت  الف اثٍن يض  م )دول جمل  س التع  اون اخلليج  ي

                                                           

( معادالت غري صفرية: املسارات احلاكمة للصراع الداخلي يف 3)
، املركز اإلقليمي للدراسات حالة اإلقليماليم  بعد حترير عدن، 

 .9، ص1125، يوليو 29االسرتاتيجية ابلقاهرة، العدد 

https://goo.gl/b2jV6N
https://goo.gl/bMEqGj
https://goo.gl/bMEqGj
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إضافة إىل األردن(، وحتالف آخ ر يش مل ك الًّ  -ما عدا قطر
 .(1)م  )إيران، سوراي، وحز  هللا يف لبنان(

، وس   قوط حك   م اإلخ   وان 1121يوني   و  11أم   ا بع   د 
ت وتبل     ورت املس     لمني يف مص     ر، تغ     ريت خريط     ة التحالف     ا

مرحل    ة جدي    دة، فق    د ك    ون الرابع    ي اخلليج    ي )الس    عودية، 
اإلم    ارات، الكوي     ت والبح    ري (، إض    افة إىل مص    ر واألردن 
حتالًف  ا يف مواجه  ة التح  الف ال  ذي تق  وده )إي  ران م  ع النظ  ام 
العراق   ي والنظ   ام الس   وري وح   ز  هللا يف لبن   ان(، فض   اًل ع     

  كجماع    ة التح    الف ب    ني )تركي    ا، قط    ر، والف    اعلني اآلخ    ري
وازدادت ه ذه  .)2(اإلخوان املسلمني، ومحاس يف قطاع غ زة(

التحالفات والتحالفات املضادة تعقيًدا وتداخاًل، منذ صعود 
م      ا يب      دو أن      ه ع      دوهم املش      رتك، أال وه      و تنظ      يم الدول      ة 

 اإلسالمية يف العراق والشام )داعش(.
يف  التنرررررافس اإليرررررراين السرررررعوديوابلنظ     ر إىل حال     ة 

جته  ت اململك ة العربي ة الس عودية إىل تكثي ف دوره ا اإلقليم، ا
يف منطقة اخلليج، على حنو يسمح هلا مبقاومة النفوذ اإليراين 

الت عدت الثورات العربية امت داًدا لثورهت ا -املتزايد يف اإلقليم 
وحماص  رة الت  داعيات السياس  ية واألمني  ة للث  ورات  -اإلس  المية

لثق     ل يف اإلقل     يم، يف املنطق     ة. وأص     بح ت الس     عودية مرك     ز ا
وذل   ك م   ع تراج   ع دور مص   ر وس   وراي اإلقليم   ي بع   د ث   ورات 
الربيع العري، واحتواء دور قطر. وخري دليل على ذلك، قيام 
اململك  ة العربي  ة الس  عودية بتش  كيل حتالف  ات عس  كرية، مث  ل 
التح     الف الع     ري الس     ين ملواجه     ة إي     ران، ال     ذي يض     م دول 

واملغ   ر  والس   ودان جمل   س التع   اون اخلليج   ي ومص   ر واألردن 
وتركي  ا وابكس  تان ل  دعم الش  رعية يف ال  يم ، وإع  الن اململك  ة 

                                                           

: حتالفات الضرورة حول أمحد عاطف، التحالفات القطاعية (1)
، مركز اجتاهات األحداثالقضية الواحدة يف الشرق األوسط، 

، 1125، مارس 5املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة، العدد 
 .19ص
 .19( املرجع السابق، ص 2)

س        عيها لتش        كيل حت        الف  1125يف منتص        ف ديس        مرب 
دولة إسالمية سمنية 17إسالمي ملكافحة اإلرها  يضم 

(3). 
م    حتقي  ق بع  ض املكاس  ب  إيرررانويف املقاب  ل، متكن   ت 

ع ، وتوقي   5+1)اإلقليمي   ة عق   ب املفاوض   ات م   ع جمموع   ة )
اتفاق إطاري بشأن امللف النووي، وعلى أثر هذا االتفاق مت 
استبعاد إيران وحز  هللا م  قائمة التهديدات اإلرهابية الت 

وابلت ايل تغ ري ال نهج . تصدرها االستخبارات األمريكية سنوايًّ 
اإليراين إىل درجة أكثر توافقية مع القوى الغربي ة، مب ا يس مح 

وهن      ا ظه      رت  ،(4)اإلقليمي      ةإبج      راء مزي      د م        التفامه      ات 
األه   داف اجليوس   رتاتيجية اإليراني   ة أكث   ر وض   وًحا، بع   د ه   ذا 

 االتفاق مع الدول الغربية.
فق    د س    ع ت إي    ران إىل اس    تثمار االتف    اق الن    ووي؛ م      
أج   ل التح   ول إىل ق   وة نووي   ة إقليمي   ة ابع   رتاف دويل بش   كل 
مكنها م  تصعيد دعمها حللفائها اإلقليميني، ويف مقدمتهم 

ام ال    رئيس الس    وري بش    ار األس    د، وح    ز  هللا اللبن    اين، نظ    
ومجاع   ة احل   وثي يف ال   يم ، وامليليش   يات الش   يعية يف الع   راق، 

                                                           

 ( انظر:3)
: مخسة اجتاهات Neo-Middle Eastإميان رجب، -

، 1127رئيسية تعيد تشكيل الشرق األوسط خالل عام 
، املركز اإلقليمي للدراسات االسرتاتيجية، حالة اإلقليم

 .28، ص1127فرباير 
- Guido Steinberg, Leading the Counter 

Revolution: Saudi Arabia and Arab 
, June SWP Research PaperSpring, 

2014, pp. 5-6.  
: اجتاهات 1128إبراهيم غايل )حمرر(، الشرق األوسط  -

ملحق ، وضى" إىل "ضبط" أزمات املنطقةالتحول م  "الف
، مركز املستقبل لألحباث والدراسات اجتاهات األحداث
 .5، ص1128فرباير  -، يناير25املتقدمة، العدد 

دالل حممود السيد، انتشار القوة وحدود تغري موازي  القوى ( 4)
، 111العدد  ،السياسة الدولية: ملحق اجتاهات نظريةاإلقليمية، 

 . 21، ص1125أبريل  ،51اجمللد 



 

 

 
 

77 
 

فض     اًل ع       الت     دخل يف الش     ؤون الداخلي     ة ل     بعض ال     دول 
األخ   رى، عل   ى غ   رار البح   ري ، ع   رب دع   م مطال   ب احلرك   ات 
الش   يعية املعارض   ة ومواص   لتها الت   دخل يف الش   وؤن الداخلي   ة 

، م    خ  الل ش  بكات  دول جمل  س التع  اون اخلليج  يل  بعض 
التجس     س واملن     اورات االس     تفزازية، والتهدي     د بغل     ق مض     يق 
هرم   ز، واس   تمرار اح   تالل اجل   زر اإلماراتي   ة، وأخ   ريا الطم   وح 

  (1)النووي واستخداماته العسكرية
ويف ض  وء ماس  بق، ك  ان الب  د وأن يص  بح ال  يم  س  احة 

اإليراني  ة أساًس  ا،   للت  دخالت والت  دخالت املض  ادة الس  عودية
يف ظ  ل س   ياق إقليم   ي مض   طر  تلع   ب في   ه الق   وى الك   ربى 
دورًا ابرزًا. حي    ث تع    رض االعتم    اد عل    ى ال    دور األمريك    ي،  
كحلي  ف ل  دول اخلل  يج وخاص  ة الس  عودية ألزم  ة كب  رية، فق  د 
أص       بح هن       اك إحب       اط خليج       ي م         إدارة أوابم       ا، ح       ني 

تع  ادي  أص  بح ت تري  د إجن  از االتف  اق الن  ووي م  ع إي  ران، وال
بص    رامة الث    ورات، وال تك    رتث للتم    دد اإلي    راين يف املنطق    ة، 
وه  ذا م  ا يالح  ظ م    خ  الل عق  د اململك  ة العربي  ة الس  عودية 
ص     فقات تس     لح، م     ع ك     ل م       روس     يا وفرنس     ا؛ ردًّا عل     ى 
سياسات الوالايت املتحدة. إض افة إىل م ا اعتربت ه الس عودية 

ري األمريك ي يف قيام إيران مبلء الف راع الن اتج ع   تراج ع الت أث
املنطق    ة، فس    ارع ت بتش    كيل التح    الف الع    ري للت    دخل يف 

أن ال     والايت يظه     ر ال     يم ، فم       وجه     ة النظ     ر اخلليجي     ة 
املتحدة ق د رهن  ت ك ل ش يء يف املنطق ة حملارب ة تنظ يم ال دول 
اإلس     المية يف الع     راق وب     الد الش     ام، وابلتوص     ل إىل اتف     اق 

ودية ن   ووي م    ع إي   ران، وذل    ك عل   ى حس    ا  مطال   ب الس    ع
  .(2)اخلاصة

                                                           

حممد عباس انجي، مسارات ثالثية: التأثريات احملتملة لالتفاق ( 1)
، 21، العدداجتاهات األحداثالنووي على سياسات إيران اخلارجية، 

 .14-18، ص1125أغسطس 
وائل أمحد عبدالكرمي، أثر سباق التسلح يف اخلليج على ( 2)

معهد البحوث  رة:، القاهرسالة ماجسترياالستقرار اإلقليمي، 
 .       121، ص1125والدراسات العربية، 

عل      ى تس      هيل مت      دد احل      وثيني  أمريكرررررراكم      ا عمل       ت 
وانتق  اهلم إىل عم  ران وص  نعاء؛ وك  ل ذل  ك م    أج  ل مواجه  ة 

غري أن  املوقف األمريكي جت اه . 1127تنظيم القاعدة يف عام 
، بع   د حم   اوالهتم  احل   وثيني وال   رئيس الس   ابق ق   د ش   هد تغ   ريًا ج   ذرايًّ

ع    دن، حي    ث أدان     ت  التم    دد حن    و اجلن    و ، وس    عيهم إلس    قاط
ال   والايت املتح   دة العملي   ات العس   كرية للح   وثيني ض   د احلكوم   ة 
اليمني    ة، وأق    ر ت تق    دمي ال    دعم اللوجس    ت واالس    تخبارايت لعملي    ة 
"عاص  فة احل  زم"، ال  ت قادهت  ا الس  عودية ض  د احل  وثيني. فف  ي ح  ني 
دخل ت املفاوضات النوورية جولتها النهائية، حظي ت اململكة العربية 

بدعم قوي م  ال والايت املتح دة يف حرهب ا عل ى ال يم ،  السعودية
فيما ميك  وصفه على أنه وس يلة ترض ية، بع د أن فش ل ت اململك ة 

ويتض  ح  .(3)يف من  ع حلفائه  ا الغ  ربيني ع    عق  د االتف  اق م  ع إي  ران
أص دره البي  ت األب يض م   بي ان، ابلت زام  م ع  ذلك م  خالل ما

في  ه "موافق  ة ال  رئيس  ب  دء الض  رابت اجلوي  ة يف ال  يم ؛ حي  ث أعل   
ابراك أوابما، على تقدمي دعم لوجست واستخبارايت لعملية عاصفة 
احل  زم العس  كرية يف ال  يم ، مؤك  ًدا يف الوق   ت نفس  ه إدان  ة ال  والايت 
املتح   دة بش   دة للعملي   ات ال   ت يق   وم هب   ا احلوثي   ون ض   د احلكوم   ة 

 .(4)املنتخبة اليمنية، والت تسبب ت يف عدم االستقرار، والفوضى
وم  ا لبث   ت أن تعث  رت العملي  ة العس  كرية يف ال  يم  وارتفع   ت 

 امل دنيني آالف قتل عملية بتمادي االصوات يف الكوجنرس تنديداً 
                                                           

)3( Farea Al-Muslimi, The recent nuclear 
agreement with Iran will likely have 
farreaching effect on conflict across the 
Middle East particularly the war in Yemen, 
Carnegie Middle East Center, 21 
September 2015, , Accessed in 16 
November 2017.        Available at: 
https://goo.gl/KCS13o                                          

( ما هي الدول املشاركة بعملية "عاصفة احلزم" ضد احلوثيني وما  4)
 18، اتريخ النشر: CNN Arabicحقيقة املوقف األمريكي؟ 

، متاح على 1124ابريل  7،، اتريخ الدخول: 1125مارس 
   https://goo.gl/sM94tvالرابط:

https://goo.gl/KCS13o
https://goo.gl/sM94tv
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مم ا  العش وائي م   قب ل التح الف الع ري، اجل وي ابلقص ف اليمنيني
 عل       ى حظ       ر ، القي       ام بف       رض1128 ع       ام جع       ل أوابم       ا، يف

 أش هر أبربعة امبتر  وصول للسعودية. وبعد العسكرية اإلمدادات
 أوابم   ا سياس   ة إىل والع   ودة احلظ   ر إلغ   اء ق   رر األب   يض، البي    ت إىل

 السابقة. 
 أول   وايت س   لم رأس عل   ى ل   يس أن ال   يم  وعل   ى ال   رغم م    

إال ان إسرتاتيجيته جت اه ال يم   ترامب للرئيس الدبلوماسية األجندة
تبلورت وفق حموريني أساسيني؛ أوهلما: ما يتبناه م  موقف متشدد 

اه إيران متمثالً يف بدء إعالنه فرض عقوابت ضد احلرس الثوري جت
، واالنسحا  م  االتفاق النووي  1124أكتوبر  21اإليراين يف 

. واثنيهم    ا: ه    و احلف    اظ عل    ى ص    فقات (1)1125م    ايو  5يف 
األسلحة األمريكية إىل السعودية والت كان ت حمور النقاش يف زايرة 

لمان( إىل ال  والايت املتح  دة، ويل العه  د الس  عودي )حمم  د ب    س  
 التوصل جرى اتفاقاً  حماداثهتما يف سلمان وب  ترامب انقش حيث
 ال    والايت م    ع س    عودية اس    تثمارات بش    أن 1124يف ع    ام  إلي    ه

 عت     اد مش    رتايت يش     مل مب    ا دوالر ملي     ار 111 بقيم    ة املتح    دة
 "أن كم  ا ذك  ر ترام  ب املتح  دة، ال  والايت م    ض  خمة عس  كري
 وظيف         ة أل         ف 71 ت         وفري يف أس         هم ت العس         كرية املبيع         ات

 ويل م    ع تص    وير جلس    ة خ    الل للص    حفيني مق    دماً  لألم    ريكيني،
 الس   عودية ش   راء عملي   ات يظه   ر توض   يحيًا رمسً   ا الس   عودي العه   د

 ال     دفاع وأنظم     ة الس     ف  ب    ني ت     رتاوح أمريكي     ة عس     كرية ملع    دات
 .                    (2)املدرعة والعرابت والطائرات الصاروخي

                                                           

( فكتور شلهو ، جتاهل واشنط  جلرائم حر  اليم ... م  1) 
، 1124سبتمرب  27 اتريخ النشر: العري اجلديد، أوابما إىل ترامب،

 ، متاح على الرابط:1125يونيو  18ريخ الدخول: ات
  https://goo.gl/Vb1nMq  

( جملس الشيوخ األمريكي يرفض إهناء الدعم املقدم حلملة 2) 
مارس  12اتريخ النشر:  عري،   BBCالسعودية يف اليم ،

 لى الرابط:، متاح ع1125يونيو  18، اتريخ الدخول: 1125
  https://goo.gl/mwa1Q4  

تعت رب إي ران حليفه ا االس رتاتيجي يف منطق ة ف اروسريأما 
الش  رق األوس  ط، وتوظ   ف عالقاهت  ا إبي   ران خلدم  ة مص   احلها 
اخلاص ة يف ال يم . فه  ي متي ل إىل إي  ران يف ه ذا الص  راع؛ ألن 
هن    اك مص    احل مش    رتكة فيم    ا بينهم    ا؛ حي    ث أتيت إي    ران يف 
املرتب  ة الثالث  ة عامليًّ  ا م    حي  ث اس  ترياد الس  الح الروس  ي بع  د 

لصني واهلند. ويف هذا الش أن، فإن ه ال ميك   إغف ال اهل دف ا
السياس  ي لتص  دير الس  الح الروس  ي إىل إي  ران، يف ظ  ل حب  ث 
روسيا ع  الدور واستعادة املكانة يف النظ ام ال دويل، وحتقي ق 

كم  ا ت  رى أن الش  يعة يف إي  ران   .(3)مص  احلها عل  ى ح  د س  واء
ل ت وازن واالمتدادات هلم يف دول اخلليج وال يم  تش كل عام 

يف املنطقة، أم ام م ا يس مى م   قب ل اخل رباء ال روس ابلتط رف 
السين، املتمثل يف احلركات اإلسالمية اجلهادية،فهي تتخوف 

 . ( 4)م  زايدة نفوذ تنظيم القاعدة يف اليم 
ف يمك   وابلنظر إىل نتائ  التحالف العر  يف الريمن،

ي  ران ن  ه ق  د جن  ح التح  الف حبص  اره البح  ري يف من  ع إإالق  ول 
م       إم     داد احل     وثيني ابألس     لحة واملع     دات، وأن الض     رابت 
ا م     ق   وة الص   واريخ اخلاص   ة  اجلوي   ة دم   رت قس   ًما كب   ريًا ج   دًّ
ابحل  وثي وص  احل، ووف  رت إس   ناًدا ج  وايًّ قريبً  ا وفع  ااًل للعملي   ة 
الربي     ة ال      ت اس      تطاع ت حتري      ر اثين أك      رب مدين      ة يف ال      بالد 

احل   وثي  )ع   دن( ومخ   س حمافظ   ات أخ   رى م     س   يطرة ق   وات
وصاحل، ولك  طريان التحالف مل يبذل جه وًدا كافي ة حلماي ة 

بع  د  هكم  ا أن  . (5)امل  دنيني، م  ا ع  رض العدي  د م  نهم للخط  ر

                                                           

األمهية اجليوسرتاتيجية ملنطقة الشرق ( إيالف نوفل العكيدي، 3)
الطبعة األوىل،  األوسط وأثرها على العالقات الروسية اإليرانية،

 .255-279، ص 1128الراية للنشر والتوزيع، القاهرة: دار 
سعد السيد، السياسة الروسية وأم  الشرق األوسط: بني عزت ( 4)

اغسطس  11اإلرها  وإيران، السياسة الدولية، اتريخ النشر: 
 ، متاح على الرابط: 1124نوفمرب  24، اتريخ الدخول: 1125

https://goo.gl/Y8UxUF  
)5( Michael Knights, What Did the Gulf 
Coalition War Achieve in Yemen?, 

https://goo.gl/Vb1nMq
https://goo.gl/Vb1nMq
https://goo.gl/mwa1Q4
https://goo.gl/mwa1Q4
https://goo.gl/Y8UxUF
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ث    الث س    نوات م      العملي    ات العس    كرية مل تتغ    ري اخلارط    ة 
عن دما ح ررت  1124العس كرية بش كل ملم وس من ذ ين اير 

عق   ب أالق  وات احلكومي   ة مين   اء املخ   ا م    س   يطرة احل   وثيني و 
 ذلك مجود يف العمليات العسكرية.

يف  فيسيطر احلوثيون على معظم احملافظات الشمالية مبا
ذل    ك العاص    مة اليمين    ة ص    نعاء وتش    مل س    يطرهتم حم    افظت 

ا معارك( متني يف صعدة تدور فيهيعمران وصعدة )عدا مدير 
واحملوي    ت وحج   ة )ع   دا أج   زاء م     م   ديريت مي   دي وح   رض 

ذم     ار والبيض     اء )ع     دا م     ديرتني الت     ابعتني حملافظ     ة حج     ة( و 
ىل جان ب مديري ة م    إمبحافظ ة البيض اء( وم ديرايت يف تع ز 

حمافظ   ة حل   ج وحمافظ   ة احلدي   دة )ع   دا مديري   ة اخلوخ   ة وج   زء 
ح  يس( إىل جان  ب كام  ل حمافظ  ة )أ  ورمي  ة( وه  ذه املن  اطق 

 .(1)هي األكثر كثافة سكانية يف البالد
افظ   ات م   ا احلكوم   ة الش   رعية فتس   يطر عل   ى معظ   م احملأ

لك     الس   يطرة عل   ى الواق   ع للق   وات املوالي   ة لدول   ة  ،اجلنوبي   ة
م  ارات والس  عودية وه  ي: ع  دن )العاص  مة املؤقت  ة( وتتن  ازع اإل

م   ع ق   وة "احل   زام األم   ين" الت   ابع لإلم   ارات واجملل   س االنتق   ايل 
اجلن   وي، واألم   ر نفس   ه يف حمافظ   ات الض   الع، حل   ج، ش   بوة، 

ه املن اطق أق ل كثاف ة حضرموت، املهرة، أبني، سقطرى، وه ذ
؛ ك    الثروة نفطي    ة س    كانية لكنه    ا ذات ث    روات نفطي    ة وغ    ري

السمكية واملواقع اجليوسرتاتيجية الت تطل على اب  املند  
ومازال  ت  .(2)وخليج عدن و الك وادر البش رية املؤهل ة وغريه ا

ق  وات الش  رعية واملقاوم  ة الش  عبية ب  دعم س  عودي تتح   رك يف 
إع ادة  ، وذل ك م   أج لرح بحماور صعدة، اجلوف، هن م، أ

                                                                                    

Washington Institute, 9 April 2016, 
Accessed in 2/5/2017,   Available at: 
  https://goo.gl/T4ccNX                                                                                                                                                                              

عاصفة احلزم يف عامها الرابع: هل يريد اخلليج االنتصار على  (1)
، مركز أبعاد للدراسات تقييم حالةإيران أم لديه أطماع يف اليم ، 

 5-7، ص ص 1125والبحوث، مارس 
 .24-21ق، ص ص ( املرجع الساب2)

الت     وازانت عل     ى األرض ومازال      ت تس     عى لتحري     ر ك     ل م       
 صنعاء واحلديدة لكسب املعركة أبكملها. 

 
 اخلامتة:
ن الوض    ع اإلقليم    ي اجليوس    رتاتيجي أو امل    ذهيب عل    ى إ

ح   دٍ  س   واء ه   و أح   د األس   با  الرئيس   ية، يف انتق   ال الص   راع 
حي  ث تفاعل   ت  اإلقليم  ي إىل الق  وى املتن  اظرة داخ  ل ال  يم ؛

الق   وى اإلقليمي   ة جيوس   رتاتيجيًّا وم   ذهبيًّا بش   كل واض   ح م   ع 
الق  وى املن  اظرة داخ  ل ال  يم ؛ وذل  ك ألس  با  تتعل  ق أبمهي  ة 
املوق        ع اجلغ        رايف لل        يم ، وبتقاطع        ات وتباين        ات النف         وذ 
اجليوس   رتاتيجي للف   اعلني وحض   ورهم، فض   اًل ع     احمل    ددات 

م      قب    ل ال    دول  املذهبي    ة ال    ت بل    ورت انقس    اًما واس    تقطاابً 
اإلقليمية مما أجج األبعاد املذهبية واجليوسرتاتيجية يف الصراع 

يمع  رف   ن  دالع ح  ر  أهلي  ة الاال  داخلي اليم  ين م  ا أدى إىل 
 كم ستظل قائمة.

كم  ا أن ط   ول أم   د العملي   ات العس   كرية وع   دم احلس   م 
العس  كري هل  ذه احل  ر  يرج  ع إىل ع  دم وج  ود رؤي  ة واض  حة 

يم  من     ذ البداي     ة، ويقابل      ه لالنس     حا  الس     عودي م       ال     
ة هل ا يف بع ض يانشغال إمارايت يف حتقيق مصاحل جيوسرتاتيج

من  اطق ال   يم ، وك  ل ه   ذا يف ظ   ل فش  ل احلكوم   ة اليمني   ة يف 
دمج القوات املؤي دة للش رعية داخ ل ال يم  يف ج يش واح د؛ 

 .ما أدى إىل املزيد م  االقتتال الداخلي
س     عودية وه     ذه التعقي     دات اإلقليمي     ة ب     ني ك     ل م       ال

حتت     اج إىل دراس     ة بش     كل أوس     ع واإلم     ارات يف ال     يم  ق     د 
فعل        ى س        بيل املث        ال، اش        تبك ت ك        وادر مناهض        ة  ،وأدق

للح  وثيني م    ح  ز  التجم  ع اليم  ين لإلص  الح م  رارًا وتك  رارًا 
وج  وده يف ن   ت م  ع الس  لفيني يف تع  ز، ووس  ع تنظ  يم القاع  دة 

جن    و  ال    يم ، ومتك      م      الس    يطرة عل    ى حمافظ    ة املك    ال 
م  ل، ك  ذلك انقس  م اجل  يش اليم  ين ب  ني امل  والني لل  رئيس ابلكا

ل رئيس الس ابق عل ي عب دهللا املوالني لعبد ربه منصور هادي و 
صاحل، فضاًل ع  انش قاقات داخ ل الق وات املؤي دة للش رعية 

https://goo.gl/T4ccNX
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نفس   ها؛ حي   ث ان   دلع ت أعم   ال عن   ف يف مط   ار ع   دن ب   ني 
ات احل    رس ق    و »املق    اتلني ال    ذي  ت    دعمهم دول    ة اإلم    ارات و

  .عبد ربه التابعة هلادي« الرائسي
أض         ف إىل م         ا س         بق، مطالب         ات احل         راك اجلن         وي 
ابالنفصال وتكوينه للمجلس االنتقايل اجلنوي، وإن ك ان ال 
ثل كل فصائل احلراك. وتعكس هذه االنشقاقات خالفات  ميم
حقيقية جدًّا على أرض الواقع، يف ظل أزم ة إنس انية وكارثي ة 

ألوبئ  ة واألم  راض واجملاع   ة ل  يم  ت  تلخص يف انتش  ار احتي  ق اب
عل  ى نط  اق واس  ع م    ال  بالد، ونق  ص الغ  ذاء، وع  دم ص  رف 

 .(1)الرواتب لشرحية كبرية م  الشعب اليمين
*****

                                                           

 انظر: 1))
- Andrew Engel, Reassessing the Civil 

War in Yemen, Washington Institute, 
8 March 2017, Accessed in 
12/12/2017,  Available at: 
https://goo.gl/H4tQcj                         

- Michael Young, A regular survey of 
experts on matters relating to Middle 
Eastern and North African politics 
and security, Carnegie Middle East 
Center, 5 December  2017, Accessed 
in 12/1/2018, Available at: 
https://goo.gl/ChmdeA  

https://goo.gl/H4tQcj
https://goo.gl/ChmdeA
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 "حصار قطر: اآلاثر واملآالت"
 

 جمد أمحد جربيل.أ
 :مقدمة

، اختذت كلٌّ م : السعودية، 1124يونيو 5يف 
د قطر، تشمل قطع واإلمارات، والبحري ، ومصر، قراراٍت ض

العالقات الدبلوماسية معها، وفرض حصار جوي وبري وحبري 
تصعيدية، عكس ت رغبة ثنائي عليها، يف خطوٍة 

اهليمنة على دول اخلليج، وإرغام استكمال الرايض/أبوظيب يف 
الدوحة على تغيري حتالفاهتا اإلقليمية والدولية وسياستها 

ية خصوًصا، لتبدأ منذ وجتاه الثورات العرب عموًما، اخلارجية
 ذلك احلني األزمة اخلليجية املستمرة فصواًل ووقائع.

وبداًل م  تعزيز العالقات البينية اخلليجية، والعمل على 
، مبا يزيد م  وزن دول اخلليجي تطوير دور جملس التعاون

اخلليج ومكانتها كفاعل إقليمي ميتلك موارد مالية مهم ة، 
ديدة البا  واسًعا أمام القوى فتح ت األزمةم اخلليجية اجل

الدولية واإلقليمية، لكي تستفيد م  اخلالفات اخلليجية 
 وتوظ فها إىل أقصى حد. 

لقد أفرزت األزمةم تداعياٍت خطرية على عدة مستوايت 
داخلية وخليجية وعربية وإقليمية، بيد أن األطراف الت 

ق املأزق افتعلتها، مل تتوقع على األرجح، أهنا ستؤدي إىل "تعمي
اخلليجي"، وزايدة االعتماد على السياسة األمريكية،  الداخلي

واإلحلاح على استدعاء دورها ملواجهة ما يسم ى "التهديد 
                                                           

  إسطنبول -خصص يف الشؤون العربية واإلقليميةابحث مت 

اإليراين"، ضم  سياق أمشل ينطوي على "تعاون 
فرتض".

م
 خليجي/إسرائيلي، ضد اخلطر الشيعي امل

وإذا كان إحجام إدارة الرئيس األمريكي السابق ابراك 
ابما ع  دعم قوى الثورات العربية والشبا  وحركات التغيري، أو 

قد شج ع الثنائي السعودي/اإلمارايت على االنقال  على ثورة 
يناير املصرية وإجهاض التغيري يف اليم  وسورية وليبيا،  15

، 1124فإن وصول دوانلد ترامب إىل البي ت األبيض مطلع 
ات املضادة"، الت قد شج ع على إطالق "موجة اثنية م  الثور 

بدأت حبصار قطر بعد أسبوعني م  زايرة ترامب للسعودية 
، والت محل ت 1124مايو  11–11بية وإسرائيل والضفة الغر 

إشاراٍت مهمة حول مالمح السياسة اخلارجية األمريكية يف 
 عهده، جتاه إقليم الشرق األوسط. 

ويف هذا السياق، مثة ثالث مالحظات متهيدية حيسم  
 ازها إلدراك جوهر األزمة وتداعياهتا ومآالهتا احملتملة:إبر 
م  نوعها يف العالقات رغم أن هذه األزمة ليس ت األوىل -2

وهي ل  تكون األخرية على األرجح،  ؛اخلليجية–اخلليجية
فإهنا اختلف ت ع  كل سابقاهتا، خصوًصا يف جوانب: اتساع 

عة تطورها نطاق األزمة، وتعد د األطراف املتدخلة فيها، وسر 
وتالحق أحداثها، وِحدة مواقف "دول حصار قطر"، وكثرة 

 التكهنات حول الدوافع احلقيقية وراء افتعال األزمة.
منهجيًّا، ال ميك  فصل هذه األزمة، ع  سياسات إعادة  -1

تشكيل النظام اإلقليمي يف الشرق األوسط، ال سيما بعد 
بارًا م  منتصف تراجع املوجة األوىل م  الثورات العربية اعت

؛ إذ تسعى "دول حصار قطر" إلجهاض ما 1121عام 
تبقى م  آاثر لتلك الثورات، والت تول د عنها صراٌع مستعٌر 
بني قوى التغيري يف اإلقليم، وبني القوى الراغبة يف احلفاظ على 

 . 1122الوضع الراه ، الذي كان سائًدا قبل عام 
قليم الشرق "أن واقع إويف هذا السياق يرى البعض 

أن اإلقليم ممقس ٌم بني  أحدلااألوسط يتجس د يف أمري ؛ 
هؤالء الذي  يريدون السالم واالستقرار، اللذي  مها شرطان 
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للتنمية، وبني هؤالء الذي  يعارضون السالم واالستقرار بسبب 
التاريخ أو فهم معني للدي ، أو عدم الرغبة يف التنمية. أما 

 صرحية أو ابردة جتري بني الطرفني. فهو أن هناك حرابً  اآلخر
والعمل األساسي يف الشرق األوسط اآلن، هو تشجيع الدول 
على أن تصل إىل السالم والتنمية، اعتماًدا على نفسها، مع 

 . (1)الراديكالية م  إفساد هذا اجلهد"حرمان القوى 
هبذا املعىن، فإن إقليم الشرق األوسط، ميرُّ مبرحلة 

تسم بدرجة م  السيولة؛ إذ يتم فيها إعادة انتقالية حرجة ت
سواء على صعيد  تشكيل حتالفات املنطقة وعالقاهتا،

اإلقليمية، أم -ية، أم العالقات العربيةالعرب-العالقات العربية
الدولية، وذلك يف غيا  أي فاعل عري –العالقات العربية

 ميلك مشروًعا إقليميًّا مستقبليًّا، أو حىت رؤية اسرتاتيجية
ملستقبل العامل العري ودوله املختلفة، انهيك ع  امتالك 
أدوات وآليات تنفيذ مشروع على األرض؛ إذ ال مشروع عربيًّا 

 بعد إجهاض املوجة األوىل م  الثورات العربية.
سية املدعومة وحماوالته الدبلوما-رغم جهود أمري الكوي ت  -1

مة اخلليجية، فإهنا يف الوساطة بني أطراف األز  -دوليًّا وإقليميًّا
استمرت إىل اآلن؛ إذ يبدو واضًحا تعث ر مسار احلوار 
 وحماوالت هتدئة األزمة أو تسويتها. يف مقابل غلبة مسار
تصعيد األزمة، الذي يبدو مرتبطًا بطبيعة التغري الذي حيدث 

 يف السعودية على صعيد سياساهتا الداخلية واخلارجية.
مان منصب ويل العهد فمنذ تويل األمري حممد ب  سل 

، تعاظم ت رغبة ثنائي الرايض/أبوظيب يف 1124منتصف عام 
ثمار وجود جتنيد لوبيات ضغط يف واشنط ، هبدف است

ية الصفقة الت بتوج هاته اليمينة وذهن-الرئيس دوانلد ترامب 
بمغية التأثري على السياسة األمريكية جتاه  -تتحك م يف إدارته

ثالثة اجتاهات: حتجيم نفوذ  الشرق األوسط، خصوًصا يف

                                                           

( عبد املنعم سعيد، "ما بعد الربيع العري.. األم  اإلقليمي يف الشرق 1)
 .74، ص 1125، يوليو 112العدد  السياسة الدولية،األوسط"، 

إيران اإلقليمي، وتقليص قدرهتا على تدريب امليليشيات 
ومتويلها وتوجيهها، والتضييق على احلركات اإلسالمية  الشيعية

"السُّني ة" يف املنطقة، وكذلك الضغط على داعميها، ويف 
 مقدمتهم: تركيا وقطر. 

وعلى ضوء هذه املالحظات، تسعى هذه الدراسة إىل 
منظومة  أواهاحتليل أتثري حصار قطر على ثالثة مستوايت؛ 

 اثلثها"اإلطار العري". و اثنيهاجملس التعاون اخلليجي. و
 "النظام اإلقليمي اجلديد يف الشرق األوسط". 

 
 :تداعيات األزمة على الصعيد اخلليجي -أواًل 

كشف ت األزمة جناح جهود اإلمارات نسبيًّا، وجهود -2
 حممد ب  زايد  اصة، يف التأثري على ويل عهد أبو ظيب

ال سيما بعد تويل   ،سياسات الرايض خليجيًّا وعربيًّا وإقليميًّا
حممد ب  سلمان منصب ويل العهد السعودي؛ إذ متك ن ت 
اإلمارات م  جرِ  السعودية، رغم كوهنا الدولة األكرب وزاًن 

 ةصعدألوأمهيًة يف دول اخلليج، إىل تبين أجندة اإلمارات على ا
اخلليجية والعربية واإلقليمية، فيما ميك  تسميته "حلظة هيمنة 

 إماراتية"، على اخلليج واليم . 
 -ورغم اتريخ اخلالفات املمتد بني السعودية واإلمارات 

حول قضااي حدودية ونفطية وجتارية ومسألة استضافة مقر 
 – 1118البنك املركزي اخلليجي، خصوًصا يف الفرتة )

كر رة يف حتريض واشنط  حماوالت اإلمارات املت(، و 1119
فإن اندالع الثورات العربية وصعود تيار  –(2)ضد الرايض

قد أدى إىل  1121و 1122اإلخوان املسلمني بني عامي 
"تقار  واضح" بني السعودية واإلمارات، هبدف إحباط هذا 

                                                           

( ملزيد م  التفاصيل حول قضااي اخلالف بني الرايض وأبوظيب، 2)
اخلالفات السعودية اإلماراتية الذي ال راجع: "احللفاء األعداء.. اتريخ 

  . على الرابط:12/8/1124نعرفه"، نون بوس ت 
https://goo.gl/gnMunm  

https://goo.gl/gnMunm
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التغيري، وإبقاء الوضع القائم الذي تتمتع فيه كلتا الدولتني 
 ع "شبه مهيم " يف اخلليج والعامل العري. بوض

هذا النجاح اإلمارايت "النسيب"، دفع السعوديَة إىل 
وحىت ابفرتاض مستوى م  "اخلصومة غري املسبوقة" مع قطر. 

حل  هذه األزمة اخلليجية جذراًي أو االكتفاء بتهدئتها 
-مستقباًل، فإن "انكسارًا حقيقيًّا وقع يف العالقات القطرية

-ودية، رمبا يفوق االنكسار يف العالقات القطريةالسع
اإلماراتية، وأن  قْدرًا ملموًسا م  فقدان الثقة ترسَّب يف رؤية  
كل م  الرايض والدوحة لألخرى. إن قطر قد ال تنسى 
بسهولٍة اللغة الت استمخدم ت يف احلملة اإلعالمية ضدها، وال 

سكاهنا، أن السعودية فرض ت عليها حصارًا قمصد به جتويع 
وقطع صالت الرحم الوثيقة بني شعيب البلدي . ويصعب 

الدوحة إىل طبيعتها، خاصة أن -تصو ر عودة عالقات الرايض
األزمة ضرب ت كلَّ اإلجنازات الت حققها جملس التعاون 
اخلليجي منذ نشوئه، مثل حرية تنقل األفراد، والعالقات 

 . (3)"البنكية، وغريها م  اإلجنازات على ِقلَّتها
لك  م  الضروري يف هذا السياق التأكيد على نسبي ة 
هذا النجاح اإلمارايت يف التأثري على القرار السعودي، يف ضوء 

اثنيها "آنية التحالفات اخلليجية وتقلباهتا". و أواهاثالثة أمور: 
"تذبذ  العالقات العربية البينية"، وانتقاهلا م  الصراع إىل 

تزايد مالمح  اثلثهاصرية نسبيًّا. والتعاون يف فرتات زمنية ق
عدم االستقرار وحالة "التأزم الداخلي"، الت ختي م على احلالة 
السعودية منذ تويل امللك سلمان ب  عبد العزيز مطلع عام 

1125. 
ؤكد أن "تغريًا ما" لقد برزت متغرياٌت منذ ذلك احلني ت 

 حَيدث يف بنية النظام السعودي، يف جانبني على األقل؛

                                                           

راجع: "اخلليج: أزمة غري مسبوقة وتداعيات كبرية"، تقدير موقف، ( 3)
 . على الرابط:9/8/1124الدوحة: مركز اجلزيرة للدراسات 

https://goo.gl/GDxL6A  

يتعلق ابنتقال السلطة، وصعود األمري حممد ب   أحدلا
سلمان، وجتاوز القواعد املستقرة بتوارث العرش داخل األسرة 

م  تداعيات مستقبلية على املالكة، وما ميك  أن حَيمله ذلك 
إذ يرى البعض يف إقصاء ويل العهد السابق وزير  .(4)متاسكها

ية العهد، وم  مجيع م  وال -الداخلية األمري حممد ب  انيف 
أنه  أواها"انقالاًب أبيض" له عدة دالالت؛  -مناصبه األخرى

يعترب جتاوزًا لقرار "هيئة البيعة" الت أقرت تعيني اب  انيف يف 
أن تعيني اب  سلمان  اثنيها. و1125منصب ويل العهد عام 

مل أيِت ليسد فراًغا يف منصب والية العهد، بل ليطيح بويل 
يف، الذي مل يمتهم ابرتكا  أخطاء أو خمالفات العهد اب  ان

تفقده صالحية البقاء يف املنصب، رغم تعرضه بعدها حلملة 
درة". و أن  اثلثهالتشويه صورته بوصفه "مدمًنا على أدوية خمم

إبخراجها -ويل العهد اجلديد  ما رشح ع  طريقة مبايعة
قد تدل على أن اب  انيف كان ممكرًها على هذه  -يءالس
يعة، وقد تكون مدخاًل للتعرف على مسار العالقات داخل الب

أسرة آل سعود، الت بدأت صراعاهتا تطفو للعل  بصورٍة غري 
مألوفة، منذ صراع األمري فيصل ب  عبد العزيز مع أخيه امللك 

 .(5)سعود يف ستينيات القرن العشري "
 ما" يف ، الذي يكشف حدوث "تغريُّ أما اجلانب اآلخر

م السعودي، فيتعلق إبعادة رسم "العالقة بني بنية النظا
السياسي والديين"، الت كان ت تشك ل أقوى أسس شرعية 
الدولة السعودية األوىل، منذ نشأهتا يف منتصف القرن الثام  

سياسي بني املصلح -ديينعشر امليالدي، عرب عقد حلف 

                                                           

( ملزيد م  التفاصيل راجع: أجمد أمحد جربيل، "ماذا حيدث يف 4)
السعودية: السياسة اخلارجية بني االستمرار والتغيري"، إدراك للدراسات 

  ، على الرابط:17/21/1124واالستشارات 
https://goo.gl/HR6bFC 

القدس سعيد الشهاي، "ثالثة انقالابت سعودية يف أعوام ثالثة"، ( 5)
  . على الرابط:15/8/1124 العري

https://goo.gl/MTzNk6  

https://goo.gl/GDxL6A
https://goo.gl/GDxL6A
https://goo.gl/HR6bFC
https://goo.gl/MTzNk6
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والقائد الديين للحركة الوهابية الشيخ حممد ب  عبد الوها  
 . (6)مدينة الدرعية أمريحممد ب  سعود  وبني

ورغم أن الثورات العربية أد ت إىل إضعاف "جاذبية" 
النظام السعودي و"شرعيته" على الصعد الداخلية والعربية 
واإلقليمية، فإن هذا النظام ما زال حيظى ببعض اخلصوصية، 
رمبا تعود إىل تفوقه النسيب  على ابقي النظم العربية يف "مسألة 

؛ إذ "حيظى رجال الدي  السعوديني بوصفهم (7)"شرعيةال
شركاء مؤسِ سني للنظام السياسي، مبكانٍة سياسية واجتماعية 

رغم ذلك، فإن و ال تمقارن أبي وضعية مماثلة يف العامل العري. 
االنفتاح على األسواق الدولية، وتبين  الدولة السعودية "خيار 

ول د  -األقليف اجلانب االقتصادي على - التحديث"
ديناميات حتو ل يف الدولة واجملتمع ويف التيار الديين نفسه، 

 .(8)قادت إىل حتوالت بطيئة، لكنها عميقة"
وهنا تربز خطورة ما يقوم به ويل العهد السعودي حممد 
ب  سلمان م  تقليص صالحيات "هيئة األمر ابملعروف 

واتر والنهي ع  املنكر"، ونزع الضبطية القضائية منها، وت
األنباء ع  وجود نيات لفصل منصب امللك، ع  لقب 

                                                           

، بريوت: الشبكة الوهابية بني الشرك وتصدع القبيلة( خالد الدخيل، 6)
 .25-24، ص 1121لألحباث، العربية 

ملزيد م  التفاصيل حول شرعية النظام السعودي مقارنًة بغريه م  ( 7)
يف النظم السياسية العربية، راجع: سيف الدي  عبد الفتاح إمساعيل، 

النظرية السياسية م  منظور إسالمي: منهجية التجديد السياسي وخربة 
املي للفكر اإلسالمي، سلسلة ، القاهرة: املعهد العالواقع العري املعاصر
 .794 -797، ص 2995ه/2729(، 15الرسائل اجلامعية،  )

وحول انسجام "النموذج التنموي السعودي"، مع عقائد النخبة واحمليط  
املدخل العام الذي يتواجد فيه النظام السعودي، راجع: مىن أبو الفضل، 

للطباعة والنشر ، القاهرة: دار السالم املنهجي لدراسة النظم العربية
 .157 -151، ص 1121والتوزيع والرتمجة، 

توفيق السيف، "عالقة الدي  ابلدولة يف السعودية ودور املؤسسة ( 8)
، ص 1121، يناير 714، العدد املستقبل العريالوهابية يف احلكم"، 

59. 

"خادم احلرمني الشريفني"، يف إطار مسعى لتحديث شكل 
النظام، ورمبا حبثًا ع  منط جديد للشرعية ميزج بني "الشرعية 
االقتصادية" املتمث لة يف تقدمي الوعود االقتصادية للشعب 
رح السعودي وإنعاش آمال الشبا  يف املستقبل عرب ط

، وبني "شرعية االنفتاح االجتماعي"، عرب 1111وثيقة/رؤية 
السماح ابختالط الرجال والنساء يف احتفاالت العيد الوطين 

 1124للمملكة، مث عرب قرار العاهل السعودي أواخر سبتمرب 
 . (9)ابلسماح للمرأة بقيادة السيارة

لقد أسهم ت األزمة اخلليجية، وتويل  اب  سلمان والية 
، يف تسليط األضواء على تردي أوضاع حقوق اإلنسان العهد

يف السعودية، واجتاه السلطات حنو توسيع االعتقاالت يف حق 
النشطاء السياسيني واحلقوقيني وعلماء الدي  الذي  ال يؤيدون 
السلطة وسياساهتا بشكل صريح، مثل الشيخ سلمان العودة، 

أية  الذي جرى اعتقاله ضم  محلٍة كان ت تستهدف إمخاد
أصوات تطالب ابإلصالح والتغيري، ما أفرز دعواٍت إىل حراك 

، دون أن تتحقق 1124سبتمرب  25سلمي يف السعودية يوم 
 طموحات الداعني إليه. 

بيد أن التداعيات السلبية هلذا التوج ه السياسي لويل 
العهد، قد ال تقتصر على أتزمي الداخل السعودي فحسب، 

سة خارجية سعودية أكثر اندفاًعا وإمنا قد متتد لتبين سيا
وخطورة على املصاحل اخلليجية والعربية واإلقليمية؛ إذ تقوم 
بتوليد أزمات إقليمية تؤدي إىل زايدة التدخالت الدولية 
وحتكم العوامل اخلارجية يف تفاقم مشكالت املنطقة، ورمبا 
تكون األزمة الت أاثرهتا الرايض ابحتجازها رئيس وزراء لبنان 

، ذات داللة خاصة يف هذا 1124د احلريري يف نوفمرب سع
 .(10)السياق

                                                           

 ( انظر: أجمد أمحد جربيل، مصدر سابق.9)
سعودية وأتثرياهتا على املشهد ال-( زايد ماجد، "العالقات اللبنانية10)

السياسي اللبناين"، تقارير، الدوحة: مركز اجلزيرة للدراسات 
  https://goo.gl/f3zcHw. على الرابط: 4/1/1125

https://goo.gl/f3zcHw
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ففي ظل قيادة حممد ب  سلمان، األمري الشا  
الطموح، الذي يفتقد احلنكة السياسية واخلربة يف التعامل مع 
األزمات اخلليجية واإلقليمية، تبدو السعودية أكثر شراسة يف 

خلليجي الذي  مواقفها م  دول اخلليج. وبداًل م  اإلمجاع ا
كان ت تعلنه كراعية للوحدة والتعاون املشرتك، تفض ل الرايض 
اليوم، مفهوم اللعبة الصفرية املبنية على "مبدأ أن تكون معي 
أو تكون ضدي". وقد يفضي ذلك إىل احنسار "خطا  
الدبلوماسية" وتبين "خطا  املصادمة والعسكرة واحلصار" 

ور السعودي، كما على أية دولة تعترب مشاغبة م  املنظ
لم اخلليجي والنسيج االجتماعي؛ إذ زجَّ ت سيفتك ابلس  

الرايض مبواطنني خليجيني يف الصراع السياسي، كطلب ترحيل 
مواطنني مقيمني يف دولة ما إىل دولتهم األم خالل األزمات.  

حيث رحَّل ت السعودية  2992-2991كما حدث عام 
أن اصطفَّ علي  مئات اآلالف م  اليمنيني إىل بالدهم بعد

عبد هللا صاحل، الرئيس اليمين حينها، مع صدام حسني خالل 
  .(11)حر  اخلليج"

يف العهد السعودي اجلديد قد يمعترب املال أهم م  و "
الدبلوماسية، وقد يمستعمل لشراء الوالء، لك  ذلك قد جيدي 
نفًعا مع دول حتتاج للدعم املايل السعودي، أما مع دولة غنية 

 . (12)فإنه يبقى حمدود األثر"مثل قطر 
واقًعا جديًدا يف العاملني  "لقد أوجدت "دبلوماسية املال

العري واإلسالمي، واستطاع ت إحداث تغيريات سياسية 
ونفسية، رمبا حتول دون تكرر ظاهرة "الربيع العري"، وختلق 

الذي م  جتلياته  قبواًل لدى الرأي العام العري ابلواقع املر  
الكيان االسرائيلي وشيطنة الدول العربية  التطبيع مع

                                                           

( مضاوي الرشيد، "السعودية وجرياهنا: عالقة مضطربة"، يف: عز 11)
حصار قطر: سياقات األزمة ية )حمرران( الدي  عبد املوىل واحلواس تق

، ص 1124الدوحة: مركز اجلزيرة للدراسات،  اخلليجية وتداعياهتا،
   https://goo.gl/5wmW9kعلى الرابط:. متاح 85
 .88املصدر نفسه، ص ( 12)

فة مثل إيران وقطر وتركيا وقوى املقاومة. واإلسالمية املستهدَ 
مارات الفرصة لتبين سياسة توسعية دبلوماسية املال لإل ووفرت

غري مسبوقة، واستعداء الدول اجلارة مثل سلطنة عمان وقطر 
حت ت  والكوي ت وإيران. كما استطاع ت وضع النظام املصري،

عباءة حكام اإلمارات والسعودية. ووفرت غطاًء دبلوماسيًّا 
هلذه الدول ملمارسة سياسات قمع غري مسبوقة يف املنطقة. 
ورغم اإلقرار بتلك النتائج اخلطرية، فإهنا غري قابلة لالستمرار 
طوياًل، ألن ثنائي الرايض/أبوظيب ال ميلك قدراٍت ذاتية ورؤية 

م  قبل إسرائيل وأمريكا فحسب.  مدعوماسرتاتيجية، بل هو 
ماراتية سوف واملؤكد أن سياسات التوسع السعودية/اإل

تصطدم مبصاحل الدول الغربية م  جهة، وتؤثر سلًبا على 
 . (13)مصاحل الدول العربية واإلسالمية الكربى م  جهة أخرى"

"انقسام جملس التعاون اخلليجي إىل معسكري :  -1
نب، والسعودية والبحري  قطر وعممان والكوي ت، يف جا

صب اجمللس واإلمارات، يف جانب آخر؛ األمر الذي مل يم 
ابلشلل، وحسب، بل ويهدد وجوده أيًضا. وإذا فقدت 
السعودية النفوذ على جماهلا القريب فكيف ميكنها أن متارس 

 .(14)مثل العاملني العري واإلسالمي" نفوًذا على جماالت أبعد،
يجية، أهنا أضعف ت جملس وم  مفارقات األزمة اخلل

التعاون اخلليجي بوصفه إطارًا جامًعا، لكنها يف الوق ت نفسه، 
وس ع ت جماالت احلركة الدبلوماسية والسياسية أمام الكوي ت 

 وسلطنة عممان وقطر.

                                                           

 سعيد الشهاي، "دبلوماسية املال مزق ت األمةبتصرف ع : ( 13)
 . على الرابط:7/8/1125 القدس العر العربية"، 

https://goo.gl/AWNEaZ  
مركز اجلزيرة للدراسات، "حصار قطر: التقديرات بتصرف ع :  (14)

حصار واالرتدادات"، يف: عز الدي  عبد املوىل واحلواس تقية )حمرران( 
  ح على الرابط:. متا 281مصدر سابق، ص قطر، 

https://goo.gl/cwp57d  

https://goo.gl/5wmW9k
https://goo.gl/AWNEaZ
https://goo.gl/AWNEaZ
https://goo.gl/cwp57d
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ورمبا متث ل هذه الدول الثالث نواًة حمتملة لبداية 
"مسارات" خليجية جديدة، تعل  اختالفها اجلزئي مع 

الرايض، رغم حرص الكوي ت على التجاو  مع سياسات 
بعض اخلطوات السعودية، ال سيما فيما يتعلق بتخفيض 

 مستوى العالقات الدبلوماسية مع إيران.
بني أزمة سحب  ورغم أنه يصعب إجراء مقارنٍة دقيقةٍ 

سفراء السعودية واإلمارات والبحري  م  الدوحة ربيع 
، وهي أكثر 1124 ، وبني األزمة اخلليجية منذ يونيو1127

تعقيًدا م  كل سابقاهتا، فإن الكوي ت لعب ت دور وساطة يف  
وحبكم موقع الكوي ت اجلغرايف احملاط بثالث قوى   كلتيهما.

كبرية يف اخلليج، وهي إيران والعراق والسعودية، وسعي 
الكوي ت إىل البقاء ومحاية نفسها م  صراعات هذه القوى، 

دبلوماسيًّا منفتًحا ونشيطًا فقد طو رت منذ استقالهلا منهًجا 
 ومتوازاًن.

ومنذ األايم األوىل يف األزمة اخلليجية، ابدرت الكوي ت 
إىل القيام جبهود وساطة إلجياد تسوية هلا؛ إذ قام الشيخ صباح 
األمحد بزايرة الرايض وأبو ظيب والدوحة م  أجل تقريب 
وجهات النظر بني أطراف األزمة. علًما أبن الكوي ت تبقى 

رف املؤه ل للقيام هبذا الدور؛ إذ تقف دوًما على احلياد يف الط
األزمات واخلالفات السياسية الت تظهر بني دول اخلليج، كما 
حتظ ى املساعي الكويتية يف جهود الوساطة بتأييد أغلب 
األطراف اإلقليمية والدولية، وأمهها: تركيا وأملانيا والوالايت 

مل تعلنا بشكل واضح هذا املتحدة. ولك  الرايض وأبو ظيب 
االلتزام بقبول الوساطة الكويتية، وهو ما ميك  أن يمضعف م  
فرص جناحها. كما أن احلر  اإلعالمية ضد الدوحة الت 
تشنُّها قنواٌت فضائية وصحٌف مملوكة للسعودية واإلمارات، 

وصل ت إىل مراحل غري مسبوقة، ما يدل على أن فرص حل 
 . (15)الوساطة ما زال ت ضئيلة هذه األزمة ع  طريق جهود

ويبدو أن "تغريًا ما" طرأ على الدبلوماسية الكويتية 
املقعد غري الدائم ع  اجملموعة العربية يف جملس  مبجرد توليها

إذ ابت ت تشهد مزيًدا م  النشاط  ؛1125األم  منذ مطلع 
والفعالية يف الدفاع ع  القضااي العربية، حىت لو أدى ذلك إىل 

النسيب مع الوالايت املتحدة األمريكية نفسها، كما االختالف 
، الت تزامن ت مع 1125مايو  27حدث إثر جمزرة غزة يف 

احتفالية نقل السفارة األمريكية م  تل أبيب إىل القدس 
 .احملتلة

أما سلطنة عممان، الت تدعم جهود الوساطة الكويتية 
وسف يف أزمة حصار قطر، فقد زار وزير الشؤون اخلارجية ي

. وبعيًدا ع  هذه 1124يونيو  4ب  علوي، الكوي ت يف 
األزمة حتديًدا فإن مثة سوابق عديدة تؤك د تصاعد أدوار 
الوساطة العممانية يف اإلقليم؛ إذ تصف بعض املصادر مسقط 
بوصفها "جنيف العر "، والسيما يف تسهيل التفامهات 

مث يف امللف اإليرانية يف عهد الرئيس ابراك أوابما، –كية األمري 
. 1127اليمين منذ سيطرة احلوثيني على صنعاء يف سبتمرب 

ورمبا يعكس ذلك حتواًل يف دور سلطنة عممان، وميك  تفسريه 
احلفاظ على املصاحل الوطنية العممانية.  أواهابستة أسبا ؛ 

درء  اثلثهاالتخوف م  مردودات الفوضى اإلقليمية. و اثنيهاو
رابعها تهديدات اإلرهابية. واحتمال التعرض ملوجة م  ال

مقاومة اهليمنة  خامسهاجماراة التحوالت االنتقالية اإلقليمية. و

                                                           

فيصل أبو صليب، "الوساطة الكويتية: خربات اترخيية يف ( انظر: 15)
يف: عز الدي  عبد املوىل واحلواس تقية )حمرران( مواجهة أزمة فريدة"، 

  على الرابط:متاح . 218 -214، مصدر سابق، ص حصار قطر
https://goo.gl/JovwWo  

https://goo.gl/JovwWo
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دعم العالقة االسرتاتيجية بني  سادسهااإلقليمية السعودية. و
 . (16)عممان وإيران

"إن هذه التوازن العمماين يف الوساطة بشأن األزمات 
ات منطني، اإلقليمية، جيمع بني األضداد أو بني تفاعالت ذ

مبا جن ب سلطنة عممان أن تكون طرفًا يف حرو  ابلوكالة، 
وابتعدت مسقط م  مثَّ ع  سياسة احملاور واالستقطا ، 
وأنت بنفسها ع  خمتلف أشكال املواجهات السياسية 
واحلرو  اإلعالمية، واحتفظ ت هبامش واسع م  املناورة 

 يوًما بعد واللجوء إىل خيارات متعددة يف إقليم يزداد اشتعااًل 
آخر، مبا جعلها حليًفا وثيًقا للوالايت املتحدة وبريطانيا، 
وعضًوا مؤث  رًا يف جملس التعاون اخلليجي، وشريًكا رئيًسا 
إليران، والعًبا حمورايًّ ابلنسبة للقوى األوروبية والدول العربية 

 . (17)"يف جهود الوساطة السرية والعلنية يف اإلقليم
                                                           

التقرير مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، ( 16)
 -121، ص 1128، القاهرة: املركز، 8102االسرتاتيجي العر  

111. 
. وملزيد م  التفاصيل حول السياسة 121املصدر نفسه، ص ( 17) 

 ة عممان راجع املصادر اآلتية:اخلليجية والعربية لسلطن
إبراهيم نوار، "السياسة اخلارجية العمانية م  العزلة إىل دبلوماسية   -

 -11، ص 2991، أكتوبر 221، العدد السياسة الدوليةالوساطة"، 
77. 
أمحد سامل أمحد الشنفري، سياسة عممان العربية يف عهد السلطان   -

جامعة  -والعلوم السياسيةقابوس، رسالة ماجستري، كلية االقتصاد 
 .2995القاهرة، 

حممد مبارك العرميي، "الرؤية العمانية للتعاون اخلليجي"، أبو ظيب:   -
، دراسات اسرتاتيجيةمركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، 

 .1114، 212العدد 
جورج مسعان، "الرتايق العماين لليم  فقط دون الرمادي و...  -

 .2/8/1125 ياةاحلعرسال؟"، 
مصطفى شفيق عالم، "هنج استقاليل: سياسة عممان اخلارجية يف  -

أغسطس 11، العدد حالة اإلقليمسياقات إقليمية استقطابية"، 
 .21 -9، ص 1125

الرئيس يف هذه األزمة اخلليجية،  أما قطر، املستهَدف
  هذه األزمة على أكثر م  فلرمبا ميك  الزعم أبهنا استفادت م

 صعيد.
"القدرة فعلى الصعيد الدبلوماسي/السياسي، برزت 

القطرية على استثمار عوائد القوة الناعمة، واالقرتا  م  
الثنائي الكويت/العماين الذي أضحى أكثر احنيازًا إىل "السردية 
القطرية"، وإن احتفظ يف العل  ابحلياد العتبارات سياسية 
حمض؛ فلو احنازت عمان والكوي ت إىل الثالثي 
السعودي/اإلمارايت/البحريين، أو حىت التزمتا ابحلياد السليب، 
ألفضى ذلك إىل تداعيات ابلغة ترهق قطر، ال سيما أن 

مية جملس التعاون لدول اخلليج العربية كان هو األداة اإلقلي
األوىل الت سع ت دول احلصار إىل استخدامها خلنق قطر، 
وجتريدها م  شرعية االنتماء واحلضور اإلقليمي. ولك  املمانعة 
الكويتية/العمانية أحبط ت ذلك املسعى، ومكَّن ت قطر ابلتايل 
م  االحتفاظ بكافة استحقاقات عضوية اجمللس. صحيٌح أن 

واالرتباك لدى معسكر  هذه املمانعة ولَّدت مزجًيا م  الغضب
احلصار، ولكنها أيًضا أحدث ت حتواًل يف احلساابت 
اجليوسرتاتيجية إلدارة الصراع. لو جنح مسعى إخراج قطر م  
منظومة التعاون، أو جتميد عضويتها، لكان ت أحدث ت حتواًل 
جذرايًّ يف خارطة التحالفات القطرية، ال سيما اإلقليمية منها، 

إيران حبسباهنا ظهريًا إقليميًّا حمتماًل،  خاصة جلهة االقرتا  م 
ولك  املمانعة الكويتية/العمانية تلك أسهم ت يف جعل 

اإليراين يف درجاته الدنيا، ورفع ت قيمة -االرتباط القطري

                                                                                       

عالء محودة، "السياسة اخلارجية العمانية: موازنة العالقات يف إقليم   -
 .17 -11، ص 1125، نوفمرب 21، العدد رؤى مصريةمتشابك"، 

 العر  اجلديدبدر اإلبراهيم، "يف فهم السياسة العممانية"،  -
11/22/1125. 
اإليرانية يف أم  دول  -مرمي يوسف البلوشي، "أثر العالقات العمانية -

، مارس 775، العدد املستقبل العر جملس التعاون بعد الربيع العري"، 
 .84 -51، ص 1128
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االعتماد على الظهري اخلليجي املتبقي املتمثل يف الدولتني: 
 . (18)الكوي ت وعمان"

مة اخلليجية، يرى وعلى صعيد تقومي إدارة قطر هلذه األز 
ابحث أن "الدوحة جنح ت يف إدارة األزمة بطريقة واقعي ة 
عقالنية؛ إذ أدرك ت بشكل سليم مقدراهتا م  جهة، وهامش 
املناورة واحلركة ضم  توازانت اإلقليم وتفاعالت النظام الدويل 
م  جهة أخرى. وحرص ت قطر على جتنب رد ات الفعل 

ء اجلانب القيمي أمهية كبرية االرجتالية غري املنضبطة، مع إيال
يف مواجهة اهلجوم اإلعالمي والسياسي الذي شن ته دول 
احلصار. وقد تدر ج ت الدوحة يف إدارة األزمة م  أساليب 
االمتصاص واالحتواء إىل أساليب محائي ة وأخرى وقائي ة، 
مهدت، يف فرتة الحقة، إىل التخلي ع  النهج الدفاعي، وتبين 

َحاِصري  أساليب أكثر هجومي
م
ة ومباغتة، تقوم على حصار امل

وتعرية إجراءاهتم التعسفية سياسيًّا وإنسانيًّا، وهو ما جعل إدارة 
قطر هلذه األزمة حمط اهتمام الباحثني واألكادمييني يف حقلي 

 . (19)العالقات الدولية وختصص إدارة األزمات الدولية
ر "ورمبا يكون م  إجيابيات هذه األزمة أهنا جعل ت قط

أكثر اعتماًدا على نفسها، وأكثر حتسًبا للمخاطر اخلارجية، 
وأكثر قدرة على املناورة والبقاء، يف بيئة إقليمية معادية ومليئة 

 . (20)ابالضطراابت واملشكالت"

                                                           

-املمانعة اإلجيابية: دور احملور الكويتعبد هللا حممد الغيالين، " (18)
العماين يف صالبة قطر"، تقارير، الدوحة: مركز اجلزيرة للدراسات 

   https://goo.gl/EBQLK4. على الرابط:17/5/1125
( بتصرف ع : محزة املصطفى، "إدارة األزمة اخلليجية.. منوذج قطر 19)

 . على الرابط:5/9/1124 العري اجلديدالناجح"، 
https://goo.gl/hphn2p  

( نقاًل ع : علي حسني ابكري، "فك اخلناق: الدور الرتكي 20) 
واإليراين يف إسناد قطر"، تقارير، الدوحة: مركز اجلزيرة للدراسات 

   https://goo.gl/Em3n8i. على الرابط:19/5/1125

ويرى كاتب عمماين، أن "قطر بعد عام م  األزمة، 
تقرت  م  بدء مشروع بناء دولة وطنية على النموذج 

قيق شرط السيادة الوطنية يف عالقاهتا السنغافوري؛ بتح
اخلارجية، ويف سياساهتا االقتصادية؛ إذ منح ت هذه األزمةم 
الدوحَة فرصًة اترخيية ملراجعة سياساهتا السابقة، وعالقاهتا 
جبرياهنا، ومبحيطها اإلقليمي والدويل، ومراجعة براجمها 
يف االستثمارية اخلارجية والداخلية. وم  املهم أن تشرع قطر 

"االلتفات أكثر إىل متكني اإلنسان يف الداخل، والشروع يف 
حزمة إصالح سياسي ودستوري، حيوهلا إىل نظام حكم 
دستوري دميقراطي، ومنوذج دميقراطي عري، قادر على إقناع 

 . (21)"العامل بصوا  مسارها ومشروعها الوطين
 

 :انعكاسات أزمة حصار قطر على "اإلطار العر " -اثنًيا
أن هذه األزمة بدأت أزمًة خليجية خالصة؛ إذ  رغم
كان يمعتقد أنه نطاق جملس التعاون اخلليجي، الذي   وقع ت يف

أحد أجنح التنظيمات اإلقليمية الفرعية وأكثرها فعالية يف 
املنطقة العربية، فإن انعدام دور جامعة الدول العربية يف 

اقاهتا التعامل مع هذه األزمة على أي مستوى، فضاًل ع  إخف
السابقة يف حل  اخلالفات بني أعضائها، سواء عرب آليات 
احلوار والوساطة والتحكيم أو إنشاء آلية لتسوية املنازعات 
العربية وحمكمة العدل العربية، كل ذلك قد م أدلة إضافية على 
أن اجلامعة وأغلب املؤسسات التابعة هلا، مل تعد ذات صلة مبا 

ال سيما بعد اندالع  حيدث م  تطورات على األرض،
 . 1121الثورات العربية أواخر عام 

ولعل ذلك يؤكد احلاجة املاس ة إىل مراجعة مفهوم 
"النظام اإلقليمي العري"، مراجعة علمية نقدية، يف ضوء عجز 
اجلامعة العربية املقيم، واشتداد االنقسامات العربية، وعودة 
                                                           

( ورد كالم الكاتب حممد اليحيائي، يف: نزيهة سعيد، "قطر يف عام 21)
. 7/8/1125العري اجلديد احلصار.. دولة أقوى وصمود سياسي"، 

   https://goo.gl/q7VKLdعلى الرابط:

https://goo.gl/EBQLK4
https://goo.gl/hphn2p
https://goo.gl/hphn2p
https://goo.gl/Em3n8i
https://goo.gl/q7VKLd
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، وغيا  أية سياسة احملاور العربية بصورة أوضح م  ذي قبل
مصداقية حقيقية ملفهوم "األم  القومي العري"، يف ظل 
حتالف أطراف عربية مع العدو التارخيي للعر  )أي إسرائيل(، 

 . (22)ضد دول عربية أخرى، أو ضد إيران وتركيا
 وميك  يف هذا السياق إبراز املالحظات اآلتية:

أن حصار قطر ميث ل ذروًة جديدة يف تدهور -2
أزماٍت  -وال تزال– العربية البينية، الت شهدتالعالقات 

وصراعات وانقسامات متكررة، ألسبا  واعتبارات 
 . (23)متعددة

                                                           

فهوم "النظام العري" غري دقيق علميًّا، فهو يرى الباحث أن م( 22)
م  ِقبل ابحثني عر  ألسبا  وظيفية سياسية  مفهوم جرى صك ه

أساًسا. وملزيد م  التفاصيل حول مستقبل "اإلطار العري" بعد الثورات 
العربية، بني احتماالت: التطوير، والتكيف، واألزمة، واالنكشاف، 

 اجع املصادر اآلتية: والذوابن يف نظام إقليمي أوسع، ر 
سلسلة  علي الدي  هالل، "النظام اإلقليمي العري يف مرحلة حتو ل"، -

 .1121(، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 14، )أوراق عربية
حممد السيد سليم، "ضغوط ما بعد الثورات: االنكشاف املتزايد  - 

 .1121،أبريل 291، العدد السياسة الدوليةللنظام اإلقليمي العري"، 
عبد املنعم املشاط، "هناية النظام اإلقليمي العري"، الشروق   -

 .https://goo.gl/K51pSd. على الرابط:   17/5/1128
العري  أجمد أمحد جربيل، "أبعد م  اخلالف السعودي املصري"،  -

 . على الرابط: 1/22/1128 اجلديد
 https://goo.gl/7GAk8v  

( ملزيد م  التفاصيل حول العالقات العربية البينية، والصراعات 23)
 العربية، ومساهتا وأدواهتا، راجع املصادر اآلتية:

: 2952-2975العربية  –الصراعات العربية أمحد يوسف أمحد،   -
، 1اسات الوحدة العربية، ط، بريوت: مركز در دراسة استطالعية

2998. 
شؤون العربية"، -أمحد يوسف أمحد، "مستقبل العالقات العربية  -

 .15-4، ص 2995، أذار/مارس 91العدد عربية، 
عطا حممد صاحل زهرة، "اخلالفات العربية: السمات، العوامل املؤثرة،   -

 -74، ص 2995، أيلول/سبتمرب 95العدد  شؤون عربية،املستقبل"، 
89. 

"ويف حني سارت دول عربية قليلة يف ركا  مواقف 
الثنائي السعودي/اإلمارايت، وانضم ت إىل معسكر "دول 

موريتانيا وجيبويت، إضافة إىل احلكومة احلصار"، وهي: 
 تتخذ م  الرايض مقرًّا هلا، و"حكومة طربق" اليمينة، الت

الليبية غري املعرتف هبا دوليًّا، والت ختضع لسيطرة خليفة 
 .(24)حفرت، وتعتمد كليًّا على املساعدات اإلماراتية

دواًل عربية أخرى مل تقبل االنصياع لضغوط  بيد أن
الرايض وأبو ظيب؛ فقد "رفض السودان، الذي تتواجد قواته 

حالف العري يف اليم ، اختاذ أي إجراء ضد ضم  الت
. وكذلك كان موقف اجلزائر وتونس ولبنان وفلسطني (25)قطر

واحلكومة الليبية املعرتف هبا دوليًّا يف طرابلس. ومل يكتِف 
العراق ابلتزام موقف حمايد ودعوة األطراف إىل احلوار، كما 

عة قطر فعل أغلب الدول العربية، بل أعل  رفًضا صرحًيا ملقاط
وحصارها. وقد فاجأ املغر ، الذي حيتفظ بعالقات تقليدية 
وثيقة ابلسعودية واإلمارات، حلفاءه يف الرايض وأبو ظيب 
برفض أتييد مقاطعة قطر وحصارها، بل واملبادرة إبرسال طائرة 
م  املعوانت الغذائية إىل قطر، يف خطوة رمزية للداللة على 

                                                                                       

العربية يف النصف الثاين م  -حممد سعد أبو عامود، "العالقات العربية -
 السياسة الدولية،املستقبل"، -اإلشكاليات-القرن العشري : الظواهر

 .1111، كانون الثاين/يناير 219العدد 
أجمد أمحد جربيل، "الثورات العربية والعالقات العربية البينية: التوتر   -

، صيف 251، العدد شؤون عربيةمنوذًجا"، السعودي -املصري 
 .295-257، ص 1121

مركز اجلزيرة للدراسات، "حصار قطر: التقديرات بتصرف ع : ( 24)
حصار  واالرتدادات"، يف: عز الدي  عبد املوىل واحلواس تقية )حمرران(

 . متاح على الرابط:258 -255، مصدر سابق، ص قطر
https://goo.gl/cwp57d  

( مىن عبد الفتاح، "يف تداعيات األزمة اخلليجية على السودان"، 25)
 :. على الرابط22/1/1125 العري اجلديد

   https://goo.gl/WQPfr  

https://goo.gl/K51pSd
https://goo.gl/7GAk8v
https://goo.gl/7GAk8v
https://goo.gl/cwp57d
https://goo.gl/WQPfr
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ل إن العاهل املغري قام بزايرة . ب(26)التضام  العري واإلنساين
 .1124نوفمرب  الدوحة يف إطار جولة خليجية له يف

اختذ األردن موقًفا حياول إرضاء دول احلصار،  -1
بدون أن يذهب حنو قطيعة كاملة مع قطر، وذلك إبصدار 
قرار بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي، وقرار إداري آخر 

 مَّان.إبلغاء ترخيص مكتب اجلزيرة يف عَ 
 الف املوقف املصري م  أزمة سحب سفراء  -1

، 1127السعودية واإلمارات والبحري  م  الدوحة ربيع 
، موقًفا أكثر 1124اختذت القاهرة يف أزمة حصار قطر
 اخنراطًا وتصعيًدا يف الشأن اخلليجي.

ورغم أن شكاوى القاهرة م  سلوك قطر هي قدمية 
ة شبكة اجلزيرة للشأن املصري، نسبيًّا، ال سيما ما يتعلق بتغطي

القطرية يف عهد الرئيس عبد -صريةورغم توتر العالقات امل
م  -دخال مصر يف أزمة خليجية بينية الفتاح السيسي، فإن إ

كان هدفه إطالة أمدها، وتكثيف الضغط   –ألفها إىل ايئها
واحلصار النفسي على قطر، عرب استخدام الثقل الدميغرايف 

، لتخويف الدوحة أبن أكرب دولة عربية والعسكري املصري
ها وصحفها، وأبن عليها أن تعارض توجهات قطر وإعالم

لتتوافق مع التوجهات املصرية/السعودية/اإلماراتية  تتغري،
احملافظة واملعادية ألي تغيري يف املنطقة، مهما كان حمدوًدا. 
وهي رسالة واضحة م  القاهرة أبن يف مقدورها تصعيد 

نتقام م  الدوحة"، ملسافات بعيدة جًدا، سواء عرب "سياسة اال
التنسيق مع دول احلصار، أم الرتويج إلمكانية إنشاء قاعدة 
عسكرية مصرية يف البحري  لردع الدوحة ع  سياساهتا، أم 
عرب حماوالت مصر حتريك جملس األم  الدويل الختاذ خطوات 

 ضد قطر، بزعم متويلها "اإلرها ".
عة العربية م  أزمة حصار قطر بقي موقف اجلام -7

كاًل م  السعودية ومصر  غائًبا، ويسهل تفسري ذلك ألن

                                                           

 املصدر نفسه.( 26)

واإلمارات تلعب دورًا أصياًل يف التصعيد ضد الدوحة. بيد أن 
املالحظ أن القمة العربية التاسعة والعشري  الت انعقدت يف 

، مل تبحث 1125أبريل  25مدينة الظهران السعودية يف 
رغم مطالبة أمري الكوي ت يف كلمته أمام القمة ، األزمة اخلليجية

 . (27)"ببذل جهود لتسوية اخلالفات العربية"
ابختصار، فقد كشف ت أزمة حصار قطر ضعًفا شديًدا 
يف األداء الدبلوماسي العري وغيا  دور الوساطات العربية 

 حلل األزمة، رمبا ابستثناء حالة الكوي ت، كما ذكر آنًفا.
 

ات على "النظام اإلقليمي اجلديد يف الشرذ التداعي -اثلثًا
 :األوسط"

كما أشري أعاله، ال ميك  فصل أزمة حصار قطر، ع  
سياسات إعادة تشكيل النظام اإلقليمي يف الشرق األوسط، 
وإعادة ترتيب أدوار الالعبني فيه، واحتدام صراع احملاور بني 

ظ على قوى التغيري يف اإلقليم، وبني القوى الراغبة يف احلفا
 .1122الوضع الراه ، الذي كان سائًدا قبل عام 
للصراع يف اإلقليم  ويلخص البعض "البيئة اجليوسياسية

اإليراين على أهنا حركة تدافع بني كتل تكتونية –الرتكي–العري
أخرى متثل حراًب ابردة  متث ل حراًب ابردة عربية، وكتل تكتونية

-ث ل حراًب ابردة روسيةأمريكية، وكتل تكتونية اثلثة مت-إيرانية
أمريكية. ويبدو واضًحا اآلن أن احلر  الباردة اإلقليمية/الدولية 
الت تنشط فيها أمريكا وإيران وروسيا وتركيا، تطغى على 
احلر  الباردة العربية؛ إذ إن األدوار الروسية واإليرانية والرتكية 
به تشك ل سقًفا لعملية احلر  والتسوية يف سورية والعراق وش

اجلزيرة العربية. مل تعد ديناميات الصراع يف إقليم الشرق 
األوسط، ويف قلبه العامل العري، تنتظم حول حموري  رئيسيني 

                                                           

فات ( انظر: "أمري الكوي ت يطالب ببذل جهود لتسوية اخلال27)
 . على الرابط:28/7/1125 العربية"، احلياة

 https://goo.gl/s2ZrRG  

https://goo.gl/s2ZrRG
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مرتاكبني يغذي أحدمها اآلخر فحسب، بل صار احملور 
أتثريًا أكرب يف الشرقي األوسع )إيران وروسيا وتركيا( ميارس 

تداعيات حضور موسكو اإلسرائيلي، نظرًا إىل –احملور العري
وطهران وأنقرة على ميزان القوى االسرتاتيجي يف الشرق 
األوسط. وبناء على سيناريو متفائل يستند إىل تراجع النفوذ 
األمريكي وعودة الدور املؤثر لروسيا يف األزمات اإلقليمية، 
طمرح تصور إلمكان قيام آلية لألم  والتعاون اإلقليمي تضم 

إيران وتركيا وروسيا متهيًدا لتأسيس نظام اجملموعة العربية و 
إقليمي جديد حيد  م  أتثري الشراكة األمريكية/اإلسرائيلية، 
وحيبط "صفقة القرن"، الت حياول دوانلد ترامب فرضها، سعًيا 
لتهميش قضية فلسطني، وفصلها ع  حميطها 

 .  (28)العري/اإلسالمي"
رائيلي، لقد شك ل ت األزمة اخلليجية فرصًة للطرف اإلس

لكي يعيد التأكيد أبن "إسرائيل ليس ت سبب مشكالت 
عداء  ابإلضافة إىلاملنطقة، وأن الدوحة تدعم حركة محاس". 

اإلمارات والسعودية للحركات اإلسالمية، هو أمر تشرتك فيه 
إسرائيل أيًضا، فضاًل ع  تصاعد العداء الدبلوماسي بني قطر 

 . (29)1127وإسرائيل منذ حر  غزة 

                                                           

( بتصرف ع : ميشال نوفل، "بعد تفكك النظام اإلقليمي العري: 28)
، 227، العدد الدراسات الفلسطينيةماذا تغري يف الشرق األوسط"، 

 .47، ص 1125ربيع 
 التفاصيل راجع املصادر اآلتية: ملزيد م  ( 29)
اجلزيرة عدانن أبو عامر، "املوقف اإلسرائيلي م  األزمة اخلليجية"،  -

   https://goo.gl/jw5fKn. على الرابط:4/8/1124ن ت 
"قطع العالقات مع دولة قطر بعيون الصحافة اإلسرائيلية"، إدراك -

 . على الرابط:5/8/1124ستشارات للدراسات واال
https://goo.gl/a1soxE  

وحدة حتليل السياسات، "ملاذا تقود إسرائيل محلة ممنهجة ضد  قطر؟"، -
. على 21/2/1125الدوحة: املركز العري لألحباث ودراسة السياسات 

   https://goo.gl/53RXYuالرابط:

ا  ودوافع خمتلفة متاًما ع  احلالة اإلسرائيلية، وألسب
اخلاص الذي تتمتع اإلقليمي أظهرت أزمة حصار قطر الثقل 

به تركيا. فرغم دبلوماسيتها اهلادئة يف بداية األزمة، ودعواهتا 
للحوار والتهدئة، فإهنا رمبا جنح ت يف التأثري على املوقف 

 4ربملان الرتكي األمريكي ومواقف دولية أخرى، بعد مصادقة ال
على اتفاقيتني تسمحان بنشر قوات عسكرية  1124يونيو 

يف قاعدة تركية يف قطر تطبيًقا التفاقية الدفاع املشرتك الت 
، ابإلضافة إىل تدريب قوات 1127وقعها البلدان عام 

 . (30)الدرك
وهبذا وج ه ت تركيا مسار هذه األزمة حنو خفض التوتر 

 العسكرية، هبدف دفع ثنائي والتصعيد، بدخوهلا بقوهتا
إىل ختفيض نربة  -املدعوم م  واشنط - الرايض/أبوظيب

 خطابه، ووقف التلويح  يارات عسكرية ضد قطر.
ورغم حرص أنقرة على الدعوة للحوار وعدم اختاذ 
مواقف حد ية م  السعودية واإلمارات يف البداية، فقد جاء 

ا يف يوينو حامسً  9خطا  الرئيس رجب طيب أردوغان 
مطالبته برفع احلصار ع  قطر، وليس ختفيفه كما دعا لذلك 
وزير اخلارجية األمريكي ريكس تيلرسون؛ إذ قال أردوغان إن 
تركيا ل  تتخل ى ع  قطر. وانشد السعودية، الشقيقة األكرب 
يف اخلليج، أن يقوم امللك سلمان جبمع األشقاء ونبذ 

الشريفني، وهذا حق  اخلالفات، فهذا املنتظر م  بالد احلرمني
املسلمني عليها. وحتدث الرئيس الرتكي ع  اتفاقية التعاون 
العسكري مع قطر، مذكرًا أبهنا مل تربم اليوم، وإمنا هي نتاج 
مسرية دام ت لسنتني. وغمز أردوغان  طابه اجلهاِت اخلليجية 

يوليو  25الت دعم ت احملاولة االنقالبية الفاشلة يف بالده 
1128 . 

                                                           

اجلزيرة ن ت  "ماذا يعين قرار إرسال قوات تركية إىل قطر؟"، ( 30)
  https://goo.gl/iQ8C7N . على الرابط:4/8/1124

https://goo.gl/jw5fKn
https://goo.gl/a1soxE
https://goo.gl/a1soxE
https://goo.gl/53RXYu
https://goo.gl/iQ8C7N
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حظ على املوقف الرتكي أنه أدار سياسته واملال
بدبلوماسية تصعيد متدرجة مجع ت بني الرسائل السياسية 
والعسكرية، مع أتكيد عدم ختلي أنقرة ع  الدوحة، فجاءت 
رسالة التوازن الت دعم ت املوقف القطري، مع إقناع الطرف 
اآلخر بضرورة ووحدانية احلل الدبلوماسي وطاولة احلوار، 

  الضغط للحصول على تنازالت، أو التهديد والتخلي ع
ابلتدخل املباشر يف قطر، أو التلويح ابالنقالابت 

 . (31)العسكرية
كما استقبل الرئيسم أردوغان، وزيَر خارجية البحري  
خالد ب  أمحد ب  حممد آل خليفة؛ إذ صرح وزير اخلارجية 
الرتكي تشاووش أوغلو أن أردوغان أكد احلاجة حلل مسألة 

الف اخلليجي مع قطر قبل هناية شهر رمضان ألهنا تتناىف اخل
مع ديننا ومعتقداتنا وعاداتنا. وقال أوغلو إن القاعدة 
العسكرية الرتكية يف قطر، هدفها املسامهة يف أم  منطقة 
اخلليج، وليس أم  دولة بعينها يف اخلليج. ورح ب آل خليفة 

القاعدة  بتعليقات أردوغان خالل لقائهما فيما يتعلق أبن
 . (32)العسكرية لصاحل املنطقة كلها، ال دولة بعينها يف اخلليج

أما قراءة إيران هلذه األزمة اخلليجية، فقد رك زت على 
دور الرئيس ترامب كمحر ِك ومسبِ ب هلا، وأنه أعطى الضوء 
األخضر للسعودية واإلمارات ملعاقبة قطر، ما يفرض على 

رات اسرتاتيجيًّا، بعد أن طهران ضرورة أن تستثمر هذه التطو 
أصبح ت "وحدة الصف اخلليجي" طي املاضي؛ فاخلالفات 

                                                           

راجع: سعيد احلاج، "تركيا وقطر رسائل سياسية وعسكرية"، رأي ( 31)
  https://goo.gl/bxbDNhلرابط:. على ا9/8/1124اليوم 

 رويرتز"أردوغان يدعو حلل اخلالف مع قطر قبل هناية رمضان"،  ( 32)
  https://goo.gl/RdwhtU . على الرابط:21/8/1124

اخلليجية عميقة وقدمية، وتعود ألسبا  سياسية واقتصادية 
 . (33)وبنيوية

لقد فتح ت إيران موانئها أمام السف  القطرية للتقليل 
م  أتثريات احلصار على الدوحة. بيد أن النجاح األبرز الذي 

يف هذه األزمة، رمبا هو إضعاف فرص السعودية حققته طهران 
يف تشكيل حلف إقليمي ضد إيران، حبيث تعود إيران إىل 
حدودها اجلغرافية وختسر نفوذها يف العراق واليم  وسورية 
ولبنان. وقد برز تراجع النفوذ السعودي يف تطورات حر  
اليم ، فضاًل ع  استقبال القيادة السعودية قيادات م  

لشعيب" العراقي، كان ت الرايض تعتربهم دائًما خمالب "احلشد ا
 . (34)إيران يف متزيق املنطقة

أضف إىل ذلك، أن حصار قطر، دفع األمري متيم آل 
اثين يف خطابه أمام مؤمتر ميونخ لألم  الدويل يف فرباير 

البدء ابتفاقية أمنية إقليمية، تشمل إىل الدعوة إىل " 1125
  املنطقة شيًئا م  املاضي". إيران، جتعل االضطراابت يف

ورغم أن مثة دعوات أكادميية لتعاون إسالمي أعمق، 
، (35)تعكسها مفاهيم "األم  احلضاري لألمة اإلسالمية"

، فإن أزمة حصار (36)إسالمي"-و"نظام أمين إقليمي عري
                                                           

زمة مع قطر؟ راجع: فاطمة الصمادي، "كيف قرأت إيران األ( 33)
"، يف: عز الدي  عبد املوىل الوحدة اخلليجية أصبح ت م  املاضي

 .92 -55ص  ،، مصدر سابقحصار قطرواحلواس تقية )حمرران( 
( "األزمة اخلليجية: مسارات مفتوحة"، يف: عز الدي  عبد املوىل 34)

 . 297، مصدر سابق، ص حصار قطرواحلواس تقية )حمرران( 
ود مصطفى، "التدخالت اخلارجية ومسرية أزمات انظر: اندية حمم( 35)

املنطقة: التجربة التارخيية وآفاق املستقبل"، يف: أسامة أمحد جماهد )حمرر 
، برانمج إيران والعر : املصاحل القومية وتدخالت اخلارجومراجع( 

-كلية االقتصاد والعلوم السياسية  -الدراسات احلضارية وحوار الثقافات
 .99، ص 1119جامعة القاهرة، 

الوجود العسكري األجنب يف اخللي : راجع: ايسني سويد، ( 36)
، بريوت: مركز دراسات الوحدة دعوة إىل أمن عر  إسالمي يف اخللي 

.؛ أمحد صدقي الدجاين، عمران ال 294 -258ص  ،1117العربية، 

https://goo.gl/bxbDNh
https://goo.gl/RdwhtU
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قطر قد أكدت أن إيران تبقى طرفًا مؤثرًا على توازانت اخلليج 
ان ت درجة االختالف العري حول واملشرق العري، مهما ك

 احنراف سياساهتا يف العراق وسورية.
ويف هذا السياق، دعا وزير خارجية إيران، حممد جواد 
ظريف، إىل "منوذج أمين جديد يف املنطقة، ال يصبو إىل 
استبعاد االختالف يف الرؤى، أو غض الطرف ع  املشكالت 

اعات التارخيية، بل هي أسلو  حيول دون تزايد النز 
 . (37)والتحالفات املرحلية العقيمة"

وأخريًا، فقد اختذت إثيوبيا موقًفا م  أزمة حصار قطر 
العربية، وأتييد –ةدم التورط يف اخلالفات العربييقوم على ع

املساعي الكويتية الحتواء األزمة، رمبا حرًصا على استمرار 
عالقاهتا الوثيقة بدول اخلليج، وتشجيع االستثمارات 

 جية. اخللي
حصار قطر مل يسهم يف شق  الصف ويبدو أن "

اخلليجي فحسب، وإمنا ألقى بظالله أيًضا على القرن 
األفريقي، السيما بعدما سع ت دول احلصار إىل استقطا  
دوله بشىت وسائل الرتغيب والرتهيب. ففي حني أيدت إريرتاي 
وجيبويت دول احلصار، فض ل ت الصومال والسودان، وكذلك 

احلياد. ولذلك رفض ت االستجابة ملطالب دول  إثيوبيا،
احلصار، خصوًصا يف القمة األفريقية الت استضافتها يف يوليو 

، وفضل ت احلياد على االحنياز إليها، رغم اإلغراءات 1124
والعالقات الوطيدة معها. بل قام رئيس وزرائها، هاله مريايم 

ار، ما أبول زايرة لقطر بعد احلص 1124ديسالني يف نوفمرب 

                                                                                       

طغيان: جتددان احلضاري وتعمري العامل، القاهرة: دار املستقبل العري، 
 .255-251ص  ،2997

العر  ( حممد جواد ظريف، "حنو منوذج أمين جديد يف املنطقة"، 37)
  . على الرابط:11/1/1125 اجلديد

https://goo.gl/ebDoqG  

يعين أنه ابت يف الطرف اآلخر م  وجهة نظر السعودية 
 . (38)واإلمارات"

"وإزاء هذه التباينات الت أحدثتها أزمة احلصار ابت ت 
منطقة القرن األفريقي أمام حتالفني مقرتحني، يضم أحدمها 
 دول احلصار، ابإلضافة إىل إريرتاي وجيبويت وأرض الصومال.

 التشكل، يضم قطر وإثيوبيا يف مقابل حتالف آخر آخذ يف
والسودان، ورمبا تركيا، ابعتبارها إحدى الدول الت لديها 
عالقات وطيدة بكل م  الدوحة م  انحية، والصومال، 
والسودان م  انحية اثنية. وقد اتضح ت بعض معامل هذا 
التحالف الناشئ رمبا يف زايرة رئيس وزراء إثيوبيا الدوحة 

   .(39)"تصادية ودفاعيةوتوقيعه على اتفاقيات اق
 

 :خامتة: )مآالت األزمة اخلليجية(
بعد مرور عام على أزمة حصار قطر، رمبا ينبغي قراءة 
تداعياهتا ومآالهتا، يف سياق سياسات إعادة تشكيل النظام 
 اإلقليمي يف الشرق األوسط، اجلارية على قدم وساق حالًيا.

قد انعكس ت  املفارقة يف هذه األزمة أن تداعياهتا السلبية
على رابعي حصار قطر، أكثر م  الدوحة نفسها، مبجرد 
زوال أتثري "الصدمة" يف الشهور الثالثة األوىل م  هذا 

 .احلصار
، ال مبالغة يف القول أبن مصري على الصعيد اخلليجي

جملس التعاون اخلليجي أصبح يرتاوح بني التجميد واإللغاء، يف 
ايض/أبوظيب، الت ترفض ظل توجهات اهليمنة لدى ثنائي الر 

بوضوح سياسات قطر، وتتحسب م  توجهات الكوي ت 
وعممان، سواء بسبب خطاهبا املتوازن إزاء إيران، أم بسبب 

 نزعة البلدي  لتمييز نفسيهما ع  السياسات السعودية.
                                                           

( نقاًل ع : بدر شافعي، "حصار قطر والتحالفات يف القرن 38)
 :على الرابط .19/22/1124 العر  اجلديداألفريقي"، 

https://goo.gl/dx6cM1  
 ( املصدر نفسه.39)

https://goo.gl/ebDoqG
https://goo.gl/dx6cM1
https://goo.gl/dx6cM1
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، أضاف ت أزمةم حصار قطر مشكلًة على الصعيد العر 
الت تزيد م  العربية، –أخرى إىل سلسلة الصراعات العربية

الضعف العري وتستجلب مزيًدا م  التدخالت اخلارجية، 
سواء اإلقليمية أم الدولية، بشكل يهد د مصاحل الشعو  
العربية على حنو خطري، ال سيما يف ضوء انسياق بعض النظم 
د العربية حنو جماراة املقاربة األمريكية ملكافحة اإلرها  يف عه

عربية بدعوى "مكافحة -يةترامب، بل وافتعال أزمات عرب
اإلرها "، ما يؤدي إىل إفساح اجملال بصورة أكرب لتحكم 
العوامل والتدخالت اخلارجية يف تقرير شؤون املنطقة ومصري 
شعوهبا، الت ابت ت مهيئًة أكثر النفجارات شعبية وجمتمعية، 
بسبب عجز األنظمة العربية ع  اجرتاح معادالت سياسية 

ف الشعو  وتعاقب النخب ودميقراطية جديدة تنص
والقيادات الت تصر  على قمع املطالبات ابلتغيري واحلرية حت ت 
دعوى "مكافحة اإلرها "، فيما هي املسؤولة ع  ختليق البيئة 

 .  (40)السياسية واجملتمعية احملتقنة، الدافعة لإلرها 
قطر قد ، فيمك  القول إن "على الصعيد اإلقليميأما 

يف التعامل مع دول احلصار، وشرع ت  قطع ت املرحلة األصعب
يف التكي ف مع األوضاع اجلديدة الت توحي بعدم وجود حل 
حقيقي قريب لألزمة، ما دفع الدوحة إىل تعزيز االعتماد على 

 -كما تطو ر التحالف القطري  .النفس حتسًبا للمستقبل

                                                           

 ملزيد م  التفاصيل راجع:( 40)
أمحد يوسف أمحد، "أتثري اإلرها  يف جامعة الدول العربية   -

،  299، العدد السياسة الدوليةوالتكتالت العربية: أفكار للنقاش"، 
 .85 -81، ص 1125 كانون الثاين/يناير

حممد فهاد الشاللده وأمحد حس  أبو جعفر، "إشكالية التوسع يف   -
، دراسات شرذ أوسطيةهتم اإلرها  يف املنطقة بدوافع سياسية"، 

 .72 -25، ص 1125، صيف 41العدد 
تداعيات توسيع احلر  على اإلرها  يف املنطقة "أجمد أمحد جربيل،   -

  . على الرابط:11/4/1124االستشارات العربية"، إدراك للدراسات و 
 https://goo.gl/54Ezcg  

الرتكي، مع استضافة قطر أول قاعدة عسكرية تركية يف العامل 
ما تعكس صفقات التسلح املوقعة مع الشركات العري، ك

الدفاعية الرتكية يف معرض الدوحة الدويل للدفاع البحري 
"، الرؤية املستقبلية هلذا التحالف، 1125"دميديكس 

واحلرص على أن تسهم أنقرة بشكل فع ال يف مكوانت 
، فإن الطرفني  االسرتاتيجية الدفاعية القطرية. أما اقتصادايًّ

حتويل الطفرة التجارية املؤقتة إلعطاء زخم مستدام  يهدفان إىل
سيما يف جماالت  للعالقات االقتصادية الثنائية مستقباًل ال

التجارة والغذاء واإلنشاءات والصناعات الدوائية والنقل 
 .  (41)والصناعات البالستيكية وغريها م  القطاعات"

ه، "أما ابلنسبة إليران، فإن جلَّ ما ستحاول الدوحة فعل
هو تعزيز االنفتاح االقتصادي ضم  اآلليات املتاحة. وألن 
طهران تعي ذلك أيًضا، فهي غري معرتضة على االستفادة م  
هذا االنفتاح خاصة أن احملور الذي تقوده السعودية يف هذه 
األزمة خدم مصاحل إيران اقتصادايًّ مع قطر، وسياسيًّا 

إليراين سيبقى ساخًنا وعسكرايًّ مع تركيا. وألن امللف النووي ا
يف عهد إدارة الرئيس األمريكي، دوانلد ترامب، فإن سياسة 
التحوط القطرية الت اعتمدت جزئًيا على الشق االقتصادي 
مع إيران ستتعزز، لك  دون االنتقال إىل شق سياسي أو 
عسكري، نظرًا للتعقيدات اإلقليمية والدولية القائمة، ابإلضافة 

طر على إيران يف هذا التوقي ت، مع عدم إىل خماطر انفتاح ق
جاهزية الطرفني النفتاح حقيقي مع  استمرار التضار  

 .   (42)اإلقليمي يف ملفات أخرى" 
وضع أزمة حصار قطر، يف إطار سياسة مهم أيًضا 

ترامب وأخطاء حساابت إدارته، األمر الذي، ميك  أن يؤدي 
ة، مع احتمال اإليراني-الرتكية-العالقة الروسية إىل انتعاش

انضمام قطر إىل هذه العالقة، وأن مواقف تركيا وإيران 

                                                           

 ( علي حسني ابكري، مصدر سابق. 41)
 ( املصدر نفسه.42)

https://goo.gl/54Ezcg
https://goo.gl/54Ezcg
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وتنسيقهما يف هذه األزمة الذي جتل ى يف زايرة وزير خارجية 
إيران ألنقرة، فضال ع  بروز املوقف األملاين ودعوته الصرحية 
لرفع احلصار ع  قطر، ميك  أن تؤدي إلضعاف موقف إدارة 

صوًصا موقفي السعودية ترامب وحلفائها يف اخلليج، خ
 . (43)واإلمارات

***** 
 

                                                           

انظر: حسني حجازي، "األزمة اخلليجية تعيد خلط التوازانت ( 43)
 ى الرابط:. عل21/8/1124)رام هللا(  األايماإلقليمية والدولية"، 

https://goo.gl/JLn5m8  
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