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 تدخالت القوى الدولية واإلقليمية المتصارعة ومستقبل الشعوب واألوطان العربية

 د. نادية مصطفى

 مقدمة:

،   يف لبنااان داناا 0264شااهد العااام   الع مااا ميكاان تسااميتج  املوجااة ال انيااة ماان ال ااورات العربيااة ، يف اجلزائاار والسااودان أوال 
والعاااراق ياني اااا. ويف املقابااال اساااتمرت احلااااالت الساااورية واليميناااة والليبياااة، عااارب نفاااس العاااام، تشاااهد التقلباااات يف أ اااا  التفااااعالت 

رغبة يف إيقاف نزيف دم وموارد وقدرات شعوب هذه الدول، علاى واوي يزياد  ووالتدخالت على صعيدها ومن حوهلا، دون قدرة أ
من التهديد الصريح والواضح ملصري هذه األوطان ومآالت تدمريها وتفجري شعوهبا من داخلها، ناهيك عن خماطر التقسيم. وذلك 

لعدالاة والبنااء إىل عوامال متهماة باملسا ولية ابعد أن حتولت ال ورات، وبفعل ال ورات املضادة، مان موجاات حاملاة ألهاداف احلرياة و 
عاان صااعود قااوى إرهابيااة ماادد الساالم واألماان العاااملي، وماادد الاادول العربيااة باالديااار. ويف هااذا املضاامار، تاادخالت القااوى الدوليااة 

 ة.قواإلقليمية، إىل جانب القوى الداخلية، تأيرياما على مآل اجلولتني...وهذا هو الطرح املركزي هلذه الور 

نرتقااب ونراقااب مااا ىاادث علااى صااعيد اجلااولتني ماان ال ااورات يف  -0202وواان علااى أعتاااب مطلااع عااام جديااد -فمازلنااا 
سياقاما اإلقليمية والعاملية، وليست الداخلية فقط. فإذا كانت الشاعوب املقهاورة لعقاود حتات وطاأة العساكرة والفسااد واالساتبداد، 

وجج نظم متكلسة متهاوية مل تكفَّ عن الصراخ حبديث املؤمرات على الدول العربية، فإن  هي اليت فجَّرت املوجتني من ال ورات يف
ا عااان الساااياقني اإلقليماااي والعااااملي وماااا أفااارزاه مااان قاااوى ال اااورة املضاااادة  -وحاااآل اآلن-ماااآالت ياااورات اجلولاااة األوىل  مل تنفصااال أباااد 

يدي القوى السياسية املتصارعة على صعيد سوريا، واليمن، وليبيا، يدار أاخلارجية املتحالفة مع نظائرها الداخلية. فاالقتتال احمللي ب
سواء على ووي ظاهر ومكشوف ومعلن، مناذ البداياة كماا يف ساوريا والايمن، أو ساواء علاى واو أخاذ  -إقليمي ا وعاملي ا–من اخلارج 

 بصفة خاصة. 0264/ 0261ينكشف بقوة يف ليبيا طيلة العامني 

ومناذ بدايتاج وحاآل -االقتتاال الاداخلي ونتائجاج، علاى الشاعوب واألوطاان، مرهاون بدرجاة أساساية  اومن   فإن مصاري هاذ
املصاارية( واإلقليميااة )الرتكيااة، واإليرانيااة( والعامليااة )األمريكيااة والروسااية -بشاابكة ماان املشااروعات املتقاطعااة العربيااة )اخلليجيااة -اآلن

 ل واملتقاطع مع مجيع هذه املشروعات بدرجة أو بأخرى، وبأشكال متعددة.خبصفة خاصة( ناهيك عن املشروع اإلسرائيلي املتدا

وبناء عليج، البد وأن ي ور التساؤل التايل: ما مصري ما أمسيناه اجلولة ال انية من ال ورات يف ظل تداخالت السياقات العربية 
اف والنتااائ  علااى هااذه اجلولااة مقارنااة باجلولااة دواإلقليميااة والعامليااةل وهاال أتلااف تااأيري تلااك السااياقات ماان حيااث األدوات واألهاا

األوىلل  وهل يرجع ذلك الختالف احلاالت من داخلهاا أم الخاتالف الساياقات مان حوهلاا بعاد تساع سانوات مان انادالع اجلولاة 
 األوىل والتدخالت فيها لوأد أهدافهال

                                                           

  ياسية جبامعة القاهرة، ومدير مركز احلضارة للدراسات والبحوث.أستاذ العالقات الدولية املتفرغ بكلية االقتصاد والعلوم الس 
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داخلي اا وإقليمي ااا وعاملي ااا، قاد بيَّناات عاارب تسااع  ،بعباارة أخاارى، إذا كاناات خاربة إدارة احلاااالت الاا الث )ساوريا، ليبيااا، الاايمن(
سنوات كيف أن أهداف الشعوب ليست حمل اعتباري مقارنة بأولوية توازنات القوى واملصاحل بني مديري اللعبة؛ ساواء علاى مسارح 

وبعضها وصل إىل حلول  ،العمليات أو من وراء الكواليس، فالبد أن ي ور الرتقب واملراقبة للحاالت األربع اجلاري تشكيل مسارها
سياسية فوقية استكملت إجراءاتي شكلية؛ من قبيل: االنتخابات الرئاسية اجلزائرية )حتت رعاية اجليش( رغم استمرار حراك شعيب 
سلمي رافض هلا، أو تكوين جملس حكم انتقايل مدين عسكري كما يف السودان. وبعض احلاالت تشهد استمرار مظاهرات عنيفة 

و سلمية يف لبناان مل ت مار، حاآل اآلن، حلاوال  سياساية، وإن فاحات حاول احلاراكني وبقاوة روائاح الطائفياة واملذهبياة مان أيف العراق 
 ناحية، وأحاديث ومؤشرات املؤمرات اخلارجية، من ناحية أخرى.

ى ودالالت خاربة تساع ز إن هذا الرتقب واملراقبة للحاالت األربع يف اجلولة ال انية مان ال اورات، الباد أن ياتم علاى ضاوء م ا
( تاأيري شابكة مشاروعات عربياة وإقليمياة وعاملياة متصاارعة علاى مصاري ال اورات وعلاى 6سنوات ضمن  وذج تفاعلي مكوني مان: )

( تأيريها علاى تادمري وتفجاري الشاعوب و رياب وتقسايم األوطاان العربياة، وصاوال  0اندالع ال ورات املضادة واالنقالبات؛ ومن   )
( تاااأيريات 6( وتأيرياماااا احملتملاااة علاااى اجلولاااة ال انياااة مااان ال اااورات، يف مقابااال )3، هلاااذه الشااابكة )0264الراهناااة، عااارب  إىل احلالاااة

 احلراكات الشعبية الداخلية وقدرما على االستمرار واملقاومة وجتاوز آفات فشل اجلولة األوىل من ال ورات.

هاتااااج االساااارتاتيجية والسياسااااات واألدوات الاااايت انتهجتهااااا أو جلاااايس املااااراد هنااااا، التوقااااف التفصاااايلي عنااااد كاااال مشااااروع وتو 
بياان  -هناا–استخدمتها، وانعكاسااما علاى أ اا  تدخالتاج يف احلااالت السابع، وتنافسااتج ماع املشاروعات األخارى، ولكان ال اياة 

وطنيااة لكال طاارف يف مواجهااة ل اط تقاااطع وتصاارع هااذه املشااروعات يف حاد ذاتااج، باعتبااار أن إدارة هاذا الصااراع حتقيق اا للمصاااحل ا
اااا، حاااآل ولااو أدى األمااار إىل اساااتمرار االقتتااال واحلاااروب علاااى حسااااب  اآلخاار، وملصااااحلج يف املنطقاااة، هااي الااايت حتتااال األولويااة دائم 

 شعوب املنطقة، بل رمبا يكون هذا هو اهلدف األساسي لبعض هذه املشروعات: التقسيم والتفجري للشعوب.

ماان هااذه الورقااة هااو بيااان كيااف تصااطف هااذه القااوى يف حتالفااات وحتالفااات مضااادة وفاا   فبعبااارة أخاارى: إن املسااتهد 
املصاحل واحلسابات املتقاطعة حول كل حالة وعرب العالقة بني األزمات؛ ومن    جنتهد من أجل اختيار معيار تقيايم كال  اط مان 

 التدخل، وما إذا كان ضد ال ورات ومع تفجري الشعوب أم العكس!

 .(6)هذا الصدد بعرض بعض الدالالت ابتداء من الذاكرة التارأية وصوال  إىل اخلربة املعاصرة   الوضع الراهن وأكتفي يف 

(6) 

                                                           

 ( انظر حول هذه النماذج التارأية واملعاصرة ودالالما: 6)
أعقاب سقو  اخلالفة )يف(: د. نادية حممود مصطفى )مشرف عاام(، مشاروع   النظام الدويل يفد. ودودة بدران، وضع الدول اإلسالمية يف -

 (.6441إلسالمي، اإلسالم، اجلزء ال اين عشر، )القاهرة: املعهد العاملي للفكر االعالقات الدولية يف 
مصااطفى )مشاارف عااام(، مشااروع  (: د. ناديااة حممااودد. ناديااة مصااطفى، العصاار الع ماااين ماان القااوة واهليمنااة إىل بدايااة املسااألة الشاارقية، )يف -

 (.6441عهد العاملي للفكر اإلسالمي، العالقات الدولية يف اإلسالم، اجلزء احلادي عشر، )القاهرة: امل
ادياة مصاطفى حلضارية على األمة وأ ا  املقاومة: باني الاذاكرة التارأياة واجلدياد مناذ ال اورات العربياة، )يف( د.ند.نادية مصطفى، اهلجمات ا -

ز احلضاااارة للدراساااات السياساااية، عاااام(،  سلسااالة أماااآل يف العاااامل )املشاااروع احلضااااري اإلساااالمي: األزماااة واملخااارج(، )القااااهرة: مركااا)إشاااراف 
 .17-30ص ص   (0267
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 :عن خبرة تاريخنا الحديث  

 ماذا يقول لنا التاريخ عن مصير المنطقة العربية في ظل تصارع المشروعات الدولية واإلقليمية المتنافسة:

لى عهايووة القوورن ال ووامن عشوور منطلقصووا  سووتخالص بعووا الوود  ت التووي امتوودت عبوور الووو اتخوو عاى علووى سووبيل الم وو
القورعين التاسووش عشوور والعشوورين الووول العالقووة بووين الووداخلي الخواص بنووا وبنوطاعنووا والخووارتي موون الولنووا وصووراعات التحوورر 

 والهيمنةى ماذا يمكن القول؟ يمكن استدعاء بعا النماذج واألم لة على النحو التالي:

( واناادحارها يف النهايااة اختبااار ا لتوازنااات 6126-6741، كاناات احلملااة الفرنسااية علااى مصاار والشااام )فووي محطووة  ولووىف
الربيطانيااة الفرنسااية )وكااذلك الروسااية القيصاارية(، لاايس علااى الساااحة العربيااة فقااط ولكاان علااى الساااحة األوروبيااة –القااوى الع مانيااة 

املصارية فقااط، ولكان التادخالت الربيطانياة أيض اا ساواء املباشارة أو يف مواجهاة توسااعات  أيض اا، فلام ينادحر ناابليون بفضال املقاوماة
 نابليون يف أوروبا ذاما. فألتقت مقاومة الداخلى مع مصاحل البعض باخلارج يف صناعة األحداث.

ية من ناحية، والتوازنات نوامتداد ا لذلك، كان مشروع حممد علي يف مصر والشام، اختبار ا لنمط عالقاتج مع الدولة الع ما 
الربيطانية الفرنسية )وأيض ا الروسية( من ناحية أخرى، فبعد أن خدم حممد علي سياسة الدولة الع مانية يف إسقا  الدولة -الع مانية

(، بدأ يف منافساة الدولاة الع مانياة بالتوساع علاى حسااهبا 6107-6106( وقمع يورة اليونان )6102-6162السعودية األوىل )
ااا لتوازنااات ع مانيااة بريطانيااة فرنسااية علااى حساااب مشااروع  6162(. ومل تكاان معاهاادة لناادن 6134-6130 الشااام )يف إال نتاج 

 حممد علي، فألتقت صراعات الداخل مع مطامع اخلارج وخمططاتج يف إضعاف الداخل وإسقا  التجربة الفتية.

عارب العقااد األول والعقاد ال ااين مان القارن العشارين، علااى  ة، كانات عمليااة تكاوين الدولاة الساعودية ال انياوفوي محطوة ناعيوة
حساب السيادة الع مانية ويف ظل التنافس بني آل سعود وآل الرشيد وآل الشريف حسني، موازية لتفاقم مشاكل الدولة الع مانياة 

 وليدة.ليف البلقان )احلروب البلقانية( ومبباركة ومساندة بريطانية صرىة ومشروطة للدولة السعودية ا

وظلاات الساااحة العربيااة، خااالل احلاارب العامليااة األوىل وحااآل معاهاادات التسااوية لنتااائ  احلاارب، ساااحة شااديدة الداللااة عاان 
، وعلى مآل السيادة الع مانية على املنطقاة ياني اا،  مدى تأيري التدخالت والتوازنات اخلارجية على مسار املعارك وعلى نتائجها أوال 

ية الرتكية والصور الرتكية والعربية املتبادلة لدى الطرفني منذ سقو  اخلالفة طيلة القرن العشرين. فاإىل جاناب ب  على العالقات العر 
إساافني األيديولوجيااة، سااواء الطورانيااة )تركيااا الفتاااة( أو القوميااة العربيااة، الااذي أدااى الوجااود الع ماااين يف املنطقااة بصااورة قا ااة ظلاات 

-دورهاا. فلقاد كاان هنااك التناافس الفرنساي -وخاصاة الفرنساية والربيطانياة-التادخالت اخلارجياة  تآيارها املمتادة حاآل اآلن، لعبا
الربيطاااين )وماان ورائااج املشاااروع الصااهيوين الوليااد( علاااى اقتسااام واحااتالل الشاااام. وماان   تالشاات ومااااوت أوهااام الشااريف حساااني 

لالنتادابني الفرنساي والربيطااين، وبادأ تنفياذ وعاد بلفاور  -ابعد تقسايمه-وأوالده عن دولة عربية مستقلة، وخضعت الشام الكربى 
-يف فلسااطني كمااا باادأت جااذور املذهبيااة والطائفيااة والقوميااة والعلمانيااة تنمااو يف أرجاااء املنطقااة العربيااة وجوارهااا احلضاااري الرتكااي

اخلااارج لتصاابل كالعااادة يف صاااحل  فتااوازت حتااوالت الااداخلي والبيااع )بااني العاارب واملساالمني( مااع حتااوالت تااوازن القااوى يف .اإليااراين
 اخلارج وضد مصاحل الداخلي والبيع.

، وخاالل فاارتة مااا بااني احلاربني العااامليتني، وبعااد أن تاتوَّجااتل تساوياتت احلاارب العامليااة األوىل بتصاافية الدولااة وفووي محطووة نال ووة
، مل تكتاافل حركااات املقاومااة ضااد االسااتعمار مالع مانيااة واكتمااال احااتالل األمااة العربيااة اإلسااالمية وتقساايمها باالنتااداب علااى الشااا
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يف نفاس الوقات   .التقليدي يف مصر ومشال أفريقيا، وضد االستعمار يف شكل االنتاداب، وضاد تنفياذ املشاروع الصاهيوين يف الشاام
 كانت تنمو التجربتان العلمانيتان احلدي تان الرتكية واإليرانية يف ظل حتالف مع املشروع ال ر .

ت السياسااية والتفاااعالت االجتماعيااة الداخليااة يف األوطااان العربيااة املقاو،مااة لالسااتعمار، مل تااتمكن حركااات اورغاام الت يااري 
االسااتقالل املساالحة أو الساالمية ماان حتقياا  أهاادافها كاملااة إال بعااد دايااة احلاارب العامليااة ال انيااة، وبالتاادري  خااالل العقااد التااايل هلااا. 

بعد أفول جنم االمرباطوريتني الفرنسية والربيطانية وبعد صعود جنم القاوى العظماى اجلديادة،  فلقد خلقت التوازنات الدولية اجلديدة
والتحول من صراع القوى التقليدي بني أقطاب العامل الرأمسايل ال ر  إىل صراع أيديولوجي عااملي يف ظال ينائياة قطبياة مساتحكمة 

لية اجلديدة يف البداية بي ة بدت داعمة حلركات املقاومة واالستقالل مان و أوال   مرنة وإىل أن  ت تصفيتها. م لت هذه احلالة الد
ا للتدخالت الخارتية -من عاالية  خرى-ى ولكنها خلقت االستعمار التقليدي من ناحية ؛ ومن   لالنقساامات  ساسصا تديدص

يت تكشاف عنهاا تلاك النمااذج التارأياة وإىل لااإلقليمية وعلى صعيد الوطن الواحد )وهذه هي املعادلاة والداللاة واخلالصاة احملورياة ا
 -علااى امتااداد العااامل اإلسااالمي-اليااوم(، علااى وااو مل يكاان ىماال فرص ااا أكاارب للحريااة والتنميااة والوحاادة، باال طمااس وضاارب عتنااوة 

سووتراتي ية  غطواء صووراع المصوال  ااهلوياات املتعاددةا القوميااةا الطائفياة املذهبياة العرقيااة؛ حياث أضاحى الصااراع األياديولوجي هااو 
: اهليمنة والنفوذ واملكانة والسيطرة بكل أدوات القاوة حفاظ اا علاى مصااحل األطاراف األقاوى وتادعيم ا هلاا التقليدية على مّر الزمان

 .حآل ولو على حساب أمن واستقرار العامل ومستقبل الشعوب

(، 0226– 6446القرن احلادي والعشرين ) ة، ووصوال  إىل املفصل التارأي لنهاية القرن العشرين وبدايوفي محطة رابعة
تأسست بي ة عاملية جديدة من حيث هيكل القوة العاملية وحالة التفاعالت الدولية والعوامال احملركاة هلاا وأجنادة القضاايا، وكاان يف 

األمريكية العظمى  ةأمام القو  -بعد الشيوعية-قلبها العامل العر  واإلسالمي، خاصة  مع صعود  استدعاء اإلسالم   كعدو جديد 
،   يف جولتهاا ال انياة مناذ 0226الساائدة حين اذ. وماع تاداعي اسارتاتيجيات احلارب العاملياة علاى اإلرهااب يف جولتهاا األوىل مناذ 

علااى التااوايل )ووااا جولتااان متقاطعتااان ولكاان متمايزتااان يف الفواعاال والساااحات واألهااداف(، جتاادد صااعود العواماال الدينيااة  0266
واحلضاااارية يف تشاااكيل التفااااعالت العاملياااة ورسااام أجنااادة القضاااايا، ولكااان يف ظااال تفاعااال محااايم ماااع األبعااااد االسااارتاتيجية  وال قافياااة

 .األخرى )املادية( للصراع العاملي والصراعات بني املشروعات اإلقليمية املتنافسة خاصة يف منطقتنا العربية واإلسالمية

س الوقت الذي كاان هيكال القاوة العاملياة يشاهد ت اريات مهماة مل يتحاول معهاا فودارت هاتان اجلولتان املشار إليهما يف ن
بعد من هيكل شبج أحادي )بقيادة أمريكية( إىل هيكل تعددي حقيقي، ومن   كان ال بد ملرحلة االنتقال هاذه يف طبيعاة النظاام 

 من العامل اإلسالمي بصفة خاصة، على  ( أن تنعكس بقوة على كافة أرجاء العامل، وعلى القلب العر 0266– 6446العاملي )
ساحة مان سااحات اختباار تلاك التحاوالت اإلقليمياة والعاملياة، بال وقاد تكاون هاي السااحة  -كعادما–وو   ل معج هذه الدائرة 

اية العقد داليت تساعد على حسم مآل هذه التحوالت من األحادية األمريكية منذ داية احلرب الباردة إىل تعددية قوى دولية مع ب
ال الث من األلفية ال ال ة. وهذه هي داللة املرحلاة األخارية الايت امتادت عارب القارنني التاساع عشار والعشارين وإىل الياوم: وان معمال 

 جتارب واختبار التحوالت الدولية واإلقليمية األول، يف ظل تفاعالت داخلنا مع ذاتج   مع حميطج.

ة والمعاصرة عبور قورعين تبورال نالنوة  عمواي تاريخيوة ممتودة فوي ظول ضوعف القووة يإن ه ه األم لة من ال اكرة التاريخ
 ، وهي كالتايل: القائدة للعالم اإلسالمي نم غيابها
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، تصااابح التوازناااات العاملياااة والتااادخالت اخلارجياااة العامااال األك ااار تاااأيري ا يف حسااام نتاااائ  الصاااراعات واملنافساااات مااان ناحياااة
اد اجتاااه املشااروعات اإلقليميااة املتنافسااة للتحااالف بعضااها ضااد الاابعض اآلخاار مااع قااوى خارجيااة د، تااز وماان ناحيااة أخاارىاإلقليميااة، 

، التااادخالت مااان ناحياااة يال اااةطامعاااة يف النفاااوذ والتسااالط وتنتظااار مرتبصاااة الفااارص الكامناااة يف ضاااعف القاااوى اإلقليمياااة وصاااراعها، 
ه املشااروعات اإلقليميااة أو مصاالحة وحاادة وأماان أوطااان ذاخلارجيااة واالسااتقواء اإلقليمااي باخلااارج ال يصاابأ يف مصاالحة أي  ماان هاا

املنطقة ذات التاريخ احلضاري الواحد، بل وتكون على حساب الشعوب اليت تدفع التكلفة بأشكال عدة؛ من مواردها، ومن حياة 
ية باني األقاوام املتنافساة أأبنائها، ومن اقتصادياما، ومن هويتها. كما تكون تلك التدخلالت دائم ا على حساب حلتمة العالقة التار 

فونن تركيوا وإيوران يمو النى تاريخيصواى تووارصا واملتداولة )وليسات األعاداء( يف الادائرة احلضاارية اإلساالمية )العارب، الارتك، الفار (؛ 
الضووواريصا للعوووربى ولقووود توووداولت هووو ه األقوووواأل  دوارصا قياديوووة ل،موووة ولوووو فوووي ظووول التنووواف ى وفوووي مواتهوووة  عوووداء مشوووتركين 

 دفون ه ه األقواأل ال النة على الد سواء.هيست

اإليراعووي المعاصوور؟ ولمصوولحة موون تصوول محصوولتا ال اريووة: هوول  -التركووي –فمووا الوو   لل إليووا التنوواف  العربووي 
إسوورائيل والبووربى  أل روسوويا والصووينى  أل اإلرهوواب...؟ و يوون مصووال  هوو ه األقووواأل التووي تنتمووي إلووى عفوو  الوودائرة الحضووارية 

موش القووى الخارتيوة علوى  -من اليوث المووا ة  و عودأل المووا ة-تو  مشروعات ه ه األقواأل ال النة ساإلسالمية؟ وهل ت
الساب مصال  األمة؟ و يها األك ر خدمة لمصال  األمة ولي  مصال  قومية فقط؟ و يها األك ر خدموة لمصوال  ع عوداءع 

الشوعوب  أل مصوال  الونوم والنخول والحكواأل فقوط؟  األمة؟ وما هو معيار تلك التقييمات ال اريوة بيننوا اليووأل: هول مصوال 
وتلك  سئلة استدعتها األم لة والنماذج التاريخية لتفاعالت دواخلنا الوطنية مش دوائرعا اإلقليمية اتصا ص بتدخالت الخارج 

 في شئوعنا وفيما بينناى تحتاج للطرح والتدبر.

 :الا ت عالمية معاصرة ذات د لة 

م لاة مان الاذاكرة التارأياة ميكان اساتدعاء تاس حااالت باارزة معاصارة مان أرجااء العاامل، ويف وعلى ضاوء دالالت هاذه األ
(، تشاارح لنااا وتبااني كيااف أن الصااراعات احملليااة 6446مراحاال متعاقبااة ماان تطااور النظااام الاادويل املعاصاار )منااذ دايااة احلاارب الباااردة 

ت بااني القااوى املتصااارعة، وعلااى النحااو الااذي تتوافاا  عليااج مصاااحل ااملساالحة املفتوحااة ال تضااع أوزارهااا إال إذا مسحاات بااذلك التوازناا
اا بدرجاة أساساية ساواء يف  القوى الكربى اخلارجية املتدخلة يف هذه الصراعات بذاما أو بالوكالة، ولكن يظل العامل الاداخلي مهم 

 اندالع الصراعات وإداراما أو يف حسم حتقي  التواف  من عدمج ونتائجج.

: -الصاااينية -رب الكورياااة يف اخلمساااينات   احلاااربني يف فيتناااام يف الساااتينات وتاااداعي املشاااروعات األمريكياااةحلاااخاااربة ا أوال 
 السوفيتيج عليها يف ظل انقسام داخلي كوري وآخر فيتنامي بني شيوعي ورأمسايل.

العربيااة املتصااارعة  ت( وتااداعي املشااروعا6442-6475ياني ااا: عااربة احلاارب األهليااة يف لبنااان يف الساابعينات وال مانينااات )
 سوريا(. -إيران -أمريكا -يورية...( ويف ظل انقسام لبناين طائفي تنفخ يف سعريه قوى خارجية )إسرائيل -)حمافظة، بع ية

-(، وتاداعي املشاروعات األمريكياة6440 -6474: حالة احلرب يف أف انستان منذ ال زو السوفييت وحاآل انادحاره )يال  ا
(   تصاافية احلاارب الباااردة والقطبيااة 6415-6474حلااة حرجااة ماان التااوازن العاااملي عترفاات بأزمااة االنفااراج )ر السااوفيتية عليهااا يف م

(. ولقد شهدت هذه احلالة شبكة معقدة من تفاعل القوى األف انية )على أسا  مذهيب وعرقي وقبلي( 6446-6415ال نائية )



 0202( يناير 61العدد )                                                                                                   قضايا ونظرات

 مركز احلضارة للدراسات والبحوث                                                                                                     1

 

وى الكربى املتنافسة على املنطقة، ويف ظل تداعيات إقليمية وعاملية قواإلقليمية )السعودية ومصر وإيران( حتت رعاية مشروعات ال
 ما بعد ال ورة اإليرانية.

(   احلااارب علاااى العاااراق خاااالل وبعاااد االحاااتالل العراقاااي 6414-6416اإليرانياااة )-دالالت حالاااة احلااارب العراقياااة رابع اااا:
احتالهلا. ولقد تداعت املشروعات املتنافسة  (  0223-6446(   حصار العراق )6446فرباير  -6442للكويت )أغسطس 

على هاتني احلربني، فبقدر ما تآكلت قادرات القاوى العربياة واإليرانياة مناذ انادالع ال اورة اإلساالمية يف إياران وامتادادات مشاروعها 
)القاومي: عارب وفار ،  إىل جوارها احلضاري، بقدر ما وظفت القوى اخلارجية هذا الصدع اجلدياد يف الادائرة احلضاارية اإلساالمية

   االيديولوجي: يوري وحمافظ،   املذهيب: ستع وشيعي(.

اااااا: األمريكياااااة  -( وتاااااداعي املشاااااروعات الروساااااية6444-6441،   6445-6440حالاااااة احلااااارب يف البلقاااااان ) خامس 
نظام الادويل بعاد داياة احلارب البااردة ويعااد لاألوروبية على منطقة البلقان املعروفة تارأي ا بربميل البارود، ويف مرحلة انتقالية مير هبا ا

 خالهلا تشكيل توازناتج.

إن هذه احلاالت اخلماس املقارناة،   ال صاراعات معاصارة ذات جاذور تارأياة اتادة، والايت اساتمرت لسانوات تعرضات هلاا 
سنية والكوسوفيج والكرواتية والسلوفاكية والصربية( و الشعوب الكورية والفيتامينة، واللبنانية والعراقية واإليرانية واألف انية والبلقانية )الب

(، أو بإعااادة التوحيااد اجلااربي )فيتنااام(، أو طااال اإلقلاايم  لاادمار مااادي ومعنااوي طااال أحيان ااا احلاادودا باالنقسااام )كوريااا  وفيتنااام ماا ال 
والتشااويج الااذاكرات، احلضااارية  نفسااج بالتقساايم الفعلااي بااني مناااط  نفااوذ لطوائااف أو حلركااات )أف انسااتان(؛ كمااا طااال ذلااك الاادمار

 واالنتماءات الدينية أو املذهبية للشعوب، ناهيك عن خسائر البشر.

ولكن اجلدير باملالحظاة هاو توقيات توقاف هاذه احلاروب: مان الاذي حسام احلارب ورسام اخلريطاة علاى األرض إىل جاناب 
و قومي ااال إدااا حالااة توازنااات القااوى واملصاااحل بااني القااوى أاملتقااتلني ماان أصااحاب األرض والااوطن، واملختلفااني أيااديولوجي ا أومااذهبي ا 

اخلارجية املتدخلة يف هذه الصراعات، على النحو الذي أير على توازناات القاوى العساكرية باني األطاراف املتحارباة، ومان   فارض 
 وقف احلرب.

ات ومان   م لات أداة  للخاارج  عخالصة القول، إن مجيع هذه احلاالت م َّلت، من  داخلها  ابتداء، تربة خصابة للصارا
مت توظيفها يف إدارة صراع املصاحل بني الكبار. فلقد حتاول ياراء التعادد والتناوع، وهاو سانة مان سانن اا تعااىل هلاا قواعادها وأحكاام 

ا العربيااة واإلسااالمية نااإداراماا لكااي ت ماار املناافع، إىل آفااة سااامة مادمرة يساات لها األعااداء؛ للااتمكن داخلي اا وإقليمي ااا وعاملي ااا مان أوطان
 )ول ريها من األقاليم واألقوام املستضعفة(.
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(0) 

علووى ضوووء خبوورة النموواذج التاريخيووة المشووار إليهووا ود  ت الحووا ت الخموو  المعاصوورةى كنم لووة شووارالة ألطروالووة 
طقتناى خوالل العقود ال واعي نالورقة ماذا عقر  في د  ت تننير البيئة اإلقليمية والعالميةى على تحو ت وصراعات  وطاعنا وم

(    منوو  اعوود ع ال ووورات العربيووة وتووداعي ال ووورات المضووادة عليهووا؟ ومووا الموو ل فووي 0202-0202موون األلفيووة ال ال ووة  
 اللحوة الراهنة لتننير ه ه البيئة؟

لة واحلرية والتنمية، ايف تصوري، لقد شهد هذا العقد حرب ا إقليمية وعاملية ضروس ا على تطلعات الشعوب العربية وو العد 
وحرب ااا ضااد يااورامم واعرتاضااهم علااى العسااكرة واالسااتبداد والفساااد والتبعيااة. وماان   فلقااد شااهد هااذا العقااد تكاارار ا أل ااا  تارأيااة 
 سابقت اإلشاارة إليهاا، ولكان علاى واو أك ار خطاورة و اايز ا. حقيقاة : إن اساتمرار احلاروب واالقتتاال الاداخلي وبأيادي أبنااء الااوطن
اا برعاياة املشاروعات اإلقليمياة والعاملياة املتصاارعة علاى القلاب احلضااري العار  اإلساالمي، ولكان علاى واو ياربز  الواحد مازال قائم 
جوانب جديدة مقارناة مباا ساب ؛ جواناب تباني يف جمموعهاا الت اري يف طبيعاة اخلطار والتهدياد ولايس يف حجماج فقاط، وعلاى النحاو 

متداد الصراعات عرب عقد دون حسم من الداخل أو اخلارج، فالوضع أقرب ما يكاون إىل حارب االذي يساعد على شرح أسباب 
عاملية على أراضينا؛ خنوضها وتصانعها أيادينا وباإدارة خارجياة ظااهرة أو مان وراء الكاواليس، فماا مؤشارات ذلاك اجلدياد إذ ا خاالل 

 .(0)هذا العقدل

ة النظااام العاار  يف مقاباال صااعود نظااام شاارق أوسااطي، فلقااد م َّاال ييتساام هااذا العقااد بساايادة حالااة ماان ضااباب :موون عااليووة
 االنفجااار املتاازامن لل ااورات الشااعبية الساالمية   ال ااورات املضااادة املسااللحة عااامال  هيكلي ااا حمفااز ا ملزيااد ماان االخااتالل يف تااوازن النظااام

رعية من ناحية، ونتيجة تبلور اجتاهات التحالفات فنتيجة دعم االنفصال والتمايز بني نظمج ال -أوال  –العر . جاء هذا االختالل 
والتحالفااات املضااادة  ماان ناحيااة أخاارى. تتحاارك تلااك التحالفااات بتكتيكااات وبساارعة وعلااى وااو يصااعب معااج حتديااد حماااور يابتااة 

اإلقليماااي  نتيجااة كشااف املشااروعات اخلارجيااة ماان اجلااوار -ياني ااا–)إقليميااة عربيااة( حااول كاال أزمااة ماان األزمااات وازداد االخااتالل 
احلضااااري )تركياااا وإياااران( عااان نفساااها بوضاااوح وصاااراحة يف شاااكل أ اااا  متعاااددة مااان التااادخالت السياساااية والعساااكرية يف منااااط  
االقتتال املفتوحة اجملاورة )اليمن، العراق، سوريا(، ويال  اا، وأخاري ا نتيجاةا تصااعد وتقادم املشاروع الصاهيوين مان أجال تصافية القضاية 

التحالف االسرتاتيجي بني ميني نتيناهو وميني إدارة ترامب، ومع هرولة نظم عربية للتحالف مع إسرائيل ضد  لالفلسطينية من خال
 إيران أو ما يسملونج  اإلرهاب اإلسالمي .

( االنتقاال مان 6اتسمت تدخالت القوى العاملياة وخاصاة ال ربياة مبجموعاة مان السامات مان أوهاا: ) ومن عاالية  خرى:
واملتحفظة لل ورات إىل املراقبة عن بتعد لبداياة ال اورات املضاادة   الرضااء واملسااندة الظااهرة أو اخلفياة هلاذه ال اورات  ةاملساندة احلذر 
( و تلااف املواقااف ال ربيااة مان حالااة ألخاارى باااختالف حساابات املصاااحل، ومجيعهااا حسااابات تطيال ماان أمااد احلااروب 0املضاادة. )

يت تقود احلروب ضد شعوهبا ال تساتمر يف إجهااض ال اورات إال باملنشاطات الايت تقادمها هلاا ل( إن النظم املتهاوية ا3دون حسم. )
القوى اخلارجية، سواء سياس ا أو عسكري ا، ليس خوف ا على هذه النظم املتهاوية، ولكن حآل يتم ترتيب األوضاع اجلديادة، ماا بعاد 

                                                           

-71 ، ص ص العربياة، مرجاع سااب ة مصطفى، اهلجمات احلضارية على األمة وأ ا  املقاومة: بني الذاكرة التارأية واجلدياد مناذ ال اورات( د. نادي 0)
12. 



 0202( يناير 61العدد )                                                                                                   قضايا ونظرات

 مركز احلضارة للدراسات والبحوث                                                                                                     62

 

ل ة الادائرة علاى السااحة العربياة؛ تلاك املنطقاة الايت مازالات، مناذ داياة اال ورات املضادة، وحآل يتم حسم ترتيبات احلرب العاملية الت
 ، تستعصي على إعادة التشكيل السريع كما حدث م ال  يف حروب البلقان والقوقاز.0226، 6446احلرب الباردة، مرور ا 

ر التدخل اخلارجي وعالقاات و : مل جتر، ال ورات أو ال ورات املضادة بشكل واحد أو درجة واحدة من منظومن عاالية نال ة
اخلاااارجي، إال أداااا تشاااكل منظوماااة واضاااحة املعاااامل، ال ميكااان فهااام إحااادى حاالماااا بانفصاااال عااان األخااارى نظااار ا -البياااع–الاااداخلي

لتداخل تأيريات السياقات اإلقليمية والعاملياة علاى كال منهاا داخلي اا. فارغم امتاداد احلاروب وتطوراماا صاعود ا وهبوط اا يف ظال بعاض 
د مااا يساامى  احلاال الساالمي  باعتباااره احلاال الوحيااد املمكاان، فااإن سااردية  احلاارب علااى اإلرهاااب  هااي سااردية مقصااودة وذات و جهاا

عواقب خطرية؛ وخاصة علاى الصاورة الذهنياة املضاطربة لادى الساواد األعظام مان الناا ، فهام رغام كاودم الضاحية األساساية هلاذه 
 أداام يقعااون أيض ااا ضااحية مقااوالت إن ال ااورات هااي الاايت أنتجاات الفوضااى والاادمار الاحلااروب والااذين يتحملااون تكلفتهااا املرتفعااة، إ

واإلرهاب، حني صعلدت من  اإلسالم السياسي  وكشفت عن وجهج املسللح العنيف املعادي لألوطان، إذن فالسؤال احلاائر احملاريل 
 لدى الشعوب: من ىارب من وملاذال

ن الضبابية أو التشويش املتعمد، داخل األوطان، وعلاى صاعيد اإلقلايم، وعارب مإن هذه املالمح الكربى ولدلت حالة عامة 
األقاااليم احلضااارية اجملاااورة حااول سااؤال:  ماان العاادول ، فالعاادو ملتاابس علااى اجلميااع، يف أوطاننااا، وال اتفاااق أو رضاااء عام ااا حااول 

ن أم تركيااا أم إساارائيل أم اإلرهاااب اإلسااالمي، أم اتسااميتج علااى وااو يقااود لتفاااقم االنقسااامات الداخليااة واإلقليميااة: هاال العاادو إياار 
 أمريكا وال رب، أم روسيال وهل تستوي مجيع هذه البدائل يف درجة وطبيعة التأيريل

كاال هااذا صاابَّ يف تااأخر أوان فاارض تسااويات سياسااية ماان أعلااى، طيلااة تسااع ساانوات كاملااة، فاارغم تكاارار مقولااة  احلاال 
ابات كافة القوى اخلارجية املتدخلاة، إال أداا مقولاة تتاوارى أماام لعباة توازناات القاوى طالسلمي هو احلل املمكن للصراعات  يف خ

 العسكرية على األرض وأمام حسابات توازن املصاحل أو اختالهلا.

إن وقاااف االقتتاااال لااايس هااادف ا يف حاااد ذاتاااج؛ محاياااة للمااادنيني وإنقااااذ ا لاااألرواح وللحيلولاااة دون التااادمري احلضااااري ألوطاااان 
اا وأجيااال  قادماة، ولكان اهلادف هاو شاكل اخلريطاة اجلديادة للانظم يف املنطقاة وخريطاة عالقاماا  بأكملها: أرض ا وشعب ا ويقافة وروح 

 اخلارجية من ناحية، وباألخص عالقاما بأمن إسرائيل من ناحية أخرى.

وا 0202وعبر   ليبياا وساوريا والايمنل يف: أمل ياأن أوانت حسام احلااالت الدموياة الا الث ظل ذلك السؤال الموزدوج قائمص
 وهل احلاالت األربع اجلديدة ستنضم إىل هذه اخلربات السابقةل

اا ال شك فيج أن طبيعة اإلجابة ال بد أن تتشكل ب الية أمور: حالة املشروعات اإلقليمية واخلارجية املتصارعة وتقاطعها  
مان ناحيااة أخارى، ذلاك كلااج انعكاا  علااى حااالت اجلولااة  نمان ناحياة، والتكلفااة الباهظاة السااتمرار االقتتاال دون حسام حااآل اآل

 ال انية من ال ورات من ناحية يال ةل
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(3) 

 :مالم  الحالة الراهنة للصراعات 

ى للمشروعات اإلقليمية والدولية المتصارعة الول المنطقة والتشابكات بينهاى 0202الحالة الراهنة في عهاية 
 تتلخص  هم مالمحها في اآلتي:

اخليااة تواجههااا إدارة تراماب تضااع علااى احملااكل يف نظار الاابعض، مصااريا إعااادة انتخاباج، أو علااى األقاال تضااع دمثاة أزمااة  (6
على احملك يف نظر البعض اآلخر مصري اندفاع سياساتج اخلارجية اهلجومية املنفردة عرب أرجاء العامل وخاصة جتاه القوة 

ا حاول  -عرب يالث سنوات–ب مالصاعدة )الصني( وجتاه إيران، كما إن سياسات إدارة ترا تطرح سؤاال  قادمي ا جدياد 
السياسات واالسرتاتيجية اخلارجياة للوالياات املتحادة األمريكياة: هال ترتاجاع أوياة  الشارق األوساط  يف االسارتاتيجية 

نااة، ر األمريكيااةل وجااوا  احلاساام أنااج ال ترتاجااع هااذه األويااة بااالطبع، ولكاان أتلااف ساابيل وأساالوب إدارمااا اآلن، مقا
أنااج أتحاديااة  6446بساابيل إدارمااا وقاات االنفااراد األمريكااي العاااملي. فلاام تعااد درجااة اهليمنااة األمريكيااة أو مااا باادا منااذ 

قطبية أمريكية، على ما صارت عليج بداية العقد ال اين من األلفية. فلقد أخذت اإلدارة األمريكية تواجج صعود أدواري 
الروسااي بتاادخالت صاالدة، والاادور الصاايع بتاادخالت أخاارى، اااا يعااع  رمنافسااة يف  الشاارق األوسااط  وخاصااة الاادو 

حترك املوقف والوضع الدويل وو نوع ودرجة من تعددية القوى. لذا تصاعدت تقاطعات املصاحل واحلسابات الروسية 
املتزامنااة. ماان  األمريكيااة )وبدرجااة أقاال األوروبيااة( جتاااة األزمااة الواحاادة ماان أزماتنااا وعاارب جممااوع تلااك األزمااات العربيااة

ناحيااة أخااارى، مل تعااد الوالياااات املتحااادة تساااند حليفهاااا التقليااادي )السااعودية(، بااانفس الشاااكل والقاادر املعهاااودَّ فلااام 
تستجب ملتطلبات محايتاج بسارعة أو بصاورة مباشارة أو بادون املطالباة عالنياة باال من. ولكان تظال إسارائيل مان ناحياة 

ألول واأليباات لتعزياااز التفااوق اإلسااارائيلي ومساااندة التوجاااج املتسااارع واااو ايال ااة، هاااي حماال وحماااك االهتمااام األمريكاااي 
 تصفية القضية الفلسطينية.

مع قترب انتهاء رئاسة بوتني لروسيا، ومع اتساع نطاق نفوذ روسيا وتدخالما يف أك ر من أزمة بعد ساوريا، وخاصاة   (0
ت ماااع روسااايا، )وعلاااى رأساااهم تركياااا   الساااعودية اليبياااا، تزاياااد توجاااج بعاااض حلفااااء أمريكاااا التقلياااديني لتااادعيم العالقااا

ألساباب خمتلفاة بال متناقضاة. ففاي حاني تنااور السياساات الرتكياة باني النااتو وأمريكاا وباني روسايا  -باالطبع–ومصار( 
محاية  الستقالل السياسة اخلارجية الرتكية يف مبادرما جتاه املنطقة، فإن السياساتني الساعودية واملصارية تتجهاان  جال 

اسااتحياء لروساايا كلمااا زادت مشاااكل عالقاممااا مااع الواليااات املتحاادة األمريكيااة. فلقااد راهناات الاادولتان بقااوة علااى و 
خطاأ هاذه الرهاناات املطلقاة. أماام هاذه املواقاف  -وخاصاة الساعودية-حصان ترامب حآل بعد أن تباني هلماا تادراي ا 

ر من صعيد، فإن مجيع هذه األمور  تارب الشاا األهام  من روسيا باإلضافة إىل وجود تفاوات روسية صينية على أك
 الروسية هل هي تنافس حمكوم أم صراع مفتوح بأساليب جديدةل-دوليًّا طبيعة العالقات األمريكية

اساات راق االحتاااد األورو  يف أزمااات أعضااائج الداخليااة وهااي أزمااات متنوعااة ولكنهااا مجيعهااا تعكااس أزمااة الدميقراطيااة  (3
دماج يف أوروبا، ابتداء مان الربيكسات، ومظااهرات األردياة الصافراء يف فرنساا، وأزماة انفصاال كتالونياا نوالرأمسالية واال

عن إسبانيا، وصعود اليمني يف االنتخابات الوطنية يف أك ر من دولة أوروبية بل ويف الربملان األورو  والناتو، وصعود 
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ور الذي تلعبج أوروبا باحتادها ودوهلا الكبرية يف صراعات دالعسكري الروسي... والشك أن هذا االست راق يؤير يف ال
 املنطقة صعود ا وهبوط ا.

األزمااة السياسااية الداخليااة يف إساارائيل تعرقاال ماان اناادفاع إساارائيل يف توظيااف االوياااز األمريكااي الصااارخ يف ظاال إدارة  (6
ود ظاااهريم مؤقاات لصاافقة القاارن(، ترامااب، للسياسااات اإلساارائيلية اليمينيااة ماان أجاال تصاافية القضااية الفلسااطينية )مجاا

 ولكن إسرائيل ال تكف عن توظيف وكشف اندفاع السعودية واإلمارات وبعض األطراف العربية وو التطبيع معها.

تتكشف مركزية السياسة اخلارجية الرتكية مع تعدد اجلبهات املفتوحة أمامها: سواء  املناط  اآلمنة  يف مشاال ساوريا،   (5
بحااري اجلديااد مااع حكومااة طاارابلس، يف ظاال اسااتمرار االمامااات واالنتقااادات األوروبيااة واألمريكيااة لاالتفاااق األمااع وا

ومن نظم ال ورات املضادة لسياساات تركياا الداخلياة والتعارض لفارض عقوباات اقتصاادية ومالياة قاد تزياد مان مشااكل 
لعدالة والتنمية، يف ظل خماوف من ااالقتصاد الرتكي داخلي ا؛ وذلك يف نفس الوقت الذي يظهر االنشقاق عن حزب 

ا عااان الدميقراطياااة بعاااد التعاااديالت الدساااتورية ) (. ويف املقابااال، ياااربز تأيياااد أحااازاب 0267حتااارك النظاااام الرتكاااي بعياااد 
املعارضة الكبرية لسياسات أردوغان اخلارجية وخاصة جتاه مشال سوريا وشرق البحر املتوسط، وبعد حادث استشهاد 

جتهاات تركيااا لدبلوماسااية هجوميااة مااع عمليااة شااراء األساالحة ماان روساايا ومااع عمليااة نبااع ا(. كمااا 0261خاشااقجي)
اا عاتياة جديادة علاى  السالم يف مشال ساوريا وماع االتفااق األماع االقتصاادي ماع ليبياا وهاو االتفااق الاذي أياار أمواج 

 ة.دصعيد العالقات الرتكية مع الواليات املتحدة وروسيا ومعسكر مساندة ال ورات املضا

أما عن إيران، فبعد أن  ادد املشاروع اإلياراين مان خاالل أدواتاج املباشارة ومان خاالل حلفااؤه يف ساوريا ولبناان والعاراق  (1
واليمن، أخذت سياسات إدارة ترامب بالتحاالف ماع إسارائيل، تزياد مان التحاديات للنفاوذ اإلياراين يف املنطقاة )إل ااء 

دة، محلة االمامات باإلرهاب ومديد أمن اخللي (، إال أن الصمود اإليراين عاالتفاق النووي، العقوبات املنفردة املتصا
واهلجااوم ماان خااالل حلفااااؤه احلااوييني علااى املصااااحل  0264املسااتمر علااى صااعيد حااارب الناااقالت يف اخللااي  خاااالل 

ت باناادالع دالسااعودية )وخاصااة أرامكااو(، أدى إىل تذبااذب احلملااة األمريكيااة السااعودية اإلساارائيلية، الاايت سااب  وهااد
 مواجهة عسكرية مفتوحة،   اجتهت إىل مؤشرات للتهدئة مع إيران.

هاااو عاااام التاااأزم هلاااذا  0264وأخاااري ا مااااذا عااان مشاااروع معساااكر ال اااورات املضاااادة بقياااادة ساااعودية إماراتياااةل إن العاااام  (7
الناعماااة والساااريعة  املعساااكر، رغااام كااال الصااايحات عااان االجناااازات العالياااة، فلااام تكاااف عملياااة الت ياااري اهلائلاااة الداخلياااة

واجلذرية يف اجملتمع السعودي عن توليد آيارها على  اسك اجملتمع ومصري النظام يف ظل تزايد احلملة ضد قادة الرأي 
 -مااان الااادعاة واإلعالمياااني واألكاااادمييني واحلقاااوقني، ويف ظااال تصااااعد مؤشااارات الت ياااري اجلاااذري يف توجاااج الساااعودي

ه حتسااني العالقاااات مااع إساارائيل واالعااارتف هبااا. وماان ناحياااة أخاارى؛ ياازداد حتااادي االعتمااااين جتاا -البحااريع -اإلمااارايت
يف التحالف السعودي اإلمارايت  -ولو ظاهري ا-احلوييني لتدخل التحالف بقيادة سعودية يف اليمن، كما يزداد الصْدع 

ياة علاى مصااحل ساعودية يحول اسرتاتيجية إدارة التدخل وخاصة يف جنوب اليمن، ناهيك عن اهلجمات املباشارة احلو 
حتاات سااطح العالقااات مااع  -الكااامن-والتهديااد لامااارات باانفس املصااري. وماان ناحيااة يال ااة: هناااك مزيااد ماان التااوتر 

الوالياات املتحادة األمريكياة )لعادم تااوفري احلماياة الكافياة لألمان الساعودي رغاام االساتجابة الساعودية لطلباات ترامااب 
وماان   اضااطرت السااعودية ولااو علااى اسااتحياء تلمااس أ ااا  جدياادة للعالقااات  ،الفجااة واملعلنااة باادفع الاا من مباشاارة(

 االسرتاتيجية مع روسيا والصني.
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(6) 
إذن وبالنور إلى تلك الحالة الراهنة للمشروعات الخارتية المتصارعة الول المنطقة  لم ينن  و يقترب  وان السم 

 ؟ 0202سياسي من  على عبر  الحا ت ال الث المتف رة في سوريا واليمن وليبيا لفرض الل
ساااتكون باااالنفي، وذلاااك باااالنظر إىل حالاااة اخلريطاااة العساااكرية علاااى أرض السااااحات  -لألساااف–فيماااا يبااادو أن اإلجاباااة 

تادور املعاارك  ال الث. فمازالت التدخالت اخلارجية واملتشابكة تشكل توازنات القوى العسكرية والسياسية علاى األرض، وال تازال
 مثنها الباهظ وت،أنأ معها كل املشاعر اإلنسانية. ناليت يدفع املدنيو 

 وينب ق عن ه ه المقولة العامة ملمحان  ساسيان:  
انكشاف ظاهر وبنيل عن أن تدمري الشعوب و ريب قدراما وتفجريها من داخلها بكافة أدوات التقسيم الف وية، مل   و ص:

رجيااة، ولكاان أضااحى هاادف ا يف حااد ذاتااج لاادى الاابعض. فااإن التهدياادات ايعااد جماارد عاقبااة ماان عواقااب االقتتااال الااداخلي برعايااة خ
مل تعااد  ااس حاادود األوطااان فقااط أو املااوارد  -مااع اسااتمرار عاادم الرغبااة أو عاادم القاادرة علااى فاارض تسااويات ماان أعلااى-القائمااة 

بيااة وروسااية وإساارائيلية ر وبرعايااة وحاضاانة غ -وبأيااديها–واإلمكانااات املاديااة فقااط، ولكنهااا تصاال إىل تفجااري الشااعوب ماان داخلهااا 
 بصفة خاصة، وكذلك سعودية وإيرانية.

ولقد أفاضت تقارير دولية وحتليالت يف حساب عواقب احلروب يف الوطن العر  )عارب عقاد كامال( علاى مساتقبل التنمياة 
اا عان  . ومل تكان هاذه الشاعوب مبفردهاا هاي الضاحية(3)البشرية واالقتصادية ومستقبل جيل كامل من شاعوب هاذا الاوطن ولاو رغم 

ماان بعضاها للتاادخالت  -إىل درجاة التوسأاال والتاذلل-إرادماا، فلقااد كانات الاانظم مساتهدفة أيض ااا، ولكان بإرادمااا، فهنااك اسااتدعاء
 اخلارجية محاية للعروش وكراسي احلكم املتكلسة يف مواجهة يورات الشعوب السلمية.

ويساتمر مان ناحياة  ،ناذ احلارب العراقياة اإليرانياة مان ناحياةماساتكمال اساتنزاف ياروات اخللاي ، الاذي بادأ  ومان   يساتمر
أخرى استنزاف قدرات القوى اإلقليمية الصاعدة يف تركيا وإيران، وهي القوى اليت تناور عارب تادخالما يف ساوريا وليبياا والايمن مان 

فااات تكتيكيااة معقاادة ومركبااة، لأجاال مصاااحلها وأهاادافها القوميااة ضااد بعااض القااوى الكااربى، أو تتحااالف مااع بعضااها اآلخاار يف حتا
ناهياك عاان تاوتر التحالفااات التكتيكيااة باني إيااران وتركياا ذاممااا رغاام اخاتالف منطلقااات وأهاداف مشااروع كاال منهماا جتاااه املنطقااة 
العربياااة. فاااإن تركياااا وإياااران اجلاااوار احلضااااري للعااارب، ورغااام تااادخالمما يف السااااحات العربياااة، تتعرضاااان بااادوروا لضااا و  داخلياااة 

 ت خارجية لت يري أو تصفية قدرات الدولتني.اوعقوب
بعبارة أخرى، فإن  ياليية االستنزاف: استنزاف جيل كامل، واساتنزاف ماا تبقاى مان ياروة برتولياة واساتنزاف قادرات القاوى 

ن تسوية. كما و اإلقليمية يف اجلوار احلضاري للعرب، هي ياليية معقَّدة تتمخض عن استمرار احلروب العربية املتزامنة، طيلة عقد د
أن هااذه ال الييااة ال تصاابأ إال يف مصاالحة املشااروع الصااهيوين وعلااى حساااب كاال تطلعااات الشااعوب العربيااة واإلسااالمية وااو احلريااة 
والعدالة والتنمية واالستقالل يف ظال هويتهاا احلضاارية الرشايدة، الايت ال تناال منهاا معااول الت رياب أو الصاهينة، وال تشاوهها روافاد 

 صبة تلتحف لألسف برداء اإلسالم.عمتطرفة مت

                                                           

 ( انظر على سبيل امل ال:3)
- Maha yahya, The Middle East’s Lost Decades: Development, Dissent and the Future of 

the Arab  World, Foreign Affairs, USA, November/December 0264, Available at:  
https://cutt.us/UE4xW  

https://cutt.us/UE9xW
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انكشاااف مشاااهد متعاددة األبعاااد حتمال دالالت مهمااة حااول طبيعاة اخااتالف أهااداف وتوجهاات القااوى اخلارجيااة،  ناعيصوا:
متطابقة سواٌء من حياث أهاداف ودوافاع التادخالت أو مان حياث حمصالة اآلياار  -ومنذ البداية وكما سب  التوضيح-فهي ليست 

ايااة ملصاااحل الشااعوب واألوطااان ومحايااة للاادول ماان التاادمري والتقساايم، وأخااري ا ماان حيااث املوقااف ماان املشااروع علااى فاارض التسااوية مح
توونالأل الوضووش الخلي ووي إقليميصووا وعالميصووا يوودفش بووا لمزيوود موون ا سووتقواء بالو يووات المتحوودة الصااهيوين؛ وهااذه املشاااهد هااي: 

ركي مت دد على كافوة ال بهوات يعرقول تصوفية قووى ال وورة ويعيوق توإسرائيل مهما كاعت األنمان المدفوعة المطلوبةى تحدًّ 
مخططووات معسووكر ال ووورات المضووادة ويخوودأل المصووال  التركيووة المباشوورة بالمنوواورة تووارة واله وووأل تووارة  خوورىى تصوودًّ إيراعووي 

إيرانى تُّنهل إسرائيلي  للحملة األمريكية اإلسرائيلية السعودية بل وتصعيد مضاد لها على عحو َردََع شنَّ الرب إقليمية على
لحصاد عتائج المساعدة لمعسكر ال ورات المضادة على النحو ال   يسهِّل من تنفي  صفقة القورنى منواورة  مريكيوة روسوية 

 مش كل األطراف المتقاتلة والمتدخلة تقوأل على تنسيق التناف   ك ر من المواتهة.
لتحااالف مااع إساارائيل حقيقااة اصااطفاف ال ااورات املضااادة )ابتااداء ا: كشاافت اهلرولااة اخلليجيااة وااو التطبيااع باال و فماان ناحيااة

مبصر( مع إسرائيل، ومساندة إسرائيل هلا ضد ال ورات الشعبية السلمية )يف مصر وتونس( أو الايت  ات عساكرما، يف ساوريا وليبياا 
 واليمن.

ه االصطفافت ضد تركيا وضد إيران دومل يكن هذا االصطفاف ضد ال ورات الشعبية فقط، ولكْن تقاطعا معج وزادا من تعقي
)ولاااو ألساااباب خمتلفاااة(. فااااخللي  مل يصاااطف ماااع إسااارائيل ملواجهاااة إياااران فقاااط، ولكااان فيماااا يبااادو ضاااد تركياااا أيض اااا، خاصاااة بعاااد 

 .0264، واآلن بعد االتفاق الرتكي اللييب0261، واستشهاد خاشقجي0267، وحصار قطر0261االنقالب الفاشل يف تركيا
اتضاحت جواناب أخارى مان االختالفاات باني القاوى اإلقليمياة املتدخلاة؛ فأدوارهاا يف األزماات ليسات  :ومن ناحية أخري

ت  سواء . فكما تارى العديادت مان التحلايالت فاإن املشاروع الساعودي اإلماارايت لايس مشاروع ا خادم اا لألماة، كماا يزعماون، ولكان تتبانيم
د الشاااعوب باساااتخدام أدوات متعاااددة، ويشاااوه صاااورة اإلساااالم الاااديع ضاااحتركاتاااجت يف ساااوريا والااايمن وليبياااا أناااج مشاااروع تفكيكاااي 

واالجتماعي يف الداخل السعودي خدمة  ملشروع التطبيع مع الصهاينة. وال ينوء التوجاج االسارتاتيجي للمشاروع الساعودي اإلماارايت 
النظاام الرأمساايل العااملي و وضاع كباار منتجاي  لاإلسالمية التنموية واإلنسانية بقدر ما ينوء باالتفكري يف مساتقب-هبموم األمة العربية

الباارتول وأصااحاب أكاارب ال ااروات يف العااامل. ولعاال األساا لة العشاارة الاايت طرحهااا املنتاادى االساارتاتيجي العاار  الااذي انعقااد يف د  يف 
كيف تراجعت أو اختفت  ، عن مستقبل هذا النظام وعن بعض القضايا النوعية العاملية اليت يديرها لصاحلج، تبني(6)0264نوفمرب

                                                           

 ( هذه االس لة هي:6)
 ل0232هل يتجنلب اقتصاد العامل فرتة كساد كبري حآل عام  -6
 ية ال انية يف وجج النزعة الشعبوية الراهنةلد نظام التجارة العاملي الذي تأسس يف حقبة ما بعد احلرب العاملهل يصم -0
مة  بوجود أنرتنت ت -3  ل0232تحدة وأخرى تقودها الصني حبلول قودها الواليات املهل ميكن جتنأب  اإلنرتنت املنقس،
 ل0232لبنية التحتية األساسية ألك ر من يوم واحد قبل عام هل يتسبَّبب شنل هجوم إلكرتوين يف تعطلل أحد نتظم ا -6
 ل0232تبوأ اقتصاد الواليات املتحدة املرتبة األوىل أم ال انية أم ال ال ة عاملي ا يف عام هل ي -5
 ل0232% يف عام 33اج النفط اخلام يف العامل تزيد عن حصة أوبك من إنت هل ستظلأ  -1
 ية ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيالهل تتفاقم ندرة املياة املخاطر األمن -7
 املتوسط الواقعة قبالة سواحل قربص ولبنان ومصر إىل تعزيز استقرار املنطقةل هل ستؤدي حقول غاز شرق -1
 نظام احلكم يف إيرانل قتصادية إىل اديارهل ستؤدي العقوبات اال -4

 هل سنشهد تسارع ا يف وترية انتشار األسلحة النووية يف املنطقةل -62
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األس لة عن موضاع األماة وشاعوهبا الايت تعااين اقتصاادي ا وإنسااني ا مان جاراء حاروب مل تكاف عان  ويلهاا الساعودية واإلماارات طيلاة 
 عقد كامل تقريب ا.

 وعلااى صااعيد آخاار، تباادو تركيااا يف نظاار التحلاايالت الاايت اصااطفت مااع ال ااورات املضااادة وعسااكره الاانظم ضااد ال ااورات، قااوة
عدوانية متوسعة على حساب الدول العربية، تسعى إلحياء الع اْمنة والقيام بدور إقليمي تركي ىمي املصاحل الرتكية فقط من خالل 

 دعم اإلرهاب وما يسمي اإلسالم السياسي.
اا أفااي التعصاب القااومي العار  العلماااين  وهاذه التحلايالت تتخااذ مان معيااار محاياة  الدولاة  حااآل ولاو ظاملااة، معياار ا حاكم 

العدالة والتنمية  –املضاد لاسالمية، حآل ولو باالصطفاف مع العسكرة من جديد )املعادية دائم ا لاسالم السياسي(. فإن تركيا 
تباادو هلاام اآلن إسااالمية تسااتوجب العااداء ماان منطلاا  أيااديولوجي بقاادر مااا اسااتوجبت ماان قباال تركيااا العلمانيااة )خااالل احلاارب  –

شرق(. وعلى العكس ترى حتليالت أخرى  –ا ولكن من منطل  قومي ومنطل  أيديولوجي آخر حين ذ )غرب ض  الباردة( العداء أي
أن التدخالت الرتكية يف سوريا وليبيا، مل حتدث إال كردل فعل بعد موجات متتالياة مان التحاذيرات الرتكياة ضاد  او الوجاود الكاردي 

اليوناااين اإلساارائيلي ضااد املصااااحل الرتكيااة يف شاارق املتوسااط، وضاااد –صااايرب علااى احلاادود الرتكيااة وضاااد تنااامي التحااالف املصااري الق
 معسكر ال ورات املضادة بصفة عامة ومساندتج للهجوم العسكري على حكومات شرعية كما ىدث يف ليبيا بصفة خاصة.

سااند لنظاام األساد( يف ملويف املقابل فإن نفس هذه املواقف القومية، اليت كانت مرتددة يف مهامجة دور إياران وحازب اا )ا
 سوريا إذا هبا تصطف مع اخللي  يف مواجهة املشروع اإليراين النووي والتدخل يف اليمن واخللي  العر .

ويف حني ال تتوقف تركيا عن رفض العقوبات على إيران، وال تكف عن التنسي  معها وروسيا حول سوريا، فهما يتجاوزان 
دائااارة أك ااار اتسااااع ا وعااارب إقليمياااة تضااام ماليزياااا وإندونيسااايا وباكساااتان، وذلاااك باملشااااركة يف قماااة  السااااحة العربياااة وميتااادان مع اااا إىل

إساااالمية يف كواالملباااور العاصااامة املاليزياااة. واعتاااربت الساااعودية ومعساااكر ال اااورات املضاااادة هاااذه القماااة تعااادي ا علاااى منظماااة التعااااون 
رات املضادة، ضد قمة كواالملبور، فلقد أفصح وزيار اخلارجياة اإلماارايت و اإلسالمي. وفيما يبدو أنج تنسي  من إسرائيل ومعسكر ال 

 عن مشروع  عدم اعتداء  اري إعداده مع إسرائيل.
هال املشاروعان الروساي واألمريكاي يف تصاادم وصاراع ومواجهاة أم مياران بعملياة تنساي  تنافساي يتفاادى  ومن عااليوة نال وة:

 احللفاء أساس ا ومن خالل وجود مباشر أحيان ال الصدام املباشر يف لعبة يديرها من خالل
يف مواجهاة هجاوم تراماب وعقوباتاج.  -ولكان هبادوء-فروسيا وإيران حليفان قويان يف ساوريا، وروسايا تسااند وتادعم إياران 

ي  الرتكي سوروسيا يف حاجة للدور الرتكي يف سوريا، رغم اختالفهما على املنطلقات واآلليات، ويف نفس الوقت الذي يستمر التن
مااع روساايا حااول سااوريا ال تقطااع تركيااا االتصاااالت مااع الاادور األمريكااي أيض ااا يف سااوريا. وقااد تبلااور األماار واضااح ا منااذ عمليااة نبااع 

 السالم حيث يوزع الرو  واألمريكان األدوار بينهما يف التعامل مع األكراد وتركيا والنظام السوري.
اق الرتكي اللييب؛ فأدوار روسيا وأمريكا تتالح  بعد )أو إىل جانب( أدوار القوى فويتكرر نفس السيناريو يف ليبيا منذ االت

 اإلقليمية املتواجهة.
وقااد يبااادو هااذا الااادور الروساااي وذلااك الااادور األمريكاااي غااري ظااااهرين علاااى الساااحة اليمنياااة بقااادر ظهااور املواجهاااة اإليرانياااة 

حيث يبدو أن اهلدف هو استنزاف  -وخاصة على صعيد التسليح–اضرة حالسعودية اإلماراتية، إال أن األدوار من وراء الكواليس 
السااعودية وإيااران يف حاارب اتاادة تعجااز توازنااات القااوى العسااكرية عاان حساامها علااى األرض حااآل اآلن. واسااتمرار هااذا املسااتنقع 
                                                                                                                                                                                     

لة للعقاد القااادم، استشااراف االجتاهااات السياسااة واالقتصااادية واإلقليميااة حااآل عااام أساا  62ظار هااذه األساا لة علااى: موقااع املنتاادي االساارتاتيجي العاار ، ان
0232. 
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ة، علاى واو يصاب يف النهاياة يف ياالسعودي اإليراين ال ينال مباشرة إال من الشاعب اليماع ومان قادرات الادولتني الساعودية واإليران
 مصلحة إسرائيل.

عن  ط العالقة  0264إن إدارة القوتني الروسية واألمريكية لشبكة معقدة ومتداخلة من األزمات يكشف بوضوح خالل 
ملنطقااة، اباني القااوتني، وإىل جانااب الاادور األورو ، علاى وااو يقاادم مؤشاارات عديادة علااى انتهاااء عصاار االنفاراد األمريكااي املباشاار ب

ولاايس تراجااع االهتمااام األمريكااي باملنطقااة. ومي اال هااذا الوضااع أهاام العقبااات أمااام فاارض تسااويات ماان أعلااى؛ بانتظااار حلظااة اتفاااق 
القوتني على منظومة التسويات يف املنطقة. فلن حتتاسم تسوية الوضع يف سوريا منعزلة عن نظريما يف ليبياا أو الايمن، أو منعزلاة عان 

 انية من ال ورات. مصري اجلولة ال
وقد يسأل سائل: أين أول ياورة يف تاونس وأيان ال انياة يف مصار مان هاذا احلاديث عان املشاروعات اخلارجياة املتصاارعةل أمل 

 يتأيرا هبذه التدخالتل
ى و إدما ال ورتان اللتان جنيتا من مصري االقتتال الداخلي املفتوح: ال ورة التونسية شهدت ياورة مضاادة ناعماة اساتطاعت قا

اا لنجااح ال اورة يف البقااء  -إىل جاناب أساباب أخارى-ال ورة املتنوعة مواجهتها بأساليب ناعمة أيض ا جعلت  ال اورة التونساية  وذج 
 حآل اآلن رغم التدخالت اخلارجية املركبة والناعمة أيض ا.

ن الرافاد اإلساالمي الاذي أليف محاياة مصار مان االقتتاال إال  -كماا تادعى–فلام تانجح  0263أما ال ورة املضاادة يف مصار
يف فاخ االقتتااال  -ألساباب عديادة–واجاج اهلجماة علاى مشاروعيتج قاد اختااار السابيل السالمي ملقاوماة التعادلي علياج ومل يوقااع مصار 

 األهلي.
إال أن التاادخالت اخلارجيااة املتضاااربة كاناات ظاااهرة؛ سااواء الحتااواء ال ااورة أو إلجهاضااها أو ملساااندة اهلجااوم املضاااد عليهااا 

 لتمكني لج مبا يسمى  دميقراطية االنتخابات الشكلية .او 
(5) 

اا شاكلي ا )الساودان واجلزائار( أو  إن التفكري يف ماآل اجلولاة ال انياة مان ال اورات العربياة، مبساتوييها؛ ساواء الاذي أحارز انفراج 
لى ضوء  كل ما سب  ذكره عن خربة عالذي ما زال يكابد حراكج الشعيب مناورات حتول دون تقدمج )لبنان والعراق(، البد أن يتم 

 وم زى التدخالت األقليمية واخلارجية يف اجلولة األوىل من ال ورات، وعن احلالة الراهنة لكل من مشروعات التدخل.

بعبااارة أخاارى وعلااى ضااوء مااا سااب ، ماااذا تاادبر مشااروعات التاادخل اخلارجيااة للحاااالت األربااع اجلدياادة، ومجيعهااا تناضاال 
ا لت يري ال ظم القائمة، عرب ما يسمى  مراحل انتقالية ل فجميعها، م ل نظائرها يف اجلولة األوىل، ليست يورات صلدة ذات نشعوهبت

 قيادة وتوجأجي واحد أو موحَّد حبيث تكون قادرة على حتقي  احلسم بسرعة وجذرية.

بني النظم القائمة وال ورات  اختلفت احلاالت األربع من حيث منطلقات احلراك؛ أي من حيث توازنات القوى من ناحية:
عليها وكذلك من حيث التوازنات بني روافاد كال ياورة. فلقاد شاهدت الساودان تادخال  مباشار ا وصارى ا للمؤسساة العساكرية، ولقاد 

يف  يحتالفت املؤسسة العسكرية مع القوة املنظمة اليت أدارت احلراك على األرض )قوى ال ورة والت يري ذات التوجج العلمااين اليساار 
معظمج( حتت ض و  مصرية وإماراتية وأمريكية. ويف املقابل شهدت اجلزائر تدخال  غري مباشر للمؤسساة العساكرية يف ظال ترقاب 
أورو  وض و  فرنسية وريبة وقل  من معساكر ال اورات املضاادة يف مصار واخللاي . ويف حاني جناح احلراكاان حاآل اآلن يف الساودان 

إىل مرحلااة انتقاليااة لت يااري الاانظم القائمااة، فااإن أحااداث ليبيااا القريبااة، منااذ االتفاااق الرتكااي اللياايب، تلقااى  لأوال    اجلزائاار، يف الاادخو 
بظالهلا على مصري التدخالت اخلارجية يف احلالتني؛ ومن   علاى مصاري التاوازن باني قاوى ال اورة يف كال وطان وقاوى ال اورة املضاادة 
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علاااى قاااوى ال اااورة يف ليبياااا، سااايم ل موجاااة عاتياااة جديااادة مااان االنقالباااات الااايت  مااادد  اإلقليمياااة، ومااان   سااايناريو  انتصاااار حفااارت 
الطموحات الشعبية وو املدنية والدميقراطية واالستقالل يف تونس واجلزائر ويف الساودان أيض اا. ومان هناا فاإن االتفااق الرتكاي الليايب 

ذا التحادي يتوقاف علاى مواقاف دول امل ارب ال الياة مان هاذا ه، يتحدى هذا السيناريو. إال أن جناح 0264وتداعياتج حآل داية 
االتفاق. فهل ستمتد أصابع القوى اإلقليمية املساندة حلفرت للتأيري على هذه املواقف على وو يزيد من صعوبة املهماة الرتكياة، بال 

 ئر أو يف تونسلاويؤير ابتداء على مسار االنتقال يف اجلزائر ومسار الرئيس املنتخب اجلديد سواء يف اجلز 

ا وتشابك ا وأك ر ارمان ا بشابكة تدخلياة خارجياة أخارى.  ومن ناحية يانية: فإن احلالتني اللبنانية والعراقية تبدون أك ر تعقيد 
 ةفهمااا  تااربان املرحلااة الراهنااة ماان املواجهااة الساااخنة واملفتوحااة الاايت اناادلعت منااذ إدارة ترامااب بااني املشااروعات األمريكيااة اإلساارائيلي

 0264اخلليجياة املتحالفاة ضااد املشاروع اإلياراين؛ تلااك املواجهاة الايت باارزت فيهاا أوجاج تصااد  وهجاوم إيرانياة متعااددة خاالل صاايف 
 وخريفج.

ولقد أسهم هذا التصدي وهذا اهلجوم يف دفع شبح الضربة األمريكية اإلسرائيلية اليت كانت متوقعة حين ذ، ولو إىل حني.  
مؤشارات للتهدئاة ماع إياران، وكاذلك باني جملاس  -0264لقمة اخلليجية يف الرياض يف أول ديسمرب اوخاصة خالل -كما توالت 

 التعاون وقطر، بل وبني إيران وأمريكا )صفقة تبادل السجناء(.

إال أنج يف املقابل، فإن احلراكني يف لبنان والعاراق يطرحاان ساؤاال  هام اا: هال واا حراكاان شاعبيان خالصاان ضاد االساتبداد 
اخلليجيةل أم وا أوراق يتم توظيفهاا  -لفساد، واألهم ضد الطائفية املذهبية السياسية والتبعية للخارج سواء اإليرانية أو األمريكيةاو 

يف لبناااانل وهااال أوراق الضااا ط أو و  مااان املشاااروعات املضاااادة للمشاااروع اإلياااراين وحلفائهاااا املتنفاااذين وبوجودهاااا امللماااو  يف العاااراق
ر مبصري شعبني، هي أوراق ض ط يف لبنان والعراق فقط أم هي أيض ا للمساومة على جبهات أخرى وخاصة يف مالتهديد، اليت ت ا
 اليمن وسوريال

، قااد بااني للمراقااب عاان ك ااب كيااف أن احلااراكني، املشااروعني 0264إن امتااداد احلااراكني ملااا يزيااد عاان الشااهرين، مااع دايااة 
ظيفهمااا بالفعاال يف لعبااة سياسااية إقليميااة تتشااارك فيهااا قااوى ماان ال ااورة املضااادة و والضااروريني لتجاااوز ساالبيات الطائفيااة، قااد باادأ ت

اإلقليمية ومشروعات التدخل الدولية يف مواجهة إيران، كما تتشارك هذه القوى واملشروعات أيض ا ويف نفس التوقيت ضد املباادرة 
 انتخابات تونس، وتزامنا مع انتخابات اجلزائر. الرتكية جتاه ليبيا منذ اإلعالن عن االتفاق اللييب الرتكي، بعيد نتائ 

واا الشك فيج إن املبادرات الراهنة الرتكية جتاه ليبيا وسوريا ذات انعكاسات علاى العالقاات الرتكياة ماع دول مشاال أفريقياا 
خل الرتكاي يف د، ودالالما بالنسبة لفرص وعقبات التنسي  حول التا0264ديسمرب  07وخاصة تونس )زيارة أردوغان لتونس يف 

ليبيا(. وكذلك فإن املبادرات الراهنة اإليرانياة جتااه لبناان والعاراق ذات انعكاساات علاى عالقاات إياران حبازب اا يف لبناان، يف ظال 
حتالفاتج الداخلية اللبنانية ويف مواجهة تيار املستقبل بارتباطاتج السعودية واألمريكية، حيث تنعكس وتض ط كافة هاذه التحالفاات 

ضااادة علااى عمليااة االنتقااال املأمولااة ماان احلااراك اللبناااين، وكااذلك ذات انعكاسااات علااى وضااع إيااران يف العااراق وعالقاتااج بااالقوى ملا
السياسية والعسكرية الشيعية وبالقوى األخرى الكردية والسنية، وهي العالقات اليت البد وأدا تؤير على التوازنات بني هذه القوى،  

 ية تشكيل حكومة جديدة ومن التعامل العنيف الدموي مع احلراك الشعيب السلمي يف مدن العراق.لكما يتضح من طبيعة عم

اإليرانية يف سوريا، والرفض الرتكي للعقوبات علاى إياران، تتعاضاد –فإىل جانب املواجهة التنسيقية الرتكية ومن ناحية يال ة:
يف إطااار الادائرة احلضاارية املشاارتكة األوساع الاايت تضام أقااوام  -العربياة نذوات املشااروعات التدخلياة يف األوطااا–القوتاان االقليميتاان 
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 06-02األمااة اإلسااالمية مجيع ااا ماان عاارب وتاارك وفاار  وماااالو وغااريهم...، فتنعقااد يف حضااوروا قمااة كواالملبااور اإلسااالمية )يف 
 ( واليت رفضتها وانتقدما بصورة واضحة السعودية ومصر.0264ديسمرب 

ركيا عن املناورة بني روسيا وأمريكاا، علاى صاعيد السااحة الساورية أو الليبياة، ال تكاف إياران أيض اا عان تويف حني ال تكف 
تااادعيم أوراقهاااا لااايس ماااع روسااايا فقاااط بااال والصاااني )املنااااورات البحرياااة ال اليياااة املشااارتكة يف احملااايط اهلنااادي يف األسااابوع األخاااري مااان 

 -اإلسااارائيلي -وخاصاااة يف دايتاااج،   ااال حتااادي ا للمشاااروع األمريكاااي 0264 ديسااامرب(. ومااان   فاااإن مباااادرات تركياااا وإياااران خاااالل
 اخلليجي بصفة عامة سواء ضد تركيا أو إيران.

ومااع تااردي الوضااع االقتصااادي واالجتماااعي واألمااع للشااعبني اللبناااين والعااراق، ناهيااك عاان صااعوبات : وماان ناحيااة رابعااة
ن واجلزائاار، يظاال خطاار االقتتاال الااداخلي يف لبنااان والعااراق يطاال برأسااج ماان حااني االوعاود باإلصااالح يف املرحلااة االنتقاليااة يف السااود

آلخر، يف ظل توازنات داخلية حرجة جتاري إدارماا خارجي اا مان وراء الكاواليس. فاال الشاعب العراقاي قاد بارأ بعاد بصاورة كاملاة مان 
 -بكاال ف اتااج–عب اللبناااين مااا زال حريصااا شاا، وكااذلك ال0223عواقااب حااروب عدياادة بالوكالااة منااذ االحااتالل األمريكااي للعااراق 

عام اا توازناات  65، وظلات تاديرها ملادة 6475على تفادي الوقوع يف فاخ حارب أهلياة جديادة مناذ احلارب األهلياة الايت انفجارت 
لوضع يف ا، فإن الوضع يف لبنان والعراق، وأك ر منج 0264وحسابات القوى واملصاحل بني قوى إقليمية وخارجية. إال أنج مع داية 

اجلزائاار والسااودان وحااآل اآلن، يؤكاادا كيااف يااتم التاادخل إلجهاااض أو احتااواء احلااراكني الشااعبيني بفعاال إيااران ماان ناحيااة، والواليااات 
املتحدة من ناحية أخرى، وىمل التصعيد خالل األسبوع األخري من ديسمرب )اهلجوم األمريكاي علاى قواعاد حازب اا العراقياة   

( مؤشاارات خطاارية علااى حتاارك إيااران 0264ديساامرب  63حلشااد الشااعيب علااى الساافارة األمريكيااة يف ب ااداد اهجااوم أنصااار وقااوات 
وحازب اا ضاد احتمااالت الت ياري يف لبناان والعاراق علاى حساااب مصااحلهما ووجودواا، وكاذلك علاى رهاان أمريكاا علاى هااذهني 

لفاة عالياة علاى الشاعوب وأحالمهاا وتازداد خمااطر هاذه التكلفاة كاحلراكني ليضربا الوجود اإليراين يف البلدين. وهاو أمار سايكون ذو  
عاان اغتيااال قاساام الساالماين قائااد فلياا  القااد  يف احلاار  ال ااوري ومساااعد رئاايس  0202يناااير  3مااع إعااالن اإلدارة األمريكيااة يف 

 احلشد الشعيب يف ب داد بصاروخ من طائرة مسرية ذاتي ا أمريكي ا.

، ويف حني تتاواىل التحلايالت حاول 0202ن األس لة مطروحة تنتظر اإلجابات مع بداية مويف حني تظل العديد  و خيرصا:
السينارويوهات املتوقعة لكال مان حااالت اجلولاة األوىل مان ال اورات وكاذلك اجلولاة ال انياة منهاا، ويف حاني تساتمر اجلاداالت حاول 

، ويف حني يساتمر ساعري املعاارك العساكرية علاى األرض جالشرعية واملشروعية أو حول قواعد وأسانيد التدخالت اخلارجية من عدم
طاملااا مل يااتم حساام تااوازن القااوى العسااكرية بااني املتقاااتلني ماان أبناااء الااوطن الواحااد، ويف حااني يسااتمر التصااعيد املتبااادل بااني كافااة 

 األطراف على كافة اجلبهات...

اااا، يااادق ناااواقيس اخلطااار، عااان  حاااال أهاليناااا  املااا دي أمني اااا واقتصاااادي ا، واجتماعي اااا وهوياااة  ويقافاااة  رت يظااال احملاااك اخلطاااري قائم 
  وتعليمي ا... وذاكرة. إدا مأساة إنسانية شاملة مل يشهدها العامل منذ احلرب العاملية ال انية، مدد أمة كاملة باالودار ويصيب جيل

يوش املتصارعة باألسا  على كامل بالتحلل. إذن مآل يسطع ويصعد مشروع  حترر الشعوب  على مشروعات مصاحل الدول واجل
 املصاحل والنفوذ ذو ال لبة، كل وف  سرديتج عن األمن واالستقرار والسالمل 

هاااي ساااردية احلكااام واحلكاااام واجلياااوش ودبلوماساااية  -يف أي إقلااايم مااان العاااامل-إن ساااردية مشاااروعات التااادخل املتصاااارعة 
عوب فيتم استدعاؤها على اهلامش حني ياأيت ذكار  االعتباارات شأصحاب الياقات البيضاء... وهي السردية الذائعة. أما سردية ال
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ااااا؛ ألن الت يااااريات يف  اإلنسااااانية واملساااااعدات اإلنسااااانية ، يف حااااني أن سااااردية الشااااعوب حتتاااااج اسااااتدعاء حقيقي ااااا، عميق ااااا ومنظم 
وليس يف ال رف امل لقة اليت يضع  التكوينات االجتماعية والدميوجرافية ويف الذاكرات الوطنية وانتماءات األجيال، تتم على األرض

فيها النخب السياسات العليا واخلطط العسكرية واالقتصادية، اليت حتدد لألسف مصائر الشعوب وحادود الادول، ومان   تشاكل 
سرديات الشعوب غري املسموع عنها بل وغري املعروف عنها إال ما تب ج بعض تقارير إعالمية أو بعض تقارير حقوق اإلنسان، عن 

 لدمار وعن اللجوء وعن القتلى وعن املشردين بال مأوى أو غذاء أو عالج أو تعليم ولكن احلقيقة أكرب بك ري ...بك ري.ا

***** 
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األوضاع السياسية 
والعسكرية في المنطقة 

 العربية
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 ك في العراق: المحركات والد  تالحرا

 مصطفى جابر العلواين د.
 :مقدمة

  مبعز،لي عن تأيأره، 0264 يأت،  حراكت تشرين العراق يف العام ملْ 
 ،اليت تتفاوت تأيرياتاتهاا ،الداخلية واخلارجية باملستويات املتعدمدة، 

؛ وهو أمٌر يتجاوزت مقاصدا   ما اري من  جتيري، من مستو ى آلخرا
 ،وواقعيَّة، طموحات،ج،  ،ومن عفويَّت،ج، الدالَّة، على صدقيَّت،ج،  ،حراكي 

ورفع، وترية، إجناز،  ،وما يشتهيج احلراكت من رياح الت يري،  ،وشعبيَّت،ج، 
يف - مبا يؤكمدت  ،وفاعليَّة، النظام السياسيم كلمج،  ،احلكومة القادمة

بوصفها  ،ومراعام،اا ما تريدتهت شعوباتهاا ،: مدنيَّةا الدولة، -النتيجة، 
- اليت ال بدَّ أليم نظامي سياسي   ،من املدخالت الرئيسة، امللحَّة، 

يف مجلة،  ،والسعيت لتبلبيتها ،والعنايةت هبا ،مراعاتاتهاا -يدَّعي مدنيَّتاجت 
. ،وسياسات ،خمرجات،ج: قواننيا   وإجنازاتي

المستوى  على ىاقلمحتمل في العر تقييم التبيير ا - و ص 
:  الدوليِّ واإلقليميِّ

 الو يات المتحدة األمريكية: ●

يف  ،عن رغبة، إحداث، ت يريي  ، تكْن الوالياتت املتَّحدةت بعيدة  ملْ 
من لدن القوى  ،ويف خارطة جتاذب العراق،  ،النظام السياسيم 

،  ،وحماولة الواليات املتحدة األمريكية،  ،اإلقليمية  والإعاداة العراق،
إىل وضعي أفمف من أن تكونا  سيما يف إطار عالقاتج اخلارجية، 

، و  ،العالقات هذه  ،ترمجة  لألهداف االسرتاتيجية اإليرانية، املواقفا
على هيمنة إيران على  -غريا مرَّةي - اليت صرَّح بعضت مسؤوليها

                                                           
  العراق. -أستاذ العلوم السياسية 

هاا  يو ، اللعبة، السياسية يف العراق؛ ومسك،  ،شؤون، العراق
 من أبرز،هاا: ،أمورٌ  الرغبةا األمريكيةا ويؤكمدت تلكم 

 ،يف االتفاق النووي ،نَّ الواليات املتحدة قد أعادت النظرأأ( 
من عقوباتي  ،وما فرضتج على إيران ، 6+5املربم مع إيران 

ا شكال   ،اقتصاديةي  اليت  ،من أشكال احلروب مْل تااْعدت عن كود،
على وجود النظام  ،مبا لج من أير مباشري  ،استهدفت االقتصادا 

 ،اإليراينم؛ يف وقتي تعاين فيج إيران من مشاكلا مركَّبةي  السياسيم 
 أبرزها:

فاض احتياطياما من واخن ،تبعات التضخأم يف الداخل -6
 واخنفاض إنتاجها النفطي وصادراما النفطية كذلك. ،النفط

يف إطار نشاطات  جيش  ،زيادةت أعباء نشاطام،اا اإلقليمية،  -0
 ،املععم حبركتها االسرتاتيجية العسكرية يف املنطقة ،القد  

 ،ودمش ا  ،والعراق ،يف: لبنانا  ،بقيادة  اجلنرال قاسم سليماين 
وصنعاءا؛ مبا مكَّناجت من رسم  اهلالل الشيعيم ؛ الذي حذَّرْت منج 

ْتجت  ،قو ى غريت شيعيةي  رْت بامتداده وبشَّ  -قو ى شيعيَّةي - وأكَّدا
وف  وصف قائد  عصائب، أهل احل   يف  ، اشيعيًّ  ا بدر   ليكونا 
- ؛ خالل  الشيخ قيس اخلزعلي -املوالية إليرانا - العراق
احلرب على داعش يف سوريا والعراق؛ مبا ي ريت  -وعقب

حول قضيَّةي بال ة، األويَّة،؛ وتبعث إشاراتي  صأ ما  ،تساؤالتي 
وما سيكون فيها من مشروع  ،نطقة، سيكون من مستقبل امل

ورسم حدود دوهلا؛  ،ت يريي  جذري ؛ يعيد رسم خارطة املنطقة
الذي أشارا إليج  ،يف إطاره  اهلالل الشيعيأ  -إذن- واليت سيأيت
فيما بدا عن   ،امللك عبد اا ال اين ملك األردن ،بوقت مبكمري 
ملا سيكون من مشروع يف  ،على تسريبات معلوماتيَّة اكون،ج مبنيًّ 

يف  التحالف الدويلم  اقابل أيام املنطقة،؛ بوصف األردن شريك  
ولج عالقات وييقة بالواليات املتحدة  ،ملكافحة اإلرهاب 

 ،ومبستقبلها ،املعنية باملنطقة ،وبالقوى الفاعلة يف أوربا ،األمركية
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 ،رائيلمبالمح السياسات العامَّة إلس ،زيادة  على خربة األردنم 
 .)6(وغاياما القصوى

من  اجزء   ،تريد أن يكون العراقت  ،أنَّ الواليات املتحدة ب(
 :لبنات، ت يري خارطة املنطقة

من خالل دميقراطيتج الوافدة منها؛ وبناء عالقات حتالف  -6
يف وقتي  ،ويدعم وجودها ،مباشرة معج؛ مبا يليب مصاحلها

بتهديد وجود أسلحة الواليات  ،أرسلت فيج تركيا إشاراتي 
يف إطار حلف مشال  ،وأسراهبا ،املتحدة األمريكية النووية

 األطلسي؛ املتهرمئ.
تسمحت  ،إلسرائيل ببناء عالقاتي طبيعيَّةي  -كذلك- ويسمح -0

 األرض  من مبدأ بدال   ،يف است مارتي مستقبليةي  اجبعلها شريك  
الواليات املتحدة  رغبة حلفاء مقابل السالم ؛ ومبا يليبم 

 ،يف احمليط العر  اوشريك   ،احليف   اجبعل العراق جار   ،األمريكية
 وفتح احلدود؛ بدال   ،وبدء التعاون معج على أسا  است ماري

اليت تستهدف املنشآت  ،للصواريخ ان يكون العراق معرب  من أ
 ،ه إىل مصدر خطر، الطائرات املسريةءت ل أجواأو تتحوَّ  ،السعودية
ف من اخلطر  فم  ،بدل أن يكون العراق دولة  عازلة   ،وسواها

اه السعودية؛ وهو أمٌر أفمف أعباء  ،دم من الشرقالقا باجتم
ويف دعمها السعودية  ،يف دعم إسرائيل ،الواليات املتحدة

 مجلة  واحدة . ،واخللي 
على ذلك كتلمج،؛ فموقف الواليات املتَّحدة  اوتأسيس  ج( 
 من الت يري يف العراق؛ يدعمتجت: ،األمركية

اليت باتا - ما كانا من إفرا  اهليمنة اإليرانية، على العراق -6
عقب تلكم  ،وقد تضاعفاْت أويَّةت العراق ،هلاا امتنفَّس  

 ،وف  التشخيص األمريكي على لسان وزير خارجيتج -العقوبات
العقوبات  عشرة املشروطة لرفع يتواَّا يفهم من النقا  االين

أو ألجل الدخول يف تفاوض جديد مع  ،أو  فيف،هاا ،األمريكية

                                                           

من العام  سبتمربي لارهاب، يف شتكمل التحالف الدويل للتصدم   (6)
إضعاف تنظيم ب ا، ويضمأ أك ر من مثانني دولة ، التزموا مجيع  0266

اق اهلزمية بج داية املطاف.  داعش  وإحل ااملعروف بالدولة اإلسالمية، 
 اص بالتحالف الدويل: اخلوقع امل: انظر

https://cutt.us/CmSYo 

  ،وأسلحتها الباليستية ،بشأن مستقبل مشروعها النووي ،إيران
 كذلك.

وف  الرؤية االسرتاتيجية  ،من هنا تتأكَّدت أويَّةت إحداث ت يري -0
وفرض  ،املتَّصلة بإحكام قبضة حصار إيران ،األمريكية

اَّا اري يف  ،العقوبات عليها؛ وال أدلَّ على هذه  الفرضيَّة، 
يف ظلم ترحيب الواليات  ،مع ما اري يف العراق امتزامن   ،لبنان

املتَّحدة األمريكية، هبما؛ وبالدعوة إىل التعامل اإلنساين مع 
وحب ها  ،املتظاهرين؛ وهو أمٌر ال ارحت  وطنيَّةا توجأج التظاهرات

 مالمح  هويَّةي ال طائفيَّة . عن
اليت تدعم فرضيةا دعمها  ،ومن بني اإلجراءات األمريكية د(

ما أرسلْتجت زيارةت  نائب الرئيس  يف العراق؛ -احملدود- الت يري
 عني  داية نوفمرب للقاعدة األمريكية يف األمريكي مايك بنس 
ولقائج قيادة إقليم كردستان بأربيل؛ دون  ،األسد  غرب األنبار

 أو االتصال املباشر بب داد؛ وهي إذن إشاراٌت مزدوجٌة: ،املرور

ب ن الواليات املتحدة ترحم من كوْ  ،ني يف العراقإىل احملتجم  -6
 ،بدليل إحجامها عن زيارة ب داد ،وتعدأها فاعلة   ،باحتجاجامم

 بوصفها منطقة ساخنة.
ا ستتخلَّى عن دعمج  ،عبد املهديإىل حكومة  -0 بأدَّ

بصورة أكرب  ،اليت ارتبطت بإيران حال االحتجاجات ،وحكومتج
 من ذي قبل؛ مبا سنناقشج يف موضعج أدناه.

ومع ذلك؛ فإنَّ املبال ةا يف تقرير وجود قناعة أمريكية للت يري يف 
يف  ،من رغبتهم احلقيقية ،تكبحها سياسامم يف العراق ،العراق

 القائم منذ االحتالل األمريكيم  ،اإلبقاء على النظام السياسي
ومن آيار  ،لكونج من صنيع دولة االحتالل ،0223العام 

املعع  ،منجزامما؛ وقْد فتصملا يف ظلم مشروع  بول برمير 
بتقويض معامل  النظام السياسي العراقي ما قبل االحتالل  

آلَّ بت يري  قيم املواطنة، وح ،وتيارات،ج ،ومبؤسساتج ،جبيشج
املبنيَّة، روعيتج ومش ،و مبصدر شرعية النظام الدستورية  ،ومعاملها 

بعد  ،على رضا األحزاب والقوى الفاعلة يف العملية السياسية
 وف  أصوهل،اا. ،مشروعيَّة   شعبيَّة   -إذن- ؛ وليست هي0223

https://cutt.us/CmSYo
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يف  ،اأمريكيًّ تؤكمد سطحيةا الت يري املنشود - ومن ناحيةي أخرى
هي من مكَّن  إيران   ،أنَّ الواليات املتَّحدة األمريكية ،العراق

ول اية  ،0221 يف الفرتة من ،من اهليمنة، على املشهد العراقيم 
؛ وقد تفلَّتْت زمامت 0266االنسحاب الرمسي األمريكي يف العام 

من أيدي  املؤسسات  اتدرايًّ  ،خيو ، املشهد العراقيم 
لتتحوَّلا إىل  هيمنة  ،والسياسية،  ،واألمنية ،العسكرية ة :األمريكي
والتنظيمات املسلحة  ،ومسكها بواسطة، أذرعها: احلزبية ،إيران

 ابوصفها جزء   ،املمتدم إىل ب داد جيش القد   ومن  ،يف العراق
يف إعانة  ،من  اهلالل الشيعيم ؛ وال سيَّما عقبا مساوة إيران

إعانة التحالف و  ،يف احتالل العراق اجستيًّ و ل الواليات املتحدة
وإن  ،بقيادة الواليات املتحدة األمريكية ،الدويل ضدَّ اإلرهاب

بل عملت يف إطار التحالف  ،مل تكن إيران قد اشرتكْت بج
ا قدَّمت خدمات أعانت الواليات  الذي تقوده روسيا؛ إال أدَّ

على حماصرة  تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق  ،املتحدة
تسمَّى

 داعش ؛ ما يؤكمدت حقيقة  تستح أ  -ااختصار  - والشام  امل
 امطلب   ملْا يكن ،مفادها:  أنَّ الت يري اجلذريَّ يف العراق ،التأمألا 
فال يكون الت يري تلبية  حلاجةي شعبيةي  ،تْ لا عا وإن هي فاا  ،اأمريكيًّ 
ها فيما أصأ - در ما يتَّصل مبواقف الواليات املتحدةبق ،عراقيةي 

ومن قوى  سياسيةي متفلمتاةي عن هيمنة  ،من إيران -من الت يري
ومن رغبت،ها يف مراعاة، مصاحل  ،يف العراق ،الواليات املتحدة
وحآلَّ األردن؛ حتتا  ،واإلمارت ،والسعودية ،حلفائها: كإسرائيل

وال يف مصلحةي  ،ى واحدي قد ال جتتمعت يف مسمًّ  ،دواعي عديدةي 
اهي واحدي؛ لكنَّها متمايلةت التأيري ،واحدةي  على القرار  ،وال يف اجتم

جتاه الت يري املنشود يف العراق؛ وب ضم النظر، عن  ،األمريكي
 عمق،ج،.

 إيران ●
 من خالل: ،يف املشهد العراقيم  ،تكريس الوجود اإليراينم 

من خالل األحزاب  ،إيران على العملية السياسيةهيمنة  -6
والشخصيات املوالية هلا؛ بل ومن خالل امتالكها  ،السياسية
 زمام قيادة على أي حزب أو شخصيةي تسعى لتويلم  ،ح  الفيتو

 ملا هلا من أدوات تأيري. ،العراق

من خالل  ،هيمنة إيران على املشهد العسكري وقياداتج -0
واليت عدَّت  ،املوالية هلا ،املليشيات وفصائل احلشد الشعيب

ا إذن؛ قْد  ،من مثرات، تضحيام،اا ،االنتصار على اإلرهاب وأدَّ
وما قدَّمتج  ،مبا كانا من عقيدما القتالية ،اجتازت اختبار الوطنية، 

صرة للجيش العراقي وأجهزتج العسكرية واألمنية من مظاهر النأ 
دمدة؛ وهبذا كان لتلكم الفصائل اليد الطوىلا يف املشهد املتع

؛ وإن تعرَّضْت 0261لعام االعسكريم فرتة ما بعد التحرير يف 
ا  ،لضرباتي إسرائيلية وأمريكية إالَّ أنَّ هلذه الضربات تربيرامت

على  ،فهي قد استتهد،فاْت يف سوريا ،املكانية االسرتاتيجية
 مشارف حدودها.

 مبا يليبم  ،م التبادل التجاري بني العراق وإيرانزيادة حج -3
ويضعف إمكانيةا اعتماد العراق على ما ينتجج  ،مصاحل إيران
مبا ي يمبت استحداث ك ري من فرص  ،اوصناعيًّ  ،اهو: زراعيًّ 
يف - وينعشت  ،يف العراق ،وتش يل العاطلني عن العمل ،التوظيف
وباملسؤوليات  ،امل قل بآيار احلصار ،االقتصاد اإليراينَّ  -املقابل

 ،اليت باتت موضع انتقاد الشعوب اإليرانية ،اخلارجية الك رية، 
 وقوى معارضتها.

مدمدت  ،ويف املقابل؛ فإنَّ االحتجاجات العراقية التشرينية -6
بل ومدمدت الشارعا اإليراينَّ  ،اليت  صأ مصاحل إيران ،تلكم املعامل

 ،يكيةر وآيار العقوبات األم ،احملتقنا من الوضع االقتصاديم 
حتاكي ما اري يف  ،ومدمدت يف إشعال فتيل احتجاجاتي يف إيران

د النظام السياسيَّ مبجملج. ،العراق  ومدم
وبناء  على ما سب  وصفج يف النقا  األربع السابقة؛  -5

بني ما اري يف  لبنان من  ،امثَّةا تالزم   نَّ إفيمكن القول 
ال ينفصم هذا  ،كذلك .وما اري يف العراق،  ،احتجاجات

 ،التالزم عن رغبة احلدم من تأيري القوى اخلارجية، بالشأن الداخليم 
اليت حتتاج إىل  ،سأ السيادةا الوطنيةا ميوال ميكن معج قبول ما 

وبرسم معامل،  ،تبدأ بإذكاء الروح الوطنية ،سلسلةي من املنجزات
ا ،اهلوية الوطنية بتأيري القوى احلزبية  ،عقب تنقيتها اَّا شاهبا

الذي  ،ويض نظام احملاصصةقوأذرعها املسلحة؛ وبت ،الطائفية، 
يف حينج من إداء حالة االقتتال يف  ،عا لجض، خرجا عن أصل ما وت 
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عارضة العراقية ما قبل ومن انعدام ال قة بني فصائل امل ،لبنان
 االحتالل.

 هاؤ واللفا السعودية ●
؛  لسعوديةا مدى تأيري يف  هرصادت ن فإنناوتأيأرها باملشهد العراقيم
 أبرزها: ،جماالتي 

بصدد ترميم عالقاما بالعراق؛ يف ظلم ما يوصفت بالتنافس  -6
على تعزيز الوجود يف العراق؛ ومن خالل تك يف  ،مع إيران

إلعادة العراق حلضنج  ،يف حماولةي من السعودية،  ،اجلهود واألواصر
لكن بوتريةي أدىن اَّا فعلتج مع  ،م لما حتاول مع سوريا ؛(6)العر م 
 ،بفتح احلدود الربية اومرور   ،بالتم يل الدبلوماسيم  ابدء   ،العراق

والشروع يف إنشاء  ،وتسيري الرحالت اجلوية ،وبناء املنافذ
املشاريع االست مارية املشرتكة مع العراق يف أراضيج؛ زيادة  على 

ذات كلفةي عاليةي؛ هبدف رفع احلواجز  ،التربأع ببناء معامل رياضية  
والقوى  ،وبناء ال قة مع الشعب ،النفسية مع السعودية

 .احآلَّ املخالفة، مذهبيًّ  ،والشخصيات ،السياسية
 شى من أي ت يري  ،ومن ناحيةي أخرى؛ فإنَّ السعوديةا  -0

والقوى  ،م لما  شى على اإلبقاء على تأيري إيران ،مفاجا
الذي يتهدَّد املناط  الشرقيةا يف  ،ذات الناافاس الطائفيم 

كودا من املناط  ذات الوجود الشيعي الك يف؛ اليت   ،السعودية، 
يف حال بلوغ استهدافها من  ،ن تستخدمها إيرانميكن أ

ً   ،الواليات املتحدة اعل إيران أمام معركة مصري  ،اخانق   احدَّ
ط بوجج املخطَّ  ،ووجود؛ ال  با معها ورقة  إالَّ واسخدمتها

يف اململكة العربية  ،ومنج نفوذها يف املنطقة الشرقية ،األمريكيم 
 السعودية.

يف صحراء  ،يف اخللي  ،املنشآت النفطيةونتيجةا تعرأض  -3
 ،واحلادث الذي استهدف  ميناء الفجرية  ، أرامكو  السعودية

وناقالت النفط فيج؛ فإنَّ السعوديةا تشتهي رياح الت يري يف 
خشية خسارما ما قد  ،لكنَّها ال تريد اجملازفة بدعمج ،العراق

                                                           

ن املضطرد، العراقية: من القطيعة إىل التحسأ -العالقات السعودية (6)
 متاح عرب الرابط التايل: ، 0267أكتوبر  03موقع     سي العربية، 

https://cutt.us/GDDXN 

ومشاريع فيج؛ يف ظلم رعاية قيادات العملية  ،ج من عالقاتتْ نا باا 
 ،السياسية احلالية؛ وتشتهي السعوديةت تضيي  اخلناق على إيران

ا تعلن احلرب على إيرانأولكن ليس بصورةي صارخةي؛ وك  ،دَّ
وال  ،مادت عقباهاال حتتْ  ،فتشعل فتيل حرب عرب جانيب اخللي 

لْن تقف أمام  -بليف املقا- حتتملت فاتورما؛ لكنَّ السعوديةا 
حتت غطاء  ،يف حصارها إيران ،دي الواليات املتحدةتوسأع، مؤيم 

 ،ة النفط للعامل يف اخللي  عرب مضي  هرمزمحاية انسيابيَّ 
وللسفن اليت ترسل هبا إيران  ،ي لناقالت النفط اإليراينم والتصدم 

يف أو  ،يف اليمن ،عيةتدعم مشاريع إيران التوسأ  ،لة  بأسلحةي حممَّ 
 سواها.

إىل الدور  -الشيخ قيس اخلزعلي- أشار ،ومن ناحيةي أخرى -6
ا راغبة يف  ،الذي وصفج باملتآمر على العراق ،اإلمارايت وأدَّ
امج  ،وداعمة لج ،الت يري أك ر من السعودية؛ إىل جانب امم
 ،يف دعم الت يري؛ والراجح يف ذلك ،أك ر من أمريكا ،إسرائيل

 ،كذلك؛ داعم للت يري  ،وموقف إسرائيل ،أنَّ موقف اإلمارات
وقد  -وقد أعاله- ألسباب تتَّصل مبشروع ت يري خارطة املنطقة

ومن أدواتج؛  ،يكون الت يري يف العراق من مفاتيح ذلك املشروع
عن  ،وحآلَّ األردن ،وإسرائيل ،مستحضرينا خروج اإلمارات

حتت غطاء  ،يف مشاريع التشرتك اسرتاتيجيًّ  ،حدودها
 .اوإقليميًّ  ادوليًّ  ،التحالفات

يكون  ،ومْل  لت البحرين من رغبة إحداث ت يري يف العراق -5
من  ،على حساب إيران ،برتجيح كفة الواليات املتحدة فيج

على  ،ويكون لصاحل تويي  العالقات العربية العراقية ،جهة
 من جهة أخرى؛ واألمر حترمكتجت  .حساب عالقاتج مع إيران

وتؤرمقت  ،اي  البحرين هبا ذرع  اليت تض،  ،االنتماءات الطائفية
يرى يف  ،القائمني على حفظ أمنها؛ خشيةا التأيري على مكوني 

 .اشرعيًّ  اويف إقامة عالقاتي هبا واجب   ،مال  أإيرانا 
الدور اإلصالالي المناط بحكومة ما بعد اعتخابات  -ناعيصا
 0202س ر ما 00

 ،واملرجعية الدينية يف النجف ،العراقيمع تقدير الشعب 
يف  ،والدول املتحالفة مع العراق ،وشخصياتي سياسية وطنيَّةي 

وحتقي   نصري ميداين   عليج؛ إالَّ أنَّ ذلك مل  ،قتال اإلرهاب

https://cutt.us/GDDXN
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من الرتشأح لفرتة يانيةي و كينج من تشكيل  ،ميكمن العبادي
بشكلي متقدَّري يف  ،بعد أن جنح العبادي ،حكومة، اإلصالح
مع ما كلَّفْتجت  ،على اإلرهاب،  ،حقَّ ا النصرا  ،رئاسة جملس وزراءي 

وفقد أموال  ،وهدم ملدن ك ريةي  ،من مجري املاليني ،احلرب
لفقد و دتومراْت للحرب على اإلرهاب من موازنة الدولة؛  ،طائلةي 

الذي حال دون  ،العبادي قدرة االنفكاك عن انتمائج احلز 
لفرتة يانية؛  ،ودعمها لرتشيحج ،ابج يقة الكتل الشعبويةاكتس

باشرتاطها استقالتج عن حزب الدعوة؛ وهو أمٌر كشفا عن مزاج 
 ،الذي دفااعاجت مقتتجت هيمنةا األحزاب، السياسية،  ،الشعب العراقيم 

وية االنتمائية على وتوزيع اهلت  ،واحملاصصة الطائفية والسياسية
ج الكتل الوطع؛ الذي استشعرتْ  ال إىل اجلامع ،املكونات
وأخرى  ،يةوكتل سنم  ،لة  بأنصار مقتدى الصدرا َّ  ،الشعبوية

 علمانية عابرةي لالنتماء الطائفي.

اليت كان قد قطعها  ،إىل جانب إرجاء تنفيذ الوعود دَّى ذلكأو 
 ،ليهم من شيوخ العشائروا م  ،ني يف البصرةللمحتجم  ،العبادي

ومراقبني عليها؛ والقت تلكم  ،بوصفهم ضمانة  لتنفيذها
 ب داد وبعضي من حمافظات يف ،ااالحتجاجات صد ى مقدَّر  

الذي فتسمرا تعاملج املبع على  ،أدَّى إىل جتاوز العبادياجلنوب، 
ا ترويٌ    بدتْ  ،وتبشريي بإصالحاتي مستقبليةي  ،وعودي عريضةي  كأدَّ

بدعم   ،حال فوزه ب قة الكتل الربملانيةلربنام   حكومتج املقبلة  
جلعلهم  ،و كينج من بلوغ التحالفات الالزمة لذلك ،كتلتج

 .اوفر حظًّ ح األوجعلج املرشَّ  ،الكتلة األكرب

من املنتصف: بني  ،الذي حاول مسك العصا ،إالَّ أنَّ العبادي
واإلبقاء على انتمائج حلزب  ، سائرون  كأنج من الفوز بتأييد 

لفقده يقة املتحالفني  ،وإبقاء دعمج لج؛ قْد فقد العصا ،الدعوة
إىل البحث عن  ،املفرتضني معج؛ ما دفعا الكتل املتنافسةا الفائزة

على ترشيح  ،لتجاوز األزمة يف التنافس بينها ،مرشَّحي توافقي  
ا َّلي  ،(6) تسوية  شخصيةي من بني صفوفها؛ فكان ترشيح بديل

نيطت بج مهمة والذي أت  ،يف الدكتور عادل عبد املهدي

                                                           

الكتل األكرب، يف  يراد مبصطلح مرشح تسوية ، ما اتَّفقت عليج  (6)
 .الدكتور عادل عبد املهدي :والربملان، وه

؛ امبوافقة الكتل األعلى أصوات   ، ومكافحة الفساد  ، اإلصالح 
والكتل  ،اليت جاءت بج ،حتت رقابة الكتل ،ليكونا عبد املهدي

حتتا قبة،  ،همت يف منحج وحكومت،ج، ال قةا اليت أسْ  ،األخرى
را بج خري  وقد ، الربملان  .ااْستتْبش،

 اأمر   ،يف رئاسة اجلمهورية ،وقد شكَّل وجود الدكتور برهم صاحل
 ،ومن مكافحة الفساد ،مبا سيكون من إجناز ،يدفع إىل التفاؤل

 ،معروٌف بدعواتج اإلصالحية ،وحتقي  اإلصالح؛ فالدكتور صاحل
 لالحتاد الوطع  إطار انتمائجوحآل يف  ،ردستانيف ك
منذ بداية تسعينيات القرن  ،بوصفج من قياداتج ،ردستاين الك

عقب استقالتج عن - املاضي؛ وقد شكَّلا ألجل هذه املهمة
 التحالف من أجل  -0261قبيل انتخابات  ،العمل فيج

وقائمة الوطنية نشتيمان ؛ وقد تآلفا مع  ،العدالة والدميقراطية 
إىل –ضمَّْت  ،جبهة  وطنية   ،التيارات اإلصالحية املعارضة

حركة  الت يري  -جانب شخصيات من انتماءات سابقة خمتلفة
جتمعهم الرغبة يف  ،(0)واجلماعة اإلسالميةا  كومل  ، كوران 

وحماسبة، املسؤولني؛ وتعاضدت جهودهم مع  ،اإلصالح، والت يري
وكردستان  للخروج من أزمة العالقات بني ب داد ،السيد العبادي

 .(3)ما بعد االستفتاء

يؤكمدت أنَّ  ،أنَّ ما جرى خالل فرتة رئاسة الدكتور عبد املهديإالَّ 
ا مل  -ْتجت من تقدأمي يف ملفاتي ك ريةي مع ما حقَّقا - حكومتاجت  إالَّ أدَّ

 ترقا إىل املستوى املطلوب يف اإلجناز؛ وال أدلَّ على ذلك إىل
 ، ما شهد بج شاهد من أهلج  بتلوىج املستمرم بتقدمي استقالتج

بة احملتجني بتقدميها؛ بناء  ل؛ إالَّ حال مطاااليت مل ت ادر جيباجت يوم  

                                                           

موقع      الكتل والتحالفات املشاركة يف االنتخابات العراقية، (0)
 متاح عرب الرابط التايل:  ،0261يناير  03 العربية،سي 

https://cutt.us/quOel 
مصطفى العلواين، األحزاب اإلسالمية يف كردستان العراق:  (3)

نادية مصطفى  د. :التجربة السياسية أل وذجني حزبيني، )يف(
)إشراف عام(، السياسات العامة يف نظم وجمتمعات العامل اإلسالمي: 

، )القاهرة: العدد الرابع عشر ،أميت يف العاملة حولي اذج وخربات، 
مفكرون الدولية للنشر والتوزيع،  مركز احلضارة للدراسات والبحوث،

 .310-334 ص ص ،(0202

https://cutt.us/quOel
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ا وافدٌة من إرادة رجَّحا  ،على رغباتي خارجيَّةي  ت األوسا ت أدَّ
 ال شخصية. ،خارجية

عبد فقد رفع  ،مل تكن حكومة عبد املهدي بعيدة  عن التفاؤل
وتدعو إىل  ،ترتفَّعت عن قيد الطائفية ،ابتداء  شعاراتي املهدي 

 ، سائرون بناء  على دعم الكتلة األكرب  ،ترشيح وزراء مستقلني
تها من الوزراء لصاحل وزراء اليت أعلنت عن تنازهلا عن حصَّ 

يسهمون بدورهم يف تنفيذ برنام   ،وتكنوقرا  ،نيمستقلم 
اليت أفسدت  ،لتجاوز آيار احملاصصات ،إصالحي  قد أنيط هبا

 .0223عقب العام  ،عمل احلكومات العراقية املتعاقبة

اليت ستجملات على فرتة عبد  ،ولعلَّ من أوَّل بوادر الفشل
أمام  ،دون إكمال تشكيلتج الوزارية ،ج ، ما كان من تلكأ  ،املهدي

 نأع الكتل يف قبول ترشيحات عبد املهدي؛ ما أوقع احلكومة 
حتت حجَّة،  ،اخلاصة بذلك ،دستوريةيف جتاوز التوقيتات ال

 ،واألكفاء التكنوقرا ؛ ما أفسح اجملال للكتل ،نيترشيح املستقلم 
الذي ينتظر  ،؛ وتناسي مطالب الشعباملمارسة ض وطاما جمدَّد  

تنفيذ برنام  اإلصالح احلكوميم؛ يف وقتي  ،بفارغ الصرب
 ،على احلكومة الفتية اليت مْل تكتمل بعدت  ،تراكمت فيج الض و 

جلانب فرض  ،ومن بينها  الرغبة األمريكية يف استمالة احلكومة
يف  ،العقوبات األمريكية على إيران؛ وض ط احلكومة اإليرانية

يعومضها ما تعانيج من  ،ا كني إيران من جعل العراق متنفَّس  
مي مل  الرئة اليمىن  الذي  ،سيما ما تعانيج يف اخللي  ال ،حصاري 

 االقتصادية إليران.

 ،فيها مثاين وزارات شاغرةي  توبقي ،ومبا أنَّ احلكومة مل تكتمل
 ،وقد عاىن عبد املهدي ض و  االحتجاجات ،تتدار بالوكالة، 

يج مهام تشكيل احلكومة قاتبايل تولم  ،اليت شهدما مدن عديدة
ذيرات كتلة وحت ،ورئاسة جملس الوزراء؛ إىل جانب ض و  الكتل

 ،وبرناجمج اإلصالحيم  ،لج من احليد عن وعوده الوطنية،   سائرون 
بتمكينج من فعل ما كان  ،من ال قة ااألمر الذي أفقده ك ري  

كلَّما ضاقت   ،ايصبو إليج؛ دفعج ذلك إىل التلويح باستقالت،ج،؛ مرار  
اليت كانت  ،واستحكمت أمامج االنسدادات ،بج احليل

 ومصاحل الكتل واألحزاب من ورائها. ،االختالفاتت 

سؤاٌل ادت  ما الذي سوَّغا انطالقا التظاهرات، العراقية، التشرينيَّةلف
؛ بل إىل يف إطار  ،إجابات،ج الشافيةا  املستوى الوطع واحملليم

من  الوعي   ،الشوارع والساحات؛ فقد امتدَّْت حمرمكاتتجت 
على ما حوهلم  ،بانفتاح الشباب ا َّال   ،للشارع العراقيم  ،امللحوظ

 ،ومن استلهام شواهد التجارب اإلقليمية ،من جمريات األحداث
وانفتاحهم على إعادة قراءة حركات  ،واحمللية ،والوطنية

السابقات؛ وحماولة االنتفاع  ،واالعتصام ،والتظاهر ،االحتجاج
يف إطار  وحمذمرة ؛ ،ومرشدة   ،مرجعيَّة ؛ حمرمكة   اوجعلها أطتر   ،منها

 ،وترشيد ما هو كائنٌ  ،ما ميكن وصفج بتحقأ   الوعي  مبا كان
يدفع إىل االنتفاع من أمرين رئيسني  ،من  السعي  ليكون حاال  
 )والسعي(: ،وا: )الوعي( ،متالزمني

 ،يف فشل احلكومات املتعاقبة ،)الوعي( بوجود تراكمات -أوَّال  
اليت ترمسها الكتل  ،يف إطار الربام  احلكوميَّة،  ،يف قضيَّة، اإلجناز

واليت   ،قبيل خوضها املعارك االنتخابية ،الفائزة يف االنتخابات
 ت ريت حاال   ،ما تفصل بني براجمها وإجنازها مسافاٌت شاسعةٌ  اك ري  

ورمبا الندم على املشاركة  ،لدى الناخب ،من الشعور باإلحبا 
مشروعيةا بقاء،  -يف حقيقتج- بالتصويت؛ وذاك أمٌر ياتْفق،دت 

األصوات  من تلك ،وإن حازت على شرعيَّت،ها ،احلكومات
 املمنوحة هلا.

من ردود أفعال  ،)السعي( إىل جتاوز ما قد كانا  -اياني  
على االحتجاجات السابقة،؛ واليت كانت  ،احلكومات املتعاقبة

على منجزاتي حمدَّدةي؛  ،تنتهي باتفاق بني احلكومات واملتظاهرين
دفع  التظاهرات  ،دات احلكوميةلكنَّ النكوث بتلكم التعهأ 

ما  أقلَّ  ،إىل ابتكار مجلةي من اإلجراءات ،التشرينية  اجلارية
ا  غري مسبوقة  من ناحيةي؛  ويابتة  مع ما  توصفت بج أدَّ

أو من طرفي  ،اسواء كانا حكوميًّ  ،جوهبْت بج من العنف املفر 
وتلتقي هبا مصاحلج؛  ،ج باحلكومة وبأجهزماى صلتت ال  فا  ،يالثي 

بل وتوصف التظاهرات بكودا  تصعيديَّة  يف مطالبها ؛ وهو أمٌر 
 ،أدواتي للض ط على اجلانب احلكوميم  ،نيا أكسبا احملتجم 

 ،دون تلكأؤي  -اضمن  - ف  عليهالاسراع يف تنفيذ املطالب املتَّ 
 من: ،نيللمحتجم رت املطالب ومع ذلك تطوَّ 
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كتوفري   ،بتوفري مطالب معينة ،تقومي اإلجناز احلكومي -6
 ،أو  صيص األراضي ،وتوفري اخلدمات ،درجات التوظيف

 وسواها. ،طةودعم املشاريع الص رية واملتوسم 
لتضييعها  ،مبا تتحمَّلتج احلكوماتت  ،وحتوَّلا األمر إىل )وعيي( -0

اليت ختصمصْت  ،يف إطار األرقام الكبرية ،يروات العراق
لفرتة ما بعد االحتالل؛ معتمدين على  ،للموازنات السنوية

 ،ة دون صيانتهامن بينها: مالتك البىن التحتيَّ  ،راتمؤشم 
وسوء التدبري يف  ،املخطَّط إلجنازها  ،و فضائية املشاريع اجلديدة

من دول  ،ردٌ جتاه استهالك ما هو مستو  ،توجيج رؤو  األموال
اليت  ،ال يف مصلحة العراق ،يف مصلحتها مبا يصبأ  ،اجلوار
  ،بناء املشاريع اخلدمية والصناعية -لتجاوزها- تتطلَّبت 

نا - مببالغ تكفي ،كمحطات الكهرباء بدل استريادها لو أتحس،
 ات ت طمي احلاجة إليها.لبناء حمطَّ  -است الهلا

  املطالبة بت يري النظام  ،املطالبة باستقالة احلكومة،  -3
 اهلوية الوطنية،  إىل مكومنات:  القائم على: تشطري ،السياسي

مبع   ،وطائفية؛ والدعوة إىل إنشاء نظام سياسي   ،ودينية ،إينية
 واملصلحة الوطنية. ،واهلوية الوطنية ،على الوحدة الوطنية

 :با الت اتات لالستمرار داعمة   محرِّكات  

 موسم الربيع العر  باما كان اا ميكن وصفج  ،يدعمت ذلك
ع ويتوقَّ  ،ويف السودان ،فيما جرى يف اجلزائر ا َّال   ،اجلديد 

املهيَّأة للشروع  ،فكان العراق من أبرز الدول ،امتداده إىل سواوا
 ،؛ وقد شهدت جتربتا: السودان0264بتدشينج بداية أكتوبر 

وقيمة  رافدة  مضافة   الم  معْ ؛ شكَّلا امقدَّر   اجناح   ،واجلزائر
؛ ما يدعمت )السعيا(  ا َّال   ،)للوعي( لدى الشباب العراقيم

 يف إطار احلركة االحتجاجية التشرينية. ،باستجابة الشباب

مبا عليج أحوال مدن  ،ويتذكرت أنَّ مقارنةا األوضاع يف اجلنوب
ج من جهةي؛ وما شهدتْ  ،ومقارنةت ب داد بأربيل ،إقليم كردستان

من عمليات إعادة إعمار  ،ناميَّة  بالسأ  اليت ميكن وصفها ،املناط 
مع ما كان من قصور األداء - مب يالما يف اجلنوب اقياس   ،نشطةي 

رة من قبيل تلكأؤ صرف مبالغ يف املناط  احملرَّ  ،احلكومي
 لنصف البيوت واملمتلكات اخلاصة ،التعويضات احلكومية

 ،لج آالف البيوت من اهلدم الشاملضت وما تعرَّ  ،املتضرمرة
واملؤسسات  ،لكنَّ البىن التحتية العامة -ألك ر من عامني

ساوت يف  ،قْد شهدت إعادة بناء نشطة ،احلكومية فيها
بت بج عمليات احلرب على لتعويض ما تسبَّ  ،بعضها دوٌل ماوة

ر عليها؛ كلأ ذلك زاد يف )الوعي( وحترير املدن املسيطا  ،اإلرهاب
ىتاج إىل ض و   ،جود قصور حكومي واضح يف اإلجنازبو 

 شعبية حترمكتج.

الشعبية العراقية  ،فإنَّ ذاكرةا احلركات ،ومن ناحيةي أخرى
يف مناسبات  ،وف  تصرىات ناشطني- أيقنتْ  ،االحتجاجيةا 

 -ورافقتها كذلك ،سبقت االجتجاجات األخرية ،عديدة
حكومةا السيد عادل عبد  ،احلاليةا مفادتهاا  أنَّ احلكومة العراقية 

دت بج؛ ع، أو تا  ،غري قادرةي على إجناز ما وعدت بج ،املهدي
 ،واحملاصصة فيج ،واملشكلةت متأصملٌة يف طبيعة النظام السياسيم 

الداعم لذلك كلمج؛  ،وما شرَّعجت الدستورت  ،والتنافس بني الكتل
جتماعات يف ا ،سة لجت وقْد بدأت مالمحت احملاصصة، املؤسم 

ملا بعد  ،يف العملية السياسية ،واألحزاب الفاعلة ،الشخصيات
 ،يف صفوف املعارضة العراقية -جتلأها- يوم كانا  ،االحتالل

 وأربيل. ،وأبرزها: يف لندن ،خالل اجتمعات املعارضة

ومطلل إقالة الكومة عادل  ىمحركات ا الت اتات -نال صا
 عبد المهد :

باإلسراع  ،0264بداية شهر أكتوبر  ،نيبدأت مطالب احملتجم 
وحماسبة الفاسدين  ،يف تنفيذ الربنام  احلكومي اإلصالحي

ودعم ذوي  ،وتوفري فرص العمل ،وصيانة األمن ،املتلكما
وتعويض سكنة مناط  املتجاوزين على أراض  ،املشاريع الص رية
بعد هدم ما بنوه من مساكن  ،ليست الوكة هلم ،حكومية عامة

والتضيي  على  ،من قبل املؤسسات احلكومية املعنية ،هزيلةي 
ت من وتضيي  التفلأ  ،حتت ذريعة تنظيم املدن ،لنيالباعة املتجوم 

الضرائب؛ يف وقتي مل تف، احلكومة فيج بالتزاماما بتوفري 
وال بدعمها املشاريع اخلاصة؛ لتستوعب العاطلني عن  ،وظائف
 رة هلم.سَّ أو لتنشيط مشاريع اإلقراض املي ،العمل
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جتوب الشوارعا بشكلي سلمي   ،وقد خرجت مجوع الشباب  
يت فيج صد ى من كتلة يف وقتي لق،  ،بامتياز؛ تطالب باإلصالح

الذي أعلن براءتج من  ،ومن مقتدى الصدر ، سائرون 
األكرب  بعد طول مراقبةي إلجنازها؛ وقد كانا الداعما  ،(6)احلكومة

يف تنفيذ برام   ،احلكومة با اذ إجراءات صارمة   اهلا؛ مطالب  
وكشف ملفات الفساد  ،وال سيَّما حماسبة الفاسدين ،اإلصالح

 ،طالب  الصدر  احلكومة ،اليت تدينهم؛ ويف الوقت نفسج
بالتعامل املقبول مع املتظاهرين؛ واحلد من مظاهر العنف 
والش ب جتاههم؛ وقد وصف احلكومة حبكومة ش ب؛ ال 
حكومة قانون؛ وهو أمٌر وفَّر الدعم املعنويا لف ة من املتظاهرين؛ 

م رفضوا فيما بعدت  يف النزول إىل  ،دعوة الصدر ملؤيديج ،مع أدَّ
حماولة  حمتملة  الخرتاق  ،رونساحة التحرير؛ وقد عدَّها املتظاه

وخطف قيادة زمامها؛ اليت مل تكن قد تشكَّلْت  ،صفوفها
 ،حتت ض و  داخلية ، سائرون مالحمها بعدت؛ وخشيةا أن تقعا 

من أنَّ وجود قيادةي  ،وإمالءاتي خارجية؛ ملا خربه املتظاهرون
ويف وأدها مجلة   ،يسهم يف تصفيتهم ،ظاهرةي للمتظاهرين

ما - وأيبتت األحداث ،هو أمر أيبتت األيام صحاتجواحدة ؛ و 
 تأيرياهاا. -بني الفعل وردم الفعل، 

قد صعَّدت من حدَّة،  ،والالفت للنظر؛ أنَّ حكومة عبد املهدي
ومن اعتصم منهم يف  ،نيتعاملها مع االحتجاجات واحملتجم 

وما تسبَّبوا فيج من حماصرة املنطقة  ،ساحات االحتجاجات
يت تضمأ معظم الوزارات ومقارَّ السلطات التشريعية ال ،اخلضراء

؛  ،نيوالتنفيذية والقضائية؛ ما أشعر مجيع السياسيم   طري حقيقي 
لكنَّهم يشعرون مقابل ذلك  طر آيار جماهبة املتظاهرين بعنف 

م يظنون أنَّ للتظاهرات خيوط   ؛ ألدَّ  تدأ إىل سفارة  ،امفر ي
وف  ما  ،وإىل مرجعيات إسرائيليةي  ،الواليات املتحدة األمريكية

 ،حةوقياديو مليشيات مسلَّ  ،يف كتلة البناء ،صرَّح بج قياديون
ن أيرادت  االعنف مأزق   ياتعادأ فاعلون يف العملية السياسية؛ وهلذا 

 ،مريكيةمبا يعيد للواليات املتحدة األ ،يتساقا إليج سياسيو العراق

                                                           

ديسمرب  5، يف 62:57يف ت ريدةي لج عرب تويرت، الساعة  (6)
0264. 

وحتديد مساراما املستقبلية؛  ،إمكانية تعديل العملية السياسية
وسيلة  تفقدهم  ،وف  ما يعتقدت أول ك ،فتكون االحتجاجات

وقعهم يف دائرة بل وتت  ،حال إساءة التعامل معها ،سلطتهم
 العقوبات األمريكية.

وطالب  ،رئيسا الوزراء بتقدمي استقالتج ،وقد طالب  الصدرت 
بتقدمي عبد  ،كذلك  ، النصر رئيس كتلة  ،حيدر العبادي

 حتت تفسريين: ،مهااملهدي استقالتج؛ الذي مل يقدم 

دها يف لابقاء على من يؤيم  ،وجود ض و  من إيران -األوَّل:
ا ستدعم  ،داما لعادل عبد املهديعقب تعهأ  ،دَّة احلكمست  بأدَّ

ملهدي على رفضج؛ بعد أن بقاءه؛ وهو أمٌر ال يقوى معج عبد ا
ا لن تتعهَّ أبل تْ  دون  ،حال تقدمي استقالتج ،د حبمايتجج أدَّ

 موافقتها.

ومن  َّ  ،ومدئتها ،أنَّج أراد التعامل مع االحتجاجات -ال اين
لتنفيذ مشاريع  ،بعد أخذه فرصة   ،يقدمم هو طواعية  استقالتها

بالزخم  ،على فاسدي الكتل اسريعةي؛ مستعين   ،إصالحية
وما  ،لتحمألج مسؤوليةا العنف املفر  ،الذي مْل يتمتَّع بج ،الشعيبم 

وعشرات  ،وآالف اجلرحى ،حصده من م ات الشهداء
 .(0)املفقودين

 ومرجعيةت احملتجني: ،هوية االحتجاجات ●
جاءت شعبية   ،مع أنَّ االحتجاجات التشرينية يف العراق

ا ليست بعيدة  عن دعم بعضي من املعنيم  ني بامتيازي؛ إالَّ أدَّ
باحلدم من ت وأل بعض  ،اَّن يعنيهم اإلصالحت  ،بالعملية السياسية

واَّن يعنيهم جتاوز  ،والشخصيات ،األحزاب السياسية
ْت لصاحل ف ةي  ،احملاصصة  ،تدَّعي   يلها لذلك املكومن،  ،اليت جتريم

تدور يف  ،ما جعل العملية السياسيةا  ،  يلها لتلك الطائفة،  أو
استمكنت من املسك  يو  اللعبة السياسية؛  ،أفالك خنبةي 

                                                           

ديسمرب، وأك ر من  60، ل اية 522جتاوز عدد الشهداء   (0)
، وعشرات امل يَّبني من الناشطني، وف  إحصاءات، اجرى   06222

موقع احلرة،  ،566ارتفاع حصيلة قتلى تظاهرات العراق إىل  منها:
 لرابط التايل: متاح عرب ا، 0264ديسمرب  60

https://cutt.us/zM1eT 

https://cutt.us/zM8eT
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؛ بل جعلت من اولكنَّها مل تأت مبا ميكن أن ىتْسابا هلا إجناز  
 ،للفساد،  ارمز   ،واحلكومات املتعاقبة عليها ،العملية السياسية

ميكن هبا بناء أك ر  ،وتضييع مقدلراتي  ،على اإلخفاق اوشاهد  
 شمدا صرفاتهاا.ورت  ،لو أتحسنا استخدامتهاا ، من عراق 

 ،يف االحتجاجات الشبابية ،من بني الداعمني واملشاركنيا  ولعلَّ 
وحآل احلزب  ،والتيار الصدري ، سائرون من مجاهري  ابعض  

دلأ على ذلك مبادرة ك ري من الشخصيات تو  ،الشيوعي
يف ب داد ويف احلكومات  ،ي عن مناصبهمللتخلم  ،يةالسياس
اليت سبقت استقالة عبد املهدي  ،بتقدمي استقاالمم ،احمللية
 .(6)ال يبعدها عن كودا وطنيَّة   ،بشو ي 

من  ،قد بادر هبا أبناء جنوب العراق ،ومع أنَّ االحتجاجات 
 وقد وريوه جيال   ،وانتمائهم الوطعم  ،املعروفني بنخومم العربية

زت وتركَّ  ،وأخواما ،بعدا جيل؛ تشهد هلم بذلك يورة العشرين
ا المسْت معاناة العراقيم  ني االحتجاجات يف ب داد كذلك؛ إالَّ أدَّ

 ،ردستان العراقيف ك ،ومنهم الشعب العراقي ،دو ا فرز ،امجيع  
 ،االحتجاجات تلك ميعمتحتول دون  ،إالَّ أنَّ مثَّةا اعتبارات

 أبرزها: ،يف نقا  ،وميكن اإلشارة إىل بعضها

وهي قريبة عهد  ،ةيَّ ما أصأ املناط  ذات األغلبية السنام  -6
يف فرتة تسلأل تنظيم داعش إىل  ،بتهجري قسري  من مناطقها

ي مبظاهر واليت ىتاج شعبها إىل التحلم  ،وحمافظامم ،مددم
لتتحقَّ ا  ،مع السلطات اوإىل التعامل سياسيًّ  ، السلم اجملتمعي 

ا عن كودا حاضنة  لارهاب ون مبشاريع وف  ما روَّجا املعنيأ  ،براءامت
لن  ،اليت من غريها ،وعلى احملاصصة ، اإلبقاء على الطائفية 

 اوال تكون هلم أهليةت البقاء قريب   ،يف السلطة ،يكونا هلم وجودٌ 
 منها.
 أيت يف إطار ما يربمرتهت:فإنَّ األمر ي ،أمَّا ما أصأ كردستان -0

                                                           

ع موق قتلى، سقو  على احتجاجا يستقيل النجف حمافظ نائب (6)
  متاح عرب الرابط التايل:، 0264نوفمرب  04، األناضولوكالة 

 http://www.aa.com.tr/ar 

ا حتاذر من أيَّة حماولةي  - من  ،ما يتَّصل حبكومة اإلقليم؛ فإدَّ
اليت أمثرت استقرار إقليم   ،شأدا تقويض العملية السياسية

 يف بنائج. ،وحقَّقت لج است مار جهود أبنائج ،ردستانك
فهم مع أيَّة، حماولةي  ،ما يتَّصل بالتيارات السياسية يف اإلقليم -

بقي على ولكن مبا يت  ،وحآل يف اإلقليم ،يف ب داد ،لاصالح
بقي ويت  ،ويف أربيل ،يف ب داد ،يف العملية السياسية ،مكانتهم

مبستقبلهم فيهما؛ وهلذا فهم  يضرت  ،على أيرهم فيها؛ دون إقصاء
 فضال   ،من التصريح بدعمهم لالحتجاجات ،كذلك يف حذر

 عن  إعالن التأييد لج.
يف  ،ي أويَّةا الت يريفهو يع،  ،ردستانأمَّا ما يتَّصل بشعب ك -

بل ويستشعر حباجتج إىل  ،ويدعم الت يري ،ردستانالعراق ويف ك
واحلدث  ،الت يري؛ لكنَّج يكتفي بانتظار اإلصالح يف اإلقليم

باالحتجاجات يف ب داد واجلنوب؛ وخشية  من  اتاياأر   ،عليج
امتدادها؛ مبا يستدعي التحرأك إىل اإلصالح من لدن حكومة 

 وقواه السياسية املؤيرة األبرز. ،اإلقليم
ودالالت  ،الت العنف العامدالالت ارتفاع معدَّ  ●

 جات بشكل عام:اجتاالح
خالل احتجاجات  ،ني بتقييم الوضع العراقيمن الواضح للمعنيم 

بتصرىات  ،أنَّ التظاهرات قد أحديْت استجابة  سريعة   ،تشرين
 أكتوبر 6يف  ،الدكتور عبد املهدي ،من رئيس جملس الوزراء

وح   ،الذي ركَّزا على حرصج على سلمية التظاهر ،0264
يكفلج الدستور؛ وأنَّج ال يفرمق بني الذي يف التظاهر  الشباب

لمفوا بواجبهم يف الذين كت  ، القوات األمنيةودماءا منتسيب ،مهدمائ
ليعلنا حظر  ،أكتوبر( 3) تطوَّر خطابج عقبها يفو  ،حفظ األمن

ني للنظر يف وعن رغبتج يف التواصل مع احملتجم  ،التجوال املفتوح
رةي من تواصلج مع جمموعةي مؤيم  مطالبهم؛ ليعلن يف اليوم التايل

يف ب داد والديوانية والنجف وذي قار؛ لكنج استشعر  ،الشباب
ياَّتااهاا  ،فأصدر حزمة  من القرارت ،خطورة االحتجاجات وجدم

 اليت من شأدا:

  فيف حدَّة معاناة الشعب. -6

 تعجيل حماسبة الفاسدين. -0

http://www.aa.com.tr/ar
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للشعب  ،املعاناة املتشعمبة واملركَّبة،  ،حقيقة   يؤكمدا أمران ووا
 .0223 بعد ما توحكوما ،منذ االحتالل ،العراقي

استمرار  ،أعلن عندها عبد املهدي ،أكتوبر 1وعقباها بيومني يف 
الالزمة لاصالح؛ وبعدها  ،احلكومة بإصدار القرارات السريعة

ني ورجال على شهداء احملتجم  ،بيوم واحد أعلن احلدادت العام
باسم حفظ  ،األمن؛ ما يؤكمدت وقوع أعداد كبرية من الشهداء

شتكملت جلنة عليا للتحقي   ،أكتوبر 60األمن والنظام؛ ويف يوم 
اَّا خلَّفْتجت  ،نج احلكومةت مما يؤكَّد فداحة ما تتنصَّلت  ،يف األحداث

إىل  ،حماوالتت فضم االعتصامات؛ واليت صعَّداْت سقفا املطالب، 
 .(6)ما فوق اإلصالح احلكوميم 

 05يف - عدَّْت رئاسة جملس الوزراء ،ومن ناحيةي أخرى
 ،وإجراء انتخابات مبكمرةي  ،الدعوةا إلسقا  احلكومة -أكتوبر

 امعلن   ،ومؤامرة  على حكومتج ،خمالفة  لج ،خارجة  عن الدستور
والعملية  ،الدعوةا لتعديل الدستور؛ يف حماولةي منج حتميل الكتل

 3 ؛ ويفاحلكوميم تلكأؤ عملية اإلصالح مسؤوليةا  ،السياسيةا 
وفتح أبواب  ،االعتصامات نوفمرب دعت احلكومة إىل فضم 

 اليت أبا  ،جتا ون بتقدميج استقالطالب احملتجأ ؛ و واجلامعات ار املد
 ،يف عمل شيءي يسجَّلت لصاحل حكومتج ،جيبة أملخل ،أن يقدممها

ن ال جدوى ؛ وبنيَّ أواستمكان الفاسدين ،أمام استشراء الفساد
اخلروج عقب حلم األزمة؛ اليت تصاعداْت  آمال   ،استقالتجمن 

لتعنأت احلكومة؛ مع ما أصدره من  ،نيخالهلا حدَّة احملتجم 
 كبار املسؤولني للنصف يفبتقليص رواتب   ،إصالحات عاجلة

 ،نوفمرب؛  َّ إقرار مشاريع قوانني املفوضية العليا لالنتخابات 4
 60يف  ورفعها إىل جملس النواب ،وانتخابات جملس النواب

 .(0)أكتوبر

                                                           

أبرز تصرىات وقرارات عادل عبد املهدي منذ بداية   (6)
قناة سبوتنيك ، 0264ديسمرب   6، االحتجاجات وحآل االستقالة

  على موقع اليوتيوب، متاح عرب الرابط التايل:
https://cutt.us/QpV5v 

 .الساب املرجع   (0)

 0522سراح  -أكتوبر 07يف- أطل ا  ،تعقأد األموروعقب  
حدَّة املواجهات يف ذي قار  وتصاعدت ،متظاهر معتقل

 ،0264 ديسمرب 6 قدَّم استقالتج يفحآلَّ لنجف؛ وما لبث وا
 اليت ارتقتْ  ،أمام طبيعة االحتجاجات الشعبية ،قلَّةا حيلت،ج،  امؤكمد  

 ،انب ال وارجبودخول العشائر  ،إىل مستوى  االنتفاظة الشعبية 
 ،النظام السياسي مجودوأمام  ،مطالبة  بالقصاص من قتلة ال وار

للمطالب الوطنية احلقيقية؛  ،على االستجابة،  اْد قادر  عت الذي مْل ياا 
 .(3)املراقبني وف 

 اوالدفع قدم   ،العنفدور املرجعية يف احلدم من تصاعد وترية  ●
 حللم األزمة:

اليت مل ت ْب  ،مت التوجيهاتوقدَّ  ،واكبت املرجعية األحداث
ما ورد  ،ل للمرجعيةأبرز ما يسجَّ ؛ ومن الماعن األحداث وحتوأ 

 ،واليت تضمَّنت إشارات بارزة ،0264نوفمرب  04يف خطبة 
 :(6)زت نصوصها يف نقا تركَّ 

 فريدة فرصة السلطة بزمام املمسكة السياسية القوى أمام إنَّ  -6
 عليها، تف يت  طري  خارطة وف  املواطنني ملطالب لالستجابة

 الفساد من طويلة حلقبة احدًّ  فتضع حمددة، زمنية مدة يف ذتنفَّ 
 اوز وال االجتماعية، العدالة وغياب املقيتة واحملاصصة

 يف ملا اجملال، هذا يف والتسويف املماطلة من مزيداالستمرار يف 
 .بالبالد حتيط كبرية خماطر من ذلك
 أشكاهلا مبختلف االحتجاجات ةسلميَّ  على احملافظة إنَّ  -0

 عات  على تقع ذلك يف الكربى واملسؤولية كبرية، بأوية حتظى
 العنف سيما وال- العنف استخدام بوايتجنَّ  بأن األمنية القوات
 لج غمسوم  ال ااَّ  نجفإ نيالسلميم  نياحملتجم  مع التعامل يف -املفر 
 يف املشاركني معظم أن لوحظ وقد وخيمة، عواقب ىلإ يويؤدم 

 للقوات ضالتعرأ  بونويتجنَّ  تهاسلميَّ  يراعون االحتجاجات
                                                           

، تقدمي استقالة حكومتج للربملان العراقيعادل عبد املهدي يعتزم ( 3)
متاح عرب  ،0264نوفمرب  04على موقع يوتيوب،  06قناة فرانس 

 https://cutt.us/PFDVsالرابط التايل: 
خطبة املرجعية يف كربالء، ألقاها الشيخ عبد املهدي الدربالئي،  (6)

   متاح عرب الرابط التايل: ،0264نوفمرب  04موقع احلشد الشعيب، 
http://al-hashed.net/ 

https://cutt.us/QpV5v
https://cutt.us/PFDVs
http://al-hashed.net/
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 توجيج فينب ي ة،اخلاصَّ  واملمتلكات احلكومية واملنشآت األمنية
 مشهد ليبقى ذلك، عن بالكفم  هلا ضتتعرَّ  تزال ال اليت ةالقلَّ 

 .شينجيت  ما كل من انقيًّ  االحتجاجات
 يعربم  بج كامل، بالغ عراقي لكلم  ح    السلمي التظاهر إن -3
 مل يشأ مل ومن فيج شارك شاء فمن ج،حبقم  ويطالب رأيج عن

 تكون أن يلي  وال يرت يج، مبا غريه يلزم أن ألحد وليس يشارك،
 املواطنني بني االمامات لتبادل ام ار   املشاركة عدم أو املشاركة

 اآلخر رأيا  كل   ىرتم أن ينب ي بل الرأي، يف االختالف عند
 .أتاره فيما ويعذره

 يف هلا كان وخارجية داخلية وجهات اطراف  أ هناك إن -6
 ضتعرَّ  بالغ أذى   من العراق صابأ فيما بارز دور املاضية العقود

 الست الل اليوم تسعى قد وهي وتنكيل، قمع من العراقيون لج
 فينب ي هدافها،أ بعض لتحقي  اجلارية االحتجاجية احلركة

 كبري حذر على يكونوا أن وغريهم االحتجاجات يف للمشاركني
 خالهلا من ميكن ي رة أليم  واجلهات طرافاأل هذه است الل من

 .صالحيةاإل احلركة مسار وت يري مجعهم اخرتاق
 حماربة يف هبم التح  ومن حةاملسلَّ  القوات يف تناعزَّ أ إنَّ  -5
 ساتومقدَّ  اوأرض   اشعب   العراق عن والدفاع الداعشي رهاباإل
 اليوم اىل مرابطون هم من سيما وال اجلميع على كبري فضل هلم
 أن ينب ي فال اسة،احلسَّ  املواقع من يتبعها وما احلدود على
 من تنتقص كلمة أيأ  مسامعهم بلغت أن اوز وال همفضلا  ننسى
 قامةإ اليوم ريتيسَّ  كان ذاإ بل اجلسيمة، تضحيامم قدر

 فإ ا نيرهابيم اإل أذى عن ابعيد   السلمية واالعتصامات املظاهرات
 والتقدير. االحرتام كلأ  فلهم األبطال، الرجال ول كأ بفضل هو

إىل سحب ال قة من  ،ودعا بناء  على ذلك حيدر العبادي
تقدمي استقالة عبد  ،وهذا أمٌر يفسمرت سرَّ توقيت ؛(6)احلكومة

 املهدي عقبها بيومني.
 
 

                                                           

 04، يف بشأن األحداث أول تعلي  على خطبة املرجعية (6)
  ، متاح عرب الرابط التايل:NAZ NEWS، 0264نوفمرب

https://www.nasnews.com/ 

 يف تعديل قانون االنتخاب: ،دور الربملان ●
قرار مجلةي هبدف إ ،لربملان العراقي االنعقادواصل ا ،بتفاقم األزمة

اللجان و  ،مة عبد املهديها حكو اليت اقرتحتْ  ،من اإلصالحات
ة ت عدَّ أقرَّ و  ،للخروج من األزمة ،صة يف الربملاناملتخصم 

؛ ا يفسح اجملال لتوظيف عاطلنيمب ،قانون التقاعدإصالحات؛ ك
هو  ،لت يري النظام السياسي ،برز ما ميكن عدأهت بارقةا أملي لكنَّ أ

وما صاحبج من ت يري أعضاء  ،تعديل قانون االنتخابات
األحزاب عن  ،ةبشخصيات مستقلَّ  ،املفوضية العليا لالنتخابات
نَّ التعديل لج أ ،نصو وأكَّد املتخصم  السياسية وعن حماصصتها.

 ،وقلَّل يف املقابل خرباء قانونيون ،انتقاليةكن ملرحلة ل ،إاابياتج
  ،على التعديل ،لسجَّ واَّا ي ،(0)من أويَّة التعديل

ت
يوم  رم قا امل

 :(3)منها ،سبتمرب أمورٌ  06ال الياء 

على القوائم؛  الم يعد الرتشيح حكر  فالرتشيح الفردي؛ إقرار  -6
 ويعزمزت انتقال السلطة وتداوهلا. ،وهو مناسب للنظم الربملانية

 دةإىل دوائر متعدم  ،االنتقال من اعتبار احملافظة دائرة واحدة -0
لكنَّها تضمن عدم  رير حتويل العراق إىل  -فيها نظر وإن كانا -

عدم   يل حمافظة كاملة يف  ،وهو ما ىتمل معج ،دائرة واحدة
 .0225وقد حصل ذلك مع حمافظة امل ىن  ،الربملان

أنَّ إقرار تقسيم الدوائر على  ،ل على القانونا يسجَّ اَّ  -3
من  ،ال ميكن معج بلوغ النصاب املطلوب ملقعد واحد ،األقضية

ما اعل دم   ،وهو أن يضم القضاء م ة ألف ،أقضية ص رية
؛ تبطل تعديل توزيع الدوائر على األقضية ،األقضية ضرورة  

ب ض النظر  ،األفضل أن يصار إىل إقرار الدوائر لكل م ة ألفو 
 عن حجم األقضية ونفوسها.

                                                           

حزاب قانون االنتخابات اجلديد مكسب لأل د.أمني بكر،( 0)
، السومرية نيوز، 0264ديسمرب  07الكبرية وليس للمتظاهرين، 

 www.alsumaria.tv.com متاح عرب الرابط التايل:
لقسم العلوم السياسية، حول جلسة حوارية للهي ة التدريسية  (3)

مج: د. عبد العزيز عليوي،  تعديل قانون االنتخابات، سيمنار قدَّ
املتخصص بالنظم السياسية، جبامعة األنبار كلية القانون والعلوم 

 .0264ديسمرب  01السياسية، اخلميس 

https://www.nasnews.com/
http://www.alsumaria.tv.com/
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أدا اب أن  ،املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ما أصأ  -6
ال الث؛ فاإلتيان ة عن السلطات ة أي أدا مستقلَّ مستقلَّ تكون 

 بقضاة اعلها خاضعة  للسلطة القضائية.
على وجود خماوف حقيقية من  يال  يكون التعديل دل ،وبالنتيجة
إىل مستوى  ،من إمكانية تصعيد االحتجاجات ،نيالسياسيم 

ويذهب النظام السياسي إىل مصريي  ؛ت األمور عن السيطرةتتفلَّ 
 .ال حتمدت عقباها ،؛ ينفتح على احتماالتجمهول

وتأخأرها يف إجراءات الرئاسة ومراعاة اإلرادة  ،أير تعقيد األزمة
 :الشعبية
 ح رئيس اأن ترشم  ، سائرون  بوصفها الكتلة األكرب رفضت

ولقراءما مستقبل  ،منها ملوقف املتظاهرين دعم ا ،جمللس الوزراء
إزاء ما تستمسك بج  ،الذي ينبا بتفلأت األمور ،األحداث

ها؛ دفع الرئاسة لالستفسار ومن ورائها داعمو  ،القوى السياسية
لتحديد الكتلة  ،  من جملس القضاء األعلى ،من الربملان

ما يعع أن  ،حهالدعوما لتسمية مرشَّ  ، سائرون بعد  ،األكرب
ىمملتها و  ،وقد أكَّدت حقَّها يف ذلك ، البناء تكون كتلة 
ويف  ،يف إدارة ملفات ك رية ،من اإلخفاقات اك ري  املتظاهرون  

اليت استشعروا دورها يف تردمي  ،عالقاما الوطيدة مع إيران
لت شرارما اليت اشتع ،م لما كان يف تظاهرات اجلنوب ،األوضاع
 .(6)0261العام  يف البصرة

 ،يالية مرشحني عقب تقدميهاالرئيس  وهو أمٌر يستشعره
اليت ت تنم  ، البناء ؛ ما خل  أزمة  بني املتظاهرينلرفض رفضهم 

اليت جتد  ،وبني الرئاسة ،ك بزمام احلكومةاتمسفرصة االس
لتبلغ رضا الشعب؛ حآل  ،تفوق حآل محاية النظام ،مسؤولياما
للرتشيح لرئاسة  ،إىل جتاوز التوقيتات الدستورية ،وصل األمر

بالغ بعض  ،للرئاسة ب يف توجيج مديداتجملس الوزراء؛ ما تسبَّ 

                                                           

مصطفى جابر العلواين، تظاهرات جنوب العراق تقييم ألداء  (6)
 مركز احلضارة، مقال منشور على موقع احلكومة، املنتهية، واليتاتهاا
 متاح عرب الرابط التايل:، 0261أغسطس  66للدرسات والبحوث، 

 https://cutt.us/4rl66 

فوق قصر  ،إىل حدم تسيري طائراتي مسريةي  ،ااملراقبني يف مبل ه
 .0264ديسمرب  01السالم اخلاص بالرئاسة يوم اخلميس 

 ودرايتها ،سياسيةال خلربما ،دت الرئاسةذلك؛ أبْ ومع 
قد ها؛ و صاحليتسجَّل لما  ،حيم صالاإل هاس، ونفا  ،قانونيةال
رفضها؛ و  ،تقدميهاح الرئيس باالستقالة؛ ويف حال لوَّ 

ينظمم عقبها  ،سيكلَّفت الرئيس برئاسة حكومة انتقالية
فسيكون رئيس  ،تخابات؛ ويف حال قبوهلا من الربملاننا

مبا ينذر  ،ويدعو إىل انتخابات عاجلةي  ،للبالد االربملان رئيس  
: غر    ،بتفلأت األمور ؛ أو  ،إمَّا إىل تدخألي خارجي  أو شرقي 

تشعلها األحزاب  ،أن تنزل  البالد إىل حربي أهليَّةي 
 جت تْ فا ل، على ما أا  احفاظ   ،حةذات األجنحة املسلَّ  ،السياسية

 ،؛ ناهيك عن الفصائل املسلحةمن االست  ار بالسلطة
 والعشائر.

*****

https://cutt.us/9rl44
https://cutt.us/9rl44
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 الحراك في لبنان: المحركات والد  ت

 اعيللي إمسعحممد 

 مقدمة:

أكتوبر  67تشهد املدن والبلدات اللبنانية منذ 
اضي تظاهرات شعبية غري مسبوقة؛ احتجاج ا على تردي امل

السياسي واالقتصادي  األوضاع املعيشية، واستشراء الفساد
للنخب احلاكمة، وسوء اخلدمات، والطائفية وسلطة 

جام  تامليليشيات، وما لب ت تلك التظاهرات أن وجه
غضبها وبلورت مطلبها الرئيس يف رحيل  العهد ، بل 

بقة السياسية الطائفية اليت نتجت عن وإسقا  كامل الط
اتفاق الطائف املتداعي أساس ا.  يزت تلك التظاهرات بأدا 
جاءت شاملة وعابرة للطوائف واملناط  والطبقات 
االجتماعية. لكن هذا احلراك الذي كسر حاجز الطائفية 

اسية ال يزال أمامج حتديات جسيمة ليس أقلها بلورة يالس
تطيع أن أرتق من خالهلا طوائف مطالب أك ر عملية يس

دث إمجاع ا أكرب يف الشارع، وكذلك ما زال  السلطة وىت
احلراك اللبناين يعاين كك ري من يورات الربيع العر  واحلركات 

 تعاين يتاجلماهريية احلالية خاصة  يف العراق واجلزائر وال
مجيعها من عدم إنتاج قيادات قادرة على ترمجة مطالب 

 مكتسبات سياسية. احلراك إىل

فكيف بدأت األزمةل وما هو تاريخ احلركات 
االحتجاجية يف لبنانل وما هي خريطة قوى األزمة احلالية 
وأهدافهال وما هي حمركات األحداثل وما هي احتماالت 

 .نجعمآالت احلراكل هذا ما سوف جنيب 

                                                           

  لعلوم السياسية.باحث يف ا 

 

 بداية األالمة: ضريبة مكالمات عالوات  لبع - و ص 

ة يف معظم املناط  اللبنانية خرجت مظاهرات كبري 
الفساد السياسي احتجاج ا على  0264أكتوبر  67منذ 

احلاكمة، وذلك يف أعقاب السياسية واالقتصادي للنخب 
سنت ا أمريكي ا  02قرار وزارة االتصاالت فرض ضريبة قدرها 

ام اتصاالت تطبي   واتس آب ، األمر الذي خدعلى است
دن اللبنانية؛ يف بلد أشعل شرارة االحتجاجات يف امل

يستخدم مواطنوه على نطاق واسع تطبيقات الصوت عرب 
 .(6)اإلنرتنت لتوفري النفقات

كانت حدة النقمة اجلماهريية تشتد تدراي ا نتيجة 
ية يف انتدهور األوضاع االقتصادية، وفشل احلكومة اللبن

حتقي  وعود اإلصالح االقتصادي اليت جاءت هبا، وتراجع 
لرية اللبنانية أمام الدوالر، باإلضافة إىل تراكم سعر صرف ال

النقمة على النخبة السياسية الطائفية الفاسدة يف لبنان 
واارساما يف احلكم والسياسة العامة. وهي األمور اليت 

حيل كامل النخبة بر تراكمت ودفعت املتظاهرين للمناداة 
اليت  السياسية يف لبنان دون است ناء، مبا فيها تلك األحزاب

هلا مصلحة يف سقو   العهد ، واليت شارك مجهورها يف 
 .(0)احلراك، وهو ما مت تلخيصج يف هتاف  كلن يعع كلن 

كانت ضريبة مكاملات  الواتس آب  مب ابة القشة 
عت هبم إىل دفاليت قسمت ظهر املواطنني اللبنانيني ف

                                                           

(6) Lin Noueihed and Dana Khraiche, 
Nationwide Protests Erupt in Lebanon as 
Economic Crisis Deepens, 61 October 
0264, Accessed: 4 December 0264, 66:64, 
Available at: https://cutt.us/OyFHn  

أكتوبر  64ا نعرفج حآل اللحظة، : م0264اللبنانية  ( االنتفاضة0)
، 0264ديسمرب  4، موقع اجلمهورية، تاريخ االطالع 0264
 ، متاح على الرابط التايل: 25:24عة السا

https://cutt.us/qpPsY 

https://cutt.us/OyFHn
https://cutt.us/qpPsY
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الساحات وامليادين، حيث شهد لبنان يف الفرتة السابقة 
لتظاهرات  هيد األرضية لذلك ال ضب اجلماهريي، على ا

فقد أدت قرارات حاكم مصرف لبنان بسحب الدوالر من 
األسواق إىل التأيري على سعر صرف اللرية، وكذلك قرار 

آل لو  ح املصارف اللبنانية بعدم صرف الدوالر للمواطنني
كان حساهبم دوالري ا يف بلد يستورد منتجاتج بالدوالر، 

ي خل  أزمة اقتصادية رهيبة نتيجة الرتاجع األمر الذ
املفاجا للرية أمام الدوالر، ما زاد األعباء االقتصادية 
واالجتماعية على كاهل املواطن اللبناين، وأخري ا جاء تعاطي 

 شبت يف غابات ليتاحلكومة اللبنانية مع كارية احلرائ  ا
 .(6)لبنان ليشعل ساحات االحتجاج

أكتوبر، وانتشرت  67يوم اشتعلت التظاهرات منذ 
يف كافة أرجاء لبنان من مشالج جلنوبج، بشكل أشبج بانتشار 
حرائ   ال الياء األسود ، وتتضح شدة نقمة وغضب 
اجلماهري اللبنانية على النخبة السياسة واالقتصادية احلاكمة 

هرين لصور والفتات مكاتب أعضاء النخبة ملتظاا حرقيف 
قتحام اجلماهري السرتاحات االسياسية اللبنانية، ويف 

وحمالت الوكة ألفراد من النخبة اللبنانية، كما حدث يف 
اقتحام  الريست هاو   وإحراقج؛ وهي اسرتاحة الوكة لا 
 رندا بري  زوجة زعيم حركة أمل ورئيس الربملان اللبناين 

، وكذلك اقتحام املتظاهرين حملل  باتشي  (0)بري  يج نب

                                                           

بر أكتو  64( وفاء عواد، لبنان.. حرائ  ال ابات تشعل السياسة، 6)
، الساعة 0264ديسمرب  4تاريخ االطالع  ان،، موقع البي0264
 ، متاح على الرابط التايل: 21:65

https://cutt.us/uKCgk  
، 0264نوفمرب  6، انتفاضة لبنان جنوبية أيض ا، عمر سعد (0)

ة ، الساع0264ديسمرب  66موقع مدى مصر، تاريخ االطالع 
  https://cutt.us/gtDBsالرابط التايل: ، متاح على 26:24
االطالع على من هي رندا بري ودورها يف احلياة السياسية  للمزيد من

 انية وملاذا يوجج هلا املتظاهرون غضبهم، أنظر: اللبن
مل،ا هاجم متظاهرو «.. صور»بعد حرق اسرتاحتها يف  -

، ساسة 0264أكتوبر  06ا بريل، جلنوب اللبناين رندا

ير االتصاالت عن تيار املستقبل للحلويات اململوك لوز 
 حممد شقري  صاحب قرار فرض  ضريبة على 

 .(3)االتصاالت 

أن احملرك الرئيسي للتظاهرات يكمن يف فساد 
من  631النخبة السياسية احلاكمة، حيث ىتل لبنان املركز 

على مؤشر مدركات الفساد الصادر عن  لةدو  612أصل 
، متقدم ا تسة (6)0261منظمة الشفافية الدولية لعام 

، ينت  هذا الفساد يف لبنان عن 0267مراكز عن العام 
السائدة منذ استقالل الدولة اللبنانية  البىن السياسية الطائفية

، واليت تشكل مبجملها أهم حاضنات الفساد 6463عام 
 يف لبنان. يلالسياسي واملا

نشأ النظام السياسي اللبناين على تقسيمات 
، هبدف حتقي    يل سياسي لكافة دميوي رافية حادة

املكونات الطائفية اللبنانية. فعندما نال لبنان استقاللج يف 
، مت العمل على دم  هذه التقسيمات الطائفية 6463عام 

يف اتفاق سياسي شامل غري مكتوب، وجاءت  وييقة 
الذي  6414الوطع  املعروفة باتفاق الطائف عام  اقالوف

واليت تعد مب ابة نص مكتوب لبنانية، أدى احلرب األهلية ال
  كنص مستحدث عمل على دسرتة 6463لا  مي اق عام 

الطائفية السياسية، بتخصيصج مناصب حكومية، وإدارية 

                                                                                    

، الساعة 0264ديسمرب  66بوست، تاريخ االطالع 
 لى الرابط التايل: ، متاح ع26:31

https://cutt.us/nHGqb  
( عمر سعد، طرابلس لبنان تنفض آيار احلرب وت ور على ناهبيها، 3)

ديسمرب  66االطالع  ، مدى مصر، تاريخ0264أكتوبر  05
 ، متاح على الرابط التايل: 26:04، الساعة 0264

https://cutt.us/LPyN0 
ديسمرب  4ات الفساد، تاريخ االطالع مؤشر مدرك -لبنان( 6)

 ، متاح على الرابط التايل: 21:35، 0264
jWz6ps://cutt.us/whtt  

https://cutt.us/uKCgk
https://cutt.us/gtDBs
https://cutt.us/nHGqb
https://cutt.us/LPyN2
https://cutt.us/w1jWz
https://cutt.us/w1jWz
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ومقاعد برملانية، جلميع الطوائف الدينية اللبنانية حبسب 
 .(6)ا السكانيةدهأعدا

فعلي الرغم من اشتمال  وييقة الوفاق الوطع  على 
ل اء  الطائفية السياسية ، حيث إن إل ائها وفق ا هلذا بند إ

االتفاق  هدف وطع أساسي يقتضي العمل على حتقيقج 
وف  خطة مرحلية ، وإل اء  قاعدة التم يل الطائفي واعتماد 

. ما زال (0)... إخل مةالكفاءة واالختصاص يف الوظائف العا
كافة لبنان يدور يف فلك احملاصصة الطائفية اليت انتجت  

املشكالت البنيوية اليت تشهدها الدولة اللبنانية اليت ينت  
عنها الفشل املتالح  الذي ينت  بدورة االحتجاجات 

 الشعبية.  

شهد لبنان الك ري من احلركات االحتجاجية قبل 
خرج اللبنانيني يف  يثأكتوبر األخري، ح 67حراك 

ة، والفساد مناسبات خمتلفة تنديد ا باألوضاع املعيشية املرتدي
السياسي وسوء اخلدمات العامة أو اعرتاض ا على التواجد 
العسكري السوري على األراضي اللبنانية فيما عرف با يورة 

 .0225األرز 

ذهبت بعض الكتابات اليت تناولت حركات الربيع 
نان قد قام ب ورتج بالفعل قبل تسة سنوات لبالعر ، إىل أن 

 ، يف التظاهرات الشعبية اليت يع العر من انطالق يورات الرب
؛ وذلك عندما خرج  يورة األرز  أو  ربيع بريوت عرفت باا

اللبنانيني إىل الشوارع يف أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناين 
اسي سي، حني انقسم الشارع ال(3)األسب  رفي  احلريري
كبريين متعارضني من قضية التواجد   اللبناين إىل فريقني

                                                           

أديد داويشا، الصحوة العربية ال انية.. ال ورة والدميقراطية ( 6)
لتحدي اإلسالمي من تونس إىل دمش ، أشرف حممد  وا

( 0264لقاهرة: املركز القومي للرتمجة، الطبعة األويلكيالين)مرتجم( )ا
 .001ص 
تائجج ردود الفعل حولج ن ( سعيد سلمان، لبنان والطائف.. آياره0)

امكانيات تطبيقج ) بريوت:وكالة املطبوعات اللبنانية، الطبعة 
 .034( ص6442األوىل

 .032أديد داويشا، مرجع ساب ، ص  (3)

وري على األراضي اللبنانية والذي ينتقص من العسكري الس
 السيادة الوطنية.

الفري  األول هو قوى  ال امن من آذار ؛ وهو 
الفري  الذي تشكل غالبيتج املسلمني الشيعة، وأظهر دعمج 

رات نصف مليونية اهللقوات السورية والرئيس األسد يف مظ
من مار  عام  1يف العاصمة اللبنانية بريوت، يوم الا 

0225. 

أما الفري  ال اين فهو قوى  الرابع عشر من آذار ، 
ويتشكل من طيف واسع من سنة ومسيحيني ودروز، نزلوا 

من مار   66إىل شوارع بريوت يف تظاهرة مليونيج، يوم الا 
السوري على ي ، منددين بالتواجد العسكر 0225عام 

 األراضي اللبنانية وملوحني بأعالم لبنان.

 66لذي أحديتج تظاهرات وعلى أير الزخم ا
مار ، والض ط الدويل من قبل حكوميت واشنطن وباريس 
اليت تعرض هلا النظام السوري جراء تواجده العسكري يف 
لبنان، انسحبت القوات املسلحة السورية من األراضي 

اجها إىل احلدود السورية، وبعد شهر من در اللبنانية عائدة  أ
بات النيابية اللبنانية، االنسحاب السوري أتجريت االنتخا

واليت مت تأطري احلراك الشعيب الساب  هلا، يف حتالفني 
سياسيني كبريين انضوت حتتهما القوى السياسية 

 .(6)اللبنانية

حتالف  ال امن من آذار ، انضوى حتت ذلك 
زعامة حسن نصر اا، وحركة أمل ب التحالف حزب اا

 زعامة ميشيل عون.وطع احلر ببزعامة نبيج بري والتيار ال

أما حتالف  الرابع عشر من آذار ، فانضوى حتت 
لوائج تيار املستقبل بزعامة سعد احلريري، واحلزب االشرتاكي 

                                                           

(6) Fadi Nicholas Nassar, The Roots of the 
Lebanese Protests and the Path Forward, 
the global observatory, October 01, 0264, 
Accessed, 07 December 0264, 66: 02, 
Available at: https://cutt.us/3CEEa 

https://cutt.us/3CEEa
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التقدمي بزعامة وليد جنبال ، وحزب القوات اللبنانية 
ب مسيحية وسنية أخرى أقل زابزعامة مسري جعجع وأح

 حجم ا ومستقلني.

آذار   66لتحالف  نت  عن االنتخابات فوز كبري 
مقعد ا مقابل  70بزعامة سعد احلريري، حيث حصل على 

ا لتحالف   50 آذار  من مقاعد الربملان البالغ  1مقعد 
مقعد ا، أعطى االنسحاب السوري وفوز قوى  601عددها 

ا لالستقرار ع آذار  أمل للبعض بأن 66  ا جديد  هد 
رور والتنمية قد أنطل ، ولكن تبخرت تلك اآلمال مع م

الوقت؛ فلم تشهد مدة احلكومة أي اجناز على صعيد 
مكافحة الفساد وحتسني جودة احلياة واخلدمات العامة؛ 
وذلك بسبب الصراع احلاد بني الفرقاء السياسيني على 

ريري والنفوذ حلقضية اغتيال رئيس الوزراء األسب  رفي  ا
 . (6)املتنامي مليليشيا حزب اا

 ت الحاليةت ور ا الت اتا -ناعيصا

شهد لبنان يف الفرتة اليت اعقبت يورات الربيع 
العر ، عدد ا من احلركات االحتجاجية الآل تأيرت برياح 
الت يري يف العامل العر ، ولكن هذه احلركات مل تكن بالزخم 

. ففي 0264أكتوبر  67 اتاحلايل الذي تشهده تظاهر 
 شهدت العاصمة بريوت 0265إىل  0266الفرتة ما بني 

بروز العديد من احلركات االحتجاجية الص رية ملا ميكن أن 
نطل  عليج  حركات اليسار اجلديد ، منها حركة الطالب 
اجلامعيني، والتحركات اليت قادما األحزاب اليسارية 

اهرات باستعادة تظواجملموعات النسوية، ونادت تلك ال
األمالك العامة، وعدم تسديد رواتب نواب الربملان، 

تعادة الطابع التارأي لوسط بريوت الذي كان ي لب وباس
عليج أبناء الطبقة العاملة، واحلفاظ على البي ة، وكذلك با 

 .(0) إسقا  النظام الطائفي 
                                                           

 . 037 - 036أديد داويشا، مرجع ساب ، ص ( 6)
يس شريف العلمي، عشرون يوما  من املظاهرات اللبنانية: بني أن (0)

 1ر ، مبادرة اإلصالح العاالستمرارية واالبتكار وانعدام اليقني، 

حتولت تلك االحتجاجات املتفرقة والص رية إىل 
ت عشرات اآلالف من املواطنني ضمتظاهرات حاشدة 

أغسطس  64 ريوت، يفالذين نزلوا إىل شوارع العاصمة ب
، يف تظاهرات محلت عنوان  طلعت رىتكم ، على 0265

أير أزمة النفايات املرتاكمة يف الشوارع، واليت بدأت يف يوليو 
يناير  06، نتيجة إصدار جملس الوزراء اللبناين، يف 0265
  القاضي باإلغالق النهائي لا مطمر 6 ، القرار رقم 0265
. (3)كبل نفايات بديلعني درفيل ، دون توفري م –الناعمة 

وككل احلركات اليت تبدأ احتجاج ا على فشل سياسة حمددة 
أو طلب ا ملطالب حمددة، سرعان ما أخذت تظاهرات 
 طلعت رىكتم  يف التوسع يف مطالبها، فقد ذهب احلراك 

فساد النخبة السياسية اللبنانية،  لىإىل صبل جامل غضبج ع
طائفية السياسية اليت وتدهور البىن التحتية وصوال  إىل ال

 .(6)أنتجت كل هذه األزمات

يف تلك األيناء كان لبنان يشهد فراغ ا سياسي ا 
ودستوري ا يف مقعد الرئيس منذ أن غادر رئيس اجلمهورية 

يف  ريميشال سليمان  القصر اجلمهو  اللبنانية الساب  
لتنطل  رحلة الفراغ يف املوقع ، 0266مايو  05بعبدا، يف 

ول يف لبنان وتدوم ألك ر من سنتني؛ نتيجة السياسي األ
آذار  من أجل  66آذار  و  1الصراع السياسي بني كتليت  

                                                                                    

، الساعة 0264ديسمرب  05، تاريخ اإلطالع 0264نوفمرب 
 : ، متاح على الرابط التايل21:32

https://cutt.us/x71VO  
( نادر سراح، اخلطاب االحتجاجي دراسة حتليلية يف شعارات 3)

ة السياسات، عر  لالحباث ودراساحلراك املدين، )بريوت: املركز ال
 .42 – 75( ص 0267الطبعة األوىل نوفمرب 

جتماعية يف لبنان، مركز  ( ألكس رويل، األزمة السياسية واال6)
ديسمرب  05ع ، تاريخ اإلطال0265سبتمرب  06كارنيجي، 

 ، متاح على الرابط التايل: 21:65، الساعة 0264
https://cutt.us/tqa3o  

https://cutt.us/x78VO
https://cutt.us/tqa3o
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أن ياتْوصل أحد الطرفني حليفج إىل القصر الرئاسي
. كما (6)
األهلية ب أتى هذا الفراغ الرئاسي يف ظل اشتعال احلر 

داخلي يف لبنان السورية، واليت ألقت بظالهلا على الوضع ال
يف مناط  التوترات التارأية يف طرابلس وصيدا اليت  خاصة  

شهدت اشتباكات بني عناصر حزب اا وبني عناصر 
سلفية تابعج لرجل الدين الستعم أمحد األسري
(0). 

 كتوبر: خريطة قوى األالمة  01تواهرات  -نال صا
 هدافهاو 

يتعاطى عدد من اجلهات والفاعلني احملليني 
مع األزمة اللبنانية احلالية، وهو ما  واإلقليميني والدوليني

سوف ودده يف يالية مستويات رئيسية، املستوي األول: 
خريطة الشارع اللبناين والقوى السياسية اللبنانية وموقعها 

قليميني اإلمن احلراك، واملستوى ال اين: خريطة الفاعلني 
وموقفهم من احلراك، واملستوى ال الث: خريطة الفاعلني 

  وموقفهم من احلراك.الدوليني

 املستوى األول: خريطة الشارع اللبناين 

بعدما اشتعل ال ضب اجلماهريي يف املدن اللبنانية، 
وأدى إىل دب وتدمري املتاجر واملكاتب واالسرتاحات 

دية، استقرت صااململوكة للنخبة السياسية واالقت
االحتجاجات يف جتمعات سلمية كبرية عابرة للخطو  

واالجتماعية، سادت فيها األعالم اللبنانية املشهد الطائفية 
مع غياب أعالم اجلماعات السياسية وامليليشيات، استمرت 
تلك التجمعات يف االزدياد واالنتشار مع سعي بعض 

                                                           

 00رأفت حرب، لبنان: هل تنتهي رحلة الفراغ الرئاسي قريبا ل، ( 6)
، الساعة 0264ديسمرب  05يخ اإلطالع ، تار 0261أكتوبر 
 pfc0https://cutt.us/yتايل: ، متاح على الرابط ال21:55

جنو  لبنان، حزب اا واألسري  اشتباكات مسلحة بني أنصار( 0)
، 0264ديسمرب  05، تاريخ اإلطالع 0263يونيو  61راديو سوا، 

 اح على الرابط التايل:، مت21:25الساعة 
 https://cutt.us/DXjKs  

هرين، وسعي ظاالقادة اللبنانيني لاللتفاف على مطالب املت
 البعض اآلخر لركوب موجة االحتجاج.

ة القوى االجتماعية ليس من السهل حتديد خريط
، يف ظل 0264أكتوبر  67والسياسية املشاركة يف حراك 

غياب قيادة للحراك، ولكون احلراك احلايل واسع ا ويشتمل 
على أغلب املناط  اللبنانية، وكذلك لكون املطالب 

االجتماعية  فضفاضة؛  -السياسية -ةدياجلماهريية  االقتصا
وحدت طوائف وذلك نتيجة األزمة االقتصادية اليت 

 اجتماعية ودينية وطبقية شآل.

، مل تشهد 0225فعلى عكس احتجاجات 
االحتجاجات احلالية م ل تلك االنقسامات السياسية حآل 
اللحظة. باإلضافة إىل ذلك، فإن االحتجاجات احلالية ال 

مع أعداد كبرية من املتظاهرين أيض ا تجمركزية، حيث ت
ليت كانت من الناحية خارج العاصمة بريوت ويف املناط  ا

آذار ،  66آذار  أو   1التارأية إما معاقل حتالفات  
وعلى الرغم من ذلك، نستطيع تقسيم اجلمهور املشارك يف 

أكتوبر إىل تس ف ات، وذلك حبسب  67تظاهرات 
طبيعة التحركات وخريطتها و  الشعارات اليت مت رفعها،

 :(3)اجل رافية

و اجملتمع جمموعات  اليسار اجلديد  وناشط -
املدين، وهم مستمرون يف النزول للشوارع منذ 

احتجاج ا على قضايا عدة ذات طابع  0266
 سياسي واقتصادي واجتماعي وبي ي ونسوي.

القاعدة الشعبية  حلزب اا ، ال سيما الف ات  -
ضررت من برام  التقشف  ت األك ر فقر ا اليت

ل يقل كباقي أبناء اجملتمع اللبناين يف الوقت الذي
فيج احلزب دعمج لتلك الف ات لتمويل احلرب يف 

                                                           

 612( وسام مآل، قراءة أولية يف احلراك الشعيب يف لبنان وآفاقج، 3)
، 0264ديسمرب  66اريخ االطالع ، ت0264أكتوبر  06 بوست،
 ، متاح على الرابط التايل: 66:21الساعة 

https://cutt.us/UQG2P  

https://cutt.us/y2pfc
https://cutt.us/DXjKs
https://cutt.us/UQG0P


 0202( يناير 61العدد )                                                                                                   قضايا ونظرات

 مركز احلضارة للدراسات والبحوث                                                                                                     31

 

سوريا وكذلك نتيجة العقوبات األمريكية، ولقد 
انسحبت تلك اجملموعات بعد كلمة ألقاها 

 األمني العام حلزب اا )حسن نصر اا(.
انية  و الكتائب بنمناصرو حز   القوات الل -

  الذي فضل رئيس األول سحب وزرائج اللبنانية
، وكان ال اين قد فضل (6)ل احلكوميمن التشكي

 عدم املشاركة يف التشكيلة احلكومية من األسا . 
املواطنون غري املسيلسني املتضررين من السياسات  -

 احلكومية.
جمموعات مسيحية هامشية تنادى با تسليم  -

 بة الفاسدين .ار احلكم للجيش حمل
تشري وحدة االحتجاجات والالمركزية فيها إىل 

عي وخيبة األمل إزاء النخبة السياسية ال ضب اجلما
احلاكمة، فضال  عن اإلدانة لكل من األحزاب املسيطرة 
وزعمائها، مل يست ن، احلراك أي حزب سياسي أو قادتج من 

ن م امامات بالفساد وسوء اإلدارة واهليمنة، وعلى الرغم
ذلك مت التعاطي مع احلراك من قبل النخبة السياسية اللبنانية 

الذكر بطريقتني؛ فري  حاول االلتفات على تلك  كما سب 
املطالب، وفري  آخر سعى لالستفادة من االحتجاج 
لتعظيم مكاسبج أمام خصومج السياسيني، وهو ما سوف 

 جنملج على النحو التايل:

 ال امن من آذار  وىقوى ال امن من آذار: حاولت ق
السياسية أن تستفيد من احلراك لتعظيم بكل مكوناما 

اسبها السياسية يف مواجهة خصومها السياسيني، مك
فنجد تعاطي  التيار الوطع احلر  مع احلراك تعاطي ا 
انتهازي ا يعمل على تفسريه بأنج  يقوي موقف الرئيس 

                                                           

يف لبنان: استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية ( االحتجاجات 6)
ر أكتوب 02، 06برئاسة جعجع من حكومة احلريرين، فرانس 

، 62:25، الساعة 0264ديسمرب  60الع ، تاريخ االط0264
 . https://cutt.us/oIRMPمتاح على الرابط التايل: 

وموقفنا وموقف كل اإلصالحيني  كما عرب وزير 
 .(0)جية وصهر رئيس اجلمهورية  جربان باسيل ار احل

 عاطيها مرتبك ا مع احلراك، أما قيادة حزب اا فكان ت
حيث عملت أوال  على االستفادة من احلراك الشعيب 
يف مواجهة املصارف اللبنانية اليت تعمل على تنفيذ 
العقوبات األمريكية على احلزب، ولكن على اجلهة 

للحزب مطالب احلراك م األخرى رفض األمني العا
وأعلن الءاتج ال الث )ال إسقا  للعهد، ال استقالة 

، ودعا (3)للحكومة، وال انتخابات نيابية مبكرة(
أنصاره لالنسحاب من ميادين التلظاهر وامم  أحزاب ا 
فارات أجنبيلة  وأيرياء فاسدين ودوال  إقليميلة وس،
بالوقوف خلف احلراك و ويلج ، وأكد على أن 

سحاب جاء الوراف هذا احلراك أو متعظمج، عن ن اال
 .(6)حتقيقها  أهدافج اليت انطال  من أجل

  وجاء موقف نبيج بري زعيم حركة أمل ورئيس جملس
النواب اللبناين، يف البداية، صامت ا يرتقب احلراك، 
حيث مل أرج عنج أي تصريح أو خطاب ملن هم 

 ماذا  ج:بالشارع؛ وهو ما برره ألحد الصحفيني بقول

                                                           

اإلحتجاجات: احلراك ليس موجها  ( باسيل يعلن موقفج من 0)
نا، لبنان  ديسمرب  60تاريخ االطالع ، 0264أكتوبر  61، 06ضدل

 على الرابط التايل: ، متاح 60:67لساعة ، ا0264
https://cutt.us/1OqIR  

نصراا: يالث الءات إلجهاض ال ورة، جريدة الشرق العدد  (3)
ديسمرب  60، تاريخ االطالع 0264أكتوبر  01 ،06210
 ، متاح على الرابط التايل:  5، ص26:02، الساعة 0264

https://cutt.us/S0hlj  
حاب ( 6) الشعيبل سيتؤدمي وأنصاره من احل،راك ” حزب اا“هل انس،

العكسل وإذا كانت ورقة إىل التلهدئة وإبعاد شبح احلرب األهليلة أم 
احلريري اإلصالحيلة إجناز ا فما هي الضلمانات لتطبيقهال ومآل ستبدأ 

اكما ديحمت ن وكشف أرصدممل،  موقع رأي اليوم، ت الفساد والفاس،
ة ، الساع0264ديسمرب  60، تاريخ االطالع 0264أكتوبر  05

 ، متاح على الرابط التايل: 26:62
https://cutt.us/beTD7  

https://cutt.us/oIRMP
https://cutt.us/8OqIR
https://cutt.us/S2hlj
https://cutt.us/beTD7
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سأقول هلمل ليس هناك حلل منجز بعد، حآل استند 
. يف الوقت ذاتج، كان مناصرو (6)لة إليج يف أيل إطال

حركة أمل يعتدون على املتظاهرين يف جنوب لبنان 
بشكل وحشي، وهي السياسة اليت لطاملا انتهجها 
مناصرو احلركة يف الك ري من احلركات االحتجاجات 

. عقب ذلك (0)راك الشعيبحلالسابقة حلرف مسار ا
نوفمرب، ليتحدث عن كونج مع  5خرج بري يوم 

اك ولكنج ضد قطع الطرق واللفاظ املسي ة، وأنج احلر 
 .(3)بصدد القيام ب ورة تشريعية

  تيار املستقبل: يتعد تيار املستقبل احللقة األضعف يف
مواجهة احلراك اجلماهريي من جهة ومنافسيج من قوى 

 1خرى، حيث تعمل قوى  أ آذار  من جهة 1 
آذار  على حتميلج سبب الفشل احلكومي، حبكم 

زعيم التيار سعد احلريري للحكومة اللبنانية  رئاسة
ومس وليتج املباشرة عن النه  االقتصادي الذي أدى 

 لالحتجاجات.
لكن احلريري مل يقف مكتوف األيدي فعمل على 

ا كمطرح مبادرة بتشكيل حكومة  تكنوقرا   برئاستج،  
إجراء؛ منها  06طرح ورقة لاصالح االقتصاي تتضمن 

والوزراء والنواب احلاليلني والسابقني خفض رواتب الرؤساء 
% ومساوة املصرف املركزي واملصارف اللبنانية 52بنسبة 

                                                           

 عماد مرمل، برلي: هذه نصيحيت للحراك، موقع التيار الوطع (6)
، 0264ديسمرب  60، تاريخ االطالع 0264أكتوبر  04احلر، 

 ، متاح على الرابط التايل: 20:02الساعة 
https://cutt.us/WQYBr  

مهنا، لبنان... حزب اا وحركة أمل غابا عن احلراك ( سوسن 0)
ريخ االطالع ، تا0264أكتوبر  06االحتجاجي، اندبندنت عربية، 

، متاح على الرابط التايل: 60:32، الساعة 0264مرب ديس 60
https://cutt.us/pAWfV 

طالبج ما عدا قطع الطرقات الرئيس بري: أنا مع احلراك بكل م( 3)
، تاريخ االطالع 0264نوفمرب  5والشتائم واالهانات، موقع املنار، 

، متاح على الرابط التايل: 60:62، الساعة 0264 ديسمرب 63
5464553lmanar.com.lb/https://a. 

مليار  3.3بنحو تسة ترليون لرية لبنانية أي ما يعادل 
 .(6)0202دوالر لتحقي   عجز يقارب الصفر  يف ميزانية 

نتيجة فشل احلريري يف حتقي  تواف  على مبادرتج، 
ج، أمال  يف جع مكاسب سياسية، ليس قام بتقدمي استقالت

أقلها إرضاء احلراك الذي عمل على إظهار حرصج على 
مطالبج، وكذلك للض ط على خصومج السياسيني الذين لن 
ادوا شخصية ستنية تقبل رئاسة احلكومة خاصة  بعد 

فتاء القاطع بأن مرشح السأنة لرئاسة احلكومة إلموقف دار ا
أمل احلريري يف العودة إىل هو  سعد احلريري ، حيث ي

رئاسة احلكومة وف  شروطج اخلاصة، بعد حالة العجز اليت 
 عاشها يف مواجهة احلراك ومنافسيج.

  حزب القوات اللبنانية: من أبرز القوى الآل عملت
ذ اللحظة منعلى االستفادة من ال ضب الشعيب 

األوىل، حيث قام زعيم احلزب  مسري جعجع  بسحب 
املم لني للحزب، ودعا منذ بداية احلراك األربعة وزراء 

إىل استقالة احلكومة وتشكيل حكومة جديدة بعيدة 
عن الطاقم السياسي احلايل، كما دعا أنصار احلزب 
إىل املشاركة يف احلراك الشعيب، وف  ما أمساه  منط  

التحركات ، أي من دون رفع شعارات  ذهوأجواء ه
 .(5)وأعالم حزبية

 انية: عربَّ احلزب عن سعادتج حزب الكتائب اللبن
بانتفاضة اللبنانيني ودعا مناصريج إىل املشاركة يف 
احلراك الشعيب، ويف الوقت نفسج أبعد احلزب قياداتج 
عن التصرىات اإلعالمية؛ وذلك  محاية  لالنتفاضة 

                                                           

سالح احلريري األخري الحتواء عماد عنان، الورقة االقتصادية..  (6)
، تاريخ االطالع 0264أكتوبر  06الشارع اللبناين، نون بوست، 

، متاح على الرابط التايل: 25:02، الساعة 0264ديسمرب  01
L46https://cutt.us/Bl 
راك جعجع يدعو أنصار  القوات اللبنانية  للمشاركة يف احل( 5) 

، 0264أكتوبر  06، 0264أكتوبر  61الشعيب، جريدة الوطن، 
، متاح على 25:02، الساعة 0264ديسمرب  01تاريخ االطالع 

  https://cutt.us/zidynرابط التايل: ال

https://cutt.us/WQYBr
https://cutt.us/pAWfV
https://cutt.us/pAWfV
https://almanar.com.lb/5919553
https://almanar.com.lb/5919553
https://cutt.us/Bl94L
https://cutt.us/Bl94L
https://cutt.us/zidyn
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اا، الذي يقول إن النا  ليست ب من أعدائها كحز 
التايل هي من تقود التحركات بل بعض األحزاب؛ ب

أي كالم من قبلنا يعطي احل  ألعداء ال ورة ، على 
حد تعبري عضو املكتب السياسي حلزب الكتائب 

 .(6) سريج داغر 
ياتْعتارب حزب الكتائب ورئيسج  سامي اجلميل  األقل 

رنة  ببقية األحزاب والقوى قااستهداف ا من احلراك الشعيب م
ميل وحزب السياسية اللبنانية وقادما؛ وذلك لكون اجل

 الكتائب نادى بك ري اا ينادى بج احلراك يف الفرتة السابقة.
كما أن احلزب قد تصدى لرتكيبة السلطة الطائفية 
احلالية، فقد رفض احلزب الدخول يف صفقة التسوية الآل 

خابات، ويسجل حلزب نتأنتجت  العهد  وقانون اال
الكتائب ورئيسج سامي اجلميل رفضج ألي شكل من 

الشراكة مع السلطة احلالية، وذلك منذ سحب أشكال 
يونيو  67احلزب لوزرائج من حكومة  ام سالم، يف 

، وكذلك رفض احلزب للمشاركج يف حكومة 0261
 .(0)احلريري

  احلزب التقدمي االشرتاكي: جاء موقف زعيم احلزب
جنبال   متخبط ا من احلراك الذي جاء مفاج  ا د  ولي

جنبال  على مسافة من  بداية احلراك بدالج، ففي 
احلراك، حيث إن وزير الرتبية والتعليم وعضو جملس 
القيادة يف احلزب التقدمي االشرتاكي  أكرم شهيب   

. يف مرحلة (3)كان أحد أبرز من استهدفهم احلراك
                                                           

داغر، األحزاب اللبنانية سكتت... على وقع صخب  إيليانا (6)
، تاريخ 0264أكتوبر  07، اندبندنت عربية، أصوات املنتفضني

، متاح على الرابط 21:65، الساعة 0264ديسمرب  01االطالع 
  /hxhf2https://cutt.usايل: الت
كومة للمرة ال ال ة ويتوعد خارج احل« الكتائب»بوال أسطيح،  (0)
، تاريخ 0264فرباير  7، الشرق األوسط، «معارضة شرسة»با

، متاح على الرابط 21:62، الساعة 0264ديسمرب  01االطالع 
  1T1https://cutt.us/Cbالتايل: 

تظاهرين، ( بالفيديو: حلظة إطالق مراف  أكرم شهيب النار على امل3)
 01 ، تاريخ االطالع0264أكتوبر  67موقع ليبانون ديبايت، 

راك وشعاراتج، اليت احلالحقة، تبىنَّ جنبال  مطالب 
 حراكا  كان قد بدأه، يف سياقاعتربها جاءت لتكملل 

 .(6)صراعج مع  العهد 
هذا التخبط يف موقف جنبال  يتضح يف مطلب 
استقالة احلكومة، فبالرغم من كونج أول الداعني لالستقالة 

، جنده قد تراجع عن مطلبج بعد (5)اجلماعية للحكومة
ومة استقالتها، حمذرا  من كساعات قليلة من تقدمي احل
 .(1)خماطر الفراغ الذي قد ينشأ

فسر لذلك التخبط هو سعي إن العامل امل
 جنبال   احل يت لتعظيم مكاسبج السياسية واملناورة على 
أك ر من جهة؛ جهة احلراك، حيث عمل على إرضائج 
بالنيل من وزير اخلارجية  جربان باسيل  أك ر من نال منهم 

أكد  جنبال   على عدم إمكانية البقاء  ذياحلراك، وال
. كما (7)تبداد احلكومي معج يف احلكومة، كونج  رمز االس

آذار ،  1يناور  جنبال   على جهة  العهد  خاصة قوى  
اليت يعود ليهدئ األمور معها يف حماولة للحفاظ على 
                                                                                    

متاح على الرابط التايل: ، 21:32، الساعة 0264ديسمرب 
6Ho0//cutt.us/thttps: 
حسني عاصى، األحزاب )ال( تستوعب احلراك: ارتباك... ( 6)

، تاريخ االطالع 0264أكتوبر  00وركوب موجةل!، موقع النشرة، 
 متاح على الرابط التايل: ،24:22، الساعة 0264ديسمرب  01
R7W22https://cutt.us/ 
يدعو الستقالة أركان احلكم نان.. جعجع احتجاجات لب (5)

، تاريخ 0264أكتوبر  61وجنبال  يريدها  مجاعية ، دويتش فيال، 
، متاح على الرابط 24:65، الساعة 0264ديسمرب  01االطالع 

  1C22https://cutt.us/x: التايل
 64، 06لبنان  يار املايل،جنبال  ىذر: لتفادي الفراغ واالد( 1)

، الساعة 0264ديسمرب  01، تاريخ االطالع 0264أكتوبر 
 ط التايل: ، متاح على الراب24:02

https://cutt.us/oKadp  
وليد جنبال : رفضنا ورقة احلريري االقتصادية وباسيل  رمز ( 7)

تاريخ االطالع  ،0264كتوبر أ 02االستبداد  اب أن يتنحى، 
 ، متاح على الرابط التايل: 66:32، الساعة 0264ديسمرب  01

https://cutt.us/YVIZ4  

https://cutt.us/0hxhf
https://cutt.us/Cb6T8
https://cutt.us/t2oH1
https://cutt.us/t2oH1
https://cutt.us/00W7R
https://cutt.us/x00C6
https://cutt.us/oKadp
https://cutt.us/YVIZ9
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املكاسب السياسية واالقتصادية اليت حصل عليها حزبج 
 عليها.ل واليت يسعى للحصو 

املستوى ال اين: خريطة الفاعلني اإلقليميني وموقفهم من 
 احلراك

هناك عدد من الفاعلني اإلقليميني الذين يتعاطون 
مع الشأن اللبناين سوف نركز هنا على التعاطي السعودي، 
واإليراين واالسرائيلي مع احلراك الشعيب؛ وذلك لكون تلك 

بنانية. تارأي ا، للاجلهات من أبرز الفاعلني يف الساحة ا
تتصارع الرياض وطهران على النفوذ يف بريوت، ولكل 

صمة حلفائها. دأبت طهران على دعم حزب اا عا
اللبناين، يف الوقت الذي دعمت فيج الرياض تيار املستقبل 
سواٌء بالدعم السخي للحريري األب   يف فرتة الحقة 

ستقبل مت املللحريري االبن، لكن هذا الدعم السعودي لتيار 
 فيضج بشكل حاد مؤخر ا، رد ا على حتالف احلريري مع 

 والتيار الوطع احلر الذي نت  عنج ما مسىَّ حزب اا
باا العهد . أما إسرائيل فيأيت تعاطيها مع احلراك اللبناين اا 
قد يرتتب عليج من مديدات تتعل  بأمنها القومي خاصة  يف 

 يف املشهد السياسى ااظل التنامي الواسع لنفوذ حزب 
 والعسكري اللبناين.

   عكس النه  وعلى اجلانب السعودي، وعلى
الصدامي الذي جاء بج األمري حممد بن سلمان 
للتعاطي مع النفوذ اإليراين يف املنطقة عموم ا، ويف 
لبنان خاصة  إبان إرغام احلريري على تقدمي استقالتج 

مع ا ، مل تتفاعل الرياض رمسي  (6)من الرياض
شكل، هذا الصمت املطب  االحتجاجات احلالية بأي 

العتباره بأنج  يأيت من كتاب  دفع حمرري  بلومربج 

                                                           

، استقالة احلريري وسبب عودة التوتلر إىل الشرق هادي عمرو( 6)
ع ا تاريخ االطال0267نوفمرب  7األوسط، مركز بروكنجز الدوحة، 

 ، متاح على الرابط التايل: 0264 ديسمرب 04
https://cutt.us/HDgNJ. 

نابليون اخلاص بعدم التدخل عندما يكون عدوك يف 
 . (0)طريقج إىل تدمري نفسج 

ال نعلم على وجج الدقة أهو عدم تدخل من 
و الرياض يف املشهد االحتجاجي الذي إن حق  أهدافج فه

بالفعل مدمر للنفوذ اإليراين يف لبنان، أم إن الرياض املنهكة 
والآل مل تستطع تشكيل حتالف ملناؤة النفوذ  يف اليمن

اإليراين يف املنطقة أحجمت عن لعب أي دور يف لبنان 
 توفري ا لتكاليف مل تأيت بنتيجة من قبل.

على كل حال هناك مؤشرات أخرى على احتمال 
ها أبو ظيب للتظاهرات يف لبنان، لفتأييد الرياض ومن خ

راك الشعيب اللبناين ربي للحوهو حجم التناول اإلعالمي واخل
من قبل منصات إعالمية وصحفية الوكة للدولتني أو  ولة 
منهما، حيث ظلت املنصات اإلعالمية للدولتني )قناة 
العربية، واحلدث، وسكاي نيوز عربية(، وكذلك املنصات 

رق األوسط، والعني اإلخبارية املمولة لشالصحفية )جريدة ا
لشعيب على كونج موجه ا ضد إماراتي ا( تقوم بتقدمي احلراك ا

حزب اا وحليفج الرئيس اللبناين ميشيل عون فقط وليس 
. على الرغم من كون غالبية )3(ضد كامل الطبقة السياسية

املتظاهرين دأبوا خالل االحتجاجات على التفرقة بني دعم 
قاومة الذي مي لج حزب اا، ويف نفس الوقت ملخيار ا

                                                           

(0) Donna Abu-Nasr, Fiona MacDonald, 
and Alaa Shahine, Saudi Arabia Isn’t 
Rushing to Bail out Beirut. The Reason Is 
Iran, Bloomberg, October 05, 0264, 
Accessed, December 04, 0264, 

  tt.us/TAMfShttps://cu at:,Available 23:32 
النفوذ اإليراين .. انتفاضة ضد حزب اا و 0264كارول صباغ، ( 3)

 04، تاريخ االطالع 0264ديسمرب  07يف لبنان، العني اإلخبارية، 
 التايل: على الرابط ، متاح 25:65، 0264ديسمرب 

iranian-om/article/hezbollahain.c-https://al  
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د السلطة السياسية والت طية رفضهم ملشاركة احلزب يف فسا
 .)6(عليها

  على اجلانب اآلخر، فإن املوقف اإليراين من
االحتجاجات قبل استقالة رئيس الوزراء اللبناين سعد 

احلوار بني احلريري، جاء مراقب ا للمشهد، وداعي ا إىل 
ومعترب ا نية، لقوى والشخصيات اللبناوااألحزاب 

ضرورة أن تص ي  وداعي ا إىل مطالب احلراك مشروعة،
احلكومة اللبنانية للمطالب الشعبية، وكذلك رافض ا 

لتدخل يف الش ون الداخلية للبنان من قبل الدول ل
. يتفهم هذا املوقف الرمسي )0(األخرى مبا فيها طهران

تحدث باسم ملاإليراين الذي جاء على لسان ا
 اخلارجية اإليرانية عبا  موسوي يف األيام األوىل

والشعارات  بأن االنتفاضة ذات املنطلقاتلالحتجاج، 
االقتصادية، اليت وإن وجهت غضبها لكافة الطبقة 
السياسية فإدامل تستهدف الدور اإليراين يف لبنان ومل 
تستهدف كذلك الدور الواسع حلليف طهران يف 

 السياسية اللبنانية.ة تركيبة السلط

ت ري ذلك التعاطي بعد تقدمي احلريري استقالتج من 
رئاسة احلكومة اللبنانية، فعلى الرغم من دعوة عبا  
موسوي إىل  الوحدة والتعاطف بني مجيع الطوائف 
واألحزاب السياسية يف لبنان من أجل احلفاظ على األمن 

للشعب ة واالستقرار يف البالد وحتقي  املطالب املشروع
اللبناين ، وأملج يف أن اتاز لبنان بنجاح ما أمساها  املرحلة 

، جند املرشد األعلى لل ورة اإليرانية )3(خلطرية واحلسَّاسة ا
                                                           

 نوبية أيض ا، مرجع ساب .( عمر سعد، انتفاضة لبنان ج6)
أيم على ت طية اإلعالم اإليراين  0267شبح احتجاجات  (0)

، تاريخ 0264أكتوبر  06األوسط، للحراك اللبناين، الشرق 
 ، متاح على الرابط التايل: 21:22، 0264ديسمرب  04االطالع 

https://cutt.us/6gFB6  
استقالة احلريري.. دعوات دولية للتهدئة يف لبنان بعد ( 3)

، تاريخ 0264أكتوبر  32واملظاهرات مستمرة، اجلزيرة نت، 
 متاح على الرابط التايل:  21:05، 0264يسمرب د 04الطالع ا

علي خامن ي يصف احلراك الشعيب يف لبنان والعراق بأنج من 
 الواليات املتحدة وإسرائيل وأجهزة خمابرات ؛ وهو ما صنع 

 خيار التصدي األمع مع دمييتطلب حسب خامن ي  تق
 .)6(هذه األحداث ؛ ب ية السيطرة على احلراك

علت استقالة احلريري حزب اا والنفوذ اإليراين ج
يف مهب االنتقادات السياسية، األمر الذي جعل احلزب 
وطهران أك ر قلق ا من املواقف اليت باتت تصدر عن بعض 

دت حبصر نااألطراف السياسية واحلراك اللبناين، واليت 
السالح يف يد الدولة اللبنانية، وفتحت ملف هيمنة احلزب 

الذي يلعبج والذي أعطاه الفرصة للت ول على الدولة  والدور
 اللبنانية.

  وأخري ا، جاء املوقف االسرائيلي من احلراك على
املستوى الرمسي مشابة للموقف السعودي، باست ناء 

سرائيلية، التصريح بنيامني نتنياهو رئيس احلكومة ا
الذي وصف فيج احلراك يف لبنان والعراق بأدما  هزة 

وكذلك تصريح املتحدث الرمسي باسم  ،5ارضية 
اجليش االسرائيلي جونايان كونريكو ، الذي أكد فيج 
على كون إسرائيل  تتابع احلراك باهتمام، لكنها ال 

. باست ناء هذين التصرىني اليت مل تعلن (1)تتدخلل فيج 
قيادة السياسية والعسكرية اإلسرائيلية موقفها الفيها 

                                                                                    

https://cutt.us/hz2Sw  
أمام احلراك يف حسن فحص، أحالها مر ... خيارات إيران  (6)

ديسمرب  04، تاريخ االطالع 0264نوفمرب  6لبنان والعراق، 
 ايل: ، متاح على الرابط الت21:65، 0264

https://cutt.us/fNCWF  
ل اىل مستقبل احلراك يف لبنانل  كيف تنظر إسرائيعلي حيدر،   (5)

، 0264نوفمرب  61ار اللبنانية، كل العيون على حزب اا، األخب
 ، متاح على الرابط التايل:21:25، 0202يناير  5تاريخ االطالع 

 https://al-akhbar.com/Politics/074542  
 5احتجاجات لبنانل، األخبار اللبنانية، « سرائيلإ»كيف ترى ( 1)

، متاح 25:65، 0202يناير  5تاريخ االطالع ، 0264نوفمرب 
  H6Kgk://cutt.us/https عرب الرابط التايل:

https://cutt.us/4gFB1
https://cutt.us/hz0Sw
https://cutt.us/fNCWF
https://al-akhbar.com/Politics/279590
https://al-akhbar.com/Politics/279590
https://cutt.us/Kgk1H
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يصدر عن أي ا من القيادات احلراك اللبناين، مل  من
 االسرائيلية أي موقف من احلراك اللبناين.

على الرغم من ذلك الصمت أو التصرىات الرمسية 
غري الواضحة إزاء احلراك اللبناين، جند الصحافة اإلسرائيلية 

معامل الرؤية اإلسرائيلية إزاء  دتومراكز األحباث قد حد
تائ  يفضي إليها ذلك احلراك يف لبنان، أو ما تأمل فيج من ن

احلراك، حيث تأمل إسرائيل أن يؤدي احلراك إىل تقويض 
نفوذ حزب اا يف لبنان، وإداء هيمنتج على النظام 
السياسي اللبناين، كون احلزب مصدر مديد اسرتاتيجي 

ن تلك الرؤية الواضحة، إال أن م إلسرائيل، على الرغم
ائل من التنبؤات التحليالت االسرائيلية ترتاوح بني قدر ه

  صوص مآل احلراك وتبعاتج.

ف يوسي ميلمان  الباحث واخلبري األمع 
االسرائيلي، اعترب أن املظاهرات قد  فاجأت االسرتاتيجيني 
اإلسرائيليني ، والسؤال اآلن هو  ماذا ىدث للحركة 

مة من إيران ، واعترب ميلمان أن الرؤية اإلسرائيلية عو املد
ونج  أرض حزب اا ، وهو ما نستشعره للبنان تنطل  من ك

يف تعاطي ك ري من الكتاب واخلرباء اإلسرائيليني، هذه الرؤية 
اإلسرائيلية هي ما تفسر االحجام الرمسي عن التعاطي مع 

آذار   1احلراك؛ كون احلراك متهم من حزب اا وقوى  
وإيران بأنج مدفوع من الواليات املتحدة وإسرائيل، فأي 

للحراك سوف يعد مب ابة تأكيد لادعاءات  موقف داعم
تلك وهو ما سوف يعطي الذريعة للتعامل العنيف من قبل 

 .(6)احلزب وحلفاءه مع احلراك

أما الباح ة يف معهد دراسات األمن القومي التابع 
احي ، فاعتربت يف تقرير هلا أن زر جلامعة تل ابيب  أورنا م

                                                           

(6)  Yossi Melman, All eyes on Hezbollah: 
How Israel is watching the protests in 
Lebanon, middle east eye, November 5, 
0264, Accessed December 04, 0264, 27:52, 
Available at: https://cutt.us/Lyh2z  

القريب، لكنها االحتجاجات ستضر حبزب اا يف املنظور 
ستنعكس سلب ا على إسرائيل باملنظور البعيد، وذلك ألن 
 حزب اا  باملنظور القريب سينش ل يف قضايا لبنانية 
داخلية وبالتايل االنصراف عن التعامل مع إسرائيل، ولكن 

تزعزع االستقرار الداخلي يف لبنان  إنعلى املدى البعيد ف
ازدادت قوة حزب  سينت  خماطر إلسرائيل، خاصة يف حال

 .(0)اا وتأيريه يف البلد اجملاور

خالصة القول، تتعاطي إسرائيل مع احلراك من 
خالل الرتكيز على مآالت احلراك وتأيريه على مكانة  حزب 

يف ك ري من ر اا  يف النظام السياسي اللبناين، وهو ما ظه
 حتليالت اخلرباء اإلسرائيليني. 

 طراف الدوليةاملستوى ال الث: مواقف األ

هناك عدة أطراف دولية فاعلة تتعاطى مع الشأن 
اللبناين سوف نركز هنا على الواليات املتحدة األمريكية 
وفرنسا من احلراك الشعيب، وذلك لكودم من أبرز الفاعلني 

ية، على عكس تعاطيهما احلاسم انالدوليني يف الساحة اللبن
فيج ، والذي وفرت 0225آذار  66يف دعمج حلراك 

واشنطن وباريس احلاضنة اخلارجية للحراك الرافض للتواجد 
السوري عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناين األسب  رفي  

 67احلريري. جاء تعاطي العاصمتني ال ربيتني مع حراك 
سا وساعي إلااد رن، متخبط يف حالة ف0264أكتوبر 

حلول من داخل النظام السياسي، أما يف حالة الواليات 
ملتحدة األمريكية فقد جاء تعاطيها مع احلراك حماوال  ا

 توظيفة يف صراعج مع طهران وحليفها حزب اا.

                                                           

(0) Orna Mizrahi, Yoram Schweitzer, The 
Demonstrations in Lebanon: Hezbollah 
Struggles to Preserve its Status, Institute for 
National Security Studies, , December 0, 
0264, Accessed  january 04, 0264, 21:32, 
Available at: https://cutt.us/vVYPA  
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  املوقف الفرنسي، الذي عرب عنج وزير اخلارجية
الفرنسي جان إيف لودريان، والذي اعترب استقالة 

ستزيد من حدة األزمة، ودعا  املسؤولني  رياحلري
لضمان استقرار اللبنانيني للقيام بكل اجلهود 

املؤسسات ووحدة البالد ، كما مت عقد اجتماع 
 66لاا جمموعة الدعم الدلية للبنان  يف باريس، يوم 

؛ لدعم لبنان وحض احلكومة اللبنانية 0264ديسمرب 
يني انعلى أخذ خطوات تتيح استعادة يقة اللبن

واألطراف الدولية، من بينها خطوات على املدى 
سرتاتيجية شاملة ملكافحة القصري من خالل وضع ا

الفساد وإصالح القضاء واعتماد موازنة واقعية لعام 
0202(6). 

  أما موقف الواليات املتحدة األمريكية، فقد جاء يف
ظاهره مرتبك ا ويف حقيقتج موظف ا احلراك لصاحل 

ية، حيث دعا وزير اخلارجية األمريكي يكاألجندة األمر 
بناين على مايك بومبيو إىل مساعدة الشعب الل

. ويتضح ارتباك (0) التخللص من النفوذ اإليراينل 
اإلدارة األمريكية يف تعليقها ملساعدات أمنية خمصصة 

ماليني دوالر  625للبنان، مبا فيها حزمة تقدر با 
سمى، قبل م خمصصة للجيش اللبناين، إىل أجل غري

 أن تعود اإلدارة األمريكية وتفرج عن تلك املساعدات.
التخبط من تنازع املؤسسات األمريكية يف   يأيت هذا

كيفية التعاطي مع األحداث يف لبنان، فإدارة ترامب ترى 
التعامل احلاسم مع حزب اا ومن خلفج إيران سوف يكون 

                                                           

ارليت خوري، اخلارجية الفرنسية للبنانيني: ساعدونا لنساعدكم، ( 6)
ديسمرب  04، تاريخ االطالع 0264نوفمرب  62عربية،  اندبندنت
 ، متاح على الرابط التايل: 24:22، 0264

https://cutt.us/2QS3t  
ن والعراق على التخلص من إيران، جريدة نساعد لبنابومبيو: ل (0)

، 0264ديسمرب  04، تاريخ االطالع 0264نوفمرب  4النهار، 
 ، متاح على الرابط التايل: 24:32

https://cutt.us/pTHgB  

ية، يف انأك ر جناعة حآل لو أير على مؤسسات الدولة اللبن
حني تنش ل املؤسسات األمريكية، باملخاطر اليت يواجهها 

اللبناين واليت  تتطلب عناية فورية من قبل  االقتصاد
 .(3)احلكومة اجلديدة 

خالصة القول، إنج مل ت ري واشنطن دجها جتاه 
لبنان، حيث تواصل فرض العقوبات على  حزب اا ، يف 

طهران وحلفائها ى إطار سياستها بفرض أقصى الض و  عل
يف املنطقة، يف الوقت نفسج، تربط واشنطن املساعدات 

قتصادية للبنان بشكل احلكومة الآل بصدد التشكيل اال
برئاسة  حسان دياب ، وإذا كانت سوف تنحي وزراء 

مع تقدمي مساعدات حزب اا وشركائج جانب ا أم ال، 
تصادي قإنسانية إىل اللبنانيني، الذين يعانون من الوضع اال

 .(6)السيا، وليس للحكومة اللبنانية
 خاتمة: م  ت الِحراك

اللبنانيني فرصة  0264أكتوبر  67نتفاضة منحت ا
تارأية ألحداث ت يري جذري يف الطبقة السياسية الطائفية 
الفاسدة، وأعطت تلك التحركات أمال  لبناء دولة على 
أسس املواطنة واملساواة وليس على أسس احملاصصة 

ائفية، اليت نت  عنها املشاكل البنيوية للنظام السياسي لطا
نظام ا ريعي ا/ رعوي ا يتم فيج اقتسام السلطة اللبناين كونج 

وال روة واالست  ار هبا وف  معايري طائفية وبني جمموعات 
ا تقوم بتوزيعها على طوائفها أو املقربني منهم،  ص رية جد 

ر ا للطوائف واملناط ، البد ابفاحلراك الذي ولَّدا وعي ا وطني ا ع
 .أن تنت  عنج دولة جديدة طال الزمان أو قصر

                                                           

( لبنان.. أمريكا تتمسك حبكومة  كفوءة  وترفض التدخل، العربية 3)
، 0264ديسمرب  04، تاريخ االطالع، 0264رب نوفم 06ت، ن

 ، متاح على الرابط التايل: 24:52
https://cutt.us/3Yvvb  

، هل يقبل  حزب اا  لدياب ما رفضج للحريري أم وليد شقري( 6)
، 0264ديسمرب  00ميلي عليج حكومة جاهزةل، اندبندنت عربية، 

، متاح على الرابط 62:22، 0264ديسمرب  04طالع تاريخ اال
  https://cutt.us/kHrOdالتايل: 

https://cutt.us/0QS3t
https://cutt.us/pTHgB
https://cutt.us/3Yvvb
https://cutt.us/kHrOd
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وعلى الرغم من ذلك األمل الذي أعطاه احلراك 
واألف  السياسي لقيام دولة املواطنة والعدالة، فإنج ال يزال 
أمام احلراك حتديات جسيمة ليس أقلها بلورة مطالب أك ر 

رب يف الشارع. كما أكعملية  كن من خالهلا إحداث أمجاع 
ر  أن احلراك ما يزال يعاين كك ري من يورات الربيع الع

واحلركات اجلماهريية احلالية خاصة  يف العراق واجلزائر واليت 
تعاين مجيعها من عدم إنتاج قيادات قادرة على ترمجة 

 مطالب احلراك إىل مكتسبات سياسية.

نية، ناوبالتايل، ففي ظل تعاطي القوى السياسية اللب
توقع أن يسري باجتاه والقوى اإلقليمية والدولية مع احلراك، في

 السيناريوهني التاليني: أحد

: يفرتض أنج نتيجة ض و  احلراك السيناريو األول
والض و  الدولية خاصة من الواليات املتحدة أن تسمح 
القوى السياسية بتشكيل حكومة  تكنوقرا   ال تقوم على 

 ا على الكفاءات الوطنية اليت تعمل وإاحملاصصة الطائفية 
 .على إحداث نقلة نوعية يف االقتصاد

هذا السيناريو لن يتنت  حلول للمشاكل البنيوية 
السالف ذكرها يف لبنان؛ وذلك لطبيعة الدور الذي تلعبج 
حكومات التكنوقرا  باعتبارها حكومات انتقالية تقوم 

إال أدا يف  ة،بالتعاطي مع األزمات السياسية واالقتصادي
األخري تبقى مقيدة باملي اق من جهة، والضوابط اليت 

 ها عليها السياسيون من جهة أخري. سيملي

: يفرتض هذا السيناريو فشل السيناريو ال اعي
احلراك يف حتقي  أهدافج، نتيجج التفاف القوى السياسية 
على مطالب احلراك وإداكج مع الوقت، وحتريف مساره 

رع اليت الحت يف األف  بنزول أنصار حزب وامبناوشات الش
اهرات السلمية ويرهبوها اا وحركة أمل لكي يفضوا التظ

بالعنف؛ وهو السيناريو املتبع مع احلركات االحتجاجية 
 السابقة.

ويرجح الباحث حدوث السيناريو ال اين، خاصة 
يف ظل ضعف الض و  الدولية واالقليمية يف التأيري على 

آذار  الذي  1اللبنانية وخاصة فري    يةالقوى السياس
يسعى حالي ا إىل اااد يهيمن على تشكيل احلكومة، والذي 

 بديل سع لرئيس الوزراء املستقيل سعد احلريري.

وهذا السيناريو الذي يقوم بتهميش صوت املكون 
السع الذي أمجع على تسمية سعد احلريري لرئاسة 

ل سيعم  األزمة ب لن يؤدي إىل ت يري حقيقياحلكومة، 
االجتماعية يف لبنان، ويضيف إىل احلراك قوة السياسية و 

جديدة هم الستنَّة الذين يقفون خلف احلريري، وهو ما من 
 شأنج أن يفاقم الوضع االقتصادي املرتدي.

***** 
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 السودان: اتفاق تقاسم السلطة
 األبعادى سيناريوهات المستقبل
 علي يلنب

 مقدمة:

يعكس تاريخ السودان احلديث صفحات متعدمدة 
ملستمر، فبعد أن  لَّص من االحتالل من النضال ا
م مل يطل بج العهد باحلكم النيا  6451االجنليزي عام 

أك ر من سنتني حآل بدأ نضاال  جديد ا يف مواجهة 
االنقالبات العسكرية اليت حكمت السودان ألك ر من 

مقابل عقد واحد حكمج املدنيون، وهو مقسَّم د تسة عقو 
ات الدميقراطية ال الث واليت علي يالث فرتات تسمَّى بفرت 

 أتْت مب ابة فرتات انتقالية بني مرحلة عسكرية وأخرى.

 64عام ا شهد السودان وو  72فخالل أقل من 
انقالبات جنحت بالفعل يف التمكأن  1حماولة انقالبية، منها 

انقالبات فقط هي اليت ساندت  3ان منها ك  من السلطة،
قالبات الناجحة األخرى انتفاضات شعبية واسعة، أما االن

فقد كانت تقف وراءها مطامع شخصيات عسكرية 
استندت لقوة اجتماعية مكَّنت العسكريني من الوصول 
للسلطة،   تالعب العسكريون هبا، سواء يف ذلك انقالب 

انقالب البشري على و النمريي على الشيوعيمني، أ
ها اإلعالن ، باإلضافة حلاالت متكرمرة متَّ في(6)اإلسالميمني

                                                           

 .باحث يف العلوم السياسية 
 اذج  3وسام فؤاد، األك ر هشاشة: النخبة املدنية السودانية و( 6)

سبتمرب   1ويي ، الرصد والتانقالبية، املعهد املصري للدراسات، إدارة 
، متاح عرب الرابط  0264نوفمرب 02، تاريخ االطالع: 0264
 eg.org-https://eipssالتايل: 

عن إحبا  حماوالت انقالبية قبل وقوعها ال سبيل للتأكأد 
 من وجودها من عدمج.

ما يعع أن السودان منذ استقاللج يعاين من انقالب 
 32أو حماولة انقالبية كل أربع سنوات، كان انقالب البشري 

آخر هذه االنقالبات وأطوهلا عمر ا وأعمقها  6414نيو يو 
 أليديولوجية وتنظيم. أير ا، كونج يستند

ومل يكن اجليش الذي اعتمد عليج البشري يف تنفيذ 
ا عن عملية إسقاطج، فقد شارك بعمل انقال   انقالبج بعيد 

، ولعلَّ ذلك ما اعل األنظار 0264أبريل 66ضدَّه يف 
ترتقَّب حدوث ردَّة على ال ورة كحال  قتمعلَّقة طوال الو 

بالد يف حالة من الفوضى بلدان الربيع العر ، أو دخول ال
وعدم االستقرار كحال الفرتات االنتقالية اليت سبقت 

 االنقالبات.

فليس غريب ا أن ميكر اجليش بال وار بعد أن انقلب 
بزعم تأييدهم، فبعد أن فشل اجمللس العسكري يف فرض 

إدارة املرحلة االنتقالية على قوى إعالن احلرية  أنشروطج بش
االعتصام أمام مقرم القيادة العامة للقوات والت يري، جلأ لفضم 

، اَّا أسفر عن 0264يونيو  3املسلحة السودانية، يف 
مقتل أك ر من م ة من املتظاهرين وجرح أك ر من تسم ة 

ا أن الفضَّ سوف يؤدمي إىل جتري هذه د آخرين، معتقد 
القوى من أداة الض ط الرئيسة اليت  لكها، ويسهل من  َّ 

عليها، أو جتاوزها كليًّا. لكن االحتاد األفريقي، اإلمالء 
الذي كان أمهل اجمللس العسكري ستني يوم ا لتسليم احلكم 
للمدنيمني، وهدَّد بتعلي  عضوية السودان، قام ردًّا على 

ما م َّل ضربة قوية   ؛عملية فض االعتصام بإعالن التعلي
 للمجلس العسكري.

الن احلرية وعلى اجلانب اآلخر، أعلنت قوى إع
 66والت يري عن إضراب سياسي وعصيان مدين، بدأ يف 

، واستمرَّ يالية أيام وحتقَّقت فيج استجابة 0264يونيو 
واسعة، وردَّ اجمللس العسكري بإل اء كل االتفاقات اليت 

عارضة، واليت كان من ضمنها ملسب  التوصأل إليها مع ا

https://eipss-eg.org/
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ات غري تشكيل جملس وزراء مدين، مكوَّن كلج من كفاء
حزبية، وأن اري   يل قوى إعالن احلرية والت يري مبا نسبتج 

. وبذلك فقد كال (6)يف امل ة يف اجمللس التشريعي 17
الطرفني القدرة على احلسم يف مواجهة اآلخر، باإلضافة 

 بينهما بعد عملية فضم االعتصام. قةلتبدأد ما تبقَّى من ي

يف ظل - هذه احلالة من عدم القدرة على احلسم
أدَّت بالطرفني إىل قناعة  -بعض الوساطات والض و 

بضرورة االتفاق علي خطوات حمدَّدة للفرتة االنتقالية 
والتعامل مع اآلخر عن طري  جوالت التفاوض، وهو ما 

إىل التوصأل التفاق م أدَّى يف الشهر التايل لفض االعتصا
ياد سياسي، أعلن مبعوث االحتاد اإلفريقي حممد حسن الب

، وجرى التوقيع 0264التوصأل لج يف اخلامس من يوليو 
عليج بعد ذلك وهو بعنوان  االتفاق السياسي إلنشاء 
هياكل ومؤسسات احلكم يف الفرتة االنتقالية بني اجمللس 

والت يري . وبعد هذا  يةالعسكري االنتقايل وقوى إعالن احلر 
صي ة أغسطس( توصَّل الطرفان ل 6االتفاق بشهر آخر )يف 

دائية متَّف  عليها للوييقة الدستورية حتت مسمَّى  الوييقة 
 ، وجرى التوقيع 0264الدستورية للفرتة االنتقالية لسنة 

مبشاركة إقليمية  0264أغسطس  67النهائي عليهما يف 
 احتفالية رمسية وشعبية كبرية. اءحكومية ومنظماتية يف أجو 

ألسا  يتناول هذا التقرير االتفاق السياسي با
ويتعرَّض للوييقة الدستورية بقدر إحاالت االتفاق لنصوصها 
أو املواد اليت أرجأها االتفاق وحسمت يف الوييقة أو ما 
تستدعيج احلاجة من بنود الوييقة إليبات أو نفي شيا من 

خر يلتزم التقرير بنصوص االتفاق آ بنود االتفاق، أو بقول
قة حسب ذلك وتقسيم وترتيب مواده ويستدعي من الويي

 -حسب تقدير الباحث-وليس العكس، لكون الوييقة 
تأيت كمكممل قانوين دستوري تفصيلي ملا متَّ التوصأل لج يف 

                                                           

هي اتفاق تقاسم السلطة األزمة السياسية يف السودان، هل يتن( 6)
مرب نوف 02، تاريخ االطالع: 0264يوليو  66العر  اجلديد، 

 i1https://cutt.us/SUwمتاح عرب الرابط التايل:  ، 0264

االتفاق السياسي، كما أن الوييقة الدستورية نفسها نصَّت 
على أنج  استتمدت أحكام  16ادة امليف الفقرة األوىل من 

ياسي هلياكل احلكم هذه الوييقة الدستورية من االتفاق الس
يف الفرتة االنتقالية املوقَّع بني قوى إعالن احلرية والت يري 
واجمللس العسكري االنتقايل، ويف حال تعارض أي  من 
أحكامهما تسود أحكام هذه الوييقة  وجرى إحلاق الوييقة 

باالتفاق السياسي حسب نص الفقرة األخرية من ة الدستوري
عليج يتناول التقريرت االتفاقا ديباجة االتفاق السياسي. و 

السياسي، من حيث طبيعتج ومناسبتج وأطرافج وردود الفعل 
حولج، وقبل هذا يتناول البي ة احلاضنة لج من حيث تأيريها 

شأن ب فيج وتأيأرها بج،   يتطرَّق للسيناريوهات احملتملة
 االتفاق ومستقبل ال ورة.

 والتننرالبيئة الحاضنة لالتفاق: التننير  - و ص 

ال ميكن عزل االتفاق عن البي ة اليت مي ل تطور ا يف 
أحدايها السياسية، ألنج سيتأير هبا من حيث نفاذه 
ومستقبلج وقد ىدث فيها شي  ا من الت يري، ولذلك 

حسب تقدير -ل سيتعرَّض التقرير ل الية عوامل تشكم 
البي ة اليت حتتضن االتفاق وهي: طبيعة التكوين  -الباحث

نساين للمجتمع السوداين املتعدمد قبليًّا وعرقيًّا )التنوأع(، اإل
ودور اجليش يف العمل السياسي منذ االستقالل )اخلربة 
االنقالبية للجيش(، واملواقف اإلقليمية والدولية من ال ورة 

 واقف الدولية(.امل)اجلوار اإلقليمي و 

 فيما يتعلَّ  بالعامل األول )التنوأع( فالسودان يشهد
تنوأع ا كبري ا يف تركيبتج السكانية سواء من حيث الل ة أو 
الدين أو القبيلة، وهذه احلالة من التنوع اإلنساين تنت  
بالضرورة حالة شديدة ال راء من التنوع السياسي واحلز ، 

عهد باالستبداد واحلكم الولكنج يراء منهك لطول 
 العسكري، فالقوى احلزبية الكربى مجيعها تعرَّضت
النشقاقات متعدمدة أفقدْما قوَّما وخلقت حالة من التعقيد 
يصعب يف ظلمها التعاطي مع اخلريطة السياسية السودانية، 
وال شكَّ أن االتفاق سيخضع لشد  وجذبي بني هذه 

https://cutt.us/SUw8i
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ت اليت تعدأ بالعشرات، نااألحزاب وتلك احلركات والتكوي
ات باإلضافة ألعداد يصعب حصرها وعدأها من الكيان

والتجمأعات الص رية اليت قامت على أسا  مهع أو يقايف 
 أو ج رايف.

هذه احلالة من التعقيد يف ظلم التنوع كانت البي ة 
الراعية لعملية االرتداد على ال ورات يف اجلوالت السابقة بني 

املنقلبني يف تاريخ السودان، فاملنافسة  كرال ورة والعس
بت يف شيوع يقافة االنقالب السياسية غري العقالنية تسبَّ 

العسكري، و كني العسكر من اخرتاق جدار النخبة 
املدنية، تارة عرب التيار اليساري وأخرى عرب اإلسالميمني، 
فكال التيارين مسؤول عن دعم انقالبات جنحت وأخرى 

ألمر يبدو كنمط سياسي استقرَّ اليوم ا فشلت، ما جعل
ب السياسة يف السودان إن من غرائ عند التيار املدين؛ بل

أن جميء العسكر للسلطة، ويف الفرتات ال الث يف تاريخ 
دولة ما بعد االستقالل، قد متَّ إما بإيعاز ومباركة، أو 
بتخطيط ومشاركة، أو بتخطيط وتنب  من لدن إحدى 

ربى، وهي القوى نفسها اليت قد لكالقوى السياسية ا
الت يري تصطف، يف ظل عهد عسكري آخر، كداعية إىل 

كان   6451، فانقالب عبود عام (6)والتحول الدميقراطي
بدعوة من رئيس الوزراء الصويف عبد اا خليل التعايشي 
عندما استدعى اجليش ليتوىلَّ احلكم بعدما عجزت القوى 

 ا يف السلطة.بهالسياسية عن التواف  حول نصي

وعلى إير نزاعج مع احلركة اإلسالمية ساند التيار 
انتقام ا لعملية طرد  6414انقالب جعفر  ريي  الشيوعي

وقبل انتهاء فرتة  6415احلزب الشيوعي من الربملان عام 
حكمج غريَّ  ريى وجهة حتالفاتج جتاه اإلسالميني، وبعد 

                                                           

 عوض أمحد سليمان، ال ورات السودانية.. ت يري سياسي أم حتول( 6)
ديسمرب ونتائجها، املركز العر  لألحباث  64دميقراطي: قراءة يف يورة 

نوفمرب  07ع ريخ االطال، تا0264يوليو  66ودراسة السياسات، 
 ، متاح عرب الرابط التايل: 0264

 https://cutt.us/Z2UZK 

قالية عمدت نتسقوطج وغياب التواف  بني قوى الفرتة اال
احلركة اإلسالمية إىل  طيط وتنفيذ انقالب عسكري ىمي 

ها يف احلياة السياسية من مديدات اجليش والقوى وجود
 .6414يونيو  32املناوئة، فكان انقالب البشري يف 

تفيدنا هذه الطبيعة املتنومعة للمجتمع السوداين 
عداء الوهذه اخلربة الطويلة أن بي ة االختالف متوفمرة و 

التارأي قائم بني القوى السياسية، والعسكر ال يرتاجعون 
يالء على السلطة، ولكن هل تسري سفينة ال ورة عن االست

هذه املرة على نفس ختطى أخواما يف املرات السابقة أم أن 
شركاء ال ورة سينجحون يف خل  شيء من التواف  يترغم 

ملدينل ا العسكريني على تسليم السلطة واخلضوع للحكم
واإلجابة تتوقَّف على تعاطي القوى السياسية مع بعضها 

و تعاطيها مع اآلخر العسكري خالل الفرتة  من ناحية،
 املقبلة من ناحية أخرى.

وفيما يتعل  بالعامل ال اين )اخلربة االنقالبية 
للجيش(، فقد حكم اجليش السودان ألك ر من تسة 

فرتات دميقراطية ث عقود مقابل عقد واحد مقسَّم على يال
ل أن انتقالية، وبذلك فإن املعتاد يف السودان منذ االستقال

يستويل اجليش على احلكم عن طري  انقالب عسكري بعد 
جتربة دميقراطية انتقالية قصرية األجل؛ مل تتجاوز سنتني يف 

( وأعقبها انقالب عبود 6451-6451التجربة األوىل )
فرتة ال انية ال، ومل تتجاوز تس سنوات يف 6451

( وهي أطول الفرتات االنتقالية وأعقبها 6416-6414)
، ومل تتجاوز يالث سنوات يف الفرتة 6414 ريي  انقالب
، 6414( وأعقبها انقالب البشري 6414-6411ال ال ة )

ولكن كل هذه االنقالبات اليت استقرَّت يف احلكم سقطت 
ا يف ب ورات شعبية لعب اجلانب االقتصادي دور ا كبري  

 إشعاهلا.

يبقى أنج يف حالة حدوث انقالب عسكري جديد 
يولوجية جديدة ألن رموز نظام البشري ال فلن يكون بأيد

يزالون يسيطرون علي مفاصل اجليش من ناحية، ومن ناحية 

https://cutt.us/Z0UZK
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يانية فإنج يصعتب مع طول فرتة البشري يف احلكم أن ينمو 
 ي،تيار أيديولوجي قوي قادر على تنفيذ انقالب عسكر 

ويف حال حدث انقالب رمبا يكون عسكريًّا حبت ا أو يقوم بج 
ام البشري الذين ال يتشرت  بالضرورة أن يكونوا أحد رموز نظ

إسالميني، وعندها قد تدعمج أو تسانده بعض القوى 
 السياسية.

وأما عن العامل ال الث )اجلوار اإلقليمي واملواقف 
وار اجلنو  يسعى اجلالدولية( ففيج تنوعات وتوازنات كبرية، ف

ون للحفاظ على استقرار السودان ويهمج انتقال السلطة بد
اضطرابات لقربج من السودان وارتباطج مبصاحلج وأمنج، ول راء 
جتربتج يف مكابدة االنقالبات العسكرية وهذا يتَّضح بقوة 
يف موقف االحتاد اإلفريقي الذي مجَّد عضوية السودان بعد 

سبة للجوار املصري فإنج يفضمل بالن ما، أ(6)فضم االعتصام
كم السودان عسكريًّا ويكره  الدميقراطية ب ضم النظر أن ىت

عن نتائ  أي  منهما، فرغم خالف النظام املصري املعروف 
مع البشري، إال أنج مل يكن يفضل سقوطج ألن احتماالت 

 الت يري تصبح واسعة.

دعما د وبالنسبة للموقفني السعودي واإلمارايت، فق
( منذ اليوم األول حراك الشارع بقوة )إعالميًّا على األقل

ج دعمهما وو اجمللس (0)و  البشريوحآل سق ، وبعد ذلك اجتَّ
العسكري وقيادتج اليت تعتمد ماليًّا وسياسيًّا على هذا احملور، 
فيما أصابت احلرية املوقف القطاري يف البداية بني دعم 

                                                           

ر: بدر شافعي، ( للمزيد حول موقف االحتاد االفريقي، انظ6)
يونيو  66السودان وعقوبات االحتاد االفريقي، العر  اجلديد، 

اح عرب الرابط مت ،0264 نوفمرب 01تاريخ االطالع: ، 0264
  https://cutt.us/CvGLMالتايل: 

رجع تأييد اإلمارات والسعودية ملظاهرات الشارع السوداين يف ي (0)
البداية لكون البشري ال يوايل هذا احملور بشكل كامل، فرغم وجود 

البشري حلصار  ة، مل ينضمَّ قوات اجليش السوداين يف اليمن بأعداد كبري 
قطر ولج عالقة جيدة بأردوغان، كما أن البشري ي ري خريطة حتالفاتج 

ةي وضتحاها وال تطم نأ هذه القوى لبقائج معها خاصَّة فيما بني عشي
 علَّ  حبرب اليمن.يت

مع ال وار، فلما سقط  عمالبشري أو الوقوف بكامل الد
اجمللس  البشري توجَّج الدعم القطري وو ال وار يف مقابل

العسكري، وبذلك يعود املعسكر العر  املناهض لل ورات 
مصر( ملساره الطبيعي يف مساندة -اإلمارات-)السعودية

اجليوش وتعود قطر لدورها يف مساندة التحركات اليت تقوم 
 هبا بعض القوى السياسية.

ملعسكر العر  املناهض ليس على جتانس أن ا الإ
ر مصر ملستقبل محيديت يف تام يف قضية السودان، فتصوأ 

السودان وعالقتج باجليش خمتلف عن تصور اإلمارات 
والسعودية، كما أن تصوأرات هذه الدول ال الث ملصاحلها 
يف السودان والقرن اإلفريقي خمتلفة بصورة كبرية. أضف إىل 

راع الذي ميكن أن ينشأ بني الوكالء احملليني لصذلك، أن ا
ر ك ري ا على فاعلية خططهم على هلذه القوى اخلارجية يؤيم 

 .(3)األرض )م ل الصراع بني قوش ومحيديت(

وبذلك تصبح ال ورة السودانية بني شريكني إقليميَّني 
أحدوا داعم واآلخر متعاد يف ظلم موقف أمريكي غلب 

لفاعلية أو عدم الرغبة يف التدخأل سواء  ا عليج الرتدأد وعدم
ظلم عالقات أوروبية قدمية مع ، ويف (6)كان توفيقيًّا أم ال

قادة اجمللس العسكري احلاليني يف ملف اهلجرة غري الشرعية 
ألوروبا، ويف ظلم م ل هذه اخلريطة اليت توفمر الدعم والتآمر 

 كليف نفس الوقت يصبح مسار ال ورة مفتوح ا أمام  
 االحتماالت يف املستقبل.

 

 

                                                           

خالد ع مان الفيل، اتفاق األطراف السودانية وحتديات الفرتة ( 3)
، تاريخ 0264سبتمرب  5ت، رة للدراسااالنتقالية، مركز اجلزي

 ، متاح عرب الرابط التايل:  0264نوفمرب  02االطالع: 
https://cutt.us/oBMgY 

فعي، أمريكا وال ورة السودانية.. تدخل بال فاعلية، العر  بدر شا( 6)
، 0264رب نوفم 05، تاريخ االطالع: 0264يونيو  67اجلديد، 

 /1qhr4https://cutt.usتاح عرب الرابط التايل: م
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 طاباألطراف وإشكاليتي اإلقصاء وا ستق -ناعيصا

عتقد االتفاق بني اجمللس العسكري االنتقايل الذي 
، ومل 0264أبريل  66تشكَّل باالنقالب على البشري يف 

يعْد لج وجود دستوري اآلن بعد تشكيل جملس السيادة، 
العسكري متَّ  ولكن ذلك ال يعع على اإلطالق أن اجمللس

 حلأج فعليًّا.

والت يري  وعلى اجلانب اآلخر تأيت قوى إعالن احلرية
برعاية أربع قوى  0264الذي صدر يف األول من يناير 

جتمع املهنيني السودانيني ،  اإلمجاع الوطع ، "رئيسية: 
 نداء السودان ، و التجمع االحتادي املعارض . والذي 

بإسقا  البشري وحتقي  سالم  ةجاء متطالب ا يف بنودي واضح
، (6)سنوات 6شامل وعادل وتشكيل حكومة انتقالية ملدة 

وباإلضافة هلذه القوي وقَّع على البيان عدد كبري من 
األحزاب واحلركات والكيانات غري املنضوية حتت لواء أي  

حزب ا  72من هذه االئتالفات حآل أصبح عددها يزيد على 
 .ةوحركة وجتمع ومجاعة مسلح

ورغم أدا ترتكز على كودا   ل الشارع وتتحدث 
  ل خليط ا غري متجانس وغري متناس   باسم ال ورة إال أدا

يف العمل، وخمتلفا  يف التوجأهات الفكرية والسياسية، فضال  
عن أدا تعاين من ضعف هيكلي سببج اختالف الوزن 

ىل إالسياسي للمكونات األساسية هلذا التحالف، باإلضافة 
غياب القيادة املوحَّدة هلا وعدم القدرة على خل  اتفاق 

اذ القرار، وضعف اخلربة السياسية لقيادات على آلية ا 
هذه القوى وهو ما أدَّى إىل االضطراب يف اختيار األمساء 
املرشَّحة للمجلس السيادي وهو ما جعلها تتأخَّر يومني عن 

ويتتوقَّع أن تزداد  ،املوعد املتَّف  عليج مع اجمللس العسكري
ة أسباب اخلالف بني مكونات احلرية والت يري يف الفرت 

                                                           

قوى تقود ال ورة  6عصام الزيات، إعالن احلرية والت يري..  (6)
 06، تاريخ االطالع  0264أبريل  60ودانية، إضاءات، الس

 ، متاح عرب الرابط التايل: 0264نوفمرب 
  https://cutt.us/YXgXV 

االنتقالية اليت تتضمَّن بطبيعتها سنَّ تشريعات وسياسات قد 
تضر، على سبيل امل ال، بالرأمسالية الزراعية )اليت تعترب 
الداعم الرئيسي حلزب األمة القومي( أو الرأمسالية التجارية 

م الرئيسي لألحزاب االحتادية( وهو ما قد ع)اليت تعترب الدا
. ولعل (0)ني هذه األحزابيكون سبب ا إضافيًّا للخالف ب

نتائ  ذلك قد اتَّضحت يف عدم قدرة مكونات احلرية 
على التواف   -حآل بعد مرور فرتة التسعني يوم ا-والت يري 

 حول تكوين اجمللس التشريعي.

وى قوهنا يت ار إشكال حقيقي حول أحقية ال
يف التعبري عن ال ورة  املنضوية حتت لواء احلرية والت يري

باسم الشعب، ويتجدَّد التساؤل عن وجود  والتحدأث
اإلسالميمني الذين مي ملون واحدة من أكرب القوى السياسية 
يف البالد واليت أيَّدت ال ورة وشاركت فيها، م ل األحزاب 

كر ا )اجلبهة باإلسالمية اليت خرجت من النظام احلاكم م
(، والسلفية احلرك ية )م ل الوطنية للت يري واملؤ ر الشعيب م ال 

وبعض الكوادر الذين  لوا عن  تيار الشريعة والقانون(،
أفكار النظام الساب  وقاموا بالك ري من املراجعات الفكرية 
  أسَّستوا كيانات سياسية معارضة )على سبيل امل ال: 

،   مبادرة  سائحون  يف 0266مذكرة األلف أخ يف 
انقسام  ،  0263،   احلركة الوطنية للت يري يف 0260

يف  50،   تكوين حركة 0266غازي صالح الدين يف 
، وآخرها تكوين تنسيقية اإلسالميمني اليت دعمت 0266

ال ورة(، أو اإلسالميني الذين اعتزلوا العمل السياسي ككل 
سالميون الذين قاموا )م ل إسالميي الرصيف(. وكذلك اإل

 ال، بدعم ال ورة من داخل دوالب الدولة. فعلى سبيل امل
قام عدد من النقابات السابقة، واليت كان يسيطر عليها  
كوادر النظام الساب ، حبلم نفسها لصاحل نقابات شرعية 
منتخبة وأكَّدوا أدم جزء أصيل من ال ورة السودانية، وهذا 

                                                           

ديات الفرتة اتفاق األطراف السودانية وحت ( خالد ع مان الفيل،0)
 مرجع ساب . االنتقالية،

https://cutt.us/YXgXV
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ملني يف بنك السودان املركزي اما حدث بالضبط لنقابة الع
 .(6)ويف عددي من املؤسسات

سات إقصائية من قبيل اعتقال أمني وعليج فإن اار 
عام املؤ ر الشعيب رغم كون احلزب معارض ا ويف صف 
ال ورة، أو تنحية مطلب الشريعة اإلسالمية أو  ويج قضية 
هتوية السودان، أو حماوالت مميش بعض القوى أو ت افل 

ا كبعض احلركات املسلحة، أو وضع كل القوى هرأي
ا يف السلطة يف زاوية االستبعاد السياسية اليت شاركت يوم ا م

واإلقصاء حآل وإن كانت يف املعارضة، ستجعل تواف  قوى 
احلرية والت يري يف خطر وقابل للتفكأك بسرعة، ومن ناحية 
يانية  ل  بي ة مناسبة الستقطاب القوى السياسية من 

نب اجمللس العسكري، ورمبا جلوء اجمللس سابق ا لرفع اج
اجهة مطالب قوى احلرية والت يري، مطلب الشريعة يف مو 

يفسمر أوية قطع الطري  على أيم اارسات إقصائية قد  ل  
قدرة استقطابية لدى اجمللس العسكري   مل عامال  مساعد ا 

 .(0)يف االرتداد على ال ورة

 عليها وما الولها(فاق  ما فيها وما تمواد ا  -نال صا

ناغم مع ظرفج استتهلَّ االتفاق بديباجة يورية تت
استلهام ا لنضاالت الشعب السياسي، واا جاء فيها  

 0261السوداين املمتدة ... وإميان ا ب ورة ديسمرب 
اجمليدة...، ووفاء  ألرواح الشهداء األبرار....، واستناد ا 

                                                           

 املرجع الساب .( 6)
سقط نظام البشري صاحب املشروع اإلسالمي زعم ا، ولكن هذا ( 0)

فال السودان،  ال يعع أن املشروع السياسي اإلسالمى قد انتهى يف
ميكن استبعاد اإلسالميني مبختلف مكونامم من اجملال العام بشكل  

ية حقيقية، وحآل كوادر وأعضاء املؤ ر كامل يف أي عملية سياس
ا وو العمل السياسي من جديد وإن براية الوطع رمبا ادون طريق  

جديدة من خالل عملية تنافسية استقطابية بني القوى السياسية 
لقوى السياسية واجمللس العسكري، ولذلك فإن ا أو بني اوبعضه

ؤ ر الوطع( باقون اإلسالميني كتيار سياسي وحآل يف أسوأ صوره )امل
السياسية الرئيسية ولكن يف العمل السياسي كأحد املكونات والفواعل 

 بدون موقع الصدارة.

ركة، واستجابة  لتطلأعات الشعب الشرعية هذه ال ورة املب
سيس ا لدولة السوداين يف احلرية والسالم و...، وتأ

القانون... واستجابة  لنداء يورة ديسمرب اجمليدة، وحتقيق ا 
ألهداف قوى احلرية والت يري... ووعي ا منا بضرورة التعاون 
املشرتك للعبور بالوطن ملرحلة الت يري والبناء، وتأكيد ا لعزمنا 

تحول السلمي للسلطة املدنية ووضع أوىل لبنات النظام لل
ان يف الفرتة االنتقالية، فقد توافقنا ون املدين حلكم السود

اجمللس العسكري االنتقايل والقوى املوقعة على إعالن احلرية 
على توقيع هذا  0264والت يري الصادر يف األول من يناير 

حياما يف الاالتفاق السياسي لتحديد هياكل احلكم وص
عهَّد الفرتة االنتقالية، واليت تؤسمس لنظام برملاين للحكم، ونت

  .مع ا باحرتامج وااللتزام مبا جاء فيج

ومل يأت، هبا شيء يعدأ موضع ا لنقاش سوى تأكيدها 
على النظام الربملاين للحكم، وهو ما يرى البعض أنج نظام 

ة سلطات ج مبراجعن، غري أ(3)خمتلط فعليًّا وبرملاين دستوريًّا
وصالحيات جملس السيادة يف الوييقة الدستورية )املادة 

( يتَّضح أدا ال   مل عائق ا دستوريًّا للنظام السياسي 66
الربملاين يف الفرتة االنتقالية، ولكن قد تتحوَّل هبا املمارسات 

 السياسية هلذه الدرجة أو ألبعد منها.

بادئ املرشدة  وجاء الفصل األول املعْنون با  امل
السيادة الوطنية، ووحدة الرتاب ليؤكمد قدسية مبدأ 

داين، وحسن النية يف التعامل بني األطراف، وااللتزام السو 
مببادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان والقيم السودانية 

 السمحاء، وتسوية اخلالفات باحلوار واالحرتام املتبادل.

با  الرتتيبات  نيف حني تعرَّض الفصل ال اين واملعنو 
ن سيادة وجملس الوزراء، ونصَّ على أاالنتقالية  جمللس ال

يتكوَّن جملس السيادة من أحد عشر عضو ا، تسة 

                                                           

ونية احملبوب أبو علي، الوييقة الدستورية السودانية: قراءة قان (3)
، تاريخ 0264أغسطس  65ة، املعهد املصري للدراسات، سياسي

  ابط التايل:عرب الر  ، متاح 0264نوفمرب  01االطالع 
https://cutt.us/mo6Z1 

https://cutt.us/mo4Z8
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عسكريمني أتارهم اجمللس العسكري االنتقايل وتسة 
مدنيمني  تارهم قوى إعالن احلرية والت يري، ويتضاف إىل 

ها بالتواف  بني ر األعضاء العشرة شخصية مدنية يتمأ اختيا
عشرين (، ويرتأَّ  اجمللس خالل الواحد وال5الطرفني )املادة 

شهر ا األوىل أحد األعضاء العسكريمني يف اجمللس، يعقبج 
، 1أحد األعضاء املدنيمني لل مانية عشر شهر ا املتبقية )املواد 

7.) 

وهنا يبدو أن مثة خربة سودانية جديدة يف إدارة 
فاخلربتان العربية واإلفريقية شهدتا عملية  ةاملرحلة االنتقالي

ليها على أسا  طائفي أو إيع ا عتقاسم للسلطة أو تناوب  
أو ديع )حالتا نيجرييا ولبنان على سبيل امل ال(، ومن 
املتعارف عليج أن يدير اجمللس العسكري فرتة انتقالية قصرية 

رى يتصدر خالهلا بعض اإلعالنات الدستورية لتنظيمها   جتت 
انتخابات يسلم فيها احلكم للمدنيني، وقد ىدث انقالب 

ة على ال ورة قبل أو بعد عملية تسليم عسكري أو ردَّ 
السلطة كما هو معروف يف تاريخ السودان وخربة الربيع 
العر ، لكن تبدو عملية تقاسم السلطة بني كيانني أو 

عسكري غريبة على اخلربتني -طرفني على أسا  مدين
واإلفريقية، و  مل تطوأر ا  يف إدارة الفرتات االنتقالية  العربية

لرصد واملتابعة للمقارنة بفرتات انتقالية سابقة يف جدير ا با
 تاريخ السودان وآنية يف عدد من الدول العربية.

ويبدو مهمًّا رصد سعي العسكر هذه املرة لرتسيخ 
 وضعهم السياسي ككيان مستقل م اير ومناظر للمدنيمني
ومن حقمج أن يتقاسم معهم إدارة البالد وسلطة احلكم فيها 

حصول على األغلبية يف اجملالس واهلي ات بل والض ط لل
االنتقالية بدعوى التحديات األمنية، وصوغ ذلك يف اتفاق 
سياسي ووييقة دستورية انتقالية كما لو كان أمر ا متتعارف ا 

الشعيب  ىعليج، كما أن الرتحيب باالتفاق على املستو 
والسياسي يف الداخل واخلارج يدلأ على اإلعجاب هبذا 

إدارة الفرتات االنتقالية، غري أنج تطور ال تزال  التطور يف
 نتائجج قيد التشكأل.

وبتشريح بسيط هلياكل السلطة ونصيب الطرفني 
منها كمتقامسنْي يتَّضح أن اجمللس العسكري أخذ نصف 

لوييقة الدستورية رأ  الدولة ااجمللس السيادي والذي اعتربتج 
س الوزراء هو ورمز وحدما وسيادما، يف حني اعتربت جمل

السلطة التنفيذية العليا يف البالد وهو مدين بالكامل وكذلك 
اجمللس التشريعي مدين أيض ا، وهو طرح يلجأ رموز قوى 
احلرية والت يري الستخدامج يف حوارامم املتلفزة للتأكيد على 

 يد املدنيمني أو أن االتفاق خطوة جيدة يفأن احلكم 
صوص الدستورية والسياسية وليست مل ومة، ورغم وجود الن

اليت تؤكمد ذلك، إال أن االقتسام هنا حقيقي، لكون 
العسكر ميتلكون من القوة والنأفوذ على األرض ما اعل من 
الصعب حضورهم كضيوف شرف وليسوا فاعلني حقيقيمني، 

أن إصالح اجليش أتسند هلم )طبق ا للوييقة  باإلضافة إىل
ري الدفاع والداخلية، وهي الدستورية( وكذلك اختيار وزي

سلطات وإن تبدو فنية إال أدا قادرة على تعزيز دور 
العسكر يف ظلم معطيات البي ة السودانية اليت سب  التعرأض 

 هلا.

، 4وتعرَّض اجلزء ال اين من هذا الفصل يف املواد )
( جمللس الوزراء، وأعطى احل  لقوى إعالن احلرية 66، 62
ئيس جملس الوزراء   يقوم رئيس الوزراء ري يف اختيار ر والت ي

باختيار وزرائج من قائمة مرشَّحي قوى إعالن احلرية والت يري 
عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يتم تعيينهما بعد 

 لس السيادة.اختياروا من قبل األعضاء العسكريمني يف جم

( لتؤكمد على أنج  ال اوز ملن 66وجاءت املادة )
ا يف جملس السيادة أو جملس الوزراء أو والة ش ل منصب  

الواليات أو حكام األقاليم، حسبما يكون احلال، أيناء 
الفرتة االنتقالية الرتشأح يف االنتخابات اليت تلي الفرتة 

اخلربة األفريقية  االنتقالية مباشرة  ، وهو مبدأ معروف يف
هو جيد جرَّاء املعاناة الطويلة من االنقالبات العسكرية، و 

جدًّا يف حال جرى االلتزام بالوييقة واحرتامها، أما إن توفَّر 
 سبيل لاللتفاف عليها فلن ي ريم من األمر شي  ا.
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وفيما أص اجلانب التشريعي فقد تعرَّض لج الفصل 
كن مل يكن الطرفان وقتها لال الث من االتفاق السياسي، و 

اجمللس قد توصَّال التفاق دائي حول تقسيم املقاعد ب
التشريعي، وهو ما متَّ االتفاق حولج يف الفصل الساد  من 

عضو  322الوييقة الدستورية، على أن يكون عدد أعضائج 
٪، تقوم قوى إعالن 62ال تقل نسبة   يل النساء فيها عن 

٪من أعضاء اجمللس بينما تذهب 17احلرية والت يري باختيار 
وقمعة على إعالن ٪ املتبقية للقوى األخرى غري امل33نسبة 

قوى احلرية والت يري ويتم تسميتها وحتديد نسب مشاركتها 
بالتشاور بني قوى احلرية والت يري وجملس السيادة. وحدَّدت 
الوييقة مدَّة تسعني يوم ا يشكَّل خالهلا اجمللس التشريعي، 

مهمة التشريع جمللسي السيادة والوزراء حآل تشكيل  وتسند
 اجمللس.

تمَّ التوصأل لتشكيل دائي حآل بعد إال أنج مل ي
نوفمرب، حآل أعلنت  67جتاوز مهلة التسعني يوما حبلول 

قوي احلرية والت يري يف بيان هلا أنج تقرَّر تأجيل تشكيل 
 مديسمرب كحد  أقصى حآل يت 36اجمللس التشريعي إىل 

اليت تضم حركات مسلَّحة يف -التواف  مع اجلبهة ال ورية 
مت لى يف  على صي ة -األزرق وجنوب كردفان دارفور والنيل

تكوينج، وأشارت قوى احلرية والت يري إىل أن ذلك يتضمَّن 
إدارة حوار واسع مع القوى غري املوقمعة على إعالن احلرية 

حكام الوييقة أبشأن إسهامها يف الربملان وف   والت يري
 الت يري أن إعالدا تأجيل تشكيل قوى الدستورية. وال ترى 

ذ  اجمللس يتطلَّب تعديل الوييقة الدستورية طاملا أن القرار ا أ
باجمللس السيادي  بالتواف  بني املكون العسكري واملدين

االنتقايل ملصلحة عليا هي حتقي  السالم الذي يعد إحدى 
 .(6)اليةقأولويات احلكومة االنت

                                                           

للمزيد انظر: تأجيل تكوين اجمللس التشريعي بالسودان.. إليكم ( 6)
 06، تاريخ االطالع 0264فمرب نو  64األسباب، اجلزيرة.نت، 

 ، متاح عرب الرابط التايل:  0264نوفمرب 
 https://cutt.us/aI7Tm 

واألهم هنا ليس ما وقع من خرق قانوين للوييقة 
ا عجز األطراف عن تنفيذ البنود املتَّف  عليها الدستورية وإ 

يف الوقت احملدَّد. وهذا من جانب، مفهوم يف ظل البي ة 
السياسية السودانية شديدة التنوع، ومن جانب آخر، يتنبا 

خاطر كبرية مبحبجم اخلالف بني القوى السياسية ويتنذر 
على مستقبل ال ورة يف حال ظلَّت األطراف عاجزة عن 

حول تنفيذ ما متَّ االتفاق عليج، وهو وضع شبيج  التواف 
 ربات الفرتات الدميقراطية السابقة يف تاريخ السودان ولكن 
التعاطي مع املوقف خالل الفرتة املقبلة سيحدمد فرص 

 مج.دالعسكر يف االستحواذ على السلطة من ع

واكتفى الفصل اخلامس مبادة واحدة نصَّت على 
ة مستقلة إلجراء حتقي  شفَّاف تكوين جلنة حتقي  وطني

ودقي  يف األحداث الدامية واملؤسفة واجلرائم اليت ارتتكبت 
وغريها من األحداث والوقائع  0264يف ال الث من يونيو 

انوا كاليت  ت هبا انتهاكات حلقوق وكرامة املواطنني مدنيني  
أو عسكريني، واوز للجنة أن تطلب أي دعم أفريقي إذا 

 ذلك. اقتضت احلاجة

ويف الشهر التايل لتوقيع االتفاق أصدر رئيس جملس 
الوزراء د. عبد اا محدوك قرار ا بتشكيل جلنة التحقي  
املستقلَّة، وتضم: قاضي حمكمة عليا )رئيس ا(، ا ل لوزارة 

رة الدفاع )عضو ا(، ا ل لوزارة االعدل )مقرمر ا(، ا ل لوز 
)عضو ا(،  الداخلية )عضو ا(، شخصية قومية مستقلة

وحمامني مستقلني )أعضاء(. وى أ للجنة )طبق ا للقرار( 
االستعانة مبن تراه مناسب ا مبا يف ذلك االستعانة بدعم 
إفريقي، واستالم الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم 

وتعمل باستقالل تام  عن أيم جهة  ،واملم ملني القانونيمني
أشهر  3د القرار فرتة حكومية أو عْدلية أو قانونية، وحدَّ 

https://cutt.us/aI7Tm


 0202( يناير 61العدد )                                                                                                   قضايا ونظرات

 مركز احلضارة للدراسات والبحوث                                                                                                     56

 

لتنهي اللجنة عملها و ى  هلا التمديد ملدة اايلة إذا 
 .(6)اقتضت الضرورة ذلك

واملالحظة األوىل هنا تتعلَّ  بتشكيل اللجنة، إذ ي ري 
مل اللجنة عهذا التشكيل بعض املخاوف من التأيري على 

 بسبب عضويَّة ا ملي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية يف ظلم 
احتفاظ اجلانب العسكري يف جملس السيادة بتعيني الوزيرين 
املسؤولني عنهما، ألن األحداث حمل التحقي  كان منتسبو 
الوزارتني املتهمني الرئيسيمني بارتكاهبا والتسبب يف وقوعها، 

تزال السلطات اليت جرت  وكيف ستعمل اللجنة وال
لعسكري ال االنتهاكات يف ظلمها باقيةل وخاصة أن اجمللس ا

يزال ىتفظ بنصف مقاعد اجمللس السيادي، ومن زاوية 
أخرى يتَّضح من تشكيل اللجنة أدا سياسية أك ر منها 
قانونية مهنية، فرغم أن الشخصيات القانونية هي األغلب 

 أن عضويَّتها وتزمعاْت بني اليف التشكيل )أربعة من سبعة( إ
الية ا لني لوزارات، الوزارات واملستقلني مناصفة  تقريب ا )ي

ويالية مستقلمني، ويرأسهم قاض(، وهو ما يفتح 
االحتماالت أمام مراعاة املواءمات السياسية قبل اخلروج 

 بالنتائ .

وأما عن املالحظة ال انية فتتعلَّ  بفرتة عمل اللجنة 
 -هبذا العدد القليل من األعضاء-هي اللجنة تإذ كيف تن

يف يالية  -مبا يصعب حصرهااليت ر -من كل هذه  القضايا 
أو ستة أشهر، يف ظلم احتماالت بتعمأد طمس األدلة من 

 جانب من ميلك السلطة ويقع يف موضع االمامل

واملالحظة ال ال ة تتعلَّ  مبا بعد النتائ ، فما هي 
جترب العسكر على الرضوخ حلكمها  ناجلهة اليت تستطيع أ

ع انقالهبم على ال ورة يف حال إدانتهمل وما الضمانة اليت  ن
يف حال حدث ذلكل وما الذي  مينع العسكر من التدخأل 

                                                           

وكالة ل جلنة التحقي  املستقلة، ( محدوك يصدر قرارا بتشكي6)
، تاريخ االطالع 0264سبتمرب  06األخبار السودانية الرمسية سونا، 

 اح عرب الرابط التايل: ، مت0264 نوفمرب 05
https://cutt.us/eWcsm 

يف عمل اللجنة أو حجب احلقائ  عنهال أو بقولي آخر إىل 
من ستتوجمج اللجنة نتائ  عملهال فإذا كانت ستوجمج نتائ  

يس الوزراء كونج من أصدر قرار تشكيلها، فهل ئعملها لر 
ضع من ستتمأ إدانتهمل وهل يستطيع رئيس الوزراء أن أت 

تعترب خمرجات عمل اللجنة مدخالت لعملية حتقي  قضائية 
الحقة أم أدا جمرَّد توضيح للحقائ ل كل هذه إشكاالت مل 
حتسمها النصوص املتعلمقة باللجنة سواء يف االتفاق 

، 7أو يف الوييقة الدستورية )الفصل ال اين، املادة  السياسي
يف قرار رئيس الوزراء بتشكيلها، وهو ما ( أو حآل 65الفقرة 

اعل اللجنة موضع إشكال حقيقي، ونتائ  عملها موضع 
 غموض وتساؤل.

وبنقا  حمددة جاء الفصل اخلامس املعنون با  مهام 
لى أن تكون مهام عاملرحلة االنتقالية  ليؤكمد اتفاق الطرفني 

دارفور املرحلة االنتقالية؛ حتقي   السالم الشامل  يف مناط  
والنيل األزرق وجنوب كردفان، وإجناز ذلك يف فرتة ال 
تتجاوز ستة أشهر بعد توقيع االتفاق، وهي فرتة قصرية جدًّا 
يتعذَّر فيها حتقي  سالم شامل حلروب ونزاعات هي وليدة 

بطش الدولة، ويصعب تصوأر و عقود من التهميش والفقر 
ما هو معيار قبول وضع م ل هذه الفرتة يف نصم االتفاق، ف

القيا  لتحقأ  السالم من عدمج وماذا لو مل يتحقَّ ، 
وخاصة  أنج قد مرَّ أك ر من يالية أشهر ومل يتمَّ االتفاق 
حول مقاعد اجمللس التشريعي وهي مهمة أقل بك ري من 

 مل.امهمة حتقي  السالم الش

واتف  الطرفان على أن يكون من مهام املرحلة 
ة األزمة االقتصادية، والعمل على االنتقالية أيض ا معاجل

حتقي  التنمية املستدامة، وإجراء إصالح قانوين وإعادة بناء 
وتطوير املنظومة احلقوقية، وتعزيز دور املرأة والشباب، 

ووضع  ،وإنشاء آليات لوضع دستور دائم جلمهورية السودان
برام  إلصالح أجهزة لدولة خالل الفرتة االنتقالية، ووضع 

ارجية متوازنة حتقم  املصاحل الوطنية العليا، ووضع سياسة خ
تدابري وإجراءات العدالة االنتقالية وتنفيذها، وتفكيك بنية 
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البائد وبناء دولة  6414التمكني لنظام ال اليني من يونيو 
 القانون واملؤسَّسات.

ا  الآل عاجلتها الفقرة ال انية من س النقفوهي ن
ستورية حتت نفس العنوان الفصل ال اين من الوييقة الد

 مهام الفرتة االنتقالية  بزيادة طفيفة أكَّدت على حماسبة 
منسو  نظام ال اليني من يونيو على اجلرائم اليت ارتتكبت 

وإل اء القوانني  6414يونيو 32حب م الشعب السوداين منذ 
النصوص املقيمدة للحريات وتسوية أوضاع املفصولني و 

 املدنية أو العسكرية.تعسفيًّا من اخلدمة 

واختتتم االتفاق بالفصل الساد  املعنون با 
 املساندة اإلقليمية والدولية  ويدعو فيج طرفا االتفاق 
املنظمات الدولية والدول لدعم السودان اقتصاديًّا وماليًّا 

لسلطات االنتقالية والعمل على رفع اسم اوإنسانيًّا ودعم 
لارهاب ورفع العقوبات  السودان من قائمة الدول الراعية

 وإعفاء الديون.

وجاءت ردود الفعل من جانب القوى السياسية 
املؤيمدة يف إطار أن االتفاق مي مل خطوة  لألمام، وأنج أفضل 
من ذي قبل وإن مل يكن الوضع األفضل الذي يليبم 

ت النا ، أو اتفاق احلدم األدىن، أو اتفاق الالغالب اطموح
موقف أغلب القوى املنضوية حتت لواء والالم لوب، وهو 

احلرية والت يري، ويتَّضح أدا ال ترى االتفاق م اليًّا أو 
 وذجيًّا، يف حني كانت ردود الفعل الرافضة وبعضها من 

االتفاق  نقوى منضوية حتت لواء احلرية والت يري يف إطار أ
ديسمرب )انطالق ال ورة  64حادا عن الطري  املرسوم منذ 

ظام البشري(، ومل يتعاجل املسار ال وري، وبعض القوى ضدَّ ن
، فضال  (6)اممت الوييقة بأدا تريد قطع الطري  أمام ال ورة

عن قوى رفضت إجراءات الفرتة االنتقالية ورفضت أيَّ 
شهد أجواء  احتفالية   حماوالت لاقصاء. أما الشارع فقد

                                                           

ون عماد عنان، رغم التوقيع.. أل ام يف طري  االتفاق السوداين، ن (6)
، 0264نوفمرب  07، تاريخ االطالع 0264يوليو  61بوست، 

 https://cutt.us/fiehjمتاح عرب الرابط التايل: 

كبرية يف عدد من املدن، وهي احتفاالت جاءت عفوية 
بدون دعوة من أي  من القوى السياسية لنزول الشارع 
لالحتفال، ويبدو من آراء النا  أدم ال يرون االتفاق م اليًّا 
وإ ا خطوة لألمام، ومثة شرائح منهم ال تزال تطالب 

 باحلذر.

 لمستقبليةا عتقالية وتننيراتها ا سياسات الحكومة -رابعصا

ة علي ال ميكن قصر احلكومة خالل هذه الفرت 
الوزراء ورئيسهم ألدا وإن كانت  لك السلطة  التنفيذية إال 
أدا ليست وحدها يف الساحة السياسية كما أدا انتقالية 
ومعيَّنة وليست منتخبة، فإىل جانب الوزراء يوجد اجمللس 

ج العسكري الذي يرأسج اآلن، السيادي خاصة يف شقم 
ليت   مل اخللفية وهناك أيض ا قوى إعالن احلرية والت يري ا

السياسية للحكومة وتستحوذ على نصف عضوية اجمللس 
السيادي، ولذلك فحينما نتناول سياسات احلكومة ال 
نتحدَّث عن كيان أو جسم واحد وإ ا نتحدَّث عن يالية 

العسكري مكوَّن بالتواف   سمكونات غري متجانسة فاجملل
تدخل يف بني شقَّني مدين وعسكري، واحلكومة معيَّنة و 

صراع مبطَّن مع املكومن العسكري يف اجمللس السيادي، 
وقوى إعالن احلرية والت يري اليت تتبعَّ احلكومة وتصارع 
اجمللس العسكري تعاين صعوبات داخلية تتعلَّ  بالتواف  بني 

 غريها. أطرافها وبينها وبني

وميكن أن نرصد سياسات احلكومة )جملس الوزراء 
قوى إعالن احلرية والت يري( الداخلية  - اجمللس السيادي -

من خالل موقفها من بعض شركاء ال ورة املخالفني 
ألصحاب الصوت األعلى فيها، فاحلكومة بكامل قواها ال 
تزال ضدَّ حزب املؤ ر الشعيب رغم مشاركتج يف ال ورة، 

نما متَّ االعتداء على قيادتج قامت األجهزة األمنية يوح
 
ت
عتداى عليهم، وال تزال قوى احلرية والت يري باعتقال القادة امل

رَّة  على معاقبة املؤ ر الشعيب لكون قادتج  ومعها احلكومة متص،
عام ا ومتَّ على هذا  32شاركوا يف االنقالب الذي متَّ قبل 
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عام احلزب وكذلك ابراهيم  األسا  اعتقال علي احلاج أمني
 السنوسي رئيس شورى احلزب.

حظر نشا  طالب املؤ ر  ومن جهة يانية متَّ 
الشعيب جبانب الوطع يف جامعيت حبري وزالنجي، وهذه 
خطوات ال تزيد من  كأن احلكومة وال تدعم عملية 
تفكيك بنية التمكني اليت كان يرتكز عليها نظام البشري، 

عية مل تستطع حظر نشا  طالب احلركات مفآلة البشري الق
كأم واالنفراد بالسلطة، املسلَّحة على مدار سنوات من التح

فكيف بالوضع اآلن الذي يتوىلَّ احلكم فيج شركاء 
متشاكسون يف مرحلة انتقالية، وألن احلكومة لن تتنهي 
وجود املؤ ر الشعيب ولن تستطيع منع وجود طالبج يف 

ه السياسات تأيت فقط كإقصاء ذاجلامعات، فإن م ل ه
ى األرض لبعض قوى ال ورة وتنت  مناكفات سياسية  عل

تأيت على حساب التواف  ال وري الذي هو الضمانة الوحيدة 
للعبور باملرحلة االنتقالية وإ ام عملية تسليم السطة، وهذا 
اإلقصاء سيزيد من قدرة اجمللس العسكري على خل  حالة 

يف املستقبل إذا ما أراد جذب بعض  من االستقطاب احلادم 
كما أنج سينهي ورقة   القوى لصفمج واالنقالب على ال ورة،

الض ط املتم ملة يف الشارع، فلم يااعتْد لدي قوى ال ورة ما 
 تض ط بج عليج.

أما فيما يتعلَّ  بقوى إعالن احلرية والت يري فإن 
ني كسياساما يف االستحواذ والسيطرة واالستعجال يف التم

لنفسها على حساب بعض الفصائل املكومنة هلا من ناحية، 
ها من ناحية يانية، قد أخَّر التواف  على وعلى حساب غري 

تكوين اجمللس التشريعي وولَّد حالة من االنتقادات يف 
الشارع تنتقص من شعبيَّتها مبرور الوقت، كما أنج 
)استعجال التمكني واالستحواذ( اعل القوى السياسية 

ملختلفة سواء املنضوية حتت لوائها أو اليت تعمل من ا
مي وجودها حآل لو على حساب خارجها حتاول أن حت

التواف ، وهو ما يأيت أيض ا يف غري صاحل عملية تسليم 
 السلطة.

وعلى املستوى االقتصادي فإن احلكومة وإن جنحت 
نسبيًّا يف حلم مشكلة السيولة فأصبحت موجودة يف 

افات اآللية، وكذلك مشكليت اخلبز والوقود، ر املصارف والص
 عاىن منها الشعب السوداين، فلم تنتج الصفوف  ام ا اليت

وإن مل تااعتْد كما كانت عند سقو  البشري، ولذلك مل يشعر 
املواطن بت يري يف مستوى معيشتج منذ بداية ال ورة حآل 
اآلن، وهو ما ىممل احلكومة وخاصة جملس الوزراء أعباء 

افية يف ظلم بي ة عمل صعبة إىل جانب ضعف األداء ضإ
 ن الوزراء.وقلَّة اخلربة لعدد م

وعلى املستوى اخلارجي مثة تضارب يف السياسات 
بني أضالع احلكومة يف األهداف وطبيعة العالقة مع القوى 
اإلقليمية، فتأكيد جملس الوزراء على سحب القوات 

لتأييد املايل االسودانية من اليمن ىرم السودان من 
والسياسي من جانب السعودية واإلمارات وأل  مشاكل 

لس الوزراء واملكون العسكري يف اجمللس السيادي بني جم
الذي يعتمد ماليًّا وسياسيًّا على هذا احملور. إال أن جهود 
رئيس الوزراء وو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية 

ْل ا الردَّ املطلوب من قبل لارهاب تبدو إاابية وإن مل تاا 
ت خارجية اآلخر األمريكي حآل اللحظة، باإلضافة جلوال

يديرها محدوك بكفاءة كبرية جرَّاء خربتج الطويلة يف 
املنظمات الدولية، فت ري حفيظة العسكر يف اجمللس السيادي 
 فيعيدون التأكيد على دور اجليش يف ال ورة والعمل الوطع.

 ئم بني ضلعي احلكومةاويبقى أن التعارض ق
 العسكري واملدين، ففي حني ال يزال اجمللس العسكري

 -اليت كان يرتكز عليها نظام البشري-يعتمد سياسة احملاور 
معتمد ا ماليًّا وسياسيًّا على احملور السعودي اإلمارايت، فإن 
جملس الوزراء برئاسة محدوك يتَّجج وو احلياد واالنفتاح على 

ا، (6)عم غري املشرو داجلميع وطلب ال ، وهو وإن كان جيد 

                                                           

 ( حآل اآلن يبدو أن السياسة اخلارجية حلكومة الدكتور عبداا6)
 محدوك مدف إىل: أ( تصفري املشكالت وجتنب سياسة احملاور، ب(
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ية ويف ظلم طبيعة تلك الكتل إال أنج خالل املرحلة االنتقال
املكونة للحكومة والبي ة اليت تعمل فيها، يعدأ أمر ا حمفوف ا 
باملخاطر سياسيًّا واقتصاديًّا، كون احلياد ىرم احلكومة من 

ج توافر النقود ييف الوقت الذي مي مل ف -خاصة املايل-الدعم 
 والسلع أسا  املشكلة.

م سياسات احلكومة مل ميرَّ من الوقت ما يكفي لتقيي
وخاصة جملس الوزراء، إال أنج وخالل األشهر ال الية األوىل 
حلكومة محدوك يتَّضح أن أداءها على املستوى السياسي 
أفضل منج على املستوى االقتصادي، رمبا لرتاكم املشكلة 

قها وألدا حتتاج وقت ا لتظهر فيها نتائ  ماالقتصادية وع
ة بكامل أضالعها مرضية، غري أن سياسات احلكوم

ومكومناما حآل اآلن تترجمح حدوث السيناريو األول 
)إجهاض التحوأل الدميقراطي( إال أن حدوث ذلك من 
عدمج سيتوقَّف على ما ستفعلج احلكومة يف خالل الفرتة 

أشهر من فرتة تزيد على  3ن سوى املقبلة فلم ميرَّ حآل اآل
خالل الفرتة يالث سنوات، ولذلك فإن سياسات احلكومة 

املقبلة سرتجمح حدوث أي  من السيناريوهات املستقبلية 
 التايل عرضها.

سيناريوهات المستقبل: الحلم في بيئة  -خامسصا
 الم هول

 الدميقراطي التحول إجهاض -األول السيناريو (0

دان دقلو الشهري استمرَّ حممد مح وهذا سيحدث إذا
رئيس اجمللس  حبميديت قائد قوات الدعم السريع ونائب

السيادي يف التمدأد السياسي وبناء رصيد شعيب عرب تقدميج 

                                                                                    

فك العزلة  الدولية، ج( إعادة ترتيب مسار جديد للعالقة مع 
 واشنطن واالحتاد األورو .

ة حلكومة محدوك، انظر: عبد املنعم ة اخلارجيللمزيد حول السياس -
ارجية علي، جولة  محدوك  اخلارجية: استعادة توازن السياسة اخل

أكتوبر  1، السودانية، املركز املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجية
، متاح عرب الرابط 0264ديسمرب  62، تاريخ االطالع 0264
 lo10ps://cutt.us/Rhttالتايل: 

للخدمات العامة من أمن وتعليم وصحة طوال الشهور 
القادمة، مستفيد ا يف ذلك من مصادر التمويل الكبرية اليت 

السيناريو يتوقَّف على عاملني:  ايسيطر عليها، لكن هذ
اج نفسج كفاعل هو قدرة محيديت على إعادة إنت -أوهلما

سياسي وطع اسمد مصاحل كل السودانيمني، وهذا العامل 
يتضمَّن كذلك قدرتج على حتييد أو احتواء كتلة اإلسالميمني 
لصفمج، كما يتضمَّن كذلك قدرة محيديت على خل  توزان 

عائدات الذهب وإعادة ضبط واستقرار  ىبني سيطرتج عل
لتوازن ضروري لتحقي  االقتصاد السوداين، مبنط  أن هذا ا

وهو األهم، فشل محدوك يف  -طموحج السياسي. يانيهما
حتقي  االستقرار االقتصادي وعدم قدرتج على الوصول 
لتسوية سياسية مع اجمللس العسكري فيما يتعلَّ  مبلف 

للجيش والشرطة ومصادر التمويل  الذهب والشركات التابعة
إىل حدوث املختلفة لقوات الدعم السريع، باإلضافة 

انقسامات وخالفات داخل احلرية والت يري ستتسبَّب يف 
خسارما لتأييد الشارع السوداين. إن وجود هذا العامل 
ال اين سيؤدمي إىل تفاقم األوضاع االقتصادية واألمنية يف 

محيديت أو قيادة اجليش هي  لالشارع السوداين، وسيجع
شارع، أمَّا  أخف الضررين  أمام شرىة معتربة من ذلك ال

من سريفض صعود محيديت أو وكالءه لستدَّة احلكم من قوى 
احلرية والت يري أو الشارع فسيتعامال بالقمع املفر  غالب ا
(6). 

ومينع حدوث م ل هذا السيناريو درجة الوعي 
كر وخمطَّطامم وحالة التواف  بني سالكبرية بني ال وار بالع

تم مل يف إزاحة امل القوى السياسية على اهلدف األكرب
، وهو ما اعلها قادرة على تنفيذ عصيان مدين (0)العسكر

                                                           

خالد ع مان الفيل، اتفاق األطراف السودانية وحتديات الفرتة ( 6)
، تاريخ 0264أغسطس  5قالية، مركز اجلزيرة للدراسات، االنت

 ، متاح عرب الرابط التايل:  0264نوفمرب  01االطالع 
https://cutt.us/azTSv 

وع واختالف القوى السودانية إال أن مثة تواف  تام على ( رغم تن0)
حمطات تارأية منها يورة  ضرورة إزاحة العسكر من احلكم ظهر يف

ي وظهر جمدد ا خالل وظهر بعدها ضد نظام  ري  6416أكتوبر 

https://cutt.us/R82lo
https://cutt.us/azTSv
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بنجاح، إضافة إىل السمعة الشخصية السي ة حلميديت 
وقوات الدعم السريع واليت تتعلَّ  بالبطش والقمع، وكذلك 

يزما الشخصية الالزمة لتسوي  نفسج  ر افتقار محيديت للكا
م ل هذا الوضع  كفاعل سياسي أو كمخلمص شعيب يف ظلم 

املعقَّد، وكذلك سيكون على محيديت حينها أن يتجاوز 
صراع ا حمتمال  رمبا يقع بينج وبني من سيتم جتاوزهم من 
( وبقية مراكز القوى يف القوات  قيادات اجليش )الربهان م ال 

ال يتشرت  أن تدين كلها بالوالء لج، خصوص ا  املسلَّحة اليت
يش ويتمتَّعون بالنأفوذ على أنج وقواتج دخالء على اجل

-حسابج، باإلضافة إىل أنج من الصعب أن ينجح محيديت 
يف حلم األزمة  -بتلك اإلمكانيات الشخصية الضعيفة

االقتصادية الطاحنة اليت فشل فيها محدوك )طبق ا هلذا 
حب اخلربة االقتصادية الكبرية، هذا باإلضافة االسيناريو( ص

حروب أهلية عنيفة ومتعدمدة يف الحتماالت كبرية بتفجأر 
 -بتارأها القمعي-حال صعادت قوات الدعم السريع 

لستدَّة احلكم، وسيكون على محيديت وقتها أن ىارب 
ليضبط األمن ويصنع ويتاجر ليوفمر املال ليمنع حدوث يورة 
                                                                                    

عملية إسقا  البشري وبعدها، فم ال  الرتا  العدو اللدود للحزب 
ضمن حتالف قوى اإلمجاع  0262ج يف الشيوعي عاد وحتالف مع

الوطع يف إطار مناهضة احلكم العسكري، وكذلك مل يطالب عموم 
ميني يف املعارضة من القوى متصدمرة املشهد اآلن سوى عدم اإلسال
مايو،  64صاء، وكذلك مليونية الشربعة اليت شهدها السودان يف اإلق

تتجاوز الم  ومل واليت رفعت نفس شعار ال ورة  حرية.. عدالة.. س
العتاب للكراهية وأكَّدت على الشراكة وليس االستقطاب رغم حجم 

لقوى اليت تتصدَّر املشهد، إال أن هذه احلالة االختالف الكبري مع ا
نة بعدم اإلقصاء الذي يوفمر قدرة على االستقطاب من التواف  مرهو 

 من جانب اجمللس العسكري ستفسد هذا التواف  بالضرورة وتفتح
 ة لوقوع انقالب عسكري.اإلمكاني

للمزيد حول جدلية االستقطاب والتواف  بني القوى السياسية 
 منذ االستقالل وحيت أحداث ال ورة اآلن، انظر: السودانية

ورة السودان بني مشروع اخلوف وسياسات وسام فؤاد، ي -
، تاريخ 0264يونيو  01االستقطاب، املعهد املصري للدراسات، 

  عرب الرابط التايل: ، متاح0264نوفمرب  07االطالع 
https://cutt.us/TINAn 

ا صعب يف ظلم التواف  فكيف هو يف حال ذجديدة، وه
 احلرب.

 السلطة وتسليم االنتقالية الفرتة احجن -ال اين السيناريو (0
  0200انتخابات يف

قدرة  -يعتمد هذا السيناريو على عدَّة عوامل: أول  
محدوك على الوصول لتسوية سياسية مع اجمللس العسكري 

عة للجيش بفيما يتعلَّ  مبلف  الذهب  والشركات التا
والشرطة ومصادر التمويل املختلفة لقوات الدعم السريع مبا 

ن حتقي  قدري معتربي من االستقرار االقتصادي يف يضم
قدرة محدوك على بناء تأييد شعيب منفصل  -البالد. ياني ا

عن قوى احلرية والت يري يسمح لج جبعل الشارع يعمل كورقة 
سكري ويف وجج عض ط ميكن استخدامها يف وجج اجمللس ال

قدرة محدوك على أن  -قوى احلرية والت يري نفسها. يال  ا
سب  محيديت يف حتييد كتلة  اإلسالميمني  لصاحلج؛ األمر ي

الذي سيمكمنج من الوصول إىل الريف السوداين، وتفعيل 
العاملني مبؤسَّسات الدولة لصاحلج، وسيحقم  لج استقرار ا 

لك، أن وجود اإلسالميمني يف ذسياسيًّا معترب ا. أضْف إىل 
ة خارجية الفضاء السياسي هو عامل مساعد لبناء عالق

متَّزنة مع تركيا وقطر، وذلك ألن محيديت، حبكم ارتباطج 
املايل والسياسي باإلمارات والسعودية، سيكون ضدَّ تكوين 
عالقة متَّزنة مع هاتني الدولتني. ووجود عالقة متَّزنة مع قطر 

ا يف إدارة ملف السالم الشامل وال ميكن أمر مهم  جدًّ 
لسنوات العشرة السابقة  جتاهلج، خصوص ا أن قطر طوال ا

كانت هي الراعية الرئيسية ملفاوضات السالم يف دارفور. 
جناح االحتاد األفريقي يف االستمرار يف لعب دور  -رابع ا

الضامن والداعم لالنتقال الدميقراطي يف السودان، مع 
على توظيف عدم جتانس القوى اخلارجية  كمقدرة محدو 

سات التمويلية لصاحل واست مار عالقاتج مع جمتمع املؤسَّ 
 .(6)حتقي  االستقرار االقتصادي والسياسي يف البالد

                                                           

لفرتة خالد ع مان الفيل، اتفاق األطراف السودانية وحتديات ا( 6)
 االنتقالية، مرجع ساب .

https://cutt.us/TINAn
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وتعرتض هذا السناريو صعوبتني رئيسيَّتني: إحداوا 
اقتصادية تتعلَّ  بتجاوز األزمة املوجودة وإحداث حتسأن ولو 

يف ظلم سيطرة العسكر على الذهب الذي  جزئي وبسيط،
ة، واألخرى سياسية تتعلَّ  مي مل أهمَّ مصادر العملة الصعب

بالض ط على شركاء ال ورة إلجناز األهداف املرحلية وتقدمي 
تنازالت تقود لتوافقات تسري بال ورة إىل األمام وتؤممن اجلبهة 

تمساع االداخلية من أيم حماوالت للتآمر، وذلك يف ظلم 
اخلالف حول الك ري من النقا ، منها على سبيل امل ال: 

لس التشريعي حاليًّا، ووجود قوى إقليمية تتعاد،ي مقاعد اجمل
ال ورات وخمرجاما، والعالقة القوية بني محيديت واالحتاد 

 األورو  بسبب قضية اهلجرة غري الشرعية.

 إفشاهلم   للمدنيمني السلطة تسليم -ال الث السيناريو (3
 عليهم واالنقالب

وهنا سيعمل اجمللس العسكري على خل  حالة من 
االستقطاب احلادم بني القوى السياسية الفائزة يف 
االنتخابات، وعرقلة تكوين حكومة قوية والعمل على 
زعزعة التحالف املكومن للحكومة بالشكل الذي اعل 

م ر هاالستقرار السياسي مطلوب ا حآل لو أصبح العسك
البديل، ولكن ذلك مرهون بعدم فوز حزب أو جمموعة 

لبية واتمساع هتوَّة، اخلالف بني أحزاب متجانسة باألغ
األحزاب بالشكل الذي اعل التواف  فيما بينها صعب ا 
وتبدو مالمح ذلك واضحة اآلن، وعندها سيحصل اجمللس 
العسكري على دعم سياسي واقتصادي كبري من حمور 

اإلمارات(،  -السعودية  -لل ورات )مصر  ديةالقوى املعا
يات مالية كبرية )مصادر يدعم ذلك  تأع العسكر بإمكان

الذهب( والقوة العسكرية الالزمة للقمع ودعم بعض القوى 
 اإلقليمية هلم.

ومينع وقوع م ل هذا السيناريو استفحال األزمة 
ى املالية واالقتصادية الآل أشعلت ال ورة واليت يصعتب عل

لعسكر إداؤها وإال كانوا أنقذوا أنفسهم والبشري، وكذلك  ا
قوى اآلن )محيديت( يأيت من خارج اجليش كون الرجل األ

وبالتايل احتماالت التنازع واردة وحقيقية يف حال صعود 
 أحد العسكريمني للسلطة.

 اجليش داخل من انقالب -الرابع السيناريو (4 

والت االنقالبية االعدد الكبري من االنقالبات واحمل
ب ما بعد االستقالل اعل سيناريو انقاليف تاريخ السودان 

عددي من ضبا  اجليش على اجليش والسلطة السياسية مع ا، 
حمتمل طوال الوقت خاصَّة يف فرتات التحوأل، فقد ينقلب 
اجليش نفسج خالل الفرتة االنتقالية بدعوى األمن 

القوى املدنية، عض واالستقرار وعندها سيبحث عن دعم ب
وقد ينقلب جمموعة من ضباطج مبشروع سلطوي جديد 

ا عن دعم أي  من القوى املدنية، ويدعم م ل يبحث أيض  
هذا السيناريو خربة اجليش الطويلة يف االنقالبات العسكرية 
فضال  عن احملاوالت االنقالبية، وكذلك القوى السياسية 

مرة بعد مرة، إال ها املختلفة الآل تلجأ للعسكر لفرض وجود
عض أنج يبدو من املستبعد طبق ا لنفس األسباب أن ينقلب ب

ضبا  اجليش حلساب، البشري ألن العسكري ال ينقلب 
حلساب غريه سواء كان مدنيًّا أو عسكريًّا، كما أدا مل 
تتطرح من قبل يف تاريخ السودان فضال  عن أن تاتناافَّذا، ولكن 

كأن قادة اجليش اآلن من و  مينع وقوع م ل هذا السيناري
واتج مفاصل السلطة بشكل جيد و كأن الشارع من أد

 الضاغطة واليت مي مل العصيان املدين أقواها وأسرعها فاعلية.

ويف اخلتام جند أنج ويف ظلم طبيعة اجملتمع واجليش 
ووضع ال ورة؛ يبدو من الصعب ترجيح أحد السيناريوهات 

ة السودانية هبا الك ري من اسيبشكل أكرب، فاحلالة السي
 نعج يف نفس العوامل املتقابلة اليت تدعم حدوث شيء ما و 

الوقت )كما هو مبنيَّ يف السيناريوهات األربعة(، فاألمر 
باألسا  يتوقَّف على أي  من العوامل سيكون لج النصيب 
األكرب يف اللحظة اليت ستتما مل حتوأال  يف مسار ال ورة وو أي  

ناريوهاما املستقبلية، فم ال  يف حال حدوث انقالب سي من
توقَّف على مدى وعي القوى عسكري فإن جناحج سي

السياسية بالطريقة األم ل للتعامل معج، فإن كانت هذه 
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الدرجة من الوعي أقلَّ من القوة الالزمة لكسره سينجح، 
والعكس بالعكس، وكذلك يف حال العبور لالنتخابات فإن 

قوى السياسية على التواف  وتشكيل حكومة ال مدى قدرة
سكر على استقطاب أي  من مستقرَّة سيحدمد مدى قدرة الع

القوى الآل قد يتَّخذها متك  ا لالنقالب، والعكس 
بالعكس، ولعل تقابتل كلَّ هذه العوامل يف نفس الوقت 
اعل احلالة السياسية السودانية سائلة بشدَّة إال من قوة 

ة ووعي ال وار، ومدى ودرجة كليهما طبق ا اطشالعسكر الب
 للظرف السياسي.

***** 
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 ما السلطة و المة ال زائر في السياسي الحراك

 بوتفليقة بعد
 زيتوين حممد د.

 مقدمة: 

ماااااادى قاااااادرة  كشااااااف احلااااااراك السياسااااااي يف اجلزائاااااار
ج مهماا  احلوعبقرية الشعب اجلزائري علاى ت ياري األوضااع لصا
 ربايارف 00كانت التحديات، كما أكد ذات احلاراك أن ياوم 

ااااااا مااااااااكلااااااايس   0264 ف باااااااج ضاااااااعف النظاااااااام قبلاااااااج، وتاكشَّ
السياسي للرئيس بوتفليقة رغم أنج حكم عقدين من الازمن، 
خاااالل تلاااك األساااابيع مااان احلاااراك ساااقط النظاااام الباااوتفليقي 

، دااا ماان شاابكات املصاااحل ورجااال األعمااالوحاشاايتج الاايت كوَّ 
الربيااع العاار ، إنااج احلااراك  ضاادَّ سااقطت معهااا مناعااة اجلزائاار و 

نظاااام الاااذي بنااااه الااارئيس بوتفليقاااة تشاااوأه الدى  ماااالاااذي بااانيَّ 
 طيلة تلك السنوات.

 نيااااااج عاااااامل يهاااااادف احلااااااراك إىل إسااااااقا  الاااااارئيس وينْ 
 ةح وفقاااط، بااال كاااان اهلااادف هاااو القضااااء علاااى منظوماااالرتشأااا

يااااااد شااااااكل حتدحكمااااااج بالكاماااااال، ولكاااااان فااااااات اجلزائااااااريني 
هاي إال أساابيع ووقاع  ماااالنتقال بعد ساقو  رأ  النظاام، ف

السياسااي يف أزمااة اقاارتاح احللااول للخااروج ماان األزمااة، احلااراك 
لت بظهور صراعات حول السلطة، جنازات احلراك عجَّ إألن 

فمااان كانااات عيناااج علاااى احلاااراك، كانااات عيناااج األخااارى علاااى 
 احلكم.

على الصراع  اسير احلراك السيكيف أيَّ والسؤال هو:  
اسااااي حااااول الساااالطة بعااااد اسااااتقالة الاااارئيس بوتفليقااااة يف السي

                                                           

 املسيلة،  - أستاذ العلوم السياسية، جامعة حممد بوضياف
 اجلزائر.

ويرتكاااز هاااذا التقريااار علاااى حتليااال وتفساااري النقاااا   ئااارلاجلزا
 ر:انطاااااااااااالق احلااااااااااراك السياساااااااااااي يف اجلزائااااااااااا -أوال  : التاليااااااااااة

بعااد  أزمااة الساالطة مااا -اياني اا، األسااباب، التطااور السااياقات،
ساااااتوري، وخياااااار الدباااااني خياااااار احلااااال : بوتفليقاااااة يف اجلزائااااار

 ، االنتخابات الرئاسية.حلة االنتقاليةاملر 

الحراك السياسي في ال زائر: السياقاتى  اعطالق - و ص 
 األسبابى التطور

دة للحاااااراك السياساااااي يف الساااااياقات واإلرهاصاااااات املولمااااا( 6
 اجلزائر

يسااااامح لاااارئيس اجلمهورياااااة  6441 مل يكاااان دسااااتور
، (6)ماارة واحاادة دياادباالنتخاااب ألك اار ماان عهاادة قابلااة للتج

ا للنقااااش الاااذي  وضاااعت حااادًّ  0221لكااان تعاااديالت سااانة 
ا يف الساحة السياسية حول  كني رئيس اجلمهورية كان دائر  
ح ألك اار ماان عهاادة؛ وذلااك بإدخااال تعااديل علااى ماان الرتشأاا

من الدستور اليت مل تكن تسمح  76الفقرة ال انية من املادة 
مااارة واحااادة،  مااان بتجديااد انتخااااب رئااايس اجلمهورياااة ألك اار

ب تأسيس مبدأ مفاده قابلية انتخا متَّ  وعلى إير هذا التعديل
، وماااااان   (0)رئاااااايس اجلمهوريااااااة دون حتديااااااد لعاااااادد الفاااااارتات

ج املشاااروع يف اختياااار مااان حقمااا  اارساااة ن الشاااعب مااانياااتمكَّ 
 .(3) د ال قة فيج بكل سيادةيقود مصريه، وأن ادم 

                                                           

الفقرة  ،6441زائرية الدميقراطية الشعبية، دستور هورية اجل( اجلم6)
 .6441من دستور  76ال انية من املادة 

مسية رقم دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الر  (0)
 -21، املعدل باا: القانون رقم 6441ديسمرب   21املؤرخة يف  71
، املؤرخة 13ية رقم يدة الرمس، اجلر 0221نوفمرب  65املؤرخة يف  64
 .0221نوفمرب  61يف 
، 0221ي لسنة ( عمار عبا ، قراءة يف التعديل الدستوري اجلزائر 3)

أبريل   4 مدونة األستاذ عمار عبا ، جامعة معسكر، اجلزائر،
، متاح عرب الرابط 0264أكتوبر  62، تاريخ االطالع 0260
 /:Evw6/cutt.us/ohttpsالتايل:

https://cutt.us/o4Evw
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لاااة يف رأ  م َّ سااات السااالطة السياساااية القائماااة واملكرَّ 
االساااااااتهانة  -رئااااااايس اجلمهورياااااااةوهاااااااو -السااااااالطة التنفيذياااااااة 

ض هلاااااا، يف أوقااااات احلاجااااة واألزماااااات الاااايت تتعاااارَّ  بالدسااااتور
وذلك بإدخال التعديالت اليت تراهاا مناسابة الساتمرار حيااة 

أضاااااع  السااااالطة القائماااااة، دون مراعااااااة أن تعاااااديل الدساااااتور
اماااال الاااازمن لع هبااااا اجملتمع،كمااااا أضااااع لتطااااورات هامااااة مياااارأ 
ض هلااا واالسااتحقاقات اجلدياادة الاايت يتعاارَّ حبسااب التحااديات 

 مع والدولة.اجملت

مل يكماال الاارئيس بوتفليقااة عهدتااج ال ال ااة حااآل أدرك 
القدرة على احلكم بعد اآلن، فجاء  لديهم جيلج مل تعدْ و أنج 

ا باألوضاااع ر  متااأيام  0260خطابااج يف واليااة سااطيف ماان عااام 
األحداث اجلارية يف تونس ومصر،  اصةاليت حتيط باجلزائر خ

ا إال ا نفس اال يكلاف ا  ... جاء من ضمن خطابج: حيث
فجيلااااااي طاااااااب  ،وسااااااعها، عاااااااش ماااااان عاااااارف قاااااادر نفسااااااج

هكااذا وصااف الاارئيس احلالااة آنااذاك بعبااارة شااهرية  (6) جنااانو
بااااادا الااااارئيس يف حالاااااة صاااااحية صاااااعبة يف ، لااااادى اجلزائاااااريني

 خطاب وصف  طاب الوداع.

 -بعهاادة رابعااة   فاااز دتااج ال ال ااة،عه أكماال الاارئيس
ماان دايااة العهاادة والاارئيس غائااب  -تنظمهااا الساالطة نفسااها

إىل داياااة العهااادة الرابعاااة  0263ال ال اااة وبالضااابط مااان سااانة 
 ومل يقاااااام فيهااااااا الاااااارئيس حااااااآل حبملتااااااج االنتخابيااااااة، ،0264

مارض   عرف وعاش اجلزائرياون فيهاا أزماات عديادة، يف ظالم 
بااادأها شاااهد السياساااي للااابالد، عهااادة املالااارئيس وغياباااج عااان 

تلع مة ومن على  عة وم طاب قصري وسريع وبكلمات متقطم 
كرساااي متحااارك، وظهااار الااارئيس يف غاياااة العجاااز عااان قاااراءة 
أسطر القسم، ف اب الرئيس وحضرت صاورتج باديال  عناج يف 

                                                           

( خطاب الرئيس بوتفليقة كامال  مبدينة سطيف مبناسبة إحياء 6)
، تاريخ االطالع 0260 مايو 62، بتاريخ: 6465يوما 1مظاهرات 

 متاح عرب الرابط التايل:  ،0264أكتوبر  62
https://cutt.us/nKyqx 

املناساااابات الوطنيااااة، وناااااب عاااان الاااارئيس خطاباتااااج وبرقياتااااج 
 .(0) ل املسموعطاب املسجَّ اخل حآل عن املكتوبة بديال  

علاااااى وقااااااع  0261رغااااام عااااااودة تعاااااديالت دسااااااتور 
م األوضاع االقتصاادية، ماع هباو  غياب الرئيس وتأزأ  أزمات

أسااعار الااانفط، ويف رساااالة طمأناااة للاااداخل وبقضااااء السااالطة 
أت الساااااالطة إىل تعااااااديل املااااااادة اخلاصااااااة بعاااااادد جلاااااا مآرهبااااااا،

يف دسااااتور ها العهاااادات الرئاسااااية وأرجعتهااااا إىل ساااااب  عهااااد
يف مادتاااااج  0261الدساااااتور اجلدياااااد لسااااانة  ، وناااااصَّ 6441

مانني على أن العهدات الرئاسية هي واحدة قابلة  المنة و ا ال
 .(3)للتجديد مرة واحدة

ماااااع اقاااااارتاب داياااااة العهاااااادة الرابعاااااة باااااادأت الساااااالطة 
السياسية يف اجلزائر للحشد والتعب ة للعهدة اخلامسة، بدأت 

باااة فظهااارت ساااتدعاء اهلي اااة الناخل اح التحضاااري هلاااا قبااامااامال
اااا اخلامسااااة، رات ترتيااااب بياااات الساااالطة واضااااحة للعهاااادة مؤشم
وأزماااة قياااادة حااازب  مؤسساااة الربملاااان وأزماااة رئيساااها، ةفهيكلااا

جبهة التحرير، أوكلت للحزب مهمة أساسية وهي التحضري 
ح لعهاادة ملناشاادة فخامااة الاارئيس عبااد العزيااز بوتفليقااة للرتشأاا

جاج لقااء القاعاة البيضااوية بااجلزائر توَّ  رئاسية خامسة وهو ماا
احلااااازب وحضاااااره ات قياااااادالعاصااااامة يف لقااااااء وطاااااع جاااااامع ل

 األحااازاب السياساااية ومنظماااات اجملتماااع املااادين،مااان عدياااد ال
 دعوتج بصفة رمسية للرئيس اجملاهد عبد  وأعلن حزب الرئيس

اااااااااا ل ح للعهاااااااااادة اخلامسااااااااااة كمم مااااااااااالعزيااااااااااز بوتفليقااااااااااة بالرتشأ
 .(6)للحزب 

                                                           

أحد ىكم إىل األبد: هل حان الوقت ألنج ال  ( إسالم املراعي،0)
تاريخ  ،0261 نوفمرب 32لتوديع بوتفليقة، موقع إضاءات، بتاريخ: 

 ، متاح عرب الرابط التايل: 0264أكتوبر  60االطالع 
https://cutt.us/0oH2B 

مبوجب تور معدل اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، دس( 3)
 1، املواف  6637مجادى األوىل عام  01املؤرخ  6-61القانون رقم 
 .11ن التعديل الدستوري، املادة املتضم 0261مار  سنة 

ئيس بوتفليقة رمسيا للرئاسيات من شاهدوا .. حلظة ترشيح الر ( 6)
، تاريخ 0264 فرباير 4طرف األفالن، موقع البالد نت، بتاريخ  

https://cutt.us/nKyqx
https://cutt.us/2oH0B
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طعااة ورفااض العهاادة اخلامسااة وات للمقادعاا انطلقاات
ري الدولاااة، يج يف تساااللااارئيس املاااريض والعااااجز عااان أداء واجبااا
اا االشااباب دور   وتوالاات االسااتقاالت يف الربملااان، ولعااب ا مهمًّ

 ، وقااااااد متَّ 0264ماااااان فرباياااااار  00يف التخطاااااايط حلااااااراك الاااااااا 
باااحلراك الساالمي  يا بالفعاال تدشااني هااذا اليااوم كماايالد ملااا مستماا

العهاادة اخلامساااة  الساالطة القائماااة ولاايس ضااادَّ  ي ضااادَّ ائاار اجلز 
 00وذلك يوم اجلمعة فحسب، تفليقة للرئيس عبد العزيز بو 

بعااد كاال صاالة مجعااة، كمااا بادأ الطلبااة بتنفيااذ  0264فربايار 
رفعاااات خالهلااااا  مسااااريات أساااابوعية وذلااااك كاااال يااااوم يالياااااء،

احلاااراك  اساااتمرَّ و  ،ر األحاااداث اجلارياااةشاااعارات حبساااب تطاااوأ 
مظاااهرة أساابوعية  يااالث وأربعاانيىل دد املظاااهرات إل عااووصاا

 .0264ديسمرب  63إىل اجلمعة 

علاااى غاااري العااااادة، نشااارت وكالاااة األنباااااء ألول مااارة و 
اجلزائرياة الرمسياة علااى السااعة ال امنااة وسابع دقااائ  مان مساااء 

كلمااااة،   352، برقيااااة ماااان 0264 رباياااارف 00اليااااوم اجلمعااااة 
ااااا يت فيهاااااا عااااانحتااااادَّ  ن نني، أغلااااابهم ماااااواطع م اااااات املااااا جتمأ

 الشااباب، اليااوم، بعااد صااالة اجلمعااة يف اجلزائاار العاصاامة ويف
ا عااان مطالااااب ذات طااااابع منااااط  أخاااارى مااان الاااابالد، تعبااااري  

سياسي، حسب ما لوحظ بعني املكان، وسط حضور أماع 
ل املتظاهرون مباشرة بعد صالة اجلمعاة حااملني ف، تنقَّ مك َّ 

للعدالااة  و مساارية عام ا وطنيااة والفتاات كتااب عليهااا  نأعالم ا
ز وإصااالحات ، مطااالبني الاارئيس عبااد العزياا سالمية  و ت يااري

 .(6)ح لعهدة جديدة بوتفليقة بالعدول عن الرتشأ 

يف مسااارية  هااامهكااذا وصااافت السااالطة ذلاااك الياااوم امل
 فااإن ة اجلزائاار املسااتقلة، حااآل وإن كااان مبصااطلحات الساالط

للمنااااااع ماااااان  الالفاااااات يف اخلطاااااااب أن الساااااالطة استساااااالمت

                                                                                    

، متاح عرب الرابط 0264أكتوبر  65االطالع: 
 https://cutt.us/VsoVUالتايل:

ار ( وكالة األنباء اجلزائرية تنشر برقية عن املسريات، موقع أخب6)
، 0264أكتوبر  65، تاريخ االطالع 0264فرباير  00الوطن، 

  https://cutt.us/byIoBمتاح عرب الرابط التايل: 

ر نااوعي انتقلاات مة، وأن الربقيااة هااي تطااوأ ريات يف العاصااملسااا
إىل خطاااب  -وين واأليااادي األجنبيااةالتخاا- ماان توصاايفات

قرياااب مااان ل اااة الشاااارع ، وهاااي خطاباااات تساااتعملها عااااادة 
األنظمة الفاقدة للشرعية يف سبيل إااد طوق جناة هلا، ليس 

الشااااعب وال  دَّ و يف ساااابيل اا والشااااعب، باااال حااااآل تكسااااب 
ا إىل احتقاناج، كماا أن ارع احتقان  طابات قد تزيد الشه  ت ري 

شاارعية وحقيقااة املطالااب، فااإن خماااوف الساالطة تاادرك ماادى 
بساااابب عدالااااة وشاااارعية  دالساااالطة السياسااااية يف اجلزائاااار تاااازاد

 قضية املتظاهرين.

يف  فاااااإن الشاااااارع مل يكااااان ياااااراوده شاااااك   ،يف املقابااااال
ذلاك أن لام ، فإنج يع0264رباير ف 00مسريات يوم اجلمعة 

فهو الياوم الاذي كسار فياج الشاعب حااجز  ليس كقبلج،اليوم 
احلاااااراك العظااااايم للشاااااعب  لااااان تدشاااااني انطاااااالقاخلاااااوف وأع

 وأن اللعباة اآلن صاارت صاافرية ماع النظاام القااائم   اجلزائاري
لقاااد جناااح احلاااراك اجلزائاااري يف الرفاااع مااان ساااقف مطالباااج مااان 

 أسبوع إىل أسبوع.

 يف اجلزائر:سي أسباب ودوافع احلراك السيا( 0
ا انطلاا  احلااراك السياسااي اجلزائااري باألسااا  مناهض اا

يس بوتفليقاااة ال ائاااب عااان احلكااام بسااابب جلطاااة حلكااام الااارئ
 وباتات شابكات املصااحل الايت  ،0263دماغية أواخر العاام 

ورجااال األعمااال  -الفاساادين- ني واجلنااراالتتااربط السياساايم 
يس يف نفااااس الوقاااات فااااإن ساااادنة الاااارئ، (0)هااااي الاااايت حتكاااام 

امسة، وقد استدعى الرئيس يطالبون بلسانج بعهدة رئاسية خ
ااا ، بااذلك0264فربايااار  61فعاااال  يااوم  اهلي ااة الناخبااة دت أكَّ
رة تها يف عدم تأجيل االنتخابات الرئاسية املقرَّ السلطة عن نيم 

ا للدسااتور الااذي ياانص ، وهااذا احرتام اا0264أبرياال  61يااوم 
 مااااانيوم ااااا  42قبااااال علااااى وجااااوب اساااااتدعاء اهلي ااااة الناخبااااة 

 االنتخابات.

                                                           

ناة يت ق ( احلراك اجلزائري، القصة الكاملة لسقو  حكم بوتفليقة،0)
، 0264أكتوبر  61، تاريخ االطالع 0264 أبريل 03آر يت عر ، 

 V2https://cutt.us/vJfمتاح عرب الرابط التايل: 

https://cutt.us/VsoVU
https://cutt.us/byIoB
https://cutt.us/vJf0V
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م نظاا العهادة اخلامساة أم ضادَّ  فهل احلراك جااء ضادَّ 
سها نظاماج طيلاة بوتفليقة والقواعد السياسية اجلديدة اليت كرَّ 

عقااااادين مااااان احلكااااامل وماااااا هاااااي األساااااباب احلقيقياااااة حلاااااراك 
وساالمي مل تسااتطع الساالطة القائمااة أن تسااتوعبج أو  امفاااج

 تقضي عليجل

رة املباشاااارة وغااااري املباشاااا بابهنالااااك مجلااااة ماااان األساااا
 للحراك السياسي اجلزائري:

ناازالق األوضاااع يف اجلزائاار اقيقيااة ماان  باارغم املخاااوف احل -
وفقااااااادان قيماااااااة االساااااااتقرار السياساااااااي الااااااايت حاااااااافظ عليهاااااااا 
اجلزائرياااون طيلاااة عقااادين مااان الااازمن، لكااان اساااتفزاز السااالطة 

ج ك مشاعر املاليني للخرو بلقاءات دعم العهدة اخلامسة حرَّ 
اااا ،(6) ىل التظاااااهرإ السياسااااات  ماااانن السااااخط الشااااعيب وَّ فتكا

ل يف النهايااة مفهااوم لساالطة والاذي شااكَّ املنتهجاة ماان طاارف ا
لااة يف شااباب الفضاااء االفرتاضااي وحااآل املواطنااة النشااطة املتم م 
مااة وشاارائح واسااعة ومتنوعااة ماان اجملتمااع بعااض النخااب املتعلم 

ة، واألهاام يف ائماالة والسالطة القامعارضاة موازياة للمااو  لا شاكَّ 
ف علااااااى ن هااااااذه الظاااااااهرة السوسيوافرتاضااااااية مل تتوقَّااااااهااااااذا أ
ت التواصااال االجتمااااعي، بااال انتقلااات إىل الفضااااءات شااابكا

لتقااى اجلميااع يف ميااادين اجلزائاار العاصاامة الرئيسااية االعامااة، و 
يف  0264 ربايارف 00للجزائار يف ياوم  61وكل الوالياات الااا 
فتااااااج، الااااااذي خلَّ ئم الساااااالطة والوضااااااع القااااااا مظاااااااهرات ضاااااادَّ 

نااااوا وَّ فاااااجلزائريون ك ،ومطااااالبني باحلريااااة والكرامااااة والدميقراطيااااة
التحاااااديات الااااايت قاااااد تعصاااااف  ة لكااااالم املناعاااااة الذاتياااااة واآلليَّااااا

وشااهد احلااراك ساالمية وحضااارية ال م ياال وال نظااري  ،حبااراكهم
 هلا.

ر علااى أداء ا أيَّاااَّاا ؛بساابب مرضااج وعجاازه :غياااب الاارئيس -
 ري شؤون الدولة.ييف تسية ج الدستور مهامم 

                                                           

خبارية، يف  للقصة رة اإليعلى قناة اجلز  ة، مقابلة( إسالم عطي6)
ة اخلامسة ، اجلزيرة : احلكاية مل تبدأ من العهديبقية: احلراك اجلزائر 

، متاح 0264وبر أكت 67، تاريخ االطالع 0264 أبريل 65نت، 
 https://cutt.us/sumRhعرب الرابط التايل: 

عهاااااادة ترشاااااايح الاااااارئيس ل مإبااااااداء الساااااالطة واملااااااواالة نيااااااته -
انطالق واستمرار  يف ظلم   رمسي   ح بشكلي وقد ترشَّ  :خامسة

 ح.على عدول الرئيس عن الرتشأ  احلراك، الذي أصرَّ 

ألناج  :غموض عملية صانع القارار داخال النظاام السياساي -
 كاان بيادها القارار السياساي ةاملاواالال احلكومة وال أحازاب 

أقااارب  السياساااية للسااالطةمااان موجاااات ال ضاااب يتسااات نا فلاام 
، إذ ا ماان يصاانع القاارار داخاال النظااام السياسااي ااملقااربني منهاا

سيكشاافج احلااراك السياسااي فيمااا  هااو ماااأعماا  ماان ذلااك، و 
ط النظاااام وعااادم قدرتاااج مقاوماااة جنااااح اجلنااارال  ن  ااابأ مبعاااد،

 .(0)توفي   والدولة العميقة

اخلطاااااب االسااااتفزازي الشااااعبوي والالمسااااؤول املسااااتخف  -
 اوقااود   لتْ شااكَّ  :بني ماان حماايط الارئيسرَّ بااإلرادة الشااعبية للمقا

ة ودائاااارة الاااارفض خااااالل وَّ سااااعت اهلتاااالسااااخط اجتماااااعي، واتَّ 
قااوى غااري تتكااوَّن ماان أن الساالطة القائمااة  ، اَّااا رسَّااخساانوات

 ة.اجدستورية م تصبة للحكم بتعديل الدستور وقت احل

 0266فمااع اديااار أسااعار الاانفط يف دي: العجااز االقتصااا -
إىل نقطااااة البداياااة، وظهاااار أن سااانوات شااااراء  عااااد اجلزائرياااون

ت، ومل يسااتطع نظااام بوتفليقااة ماان الساالم االجتماااعي قااد ولَّاا
يع النفطي، فلجأت ا عن الرم بناء وتنويع نظام اقتصادي بعيد  

، وقبلهااا جلااأت دي  التموياال غااري التقلياا الدولااة لطبااع النقااود
ف ، الاااذي  التقشأااا إىل سياساااات ترشااايد النفقااااتاحلكوماااة 

 الصااااحة والرتبيااااة  اسااااةبعااااض القطاعااااات اهلامااااة واحلسَّ  سَّ مااااا
رت مباشااارة علاااى املاااواطن، كماااا والتضاااامن الاااوطع  والااايت أيَّااا

فاات مشاااريع حيويااة يف باادايتها، وأوقفاات احلكومااة حركااة توقَّ 
 ام.التوظيف العمومي يف القطاع الع

مليااااار دوالر واألرىيااااة املاليااااة  6522مل تشاااافع ، الفساااااد -
لة للحكومااااات املتعاقبااااة للاااارئيس بوتفليقااااة ماااان ر الساااايو وتااااوفأ 

                                                           

كرونولوجيا األحداث قبل وأيناء احلراك ،  ي حممد الصد( زعطو  0)
السياسية للشعب اجلزائري، املوسوعة اجلزائرية للدراسات 

بر أكتو  03، تاريخ االطالع 0264 مار  66سرتاتيجية، واال
 /T4pV7https://cutt.us، متاح عرب الرابط التايل:0264

https://cutt.us/sumRh
https://cutt.us/7pV9T
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حتسني االقتصاد اجلزائري، لقد ارتبط جماد الارئيس يف سانواتج 
األوىل للحكم إىل الطفارات الايت عرفهاا ارتفااع أساعار الانفط 

بيد  إىل أداةي  األموالذه لت هوليس إىل برنام  الرئيس، وحتوَّ 
فسااد أقلية أفسدت السياسة واالقتصاد ووصلت إىل حاد اإل

تكالية وربطها بسياسة الربح السريع  ااالجتماعي  ل  يقافة 
وغريهااا  واهلااروب ماان دفااع القااروض املسااتحقة ومسااح الااديون

علااااى تقياااايم علمااااي  نْبا ماااان السياسااااات اخلاط ااااة، الاااايت مل تاتاااا
إ اااا علاااى الاااوالءات الااايت تباااارك  ماااة،لألوضااااع واحلقاااائ  القائ

 اا خلاا  تفاوت اايس وتاادعم حكمااج إىل األبااد اَّااسياسااات الاارئ
، وهااو مااا قضااى علااى اإلبااداع واالبتكااار وخلاا  القيمااة اطبقيًّاا

 ا ألجااال بنااااء الدولاااة الوطنياااة القائماااة علاااىاملضاااافة اجتماعيًّااا
ألنج من غري الطبيعاي وال املعقاول أن  ،االستحقاق والكفاءة

م ال  ىظى باإلمكانيات اليت تتوفر عليها اجلزائر، بلديعيش 
 .(6)ظروفج احلالية

مااااا تشااااهد اجملتمعااااات العربيااااة ماااان  ،ر بالبي ااااة احمليطااااةالتااااأيأ  -
ل كبرية، خاصة النماذج الناجحة كحالة تونس، حاالت تبدأ 

حالة فريدة من نوعها يف  وأن النظام السياسي اجلزائري صار
لااااى الطااااابع العااااام لالساااااتقرار ج عالعااااامل العاااار  رغاااام حفاظااااا

 السياسي الداخلي.

 للحراك السياسي يف اجلزائر: تطور األحداث املصاحبة( 3

 ربايااااارف 00كاااااان حجااااام احلاااااراك الاااااذي بااااادأ يف لقااااد  
املناااااهض حلكاااام الاااارئيس بوتفليقااااة غااااري مساااابوق يف  0264

ة املادن اجلزائرياة، وبل ات أعاداده كافَّا  تاريخ اجلزائار، فقاد عامَّ 
يف البداياااة، وجتااااوز  ة رغااام حتجااايم السااالطات لاااجائلاااأرقام اااا ه

اااااااتقسااااااايمات مناطقيااااااااة واجتماعيااااااااة د مجيااااااااع الف ااااااااات ، ووحَّ

                                                           

ل، 0266اخلامسة هل سيتكرر سيناريو  ، العهدة( كرمي حجوج6)
توبر أك 61، تاريخ االطالع 0267ديسمرب  32 أصوات م اربية ، 

 ، متاح عرب الرابط التايل:0264
https://cutt.us/VxGQz 

 أدوات غري مسابوقة يف التعب اة واحلشاد واستخدم، (0)العمرية
واملبهااار واملمياااز فياااج  -خاصاااة وساااائل التواصااال االجتمااااعي-
تلااااك الساااالمية واحلضااااارية الاااايت عرفهااااا احلااااراك، مبرافقااااة  يهاااا

 لمنياااة واجلااايش الاااذي محاااى املتظااااهرين مااان تسااالأ األالقاااوات 
ا اك حآل مواالة  بوتفليقة ، واَّ الفوضى إليج، واستقطب احلر 

دة حبسااب الظااروف واألحااداث زه كااذلك شااعاراتج املتجاادم ميَّاا
، وفيماااااا يلاااااي تطاااااور اجلارياااااة، كماااااا أناااااج حاااااراك بااااادون قياااااادة

 األحداث:

 حجترشأااااا  يعلااااان بوتفليقاااااة الااااارئيس :ربايااااارف 62 ●
 "أنصااااره  ملناشااادات تلبياااة املقبلاااة، الرئاساااية تخابااااتالنل

ا  للتوافااا  نااادوة وعقاااد عميقاااة، حاتإصاااال باااإجراء متعهاااد 
 الوطع.

 كااالم   عااارب احلاااراك نطاااالقا :0264 ربايااارف 00 ●
 العاصامة يف املظااهرات خاصة ،61 الا اجلزائرية الواليات

 قااااوات قباااال ماااان والتضاااايي  اخلااااوف حاااااجز كساااارت  الاااايت
 انتخاباااات بتنظااايم بوتفليقاااة الااارئيس ةساااالر  رغااام األمااان.
 ودميقراطية. ونزيهة حرة

 والقضااة يستقيلون، التحرير جبهة من أعضاء ●
 االنتخابات. مراقبة يرفضون

 الشاعب حلاراك دهاياتأي تعلان اجملاهدين منظمة ●
 لج. تنضمأ  السلطة من وشخصيات

 األزمااااة خااااط علااااى ياااادخل اجلاااايش مااااار : 5 ●
 حلااراكا لساالمية الضااامن بقىسااي وأنااج الفوضااى ماان احمااذر  

 ساااانوات إىل اجلزائاااار تعااااود ال حااااآل املتظاااااهرين وساااايحمي
 األمل.

 شاااالَّ  شااااامل مااادين عصاااايان تنفيااااذ ماااار :62 ●
 اجلزائر. يف العامة احلياة

                                                           

( تقدير موقف  احلراك الشعيب باجلزائر: الدوافع واملآالت ، مركز 0)
، متاح عرب 3-0، ص ص 0266مار   66سات، رة للدرااجلزي

 https://cutt.us/QvMaNالرابط التايل: 

https://cutt.us/VxGQz
https://cutt.us/QvMaN
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 يؤجاااال بوتفليقااااة الاااارئيس مااااار : 66 يناااانياإل ●
 رساالة جويوجما  ،الرابعاة جواليتاا  دوميادم  الرئاسية، االنتخابات

 االنتخاباااااات تنظااااايم تأجيااااال عااااان فيهاااااا نأعلااااا األماااااة إىل
 حجترشأاااا  وعاااادم 2640 رياااالبأ 61 ليااااوم رةاملقاااارَّ  الرئاسااااية
 يف اجلمهورياااة رئااايس أعلااان كماااا  خامساااة. رئاساااية لعهااادة
اااااااا  تعاااااااااديالت  إجاااااااااراء عااااااااان الرساااااااااالة هاااااااااذه  علاااااااااى  ةمجَّا

 عقاااااب الرئاساااااي االساااااتحقاق وتنظااااايم احلكوماااااة تشااااكيلة
 للجناااااة صااااريح إشاااااراف حتاااات ةاملساااااتقلَّ  الوطنيااااة الناااادوة
 .(6)ةمستقلَّ  وطنية انتخابية

ااااااب يصاااااادر الدسااااااتوري اجمللااااااس مااااااار :63 ●  يان ا
 صااااااااااحة يف الفصاااااااااال أن فيااااااااااج قاااااااااارَّرا  اجتماعااااااااااج، عقااااااااااب

 امقاارر   كااان  الااذي اجلمهوريااة رئاايس النتخاااب الرتشاايحات
 .(0)ع موضو  بدون أصبح  املقبل ريلبأ 61 يف

 ،أوىااااااى أمحااااااد حكوماااااة سااااااقو  ماااااار : 36 ●
 بدوي، الدين نور الداخلية وزير ةيادبق حكومة وتشكيل

 أمحااد الاادفاع وزياار فاايهم مبااا وزراء، سااتة الت يااري يشاامل مل
 صاحل. قايد

 مااااان اساااااتقالتج عااااان يعلااااان بوتفليقاااااة ريااااال:بأ 0 ●
 اجلمهورية. رئاسة

 6 لرئاسايات الوحيدين امللفني رفض :يونيو 6 ●
 اسااااتحالة وبالتااااايل الدسااااتوري، اجمللااااس طاااارف ماااان يوليااااو
 الدولة رئيس تكليف وإعادة الرئاسية، باتتخااالن إجراء

 جديد. رئيس ابانتخ غاية إىل جمهامم  إلكمال

                                                           

بوتفليقة يوجج رسالة إىل األمة يعلن  ( وكالة األنباء اجلزائرية، الرئيس6)
، تاريخ 0266مار   66فيها عن تأجيل االنتخابات الرئاسية، 

  ، متاح عرب الرابط التايل:0264كتوبر أ 61االطالع 
 https://cutt.us/6h3ld 

قرار ستوري، ( اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجمللس الد0)
مار   63املواف   6662رجب عام 1مؤرخ يف  64/ق.م د/27رقم 
عرب الرابط ، متاح 4026أكتوبر  02تاريخ االطالع  ،0264سنة 
 https://cutt.us/JOdpkالتايل:

 واحلاااااااوار الوسااااااااطة هي اااااااة إنشااااااااء :يولياااااااو 05 ●
 كارمي    بقيادة وطنية شخصيات ستة من املكونة الوطع،
ااااااا  0264 أغساااااااطس 67 ويف ،(3)ياااااااونس   جلناااااااة تْ لا كَّ شا
 شخصاااية 66 مااان مكوناااة   وطنياااة   استشاااارية   هي اااة   احلاااوار

 ا.ع  موسَّ  اوطنيًّ  احوار   قادت طنيةو 

 النهااائي تقريرهااا مساالم ت احلااوار جلنااة ساابتمرب: 1 ●
 عشاااارين ماااان أك اااار مااااع مشاااااورات بعااااد- الدولااااة لاااارئيس
اا   -وطنياااة وشخصاااية مجعياااة الفآ ساااتة مااان وأك ااار ا،حزب ا
 ةمساااااتقلَّ  وطنياااااة سااااالطة تشاااااكيل :مقرتحاماااااا أهااااامم  ومااااان

 اخلاااااااااااص باااااااااااتتخااالن قااااااااااانون وتعااااااااااديل لالنتخابااااااااااات،
 بالرئاسيات.

 مااااااان الناخباااااااة اهلي اااااااة اساااااااتدعاء سااااااابتمرب: 66 ●
 لالنتخاباااات صااااحل بااان القاااادر عباااد الدولاااة يسرئااا طااارف

 .0264 ديسمرب 60 يوم حددت اليت الرئاسية

 ةاملستقلَّ  الوطنية السلطة تأسيس سبتمرب: 66 ●
ااا  الاااايت لالنتخابااااات  تنظاااايم يف الداخليااااة وزارة حماااال تحلَّا
 الساااايد وتزكيااااة عضااااو ا تسااااني ماااان نااااةوم متك االنتخاباااات،

 هلا. رئيس ا شريف حممد

 قاااااااااانياملتعلم  القااااااااااانونني صاااااااااادور :سااااااااابتمرب 61 ●
 يف االنتخابااااات وبنظااااام لالنتخابااااات، الوطنيااااة بالساااالطة
 للدولة. الرمسية اجلريدة

 وأربعاااااني يااااالث بعاااااد نفسااااج علاااااى احلااااراك انقساااام
 الااااذهاب ضاااارورة احلااااراك ماااان كبااااري  جاااازء ياااارى- اأساااابوع  

 وطااع، وتوافاا  شااامل حااوار إطااار يف ولكاان نتخاباااتلال
 انتقاليااااة مرحلااااة إىل املاااارور ضاااارورة آخاااار جاااازء ياااارى بينمااااا

 ماااا وهاااو -القااادمي النظاااام لعناصااار كلاااي  تطهاااري يصااااحبها
 يف تترفااااع باتاااات الاااايت املتناقضااااة الشااااعارات يف جليًّااااا ظهاااار

                                                           

 ( هذه الشخصيات الوطنية اليت ستقود احلوار الوطع الشامل،3)
أكتوبر  03، تاريخ االطالع 0264يوليو  05أونالين، الشروق 
 /3oA70https://cutt.us، متاح عرب الرابط التايل: 0264

https://cutt.us/4h3ld
https://cutt.us/JOdpk
https://cutt.us/JOdpk
https://cutt.us/JOdpk
https://cutt.us/72oA3
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اااا متَّ  نفسااااج احلاااراك أصاااابح حاااآل الواحاااادة، املظااااهرة  يف اهم 
 ناااد م مشااابوهة جهاااات مااان باحلشاااد راتاملااا مااان الك اااري
  الدساااتورية، شااارعيةال هااااتتوجأ  ضااادَّ  التحريضاااية شاااعاراتج
 احلااااراك ماااان صاااا ري جاااازء وهاااام ضاااانياحملرم  بعااااض أن كمااااا

 القائماااااة، السااااالطة مااااان صااااافرية مبااااااراة يلعباااااون أصااااابحوا
 مااع القاادمي، النظااام رمااوز مجيااع رحياال خيااار إىل ويااذهبون

 األزمااة، ماان للخااروج يااةعمل حلااول تقاادمي يف فشاالوا أداام
ااا  بقياااادة واخلاااروج  عالشاااار  أن يبااادو هلاااذا ؛للحاااراك دةموحَّ
 يف مالااتحكأ  علااى والقاادرة التااأيري فقاادا  اخلااروج يف املسااتمرَّ 

 يساااتطع فلاام ،املسااتقبلية املاااآالت وكااذا اجلاريااة األحااداث
 السياساااي، احلااالم  مرحلاااة إىل الشاااارع مرحلاااة مااان أااارج أن

 انتقاااااااال حالاااااااة يف سااااااااتاملؤسَّ  ويضاااااااع األزماااااااة ليختصااااااار
 دميقراطي.

بووين  : زائووربعوود بوتفليقووة فووي ال  المووة السوولطة مووا -اناعيصوو
ى تنويم خيار الشرعية الدستورية وخيار المراللة ا عتقالية

 ا عتخابات الرئاسية

ني يااج علااى احلكاام بتعأحكاام الاارئيس بوتفليقااة ساايطرتا 
ا صاااااااديقج اجلنااااااارال لألركاااااااان يف   أمحاااااااد قاياااااااد صااااااااحل  قائاااااااد 

 حممااد ماادين  املاادعو توفياا  يف  ال  اجلناارالد أقااوقا ،2602
ومهناااد   الرجاال القااويو  براتوهااو قائااد املخااا 0263عااام 

 أحاااااد املناااااوئني للجنااااارال توفياااا   اجلنااااارال وعاااانيَّ ، الرئاسااااات
، حيث املتقاعد بشري طرطاق ، لكن هذا الود مل يدم طويال  

ظهر أن املؤسسة العسكرية مل تكن راضاية عان أداء السالطة 
ل يف احلياااااة نيااااة للحكاااام، رغاااام معارضااااتها لفكاااارة التاااادخأ ملدا

عوات الاااااايت أطلقاااااات ماااااان املعارضااااااة السياسااااااية، فاااااارغم الااااااد
بالتدخل يف احلياة السياسية ومرافقة املادنيني لتحقيا  انتقاال 

الت تاادخأ  دميقراطااي، لكاان مؤسسااة اجلاايش وماان خااالل كاالم 
اااا دت يف أك اااار ماااان ماااارة رفااااض وتصاااارىات قيادمااااا فإدااااا أكَّ

ن أو ،  (6)ل اجليش يف احليااة السياساية احرتام اا للدساتورخأ تد
  .(0)اية هلا مهامها املوكلة هلا دستوريًّ املؤسسة العسكر 

كاناات وتاارية احلاارب الناعمااة   0267حبلااول منتصااف 
قد اخنفضت يف اجلزائر، مقتصرة على التنقيب الصامت عن 

 أن  مدين توفي  ، قبال اجلنراالت من بقايا منظومة املتقاعد
عباااد اجمليااد تبااون  إىل رقعااة الشاااطرن  ياادخل رئاايس الااوزراء  

اااالكبااارية، وينخااا د ر  يف صاااراع ماااع مراكاااز القاااوى بااادون تعمأ
علااى األرجااح، وذلااك عناادما حاااول تقلاايص االعتماااد علااى 

أساسااي، وبلااغ الصااراع ذروتااج يف  الشااركات األجنبيااة بشااكلي 
ى عاااادد ماااان الشااااركات ماااان العااااام نفسااااج، عناااادما تلقَّاااا يوليااااو

إشااااعارات بإداااااء عقودهااااا، بينهااااا نبيااااة واحملليااااة الكااااربى ألجا
بني مان  ساعيد  مهناد  حداد  أحد املقرَّ شركة تتبع لا علي 

العالقااااات الرئاسااااية، ليصاااادر قاااارار رئاسااااي بإقالااااة  حكومااااة 
 تباااون  وتعياااني  أمحاااد أوىاااى  مااادير املكتاااب الرئاساااي بااادال  

لرئاسة،  امنج، فيما بدا أدا محلة تنسب لا سعيد  الطامح يف
بعاااد  مااادف لت بيااات نفاااوذ معساااكر الرئاساااة داخااال احلكوماااة

  الساايطرة شاابج الكاملااة علااى جهاااز املخااابرات، إ اام  صاااحل
 ، وبوقت قياسي.(3)من البداية للنهاية

                                                           

 ددعالجملة اجليش،  ، للجزائر جيش ىميها  حية اجليش،( افتتا6)
 .3، ص 0264، فرباير 117

لشعبية، دستور معدل مبوجب قراطية ا( اجلمهورية اجلزائرية الدمي0)
 1املواف   6637األوىل عام  ىاملؤرخ يف مجاد 26-61القانون رقم 

 .01املتضمن التعديل الدستوري، املادة  0261ار  م
عت محلة توسَّ  0264الشهور التالية وحآل سبتمرب على مدار  (3)

هذه اإلقاالت وطالت حزمة جديدة من جنراالت القوى الربية واجلوية 
ة، بينهم  أحسن طافر  و عبد القادر لونا  ، الذين استتبدلوا املر 

حل، يف الوقت نفسج الذي جرى فيج بني من صالصاحل جنراالت مقرَّ 
ء  مناد نوبة  القائد الساب  جلهاز منع آخرين من السفر م ل اللوا

الدرك الوطع العام، إضافة إىل ياليي القوة الشهري املؤلف من  سعيد 
لرزاق شريف  و حلبيب شنتوف ، القادة السابقني و عبد ا باي 

لمسات األخرية لسيناريو لت الللنواحي العسكرية ال الث، إقاالت ما َّ 
نتخابات الرئاسية، انظر إعادة تشكيل اجليش اجلزائري حتسب ا لال

 اآليت:
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ا اجلزائاار يف األجنحااة صااراع ياازال وال كااان اا    متحرك 
، فريااا  كااال  وخساااائر مكاساااب حبساااب كيتحااارَّ  كالرماااال،

اارأفاارغم القاارارات التا ذها الاارئيس بوتفليقااة خااالل يااة الاايت ا َّ
بدايااااة  -باساااام الاااارئيس كااااان ىكاااام أو ماااان-العهاااادة الرابعااااة

- تااااجالنهائيااااة علااااى النظااااام السياسااااي برمَّ   الاااارئيس ساااايطرة 
 اجلزائاار، يف الساالطة علااى الصااراع ففااي -(6)ةاجلاايش خاصَّاا

 ياليااااااااة إىل ووصااااااال أجنحاااااااة، أربعااااااااة إىل الصاااااااراع وصااااااال
 جبنااحني، لاج عياةطبي حااالت يف جنفس عن وعربَّ  أجنحة،
الااااارئيس  مجاعاااااة الساااااعيد بوتفليقاااااة أخاااااو باااااني الصاااااراع م ااااال

 اجلااايش  الاااذي مل يكاااان  وجنااااح القاياااد صاااااحل ،ومستشااااره
ألن الفري  أمحد صااحل ال ي ا  إال  ،عن مجاعة الرئيس اراضي  

ح يف شخص الرئيس، خاصة مسألة خالفة الارئيس أو الرتشَّا
 .(0)لعهدة خامسة

الداخليااة يف اجلزائاار، ففااي  ة األحااداثوتااري تسااارعت 
 نحة بني مجاعة الرئيسر صراع ياليي األجتفجَّ  0261سنة 
 -لاااة يف الرئاساااة وشااابكات املصااااحل ورجاااال األعماااالاملتم م -

 ماااان  بني مااان النظااااامالاااذي كااااان يساااعى لرتشاااايح أحاااد املقاااارَّ 
مجاعااة الاارئيس  أو  رياار العهاادة اخلامسااة إن أمكاان، وجناااح 

 اجلاايش  الااذي مل يكاان ي اا  إال يف  قايااد صاااحلد الفرياا  أمحاا
ع الفري  مدين حبجة التآمر علاى الرئيس ولج عداوة تارأية م

                                                                                    

حممد مجال الدين، صراع العروش اجلزائري.. من يقطف ال مرةل،  -
نوفمرب  66، تارييخ االطالع 0261 نوفمرب 63ميدان،  موقع 
  الرابط التايل: رب، متاح ع0264

https://cutt.us/yjDVA 
 :فليقة اجليش واملخابرات من معارضيجر الرئيس بوت( حيث طهَّ 6)

  توفي   قائد املخابرات، واجلنرال عبد القادر آيت اجلنرال حممد مدين
املدعو حسان  مدير جهاز مكافحة اإلرهاب، واجلنرال علي   عرا 

 رجاالتج لدفاع، وعنيَّ ل ديري رئيس مصلحة املستخدمني بوزارة ا
سب على هؤالء أدم اجلناح واملعارضني للرجل القوي حممد مدين، وى

 واللسان، علماني وهمون أدم  فرنكوفونياألقوى املعارض للرئيس وياتتَّ 
 العقيدة السياسية . واست صاليال قافة، 

( زعطو  حممد الصدي ، كرونولوجيا األحداث قبل وأيناء احلراك 0)
 مرجع ساب . ،زائريللشعب اجل

املصاحل العليا للوطن، وال ي   يف مجاعة الرئيس واليت وصفها 
 توفياا   أو  فيمااا بعااد بالعصااابة، وجناااح الفرياا  حممااد ماادين

السياساية ن  الدولة العميقاة  العائاد اجلاريح إىل رقعاة الشاطر  
 .(3)يت تعرفها اجلزائريف اجلزائر، املست ل لألحداث واألزمة ال

بعااد اسااتقالة الاارئيس بوتفليقااة باادأ التنااافس والصااراع 
مة إىل فاااريقني، باااني احللفااااء الساااابقني وصاااارت اللعباااة مقسَّااا

الفريااااااا  الاااااااداعم لالنتخاباااااااات الرئاساااااااية يف إطاااااااار الشااااااارعية 
ؤسساااااااة العساااااااكرية وامل فريااااااا  الرئاساااااااة  الدساااااااتورية القائماااااااة

ال ألسا  ، وفري  يدعو إىل تأجيل االنتخابات الرئاساية و با
- تكااون إال يف إطااار مرحلااة انتقاليااة تأسيسااية طويلااة األمااد

  تعديل الدستور إىل غاية الوصول  -تأيت مبجلس تأسيسي
 .إىل االنتخابات الرئاسية كآخر حمطة

مجاع ظهر حتالف جديد بعد مرحلة ساقو  بوتفليقاة 
وجنااااح  مااان جهاااة، فريااا   مااادين توفيااا  -فياااج  تناقضااااتامل

لسااعيد بوتفليقااة  وشاابكات املصاااحل  ا مجاعااة الاارئيس بقيااادة
وهااام  -مااان جهاااة يانياااة رة  القاااوى املتضااارم  ورجاااال األعماااال

األعااااداء التقليااااديون، لكاااان يف ظاااالم الوضااااع الااااراهن حتااااالف 
اجلناحاااان ضااادَّ خياااار الشااارعية الدساااتورية مااان أجااال كساااب 

خااروج بأقاالم األضاارار ماان األزمااة السياسااية اجلزائريااة لل الوقاات
ت قواعد اللعبة السياساية ل اري صااحلهما. ألن هاذا  واليت غريَّ

اجلناح الفسيفسائي اجلديد يدرك أنج كلَّما قصر عمار األزماة 
السياساااااية يف اجلزائااااار تااااازداد خساااااائرهم السياساااااية بااااال وقاااااد 

 تقضي على مستقبلهم السياسي.

لألزمااة  التيااارات البااارزة يااة كاال رؤ  ل يفوسااوف نفصماا
 فكياف ارتساامتْ ، احلالالسياساية الايت تعرفهاا اجلزائاار وحمااور 

مرحلة ما بعاد بوتفليقاة باني خياار الشارعية الدساتورية وخياار 
صااراع األجنحااة علااى الساالطة يف  املرحلااة االنتقاليااة، يف ظاالم 

وهااااال   مااااال االنتخاباااااات الرئاساااااية حااااادي ا مفصاااااليًّا  اجلزائااااارل
ج من حالة األزمة وبناء شرعية جديدة أم أدا آلية من خرو لل
 اء احلراك الشعيب يف اجلزائرلرف السلطة الحتو ط

                                                           

 ساب .الرجع امل (3)
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 خيار احلل الدستوري  الشرعية الدستورية :( 6

يقف إىل جانب اخليار أو املسار الدستوري مؤسسة 
الرئاساااااة واجلااااايش، وجااااازء كباااااري مااااان  األحااااازاب السياساااااية، 

أحااازاب السااالطة - ار اجلااايشخيااا مل يساااعج مقاوماااة وبعضاااها
اج  وأغلبيااااة مطلقااااة ماااان الشااااعب، وىاااا املسااااتقل، -سااااابق ا

 التالية: باحلج ج، أصحاب هذا التوجأ 

أن الشاااااعب هاااااو مصااااادر الوحياااااد للسااااالطة، وأن مساااااألة  -
ماان الدسااتور لاايس معناااه ناازول الشااعب  1و 7تفعياال املااادة 

للمياااادين لااايحكم بنفساااج مااان خاااالل املظااااهرات، إ اااا  ياااار 
اب إىل انتخابات حرة ونزيهة، أتار الشعب فيها بكل لذها

  باألغلبية . ايس  حرية ودميقراطية رئ

باىن علاى مقاا  القطيعة مع خياار املرحلاة االنتقالياة الايت تت  -
جهات علمانية والئكية وأقلية مرتبطة باخلارج، والقطيعة مع 

 ني والاااوالء واجلهويااااة، واحملاصصاااة العرقيااااة، إىلياااامساااتنقع التع
 ار الدستور والقانون.خي

ل: يعاااع باجملمااا ، وهاااو ماااا6410العاااودة إىل أزماااة صااايف  -
عيدنا إىل نقطاااة إعاااادة كتاباااة الدساااتور مااان جدياااد الاااذي سااايت 

ويااااااااة ماااااااان الصاااااااافر  والاااااااادخول يف متاهااااااااات وصاااااااادامات اهلت 
 .(6)جديد

  سااااايت وىقمااااب الفااااراغ املؤسَّ الدسااااتوري انماااا خيااااار احلاااالم  -
سااايت ويضاامن بااذلك دميومااة عماال سَّ االنتقااال السياسااي واملؤ 

األزمااة حتاااول   فالعصااابة الاايت خلقاات سااات السياسااية،املؤسَّ 
ن اخاارتاق املسااريات ولو ، وهاام مان ىاااادسااتوريًّ  اأن  لا  فراغ اا

خيااار احلاال الدسااتوري والقصااد منااج تشااويج قيااادة  نهو ويشااوم 
 ، فاالنتقاااااال مااااان نظااااام قااااادمي إىل نظاااااام سياساااااي (0)اجلاااايش

ااا جدياااد ميااارأ    حتدياااد اخلياااارات للخاااروج مااان األزماااةعاااربا حتم 
                                                           

دى اجليش: دور اجليش الوطع يف احلفاظ تمن مساعيل جنادي،إ( 6)
، 0264، نوفمرب 171 ددعالاستقرار بالدنا، جملة اجليش، و على أمن 

 .05 ص
ص  ،0264، مايو 172 ددعالافتتاحية اجليش، جملة اجليش، ( 0)
3. 

يااااااااج حوهلااااااااا، والقبااااااااول ز  تنظاااااااايم االنتخابااااااااات، التنااااااااافس الن
ر جتربااة اجلزائاار يف التسااعينيات ماان بنتائجهااا  وحااآل ال تتكاارَّ 

 القرن العشرين.

قطاع الطرياا  علاى النظااام القادمي بتحريااك ملفاات الفساااد  -
املال  د ودبفساال خذها العدالة ومبرافقة اجليش، ضدَّ اليت تتَّ 

من ذت العام وخري دليل على هذا اإلجراءات اهلامة اليت ا أ 
 .(3)النظام القدمي طرف العدالة ضدَّ 

تنظاااايم االنتخابااااات وفاااا  الدسااااتور هااااو الطرياااا  األسااااهل  -
، ويسااااهم يف احلفااااظ (6)واألسااارع خلاااروج اجلزائااار مااان أزمتهاااا

 راغب الفاااااالشاااااعب، وجتنأااااا تعلاااااى الوحااااادة الرتابياااااة واتلكاااااا
ل اخلااااارجي لتاااادخأ ا تسااااهملبي ااااة خارجياااة  ، يف ظاااالم والفوضاااى

 االنقسام والفوضى يف اجلزائر.وتدعم خيارات 

اولاااااة فااااارض أجنااااادات وشخصااااايات مرتبطاااااة التصااااادمي حمل -
جبهااااات ودول ومنظمااااات خارجيااااة ودفعهااااا لواجهااااة احلااااراك  

 الفرياااا ، رغاااام أن (5)كمم لااااني عنااااج، وقيااااادة مرحلااااة انتقاليااااة
ببيتااج الااذي دعااا إليااج  باالجتماااع املشاابوه أقاارَّ ياا  املتقاعااد توف

ئيس األسااااب  الاااايمن زروال، جمموعااااة ماااان الشخصاااايات  الاااار 
لويزة حنون، اجلنرال بشري طرطاق، والسعيد بوتفليقة ، وقيل 
إناااج حضااارتج شخصااايات أجنبياااة مااان سااافارات دول أجنبياااة، 
وقااد متَّ عاارض رئاسااة املرحلااة االنتقاليااة علااى الاارئيس األسااب  

زروال، الاذي رفاض وانساحب مان االجتمااع بعاد أن ني اليم
ن اجلناارال املتقاعاد  توفياا   وكتااب تفطَّان لساايناريو انقاال  ماا

بيان اااا يتاااربَّأ فياااج مااان االجتمااااع الاااذي مل يكااان يعااارف أهدافاااج 
احلقيقية، كما أن قيادة اجليش حذَّرت الحق ا مان االجتمااع 

                                                           

ر اجليش الوطع يف احلفاظ منتدى اجليش: دو إمساعيل جنادي، ( 3)
 . 05، ص مرجع ساب على أمن واستقرار بالدنا، 

، 176 ددعالأحداث الشهر، جملة اجليش،  ( نورالدين بوكراع،6)
 .1، ص 0264جوان 

قناة    والرئيس الساب  اليامني زروال،نرال توفي( حلظة لقاء اجل5)
تاح ، م0264نوفمرب 65، تاريخ االطالع 0264 أبريل 6النهار، 

 ttps://cutt.us/izfyVhالرابط التايل:  ربع
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ااادت أداااا تراقاااب تصااارأفات أشاااخاص مشااا ني بوهاملشااابوه وأكَّ
وينتماون إىل قااوى غاري دسااتورية حتاااول العباث باااألمن العااام، 

حالاااااة  توفيااااا ، وحناااااون، والساااااعيد، وطرطااااااق  إىل وقاااااد متَّ إ
القضاء العسكري بتهمة التآمر وإضاعاف معنوياات اجلايش، 

 .(6)التأهم املوجَّهة إليجأنكر  الفري  املتقاعد إال أن

 يولياااو 6يف لااات جم إجاااراء االنتخاباااات الرئاساااية بعاااد أن أت  -
فاتح ورشاات  مان ر إجرائها، وبعد توفري شارو  إجرائهاالتعذأ 
ة لاشراف ني سلطة مستقلَّ يحوار السياسي واجملتمعي، وتعلل

ومراقبااااااة االنتخابااااااات، وإعااااااادة تعااااااديل قااااااانون االنتخابااااااات 
كلهااا شاارو   اادم  إقامااة ، والاايت  وتطهااري القااوائم االنتخابيااة

ال خيااااار عنهااااا، ويف  صااااوىاالنتخابااااات الرئاسااااية كضاااارورة ق
، وقاااد ع(0)اريًّ ا، واملتاحاااة دساااتو اآلجااال املعقولاااة واملقبولاااة زمنيًّااا

اا ديساامرب طرياا  ال  60دت املؤسسااة العسااكرية أن موعااد أكَّ
وساااتجرى فياااج االنتخاباااات الرئاساااية يف ظاااروف  رجعاااة فياااج،

 .(3)خمتلفة مل تشدها اجلمهورية منذ االستقالل

نتقالياة  ألدام رحلة االامل  دعاة رفض البعض لالنتخابات -
ني ياخياار التع لوننون أدا لن تكون يف صااحلهم، ويفضمامتيقم 

 .(6)على خيار الصندوق لضمان وجودهم يف احلكم

علاااى   الشااارعية الدساااتورية  هاااو املسااايطر عتااارب تيااااريت 
ساااااات صاااااراع السااااالطة يف اجلزائااااار، وهاااااو مااااان ميساااااك باملؤسَّ 

ج يف رسام هذا التوجأارع و يو  اللعبة السياسية فيها، وقد ش
ت خارطااااة الطرياااا  ملااااا بعااااد بوتفليقااااة مبجموعااااة ماااان اخلطااااوا

حالااااة األزمااااة  -حساااابهم–نهي وال ريااااب العمليااااة، الاااايت سااااتت 
                                                           

، !اجلنرال توفي  نعم.. عرضت الرئاسة على زروال ( باشوش نوارة،6)
 .3، ص 0264 سبتمرب 06جريدة الشروق، 

( نسيم ب، تفويت الفرصة على املرتبصني واملشككني، جملة 0)
 .1، ص 0264ر ، أكتوب175 ددعالاجليش، 

جملة اجليش،  ( مراح محيد، ال تالعب باملصلحة العليا للوطن،3)
 .66، ص 0264، أكتوبر 175 ددعال
راك، ( نسيم لكحل، اجلزائر.. جدل املرحلة االنتقالية يقسم احل6)

، 0264نوفمرب 65، تاريخ االطالع 0264يوليو  64، 06 عر 
 https://cutt.us/AfGWYمتاح عرب الرابط التايل: 

السياسااية ألجاال بناااء شاارعية جدياادة قائمااة علااى انتخابااات 
 .0260ديسمرب  60رئاسية يف 

ل اجلاااايش يف احلياااااة السياسااااية ماااان نااااواقض تاااادخأ إن 
ملاااذا أوجاادت األحاازاب السياساايةل أولاايس ال الدميقراطيااة، وإ

ا يف عباااااري عنهاااااا سياسااااايًّ جتماعياااااة والتملأسساااااة اخلالفاااااات اال
االستحقاقات الوطنية على شاكلة االنتخابات، وإن الطبقاة 

عتها اقاارتاح احللااول وخلاا  القيمااة والنخااب السياسااية ماان صاانْ 
ة يف أوقااات األزماات السياساية، لكاان ا خاصَّااملضاافة سياسايًّ 

ل اجليش الياوم يف احليااة السياساية هام مان ضون تدخأ يرفمن 
، 6442جلاااااايش يف أحااااااداث اجلزائااااااار ل ذات اباااااااركوا تاااااادخأ 

ل يف صاااحلهم يف تلااك الفاارتة، أمااا والساابب أن اجلاايش تاادخَّ 
هااااامم بعاااادما إرادماااام وتوجأ  ل ضاااادَّ فقااااد تاااادخَّ  0264أزمااااة 

 خضع اجليش لعملية تطهري كبرية.

يسااات هلاااا طموحاااات ا لتااارى املؤسساااة العساااكرية أدااا
لها مااان بااااب الدساااتور الاااذي يضااامن لاااج تااادخأ سياساااية، وأن 

 وباااألخص  ة ملؤسسااات الدولااةاملرافقااة للجميااع، خاصَّاا حاا َّ 
ن مان جهاز العدالة  وتقدمي كافاة الضامانات هلاا حاآل تاتمكَّ 

ات   بامللفَّاااتعلَّااا ة مااااخاصَّااا ،هاااا علاااى أكمااال وجاااجأداء مهامم 
 (5)عصابتجطرف النظام الساب  و  من واجلرائم املقرتفة ال قيلة،

يف العديااد مااان  لتحقياا  االنتقااال الااادميقراطي، م لمااا حااادث
 .(1)دول أوروبا ال ربية

 ربايااااارف 00بااااادأ احلاااااراك الشاااااعيب السااااالمي ياااااوم  قبااااال
ر أحااد أن داياااة حكاام الااارئيس عبااد العزياااز مل يتصااوَّ  0264
 الااارئيس الكامااال الصااالحيات  ساااتكون بعاااد ساااتة  بوتفليقااة

، 0264ريال بأ 0وبالضابط يف ياوم ال اليااء تالية، مت عاتمجت 
اجليش أعلن الرئيس اساتقالتج مان وبض ط من الشارع وقائد 

رئاسااااااة اجلمهوريااااااة قباااااال انتهاااااااء العهاااااادة الرئاسااااااية بأسااااااابيع 

                                                           

 .1ص ( املرجع نفسج، 5)
 .07-01مساعيل جنادي، مرجع ساب ، ص ص إ( 1)
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منصب  ش ور، ليجتمع اجمللس الدستوري وي بت (6)معدودة
ماان  620رئاايس اجلمهوريااة حبسااب الفقاارة ال ال ااة ماان املااادة 

شااهادة التصااريح بالشاا ور النهااائي  تْ  ااالم ، وبات 0261ور دساات
 رئااايس جملاااس وتاااوىلَّ  ،الاااذي اجتماااع وجوب ااافاااور ا إىل الربملاااان ا

 42األماااة عباااد القاااادر بااان صااااحل مهاااام رئااايس الدولاااة ملااادة 
 6يف  تْ رَّ ق،اااام انتخابااااات رئاسااااية خالهلااااا، أت يوم ااااا، حااااآل تاااانظَّ 

 ى، يف ظلم سمَّ غري م إىل أجلي  تْ لا جم ، ولكنها أت 0264يوليو 
ة برئاسااااااااااة ملااااااااااف للرتشاااااااااايحات اخلاصَّاااااااااا عاااااااااادم قبااااااااااول أيم 

وعااااااااادم وجاااااااااود ضااااااااامانات كافياااااااااة إلجاااااااااراء ، (0)اجلمهورياااااااااة
ة ملراقباة االنتخاباات، خاصة وجود هي ة مستقلَّ ، االنتخابات

ومل تفااتح فيهااا ورشااات للحااوار، فيمااا أعلاان رئاايس الدولااة يف 
 60ساااابتمرب أن موعاااااد االنتخاباااااات الرئاساااااية سااااايكون  65

 .0264ديسمرب 

ع خلطابااات قائااد األركااان الفرياا  أمحااد قايااد إن املتتبماا
وتقااارتح خارطاااة طريااا    يلحاااظ أن قياااادة اجلااايش ترافااا صااااحل

لاة يف الرئاسااة واحلكوماة وجهاااز العدالااة، للسالطة املدنيااة املم َّ 
قاااوي صاااف الشااارعية الدساااتورية، فقلاااد يوهاااو باااذلك كانااات 

اخبااة واقاارتح يااوم النأعطااى الضااوء األخضاار باسااتدعاء اهلي ااة 
 د علااى احلااوار يف أك اار ماان ماارة، باال ودعاااساابتمرب وأكَّاا 65

 يف كااالم  ة، كماااا أحلَّ إىل تشاااكيل هي اااة وسااااطة وحاااوار مساااتقلَّ 
خطاباتاج واجتماعاتااج علاى ضاارورة اإلساراع يف تنصاايب اهلي ااة 

كل هلا و ة لتحضري وتنظيم ومراقبة االنتخابات اليت ستت املستقلَّ 
                                                           

سنة من  02( شريفة عابد، داية است نائية للرئيس بوتفليقة بعد 6)
 .0264أبريل  6احلكم، جريدة املساء، 

دستوري بيان: ( اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجمللس ال0)
تداول حول لل 6662رمضان  07، و06، 06اجمللس الدستوري أيام 

 6ملفات الرتشح االنتخابات رئيس اجلمهورية، املقرر إجراؤه يوم 
ج، بقرارين فرديني لرتشح لديوفصل برفض ملفي ا ،0264جويلية 

/ 64، ورقم 0264يونيو  6املؤرخ يف  64/ ق. م. د/ 61حتت رقم 
 .0264يونيو  6ؤرخ يف امل 64ق. م. د/

املؤرخ يوم  64ق. م. د/ /02وبناء على قرار اجمللس الدستوري رقم 
 6ح مبوجبج استحالة انتخاب رئيس اجلمهورية يوم يونيو والذي صرَّ  6

 يمج من جديد.إعادة تنظو  ،0264يوليو 

النتخاباااااااااات، حاااااااااآل يساااااااااتجيب ن اضااااااااارورة مراجعاااااااااة قاااااااااانو 
 .(3)يات اجلديدةللتحد

لعسااااااكرية وهااااااي كاناااااات تلااااااك مطالااااااب املؤسسااااااة ا
مع الطبقة السياسية، لكن يظهار أن السالطة املدنياة   ةمشرتك

م حلاااوال  وتنفاااذها، ألداااا كانااات كاناات أضاااعف مااان أن تقااادم 
كاملطالبااااات   - ض لضاااا وطات شااااعبية وسياسااااية كبااااريةتتعاااارَّ 

وعلاااااى أداااااا امتاااااداد للنظاااااام  ارعباالساااااتقالة مااااان طااااارف الشااااا
 عاارف ويقاارأ أمااا رأي املؤسسااة العسااكرية وإن كااان ي -القاادمي

أن للمرحلاااة  ىهبااذه احلقيقاااة فإناااج ياارى مااان وجهاااة نظاار أخااار 
وأنااااج ال ميكاااان املطالبااااة بالرحياااال اجلماااااعي لكافااااة  أحكامهااااا
ااوم  إطارامااا، غ املؤسسااات ن كاال إطااارات الدولااة ونتفاارم أو أن خنت

د بالالاااالفضااال يف خدماااة  ااإلطاااارات هلااا ذهمااان كوادرهاااا، فهااا
  هم واملطالبة برحيل أي  ج التأ لة بتوجيوأن العدالة وحدها املخوَّ 

الفاااااراغ الدساااااتوري  ، وحاااااآل ال تقاااااع اجلزائااااار يف فاااااخم (6)كاااااان
ومتاهاااات املرحلاااة االنتقالياااة علاااى شااااكلة النماااوذج املصاااري 

 فاخم  يف والسوداين، ورمبا التجربة التونساية مهماة ألداا مل تقاع
الفااراغ السياسااي والدسااتوري ومل حتاادث فيهااا قطيعااة سياسااية 

فاااااإن التجرباااااة اجلزائرياااااة وكماااااا تؤكاااااد السااااالطة  للمؤسساااااات،
القائمااة هااي جتربااة فرياادة وخاصااة، وال تريااد املخاااطرة بااالبالد 

 عة هلذا االنتقال.أوضاع داخلية وخارجية غري مشجم  يف ظلم 

ار حلااااو شاااارعت الساااالطة حينهااااا يف تنظاااايم جلسااااات ا
سااابق ا ورئاايس الربملااان  واختااري هلااا القيااادي يف جبهااة التحرياار

 كاااارمي  ل يف العهاااادة األوىل حلكاااام الاااارئيس بوتفليقااااةاملسااااتقي
هلاااا   تدعيياااونس  ليقاااود احلاااوار، وبعاااد جلساااات حاااوار اساااتت 

مااااان عدياااااد الت عااااارب كافاااااة الشااااارائح والف اااااات الوطنياااااة و َّااااا
عاادل األسااب  ال تعيااني الساايد حممااد شااريف وزياار الواليااات، متَّ 

اااا  ة ملراقبااااة االنتخابااااات ومبعيااااة تساااانيا للساااالطة املسااااتقلَّ رئيس 

                                                           

 ددعال( مراح محيد، ال والء لنا إال ا وللوطن، جملة اجليش، 3)
 .65، ص 0264، سبتمرب 176

لة اجليش، ( نورالدين بوكراع، على د  الشرعية الدستورية، جم6)
 .1، ص 0264 يونيو، 176 ددعال
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عطيات هلام كاماال الصاالحيات الختياار املناادوبيات عضاو ا، أت 
  مرسوم  الوالئية عرب كامل واليات اجلمهورية، وصدر قانون

ة راقاب كافَّاشارف وتت م وتت لعمل السلطة اليت سوف تنظم  منظم  
 60حقاق االنتخاااا  الرئاساااي يف ساااتالعلمياااات املرتبطاااة باال

النتاااائ ، وقاااد مااان ديسااامرب إىل غاياااة اإلعاااالن النهاااائي عااان 
مطالااب الطبقااة السياسااية ماان خااالل إحااداث  لأ قاات جتااحتقَّ 
نصااايب السااالطة الوطنياااة املساااتقلة لالنتخاباااات بعاااد حاااوار تو 

جمتمعي وسياساي طويال، ماع إصادار قاانون خااص بالسالطة 
  القااانون العضااوي املتعلماا لا دم ياانظم عملهااا وصااالحيتها، وعتاا

 بالنظام االنتخا .

  الفراغ الدستوري  نتقالية أو التأسيسيةخيار املرحلة  اال( 0

مناااذ اإلطاحاااة باااالرئيس اجلزائاااري السااااب  عباااد العزياااز 
، باادأ احلااراك اجلزائااري 0264رياال ببوتفليقااة، يف ال اااين ماان أ

 ا فشااااااي   ينقساااااام شااااااي   
ت
  لااااااىا علااااااى نفسااااااج، حااااااول الطريقااااااة امل

حااااااداث االنتقااااااال الاااااادميقراطي للساااااالطة، وخاصااااااة حااااااول إل
الياااااة ، الااااايت يطالاااااب هباااااا جااااازء مااااان موضاااااوع  املرحلاااااة االنتق

احلراك، بينما رفضها اجلزء اآلخر الداعم لا  احلل الدستوري  
واملؤسسااااة العسااااكرية، إىل أن  اه مؤسسااااة الرئاسااااةالاااذي تتبنَّاااا

اب تقطوصاااالنا اليااااوم إىل انقسااااام حاااااد يف الشااااارع، وإىل اساااا
م فيااج األيااديولوجيات قباال القااانون، باال ووصاال شاديد تااتحكَّ 
 الواحدة. ةع الشعارات املتناقضة داخل املظاهر األمر إىل رف

بانتخاااب  االنتقااال ميارأ يارى أصاحاب هااذا اخلياار أن 
هي اااااة مجاعياااااة لشخصااااايات،   حكوماااااة إنقااااااذ وطنياااااة مااااان 

اء خرب ة من بة، تقوم بتعيني هي ة مستقلَّ شخصيات غري متحزم 
 دسااتور جديااد للدولااة قباال عرضااج لالسااتفتاء، بعااد لتحضااري

يات ميكن تنظايم انتخاباات رئاساية وهاذا يف توافر هذه املعط
 .(6)فرتة ال تقل عن ستة أشهر

                                                           

 ( عاطف قدادرة، ملاذا يرفض اجليش مرحلة انتقالية يف اجلزائرل،6)
نوفمرب  61، تاريخ االطالع 0264يوليو  64عر ،  ندبندنتإ

 https://cutt.us/jSvRI، متاح عرب الرابط التايل: 0264

ا عاااان فكاااارة ح  املسااااار التأسيسااااي  أتلااااف  ام ااااطاااارْ 
سااواء ماان هي ااة احلااوار أو ماان  ، العهاادة االنتقاليااة  املطروحااة

ناااادوة عاااااني البنياااااان، ألن  يف شخصاااايات وأحااااازاب شااااااركت
الدساااااتور الاااااذهاب للرئاساااايات ب العهاااادة االنتقالياااااة ، تعااااع 

ضاامانات  احلااايل وتسااليم كاال شاايء للاارئيس املقباال دون أيم 
بأنااااج ساااايقوم بالتعااااديالت الالزمااااة علااااى الدسااااتور، مااااا يعااااع 
خطر البقاء يف نفس النظام، يف حاني أن اجلزائاريني يطاالبون 

 .(0)بالت يري اجلذري

ض خيااااار اجمللاااس التأسيسااااي هاااو اآلخاااار، م رفااارغباااو 
قراطي توضااااح أن ومااااع ذلااااك عااااادت أحاااازاب البااااديل الاااادمي

ضااتج  طاارح اجمللااس التأسيسااي، فعوَّ املرحلااة االنتقاليااة لاان تتبااىنَّ 
الذي يعع الذهاب إىل االنتخابات بفكرة املسار التأسيسي 

الرئاسية لكن ليس بالدستور احلايل الذي يعطي صاالحيات 
 مااااا قباااال  واالتفاااااق علااااى وييقااااة ،يس اجلمهوريااااةلاااارئواسااااعة 

العامااااة يف احلرياااات واسااااتقاللية ن املباااادئ دساااتورية ، تتضاااامَّ 
العدالة وتوازن السلطات والفصل فيماا بينهاا   الاذهاب إىل 

ا هبااا يف د  انتخابااات رئاسااية، حبيااث يكااون الاارئيس املقباال مقيَّاا
 .(3)صياغة الدستور املقبل

معااج ماان أحاازاب تكتاال  وماانيعتقااد جاازء ماان احلااراك 
أن  وبعاااااااااااض النخاااااااااااب الفرانكفونياااااااااااة يل الااااااااااادميقراطيالباااااااااااد
وليس ضرورة، وأن األزماة الايت تعرفهاا  نتخابات هي خياراال

اجلزائار تقتضااي بناااء التوافقااات، وإحاالل ساالطة التعيااني وفاا  
درجاااة االساااتحقاق الاااوطع لرتمجاااة حركاااة الشاااارع إىل حلاااول 

اااااهاااااذ أصاااااحاب تساااااتجيب إىل مطالباااااج، ويصااااارأ  ج إىل ا التوجأ
باب الذهاب إىل خيار املرحلاة االنتقالياة وفا  تصاوراما لألسا

 التالية:

                                                           

، البديل الدميقراطي يسقط طرح اجمللس التأسيسي، حممد سيدمو (0)
 نوفمرب 61، تاريخ االطالع 0264أغسطس  05جريدة اخلرب، 

 عرب الرابط التايل:  ، متاح0264
https://cutt.us/vFAI5 

 نفسج.( املرجع 3)

https://cutt.us/jSvRI
https://cutt.us/vFAI5
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 رحياال مجيااع رمااوز النظااام البااوتفليقي عاان آخاارهم -
 خاصة الباءات األربعة  مبا فيهم رئيس الدولة  بن صاحل ، 

  باااااااادوي ، كماااااااا رحاااااااال رئاااااااايس الربملااااااااان ورئااااااايس احلكومااااااااة
 ياااز ، وكااال رماااوزلع ب  بوشاااارب  ورئااايس اجمللاااس الدساااتوري

 النظام البوتفليقي.

وصااااااياغة  ،الااااااذهاب إىل جملااااااس تأسيسااااااي معاااااانيَّ  -
عيادها يت و س للجمهورياة اجلديادة دستور جديد بالكامل يؤسما

الدولاااااااة  لالساااااااتقالل لتصاااااااحيح امل الطاااااااات التارأياااااااة حبااااااا م 
ل هاااذا االجتااااه تياااار الباااديل الااادميقراطي ، يف  ومي مااا والشاااعب

جديد، ورفض مبادئ ناوفمرب واهلوياة من إعادة لصراع اهلوية 
ياغتها علاااااى اهلوياااااة إعاااااادة صااااا اإلساااااالمية العربياااااة، ومااااان  َّ 

 العلمانية وعلى مرجعية مؤ ر الصومام.

املرحلة واألزماة تقتضاي بنااء التوافا  بادل احلاديث  -
 الصاندوق ، وأن مسااألة التعاني ليسات سااي ة  عان املكاساب

ا بقباااااول أسااااابوعيًّ  راكمها احلاااااالضااااامانات الااااايت يقااااادم  يف ظااااالم 
   التواف .الشخصيات اليت حتقم 

وأن دور اجلاااايش حسااااب رفااااض عسااااكرة الدولااااة،  -
 وهاااو ماااا يعاااع عااادم، و 620الدساااتور واضاااح حبساااب املاااادة 

 التدخل يف احلياة السياسية املدنية.

يف إطار الشرعية  كما يوجد تيار يالث يسعى للحلم 
ولكااان  اساااية،لرئالدساااتورية، وال يعاااارض إقاماااة االنتخاباااات ا

 بناااااااء التوافاااااا  السياسااااااي، وتوساااااايع احلااااااوار، :بشااااارو  منهااااااا
 يف قضاااايا نياملتاااورطهم مااان معتقلاااي الااارأي ويسااات عوإطاااالق 

ومااااان باااااني  ،الفسااااااد والقضاااااايا الااااايت  اااااس بالوحااااادة الوطنياااااة
ااا ج حركاااة جمتماااع السااالم وجبهاااة العدالاااة الاااداعمني هلاااذا التوجأ

ي وعلااااي باااان هيماااا طالااااب اإلبرا والتنميااااة وجمموعااااة العشاااارين
وغااريهم..  ، ومجعيااة العلماااء املساالمني اجلزائااريني الاايت حممااد 

دعمااات خيااااار املرحلااااة االنتقاليااااة لكاااان ملاااادة قصاااارية تقودهااااا 
السايد  الشاأن واقرتحات يف هاذا ،شخصية وطنية مشهود هلاا

طالب اإلبراهيمي، ويارفض خياار اجمللاس التأسيساي املطاروح 
 هم.ءقف وران يمن قبل أحزاب البديل الدميقراطي وم

يظااالأ خياااار احلااال الدساااتوري أك ااار واقعياااة رغااام أناااج 
ا، وىظاااى باملسااااندة املطلقاااة مااان ف اااات وشااارائح لااايس م اليًّااا

اجتماعية واساعة، ألن هاذا اخلياار هاو األقال تكلفاة والطريا  
األسااارع للخاااروج ماااان األزماااة السياساااية الاااايت تعرفهاااا الاااابالد، 

ئر  السااحل، وليبياا  زاخاصة يف ظلم احمليط غري املستقرم باجل
يااااار باخلصااااوص، أمااااا خيااااار تيااااار املرحلااااة االنتقاليااااة فهااااو خ

 م ايل غري واقعي  يركمز على مدخل األقلية املرتبطة باخلارج، 
ويرفض تدخأل املؤسسة العسكرية يف احليااة السياساية ولكناج 

تااااااادخأل ذات املؤسساااااااة  6442باااااااارك يف األزماااااااة اجلزائرياااااااة 
ياارفض الدميقراطيااة الاايت تااأيت -سياسااية ال العسااكرية يف احلياااة

ري شااعبي ا، بينمااا التيااار وهااو تيااار ضااعيف التااأي -باإلسااالميني
ال الاااااث  جمموعاااااة العشااااارين  وغاااااريهم فهاااااو تياااااار ىااااااول أن 

رمباا سايظهر  -ميسك العصا من الوسط، فلج ماد  شاعيب  كباري
ينتخاااااب ولكناااااج  -تاااااأيريه يف األوراق املل ااااااة يف االنتخاباااااات

اااااااحة لالنتخاباااااااات الرئاساااااااية وطريقاااااااة لوجااااااايااااااارفض ا وه املرتشم
ياساااية وال ميلاااك قواعاااد اللعباااة، إجرائهاااا، لااايس لاااج ال لباااة الس

 وهو تيار فكري أك ر منج تيار عملي.

 ( االنتخابات الرئاسية  اخلروج اآلمن من األزمة 3

لااااات االنتخاباااااات الرئاساااااية ملااااارتني    61بعاااااد أن أتجم
طة السياساااااية يف لسااااال ، عاجلااااات ا0264يولياااااو  6أبريااااال و

اجلزائاااار أسااااباب ومعومقااااات التأجياااال واسااااتجابة النشاااا االت 
 (6)لطبقااااااة السياسااااااية الساااااايما تعااااااديل قااااااانون االنتخاباااااااتا

، وأعلااان (0)وتأسااايس السااالطة الوطنياااة املساااتقلَّة لالنتخاباااات

                                                           

الرمسية للجمهورية ( اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة 6)
-64، قانون عضوي رقم 0264سبتمرب  65، 55اجلزائرية/ العدد 

ويتمم القانون العضوي رقم ، يعدل 0264سبتمرب  66مؤرخ يف  21
واملتعل  بنظام  0261سنة أغسطس  05املؤرخ يف  62 -61

 .60ص ، االنتخابات
ية للجمهورية ( اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمس0)

-64، قانون عضوي رقم 0264سبتمرب  65، 55اجلزائرية/ العدد 
لطة املستقلة تعل  بالس، ي0264سبتمرب  66مؤرخ يف  27

 .5ص ،لالنتخابات
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سابتمرب  65بان صااحل ياوم  ررئيس الدولاة املؤقَّات عباد القااد
نتخابات الرئاسية اليت لال عن استدعاء اهلي ة الناخبة 0264

 .0264 ديسمرب 60وم ي -اجلديد-حتدمدا موعدتها ال الث 

ما يالية وعشرون ملفًّ للراغبني يف الرتشأح لرئاساة  قتدم
اجلمهورية، للسلطة املستقلة لالنتخابات من أصل أك ر من 

شخص اااااا ساااااحبوا اساااااتمارات الرتشأاااااح، وبعاااااد دراساااااة  612
سلطة املستقلة لالنتخابات متَّ ال ملفات املرتشمحني من طرف

شأح املنصوص قبول تسة ملفات كاملة احرتمت شرو  الرت 
، وبعااااد تقاااادمي الطعااااون ماااان (6)عليهااااا يف قااااانون االنتخابااااات

طرف بعض املرتشحني متَّ رفض تسعة ملفات لعدم اساتيفاء 
الشاارو  القانونيااة، يباات اجمللااس الدسااتوري قائمااة املرتشمااحني 

نااااااوفمرب  4ت تسااااااة مرتشاااااحني يااااااوم: ضااااامَّ  النهائياااااة والاااااايت
 ااق أخالقياات ، كما وضعت السلطة املساتقلة مي(0)0264

 66املمارساااااات للحملاااااة االنتخابياااااة ومتَّ التوقياااااع علياااااج ياااااوم 
 05، وانطلقاااات احلملااااة االنتخابيااااة ملاااادة (3)0264نااااوفمرب 

يوم ا واختتتمت مبناظرة بني املرتشمحني اخلمسة قبل يالية أيام 
ات الرئاسية، أعقبها صمت انتخا  ملدَّة يالث خابمن االنت

                                                           

 60( امللفات اخلمس املقبولة للتنافس حول االنتخابات الرئاسية 6)
 و مرشح حزب البناء الوطع ذ : عبد القادر بن قرينة0264 يسمربد

 مرشح حر  عضو باللجنة  توجج إسالمي إخواين ، عبد اجمليد تبون
 مرشح حزب  ليسعلي بن ف توجج وطع، واملركزية جلبهة التحرير، ذ

 حزب املستقبل،  توجج وطع ، عبد العزيز بلعيد وطالئع احلريات، ذ
 مرشح حزب التجمع الوطع  ز الدين ميهو توجج وطع ، ع وذ

 علماين .الدميقراطي است صايل 
( اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجمللس الدستوري، بيان 0)

حني افقة على القائمة النهائية للمرتشم عل  باملو اجمللس الدستوري املت
، 0264 ربديسم 60 املقبولني النتخابات رئيس اجلمهورية املقررة يوم

 :الرابط التايل ربمتاح ع 0264 ديسمرب60تاريخ االطالع 
https://cutt.us/gdetp 

مارسات االنتخابية: القيات املالتوقيع على مي اق أخ ( شاهدوا...3)
نوفمرب  61تصرىات املرتشحني اخلمس، وكالة األنباء اجلزائرية، 

الرابط  ربمتاح ع ،0264 ديسمرب 61االطالع  ، تاريخ0264
  https://cutt.us/sUSFcالتايل: 

ديساااامرب يف  4النتخابااااات يااااوم ، هااااذا وقااااد باااادأت ا(6)أيااااام
املكاتاااااب -اخلاااااارج واملنااااااط  النائياااااة والبعيااااادة داخااااال الاااااوطن

متَّ االقارتاع العاام يف  0264ديسامرب  60، ويف ياوم -املتنقلة
 والية. 61الداخل اجلزائري عرب 

 60فيااااج انتخابااااات  ظمااااتفمااااا هااااو املسااااار الااااذي نت 
 ل وهل   مل هذه االنتخابات فرصة للخروج0264ديسمرب 

من حالة األزماة السياساية وبنااء شارعية جديادة أم هاي جمارد 
التفاااف علااى احلااراك واسااتمرار حالااة امل البااة والصااراع ألجاال 

 السلطةل

 مسار ا عتخابات:

ماااااان اجلزائااااااريني  -تيااااااار األغلبيااااااة-يااااااري تيااااااار كبااااااري 
لاااااة القائماااااة يف اجلزائااااار  مؤسساااااة الرئاساااااة، لدو ومؤسساااااات ا

ياسااااية وجاااال مؤسسااااات األحاااازاب الساملؤسسااااة العسااااكرية، 
اجملتماااااااع املااااااادين والقاااااااوى اجملتمعياااااااة ، وهااااااام أنصاااااااار اخلياااااااار 
الدساااااتوري  الشااااارعية  أن االنتخاباااااات هاااااي احلااااال العملاااااي 
والاااواقعي لألزماااة السياساااية الااايت تعرفهاااا اجلزائااار، وهاااي أقصااار 

ماااان حالااااة االنسااااداد السياسااااي إىل وج وأضاااامن طرياااا  للخاااار 
ئمااة علااى الشاارعية احلالااة الطبيعيااة للمؤسسااات السياسااية القا

 الشعبية.

أن يف مقاباااااااال هااااااااذا ياااااااارى الرافضااااااااون لالنتخابااااااااات 
ديسمرب هي حمطة من احملطاات  60االنتخابات الرئاسية يف 

الااايت ااااب علاااى احلاااراك أن اتازهاااا شاااأدا شاااأن التحاااديات 
تخابااااات فقااااد رأى ز الساااالطة لالنجناااااوحااااآل بعااااد ا السااااابقة،

هلااااااااذه  أدااااااااا حماولااااااااة إلعطاااااااااء مظهاااااااار تنافساااااااايمعارضااااااااوها 
 االنتخابات والتقارب مع أرقام يف بعض دميقراطيات اجلوار،
ويف اخللاااااف عااااادم رغباااااة خماااااابر السااااالطة يف حصاااااول خليفاااااة 

                                                           

( اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية للجمهورية 6)
، 0264سبتمرب  65املواف   ،6666حمرم  65، 55د اجلزائرية/ العد

، يعدل 0264سبتمرب  66مؤرخ يف  21-64قانون عضوي رقم 
سنة أغسطس  05املؤرخ يف  62 -61ويتمم القانون العضوي رقم 

 .02ص  ،637ظام االنتخابات، املادة ملتعل  بنوا 0261

https://cutt.us/gdetp
https://cutt.us/sUSFc
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بوتفليقااة علااى أغلبيااة ساااحقة يف عمليااة رساام لقواعااد اللعبااة 
ف الارئيس فقاد وظَّا ،جدياداع واحليلولة دون ظهور رجل إمج

د حلفائااااج نحااات لاااج لتحيياااالسااااب  بوتفليقاااة األغلبياااة الاااايت مت 
 .(6)ي عن التزاماتج معهمالسابقني والتخلم 

مع هذه امل الباة الشاديدة، والتادافع السياساي الكباري 
كان لصاحل كفة -الذي كان حضاريًّا، لكنج مل يكن متوازن ا 

لحملااة االنتخابيااة ت لباادأت التحضااريا -الشاارعية الدسااتورية
ديساااامرب  60عقااااب فشاااال تنظيمهااااا ماااارتني، وحاااادد تارأهااااا 

ت عن نفساها يف أك ار مان مظهار ومساار 0264 ، وقد عربَّ
 عرب النقا  التالية:

غياب أي مرشح عساكري  سااب  أو حاايل ، أو  -
جماهااااااد، وبالتااااااايل الاااااارئيس ال ااااااامن للجزائاااااار الااااااذي سااااااتفرزه 

مدين ىكم اجلزائر، يس االنتخابات الرئاسية سيكون أول رئ
 وسيكون رئيس ا خارج الشرعية ال ورية.

تخابااااات ماااان طاااارف الساااالطة املسااااتقلة تنظااايم االن -
لالنتخاباااااات، وعلياااااج ألول مااااارة يف تااااااريخ اجلزائااااار مل تااااانظمم 
-الساالطة السياسااية االنتخابااات الاايت تعااوَّدت أن تترشمااح هلااا 

 وتنظممها يف نفس الوقت. -مرشَّح السلطة

وين لالنتخابااااااااات املعجااااااااز طااااااااار القاااااااااناإل تعاااااااديل -
شأاااح، بعااادما كاااان للمعارضاااة، خاصاااة ماااا تعلَّااا  بشااارو  الرت 

 أدم مرشح السلطة فحسب.

غياااب مرشَّااح واضااح للساالطة القائمااة وللمؤسسااة  -
العسكرية، وهو ما صاعَّب التكهأناات حاول الارئيس احملتمال، 

ز لفااار ومل يعاارف اجلزائرياااون الاارئيس ال اااامن إال بعااد علمياااات ا
النهاااااااائي وإعاااااااالن النتاااااااائ  مااااااان طااااااارف السااااااالطة املساااااااتقلة 

 لالنتخابات.

                                                           

، جريدة 6445( ج. فنينش، السلطة أعادت إنتاج رئاسيات 6)
ديسمرب  66، تاريخ االطالع 0264ديسمرب  66، بتاريخ اخلرب

  /YBdC0https://cutt.usالرابط التايل:  ربع متاح 0264

الواضااح ماان بقايااا النظااام القاادمي للمرتشمااح  الاادعم -
حاازب التجمااع الااوطع الاادميقراطي أحااد -عااز الاادين ميهااو  

والااذي حظااي باادعم قيااادة  -قطاايب التحااالف الرئاسااي سااابق ا
ال جبهااة التحرياار اجلدياادة، كمااا حظااي باادعم واسااع ماان رجاا

 األعمال، والدولة العميقة.

 الااذين انقسااموا غياااب مرشااح واضااح لاسااالميني -
بني مقااطع ومشاارك رغام أن حازب املرتشاح عباد القاادر بان 
قرينة مرشح حزب البناء الوطع حزب إسالمي، لكناج رفاض 

 أن يكون مرشح ا لاسالميمني.

ترشَّاااااح ايناااااان مااااان رؤسااااااء احلكوماااااات الساااااابقني  -
اجمليد تبون  وكذا وزيران سابقان  عبد  عبد علي بن فليس و 

و   ومرتشمح واحاد مل يساب  لدين ميهالقادر بن قرينة وعز ا
أن كاااان ضاااامن وزراء احلكوماااات السااااابقة للااارئيس بوتفليقااااة 
وهو املرتشمح  عبد العزيز بلعيد  مناضل ساب  جببهة التحرير 

   انش َّ وأسَّس جبهة املستقبل.

للخيااااااااار االنتخااااااااا   ريةدعاااااااام املؤسسااااااااة العسااااااااك -
مرب ديسا 60تحدياد االنتخاباات الرئاساية الايت جارْت يف وبال

، واعتباااار اخلياااار االنتخاااا  باملصاااريي واالسااارتاتيجي 0264
للخااروج ماان حالااة األزمااة، مااع االحتفاااظ باحلياديااة يف دعاام 

 جهة أو حزب أو شخصية معينة.

غيااااااب اجملتماااااع املاااااادين عااااان املشاااااهد االنتخااااااا ،  -
اد العام للعماال اجلزائاريمني ونقاباة أربااب العمال، حتخاصة اال

ة للمجتماااع املااادين؛ وهاااي الصاااورة الساااي ة كادميياااة الوطنياااواأل
 اليت صاحبت االنتخابات السابقة.

غيااااااااااب مرشاااااااااح جلبهاااااااااة التحريااااااااار ألول مااااااااارة يف  -
رغاااااام أن القيااااااادة -االنتخابااااااات الرئاسااااااية منااااااذ االسااااااتقالل 

نظر ا لألزمة الايت  -اطيدعمت مرشح التجمع الوطع الدميقر 
لسااب  يعرفها احلزب وذلك لنضالج الطويل يف دعام الارئيس ا

عبد العزيز بوتفليقاة، وهاو ماا يعتاربه الك اري مان اجلزائاريمني أن 
احلااازب سااابب األزماااة السياساااية اجلزائرياااة، وأناااج حاااان الوقااات 

https://cutt.us/2YBdC


 0202( يناير 61العدد )                                                                                                   قضايا ونظرات

 مركز احلضارة للدراسات والبحوث                                                                                                     71

 

لريجااع احلاازب إىل املتحااف كرمااز ماان رمااوز النضااال الااوطع، 
نظمة الوطنية للمجاهادين خاصاة، وأن امل وهو ما دعْت إليج

 سياسية.التكلم بامسج احلزب متاجرة وخطي ة 

تنظااااااايم االنتخابااااااااات يف ظاااااااالم انقسااااااااام سياسااااااااي  -
وجمتمعي واضاح باني  أنصاار الشارعية ، و احلال الدساتوري  
)األغلبيااة(، واحلاال السياسااي  املرحلااة التأسيسااية  )األقليااة(؛ 

تعادَّ الواحاد يف املائاة يف  تانعكس على نسبة املشاركة الايت مل
 منطقة القبائل  جباية وتيزي وزو .

حبملاااة انتخابياااة نظيفاااة  مي ااااق أخالقياااات  القياااام -
ا عااااااان التخاااااااوين واإلسااااااااءة (1)املمارساااااااة االنتخابياااااااة  ، بعياااااااد 

لآلخاار، فااألول ماارة  اات مناقشااة باارام  املرتشمااحني يف محلااة 
ااْت مبناااظر  نتخابيااة متَّ ب أهااا ة اانتخابيااة احرتماات املي اااق، وتاتومجا

 على اهلواء مباشرة.

اااارات إىل دعاااام دفعاااات جمموعااااة ماااان العناصاااار واملؤ  شم
خاصااااة -خيااااار االنتخابااااات، ماااان بينهااااا: املوقااااف املعااااادي 

من األزمة اجلزائرية، الدعم الذي حظي  -األورو  والفرنسي
ماان أحاازاب  -عااز الاادين ميهااو -بااج مرشَّااح الدولااة العميقااة 

ت فيما بعد النتخاب واختيار مرتشمح ساوالسلطة القدمية، 
زمة القائماة وعجازه يف حر، عجز احلراك عن تقدمي بديل لأل

ترشاايح حااآل شخصاايات   لااج أدخاال هااذا الشااكَّ لاادى ف ااة 
واسعة من الشعب بطول مدة األزمة القائماة يف ظالم تأجيال 
االنتخاباااات ملاااارتني متتاااااليتني، وعليااااج اختااااار جاااازء كبااااري ماااان 

دم املخاااااااطرة وامل ااااااامرة نظاااااار ا للشااااااكوك حااااااول  عاااااااجلزائاااااريمني
تحااااوَّل إىل حالااااة عاااادم مااااآالت الوضااااع الااااراهن الااااذي قااااد ي

اساااتقرار؛ داخليًّاااا حااادث تصاااويت عقاااا  أينااااء االنتخاباااات 
يف -خاصة مع حاالت العرقلة املتعمَّدة لرافضي االنتخابات 

وهو سلوك غاري دميقراطاي؛ أدَّى  -اخلارج ويف منطقة القبائل

                                                           

ار، مضمون مي اق املمارسات األخالقية، نية لاشه( الوكالة الوط6)
 رب، متاح ع0264ديسمرب  61، تاريخ االطالع 0264نوفمرب  61

  الرابط التايل:
https://cutt.us/OGWO3 

  عكسااااااية علااااااى رافضااااااي االنتخابااااااات، فخارجيًّااااااا تااااااائإىل ن
واألزماااااات املتصااااااعدة يف دول  الوضااااع املتاااااأزمم لااااادول اجلااااوار

السااااحل األفريقاااي؛ أقناااع قطاعاااات واساااعة مااان أن ماااا ميكااان 
حتقيقاج يف ظالم وجاود رئايس حمكاوم مبجموعاة مان التعهأاادات 

قااد تفااوق خماااطر وغمااوض االسااتمرار يف احلااراك  توااللتزامااا
س، كماااا أن اختياااار رئااايس لااايس معنااااه بالضااارورة رئااايبااادون 
ر اجلزائريااااون باالنعكاسااااات عاااان احلااااراك، كمااااا شااااع التوقأااااف

اإلاابيااااة ألداء حكومااااة نااااور الاااادين باااادوي ورئاسااااة الاااارئيس 
املؤقَّت عبد القادر بن صااحل، فقاد أجنازت احلكوماة والارئيس 

 قاة،املؤقَّت ما مل يتحقَّا  يف عتهادتني ساابقتني للارئيس بوتفلي
 خاصَّة يف جمال مكافحة الفساد واجملال االقتصادي.

 :النتائج

 60العملياااة االنتخابياااة الااايت جااارْت يف  إن خمرجاااات
كرَّسااااات احلااااالَّ الدساااااتوري، وأْدااااات خياااااار   0264ديسااااامرب 

املرحلااة االنتقاليااة ووضااعت أصااحابج أمااام األماار الواقااع خليااار 
جل غري  أاألغلبية، فال ميكن االستمرار يف حركة الشارع إىل

مساااامًّى وجمهااااول التبعااااات، وقااااد باااادأت هااااذه األحاااازاب يف 
لالساااتجابة األوليااااة للحاااوار الاااذي وعاااد بااااج إصااادار بياناااات 

الارئيس، مااع حتفأااظ الابعض وطرحااج بعااض الشارو  ماان بينهااا 
إطالق سراح املعتقلني، وقد وعد الرئيس اجلديد باالستجابة 

لفسااد  اهلذه املطالب شر  أال ميس األشخاص املتورطني يف
  ال عفو رئاسي عن الفساد .

ن طااااارف إعاااااالن نتاااااائ  االنتخاباااااات الرئاساااااية مااااا -
السااااااالطة املساااااااتقلَّة لالنتخاباااااااات، حياااااااث غابااااااات السااااااالطة 
ومؤسَّساااما عاان تنظاايم االنتخابااات ألول ماارة يف اجلزائاار  مل 
تعد السلطة طرف ا ، وقاد عرفات بعاض املكاتاب نقاال  مباشار ا 

يب لعمليات الفرز مان طارف لشعللفرز، وفتح باب احلضور ا
عاان النتاااائ   الساالطة املسااتقلَّة، وقاااد أفاارج اجمللااس الدساااتوري

عاارب بيااان رمسااي، وقااد  0264ديساامرب  66النهائيااة يف يااوم 
 جاءت النتائ  كالتايل:
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ااااا  - انتخااااب املرشاااح احلاااار  عباااد اجمليااااد تباااون  رئيس 
للجمهورية حبساب النتاائ  األولياة لالنتخاباات الرئاساية الايت 

 63ناات عنهااا الساالطة املسااتقلَّة لالنتخابااات يااوم اجلمعااة أعل
دها اجمللااس الدسااتوري يف بيااان رمسااي ، وأكَّاا0264ديساامرب 

باملائااة،  51.63، بنساابة تقاادَّر باااا 0264ديساامرب  61يااوم 
، رغاام (6)وعليااج حتساام االنتخابااات لصاااحلج ماان الاادور األول

 للااايتأناااج مل يكااان خياااار الدولاااة العميقاااة، وهاااي نسااابة قريباااة 
تقااااااادممها دول اجلاااااااوار وحاااااااآل الااااااادول الدميقراطياااااااة، ورفاااااااض 

سرون لالنتخابات الطعن على نتائجهاا لادى شمحون اخلااملرت 
اااااار علااااااى نزاهااااااة العمليااااااة  اجمللااااااس الدسااااااتوري، وهااااااو مااااااا يؤشم

 .(0)االنتخابية، واعرتاف من طرف املرتشمحني بقبول النتائ 

تسااااجيل أضااااعف نساااابة مشاااااركة يف االنتخابااااات  -
ب باملائاااااااة باحتساااااااا 34ية الااااااايت عرفتهاااااااا اجلزائااااااار باااااااااا ئاساااااااالر 

مااااج  امل رتبااااني، لكنهااااا نسااااب مشاااااركة مقبولااااة مقارنااااة مبااااا تقدم
دميقراطياااات دول اجلاااوار، وماااع مالحظاااة ارتيااااح كباااري لاااادى 
مااااة ماااان طاااارف  األوسااااا  الشااااعبية يف مصااااداقية األرقااااام املقدَّ
ساالطة االنتخابااات، وخااري دلياال علااى هااذا مااع النسااب الاايت 

تكون منعدمة مل تتجاوز الواحد باملائة يف والييت تيازي  كادت
الااايت تعرَّضااات فيهاااا مكاتاااب  -طقاااة القبائااالمن-وزو وجباياااة 

االقاااارتاع حلااااوادث جساااايمة  التكسااااري وال لاااا   حتاااات طائلااااة 
التهديااد ماان طاارف أشااخاص حمسااوبني علااى تيااارات تاارفض 
االنتخابات وتريد مرحلة تأسيسية، ألن االنتخابات ال  دم 

قهااا، ورغاام ضااعف هااذه النمسااب إال أن الساالطة الوطنيااة منط
 ج وأعلنت النمسب كما هي.لالنتخابات مل تتحرَّ 

انتخاب عبد اجمليد تبون كأول رئيس مادين ىكام  -
حالااة الشاا ور الاايت الزماات  اجلمهوريااة منااذ االسااتقالل، ينهااي

                                                           

( اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجمللس الدستوري، إعالن 6)
ديسمرب  61املواف   ،6666بيع ال اين عام ر  64م د/ / إ. 23رقم 

تاريخ ، يتضمن النتائ  النهائية النتخاب رئيس اجلمهورية، 0264
: التايل الرابط ، متاح عرب0264ديسمرب  61 االطالع

06https://cutt.us/zkZ 
 .رجع الساب ( امل0)

، باإلضافة إىل كونج من 0263 منصب الرئيس ال ائب منذ
ا ، رغاام أن الاارئيس لاايس ال خااارج األساارة  وريااة  لاايس جماهااد 

تمم علاااى الااارئيس اجلدياااد الياااد االساااتقالل، وهاااو ماااا ىااامااان مو 
إااااد بااديل للشاارعية ال وريااة بشاارعية اإلجناااز وحتقياا  اآلمااال 
الكااربى الاايت ماام اجلزائااريمني، وماان جانااب آخاار، هاازام الاارئيس 

 جمااعحركااة البنااء الااوطع، الت-احلاايل أربعااة أحازاب سياسااية 
الااااااااوطع الاااااااادميقراطي، جبهااااااااة املسااااااااتقبل، وحاااااااازب طالئااااااااع 

ااااار ع -احلرياااااات لاااااى ضاااااعف األحااااازاب السياساااااية وهاااااو مؤشم
اجلزائرياااااة املوجاااااودة يف السااااااحة السياساااااية اجلزائرياااااة  ماااااواالة 

 ومعارضة .

لقاااااد حقَّقااااات اجلزائااااار انتقااااااال  آمن اااااا ومااااان داخااااال  -
 -شخص م ضوب عليج من النظاام القادمي-السلطة نفسها 

صاااية سياساااية كاريزمياااة ذات إطاااار مااادين وتعلااايم بشخلكااان 
رة ، حياث تادرَّج تباون يف سالك عال  املدرسة الوطنية لاادا

اإلدارة اجلزائرية  أمين ا عامًّا، والي ا،   وزير ا   وزير ا ،   رئيس 
مجهورياااة ، ينتماااي إىل اجلناااوب ال ااار  للجزائااار، وهاااو عضاااو 

تحرياااار، لكاااان قيااااادة ال ساااااب  باهلي ااااة املركزيااااة الوطنيااااة جلبهااااة
احلازب اجلديادة رفضات ترشاايحج، ودعمات غرميهاا السياسااي 

ب التجمااااااع الااااااوطع الاااااادميقراطي ومرشَّااااااحج عااااااز الاااااادين حااااااز 
اا مان احلازب  ميهو ، كماا أن الارئيس اجلدياد مل يطلاب دعم 
وترشَّح حرًّا وفاز يف االنتخابات بنسبة تشااهبت ماع النمساب 

واختفااااااات النتاااااااائ   خة،الااااااايت تقااااااادممها الااااااادميقراطيات الراسااااااا
 ائز.التسعينية اليت تعوَّدت السلطة تقدميها ملرشَّحها الف

االهتمااااام الاااادويل الكبااااري باالنتخابااااات الرئاسااااية،  -
وردَّات الفعل اإلاابية عادا املوقاف الفرنساي املعاادي والاذي 
جاااء يف إطااار عاادم الرضااا عاان أداء املؤسَّسااات السياسااية يف 

االنتخابات الرئاسية، لكنج رضخ  ائ اجلزائر، املتوجمس من نت
جلدياااااد علاااااى فاااااوزه للواقاااااع وتااااادارك املوقاااااف بتهن اااااة الااااارئيس ا

 بالرئاسة.
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 :الم  ت

بعد يوم من انتخاب الرئيس اجلدياد وبالضابط يف  -
خاارج بعااض اجلماااهري الرافضااة  0264ديساامرب  63اجلمعااة 

لنتاااااائ  االنتخاباااااات الرئاساااااية ليعاااااربوا عااااان رفضاااااهم للااااارئيس 
الشهرية مع  يرتج بابنج املتَّهم يف قضية الكوكاينيمعااجلديد، و 

شاااي ومااادير األمااان الاااوطع السااااب   عباااد املااادعو كماااال البو 
ال ع اهلامل ، لكن الرئيس اجلديد سب  وأن أكَّد أن العدالة 
هي اليت تعاجل مجيع القضايا دون است ناء حآل لو كاان ابناج. 

ظاار ا للرسااائل ا نومااع ماارور األيااام تتظهاار حركااة الشااارع تراجع اا
، وأن اإلاابياااة الااايت تلقَّاهاااا مااان الوافاااد اجلدياااد علاااى الرئاساااة

الرئيس أصبح أمر ا واقع ا وشرعيًّا، وعليج هنالك دعوات لعدم 
تفويااات الفرصاااة مااان طااارف ا ملاااي احلاااراك لتحقيااا  مكاساااب 
يطالب هبا احلراك، وحآل احلراك شاعر أناج فاوَّت فرصاة تقادمي 

مااا فشاال يف تقاادمي ا لااني عنااج ، كالبااديل طيلااة عشاارة أشااهر
ج متفرمقاة، ومل تكان للحوار مع السلطة القائمة، فظلَّت مطالب

لديج قناة واحدة للحوار، بل هي شعارات رتفعت هنا وهناك 
وعرب وسائل اإلعاالم والتواصال االجتمااعي وصالت إىل حادم 
التضاارب، وعليااج فااإن احلااراك ماادعو أالَّ يفااومت الفرصااة علااى 

ما يف تقدمي مرشَّح لج أو حآل دعم مرشَّاح ياراه فوَّ  نفسج كما
ن بعااااض ماااان كااااانوا يظنااااون أداااام لسااااان مناسااااب ا، فلاااام يااااتمكَّ 

احلااراك ماان مجااع تسااني ألااف اسااتمارة كشاار  للرتشأااح، إن 
احلاااراك وبعاااد أك ااار مااان أربعاااة وأربعاااني أسااابوع ا مااان انطالقاااج 
يشاااعر أنااااج ذاهااااب إىل صاااادام الشااااعب مااااع الشااااعب  تسااااعة 

وا يف االنتخابااااات األخاااارية ماااان أربااااع وعشاااارين تمالياااان صااااوَّ 
سااتهان هبااا إلعطاااء الشااارعية مليااون ناخااب ، وهااي قااوة ال ي

للاارئيس احلااايل، ذلااك مااع احتساااب الكتلااة الصااامتة الاايت ال 
  رج لالنتخابات حآل يف أكرب الدول دميقراطية.

سوف تفارز االنتخاباات اجلزائرياة خارطاة سياساية  -
الاااااوه  السياساااااي ألحااااازاب قااااال جديااااادة، فقاااااد  تفاااااي أو ي

الادميقراطي، السلطة القدمية  جبهة التحرير والتجمع الاوطع 
وحااااااازب جتماااااااع أمااااااال اجلزائااااااار، واحلركاااااااة الشاااااااعبية اجلزائرياااااااة، 

والتحااالف الااوطع اجلمهااوري  ماان الساااحة السياسااية، كماااا 
جبهاااة -أن موقااف أحاازاب قااوى حتاااالف البااديل الاادميقراطي 

زب التجمااع ماان أجاال ، حااالقااوى االشاارتاكية، حاازب العمااال
رقاي، احلركااة ال قافاة والدميقراطياة، االحتااد مان أجال الت ياري وال

الدميقراطياااااااة واالجتماعياااااااة، واحلااااااازب مااااااان أجااااااال الالئكياااااااة 
مااااان األزماااااة اجلزائرياااااة ورؤياااااتهم لالنتخاباااااات  -والدميقراطياااااة

سوف يفقدهم الوعاء الشعيب إال فيما يتعل  بابعض املنااط  
ألحااازاب السياساااية يف اجلزائااار ض ااجل رافياااة، حياااث تباااع بعااا

قطاااعي أو  شاارعية وجودهااا علااى أسااا  مناااطقي ج اارايف أو
أيااااااااديولوجي مرفااااااااوض شااااااااعبيًّا، كمااااااااا أن بعااااااااض األحاااااااازاب 
السياساااااية الكاااااربى قاااااد تااااادفع مثااااان موقفهاااااا الااااارافض للحااااال 
السياسي املتم مل يف االنتخاباات خاصاة حركاة جمتماع السالم 

حل حااااازب البنااااااء لصااااااوحااااازب العدالاااااة والتنمياااااة اإلساااااالميني 
الااوطع الااذي حقَّاا  مكاسااب هامااة بدخولااج للرئاساايات عاان 

بن قرينة واحتاللج املرتبة ال انية قاد  ري  مرشَّحج عبد القادطر 
يسااات لها يف احملطاااات االنتخابياااة القادماااة، وساااتفرز السااااحة 
السياسية اجلزائرية أحزاب ا سياسية جديدة ساواء يف املاواالة أو 

ااااااد باااااادأاملعارضااااااة وهااااااو مااااااا  ت مالحمااااااج تظهاااااار، وسااااااوف تؤكم
بعااد أن ىاالَّ رئاايس -االنتخابااات التشااريعية واحملليااة القادمااة 
حقيقاااة هااااذا الطاااارح  -اجلمهورياااة اجلدياااادة اجملاااالس املوجااااودة

 استجابة للوضع اجلديد.

تواجااااج الاااارئيس املقباااال حتااااديات اقتصااااادية وسياسااااية 
 واجتماعيااة كباارية، اااب عليااج تفكيكهااا والتعاماال معهااا وقااد

د هباذا، منهاا: إاااد بادائل اقتصاادية ألزماة هباو  أساعار وع
امااا علااى االقتصااادي الريعااي للجزائاار، وتراجااع الباارتول وتأيري 

شهر ا  60مليار دوالر يف  56احتياطي الصرف إىل أقل من 
مااان االساااترياد، ماااع عجاااز سااانوي للموازناااة العاماااة يقااادر ب 

ا  وقر ، وحتاادمي تشااكيل حكومااة تكناا(1)مليااار دينااار 0632

                                                           

 66لتفكيك القنابل االقتصادية، خطة تبون ( مسرية بلعمري، هذه 6)
 متاح عرب، 0264ديسمرب  61، تاريخ االطالع 0264ديسمرب 
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حلاااااراك علاااااى ساااااواء ملعاجلاااااة يرضاااااى عنهاااااا أنصاااااار الااااارئيس وا
الاايت ماام اجلزائااريني، وحاال اجملااالس املنتخبااة  امللفااات الكااربى

 التشاااريعية واحمللياااة ، إلحاااداث القطيعاااة ماااع النظاااام القااادمي، 
وتعااديل الدسااتور ليساااتجيب للجمهوريااة اجلديااادة الاايت وعاااد 

سياسااي وماان ال هبااا يف برناجمااج االنتخااا ، ومكافحااة الفساااد
ذلااك فصاال املااال عاان السياسااة خللاا  بي ااة اقتصااادية نظيفااة، 

قنوات للحوار مع ا ملي احلراك لالستجابة إىل مطالب  وفتح
احلاااااراك وعلاااااى رأسااااااها إطاااااالق ساااااراح معتقلااااااي الااااارأي غااااااري 

 املتورطني يف قضايا فساد.

خلَّااص الاارئيس املنتخااب يف أول مااؤ ر صااحفي لااج  -
: مل ياور التزاماتااااج فيمااااا يلااااحماااا 0264ديساااامرب  63بتاااااريخ 

اضااي وبنااااء الشاامل بااال إقصاااء وال مماايش، طااي صاافحة امل
اجلمهورية اجلديدة مبنهجية وعقلية جدياد، االويااز للشاباب 
وإدمااااجهم سياسااايًّا، فاااتح بااااب احلاااوار ماااع احلاااراك لتحقيااا  
مطالباااج ألن احلاااراك هاااو الاااذي أخااارج اجلزائااار مااان امل اااامرات 

ماان أجاال بناااء دولااة عية الشااعبية، لشاار إىل سااكة ا تواملااؤامرا
اااااارة ماااااان الفساااااااد وا ملفساااااادين وحماربااااااة وطنيااااااة نوفمربيااااااة مطهَّ

العصابة  النظام القدمي ، وفصل املاال عان السياساة تشاجيع 
رجااال األعمااال النزهاااء، االلتاازام حبمايااة املاارأة، إعااادة مكانااة 
اجلامعاااة وجعلهاااا يف خدماااة اجملتماااع، وحتقيااا  العااايش الكااارمي 

الف ااات احملرومااة، العماال علااى اسااتعادة دور صااة للجميااع خا
ج وتشاجيع أفرادهاا علاى املسااوة يف اجلالية اجلزائرية يف اخلاار 

 .(1)خدمة الوطن األم

قاااد يساااتمر احلاااراك ألساااابيع أخااارى ورمباااا ألشاااهر،  -
لكاان قبااول املعارضااة باااحلوار الااذي دعااا إليااج الاارئيس اجلديااد 

وفقاااادان أي بشاااارو  ماااان بينهااااا: إطااااالق سااااراح معتقلااااي الاااار 
مساوغات وجااود احلاراك ماان أساساج يفقااد املتظااهرين شاارعية 

 الشاااااارع، ألن التظااااااهر حركاااااة خاطفاااااة وساااااريعة وجودهاااااا يف

                                                           

 63 ( قناة النهار، ندوة صحفية للرئيس اجلديد عبد اجمليد تبون،6)
 ربعمتاح  ، 0264 ديسمرب 61، تاريخ االطالع 0264 ديسمرب
 https://cutt.us/oqwqy: التايل الرابط

حتمااال مطالاااب حمااادَّدة ومضااابوطة بااازمن حمااادد، وإال تتحاااوَّل 
ال ورة إىل حالة عدم اساتقرار سياساي قاد يادفع مثناج اجلمياع،  

ا بعااااد بوع  كلهااااا أسااااباب تقلماااال الااااداعمني حلركااااة الشااااارع أساااا
أسااااابوع لصااااااحل خياااااار عاااااودة احليااااااة الطبيعياااااة للمؤسساااااات 

ياساااااية واجملتمعياااااة يف اجلزائااااار بعاااااد جنااااااح خياااااار وللحيااااااة الس
 االنتخابات الرئاسية.

 خاتمة:

 احلاااااراك السياساااااي اجلزائاااااري عااااان العبقرياااااة الااااايت عاااااربَّ 
ص ماااااان االسااااااتبداد واألنظمااااااة  تلكهااااااا الشااااااعوب يف الااااااتخلأ 
 ألن لقماااااع لااااان يااااادوم طاااااويال  ت االتسااااالطية، وأن الرضاااااا حتااااا

ل حالاة اجلزائر   م طية حتمل بذور فنائها، كان يبدو أن التسلأ 
ل ماان النظاام األوتااوقراطي إىل النظااام ة يف التحاوأ واعادة وجااادَّ 

الدميقراطي، لكن مرحلة إساقا  النظاام القادمي ليسات كافياة 
أخاااارى تتبااااع  ألجاااال االنتقااااال الاااادميقراطي، فهنالااااك مراحاااال

ساايطرة النظااام اجلديااد،   رسااوخ تلااك  :م وهااينظاااسااقو  ال
   بعد.حقَّ الدميقراطية، وهو ما مل يت

أضاااااعت األطااااراف السياسااااية يف اجلزائاااار حااااآل اآلن 
ل الدميقراطي، وارتكبات أخطااء أساساية فرصة تارأية للتحوأ 

ل مااان نظااام اسااتبدادي إىل نظاااام يف عمليااة االنتقااال والتحااوأ 
اااا اجلوهرياااة هاااو بابأحاااد األساااا دميقراطاااي، ولعااالَّ  ن عااادم  كأ

بااج موضااع احلااراك نفسااج ماان الوصااول إىل احلكاام ووضااع مطال
تطهااااري  ،سااااات االسااااتبدادتفكيااااك مؤسَّ والاااايت هااااي:  التنفيااااذ

العدالة االنتقالية كمنظومة  ،إعادة هيكلة الدولة ،املؤسسات
متكاملااااااااة تباااااااادأ باحلقيقااااااااة واملصااااااااارحة وتنتهااااااااي باالنتقااااااااال 

د ك اجلزائري ملشروع سياسي حمدَّ راالدميقراطي، فقد افتقد احل
ؤسسة العسكرية علاى املعامل، كما حال دون ذلك سيطرة امل

ساااة مااان بعاااض األطااااراف عملياااة االنتقاااال الااادميقراطي املتوجم 
عاااااادم اتفاااااااق لاملشااااابوهة الاااااايت ركبااااات موجااااااة احلااااااراك، وكاااااان 

ني علاااى خارطاااة لألزماااة السياساااية أياااره يف الفااااعلني السياسااايم 
دير اخلالفااات السياسااية بااني القااوى وتصااوقااوع االسااتقطاب 

https://cutt.us/oqwqy
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حيااااء اخلاااالف والصاااراع ا اساااتدعى إاملختلفااة إىل الشاااارع، اااا
 األيديولوجي على حساب االنتقال الدميقراطي.

إال أن املعطيااااااات الراهنااااااة الاااااايت تشااااااهدها اجلزائاااااار ال 
ح احتمااااال تأساااايس نظااااام دميقراطااااي حقيقااااي ومسااااتقر تاااارجم 

قال، وأن أفضال ماا األ خالل األجلني القصري واملتوسط على
  يف هااااااااذا السااااااااياق، بااااااااافرتاض اسااااااااتمرار ميكاااااااان أن يتحقَّاااااااا

ألحاااداث اجلارياااة، هاااو تأسااايس نظاااام سياساااي هجاااني تقاااع ا
ل الاااااادميقراطي باملنطقااااااة ضاااااامن مااااااا تصاااااافج أدبيااااااات التحااااااوأ 

 ال تكون دميقراطية مساتقرة وراساخة، وال  السياسية الرمادية
ا نتيجاة ل ساوء  ألقتسلطية م لقة بالكامل ، ولكنج االنتقال ا

أصااااااحاب خيااااااار املرحلااااااة  للخيااااااار الااااااذي تطرحااااااج املعارضااااااة
 . التأسيسية  قاليةاالنت

إنناااااا ننظااااار إىل عملياااااة التحاااااول الااااادميقراطي كعملياااااة 
مرحلية وكمسار ال ميضي بالضرورة يف خط مساتقيم وباجتااه 

رتيج عدم اليقاني واالنتكاساات، د من البداية، وإ ا قد يعْ حمدَّ 
د علاى أوياة التعامال ماع التحاديات الايت قاد ؤكم األمر الذي ي

ي إىل انتكاسااة تصاايبها قااد تااؤدم  تواجااج عمليااة التحااول والاايت
 بالرتاجع أو االنكسار.

م َّلت االنتخابات الرئاساية يف اجلزائار حادي ا مفصاليًّا 
يف تاااريخ التعدأديااة السياسااية اجلزائاار، لاايس بكودااا دميقراطيااة 

الساالطة القائمااة يف جعلهااا ا ماان عدمااج، باال ألدااا جنحاات هباا
تعرفهااا اجلزائاار،  احلاال العملااي والااواقعي لألزمااة السياسااية الاايت

وعلياااج كانااات حبااا  أقصااار وأضااامن طريااا  للخاااروج مااان حالاااة 
االنسداد السياسي إىل احلالة الطبيعية للمؤسَّسات السياسية 

، كما م َّلت خمرج ا وقطيعاة ماع القائمة على الشرعية الشعبية
اارا لعقاادين ماان الاازمن، مي النظااام القااد يف انتظااار أن الااذي عامَّ

بنااااء أنسااااق النظاااام السياساااي  تنضااا  التجرباااة أك ااار ألجااال
اااس لتجرباااة سياساااية جديااادة، ساااوف  اجلدياااد الاااذي قاااد يؤسم
يضااااع نصااااب عينيااااج جتربااااة العشاااارية السااااوداء وجتربااااة النظااااام 

، وماااان  َّ 0264فرباياااار  00البااااوتفليقي الااااذي أداااااه حااااراك 
اجلديد بصدد تأسيس حلالة جديدة، ومان  اسيفالنظام السي

ااااراما اإلاابيااااة أدااااا ال  شاااارعية يوريااااة وال هااااي عسااااكرية. مؤشم
وسوف تكشاف العهادة األوىل للارئيس عباد اجملياد تباون عان 
النظااااام اجلديااااد ماااان خااااالل الدسااااتور اجلديااااد والتقاليااااد الاااايت 
سياتْرساااايها الاااارئيس اجلديااااد ماااان خااااالل اارسااااة وأداء الاااارئيس 

الدولة، اليت وعد بأداا ساتكون مجهورياة جديادة ات ومؤسَّس
 بعقلية ومبنهجية جديدة.

***** 
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ومستقبل المسار  اعتخابات الرئاسة في توع 

 الديموقراطي: مشاهد ود  ت 
 رجب عز الدين

 مقدمة:
جتاوز التونسيون املخاض ال الث يف مسار االنتقال 

د الذي انطل  منذ اإلطاحة بالرئيس الساب  عقَّ الدميقراطي امل
يف يورة اليامسني )ديسمرب عام  ليعلي زين العابدين بن ع

( وصوال  إىل االنتخابات الرئاسية والربملانية ال ال ة يف 0262
( واليت شهدت مفاجآت غري 0264أكتوبر -)سبتمرب

متوقعة بصعود أستاذ قانون مستقل إىل رأ  السلطة، 
ب حركة النهضة لألغلبية الربملانية اليت فقدما حز  واستعادة

خسارتج يف االنتخابات الرئاسية  خالل سنوات مضْت رغم
اليت شهدت منافسة شرسة مع رموز املنظومة القدمية 
ا( متم ملة يف وزير  بشقَّْيها )األمنيي واالقتصاديي حتديد 
الدفاع عبد الكرمي الزبيدي، ورجل األعمال نبيل القروي 

امامات الفساد والتهرأب الضرييب وصاحب  احبص
ف صهيونية يف جماالت السياسة العالقات املشبوهة مع أطرا

واألمن واالقتصاد. وقد حظي مرشَّحو املنظومة القدمية 
بدعم أطراف إقليمية ودولية منخرطة يف الشأن التونسي 
منذ اندالع ال ورة )اإلمارات وفرنسا حتديد ا( إضافة إىل 

ن األحزاب واحلركات والرموز السياسية  يف داخل ة مجمموع
يف نفس املعسكر املضادم لل ورة والعدل تونس اَّن يصطفأون 

واحلرية والدميقراطية بشكل عام )بعضهم عن مصلحة 
وقصد، واآلخرين عن مناكفة وك،رب(. ورغم جناح التونسيمني 

ابات نتخيف إفشال خمطَّطات القوى اإلقليمية والدولية يف اال

                                                           

 د باحث يف العلوم السياسية، وطالب دكتوراة يف كلية االقتصا
 القاهرة. ةوالعلوم السياسية جبامع

األخرية )الرئاسية والربملانية( إال أن مثَّة خماوف عديدة ما 
الت مدمد مسار االنتقال الدميقراطي يف تونس خالل الفرتة ز 

املقبلة خاصة على املستوى السياسي واالقتصادي واألمع، 
واول يف هذه الورقة حتليل نتائ  تلك االنتخابات ودالالما 

يات اليت ل ابالنسبة لعملية التحوأ  لدميقراطي املعقَّدة والتحدم
 ملتوقَّعة.حتاصره وخماطرها املستقبلية ا

 مشاهد ا عتخابات الرئاسية التوعسية ومفارقاتها: - و ص  
تعلي  قانون االنتخابات: ال  -املشهد األول ●

 أوقمع وال أعرتض
من  0264مجعت االنتخابات الرئاسية التونسية 

 ل والتعجأب وإيارة التساؤالت!تأمأ املفارقات ما يدعو لل
ئيس اجلمهورية أوىل هذه املفارقات يتعلَّ  برفض ر 

)املتوَّفَّ قبل موعد االنتخابات بشهرين تقريب ا( التصدي  
على تعديالت قانون االنتخابات احملال إليج من الربملان 
وسط تدهور حالتج الصحية وعدم وجود حمكمة دستورية 

تعطيالت قادْما كتل حزبية مناهضة ة يف البالد )بسبب عدَّ 
(. كان (6)ىل مثاين مرَّاتحلركة النهضة يف الربملان وصلْت إ

من الالفت يف هذا الل ز أن أرج الرئيس من املستشفى 
أليام ليوقمعا على خطاب دعوة الناخبني   إرسالج إىل اهلي ة 
املنظممة لالنتخابات   يعود بعدها بأيام إىل املستشفى 

رج مرة أخرى لكن دون تصدي  على تعديالت قانون ليخ
ستمنع بعض األحزاب  االنتخابات واليت كانت

والشخصيات املتورمطة يف أعمال فساد من الرتشأح 
لالنتخابات الرئاسية والربملانية وعلى رأسهم رجل األعمال 
نبيل القروي وبعض الشخصيات يف حزبج اجلديد  قلب 

 تونس .
( دون عشرة أيامحة للرئيس )تاانقضت املدة امل

اتج املتاحة يف التوقيع على القانون ودون استخدام لصالحي
هذا السياق )إعادتج للربملان مع مالحظات أو دعوة 

                                                           

 للمرة ال امنة.. الربملان يعجز عن انتخاب باقي أعضاء احملكمة( 6)
 : الرابط التايل ربعمتاح ، 0264يوليو  61ة، موقع الوطن، الدستوري

https://cutt.us/UGfBZ 

https://cutt.us/UGfBZ
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الناخبني لالستفتاء عليج(، وكذلك دون ظهور صويت 
ملحوظ للرئيس باست ناء صورة لج مع وزير الدفاع أتخذت 

رت يف الصحف صتدعلى عجل وهو جالس على املكتب و 
ج، والتلفزيونات يف حماولة إلظهار أن الرئيس ما زال يف وعي

لتكتمل تلك الصورة بعد ذلك بصوت ابنج حافظ قايد 
السبسي الذي خلفج يف رئاسة حزب  نداء تونس ، حيث 
ا وعي أبيج الرئيس وسيطرتج على  ظهر على الشاشات مؤكمد 

جَّة عدم ن حبنفسج وإصراره على عدم التصدي  على القانو 
اإلقصاء، لتنطل  بعدها محلة إعالمية بقيادة رموز سياسية 

حزبية وأساتذة قانون ترومج ملقولة غريبة مفادها أن خلوَّ و 
القانون من توقيع الرئيس يعرقل نفاذه ب ضم النَّظر عن 
استنفاده ألجل االعرتاض أو إحجامج عن استخدام وسائل 

حبجَّة أن الدستور مل ينصَّ  ا،االعرتاض املخوَّلة لج دستوريًّ 
على الفهم صراحة  على تلك احلالة، وكأدا تستعصي 

)يقصدون احلالة اليت ميتنع فيها الرئيس عن اارسة 
صالحياتج إااب ا أو سلب ا(
. ولعلهم يقصدون أيض ا (6)

اإلشارة إىل أن واضعي الدستور كانوا من ذوي النوايا الطيبة 
تلك احلالة اليت يلجأ فيها الكبار ا للدرجة أدم مل يتحسَّبو 

من النفس أو ال ري. يوم ا إىل أالعيب الص ار دون خجل 
كما جرى التسفيج من األصوات اليت رأْت نفاذ القانون 
بانقضاء آجال االعرتاض وامتناع الرئيس عن اارسة 
صالحياتج باعتبار ذلك أمر ا ضمنيًّا ال ىتاج إىل نص أو 

ل عندما ميتنع وزير أو رئيس هي ة ىصتصريح، بالضبط كما 

                                                           

 دي  على القانون االنتخا راجع يف اجلدل حول أزمة عدم التص( 6)
 ، كل من:ستاذة القانون الدستوري يف تونسآراء خمتلفة أل

االنتخا .. حرية سياسية وجدل  ل القانونبعد تأخر ختم تعدي -
: ، متاح عرب الرابط التايل0264يوليو  64 ،التونسيون ، موقعقانوين
lFc7https://cutt.us/F 
قانون االنتخابات التونسي دون ختم السبسي.. أزمة عارضة أم  -

 ربع ، متاح0264يوليو  02 ،نت.مناورة سياسيةل، موقع اجلزيرة
  AZ3https://cutt.us/zV :الرابط التايل

توقيع قرار حمدَّد حكومية أو حمافظ أو رئيس بلدية عن 
ا على الفور(.  بآجال )يصبح نافذ 

وعلى الرغم من وضوح ذلك املشهد 
جبوانبج املختلفة ابتداء من تدهور صحة  (0) االستحماري 

الرئيس وعجزه عن اارسة شؤون احلكم يف أسابيعج األخرية، 
ا باختطاف امسج وصفتج من قبل آخرين قابعني خلف رور  وم

ر السياسي وصوال  إىل طريقة اإلخراج الستار إلرباك املسا
الساذجة هلذه املسرحية بشكل ال ينطلي على أيم مواطن 
حديث عهد بالسياسة، إال أن ال لبة آلْت يف النهاية 
لألقوى وإن كان ضعيف املكر مفضوح الوجج، فكان هلم 

 .(3)ا، وأتجريت االنتخابات وف  القانون القدميادو ما أر 
وزير الدفاع: أجازة للرتشأح وضع  -املشهد ال ان ●

 وليس استقالة
 0264شهدت االنتخابات الرئاسية التونسية 

ترشأح كم  هائلي من املرشَّحني احلزبيمني واملستقلمني وصل 
هم راق( تقدَّموا بأو 41( مرشَّح ا من أصل )01عددهم إىل )

، وتشري خريطة املرتشمحني (6)إىل اللجنة املنظمة لالنتخابات
عدَّة مالحظات هامَّة، أبرزها وجود رئيس ساب  إىل 

)املنصف املرزوقى( على قائمة املنافسني ضدَّ رئيس حكومة 

                                                           

 ييااراىن الراحاال علااج املفكاار اإلالقابليااة لالسااتحمار مصااطلح صااكَّ ( 0)
  وذلاااااك علاااااى نفاااااس طريقاااااة ريف كتاباااااج  النباهاااااة واالساااااتحما شاااااريعيت

 يف صاكم  ن نايبمالاك با ير نتجها املفكر اجلزائأاليت  يالنحت االشتقاق
مصاااااااطلح  القابلياااااااة لالساااااااتعمار  يف كتاباااااااج شااااااارو  النهضاااااااة، وكاااااااال 

داللااااااة علااااااى غفلااااااة الشااااااعوب اإلسااااااالمية لل ناملصااااااطلحني يسااااااتخدما
 .اخلصوم واألعداء املعاصرة وضعفها إزاء خمططات

راجع قرار جلنة االنتخابات يف تونس باالعتماد على القانون ( 3)
 ، يف:القدمي االنتخا 

ابات التشريعية التونسية: فتح باب الرتشحات رغم عدم االنتخ -
، 0264يوليو  00 ،06موقع فرانس ، توقيع الرئيس على القانون
 Lh1https://cutt.us/vmمتاح عرب الرابط التايل: 

ع موق ،للسباق وو قصر قرطاجل 01تونس: من هم املرشحون الا( 6)
 :الرابط التايل ربعمتاح ، 0264سبتمرب  3، 06فرانس 

 https://cutt.us/aM6nP 

https://cutt.us/F7lFc
https://cutt.us/F7lFc
https://cutt.us/zV3AZ
https://cutt.us/vm6Lh
https://cutt.us/aM1nP
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حايل )يوسف الشاهد(، ورئيس برملان حايل )عبد الفتاح 
ة ما بعد فرت مورو(، إضافة إىل رؤساء حكومات سابقني يف 

 -مهدي مجعة(. املالحظة ال انية –ال ورة )محادي اجلبايل 
دأد املرشحني من التيار الواحد ودخوهلم يف منافسة بينية تع

على نفس الكتلة التصويتية تزامن ا مع ضي  الفرتة الزمنية 
 -سيف الدين خملوف  -املرزوقي  -املتبقية، م ال )مورو 

مهدي  –وسف الشاهد )ي قيس سعيد(، -محادي اجلبايل 
 -الصايف سعيد(، )نبيل القروي  -حمسن مرزوق  -مجعة 

منجي  -محة اهلمامي  -عبري موسى  -عبد الكرمي الزبيدي 
 الرحوي(..

وكانت املفاجأة األكرب يف هذه االنتخابات  دخول 
وزير الدفاع عبد الكرمي الزبيدي على خطم املنافسة بطريقة 

ترتيبات داخلية وإقليمية ود غامضة م رية للشك يف وج
ة للقضاء على للدَّفع بج إىل رأ  السلطة بطريقة دميقراطي

التجربة ونسفها من الداخل بعد أن كاد يطيح هبا بانقالب 
عسكري أفصح عن تفاصيلج متفاخر ا يف لقاء إعالمي بعد 

، حيث صرَّح بأنج خطَّط بالفعل حملاصرة (6)الرتشأح للرئاسة
ات وكاد أن يفعلها خالل األيام اليت راجت ابالربملان بالدبَّ 

يونيو  07وم اخلميس املواف  الرئيس )يفيها شائعات موت 
ا(، وساق يف ذلك تربير ا م ري ا لالنتباه مفاده  0264 حتديد 

أنج أراد منع الربملان من االنقالب على الشرعية الدستورية 
اسى لرئبعد اجتماع أعضائج للتفكري يف طريقة مللء الش ور ا

احملتمل آنذاك، مع أن الربملان هو املختصأ دستوريًّاومنطقيًّا 
هبذه املسألة يف حالة وفاة الرئيس، إذ األصل أن ىلَّ 
املنتخب مكان املنتخب، لكن يبدو أن تلك املسألة ليست 
ذات بال بالنسبة لتلك النوعية من العسكريمني واليت ال 

 العسكرية. باتزالت تفكمر مبنط  القوة واالنقال
وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن يوم اخلميس 

يونيو( الذي أطلقت فيج شائعات موت  07األسود )
                                                           

الربملان يف  تصريح وزير الدفاع حول  طيطج لالنقالب على( 6)
 : الرابط التايل متاح عرب، 0264سبتمرب  3 ،حواره مع قناة حنبعل

https://cutt.us/olaQk 

الرئيس، قد شهد جمموعة من األحداث املتزامنة بشكلي ال 
ألو من الشكم والرميبة، حيث أخذ رئيس الربملان حممد 

 حيةالناصر أجازة مرضية بالتزامن مع تدهور احلالة الص
للرئيس ونقلج إىل مستشفى عسكري شديد احلراسة )للمرة 

املركز اإلعالمي بعد تصريح صادر من  ال انية(، وذلك
حالة تكتأم لرئاسة اجلمهورية بنقلج يف حالة خطرية، أعقبتها 

شديدة عن تطوأرات حالتج الصحية وغياب أي أخبار 
ن ة ممويوقة عنها بالتزامن مع انتشار شائعات وفاتج بك اف

قبل أعضاء يف الربملان وغريهم بالتزامن أيض ا مع عمليَّتني 
. وكأن املراد من (0)تني أحدوا وسط العاصمة تونسإرهابيَّ 

خل  هذه احلالة أن ترتبك األطراف الرئيسية يف املشهد 
ا( وتضطر إىل تصدي  شائعة الوفاة،  )حركة النهضة حتديد 

اء  على ذلك يف بن فتتحرك يف جملس النواب ملناقشة الش ور
و ظلم غياب رئيسج )حممد الناصر( وقيام عبد الفتاح مور 

بأعمالج، فتقع حركة النهضة يف وضع املقبوض عليج يف 
حالة تلبأس، وكأدا تنقلب على رئيس ما زال على قيد 
احلياة، فتكون بذلك قد منحت الذريعة حملاوالت االنقالب 

ن عبد الفتاح مورو و أاليت حتدَّث عنها وزير الدفاع. ويبد
ذا عضو حركة النهضة ونائب رئيس الربملان قد حتسَّس ه

، فاتَّصل برئيس اجمللس يف منزلج أك ر من مرة قبل (3)الفخ
أن يدعو رؤساء الكتل احلزبية يف الربملان لالجتماع ملناقشة 
الوضع وتقييم احلالة، لتفوت بذلك فرصة االنقالب على 

كة النهضة يف تصدي  شائعة  حر  وزير الدفاع بسبب تريأث
ها وتواتترها. كادت تعلو فوق مرتبة احلقائ  من شدَّة حبك

جدير باإلشارة أن رئيس اجمللس حممد الناصر قطع أجازتج 

                                                           

ا تونس: تفجريان انتحاريان يف العاصمة ووفاة رجل أمن متأير  ( 0)
الرابط  متاح عرب ،0264يونيو  07 ،06موقع فرانس  ،روحججب

 z6https://cutt.us/xHX :التايل
مرات  3س ئيس اجمللاتصلت بر : مورو يعرض هاتفج للصحفيني( 3)

عبث هبيبة الدولة،  “نقالبلال”امي بالتخطيط يوم اخلميس وامم 
 :الرابط التايل ربع، متاح  0264يوليو  6 خبارى،موقع تور  اإل

d3https://cutt.us/vrH 

https://cutt.us/olaQk
https://cutt.us/xHX4z
https://cutt.us/vrH3d
https://cutt.us/vrH3d
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املرضية يف مساء نفس اليوم )اخلميس األسود( ليرتأَّ  
اجتماع ا طارئ ا باجمللس، وقد بدا من هي تج أن مرضج مل يكن 

 ى عليج منج!!أشمن النوع الذي 
هذا من ناحية  طيط وزير الدفاع حملاصرة الربملان، 

من ناحية عملية ترشأحج للرئاسة، فقد شهدت غرائب  أما
م رية لالنتباه، أبرزها أنج مل يقدمم استقالتج من وزارة الدفاع 
قبل أو بعد ترشأحج أو حآل بعد خسارتج، بل حصل على 

ا للدفاع بكل سالسة زير  أجازة أسبوعني   عاد ملنصبج و 
مرضية  ، وكأنج كان يف نزهة أو أجازة صيفية أو(6)وهدوء

وليس يف خضمم منافسة سياسية تقتضي استقالتاج على 
الفور، ورمبا اعتزالج للشأن العام، بصفتج رجال عسكريًّا دخل 
إىل عامل حمظور على العسكريمني طرقتج. لك أن تتخيَّل أيض ا 

مسمك ا مبنصبج دون التفكري يف تقدمي مت أن هذا الرجل ظلَّ 
نافسيج يف االنتخابات( حآل استقالتج للرئيس اجلديد )أحد م

اضطرَّ األخري إىل إقالتج وتعيني وزير العدل قائم ا بأعمالج 
وذلك بعد أسبوع تقريب ا من واليتج الرمسية، وكأنج كان يف 

 .(0)عليف انتظار مبادرتج إىل ذلك حفظ ا ملاء الوجج لكنَّج مل
م مور يف وسط مشهورين:   -املشهد ال الث ●

 لكرسي الرئاسةل كيف صعد أستاذ قانون
جاءت نتيجة االنتخابات التونسية مفاجأة للجميع 

، لتتْسف،را عن  يف الداخل واخلارج، خاصَّة  يف مرحلتها األوىل
فوز أستاذ قانون دستوري مستقل  على قدري ضعيفي من 

( مل يكن أطر على بال أحد أن (3)الشأهرة )قيس سعيد
بتصدأره قائمة  يكون من بني العشرة األوائل فما بالنا

                                                           

موقع  ،عبد الكرمي الزبيدي يطلب إجازة من وزارة الدفاع( 6)
 :الرابط التايل متاح عرب ،0264سبتمرب  0، ونسيفزيون التالتل

 https://cutt.us/f3ndm 
موقع ، ن منصبيهماإقالة وزيري الدفاع واخلارجية م -تونس (0)

 :الرابط التايل، متاح عرب 0264كتوبر أ 04 ،دويتشج فيلج
 https://cutt.us/2QcLa  

 ،06موقع فرانس ، د الرئيس التونسي اجلديدلمن هو قيس سعيم ( 3)
 :الرابط التايل متاح عرب ،0264توبر كأ 63

 https://cutt.us/qKHfr 

املرشَّحني يف اجلولة األوىل وبفارق مريحي عن التايل لج. 
نصبَّت األنظار مجيعها إىل عددي حمدودي من املرشَّحني ال ا

يتجاوز عشرة أشخاص ينتمون لف تني رئيستني ذات كتل 
ابية متفاوتة، الف ة األوىل تنتمي للنظام نتخشعبية وحظوظ ا

جلديدة ا َّلة يف وزير الدفاع عبد القدمي بروافده القدمية وا
الكرمي الزبيدي، ورجل األعمال نبيل القروي مرشح حزب 
 قلب تونس ، ورئيس احلكومة يوسف الشاهد مرشَّح 
حزب  حتيا تونس  املنش  عن حزب  نداء تونس ، وتلح  

رى من املرشَّحني األقل حظًّا م ل الصايف أخ هبم جمموعة
وق وعبري موسى ومنجي سعيد ومهدي مجعة وحمسن مرز 

الرحوي ومحة اهلمامي... إخل. بينما تنتمي الف ة ال انية لل ورة 
برافدْيها اإلسالمى واليساري ا َّلة يف عبد الفتاح مورو 
مرشح  حركة النهضة  واملنصف املرزوقى الرئيس الساب  

حزب  اإلرادة  وتلح  هبم جمموعة أخرى من  رشحوم
خملوف مرشح  ائتالف الكرامة  املرشَّحني م ل سيف الدين 

 ومحادي اجلبايل رئيس احلكومة الساب ... وغريهم.
جتاه هؤالء العشرة، وانصبَّت  لتفتت األنظارا

استطالعات الرأي العام، و ركزْت الكامريات ووسائل 
والتحالفات، واشتدَّ اجلدل ما  اقفاإلعالم، وتشكَّلت املو 

ذاك على هذا، لكن بني مؤيمد هلذا على ذاك، ومتحممس ل
ما مل يكن يف احلسبان أن ينفذ من بني هؤالء مجيع ا، مرشَّح 
مستقل  ال حزب لج وال  كتلة وال مال وال شهرة وال حآل  
كاريزما  يمزه عن غري من املتنافسني، مع ذلك  طَّى الرجل 

من األصوات  ٪61.6األوىل وتصدَّر فيها بنسبة  ولةاجل
باملرتبة ال انية )نبيل القروى( والذي بفارق مريح عن الفائز 

٪، بينما حلَّ مرشح حركة النهضة عبد 65.5حصل على 
٪ يليج وزير الدفاع 60.4الفتاح مورو يف املرتبة ال ال ة بنسبة 

يوسف  ومة٪،   رئيس احلك62.7يف املرتبة الرابعة بنسبة 
 ٪.7.3الشاهد يف املرتبة اخلامسة بنسبة 

ز قيس سعيد باالنتخابات بنسبة يف اجلولة ال انية فا 
٪( من إمجاىل 70.7قاربت يالية أرباع املصومتني تقريب ا )

٪ من األصوات حصل 07.3أصوات الناخبني، مقابل 

https://cutt.us/f3ndm
https://cutt.us/0QcLa
https://cutt.us/qKHfr
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عليها املرشح املنافس )نبيل القروي( الذي خاض املرحلة 
اء القضبان بعد احتجازه على خلفية قضايا ور  األوىل من

  خرج قبل انطالق اجلولة مرأبي ضرييب وغسيل أموال 
ال انية بأيام قليلة بعد ض و  شديدة من قبل أطراف دولية 
هدَّدت بالتشكيك يف النتائ  برمَّتها يف حالة إصرار القضاء 
على احتجازه، فكان مشهد خروجج هبذه الطريقة ذا داللة 

ة على حدود تأيري الض و  الدولية على جتارب رىص
ف مقوالت استقالل القضاء اليت التحوأل الدميقراطي وضع

 يشاع ترواها يف األوسا  العربية.
اختلفت التفسريات حول هذا الفوز املفاجىء لقيس 
سعيد، ما بني مرجمح الحتمال فقدان الشعب يقتج يف 

والعلمانية، القدمية  ميةالتكوينات واألحزاب القائمة اإلسال
وجلوئج إىل  واجلديدة، ال ورية واإلصالحية، على حد  سواء،

اختيار وجج جديد مل يعهده من قبل يف حالة أقرب 
، بيد أن (6)للتصويت العقا  باعتباره من خارج املنظومتني

مثة شواهد عديدة تشري إىل احتمال حصولج على دعم 
بشكل أو بآخر  احةبعض التكوينات املوجودة على الس

وباألخص حركة النهضة. أوىل هذه الشواهد أن حركة 
ة ظلَّت تناور قبل االنتخابات بشهور وف  مقولة النهض

اليت أطلقها راشد  (0) البحث عن العصفور النادر 
ال نوشي، يف إشارة إىل أن حركتج لن  وض السباق مبرشَّح 
. من داخلها بل ستبحث عن مرشح توافقي من خارجها

قد ظلَّت احلركة على هذا املوقف لشهور حآل ظنَّ اجلميع و 
، والتفتت األنظار إىل رئيس  أدا لن  وض السباق فعال 

احلكومة يوسف الشاهد لقربج من حركة النهضة ودعمها لج 

                                                           

 مقال خولة بوكرمي، بعنوان  التصويت راجع يف م ل هذا التفسري، (6)
سبتمرب  61 ،وجج مصري تونس وو الشعبويةل، موقع دراجي  لعقا ا

  :الرابط التايل ربع، متاح 0264
 https://cutt.us/G7cgU 

ن العصفور النادر حآل ضة تبحث عراشد ال نوشي: حركة النه( 0)
 تاحم ،0264مايو  02 ،06فرانس  ، موقعتدعمج يف االنتخابات

 EnGIbhttps://cutt.us/ :لتايلالرابط ا ربع

يف أك ر من أزمة ضت ط عليج فيها لتقدمي استقالتج من قبل 
تونس( اء أحزاب خمتلفة على رأسهم حزبج الذي رشَّحج )ند

 يف مفارقة عجيبة من مفارقات املشهد السياسي يف تونس.
الرئيس الباجي قايد السبسي، اجتمع  بعد وفاة

جملس شورى حركة النهضة حلسم مسألة الرئيس التوافقي  
كما يتوقَّع اجلميع، وسط تكهأنات باملفاضلة بني عدَّة 
أشخاص أبرزهم، رئيس احلكومة يوسف الشاهد ورئيس 

أسيسي جلمعية وضع الدستور مصطفى بن التاجمللس 
زبيدي، الذي أشار إىل خضر، ووزير الدفاع عبد الكرمي ال

أنج معع  بالرتشأح، ووصفج ال نوشي بالصدي  املؤهَّل 
، فإذا مبجلس الشورى ينقسم على نفسج إىل (3)للرئاسة

٪(، 66٪ مقابل 65قسمني متساوينْي يف النسب تقريبا )
س احلركة وصهره )رفي  عبد ل إليج رئيمييقسم مييل إىل ما 

مبرشَّح من داخل النهضة،  (، وقسم يصرأ على النزولالسالم
ليتقرَّر تأجيل االجتماع إىل موعدي الح ي على فتح باب 
الرتشأح لالنتخابات بأيام )أعلن خالهلا وزير الدفاع ترشأحج 

تم ملة يف  مرمسيًّا(، ليفاجأ اجلميع مبفاجأتنْي متزامنتنْي، األوىل
٪ لصاحل 41حالة تصويت مجاعية وصلت نسبتها إىل 

ح من داخل النهضة وإغالق ملف الرئيس الدفع مبرش
التوافقي، وال انية أن املرشَّح الذي وقع عليج االختيار ليس 

 .(6)رئيس احلركة راشد ال نوشي، وإ ا نائبج عبد الفتاح مورو
يت دخل مورو السباق بإمجاع أصوات حركتج ال

الكتلة  ٪ من32إىل  05تستحوذ على نسبة ترتاوح بني 
وفق ا لنتائ  االستحقاقات االنتخابية  التصويتية يف تونس

٪ 63السابقة، لكن ما حدث أن مورو مل ىصل إال على 
تقريب ا من إمجايل األصوات. من هنا ت ور التساؤالت، كيف 

                                                           

ذعة إقع مو ، صدي  للنهضة ومرشح للرئاسة ي: الزبيديال نوش( 3)
 :الرابط التايل ربعمتاح ، 0264يوليو  04، موزاييك التونسية

 https://cutt.us/Umf4W 
ا م مرشح  مرة يف تارأها.. حركة النهضة اإلسالمية تقدم ألول ( 6)

غسطس أ 7 ،06موقع فرانس  ،لالنتخابات الرئاسية يف تونس
 https://cutt.us/XgkSQ :الرابط التايل ربع متاح ،0264

https://cutt.us/G7cgU
https://cutt.us/G7cgU
https://cutt.us/EnGIb
https://cutt.us/EnGIb
https://cutt.us/EnGIb
https://cutt.us/Umf9W
https://cutt.us/Umf9W
https://cutt.us/XgkSQ
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صل ن ىملرشَّحي دخل االنتخابات بإمجاع املم ملني حلزبج أ
على تلك النسبة الضعيفة من أصواتجل هل فقدت النهضة 

تها التصويتية بفعل سياسة التواف  والشراكة مع جزء ا من كتل
ا ملي املنظومة القدميةل أم قامت بتوجيج هذا اجلزء من 
الكتلة االنتخابية إىل مساري آخر بطريقة أو بأخرى أم 

ب اآلخر من انحدثا األمرين مع ا بشكلي متزامنل على اجل
املشهد، كيف ملرشَّح مستقل غري مدعوم حبزب وال كتلة 

ت لج حظوظ متوقَّعة، أن يتصدَّر اجلولة األوىل بتلك وليس
عت إىل نسبة مورو لكانت 61.6النسبة ) ٪( اليت لو مجت

نسبة ال لث اليت ترتاوح حوهلا حركة النهضة يف استحقاقات 
أحدوا ظاهر ني ما بعد ال ورة. هل دخلت النهضة مبرشح

جلذب األنظار وإيارة الدخان واستقطاب اخلصوم، واآلخر 
 ظاهر للتسحب من وراء الستارل هل قصدت بذلك غري

حرق أحد مرشحيها لصاحل آخر ىفظ حياد موقع الرئاسة، 
بينما ركَّزت على رئاسة الربملان وأغلبيَّتجل يستتبع ذلك سؤال 

م جمهولة، وهل  ة أآخر حول الكيفية، وما إذا كانت معلوم
 كان قيس سعيد جزء ا من تلك اللعبة أم أحد أدواما دون

كما يستتبع ذلك سؤاال  آخرل هل قامت حركة  أن يدريل
النهضة بلعبة الورقة الدوَّارة بني أنصارها قبيل التصويت 
بساعات أو أيام أم أن مثة شرىة بداخلها كانت تتَّجج إىل 

 سيف الدين خملوف إىل قيس سعيد بالفعل، وشرىة أخرى
٪ 1و ٪ يف الرئاسية،6مرشَّح ائتالف الكرامة )حصل على 

يف الربملانية(ل وإذا كان ذلك صحيح ا، فكيف صوَّت جملس 
الشورى باإلمجاع على مورول أمل يكن ذلك ليظهر يف 
التصويت أم أن نسبة التصويت نفسها أريد هلا أن  رج 

جود مرشح آخرل ل و هبذا الشكل إلبعاد األنظار عن احتما
نية أضْف إىل ذلك تصدأر حركة النهضة لالنتخابات الربملا

اليت  لَّلت مرحليت االنتخابات الرئاسية بنسبة وصلت إىل 
من إمجاىل األصوات، وهو ما يشري صراحة إىل أن  64.5٪

٪ من األصوات على األقل قد ذهبت عن النهضة  1
هل كان ، فورجعت إليها يف غضون عشرة أيام تقريب ا

الذهاب واإلياب تلقائيًّا أم مدار ا عن بتعدل وكيف حدث 

خاصة يف ظلم وجود مرشَّحني آخرين أك ر جاذبية ذلك 
لكتلة حركة النهضة، أم ال سيف الدين خملوف )مرشح 
ائتالف الكرامة احملسوب على ال ورة(، واملنصف املرزوقي 

اإلقصائيمني  )الرئيس الساب  واليساري املدافع عن احلركة ضدَّ 
من اليسار(، فكيف حدث ذلكل ما زال هذا ل ز ا ستحلأج 
األيام، كما يبقى كلأ ما سب  جمرد استنتاجات مبنيَّة على 
مالحظات قد تصيب وقد  طا يف قراءة الواقع التونسي، 
وفيصل ذلك وميزانج يف داية املطاف هو الواقع وما سيطرأ 

 قادمة.ال عليج من مستجدَّات خالل الفرتة
 تحليل عتائج ا عتخابات ود  تها -ناعيصا

نتخابات الرئاسية والربملانية إىل تشري نتائ  اال
مفارقات ذات داللة على أك ر من مستوى، أوىل هذه 
املفارقات فوز مرشَّح مستقل م مور بال ظهري سياسي أو 
شعيب واضح من بني ستة مرشَّحني من ذوي احلظوظ 

ية الداعمة. وال يقتصر وجج هذه زبالواسعة والكتل احل
ره للجولة األوىل بفارق املفارقة على فوزه فقط بل يف تصدأ 

مريح واكتساحج يف اجلولة ال انية بنسبة يالية أرباع تقريب ا، إذ 
املتوقَّع يف م ل حالتج لو صعد للمنافسة أن يكون ال اين يف 

ل انية ة ااجلولة األوىل وبش م األنفتس، وأن يفوز يف املرحل
بفارق نقطة م وية أو نقطتني على األك ر. وال يعع هذا 

وز بتلك الطريقة إال أحد احتمالني ال يالث هلما، الف
أحدوا أن يكون قد حصل على دعم بعض الكتل احلزبية 
من الباطن كما سبقت اإلشارة أو أن الرأي العام يف تونس 

 تياراتج.واخصار من الصعوبة مبكان توقأع اجتاهات تصويتج 
 (6) املفارقة ال انية تتعلَّ  باملنافس ال اين  نبيل القروي

وهو رجل أعمال ميتلك قناة إعالمية مشهورة وصاحب 
أعمال تنموية واسعة يف تونس ومتَّهم يف قضايا مرأب 

                                                           

تونس: من قطاع املال واألعمال إىل السباق وو قصر قرطاج.. ( 6)
متاح ، 0264كتوبر أ 66 ،06موقع فرانس  ،ن هو نبيل القرويلم
 1https://cutt.us/FVlE :الرابط التايل ربع

https://cutt.us/FVlE6
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، وذو عالقات مشبوهة بشخصيات (6)ضريىب وغسيل أموال
من وراء ات . خاض اجلولة األوىل يف االنتخاب(0)صهيونية

االحتياطي(   ض طت  القضبان )حيث كان رهن احلبس
خلية )منها جلنة االنتخابات والرئيس املؤقَّت أطراف دا

واحتاد الشأ ل( ودولية )فرنسا( خلروجج إىل املنافسة قبل 
٪ من 65.5، وقد حصل على (3)إجراء اجلولة ال انية بأيام

يف اجلولة ٪  07األصوات تقريب ا يف اجلولة األوىل ووو 
٪ من األصوات اإلضافية 66ال انية، حيث حصل على 

نسبة اليت حصل عليها وزير الدفاع يف اجلولة األوىل،    ل ال

                                                           

ما الذي نعرفج عن امللف القضائي للمرشح لرئاسة تونس نبيل  (6)
الرابط  ربعمتاح ، 0264كتوبر أ 4 ،06موقع فرانس ، ويلالقر 
 https://cutt.us/yDbXQ  :التايل

 ( راجع اآليت:0)
بط امع ض يري لتعاقد نبيل القرو مريكية تشويائ  وزارة العدل األ -

 متاح، 0264كتوبر أ 6 عربية،ال يس   موقع  ، يسرائيلإموساد 
  ttps://cutt.us/rciSEh:الرابط التايل عرب 
، وييقة على موقع العدل األمريكية ت ري سجاال حول نبيل القروي -

الرابط  ربع، متاح 0264كتوبر أ 3 ،ن الينو أيست إموقع ميدل 
 .q2us/svxhttps://cutt: التايل

 اآليت: راجع( 3)
يل القروي أو الطعن يف نتائ  طالق سراح نبإاحتاد الش ل يهدد:  -

 ربعمتاح ، 0264سبتمرب  01 ،موقع رصد التونسية، االنتخابات
 6r6https://cutt.us/FW :الرابط التايل

ن يف العاملية االنتخابية مديدات احتاد الش ل بالطع ،نبيل بفون -
سبتمرب  01، س اآلنشبكة تون موقع، بسبب القروي قانونية

 Li1/RNhttps://cutt.us :الرابط التايل ربع، متاح 0264
طالق سراح نبيل إاهلي ة العليا املستقلة لالنتخابات تطالب القضاء ب -

 ، متاح عرب0264نوفمرب  01 ، اآلنشبكة تونس وقع م ،القروي
 https://cutt.us/eEYHm :الرابط التايل

الرئيس التونسي: وجود القروي بالسجن يؤير مبصداقية  -
الرابط  ربعمتاح ، 0264كتوبر أ 6 نيوز، يموقع سكا ،النتخاباتا

 X6https://cutt.us/onr :التايل
، التونسية بإطالق سراح القروى نواب فرنسيون يطالبون السلطات -

الرابط  ربع، متاح 0264سبتمرب  06 ،يست أون الينإميدل  موقع 
 /FMRs3https://cutt.us :التايل

كما حصل حزبج  قلب تونس  على املركز ال اين يف 
 االنتخابات الربملانية.

ويعىن هذا أن ربع الكتلة احلركية يف تونس  يل إىل 
أعمال مشتبج يف فساده ووزير جل هذا االجتاه الذي مي لج ر 

أن تلك الكتلة ميكن دفاع حمل استفهامات ك رية، كما يعع 
أن تتحرَّك يف الشارع )بتلقائية أو بتوجيج( لقلب املوازين يف 
أي حلظة كما حدث يف احلالة املصرية مع العلم بأن مسألة 
احلشد يف امليادين صارت لعبة يف مقدور اجلميع اارستها، 

ذا بالفعل بعد اغتيال الناشط اليساري شكري ع هوقد وق
ان من مفارقات ذلك احلدث أن ، وك0266بلعيد يف عام 

خرجت طائرة عسكرية على الطريقة املصرية لتصومر احلشود 
من أعلى دون علم رئيس اجلمهورية آنذاك )د. املنصف 

، وقد نت  عن تلك احلالة من التهيي  حتوأل (6)املرزوقي(
سي برمَّتج باجتاه معاكس اضطرَّ احلزب احلاصل سيااملشهد ال

انية )حركة النهضة( للرتاجع إىل اخللف ية الربملعلى األغلب
عشرات اخلطوات حتت مديد الفوضى أو االنقالب. جدير 
باإلشارة أن تلك األحداث وقعت يف تونس بالتزامن مع 
حتضريات االنقالب العسكري يف مصر )وقع اغتيال شكرى 

، بينما وقع اغتيال حممد الرباوي  0263فرباير يف بلعيد 
س العام(، وال يبدو هذا التزامن بري  ا أو يوليو من نف 05يف 

عفويًّا، إذ يعتقد بعض السياسيمني يف تونس على رأسهم 
الرئيس الساب  املنصف املرزوقي أن مثَّة غرفة عمليات دولية 

دين شه)تضم اإلمارات والسعودية وإسرائيل( تدير امل
املصري والتونسي بنفس الطريقة ، وجتدر اإلشارة أيضا إىل 

                                                           

اصيل هذه احلادية  تف يحكى الرئيس التونسي املنصف املرزوق (6)
ناة اجلزيرة، منشورة من شهادتج على العصر على ق 64يف احللقة ال 

 : ، متاح عرب الرابط التايل0267أغسطس  1بتاريخ 
https://cutt.us/Qm2ko  

https://cutt.us/yDbXQ
https://cutt.us/rciSE
https://cutt.us/svx0q
https://cutt.us/FW4r1
https://cutt.us/RN6Li
https://cutt.us/eEYHm
https://cutt.us/onr4X
https://cutt.us/3FMRs
https://cutt.us/Qm0ko
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ملتهم يف كلتا احلاديتني شخص مالحا  من قبل أن ا
 .(6)السلطات التونسية لتهريب السالح من ليبيا

املفارقة ال ال ة، تتعلَّ  بالض و  اليت متورست على  
القضاء يف تونس إلخراج املرشَّح نبيل القروي من احلبس 

ياطي املقرَّر قبل إجراء االنتخابات على خلفية مم حتاال
والتهرأب الضرييب وغسيل األموال، فقد بدا  الفساد املايل

للمتابع أن قضاة التحقي  متصرين على استمرار حبسج عرب 
رفضهم أك ر من طلب تقدَّم بج للخروج بكفالة كما هو 

م كهمعروف يف التقاليد القضائية، إال أدم أظهروا  سأ 
مبسار القضية وضرورة استمرار حبسج إىل أن تزايدت 

لية واخلارجية( لتصل إىل التهديد بعدم الض و  )الداخ
االعرتاف بنتائ  االنتخابات ما مل يتسمح لج باخلروج 
للمنافسة، ليتحوَّل املشهد القضائي بشكلي دراماتيكي 
ويتسمح لج باخلروج بشكلي حمرج لل اية، ويبدو هذا املشهد 

ب ا اَّا حدث للمتَّهمني األجانب يف قضية التمويل قري
إذ جرى ترحيلهم لبالدهم  0260ر عام األجنيب يف مص

بشكلي مشابج. وتتشري هذه احلالة إىل أن مرف  القضاء يف 
تونس ليس مبعزلي عن عمليات التسييس بأشكاهلا الناعمة 
واخلشنة، مبا يعع إمكانية الض ط عليج لتصفية حسابات 

ة أخرى عجز السياسيون عن تسويتها وفق ا لوسائل اسيسي
يف العامل )االنتخابات(، ويظهر هذا  املنافسة املعروفة

بوضوح يف الض و  املتزايدة اليت  ارسها بعض القوى 
العلمانية املناهضة لل ورة والدميوقراطية )اجلبهة الشعبية 
ا( منذ سنوات على قضاة التحقي  فيما بات يعرف  حتديد 

ميًّا بقضية  اجلهاز السري حلركة النهضة ، هبدف عالإ
حركة النهضة وامامها يف قضايا  استصدار حكم حبلم 

                                                           

داخلية تونس: الرباوي قتتل بنفس السالح الذي قتتل بج وزير  ( 6)
، متاح عرب الرابط 0263يونيو  01موقع دويتشج فيلج، بتاريخ بلعيد، 
   //:cutt.us/jBAElhttpsالتاىل: 

وراجع أيضا : املنصف املرزوقي:  غرفة العمليات الدوليةل  أجهضت 
 ،0267فرباير  67 ،عربية، موقع جريدة هسرب  امل ربيةال ورات ال
 https://cutt.us/nkBnO: الرابط التايل ربمتاح ع

االغتياالت اليت وقعت يف عهد حكومة كانت ترتأسها 
للمفارقة )حكومة محادي اجلبايل(، كما يعع هذا إمكانية 
استخدام بعض القضاة لتعطيل املسار الدميقراطي بشكل أو 

عاوى كيدية مدف إىل تعطيل الرئيس والربملان،  دبآخر عرب
-0266ر خالل الفرتة )كما حدث يف حالة مص

(، وإن كان وجود أستاذ قانون على رأ  السلطة يف 0263
 تونس ميكن أن يقلملا من هذا االحتمال.

 التعريف بالرئي  ال ديد: مالم  البرعامج -نال ا
 الرئاسي

 قيس اجلديد يسرئلل الذاتية السرية مراجعة تتشري
 إىل أقرب تبدواليت  شخصيَّتج مالمح بعض إىل سعيد،

 الصلة للعلوم القانونية وطالهبا، منقطع متفرمغ أستاذ جامعي
 ولد. ال ورة قبل ما فرتة خالل وأحدايها السياسة بعامل
 موظف أب) احلال متوسطة ألسرة ،6451 فربايريف  الرجل
 احلقوق كلية يف الدويل نانو للق دراستج أْدى (.منزل ربة وأم

 بعام بعدها حصل   ،6415 عام بتونس السياسية والعلوم
   الدستوري، للقانون الدولية األكادميية دبلوم على واحد
ا   االقتصادية والعلوم احلقوق بكلية للقانون مدرمس ا عتنيم

 عام حآل القسم رئاسة توىلَّ    سوسة، جبامعة والسياسية
يف  قانوين اختصاص ذات مناصب ةعدَّ  ، وش ل6444
 العربية، الدول جامعة ارأسه على العربية املنظمات من عدد
 العر  واملعهد العربية الدول جامعة يف قانونيًّا خبري ا فكان
 كتابة بإعادة املكلَّف الفري  يف اشت ل. اإلنسان حلقوق
يا    ،6442 عام العربية الدول جامعة مي اق

 عام دتع،
 مشروع على تعليقامم إلبداء اخلرباء نةجل نضم 0266
ويبدو من تلك  .0266 عام داجلدي التونسي الدستور

السرية أن هذا الرجل ال يتمتَّع بأيم خربة سياسية سابقة 
سواء يف العمل الربملاين أو احلكومي باست ناء بعض املهام 

عن عامل  -بطبيعة احلال-القانونية اإلقليمية البعيدة 
لي وأحدايج املتعاقبة يف تونس طوال فرتة بن احمل السياسة

و أن الرجل مار ا العمل السياسي علي، كذلك ال يبد
خالل فرتة ما بعد ال ورة، كما يبدو من خالل محلتج 

https://cutt.us/jBAEl
https://cutt.us/nkBnO


 0202( يناير 61العدد )                                                                                                   قضايا ونظرات

 ركز احلضارة للدراسات والبحوثم                                                                                                     14 

 

االنتخابية أنج مستقل  بال ظهري حز  أو شعيب منظَّم، األمر 
الذي يتوقَّع معج مواجهتج لصعوبات مجَّة خالل فرتتج 

 ية املمتدَّة خلمس سنوات.خاباالنت
 عن  ري اك الرئاسي سعيد قيس برنام  أتلف وال

 والسياسة االقتصاد جماالتيف  اآلخرين املرشحني برام 
قمج، يف  الربنام  ركَّز فقد. والدفاع واألمن واالجتماع  ش،
 دعميف  للدولة االجتماعي الدور زيادة على االقتصادي
 تضمَّن واملرأة، كما واملهمَّشني اءحظًّا، كالفقر  األقل الشرائح
 واألجنيب، احمللمي ست مارواال اخلاص القطاع دعم برناجمج
 متهمني أعمال رجل 612 مع التصاحل طرح إنج حآل

 األشد املناط  تطويريف  ذلك حصيلة واست الل بالفساد
 أغلب عن التصاحل د يف  أتلف تونس، ومليف  فقر ا

 على الرجل أكَّد فقد األمع توىاملس على أما. املرشَّحني
 أليم  التطرأق دون هاباإلر  مقاومةيف  والشرطة اجليش دعم

 أيم  طرح السابقة، ودون األمنية للسياسات مراجعة
 املشبوهة والتفجريات االغتياالت عمليات حول تساؤالت

 تورأ  من تونسيف  السياسية النخب من ك ري يتشكَّكاليت 
 .فيها دوليةي  أطرافي 

 أعلن اخلارجية، فقد السياسة مستوى على اأمَّ 
 أوية على وشدَّدا  العر ، الربيع ل ورات حالصري اويازه الرجل
 خارجية زيارة أول أن إىل العرب، مشري ا امل رب دول وحدة

 األورو ، فقد باالحتاد يتعل  فيما أما. للجزائر ستكون لج
 االتفاقيات عةملراج املتصاعدة الدعوات تبعم  الرجل رفض
 توالفوسفا كامللح) الطبيعية بال روات اخلاصة الدولية
 على وأكَّدا  املاضية، العقود خالل توقيعها واليت متَّ ( والنفط
 واالحتاد فرنسا مع االسرتاتيجية العالقات استمرار ضرورة
 ظاهرة ومواجهة االقتصاد دعم جماالتيف  سيما ال األورو 
 وجج على األوروبية الدول قرم تؤ  اليت الشرعية غري اهلجرة

 .(6)اخلصوص
                                                           

قتنا االسرتاتيجية مع فرنسا راجعة عالقيس سعيد: مل أطالب مب( 6)
سبتمرب  07 وال ميكن إل اء االتفاقيات معها، موقع باب نت،

 n3https://cutt.us/bmD: الرابط التايل متاح عرب، 0264

 يتميَّز سعيد قيس برنام  نالقول، إ ميكن ذلك مع
 املرشَّحني، من غريه برام يف  تظهر مل رئيسية مالمح ب الية
 للقضية الواضح التبعم  حملي، أوهلا والباقي خارجي أحدوا

التونسية،  اخلارجية السياسة أولويات رأ  على الفلسطينية
 النصم  إىل يسعى عظمى خيانة إسرائيل مع التطبيع تبارواع

 على لطرحها يستعدأ  دستورية تعديالت خالل من عليها
 لرتسيخ متكامال   تصوأر ا بطرحج يتعلَّ  ال اين امللمح. الربملان
يف  سنوات منذ انطل الذي  الالمركزية وبرنام  احمللي احلكم

 ذات منتخبة يةحمل جمالس يالية إنشاء اقرتح تونس، حيث
 اختيار من الشعب  كمن وإدارية ومالية تشريعية صالحيات
 البلدية أو اإلقليم أو للجهة الالزمة واملشروعات السياسات

 منتخبني أعضاء رقابة حتت المركزي بشكل بتنفيذها ويقوم
 انتقال مفهوم ىقم الذي  الشباب، األمر من أغلبهم منج

 امليزة. سعيد قيس يتصوَّر امك بالشع إىل احلقيقية السلطة
 املنظممة اإلسالم ألحكام سعيد قيس باحرتام تتعلَّ  ال ال ة
 الصريح رفضجيف  ذلك تونس، وجتلَّىيف  والعائلة لألسرة
 التيارات أيارتج  الذي املرياثيف  املساواة  مشروع تبعم 

 مسألة رفض كما املاضية، السنوات خالل بقوَّة العلمانية
 .(0)نسية اليت طرحتها نفس التياراتجلا ةامل لي
 ر المحيطة وتداعياتهاالتحديات والمخاط -ارابعص 

يبدو مسار التجربة الدميوقراطية يف تونس متع امر ا 
متأرجح ا بني دوض وقيام وسقو ، وتتم َّل أبرز التحديات 
اليت هدَّدت املسار الدميقراطي التونسي وما زالت يف يالث 

دها سياسي واآلخر اقتصادي، وأوها أح حتديات رئيسية،
يت، وال ينحصر مصدر مديد وأخطرها أمع دفاعي استخبارا

هذه التحديات على الداخل فحسب بل يشتبك معها 
 اخلارج ببتعدْيج اإلقليمي والدويل كما سنرى.

أهم هذه التحديات وأخطرها يرتكَّز يف التحدمي 
بية واالغتياالت رهااألمع ا ال  يف عمليات التفجريات اإل

                                                           

قيس سعيد: رئيس فصيح بال برنام  أو خربة، موقع إضاءات،   (0)
 :لرابط التايلا تاح عربم، 0264كتوبر أ 63

 https://cutt.us/TNUQ1 

https://cutt.us/bmD3n
https://cutt.us/TNUQ6


 0202( يناير 61العدد )                                                                                                   قضايا ونظرات

 مركز احلضارة للدراسات والبحوث                                                                                                     42

 

حوهلا السياسية اليت حتدث من حنيي آلخر، وبدأت حتوم 
الشبهات من حيث الزمان واملكان والفاعلني، وما إذا  
كانت تنحصر يف مجاعات التمرأد اإلسالمية املسلَّحة 
)كتنظيم الدولة وغريه( أم  تدأ إىل فاعلني آخرين ميتدأ 

ة لل ورات العربية اديطرفهم إىل أجهزة استخبارات دول مع
اليت حتوم حول )اإلمارات وفرنسا حتديد ا(. وتتزايد الشكوك 

تلك الظواهر اإلجرامية يف تونس يوم ا بعد يوم، حآل 
ارتفعت نربة كبار الشخصيات السياسية يف البالد حتذر من 
اختال  هذه الظاهرة وتشدمد على ضرورة تتبأعها بدقَّة من 

واالستخبارات واملشت لني اع قبل أجهزة األمن والدف
طرف من اخليط  بالصحافة االستقصائية لعلهم يصلون إىل

املوصل إىل الفواعل السياسية )احمللية والدولية( اليت حتركها،  
كما صرَّح بذلك الشيخ راشد ال نوشي رئيس أكرب كتلة 

، حيث عربَّ عن 0264يونيو  32سياسية يف البالد يف 
من  -ت طالب بتتبأعها والتحقأ  منهارااستناد ا ملؤشم -خماوفج 

ليمية ودولية يف صناعة بعض احتمالية تورأ  أطراف إق
العمليات اإلرهابية واالغتياالت السياسية احلاصلة يف 
البالد، كما عربَّ يف نفس الوقت عن ضعف أجهزة األمن 
واالستخبارات داعي ا الصحفيمني املعنيمني مبجال األعمال 

ىل االهتمام هبذه الظاهرة لعلَّهم يساعدون يف ة إاالستقصائي
. يف نفس االجتاه طالب (6)يةكشف خيوطها الدول

سياسيأون آخرون حزبيأون ومستقلأون بنفس التحقي  
والتقصمي لتلك الظاهرة، أم ال سيف الدين خملوف رئيس 

، وجوهر بن مبارك أستاذ القانون (0)حركة ائتالف الكرامة

                                                           

 ،0264يونيو  32مع قناة حنبعل بتاريخ  يال نوش راجع حوار( 6)
ظاهرة التفجريات واالغتياالت وشكج يف وجود وتصرىاتج حول 
  الرابط التاىل: ربع ، متاحهاءأطراف دولية ورا

 https://cutt.us/NXCU1 
وللون مترت ( 0) شحني سيف الدين خملوف: قتلة شكري بلعيد ميت

 ربعمتاح ، 0264سبتمرب  5 موقع الشارع امل ارب، لالنتخابات،
  https://cutt.us/AHPbYالرابط التال:

ب بذلك بعض األمنيمني املتقاعدين يطال اكم،  (3)الدستوري
 .(6)م ل العميد هشام املؤدبمن ذوي اخلربة السابقة 

ويبدو هذا التحدمي األمع خطري ا لل اية، خاصة 
فيما يتعلَّ  بتداعياتج وآياره وتوظيفاتج السياسية اليت تست لها 
قوى حزبية عديدة يف إطار سياسة املكايدة والرتبأص 

املشهد التونسي منذ تسع سنني، وتعدأ  علىاملسيطرة 
السياسياَّنْي اليسارياَّنْي شكري بلعيد  حاديتا اغتيال الناشطنْي 
( والتحوالت السياسية اليت 0263وحممد الرباوي )عام 

ا على خطورة ذلك  جرْت يف املشهد على إيروا م اال  جيد 
الة ح التحدمي واحتمالية جتدأده يف املستقبل القريب يف ظلم 

الضعف والعجز الشديد اليت ما زالت تعاين منها أجهزة 
واالستخبارات يف تونس، إذ تبدو تلك األجهزة بارعة األمن 

يف أي عمليات حملية ضدَّ املعارضني السياسيمني وخالفج، 
بينما تبدو عاجزة عن مواجهة أيم حتد  أو اخرتاق خارجي، 

هداف حملية   أوكأدا صتممماْت باألسا  منذ عقود وف
من حمدودة تدور أغلبها حول أمن النظام احلاكم ومحايتج 

أي معارضة داخلية، وهو دْأب أجهزة األمن واالستخبارات 
 يف كافة الدول العربية.

ويزيد من خطورة هذا التحدمي انضمام وزيري 
داخلية ودفاع سابقني إىل معسكر ال ورة املضادَّة )احمللي 

ل أو بآخر، فقد وقع إقالة وزير بشكواإلقليمي والدويل( 
على خلفية  0261و الداخلية لطفي الرباوي يف يوني

معلومات مسرَّبة حول ترتيبج النقالب بدعم إمارايت ولقائج 

                                                           

ابية رهجوهر بن مبارك يتهم اإلمارات بالوقوف وراء العمليات اإل( 3)
 :ايلالرابط الت ربعمتاح ، 0264يونيو  07بتونس، موقع باب نت، 

YfDw4https://cutt.us/ 
 وراءه بلد أورو تونس يقف رهاب يف العميد هشام املؤدب: اإل (6)

كتوبر أ 67 يصر على حل النهضة، موقع باب نت، يوبلد خليج
  :رابط التايلال ربعمتاح  ،0261

https://cutt.us/J34bd 

https://cutt.us/NXCU6
https://cutt.us/NXCU6
https://cutt.us/AHPbY
https://cutt.us/9YfDw
https://cutt.us/9YfDw
https://cutt.us/J39bd
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،   حلقاج (6)سرًّا ببعض الشخصيات السعودية واإلماراتية
وزير الدفاع عبد الكرمي الزبيدي بسقوطج يف االنتخابات 

( بطريقةي ال تبشمر إالَّ باخلطر، 0264 الرئاسية )سبتمرب
ني يف تونس ما زالوا يفكمرون وتوحي بأن بعض العسكريم 

بنفس الطريقة املصرية اإلماراتية السعودية، وملا ال وقد عربَّ 
الرجل عن حماولتج لفعلها على الطريقة املصرية، وكاد أن 

فاخر ا مت ىاصرا الربملان وي لقج بالدبابات وفق ا ملا صرَّح بج
ا، أيناء ترشأحج لالنتخابات الرئاسية اليت خسر فيها ساخط  

وعاد إىل منصبج مستخفًّا بأساليب العمل السياسي، ليجد 
نفسج أمام قراري بإقالتج متهاان ا وتعيني قائم باألعمال مكانج 
بعد أسبوع من والية الرئيس اجلديد مل يبادر فيها إىل تقدمي 

 اية يوحي بأن خطر هذا الرجل لل استقالتج يف مشهد غريب
ة املقال. لك أن تتخيل مل يتدفع بعد، وكذلك وزير الداخلي

ماذا يعع انضمام م ل هذين الرجلني مبا مي مالنج من يقل 
 أمع واستخبارايت إىل معسكر ال ورة املضادَّةل

أمَّا التحدمي ال اين، فيتم َّل يف تردمي األوضاع 
وازنة ويقل تركة الديون وخدماما امل االقتصادية وتفاقم عجز

اإلضرابات واالحتجاجات وارتفاع نسب البطالة، وك رة 
العمَّالية اليت يقودها االحتاد العام للشأ ل بشكل دوري 
منتظم كلَّ أسبوعي تقريب ا دون مراعاة لظروف البالد 
االقتصادية واملالية بشكلي يوحي بالشكم يف سلوك قيادات 

ا كانت حترمكهم دوافع سياسية كيدية  دم إذ االحتاد، وما
ل ورة املضادَّة إضافة إىل تفسريات بشكلي أو بآخر مسار ا

ندرة نشاطج أخرى تستند إىل تاريخ قيادات هذا االحتاد و 
نضايل واحلقوقي والعمَّايل طيلة فرتة بن علي املمتدَّة عرب ال

. (0)هلاخال يالية عقود تقريب ا رغم تردمي األوضاع االقتصادية

                                                           

موند أفريك: وزير الداخلية التونسي املقال لطفي براهم خطط ( 6)
يونيو  66 ،06انس موقع فر ، لالنقالب على الرئيس السبسي

 :الرابط التايل ربع، متاح 0261
 https://cutt.us/367Wl 

 ( راجع اآليت:0)

ة دعم وقد كان من املفارقات الدالَّة على هذه احلالة املريب
لوزير الدفاع يف االنتخابات الرئاسية  (3) قيادات االحتاد 

رغم وضوح رؤيتج املناهضة ملا يصفج مبظاهر الفوضى 
، كما طالبت قيادات االحتاد (6)املنتشرة يف البالد منذ ال ورة
  من احلبس االحتياطي رويبإخراج املرشَّح  نبيل الق

هديد بعدم  التومارست يف ذلك ض وط ا عدَّة وصلت إىل
االعرتاف بنتائ  االنتخابات رغم أنج متَّهم يف قضايا مرأب 

 ضريىب وغسيل أموال.
وأشى البعض من  انقالب على الطريقة املصرية  
إذا استمرَّ االحتاد يف سياسة اإلضرابات اليومية واألسبوعية 

رت حملَّ استهجاني متصاعدي من األهايل مبا قْد يدفع صا اليت
ت واحتجاجات عكسية تتست ل من قبل أطراف إىل مظاهرا

أمنية مرتبمصة لالنقالب على التجربة الدميقراطية برمَّتها، 
وىذر املفكمر التونسي أبو يعرب املرزوقي من هذا االحتمال 

كرية لعسإىل جانب حتذيره من احتماالت االنقالبات ا
ديد . ويؤيد هذا التخوأف افتقادا الرئيس اجل(5)املباشرة أيض ا

                                                                                    

تونسي للش ل: النقابة املعجونة مباء االحتاد ال كرمي أسعد، -
 :الرابط التايل ربع، متاح 0264يناير  4 ضاءات ،إالسياسة، موقع 

 https://cutt.us/6gzsS 
لسياسي للنقابات أمحد حممد مصطفى،حياة اليعقوب، الدور ا -

جربتان املصرية والتونسية يف الت: العمالية العربية يف ظل ال ورات العربية
صدارات منظمة إمن  قبل وأيناء وبعد ال ورات، العمل النقا 

 .36-01، ص ص 0265فريدريش إيربت، 
صدارات إ، االحتاد العام للش ل حزبا معارضا، من توفي  املديع -

 .0264تونس،  مجعية هوية املقاومة،
عمج لعبد الكرمي لسعد اليعقو : احتاد الش ل أضاع البوصلة بد( 3)

، متاح 0264سبتمرب  61 ،الزبيدي، منشور على موقع ألرتا تونس
 w7https://cutt.us/uFq :الرابط التايل ربع
لية لربنام  ترشحج نقا  أو  5وزير الدفاع التونسي الساب  يقدم ( 6)

الرابط  ربع متاح ،0264أغسطس  65 ،موقع روسيا اليوم، الرئاسي
 V3https://cutt.us/XlD :التايل

النقالب خيانة عظمى سواء كان بقوة ا ،يرزوقأبو يعرب امل (5)
 نوفمرب 03موقع أبو يعرب املرزوقي،  السالح أو بقوة الشارع،

 6P1https://cutt.us/bl: الرابط التايل ربعمتاح  ،0264

https://cutt.us/317Wl
https://cutt.us/317Wl
https://cutt.us/1gzsS
https://cutt.us/uFq7w
https://cutt.us/XlD3V
https://cutt.us/bl8P4
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للكاريزما السياسية وتقليدية أسلوبج ودخولج إىل السلطة 
 طاب ناعم يكاد يستبعد الشدَّة واحلزم الالزمنْي إىل 
جانب اللني والرقة يف عامل السياسة واحلتكم، األمر الذي 

لسياسيمني والنشطاء ن اقد ارمئ عليج دوائر السفلة م
طجة واإلجرام فضال  واإلعالميمني، وىرمك ضدَّه عصابات البل

عن التفجريات واالغتياالت، وصوال  إىل إظهاره يف حالة من 
الضعف وفقدان احليلة تنتهي بج إىل ما انتهى إليج حال 
الرئيس مرسي يف مصر أو تضطره إىل تسليم البالد إليهم 

ى أعينهم بطريقة تتشابج مع ما عل عرب انتخابات جتري
 .0264وليس كما حدث يف  0266حدث يف 

جتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن االحتاد العام 
للش ل منخر  يف العمل السياسي بشكل مباشر منذ ال ورة 
وحآل اآلن، حآل أصبح طرف ا رئيسيًّا من األطراف الفاعلة يف 

ملفاوضات ح اتشكيل احلكومة وإقالتها، بل ويف جنا 
ة السياسية وفشلها بني األحزاب والكتل السياسية الرئيسي

يف البالد. من هذا مشاركتج كطرف أساسي يف رباعية احلوار 
اليت توصَّلت التمفاق بشأن املصادقة  0266الوطع عام 

على الدستور والسماح بإجراء االنتخابات الربملانية 
الحقة وفق ا ملا  نيةوالرئاسية، كذلك مشاركتج يف حوارات وط

مسألة . ويعىن هذا أن 0وقرطاج  6يعرف بوييقة قرطاج 
الفصل أو التمييز بني العمل النقا  والسياسي يف تونس 
صار صعب ا بل مستحيال  يف ظلم هذه الوضعية اليت فرضها 
االحتاد على كافة األطراف السياسية يف البالد، ويبدو أن 

الفرتة املقبلة مبا ينذر  اللهذه الوضعية ستشهد  دأد ا خ
 ألمنية يف أيم وقت.باحتمالية تأزمي األوضاع السياسية وا

أما التحدمي ال الث، فيختصأ حبالة النخب 
السياسية املتصدمرة للشأن العام يف تونس، وما تعانيج من 
أمراض الفرقة والتنازع واملكايدة واملشاكسة والصراع الصفري 

، ووضع اقتصادي متدهور، ش  يف ظلم وضعي سياسي ه
داعيات ذلك ووضع أمع خمرتق من الداخل واخلارج، وت

وآياره على مسار التجربة الدميقراطية على املدى القريب، إذ 
يبدو فريٌ  من النخب السياسية العلمانية )بتكويناما 

اليسارية والليربالية( مستعدًّا للتحالف مع الشيطان لنسف 
ابل تصفية خصمج من الوجود مق التجربة برمَّتها يف

ا(،  السياسي ورمبا البيولوجي أيض ا )حركة النهضة حتديد 
وتبدو مواقف هذا الفري  خالل التسع سنوات املاضية 
مناهضة  ام ا لكلم قضايا الدميقراطية وال ورة واحلرية، حمتقرة 
للشعب واختياراتج، كما يبدو والؤهم أقرب لفرنسا وبعض 

عادية لل ورات صراحة )اإلمارات(، ويعتمد املالدول العربية 
ا مناهضة لاسالم وأحكامج هذا الفري  أجندة قضاي

الواضحة املنظممة لألسرة والعائلة )النواة األساسية ألي 
جمتمع(، وقد ظهر هذا واضح ا يف إيارمم لقضايا املرياث 
واللوا  والزنا واخلتان واإلجهاض وزواج املسلمة من غري 

، وقد (6)ها من القضايا بدعوى التحرأر واملساواةوغري املسلم 
صف املرزوقى )أحد رموز اليسار التونسي الحظ د. املن

ورئيس اجلمهورية الساب ( اوراف قطاع كبري من زمالئج 
اليساريمني وحتوأل بوصلتهم عن القضايا االجتماعية 
واالقتصادية العادلة للشعب التونسي إىل مناهضة اإلسالم 

لمني، حآل وصفهم ذات مرة منفعال  غلبكم حقدكم ملسوا
سلمني حبجة معارضة النهضة، فصرمت على اإلسالم وامل

خدم ا لدى الطبقة املستكرشة الناهبة ل روات البالد 
(0). 

على اجلانب اآلخر، تعاين أغلب النخب احملسوبة 
على ال ورة من الفرقة والتنازع والتشبأث باملواقف املبدئية 

العاطفي املفارق لواقع الدولة املعقَّد والرتكة  كريوالتف
رتاكمة، وموازين القوى املختلَّة، واخلطط االقتصادية امل

اإلقليمية والدولية النَّشطة على قدم وساق لنْسف آخر 
                                                           

للمزيد حول هذه اجلزئية راجع دراسة رجب السيد بعنوان  ال ورة  (6)
، ورقة  ال قاَّف والسياسي، ماذا يراد باجملتمع التونسينسية بني التو 

القاهرة: ) قضايا ونظرات،من فصلية  احلادي عشرمنشورة يف العدد 
(، متاح عرب 0261بر كتو أمركز احلضارة للدراسات والبحوث، 

 الرابط التايل: 
https://cutt.us/FU1Gf 

، اجلزيرة الناقدة لليسار التونسي يات املنصف املرزوقاجع تصرىر ( 0)
  :التايلالرابط  ربعمتاح ، 0264يناير  07مباشر، 

https://cutt.us/juKvn 

https://cutt.us/FU6Gf
https://cutt.us/juKvn
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مولود دميقراطي متب   من عائلة ال ورات العربية، بعدما متَّ 
والليبية  نيةاإلجهاز على التجربة املصرية والسورية واليم

ة وبالتزامن مع خطط م يلة اري حتضريها للتجارب العربي
ا(. رغم كل هذه  األخرى )اجلزائرية والسودانية حتديد 
املخاطر احمليطة تتصرَّف النخب احملسوبة على ال ورة يف 
تونس برفاهية منقطعة النظري، وكأدا أم،نت الوقوع يف تلك 

 ل.ايالفخاخ وحصَّنت نفسها من أي مصري ا
أمام هذه احلالة من االنقسام والتشرذم تبدو 

املسار الدميقراطي يف أي حلظة أقرب  احتمالية تع أر
للتحقأ ،كما تبدو خماطر االنقالب على املسار برمَّتج 
حمتملة، سواء كان ذلك على الطريقة املصرية أو بطريقة 
أخرى، إذ يبدو أن حلفاء ال ورة املضادة يف تونس 

رَّة مرة أخرى ورمبا بطريقة أشر  وأعنف اَّا الكسيعاودون 
 سب .
 خاتمة

ما سب ، يبدو مسار التجربة الدميقراطية يف  من كل
تونس حماصر ا بتحديات عدَّة وخماطر مجَّة، أمنية واقتصادية 
وسياسية، كما تبدو التحالفات اإلقليمية والدولية املعادية 

املشهد السياسي  ياتلل ورات العربية ذات تأيري واضح على جمر 
مورست يف تونس وفق ا ملا رأينا يف حالة الض و  اليت 

والتهديدات اليت أطلقت الخراج رجل األعمال نبيل القروي من 
احلبس االحتياطي للمنافسة يف اجلولة ال انية من االنتخابات 
الرئاسية، وتأشى يف هذا السياق أيض ا من عودة ظاهريت 

أخرى للمشهد مبا حتملج من  مرةالتفجريات واالغتياالت 
سي برمَّتج، كما حصل تداعيات خطرية قد تقلب املسار السيا

شى من تزايد خمطَّطات العدو الصهيوين جتاه  من قبل، كما أت
تونس، بعدما أفصح الرئيس اجلديد بوضوح عن تبنميج للقضية 
الفلسطينية على رأ  أولويات سياستج اخلارجية اجلديدة. وجتدر 

يف هذا السياق إىل حادية اغتيال مهند  الطريان  ارةاإلش
لزواوى على يد جمهولني يف مدينة صفاقس التونسي حممد ا

(، واجتاه أصابع االمام مباشرة إىل 0261ديسمرب  65بتونس )
املوساد اإلسرائيلي، بعد نعي كتائب القسام الفلسطينية لج 

 ابيلباأل طائرات مشروع باعتباره أحد القادة املشرفني على
 القسَّاميَّة.

تصدمرة من ناحية أخرى، تعاين الطبقة السياسية امل
للمشهد من حاالت الفرقة والتنازع املفضية إىل حاالت 
املشاكسة واملكايدة املعطلة بدورها حلياة النا  ومعاشهم مبا 
سيكون لج ما بعده من تداعيات، ويبدو أن أير تلك احلالة 

ربملان اجلديد، إذ من املتوقع أن ال الكيدية سينعكس على أداء
عض سواء يف  رير التشريعات أو تتعرقل هذه األحزاب بعضها الب

يف تشكيل احلكومة ومتابعة أعماهلا، وقد بدأت املكايدة بالفعل 
يف مفاوضات تشكيل أول حكومة واملوكلة إىل وزير الفالحة 

 اية رغم لل الساب   احلبيب اجلملي ، إذ تبدو املفاوضات متع مرة  
مرور شهرين على تكليف اجلملي، وذلك بسبب إصرار كل 

أو كتلة على شرو  تعجيزية، مبا يهدمد بإمكانية فشل  حزب
تشكيلها واللجوء إىل انتخابات برملانية مبكرة يف داية املطاف. 
كما يبدو االحتاد العام للش ل كاملرتبمص بفريسة على وضع 

من التهديدات أطلقها يف شكل سة االستعداد اللتهامها عرب سل
ل البالد يف دوامة جديدة من مبكر لل اية مبا ينذر بإمكانية دخو 

اإلضرابات واالحتجاجات ذات السقوف املرتفعة من املطالب 
يف ظلم حالة ضعف اقتصادية حمسوسة وحالة من السخط 
املتصاعد من قبل األهايل املتضرمرين من ك رة اإلضرابات وتعطيل 

 وغريها. اف املر 
يضاف إىل تلك املخاوف مجيعها، احتمالية انضمام وزيري 
الداخلية والدفاع السابقني إىل معسكر التحالفات احمللية 
واإلقليمية املعادية لل ورة التونسية، خاصة وأدما ما زاال ميارسان 
حيامما بال أي قيود على حركتهما يف الداخل أو اخلارج، رغم 

ى خلفية ترتيب حماوالت انقالبية، عل خروجهما من اخلدمة
ر ا )وزير الدفاع( ، بينما أتقيل صرح أحدوا بواحدة منها متفاخ

اآلخر )وزير الداخلية( على خلفية لقاءات سرية مع شخصيات 
إماراتية وسعودية. وتتزايد اخلشية من استخدام هذين الرجلني يف 

أشى لك خمطَّطات سياسية وأمنية جديدة ال يعرف عواقبها،كذ
ة يف من اتصاهلما بكتل سياسية وحزبية ودوائر مالية وأمنية نافذ

د املسار  املشهد مبا يعع أن مثَّة خماطر حمتملة ما زالت مدم
الدميقراطي يف تونس وتستدعي يقظة أهلها وخنبها السياسية 

 واألمنية.
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فرص  عقدالفتر على طرابل  وت قواته وأل 

 يبياالحل السياسي في ل
 ❋()عبدالرمحن فهيم

 مقدمة:

الداعمة  ةد الصراع بني األطراف اإلقليميمع اشتدا
واملناوئة للربيع العر  وتضارب املصاحل بني الدول الكربى 
باملنطقة العربية؛ كان املشهد اللييب إحدى ساحاتج وجتسيد ا 

داخلية للدول ال لتأيري الصراع اإلقليمي والدويل على البنية
ومع وشكل نظامها السياسي وشبكة عالقاما وحتالفاما. 

على الصعيدين السياسي والعسكري يف اجلديدة لتطورات ا
شهدت بعض التحالفات اإلقليمية العديد  ؛املنطقة العربية

من املناورات بني احللفاء القدامى، وتصاعدت الصراعات 
دول أو داخل ال العسكرية يف دول أخرى، سواء فيما بني

 ، وكان املشهد اللييب أحد جتليات ذلك. فمعدول أخرى
رغبة أحد العسكريني  حفرت  بفرض سلطتج عرب القوة 
املسلحة ومناجزة األطراف املدنية بالسلطة الشرعية املتم لة 
يف حكومة الوفاق املعرتف هبا دولي ا، بشكل أخذ بعد ا 

م من العديد من لرغإقليمي ا ودولي ا من أيامج األويل، وبا
واليت كان أوها -احملاوالت الدبلوماسية إلداء األزمة الليبية 

اتفاق الصخريات والذي أفرز التكوينات السياسية 
إال أن املشهد اللييب عاد حلالة االحرتاب  -املتصارعة اآلن

اليت كان عليها قبل اتفاق الصخريات مع بعض الفروقات؛ 
يف األزمة الليبية إىل طر  حيث وصل الصراع املسلح بني

 كافة العاصمة طرابلس بشكل ي ري خماوف من تدمري
املساعي الدبلوماسية والسياسية للوصول لنهاية املرحلة 
االنتقالية ببناء كافة اهلي ات الدستورية والعبور من كافة 

                                                           

 باحث بالعالقات الدولية (❋)

االستحقاقات االنتخابية، ويهدد املشهد اللييب بسيناريو 
 ا هو عليج. ى متقسيم إذا ما بقي الوضع عل

ومي ل هجوم حفرت على طرابلس ذروة األزمة الليبية 
السياسية وتضارب املصاحل  اتالتجلي األوضح للتناقضو 

بالواقع العر  واإلسالمي بداخل البلد الواحد وبالساحة 
اإلقليمية والدولية، ويأيت هذا اهلجوم نكوص ا على اتفاق 

لنحو التايل: ى االصخريات وذا تداعيات خطرة سنتناوهلا عل
 مستجدات وتداعيات معركة طرابلس ودور القوى -أوال  

 -اإلقليمية والدولية فيها وتداعياما على تلك القوى، ياني ا
السياسي للمشهد اللييب بعد هجوم حفرت علي األف  

طرابلس وأهم املسارات السياسية والعسكرية والتحديات 
سياسي لألزمة ال اليت تعطل العملية االنتقالية وفرص احلل

 الليبية.

 ين بهاو هم الفاعل معركة طرابل مراالل  –  و ص 

منذ انقسام احلكومة الليبية بني جملس النواب يف 
طربق والقيادة التنفيذية يف طرابلس، بىن خليفة حفرت أسا  

 كرامة ليبيا   وجوده باملشهد اللييب على محلتج العسكرية
مع جملس  الف  احت لحيث شكَّ  ؛0266اليت أطلقها مايو 

حافظ  يف حنيهذا الشرق. بدعم ووفر لج الالنواب بطربق 
 فايز السراج  رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطع املنب قة عن 

ا على سيطرتج هو اتفاق الصخريات واملعرتف هبا دولي  
على طرابلس  (املؤ ر العام سابق ا)وحلفاءه مبجلس الدولة 

 املتمركزة مبدينة مصراتة. وارومها باإلضافة لقوات ال  و 

عت خليفة وبالرغم من اللقاءات األربعة اليت مج
، 0261مايو  0باإلمارات يف  مشلت لقاء  و حفرت بالسراج؛ 
، ومؤ ر بالريمو نوفمرب 0261مايو  04ومؤ ر باريس 

فرباير  أ  ظيب، وكان آخرها اللقاء الذي مجعهما ب0261
ء املرحلة  على إداخريلقاء األذا الاتفقا هب حيث ؛0264

واتفقا على  بالداالنتقالية عرب إجراء انتخابات عامة يف ال
 عملياتال إال أنتفاوات تقضي بنوع من تقاسم السلطة، 

بعدما أمر حفرت قواتج تطورت بشكل مباغت العسكرية 
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؛ هبدف 0264يف ال الث من أبريل  با التقدم  وو طرابلس
لوفاق اليت يرتأسها ة االسيطرة عليها؛ حيث مقر حكوم
ل هذا التصعيد، ويف ظ السراج واملدعومة من اجملتمع الدويل.

دعوات تتابعت اإلدانة الدولية للهجوم على طرابلس وال
يبدو أن التحضري هلا سب  ، ولكن دولية إىل ضبط النفسال

األمر الذي جعل رئيس ؛ تفاوات أبوظيب بني السراج وحفرت
يصرمح بأن هجوم حفرت كان  راجاجمللس الرئاسي فايز الس
قبل  اليت عقدت ملوايي ال  بالعهود واطعنة يف الظهر، وإخال

 .عالن حفرت عن محلتج على طرابلسإشهرين من 

قبل وو عشرة أيام من انعقاد كما جاء اهلجوم 
الذي تعتربه األمم املتحدة ورقتها   امللتقى الوطع اجلامع 

اءت العملية العسكرية جف، زاع يف ليبياااملهمة لتسوية الن
املعنية بالقضية حرج األمم املتحدة واألطراف الدولية لتت 

ا غربيًّا ا ال  ل الث عشرة دولة زار ليبيا  الليبية؛ ذلك أن وفد 
يف مسعى لتذليل العقبات أمام انعقاد  0264مار  خالل 
باجتاه يتدف  املسار السياسي كان جمرى حيث  ؛ امللتقى

بإعالن فجَّر حفرت املوقف برمتج ليبة، رتقتسوية سياسية م
 .(0)احلرب

شرعية قا  الصراع بني اجلانبني يف تتم ل أبرز نو 
املؤسسات وأولوية املراحل االنتقالية وشكل نظام احلكم 

والسياسة  عائدات النفط والسيطرة على البنك املركزيو 
اخلارجية، واملوقف من الربيع العر  وصعود اإلسالميني 

م، باإلضافة للصراع اجليواسرتاتيجي بني حموري حلكلسدة ا
ويف ظل استعصاء حسم الصراع املضادة.  ال ورات وال ورات

رغم حول العاصمة طرابلس وارتفاع حصيلة ضحاياه، 
كل طرف من األطراف املتدخلة من اجلانبني يف طموح  

الصراع املسلح بنهاية قريبة وسقو  وكالء احلرب احملليني من 

                                                           

( اهلجوم على طرابلس: تقديرات حفرت العسكرية وتداعياما 6)
، 0264أبريل  66موقف، مركز اجلزيرة للدراسات،  ية، تقديرالسياس

 متاح عرب الرابط التايل: 
http://bit.ly/31KRawM 

تتزايد ، ر با الضربة القاضية  أو با االستنزاف آلخاجلانب ا
العديدة؛ ومنها من تداعياتج ية واخلارجية الداخلاملخاوف 

 .(0)األمنحالة الطاقة و إنتاج على  التأيري

جوم مباغت لقد بدأت محلة حفرت على طرابلس هب
مدينة غريان البوابة الرئيسية على مؤقتة سيطرة انتهى ب

عرب يالية حماور  حيث بدأالدويل؛ لس طراب مطارلطرابلس و 
، غرياناألول كان يف مبحيط طرابلس الكربى؛ احملور 

دود والوصول حلتقدم سريع من إحراز  ها قواتجو كنت بعد
طرابلس الكربى يف منطقة العزيزية اليت تبعد عن مركز 

احملور ال اين يف منطقة وادي الربيع   كم،   62العاصمة وو 
تقوده قوة الذي احملور ال الث ،   ىكرب طرابلس الجنوب 

وهي مدن ساحلية تقع - تةمنطلقة من مدن صرمان وصربا
لقوة الكبرية القادمة من خارج باإلضافة ل -غرب العاصمة
، إال أن هذا اهلجوم الصاع  حلفرت توقف (3)إقليم طرابلس

على أبواب العاصمة وو تسعة أشهر؛ بعد اهلجوم املضاد 
ق اليت أعلنت النفري العام لتبدأ عملية وفالقوات حكومة ال

ن من أبريل، حيث حشدت  بركان ال ضب  يف ال ام
مت و ردَّة فعل كانت سريعة وفعَّالة؛ حكومة الوفاق قواما ب

إيقاف زحف القوة املتقدمة من غرب العاصمة على الطري  
جنحت يف إخراج املهامجني من حدود املطار ، كما الساحلي

صد القوات املهامجة كما مت   املنطقة احمليطة. يف ليرتكز القتال
ووادي  ال ر  والقادمة من مدينة غريانعرب حمور اجلنوب 

الربيع   السيطرة على مدينة غريان الحق ا، ليخوض كال 
اجلانبني معركة كرل وفرل مبحيط مدن العاصمة مشفوعة 
ة، مع العديد من إعالنات  بضربات جوية بالطائرات املسريَّ

 ة الصفر  من قبل قوات حفرت كل حني.ساع 

                                                           

حتليل: مبادرة أملانيا حول ليبيا...الفرصة ( منصف السليمي، 0)
 ، متاح عرب0264أكتوبر  06األخرية قبل الكارية!، دويتشج فيلج، 

 /QZNaX31http://bit.lyالتايل: الرابط 
: تقديرات حفرت العسكرية وتداعياما ( اهلجوم على طرابلس3)

 السياسية، مرجع ساب .

http://bit.ly/36KRawM
http://bit.ly/38QZNaX
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 طرابلس الدولية مبعركة ىر القو ادو أ

يعترب  التدخل اخلارجي  أحد أبرز متعق،دات املشهد 
ن معظم أطراف األزمة يعتمدون إحيث  ؛السياسي اللييب
خارجية لضمان وجودهم على الساحة  ىقو  ىباألسا  عل

على ري ومنذ شن حفرت هجومج العسك .السياسية بليبيا
تمع الدويل حالة انقسام العاصمة طرابلس، أظهر اجمل

نظر ا حيث كان الرد الدويل على النزاع ضعيف ا ملحوظة؛ 
فرض تسوية سياسية ملزمة ن عجز بع ة األمم املتحدة عل

لكافة األطراف وخاصة يف حمور حفرت وحلفائج، باإلضافة 
 الف، واخلاملوقف األمريكي بني اخلطاب والفعل لتناقضات
ل األوروبية خاصة فرنسا وإيطاليا حول اجلهة اليت بني الدو 
االنتهازية الروسية اليت حتاول إعادة اتصاال  مع ها، تدعم

السياسة يف مقابل ها القدمي بدعمها حلفرت، ذتعزيز نفو 
 جتاه مفرزات الربيع العر .املنحازة الرتكية والقطرية 

التناقض األمريكي هذا املركب من )وشجع 
احلكومات  ( بعضالروسية الف األورو  واألطماعاخلو 

حرب بالوكالة،  النزاع ليتحول إىليف تدخل اإلقليمية على ال
فهناك أطراف ىظى حفرت بدعمها سياسي ا وعسكري ا، وهي 

بينما ، بدرجات متفاوتة: السعودية، اإلمارات، مصر
تتفاوت أشكال الدعم حلكومة الوفاق الوطع بني تأييد 

املعرتف هي طل  من كون حكومة فايز السراج ين سياسي
وهو املوقف الذي تصطف فيج  ؛لدوليةهبا من قبل الشرعية ا

الوقف وراء مع بعض دول أوروبية امل ار   دول اجلوار
وعلى -بينما تقدم بعض الدول  ،ألمم املتحدةالظاهر ل

وذلك ألسباب ؛ ي اسياسي ا وماد ادعم   -رأسها تركيا وقطر
. ويوضح ذلك جيواسرتاتيجيبعضها و لوجي و ديأيبعضها 

يواسرتاتيجية املتضاربة بني القوى املصاحل اجلالتقاء أبعاد 
دوافع باإلضافة إىل الاإلقليمية والعاملية املتصارعة، 

 .يف السلطة حول دور اإلسالميني خاصة يديولوجيةاأل
وميكن رسم مالمح األدوار اليت تلعبها الدول اإلقليمية 

 لية مبعركة طرابلس كالتايل: لدو والقوي ا

  ات الربيع العر املناهضة ل ور العربية حمور الدول: 
أحد أهم األطراف الداعمة حلفرت بشكل وهو 

، عام مبا يف ذلك محلتج العسكرية على طرابلس
مارات ومصر(، ويبع هذا )السعودية واإلويضم 

حتركاتج الدولية جتاه دول الربيع العر  على  وراحمل
رفض وجود جتارب دميقراطية بشكل عام ا  أس

يني يف السلطة، اسي لاسالمورفض أي وجود سي
ا حجم الدعم الذي يوفره ذلك ومل يعد خفي  

ها ، وكان آخر (0)اا وسياسي  التحالف حلفرت عسكري  
حلفرت لشن هجومج على السعودي  اإليعاز

ويقرن ، (0)أوردتج تقارير دولية طرابلس حسبما
هل فرت للرياض ولقائج بالعاة حالبعض بني زيار 

عسكرية، وويل عهده، وبني العملية ال السعودي
صمت السعودية وعدم حتفظها على ذلك ويدعم 

                                                           

 للمزيد، انظر: (6)
األمم املتحدة اإلمارات انتهكت حظر التسليح على ليبيا، اجلزيرة   -

  رابط التايل: اح عرب المت ،0267يوليو  4نت، 
http://bit.ly/0MS31Q5 

هل لامارات قاعدة جوية بشرق ليبيال، روسيا  حممد الطاهر، -
  متاح عرب الرابط التايل: ،0261 أكتوبر 01اليوم، 

http://bit.ly/0FfTh2c. 
توظيف  ليون  يف  أبوظيب  ي ري جدال  حول دور  ن الفقيج،إحسا -

متاح عرب ، 0265 ديسمرب 60اإلمارات يف ليبيا، وكالة األناضول، 
  /pNK7IU0http://bit.lyالرابط التايل: 

 7ك، نيرئيس األركان املصري يلتقي حفرت يف القاهرة، وكالة سبوت -
  تاح عرب الرابط التايل:م ،0267س أغسط

http://bit.ly/0IPUPiK 
س املخابرات العامة املصري يزور ليبيا ويلتقي حفرت، وكالة رئي -

  متاح عرب الرابط التايل:  ،0264مايو  01يك، نتسبو 
http://bit.ly/0RlARjG 

واشنطن بوست: حممد بن سلمان يشعل حرب ا أهلية يف ليبيا،  (0)
  الرابط التايل: متاح عرب ،0264أبريل  61شبكة رصد، 

 http://bit.ly/0Wqe7Qy 

http://bit.ly/2MS38Q5
http://bit.ly/2FfTh0c
http://bit.ly/2IU7pNK
http://bit.ly/2IPUPiK
http://bit.ly/2RlARjG
http://bit.ly/2Wqe7Qy
http://bit.ly/2Wqe7Qy
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. أما الدور املصري واإلمرايت فيتجاوز (0)ما وقع
ذلك إىل اإلمداد باألسلحة واملشاركة الفعلية يف 

 العمليات العسكرية ال سيما اجلوية.
 بشكل عام ويأيت  ؛اللييبهد الدور الرتكي يف املش

الداعمة ا مع السياسية اخلارجية الرتكية منسجم  
ملكتسبات العملية السياسية بدول الربيع العر ، 
وال يتوقف هذا الدعم على جمرد الدعم 
الدبلوماسي بل ميتد لعقد عدة اتفاقيات أمنية 
وعسكرية بني اجلانب الرتكي وحكومة الوفاق  

بني بني البحرية دود احل كان آخر اتفاقية ترسيم
نت   مذكرة التفاهم واليت تضم ليبيا وتركيا

استعداد تركيا لتقدمي مساعدات عسكرية مبا فيها 
؛ قوات مسلحة إىل احلكومة الليبية يف طرابلس

اليت آيارت ضجة بني الدول ذات املصلحة فيما 
وجتلي ذلك  ،أص حقول ال از بالبحر املتوسط

على  اج اليوناينحتجيف الشجب املصري واال
كما زودت تركيا حكومة الوفاق بعدة   االتفاقية.

شحنات عسكرية كان من بينها مدرعات من 
طراز  . أم. سي كري ، تركية الصنع، إىل 
جانب عدد غري معروف من الصواريخ املضادة 
للدبابات والطائرات وبنادق قنص ورشاشات، 
وصلت عن طري  ميناء طرابلس وطائرات بدون 

مع ، Bayraktar TB-0 (0)ر طراز  طيا

                                                           

اهلجوم على طرابلس: تقديرات حفرت العسكرية وتداعياما  (6)
 مرجع ساب .السياسية، 

عم حكومة الوفاق...هل تت ري موازين القوى يف ليبيال، تركيا ود (0)
  لرابط التايل:  متاح عرب ا ،0264أبريل  32فيال،  جدويتش

http://bit.ly/35yRyhY 
 للمزيد راجع:

هل سي ري الدعم الرتكي لقوات  الوفاق  املعادلة يف  -
متاح عرب الرابط  ،0264يو ما 00شر، ليبيال، اجلزيرة مبا

 /1lAQJ31http://bit.ly التايل: 

لرئيس الرتكي يؤكد التصرىات املتتابعة لمن  سيلي 
. فيها دعمج حلكومة الوفاق على كافة األصعدة

ومع احتدام معركة طرابلس فإن هناك أنباء 
تتداول حول مساع تركية لبناء قاعدة عسكرية 
بليبيا لتعزيز نفوذ حكومة الوفاق، ودعمها يف 

رت حول طرابلس، ومبا يضمن حف معركتها مع
 . أيض ا املصاحل الرتكية باملستقبل

 مع ظهور حفرت يف  لدور الروسي يف ليبيا؛ا
املشهد اللييب بدأت روسيا تعيد نس  روابطها 
القدمية بليبيا، ويظهر الدعم الذي تقدمج روسيا 

أن العشرات من ضبا   حسب تقارير؛حلفرت 
وعناصر  سيةوكالة االستخبارات العسكرية الرو 

اخلاصة، موجودون بالفعل يف شرق ليبيا  امن قوام
ظهرت تقارير و  .ن مبهام تدريب ومراقبةويقومو 
روسيا نقلت حول أن االستخبارات الربيطانية من 

قوات عسكرية وصواريخ إىل شرق ليبيا ليكون هلا 
حتت غطاء شركة روسية  موطا قدم هناك

ير تقر ، وأشار (3 عسكرية خاصة تسمى  فاغنر 
                                                                                    

إمساعيل مجال، الدعم العسكري الرتكي حلكومة الوفاق   -
املعادلة العسكرية وأغضب حفرت وداعميج العرب،  غري

 متاح عرب الرابط التايل:  ،0264يوليو  1القد  العر ، 
2dda6M0http://bit.ly/. 

سراج طائرات تقرير استخبارايت: صفقة تركية لتسليم ال -
بط متاح عرب الرا،0264يونيو  1مسرية، قناة العربية، 

 /I653Pv0http://bit.ly التايل: 
- Fayez Sarraj، to get eight more 

Turkish drones, Africa Intelligence, 
6 July 0264, available at: 
http://bit.ly/35CS1n0.   

(3)  Tom Newton Dunn, Russia sends 
troops and missiles into Libya in bid to 
enforce stranglehold on the West, The Sun, 
1 Oct 0261, available at:  
http://bit.ly/0x1scb6.  

http://bit.ly/35yRyhY
http://bit.ly/36JlAQ8
http://bit.ly/2M4dda0
http://bit.ly/2M4dda0
http://bit.ly/2Pv153I
http://bit.ly/35CS6n2
http://bit.ly/2x8scb1
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يفة نيويورك تاميز إىل أن هؤالء املرتزقة نشرتج صح
يادة أحد حلفاء الرئيس الروسي أضعون لق
، كما أفادت القيادة العسكرية (0)فالدميري بوتني

األمريكية يف أفريقيا بأن اجليش األمريكي يعتقد 
أن الدفاعات اجلوية الروسية أسقطت طائرة 

ب أمريكية مسرية وغري مسلحة فتقدت قر 
لعاصمة الليبية طرابلس الشهر املاضي ويطالب ا

غسان  نكاو ، (0)طامهابعودة حاألمريكيون 
مبعوث األمني العام لألمم املتحدة يف ليبيا  سالمة

قرتب من إحكام القبضة على اأن حفرت قد صرح 
،  (3)طرابلس وذلك بسبب الدعم الروسي املك ف

 ؛Bloombergأظهر تقرير كشفج موقع كما 
ا لج عالقة بالرئيس الروسي اص  ا خأن جيش  

مية اخلطو  األمافالدميري بوتني، بدأ القتال على 
 622ذكر التقرير أن أك ر من و ، مبعركة طرابلس

فرد من املرتزقة من جمموعة فاغنر وصلوا إىل 
قاعدة أمامية يف ليبيا خالل األسبوع األول من 

 هجوم؛ وذلك من أجل دعم املاضي سبتمرب

                                                           

تحدة تطالب حفرت بوقف اهلجمات على طرابلس، الواليات امل 6))
  متاح عرب الرابط التايل: ،0264نوفمرب  65 ،العربية     سي

https://bbc.in/0PxJrwp. 
واشنطن: دفاعات جوية روسية تسقط طائرة أمريكية مسرية فوق  (0)

  متاح عرب الرابط التايل: ،0264ديسمرب  7، جفيل جليبيا، دويتش
http://bit.ly/0PvlS7h. 

 انظر: (3)
سالمة: حفرت يقرتب من السيطرة على طرابلس بسبب  -

متاح ، 0264ديسمرب  1، ويتش فيالالدعم الروسي، د
 .EAMxQ31.ly/http://bitعرب الرابط التايل: 

ن إنج ال ميشيل نيكولز، دبلوماسيون: أمريكا وروسيا تقوال -
 64ميكنهما تأييد دعوة هلدنة يف ليبيا، وكالة رويرتز، 

 متاح عرب الرابط التايل: ، 0264أبريل 
http://bit.ly/0IPZjWi. 

اتساع الدور  مامأ. و (4)بلسحفرت على طرا
 اهواشنطن خماوف أبدتالروسي يف دعم حفرت 

موقفها من هجوم نسيب يف   ريبشكل دفعها لت ي
حفرت على طرابلس خالف ا ملا كان منها أول 

 األمر.
 على الرغم من أن ف الدور األمريكي المتناقا؛

تدعم رمسي ا حكومة الوفاق  ع الواليات املتحدة
من موقفها تناقضا جتاه  ظهرالوطع، إال أنج 

عرب ث الرئيس ترامب املشهد اللييب؛ فقد حتد
ا مع أول ، تزامن  0264اهلاتف مع حفرت يف أبريل 

أيىن ؛ حيث أيام اهلجوم الذي شنج على العاصمة
وأشاد ترامب بدور حفرت يف  حماربة  ى حفرتعل

وكان  ،(5)اإلرهاب، وتأمني املوارد النفطية الليبية
ون األمن القومي جون  ه لششار ترامب ومست

يالء قوات بولتون قد رحبا يف البداية بفكرة است
معقل حكومة )حفرت على العاصمة طرابلس، 

باعتبارها واشنطن رمسيا تتعامل معها الوفاق اليت 
سب  ال ارديان ، فإن حبو  احلكومة الشرعية(.

حفرت قد تبجح لكبار املسؤولني األايني  بأن 
األخضر للهجوم، بشر   ضوءبولتون أعطاه ال

فرت ويبدو أن فشل ح ،(6)تنفيذ العملية بسرعة 

                                                           

جيش خاص لج صلة يف ليبيا...بلومبريغ: « طباخ بوتني» (6)
سبتمرب  05ت، بالرئيس الروسي ىارب إىل جانب حفرت، عر  بوس

 متاح عرب الرابط التايل: ، 0264
http://bit.ly/0Ptp6R2 

ترامب يؤكد على دور حفرت  اجلوهري  يف مكافحة اإلرهاب  (5)
متاح عرب ، 0264أبريل  64االملانية،  جفيل جوتأمني النفط، دويتش

 ./61QYsv0http://bit.lyالرابط التايل: 
 ( انظر: 1)

يونيج  1أمل ترامب خاب يف حفرت، روسيا اليوم،  -
  رب الرابط التايل:متاح ع ،0264

http://bit.ly/0ZiNkHD. 

https://bbc.in/2PxJrwp
http://bit.ly/2PvlS7h
http://bit.ly/36EAMxQ
http://bit.ly/2IPZjWi
http://bit.ly/2Ptp4R0
http://bit.ly/2QYsv16
http://bit.ly/2ZiNkHD
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موقفج ترامب عن اجع رت يلأحرج القيادة األمريكية 
بتضليل واشطن أخرى  ا دوال  من دعمج؛ متهم  

اا جعل ؛ (0)س صوص هجوم حفرت على طرابل
بنفسها عن  أىتنتتبدي أدا اإلدارة األمريكية 

ليت تستهدف جماتج اف هبوق جطالبوتدعم حفرت 
السيطرة على طرابلس، متهمة روسيا باست الل 

نر  غلصراع يف ليبيا عرب قوات تابعة لشركة  فاا
حفرت  األمنية الروسية، ودعت لوقف أعمال قوات

وذلك بعد اجتماع بني ا لني حلكومة الوفاق 
ولني أمريكيني، وأكدت فيج على دعمها  ومس

 .(0)يةلسيادة ووحدة األراضي الليب
  فيما  األورو  دول االحتاد تنقسم : و الدور األور

ية الليبية بسبب تعارض املصاحل يف أص القض
فرنسا كل من بني   ؛ ويتمايز فيها املوقفليبيا

ا من تصرىات وهو ما ظهر جلي   ،وإيطاليا
ولني بكال البلدين والتنافس عرب املؤ رات يف  املس

أنج على  إالت بيت النفوذ بالساحة الليبية، 
الصعيد الرمسي بعد تردد طويل واختالف يف 

ت دول االحتاد األورو  تتكلم املواقف، بات
بلسان واحد حول الوضع يف ليبيا؛ حيث ندد 
وزراء خارجية دول االحتاد هبجوم قوات خليفة 

ا للسلم حفرت على طرابلس معتربين إياه  مديد  

                                                                                    

لقاء مرتقب بني حفرت وترامب يف البيت  أنباء عن  -
متاح عرب الرابط ،0264يونيو  7األبيض، روسيا اليوم، 

 ./ix7t1I0http://bit.ly التايل:
 65 ضللتها بشأن حفرت، اجلزيرة نت، تعرتف بأن دوال  واشنطن  (6)

  متاح عرب الرابط التايل:  ،0264يونيج 
http://bit.ly/0ZYFKSV. 

الواليات املتحدة تطالب حفرت بوقف اهلجمات على طرابلس،  (0)
  لتايل: الرابط امتاح عرب  ،0264نوفمرب  65، العربية     سي

https://bbc.in/0PxJrwp 

عقد ا لأملاني ىتسع طار، ويف نفس اإل(3)العاملي 
حلل األزمة الليبية بربلني يف وقت يشتد فيج مؤ ر 

األرض بني أطراف األزمة، وجتتمع لى عالصراع 
املخاوف األوروبية مع نظريما األمريكية من 
 االنفوذ الروسي املتنامي؛ اا يعطيهم سبب ا إضافيًّ 

 للتدخل حلل األزمة.
األفق السياسي للمشهد الليبي: المسارات  -ناعيصا
 دياتلتحوا

لت معركة طرابلس ذروة عتقاد املشهد اللييب م َّ 
كافة املعيقات اليت مرت هبا املراحل االنتقالية على ا لوجتسيد  

االنقسامات  بسببأشد ما يكون، فبعد أن كان التنافس 
صراع بني املناط  والكتائب والتيارات السياسية وال ةالعديد

الفات لتحصبح صراعا بني طرفني بارزين بشبكة من اأ
د اللييب أمام الداخلية واخلارجية، بشكل وضع املشه

ة على الصعيد السياسي والعسكري ري انتقالية خط مسارات
ويضع مسار إعادة بناء املؤسسات الدستورية على أسس 
تشاركية يف مأزق خطري، ويف ظل تلك األزمة تكشفت عدة 

 :مسارات

وتااااااااااداعيات  عسااااااااااكريًّاجناااااااااااح حفاااااااااارت احتماااااااااااالت  (6
 طرابلس: علىمحلتج 

العملية العسكرية للسيطرة على طرابلس اعتمدت 
مع احلشد اهلائل واست الل ضعف  املباغتة على عنصر

دعوة التنظيم بني القوات املوالية للوفاق، قبل ن تشكل 
مدن من  ك ريحكومة الوفاق يف  ها تلنفري العام اليت أطلقا

ت قواجتمع ا لقوات قوية وفعالة يف مقاومة  ال رب اللييب
اهلجوم الواسع، صدمة جنحت يف امتصاص ؛ وقد حفرت

لالنتقال يف بعض األحيان  بات وتتجهز وصارت تدافع ب

                                                           

 : هجوم حفرت على طرابلس مديد للسلم االحتاد األورو  (3)
  متاح عرب الرابط التايل:  ،0264مايو  63، جفيل جالعاملي، دويتش

http://bit.ly/0PTdFJf. 

http://bit.ly/2I6t7ix
http://bit.ly/2ZYFKSV
https://bbc.in/2PxJrwp
http://bit.ly/2PTdFJf
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يف  ةفعَّال تعوامل كان ةعد، وقد كانت مثة إىل وضع اهلجوم
 صد اهلجوم وامتصاص الصدمة:

الرتتيبات العسكرية اليت قضت : العامل األول
ييب تابعة اللبتشكيل يالث مناط  عسكرية يف ال رب 

 ،بيةوال ر  ى،املنطقة العسكرية الوسط :حلكومة الوفاق، وهي
 وطرابلس، والتنسي  فيما بينها مؤخر ا.

: اإلسناد القادم من قوة محاية العامل ال اين 
يف  ؛طرابلس وأعداد كبرية من املقاتلني من مدن ال رب

ة اليت يتف   كبري مقدمتها مدينة مصراتة بقوما العسكرية ال
، وة حسم ترجح كفة من تساندهراقبني على أدا قامل كل

 الزنتان،  كاباو، والزاوية، وجادو مدن:باإلضافة لقوات 
كافة إمكانياما حتت تصرف احلكومة   توضعوغريها؛ اليت 

 .لصد هجوم قوات حفرت

هو جناح قوات مساندة حلكومة : العامل ال الث
على بعض  طرةالوفاق يف إرباك إمدادات املهامجني عرب السي

نقا  عبور مهمة يف اجلنوب والوسط بالقرب من منطقة 
وهي من أهم املرتكزات اللوجستية للعملية  ة؛فر اجل

 ؛العسكرية، عالوة على أن السيطرة على اجلفرة جنوب ا
أسهم يف تقليص قدرات حفرت يف استخدام سالح اجلو 
بشكل فعال وحاسم، فيما لعب الطريان التابع حلكومة 

 ور ا يف مساندة القوات الصادة للهجوم.ق دالوفا

الجتماعي الذي ميكن أن العامل االعامل الرابع: 
يتضاعف أيره يف إيقاف هجوم حفرت، فمع طول مدة 
املعارك وسقو  املزيد من القتلى قد تلجأ املناط  والقبائل 
الداعمة للعملية العسكرية حتت الض و  االجتماعية إىل 

قتال للض ط لوقف احلرب  ال سحب أبنائها من جبهات
أصرَّ حفرت كودا مدد  اسك النسي  االجتماعي حال 

 .(0) املعاركعلى استمرار 

                                                           

جوم على طرابلس: تقديرات حفرت العسكرية وتداعياما ( اهل6)
 السياسية، املرجع الساب . 

أما بالنسبة للتداعيات امليدانية حلرب حفرت على 
نتائجها احلالية ومع فشل العلمية العسكرية  طرابلس؛ فإن

حآل اآلن؛ تفرض واقع ا جديد ا لصاحل حكومة الوفاق، 
اخلسائر يف األرواح وتقويض  مناخلطرية يار لآلباإلضافة 

وهذا الواقع اجلديد رغم من  تعطيلها، التسوية السياسية أو
أنج ظاهريًّا إاا  حلكومة السراج؛ فإنج ينطوي على 

 تداعيات مستقبلية حمفوفة باملخاطر:

خفوت بري  قوة حفرت العسكرية بعد سلسلة من أ. 
 ،ق واجلنوب اللييبلشر احلمالت العسكرية الناجحة يف ا

صة مع وأصبحت مسألة تقدمي الدعم لج مسألة مكلفة خا
 ،عجز قواتج أمام القوات والكتائب التابعة حلكومة الوفاق

مدة -دها خالل مثانية أشهر خلسائر اليت تكبل إىل اباإلضافة 
اا اعل من العامل الذي   -محلتج العسكرية على طرابلس

كأمر واقع بالساحة   فسجكان يرتكز عليج حفرت لفرض ن
، وأصبحت بدأ بالتداعيي -وهو القوة املسلحة– ةالليبي

معركة طرابلس   ل مزيد ا من اإلحراج لج وحللفائج واستنزاف ا 
لقواتج وسعيج لفتح جبهة أخرى مع مدينة مصراتة؛ خاصة 
ا يف صد  أن دعم قواما حلكومة الوفاق كان فعاال  جد 

تسريع نتائ  كاريية على ر بهجومج على طرابلس، مبا ينذ
ق  أي جناح على قواتج اليت مل تتجاوز آيار الفشل ومل حت

 جبهة طرابلس. 

 ة حكومة الوفاقتبديد الشكوك حول قدر ب. 
العسكرية يف التعامل مع حفرت خاصة مع رواج فكرة قوة 

أحدث توازن ا نسبي ا يف  ااحفرت العسكرية وسخاء داعميج؛ 
تعزيز حكومة الوفاق لشبكة حلفائها ة لميزان الردع، باإلضاف

 جاستقبال الدعم اللوجيسيت منالتنسي  مع اجلانب الرتكي و ب
هجوم  صدم ووقفمبعركة طرابلس، كما أن قدرما على 

، هذا من حفرت عزز موقفها الدويل كطرف قوي غري معتدي 
فاعلية أكرب حلكومة  ىجانب؛ ومن اجلانب اآلخر أعط

 الليبية. احلالوفاق كمم ل عن املص
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الشرخ االجتماعي يف املنطقة ال ربية بعد تور   ج. 
يف دعم اهلجوم واملشاركة فيج بقوة  -بل مدن-ئب كتا

عسكرية كبرية. على صعيد آخر، وباعتبار أن ما قام بج 
حفرت ميكن أن يفضي إىل خلخلة قوتج العسكرية وإضعاف 

مع وجود مؤشرات قوية لفشل تلك – نفوذه السياسي
وبالتايل سيدفعج مرحليًّا، إىل الرتكيز على الشرق  -يةالعمل

و مؤقت ا، عن حلمج حبكم يف العاصمة، وسيعزز والتخلي، ول
ذلك خيار تقسيم البالد، وينتقل باالنقسام الواقع حاليًّا إىل 

ا.  مرحلة أك ر تعقيد 

أن الصوت اخلجول يف الربملان واملتحفمظ على د. 
ما يشاء ميكن أن يرتفع عل إطالق اليد حلفرت ليقرر ويف

ن مواقفج من ويشكمل أحد عوامل الض ط عليج للرتاجع ع
الوفاق يف حال  ت حماصرة حفرت حمليًّا والتضيي  عليج دوليًّا 
 .وتقييده جبملة من اإلجراءات العقابية العسكرية والسياسية

على اجلانب اآلخر، فإن االعرتاض من قوى سياسية 
رب اللييب على مشاركة حفرت يف ال وعسكرية مهمة يف مدن 

ألخرية، صار أك ر أي تواف  سياسي قبل وقوع احلرب ا
وصارت  ،منعدمشبج تشدد ا بعد أن بات الويوق يف حفرت 

الدعوة إلدماجج يف االتفاق السياسي مطلب ا صعب ا إن مل 
 .(0)يكن مستحيال  

ولكن حآل يف حال فشل محلة حفرت على طرابلس 
ت عن جمريات الواقع، باإلضافة حلجم يراوفقا لبعض التقد

املستوى السياسي والعسكري،  اخلسائر اليت تكبَّدها على

                                                           

 ( انظر:6)
وم على طرابلس: تقديرات حفرت العسكرية وتداعياما اهلج -

 66قدير موقف، مركز اجلزيرة للدراسات، السياسية، ت
 متاح عرب الرابط التايل: ، 0264أبريل 

http://bit.ly/31KRawM. 
من األمم املتحدة...السراج يتهم اإلمارات ومصر وفرنسا  -

متاح ، 0264سبتمرب  01اجلزيرة مباشر،  بدعم حفرت،
 عرب الرابط التايل: 

http://bit.ly/0Pvtk0n  

إال أن ذلك ال يعع انتهاء دوره بالساحة الليبية، وال يقتضي 
حكومة الوفاق –حسم األزمة لصاحل جبهة ال رب اللييب 

إال أنج من املؤكد أن معركة  -واملدن والكتائب املوالية هلا
عززت من موقف حكومة الوفاق، حملايًّا ودولايًّا،  بلسطرا

ا على االستفادة من شبكة حتالفاما بشكل وأظهرت قدرام
 فعال وقدرما على جماهبة مديدات حفرت العسكرية.

 :السياسي والدبلوماسيخيارات احلل  (0

ومساعي مؤ ر  ةالض و  األمريكية واألوروبي . أ
 برلني:

ومعهااااا االحتاااااد -يااااة ريكمااااؤخر ا  ااااار  اإلدارة األم
 ،طاارابلس ضاا وط ا علااى حفاارت إلداااء محلتااج علااى -األورو 
 عاااان الاااادعم الااااذي وجهااااج الاااارئيس ترامااااب إىلهااااا تراجعبعااااد 

ماان النفاااوذ  أوروبااااو الوالياااات املتحاادة  حفاارت يف ظااال خماااوف
مااا دفااع ؛ الروسااي املتنااامي يف صاافوف القااوات التابعااة حلفاارت

وافقااة مااع باااقي دول مت فرنسااا وإيطاليااا للوقااوف علااى أرضااية
ل األزماة عارب ماؤ ر ملبادرة األملانياة حلااالحتاد األورو  ودعم ا

ومتماشاااية ماااع  -الفااارتة املقبلاااةعقاااده خاااالل دعو لاملااا–بااارلني 
أااوض حيااث  املوقااف اجلديااد لااادارة األمريكيااة ماان حفاارت.

ا ماااع الااازمن مااان أجااال تاااوفري شااارو  ملاااان ساااباق  األاملفاوضاااون 
يال مريكااال بشاااأن ليبياااا؛ حياااث ارة أجناااستشاااالنجااااح ملباااادرة امل

ا سيكون كاريي ا س عسكري  أن حسم الصراع حول طرابل ىتر 
إذ لااان تقتصاااار خمااااطره يف حصاااايلة بشاااارية  ؛مبقااااييس عدياااادة

فادحة يف صفوف املدنيني بالعاصمة وحميطها اليت يوجد هباا 
شاااى أيضاااا أن ياااؤدي إىل  حاااوايل يلاااث ساااكان البلاااد، بااال أت

ى حبكااام تعااادد القاااوى احمللياااة أخااار ظهاااور صاااراعات مسااالحة 
تلقاااااه ماااان داخاااال املتصااااارعة وتنااااوع مصااااادر الاااادعم الااااذي ت

اجملتماااع الليااايب، بقاااواه القبلياااة وتاااداخالما يف اجلاااوار األفريقاااي 
 والعر .

أن التوصااااال إىل أملاااااان كماااااا أوضاااااح دبلوماسااااايون 
قطاار، سيشااكل -وتركيااا ،مصاار-تفاااهم بااني حمااوري اإلمااارات

http://bit.ly/36KRawM
http://bit.ly/2Pvtk2n
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، لكن مساعي الدبلوماساية (0)رؤ خطوة حامسة وو جناح امل
باااالقوى اإلقليمياااة عضاااها ب األملانياااة تواجههاااا حتاااديات يتصااال

: (0)والدوليااااة وبعضااااها اآلخاااار برتكيبااااة املشااااهد اللياااايب نفسااااج
تقرياااااب وجهاااااات نظااااار الااااادول األوروبياااااة متضااااااربة   ولهوووووا:

 األهاااااداف واملطاااااامح يف ليبياااااا، وخصوصاااااا فرنساااااا وإيطالياااااا.
باشاار يف الصااراع وااو االخناارا  امل سااياكاابح اناادفاع رو   ناعيهووا:

لااى لعااب دور  حياااد إاااا   املساالح، وحتفيااز إدارة ترامااب ع
ااااا  تتصاااااارعو ا ماااااع الااااادور الاااااذي تلعباااااج أملانياااااا. يكاااااون متناغم 

علاى املصااحل يف ليبياا، فعاني  -أي أمريكا وروسايا–الدولتان 
أمااااا روساااايا فعينهااااا علااااى ليبيااااا   ،أمريكااااا علااااى الطاقااااة الليبيااااة

 تضااايفج إىل ماااا حققتاااج يف ساااوريا. يرتاتيجساااام كماااوطا قاااد
ة وأفريقيااة مااؤيرة يف الشااأن اللياايب، تشااجيع دول عربياا نال هووا:

األفريقي،  واالحتادعلى غرار البلدان امل اربية واجلامعة العربية 
 ملسااااعدة األطاااراف الليبياااة علاااى ا ااااذ مواقاااف أك ااار مروناااة.

عظاااام فم التعقياااادات الشااااديدة يف املشااااهد اللياااايب، ورابعهووووا:
كسااااابيل رئيساااااي تعتمااااد الااااادعم اخلااااارجي  القااااوى املتصاااااارعة 

هاااذا العامااال اعااال مهماااة حتيياااد ، بقائهااااو  طرمالضااامان ساااي
املواقف احمللية عن مواقف ومصاحل القوى اخلارجية، أو علاى 

، باإلضااااافة األقاااال التقلياااال ماااان شاااادة تبعيتهااااا، مهمااااة شاااااقة
صاة اخ، رتبا  الصراع بني الفرقاء الليبياني بطاابع شخصايال

 .دور حفرت

ال شااااك أن محلااااة حفاااارت العسااااكرية بااااددت كافااااة 
، فبعد أن مت تسوية سياسيةي السابقة أل دبلوماسيةلاجلهود ا

حااااال التناااااازع باااااني املؤسساااااات بشاااااكل مؤقااااات عااااارب اتفااااااق 
الصااخريات؛ جااااءت طموحااات حفااارت العسااكرية لتعقاااد أي 
خيار آخر غري ما يردله بالسيطرة املسلحة على كامل الارتاب 

يب خاصة مع  سك حلفائج بج ودعمج فيما يفعل، وهاذا لليا

                                                           

...الفرصة ول ليبيامنصف السليمي، حتليل: مبادرة أملانيا ح (6)
متاح عرب ، 0264أكتوبر  06، جفيل جاألخرية قبل الكارية!، دويتش

 /QZNaX31http://bit.lyالرابط التايل: 
 املصدر الساب . (0)

ة الوفاااق السااتجالب دعاام احللفاااء واألخااذ مااا ياادفع حكوماا
باخليااااارات العسااااكرية كضاااامان لبقائهااااا يف ظاااال عجااااز أاااااي 

حااآل -ودويل إليقاااف حفاارت، ومل يطاارح منظمااو مااؤ ر باارلني 
آليااااااة فعالااااااة تتجاااااااوز عجااااااز املااااااؤ رات السااااااابقة عاااااان  -اآلن

ري املطلااااااوب علااااااى أطااااااراف األزمااااااة بالااااااداخل تااااااأيإحااااااداث ال
؛ قاااف باااني الطااارفني ألقصاااي حااادوهواخلاااارج، وماااع تشااانأ  املو 

فإن فرصة إقناعهماا بااجللو  علاى مائادة مفاوضاات تتعسار  
إمكانية عقد املؤ ر من حول ذلك يعزز الشكوك و كل يوم؛ 
حااااال جناااااح باااارلني يف -قاااادرة مااااؤ ر باااارلني  ىمااااداألسااااا  و 

عااااان كافاااااة املسااااااعي  ري خمتلااااافت ياااااحاااااداث إعلاااااى  -عقاااااده
 . السابقة

 :مة الليبيةمبادرة املشري حللحلة األز  . ب
جاءت املبادرة اليت أطلقها رئيس اجمللس األعلى 

هبدف تقدمي مسار سياسي يفكك  ؛خالد املشري ،للدولة
حالة االحرتاب األهلي بليبيا، وقد تضمنت تسة حماور 

ة وإجراءات وريمشلت املسارات األمنية والسياسية والدست
اء جدوال  زمني ا إلجر  تتضمن، كما بناء ال قة املبادرة

؛ مبا يزيل مربرات الصراع ةانتخابات رئاسية وتشريعي
واحلروب ويشرك مجيع مكونات الشعب يف خارطة حلل 

ويبدو من مبادرة املشري أدا   ل تعزيز ملوقف . (3)شامل
لول ح ححكومة الوفاق وحمور طرابلس وأخذ السب  يف طر 

واليت -ورغم أدا جيدة يف بعض بنودها  ،سياسية لألزمة
فيها املشري جتاوز آيار اهلجوم على طرابلس اليت حاول 
القتلى بني الطرفني ومطالب املناط  والقبائل املهمشة  :منها

املتحالفة مع حفرت وإعطاء دور مؤير لربملان طربق الذي 
أدوات حتقي  لك إال أدا ال   -على طرابلس اهلجوميدعم 
سعي ال جمرد  فهيواسع حملي ا ودولي ا وإال  ا تنب  ويعوزه

 يتجاوز نطاق اإلعالن عنج.

                                                           

حماور حلل األزمة يف ليبيا، الصراع يف  5املشري يعلن مبادرة من  (3)
 متاح عرب الرابط التايل: ،0264توبر أك 01ر، ليبيا، اجلزيرة مباش

Ocep5M0http://bit.ly/ 

http://bit.ly/38QZNaX
http://bit.ly/2M5Ocep
http://bit.ly/2M5Ocep
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 :التقسيم بني النموذج السوري والصومايل سيناريو (3

أظهرت معركة طرابلس صعوبة احلسم العسكري 
استنزاف متبادلة،  ى اآلن وأن املعركة تسري وف  خطحآل

بشكل ليهما؛ رجي لكااخلدعم ذلك الستمرار الويرجع 
تتم ل يف:  جعل ليبيا ساحة صراع جيوبولوتيكي بني حماور

حموري ال ورات وال ورات املضادة يف املنطقة العربية 
سالمية، وحمور الدول الكربى املتنافسة فيما بينها على واإل

وعجز ؛ وذلك يتسبب يف إطالة أمد، الصراع، النفوذ الدويل
ة عن إيقاف معركة طرابلس اسياحللول السلمية والدبلوم

لك يضع احلالة ؛ وذمعيقات املرحلة االنتقاليةوإصالح 
سيناريو تقسيم رمسي للتقسيم الفعلي على الليبية أمام 

ما يعع مزيد ا من تدفقات السالح لكال اجلانبني،  ؛األرض
وأننا أمام احتمالية تقسيم ما دامت التسوية عرب املبادرات 

الدولية غري جمدية، فإما أننا أمام إعادة ات واملؤ رات والقرار 
 ؛اجدًّ    ذلك صعبٌ يف ليبيا؛ وحتقل  إنتاج النموذج السوري

يف سوريا كانت هناك عدة دول متحالفة هي اليوم  جألن
مجاعات العنف متخاصمة يف ليبيا باإلضافة لضعف قوة 

عد  عن البت فضال   ،بسوريا مابليبيا عن نظري العابرة للدول 
لذا فاألقرب للواقع  ؛ملشهد السوريمي  األير باي عالطائف
لة ليبيا  أك ر منها  إعادة إنتاج النموذج مكانية  صومإهو 

السوري ، ويأيت الربط هنا بني هجوم حفرت العاجز على 
طرابلس وهجوم حممد فارح عيديد على العاصمة الصومالية 

هائل يف املشهد  ما نت  عنج تشظ   6446مقديشيو يف 
ليبيا خاصة مع غياب أي يل  وهو ما قد ىدث يف وماالص

جبانب أن أمراء احلرب يف اجلانبني أف  حللي سياسي، 
مستفيدون من إطالة أمد الصراع بسبب الدعم املايل 

 .(0) والعسكري

                                                           

ين عماد حسن، تركيا ودعم حكومة الوفاق...هل تت ري مواز  (6)
متاح عرب الرابط  ،0264أبريل  32، جفيل جالقوى يف ليبيال، دويتش

 /yRyhY35http://bit.ly التايل: 

وحتق  السيناريو الصومايل يعتمد بشكل أساسي 
على بقاء دور القوى الدولية املعنية بشأن اللييب كما هو 

خاصة تصاعد قضية عزل ترامب ومطالبة –لتأيري س ابنف
األزمة بالعودة للحلول السياسية بالرغم دول االحتاد لطريف 

وعدم ت ييب أي  من  -من أن حفرت هو الطرف املعتدي
أطراف األزمة؛ ألن ذلك سيسهم يف استعصاء احلسم لكال 
الطرفني باإلضافة الستمرار تدف  الدعم من قبل احللفاء 

ز استمرار املناوشات بينهما، ويف حال جناح يعز وذلك 
ارسة ض و  فعالة على حفرت وحلفائج القوي الدولية يف ا

إليقاف محلتج على طرابلس ومدن ال رب اللييب عموما فرمبا 
تتجج التسوية السياسية لتشكيل حكومة فدرالية   ل 
املصاحل الليبية باحملافل الدولية وذلك احلل على الرغم من 

خاصة مع توطيد –تقبل حفرت وحلفائج ذلك  وبةصع
ع اجلانب الرتكي بالعديد من حكومة الوفاق عالقتها م

إال أنج السيناريو  -االتفاقيات اليت أغضبت حلفاء حفرت
األقرب خاصة يف ظل تضرر مصاحل الدول األوربية من 
الوجود الروسي، باإلضافة لتأيريات الصراع على قضية 

 سك حلفاء حفرت بج ووضع رهادم مع الطاقة واملهاجرين 
 عليج. 

فإن ت يب حفرت عن  وخالف السيناريو الساب 
املشهد ميكن أن مي ل انفراجج لألزمة الليبية؛ نظر ا لعدم 
وجود شخصية مؤيرة أو مت تصديرها كبديل حمتمل يف 

 صفوف قواتج ميكن أن تضمن  اسكها.

 حتديات املشهد السياسي اللييب (6

النزاع باملشهد  ملظامل...حمركاتوا أ. بني اجلشع
 اللييب

شهد اللييب مددان اع باملن للنز مثة قوتان حمركتا
 ظاملا: املالتوصل إىل تسوية سياسية تنهي األزمة الليبية و

تستلزم مزا ا من  ظلومنين تلبية مطالب املإواجلشع؛ حيث 
العدالة االنتقالية والضمانات لتجاوز األسباب الداخلية 

فرباير. أما جشع املتنافسني؛ فسيكون من  67ة ل ور 

http://bit.ly/35yRyhY
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املتوحشني مع إصرار حفرت  فاعلنيبات الالصعب إشباع رغ
وهو السيطرة املسلحة على   ؛على خيار وحيد للحل بليبيا

أك ر من مرة رفضج  هكامل الرتاب اللييب، خاصة مع إظهار 
على املستويني الرمسي والعملي؛ رغبتج يف جتاوز احللول 

االستحقاقات االنتخابية باللجوء للحل ة و السياسي
كامل الرتاب اللييب   رة علىالسيط العسكري حلسم معركة

ي حالة ألالقوي لدي داعميج  رفضل، باإلضافة ل(0)لصاحلج
وسيتطللب كبح مجاح  ،دميقراطية حقيقية بدول الربيع العر 

الفاعلني كحفرت وحلفائج؛ استخدام إجراءات تنطل  من 
 خاصة أن أك ر الدول تتصرلف ،اجلزرة ا و سياسة  العص

ها، وهذا ما يعي  ة مصاحلحلماي بصورة أحادية عملي ا
سلب ا ويؤير مكانية حتقي  تسوية سياسية عرب املفاوضات، إ

 .(0)على خمرجات أي مساع للحل

ب. التنازع بني مفرزات اتفاق الصخريات  حكومة 
 الوفاق وبرملان طربق 

فاق الصخريات ات كان من املفرتض أن ىدث
أن ، إال اللييبللعملية االنتقالية باملشهد  امسار ا واضح  

كحل   هالنه  املسلح الذي اتبعج حفرت لفرض نفسج واعتماد
إلداء أزمة العلمية االنتقالية؛ مل يرتك أمام اهلي ات الشرعية 

                                                           

 للمزيد راجع: (6)
نيو، اجلزيرة مباشر، يو  05حفرت يرفض االنتخابات الليبية املقررة يف  -

  متاح عرب الرابط التايل: ،0266مايو  01
http://bit.ly/36mjq74. 

سيسي ىذره، العر  يبية والحفرت يبلغ القاهرة رفضج االنتخابات الل -
 متاح عرب الرابط التايل:  ،0267ديسمرب  66اجلديد، 

 http://bit.ly/0I1PELV 
حفرت قائد اجليش اللييب عقب وصولج إىل ليبيا،  كلمة املشري خليفة  -

 متاح عرب الرابط التايل:،5:61، الدقيقة 0261أبريل  01
 http://bit.ly/36qztka 

شرق األوسط، ليبيا: طارق اجملريسي، إشعال الصراعات يف ال (0)
 06يجي، آفاق عربية، املصاحلة بني التظللمات واجلشع، مركز كارن

 متاح عرب الرابط التايل: ، 0264يناير 
http://bit.ly/0HPJgJ0. 

بطرابلس  حكومة الوفاق واجمللس األعلى  ةباحلكومة الليبي
ألرض يف ظل هيمنة ها على انفسفرض  ىللدولة ؛ سو 

ض بني التناقوهذا  حفرت على القرار بربملان طربق،
اا ؛ املؤسسات الرمسية يفقد اتفاق الصخريات جوهر عملج

يعيد املشهد اللييب ملا يشبج ما قبل الصخريات، وذلك اعل 
من املؤسسات احلالية أحد معيقات املشهد اللييب بالرغم 

ق الصخريات لتشكل يف اتفاها علي اعتمد  كان ممن أنج  
من أن حكومة الرغم وعلى  ،مالمح داية الفرتة االنتقالية

الوفاق هي من حتوز الشرعية الدولية إال أن برملان طربق 
ينطل  من كونج اهلي ة التشريعية الوحيدة بالبالد، وأن لج 

يست لها حفرت يف  -وف  اتفاق الصخريات-صالحيات 
 طموحاتج العسكرية. 

 :مةخات
تعقيدات ج إن املشهد السياسي باملنطقة العربية حتيط

وث حتول دميقراطي حقيقي وتداول ون حدول دحتعدة 
األدوات احمللية واإلقليمية  عجزسلمي للسلطة باإلضافة ل

حل النزاعات داخل الدولة الواحدة وبني الدول  عن
وبعضها البعض، وميكن القول إن تسوية امللف اللييب ليست 

نظر ا لتعدد أطراف األزمة داخلي ا وإقليمي ا  ؛السهلةلة باملسأ
يف  من املصاحل بينهم والرغبة يف تعزيز نفوذهولتبايلي ا، ودو 

ومن املؤكد أنج بعد مرور أك ر من مثانية أشهر الشأن اللييب، 
على محلة حفرت وفشلها حيت اآلن؛ نت  عنها تداعي سردية 

فوذه وأظهرتج  ض نحفرت وقوتج العسكرية القادرة على فر 
 حللها ع جادةكالعقدة الكربى لألزمة الليبية، وأن أي مسا 

البد أن تتضمن بشكل حاسم وضع حد لطموحات حفرت 
وذلك يعزز الشكوك حول إمكانية  ؛أو إخراجج من املشهد

أن يكون مؤ ر برلني داية حلالة الصراع واحلرب بالوكالة 
 .بليبيا

أك ر يف ال الب ن تكو لذا فإن نتائ  مؤ ر برلني لن 
ض عنت بع ظل تيف؛ من نتائ  مؤ ر باريس وبالريموقيمة 

الدول بفرض رأيها ومصاحلها على حساب عقالنية احلل، 

http://bit.ly/31mjq79
http://bit.ly/2I6PELV
http://bit.ly/2I6PELV
http://bit.ly/31qztka
http://bit.ly/31qztka
http://bit.ly/2HPJgJ2
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وأنج البد للدول الكربى من اتباع موقف موحد للتأيري على 
ا الفاعلني بالداخل عرب أدوات الض ط املختلف ترغيب  

ا؛  ت، أو التلويح وبابوضع شرو  تتعل  بفرض عقومديد 
مبا يلتزم وة ضد اجلماعات أو أي طرف مل باستخدام الق

ع عليج، أو وجود قوات حلفظ األمن وصنع السالم على وق
أرض ليبيا حآل تبدأ العملية السياسية حمفوظة بقوات دولية، 
مبا يعطي ضمانات أكرب لتنفيذ احللول السياسية 

 .والدبلوماسية

ألطراف أو بقاء د اويف حال ترك األمر حلسم أح
انية عف إمكز من ضيعز والردع بني الطرفني مبا توازن اهلجوم 

خاصة مع -ت ري جمريات معركة طرابلس حبلول سياسية 
تشبث الدول الداعمة لطريف األزمة بالدعم السياسي 

فإن ذلك سيحدث تداعيات جيوسرتاتيجية  -والعسكري
ناريو لسيخطرية على املشهد اللييب؛ من املمكن أن  تد 

 للمناط  مع حكومة   ل املصاحلتقسيم أو حكم فدرايل 
 متف  عليج يف أفضل األحوال. حملافل الدوليةبية بااللي

***** 
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المنطقة اآلمنة شمال سوريا: قراءة في الخلفيات 

 والتداعيات
 أمحد عبدالرمحن خليفة

 **أمحد سعيد اخلليفة

 مقدمة: 

أصاااابحت  ساااانوات ماااان احلاااارب األهليااااة، ينامثاااا دبعاااا
 ةمنطق: مة إىل يالث مناط سَّ مق 0261عام سوريا بانتهاء 

إيااااراين تشاااامل معظاااام -تابعااااة للنظااااام السااااوري باااادعم روسااااي
حتاات ساايطرة القااوات  ةأجاازاء الدولااة واملاادن الكااربى، ومنطقاا

الكردياااااة العربياااااة بااااادعم مااااان الوالياااااات املتحااااادة يف الشااااارق، 
املعارضاااة املختلفااااة يف  ركياااا والقااااواتة تحتااات ساااايطر  ةومنطقااا

 .(6)الشمال ال ر 

ات مااااان ، حاااااديت ت اااااريأ 0264دايات ن ماااااع بااااالكااااا
 معادلااة مااوزاين القااوى علااى األراضااي السااورية  شااأدا أن ت ااريم 

تااج االنسااحاب ماان سااوريا، كااان ماان أوهااا إعااالن ترامااب نيَّ 
ليااات عسااكرية مشااال سااوريا، باازعم رغبتهااا مل تركيااا بعوتاادخأ 
ات حكوماة دمشا  دفعات هاذه الت اريأ . ة منطقة آمناةقاميف إ

علاااااى كامااااال الااااارتاب الساااااوري،  يطرمابساااااط سااااا للساااااعي إىل
دعاااااوات إلداااااء نظاااااام األساااااد  اديااااار أيم  خصوص ااااا يف ظااااالم 

 .0265منتصف  منذ الت العسكرية الروسيةبفضل التدخأ 
                                                           

()  باحث ماجستري يف العالقات السياسية الدولية، جامعة
 اإلسكندرية.

 لعلوم السياسية.باحث يف ا (**)
(6) Robert S. Ford, The Syrian Civil War a 
New Stage, But Is It the Final One? 
(Washington: The Middle East Institute, 
0264), p. 6. 

لت إىل وبينمااا يبااادو أن األطااراف املختلفاااة قااد توصَّااا
إال أن  ساام مناااط  النفااوذ يف سااوريا،تقاصااي ة تفاااهم حااول 

فس ا حمتدم ا بني العديد هد تناالت تشمنطقة مشال سوريا ما ز 
اااا ز يف النقااااا  ماااان األطااااراف اإلقليميااااة واحملليااااة، وسااااوف نركم

 التالية على أوية هذه املنطقة وموقعها من الصراع.

ة الايت ت اري مشال شارق ساوريا مان املنااط  اهلامَّا دأ عا يات 
هااااو يشااااتمل علااااى ألطااااراف للساااايطرة عليهااااا، و ن االعديااااد ماااا

كة وريااف حلااب الشاارقي، واحلساا والرقااةحمافظااات دياار الاازور 
ماااان إمجااااايل  ٪62ن مساااااحة هااااذه املنطقااااة تزيااااد عاااان إأي 

، كااااان مشااااال شاااارق 0266مساااااحة سااااوريا. وقباااال أحااااداث 
االقتصاد السوري بنصف موارده تقريب ا، حيث إن  سوريا ميدأ 

٪ من حمصول 51اعة، وينت  زر ٪ من مساحتج صاحلة لل60
ي هاذه وحتتو  الذرة،٪ من 70٪ من القطن، و71القمح، و

٪ من رؤو  األغنام، وتنت  آبارهاا النفطياة 66املنطقة على 
٪ مان إمجاايل الناات  45ر بااا، مباا يقادَّ ألف برميل يوميًّ  312

 سااكان النفطاي السااوري. وعلااى الاارغم ماان ذلااك، فقااد عاااىنا 
ز هاااذه كماااا تتميَّااا  ،(0)ادية صاااعبةتصاااهاااذه املنطقاااة أوضااااع ا اق
 ا.ات فيهر الفر املنطقة بسهوهلا ومرور د

بالنسابة كاذلك الشمال السوري موقع اا متمياز ا   وىتلأ 
السورية هي أطول احلدود الرتكية مع -لرتكيا، فاحلدود الرتكية

دولة أخرى، باإلضافة إىل وجود تقارب عرقي وعقدي وإيع 
علاااااااى جاااااااانيب مصااااااااهرة ت عالقااااااااباإلضاااااااافة إىل  ،ملحااااااوظ
 ملصاااااحل ال قااااايفرأي و تركيااااا الراعااااي التااااا دأ عاااااكمااااا تات   ،احلاااادود

تركمااااااان سااااااوريا، فضااااااال  عاااااان تشااااااارك البلاااااادين يف القضااااااية 
 ز يف هذه املنطقة.، واليت ترتكَّ (3)الكردية

                                                           

راحبون واخلاسرون من االنسحاب األمريكى من شور، العصام عا 0))
 .45-46 ص ، ص0264، ربيع 677سوريا، شؤون عربية، العدد 

ة الروسية حبر الزين مسعودي، األزمة السورية يف السياسة اخلارجي (3)
)اجلزائر: كلية (، رسالة ماجستري، 0264-0266)من والرتكية 

ص  (،0264، ورقلةمرباح  صدياجامعة قاحلقوق والعلوم السياسية، 
 .37 -31ص 
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 امااااااااكماااااااا اسااااااات لت الوالياااااااات املتحااااااادة وجاااااااود قوَّ 
ن إ ام دو حائال   يف هذه املنطقة ليكون وحتالفها مع األكراد

 بعااااض لنصااار التااااام للنظاااام السااااوري، وبالتااااايل دفعاااج لتقاااادميا
. لااج ماان مديااد اساارتاتيجي إلياارانالت، باإلضااافة ملااا   م التناااز 

مع كل من روسيا  يف الرغبة وبالتايل، يتشارك النظام السوري
األمريكياااة يف مشاااال ساااوريا، -وتركياااا إلدااااء الشاااراكة الكردياااة

أجال سايطرة النظاام علاى  ا من إم، ف(6)ولكن ألغراض خمتلفة
قااااوة كرديااااة تكااااوين يااااا ماااان فااااات ترككاماااال سااااوريا، أو لتخوأ 

بفعاااال االنسااااحاب قااااد انتهاااات هااااذه الشااااراكة دة هلااااا. و مهاااادم 
الروسااي يف -األمريكااي ماان الشاارق األوسااط، والتوافاا  الرتكااي

 .(0)0264اتفاق سوتشي 

فاارض قاارار ترامااب باالنسااحاب ماان سااوريا،  ؛لااذلك
  عسكري مشال ساوريا، أسا لة ك ارية تتعلَّاالوتطورات املشهد 
فاعلاة جتااه املنطقاة اآلمناةل راف الت األطبكيفية فهم سياسا

وماا أوياة  وما آيارها على العمليات العساكرية مشاال ساوريال
مشاااااال سااااااوريا بالنسااااابة لألطااااااراف املختلفاااااةل ومااااااا حمااااااددات 
مااواقفهم جتاااه املنطقااة اآلمنااة املزمااع إقامتهااال ومااا احتماااالت 

ة هنااااااك يف هاااااذه املنطقاااااةل حالفاااااات والتحالفاااااات املضاااااادَّ لتا
 األس لة يأيت هذا التقرير.ى هذه ابة علولاج

 مفهوأل المنطقة اآلمنة والالة شمال سوريا - و ص 

ل مفهااوم املنطقااة اآلمنااة أحااد املفاااهيم الاايت تظهاار مي ماا
يف إطااار املناااط  الاايت تشااهد أزمااات وصااراعات عنيفااة، وهااو 

. (3)نونيااااة وسياسااااية وإنسااااانية وعسااااكريةقامفهااااوم لااااج أبعاااااد 

                                                           

(6) Aaron Stein, Emily Burchfield, The 
Future of Northeast Syria, (Washington: 
Atlantic Council, August 0264), p. 60. 

اتفاق تارأي حول  ..ف على بنود االتفاق، راجع: أردوغانللتعرأ  (0)
، تاريخ 0264ر أكتوب 00، سوريا بني تركيا وروسيا، وكالة األناضول

: ، متاح عرب الرابط التايل0264ديسمرب  6: االطالع
DvSxTJ0http://bit.ly/ 

 :هذه األبعاد، انظرملزيد من التفصيل حول  (3)

ماااااام املتحاااااادة، واملوايياااااا  اق األام مي ااااااتاااااانظم أحكاااااا :اقاعوعيًّوووووو
حاااادود املناااااط  اآلمنااااة  االصااااادرة عاااان املنظمااااات التابعااااة هلاااا

م موافقااة جملااس األماان علااى إقامااة لاازا تكمااا   ،وأسااباب إقامتهااا
فااإن م اال هااذه املناااط  ال ميكاان أن  :اسياسوويًّ . تلااك املناااط 

ا دون سااااعي دويل ماااان قااااوى هلااااا يقلهااااا يف مااااوازين ليًّااااتنشااااأ آ
لقاااااوى الكاااااربى واجملتماااااع الااااادويل تقناااااع ايع أن تساااااتط القاااااوى

ال باد إلقاماة  :اعسوكريًّ . مبسوغات إنشاء م ل هاذه املنااط 
يها وتقااايهم مااان هاااذه املنطقاااة مااان قاااوة عساااكرية حتماااي مااادنيم 

الصراعات املسلحة الدائرة حوهلم، وترعاى وجاودهم يف هاذه 
 :ا موا إعسواعيًّ . من وإىل املنطقة اآلمناة من مرورهقة وتؤمم نطامل

مة فهااااي متصاااامَّ  ؛عااااد اإلنساااااينيف هااااذه املناااااط  البت صاااال فاأل
نزاعااات الني العتاازل يف مناااط  خصيص ااا حلمايااة أول ااك املاادنيم 

تتعرف املنطقة اآلمنة على  ،ألبعاداوبناء  على هذه . حةسلَّ امل
ة لتحقيوق هودف دوليو اف طور /ل تقووأل بوا قووىتودخُّ ع: أدا

الدود على حين ين وغير المسلَّ  ساسي هو الماية المدعيِّ 
( دةمحووودَّ  ت وفوووي منطقوووة تبرافيوووة بلووود موووا بشوووكل مؤقَّووو

ومثة من يعترب أن املناط  اآلمنة هي شكل . (6 عفق عليهامتَّ 
 :ماااان أشااااكال العماااال العسااااكري يهاااادف لتحقياااا  غرضاااااني

األبعاااد ( عايار ي)فهاو يعاااجل  ؛أحادوا عالجاي واآلخاار وقاائي
ين مااان اإلنساااانية مااان خاااالل ضااامان أمااان األشاااخاص الفاااارم 

ي هااااؤالء ماااان خماااااطر اهلجاااارة عاااارب يق،ااااأمااااا الوقااااائي، ف اخلطاااار،
 .(5)احلدود الدولية

                                                                                    

- Lokman B. Çetinkaya, Safe Zone: A 
Response to Large-Scale Refugee 
Outflows and Human Suffering, 
(Switzerland: Springer, 0267). 
(6) Charlotte Hélène Schuringa, Turkey 
and its call for a safe area in Syria, Master 
Thesis, (Sweden: Uppsala University, 
0261), p. 5. 
(5) Lokman B. Çetinkaya, Op. cit., p. 57. 

http://bit.ly/2DvSxTJ
http://bit.ly/2DvSxTJ
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 :(6)ما يلي وتستهدف املنطقة اآلمنة

ات العسااكرية إخااراج العناصاار املتحاربااة واألساالحة واملعاادَّ  (6
 املستخدمة إىل خارج املنطقة.

دام املعدات والقواعد العسكرية ال ابتة ل ايات استخع من( 0
 ة.عدائي

منااااع املمارسااااات العدائيااااة بااااني األطااااراف املتحاربااااة ضااااد ( 3
 ني.ان احملليم السكَّ 

 إيقاف النشاطات العسكرية جبميع أنواعها.( 6

وماان هااذا املنطلاا ، تطالااب تركيااا بإقامااة منطقااة آمنااة 
جنااااااح  ا إىلاز  ارتكاااا مشااااال شاااارقي سااااوريا علاااااى احلاااادود معهااااا

ة اآلمنا ملنطقاةتطبيا  ا اتطبيقها يف أك ر من نزاع، على رأسه
  يف مشاااااال العاااااراق إباااااان حااااارب اخللاااااي  ال انياااااة؛ ملناااااع تااااادفأ 

الالج ااني إىل الااداخل الرتكااي وتااأمني حاادودها ماان احلركااات 
وحتااااول تركياااا مااان خاااالل دعوماااا هاااذه . (0)الكردياااة املسااالحة

 
ت
اا ،عالي ااا هاااشااار إليإبااراز كافااة األبعاااد امل عااد ز علااى البت وهنااا نركم

 .ت املطالبة باملنطقة اآلمنة أبرز ة، اليتاإلنساين لألزمة السوري

مليااون  60يقاادر مااا يقاارب ماان  ،وفاا  أحااد التقااارير
ماااواطن ساااوري يف حاجاااة ألشاااكال خمتلفاااة مااان املسااااعدات 
إنسانية، من بيانهم جمموعاات ساكانية تواجاج حتاديات أك ار 

 ،ملحااااوظ يف مسااااتويات املعيشااااة صااااعوبة، وتعاااااين ماااان تاااادن  
ان يف سااااوريا ث السااااكماااان يلااا ر التقااااارير أن ماااا يقااااربفتقااادم 

يف األماان ال ااذائي، ماان حيااث إمكانيااة تااوافر  انعاادام  ايواجااج 
ااا ووصاااول غاااذاء صاااحي آمااان،  ،(3)األماااراض واألوب اااة يوتفشم

                                                           

: ها يف سورياؤ إنشا املزمع حسني ألب تكني، املنطقة اآلمنة (6)
األطراف واملواقف، جملة رؤية تركية، مركز الدراسات السياسية 

، خريف 6، العدد 1تا، اجمللد يس - واالقتصادية واالجتماعية
 .603 ، ص0264

(0) Lokman B. Çetinkaya, Op. cit., p. 31. 
(3) Humanitarian Needs Overview, Syrian 
Arab Republic, (UN: Strategic Steering 
Group, March 0264), p. 5. 

ماان  نفيعااانو  ؛ماان السااوريني حتاات خااط الفقاار ٪13ويعاايش 
باااات املعيشاااة كااااالتعليم طلَّ صاااعوبات جسااايمة يف الوصااااول ملت

رات املؤشم أحدث  وتشري .(6)(اإليواء)والصحة وحمل السكن 
 الجااااااا نيياااااامال 1فاااااات حااااااوايل أن األزمااااااة السااااااورية خلَّ إىل 
عني علاااى دول اجلاااوار، وهنااااك عااادد اايااال أو يزياااد عناااج ماااوزَّ 
نازح داخلي، ما يقرب من نصفهم يف أماكن  (مليون 1.1)

 .(5)ة إليهايييصعب وصول املساعدات اإلغا

يعااااايش ساااااوريو الشااااامال باااااني املخيَّماااااات واملاااااادار  
اء، ويتعرَّضون باستمرار لعمليات مجري بسبب اإليو  ومناط 

العمليات الروسية والرتكية يف املناط  اليت يسكنودا. مؤخَّر ا، 
وبسبب العمليات الرتكية، تعرَّض عدٌد كباري مانهم يصال إىل 

منااااط  العملياااات  مااانألاااف ناااازح إىل مجاااري داخلاااي  000
ذا العادد زَّع ها. تو العسكرية إىل مناط  أبعد عنها أك ر أمان  

ألف ااا(، وحلااب  67ألف ااا(، والرقَّااة ) 64بااني احلسااكة )حااوايل 
آالف(، والبااااقي يف منااااط  أخااارى. ولكااان بعاااد سااايطرة  7)

القااوات الرتكيااة علااى مناااط  تاال عبيااد، وعااني عيسااى، والرقااة 
ىل مناااط  خميَّمااامم األصاالية إ ألف ااا 667عاااد مااا يقاارب ماان 

ين عان أمااكنهم م بعيادا مانهألف ا 75يف الشمال. بينما ظال 
 .(1)ألف ا للعراق 65األصلية، وجلأ منهم ما يقرب من 

                                                           

(5) Ibid, p. 1. 
 :  الرقمية انظرملزيد من التفصيل حول هذه احلقائ (5)
 ،0264نوفمرب  04 :األمم املتحدة، تاريخ االطالع موقع سوريا، -

 : الرابط التايل عربمتاح 
https://cutt.us/VM3DH 

املفوضية السامية لشؤون الالج ني،  موقع الطواريء يف سوريا،حالة  -
: الرابط التايل ربتاح عم ،0264نوفمرب  04 :تاريخ االطالع

kAz7https://cutt.us/t 
(6) Humanitarian impact of the military 
operation in northeastern Syria, OCHA 
Syria, Situation Report, No. 60, November 
0264. 

https://cutt.us/VM3DH
https://cutt.us/t7kAz
https://cutt.us/t7kAz
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وعلى هذا األسا ، تعاين دول اجلوار وعلى رأسها: 
لبنااااان، واألردن، وتركيااااا، والعااااراق ماااان ضاااا و  تزايااااد أعااااداد 

علااااى مراجعااااة أوضاااااع  ولالالج ااااني؛ كمااااا تعماااال هااااذه الااااد
أو وديااااة، اط  حدالالج ااااني وإعااااادة بعضااااهم قسااااريًّا إىل مناااا

تساااليمهم عااارب املعاااابر. تااارفض األردن وبشاااكل حاسااام فاااتح 
حاادودها أمااام طاااليب اللجااوء، وتكتفااي مبااا وصاال إليااج عاادد 

ألف اا(، وتساعى لتنظايم األماور اخلاصاة  111الالج اني فيهاا )
نهم يف بالدهااام. طيبإقاااامتهم، وتبحاااث إمكانياااات إعاااادة تاااو 

رب مااا يقاا األماار نفسااج ينسااحب علااى تركيااا والاايت تستضاايف
مالياني الجاا، وتارفض طلباات جلاوء املزياد مانهم،  3.1من 

ويف املقابل تقيم هلم خميَّمات يف املناط  اخلاضاعة لسايطرما. 
وتتَّخاااذ لبنااااان منحااااى  قريب ااااا جتاااااه مليااااون الجااااا داخلهااااا؛ إذ 

سوريا، كما اد ما يقرب من  تصرمح بدعوما هلم للرجوع إىل
ياب أوضااعهم   برتتتتعلَّا٪ من الالج ني فيهاا صاعوبات 76

 .(6))إقامتهم( القانونية

ا عن ل ة األرقام، فإنج مل يتعد ا علاى أحاد خفيًّا وبعيد 
حالااة األوضاااع اإلنسااانية الاايت وصاال إليهااا أهاال سااوريا، ومااا 

 ضاااون لاااج مااان حتاااديات وأخطاااار، يف الاااداخل مااان جاااراءيتعرَّ 
  األطاااراف احمللياااة والدولياااة،بااانيلصاااراعات العنيفاااة احملتدماااة ا

اااء عباااور وأيناااا رين مااان هم للحااادود الدولياااة مهااااجرين أو مهجَّ
ضااون لااج ماان اء مااا يتعرَّ هم، ويف الاادول األخاارى ماان جاارَّ دلااب

مضايقات معنوية ومادية إما بسابب صاعود النعارات القومياة 
ك تلاااايف هااااذه الاااادول، أو زيااااادة الضاااا ط علااااى اقتصااااادات 

 .الدول املضيفة

نطقوة من المتطورات ومحددات مواقف األطراف  -ناعيصا
 آلمنة شمال سورياا

من الفاعلة أيت تطورات وحمددات مواقف األطراف ت
يف ساااوريا بشاااكل  رات الصاااراعاملنطقاااة اآلمناااة يف ساااياق تطاااوأ 

                                                           

تش، و و  ، منظمة هيومان رايتس0261سوريا: أحداث عام  (6)
 : الرابط التايل ربمتاح ع، 0264ديسمرب  1 :تاريخ االطالع

http://bit.ly/0s1TGhU 

ماااوازين القاااوى الدولياااة علاااى األرض بشاااكل خااااص، و عاااام، 
لفاعلة  كل دولة من األطراف ايف ات السياسة الداخليةوت ريأ 

دات ت وحمااااادَّ تطاااااورا نتنااااااول ،ويف هاااااذا احملاااااور. علاااااى حااااادة
ومصااااحل األطاااراف املختلفاااة بشاااأن إقاماااة منطقاااة آمناااة مشاااال 

تركياااا، والوالياااات : وياااأيت علاااى رأ  هاااذه األطاااراف. ساااوريا
املتحااااااادة، وروسااااااايا، وإياااااااران، إىل جاناااااااب النظاااااااام الساااااااوري 

 .واألكراد وإسرائيل

 ا:تركي -0

ف البااااح ون املوقاااف الرتكاااي يف األزماااة الساااورية يصااانم 
 ر املواقف اليت شهدت ت ريات حامسة ؛ بني أكنج من على أ

، جبرحيل ةبني ساعية للتواصل مع نظام األسد،   مناديهي ف
ج مع حتقي  أمنها احلدودي، وإقامة منطقة آمنة ئببقا ة  قابل

تحاااااااادة ملالواليااااااااات ا لصاااااااافم  ةمشاااااااال سااااااااوريا، وبااااااااني داعمااااااا
 .(0)للموقف الروسي واإليراينة ة،   مناصر والسعودي

أول مااااان ناااااادى بإقاماااااة منطقاااااة آمناااااة، تركياااااا وتتعاااااد 
قلقهاااا مااان  نعااارب فياااج عااابيان اااا تت  0260يف عاااام  فأصااادرتْ 

مااان الالج اااني إىل أراضااايها بسااابب األوضااااع يف    مزيااادي تااادفأ 
حتااد حة من حازب االل عناصر مسلَّ سوريا، مع إمكانية تسلأ 

، وتااادعو إلقامااااة (ه منظماااة إرهابياااةالاااذي تعااادأ )ردساااتاين لكا
ااااامتمم  وجهااااني ماللطااااريان بوصااااافه ة وحظااااارة عازلاااامنطقاااا  نْي ما

وأيناء زيارة . عةلبعضهما البعض ملواجهة تلك األخطار املتوقَّ 
ردوغااان أأيااار  -أوبامااااألمريكااي نائااب الاارئيس -ن دباياا جااو

ملااوازي ا املوضااوع، فاادعا إلنشاااء منطقااة عازلااة علااى الشااريط
 للحاااااااادود الرتكيااااااااة  تااااااااد ماااااااان البحاااااااار املتوسااااااااط إىل مشاااااااااال

ني حاااادود هااااذه يااااصاااادر بيانااااات تتشااااري إىل تعأكمااااا .لعااااراقا
إدلاااب، وعفااارين، وجااارابلس، وعاااني العااارب : املنطقاااة لتشااامل

                                                           

 :انظر ،بصفة عامةسورية بشأن تطور املوقف الرتكي من األزمة ال (0)
- Francesco D’Alema, The Evolution of 
Turkey’s Syria Policy, Working Paper, 
(Ankra: IAI –, October 0267). 

http://bit.ly/2s6TGhU
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  ،(6)، وتااال أبااايض، وبعاااض منااااط  مشاااال احلساااكة(كوبااااين)
تفاصاايل إنشاااء م اال هااذه  0265خااالل عااام  تكمااا نتشاار 
 ،(0)تركيااة–منهااا أدااا ساتكون برعايااة أمريكيااة حضاااملنطقاة، يتَّ 

مليااااة عسااااكرية داخاااال األراضااااي ع كاااال عركيااااا ماااات تسااااتمرَّ او 
د احلديث السورية يف ترديد رغبتها إلقامة منطقة آمنة، فتجدَّ 

مع عمليات درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السالم، من 
ارَّ  0267أواخر   ةر إىل اآلن؛ على أن ماا حتاوزه مان منااط  حمت
معسااااكرات أو  اداعااااش أو القااااوات الكرديااااة تقاااايم فيهااااماااان 

اآلمنة بإرادة أقرب لارادة املنفردة منها  ملناط شبج بامناط  أ
ولكااااااان بتوافقاااااااات سياساااااااية ماااااااع األطاااااااراف  ،إىل اجلماعياااااااة

د املوقاااااف الرتكاااااي جتااااااه املنطقاااااة اآلمناااااة ويتحااااادَّ . (3)الفاعلاااااة
 :(6)هي ،، مبصاحل يالية(والصراع يف سوريا)

مااااان -أعاااااداد املهااااااجرين والسااااايطرة علاااااى مااااارور يم جاااااحت( 6
 ها.ني إليإرهابي -تعدهم

ة دياااحتااواء التوسااع الكااردي ورغبااتهم يف إقامااة وحاادة كر ( 0
 تتمع باحلكم الذايت.

 حتقي  االستقرار اإلقليمي.( 3
                                                           

: ها يف سورياؤ قة اآلمنة املزمع إنشاحسني ألب تكني، املنط (6)
 .601-606، ص ص مرجع ساب األطراف واملواقف، 

(0) Turkey and U.S. Plan to Create Syria 
Safe Zone Free of ISIS, The New York 
Times, 07 July 0265, Accessed: 1 December 
0264, Available at:  
https://nyti.ms/0OTbwg6 

ع املنطقة اآلمنة مشال سوريا إذا لزم األمر، تركيا ستوسم : إردوغان (3)
نوفمرب  04: ، تاريخ االطالع0264أكتوبر  36سط، الشرق األو 

  :، متاح عرب الرابط التايل0264
https://cutt.us/4i7qc  

عوامل اليت دفعت تركيا للتدخأل يف مشال سوريا راجع بصدد ال (6)
سبعرقود أمحد، بليحة مسري، دور السياسة  :بعمليات عسكرية

دراسة حالة : 0265-0220الرتكية يف الشرق األوسط رجية اخلا
ية احلقوق والعلوم كل: اجلزائر)األزمة السورية، رسالة ماجستري، 

 .630-636 ص ص(. 0265السياسية، جامعة مولود معمري، 

يااد املنطقااة اآلمنااة يف تقلياال تاادف  الالج ااني عاان فوت
كردية بتوفري الطري  احتوائهم داخل سوريا، واحتواء القومية 

يهاا تعون فيت يتمتركية دائمة على املناط  ال -سيطرة-مراقبة 
بالتواجاااد الك يااااف، كماااا تعرقاااال عباااور املساااالحني إليهاااا عاااان 

كما  .السورية-طري  إنشاء منطقة عازلة على احلدود الرتكية
تسهم يف حتقي  االساتقرار اإلقليماي مان خاالل تزوياد قاوات 

وريا، تتعيااااد تركيااااا ماااان ساااا املعارضااااة مبساااااحة عمليااااات داخاااال
واملالحااااظ أن  ،(5)اخالهلااااا التوازنااااات علااااى األرض لصاااااحله

جممااااال هاااااذه املصااااااحل واملسااااااعي تتوافااااا  وبشاااااكل كباااااري ماااااع 
باااااات الاااااداخل الرتكااااااي وطبيعاااااة اهلويااااااة الرتكياااااة ودورهااااااا متطلَّ 

ماااة اة جواناااب؛ فإقر لاااذاما، وذلاااك مااان عااادَّ اإلقليماااي املتصاااوَّ 
جتماعية على القتصادية واالا ل من الض و منطقة آمنة يقلم 

 ماان جانااب،  لالج اانيعااداد ااحلكومااة الرتكيااة بساابب تزايااد أ
ة قوميااة جتاااه األكااراد يتوافاا  حوهلااا الااداخل ر ساارديَّ كمااا يااوفم 

ااااالرتكااااي مسااااتندة إىل املخاااااوف األمنيااااة  ت  ن أردوغااااان ماااان كم
حشاااد القاااوى املختلفاااة وراء برناجماااج، وشااا لهم عااان حتاااديات 

أكاااارب ملشااااروعج  ةهااااد هبااااا فرص ااااا سياساااايميت الااااداخل الرتكااااي، و 
رتكيااا مكانتهااا يف ضاامن لكمااا ت ،السياسااي ماان جانااب آخاار

اا أي حاال   د موقعهاااا يف سياسااي لألزماااة السااورية، ومااان   يؤكم
 .(1)خارطة النفوذ اإلقليمي من جانب يالث

 الو يات المتحدة: -0

على غرار املوقف الرتكي، ظهر احلاديث عان املنطقاة 
ا باواكري األزماة، وميكان القاول إناج كاان مرافق اا رياآلمنة يف سو 
يف البداية تناقلج دبلوماسيون وعسكريون . يةالرتك للمطالبات

اا دين علااى ضاارورة إقامتااج خااالل داخاال اإلدارة األمريكيااة مؤكم
إال أنااااج ومااااع تطااااورات األزمااااة والوضااااع علااااى  .0263عااااام 

                                                           

(5) Charlotte Hélène Schuringa, Turkey 
and its call for a safe area in Syria, Op. cit., 
p. 61. 

، مركز كارينجي للشرق رهان إردوغان اخلطرارك بريين، م( 1)
، 0264نوفمري  03 :، تاريخ االطالع0264أكتوير  61األوسط، 

 6https://cutt.us/MytE: متاح عرب الرابط التايل

https://nyti.ms/2OTbwg4
https://cutt.us/9i7qc
https://cutt.us/MytE1
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األرض، ومواقاااف الوالياااات املتحااادة ومصااااحلها،   ت اااريات 
 جتااااه املنطقاااة اآلمناااة، اة، شاااهد موفقهاااا ت اااري  يالقياااادة السياسااا

د االهتماام جتادَّ  ،ماؤخر ا. لتأييد واملعارضاة والادعمفتذبذ بني ا
ماااع بإقامااة املنطقاااة اآلمناااة يف اخلطاااب السياساااي األمريكاااي، 

سحب قواتج من ساوريا وإقاماة  ا أعلن فيهيتتدوينة ترامب ال
داخاااال األراضااااي السااااورية  اكيلااااومرت   30منطقااااة آمنااااة بعماااا  
 .(6)على احلدود مع تركيا

مااااب مااان املنطقااااة اآلمنااااة يف سااااياق وياااأيت موقااااف ترا
فااة، أوسااع لالنسااحاب ماان الشاارق األوسااط، وصااراعاتج املكلم 

علااى مااوارد الطاقااة منااج،  الواليااات املتحاادة واخنفاااض اعتماااد
ااا ج شااارق ا، إضاااافة إىل رغبتاااج يف الرتكياااز علاااى وسياساااات التوجأ
، مااان جاناااب يااااني و . مااان جاناااب هاااذا ،(0)الاااداخل وحتدياتاااج

ليت تضي  منظاور املصااحل، وتاأب أن طبيعة شخصية ترامب ا
مصاااااحل  تناااات  عنهااااادة طويلاااة ال تااان مس يف صااااراعات متعقَّاااا

بادا واضاح ا يف  اناب يالاث،مان جو . من ورائهاا مادية حمددة
إن مل -أوسااا  اإلدارة األمريكيااة أن االعتماااد علااى األكااراد 

من النفوذ اإليراين  مثارها يف احلدم  ت، ؤ يكن سياسة فاشلة مل ت
، (3)ى ال ارض مناج بالقضااء علاى داعاشفقد أدَّ  -نطقةيف امل

وأن الفاااارتة الراهنااااة تقتضااااي التواصاااال مااااع حليفتهااااا يف الناااااتو 
أمني خطااة االنسااحاب ماان جانااب، وفااتح قنااوات )تركيااا( لتاا

اتصااال جدياادة معهااا يف القضااايا اخلالفيااة واالساارتاتيجية ماان 
 .جانب آخر

                                                           

: ها يف سورياؤ حسني ألب تكني، املنطقة اآلمنة املزمع إنشا (6)
 .601، ص  ب اواملواقف، مرجع سطراف األ
الصورة من منظور : مايكل هريتسوغ، ترامب ي ادر سوريا (0)

، 0264نوفمرب  04: ، تاريخ االطالع0264يناير  1لي، إسرائي
 /stxXRy0http://bit.ly: لرابط التايلمتاح عرب ا

 :االنسحاب من سوريمن ا راجع بصدد املوقف األمريكي (3)
: ها يف سورياؤ حسني ألب تكني، املنطقة اآلمنة املزمع إنشا -

 .601، ص  ب اقف، مرجع ساألطراف واملوا
االنسحاب األمريكى من عصام عاشور، الراحبون واخلاسرون من  -

 .45-46 ص ، ص ب امرجع سسوريا، 

كاراد متاج الوالياات املتحادة لألورغم الادعم الاذي قدَّ 
منذ بداية األزماة، حياث سااوت يف تساليحهم ودعمهام يف 

إال أن الواليات املتحدة قد  ،السيطرة على مشال شرق سوريا
حماصااااارة النظاااااام  -وإىل جاناااااب العوامااااال الساااااابقة-لت ضَّاااااف

ا وعاااارب احللفاااااء، واألماااار نفسااااج تفعلااااج مااااع السااااوري اقتصاااااديًّ 
ا ضااد تركيااا ، فتبااني هلااا أن األكااراد قااد وجهااوا دعمهاا(6)إيااران

إىل جانااااب حاااارهبم علااااى داعااااش، كمااااا أداااام حااااافظوا علااااى 
تواصااااااال وتنساااااااي  دائااااااام باااااااني روسااااااايا والنظاااااااام الساااااااوري يف 

 .ي الواليات املتحدةوهو ما يعع سعيهم لتخطم  ،(5)دمش 

بناات الواليااات املتحاادة  ،وعلااى أسااا  هااذه العواماال
وجااااءت زياااارة رجاااب طياااب  ،سياسااااما جتااااه املنطقاااة اآلمناااة

 إىل الوالياااااات املتحااااادة يف منتصاااااف شاااااهر ناااااوفمرب أردوغااااان
  مبوقااااف ل خالهلااااا إىل تنساااايقات تتعلَّااااتوصَّااااالاااايت ، 0264

ن العلمياااات العساااكرية واملنطقاااة اآلمناااة الوالياااات املتحااادة مااا
 . اليت تقيمها تركيا

 روسيا: -3

كاااااان املوقاااااف الروساااااي حامس اااااا مناااااذ البداياااااة بااااارفض 
تحاااادة األمريكيااااة، املنطقااااة اآلمنااااة حتاااات ساااايطرة الواليااااات امل

وارتااااأت أن م اااال هااااذا احلاااال اااااب أن يكااااون بالتنسااااي  مااااع 
 تريااد ال -فااوذ األكاارب يف سااورياصاااحبة النأ -فروساايا  ؛دمشاا 

أن تشاطرها أي دولة أخرى هذا النفوذ، خصوص ا يف سوريا 
املعرب الروسي الوحيد للبحر املتوسط، حيث قاعدة طرطو  

قة آمنة تابعة للواليات ة إقامة منطلذا تعارض بشدَّ  ؛البحرية
ولكنها يف نفاس الوقات ال ترياد خساارة حليفهاا . (1)املتحدة

ساكرية الرتكياة احملادودة الت العالرتكي، وهلذا مسحت بالتدخأ 

                                                           

(6) Robert S. Ford, Op. cit., p. 4. 
: ها يف سورياؤ نطقة اآلمنة املزمع إنشا، املحسني ألب تكني (5)

 .601، ص  ب ااألطراف واملواقف، مرجع س
 .604-601 ص ، ص ب اسالرجع امل (1)

http://bit.ly/2stxXRy
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 تركياا لبناء عالقة قوية معها بتأمينها من خماوفهاا، خاصاة أن
 .(6)نيتعمل مع حلفاء سوريم 

كماااا تأرجحااات عالقاااة روسااايا ماااع األكاااراد حساااب 
بيعة العالقات مع تركيا، فبعد إسقا  تركيا للطائرة الروسية ط

روسااايا بضااارب منااااط  علاااى  ، مل تكتاااف، 0265يف أكتاااوبر 
مت ياااد العاااون للقاااوات الرتكياااة للمااارة األوىل، بااال قااادَّ  املعاااابر

. (0)الكرديااااة يف عفااااارين يف مواجهاااااة املعارضااااة املوالياااااة لرتكياااااا
لعالقااااات ل املوقااااف الروسااااي بعااااد عااااودة اوساااارعان مااااا حتااااوَّ 

عات روسايا التزامهاا الروسية حلالتهاا األوىل، حياث ادَّ -الرتكية
 .(3)ل جتاه عملية غصن الزيتونبسياسة عدم التدخأ 

س  املوقف الروساي مان املنطقاة اآلمناة ماع الرؤياة ويتَّ 
األزمااااة، فروساااايا لاااان تساااامح بتكاااارار  الروسااااية الشاااااملة حلاااالم 

ال  يف ااا َّ -ل اارب الساايناريو اللياايب ماارة أخاارى وإفساااح اجملااال ل
ة يف دولاة م ال د، خاصَّاف بشاكل متفارم للتصرأ  -حلف الناتو

ة حيويااااة لروساااايا، لااااج ماااان أويااااة جيوساااارتاتيجيسااااوريا ومااااا   م 
ماان وجااود منطقااة آمناااة يف  فااإن كااان وال باادَّ . ونفوذهااا فيهااا

الشاامال السااوري، فلااتكن عاارب احلليااف الرتكااي ال األمريكااي، 
ل النظام الرتكي التعاون مع د بتقبأ تقارير تفي خصوص ا يف ظلم 

، وهاي )6(نظام بشار األسد يف أمن احلدود والتنسي  امليداين
هلاا روسايا حلشاد االعارتاف الادويل بشارعية املقاربة اليت تادفع 

مقايضاااة ضااامنية روساااية  األساااد مااان جدياااد، خاصاااة يف ظااالم 
  مبوقف تركيا من بعض اجلماعاات املسالحة لرتكيا فيما يتعلَّ 

                                                           

(6) Robert S. Ford, The Syrian Civil War a 
New Stage, Op. cit., p. 7. 

األزمة السورية يف السياسة اخلارجية الروسية  حبر الزين مسعودي، (0)
 .73-70ص ص ،  ب امرجع س (،0264-0266)من  والرتكية

-0266 شرون مرمي، االسرتاتيجية األمنية الرتكية جتاه سوريا (3)
سياسية، )اجلزائر: كلية احلقوق والعلوم ال، رسالة ماجستري، 0261
 .33، ص (0264، صدي مرباح ورقلةاجامعة ق

 00د، ية بني تركيا والنظام السوري، العر  اجلدياتصاالت سرم ( 6)
، متاح عرب 0264نوفمرب  32االطالع: ، تاريخ 0264أكتوبر 

 /tJ3G1R0http://bit.ly الرابط التايل:

لب يف مقابل دعام روسايا للموقاف الرتكاي إزاء املنقطاة يف إد
 .(5)اآلمنة

 :إيران -4

بعاااااة منااااااط  نفاااااوذ غاااااري تا تعاااااارض إياااااران إقاماااااة أيم 
  مان خاللاج لقوات نظاام األساد املاوايل الاذي تدعماج، وحتقما

لذلك، انتقدت مساعي األطراف الدولياة األخارى . أهدافها
ك املناااط  حتاات إلقامااة منطقااة آمنااة، ال ساايما إن كاناات تلاا

 .(1)ملصاحلها محاية دول معادية/إشراف

مدف إيران من خالل احلفاظ على وحدة األراضاي 
م يف تشااكيل احلكومااة املركزيااة إىل احلفاااظ السااورية، والااتحكأ 

ن تزوياد حازب اا باألسالحة ؤمم على جسر بري مع لبنان، يت 
ساااارائيل ماااان ناحيااااة، وتاااادعيم مشااااروعها السياسااااي إملقاومااااة 

ة ، وحااآل ال تصاابح سااوريا منصَّااىخاار أماان ناحيااة  (يعيالشاا)
احلركااااة ماااان خالهلااااا ض ميكاااان أن تتعاااارَّ ( حديقااااة خلفيااااةأو )

كما يرتبط املوقف . نية للهجوم من ناحية يال ةالشيعية اللبنا
ع اإلياااااراين أيض اااااا باملخااااااوف مااااان إقاماااااة كياااااان كاااااردي يتمتَّااااا

 .(7)باالستقالل الذايت مشال سوريا

والرؤيااااة اإليرانيااااة، وتطااااورات وتشااااري هااااذه األهااااداف 
إىل احتمااال تقريااب وجهااات النظاار بااني  ،أوضاااعها الداخليااة

احلفاظ على وحدة سوريا  طهران وأنقرة، فاالتفاق بينهما يف
تهم ت ااااري القالقااال داخاااال حاااآل ال يقاااايم األكاااراد دولااااة لقاااوميَّ 

                                                           

طقة اآلمنة يف سوريا مرهون مبوقف أنقرة يف دعم موسكو باملن( 5)
 32االطالع: ، تاريخ 0264أكتوبر  00إدلب، وكالة األناضول، 

 ، متاح عرب الرابط التايل: 0264 نوفمرب
http://bit.ly/0DtxVLE 

يون التلفز  اتفاق املنطقة اآلمنة مشال شرق سوريا متستفز،: إيران (1)
نوفمرب  04 :، تاريخ االطالع0264أغسطس  64 السوري،
 /ptth//:bzYL5R0bit.ly: ، متاح عرب الرابط التايل0264

(7) Aniseh Bassiri, Raffaello Pantucci, 
Understanding Iran’s Role in the Syrian 
Conflict, (UK: RUSI, August 0261), pp. 7-
1. 

http://bit.ly/2R6G3tJ
http://bit.ly/2DtxVLE
http://bit.ly/2R5bzYL
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ا يًّ هماااا، وحاجاااة البلااادين لااادعم بعضاااهما الااابعض سياسااايدولت
عااااااامالت االقتصااااااادية والتبااااااادالت علااااااى أسااااااا  قاعاااااادة الت
اااا جتاااااه  اد إمكانيااااات تعااااديل مواقفهمااااالتجاريااااة والنفطيااااة تؤكم

ااقضااايا اخلااالف، ويرفااع بشااكل خااا م ص ماان احتماااالت تفهأ
 .(6)طهران ملخاوف أنقرة

 النواأل السور : -5

ياااارفض النظااااام السااااوري إقامااااة منطقااااة آمنااااة أحاديااااة 
لااااى أرضاااااج، لساااايادتج ع ماااان انتقاااااصي فيهااااا اجلانااااب ملااااا يااااراه 

خصوص ا مان قبال تركياا، ال ارمي التاارأي لساوريا. حياث كاان 
ال ىسااااد  النظااااام السااااوري قباااال اتفاااااق سوتشااااي يف موقاااافي 

ليااج، فالشاامال السااوري كااان قابع ااا حتاات ساايطرة إمااا قااوات  ع
، أو قاااوات تركياااة مااااع 0266ا مناااذ كردياااة مدعوماااة أمريكيًّااا

. رتكياااةالت العساااكرية الهلاااا مناااذ التااادخأ تابعاااة قاااوات أخااارى 
ف دمش  من ازدياد قوة األكراد، ينتاهبا فعلى الرغم من  وأ 

 .(0)خوف آخر من عدم خروج تركيا من الشمال السوري

ط نفوذه علاى  يسعى النظام السوري منذ البداية لبسْ 
الت األجنبيااااااااة كاماااااااال األراضااااااااي السااااااااورية ورفااااااااض التاااااااادخأ 

دمشاااا   تْ ، ف ضَّاااا(باساااات ناء روساااايا وإيااااران بطبيعااااة احلااااال)
لطاارف عاان ساايطرة األكااراد علااى الشاامال السااوري، ولكااان ا

دت هدَّ  0264بالسيادة السورية، ففي مار   دون أن  سَّ 

                                                           

 :ملزيد من التفصيل حول هذه الفكرة، راجع (6)
- Remziye Yilmaz-bozkus, Main 
determinants of Turkey’s Foreign Oil and 
Natural gas strategy, Journal of research in 
Economics, politics & finance, 0261, Vol. 
3, No .0, p. 666. 

-0266األمنية الرتكية جتاه سوريا  شرون مرمي، االسرتاتيجية (0)
 .33، ص  ب اس جعمر ، 0261

ألكراد باسرتداد األجزاء الواقعة حتت سيطرمم قوات األسد ا
 .(3)بالقوة يف حالة عدم التزامهم بالقوانني

ل أوياااااة وتااااارى دمشااااا  أن منطقاااااة مشاااااال ساااااوريا   مااااا
 هيمناة تركياا اإلقليمياة، حياث ساعتْ  ة مان أجال رفاضخاصَّ 
لاات ل الطموحااات الرتكيااة يف اهليمنااة اإلقليميااة بعاادما حتوَّ لقْتاا

ا كاامال  مان االسات مار يف  تْ و طَّ  هلا من جديد، لعدو   عقاد 
، كماااا قاااادت ساااوريا (*)مناااذ توقياااع اتفااااق أضااانة (6)عالقتهماااا

 ولعلَّ . (5)ة اآلمنةقت يريات دميوغرافية استباق ا لبناء تركيا املنط
الااااذي أبرمتااااج تركيااااا مااااع  0264ماااان شااااأن اتفاااااق سوتشااااي 

روساااايا أن يطماااا ن دمشاااا  علااااى حقيقااااة األهااااداف الرتكيااااة، 
يف ظااال تطاااور موقاااف أنقااارة جتااااه األساااد، والرغباااة خصوص اااا 

 .الرتكية يف وحدة األراضي السورية

 

                                                           

(3) Country of Origin Information Report 
Syria: The security situation, (The Hague: 
CAB, July 0264), p. 57. 
(6) Charlotte Hélène Schuringa, Turkey 
and its call for a safe area in Syria, Op.Cit., 
p36. 

لنزع فتيل  6441اتفاق أضنة هو اتفاق بني تركيا وسوريا عام  (*)
إيقاف دعمها  تفاقاألزمة بينهما آنذاك. وتعهدت سوريا مبوجب اال

 مصدر مديد نيحلزب العمال الكردستاين، وأال تكون أراضي الدولت
كلم داخل األراضي   5ل حآل السماح لرتكيا بالتدخأ للدولة األخرى، و 

وقد ني فشلت سوريا يف إيقاف أي مديدات لرتكيا، السورية يف ح
تعترب  ا،يًّ ا من حينها. وحالشهدت العالقات بني البلدين تطور ا إاابيًّ 

ل العسكري املباشر. للمزيد حول تركيا االتفاقية مسوغ ا للتدخأ 
 جع:مالبسات اتفاق أضنة، را

لة ، جم0266-6441السويداين، العالقات الرتكية السورية  حامد -
-617ص ، ص 0260، 07دراسات إقليمية، اجمللد التاسع، العدد 

611.  
(5) Murat Aslan, Turkey’s Reconstruction 
Model in Syria, (Istanbul: SETA, 0264), p. 
35. 
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 إسرائيل: -6

اااااا واضاااااح ا إزاء إقاماااااة املنطقاااااة ْبااااامل تات  د، إسااااارائيل موقف 
م  الشمال الساوري، بسابب موقعهاا ال اانوي يف سالَّ اآلمنة يف

أولوياااات اإلدارة اإلسااارائيلية؛ فاهلااادف اإلسااارائيلي يف ساااوريا 
بصااورة أساسااية يف تقلاايص دور إيااران وحلفائهااا فيمااا ل يتم َّاا
لااج   مبرتفعااات اجلاوالن خصوص ااا، وساوريا عموم ااا، ملاا مي م يتعلَّا

يبدو أن إسارائيل  وبالتايل فال. من مديد ألمنهاهذا الوجود 
رة يف مساتقبل املنطقاة اآلمناة طاملاا خذ خطوات مؤيم سوف تتَّ 

 .(6)يادي إيرانأبعيدة عن  تْ ظلَّ 

ن هاذا املوقاف ال ينفاي أوياة الادور اإلساارائيلي غاري أ
اااااا ج إساااااارائيل ضااااااربات جويااااااة بصااااااورة يف سااااااوريا، حيااااااث توجم

، وذلااك 0261أهااداف إيرانيااة يف سااوريا منااذ  ة ضاادَّ مسااتمرَّ 
ياااااة أمااااان حااااادودها، وقطاااااع طااااارق اإلمااااادادات اإليرانياااااة حلما
وهو ما دفع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنياامني نتنيااهو  ،للبنان
موسااكو للتنسااي  بااني البلاادين حااول الضااربات اجلويااة لزيااارة 

والتفاوات السياسية، حياث أدركات تال أبياب أهيماة الادور 
 .(0)الروسي يف األزمة السورية

جدياد   حازب اا ن تكاوأ  إذن تسعى إسارائيل لعادم
ل العساااااكري إلضاااااعاف يف ساااااوريا، حياااااث باااااادرت بالتااااادخأ 

ى عااارب روسااايا وتساااع ،القااادرات اإليرانياااة العساااكرية يف ساااوريا
وتااااأمني  6476الحاااارتام خطااااو  وقااااف إطااااالق النااااار لعااااام 

املنطقة منزوعة السالح يف اجلوالن، وتاأمني الضا ط الروساي 
العسااكرية وامليليشاايات  إلجبااار إيااران علااى إزالااة مجيااع قوامااا

وماع عازم الوالياات . (3)ها للقتال يف سوريااملرتبطة اليت أرسلتْ 

                                                           

 ،ها يف سورياؤ حسني ألب تكني، املنطقة اآلمنة املزمع إنشا( 6)
 .633-630ص ص ،  ب اسمرجع 

ري بناء الشراكة: التواف  الروسي اإلسرائيلي زينب مصطفى، تداب (0)
-06 ص ، ص0264، أبريل 60يف سوريا، آفاق سياسية، العدد 

01. 
(3) Robert S. Ford, The Syrian Civil War a 
New Stage, Op. cit., p. 61. 

نتظااااااااار إسااااااااارائيل ت املتحااااااااادة ساااااااااحب قواماااااااااا مااااااااان ساااااااااوريا،
  دة، مااع التأكياادات األمريكيااة فيمااا يتعلَّاادم ساايناريوهات متعاا

 .(6)حبماية أمن إسرائيل

 األكراد: -1

 ألقااااااااات األزماااااااااة الساااااااااورية بظالهلاااااااااا علاااااااااى األكاااااااااراد
، م ااال بااااقي (PYDخصوص اااا حااازب االحتااااد الااادميقراطي )

عاااات القومياااة زت التطلأ طوائاااف اجملتماااع الساااوري، حياااث عااازَّ 
 (1)ا لاااانقض عمليااااة السااااالمى عمليًّااااوهااااو مااااا أدَّ  ،(5)الكرديااااة

ت القاوات الكردياة حتريار منااط  واست لَّ . (7)بينهم وبني تركيا
إلقاماااااة  0263-0260 باااااني ماااان داعاااااش يف مشاااااال سااااوريا

لاااااتهم املنشاااااودة حبكااااام األمااااار الواقاااااع، مااااان خاااااالل إقاماااااة دو 
 .(1)على احلدود السورية الرتكية حبكم ذايت  كانتونات 

ب هاااااااااجس الدولاااااااة الكردياااااااة خيااااااااال فلطاملاااااااا داعااااااا
وا ضاااااعف املوقاااااف الرتكاااااي إلقاماااااة كياااااادم األكاااااراد، فاسااااات لأ 

بالتحااالف مااع الواليااات املتحاادة، حيااث ال تريااد تركيااا زيااادة 
مواجهااااة ( وال تريااااد)إليهااااا، كمااااا ال ميكنهااااا  عاااادد املهاااااجرين

                                                           

تاموز أفيفي، وآرجان غاجني،  راجع: ،لتفصيلزيد من امل (6)
ا: متابعة ردود الفعل اإلسرائيلية انسحاب الواليات املتحدة من سوري

واإليرانية يف وسائل اإلعالم، معهد واشنطن لسياسات الشرق األدىن، 
، متاح عرب 0264نوفمرب  32 :االطالع، تاريخ 0264ر يناي 62

 /EvtMR33http://bit.lyالرابط التايل:
(5) Charlotte Hélène Schuringa, Turkey 
and its call for a safe area in Syria, Op. cit., 
p. 36. 

أنا فيالال،  راجع:الكردية، -حول عمليات السالم الرتكية (1)
حماديات السالم اجلديدة يف تركيا: الفرص والتحديات يف حل 

، 0263، خريف 3ركية، اجمللد ال اين، العدد النزاعات، جملة رؤية ت
 .01-64 ص ص

(7) Charlotte Hélène Schuringa, Turkey 
and its call for a safe area in Syria, Op. cit., 
p. 35. 
(1) Murat Aslan, Turkey’s Reconstruction 
Model in Syria, Op. cit., p. 30. 

http://bit.ly/33EvtMR
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رة ماااااااع عالقتهاااااااا املتاااااااوتم  ة يف ظااااااالم القاااااااوات الروساااااااية، خاصَّااااااا
األكراد أن الفرصة باتت ساوة لتحقي   تأىر ؛ فا(6)واشنطن

حلمهم التارأي، وبادأوا يف تشاكيل وحادات محاياة الشاعب 
بعاد   قاوات ساوريا الدميقراطياة الكردي، والايت عرفات باسام 

قااااااوات عربيااااااة تابعااااااة لااااااادارة الكرديااااااة، وشاااااارعنت  انضاااااامام
وقاااد كاااان . وجودهاااا مبحارباااة تنظااايم داعاااش بااادعم أمريكاااي

ي حريص ااا علااى إبقاااء قنااوات تواصاال حاازب االحتاااد الاادميقراط
بيناج وباني روسايا وحكوماة األساد، حاآل ماع ضاعف احتمااال 
 إقامة احلكم الذايت، يف حماولة منهم للع ور على حليف ضدَّ 

وهو ما حدث . (0)الواليات املتحدةانسحاب ل يف حاتركيا 
نبااع  فعااال  عقااب االتفاااق الكااردي السااوري ملواجهااة عمليااة 

الوصاااااول للحااااادود بلجااااايش الساااااوري ، والساااااماح ل الساااااالم
 .(3)الرتكية

العمليوووووات العسوووووكرية فوووووي سووووووريا واالتموووووا ت  -نال صوووووا
 التحالف والصراع

 يركااز هااذا احملااور علااى طبيعااة العمليااات العسااكرية يف
مشاااال ساااوريا يف الفااارتة األخااارية، وتعااااطي األطاااراف املختلفاااة 

تضاااادَّ 
ة حاااول معهاااا، واحتمااااالت التحالفاااات والتحالفاااات امل

العمليااات واملنطقااة اآلمنااة الاايت تسااعى تركيااا والواليااات  لااكت
ومااان   فهاااو حماولاااة لفهااام األفعاااال ورود . املتحااادة إلنشاااائها

 .األفعال الواقعة واملتوقعة

بالنساابة لشاامال سااوريا  0264يااز عااام إن أباارز مااا مي
هو التدخل الرتكي يف الشمال  -ورمبا جململ األزمة السورية–

س الرتكااي رجااب طيااب أردوغااان ئيحيااث أعلاان الاار  ،السااوري

                                                           

(6) Robert S. Ford, The Syrian Civil War a 
New Stage, Op. cit, pp. 7-1. 
(0) Ibid., p. 66. 

مسؤول كردي: التفاهم بني  قسد  واجليش السوري عسكري ( 3)
مرب ديس 6 االطالع:، تاريخ 0264أكتوبر 66 ،روسيا اليوم حبت،
 ، متاح عرب الرابط التايل:0264

 http://bit.ly/36Fv6PO 

بدء عملية  نبع السالم  العسكرية يف  0264أكتوبر  4يف 
مان  كال    ضادَّ تركيا، بالتعاون مع قوات اجليش السوري احلر، 

كردساتاين وقااوات ساوريا الدميقراطيااة وتنظاايم حازب العمااال ال
اااا داعاااش يف مشااااال ساااوريا للقضاااااء علاااى املماااارم 

ت
د رااإلرهاااا  امل

ود الرتكيااااة اجلنوبياااة، وعمااال منطقاااة آمنااااة داحلاااإنشااااؤه قااارب 
. وشاااهدت (6)ني إىل بالدهاامتضاامن عااودة الالج اااني السااوريم 

مدينتا تل أبيض ورأ  العني قصف ا باملدفعية الرتكياة يف ذات 
ليوم، قبل أن تعرب قوات تركية برية احلدود مع سوريا، لتصل ا

 نااةكليااومرتات يف العماا  السااوري ملدي  1يف اليااوم التااايل حااآل 
كلياااومرتات يف مدينااااة رأ  العااااني.   5-6تااال أباااايض، وحااااآل 

وقاد أعلنات وزارة الادفاع الرتكياة السايطرة علاى كامال ماادينيت 
رتتيااب. أكتااوبر علااى ال 63و 60رأ  العااني وتاال أباايض يف 

أكتااوبر، أعلنااات روسااايا ساايطرة النظاااام علاااى مديناااة  65ويف 
الكاااردي، وتسااايري -مناااب  بعاااد ياااومني مااان االتفااااق الساااوري

ت روسااااية ملنااااع أي مواجهااااات عسااااكرية بااااني النظااااام يااااادور 
وتركياااا. ويف الياااوم التاااايل أعلااان اجلااايش الرتكاااي السااايطرة علاااى 

 قريااة يف حماايط ماادينيت تاال أباايض ورأ  العااني، يف حااني 66
 .(5)دخلت قوات النظام مدينة عني العرب كوباين

 5وقد علَّ  اجليش الرتكي عملية  نبع الساالم  ملادة 
إطااالق النااار بعااد ها فيمااا بعااد( وأعلاان وقااف ياادأيااام )متَّ  د

تنسحب مبوجبج القوات أكتوبر  67يف تركي -اتفاق أمريكي
                                                           

 وكالة أردوغان يعلن انطالق عملية نبع السالم بشمال سوريا، (6)
، 0264نوفمرب  5 االطالع:، تاريخ 0264أكتوبر 4األناضول، 

 http://bit.ly/43zF5tuمتاح عرب الرابط التايل: 
، مزيد حول التطورات امليدانية والسياسية لعملية نبع السالملل (5)

 راجع:
 TRTطية مباشرة لعملية نبع السالم، التطورات أوال  بأول .. ت  -

، 0264ديسمرب  7: االطالعيخ ، تار 0264أكتوبر  60عر ، 
 : التايل متاح عرب الرابط

http://bit.ly/0YzWGQh 
تطورات عملية  نبع السالم  الرتكية يف سوريا يوم ا بيوم،  -

ديسمرب  7: االطالعاريخ ، ت0264أكتوبر  67نت، .اجلزيرة
 /ygy3561http://bit.ly: التايل ، متاح عرب الرابط0264

http://bit.ly/34Fv1PO
http://bit.ly/34Fv1PO
http://bit.ly/2YzWGQh
http://bit.ly/3518ygy
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السااورية، كمااا يساامح -ماايال  ماان احلاادود الرتكيااة 02الرتكيااة لااا
النساااحاب مااان املنطقاااة باوحااادات محاياااة الشاااعب الكردياااة ل

، وإيقااااف العقوباااات األمريكياااة ضااادَّ اآلمناااة يف مشاااال ساااوريا
يف فقت كل من تركيا وروسيا كما اتَّ   .(6)العملية ببتركيا بس

والشااااارطة  ةعلاااااى نشااااار حااااار  احلااااادود الساااااوريأكتاااااوبر  00
حني العسكرية الروسية على احلدود مع تركيا، وسحب املسالَّ 

األكراد ملسافة ياليني كيلومرت ا عن احلدود
(0). 

وعلااى الاارغم ماان ذلااك، تتبااادل األطااراف االمامااات 
غاااري أن . فاقاااات وقاااف إطاااالق النااااراتحاااول مااادى االلتااازام ب

احلدود واملنطقة  الرئيس األمريكي قال أوائل شهر ديسمرب: 
اآلمناة تعمااالن بشااكل جياد لل ايااة، وأنااا أعطاي تركيااا الك ااري 

وبعااد  (3). وقااف إطااالق النااار مسااتقر. ل يف ذلااكماان الفضاا
مرور قرابة شهرين على إطالق العملية، ما زالات تركياا تلاومح 

حاااال عااادم الوفااااء   عملياااة العساااكرية يف ساااورياالباسااات ناف 
اا  مااة هلااا، وأدااا لاان  اارج ماان سااوريا حااآل يااتمَّ دات املقدَّ بالتعهأ
 .(6) نيمن اإلرهابيم  «املنطقة اآلمنة»تطهري 

                                                           

 ( للمزيد انظر:6)
ملية العسكرية الرتكية يف ف العنائب الرئيس األمريكي يعلن وق -

 5: االطالع، تاريخ 0264أكتوبر  67سي إن إن عر ،  سوريا،
 ، متاح عرب الرابط التايل:0264ديسمرب 

  https://cnn.it/2pNyi0e 
وبنود اتفاق وقف إطالق النار يف مشال سوريا، سي إن إن تفاصيل  -

، 0264ديسمرب  3، تاريخ الدخول 0264أكتوبر  67العربية، 
 https://cnn.it/43ExxWpمتاح عرب الرابط التايل:  

أكتوبر   00يوم، ( اتفاق روسي تركي حول مشال سوريا، روسيا ال0)
 الرابط ، متاح عرب0264ديسمرب  5تاريخ االطالع: ، 0264
 /wf43qp2http://bit.lyالتايل: 

ي يف مشال سوريا: احلدود آمنة ووقف الرتكترامب يشيد بالتدخل  (3)
، تاريخ 0264ديسمرب  6سي إن إن عر ، إطالق النار مستقر، 

 ، متاح عرب الرابط التايل:0264ديسمرب  7: طالعاال
 https://cnn.it/0Po3Fr6 

وفاء دم التركيا: وتفظ حبقنا يف مواصلة  نبع السالم  حال ع (6)
 7: االطالع، تاريخ 0264ديسمرب  1بالتعهدات، وكالة األناضول، 

 التايل: ، متاح عرب الرابط 0264ديسمرب 

كاااان القاااااول إن العمليااااة العساااااكرية أعطاااات نتاااااائ  مي
ا  جزئيااااة لكاااال األطااااراف ماااان جهااااة، كمااااا أدااااا م َّلاااات مديااااد 

، حياااث مل حتقماااْ  تركياااا ماااا  (5)أخااارىة وجوديًّاااا هلااام مااان جهااا
كانت تطمح لج يف إقاماة املنطقاة اآلمناة علاى طاول الشاريط 
احلاادودي مااع سااوريا، فااالقوات النظاميااة ساايطرت علااى ماادن 

ااة يف ال شااامال الساااوري حتااول دون حتقيااا  تركياااا هااادفها،  مهمَّ
كمااااا مل تسااااتطع تركيااااا إحااااداث أي نتااااائ  سياسااااية داخليااااة 

كمااا أن . ف السياسااي السااوريليااحقيقيااة بساابب غياااب احل
األكااااراد خسااااروا حلاااام الدولااااة الكرديااااة حلااااد  كبااااري، ولكاااانهم 

أماااااا . حقَّقاااااوا إعاااااادة  وضاااااع بااااااقرتاهبم مااااان النظاااااام الساااااوري
ا مااان الااادعم للجااايش الساااوري املعارضاااة فقاااد اكتسااا بت مزياااد 

بفضاااال مشاااااركتج يف عمليااااة   حااااديث التشااااكيل  الااااوطع
ئبة عن أي حوار سياسي لت غا، ولكنها ما زا نبع السالم 

أمااااا النظااااام فقااااد وصاااال للشاااامال السااااوري أخااااري ا، . حقيقااااي
أمااااا . ولكناااج ال ميلااااك املقوماااات الاااايت ميمااااا لاااج إدارة املنطقااااة

إلعمار وعودة الالج ني فال حمل لج قبل احلديث عن إعادة ا
 .حتقي  األمن واالستقرار يف املنقطة

أن  -أك اااااار ماااااان أي وقاااااات مضااااااى-وهكااااااذا يباااااادو 
يف سااوريا باااات بأياادي أطااراف دولياااة وإقليميااة، ماااع  لصااراعا

اإلشارة لتقلأص الدور اإليراين يف مقابال الادور الروساي، فلام 
إيقاف عملية يكن للداخل السوري دور يتذكر يف حتريك أو 

وميكننااا القااول بااأن روساايا هااي الاارابح األكاارب .  نبااع السااالم 
 األزماة قهاا يفمن عملية  نبع السالم ، من خاالل زياادة أورا

الساااااورية، وحتقيااااا  هااااادفها يف اسااااارتداد نظاااااام بشاااااار األساااااد 
 .لشرعيَّتج مرة أخرى

 
                                                                                    

http://bit.ly/0RokVPI 
التموضعات اجلديدة للمعارضة والنظام واألكراد وداعش يف  (5)

يرة للدراسات، موقع يوتيوب، اجلز  سوريا بعد نبع السالم، ندوة ملركز
 الرابط التايل: رب. متاح ع0264ديسمرب  7

 D::nS://ebt:t.oy//:sptth206A  
 .اجليش السوري احلر سابق ا 

http://bit.ly/2qp38wf
https://cnn.it/2Po3Fr4
https://cnn.it/2Po3Fr4
http://bit.ly/2RokVPI
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 االتما ت التحالف والصراع شمال سوريا خاتمة:

رامم ملصاااحلهم ف، وتصااوأ ضااح ماان مواقااف األطاارايتَّ 
 :وتوازنات القوى الراهنة، عدد من األمور

ة مشااااال اآلمنااااإن املصااااحل الرتكيااااة جتاااااه إنشاااااء املنطقااااة  - و ص 
سوريا هي األقوى مان باني األطاراف الفاعلاة املختلفاة، وهاي 

، ومااااان   فاحتمااااااالت (6)األك ااااار تعرض اااااا للتهدياااااد واخلطااااار
كماااا أداااا  ،األخااارى تراجعهاااا تتعاااد أقااال يف مقابااال األطاااراف

وعاااارب قومااااا املتناميااااة تااااأمني مصاااااحلها يف هااااذه  ،اسااااتطاعت
 .ضااااةمتعار املنطقاااة، مااااع توافقاااات جااااد عساااارية باااني أطااااراف 

وتعي تركيا أن جنااح إقاماة منطقاة آمناة يعتماد علاى حفاظهاا 
علاااى التاااوازن الااادقي  الاااذي تقيماااج يف الشااامال الساااوري ماااع 

 .استمرار تواجدها على األرض

جتد القياادة الروساية واإليرانياة، وبادافع مان احلفااظ  ال -ناعيصا
ا، وأمااام رغبااة تركيااا اجلاحمااة يف إقامااة منطقااة معلااى مصاااحله

املوافقاة الضامنية علاى إقاماة تلاك ، بادًّا مان ل سورياة مشاآمن
املنطقاااة، ماااع التأكياااد أن تكاااون هاااذه املنطقاااة حتااات إشاااراف 

بااني تركيااا  تركااي أك اار منااج أمريكااي؛ انطالق ااا ماان فهمهمااا ملااا
هااااذا ماااان جانااااب، ومااااا  ،والواليااااات املتحاااادة ماااان اخااااتالف

 وبني أنقرة من مصاحل اقتصادية وسياساية مان جاناب ابينهم
 .آخر

يف إقاماااة كياااان كاااردي ة رغباااال إعاااالنت /  ع تأكيااادت وضاااا -نال صوووا
ني،  بااني مطرقااة األتااراك وسااندان اإلياارانيم  األكاارادا  علااى احلاادود

من جانب آخر هذا د ويؤكم . ي عنهمكما دفع بروسيا للتخلم 
ااا مااا تسااتخدم الااوكالء احملليمااعلااى  ني أن القااوى اخلارجيااة دائم 

التحاااالف  ت انفاااضَّ حتقَّقاااماااا إذا    ،ةلتحقيااا  أهاااداف وقتيَّااا
ز العالقااااات األمريكيااااة مااااع ا، وتاااارب، واسااااتحال الصاااادي  عاااادوًّ 

وبالتاايل فكماا أعاادمم األزماة . أحزاب األكراد ذلك بامتياز
 فاااااإن هاااااذه األزماااااةىل خارطاااااة املشاااااهد اإلقليماااااي، الساااااورية إ

                                                           

(6) Robert S. Ford, The Syrian Civil War a 
New Stage, Op. cit., pp. 7-1. 

 ،(0)تهم إىل حيااث كاناااتنفسااها يف طريقهاااا إىل إعااادة قضااايَّ 
اف الدولياااة كانااات تااارى يف القاااوات األطااار وهكاااذا، يبااادو أن 

الوالياااات  التحقيااا  أهااادافها، اساااتعملته دتم اااىالكردياااة جمااارد 
املتحدة إلداء تنظيم داعاش، وروسايا للضا ط علاى تركياا يف 

بااات دمشااا  هبااام نكاياااة يف ر العالقاااات بينهماااا، ورحَّ وتأ فااارتة تااا
الكاردي حاآل -األتراك. كما دعمت روسايا االتفااق الساوري

ة باني تركياا وساوريا، بوصاف األخارية يَّ دم ضات جتضمن مفاو 
 !.(3)صاحبة السيطرة على األرض اآلن

تفااتح العمليااات العسااكرية مشااال سااوريا، واملطالبااات  -رابعصووا
اآلمنااة، باااب احملاديااات ماارة أخاارى، وعاارض  الرتكيااة باملنطقااة

، غااااري (*)األزمااااة لتسااااوية سياسااااية برعايااااة األطااااراف املختلفااااة
املتحدة، فإعالدا سحب قواماا مان يات منها الوال ةمستبعد

، بااال قيامهاااا الساااورياهبا مااان املشاااهد حساااوريا ال يعاااع انسااا
فاارض التاوازن عان  ة أك ر التفاف ا من خالل لعبها دور مبهمَّ 
يات املتحدة ال تعدم أوراق التاأيري يف العالقاات الو ل؛ فا بعد

ة مع األطراف املختلفة بصفة عامة، ويف سياق األزمة السوري
 .خاصةة بصف

فااإن العمليااات العسااكرية، واملطالبااات الرتكيااة  وفووي األخيوورى
يف مشاااال ساااوريا، ال ميكاااان فهمهاااا إال يف سااااياق لعباااة أك اااار 

 ، ة كاٌل حساب مصااحلج وقاادر ديرها األطاراف املختلفااتامشاوال 
كما ال ميكن فهمها إال يف سياق تفاعالت األطاراف . تجقوَّ 

                                                           

 :انظر ؛دد هذه الفكرةبص (0)
- Anne Sofie Schøtt, From the Forgotten 
People to World-Stage Actors: The Kurds 
Of Syria, (Copenhagen: Royal Danish 
Defence College, June 0267), pp. 67-64. 

فرانس  ألسد... من املستفيد األكربل،اتفاق األكراد مع نظام ا( 3)
 :0264ديسمرب  5، تاريخ االطالع: 0264أكتوبر  66،  06

 http://bit.ly/2DxTlaz 
بني  يشار إىل بدء اجتماعات جلنة صياغة الدستور السوري( *)

 ، رغم صدور قرار0264أكتوبر  32وفدي النظام واملعارضة يف 
، الذي دعا النعقاد جلنة 0265يف عام  0065األمم املتحدة 

 لتعديل الدستور السوري.

http://bit.ly/2DxTlaz
http://bit.ly/2DxTlaz
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ذ الدولياااااة يف النفاااااو املختلفاااااة علاااااى األرض، وتطاااااور خارطاااااة 
سوريا، إىل جانب تطاورات الاداخل يف هاذه الادول املختلفاة 

 املنطقاااةفعلاااى الااارغم مااان أن إقاماااة  .ة باألزماااة الساااوريةاملعنيَّااا
ا ماااااان جملااااااس األماااااان، إال أن تركيااااااا مل ب قاااااارار  اآلمنااااااة يتطلَّاااااا

تستصااادر بعاااد قااارار ا مااان جملاااس األمااان، فقاااد حاولااات تركياااا 
كنها فشلت بسبب ، ول0260احلصول على دعمج يف عام 

ر غاااري أن هاااذا املوقاااف الروساااي تطاااوَّ . (6)االعااارتاض الروساااي
لت ، حياااااث شاااااكَّ 0264يف   نباااااع الساااااالم خااااالل عملياااااة 

جملس األمن يدين العملية  عائق ا أمام مشروع قرار أورو  يف
 .(0)الرتكية ويدعو لوقف اهلجوم على مشال سوريا

***** 
 

                                                           

كيا ومأزق املنطقة اآلمنة بسوريا، ، تر بشري عبد الفتاح (6)
ديسمرب  1، تاريخ االطالع: 0264نوفمرب  32اجلزيرة.نت، 

 xDAuR33://bit.ly/httpرب الرابط التايل: ،متاح ع0264
جملس األمن يناقش بيانا يدعو أنقرة للعودة إىل الدبلوماسية بعد ( 0)

، تاريخ 0264أكتوبر  62 ،06بسوريا، فرانس رية عمليتها العسك
 : ، متاح عرب الرابط التايل0264نوفمرب  32 االطالع:

   ptth://tit./:/43v6BYN  

http://bit.ly/33xDAuR
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لف السعود  اإلماراتي في اليمن: من التحا

 ا تفاق إلى ا ختالف
 شيماء هباء الدين

 مقدمة:

السعودي دخل التحالف ي 0265يف مار  
هدف التصدي للحوييني بعد أن  اليمن معلن ا اإلمارايت إىل

                             ء،العاصمة صنعا         ا يفأطاحوا باحلكومة املعرتف هبا دولي  
                                       وحينها مت إبعاد قوات احلويي عن معظم السواحل اليمنية.

بني  وميكن القول إن ما بدا جمرد صراع داخلي على السلطة
 (أو مجاعة أنصار اا) نيقوة احلويي :وا ؛قوتني متعارضتني

يف  ،الرئيس اليمع الساب  علي عبد اا صاحلومعها 
واألحزاب )جهة قوة الرئيس عبد ربج منصور هادي موا

املوالية لج( حتوَّل إىل صراع إقليمي ومواجهات جيوسياسية 
ض بني معسكري طهران )داعمة للطرف األول( والريا

ا أنج بعد      ؛()داعمة للطرف ال اين لكن ما يزيد األمور تعقيد 
م بتقسي عدة تؤذن أطرافي  مرور أعوام، حتولل الطرفان إىل

جند  اليمن عن طري  ت ذية فكر املليشيات، فعلى جانبي 
للنفوذ اإلمارايت، وهناك  وهو خاضعاجمللس االنتقايل اجلنو  

سعودي، وهنالك املنطقة  ضع للنفوذ ال قوات الشرعية اليت
الوسطى باإلضافة إىل الشمال الذي يقع حتت سيطرة 

 .احلوييني

بعدما  0263عام وتعود جذور األزمة اليمنية إىل 
حة، حيث الفشل حتول احلراك الشعيب إىل مواجهات مسلَّ 

ث د، يف إ ام االنتقال السياسي الذي كان من املتوقع أن ىت 
عبد اا علي ورة اليت أجربت ا يف البالد عقب ال استقرار  

                                                           

 باح ة مبركز احلضارة للدراسات والبحوث. 

؛ 0266صاحل على تسليم السلطة لنائبج هادي يف نوفمرب 
يناء عدة مشكالت لك األخالل ت اليمنت  ومن   فقد واججا 

أبرزها هجمات تنظيم القاعدة يف اليمن، واحلركة االنفصالية 
يف اجلنوب، واستمرار مواالة عدد كبري من قيادات اجليش 

ب  علي عبد اا صاحل، فضال عن اليمع للرئيس السا
 .الفساد، وارتفاع معدل البطالة، وغياب األمن ال ذائي

ج اخلصوص، على وجوبشأن املواجهة مع احلوييني 
فقد است لت حركة احلوييني، اليت تنتمي إىل طائفة الشيعة 
الزيديني يف اليمن واليت خاضت غمار  ردات عدة ضد 

هادي للسيطرة على  الرئيس الساب  صاحل، ضعف الرئيس
ا، مناط  يف مشال البالد يف حمافظة صعدة واملناط  اجملاورة هل

ل:  زين ث مراحوقع انقالب احلوييني على يال حيث
االستيالء   األسلحة، واجتياح املناط  النائية يف الشمال، 

الذي مل األمر ، 0266على العاصمة صنعاء، يف سبتمرب 
وييني، واإلطاحة رمسيًّا يتحق  إال بتعاون صاحل مع احل

حيث حاصروا القصر الرئاسي  ؛0265باحلكومة يف يناير 
ارتج قيد اإلقامة دي ووز واملناط  احليوية، ووضعوا الرئيس ها

 كن هادي من الفرار إىل مدينة عدن جنوب    ،اجلربية
لكن حاول احلوييون والقوات األمنية املوالية لصاحل  .البالد

عموم البالد، ما أجرب الرئيس هادي  إحكام السيطرة على
  .(6)0265إىل الفرار خارج البالد يف مار  

خلطر، ة عدة اإير ذلك كان استشعار أطراف إقليمي
ا السعودية اليت اعتربت ما حدث حماولة من إيران  حتديد 

ا مديد   مبا يعدلرتسيخ نفوذها يف منطقة الشرق األوسط، 
أعلنت اململكة  0265مار   01ويف  .ألمنها القومي

العربية السعودية قيادة حتالف عر  من ع،دة دول عربية 
لطلب  استجابةوإسالمية، ويف مقدمتها دول اخللي  العر  

                                                           

قراءة يف كتاب  اليمن يف أزمة: الطري  إىل احلرب ، عرض:  (6)
، متاح عرب الرابط 0264مايو  36، موقع عني أوروبية على التطرف

  /U6GW6https://cutt.usالتايل: 

https://cutt.us/4GW4U
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وذلك هبدف  ؛من الرئيس اليمع عبدربج منصور هادي
إعادة حكومة هادي إىل حكم البالد، مدفوعة مبخاوفها 

عن  ضال  ذلك ف، من تنامي القوة الشيعية يف املنطقة
املخاوف إزاء تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب وفروعج وظهور 

يار مع اد بي ة خصبةتنظيم الدولة )داعش( الذي وجد 
ا وقد تلقى التحالف دعم   ،سات الدولة اليمنيةمؤس

ا من الواليات املتحدة وبريطانيا ا واستخباراتي  لوجستي  
  .(6)وفرنسا

أهداف -ال  أو  وينقسم هذا التقرير إىل ما يلي:
-، ياني االتحالف: بني املعلن والكامن، وأسباب اخلالف

املوقف -، يال  انبذة عن أبرز العمليات العسكرية للتحالف
الرمسي اليمع من التحالف )باعتبار حكومة هادي الطرف 

أبرز -، خامس االتفاعالت اإلقليمية-، رابع الج( يالداع
: تيج بني األوضاع اإلنسانية-، سادس اجهود التسوية
 تضارب املصاحل.

 هداف التحالف: بين المعلن والكامنى و سباب  - و ص 
 الخالف

لف العر  ف التحانتناول أهدا ،ويف هذا اإلطار
اإلمارايت قيادة( خالل مرحلتني: األوىل: –)السعودي

االتفاق بني طريف التحالف الرئيسيني السعودية واإلمارات 
ة واألهداف الكامنة. وال انية: وفيها  يز بني األهداف املعلن

وهي مرحلة اخلالف بني السعودية واإلمارات، حيث 
 تضاربت األهداف.

املعلنة: حيث القول بأن احلرب ألهداف ا المراللة األولى:
ا، بل كانت ضرورة ا أو إماراتي  ا سعودي  بذاما مل تكن هدف  

ستجابة لطلب الشرعية االمبوجب حمددات أساسية، أوها 
ة بعد انقالب احلوييني على املسار السياسي املتواف  اليمني

                                                           

أكتوبر  61،     سي عر ، ة يف اليمن: من ىارب منلاألزم (6)
 اح عرب الرابط التايل: ، مت0261

https://cutt.us/0ffs6  

 ا عرب املبادرة اخلليجية وآليتهام دولي  و ا، واملدععليج ميني  
مع  عن اعتبار أن تلك احلرب تتس  فضال  ، ذيةالتنفي

االسرتاتيجية اإلماراتية املتم لة يف املساوة بأمن وسالمة 
فة إىل مكافحة السعودية،   املمرات املالحية الدولية، إضا

اإلرهاب، اليت التزمت هبا القوات املسلحة اإلماراتية يف 
ومن ؛ (0) عوديةاليمن، بالتنسي  مع الواليات املتحدة والس

  حتقي  أهداف اسرتاتيجية يف تقويض املخطط اإليراين 
ميليشيات احلويي )التوسعي الذي تقوده عرب ذراعها 

استخدامها كمنصة يف السيطرة على اليمن و   (اإلرهابية 
لتهديد دول اجلوار واألمن القومي العر  واملالحة الدولية 

 .ملندبعرب سيطرما على خلي  عدن ومضي  باب ا

كما أعلن التحالف أنج يعمل على بناء جيش ميع 
وقوات أمنية وطنية قادرة على إدارة العمليات العسكرية 

ض ا كان . أي(3)للدفاع عن اليمن واستكمال حترير ما تبقى
القول بأن إنقاذ الوضع اإلنساين املتدهور يف اليمن أولوية 

ات قصوى، وأنج كان يوازي العمل العسكري واالنتصار 
سور إغايية جوية جلدانية، تلبية لنداءات وإنشاء املي

 . (6)وحبرية

إال أن الواقع يقول إن املعادلة أوسع من ذلك: 
 صراع إقليمي صفري ومواجهاتإننا أمام حيث 

جيوسياسية بني معسكري الرياض وطهران، صراع على 
ا عن اعتبارات األمن القومي للدول  النفوذ والزعامة بعيد 

ويصبح األمر أك ر مدعاة للتعجب  ؛ف عليجاملتعار باملعىن 
ن كال احملورين قد وضع نصب عينيج االنتصار يف اليمن إإذ 

                                                           

واسرتاتيجية التحالف يف اليمن، سكاي ...تشاراالنعن إعادة  (0)
 ، متاح عرب الرابط التايل:0264يوليو  62نيوز العربية، 

https://cutt.us/HBQkh  
اإلمارات شريك فاعل يف حتقي  أهداف التحالف يف اليمن،  (3)

 يل:التا، متاح عرب الرابط 0264يوليو  67االحتاد، 
https://cutt.us/sFWAz    

 املرجع الساب . (6)

https://cutt.us/2ffs4
https://cutt.us/HBQkh
https://cutt.us/sFWAz
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بال  زفاوإحلاق اهلزمية بالطرف اآلخر فيما بقي اليمن ين
 .توقف

أن الصراع اإلقليمي يف اليمن ليس بذلك علم ا 
ومع تفجر أوىل -إال أنج  ،جديدا  )وإن اختلفت أطرافج(

فقد ارتفعت محى الصراع بني  -0226ام صعدة ع حروب
املعسكرين يف اإلقليم ليصل إىل ذروتج بتدخل القوات 
السعودية يف القتال إىل جانب القوات احلكومية اليمنية يف 

وانتهت  0224ولة السادسة واليت بدأت يف أغسطس اجل
، ففي مقابل املساندة السعودية لنظام 0262يف فرباير 

ا أنصار اا، فقد ا ذت إيران موقف  ة حركة صاحل يف مواجه
 ،ا للحركة اليت ظلت قياداما تنكر صلتها بإيرانا مؤيد  صرى  

يف وبعد سقو  العاصمة صنعاء بيد هذه احلركة -إال أنج 
خرج العديد من املسؤولني اإليرانيني  -0266سبتمرب 

وا عن نشومم مبا حدث ليعربل
(6). 

دية واإلمارات، والذي  السعو اخلالف بني المراللة ال اعية:
جتلت أبرز مظاهره يف مدينة عدن )جنو  اليمن(، ذلك 

السعودية واإلمارات،  :سرتاتيجيتنيالتصعيد بني احلليفتني اال
. دي إىل انفصال الش  اجلنو  من اليمنمن شأنج أن يؤ 

، اندلعت مواجهات عنيفة يف 0264أغسطس  7في ف
لليمن، بني  الراهنة يةة الفعلعدن، املدينة الساحلية والعاصم

وهو حتالف املليشيات االنفصالية  ؛اجمللس اجلنو  االنتقايل
ا من اإلمارات، وبني ا وعسكري  اليت يبت أدا مدعومة مالي  

ا بقيادة الرئيس هادي، املقيم يف املعرتف هبا دولي   احلكومة
هذه املواجهات سلطت الضوء على  .جالسعودية الداعمة ل

 اف بني احلليفني. األهدالصراع يف

فالسعودية، مدف يف املقام األول من تدخلها يف 
اليمن إىل تأمني حدودها اجلنوبية ضد تدخالت احلوييني 

التارأية، إيران، إذ ركزت  ميةاملدعومني من منافستها اإلقلي

                                                           

، جريدة !عوي، حدود التنافس اإلقليمي يف اليمنعلي الر  (6)
 ، متاح عرب الرابط التايل: 0267مرب نوف 61الشبيبة، 

https://cutt.us/H1fET  

الرياض جهودها على حماربة احلوييني يف اجلزء الشمايل من 
ها الكيان الوحيد باعتبار اليمن، ودعمت حكومة هادي 

من جهة أخرى، وعلى النقيض من  .ااملعرتف بج دولي  
دورها يف  األهداف السعودية، سعت اإلمارات إىل تعزيز

لعسكري واالقتصادي إىل الصراع لتوسيع نطاق وصوهلا ا
القرن األفريقي ومضي  باب املندب، الرابط احليوي يف طري  

 .التجارة العاملية

رى أنج يف الوقت الذي ينظر قض األخمن أوجج التنا
فيج قادة السعودية واإلمارات إىل إيران على أدا مديد 
خطري، إال أن اإلمارات ترتبط مع إيران بعالقات دبلوماسية 

أيض ا هناك من يرد هذا املسلك اإلمارايت ، و (0) يةواقتصاد
إىل التصرفات السعودية أحادية اجلانب يف جنوب اليمن، 

اذ اململكة جمموعة من اإلجراءات الل ا وذلك من خ
إيداع ملياراي دوالر يف ( 6) مارات ومنها:استفزت اإل

ام حممد آل جابر، يق( 0)، البنك املركزي اليمع يف عدن
عودية يف اليمن، بزيارة إىل عدن، قام خالهلا بتفقلد سفري الس

ميناء عدن الذي تستشعر اإلمارات إزاءه حساسية عالية، 
ا إىل تطوير ميناء ودية لديها خطة لليمن الفت  ن السعإ قائال  

 ،عدن وميناء املكال لتطوير االقتصاد وتوفري فرص عمل
 قامت القوات السعودية البحرية بإنزاالت كبرية( 3)

لعشرات العربات املسلحة واجلنود يف حمافظة املهرة، 
وسيطرت من خالهلا على مواقع اسرتاتيجية هبذه 

موضع ترقب  -آل األمس القريبح- كانتبعدما   احملافظة
واهتمام من اجلانب اإلمارايت حلاجتج إليها يف الض ط على 

 سلطنة عمان.

وبالتايل، فاألمر يرتبط يف جانب كبري منج بتنافس 
هذه  ،لطموحات االقتصادية والتجارية باألسا  يف املنطقةا

الطموحات لن تتحق  من دون جنوب اليمن، وكما ذكرنا 

                                                           

هذه ...جملة أمريكية: توتر الرياض وأبوظيب يتصاعد باليمن (0)
 الرابط التايل:، متاح عرب 0264تداعياتج، االستقالل، ديسمرب 

https://cutt.us/DFTnK  

https://cutt.us/H8fET
https://cutt.us/DFTnK
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 دا مل تنسا إال إضع كل يقلها يف اجلنوب مارات تن اإلفإ
ا يف الشمال اليمع، وذلك عرب دعم االبن مصاحلها أيض  

 األكرب للرئيس اليمع الساب  على عبد اا صاحل، الذي
تصنع منج حصان طروادة يف الشمال لت بت نفوذها يف 

 .(6)مقابل املصاحل السعودية

يف  التحالفومن  ، فإنج بعد سنوات من عمليات 
ىل تعقيد هذا إاليمن أدت األهداف املتباينة باليمن 

التحالف، إن مل يكن قد مت تدمريه، والسيما بعد سحب 
ا بأن احلرب يف اليمن ا منهاإلمارات لقواما، اا يتعد اعرتاف  

ا، ورمبا تعترب اإلمارات أن مهمتها ال ميكن كسبها عسكري  
ي يف اجلنوب قد السياس املتم لة يف تأمني املوانا والنفوذ

ويف هذا اإلطار فإن أبوظيب  .(0)اكتملت بشكل أساسي
)على عكس السعودية( تتبع سياسات تدعم انقسام اليمن 

 .(3)إىل جنوب )تسيطر عليج( ومشال

وأدت أزمة عدن، إىل بيان عم  الشروخ يف 
يظهر اخلالف يف أن اجمللس و  ،التحالف السعودي اإلمارايت

نفصايل الذي سيطر على القصر ايل االاجلنو  االنتق
الرئاسي واملقرات احلكومية يف عدن يتألف من العديد من 
القوى واألحزاب وامليليشيات، أقواها هي قوات احلزام 

بينما دعت السعودية  .تتلقى الدعم من أبوظيب األمع، اليت

                                                           

ف اخلالف اجلوهري بني االمارات النار العدنية تكش (6)
 ، متاح عرب الرابط التايل:0261ير فربا 6 ،06، صحافة والسعودية!

 https://cutt.us/ciDEJ 
.هذه ..ة أمريكية: توتر الرياض وأبوظيب يتصاعد باليمنجمل (0)

 تداعياتج، مرجع ساب .
.تداعيات قد تنتهي إىل ..اليمنحممد سيف الدين، حرب  (3)

، 0264أكتوبر  65 األناضول،  ، وكالة أنباء زالزل جيوسياسية
  us/jAfCzutt.https://cمتاح عرب الرابط التايل: 

 حدثاالنفصاليني للتنازل عن السيطرة على عدن، و  لت أ
 .(6))سنأيت إليج الحق ا( لرياضاتفاق ااحملاوالت يف 

لكن ما التحديات المحتملة للخالف وإعالن 
 عن دعم اجمللس االنتقايل، فضال  ؟ اإلماراتيا عسحاب 

، غري مباشر، إزاء اإماراتي امك دعاميكن القول إن هن
فقد شكل إعالن ة، هجمات احلوييني ضد السعودي

من نتائ   ما تبعجاإلمارات عزمها سحب قواما من اليمن، و 
وانعكاسات على أرض الواقع، احلافز األساسي للحوييني 

مبعىن أن هذا اخلالف ؛ (5)لشن اهلجمات على السعودية
ف ضع، ام احلوييني؛ ما يت يضع السعودية يف مواجهة منفردة أم

موقفها، وقد يتأير األداء االسرتاتيجي للعمليات اجلوية 
رايت الذي لن ك اإلماوالبحرية السعودية، مع غياب الشري

تتمكلن السعودية من إااد بديل إقليمي عنج )خاصة يف 
الوقت احلايل، والسيما مع افرتاق الطرق مع تركيا(. 

كلفة املادية للمواجهة وبالتايل، ستزيد أو تتضاعف الت
ا مع تركيز احلوييني  املنفردة على عات  السعودية، حتديد 

لنفطية، ومصادر عية، واهجمامم على املدن واملراكز الصنا
توليد الطاقة، يف جيزان، وعسري، وجنران، ومناط  أخرى يف 

ا يف اا يف دعمهم، خصوص   العم ، واستمرار إيران وحزب
  .(1)ستية، والطائرات دون طيارجمال الصواريخ البالي

فال تنفصل كل  تداعيات إقليمية،كذلك هناك 
البحر ملنطقة تلك التجاذبات عن األوية االسرتاتيجية 

األمحر وباب املندب، واليت تتأير بكل ما اري حوهلا، 

                                                           

احلكومة اليمنية واإلمارات تتبادالن االمامات حول انقالب ( 6)
ف السعودي اإلمارايت بالتمزق، البوستة، .واألزمة مدد التحال..عدن
 رب الرابط التايل: ، متاح ع0264أغسطس  06

https://cutt.us/TSx06  
 . املرجع الساب  (5)
كز أبعاد للدراسات ، مر التحالف العر  ومكافحة اإلرهاب (1)

تاح عرب الرابط ، م0264ديسمرب  62والبحوث، اإلطالع بتاريخ 
  /OwMV0https://cutt.usالتايل: 

http://alwaght.com/ar/News/122993/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9!
http://alwaght.com/ar/News/122993/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9!
https://cutt.us/ciDEJ
https://cutt.us/jAfCz
https://cutt.us/TSx24
https://abaadstudies.org/news.php?id=59674
https://cutt.us/2OwMV
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عمليات القرصنة مع تصاعد  -على سبيل امل ال-فتزداد 
 .(6)التوترات

أنج إن كانت األهداف  يف هذا اإلطار والخالصة
حر داملعلنة للتحالف تتم ل يف  إعادة السلطة الشرعية، و 

ماراتية جاوزت جية اإلاالنقالب احلويي ؛ إال أن االسرتاتي
ذلك بإنشاء مليشيات مسلحة مستقلة عن السلطة الشرعية 
ودعمها، وبعضها مليشيات انفصالية، وبعضها حملية قبلية. 

إىل عائ  آخر أمام عودة وقد حتولت هذه املليشيات 
الشرعية، فاستطالت احلرب، حآل حتولت إىل كارية إنسانية، 

ض مناط  ء من بعدفعت اإلمارات إىل االنسحاب هبدو 
وقد يتجاوز هذا التأيري إىل  ، ركزها، خصوص ا يف الشمال

اتساع دائرة التباين يف املواقف واملصاحل بني الدولتني 
 .(0 احلليفتني

ن اخلالف السعودي أاب االنتباه لج  اا خاصة أنج
ا على امللف اليمع فقط، بل األمر اإلمارايت ليس مقتصر  

بينهما على القيادة  د تنافسوجيأبعد من ذلك، حيث 
التارأية واإلقليمية، ال سيما مع تعاظم طموح امتالك املزيد 
من القوة االقتصادية والتجارية عرب بسط السيطرة على 

وتعاظمت تلك الرغبة بالتزامن مع ، رات البحريةاملوانا واملم
 .(3)اإلعالن عن مشروع  احلزام والطري   الصيع

                                                           

مواجهة نفوذ إيران تطيل حرب اليمن، جادة   رب:إيران وال (6)
 ، متاح عرب الرابط التايل:0264سبتمرب  06إيران، 

https://cutt.us/xuFZ5  
 ر:انظ (0)

مستقبل الصراع يف اليمن بعد  انسحاب  القوات   -
ة دراس، العر  نقال عن املركز العر  لألحباث و اإلماراتية

، متاح عرب الرابط التايل: 0264يوليو  65السياسات، 
pI2/cutt.us/LChttps:/  

ات حول احلكومة اليمنية واإلمارات تتبادالن االمام -
 انقالب عدن، مرجع ساب .

.تداعيات قد تنتهي إىل ..حممد سيف الدين، حرب اليمن (3)
 مرجع ساب .  ، ة زالزل جيوسياسي

حالف: من الوالدة إلى يات التعب ة عن عمل -ناعيصا
 التفكك

 6446مل يسب  للدولة اليمنية منذ انتهاء صيف 
أن شهدت هذا احلشد العسكري وتعدد حماور 

-يليشيات املسلحة االستقطاب، وانتشار للتنظيمات وامل
لذلك فاليمن تعيش حالة است نائية من  -غري املنضبطة

  املدىالتعقيدات، قد ال تتمكن أي سلطة ادمة حلها يف
 .(6)يارها االجتماعية واإلنسانيةآالقصري، خاصة مع تفاقم 

وميكن تتبع أبرز احملطات العسكرية اليت خاضها التحالف 
 احلوييني وتنظيم )واليت كانت متعددة املسارات ما بني

القاعدة، وصوال إىل اجمللس االنتقايل اجلنو ، على وو 
من حسم أي جعلها شديدة االرتباك، وغري قادرة على 

 اجلبهات( على النحو التايل:

بدأ التحالف العر  وقوات مينية  0265يف يوليو 
عمليات ميدانية إلخراج احلوييني وحلفائهم من عدن، ويف 

الشهر نفسج، أعلنت احلكومة اليمنية من  سابع عشرال
لتنهار يف أغسطس سيطرة ، عدن مدينة حمررة من احلوييني

ظات اجلنوبية احمليطة لعدن، احملاف احلوييني وحلفائهم بأغلب
وأبرزها حل  وأبني وشبوة، مع بقاء سيطرمم على مناط  

 متفرقة بأطرافها.

السهم أطل  التحالف عملية   0267ويف يناير 
  للسيطرة على اجلزء اجلنو  من الساحل ال ر  يال هب

لليمن والقريب من باب املندب، و كن خالل الشهور 
ن السيطرة على أغلب مناط  نفسج م األوىل من العام

 ذوباب واملخا غرب تعز.

غادر الرئيس اليمع عبد ربج  0267لكن يف فرباير 
ى منصور هادي عدن، بعد أزمة بني قوات موالية لج وأخر 

رفضت وقد موالية لامارات تسيطر على مطار عدن الدويل 
قيادات من تعلن  0267لنجد أنج يف مايو ، توجيهاتج

                                                           

 ، مرجع ساب .ة اإلرهابالتحالف العر  ومكافح (6)

https://cutt.us/xuFZ5
https://cutt.us/LC0pI
https://cutt.us/LC0pI
https://abaadstudies.org/news.php?id=59674


 0202( يناير 61العدد )                                                                                                   قضايا ونظرات

 مركز احلضارة للدراسات والبحوث                                                                                                     606

 

 ، ومن حلفاء اإلمارات يف عدن، تشكيل اجلنو  احلراك 
 اجمللس االنتقايل اجلنو  ، يف خطوة اعتربما احلكومة 

 علن اجمللس برئاسة حمافظ عدن الساب حيث أت  ؛ انقالبا  
 عيدرو  الزبيدي، وتبىن فصل جنوب اليمن عن الشمال.

إذ  ؛0267يف الوقت ذاتج ىدث تصعيد حويي يف يوليو 
ستيا  مبدى غري مسبوق، قالوا إنج خا  باليطلقون صارو 

 استهدف منشأة نفطية يف مدينة ينبع السعودية.

أعلن اجليش اإلمارايت عن  0267 أغسطس 3يف 
م القاعدة يف شبوة، إطالق عملية عسكرية ضد تنظي

اليت قامت أبوظيب   النخبة الشبوانية ستنفذها قوات 
ية قيل إن ق العملومع انطال ،بتدريبها، مبشاركة قوة أمريكية

 عناصر التنظيم انسحبوا إىل اجلبال بعد تقدم تلك القوات.
واملالحظ أن هذا اإلعالن مل يكن من هي ة األركان اليمنية، 

ن احملرك الرئيس للعملية، وليست اليت يفرتض هبا أن تكو 
ا، ومن باسم التحالف الشريك مع احلكومة املعرتف هبا دولي  

كما   ،ش اإلمارايت وحدهمن اجليالواضح أن اإلعالن جاء 
مع احلكومة  لتنسي ي  أكد البنتاجون العملية دون حآل ذكري 

 .(6)اليمنية

أعلن احلوييون إطالق صاروخ  0267  يف نوفمرب 
، (0)تهدف مطار امللك خالد الدويل يف الرياضبالسيت يس

وسط تزايد التوتر بني الرياض وطهران وامامات ذلك 
 .ة احلويي باألسلحة والذخريةيد مجاعسعودية إليران بتزو 

قتل الرئيس اليمع  أعقبج تطور خطري إير وهذا التصعيد
ديسمرب من العام نفسج  6علي عبد اا صاحل يف  الساب 

وذلك إير حماولة  (؛احلوييني)فائج السابقني على أيدي حل
وهو ما  ؛الرئيس الساب  فتح صفحة جديدة مع السعودية

عقب إطالق وبشكل عام  .(3)ميانة هلاعتربه احلوييون خ
الصاروخ، بدأ التحالف موجة تصعيد وأعلن إغالق كافة 

                                                           

 ، مرجع ساب .  التحالف العر  ومكافحة اإلرهاب (6)
 جع ساب . ، مر من  احلزم  إىل  األمل  (0)
 املرجع الساب . (3)

منافذ اليمن مبا فيها الواقعة حتت سيطرة الشرعية، خاصة يف 
 .(6)إيران بتهريب صواريخ إىل احلويينيضوء امام 

تفجرت املواجهات بني  0202ومش بداية عاأل 
وم من اإلمارات ، املدعأنصار  اجمللس االنتقايل اجلنو  

والقوات املوالية هلا، مع قوات احلماية الرئاسية، وبعد اقرتاب 
األوىل من السيطرة على القصر الرئاسي حيث تقيم 

، تدخلت السعودية لفرض حالة احلكومة يف قصر معاشي 
 .(5)من التهدئة

، إىل عملية عسكرية يف 0261لنأيت يف أبريل 
ث أطل  اجليش ، حي ودال بال الس حضرموت مسيت با

اليمع عملية عسكرية، بإسناد من القوات املسلحة 
اإلماراتية، ضد عناصر تنظيم القاعدة يف ساحل حمافظة 

ذلك كان استمرار بالتزامن مع  ،حضرموت، شرق البالد
 .(1)والبيضاء وتعز املعارك ضد اجلوييني كما يف صعدة

عمليات عسكرية نوعية  أت، بد0261يف سبتمرب 
نطاق َّف اجتاه مناط  سيطرة ميليشيات احلويى اسعة الو 

أوية تارأية يف اسرتاتيجية  وحترير مدينة احلديدة )اليت   ل
العسكرية لقوات  من حماور عدة، العملياتالدفاع اليمنية(؛ 

التحالف العرب َّف احلديدة أفقدت ميليشيات احلويى 
 ؛(7)عناصرهاقدرما على الصمود واالرتكاز ميدانيا مع فرار 

حيث تأيت أوية تلك العملية يف ظل التهديدات احلويية 
لألراضي السعودية عرب الصواريخ الباليستية، كما تقرتب 

                                                           

 املرجع الساب .  (6)
حملطات يالث سنوات من حرب التحالف يف اليمن: أبرز ا (5)

 : ، د.ت، متاح عرب الرابط التايلوالتحوالت، العر  اجلديد
  https://cutt.us/hf6UC   

ب الرتاجع احلوييل، كيو أسباتطورات احلرب يف اليمن: ما  (1)
 ، متاح عرب الرابط التايل: 0261أبريل  01بوست، 

https://cutt.us/rw7sT  
عملية عسكرية واسعة لتحرير احلديدة من التحالف العرب يبدأ  (7)

، متاح عرب 0261سبتمرب  67ميليشيات احلويى، اليوم السابع، 
 https://cutt.us/nHUymتايل:   ط الالراب

https://abaadstudies.org/news.php?id=59674
https://cutt.us/hf1UC
https://cutt.us/hf1UC
https://cutt.us/rw7sT
https://cutt.us/nHUym
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ودية، وهو ما ميت ل منطقة احلديدة من منطقة جازان السع
ا كبري ا للمملكة مديد 
(6). 

، استهدفت مقاتالت إماراتية 0264ويف أغسطس 
رف العاصمة املؤقتة عدن على مشاقوات من اجليش اليمع 
قتيل وجريح، حسب ما أعلنتج  322وحمافظة أبني، خملفة 

وزارة الدفاع اليمنية، وهنا علقت شخصيات إماراتية بانتقاد 
ال  على سبيل املف ؛ألخطاء اليت ترتكبواضح وصريح ل

هاجم الكاتب واإلعالمي أمحد الشيبة النعيمي بيان وزارة 
أقرت فيج الضربة اجلوية على واليت  يف أبوظيب، اخلارجية

 .(0)حماربة اإلرهابيني ماجليش اليمع بزع

من  04يف  عملية جنران يف املقابل، شكلت
من خالهلا احلوييون من أسر  يت  كن، ال0264سبتمرب 

عنصر من مقاتلي التحالف  0522وإصابة ما يقرب من 
العر ، حالة تسرتعي االنتباه، حيث قد أعلن املتحدث 

ن العملية انطلقت يف أيني ىى سريع العسكري باسم احلوي
 .(3 من أغسطس، وسبقها رصد دقي  05

 خالصات بشأن العمليات العسكرية للتحالف:

 لتزمت كل من السعودية واإلمارات  وض يف حني ا
 كالًّ  احلرب يف اليمن يف إطار حتالف مشرتك، جند أن

فرقاء حمليني أتلفون عن أول ك الذين  يدعم منهما
طرف اآلخر. ويف حني تربر اإلمارات يدعمهم ال

صطفاف إىل جانب املقاتلني يف جنوب اليمن اال
                                                           

يلدة: عملية التحرير حممود مجال عبد العال، م (6) يناء احلتدا
يف احلرب اليمنية، املركز العر  وانعكاساما على تطور الصراع 

 ، متاح عرب الرابط التايل:0261يونيو  62للبحوث والدراسات، 
 https://cutt.us/6wuDP  

هداف التحالف نشطاء إماراتيون يعارضون اوراف أبوظيب عن أ (0)
الرابط  ، متاح عرب0264أغسطس  36، 76، اإلمارات يف اليمن
      3https://cutt.us/lBqbالتايل:

سعودية املعقدة يف اليمن، نون بوست، ت الإيران واحلسابا (3)
 ، متاح عرب الرابط التايل:0264أكتوبر 6

 https://cutt.us/LH132  

دي، منصور هاالرئيس عبد ربج  نتيجة لنقص كفاءة
فإن الواقع يقول إدا أسهمت يف تعزيز جمموعات 
انفصالية يف جنوب اليمن تتسبب بدورها يف إضعاف 

تالف األهداف خهذا يف سياق ا ،اليمن أك ر فأك ر
 .(6)السعودية على وو ما أشريمع 

  تشتت العمليات العسكرية ما بني احلوييني والقاعدة
حتقي   أضعف من   االنقسام السعودي اإلمارايت،

  .األهداف وأضر ك ريا باستقرار اليمن

 لتحالف العر  أحيان ا على ميليشيات سلفية، اعتماد ا
قريبة من القاعدة، خوفا  من االعتماد على رجال 

بائل الذي تعتقد دولة اإلمارات والتحالف العر  الق
 .(5)أدا تابعة حلزب التجمع اليمع لاصالح

  ل )النخبة ليشيات مميجمموعات من تأسيس 
على اعتبارات عشائرية  الشبوانية( مت التجنيد فيها بناء  

هو حبد ذاتج عامل عدم استقرار طويل ؛ و (1)ومناطقية
بقاء هذه القوات ن ، ومن جانب آخر فإاألجل لليمن

خارج سيطرة الدولة اليمنية قد يفجر اشتباكات بني 
ت من القبائل والقوات احلكومية من جهة وهذه القوا

 .أخرى، وهذا األمر أدم تنظيم القاعدة جهة

  األهم أنج قد لوحظ انتشار م ل هذه القوات يف
شركات  ، حيث استلمتاملناط  النفطية والتجارية

يف حمافظة شبوة إضافة إىل ارات تابعة لام نفطية
حقول ال از، ومراكز املديريات ومقرات السلطات 

م اصر تنظيما يعع أن هدف مواجهة عن ؛احمللية
القاعدة )الذين أتبؤون يف الوديان واجلبال والكهوف( 

                                                           

، مركز  مارات وأهدافها من احلرب يف اليمناإلنيل بارتريك،  (6)
 ، متاح عرب الرابط التايل:0264أكتوبر  06كارنيجي، 

https://cutt.us/z1kkS    
 ( املرجع الساب . 5)
 ، مرجع ساب .  اإلرهاب التحالف العر  ومكافحة (1)

http://proxy-arabic.com/browse.php?u=exBxO1rhS%2BGOSZvvqbgeehXTGKpxD9jkuNjMblCobDomz3EfFgfuGdnfP6fATg%3D%3D&b=29
https://cutt.us/4wuDP
https://cutt.us/4wuDP
https://cutt.us/lBqb3
https://cutt.us/LH630
https://cutt.us/z6kkS
https://abaadstudies.org/news.php?id=59674
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ستخدم ك طاء لبسط سلطات أبوظيب لنفوذها على يت 
 .تلك املناط 

  يكيَّة مازالت تعتمد يالحظ أن الواليات املتحدة األمر
مع علم واشنطن  على املعلومات املخابراتية اإلماراتية

  .(6)هابأهداف أبوظيب أو بدون علم

 أبرز التداعيات املتوقعة النسحاب القوات ن حتديد ميك
 على الصعيد امليداين، فيما يلي: اإلماراتية من اليمن

قد يضع هذا االنسحاب السعودية يف مواجهة  -
احلوييني؛ ما يتضعف موقفها، منفردة أمام 

اإلشارة إىل هذا  تعسكري ا، وقد سبق
 .(0)األمر

 ت النخبةنتيجة اعتماد قوات احلزام األمع وقوا -
الشبوانية خصوصا، على الدعم اإلمارايت؛ فقد 
يتأير موقفها امليداين أمام أي هجوم يشنلج 
احلوييون على مناط  انتشارها يف حل  

ير سيعتمد على والضالع. ولكن مقدار األ
مدى استمرار مشاركة الطريان احلر  اإلمارايت 
يف الت طية اجلوية. ويزداد هذا املوقف حرج ا 

ج اجليش اليمع من نقصي يف ما يعانيبفعل 
األسلحة ال قيلة؛ حيث مل ميكلن التحالف 
جيشا احلكومة الشرعية من احلصول على 

وهو بدوره أمر يطرح  ؛حاجتج من العتاد
من عالمات االستفهام حول األهداف  العديد

 .(3)بعيدة املدى ألطراف التحالف

 

                                                           

 املرجع الساب .   (6)
، اتيةمستقبل الصراع يف اليمن بعد  انسحاب  القوات اإلمار  (0)

 مرجع ساب .
 املرجع الساب .  (3)

الف الموقف الرسمي من التحالف في ضوء الخ -نال صا
 ير:األخ

من املعروف أن قوات التحالف قد جاءت إىل 
اليمن بطلب من حكومة هادي ملساندتج يف مواجهاتج مع 
ىل احلوييني، لكن يف مرحلة الحقة وجهت احلكومة النقد إ

ملا اعترب اوراف ا عن أهداف  -ا اإلماراتحتديد  -التحالف 
  التحالف على وو يضعف احلكومة الشرعية )م ل ما يتعل

ميليشيات، فضال عن املساندة اإلماراتية ملا يسمى  بإنشاء
 اجمللس االنتقايل اجلنو  كما سب  الذكر(.

 0261لنجد أنج على سبيل امل ال يف مار  
ائب رئيس احلكومة اليمنية، وزير اخلدمة جاءت استقالة ن

املدنية، عبد العزيز جباري، باإلضافة إىل وزير الدولة صالح 
امامات للتحالف مبمارسات تضعف ها وجَّ  الصيادي، وقد

جرى الكشف عن  ويف الشهر نفسج، ،احلكومة الشرعية
رسالة بع تها احلكومة اليمنية إىل جملس األمن تؤيد ما ذهب 

ر فري  اخلرباء من انتقادات للتحالف والقوات اليت إليج تقري
 .(6)أنشأما اإلمارات

ت اإلمارا واألهم أن جملس الوزراء اليمع اعترب أن
الذي حدث يف عدن بواسطة   االنقالب هي املسؤولة عن 

ميليشيا اجمللس االنتقايل اجلنو ، وشدد اجمللس على ضرورة 
ليت أوهلا الدستور مواجهة التمرد املسلح بكل الوسائل ا
األوضاع يف  استقراروالقانون، ومبا ىق  إداء التمرد و 

 .العاصمة املؤقتة عدن

ميل مندوب احلكومة ، كان حت0264ويف أغسطس 
يف   التمرد اليمنية لدى األمم املتحدة اإلمارات مسؤولية 

أنج لوال الدعم   عبد اا السعدي أكد حيث  ،عدن وأبني
هلذا  -ا و ويال  ا وتنفيذ   طيط  -ج اإلمارات الكامل الذي وفرت

التمرد ما كان لج أن ىدث، وأن هذا املخطط التمزيقي 

                                                           

يالث سنوات من حرب التحالف يف اليمن: أبرز احملطات  (6)
 ، مرجع ساب . والتحوالت
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ل دعوات التهدئة اليت تقودها عد رغم كمستمر ويف تصا
 عن أن الطريان اإلمارايت قد شن فضال   .(6)السعودية

ضربات جوية ضد قوات اجليش احلكومي يف مدينيت عدن 
ت القتلى واجلرحى، يف حني قالت وأبني، خملفا عشرا

 .(0) إرهابية  اإلمارات إدا استهدفت عناصر

يف ومن مؤشرات الرفض احلكومي أيض ا أنج 
ماع الوزاري لوزراء خارجية الدول العربية طالبت االجت

بشكل جدي وشفاف  احلكومة اجلامعةا العربية بالوقوف
 على أمام دعم اإلمارات لتمرد اجمللس االنتقايل اجلنو 

وأكد نائب وزير اخلارجية حممد  احلكومة يف عدن.
ن ما حدث يف عدن من  رد وقصف جوي أاحلضرمي 

ا عن القانون وأهداف ، يعد خروج  ات اجليشإمارايت على قو 
 .(3)التحالف

يرتاف  ذلك مع حتركات شعبية متصاعدة عرب 
تظاهرات شبج يومية تندد جبرائم اإلمارات وتطالب بإداء 

يف التحالف وأخرى تروج ملقاطعة منتجات دورها 
دة كما كان للمنظمات احلقوقية مواقفها املندل  ،(6)اإلمارات

رتة األخرية خاصة ما يتعل  ف يف الفبسياسات التحال
صرح توفي  احلميدي رئيس  ،باإلمارات، على سبيل امل ال

منظمة سام للحقوق واحلريات: إن ما حدث يف اليمن 
ة يعترب جرائم حرب مبوجب القانون خالل الفرتة السابق

ا الدويل، وما قامت بج اإلمارات على األرض يعترب انتهاك  

                                                           

مات حول انقالب احلكومة اليمنية واإلمارات تتبادالن االما (6)
 عدن، مرجع ساب .

 اإلمارات، اليمن تشكو اإلمارات للجمعية العامة لألمم املتحدة، (0)
 ، متاح عرب الرابط التايل:0264ري سبتم 04

https://cutt.us/G1LyS    
هل ترضخ احلكومة اليمنية لض و  التحالف السعودي  (3)

، متاح عرب الرابط 0264سبتمرب 66ل، موقع قناة بلقيس، اإلمارايت
   cutt.us/JrzqVttpsh//:التايل: 

اليمن تشكو اإلمارات للجمعية العامة لألمم املتحدة، مرجع  (6)
  ساب .

للسلم واألمن  اا وتقويض  يف شؤود لسيادة الدولة وتدخال  
وبالتايل يعترب أن اإلمارات أصبحت دولة معتدية، ، اليمع

ومن ح  اليمن الدفاع عن نفسج بكافة الطرق القانونية 
 .(5)حآل العسكريةوالدستورية و 

أما بشأن قصف معتقل حمافظة ذمار، فيشري 
احلميدي إىل أن القصف جرمية يتحملها طرفا احلرب يف 

الف العر  ومجاعة احلويي( حيث إنج معلوم أن من )التحالي
السجن ىتوي على خمتطفني مدنيني اختطفتهم مليشيات 

ا ومارست التعذيب احلويي من عدة حمافظات أخفتهم قسر  
 ،حبقهم، وليسوا أسرى حرب كما تدعي مليشيا احلويي

وقال احلميدي إن من املفرتض أن التحالف يعلم هبذا 
امي  قل إعالالسجن على األ

(1). 

 التفاعالت اإلقليمية والدولية إالاء التحالف -رابعصا

تتعدد الفواعل اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
إزاء التحالف، مع  بالشأن اليمع، ومن   تباينت املواقف

أو ضد، وف  مصاحل كل طرف، حآل أن هناك من أيد 
، التحالف   أصبح ضده )تركيا على سبيل امل ال(

  كاآليت:  ومواقفهم

 :إيران  

لليمن خصوصية دينية وتارأية لدى إيران، وترتكز 
اليت  اخلصوصية الدينية على ما تسمى  ال ورة السفيانية 

لي الكوراين يف كتابج  عصر  الشيعي عملرولج هلا العا
الظهور ، ومضمونج يتحدث عن يورة ستكون يف اليمن، 

لى الظهور عووصفها بأدا  أهدى الرايات يف عصر 
اإلطالق ، ومن هذا املنطل  تتداخل األهواء الدينية 

                                                           

جرائم “تكب التحالف السعودي/اإلمارايت يف اليمن هل ير  (5)
، اليمن اإلفالت من العقابل!.. خرباء ايبون وهل ميكن” حرب
 ، متاح عرب الرابط التايل: 0264سبتمرب  3نت، 

https://cutt.us/cun6h  
 املرجع الساب . (1)

 

https://cutt.us/G6LyS
https://cutt.us/JrzqV
https://cutt.us/cun4h
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واألطماع السياسية مع بعضها البعض يف عملية صياغة 
 مل .ية يف اليمنسرتاتيجية اإليرانوحتديد مسار السياسة واال

يكن التمدد اإليراين يف اليمن وليد حلظة ما متأخرة، بقدر 
اق ك ريها دة لالخرت ما كان وليد تراكم حملاوالت سابقة عدي

من البلدان العربية األخرى، وبفعل مت ريات عدة حملية 
وإقليمية فرضتها ال ورات العربية، وجد اإليرانيون الفرصة 

اط  للنفوذ، وبشكل أك ر عن من ساوة للتدخل حب  ا
 وضوح ا.

، 0266من مايو  61لذا عقب جمزرة مجعة الكرامة 
ستقطاب ملية االاملبادرة اخلليجية، بدأت ع وإعالن

والتجنيد للمشروع اإليراين يف اليمن بشكل أك ر وضوح ا، 
خارج  نقلهموذلك بتجنيد واستقطاب شباب وناشطني و 

 عمل وندوات. اليمن، حتت الفتة إقامة مؤ رات وورش

مع بدء العمليات العسكرية للتحالف العر  بقيادة 
السعودية، وجدت إيران يف ذلك بؤرة جديدة للصراع 

 إقليمي   بتقدمي نفسها يف اجملتمع الدويل كوصي   إلقليمي،ا
دت دور الوكيل حلماية مجاعة احلويي، ويف هذا السياق صعَّ 

وليها  ات مسست خطاهبا اإلعالمي وتصرىاإلقليمي، وكرَّ 
لتسوي  احلرب يف اليمن على أدا حرب دول عربية سنية 

 كما سية،على أقلية مينية شيعية، متجاهلة األبعاد السيا
حاولت كسر احلصار الذي فرضتج السعودية على احلوييني 

إيرانية، إال أن استحقاقات  سفن إغاية يف اليمن، بإرسال
يران للحرب إدارة إ االتفاق النووي اإليراين ألقت بأيرها على

ى أدا ليست متواجدة بال قل الكايف يف اليمن، فريت
  0) . 

ومن أهم التطورات الدالة بالنسبة لوضع التحالف، 
ل املرشد اإليراين علي استقب 0264أنج مؤخر ا يف أغسطس 

خامن ي الناط  باسم حركة أنصار اا اليمنية حممد عبد 
منذ بداية ول مرة ا على طهران ألالسالم الذي حلل ضيف  
 .دخول التحالف اليمن

                                                           

 املعقدة يف اليمن، مرجع ساب . إيران واحلسابات السعودية  (6)

التوقيت، فإن جهة وتتعدد دالالت هذا اللقاء، من 
إيرانية يف –زيارة عبد السالم إليران ستبقت بلقاءات إماراتية

طهران، كما أدا جاءت بعد إعالن القوات  العاصمة
املدعومة من اإلمارات سيطرما على عدن جنو  اليمن، 

لعسكرية املدعومة من القوات ابذلك تواجد  منهية  
وقد علل  املرشد خامن ي على هذا الصراع  .السعودية

املستجد بني حلفاء األمس قائال  إن السعوديني واإلماراتيني 
اليمن وارتكبوا جرائم كبرية فيج، لكنهم يسعون إىل تقسيم 

أما من جهة املضمون  .ىل نتيجة، على حد قولجإلن يصلوا 
ويي إليران بوضوح( فقد والء احل)وعلى وو يعكس ال

إننا نعترب واليتكم   :خاطب رئيس الوفد خامن ي قائال  
(، ووالية لى اا عليج وسلما خلط نيب اإلسالم )صامتداد  

يف دعم الشعب  ، مضيفا  أن مواقف خامن ي  أمري املؤمنني
 .(0) اليمع املظلوم   ل امتدادا  خلط اإلمام اخلميع

 :تركيا 

لف وعملية عاصفة احلزم اليت يا التحاأيدت ترك
قادما السعودية، وقد عللت تركيا ذلك بأن التدخل الذي 
مت بطلب الرئيس اليمع عبد ربج منصور هادي جاء انطالق ا 

وييني انتهكوا االتفاقيات املوقعة وقرارات جملس من أن احل
كما أن الزاوية األخرى اليت نظرت منها أنقرة   ،األمن الدويل

تمدد اإليراين يف املنطقة وحماوالت فرضج هيمنتج زاوية الهي 
 .(3)يف كل من سوريا والعراق واليمن

إال أن املتعريات واخلالفات بني السعودية وتركيا قد 
على منها ا على املوقف الرتكي من التحالف، ألقت بظالهل
التوتر بني تركيا ودول اخللي  عقب تداعيات  :سبيل امل ال

                                                           

، موقع جادة احلوييون خامن ي إمامالهل بايع  زكريا أبو سليسل، (0)
 ، متاح عرب الرابط التايل:0264أغسطس  66إيران، 

https://cutt.us/Mc6Ez   
. ..املوقف الرتكي من عاصفة احلزمحممود مسري الرنتيسي،  (3)

 ، متاح عرب الرابط0265مار   04، اجلزيرة، األسباب والتطورات
    https://cutt.us/hklznالتايل:

http://proxy-arabic.com/browse.php?u=exBxO0rjUKmHSoT9tvMUehPSBqB2VMWu%2BZPUMQ%3D%3D&b=29
https://cutt.us/Mc1Ez
https://cutt.us/hklzn
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 موقفو سعودي مجال خاشقجي، لصحفي الحادية مقتل ا
من عملية نبع السالم الرتكية يف سوريا ضد  السعودية
حيث رفضت الرياض تلك العملية واعتربما  األكراد 
 .(6)عدوان ا

لسياقات املتداخلة حرصت احلكومة الرتكية يف هذه ا
على متابعة الوضع السياسي يف اليمن عن قرب،   ل ذلك 

ون أتراك، يف الفرتة األخرية، ول ها مسيف عدة لقاءات عقد
بتعليمات مباشرة من رئيس اجلمهورية الرتكية، رجب طيب 

ولني مينيني منهم رئيس الوزراء الدكتور  أردوغان، مع مس
وحتمل هذه الزيارة  .(0)مبدينة عدن اليمنية، امللك معني عبد

عدة دالالت: فهي تعد األوىل من نوعها ملسؤولني أتراك 
رفيع إىل اليمن منذ اندالع احلرب مطلع ستوى الهبذا امل
، كما أن وصوهلم إىل مدينة عدن بالتحديد 0265العام 

ىمل دالئل ك رية، خصوصا  مع رفض القوات العسكرية 
دة يف عدن، واملوالية لامارات العربية املتحدة، دخول املتواج

مساعدات تركية إىل عدن، واعتقال اينني من العاملني 
معيات اخلريية الرتكية يف اليمن،   اإلفراج ك يف اجلاألترا

 .(3) اعنهما الحق  

ورغم التعقيدات يرى أن تركيا  تلك مداخل للتأيري 
باكستان اليت جتمعها يف امللف اليمع: عالقات قوية مع 

                                                           

 انظر، اآليت:  (6)
السعودية حتول اليمن إىل ساحة اشتباك ، ميميياسني الت -

، متاح عرب 0264أكتوبر  66، العر  بوست، مع تركيا
   /yhoK1https://cutt.usتايل:الرابط ال

ال بد من حماسبة السعودية وأبوظيب  :يوزير اخلارجية الرتك -
، 0264بر أكتو  32على حرب اليمن، املهرة بوست، 

 متاح عرب الرابط التايل:
  https://cutt.us/Pn0P1   

فرباير  06، ترك بوست، 0264اليمن وأولويات تركيا للعام  (0)
   /AaPg1https://cutt.us، متاح عرب الرابط التايل:0264

السعودية حتول اليمن إىل ساحة اشتباك مع مي، لتميياسني ا (3)
 التايل:، متاح عرب الرابط 0264أكتوبر  66، العر  بوست، تركيا

   https://cutt.us/1yhoK   

عالقات متينة جدا  مع السعودية، وبذلك تستطيع التأيري 
 ،ذا امللفكيا يف هعلى السعودية ودفعها وو العمل مع تر 
اإليرانية ال تكفي -وإذا افرتضنا أيضا  أن العالقات الرتكية

-لتخلي إيران عن احلوييني، فسيأيت دور العالقات الرتكية
 .(6)إاا  على إيران يف هذا امللفالروسية للتأيري بشكل 

 :الواليات املتحدة 

 ،حبسب وصف الواليات املتحدة األمريكية لليمن
ملصاحل الواليات  وحيوي   رايف مهم  إطار ج  فإدا تقع يف

ا بالسيطرة على مضي  باب املتحدة، وهي تبدي اهتمام  
 طن من النفط ينيمال 6.7املندب الذي مير عربه كل يوم 

لذلك حرصت الواليات املتحدة منذ اندالع األزمة  ؛اخلام
؛ على أن تكون قريبة من مجيع األطراف املتحاربة يف اليمن

 عربالتحالف الذي تقوده السعودية م خالل دع وذلك من
مشاركة املعلومات االستخبارية واإلسناد اللوجسيت إىل 

  .(5)األهداف جانب املساعدة يف عمليات حتديد

الدعم اللوجسيت واالستخباري أما على صعيد 
والعسكري، فقد أنشأت الواليات املتحدة غرفة عمليات 

ي  العمليات لتنس  كخلية التخطيط املشرت  مع السعودية 
كما قررت الواليات  ،العسكرية واالستخبارية يف اليمن
توسيع دورها يف  0265املتحدة األمريكية يف أبريل 

كة واشنطن يف ، لتشمل مشار  عاصفة احلزم عمليات 
لكن  اختيار األهداف اليت تضرهبا طائرات التحالف،

تقليص عدد  0261واشنطن أعلنت خالل أغسطس 
يني، بينما اعترب اللواء الركن أمحد ا العسكر مستشاريه
أن  –باسم التحالف العر ساعتها املتحدث –عسريي 

                                                           

   املرجع الساب . (6)
 انظر، اآليت:( 5)

 املرجع الساب .  -
من األزمة يف يكي تطورات املوقف األمر  شيماء حسن، -

، 0261، أبريل 672اليمن، جملة املستقبل العر ، العدد 
، متاح عرب العربية نقال عن موقع مركز دراسات الوحدة

 /tqLy6https://cutt.usالرابط التايل: 

https://cutt.us/8yhoK
https://cutt.us/Pn2P8
https://cutt.us/Pn2P8
https://cutt.us/8AaPg
https://cutt.us/8yhoK
https://cutt.us/8yhoK
https://cutt.us/1tqLy


 0202( يناير 61العدد )                                                                                                   قضايا ونظرات

 مركز احلضارة للدراسات والبحوث                                                                                                     632

 

  ،إجراء على مستوى التخطيط اخلطوة األمريكية جمرد 
الدعم األمريكي مل يتوقف، حيث استمرت  وبالفعل فإن

الواليات املتحدة يف تزويد الرياض مبعلومات عن مصادر 
 .(6)حلوييةاهلجمات الصاروخية ا

وصول ترامب إىل السلطة واعتماد اسرتاتيجية  عوم
جديدة جتاه إيران تضمنت فرض عقوبات جديدة وصلت 

ربت إىل االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي، هنا اعت
للمواجهة  ااإلدارة األمريكية أن اليمن مسرح حرب مفتوح

ودية مع إيران، فزاد دعمها املقدم إىل التحالف بقيادة السع
 احلرب على اليمن.يف 

كما جاء الدعم األمريكي للسعودية خالل زيارة 
مليار دوالر  612ترمب للسعودية وعقد اتفاقيات بقيمة 
صفقات السالح يف خمتلف اجملاالت، وقد استحوذت 

كما عملت الواليات   ،مليارات دوالر 662وحدها مبلغ 
 املتحدة على تشديد حظر األسلحة املفروض على حركة

أن اخلالف األخري يف التحالف، ال شك  بيد .(0)اأنصار ا
يف صاحل  ا ألنج يصبأ نظر   ؛أنج أمر يزع  الواليات املتحدة

رتفاع وترية عدم إيران وتقوية نفوذها يف اليمن، كما أن ا
 االستقرار يؤير على املصاحل األمريكية باملنطقة.

 تطور ا تفاقات وتهود التسوية: -خامسصا

 ؛مبجرد دخول التحالف إىل اليمن لتفاعالتبدأت ا
، 0061صدر قرار جملس األمن الدويل  0265بريل أففي 

الذي فرض عقوبات على قيادات من احلوييني وحلفائهم 
حاب من املدن، ومنح التحالف غطاء  وطالبهم باالنس

وقد رحبت حكومة هادي بالقرار ، (3)لالستمرار بالعمليات
 زمة.ل حلل األبشدة معتربة إياه السبي

                                                           

 املرجع الساب . (6)
 املرجع الساب . (0)
 ف يف اليمن، مرجع ساب .  تحاليالث سنوات من حرب ال (3)

 يف يونيو انعقدت أول جولة مشاورات برعاية  
ويف  ،األمم املتحدة بني األطراف اليمنية يف جنيف بسويسرا

انية بني انعقدت جولة املشاورات ال  0265ديسمرب 
األطراف اليمنية برعاية أاية يف مدينة بيل السويسرية، 

  لنأيت إىل مار ، وانتهت بالتزامن مع تصعيد عسكري
يث الكشف عن تفاوات بني احلوييني ح 0261

والسعودية أفضت هلدنة على احلدود، جرى اإلعالن عنها 
يف وقتي الح ، وزار وفد من احلوييني مدينة ظهران جنوب 

 .(6)ية لعقد لقاءات مع اجلانب السعوديالسعود

 مباح ات الكويت:

جولة املشاورات اليمنية  تانطلق 0261بريل أويف 
وهي احملطة السياسية الكربى  ؛الكويت األهم يفال ال ة و 

خالل احلرب، وأبدى كل من احلوييني والسعوديني رغبة يف 
وكان ، (5) من اجلانبني إىل ض و  التفاوض بعد تعرض كل  

د أتعلن أن حوار الكويت سيكون من أجل بناء الدولة يف ق
داء احلرب، وتضمنت تصرىات املبعوث إاملرحلة املقبلة و 

( سحب امليليشيات 6نقا  أساسية هي: ) مي تساماأل
 ،( تسليم السالح ال قيل للدولة0) ،واجملموعات املسلحة

احلفاظ على مؤسسات  (6) ،( ترتيبات أمنية انتقالية3)
نشاء جلنة إ( 5) ،ولة وبدء احلوار السياسي الشاملالد

ا لكن املفاوضات ادارت  ام  ؛ (1)لتبادل املعتقلني والسجناء
ما أدى إىل تصاعد حدة الصراع وخلف  ؛أشهرد يالية بع

زيادة هائلة يف أعداد الضحايا من املدنيني حبسب األمم 
  .(7)املتحدة

                                                           

أكتوبر  61األزمة يف اليمن: من ىارب منل،     سي عر ،  (6)
 عرب الرابط التايل: ، متاح 0261

https://cutt.us/WNZZY  
 املرجع الساب .   (5)
عر  ز ال، املركمفاوضات الكويت: إىل أين تتجج األزمة اليمنية (1)

 ، متاح عرب الرابط التايل: 0261أبريل  61للبحوث والدراسات، 
https://cutt.us/BaqD1   

 منل، مرجع ساب . األزمة يف اليمن: من ىارب  (7)

https://cutt.us/WNZZY
https://cutt.us/BaqD8
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ج االمام لننتقل إىل مرحلة أخرى، مع تصاعد توجي
اليمن إىل مزيد من التعقيد،  إىل التحالف بالتسبب يف جرم 

 اء التابعصدور تقرير فري  اخلرب مع و - 0261فرباير ففي 
ن اليمن كدولة قد ولت أجمللس األمن الدويل الذي جاء فيج 

ا عن الوجود متهم ا التحالف بإنشاء قوات تعمل تقريب  
  يف جملس األمن  عقد -بالوكالة وتعي  احلكومة الشرعية

ا انتهى بتجديد قرار العقوبات بعد أن الشهر نفسج اجتماع  
ريب إيران بتهرفضت روسيا مشروع قرار بريطاين يتهم 

 .(6)أسلحة إىل احلوييني

 0261اتفاق السويد ديسمرب 

)وعلى ضوء مواجهات ميناء  0261ففي ديسمرب 
ل احلديدة االسرتاتيجي، واحلصار املفروض عليج من قب

دف ت يري التوازنات على األرض لدفع هبالتحالف العر  
ديسمرب  1احلوييني إىل طاولة املفاوضات(، بدأت يف 

ليمنية يف السويد بني احلكومة واحلوييني السالم ا حماديات
 .(0) برعاية األمم املتحدة

، لسويداتفاق ا وقد توصلت األطراف اليمنية إىل
برعاية األمني العام لألمم املتحدة، وحتول االتفاق إىل 

(، 0650و 0656قرارات صادرة من جملس األمن الدويل )
اسي ا يف امللف اليمع، يف  ا أسوقد م ل هذا االتفاق منعطف  

كونج أيبت أنج مل يعد من املمكن نقض القرارات الدولية، 
هذا االتفاق ومن بعد  من املرجعيات، االيت باتت جزء  

 .(3)اا وعسكري  وتجدت يف اليمن توازنات خمتلفة سياسي  
وكتتوي  للمحاديات أعلن األمني العام لألمم املتحدة 

رب عن سلسلة اتفاقات مت ديسم 63يف  أنطونيو غوترييش

                                                           

 يالث سنوات من حرب التحالف يف اليمن، مرجع ساب .    (6)
 اب .   جع سمن احلزم إىل األمل، مر  (0)
مرجع واسرتاتيجية التحالف يف اليمن،  .االنتشار..عن إعادة  (3)

 ساب . 

التوصل إليها بني اجلانبني، بينها اتفاق لوقف إطالق النار 
 .(6)يف حمافظة احلديدة

على انسحاب امليليشيات من  افاق أيض  االتنص 
موانا احلديدة والصليف ورأ  عيسى إىل مشال طري  
صنعاء، يف مرحلة أوىل خالل أسبوعني، كما نص أن تودع 

ا احلديدة والصليف ورأ  عيسى يف مجيع إيرادات موان
البنك املركزي اليمع من خالل فرعج املوجود يف احلديدة 

مة املدنية مبحافظة وظفي اخلدللمساوة يف دفع مرتبات م
ديسمرب انتشر فري   00ويف . (5)اليمناحلديدة ومجيع أواء 

من مراقيب األمم املتحدة يف احلديدة لاشراف على تنفيذ 
ورغم االتفاق الذي اعتربه العديد ، طالق النارفاق وقف إات

حلظة فارقة وصفحة جديدة تنهي األزمة يف البالد إال أن 
يون واحلكومة ا مل يت ري، واستمر تبادل احلويني  الوضع ميدا

  .(1)االمامات  صوص حدوث خروقات

 0264ا يف أكتوبر رغم ذلك جرت حماولة مؤخر  
بإشراف اجلنرال اهلندي  رت عمليةلتنفيذ االتفاق، حيث ج

أباهيجيت جوها رئيس بع ة األمم املتحدة لدعم اتفاق 
و  لت العملية يف نشر وت بيت نقا  ضبط  .ةاحلديد

ملشرتكة التابعة للحكومة اليمنية االرتبا  بني القوات ا
وتتضمن نشر أربع نقا  مراقبة على اخلطو   ،واحلوييني

                                                           

 ، مرجع ساب .      من احلزم إىل األمل (6)
ة احلديدة باليمن، سكاي أبرز بنود  اتفاق ستوكهومل  بشأن مدين (5)

 ، متاح عرب الرابط التايل:0261ديسممرب  63نيوز العربية، 
https://cutt.us/UTxaP 

 انظر، اآليت: (1)
 من احلزم إىل األمل، مرجع ساب .      -
إعادة االنتشار... واسرتاتيجية التحالف يف اليمن،  عن   -

 مرجع ساب .

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF&contentId=1266756
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF&contentId=1266756
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86&contentId=1208250
https://cutt.us/UTxaP
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تصعيد بني اجلانبني دف خفض الاألمامية ملدينة احلديدة هب
 .(6)باتفاق السويد ا آللية التهدئةوفق  

هدد  0264ر أعمال العنف يف نوقمرب الكن تكر 
عصابات احلويية ال عن استمرار ، فضال  باديار اهلدنة اهلشة

وذلك عرب  ؛يف مديد املالحة البحرية يف البحر األمحر
اختطاف وكان آخر جرائمها  ،استهداف السفن واختطافها

وإير ذلك  .(0)ينتني كوريتني إضافة إىل قاطرة سعوديةسف
وصل املبعوث األاي إىل اليمن، مارتن غريف ث، إىل صنعاء 

يل أمام اتفاق يف زيارة لبحث العراق 0264يف نوفمرب 
مشريا إىل  بوادر  ،السويد وإمكانية است ناف املفاوضات

األاية  املراقبة إاابية لتنفيذ االتفاق،   لت يف: وضع نقا 
احلديدة اخنفاضا  يف حيث شهدت مدينة  يف املدينة،

ها احلوادث األمنية فيفرتاجعت التصعيد العسكري واألمع، 
اه وو اتفاق الرياض،  عن االجت، ذلك فضال  %62 نسبةب

، خطوات احلكومة (3) الذي سنتناولج يف اجلزئية التالية
لنفطية ملشتقات ااإلاابية اليت ساعدت يف إدخال سفن ا

إىل موانا احلديدة، إال أنج أعرب عن قلقج  من تقييد 
، لكن اب االنتباه  احلويي حلرية الفري  األاي يف احلديدة

موضعها، يف جناح أو فشل جهود اخلارجية  يإىل أنج لألياد
  .التسوية

أدلت اململكة العربية السعودية،  :اتفاق الرياض
بني حكومة  االتفاق ة يفدور الوساط ،0264خالل عام 

                                                           

. األمم املتحدة تقيم نقا  ..حماولة جديدة لتنفيذ اتفاق السويد (6)
، متاح عرب الرابط 0264كتوبر أ 02مراقبة باحلديدة اليمنية، اجلزيرة،

    https://cutt.us/uAkKpالتايل:
 01اارسات احلويي مدم اتفاق السويد، الوطن أون الين،  (0)

 ، متاح عرب الرابط التايل: 0264نوفمرب 
https://cutt.us/aWSt1  

غريف س يصل صنعاء لبحث العراقيل أمام اتفاق السويد،  (3)
 تايل: ، متاح عرب الرابط ال0264نوفمرب  06العربية، 

https://cutt.us/1c6ON  

سعودية الدوافع وكانت  .(6)نو هادي واجمللس االنتقايل اجل
عقب اغتيال  مايف حتسني صور  تهارغب تتم ل يف للسعي إليج

كري يف اليمن أحل  واجد العسمجال خاشقجي، كما أن الت
الضرر بسمعة السعودية، السيما بالنظر إىل العدد الكبري 

 .(5)من الضحايا

رغم ما ىملج من خماطر -هذا االتفاق، الذي 
حدة اليمن )حيث ىمل يف طياتج حمتملة على و 

نح الشرعية من قبل احلكومة ملتمردي إذ إنج ما  ؛إشكاليات
لديج أي اهتمام بوحدة الذي ليس اجمللس االنتقايل اجلنو ، 

اليمن بل ويسعى وو انفصال اجلنوب عن مشال 
إال أن هناك من اعتربه قد يكون بداية لوقف  -((1)البالد

 هذا االتفاق توقع أن يؤدييت  حيث ؛احلرب وحتقي  السالم
زاع يف اليمن إلااد اإىل حماديات أك ر مشولية بني أطراف الن

، ينضم جأنج مبوجب، خاصة (7)حل سياسي وإداء احلرب
اجمللس اجلنو  االنتقايل إىل حكومة وطنية جديدة ويضع  
كل القوى التابعة لج حتت سيطرة احلكومة املعرتف هبا 

 . (1)ادولي  

جملس شباب ال ورة السلمية  اعترب ويف حني 
أن دولة اإلمارات ال ميكن أن تكون لج يف بيان   اليمنية
وقع بني احلكومة اليمنية الرياض املا يف اتفاق ا حمايد  طرف  

ذلك ألدا اجلهة اليت مولت  ؛واجمللس االنتقايل اجلنو 

                                                           

ماريكي ترانسفلد، السالم وتفكك الدولة يف اليمن، مركز   (6)
 ابط التايل:الر  ، متاح عرب0264نوفمرب  00كارنيجي، 

https://cutt.us/mSz0c   
اية النهاية حلرب اليمن أم دخول يف نف  اتفاق الرياض ا بد (5)

، متاح عرب الرابط 0264نوفمرب  7ألملانية، ، وكالة األنباء اآخرل
    https://cutt.us/db53a التايل:

 املرجع الساب .  (1)
  جع الساب .املر  (7)
. اجمللس االنتقايل اجلنو  يعل  مشاركتج يف جلان اتفاق ..اليمن (1)

 ، متاح عرب الرابط التايل:0202يناير  6ة، احلر  ، قناةالرياض
https://cutt.us/DBRqU   

https://www.theguardian.com/world/2019/oct/25/saudi-arabia-brokers-deal-south-yemen
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/25/saudi-arabia-brokers-deal-south-yemen
https://cutt.us/uAkKp
https://cutt.us/aWSt8
https://cutt.us/8c4ON
https://cutt.us/mSz2c
https://cutt.us/DBRqU
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ا من أن عدم ا للدولة، حمذر  ا مناوئ   مسلح  وأسست فصيال  
ولية عن املشاركة يف االنقالب وقتل اجلنود  املسحتميلها 

اليمنيني وانتهاكات حقوق اإلنسان وإغالق املطارات 
يعد مكافأة  ،ن تصدير النفط وال ازاحلكومة مواملوانا ومنع 

 .(6)هلا

يف حني ذلك، رحب اجملتمع الدويل باالتفاق، 
 ،حيث وصف السيناتور األمريكي الدميقراطي كريس مرييف

اتفاق الرياض باخلطوة اإلاابية، وقال إنج يضمن  ،يف بيان
للمجلس االنتقايل مكانا عند تقرير مستقبل اليمن، وانب 

كما رحب االحتاد األورو  يف بيان لج  التقسيم.البالد 
نج خطوة مهمة وو خفض التصعيد أباالتفاق، معترب ا 

والسالم يف اليمن واملنطقة، مؤكدا مواصلة تقدمي الدعم 
لألمم املتحدة إىل  تب املبعوث اخلاص لألمني العامملك

جملس  أيض ا رحب اليمن مارتن غريفيث يف هذا اجملال.
 لج اتفاق الرياض، وجدد يف بيان بتوقيع األمن الدويل
الكامل جلهود املبعوث األاي الست ناف  تأكيده دعمج

بشأن الرتتيبات األمنية  مفاوضات شاملة دون تأخري
 .(0)زمة إلداء النزاعوالسياسية الال

ك ريه من حماوالت التسوية و  ،كن رغم ذلكل
لس أعلن اجمل 0202واجهتج العراقيل، ففي بداية يناير 

قايل اجلنو  يف اليمن تعلي  عمل جلانج السياسية االنت
ا على االشتباكات وذلك رد   ؛والعسكرية يف اتفاق الرياض

ورجال قبائل،  اليت دارت يف شبوة بني قوات تابعة للحكومة
كما كان هناك خالف حول تفسري مضامني االتفاق فيما 

 .(3)يتصل مبدى مساحج بانفصال جنوب اليمن

                                                           

رة . اجملتمع الدويل يرحب وجملس شباب ال و ..اتفاق الرياض (6)
، متاح عرب 0264نوفمرب  7ليمع يستنكر وجود اإلمارات، اجلزيرة، ا

  https://cutt.us/USbFJالرابط التايل:
 .املرجع الساب  (0)
. اجمللس االنتقايل اجلنو  يعل  مشاركتج يف جلان اتفاق ..اليمن (3)

 الرياض، مرجع ساب .

اإلعساعية: تيا وسط تضارب األوضاع  -سادسصا
 المصال :

ض اليمن لدرجة هائلة من الدمار على الصعيد تعرَّ 
اإلنساين، وإن كان عادة ما يرتكب احلوييون جرائم توصف 

اجلرائم اليت  -مؤخرا–، فإن ما برز  جرائم حرب بأدا 
على سبيل امل ال، أعلنت منظمة . فيرتكبها التحالف
جنا  تعرض للقصف يف ذمار، غاية أن سالصليب األمحر لا

ا يف وأن فريقها كان يزوره بشكل منتظم، ونشرت الحق  
)فري  من اللجنة الدولية ىمل  :حساهبا الرمسي على تويرت

 622ة عاجلة، ميكنها عالج ما يصل إىل إمدادات طبي
كيس من اجل ث،   022شخص مصاب جبروح خطرية، و
ار يف اليمن بعد حمافظة ذمسيتم التربع هبا، يف طريقها إىل 

ال ارات اجلوية اليت قيل إدا أودت حبياة العشرات من 
 احملتجزين(.

وقد أودت قوات التحالف خالل أك ر من أربع 
  غارات خاط ة  اسممنيني حتت آالف اليحبياة سنوات 

معسكر العرب ب ارة راح  أبرزها استهداف ضبا  وأفراد يف
يش الوطع  صفوف اجلضحيتها م ات القتلى واجلرحى يف

، واستهداف جملس عزاء الصالة الكربى 0265يف يوليو 
؛ والذي راح ضحيتج أك ر من 0261بصنعاء يف أكتوبر 

  .(6)قتيل وم ات اجلرحى 652

وصف املسؤول عن العمليات  0267ر  ويف ما
اإلنسانية يف األمم املتحدة ستيفن أوبراين األزمة يف اليمن 

وأ يف العامل ، األمر ذاتج أكده انية األسبأدا  األزمة اإلنس
ون اإلنسانية )أوتشا( يف  مكتب األمم املتحدة لتنسي  الش

وأوضح  أوتشا  أن تقديراتج تشري إىل أن  .0264فرباير 
 -مليون شخص 06أي وو -بامل ة من السكان  12 

مليون  66.3حباجة إىل مساعدة غذائية أو محاية، بينهم 
نظمة العمل ضد ا أكدت  مكم .شخص بشكل عاجل

                                                           

جرائم “الف السعودي/اإلمارايت يف اليمن التحهل يرتكب  (6)
  مرجع ساب . ،ل! وهل ميكن اإلفالت من العقاب” حرب

https://cutt.us/USbFJ
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 3.3اجلوع  الفرنسية أن عدد النازحني داخل اليمن بلغ 
 .ماليني شخص

وعلى الصعيد الصحي، تفشي وباء الكولريا يف 
شخص منذ أبريل  0522أك ر من  ا إىل وفاةاليمن مؤدي  

مليون  6.0، ومت اإلبالغ عن االشتباه بإصابة وو 0267
ول منظمة كما تق  .ةشخص، حبسب منظمة الصحة العاملي

 15 سيف ذي تشيلدرن  اإلنسانية الربيطانية إن قرابة 
ألف طفل ماتوا من اجلوع أو املرض يف الفرتة بني أبريل 

كما   .ن خالل املعارك، وقتل آخرو 0261وأكتوبر  0265
ا ليس تسببت احلرب يف دمار كبري جعل اليمن أسر رقم  

 760ضرار:  بالقليل من البنية التحتية حيث مشلت األ
منشأة سياحية،  003مدرسة ومعهدا،  713مسجدا، 

منشأة  663منشآت رياضية،  623معامل أيرية،  021
 565خمزن غذاء،  113منشأة إعالمية،  01جامعية، 

 .(6)ميناء 66مطارا ،  65ة غذاء، ناقل

ومن آخر التقارير يف هذا اإلطار إعالن األمم 
ا احلرب صيلة ضحايارتفاع ح ،0264املتحدة، يف سبتمرب 

وأوضح  .اليمن إىل ألفني ويالمثائة مواطن خالل العام يف
بيان صادر عن منسقة األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يف 

مدين قتلوا وجرح  722ر من اليمن، ليز غراندي، أن أك 
6122(0). 

تقدمت احلكومة الشرعية يف اليمن ونتاج ذلك 
د إىل اجلمعية يف البال دولة اإلمارات واارساما ضد بشكوى

العامة لألمم املتحدة على هامش دورة اجتماعاما السنوية 
ن أوصرح وزير اخلارجية اليمع حممد احلضرمي  ،يف نيويورك

ن أاملدعوم إماراتيا  رد على السلطة، و اجمللس االنتقايل 
الطريان احلر  اإلمارايت قصف اجليش اليمع عندما تصدى 

                                                           

  مرجع ساب . زم إىل األمل،من احل (6)
حايا التحالف يف اليمن تكشف حصيلة ض املتحدة:األمم  (0)

، 0264سبتمرب  05خالل العام اجلاري، البوابة اإلخبارية اليمنية، 
  4https://cutt.us/qaNNايل: الت متاح عرب الرابط

أهداف حتالف دعم  ورافا عناا شكل ا ،سللمجل
الشرعية يف اليمن، لكن يف الوقت ذاتج أعرب احلضرمي عن 

 .(3)تقدير بالده لدعم السعودية اليت تقود التحالف

ملوجهة إىل التحالف بشكل ويف رد على االمامات ا
عام أكدت اململكة العربية السعودية أنل حتالف دعم 

ياتج تكون عمل الشرعية يف اليمن ملتزم بشكل كامل بأن
العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الدويل اإلنساين 

 .(6)والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

 خاتمة:

ن إن احلرب اليت يتعدد فيها الالعبون اإلقليميو 
والذين تتناقض اسرتاتيجيامم السياسية واالقتصادية، لن 
تكون سوى مباراة صفرية، وهذا ما يصدق على حال 

التحالف السعودي اإلمارايت يف اليمن،  أوضها احلرب اليت
فلم يتمكن قائدا احلرب من حتديد أهدافهما من تلك 
احلرب بوضوح، حآل تاهت البوصلة ومل يدفع ال من سوى 

 زف كل يوم من دمائج واقتصاده. اليمع الذي ينالشعب ا

إن التحالف مل يفشل فقط يف تقدمي الدعم 
دماتج لصاحل عدم هو يقدم خللحكومة الشرعية، وإ ا ها 

سواء بشكل غري مباشر عرب  بطج مبا يعطي  ؛استقرار اليمن
مساحة للحوييني حلفاء إيران وللقاعدة أيض ا، أو بشكل 

اإلمارات للمجلس االنتقايل اجلنو ، مباشر من خالل دعم 
  إعالدا االنسحاب، وفوق هذا وذاك استهداف اجليش 

كرب الذي سيعانيج اليمن اخلطر األالوطع واملدنيني، ورمبا 
نشاء كل من طريف التحالف ميليشيات إسنوات مقبلة هو 
 تدين لج بالوالء.

 
                                                           

مرجع عية العامة لألمم املتحدة، اليمن تشكو اإلمارات للجم (3)
 ساب . 

التحالف يف اليمن ملتزمة بالقانون الدويل، السعودية: عمليات  (6)
 ، متاح عرب الرابط التايل: 0264سبتمرب  07البيان، 

https://cutt.us/KY7Hr  

https://cutt.us/qaNN9
https://cutt.us/KY7Hr
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 ماذا ىتاج اليمن اآلنل

تعويل عليها لتجمع  الشرعية الوحيدة اليت اب ال -
كافة اليمنيني حتت مظلتها هي شرعية الشراكة 

 .الوطنية والتواف  واحلوار حآل إجراء االنتخابات
م القانون فيما يشهده اليمن من كيبادل حتت -

 من أوصاف  اإلرهابية  اليت يرددها جرائم، بدال  
 ضد اآلخر. كل طرف

بالنسبة للمجتمع الدويل، عليج بذل مزيد من   -
ما تؤكده القرارات الدولية اليت  مع هد مبا يتس اجل

تصنف احلالة االنقالبية باليمن أدا مديد لألمن 
 يني.  واإلقليموالسلم العامليني

صوغ األطراف اإلقليمية والدولية، رؤية متكاملة  -
للحل ال يكون حمورها توزيع الكعكة اليمنية بني 

بناء  الفرقاء يف الداخل أو اخلارج، وإ ا إعادة
مؤسسات الدولة مبا يعاجل التفكك الذي تعاين منج 

 اليمن، سياسي ا وجمتمعي ا. 
***** 
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تصاعد المواتهات اإلقليمية والدولية في 
 الخليج العربي: اختبار للقدرات واألهداف
 علي حممد

 مقدمة:

زال  من اخلطورة مبكان الكتابة عن حدث ما
ف بعد، ولكن يف الوقت نفسج ال ل وتوابعج مل تتوقَّ يتشكَّ 

ميكن جتاهل رصد وحتليل وحماولة استشراف م ل هذه 
ة على وضع املنطقة العربية دالالت اخلطري األحداث ذات ال

ومستقبلها، إال أنج ميكن االنطالق من افرتاض أن هناك 
قليمية من إرهاصات على أن السعودية تعيد حساباما اإل

وإن كان ذلك ال  ،ا بعد اخلذالن األمريكيوص  جديد خص
ة وأن األطراف األخرى املهمَّ  اصةخ ،يعع قطيعة بينهما

-ية ع بالتقا  اخليط جبدم صني( مل تسار روسيا والم ل )
 ،دراكها بأوية إيران من ناحيةإل -حب ت فقط عن مصاحلها

د املشهد بني السعودية والواليات املتحدة األمريكية وتعقأ 
أي روسيا - ألطرافاذه ه لاناحية أخرى، وأنج لن ين من

يف النهاية إذا ما سارعت لتويي  عالقاما مع  -والصني
ان إال خسارة األخرية مبا هلا من على حساب إير السعودية 

أوية وما لديها من مصادر قوة وتأيري يف اإلقليم، وعدم 
حتقي  مكاسب من األوىل اليت من املمكن أن تعود إىل 

واليات املتحدة األمريكية يف أول منعطف، ويسعى هذا ال
ات السياسية يف منطقة اخللي  والعالقات التقرير لفهم الت ريأ 

لدولية من مدخل حتليل حادث استهداف شركة قليمية وااإل
األول  :، من خالل سؤالني0264أرامكو يف سبتمرب 

ويبحث السؤال ال اين رد الفعل  ،منهما عن ماهية احلادث
 حول احلدثل

                                                           

 .باحث يف العلوم السياسية 

 ما ال   الدث؟ - و ص 

 02طائرات مسرية ويف رواية أخرى  62قامت 
ة أن ورواية يال  ة صواريخ كروز صواريخ جوالة،طائرة وعدَّ 

عدد من صواريخ الكروز، برفقتها  05عدد الطائرات 
باستهداف مصفايت نفط تابعتني لشركة أرامكو يف 

عودية، نقلتج السعودية، وجاء يف بيان وزارة الداخلية الس
وكالة األنباء الرمسية، أنج عند الساعة الرابعة من صباح 

ألمن فرق ا باشرتْ  0264 سبتمرب 66السبت املواف  
 للشركة  تابعنْي بشركة أرامكو حريقني يف معملنْي  الصناعي

مبحافظة بقي  وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات 
ات لوزير حبسب تصرى-ب احلادث ، وتسبَّ (6)بدون طيار

ف اإلنتاج مبقدار يف تأيري مباشر على توقأ  -الطاقة السعودي
إنتاج  ٪ من52، أو وو (0)مليون برميل يف اليوم 5.7
إضافة إىل ملياري قدم مكعب من ال از ، (3)ةالشرك

أيام من اهلجوم،  3املصاحب، فيما أعلنت السعودية بعد 
انت عليج قبل عودة إمدادات اخلام ملستوياما الطبيعية كما ك

 .(6)اهلجمات عرب السحب من املخزونات

أعلنت مجاعة احلويي مسؤوليتها عن  من جانبها
جماما داخل العم  توسيع نطاق هدت باحلادث، وتوعَّ 

                                                           

أرامكو السعودية يف بقي  هبجوم طائرات استهداف معمل ( 6)
، متاح عرب 0264سبتمرب  66ن بالعربية، ، موقع السي إن إ درون 

 uch31s/tt.uhttps://cuالرابط التايل: 
أرامكو السعودية: استهداف معملي الشركة نت  عنج توقف ( 0)

، موقع سبوتنيك العر ، يف اليوم مليون برميل 5.7اإلنتاج مبقدار 
 رابط التايل: ، متاح عرب ال0264سبتمرب  66

https://cutt.us/lbMO1 
بعد استهداف معملني ألرامكو اجع البورصات اخلليجية ترت ( 3)

، متاح عرب الرابط 0264سبتمرب  65، موقع مصراوي، السعودية
 /e1bf7https://cutt.usالتايل: 

، مصري اكتتاب  أرامكو  السعودية.. التأجيل السيناريو األقرب (6)
  الرابط التايل: عرب ، متاح0264سبتمرب  01موقع العر  اجلديد، 

https://cutt.us/mNnNr 

https://cutt.us/38uch
https://cutt.us/lbMO8
https://cutt.us/7bf6e
https://cutt.us/mNnNr
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املتحدث الرمسي باسم ميليشيا احلويي  ، وأشار(6)السعودي
من األراضي اليمنية باجتاه  تْ را يام إىل أن اهلجمات قد ست 

ا أعلنت السعودية ، والحق  (0)السعودية املعملني يف
والواليات املتحدة األمريكية على لسان أك ر من مسؤول 

قت على ارتفاع حلَّ صواريخ كروز ترجيح تنفيذ اهلجوم ب
منخفض مدعومة بطائرات دون طيار  درونز  انطلقت من 

، وقد لوحظ أن (6)قرب احلدود العراقية (3)يرانيةإقاعدة 
ضت هلا إيران يف كل االستهدافات اليت تعرَّ مت السعودية امَّ 

وإن كان بصورة غري مباشرة على اعتبار أن مجاعة احلويي 
ة إيران وخدمة مشروعها لتنفيذ أجند  أداةليست إالَّ 

ت احلكومة األمريكية يف ، كما أصرَّ (5)عي يف املنطقةالتوسأ 
( 0264سبتمرب  66بياناما املتتالية على استبعاد اليمن )

فمن  ،(1)( من مصدر اهلجوم0264سبتمرب  61عراق )وال
                                                           

ية: استهداف معملي الشركة نت  عنج توقف أرامكو السعود( 6)
 يون برميل يف اليوم، موقع سبوتنيك العر ،مل 5.7اإلنتاج مبقدار 
 مرجع ساب .

نيوز، انت ليف إعالن احلوييون مسؤوليتهم عن هجوم أرامكو،( 0)
 الرابط التايل:  ، متاح عرب6 ، ص0264، أكتوبر 6العدد 

https://cutt.us/YcDYv 
سبتمرب  61ا بتاريخ ا صحفيًّ ر  عقدت وزارة الدفاع السعودية مؤ  (3)

دة عرضت فيج حطام طائرات مسرية وصواريخ جوالة، مؤكم  0264
ان إيراين ال ميكن دحضها، وقال املتحدث الرمسي عدو  ة علىأدا أدلَّ 

ة والصواريخ سريَّ من الطائرات امل 05باسم وزارة الدفاع السعودية أن 
من الشمال السعودي  اهلجمات اليت انطلقت يفخدمت الة استت اجلوَّ 

 اهلجوم  ، انظر:يرانية أو العراقية وليس من اليمنإما من األراضي اإل
، 6العدد  ليفانت نيوز، ودية أرامكو ،السععلى منشآت النفط 

، متاح عرب الرابط التايل: 6 ، ص0264أكتوبر 
X3uG0https://cutt.us/ 
، 6العدد  ليفانت نيوز، ،واملتهمون هبجوم أرامكواملنفذون ( 6)

 ، متاح عرب الرابط التايل: 5 ، ص0264أكتوبر 
https://cutt.us/xpoGT 

 ركزامللي ، تقدير موقف: آفاق التصعيد العسكري يف منطقة اخل (5)
 .5 لفكر االسرتاتيجي للدراسات، صل املصري

يكل بايتس، اختبار ملصداقية العالقات الدفاعية بني الواليات ما (1)
، املرصد السياسي رانيإاملتحدة األمريكية والسعودة ولقوة الردع ضد 

دارة األمريكية صدر يالية منابر عالية املستوى داخل اإل
ل املؤسسات وزير الدفاع الذي مي م طهران من  االمام ضدَّ 

 للسياسة اخلارجية ال  العسكرية، ومن وزير اخلارجية ا م 
كان   ل لالقتصاد، وقداألمريكية، ومن وزير الطاقة املم م 

دارة األمريكية من ا على خط رجعة لابيض حريص  البيت األ
من وقع احلدث على مستوى  لا بداية األحداث فقد قلَّ 

أن األمر ال يشبج با ر  للداخل األمريكي مذكم دادات النفط مإ
بسب  6442صدمة النفط يف السبعينيات وال تلك عام 

 دْ عت مل تاا  حرب حترير الكويت وأن الواليات املتحدة األمريكية
، كما حرصت (7)رهن نفط اخلارج كما كانت من قبل

على لني العديد من الدوائر غري الرمسية من اخلرباء واحمللم 
أن إيران هي املسؤولة عن احلادث ألن الضربة استنتاج 

وهي تكرار ملا ميكن وصفج  ،اباحرتافية عالية جدًّ  تْ ذا فم نات 
لى ناقالت النفط يف هبا اهلجمات ع تْ ذا فم بالرباعة اليت نات 

؛ ففي  0264مايو  60مارات يف ميناء الفجرية باإل
كان هدف  احلالتني )أرامكو وهجمات الناقالت البرتولية(

 حلاق ضرر وليس التدمري الكامل.إالضربات  هذه

من جانبج أعلن األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
جوترييش، مشاركة خرباء حتقي  دوليني يف هجوم 

، كما قالت متحدية باسم اجليش الفرنسي بتاريخ (1)كوأرام
، إن باريس أرسلت سبعة خرباء 0264سبتمرب  64

يف التحقي  يف اهلجمات  دية للمشاركةعسكريني إىل السعو 
اليت استهدفت منشأيت أرامكو، من بينهم خرباء يف 

                                                                                    

سبتمرب  61، معهد واشنطن لسياسات الشرق األدىن، 3612
0264. 

ت أرامكو.. العامل يتموضع للرد، صحيفة حممد قواص، هجما (7)
 .1 ، ص0264سبتمرب  02، 66673 ، العدد60العرب، السنة 

األمني العام لألمم املتحدة: خرباء أايون يف طريقهم إىل ( 1)
 61، موقع جريدة الشروق، «أرامكو»هبجوم قي  السعودية للتح

 ، متاح عرب الرابط التايل: 0264سبتمرب 
https://cutt.us/R7XAq 

https://cutt.us/YcDYv
https://cutt.us/2uG3X
https://cutt.us/2uG3X
https://cutt.us/xpoGT
https://cutt.us/R7XAq
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، (6)املفرقعات ومسارات الصواريخ وأنظمة الدفاع أرض/ جو
الكشف عن نتائ  التحقيقات اليت  يتمَّ  وحآل تارأج مل

 .ني والدوليم نيجتري مبعرفة اخلرباء السعوديم 

 على الحادث ةقليميواإل ةالفعل الدولي دودر  -ناعيصا

رهابية إدانات حملية وإقليمية أيارت اهلجمات اإل
ودولية عديدة، وش ل احلادث اهتمام املؤسسات الدولية 

 (0)ومتابعة املوقف الدويل واملراكز البح ية بتحليل احلدث
                                                           

خرباء للسعودية للمشاركة بالتحقي  يف هجمات  7فرنسا ترسل ( 6)
 ايل:، متاح عرب الرابط الت0264سبتمرب  64، موقع العربية، أرامكو

https://cutt.us/JQnHK 
حباث يف مصر اهتمامات مراكز األ رهابيةش لت هذه العملية اإل (0)

 ج جاءت على النحو التايل:وخارجها ونشري إىل يالية  اذ 
األزمة اإليرانية السعودية بعد هجمات أرامكو واحتماالت  -

املركز العر  ، الدراسات السياسيةحدة تقدير موقف لو ، التصعيد
متاح عرب ، 0264سبتمرب  03تاريخ بلألحباث ودراسة السياسات 

  //:6cutt.us/nntmhttps :التايل رابطال
حممد أبو سعدة، الوضع يف اخللي  بعد استهداف أرامكو، املعهد  -

 : التايل الرابطمتاح عرب ، 0264أكتوبر  05املصري للدراسات، 
H7https://cutt.us/BKh 

اإلشارة إىل أن احلادث الذي استهدف شركة  ت الدراسةضمنتحيث 
مي ل أهم التطورات اليت تعصف باملنطقة على الصعيدين أرامكو 

ار إىل وأش السياسي والعسكري، واستعرض التقرير االمامات إليران،
أن اهلدف من احلادث توجيج رسالة إيرانية إىل الواليات املتحدة 

ما االرد يف حالة إجبارها على  فيض صادر  األمريكية بأدا قادرة على
يار السياسية واالقتصادية للحادث ومنها لتقرير اآلالنفطية، وقد رصد ا

ب يرتتنتاج السعودية من النفط إىل النصف، األمر الذي إاخنفاض 
رتفاع أسعار وانتاج العاملي، ٪ من اإل 5عليج اخنفاض ما يقرب من 
اخنفاض و فض قيمة الشركة السعودية، خو النفط على املستوى العاملي، 
وء بعض الدول إىل احتياطياما النفطية جلو أسهم البورصة السعودية، 

رصد كما االسرتاتيجية، وقد رصد التقرير رد الفعل الدويل من احلادث  
ا فرص املواجهة احملدودة على حساب ح  يات األزمة، مرجم تداع

 املواجهة ار إىل اقتصاراملواجهة الشاملة، بل ذهب أبعد من ذلك وأش
حرب إسرائيلية ضد غزة أو قليمية بنشوب احملدودة على األذرع اإل

إسرائيلية ضد لبنان، باإلضافة لتك يف الضربات السعودية ضد 
توى السياسي إمكانية جلوء الواليات املسح على اليمن، كما رجَّ 

الفعل الدويل حول هجمات أرامكو  وقد وصف البعض ردَّ 
لعراق إير احتالل ابأنج يشبج ما أظهره العامل من قل  

وقد حرصت السعودية على وضع  ،للكويت قبل عقود
طار أنج هجوم ضد إاهلجوم على منشآما النفطية يف 

ي يف منحى ألن مدادات الطاقة يف العامل واالقتصاد العاملإ
لت ردود وقد م َّ  .(3)حسبا فا وليس سعوديًّ جتعل الرد دوليًّ 

خطورتج حيث  األفعال الواسعة حول احلادث داللة على
من كل من حتمل إدانة للحادث صدرت ردود أفعال 

الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورو  ومعظم الدول 
دول العربية واملنظمات األوروبية وروسيا وتركيا وباكستان وال

                                                                                    

تعاد املتحدة األمريكية والسعودية للحلول السياسية ضد إيران واالب
ت تشعر عن املواجهة العسكرية، وخلص التقرير إىل أن السعودية بات

بأن الواليات املتحدة األمريكية مل تعد حمل يقة، كما استبعد حدوث 
دير خالل عام من حادث ل تقمواجهة عسكرية يف املنطقة على أق

شرو  منها  أرامكو، وأن نشوب حرب عسكرية ىتاج إىل توافر عدة
مة دفاع جوي قوية، وا اذ الواليات املتحدة و ية ملنظامتالك السعود

يران يف عمل عسكري إوإسرائيل لقرار احلرب، وتور   األمريكية
 .مشابج حلادث أرامكو

تيجية الردع ، هجمات أرامكو: هل فشلت اسرتاأمحد عليبة -
اسات االسرتاتيجية، لدر والفكر املصري لركز املاألمريكي جتاه إيرانل، 

 :التايل الرابطمتاح عرب  ،0264سبتمرب  65
  https://cutt.us/W1mHZ  

االمامات املتبادلة بني الواليات املتحدة  وفيج مت الرتكيز على 
ولية ؤ ا إىل أن الواليات املتحدة محلت إيران املسران، مشري  األمريكية وإي

ح ما اهلجمات على السعودية، لكنها يف الوقت نفسج مل توضم  عن
من وجود رغم خذها، فعلى الهي اخلطوات التالية اليت سوف تتَّ 

اتفاقية دفاع مشرتك بينها وبني السعودية إال أنج فيما يبدو ال تنوي 
ا، فلقد ضاعفت إيران من مديداما يف يران حاليًّ تفعيلها يف مواجهة إ

جنحت يف تشبيك الرسائل اخلاصة مبعادالت االشتباك، اخللي ، كما 
ت خاباوأدا قادرة على مديد اجلميع، وستست ل فرصة موسم االنت

األمريكية يف مواصلة التهديدات. وهذا االستنتاج سيضع الواليات 
لفائها بسبب غياب مسار الردع املتحدة يف مأزق بشكل دائم مع ح

 .الفعال يف مواجهة مديدات إيران
حممد قواص، هجمات أرامكو.. العامل يتموضع للرد، صحيفة ( 3)

 .1 ص ،0264سبتمرب 02، 66673 ، العدد60العرب، السنة 

https://cutt.us/JQnHK
https://cutt.us/JQnHK
https://cutt.us/nntm1
https://cutt.us/BKh7H
https://cutt.us/BKh7H
https://www.ecsstudies.com/author/ahmed-aliba/
https://cutt.us/W8mHZ
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مبا لدى -ن الرئيس السويسري إ، حآل (6)قليميةالدولية واإل
حداث تعلي  على األبالده من شهرة يف احلياد وعدم ال

تشعر بالقل  د أن بالده  أكَّ  -سواء يف أوروبا أو خارجها
رات املتزايدة يف منطقة اخللي ، وأدان البالغ إزاء التوتأ 

)أرامكو(، وأعلن ترحيبج بالتحقي  اهلجمات األخرية على 
 .(0)الشامل اجلاري حاليا يف هذا الشأن 

 الموقف السعود : -0

حممد بن سلمان، عودي األمري د ويل العهد السأكَّ 
أن السعودية  قادرة على  يف أول تصريح لج عن اهلجوم،

د خالل ، كما أكَّ (3)مواجهة هذا العدوان اإلرها  
ضت أن اهلجوم الذي تعرَّ األمريكي  مباح اتج مع وزير الدفاع

يف اآلونة األخرية  "أرامكو" لج منشآت نفطية تابعة لشركة
ازمة ب وقفة حره يتطلَّ جتاه العامل بأسْ  اخطري   ا تصعيد   دأ عا يات 

نفى عادل ، ومن جانبج (6)للسالم واألمن الدوليني احفظ  
رة لج اجلبري وزير الدولة للشؤون اخلارجية السعودي، يف حماض

باملعهد امللكي للدراسات  0264أكتوبر  06 بتاريخ
يف لندن، وجود أي وساطة « تشاتام هاو »االسرتاتيجية 

د على أنج ، وشدَّ  رة التوتأ لتخفيف حدَّ  بني بالده وإيران 
يقع على عات  النظام اإليراين ت يري سلوكج وإظهار حسن  

يران بالوقوف ، وامم إ  من األقوالالنوايا باألفعال بدال  
خلف االعتداء التخرييب الذي استهدف شركة أرامكو، 

إىل أن إيران ال حترتم سيادة الدول وال القانون  امشري  
                                                           

 مرجع ساب . ردود الفعل احمللية والعاملية على هجوم أرامكو،( 6)
ونعمل على « أرامكو»جمات على الرئيس السويسري: ندين اهل( 0)

، 0264أكتوبر  01ق األوسط، ، موقع الشر خفض التوتر يف اخللي 
 KInG0s/https://cutt.uمتاح عرب الرابط التايل: 

أول تعلي  من حممد بن سلمان عن استهداف منشأيت النفط: ( 3)
، سي إن إن العربية، ان اإلرها السعودية قادرة على مواجهة العدو 

 ابط التايل: ، متاح عرب الر 0264سبتمرب  61
https://cutt.us/j5Eyx 

، موقع ت أمريكية بالسعوديةقوا بن سلمان حبث مع إسرب نشر( 6)
 ، متاح عرب الرابط التايل: 0264سبتمرب  01العر  اجلديد، 

https://cutt.us/EJ0vp 

ىل إ وقف السعودي ت ريَّ ن املإا ميكن القول ، والحق  (5)الدويل
التأكيد على امام إيران بصورة  ففي البداية متَّ  ،ما حد  

ليس للسعودية  يراينهداف اإلمباشرة واإلشارة إىل أن االست
إ   ن تطورات الموقف ، (1)فقط ولكن للعامل أمجع

امللك سلمان بن قليمي والدولي كشفتها تصريحات اإل
اه، يف العاصمة الرياض عبد العزيز يف خطابج الذي ألق

لدى افتتاحج أعمال السنة  0264نوفمرب  02بتاريخ 
د ضور ويل العهالرابعة من الدورة السابعة جمللس الشورى حب

بتأكيده على أن االعتداءات التخريبية على املنشآت 
النفطية يف بقي  وخريص، واليت استتخدمت فيها األسلحة 

 ا كامال  يران مل يعد امام  اإليرانية، وهنا نالحظ أن االمام إل
تج والتأكيد على أن األسلحة املستخدمة  فيف حدَّ  وإ ا متَّ 

ن السعودية أإىل  ر امللك سلمانيرانية، وأشافقط هي اإل
ا ادودة للسالم ها اليت كانت دوم  ال تنشد احلرب، ألن يدا  

أمسى من أن تلح  الضرر بأحد، إال أدا على أهبة 
  ،عدوان أيم  عن شعبها بكل حزم ضدَّ  االستعداد للدفاع

تأمل أن أتار النظام اإليراين جانب  وتابع أن اململكة 
تجاوز املوقف الدويل ال سبيل لج ل احلكمة، وأن يدرك أن

عي والتخرييب الذي الرافض ملمارساتج إال برتك فكره التوسأ 
أحل  الضرر بشعبج قبل غريه من الشعوب وبفتح صفحة 

 .(7) املنطقة والعامل جديدة مع دول

 

 

                                                           

،  ينفي وجود وساطة بني الرياض وطهران لتخفيف التوتراجلبري( 5)
ايل: الت ، متاح عرب الرابط0264أكتوبر  00موقع الشرق األوسط، 

y2bu6https://cutt.us/ 
امل ردع إيران أو مواجهة تصعيد حممد بن سلمان: على الع( 1)

متاح عرب الرابط  ،0264سبتمرب  32الشرق االوسط،   ، موقعأكرب
 R11https://cutt.us/JKالتايل: 

احلرمني: بالدنا قادرة على الدفاع عن نفسها وشعبها بكل ادم خ (7)
، متاح عرب الرابط 0264نوفمرب  06، موقع الشرق األوسط، حزم

 /yomX1https://cutt.usالتايل: 

https://www.alaraby.co.uk/search?searchedtext=%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88&pagenumber=1
https://www.alaraby.co.uk/search?searchedtext=%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88&pagenumber=1
https://cutt.us/2GKIn
https://cutt.us/j5Eyx
https://cutt.us/EJ2vp
https://cutt.us/4bu0y
https://cutt.us/4bu0y
https://cutt.us/JK68R
https://cutt.us/8yomX
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 مريكي:الموقف األ -0

فبعد أن كان  ،ت ري املوقف األمريكي مبرور الوقت
السعودي يف اتصال لغ ويل العهد الرئيس األمريكي قد أب

هاتفي استعداد بالده للتعاون مع السعودية يف كل ما يدعم 
، وتسارع االمامات من  (6)أمنها واستقرارها إير اهلجمات

سؤولني األمريكيني إليران باملسؤولية عن احلادث كبار امل
، (0)ع إيرانشركاء الواليات املتحدة باملساوة يف ردْ ومطالبة 
فت من سقف التهديدات اليت كية وخفَّ إلدارة األمريعادت ا

الباب األمريكي  ، بتأكيدها أن(3)يرانهتها إلوجَّ 
للمحاديات ال يزال مفتوح ا، فيما سيستمر الض ط 

األمريكي  الف ما أوحى  ض الردأ ، وقد  خَّ (6)ادياالقتص
 02بتاريخ  عقوبات أمريكية جديدة حيث متَّ بيف البداية 
يراين إىل جانب املركزي اإل إدراج البنك 0264سبتمرب 

يراين وشركة اعتماد للتجارة على صندوق التنمية الوطع اإل
مرب سبت 05رهاب، وبتاريخ قة باإلقائمة العقوبات املتعلم 

كيانات يف الصني بسبب صلتهم   1أفراد و 5إدراج  0264
سبتمرب أعلن البيت األبيض وقف  04بإيران، وبتاريخ 

ني وعائالمم ملسؤولني اإليرانيم شريات لكبار اإصدار التأ

                                                           

 مرجع ساب . اهلجوم على منشآت النفط السعودية أرامكو،( 6)
: إيران استهدفت املنشآت السعودية يف ريكيوزير الدفاع األم( 0)
، متاح عرب 0264أكتوبر  06، موقع الشرق األوسط، «أرامكو»
 //:pw/CmmlBu0https.لرابط التايل: ا
خامن ي واف  على هجوم أرامكو شر  التمويج يف تنفيذه،  (3)

، 0264بتمرب س 02، 66673 ، العدد60صحيفة العرب، السنة 
  us/NjEIlhttps://cutt.، متاح عرب الرابط التايل: 6 ص
يران مسؤولية هجوم بريطانيا وأملانيا وفرنسا حتمل إ، ابتسام عازم( 6)

، متاح عرب الرابط 0264سبتمرب  06، موقع العر  اجلديد،  أرامكو 
 6https://cutt.us/IbNiالتايل: 

، باإلضافة إىل ذلك أعلنت (5)للسفر إىل الواليات املتحدة
 .(1)إيران هجمات سيربانية ضدَّ  تْ نَّ دا شا واشنطن أ

 الموقف اإليراعي: -3

طها يف اهلجمات ووصف الرئيس إيران تورأ  تْ فا ناا 
مع، كما فعل من الشعب الي اإليراين احلادث بأنج ردأ 

مذكرة سياسية إىل الواليات املتحدة األمريكية  ت إيرانأرسل
عن طري  السفارة السويسرية يف طهران تنفي فيها ضلوعها 

 .(7)يف اهلجوم

 روبي:و الموقف األ -4

 65أدانت وزارة اخلارجية الفرنسية احلادث بتاريخ 
 البيان عن  التضامن الكامل  ، كما عربَّ  0264سبتمرب 
رب وزير الشؤون اخلارجية واملسؤول عن اعتو ، (1)وديةمع السع

ا ، مضيف ا يف ملف الشرق األوسط اهلجوم  غري مقبول  ام  
 وقف مديد ت ريدة على حسابج يف تويرت أن  على احلوييني

، (4)أمن السعودية واستهداف املناط  املدنية والبىن التحتية 
سبتمرب  03ومن جانبج قال رئيس وزراء بريطانيا بتاريخ 

                                                           

، املعهد 0264مرب تقرير احلالة الدينية االيرانية عدد سبت( رصانة، 5)
متاح ، 67-61 ص ،0264أكتوبر  03 يرانية،الدويل للدراسات اإل
 https://cutt.us/kjrrfعرب الرابط التايل:  

واشنطن شنت هجمات سيربانية ضد إيران بعد اعتداء  رتز:روي( 1)
 رب الرابط التايل:، متاح ع0264أكتوبر  61، موقع العربية، أرامكو

://ara.tv/rpwzehttps 
حممد أبو سعدة، الوضع يف اخللي  بعد استهداف أرامكو، مرجع  (7)

 ساب .
، دين استهداف شركة أرامكو َّف السعوديةية تاخلارجية الفرنس( 1)

ايل: ، متاح عرب الرابط الت0264سبتمرب  65موقع اليوم السابع، 
hU0Chttps://cutt.us/f 

، موقع إدانات عربية ودولية للهجوم اإلرها  على معملي أرامكو( 4)
ابط التايل: الر  ، متاح عرب0264سبتمرب  66العربية، 

5Zu3https://cutt.us/p 

https://2u.pw/CmmlB
https://cutt.us/NjEIl
https://cutt.us/IbNi1
https://cutt.us/kjrrf
https://ara.tv/rpwze
https://ara.tv/rpwze
https://cutt.us/fC2hU
https://cutt.us/fC2hU
https://cutt.us/p3Zu5
https://cutt.us/p3Zu5
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، (6)ن بالده تعتقد أن إيران مسؤولة عن اهلجماتأ 0264
سبتمرب  06وفرنسا وأملانيا، بتاريخ  بريطانياوقد أصدرت 

، بيان ا مشرتك ا بعد لقاء مجع الرئيس الفرنسي ورئيس 0264
 واملستشارة األملانية، على هامش وزراء الربيطاينال

اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك محل 
املسؤولية عن اهلجوم على منشأيت نفط يف السعودية  إيران

، وطالب طهران باملوافقة على التفاوض "أرامكو تابعتني لا
 .(0)ية وقضايا األمن اإلقليميعلى براجمها النووية والصاروخ

 الموقف الروسي: -5

الرئيس الروسي إيران، مع تأكيده على أنج جتمعج  أا رَّ باا 
د أن دور ويل العهد حيث أكَّ القات متميزة، بالسعودية ع

ا أن السعودي األمري حممد بن سلمان مهم وناجح، مؤكم  د 
السعودية دولة صديقة لروسيا، وأن زيارة خادم احلرمني 

أن  الرئيس  يف تصريح لج على دا دَّ شا و وسكو تارأية، مل
د يل أنج ال عالقة إليران باالعتداءات اإلرهابية ، روحاين أكَّ 

ذ هجوم لك معلومات مويوقة بشأن من نفَّ مضيف ا:  ال  
باسم الرئاسة  يث الصحفد املتحدم أكَّ و  ،كما قال   أرامكو

سية  إن   الرو تصريح لصحيفة  فيدوموسيتيف الروسية 
ة واستهدف البنية بواسطة طائرات مسريَّ  متَّ  ياهلجوم الذ

 العامليةالتحتية السعودية، أمر مقل  بالنسبة إىل سوق النفط 
ة القدرات ا إىل أن اململكة العربية السعودية لديها كافَّ مشري  

 .(3) الضرورية للتعامل مع هذا الوضع

 

 
                                                           

سؤولية إيران عن هجمات منشأيت نفط أرامكو بريطانيا ترجح م( 6)
، متاح عرب الرابط 0264سبتمرب  03  اجلديد، ، موقع العر السعودية
 wf1Y3s/https://cutt.uالتايل: 

ابتسام عازم، بريطانيا وأملانيا وفرنسا حتمل إيران مسؤولية هجوم ( 0)
 مرجع ساب .  أرامكو ،

ار نفط  أرامكو  ال يسهم َّف استقر  الكرملني: استهداف منشأيت( 3)
، متاح عرب 0264سبتمرب 61، موقع اليوم السابع، األسواق النفطية
 https://cutt.us/MBaWdالرابط التايل: 

 الموقف العربي: -6

 66ا بتاريخ املصرية بيان  أصدرت وزارة اخلارجية 
أعلنت تضامنها مع السعودية، ودعمها  0264سبتمرب 

 اململكة ضدَّ  لاجراءات الالزمة للحفاظ على أمن واستقرار
، كما أصدر مرصد األزهر بيان إدانة (6)اوالت استهدافهاحم

تمع الدويل إىل تضافر اجلهود ملواجهة للحادث، ودعا اجمل
اهذه التهديدات، مؤكم  تضامنج مع حكومة وشعب اململكة  د 

د وكيل جملس النواب املصري ، وندَّ (5)العربية السعودية
الدويل  ارجية والتعاون، فيما قالت وزارة اخل(1)باحلادث

ة  اهلجوم اإلرها  اإلماراتية يف بيادا، إدا  تستنكر بشدَّ 
على سعي اجلماعات  جديد معتربة أن هذا اهلجوم،  دليل

ت ، وعربَّ   تقويض األمن واالستقرار يف املنطقةاإلرهابية إىل
دولة الكويت عن استنكارها للهجوم، حيث أدان أمري 

سعودي، اهلجوم في، مع امللك الالكويت يف اتصال هات
السعودية اإلرها ، وأعرب عن وقوف دولتج إىل جانب 

وتأييدها يف كل ما من شأنج احلفاظ على أمنها وسالمة 
صدر مسؤول يف وزارة اخلارجية د م، كما أكَّ (7)أراضيها

الكويتية أن  دولة الكويت ويف الوقت الذي تدين فيج 
وبأشد العبارات اهلجوم التخرييب الذي استهدف أمن 

رار اململكة العربية السعودية الشقيقة وإمدادات الطاقة واستق

                                                           

 ،لشركة أرامكو بالسعوديةتابعنْي مصر تدين استهداف معملني ( 6)
، متاح عرب الرابط التايل: 0264سبتمرب 66موقع الشروق، 

X55https://cutt.us/fU 
، موقع يةسعودمرصد األزهر يدين استهداف معملني لا أرامكو ال( 5)

 ، متاح عرب الرابط التايل: 0264سبتمرب  61صدى البلد، 
https://cutt.us/4QWVV 

ى أرامكو السعودية يستهدف ضرب وكيل الربملان: اهلجوم عل( 1)
 67، موقع بوابة الربملان، االقتصاد ومعدالت التنمية بالعامل

 الرابط التايل:  عرب ، متاح0264سبتمرب
https://cutt.us/EfuhH 

، موقع يت يدين استهداف معملي أرامكو يف السعوديةأمري الكو ( 7)
 ، متاح عرب الرابط التايل:0264 بتمربس 65مصراوي، 

https://cutt.us/lJmVr 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/9/23/%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8
https://www.alaraby.co.uk/topic/إيران
https://www.alaraby.co.uk/topic/إيران
https://www.alaraby.co.uk/search?searchedtext=%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88&pagenumber=1
https://cutt.us/3Y8wf
https://cutt.us/MBaWd
https://www.masrawy.com/news/Tag/2258/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/2258/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/2258/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
https://cutt.us/fU55X
https://cutt.us/fU55X
https://cutt.us/9QWVV
https://cutt.us/EfuhH
https://cutt.us/lJmVr
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د مطالبتها اجملتمع الدويل ببذل جهود العاملية، فإدا تؤكم 
، كما قالت وزارة  م ل هذه االعتداءات اعفة ملنع تكرارمض

ة العمل اخلارجية البحرينية يف بيان إدا  تدين وتستنكر بشدَّ 
ارجية األردنية إدانة ، وأعلن املتحدث باسم اخل اإلرها 

ا ، مضيف ا أن  هذا بالده للهجوم واعتربه  عمال  إرهابيًّ 
هدف ا يستا خطري  يد  ا جدالعمل اإلرها  املدان يعد تصعيد  

زعزعة األمن واالستقرار يف اململكة العربية السعودية، ويزيد 
، وقد أجرى العاهل األردين اتصاال  (6) ر يف املنطقةمن التوتأ 
ا مع ملك السعودية، أعرب خاللج عن  إدانتج هاتفيًّ 

د خالل واستنكاره الشديدين لالعتداء اجلبان  وأكَّ 
العربية السعودية  جانب اململكة االتصال  وقوف األردن إىل

حماولة تستهدف أمنها واستقرارها ،  ي أليم يف التصدم 
د ا على أن  األمن القومي السعودي من األمن القومي مشدم 

ت وبدورها أدانت اجلزائر اهلجوم اإلرها ،  ،(0) األردين وعربَّ
هذا  مع اململكة ضدَّ عن شجبها للحادث مؤكمدة تضامنها 

جهتها أدانت وزارة اخلارجية  ، من(3)اإلرها اهلجوم 
دت  وقوفها وامل رتبني الفلسطينية اهلجوم اإلرها ، وأكَّ 

ا يف وشعب   ا وحكومة  الدائم مع السعودية الشقيقة ملك  
، وأدان وزير اخلارجية (6) نياإلرهاب واإلرهابيم  معركتها ضدَّ 

 0264سبتمرب  61القطري يف ت ريدة على تويرت بتاريخ 
ا ملراف  احليوية واملدنية وآخرها البقي ، مطالب  اهلجمات على ا

بضرورة وقف احلروب والصراعات، ودعا إىل تكاتف اجلهود 
املنطقة، وبدورها أعربت  لتحقي  األمن اجلماعي املشرتك يف

سلطنة عمان يف ت ريدة نشرما وزارة اخلارجية عن أسفها 

                                                           

يت أرامكو يف أدولية وعربية هلجمات احلوييني على منش ناتإدا( 6)
، متاح عرب الرابط 0264سبتمرب 66، سي إن إن العربية، السعودية
 1gI3https://cutt.us/Hالتايل: 

، موقع إدانات عربية ودولية للهجوم اإلرها  على معملي أرامكو( 0)
 ، متاح عرب الرابط التايل: 0264مربسبت 66العربية، 

vte2https://cutt.us/g  
 ( املرجع الساب .3)
 ( املرجع الساب .6)

ال طائل منج  اذلك تصعيد   العمي  للهجمات، واعتربتْ 
ى حد تعبريها، كما طالبت السلطنة مبعوث األمم عل

ريفيث بدعوة أطراف احلرب إىل جاملتحدة إىل اليمن مارتن 
ء الصراع، وأبدت طاولة املفاوضات للتواف  على إدا
 .(5)استعدادها لدعم إحالل السالم يف اليمن

كما أدانت األمانة العامة جلامعة الدول العربية 
على املنشآت النفطية، واعتربت عبارات اهلجمات ال بأشدم 

تصعيد ا خطري ا ليس فقط من ق،بل  دأ أن  اهلجمات تاتعا 
ؤول د مصدر مسوأكَّ  ن يقفون وراءهماحلوييني، وإ ا اَّ 

باألمانة العامة للجامعة أن  تبع امليلشيات احلويية مل ل هذه 
 العمليات اإلرهابية يكشف عن أن قرارها صار مرمن ا

كما أدان الربملان العر  اهلجوم   .(1) بالكامل لطهران
، (7)املعملني التابعني لشركة أرامكو اإلرها  الذي استهدف

وأدان جملس وزراء الداخلية العرب استهداف املليشيات 
د  تابعني لشركة  أرامكو  النفطية، وشدَّ احلويية ملعملنْي 

العرب على إدانتج بكل حزم هذا وزراء الداخلية جملس 
ا تضامنج التام مع السعودية َّف العمل اإلجرامي، مؤكد  

خذها مواجهة اإلرهاب، وتأييده الكامل لاجراءات الآل تتَّ 
كما أدان األمني العام ،  (1)حلماية شعبها ومصاحلج احليوية

ا  و  قوف ملنظمة التعاون اإلسالمي، احلادث االرها ، مؤكد 

                                                           

 61، موقع اجلزيرة نت، ان هجمات أرامكوقطر وعمان تدين( 5)
 ، متاح عرب الرابط التايل: 0264سبتمرب 

https://cutt.us/KtOCg 
 إدانات عربية ودولية للهجوم اإلرها  على معملي أرامكو، موقع( 1)

 مرجع ساب . العربية،
 ( املرجع الساب .7)
  يستنكر استهداف احلوييني ملعملي شركة  الداخلية العرب( 1)

، متاح 0264سبتمرب  65، موقع اليوم السابع،  أرامكو  السعودية
 /FzWz0https://cutt.usبط التايل: لراعرب ا

https://cutt.us/H3gI6
https://cutt.us/g0vte
https://cutt.us/g0vte
https://ara.tv/rjtgn
https://cutt.us/KtOCg
https://cutt.us/2FzWz
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خذه من إجراءات ما تتَّ  اململكة وتأييدها لكلم املنظمة مع 
 .(6) للحفاظ على أمنها واستقرارها

 موقف العالم اإلسالمي: -1

مها وتضامنها من جانبها أعلنت باكستان دع
ألمنها وسالمتها  مديدي  أيم   مع السعودية ضدَّ الكاملنْي 
دانة أنقرة دت اخلارجية الرتكية، إكما أكَّ ،  (0)اإلقليمية
ت قاليف السعودية، و  أرامكو وم الذي استهدفللهج

ت عن طري   ندين تلك اهلجمات اليت  َّ  :اخلارجية الرتكية
ب اخلطوات د على أوية جتنأ طائرات مسرية، ونشدم 

رت أنقرة من أن تلك اخلطوات وحذَّ ،  االستفزازية
حلاق الضرر باألمن واالستقرار يف زية، من شأدا إاالستفزا

 .(3)املنطقة واخللي 

استهداف  رامكو: سياقات معقدة ود  ت  -نال صا
 مربكة

 بشركة عملنْي وقع احلادث الذي استهدف م -
فر عن وأسْ  0264سبتمرب  66أرامكو فجر يوم السبت 

خسائر يف البنية التحتية للشركة دون خسائر بشرية، وقد 
واالمامات حول احلادث رغم أن نتائ   دت الرواياتعدَّ ت

 علن حآل تارأج.التحقيقات السعودية الدولية املشرتكة مل تت 

ة مبا لديها مة ومهمَّ تش ل السعودية مكانة متقدم  -
ا من برتول ووزن اقتصادي عاملي وعالقات دولية خصوص  
مع الواليات املتحدة األمريكية، حيث تراهن على هذه 

ا، وكان ر  الفعل األمريكي مبكم  وقد بدا ردأ  ،العالقة ك ري  ا
خر املدى يف آا بأن الواليات املتحدة ستذهب إىل موحي  
دت ج إيران، وتعدَّ الفاعل بالتلميح والتصريح بأن ةمواجه

                                                           

ية للهجوم اإلرها  على معملي أرامكو، موقع إدانات عربية ودول( 6)
 . العربية، مرجع ساب

 ( املرجع الساب .0)
، أول تعلي  من تركيا على استهداف  أرامكو  يف السعودية( 3)

، متاح عرب الرابط التايل: 0264تمرب سب 65، موقع سبوتنيك العر 
Zf7z5https://cutt.us/ 

عات ما بني ضربة عسكرية مكربة، أو استهداف التوقأ 
ت النربة يام ت ريَّ مؤسسات نفطية إيرانية، ولكن مع مرور األ

سي األمريكي ما بني ك املوقف املؤسَّ ريكية وتفكَّ األم
املؤسسات السياسية واالقتصادية والعسكرية والبيت 

 األبيض.

التحالفات  كشف احلادث عن طبيعة خريطة -
قليمية والدولية يف املنطقة من ناحية، وتعقيداما من اإل

 ل احلادث الذي استهدف الشركةناحية أخرى، فقد م َّ 
نتاج النفط هزة عنيفة يف األوسا  إمل يف األكرب يف العا

 ،ع البعض أن يكون لج تأيري مدمرقليمية وقد توقَّ الدولية واإل
ولية العاجلة حولج، إال أنج وهو ما كانت تنيبء بج الردود الد

عات وانكشفت حقيقة الوقت تراجعت هذه التوقأ  مبرور
رض ، األمر الذي يفقليمية والدولية للسعوديةالتحالفات اإل
 قليمية والدولية.عادة تقييم حتالفاما اإلإعلى السعودية 

رت بدرجة أو بأخرى على ة عوامل أيَّ هناك عدَّ  -
كن تقسيمها إىل عوامل ومي ،التعاطي مع حادث أرامكو

وقع داخلية وخارجية، أو حملية وإقليمية ودولية، إال أن األ
ديد ل الشا للتداخت لتحليل هذا احلادث هو الالتقسيم نظر  

بني االعتقاالت واألزمات الداخلية، واألزمة اليمنية، ومقتل 
ا خاشقجي، وتريان وصنافري )تأير املوقف املصري وخصوص  

اقية بصورة كبرية، إىل الدرجة اليت دفعت الشعيب هبذه االتف
البعض الستنكار غياب التقدير الشعيب املصري للحادث 

يكي حيث مع الرئيس األمر بصورة ملحوظة(، والعالقة 
صبحت قائمة على التعامل املايل املباشر، واألزمة القطرية، أ

 -ليبيا )وضاع يف املنطقة والوجود الروسي يف املنطقة، واأل
 ماراتية.، واخلالفات السعودية اإل(السودان -سوريا 

ا للتحالف الدويل الذي سب احلادث زت  أكْ  -
ملالحة ية هبدف محاية اتقوده الواليات املتحدة األمريك
العراق االنضمام إىل دولة البحرية يف املنطقة، وقد رفضت 

ة، وقد سب  إليران أن التحالف الذي تعارضج إيران بشدَّ 
رة على لسان كبار مسؤوليها من أن رت أك ر من محذَّ 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201909151042883572-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://cutt.us/5z7fZ
https://cutt.us/5z7fZ


 0202( يناير 61العدد )                                                                                                   قضايا ونظرات

 مركز احلضارة للدراسات والبحوث                                                                                                     666

 

تأسيس حتالف عسكري لتأمني املالحة يف اخللي  سيجعل 
ت مارامن اإل كل  ، وقد أعلنت  (6)املنطقة غري آمنة

أعلن مسؤول عسكري ا والسعودية االنضمام إليج، والحق  
أمريكي أن قطر والكويت أبل تا الواليات املتحدة، أدما 

ذي يهدف إىل ضمان املالحة ان إىل التحالف الستنضمَّ 
اآلمنة يف املضي  بعد هجمات استهدفت ناقالت هذا 

، (0)ى طهرانقت الواليات املتحدة مسؤوليتها علالعام ألْ 
طار املساعي إاعترب البعض أن القرار القطري يأيت يف  وقد

ا داء أزمتها مع الدول األربعة وخصوص  إتها يف يَّ لبيان جدم 
 السعودية.

مارات يف فاف مصر إىل جانب اإللوحظ اصط -
ا يف الساحة اليمنية بينها وبني ر  ر الذي حدث مؤخَّ التوتأ 

ا ر ذلك أمر  ميكن فيج اعتبا ففي الوقت الذي ال ،السعودية
السعودية، فقد عرفت عالقات -ا يف العالقات املصريةجديد  

البلدين خالفات سابقة حول قضايا إقليمية كان أبرزها 
ة خالل من القضية السورية بصفة عامَّ املوقف املصري 

ربع املاضية، واالنتقاد العلع السعودي ملوقف السنوات األ
 جملس األمن، ي بشأن األزمة يفد لقرار روسمصر املؤيم 

وسحب السفري السعودي يف مصر للتشاور، على خلفية 
ام مصري خالل حملتوجيج انتقادات للسعودية بعد اعتقاهلا 

شركة أرامكو توريد شحنات وقود إىل  سفره إليها، وحجز
اخلالف  را االتفاق عليها من قبل، كما تكرَّ  مصر كان قد متَّ 

، فعلى الرغم من اد  اليمع جمدَّ بني البلدين يف امللف 
تصرىات املسؤولني املصريني عن دعمهم للسعودية 

 شرعية يف اليمن، إال أن مصر حريصة على املطالبة باحللم لول

                                                           

ب داد تصطف مع طهران ضد حتالف محاية املالحة البحرية،  (6)
، 0264سبتمرب  02، 66673 ، العدد60صحيفة العرب، السنة 

 ، متاح عرب الرابط التايل: 3 ص
 https://cutt.us/wCRNK 

موقع ، الكويت وقطر ستنضمان للتحالف البحري بقيادة أمريكا( 0)
 ، متاح عرب الرابط التايل: 0264نوفمرب 01الشرق األوسط، 

https://cutt.us/7xhyE 

اليمن، كما رفضت املشاركة بصورة كاملة يف السياسي يف 
التحالف الذي تقوده السعودية حملاربة احلوييني، واقتصرت 

ها يف املقام هو أمر يهمأ البحر األمحر و  مشاركتها على تأمني
األول، وقد كشف موقف مصر من اجمللس االنتقايل اجلنو  
ك حقيقة دعمها لامارات يف مواجهة السعودية، فلم حترم 

ا عندما كانت األوضاع مشتعلة بني اجمللس مصر ساكن  
واحلكومة الشرعية ومل تصدر أي بيانات إلدانة اعتداءات 

ومؤسساما، إال أدا سارعت حلكومة الشرعية اجمللس على ا
دت االتفاق الذي جرى بني اجمللس واحلكومة الشرعية وأيَّ 

وغريها  مارايت بج،يف اليمن برعاية السعودية بعد الرتحيب اإل
 طار واليت كشفت مبا ال يدع جماال  من اإلجراءات يف هذا اإل

للشك عن واقع اخلالفات بني البلدين، إال أن قضايا 
 أك ر بك ري من قضايا الصراع.التعاون بينهما 

ما سب  قد يساعد يف فهم املوقف املصري من  -
فعلى الرغم من أن وزارة اخلارجية املصرية  ،حادث أرامكو

ر ووكيل جملس النواب أدانوا احلادث، إال أنج كان واألزه
 ا خفوت االهتمام املصري بج وبداللتج وخطورتج فقد متَّ الفت  

تعامل مع استهداف السعودية معج كما اري الالتعامل 
بصاروخ يتم التعامل معج يف اجلو قبل سقوطج على األرض، 
أي أن التعامل املصري مل يكن على مستوى احلدث أو 

فإن  ،إضافة إىل ذلك .االهتمام من الدول األخرىحآل 
الزيارة اليت قام هبا الرئيس املصري للخلي  عقب احلادث  

ن البيان عودية، كما تضمَّ وليس للس (3)راتكانت إىل اإلما
ت اخلتامي املشرتك الصادر يف ختام املباح ات اليت استمرَّ 

ارايت( م )املصري واإلنيليومني والذي جاء فيج ترحيب اجلانب
نوفمرب  5التوقيع عليج بتاريخ  باتفاق الرياض الذي متَّ 

مع بني احلكومة اليمنية واجمللس االنتقايل اجلنو ،  0264
ور احملوري للمملكة العربية السعودية واجلهود اإلشادة بالد

                                                           

سكاي نيوز العربية، قع ، مو السيسي إىل اإلمارات يف زيارة رمسية( 3)
 ، متاح عرب الرابط التايل: 0264نوفمرب  63

https://cutt.us/ciSCU 

https://cutt.us/wCRNK
https://cutt.us/7xhyE
https://cutt.us/ciSCU
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اخلالصة اليت قام هبا خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
راف اليمنية على طاولة بن عبدالعزيز آل سعود جلمع األط

احلوار، وجهود دولة اإلمارات العربية املتحدة يف دعم 
 ان على دعم مجيعد اجلانبل إىل هذا االتفاق، وأكَّ التوصأ 

اجلهود اليت حتافظ على وحدة وسيادة اليمن، و دم مصاحل 
الشعب اليمع وتساهم يف استعادة األمن واالستقرار يف 

خلارجية يف هذا البلد الشقي ، يف الت االيمن، ووقف التدخأ 
ض حلادث أرامكو بصورة مباشرة وإ ا كانت حني مل يتعرَّ 
د اجلانبان شدَّ  و  د يف البيان:، حيث ور اة جدًّ اإلشارة عامَّ 

على أوية اضطالع اجملتمع الدويل مبسؤولياتج يف ضمان 
حرية املالحة البحرية وأمنها وسالمتها، وكذلك حرية 

ضائ  الدولية، ومحاية أمن منشآت الطاقة يف املالحة يف امل
 .منطقة اخللي  العر  وخلي  عمان والبحر األمحر 

االهتمام من ب حادث أرامكو بسا  سحا  -
ر على مدى االهتمام الدويل ضية السورية، بل وأيَّ الق
مريكية وبالسلوك الصهيوين جتاه قليمي بالقرارات األواإل

ليهود جتاه القضية والشعب املستوطنات وسلوك املستوطنني ا
بت تطورات األزمة الليبية ، ومن جانبها سح  نْي الفلسطينياَّ 
اللييب  ة الوفاق الوطعا بعد توقيع اتفاق بني حكوموخصوص  

 واحلكومة الرتكية بسا  االهتمام منها.

ا مسارعة السعودية يف إعادة تويي  كان الفت   -
 نائي أو حآل عالقاما مع اإلمارات سواء على املستوى ال

يف اليمن وقبول السعودية ورعايتها  ا ما متَّ اإلقليمي وخصوص  
 جلنو  واحلكومةتوقيع اتفاق مصاحلة بني اجمللس االنتقايل ا

هت كانت احلكومة اليمنية الشرعية قد وجَّ  ، وقد(6)الشرعية
ولكن يبدو أن  ،ة يف الساب  للمجلسانتقادات حادَّ 

توقيع االتفاق، كما أن ويل عهد ها بالض و  السعودية ألزمتْ 
خالهلا التأكيد  السعودية قام بزيارة رمسية إىل اإلمارات متَّ 

                                                           

، موقع ة اليمن واجمللس االنتقايلوقيع اتفاق الرياض بني حكوم( ت6)
 ، متاح عرب الرابط التايل: 0264نوفمرب 1العربية، 

https://cutt.us/vOfFp 

اجلانبني، كما ميكن  ية والوييقة بنيعلى العالقات االسرتاتيج
طار فهم الزيارات السعودية رفيعة املستوى اليت يف هذا اإل

 .(0)عادت ما بني مصر والسعودية

امكو هجوم عام سب  أن وقع على شركة أر  -
بنحو  الضررا  وأحل  اهلجومت  ،الكرتونيًّ إا وكان هجوم   0260

الشركة  ح وقتها نائب رئيسلف جهاز كمبيوتر وصرَّ أ 32
  النفط وال از وم فشل يف هدفج الرئيسي بوقف تدفأ أن اهلج

ا إىل األسواق احمللية، وقد كان الضرر يف هذه احلادية حمدود  
داري وليس  لوا إىل النظام اإلألن القراصنة الذين تسلَّ 

أعلن وزير  0264مايو  66، وبتاريخ (3)نتاجكمبيوترات اإل
 ري طيار أطلقهماالطاقة السعودي أن طائرتني من غ
على طول خط  احلوييون يف اليمن استهدفتا حمطيت ضخ  

أنابيب شرق السعودية الذي ىمل النفط من حقول يف 
ضت أربع ، كما تعرَّ (6)محرىل البحر األإاملنطقة الشرقية 

بينها سفينتان للتفجري  0264ناقالت نفط يف مايو 
القرب من ماراتية بالوكتان للسعودية قبالة السواحل اإل

الفجرية، وقد دفعت هذه األحداث ملك السعودية ميناء 
العزيز إىل الدعوة لعقد قمتني طارئتني،  سلمان بن عبد

على هامش  0264مايو  32عربية وخليجية يف مكة يف 
 .(5)مؤ ر القمة اإلسالمية االعتيادي

                                                           

ء قااام الاادكتور عصااام باان سااعيد، وزياار الدولااة عضااو جملااس الااوزرا (0)
بزيااااارة إىل مجهوريااااة مصاااار العربيااااة  0264ديساااامرب  64السااااعودي يف 

نت التأكيااااد علااااى م رئيسااااها رسااااالة ماااان العاهاااال السااااعودي تضاااامَّ وساااالَّ 
ملصاااااري بنظاااااريه ة االعالقاااااات باااااني البلااااادين، كماااااا التقاااااى وزيااااار اخلارجيااااا

جملااااااااس جامعااااااااة الاااااااادول  الساااااااعودي علااااااااى هااااااااامش أعمااااااااال اجتمااااااااع
على املستوى الوزاري يف دورتج غري العادية، ورغم أن هذا األمر  العربية

ني مصار ماا ياتم بامعتاد بني مصار والعدياد مان الادول العربياة إال أناج قلَّ 
 والسعودية.

ليفانت  ( ليس اهلجوم األول الذي تتعرَّض لج أرامكو السعودية،3)
 مرجع ساب . نيوز،

موقف: آفاق التصعيد العسكري يف منطقة اخللي ، مركز  ديرتق (6)
 .3 الفكر االسرتاتيجي للدراسات، ص

 .0 ، صع الساب ( املرج5)

https://cutt.us/vOfFp
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201911091043366512-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%B6%D8%AC%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201911091043366512-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%B6%D8%AC%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201911091043366512-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%B6%D8%AC%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84/
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يراين فهناك العديد من ب ض النظر عن النفي اإل -
فقط حتاول تفسري  وليس السياسية (6)األطروحات البح ية

احلادث بسلوك إيران يف املنطقة، وأن العمليات اليت 
تستهدف تعطيل النفط يف منطقة اخللي  بدأت منذ انتهاء 

يت متنحت إليران لتصدير النفط يف مايو اإلعفاءات ال
، كما أن إيران حريصة على تشبيك مجيع امللفات 0264

تستفيد  االستطاعة ألدابعضها مع بعض وتعقيدها بقدر 
قادرة  امن ذلك يف املماطلة والتسويف باإلضافة إىل أد

على خل  وتصنيع األزمات خارج حدودها معتمدة على 
ز تلفة للقيام هبذا ال رض، وتركم وكالئها يف الساحات املخ

على قدرة الوكالء على فرض  -يف الوقت ذاتج-طهران 
 .معادالت اشتباك جديدة يف اإلقليم

 النوعيةت  راتت داعيات احلادث التطوأ كان من أبرز ت -
اليت طالت أزمة قطر والدول اخلليجية ال الث باالضافة إىل 

ات املتبادلة بني فتفسري التصرىات والتصرأ  مصر، حيث متَّ 
الدول اخلمسة سواء باملشاركة يف أحداث رياضية وسياسية، 

متفاوتة  عالمية بدرجاتة االنتقادات اإلأو  فيف حدَّ 
 ، إال أن األرجح على وشك التحقأ  املصاحلة باتتْ  على أن

أن حادث أرامكو  -(0)هناك تصرىات رمسية على ذلك-
ة مع قطر يف العمل فرض على السعودية بدء حماديات جادَّ 

دات للعمل ة الصراع والقبول بأطر وحمدَّ على  فيف حدَّ 
 من اضينْي ع تناسي العامني املفال ميكن توقأ ، املشرتك
ا جتاه وفيما يبدو أن هذا األمر مقبول قطريًّ  ،عالصرا 

السعودية ولكن ال يبدو نفس احلما  مع الدول األخرى 

                                                           

، هجمات أرامكو: هل فشلت اسرتاتيجية الردع أمحد عليبة( 6)
 كي جتاه إيرانل، مرجع ساب .مرياأل
 CNNأكد وزير اخلارجية القطري يف مقابلة مع قناة ( 0)

ا   مبلف املصاحلة، مشري    فيما يتعلَّ ا طفيف   اهناك تطور  األمريكية بأن 
من وضع عدم  اأن األمور يف مرحلتها األوىل وأن هناك تطور   إىل

هذا األمر يتم أن ىل إا التفاوض إىل وضع بدء بدء احملاديات، منوه  
 ، متاح عرب الرابط التايل: مع السعودية فقط

https://cnn.it/35u66TQ 

سيناريوهات  ا اإلمارات، ومع ذلك فإن أبرزوخصوص  
ميكن إمجاهلا على النحو  (3)ا لبعض الباح نياملصاحلة وفق  

 الل   دون الحالي وضعها على األالمة بقاء التايل:
 قبل من رتتكرَّ  احلالية التهدئة راتمؤشم  كل  وأن اخصوص  

 ويقصد ل،المةى الل   دون شكلية مصالحة .حتقيقها دون
 وليس سيالسيا اخلالف حدود إىل العالقات إعادة هبا

 فرصة هذه تكون وقد اآلن، اجلارية الشاملة املقاطعة
 من التقييم موضع إىل االمور وإعادة النوايا حسن الختبار

 أنج إال بالشكلية (6)الباحث قبل من هاتسمتي ورغم ديد،ج
 عن بعيدصا سعود -قطر  تقارب .باملبدئية وصفها ميكن

 يكن مل احلصار أن إىل السيناريو هذا يستند ،اإلمارات
 األكرب راملتضرم  أصبحت أدا إال األسا ، من سعودية رغبة
 يمنال يف واإلمارات السعودية بني اخلالفات أن كما  منج،
 وعودة الخالف اللُّ  .األفضلية السيناريو هذا عطيت قد

 السياق أن على السيناريو هذا يقوم طبيعتهاى إلى األمور
 دمدم  اليت املخاطر ظلم  يف اخلالف حللم  امناسب   بات العام
 اد ال خرياأل السيناريو ولكن إيران، من اوخصوص   قليماإل
 سيناريوهات ناكه وأن اخصوص   الواقع رضأ يف يدعمج ما

 من أك ر بني الدم  ميكن أنج إىل باإلضافة واقعية، أك ر
 الدول مع مبدئية مصاحلة هو رجحفاأل  َّ  ومن ،سيناريو

 واحلد واالنتقال السفر على القيود  فيف خالهلا يتم ربعاأل
 العالقة تأخذ وقد األزمة، طريف مع املتبادلة االنتقادات من
 هيكلة عادةإ خاللج من يتم هبا اصًّ خا سيناريو السعودية مع

 احلصار / املقاطعة دول عن ابعيد   البلدين بني العالقات
 خالل املصري، الرئيس تصرىات وأن اخصوص   األخرى،

 هامش على األجنبية، اإلعالم وسائل  ليا مع لقاء
 اك   سأ  أظهرت الشيخ، شرم مبدينة العامل ، شباب  منتدى
 واملنامة وأبوظيب والرياض القاهرة علنتهاأ اليت 63الا باملطالب

                                                           

هل بات اخلالف يف دايتج وما  غندي عنرت، املصاحلة اخلليجية: (3)
متاح ، 0264ديسمرب  64 منتدي الشرق، هي سيناريوهات احلل،

 https://cutt.us/byTQDعرب الرابط التايل: 
 .الساب  املرجع( 6)

https://www.ecsstudies.com/author/ahmed-aliba/
https://cnn.it/35u41TQ
https://cutt.us/byTQD
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 اد  مؤكم  قطر  مع  املصاحلة يف للمضيم  عامني من أك ر قبل
  لكن امضيف   التوفي  ، هلا نتمىنَّ  تبذل جهود  هناك أن

 .(6) يت ريَّ  مل األمر أن أؤكد

نات بشأن النظرية ح حادث أرامكو التكهأ طرا  -
اة امللك ل األخرية يف حياها السعودية منذ املراحاليت تتبنَّ 

اا واليت تزايدت مع امللك سلمان وويل عهده األمري  عبد
 دْ عت الذي مل ياا  (0)قليميلة يف طموح السعودية اإلحممد واملتم م 

، (3)مبشاركة أي دولة أخرى هلا فيج وإن كانت مصريقبل 
فقد باتت السعودية ترى نفسها األح  بقيادة األمة العربية 

تكون رؤيتها اخلاصة لقضايا راهن، وتريد أن يف الوقت ال
األمة العربية هي السائدة والوحيدة ولكن هذا احلادث فتح 

قيام ا يف قدرة السعودية على الالباب على مصراعيج تشكيك  
آمن من هبذا الدور، وفيما يبدو أن السعودية باتت أول 

بتهاوي هذه النظرية، فهي حتاول العودة إىل حميطها العر  
ا الواليات ذهلا احمليط الدويل وخصوص  ن جديد بعد أن خم

املتحدة األمريكية وتعملقت عليها إيران، ومن   تتقارب 
 ضدَّ -مارات مارات ومصر رغم الدور الذي لعبتج اإلمع اإل

يف اليمن،كما ميكن فهم هذه العودة مع ما  -السعودية
ها يف ويبدو أدا مبفرد-ة للسعودية د عن مساعي جادَّ يرتدَّ 

حتاول أن تسرتضي األطراف العربية حيث  اهذا أيض  
للمصاحلة مع قطر  -األخرى املشاركة معها يف املقاطعة

لسعودية يف باستقباهلا وزير اخلارجية القطري، ومشاركة ا
قدت يف قطر، وعدم االعرتاض على بطولة اخللي  اليت عت 

                                                           

، للمصاحلة مع قطر« الرباعي العر »مبطالب  السيسي متمسك( 6)
 ، متاح عرب الرابط التايل:0264ديسمرب  61، موقع الشرق األوسط

https://cutt.us/mpWpm 
خالد الدخيل، بروز الدور السعودي يف إطار النظام العر   (0)

لة الدراسات الفلسطينية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، جم الراهن،
  الرابط التايل: ، متاح عرب0227، 61، اجمللد 70العدد 

https://cutt.us/Y6XTP 
يل: تراجع دور مصر اإلقليمي لدخخالد ا، مصطفى امل ر ( 3)

، 0261يناير  67، موقع مصر العربية، أفسح اجملال للعبث اإليراين
 c1ttps://cutt.us/BVShح عرب الرابط التايل: متا 

لج السعودية مشاركة قطر يف التحالف البحري الذي تشكم 
 ة وعدد من الدول األخرى.يات املتحدَّ مارات والوالواإل

السعودية يف توظيف عالقاما بالصني  أخفقت -
يران يف هذه القضية، حيث إوروسيا يف اارسة ض ط على 

ها دون قا روسيا باملكاسب اليت ميكن أن حتقم  تْ اهتمَّ 
دت على أنج ال دليل مقابل، بل أكَّ  م أيَّ استعداد ألن تقدم 

ت املوقف اإليراين من رفض وتبنَّ  امام إيران، بلعلى 
قليم قبل   يف اإلاالمام، كما أن الصني ال تريد أن تتورَّ 

صمت وبطء فهي تعمل يف  ،ا هلاالوقت الذي تراه مناسب  
فقد يكون التدريب البحري م ريان للذعر، ومع ذلك فقد 

ذتج القوات الذي نفَّ   0264السيف األزرق  املشرتك 
دية والصينية هبدف رفع اجلاهزية ة البحرية السعو اخلاص

ملواجهة التهديدات البحرية، وب رض محاية خطو  
املواصالت البحرية ومواجهة التهديدات اليت مدد حرية 

ة لتطوير ، مب ابة حماولة سعودية جادَّ (6)الحة البحريةامل
 عالقاما مع الصني.

ا كان للحادث تأيري سليب على إيران خصوص   -
  إيران ة تورأ لدول األوروبية اليت أدانت بشدَّ يف عالقتها مع ا

هناك بيانات مباشرة من -يف احلادث سواء بصورة مباشرة 
أو بصورة غري  -ى ذلكدت علالدول األوروبية الكربى أكَّ 

ات بني العديد من امللفَّ  الضرر ليشملا  مباشرة، وقد ميتدأ 
إيران مصدر قل  أن  إيران والدول األوروبية اليت رأتْ 

 حقيقي على األمن يف املنطقة.

 خاتمة:
فرت عنج هذه األزمة هو ما يبقى أبرز ما أسْ 
صدره املركز العر  لألحباث أرصده تقدير املوقف الذي 

                                                           

، موقع صيع لرفع اجلاهزية القتالية- رين عسكري سعودي( 6)
 ، متاح عرب الرابط التايل:0264نوفمرب  07الشرق األوسط، 

 https://cutt.us/kAinj 

https://cutt.us/mpWpm
https://cutt.us/mpWpm
https://cutt.us/Y1XTP
https://cutt.us/BVS6c
https://cutt.us/kAinj
https://cutt.us/kAinj
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أن هذه األزمة كشفت عن ت يري من  (6)راسة السياساتود
عمي  يف املقاربة األمريكية ألمن منطقة اخللي ، فقد باتت 

هذه املنطقة تش ل  دْ عت ة ومل تاا األمريكية مت ريم  ياتو األول
وباتت الصني وروسيا  ،املساحة اليت كانت تش لها من قبل

باإلضافة على قمة مصادر التهديد االسرتاتيجي األمريكي، 
ا على اعتماد   أقلَّ  إىل أن الواليات املتحدة األمريكية باتتْ 

األخذ هبذه  على أن يتمَّ  ظ التقريرالنفط اخلليجي، وقد حتفَّ 
ا أن املنطقة ما تزال تش ل د  لنتيجة بشكل كامل مؤكم ا

من القوى الدولية أن  االهتمام األمريكي ولن تسمح ألي  
يات األمريكية و ا يف األولك تراجع  مكانتها، إال أن هنا حتتلَّ 

إن استعراض ما حدث واملوقف ، ومن   فال ميكن إنكاره
ف عن عيات احلادث تكشقليمي والدويل وسياقات وتدااإل

ج، باإلضافة لذلك فإن مواقف السعودية عدم انتهاء تبعات، 
مارات من اإل دة مع كل  قليمية وعالقاما املتشابكة واملعقَّ اإل

وقطر ساوت بشكل مباشر يف تقليل  (0)ركياومع ت ومصر
مكانية تكرار م ل إقليمي يف مواجهة إيران اا يعع الزخم اإل

من فرص هذا االفرتاض  ، ويزيدمستقبال  هذه االعتداءات 
 مريكي املائع والذي راهنت عليج السعودية بكلم املوقف األ

ث ا بتصرىات املسؤولني العاجلة على احلادما  لك اخنداع  
على  ا، ما يعع أن السعودية راهنتْ الحق   واليت تراجعتْ 

رت على قليمية أيَّ ها، وأن خالفاما اإلأمريكا وقد خذلتْ 
يران ية، وأن م ل هذا املناخ مناسب بقوة إلقليمتها اإلليَّ عاف

لتكرار م ل هذه االعتداءات يف املستقبل القريب أو البعيد، 
قب، ومن   هل من أو على أقل تقدير النجاة من العوا

ج األخري للسعودية يف اليمن املمكن أن يكون التوجأ 
ات، ة الصراع وحماولة الوصول إىل املفاوضبتخفيض حدَّ 

                                                           

ألزمة اإليرانية السعودية بعد هجمات أرامكو واحتماالت ا( 6)
، ، تقدير موقف، املركز العر  لألحباث ودراسة السياساتالتصعيد

 مرجع ساب . 
قضية خاشقجي واليت  يف زاد التعقيد بعد األحكام اليت صدرت (0)

 تضمنت تربئة العناصر الرئيسية يف احلادث.

مصاحلة مع قطر مع احلرص على عدم خسارة ومساعيها لل
 اإلمارات ومصر حماولة سعودية إلصالح ما فسدل

***** 
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في الطريق إلى اإلعالن 

 عن صفقة القرن
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السياسات اإلسرائيلية األمريكية وم لث سوريا 

 دافالتطوراتى األسبابى األه ولبنان والعراق:
 ربيلأجمد أمحد ج

 مقدمة:

م الفرتة الراهنة يف تاريخ إقليم الشرق األوسط، تقدم 
ا ملفهوم  املراحل االنتقالية  يف النظامني اإلقليميم اال  جيم   د 

والعاملي، وتأيريات هذه املراحل على حتالفات وسياسات 
ني، مبا يشمل السياسات ني والدوليم الالعبني اإلقليميم 

 يف اإلقليم. يلية واألمريكيةاإلسرائ

-ر زات اليت قد تؤشم ويف حني تتزايد العوامل واحملفم 
إىل مواجهاتي حمتملة أو مرتقبة، يف املدى  -يف نظر البعض

صد آخرون كوابح وقيود ا متصاعدة أمام اللجوء املنظور، ير 
إىل األداة العسكرية، ما يعع إمجاال  تضاؤل احتمال شنم 

األطراف، بوصفها وسيلة  ، من ق،بل أغلب احلروب الشاملة
دة بطبيعتها، وعلى ناجعة، حلسم الصراعات اإلقليمية املعقَّ 

رة، رأسها الصراع مع إسرائيل، رغم أن ذلك ال مينع بالضرو 
بعض األطراف الدولية واإلقليمية، خصوص ا الواليات 
املتحدة األمريكية وإسرائيل، من اللجوء أحيان ا إىل التهديد 

 ناورات العسكرية الستعراض القوة، وشنم حلرب وإجراء املبا
احلمالت النفسية والدعائية، واالخنرا  الك يف يف  احلروب 

 الصارمة.. إخل.الكالمية ، وفرض العقوبات االقتصادية 

وهلذا فإن حتليل السياسات اإلسرائيلية واألمريكية 
ا ، يبقى حماط  0264جتاه سورية ولبنان والعراق يف عام 

 ة:بصعوبات منهجي

                                                           

  اإلقليميةباحث خمتص يف الشؤون العربية و. 

صعوبة فصل السياسات اإلسرائيلية جتاه  - و ها
م لث سورية ولبنان والعراق، عن جممل سياسات تل أبيب 

قطاع غزة وإيران  على الصعيد اإلقليمي، خصوص ا جتاه
وتركيا، وأيض ا سياسات إسرائيل جتاه حلفائها يف مصر 

تالل ودول اخللي  العر ، فضال  عن سياسات دولة االح
ال سيما بشأن موضوع غاز شرق  واليونان،جتاه قربص 

 لتوليد صراعات إقليمية ال  املتوسط، الذي يبدو مؤهَّ 
 جديدة.

ئيلية عن صعوبة فصل السياسات اإلسرا -ناعيتهاو
األمريكية جتاه املنطقة، على ما بينهما من تفاوت جزئي، ال 

ص ا  التضارب الكامل/الكلي ، خصو  يصل مطلق ا إىل حدم 
باألفكار األمريكية للسالم،  صفقة القرن ، اليت   ما يتعلَّ 

امب، بالتوازي مع توطيد جت هلا إدارة دونالد تر روَّ 
عديها الشخصي بت يف  اإلسرائيلية-األمريكية العالقات

واأليديولوجي، بني الرئيس ترامب وبني رئيس وزراء إسرائيل 
جلمهوري بنيامني نتنياهو، وكذا بني تياري يف احلزب ا

 ي واليمني اإلسرائيلي.األمريك

ي عام ا ق،صر مدة هذا التقرير، الذي ي طم  -نال هاو
ا، مبا قد يصعمب مسألة اختبار فرضياتي علمية أو  واحد 

 أو استمرارية الدور حب ية، تساعد على كشف ت ريأ  مقوالت
اإلسرائيلي يف العامل العر  وإقليم الشرق األوسط، بعد 

، واليت 0266ة األوىل عام ال ورات العربي اندالع موجة
ة يف لعبت إسرائيل، باإلضافة إىل فاعلني آخرين، أدوار ا مهمَّ 

 ة على املنطقة.من تداعياما االسرتاتيجي إفشاهلا، ب ية احلدم 

وعلى الرغم من براعة/جناح إسرائيل يف توظيف 
ات الدولية واإلقليمية عموم ا، يف توسيع دورها املت ريم 

الشرق األوسط، وقدرما على حتقي   لوظيفي يف إقليما
ر، وعلى حساب العرب أجندما جتاه اإلقليم بشكل متكرم 

مانةي أكيدة ني دائم ا، فليس هناك من ضواألتراك واإليرانيم 
الستمرارية هذا النجاح اإلسرائيلي يف املدى 
البعيد/االسرتاتيجي، ورمبا حآل يف املدى املتوسط، يف حال 
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ية على بنية النظام الدويل بعامة، ت مت رياٌت جوهر طرأ
سيما إذا  ال وعلى السياسة األمريكية جتاه اإلقليم  اصة، 

جج ني، رمبا يتَّ ع بعض الدارسكان النظام الدويل، كما يتوقَّ 
إىل نظام ياليي القطبية، يسوده التنافس بني واشنطن وبكني 

 .(6)وموسكو

الية ا التقرير إىل يم، سينقسم هذوبناء على ما تقدَّ 
يتناول أوهلا السياسات اإلسرائيلية األمريكية جتاه  :عناصر

سورية. أما ال اين فيحلل السياسات اإلسرائيلية األمريكية 
ينما يعاجل العنصر ال الث، السياسات جتاه لبنان. ب

 اإلسرائيلية األمريكية جتاه العراق.   تأيت اخلا ة يف النهاية.

 ألمريكية ت اه سوريةت اإلسرائيلية االسياسا - و ص 

تزامنت التعقيدات يف  املسألة السورية  مع مرحلة 
لي على صعيد قمة النظام الدويل وتوازنات القوة بني حتوأ 

 يف دولية؛ إذ  وقعت ال ورة السورية يف مرحلة، ت ريأي القوى ال
مفهوم األمن القومي لدى الواليات املتحدة األمريكية بعد 

عراق وأف انستان، ويف مرحلةي حتاول ها الفاشل يف اللتدخأ 

                                                           

 ة:( ملزيد من التفاصيل راجع املصادر ال الية اآلتي6)
- Walter Russell Mead, The Return of 
Geopolitics: The Revenge of the 
Revisionist Powers, Foreign Affairs, 
May/June 0266, pp. 14-74, available at: 
https://fam.ag/0LFJ22J 

والصيع يف  عالء عبد احلفيظ حممد، تأيريات الصعود الروسي -
هيكل النظام الدويل يف إطار نظرية حتول القوة، اجمللة العربية للعلوم 

-4ص ، ص 0265خريف /صيف، 61 -67السياسية، العددان 
00. 
علي اجلرباوي، الرؤى االسرتاتيجية ل اليي القطبية الدولية: حتليل  -
ص  ، ص0261 ، مار 36مون مقارن، سياسات عربية، العدد مض
7-00. 

فيها روسيا العودة إىل دوري عاملي، باعتبارها قوة عظمى هلا 
 .(0)يف آسيا رأٌي يف األقاليم القريبة منها، خصوص ا 

 يف السياقني الدويل ويف ظل حالة السيولة والت ريأ 
 ي  مكافحة اإلرهاب م تأيري مت ريَّ واإلقليمي، وتعاظت 

طر اإليراين  على السياسات الدولية ي للخالتصدم  و
إىل أرض مستباحةي من ق،بل  الت سوريواإلقليمية، حتوَّ 

أوية أطراف إقليمية ودولية عديدة، بشكلي رمبا يعكس 
 املسألة السورية  يف عملية إعادة تشكيل النظام اإلقليمي 

 يف الشرق األوسط، اجلارية على قدمي وساق حاليًّا.

بحت االعتداءات اجلوية أص هذا اإلطار، ويف
ر ا منذ اندالع األراضي السورية عمال  متكرم  اإلسرائيلية ضدَّ 

جوية وك ري ا ما كانت هناك هجمات  .(3)0266ال ورة عام 

                                                           

بتصرف عن: عزمي بشارة، سورية: درب اآلالم وو احلرية:  (0)
العر  لألحباث ز بريوت والدوحة: املرك)حماولة يف التاريخ الراهن، 

 .665،  ص (0263ودراسة السياسات، 
بية ك رية تناولت دراسات عر ملزيد من التفاصيل ميكن مراجعة ( 3)

 ومن أم لتها املصادر اآلتية:ال ورات العربية،  الدور اإلسرائيلي يف ظلم 
حمسن حممد صاحل، السلوك اإلسرائيلي جتاه ال ورات العربية، شؤون  ●

 .0266، ربيع 631األوسط، العدد 
عبد العليم حممد، اجتاهات السياسة اإلسرائيلية إزاء ال ورة املصرية  ●

اإلسرائيلية، يف: جمموعة مؤلفني، ال ورة –لعالقات املصريةومستقبل ا
بريوت: املركز العر  )رية: الدوافع واالجتاهات والتحديات، املص

 .556-503ص  ص ،(0260لألحباث ودراسة السياسات، 
ق فهمي، الرؤية اإلسرائيلية لل ورات العربية، الدميقراطية، العدد ار ط ●
 .621-47 ص ، ص0260أبريل ، 61
ؤون عربية، عماد جاد، التقييم اإلسرائيلي لألوضاع يف املنطقة، ش ●

 .44-40ص ، ص 0260، شتاء 650العدد 
ت صاحل النعامي، العقل االسرتاتيجي اإلسرائيلي: قراءة يف ال ورا ●

الدوحة: مركز اجلزيرة للدراسات، )، اة واستشراف ملآالمالعربي
 .(0263، [32]شرون، أوراق اجلزيرة وبريوت: الدار العربية للعلوم نا

ع العر : املواقف واالستجابات جتاه الربيبنيديتا برييت، إسرائيل و  ●
الشرق األوسط اجلديد، يف: جمموعة باح ني، احلكومات ال ربية 

د : مركز املسبار للدراسات )، 0266بعد  السياسي واإلسالم
 .370-335ص ص ، (0263والبحوث، 

https://fam.ag/2LFJ00J
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د الشواهد على أهدافي سورية عسكرية أو مدنية علمية تؤكم 
  أدا هجمات إسرائيلية، إال أن املوقف الرمسي اإلسرائيلي

لنفي وبعدم صلتج بتلك اهلجمات. ويبدو ك باكان يتمسَّ 
، 0267ت جزئيًّا يف عام أن اسرتاتيجية النفي هذه ت ريَّ 

أمر ا عاديًّا،  فقد بات اإلعالن عن غاراتي جوية إسرائيلية
ويتم تربيره باعتباره دفاع ا عن النفس، وتطبيق ا ملا تراه 

ا، ومنها: منع ال تقبل الرتاجع عنه ءإسرائيل خطوط ا محرا
مش  من إحراز أي تفوق نوعي عسكري، وال سيما يف د

من أن تكون معرب ا  اجمال البحوث النووية، ومنع سوري
انية إىل حزب اا لألسلحة واملنظومات الصاروخية اإلير 

اللبناين، ومنع وجود واستقرار أي قواتي عسكرية إيرانية على 
و جلوالن احملتل أاألراضي السورية، وال سيما بالقرب من ا

مجاعةي مسلحة حليفة  األردن، وإبعاد أي وجود أليم 
طقة منزوعة السالح، للجيش السوري، وأن تبقى تلك املن

ن اإلسرائيلي فوق األراضي حرية الطريا واألهم هو استمرار
السورية من دون أي قيود أو مديدات، وأضيف إىل كل 

اع جوي ذلك مؤخر ا عدم التسامح مع وجود أنظمة دف
الروسية، مع التهديد  322  إ، وال سيما منظومة رةمتطوم 

شرت بإبادما، حسب تعبري وزير الدفاع اإلسرائيلي، إذا نت 
الطائرات  تتخدمت ضدَّ على األراضي السورية، أو إذا اس

 .(6)اإلسرائيلية

ل روسيا العسكري يف سورية أواخر وبعد تدخأ 
بني اخلارجيني ، أصبحت موسكو أهم الالع0265سبتمرب 

لني، يف الصراع السوري؛ إذ جنحت يف إدارتج وتنسي  ملتدخم ا
 احلرب على  -إالداهماتني: اجلهود حللج وف  أولويَّ 

العنف بني النظام السوري   فيض  -األخرىاإلرهاب ، و
                                                                                    

ل، السياسة اإلسرائيلية جتاه ال ورات العربية: سورية أجمد أمحد جربي ●
-603ص ، ص 0263، صيف 656شؤون عربية، العدد  ا، وذج  
633. 

(، حال األمة العربية حتريرأمحد يوسف أمحد ونيفني مسعد )( 6)
بريوت: مركز دراسات الوحدة ): عام األمل واخلطر، 0267-0261
 .606، ص (0261يوليو العربية، 

ل الشأن السوري إىل شأن واملعارضة . وهبذا حتوَّ 
ت ز ركَّ  إذ ،قوقيعد السياسي واحلت ييب البت  تقع/إداري، ومتَّ 

موسكو، وال تزال، على اجلانب التقع لتخفيض العنف، 
ب رض تصفية القضية السورية وإداء كل حبث يف الت يري 

عن مصاحلات وإعادة إعمار السياسي، واالكتفاء بالكالم 
بعد وقف النار امليداين، وحبيث يبقى النظام املسؤول عن 

ضد اإلنسانية،  خراب سورية وعن جرائم احلرب واجلرائم
مسيطر ا على قسمي واسع من البالد 
(0). 

بيد أن الالفت يف هذا السياق هو جناح إسرائيل يف 
ض التنسي  مع موسكو، فضال  عن واشنطن بالطبع، لفر 

اعتبارات  أمنها القومي  على الساحة السورية، رغم ك رة 
لني فيها؛ إذ كانت الالعبني الدوليني واإلقليميني املتدخم 

 مراعاة املطالبات اإلسرائيلية ملنع أيم  وسيا حريصة  علىر 
ي إىل اندالع مواجهاتي عسكرية مفتوحة أسبابي قد تؤدم 

واحللفاء بني إسرائيل من جهة، وبني اجليش السوري 
، ومبا يربك احلسابات الروسية يف من جهة أخرى اإليرانيني

 .(3)الشأن السوري 

 سات اإلسرائيليةويف سياق حتليل أهم تطورات السيا
، ميكن اإلشارة إىل 0264األمريكية جتاه سورية يف عام 

 اآليت:

 ( قرار ترامب االعرتاف بالسيادة اإلسرائيلية على اجلوالن0

، أمر ا 0264مار   05رامب، يف ع الرئيس توقَّ 
على اعرتاف الواليات املتحدة األمريكية  تنفيذيًّا ينصأ 

تل، وذلك الن السوري احملبالسيادة اإلسرائيلية على اجلو 

                                                           

أمريكية للقضية -زياد ماجد، وو  تصفية تقنية  روسية( انظر: 0)
 ، متاح عرب0267أغسطس  06 ،لسورية، مركز اجلزيرة للدراساتا

 fz4I367t.ly/https://bi :التايل الرابط
-0267أمحد يوسف أمحد ونيفني مسعد، حال األمة العربية ( 3)

 .605-606 ص ساب ، ص جعمر ، 0261

https://bit.ly/347I9fz
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حبضور رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامني نتنياهو، الذي 
 .(6)وصف اخلطوة بأدا  تارأية 

مريكية ورغم أن هذا القرار أالف السياسات األ
يونيو  5ة بعد ة يف التعامل مع األراضي العربية احملتلَّ املستقرَّ 
ت األمنية ز على مزاعم االعتبارا، فإن ترامب ركَّ 6417
ئيل يف حماولتج تربيره. بيد أن مثة يالية دوافع أخرى؛ إلسرا
حماولة دعم نتنياهو يف انتخابات الكنيست  - ولها

يلا كبري ا ان يواجج فيها حتدم ، واليت ك0264اإلسرائيلية أبريل 
  حبسابات يتعلَّ  -ال اعيوامامات بالرشوة والفساد. 

ة عام فرصج االنتخابي انتخابية لرتامب، الذي يريد تعزيز
، عرب اسرتضاء القاعدة العريضة للمسيحيني 0202

توا لصاحلج بأعداد كبرية يف االنتخابات اإلجنيليني الذين صوَّ 
ينتمي بعض رموز إدارة ترامب إىل . و 0261الرئاسية عام 

هذه القاعدة، م ل نائبج مايك بنس، ووزير خارجيتج مايك 
يل، قبل أيام ح من إسرائصرَّ  بومبيو. وكان الفت ا أن بومبيو

ن  ترامب قد يكون أفقط من إعالن ترامب بشأن اجلوالن، 
 -ال الثالدافع  .(0)"هدية من الربم إلنقاذ اليهود من إيران

اليت -يف رغبة ترامب يف إزالة قضية هضبة اجلوالن  ليتم َّ 
من املفاوضات، م لما فعل يف مسألة  -تزع  إسرائيل

،   نقل 0267سمرب صمة إلسرائيل دياعرتافج بالقد  عا
، وذلك است مار ا 0261مايو يف السفارة األمريكية إليها 

لضعف النظام السوري، وعجزه عن الرد، وارمانج حلسابات 
 .(3)يف املنطقةروسيا 

 

 

                                                           

ترامب االعرتاف بالسيادة ( انظر: وحدة الدراسات السياسية، قرار 6)
اإلسرائيلية على اجلوالن: خلفياتج ودوافعج، تقدير موقف، املركز العر  

 الرابط ، متاح عرب0264مار   07 ،ة السياساتلألحباث ودراس
 S77Ps0://bit.ly/https :التايل

 .املرجع الساب  ( نقال  عن0)
 .ساب املرجع ال( 3)

 (  االجتماع األمع ال اليي يف القد  احملتلة0

 05و 06انعقد هذا االجتماع يف مدينة القد  يف 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي ؛ حيث استضاف 0264يونيو 

 من: كالًّ   بنيامني نتنياهو، اجتماع ا أمنيًّا يالييًّا، ضمَّ 
ني جملس مستشار األمن القومي األمريكي جون بولتون، وأم

األمن القومي الروسي نيكوالي باتروشيف، ومستشار األمن 
ا القومي اإلسرائيلي م ري بن شبات. وتناول االجتماع قضاي

متها الوضع يف سورية املنطقة، ويف مقدم سرتاتيجية  س ا
 .(6)والوجود اإليراين فيها

ومثة من رأى يف انعقاد هذا االجتماع يف القد  
على  عم  العالقة اليت أنشأها نتنياهو خالل ر ا ة مؤشم احملتلَّ 

السنوات األخرية مع كل من الواليات املتحدة وروسيا؛ إذ 
سرتاتيجية اإسرائيل يف ها يت باتت حتتلأ ح األوية اليوضم 
تني الكربيني يف املنطقة، وحرصهما الواضح على أمنها القوَّ 

ة بوتني يف قم-ومصاحلها، يف ترمجة فعلية لتفاهم ترامب
على  إعطاء أولوية لضمان أمن  0261هلسنكي يف يوليو 

إسرائيل . وهو األمر الذي فاخر بج نتنياهو بأن اجتماع 
للبحث عن تسوية مسألة معقدة لعظميني يف بالده القوتني ا

 .(5)م ل سورية، دليٌل على املكانة الدولية اليت حتظى هبا

اجلدير بالذكر أن عالقات موسكو مع تل أبيب 
بت إسرائيل يف إسقا  طائرة ر ا ، بعد أن تسبَّ  توتاأ  شهدت

، خالل اشتباك فوق الساحل 0261روسية يف سبتمرب 
نتنياهو بزيارة موسكو  تدعى قيام بنيامني، ما اس(1)السوري

                                                           

( وحدة الدراسات السياسية، االجتماع األمع ال اليي يف القد : 6)
ث ودراسة العر  لألحبااألهداف والنتائ ، تقدير موقف، املركز 

  :التايل الرابط ، متاح عرب0264يوليو  0 ،السياسات
https://bit.ly/0XKkxOY 

 .رجع الساب ( امل5)
اإلسرائيلية، بسبب إسقا  -( حول التوتر يف العالقات الروسية1)

روسيًّا يف  عسكريًّا 65 ، اليت كان على متنها 02طائرة  إيل 
 الساحل ال ر  السوري، راجع املصادر ال الية اآلتية:

https://bit.ly/2Ps77S
https://bit.ly/2XKkxOY
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؛ حيث اقرتح تشكيل فري  مشرتك للعمل 0264يف أبريل 
على سحب مجيع القوات األجنبية من سورية، إضافة إىل 

التنسي  العسكري بني الطرفني الروسي است ناف 
م وزير اخلارجية األمريكية مايك كما قدَّ   .واإلسرائيلي

قائج ، ول0264يف مايو  بومبيو، خالل زيارتج سوتشي
الرئيس الروسي بوتني، عرض ا أو مقرتح ا مفاده استعداد 
واشنطن وتل أبيب للمساعدة يف تأهيل النظام السوري 

مقابل أن تساعد روسيا يف إخراج القوات  ا، يفا ودوليًّ إقليميًّ 
 .(6)اإليرانية وامليليشيات املدعومة من ق،بلها من سورية

ال اليي  ن االجتماع األمعلقد كان  هدف روسيا م
يف القد ، يتعل  برغبة الرئيس بوتني يف احلصول على دعم 
نتنياهو، وتأيريه لدى ترامب، من أجل دعم اجلهد الروسي 

للمسألة السورية، مبا يضمن إعادة تأهيل  حل  ل إىل للتوصأ 
النظام السوري دوليًّا وجذب االست مارات الالزمة للبدء يف 

ها إدارة ترامب بعد يت كبحتْ ر ، وهي اجلهود ال إعادة اإلعما
أن جنحت موسكو يف إقناع بعض الدول العربية )م ل 
اإلمارات والبحرين والسودان(، باست ناف عالقاما مع 

ام السوري. وهذا يشري إىل أن روسيا ترى ضرورة النظ
التعاون اإلسرائيلي واألمريكي يف املرحلة القادمة، لتحويل 

سياسي، و كينها من  امليدانية إىل نصرمكاسب موسكو 

                                                                                    

يف كارية الطائرة الروسية غرب  فيتايل نعومكني، من لج مصلحة -
، متاح عرب الرابط 0261رب سبتم 01 ،سوريال، الشرق األوسط

 /rNBQkp0https://bit.lyالتايل: 
وتر يف تواطؤ روسيا مع إسرائيل يف سوريا، شقر، عن التجلبري األ -

  :لرابط التايلمتاح عرب ا ،0261سبتمرب  01 ،القد  العر 
https://bit.ly/0rPQoA6 

مروان قبالن، هل سقطت تلك التفاوات الروسية اإلسرائيليةل،  -
  :الرابط التايل، متاح عرب 0261سبتمرب  01 ،العر  اجلديد

https://bit.ly/0PTAGf1 
 جعاالجتماع األمع ال اليي يف القد : األهداف والنتائ ، مر ( 6)
 ب .سا

أداء دور يف الوساطة السياسية، وليس األمنية فحسب، بني 
 .(0)نظام األسد وإسرائيل 

روسيا إلسرائيل، عرب ا همتْ  وبعد اخلدمات اليت قدَّ 
إعادة ترتيب األوضاع يف جنوب سورية، ومي ة الظروف من 

ة  أندوف ، أجل عودة قوات الفصل التابعة لألمم املتحد
كيلومرت عن   622ا بإبعاد إيران ومليشياما مسافة وقبوهل

خط الفصل يف اجلوالن احملتل، وعودة اهلدوء الكامل إىل 
 0266و 6476ما بني  اجلبهة السورية كما كان احلال

مل موسكو حني انطلقت ال ورة ضد حكم بشار األسد، تأْ 
اليات يف أن تساعد اللوبيات التابعة إلسرائيل يف الو 

 فيف العقوبات ال ربية عن روسيا، املفروضة  املتحدة، يف
رت يف ، اليت أيَّ 0266شبج جزيرة القرم يف  منذ أزمة ضمم 

 .(3)تراجع شعبية بوتني  بت يفمستوى معيشة الرو ، وتسبَّ 

 ( تكرار القصف اإلسرائيلي لسورية: رسائل ملنل3

 بعد مرور أقل من عشرة أيام من االجتماع األمع
 ، عاد طريان دولة االحتالل إىل استهداف ال اليي يف القد

مواقع عسكرية لقوات النظام السوري يف ريف دمش  
ليشيات يشرف لت إىل نقا   ركز ملومحص، يتعتقد أدا حتوَّ 

عليها  احلر  ال وري  اإليراين، فضال  عن قصف إسرائيل 
لديت قارة مواقع عسكرية تابعة حلزب اا اللبناين، يف جرود ب

وقد رأى احمللل العسكري  .(6)يف القلمون ال ر وفليطة 
السوري، العميد أمحد رحال، أن هذه ال ارات اإلسرائيلية 

مفاج ة  بل باتت حدي ا  دْ عت على مواقع لقوات النظام مل تاا 
إذ تستمر إسرائيل يف ضرب مواقع تابعة حلزب اا  ،اعاديًّ 

                                                           

 .اب سال جع( بتصرف عن: املر 0)
 لسورية مع أمريكا من بوابة ( سامر إليا ، روسيا تستعجل حالًّ 3)

التايل:  الرابطمتاح عرب  ،0264يونيو  06 ،دعر  اجلديإسرائيل، ال
PGKKJ36tps://bit.ly/ht 

لي على سورية: رسائل ( انظر: أمني العاصي، القصف اإلسرائي6)
 الرابط ، متاح عرب0264يوليو  0 ،جديدة لايرانيني، العر  اجلديد

 /t3XfaD0https://bit.lyالتايل: 

https://bit.ly/2rNBQkp
https://bit.ly/2rPQoA4
https://bit.ly/2PTAGf6
https://bit.ly/31PGKKJ
https://bit.ly/31PGKKJ
https://bit.ly/2XfaD3t
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 حلزب من حميط دمش ر انسحاب اوإيران، وهذا ما يفسم 
ل اخلسائر الكبرية. لكن باجتاه القلمون ال ر  ألنج ال يتحمَّ 

ا أن لدى إسرائيل قناعة كاملة أن إيران ت ل لت بات واضح  
لة السورية، ومن ضمنها وزارة الدفاع، حبيث يف مفاصل الدو 

أصبحت كل مراكز التصنيع العسكري والبحوث العلمية، 
اإليرانيني،  فاجلوية حتت تصرأ إضافة لل كنات والقواعد 

موقع تابع لنظام بشار األسد يعع  ومن   فإن قصف أيم 
ني؛ فالطريان اإلسرائيلي يقصف املراكز األك ر قصف اإليرانيم 

ففي غر  مدينة محص، قرب حبرية قطنية هناك يف  ،ةأوي
هذا املوقع منشأة كيميائية، رمبا ىاول اإليرانيون استخدامها 

 .(6) ير أسلحة كيميائيةيف تطو 

ترسيخ  ومثة من يرى أن إسرائيل ترفض بوضوح أيَّ 
إذ  تزعم  ،لوجود إيران العسكري يف جنوب سورية ووسطها

كرب عليها، بل إن اخلطاب إسرائيل أنج مي ل اخلطر األ
م على ي هلذا الوجود، رمبا بات يتقدَّ اإلسرائيلي حول التصدم 

إسرائيل  هماإليراين. وتتَّ اهتمامها بوقف املشروع النووي 
إيران بأدا ال تسعى إىل احلفاظ على النظام السوري 

مج إسرائيل وتتسامح معج، وإ ا فحسب، وهو ما تتفهَّ 
، ما اوجود عسكري دائم يف سوري تسعى أيض ا إىل إقامة

من فتح جبهة عسكرية ضد إسرائيل  -أي إيران-نها ميكم 
لى ال مع ا قوة ض ط عمن سورية، إىل جانب لبنان، لتشكم 

ضت إيران هلجوم. وترى إسرائيل أن إسرائيل يف حال تعرَّ 
ي من إيران وحآل هذا يسهم يف حتقي  تواصل إقليمي برم 

ن إيران من نقل أسلحة وسورية؛ ما ميكم لبنان مرور ا بالعراق 
نوعية وحتريك قوات عسكرية إىل سورية ولبنان مآل 

 .(0)شاءت 

ي شهد بعض اخلطاب اإلسرائيل ورمبا ميكن القول إن
د وزير احلرب اإلسرائيلي، التصعيد يف مديد إيران؛ إذ هدَّ 

                                                           

 .جع الساب ر ( امل6)
مع ال اليي يف القد : األهداف ( نقال عن: االجتماع األ0)

 ساب .مرجع والنتائ ، 

نفتايل بينيت، بتحويل سورية إىل فيتنام بالنسبة إليران، 
ا مبنع التمركز العسكري اإليراين يف األراضي السورية، د  متعهم 

داعي ا لالنتقال من الردع إىل اهلجوم، وقال إن إيران تسعى 
إسرائيل، و ركزت يف لبنان  فرض طوق ناري حول إىل

 .(3)وحتاول إرساء وجودها يف سورية وغزة وأماكن أخرى

املستشار يف  ويف إطار حروب التصرىات، ردَّ 
 وري اإليراين، اللواء مرتضى قرباين، على تصرىات احلر  ال

بالده:  يف حال ارتكبت  عمل عسكري ضدَّ  إسرائيلية بشنم 
سنسوي تل أبيب بالرتاب  ر خطأ جتاه إيران،إسرائيل أص 

انطالق ا من لبنان، وقال إن بالده ال تسعى حليازة السالح 
ان، النووي، وإسرائيل أص ر من أن ترتكب أي خطأ جتاه إير 

ألن أيدي مقاتلينا على الزناد بأمر من املرشد األعلى، علي 
خامن ي، وإذا أمر املرشد بشن هجومي صاروخي على 

 .(6)اينة أيديهم مستسلمني ، سريفع مجيع الصهإسرائيل

وزير اخلارجية اإلسرائيلي يسرائيل   يف حني ردَّ 
كاتس، على تصريح قرباين بأن إسرائيل  لن تسمح إليران 

ول على سالح نووي، وإذا كان هذا اخليار األخري، باحلص
فسنعمل عسكريًّا. ولن يردعنا أي مديد؛ فإسرائيل ليست 

لذين يتذحبون على أيدي نظام ني العزل ايرانيم املتظاهرين اإل
آيات اا، وسنعرف كيف نرد بقوة شديدة على أي مديد 

 .(5)"أو استهداف

ة يف إسرائيل وعلى الرغم من تفاقم األزمة السياسي
، اليت عكست تنافس ا 0264سبتمرب  67بعد انتخابات 

ديع من جهة، وميني -بني ميني متطرف وحتالف قومي
أخرى، وفشل كل من: زعيم عسكرتاري من جهة  علماين

                                                           

:  غارات غامضة  جديدة تقتل موالني إليران شرق سوريا، ( انظر3)
 التايل: الرابط ، متاح عرب0264ديسمرب  62 ،الشرق األوسط

rKc5Yz0https://bit.ly/ 
 62 ،متظاهرين عزل، األيام )رام اا(ا إيران: لسنا ( كاتس مهدد  6)

 التايل: لرابطا، متاح عرب 0264ديسمرب 
 https://bit.ly/36c2Z57 

 .رجع الساب ( امل5)

https://bit.ly/2Yz5rKc
https://bit.ly/2Yz5rKc
https://bit.ly/34c0Z57
https://bit.ly/34c0Z57
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الليكود بنيامني نتنياهو، وزعيم حزب  كاحول لفان  
س، تانج)أبيض أزرق( رئيس األركان الساب  اجلنرال بيع 

، واجتاه إسرائيل إىل (6)شكيل حكومة إسرائيلية جديدةيف ت
ع ، فإن بعض التقارير تتوقَّ 0202انتخابات يال ة يف مار  

 إسرائيل لن  نعها من الفوضى السياسية يفأن حالة 
استمرار الرتكيز على إيران، بل إن إسرائيل قد تبادر إىل 
توجيج ضربة وقائية إليران، إذا شعرت أن من سيفوز يف 

خذ موقف ا لين ا قد يتَّ  0202االنتخابات الرئاسية األمريكية 
 .(0)إزاء طهران

ولذلك رمبا ميكن القول إن تكرار القصف 
مل رسائل ردعي واضحة إليران وحركات ى اسرائيلي لسورياإل

املقاومة اإلسالمية اللبنانية والفلسطينية، يف حماولةي ل نيها 
زنات اإلقليمية أو استهداف مجيع ا عن التفكري يف ت يري التوا

إسرائيل، بأية صورة من الصور، خصوص ا عرب الصواريخ أو 
 الطائرات املسرية.

 مريكية ت اه لبناناإلسرائيلية األ السياسات -ناعيصا

رمبا ال ميكن حتليل هذه السياسات دون التذكري بأن 
د األبعاد بني لبنان وإسرائيل، خصوص ا هناك صراع ا متعدم 

، اليت أفرزت تداعيات 0221 فلبنان صي منذ حرب
ا حآل اآلن، سواء على اسرتاتيجية، ال يزال بعضها مستمرًّ 

 أدوار الالعبني سرائيلي، أو ت ريأ اإل-مسار الصراع العر 
ني يف إقليم الشرق األوسط، ني والدوليم والفاعلني اإلقليميم 

بدرجة أو بأخرى، أو بروز حزب اا بوصفج أهم الفاعلني 
( يف اإلقليم، Non-State Actorمن غري الدولة )

                                                           

ل، راجع: وحدة الدراسات السياسية، من التفاصي ( ملزيد6)
موقف، املركز انتخابات الكنيست: هل انتهت حقبة نتنياهول، تقدير 

متاح عرب  ،0264سبتمرب  64العر  لألحباث ودراسة السياسات 
 /kwfgZU0https://bit.lyالرابط التايل: 

(0) Amid Political Chaos, Israel Remains 
Focused on Iran, Stratfor, 3 December 
0264, available at: https://bit.ly/0RmyyyD 

وحجر الزاوية يف اسرتاتيجية إيران اإلقليمية جتاه دولة 
ه منطقة املشرق العر  ئيلي  اصة، وجتااالحتالل اإلسرا

 .(3)قبعامة، ويف القلب منها سورية ولبنان والعرا

وبت ية تسليط الضوء على السياسات اإلسرائيلية 
د األبعاد بني إسرائيل لبنان، والصراع متعدم األمريكية جتاه 

ولبنان، ميكن الرتكيز على موضوعني يف هذا الصدد. ووا: 
ل از يف شرق املتوسط، اإلسرائيلي على ا-النزاع اللبناين

وإمكانية أن تفضي التهديدات اإلسرائيلية إىل حرب واسعة 
 على لبنان.

 شرق املتوسط( النزاع اللبناين اإلسرائيلي على ال از يف 6

 0221رمبا ميكن القول إن حرب لبنان صيف 
وضعت قواعد جديدة للصراع بني إسرائيل وحزب اا 

يل إىل ت يري شكل الصراع ى يف العقد التااللبناين، ما أدَّ 
وأدواتج دون إدائج بالطبع؛ إذ برزت أدوات الصراع السيرباين 

، وكذلك الصراع حول غاز شرق (6)واحلرب النفسية

                                                           

د من التفاصيل، راجع املصادر اآلتية على سبيل امل ال، ال ( ملزي3)
 احلصر:

د د يوسف أمحعزمي بشارة، التداعيات على إسرائيل، يف: أمح ●
وآخرون، احلرب اإلسرائيلية على لبنان: التداعيات اللبنانية 

بريوت: مركز )قليمية والدولية، ا العربية واإلواإلسرائيلية وتأيريام
 .(0221لعربية، دراسات الوحدة ا

حممد أبو رمان،  الفاعلون اجلدد .. وإعادة ترتيب قواعد اللعبة  ●
 .0227نيسان/أبريل ، 611العدد اإلقليمية، السياسة الدولية، 

-ر(، احلرب اإلسرائيليةير حتعبد املنعم املشا  وناهد عز الدين ) ●
ة القاهرة: مكتب)للبنانية وتداعياما على مستقبل الشرق األوسط، ا

 .(0221الشروق الدولية، 
أجمد أمحد جربيل، السياسة السعودية جتاه فلسطني والعراق  ●
 .(0266للدراسات، كز اجلزيرة الدوحة: مر )(، 0226-0262)

مساح عبد الصبور عبد احلي، القوة الذكية يف السياسة اخلارجية:  ●
 -0225اسة يف أدوات السياسة اخلارجية اإليرانية جتاه لبنان در 

ودار البشري السياسية  القاهرة: مركز احلضارة للدراسات)، 0263
 . (0266لل قافة والعلوم، 

 ر اآلتية:راجع املصاد( ملزيد من التفاصيل، 6)

https://bit.ly/2kwfgZU
https://bit.ly/2RmyyyD
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ب عليج تداعيات جيو سياسية رتتَّ ت تتوسط، الذي بدأامل
مهمة، قد تعيد ربط الصراع على لبنان بالصراع اإلقليمي يف 

 .(6)نطقةجممل امل

بعض أن  منطقة شرق املتوسط حيوية ويرى ال
بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية حيث تتقاطع يالية 

-ر  أمن إسرائيل  والصراع الع - ولهاملفات مهمة: 
قضية قربص ومسألة تقسيم اجلزيرة،  -ناعيهااإلسرائيلي، و

                                                                                    

دانييل سوبلمان، قواعد جديدة للعبة: إسرائيل وحزب اا بعد  ●
 .(0226بريوت: الدار العربية للعلوم، )لبنان، االنسحاب من 

، هل ميكن قطع رؤو  اهليدرا: معركة إضعاف داين بركوفيتش ●
القاهرة: مكتبة )حزب اا، تقدمي ومراجعة: إبراهيم البيومي غامن، 

 .(0224ة، شروق الدوليال
يوسف نصر اا، تداعي األسطورة: مقاربات نقدية ملشهدية احلرب 

 .(0266وت: دار الفارا ، بري )السادسة، 
ءات يف اسرتاتيجيات حزب اا، يوسف نصر اا، احلرب النفسية: قرا

 .(0260بريوت: دار الفارا ، )
ل، على إسرائي الكرتونيًّ إسامي خليفة، هكذا صار حزب اا خطر ا 

  :التايل الرابط، متاح عرب 0267نوفمرب  04 ،املدن
https://bit.ly/0MFDdsH 

رائيل وغاز شرق املتوسط، راجع ( ملزيد من التفاصيل عن إس6)
 املصادر اآلتية:

 وليد خدوري، اكتشافات ال از اإلسرائيلية: التوقعات والعقبات، ●
-16ص ، ص 0262، ربيع 10سات الفلسطينية، العدد الدراجملة 
14. 
ز من روسيا وقطر إىل سورية كمال ديب، لعنة قايني: حروب ال ا ●

 .037-023ص ص ، (0261بريوت: دار الفارا ، )ولبنان، 
علي حسني باكري، النزاع على ال از يف شرق املتوسط وخماطر  ●

 متاح عرب ،0261أبريل  00 ،مركز اجلزيرة للدراسات االشتباك،
 1ZafhT0y/https://bit.lالتايل:  الرابط

 ية الطاقة،رامي اجلندي، إسرائيل وغاز شرق املتوسط: دبلوماس ●
التايل:  الرابط ، متاح عرب0261يونيو  6 ،املعهد املصري للدراسات

Jl4Km35://bit.ly/https 

فهو تأمني إمدادات الطاقة حللفائها  -نال هاأما 
 .(0)األوروبيني

هو معروف من اوياز أمريكي صارخ   ويف ظل ما
إلسرائيل، اقرتحت واشنطن أن تتقاسم لبنان وإسرائيل 

دية اللبنانية ع ا من املنطقة االقتصاكيلومرت ا مرباَّ   112ملكية 
إلسرائيل. ورغم   %62للبنان و  %12اخلالصة، بنسبة 

بامل ة، ألنج  معرفة أمريكا أن املنطقة املتنازع عليها لبنانية م ة
كان إلسرائيل أي ح  فيها ألمطرتنا باحلج  القانونية،   لو

لتص  غري أن إدراكها للبلطجة اإلسرائيلية اعلها حتاول أن  ا
مكسب، عرب حتويل النزاع من  بأيم  من النزاع إلسرائيل

تلف فيها على ميزان   قانوين  بامتياز إىل صفقة جتارية أت
ضية الفلسطينية اليت  لما تفعل يف القالربح واخلسارة،  ام ا م

تريد تصفيتها عرب  صفقة القرن ، ملصلحة تل أبيب دائم ا، 
ا من الزيت على حبيث تصب الدبلوماسية األمريكية مزيد  

ان يزداد اشتعاهلا يوم ا بعد آخر نري 
(3) . 

ي واشنطن عن خطاب ويف هذا ما قد يدل على  لم 
، رغم أنج مل اإلسرائيلي-لعر  التوازن النسيب  جتاه الصراع ا

-6477الصراع، يف إدارات جيمي كارتر  يفض، إىل حلم 
أيناء مباح ات السالم بني مصر وإسرائيل، وبوش  6412

، الذي ض ط على 6446د أواخر األب يف مؤ ر مدري
إسرائيل عرب حجب ضمانات القروض األمريكية 

ح أواخر للمستوطنات اإلسرائيلية، وباراك أوباما الذي مس
، الذي يدين 0336، بتمرير قرار جملس األمن 0261عام 

 .(6)االستيطان اإلسرائيلي

                                                           

ة ( زهري حامدي، اآليار اجليوسياسية الكتشافات ال از اإلسرائيلي0)
 ص ، ص0263مار  ، 6 يف شرق املتوسط، سياسات عربية، العدد

 .606واالقتبا  من ص  ،601 -662
( أمحد يوسف أمحد، مبادئ جديدة يف تسوية النزاعات الدولية، 3)

 التايل:  الرابط ، متاح عرب0261فرباير  02 ،(االحتاد )أبوظيب
https://bit.ly/0sY1mby 

 .املرجع الساب ( بتصرف عن: 6)

https://bit.ly/2MFDdsH
https://bit.ly/2ZafhT8
https://bit.ly/35Km9Jl
https://bit.ly/35Km9Jl
https://bit.ly/2sY6mby
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واجلدير بالذكر أن وزير اخلارجية األمريكي يف 
( 0264يناير  62مريكية يف القاهرة )خطابج باجلامعة األ

ة، ولكننا قد قال:  ويف لبنان، ال يزال حزب اا موجود ا بقوَّ 
العقوبات الشرسة ضد  الراهن. إن محلة لن نقبل هبذا الوضع

إيران موجهة أيض ا إىل اجلماعة اإلرهابية وقادما، مبن فيهم 
 .(6)حسن نصر اا، رئيس حزب اا 

ت املتحدة يف لبنان من أجل وأضاف أن  الواليا
من ترسانة حزب اا الصاروخية، واليت تستهدف  احلدم 

لنقا  داخلها، إسرائيل، ويف إمكادا أن تصل إىل كل ا
م، زة بنظام توجيج متقدم يجة للعديد من الصواريخ اجملهَّ نت
 .(0)رما إيران، وهو أمر غري مقبول وفَّ 

 63و ويف وقت الح ، قاطع لبنان مؤ ر وارس
ل وزير خارجية لبنان جربان باسيل ، وعلَّ 0264فرباير  66و

 -اآلخرحضور إسرائيل املؤ ر. و - الدهماذلك بسببني؛ 
لنأي عن مشكالت املنطقة، وعدم اع لبنان سياسة ااتب

االصطفاف يف حماور. بينما قال أمني عام حزب اا، 
للحصول على  إنج مستعد   حسن نصر اا، يف خطاب لج: 

نظمة دفاع جوي إيرانية، ملواجهة الطائرات اإلسرائيلية، أ
 .(3)وتأمني كل ما يلزم، ليصبح أقوى جيش يف املنطقة 

 67لبناين املستمر منذ احلراك الشعيب الوعلى ضوء 
، مثة من يرى أن هناك ض وط ا على لبنان 0264أكتوبر 

لكي  يقبل بوساطة أمريكية بني لبنان وإسرائيل برعاية 
املتحدة، ب ية اعتماد التسوية األمريكية بشأن حتديد األمم 

ن إسرائيل احلدود البحرية بني لبنان وفلسطني احملتلة، مبا ميكم 
                                                           

(6) See: Michael R. Pompeo, A Force for 
Good: America Reinvigorated in the 
Middle East, 62 January 0264, available at: 
https://bit.ly/0rq7zI1 

، 0264األوسط يف مؤ ر وارسو  رغدة البهي، الشرق( نقال  عن: 0)
القاهرة: مركز احلضارة )، 0264 ، يوليو66قضايا ونظرات، العدد 

 .43، ص (للدراسات والبحوث
 اب .سال جع( املر 3)

قسم من املنطقة االقتصادية اخلالصة ن االستيالء على م
اللبنانية، وهذا هو هدف زيارة وكيل وزارة اخلارجية 

أن بالده  عائجاألمريكية، ديفيد هيل، إىل بريوت، رغم ادم 
ليس هلا دور يف اختيار رئيس احلكومة بعد استقالة سعد 

ني انيم واشنطن تدعو املسؤولني واملواطنني اللبن وأن احلريري،
ع إجراء اإلصالحات الضرورية لتفادي االديار إىل تسري

 .(6)االقتصادي 

( إمكانية أن تفضي التهديدات اإلسرائيلية إىل حربي 0
 واسعة على لبنان

مالحظة ارتفاع وترية التهديدات اإلسرائيلية  ميكن
فقد  ضد لبنان، وتصاعد نربة حزب اا يف الرد عليها.

ا، يف خطابج اا، حسن نصر ا استخدم أمني عام حزب
ة لتحذير إسرائيل من ن مة  حادَّ  0264أغسطس  61
:  لن نكتفي  ة شنم م بَّ  حرب جديدة على حزب اا، قائال 

ويتكم وفرقكم وآالتكم ة بتدمري ألْ يف احلرب القادم
العسكرية، ولكننا سنجعلكم تشاهدون وتتابعون هذا 

ان لى اهلواء من ميدالتدمري بأم أعينكم، يف بث مباشر ع
 املعركة .

وعرب حتليل هذا اخلطاب، كتب باحٌث خمتص أن 
ن من حتقي  ما يكفي نصر اا يرى أن  حمور املقاومة   كَّ 

-لحيلولة دون  كني احملور األمريكيمن  توازن الردع  ل
 اإلسرائيلي من فرض إرادتج أو إمالء شروطج عليج، وأن أيَّ 

ين بقوة السالح، لقائم بني احملور حماولة لت يري التوازن ا
ي حتم ا إىل اندالع حرب شاملة يف املنطقة. وألن ستؤدم 

أن  -يف تصور نصر اا-مجيع مكونات حمور املقاومة تدرك 
تل أبيب يف كسر -واحد، وأن جناح حمور واشنطنمصريها 
أي منها يعع أن البقية ستلقى املصري  -أو تصفية-إرادة 

ا عي أن ترتبط مع  عاجال، فمن الطبينفسج، إن آجال أو 
                                                           

القد  ل بدأ  تعري   لبنانل، ( بتصرف عن: عصام نعمان، ه6)
 التايل:  رابط، متاح عرب ال0264ديسمرب  03 ،العر 

https://bit.ly/0ENU5J1 

https://bit.ly/2rq7zI8
https://bit.ly/2ENU5J8
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بنظام لألمن اجلماعي، بصرف النظر عن وجود أو غياب 
سي أو قانوين لج. بعبارة أخرى، يرى نصر اا أن إطار مؤسَّ 
حماولة لت يري أوضاع  ، وأن أيَّ واجهات ال نائية قد وىلَّ زمن امل

من ساحات املواجهة بني  أو موازين القوى القائمة على أي  
حمصورة داخل نطاقها اجل رايف الضي ، ورين، لن تبقى احمل

م لما كان عليج احلال من قبل، وإ ا ستقود على األرجح 
ىل حرب إقليمية إىل انفجار جململ األوضاع يف املنطقة، أي إ

 .(6)شاملة

رات العالقة بني إسرائيل وحزب واستناد ا إىل تطوأ 
ى قدرة حزب اا، ميكن القول إن مثة وجهيت نظر يف مد

إسرائيل، ومنعها بالتايل  على اارسة عملية  ردع  ضدَّ اا 
حربي واسعة على لبنان، أي مبا يتجاوز منط   من شنم 

بات املوضعية ، اليت حتمل  املناوشات احملدودة  و الضر 
 ، ووا:معىن  التصعيد احملسوب 

 حزب اا قادر على  ردع إسرائيل :( أ
 جملس النواب رَّ أق 0262أغسطس  67 ففي 

اللبناين قانون التنقيب عن ال از، يف حني أعلنت إسرائيل 
اكتشاف حقل غاز ضخم قبالة شواطا حيفا أطلقت عليج 

ع املنطقة اليت أولتها خرائط اسم  ليفيي ان ، وهبدف ابتال
دت إسرائيل باستعمال القوة القربصي، هدَّ -االتفاق اللبناين

مني عام حزب اا، أ ة  هلا، فردَّ حلماية ما تراه حقوق ا سيادي
ر ا أن  كل من حسن نصر اا، على التهديد اإلسرائيلي حمذم 

نية، ميد يده إىل هذه املنطقة ليسرق يروة لبنانية يف مياه لبنا
وكل من تراوده فكرة ضرب املنشآت البرتولية اللبنانية، 
نية ستكون منشآتج هدف ا لنا . ويبدو أن مديد املقاومة اللبنا

لردع إسرائيل؛ فتحذير حزب اا بتوجيج صوارأج كان كافي ا 
وو أي منشآت إسرائيلية تتقام على مساحاتي مائية لبنانية 

ئيلية، ودفع احلكومة أخاف الشركات األجنبية واإلسرا

                                                           

ة،  حزب اا  وخريطة الصراعات والتحالفات يف ( حسن نافع6)
 الرابط ربع ، متاح0264أغسطس  00 ،املنطقة، القد  العر 

 /HhNcBK0https://bit.ly التايل:

اإلسرائيلية إىل صرف النظر عن بناء مصنع تسييل ال از 
ن ذلك إىل بناء على شاطا فلسطني احملتلة، واالجتاه بدال  م

مصنع يف قربص تستعملج إسرائيل، لتصدير ال از من حقلي 
 .(0)تامار وليفيي ان إىل تركيا وأوروبا 

ة وبسبب هذه القدرات  الردعية  لدى املقاوم
اللبنانية؛ فقد  باتت إسرائيل تنظر بقل  أكرب إىل اجلهد 
املبذول من قبل حزب اا ملراكمة أسباب القوة، وإىل جناحج 

ردع تسمح لج مبواصلة مسار تعاظم قدراتج  ةيف توفري مظلَّ 
ر قدرات حزب ل احلديث عن تطوأ النوعية والكمية؛ فقد حتوَّ 

ملقاربة العسكرية اا الصاروخية إىل مفردة يابتة يف ا
والسياسية واإلعالمية اإلسرائيلية. ويف مقابل تصميم حزب 

 مةإسرائيل مصمم  سياسة تعاظم القدرات، فإن اا على تبعم 
على منع هذا املسار، ما يعع أن إمكانية التصعيد بينهما 
تصبح مرتفعة، ال سيما أن إسرائيل تفكر يف  اليوم التايل  

ر على وضع سورية، ألنج سيؤيم بعد انتهاء احلرب ال
 .(3)واستعدادات حزب اا

 ب( إسرائيل قد تلجأ إىل شنم حرب ضد لبنان
ل إسرائيل رى، فرتى أن وصو أما وجهة النظر األخ

سيناريو الكابو  ، ميكن إىل السيناريو األسوأ، أو  
رة مواجهتج عرب اعتمادها على قدراما العسكرية املتطوم 

 .(6)استهدافي هلا أو حلدودها يف على أيم للردع، والرد العن

ويف هذا السياق، يرى اجلنرال املتقاعد رون تريا أن 
 يف مكانة العالقة لي كبريإىل حتوأ  تْ ال ورات العربية أدَّ 

اإلسرائيلية مع الواليات املتحدة، كمركب يف األمن القومي 
                                                           

ب ال از من روسيا وقطر إىل ( كمال ديب، لعنة قايني: حرو 0)
-060ص  ص ،(0261، بريوت: دار الفارا )سورية ولبنان، 

063. 
( بتصرف عن: يوسف نصر اا، دومينو الصراعات.. حتوالت 3)

باحث بريوت: مركز )األوسط،  البي ة االسرتاتيجية يف الشرق
 .076، ص (0264للدراسات الفلسطينية واالسرتاتيجية، 

اد، التقييم اإلسرائيلي لألوضاع يف املنطقة، شؤون انظر: عماد ج( 6)
 .44، ص 0260، شتاء 650د عربية، العد

https://bit.ly/2HhNcBK
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ع اإلسرائيلي؛ إذ مل يعد اكن ا افرتاض أن العالقة اخلاصة م
واشنطن ضامنة لألمن القومي اإلسرائيلي، كما كانت عليج 
األمور يف الساب ، وهذا يفرض على إسرائيل االستعداد 

واجهة التهديدات االسرتاتيجية، على الذات يف م لالعتماد
وعلى رأسها املشروع النووي اإليراين، وذلك عرب الوفاء 

 :(6) مسة متطلبات أساسية

ل مراكمة القوة العسكرية أن تواصل إسرائي - ولها
يف اجملالني التقليدي وغري التقليدي، لكي تضمن اخلروج 

اع صنَّ أن يراعي  -عيهانامنتصرة  يف أية مواجهةي مستقبلية. و
القرار اإلسرائيلي الرأي العام العر  والعاملي، بسبب تزايد 
دور األول يف دوائر صنع القرار العر ، وتأيري ال اين على 

 -نال هاعية الدولية إلسرائيل أو حجبها. ومنح الشر 
االست مار يف جمال االستخبارات بسبب حاجة إسرائيل إىل 

يناير،  05يورة صر، خصوص ا بعد معرفة ما يدور داخل م
 ر إنذاري مسب  قبل إقدام القاهرة على أيم بدرجة تسمح بتوفأ 

اذ إسرائيل، وذلك ال م  سلوك )حر  أو دبلوماسي( ضدَّ 
وات الالزمة وعدم الوقوع ضحية تأيري املفاجأة، ما اخلط

يستدعي است مار إمكانيات أكرب يف جمال االستخبارات. 
 العدو ، عرب  السري خلف حدود العمل -رابعهاو

استعادة قيادة اجليش اإلسرائيلي طرائ  العمل السري، ما 
ب االست مار يف جمال األسلحة والتجهيزات احلربية يتطلَّ 

قة بسالحي اجلو ة بعيدة املدى، خصوص ا املتعلم واللوجستي
احلرص اإلسرائيلي على السالم مع  -خامسهاوالبحرية. و

ع تركيا، وحبث فرص ولة رأب الصدع ممصر واألردن، وحما
 .(0)التعاون مع السعودية يف احتواء  االهتزازات اإلقليمية 

                                                           

صاحل النعامي، العقل االسرتاتيجي اإلسرائيلي: قراءة يف ال ورات ( 6)
كز اجلزيرة للدراسات، الدوحة: مر )ملآالما،  العربية واستشراف

، (0263، [32]ة وبريوت: الدار العربية للعلوم ناشرون، أوراق اجلزير 
 . 606 -602ص 
 .603-606ص ص ، جع الساب بتصرف عن: املر ( 0)

وعلى ضوء هذه االستعدادات اإلسرائيلية، رمبا ال ميكن 
بعاد انفالت األوضاع بني حزب اا وإسرائيل وو است

حروبي حمدودة، إلعادة تعديل قواعد االشتباك السابقة اليت 
د يف سورية، خصوص ا مع تعقأ إىل القبول هبا اضطر احلزب 

 الوضع، ووجود تفاوات بني موسكو وتل أبيب،  نع أيَّ 
ية من األراضي السورية، يف حني تبقى احلدود اللبنان رد  

ها توازنات ساحة  مفتوحة أمام حزب اا، وإن كانت حتدأ 
 .(3)  باملعادلة اللبنانية الداخليةتتعلَّ 

تج إسقا  عن نيَّ   حزب اا حديث  ومثة من يقرأ يف
  يف مساء لبنان، رغبة  ة اليت حتلم الطائرات اإلسرائيلية املسريَّ 

عمال   ردَّ ل اليف إظهار قوتج وقدرتج على الرد، بل وقد ىوم 
ما قصف الصهاينة موقع ا للحزب يف سورية، ا كلَّ مستمرًّ 
رد ى هذا القصف إىل سقو  خسائر بشرية، وأن هذا الوأدَّ 

ان، يف حماولةي لفرض قاعدة اشتباك جديدة سيكون من لبن
، مفادها أن قصف ا على مواقع احلزب قد تتوسَّ  ع مستقبال 

ري من لبنان، ويف عسك ي إىل رد  وحلفائج يف سورية سيؤدم 
ذلك توسيع لرقعة املواجهة، مع احتمال أن تشهد املنطقة 

ا غري مسبوق، قد  تد نريانج أك ر، فتش هد تشابك ا تصعيد 
اجلبهات يف فلسطني ولبنان وسورية والعراق، يتم فيها بني 

إااد قواعد اشتباك مؤقتة، ما تلبث أن تنهار، ليأيت غريها 
د ت ريل معادالت سائدةوف  موازين قوى جديدة، ق

(6). 

 السياسات اإلسرائيلية األمريكية ت اه العراق -نال صا

بني واشنطن رغم أن العراق يشهد صراع ا بالوكالة 
، ويف هذا قد يتشابج 0223ان منذ احتاللج عام وطهر 
ا مع احلالتني السورية واللبنانية، فإن الساحة العراقية جزئيًّ 

يا جيوبوليتيكية أك ر أوية، ترفع تنفرد مبوقع اسرتاتيجي ومزا

                                                           

 ،( معني الطاهر، قواعد جديدة ملواجهات مقبلة، العر  اجلديد3)
 ايل: الت الرابط، متاح عرب 0264أغسطس  04

https://bit.ly/32ISddY 
 .اب الس جع( نقال  عن: املر 6)

https://bit.ly/30ISddY
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من قيمتها االسرتاتيجية لدى أطراف دولية وإقليمية خمتلفة، 
 واإليراين. خصوص ا الطرفني األمريكي

بب انكشاف وضع العراق احملتل على تطورات وبس
 من أولويات العراق الصراع األمريكي اإليراين، فقد أصبح 

ال وقوع صراع أن يضمن أال يتست ل جمالج اجلوي، يف ح
 .(6)عسكري بني الواليات املتحدة وإسرائيل وإيران 

لقد انعكست تطورات الصراع بني واشنطن 
د زيارة مفاج ة قام هبا ضع العراقي؛ فبعوطهران، على الو 

وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو إىل ب داد، يف مايو 
، عرض معلومات على رئيس احلكومة العراقية عادل 0264

املهدي، بشأن صواريخ نقلتها إيران إىل فصائل من  عبد
كيلومرت، وأن   722احلشد الشعيب يصل مدى بعضها إىل 

ألزمة بني طهران ياد العراق يف اهذا التطور أرق ح
ن العراق من إزالة د بومبيو بأنج إذا مل يتمكَّ وواشنطن، وهدَّ 

 .(0)ضها للتدمريهذه الصواريخ، فإن هذا سوف يعرم 

الح  أبلغ وزير اخلارجية األمريكي مايك  ويف وقت
بومبيو، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد املهدي، بأن 

اخل األراضي وقت، أهداف ا د إسرائيل قد تقصف يف أيم 
حة تقاتل يف سورية، وأن العراقية، ترتبط بفصائل مسلَّ 

واشنطن لن تستطيع أن تقف إىل األبد يف وجج الرغبة 
ات داخل العراق. كما نقل بومبيو قرَّ اإلسرائيلية بقصف م

أيض ا وجهة النظر اإلسرائيلية اليت تقول بعدم جدوى مهامجة 
يران داخل سورية، ألدا قية املرتبطة بإات الفصائل العرامقرَّ 

تعود كل مرة إىل تنظيم صفوفها واالنطالق من العراق 
                                                           

ى جني كينينمونت وجاريث ستانسفيلد وعمر سري، العراق عل( 6)
الساحة الدولية: السياسة اخلارجية واهلوية الوطنية يف املرحلة االنتقالية، 

راسات ظيب: مركز اإلمارات للد أبو)، 601دراسات عاملية، العدد 
 .54، ص (0266والبحوث االسرتاتيجية، 

ستقبل احلشد الشعيب يف العراق: ( وحدة الدراسات السياسية، م0)
ر، املركز العر  لألحباث ودراسة بني سيادة الدولة وصراع احملاو 

 التايل:  الرابط ، متاح عرب0264سبتمرب  4السياسات 
https://bit.ly/0lMyVoM 

ب ضرهبا داخل العراق، وأضاف أن د ا، وبالتايل يتوجَّ جمدَّ 
ل إذا قصفت إسرائيل مواقع احلشد شنطن لن تتدخَّ وا

 .(3)الشعيب

ف ا ص، ق0264وقد شهد شهرا يوليو وأغسطس 
معسكر الشهداء، )يف اقع عراقية يف: إسرائيليًّا على مو 

منطقة آمريل مبحافظة صالح الدين مشال ب داد(، ومعسكر 
أبو منتظر احملمداوي )يف حمافظة دياىل مشال شرق ب داد(، 

ر مشرتك تديره الشرطة االحتادية واحلشد الشعيب )يف ومعسك
جنو  ب داد(، ومعسكر احلشد الشعيب )يف جنوب حمافظة 

ب حزب اا  وميليشيا تشارك فيج  كتائصالح الدين( ت
 جند اإلمام ، وموقع احلشد الشعيب يف مدينة القائم 

 .(6))أقصى غرب العراق على احلدود مع سورية(

أغسطس  05و 06يف  كما  قامت إسرائيل
من سورية  ، باستهداف مواقع مرتبطة بإيران يف كل  0264

هة بني والعراق ولبنان، يف تصعيد جديد ملستوى املواج
واليت باتت  تد على مساحة املشرق العر ، بعد  الطرفني،
ت مقتصرة، يف األعوام األخرية، على استهداف أن ظلَّ 

. وكان الفت ا يف هذه الوجود اإليراين على الساحة السورية
ا عن بعض تلك اهلجمات اإلسرائيلية إعالن إسرائيل رمسيًّ 

يف تصرىات  بعضها اآلخر، كما جاء اهلجمات، وتبعم 
ط  بلسان جيش االحتالل اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي، النا

وكذلك التهديدات اليت أطلقها كل من رئيس احلكومة 
هي ة أركان اجليش أفيف  اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو، ورئيس 

                                                           

طقة: ( نقال  عن: حامت الفالحي، اهلجمات اإلسرائيلية يف املن3)
متاح ، 0264سبتمرب  5 ،الضرب بالنيابة، مركز اجلزيرة للدراسات

 /sSh1QZ0https://bit.lyالتايل: الرابطعرب 
 يض ا:وأ رجع الساب ،( ال6)

- Alissa J. Rubin & Ronen Bergman, Israeli 
Airstrike Hits Weapons Depot in Iraq, The 
New York Times, 00 August 0264, 
accessed on: 06 December 0264, available 
at: https://nyti.ms/0Mx0B5d 

https://bit.ly/2lMyVoM
https://bit.ly/2QZ8sSh
https://nyti.ms/2Mx2B5d
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بعتج كوخايف، ما يعع خروج ا عن د  ال موض الذي اتَّ 
ل السنوات إسرائيل يف استهدافها إيران وحلفاءها خال

 .(6)ية املاض

ويف إطار حتليل هذه الضربات اإلسرائيلية، رأى 
من العراق  كل    باحٌث خمتص أن  اهلجوم على أهداف يف

ال  مهمًّا َّف يعكس حتوأ وسورية ولبنان بشكل متتابع، 
ة، وهو االنتقال من اسرتاتيجية تقوم على السياسة اإلسرائيليَّ 

بج ن ذلك وعرض أسباال موض، إىل اإلعالن املباشر ع
 ودوافعج؛ فلقد دخلت إسرائيل مرحلة تصعيد حرهبا ضدَّ 

واحد من منظورها،  يإيران وحلفائها َّف مسرح اسرتاتيج
ون ؛ إذ يعترب املسؤولون اإلسرائيليأ سورية والعراق ولبنان يضمأ 

ة من جهة، من خالل قصف أدم يقومون حبرب استباقيَّ 
هلا لقصف أون الستعماهيَّ مواقع كانت إيران وحلفاؤها يت

ملنع  ،أهداف إسرائيلية منها، وحرب وقائية من جهة أخرى
 مسرح املواجهة املمتدم  إيران وحلفائها من تعزيز مواقعهم يف

 .(0)ىل بريوت، حسب التعريف اإلسرائيلي من ب داد إ

ة اليت ة والوقائيَّ ة االستباقيَّ   هذه االسرتاتيجيَّ كما حتقم 
ران عن حدود إسرائيل، يب هدف إبعاد إيقها تل أبتطبم 

وإضعاف موقعها املباشر وبواسطة حلفائها َّف الصراع 
 ياحليو  ياإلسرائيلى، وهو اهلدف االسرتاتيج-العر 

من حزب اا حمدود ا،  يأ العسكر  ذا جاء الردأ إلسرائيل، ول
َّف إطار إعادة صياغة قواعد جديدة لالشتباك ورسم حالة 

ستقرار، ومينع االنزالق وو ر االالذى يوفم  من  توازن الردع 

                                                           

سرائيلي ضد ية، حسابات التصعيد اإل( وحدة الدراسات السياس6)
إيران على جبهات متعددة، تقدير موقف، املركز العر  لألحباث 

 التايل:  الرابط ، متاح عرب0264أغسطس  04دراسة السياسات و 
https://bit.ly/0Lgy4Jx 

يجي ( ناصيف حيت، حروب إسرائيل َّف  املسرح االسرتات0)
 الرابط ، متاح عرب0264سبتمرب  62 ،مصر(السوري ، الشروق )

 /n3Wsi36https://bit.lyالتايل: 

ج ال يستطيع رة ال يريدها أحد، ألنَّ حرب مفتوحة ومدمم 
 .(3)ل تداعياماحتمأ 

 خاتمة:

عام ا انتقاليًّا  يف إقليم كان    0264رغم أن عام 
خ مت ريات جديدة يف السياسات الشرق األوسط، فإنج رسَّ 

راق، ومن رية ولبنان والعاإلسرائيلية األمريكية جتاه م لث سو 
ولعل أبرز هذه  ورائج استهداف إيران ومشروعها اإلقليمي.

املت ريات جناح إسرائيل يف توسيع استهدافها املصاحل 
ة ليس يف سورية فحسب، وإ ا يف لبنان واألهداف اإليراني

 والعراق أيض ا.

ومل يكن مفاج  ا أن يعلن وزير اخلارجية اإلسرائيلي، 
، أن بالده 0264يف يوليو  س، أمام الكنيستيسرائيل كات

تشارك يف املباح ات الدولية إلقامة  حتالف حبري دويل 
ع مساحات التطبيع حلماية أمن اخللي  ، يف ضوء توسأ 

 اإلسرائيلي.-يجياخلل

إيران،  وإضافة  إىل اسرتاتيجية تل أبيب يف  صدم 
ال أن ة احتماخلليجية ، مثَّ -وتعزيز العالقات اإلسرائيلية

تأمني املالحة يف مضي  باب املندب، مبا يف تشارك يف 
دة بالصواريخ يف ذلك انتشار سفني حربية إسرائيلية مزوَّ 

حة من خطر كة املالر املضي ، سيكون هدفها تأمني ح
سيما جلهة تقليص قدرة إيران على ال ني يف اليمن، احلوييم 

وص ا ليمي، خصاستخدامهم ورقة  يف معادالت الصراع اإلق
 احلديدة.عرب ميناء 

لقد تعاظم الدور اإلسرائيلي يف إقليم الشرق 
األوسط، عرب تطبيعها مع دول اخللي  لتقول كلمتها يف أمن 

كانت إدارة الرئيس األمريكي ، بعد أن  0264اخللي  عام 
جورج بوش األب طلبت من إسرائيل إبان احلرب على 

عن الرد على  ل، واالمتناع، عدم التدخأ 6446العراق عام 

                                                           

 .جع الساب ( املر 3)

https://bit.ly/2Lgy9Jx
https://bit.ly/31Wsi3n
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دفتها آنذاك، يف مفارقةي قد هصواريخ العراقية اليت استال
 ر الدور الوظيفي لدولة االحتالل.تعكس تطو 

ا إىل أن رمبا تشري أيض   0264بيد أن تطورات عام 
اإلسرائيلي قد يدخل مرحلة  جديدة، فيها -الصراع اإليراين

مي الك ري من التعقيد والتشابك، مع تصاعد الدور اإلقلي
اجع الواضح يف أدوار الدول العربية، بسبب الرتكي والرت 

 يار بنية  األمن العر    ام ا.تفاقم الضعف العر  واد

 0202 ع ا أن ىمل عامصحيح أنج ليس متوقاَّ 
فرص ا كبرية للدول العربية للتأيري يف السياسات اإلسرائيلية 

روسيا واألمريكية جتاه إقليم الشرق األوسط، بيد أن دخول 
يمن ا يف امللف السوري، قد يزع  إسرائيل يف املديني العب ا مه

ع الدور املنظور واملتوسط، وعلى الرغم من احتمال توسأ 
ب العرب، فإن مثة قيود ا اإلقليمي اإلسرائيلي على حسا

ع تفرضها سياسات موسكو وأنقرة وطهران على هذا التوسأ 
 .يلي، املدعوم أمريكيًّا بكل قوةاإلسرائ

معادالت القوة األمريكية اإلسرائيلية  بقى القول إني
يف إقليم الشرق األوسط ليست مطلقة، بل هي مت رية، 

ية هلا، مع حبسب استجابة القوى العربية واإلقليمية والدول
عدم استبعاد عودة الشعوب العربية إىل التأيري يف جمريات 

اد حضور ا عد الشعيب/الشبا  وازدما تصاعد البت األمور، كلَّ 
ية، يف تشكيل مشاهد املستقبل يف املديني املنظور وفعال

 واملتوسط.

***** 
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ت فيف المنابش المالية للمقاومة سياسة 

 الفلسطينية
 مروة يوسف

 دمة:مق

بتصاافية القضااية تتصااعد املطالااب اإلقليميااة والدولياة 
ة وفاارض تسااوي -بشااكل مباشاار أو غااري مباشاار-الفلسااطينية 
ع الاااذي اسااااتمر أك ااار مااان سااابعني ساااانة، وإذا شااااملة للصااارا 

اإلساااااارائيلي يف منحنيااااااات صااااااعوده -نظرنااااااا للصااااااراع العاااااار 
وهبوطاااج، جناااد أن ذلاااك الصاااراع مااارَّ مبراحااال خمتلفاااة مت فيهاااا 

يع ماان القضااية العربيااة الفلسااطينية والشااعب الفلسااطخااذالن 
مجياااع األطاااراف اإلقليمياااة والدولياااة، والطااارف الوحياااد الاااذي 

دافع ا عنهاااااا هاااااي الشاااااعوب وخاصاااااة الشاااااعب لَّ م اااااابر ا ماااااظااااا
 الفلسطيع وما قدَّم من تضحيات.

ومااا تبعهااا ماان حتااوالت  0222ومااع بدايااة انتفاضااة 
سااوء ا بالنساابة للقضااية إقليميااة وعامليااة، جنااد أن الوضااع ازداد 

حسَّن بشاكل كباري لصااحل إسارائيل، وذلاك والفلسطينيمني وتت
الداخلياااة أو    عليهاااا، ساااواءيرجاااع باألساااا  لك ااارة الضااا و 

اخلارجياة، وهاذه الورقااة ماا هاي إال اسااتعراض لتلاك الضاا و  
الداخليااة واخلارجيااة خاصااة الضااا ط املااايل الااذي تصااااعد يف 

بااااة يف تنفيااااذ صاااافقة القاااارن، الفاااارتة األخاااارية مااااع تصاااااعد الرغ
 -الورقااااة إىل جاااازءين أساساااايَّني: األوللااااذلك تنقساااام تلااااك 

طينية )سياسيًّا القضية الفلس استعراض تارأي للض و  على
ففياج تفصايل حاول  -واقتصاديًّا واجتماعيًّا(، أما اجلازء ال ااين

الضاا و  املاليااة الاايت تتعاارَّض هلااا القضااية، خاصااة املقاومااة يف 

                                                           

 .باح ة مبركز احلضارة للدراسات والبحوث 

ية الض و  املال -ره ينقسم إىل جزءين: األولغزة وذلك بدو 
الضااا و   -علاااى منظماااات اإلغاياااة خاصاااة األوناااروا، وال ااااين

 يف غزة، خاصة حركة محا . على املقاومة املالية

 الضبوط والتحديات  ماأل القضية الفلسطينية - و ص 

اإلسااارائيلي -تتصااااعد الضااا و  علاااى الصاااراع العااار 
داعياما، ومن أهم تلك وت 0222خاصة بعد االنتفاضة يف 

سرائيلي على غزة، الذي يعود باألساا  الض و  احلصار اإل
الصاااعيدين  حركاااة محاااا  علاااىإىل رغباااة إسااارائيل يف حصاااار 

السياساااااي والعساااااكري، فعلاااااى املساااااتوى السياساااااي  وَّفااااات 
، خاصة بعد سيطرما 0221إسرائيل من صعود محا  عام 

ديل يف علاااى غااازة وعجاااز حركاااة فاااتح عااان تقااادمي نفساااها كبااا
فلتازايتاااد قااادرة محاااا  القطااااع، أماااا علاااى املساااتوى العساااكري 
وصف حمليًّا، حيث العسكرية وزيادة قدرة صوارأها املصنَّعة 

بعااض املساااؤولني اإلسااارائيليمني احلصاااار بأناااج حااارب اقتصاااادية 
شاملة من أجل الض ط على السكان إلضعاف احلكومة يف 

ار بااملوقف مان القطاع. وإذا كاان رباط شادة واساتمرار احلصا
صااااااال احلصاااااااار يعاااااااود إىل محاااااااا  حقيقاااااااة ال تنكااااااار، فاااااااإن أ

وشاااااعب ا االحاااااتالل نفساااااج كحقيقاااااة حتاصااااار فلساااااطني كيان اااااا 
وإىل  6443وما شهدْتج الضفة وغريهاا مناذ أوسالو  وقضية.

 اليوم يؤكمد أن القضية أكرب من محا .

باااااادأت إساااااارائيل حصااااااارها ملااااااا يقاااااارب ماااااان مليااااااوين 
مااع عاادم تااوافر أي وساايلة  شااخص موجااودين يف قطاااع غاازة

صاااار، حياااث قامااات إسااارائيل بانتهااااك للهااارب مااان ذلاااك احل
التجااااارة ل تقييااااد حركااااة القااااانون اإلنساااااين الاااادويل ماااان خااااال

والنا ، وكان لذلك العديد من اآليار على خمتلاف اجلواناب 
احلياتية للنا  يف غزة. ويتم َّال جاوهر األزماة يف احلرماان مان 

وتادهور مساتويات معيشاتهم  احلقوق األساساية لساكان غازة
تااادهور االقتصاااادي الاااذي يزياااد مااان حااادَّة بسااابب اساااتمرار ال

واالخنفاااض املطَّاارد حجاام البطالااة؛ الفقاار باإلضااافة إىل زيااادة 
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يف حالااااااة البنيااااااة األساساااااااية ويف جماااااااالت الرعايااااااة الصاااااااحية 
 والتعليم والصرف الصحي.

يزيااد احلصااار اإلساارائيلي واحلصااار البحااري علااى غاازَّة 
ي، اااا اعلهاااا  بلَّااة، إذ يعاازالن غاازة عاان العااامل اخلااارجالطااني

مجاعيًّااا سااجن ا يف اهلااواء الطلاا ، حيااث أصاابح احلصااار عقاب ااا 
  الياااأ  واإلحباااا  النااااجتني عااان االحاااتالل اإلسااارائيلي ياااؤجم 

-املسااااتمر واحلاجااااة إىل تسااااوية سياسااااية للصااااراع الفلسااااطيع
طرحهاااااا اإلسااااارائيلي. وتساااااتدعي املشااااااكل اإلنساااااانية الااااايت ت

غااااااازة اهتماااااااام  ظاااااااروف العااااااايش دون املساااااااتوى املطلاااااااوب يف
 .(6)اجلهات الفاعلة الدولية املعنية يف عملية السالم

غاااااازة ياليااااااة حااااااروب شاااااانَّتها القااااااوات واجااااااج قطاااااااع 
حااارب الفرقاااان /  -اإلسااارائيلية خاااالل سااابع سااانوات )األوىل

 0224وبدايااااااااااة  0221الرصاااااااااااص املصاااااااااابوب يف أواخاااااااااار 
حجاااااارة الساااااجيل / عماااااود  -انياااااةيوم اااااا، ال  03واساااااتمرَّت 

 -، واساااتمرَّت مثانيااة أياااام، وال ال اااة0262 السااحاب ناااوفمرب
ولياو واسااتمرَّت سااتة ف الصااامد يف يالعصاف املااأكول / اجلار 

( ، هااذا باإلضااافة إىل القصااف العشااوائي علااى 0266أيااام 
أجزاء يف القطاع  لَّل هذه احلروب أعقبها، اَّا زاد من آياار 

اوي مان الباىن التحتياة وقادرة االقتصااد ال ازَّ احلصاار علاى كال  
علاااى التعاااايف، باإلضاااافة إىل اإلضااارار بالقطاعاااات التعليمياااة 

. وترجااع (0)سااتطاعة غاازة إعااادة األعمااارصااحية مااع عاادم اوال
أزمة إعادة اإلعماار إىل القادرة احملادودة  للوصاول إىل داخال 
ية غزة وخارجها، وهو األمر الذي فرضْتج السلطتان اإلسارائيل

سااااااي  أعمااااااال واملصاااااارية، حيااااااث اااااااب أن توافاااااا  وحاااااادة تن

                                                           

( سلطان بركات وفرا  مصري، إنعاش عملية إعادة إعمار غزة 6)
، ص 0267موجز السياسة، أغسطسمركز بروكنجز الدوحة، املتع رة، 

6. 
للمزيد حول حصار غزة، انظر: مروة يوسف، مقاومة غزة  (0)

ت، العدد ودالالت عشرة أعوام من احلصار، فصلية قضايا ونظرا
للدراسات والبحوث، ص ص  ، مركز احلضارة0267اخلامس، يوليو 

 ، متاح عرب الرابط التايل: 11-75
https://cutt.us/dfQ11 

احلكومااااااة يف املنااااااااط ، وهاااااااي وحااااااادة تابعاااااااة لاااااااوزارة الااااااادفاع 
أيم عباااااور لقوافااااال البنااااااء أو املسااااااعدات  سااااارائيلية، علاااااىاإل

اإلنساااانية إىل غااازة مااان نقطااايت دخاااول واااا: كااارم أباااو ساااامل، 
وبياات حااانون، وتااتحكَّم الساالطات املصاارية يف قاادرة العبااور 

ال تصاااال معااارب رفااااح احلااادودي، وبسااابب هااااذه القياااود،  عااارب
يَّاااات الضااارورية مااان املسااااعدات اإلنساااانية وماااواد البنااااء  الكم،

غاازة بشااكل فعَّااال، ومل تااراع، النمااو يف املناااط   إلعااادة إعمااار
 .(3)الفلسطينية

اااااااج إليهاااااااا إسااااااارائيل  ليسااااااات غااااااازة وحااااااادها مااااااان توجم
ع حصااارها، باال تعاااين القااد  أيض ااا ماان وضااع مشااابج لوضاا

ي  اخلنااااق علاااى غااازة، حياااث تزياااد عملياااات التهوياااد، وتضاااي
إلسالمي ملاا املقدسيمني، ويف ظلم جتاهل من العاملني العر  وا

دث ماااان خمطَّطااااات صااااهيونية داخلهااااا، خاصااااة مااااع نقاااال ىاااا
 .(6)السفارة األمريكية مقرَّها إىل القد 

ياااين أكاارب الضاا و  الاايت تواجااج القضااية الفلساااطينية 
الفلسااطيع، والااذي باادأ مااع صااعود -سااطيعهااو اخلااالف الفل

وتطاوَّر مناذ ذلاك احلاني  0221محا  لسدَّة احلكام يف غازة 
لتدخل غزة حصار ا آخر  0227ع مسلَّح يف ليصل إىل صرا 

ماااااان جانااااااب الساااااالطة الفلسااااااطينية حاولاااااات محااااااا  إداااااااءه 
؛ يف حماولاااة 0267بإصااادار وييقاااة مستميااااْت بوييقاااة محاااا  يف 

تصفية القضية الفلسطينية من ناحية، منها ملواجهة حماوالت 
العمااال علاااى احلفااااظ علاااى تنظيمهاااا ومؤسسااااما السياساااية و 

                                                           

( سلطان بركات وفرا  مصري، إنعاش عملية إعادة إعمار غزة 3)
 .0املتع رة، مرجع ساب ، ص 

 القد  وتطوراما، انظر:حول األوضاع يف  (6)
مروة يوسف، وو إعادة االعتبار النتفاضة القد  ضد التهويد  -

، 0261، أبريل ونظرات، العدد التاسعاإلسرائيلي، فصلية قضايا 
، متاح عرب 11-75ص ص مركز احلضارة للدراسات والبحوث، 

 .us/TmImIhttps://cuttالرابط التايل:  
-أزمة القد  األخرية واخلالف الفلسطيعطارق جالل،  -

، مركز 0261الفلسطيع، قضايا ونظرات، العدد التاسع، أبريل 
، متاح عرب الرابط 76-13لدراسات والبحوث، ص صاحلضارة ل
 https://cutt.us/TmImIالتايل: 

https://cutt.us/dfQ68
https://cutt.us/TmImI
https://cutt.us/TmImI
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تياارات اإلساالم السياسااي، تتعارَّض فيااج  والعساكرية يف وقات
ملرحلة است صال تستهدف تصفية جيوهبا التنظيمية، والعمل 

 على تفريغ وتفكيك خطاباما ومقوالما األيديولوجية.

ن القضاااااية الفلساااااطينية، باااااني لقاااااد وجااااادت احلركاااااة أ
ة ماااااان التحااااااديات العظمااااااى علااااااى السااااااياقني جمموعااااااة كبااااااري 

ام اااا؛ حياااث است صااااهلا   الاااداخلي واخلاااارجي، القاااادرة علاااى
حاولاااااات محااااااا  احتااااااواء تلااااااك التحااااااديات بالوييقااااااة، الاااااايت 
حاولت من خالهلا تقادمي صاورة ذهنياة جديادة عنهاا للنظاام 

فاااااا  وطااااااع مااااااع الاااااادويل، باإلضااااااافة إىل حماولااااااة إحااااااداث توا
إال أناااااااج ميكااااااان القاااااااول إن تلاااااااك ، (6)الفصاااااااائل الفلساااااااطينية

نتائجهااا ال أدااا أتااْت احملاااوالت وإن القاات قبااوال  دبلوماساايًّا إ
 على أرض الواقع ضعيفة لل اية.

أمَّا الض ط اخلارجي على القضية الفلسطينية فيتم َّل 
يف فرض صي ة تسوية تتناسب مع إسرائيل فقط ال غري، أال 

ية القضااااية صاااافقة القاااارن، والاااايت تعااااع باألسااااا  تصاااافوهااااي 
ى الفلسطينية، واليت دار حوهلا احلاديث يف الفارتة األخارية علا

 قليمي والدويل، ومن أهم بنودها:املستوى اإل

أن يااتم توقيااع اتفاااق ياليااي بااني إساارائيل ومنظمااة التحرياار  -
ومحااااااا  وتقاااااااام دولاااااااة فلساااااااطينية يطلااااااا  عليهاااااااا  فلساااااااطني 

ن راضاااي الضااافة ال ربياااة وقطااااع غااازة مااان دو اجلديااادة  علاااى أ
 املستوطنات اليهودية القائمة.

د بقاااى كماااا هاااي بياااإخاااالء األرض: الكتااال االساااتيطانية ت -
إساااارائيل وتنضاااام إليهااااا املسااااتوطنات املعزولااااة و تاااادأ مساااااحة 

 الكتل االستيطانية لتصل إىل املستوطنات املعزولة.

 إسارائيل تقسايمها وساتكون مشارتكة بانيلان ياتم  القد : -
وفلسااطني اجلدياادة، وينقاال السااكان العاارب ليصاابحوا سااكان ا 

                                                           

جالل، وييقة ، انظر: طارق 0267محا   للمزيد حول وييقة (6)
محا  والردود عليها: الداللة الرئيسية للقضية الفلسطينية، فصلية 

، مركز احلضارة 0267أكتوبر ظرات، العدد السابع، قضايا ون
 ، متاح عرب الرابط التايل: 47-15للدراسات والبحوث، ص ص 

https://cutt.us/5D1NE 

كاون بلدية القاد  تيف فلسطني اجلديدة وليس إسرائيليمني، و 
شاااملة ومسااؤولة عاان مجيااع أراضااي القااد  باساات ناء التعلاايم 
ه فلسااطني اجلدياادة، وفلسااطني اجلدياادة هااي الاايت  الااذي تتااوالَّ

 ة القد  اليهودية ضرائب.ستدفع لبلدي

وتتضااامَّن تلاااك الصااافقة املشااابوهة ماااا هاااو أك ااار مااان 
يف صاحل إسارائيل ال غاري، واتَّضاح  -كما نرى-ذلك، وهي 

حل ي ة لعقد مؤ ر املنامة يف العاام املاضاي  احملاوالت اذلك يف
إلجناااز تلااك الصاافقة، ولكاان فشاال عقااده نتيجااة العديااد ماان 

ال ينفاااي أن هنااااك حمااااوالت العوامااال اإلقليمياااة إال أن ذلاااك 
 .(0)أخرى ح ي ة جتري خلف الكواليس

  المة تمويل المنومات اإلعساعية  األوعروا( -ناعيصا

وياال الااذي كاناات تحاادة كاال التمأوقفاات الواليااات امل
مااااااج لوكالااااااة األماااااام املتحاااااادة إلغايااااااة وتشاااااا يل الالج ااااااني  تقدم
 الفلساااااطينيمني يف الشااااارق األدىن )األوناااااروا(، بعاااااد أن كانااااات

ترامااااب قاااارَّرت أن  فااااض دعمهااااا  اإلدارة األمريكيااااة بقيااااادة
مليون دوالر سنويًّا إىل  315من  0261لألونروا بداية عام 

م منهاااامليااااون دوالر  605  12سااااوى  0261ا عااااام مل تقاااادم
ملياااااون دوالر، وبااااااذلك فالواليااااااات املتحاااااادة األمريكيااااااة قااااااد 
ا أوقفاااات يتلااااث  وياااال األونااااروا، والاااايت تشااااكمل مشاااااريعتها ماااا

                                                           

 صفقة القرن، انظر:( للمزيد حول 0)
صحيفة إسرائيلية تنشر بنودا مسربة من صفقة القرن، موقع روسيا  -
، الساعة 0264ديسمرب  6اريخ االطالع ،  ت0264مايو  7وم، الي
 مساء، متاح عرب الرابط التايل:  6

https://cutt.us/E5KNY 
اخلارجية األمريكية حتذف فلسطني من ون صفقة القرن  .. مضم -

، تاريخ 0264أغسطس 05الشرق األوسط ، موقع مصراوي، 
مساء، متاح عرب الرابط  6لساعة ، ا0264ديسمرب 6ع االطال
 0https://cutt.us/dHFiالتايل: 

، ل، موقع ساسة بوست«صفقة القرن»أس لة تشرح لك ما هي  1 -
 6، الساعة 0264ديسمرب  6، تاريخ االطالع 0264أبريل  5

 مساء، متاح عرب الرابط التايل: 
https://cutt.us/kPqmd 

https://cutt.us/5D8NE
https://cutt.us/E5KNY
https://cutt.us/dHFi2
https://cutt.us/kPqmd
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ايل املتطلبااااااات الالزمااااااة خلطااااااة باملائااااااة ماااااان إمجاااااا 53نساااااابتج 
االستجابة اإلنسانية اَّا أجرب الوكالة على وقف نشاطاما يف 

 تقليصها. فة ال ربية أوقطاع غزة والض

اااد تراماااب ومسااااعدوه أدااام  وحااول وقاااف التمويااال أكَّ
يرياادون حتسااني وضااع الفلسااطينيمني وكااذلك باادء املفاوضااات 

ساااطينيمني، ولكااان باااني اإلسااارائيليمني والفل بشاااأن اتفااااق ساااالم
تلك اإلدارة، أبعدت الفلسطينيمني عن حماديات السالم تلك 

االعااارتاف جاااراءات، منهاااا عااان طريااا  ا اذهاااا عااادد ا مااان اإل
بالقاااااااد  عاصااااااامة إلساااااااارائيل يف ت ياااااااري لسياساااااااة أمريكيااااااااة 
اسااااتمرَّت عقااااود ا اَّااااا دفااااع القيااااادة الفلسااااطينية إىل مقاطعااااة 

وشااااانر مستشاااااار نطن للساااااالم بقياااااادة جارياااااد كجهاااااود واشااااا
 .(6)ترامب وزوج ابنتج

السؤال الذي يطرح نفسج هنا: ما هي أوياة األوناروا 
ة للقضااااااااية الفلسااااااااطينيةل ني أو بالنسااااااااببالنساااااااابة للفلسااااااااطينيم 

األونااروا تعاادأ إحاادى أكاارب وكاااالت األماام املتحاادة وأك رهااا و 
الفلساااطينيمني دينامياااة ، فقاااد أمَّنااات املسااااعدة لااايس لالج اااني 

األراضااااااي احملتلَّااااااة فحسااااااب، باااااال ألول ااااااك  الااااااذين يسااااااكنون
املقيمااااني يف لبنااااان واألردن وسااااوريا أيض ااااا. ولألونااااروا تاااااريخ 

ساات كهي ااة فرعيااة تابعااة للجمعيااة فاات، فقااد تأسَّ طوياال ومل
هباادف تنفيااذ باارام   6464العامااة لألماام املتحاادة يف العااام 

 .عمل وإغاية لالج ني الفلسطينيمني

، 6452ام بااااااااادأت الوكالاااااااااة عملهاااااااااا يف العااااااااا وقاااااااااد
ألااااف الجااااا فلسااااطيع، أمَّااااا  75ودعماااات يف البدايااااة قرابااااة 

                                                           

( ملزيد من التفاصيل حول وقف الواليات املتحدة األمريكية  ويل 6)
 األونروا، انظر اآليت:

أمريكا توقف  ويل األونروا، رويرتز،  روتون وعلي صوافطة،ليزيل   -
 6 ، الساعة0264نوفمرب  3، تاريخ االطالع 0261أغسطس  36

 الرابط التايل:  مساء، متاح عرب
https://cutt.us/2YRnu 

سلسلة:  وخلفياتج، األونروا   أسباب وقف إدارة ترامب  ويل -
ة: املركز العر  لألحباث ودراسة السياسات، موقف، )الدوح يرتقد

 .6(، ص 0261الدراسات السياسية، سبتمرب  وحدة

ساتفادة املاؤهَّلني لالاليوم، فيبلاغ عادد الالج اني الفلساطينيمني 
مالياني، وميكان وصافها بوكالاة األمام  5من خادماما حاوايل 

املتحااااادة األهااااام مااااان حياااااث قااااادرما علاااااى تقااااادمي املسااااااعدة 
 لفعَّالة.اإلنسانية ا

ينطب  عليج تعريف الجا فلسطيع  ويستويف كلأ مان
شاااااااارو ا األهليااااااااة إلعانااااااااات األونااااااااروا. ويتعاااااااارَّف الالج ااااااااون 

فلسطني مسكنهم العادي يف  م أفراٌد كانتالفلسطينيون بأدَّ 
، 6461ماااااايو  65و 6461يونياااااو  6الفااااارتة املمتااااادَّة باااااني 

 وخساااااااااروا مناااااااااازهلم وماااااااااوارد رزقهااااااااام نتيجاااااااااة صاااااااااراع العاااااااااام
سااااااجيل أصاااااابحت األونااااااروا . ونتيجااااااة لااااااذلك الت(0) 6461

ا علااااى واقااااع قضااااية اللجااااوء الفلسااااطينية ومويق ااااا هلااااا؛  شاااااهد 
اليت كرَّست  ألام املتحدةوبالتايل أصبحت أهم مؤسسات ا

حاا  الالج ااني الفلسااطينيمني يف العااودة إىل ديااارهم وتأساايس 
 .(3)ح  العودة

 وبوقااااااااااف التموياااااااااال عاااااااااان األونااااااااااروا ىااااااااااث ترامااااااااااب
ج لعملية السالم وقد ظهار ذلاك الفلسطينيمني على قبول رؤيت

يف عاااادد ماااان ت ريداتااااج، قااااائال :  ناااادفع للفلسااااطينيمني م ااااات 
ال نلقاى أيَّ تقادير أو احارتام رات سانويًّا و املالياني مان الادوال

يف املقاباال . حيااث أظهاارت تلااك الت رياادات مياال الواليااات 
واضاح ا  ام اا ماا  املتحدة إىل تقدمي إعانات مشاروطة، ولايس

مب  تقدير ا أو احرتام ا  يف هذا السياق، ففي حال يعتربه ترا
علَّاااا  توقَّااااع أن ينصاااااع القااااادة الفلسااااطينيون ملطالبااااج يف مااااا يت

الساااااالم، فهااااو ينتهاااااك أخالقيااااات األمااااام املتحااااادة، بعمليااااة 

                                                           

داعيات الوخيمة اليت يرتمبها خفض التمويل ميا سوارت، الت( 0)
، مركز بروكينجز، تاريخ 0267فرباير  1األمريكي على الفلسطينيني، 

ابط التايل: مساء، متاح عرب الر  6، الساعة 0264نوفمرب  3االطالع 
https://cutt.us/aoXsm 

الصهيوين بإل اء وكالة األونروا -القرار األمريكي( أمحد مفلح، 3)
وتصفية القضية الفلسطينية، سلسلة دراسات، )الدوحة: املركز العر  

 .0ص (، 0264ديسمرب  65لألحباث ودراسة السياسات،

https://cutt.us/0YRnu
https://cutt.us/aoXsm
https://cutt.us/aoXsm
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ويبدو أنج عااجٌز عان التفرقاة باني طبيعاة اإلعاناات األمريكياة 
 .(6)م املتحدةوطبيعة إعانات األم

، أن علاااى 0261صااارَّح يف ينااااير وكاااان تراماااب قاااد 
الفلسااااااطينيمني العااااااودة إىل طاولااااااة  حماديااااااات السااااااالم  كااااااي 

األمريكيااة، يف تعلياا  أيااار ال املساااعدات يسااتحقأوا تلقمااي أمااو 
مجاعة إغاياة دولياة، احتجأاوا علاى رباط اإلدارة  06قل  قادة 

 .(0)بني املساعدات وأهداف سياسية

عر فيااااااااااج ويااااااااااأيت القاااااااااارار األمريكااااااااااي يف وقاااااااااات يشاااااااااا
بااااأن واشاااانطن تتخلَّااااى  -خاصااااة حركااااة فااااتح-الفلسااااطينيون 

ائيل عنهم، خاصة بعد اعرتاف ترامب بالقد  عاصمة إلسر 
ار استنكار األسرة الدولية والفلساطينيمني، وهادَّد بوقاف اَّا أي

املساااااااااعدة املاليااااااااة األمريكيااااااااة إىل الفلسااااااااطينيمني إذا رفضااااااااوا 
نزاع مع إسارائيل، إال احث مع واشنطن يف حل  سلمي  للالتب

ااادون أدااام ال يريااادون واشااانطن وسااايط ا،  أن الفلساااطينيمني يؤكم
 .(3)هم بإسرائيلوهدَّدوا بتعلي  اعرتاف

التخفاااااايض تااااااداعيات واضااااااحة وفوريااااااة هلااااااذا وكااااااان 
ومأسااااوية علاااى عااادد كباااري مااان الفلساااطينيمني الاااذين يعوملاااون 
 علااااااااى إعانااااااااات األماااااااام املتحاااااااادة ومساااااااااعداما. وألنَّ هااااااااذا
التخفااااايض أتاااااى علاااااى حاااااني غااااارَّة؛ مل تاااااتمكَّن األوناااااروا مااااان 

                                                           

، التداعيات الوخيمة اليت يرتلبها خفض التمويل ميا سوارت (6)
 األمريكي على الفلسطينيني، مرجع ساب .

للمساوة يف  ويل النقص يف امليزانية، اوني ألونروا تدعو املا( 0)
، 0264نوفمرب  3، تاريخ االطالع 0264مار   64، 61عرب 

 : مساء، متاح عرب الرابط التايل 6،65الساعة 
https://cutt.us/1a5jV 

وز أسيسها، سكاي نياألونروا ستواجج  أسوأ أزمة  ويل  منذ ت (3)
، الساعة 0264نوفمرب  3، تاريخ االطالع 0261يناير  67عربية، 

 مساء، متاح عرب الرابط التايل:  6
https://cutt.us/YHP46 

ا يف بياان التحضري أو التخطيط للعمل وفق ا ملا أعلنتج األونرو 
 .(6)اهل

يف األمااااااار أن دوال  أوروبياااااااة أخااااااارى، م ااااااال ال رياااااااب 
سويساااارا وهولناااادا وبلجيكااااا والسااااويد والنااااروي ، تبنَّااااْت هااااذه 

وناروا الايت بااىن الدعاياة األمريكياة، حاول قضااايا الفسااد يف األ
ذت قراراما السريعة أو املتسارمعة، يف  ترامب قراره عليها، وا َّ

كانااات   وناااروا، وكأداااامااان  ويااال األامتنااااع عااان دفاااع حصَّاااتها 
تنتظااار اإلشاااارة للاااتخلأص مااان هاااذا العااابء املاااايل والسياساااي 
جتااااه القضاااية الفلساااطينية، علاااى الااارغم مااان تعرأضاااها النتقااااد 

بياااااااة إنساااااااانية. وهاااااااذه املواقاااااااف شاااااااديد مااااااان منظماااااااات أورو 
والقاااارارات ليساااات عفويااااة أو آنيااااة، باااال هااااي سياسااااة ماااادبَّرة 

ها هااذه الاادول نفسااوخصوص ااا أن  وحمبوكااة وبرعايااة أمريكيااة،
تعاارف أويااة املساااعدات اإلنسااانية الاايت تقاادممها األونااروا إىل 
الفلساااطينيمني، ب اااض النظااار عااان بتعااادها السياساااي، وتعااارف 

كاام علااى منظمااة دوليااة مسااؤولة أمااام أيض ااا أنااج ال ميكاان احل
اجلمعيااة العامااة لألماام املتحاادة ماان خااالل تصاارأفات وساالوك 

 .(5)التحقيقات ا، قبل انتهاء ربيني أساس  بعض املوظفني، ال

ومل تتأيَّر األونروا وحدها هبذا القطع يف التمويال، بال 
بلاااغ  ويااال األنشاااطة اإلنساااانية يف األرض الفلساااطينية احملتلَّاااة 

متدن  مل يشهده من قبل، فاخنفض  ويل املنظماات  مستوى
 اإلنساااانية يف األراضاااي الفلساااطينية بنسااابة ال ل اااني، حياااث مل

                                                           

منحة إماراتية ألونروا يف أوج أزمة التمويل، ميدل إيست ( 6)
، 0264 نوفمرب 3الطالع ، تاريخ ا0264يوليو  04أونالين، 
 مساء، متاح عرب الرابط التايل:  6الساعة 

https://cutt.us/1H1bz 
وبية دفع حصصها يف  ويل ( للمزيد حول وقف الدول األور 5)

 األونروا، انظر:
الصهيوين بإل اء وكالة األونروا -أمحد مفلح، القرار األمريكي -

 .66سطينية، مرجع ساب ، ص ة القضية الفلوتصفي
يوليو  36، قناة املنار اللبنانية، ”األونروا“سويسرا تعل   ويل  -

اء، مس 6،65، الساعة 0264نوفمرب  3تاريخ االطالع ، 0264
 https://cutt.us/AAwzLمتاح عرب الرابط التايل: 

https://cutt.us/8a5jV
https://cutt.us/YHP94
https://cutt.us/8H6bz
https://cutt.us/AAwzL
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ة ماان متطلَّبااات خطااة االسااتجابة بامل اا 32سااوى ااار،  وياال 
اإلنسااانية لااألرض الفلسااطينية احملتلااة، وهااذه نساابة تقاالأ ك ااري ا 

 ة.بامل  60عن املتوسط العاملي احلايل الذي يبلغ 

ولالستجابة هلذه األزمة األخرية، أطلقت العديد من 
لياون م 63.1الوكاالت اإلنسانية مناشدة لتقدمي مبلاغ قادره 

التدخأالت الطارئة، وال سيما يف إدارة ن أجل تنفيذ دوالر م
عملياااات اإلساااعاف والرعاياااة الصاااحية يف حااااالت الطاااوارئ 

غ بامل ااااااة ماااااان هااااااذا املبلاااااا 50والتعلاااااايم، جاااااارى تااااااأمني وااااااو 
 .(6)املطلوب

ومن املنظماات الايت عانات مان نقاص التمويال أيض اا 
أنااج  ة الاذي أكَّادبرناام  األغذياة العاااملي التاابع لألمام املتحااد

ر إىل تعلي  قسائم املساعدات ال ذائية اليت يقدممها قد يضط
ألااااف شااااخص يف غاااازة والضاااافة ال ربيااااة، إذا مل  652لنحااااو 

ل واملااااادير ىصااااال علاااااى  ويااااال جدياااااد، حياااااث قالااااات املم ااااا
القتطاري لربناام  األغذيااة العااملي يف فلسااطني، دانيايال أوياان، 

ا علياااا  مساااااعدتنيف بيااااان صااااحفي حااااول أزمااااة التموياااال:  ت
سااتكون لااج عواقااب وخيمااة علااى أفقاار النااا  الااذين ال ذائيااة 

                                                           

 للمزيد انظر: (6)
 التمويل يرافقج تدهور يف األوضاع اإلنسانية يف قطاع نقص حاد  يف -

، 0261أكتوبر  1غزة، مكتب األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية، 
عصر ا، متاح عرب  3الساعة  ،0264نوفمرب  60تاريخ االطالع 
 6https://cutt.us/YPgpالرابط التايل: 

اديار التعليم.. ودعوة إلااد حلول ألزمة  ويل  ة: حتذيرات منغز  -
مايو  64خبارية، اجلامعات بعيد ا عن الطلبة، موقع بوابة اهلدف اإل

عصرا، متاح  3، الساعة 0264رب نوفم 60، تاريخ االطالع 0264
 Uhttps://cutt.us/fFVUعرب الرابط التايل: 

” تعتصر“يف غزة.. أزمة التمويل ” أونروا“ار  تكد  مبد -
، تاريخ االطالع 0261ديسمرب  1الطالب، موقع القد  العر ، 

 الرابط التايل:  عصرا، متاح عرب 3، الساعة 0264نوفمرب  60
https://cutt.us/bj6EU 

يعااانون صااعوبات مسااتمرة مل تظهاار أي عالمااات علااى قاارب 
 .(0)انفراجها 

تربعاااات يف حماولاااة وبااادأت األوناااروا يف محلاااة جلماااع ال
مااااج الواليااااات  لضاااامان جاااازء ماااان التموياااال الااااذي كاناااات تقدم

عااااااام ول املفااااااوض البيااااااري كراهينباااااا املتحاااااادة األمريكيااااااة وقااااااال
إن احلملاة الايت باادرت إليهاا األوناروا فاور تقلايص  نروا :للا أو 

واشااانطن إساااهامها جنحااات نتيجاااة  تربعاااات هاماااة لل اياااة ، 
أكااارب مااااوي الوكالاااة. بااادأت باالحتااااد األورو  الاااذي أصااابح 

دولاااااة ومؤسساااااة زادت مااااان إساااااهاماما يف  62وأضااااااف أن 
بااان سااويد واليااملتحاادة وال  وياال أونااروا، منهااا أملانيااا واململكااة

وكناااااااادا وأساااااااارتاليا وقطاااااااار والسااااااااعودية واإلمااااااااارات املتحاااااااادة 
 مليون دوالر. 52والكويت، اليت قدَّم كل منها 

لياون م 661ت الادول بتقادمي مسااوات بنحاو وقام
دوالر إىل األونااروا، لاااتاتقالمص باااذلك العجاااز يف ميزانيتهاااا لعاااام 

 .يكايلتمويل األمر مليون دوالر جرَّاء قطع ا 11إىل  0264
بيري كراهينبول:  يف احلقيقة هناك تسة ماليني الجا وقال 

فلسااطيع يتااابعون هااذه األحااداث برتقأااب شااديدي جاادًّا. كااان 
 العمي ... . عام ا من القل  اهلائل والتوتأر

وذكاااااار بيااااااان أونااااااروا أن  الاااااادعم املااااااايل االساااااات نائي 
هااااا لعااااام سااايذهب ملساااااعدة أونااااروا علااااى احملافظاااة علااااى براجم

ا يف جماااااالت الرعايااااة كمااااا هااااو خم  0264 طااااط لااااج، وحتديااااد 
الصاااحية األولياااة والتعلااايم واخلااادمات االجتماعياااة، ومجيعهااااا 
 حيويااااة ماااان أجاااال حياااااة وكرامااااة الج ااااي فلسااااطني وركياااازة يف

 .(3)سبيل إحساسهم باالستقرار 
                                                           

  األغذية العاملي ... برنامضفةألف أسرة ب زة وال652مدد  (0)
، تاريخ 0267يونيو  63يعاين أزمة  ويل، موقع دنيا الوطن، 

عصرا، متاح عرب الرابط  3، الساعة 0264نوفمرب  60االطالع يف 
 https://cutt.us/sncnw التايل:

م لألونروا، ان (3)  ظر:حول الدعم املايل الذي قدم
 ماراتية ألونروا يف أوج أزمة التمويل، مرجع ساب .منحة إ -
مليون دوالر لوكالة أونروا لالج ني  52السعودية تقدم  -

، تاريخ 0261وفمرب مونت كارلو الدولية،  ن 01الفلسطينيني، 

https://cutt.us/YPgp4
https://cutt.us/fFVUU
https://cutt.us/bj1EU
https://cutt.us/sncnw
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طااارح يف هاااذا الساااياق التسااااؤل عااان وضاااع األوناااروا يت 
صااااات ا قاااااد قلَّ كانااااات األونااااارو خاااااالل السااااانوات القادماااااة إذا  

خدماما وقامت حبملة جلمع التربعات لتحاافظ علاى عملهاا 
الااذي أاادم تسااة ماليااني الجااا فلسااطيعل ومااا هااو وضااع 

 مجاااع التربعاااات مااارة الالج اااني الفلساااطينيمني حاااال فشااالها يف
أخااااااارى يف ظااااااالم تلاااااااك الضااااااا و  املفروضاااااااة علاااااااى القضاااااااية 

عليهاااااا حجااااام  الفلساااااطينيةل أسااااا لة كهاااااذه توضماااااح اإلجاباااااة
يل واإلنساااين علااى الفلسااطينيمني، وتوضمااح حجاام لضاا ط املاااا

 التخاذل العر ، وتوضمح إىل أين تسري القضية الفلسطينية.

لهوووووا المقاوموووووة  الضوووووبوط الماليوووووة التوووووي تتعووووورَّض -نال صوووووا
  الماس خاصة(

تتظهر مؤشمرات عديدة أن حركة محا  تواجج ضائقة 
ْد تلااااك ، ومل تااعتااااتها املختلفااااةماليااااة كباااارية، تااااؤيمر علااااى أنشااااط

األزمااااة متعلمقااااة باملؤسسااااات احلكوميااااة يف قطاااااع غاااازة، الاااايت 
، كمااااا كااااان بالساااااب ، باااال 0227تااااديرها احلركااااة منااااذ عااااام 

بعااد ساانوات  ميااة اخلاصااة،أصاابحت تطااال مؤسساااما التنظي
حلركاااة مااان اشاااتداد احلصاااار املاااايل، وجتفياااف مصاااادر الااادعم 

ح األزمة تظهر قد بدأت مالماملقاومة اإلسالمية )محا (، و 
علاااى أرض الواقاااع، وتطااايح بعااادد مااان املؤسساااات اإلعالمياااة 

 البارزة للحركة.

وترجااع تلااك األزمااة إىل عاادَّة أسااباب أوهااا األزمااات 
نطقاااااااة، وت اااااااريم اهتماماااااااات داعميهاااااااا، الااااااايت تعااااااااين منهاااااااا امل

                                                                                    

مساء، متاح عرب الرابط التايل:  6، الساعة 0264نوفمرب  3االطالع 
Aa1https://cutt.us/UO 

مليون دوالر  661ماري زعرور حنا، تعهدات بتقدمي وو  -
، 0261سبتمرب  01، 06لا األونروا  لتقليص عجز امليزانية، فرانس 

عصرا، متاح عرب  3،62، الساعة 0264نوفمرب  60االطالع يخ تار 
 p0t.us/mIQhttps://cutالرابط التايل: 

األمم املتحدة: إغالق املعابر و ويل  أونروا  وراء األزمة اإلنسانية  -
رب نوفم 60، وكالة األناضول، تاريخ االطالع 0261فرباير 65ب زة، 
عصرا، متاح عرب الرابط التايل:  3، الساعة 0264

whttps://cutt.us/MJho 

كمااا قااال موظَّفااون والضاا و  األمريكيااة علااى بعااض الاادول،  
ا  إداام ال يتقاضااون خاصااة تتبااع محاايعملااون يف مؤسسااات 

 رواتب كاملة ويابتة منذ عدَّة شهور.

وكانت فضائية  األقصى  التابعة حلما  أعلنت أدا 
قاااب تاااادمري أوقفااات ب َّهاااا، جااااراء أزماااة مالياااة تعاااااين منهاااا، ع

إساااارائيل ملقرهااااا املوجااااود بقطاااااع غاااازة، بشااااكل كاماااال، لكاااان 
تاادخَّل يف كتااب السياسااي للحركااة، إمساعياال هنيااة، رئاايس امل

اااد علاااى أناااج لااان ياااتم وقاااف باااث القنااااة وستواصااال األ مااار وأكَّ
 عملها، وهو ما متَّ بالفعل.

رغااام ذلاااك، تكشاااف أزماااة قنااااة  األقصاااى  بوضاااوح 
الفضاااااائية تعااااادأ مااااان أهااااام ضاااااائقة محاااااا  املالياااااة، نظااااار ا ألن 

ساااالتها مؤسساااات احلركاااة، وأذرعهاااا الااايت تنقااال مااان خالهلاااا ر 
سااام عفيفااة، إن ام القناااة، و للااداخل واخلااارج. وقااال ماادير عاا

 األزمة املالية متعلمقة برتاكم ديون لصاحل شركات باث القنااة 
علااى القماار الصااناعي  ويعتقااد عفيفااة أن واقااع أزمااة فضااائية 

لظااااااااروف املالياااااااة الااااااايت تعيشااااااااها األقصاااااااى، هاااااااو انعكاااااااا  ل
جلمعيااااااات املؤسساااااات بقطاااااااع غاااااازة، وذكااااار أن املااااااواطنني وا

أزماااااة مالياااااة  القطااااااع تواجاااااجاخلريياااااة ومعظااااام املؤسساااااات يف 
 بسبب ظروف احلصار اإلسرائيلي.

ال تقتصاار األزمااة الاايت تواجههااا محااا  علااى فضااائية 
 األقصى ، فقد قاال موظفاون يعملاون يف مؤسساات أخارى 

محاااا  وليسااات حكومياااة إدااام يتقاضاااون مناااذ  تتباااع لتنظااايم
ة فقاط، بفعال إجاراءات ٪ من رواتبهم الشهري52أشهر وو 

ذم وقاال أحاد املاوظفني يف مؤسساة  .ا مؤسساممتقشأف ا َّ
إعالمية تابعة حلما  يف مديناة غازة، إناج ومجياع املاوظفني يف 

٪ ماان رواتاابهم منااذ عاادَّة أشااهر 52مؤسسااتج يتقاضااون وااو 
ااذ هاذا  62زيد عن الاعلى فرتات ت يوم ا، وأضاف إناج  متَّ ا م

وأشاار إىل  ة املالية اليت  رأ هبا املؤسساة ،القرار بفعل الضائق

https://cutt.us/UO8Aa
https://cutt.us/UO8Aa
https://cutt.us/mIQ2p
https://cutt.us/MJhow
https://cutt.us/MJhow
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نااج ال توجااد وعااود، بإعااادة رواتبنااا إىل مااا كاناات عليااج حااآل أ
 .(6)اللحظة 

وتساابَّبت األزمااة غااري املعلنااة حلركااة  محااا   بااإغالق 
األذرع اإلعالميااااااة  قناااااااة القااااااد  الفضااااااائية أيض ااااااا، إحاااااادى

ون الفضااااائية للحركااااة باخلااااارج، وتسااااريح مجيااااع موظفيهااااا، د
أخمرة، ومل  ض، رواتبهم املتصرف مستحقَّامم املالية، أو دفع 

ساعات على إغالق قناة القد ، حآل أعلنات مصاادر عان 
إغاااالق مكتاااب  املركاااز الفلساااطيع لاعاااالم  يف غااازة، أقااادم 

ل اااات، بسااابب بسااابع النااااط  املواقاااع اإلعالمياااة لاااا محا  ، و 
اتابهم كاملاة األزمة املالية، حيث مل ىصال املوظفاون علاى رو 

 52مالية قليلة كال يتلقون دفعات منذ قرابة عام، أو حيث 
يوم اااا، يف مؤسساااات حركاااة  محاااا   بشاااكل عاااام اإلعالمياااة 
منها واهلندسية، والرتبوياة، واخلريياة، والنقابياة، وهاو ماا يؤشمار 

إىل ذرومااا، وحتصاال حركااة  محااا   علااى إىل وصااول األزمااة 
ل خاارجي مان مؤسساات األموال اخلاصة هبا من خالل  ويا

ت شااااااهرية ماااااان قباااااال ة إىل اشاااااارتاكاوشخصاااااايات، باإلضاااااااف
 عناصرها املوظفني، وبعض املشاريع اخلاصة هلا.

املدير العام الساب  لصحيفة  فلسطني  التابعة حلركة 
يف تصريح صحفي لج إن   محا   واحمللمل السياسي إياد القرا

سارًّا، نتيجاة وقااف  األزماة املالياة الايت  ارأ هبااا  محاا   مل تعادْ 
، ويقاول  إن التضايي  املاايل سالمي للحركةالدعم العر  واإل

الكباااااري الاااااذي  ااااار باااااج حركاااااة محاااااا  وعااااادد مااااان الفصاااااائل 
الفلسطينية، سببج اإلجراءات الايت فرضاْتها الوالياات املتحادة 

ائيل ، لتجفياااااف املناااااابع املالياااااة هلاااااذه وبتحاااااريض مااااان  إسااااار 
 .(0)"الفصائل ومالحقتها

                                                           

تواجج أزمة مالية، موقع األناضول، ت عديدة تؤكد: محا  مؤشرا (6)
، الساعة 0264نوفمرب  3، تاريخ االطالع 0261ديسمرب  01

 مساء، متاح عرب الرابط التايل:  6،52
https://cutt.us/AQbNb 

ت بأبرز مؤسسابني اإلغالق والدم .. األزمة املالية تعصف  (0)
 3، تاريخ االطالع 0264فرباير  65الين،  محا  ، اخللي  أون

 مساء، متاح عرب الرابط التايل:  6،52، الساعة 0264نوفمرب 

ة إن التضاااايي  املاااااايل الااااذي تشاااااهده محااااا  يف الفااااارت 
يرجع فقط إىل احلصاار اإلسارائيلي علاى غازة، بال  األخرية ال

 طَّااى األماار ذلااك إىل حصااار فلسااطيع وعاار  علااى احلركااة 
وغااازة بشاااكل خااااص، أماااا فيماااا يتعلااا  باجلاناااب الفلساااطيع 

نجاااااد أن فاااااتح تفااااارض علاااااى محاااااا  وغااااازة بشاااااكل كامااااال ف
يف ظل الطري  املسادودة الايت وصالتها ية إجراءات عقابية مال

 ف بني حركيت  فتح  و محا  .ود حللم اخلالاجله

حيث يري عبا  أن الض ط املايل على احلركة وغزة 
هو السبيل الوحيد لرتضى احلركة بشاروطج يف تنفياذ املصااحلة 

ات وذلاك ألناج يارى أن  الفارص اساتتنفدت املنتظرة منذ سنو 
الوضااااع كمااااا هااااو  يف القطاااااع، حيااااث ومل يعااااْد اكن ااااا إبقاااااء 

ا   باالحتفااظ بالسايطرة تح  مطالاب  محارفضت حركة  فا
كمااا رفضاات اسااتيعاب  األمنياة ومجااع الضاارائب يف القطاااع،

حكومة السالطة الفلساطينية يف رام اا عشارات اآلالف مان 
 اتفاق املصاحلة بني الطرفني. موظفي  محا   يف إطار

ن االمامااااات فيمااااا ومااااا زالاااات كااااال احلااااركتني تتبااااادال
قيااا  املصااااحلة ساااؤولية عااادم حتبينهماااا لتحميااال كااال منهماااا م

املنتظرة، خاصة ماع إصارار فاتح علاى تقادمي محاا  لتناازالت 
سياسية يف سبيل إجاراء تلاك املصااحلة، حياث قاال إمساعيال 

صاحلة وإداء احلصار بشاكل هنية: إن  محا  تريد حتقي  امل
د ا علاااااى أن أيَّ متاااااوازي، لكااااان الاااااربط بينهماااااا متع مااااار  ، مشااااادم

مقاباااال مثاااان سياسااااي،  حلصااااار لاااان تكاااون تفاواااات إلداااااء ا
ولاااااايس تطبيق ااااااا لصاااااافقة القاااااارن، وال تطالااااااب بناااااازع سااااااالح 

 .(3)املقاومة 

فرضت السلطة الفلسطينية، وعرب ومن جانب آخر، 
واليت تعادل البنك املركزي، إجراءات  سلطة النقد التابعة هلا،

                                                                                    

https://cutt.us/2n3oI 
هل يتجج حممود عبا  وو قطع التمويل كليًّا عن قطاع غزَّةل،  (3)

 60تاريخ االطالع ، 0261سبتمرب  02لية، كارلو الدو موقع مونت  
 عصرا، متاح عرب الرابط التايل:  3،62، الساعة 0264نوفمرب 

https://cutt.us/qiAsw 

https://cutt.us/AQbNb
https://cutt.us/0n3oI
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لتحويالت املالية املنقولة إىل غزة من مشدَّدة على إجراءات ا
ات الرمسيااة، وخااالل الساانوات املاضاااية، البنااوك والقنااو خااالل 

أغلقت السلطة م ات احلسابات اخلاصاة باجلمعياات اخلريياة 
ذات الطااابع اإلسااالمي، الاايت كااان الك ااري منهااا يتبااع للحركااة 

صااائل فلساااطينية أخااارى، وهاااو مااا أيَّااار علاااى قااادرما علاااى ولف
زة،  اااري مااان الاااربام  االجتماعياااة واالقتصاااادية يف غاااتنفياااذ الك
ا اري حاليًّاا علاى أن هاذه الرؤياة الايت تساتهدف ويتستدل اَّ 

جتفيف منابع  ويل  محا   واملقاومة الفلسطينية مدف إىل 
ا اااااري يف إضااااعافها وانتاااازاع مواقااااف سياسااااية هلااااا عالقااااة مباااا
 .(6)املنطقة حاليًّا على اعتبار أن املال عصب العمل

اذت العديا د مان الادول أمَّا على اجلانب العر ، فا َّ
راءات مشدَّدة أيض ا من أجل جتفيف منابع  ويل محا ، إج

، اعتقاااالت جاارْت يف السااعودية حباا  منهااا علااى ساابيل امل ااال
ركااااة يف قطاااااع فلسااااطينيمني بتهمااااة مجااااع أمااااوال ونقلهااااا إىل احل

حممااود غاازة، حيااث أكَّااد عضااو املكتااب السياسااي لااا محا   
 د اعتقاالت يفالزهار، يف تصريح صحفي، علم حركتج بوجو 

دول عربياااة كالساااعودية واإلماااارات علاااى خلفياااة مجاااع أماااوال 
للقضااااية الفلسااااطينية أو احلركااااة، وأضاااااف إن هناااااك سياسااااة 

لما  بالقضاية متَّبعة منذ سنوات طويلة تستهدف التمويل املتع
يتااازامن فياااج  ، يف الوقااات الاااذي(0)الفلساااطينية وقاااوى املقاوماااة

طبياااع وساااري خلاااف الت هاااذا األمااار حاليًّاااا ماااع هرولاااة واضاااحة
 .(3)واالنفتاح على االحتالل

                                                           

أزمة  محا   املالية تتفاقم: محلة حصار تتصدرها اإلمارات  (6)
 3ريخ االطالع ، تا0264 أبريل 32والسعودية، العر  اجلديد، 

 مساء، متاح عرب الرابط التايل: 6،51، الساعة 0264نوفمرب 
 https://cutt.us/g2iWQ 

 ساب .( املرجع ال0)
 ( للمزيد حول اهلرولة العربية جتاه إسرائيل، انظر:3)
اقات ئط االخرت العدد ال امن من فصلية قضايا ونظرات بعنوان  خرا -

ئيلية يف املنطقة العربية ، مركز احلضارة للدراسات والتهديدات اإلسرا
، متاح عرب الرابط التايل: 0261والبحوث، يناير 

https://cutt.us/GHVho 

تضاااااف تلااااك اإلجااااراءات إىل اخلطااااوات اإلساااارائيلية 
أحااد الضاابا  اإلساارائيليمني أن  حلصااار احلركااة، حيااث كشااف

شاااااطاما االسااااتخبارية لتعقأااااب هااااؤالء  إساااارائيل زادت ماااان ن
موال إىل محا ، ومعرفة قنوات إرسال املسؤوليني عن نقل األ

بأنشااطة محااا  العسااكرية، فاابعض ن ذلااك يضاارأ األمااوال، أل
عمليات حتويل األموال يتم بصاورة فردياة مباشارة مان ياد إىل 

 يد، وأخرى عرب احلسابات املصرفية والبنكية .

املتحااااادة جلهااااااود إساااااارائيل  وقاااااد انضاااااامَّت الواليااااااات
 3علنااااْت عااااان إدخاااااال ملالحقااااة مرياااااب محااااا  ألمواهلاااااا، فأ
ني من غازة مال فلسطينيم حسابات مصرفية جديدة لرجال أع

للقائمة الساوداء للرقاباة علاى املاوارد املالياة، ونتيجاة للقارار متَّ 
جتميااد حسااابامم بالواليااات املتحاادة، وحظاار التعاماال معهاام 

 .ماليًّا وجتاريًّا 

وقالااااااات مسااااااااعدة وزيااااااار املالياااااااة األمريكياااااااة ساااااااي ال 
إن  القاااااارار الرئاسااااااي األمريكااااااي بااااااإغالق هااااااذه ماناااااادليكر: 

وادر محا  ال الية، وجتميدها، سيعمل ات البنكية لكاحلساب
علاااى إخافاااة مااان يتعامااال معهااام ماليًّاااا، ماااع العلااام أن القااارار 
ن األمريكي ضدَّ هؤالء ال الية يعدأ فقط قمة جبل اجلليد، أل
ة هناك العشرات من حموميل األماوال يعملاون يف قناوات عدياد
. (6)خمتلفااااة، مااااا زالاااات بعياااادة عاااان الكشااااف حااااآل اللحظااااة 

أيض اااااا أملانياااااا، فأعلنااااات السااااالطات األملانياااااة عااااان وانضااااامَّت 
إغااااالق مؤسسااااات فلسااااطينية، علااااى خلفيااااة ماااازاعم مجعهااااا 

 .(5)أمواال  حلركة  محا  

ة القرن فإن وحسب التقارير اليت صدرت حول صفق
الواليات املتحدة األمريكية بقيادة ترامب ستزيد من الض ط  

                                                           

عدنان أبو عامر، هكذا تالح  إسرائيل قنوات  ويل محا   (6)
يخ االطالع ، تار 0264أكتوبر  03، 06ا، عر  داخل غزة وخارجه

مساء، متاح عرب الرابط التايل: 5، الساعة 0264نوفمرب  3يف 
Sl7Cmhttps://cutt.us/ 
( أزمة  محا   املالية تتفاقم: محلة حصار تتصدرها اإلمارات 5)

 والسعودية، مرجع ساب .

https://cutt.us/g0iWQ
https://cutt.us/g0iWQ
https://cutt.us/GHVho
https://cutt.us/GHVho
https://cutt.us/Cm7Sl
https://cutt.us/Cm7Sl
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تصافية ساليم ساالحها و على محا  من أجل الدفع هباا إىل ت
املقاوماااة، فاااإن الوالياااات املتحااادة ساااوف تل اااي كااال دعمهااااا 
املااايل للفلسااطينيمني وتعماال جاهاادة ملنااع أي دولااة أخاارى ماان 

 .(6)دة الفلسطينيمنيمساع

 يعااااْد أفااااى علااااى أحااااد مظاااااهر التضاااايي  وأخااااري ا، مل
على الفلسطينيمني وفصائل املقاومة بشكل عام وغزة ومحاا  

مهيد لتطبي  صفقة القرن، لك من أجل التبشكل خاص وذ
مبوافقااة عربيااة عاان طرياا  السااعي احل يااث للتطبيااع مااع الكيااان 

الصعيد السياسي  الصهيوين، خاصة دول اخللي ، سواء على
 ايل.أو على الصعيد امل

وذلك يف ظلم أوضاع إقليمية تدفع بتصفية القضاية، 
 فاااااااادول ال اااااااااورات يف حالااااااااة انكفااااااااااء ذايت يف حماولااااااااة حلااااااااالم 

ا، أو تعيش حالة مان االقتتاال الاداخلي، أمَّاا بااقي إشكاليَّام
الدول فإمَّا أن مرول وو تطبيع مع إسارائيل وبالتاايل املوافقاة 

أجال احلفااظ علااى  ى صافقة القاارن، أو تْناأى بنفساها ماانعلا
استقرارها الداخلي، ويف كل ذلك اد الفلسطينيأون أنفسهم 

هااي مااان ذلاااك لقاارن، بااال األدْ ماادفوعني إقليميًّاااا وااو صااافقة ا
-الاادفع هباام ماان جانااب فلسااطيع وهااو اخلااالف الفلسااطيع

الفلسااطيع، والااذي علااى مااا يباادو ال ينااوي الطرفااان التنااازل 
 ن أجل إدائج.م

طاااارح نفسااااج، هاااال باسااااتطاعة إذن فالسااااؤال الااااذي ي
الفلسااطينيمني رفاااض صااافقة القااارن الااايت جتاااري حاليًّاااا مااان وراء 

ماان أياان هلاام القاادرة جابااة باانعم؛ فالكااواليسل وإذا كاناات اإل
على ذلك يف ظلم الض و  السياسية واملالية عليهم مع تآمر 

-ألقرب وقوع ا عر  ضدَّهم، وإن كانت اإلجابة بال وهي ا
املناااورة لتقلياال ضااررها علاايهم وعلااى فهاال ميكاانهم  -لألسااف

                                                           

تكشف موقع الرياض صفقة القرن  تفاصيل  مسودة مسربة ل (6)
ديسمرب  67، تاريخ االطالع 0264ديسمرب  67، 06منها، عر  

 مساء، متاح عرب الرابط التايل:  5،32، الساعة 0264
https://cutt.us/1js11 

القضيةل وكيف ذلكل يف ظلم خمطَّطات إقليمية ودولية تعيد 
 .حلها ومصاحل إسرائيلقة تبع ا ملصاتشكيل املنط

*****

https://cutt.us/6js88
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