
 2021العدد العشرون ـ يناير 

 تجديد الوعي بالعالم اإلسالمي والتغيير الحضاري

 قضايا ونظرات

 تقرير ربع سنوي



 

 

 

 

 قضايا ونظرات
 تجديد الوعي بالعالم اإلسالمي والتغيير الحضاري

 تقرير ربع سنوي

 صدر عن مركز الحضارة للدراسات والبحوثي

 2021 العدد العشرون ـ يناير

 

 أ. د/ نادية مصطفى

 إشراف

 ماهرمدحت 

 مدير التحرير

 مروة يوسف

 سكرتير التحرير

 www.hadaracenter.comالموقع اإللكتروني: 

 alhadara1997@gmail.comلمراسالت: ا



 

 

 محتويات العدد

 4 ....................................................................................................... رؤية معرفية

 5 ............. ن سيولة النظام الدويل: ازدواجية املعايري والصدع بني الشعوب والنظمأ. د. اندية مصطفى، ع

 11 ............................................. : مآالت عام من الشد والجذب شرًقا وغرًباملف العدد

 12 .................................................................................. عالميًّا

 13 ....................... زمة تصرحيات ماكرون حول اإلسالم: قراءة يف أبرز القضااي اجلدليةشيماء هباء، أ

 36 ........................... النتخاابت األمريكية:الفعاليات، النتائج والتغريات املتوقعةايرا عبد اجلواد، ا

 53 ......................... : خريطة التفاعالت والقضااي2020وسيا والغرب أمحد عبد الرمحن خليفة، ر 

 70 .................... آالت السياسة الفرنسية يف املنطقة العربية: بني األهداف والفعاليةرضوى منتصر، م

 85 ................ والتداعيات اإلقليمية والدوليةركيا وأزمة الطاقة شرق املتوسط السياقات حممود مؤمن، ت

 97 ................................................................................. إقليميًّا

 98 ........................... فجري مرفأ بريوت وأزمات لبنان االقتصادية والسياسيةحممد علي إمساعيل، ت

 106 ............................. اللييب-االتفاق اللييب: لقة جديدة يف األزمة الليبيةعبد الرمحن فهيم، ح

 121 ........................................... زمة الثورة يف تونس: مواجهات الربملانرجب عز الدين، أ

 129 ................ واتفاق السالم الداخلي واألزمة املعيشيةستقبل السودان يف ظل التطبيع نبيل علي، م

 141 ................................ طور صفقة القرن، وآفاق ترتيب الصفوف الفلسطينيةطارق جالل، ت

 153 .......... يران واستمرار الضغوط األمريكية، واختبار العالقات األمريكية األوروبيةشيماء هباء الدين، إ

 179 ....................... ملفاوضات بني طالبان واحلكومة األفغانية: ثنائية السالم واألمنحممد الديب، ا

 193 ................................... النقالب العسكري يف مايل: بني الداخل واخلارجسارة أبو العزم، ا



 

 

 

 
 رؤية معرفية



 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

5 

 

 زدواجية املعايري والصدع بني الشعوب والنظماعن سيولة النظام الدولي: 

 (⁕)أ.د. اندية مصطفى

 م الدويل املستوىالنظايعد و و حتول. عدم اكتمال عملية تغري أما بعد... تعبريًا عن هناية، سيولة،  :مفردات مثل واىلتت
هنيار القطبية حلرب الباردة وااعد هناية باذا م :منذ ثالثة عقود مازال التساؤل قائًما عنف التحليلي األكثر وصًفا له هبذه املفردات.

م يتال و  ،(لكبار" )يف الشمال والشرقلى "حالة اترتكز اإلجاابت ع ابلطبع؟ و 1991الثنائية وسقوط الشيوعية يف الكتلة الشرقية 
دًًي سكرًًي أو اقتصاعالكبار:   لعبةيف مهب على سبيل االستثناء حني يربز وضعهم مفعوالإال استدعاء حالة "الصغار" يف اجلنوب 

لعامل اويف قلبه -جلنوب ا ازت هبذليت قفإلرهاب هي املظلة اما يسمى ابأو ثقافًيا. ولألسف كانت احلرب األمريكية العاملية على 
ع ن اختلفت الدوافإالصغار و بار و ولقد أضحى هلذه احلرب األولوية على أجندات الك ،إىل سطح التفاعالت الدولية -اإلسالمي

 واألهداف ابلطبع.

فواعل ، اللدوليةا لعملياتيل، اوتدور خطاابت السيولة واملابعدًيت عادة حول عدة حماور تقليدية: هيكل النظام الدو 
خلطاب افصل احلالة أو ذه ه ة حسم  األخري  الثالثة عقود ةومل يتم طيلالعاملية،  ومستوًيت التحليل ومنظومة القيم وأجندة القضاًي

 النقاش األكادميي والفكري حول مآل السيولة يف كل حمور من هذه احملاور. يف 

( 2020امه األخري )وخاصة ع- أللفيةن العقد الثاين من اإال أ ،وتتعدد النماذج عرب كل عقد من العقود الثالثة املاضية
ومل  ظم اليت حتكمها.شعوب والنذه الأي النماذج املتصلة ابلشعوب وابلصدع بني ه ؛كان زاخرًا ابلنماذج ذات الطبيعة اخلاصة-

"، لعامليمآالت التغيري ا"كلية على ية التلق هذه النماذج اهتماًما جامًعا انظًما هلا يربز حجمها وتنويعاهتا وأتثرياهتا النظم
 تواجه الشعوب معتيات اليت اخلصوصو املقصود هبذه النماذج تلك اليت تتصل مبنظومات القيم و  ."سيولة النظام الدويل ومآالت"

 انية.والكرامة اإلنس ف العدالةأهدا سعًيا من هذه الشعوب حنو حتقيق ؛شرقًا أو غراًب، مشاالً أو جنوابً  سواء ؛النظم حوهلا

 نة اإلنسانية تظالة والكراملعدالافبالرغم من اختالف سياقات وأوضاع هذه الشعوب املنتشرة عرب أرجاء العامل، إال أن 
ية يف الكرامة اإلنسانالعدالة و ف ،منةددة ومتنوعة من الظلم والفساد واهليأهداف مشرتكة جوهرية يف مواجهة أوضاع متععلى رأس 

 قلب القضاًي القيمية األخالقية اليت تتعدد مسائلها من مكان آلخر.

 نإ قولة التالية:ختبار املاول احيوتقدم الورقة رؤية ترصد وتشرح خريطة التباينات بني هذه النماذج على النحو الذي 
لدويل ام سيولة النظام ب أن حيسلذي جيهو التغيري ا ،ي الذي تنشده الشعوب، أًًي كان موضعها اجلغرايف السياسيالتغيري العامل

إال أن  ،م الدويلكونة هلذا النظاالنظم املو عات للمجتم ،سواء سياسًيا أو اقتصادًًي أو ثقافًيا ؛الراهنة حنو حالة أكثر عدالة وإنسانية
ة أو ء للقوة العسكريسوا ؛اهنةا الر وى الداخلية والعاملية اليت حتاول احلفاظ على أوضاع هيمنتههذه الشعوب تظل تصطدم ابلق

 االقتصادية أو هيمنة عرق أو ثقافة أو حضارة.
                                                           

 ت والبحوث.رة للدراساز احلضاأستاذ العالقات الدولية املتفرغ، بكلية االقتصاد والعلوم السياسية/ جامعة القاهرة، ومدير مرك (⁕)
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ء  اعيات وابولقد كان لتد .عامةابلعديد من النماذج الشارحة هلذه احلالة ال 2020ولقد زخرت الساحة العاملية خالل 
ملدنية" جاجية الشعبية اذج "االحتالنما األوضاع االجتماعية واالقتصادية بل والنفسية، أثره الكبري على صعودكوروان على تدهور 
 املتعددة واملتنوعة. 

ملوصوف  الغرب ايفشعوب هو أن أولوًيت املسائل لدى ال -ولكن هذه النماذج أبرزت أمرين آخرين: األمر األول
 اط الصدع بنيمنكما ختتلف أ  ،قراطياجلنوب" املوصوف ابملتخلف غري الدمي"ها لدى شعوب ابملتقدم الدميقراطي ختتلف عن نظائر 

كاتف  تتحاضن وال تتالوجنواًب  االً هو أن نضاالت الشعوب على اجلانبني مش -الشعوب وبني النظم يف كل جمموعة. واألمر الثاين
ألطر الداخلية متطلبات افحيان. ذلك يف بعض األ ن خالفمبصورة كاملة وفعالة عرب احلدود وعرب الفضاءات رغم ما قد يبدو 

أي  ؛يتني األساسيتنيدمة القضًيا خلتطلب التحاضن عرب احلدود وعاملتالوطنية حتتل األولوية رغم أن النجاحات على صعيدها قد 
 العدالة والكرامة اإلنسانية، مهما اختلفت سياقاهتما من مكان آلخر.

سم السيولة يف ين أييت حأمن  :تطرح السؤال التايلكبة، كما سيتضح من النماذج الشارحة، ويبدو أن هذه املقولة املر 
قوة ؟ وما هي اللداخليف هذا ا ن أين: من الداخل؟ ولكن م"احلقوقي اإلنساين–النظام العاملي الراهن حول هذا اجملال "القيمي

 املتعدد؟ن الداخلي مع اخلارجي يف الفضاء العاملي ضاحالقاطرة؟ وكيف يت

(1) 

مناذج احتجاجية رفًضا  2020خالل  -ملانياأوخاصة فرنسا وبريطانيا و -بية و لقد شهدت الوالًيت املتحدة ودول أور 
ماسك اجملتمعي ة السياسية والتلدميقراطيزمة اوهي مناذج متصلة أب ؛والتعددية الثقافية ةللعنصرية والشعبوية، ودفاًعا عن الدميقراطي

 هلا من امتدادات خارجية. يف هذه الدول وما

ملؤسسات الدميقراطية  اهمً مختبارًا طة، اوكانت محلة االنتخاابت الرائسية األمريكية وعملية االنتخاابت وعملية انتقال السل
لتدريج عد ابفظ األصويل الصاين احملاير اليمحادية وعنصرية وشعبوية التياأاألمريكية ولثقافة اجملتمع األمريكي التعددي يف مواجهة 

شهور األخرية من ضحت الأ مث. ومن ترامبدوانلد منذ إدارة الرئيس روانلد رجيان وحىت اختذ مظاهر فجة غري مسبوقة مع إدارة 
وتقة ب /انء املزجإوذج داقية منوة ومصيف السياسات األمريكية الداخلية: هل ستنجح يف استعادة قيمفصاًل انتقالًيا يف تك 2020
 لعامل؟رجاء اأاثرة إىل آ؟ أم ستطيح هبا العنصرية والشعبوية وعلى حنو متتد melting pot الصهر

مل  الواضح أهنامن ن إف ،ة أخرىوروبيوإذا كانت املظاهرات األمريكية ضد العنصرية قد امتدت إىل بريطانيا وفرنسا ودول أ
ا مهبرار اليت واجهت قوة واإلصس البنف ،العنصرية الصهيونية االستيطانية :مثل ؛متتد إىل أشكال العنصرية األخرى يف العامل
لى ة ترامب قاصرة ع ظل إدار اعدة يففلم تكن العنصرية والشعبوية األمريكية الص العنصرية يف الداخل األمريكي أو األورويب.
سحاب من ملتمثلة يف االنة ترامب ادار مريكية إلرغم من اجتاهات "االنعزالية" األبالف .الداخل األمريكي ولكن امتدت إىل اخلارج
ية االستيطانية ن "العنصر عاًعا إال أن األذرع التدخلية األمريكية ظلت قائمة دف ،املؤسسات واملشروعات متعددة األطراف

ب داعمة ت إدارة ترامياساسوكانت  ،"ائيلياإلسرائيلية" وعن "االستبدادية" احلاكمة يف نظم عربية عدة وعن "التطبيع العريب اإلسر 
 لكل هذه األشكال ودافعة هبا.

واستخدمت إدارة ترامب وإبصرار سياسة العصا واجلزرة يف مواجهة الدول العربية لتقبل التطبيع ولتعلن عنه بفجاجة 
دان من فجاء رفع اسم السو  وتدافع عنه بذرائعية مصلحية مادية فجة تسقط كل اعتبارات حقوق الشعوب يف أوطاهنا. ،ومحاسة

من املغرب، مبثابة  ًءاالقائمة األمريكية للدول الراعية لإلرهاب، واالعرتاف ابلصحراء الغربية املتنازع عليها بني املغرب واجلزائر جز 



 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

7 

 اجلزرة لكل من نظام السودان االنتقايل بعد ثورة، والنظام امللكي املغريب الذي يرأس جلنة القدس يف منظمة املؤمتر اإلسالمي
. ولقد سبق هذه "اجلزرات" لدوليت السودان واملغرب "العصا" مع دول اخلليج وخاصة ره حكومة ذات توجه إسالميوتتصد

 وهي عصا التهديد إبيران وعصا التهديد برفع احلماية األمريكية العسكرية  )غري مدفوعة الثمن(.  ؛اإلمارات والسعودية والبحرين

 أطلت وهي اليت ؛ملانياأو بريطانيا نسا و نية العنصرية أيًضا يف دول أوروبية مثل فر ويف املقابل ظهر التصدي للشعبوية اليمي
رخيًيا، يف اتيت سبق وحتركت، لقدمية المية ابرأسها يف ظل أزمة الالجئني إىل أورواب وأزمة اإلرهاب العاملي، كاشفة عن جذورها القو 

لقومية، يف اء الدينية أو ايمينية سو ات الومتثل األصولي .بيل املثال(ظل سياقات داخلية وعاملية خمتلفة )الفاشية والنازية على س
وافع ابق معها يف الدنت ال تتطن كاإو وهي تقرتن،  ،لية األوروبية العتيدةيأورواب التحدي األساسي لنموذج الدميقراطية التمث

 . تمعيةية والرفاهية اجملاالجتماع دالةزمات العواألهداف، مع حركات اليسار الراديكايل ضد فشل الرأمساليات املتوحشة يف عالج أ

على  ة بذريعة احلفاظاجلمهوري مبادئو والتظاهرات ضد قانون األمن الشامل يف فرنسا ملا متثله بعض مواده من انتهاك لقيم 
صاعدة يف ة اليمينية الويية والشعبلعنصر ااألمن، وكانت تلك املظاهرات دفاًعا عن احلرية وجًها آخر مقاباًل ومكماًل للتظاهر ضد 

 فرنسا.

فرنسا بصفة  ا اتضح يف، وكمإال أن الوجه اآلخر اللصيق هبذا التصعيد الشعبوي العنصري بل وقد يكون أحد أسبابه
ي وهو األمر الذ ؛يف فرنسا مية"خاصة، هو تصعيد اهلجوم على ما أمساه ماكرون "اإلرهاب اإلسالمي" أو "االنعزالية اإلسال

ر انتهاك  لو اقتضى األمهورية، حىتم اجلم"لإلدماج القسري للمسلمني يف فرنسا حتت ذريعة تعزيز العلمانية ومحاية قيتطلب قوانني 
يف أو فكري ن دور عاملي ثقاحبثًا ع -دوًما–تلك الشعارات اليت تتزين هبا فرنسا  ؛وهي احلرية واملساواة ؛أهم مبادئ هذه اجلمهورية

 قتصادي العاملي.حني تفقد الدور السياسي واال

دة عداث إرهابية يف سية من أحلفرنالساحة ا حيث مل ختل   ؛وكان املربر والذريعة دائًما هو مواجهه "اإلرهاب اإلسالمي"
 ة.علمانية الفرنسيأي ال ؛يةلفرنسوكان رد ماكرون عليها أكثر تطرفًا وأصولية يف الدفاع عن دين اجلمهورية ا ،مدن فرنسية

رفة" اليت القومية اجلا" ابلعودة إىل صرية،فلقد اقرتن التصدي لألحادية الثقافية والشعبوية اليمينية والعن أما يف بريطانيا،
ريًبا. ومل سنوات تق ة مثاينيطاين طيلالرب  متتلث يف االنسحاب من االحتاد األورويب وما أاثره من أزمات سياسية متعاقبة يف النظام

ى التعددية هو نظام يقوم علو  ؛ربيطاينام اللسنني من أعمال إرهابية قام هبا مسلمون إال أن النظاملشهد الربيطاين طيلة هذه ا خيل  
انون العقدين )منذ ق ا يقرب منممنذ  يف بريطانيا نفس ما يشهده مسلمو فرنسا "الثقافية، مل يشهد منط إدارته لوضع "املسلمني

 (.2004حظر الرموز الدينية الذي طال احلجاب 

ألملاين ااب صعود اليمني ن أهم أسبمانت كملانيا  أفإن سياسة مريكل املتوازنة جتاه قضية الالجئني إىل أورواب و  ،ابلويف املق
رية حتجاج ضد العنصظاهرات االأن م يف االنتخاابت احمللية، وساعد على ذلك تكرار أعمال اإلرهاب اليت قام هبا الجئون. إال

أو  ه املشاهد بصورةيدة عن هذسا بعر هذه العنصرية يف اجملال العام. هذا ومل تكن النموالنازية الصاعدة كانت تتصدى ملظاه
 .2020أبخرى قبل وبعد األحداث الدموية اليت شهدهتا يف نوفمرب 

وهو أن الوجه اآلخر للحملة  ؛ساسأهذه النماذج األوروبية جيمع بينها بوضوح، رغم تنوع درجاهتا، أمر  :بعبارة موجزة
رية والشعبوية اليت هتدد سلم اجملتمعات األوروبية هو املوقف من الوجود املسلم يف أورواب ويف جوارها القريب جنوب ضد العنص

أي أفريقيا. فاملواقف األوروبية  ؛سواء العريب أو الرتكي، ويف جوارها األبعد جغرافيا ولكن اللصيق مصلحًيا وثقافًيا ؛وشرق املتوسط
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سواء على املستوى الرمسي أو الشعيب، إال أن املشرتك هو ما ميكن وصفه "بعدم  ؛ أورواب ليست متطابقةجتاه هذا الوجود املسلم يف
 يب العام" من تزايد هذا الوجود عدًدا وجتليات.و االرتياح األور 

(2) 

 على النظم لشعبيةحتجاجات اد االوعرب عامل "اجلنوب" بتنويعاته احلضارية وسياقاته اإلقليمية املختلفة، تكررت مشاه
 العسكرية أو الفاسدة أو األصولية أو القومية املتعصبة.

لقاء القبض على أحد إعقب  2020من االحتجاجات العنيفة يف نوفمرب  ةموجمثاًل أوغندا  تشهد ،في أفريقياف
 فيين الرئيس احلايل. يضد موس 2021املرشحني الرائسيني يف انتخاابت يناير 

ا ة، منوذًجا واضحً والسياسي دنيةونج كونج الرافضة للتدخالت الصينية املقيدة للحرًيت املمثلت احتجاجات ه ،يف آسياو 
لربيطانية اونج )املستعمرة كباب هونج  شمن  اها جيل جديدنيديولوجية الليربالية سياسًيا واقتصادًًي، اليت يتبعلى املواجهة بني األ

تضع هذه لصينية. و ايديولوجية  إطار من احلكم الذايت(، وبني األوحتت السيادة الصينية حىت اآلن يف 1997السابقة وحىت 
، كرد فعل على دار الصنيد إصوخاصة بع ،املظاهرات ومآالهتا شكل العالقة املستقبلية بني الصني وهونج كونج على احملك

 مطالب املظاهرات، ما يعرف بقانون تسليم اجملرمني اهلاربني هذا العام. 

ة كم مدين وتشكيل حكوماملظاهرات ضد احلكم شبه العسكري للمطالبة حب 2020منذ فرباير  ويف اتيالند اندلعت
ظمها الطالب جلامعي وناحلرم وكانت بداية تلك املوجة من االحتجاجات يف ا ،صالح النظام امللكيإجديدة ودستور جديد و 

علًما أن هذه  ؛2020 أغسطس يفالثة والث ،يف يوليووالثانية  ،وانتشرت إىل أحناء البالد على ثالث مراحل: األوىل يف فرباير
 .2014 -2013االحتجاجات قد سبقتها احتجاجات يف عامي 

وذلك  ؛لةا لالستقاودفعته مظاهرات حاشدة أودت ابحلكومة القائمة ،سيا الوسطىآزستان، يف غيري قوشهدت مجهورية 
وعقب  ،تزوير هدت أعمالهنا شولكن املعارضة ومراقبني دوليني أعلنوا أ ،عقب االنتخاابت اليت فاز فيها أنصار الرئيس

 ة.كومة جديدعيني حلغت السلطات نتائج االنتخاابت، وأعلن الرئيس استعداده لالستقالة مبجرد تأاالضطراابت 

ظل حكم  يف 2019 يفطنة( اهلندي من كشمري، ومنذ إصدار قانون اجلنسية )أو املوا ءوشهدت اهلند، منذ ضم اجلز 
قابل مته التعددية يف دميوقراطيساس بمظاهرات حاشدة ضد انتهاك علمانية ومدنية النظام اهلندي وامل ،احلزب اهلندوسي املتعصب

 مظاهرات أكثر حشًدا ذات طابع عنصري هندوسي متطرف ضد املسلمني بصفة خاصة.

الت األمريكية ضد التدخ أخرىو  ،ع يف ظل كوروانومل تسلم مجهورية إيران اإلسالمية، من املظاهرات ضد تردي األوضا 
مل النووي. العا هد.فخري زاديراين، و ري اإلالقيادي يف احلرس الثو  سليماين والعقوابت املتنامية على إيران وضد اغتيال كل من قاسم

اهرات مل ه، فإن هذه املظستمرار د اين هتدهنا معارضة للنظام اإليراأومهما حاولت وسائل إعالم أمريكية تقدمي هذه املظاهرات على 
فاق ني اإلمناتة ويف ظل مريكيفرتضه طبيعة األوضاع االقتصادية يف إيران يف ظل العقوابت األتتكن ابلقدر الكايف الذي 

 ى إيران.ب علحبر  اإلسرائيلية اإليراين واملناورات املستمرة يف مواجهة التهديدات األمريكية يالعسكر 

إن صاحل الرتكية، فسط ضد املاملتو  مصاعب االقتصاد الرتكي ورغم التحالفات اإلقليمية يف شرقو  ويف تركيا، ورغم كوروان
د جامع كما كان د إىل مسجن جدياملظاهرات احلاشدة خرجت احتفااًل حبكم احملكمة العليا بتصحيح وضع آًي صوفيا، لتعود م

 إىل مزار سياحي. 1934يف عام وضعها قبل قرار حتويلها 
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ق آسيا ضد ت جنوب شر ظاهرامذا املنوال من املظاهرات احلاشدة من أجل العقيدة واهلوية اإلسالمية، أتيت وعلى ه
عدم منع تداوهلا بذريعة و  ولنا صفقة القرن وضد هتويد القدس وضد التطبيع العريب مع إسرائيل، واألهم ضد تشويه صورة رس

جات املقاطعة للمنت رات ومحلةملظاهكرون، وهي املواقف اليت فجرت هذه ااحرتام ومحاية حرية الرأي والتعبري اليت أعلنها ما 
 الفرنسية.

ليه وسلم( كما عصلى هللا  )واجلدير ابإلشارة أن الشعوب العربية يف جمملها مل تشهد مظاهرات دفاًعا عن رسول هللا
عوات من شيوخ دلقد خرجت و ية. لدامناركأكثر من عقد من الزمان حني ف جعت األمة مبا عرف حينئذ ابلرسوم ا شهدت من قبل  

لمي سية بل ودعوة مسجات الفرناملنت بتحرمي املواقف العدائية ضد فرنسا أو مقاطعة -سواء يف مواقع رمسية أو غريها–السلطان 
 فرنسا لالمتثال الكامل لنظام اجلمهورية الفرنسية.

د االستبداد ائيل أو ضع إسر لقرن أو ضد التطبيع ممل خترج مظاهرات يف الدول العربية ضد صفقة ا ،وعلى صعيد آخر
شل يف مع استمرار الفة خاصيًضا، عراق أوذلك يف لبنان بعد انفجار مرفأ بريوت ويف ال ؛الظلم، إال من قبيل االستثناءو والفساد 

ة يدنطالب الشعبية املامليك عن . انهتكوين حكومات فعالة ومستقرة يف البلدين ملواجهة االهنيار الكامل االقتصادي يف البالد
 ضد الطائفية واحلزبية اليت تقسم أواصر البلدين.

اندلعت منذ  وجة األوىل اليتا مثل املمثله ،ن موجه الثورات العربية الثانية يف لبنان والعراق قد مت وأدهاإ :وبذا ميكن القول
لى طريق أهنما مازاال ع إلعالن عنا يلعراقالشعبان اللبناين واال مظاهرات ظرفية طارئة، جيدد هبا إومل يبق منها  عقد من الزمان،

رجاء اليمن ضد أدودة يف ات حماء عن مظاهر نبتصدر األ ،ومن آن آلخر ،املطالبات حىت ولو مل تتحقق االستجاابت. وابملثل
 سواء. ى حد علنيتدهور األوضاع اإلنسانية يف ظل استمرار األعمال العسكرية للتحالف العريب وللحوثي

ر حفرت أو س ضد معسكرابلطسواء يف  ؛اء أيًضا عن مظاهرات حمدودة النطاق جملموعات من الليبينيألنبكما تصدر ا
جلزائرية اليت املانية الثورة سية والرب الرائ االنتخاابتو  من انحية، انو سواء يف بنغازي ضد معسكر الوفاق. أما اجلزائر فلقد وأدت كور 

على  ملتعصب ضد حركة النهضة شاهد  ا(. ويف تونس فإن احلراك العلماين 2019عية ملا يزيد عن العام )امتدت مظاهراهتا األسبو 
ربملان د داخل أروقة الللفظ والياعنف  ة واحلداثة، من السلمية إىليمدى التحول يف أساليب املعارضة العلمانية، املدعية للمدن

 .وخالل اجتماعاته وعلى حنو شل من العمل الربملاين

 هرات أهل األردنقصى، ومظاد األويف املقابل تظل حاضرة مقاومة غزة احملاصرة ومقاومة أهل القدس املرابطني ضد هتوي
 ياهو وابلطبع ضد التطبيع مع إسرائيل.نضد صفقة القرن وضد ممارسات ترامب ونت

قى من ريًبا على ما تبتق قاصرة  اق و لنطا فإن موجات الغضب الشعيب واحتجاجاته يف الدول العربية، حمدودة   :بعبارة موجزة
الستبداد جاجات ضد الظلم والفساد وا. ويف املقابل تالشت أو توارت االحت القضية الفلسطينية وعلى ما يتصل برسولنا الكرمي

للقيود ن نظرًا صادي، ولكاالقتو ليس النعدام هذه األمور يف الفضاء العريب السياسي واالجتماعي  ،وانتهاك حقوق اإلنسان
 ال بثمن شديد الكلفة.إاألمنية الشديدة اليت حتول دون هذه االحتجاجات 

كيف ميكن أن حيدث التغيري من الداخل يف اجلنوب بصفة عامة، ويف الفضاء العريب بصفة خاصة، والقدرات املطلوبة   ا،إذً 
ة واألمنية أو بفعل سحر األذرع اإلعالمية للنظم معدومة أو مقيدة؟ سواء بفعل الفقر أو اجلهل أو املرض أو بفعل القيود السياسي

ذين أو بفعل أصحاب املطامع اجلدد ال  !ة مرة يف اليوم الواحد؟ئتشكيل الوعي العام ابحلقائق أكثر من ما تعمل على إعادةاليت 
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يف أدوار املساندة ذرعها السابقة اليت استنزفت توظيفها أمع االصطفاف مع النظم القائمة بعد ختلصها من  ممصاحله جيدون
 ضد موجة الثورات األوىل اليت اندلعت منذ عقد من الزمان. والتعبئة السابقة

د سابقة أتك حاالت واجهتها ةسلبي ال ستواجه الشعوب خرباتإو  ،ابلطبع ال !هل التغيري ميكن أن أييت من اخلارج؟ ا،إذً 
حتركها  ولكن ،اًية النو عسكري، ليست ابلطبع خالصسياسي أو اقتصادي أو  :خالهلا أن التدخالت اخلارجية، أبي شكل

لثورات العربية، والثورات مث حالة ا 2003مث العراق  2001حساابت ومصاحل ضد مصاحل الشعوب. وليست حالة أفغانستان 
رجيي أو يري، التدية للتغدولية معادال–ية ال مناذج واضحة على عقم االعتماد على اخلارج وخطورة أن تكون النظم االقليمإ ،املضادة
 الثوري.

واليت سبق  العتيدة، لغربيةإن الشعوب يف الغرب تتصدى وتكشف اآلن عن أوجه أزمات الدميقراطية ا: خامتة القول
ي، ويف حكم ول السلطة السلما يف تداازاهتوتباهت أكثر من ثالثة أرابع القرن )منذ هناية احلرب العاملية الثانية بصفة خاصة( إبجن

ق العدالة ارجية حتقاسات خنفس الدميقراطيات اليت فشلت يف اتباع سي -لألسف–واحرتام حقوق اإلنسان. وهي  القانون،
 ون.دة قر عوالرفاهية لشعوب أخرى يف العامل ابتليت ابالستعمار األورويب يف أشكاله املختلفة عرب 

ديد كيف مع اجلالت حتجاج لتحققولقد امتلكت هذه الشعوب خالل احتجاجاهتا أدوات ومؤسسات تضبط عملية اال
سياسية و ا قوى اقتصادية سيطر عليهتليت ا ،وللعبور إىل مرحلة جديدة من تطور نفس "النظم الدميقراطية الرأمسالية" ،من التحدًيت

 ي.داثري الغريب احلذجه احلضا منو وعسكرية تناضل بدورها للحفاظ على الوضع الراهن هليمنة النظام الرأمسايل الدميقراطي يف

الشوارع، نتخابية و ق االخرجت هذه الشعوب الغربية وحتدت ورفعت صوهتا واستطاعت، من خالل املؤسسات والصنادي
إىل  وهري متتد أاثرة جرياث تغيحدإن ولكن مل تتمكن حىت اآلن م ،أن تؤثر يف توازانت القوى السياسية واالجتماعية املتنافسة

 عدالة وحقوق اإلنسان ولو يف طبعات حضارية أخرى.بقية أرجاء العامل الذي يرنو إىل ال

 -ل الثورةوال نقو – حتجاجأما الشعوب يف الشرق بصفة عامة ويف القلب العريب اإلسالمي، فهي أقل قدرة على اال
ملقاومة اب البؤر املضيئة ع ذلك فإنوم ،يمطالبة ابلتغيري. والطريق أمامها ما زال طوياًل وشديد الكلفة لتحقيق تغيري سريع وجذر 

م من نظائرها ى مبساندة ودعظحتوهي  ،آلناحىت  املدنية السلمية للتغيري التدرجيي اجتماعًيا واقتصادًًي وثقافًيا متثل املالذ املمكن
 جملتمعي.يري ايف اخلارج، من مؤسسات اجملتمع املدين العاملي يف جماالت التنمية وحقوق اإلنسان والتغ

ين عاملي حقيقي جمتمع مد ن حتقيقالسياقات واخلصوصيات احلضارية، بني الشمال واجلنوب، عائًقا حيول دو ولكن تظل اختالفات 
لثورة ااد البعض، مع قعلى عكس اعت وبة،اد األمر صعديف ظل رابطة جامعة عادلة إنسانية تعددية. ويز  ،يقوم على التعدد والتنوع احلضاري
ذاهتا  خاصة أهنا حتمل يفو الشعوب،  ا بنيفهي ال تزيد الفجوة بني النظم واحلكومات فقط ولكن أيضً  ،املعلوماتية والتكنولوجية املتزايدة

ائل التواصل حية أخرى بفعل وستزيد من انية، و منظومة قيمية مادية استعالئية، ترفع من قدر العلم املتجاوز للقدرة البشرية العادية، من انح
ن قبيل: م ؛"املؤمن احلليم د من حريةتزي ة "اليتيسويق منظومات من الثنائيات االستقطابية الذرائعاالجتماعي من القدرة على اكتشاف أو ت
وإيران   اليمن ضد احلوثيالعريب يف لتحالفاإسرائيل مصلحة أم خيانة، ممارسات  عهلي، التطبيع مإابدين أم ترامب، كوروان مؤامرة أم عقاب 
مة ضد القتصادية، املقاو التنافسية ية واهاب أم حقوق اإلنسان، محاية البيئة أم مصاحل الرأمسالأم خدمة إلسرائيل، األمن ومواجهة اإلر 

 مة أم الوطنيةاالنتماء لأل الظلم، إرهاب وتطرف، محاية الدولة ولو ظاملة أم حق املعارضة والثورة علىأنه االحتالل الصهيوين أم 
 ؟!!!الشوفينية
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 أزمة تصريحات ماكرون حول اإلسالم:

 قراءة يف أبرز القضايا الجدلية

 (⁕)شيماء هباء الدين

 مقدمة:
 إن دراسة اإلشكاليات واألزمات ذات األبعاد

فًا  تعد تر ن ملدًياحلضارية واملتصلة ابلعالقة بني الثقافات واأل
حت أض فكرًًي، ومل تعد حكرًا على سجاالت الفالسفة بل

متس عموم قاطين املعمورة، خاصة بعد أن أصبحت 
ة االختالفات بني اجلماعات على مستوى العامل ماد

اف طر اسة وأصحاب املصاحل من خمتلف األيتالعب هبا الس
أو  سيءح مبال استثناء، غري مكرتثني مبا قد يودي به تصري

 بًاغالفكرة صراعية أو سياسة عنصرية من هنا أو هناك )
 هبدف التوظيف السياسي وحتقيق مصاحل ضيقة(، إىل
د حالعنف وفقدان أرواح البشر على حنو قد يصل إىل 

ا مد، هلنجهات مع املسلمني يف ااإلابدة اجلماعية: املوا
ث وادحيدث يف ميامنار، ما وقع يف فرنسا مؤخرًا من ح

عنف متبادلة بسبب تصرحيات ماكرون حول اإلسالم 
 وأتييده الرسوم الكاريكاتورية املسيئة. 

د ومن مث كان من الضروري التوقف أمام األبعا
ن أ كنا ميالفكرية والسياسية للحالة الفرنسية الراهنة وم

 ياتالتسببه من تداعيات حتديدا فيما يتعلق أبوضاع اجل
 املسلمة، وهذا ما يقوم عليه ذلك التقرير. 

، يف 2020أكتوبر  2يف خطاب ألقاه يوم اجلمعة 
)ليه موروه( أحد أحياء ضاحية ابريس، خرج الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون بتصريح مستفز جاء فيه "أن 

                                                           

 احلضارة للدراسات والبحوث.ابحثة مبركز  (⁕)

يف كل مكان يف العامل، وحنن ال اإلسالم يعيش اليوم أزمة 
نرى ذلك يف بالدان فقط. إهنا أزمة عميقة مرتبطة ابلتوترات 
بني األصولية، وعلى وجه التحديد املشاريع الدينية 
والسياسية، نراها يف كل العامل، وتؤدي إىل التشدد حىت يف 

 البلدان اليت يعترب اإلسالم فيها دين األغلبية".

به هذا ذاكرًا فيه اإلسالم؛ اسرتسل ماكرون يف خطا
بشكل مباشر أو غري مباشر، وفق تقديرات البعض، أكثر 

مرة، وكأنه املفكر اإلصالحي للحالة اإلسالمية،  40من 
ليس فقط داخل فرنسا، وإمنا يف عموم أورواب والعامل، حمتكرًا 

 .(1)لنفسه التشخيص والعالج

: اتازدادت األمور احتقااًن لتزامنها مع بعض التطور 
حماكمة املشتبه هبم بتنفيذ اهلجمات اإلرهابية يف ابريس عام 

، وإعادة نشر رسوم جملة "شاريل إيبدو" اليت تصور 2015
النيب حممد "صلى هللا عليه وسلم" يف صور مسيئة يف 

. وقد أاثرت هااتن احلادثتان موجة إداانت 2020سبتمرب 
يس الفرنسي ابلعامل اإلسالمي، وتفاقم األمر عندما رفض الرئ

إميانويل ماكرون إدانة الرسوم علًنا، بل يف خطابه سالف 
الذكر كرر احرتام فرنسا حلرية التعبري وحتدث عن 
"االنفصالية اإلسالمية"، وهو موقف اعترب مبثابة مصادقة 
مستفزة على حمتوى الرسوم الكاريكاتورية وانتقادًا لإلسالم  

 .(2)ككل

يًضا ما قام به كان من أبرز مسببات االحتقان أ
املدرس الفرنسي صمويل ابيت الذي جعل الرسوم املسيئة 
للنيب صلى هللا عليه وسلم جزًءا من حمتوى دراسي، خيضع 
له يف الفصل متعلمون فرنسيون بينهم مسلمون، لتحتد 

                                                           

حممد طيفوري، "إسالم فرنسي" ودفاع عن قيم العلمانية؟  (1)
أكتوبر  16ماكرون واإلسالم.. أزمة دولة ال أزمة دًينة، قنطرة، 

  ، متاح عرب الرابط التايل:  2020
https://cutt.us/XWNpm  

هوغو ميشريون، وهارون ي. زيلني، اإلرهاب يف  ،لورانس بيندنر (2)
نوفمرب  13فرنسا: اجتاهات جهادية جديدة وقدمية، معهد واشنطن، 

  https://cutt.us/TyLIh، متاح عرب الرابط التايل:  2020

https://cutt.us/XWNpm
https://cutt.us/TyLIh
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األزمة عندما دخل والد تلميذة فرنسية مسلمة حتضر 
السلوك  لصمويل ابيت يف محلة تواصلية واسعة إلدانة هذا

وفتح نقاش عام حوله؛ ذلك حىت وقع احلادث اإلرهايب 
، الذي (3))قيام شاب شيشاين بقتل املدرس الفرنسي(

من  -وفق تعبري البعض–وظف لكي تتحول القصة 
مظلومية املسلمني يف فرنسا إىل مظلومية فرنسا من 

ذلك فضال عن أحداث عنف أخرى متزامنة . (4)املسلمني
سبتمرب أمام مكتب جملة "شاريل  25داخل فرنسا: يف 

 .(5)أكتوبر يف كنيسة يف نيس 29إيبدو" يف ابريس، ويف 

لكن األهم أن كل تلك التطورات مل تكن منفصلة 
عن سياسات متوالية مثرية للجدل لبناء "إسالم فرنسي"، 
يتم فيه مراجعة ما و صف ابحلقل الديين )اإلسالمي( يف 

من خارج فرنسا، إىل فرنسا برمته، من منع قدوم أئمة 
تكوين األئمة داخل فرنسا، ومن التحكم يف تعليم اللغة 
العربية، إىل مراقبة املسلمني وتصرفاهتم املالية، ومن إعادة 
النظر يف املنتجات "احلالل"، إىل مراقبة اهلبات املالية 

 .(6))وسنفصل يف ذلك(

يف هذا اإلطار من املهم اإلشارة إىل بعض احلقائق 
في خصوصية على القضاًي املرتبطة ابإلسالم اليت تض

واملسلمني يف فرنسا. فقد أصبح اإلسالم منذ ستينيات 
القرن العشرين الدين الثاين يف فرنسا، وي رّتب اإلسالم 
حسب األمهية مباشرًة بعد الكاثوليكية، وقبل الربوتستنتية 
واليهودية. وينتشر املسلمون يف مدن فرنسا ويف ريفها على 

                                                           

جرمية ذبح مدرس التاريخ الفرنسي: إدانة واسعة وحتريض مييين،  (3)
 ، متاح عرب الرابط التايل:2020أكتوبر  17العريب اجلديد، 

https://cutt.us/seu4i 
بالل التليدي، األبعاد الفكرية يف موقف فرنسا من الرسوم  (4)

، متاح عرب الرابط 2020نوفمرب  3، 21املسيئة لإلسالم، عريب 
 7https://cutt.us/vcuCالتايل: 

لورانس بيندنر، هوغو ميشريون، و هارون ي. زيلني، اإلرهاب  (5)
 يف فرنسا: اجتاهات جهادية جديدة وقدمية، مرجع سابق.

بالل التليدي، األبعاد الفكرية يف موقف فرنسا من الرسوم  (6)
 املسيئة لإلسالم، مرجع سابق.

ء، وأغلب املسلمني من أبناء أو أحفاد الطبقة العاملة السوا
٪(، مث 35الوافدة من املغرب العريب ومن اجلزائر ابألخص )

٪(. ويوجد أيضًا مسلمون 10٪(، فتونس )25املغرب)
منحدرون من إفريقيا، ال سيما من البالد اليت كانت قد 
استعمرهتا فرنسا، مثل: مايل والسنغال والنيجر وساحل 

، كما يوجد كذلك مسلمون من بالد املشرق العريب العاج
مثل: سورًي ومصر والعراق وفلسطني، إضافة إىل أعداد  

 . (7)نسمة( 360.000كثرية من املسلمني األتراك )

يف هذا اإلطار، ومع التأزم األخري، تتجدد 
ا سيمجداالت بعينها: هل ابلفعل اإلساءة لألدًين وال

ا طرً خثل لتعبري، ورفضها مياإلسالم تدخل يف نطاق حرية ا
تحديد ابل، و على منظومة القيم األوروبية ومظلتها العلمانية

س سااأل العلمانية الفرنسية؟ هل مثل تلك املواقف هي من
 ارجاخلو قيمية مطلقة أم إن التوظيف السياسي يف الداخل 

هو احلكم لألمور؟ وهل تلك السياقات واملواقف 
يت ال ي الدمج للمهاجرينوالسياسات الغربية تدعم مساع

 تتغىن هبا أورواب؟

ويف هذا الصدد، ال مانع من التساؤل: من 
 رى؟املسئول: هل هي أزمة إسالم، أم أن مثة أمور أخ

ت ساؤالبناء على هذه السلسلة من الت تساؤل الدراسة:
ة اديملعايتحدد الدراسة يف: إىل أي مدى تنبع االهتامات 
ية قيقة حلإلسالم والسياسات الداعمة هلا من قناعات قيمي

 ؤيةر تتصل ابحلرًيت واملساواة؟ وهل هناك من األساس 
 م إن تلكأة، انيحمددة املعامل ملنظومة القيم األوروبية وللعلم

ل ألجت واملواقف تعرب عن توظيف سياسي قصري ااإلساءا
أو  مل،لعادون الوعي ابملصاحل الفعلية، سواء على مستوى ا

ا معم على مستوى الدول القومية؟ وهل الوضع الراهن يد
 جرين؟ هاامل تنادي به أورواب بشأن إعالء قيم التعددية ودمج

                                                           

املسلمون يف فرنسا.. بني حتدي االضطهاد واإلساءة لإلسالم،  (7)
، متاح عرب 2012يسمرب د 2جملة البيان )نقال عن إسالم ويب(، 

 /PIYV1https://cutt.us  الرابط التايل:

https://cutt.us/seu4i
https://cutt.us/vcuC7
https://cutt.us/1PIYV
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ول ة حيعرض التقرير اآلراء واالجتاهات املختلف
ة نسيلفر ًي والتساؤالت ابلتطبيق على احلالة اتلك القضا

 الراهنة.

تنقسم الدراسة إىل: متهيد عن جدوى خطاب 
 سةمخ الكراهية )اإلسالموفوبيا( بني األمس واليوم. مث

 -ًيااثن أي علمانية وأي حرية التعبري؟ -أوالعناصر هي؛ 
 اتاجلالي -من الفكري والقيمي إىل السياسي. اثلثًا

 اهجتن خطاب ماكرو  -مج أم إقصاء؟ رابًعااملسلمة: إذن د
ى دو ج -اإلسالم: اجلدل حول األبعاد اخلارجية. خامًسا

 املقاطعة االقتصادية. مث خامتة.

 بني متهيد: جدوى خطاب الكراهية )اإلسالموفوبيا(
 األمس واليوم:

إن اللحظة الراهنة وما تسفر عنه من حالة 
ة ابقحمطات ساإلسالموفوبيا، لتستدعي التوقف عند عدة 

 ادةقمن املواجهة بني اإلسالم والغرب، أو لنقل بعض 
تناع اق عن الغرب وتصور معني عن اإلسالم روَّجوا له؛ سواء
آل مب اثأو رغبة يف مترير وحتقيق مصاحل معينة، دون اكرت 

 السلم العاملي.

فال شك أن الصدام الذي يقوده ماكرون مع 
العاملي. فهذه  اإلسالم ليس يف صاحل التسامح والسلم

العداوة املعلنة ضد اإلسالم ورموزه تعيد إىل األذهان مرارة 
حقبة احلمالت الصليبية اليت مرت عليها قرون، واليت 
انطلقت خبطبة البااب أورابن يف كلريمونت بفرنسا نفسها عام 

، لكن رغم ذلك مازال يستدعيها منفذو العمليات 1095
 .(8)منها روح الكراهيةاإلرهابية على اجلانبني ليستقوا 

 آالن روسيونعلى سبيل املثال يرى املؤرخ الفرنسي 
" 21ونشرها موقع "أورًين-يف دراسة تعود لعدة سنوات 

في أن العداء املمنهج لإلسالم متجذر اترخييًا  -الفرنسي

                                                           

عامر عبد املنعم، ماكرون واحلرب امللعونة ضد اإلسالم، املعهد  (8)
، متاح عرب 2020أكتوبر  29صري للدراسات االسرتاتيجية، امل

 /aBPt1https://cutt.us الرابط التايل: 

ا ذھ، وأن ةیبیلصل، ومنبعه روح احلروب الغربيالفكر ا
ري، واستعاد قوته مع الستعماالتوسع ء اثناالعداء ازدهر أ

 اإلرهاب"، فتلك أبرز حمطات العداء.على ب لحر"ا

ل ستعماويوضح األكادميي الفرنسي أن أول ا
ح قتر، عندما ا1910ملصطلح "إسالموفوبيا" يعود لعام 

ء فيه ال صاحلا جازیال ن تعريفا ایلیكن آلمؤلف ي دعى أ
لغربية رة الحضاعند شعوب ا -الال يزو-ن "كا
ى كثريون أن يرم، حيث إلسالضد المسيحية تحيز وا

ن ، وأبيولألوروللمسيحي املسلم عدو طبيعي ولدود 
ن مأن ي رتقب ال يمكن رة، وللحضام نفي  مطلق إلسالا
 لنية".ء اسوولهمجية سوى المسلمين ا

وتغذى ذلك املفهوم من احلقبة االستعمارية، رغم 
يف عقدي  تراجع استعمال املصطلح، لكن تداوله عاد بقوة

السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي، على خلفية 
الثورة اإليرانية، ومشاكل اندماج اجلاليات املسلمة يف بعض 

 . (9)وذلك وفق حساابت سياسية معينة أيًضا البلدان الغربية

مث كانت مقوالت "صدام احلضارات" يف مرحلة 
ب ولة الغر حما، و مابعد احلرب الباردة واهنيار االحتاد السوفييت

ثل )خاصة الوالًيت املتحدة( البحث عن عدو جديد مت
ت زماأفيما أمسوه "اخلطر اإلسالمي"؛ ليتزامن ذلك مع 
ين الذ، و املسلمني يف مجهورًيت االحتاد السوفييت املنحل
 وجدو أتعرضوا يف عدة حاالت لإلابدة اجلماعية، على حن

ت حتي إلسالمتربة خصبة للجماعات الناقمة على اجلانب ا
ه صاحللوطأة الشعور ابلظلم؛ وهو ما وظفه الغرب أيًضا 

احل مص ققحيتطبيًقا ملصداقية مقولة "اخلطر اإلسالمي" مبا 
 اسرتاتيجية له ولبعض ساسته.

                                                           

ب وقودها الدين لغرمؤرخ فرنسي: اإلسالموفوبيا متجذرة اب (9)
 ، متاح عرب الرابط التايل:2019مارس  20ليبة، لصوب الحروا

https://cutt.us/44FsJ 
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جها نتهايف هذا اإلطار واجه العامل السياسات اليت 
 ًيتستو مجورج بوش االبن، وما خلفته من آاثر قامتة على 

ىل ه إيمية حىت يومنا هذا، حيث أعلن دعوتعاملية وإقل
 حرب صليبية جديدة، وما كان لذلك من آاثر عميقة

ة اسيلسيأضرت ابلسلم العاملي، ليس فقط على املستوًيت ا
يًدا من مز  تقنبل اجملتمعية أيًضا. كما أوجد هذا املناخ احمل
ات مليت عالرتبة اخلصبة للمتطرفني على اجلانبني، فتواتر 

 طرفملتاعدة ابلغرب وحقق على إثرها اليمني اتنظيم الق
 خلوفامزيًدا من املكاسب جراء  -واألمريكي–األورويب 

 املتأجج من اآلخر. 

وها هو ماكرون وغريه )ترامب مثال( قد سار على 
ويعد هذا الدرب ذاته، دون اكرتاث ابلتداعيات. 

التصريح املشار إليه سلًفا ملاكرون )فضال عن بعض 
بشأن اإلسالم واملسلمني يف فرنسا( وقوًدا السياسات 

للكراهية بني املسلمني وغريهم، ونذير هتك للسلم اجملتمعي 
والذي تتفاخر به فرنسا دوًما انطالقًا من أهنا بلد احلرًيت 
والعدل والكرامة، ليتناغم ذلك مع فصل سابق من الكراهية 
ت أشاعته اليمينية املتطرفة مارين لوابن إابن االنتخااب

من أن كل اللحوم يف منطقة ابريس  2012الرائسية لسنة 
–هي حلوم مذبوحة على الطريقة اإلسالمية، وأن الفرنسيني 

يستهلكون، دون علم منهم، حلوما مذبوحة  -كما تقول
 . (10)ابسم اإلسالم وأنه جيب إعالم الفرنسيني هبذا ليتوقفوا

واستشعارًا ابخلطر أيخذ كثري من معارضي سياسة 
رون، فيما يتعلق ابملسلمني يف فرنسا، تغري خطابه ماك

واعتياده استخدام عبارات مستفزة ضد اإلسالم واملسلمني، 
من قبيل تكراره دوما لعبارة "اإلرهاب اإلسالمي"، ويرون 
أن مهامجة اإلسالم ابتت ملجًأ للرئيس الفرنسي، للهروب 

                                                           

حمسن الكومي، مكيدة ماكرون : هل أصبح املسلمون عبئا  (10)
 25على فرنسا أم أهنم ال يقرأون التاريخ ؟، املركز الدميقراطي العريب، 

  ، متاح عرب الرابط التايل:2020أكتوبر 
S4Z3https://cutt.us/Q  

إن مثل ، و (11)كما سنرى–من الضغوط الداخلية واألزمات 
لك السياسات واخلطاابت تلقي بظالل داكنة على ت

 .(12)مستقبل الدميقراطية نفسها

ن مورغم تلك املخاطر احملققة على الغرب ذاته 
ن أال إحيث قيمه ومصاحله واستقراره، فضال عن العامل، 
مل لعااهناك خالفًا حول إدراك ذلك، سواء يف الغرب أو 

 اإلسالمي.

 تعبري؟أي علمانية وأي حرية ال -أواًل 

رز أب محاية العلمانية، احرتام حرية التعبري، من
ت احبصما العناوين الكربى اليت ترافقت مع تلك األزمة، ك

  أزمات مماثلة سابقة.

 نه يفإسا تقول إحصائيات الدميجرافيا الدينية يف فرن
عن  ، كانت وزارة الداخلية الفرنسية تتحدث2007عام 

لمون، ويف الفرنسيني مس يف املائة من 8و 4.5نسبة ما بني 
ئة يف املا 15، مثة حديث عن نسبة 2019معطيات عام 

م رقامن املسلمني داخل اجملتمع الفرنسي. رغم أن األ
 الية تتحدث عن حتول كبري، لكن مراكز التفكري الفرنس

، تتحدث عن كيف وقع ذلك، وال عن العوامل املفسرة
و ى هقو األ ونسبة كل عامل على حدة، وما إذا كان العامل
راكز معل تف اهلجرة، أم االقتناع ابإلسالم، أم الزواج؟ كما

ثل مية قيمأمريكية متخصصة يف دراسة التحوالت الدينية وال
 مركز )بيو( مثال.

بل إن الدوائر الرمسية للدولة أيًضا، متلك هذه 
اإلحصائيات ولكن ال تتقامسها مع اجلمهور إال فيما ندر، 

فعل ضد ظواهر اللباس والزي، وبدل ذلك، تنتج ردود 
وحتاول تصوير هذا الوجود اإلسالمي أبنه معركة ضد مبادئ 

                                                           

ماهي دوافع الرئيس الفرنسي النتقاد "النزعات االنعزالية"  (11)
، متاح عرب الرابط 2020أكتوبر  4للمسلمني؟، يب يب سي عريب، 

  https://cutt.us/MFCGCالتايل:
وسام فؤاد، ماكرون واإلسالم: الشيطنة والتخويف وآتكل  (12)

أكتوبر  28احلرًيت، املعهد املصري للدراسات االسرتاتيجية، 
   /yTrm0https://cutt.us، متاح عرب الرابط التايل: 2020

https://cutt.us/Q3Z4S
https://cutt.us/MFCGC
https://cutt.us/0yTrm
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اجلمهورية، وضد النموذج العلماين الفرنسي، يقودها إسالم 
 .(13)متطرف راديكايل

كان من أبرز تعليقات ماكرون يف هذا الصدد ما 
جاء يف معرض حديث له أعقَب احلوار الوطين حول 

؛ إذ حتدث 2019الصفراء يف عام  احتجاجات الستائر
عن انتشار الطائفية وتراجع قيم العلمانية يف بعض األحياء 
الفرنسية؛ بسبب انتشار أفكار اإلسالم السياسي، حسب 

 .(14)وصفه

ومل يكن األمر جمرد تصرحيات، فقد وضعت 
ة السلطات الفرنسية على مدار السنوات املاضية عد

لن أع املتصورة؛ حيث اسرتاتيجيات لوقف هذه التهديدات
بة ار ماكرون وثيقة رمسية حتمل عنوان "إسرتاتيجية حمل
وذلك  اإلسالموية وضد اهلجمات على مبادئ اجلمهورية".

فرباير  من اينيف زًيرته ملدينة مولوز الفرنسية يف النصف الث
، واليت تشهد مشكالت عدة بسبب تواجد عدد 2020

ني ليمار جانب أنصا من املهاجرين والالجئني املسلمني إىل
 امهعتز ااملتطرف؛ حيث أكد الرئيس الفرنسي خالل زًيرته 
اء حيالقضاء على التشدد واالنفصال اإلسالمي داخل األ
ع مفق الفرنسية املهمشة، خاصة أن هذا التشدد ال يتوا
ن مال حب مبادئ احلرية واملساواة ووحدة األمة، فال ميكن

نسية، لفر اية انني اجلمهور األحوال استغالل الدين ملخالفة قو 
 وفق قوله.

وتنص الوثيقة على ضرورة الرتكيز على البعدين 
التعليمي والثقايف بغية تعزيز العلمانية، ومن انحية أخرى 
السيطرة على التأثريات األجنبية على بعض املؤسسات 
الدينية داخل فرنسا؛ وذلك من خالل مشروع قانون يرتكز 

                                                           

م بالل التليدي، األبعاد الفكرية يف موقف فرنسا من الرسو  (13)
  .املسيئة لإلسالم، مرجع سابق.

ماكرون: اإلسالم السياسي هتديد للجمهورية الفرنسية، اجلزيرة،  (14)
 ، متاح عرب الرابط التايل:2019أبريل  25

 https://cutt.us/6NdGV 

جي والعمل على تنظيم الطوائف، على شفافية التمويل اخلار 
 وتعزيز اجلمعيات الثقافية.

تم وحبسب الوثيقة هناك أربعة حماور رئيسية سي
ة، انيعلمتفعيلها حلصار امليول املتطرفة واحلفاظ على ال

 وترتكز هذه احملاور ابختصار على النحو التايل:

، "ةاسرتاتيجية العرقليعرف بـ" -احملور األول
د ساجور اإلسالموية عرب حترير املوتستهدف مواجهة ظه

 املبعوثنيو مة ألئواملدارس من التأثريات األجنبية املتمثلة يف ا
 يفكم الوافدين من دول حمرضة ومتطرفة. علما أنه للتح
ما  2019متويل املساجد أطلق الرئيس الفرنسي يف يناير 

 يعرف ابجلمعية اإلسالمية الفرنسية؛ حيث ارتكزت
ة ريبقبة مجع التربعات ومجع دخل ضمسؤوليتها على مرا

 ة.ئماأل املنتجات احلالل، ابإلضافة إىل تدريب واستقدام

 يهدف إىل تشجيع اسرتاتيجية -احملور الثاين
ر كثاأل العروض البديلة وتدابري الدعم املنسقة للمناطق

 تضرر من هيمنة املتشددين.

ت مت ختصيصه ملكافحة احملاوال -احملور الثالث
؛  هلاشكاأداخل اجملتمع الفرنسي واليت تتعدد  االنفصالية

ة كتحديد أوقات استحمام منفصلة يف محامات السباح
العامة، وكذلك ختصيص ساعات للصالة يف النوادي 

لفاصلة ق اوار الرًيضية، يف حماولة إلزالة كافة احلواجز والف
 بني الفتيات والفتيان.

الكثري من يرتكز إىل معاجلة أزمة افتقار  -احملور الرابع
األحياء الفرنسية للعروض االجتماعية والرًيضية 

 .(15)التثقيفية

وجاءت مواقف وتصرحيات ماكرون األخرية حول 
ذا ع هاإلسالم ودعمه الرسوم الكاريكاتورية اتساقًا م

 .التوجه
                                                           

هنال أمحد، "سيادة العلمانية".. سياسة "ماكرون" يف مواجهة  (15)
، متاح 2020مارس  1لتطرف، املركز العريب للبحوث والدراسات، ا

  https://cutt.us/NFArF عرب الرابط التايل:

https://cutt.us/6NdGV
https://cutt.us/NFArF
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 اجتاها الرأي حول تصرحيات ماكرون

 تنقسم اآلراء يف هذا الصدد إىل اجتاهني: 

تصرحيات ماكرون وسياساته تتسق : يرى أن أوهلما
مع مبادئ اجلمهورية الفرنسية العلمانية، كما تتواءم مع 
اخلربة العلمانية األوروبية ككل، اليت شهدت مواجهات 
دامية مع الكنيسة، حىت وصل األمر بقبول الكنيسة تكوين 

، ومن مث ال يوجد استعداد للخضوع (16)املثليني ألسرة
. هذا السيما أن (17)الذي د فع لكنيسة جديدة، بعد الثمن

فرنسا تعمل على تشديد ترسانة قوانينها من أجل مواجهة 
النزعات االنفصالية اإلسالموية )على حنو ما أشري( وحتجيم 
أنشطة مجاعات اإلسالم السياسي على أراضيها اليت ابتت 
هتدد قيم االنفتاح والتسامح؛ وهي أهم املبادئ اليت بنيت 

وفق هذا –اخلامسة، خاصة أن فرنسا عليها اجلمهورية 
شهدت خالل العشرية األخرية متددا الفتا  -االجتاه

للمجتمعات الدينية املوازية ما يهدد التماسك اجملتمعي 
ويؤصل للتطرف واالنعزالية اليت ترمجت يف الكثري من 

 .(18)األحيان يف اهلجمات اإلرهابية اليت شهدهتا البالد

عض استطالعات الرأي ويستند هذا االجتاه إىل ب
اليت تعكس متسك املهاجرين املسلمني ابلشريعة اإلسالمية 
على حساب قوانني اجلمهورية العلمانية، على سبيل املثال: 

 2019نشر "املعهد الفرنسي للرأي العام" سبتمرب 
استطالعا للرأي بعنوان "احلق يف التجديف، حرية التعبري"، 

يف املئة من  74ر أن طلبه مركز "جان جوريس"، وقد أظه
عاما يضعون  25الفرنسيني املسلمني ممن تقل أعمارهم عن 

قناعاهتم الدينية اإلسالمية فوق قوانني اجلمهورية فيما 

                                                           

برانمج نقطة حوار، محلة مقاطعة السلع الفرنسية: هل دخل  (16)
أكتوبر  27ماكرون يف صدام مع العامل اإلسالمي، يب يب سي عريب، 

  /Uh5Y7https://cutt.us، متاح عرب الرابط التايل: 2020
 املرجع السابق.  (17)
مواجهة االنفصالية اإلسالموية، فرنسا ترسم طريقا متشددا يف  (18)

 ، متاح عرب الرابط التايل:2020سبتمرب  15العرب، 
https://cutt.us/H9A0n 

يف املئة لدى من تزيد  25اخنفضت تلك النسبة إىل 
 عاما. 35أعمارهم عن 

لفرنسيني يف املئة من ا 45ابإلضافة إىل ذلك، يعتقد 
سالم ال عاما أن "اإل 25قل أعمارهم عن املسلمني الذين ت

 24ي لرأاذا يتوافق مع قيم اجملتمع الفرنسي"، بينما يؤيد ه
 عاما. 35يف املئة فقط ممن تزيد أعمارهم عن 

أن ترسم  -وفق هذا االجتاه–ومن مث فقد وجب 
فرنسا طريقا أكثر تشددا حيال أنشطة مجاعات اإلسالم 

انكشفت مناوراهتم الفكرية السياسي على أراضيها بعد أن 
واأليديولوجية وقدرهتم الدعوية اهلائلة يف التأثري على 
الشباب الفرنسي املسلم واستقطاهبم مبا يتناىف مع قوانينها 

 .(19)وقيمها العلمانية

هذا االجتاه ابلتبعية يرى أن الرسوم والدفاع عنها 
يدخل يف نطاق حرية التعبري، وبشأن أن حرية الفرنسيني 

تهي عندما تبدأ مقدسات غريهم، يدفعون أبن مشروع تن
ماكرون يقوم على أتسيس هوية مواطنة فرنسية واحدة دون 
متييز، وأن التجربة الفرنسية فيما يتصل ابلعلمانية هلا 
خصوصيتها عن غريها من التجارب األوروبية؛ وهو أمر 

 .(20)جيب احرتامه

، هناك وبشأن داللة ردود الفعل املسلمة جتاه الرسوم
من يصل به األمر للقول أبن الذين أقدموا على إعادة نشر 

يتحسبون نتائج الرسوم هم مدركون خلطورة األمر، بل إهنم 
فاألمر مبثابة اختبار لردود الفعل، وأنه ابلفعل قد  .ذلك،

تواجهها أثبت غضب املسلمني أن االهنيارات اليت 
مبقدسها الديين اجملتمعات اإلسالمية ال تزيدها إال تشبثا 

                                                           

 املرجع السابق.  (19)
حممد بسيوين عبد احلليم، صراع هوًييت: الدالالت اخلطرة  (20)

خلطاب "ماكرون" حول اإلسالم، مركز املستقبل لألحباث والدراسات 
، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر  8املتقدمة، 

 https://cutt.us/rIXnh 

https://cutt.us/7Y5Uh
https://cutt.us/H9A0n
https://cutt.us/rIXnh
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مّت تنفيذ مجيع ، بل إنه قد (21)ورموزها الرتاثية الدينية
 .(22)اهلجمات املتزامنة ابسم الدين ودفاعاً عن النيب حممد

إىل عالقة أيًضا ي رجع هذا االجتاه الغضب اإلسالمي 
املسلم ابلفنون ويصفها أهنا مشوبة ابللبس العريب/

ّرم يف والغموض،  ومنبوذ يف العديد من األوساط، فالفن حم 
يعود إىل ذلك والسبب يف أخرى ومهمش عند البعض. 

يقف على رأس منها لكن الديين اعتبارات عديدة، 
ا غالبا م حتديًدا، والذي وبشأن فن الكاريكاتري األسباب.

يتم أو املالمح الرئيسية للشخص، يعمل على التحريف يف 
فإن  وابلتايل االستعاضة عن املالمح أبشكال احليواانت،
األكثر نبذا لدى الكاريكاتري سيكون هو الشكل التصويري 

تؤول يف ذلك تشويها للخلقة اليت يرون يف املسلمني الذين 
هذا ويضاف  هللا.النهاية إىل السخرية من "صنيع/خلقة" 

على اعتبار أن أغلب األنظمة ك العنصر السياسي، إىل ذل
العربية حترم التعرض للسخرية من شخص احلاكم على 

حني أن الكاريكاتري، يف  شخصية مقدسة".اعتبار أنه "
جتد حقلها اخلصب يف فنون الرسم والصورة، وابقي 

رحم وأن الصورة ترعرعت ونضجت يف اجملتمعات الغربية، 
 .(23)نيسةالك

بعد وهنا يشري هذا االجتاه إىل أن الغرب قد تفّطن، 
السابق ملجأ للعديد من املنفيني واملعارضني أن كان يف 
صارت اليت املتزايدة إىل خطر اجلالية اإلسالمية الدينيني، 

ومستقبل القيم االجتماعية تشكل هتديدا ملستقل ثقافاته، 
قيم االختالف انضل الغرب من أجلها واملتمثلة يف اليت 

إن املسلم  إذواحلرية مبا تتضمنه من حرية الفكر واالعتقاد؛ 
حامال ملشروع حضاري دائما، يعترب نفسه، الغرب يف 

                                                           

من إساءة املقدس إىل  خالد سليكي، بؤس العقل الديين (21)
، متاح عرب الرابط 2020أكتوبر  31تقديس اإلساءة، هسربس، 

 https://cutt.us/EHSCvالتايل: 
لورانس بيندنر، هوغو ميشريون، و هارون ي. زيلني، اإلرهاب  (22)

 يف فرنسا: اجتاهات جهادية جديدة وقدمية، مرجع سابق. 
خالد سليكي، بؤس العقل الديين من إساءة املقدس إىل  (23)

 تقديس اإلساءة، مرجع سابق. 

كل مبادئ ينفي كل ذلك واحلال أنه يف إسالمي، 
يكون اآلخر على جانب أن وينفي اختالف اهلوية والثقافة، 

 .(24) من الصواب وعلى درجة من احلقيقة

ويف هذا اإلطار، فإن بعض الوافدين إىل فرنسا 
)كجزء من الكل( مل يفهموا جوهر العلمانية الفرنسية اليت 

من  تفصل بني الدين والدولة، وهي عجلة التطور. وبدال
االستفادة من العلمانية الفرنسية اليت حترتم األدًين وتعتربها 
نشاطًا إنسانًيا فردًًي بني الكائن وربه، يقوم املتطرفون 

 .(25)إبشعال انر الفتنة والقتل

ابلتايل، فمما ال شك فيه، أن فرنسا تعاين أزمة هوية 
بسبب مشاكل االندماج لدى جزء كبري من ذوي األصول 

وهناك َمْن يفهم أن العلمانية تعين اإلحلاد، ويصل املهاجرة. 
احلد ابملتطرفني أهنم ينظرون إىل فرنسا كبلد استعماري 
مسيحي منذ اخنراطها يف احلرب ضد املتطرفني 

 . هكذا يتحدث معتنقو هذا االجتاه األول.(26)واإلرهابيني

وتعرب عنه خنب فرنسية رمسية وفكرية  -االجتاه الثاين
ية أو إسالمية، ولديهم انتقادات لتطبيقات وليس فقط عرب

مفاهيم الدميقراطية العلمانية وحرية التعبري الراهنة يف اخلربة 
الفرنسية. وهذا ابلتبعية اجتاه رافض للرسوم ولدفاع ماكرون 
عنها. ويف هذا اإلطار جدير أن نلفت إىل أن بعض 
املنشقني عن حزب "اجلمهورية إىل األمام" يف منتصف مايو 

قد صرحوا أبن تصرفات الرئيس الفرنسي اليت  2020
وصفوها أبهنا "ملكية" وتتناقض مع الكثري من املعايري 
الدميقراطية وخباصة الفرنسية، كانت أحد أبرز أسباب 

. حيث ت طرح تساؤالت من قبيل: أال يتجاوز (27)االنشقاق

                                                           

 املرجع السابق.  (24)
 1د. شاكر نوري، اإلرهاب والعلمانية يف فرنسا، العني،  (25)

، متاح عرب الرابط 2020نوفمرب 
 A3https://cutt.us/GeG التايل:

 املرجع السابق. (26)
وسام فؤاد، ماكرون واإلسالم: الشيطنة والتخويف وآتكل (27)

 احلرًيت، امرجع سابق. 

https://cutt.us/EHSCv
https://cutt.us/GeG3A
https://cutt.us/GeG3A
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الرئيس مبواقفه جتاه اإلسالم واملسلمني مقتضيات قانون 
أعلن فرنسا مجهورية علمانية؛ أي دولة حمايدة  الذي 1905

منفصلة عن الدًيانت؟ أال حتيي فرنسا بذلك اإلمربًيلية 
الثقافية وتصنع حماكم تفتيش جديدة، يف وقت ال تدخر فيه 
جهدا لنشر وإشاعة الفرنكوفونية على طول العامل العريب 

 ؟(28)واإلسالمي حملو ثقافته

 -ذا الرأيتبعا ألصحاب ه–فسياسات ماكرون 
تضرب العلمانية يف مقتل، فهو ميارس اضطهاًدا ضد أقلية 
معينة، كما أن ما يقوم به ماكرون ال يؤدي سوى إىل مزيد 

هجمة ماكرون  إن من االنقسام وليس هوية واحدة.
وحكومته ضد اإلسالم واإلساءة ملقام النيب حممد صلى هللا 

واالتساق عليه وسلم تكشف عن حالة من فقدان املنطق 
ذلك السيما أن ماكرون ذاته . (29)يف مواجهة املسلمني

سبق وأن عرب عن رؤيته للعلمانية؛ حيث أكد أنه "ال ميثل 
أي دين مشكلة يف فرنسا يف وقتنا احلايل. وإذا كان ينبغي 
أن تكون الدولة حمايدة، وهو ما أييت يف صلب العلمانية، 

 مة".فعلينا واجب ترك كل شخص ميارس دينه بكرا

وخالل لقائه أبنور كبيبش، وبشأن اإلسالم خاصة، 
رئيس اجمللس الفرنسي للدًينة اإلسالمية، قبل أًيم فقط من 
انطالق اجلولة األوىل من سباق الرائسة، صرح "ماكرون" 
أبن "الدولة الفرنسية واألقلية املسلمة تقاتالن على جبهة 
لى مشرتكة ضد التطرف اإلسالمي"، وشدد يف بيان له ع

"أمهية احرتام التقاليد العلمانية الفرنسية"، لكنه قال إهنا "ال 
. كما شدد (30)ينبغي أن تستخدم الستهداف املسلمني"

على رفضه أي نوع من أنواع  –يف مواضع أخرى–ماكرون 
العنصرية، مشريًا إىل وجوب تساوي الفرص يف التعليم 
وسوق العمل للجميع، مهما كانت أصوهلم وتوجهاهتم 

                                                           

"إسالم فرنسي" ودفاع عن قيم العلمانية؟ ماكرون واإلسالم..  (28)
 أزمة دولة ال أزمة دًينة، مرجع سابق. 

عامر عبد املنعم، ماكرون واحلرب امللعونة ضد اإلسالم، مرجع  (29)
 سابق. 

 املرجع السابق.  (30)

لدينية. وكان من بني تصرحياته آنذاك ما أاثر جدال واسعا، ا
حيث سبق أن قال إن فرنسا ارتكبت أخطاء يف بعض 

 .(31)األحيان ابستهدافها املسلمني بشكل غري عادل

برانمج "ماكرون" املرتافق مع خطابه املنفتح هذا كان 
قد تزامن معه الدعوة إىل تدريس الشؤون الدينية يف املدرسة، 

كان طالب بتكوين األئمة يف اجلامعات الفرنسية، ودعا وإن  
إلغالق املساجد اليت تدعو للتطرف واإلرهاب، كما طرح 
فكرة إعادة هيكلة اجلمعيات اإلسالمية يف فرنسا، واليت 
يعتربها غري ممثلة بشكل جيد. والالفت يف هذا اإلطار، أن 
 برانجمه هذا لقي ترحيبا من مسلمي فرنسا، الذين منحوه
أصواهتم بقوة يف اجلولة الثانية من االنتخاابت الرائسية، وهي 

 .(32)أصوات ما كان ليتمكن من الوصول للمنصب دوهنا

وبشأن شعارات حرية التعبري اليت دوًما ما ترافق مثل 
تلك األزمات، فريى هذا االجتاه أن حرية التعبري وفق هذه 

حيكمها الرؤية اليت يروج هلا ماكرون وداعمو الرسوم ال 
سوى تصور عنصري يعترب السخرية من اليهود معاداة 

وليس . (33)للسامية، بينما السخرية من اإلسالم حرية تعبري
أدل على ذلك من أن ماكرون استدعى السفري الرتكي ألن 
أردوغان أساء له، بينما يرفض املطالبة بعدم اإلساءة لنيب 
اإلسالم، بل يبدو األمر وكأن ماكرون يشرعن 

 .(34)سالموفوبيااإل

ويرصد هذا االجتاه كيف أنه يف إطار الثقافة 
األوروبية نفسها وعلى مستوى النخب، مل يلَق ماكرون 

                                                           

وسام فؤاد، ماكرون واإلسالم: الشيطنة والتخويف وآتكل  (31)
  احلرًيت، مرجع سابق.

املرجع السابق. السيما أن اخلرباء يصفون النتائج اليت حققها  (32)
ماكرون يف اجلولة األوىل من االنتخاابت أبهنا ضعيفة وغري مسبوقة يف 

هو أول العوامل اليت ” احلظ“اتريخ فرنسا، وبلغ األمر حد القول أبن 
يف ” لوابن“؛ عالوة على أنه واجه املتطرفة ”ماكرون“أدت لنجاح 

 لة الثانية خبطاب منفتح اجلو 
 برانمج نقطة حوار، مرجع سابق.  (33)
بالل التليدي، األبعاد الفكرية يف موقف فرنسا من الرسوم  (34)

 املسيئة لإلسالم، مرجع سابق.
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أتييًدا حقيقًيا، رغم أتكيد اجلميع على حرية التعبري، وذلك 
لتناقضاته، وخطورة سياساته على السلم اجملتمعي األورويب  

دعما كافيا ككل. فاجملتمع السياسي يف فرنسا، مل يبد 
ملاكرون، بل ابلعكس من ذلك، اشتدت االنتقادات 
املوجهة إليه على خلفية حماولته اهلروب إىل األمام، وافتعال 
عدو خارجي، خللق جبهة داخلية قوية تسنده، بعد أن 
أظهرت أسهمه يف سوق السياسة اخنفاًضا كبريًا )كما 

 .(35)سنرى يف تناول اجلزئية املتعلقة بدالالت التسييس(

وخارج فرنسا، يف أملانيا مثال، كانت املستشارة 
مريكل واضحة متاما حينما صرحت بوقوفها ضد نشر 
الرسوم املسيئة للنيب صلى هللا علسه وسلم، وأن احلرية تنتهي 
عندما تبتدئ حرية اآلخرين. وكذلك فعل رئيس الوزراء 
الكندي، فهم ينطلقون من الثقافة احلقوقية نفسها، لكنهم 

كون أن احلرية متارس ضمن مقومات االستقرار والتوازن يدر 
االجتماعي، وأنه يف اللحظة اليت تكون احلرية مربكة هلذا 

 .(36)التوازن واالستقرار االجتماعي، يصري تقييدها واجبا

اب حلجاويركز هذا االجتاه على املوقف الفرنسي من 
يث حت، إلثبات التناقض القيمي بشأن العلمانية واحلرًي

حلجاب ه اواجينه يف فرنسا، بلد احلرية واملساواة واإلخاء، إ
 هادضطاإلسالمي رفضا قوًي ابعتباره شكال من أشكال اال

للنساء ورمزا للتخلف، مع أن احلجاب ليس خاصا 
 ؟اصةا خابملسلمني فقط؛ فما السر وراء معاداته يف فرنس

هذا السؤال طرحته الصحفية اإلجنليزية أندي جرمان 
ة للثقافة األوروبية حبثًا عن األسباب اليت جتعل املنتمي

الفرنسيني منزعجني من ارتداء احلجاب اإلسالمي أكثر من 
غريهم. وقد تساءلت: أال يشكل فرض نوع معني من 
اللباس على املرأة ممارسة للقمع والتضيق عليها؟ مشرية إىل 
أن قطعة القماش الصغرية هذه هزت فرنسا أبكملها؛ إذ 

البعض حتدًي سافرا للعلمانية، يف حني اعتربها  رأى فيها
آخرون رمزا الضطهاد املرأة وقمعها. وترى الصحفية 

                                                           

  .املرجع السابق (35)
 املرجع السابق.  (36)

اإلجنليزية أنه ال خيلو األمر من نفاق؛ ألن من خيشون على 
املرأة من االضطهاد هم أنفسهم الذين يريدون إجبارها على 
ارتداء زي خيالف إرادهتا؛ ما يدل على أن املوقف من 

اإلسالمي ال يتعلق بقضية حقوقية ودفاع عن املرأة  احلجاب
 .(37)بقدر ما يتعلق ابإلسالموفوبيا

مع  وبني هذا االجتاه وذاك هناك من حياول التعامل
اإلشكالية ابلقول إن: هناك من املسلمني أنفسهم من 
يعتربون أن العلمانية هي اليت متّكن الدولة من التغاضي عن 
اإلسالموفوبيا والعنصرية املمنهجة؛ هبدف خلق جمتمع 
موحد جيمعه املنطق. وانطالقًا من هذه الرؤية، ال ميكن أن 

الدولة  ختضع البالد للقوانني اإلهلية، بل جيب أن تكون
َحَكمًا حمايدًا يقّدر مجيع األدًين على قدم املساواة وال 
يتدخل يف ممارستها. وابملثل، ال جيب أن تفرض أي طائفة 
معتقداهتا أو ممارساهتا على طائفة أخرى. ولكن غالبًا ما 
ي ساء فهم العلمانية أو يتم حتريفها من بعض املتطرفني 

ات املتطرفني على ابلغرب، وابلتايل تساعد هذه املغالط
اجلانب اآلخر على أن يظهروا بصورة املدافعني يف هناية 

 . (38)املطاف عن دين إسالمي يتعرض للهجمات

أين املشكلة إذن؟ هل أتخذ عمقها يف بعدها 
كل ذلك، فاإلسالم  إهنا الفكري، أم القانوين، أم احلقوقي؟

 أصبح جزًء ال يتجزأ من النظام األورويب )ولوضع اإلسالم
واملسلمني أمهية خاصة يف إطاره(. واحلرية مل يعد من املمكن 
ممارستها يف فرنسا من غري مراعاة قواعد هذا التوازن؛ ومنها 

 .(39)وجود اإلسالم يف مربع املعادلة

                                                           

ميدًي ابرت: احلجاب ونفاق ابريس.. كيف هزت قطعة قماش   (37)
 ، متاح عرب الرابط التايل:2020أبريل  1يرة، كيان فرنسا؟، اجلز 

https://cutt.us/i2whl 
لورانس بيندنر، هوغو ميشريون، و هارون ي. زيلني، اإلرهاب  (38)

 يف فرنسا: اجتاهات جهادية جديدة وقدمية، مرجع سابق. 
بالل التليدي، األبعاد الفكرية يف موقف فرنسا من الرسوم  (39)

 املسيئة لإلسالم، مرجع سابق. 

https://cutt.us/i2whl
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سية فرنفماذا حقق ماكرون إذن للقيم األوروبية وال
ي، مثة تناقض يبدو واضًحا على اجلانب القيمخاصة؟ 

 كماى )عض احلساابت السياسية قصرية املدتناقض ختلقه ب
 سنرى(..

 من الفكري والقيمي إىل السياسي: -اثنًيا

ند عقف وفق ما أشري فيما سبق، يبدو أن األمر ال ي
ة انياختالف يف تفسريات بعض املفاهيم من قبيل العلم
ات رحيوحرية التعبري )السيما لدى االجتاه الرافض لتص

ك ذل تعدىالكاريكاتورية(، بل إن األمر يماكرون والرسوم 
ىل إدي إىل التوظيف حلساابت سياسية داخلية وخارجية تؤ 
دة ة عتناقضات قيمية فادحة، كما حدث يف حمطات اترخيي
لك ل ذيف املواجهة بني الغرب واإلسالم، وقد سبق تناو 

 أيًضا.

وجتدر اإلشارة بداية أن التسييس يف فرنسا قد امتد 
علم واألكادمييا، على سبيل املثال على موقع إىل ساحات ال

الفرنسي، جاء مقال الباحث لوران بونفوا من  21أورًين 
املعهد الفرنسي للبحث العلمي؛ ليوضح بعض ما اعترب أنه 

استعادة تضخيم لظواهر هامشية يف كتاب بعنوان "
" للكاتب برانر روجييه، مبدًًي األراضي اليت غزاها اإلسالم

لبحوث يف خدمة ما وصفه أنه أيديولوجيا أسفه لوضع ا
بدائية. وأشار الباحث يف بداية مقاله إىل أن الدعاية 
اإلعالمية اليت سبقت ورافقت نشر الكتاب، وظفت أخبار 
العنف اليت حدثت يف ابريس وزادت من نشاطها يف 
الذكرى اخلامسة للهجمات على تشاريل إيبدو، لتعطي 

ب يف هذا النوع من الظروف. انطباعا إبحلاح وأمهية الكتا
وأوضح الكاتب أن اختيار عنوان هلذا الكتاب يستحضر 
الفتوح اإلسالمية يف سياق توترات سياسية ابلغة اخلطورة، 

ومن قبل انشر يّدعي أنه أكادميي، يعد عمال ال ميت إىل 
 . (40)البحث العلمي بصلة

وضع  -حبسب الباحث-يتجاهل هذا النهج العام 
اجملتمع الفرنسي، والصعوابت املوروثة من املسلمني يف 

التاريخ االستعماري؛ حبيث يصبح رفض اجملتمع من قبل 
البعض ابلنسبة له نتيجة حتمية أليديولوجيات إسالمية 

وكأن التفكري يف الروابط بني ما حيدث . قائمة على املناورة
و"ما بعد االستعمار" غري مقنع وضرب من حماكمة النواًي. 

لسياق، فإن أي تعبري سياسي أو إعالمي أييت مما ويف هذا ا
يسمى اهلوامش اإلسالمية كمكافحة التمييز، يصبح مشتبها 
فيه ابلتواطؤ، مبن يف ذلك عدد من املثقفني اليساريني، وكأن 
"هناك صالت عضوية بني حركات إهناء االستعمار 

 .(41)واحلركات اجلهادية"

ور وابلتطبيق على موضوع الدراسة، ومدى حض
التوظيف السياسي لألبعاد القيمية، جند أن السياق 
السياسي الفرنسي قد استحوذ على جانب كبري من 
التحليالت اليت تناولت األزمة األخرية، حيث ا عترب أن 
ماكرون يغازل، يف لعبة مكشوفة، أنصار اليمني واليمني 
املتطرف؛ إبشعال املوضوعات الشائكة. فاإلسالم مبثابة 

، يستطيع من خالل اهلجوم عليه، تعويض حائط قصري
 .(42)التدين الكبري يف شعبيته

ذلك علًما أبن أصول ماكرون السياسية أتت من 
"احلزب االشرتاكي الفرنسي"؛ أي إنه ليس ميينيا حبكم 
نشأته السياسية، لكن برامجاتيته دفعته للخروج من عباءة 

الله. "اليسار"، والدخول يف مربع "الوسط"، والرتشح من خ
هذه السمة السياسية اليت أمساه االشرتاكيون مبوجبها 

                                                           

نقاش فرنسي ألفكار عنصرية.. الدعاية غري العلمية يف كتاب  (40)
، 2020فرباير  15"استعادة األراضي اليت غزاها اإلسالم"، اجلزيرة، 

 https://cutt.us/ScJbm متاح عرب الرابط التايل:
 املرجع السابق.  (41)
"إسالم فرنسي" ودفاع عن قيم العلمانية؟ ماكرون واإلسالم..  (42)

 أزمة دولة ال أزمة دًينة، مرجع سابق.

https://cutt.us/ScJbm
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، تعين أنه إبمكانه أن يعيد صياغة أفكاره، ""بروتس اجلديد
وأن يعيد توجيهها، ولو ابجتاه اليمني، وهو ما حدث 

 .(43)ابلفعل على حنو ما نرى
ويف مقارنة بني خطاب "ماكرون" يف احلملتني 

اإلسالم واملسلمني، جند أن الرائسيتني فيما يتصل مبسائل 
محلة "ماكرون" االنتخابية املاضية استهدفت أصوات 
املسلمني، وهي أصوات صارت حمسومة لصاحله يف اجلولة 
الثانية من االنتخاابت بعد أن كانت أصوات مسلمي فرنسا 

، 2017قد تشتت خالل اجلولة األوىل من انتخاابت 
للدور الثاين من حيث زاد انفتاح خطاب ماكرون بعد أتهله 

االنتخاابت بعد تصدر الدور األول بنسبة ضئيلة بلغت 
من األصوات متقدما على مرشحة اليمني  23.86%

املتطرف مارين لوبن اليت حلت يف املرتبة الثانية بنسبة 
. ومن مث فقد استبشر قطاع %21.43أصوات بلغت 

واسع من املسلمني بوصول ماكرون للحكم، وكان أول 
المي على فوز ماكرون من املسجد الكبري يف تعليق إس

العاصمة الفرنسية "ابريس"، والذي ذكر بيانه "أن فوز 
ماكرون على لوابن هو عالمة على املصاحلة بني األدًين يف 

 .(44)البالد"

من مث فعلى صعيد تقييم مدى انتخابية طرح ماكرون 
ضمن  أتيتقراءة مواقف ماكرون من املهم أن  فإنالراهن، 

اق اإلعالن عن نتائج استطالع للرأي، أظهر أن زعيمة سي
اليمني املتطرف الفرنسي، مارين لوابن ستكون منافسته 
الرئيسية، لو أجريت االنتخاابت الرائسية حاليا. وذهب 
ذات االستطالع أبعد من ذلك، حيث توقع فوزها ابلرائسة 

 .(45)يف اجلولة األوىل من االنتخاابت

                                                           

وسام فؤاد، ماكرون واإلسالم: الشيطنة والتخويف وآتكل  (43)
 احلرًيت، مرجع سابق. 

 املرجع السابق.  (44)
"إسالم فرنسي" ودفاع عن قيم العلمانية؟ ماكرون واإلسالم..  (45)

 أزمة دولة ال أزمة دًينة، مرجع سابق. 

العديد من األزمات ذلك أن ماكرون يواجه 
الداخلية؛ على رأسها: احتجاجات السرتات الصفراء، 
والتداعيات االقتصادية لوابء كوروان، مع العلم أن التدهور 
يف شعبية ماكرون ليس وليد اليوم، أو ألسباب تتعلق 
مباشرة ابملسلمني، حيث إن التدهور بدأ يف سبتمرب من 

ي ي رى أنه مثل عندما صدر قانون العمل والذ 2017العام 
املسمار األول يف نعش شعبية ماكرون. فمع وجود بنود 
اعتربها العديد من الفرنسيني جمحفة حبقهم، وهتدد 
مستوًيهتم املعيشية، استمرت شعبية الرئيس يف التدهور 
ليزيد من تدهورها، فرض مزيد من ضرائب القيمة املضافة 

يف نوفمرب  على السيارات اليت تستخدم الديزل واليت أ قرت
؛ وهو ما زاد من رقعة االحتجاجات 2018من العام 

الشعبية يف البالد ليفجر ما عرف ابسم "احتجاجات ذوي 
 .(46)السرتات الصفراء"

وحىت حيول ماكرون سهام النقد عن استهدافه، 
عزف اللحن الذي يطرب أنصاره يف اليمني املتطرف وهو 

رة أخرى اإلرهاب حماربة ما أمساه اترة التشدد اإلسالمي وات
. ففي حديثه الذي أعقب انتهاء ما يعرف (47)اإلسالمي

ابحلوار الوطين لتقدمي حلول انجعة للمشاكل االقتصادية 
واالجتماعية اليت فجرت حركة السرتات الصفراء، أدىل 
الرئيس الفرنسي بتصرحيات استقبلت بكثري من االستغراب 

السياسي لقيم واالستنكار بشأن ما أمساه هتديد اإلسالم 
اجلمهورية الفرنسية، متوعدا مبحاربته دون هوادة. واعتربت 
انتقادات ماكرون للدين اإلسالمي حينها أمرا غري مسبوق 
يف حّدهتا وصرامتها منذ توليه احلكم، خاصة أن هذه 
االنتقادات جاءت منفصلة عن أي سياق، ألهنا كانت 

اح حلول ضمن حوار ماكرون أمام ماليني الفرنسيني القرت 
 للمشاكل اليت تعانيها فرنسا.

                                                           

ماهي دوافع الرئيس الفرنسي النتقاد "النزعات االنعزالية"  (46)
 للمسلمني؟، مرجع سابق. 

د.أمحد زكي، طوق جناة ماكرون: التشدد اإلسالمي أم هو  (47)
، متاح عرب الرابط 2020اغسطس  9اخلوف من اإلسالم، تبيان، 

  3Z94https://cutt.us/qالتايل:

https://cutt.us/q94Z3
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حينها استنكر احلاج التهامي بريز رئيس "احتاد 
وتنضوي حتته أكثر من  –مسلمي فرنسا" يف منطقة ابريس 

تصرحيات ماكرون، معتربا أهنا  -ثالمثائة مجعية إسالمية
هتدف لالستهالك اإلعالمي وللتغطية على املشاكل 

سا، حسب وصفه. وقال احلقيقية اليت تتخبط فيها فرن
التهامي إن املنظمات اإلسالمية الفرنسية ترفض أن يتحول 
املسلمون إىل كبش فداء للحكومة الفرنسية بسبب عجزها 
عن تقدمي حلول للمشاكل اليت يعانيها الفرنسيون يف كل 

 . (48)القطاعات

ومن مث فمع تكرار التصرحيات املعادية لإلسالم، 
عصفورين حبجر واحد، فعالوة يصطاد الرئيس الفرنسي 

على استجداء أصوات املتطرفني، يعمل على تصدير األزمة 
أو ابألحرى األزمات اليت حتاصر فرنسا، ابلتأكيد على أن 
اإلسالم مصدر مشاكل العامل أبسره، ولفرنسا اليت تضم 
جالية إسالمية كبرية، نصيبها األوفر. هكذا ينقلب فشل 

عنها ابحتجاج السرتات السياسات الداخلية، معربا 
الصفراء، واألزمة االقتصادية اخلانقة جراء تفشي وابء  
كوروان، وإفالس السياسة اخلارجية يف مايل وليبيا وسورًي، 

 !(49)إىل جمرد انعكاس ألزمة "اإلسالم"

أي إنه يف ضوء هذه التعقيدات اليت تواجه ماكرون، 
ة، بدت أصوات املسلمني غري أولوية يف اللحظة الراهن

السيما يف ضوء السلوك التصوييت ملسلمي فرنسا يف 
. وابلرغم من أن (50)2020االنتخاابت البلدية يف يونيو 

                                                           

مسلمو فرنسا ملاكرون: لسنا كبش فداء ملشاكلك مع السرتات  (48)
 ، متاح عرب الرابط التايل:2019أبريل  27الصفراء، اجلزيرة، 

://cutt.us/s9bnAhttps 
"إسالم فرنسي" ودفاع عن قيم العلمانية؟ ماكرون واإلسالم..  (49)

 أزمة دولة ال أزمة دًينة، مرجع سابق.
خلوف و اد.أمحد زكي، طوق جناة ماكرون: التشدد اإلسالمي أم ه

 من اإلسالم، مرجع سابق. 
حول نتائج االنتخاابت البلدية الفرنسية انظر: نتائج  (50)

االنتخاابت البلدية الفرنسية تنذر ماكرون وتستدعيه ملراجعة سياسته، 

حزب "اجلمهورية إىل األمام" الذي ينتمي إليه الرئيس 
الفرنسي كان نصيبه يف هذه البلدًيت متعثرا، إال أنه 
ابلنسبة للمسلمني محل داللة أساسية، حيث أتكد 

سارته أصوات املسلمني يف البلدًيت اليت لـ"ماكرون" خ
يرتكز وجودهم فيها مثل "مارسيليا" و"ليون" و"ليل" 
و"ابريس"، وحىت يف املناطق الصناعية اليت يرتكز فيها 
. املسلمون ضعيفو املؤهالت القادمون من الغرب األفريقي
 فبدال من البحث يف أسباب ذلك كان كيل االهتامات.

أيًضا هناك حديث عن الدوافع النفسية لتصرحيات 
إىل ما أبدته نتائج أحد ماكرون املعادية لإلسالم، يف إشارة 

استطالعات الرأي من أن "ماكرون" ميارس سلوكا "لينا" 
أمام ظواهر التشدد اإلسالمي واهلجرة، وال خيفى أن 

قد يكون  "Soft" استخدام استطالع رأي هلذه املفردة
ستدراج الرئيس الفرنسي لالنتقال هلذا املربع، ال مدفوعا

ودفعه لتبين هذا املوقف من املواطنني الفرنسيني من أصول 
مسلمة، خاصة وقد أدرك أنه قد خسر أتييدهم 

 (51)االنتخايب

وإن كان ذلك على صعيد التوظيف السياسي من 
 يفإن هناك وجها آخر للتوظيف السياسقبل ماكرون، 

" ليالت، حيث حتفيز "القاعدةتطرقت إليه بعض التح
علق ملتك او"داعش": فالوجه املقابل لليمني املتطرف هو ذل

 من إبرهاب "القاعدة" و"داعش". حيث إن كال النمطني
ربر تاق لسياالتطرف يتغّذًين على احملفزات ذاهتا، ويف هذا 

ل لدو ت ا"القاعدة" و"داعش" عملياهتما اإلرهابية بسياسا
 .لمنيادات الغربية املعادي للمسالغربية، وخطاب القي

                                                                                    

، متاح عرب الرابط 2020يونيو  29الفهرس، 
 /Aey67https://cutt.us التايل:

شيطنة والتخويف وآتكل وسام فؤاد، ماكرون واإلسالم: ال(51)
 احلرًيت، مرجع سابق. 

https://cutt.us/s9bnA
https://cutt.us/67Aey
https://cutt.us/67Aey
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يف مثل هذا السياق، يرجح أن مينح خطاب الرئيس 
الفرنسي حمفزات للتنظيمات املتطرفة إلكساب خطاهبا املزيد 

 .(52)من الزخم، واحلصول على املزيد من املؤيدين

 ء؟اجلاليات املسلمة: إذن دمج أم إقصا -اثلثًا

مستقبل لكن ماذا عن تداعيات هذا كله على 
 سيطبري اجملتمع الفرنسي، والذي يشكل املسلمون جزًءا غ

 رونمنه على حنو ما أشري؟ ماذا عما هو أبعد من ماك
وضاع ن أن عحبساابته العقدية والسياسية والنفسية؟ ماذا إذ

 اجلالية املسلمة يف فرنسا جراء كل ذلك؟

رغم أن احلديث عن أوضاع اجملتمع اإلسالمي يف 
هذه األوضاع يثور يف فرنسا قبيل احلمالت فرنسا وتعديل 

االنتخابية الرائسية الفرنسية منذ عقود مضت، وبرغم أنه 
مّثل ملمًحا رئيًسا يف اخلطاب السياسي ألكثر من رئيس 
فرنسي، إال أن "ماكرون" حتت ضغوط تراجع شعبيته، 
وحتت طائلة املّد اليميين األورويب، يتجه حنو ترسيخ 

نبني الفرنسي واإلسالمي( عرب جمموعة املخاوف )على اجلا
 .(53)من اخلطاابت والسياسات

فقد أبدى ماكرون رغبة يف التقارب مع اجلالية 
اإلسالمية على حنو ما ذكر، وكان من أبرز مواقفه 
التصرحيات حول االستعمار الفرنسي اليت جعلته يكسب 
ود قطاع واسع من أبناء اجلالية املغاربية وخاصة اجلزائرية، 

أدت لتعرضه لعاصفة من االنتقادات من منافسيه بعد أن و 
وصف االستعمار الفرنسي أبنه "جرمية ضد اإلنسانية"، 
وقوله: "كان األمر وحشيا حقا وهو جزء من املاضي، جيب 

 .(54) أن نواجهه حىت نعتذر أيًضا ملن تضرروا"

                                                           

حممد بسيوين عبد احلليم، صراع هوًييت: الدالالت اخلطرة  (52)
 خلطاب "ماكرون" حول اإلسالم، مرجع سابق. 

وسام فؤاد، ماكرون واإلسالم: الشيطنة والتخويف وآتكل  (53)
 احلرًيت، مرجع سابق. 

 املرجع السابق.  (54)

على –لكن التحول يف خطاب وتوجهات ماكرون 
كرون عزم فرنسا حماربة ما مثل إعالن ما  -حنو ما سلف

أمساه "االنفصالية اإلسالمية الساعية إىل إقامة نظام مواٍز 
 -وفق حتديد ماكرون-وإنكار اجلمهورية الفرنسية"، وهي 

"أيديولوجيا تدعي أن قوانينها جيب أن تعلو على قوانني 
، هذا اإلعالن كان له تداعياته لدى جانب  (55)اجلمهورية"

 املسلمة يف فرنسا.كبري من اجلالية 

يم  قوإن كان من املعلوم أن افتعال الصراعات بني
 تكن ملية رنساجلالية اإلسالمية وتلك اخلاصة ابجلمهورية الف

ل شك وليدة فرتة حكم ماكرون، فقد سبق جلاك شرياك أن
ز ، وكانت ضرورة حظر الرمو 2003"جلنة ستازي" عام 

يف قرار  اهتا،الدينية يف الفضاء العام، من بني أهم توصي
ية؛ صائإق ظاهره "محاية العلمانية"، وابطنه سياسة عنصرية
 رية.مهو اجلو مغلفة بشعار التسامح واالندماج وقيم املواطنة 

ة انيد مثمل يتأخر ماكرون يف اختاذ النهج ذاته، فبع
عن  ، أعلن2018أشهر من حكمه؛ وابلتحديد يف فرباير 
ني ب ء فهم كبريمساعيه إلزالة اللبس أو ما يعتربه سو 

ار صداإلسالم وقيم اجلمهورية، تعّززت هذه املساعي إب
ملوضوع ا، تقريرا حول 2018معهد مونتاين، بداية سبتمرب 

سي فرنأعده األكادميي حكيم القروي؛ مستشار الرئيس ال
" ويةالميف قضاًي املسلمني بفرنسا، بعنوان "صناعة اإلس

(la fabrique de l’islamismeالذي تلق ) ى
ن مري لكثمسلمو فرنسا مقرتحاته ابالستغراب، وتوصياته اب

 االستهجان.

م سالعاد الرئيس الفرنسي إلاثرة النقاش بشأن اإل
يث كشف ، ح2020واجلالية املسلمة يف فرنسا، يف فرباير 

دة دياجل عن مجلة من التدابري، مقدما معامل اسرتاتيجيته
"، ميإلسال)والسالف التفصيل بشأهنا(، ضد "االنفصال ا

 ريةمهو الذي يتعارض مع قيم احلرية واملساواة وقيم اجل
 ووحدة األمة الفرنسية.

                                                           

 اع عن قيم العلمانية؟، مرجع سابق. "إسالم فرنسي" ودف (55)
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استعاد ماكرون هذه اخلطة؛ يف تصرحيه األخري، 
أبسلوب هجومي أكثر فجاجة هذه املرة، مؤكدا أن والدة 
"اإلسالم الفرنسي" ستكون على يديه، بعدما ابءت جهود 

عاما ابلفشل.  30على مدار احلكومات الفرنسية املتعاقبة 
علًما أبن املصطلح؛ يف حد ذاته، ليس وليد اليوم، بل يعود 

؛ مع الرئيس فرانسوا ميرتان ووزير داخليته 1990إىل عام 
بيري جوكس، الذي شكل حينها "جملس تفكريي حول 

ليرتافق مع تصرحيات . (56)(CRIFإسالم فرنسي")
الد دارماانن عن ماكرون إعالن لوزير الداخلية الفرنسي جري 

إجراءات تستهدف اجلالية املسلمة مثل إغالق السلطات لـ 
مسجًدا ومدرسة خاصة وحمال جتارًي منذ مطلع العام  73

 .(57)اجلاري؛ بذريعة مكافحة اإلسالم املتطرف

فقد جرى اإلعالن عن حل بعض اجلمعيات 
اإلسالمية املرخص هلا قانونيا كجمعية بركة سييت، ومجعية 

الشيخ ًيسني، ومت غلق مسجد بونتان، وكذلك  ائتالف
فرض رقابة شديدة على بعض األشخاص واهليئات. ويعلق 

يف فرنسا  اإلسالميةعضو احتاد املنظمات على ذلك 
رئيس الفيدرالية الوطنية للتعليم مسلمي فرنسا( و  فيدرالية)

اإلسالمي اخلاص، خملوف مامش: لست هنا يف إطار 
تربئة هذه اجلمعيات والشخصيات اليت توجيه االهتام أو 

ختضع للمراقبة، هذا من اختصاص الدولة. إمنا نقول إن أي 
أمر ال بد أن يكون شفافا ويف إطار ما يسمح به القانون 
حىت ال يفهم على أنه سياسة موجهة ضد املسلمني وخيلق 

 .(58)جوًّا من الكراهية داخل اجملتمع

التوجه وأثره يف وقد اختلفت اآلراء حول تقييم هذا 
 هناك اجتاهوضع اجلاليات املسلمة بفرنسا، فعلى جانب 

                                                           

حممد طيفوري، "إسالم فرنسي" ودفاع عن قيم العلمانية؟  (56)
 ماكرون واإلسالم.. أزمة دولة ال أزمة دًينة، مرجع سابق. 

عامر عبد املنعم، ماكرون واحلرب امللعونة ضد اإلسالم، مرجع  (57)
 سابق. 

": فيدرالية مسلمي فرنسا: هذه 21يف مقابلة خاصة مع "عريب (58)
، متاح 2020نوفمرب  9، 21أبعاد األزمة.. وندعو للتهدئة، عريب 

 cDK1https://cutt.us/u عرب الرابط التايل:

يعترب أن ما يتخذه ماكرون من إجراءات وما يعرب عنه من 
مع اإلسالم السياسي  مواقف يدخل يف إطار املواجهة

وليس موجها ضد اجلالية املسلمة. ويؤكد أصحاب هذا 
ت، ولطاملا التوجه أن فرنسا اجلمهورية اخلامسة حتمي احلرًي

احرتمت القوانني ونبذت العنف؛ فبالتايل فرنسا ال ختلط بني 
اإلسالم بصفته دينًا وحق العبادة والتعبد، وبني قوى 
سياسية تتلبس ابلدين؛ وتتخذ من مساجد ومجعيات 
إنسانية ستارًا هلا لتخفي أنشطة إرهابية لدرجة التهديد 

 إن وزير بتدمري اجلمهورية اخلامسة يف فرنسا. ذلك حىت
داخليتها جريالد دارماانن طالب السلطات احمللية بوضع 
املساجد يف مدينيت بوردو وبيزييه حتت محاية الشرطة بعد 
تلقيها هتديدات، وبعد تلقيها رسائل كراهية يف إطار 

 .(59)األحداث األخرية

ومن مث فهذا االجتاه يقدم قراءة لبيان احلكومة 
ييز ضد املسلمني بوصفهم أقلية الفرنسية؛ ال تعتربه شرعنة مت

تعيش يف فضاء اجلمهورية اخلامسة، لكنه حماولة لتحصني 
فرنسا من تسلل قوى اإلسالم السياسي الذين أفسدوا احلياة 

ذلك . (60)السياسية يف ليبيا وسورًي واليمن والعراق ومصر
حيث يرون أن أخطر ما يف جرمية مقتل املدرس الفرنسي 

عن استمرار خطر التنظيمات اإلرهابية هو داللتها الكاشفة 
اليت متارس العنف وحترض عليه، حيث حتدث وزير الداخلية 
الفرنسي عما وصفها أبهنا "فتوى ضد املدرس" صدرت من 
بعض األشخاص املشتبه هبم، ومن بينهم الناشط اإلسالمي 
املتطرف عبد احلكيم الصفريوي، الذي يرأس "مجاعة الشيخ 

وزير بذلك من وضع اإلصبع على اجلرح ًيسني"، ليقرتب ال

                                                           

د.جربيل الصعيدي، فرنسا واملعركة مع اإلسالم السياسي،  (59)
 ، متاح عرب الرابط التايل:2020أكتوبر  24ألوسط، الشرق ا

 https://cutt.us/3PyX6 
 املرجع السابق.  (60)

https://cutt.us/u1cDK
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أو املروج احلقيقي واألهم للفكر املتطرف الذي ي رتمجه بعض 
 . (61)املتطرفني إىل جرائم إرهابية على أرض الواقع

حيث اخنراط عدد من املسلمني األوروبيني، وأبناء 
اجلالية املسلمة يف فرنسا بتنظيمات إرهابية ومت توجيههم حنو 

العمليات يف بلداهنم وهو ما استوجب تنفيذ مثل تلك 
ضرورة إجياد آلية للتعامل مع هذا اإلشكال وإعادة دجممهم 

. هذا السيما أنه وفق (62)اثنية ابعتبارهم مواطنني أوروبيني
هؤالء: "املسألة ابتت مسألة شبكة متكاملة من املساجد 
وقاعات الرًيضة واجلمعيات اليت تغطي أحياء أبكملها يف  

فرنسا وابتت تشكل جمتمعا مضادا يفصل ما كل أرجاء 
بني احلالل واحلرام". ليستشهد أصحاب هذا االجتاه مبا 
قالته عضو جملس الشيوخ الفرنسي، جاكلني أوستاش 
برينيو: "جيب التحرك سريعا، ألّن كّل مناطق فرنسا صارت 
متأثرة اليوم، ابستثناء غرب البالد، أبفكار اإلسالم 

إال ففي غضون أعوام قليلة، قد خترج السياسي املتطرفة، و 
بعض هذه املناطق واألحياء يف نزعات انفصالية عن 

 .(63) اجلمهورية"

ان وبو أويف هذا اإلطار يشار إىل أن الباحث ميشيل 
" ياءألححتدث يف مقالة بعنوان "اإلسالم السياسي وغزو ا

فرنسا  عن أن أحياء تتجاوز األلف يف 2019نوفمرب  9يف 
 لذياعزال اجلغرايف والثقايف؛ وهو الوضع تعرضت لالن

 استغلته األيديولوجيا اإلسالموية احلركية.

وابلتايل يؤيد هذا االجتاه سياسات ماكرون انطالقًا 
من أنه ابت من الضروري إجياد كيان بديل ميثل اجلاليات 
املسلمة يف دول الغرب، ميثل العقيدة الدينية املعتدلة اليت 

                                                           

أمل عبد هللا اهلدايب، رنسا يف مواجهة جرائم التطرف  (61)
 ، متاح عرب الرابط التايل:2020أكتوبر  27واإلرهاب، العني، 

 https://cutt.us/e2en1 
هنال أمحد، "سيادة العلمانية".. سياسة "ماكرون" يف مواجهة  (62)

 التطرف، مرجع سابق. 
فرنسا ترسم طريقا متشددا يف مواجهة االنفصالية اإلسالموية،  (63)

 مرجع سابق. 

مني، وليست لديه أي أطماع أو يتبناها معظم املسل
طموحات حزبية أو سياسية، يستطيع صناع القرار 
األوروبيون التعاون معه يف خدمة اجلاليات املسلمة يف هذه 

. فضال عن منع وجود أي حواجز بني املسلمني  (64)الدول
وابقي املواطنني الفرنسيني، وعدم مواصلة عيشهم يف أورواب 

ة لالندماج، هلم أسلوب حياهتم ابعتبارهم أقليات غري قابل
 (65)يف املأكل واملشرب وامللبس، يف إطار رفض اآلخر

اليت يقدمها هذا االجتاه لوضع  التفسرياتومن 
اجلاليات املسلمة يف الغرب، أن العديد من املهاجرين 

هم ذوو درجة أورواب وأمريكا، الذين استقروا يف املسلمني، 
يتمكنوا من مل غالبيتهم أيٍد عاملة، وهم يف ضعيفة معرفيا، 

وهو حيملوهنا؛ االندماج بسبب ضعف اآلليات الثقافية اليت 
من الصراع ويدفعهم إىل العيش بعيدا عن احلياة يقوي ما 

يشتغلون على شكل مجعيات أو  لذلكالعامة واختالفاهتا. 
مؤسسات خريية هدفها هو نشر الدين والدفاع عن حقوق 

 .(66)املساجد لشعائر وبناءممارسة ا

ك يرفض تل اجتاه آخرعلى اجلانب املقابل هناك 
لى عية التصرحيات والسياسات وحيذر من تداعياهتا السلب

برمته،  ويبور اجلالية املسلمة بفرنسا، واجملتمع الفرنسي واأل
ة اعيخاصة مع ما قد تثريه من استفزاز لقطاعات غري و 
ه وظف)حادث مقتل املدرس الفرنسي مثال(؛ وهو ما قد ت
ق  حقائمجاعات متطرفة ابلفعل، فتتحول األشباح إىل

 قاسية.

أيًضا بدال من االقتصار على توجيه أصابع االهتام 
إىل املسلمني جيدر االلتفات إىل ما تشهده األحياء الفقرية 
يف الضواحي الباريسية واليت ميثل املهاجرون غالبية سكاهنا، 
وما ترمز إليه من فشل السياسة الفرنسية على مدار عقود 

                                                           

 املرجع السابق.  (64)
هنال أمحد، "سيادة العلمانية".. سياسة "ماكرون" يف مواجهة  (65)

 التطرف، مرجع سابق. 
خالد سليكي، بؤس العقل الديين من إساءة املقدس إىل  (66)

 تقديس اإلساءة، مرجع سابق. 
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سي، وتركهم يعيشون يف يف دمج هؤالء يف اجملتمع الفرن
جمتمعات هامشية، بغض النظر عن انتماءاهتم العقدية سواء  
كانت اإلسالم أو غري اإلسالم. وقد بدا ماكرون معرتفا 
ابملسؤولية عن ذلك، يف خطابه؛ إذ اعترب أن السلطات 
تتحمل قسما من املسؤولية، يف تطوير ظاهرة "حتول األحياء 

جميع السكان مبوجب إىل جيتوهات"، وقال: "قمنا بت
أصوهلم، مل نعمد إىل إحالل ما يكفي من االختالط، وال ما 
يكفي من متكينهم من التدرج االقتصادي 

 .(67)واالجتماعي"

أيًضا من مآخذ هذا االجتاه أن خطوات احلكومة 
الفرنسية تبدو أحادية، بينما جيب إيالء االهتمام ملواقف 

قد أعربت عدة هيئات  اهليئات اإلسالمية املعنية، خاصة أنه
ومجعيات ممثلة للمسلمني، عن خماوفها من أن تسهم 
تصرحيات الرئيس الفرنسي وسياساته الراهنة وخطته املرتقبة، 
يف انتشار خطاب الكراهية ودفع البعض إىل اخللط بني 

. فقد أصبح (68)الدين اإلسالمي وتصرفات املتطرفني
ي للدولة املسلمون يستشعرون يف تغري السلوك السياس

اجتاههم أن شيئا غري عادي ينتظرهم، ليس فقط من 
ماكرون، بل من جانب من النخب اليت تتحكم يف بنية 

 .(69)السياسة الفرنسية

يف هذا اإلطار قال عضو احتاد املنظمات اإلسالمية 
يف فرنسا )فيدرالية مسلمي فرنسا( ورئيس الفيدرالية الوطنية 

مامش، إن "مسلمي للتعليم اإلسالمي اخلاص، خملوف 
أورواب اليوم يف أزمة حقيقية بسبب تنامي الشعور ابلكراهية 
ضد األجانب، وخاصة املسلمني، والنتشار فكر التطرف 
والغلو الذي تغذيه الصراعات والتصرحيات الالمسؤولة من 
بعض أبناء جلدتنا"، منوّ ها إىل أن "اليمني املتطرف سيقوى 

                                                           

ماهي دوافع الرئيس الفرنسي النتقاد "النزعات االنعزالية"  (67)
 للمسلمني؟، يب مرجع سابق.

 بق. املرجع السا (68)
بالل التليدي، األبعاد الفكرية يف موقف فرنسا من الرسوم  (69)

 املسيئة لإلسالم، مرجع سابق.  

ديد من الدول األوروبية". ولرمبا سيصل إىل احلكم يف الع
السيما أنه قد جرت العادة أنه كلما كانت هجمات إرهابية 
يف فرنسا يتم إلقاء اللوم على املسلمني وكأهنم مسؤولون عن 
هذه األحداث يف حني أن املسلمني مستهدفون كبقية 

 .(70)املواطنني

ومن مث جيب على احلكومة الفرنسية أال تضع 
م يف موضع االهتام، وابلتايل السماح املسلمني الفرنسيني كله

ابلتطاول على اإلسالم ونبيه "صلى هللا عليه وسلم"؛ 
فالشاب الشيشاين املتهم بقتل املدرس يعرب عن سلوك فردي 
نتيجة االستفزاز الذي زاد عن احلد، وليس اتفاقا جنائيا من 

لم حيدث أن . فمجاعة أو حزب أو حىت الشعوب املسلمة
يف فرنسا أو خارجها احلرب على الفرنسيني أعلن املسلمون 

وقطع رءوسهم؛ ويف املقابل تتخذ احلكومة الفرنسية ذاهتا 
 .(71)بقيادة أكرب رأس فيها مواقف معادية للمسلمني

أيًضا من أبرز االنتقادات للتوجهات الفرنسية الراهنة 
ليس فقط اجلانب اإلجرائي، وإمنا  جتاه اجلاليات املسلمة،

ات أيًضا الذي يقوض من فكرة الدمج مضمون التصرحي
والتعددية؛ ألنه يستبطن رسالة سلبية من قبل السلطة 
وتصويرها للمسلمني كأفراد ال ينتمون للمجتمع ومنظومته 

 . (72)القيمية والثقافية

أييت ذلك يف إطار أطروحة "أسطورة تعريب أورواب" 
 اليت تقوم على تغذية ادعاء كاذب مفاده أن مسلمي أورواب
يشاركون يف حرب ثقافية تستهدف قلب منظومة القيم 
األوروبية؛ وابلتايل جيب على املسيحيني البيض القتال 
إلنقاذ حضارهتم. وهذه وإن كانت نظرية متهورة، فإن 
اجلانب الرصني فيها يدور غالبيته حول ما ابت ي عرف 

                                                           

": فيدرالية مسلمي فرنسا: هذه 21يف مقابلة خاصة مع "عريب (70)
 أبعاد األزمة.. وندعو للتهدئة، مرجع سابق. 

عامر عبد املنعم، ماكرون واحلرب امللعونة ضد اإلسالم، مرجع  (71)
 بق. سا
حممد بسيوين عبد احلليم، صراع هوًييت: الدالالت اخلطرة  (72)

 خلطاب "ماكرون" حول اإلسالم، مرجع سابق.
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بـ"االنفصالية اإلسالمية"، وهذه األخرية نفسها كانت من 
اليت تـ َتَداول يف اهلامش لكنها انتقلت من هناك األفكار 

وأصبحت مؤخرا ضمن األفكار املتداولة يف التيار السائد، 
فصارت تؤثر يف سياسات اليسار واليمني يف فرنسا 

 .(73)وخارجها

ويف مثل هذا السياق، رمبا يتم إكساب حمفزات 
ويعترب أصحاب هذا . (74)التطرف واإلرهاب املزيد من الزخم

اه أن ما مرت به فرنسا من أحداث أخرية خالل االجت
الشهرين املاضيني مبثابة خطر كبري على السلم اجملتمعي 
داخل فرنسا، وكان آخرها اهلجوم بسكني على أسرة مسلمة 
مكونة من تسعة أفراد، من ق بل مهامجني ميينيني، وسط 
إطالق إهاانت عنصرية وعبارات انبية عن العرب 

األحداث تنم عن عدم رشد احلكم واملسلمني. إن هذه 
الفرنسي؛ إذ يعد الرئيس ماكرون مسئوال مباشرا هو وإدارته 

 .(75)عن سري األحداث وسط تصرحياته العدائية لإلسالم

ذلك خاصة إذا أخذان يف االعتبار بعض املؤشرات 
أعلن املرصد  2019على سبيل املثال يف عام اإلحصائية: ف

يا، عن ارتفاع حاد يف الفرنسي ملكافحة اإلسالموفوب
مقارنة ابلعام  %54اهلجمات ضد املسلمني بفرنسا بنسبة 

الذي قبله. وقال عبد هللا زكري رئيس املرصد التابع 
للمجلس الفرنسي للدًينة اإلسالمية، أن عدد هجمات 
االعتداء على املسلمني يف البالد خالل العام املاضي ارتفع 

شهد مئة  2018 اعتداء، مشريا إىل أن عام 154إىل 
اعتداء ضد املسلمني. وقال زكري حينها: جيب أن يكون 

                                                           

هنال أمحد، "سيادة العلمانية".. سياسة "ماكرون" يف مواجهة  (73)
 التطرف

حممد بسيوين عبد احلليم، صراع هوًييت: الدالالت اخلطرة  (74)
 خلطاب "ماكرون" حول اإلسالم، مرجع سابق. 

حمسن الكومي، مكيدة ماكرون : هل أصبح املسلمون عبئا  (75)
 على فرنسا أم أهنم ال يقرأون التاريخ ؟، مرجع سابق.

املسلمون يف فرنسا قادرين على ممارسة دينهم حبرية مثل 
 .(76)معتنقي الدًيانت األخرى

عن وكالة  2020أيًضا يشري تقرير صادر عام 
الشرطة األوروبية "يوروبول" عن اجتاهات اإلرهاب يف أورواب 

تعرض التجمعات املسلمة لعدد  ، إىل2019خالل عام 
من اهلجمات اإلرهابية وعمليات العنف اليت تورط فيها 

 .(77)عناصر حمسوبة على اليمني املتطرف يف أورواب

وال شك أنه تزداد اخلطورة يف حال فوز أحزاب 
اليمني املتطرف الذي يكن كل العداء للمسلمني والعرب، 

أي حلظة إذا مل  سيناريوهات مرعبة قد تتحول إىل األسوأ يف
تتدارك فرنسا األمر وتكرس ثقافة تعايش حقيقي بعيدا عن 

 .(78)الشعارات

أن خطاب ماكرون حول اإلسالم: اجلدل بش -رابًعا
 األبعاد اخلارجية

جتاوز اجلدل حول مدى توظيف ماكرون لإلسالم 
 اجتاه حدود املشاكل واألزمات الداخلية، حنو اخلارج، فهناك

ست توظيفا ألغراض سياسية خاصة ملسألة لييرى أن ا
مباكرون، حيث يقرتن على سبيل املثال الرفض الفرنسي 
لألئمة األتراك بتوجهات دول أوروبية تتصاعد شكوكها 
حيال دور سياسي مشبوه هلؤالء األئمة. وجتلت خماوف 

عندما وافق برملان النمسا على  2015أورواب يف فرباير 
د من األئمة األتراك مشروع قانون ينص على إخالء البال

العاملني يف مساجد اتبعة لفرع االحتاد اإلسالمي الرتكي 

                                                           

حيدر شريف، هل تتجه فرنسا حنو حرب أهلية أو دينية  (76)
، متاح عرب 2020أكتوبر  20ضطهاد املسلمني؟، احلراك، بسبب ا

 https://cutt.us/EQXbk الرابط التايل:
حممد بسيوين عبد احلليم، صراع هوًييت: الدالالت اخلطرة  (77)

 خلطاب "ماكرون" حول اإلسالم، مرجع سابق. 
حيدر شريف، هل تتجه فرنسا حنو حرب أهلية أو دينية  (78)

 بسبب اضطهاد املسلمني؟، مرجع سابق.
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"ديتيب" ابلنمسا، واالمتناع عن استقبال أئمة جدد من 
 .(79)تركيا

ويرصد هذا االجتاه بعض اإلشكاليات اليت يسببها 
وجود األئمة األجانب، فرغم ما يقال عن التطلع الفرنسي 

مل معهم من منطلق كوهنم حنو إدماج املسلمني والتعا
مواطنني أوروبيني من الدرجة األوىل مث أهنم مسلمون، إال أن 
هناك عدة عقبات تعرقل تنفيذ هذا اهلدف لعل أبرزها أن 
تنفيذ هذا اهلدف يعين ضمنيا احليلولة دون ممارسة دول 
بعينها )املمولة( أتثري على اجلالية املسلمة من خالل 

أمر مستبعد السيما يف ظل مؤسساهتا وأئمتها، وهذا 
العالقات اليت جتمع فرنسا بتلك الدول كاملغرب واجلزائر 
وتركيا وقطر. ومن انحية أخرى جند فإن فكرة إعادة أتهيل 

 .(80)أئمة وخطباء جدد ستتطلب وقتا وجمهودا

يرى أن املسألة تتصل بتنافسات  اجتاه آخروهناك 
املعلوم أن فرنسا خاصة أنه من وصراعات فرنسا اخلارجية، 

توجد يف الدرجة املتوسطة للخطر اإلرهايب، وأن درجة 
اخلطر هبطت بست درجات كما يفيد بذلك مؤشر 

، ومع ذلك تصور التعبريات 2019اإلرهاب العاملي 
اإلعالمية الفرنسية التهديد اإلرهايب الذي يستهدف البلد،  
كما ولو كانت فرنسا يف وضع آخر غري ما تكشفه هذه 

ؤشرات اليت تستقي معطياهتا من اإلحصائيات األمنية امل
الرمسية اليت توفرها الدول، فيبدو األمر كما لو كانت فرنسا 

 .(81)صاحبة رسالة عاملية

 فما التفسري؟

                                                           

فرنسا ترسم طريقا متشددا يف مواجهة االنفصالية اإلسالموية،  (79)
 مرجع سابق.

هنال أمحد، "سيادة العلمانية".. سياسة "ماكرون" يف مواجهة  (80)
 التطرف، مرجع سابق.

عاد الفكرية يف موقف فرنسا من الرسوم بالل التليدي، األب (81)
  .املسيئة لإلسالم، مرجع سابق.

ية، يو تعرضت فرنسا خلسائر متالحقة يف امللفات احل
ام أم اجعواليت تشري إىل أن النفوذ الفرنسي العاملي يرت 

 وذلك على أكثر من مستوى:التغريات اجلديدة؛ 

تصاعد التمرد والثورة يف املستعمرات الفرنسية  -أوال
بدول الساحل وغرب إفريقيا النتشار حالة الوعي بسبب 
مواقع التواصل ووسائل اإلعالم احلديثة، والذي ظهر 
بوضوح يف ثورة مايل، وهذا يشكل هتديدا للوجود الفرنسي 

 .(82)يف هذه املنطقة

ريس املعركة مع تركيا، اليت اصطدمت مع اب -اثنًيا
يف أكثر من ملف )ليبيا واليوانن ونيجرًي...(، كما شرعت 

. (83)منذ سنوات يف مزامحتها داخل مستعمراهتا إبفريقيا
الصعود الرتكي الذي أدى إىل تراجع نفوذ فرنسا يف حيث 

ليبيا ويشكل بديال مفضال لباقي الدول اإلسالمية الراغبة 
واجهات مع فقد أدت امل .(84)يف التخلص من التبعية لفرنسا

تركيا يف شرق املتوسط إىل أن تفلتت دول غرب مشال 
أفريقيا من القبضة الفرنسية، حيث اجتهت تونس حنو 
الوالًيت املتحدة للهرب من ضغوط فرنسا، فيما اجته 
اجليش اجلزائري حنو تكثيف التعاون العسكري مع تركيا، 
والذي مل يلبث أن حتول إىل تعاون جتاري ابجتاه تعميق 

وتنبع خطورة . (85)ضور املزدوج للبلدين يف القارة األفريقيةاحل
صعود تركيا ابلنسبة لفرنسا يف قوهتا العسكرية املتطورة، 
خاصة األسلحة الذكية وأجيال الطائرات املسرية، اليت مت 
اختبارها بنجاح يف ليبيا ومن قبل يف إدلب بسورًي وأخريا يف 

 .(86)أذربيجان
                                                           

عامر عبد املنعم، ماكرون واحلرب امللعونة ضد اإلسالم، مرجع  (82)
 سابق.

"إسالم فرنسي" ودفاع عن قيم العلمانية؟ ماكرون واإلسالم..  (83)
 أزمة دولة ال أزمة دًينة، مرجع سابق.

الم: الشيطنة والتخويف وآتكل وسام فؤاد، ماكرون واإلس (84)
 احلرًيت، مرجع سابق. 

 املرجع السابق.  (85)
عامر عبد املنعم، ماكرون واحلرب امللعونة ضد اإلسالم، مرجع  (86)

 سابق.
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 حيث الداخلي واخلارجي، وجييد ماكرون اجلدل بني
استدعى خطابه األخري معطيات الصراع القائم بني فرنسا 
وتركيا، واخلالفات بينهما حول ملفات شرق املتوسط 
واألزمة الليبية واملعارضة الفرنسية للسياسة الرتكية يف الشرق 

تعهد الرئيس الفرنسي  ، ويف الوقت ذاته(87)األوسط عامة
ل الرتكي" يف شؤون فرنسا بوضع حد ملا أمساه "التدخ

و"االنفصالية اإلسالمية"، مشددا على أنه "ال ميكن تطبيق 
القوانني الرتكية على أراضي فرنسا". ويف كلمة ألقاها يوم 

فرباير املاضي يف مدينة ملوز مشال شرق فرنسا املعروفة  18
ابحلضور القوي للجالية الرتكية، قال ماكرون: "على تركيا 

يس ال تقبل أن يقوم أي بلد بدعم أن تدرك أن ابر 
 متشددين هلم توجهات انفصالية يف اجلمهورية الفرنسية"

(88). 

أيًضا تتسق هذه التصرحيات الفرنسية مع التقارب 
الفرنسي اإلمارايت حول عدد من القضاًي، برز التعاون فيها 
بشكل جلي؛ إذ قامت اإلمارات بدعم ومتويل اللواء 

دمت له شحنات أسلحة نقلت املتقاعد خليفة حفرت، وق
عرب طائرات فرنسية. كما شهدت العالقات اإلماراتية 
والفرنسية من جهة، والرتكية من جهة أخرى، واحدة من 
أكرب األزمات بسبب دعمت اجلهة األوىل لليوانن يف أزمة 
شرق املتوسط، ومسألة الرتسيم البحري للمناطق 

إلمارات كداعم . ويف هذا اإلطار برز موقف ا(89)االقتصادية
ملاكرون يف وجه األصوات الرافضة للسياسات الفرنسية جتاه 
اإلسالم واملسلمني، اليت اعتربت أبوظيب أن من يقف وراءها 
هم "فئة متطرفة" يف إشارة إىل حركات اإلسالم السياسي. 

                                                           

حممد بسيوين عبد احلليم، صراع هوًييت: الدالالت اخلطرة  (87)
 خلطاب "ماكرون" حول اإلسالم، مرجع سابق. 

فرنسا ترسم طريقا متشددا يف مواجهة االنفصالية اإلسالموية،  (88)
 مرجع سابق

دعم أبوظيب ملاكرون يف مواجهة احلمالت الغاضبة ضد  (89)
اإلساءة الفرنسية لإلسالم والرسوم، مركز اإلمارات للدراسات 

، متاح عرب الرابط التايل:  2020 مربوفن 6واإلعالم، 
a4https://cutt.us/XDZ  

ويشار يف هذا الصدد أنه قد سبق لإلمارات عرب قادهتا أن 
اإلسالمية يف أورواب، حيث  قاموا ابلتحريض على اجلاليات 

كان وزير اخلارجية اإلمارايت عبدهللا بن زايد طالب 
املسؤولني األملان بعدم التغافل عن الشباب املسلم يف 
املساجد األملانية، ونصح بتشديد الرقابة عليهم، يف الوقت 
الذي كانت تدعو فيه أبوظيب للتسامح بني األدًين والتآخي 

 (90)بينها.

 املقاطعة االقتصادية: جدوى -خامًسا

ورغم واقعًيا ال ميكن اعتبار أن املقاطعة مل تقل شيئا، 
اإلصرار من القادة الفرنسيني على االستمرار يف اإلساءة 
ودعمها، مل حتتمل فرنسا محلة املقاطعة للمنتجات الفرنسية 
يف الدول العربية واالسالمية، وخرجت وزارة اخلارجية 

ه بوقف املقاطعة. ورغم الغطرسة يف الفرنسية ببيان تطالب في
صياغة البيان واهتام املسلمني املقاطعني أبهنم أقلية متطرفة، 
فإن جمرد صدوره يعكس قوة الشعوب املسلمة يف إيصال 

 .(91)رسائلها

تبَع البيان تغريدة للرئيس الفرنسي على تويرت يدعو 
فيها للنقاش العقالين واحرتام اخلالف بروح السالم! ورغم 

نه بدأها أبنه اثبت على موقفه، فإن كتابة التغريدة ابللغة أ
 .(92)العربية يؤكد أن رد الفعل اإلسالمي كان الفًتا

ومع ذلك فقد تباينت اآلراء يف تقييم جدوى 
 املقاطعة:

انطالقًا من أن هذه الرسوم ال اجتاه يؤيد املقاطعة: 
ال عالقة هلا حبرية التعبري بل هي إساءة تستحق التوقف، و 

شك أن املقاطعة هلا دور فعال يف مواجهة تلك التصرفات 
والتصرحيات االستفزازية املؤيدة هلا، حيث من شأهنا رفع 
نسبة البطالة يف فرنسا، خاصة مع تنوع السلع الفرنسية 

                                                           

 املرجع السابق.  (90)
عامر عبد املنعم، ماكرون واحلرب امللعونة ضد اإلسالم، مرجع  (91)

 سابق. 
 املرجع السابق. (92)

https://cutt.us/XDZ4a
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املستخدمة يف العامل اإلسالمي مثل: زيوت العربيات، 
يؤكد العطور، منتجات األلبان. أيًضا هناك ب عد سيكولوجي 

عليه مؤيدو املقاطعة، حيث استشعار املسلمني أبهنم قد 
أدوا مسئوليتهم، كما أنه يرسل رسالة نفسية إىل الطرف 

 .(93)اآلخر

ذلك السيما أنه يف التاريخ احلديث قد جنح سالح 
املقاطعة يف مساعدة شعوب عدة على التحرر من 
االستعمار األجنيب والتدخالت اخلارجية، فقد ساعدت 

اطعة اهلندية الواسعة للسلع واملنتجات الربيطانية يف املق
مساعدة الشعب اهلندي على وضع هناية لالحتالل 
الربيطاين، حيث شهر الزعيم اهلندي املهامتا غاندي سالح 

 .(94)املقاطعة االقتصادية يف وجه االحتالل

لكن مؤيدي املقاطعة يضعون شرط أن تكون هذه 
ها احلكومات العربية املقاطعة وفق خطط زمنية وتدعم

 .(95)واإلسالمية

وفيما بدا وكأنه خطوة إىل الوراء من وجهة نظر هذا 
االجتاه، خرج الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون عقب انتشار 
محالت املقاطعة على قناة اجلزيرة ليقول إن األخبار اليت 
نقلت أنه يدعم الرسوم املسيئة للرسول حممد صلى هللا عليه 

لة ومقتطعة من سياقها"، مؤكدا أنه "يتفهم وسلم "مضل
 .(96)مشاعر املسلمني إزاء هذه الرسوم"

وينطلق من أن تلك الدعوى  اجتاه يرفض املقاطعة:
بسبب الرسوم ختالف قيمة حرية التعبري اليت يؤمن هبا 
اإلسالم ذاته، كما أهنا تؤصل لصورة مغلوطة عن املسلمني، 
وكأهنم ال يقبلون الرأي اآلخر، ومن مث فاملقاطعة لن تسهم 

                                                           

برانمج نقطة حوار، محلة مقاطعة السلع الفرنسية: هل دخل  (93)
 ماكرون يف صدام مع العامل اإلسالمي، مرجع سابق. 

 املرجع السابق.  (94)
 املرجع السابق.  (95)
صالح الدين كمال، تصرحيات ماكرون.. تراجع عن اإلساءة  (96)

، متاح عرب 2020أكتوبر  31، 21أم مناورة لتجاوز األزمة؟، عريب 
 /oX2R2https://cutt.us الرابط التايل:

سوى يف ترسيخ تلك الصورة، خاصة بعد حادث مقتل 
سبب األمر يف مزيد من املدرس الفرنسي؛ ومن مث قد يت

الضرر للمسلمني بفرنسا. أيًضا ت تهم هذه الفكرة أبهنا 
عاطفية، خاصة أن املنتجات الفرنسية يف عداد املنتجات 

 .(97)الكمالية

ويف هذا اإلطار برز الب عد الديين نوعا، حيث ظهر 
 .(98)قول لبعض املشايخ بضرورة إذن ويل األمر ابملقاطعة

 مة إسالم؟خامتة: هل هي حًقا أز 

عود على بدء، "اإلسالم يف أزمة"، تلك هي العبارة 
اليت أشعلت الغضب اإلسالمي، رمبا مبا يفوق أثر الرسوم. 
ذلك أن توجيه النقد إىل اإلسالم ذاته كدين أمر غري مقبول 
خبالف توجيه النقد إىل أحوال املسلمني. رغم ذلك هناك 

ن ليعترب أن من داخل العامل اإلسالمي من أيد رأي ماكرو 
اإلسالم يف أزمة ألن الدولة اإلسالمية قد ابتلعته منذ زمن 

 .(99)بعيد

أيًضا هناك من يرى أّن ماكرون ال يسيء إىل الدين 
اإلسالمي وال يتناول أصوله العقائدية وإمّنا يصف الواقع 
اإلسالمي املعيش من خالل الفاعلني فيه عرب مشاريع 

الية واليت ميّثل مشروع دينية/سياسية قائمة على الراديك
 .(100)اخلالفة الداعشية أبرز جتلياهتا

تعم أن االحتجاجات اليت  وابلتايل، هذا االجتاه يرى
اإلسالمي وأن يصبح الغضب جتاه الشارع العريب/

ينتفض من أجلها التصرحيات والرسوم كربى القضاًي اليت 
فهنا حتمل املسألة دالالت اإلسالمي، الشارع العريب/

بل اإلسالمي، الكارثية"، وتكشف عن مآزق العقل العريب "
                                                           

اطعة السلع الفرنسية: هل دخل برانمج نقطة حوار، محلة مق (97)
 ماكرون يف صدام مع العامل اإلسالمي، مرجع سابق. 

 املرجع السابق.   (98)
خالد سليكي، بؤس العقل الديين من إساءة املقدس إىل  (99)

 تقديس اإلساءة، مرجع سابق. 
أكتوبر  29هل حّقًا أساء ماكرون إىل اإلسالم والنيّب؟،  (100)

 /3F576https://cutt.us ، متاح عرب الرابط التايل:2020
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وبني من يرى أهنا ابلكلية أزمة إسالم وال  .(101)وبؤسه أيضا
يرى داعيا لرد الفعل هذا، وبني من يدعو إىل ردود فعل 
عنيفة، أييت خطر تضييع الفرص. نعم فإن يف األزمات 

عنية فرصا للوقوف على حقائق األمور ومواجهة األطراف امل
 مجيعها يف حلظات صحوهتا على وطأة األزمة.

فبعيًدا عن اجلداالت الفكرية، جيب إدراك أن 
خطورة الوضع الراهن تنبع من التفاعالت العنيفة 
"العشوائية" على اجلانبني، حيث اهلجمات العشوائية على 

يبدو أن كافة اهلجمات من املسلمني أبورواب، ويف املقابل 
قبل مسلمني متطرفني هي أمثلة على حتركات جهادية 

حيث مل يزعم أي من منفذي اهلجمات  مستقلة بال قيادة؛
أنه يتصرف ابسم منظمة إرهابية، مبا يعين أننا صران بصدد 

 . (102)إرهاب أكثر عشوائية

لكن ميكن القول إن التعامل مع ظواهر 
ي راعن يأاإلسالموفوبيا، فضال عن إدراك العموميات، جيب 

يات ومفطاملا كان االستغراق يف العم ،خصوصية كل حالة
ذلك و االهتامات لطرف وتربئة آخر هو السائد. وتوجيه 

الة احل يف أييت على مستويني؛ األول: أسباب تفاقم الظاهرة
ب ناسيا موضع التناول، املستوى الثاين: مقرتحات احلل مب

 تلك احلالة.

فبشكل عام هناك أزمة مناذج احلداثة اليت ظهرت 
بعد عصر األنوار، وما صاحبها من أزمات سياسية 

دية وثقافية واجهت العامل، مبا حفز كل أنواع اخلوف واقتصا
والبحث عن كبش فداء الهتامه بتحمل مسؤولية كل 
الشقاء، اإلسالموفوبيا هي أحد أشكال كره األجانب 

 .(103)املالزم هلذا النوع من املخاوف

                                                           

خالد سليكي، بؤس العقل الديين من إساءة املقدس إىل  (101)
 تقديس اإلساءة، مرجع سابق. 

و هارون ي. زيلني،  لورانس بيندنر، هوغو ميشريون، (102)
 اإلرهاب يف فرنسا: اجتاهات جهادية جديدة وقدمية، مرجع سابق. 

ترمجة: جورج   26روضة القدري، اإلسالموفوبيا يف فرنسا،  (103)
 ، متاح عرب الرابط التايل:2018كتورة، املسبار، سبتمرب 

وإن العوامل اليت شجعت منو اإلسالموفوبيا يف فرنسا 
قارات أخرى بعيدة، أو يف أورواب أو يف بلدان أخرى من 

مازالت تزداد حدة يوماً بعد يوم. سواء تعلق األمر بتأثريات 
منطق الليربالية الفائقة اليت ت فرض على الدول وعلى 

ابألزمة االقتصادية  -أيضاً -اجملتمعات، أو سواء تعلق األمر 
املستمرة منذ سنوات السبعينيات وما ارتبط هبا من اآلاثر 

ارة الوظائف، وتراجع اخلدمات االجتماعية، ومنها خس
العامة. وقد شجعت هذه الظروف من االنطواءات على 
اهلوية، وكان هذا األساس لكل أشكال كراهية 

 .(104)األجانب

اب سبوميكن مما سبق تناوله ابلتقرير استخالص األ
 التالية ابلنسبة لإلسالموفوبيا يف فرنسا:

 انيةهناك خصائص معينة للعلمثقافًيا وفكراًي:  -
رجة دىل الفرنسية ختلق العداوات بينها واإلسالم، إ

 زمةأأن اعتربت تلك النسخة من العلمانية تعاين 
ه ذاتية، وأهنا خرجت عن اإلطار املتعارف علي
لك للعلمانية من حيث احلياد جتاه األدًين، وذ

 حدة من ابختاذها مواقف عدائية جتاه اإلسالم. يزيد
تقبل   الليتالشيفونية ا األزمة طبيعة الثقافة الفرنسية

االختالف بسهولة، بل تريد أن تصبغ اجلميع 
( نسةبصبغتها، ويف فرتة االستعمار )سياسات الفر 

 خري دليل.

األزمات املالية واالقتصادية العاملية  اقتصاداًي: -
املستمرة، اليت تركت آاثرها على االقتصاد الفرنسي، 

نسية فضال عن السياسات االقتصادية للحكومة الفر 
اليت وجدت رفًضا شعبًيا جتلى يف حركة السرتات 
الصفراء، فكان من الضروري أن جتد احلكومة وسيلة 
لإلهلاء متثلت يف إطالق التصرحيات املتتالية عن 
اخلطر اإلسالمي الذي يواجه فرنسا، ويف الوقت 

                                                                                    

https://cutt.us/ogzte    
 املرجع السابق.  (104)

https://cutt.us/ogzte
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نفسه توجه أصابع االهتام إىل اجلالية املسلمة يف 
 صادًًي.فرنسا ابعتبارها عبًئا اقت

اجه ها و غري انطالقًا من األسباب السابقة، و  سياسًيا: -
بة نس ماكرون تراجًعا يف شعبيته يف مقابل ارتفاع

م إلسالى االتأييد لليمني املتطرف، فأراد ابهلجوم عل
أن  سلم"و يه وأتييد الرسوم املسيئة لنبيه "صلى هللا عل

 ينتزع بعضا من مؤيدي منافسيه.

م إلسالاهلجوم على ا ماكروناستخدم خارجًيا أيًضا  -
ة سأليف إطار تصفية حساابته مع تركيا من خالل م

 على حنو ما أشري.–األئمة 

 

 

 

 املقرتحات:

 ابلنسبة لفرنسا:  

على ماكرون التعامل جبدية مع قضية احلكم الرشيد  -
للمسلمني وإدراك قضاًيهم يف مجيع أحناء العامل، 

اخلارجية الفرنسية. واعتبار ذلك جزًءا من السياسة 
وعليه، فإن فشل ماكرون يف إعطاء األولوية لقضاًي 
احلكم الرشيد جيعل حديثه عن وجود أزمة لدى 

 .(105)املسلمني أقّل إقناعا

إنشاء كياانت ثقافية يشرف عليها معتنقو اإلسالم  -
من الفرنسيني لتعريف اجلاليات بطبيعة الثقافة 

إلسالم الفرنسية، وإيصال الصورة احلقيقية ل
للفرنسيني، مبا يؤدي إىل بناء جسور تواصل. على 
سبيل الثمال يشري املوسيقار الفرنسي تيوفيل دي 

                                                           

منصور سليمان، كيف نقرأ إساءة ماكرون لإلسالم؟،  (105)
 ، متاح عرب الرابط التايل:2020أكتوبر  22اجلزيرة، 

 https://cutt.us/ixhPF 

فالنسبورغ امللقب بتيوفيل أمحد إىل أمهية 
؛ وهو مصطلح قائم اإلسالموفيليا )حب اإلسالم(

يف معظم -على نشر قيم الدين اإلسالمي ومرتبط 
مية، وأنه ميكن ابالنبهار ابحلضارة اإلسال -األحيان

أن يستخدم مضادا أو ترًيقا ملوجة "اإلسالموفوبيا" 
 )اخلوف من اإلسالم( املتصاعدة يف الغرب.

يتحدث الفيلسوف الفرنسي عبد النور بيدار عن  -
حتسني احلالة املتدهورة عموما للمجتمع الفرنسي، 
خاصة الشباب، حيث إن الشباب عموما والشباب 

ال جيدون ألنفسهم املسلمني املهاجرين خاصة 
مكااًن؛ ذلك أن الشباب من أصل مهاجر يصعب 
عليهم ترسيخ احرتام الذات والثقة ابلنفس )حتقيق 
الذات( يف جمتمع حيكم عليه مسبقا بعدم األهلية 

ويؤكد بيدار أيًضا  .(106)للثقة ويعتربه غريبا عنه
 واملساواةضرورة إعادة بناء الرواية عن شعار احلرية 

ابلنسبة  -وفًقا له–واإلخاء الذي مل يعد سوى كذبة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                            (107)للعديد من املواطنني الفرنسيني

  لنسبة للجاليات املسلمة:واب

ضرورة االخنراط يف احلركة السياسية واالجتماعية يف  -
فرنسا، والتعامل مبنطق "مجاعات املصاحل" يف الدفاع 
عن مصاحلهم احلياتية والعقدية، فال جيب أن 
–يستسلم مسلمو فرنسا لضغوط الواقع االقتصادي

االجتماعي، ويزيدوا من تقوقعهم على هامش مدن 
إذ إن "ذهنية اجليتو" تعزز االنغالق الثقايف، فرنسا؛ 

وتزيد من إمكانيات "شيطنة" التجمعات 
 .(108)اإلسالمية

                                                           

فيلسوف فرنسي: ملاذا كل هذا التخويف من اإلسالم؟،  (106)
 ح عرب الرابط التايل:، متا 2019أكتوبر  1اجلزيرة، 

https://cutt.us/kayNK  
 املرجع السابق.  (107)
وسام فؤاد، ماكرون واإلسالم: الشيطنة والتخويف وآتكل  (108)

 احلرًيت، مرجع سابق.

https://cutt.us/ixhPF
https://cutt.us/kayNK
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 ة إىلطرفإجياد حائط صدٍّ جتاه تسلل التنظيمات املت -
ية صادالشباب املسلم؛ سواء مبراعاة الظروف االقت

ا للفئات األكثر فقرا، من خالل كياانت تؤسسه
يح التوعية الثقافية بصحاجلاليات، أو بتقدمي 

 اإلسالم.

 وابلنسبة إىل العامل اإلسالمي:

اعتبار مسألة وضع املسلمني بفرنسا واملسائل الثقافية  -
عامة، رقًما أساسًيا يف احملاداثت االسرتاتيجية مع 
فرنسا، فبشكل عام تراجع الثقايف على أجندة 
العالقات الثنائية بني الدول لصاحل العسكري 

لى حنو عزز من فكرة الصدام والسياسي، ع
 احلضاري.

 بوجه خاص أن تستعيد دورها الثقايف مصروعلى  -
ور ديز فيما يتعلق ابلدعوة اإلسالمية من خالل تعز 
ال  قيةاألزهر، السيما أن أئمته حيظون بثقة ومصدا

 جيدها غريهم.

*****
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 االنتخابات األمريكية:الفعاليات،

 النتائج والتغريات املتوقعة

)الصورة "األمريكية" بني الرتميم 

 والسقوط(

 (⁕)ايرا عبد اجلواد

 :مقدمة

ة لسـاحاا علـى  هامًّـت األمريكيـة حـداثً نتخاابمتثل اال
مــن  ليــهإا ملــا تــؤول نظـرً  مريكــيالدوليـة فضــال عــن الــداخل األ

ن مــومــا قــد يرتتــب علــى ذلــك  ،وإحــالل أخــرىتغيــري إدارة 
تحــدة ت املاهــا الــوالًيتتبنَّ  الــيتبعــض السياســات يف  اتتغــريُ 

 الــيت، و أو سياســاهتا اخلارجيــة يها الــداخلســواء علــى صــعيد
 مـن لكثـريبدورها متس الكثري من القضاًي الدولية بل ومتس ا

 ت،ة مســـــتوًيالفـــــاعلني الـــــدوليني وغـــــري الـــــدوليني علـــــى عـــــدَّ 
ملــــــا للــــــوالًيت املتحــــــدة مــــــن نفــــــوذ عــــــاملي سياســــــي  وذلــــــك

ـــذلك فـــإن مثـــل هـــذا احلـــداقتصـــادو  ث ي وهيمنـــة ثقافيـــة، ول
يس فقط ة ولط عليه األضواء ملا حيظى به من أمهية عامليتسلَّ 

 .أمريكية

ت الرائسية األمريكية هـذا العـام فريـدة نتخاابوتعد اال
كوهنـا   يف ل أوالة جهـات تتمثَـّوهذا يبدو من عدَّ  ،من نوعها

جائحــة فــريوس   يظــل أزمــة عامليــة غــري مســبوقة وهــيف  عقــدت  
ــــذي ذاتــــه و نتخــــايبكــــوروان، كمــــا أن املشــــهد اال يف  ابتــــدأ ال

اتريـــــخ يف  كـــــان نقطـــــة فاصـــــلة  2020الثالـــــث مـــــن نـــــوفمرب 
ا الدميقراطيـــة والسياســـة األمريكيـــة حيـــث شـــهد العـــامل صـــراعً 

                                                           

 ابحثة يف العلوم السياسية. (⁕)

لتزويـر هم ابحـول نتـائج التصـويت بـني مرشـح فـائز ورئـيس يـتَّ 
ت أمهية نتخاابمنذ األًيم األوىل للتصويت مما أعطى هذه اال
بـــه  ختبـــار متـــرُ اخمتلفـــة عـــن ســـابقاهتا حيـــث أصـــبحت مبثابـــة 

، هــذا ن مكانتهـا العامليــة ودميقراطيتهــاالـوالًيت املتحــدة ميــتح
صــــعود يف  مــــع مــــا يشــــهده العــــامل مــــن تغــــريات كبــــرية تتمثــــل

 ورفع شعاراهتا.عدة دول مع عودة للقومية يف  اليمني

ـــــا أتيت ـــــات هـــــذا  ومـــــن هن ـــــوف عنـــــد فعالي أمهيـــــة الوق
و جـــ امهــيــة للمرشـــحني، و نتخاباملشــهد منــذ بدايـــة احلملــة اال

ئــب تــوىل منصــب ان الــذيو  دميقراطيابيــدن مرشــح احلــزب الــ
لـــد دوانو  ،ظـــل إدارة الـــرئيس األســـبق ابراك أوابمـــايف  رئيسالــ

ائسـية ة ر لفـرت  يح احلـزب اجلمهـور ومرشَّ  ترامب الرئيس احلايل
شــهد امل هــذه الورقــة البحثيــة لتقــف علــى اثنيــة، ومــن مث أتيت

ة امـتـه اهلالال أببعـاده املختلفـة وسـياقاته ومآالتـه ودنتخـايباال
 جديــد ر يف رســم شــكلقــد تــؤثّ  منهــا رؤيــة مســتقبلية  يلنسـتق

 ، وللدميقراطية األمريكية الشهرية.للنظام الدويل

 يف كزيةةةةاملر  يةةةنتخابوالقضةةااي االيةةة نتخاباحلملةةة اال -اًل أو 
 :خطاب املرشحني

 2020أغســــطس يف  يــــةنتخابمنــــذ بدايــــة احلملــــة اال
رشـــح  امل التنافســـي بـــنينتخـــايبوالعـــامل يراقـــب هـــذا املشـــهد اال

 يمــــــجــــــو ابيــــــدن والــــــرئيس دوانلــــــد ترامــــــب املنت يالــــــدميقراط
يــــــة نتخاب، حيــــــث شــــــهدت الســــــاحة االيللحــــــزب اجلمهــــــور 

ن ألطـــرف  حماولـــة لكـــلّ  يف  امـــاتســـجاالت ومنـــاظرات واهت
ة تحـــدليفـــوز مبنصــب رئـــيس الـــوالًيت امل ينــال الـــدعم الكـــايف
ًي قضـا نت هذه املنـاظرات والسـجاالتاألمريكية، وقد تضمَّ 

 لضــوءامركزيــة تفاوتــت مــن حيــث األمهيــة واألولويــة وتســليط 
ــــ يب حلــــز ا امــــئيها الخــــتالف انتماحني نظــــرً علــــى أجنــــدة املرشَّ

ئيس الر فــ، لسياســية وكــذلك األســاليب اخلطابيــةا اهاهتمــوتوجُ 
ة  ابلدرجـوًيًّ ا شـعب خطابيًّـمحلته أسلوابً يف  دوانلد ترامب يتبع

، 2016يــة عــام نتخابمحلتــه االيف  وهــذا ظهــر جبــالء ،األوىل
تـه ن البعض كانوا يصـفون خطاابإوكذلك أثناء حكمه حىت 

 وكأنـه يـةبنتخاأثناء رائسته أبهنا أشـبه خبطـاابت احلمـالت اال
 ي.ية ال تنتهانتخابمحلة يف 
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 عامة يناسب سياسـة ترامـب شعبويوهذا اخلطاب ال
" و اتبـاع هنـج للسياسـة مريكـا أواًل أيف احلكم حيث شـعار " 

بــث شــعور عــام أبن هنــاك  و خلــق األعــداء  ياخلارجيــة يقتضــ
د أمـــن الــــوالًيت املتحــــدة ابإلضــــافة إىل كارثـــة خارجيــــة هتــــدّ  

يف  بة بتغيـــــريات ســــــريعةخلـــــق حالـــــة مــــــن الفوضـــــى مصــــــحو 
ـــة يعزّ   ،أو عـــزلٍ  املؤسســـات بتعيـــنيٍ  زهـــا اســـتخدام وهـــذه احلال
" كمنصة إعالمية يبث من خالهلا "تويرت الرئيس الدائم ملوقع

تصــــــميمها ن إحيــــــث  ،هاتــــــه وكــــــذلك اهتاماتــــــهقراراتــــــه وتوجُ 
بنيتهــــــا التحتيــــــة تناســــــب هــــــذه األجــــــواء املرتبطــــــة بسياســــــة و 

ــــى الصــــعيد اخلــــ ســــواء ،يتبعهــــا الــــيتالفوضــــى  أو  (1)ارجيعل
بــل ميــارس  ،خــارجيخبلــق هتديــد  يفهــو ال يكتفــ ،داخليالــ

وذلــك عــن طريــق  مريكــيا مــن التجزئــة داخــل اجملتمــع األنوًعــ
اليســار يف  لا يتمثَـّـا داخليًّــأمريكيًّــ االتأكيــد أبن هنــاك هتديــدً 

 مريكــيوكـذلك األقليــات وكــل مـن عــدا األ ،بفروعـه املختلفــة
سياق "حنن وهم"، وهذا يف  وذلك -اتقريبً - األبيض اليميين
عنــدما  2016يف  يــة الســابقةنتخابمحلتــه االيف  بــدا بوضــوح

 ،ضــني علــى العنــفوصــف املكســيكيني أبهنــم مغتصــبني وحمرّ  
يــة احلاليــة حيـث حيــرص علــى ربــط نتخابمحلتــه االيف  وكـذلك

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدميقراطيني اللليرباليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ابلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمولية 
"Totalitarianism ال ميثلــــون قــــيم وثقافــــة " واعتبــــارهم

مســتقبلها،  ىالــوالًيت املتحــدة األمريكيــة بــل هــم خطــر علــ
يريـــد الـــرئيس ترامــب أن يطبـــع هبـــا  الــيتاهلويـــة  ومــن هنـــا أتيت
بناء أمريكا العظمى وخلـق  يوه ،هبا داعميه يحكمه ويرض

رة يف ت املكرَّ فأكثر الكلما ،إحساس ابلفخر والبطولة لديهم
، القـــــانون، عظمـــــة، القـــــوة، النهـــــوضل يف "الخطاابتـــــه تتمثَّـــــ

ا مـــــــن هامًّـــــــا يعـــــــد جــــــزءً  ز" وهـــــــذا األســــــلوب اخلطـــــــايبالفــــــو 

                                                           

(1) Amy Skonieczny, Trump talk: 
Rethinking elections, rhetoric, and 
American foreign policy, Political studies 
Association, 28 July 2020, available at: 
https://cutt.us/IYzh1 

تــــه السياســــية ابلنســــبة ا لقوَّ ا هامًّـــة ترامــــب ومصــــدرً يســـرتاتيجا
 .(2)لداعميه

ــــىنَّ  ــــدن علــــى الصــــعيد اآلخــــر يتب ســــرتاتيجية ا جــــو ابي
ــــهو  شــــيطنة "ترامــــب"يف  لخطابيــــة تتمثَّــــ ورفــــع شــــعار  ،إدارت

يــــتهم ترامــــب خبلقهــــا، وقــــد  الــــيتمقابــــل التجزئــــة يف  الوحــــدة
" إلحـدى املقـاالت واصـفة واشـنطن بوسـت"جريـدة عنونت 

" empty rhetoricخطاب ابيدن أبنـه خطـاب فـارغ "
ن خطابه قائم بشكل أساسي على فكرة إصالح مـا إحيث 

 يفخطابــــه يتمحــــور بشــــكل رئيســــ ،(3)فســــدته إدارة ترامــــبأ
ادة الـوالًيت املتحـدة مـن ستعا ي" أستعادةمسألة "االحول 
ســــرتجاع الـــوالًيت املتحــــدة إىل مــــا قبــــل حماولــــة اليف  جديـــد

ذهب ابلـوالًيت املتحـدة  الذيترامب، حيث مفرتق الطرق 
د إبعادة الكثري إىل اهلاوية من وجهة نظره، ومن مث فهو يتوعَّ 

ممـــا ألغـــاه ترامـــب أو قـــام بتعديلـــه ممـــا كانـــت عليـــه الـــوالًيت 
عمـل  الـذيالرئيس السابق ابراك أوابمـا و  املتحدة حتت إدارة

 جـــو ابيـــدن كنائـــب لـــه، وهـــذه النـــربة اخلطابيـــة املاضـــوية تعـــدُ 
ا فهم دائمً  ،ني منهمني خاصة التقدميّ  جديدة على الدميقراطيّ  

ولكن جو ابيدن  ،م وليس عن التاريخثون عن التقدُ ما يتحدَّ 
يعترب إدارة ترامب قد احنرفت عن الطريق ومن مث جيب إعادة 

هــذا يتشــابه مــع يف  وهــو الــوالًيت املتحــدة إىل الطريــق أوال،
ســتعادة أمريكــا العظمــى مــن اا يريــد أيًضــ الــذينظــريه ترامــب 

ــــــــد وإن كمــــــــن اال حقيقــــــــة هــــــــذه يف  خــــــــتالف بينهمــــــــاجدي
 .(4)ستعادة وجتلياهتا الواقعيةاال

                                                           

(2) Jerome Viala, Donald Trump’s heroic 
fantasy, The Conversation, 3 September 
2020, available at: https://cutt.us/8e6WL 
(3) Wesley Pruden, Joe Biden's rumble in 
the jungle of empty rhetoric, Washington 
Post, 20 May 2019, available at: 
https://cutt.us/vEGwF 
(4) David A. Graham, One Big Difference 
Between Biden and Every Other Recent 

https://cutt.us/IYzh1
https://cutt.us/8e6WL
https://cutt.us/vEGwF
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هـــــذا الســـــياق ســـــوف نشـــــري إىل بعـــــض القضـــــاًي  ويف
 حنيمـــن املرشَّـــ ا مـــن خطـــاب كـــلٍّ أخـــذت حيـــزً  الـــيتاملركزيـــة 

ها دور بــ الــيتو  ،وكــذلك النقاشــات والســجاالت الــدائرة بيــنهم
وذلــك  ،كــذلك  ارجيوهتــم العــامل اخلــ ،مريكــيهتــم اجملتمــع األ

 امنهمــــ أجنــــدة كــــلٍّ يف  للوقــــوف علــــى مكــــان هــــذه القضــــاًي
 جتاهها. اوكذلك موقف كل منهم

 أزمة كوروان( 1

ظــل أزمــة يف  2020 ت األمريكيــةنتخــااباال تقــدع  
، وأزمــة كــوروان املســتجدفــريوس  وابء يف  لغــري مســبوقة تتمثَـّـ

ر حوهلـــا اجلــــدل اد الـــيتالقضـــاًي املركزيـــة  ىحـــدإ عـــدت الـــوابء
تصــرحيات  يف  وبــدا ذلــك واضــحا ،والســجال بــني املرشــحني

يف املنـــاظرات  ترامـــب وجـــو ابيـــدن وكـــذلك كـــل مـــن الـــرئيس
 الـــيتهنـــا تعتـــرب القضـــية األهـــم إ، حيـــث االـــيت عقـــدت بينهمـــ
ح جـو ابيـدن لصـاحله ويضـعها علـى أجنـدة يستخدمها املرشَّ 

خــر كــان تعامــل كســب الــدعم، علــى الصــعيد اآليف   أولوًيتــه
دوانلــد ترامــب مـع هــذه األزمــة حمــل انتقــاد  مريكــيالـرئيس األ

رصــه منــذ بدايــة األزمــة علــى التقليــل مــن دائــم حيــث بــدا ح
شــــأهنا حــــىت آل األمــــر إىل أن أصــــبحت الــــوالًيت املتحــــدة 

ن ضـــمن قائمـــة الـــدول زال إىل اآلتـــ وال ،ارً أكثـــر الـــدول تضـــرُ 
فـــاع ا الرتاء هـــذه األزمـــة، نظـــرً ا مـــن جـــرَّ رً العشـــر األكثـــر تضـــرُ 

د هذا السياق كان يؤكّ   ، ويفل اإلصاابت والوفيات فيهامعدَّ 
لرئيس ترامب بشكل دائم على كون الفريوس صناعة صينية ا

خطاابتـــــــه "ابلفـــــــريوس الصـــــــيىن" ويعتـــــــربه أحـــــــد يف  يهويســــــمّ  
 .(5)مسارات العداء مع الصني

التعامــل يف  ترامــب ومــن انحيــة أخــرى فــإن سياســات
 ،ط الشــديد وعــدم وضــوح الرؤيــةســمت ابلتخــبُ مــع األزمــة اتَّ 

اختـــذهتا  الـــيتواإلغـــالق  ين إجـــراءات احلجـــر الصـــحإحيـــث 

                                                                                    

Democratic Nominee, The Atlantic, 1 May 
2019, available at: https://cutt.us/BjrcG 

فريوس كوروان: ترامب ي شدد على أن أصل الفريوس من خمترب  (5)
، متاح عرب 2020مايو  1صيين مناقضا أجهزة خمابراته، يب يب سي، 

 U7https://cutt.us/UNcالرابط التايل: 

يف  لــتى إىل نتــائج وخيمــة متثَّ ا أدَّ ممَّــ ؛رةإدارتــه جــاءت متــأخّ  
، ويرجــع هــذا ل الوفيــاتعــدد املصــابني وكــذلك معــدَّ ارتفــاع 

ترامب إىل تقليل اإلنفاق على كثري  يإىل سع يبشكل رئيس
هذا ابإلضـافة  ،(6)من القطاعات ومن ضمنها قطاع الصحة

مما  2020يوليو يف  مة الصحة العامليةإىل انسحابه من منظ
ن الــــوالًيت املتحـــدة تعـــد أكــــرب إحيـــث  ا،واســـعً  أاثر جـــداًل 

يف  هـــذا وأييت ،(7)منظمـــة الصـــحة العامليـــةيف  مســـاهم منفـــرد
حتظـــى هبــا أجنـــدة ترامــب بغـــض  الــيت قتصـــادإطــار أولويــة اال

النظــر عــن التــداعيات الصــحية هلــذه السياســات حســب مــا 
 .(8)أوجني رونسن مريكيأشار لذلك الكاتب األ

 ومن هنا حظيت مسألة الرعاية الصـحية أبمهيـة كبـرية
بــني املرشــحني حيــث أصــبحت  نتخــايبخضــم الســباق االيف 
ار من قبل ختياهلامة لال النقاط الفاصلة وأحد املعايري ىحدإ

للقلـــق ابلنســبة لـــه،  احيـــث ابتــت مصــدرً  ،مريكــياجملتمــع األ
م ترامــــــب رؤيــــــة تقــــــوم علــــــى إجــــــراء هــــــذا الســــــياق يقــــــدّ   ويف

ختفيضات كبرية يف اإلنفاق على الرعاية الصحية على مدى 
ــــرانمج ــــل، ال ســــيما ب  900بتكلفــــة  "ميديكيــــد" العقــــد املقب

تحقــــق ولكــــن مل ت ،مليــــار دوالر مــــع ختفــــيض أســــعار الــــدواء
ابإلضــافة إىل هــذا يســعى ترامــب  ،نتــائج واضــحة هلــذا األمــر

وابما  أسم )( املعروف ابACAإىل تقويض برانمج الرعاية )
خــــر يؤكــــد جــــو ابيــــدن علــــى كونــــه علــــى الصــــعيد اآل كــــري(.
ــــربانمج وتقويتــــه وتوســــيعه وأنــــه كــــان ا متعهــــدً  ــــة هــــذا ال حبماي
كمـا   ،أوابمـاا عند توقيـع هـذا الـربانمج كنائـب للـرئيس حاضرً 

                                                           

فطيمة الزهراء رمون، انعكاسات سياسات ترامب الداخلية  (6)
على مستقبله السياسي، املركز العريب للبحوث والدراسات،  واخلارجية

، متاح عرب الرابط التايل: 2020سبتمرب  16
https://cutt.us/dSR8L 

فريوس كوروان: ترامب يتخذ إجراءات خلروج الوالًيت املتحدة  (7)
، متاح عرب 2020يوليو  8من منظمة الصحة العاملية، يب يب سي، 

 H8https://cutt.us/nFjالرابط التايل: 
انتقادات لتعامل واشنطن مع أزمة كوروان: إدارة "مثرية للشفقة"،  (8)
، متاح عرب الرابط التايل: 2020مايو  15كاي نيوز، س

https://cutt.us/gljvD 

https://cutt.us/BjrcG
https://cutt.us/UNc7U
https://cutt.us/dSR8L
https://cutt.us/nFj8H
https://cutt.us/gljvD
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كثــر مــن ســتوفّ ر التــأمني الصــحي أل ن خطتــهأأعلنــت محلتــه 
 .(9)نيمن األمريكيّ   97%

 

 قضية العنصرية (2

اجملتمـع يف  تعترب قضية العنصرية من القضاًي الشائكة
اء مـــا قامـــت بـــه ا جـــرَّ ازداد األمـــر ســـوءً و مريكـــي، والتـــاريخ األ

إقصــــاء إدارة ترامـــب علــــى مــــدار فــــرتة رائســــته مــــن حمــــاوالت 
إقصــاء املكســيكيني ووصــفهم ابجملــرمني يف  لــت أوالخمتلفــة متثَّ 
ســـلمني مـــن دخـــول وكـــذلك منـــع الكثـــري مـــن امل ،واملغتصـــبني

، وعلى جانب اثلث العنصرية املنتشرة ضد الوالًيت املتحدة
املــــــواطنني مـــــــن أصــــــول أفريقيـــــــة والـــــــيت مــــــن جتلياهتـــــــا مقتـــــــل 

رطة، والـذي األفروأمريكان دون حماكمات قويـة علـى يـد الشـ
ــــــوالًيت املتحــــــدة وصــــــواًل  صــــــعد مــــــن أزمــــــة العنصــــــرية يف ال

علـى يـد الشـرطة  جورج فلويدمقتل الحتجاجات عارمة هو 
ابإلضـافة إىل صـعود اجلماعـات الـيت  ،دون سبب داٍع لذلك

 .(10)تنادي ابلتفوق األبيض يف ظل حكم ترامب

اجلــــدل يف  وتعــــد هــــذه القضــــية مــــن القضــــاًي البــــارزة
 الـــرئيس ترامـــب ونظـــريه املرشـــح الرائســـي جـــو واملنافســـة بـــني

 الـيتو  ادارت بينهمـ الـيتاملنـاظرة الثانيـة يف  اهتمه الذيابيدن 
أبنــه واحـــد  2020والعشــرين مــن أكتــوبر  الثــاينيف  عقــدت

ن هنــاك أوأشــار إىل  ،التــاريخيف  مــن أكثــر الرؤســاء عنصــرية
هذه  تعدُ  لتايلواب ،(11)الوالًيت املتحدةيف  سيةعنصرية مؤسَّ 

                                                           

مروة عبد احلليم، أين يقف مرشحو الرائسة من قضاًي الداخل،  (9)
، 2020سبتمرب  9املركز املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجية، 

 https://cutt.us/eJwXsمتاح عرب الرابط التايل: 
(10) German Lopez, Donald Trump’s long 
history of racism, from the 1970s to 2020, 
VOX, 13 August 2020, available at: 
https://cutt.us/oi6Y3 

: ترامب وابيدن يتبادالن 2020االنتخاابت األمريكية  (11)
أكتوبر  22االهتامات يف آخر مناظرة قبل التصويت، يب يب سي، 

 /R7858https://cutt.us، متاح عرب الرابط التايل: 2020

بشـــكل مباشـــر  مريكـــيفصـــائل اجملتمـــع األ متـــسُ  الـــيتالقضــية 
هــات توجُ يف  وكــذلك عالقتــه مــع "اآلخــر" تســهم بــدور كبــري

خاصـــة مـــن املســـلمني والســـود و الكاثوليـــك مـــن  ،النـــاخبني
 .(12)هون إىل دعم جو ابيدنأصول التينية الذين يتوجَّ 

 مسألة اهلجرة واللجوء (3

مسألة اهلجرة واملهاجرين والالجئني تعـد مـن القضـاًي 
 مهـورييـة للمرشـحني اجلنتخاباحلملـة االيف  أيًضـا بـرزت اليت
، ومــن املعلــوم أن قضــية اهلجــرة تعــد مــن أخــص دميقراطيوالــ

أ مــــن تكوينـــــه ال يتجــــزَّ  اوجــــزءً  مريكــــيخصــــائص اجملتمــــع األ
ا بـــــني واترخيـــــه. ولقـــــد أخـــــذت قضـــــية اهلجـــــرة منحـــــى نزاعيًّـــــ

 ،من مناظرات اما جرى بينهميف  ى ذلكوقد جتلَّ  ،ملرشحنيا
ترامــــب وتصــــرحيات نظــــريه  سياســــة الــــرئيسيف  اوتبــــني أيًضــــ

، فـــــالرئيس ترامـــــب وحســـــب خلفيتـــــه اليمينيـــــة وبـــــروز ابيـــــدن
سياسته قام ابختاذ جمموعة من القرارات يف  القومية األمريكية

ى ا يســـعا أساســـيًّ للحـــد مـــن اهلجـــرة وأعـــرب عـــن كوهنـــا هـــدفً 
محلته يف  ، كما أهنا كانت أحد القضاًي الرئيسية(13)لتحقيقه

د حينهـــا ببنـــاء ، حيـــث توعَّـــ2016يـــة املاضـــية عـــام نتخاباال
جنــز أوابلفعــل  ،حــائط بــني الــوالًيت املتحــدة وبــني املكســيك

ة ا، مع إصدار عدَّ زال مستمرًّ  والبناء ما ،منه أكثر من نصفه
دول يعتربهـا راعيـة  دخول األجانب من مثـاين اد هبقرارات قيَّ 

، الشمالية )إيران، العراق، ليبيا، سورًي، كورًي يلإلرهاب وه
 .ا من القائمة (رً ولكنها أزيلت مؤخَّ  ؛تشاد ،، اليمنفنزويال

( أو مـا DACAبـرانمج ) إلغاء ومن جانب آخر،
 Deferred Action forيعـــــرف ب )

Childhood Arrivals ابألطفــــــــال ( اخلــــــــاص

                                                           

مة : الفئات الدينية والعرقية منقس2020االنتخاابت األمريكية  (12)
 ، 2020أكتوبر  15بني ترامب وابيدن، يب يب سي، 

 oa1https://cutt.us/tLمتاح عرب الرابط التايل: 
خطة ترامب للهجرة: احملكمة العليا توافق على فرض قيود  (13)

، متاح عرب 2019سبمترب  12للحد من املهاجرين، يب يب سي، 
 https://cutt.us/TfGhLالرابط التايل: 

https://cutt.us/eJwXs
https://cutt.us/oi6Y3
https://cutt.us/7858R
https://cutt.us/tL1oa
https://cutt.us/TfGhL
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عقــــــــدت بــــــــني  الــــــــيتوىف املنــــــــاظرة األخــــــــرية ، (14)املهــــــــاجرين
ا إىل تقـارير تدينـه ستنادً ااملرشحني اهتم ابيدن الرئيس ترامب 

عــن  مفصــواًل  امهــاجرً  بوجــود مخســمئة ومخســة وأربعــني طفــاًل 
للحــــد مــــن ه اختــــذهتا إدارتــــ الــــيتعائلتــــه بســــبب اإلجــــراءات 

شــأن هــذه املســألة  مــن ييعلــ املقابــل فــإن ابيــدن اهلجــرة، ويف
خطته أنه سوف يقوم ابلعديد من التغيريات بشأن يف  يعلنو 

ق بقضـــية اهلجـــرة وأنـــه مـــا قامـــت بـــه إدارة ترامـــب فيمـــا يتعلَّـــ
كـان يعمـل   الذيو  (DACAسوف يعيد العمل بربانمج )

  ،(15)الســابق ابراك أوابمــا مريكــيظــل إدارة الــرئيس األيف  بــه
كافــة األقليــات   ي حيتــو  توحيــدًيًّ كمــا أن خطابــه كــان خطــاابً 

رسائله املطمئنة لألقلية املسلمة حيث أعـرب يف  ى ذلكوجتلَّ 
دخــــول املســــلمني إىل  علــــى أنــــه ســــوف يقــــوم إبلغــــاء احلظــــر

أول يـوم مــن رائسـته واستشــهد حبــديث يف  الـوالًيت املتحــدة
ــيف  للنــيب حممــد صــلى هللا عليــه وســلم ا إبشــراك دً حديثــه متعهّ 

ودعـــم حقــــوق األقليـــات املســـلمة حــــول إدارتـــه يف  املســـلمني
 .(16)العامل

 قتصاداال (4

بشكل  على الصعيد الداخلي تكمن جناحات ترامب
حيـــث تشـــري املؤشـــرات إىل  قتصـــادي؛امللـــف االيف  يأساســـ

كأقـل مسـتوى لـه   %3,7تراجع معدل البطالة عنـد مسـتوى 
 ات مـــع خلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة، مـــع تبـــينّ  يمنـــذ الســـبعين

                                                           

(14) Lora Ries, President Trump and Joe 
Biden: Comparing Immigration Policies, 
The Heritage Foundation, No. 3574, 21 
October 2020. 
(15) Daisy Conant and James Pollard, 
Trump and Biden dig into COVID-19, 
immigration in final debate, The Daily 
Northwestern, 23 October 2020, available 
at: https://cutt.us/PySo2  

يف قمة انتخابية افرتاضية جو ابيدن يداعب أصوات مليون  (16)
يوليو  21انخب أمريكي مسلم حبديث للنيب حممد، سي إن إن، 

 https://cutt.us/WHufG، متاح عرب الرابط التايل: 2020

ض السوق الداخلية بعد تعرُ  داخلياإلنتاج السياسة لتحفيز 
وتقوم رؤية  ،(17)األمريكية ملنافسة قوية مع املنتجات الصينية

ية علـــى شــعار "أمريكـــا أوال" وهـــذا الشـــعار  قتصـــادترامــب اال
ــــع التعــــامالت مــــع الــــدول األخــــرى يف  ا لــــهكــــان أساًســــ مجي

ت ا لسياســـته التجاريـــة وجتلَّـــكانـــت حمـــورً   الـــيتخاصـــة الصـــني 
رفـــع قيـــود اإلغـــالق علـــى يف  لـــدى ترامـــب قتصـــادويـــة االأول

وس  ية ابلـــرغم مـــن انتشـــار فـــري قتصـــادالكثـــري مـــن األنشـــطة اال
املقابـــل يرفـــع ابيـــدن يف  ،كـــوروان وارتفـــاع معـــدالت العـــدوى

شـــــعار التحـــــالف مـــــع الشـــــركاء واســـــتعادة مكانـــــة الـــــوالًيت 
وذلــك مــن خــالل دعــم الطبقــة  عــامليال قتصــادااليف  املتحــدة

حــرب مجركيــة   الوســطى وأن مواجهــة الصــني لــن تكــون بشــنّ  
مــع  ،كمـا فعــل ترامــب بــل مــن خـالل التحــالف مــع الشــركاء

 .(18)األولوية يتركيزه الدائم على كون الرعاية الصحية ه

  املناختغرُي ( 5

 ألخـــرى املنـــاخ والقضـــاًي البيئيـــة اأخـــذت قضـــية تغـــرُي 
هتمــــام الم ســــا مــــن حيــــث املركزيــــة علــــى ا نســــبيًّ رً ا متــــأخّ  ترتيبًــــ

بب ك بسا، وذلت حتديدً نتخاابهذه االمريكي يف اجملتمع األ
 لســـطحبــرزت علــى ا الـــيتية قتصــادوابء كــوروان واألزمــات اال

 كانــت  العــام، ابلــرغم مــن أهنــا يهتمــام الــرأاواســتولت علــى 
 خاصــــة يهــــتم هبــــا األمريكيــــون الــــيتإحــــدى القضــــاًي املركزيــــة 

 .ختيار لديهم ويعتربوهنا أحد فواصل االنيريّ  اليسا

هذا السياق جتدر اإلشـارة إىل أن الـرئيس ترامـب  ويف
وحــــىت اآلن فهــــو  2016 رؤيتــــه هلــــذه القضــــية منــــذ مل تتغــــريَّ 

ا ل هتديــدً يعتربهــا خدعــة ال وجــود هلــا مــن األســاس وأهنــا متثّ ــ
لــى ومــن مث قــام بتخفيــف القيــود املفروضــة ع قتصــادعلــى اال
كـــذلك صـــناعة اثت الغـــاز مـــن الســـيارات والشـــاحنات و انبعــا

ية أبهنــا قتصــادويــتهم ترامــب أجنــدة ابيــدن اال ،الــنفط والغــاز
م ابيــدن رؤيــة املقابــل يقــدّ  يف  حــرب علــى الطاقــة األمريكيــة،

                                                           

فطيمة الزهراء رمون، انعكاسات سياسات ترامب الداخلية  (17)
 واخلارجية على مستقبله السياسي، مرجع سابق.

مروة عبد احلليم، أين يقف مرشحو الرائسة من قضاًي الداخل،  (18)
 مرجع سابق.

https://cutt.us/PySo2
https://cutt.us/WHufG
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بعااثت الغاز ويعتربها قضية رئيسية نمن ا ا للحدّ  أكثر طموحً 
ت املتحـدة إىل عيد انضمام الوالًيد أبنه سي  ذات أمهية ويتعهَّ 

 Paris climateتفاقيــــــة ابريــــــس للمنــــــاخ )ا
agreement يوليــــــو يف  انســــــحب منهــــــا ترامــــــب الــــــيت( و

تريليـون دوالر لبنـاء  2تثمر ما يقرب من سوأنه سي ،2017
ا بـذلك دعـم الشـباب والنشـطاء دة كاسـبً حمطة للطاقة املتجدّ  

إدارة ده إبلغـاء كـل مـا اختذتـه ني هبذه القضية، مع توُعـاملهتمّ  
ا ب تراجًعــترامــب مــن سياســات وقــرارات مــن شــأهنا أن تســبّ  

 .(19)ابيئيًّ 

 السياسة اخلارجية (6

ضت إدارة ترامب للسياسة اخلارجية إىل انتقـادات تعرَّ 
لــني أن سياسـته اخلارجيــة حيـث ذكــر الكثـري مـن احمللّ   ،واسـعة

عملــت علــى تقــويض مكانــة الــوالًيت املتحــدة العامليــة كقــوة 
ا لطبيعـة ا مغايرً انتهاج ترامب طريقً يف  وقد ظهر هذا ،ليربالية

السياســـة اخلارجيـــة األمريكيـــة، حيـــث عمـــد إىل اخلـــروج مـــن 
املنظمــات الدوليــة وكــذلك مهامجــة حلفــاء الــوالًيت املتحــدة 
ودعم احلكام الشعبويني وتعزيز النزاعات والصراعات الدولية 

 ،منطقــة الشــرق األوســط حيــث العــداء مــع إيــرانيف  خاصــة
 الــيتاهـا ترامـب و تبنَّ  الــيتسـرتاتيجية العزلـة اهـذا ضـمن ســياق 

نكفــاء ". لقــد اعتمــد ترامــب االتقـوم علــى مبــدأ "أمريكــا أواًل 
الشــؤون الدوليــة، حيـــث يف  خنــراط الــوالًيت املتحـــدةاوعــدم 

النظــام يف  لــون أعبــاء تــوفري األمــنيــرى أن اآلخــرين ال يتحمَّ 
ــــــ دويلالــــــ مايــــــة الــــــوالًيت املتحــــــدة ع حبوأهنــــــم إذا أرادوا التمُت

 الـــيتنعزاليـــة فعلـــيهم أن يـــدفعوا مثـــن ذلـــك، هـــذه السياســـة اال
 رت بشكل كبـري علـى دور الـوالًيت املتحـدةبعها ترامب أثَّ اتَّ 
ى إىل تراجــع اخلــارج وكــذلك علــى صــورهتا الذاتيــة كمــا أدَّ يف 

جـــدول القـــوة الناعمـــة يف  مكانتهـــا الدوليـــة مـــن املركـــز األول

                                                           

(19) Anna M. Phillips, Climate crisis or 
‘hoax’: Where Biden and Trump stand on 
environmental policy, Los Anglos Times, 
17 August 2020, available at: 
https://2u.pw/zRI0u 

واحلـــال أن هـــذا  2019عـــام يف  املركـــز اخلـــامسإىل  2016
ن، وهـذا ممـا لـه أثـر كبـري علـى ا إىل اآلزال مسـتمرًّ  الرتاجع مـا

 .دويلالنظام اليف  سرعة التحوالت

املقابـــل تبـــدو رؤيـــة جـــو ابيـــدن للسياســـة اخلارجيـــة يف 
حيـث يعـرب ابيـدن عـن   ،شبيهة مبا كانـت عليـه إدارة أوابمـا
ة وســـيدعم كـــذلك عالقـــات كونـــه ســـيدعم املنظمـــات الدوليـــ

الصــداقة مــع دول العــامل مــع اختــاذ موقــف حــذر مــن اخلصــوم 
واتبــــاع سياســــة تعيــــد الــــوالًيت املتحــــدة إىل مكانتهــــا وتعيــــد 

خــــتالف الواقــــع بــــني وابلــــرغم مــــن اال ،عــــامليإليهــــا نفوذهــــا ال
 أن إالَّ  عــامليال مريكــيق ابلــدور األمــا يتعلَّــيف  ترامـب وابيــدن

أو  يالوالًيت املتحدة أبن دور احلام هناك شبه إمجاع داخل
 ،(20)تلعبه الـوالًيت املتحـدة قـد انتهـىكانت   الذي يالشرط

ـــــــتم تعزيزهـــــــا عـــــــن طريـــــــق  ـــــــة ســـــــوف ي ـــــــادة األمريكي وأن القي
صــــــعود الصــــــني كقــــــوة عامليــــــة،  ظــــــلّ  يف  التحالفــــــات وذلــــــك
يشــــهده اجملتمــــع  الــــذي داخليســــتقطاب الــــابإلضــــافة إىل اال

 ،(21)ر علــــى سياســــتها اخلارجيــــةالــــذي ابت يــــؤثّ  و  مريكــــياأل
اجملتمــــع مــــن يف  ويضــــاف إىل هــــذا معــــاانة الطبقــــة الوســــطى

خـري شـاهد  2016ويعد فوز ترامـب عـام  ،أعباء هذا الدور
ــــذيه داخــــل اجملتمــــع علــــى هــــذا التوُجــــ ــــاء ينبــــع مــــ ال ن األعب

ومــن خــالل الوقــوف علــى  ،(22)يية بشــكل أساســقتصــاداال

                                                           

خالد هاشم، االنتخاابت الرائسية األمريكية وأجندة السياسة  (20)
اخلارجية بني دوانلد ترامب وجو ابيدن، مركز دراسات الوحدة 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر  15العربية، 
https://2u.pw/PALpn 

(21) Judy Dempsey, Can the US regain its 
global leadership, Carnegie Europe, 15 
October 2020, available at: 
https://2u.pw/cMLTr 
(22) Tom Wyler, Ashley Tellis, Sustaining 
America’s Role in the World Demands 
Renewal at Home, Carnegie Endowment 
For International Peace, 21 October 2020, 
available at: https://2u.pw/yB0uc 

https://2u.pw/zRI0u
https://2u.pw/PALpn
https://2u.pw/cMLTr
https://2u.pw/yB0uc
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ــــــوال ــــــة ابلنســــــبة لل ــــــربز أهــــــم امللفــــــات اخلارجي ًيت املتحــــــدة ي
 :ختالف بني املرشحنياال

 العالقة مع الصني أ(

قــات الصــينية مــن أهــم العال-تعــد العالقــات األمريكيــة
ت ى تـوازانر علا ملا حتمله من أمهية وأثدً يالدولية وأكثرها تعق

يف  تصاداقعالقة بني أكرب  ي، فهدويلالقوة وشكل النظام ال
كمــا   صــني()ال اقتصــادأكــرب  العــامل )الــوالًيت املتحــدة( واثين

ًي القضــــــا الكثــــــري مــــــنيف  اتشــــــابكان مًعــــــتأن كــــــال القــــــوتني 
 اة بــدءً تعاقبــإلدارات األمريكيــة املأن امــن ، وابلــرغم اإلقليميــة

ع مــقيــة بعــت سياســة توفيمــن نيكســون وحــىت ابراك أوابمــا اتَّ 
ـالصني إالَّ  رة ة املباشـواجهـا يقـوم علـى املذ هنًجـ أن ترامـب اختَّ

 لصـــنيامـــن نفـــوذ  احلـــدّ  يف  فشـــل السياســـات الســـابقة امعتـــربً 
يــــار مل 50مجركيـــة علــــى الصــــني مبـــا يبلــــغ  حــــرابً  حيـــث شــــنَّ 

لصـني ت ااملقابل ردَّ  على السلع الصينية، ويف أمريكيدوالر 
 راتلتــوتُ اســياق حــرب جتاريــة معلنــة، ابإلضــافة إىل يف  ابملثــل
لصـــني لهتــام ترامـــب زت هـــذه احلـــرب ابحبــر الصـــني، وتعــزَّ يف 

لصــحة اظمــة بة يف انتشــار فــريوس كــوروان وأن منتســبّ  أبهنــا امل
ـــــة " ن أبيـــــدها"، ومـــــن هنـــــا نســـــتطيع القـــــول يف  دميـــــةالعاملي

ن  البلـدية بـنيى العالقات الثنائيرات يتعدَّ انعكاس هذه التوتُ 
 .مدى أتثريه إىل األمن العاملي سعحيث يتَّ 

رشـحه وم دميقراطيفق احلزب العلى الصعيد اآلخر يتَّ 
علـــى أولويـــة  يجلمهـــوري بشـــكل أساســـابيـــدن مـــع احلـــزب ا

طريقــة يف  خــتالفولكــن يكمــن اال ،أمهيــة العالقــة ابلصــنيو 
مع هذا امللف، فقد يعمد ابيـدن إىل التخفيـف مـن  يالتعاط
كمــا ميكــن   ،ر احمليطــة ابحلــرب التجاريـة مــع الصــنية التــوتُ حـدَّ 

 هنج أوابما اها متبعً أن يعمل على إزالة بعض العقوابت ضدَّ 
وإن كانــت سياســة دمــج  ،إعــادة التــوازن علــى حمــور آســيايف 

إدارة أوابمـا  ظـلّ  يف  كانـت سـائدة  الـيتالصني والتعاون معها 
عتقـاد بشـأهنا اليـوم ابلنسـبة للـوالًيت املتحـدة ممـا  االقد تغـريَّ 

ا علـــى سياســـة يشـــري إىل أن املواجهـــة قـــد يكـــون هلـــا انعكاًســـ

مواجهـة يف  قد جتعله يواصل سياسة ترامب اليتو  ،(23)ابيدن
ولكــن  ،تقــوم هبــا الصــني الــيتية الضــارة قتصــاداملمارســات اال

شـــرتاك مـــع احللفـــاء علـــى عكـــس ســـتكون هـــذه املواجهـــة ابال
ســــياق يف  اهــــا ترامــــب وذلــــكتبنَّ  الــــيتتفاقيــــات األحاديــــة اال

 الــيت يرنــو إليهــا ابيــدن علــى حــدّ  "إحيــاء القيــادة األمريكيــة" 
 .(24)قوله

 قضااي الشرق األوسط ب(

 مـــــن املالحـــــظ أن قضـــــاًي الشـــــرق األوســـــط مل حتـــــظَ 
ــــــة كبــــــرية ومل تكــــــن ذات ظهــــــور جلــــــي علــــــى أجنــــــدة  ،أبمهي
ــــة، هــــذا فيمــــا عــــدا السياســــة جتــــاه يف  املرشــــحني هــــذه احلمل
جنيليـــــني يســـــتغلها ترامـــــب لكســـــب دعـــــم اإل الـــــذيإســـــرائيل 

وبني الوالًيت وكذلك السياسة جتاه إيران والنزاع القائم بينها 
املتحــدة علــى اعتبــار أهنــا مصــدر للتهديــد وداعمــة لإلرهــاب 

ا يعـــد مصـــدرً  الـــذي يابإلضـــافة إىل تطويرهـــا لربانجمهـــا النـــوو 
ا ما سوى ذلك فلم يكن ذا ا لقلق الوالًيت املتحدة، أمَّ هامًّ 
ــــــة االيف  بــــــروز وهــــــذا الغمــــــوض  ،يــــــة للمرشــــــحنينتخاباحلمل

يثـــري املخـــاوف بشـــأن  املهـــيمن علـــى مكانـــة الشـــرق األوســـط
 .(25)الفرتة املقبلةيف  قد تشهدها املنطقة اليتات التغريُ 

ابيــــــدن سياســــــة أكثــــــر دبلوماســــــية وســــــوف يعتمــــــد 
ولكـن هـذا لـن  ،ا مع العودة خلطاب حقـوق اإلنسـانواخنراطً 

والعمــــــل علــــــى جمــــــاالت املصــــــاحل  مينــــــع التعــــــاون مــــــع مصــــــر
ا مـــن فـــوز ابيــــدن املشـــرتكة، كمـــا تشـــهد منطقـــة اخللــــيج قلًقـــ

خاصة اململكة العربية السعودية واإلمارات وذلك من غياب 
 كيــف ســيتعامل ابيــدن مــع امللفــات ســرتاتيجية واضــحة تبــنيّ  ا

                                                           

خالد هاشم، االنتخاابت الرائسية األمريكية وأجندة السياسة  (23)
 اخلارجية بني دوانلد ترامب وجو ابيدن، مرجع سابق.

ابربرا بليت، كيف سيغري جو ابيدن السياسة اخلارجية  (24)
، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر  19ألمريكا؟، يب يب سي، 

https://2u.pw/D89b6 
: كيف ميكن أن تغري 2020انتخاابت الرائسة األمريكية  (25)

أكتوبر،  15يب يب سي،  النتيجة منطقة اخلليج والشرق األوسط؟،
 //:u.pw/BybZt2httpsمتاح عرب الرابط التايل: 

https://2u.pw/D89b6
https://2u.pw/BybZt
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دور الــــوالًيت يف  ثقــــة اخللــــيج اهلامــــة لــــدى اخللــــيج ممــــا يهــــزُ 
املنطقـــة ودعــم حكامهــا، أمــا علـــى يف  املتحــدة حلفــظ األمــن

ل أبن الـــوالًيت املتحـــدة مســـتوى الشـــعوب فإنـــه ميكننـــا القـــو 
الشــرق األوســط جــراء تركيزهــا يف  فقــدت مكانتهــا األخالقيــة

اخلطـــوط يعتـــرب أحـــد  الـــذيالكبـــري علـــى األمـــن اإلســـرائيلي و 
 .(26)احلمراء لدى شعوب املنطقة

 :إسرائيل والقضية الفلسطينية ●

عـب ليت تلالقضاًي احملورية اإن القضية الفلسطينية من 
 م الــدائملــدعايف  ا متمــثاًل ا رئيســيً الــوالًيت املتحــدة دورً  فيهــا

ة عربيـــإلســـرائيل، وهـــى قضـــية ذات أمهيـــة عامليـــة وإســـالمية و 
بقها ا ســملـت حتديــدا نتخـاابهــذه االيف  ، وتــزداد أمهيتهـاأيًضـا

حـدة ملتاا الوالًيت من خطوات كثرية وسريعة ومباشرة اختذهت
 وابً يتبـــىن أســـل ، وإن كـــان كـــال مـــن املرشـــحنيلـــدعم إســـرائيل

ـــ ه لـــون ا يســـعا للتعامـــل مـــع القضـــية إال أن هنـــاك هـــدفً خمتلًف
لفاعلـة ا اوقوهتـ فقون عليه وهو احلفاظ علـى أمـن إسـرائيليتَّ و 

، ويبــدو بوضـــوح حرصــهم علـــى توظيـــف يف الشــرق األوســـط
لويب عم الية واستغالهلا لكسب دنتخابمحالهتم االيف  القضية
كل ب بشـــمحلـــة ترامـــيف  ضـــحتَّ وهـــذا ي ،نيواإلجنيليّ ـــ دياليهـــو 

ذر ، ويرجـــع حـــا، أمـــا ابيـــدن فيبـــدو أكثـــر حـــذرً أكثـــر صـــرامة
ني ليّ ــلليرباني االيســاريّ  مــن هــذا املضــمار إىل اخلــوف يف  ابيــدن

 .نيالداعمني حلقوق الفلسطينيّ  

 يوإذا أردان الوقـــوف علـــى الفـــارق الكـــامن بـــني تعـــاط
ترامب مع القضـية ونظـريه ابيـدن سـنجد أن ترامـب يعـد مـن 

أن إســرائيل و  ،ا لوعــوده يف دعــم إســرائيلأكثــر الرؤســاء تنفيــذً 
يف  ى ذلــكوجتلَّــ ،ظــل رائســته بــدعم غـري مســبوقيف  حظيـت

عــــــرتاف بســــــيادة ىل القــــــدس واالإنقــــــل الســــــفارة األمريكيــــــة 
ه إسرائيل على مرتفعات اجلـوالن مث إعالنـه األخـري عـن خطتـ

طنات الضـــفة الغربيـــة ســـتدعم إســـرائيل لضـــم كـــل مســـتو  الـــيت

                                                           

معامل السياسة  2020كيف سرتسم االنتخاابت الرائسية للعام   (26)
، متاح 2020نوفمرب  2األمريكية إزاء الشرق األوسط؟، بروكينجز، 

 //:9R2u.pw/fL2httpsعرب الرابط التايل: 

  عــن توســط الــوالًيت املتحــدةهــذا فضــاًل  ،(27)وغــور األردن
جــــرت بــــني إســــرائيل  الــــيتسلســــة مــــن عمليــــات التطبيــــع يف 

اإلمارات  اوالعديد من الدول العربية واإلسالمية وعلى رأسه
 .(28)والبحرين

متناقضـة إىل حـد  أما جـو ابيـدن فرؤيتـه للقضـية تبـدو 
كبـــري، فقـــد أعلـــن أنـــه ملتـــزم أبمـــن إســـرائيل وببقـــاء الســـفارة 

عمـــه خلطـــة حـــل الـــدولتني كحـــل القـــدس مـــع ديف  األمريكيـــة
ا إلسرائيل على مدار ا وداعمً ويعترب ابيدن مؤيدً  ،(29)للقضية

، وابلرغم من هذا نه صهيوينعرتف أباحياته السياسية، كما 
قف النشاط االستيطاين يف يقول إن على إسرائيل أن تو  فهو

م املزيـــد مـــن املســـاعدة لغـــزة، وعلـــى األراضــي احملتلـــة وأن تقـــدّ  
الصــعيد اآلخــر يــدعو الــدول العربيــة إىل التطبيــع مــع إســرائيل 

الـــــيت تســـــعى إىل  ويرحـــــب بـــــذلك وينتقـــــد املبـــــادرات العامليـــــة
ية علــى إســرائيل مثــل حركــة املقاطعــة اقتصــادممارســة ضــغوط 

ول "ابيدن" عنها إهنا "تنحرف إىل معاداة يق اليتإلسرائيل، و 
كسـب يف   ويبدو أن هذا التخبط عائـد لرغبتـه ،(30)السامية"
فـــــيهم األقليـــــة املســــلمة ومـــــن يـــــدعمون حقـــــوق  ناجلميــــع مبـــــ

 الفلسطينيني من اليساريني.

 :اإليراين يامللف النوو  ●

ـــه بـــني إيـــران واجملتمـــع التوُصـــ متَّ  الـــذيتفـــاق إن اال ل ل
إســــرائيل ورمــــوز احلــــزب مــــن  يا حمــــل ســــعكــــان دائًمــــ  دويلالــــ

                                                           

أشرف العيسوي، قضاًي الشرق األوسط يف االنتخاابت  (27)
والتحوالت احملتملة يف السياسة األمريكية،  2020الرائسية األمريكية 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020يوليو  28تريندز، 
https://2u.pw/KFDbW 

التطبيع مع إسرائيل: دوانلد ترامب حيتفل بـ"فجر شرق أوسط  (28)
، متاح عرب الرابط التايل: 2020سبتمرب  15جديد"، يب يب سي، 

https://2u.pw/293RT 
أشرف العيسوى، قضاًي الشرق األوسط يف االنتخاابت  (29)

 ، مرجع سابق.2020ريكية الرائسية األم
عزت إبراهيم، األجندة الغائبة: كيف ينظر ابيدن إىل الشرق  (30)

يونيو  9األوسط؟، املركز املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجية، 
 //:u.pw/ZwYvX2https، متاح عرب الرابط التايل: 2020

https://2u.pw/fL2R9
https://2u.pw/KFDbW
https://2u.pw/293RT
https://2u.pw/ZwYvX
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ابإلضـــــــافة إىل اإلمـــــــارات والســـــــعودية لتقويضـــــــه  مهـــــــورياجل
ــــإو  ــــيتَّ  الــــذي-د ترامــــب بطالــــه. وقــــد تعهَّ  يًّاعــــدائ اخــــذ موقًف

 يديد لألمن اإلقليمهت يعتربها مصدر يتالضد إيران  ادً متشدّ  
يــة نتخابتفـاق خــالل محلتـه االابخلـروج مــن هـذا اال -دويلوالـ

وســاط ممــا ضـمن لــه احلصــول علـى أتييــد األ 2016السـابقة 
ئيل يف الـــــــوالًيت املتحــــــــدة مثــــــــل ادة إلســــــــر السياســـــــية املؤيّ ــــــــ

دلســون أ، وكــان مــن أكــرب املتربعــني حلملتــه شــيلدون "يبــاك"إ
سرائيل اليوم" اليومية إب من نتنياهو وصاحب صحيفة "املقرَّ 

ز ترامـــب مـــا الـــيت تعتـــرب الناطقـــة ابســـم نتنيـــاهو، وابلفعـــل أجنـــ
، ع على إيرانمريكية بتوسُ قوابت األعاد فرض العأد به و تعهَّ 

إثــر  يفح أبنــه ســوف يســري أمــا ابلنســبة لبايــدن فإنــه قــد صــرَّ 
وابمـــــا، واعتـــــرب أن االتفـــــاق النـــــووي أالـــــرئيس األســـــبق ابراك 

كمــا   ،وابمــا علــى الصــعيد الــدويلأجنــازات إيــراين مــن أهــم اإل
داهتا املنصوص عليهـا يف يران بتعهُ إد على أنه إذا التزمت أكَّ 

ىل إفــإن الــوالًيت املتحـدة ســتعود للعمــل ابالتفــاق  ،االتفـاق
الغالـــــب يف  ، ولكنـــــه(31)خـــــرىجانـــــب األطـــــراف الدوليـــــة األ

فقــدان الثقــة بــني طهــران وواشــنطن يف  ليتمثَّــ ًيً ســيواجه حتــد
على إثر ما قام بـه ترامـب مـن ضـغوط وعقـوابت علـى إيـران 

جائحة كوروان، مما قد يصعب فكرة العودة إىل  فاقمتها اليتو 
لـــن  الـــذيتفـــاق مـــرة أخـــرى ومتهيـــد الطريـــق بـــني البلـــدين و اال

 بتعويضــات عــن خســائرها الوخيمــة كمــا جــاء تقبلــه إيــران إالَّ 
أبن  يربيع يسم احلكومة اإليرانية علعلى لسان املتحدث اب

 ض طهـــــران عـــــنأن تعـــــوّ   بـــــدَّ  "اإلدارة األمريكيـــــة القادمـــــة ال
م تفـاق وأن تقـدّ  نسـحاب مـن االبت على االترتَّ  اليتاخلسائر 

 .(32)ر"ن هذه االنتهاكات لن تتكرَّ ضماانت تقضي أب

                                                           

: ما موقف جو ابيدن من 2020االنتخاابت األمريكية  (31)
، 2020أكتوبر  14أزمات وقضاًي الشرق األوسط؟، يب يب سي، 

 //:u.pw/CbKal2httpsمتاح عرب الرابط التايل: 
(32) Parisa Hafezi, Arshad Mohammed, 
Analysis: Biden would face uncertain path 
to detente with wary Iran, Reuters, 28 
October 2020, available at: 
https://cutt.us/se2bQ 

يةةةةةة لرؤ ا: نتخةةةةةايواملشةةةةةهد اال مريكةةةةةياجملتمةةةةةع األ -ااثنيًةةةةة
 واألولوايت

 القضااي األساسية ورؤية الناخبني (1
 هات الناخبني جنداالنتخابية وتوجُ ابلنظر إىل الساحة 

لدراســة  مريكــياأل Pewوذلــك حســب نتــائج مركــز بيــو -
من النـاخبني  %53أن  -(33)تنتخاابأجراها قبل موعد اال
 يـــــدعمون ترامـــــب، %45مقابـــــل يف  يـــــدعمون جـــــو ابيـــــدن

ه بقـــوة نـــترامـــب يدعمو  يولكـــن تشـــري الدراســـة إىل أن داعمـــ
ا فـإن ابيدن وإن كانوا أكثـر عـددً  ي، أما داعموجيزمون بفوزه
وهــذا ممــا يشــري إىل أجنــدة ابيــدن  ،ســم ابلفتــوردعمهــم لــه يتَّ 

ه يـجتعـل مؤيد اليتأو املستعارة  -اها البعضكما مسَّ - ةالغائب
ـــــه يرغبـــــون بـــــه هـــــروابً   مـــــن فـــــوز ترامـــــب وهـــــو مـــــا أشـــــارت ل

، كمـــا ن فـــوز ابيـــدن مبـــين علـــى فشـــل ترامـــبالتحلـــيالت أب
ون عن مشاعرهم ترامب يعربّ   يدأشارت الدراسة إىل أن مؤيّ  

ثبتــــه أأهنــــم ســـينتاهبم الغضــــب عنـــد خســــارته وهـــو مــــا بقـــوة و 
، منـــذ إجـــراء االنتخـــاابت وظهـــور النتـــائج علـــى االواقـــع نســـبيًّ 
نكــــار لـــــدى إلغضـــــب وامــــن الحالـــــة  حيـــــث بــــدتْ  التــــوايل،
 حدوث حرب أهلية. وقَّعترامب مما جعل البعض يت يمؤيد

بــــــــــني النــــــــــاخبني  اواضــــــــــحً  كمــــــــــا أن هنــــــــــاك تفــــــــــاواتً 
رشـــــح مني حـــــول مــــدى الرضـــــا عـــــن ريّ  ني واجلمهـــــو الــــدميقراطيّ  

 يف %59احلــــزب فنســــبة الرضــــا بــــني اجلمهــــوريني تصــــل إىل 
ني وهـــــذه مـــــن أعلـــــى نســـــب بـــــني الـــــدميقراطيّ   %42مقابـــــل 

 ،لســابقةة ات الرائســينتخــااببنظرياهتــا مــن اال التفـاوت مقارنــةً 
،  ية اثنيةائسنتخب لفرتة ر ح ي  مبرشَّ  ق األمرخاصة عندما يتعلَّ 
ن بايدابيدن أفصحوا عن أن دعمهم ل يدكما أن أكثر مؤيّ  

بب علــى كونــه "لــيس ترامــب" أمــا مؤيــدو ترامــب فالســ مبــين
 هم احلزيب.ؤ نتماادعمه هو يف  األول لديهم

                                                           

(33) Election 2020: Voters Are Highly 
Engaged, but Nearly Half Expect To Have 
Difficulties Voting, Pew Research Center, 
13 August 2020, available at: 
https://cutt.us/z5bPI 

https://2u.pw/CbKal
https://cutt.us/se2bQ
https://cutt.us/z5bPI
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وتشـــــري الدراســـــة كـــــذلك إىل أن النســـــبة األكـــــرب مـــــن 
 ،يــة هلـذا العــامنتخابالنـاخبني مل يكونـوا راضــني عـن احلملـة اال

ــــاقش القضــــاًي اورأوا أهنــــا مل ت ، وأشــــارت هلامــــة ابلنســــبة هلــــمن
ني مــريكيّ  هتمــام األالنتــائج إىل أن القضــاًي الداخليــة حتظــى اب

 الـذي. وهو مـا مل ينتبـه لـه ترامـب ارجيةأكثر من القضاًي اخل
قـه مبـا حقَّ  ةعـدة ملفـات داخليـيف  حاول أن يتجـاوز إخفاقـه

ة جتــاه إســرائيل وذلــك علــى صــعيد السياســة اخلارجيــة خاصَّــ
 ،كسذ ني واليهــود األرثــو احملــافظني واإلجنيليّ ــلكســب أصــوات 

املرتبـة قتصاد يف اال ، وأييتيابإلضافة إىل دعم اللويب اليهود
 وأتيت ،األوىل ابلنســــــــبة للنــــــــاخبني، تليــــــــه الرعايــــــــة الصــــــــحية

املرتبـــــــة  يا هـــــــرة نســـــــبيًّ مرتبـــــــة متـــــــأخّ  يف  السياســـــــة اخلارجيـــــــة
 .(34)السادسة

 ،نيريّ  مهــو ني واجلا بــني الــدميقراطيّ  وختتلــف األمهيــة أيًضــ
، أما لعنفاليه جرائم تقتصاد أوال مث ن جيعلون االو فاجلمهوري

وابء  الــــاملقدمــــة مثيف  الـــدميقراطيون فالرعايــــة الصــــحية لــــديهم
ــــاخوقضــــية ال  خطــــاابتيف  ، وهــــذا مــــا انعكــــسعنصــــرية واملن

 ا.مرشحيهم نسبيًّ 

 توجهات األقليات واجلماعات العرقية( 2

الـــــــداخل يف  نتخـــــــايباالمـــــــن خـــــــالل قـــــــراءة املشـــــــهد 
هــــــات علــــــى مســــــتوى القــــــوى يتبــــــني تبــــــاين التوجُ  مريكــــــياأل

السياســــية وكــــذلك علــــى مســــتوى الــــوالًيت املختلفــــة وعلــــى 
ســــتقراء ال ميكــــن أن وهــــذا اال ،قليــــات واألعــــراقمســــتوى األ

 مريكــيهبــا اجملتمــع األ ميــرُ  الــيتينفصــل عــن ســياق األحــداث 
كمــا أنــه ال ينظــر إليــه مبعــزل عــن   ،اآلونــة األخــريةيف  خاصــة

مـن القــوى السياســية أو حــىت  نتمــاء السياســي لكــلٍّ اتريـخ اال
مــــن املعلــــوم أن فعلــــى مســــتوى األفــــراد مــــن عامــــة الشــــعب، 

الوالًيت املتحدة األمريكية تقع بشكل يف  املنافسة السياسية
 الـــذيو  ،ل اليســـارميثّ ـــ الـــذي دميقراطيرئيســـي بـــني احلـــزب الـــ

ـــــــة عـــــــن األيعـــــــربّ   بداخلـــــــه  يوإن كـــــــان حيـــــــو  ،غلبيـــــــة الليربالي
بــــني األكثــــر  ك بشــــكل نســــيبيديولوجيــــة تتحــــرَّ أاختالفــــات 

                                                           

(34) Ibid. 

ه التوُجـ يذ مهـوريوبـني احلـزب اجل ،ميـةحمافظة واألكثر تقدُ 
يديولوجيـــة نســـبية أن اختالفـــات ا يتضـــمَّ أيًضـــ الـــذيو  اليميـــين

ـــــــه ـــــــرب حـــــــزب وإن كـــــــان إمجـــــــااًل  ،بـــــــني أعضـــــــائه وداعمي  يعت
 .(35)احملافظني

 أنــه لــيس فعنــد احلــديث عــن اجلماعــات العرقيــة يتبــنيَّ 
عرقيـــة مـــا تـــدعم نفـــس احلـــزب  أن جنـــد مجاعـــةً  يمـــن الضـــرور 
ــــوإن كــــان هنــــاك مــــياًل  ،علــــى الــــدوام ا جتــــاه حــــزب مــــن  عامًّ

يـو" األمريكـي أجراهـا مركـز "ب الـيت، فحسب الدراسة احلزبني
ع يــزال يتمتَّــ فــإن احلــزب الــدميقراطي اللألحبــاث والدراســات 

ات األمريكيــة مــن ق بــدعم اإلثنيَّــأبفضــلية واضــحة فيمــا يتعلَّــ
بينمــــا حيــــافظ احلــــزب  ،ســــيوية أو التينيــــةآأصــــول أفريقيــــة أو 

ديث عـــن الكتلـــة اجلمهـــوري علـــى أفضـــلية بســـيطة عنـــد احلـــ
 .(36)التصويتية البيضاء

مــن اإلشــارة إىل أن احلــوادث  بــدَّ  هــذا الســياق ال ويف
السـنوات املاضـية مريكـي يف األ شهدها اجملتمـع اليتالعنصرية 

 مــناألمريكــي - جــورج فلويــددت هــذا العــام مبقتـل وقَّــت الـيتو 
ة مـن أمهيـة أتثـري هـذه اجلماعـات العرقيَّـ زادتْ  -فريقيأأصل 

إىل زًيدة نشــاطهم ســواء   تْ ت كمــا أدَّ نتخــاابعلــى نتــائج اال
ــــــــك جبــــــــالء ،نيكنــــــــاخبني أو فــــــــاعلني سياســــــــيّ   يف  وبــــــــدا ذل

 ركــةهم حلؤ الشــرطة وكــذلك إنشــا وها ضــدَّ شــنُ  الــيتاملظــاهرات 
، ممــا "Black Lives Matter حيــاة الســود مهمــة"

ضــاًي املســامهة يف حســم جعــل قضــية العنصــرية أحــد أهــم الق
ــ ولــذلك حــاول كــل  هــذه االنتخــاابت،  حني كســب مــن املرشَّ
كـون انئبـة تاماال هاريس لابيدن خبتيار ك قامدعمهم، حيث 

، سـيوية، ذات بشـرة مسـراءآل هنديـة مرأة مـن أصـو ا يوه ،له
، ومــــن مث عــــروف يف أوســــاط املــــرأة واألقليــــاتمسهــــا املاوهلــــا 

                                                           

(35) Democratic Party, political party, 
United States, Britannica, 6 November 
2012, available at: https://cutt.us/WoxFD 
(36) Election 2020: Voters Are Highly 
Engaged, but Nearly Half Expect To Have 
Difficulties Voting, Pew Research Center, 
Op. cit. 

https://cutt.us/WoxFD
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حيث  ،يةنتخابا ابلنسبة حلملة ابيدن االل اختيارها فارقً شكَّ 
،  مــن اســتمالة األقليــات هبــذه اخلطــوةن يــرى اخلــرباء أنــه متكَّــ

ها ابيدن النتقاد كما أن هذه القضية كانت مادة ثرية استغلَّ 
 .نصرية كما حدث يف إحدى املناظراتترامب واهتامه ابلع

حــاول ترامــب كســب دعمهـــم  ،علــى الصــعيد اآلخــر
، مــن قـــادة منظمــات اجملتمــع املـــدين عــن طريــق التقائـــه بعــددٍ 
ــــاة وعــــدد مــــن مؤسســــي حركــــة  ،وقــــادة جهــــاز الشــــرطة "حي

وجمموعـة مـن  "Black Lives Matter السـود مهمـة
بـــدعم مشـــروع قـــانون خـــاص قيامـــه ضـــحاًي عنـــف الشـــرطة و 

ابلنظام القضائي إلقامة إصالحات يف جهاز الشـرطة بواليـة  
ن و ل فيهــــا األفارقــــة األمريكُيــــكاروالينــــا الشــــمالية الــــيت يشــــكّ  

، وابلتـزامن مـع جائحـة  نسبة األكرب ممن حيـق هلـم التصـويتال
ات أكثر من غريهم علـى بت أبضرار لألقليَّ تسبَّ  اليتكوروان و 

ا لدراســة نشــرهتا فوفًقـ ي،وكـذلك الصــح اديقتصــالصـعيد اال
ـــــة يف الرابطـــــة احلضـــــا ـــــإن  13رية الوطني أغســـــطس املاضـــــي ف

فريقي يصاب بكوروان بينما أأمريكي  1450 من كلّ   واحًدا
التيــين بينمــا يصــاب هبــا  3000مــن كــل  واحــد  يصــاب هبــا 

وأشــــارت الدراســــة  ،أمريكــــي أبـــيض 3350مــــن كـــل  واحـــد  
 م مســاواة بــني األقليــات املختلفــةا إىل وجــود تفرقــة وعــدأيًضــ
احلصول على الرعاية الصـحية وابألخـص األمـريكيني مـن يف 

علــــى خطــــط  واضــــح   فريقيــــة ممــــا كــــان لــــه انعكــــاس  أأصــــول 
 .(37)املرشحني اخلاصة ابلرعاية الصحية

يف  1,1األقليــــة املســــلمة جنــــد أهنــــا متثــــل  وابلنظــــر إىل
نسـبة ضـئيلة ولكـن  يوهـ ،ان الـوالًيت املتحـدةاملئة من سـكَّ 
مـــن أتثـــريهم علـــى  ينـــة يقـــوّ  والًيت معيَّ يف  اينتركـــزهم الســـكَّ 

للدراســات  مريكــيكمــا أن مركــز "بيــو" األ  ،عمليــة التصــويت
والبحــوث يشــري إىل أن الكتلــة املســلمة ســتتجاوز مــن حيــث 

أكـرب   اثين 2040العدد الكتلـة اليهوديـة لتصـبح حبلـول عـام 

                                                           

حممد هيكل، األقليات واالنتخاابت األمريكية مشاركة مؤثرة  (37)
 15أسباب ودالالت، املركز املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجية، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر 
https://cutt.us/BDF4e 

وال نســتطيع القــول أبن األقليــة ، نيكتلــة دينيــة بعــد املســيحيّ  
ولكـن األمـر  ،حـد احلـزبني علـى الـدوامأاملسلمة كانت تدعم 
ة حســـــــــب الســـــــــياقات املختلفـــــــــة تعـــــــــدّ دأخــــــــذ منحنيـــــــــات م
وذلك ملـا للمسـلمني مـن منظومـة قيميـة  ،واألجندات كذلك

فهـم يرفضـون تقـويض من احلـزبني،  هات كلٍّ تلف عن توجُ خت
، يف القضـــــــاًي االجتماعيـــــــة ق العامـــــــة لألخـــــــالنيالـــــــدميقراطيّ  

فـــــــــة هـــــــــات اليمينيـــــــــة املتطرّ  وكـــــــــذلك فـــــــــإهنم يرفضـــــــــون التوجُ 
 منهم، ومن مث فهم بـني ا معادًيً خذ موقفً تتَّ  اليتني للجمهوريّ  

 ني علــــى أهنــــم معــــادون هلــــم علــــى أســــسالنظــــر إىل اجلمهــــوريّ  
ن لألخــــالق والقــــيم يني معــــاد، بينمــــا يــــرون الــــدميقراطيّ  عرقيــــة

 اإلسالمية.

 فــإن األقليــة املســلمة ،مــا تشــري إليــه التقــارير حســبو 
ت تــدعم جــو ابيــدن ابلــرغم مــن أنــه لــيس نتخــاابهــذه االيف 

ــــ ح األمثــــل ابلنســــبة هلــــم، ولكــــن التفســــري املباشــــر هلــــذا املرشَّ
اه تبنَّــــ الــــذيالكراهيــــة ل يف خطــــاب العنصــــرية و ه يتمثَّــــالتوُجــــ

قة يـــة الســـابنتخابالـــرئيس ترامـــب ضـــد املســـلمني يف محلتـــه اال
قــال فيــه "أعتقــد أن  الــذي، و 2016بعــد تصــرحيه يف مــارس 

ــــا، لــــدينا مشــــاكل مــــع املســــلمنيونيكره نيســــلمامل ــــدينا ن ، ول
ـــــ  ،مشـــــاكل مـــــع املســـــلمني القـــــادمني إىل الـــــبالد" د كمـــــا تعهَّ

، ابإلضـافة إىل قيامـه فرض "إغـالق كامـل" هلجـرة املسـلمنيب
ولكنــه ، (38)إســرائيل إىل القــدسيف  بنقــل الســفارة األمريكيــة

يـة نتخابحيـث قامـت محلتـه اال ،حاول استمالتهم من جديـد
ســـــم "أصـــــوات املســـــلمني لرتمـــــب" والـــــيت إبنشـــــاء منظمـــــة اب

ني، وخاصـــــــة املســـــــلمني األمـــــــريكيّ   حاولـــــــت بنشـــــــاط حشـــــــدَ 
 .(39)الشباب، للتصويت لصاحل ترمب

                                                           

(38) Mehmet Ozalp, Who will Muslim 
Americans vote for in the US elections?, 
The Conversation, 27 October 2020, 
available at: https://cutt.us/oBjRJ 

وما  2020ألطاف موتى، املسلمون األمريكيون يف انتخاابت  (39)
، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر  27بعدها، اجلزيرة، 

https://cutt.us/ciA4W 

https://cutt.us/BDF4e
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حــــواىل ل األقليــــة اليهوديــــة متثّ ــــ ،علــــى الصــــعيد اآلخــــر
الــــــوالًيت املتحــــــدة يف  انمــــــن إمجــــــاىل عــــــدد الســــــكَّ  2,2%

ــــــــني احلــــــــزب ــــــــأرجح ب ــــــــت أصــــــــواهتم تت  نياألمريكيــــــــة، وإن كان
علــى مــدار اتريــخ الــوالًيت املتحـــدة  مهــوريواجل دميقراطيالــ

فــوذ إال أن النُ  ،(40)نيالغالــب حنــو الــدميقراطيّ  يف  ولكنهــا متيــل
ـــــــة والنفـــــــوذ يف  لليهـــــــود يكمـــــــن ياحلقيقـــــــ اإلســـــــهامات املالي

ــــدعم الــــرئيس اجل الــــذي ياليهــــود السياســــي للــــويب  مهــــوريي
دوانلــد ترامــب كمــا أعــرب املنــدوب الصــهيوين الســابق لــدى 
األمـــــم املتحـــــدة داين دانـــــون حيـــــث أشـــــار إىل الـــــدعم املـــــاىل 

حصلت عليه محلة ترامب من رجال األعمال  يذالالضخم 
س ذكيهــــود األرثــــو واملنظمــــات اليهوديــــة وكــــذلك مــــن قبــــل ال

 .(41)املتحدة الوالًيتيف  ني املقيمنيواإلسرائيليّ  

اختـــذهتا  الـــيتمـــن اخلطـــوات  ةً لوقـــد شـــهد العـــامل سلســـ
لت أولويـة علـى أجنـدة مثَّ  اليتو  ،إدارة ترامب لصاحل إسرائيل

مشلـت نقـل  إدارتـه والـيت ارجيـة األمريكيـة يف ظـلّ  السياسة اخل
الســفارة األمريكيــة مــن تــل أبيــب إىل القــدس، وكــذلك قيــام 

عـــــدد مـــــن اتفاقيـــــات  يف الـــــوالًيت املتحـــــدة بـــــدور الوســـــاطة
ة دول عربيـة علـى رأسـها اإلمـارات عـدَّ لتطبيع بني إسرائيل و ا

، والـــيت يعتربهـــا واملغـــرب لســـودانالعربيـــة املتحـــدة والبحـــرين وا
احلصــول يف  يــة رغبــةنتخابا مــن محلتــه االأساســيًّ  اترامــب جــزءً 
ني س واإلجنيليّ ـــذكواليهـــود األرثـــو  ياليهـــود اللـــويب علـــى دعـــم
 .(42)نياألمريكيّ  

                                                           

(40) Lara Friedman, The American Jewish 
Community and the 2020 US Presidential 
Election, Arab Center Washington DC, 31 
January 2020, available at: 
https://cutt.us/iCkmB 

يف ” الصوت اليهودي“عبد السالم سكية، هذا هو وزن  (41)
، 2020نوفمرب  2االنتخاابت الرائسية األمريكية، الشروق أونالين، 

 https://cutt.us/WhmSV متاح عرب الرابط التايل:
(42) Trump Extends Arab Push to 
Normalize Ties With Israel, Foreign 

عـرف ابللـويب مجاعات الضـغط اليهوديـة أو مـا ي   وتعدُ 
إن مل -الوالًيت املتحدة إحدى يف  د إلسرائيلاملؤيّ   ياليهود

وهذا يعود إىل القوة  ،العاملأقوى مجاعات الضغط يف  -كنت
إن  .ية الفائقـةقتصـاداال اهتـوكـذلك قوَّ  ،لكهامت اليتالسياسية 
إلســرائيل خــري شــاهد قتــه إدارة ترامــب مــن مكاســب مــا حقَّ 

السياســة يف  علــى مــدى قــوة هــذه اجلماعــات وســعة نفوذهــا
هـــــذا الســـــياق أن يف  شـــــار إليـــــها ي  ولكـــــن ممَّـــــ ،(43)األمريكيـــــة
 أن  اليهـود بشـكل عـام رغـم دعمهـم إلسـرائيل إالَّ نياألمريكيّ  

 نتخــابق األمــر اببعضـهم ال يضــعها أولويــة أوىل عنـدما يتعلَّــ
ـــرئـــيس جديـــد ومـــن مث مييلـــون ل ألســـباب  دميقراطيلحـــزب ال

ق بـــرفض رقابـــة الدولـــة علـــى واآلخـــر يتعلَّـــ اقتصـــاديبعضـــها 
ة اإلجهاض وحقوق خاصة ما يتعلق حبري ،جتماعيةاحلياة اال
ن إإن كانـت هنـاك بعـض املؤشـرات تقـول ، و غريهاالشذوذ و 

صــعود نســـيب بــني الشـــباب يف  نينســبة التصــويت للجمهـــوريّ  
ولكــن  ،(44)وده جتــاه إســرائيلاء تنفيــذ ترامــب لوعــاليهــود جــرَّ 

ت ميل كفـة تصـويت اليهـود مـن غـري نتخاابشهدت هذه اال
ـــذكاألرثـــو  وقـــد يعـــود  ،جـــو ابيـــدن دميقراطيح الـــس إىل املرشَّ

ة ملفــــات داخليــــة رغــــم مــــا عــــدَّ يف  هــــذا إىل إخفــــاق ترامــــب
 .على الصعيد اخلارجي جتاه إسرائيلقه حقَّ 

 التاملآالدالالت و نتائجه:  و نتخاياملشهد اال -ااثلثً 

 نكار ترامب واجلمهوريني للهزمية( إ1

يف  قـــــرتاعالنـــــاخبني إىل صـــــناديق اال بدايـــــة توُجـــــهمـــــع 
 يلوحــىت إعــالن فــوز ابيــدن األوَّ  ،2020الثالــث مــن نــوفمرب 

شـــــــــهدت االنتخـــــــــاابت  ،2020الســـــــــابع مـــــــــن نـــــــــوفمربيف 
                                                                                    

Policy, 11 September 2020, available at: 
https://cutt.us/6waqX 
(43) Pro-Israel, Center for responsive 
politics, February 2019, available at: 
https://cutt.us/zBwb9 
(44) Maya Jaradat, How and why the 
Jewish American voter might be changing, 
Desert News, 30 August 2020, available at: 
https://cutt.us/iMEKM 

https://cutt.us/iCkmB
https://cutt.us/WhmSV
https://cutt.us/6waqX
https://cutt.us/zBwb9
https://cutt.us/iMEKM
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أعلـــى نســـبة إقبـــال للنـــاخبني منـــذ أكثـــر مـــن قـــرن،   األمريكيـــة
تني عــــــــرب الربيــــــــد تضــــــــاعف مقارنــــــــة كمــــــــا أن عــــــــدد املصــــــــوّ  

ت نتخــاابســتثنائية هــذه االا الوهــذا نظــرً  2016ت نتخــااباب
ويلـــي  ،(45)ظـــل انتشـــار كبـــري لفـــريوس كـــوروانيف  عقـــدت   الـــيتو 

إعالن نتائج الوالًيت والتصديق على فوز ابيدن  ذلك توايل
ـــحـــىت الســـا د فـــوز ابيـــدن بفـــارق  بع مـــن ديســـمرب حيـــث أتكَّ

، ولقــــد كــــان إلعــــالن نتــــائج التصــــويت الشــــعيب بفــــوز كبــــري
رد فعـل  2020نـوفمرب  7يف  جـو ابيـدن دميقراطياملرشـح الـ

اتريــخ الــوالًيت املتحــدة حيــث قــام الــرئيس يف  غــري مســبوق
ـــد ترامـــب مـــع بدايـــة ظهـــور  مهـــوريواملرشـــح اجل احلـــايل دوانل

ـــنتخـــاابالنتـــائج األوليـــة لال ا فيهـــا ت إبطـــالق تصـــرحيات معلًن
ا احملكمة العليـا بوقـف العـد  الفوز ومطالبً أبنه ال سبيل له إالَّ 

نتـــائج التصـــويت،  يف  هتامـــات صـــرحية بوقـــوع تزويـــرا ابوملقًيـــ
مل  ن فــوز ابيــدن أبن هــذه االنتخــاابتح عنــد إعــالكمــا صــرَّ 

 .(46)عدب تنته  

ــــيف  حــــىت  م ابيــــدن تصــــرحيات مشــــاهبةل مل يقــــدّ  املقاب
حديثه على يف  ازً الثامن من نوفمرب مركّ  يف  خرج خبطاب فوزه

عيد هلـا مريكا" وأنه سي  أاه "روح الوحدة وعلى استعادة ما مسَّ 
ا خبطابـــه حنـــو األقليـــات والطبقـــة ًهـــحـــرتام بـــني العـــامل متوجّ  اال

ابإلضافة إىل اإلشـادة بنائبتـه كمـاال هـاريس كـأول  ،الوسطى
خطاهبــا أن يف  ذكــرت الــيت هــذا املنصــب و أمــرأة مســراء تتــوىلَّ 

 ختبـار للدميقراطيـة األمريكيـة،ات كانت مبثابة نتخاابهذه اال

                                                           

(45) Hanna Miao, 2020 election sees record 
high turnout with at least 159.8 million 
votes projected, CNBC, 6 November 
2020, available at: https://cutt.us/wxLbH 
(46) Danielle Medina, 'Far from over': See 
Trump's statement after Biden was declared 
president-elect, Tennessean, 7 November 
2020, available at: https://cutt.us/pGtc1 

حيـث قالــت "كانــت دميقراطيتنــا ذاهتـا علــى ورقــة االقــرتاع يف 
 .(47)ت"نتخاابهذه اال

م تراقبـــــه وســـــائل اإلعـــــال الـــــذيويعتـــــرب هـــــذا املشـــــهد 
لــــة لداليف غايــــة األمهيــــة مــــن حيــــث ا اويتابعــــه العــــامل مشــــهدً 

ملتحدة ت اض فيه دميقراطية الوالًيفهو مشهد تتعرَّ  ،الصورةو 
ا اخليًّ واء دسض فيه صورة الوالًيت املتحدة ختبار وتتعرَّ اإىل 

اك اإلدر ر و مـــن حيــــث التصــــوُ  ،اأيًضــــ ختبــــاراا إىل أو خارجيًّـــ
 أمهيــــة ومــــن هنــــا أتيت ،وكــــذلك شــــعوب العــــامللــــدى شــــعبها 

 الوقوف عند هذا املشهد وما يؤول إليه.

تشــــري التحلـــــيالت إىل أن الصــــورة العامليـــــة للـــــوالًيت 
ا، وقــد بــدأ هــذا املتحــدة أو ابألحــرى "مسعتهــا" تواجــه خطــرً 

أجراسـه مـع سـوء إدارة ترامـب جلائحـة كـوروان مث  اخلطر يدقُ 
 تْ َجـوّ  قية )جـورج فلويـد( مث تـ  فريأمن أصول  مريكيمقتل األ

فيهـــــا الـــــرئيس اهتامـــــات  يت يلقـــــنتخـــــاابهـــــذه األحـــــداث اب
ـــ ا يـــة ومثـــريً نتخابا بـــذلك مصـــداقية العمليـــة االابلتزويـــر مزعزًع

هذا مع  ،(48)ا بشأن مدى متانة الدميقراطية األمريكيةشكوكً 
ف الداعمني  لليمني املتطرّ  نيوجود فريق من املتظاهرين املنتم

يف ، ح ويرفضـون قبـول فـوز جـو ابيـدنملون الساللرتامب حي
دون مبظــــاهرات ابيــــدن يهــــدّ   يمقابــــل فريــــق آخــــر مــــن داعمــــ

هـــــذا  ، ويفعـــــرتاف بفـــــوز ابيـــــدنيف حالـــــة مل يـــــتم اال مضـــــادة
ن ار اخلــرباء مــن أن هــذين الفــريقني الــذين يضــمَّ الســياق حيــذّ  

                                                           

(47) Maeve Reston and Stephen Collinson, 
President-elect Joe Biden seeks to unite 
nation with victory speech, CNN, 8 
November 2020, available at: 
https://cutt.us/BrX9x 
(48) Inderjeet Parmar, This bitter election is 
damaging US global standing – and the 
international liberal order, The 
Conversation, 6 November 2020, available 
at: https://cutt.us/VvGeB 

https://cutt.us/wxLbH
https://cutt.us/pGtc1
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 ال الصـراع بينهمـفة من كـال اجلـانبني قـد يتحـوَّ مجاعات متطرّ  
 .(49)إىل عنف صريح إذا تواجها

مــــــــــن النــــــــــاخبني  %80هــــــــــذا الســــــــــياق يــــــــــؤمن  ويف
عيـه ترامـب مبـا يدَّ  -يحسب اسـتطالعات الـرأ-ني اجلمهوريّ  

ون إذا مــا هنــم يسـتعدُ إمـن وقـوع التزويــر ويقـول الــبعض مـنهم 
إن حالــة  .هليــة بيــنهم وبــني اليســار األمريكــيوقعــت حــرب أ

املنتشر بني غالبية النـاخبني ت نتخااباإلنكار العام لنتائج اال
ديناميـــــــة السياســـــــة يف  عكـــــــس صـــــــورة خطـــــــريةتني اجلمهـــــــوريّ  

ممَّـــــا عـــــاءات دّ  األمريكيـــــة حيـــــث التطبيـــــع مـــــع مثـــــل هـــــذه اال
كنظــــــــام   مريكــــــــياأل يضــــــــعف مصــــــــداقية النظــــــــام السياســــــــي

وكــــذلك تفســــح اجملــــال لنظريــــة املــــؤامرة  ي،دســــتور  دميقراطــــي
النــاخبني مــن الفــريقني وهــذا رات ا مــن تصــوُ ا كبــريً زً لتأخــذ حيّ ــ

سـات األمريكيــة ر علـى املــدى الطويـل علـى دور املؤسَّ ا يـؤثّ  ممَـّ
مريكـي السياسية واملدنية، كما أشـار لـذلك عـامل السياسـة األ

 .(50)ق""أبن أمريكا قد تتمزَّ  جامعة نيويورك بول اليتيف 

خـــر آا نقســـامً اعلـــى الصـــعيد اآلخـــر يظهـــر أن هنـــاك 
الكــــوجنرس حــــول مهــــوري يف زب اجلا بــــني أعضــــاء احلــــأيًضــــ

ني فبينمـا هتـدف اللجنـة القوميـة للجمهـوريّ   ،عاءات ترامـبدّ  ا
يف معركته  مليون دوالر 50إىل أن تدعم ترامب مبا يزيد عن 

                                                           

(49) Kristina Cooke, Ned Parker, and Ted 
Hesson, As Trump refuses to concede 
defeat, far-right groups plan show of 
support in Washington, Reuters, 13 
November 2020, available at: 
https://cutt.us/CagxD 
(50) Brad Brooks, Nathan Layne, and Tim 
Reid, Why Republican voters say there’s 
‘no way in hell’ Trump lost, Reuters, 20 
November 2020, available at: 
https://cutt.us/TQEBR 

خــر هــذه املعركــة ، يــرفض الــبعض اآلعائــهدّ  االقانونيــة إلثبــات 
 .(51)من األساس

م ترامـب إبقالـة عــدد قـامـع هـذه األحـداث  يوابلتـواز 
ســات، حيــث أقــال وزيــر الــدفاع ة مؤسَّ عــدَّ يف  ولنيؤ مــن املســ

مـــارك إســـرب مـــن خـــالل تغريـــدة علـــى موقـــع تـــويرت  مريكـــياأل
ا آخـر، ممـا جعـل الـبعض يصـف ه مـن منصـبه ومعينًـ إًيَّ عازاًل 

ر وأن الــوالء لــدى ترامــب هــو املتهــوّ   ف ابلطفــويلهــذا التصــرُ 
تزيــــد  الــــيت، و ر األول حــــىت لــــو علــــى حســــاب الكفــــاءةاملعيــــا

، وتشري التحليالت نتقاليةيعة احلال يف املراحل االأمهيتها بطب
إىل أن أسباب عزل وزيـر الـدفاع تعـود إىل خـالف بـني إسـرب 

حيـــث عـــارض إســـرب  ،ســـتخدام القـــوةق ابوترامـــب فيمـــا يتعلَّـــ
ـــــيتحتجاجـــــات ســـــتخدام اجلـــــيش ملواجهـــــة االايف  ترامـــــب  ال

 .(52)العنصرية ضدَّ  مريكيشهدها الشارع األ

هـذه يف  ت إقالتهمتَّ  الذيومل يكن مارك إسرب الوحيد 
فلقــد أقــال ترامــب وألســباب مشــاهبة مســؤول األمــن  ،الفــرتة

دافــع عــن نتــائج  الــذي( كــريس كــربيس )الســيرباين اإللكــرتوين
ا التصــــويت ودافــــع كــــذلك عــــن التصــــويت عــــرب الربيــــد رافًضــــ

خـــــــــرتاق ادعـــــــــاءات ترامـــــــــب بوقـــــــــوع التزويـــــــــر أو حـــــــــدوث ا
ولني ؤ ابإلضافة إىل هـذا مت إقالـة عـدد مـن املسـ ،(53)إلكرتوين

                                                           

(51) Richard Cowan, U.S. Republicans 
divided over Trump's election-fraud claims, 
Reuters, 7 November 2020, available at: 
https://cutt.us/2HpaH 
(52) Helene Cooper, Eric Schmitt and 
Maggie Haberman, Trump Fires Mark 
Esper, Defense Secretary Who Opposed 
Use of Troops on U.S. Streets, New york 
Times, 9 November 2020, available at: 
https://cutt.us/EQLh3 
(53) Joseph Menn, Christopher Bing, 
Trump fires top U.S. election cyber 
security official who defended vote, 
Reuters, 18 November 2020, available at: 
https://cutt.us/89XAp 
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للــرئيس  الل آخــرين أكثــر والءً حــوإ وزارة الــدفاعيف  اآلخــرين
ب والفوضـــى داخـــل ن التأُهــترامــب ممـــا جيعــل هنـــاك حالــة مـــ

ــــــوازًيً  ، وهــــــذا أييتونجالبنتــــــا  مــــــع تصــــــرحيات عــــــدد مــــــن مت
عــن قلقهــم مــن هــذه  فيهــا وزارة الــدفاع ينبئــونيف  ولنيؤ املســ

مريكــي مــارك القــرارات وعلــى رأســهم رئــيس أركــان اجلــيش األ
لـــك أو ملكـــة أو  حنلـــف اليمـــني ملالالـــذي قـــال "حنـــن  يمللـــ

، ولكـــــــن فـــــــرد ياليمـــــــني أل يطاغيـــــــة أو دكتـــــــاتور، ال نـــــــؤدّ  
للدستور"، وقد جاء هذا التصريح على إثر إقالة وزير الدفاع 

ـــــــني  ني لرتامـــــــب يف مـــــــن املـــــــوال 3مـــــــارك إســـــــرب وكـــــــذلك تعي
ظــل حالــة مــن يف  أتــى الــذي، ويعــد هــذا التصــريح ونجالبنتـا

ــــوالًيت املتحــــدة نتيجــــة لعــــدم  الفوضــــى والقلــــق تشــــهدها ال
عرتاف الرئيس ترامـب بفـوز نظـريه جـو ابيـدن وكـذلك حالـة ا

ون تنبــــ  أبن جر تشــــهدها العالقــــة بينــــه وبــــني البنتــــامــــن تــــوتُ 
 وأنه قد يصبح غريَّ قد تت مريكياحليادية السياسية للجيش األ

ـــه دور عرقلـــة يف  لهـــذا اإلشـــكال السياســـي املتمثّ ـــ حـــلّ  يف  ل
 .(54)للسلطة يالتداول السلم

مـب يف سياسـته القائمـة ترا سـتمرَّ ا ،على صـعيد آخـر
ـــــدأ " ـــــى مب ـــــا" و أمريكـــــا أواًل عل ذ قـــــرارات ســـــريعة بســـــحب ختَّ

ة دول علــــى رأســــها أفغانســــتان القــــوات األمريكيــــة مــــن عــــدَّ 
ســــــتقرار العالقــــــة بــــــني اإىل زعزعــــــة  يقــــــد يــــــؤدّ   والعــــــراق ممــــــا

، هـــذا (55)الـــوالًيت املتحـــدة وطالبـــان ابلنســـبة إلدارة ابيـــدن
ر بــني الــوالًيت املتحــدة وإيــران بعــد ابإلضــافة إىل تفــاقم التــوتُ 

غتيـــــال العـــــامل النـــــووى اإليـــــراين "فخـــــرى زاده" حيـــــث تشـــــري ا
يف  رج التــــــوتُ غتيـــــال جـــــاء ليـــــؤجّ  أن هـــــذا اال إىل التحلـــــيالت

                                                           

(54) Lolita Baldor, Military wary that 
shakeup could upend its apolitical, AP 
News, 13 November 2020, available at: 
https://cutt.us/bo4tc 
(55) Julian Borger, Trump reportedly plans 
to withdraw nearly half of US troops in 
Afghanistan, The Guardian, 17 November 
2020, available at: https://cutt.us/goWeD 

تفــــاق النـــــووى ومــــن مث عرقلــــة عــــودة ابيــــدن إىل اال ،املنطقــــة
 .(56)اإليراىن

ســـياق عرقلـــة ترامـــب إلجـــراءات نقـــل يف  ذلـــك وأييت
 ينت معـــارك قانونيـــة مـــع عـــدم وجـــود أتضـــمَّ  الـــيتالســـلطة و 

تعـاون مـن شـأنه متهيـد الطريـق لـإلدارة اجلديـدة ومتكينهـا مـن 
إىل أن آل األمـر  ،(57)الوصول للمعلومات واألمـوال املطلوبـة

الرابع والعشرين يف  برتامب للموافقة على بدء انتقال السلطة
واليــة يف  امــن نــوفمرب وذلــك عقــب اعتمــاد فــوز ابيــدن رمسيًّــ

مقابـــل ، يف (58)مثلـــت ضـــربة كبـــرية لرتامـــب الـــيتان جشـــيتمي
بتعيــني  -بســرعة موازيــة-م ابيــدن اهــذه األحــداث املتتاليــة قــ

ســـــــيعمل معـــــــه  الـــــــذي ينفيـــــــذوالت يعضـــــــاء اجلهـــــــاز اإلدار أ
كرتاثـــه مبــــا يقـــوم بــــه ا ا بعــــدم حً مصـــرّ   ،ا لبـــدء العمــــلســـتعدادً ا

 .(59)قاتترامب وما يثريه من معوّ  

ـــــوالًيت هـــــذا املشـــــهد املعقـــــد يقـــــوّ   ـــــة ال ض مـــــن حموري
األذهـان ســواء يف  العــامل ويرسـم هلــا صـورة جديــدةيف  املتحـدة
تــــوفري  عــــدمداخلــــي يف ا علــــى فشــــل ا معتمــــدً ا أو عامليًّــــحمليًّــــ

 يعرقلــــــة التــــــداول الســــــلم ابإلضــــــافة إىل ســــــتقراراألمــــــن واال
، نعزاليــــةاســــرتاتيجية اارجيــــة تعتمــــد ، مــــع سياســــة خللســــلطة

هــذا فــإن ترامــب مل حيصــل علــى نســبة  ولكــن ابلــرغم مــن كــلّ  
                                                           

معصومة طرقة، حمسن فخري زاده: ما الدوافع اليت تقف وراء  (56)
، متاح عرب 2020نوفمرب  30اغتيال العامل اإليراين؟، يب يب سي، 

 yvL6https://cutt.us/yالرابط التايل: 
(57) Kevin Liptak, Trump blocks transition 
as he refuses to accept loss, CNN, 10 
November 2020, available at: 
https://cutt.us/J0214 

: ترامب يوافق على بدء انتقال 2020االنتخاابت األمريكية  (58)
، متاح عرب الرابط 2020نوفمرب  24السلطة إىل ابيدن، يب يب سي، 

 https://cutt.us/RqQfgالتايل: 
(59) Linda So, Raphael Satter, and Simon 
Lewis, Biden identifies more administration 
officials, Trump vows continued election 
fight, Reuters, 30 November 2020, 
available at: https://cutt.us/aFJi3 
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مــــن  %47حــــوايل حصــــل علــــى  إمنــــاو قليلـــة مــــن األصــــوات 
ا كبـــريً ا   ميلكـــون عـــددً ني، كمـــا أن اجلمهـــوريّ  أصـــوات النـــاخبني

الشــيوخ ممــا  جملــسيف  مــن مقاعــد الكــوجنرس ولــديهم أغلبيــة
ا كقــوة حاضــرً  ســلوب إدارتــه قــد يظــلُ أيشــري إىل أن ترامــب و 

 .(60)ًساالسياسة األمريكية وإن مل يكن رئييف  فاعلة

 

 

 أسباب فوز ابيدن (2
إذا أردان الوقوف عند أسباب فوز ابيـدن سـنجد أهنـا 

يتعلــق بشــكل رئيســي  -األمــر األول :نيتعــود ألمــرين أساســيَّ 
ن ممَـّ ان بعًضـإإبخفاقات إدارة ترامب وأسـلوب إدارتـه، حـىت 

توا لبايدن يرون أنه ليس هو الرئيس األمثل ولكنه رئـيس صوَّ 
ســـتقرار والوحـــدة إىل الـــوالًيت املتحـــدة عيـــد االتقليـــدي قـــد ي  

ــــــة  ــــــة بعــــــدما أســــــاءت إدارة ترامــــــب للقــــــيم األمريكي األمريكي
إن كان هناك من يرى أنه لوال سوء إدارة ، و العاملية وملكانتها

ترامب ألزمة كوروان، لكان من احملتمل أن يفوز بفرتة رائسية 
 الـذي- قتصـاديقـه علـى الصـعيد االاثنية وهذا يعـود ملـا حقَّ 

ر الوابء قبل ظهو  -حيظى أبمهية كبرية لدى الناخبني تبني أنه
بـــني العــــاملني ارتفعـــت األجـــور ت نســـبة البطالـــة و حيـــث قلَّـــ

العــام، كمــا أن قراراتــه جتــاه مســألة يف  %4,7الفقــراء بنســبة 
، كانت مرضية ابلنسبة منها رة والقيود اليت فرضها للحدّ  اهلج

 -مريكـيلون نسـبة قليلـة مـن اجملتمـع األوهم ال ميثّ  - لداعميه
ــ يــه،  د هبــا عنــد تولّ  حيــث كانــت مبثابــة حتقيــق لوعــود قــد تعهَّ

يــع عــدد مــن الــدول العربيــة واإلســالمية تطبيف  كمــا أن دوره
ني خاصــــة اإلجنيليّ ــــى عنــــد داعميــــه صــــدً  يمــــع إســــرائيل لقــــ
س، ولكـــن إذا غضضـــنا الطـــرف عـــن هـــذه ذكواليهـــود األرثـــو 
قـــد تواجـــه ابلنقـــد أو القبـــول داخـــل اجملتمـــع  الـــيتالسياســـات 

 ل بشـكل عـامسنجد أن األزمـة احلقيقيـة تتمثَـّ ذاته مريكياأل

                                                           

(60) Inderjeet Parmar, This bitter election is 
damaging US global standing – and the 
international liberal order, OP. cit. 

ج هلــــا تــــروّ   الــــيتلصــــورة القــــيم واملبــــادئ ه قــــد جــــرى تشــــوُ يف 
بت بـه إدارة ترامـب، ابإلضــافة تسـبَّ  الـذيالـوالًيت املتحـدة و 
 مريكيسلوب اخلطاب األأيف  أحدثها اليتإىل النقلة النوعية 

ـــاد عليـــه العـــامل  الـــذي مريكـــيســـلوب اإلدارة األأوكـــذلك  اعت
 الـيتابلثقافـة الدميقراطيـة األمريكيـة  األذهان، ابتـداءً يف  وطبع

إدارتـه إىل يف  أصبحت على حافة اهلاوية حيث عمد ترامب
يف  اانشــــقاقً و ا قًــــ بــــذلك متزُ إقصــــاء كــــل مــــن ال يدعمــــه حمــــداثً 

التأكيد على أن هناك يف  ستمراراجملتمع وذلك عن طريق اال
والـــذين  ،نصـــف الشـــعب أو أكثـــريف  لا يتمثَّـــا داخليًّـــهتديـــدً 
لون قـيم الـوالًيت املتحـدة. هـذه احلزبيـة هم ترامب ال ميثّ  يعترب 

 السياســـية املفرطـــة واخلطـــاابت املســـيئة والفوضـــوية والقـــرارات
يف  سهمتأخذها عرب تغريدات على موقع تويرت كان يتَّ   اليت

، كمـا أن اف األمريكية وكذلك قوة املؤسسـاتتقويض األعر 
ممــــا  بعهــــا، تعــــدُ اتَّ  الــــيتل مــــن احللفــــاء سياســــة العزلــــة والتنُصــــ

 .(61)خيالف تقليد السياسة اخلارجية األمريكية

هــذا الســياق إىل األســباب القريبــة يف  وجتــدر اإلشــارة
ــــيت-املباشــــرة  إخفــــاق ترامــــب وظهــــوره هبــــذه يف  أســــهمت ال

متمثلـة بشــكل  -هة ممـا سـاعد علــى فـوز ابيـدنالصـورة املشـوَّ 
ابإلضــــافة إىل مقتــــل  ،ســــوء إدارتــــه ألزمــــة كــــوروانيف  يرئيســــ
حيــــث كــــان  (جــــورج فلويــــد)فريقيــــة أمــــن أصــــول  مريكــــياأل

قضــية يف  تعامــل ترامــب مــع هــذه املســألة أحــد احملــاور اهلامــة
 ،بشـكل عـام مريكياجملتمع األيف  تشكل أزمة اليتالعنصرية 

حيث أعرب عن كونـه  ،ت بشكل خاصنتخاابهذه اال ويف
ني ممـا ني السـلميّ  تجّ  استخدام العنف ضد احمليف  اال يرى أبسً 

 فضــاًل -واعتــربت هــذه القضــية  ،(62)ةى إىل انتقــاده بشــدَّ أدَّ 
ـــ -عـــن أزمـــة كـــوروان ة للنـــزاع القـــائم بـــني أحـــد املســـارات اهلامَّ

ترامــــب وبــــني اإلعــــالم ومــــادة أساســــية اســــتخدمها اإلعــــالم 
                                                           

(61) Why it has to be Biden, The 
Economist, 29 October, available at: 
https://cutt.us/mI1st 

مقتل جورج فلويد يكشف "شروخ األسطورة األمريكية"، يب  (62)
، متاح عرب الرابط التايل: 2020يونيو  5يب سي، 

https://cutt.us/jjXMW 

https://cutt.us/mI1st
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يف  اكبـريً   العبت دورً  اليتة لرتامب و محلته املضادَّ مريكي يف األ
 .نتخايباملشهد االرسم صورة 

يكمـــن  الـــذي فـــإن العامـــل الثـــاين ،آخـــرعلـــى صـــعيد 
 دميقراطيســـــرتاتيجية احلـــــزب الـــــايف  لوراء فـــــوز ابيـــــدن يتمثَّـــــ

ـــــيتو  ،يـــــةنتخابإدارة احلملـــــة االيف  ةااملتبنَّـــــ لتـــــزام انت تضـــــمَّ  ال
اخلطاب وتسليط الضوء على أزمة كوروان ومقتل يف  الوسطية
تسام ابهلـدوء والعمـل الـدائب عد عن الضجيج واالفلويد والب  
هذا ابإلضـافة إىل سـالح املـال  ،رغم ما يثريه ترامب املستمر
ــ الــذي ن مــن اســتخدمه ابيــدن بشــكل جيــد ومــن خاللــه متكَّ

نت محلـة ابيـدن ومن مث متكَّ  ،(63)مواصلة احلملة حىت النهاية
، كســـــب نيالـــــوالًيت املواليـــــة للـــــدميقراطيّ   مـــــن احلفـــــاظ علـــــى

قتحـــــام اني و ني واجلمهـــــوريّ   الـــــدميقراطيّ  والًيت متأرجحـــــة بـــــني
أريـــزوان، ابإلضــافة إىل تعبئـــة  و  والًيت مجهوريــة مثـــل جورجيــا

ني حتفيــز النــاخبني الــدميقراطيّ  دين و نــاخبني املــرتدّ  ا للكبــرية جــدًّ 
 .للتصويت سواء مباشرة أو عن طريق الربيد

يف  ومن هنا يكون جـو ابيـدن مبثابـة رئـيس قـد يسـهم
، يملتحــدة مــرة أخــرى علــى طريقهــا التقليــدوضــع الــوالًيت ا

 بل تبـىنَّ ، افً ا متطرّ  ا وال ميينيًّ فً  متطرّ  ا يسارًيًّ هً ظهر توجُ فهو مل ي  
ومن مث اسـتطاع  ، يقف على نقطة واحدة من اجلميعخطاابً 

ني مـــن التقـــدميّ  أن ينـــال أصـــوات مجيـــع مـــن مل يريـــدوا ترامـــب 
فريقيــة وإن األصــول الالتينيــة واأل يات العرقيــة مــن ذو األقليَّــو 

 يمل يكن هو األفضل ابلنسبة هلم، ولكن هذا املظهر التقليد
يف  أبـــداه ابيـــدن كـــان أحـــد األســـباب الرئيســـية الـــذياحملايـــد 
 .(64)فوزه

 خامتة

                                                           

أنتوين زوركر، نتائج االنتخاابت األمريكية: مخسة أسباب وراء  (63)
، متاح عرب الرابط التايل: 2020نوفمرب  8فوز ابيدن، يب يب سي، 

https://cutt.us/jk3BZ 
(64) Edward, Isaac Dovere, Why Biden 
Won, The Atlantic, 7 November 2020, 
available at: https://cutt.us/qDKAr 

ســــــــتثنائية هــــــــذه ا، تتبـــــــني اإلشـــــــارة لــــــــه تممـــــــا ســــــــبق
 يف لأبرزهــــا يتمثَـّـــ ولعــــلَّ  ،ت مــــن جهــــات عديــــدةنتخــــااباال

ورهتا يـة وصـًيت األمريكمتر به دميقراطية الـوال الذياملنعطف 
و جـو ت هـنتخـااب، وابلـرغم مـن أن الفـائز يف هـذه االالعامليـة

ولـه ور حتد الذيابيدن إال أن دوانلد ترامب كان هو احملور 
 يف دثاألحداث. وحنن ال نستطيع أن جنزم مبـا ميكـن أن حيـ

ن مـــــ الشـــــهور املقبلـــــة ولكـــــن مـــــا شـــــهدته الـــــوالًيت املتحـــــدة
ع  خاصة م ،سنوات قد يظل ذا صدى 4ات على مدار تغريُ 

 ،وخجملـــــــس الشـــــــييف  عـــــــون أبغلبيـــــــه يتمتَّ نيكـــــــون اجلمهـــــــوريّ  
اآلن  عـــاملنقســـام الشـــعيب الكبـــري، كمـــا أن الابإلضـــافة إىل اال

يف  عةات واسسنوات، فإنه يشهد تغريُ  4ليس كما كان قبل 
ة يف وميالق ليمينيةظل انتشار عدد من احلكومات الشعبوية ا

 ، ممــــا قــــد يكــــون لــــه انعكــــاس علــــى مســــارة دول كــــربىعــــدَّ 
كانــــة زاز م، كمــــا أن اهتــــةاملقبلــــ الفــــرتةيف  الــــوالًيت املتحــــدة

كـــن مي يالـــذالـــوالًيت املتحـــدة العامليـــة لـــيس ابألمـــر اليســـري 
يف  ةبـــري ات كتالفيـــه بســـرعة، ومـــن هنـــا قـــد يشـــهد العـــامل تغـــريُ 

 ًيًّ تصـــاداقا و بـــل سياســـيًّ  لـــيس فقـــط عســـكرًيًّ  ،تـــوازانت القـــوة
ني الصــ يف لظــل صــعود قــوى جديــدة تتمثَّــيف  اا أيًضــوثقافيًّــ
م فيـه جنـ أزمات وصـراعات ويـربز ظل شرق أوسط يعاين ويف

اثر آمـع  ظل أزمات عميقة تعانيهـا أورواب، هـذا إسرائيل ويف
رهــا ن آلاث وكــاًيًّ اقتصــادا أحــدثت ارتباًكــ الــيتجائحــة كــوروان 

نتظــر يهــذه األحـداث الكبــرية  سـياق كــلّ   يخــرى، ففــأأبعـاد 
 .ليها من مالمح اعتاد عا قد يغريّ  ا جديدً العامل شيئً 

*****

https://cutt.us/jk3BZ
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: خريطة التفاعالت 2020روسيا والغرب 

 والقضايا

 (⁕)الرمحن خليفة أمحد عبد

 مقدمة:
ب منــذ وصــول بــوتني إىل الســلطة، وعلــى مــدار مــا يقــر 

ام مضــت، عمــل علــى تقويــة دوره مركــزًا للنظــعامــا  20مــن 
 .جيــــةالسياســــي الروســــي، وصــــانًعا أول لسياســــة بــــالده اخلار 
 لقـيمالحظ املتابعون من حينها جنـوح بـوتني لـرفض تسـرب ا

ريـب، الق السياسية الغربية سواء داخـل روسـيا، أو يف حميطهـا
أي  علـى وعمل على حتييد دورهـا وحماربتهـا داخليًـا ابلقضـاء

يــــــة، ربالارضـــــة سياســـــية واجتماعيــــــة مواليـــــة للقـــــيم الليدور ملع
 ونيـــةمتخـــًذا بـــذلك عـــدًدا مـــن اإلجـــراءات والسياســـات القان

ما دار و ، 2020والفعلية، كان آخرها التعديالت الدستورية 
 . حوهلا من نقاشات أكدت هذه الرغبة

 2020عــام  (⁕⁕)شــهدت تفــاعالت روســيا مــع الغــرب
تكثًفــا يف كافــة القضـــاًي املطروحــة علـــى الصــعيدين الـــداخلي 
الروســـي واخلـــارجي، حيـــث كـــان الغـــريب حاضـــرًا يف اخلطـــاب 
ــــا يف  ــــا مهًم ــــه رقًم واملمارســــة السياســــية الروســــية، جعلــــت من
معادلة التفاعالت الداخلية الروسية بني القيادة السياسية يف 

دين، والقــوى السياســية الكــرملني وجملــس الــدوما، واجملتمــع املــ
ددات عالقات روسيا  املختلفة، كما مثَّل الغرب أحد أهم حم 

 مع العامل مع العامل اخلارجي.

                                                           

 ابحث يف العلوم السياسية. (⁕)
 غرب ي قصد ابلغرب يف هذه الدراسة بصورة أساسية دول (⁕⁕)

 أورواب والوالًيت املتحدة األمريكية.

تستلهم هذه الدراسة يف معاجلة عالقات روسيا 
، (1)من نظرية ملف السياسة اخلارجية 2020ابلغرب عام 

لكن مع توسعة قليلة تتعلق بربط روسيا ابلغرب يف 
وفق هذا -داخلية واخلارجية، فامللف الرئيس السياستني ال

وال -املطروح أمام صانع السياسة الروسية كان  -التصور
التصدي لكل ما هو غريب؛ سواء على مستوى  -يزال

األفكار أو املمارسات. وتتجلى هذه السياسة يف الداخل 
بتعزيز قدرة النظام على امتصاص األفكار الغربية وإسكاهتا 

ى املعارضة اجلادة للنظام سياسًيا واجتماعًيا، ومنع قدرهتا عل
أما يف اخلارج فتظهر يف أتكيد روسيا على سعيها لعامل 
م تعدد األقطاب ليس للغرب موضع فيه، أو يصبح الغرب 
فيه قطًبا مياثل العديد من األقطاب األخرى يف النسق 
الدويل، وميكن لروسيا حينها أن تستعيد مكانتها التارخيية 

 مى، ووريثة للقطب السوفييت.قوة عظ

 علتكيف تفاوعليه، فإن التساؤل حمل الدراسة هو: 
سياستني يف ال 2020"روسيا البوتينية" مع الغرب عام 

 ة:سئل، ومنه يتفرع عدد من األالداخلية واخلارجية؟

عد كيف تتعامل روسيا والغرب يف الفضاء ما ب -
 السوفييت؟

هم وما أكيف يتفاعل الغرب مع الداخل الروسي  -
 ؟2020جتليات هذا التفاعل عام 

                                                           

يدفع أصحاب هذا االقرتاب أبن السياسات اخلارجية املختلفة  (1)
للدولة تصب يف خدمة ملف واحد؛ عن طريقه ميكن توصيف 
السياسة اخلارجية وحتليلها كما لو كان حيفزها هدف واحد؛ 
فسياسات التجارة اخلارجية، وسلوك الدولة الصراعي أو التعاوين ال 

لة عن هذا امللف؛ فهو يقدم ميكن حتليله كسياسة هنائية منقطعة الص
 ما يشبه فلسفة عامة هتتدي هبا السياسات األخرى. 

ة: ، ترمججيةجلني ابملر، كليفتون مورجان، نظرية السياسة اخلار  -
لك ة املامععبدالسالم نوير، )الرًيض: النشر العلمي واملطابع، ج

 .9-6(، ص ص 2011سعود، 
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ملاذا أقدم بوتني على تعديل الدستور الروسي يف  -
؟ وماذا ميكن أن متثل هذه التعديالت 2020أوائل عام 

 يف عالقة روسيا ابلغرب؟

ما أهم القضاًي يف العالقات بني روسيا ودول  -
 ؟2020"قلب أورواب" يف عام 

يف عهد  كيف سارت العالقة الروسية األمريكية -
 ترامب؟

نها د مبوعلى هذا األساس، تبدأ الدراسة مبقدمات ال 
ام  علفهم العالقات بني روسيا والغرب بصفة عامة، ويف

ان ى بيعل بصفة خاصة، مث ت عرّج يف احملاور التالية 2020
يالت لتعداعة : احلضور الغريب يف الداخل الروسي، وطبيأواًل 

سيا، : رو ثلثقات بني امل: العالواثنًياالدستورية األخرية، 
تبحث  :واثلثًاودول قلب أورواب، والوالًيت املتحدة، 

 فييتلسو االتفاعالت بني روسيا والغرب يف الفضاء ما بعد 
 يفما هتمتخذًة من بيالروسيا منوذًجا لبحث طبيعة تفاعال

-م قرهقليى إشرق أورواب، والصراع بني أرمينيا وأذربيجان عل
 از،قوقبينهما يف منطقة جنوب ال ابغ منوذًجا للعالقات

اع وضاأل وتنتهى الدراسة خبامتة حتمل بعض التوقعات بشأن
دية تعدال الداخلية الروسية وعالقاهتا مع الغرب، ومستقبل

 القطبية.

حمور متهيدي: روسيا والغرب:  ●
 ُمقدمات ال بد منها

رة ملؤثل ايتناول هذا احملور مقدمات مخسا ألهم العوام
ريب الغو سي يا ابلغرب، فيبحث يف املنظور الرو يف عالقة روس

ت هلذه العالقات، وكيف تبلورت على مستوى اخلطااب
 ليتامل والسياسات والتاريخ، مع الرتكيز على أهم العوا

م عا رببوتني والغ-تساعدان يف فهم التفاعالت بني روسيا
2020. 

ورثت روسيا االحتاد السوفييت وراثة  املقدمة األوىل:
لة، فروسيا االحتادية ورثت أعباء احلقبة السوفيتية غري كام

من تدٍن يف مستوى التنمية والتكنولوجيا، ونظام سياسي 

م قيد، ودميوغرافيا سكانية هشة، ولكنها مل ترث اتساعه 
اجلغرايف الذي مّثل املوقع اجلغرايف )اجليوبولتيك( الذي طاملا 

، ذلك سعت إليه روسيا منذ عهد القيصرية حىت عهد بوتني
املوقع املتوارث مل يؤمنها ضد "الغرب" أو أورواب وحلف 
الناتو العدو التقليدي هلا، املوجهة له أصابع االهتام دوًما يف 
أي حماولة لتغيري النظام يف الداخل، بل وي عتقد أنه السبب 
يف اهنيار وتفكك االحتاد السوفييت. بدأت ت ستخدم هذه 

بصورة واسعة يف  -خاصًة يف عهد بوتني  -السردية 
اإلعالم الروسي، ومثلت أداة السلطة لتشكيل مسار 
األحداث احمللية والدولية لصاحل نظام بوتني، الذي أيقن أن 

 .(2)احلفاظ على نظامه يكون إبضعاف الغرب

كذلك، وحسب العديد من وجهات النظر الروسية،  
كسبت روسيا وضعها كقوة عظمى بفضل مقاومتها للغزو 

وحماوالت السيطرة عليها، فأكدت "وجودها اخلارجي، 
ابملواجهة مع العامل اخلارجي وليس ابلتعاون معه"، ومن مثّ 
متثلت صورة روسيا أمام صناع القرار يف موسكو "قلعة 
اَصرة"، ليس هلا شركاء دائمون، بل جمرد نقاط التقاء  حم 
عارضة فرضتها توجهات احلكام وضرورات السياسة 

 .(3)الداخلية

ظلت مصاحل روسيا يف جمال السياسة  دمة الثانية:املق
اخلارجية مستمرة حىت مع هناية احلرب الباردة، متثلت هذه 
املصاحل يف: احلفاظ على السيادة الروسية، والسالمة 

                                                           

(2) Posard, Marek N., Marta Kepe, Hilary 
Reininger, James V. Marrone, Todd C. 
Helmus, and Jordan R. Reimer, From 
Consensus to Conflict: Understanding 
Foreign Measures Targeting U.S. Elections, 
(Santa Monica, CA: RAND Corporation, 
2020), p4, available at:  https://cutt.us/jJZVf  

أندري غراتشيف، واشنطن يف مواجهة موسكو: ثالثون سنة من  (3)
: هناية الزعامة 2020األخطاء وسوء التفاهم، )يف(: أوضاع العامل 

األمريكية، إشراف: براتن ابدي، دومينيك فيدال، ترمجة: نصري مرّوة، 
 .239(، ص2020)بريوت، مؤسسة الفكر العريب، 

https://cutt.us/jJZVf
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اإلقليمية، واحلفاظ على نظام احلكم، ورفض أي تدخل 
جاورة 

 
خارجي يف شؤوهنا، وممارسة نفوذها على البلدان امل

ا احليوي املتصور( أو ما ي سّمى بفضاء ما بعد )جماهل
، وإثبات نفسها  Post-Soviet Spaceالسوفيت 
. وألن عامل اليوم من الصعب أن تصبح فيه (4)كقوة عظمى

روسيا القطب الثاين مثلما كان يف احلقبة السوفيتية، فإهنا 
تبنت رؤية عامل م تعدد األقطاب تكون هي إحدى أقطابه، 

ة بعد فرتة وجيزة من تويل بوتني حكم ظهرت هذه الرؤي
 .(5)2000روسيا يف عام 

وتضع روسيا لنفسها استثناًء )فعلًيا( على مبدأ "عدم 
التدخل يف الشؤون الداخلية" الذي تصدره للعامل اخلارجي 
إذا تعلق األمر ابحلديث عن اجملال الروسي الطبيعي للتأثري 

ًء على طلب ، أو كان ذلك بنا(6)والنفوذ يف دول اجلوار
يف أن متارس روسيا  -عن طريق قيادهتا السياسية-الدول 

 ذلك رمسًيا.

لدى موسكو وجهة نظر خمتلفة بشأن  املقدمة الثالثة:
أمهية مبادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعوملة، فرتى أهنا 
مبادئ غربية ال ت ستخدم سوى لرتسيخ حالة اهليمنة 

يس هذا فحسب، بل تعترب األمريكية على النسق الدويل، ل
انتشارها سواًء يف داخلها أو الـم حيط القريب منها هتديد 

. جتّلى ذلك خاصًة يف عهد بوتني يف سعيه لتوطيد (7)ألمنها
صالحياته ودوره مركزًا للنظام السياسي الروسي، وعملية 
صنع القرار فيه، فمع بداية حركات التغيري يف شرق أورواب 

"الثورات امللونة" كهاجس رئيس تصدرت فكرة معاداة 
                                                           

أندرو رادين، كلينث ريتش، وجهات النظر الروسية بشأن النظام  (4)
 .xi(، ص2017الدويل، )كاليفورنيا: مؤسسة راند، 

(5) Posard, Marek N., Marta Kepe, Hilary 
Reininger, James V. Marrone, Todd C. 
Helmus, and Jordan R. Reimer, Op.Cit, 
p2. 

ت النظر الروسية بشأن النظام أندرو رادين، كلينث ريتش، وجها (6)
 .19الدويل، مرجع سابق، ص

 .62املرجع السابق، ص (7)

للنظام السياسي يف عهد بوتني، ولبوتني شخصًيا، الذي 
وضع أهم أولوًيته احلفاظ على استقرار نظامه، ومنع اهنيار 
الدولة مرة أخرى كما اهنارت الدولة السوفيتية، وأتكد ذلك 

 .(8)النهج مع التعديالت الدستورية األخرية يف روسيا

معارضة )مواجهة( نظامه للغرب حاول بوتني إكساب 
ثواًب جديًدا غري بعيد عن األبعاد اجليوبولوتيكية والسياسية 
السابقة، فأضفى عليها أبعاًدا قيمية وأيديولوجية؛ فأخذ 
يروج هو والنخبة القربية منه لالحنالل األخالقي والديين 
للغرب، ووثق عالقته ابلكنيسة األرثوذوكسية الروسية، 

عادة ربط وتوثيق روسيا ابلقيم احملافظة ليجري عملية إ
الدينية، وبتارخيها، وأجماد املاضي السوفييت، وانتصار احلرب 

 -، فأصبح املزيج الثالثي: الوطنية (9)العاملية الثانية
واألرثوذوكسية مزجيا يتوافق والتصورات احملافظة  -العسكرية 

سة لبوتني كنموذج للروسي الصاحل املتدين، عدو بالد ممار 
 .(10)الرذائل: أورواب الغربية والوالًيت املتحدة

أسس بوتني لنظام سياسي هجني  املقدمة الرابعة:
جيمع بني عناصر دميقراطية )تقل مع الوقت(، وعناصر 
استبدادية )تزداد مع طول مدة حكمه(، لذلك فهو مع 
مركزيته يف عملية صنع القرار، ودرجة سلطوية نظامه، 

يهتم للرأي العام الروسي، واألغلبية  وحتكمه فيه، إال أنه

                                                           

(8) Martin kragh, Russia in 2045: A 
Scenario Analysis, (Sweden, Swedish 
Institute of International Affairs, 2020), p7. 
(9) Watts, Stephen, Nathan Beauchamp-
Mustafaga, Benjamin N. Harris, and Clint 
Reach, Alternative Worldviews: 
Understanding Potential Trajectories of 
Great-Power Ideological Competition, 
(Santa Monica, CA: RAND Corporation, 
2020), p7, available at: https://cutt.us/9z1tf  

"قيصر" روسيا اجلديدة | واثئقية دي دبليو  -فالدميري بوتني  (10)
، متاح عرب الرابط التايل: 2020مارس  27واثئقي روسيا،  –

94bc5https://cutt.us/  

https://cutt.us/9z1tf
https://cutt.us/5bc94
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الشعبية فيه من كبار السن، واملتقاعدين، والنخبة احملافظة، 
وحىت أصحاب االجتاهات وامليول الغربية من الشباب 

 .(11)والنخب

رصدت استطالعات الرأي اليت أجريت بعد فرتة من 
انتخاب بوتني لواليته الرائسية الرابعة أن مثة احتجاًجا 
متصاعًدا يف األوساط املختلفة بني الروس على األداء 

، مع اخنفاض شديد يف شعبية حكومة (12)احلكومي
مندلييف، فتخطت نسب عدم الرضا عن احلكومة نسبة 

، ربط البعض ذلك ابلتغيري احلكومي الذي قام به %70الــ
، مع تضمينه لعناصر أصغر سنًا 2020بوتني يف يناير 

ذلك أن استطالعات الرأي اليت وتكنوقراط. أضف إىل 
أ جريت يف أوائل انتشار فريوس كوروان يف روسيا َأشََّرت على 
اخنفاض يف درجة أتييد بوتني إىل حدٍّ غري مسبوق، إذ 
وصلت نسبة مؤيدي بوتني من املـ ستطلعني إىل ما دون 

، وهي أقل نسبة أتييد حصل عليها أثناء سنوات %60الـ
فسر إصرار بوتني على عرض حكمه العشرين، وهو ما ي  

التعديالت الدستورية على االستفتاء الشعيب، رغم حاجتها 
فقط إىل اعتماد جملس الدوما، مع التعويل على ارتفاع كثافة 
الـم شاركة كنوٍع من إظهار الشرعية، وإثبات ارتفاع نسب 
أتييده شعبًيا، وهو ما حتقق ابلفعل حينما وافق على 

من املشاركني،  %78ما يقرب من التعديالت الدستورية 

                                                           

أوليسيا تكاشيفا وآخرون، السياسة اخلارجية الروسية يف  (11)
(، ص 2015السياقني التارخيي واحلايل، )كاليفورنيا: مؤسسة راند، 

21. 
لالطالع حول آراء بعض النخب الروسية يف عدد كبري من  (12)

 القضاًي الداخلية واخلارجية، ي نظر: 
- Sharon Rivera et.al, Survey of 

Russian Elites: New Perspectives on 
Foreign and Domestic Policy, 
(Clinton, Hamilton College, July 
28, 2020). 

من إمجايل من حيق هلم  %68بنسب مشاركة وصلت إىل 
 .(13)التصويت

وبتتبع خطاب بوتني يف افتتاح واليته -البعض أيًضا 
، أشار إىل أنه يويل أمهية كبرية 2020ويف يناير  -الرابعة

للداخل وللتنمية بعد أن أصبح لروسيا صوت مسموع يف 
استعراًضا لقوة  2018كان خطابه يف   عامل اليوم، فبينما

روسيا العسكرية وعظمتها عاملًيا، فإن بوتني يف خطاب 
أضحى أكثر تصميًما يف التأكيد على ضرورة  2020

 .(14)التصدي لتحدًيت الداخل الـم لحة

ليس للغرب سياسة موحدة جتاه  املقدمة اخلامسة:
اه روسيا، بل ليس لدول االحتاد األورويب سياسة موحدة جت

روسيا، ولطاملا كانت العالقة مع روسيا مصدر خالف بني 
دول االحتاد األورويب الشرقية والبلطيق )الـم جاورة لروسيا( 
املنادية بسياسة أكثر تشدًدا )رادعة( جتاه روسيا، ودول 
غرب "قلب" أورواب: فرنسا، أملانيا، واململكة املتحدة )عضو 

عالقة أكثر اتزااًن وتفامهًا االحتاد األورويب سابًقا( الساعية ل
مع روسيا، وينب هذا اجلانب األخري والوالًيت املتحدة، اليت 
تسعى لتنسيق السياسات األوروبية جتاه ردع روسيا، 
والتصدي لسلوكها العدواين يف أورواب وغريها، سيظهر هذا 

يف عدد من القضاًي والتفاعالت   2020االختالف عام 

                                                           

(13) Russia: Domestic Politics and 
Economy, Congressional Research Service 
(CRS), 9 September 2020, p4-7. 
(14) Elena Alekseenkava, Russia First? The 
New Constitution’s Impact on Domestic 
and Foreign Policy, (in) Aldo Ferrari, 
Eleonora Tafuro, Paolo Magri (.ed), 
Forward to The Past? New/ Old Theatres 
of Russia International Projection, (Milan, 
Italian Institution for International Studies, 
April 2020), p15. 
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الروسيا، وخط الغاز اجلديد كان على رأسها مظاهرات بي
 .(15)كما سيأيت بيانه  2نورد سرتمي 

ساعدت هذه السياسة غري املوحدة روسيا، ليس فقط 
يف االستفادة هبامش مناورة يف حميطها األورويب واآلسيوي، 
والقضاًي املشرتكة بينها وبني الغرب، وإمنا يف استغالل هذه 

، واإلسراع (16)غربالسياسة يف اتباع هنج أكثر تشدًدا جتاه ال
من حتقيق التعددية القطبية، بضم كل عضو يستبعده الغرب 
من كتلته أو يفرض عليه عقوابت إىل صف القوى املعارضة 
أو املراجعة لبنية النسق الدويل الراهن الدويل 

Revisionist Power  مثل: إيران، وكورًي ،
 .(17)الشمالية، وفنزويال، والصني

                                                           

 للمزيد ي راجع:  (15)
- Judy Dempsey, Europe Divided 

Over Belarus’s Future, 8 September 
2020, Accessed: 28 November 
2020, 6:00, available at: 
https://cutt.us/7Lvb3  

- Alexander Vershbow, Daniel Fried, 
How the West should deal with 
Russia, 23 November 2020, 
Accessed: 28 November 2020, 
6:00, https://bit.ly/37bTaQC   

(16) Andrew S. Weis, Russia and Europe: 
Stuck on Autopilot, (Carnegie 
Empowerment for International Peace, 24 
September 2020), p1. 

 نتها مكا ي قصد هبا جمموعة القوى الدولية اليت تسعى لتعزيز
همينة

 
ق اتباع ن طري، عوأدوارها يف النسق الدويل على حساب القوة امل

من  بكةلتغيري الوضع الراهن. تسعى هذه القوى لنسج ش سياسات
اليت  لتلك زيةالعالقات الدولية، وإقامة منظمات إقليمة ودولية موا
هيمنة، مع نشر قيم مناهضة لل

 
ئدة يف السا قيمتسيطر عليها القوة امل

 النظام الدويل )املرغوب تغيريه(.
انتلجنسيا،  الفيلسوف واالسرتاتيجي الروسي ألكسندر دوغني: (17)

، متاح عرب الرابط التايل: 2019أكتوبر  6تلفزيون الان بالس، 
https://cutt.us/syOHv  

واحلضور  أواًل: الداخل الروسي ●
 الغري:

مثلت حلظة االستفتاء على التعديالت الدستورية يف 
روسيا جمرد حلظة كاشفة للصراع الداخلي/اخلارجي على 
هوية الدولة الروسية ونظامها السياسي، فالسياسة الداخلية 
الروسية دائًما ما كانت مسار جتاذابت بني تيارات ثالثة، 

د الغرب ، وتيار ضPro-Westernتيار مع الغرب 
Non-western وبينهما يقع تيار الدوالتية أو أنصار ،

الدولة. اترخيًيا دار اجلدل حول تعريف اهلوية الروسية عن 
. ويف هذا اإلطار نستعرض (18)طريق عالقاهتا مع أورواب

عدًدا من القضاًي كانت موضع متاس بني الداخل الروسي 
رية، هي: التعديالت الدستورية األخ 2020والغرب عام 

واالنتخاابت احمللية الروسية، وتسميم املعارض انفالين، 
 وتقييد اجملتمع املدين الروسي.

 التعديالت الدستورية..والصراع على (1)
 النظام السياسي يف روسيا:

اليت اقرتحها الرئيس بوتني - التعديالت الدستورية أتت
على جملس الدوما، مث أتجل االستفتاء  2020يف يناير 
 -يوليو بعد أن كان من الـم قرر جرًينه يف أبريلعليها إىل 

يف سياق سياسي واجتماعي صعب عايشته روسيا وقيادهتا 
جراء أزمة كوروان من جانب، واخنفاض أسعار النفط من 
جانب آخر، مولدًة معها ضغوطات على النظام السياسي 
الروسي، وسط أصوات معارضة يف الداخل واخلارج 

ملنتشر يف روسيا، واستمرار تتحدث عن حجم الفساد ا
اعتماد االقتصاد الروسي على العائدات النفطية، وعلى 
خلفية احتجاجات اندلعت يف العاصمة موسكو يف سبتمرب 

2019. (19) 

                                                           

(18) Marco Siddi, Russia’s Foreign Policy 
and E.U- Russia Relations, (Stvdiorvm 
Caralitana Vniversitas, 25 May, 2020), p5. 

للمزيد عن حركة االحتجاجات والتظاهرات يف سبتمرب  (19)
 ، ويف عهد بوتني بصفة عامة، ي راجع:2019

https://cutt.us/7Lvb3
https://bit.ly/37bTaQC
https://cutt.us/syOHv
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أظهرت النقاشات التفصيلية ملنطق التعديالت 
الدستورية فضاًل عن بنودها بني اإلعالميني، والنخب 
الروسية املختلفة، وحىت عامة الشعب، هذا اجلدل الدائم 
على اهلوية الروسية؛ إذ كانت اآلراء الروسية ترتاوح بني مؤيد 

عام لروسيا القوية احملافظة ذات السيادة مع بوتني حىت 
، وبني الدعوة لروسيا األكثر حتررًا وحاجة للتغيري. 2036

نددت  -أغلبها يف اخلارج/أورواب-فاملعارضة الروسية 
ابالستفتاء وقالت إنه مينح مزيدا من السلطة لبوتني، 
ويسمح له البقاء يف احلكم ملدة أطول، يف حني أظهر 

األقل -مستوى آخر من النقاشات صراع األجيال الصغرية 
حتت اخلامسة والعشرين( والكبرية على مستقبل ) -عمرًا

اليت ستعيش يف -روسيا، فتعديالت بوتني ابلنسبة لألوىل 
ستجعل من روسيا دولة أكثر حمافظة ومشولية، أما  -ظلها

ابلنسبة للثانية فرفض األجيال األقل سًنا هلذه التعديالت 
 .(20)هو انتج عن أتثرها ابلقيم الغربية

الروسية والنخب املؤيدة سلطت وسائل اإلعالم 
للتعديالت الدستورية الضوء على اجلوانب املختلفة هلا، 
فمنها ما يتعلق بسياسات احلد األدىن لألجور، وضرورة أن 
تكون عند احلد املناسب للحياة، ومنها ما يشري إىل أمهية 
بناء نظام التقاعد على أساس الصحة العامة لألفراد، 

عدالة، ومنها ما يركز على ومستوى تعليمهم، ومبادئ ال
حقوق األطفال ابعتبارهم أمل ومستقبل البالد، ومنها ما 
يؤكد على أمهية مراعاة حقوق احليوان. ابإلضافة إىل البنود 
الثقافية املتعلقة حبماية احلقائق التارخيية وختليد ذكرى 
املدافعني عن الوطن، مع إشارة إىل اللغة الروسية كلغة م عربة 

دد القانون سياسات احلفاظ عليها. ومل عن روح األ مة حي 

                                                                                    

- Russia Under Putin: 20 years of 
Protest, (Reported by Institute of 
Modern Russia, 2020). 

تعديالت بوتني الدستورية تعمق اهلوة بني األجيال، يورونيوز  (20)
، 2020نوفمرب  28، اتريخ االطالع: 2020يونيو  26ابلعربية، 

، متاح عرب الرابط التايل: 6:06الساعة 
unLo1https://cutt.us/  

ختل  التعديالت من اإلشارة إىل اجلوانب الدينية؛ إذ ألول 
مرة ينص الدستور الروسي على لفظة "اإلميان ابلرب"، 

 .(21)وتعريٍف للزواج على أنه مؤسسة بني رجل وامرأة

، بيت القصيد يف (22)أما عن النواحي السياسية
 من املتابعني، فهي األهم، ليس ألهنا التعديالت وفق الكثري

فقط عدلت املادة املتعلقة بوالًيت الرئيس فحذفت لفظة 
"على التوايل" من املادة الـم حددة لبقاء الرئيس يف احلكم، 
فجعلت للشخص الواحد احلق يف احلصول على فرتتني 

سنوات، مع أتويٍل  6رائسيتني فقط مدة كل واحدة منهما 
ًيت السابقة لبوتني، ما يعطي له فرصة خاص بتصفري الوال

للبقاء يف احلكم لفرتتني أخريني، ولكن لكوهنا هتي  اجملتمع 
لعملية انتقال يف السلطة ليس من شخص آلخر أو من 
بوتني إىل غريه، ولكن إىل نظام جديد؛ أمساء وأدوار 

 .(23)شخوصه/ عناصره قيد التبلور

ملـ ختصني الذي يراه بعض ا-إىل جانب هذا التعديل 
الوحيد اجلدير أبن يكون من أجله تعديل دستوري، والبنود 

                                                           

(21) What changes will be 
in the Constitution of the Russian 
Federation?, The State Duma News, 
Accessed: 28 November 2020, 6:20, 
available at:  https://cutt.us/WFqpv  

للمزيد حول تفصيالت التعديالت الدستورية ودورها يف توزيع  (22)
 السلطات وتشرحيها من النواحي القانونية، ي راجع:

- Shashkova, Anna & Verlaine, 
Michel & Kudryashova, Ekaterina,  
On Modifications to the 
Constitution of the Russian 
Federation in 2020, Russian Law 
Journal, Vol. 8, No. 8, 2020, p63-
80, available at: 
https://cutt.us/mnZov  

(23) Elena Alekseenkava, Russia First? The 
New Constitution’s Impact on Domestic 
and Foreign Policy, Op,cit, p26. 

https://cutt.us/1unLo
https://cutt.us/WFqpv
https://cutt.us/mnZov
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األخرى ميكن تغطيها على مستوًيت خمتلفة من القوانني 
مثة عدد كبري من التعديالت متنح  -واألحكام الفيدرالية

رئيس االحتاد الروسي صالحيات واسعة يف تعيني القضاة 
هتامهم يف على املستوى الفيدرايل، وإقالتهم حال ثبت ا

قضاًي ختل ابلشرف بعد موافقة اجمللس الفيدرايل، ويف إقالة 
الوزراء، فجعلته يرتأس اجتماعات جملس الوزراء، وأصبح 

 .(24)رئيس اجمللس حتت رئيس الدولة

ة حيومع أنه وفق التعديل سيكون جمللس الدوما صال
، ما راءلوز اتسمية رئيس الوزراء واملوافقة على تكوين جملس 

 اقعالو  توسعة لصالحيات الدوما، لكن التعديل حبكمي عد 
ليت اني وانأعطى رئيس االحتاد الروسي فيتو اثنيا بشأن الق

ض عرت يعتمدها جملس الدوما، فإذا حصل القانون الذي ا
ة يف املر  ثنيلثلعليه الرئيس يف املرة األوىل حىت على أغلبية ا

ية تور دسلالثانية، ميكن للرئيس إحالة القانون للمحكمة ا
 يفرب أك للنظر يف مدى دستوريته، ما ي عطى للرئيس نفوذا

 اجملال التشريعي.

 سمىاستحدثت التعديالت الدستورية هيئة جديدة ت  
م كهيئة استشارية تقو   State Councilجملس الدولة 

طات لسل ابرسم السياسات اخلارجية والداخلية والتنسيق بني
 اًل وينها، وتفصياملختلفة، يصدر الرئيس قانواًن بتك

شابه يف تت أو بصالحياهتا األخرى، مبا ال جيعلها هيئة موازية
 .Federation Councilأدوارها مع جملس االحتاد 

استناًدا إىل أمهية هذه اجلوانب السياسية، ميكن القول 
إن املقصود من التعديالت كان األحكام األداتية 

Instrumental Provisions لعالقة املتعلقة بتنظيم ا
بني السلطات، وأن التعديالت األخرى 

كان الغرض   Social Provisionsاالجتماعية
األساسي منها هو حتقيق التوازن الذي تقوم عليه الدساتري 

                                                           

(24) MichelShashkova, Anna & Verlaine,  
 &Kudryashova, Ekaterina , On 

Modifications to the Constitution of the 
2020Russian Federation in , Op.Cit.,  p 72. 

بصفة عامة بني هذين النوعني من األحكام من جانب، 
وإغراء الروس للمشاركة بكثافة يف التعديالت الدستورية من 

 .(25)جانب آخر

شرق روسيا .. وتسميم  احتجاجات (2)
 انفالين:

مر االستفتاء إبشكاالته وجداالته حسب ما كان 
ططًا له من قبل الكرملني، ولكن مل ختتف  املعارضة، ومل  خم 
ختتف  أصوات االنتقاد لنظام بوتني، وجتددت 
االحتجاجات هذه املرة ليس يف العاصمة، وإمنا يف أقصى 

قرب احلدود مع الصني، اعرتاًضا على توقيف  شرق روسيا
حاكم إقليم "خاابروفسك"، وإلقاء القبض عليه يف قضاًي 
جنائية، وتعيني مساعده حاكًما لإلقليم. استمرت هذه 

اليت و صفت أبهنا األكرب ضد احلكومة -االحتجاجات 
ما يقرب من شهر، ابتداًء من  -الروسية منذ سنوات

تصف أغسطس، رفع خالهلا منتصف شهر يوليو حىت من
املعارضون شعارات مناهضة للحكومة، وبوتني، وحزب 
روسيا املوحدة، مّث هدأت مع االنتخاابت احمللية، اليت كانت 
اختبارًا جديًدا للحزب الروسي صاحب األغلبية الربملانية 
"روسيا املوحدة"، وللرغبة يف التغيري الكامنة لدى الروس. 

حلركة مستحضرًا الغرب يف زعمه جاء رد بوتني على هذه ا
 .(26)أن هذه االحتجاجات مدعومة من قوى خارجية

                                                           

(25)  Ibid, p75. 
 لالستزادة ميكن الرجوع إىل: (26)

احتجاجات مناهضة لبوتني يف أقصى الشرق الروسي بعد  -
عاما، يورونيوز  15إقالة حاكم واهتامه جبرائم قتل قبل 

نوفمرب  28، اتريخ االطالع: 2020يوليو  25ابلعربية، 
، متاح عرب الرابط التايل: 6:17، الساعة 2020
agC7https://cutt.us/B  

- Steve Rosenberg, Sergei Furgal: 
The arrest fuelling anti-Moscow 
anger in Russia's far east, BBC, 17 
July 2020, Accessed: 28 November 

https://cutt.us/B7agC
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رى  إقليمًيا من  41يف  االنتخاابت الروسية احملليةجت 
سبتمرب   11سبتمرب حىت  9، ح ددت األًيم من 85أصل 

بلدية، بعضها ينتخب  22كموعد لالنتخاابت احمللية يف 
ينتخب جملس  رئيسا أو حاكما للوالية، وبعضها اآلخر

 Unitedالبلدية. فاز حتالف حزب روسيا املوحدة 
Russia  والية من اجلولة األوىل، ومع 20ابلرائسة يف 

ذلك فـََقَد األغلبية يف اجملالس البلدية يف ثالث والًيت هي: 
تومسك، ونوفوسيبريسك، واتمبوف لصاحل أحزاب 

عادلة، املعارضة: احلزب الليربايل الدميقراطي، وحزب روسيا ال
واحلزب الشيوعي، واملستقلني، يف حني جنح حاكم مجهورية 

(، A just Russiaتشوفاشيا )حزب روسيا العادلة 
وحاكم والية مسولينسك )عن احلزب الليربايل الدميقراطي( يف 

 .(27)احلفاظ على رائستيهما للوالًيتني

جاءت هذه االنتخاابت احمللية يف ظل أجواء من 
بلدًيت اآلسيوية، بفعل محلة معارضة التوترات يف بعض ال

ضد الرئيس بوتني، وحزب روسيا املوحدة قادها أليكس 
انفالين )الذي ميكن وصفه ابملوايل للقيم الغربية(، بدأت مع 
محلة معارضة لالستفتاء على الدستور، وامتدت إىل 
انتخاابت الوالًيت/البلدًيت. ابتدعت أحزاب املعارضة ما 

ذكي" إلثبات وحساب األصوات اليت ي سمى "ابلتصويت ال
حصلت عليها يف انتخاابت اجملالس البلدية، وحكام 

                                                                                    

2020, available at: 
https://cutt.us/xU2cX  

 : للمزيد عن االنتخاابت احمللية الروسية، ي راجع (27)
- Russian regional elections 

en.wikipedia , 28 November 2020, 
available at: https://cutt.us/oyMCM  

- Andrei Nikerichev, Russia’s 
Regional Elections, Explained, the 
Moscow Times, 11 September 
2020, available at: 
https://cutt.us/nfff4  

الوالًيت عن طريق تصوير ي رفع على التطبيقات 
 .(28)اإللكرتونية

 شهدت هذه احلركة والدعوات زمخًا كبريًا حىت بعد
، الذي اهتمت احلكومات الغربية نظام بوتني تسميم انفالين

عرب تسميمه، ن قل  2020أغسطس  20مبحاولة اغتياله يف 
بعدها للعالج يف أملانيا. أخذت أملانيا زمام املبادرة بدعوة 
الكرملني إلجراء حتقيق عاجل وعادل بشأن الواقعة، ومع 
ذلك مل يرد الكرملن على ما تقدمه تقارير السموم األملانية 
والفرنسية والسويدية سوى بنفي ما يعتربه خماوف غربية عن 

. ليس هذا (29)صلة رمسية مبا حدث لنافالين وجود أي
فحسب، بل توسع رئيس جملس الدوما الروسي يف اهتام 
الغرب ابلوقوف وراء قضية انفالين، وأزمة بيالروسيا، فقال 
يف تصريح له عند سؤاله عن هذه التطورات يف الداخل 
الروسي ودول اجلوار: ".. هذا ي ظهر مرة أخرى أن كل هذا 

قبل الدول الغربية من أجل إاثرة التوترات يف مت تنظيمه من 
روسيا مباشرة عندما كانت نتائج االنتخاابت البيالروسية 
قيد الفرز، ولعرقلة بلدان، ومنعها من الدفاع عن سيادة 
دولتنا احلليفة..، فأولئك الذين أرادوا وضع أيديهم على 
بيالروسيا فشلوا يف ذلك.."، فتسميم انفالين واألزمة يف 

الروسيا مها ابلنسبة له "حلقات يف نفس السلسلة" اليت بي
ينشدها الغرب إلاثرة املشكالت يف روسيا ودول 

 .(30)جوارها

                                                           

االنتخاابت احمللية يف روسيا اختبار لسيطرة احلزب احلاكم على  (28)
، اتريخ االطالع: 2020سبتمرب  13السلطة، يب يب سي ابلعربية، 

متاح عرب الرابط التايل:  ، 6:28، الساعة 2020نوفمرب  28
yy8T1https://cutt.us/  

(29)  Andrew,S. Weiss , Russia and Europe: 
Stuck on Autopilot, Op.Cit., p10.   
(30) Russian State Duma speaker accuses 
West of being behind Navalny’s case, crisis 
in Belarus, Belsat, 1 October 2020, 
Accessed 28 November 2020, 6:35, 
available at: https://cutt.us/Ux0AD  

https://cutt.us/xU2cX
https://cutt.us/oyMCM
https://cutt.us/nfff4
https://cutt.us/1T8yy
https://cutt.us/Ux0AD
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ويف سياق غري منفصٍل عن االنتخاابت احمللية، 
عارض انفالين، أييت 

 
واالستفتاء على التعديالت، وتسميم امل

ابتداًء  منظمات اجملتمع املدينتعامل السلطات الروسية مع 
"، Good NGO'sمن تصنيفها إىل منظمات "خرية 

"، مرورًا بطريقة Bad NGO'sومنظمات "شريرة 
تعاملها معه الصنفني، ففي حني تعمل األوىل يف جمال 
الرعاية الصحية والتعليم ونشر القيم احملافظة، ودعم الكنيسة 
األرثوذوكسية، ومن مث حتظى ابلدعم والتمويل احلكوميني، 

الثانية يف جماالت احلقوق واحلرًيت، والنسوية، تعمل 
وحقوق الشواذ، ومتّول خارجًيا، فجرى التضييق عليها يف 
األونة األخرية بفعل قوانني تقييد التمويل األجنيب، مّث بعد 
تضمني التعديالت الدستورية وذكر لفظة "الرب" يف 
الدستور، وتعريف األسرة على أهنا عالقة بني رجل وامرأة، 

د م ن املؤكد أهنا ستضع موجة جديدة من التشريعات اليت حت 
 .(31)من عمل تلك املنظمات "الشريرة" يف روسيا

يا إن هذه اخليوط حول األوضاع الداخلية يف روس
 ؤكدتا حتت حكم بوتني، وطبيعة التناول الرمسي هلا، إمن

غريب، ال ارجحقيقة العالقة اجلدلية بني الداخل الروسي واخل
ة،  كل تفصيلة من تفاصيل األحداث الروسيوحضوره يف

ة عامال بدًءا من االجتاهات العامة يف احلكم والسياسات
ليس ، و عيةعلى املستوى االحتادي، مرورًا ابجملالس التشري

 سي.لرو انتهاًء ابلوالًيت احمللية، واجملتمع املدين ا

 اباثنًيا: مثلث روسيا ودول قلب أورو  ●
 والوالايت املتحدة:

ثلث كان  2020شهد عام 
 
تفاعالت عدة بني هذا امل

الذي  2خط الغاز نورد سرتمي على رأسها: ما دار حول 
سينقل الغاز من روسيا إىل أملانيا مباشرة، وانتشار فريوس  

                                                           

 للمزيد حول أوضاع اجملتمع املدين حتت حكم بوتني، ي راجع:  (31)
- Russia Under Putin: 20 Years of 

Battling over Civil Society, (Report 
by the Institute of Modern Russia, 
2020). 

كوروان واستغالل روسيا له لشن حرٍب معلوماتية ضد 
الغرب وفق الوصف الغريب، وعالقات روسيا النامية مع 

 يد اتفاقية احلد من التسلح النووي نيو ستارت.الصني، وجتد
بىن هذا املثلث تفاعالته على أساس املـ قدمات اليت 

يف -طرحناها يف احملور التمهيدي، وغريها من املـ عطيات 
واليت نسجت خيوط هذا  –الفرتات السابقة على هذا العام

 املثلث، ومنها:

ملـ ثرية وصول دوانلد ترامب بشخصيته وتصرحياته ا :أواًل 
، ليثبت عزمه على 2017إىل البيت األبيض يف يناير 

تطبيق كثري مما صرّح به أثناء محلته االنتخابية، وعلى رأسها: 
نقده لدور أمريكا الـم كلف يف اخلارج، وضرورة حتميل 
احللفاء نفقة دفاع الوالًيت املتحدة عنهم، وتصرحياته 

ستبدين، منهم الـم تكررة إبعجابه ببعض زعماء العامل امل
صديقه بوتني، ابإلضافة لعدم سعيه لنشر القيم األمريكية 
على أية أمة من األمم. َصَدقت معظم هذه التصرحيات 
وحتولت إىل أفعال وسياسات اللهم إال جتاه روسيا اليت مل 
ينجح نتيجة لضغوط اللوبيات األمريكية، واهتامات تدخل 

بينه وبني أفراد ، واالختالف 2016روسيا يف انتخابه عام 
إدارته على بلورة سياسة موحدة متماسكة جتاه روسيا، بل 

حسب -وصلت العالقات رمسًيا إىل أسوأ مستوًيهتا 
، رغم العالقة الشخصية 2014منذ أزمة القرم  -متابعني

بني الزعيمني، بل أكثر من ذلك حددت اسرتاتيجية األمن 
دد املصاحل القومي األمريكي روسيا والصني ابلدول اليت هت  

والقيم األمريكية يف العامل، ووصفتهما أبهنما دول مراجعة 
 .(32)للنظام الدويل الراهن

                                                           

(32) John Hannah & David Adesnik (.ed), 
Midterm Assessment: The Trump 
Administration’s Foreign and National 
Policies, (Washington, Foundation for 
Defense of Democracies, January 2019), 
p28. 
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برزت مصاحل متزايدة بني روسيا ودول قلب  :اثنًيا
أورواب هيأت ملزيد من التفامهات ليس فقط يف الغاز، الذي 
أصرت أورواب فيه على خمالفة السياسة األمريكية اليت هتدف 

ع مصادر الطاقة اليت تصل إىل حلفائها يف أورواب. إىل تنوي
" مير 2جتلى ذلك يف إنشاء خط غاز جديد "نورد سرتمي 

من روسيا عرب حبر البلطيق إىل أملانيا مباشرة، وال مير 
أبوكرانيا، وذلك حتقيًقا ألهداف الروس يف زًيدة اعتماد 
أورواب عليها يف الغاز، وختليها عن االعتماد على خطوط 

هَدَدة دائًما ابلثورة امللونةال
 
. ومل (33)غاز املارة من أوكرانيا امل

يقف األمر عند حدود الغاز وإمنا أيًضا يف بعض مسائل 
الشرق األوسط اليت جعلت أورواب بعيدًة )قلياًل( عن 

 الوالًيت املتحدة، كما يف سورًي وليبيا.

ففي حني فرضت الوالًيت املتحدة حزمة من 
مشروع نورد سرتمي شركات اليت تعمل يف العقوابت على ال

، ومنعت شركاهتا من التعامل مع هذه الشركات، رفضت 2
دول قلب أورواب، وعلى رأسها أملانيا، تعطيل املشروع، بل 

على استكمال هذا املشروع  -هي وروسيا  -أصرت 
. إىل جانب ذلك سعى الرئيس (34)حسب ما خ طط له

                                                           

(33) Mamuka Komakhia, Review of 
Russia’s Policy in the Post-Soviet Space, 
Publication 12, Review period:  July 1-15, 
2020, Goreogian Foundation for Strategic 
and International Studies, Accessed: 28 
November 2020, 6:42, available at:  
https://cutt.us/bcJGQ  

 :لالستزادة يف هذا املوضوع، ي نظر (34)
- Judy Dempsey, Europe Divided 

Over Belarus’s Future, Op. Cit. 
- Mamuka Komakhia, Review of 

Russia’s Policy in the Post-Soviet 
Space, Op. Cit. 

- Meghan Gordon, US steps up 
sanctions pressure on Nord Stream 2 gas 
pipeline contractors, S&P Global 

حوار اسرتاتيجي  الفرنسي ماكرون إىل استحداث آلية
روسي حول القضاًي املختلفة واملصاحل املشرتكة بني -فرنسي

الدولتني،.كل هذه اآلليات ترفضها الوالًيت املتحدة 
وتعتربها خروًجا على إمجاع واشنطن، وطبيعة السياسات 
اليت جيب أن تكون موحدة يف مواجهة السلوك العدواين 

 .(35)الروسي

ن(، اكرو ؤساء فرنسا )مقرب انتهاء والًيت ر : اثلثًا
ًيت لوالس اوأملانيا )املستشارة أجنيال مريكل(، ودخول رئي

 وىلاأل املتحدة )دوانلد ترامب( عامه األخري يف واليته
ذه ء هابلبيت األبيض. هذه السنة األخرية يف حكم رؤسا

جاء لعر اطة الدول )الدميقراطية( ت عرف سياستهم فيها "ابلب
Lame Duckالرئيس أكثر انشغااًل  "، وفيها ي صبح 

ىل ف إابالنتخاابت وبرتتيب الداخل ملصلحته، وإذا أضي
دة زًيذلك تنامي تيارات اليمني املتطرف يف أورواب، و 
 يف التدخالت الروسية يف الغرب، فإن احملصلة ستكون

 مصلحة روسيا بوتني لتحرز تقدًما على الغرب عام
2020 . 

 فريوس كوروان بني روسيا والغرب: (1)

هو اآلخر منذ بداًيت عام  فريوس كوروان انتشار مسح
يف دول أورواب، والوالًيت املتحدة، وحىت يف  2020

روسيا، لقيادة الكرملني بتوجيه مزيد من النقد للغرب 
وابألخص الوالًيت املتحدة، وبيان الأخالقية استمرار 
العقوابت املفروضة من قبل الغرب خاصًة على روسيا وإيران 

ا تشدق الغرب مبراعاته وسورًي يف ظل ظرف إنساين، لطامل
 .(36)للظروف اإلنسانية وحقوق اإلنسان

                                                                                    

Platts, 20 Oct 2020, available at: 
https://cutt.us/kdVAi  

(35)  Andrew S. Weis, Russia and Europe: 
Stuck on Autopilot, Op. Cit., p3-4. 
(36) Sergey Sukhankin, COVID-19 As a 
Tool of Information Confrontation: 
Russia’s Approach, The School of Public 

https://cutt.us/bcJGQ
https://cutt.us/kdVAi
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إذن، فتحت أزمة كوروان ملًفا جديًدا سيكون مسار 
خالف بني الغرب وروسيا، فإذا كانت الوالًيت املتحدة قد 
سارعت بوصم الصني ابلفريوس، على أنه "فريوس صيين"، 

ؤولة فإن روسيا ما فتئت تذكر أن املمارسات الغربية هي املس
عن انتشار الفريوس وتفشيه، فقادت منصات النشر 
واملعلومات اإللكرتونية الروسية محالت تنشر نوًعا من 
"األدلة" يؤكد أن الفريوس متت صناعته يف خمترب أمريكي من 

 .(37)أجل وقف النمو االقتصادي الصيين

أضف إىل ذلك، ما جرى من تنافس حول املصل 
امات غربية لروسيا بسرقة وقرصنة املــ نتظر للفريوس، فبني اهت

رى اختبارها يف أملانيا  معلومات متعلقة ابألمصال اليت جي 
، وبني اهتام مستمر لروسيا ابلتدخل (38)والوالًيت املتحدة

يف الشؤون الداخلية، أكدت مصادر غربية استخدام روسيا 
ألزمة كوروان خللخلة الداخل األورويب، وإضعاف االحتاد 

تخدمة محالت دعائية وإعالمية تلفزيونية األورويب، مس
وإلكرتونية لتصدير الفشل الغريب يف التعاطي مع فريوس  
كوروان؛ منها مثاًل: نشر صور تشري إىل أن يف الوالًيت 
املتحدة وأورواب حالة ذ عر وتزاحم على احملالت التجارية 
"الفارغة" من املنتجات أثناء انتشار الفريوس يف مقابل 

لروسية "املليئة ابملنتجات"، ابإلضافة إىل حماولة املتاجر ا
املنصات الروسية أتكيد فكرة نفاق الغرب، "فالسلطات يف 

أظهرت عجزًا اتًما  -وفق هذه املنصات-االحتاد األورويب 
يف التعامل مع األزمة، وأن العاملني الصحيني خيتارون بني 

تمع، إنقاذ كبار السن واألفراد األكثر قدرة جسدية يف اجمل

                                                                                    

Policy Publications, Vol. 13, No.3, April 
2020, , p4, Available at:  
https://cutt.us/qtsUk  
(37)  Ibid, p3-4.  

اهتام أمريكي لروسيا والصني وإيران بشأن لقاح كوروان، آر يت  (38)
، 2020نوفمرب  28، اتريخ االطالع: 2020أكتوبر  10ابلعربية، 

متاح عرب الرابط التايل:  ،6:06الساعة 
iCb5https://cutt.us/N  

حيث ختفي هذه الشعارات حول الدميقراطية واملساواة 
 .(39)أيديولوجية البقاء لألصلح"

ا متغري الصني يف العالقات بني روسي (2)
 والغرب:

ملف آخر، أضحى مسار جدل خاصة بني الوالًيت 
ة حين اناملتحدة من انحية، وروسيا واالحتاد األورويب م

ت ًيباع الوالأخرى، يتعلق ابلتعاطي مع "الصني"، وات
 سميهسياسة مت شددة ضد ما ت -يف عهد ترامب-املتحدة 

 لصنين ااملمارسات التجارية واالقتصادية غري العادلة م
ا وجينولجتاهها وجتاه احللفاء، وسعيها للحصول على التك
وم تق هنااألمريكية )الغربية( دون وجه حق، ابإلضافة لكو 

ة منسعى للهيبتحديث عسكري واسع لقواهتا املسلحة، وت
ه على دول جوارها يف منطقة جنوب شرق آسيا، كل هذ

بية لغر ااب العوامل جعلت الوالًيت املتحدة تطالب دول أورو 
وخاصًة  وحلفاءها ابتباع سياسة أكثر حزًما جتاه الصني،

مع ، و -املسؤولة عنه الصني-بعد تفشي فريوس كوروان 
روبية ألو ال دو ذلك مل جيد ترامب وإدارته رًدا مالئًما من ال

 .بشأن الصني

برز يف الفرتة األخرية اخلالف بني روسيا والوالًيت 
نيو املتحدة حول جتديد سرًين اتفاقية منع االنتشار النووي 

اليت تنتهي حبلول فرباير  ،New STARTستارت 
، وسط إصرار أمريكي على على إدخال الصني  2021

كطرف اثلث يف هذه االتفاقية، وهو ما عارضته الصني، 
زعًما أن ترسانتها النووية ضئيلة جًدا مقارنًة حبجم 
الرتساانت النووية األمريكية والروسية اليت متثل ما يقرب من 

90%  
 
نتشرة عاملًيا. إذن، من حجم األسلحة النووية امل

وبصيغة أكثر عمومية، مثة اختالفات واضحة بني الوالًيت 
على  -وابلطبع مع روسيا-املتحدة وحلفائها يف أورواب 

سياسة الردع والتوازن اليت تتبعها الوالًيت املتحدة حيال 
                                                           

(39) Sergey Sukhankin, COVID-19 As a 
Tool of Information Confrontation: 
Russia’s Approach, Op,cit, p3. 

https://cutt.us/qtsUk
https://cutt.us/N5iCb
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الصني وآسيا، وهو ما جيعل هذا امللف واحًدا من امللفات 
يزًا من النقاشات يف فرتة ما االسرتاتيجية اليت ستشتغل ح

 .(40)بعد ترامب

اثلثًا: روسيا والغرب: من جنوب  ●
 القوقاز إىل شرق أورواب

ة روسيال ميثل الفضاء ما بعد السوفييت، منطقة النفوذ
ني م باألساسية املتصورة من جهة، ومنطقة ارتطام وصدا

 روسيا والغرب من جهة أخرى. شهد هذا الفضاء منذ
يا، روسب و وفييت تفاعالت كثيفة بني الغر تفكك االحتاد الس

 بسبب رغبة حلف الناتو توسيع نطاق نفوذه يف هذه
ي قوماملنطقة، وهو ما ت رجم على أنه هتديد لألمن ال

 الروسي.

و منذ غز -تقع منطقة شرق أورواب وجنوب القوقاز 
 وبول املهمة، واحتالهلا مدينة سيفاست2014روسيا ألوكرانيا 

 قلب يف -2008ابلنسبة هلا، وقبلها جورجيا اسرتاتيجًيا 
جد بو  اجلدل بني الروس والغرب، ففي حني تعرتف أورواب

، ثالث دول جنوب القوقاز هم: أرمينيا، وأذربيجان
ه هذ وجورجيا، تعرتف روسيا بدولتني أخريني إىل جانب

 .بيةنو الثالثة مها: أخبازًي االنفصالية، وأوسيتيا اجل

بني روسيا  احتجاجات بيالروسيا: (1)
 والغرب

، مي كن القول إن أهم امللفات 2020يف عام 
)اجلديدة( اليت ط رحت يف هذا الفضاء، هي احتجاجات 
بيالروسيا املعارضة حلكم ألكسندر لوكاشينكو الذي حيكم 

                                                           

 للتوسع يف هذا املوضوع، مي كن الرجوع إىل: (40)
- Cyrus Newlin, Heather A. Conley 

Natalia Viakhireva, Ivan Timofeev, 
U.S.-Russia Relations at a 
Crossroads, (Washington: Center 
for Strategic and International 
Studies 2020October ), p2, available 
at: https://cutt.us/rBZRK    

، وا نتخب لفرتة رائسية جديدة، 1994بيالروسيا منذ عام 
 اندلعت على إثرها حركة احتجاجات واسعة طالت معظم
أرجاء البالد، جتاوزت املئة يوم، وتستمر حىت وقتنا 

 .(41)احلايل

خيلة االسرتاتيجية 
 
حتتل بيالروسيا أمهية خاصة يف امل

الروسية، فموقعها اجلغرايف بني روسيا من الشرق ودول 
أعضاء الناتو بولندا وليتوانيا والتفيا من الغرب، وأوكرانيا من 

كو ومينسك، اجلنوب، وتشابه نظامي احلكم يف موس
وارتباطهما مًعا مبعاهدة احتاد بني الدولتني منذ عام 

، أضف إىل ذلك التداخالت الثقافية واللغوية 1999
، كلها عوامل جعلت احلفاظ (42)والعرقية والتارخيية بينهما

على التحالف أو االحتاد مع بيالروسيا ونظامها السياسي 
مع وصف بوتني أمرًا مركزًًي يف سياسة الكرملني، أتكد ذلك 

لبيالروسيا على أهنا: "..الدولة األقرب إلينا: األقرب عرقياً، 
. ابإلضافة إىل ذلك فإن (43)ولغوًًي وثقافيًا وروحياً"

بيالروسيا حمطة رئيسية يف نقل الطاقة من روسيا إىل أورواب، 
من صادرات الغاز الروسي منها  %20فيعرب ما يقرب من 

 .(44)إىل أورواب

                                                           

(41) 100 days of Belarusian protest, 
2020.11.18, Belsat, available at: 
https://cutt.us/kBcqW  
(42) Igor Zevelev, In a Confrontation 
between Putin and the West, Belarus May 
Get Caught in the Middle, KENNAN 
INSTITUTE, 5 august 2020, available at: 
https://cutt.us/9kdUe  
(43) Nigel Gould-Davies, Russia and the 
Belarusian question, IISS, 1 September 
2020, available at: https://cutt.us/JZK0J  

فريونيكا حليم فرنسيس، جيوبولتيكا السياسة اخلارجية  (44)
الروسية: دراسة يف أثر اجليوبولتيك يف عالقة روسيا بدول اجلوار، جملة  

 جامعة اإلسكندرية، ،كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية
 .163، ص2019، صيف  8، العدد 4اجمللد 

https://cutt.us/rBZRK
https://cutt.us/kBcqW
https://cutt.us/9kdUe
https://cutt.us/JZK0J
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من هذه االحتجاجات القريبة من حدود خيشى بوينت 
بالده أن تنتقل عدواها للداخل الروسي، وأن حيل حمل 
لوكاشينكو آخر موال للغرب، مع أن لوكاشينكو يف 
السنوات الثالث املاضية حاول التقرب من الغرب، للتمتع 
هبامش مناورة أكرب يف صفقات الغاز الروسية اليت يعتمد 

شتقاهتا، وت عد القضية األكثر اقتصاد بالده على إنتاج م
خالفًا بني بيالروسيا وروسيا بوتني. ظهرت بيالروسيا 
بصورة م قلقة من وجهة نظر الكرملني يف االسرتاتيجية 
األمريكية حينما تكررت الزًيرات األمريكية إىل مينسك يف 

لوكيل اخلارجية األمريكية، مث زًيرة وزير  2019سبتمرب 
، 2020ولقائه بلوكاشينكو يف فرباير اخلارجية مايك بومبيو 

عاًما، صرح أثناءها  26وت عترب الزًيرة األوىل من نوعها منذ 
 %100أبن الوالًيت املتحدة ميكنها أن متد بيالروسيا بـــــ 

، تالها بفرتة وجيزة يف مايو (45)من احتياجاهتا من الطاقة
إعالن بومبيو عن شحنة من النفط اخلام األمريكي  2020

بيالروسيا "كجزء من حماولة ملساعدة بيالروسيا على  إىل
 .(46)حتسني أمن الطاقة لديها"

ومع ذلك، مل ي عجب الغرب األورويب كما روسيا 
بسلوك لوكاشينكو "آخر ديكتاتور يف أورواب"، ولكْن كل  
من وجهة نظر خمتلفة؛ فأورواب ال متانع انتشار الدميقراطية يف 

ة مطالب اجلماهري، وتفرض بيالروسيا، وتنادي مبشروعي
عقوابت على العديد من املسؤولني يف بيالروسيا ومنهم 
لوكاشينكو نفسه، أما روسيا فرتغب يف تعديل سلوك 
األخري، وإثنائه عن حماوالت التغريد خارج سرب بوتني، 
ومن مّث حفزت هذه االحتجاجات األطراف مجيعها ملراجعة 

ومسحت له هو اآلخر  سياساهتا جتاه بيالروسيا لوكاشينكو،
                                                           

(45) Dmitry Shlapentokh, How Belarus 
Maneuvers between Russia and the West, 
30 April 2020, The Institute of Modern 

Russia, Available at: https://cutt.us/ro9oF  
(46) Belarus: An Overview, Congressional 
Research Service (CRS), 24 August, 2020, 
Op.cit,. 

بتمييز من هو صديقه حًقا، فوجد نفسه تلقائًيا متجًها إىل 
الكرملني يطلب املساعدة واحلماية من بوتني "صديق 
الشدة"، وهو ما رآه بوتني فرصة الستعادة بيالروسيا إىل 

، فج ددت عقود الغاز بقيمة أقل رمبا (47)صفه مرة أخرى
وس، ومتنح خزانة من الذي كان يتفاوض عليها البيالر 

الفيدرالية الروسية قرًضا مبليار ونصف لبيالروسيا سيتم 
 .(48)استخدامها كلها يف تسديد ديوهنا لدى شركات روسية

تلفة، بدت روسيا والغرب متفهمني  إذن، وبدوافع خم 
بل ومتقبلني لالحتجاجات يف بيالروسيا، مع فوارق كبرية 

هدف الغرب تغيري يف اهلدف، والنهاية املرجوة، فإذا كان 
النظام، فإن روسيا مل يكن هدفها سوى رد الديكتاتور إىل 
صفها، وأال تسمح بوصول رئيس موال للغرب على رأس 
السلطة يف الدولة اجلار حال كان هناك من ب ٍد إلحداث 
بعض التغيريات يف اللعبة السياسية يف بيالروسيا. ومع ذلك 

ل روسيا عن موقفها فلم خيرج خط السياسة املــ علن من قب
بشأن دور الغرب يف دعم املعارضة واجملتمع املدين يف 
بيالروسيا، فقد صرح وزير الدفاع سريجي شويغو أبنه: 
"كانت هناك حماولة إلحداث تغيري يف السلطة يف بيالروسيا 

. وأعلنت روسيا يف (49)بدعم مايل وسياسي من الغرب"

                                                           

(47) NIKOLA MIKOVIC, How Russia 
benefited from Belarus’s turmoil, The 
Interpreter,  7 Sep 2020, available at: 
https://cutt.us/SaUjd  
(48) Russian Finance Minister says Belarus 
will receive almost nothing from EFSD 
loan, Belsat, 2020.09.22, available at: 
https://cutt.us/nfzbW  
(49) Belarus experiencing external forces’ 
attack on sovereignty – Putin, Belsat, 11 
November 2020, Accessed: 28 November 
2020, 7:09, available at: 
https://cutt.us/mC8fB  

https://cutt.us/ro9oF
https://cutt.us/SaUjd
https://cutt.us/nfzbW
https://cutt.us/mC8fB
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خارجي حلل أكثر من مناسبة رفضها ألي وساطة "تدخل" 
 .(50)األزمة يف بيالروسيا

قق  حاولت روسيا يف هذا امللف )بيالروسيا( أن حت 
نوًعا من التوازن بني خط سياستها الثابت جتاه رفض 
الثورات امللونة، وانتشار الدميقراطية يف دول جوارها، وبني 
استغالل األزمة يف حتقيق رؤيتها السياسية لبيالروسيا 

إىل أهنا سعت إىل إثناء ذاهتا عن لوكاشينكو، ابإلضافة 
اللجوء إىل سيناريو التدخل مرة أخرى للحفاظ على النظام 
السياسي مثلما فعلت يف احلالة األوكرانية، ومن مّث يتجدد 
االصطدام ابلغرب. وإىل اآلن يدير الغرب هو اآلخر اللعبة 

جتنًبا للسيناريو  -بنفس املنطق-مع الروس يف هذا امللف 
كد على حق الشعوب يف أن ختتار من حتكم، وأن ذاته، فيؤ 

البيالروسني مل يطالبوا ال ابالنضمام إىل االحتاد األورويب وال 
 .(51)الناتو، وإمنا أرادوا بيالروسيا دميوقراطية

 روسيا وتوازانت جنوب القوقاز: قره (2)
 ابغ منوذًجا -

ني ف بفيما يتعلق جبنوب القوقاز، فاألمور ال ختتل
 وراتيف اجململ كثريًا، وإن كانت التطالغرب وروسيا 
صاحبة لعام 

 
ا بينهما تثري حساسية أقل يف إدارهت 2020امل

لذي ن ايجاعنها يف بيالروسيا، فاخلالف بني أرمينيا وأذرب
 -جزئًيا-ب سنعرض له اتلًيا سار ابلصورة اليت متناها الغر 

 وروسيا على السواء.

وتواجدها تسعى روسيا بصفة عامة إىل فرض نفوذها 
يف منطقة جنوب القوقاز، بصور عدة وألسباب خمتلفة؛ أما 
األسباب فتتصل كما أسلفنا ابألبعاد التارخيية واجلغرافية،  

                                                           

(50)  Andrew S. Weis, Russia and Europe: 
Stuck on Autopilot, Op. Cit,. p.10. 

(51) Tanja, A. Borzel, Thomas Risse, EU to 
Russia: Stay Out of Belarus!, Carnegie 
Europe, 24 September 2020, Accessed: 28 

: available at, November 2020, 7:13
 https://cutt.us/XIEO7 

كما تتعلق ابلتواصل العرقي والثقايف بني الروس وسكان 
هذه املنطقة، ابإلضافة للهواجس األمنية املتعلقة 

ي( حيث ابحتماالت التواصل بني مشال القوقاز )الروس
اجلمهورًيت اإلسالمية، وجنوب القوقاز، واحتماالت 
إمدادها ابلسالح أو تنفيذ عمليات عسكرية "إرهابية" 
موجهة ضد الداخل الروسي، إذ تعترب موسكو ضمان 
االستقرار يف مجهورًيت القوقاز السوفيتية السابقة شرطًا 
أساسًيا للتنمية احمللية املستدامة لروسيا وللمحافظة على 

 .(52)وحدة أراضيها

، فتنوع روسيا بني االرتباط (53)أما فيما يتعلق ابلوسائل
ابلنخب احلاكمة، وخنب املعارضة احمللية ذات التوجهات 
املوالية هلا، مع دعم للدول االنفصالية يف أوسيتيا اجلنوبية، 
وأخبازًي، وممارسة الضغوط السياسية واألمنية، وإجياد نفسها  

يف هذه املنطقة، مي سك ويدير  كوسيط دائم للصراعات
بصورة دقيقة توازانت القوى يف منطقة تتشابك عوامل 
الصراع فيها بني داخلي وخارجي. وعليه، أوجدت روسيا 
نفسها يف كافة ملفات املنطقة الداخلية واخلارجية على 

 السواء، يف جورجيا، ومولدوفا، وأرمينيا وأذربيجان.

مستوى احلراك تصاعد  2020مؤخرًا على طول عام 
السياسي والعسكري يف الصراع بني أرمينيا وأذربيجان على 

                                                           

(52) Markedonov, Sergey M., Suchkov, 
Maxim A, Russia and the United States in 
the Caucasus: cooperation and 
competition,  Caucasus Survey Volume 8, 
Issue 2: Russian perspectives on the 
Caucasus ,2020/05/03, p.3-4, available at: 
https://cutt.us/zcYcz  

 للمزيد:  (53)
- Ibid, p10.  
- International Security and Estonia  , 

Estonian Foreign Intelligence 
Service, 2020, p.30, available at: 
https://cutt.us/CwF35  

https://cutt.us/XIEO7
https://cutt.us/zcYcz
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ابغ إىل -ابغ. يعود اتريخ الصراع على إقليم قره-إقليم قره
احلقبة البلشفية والسوفيتية، حينما اقتطع ستالني عام 

اإلقليم ذا األغلبية األرمينية من أرمينيا وأحلقه  1921
اد السوفييت اشتعلت حرب  أبذربيجان، مّث بعد اهنيار االحت

حسمها األرمن لصاحلهم، فأضحى  1994كربى عام 
اإلقليم جزءًا من أرمينيا رغم االعرتاف الدويل أبحقية 
أذربيجان فيه. ظلت جذور الصراع موجودة وتشتعل مّث هتدأ 
دون تغري يف الوضع القائم، حىت أ شعل فتيل األزمة مرة 

يون تقدمات  ، فحقق اآلذر 2020سبتمرب  27أخرى يف 
ابغ -كبرية على األرض جتاه السيطرة على بعض مدن قره

بتوافق مع -بدعم تركي قوي معلن، وهو ما دعا روسيا 
نوفمرب  10إعالن وقف إطالق النار يف  -األطراف
، وإعالن خطة لتسليم اإلقليم تدرجيًيا إىل 2020
 .(54)أذربيجان

قوية اترخيًيا، ومنذ عهد بوتني، حتتفظ روسيا بعالقات 
مع طريف الصراع، وتبيع لكلتيهما السالح، مع تقارب أكثر 
مع األرمن، بفعل ارتباطها رمسًيا مبعاهدات دفاع مشرتك 
ضمن منظمة األمن اجلماعي واالقتصادي األوروآسيوي 

(EAEU)(55) لذلك اهتمت موسكو أبن تلعب دورًا ،
، متوازاًن بني أذربيجان وأرمينيا، فهي نـََعم صديقة ألرمينيا

ولكنها يف نفس الوقت ليست عدًوا ألذربيجان، كيال جتعل 
من أذربيجان جورجيا جديدة. ويبدو أهنا أرادت أال 

                                                           

حممد البقايل، قره ابغ.. عناصر أساسية لفهم الصراع التارخيي  (54)
، اتريخ 2020نوفمرب  5بني أرمينيا وأذربيجان، اجلزيرة.نت، 

متاح عرب الرابط ، 7:18، الساعة 2020نوفمرب  28االطالع: 
  https://cutt.us/jPXKOالتايل: 

للمزيد حول اخللفية التارخيية للصراع بني أرمينيا وأذربيجان  (55)
 ودور القوى اخلارجية يف األزمة احلالية، ي راجع

- The Armed Conflict Survey, The 
International Institute for Strategic 
Suites (IISS),  2020 , 145-138p . 

يستدعي دورها يف هذا الصراع خالفات أخرى مع الغرب 
 .(56)عن دورها يف تسميم انفالين أو بيالروسيا أو غريمها

ابغ -قَب لت أورواب الغربية ابلدور الروسي الراهن يف قرة
على مضض، لعدة أسباب: تعود إىل اختالف هذا الصراع 
علقة بني روسيا والغرب، 

 
بصفة عامة عن طبيعة الصراعات امل

فال مصاحل حيوية تربط الغرب هبذه املنطقة سوى نشر 
الدميقراطية ابلنسبة ألورواب، وتقارب أرمينيا مع دول غربية 

ين، مثل فرنسا بفعل احندار عدٍد من سكاهنا من أصل أرمي
وتدعيم فرنسا لقضية األرمن التارخيية ابعتبارهم تعرضوا 
ملذابح من قبل العثمانيني، لذلك عارضت فرنسا الدور 
الرتكي املتنامي يف هذه املنطقة، بل سآلت روسيا عن 

! وي فسر هذا املوقف الفرنسي على أنه (57)حقيقة هذا الدور
رئيسها ال يتعلق ابالحتاد األورويب ولكنه يتعلق بفرنسا و 

الذي تربطه عالقات توتر وقضاًي عالقة مع تركيا يف شرق 
املتوسط )ليبيا(، والناتو، ولبنان، وبشأن خطاب ماكرون 

 .(58)جتاه اإلسالم

أما من زاوية الوالًيت املتحدة، فرغم قوة اللويب 
األرميين داخلها، وضغطه جتاه سياسة متشددة جتاه تركيا 

ابغ، فإن تركيز -ن قرهبصفة عامة، وموقف أكثر صرامة م
االهتمام على املسائل الداخلية يف هذه الفرتة، وغياب 
مصاحل حيوية عاجلة، وتغري خطط تنويع مصادر الطاقة 
والدور العاملي للوالًيت املتحدة بفضل اكتشافات النفط 

                                                           

(56) The Nagorno-Karabakh Conflict and 
the Risk of Regional War (Webinar), 

RUSI, available at: 2020October  2, 
 https://cutt.us/BDHrY 
خوفا من الدور الرتكي.. فرنسا تريد إشرافا دوليا يف قره ابغ،  (57)

نوفمرب  28، اتريخ االطالع: 2020نوفمرب  20اجلزيرة. نت، 
متاح عرب الرابط التايل: ، 7:26، الساعة 2020

b5L4https://cutt.us/P  
(58)The Nagorno-Karabakh Conflict and 

the Risk of Regional War  (webinar), 
Op,Cit. 

https://cutt.us/jPXKO
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الصخري من انحية، وتدين رغبتها يف التدخل اخلارجي من 
، وارتباطها مع -بعلى األقل يف عهد ترام-انحية أخرى 

روسيا يف "آلية مينسك" حلل الصراع بني أرمينيا 
، وأن أذربيجان هي األهم يف هذا الصراع  (59)وأذربيجان

كمصدر للطاقة إىل أورواب أو الوالًيت املتحدة، كل هذه 
العوامل حدت من االخنراط النشط للوالًيت املتحدة يف 

 هذا الصراع.

 خامتة:

 2020ميكن القول إن روسيا بوتني أحرزت يف عام 
 كما، فتقدًما على الغرب يف عدٍد من امللفات املطروحة

 از،حافظت على مصاحلها يف شرق أورواب، وجنوب القوق
 وخطوط نقل الغاز الروسي إىل أورواب، حافظت على

 درةقدة الداخل الروسي من دون وقوع ثورة ملونة، أو زًي
  الداخليفين ملدمن القيم الغربية واجملتمع ا املعارضة القريبة

ة، افظحملاعلى بلورة أدوار جادة تعارض نظام بوتني بقيمه 
ة دولال بل جنح بوتني يف أن ميد سيطرته إىل كافة سلطات

لنظام لا ركزً التشريعية والقضائية والتنفيذية ليعزز موقعه م
واء سفرص بقائه يف احلكم  الروسي، وليدعّ مالسياسي 

 .-رادو أإن ه-بصورة مباشرة أو غري مباشرة، وتؤمن رحيله 

يظل الداخل الروسي، حىت مع تعديالت بوتني 
الدستورية، منفتًحا على كافة السيناريوهات سواء ببقاء 

، أو تعيني بوتني خلليفة 2036بوتني يف السلطة حىت عام 
                                                           

خصوًصا حلل نزاع  1992أتسست جمموعة "مينسك" عام  (59)
ينيا، كمجموعة اتبعة ملنظمة إقليم انغورين كاراابخ بني أذربيجان وأرم

األمن والتعاون يف أورواب، وإلجياد حل سلمي لألزمة اليت بدأت مع 
من  6احتالل أرمينيا إلقليم كاراابخ وحمافظات أذرية أخرى. ومنذ 

، تشارك الوالًيت املتحدة وفرنسا 1994ديسمرب/كانون األول 
 وروسيا يف رائسة اجملموعة.

عجزت عن حل الصراع ما هي جمموعة مينسك؟ وكيف  -
أكتوبر  6عاما؟، اجلزيرة.نت،  28يف كاراابخ ملدة 

، الساعة 2020نوفمرب  28، اتريخ االطالع: 2020
، متاح عرب الرابط التايل: 7:31

48E9https://cutt.us/m  

له، أو تنحيه عن السلطة مع لعب أدوار خمتلفة يف عملية 
يف روسيا، واألرجح أن بوتني سيويل أمهية كبرية احلكم 

لألوضاع الداخلية، ويراعي حتقيق استتباب نسيب لألوضاع 
لصاحل نظامه، وشرعيته، مع احلفاظ على توازانت داخلية 

 2030تسمح له ابحلكم لفرتة رائسية م قبلة أي حىت عام 
 أو قبلها بقليل، يدعم هذا السيناريو "افتقار روسيا اترخيًيا
منوذًجا لتسليم السلطة من دون وفاة أو رغبة من الزعيم 

 .(60)ذاته"

 توسطاملو يبدو أن روسيا )بوتني( يف املستقبل القريب 
لدان  بيفيت عازمة على مّد نفوذها يف الفضاء ما بعد السوفي

ن دو  اجلوار الروسي، مع احلفاظ على الوضع الراهن من
يب، ورو ألحتاد اانضمام أي من دوله إىل حلف الناتو أو اال

وسيا ر ار تمر يشرتط هذا السيناريو بقاء بوتني يف احلكم، واس
 اهدلشو رّجح هذا السيناريو أيًضا امتماسكة داخلًيا، ت

، 2014يا ، إىل أوكران2008التارخيية القريبة من جورجيا 
 .2020ابغ  -إىل بيالروسيا، وصوال إىل قره 

وضعها يف مواجهة  2020عززت روسيا يف عام 
ية ليمالغرب، بفعل اخنراطها الواسع يف الصراعات اإلق
 رًاأتثوالدولية، وسياسات الغرب ذاته األكثر ختبطًا و
إىل  ابملشكالت واألزمات الداخلية من الربيكست

 رواباخلالفات داخل حلف الناتو، وخالفات دول غرب أو 
ني الصا و والوالًيت املتحدة خاصًة جتاه العالقة مع روسي

م ضلى عىل أزمة كوروان، ساعدت هذه اخلالفات وإيران، إ
عو تد لذيمزيد من األعضاء إىل اندي التعددية القطبية، ا

ك شال ، و -بعيًدا عن الغرب-إليه موسكو، وتعزز أدواره 
ن هو يجاذربأن قبوهلا بدور تركي يف الصراع بني أرمينيا وأ

 منوذج للعالقات بني أعضاء هذا النادي. 

 

                                                           

(60)  Martin kragh, Russia in 2045: A 
Scenario Analysis, Op. Cit., p7. 

https://cutt.us/m9E48
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عامل التعددية القطبية الكامل يف يبقى الوصول إىل 
األجلني املتوسط والبعيد مرهواًن حبفاظ روسيا على قوهتا، 
وبنائها لعناصر قوهتا الشاملة، وأتكيدها لنفوذها على دول 

غرب أورواب بفعل الواردات النفطية، وإخفاق الوالًيت 
 املتحدة ما بعد ترامب يف جتديد قيادهتا للعامل.

*****
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مآالت السياسة الفرنسية يف املنطقة 

 العربية: بني األهداف والفعالية

 (⁕)رضوى منتصر

 مقدمة:
من السياسات االستعمارية  طوياًل  امتتلك فرنسا اترخيً 

 ،1798جتاه املنطقة العربية من احلملة الفرنسية على مصر 
حتت احلماية ووضع تونس  ،1830مث احتالل اجلزائر 

التنافس بني  اشتدَّ ، و 1912ها املغرب تتل ،1882الفرنسية 
 نفقو فرنسا وبريطانيا يف املنطقة العربية وهو ما جعلهم يتَّ 

بيكو -ها اتفاقية سايكسعلى صيغة مشرتكة عكستْ 
 )الشام( من أجل اقتسام منطقة اهلالل اخلصيب 1916

، مث تطبيق (1)ني منهامانيّ  واحتالها واستعمارها بعد طرد العث
نظام االنتداب الفرنسي على سورًي ولبنان مبوجب قرار من 

، واإلدارة العسكرية الفرنسية ألجزاء 1920عصبة األمم يف 
 .(2)1943من ليبيا يف 

ت فرنسا متارس جرائمها االستعمارية يف املنطقة ظلَّ 
 1945العربية حىت أن انتهت احلرب العاملية الثانية 

أصوات حركات  تْ ووجدت نفسها يف مأزق حيث تعالَ 
ها إىل االنسحاب ا اضطرَّ ر الوطين يف مستعمراهتا ممَّ التحرُ 

ولبنان  ،1942التدرجيي بداية من إعالن استقالل سورًي 
                                                           

 حثة يف العلوم السياسية.اب( ⁕)
د. بوقنطار احلسان، السياسة اخلارجية الفرنسية إزاء الوطن  (1)

، )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة 1967العريب منذ 
 .11-9(، ص ص 1987األوىل 

جي فورمونت، سياسة فرنسا العربية بني إرث التاريخ وحتدًيت  (2)
، متاح عرب الرابط 2020مايو  25احلاضر، جريدة أخبار اخلليج، 

 7h1https://cutt.us/Yoالتايل: 

حىت استقالل دول املغرب العريب مع تصفية  ،1943
، لكن مل يكن يعين تصفية 1962االستعمار يف اجلزائر 

رنسا انتهاء نفوذها يف املنطقة بل استطاعت ترك استعمار ف
اليت كانت  ،خاصة يف لبنان ودول املغرب العريب-بصماهتا 
ل تراجع دورها واحنسارها يف ظ ،ث به فرنساتتشبَّ  مدخاًل 
 .(3)الستعادة نفوذها خالل فرتة حكم شارل دجيول -اعامليًّ 

زت فرتة الرئيس دجيول ابلدور الفرنسي النشط يف متيَّ 
س سياسة خارجية قائمة حيث استطاع أن يؤسّ   ،املنطقة

على التقارب والتعاون مع الدول العربية وتوسيع دائرة 
املصاحل الفرنسية وذلك لتأمني احتياجاهتا البرتولية وأسواق 
لصادراهتا، وهو ما نتج عنه تضاعف للزًيرات الدبلوماسية 

دة للقضاًي  مواقف دولية مسانواملساعدات االقتصادية وتبينّ  
بل سار عليه جورج  ،العربية، وهو النهج الذي مل يتغريَّ 

بومبيدو وجيسكار ديستان حىت وإن مل يكن بنفس 
عد االقتصادي وكان ذلك بسبب تصاعد أمهية الب   ،الفاعلية

ل فيه الضعف يف العالقات الدولية يف الوقت الذي ختلَّ 
ملصادر ة االقتصاد الفرنسي وهو ما جعلها يف حاجه ملحَّ 

ات اليت فرضها النظام إىل ذلك التغريُ  الطاقة، أضفْ 
 .(4)1973اإلقليمي العريب بعد حرب 

ت اخلطوط العريضة اليت تقوم عليها ولقد تغريَّ 
ني السياسة الفرنسية جتاه املنطقة العربية مع وصول االشرتاكيّ  

ى الرئيس فرانسو ميرتان حيث ختلَّ  1981للحكم يف فرنسا 
للدور  اًل بل أصبح مكمّ   ،دور فرنسي مستقل عن أيّ  

د التفرُ  يف ظلّ   اكل متامً األمريكي يف املنطقة ومع الوقت آت
، وصعود النفوذ (5)ون املنطقةؤ األمريكي غري املسبوق بش

                                                           

د. بوقنطار احلسان، السياسة اخلارجية الفرنسية إزاء الوطن  (3)
 .25-12، مرجع سابق، ص ص1967العريب منذ 

كرمية بو عافية، سياسة دجيول جتاه بلدان املشرق العريب: سورًي   (4)
 -(، )جامعة حممد بوضياف 1969-1962والعراق منوذًجا )

املسيلة: كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية(، رسالة ماجستري، 
 .47-25، ص ص 2015-2016

رواء طه درويش، السياسة اخلارجية الفرنسية حيال املشرق  (5)
العريب: حقبة ما بعد احلرب الباردة، )جامعة النهرين: كلية العلوم 

https://cutt.us/Yo1h7
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ى إىل خسارة فرنسا جلزء كبري التجاري الصيين، وهو ما أدَّ 
يف ظل اتباع جاك  (6)من مصاحلها ونفوذها يف الدول العربية

هات معادية  ساركوزي توجُ شرياك سياسة االنعزال، مث تبينّ  
هوالند من احلذر  اكات فرانسو سمت به حتُر للعرب، وما اتَّ 

 .(7)الشديد

تتواىل دورات االخنراط والرتاجع -األمر هكذا  ظلَّ 
 ماكرون رائسة فرنسا وزاد حىت توىلَّ  -(8)عن أمور املنطقة
ط فرنسا يف عدد من امللفات والقضاًي من مستوى اخنرا

العربية خاصة يف الفرتة األخرية، ويرجع ذلك إىل عدد من 
 األسباب:

قاط كن إجيازها يف ثالث ن: ميداخلية أسبابأ( 
 أساسية:

األوضاع االقتصادية السيئة دفعت ماكرون ألن  ●
ليبحث عن عقود جتارية وصفقات عسكرية  اه شرقً يتوجَّ 

 .(9)تدعم اقتصاد فرنسا املتهالك

الشعب الفرنسي عن املشاكل الداخلية  هلاءإ ●
ل يف عدد من القضاًي اخلارجية لتحقيق نصر ابلتدخُ 

ف من وطأة احتجاجات خارجي يطمأن به الداخل وخيفّ  
 .(10)رتات الصفراءالسُ 

                                                                                    

، ملخص الرسالة، متاح عرب 2011السياسية(، رسالة ماجستري، 
 https://cutt.us/hRbCIالرابط التايل: 

رمونت، سياسة فرنسا العربية بني إرث التاريخ وحتدًيت جي فو  (6)
 احلاضر، مرجع سابق.

وحدة الرصد والتحليل، تقدير موقف: التحركات الفرنسية يف  (7)
املنطقة.. الدوافع واألبعاد، مركز الفكر االسرتاتيجي للدراسات، 

متاح عرب الرابط التايل:  3، ص2020سبتمرب 
http://bit.ly/3mX2pKa 

للمزيد انظر: د. اندية مصطفي، أورواب والوطن العريب، )بريوت:  (8)
 .(1986مركز دراسات الوحدة العربية، 

وحدة الرصد والتحليل، تقدير موقف: التحركات الفرنسية يف  (9)
 .6املنطقة.. الدوافع واألبعاد، املرجع السابق، ص 

د. علي حسني محيد ود. فراس عباس هاشم، رؤية اسرتاتيجية  (10)
يف ضوء مالمح التجديد الفرنسي: املاكرونية أمنوذًجا، املوسوعة 

 ابات املنطقة لكوهنا موطنً رات وتقلُ ر فرنسا بتطوُ أتثُ  ●
للمجتمعات العربية يف أورواب وقرهبا من السواحل األفريقية 

لها يف املنطقة ضروري للحفاظ والعربية، وهو ما جيعل تدخُ 
على أمن وسالمة حدودها وتوازهنا السياسي 

 .(11)واالجتماعي

مل فرنسا يف استعادة نفوذها : أتْ إقليمية مصاحلب( 
القدمية بعد أن تراجع دورها حلساب يف مستعمراهتا 

منافسني جدد مثل تركيا، وأتمني حصص الشركات 
الفرنسية يف املنطقة الغنية ابلغاز والنفط، وضمان أمن 
واستقرار قواعدها العسكرية يف أفريقيا يف ظل تصاعد 

د أمن دول اجلوار ساع نفوذ امليليشيات اليت هتدّ  الفوضى واتّ  
ود من عمليات التهريب واهلجرة غري األورويب، ومحاية احلد

 .(12)الشرعية

: تبحث فرنسا عن دور وإقليمي دويل تنافسج( 
فوذ االهتمام األمريكي بقضاًي املنطقة، والنُ  فعال يف ظلّ  

الروسي يف سورًي، ودخول الصني يف املعادلة من أجل أتمني 
طرق التجارة واملالحة الرئيسية وتنفيذ مشروع طريق احلرير، 

ك الرتكي املتنامي يف املنطقة، فرتى فرنسا أهنا األجدر والتحرُ 
واألحق هبذا الدور ملا متتلكه من اتريخ استعماري يف 

اليت حتظى املنطقة، إضافة إىل أهنا الدولة املتوسطية الوحيدة 
يف جملس األمن ولديها قدرات عسكرية  دائمٍ  قعدٍ مب

 .(13)ونووية

فهو شاب دوافع شخصية للرئيس ماكرون: د( 
عيد فرنسا إىل سابق عهدها ومكانتها يف طموح حياول أن ي  

                                                                                    

، متاح 2020مارس  6تيجية، اجلزائرية للدراسات السياسية واالسرتا
 https://cutt.us/guPFhعرب الرابط التايل: 

كاثرين شكدام، تغري املوقف الفرنسي جتاه الشرق األوسط،   (11)
، متاح عرب الرابط 2018يناير  8مركز البيان للدراسات والتخطيط، 

 76https://cutt.us/syWالتايل: 
وحدة الرصد والتحليل، تقدير موقف: التحركات الفرنسية يف  (12)

 .7املنطقة.. الدوافع واألبعاد، مرجع سابق، ص 
 .8-7املرجع السابق، ص ص  (13)

https://cutt.us/hRbCI
http://bit.ly/3mX2pKa
http://bit.ly/3mX2pKa
https://cutt.us/guPFh
https://cutt.us/syW76
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، ولديه (14)العامل وضخ الروح الفرنسية يف اجملتمع الدويل
 إذا امتلكت فرنسا سياسة ق إالَّ قناعة أبن ذلك لن يتحقَّ 

على شاكلة فرتات حكم الرئيس شارل –ة خارجية مستقلَّ 
هات األمريكية ليست اتبعة للتوجُ  -وفرنسوا ميرتان دجيول
فقدهتا رونقها خالل حكم ساركوزي وهوالند وجعلتها أاليت 

على حافة اهلاوية من املسرح الدويل، وهذا ال ينطبق على 
فرنسا وحدها بل على أورواب كلها إذا مل تنقذ نفسها وتقوم 

 .(15)ة متماسكةبصياغة سياسة خارجية ودفاعية مستقلَّ 

لرائسة، يه الّ  ه العام ملاكرون منذ تو كان هذا هو التوجُ 
طقة ملن ارات السياسة الفرنسية يفوهو ما انعكس على تطوُ 

تقرير ال ولهالعربية خالل العام ومآالهتا، وهو ما سوف يتنا
د بش  من التفصيل على مستويني: مستوى إقليمي يرص

، طقةنامل مالمح السياسة الفرنسية جتاه بعض القضاًي يف
ن ومستوى داخلي فرنسي يطرح خطاابت وسياسات ماكرو 

 يف رجتاه اإلسالم واملسلمني يف فرنسا، ويطرح التدبُ 
 ؟نيتويملساما الرابطة بني  :املستويني السؤال التايل وهو

 يةالتحركات الفرنسية يف املنطقة العرب -أواًل 

 اللخكان لفرنسا نشاط واضح يف املنطقة العربية 
، فلقد حرصت على أن يكون هلا دور يف 2020عام 

ر تظهو ج، العراق، وترفع من مستوى عالقاهتا مع دول اخللي
قات لعالانة مبظهر الدولة األبوية يف لبنان، وتعمل على صيا

للييب ف امللز من وجودها يف امع دول املغرب العريب، وتعزّ  
عي تدَّ و تتواصل ابستمرار مع اجلانب املصري، و والسوري، 

 مساندة القضية الفلسطينية.

 

 

                                                           

د. علي حسني محيد ود. فراس عباس هاشم، رؤية اسرتاتيجية  (14)
 سابق.يف ضوء مالمح التجديد الفرنسي، مرجع 

تقييم السياسة اخلارجية الفرنسية يف عهد ماكرون، مركز سيتا،  (15)
، متاح عرب الرابط التايل: 2020يناير  6

https://cutt.us/RP6k7 

 العراق:( 1

تزايد النشاط الفرنسي يف العراق بشكل ملحوظ مع 
د زًيرات  ضح ذلك يف تعاقب وتعدُ  ماكرون احلكم، اتَّ تويلّ  

 2020وزير اخلارجية يف يوليو -ويل فرنسا للعراق ؤ كبار مس
خرها آوكان  -2020ووزيرة اجليوش الفرنسية يف أغسطس 

واليت أطلق فيها مبادرة  2020يف سبتمرب زًيرة ماكرون 
وفًقا ملا أعلنه -بادرة دعم سيادة العراق، كان اهلدف من امل

هو التأكيد على احرتام سيادة واستقالل العراق  -ماكرون
ووقوف فرنسا إىل جانب شعب وحكومة العراق ضد أي 

ي لتهديدات ل اخلارجي ودعمهم يف التصدّ  حماوالت للتدخُ 
 .(16)اإلرهايبتنظيم داعش 

هذا هو ما أعلنته فرنسا لكن يف احلقيقة كان اهلدف 
حالة الفراغ اليت ة يف العراق مستغلَّ  اهو أن ختلق لنفسها دورً 

 أنخاصة و  ،فها االنسحاب األمريكي من العراقلّ  خيسوف 
ة الفصائل العراقية نتيجة لعدم لديها عالقات طيبة مع كافَّ 
وعدم استهدافها من  2003مشاركتها يف غزو العراق 
ر من التوتُ  موقفها احلياديّ   اجلانب اإليراين يف ظلّ  

أن يكون تستهدف فرنسا أيًضا اإليراين، و -األمريكي
النصيب األكرب من مشروعات السوق العراقي يف  الشركاهت

إعمار املدن والبىن التحتية واملرافق احليوية وجمال الطاقة 
طوط األنفاق واالستثمار والنقل من إنشاء حمطات نووية وخ

، أضف إىل ذلك رغبة فرنسا يف أن (17)يف جمال التسليح
تكون العراق جبهة مواجهة جديدة مع تركيا ميكن أن 

ل من حجم ها حملاصرة تركيا والضغط عليها حىت تقلّ  تستغلَّ 
 مكاسبها يف منطقة املتوسط.

                                                           

كمال البين، ماكرون يؤكد دعمه للعراق أمام حتدًيت التدخل   (16)
 2األجنيب وهتديدات تنظيم الدولة اإلسالمية، موقع دويتشه فيله، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020سبتمرب 
https://cutt.us/NgK15 

، الدور الفرنسي يف حممد كرمي اخلاقاين ومروان حممد الطيارة (17)
، متاح عرب الرابط 2020سبتمرب  4الشرق األوسط، مركز سيتا، 

 2https://cutt.us/WBWOالتايل: 

https://cutt.us/RP6k7
https://cutt.us/NgK15
https://cutt.us/WBWO2
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 يف يصبَّ  مل التواجد الفرنسيأن ضح من ذلك يتَّ 
ت ظلَّ صاحل العراق ابلقدر الذي استفادت منه فرنسا، ف

الت دخُ التو العراق تعاين من الضغوط األمريكية واإليرانية 
 مانضلى اخلارجية ومل تكن فرنسا احلليف القوي القادر ع

 ييقأمن وسالمة سيادهتا، ومل تستفد العراق من التض
 كيلرت افوذ ف من النُ الفرنسي على تركيا فهي ال تتخوَّ 

 رصحتذي يف الوقت ال-ف فيه من إيران ابلقدر الذي تتخوَّ 
ت أو راتُ تو  إاثرة أيّ   فيه فرنسا على مهادنة إيران وعدم

من عسكرية تزعزع أ احيث متتلك أذرعً  -خالفات معها
 العراق واستقرارها.

 ليبيا:( 2

امللف اللييب نصيب األسد من اهتمام فرنسا  احتلَّ 
 ااترخييًّ  اابملنطقة، ويرجع ذلك إىل قناعة فرنسا أبن هلا حقًّ 

 -ا بعد احلرب العاملية الثانيةئيًّ جز -ا يف ليبيا اليت استعمرهتْ 
أنظار فرنسا بدرجة  مع إيطاليا، ولقد أضحت ليبيا حمطَّ 

على نظام  أكرب منذ بداية قيادة فرنسا للحملة الغربية
، لكنها كانت حذرة (18)2011القذايف عقب ثورة أكتوبر 

طوال فرتة حكم هوالند، ومع تويل ماكرون نشط الدور 
الفرنسي يف ليبيا من أجل فرض التسوية السياسية ومجع 
الفرقاء على مائدة تفاوض واحدة، حىت جتين فرنسا مثار 

من  فتها ما يقربقيادهتا لعمليات حلف الناتو اليت كلَّ 
وكانت  -وفًقا لتصرحيات ماكرون-مليون دوالر  450

السبب يف إسقاط القذايف، فرتى فرنسا أهنا األحق هبا 
مثارها حىت اآلن، حيث تتمثل املصاحل  مل جتن  ابلرغم من أهنا 

 الفرنسية يف ليبيا فيما يلي:

حيث -احلفاظ على حصص شركة تواتل الفرنسية  -
 -ن بني أكرب الدول النفطيةحتتل ليبيا املرتبة التاسعة م

وحقها يف التنقيب يف حقول النفط والغاز بليبيا واالستحواذ 
على النسبة األكرب من االستثمارات يف جمال الطاقة 

                                                           

ميان دابقي، فرنسا يف ليبيا: الدور التارخيي املتجدّ د ومستقبل  (18)
متاح عرب ، 2020مارس  11النفوذ، برق للسياسات واالستشارات، 

 https://cutt.us/abvWNالرابط التايل: 

منافستها الشرسة  واستخراج املعادن واملواد األولية يف ظلّ  
 .(19)مع شركة إيين اإليطالية

شرق ارتباط مصاحل فرنسا االقتصادية يف منطقة  -
املتوسط بوجودها يف ليبيا لردع التحركات الرتكية يف منطقة 
املتوسط، فهي منطقة واعدة لديها احتياطي غاز يكفي 

ا جعل فرنسا حريصة ممَّ  اعامً  30احتياجات أورواب ملدة 
على أتمني نصيبها من عمليات اكتشاف الغاز وأنشطة 

تقليل و  ،اإلنتاج يف منطقة شرق املتوسط لتأمني احتياجاهتا
وضمان حق شركاهتا  ،االعتماد األورويب على الغاز الروسي

ة بعد أن حصلت شركة تواتل الفرنسية خاصَّ  ،يف التنقيب
على تراخيص العمل يف سواحل قربص منذ سبتمرب 

2019(20). 

 ضمانبة لاستعادة النفوذ الفرنسي يف ليبيا هو بوا -
ريقيا أف لااملصاحل الفرنسية يف أفريقيا، فهي عينها على مش

ي ريقألفودول الساحل األفريقي حيث حتوز منطقة الشمال ا
،  من صادراهتا %60وحدها نصف الواردات الفرنسية و

لى ع عتق ليتا- كما أهنا تريد أتمني قواعدها العسكرية
ث ثال تلكيف دول الساحل حيث مت -احلدود اجلنوبية لليبيا

 عدةقا اأمهه-ان يف النيجر تثناقواعد عسكرية يف تشاد و 
ة ملستمرَّ ت اًيالتحد ة يف ظلّ  خاصَّ  ،ان يف مايلتواثن -ماداما

 ل الفرنسي يف مايل.اليت يواجهها التدخُ 

يف أن يكون هلا النصيب كذلك أتمل فرنسا   -
األكرب من عقود تصدير السالح للجيش اللييب واالستثمار 

 .(21)يف مشروعات إعادة إعمار ليبيا يف حالة االستقرار

                                                           

 املرجع السابق. (19)
حممود قاسم، مساع فرنسية لتحجيم الطموح الرتكي يف  (20)

سبتمرب  1املتوسط، املركز املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجية، 
 https://cutt.us/LAFHA، متاح عرب الرابط التايل: 2020

ميان دابقي، فرنسا يف ليبيا: الدور التارخيي املتجدّ د ومستقبل  (21)
 النفوذ، مرجع سابق.

https://cutt.us/abvWN
https://cutt.us/LAFHA
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ي حملاوالت اهلجرة التصدّ  فرنسا أيًضا إىل  هتدف -
غري الشرعية اليت تعترب ليبيا إحدى نقاط انطالقها الرئيسية 

 .(22)من أجل الوصول للسواحل األوروبية

لذا تعترب ليبيا من أولوًيت الرئيس ماكرون منذ توليه 
فسعى إىل أن تكون فرنسا مفتاح احلل لألزمة  ؛احلكم

لت فرنسا ، فتدخَّ (23)السياسية ودفع العملية السياسية الليبية
ض اجلميع حترّ  -األطراف  األطراف وعلى كلّ   مع كلّ  

حيث دعمت كل جهود التسوية السياسية  –وتساند اجلميع
إلجياد خمرج لألزمة الليبية واستضافت اجتماعات ألطراف 

فعقدت لقاء بني فايز السراج وخليفة حفرت  ،(24)النزاع
، وعقدت مؤمتر ابريس يف مايو 2017بباريس يف يوليو 

لبحث تطورات األزمة الليبية حبضور كافة األطراف  2018
الليبية وممثلني من دول اجلوار والدول الفاعلة يف املشهد 

زالت حريصة على التواصل  ، وكانت وال(25)الداخلي اللييب
ي األخرية حىت زًيرة السيس-ار مع اجلانب املصري ابستمر 

ابعتبارها أكثر دول اجلوار  -2020لباريس يف ديسمرب 
يف  اواضحً  افاعلية يف امللف اللييب، خاصة وأن هناك تطابقً 

ل الرتكي واملسار السياسي موقف البلدين من رفض التدخُ 
لني وأن تسلكه ليبيا من خروج املرتزقة واملقات بدَّ  الذي ال

ة ووقف إطالق النار وإقامة حوار سياسي بني كافَّ 
 األطراف.

فرنسا ابحلل السياسي بل  ويف الوقت ذاته مل تكتف  
حبثت عن موط  قدم هلا من خالل دفع حفرت ابلتصعيد 

                                                           

رائد جنم، دوافع التدخل الفرنسي يف ليبيا، شبكة رؤية  (22)
، متاح عرب الرابط التايل: 2020األخبارية، فرباير 

https://cutt.us/c0A9b 
اإليطايل على النفوذ  -أمحد قاسم حسني، التنافس الفرنسي  (23)

يف ليبيا، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، سلسلة تقييم 
 .5، ص 2019حالة، فرباير 

ميان دابقي، فرنسا يف ليبيا: الدور التارخيي املتجدّ د ومستقبل  (24)
 النفوذ، مرجع سابق.

اإليطايل على النفوذ  -أمحد قاسم حسني، التنافس الفرنسي  (25)
 .6-5يف ليبيا، مرجع سابق، ص ص 

حنو اإلسراع يف احلسم العسكري ودعم عملياته يف جنوب 
حنو العاصمة طرابلس  2019وشرق ليبيا، وزحفه منذ أبريل 

ن أجل السيطرة على احلقول النفطية وضمان أتمني م
، (26)نفوذها ومصاحلها االقتصادية وتوفري محاية دائمة هلا

وهو ما أاثر غضب الساسة اإليطاليني الذين رأوا يف 
 لف ليبيا.محتكار حماولة الخطوات فرنسا 

م ملموس يف احلقيقة مل حترز خطوات فرنسا أي تقدُ 
ت ، حيث تغريَّ (27)العسكرية يف ليبيايف العملية السياسية أو 

ل تركيا احلساابت الفرنسية وموازين القوة العسكرية مع تدخُ 
بل وتوقيع مذكرة تفاهم بني  ،(28)ودعمها حلكومة الوفاق

حول املنطقة البحرية مما يعطي  2019اجلانبني يف نوفمرب 
تركيا حق التنقيب عن الغاز على السواحل الليبية وإفساد 

م منطقة شرق املتوسط، و اليوانين القربصي لتقاس  السيناري
على إنشاء منتدى غاز املتوسط يف يناير  اوكان ذلك ردًّ 

يضم الدول املنتجة واملستوردة للغاز ودول العبور - 2019
دون وجود لرتكيا لرتسل مبوجب ذلك  -بشرق املتوسط

ها للمعادلة فسوف يكون من رسالة أنه إذا مل يتم ضمُ 
ل خطوط الغاز ألورواب، وهو أمر مهم لرتكيا الصعب وصو 
 .(29)من حاجتها من الغاز %99اليت تستورد 

وهنا جند أن التواجد الفرنسي يف ليبيا ال ينفصل عن 
ها مع تركيا يف منطقة املتوسط، وهو ما جعل فرنسا ئعدا

ي حلكومة الوفاق، مستمرة يف تقدمي الدعم حلفرت املعاد  
تطورات الوضع يف يف ملفي والتنسيق مع اجلانب املصري 

قة بغاز املتوسط، ودعم التحالف اليوانين ليبيا والقضاًي املتعلّ  
اتفاقية ترسيم احلدود بني تركيا وليبيا،  املصري القربصي ضدَّ 

                                                           

ميان دابقي، فرنسا يف ليبيا: الدور التارخيي املتجدّ د ومستقبل  (26)
 النفوذ، مرجع سابق.

اإليطايل على النفوذ  -أمحد قاسم حسني، التنافس الفرنسي  (27)
 .6يف ليبيا، مرجع سابق، ص 

ميان دابقي، فرنسا يف ليبيا: الدور التارخيي املتجدّ د ومستقبل  (28)
 النفوذ، مرجع سابق.

مايو  18الطريق إىل غاز املتوسط يبدأ من ليبيا، موقع البيان،  (29)
 MDj2https://cutt.us/a: ، متاح عرب الرابط التايل2020

https://cutt.us/c0A9b
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وطلب االنضمام إىل عضوية منتدى غاز شرق املتوسط يف 
ا حق الدفاع عن أعضاء املنتدى يف ليكون هل 2020يناير 

فيه، واالستفادة من عملية  ادائمً  اجملس األمن بصفتها عضوً 
نقل الغاز ألورواب عرب املنتدى وهو ما يصعب من موقف 

 .(30)تركيا

صبح ا أنستخلص مما سبق أن النفوذ الفرنسي يف ليبي
اق لوفامة ل الرتكي، وتوافق حكو التدخُ  يف ظلّ   ادً مهدَّ 

ارض ملع امع تركيا، والدور اإليطايل اهبا دوليًّ  املعرتف
ني برض تعاأضف إىل ذلك ال ،كات الفرنسية يف ليبياللتحُر 

ا ي ممَّ ريقألفااملصاحل األمريكية والفرنسية يف منطقة الشمال 
 .لطرابلس -املدعوم من فرنسا-رت ب من دخول حفصعَّ 

 دول املغرب العري:( 3

 -وتونس واملغرب اجلزائر-تعترب منطقة املغرب العريب 
أولوية اسرتاتيجية لفرنسا، يرجع ذلك ملا متتلكه هذه الدول 
من عالقات اترخيية طويلة مع فرنسا ومكوثها لعقود طويلة 
حتت االستعمار الفرنسي، وعلى الرغم من ذلك فقدت 

فوذها يف هذه من ن   اكبريً   افرنسا يف العقدين األخريين جزءً 
فوذ الفرنسي االقتصادي تراجع النُ  فعلى املستوى ،املنطقة

سبانيا والصني على إلصاحل دول أخرى حيث سيطرت 
وكان ألملانيا والصني وتركيا النصيب األكرب  ،السوق املغريب

واستحوذت تركيا والوالًيت  ،من االستثمارات يف اجلزائر
 .(31)املتحدة على العالقات التجارية مع تونس

كان هناك قدر كبري من فأما على املستوى السياسي 
املواجهات نتيجة للذاكرة التارخيية عن وحشية االستعمار 
الفرنسي وشعور جاليات هذه الدول ابالضطهاد والدونية 

د بعض اجلهات اإلعالمية ر مع تعمُ يف فرنسا، وتزايد التوتُ 
تصوير أفالم واثئقية وإصدار  2020الفرنسية يف مايو 

ية وإهانة لرموز ثورات هات عدائتصرحيات حتمل توجُ 
                                                           

 املرجع السابق. (30)
الفرنسي حول ليبيا  -إمساعيل عزام، كيف يؤثر الصراع الرتكي  (31)

، متاح 2020يونيو  19على الدول املغاربية؟، موقع دويتشه فيله، 
 /uolk1https://cutt.usعرب الرابط التايل: 

ر الوطين وابألخص الثورة اجلزائرية، وهو ما دفع التحرُ 
برملاانت دول املغرب العريب إىل املطالبة ابعرتاف رمسي 
وصريح من جانب فرنسا جبرائمها خالل فرتة االستعمار 
وتقدمي اعتذار رمسي وتعويض مادي عن ذلك إذا رغبت يف 

 .(32)تطوير العالقات معهم

ة هذه اخلالفات حىت استطاع ماكرون أن يتجاوز حدَّ 
يقوم تستعيد فرنسا نفوذها يف هذه املنطقة، وهو ما جعله 

من قادة املقاومة الشعبية للجزائر يف يوليو  24إبعادة رفات 
واليت كانت معروضة طوال هذه السنوات يف  2020

مت العالقات وسبق أن أتزَّ  ،متحف اإلنسان بباريس
حيث اعتربته اجلزائر إهانة  ،جلزائرية بسبب ذلكا-الفرنسية

 ،مرفاهتنه ليس من حق فرنسا االحتفاظ بألرموز املقاومة و 
، كما قام (33)2018منذ يناير  الرفات اذت تطالب هبوظلَّ 

 ،عرتاف جبرائم االستعمار الفرنسي وضحاًيهماكرون ابال
ف من وطأة ولكن مع رفض االعتذار الرمسي وذلك ليخفّ  

الشعيب يف مشال أفريقيا ويفتح الباب أمام صفحة  الغضب
 ،جديدة من العالقات السياسية والشراكات االقتصادية

نفوذ اللتظهر فرنسا مبظهر القوة العظمى ذات مناطق 
د ابلفعل يف توقيع اتفاقيات للتدريب يوية، وهو ما جتسَّ احل

املشرتك وتبادل اخلربات وحتديث املعدات العسكرية مع 
مليون يورو من  350تقدمي منح مالية تصل إىل تونس، و 

، وتعزيز (34)2020أجل دعم االقتصاد التونسي يف يونيو 
عالقاهتا االقتصادية مع اجلزائر ليصل عدد املؤسسات 

مؤسسة  500االقتصادية الفرنسية فيها إىل أكثر من 

                                                           

حراك اجلزائر: واثئقي فرنسي يثري أزمة أم جمرد زوبعة يف  (32)
، متاح عرب الرابط 2020مايو  29عريب،  BBCفنجان؟، موقع 

 sE38https://cutt.us/Tالتايل: 
يونس بورانن، اجلزائر تسرتجع اجلماجم وتنهي أزمة الذاكرة مع  (33)

، متاح عرب الرابط 2020يوليو  2فرنسا، موقع العني االخبارية، 
 /KHXjEH2http://bit.lyالتايل: 

مليون دوالر.. فرنسا تدعم إصالحات االقتصاد  415 (34)
، متاح 2020أكتوبر  22عني اإلخبارية، التونسي بقرض، موقع ال

 https://cutt.us/zDBexعرب الرابط التايل: 

https://cutt.us/1uolk
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جبانب عدد من املصانع لشركيت رينو وبيجو، واعتماد فرنسا 
من حاجتها من الغاز الطبيعي  %10ايل على استرياد حو 

 من اجلزائر.

تتضاعف األمهية االسرتاتيجية لدول املغرب العريب يف 
مشرتكة مع  االوقت احلايل، حيث متتلك هذه الدول حدودً 

 مما يكسبها أمهية يف ظلّ   ،مايل والنيجر وليبيا وتشاد
يه ابإلرهابمكافحة فرنسا مل  عملياهتا وأتمني ا تسمّ 

يف  ا، كما أن هناك توافقً يف منطقة الساحل يةالعسكر 
وجهات النظر بني فرنسا ودول املغرب العريب حول األزمة 
الليبية، وهو ما ميكن االستفادة منه حيث تشارك دول 

ل العسكري الرتكي املغرب العريب فرنسا يف ختوفها من التدخُ 
ح كفة تسوية األوضاع ووقف تبادل إطالق يف ليبيا وترجّ  

النار، وهو ما جتده فرنسا فرصة ميكن استغالهلا لتشكيل 
 .(35)حتالف إقليمي لردع تركيا

 دول اخلليج:( 4

تنامى االهتمام الفرنسي مبنطقة اخلليج حتت حكم 
د جاء ذلك يف إطار سعي فرنسا إىل التسيُ وقد ماكرون، 

والظهور مبظهر القوة العظمى وتوسيع رقعة تواجدها حىت 
بعد -يف ظل التنافس األورويب  وفعالية اتكون أكثر أتثريً 

جتاه منطقة اخلليج،  -وج بريطانيا من االحتاد األورويبخر 
وأتمني وارداهتا النفطية من اخلليج اليت تعتمد عليها يف 

 .(36)خططها الصناعية

تزامن ذلك مع ظهور اجتاهات داخل دول اخلليج 
ترى ضرورة توسيع شبكة عالقاهتا وعدم حصرها على 
 االوالًيت املتحدة، ووجدت دول اخلليج يف فرنسا خيارً 

لة ملنافسة على الرغم من أهنا ليست مؤهَّ  اوعقالنيًّ  امنطقيًّ 
                                                           

إمساعيل عزام، بعد تدخل أردوغان: أين تقف الدول املغاربية  (35)
، متاح عرب 2020يناير  3من األزمة الليبية؟، موقع دويتشه فيله، 

 https://cutt.us/tyFFZالرابط التايل: 
أشرف حممد كشك، مستجدات السياسة الفرنسية جتاه أمن  (36)

، متاح عرب الرابط 2020فرباير  3اخلليج العريب، موقع أخبار اخلليج، 
 37https://cutt.us/irxالتايل: 

الوالًيت املتحدة يف التأثري والشراكة مع دول اخلليج إال أهنا 
دولة هلا ثقل عسكري وعلمي وعضوية دائمة يف جملس 

يف  (37)جيةت مواقف مشاهبة للمواقف اخللياألمن وتبنَّ 
امللف اللييب ودعم املعارضة السورية وتقدميها الدعم 
االستخبارايت والعسكري لقوات التحالف العريب ضد 

 .(38)ني يف اليمناحلوثيّ  

رات على زًيدة النفوذ الفرنسي هناك مؤشّ   توكان
لت يف قيام فرنسا يف يناير مبنطقة اخلليج خالل هذا العام متثَّ 

ر على الساحل الشرقي للمملكة بنشر منظومة رادا 2020
العربية السعودية من أجل تعزيز الدفاع عن املنشآت النفطية 

ملراقبة  2020السعودية، وقيادة فرنسا لبعثة أوروبية يف يناير 
، وإطالق عدد من الفعاليات (39)أمن املالحة يف اخلليج

 -قطر واإلمارات-فية بني فرنسا وبعض دول اخلليج الثقا
عالقات بني فرنسا واإلمارات يف فرباير مثل منتدى ال

لتعزيز التعاون األكادميي والتبادل الثقايف بني  2020
اجلانبني، وبرانمج العام الثقايف بني قطر وفرنسا يف يناير 

لدعم أواصر التعاون بني املتاحف واجلمعيات  2020
 .(40)الثقافية يف البلدين

التجارية حرصت فرنسا على استمرارية العقود كما 
واالستثمارات االقتصادية اليت قامت فرنسا بتوقيعها مع 

يف جماالت النقل  2015عدد من دول اخلليج منذ 

                                                           

ب، دبلوماسية جيواقتصادية: حمفزات تعزيز الشراكة أمحد دًي (37)
بني فرنسا واخلليج، موقع مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2015مايو  8
https://cutt.us/zKeoZ 

جمرد  -ج يوسف بوفيجلني، التطلعات األوروبية يف اخللي (38)
، متاح عرب 2015يونيو  5صفقات سالح؟، موقع دويتشه فيله، 

 9https://cutt.us/QKwKالرابط التايل: 
أشرف حممد كشك، مستجدات السياسة الفرنسية جتاه أمن  (39)

 اخلليج العريب، مرجع سابق.
لعالقات بني فرنسا جامعة اإلمارات تطلق فعاليات منتدى ا (40)

، موقع جامعة اإلمارات العربية 2020فرباير  17واإلمارات، 
 https://cutt.us/WwsbS  املتحدة، متاح عرب الرابط التايل:

https://cutt.us/tyFFZ
https://cutt.us/irx37
https://cutt.us/zKeoZ
https://cutt.us/QKwK9
https://cutt.us/WwsbS
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والصحة والطريان املدين والدفاع والطاقة ومشاريع البنية 
، وضمان (41)التحتية وإنشاء خطوط للسكك احلديدية

استمرارية التعاون األمين والعسكري مع دول اخلليج حيث 
ندرج اإلمارات وقطر والسعودية يف قائمة الشركاء اخلمسة ت

، وتعترب السعودية اثلث (42)الكبار لفرنسا يف جمال الدفاع
مستورد للسالح الفرنسي واعتماد التسليح اإلمارايت على 
فرنسا، كما أن فرنسا لديها قاعدة عسكرية حبرية "معسكر 

 . (43)السالم" يف اإلمارات

 :القضية الفلسطينية( 5

عن دورها  - ماكرون الرائسةمنذ تويلّ  -غابت فرنسا 
 التقليدي يف حتريك أورواب جتاه القضية الفلسطينية وتبينّ  

على شاكلة قرار ابريس يف يناير  ،موقف رافض لالستيطان
ة يف املستوطنات من مبنع البضائع اإلسرائيلية املنتجَ  2014

الدولتني  حبلّ   كوالتمسُ ، االستفادة من التسهيالت األوروبية
، ويرجع ذلك إىل (44)على أن تكون القدس عاصمة هلما

 عدد من األسباب:

ميول ماكرون إلسرائيل منذ خوضه انتخاابت  -
ده منها تعمُ  ،رات على ذلكهناك مؤشّ   تالرائسة، فكان

عدم اخلوض يف القضية الفلسطينية أثناء محلته االنتخابية 
سلمة يف فرنسا، واحتفاء ي خسارة أصوات اجلالية امللتفاد  

ه حيث اعتربتْ  ،إسرائيل واجلالية اليهودية يف فرنسا خبرب فوزه

                                                           

أمحد دًيب، دبلوماسية جيواقتصادية: حمفزات تعزيز الشراكة  (41)
 بني فرنسا واخلليج، مرجع سابق.

علي زًيد، مضمون االسرتاتيجية الفرنسية يف اخلليج، موقع  (42)
، متاح عرب الرابط التايل: 2015يونيو  9القدس العريب، 

https://cutt.us/34fWn 
ميشال أبو جنم، ماكرون يسعى لتعزيز الدور الفرنسي يف  (43)

، متاح عرب 2017نوفمرب  10، اخلليج، موقع جريدة الشرق األوسط
 d3n3https://cutt.us/Uالرابط التايل: 

 -ميشال أبو جنم، ماكرون يف القدس: النزاع الفلسطيين  (44)
اإلسرائيلي حاضر واجلهود السياسية غائبة، جريدة الشرق األوسط، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020يناير  22
https://cutt.us/LX1i0 

اإلسرائيلية، وما -إسرائيل بشرى لتحسني العالقات الفرنسية
ة يف يربطه من عالقات صداقة قوية بشخصيات هامَّ 

 .(45)إسرائيل مثل أرييه درعي وزير االقتصاد اإلسرائيلي

فتح جبهة جديدة للمواجهة عدم رغبة ماكرون يف  -
فيه اخلالف بني  مع الرئيس ترامب يف الوقت الذي اشتدَّ 

البلدين حول االتفاق النووي اإليراين، فهو يرى أن معارضة 
اإلرادة األمريكية يف هذه القضية غري جمدية فهي قضية 

ر االبتعاد عنها منذ وصوله خاسرة، وهو ما جعله يقرّ  
 .(46)للرائسة

لقادة العرب على التواصل مع حرص معظم ا -
ق ابلقضية الفلسطينية، فهم يرون الطرف األمريكي فيما يتعلَّ 
 ااإلسرائيلي نظرً -الصراع الفلسطيين أهنا األجدر على حلّ  

 .(47)لقدرة الوالًيت املتحدة على حتريك إسرائيل

ثل إيران م-ور هتديدات جديدة للقادة العرب ظه -
لة عن إسرائيل وأصبح هلا بدي -وداعش واإلسالم السياسي

 .(48)األولوية وعلى رأس أجندة أي لقاءات عربية مع فرنسا

ت مبوجب توقيع ترى فرنسا أن املعطيات قد تغريَّ  -
اإلمارات والبحرين اتفاقيات للتطبيع مع إسرائيل، ومن 
املتوقع أن حتذو عدد من الدول العربية األخرى حذوهم مثل 

 .(49)وسلطنة عمانواملغرب السودان 

ذلك كان لدى ماكرون قدر من  على الرغم من كلّ  
من القضية  اواضحً  اخذ موقفً الذكاء الذي جعله ال يتَّ 

                                                           

أمساء خليفة، ماكرون الطريق إىل اإلليزيه حمماًل مبباركة إسرائيل،  (45)
، متاح عرب الرابط التايل: 2017مايو  24موقع إضاءات، 

https://cutt.us/8AxyX 
 -، ماكرون يف القدس: النزاع الفلسطيين ميشال أبو جنم (46)

 اإلسرائيلي حاضر واجلهود السياسية غائبة، مرجع سابق.
 املرجع السابق. (47)
 املرجع السابق. (48)
حسن احلسيين، هل يصطف ماكرون خلف صفقة القرن،  (49)

، متاح عرب 2020أكتوبر  7موقع مؤسسة مونت كارلو الدولية، 
 https://cutt.us/GMWpmالرابط التايل: 

https://cutt.us/34fWn
https://cutt.us/U3n3d
https://cutt.us/LX1i0
https://cutt.us/8AxyX
https://cutt.us/GMWpm
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مسك أاألطراف و  د اجلمع بني كلّ  بل تعمَّ  ،الفلسطينية
ن تقتصر ردود فعل فرنسا اكتفى أبالعصا من املنتصف، و 

على التنديد والتفاوض والتواصل الدبلوماسي دون جدوى، 
 خذ ماكرون أيَّ ضح ذلك يف عدد من املواقف فلم يتَّ واتَّ 

موقف جدي جتاه إعالن ترامب القدس عاصمة إلسرائيل 
، بل (50)ونقل السفارة األمريكية إليها 2017ديسمرب  7يف 

عندما ذهب إىل -رفض ماكرون طلب الرئيس عباس 
ابعرتاف فرنسي بدولة  -مباشرة بعد إعالن ترامبابريس 

لباقي دول أورواب أن حتذو حذوها  امشجعً فلسطني ليكون 
ماكرون  رَ فة، وبرَّ وتفتح الباب أمام حماداثت السالم املتوقّ  

رفضه أبن االعرتاف الفردي لن يفيد وأن املطلوب هو 
 .(51)اعرتاف أورويب مجاعي

واكتفى ماكرون بعد إعالن ترامب عن صفقة القرن 
سة خطة ابإلعالن عن شروع فرنسا يف درا 2020يف يناير 

السالم بعناية والعمل مع الوالًيت املتحدة واألطراف 
األوروبية يف إطار ذلك، بل وتعمد ماكرون التالعب 
ابأللفاظ يف تصرحياته لكسب ود اجلميع حيث علق على 

"السيادتني"  كة حبلّ  زالت متمسّ   خطة ترامب أبن فرنسا ما
 .(52)من "الدولتني" وهو ما حيمل داللة واضحة بداًل 

ماكرون يتظاهر مبمارسة دور يف القضية  ظلَّ و 
الفلسطينية من إعالنه عزم فرنسا على إطالق مبادرات 

حيرتم  عادلٍ  سرائيل من أجل إجياد حلٍّ إسالم والتواصل مع 
القانون الدويل، ودعوته للرئيس حممود عباس إىل فرنسا يف 

، وحرصه يف (53)الستئناف املشاورات 2020أغسطس 

                                                           

أرليت خوري، موقف ماكرون من خطة السالم يثري قلًقا وحرية  (50)
فرباير  2عربية،  INDEPENDENTيف األوساط العربية، 

 https://cutt.us/KNhrR، متاح عرب الرابط التايل: 2020
 -ميشال أبو جنم، ماكرون يف القدس: النزاع الفلسطيين  (51)

 اإلسرائيلي حاضر واجلهود السياسية غائبة، مرجع سابق.
أرليت خوري، موقف ماكرون من خطة السالم يثري قلًقا وحرية  (52)

 يف األوساط العربية، مرجع سابق.
 -ميشال أبو جنم، ماكرون يف القدس: النزاع الفلسطيين  (53)

 لي حاضر واجلهود السياسية غائبة، مرجع سابق.اإلسرائي

 2020السيسي األخرية لباريس يف ديسمرب زًيرة الرئيس 
على حبث القضية الفلسطينية وسبل عقد مؤمتر إلحياء 

اإلدارة  عملية السالم يف الشرق األوسط من جديد يف ظلّ  
 .(54)األمريكية اجلديدة

ن ماكرون حياول اجلمع ما بني احلفاظ إميكن القول، 
 ،يةعلى العالقات مع الوالًيت املتحدة وإسرائيل من انح

وعدم خسارة شعبية فرنسا يف املنطقة العربية من انحية 
ل إىل حل وغياب فكانت احملصلة هو عدم التوصُ  ،أخرى

السلطة -، وعلى الرغم من ذلك يرى البعض فاعلية التأثري
ي أن املوقف الفرنس -الفلسطينية وعدد من األطراف العربية

 يليبّ   حىت وإن كان ال ،ًمامن القضية الفلسطينية متقدّ  
مقارنة ابملوقف ، طموحات وآمال الشعب الفلسطيين

 .(55)ز ابلكامل للجانب اإلسرائيلياألمريكي املتحيّ  

 لبنان:( 6

 الدولةترجع العالقات الفرنسية اللبنانية إىل سقوط 
العثمانية وتقسيمها بعد احلرب العاملية األوىل لتكون لبنان 

االنتداب الفرنسي عليها ما  من نصيب فرنسا اليت استمرَّ 
 عام حىت حصلت على استقالهلا اعامً  25يقرب من 

، وكان لفرنسا دور واضح يف أتسيس دولة لبنان 1943
وترسيم حدودها مع سورًي، وأن يقوم نظامها السياسي على 
أساس طائفي حيث اشرتطت فرنسا أن تكون النسبة 

أن يكون األكرب من مقاعد الربملان للطائفة املسيحية و 
 .(56)منصب رئيس اجلمهورية ملسيحي ماروين

                                                           

جتاوزات تركيا تتصدَّر أجندات لقاء السيسي وماكرون يف  (54)
، متاح عرب الرابط التايل: 2020ديسمرب  5ابريس، موقع العرب، 

https://cutt.us/6i3JC 
د. زًيد مدوخ، املوقف الفرنسي يف مواجهة السياسة األمريكية  (55)

جتاه القضية الفلسطينية القدس أمنوذجا، موقع كلية اآلداب والعلوم 
، متاح عرب الرابط التايل: 2018أغسطس  28اإلنسانية، 

https://cutt.us/4T4W7 
تأسيس إىل االستقالل وحىت انفجار ماري زعرور حنا، من ال (56)

 7، 24مرفأ بريوت: اتريخ العالقات الفرنسية اللبنانية، موقع فرنسا 

https://cutt.us/KNhrR
https://cutt.us/6i3JC
https://cutt.us/4T4W7
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شهدت العالقات الفرنسية اللبنانية بعد االستقالل 
ت فرنسا حادثة حىت استغلَّ  اشديدً  اولعقود طويلة فتورً 

لعودة  1983انفجار املقر العام للكتيبة الفرنسية يف لبنان 
ن ميرتا اوهو ما اختذه الرئيس فرانسو  ،العالقات بني البلدين
 لرئيس فرنسي بعد هي الزًيرة األوىلو -حجة لزًيرة لبنان 

والتمهيد لتوطيد العالقة معها، ومنذ ذلك  -استقالل لبنان
احلني كان لفرنسا دور واضح يف لبنان وصلت ألوجها يف 

حيث عالقة الصداقة اليت مجعت بني الرئيس جاك  2005
ائسة يف  ماكرون الر شرياك والرئيس رفيق احلريري، حىت توىلَّ 

اهتمامه وهو ما  وكان توطيد العالقة مع لبنان حمطَّ  2017
يف عودة سعد احلريري من الرًيض بعد  اجعله يبذل جهدً 

أن أعلن استقالته من منصبه، ورعاية فرنسا لعدد من 
 .(57)املؤمترات لدعم لبنان املثقل ابلديون

رة لسرعة ردود قد تكون العالقات التارخيية مفسّ  
الفرنسية على حادث انفجار مرفأ بريوت، حيث  األفعال 

كان ماكرون أول رئيس يزور لبنان وبدت الزًيرة مفاجأة 
فهي جاءت بعد يومني من  ،للجميع من حيث السرعة

ها يف ئمن أحيا اكبريً   ار مرفأ بريوت وعددً االنفجار الذي دمَّ 
رت زًيرة الرئيس ماكرون ، بل تكرَّ 2020أغسطس  4

أغسطس  31يف  اقصرية للغاية حتديدً  ةلبريوت بعد مدَّ 
د رة لسرعة وتعدُ ، أما من حيث الدوافع اآلنية املفسّ  2020

زًيرات ماكرون لبريوت بعد حادث االنفجار هو حرص 
 ل تركي يضرُ فرنسا على غلق الباب أمام أي حماولة لتدخُ 

بنفوذ فرنسا يف لبنان ومنطقة شرق املتوسط أو أن تشهد 
يف ظل حتميل حزب هللا - واقتصادًيًّ  ااجتماعيًّ  البنان اهنيارً 

ر صراعات رة وهو ما قد يفجّ  ولية ختزين املواد املتفجّ  ؤ مس

                                                                                    

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أغسطس 
https://cutt.us/nWr2X 

 املرجع السابق. (57)

 -رة مسيحيةة وأن معظم األحياء املتضرّ  دينية ومذهبية خاصَّ 
 .(58)سر فرنسا نفوذها فيهخت اجديدً  اخيلق واقعً 

تدرك فرنسا أن احلفاظ على استقرار لبنان شرط 
ها ونفوذها فيه، وهو ما جعلها حريصة على لضمان مصاحل

 ة األطراف بال أيّ  إىل جنب مع كافَّ  اأن تتحاور وتعمل جنبً 
حزب هللا، فكانت فرنسا الدولة الغربية  مع مصادمات حىت

الوحيدة اليت امتنعت عن تصنيف حزب هللا كمنظمة 
إرهابية، فهي تدرك مدى أمهية وقوة حزب هللا السياسية 

رت ذلك أبنه ال ميكن وضع حزب واحلزبية يف لبنان، وبرَّ 
ل يف احلكومة على قائمة اإلرهاب وأهنا تفرق بني لبناين ممثَّ 

ي الذي ميكن التواصل معه وجناحه جناحه السياس
العسكري، فبدون التحاور والتفاوض مع حزب هللا لن 
يسمح للشركات الفرنسية ابلتنقيب عن النفط على ساحل 

على املناورة  البحر املتوسط، وهو ما جعل فرنسا حريصةً 
ة األطراف اللبنانية والتأثري فيها والتواصل والتفاوض مع كافَّ 

 .(59)رير أهدافها وسياستهان من متحىت تتمكَّ 

راهتا، أما من حيث هذا من حيث توقيت الزًيرة ومربّ  
مضمون الزًيرة فلم تكن زًيرة ماكرون لبريوت زًيرة قائد 

د ول حملي يتفقَّ ؤ غريب لدولة عربية بل بدت كزًيرة ملس
ولني ؤ احلطام الناتج عن التفجري ويصدر تعليماته للمس

ل يف ة كما لو كان يتجوَّ ه هلم رسائل جافة وحازمويوجّ  
له يف شوارع ابريس، ولن نكون مبالغني إذا وصفنا جتوُ 

شوارع بريوت وأحياءها املنكوبة ابلقائد الشعيب الذي القى 
وهتافات مدوية "حتيا فرنسا" ومطالب من  اشعبيًّ  اترحيبً 

ة حنو إهناء نظام احلكم القائم يَّ املواطنني ابختاذ خطوات جدّ  
ول عن الدمار الذي حلق هبا ؤ ابعتباره املسعلى احملاصصة 

                                                           

وحدة الدراسات السياسية، تقدير موقف: زًيرة ماكرون  (58)
لبريوت.. الدالالت والدوافع، املركز العريب لألحباث ودراسة 

، متاح عرب الرابط التايل: 2، ص2020سبتمرب  8الدراسات، 
https://cutt.us/4gTXe 

التحركات الفرنسية يف  وحدة الرصد والتحليل، تقدير موقف: (59)
 .5املنطقة.. الدوافع واألبعاد، مرجع سابق، ص 

https://cutt.us/nWr2X
https://cutt.us/4gTXe
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ي تشهده البالد، ووصل األمر إىل ذوالفساد والكوارث ال
 55مطالبة البعض منهم بعودة االنتداب الفرنسي وتوقيع 
 إن ألف مواطن لبناين على عريضة تطالب بذلك، حيث

هناك حالة من االستنفار الشعيب من القيادة السياسية 
 قوة من اخلارج أهنم يف حاجة إىل أن تتوىلَّ اللبنانية وأدركوا 

 .(60)زمام أمورهم

هه للشعب وجَّ  ارً مؤثّ   اعاطفيًّ  وألقى ماكرون خطاابً 
اللبناين استخدم فيه كلمات عربية ليعلن عن دعم فرنسا 

ولية ما ؤ ووقوفها إىل جانب الشعب وحتميل قادة لبنان مس
حدث ودعاهم إىل مكافحة الفساد وإجراء إصالحات 

رموز  ىحدإ، كما قام بزًيرة لفريوز (61)سياسية واقتصادية
ماجدة املطربة وقابل  ،اها وسامً الشعب اللبناين ومنحَ 

 !نها على مستقبل لبنانئالرومي ليطم

أرسلت فرنسا إىل لبنان طائرة على متنها عمال و 
للمشاركة يف أعمال التطهري وإزالة بقاًي التفجري، وثالث 

مليات البحث واإلنقاذ والتنقيب طائرات للمساعدة يف ع
عن الضحاًي يف مناطق التفجري، وعيادات طبية متحركة 

طن من  100لة بنحو وطائرات حممَّ  املعاجلة اجلرحى، وسفنً 
األدوية واملواد اإلغاثية والغذائية واملساعدات اإلنسانية 

 .(62)وجتهيزات البناء

لبنان ودعا الرئيس الفرنسي إىل مؤمتر دويل ملساعدة 
مليون يورو يف املؤمتر لصاحل إعادة  250ختصيص  وقد متَّ 

مليون يورو، وكان  30إعمار لبنان بلغت حصة فرنسا فيه 
هدف فرنسا هو أن يكون النصيب األكرب من خطة 

                                                           

قسم املتابعة اإلعالمية، انفجار بريوت: ما الرسالة اليت حتملها  (60)
، 2020أغسطس  7عريب،  BBCزًيرة ماكرون إىل لبنان؟، موقع 

 utt.us/QmQeGhttps://cمتاح عرب الرابط التايل: 
 Alخطاب الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون من بريوت،  (61)

Jadeed News ،6  متاح عرب الرابط التايل: 2020أغسطس ،
https://cutt.us/WXVrv 

وحدة الدراسات السياسية، تقدير موقف: زًيرة ماكرون  (62)
 .3-1، مرجع سابق، ص ص لبريوت.. الدالالت والدوافع

اإلعمار لصاحل الشركات الفرنسية من أجل إنعاش االقتصاد 
 جندًيًّ  750الفرنسي، ابإلضافة إىل وصول ما يقرب من 

ووزيرة اجليوش الفرنسية للرتويج خلطة اإلصالحات  افرنسيًّ 
وبرز دور مدير املخابرات الفرنسية يف اإلشراف  ،الفرنسية

على تنفيذ اخلطة الفرنسية، والغريب أنه مل يقم هبذا الدور 
 به هدبل ع   ،ن كما هو معتادو ن فرنسيُ و ن ودبلوماسيُ و سياسيُ 

وهو ما يعين أن حضور فرنسا  ،نيني واستخباراتيّ  إىل عسكريّ  
أبعد من مساعدة لبنان على جتاوز األزمة االقتصادية 

، ففرنسا ليس لديها (63)والسياسية وتقدمي مساعدات إغاثية
لوضع  اقدرة على إخراج لبنان من ورطتها االقتصادية نظرً 

ما  افرنسا االقتصادي املرير، كما أن احللول اليت كثريً 
هلا أن حتل تعقيدات األزمة  يقرتحها ماكرون ال ميكن

 .(64)السياسية اللبنانية

ومن هنا جند أن فرنسا تبحث عن وجود عسكري هلا 
يف لبنان من أجل تعزيز نفوذها يف شرق املتوسط، فلبنان 

لذا وجد ماكرون يف األزمة اللبنانية  ؛هي بوابة املتوسط
فرصة لتعزيز دور فرنسا يف صراعها املرير مع تركيا حول 

، كما أهنا تضمن (65)شرق البحر املتوسط وثرواته منطقة
يف -الفرنسية يف التنقيب عن الغاز  حصص شركة تواتل

 -إيين اإليطالية ونوفاتيك الروسيةظل تنافسها مع شركة 
اللبناين  نيخاصة بعد أن بدأت املفاوضات بني اجلانب

واإلسرائيلي حول ترسيم احلدود البحرية يف منطقة املتوسط، 
تها وأن يكون لفرنسا دور يف هذه املفاوضات وال ترتكها برمَّ 

للوساطة األمريكية اليت أعلنت رعايتها للمفاوضات حىت ال 

                                                           

 .3-1املرجع السابق، ص ص  (63)
وحدة الرصد والتحليل، تقدير موقف: التحركات الفرنسية يف  (64)

 .6املنطقة.. الدوافع واألبعاد، مرجع سابق، ص 
وحدة الدراسات السياسية، تقدير موقف: زًيرة ماكرون  (65)

 .4-1لبريوت.. الدالالت والدوافع، مرجع سابق، ص ص 

https://cutt.us/QmQeG
https://cutt.us/WXVrv
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تغيب الشركات األمريكية عن طاولة الغاز وترتكها للشركات 
 .(66)يةالفرنسية والروسية واإليطال

كل هذا دفع فرنسا إىل أن تكون أول الساعني إىل 
ن لنفسها نقطة ارتكاز على إعادة بناء مرفأ بريوت لتؤمّ  

فهي ليس لديها  ،شاط  البحر املتوسط، وهو ما يهمها
القدرة على إجياد حلول ملشاكل لبنان بل على العكس تزج 

متكني عن مطالبها احلقيقية من  اهبا يف أزمات إقليمية بعيدً 
الدولة على جتاوز أزماهتا الداخلية والقضاء على الفساد 

فمهما عارض ماكرون نظام -حملاصصة الطائفية ونظام ا
نه احملاصصة فهي جمرد تصرحيات ولن يسعى إىل إهنائه أل

واالستفادة  - املوارنة حلفاء فرنسا يف لبنانيف صاحل يصبُ 
 .(67)صاديةمن خريات وثروات لبنان لتحسني أوضاعها االقت

 :ملسلمونفرنسا وا -ااثنيً 

تكاثرت أحاديث وتصرحيات ماكرون عن اإلسالم 
أكتوبر  2فلم يكن حديثه يف  ،منذ توليه لرائسة فرنسا

بل سبقه خطاب مماثل يف -هو األول من نوعه  2020
عن اإلسالم  -مبدينة ميلوز الفرنسية 2020اير فرب 

أبزمة يف فرنسا  ميرُ واملسلمني، فهو يرى أن الدين اإلسالمي 
وكافة أحناء العامل، وحتدث عن االنعزالية اإلسالمية وأوضاع 

حبوايل ستة تعدادها ر قدَّ ياليت -األقليات املسلمة يف فرنسا 
فهم  ا،خطرً  نلو ونظرته هلم على أهنم يشكّ   -ني نسمةيمال

دولة داخل الدولة يسعون إىل استخدام الدين اإلسالمي 
ع واقعي واسرتاتيجي يهدف إىل من أجل أتسيس مشرو 

- االنفصال عن اجلمهورية الفرنسية وإرساء قوانني جديدة
ل على ذلك أبن هناك مجعيات ودلَّ  -جمتمع مضادأتسيس 

                                                           

إيهاب عمر، كيف نقرأ بدء مفاوضات ترسيم احلدود بني لبنان  (66)
أكتوبر  2وإسرائيل؟، املركز املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجية، 

 https://cutt.us/EEbIw، متاح عرب الرابط التايل: 2020
ماكرون وحدة الدراسات السياسية، تقدير موقف: زًيرة  (67)

 .4-1لبريوت.. الدالالت والدوافع، مرجع سابق، ص ص 

ومدارس داخل فرنسا تقوم مبمارسات متطرفة ومتنع 
 .(68)من اخلارج ى متوياًل س الدين وتتلقَّ االختالط وتدرّ  

العنصرية والكراهية اليت ف من حاول ماكرون أن خيفّ  
من  االفرنسية جزءً  احلكومةَ  لَ حيث محَّ  ،حيملها خطابه

فبفضل السياسات احلكومية نشأت ظاهرة  ،املسؤولية
اجملتمعات املنغلقة واألحياء املنفصلة اليت مجعت السكان 

ر فرصة االختالط مل يوفّ   األمر الذي ،على أصوهلم بناءً 
ج االجتماعي واالقتصادي، واالندماج وحرماهنم من التدرُ 

ة اليت جيب أن وواصل ماكرون حديثه عن اخلطوات اجلادَّ 
 يف وعربَّ  ،خذها الدولة جتاه ظاهرة االنعزال اإلسالميتتَّ 

ته إلجياد إسالم فرنسي منفتح على إطار ذلك عن خطَّ 
اآلخر ومتوافق مع قيم اجلمهورية الفرنسية ونظامها العلماين 

ن اخلطة مخسة جملتمع الفرنسي، وتتضمَّ وقابل للتعايش مع ا
حيادية املرافق العامة أمام املمارسات  :حماور أساسية وهي

الدينية، وفرض الرقابة على اجلمعيات الدينية، وإلغاء نظام 
التعليم يف املنازل املنتشر يف األحياء اليت يسكنها مسلمون 

رج، ف عن االستعانة أبئمة من اخلامن أصول خمتلفة، والتوقُ 
د على صياغة هذه وتنشئة أئمة يؤمنون ابلقيم الفرنسية، وأكَّ 

كون له قوة إلزامية للسلطات احمللية تاحملاور يف قانون 
 .(69)واملركزية

واستنتج البعض أن اهلدف من تصرحيات ماكرون هو 
ي على أزمته البحث عن عدو ومهي "اإلسالم" ليغطّ  

واحلركات االحتجاجية السياسية واالقتصادية والتظاهرات 
جلذب  وأن يكون ذلك مدخاًل  ،دة بسياساتهاليت خترج مندّ  

متعاطفني معه يف محلته االنتخابية أمام اليمني املتطرف 
 الذي حيظى بشعبية وكتلة انتخابية كبرية.

                                                           

عالء الدين بوجنار، ماكرون يرغب يف صحوة مجهورية ضد  (68)
 2التطرف والتأسيس إلسالم تنويري، موقع مونت كارلو الدولية، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر 
s/kapg0https://cutt.u 

د. حسن أبو طالب، ماكرون واإلسالم الفرنسي: حدود  (69)
، 2020أكتوبر  6املسؤولية املشرتكة، موقع جريدة الشرق األوسط، 

 https://cutt.us/PqBvMمتاح عرب الرابط التايل: 

https://cutt.us/EEbIw
https://cutt.us/kapg0
https://cutt.us/PqBvM
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مه عن اهتَّ الذي كان الدين اإلسالمي كبش الفداء، ف
ش مشرتك جهل وعدم معرفة مبا يدعو إليه من تسامح وتعاي

مع معتنقي الدًيانت األخرى، وتناسى أن النزعات 
االنفصالية ملسلمي فرنسا وأورواب ترجع إىل سياساهتم 
اخلاطئة اليت حرمت املسلمني من اخلدمات العامة وسوء 

ى إىل شعور ابالنفصال عن اجملتمع وهو ما أدَّ  ،أوضاعهم
وغضب جتاه املؤسسات اليت تنكر عليهم حقوقهم وهو ما 

من أن يقوم  الدولة وقيمها، فبداًل  ن يعادو نيمتطرف لديو 
بت يف زًيدة مشاعر ماكرون إبلقاء االهتامات اليت تسبَّ 

الغضب والكراهية والتضييق على اجلاليات املسلمة يف فرنسا 
ومالحقة أئمة املساجد واجلمعيات اإلسالمية وإغالق 

لي ق مع ممثّ  البعض منها، كان عليه أن يقوم حبوار معمَّ 
عن  اني وإعادة فهم الدين اإلسالمي بعيدً املسلمني الفرنسيّ  

التفسريات اخلاطئة واملقوالت العدائية وإعادة تدريس اللغة 
ف على رموز الفكر العربية يف املدارس العامة والتعرُ 

اإلسالمي ونتاجهم العلمي وتصحيح املفاهيم املغلوطة عن 
 .(70)اإلسالم واملسلمني

كرون عن اإلسالم الغضب يف ثر خطاب ما مل ي  
عواصم الدول العربية واإلسالمية مثلما أاثر خطابه األخري 

 2020أكتوبر  21خالل حفل أتبني املدرس الفرنسي يف 
عدم بح فيه والذي صرَّ  -متل على يد طالب مسلالذي ق  -
إن أغضبت  اليتي فرنسا عن الرسوم املسيئة للرسول ختلّ  

اجلمهورية العلمانية املتعلقة حبرية  عن قيم البعض فهي تعربّ  
كه ن إشارة إىل متسُ و ، وهو ما اعتربه املسلم(71)الرأي والتعبري

ف األمر زدراء الدين اإلسالمي وإهانة رسوله، ومل يتوقَّ اب
إعادة نشر الرسوم املسيئة على مباين حيوية  تبل متَّ  ،هنا

 بفرنسا.

                                                           

 املرجع السابق. (70)
للمعلم الفرنسي صامويل ابيت مراسم التأبني والتكرمي الوطين  (71)

، فيديو من قناة 2020أكتوبر  22جبامعة السوربون يف ابريس، 
على موقع يوتيوب، متاح عرب الرابط التايل:  24فرنسا 

https://cutt.us/x2Ej7 

 أدانت كافة الدول العربية واإلسالمية تصرحيات
ماكرون من خالل وزراء خارجيتها ومؤسساهتا الدينية حيث 
اعتربوها إساءة لإلسالم واملسلمني ورسائل استفزازية ملشاعر 

مليار مسلم حتت شعار حرية الرأي والتعبري وهو ما  1.9
للعالقات الفرنسية مع دول  يءز خطاب الكراهية ويسيعزّ  

الوقت العامل اإلسالمي، ووصف اإلرهاب ابإلسالمي يف 
ي تشهد فيه فرنسا وعدد من العواصم األوروبية ذال

هجمات إرهابية يقوم هبا أنصار اليمني املتطرف على 
د اجلاليات اإلسالمية وال خترج تصرحيات عن مسؤولني تندّ  

ن يف فرنسا اض مسجدتعرَّ فقد - هبا وتصفها ابإلرهاب
وهو ما يعين  - يف مدينيت بريست وابيوننْي رهابيَّ هلجومني إ

أهنا تصرحيات تستهدف يف جمملها اإلسالم واملسلمني 
 .(72)عيف كما تدَّ وليس حماربة التطرُ 

ت كان لتصرحيات ماكرون أتثريات سلبية أضرَّ 
ابلسياسة الفرنسية يف املنطقة العربية ومصاحلها، حيث دعا 
بعض قادة الدول اإلسالمية وعلى رأسهم أردوغان إىل 

وهي الدعوة اليت  ،طعة املنتجات الفرنسيةتدشني محلة ملقا
تها وقامت وجدت صداها بني األوساط الشعبية اليت تبنَّ 

بتطبيق املقاطعة والعزوف عن املتاجر والبضائع 
، كما نتج عن التصرحيات وقوع عدد من (73)الفرنسية

احلوادث اإلرهابية اليت استهدفت مؤسسات وشخصيات 
 2020أكتوبر  29 فرنسية منها حادثة كنيسة نيس يف

حيث قام شاب تونسي بطعن امرأة ورجلني يف حميط 
، واستهداف مقابر غري املسلمني يف جدة بعبوة (74)الكنيسة

                                                           

معتز ممدوح، مغازلة الشعبوية: أزمة اإلسالم يف فرنسا أم أزمة  (72)
، متاح عرب الرابط 2020أكتوبر  12ماكرون؟، موقع إضاءات، 

 /psaZ9https://cutt.usالتايل: 
أردوغان يدعو ملقاطعة املنتجات الفرنسية: ماكرون حيتاج  (73)

، متاح 2020أكتوبر  26ابلعربية،  CNNلعالج عقلي، موقع 
 https://cutt.us/uvoJPعرب الرابط التايل: 

قسم املتابعة اإلعالمية، هجوم نيس: من يتحمل مسؤولية  (74)
عريب،  BBCاهلجوم الذي وقع يف كنيسة نيس يف فرنسا؟، موقع 

https://cutt.us/x2Ej7
https://cutt.us/9psaZ
https://cutt.us/uvoJP
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أثناء حضور وفود دبلوماسية  2020نوفمرب  11انسفة يف 
متها مراسم إحياء ذكرى انتهاء احلرب العاملية األويل اليت نظَّ 

الفرنسي، وجاء  صلالسفارة السعودية وكانت حبضور القن
رس أمن القنصلية ذلك بعد أًيم قليلة من اهلجوم على حا

 .(75)الفرنسية يف جدة

لقيام ماكرون إبجراء مقابلة مع قناة  اكان هذا دافعً 
لتوضيح موقفه وتقدمي  2020أكتوبر  31اجلزيرة يف 

االعتذار بشكل غري مباشر للعامل العريب واإلسالمي 
ت ابملصاحل الفرنسية يف أضرَّ  اليت-الغاضب من تصرحياته 

م مشاعر نه يتفهَّ إحيث قال  ،والرتاجع عنها -املنطقة العربية
 الغضب واالستياء إزاء الرسوم املسيئة للرسول، لكنه ال يتبىنَّ 
هذه الرسوم فهي صادرة عن صحيفة شارل إيبدو وهي 
صحيفة حرة مستقلة غري حكومية ال تعرب عن رأي الدولة 

صحيفة ساخرة ال تعادي اإلسالم  واحلكومة بل هي
ابألخص بل تقوم برسم كاريكتور مماثل عن رموز الدين 
اليهودي واملسيحي وزعماء وقادة دول وعلى رأسهم 

 .(76)ماكرون

هات عدائية توجُ  يَّ وأضاف ماكرون أنه ال حيمل أ
فكان املقصود  ،همت خطأن تصرحياته ف  إبل  ،جتاه اإلسالم
ول أمام الشعب الفرنسي عن ؤ سح موقفه كمهو أنه يوضّ  

احرتام ومحاية قيم وقوانني اجلمهورية الفرنسية العلمانية واليت 
، وكان (77)من أمهها حرية الرأي والتعبري املكفولة للجميع

على أن تصل رسالته للشعوب اإلسالمية  اماكرون حريصً 

                                                                                    

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر  30
tt.us/0CZWNhttps://cu 

السعودية: عدة إصاابت يف اعتداء بعبوة انسفة استهدف  (75)
، 2020نوفمرب  11، 24مقربة لغري املسلمني يف جدة، موقع فرنسا 

 https://cutt.us/QFbPbمتاح عرب الرابط التايل: 
على موقع لقاء الرئيس ماكرون على قناة اجلزيرة، فيديو  (76)

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر  31يوتيوب، 
https://cutt.us/VoyfJ 

 املرجع السابق. (77)

ا جعله يقوم بنشر مقتطفات من حواره مع قناة اجلزيرة ممَّ 
 بية على حسابه على الفيس بوك وتويرت.ابللغة العر 

ويف حماولة أخرى من فرنسا لتهدئة الرأي العام العريب 
واإلسالمي الغاضب، وتفادي اخلسائر السياسية 
واالقتصادية اليت جنتها فرنسا من وراء تصرحيات ماكرون، 

لودرًين إبجراء زًيرة إيف قام وزير اخلارجية الفرنسي جان 
لتوضيح موقف فرنسا  2020 نوفمرب 8إىل مصر يف 

د على احرتام بالده واحلرص على مقابلة شيخ األزهر ليؤكّ  
ساته وأن اهلدف هو حماربة العميق لإلسالم ورموزه ومقدَّ 

 .(78)فاإلرهاب والتطرُ 

 خامتة:

لق ميكن أن نستخلص يف اخلامتة أمرين فيما يتع
 مبآالت السياسة الفرنسية يف املنطقة العربية:

ا ل فيهاألول هو أنه يف كل مرة كانت حتاو األمر  ●
 ظمىعفرنسا البحث عن دور هلا يف الشرق األوسط كقوة 

نت وترفع من مستوى اخنراطها يف قضاًي املنطقة، كا
ها تصطدم بدول وقوى إقليمية ودولية تقف أمام طموح

ا هلصر  حوتعيدها إىل ما كانت عليه، واألمثلة على ذلك ال
 منها:

وضع دخل مبادرة تسوية ال أن ي  فشل ماكرون يف -
فيذ لتنايز حز السراج واملشري حفرت ييف ليبيا بني حكومة فا

عدم ة ليجنت -اليت سبق وطرحها بعد توليه للرائسة بشهرين-
 رضاء إيطاليا.

ل خال حاولت فرنسا تعزيز العالقات مع إيران من -
فاظ احل اتهذالدفاع عن االتفاق النووي اإليراين ويف الوقت 

 يف على العالقات الودية مع السعودية، لكنها أخفقت
اك هن من السعودية وإيران أن حتقيق ذلك حيث رأت كل  
 تناقض يف املوقف الفرنسي.

                                                           

وزير خارجية فرنسا يؤكد من مصر احرتام بالده "العميق  (78)
، متاح عرب الرابط 2020نوفمرب  8لإلسالم"، موقع دويتشه فيله، 

 Uau7https://cutt.us/a: التايل

https://cutt.us/0CZWN
https://cutt.us/QFbPb
https://cutt.us/VoyfJ
https://cutt.us/a7Uau


 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

84 

 سوريال يف امللف ارغبت فرنسا يف أن جتد هلا دورً  -
ي حّ  تن ي عن شرطها السابق بضرورةت إىل التخلّ  فاضطرَّ 
مل  و رًيمن سو  اوعلى الرغم من ذلك مل تلق ترحيبً  ،األسد
ًيت لوالع الت التحاور محيث فضَّ  ،ا روسيا أي اهتمامتوهل  

 ق ابلشأن السوري.املتحدة فيما يتعلَّ 

ت اوالأمام حم اكانت الذاكرة االستعمارية عائقً   -
يب لعر ارب ة لتطوير العالقات مع دول املغفرنسا املستمرَّ 
 وخاصة اجلزائر.

ت بفضل التعنُ - يقدم ماكرون أي جديد مل -
 يف ملف الصراع العريب -ف العريباإلسرائيلي وغياب التكات  

اإلسرائيلي بل حرص على إعالء أسهم النفوذ الفرنسي يف 
الدولتني  ي إدارة ترامب عن حلّ  ختلّ   ، مستغالًّ (79)املنطقة

إلسرائيل على حنو غري  اواالخنراط يف سياسة مساندة متامً 
مسبوق مل تشهده اإلدارات األمريكية السابقة وانشغال 
بريطانيا مبلف اخلروج من االحتاد األورويب والتفات أملانيا 

 لشؤوهنا الداخلية.

ن ع، عصفت التصرحيات األخرية ملاكرون اوأخريً 
ة ا ملمارسهتاوالاإلسالم بكافة اجلهود الفرنسية يف املنطقة وحم

 كافة القضاًي وامللفات العربية.  دور يف

واألمر الثاين هو أنه ال ميكن للتحركات الفرنسية  ●
حلل أزمات فرنسا الداخلية أو  يف املنطقة أن تكون سبياًل 

ن فرنسا من استعادة إجياد حل ملشاكل املنطقة أو حىت متكّ  
دورها القدمي كقوة عظمى، حيث ارتفعت أصوات معارضة 

ل ماكرون يف لبنان ومساندته لقوى يف الداخل بعد تدخُ 
ة للدور الرتكي يف منطقة االستبداد يف ليبيا وانتقاداته املستمرَّ 

املتوسط وهو ما اعتربته املعارضة الفرنسية استعادة للوصاية 
االستعمارية بشكل يسيء لسمعة فرنسا كدولة دميقراطية،  
كما أن مشاكل املنطقة أصبحت على درجة عالية من 

                                                           

ماكرون احلائر بني تناقضاته: هل ينجح يف الشرق األوسط؟،  (79)
، متاح عرب الرابط التايل: 2015يناير  3موقع إضاءات، 

https://cutt.us/NEfx2 

ه االستعماري، بشكل مل يعد يتناسب معه التوجُ  التعقيد
أضف إىل ذلك التغريات اليت طرأت على النظام العاملي  
ككل وبروز قوى أخرى غري غربية وهو ما يغري من شروط 

 .(80)املساومات واالتفاقات يف املنطقة

***** 
 

                                                           

وحدة الرصد والتحليل، تقدير موقف: التحركات الفرنسية يف  (80)
 .8املنطقة.. الدوافع واألبعاد، مرجع سابق، ص 

https://cutt.us/NEfx2
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 تركيا وأزمة الطاقة شرق املتوسط

السياقات والتداعيات اإلقليمية 

 والدولية

 (*)حممود مؤمن

 مقدمة:

ذ نم ،ارتبطت أزمة شرق املتوسط اليت ظهرت مؤخرًا
اكتشافات الغاز على ساحل )حوض( البحر األبيض 

هذه  ابلسلوك الرتكي يف ،2010املتوسط يف أواخر عام 
ها في ذ علمت هبذه االكتشافات رأتنفرتكيا م ؛املنطقة

ر صادملى عفرصة اسرتاتيجية إلعادة التوازن بني االعتماد 
 كل  معفجة حملًيا، الطاقة املستوردة من اخلارج واملنتَ 

 تخلخلتيف هذه املنطقة أخذت  ةاكتشاف آلابر جديد
ود حلدامات ابألساس برتسيتوازانت القوى السائدة املتعلقة 

 ،ركيا تبنيو  ادول اجلوار وبعضها البعض، وبينه البحرية بني
عها موقو يا وتقسيم املنطقة االقتصادية اخلالصة، وبدور ترك
دت فق هناإوعالقاهتا بدول شرق املتوسط، اليت ميكن القول 
يف  2013آخر حليف سياسي هلا يف املنطقة بعد أحداث 

 يف قات أنقرة بكل دول جوارهامصر، ومعها أضحت عال
ي فصلبعد هذا احلدث امل هذه املنطقة عالقة بني خصوم.

، وثبت 2015نتاج يف ابر الغاز حيز اإلآيف املنطقة دخلت 
 فعاًل حجم االحتياطات املؤكدة يف هذه املنطقة.

مع ذلك مكانة شرق املتوسط يف اإلدراك  تأتكد
السبل للتداخل االسرتاتيجي الرتكي، وعمدت تركيا بكافة 

الدائرة، من الصراع بني  يف قضاًي وصراعات املنطقة
سعًيا لتحسني موقعها  ؛، واألزمة الليبية، والسوريةنيالقربصي

                                                           

 حث يف العلوم السياسية.( اب*)

شافات شرق املتوسط التفاوضي وتعزيز حقوقها يف اكت
ومبقتضى القانون  ن مل يكن مبنطق احلقوق القانونيةإالغازية، 
 قع.فمن منطق فرض األمر الوا ،الدويل

ما  ة:أاثرت هذه التحركات الرتكية عدًدا من األسئل
موقع  ما سط؟طبيعة اسرتايتجية الطاقة الرتكية يف شرق املتو 

 ز؟اغلاب ت شرق املتوسط املتعلقةتركيا ودورها يف تفاعال
وى القو وكيف ميكن أن تؤثر على عالقاهتا بدول اإلقليم 
يت ال العظمى؟ وما مستقبل هذه األزمة يف ظل التغريات

ق طرأت بعد اكتشافات الغاز من تكون منتدى غاز شر 
 املتوسط وفوز ابيدن ابلرائسة األمريكية؟

 الثةث إىل ينقسم التقرير أتسيًسا على هذه التساؤالت،
ة رؤيال احملور األول يتناول أبرز معامل :حماور وخامتة

اقة، لطابلق االسرتاتيجية الرتكية يف شرق املتوسط فيما يتع
 ،ةولين منطلق نظرًيت العالقات الدوكيف ميكن فهمها م

ملتوسط ارق  شالرتكية يف التفاعالتأما احملور الثاين فيتناول 
از لغت اافاة عالقاهتا مع دول اإلقليم قبل وبعد اكتشوطبيع

داعيات ع تم ىاطأما احملور الثالث فيتع، اإلقليمية اوتداعياهت
ول لدابالتحركات الرتكية يف هذه املنطقة على عالقتها 

متة خلااا ، أمى رأسها الوالًيت املتحدة وروسياالكربى وعل
ط توس شرق املماذا ننتظر يف :سؤالحاول اإلجابة عن فت

 ؟وعن دور تركيا فيه

 وسط:الطاقة الرتكية شرق املتاسرتاتيجية  -أواًل 

متثل قضاًي الطاقة ومصادرها قضية أساسية لدى كل 
ا تزداد أمهيتها ابزدًيد أمهية الدولة وقوهتا، وطموحاهتو دولة، 

للمسائل  تومن مّث أضح .يف اجملالني اإلقليمي والدويل
املتعلقة ابلطاقة أمهية كربى لدى الدول الصناعية، ليس 
لكوهنا أساس القاعدة االقتصادية والعسكرية فحسب، 

 .(1)حتديد قوة الدولة ووضعها العامليولكن ألمهيتها يف 

                                                           

حممد جاسم اخلفاجي، روسيا ولعبة اهليمنة على الطاقة: رؤية يف  (1)
األدوار واالسرتاتيجيات، دار أجمد للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 

 .11، ص 2019
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ولذلك ترتبط الطاقة مبفاهيم األمن القومي مثلما ترتبط 
 مبفاهيم املكانة والدور.

يف تركيا على درجة كبرية من وت عد مسائل الطاقة 
 %75احلساسية بسبب اعتماد تركيا ابألساس على استرياد 

من  %98من احتياجات الطاقة، فتستورد ما يقرب من 
 ،من استهالكها من النفط %90استهالكها من الغاز، و

من العراق،  %23.09معتمدة بصورة أساسية على استرياد 
، من إيران %17.32من روسيا، و %19.38و
 (2).موزعة على موردين آخرين %40.21و

حدد وضعت تركيا أمن الطاقة كم ،وبناًء على ذلك
رئيس يف سياستها اخلارجية وعالقاهتا الدولية، وتوضح 
النقاط التالية أبرز معامل الرؤية االسرتاتيجية الرتكية يف جمال 

 (3):الطاقة

حمدود من موردي الطاقة  االعتماد على عدد (1)
من أ ستقرار يفالوإيران( ال حيقق ا )وخباصة روسيا
 الطاقة الرتكي.

رة ال ميكن لرتكيا أن تصبح من بني الدول العش (2)
 األقوى اقتصادًًي من دون أمن الطاقة.

ري كب  أضحى تنويع مصادر الطاقة ووارداهتا من عدد (3)
 طاقةة الجييف اسرتاتي ارئيسً  امن الدول واملناطق هدفً 

 الرتكية.

                                                           

(2) Remziye Yilmaz-Bozkus, Main 
Determinants Of Turkey’s Foreign Oil And 
Natural Gas Strategy, Journal Of Research 
In Economics, Politics & Finance, 2018, 3 
(2), P. 114. 

 للمزيد حول معامل هذه االسرتاتيجية، انظر: (3)
Turkey's Energy Profile and Strategy, 
Republic of Turkey: Minister of Foreign 
Affairs, Accessed: 9 December 2020, 
available at: https://cutt.us/k9HsH   

ة مصادر طاقة جديدة منتجضرورة االعتماد على  (4)
ووية الن اقةحملًيا )تنويع مزيج الطاقة(، مع إضافة الط

قة لطااإىل مزيج الطاقة الرتكي، ورفع كفاءة قطاع 
 لديها.

يا ترك دفتهنظرًا العتماد تركيا على استرياد الطاقة،  (5)
 Energyالتحول إىل مركز رئيس لتجارة الطاقة 

HUB ن حجم يف منطقتها من خالل االستفادة م
 جي.اتيوموقعها اجلغرايف االسرت  ،سوقها يف الطاقة

ن ر مثمن أك مقربةأن تركيا حبكم موقعها تقع على  (6)
 مل.لعاامن احتياطات النفط والغاز املؤكدة يف  70%

 

 (4)ومن هنا جاءت اكتشافات شرق املتوسط الغازية
مبثابة فرصة اسرتاتيجية ابلنسبة لرتكيا، ليس فقط لتنويع 

مكانية أن إلمصادر الطاقة إبدخال موردين جدد، ولكن 
تكون هي ذاهتا منتجة للغاز حملًيا، عن طريق االستفادة من 
سواحلها املطلة على البحر املتوسط، ومن مث تقليل 
حساسية أنقرة جتاه قضاًي الطاقة ال سيما مع طهران 

فأكدت موقعها يف هذه االكتشافات عن  .(5)وسكومو 
 سواء ،طريق التداخل يف كافة الصراعات الدائرة يف اإلقليم

األزمة القربصية والصراع بني قربص  مثل املمتدة اترخيًيا
الشمالية واجلنوبية، ونزاعها على حبر إجيه مع اليوانن، أو 

 حيث سعت ؛اياليت نشأت وتطورت مؤخرًا يف سورًي وليب
ع اتفاقية لرتسيم احلدود يإىل توق 2019يف أواخر عام 

البحرية مع حكومة الوفاق الليبية، حتجز وحتفظ مبوجبها 

                                                           

للمزيد حول اكتشافات شرق املتوسط الغازية، وتداعياهتا  (4)
 اإلقليمية والدولية، انظر: 

أمحد خليفة: "موقع مصر يف التفاعالت اإلقليمية والدولية  -
بعد اكتشافات شرق املتوسط"، مركز أركان للدراسات 

 : متاح عرب الرابط التايل،2019واألحباث والنشر، 
http://bit.ly/2Zgy6Eg 

(5) Remziye Yilmaz-Bozkus, Main 
Determinants Of Turkey’s Foreign Oil And 
Natural Gas Strategy, op.cit., p117 

https://cutt.us/k9HsH
http://bit.ly/2Zgy6Eg
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من حقوق االستكشاف والتنقيب يف شرق البحر  امزيدً 
 (6).األبيض املتوسط

، بدا أكثر من ذي قبل أن تركيا على بعد ومن مث
 اخطوات صغرية جتاه حتقيق هدف أتكيد نفسها موزعً 

انحية،  ملوارد الطاقة، مبا سيعزز أمن الطاقة لديها من اإقليميً 
وقدرهتا على التأثري يف اإلقليم  ويعزز مكانتها اإلقليمية

؛ فكل خط غاز مير عرب تركيا مينح من انحية أخرى ابو وأور 
 :يف مقابل كافة الشركاء اإلقليميني (7)"أنقرة قوة تفاوضية"

يف جديدة للدور الرتكي  اآفاقً مستوردين، وخيلق و موردين 
 العامل.

وميكن مقاربة سياسة الطاقة الرتكية وفًقا ملعطيات 
الليربالية على النحو الواقعية و نظرييت العالقات الدولية 

 (8):التايل

، قوميمن أمنها ال امسائل الطاقة جزءً تركيا ترى  (1)
. مليةلعاايسهم يف حتقيق قوهتا اإلقليمية، ومكانتها 

هنا أما لطاقة ابلنسبة هلا مسألة بقاء، كوعليه، فا
س لعكتتحول من قوة اقتصادية إىل قوة سياسية، وا

 ابلعكس.

                                                           

اللييب.. ملاذا تناوش أنقرة القاهرة -ديتشه فيال: االتفاق الرتكي (6)
 8، اتريخ االطالع: 2019نوفمرب  29وحلفائها؟، اتريخ النشر: 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020ديسمرب 
https://bit.ly/3qJDPQg 

قاربة القوة التفاوضية ميكن الرجوع ملزيد من التفصيل حول م (7)
Bragging Power  ودورها وموقعها يف السياسة اخلارجية

 الرتكية إىل: 
Sözen, Ahmet, “A Theoretical Evaluation 
of Different Faces of Power: US-Turkey 
Relations Towards Iraq”, Uluslararası 
İlişkiler, Volume 6, No 24 (Winter 2010), 
p. 55-78. 
(8) Remziye Yilmaz-Bozkus, Main 
Determinants Of Turkey’s Foreign Oil And 
Natural Gas Strategy, Op.Cit., P. 124-126. 

 ائمةد ة بصورةوية النسق الدويل جتعل تركيا قلقفوض (2)
 ارنةملقامن نواًي اآلخرين ورغبتهم يف كسب املزاًي 

، ضدها، وهو ما جيعلها يف حبث دائم عن بدائل
 وتنوع مصادرها.

ل ركيا للتعاون يف بعض حركتها جيعولكن سعي ت (3)
ت فاعالتمن عن ما تقدمه الليربالية  ااحلديث ممكنً 
ب ملكساعن إمكانية خلق تركيا ملواقف و بني الدول، 

 .win-win situation للجميع

 الرتكية شرق املتوسط: التفاعالت -اثنًيا

ات يف ازدًيد التوتر  2020شهد الربع األخري من عام 
لية اختاذ تركيا خطوات عممنطقة شرق املتوسط نتيجة 

ل خال من -وفق أنقرة–لبسط نفوذها وسيادهتا اإلقليمية 
ع ناز يف مناطق متإرسال عدد من سفن التنقيب عن الغاز 

ليم إلقل ا، وهي اخلطوة اليت اعتربهتا العديد من دو عليها
 .القومية هتديًدا صرحًيا ملصاحلها

ق الستكشاف موقع تركيا يف منطقة شر يف حماولة و 
ى عل ورنتعرف يف هذا احمل، املتوسط واحتياطاهتا الغازية

 كيف، و من دول اإلقليم طبيعة عالقات تركيا مع جرياهنا
 .الرتكية األخرية دول مع التحركاتتلك التعاطت 

 :دول شرق املتوسطعالقات تركيا مع  -أ

من أكثر بؤر العامل تعد منطقة شرق املتوسط واحدة 
اشتعااًل ابألزمات والصراعات واحلروب، خصوًصا يف العقد 
األخري، ما سرّع من وترية ديناميكية العالقات بني بلدان 

التحالفات، ومل  اتتلك املنطقة، والتغري السريع يف شبك
تكن اكتشافات الغاز سوى إضافة هلذا املشهد املعقد؛ أي 

هي تعقد حر األبيض املتوسط أن السمة املميزة حلالة الب
وشدة املنافسات اجليوسياسية اليت تصاحب نزاعات الطاقة، 

 -املوجود قباًل –واليت أدت بدورها إىل تصعيد الصراع 
ومل تكن تركيا بعيدة عن هذه التفاعالت، وإمنا  ، (9)وترسيخه

                                                           

(9) Tolga Demiryol, Beyond Energy: The 
Geopolitical Determinants Of Turkey's 

https://bit.ly/3qJDPQg
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كانت فاعاًل فيها بشكل أو آبخر، وذلك على النحو 
 التايل:

 مع تربط تركيا عالقات متوترة ،: اترخيًياقربص 
رية ألخامجهورية قربص اليواننية، بسبب عدم اعرتاف 
لث ى ثجبمهورية مشال قربص الرتكية اليت تسيطر عل

مساحة جزيرة قربص من جهة، وبسبب مشكلة 
 رى.ترسيم احلدود بني الدول الثالثة من جهة أخ

كل ة بشأثر استعصاء املشكلة القربصيوابلتايل فقد 
 ؛قةملنطاعلى آفاق التعاون يف جمال الطاقة يف سليب 
غاز ابحتياطيات الا فيما يتعلق تركيتتمسك حيث 

ماعية اجل كيةمللابالطبيعي احلالية واملستقبلية للجزيرة 
رة، جلزياري وغري القابلة للتجزئة هلذه املوارد بني شط

إذ ترفض إصدار أي تراخيص امتياز من قبل 
ني ية بهنائ التوصل إىل تسويةقبل القبارصة اليواننيني 

ن بيا كدهاجلزيرة: اليوانين والرتكي، وهو ما أ طريف
دة لوحياينص على أن "الطريقة إذ  اخلارجية الرتكية

 افقةملو الستغالل املوارد الطبيعية للجزيرة" هي "ا
 علقالواضحة من اجلانب القربصي الرتكي فيما يت

 ". بتقاسم هذه املوارد الطبيعية

حقل غم من حماولة قربص اليواننية استغالل وعلى الر 
حتسني موقفها على طاولة املفاوضات يف أفروديت 

إال أنه يصعب عليها مع تركيا والقبارصة األتراك، 
إجياد مزيج مناسب من احلوافز للقبارصة األتراك من 

أ(  :دونمن للتوصل إىل حل وسط دفعهم شأنه 
ب( للخطر، أو ة قربص اليواننية تعريض سياد

االعرتاف قانواًن بـ"اجلمهورية الرتكية لشمال قربص"، 
التوصل إىل  كان  يف حالاكتشافاهتا جتميد ج( أو 

إال أن مستحياًل. مع القبارصة األتراك حل وسط 
دقيق ميكن أن يكون مهمة مستحيلة التوازن الهذا 

ن سياسات مجهورية إذ إ ؛جلمهورية قربص اليواننية
                                                                                    

Mediterranean Policy, Foreign Policy 
Research Institute, November 2020, p.1. 

مع سياسات تركيا متاًما بقة مشال قربص الرتكية متطا
رفض األحزاب يف هذا الشأن، ابإلضافة إىل 

ابإلمجاع مجيع مطالب القبارصة األتراك يف  يةقربصال
خوفًا مما يعتربونه  ص؛ظل عدم وجود حل ملسألة قرب 

عداء تركيا الصريح حملاوالت مجهورية قربص استثمار 
مت ة داخل حدودها املرسومة، اليت ويالطاق اإمكاانهت

إنشاؤها يف اتفاقيات املنطقة االقتصادية اخلالصة اليت 
، وهو ما ا بعيًدا عن تركياوقعتها نيقوسيا مع جرياهن

ستخدام قوهتا العسكرية لردع نيقوسيا دفع األخرية ال
نوبل إنرجي عن القيام أبعمال احلفر شركة و 

االستكشافية اليت اكتشفت حقل أفروديت يف 
 .(10)2011سبتمرب 

 فضلأية مل تكن العالقات الرتكية اليوانن :اليوانن 
. حااًل من مثيلتها مع قربص، إن مل تكن أسوأ

 ربصقفاليوانن تقليدًًي تلعب دور راعي مجهورية 
 صاحلاليواننية؛ حيث تدافع أثينا دائًما عن امل
 يرة،جلز القربصية اليواننية يف سيطرهتا على كامل ا
 ن واقعفضاًل عن مناطقها البحرية، ما يعين أ
 كيا. وتر  اننومستقبل اجلزيرة حمكوم ابلعالقات بني اليو 

ة اننيليو من جانب آخر، فإن توتر العالقات الرتكية ا
 بني ريةيرجع ابألساس إىل مشكلة ترسيم احلدود البح

ر جلز االبلدين، والتنازع احلاصل بينهما على بعض 
 وابلتبعية ما،واملناطق البحرية يف حبر إجيه الواقع بينه

 حبر يف حول املناطق االقتصادية اخلالصة لكل منهما
 إجيه والبحر األبيض املتوسط.

                                                           

 للمزيد انظر: (10)
Theodoros Tsakiris and Others, Gas 
Developments in the Eastern 
Mediterranean: Trigger or Obstacle for EU 
- Turkey Cooperation?, FEUTURE 
Online Paper No. 22, May 2018, p.8-10, 
available at: https://bit.ly/3oKXZYb  

https://bit.ly/3oKXZYb
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 على الرغم من وجود مصلحة مشرتكة إسرائيل :
بني تركيا  يف إنشاء إطار تعاون إقليمي دائمومهمة 

 وإسرائيل بسبب أتثريمها اجليوسياسي يف املنقطة
، ودورمها يف سوق وشراكتهما مع الوالًيت املتحدة
عالقات سياسية عان بتاهليدروكربوانت، إال أهنما يتم

مستوى العالقات بينهما دائم فغري مستقرة ومرتددة؛ 
االرتباط بشكل وثيق بطبيعة العالقات الفلسطينية 

العالقات الرتكية ، ابإلضافة إىل دور اإلسرائيلية
كل السياسة الداخلية لرتكيا يتشيف اإلسرائيلية 

فضاًل عن تها، د على هويالداخلي العني هاوصراع
ة. الوالًيت املتحدة األمريكيأتثرها بعالقة تركيا مع 

عام منذ تعقدت العالقات الرتكية اإلسرائيلية وقد 
، عندما نفذت إسرائيل عملية الرصاص 2009
يف غزة، وهو ما جتلى يف "التالسن" بني  (11)املصبوب

رئيس الوزراء الرتكي آنذاك رجب طيب أردوغان، 
س اإلسرائيلي شيمون برييز، خالل اجتماعات والرئي

. ابإلضافة إىل املنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس
اهلجوم اإلسرائيلي على أسطول مايف مرمرة الرتكي 

كسر احلظر اإلسرائيلي املفروض لالذي كان يهدف 
والذي أدى إىل مقتل تسعة مواطنني أتراك  ،على غزة

 . 2010عام 
غري أن تلك العالقة شهدت تطورًا إجيابًيا عام 

بعد استقالة رئيس وزراء تركيا ومهندس  2016
واعتذار عالقاهتا اخلارجية، أمحد داوود أوغلو، 

إسرائيل رمسًيا عن حادث مرمرة وتعويض أسر 
الضحاًي، وهو ما أدى يف األخري لعودة السفري 

 إىلئًيا جز . وهو ما ميكن إرجاعه اإلسرائيلي إىل أنقرة
 .البلدينبني  يف جمال الغازاحتمال وجود صفقات 

على أساس متني  هماومع ذلك، كانت التجارة بين
القطيعة؛ فلم ينخفض للغاية على مدار سنوات 

                                                           

أطلقت املقاومة الفلسطينية اسم معركة الفرقان على تلك  (11)
 العملية.

. غري أن 2008التبادل التجاري دون مستوًيت 
طردت العالقات الدبلوماسية مل تستمر طوياًل؛ حيث 

احتجاًجا على  2018تركيا سفري إسرائيل لديها عام 
املذحبة اليت اقرتفتها إسرائيل حبق الفلسطينيني يف 

 .(12)قطاع غزة

 :مع يبالعر  تزامنت السنوات األوىل من الربيع مصر 
كل من تركيا ومصر، تقارب قوي بشكل خاص بني  

فرصة لتعزيز مصاحلها يف  هحيث رأت تركيا في
ة بني البلدين بيهذه العالقة الطغري أن  .املنطقة
حيث وصفت أنقرة  ؛2013يف كلية حتولت  

طلبت تركيا من و احلكومة املصرية أبهنا غري شرعية، 
جملس األمن التابع لألمم املتحدة فرض عقوابت على 

وقد تبع ذلك، وبناء عليه، خالف  .احلكومة املصرية
مثل بني البلدين، يف العديد من القضاًي اإلقليمية 
أخريًا فيما يتعلق املوقف من النظام السوري وقطر، و 
يف ليبيا خمتلف بدعم كل منهما طرف حرب 

ميكن القول إن البلدين على طريف أي أنه  .عسكرًيً 
بعيًدا عن السياسة، احتفظت تركيا و  .نقيض

، حيث عقدت مع مصربعالقات اقتصادية طيبة 
اجتماعات اجمللس الرتكي املصري يف القاهرة يف يناير 

نوات، وزار وفد من بعد انقطاع دام أربع س 2017
الربملانيني األتراك مصر حلضور اجتماع حول التعاون 

 .(13)شرق البحر األبيض املتوسطيف 

                                                           

 للمزيد، انظر: (12)
- Ibid, p13-15. 

قناة اجلزيرة: تركيا تطرد سفري إسرائيل وتل أبيب تطرد قنصلها  -
ديسمرب  9، اتريخ االطالع: 2018مايو  15ابلقدس، اتريخ النشر: 

 /WLJQi39https://bit.ly، متاح عرب الرابط التايل: 2020
 للمزيد، انظر: (13)

Thedoros Tsakiris and Others, Gas 
Developments in the Eastern 
Mediterranean: Trigger or Obstacle for 

https://bit.ly/39WLJQi
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 ئم"وهكذا فقد أصبحت تركيا يف حالة "توتر دا
 ا يفيمهمع جرياهنا، ما جعلها تشعر ابلعزلة عن إقل

ل شرق املتوسط، حيث مجع كاًل من مصر وإسرائي
 .كياء لرت اجلغرايف، والعداوقربص واليوانن: التقارب 

عزز تطوران تصورات أنقرة عن التهديد وقد 
ها ابلعزلة، وتنظر إليهما على أهنما من قا شعور وعمَّ 

على هوامش البحر  صور جمهودات حماصرة تركيا
، ، وهو نتيجة حقيقية يف واقع األمراألبيض املتوسط
 :(14)هذا التطوران مها

يف   (EMGF) إنشاء منتدى غاز شرق املتوسط .1
ن من ومقره يف القاهرة، والذي يتكو ، 2019يناير 

 ،لياوإيطا ،وإسرائيل ،واليوانناليواننية، قربص 
 نساومصر. وحيظى بدعم من فر  ،وفلسطني ،واألردن

ا ة هذمهم مستبعًدا تركيا. وتكمنوالوالًيت املتحدة، 
ع وزيتاملنتدى يف حفظ حقوق أعضائه القانونية يف 

 ط.غاز شرق املتوس

يف يناير  EastMed توقيع اتفاق خط أانبيب .2
 ؛يلمن قبل اليوانن ومجهورية قربص وإسرائ 2020

حر األبيض ط حقول غاز البهذا اخلحيث سريبط 
رب عًًي ليد، بعدما كان مير تقاملتوسط مباشرة أبورواب

 تركيا.

بني الدول أعضاء املشرتكة الغازية املصاحل وجبانب 
أن كاًل منها وجد مربرًا سياسيًا منتدى شرق املتوسط، إال 

حيث   يف هذا التعاون، عنوانه الرئيس: العداء مع تركيا.
اليت ظلت لفرتة طويلة بعيدة عن قربص -كانت إسرائيل 

مستعدة  -اليواننية حىت ال تعرض عالقتها مع أنقرة للخطر
، 2010للنظر يف شراكات جديدة يف أعقاب حادثة مرمرة 

                                                                                    

EU-Turkey Cooperation?, Op,Cit., p15-
16. 
(14) Tolga Demiryol, Beyond Energy: The 
Geopolitical Determinants Of Turkey's 
Mediterranean Policy, Op. Cit., p.7. 

ورية قربص بتوثيق العالقات مع رحبت اليوانن ومجهوقد 
وسيلة الحتواء النفوذ اإلقليمي املتزايد  ، ورأات فيهإسرائيل
أن التنافس اإلقليمي بني تركيا ومصر يف عهد كما لرتكيا.  

عبد الفتاح السيسي قد وفر قوة دفع إضافية للشراكة  ةسرائ
ال ترقى هذه الشراكة الرابعية  على الرغم من أنو الرابعية. 

متتد ابلفعل إىل ا ستوى حتالف عسكري رمسي، إال أهنإىل م
جمال التعاون األمين، مبا يف ذلك العديد من التدريبات 

 .(15)العسكرية املشرتكة واتفاقيات التعاون الدفاعي الثنائية

 التحركات الرتكية للتنقيب يف شرق املتوسط -ب

ا، يميً قلإأرادت تركيا كسر تلك العزلة املفروضة عليها 
ل، من حلاة ا تنعكس على طبيعة عالقاهتا الدولية بطبيعواليت

 ما خالل فرض األمر الواقع من وجهة نظر تركية، وهو
 ميكن الوقوف عليه من خالل كل من:

اتفاقييت ترسيم  2019ع احلكومة الرتكية يف نوفمرب يوقت .1
حدود وتعاون أمين مع حكومة الوفاق الليبية يف 

أنقرة منطقتها طرابلس، وهو ما أدى عملًيا لتوسيع 
. وقد اعتربت اليوانن اتفاقية ترسيم صةلاالقتصادية اخلا

احلدود "انتهاًكا" ملبادئ القانون الدويل، من خالل 
اه اليواننية اإلقليمية، حيث جتاهلت التعدي على املي

جزيرة كريت اليواننية، وهو ما دفع أثينا لطرد االتفاقية 
سفري حكومة الوفاق الليبية. ويعزي البعض هذه 
االتفاقية إىل الغضب الرتكي من إعالن إنشاء منتدى 

 .(16)الذي استثىن تركياشرق املتوسط 

رفقة إرسال احلكومة الرتكية سفن تنقيب عن الغاز ) .2
سفن حربية( يف مناطق حبرية متنازع عليها بني كل من 
تركيا وقربص واليوانن، واليت استمرت منذ أواخر عام 

وحىت الوقت الراهن، وهو ما أدى العرتاض  2019
                                                           

(15) Ibid, p. 5. 
يب يب سي: حتركات تركيا األخرية للتنقيب عن الغاز يف شرق  (16)

ديسمرب  17املتوسط "قد تشعل بؤرة توتر جديدة"، اتريخ النشر: 
، متاح عرب الرابط 2020ديسمرب  10، اتريخ االطالع: 2019
 /Cg3VWL2https://bbc.inالتايل: 

https://bbc.in/2VWL3Cg
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من قبل دول اإلقليم قاطبة، ابإلضافة إىل االحتاد 
األورويب الذي أيد حقوق كل من اليوانن ومجهورية 

 .قربص، العضوين فيه

 التداعيات اإلقليمية على التحركات الرتكية -ج

ازية" ستفز المل متر تلك التحركات الرتكية اليت وصفت بـ"ا
أت  بد من قبل جرياهنا يف اإلقليم من دون رد فعل؛ حيث
هو ، و كل دولة تستعد للرد على تلك التحركات بطريقتها
ن مثر أك ما أدى عملًيا لدخول تركيا يف أكثر من أزمة يف
طقة، ملن ايفجبهة مفتوحة، ابإلضافة لزًيدة التوتر العسكري 

 وحبس األنفاس يف انتظار أي تشابك عسكري وشيك.

أسلحتها وقواهتا سحب الوالًيت املتحدة فقد درست 
من قاعدة أجنرليك الرتكية ونقلها إىل إحدى اجلزر اليواننية؛ 

انن ما يعين زًيدة تسليح اليوانن، إضافة لتزويد فرنسا اليو 
مقاتلة رافال. ابإلضافة إىل زًيرة وزير اخلارجية  18بـ

األمريكي جزيرة قربص معلًنا رفع حظر السالح املفروض 
عليها، واملناورات العسكرية الرابعية بني كل من اليوانن 
وقربص وإيطاليا وفرنسا، فضاًل عن توقع فرض االحتاد 

 .(17)األورويب عقوابت اقتصادية ومالحية على تركيا

عرب وزيري اليوانن، ت كل من مصر و وقعكما 
، يف القاهرة اتفاقية حول تعيني املنطقة خارجيتيهما

، قتصادية اخلالصة بني الدولتني يف شرق البحر املتوسطاال
وزير وهي االتفاقية اليت أاثرت حتفظ تركيا؛ حيث اعتربها 

من العاصمة - اخلارجية الرتكي مولود جاويش أوغلو
أن  اخلارجية الرتكيةكما أعلنت   ،ية"والغ ةابطل" -الليبية

ويرى حمللون ة". تنتهك احلقوق البحرية الليبي"تفاقية هذه اال
ات الرتكية طن هذه االتفاقية تعد ضربة قوية للمخطأ

للتنقيب عن الغاز يف شرق املتوسط، ابإلضافة إىل كون 
م احلدود البحرية املصرية اليواننية يغطي بعض املناطق يترس

                                                           

هل يعيد ثقة الشركاء؟!، اتريخ ”.. زل الرتكيالغ“مركز سيتا:  (17)
، 2020ديسمرب  9، اتريخ االطالع: 2020سبتمرب  22النشر: 

 /TJ9H4n3https://bit.lyمتاح عرب الرابط التايل: 

ما ، ترسيم احلدود بني أنقرة وطرابلس اليت مشلتها اتفاقية
 ، وعدم اعرتاف مصر واليوانن هبا.(18)يعين "إلغاءها"

وقد ردت تركيا على اتفاقية ترسيم احلدود البحرية 
من خالل إعالهنا استئناف أنشطة املسح  يةاليوانن يةصر امل

حيث أصدرت البحرية ؛ والتنقيب يف مناطق متنازع عليها
إخطارًا مالحيًا  2020لرتكية يف العاشر من أغسطس ا

ة نيتجري السفلأغسطس،  23)انفتيكس( يستمر حىت 
عمليات مسح زلزايل خالل تلك « أوروتش رئيس»الرتكية 

االحتاد  وةفع القوات اليواننية للتأهب، ودعالفرتة. وهو ما د
املثرية للقلق »األورويب أنقرة لوقف حتركاهتا اليت وصفها بـ

 .(19)«الشديد

يف سبيل تعزيز قوهتا –، فقد أعلنت اليواننأما 
مقاتلة رافال من فرنسا، وأربع  18 شراء -العسكرية

فرقاطات متعددة األغراض، وأربع طائرات هليكوبرت اتبعة 
للبحرية، كما ستضخ املوارد لالستثمار يف صناعة األسلحة 
الوطنية والدفاع السيرباين، ابإلضافة إىل أتمني أسلحة 
جديدة مضادة للدابابت وطوربيدات حبرية وصواريخ اتبعة 

 .(20)للقوات اجلوية

أدت حالة عسكرة شرق البحر املتوسط لزًيدة وقد 
حيث زادت املناورات العسكرية البحرية  ؛التوتر والتشنج فيه

لكل من تركيا واليوانن يف البحر املتوسط، كما حشدت 

                                                           

اليواننية.. عرقلة  –مركز سيتا: اإلتفاقية البحرية املصرية  (18)
، اتريخ 2020أغسطس  15ملخططات أنقرة؟!، اتريخ النشر: 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020ديسمرب  9االطالع: 
https://bit.ly/3oAs9xi 

دًدا شرق املتوسط... الشرق األوسط: تركيا تشعل التوتر جم (19)
، اتريخ 2020أغسطس  11واليوانن تتأهب عسكرًًي، اتريخ النشر: 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020ديسمرب  10االطالع: 
https://bit.ly/3oJN7Kp 

يب يب سي: التوتر بني تركيا واليوانن: أثينا تعزز قدراهتا  (20)
، 2020سبتمرب  12ة مبقاتالت من فرنسا، اتريخ النشر: العسكري

، متاح عرب الرابط التايل 2020ديسمرب  10اتريخ االطالع: 
https://bbc.in/37Iv1kM 

https://bit.ly/3n4H9TJ
https://bit.ly/3oAs9xi
https://bit.ly/3oJN7Kp
https://bbc.in/37Iv1kM
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أنقرة قوات ودابابت عسكرية على احلدود مع اليوانن. وقد 
إىل وقوع تصادم طفيف بني فرقاطتني  تأدت هذه التوترا

تركية ويواننية، وهو ما دفع حلف مشال األطلسي ألخذ 
، جتنًبا هللتهدئة بني البلدين العضوين في زمام املبادرة

لسيناريوهات مل حتدث سابًقا بني دول أعضاء يف نفس 
لحلف عن توصل اليوانن لحيث أعلن األمني العام  ؛احللف

شتباك عرضي يف اية لتجنب وقوع أي وتركيا التفاق على آل
شرق املتوسط، "وذلك يف إطار اجلهود اليت تستهدف نزع 
فتيل الصراع على موارد الطاقة يف املنطقة"، ابإلضافة إىل 
إقامة خط ساخن لتجنب احلوادث بينهما يف كل من البحر 

 .(21)واجلو

 معمنسجًما  خطاابً اعتمد أما االحتاد األورويب، فقد 
 شرق منطقة يف تركيا أنشطة حول وقربص اليواننمواقف 
هذا اخلطاب تدرًجا من االكتفاء وقد شهد  .املتوسط البحر
 اخلطابأنواع  من نوع أي عن االمتناعلى ع تركيا ثحب

 احلل على سلًبا يؤثر أن ميكن الذي العدواين والسلوك
 من نوع أي، وضرورة جتنب احلدودية للنزاعات السلمي
 على سلًبا ؤثرت قد يتال لافعاأل أو االحتكاك أو التهديد
 ابنتهاك تركياحد اهتام ، وصواًل إىل اجلوار حسن عالقات
 .(22)قانوين غريعدواين و  سلوك يف واالخنراط الدويل القانون

ويف حماولة منها لـ"إعطاء فرصة للدبلوماسية"، قررت 
 إىل سواحلها تركيا إعادة سفينة الرصد الزلزايل "عروج ريس"

)وقد سبق أن أرسلتها يف العاشر  2020 سبتمرب 13يف 

                                                           

يف املتوسط.. هل يستمر؟!، اتريخ ” منع اشتباك“مركز سيتا:  (21)
، متاح 2020ديسمرب  9، اتريخ االطالع: 2020أكتوبر  2النشر: 

 /tqxI4K2https://bit.lyعرب الرابط التايل: 
(22) Volkan Tibet Gür, Turkey’s Isolation 
From The Regionalization Process In The 
Eastern Mediterranean: A Case Study Of 
The Eastern Mediterranean Gas Forum 
(Emgf), A Master’s Thesis, (Ihsan 
Doğramacı Bilkent University, Ankara), 
August 2020, p.87 

من أغسطس للتنقيب عن النفط يف املياه بني اليوانن 
كما شهد األسبوع األول من أكتوبر أول اجتماع   وقربص(،

رفيع املستوى بني وزيري خارجية كل من تركيا واليوانن منذ 
بدء التوتر حول استكشاف النفط والغاز يف شرق البحر 

ستمر يالعالقات بني البلدين مل  هدوءأن  غري .وسطاملت
قيام سفينة "عروج  ةدو إذ أعلنت البحرية الرتكية ع ؛طوياًل 

ريس" أبنشطة يف املنطقة ذاهتا مرة أخرى، مبا يف ذلك 
 22لـ 12جنويب جزيرة كاستيلوريزو اليواننية، يف الفرتة من 
 .(23)أكتوبر، رفقة سفينيت أاتمان وجنكيز خان احلربيتني

يف هذا السياق، وبعيًدا عن حلفائها السابقني يف 
االحتاد األورويب، قررت تركيا استخدام خطاب أكثر 
دبلوماسية مع كل من إسرائيل ومصر، يف حماولة منها 
حللحلة املوقف لصحاهلا والقضاء على العزلة اإلقليمية اليت 

منذ الربع الثاين من فحتياها منذ فرتة ليست ابلقليلة. 
، تشري العديد من البوادر إىل حماولة رأب الصدع يف 2020

العالقات الرتكية اإلسرائيلية، مثل استئناف الرحالت اجلوية 
روف جائحة كوروان ظحيث استغلت تركيا  ؛بني البلدين

إلرسال مساعدات طبية لتل أبيب، يف حماولة منها لتليني 
خلالفات العالقات الثنائية، هبدف حتييد دور إسرائيل يف ا

رغبة إسرائيل يف أتمني حتفيزًا ل، و القربصية الرتكية اليواننية
خطوط إمداد لغازها ألورواب عرب تركيا وفق حمللني، خصوًصا 

 .(24)يف ظل إرهاصات عقد اتفاقية حبرية بني البلدين

حاولت تركيا "مغازلة مصر" من خالل التصرحيات كما 
كشفت ش قوي، و اعتربت أن اجليش املصري جيالرمسية اليت 

حيث أدىل الرئيس  ؛عن نية تركية إلجراء حماداثت مع مصر
                                                           

: شرق املتوسط: تركيا تعتزم إرسال سفينة تنقيب 24فرانس  (23)
أكتوبر  12قبالة سواحل قربص جمّددا واليوانن تندد، اتريخ النشر: 

، متاح عرب الرابط 2020ديسمرب  10، اتريخ االطالع: 2020
 /qFYNPT3https://bit.lyالتايل: 

ل: هذه أسباب عودة العالقات بني تركيا قناة الغد: حمل (24)
وإسرائيل والسر هو "املياه القربصية" ]ملف فيديو[، اتريخ النشر: 

، متاح عرب 2020ديسمرب  9، اتريخ االطالع: 2020مايو  24
 MPVksmE0https://youtube/FMWالرابط التايل: 

https://bit.ly/2K4tqxI
https://bit.ly/3qFYNPT
https://youtube/FMW0MPVksmE
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 إجراء: "الرتكي أردوغان بتصرحيات صحفية قال فيها
 وليس وممكن خمتلف أمر مصر مع استخباراتية حماداثت
غري  ".أحزننا اليوانن مع اتفاقها لكن ذلك، مينع ما هناك
 ما أمسته على اهحتفظ أبدت املصرية اخلارجية وزارةأن 

 إىل يفتقر تركيا" هنج" إنهلا  بيان يف وقالت الرتكية، املبادرة
 مصر أكدت: "كما ذكرت بعض املصادر  ".املصداقية"

 على معها اتصال قنوات لفتح تركية دعوات تلقيها
"، العالقات حتسني بغرض والعلين السري املستويني

 لرتسيم اتفاقية لتوقيع" تركية دعوةابإلضافة إىل تلقي مصر 
 .(25)"البلدين بني البحرية احلدود

ول لدابتها تداعيات التحركات الرتكية على عالق -اثلثًا
 :الكربى

ة نظرًا ملا متتلكه منطقة شرق املتوسط من أمهي
ن تقع ع أتوقجيوسرتاتيجية ابلنسبة للعامل كله، فمن غري امل

، يهافمثل تلك األحداث بعيًدا عن تدخل الدول الكربى 
ط تباأو على األقل اختاذ موقف بصددها، خصوًصا مع ار 
دي حلاتلك األحداث أبحد أهم مصادر الطاقة يف القرن ا

ف تعر ال ن بشكل أساسي. وعليه، حياول هذا احملوروالعشري
لى عتداعيات التحركات الرتكية يف هذه املنطقة على 

 .عالقتها ابلدول الكربى

 الوالًيت املتحدة: -أ

تتداخل الوالًيت املتحدة يف منطقة شرق املتوسط لعدة 
اعتبارات ومصاحل، على رأسها أييت: احلفاظ على أمن 
حليفتها إسرائيل كهدف واسرتاتيجية دائمة هلا يف إقليم 
الشرق األوسط الكبري ومناطقه الفرعية، ومحاية حقوق 
الشركات األمريكية العاملة يف جمال استكشافات النفط 

كجزء من حتقيق أمن املواطن األمريكي ورفاهيته، والغاز  
رواب وحلفائها حىت ال تنويع مصادر إمداد الطاقة لدول أو و 

                                                           

تصريح أردوغان عن احلوار مع مصر جناح يب يب سي: هل  (25)
 9، اتريخ االطالع: 2020سبتمرب  20للقاهرة؟، اتريخ النشر: 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020ديسمرب 
https://bbc.in/36YaZUu 

لالبتزاز  -جة العتمادها املتزايد على روسيانتي-تظل عرضة 
وعليه، أضحى احلفاظ  .السياسي من الدول املصدرة للطاقة

 اددً هدفا حم هايف هذه املنطقة يف صاحل على توازانت القوى
بعد اكتشافات  خاصة ،يف سياساهتا جتاه هذه املنطقة ارئيسً 

غاز شرق املتوسط، واستمرار األزمة السورية والليبية والصراع 
 الرتكي. - اليوانين

ارتدت هذه االعتبارات واملصاحل على العالقات 
جلأت  الرتكية يف شرق املتوسط، ومن مث - األمريكية

حيًنا والنقد حيًنا والتغاضي  الوالًيت املتحدة إىل التوافق
ففي حني سحبت  ؛السلوك الرتكيجتاه أحيااًن أخرى 

الوالًيت املتحدة جنودها من سورًي، وتغاضت عن دخول 
القوات الرتكية إىل الشمال السوري، حثت تركيا على جتنب 
التصعيد يف عالقاهتا مع دول شرق املتوسط، ورفعت حظر 

، ودعمت نشأة منتدى بيع األسلحة عن قربص اليواننية
 جريان تركيا من دوهنا؛ق املتوسط الذي يضم يف عضويته شر 

حيث حضر وزير الطاقة األمريكي االجتماع األول 
، وتوقيع شركاهتا لعقود مع دول 2019للمنتدى يف يناير 

 (26).املنتدى

 -عهد ترامب يف-فإن الوالًيت املتحدة  ،ومن مث
لى عاظ حلفخبربهتا يف اأدارت لعبة الطاقة يف شرق املتوسط 

ة ازنمو  توازانت القوى بني دول املنطقة، رغم رغبتها يف
افق لتو ااق لتجاوز نطي أنقرة الدور الرتكي املتنامي، ومساع

 ان،مع واشنطن بتعزيزها عالقات أوثق مع موسكو وطهر 
 .ابقطتعدد األمات رئيسها املتكررة بشأن العامل وتصرحي

 تمع ذلك، و 
 
  يكيألمر ادرك االسرتاتيجي ستمر تركيا يف امل

كأحد دول حلف الناتو، وأحد حلفائها يف الشرق 
 األوسط، وفيها قاعدة عسكرية أمريكية.

                                                           

آية عبد العزيز، الرؤية األمريكية لتسوية الصراع يف شرق  (26)
 21بني الضبابية والربامجاتية، املرصد املصري، اتريخ النشر:  املتوسط

، متاح عرب 2020ديسمرب  9، اتريخ االطالع: 2020أغسطس 
 /JrZ3U37https://bit.lyالرابط التايل: 

https://bbc.in/36YaZUu
https://bit.ly/37U3JrZ
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استغلت تركيا، وفهمت قياداهتا هذه املقاربة األمريكية، 
وهذا التوازن يف السلوك األمريكي يف التعاطي مع تركيا، 

ل يف املتوسط، وتتداخمن النفوذ يف شرق  التمد مزيدً 
منها يف إدارة اللعبة من موقع قوة،  رغبة ؛قدةعقضاًيه امل

مواجهة خصومها اإلقليميني،  وكسب موقع تفاوضي يف
 .والتنقيب عنه يما يتعلق ابكتشافات غاز املتوسطف خاصة

ميكن فهم كل تداخل تركي يف قضاًي شرق  ،من مثو 
املتوسط األخرى على أنه حماولة لتخفيف الضغط عليها يف 

أو -اللعبة الرئيسية: لعبة الصراع على الغاز، وحماولة حتييد 
دفع الوالًيت املتحدة الستخدام  -احليلولة دون األقل على

 .تحركات الرتكية يف البحر املتوسطأدواهتا العقابية ضد ال
فوفًقا ألحد التحليالت يقدم كل تراجع للوالًيت املتحدة 

بعد انسحاب  خاصة ،لتقدم تركيا يف شرق املتوسطفرصة 
 .(27)القوات األمريكية من سورًي

 روسيا: -ب

الرتكية  لعالقاتمن املهم الوقوف على حقيقة أن ا 
حمكومة مبحددين  الطبيعي الغاز قطاع يف احلديثة الروسية
 الغاز إمدادات على القوي تركيا اعتماد هو األولاثنني: 
 لتزويد عبور كدولة  تركيا موقع هو والثاين، الروسي الطبيعي
، وابلتايل فإن العالقة بني (28)الروسي الطبيعي ابلغاز أورواب

 البلدين من هذا املنظور عالقة اسرتاتيجية قوية.

                                                           

(27) KIRIŞCI, K., TOYGÜ, I., “Turkey’s 
New Presidential System and a Changing 
West: Implications for Turkish Foreign 
Policy and Turkey-West Relations”, 
Brookings. Turkey project policy paper 
No. 15, January 2019, p. 10, available at: 
https://brook.gs/3mdjoaT  
(28) Guzel Nurieva, Natural Gas Factor in 
Israel-Turkey-Russia “Energy Triangle”, 
Turkish Journal of Middle Eastern Studies, 
Vol: 4, No: 1, 2017, p106. 

تعد عائدات الطاقة  احلقيقة األخرى ابلنسبة لروسيا، أن
وابلتايل فإن لالقتصاد الوطين، إحدى نقاط القوة القليلة 

مصدر قلق كبري الغاز يف شرق املتوسط تعد اكتشافات 
إن احلد من املنافسة بني موردي الغاز واحلفاظ ، إذ ملوسكو

فهي على ارتفاع األسعار من مصلحة روسيا بشكل عام، 
م لنفط والغاز ابلنسبة لرتكيا ومعظعلى ااملصدر املهيمن 

مه لصاحلها وستحاول أورواب، وهو موقع ميكن أن تستخد
هنا تستفيد من االنقسام وعدم التعاون أي أ .هجاهدة محايت

منافسة الذي يفضي يف األخري إىل تقليل بني دول املنطقة 
 .(29)التوريد يف سوق الغاز األوروبية

ويف حماولة منها لعدم تقويض نفوذها يف إمدادات 
الطاقة ألورواب، عملت روسيا على التواجد يف منطقة شرق 
املتوسط من خالل شركاهتا الستكشاف الغاز والتنقيب، 
خصوًصا يف حوض سورًي، من خالل التفويض احلصري 
الذي منحته حكومة دمشق لروسيا للتنقيب عن الغاز يف 

شركة الغاز الروسية مسامهة ابإلضافة إىل  مياهها اإلقليمية،
ضمن كونسرتيوم دوىل الستكشاف واستخراج « نوفاتيك»

 .(30)يف املياه اإلقليمية اللبنانيةالنفط والغاز 

أما ما يتعلق ابلتنافس الرتكي اليوانين القربصي، فإن 
ا اهتإزاء خالفروسيا مل تتخذ موقًفا رمسًيا مؤيًدا لرتكيا 

أعلنت ولكنها أيًضا يف نفس الوقت ، اهنااحلدودية مع جري 
استعدادها للتعاون مع تركيا يف عمليات التنقيب على الغاز 
شرق املتوسط، وهو ما ميكن اعتباره أتكيًدا روسًيا على دور 

                                                           

(29) Kadri Tastan and Tobias Kutschka, 
The Implications of Eastern Mediterranean 
Gas for Turkey, On Turkey, GMF, No: 7, 
April 2019, p.2. 

بشري عبد الفتاح، روسيا ىف شرق املتوسط، موقع جريدة  (30)
 10، اتريخ االطالع: 2020سبتمرب  14الشروق، اتريخ النشر: 

، متاح عرب الرابط التايل:  2020ديسمرب 
https://bit.ly/3oEUcf7 

https://brook.gs/3mdjoaT
https://bit.ly/3oEUcf7
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تركيا كدولة عبور، ما يسمح هلما مًعا ابلتحكم يف إمدادات 
 .(31)الغاز ألورواب

يس ، ولازتوريد للغفعلى الرغم من أن حتول تركيا لدولة 
 يمافية فقط دولة عبور، من شأنه أن يهدد املصاحل الروس
 يفرى تا يتعلق ابلتحكم يف أمن الطاقة األورويب، إال أهن

وهو  اب،ورو ا" أقرب هلا من دول غرب أمشاكسً  احليفً تركيا "
ن ما حاولت تركيا التأكيد عليه من خالل العديد م

ا ركيتاء ال سورًي، وشر الشواهد، مثل التنسيق معها يف مش
 .S-400منظمة الدفاع الروسية 

 ؟شرق املتوسط يف خامتة: ماذا ننتظر

ع ضسط وو ترتبط سيناريوهات مستقبل أزمة شرق املتو 
سها: رأ لىأييت ع ،بعدة اعتبارات تركيا اإلقليمي والعاملي

هنة لرار ااستمرار الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه ابألفكا
 كيمرياأل ونطاق استمرار النهج يف موقع السلطة السياسية،

 -2021حىت بعد تويل ابيدن الرائسة رمسًيا يف يناير -
مدى ، و وسطاملرتدد أو املتوازن جتاه تركيا ودول شرق املت

 درجةدى غاز املتوسط، و منت استمرار التقارب بني دول
ر مرااستو جتمد موقف االحتاد األورويب عند احلد الراهن، 
وسط ملتاق ر السياسة الروسية يف مقاربتها احلالية ملنطقة ش

 ا مع تركيا.ودوله، وخباصة عالقاهت
وضع ل وهدًًي هبذه االعتبارات ميكن تصور سناريوهني

 6 - 3) وسطتملتركيا اإلقليمي والعاملي يف املديني القصري وا
 سنوات(: 

األول: يفرتض استمرار أردوغان وحزبه على قمة اهلرم 
سياسة  /هنج سي يف تركيا، واستمراره يف اتباعالسيا

التحركات األحادية يف شرق املتوسط، ويف التقارب مع 
روسيا، ومن مث تعزيز دور أنقرة كقوة إقليمية تسعى للهيمنة 

يف عامل  ادوليً  اا قطبً على حميطها اإلقليمي، لتقدمي نفسه

                                                           

غاز شرق املتوسط: أبعاده  حممد نور الدين، الطموح الرتكي يف (31)
األمانة العامة،  –وتداعياته، شؤون عربية، جامعة الدول العربية 

 .61،62، ص 2019، شتاء 180القاهرة، العدد 

 تنادي به هي وروسيا والصني وعدد يذال التعددية القطبية
على قوى مهيمنة يف  من القوى اإلقليمية، كنسق مبين

أقاليمها، وتضطلع بدور متناٍم يف الصراعات الدولية 
 واملؤسسات الدولية الكربى.

 حزبهو ن الثاين: يشري إىل احتمالية تعرض نظام أردوغا
وهنا  ة،اسيده السيطرة السيفق  اسية يف الداخل ت  هلزة سي

 سهارئيلدعم الوالًيت املتحدة و  تصبح تركيا أكثر حاجة
ة دديلتعاجلديد جو ابدين، ومن مث تفرت عالقاهتا بدول ا
نة هيملل القطبية وعلى رأسها روسيا، ومعها تفرت مساعيها
ا ركيج تاإلقليمية، وميكن أن نشهد مساومة إقليمية تندم

لى ا عوجبها يف منتدى شرق املتوسط، وتنفتح عالقاهتمب
 .وإسرائيل دول اإلقليم وخباصة مع مصر واليوانن

ليت اوفق االعتبارات -املرجح  ويبدو أن السيناريو
 لكنسط و هو األول، وفيه تستمر أزمة شرق املتو  -طرحناها

 لح أوتأجج أو الوصول إىل درجة الصراع املسالدون من 
ق شر  منتدى الفعلي للقوة العسكرية بني دولاالستخدام 
لى عرة لدائاوعليه، تستمر األزمات األخرى . املتوسط وتركيا

ه يلمون دمن وضعها الراهن، مع بقاء ميزان القوة السائد 
منة لهية للصاحل طرف دون اآلخر، واستمرار املساعي الرتكي

لة او حم ، معشرق املتوسط وحماوالت تدعيم نفوذها عاملًيايف 
لرتكي اوك لسلإدارة ابيدن للتهدئة من النربة التعديلية يف ا

 عرب كسبها أكثر يف صفها وصف الناتو.

هنج وما يزيد من ترجيح السيناريو األول هو ما مييز 
 سياسيقبول ب يف منطقة شرق املتوسط القوميأردوغان 
مؤيدي نزعته احملافظة الدينية سواء من واسع،  ومجاهريي

ن م وودة اإلمرباطورية العثمانية من جديد، أواحلاملني بع
مع أتسيس -أسسها النزعة العلمانية اليت مؤيدي 
الذي قاد حراًب  (32)كمصطفى كمال أاتتور  -اجلمهورية

                                                           

مارك تشامبيون، استعراض تركيا لقوهتا يف املتوسط ال يتعلق  (32)
، اتريخ 2020سبتمرب  8فقط ابلغاز، مركز سيتا، اتريخ النشر: 

، متاح عرب الرابط التايل:  2020ديسمرب  8االطالع: 
https://bit.ly/37QB6M5 

https://bit.ly/37QB6M5
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قومية للمطالبة ابألراضي الرتكية اليت خسرهتا تركيا يف 
 بعد احلرب العاملية الثانية. 1923أعقاب اتفاقية لوزان 

النزعة القومية متجذرة يف الشخصية  بعبارة أخرى، فإن
الرتكية، حىت من قبل قدوم أردوغان لسدة احلكم، غري أنه 

لعب دورًا حمورًًي يف تذكيتها، مستغاًل ثقله "اإلسالمي" من 
جهة، ومعتمًدا على التقدم الرتكي العسكري واالقتصادي 

 نزعة لواقع ملموس على األرض.يف حتويل تلك ال

*****
 



 

 

 
 اإقليميًّ 

 



 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

98 

 

تفجري مرفأ بريوت وأزمات لبنان 

 االقتصادية والسياسية

 حممد علي إمساعيل

 :مقدمة
 17 يف اللبنانيون الذكري األوىل النتفاضتهم َأْحيا
 مننفًا عولكنها أكثر ، مبظاهرات أقل زمخًا 2020أكتوبر 

هي و م، عا تلك اليت شهدهتا املدن والبلدات اللبنانية قبل
 من التظاهرات اليت كانت قد شارك فيها مئات اآلالف
ها طلبماللبنانيني من خمتلف الطوائف والطبقات وبلورت 

الطبقة كامل سقاط  ؛ أي إرحيل "العهد" يفالرئيس 
ام ععد ب. اتفاق الطائفالسياسية الطائفية اليت نتجت عن 

ية صادعلى االنتفاضة اللبنانية تفاقمت األزمات االقت
ة طري ة خواالجتماعية والسياسية وأضيف لتلك األزمات أزم
لك تجت ترافقت مع انتشار فريوس كوروان يف العامل، وتو 

 كربأحد جار مرفأ بريوت الذي يعد مبثابة أاألزمات ابنف
مبثابة  بعضال وية يف التاريخ والذي أعدهاالنفجارات غري النو 

ة اديقتص"هريوشيما بريوت". عمق االنفجار من األزمة اال
مام أًا اسعة يف لبنان، وفتح الباب و واالجتماعية والسياسي

ينذر ما  ية،التدخالت اخلارجية يف الشئون الداخلية اللبنان
قوى ال نيب لبنان إىل قلب التنافس اإلقليمي والدويلبعودة 

 املنطقة والعامل.الرئيسة يف 
ة صاديالسياسية واالقت التداعياتتناقش هذه الورقة 

لك لتوالسيناريوهات املتوقعة  ت،نفجار مرفأ بريو ال
 يف املرحلة املقبلة.التداعيات 

 
 

                                                           

 .ابحث يف العلوم السياسية 

 انفجار املرفأ -أواًل 
 2750، أدى انفجار )2020يف الرابع من أغسطس 

يف مرفأ  12طن( من مادة نرتات األمونيوم يف العنرب رقم 
 ،6500 من أكثر وجرح مواطن، 220 مقتلبريوت، إىل 

 املدينة، من كبري  قطاع ألف آخرين، وتدمري 300وتشريد 
 األضرار إصالح تكلفة األوليةوقدرت اخلسائر االقتصادية 

 مليارات 5-3 بني يرتاوح مبا االنفجار عن النامجة املباشرة
 فترتاوح بني األجل وطويلة املباشرة أما التكاليف غري دوالر،
.كما أدى االنفجار إىل استمرار (1)دوالر مليار 10-15

على استقالة األمر قتصر يمل  ، حيثسياسيةالزمة وتفاقم األ
ا وإمناليت كان يرتأسها "حسان دًيب"، قراط و التكن حكومة

ة سياسية أو لتشكيل حكوم تحماوالثالثة تعّدهتا لفشل 
 تكنوقراط أو تكنوسياسية.

، 2014كانت احلكومة اللبنانية قد صادرت، يف عام 
وهي مادة كيميائية –شحنة من مادة نرتات األمونيوم 

وقامت بتخزينها  -شديدة االنفجار تستخدم كسماد زراعي
على يف مرفأ بريوت.  12كل غري آمن يف العنرب رقم بش

من  2017و 2014الرغم من الطلبات العديدة بني عامي 
قبل كبار مسؤويل اجلمارك إىل احملاكم والسلطات اللبنانية، 
سعًيا للتخلص من الشحنة والتحذير من املخاطر اليت 
يشكلها "االحتفاظ هبذه الشحنة يف املستودعات يف مناخ 

 وا تلكجتاهل فإن املسؤولني اللبنانيني قداسب"، غري من
وسواء أكانت تلك الطلبات يشوهبا شبهات  .(2)الطلبات

فساد تتعلق بعمليات تربح رئيس اجلمارك من بيع تلك 

                                                           

(1) Beirut explosion: Lebanon's government 
'to resign' as death toll rises, BBC NEWS, 
August 10, 2020, Accessed, 27 October 
2020, 11: 20, Available at: 
https://cutt.us/Ts8H8   
(2) Beirut explosion: How ship's deadly 
cargo ended up at port, bbc, August 07, 
2020, Accessed, 27 October 2020, 11: 20, 
Available at: https://cutt.us/OFoUa  

https://cutt.us/Ts8H8
https://cutt.us/OFoUa
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الشحنة لشركات معينه أم كانت قصورًا من اجلهات 
القضائية والرقابية كما عمل مسؤويل اجلمارك على تصوير 
األمر، وإلقاء املسؤولية من على كاهلهم وإلصاقها أبحد 

، فإن احملصلة النهائية كانت (3)قضاة األمور املستعجلة
مهال والفساد انفجار مدمر نتج عن سنوات من اإل

 السياسي.
 كانت  املدمرة واليت الشحنة بقيت احلالتني، كلتا  يف
 مدى على بريوت ميناء يف موزمبيق إىل األصل يف متجهة
لى وشك موقوتة ع قنبلة ابعتبارها املاضية الست السنوات

 الذي امالع يف أنه املفارقات ومن. االنفجار يف أي حلظة
 لريمز اراالنفج جاء لبنان، لتأسيس املئوية الذكرى يصادف

 إىل فشل وتداعي النظام السياسي اللبناين.
 وسط يف الواقع بريوت، اجلدير ابلذكر، أن ميناء

 االقتصاد حماور من أساسًيا يعترب حمورًا العاصمة اللبنانية،
 وركيزة البالد، يف شحن نقطة أكرب حيث أنه اللبناين،
 أنه إىل ابإلضافة والتصدير، االسترياد عمليات يف أساسية
 لبنان بني التجاري التبادل من عمليات %73 يشكل
 احلاوًيت، لنق عملّيات جممل من %89و العامل ودول
 دوالر مليون 270 قدره سنوًيً  دخالً  الدولة خلزينة وحيقق

 األمر الذي. (4)(2018 العام يف مليوانً  313 إىل وصلت)
 .أساساً  املتهالك اللبناين فادحة لالقتصاد ينذر خبسائر

على الرغم من تلك األمهية االقتصادية للمرفأ، إال أنه 
ي عد من أكرب بؤر الفساد وإهدار املال العام يف لبنان. فمنذ 

 إلدارة تةاملؤق "اللجنة هناية احلرب األهلية اللبنانية، أدارت

                                                           

 ( نزار صاغية، متويه املسؤولية غداة جمزرة بريوت: هذا القاضي3)
، املوقع اإللكرتوين: 2020أغسطس  10الذي وثق بـ "الدولة"، 
، الساعة 2020نوفمرب  9اتريخ االطالع "املفكرة القانونية"، 

 59https://cutt.us/drU، متاح عرب الرابط التايل: 10:08
كوروان سبقا ( سعدى علوه، قصة بريوت ومرفئها: اهنيار االقتصاد و 4)

، املوقع 2020أغسطس  25انفجار املرفأ إىل تقليص حركته، 
، 2020نوفمرب  9اإللكرتوين: "املفكرة القانوينة"، اتريخ االطالع 

، متاح عرب الرابط التايل: 10:20الساعة 
https://cutt.us/8AgSB 

وهو  ،1993" املرفأ، منذ مارس بريوت مرفأ واستثمار
. وابلرغم من وقوع (5)عرف لبناين يف أتبيد املؤقت ألجيال

املرفأ حتت والية وزارة النقل واألشغال العامة ولكنها ال 
خيضع لصالحيات الوزارة، برز ذلك يف عدم قدرة الوزير 
"ميشال جنار" يف تغيري اهليكل اإلداري للمرفأ. كما أن 

العامة  وازنةامل عن ةاملستقل هاميزانيت تدير املرفأ اليت جنةللّ 
 تتبع وال ةالرقابي الدولة أجهزة من ألي ختضع اليت ال لدولةل

 .(6)ةاملدني اخلدمة يف التوظيف قواعد

 زمةاأل على كوروان  وجائحة املرفأ كارثة  تداعيات :اثنًيا
 لبنان يف االقتصادية

 ارتصبكاملها  ءحياخملفًا تدمريًا ألوقع االنفجار 
لية ما مةوان، وأز يف ظل انتشار واسع لفريوس كور و  أطالالً 

ن بنالعاصمة فاقم من هذه األزمة، أن وسياسية طاحنة، و 
 املل كبشك هتوقف بعد تجارية صارت بال مرفأالبحرية و ال

%  60 ر بـيوفر ما يقدكان ، وهو املرفأ الذي  بعد االنفجار
 تمد بشكل أساسي علىمن واردات لبنان، يف بلد يع

  ،ناينللباصاد مبثابة املتنفس الرئيسي لالقت االسترياد، ويعد
تج لناا يلإمجاإىل توق ع اخنفاض  الدويلكل ذلك دفع البنك 

  .%10 بنسبة تزيد على 2020العام  يف اإلمجايل ياحملل
 اللبناين االقتصاد قبل حلول اجلائحة وانفجار املرفأ، كان

أزمة متعددة األوجه  من عاىن حيثاالهنيار،  وشك على
وهي األزمة اليت أدت إىل  )اقتصادية، مالية، نقدية(،
 نزل ،2019 أكتوبر 17 من االنتفاضة الشعبية. فابتداءً 

 6 حوايل سكانه عدد يبلغ بلد يف متظاهر مليون من أكثر
على تردي األوضاع  احتجاًجا الشوارع، إىل شخص ماليني

 واالقتصادي السياسي والفساد سوء اخلدماتاملعيشية، و 
                                                           

رفأ بريوت.. صالحيات متضاربة ( هال هناد نصر الدين، إدارة م5)
املوقع ، 2020أغسطس  12وهيكلية متداخلة مل تعرف احلوكمة، 

، الساعة 2020نوفمرب  9"مهارات"، اتريخ االطالع اإللكرتوين: 
 /k43U4https://cutt.usمتاح عرب الرابط التايل:  05:11
نفجار وانفجار االزمات اللبنانية، )يف( ( فواز طرابلسي، أزمة اال6)

، 2020فصلية بداًيت لكل فصول التغيري، العدد السابع والعشرون، 
 eH4https://cutt.us/cSمتاح عرب الرابط التايل: 

https://cutt.us/drU59
https://cutt.us/8AgSB
https://cutt.us/4U43k
https://cutt.us/cS4eH
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 وزارة قرار أعقاب يف وذلك احلاكمة، السياسية للنخب
 على أمريكًيا سنًتا 20 قدرها ضريبة فرض االتصاالت
 .(7)"آب واتس" تطبيق اتصاالت استخدام
االقتصادية  اإلدارة وسوء الفساد من سنوات أدت

 26ابتداًء من –اإلغالق  عمليات جانب إىل والسياسية،
 انتشار لوقف احلكومة هبا قامت اليت –2020مارس 
 براثن يف واملتوسطة الدنيا الطبقات إغراق إىل كوروان،  فريوس
 من املئة يف 5,28 أن إىل التقديرات تشريحيث  ؛الفقر

 350، وأن (8)الفقر خط حتت يعيشون اللبنانيني السكان
وظائفهم، األمر الذي زاد عدد العاطلني  واألف شخص فقد

ألف، وهو ما يعادل ثلث إمجايل القوى العاملة  550إىل 
. أي أن (9)مليون عامل  8,1 اللبنانية اليت تبلغ حوايل

 عن عاطالً أضحى  لبنانيني مواطنني ثالثة كل  من اً واحد
 قيمتها من٪ 80 من أكثر اللبنانية اللرية العمل. وفقدت

 ارتفعتكما .  2019األزمة املالية يف أكتوبر أن بدأت  منذ
 السكر، إىل اللحوم من الغذائية، املواد من العديد أسعار
  .(10)٪33 قدرها بزًيدة املدعوم واخلبز

                                                           

احلراك يف لبنان: احملركات والدالالت، )يف( ( حممد علي إمساعيل، 7)
ًي ونظرات، القاهرة: مركز احلضارة للدراسات والبحوث فصلية قضا

، متاح على الرابط التايل: 2020العدد السادس عشر، يناير 
6j8https://cutt.us/AO  

(8) Lebanon’s unemployment rate surges 
past 30% amid meltdown, Consultancy-
me, June 30, 2020, Accessed, 29 October 
2020, 11: 20, Available at:  
https://cutt.us/a51lH 
(9) Mark Abadi , Havovi Cooper , and 
Jacqui Frank, Lebanon's financial crisis is 
spinning out of control as bread prices rise 
for the first time in 8 years and people fall 
deeper into poverty, business insider, July 
15, 2020, Accessed, 29 October 2020, 11: 
20, Available at: https://cutt.us/Vq1sd 
  

 يف اخلارجية ديوهنا سداد عن احلكومة اللبنانية ختلفت
مليار دوالر  1,2 تهاقيمتبلغ  وهي ديون ،2020مارس 

بعد أن بلغت احتياطات ، وذلك قيمة سندات "يورو بوند"
، وأرجع البالد من العملة الصعبة مستوًيت حرجة وخطرية
تفضيل رئيس احلكومة حسان دًيب ذلك القرار إىل 

استخدام القليل املتبقي من احتياطيات البالد " احلكومة
 .(11)"لتأمني احلاجات األساسية للشعب اللبناين

، 2020يف يونيـــو  دوالر مليـــار 4,93العـــام  الـــدَّين يتجـــاوز
 6,91و) 2019 يونيــــو الشــــهر يف مليـــاراً  7,85مقارنـــة بـــــ 

ومن اجلـدير ابلـذكر  .(12) (2019 عام هناية يف دوالر مليار
 ، واإلنفـــاق احلكـــومي يف لبنـــان2006هنـــا، أنـــه منـــذ العـــام 

إذ يــــنص الدســــتور اللبنــــاين يف حــــال  .عامــــة مــــوازانت بـــدون
، علــى قســمة عــدة أشـهرأتخـر إقــرار املوازنـة لفــرتة ال تتجـاوز 
)عــدد أشــهر الســنة(  12رقــم اإلنفــاق مــن آخــر موازنــة علــى 

والصـــــــرف علـــــــى أســـــــاس هـــــــذا الـــــــرقم، حـــــــىت إقـــــــرار املوازنـــــــة 
ووفقـــاً لتوقعـــات صـــندوق النقـــد الـــدويل عقـــب  .(13)اجلديـــدة

القتصــاد اللبنــاين ســوف يشــهد تفشــي اجلائحــة بشــهر، فــإن ا
، مــــع اســــتمرار ارتفــــاع 2020عــــام  %12انكماشــــاً بنســــبة 

                                                                                    

(10) UNDP, UN Lebanon Annual Report 
2018: Working Together for a Secure, 
Stable and Prosperous Lebanon (Beirut: 
2019), p. 11, accessed on 11/8/2020, at: 
https://bit.ly/33NzHFV 

يتخلف عن سداد الديون ألول مرة يف اترخيه.. ماذا لبنان ( 11)
"العربية نت"، اتريخ املوقع اإللكرتوين:  ،2020مارس  8بعد؟، 

، متاح عرب الرابط 08:10، الساعة 2020نوفمرب  9االطالع 
 https://cutt.us/bnkbXالتايل: 

"، مصرف لبنان املركزي، العدد 2020( "النشرة الشهرية، يوليو 12)
، 05:09، الساعة 2020نوفمرب  5، اتريخ االطالع 5، ص 314

  https://cutt.us/Oolbvمتاح عرب الرابط التايل: 
مايو  17سنوات بال موازنة،  10( عبد الرمحن عرايب، لبنان.. 13)

نوفمرب  9اتريخ االطالع العريب اجلديد"، ، املوقع اإللكرتوين: "2015
، متاح عرب الرابط التايل: 07:15، الساعة 2020

https://cutt.us/M1X0D 

https://cutt.us/AO8j6
https://cutt.us/a51lH
https://cutt.us/Vq1sd
https://bit.ly/33NzHFV
https://cutt.us/bnkbX
https://cutt.us/Oolbv
https://cutt.us/M1X0D
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ـــــة األساســـــية تراجـــــع معـــــدل  كمـــــا  .(14)أســـــعار املـــــواد الغذائي
، 2019يف املئــة منــذ أكتــوبر  50الــواردات يف لبنــان بنســبة 

 .املرفأوسيزداد هذا االخنفاض بعد انفجار 
ر الـيت ضـراألااللبناين من تفاقم الطبيعة البنيوية لالقتصاد 

 جـــراء عمليـــات اإلغـــالق احلكـــومي الـــذيســـوف تلحـــق بـــه 
ـــــــريوس كـــــــور  وان ترافـــــــق مـــــــع املـــــــوجتني األوىل والثانيـــــــة مـــــــن ف

ـــــداعيات انفجـــــار املرفـــــأ. فاالقتصـــــاد اللبنـــــاين قـــــائ  ىعلـــــم وت
 البنـــــــــوك مثــــــــل ؛اإلنتاجيــــــــة ومنخفضـــــــــة ضــــــــعيفة قطاعــــــــات

 جـــعرتابن والســـياحة، ويعـــاين مـــن عجـــز جتـــاري بنيـــوي، مقـــرت 
 نمـ الـدخل عوتراجـ اللبنـانيني املغرتبـني مـن املالية التحويالت
أنــه  األجنبيــة. كمــا العمــالت مــن الــدخل واخنفــاض الســياحة

 وايليتحمــــل أعبــــاء احلــــرب األهليــــة الســــورية الــــيت دفعــــت حبــــ
 مليون ونصف الج  سوري إىل لبنان.

 اكلمش يعاين االقتصاد واملالية العامة يف لبنان من
كمن ت ةالنقديو  املالية السياسة يف األساسية املشكلةبنيوية. ف

 ائدلفو ا أدت .مةالعا اخلزينة تتكبدها اليت املرتفعة الفوائد يف
 حركة أمام وضع العوائق إىل العام الدين املرتفعة على
 صادي،االقت الركود حركة ابستمرار هدد مما. االستثمار
 لعرضا) السوق بقواعد حمكومة تلك غري الفائدة وأسعار
 ومجعية لبنان مصرف حتديدها يف يتحكم بل( والطلب
خنفاض كذلك فإن ا  .املالية وزارة مع ابالتفاق املصارف

 داتيراوتقلص اإلحتويالت اللبنانيني العاملني ابخلارج 
ق رافتلذي اقطاعي السياحة والعقارات احلكومية وتباطء منو 

جب الداعمني مع جائحة فايروس كوروان، ويف ظل ح
  ؤديياإلقليميني والدوليني للمساعدات والقروض، سوف 
قد ، و كل ذلك إىل وصول االقتصاد اللبناين طريق مسدود

 تعلن الدولة اللبنانية إفالسها.
كما تفاقم الطبيعة البنيوية للنظام السياسي اللبناين 
القائمة على الزابئنية والطائفية السياسية من األوضاع 

                                                           

(14)  IMF sees crisis-hit Lebanon's output 
shrinking 12% in 2020, Reuters, April 15, 
2020, Accessed, 10 November 2020, 11: 
20, Available at:  https://cutt.us/I4Luj  

وتسهم يف االفالت من العقاب وتضخيم  االقتصادية،
 على دولة 180 أصل من 137 املركز لبنان حيتل الفساد.
 الدولية الشفافية منظمة عن الصادر الفساد مدركات مؤشر
 ،8201 العام عنواحد  كزمر  متقدًما، (15)9201 لعام
 الطائفية السياسية البىن عن لبنان يف الفساد هذا ينتج

 واليت ،1943 عام اللبنانية الدولة استقالل منذ السائدة
 يف واملايل السياسي الفساد حاضنات أهم مبجملها تشكل
 .لبنان

 رافيةوغدمي تقسيمات على اللبناين السياسي النظام نشأ
 الطائفية املكوانت لكافة سياسي متثيل حتقيق هبدف حادة،
 متو  ،1943 عام يف استقالله لبنان انل فعندما. اللبنانية
 اتفاق يف الطائفية التقسيمات هذه دمج على العمل
" الوطين الوفاق وثيقة" وجاءت مكتوب، غري شامل سياسي
 احلرب أهنى الذي 1989 عام الطائف ابتفاق املعروفة
 عام ميثاق" لـ مكتوب نص مبثابة تعد واليت اللبنانية، األهلية
 الطائفية دسرتة على عمل مستحدث كنص"  1943

 ومقاعد وإدارية حكومية، مناصب بتخصيصه السياسية،
 أعدادها حبسب اللبنانية الدينية الطوائف جلميع برملانية،
أدت هذه الطائفية السياسية بدورها إىل  .(16)السكانية
 لبنان يف واإلدارية واالقتصادية السياسية الوظائف تقسيم
وانتجت شبكة من احملسوبية والفساد البنيوي  ،الطوائف بني

 لإلصالح.غري القابل 
 

                                                           

نوفمرب  9مؤشر مدركات الفساد، اتريخ االطالع -( لبنان15)
: ، متاح عرب الرابط التايل06:05، 2020

https://cutt.us/ECQFf  

 
 .2019وحىت  2009لبنان يف مؤشر مدركات الفساد منذ العام 

ت، دالالوال ( حممد علي إمساعيل، احلراك يف لبنان.. احملركات16)
 مرجع سابق.

https://cutt.us/I4Luj
https://cutt.us/ECQFf
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 يللداخالشلل السياسي: تداعيات الفساد ا اثلثاً:
 والنفوذ اخلارجي 

أدى االنفجار وما صاحبه من غضب شعيب، إىل 
، 2020أغسطس  10استقالة حكومة "حسان دًيب" يف 

ويف بيان استقالته، ألقي دًيب ابللوم على الطبقة السياسية 
الفاسدة اليت عرقلت مساعيه حنو اإلصالح، قائالً: 

 الدولة وأن الدولة، من أكرب الفساد منظومة إن اكتشفت"
 التخلص أو مواجهتها تستطيع وال مةاملنظو  هبذه مكبلة
واصفًا من  ".بريوت انفجار الفساد مناذج وأحد.. منها

 ما كل  من يهمهم ال"ينتمون إىل الطبقة السياسية أبهنم: 
 الشعبوية واخلطاابت السياسية، النقاط تسجيل إال حصل

مشدًدا على   "،الدولة مظاهر من بقي ما وهدم االنتخابية،
 لتزوير مواقفهم يف"التغيري كون تلك الطبقة اعتادت 

 املأساة هم ألهنم تغيريهم هو املطلوب بينما احلقائق،
 .(17)"اللبناين للشعب احلقيقية

ويف خطابه الكاشف عن هول وحجم املأساة اليت 
يعيشها لبنان، اهتم رئيس الوزراء املستقيل "حسان دًيب" 
الطبقة السياسية اللبنانية بعدم الفهم وأهنم مل يقرأوا بشكل 

"، اليت كانت ضد كامل 2019أكتوبر  17جيد "ثورة 
 وحساابهتم، ممارساهتم يف"استمروا هذه الطبقة. قائالً: 

 ابلتغيري، اللبنانيني مطالب متييع يستطيعون أهنم اوظنّو 
 واهلدر الفساد وبوقف مستقل، وقضاء وقوية، عادلة وبدولة

 خزينة أفرغت اليت املالية للسياسات حدّ  ووضع والسرقات،
 أعباء حتت البلد وأوقعت الناس، ودائع وأهدرت الدولة،
 واالقتصادي املايل االهنيار هبذا تسبّب هائل، دين

 .(18)"واملعيشي واالجتماعي
كان انفجار املرفأ وتداعياته، قد استدعى تدخل الرئيس 

أغسطس  6الفرنسي إميانويل ماكرون، الذي زار بريوت يف 
                                                           

( كلمة رئيس الوزراء اللبناين السابق حسان دًيب اليت يعلن فيها 17)
، املوقع اإللكرتوين: "العريب اجلديد"، 2020أغسطس  10استقالته، 

، متاح عرب 10:05، 2020ديسمرب  9قناة الغد، اتريخ االطالع 
  https://cutt.us/BjnAQالرابط التايل:  

 ( كلمة حسان دًيب، مرجع سابق.18)

االستفادة من ظروف األزمة اليت ، وعمل على 2020
من  فرض نوع اللبنانيني، يف حماولة منه إىل إعادةواجهها ي

ماكرون من ذلك  دافعيتمثل الوصاية على لبنان واللبنانيني. 
يف الصراع الدائر يف  ريسقع ابتعزيز مو  التدخل يف حماولته

، وذلك بعد أن خسرت ابريس موقعها يف شرق املتوسط
 . (19)ليبيا لصاحل أنقرة

قام ماكرون بتقدمي مبادرة للخروج من األزمة السياسية 
 بتنفيذاملساعدات الدولية  واالقتصادية، ربط فيها

اقتصادية ومكافحة الفساد وتشكيل حكومة  إصالحات
 ماكرون ىتلق .(20) اختصاصيني حتقق تلك اإلصالحات

 قبل حكومة بتشكيلمن الطبقة السياسية اللبنانية  وعًدا
 ."الكبري لبنان" أتسيس مئوية مبناسبة سبتمرب من لاألو 
 أي تشكيل يتم ومل ،الوعود لكت من أي حيدث مل لكن

أو تسمية رئيس جديد للوزراء منذ استقالة حكومة  حكومة
 .املرفأ انفجار بعدحسان دًيب 

ذلك الشلل السياسي استدعي ضغط فرنسي على 
 ترشيحالنخبة السياسية اللبنانية، أدت تلك الضغوط إىل 

إىل منصب رئيس  "أديبسفري لبنان لدى أملانيا "مصطفى 
أغسطس مت تكليف أديب بتشكيل  30ويف  الوزراء،

احلكومة اللبنانية من قبل الرئيس اللبناين ميشيل عون، 
وذلك بعد أن حصل على دعم األغلبية يف جملس 

، قام ماكرون بزًيرته 2020أغسطس  31. ويف (21)النواب

                                                           

( أين تتجه األزمة السياسية يف لبنان بعد انفجار مرفأ بريوت؟، 19)
معهد الدوحة"، اتريخ ، املوقع اإللكرتوين: "2020أغسطس  17

، متاح على الرابط التايل: 10:15، 2020ديسمرب  17االطالع 
t.us/cb8rohttps://cut 

(20)  Ellen Francis, Michel Rose, Macron 
promises angry Beirut crowds aid won't go 
to "corrupt hands", Reuters, August 06, 
2020, Accessed, 09 December 2020, 11: 
20, Available at: https://cutt.us/MLqKp  

 31كليف مصطفى أديب رمسيا بتشكيل احلكومة اللبنانية، ( ت21)
 9، املوقع اإللكرتوين: "يب يب سي"، اتريخ االطالع 2020أغسطس 

https://cutt.us/BjnAQ
https://cutt.us/cb8ro
https://cutt.us/MLqKp
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 أأتكد أن عليَّ "الثانية إىل بريوت معلاًل تلك الزًيرة بقوله: 
 وإطالق لبنان إلنقاذ مهمة حكومة تشكيل سيتم حقاً  أنه

 وإعادة الطاقة ملف وإصالح الفساد ملكافحة اإلصالحات
 ومبهمة احلكومة بتشكيل اإلسراع" بـ مطالباً  ،"اإلعمار
 .(22)"حمددة

مل يتول أديب بنفسه املشاورات مع القوى السياسية 
والكتل النيابية لتشكيل حكومته، ولكنه ترك تلك املهمة لـ 

سعد احلريري، جنيب –" رؤساء الوزراء السابقني"اندي 
ميقايت، فؤاد السنيورة ومتام سالم. الراجح أن أديب وضع  
كامل ثقته وآماله يف فاعلية الضغوط الفرنسية على الطبقة 
السياسية، اليت رأي أهنا سوف تذعن للضغوط 

. لكن ذهبت تلك اآلمال أدراج الرًيح ومت (23)الفرنسية
حزب هللا –كيل احلكومة بعد أن أصر عرقلة مشاورات تش

على املطالبة أبن تكون وزارة املالية حصرًا من  –وحركة أمل
 نصيب الكتلة الشيعية واملشاركة يف بقية التشكيل احلكومي.

حزب هللا –أدت تلك العرقلة من قبل الثنائي الشيعي 
إىل اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل  –وحركة أمل
، يف اليوم التايل على السابق على استقالة (24)احلكومة

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون، قد عقد أديب، كان 
، اهتم 2020سبتمرب  25مؤمتر صحفي يف ابريس، يف 

 إىل 4من  هلهمأمو  تعهداهتم" خبيانة" اللبنانيني القادةخالله 

                                                                                    

، متاح عرب الرابط التايل: 09:55، 2020ديسمرب 
eq7https://cutt.us/As  
 31( وصول ماكرون إىل لبنان يف اثين زًيرة له أبقل من شهر، 22)

، املوقع اإللكرتوين: "روسيا اليوم"، اتريخ االطالع 2020أغسطس 
، متاح عرب الرابط التايل: 10:05، 2020ديسمرب  9

https://cutt.us/glI8V 
)يف(  ار وانفجار االزمات اللبنانية،( فواز طرابلسي، أزمة االنفج23)

، 2020فصلية بداًيت لكل فصول التغيري، العدد السابع والعشرون، 
 eH4https://cutt.us/cSمتاح عرب الرابط التايل: 

( مصطفى أديب رئيس الوزراء اللبناين املكلف يعتذر عن 24)
، املوقع اإللكرتوين: "يب يب 2020 سبتمرب 26تشكيل احلكومة، 

، متاح على 11:05، 2020ديسمرب  9سي"، اتريخ االطالع 
  /0EaK9https://cutt.usالرابط التايل: 

 املبادرة إطار يف حكومة لتشكيل إضافية أسابيع 6
 .(25)الفرنسية

استمر الفراغ احلكومي يف لبنان ما يناهز الشهر، حىت 
أكتوبر  21خرج الرئيس اللبناين ميشيل عون يف خطاب يف 

ابللوم على السياسيني الفاسدين. ويف  ، ألقي فيه2020
كانت العودة إىل قواعد   ،توافقيظل عدم وجود مرشح 

اللعبة القدمية ابالختيار من الطبقة اليت اثر عليها الشارع 
للبناين، وأعلن يف اليوم التايل، تكليف سعد احلريري ا

كامل إعالن واضح عن فشل  يف بتشكيل حكومة جديدة 
 .(26)الشعيباحلراك طالب مل

ت عياإمجااًل، أحدث انفجار املرفأ سلسلة من التدا
وى ع قراجالسياسية داخلًيا ودولياً. داخلياً، أدى إىل ت
قي اباء اقصالثامن من آذار عن االنفراد ابملشهد السياسي و 

ري، رية احلحتديدًا تيار املستقبل برائس–الطبقة السياسية 
سة رائل ريوهو ما بدا واضحًا يف قبوهلم لتكليف سعد احلري
 من سلةاحلكومة. أما دولياً، فقد أدى االنفجار إىل سل

 التدخالت اخلارجية، كان أبرزها التدخل الفرنسي
ن بناواألمريكي واإليراين والرتكي، حيث توافد على ل
 يف نانمسئولني من تلك الدول؛ وذلك حملاولة الدفع بلب
رق شلف اجتاه األجندة السياسية لتلك الدول، خاصة يف م

ية ياسن سملتوسط وحتجيم النفوذ اإليراين يف املنطقة ضما
 مب.تر  يكيالضغط األقصى اليت تنتهجها إدارة الرئيس األمر 

 
 

                                                           

إىل  4( ماكرون يتهم القادة اللبنانيني "خبيانة" تعهداهتم وميهلهم 25)
 27يف إطار املبادرة الفرنسية، أسابيع إضافية لتشكيل حكومة  6

 9"، اتريخ االطالع 24، املوقع اإللكرتوين: "فرانس 2020سبتمرب 
، متاح على الرابط التايل: 11:25، 2020ديسمرب 

https://cutt.us/oaLY3 
 (26) Chloe Cornish, Lebanon’s Saad Hariri 

returns as PM a year after protests, financial 
times, 22 October 2020, Accessed, 09 
December 2020, 11: 20, Available at: 
https://cutt.us/wGBxK  

https://cutt.us/As7eq
https://cutt.us/glI8V
https://cutt.us/cS4eH
https://cutt.us/9EaK0
https://cutt.us/oaLY3
https://cutt.us/wGBxK
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 األزمةمآالت خامتة: 
يف مقدمة كتابه "الثامن عشر من برومري لويس 
بوانبرت"، ي عقب كارل ماركس على مقوله هيجل عن تكرار 

ريخ العامل، معترباً ظهور الشخصيات واألحداث ملرتني يف ات
أن هيجل نسى أن يضيف إىل مقولته تلك: "املرة األوىل  

. أما مأساة لبنان (27)كمأساة واملرة الثانية كمسخرة"
ومساخرها اليت ال تنقضي أهنا ال متل من تكرار ظهور نفس 
الشخصيات اليت أثبتت التجربة فشلها الذريع، ليس ملرتني 

 بل لعدة مرات متعاقبة.
تنطبق مقوله ماركس على عملية تدوير الطبقة السياسية 

عودة اللبنانية منذ هناية احلرب األهلية بشكل عام، وعلى 
ء لبنان بشكل خاص. فاحلريري سعد احلريري كرئيس لوزرا

 17، على أثر حراك 2019أكتوبر  29بعد أن استقال يف 
 أكتوبر 22أكتوبر. يعود احلريري بعد ما يناهز العام، يف 

، (28)2009، لتشكيل حكومته الثالثة منذ نوفمرب 2020
ظل متعهًدا بتقدمي أداء أفضل من املرات السابقة، وذلك يف 

منذ عقود، ووابء فريوس  مير هبا لبنان أسوأ أزمة مالية 
ت، وشلل سياسي تعاين منه بريو  مرفأ، وانفجار كوروان

أغسطس  10لبنان منذ استقالة حكومة حسان دًيب يف 
 .(29)وفقدان للدعم اإلقليمي والدويل ،2020

                                                           

 يفت"، ( كارل ماركس، الثامن عشر من برومري لويس بوانبر 27)
طبعة م: القدجم( )دار الت)مرت  "خمتارات ماركس اجنلس" إلياس شاهني

 .138ص  اجلزء األول،( 1987األويل موسكو، 
(28)  Sarah Dadouch, Lebanon names Saad 

Hariri as prime minister, almost one year 
after he resigned, Washington post,  22 
October 2020, Accessed, 10 December 
2020, 05: 05, Available at: 
https://cutt.us/WTt47 

(29) REBECCA COLLARD, Why Is Saad 
Hariri Back in Charge of Lebanon?, 
Foreign policy, 22 October 2020, 
Accessed, 10 December 2020, 05: 20, 
Available at: https://cutt.us/No5qx  

 17 راكعلى الرغم من الفرصة التارخيية اليت مثلها ح
 من روجأكتوبر، للطبقة السياسية وللبنان بشكل عام للخ

اسية لسياية األزمات البنيوية، املتمثلة يف الفساد والطائف
سن  حتة ملوالتجاذابت اإلقليمية والدولية، فإن تلك الطبق

نان الفرصة لكي تتنحي جانباً؛ لتجنب لباقتناص تلك 
لسياسية تعاطت الطبقة ا ويالت الدمار والفشل املتعاقب.

اك حلر ك االلبنانية وفق مصاحلها اخلاصة، وعملت على إهنا
 كرىذ في فوااللتفات على مطالبه، حىت كان هلا ما أرادت. 

 وهو املكتسب احلراك يعود سعد احلريري رئيساً لوزراء لبنان،
 يد الذي كان قد حققه احلراك.الوح

ات حىت كتابه هذه الورقة، كان احلريري يف مشاور 
ت مستمرة منذ تكليفه بتشكيل احلكومة، وهي مشاورا
 يبةشاقة خاصة يف ظل متسك الثنائي الشيعي بتويل حق
ء زراو املالية، وإصرار جربان ابسيل على اختيار سبعة 

قل؛ على األ –حقيبة وزارية 18من أصل –مسيحيني 
لى عة. وذلك لكي يضمن الثلث املعطل يف احلكومة القادم

اجلانب الدويل تصر ابريس على تشكيل حكومة 
 هللااختصاصيني، وهناك فيتو أمريكي على مشاركة حزب 

 دفقبت يف احلكومة اللبنانية املقبلة، وذلك حىت يسمحا
 املساعدات والقروض اخلارجية.

اهبا، إبظهارها عدم وقد كشرت الوالًيت املتحدة عن أني
التسامح يف مشاركة حزب هللا يف احلكومة اللبنانية، من 

عقوابت حبق زعيم التيار الوطين احلر جربان خالل فرضها لل
االت والطاقة الذي شغل منصب وزير االتص ،(30)ابسيل

يف عدة حكومات متعاقبة؛ حيث ترى  والشؤون اخلارجية
اًء مسيحيًا حلزب واشنطن أن التيار الوطين احلر يوفر غط

هللا. ترمي إدارة ترمب من تلك اخلطوة إىل إظهار نفسها 

                                                           

(30) Pranshu Verma and Ben Hubbard, 
U.S. Imposes Sanctions on Lebanese 
Politician Allied With Hezbollah, nytimes, 
06 November 2020, Accessed, 17 
December 2020, 11: 05, Available at:  
https://cutt.us/8E03R  

https://cutt.us/WTt47
https://cutt.us/No5qx
https://cutt.us/8E03R
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مبظهر الداعم للحراك الشعيب والرافض لفساد الطبقة 
احلاكمة، ويف نفس الوقت إىل دفع ابسيل إىل قطع عالقاته 

 ابحلزب، يف حماولة لفرض مزيد من العزلة على احلزب.
لى عاخلية الضغوط اخلارجية والدوابلتايل، ففي ظل 

ة اسيرئيس احلكومة املكلف سعد احلريري والطبقة السي
د اه أحابجتاألزمة احلالية سري ت، فيتوقع أن اللبنانية

 السيناريوهات التالية:
لية لدو ا: يفرتض أنه نتيجة الضغوط السيناريو األول
يل أن تسمح القوى السياسية بتشكمن ابريس وواشنطن 

لى ال تقوم عيرأسها سعد احلريري  "تكنوقراط"حكومة 
عمل تيت ال احملاصصة الطائفية وإمنا على الكفاءات الوطنية

 حداث نقله نوعية يف االقتصاد.إعلى 
 لة يفماطامل: يفرتض هذا السيناريو السيناريو الثاين

 أي حىت، 2021يناير  20عملية تشكيل احلكومة حىت 
لفاً خدة تحت املتسلم إدارة ابيدن لزمام األمور يف الوالًي

ومن مث  نيةيراإلدارة ترمب، وقيامها بتفامهات مع القيادة اإل
نانية للبامة حزب هللا؛ وذلك للسماح هلم ابملشاركة يف احلكو 

 أو مشاركة أحد ممثليهم.

 ظل خاصة يف، ثاينويرجح الباحث حدوث السيناريو ال
ة اسيضعف الضغوط الدولية يف التأثري على القوى السي

الواقع  آذار" الذي يهيمن على 8نية وخاصة فريق "اللبنا
ته. رادإرض السياسي اللبناين، واليت لن تثنيه الضغوط عن ف

 شارعظل حالة االحباط العام اليت أصابت الوكذلك يف 
اك حلر ا االلبناين، خاصًة بعد سلسلة العنف اليت تعرض هل
ن و مة أسواء من قبل امليليشيات وأنصار الطبقة السياسي

ت زمابل قوى األمن اللبناين، وكذلك فإنه يف ظل األق
 ليس، فواناالقتصادية واملعيشية الطاحنة وأزمة جائحة كور 

صبح يف أ الوحيداملواطن اللبناين  همّْ  أن املستغرب من
 من بدالً  املوت حىت اجلوع البحث عن سبيل لتجنب

 الفاسدين. السياسيني حماسبة
ضاع يفاقم من األو وحدوث أي من السيناريوهني سوف 

ألول ايو نار االقتصادية للمواطنني اللبنانيني، حيث إن السي
س يفرتض إحداث تغيريات هيكلية يف االقتصاد سوف مت

ر هلدت ادعم السلع األساسية والوقود، وقد ال متس عمليا
 رثيلكااوالفساد. والثاين سوف يعمل على استدامة الوضع 

 احلايل.
***** 
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االتفاق : حلقة جديدة يف األزمة الليبية

 الليبي-الليبي

 (⁕)عبد الرمحن طارق فهيم

 مقدمة:

ا نتهأخذت احلملة العسكرية "كرامة ليبيا" اليت ش
" بلسطرا"قوات اللواء املتقاعد خليفة حفرت على العاصمة 

ة كومابالحنسار والتقهقر وحتول مسار احلرب لصاحل "ح
ته شن لذيالوفاق الوطين" يف طرابلس بعد اهلجوم املضاد ا

 كريحتت اسم "بركان الغضب" بفضل الدعم الرتكي العس
ج خرا وإ كَّنها من تكبيد قوات حفرت خسائر كبريةالذي مَ 

نيو يو  يف قواته من حميط طرابلس ومن قاعدة الوطية اجلوية
ت" ، وأجلأها إىل الرتاجع حيت بلغت مدينة "سر 2020

ان ربكال الساحلية وقاعدة "اجلفرة" اجلنوبية لتضرب قوات
ف عليهما حصارًا. منذ ذلك احلني تعالت نداءات وق

ية ليبال من أطراف دولية متداخلة يف األزمة اطالق النار
ى عل جيةوكان أبرزها املصري والروسي العتبارات اسرتاتي
دا بقد و رأسها اهلزائم اليت حلقت حبليفهم بشرق ليبيا. 

ات واضحا الغضب املصري من التقدم احملرز لصاحل قو 
 الوفاق حيت هدد الرئيس املصري أبن "مدينة سرت"

هما في قدمأمحر النسبة ملصر وأن أي ت و"قاعدة اجلفرة" خط
 لذيء اسيستدعي تدخاًل عسكرًًي مصرًًي، وظهر من اللقا
ن ملة مجع بني السيسي وحفرت وعقيلة صاحل ابلقاهرة حا

اليت ، و ذاكاالضطراب والقلق حول تلك اهلزائم املتتالية آن
جنم  روزوب نتج عنها تراجع مكانة حفرت العسكرية والسياسية

  كطرف رئيسي يف األزمة الليبية. عقيلة صاحل

                                                           

 ابحث يف العلوم السياسية. (⁕)

 ومةوثبت من ذلك فاعلية التدخل الرتكي وقدرة حك
ج لنهن االوفاق على تثبيت أركاهنا فعليا على األرض، وأ

مة العسكري الذي كان يصر عليه حفرت كحل وحيد لألز 
ائر  خس بدهالليبية وفرض هيمنته على كامل الرتاب اللييب ك

يمنح ، لسيةالسياسية والدبلوما كبرية وتراجع لصاحل احللول
ؤمتر ملدا تداذلك كافة مسارات التسوية احلالية واليت تعد ام

ية اعلبرلني ومباحثات جنيف جدية وحافزا لتصبح أكثر ف
تقالية النالة يف حلحلة األزمة الليبية واخلروج من عنق املرح

 واالتفاق على كيفية إدارهتا.

مستجدات  ونرصد ابلتحليل يف هذا التقرير آخر
ور حماو ا، مسارات تسوية األزمة بني أطراف الصراع يف ليبي

 املفاوضات احلالية، وأهم حتدًيت تلك املسارات،
 فاقالتاوالسيناريوهات احملتملة لألزمة الليبية يف ظل 

 اللييب" اجلديد.-"اللييب

اع صر مسارات تسوية األزمة بني أطراف ال -أواًل 
 اللييب:

احلالية كامتداد للمسارات أتيت مسارات التفاوض 
الثالثة )العسكري، واالقتصادي، والسياسي( اليت انبثقت 
عن مؤمتر برلني املنعقد يف أوائل العام احلايل، وتبناها جملس 

، الذي دعا الطرفني للتوصل إىل اتفاق 2510األمن بقراره 
لوقف دائم إلطالق النار. وقد دفعت اهلزائم اليت حلقت 

توازن نسيب يف الردع بني الطرفني بتلك  بقوات حفرت وحتقق
املفاوضات إىل مزيد من اجلدية خاصة من طرف حفرت 
الذي كثريا ما انتهكت قواته كافة احملاوالت السابقة لوقف 

أغسطس املاضي  21اطالق النار على نطاق واسع. ومنذ 
يسود يف ليبيا وقف إلطالق النار بعد هدنة أ برمت بني 

فايز السراج ورئيس الربملان اجملتمع رئيس حكومة الوفاق 
بطربق عقيلة صاحل، حتولت الحقا لوقف دائم إلطالق النار 
والعمليات القتالية يف عموم البالد، والتوافق على جعل 
منطقيت سرت واجلفرة منزوعيت السالح حتت أتمني عناصر 
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، إضافة إىل (1)أمنية؛ بناء على حماداثت أمريكية مع الطرفني
ير النفط، والتمهيد إلجراء انتخاابت رائسية إعادة تصد

وبرملانية يف مارس املقبل. وقد أشارت عدة تقارير إىل أن 
الوالًيت املتحدة األمريكية هي اليت أقنعت أطرافًا وأجربت 

. (2)أخرى على القبول هبذا احلل ملعضلة سرت واجلفرة
وابلرغم مما ظهر من حديث املتحدث ابسم قوات حفرت 

ي" من متلمل حفرت وعدم قبوله ابالتفاق بني "املسمار 
السراج وعقيلة صاحل إال أن معسكر حفرت أعلن يف النهاية 

؛ لتبدأ عملية تفاوض (3)قبوله ابتفاق وقف اطالق النار
 شاملة بني جلان متثل احلكومة الليبية وبرملان طربق. 

وكان قد سبق هذه العملية الشاملة جولة أوىل من 
من سبتمرب املاضي، مجع  10و 6ا بني احلوار اللييب م

وفدي اجمللس األعلى للدولة وجملس نواب طربق ابملغرب 
وحلقتها عدة لقاءات أخرى عقب اتفاق اهلدنة مبدينة 

                                                           

حممود رفيدة، سرت واجلفرة منزوعتا السالح...هذا ما يريده  (1)
أغسطس  13ترامب وأردوغان وسط ليبيا، موقع اجلزيرة نت، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر  24، اتريخ الزًيرة: 2020
https://bit.ly/32fQnUM 

د.نزار كريكش، أمريكا تضغط بقوة إلجناحه...هل ينهي اتفاق  (2)
سنوات؟،  6وقف إطالق النار األخري الصراَع اللييب املستمر منذ 

أكتوبر  20، اتريخ الزًيرة: 2020أغسطس  22موقع عريب بوست، 
 /uGNr4k3https://bit.ly، متاح عرب الرابط التايل: 2020

 للمزيد راجع التايل: (3)
عالء عبد الرمحن، املسماري يهاجم وقف إطالق  -

 23، 21النار...هل انقسم "الشرق"؟ )فيديو(، موقع عريب 
، متاح عرب الرابط التايل: 2020أغسطس 

https://bit.ly/2HVuB1M 
ليبيا...قوات حفرت ترفض وقف إطالق النار وحكومة  -

 24الوفاق تتهمها ابلعودة إىل مربع احلرب، موقع اجلزيرة نت، 
، متاح عرب الرابط التايل: 2020أغسطس 

https://bit.ly/3mEiAfG 
حسني دسوقي، املسماري: اجليش اللييب ملتزم ابتفاق  -

أكتوبر  24الق النار، أخبار اليوم، موقع أخبار اليوم، وقف إط
 /9THVit2https://bit.ly، متاح عرب الرابط التايل: 2020

بوزنيقة املغربية وجنيف والقاهرة وتضمنت عدة ملفات 
رئيسية. فقد ركزت املفاوضات املغرب على تقاسم املناصب 

حكومة انتقالية جديدة، وامللف السيادية، وإدارة تشكيل 
العسكري ووقف اطالق النار ووجود املرتزقة، وملف 
االقتصاد اللييب خاصة ملفات: األموال الليبية ابخلارج 
واملؤسسات االقتصادية وملف النفط اللييب، وقد تعززت  
كافة املسارات وأصبحت أكثر جدية ابهلدنة اليت حتولت 

بني الطرفني واليت د ع مت  التفاق لوقف دائم إلطالق النار
إبجراءات بناء الثقة بينها. ونستعرض فيما يلي اتفاق وقف 

 اطالق النار واملسارات الثالثة حلل األزمة الليبية:   

 :اتفاق وقف إطالق النار 

بعد مفاوضات استمرت مخسة أًيم ضمن اجلولة 
الرابعة من احملاداثت يف جنيف بني أعضاء اللجنة العسكرية 

"؛ أبرم طرفا النزاع يف ليبيا اتفاقا 5+5ية املشرتكة "الليب
لوقف دائم إلطالق النار يف كل مناطق ليبيا برعاية األمم 

 23املتحدة، وقد دخل االتفاق حيز التنفيذ )اجلمعة 
(. ومثل الوفدان املوقعان قوات حكومة 2020أكتوبر 

رت، الوفاق املعرتف هبا دوليا وقوات اللواء املتقاعد خليفة حف
وقد اتفقا على االنسحاب عسكرًي من سرت واجلفرة، وأن 
يغادر مجيع املرتزقة واملقاتلني األجانب ليبيا يف غضون ثالثة 
أشهر من توقيع االتفاق، وحتديد اجملموعات املسلحة 
الوطنية ودجمها يف مؤسسات الدولة الليبية. ومن املقرر أن 

املؤسسات توحيد  5+5تبحث االجتماعات املقبلة للجنة 
العسكرية الليبية. كما طلب الطرفان رفع االتفاق إىل جملس 
األمن الدويل العتماد قرار ملزم لكل اجلهات بوقف دائم 

"ستيفاين إلطالق النار، وقد أكدت املبعوثة األممية ابإلانبة 
أن اجمللس يدعم االتفاق، وأنه سيستخدم العقوابت  وليامز"

 .(4)ضد من يعرقله

                                                           

يقضي بسحب القوات من سرت واجلفرة...فرقاء ليبيا يوقعون  (4)
، 2020أكتوبر  23اتفاقا لوقف دائم إلطالق النار، اجلزيرة نت، 

 ، متاح عرب الرابط التايل:2020أكتوبر  24اتريخ الزًيرة: 
U1wBy34https://bit.ly/  

https://bit.ly/32fQnUM
https://bit.ly/3k4uGNr
https://bit.ly/2HVuB1M
https://bit.ly/3mEiAfG
https://bit.ly/2THVit9
https://bit.ly/34wBy1U
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س لرئين اأوقد القى االتفاق ترحيبا دوليا كبريا، غري 
الذي دّعم بقوة قوات -الرتكي رجب طيب أردوغان 

 ادهعتقكان له رأي  آخر، وقد أعرب عن ا  -حكومة الوفاق
 عيفا ضأبن توقيع اتفاٍق لوقف إطالق انر دائم يف ليبي

 بنْي املصداقية، وقال إن االتفاق مت على مستوى مندو 
 من كريثل االنقاليب حفرت"، واآلخر قائد عس"أحدمها مي

سراج، ال ايزفمصراتة ميثل حكومة الوفاق الوطين اليت يرأسها 
قا تفاايس ولفت إىل أن اتفاق وقف إطالق النار يف ليبيا ل

 ظهرعلى أعلى مستوى، وشكك يف استمراه وجناحه: "ست  
ذا م هبتزااألًيم مدى صموده"، وأردف: "أمتىن أن يتم االل

 قرار لوقف إطالق النار". ال

وحتمل انتقادات الرئيس الرتكي التفاق وقف إطالق 
النار عدة دالالت يشري بعضها إىل أن اتفاق وقف إطالق 
النار يف ليبيا مل يكن على مستوى تطلعات تركيا، خاصة أنه 

 -يف وقت سابق-مل يستند إىل ما وصفتها الرائسة الرتكية 
، وهو ما يستدعي 2015عام  بعودة خطوط اجلبهة يف ليبيا

انسحاب قوات حفرت من مدينة سرت املطلة على البحر 
املتوسط، واليت تعد بوابة العبور إىل حقول النفط يف الشرق، 
وكذلك انسحاهبا من قاعدة اجلفرة اجلوية. ويشري ذلك إىل 
ختوف تركي من انتكاسة اجلهود اليت بذلتها تركيا مع قوات 

ات حفرت؛ حيث ترى أنقرة ضرورة حكومة الوفاق لدحر قو 
تبين موقف قوي إلبعاد خليفة حفرت عن املشهد اللييب يف 
الفرتة املقبلة، فضال عن أن االتفاق مل يقدم حلوال واضحة 
ملشاكل عالقة كمسألة املقاتلني األجانب الذين جلبهم 
الروس واإلماراتيون وكيف سيتم سحبهم من ليبيا يف غضون 

ة أخرى تتخوف تركيا من هتميش ثالثة أشهر. ومن جه
دورها يف املرحلة املقبلة بعد دورها الكبري يف دعم حكومة 
الوفاق وما ترتب عليه من ترابط يف املصاحل بينهما، ومصري 
االتفاقية األمنية اليت أبرمتها تركيا مع حكومة السراج؛ ألن 

أحد بنود االتفاق ينص على "تعليق االتفاقيات العسكرية 
 .(5)متها أطراف الصراع يف ليبيا"اليت أبر 

ويواجه هذا االتفاق اختبارًا حقيقيًّا من حيث التطبيق 
وآليات املراقبة احمللية والدولية له؛ وهو ما عربَّ عنه مراقبون 
أن االتفاق قد ينزع فتيل الصراع العسكري لألزمة شريطة 
إبعاد أي أطراف حملية قد تعرقله. وصمود االتفاق يتوقف 

افق ودعم دويل من الدول املعنّية ابألزمة الليبّية، على تو 
وعلى رأسها: روسيا وتركيا، على ضرورة تطبيق كافة بنوده، 
ومن أمهها: انسحاب القوات األجنبية واملرتزقة من ليبيا، 
وإبعاد شخصية حفرت من املشهد هنائيا، وضمان عدم خرقه 

 .(6)أو تالعبه هبذا االتفاق

 حماور املفاوضات 

 مباحثات اللجنة العسكرية املشرتكةأ. 

اللجنة العسكرية  :متثل أول مسارات حل األزمة يف
(، حتت رعاية األمم املتحدة جبنيف. 5+5الليبية املشرتكة )

وشارك هبا مخسة من كبار الضباط ممثلني عن حكومة 
الوفاق ومخسة من كبار الضباط ميثلون قوات حفرت، واليت 

 3اآلن؛ أ والها كانت )االثنني عقد منها أربع جوالت حىت 
(، وجرى االتفاق حينها على ضرورة استمرار 2020فرباير 

التفاوض وصوال التفاقية شاملة لوقف إطالق النار يف ليبيا، 
وابلرغم من أتكيد الطرفني على استمرار اهلدنة اليت بدأت 

يناير املاضي وعلى أمهية احرتامها وجتنب  12حينها يف 
تستمر، وقد دعم الطرفان حينها عملية  خرقها لكنها مل

                                                           

زاهر البيك، ملاذا مل ترحب تركيا ابتفاق وقف إطالق النار يف  (5)
أكتوبر  24، اتريخ االطالع: 2020أكتوبر  24ليبيا؟، اجلزيرة نت، 

  /Z92Ey37https://bit.lyعرب الرابط التايل: ، متاح 2020
انتقاد تركي وترحيب غريب وبيان مصري...أبرز ردود الفعل إزاء  (6)

، 2020أكتوبر  23اتفاق وقف إطالق النار بليبيا، اجلزيرة نت، 
 ، متاح عرب الرابط التايل:2020أكتوبر  24اتريخ االطالع: 

3tMlK34https://bit.ly/  

https://bit.ly/37Ey92Z
https://bit.ly/34tMlK3
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تبادل األسرى وإعادة اجلثامني، وضرورة اإلسراع بعودة 
 .(7)النازحني إىل منازهلم ال سيما يف مناطق االشتباكات

فرباير  18اليت بدأت )الثالاثء  ؛وكانت املرحلة الثانية
( قد توصلت فيها اللجنة العسكرية املشرتكة 2020

فاق وقف مستدام إلطالق النار إىل مسودة ات« 5+5»
وإعادة األمن واالستقرار إىل املناطق املدنية، وذلك يف هناية 
اجلولة الثانية من احملاداثت؛ إذ اتفق الطرفان على عرض 
املسودة على قيادتيهما ملزيد من التشاور. على أن تلتقي 
اللجنة يف جنيف الستئناف املباحثات يف شهر )مارس 

إعداد اختصاصات ومهام اللجان (، واستكمال 2020
الفرعية الالزمة لتنفيذ االتفاق املنشود، وعملت البعثة مع 

إعداد مسودة اتفاق لوقف »الطرفني خالل هذه اجلولة على 
دائم إلطالق النار وتسهيل العودة اآلمنة للمدنيني إىل 
مناطقهم، مع وجود آلية مراقبة مشرتكة تقودها وتشرف 

، إال كل تلك (8)واللجنة العسكريةعليها كل من البعثة 
التفامهات ظلت حبيسة غرف املفاوضات ومل حتقق أي 

 تغيري على حالة املعارك على األرض.

وقد أحدثت االنتصارات اليت حققتها قوات الوفاق 
حىت بلوغها مدينة سرت واجلفرة فيما بعد هزة عنيفة يف 
صالبة حفرت جتاه وقف إطالق النار، ومع ضعف دور 

 العسكري وبروز عقيلة صاحل لقيادة مفاوضات مع حفرت
حكومة الوفاق إليقاف حالة االحرتاب الدائرة، برز دور 
اللجنة العسكرية املشرتكة جمددا واليت انتهت اجتماعاهتا 

أكتوبر بتوقيع اتفاق لوقف اطالق النار  23جبنيف 
                                                           

جولة جديدة قريبا حملاداثت ليبيا جبنيف...هذه نقاط االتفاق،  (7)
، 2020فرباير  19، اتريخ االطالع: 2020فرباير  8، 21عريب 

، متاح عرب الرابط التايل: 14:00الساعة 
http://bit.ly/2Th4uoT 

بيان بعثة االمم املتحدة للدعم يف ليبيا حول اجلولة الثانية من  (8)
، بعثة األمم املتحدة للدعم 5+5حماداثت اللجنة العسكرية املشرتكة 

، 2020فرباير  26، اتريخ االطالع: 2020فرباير  24يف ليبيا، 
، متاح عرب الرابط التايل: 14:11الساعة 

http://bit.ly/39kkoVd 

والتأكيد على إخراج املرتزقة من ليبيا، وقد انتهت اللجنة يف 
تماع آخر هلا مبدينة الغردقة املصرية إىل االتفاق على اج

تشكيل قوة شرطة ليبية مشرتكة بسالح خفيف ومتوسط؛ 
مؤلفة من عناصر أمنية من حكومة الوفاق واحلكومة املوقتة 
لإلشراف على أمن املدينة؛ متهيدًا إلخالء املدينة من 
السالح واحتضاهنا سلطة ليبية جديدة وموحدة بعد 

 .(9)قوات طريف الصراع منهاانسحاب 

واجلولة اخلامسة -وعقدت اللجنة اجتماعها األخري 
يف مدينة غدامس )غرب(، موصيًة ابستئناف الطريان  -هلا

إىل سبها وغدامس وأتهيل املطارات وفق احلاجة، وقد 
اتفقت أيضا على تشكيل جلنة عسكرية فرعية لإلشراف 

املرتزقة من خطوط على عودة القوات إىل مقراهتا وسحب 
التماّس، وكذلك تدبري مراقبة وقف إطالق النار مبشاركة 
مراقبني دوليني. وانتظار ما ستسفر عنه نتائج االجتماع 
املقّرر يف السادس عشر من الشهر اجلاري يف مدينة الربيقة، 

، «حرس املنشآت النفطية»من أجل التوافق على توحيد 
أخرى للجنة قبل هذا وكان من املفرتض أن تعقد لقاءات 

املوعد يف مدينة سرت، اليت اخُتذت مقرًّا رئيسياً 
 . (10)لالجتماعات خالل املرحلة املقبلة

 ب. املباحثات السياسية

 26ع قدت أوىل جوالت املسار السياسي )األربعاء 
( هبدف الوصول ألرضية سياسية مشرتكة 2020فرباير 

ض أن يضم تؤول التفاق سياسي شامل؛ وكان من املفرت 
ممثاًل عن برملان طربق الداعم لقوات  13احلوار السياسي 

ممثاًل عن جملس الدولة املوايل حلكومة  13حفرت و

                                                           

حممد العريب، هل ميهد االتفاق اللييب يف القاهرة حلل هنائي ألزمة  (9)
، متاح عرب الرابط 2020سبتمرب  25سرت؟، اندبندنت عربية، 

 /oQSxEf3https://bit.lyالتايل: 
مهات غدامس تضع آليات تنفيذ اتفاق جنيف ليبيا...تفا (10)

نوفمرب  9، اتريخ الزًيرة: 2020نوفمرب  6)حتليل(، وكالة األانضول، 
 /3AfKF38https://bit.ly، متاح عرب الرابط التايل: 2020

http://bit.ly/2Th4uoT
http://bit.ly/39kkoVd
https://bit.ly/3oQSxEf
https://bit.ly/38AfKF3
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، ابإلضافة لشخصيات سياسية ليبية وزعماء (11)الوفاق
أحزاب تلقت دعوة من غسان سالمة املبعوث األممي لليبيا 

حمتدما  ، إال أهنا متت يف أجواء ساخنة كان القتال(12)آنذاك
حينها بني الطرفني، لتستأنف مفاوضات املسار السياسي 
قبيل اهلدنة اليت أعلنها السراج وعقيلة صاحل يف مدينة 
بوزنيقة املغربية، وجاء معها ملتقى احلوار اللييب بتونس 
ليكون استكماال للجوالت السابقة وعوضا عن امللتقي 

رابلس اجلامع الذي كان خمططا له قبل هجوم حفرت على ط
 .2019يف مارس من العام املاضي 

ة سألمويبحث املسار السياسي عدة قضاًي جوهرية يف 
ار ملساي: التسوية السياسية خالل ثالثة مسارات رئيسية، ه
سار املو ب، التنفيذي يف جنيف، واملناصب السيادية يف املغر 

 ات،الدستوري يف مصر، تتضمن مبجموعها توحيد املؤسس
م يف تأز املو حمددة حللحلة الوضع املعيشي  ووضع رؤية وبرامج

 يفخص ليبيا، وغريها كمسألة التشكيالت املسلحة، وتتل
لة تشكيل جملس رائسي من رئيس وانئبني وحكومة منفص
ء تهاعنه، مث وضع معايري شاغلي املناصب السيادية ان
ذه  هابملسار الدستوري. وفيما يلي إشارات إىل مضامني

 األمور:

 ب السيادية:اتفاق املناص 

عقدت جولتان من املباحثات ابملغرب بني الطرفني 
من شهر سبتمرب املاضي  10و 6أوالمها كانت ما بني 

مبدينة بوزنيقة الساحلية جنويب العاصمة املغربية الرابط، 
والذي نتج عنه اتفاق وفدي اجمللس األعلى للدولة اللييب 

                                                           

احلوار السياسي حول ليبيا ينطلق يف جنيف..."مبن حضر"،  (11)
، 2020فرباير  5، اتريخ االطالع: 2020فرباير  26ة نت، العربي

، متاح عرب الرابط التايل: 19:10الساعة 
http://bit.ly/2PLiZiB 

الكشف عن قائمة املشاركني يف مباحثات ليبيا السياسية  (12)
ريخ ، ات2020فرباير  28املتواصلة يف جنيف، املغرب اليوم، 

، متاح عرب الرابط 10:06، الساعة 2020فرباير  30االطالع: 
 /0Bd8VQ2http://bit.lyالتايل: 

ري وجملس النواب بطربق على مسودة اتفاق بشأن معاي
اختيار شاغلي املناصب السيادية يف انتظار اعتماده من قبل 

سبتمرب املاضي  10اجمللسني. وكان الطرفان أعلنا يف 
توصلهما التفاق شامل بشأن املعايري واآلليات الشفافة 
واملوضوعية لتويل املناصب السيادية هبدف توحيدها، ويتعلق 

السياسي، من اتفاق الصخريات  15االتفاق بتطبيق املادة 
. ونظرا لالنقسام الكبري يف 2015ديسمرب  17املوقع يف 

ليبيا بني شرقها وغرهبا، فإن أغلب هذه املؤسسات 
السيادية، إن مل يكن كلها، أصبحت منقسمة، وبرأسني. 
ومن بني املؤسسات األخرى غري السيادية اليت من املمكن 
، إخضاعها لنفس آليات التعيني: املؤسسة الوطنية للنفط

واملؤسسة الليبية لالستثمار، ابلنظر إىل ثقلهما االقتصادي 
 . (13)واملايل، والتنافس احملموم عليهما

وقد استؤنفت مفاوضات اجلولة األوىل يف أواخر شهر 
سبتمرب، وقد أحرزت تقدما حول آلية اختيار املؤسسات 
السيادية والرقابية والقانونية، وعلى طرق وآليات الرتشيح 

سسات السيادية، إال أن رئيس جملس النواب هلذه املؤ 
املنعقد يف طربق عقيلة صاحل قال يف مقابلة تلفزيونية آنذاك 
إنه يشرتط االعرتاف مبخرجات برلني وإعالن القاهرة من 
اجمللس األعلى للدولة ورئيسه خالد املشري قبل أي لقاء 
بينهما وقد كانت هناك مساٍع مغربية لعقد لقاء رمسي 

وأبدى املشري استعداده للحضور، لكن ظهر تردد بينهما، 
 .(14)من جانب عقيلة

مث انطلقت اجلولة الثانية من املفاوضات أوائل شهر 
أكتوبر من أجل استكمال اإلجراءات الالزمة اليت تضمن 
تنفيذ وتفعيل هذا االتفاق، وقد تـ وّ جت ابلتوصل إىل 

                                                           

خالد جمدوب، املغرب...طرفا احلوار اللييب يوقعان مسودة  (13)
، متاح عرب الرابط 2020أكتوبر  6اتفاق املناصب، وكالة األانضول، 

 /X0TLgC2https://bit.lyالتايل: 
احلوار اللييب...وفد جملس الدولة يتوجه إىل الرابط وجهود  (14)

، متاح 2020أكتوبر  1مغربية جلمع املشري وصاحل، اجلزيرة نت، 
 /PjPSIv3https://bit.lyعرب الرابط التايل: 

http://bit.ly/2PLiZiB
http://bit.ly/2VQ8Bd0
https://bit.ly/2TLgC0X
https://bit.ly/3jPSIvP
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ية تفامهات شاملة بشأن معايري اختيار املناصب القياد
من االتفاق  15للمؤسسات السيادية اليت حتددها املادة الـ

، وأهنما يضعان 2015السياسي املوقَّع يف الصخريات عام 
التفامهات اليت جرى االتفاق بشأهنا رهن إشارة مؤسسيت 
اجمللس األعلى للدولة وجملس النواب بطربق للتصديق 

 .(15)عليها

 حكومة جديدة ومقرها سرت 

املباحثات بني أطراف األزمة التوافق كان من نتائج 
على اختيار مدينة "سرت" لتكون مقرا جديدا للسلطة 
التنفيذية املرتقب تشكيلها، كون كل األطراف الليبية 
تستطيع أن تصل إىل هذه املدينة )اليت يسيطر عليها حفرت 
اآلن(، وتتوفر هبا البنية التحتية اليت حتتاجها السلطة املؤقتة، 

ح عقيلة صاحل، إال أن عضو جلنة احلوار عن حسب ما صر 
جملس الدولة، عبد القادر احويلي أكد أن "كل ما قاله 
رئيس الربملان يعد حىت اآلن مبادئ فقط، ومل يصل إىل 
مرحلة االتفاقات، كون املخرجات املبدئية يف مونرتو 
وبوزنيقة والقاهرة حتتاج إىل اعتماد: إما من جملس النواب 

الدولة أيضا جمتمعا، أو جلنة احلوار السياسي  جمتمعا وجملس
. ويشرتط عقيلة صاحل جعل (16)اللييب اجملتمعة يف تونس"

سرت واجلفرة منزوعيت السالح جبعل سرت مقرا للحكومة 
املؤقتة؛ وهو يثري تساؤالت حول قدرة عقيلة صاحل على 
فرض قرار انسحاابت املرتزقة الروس من سرت واجلفرة 

 السالح حيت تصبح سرت مقرا للحكومة وجعلهما منزوعيت
 اجلديدة املؤقتة.

 

                                                           

تفامهات جديدة ابجتاه احلل السياسي...وفدا احلوار اللييب  (15)
يوقعان يف املغرب اتفاقا بشأن اختيار املناصب السيادية، اجلزيرة نت، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر  7
https://bit.ly/2GuS8WI 

يث "عقيلة" عن مرحلة انتقالية عالء فاروق، ماذا وراء حد (16)
، متاح عرب 2020أكتوبر  25، 21ونقل احلكومة لسرت؟، عريب 

 /oSaZMw3https://bit.lyالرابط التايل: 

 املسار الدستوري 

أكتوبر املاضي وفدين من  11استضافت القاهرة يف 
اجمللس األعلى للدولة وجملس النواب بطربق، للتباحث 
بشأن املسار الدستوري حلل األزمة الليبية، وتتكون اللجنة 

يئة التأسيسية من عشرة أشخاص، بينهم ثالثة من أعضاء اهل
لصياغة الدستور اللييب بصفة مستشارين، وستعمل البعثة 
األممية يف النهاية على مجع املشاركني حبوارات مجيع 
املسارات يف جلسة واحدة، إلجراء صياغة هنائية ملا جرى 

 . (17)التوصل إليه

وقد خلصت اجتماعات طريف النزاع اللييب يف مصر 
تفاق على عقد جولة اثنية حول املسار الدستوري إىل اال

من املباحثات، وفق ما جاء يف البيان اخلتامي 
لالجتماعات. وأضاف البيان: "أجريت م ناقشات قانونية 
حول إمكانية االستفتاء على مشروع الدستور احلايل من 
عدمه، وط ر حت على طاولة املفاوضات آراء ومقرتحات 

لدولة بضرورة ع دة )مل يكشفها البيان(". وقد متسك جملس ا
إجراء استفتاء لليبيني على مشروع الدستور، فيما دعا برملان 
طربق إىل تعديله، وحثَّت البعثة األممية احلاضرين على 
ضرورة اخلروج ابتفاق قانوين يضمن ترتيبات دستورية توافقية 
تسَمح  بتفعيل االتفاق السياسي الشامل، وفق ما جاء يف 

الطرفني أبدًي مرونة فائقة يف البيان. وأفاد البيان أبن "
احلوار، واتفقا على االستمرار يف املناقشات، وأعراب عن 
ناقشات 

 
رغبت ه ما يف عقد جولة اثنية يف مصر الستكمال امل

 .(18)البناءة حول الرتتيبات الدستورية"

 

 
                                                           

القاهرة تستضيف اليوم مباحثات ليبية حول املسار الدستوري،  (17)
الرابط التايل:  ، متاح عرب2020أكتوبر  11اجلزيرة نت، 

https://bit.ly/364mHem 
املباحثات الليبية مبصر تنتهي ابلدعوة جلولة اثنية حول  (18)

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر  14، 21الدستور، عريب 
https://bit.ly/3n1vogH 

https://bit.ly/2GuS8WI
https://bit.ly/3oSaZMw
https://bit.ly/364mHem
https://bit.ly/3n1vogH
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 االنتخاابت الربملانية والرائسية 

ويف نفس السياق جرت مشاورات بني األطراف الليبية 
سبتمرب املاضي،  9إىل  7يف مونرتو السويسرية يف الفرتة من 

وكانت األطراف الليبية اليت اجتمعت يف مونرتو رفعت 
توصياهتا إىل احلوار الشامل الذي سيعقد يف الفرتة القادمة 
يف جنيف برعاية البعثة األممية. ومن أهم هذه التوصيات: 

هرا، ش 18الذهاب إىل مرحلة انتقالية جديدة مدهتا 
وتعديل اجمللس الرائسي، وإجراء انتخاابت رائسية وبرملانية 

. ووفق البيان اخلتامي للمشاورات (19)وفق قاعدة دستورية
ستبدأ هذه الفرتة )االنتقالية( إبعادة تشكيل اجمللس 
الرائسي، وإنشاء حكومة وحدة وطنية متثل اجلميع وتكرس 

الالزمة إلجراء جهودها لتقدمي اخلدمات وهتيئة الظروف 
االنتخاابت الوطنية، ويشمل ذلك تنفيذ قانون العفو الذي 
أقره الربملان، وتسهيل عودة النازحني ومن يعيشون يف 
الشتات، كخطوة ضرورية لتحقيق املصاحلة الوطنية اليت 
تشتد احلاجة إليها. كما مثن البيان مقرتح "نقل الوظائف 

طة التنفيذية وجملس واملكاتب احلكومية الرئيسية مثل السل
النواب، على أساس مؤقت، إىل سرت بعد تنفيذ الرتتيبات 

 .(20)األمنية واللوجستية املناسبة

ويف لوزان السويسرية، جرت مباحثات أخرى بني 
ممثلني عن جملسي النواب يف طربق واألعلى للدولة واجمللس 
الرائسي حلكومة الوفاق، كاستكمال ملباحثات "مونرتو"، 

ذه املباحثات للملتقى السياسي اللييب الـم نعقد ومهدت ه
. وانقشت الوفود 2020نوفمرب  11إىل  8يف تونس من 

اجملتمعة يف لوزان آليات إعادة تشكيل اجمللس الرائسي، 
وإنشاء حكومة وحدة وطنية، ومعايري اختيار وزراء احلكومة 

                                                           

مباحثات ليبيا...توقيع اتفاق بشأن املناصب السيادية  (19)
 12وتوصيات حول االنتخاابت والفرتة االنتقالية، اجلزيرة نت، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020سبتمرب 
https://bit.ly/2JxPVuJ 

 18سويسرا...اجتماع التشاور اللييب يوصي بفرتة انتقالية  (20)
، متاح عرب الرابط التايل: 2020سبتمرب  10شهرا، وكالة األانضول، 

https://bit.ly/3enMDFx 

وفصلها عن اجمللس الرائسي حلكومة الوفاق الوطين. 
وفود يف اجتماعات "مونرتو" السابقة حول إجراء وتوافقت ال

االنتخاابت الرائسية والربملانية يف هناية فرتة انتقالية متتد إىل 
 .(21)شهرا وفق إطار دستوري يتم االتفاق عليه 18

وقد صرح عقيلة صاحل أن فرتة السلطة املؤقتة قسمت 
توحيد املؤسسات الليبية، وتوفري  -إىل ثالث مراحل، األوىل

إقرار القواعد الدستورية  -اجات املواطنني الليبيني، والثانيةح
 -والقانونية لالنتخاابت الرائسية والربملانية، مث الثالثة

االنتخاابت، وخيتار الشعب اللييب رئيسا وجملس نواب 
 .(22)جديدا"

 ملتقي احلوار السياسي اللييب بتونس 

معة أييت ملتقى احلوار السياسي اللييب بتونس كقناة جا
لكافة املسارات السياسية السابقة، هبدف وضع ترتيبات 
احلكم والتمهيد إلجراء انتخاابت يف أقصر فرتة ممكنة. 

إىل حتقيق رؤية موحدة بشأن  -بشكل عام-وهدف امللتقى 
إطار وترتيبات احلكم، واليت ستفضي إىل إجراء انتخاابت 
 وطنية يف أقصر إطار زمين ممكن من أجل استعادة سيادة
ليبيا والشرعية الدميقراطية للمؤسسات الليبية، وسيأخذ 
امللتقى يف االعتبار توصيات مونرتو، والتفامهات اليت توصل 

 .(23)إليها الليبيون يف حماداثت بوزنيقة والقاهرة

وقد عقدت املمثلة اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة 
صال عرب آلية االت-ابإلانبة ستيفاين وليامز أول اجتماع 

                                                           

مباحثات ليبيا...تفامهات مبدئية جبنيف بشأن سرت واجلفرة  (21)
أكتوبر  22ضات بلوزان، اجلزيرة نت، وملفات أخرى يف مفاو 

 ، متاح عرب الرابط التايل:2020أكتوبر  24، اتريخ الزًيرة: 2020
U7HzzA2https://bit.ly/  
عالء فاروق، ماذا وراء حديث "عقيلة" عن مرحلة انتقالية  (22)

 ونقل احلكومة لسرت؟، مصدر سابق.
رتيبات احلكم ووضع إطار زمين هبدف ت (23)

 10لالنتخاابت...استئناف احلوار اللييب يف تونس، اجلزيرة نت، 
، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر 
dcq3867https://bit.ly/  

https://bit.ly/2JxPVuJ
https://bit.ly/3enMDFx
https://bit.ly/2HzzA7U
https://bit.ly/3867dcq
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يف مسار ملتقى احلوار السياسي اللييب، والذي   -االفرتاضي
كان مبثابة لقاء حتضريي مت خالله إطالع أعضاء ملتقى 
احلوار السياسي اللييب على ما مت إجنازه مؤخرا يف املسارات 
العسكرية واالقتصادية ومسار حقوق اإلنسان والقانون 

باشرة بني الدويل اإلنساين، وقد انطلقت االجتماعات امل
نوفمرب يف العاصمة  9أعضاء احلوار اللييب ابتداء من يوم 

 التونسية. 

 طالقى إواتفق املشاركون يف ملتقى احلوار اللييب عل
يت "املرحلة التمهيدية للحل ا ، مل"لشاعملية سياسية مس 
راف أط هد  ونص االتفاق على صون سيادة الدولة الليبية وتع

وة قي ألالد اللييب ومقدرات البالنزاع بعدم ارهتان القرار 
 ية.خارجية، وتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية واملدن

ن تكو ا توبشأن السلطة السياسية، نصَّت الوثيقة على أهن
ثل فيه أقاليم الب ثالثة ال الدمن اجمللس الرائسي، الذي مت 

خب ابلتساوي، وحكومة الوحدة الوطنية، على أن ت نت
ي ياسطرف ملتقى احلوار الس اهليئتان بشكل متزامن من

حل لل ديةاللييب. وأشارت الوثيقة إىل أن املرحلة التمهي
ال ى أالشامل تبدأ من منح الثقة للحكومة القادمة، عل

 انية.شهرا، وتنتهي ابنتخاابت رائسية وبرمل 18تتجاوز 

 اللييب:-حتدايت االتفاق اللييب -اثنًيا

طريف ية و مماأل على الرغم من اجلهود املبذولة من البعثة
ة كافاألزمة الليبية خالل املباحثات السالف ذكرها ب

تقالية النة امساراهتا للوصول التفاق جامع حول إدارة املرحل
ي واز لتابوالوصول لسلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة، وذلك 

 ريةمع حماوالت الوصول التفاق حول إدارة ملفات جوه
لة رحليبيا ابمل وأحد أكرب مسببات استمرار الصراع يف
ع بتونس اماجل االنتقالية، وآخرها التجهيزات احلالية للمؤمتر

 يف طيةلتحديد مسارات مهمة ختص إجراء انتخاابت دميقرا
سابقة ال راتليبيا، إال أن هناك عدة حتدًيت يف إدارة املسا
فاء إليالى عابملرحلة االنتقالية ستخترب مدى قدرة الطرفني 

ت تلك التحدًيت يف ستة حتدًيمبتطلباهتا، وتتجسد 
 رئيسية:

. إدارة الشأن العسكري وملف املليشيات 1
 األجنبية

أييت امللف العسكري كأحد أبرز التحدًيت اليت تواجه 
أي جهود حلل األزمة الليبية، خاصة مع تفاقم مسألة 
اإلمداد العسكري من قبل حلفاء طريف النزاع وعلى وجه 

س واإلماراتيني ابألسلحة اخلصوص حفرت وحلفائه من الرو 
واملرتزقة؛ حيث ال تكاد شحنات األسلحة واملرتزقة تتوقف 
حىت تتجدَّد عمليات اإلمداد تلك من حني آلخر. وعلى 
اجلانب اآلخر، فإن حكومة الوفاق ليست أبفضل حال؛ 
حيث إهنا تعتمد أيًضا يف قوهتا على مليشيات مسلحة غري 

لطتها ابلكامل حىت نظامية، ومل تتمكن من إخضاعها لس
اآلن ووجود نزاعات بني الكتائب املصراتية والطرابلسية على 

 . (24)النفوذ ابلعاصمة طرابلس

ويعترب ملف مليشيات املرتزقة أحد أهم التحدًيت اليت 
يواجهها اتفاق وقف إطالق النار بني الطرفني يف ظل 
استمرار امتدادات اإلمارات وروسيا حلفرت، وتركيا حلكومة 

رحلة إمداد عسكرية روسية  350وفاق؛ حيث إن هناك ال
وصلت ليبيا خالل األشهر التسعة األخرية، ومبتابعة اجلسر 
لت يف  اجلوي الروسي ي الحظ أن الرحالت اليت س جّ 

وعددها مثانية وصل عددها  2019ديسمرب/كانون األول 
رحلة؛ وهي زًيدة ت ظه ر نّيات  75إىل  2020يف يوليو/متوز 

، وتقول مديرة (25)اجلادة للغاية على األراضي الليبيةموسكو 
استخبارات القيادة األفريقية ابلبنتاغون األدمريال هايدي 

 2000عنصر و 3000بريغ أن جمموعة فاغنر لديها اآلن 
مرتزق سوري  5000مرتزق سوري هناك، بينما متتلك تركيا 

خاص هبا، حّد تصرحيها لـ"نيويورك اتميز"، وقد سبق أن 
                                                           

بالل عبد هللا، أزمة االحتجاجات يف العاصمة الليبية طرابلس:  (24)
سبتمرب  10وحدود االحتواء، مركز اإلمارات للسياسات،  األبعاد
 ./30To6I2https://bit.ly، متاح عرب الرابط التايل: 2020

حشد عسكري غري مسبوق...ما الذي حتضر له روسيا يف  (25)
: ، اتريخ الزًيرة2020أكتوبر  11ليبيا اآلن؟، ميدان، اجلزيرة نت، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر  21
h8jWwh3https://bit.ly/ . 

https://bit.ly/2I6To30
https://bit.ly/3jWwh8h
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علنت القيادة األمريكية يف أفريقيا "أفريكوم" رمسيًّا أن أ
موسكو أرسلت مقاتالت عسكرية إىل ليبيا لدعم "فاغنر"، 

وسوخوي  29ونشرت يف مايو املنصرم صورًا ملقاتالت ميج 
لت إىل قاعدة اجلفرة اجلوية 24سو   .(26)أ رس 

ل وإىل جانب ملف املرتزقة فإن هناك شكوًكا حو 
 يف يش وطين موحد وجهاز شرطي موحَّدإمكانية بناء ج

ات  يادوق ظل التباين بني والعداء بني قوات الشرق والغرب
ضال ، فياتكال اجلانبني ال تسيطر سيطرة كاملة على املليش
من ، فياتعن تباين الرؤى بني القيادات العسكرية واملليش

ف مل جانب حفرت ال ميكن اجلزم بقدرته على التحكم يف
ثر أك ضهاكما أن مليشيات كان قد أعلنت رف  مرتزقة فاغنر،

ا أهتأجل من مرة لكافة حماوالت التهدئة السابقة، إىل أن
و حن اجعاهلزائم العسكرية هي وجممل قوات حفرت على الرت 

 سرت واجلفرة. 

وعلى اجلانب اآلخر يف حكومة الوفاق هناك تنافس 
ومشاحنات قدمية بني املليشيات املصراتية والطرابلسية 

حدها هجوم حفرت على طرابلس، فضال عن التباين يف و 
الرؤى بني القيادة العسكرية والسياسية املشاركة يف 
مفاوضات اللجنة العسكرية املشرتكة مع القادة امليدانيني يف 
حكومة الوفاق؛ واليت متيل حنو االندفاع املسلح وعدم إبداء 

خل أي مظاهر للمالينة، وال نعلم هل هو تبادل أدوار دا
حكومة الوفاق أم إنه اختالف حقيقي يف الرؤي؟ وهناك 
شواهد على هذا التباين؛ حيث اعتقلت كتيبة ثوار طرابلس 
املشاركة يف عملية بركان الغضب املكلََّف بتسيري أعمال 
مؤسسة اإلعالم حممد بعيو، الذي عنّي يف منصبه 
بصالحيات وزير قبل أسابيع قليلة، وبقرار من رئيس اجمللس 

لرائسي فايز السراج، وذكرت الكتيبة أن "قرار اعتقال بعيو ا
اختذ بعد أن أزال شعار عملية بركان الغضب العسكرية 
التابعة لوزارة الدفاع يف حكومة الوفاق من الشاشة الرئيسية 
للقناة الرمسية للدولة، ووضع مكانه شعارًا جديدًا ابسم 

القناة وتعيد  )إعالم السالم("؛ لتهاجم القوة العسكرية مقر
                                                           

 املصدر السابق. (26)

الشعار، قبل أن حتاصر بيت رئيس مؤسسة اإلعالم 
. كما  أنه على الرغم من ترحيبيها ابجتماعات (27)وتعتقله

رت؛ أعلنت القوات املساندة بغرفة  اللجنة العسكرية بس 
اجلفرة رفضها فتح الطريق أو التواصل مع -عمليات سرت

روج أي منطقة حتت سيطرة املرتزقة األجانب؛ مشرتطة خ
. وال ميكننا اجلزم (28)املرتزقة وانسحاب مليشيا خليفة حفرت

بوجود صلة بني الواقعتني أو كوهنما تعربان عن حالة انقسام 
بدرجة كبري إال أن هناك شواهد أخرى ستذكر الحقا يف 

 رصد اخلالف داخل حكومة الوفاق.

وابلرغم من ذلك، فمن املؤكد وجود هشاشة يف 
 يفما جمهت من كال اجلانبني، وأن دالسيطرة على املليشيا

ع، جيش موحد يواجه صعوابت مجة يف صفوف طريف الصرا 
ل  ظيففضال أن تتوحد قوات كال اجلانبني يف جيش واحد 

ا ا وحتديدئهملفاالعالقات العسكرية املتباينة واملتنافسة بني ح
 ماواهتمصر وتركيا، ومن املعلوم أن الطرفني قد تلقت ق

ول ؤل حمن مصر وتركيا، مما يطرح التساتدريبات عسكرية 
ات لقو لقدرة كال اجلانبني على التوافق على سياسة دمج 

يف رتاوفصل حتيزاهتا القلبية والسياسية لبناء جيش اح
 حديث.  

 بيا. مجوح حفرت وحلفائه وجرائم احلرب يف لي2

ابلرغم من حالة االنكسار اليت أحاطت بدور حفرت 
يق بنادقه على ختوم طرابلس إال ابملشهد اللييب وخفوت بر 

أن وجوده مازال نقطة ال ينفك احلديث عنها يف مسار 
تسوية األزمة الليبية. ففي ظل استمرار عملية تسليح قواته 
ودعمه ابملرتزقة من قبل روسيا واإلمارات ابلرغم من اتفاق 

                                                           

زايد هدية، خالفات الداخل اللييب تثري شكوكاً يف تفامهات  (27)
 26، اتريخ الزًيرة: 2020أكتوبر  12اخلارج، اندبندنت عربية، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر 
5hHFr35https://bit.ly/ . 
" 5+5باحثات "اجليش اللييب يشرتط انسحاب حفرت لعقد م (28)

نوفمرب  10، اتريخ الزًيرة: 2020نوفمرب  6بسرت، وكالة األانضول، 
  /G8IpHj2https://bit.ly، متاح عرب الرابط التايل: 2020

https://bit.ly/35hHFr5
https://bit.ly/2IpHj8G
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وقف اطالق النار، والذي مشل تفامهات حول خروج املرتزقة 
عن خرق قوات حفرت العديد من االتفاقات من ليبيا، فضال 

السابقة؛ وهو ما عرّب عنه وزير الدفاع اللييب "صالح الدين 
النمروش" حني طالب األمم املتحدة بوضع ضماانت عملية 
حبيث ال يتم االنقالب على بنود االتفاق كما حصل أكثر 

 .(29)من مرة

ابإلضافة إىل ذلك فإن وجود حفرت يف املشهد اللييب 
املقبل ابت شائكا للغاية يف ظل تصاعد االهتامات احلقوقية 
له ولقواته جبرائم احلرب والتورط يف املقابر اجلماعية، حيث 
إنه يف أعقاب تراجع قوات حفرت مت اكتشاف العديد من 
املقابر اجلماعية ومقار تعذيب مبدينة "ترهونة"؛ األمر الذي 

وكان آخرها يف أاثر صدمة يف األوساط الليبية والدولية 
مقربة  25أواخر أكتوبر املاضي واليت وصل عددها إىل 

. ويف نفس السياق فقد قبلت حمكمة أمريكية (30)مجاعية
بفرجينيا دعوة قضائية ضد حفرت تتهمه ابملسؤولية عن مقتل 

 2014مدنيني ليبيني خالل هجومه على بنغازي عام 
ارات يف األمريكي" اجلنسية عق-بسبب امتالك حفرت "اللييب

بقيمة مثانية  2017-2014املدينة اشرتاها ما بني عامي 
، ومن املتوقع أن يدفع ذلك حنو أتزمي أي (31)ماليني دوالر

                                                           

وزارة الدفاع تطالب بضماانت حىت ال يتم االنقالب على  (29)
 25، اتريخ االطالع: 2020ر أكتوب 23االتفاق، ليبيا أوبزيرفر، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر 
https://bit.ly/3ewrGsm 

 راجع التايل: (30)
 20مقابر مجاعية جديدة يف ترهونة.. والعدد يصل إىل  -

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر  27، 21)صور(، عريب 
jZfGke3https://bit.ly/. 

مقابر مجاعية يف ترهونة، وكالة  5ليبيا.. اكتشاف  -
، متاح 2020نوفمرب  9، اتريخ الزًيرة: 2020نوفمرب  5األانضول، 

 . /2qdKw36https://bit.lyعرب الرابط التايل: 
 راجع التايل: (31)
نيويورك اتميز: حمكمة أمريكية تنظر يف قضاًي جرائم  -

، متاح عرب 2020يونيو  23احلرب ضد حفرت، القدس العريب، 
 ./eraIvn3https://bit.lyالرابط التايل: 

دور حلفرت يف املستقبل. وقد أكد السراج على عدم إمهال 
املساءلة أو التفريط حول جرائم احلرب من زرع ألغام مبنازل 

 . (32)فيها حفرتاملدنيني واملقابر اجلماعية املتورط 

ح جنا و ابلتأكيد ليس من مصلحة حفرت مرور أي اتفاق 
ي  أيفيا أي مبادرة سياسية تقصيه من املشهد وجتعله هامش
يء ل شمعادلة سياسية؛ ألنه كان يريد االستحواذ على ك
 حلله اوهذا ما برهنه من خالل حربه على طرابلس وتفضيل
ن مأكثر العسكري على احللول السلمية، كما أعرب هو 
ل حلار مرة عن رفضه خيار االنتخاابت والدميقراطية كمس
 جيةار األزمة الليبية. ابإلضافة لكل ذلك فاألطراف اخل

يا روسن و الداعمة حلفرت، مثل اإلمارات والسعودية واألرد
 ومصر، ال يبدو أهنا ستتخلى سريعا عنه فهو إحدى

 ضماانت مصاحلهم ورؤيتهم ابلساحة الليبية.

 األحوال املعيشية وتظاهرات الشرق. تردي 3
 والغرب اللييب

كانت التداعيات االقتصادية وتردي الوضع املعيشي 
واهنيار البنية التحتية يف كثري من املناطق واملدن يف ليبيا 
خاصة يف املناطق القريبة من ساحات املعارك بني طريف 
النزاع أحد النتائج الكارثية اليت أدت لتفاقم حالة السخط 

لعام لدى الليبيني. فقد خرجت عدة تظاهرات يف شرق ا
، ويف "سبها" جنوب غريب البالد، (33)ليبيا مبدينة "بنغازي"

ويف الغرب ابلعاصمة طرابلس؛ أي يف املناطق اليت يسيطر 
عليها كل من حكومة الوفاق وقوات حفرت وبرملان طربق؛ 

                                                                                    

حمكمة أمريكية تقبل الدعوى القضائية ضد خليفة حفرت،  -
 26، اتريخ الزًيرة: 2020سبتمرب  29على اليوتيوب،  قناة اجلزيرة
، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر 

0bnnO32https://bit.ly/  . 
أبرز ردود الفعل إزاء اتفاق وقف إطالق النار بليبيا، مصدر  (32)

 سابق.
ث )فيديو + صور(، مظاهرات غاضبة شرق ليبيا لليوم الثال (33)

، متاح عرب الرابط التايل: 2020سبتمرب  13روسيا اليوم عريب، 
I23R1l3https://bit.ly/ . 

https://bit.ly/3ewrGsm
https://bit.ly/3jZfGke
https://bit.ly/36qdKw2
https://bit.ly/3eraIvn
https://bit.ly/32bnnO0
https://bit.ly/3l1R23I
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للتعبري عن غصب قطاعات من الشعب من تدهور 
شية والفساد يف بالد تشهد نزاعا مسلحا منذ الظروف املعي

سنوات. وعلى إثر تلك االحتجاجات أعلن فايز السراج 
عن إجراء تعديالت يف الوزارات اخلدمية، خاصة بعد خروج 
مظاهرات احتجاجية يف طرابلس ومصراتة، تنديدا بتدهور 

 . (34)األوضاع املعيشية والفساد

اجلنوب من  وتعاين مدن ليبية عدة وخاصة يف مناطق
نقص حادٍّ يف الوقود والسيولة النقدية وانقطاع الكهرابء 
لساعات طويلة. ويرتبط ذلك التدهور على املدى القصري 
أبزمة اإلغالق النفطي اليت نفذهتا قوات اتبعة حلفرت وأثرت 
سلبا على االقتصاد اللييب وعلى املتطلبات املعيشية لليبيني 

الق املنشآت النفطية من الطاقة. فقد ختطت خسائر إغ
، وقد صرحت املؤسسة النفطية (35)التسعة مليارات دوالر

أهنا ال تستطيع توفري احتياجات حمطيت كهرابء الزويتينة 
ومشال بنغازي بسبب اإلغالق القسري للمنشآت النفطية،  
كما أكدت على استنزاف امليزانية املخصصة السترياد 

عن توقف إنتاج  احملروقات؛ وذلك لتغطية العجز الناجم
الغاز الطبيعي وتوفري احملروقات للسوق احمللي خالل األشهر 

 . (36)املاضية

وتضع تلك األزمة طريف الصراع اللييب أمام حتدي 
اإليفاء ابالحتياجات املعيشية اليت أتثرت سلبا بشدة من 
الصراع السياسي والعسكري الدائر بني الطرفني، ويدفع أي 

طرفني حنو مضاعفة األزمات املعيشية استمرار للصراع بني ال
وخسائر ليبيا بشكل عام، ومن مث ميكن اعتبارها واحدا من 

                                                           

اهتم حفرت إبفشال مبادرات السالم...السراج يقّر تعديالت  (34)
، 2020أغسطس  24وزارية وحيذر من "املندسني"، اجلزيرة نت، 

 ./3Lbg6p3https://bit.lyعرب الرابط التايل:  متاح
مليارات  9ليبيا...خسائر إغالق املنشآت النفطية تتخطى الـ (35)

، متاح عرب الرابط 2020أغسطس  31دوالر، روسيا اليوم عريب، 
 .7TVsZY2ly/https://bitالتال: 

حكومة الوفاق تؤكد احرتامها حق التظاهر بطرابلس وحفرت  (36)
، 2020أغسطس  24يواصل إغالق حقول النفط، اجلزيرة نت، 

 . /Fqj12k3https://bit.lyمتاح عرب الرابط التايل: 

اهم عوامل إزجاء مسارات التسوية احلالية، واليت سيكون 
أحد حمكات اختبارها قدرهتا على الوصول لسياسات 
وآليات عملية ومتفق عليها إلدارة ملف النفط أو يكون 

 ني األطراف ابلداخل واخلارج.أحد أبرز أوجه الصراع ب

 . ملف النفط اللييب4

كان ملف النفط اللييب أبرز امللفات اليت مت استهدافها 
وتوظيفها ابألزمة الليبية، فمن جهة سعى حفرت للسيطرة 
على احلقول واملوان  النفطية الستخدامها كأداة ضغط. 
فحىت وقت قريب كانت قوات اتبعة حلفرت قد فرضت 

عظم املنشآت واحلقول واملوان  النفطية يف حصارا على م
البالد ملدة مثانية أشهر وأوقفت اإلنتاج فيها، مما تسبب يف 
خسائر فادحة لالقتصاد اللييب. وقد أعلنت املؤسسة الوطنية 
للنفط أن خسائر اإلغالقات جتاوزت حاجز التسعة 
مليارات دوالر، وكان أمحد املسماري الناطق ابسم قوات 

علن قرارا إبغالق كافة احلقول واملوان  النفطية حفرت قد أ
حىت حتقيق عدة شروط، منها إيداع عوائد النفط يف دولة 
أجنبية، ووضع آلية شفافة لإلنفاق بضماانت دولية، 
ومراجعة حساابت مصرف ليبيا املركزي يف طرابلس ملعرفة  

 . (37)كيف وأين أنفقت عوائد النفط طوال السنوات املاضية

حفرت انتزاع موافقة أمريكية لتصدير النفط  وقد حاول
بعيدا عن املؤسسة الوطنية للنفط إال األمر مل جير كما كان 
يرغب وواجه ضغوطا أمريكية إلهناء اإلغالق النفطي؛ ليعلن 

أغسطس املاضي فتح حقول وموان  النفط اخلاضعة  19يف 
لسيطرة قواته، بعد فشله يف فرض شروطه السابقة إلعادة 

. وقد أعلنت املؤسسة الوطنية للنفط (38)نفط اللييبضخ ال

                                                           

ليبيا...إمدادات عسكرية من سورًي حلفرت واحتجاجات  (37)
، 2020أغسطس  16ابجلنوب على األوضاع املعيشية، اجلزيرة نت، 

 ./U9vP1l3https://bit.lyمتاح عرب الرابط التايل: 
حممد رفيدة، فشل جمددا يف فرض شروطه...هل أجربت  (38)

 20ة حفرت على تصدير النفط؟، اجلزيرة نت، الضغوط الدولي
، متاح عرب 2020أكتوبر  12، اتريخ الزًيرة: 2020أغسطس 

 . /nkcG5k3https://bit.lyالرابط التايل: 

https://bit.ly/3p6Lbg3
https://bit.ly/2TVsZY7
https://bit.ly/3k12Fqj
https://bit.ly/3l1vP9U
https://bit.ly/3k5nkcG
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أواخر أكتوبر املاضي رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل 
جنوب غريب البالد، مؤكدة انتهاء اإلغالقات يف كافة 

 .(39)احلقول واملوان  الليبية

 . اخلالف داخل معسكر الوفاق:5

طفا على سطح األزمة الليبية خالف نشب داخل 
الوفاق بني رئيس اجمللس الرائسي ابحلكومة فايز حكومة 

السراج ووزير داخليته فتحي ابشاغا، فقد أصدر السراج 
قرارا إبيقاف وزير الداخلية فتحي ابشاغا عن العمل، 

، بشأن التصاريح واألذوانت، (40)وإحالته إىل التحقيق
وتوفري احلماية الالزمة للمتظاهرين، والبياانت الصادرة عنه 

لتظاهرات واألحداث النامجة عنها، اليت شهدهتا حيال ا
مدينة طرابلس وبعض املدن األخرى أواخر شهر سبتمرب 
املاضي، والتحقيق يف أي جتاوزات ارت كبت يف حق 
املتظاهرين، وكلف وكيل وزارة الداخلية العميد خالد أمحد 
التيجاين مازن، بتسيري مهام الوزارة، وتعيني الفريق أول حممد 

 )من مصراتة( رئيساً ألركان اجليش.  احلداد

يف املقابل، أعلن وزير الداخلية حينها امتثاله للقرار، 
، وبدا من هذا (41)مطالبًا أبن تكون جلسة التحقيق علنية

القرار أن هناك خالفات كبرية بني ابشاغا والسراج، أظهرت 
وكأن هناك صراع أجنحة داخل حكومة الوفاق أو تنازعا يف 

بني رئيس حكومة الوفاق وطاقمه االستشاري الصالحيات 

                                                           

رفع احلصار عن حقول النفط يف ليبيا وحكومة الوفاق تتمسك  (39)
، اتريخ 2020أكتوبر  26اجلزيرة نت، ابلتعاون العسكري مع تركيا، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر  28الزًيرة: 
TZriZT2https://bit.ly/ . 

ليبيا...أعضاء بـ"األعلى للدولة" يكشفون سبب اخلالف بني  (40)
، اتريخ 2020أغسطس  29السراج ووزير الداخلية، وكالة سبوتينك، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر  22االطالع: 
/https://bit.ly3jtW2fY. 
زايد هدية، احلراك الشعيب يكشف خالفات قيادات العاصمة  (41)

 22، اتريخ االطالع: 2020أغسطس  29الليبية، إندبندنت عربية، 
 ، متاح عرب الرابط التايل:2020أكتوبر 

 https://bit.ly/37Jppsu 

والوزاري، وظهر ذلك يف مناسبات عدة آخرها خالفه مع 
وزير داخليته على خلفية االحتجاجات اليت وقعت بني 
قوات األمن ومتظاهرين يف طرابلس، غري أن ابشاغا عاد إىل 
منصبه بعد زًيرة تركيا. وكان واضحا أن أنقرة عملت على 

بني السراج وابشاغا يف إطار التحالف الذي احتواء اخلالف 
تدعمه، والذي يسيطر على مساحات واسعة من غرب 
ليبيا، وعلى أكرب مدينتني يف الغرب اللييب، ومها طرابلس 

 .(42)العاصمة ومصراتة

ويبدو أن اخلالف ال يتوقف عند مسألة تنازع السلطة 
 والصالحيات بل ميتد إلدارة الصراع مع حفرت من وجه نظر
األتراك حليف حكومة الوفاق؛ فهم يفضلون استمرار املعركة 
حىت حترير سرت واجلفرة ومنطقة اهلالل النفطي من قبضة 

، يف حني أن السراج فاجأ اجلميع ابهلدنة (43)قوات حفرت
املعلنة مؤخرا ابلتوافق مع عقيلة صاحل، وقد وردت أنباء عن 

قرير ، وأشار ت(44)ضغوط أمريكية إلبرام تلك اهلندنة
استخبارايت أبن "ابشاغا" حيظى بدعم تركي يف مواقفه يف 
حني حيظى السراج بدعم أمريكي يف مواقفه أيضا جتاه 

. وهذا اخلالف حيمل أيضا (45)الصراع مع حفرت وحلفائه
بصمات اختالف الرؤى بني ما هو سياسي وما هو 
عسكري، فقد كان السراج يعول كثريا على املفاوضات 

 مجعته حبفرت أكثر من مرة وتعاهدات حفرت واللقاءات اليت
                                                           

تظاهرين أم متهيد استعداد السراج لتسليم السلطة: استجابة للم (42)
سبتمرب  18حلل سياسي يف ليبيا؟، نقطة حوار، يب يب سي عريب، 

 ، متاح عرب الرابط التايل:2020سبتمرب  22، اتريخ الزًيرة: 2020
 https://bbc.in/34ujuVT 

بالل عبد هللا، أزمة االحتجاجات يف العاصمة الليبية طرابلس:  (43)
 األبعاد وحدود االحتواء، مصدر سابق. 

نزار كريكش، أمريكا تضغط بقوة إلجناحه...هل ينهي اتفاق  (44)
سنوات؟،  6وقف إطالق النار األخري الصراَع اللييب املستمر منذ 

 مصدر سابق.
(45) ]  ( Sarraj-Bachagha split driven by US-
Turkey spat over ceasefire, 
africaintelligence,  31August 2020, Link: 
https://bit.ly/2TX5jTm.  

https://bit.ly/2TZriZT
https://bit.ly/3jtW2fY
https://bit.ly/37Jppsu
https://bit.ly/37Jppsu
https://bbc.in/34ujuVT
https://bbc.in/34ujuVT
https://bit.ly/2TX5jTm
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له، وأتىن السراج يف اختاذ موقف من حفرت ورفض العديد 
من طلبات املواجهة من قادة عسكريني إابن الصراع حول 
منطقة اهلالل النفطي ومحلة حفرت على اجلنوب حىت خان 

 حفرت ثقته مبحاولة اجتياحه للعاصمة طرابلس.

سبتمرب  16فايز السراج يف  ورمبا يفسر ذلك ما أعلنه
املاضي استعداداه لتسليم السلطة قبل هناية شهر أكتوبر 
املاضي، حيث من املرجح أن أسباب إعالن السراج 
استقالته مرتبطة ابملظاهرات اليت شهدهتا طرابلس مؤخرا 
احتجاجا على تدهور األحوال املعيشية وانقطاع الكهرابء، 

ليت تسيطر على طرابلس. وبصراع بني األجنحة املختلفة ا
ولعل اخلالف املعلن بني السراج ووزير داخليته، فتحي 
ابشاغا يربز ذلك، فعندما علق رئيس حكومة الوفاق، فايز 
السراج، عمل وزير الداخلية عن ممارسة مهامه يف هناية 
أغسطس، احتفلت بعض امليليشيات يف طرابلس إبطالق 

شاغا من زًيرة لرتكيا النار يف اهلواء، وعندما عاد فتحي اب
عرب الطائرة، استقبلته مليشيات أخرى استقبال األبطال، 
وجابت املواكب شوارع العاصمة، ما يشري إىل أن إعادة 
ابشاغا إىل منصبة بسرعة، حتت ضغط من األمم املتحدة 
وتركيا والقوى األجنبية األخرى اليت تدعم حكومة الوفاق 

املوالية له يف مصراتة، ورمبا  الوطين؛ خوفا من مترد امليليشيات
تربز الزًيرة اليت قام هبا كل  من ابشاغا والسراج للقاهرة على 
حدة حماولة كالمها االنفتاح على األطراف الدولية الفاعلة 
يف املشهد اللييب لضمان دور سياسي مقبول إقليميا يف 

 . (46)املرحلة املقبلة

                                                           

 راجع التايل: (46)
وسط تكتم شديد...السراج يف زًيرة خاطفة إىل القاهرة،  -

نوفمرب  10، اتريخ الزًيرة: 2020نوفمرب  10 موقع ميدًي مونيتور،
 ./eLBIFT3https://bit.ly، متاح عرب الرابط التايل: 2020

وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي ابشاغا يصل القاهرة  -
، اتريخ 2020نوفمرب  4للقاء مسؤولني مصريني، روسيا اليوم، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020رب نوفم 10الزًيرة: 
8IpLXn2https://bit.ly/  . 

وبني وقد تندلع اخلالفات داخل حكومة الوفاق 
امليليشيات املؤيدة هلا، بسبب غياب اخلطر احملدق الذي 
وحد امليليشيات عندما حاول خليفة حفرت اجتياح طرابلس 
العام املاضي. ومن املؤكد أن اخلالفات داخل حكومة 

. (47)الوفاق ستعّقد املشهد اللييب أكثر مما هو معقد اآلن
نصبه ومن املرجح أن تلويح السراج ابالستقالة وتسليم م

حلكومة جديدة كان هبدف ختفيف الضغط عنه من 
املنازعني له، فما إن أعلن ذلك حىت عرب الرئيس الرتكي عن 
عدم ارتياحه ملغادرة السراج يف الوقت احلايل كما دعاه كل 
من املستشارة األملانية مريكل أملانية ورئيس اجمللس األعلى 

منعا حلدوث للدولة خالد املشري؛ إىل االستمرار يف منصبه 
فراغ سياسي يف اجمللس الرائسي حلكومة الوفاق؛ وهو ما 
دفع السراج للرتاجع عن قراره حلني التوافق على جملس 

 . (48)رائسي جديد

 يب. السياسة اخلارجية ما بعد االتفاق اللي6

أييت ملف السياسة اخلارجية اللييب كأحد امللفات 
امتداد فرتة  املختلف عليها بشدة بني طريف األزمة، فعلى

الصراع بني الطرفني نسج كل  منهما شبكة من التحالفات 
الدولية مع قوى إقليمية متصارعة فيما بينها أيًضا، فمن 
جهة تتحالف حكومة الوفاق مع تركيا ووقعتا عدة اتفاقيات  
كان أمهها اتفاقية الدعم العسكرية واتفاقية ترسيم احلدود 

                                                           

تقرير حيذر من "حرب" داخل حكومة الوفاق ويكشف سّر  (47)
، 2020سبتمرب  15اخلالف بني السراج وابشاغا، أصوات مغاربة، 

 ، متاح عرب الرابط التايل:2020أكتوبر  22اتريخ االطالع: 
 https://bit.ly/2Ts0zEQ 

 راجع التايل: (48)
مه هامبشري يطالب السراج ابالستمرار عالء فاروق، امل -

ح عرب ، متا 2020أكتوبر  29، 21مع قرب انتهاء مهلته، عريب 
 الرابط التايل: 

https://bit.ly/388z386. 
السراج يتخلى عن استقالته استجابة لدعوات متعددة،  -

ط التايل: ، متاح عرب الراب2020أكتوبر  30، 21عريب 
oYCOmy3https://bit.ly/  . 

https://bit.ly/3eLBIFT
https://bit.ly/2IpLXn8
https://bit.ly/2Ts0zEQ
https://bit.ly/2Ts0zEQ
https://bit.ly/388z386
https://bit.ly/3oYCOmy
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ت يف وقت يشتعل فيه البحرية بني البلدين، واليت جاء
التنافس والصراع أبزمة غاز شرق املتوسط بني تركيا واليوانن 
وقربص ومصر، يف حني أنه هناك تنافس تركي فرنسي 
روسي مصري حليازة أكرب نفوذ ممكن بليبيا؛ حيث تتمرتس 
روسيا ومصر و)فرنسا خلف الكواليس( مع حفرت وبرملان 

 فاع مشرتك مع مصر.طربق، وقد وقع برملان طربق اتفاقية د

دى لدة ويشري هذا الكم من العالقات اخلارجية املعق
ري كب  الفطريف األزمة بني حلفائهما إىل احتمالية نشوب خ

 دة؛حول تلك العالقات عند تشكل حكومة انتقالية جدي
ا خاصة مع حجم املصاحل اليت ربطها حلفاء كل منهم

دد تهي بوجوده بليبيا. فمن جهة جند أن أنقرة ختشى أن
  رهانفوذها بليبيا مع تشكل حكومة جديدة خاصة أن دو 
ة اقيكان حامسا يف معركة طرابلس، فضال عن أمهية اتف

ملان بر  علنأترسيم احلدود البحرية مع اجلانب اللييب واليت 
 ليتاات طربق رفضها وطالب إبعادة مراجعة كافة االتفاقي
عتماد ل اقب وقعتها حكومة الوفاق وعرضها على الربملان أوال

 العمل هبا. 

 عرب ومن جهة أخرى، فإن التواجد الروسي يف ليبيا
زز يع شحنات األسلحة ومرتزقة الفاغنر يف ازدًيد بشكل

ن أتثري  مرويبقلق الوالًيت املتحدة األمريكية واالحتاد األو 
 هاصاحللهذا التواجد الروسي وإمكانية أن تستغله موسكو 

اب ورو أل  البوابة اجلنوبيةضد األوروبيني عرب التحكم يف
ور ة دوالضغط عليها يف ملف الطاقة واملهاجرين وممارس

ملياه  ايفرا دويل مؤثر يف األزمة الليبية مبا يضمن هلا حضو 
 الدافئة يف ليبيا مع حضورها احلايل يف سورًي. 

ومن زاوية اثلثة تبدو أهداف النظام املصري يف ليبيا 
ة من تسلل املسلحني تتعلق ابألساس مبخاوف القاهر 

اإلسالميني من ليبيا إىل مصر عرب احلدود املمتدة على طول 
كيلومرتا بني البلدين، ورغبة مصر يف احلصول على   1150

 1.5نصيبها من إعادة اإلعمار، فضال عن إعادة أكثر من 
مليون عامل مصري فروا من البالد بسبب احلرب؛ خبالف 

، (49)تقليدية مع أنقرةمقتضيات املنافسة اجليوسياسية ال
والذي تفاقم منذ الربيع العريب خاصة مع دعم أنقرة للتيارات 

 اإلسالمية واحلالة الدميقراطية يف املنطقة. 

 حلةكل تلك التعقيدات الدولية تضع ترتيبات املر 
اسة لسية ااالنتقالية يف حالة اختبار صعب حول كيفية إدار 

اه جت نيها احمللياخلارجية يف ظل هذا التباين بني أطراف
ا فيما يضً ي أهاألطراف الدولية الفاعلة يف ليبيا واملتنازعة 

 بينها.

 خامتة: سيناريوهان للمستقبل

ففي  بية؛للياأما سيناريوهات املرحلة املقبلة يف األزمة 
ان كمحيني ظل املعطيات احلالية، فإننا أمام مسارين رئيسي

 مستقبل أي حماولة لتسوية األزمة الليبية:

ة استكمال حماوالت التسوي -السيناريو األول
ات بادر ملابابلرغم من أجواء الفشل اليت أحاطت  السياسية؛

نة، هلدق االدولية الثالث سابقا، واليت استؤنفت عقب اتفا
ات سنو و أظهرت كافة حماوالت التسوية السياسية السابقة 

اد حل جيإلية الصراع بني أطراف األزمة الليبية أن أية إمكان
لى سياسي مرهونة بتدخل دويل كاٍف وفعاٍل آبليات ع

رض للفصل بني القوات وإيقاف تدفق األسلحة األ
لني فاعال واملقاتلني األجانب لكال الطرفني، وكبح اندفاع
ا فإن لذ ت؛الدوليني والداخليني؛ إما ابلرتضية أو ابلعقواب

ام لتز ى افرصة جناح مساعي التسوية احلالية تعتمد على مد
 روجاخلو أطراف الصراع مبخرجات مسارات التفاوض احلالية 
ية قالنتمنها ابتفاق شامل جممع عليه إلدارة املرحلة اال

 ألرض.الى ة عوفاعلية التدخل األممي والدويل وآلياته العملي

مع  العودة إىل احللول العسكرية؛ -السيناريو الثاين
فشل حفرت يف هجومه على طرابلس واندحار قواته لتتمركز 

                                                           

حممد السعيد، دولة ابلغرب ودولة ابلشرق!...هل أصبح  (49)
، اتريخ 2020يونيو  16تقسيم ليبيا أمرا واقعا؟، ميدان، اجلزيرة نت، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر  24الزًيرة: 
mTXFWf3https://bit.ly/. 

https://bit.ly/3mTXFWf
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اج الذي يف سرت واجلفرة وكفاءة الدعم الرتكي حلكومة السر 
مكن حكومته وحلفاءها من الصمود أمام هجمات قوات 

ووفق املعطيات احلالية من املسارات والتحدًيت؛ ، حفرت
فإن أحد أكرب التحدًيت أمام الليبيني ما إذا كان حفرت 
سيسحب فعال مليشياته ومرتزقة شركة "فاغنر" الروسية من 

فاق. مدينة سرت وحمافظة اجلفرة، حبسب ما نّص عليه االت
وليس ذلك فقط، فاالتفاق ينّص على مغادرة املرتزقة 

يوما من  90واملقاتلني األجانب، من ليبيا كلها يف غضون 
اتريخ توقيع االتفاق. لكن املشكوك فيه، أن تتنازل روسيا 
بسهولة عن مشروعها إلقامة تواجد عسكري "دائم" يف 
ال جنوب البحر املتوسط، حملاصرة اجلناح اجلنويب حللف مش

األطلسي "الناتو" من اجلنوب، ردا على درعه الصاروخي 
، ومن مث يبدو انسحاب مرتزقة (50)قبالة حدودها الغربية

فاغنر من ليبيا، يبدو أمرا مستبعدا جدا؛ ألن لديها أجندهتا 
اخلاصة، ومثة شكوك حول قدرة حفرت على إجبار "فاغنر" 

دة أكثر مما على اخلروج من ليبيا إن قرر ذلك. فاملسألة معق
تبدو يف الظاهر، خاصة مع استمرار تعزيز "فاغنر" تواجد 
مرتزقتها يف ليبيا شرقا وجنواب، على عكس مسارات احلوار 
يف جنيف، كما أن حفرت طاملا متلص من اتفاقات سابقة، 

 منها خرقه سبع مرات تفامهات وقف إطالق النار.
ار، لكن من زاوية أخرى، ي عترب ترسيم وقف إطالق الن

أمرا جوهرًي خاصة أنه أييت يف لقاء مباشر لوفدي الطرفني 
وجها لوجه، وليس عرب تفامهات غري مباشرة بوساطة أممية. 
ويبدو أن طريف الصراع قد وصال إىل قناعة بعدم قدرة أي 
طرف على حسم املعركة عسكرًي، خاصة مع دخول فاعلني 
ىل دوليني لدعم كليهما، ووصول معركة عّض األصابع إ

درجة عدم قدرة أي طرف على التحمل أكثر، ما دفع 
الشعب اللييب، سواء يف الشرق أو الغرب أو اجلنوب، 

                                                           

هاجر أمحد، شوكة ابخلاصرة األوروبية...ماذا تريد روسيا من  (50)
، اتريخ 2020يونيو  28التدخل يف الصراع اللييب؟، مدوانت اجلزيرة، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر  13الزًيرة: 
YF2pdk3https://bit.ly/ . 

للخروج يف مظاهرات عنيفة لالحتجاج على أوضاعه 
االقتصادية واالجتماعية اليت مل تعد ت طاق. واستمرار 
املواجهة العسكرية يف ليبيا، يعين اهنيار الدولة ككل، ما 

نقسام أو التفُتت، ما يفسر التنازالت اليت يعرضها لال
يقدمها كل طرف رغم أهنا قبل عام كانت أمرا 

 . (51)مستحيال

ومع الزخم الدويل واإلقليمي احلايل ابإلضافة للتحرك 
األمريكي؛ من املرجح خفوت صوت البنادق بني الطرفني 
لفرتة، واستمرار ذلك يعتمد على التوافق بني األطراف 

رة طريف األزمة على الوصول التفاق شامل الفاعلة وقد
 .(52)للمرحلة االنتقالية

 

***** 

                                                           

هل انتهت احلرب يف ليبيا بعد اتفاق وقف إطالق النار؟  (51)
، متاح عرب 2020أكتوبر  23)حتليل إخباري(، وكالة األانضول، 

 . /VmHxl35https://bit.lyالتايل: 
لسعيد، دولة ابلغرب ودولة ابلشرق!...هل أصبح حممد ا (52)

، اتريخ 2020يونيو  16تقسيم ليبيا أمرا واقعا؟، ميدان، اجلزيرة نت، 
، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر  24الزًيرة: 

mTXFWf3https://bit.ly/ . 

https://bit.ly/3pdk2YF
https://bit.ly/35VmHxl
https://bit.ly/3mTXFWf
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أزمة الثورة يف تونس: مواجهات 

 الربملان

 (⁕)رجب عز الدين

 متهيد
ها بعض بةيشهد الربملان التونسي أزمات حادَّة مرتاك

ر مت، فلم يكد 2019فوق بعض منذ انتخابه يف نوفمرب 
يل تشكأسابيع على أول انعقاد له، حىت اندلعت أزمة ال
 ا يفوطهاألول حلكومة )احلبيب اجلملي( واليت انتهت بسق

ة غري مفاوضات ماراثونية هزلي الربملان بعد شهرين من
. له(فصيتمسؤولة مع كتلة التيار الدميقراطي )كما سيأيت 

عد ة باحتدم اجلدل بعد ذلك حول تشكيل احلكومة الثاني
رج أن كلَّف رئيس اجلمهورية قيس سعيد شخصية من خا
، اخ(ترشيحات األحزاب الكربى لتشكيلها )إلياس الفخف

ىل لينتهي املطاف بعد شهرين آخرين من املفاوضات إ
 شيةى ختشكيل حكومة ابإلكراه ابتلعْتها األحزاب الكرب 

 شهر حىتأتة س حلّ  الربملان إذا تعثَّر مرورها. ومل تكد مترُ 
عاودت األحزاب املكرهة على سحب الثقة من تلك 
احلكومة بعد الكشف عن شبهات تضارب مصاحل طالت 

 شركة يساهم فيها رئيس احلكومة.

انفجر اجلدل مرة أخرى حول تشكيل احلكومة 
اجلديدة بسبب تكليف رئيس الدولة لشخصية أخرى من 
خارج ترشيحات األحزاب الكربى )هشام املشيشي الذي 

ير الداخلية يف حكومة الفخفاخ(، وقد زاد من شغل وز 
حدة اجلدل حول تشكيل احلكومة هذه املرة اضطراب 

                                                           

 ابحث يف العلوم الساسية. (⁕)

أحوال جلسات انعقاد الربملان بسبب تعطيل كتلة احلزب 
الدستوري احلر الذي ترأسه سيدة )عبري موسى( اليت ال 

، كما ال 2010ختجل من التصريح بعدم اعرتافها بثورة 
ري اإلمارايت يف مقرّ  حزهبا. افتعلت ختجل من استقبال السف

تلك السيدة أحدااًث خمتلفة لتعطيل جلسات الربملان من 
االنعقاد عنوة وعالنية وألكثر من مرة حتت مسع وبصر كتل 
 –تبدو معارضة ألفعاهلا لكنها ال تؤيد عقاهبا )قلب تونس 

حركة الشعب(، كما  -حتيا تونس  -التيار الدميقراطي 
دة محلة ابلتحالف الضمين مع كتلة التيار قادت تلك السي

الدميقراطي لسحب الثقة من رئيس اجمللس راشد الغنوشي 
وانتخاب آخر لرائسة الربملان ابلتزامن مع مفاوضات 
تشكيل حكومة )املشيشي(. انتهت تلك األزمة إبعالن 
الغنوشي طرح نفسه مرة أخرى على النواب رغم عدم 

ني )بشكل منفصل( لشرط العدد استيفاء العريضتني املقدَّمت
املطلوب إلاثرة مسألة سحب الثقة. انطفأت هذه األزمة 
بتجديد الثقة املتأرجحة يف الغنوشي رئيًسا للربملان مرة 
أخرى، لكن كتلة عبري موسى مل هتدأ أو تتوقف افتعال 
أزمات تعطيل اجمللس مرارًا وتكرارًا )أكثر من سبع مرات 

الذي دفع رئيس اجلمهورية  (، األمر2020حىت ديسمرب 
إىل التهديد أكثر من مرة حبلّ  الربملان إذا استمرَّ على هذا 
 احلال رغم شكوى رئيس الربملان تلك السيدة أمام القضاء.

من  ًدادَّ أمام هذه احلالة يبدو الربملان التونسي مه
ى اجتاهني، أحدمها من داخله ابستمرار التشويش عل

ثورة ال نصارصورته العامة من قبل أجلساته وتعطيلها وترذيل 
  من كادياملضادة، والثاين من جهة رئيس اجلمهورية الذي 

 ملان دونلرب  اكثرة حتذيراته أن ي قدم على تنفيذ هتديده حبلّ  
مبا و ية ونسإدارك لعواقب ذلك ابلنسبة ملكتسبات الثورة الت
ملسار اذا  هيصُب يف صاحل قوى الثورة املضادة اليت تدفع يف

ب خريالتو الستغالل أي حالة فراغ يف البالد لنشر الفوضى 
لك  ذيفا مبمتهيًدا لالستيالء على احلكم بطريقة أو أبخرى 

 .له(فصياالنقالب العسكري، كما حاولوا من قبل )سيأيت ت
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 اقرتاب التناول:

سي لتونا تركّ ز هذه الورقة على رصد أزمات الربملان
(، من خالل 2020)خالل العام األول من انعقاده 

ة مث عربّ  تسكينها ضمن إطار عدد من املشاهد النموذجية امل
جربة التس و حتليل دالالهتا ابلنسبة للواقع السياسي يف تون
هتا يف آالف مالدميقراطية الوليدة وصواًل إىل حماولة استشرا

قة شقيال ظل حتدًيت إقليمية واسعة حتيط بتونس من اجلارة
 دعمبيمها إىل قسمني متصارعني ليبيا اليت انشطر إقل

للثورة  ادٍ مع إقليمي ودويل متعارض الوالءات واملصاحل )غالبه
 يف ليبيا وتونس(.

خريطة  برملان الفرقاء املتشاكسون.. -املشهد األول
 الكتل احلزبية املفتتة

مل تسفر نتائج االنتخاابت الربملانية عن حصول أي 
يل احلكومة منفرًدا حزب على أغلبية مرحية متكّ نه من تشك

رغم تصُدر حزب حركة النهضة للمركز األول إال أن حصته 
 217من أصل  54من املقاعد مل تتجاوز الربع إال قليال )

مقعد(، يليه كتلة حزب التيار الدميقراطي الذي يعرّ ف نفسه 
مقعًدا(،  38بطريقة تبدو يسارية يف املركز الثاين بنحو )

س الذي يعرف نفسه بطريقة يليهما كتلة حزب قلب تون
تبدو ليربالية ويضم رجال أعمال ابرزين على رأسهم نبيل 
القروي وشخصيات تنتمين للنظام القدمي وحزب نداء تونس 
الذي أسَّسه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي كامتداد 
حلزب التجُمع الدستوري املنحل بعد الثورة. حصل قلب 

 30االنتخاابت بنحو )تونس على املركز الثالث يف 
مقعًدا(، يليه كتلة ائتالف الكرامة اليت تعرف نفسها بطريقة 

مقعًدا(، بينما  18تبدو ثورية حمافظة يف املركز الرابع بنحو )
جاءت كتلة اإلصالح الوطين اليت تضم خليطًا من بقاًي 

انئًبا(. أما  17نداء تونس وغريه يف املركز اخلامس بنحو )
قد شغلْته كتلة احلزب الدستوري احلر اليت املركز السادس ف

ال ختجل من  تكرار التصريح بعدم اعرتافها ابلثورة بنحو 
مقعًدا(. كما جاءت الكتلة الوطنية )تسمى حركة  16)

الشعب أيًضا( املؤلفة من أعضاء منشقّ ني من حزب قلب 

مقعًدا(، بينما جاءت   16تونس يف املركز السابع بنحو )
تونس" الذي أسَّسه رئيس احلكومة  كتلة حزب "حتيا

السابق )يوسف الشاهد( من توليفة أعضاء منشقّ ني عن 
مقاعد، أما  10حزب نداء تونس يف املركز الثامن بنحو )

 18املستقلني غري املنتمني ألحزاب فقد حصلوا على )
 مقعًدا(.

تعين هذه الرتكيبة االنتخابية املفتَّتة حتمية التفاوض 
الفرقاء املتشاكسني املفتقدين ألي رابط بني كتل تبدو ك

جامع سوى كوهنم منتخبني إلقامة حتالفات ضيقة من 
حزبني كبريين أو واسعة من األحزاب املتوسطة والصغرية 

أصوات(  109لتشكيل احلكومة ومتريرها يف الربملان )حتتاج 
وفًقا لقواعد النظام الربملاين املختلط الذي اختارته النخبة 

 .(1)يف الدستور ليكون نظام احلكم يف البالدالتونسية 

ع مين بياحكومة اجلملي.. التفاوض الص -املشهد الثاين
 التيار الدميقراطي؟

تظهر أوىل مشاهد املشاكسة مع أول تشكيل 
للحكومة حتت رائسة شخصية احلبيب اجلملي وهو 
شخصية مستقلة شغلت منصب وزير الفالحة سابًقا، 

ضمن أمساء خمتلفة وقع االختيار ورشَّحته حركة النهضة 
بينها من قبل رئيس اجلمهورية قيس سعيد الذي اعتمد 
بدوره أسلوب املراسالت الكتابية مع الكتل احلزبية بديال 
عن املفاوضات املباشرة. اختارت النهضة )احلزب األول( 
الدخول يف حتالف واسع يضم كتلتني كبريتني، الكتلة 

الثاين( وائتالف الكرامة )صاحب  الدميقراطية )صاحبة املركز
املركز الرابع(، وحركة الشعب )السابعة(، وحتيا تونس 
)الثامنة(، متجاوزة حزب قلب تونس )صاحب املركز 
الثالث( استناًدا إىل تعهد انتخايب جبعل مسألة مقاومة 
الفساد على رأس األولوًيت، وعدم التحالف مع نبيل 

شبهات فساد )غسيل القروي وحزبه ملا يدور حوهلم من 
                                                           

للمزيد حول تركيبة الربملان التونسي احلايل، راجع املوقع  (1)
 اإللكرتوين للربملان، متاح عرب الرابط التايل:

https://cutt.ly/6hE44Nm 

https://cutt.ly/6hE44Nm


 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

123 

أموال( كانت سبًبا يف حبس القروي قبل االنتخاابت 
الرائسية أبسابيع )حاز القروي على املركز الثاين ابجلولة 
األوىل وهو يف احلبس االحتياطي مث خرج يف اجلولة الثانية 

، (2)بعد ضغوط شديدة على القضاء من الداخل واخلارج
سعيد، وما زالت  وانتهت االنتخاابت خبسارته أمام قيس

 قضيته منظورة أمام احملاكم(.

استغلَّ "التيار الدميقراطي" رغبة النهضة يف ختطّ ي 
"قلب تونس"، ورفع سقف مطالبه يف تشكيل احلكومة حىت 
وصلت إىل اشرتاط احلصول على وزارات جرى التعامل 
معها بشكل شبه حيادي منذ الثورة يف كافة مفاوضات 

اقبة وهي )الدفاع والداخلية والعدل تشكيل احلكومات املتع
واخلارجية(. هدَّد التيار ابالنسحاب من املفاوضات ما مل 
يتمَّ إعطاؤه وزارات الداخلية والعدل واإلصالح اإلداري مع 
حقّ ه يف االعرتاض )فيتو( على أي شخصية مرشَّحة من 
األطراف األخرى لشغل بعض الوزارات األخرى. تدخَّل 

أصدقاء التيار الدميقراطي )جوهر بن مبارك وسطاء أفراد من 

                                                           

راجع يف الضغوط اليت تعرَّض هلا القضاء لإلفراج عن نبيل  (2)
 القروي، اآليت:

احتاد الشغل يهدد: إطالق سراح نبيل القروي أو الطعن يف نتائج  -
،  متاح عرب 2019سبتمرب  28االنتخاابت، موقع "رصد التونسية"، 

  1r4https://cutt.us/FWالرابط التاىل: 
ية نبيل بفون: هتديدات احتاد الشغل ابلطعن يف الَعملية االنتخاب -

سبتمرب  28بسبب القروي قانونية، موقع "شبكة تونس اآلن"، 
 .Li6https://cutt.us/RN، متاح عرب الرابط التاىل: 2019

اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت تطالب القضاء إبطالق سراح نبيل  -
، متاح عرب 2019نوفمرب  28القروي، موقع" شبكة تونس اآلن"، 

 https://cutt.us/eEYHmالرابط التاىل: 
الرئيس التونسي: وجود القروي ابلسجن يؤثّ ر مبصداقية  -

عرب الرابط ، موقع سكاي نيوز، متاح 2019أكتوبر  4االنتخاابت، 
 X4https://cutt.us/onrالتاىل: 

نواب فرنسيون يطالبون السلطات التونسية إبطالق سراح القروي،  -
، متاح عرب الرابط 2019سبتمرب  24موقع  ميدل إيست أون الين، 

 /FMRs3https://cutt.usالتاىل: 

، لتقريب وجهات النظر بني األطراف (3)احلبيب بوعجيلة -
روا بعض  واستسمحوا رئيس احلكومة املكلَّف أن جي 
املفاوضات يف منازهلم أو يف بعض األماكن العامة خارج 
مقر احلكومة وبدون حضوره، فطاب هلم نفًسا وانطلقوا يف 

 التقريب.

التيار الدميقراطي على وزاريت العدل واإلصالح أصرَّ 
اإلداري مث خفض السقف قلياًل خبصوص وزاراة الداخلية 
اليت ختلَّى عنها مقابل انتزاع وحدة تنفيذ األحكام وضمها 
إدارًيًّ إىل وزارة العدل، مع حقّ  الفيتو يف االعرتاض على أي 

ص شخصية ت طرح لتولّ يها إىل أن يتم التوافق على شخ
بعينه، كما طالب التيار بضم بعض صالحيات رئيس 
الوزراء فيما يتعلَّق مبتابعة قضاًي الفساد واإلصالح اإلدارى. 
وافقت النهضة على شروط التيار لدفع املفاوضات إىل 

 60اإلمام مع ضغط الوقت وقرب انتهاء مدة التشكيل )
د  يوًما(، فاشرتط التيار شرطًا آخر خيتص ابحلصول على تعهُ 

كتايب منها، فاستجابت لذلك بطلب من الوسيطني، كما 
اشرتط التيار على رئيس احلكومة التعُهد أبن يتقدَّم مبشروع 
قانون لنقل شرطة تنفيذ األحكام من الداخلية إىل العدل يف 
غضون تسعني يوًما، فطلب مدَّ تلك املهلة قلياًل ألسباب 

احلكومة مضطرًّا فنية وزمنية، فأصرَّ التيار مث وافق رئيس 
حتت ضغط من الوسيطني وضيق من الوقت. تنفَّس اجلميع 
الصعداء بعد خروج الوسيطني على وسائل اإلعالم معلنني 
التوُصل التفاق هنائي مل يرتك نقطة خالفية إالَّ وعاجلها، مث 
حدَّدوا موعد تشكيل احلكومة يف مؤمتر صحفي جامع لكلّ  

ساعة حىت  48 منها األطراف يف غضون أًيم مل تنقض  

                                                           

الوسطاء راجع تفاصيل مفاوضات تشكيل حكومة اجلملي ودور  (3)
يف فيديو حتت عنوان "جوهر بن مبارك: ائتالف الكرامة عربَّ عن روح 

،  متاح عرب 2019ديسمرب  20عالية من املسؤولية"، يوتيوب، 
 https://cutt.ly/PhCDmVXالرابط التاىل: 

https://cutt.us/FW4r1
https://cutt.us/RN6Li
https://cutt.us/eEYHm
https://cutt.us/onr4X
https://cutt.us/3FMRs
https://cutt.ly/PhCDmVX
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أعلن التيار الدميقراطي انسحابه بشكل صبياين فاجأ 
 .(4)الوسيطني نفسيهما )وفًقا لشهادتيهما فيما بعد

اضطرَّ احلبيب اجلملي إىل تشكيل حكومة مستقلَّة 
يف غضون األًيم املتبقية لكنها مل حتصل على األغلبية يف 

لدميقراطي ضدَّها الربملان، وكان من املفارقة تصويت التيار ا
ضمن حتالف واسع ضم قلب تونس وحزب عبري موسى 
وحتيا تونس وحركة الشعب )مل يصوّ ت هلا إال النهضة 
وائتالف الكرامة وبعض الكتل الصغرية(. هكذا انتهت أول 

)رمبا ال يستسيغ البعض  (5)حماولة لتشكيل احلكومة
 استخدام كلمة صبياين يف الوصف، لكنين حبثت عن مفردة
أخرى لتوصيف ما جرى يف هذه املفاوضات، فلم أجد أدقَّ 

 منها(.

مثة دالالت مهمة ميكن استخالصها من هذا 
املشهد، لعلَّ أبرزها ما يتعلَّق حبالة قسم كبري من الُنخب 
السياسية املنتخبة يف تونس، إذ يبدو انعدام املسؤولية عليها 

بتزاز مهيمنة طافًحا، كما تبدو روح املراهقة واملكايدة واال
على أدائها السياسي العام، كما تبدو أولوًيت املشاكل 
االقتصادية واالجتماعية ملاليني التونسيّ ني يف ذيل 
اهتماماهتم لصاحل قضاًي أخرى ذات طابع ديين وثقايف، كما 
يف إاثرهتم لقضاًي املرأة واجلنس والشذوذ والزان واإلجهاض 

ن أدىن اعتبار ألولوًيت واملرياث وغريها من حني آلخر، دو 
القضاًي واألزمات اليت يعاين منها ماليني التونسيّ ني إضافة 
إىل تدهور الوضع االقتصادي العام يف البالد، مع تفاقم 

                                                           

راجع يف تفاصيل فشل مفاوضات حكومة اجلملي فيديو حتت  (4)
احلبيب اجلملي يعلن عن نيته تشكيل  -عنوان "حيدث يف تونس 

ديسمرب  23حكومة وطنية مستقلة عن كل األحزاب"، يوتيوب، 
 ، متاح عرب الرابط التايل:2019

https://cutt.ly/mhCDRn3 
راجع تصريح سيف الدين خملوف عضو ائتالف الكرامة حول  (5)

فشل مفاوضات تشكيل احلكومة يف فيديو حتت عنوان "سيف 
خملوف: ما وافق عليه احلبيب اجلملي لصاحل التيار غري قانوين والتيار 

، 2019ديسمرب  25أراد أتسيس دولة داخل الدولة"، يوتيوب، 
 79https://cutt.ly/yhCFqمتاح عرب الرابط التايل: 

الفقر والبطالة وضعف البنية التحتية يف غالبية أقاليم تونس، 
وصواًل إىل عجز املوازنة وارتفاع األسعار وتضُخم الدين 

ارجي وانتهاء بسيل اإلضراابت واالعتصامات الداخلي واخل
اليت ال ينتهي أحدها عن تعطيل البالد حىت يبدأ آخر 
مشابه له يف الوسيلة واملطالب اليت ترتكَّز يف غالبها على 
زًيدة األجور، مبا أدخل البالد يف حالة توقف شبه دائم 
وحركة متقطّ عة خالل السنوات العشر املاضية )أيَّد االحتاد 

لمفارقة ترشيح وزير الدفاع السابق عبد الكرمي الزبيدي ل
رغم وضوح رؤيته املناهضة ملا يصفه مبظاهر ، (6)للرائسة

 .(7)(الفوضى املنتشرة يف البالد منذ الثورة

 ملذي حكومة الرئيس... الفخفاخ ال -املشهد الثالث
 حيصل حزبه على مقعد واحد

 سقطت حكومة اجلملي، وبدأ ماراثون جديد يف
تشكيل حكومة أخرى استهلَّت مفاوضاهتا مبفاجأة تكليف 
الرئيس شخصية من خارج اقرتاحات األحزاب الكربى 

ائتالف –قلب تونس  -الكتلة الدميقراطية  –)النهضة 
. اختار الرئيس )إلياس الفخفاخ(، وهو شخصية (8)الكرامة

عامة شغلت منصب وزير املالية يف إحدى حكومات ما 
عن  2019ترشَّح لالنتخاابت الرائسية عام بعد الثورة مث 

حزب التكتل الدميقراطي لكنه مل حيصل سوى على 

                                                           

لسعد اليعقويب: احتاد الشغل أضاع البوصلة بدعمه لعبد الكرمي  (6)
، متاح عرب الرابط 2019سبتمرب  16الزبيدي، موقع ألرتا تونس، 

 w7https://cutt.us/uFqالتايل: 
نقاط أولية لربانمج ترُشحه  5التونسي السابق يقدم  وزير الدفاع (7)

، متاح عرب الرابط التايل: 2019أغسطس  15روسيا اليوم، الرائسي، 
https://cutt.us/XlD3V 

راجع يف تفاصيل اختيار الفخفاخ رئيسا للحكومة: الفخفاخ..  (8)
نقذ تونس من انتخاابت مبكرة؟، الفخ وي -هل يفكّ ك اهلدية 

، متاح عرب الرابط التاىل: 2020يناير  21دويتشه فيله، 
https://cutt.ly/0hCJ44b 

https://cutt.ly/mhCDRn3
https://cutt.ly/yhCFq79
https://cutt.us/uFq7w
https://cutt.us/XlD3V
https://cutt.ly/0hCJ44b
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، كما فشل حزبه يف االنتخاابت (9)من األصوات 0.34%
الربملانية األخرية بشكل ذريع ومل حيَظ حىت على مقعد 
واحد، مبا يعين أن الرئيس قيس سعيد قد اختار راسبًا 

ياز للتفاوض مع كتل كربى مفلًسا يف االنتخاابت ابمت
منتخبة بنسب ضخمة من األصوات واملقاعد، ممَّا صعَّب 
من مهمَّته قبل بدايتها، وجعل تكليفه أشبه مبحاولة إكراه 
لتلك األحزاب الكربى على قبول حكومة موالية لرئيس 
البالد مباشرة أو رفضها وإفشال متريرها يف الربملان مبا ميكنه 

نتخاابت بطريقة مبكرة وفًقا لصالحيات من حلّ ه وإعادة اال
رئيس اجلمهورية يف الدستور واليت ما دأَب على التهديد 
ابستخدامها علًنا أكثر من مرة يف ظلّ  حالة من التناحر بني 
أعضاء الربملان وصلت إىل حدّ  تعطيل أعمال اجمللس أكثر 
من مرة على يد كتلة احلزب الدستوري احلر ورئيسته عبري 

 موسى.

ربملان(  اليف التفَّ التيار الدميقراطي )اثين أكرب كتلة
يت ال غرىحول إلياس الفخفاخ ومجع له عدًدا من الكتل الص
عه على املضيّ  ق دما يف مفاوضاته على أم اق لتحل اتشجّ 
عل، لفابان النهضة طوًعا أو كرًها يف هناية املطاف، وقد ك
س" ونلب تإذ مل تفلح النهضة يف إقناع الفخفاخ بضم "ق

ى ملشاورات تشكيل احلكومة يف ظلّ  حالة إصرار عل
اَءه عد فياستبعاده إبيعاز من رئيس اجلمهورية الذي ال خي  

فع ا دلقلب تونس ونبيل القروي ويتَّهمهما ابلفساد، م
ن ضمالالنهضة إىل التصويت اضطرارًا مع الكتل الصغرى 
بري ة علكتمترير احلكومة، بينما صوَّت ضدَّها قلب تونس و 

ف موسى وبعض الكتل الصغرى األخرى إضافة إىل ائتال
كَرهني امل صالكرامة الذي رفض طريقة اإلكراه وحذَّر من تربُ 

 ابحلكومة وإسقاطها يف أقرب وقت.

مل مترَّ شهور ابلفعل حىت وقع الفخفاخ حتت 
ضروس األحزاب اليت أ كرهت على متريره بعد فضيحة فساد 

                                                           

من هو إلياس الفخفاخ "مهندس" حكومة تونس املنتظرة؟،  (9)
 ، متاح عرب الرابط التايل:2020يناير  21، 24فرنسا 

https://cutt.ly/nhCJnnE 

رافها إىل شركة جتارية خاصَّة وتضارب مصاحل وصلت أط
يساهم فيها، وانتهت ابستقالته وحكومته قبل ساعات من 
انعقاد الربملان لسحب الثقة بدعوة من حتالف ثالثة أحزاب  

 .(10)كربى )النهضة وقلب تونس وائتالف الكرامة

مثة دالالت مهمَّة ميكن استخالصها من هذا 
س لرئي املشهد، لعلَّ أبرزها ضعف التقدير السياسي

 حاتاجلمهورية يف اختياره رئيس حكومة من خارج ترشي
طرارا الض ااألحزاب الكربى وفرضه عليهم بطريقة أجلأهتم إىل

 رارستقال االختيار، ما ميثّ ل عاماًل من عوامل عدم ا
ُي أع متَّ احلكومات يف النظم الربملانية، إذ األصل أن تت

ل لكت امن أكربحكومة يف نظام برملاين حبزام سياسي واسع 
 وسهولة، رًاسْ ي  الربملانية ميكّ نها من أداء عملها بشكل أكثر 

ريها وغ ليةويساعدها على مترير التشريعات واملوزاانت املا
  اهليئةيفية ئيسبطريقة أقلَّ حدَّة بسبب التناغم مع الكتل الر 

ب حزاألف التشريعية خالفًا للحكومات اليت تشكَّل من حتا
ة ويلة طال تقوى على الصمود متماسكة لفرت صغرية متنافرة 

 أمام معارضة األحزاب الكربى.

 يفة عاند الرئيس قيس سعيد هذه القاعدة احملسوس
ج، ومل ه النتائاب  حت عامل النظم الربملانية، فلم حتاب ه الظروف ومل

 سيةسياينل تونس من ذلك العناد إال اضطراب األوضاع ال
 ضت.متد لعشر سنوات مواالقتصادية فوق اضطراهبا امل

مل يتب الرئيس عن العناد يف احملسوسات، فاختار 
شخصية أخرى قريبة منه )هشام املشيشي الذي شغل وزير 
الداخلية يف حكومة الفخفاخ( خارج ترشيحات األحزاب 
الكربى أيًضا، وكلَّفه بتشكيل احلكومة اجلديدة، إال أن 

نفسه بصورة  املشيشي كان ذكيًّا مبا فيه الكفاية لتقدمي
توافقية لألحزاب الكربى مبا فيهم قلب تونس الذي يكره 
الرئيس مساع امسه أو رئيسه يف قصر قرطاج. كان ضم قلب 

                                                           

راجع يف تفاصيل استقالة حكومة الفخفاخ تقرير: "تونس: ما  (10)
هي سيناريوهات املرحلة املقبلة بعد استقالة رئيس احلكومة إلياس 

، متاح عرب الرابط التايل: 2019يوليو   16، 24الفخفاخ؟"، فرنسا 
https://cutt.ly/uhCJNc0 

https://cutt.ly/nhCJnnE
https://cutt.ly/uhCJNc0
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تونس للمشاورات كفياًل إبغضاب الرئيس لدرجة شعوره 
ابخلديعة إىل احلدّ  الذي دفعه للتفاوض سرًّا مع الغنوشي 

به يف إلسقاط هذه احلكومة مقابل تنازالت من جان
احلكومة التالية والكف عن التهديد حبلّ  الربملان. )رمبا كان 
هذا التفاوض حقيقيًّا ورمبا كان مراوغة منفردة أو متَّفًقا 

 عليها(.

ت حظي مامرَّْت هذه احلكومة بسهولة يف الربملان، ك
ن مة منذ عملها بتسهيالت ومناقشات برملانية أقل حدَّ 

 حسنف تقدير الرئيس و السابق، ويف هذا داللة على ضع
 عيدس ستصُرف رئيس احلكومة الذي اضطرَّ إىل هتميش قي
 ان.ملقلياًل لضمان املرور من قصر قرطاج إىل قبة الرب 

ة ثور تعطيل جلسات الربملان... ال -املشهد الرابع
 املضادة جمسَّدة يف امرأة؟!

على اجلانب اآلخر، مثة تيار ميارس أسلواًب مكشوفًا 
ان التونسي تتزعَّمه سيدة وثيقة الصلة ابلنظام يف ضرب الربمل

اإلمارايت، ال ختجل من التصريح بعدائها للثورة والدميقراطية 
)عبري موسى رئيسة احلزب الدستوري احلر(. تعتمد هذه 
السيدة وحزهبا هنًجا مباشرًا يف تعطيل جلسات الربملان 
ت والتشويش على األعضاء أثناء املناقشات )عطَّلت اجللسا

العامة واملتخصصة أكثر من سبع مرات على مدار أول سنة 
، وذلك من خالل أساليب فجَّة تشمل االعتصام (11)برملانية

اجلماعي داخل الربملان أو احتالل منصَّته أو اجللوس مكان 
، وصواًل إىل (12)رئيسه )راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة

ى وجه استفزاز نواب ائتالف الكرامة وحركة النهضة عل
اخلصوص هبدف سحبهم إىل مناوشات جانبية تساعد يف 

                                                           

راجع ابلفيديو منوذًجا من تعطيل عبري موسى للربملان حتت  (11)
عنوان "عبري موسي تقتحم منصَّة رئيس الربملان وتقطع كالم 

، متاح عرب الرابط التاىل: 2020مارس  4الغنوشي"، يوتيوب، 
https://cutt.ly/bhCKdew 

النهضة تتهمها بتنفيذ خمطط انقاليب.. عبري موسى حتتل منصة  (12)
، متاح عرب الرابط 2020يوليو  16الربملان التونسي، اجلزيرة نت، 

 D6https://cutt.ly/OhCKyالتايل: 

مسار تعطيل اجللسات )تعامل األعضاء معها ابلتجاهل يف 
البداية مث تفاعل أعضاء ائتالف الكرامة معها بعد ذلك مع 

 .(13)تكراراها لنفس األسلوب

كما جنحت هذه السيدة يف حشد أصوات كتلة 
قة من الغنوشي  من النواب لدعم عريضة تطالب بسحب الث

كرئيس للربملان وانتخاب آخر مستغلة توتُر العالقة بني 
أكرب كتلتني )النهضة والتيار الدميقراطي(، لكن التصويت 
النهائي مل يفلح يف تنحية الغنوشي عن رائسة الربملان وإن  

 .(14)كاد يطيح به )بفارق عشر أصوات تقريًبا

صواريخ قيس سعيد املعدَّة  -املشهد اخلامس
 ؟انلالنطالق... هل يقدم الرئيس على حل ِّ الربمل

في قيس سعيد كرهه حلزب قلب تونس الذي  ال خي 
حتوم حوله شبهات  (15)يتزعَّمه رجل أعمال )نبيل القروي

فساد وتبييض أموال إضافة إىل شبهات حول عالقته 
. عربَّ الرئيس أكثر من مرة عن رفضه التحالف (16)إبسرائيل

بشكل مباشر من خالله أو غري مع هذا احلزب سواء 
مباشر )مشاورات تشكيل احلكومة( مذكرًا أبن مكانه 

                                                           

راجع منوذًجا آخر من تعطيل عبري موسى جللسات الربملان يف  (13)
فيديو حتت عنوان "عبري موسي تعطل اجللسة والغنوشي يتهمها 

، متاح عرب 2020ديسمرب  8ابلسعي إلسقاط الربملان"، يوتيوب، 
 /hCKjbt5https://cutt.lyالرابط التايل: 

دالالت فشل حماولة سحب الثقة من راشد الغنوشي تونس:  (14)
، متاح عرب الرابط 2020يوليو  31رئيس الربملان، يب يب سي عريب، 

 https://cutt.ly/ohCKxpoالتايل: 
ما الذي نعرفه عن امللف القضائي للمرشح لرائسة تونس نبيل  (15)

، متاح عرب الرابط التايل: 2019أكتوبر  9، 24القروي؟، فرنسا 
https://cutt.us/yDbXQ 

 راجع يف عالقات نبيل القروي إبسرائيل، ما يلي: (16)
واثئق وزارة العدل األمريكية تشري لتعاقد نبيل القروي مع ضابط  -

، متاح عرب 2019أكتوبر  4، يب يب سي عريب، موساد إسرائيلي
 https://cutt.us/rciSEالرابط التايل: 

وثيقة على موقع العدل األمريكية تثري سجاال حول نبيل القروي،  -
عرب الرابط التايل: ، متاح 2019أكتوبر  3ميدل إيست أون الين، 

https://cutt.us/svx0q 

https://cutt.ly/bhCKdew
https://cutt.ly/OhCKy6D
https://cutt.ly/5hCKjbt
https://cutt.ly/ohCKxpo
https://cutt.us/yDbXQ
https://cutt.us/rciSE
https://cutt.us/svx0q
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السجون )تلميًحا(، كذلك يبدو الرئيس غاضًبا من حركة 
النهضة إلصرارها على ضمّ  حزب قلب تونس يف كل 
مشاورات تشكيل احلكومات السابقة ابعتبارها حزاًب منتخًبا 

مسألة فساده للقضاء من الشعب يف املركز الثالث مع ترك 
واحملاكم، كما عربَّ الرئيس أكثر من مرة عن استيائه ممَّا جيري 
يف الربملان من عمليات ترذيل وتعطيل ومناوشات جانبية 
من كتلة عبري موسى مهدّ ًدا حبلّ  الربملان )بتلميح قوي 
متصاعد اللهجة( يظهر بوضوح يف استخدامه عبارات من 

رية متاحة وهناك صواريخ معدَّة قبيل )كل الوسائل الدستو 
، لن أقف مكتوف األيدي، لن أتردَّد يف محاية (17)لالنطالق

الدولة التونسية ممَّن يريدون إسقاطها من الداخل، لن أترك 
تونس للعابثني واخلونة والفاسدين واملطلوبني للعدالة، أعرف 
مؤامراهتم وما حييكونه يف الظالم، سيأيت اليوم الذي أكشف 

كل تفاصيل اخليانة، هناك خونة ابعوا ضمائرهم فيه  
 .(18)ابلعمالت اليت تتسرَّب من اخلارج

                                                           

قيس سعيد: كل الوسائل الدستورية متاحة لدي وهي   (17)
كالصواريخ على منصة إطالقها، فيديو منشور على موقع يوتيوب، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020يوليو  20
https://cutt.ly/ahCKPu2 

ع مناذج من تصرحيات الرئيس قيس سعيد حول املؤمرات راج (18)
 واألحزاب واملأجورين والعمالء، على روابط الفيديوهات التالية:

لقاء رئيس اجلمهورية قيس سعيد مع األمني العام لالحتاد العام  -
ديسمرب  18التونسي للشغل السيد نورالدين الطبويب، يوتيوب، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020
https://cutt.ly/ehCKn1d 

رئيس اجلمهورية قيس سعيد يستقبل عددا من أعضاء جملس نواب  -
، متاح عرب الرابط التايل: 2020ديسمرب  7الشعب، يوتيوب، 

https://cutt.ly/LhCKQbv 
سبتمرب  2كلمة انريّة لرئيس اجلمهورية قيس سعيد، يوتيوب،   -

، متاح عرب الرابط التايل: 2020
https://cutt.ly/MhCKAA6 

كلمة رئيس اجلمهورية قيس سعيد مبناسبة زًيرته إىل األكادميية   -
متاح عرب  ،2020مايو  16العسكرية بفندق اجلديد، يوتيوب، 

 /hCKFuB9https://cutt.lyالرابط التايل: 

ن ملالرب احلزب الثاين يطالب حبل ِّ ا -املشهد السادس
 واالنقالب العسكري

ربملان(  اليف حتوَّل التيار الدميقراطي )اثين أكرب كتلة
بالد ال نقاذش إلجلياإىل املطالبة الصرحية حبلّ  الربملان وتدُخل 
 ، وخاصَّة بعد2020خالل الشهور األخرية من عام 

ا عن يدً بع إسقاط حكومة الفخفاخ )اليت ش كّ َلْت على عينه
 األحزاب الكربى األخرى(.

يظهر هذا التحُول بوضوح يف حتريض قادة التيار 
)حممد عبو( رئيس اجلمهورية على استخدام صالحية حمل 

ويالت بعيدة النطاق ملواد جدل يف حلّ  الربملان من خالل أت
دستورية تتحدَّث عن حاالت طارئة ال تنطبق على الوضع 
القائم )ليس يف الدستور ما يعطي الرئيس احلق يف حلّ  
الربملان إالَّ إذا فشلت األحزاب يف تشكيل احلكومة مرتني 
متتاليتني(. طالب أكثر من انئب حبزب التيار الدميقراطي يف 

لّ  الربملان رغم كوهنم احلزب الثاين،  حب 2020شهر ديسمرب 
كما طالب األمني العام السابق للحزب )حممد عبو( بنشر 
اجليش يف البالد ووضع سياسيّ ني حتت اإلقامة اجلربية وفرض 

. (19)القوانني فرًضا ومنع احلوار مع أي حزب على الساحة
مل يقتصر التحريض على االنقالب العسكري على التيار 

إضافة إىل  (20)م إليهم جنراالت متقاعدونفحسب بل انض

                                                           

حممد عبو: جيب على رئيس اجلمهورية أن ينشر اجليش، فيديو  (19)
، متاح عرب الرابط 2020ديسمرب  8منشور على موقع يوتيوب، 

 https://cutt.ly/VhCKKksالتايل: 
وراجع فيديو آخر يؤكد فيه نفس التصرحيات حتت عنوان "حممد عبو: 
مل أدع النقالب.. وهلذا دعوت  إىل نشر اجليش واألمن"، يوتيوب، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020ديسمرب  16
https://cutt.ly/JhCKCAX 

يف دعوة بعض العسكريني لالنقالب، خربا منشورا حتت  راجع (20)
عنوان "األمريال املتقاعد كمال العكروت يعطي الضوء األخضر 
للتدخل ويصف احلياد ابلتخاذل واجلنب"، موقع جريدة احلرية 

 ، متاح عرب الرابط التايل:2020ديسمرب  8التونسية، 
/cutt.ly/BhCK3xIhttps:/ 

https://cutt.ly/ahCKPu2
https://cutt.ly/ehCKn1d
https://cutt.ly/LhCKQbv
https://cutt.ly/MhCKAA6
https://cutt.ly/9hCKFuB
https://cutt.ly/VhCKKks
https://cutt.ly/JhCKCAX
https://cutt.ly/BhCK3xI
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إعالميّ ني وبعض الشخصيات العامة، مبا ميثّ ل خطرًا دامهًا 
 على مسار التجربة الدميقراطية التونسية الوليدة.

مستقبل ة و ثور خامتة: ماذا لو ُحلَّ الربملان... مآالت ال
 الرئيس؟!

على  -من شدَّة انفعاله-يبدو الرئيس قيس سعيد 
كاب أكرب محاقة سياسية منذ الثورة التونسية وشك ارت
(، متمثلة يف إقدامه على حلّ  الربملان كما 2010)ديسمرب 

يتوعَّد ويهدّ د ابستمرار، إذ لو فعل ذلك لكان صاحب 
أكرب فضل على الثورة املضادة وأنصارها الذين ما برحوا 
يدفعون يف ذلك املسار بكل وسيلة، وميُنون أنفسهم بفارغ 

 أماًل يف الفرصة التارخيية اليت ستضع البالد يف حالة الصرب
فراغ عام متكّ نهم من نشر حالة فوضى عارمة تتخلَّلها سلسة 
انفجارات واغتياالت وإضراابت )مشبوهة(، كما جرى بعد 

بشهور )اغتيال شكرى  2013أحداث مصر يف يوليو 
 .(21)بلعيد وحممد الربامهي وإضراابت االحتاد العام للشغل

إذا أضْفنا إىل هذا املشهد ما جيري يف اإلقليم اجملاور 
)ليبيا( وحماوالت قوى إقليمية خليجية ودولية حصار اجلارة 
الليبيَّة عرب تونس، ميكننا ختيل حجم احلماقة السياسية اليت 
يوشك الرئيس على ارتكاهبا بدافع االنفعال أو العاطفة،  

د من ذلك ليصل إىل كما ميكننا مُد خيط التوقُعات إىل أبع
احتمال تعُرض الرئيس نفسه لالغتيال بعد قيامه حبل الربملان 
بقليل يف إطار خطة الثورة املضادة الستكمال حالة الفراغ 
العام ابلبالد، حبيث ال يتبقَّى فيها رئيس وال برملان ورمبا وال 

                                                           

 :راجع يف املواقف السياسية لالحتاد العام للشغل (21)
كرمي أسعد، االحتاد التونسي للشغل: النقابة املعجونة مباء السياسة،   -

، متاح عرب الرابط التايل: 2019يناير  9إضاءات، 
https://cutt.us/1gzsS 

ت لنقاابمصطفى، حياة اليعقويب، الدور السياسي لأمحد حممد  -
ة يف والتونسي صريةامل العمالية العربية يف ظل الثورات العربية: التجربتان

ريدريش ظمة فمن العمل النقايب قبل وأثناء وبعد الثورات، من إصدارات
 .34-28، ص ص 2015إيربت، 

ارات ن إصدما، توفيق املديين، االحتاد العام للشغل حزاًب معارضً  -
 .2019مجعية هوية املقاومة، تونس، 

رئيس احلكومة أيًضا )يعزز هذه املخاوف عدم انتماء 
  تونس(.الرئيس ألي حزب يف

كما يعزّ زها وجود ظهري حزيب مستعد لتغطية 
التدُخل العسكري يف املشهد، بل ويطالب بذلك علنًا 
وحيرّ ض عليه، كذلك يعزّ ز هذه النتيجة أيًضا حرية احلركة 
اليت تتمتع هبا شخصيات عسكرية سابقة فكَّرت يف 
االنقالب على الربملان والرئيس زمن الباجي قايد السبسي 

ل وزير الدفاع السابق عبد الكرمي الزبيدي الذي خطَّط )مث
، ولطفي الربامهي وزير (22)2019النقالب يف سبتمرب 

الداخلية السابق الذي أ قيل على خلفية لقاءات سرية مع 
، إذ يبدو هذان الشخصان (23)مسؤولني إماراتيّ ني وسعوديّ ني

حملتملة أحرارًا طلقاء، األمر الذي يشري إىل خطورة األوضاع ا
اليت قد تواجه الثورة التونسية خالل الشهور واألعوام 

 القادمة.

يه، وع فوقفهل يدرك الرئيس  الفخَّ الذي ي راد له ال
رها ثماستلتمكني أعداء الثورة من فرصة اترخيية حيضرون ال
ذ ستاأقل بشكل أعنف من السابق، أم أنه ما زال يفكّ ر بع

 ف عنه األًيم.قانون ووجدان منفعل؟ هذا ما ستكش

 

*****

                                                           

راجع تصريح وزير الدفاع السابق حول ختطيطه لالنقالب على  (22)
الربملان يف حواره مع قناة حنبعل حتت عنوان "مع مساح مفتاح احللقة 

، 2019سبتمرب  3"، يوتيوب، 01عبد الكرمي الزبيدي اجلزء   2
 https://cutt.us/olaQkمتاح عرب الرابط التايل: 

موند أفريك: وزير الداخلية التونسي املقال لطفي براهم خطط  (23)
يونيو  14، 24موقع فرنسا لالنقالب على الرئيس السبسي، 

 /Wl317https://cutt.us، متاح عرب الرابط التايل: 2018

https://cutt.us/1gzsS
https://cutt.us/olaQk
https://cutt.us/317Wl
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 مستقبل السودان

يف ظل التطبيع واتفاق السالم الداخلي 

 واألزمة املعيشية

 (⁕)نبيل علي

 :مقدمة

، ادًيًّ تصر اقا ومتعثّ  م صحيًّ يف ظل وضع عاملي متأزّ  
الت شكمب يعجُ  عريبٍّ  عٍ ل، وواقوظرف إقليمي شائك ومتحوّ  

لى عضوء ومتفاقمة، حياول هذا التقرير تسليط الصلة متَّ 
هي: األزمة  أساسية،، فيتناول ثالثة قضاًي احلالة السودانية

 اللخمن املعيشية، واتفاق السالم الداخلي، والتطبيع، و 
ي املدراسة هذه القضاًي الثالث وابستحضار الوضع الع

ت وهارية سيناوالظرف اإلقليمي، حياول التقرير وضع عدَّ 
 منها. تقبلية وما يدفع/ مينع حدوث أيٍّ مس

اب أج وبعرض سيناريوهات املستقبل يكون التقرير قد
 ؤالسمن  األول الشقّ  عن  -احلالة السودانية فيما خيصُ -

 ى الشقّ  عل قريرويف اخلامتة جييب الت ماذا ننتظر؟هذا العدد؛ 
 قاتنطا وماذا ميكن أن يقوم به املصلحون علىالثاين؛ 
 واإلصالح؟التوعية 

 :األزمة املعيشية

ودان الس يهاض التقرير لألزمة املعيشية اليت يعانيتعرَّ 
و ؟ أتظراليوم مبا يساعد يف اإلجابة على سؤال؛ ماذا نن

ذي ال شكلض التقرير لألزمة املعيشية ابلبقول آخر يتعرَّ 
 يف سقوط -رئيس كسببٍ -ي ح/يستبعد أن تؤدّ  رجّ  ي  

 احلكومة احلالية كما أسقطت حكومة البشري.

                                                           

 حث يف العلوم السياسية.اب (⁕)

 جيد ديثيف اتريخ السودان احل ال يكاد الباحث الناظر
 نيفما ب ،فرتة مل يعش السودان فيها ضيًقا يف عيشه
ة تبدَّ ملساات االستعمار والفرتات االنتقالية مرورًا ابحلكوم

لقتل ة ايبصواحلروب الطويلة يعيش اإلنسان معاانة الفقر وم
من و خر آل ولكن هذه املعاانة ختتلف من وقت ،وأمل التهجري

ي ولذلك فإن احلديث جير  ،مكان آلخر داخل السودان
و د أجو و م وليس عن ابألساس عن درجة املعاانة أو التأزُ 

 عدم وجود معاانة من األساس.

د وامتدا ودانلساع به اين الكبري الذي يتمتَّ ع السكَّ التنوُ 
رار ستقد اًي لرفاه أو جمر دولة ال ميكن أن يؤدّ  إقليم ال

على   طرةلسيا إذا و جدت دولة قوية قادرة على اقتصادي إالَّ 
عادلة و  ،يةل التنمحة تعطّ  كامل اإلقليم بدون نزاعات مسلَّ 

ري تعبالالفصائل و  من حيث كوهنا قادرة على استيعاب كلّ  
لسودان ايخ ر اتيف  مْ ق  هذه الدولة القوية العادلة مل تَـ  ،عنها

ة كومحو ة أع بني حكومة انقالبية مستبدَّ احلديث املوزَّ 
عاانة ن مم ل  السودانولذلك مل خيَْ  ،ائتالفية قصرية العمر
 معيشية منذ استقالله.

( واحدة من 2019-1989) كانت حكومة اإلنقاذ
ا من قبل احلركة املدعومة حزبيًّ نقالبية احلكومات اال

لت وبوترية أسرع احلرب الدائرة بني مَ واليت استك ،اإلسالمية
انفصال اجلنوب ابتفاق رمسي  مشال السودان وجنوبه حىت متَّ 

ودخلت يف دائرة العقوابت االقتصادية  ،2011يف 
فت كدولة راعية بعد أن ص نّ   1997األمريكية عام 
ي كانت فيه احلرب ذويف الوقت ال ،1993لإلرهاب عام 

فت تحت دائرة ايف اجلنوب ال تزال دائرة والعقوابت قائمة 
جديدة للحرب بني احلكومة وعدد من الفصائل املسلحة يف 

هذه  كلُ   ،دارفور والنيل األزرق وجبال النوبة وجنوب كردفان
احلروب ابإلضافة النفصال اجلنوب الغين ابلثروات النفطية 

بل  ،املعيشية اليت يعيشها املواطنمن درجة املعاانة  زادتْ 
ن الدولة أصبحت تعيش هي األخرى معاانة إميكن القول 

 على حساب املزيد من ها إالَّ مالية شديدة مل جتد سبياًل حللّ  
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فقامت على خلفية االحتجاجات  ،معاانة املواطن
 ف.واملطالبات بوضع خطة للتقشُ 

م حك ثالثة أسباب رئيسية لألزمة االقتصادية خالل
وب جلنا وانفصال ،البشري هي؛ احلروب الداخلية املتواصلة

ويف  ،يةريكألموالعقوابت االقتصادية ا ،وضياع ثرواته النفطية
 لكذى أدَّ  ،ظل إدارة سيئة لالقتصاد من قبل احلكومة

 ،لنقديةة ايولملفات هي اخلبز والوقود والس ةملعاانة يف ثالث
 يفها ليإوبة الوصول العملة الصعبة وصع فمع غياب أو شحّ  

اصَ  مل  ،رجار من اخلبلد حيارب بعضه بعًضا يف الداخل وحي 
ح لقمتستطع احلكومة أن تستورد الكميات الالزمة من ا

كن ت فلم ،واألمر مثل ذلك يف الوقود ،ابلسعر املدعوم
اس ألسف الذي يشمل اباستجابة احلكومة سوى يف التقشُ 

أحد ء كراليل عدد الوز تقليل النفقات احلكومية عن طريق تق
ثر ى إعل ولذلك متت إقالة حكومة الوفاق الوطين ،اآلليات

وايل بعد ح 2018الغالء يف  االحتجاجات الشعبية ضدَّ 
عر ورفع الدعم عن السلع وحترير س ،عام من تشكيلها

ة الصرف وهي حلول أتيت على حساب املزيد من معاان
 الناس.

من  زيدملابزة وأتيت وملا كانت احللول احلكومية غري انج
ز جاو تت فإن الدولة وإن كانت استطاعت أن ،معاانة الناس

 وطيناحتجاجات غالء املعيشة إبزاحة حكومة الوفاق ال
يها فت د جمص هبا عدد الوزراء و تقلَّ  ُشفوإعالن خطة للتق

ت جا أن االحتجاإالَّ  ،بعض الوظائف تقلياًل للنفقات
عجزت احلكومة بعدما  2018عادت أقوى يف ديسمرب 

ولة، سيال حّ  اجلديدة عن توفري اخلبز أو الوقود أو جتاوز ش  
 .2019 ريلنقاذ الوطين يف أبنتهى األمر بسقوط دولة اإلوا

فبعد  ،بعد سقوط حكومة البشري زادت معاانة الناس
 كثرالر قلياًل مل يلبث أن عاد لريتفع أبو ن سعر الدأن حتسَّ 

 ،ته أواخر عهد البشريمأزوميَّ ا كان عليه حىت يف وقت ممَّ 
  ،ومع حكومة محدوك حتلحل األمر قلياًل يف أزمة السيولة

ولكن بقيت  ،نتيجة املساعدات اخلارجية اخلليجية ابألساس

والوقود والسيولة( قائمة  ز)اخلب األزمة يف امللفات الثالثة
 وتتفاقم يوًما بعد يوم.

والالفت يف سياسات حكومة محدوك يف معاجلة 
ها تْ تبنـَّ  ليتك اقتصادية أهنا مل ختتلف كثريًا عن تلألزمة االا

 امتقاألخرية يف عهد البشري واليت  ىحكومة معتز موس
 يف رافوال عن حماوالت سابقة من قبل أط ،عليها الثورة

لى ع فولكن ألن مستقبل احلكومة يتوقَّ  ،حكومة البشري
 تماأدائها خالل هذه الفرتة وابلتحديد يف ملف األز 

من  شيءب ض التقريرهلذا السبب سيتعرَّ  ،املعيشية اليومية
ة كومحقتصادية للحكومة احلالية التفصيل للسياسات اال

كًنا مم صبحيه حىت ف على ما أجنزتْ والتعرُ  ،هللا محدوك عبد
ل تقبملسمعرفة ما ينتظر احلكومة وابلتايل السودان يف ا

 القريب.

 ايل بعد تشكيلهخالل أول اجتماع جمللس الوزراء احل
أولوًيت خالل املئيت  10بتنفيذ  وعدَ  2019يف سبتمرب 

يوم األوىل من عمر احلكومة االنتقالية، حيث أوجز وزير 
تشكيل جلنة  :اإلعالم فيصل حممد صاحل امللفات العشرة يف

ة بشأن جمزرة فض اعتصام القيادة العامة حتقيق مستقلَّ 
الدستوري، خالل أقل من شهر، والتحضري للمؤمتر 

دة لتسيري دوالب ل اجملمَّ ومكافحة الفساد، وفك األموا
العمل على إهناء احلرب ومعاجلة األزمة االقتصادية و  العمل،

حتقيق العدالة االنتقالية و دة للحرًيت، وإلغاء القوانني املقيّ  
اذ تعزيز حقوق النساء واختّ  و  ع سياسة خارجية متوازنة،ووض

ا وإصالح أجهزة الدولة فعليًّ  إجراءات لضمان مشاركتهنَّ 
ي تها لتؤدّ  تها وقوميَّ وعالقة املركز ابلوالًيت لضمان استقالليَّ 

د، مع مراعاة موضوع الكفاءة عملها بشكل جيّ  
 .(1)والتأهيل

                                                           

ملفات تضع "حكومة  10يوم يف السودان..  200خطة ال  (1)
، اتريخ 2019سبتمرب  12الثورة" حتت االختبار، بوابة الشرق، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر  20االطالع: 
https://cutt.us/uLz3A 

https://cutt.us/uLz3A
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مثة  ،وعلى مستوى وزارة املالية األقرب لألزمة املعيشية
 ث عنها وزير املالية كربانمج إسعايف خاللحماور مخسة حتدَّ 

 :وتشمل هذه احملاور ،املئيت يوم األوىل من عمر احلكومة
تنفيذ إجراءات و  ،وهيكلة املوازنة يتثبيت االقتصاد الكلّ  

إسعافية وانظمة وجزائية لتثبيت األسعار وختفيف الضائقة 
االنتقال من العون و اب، معاجلة أزمة بطالة الشبو  ،املعيشية

 وبناء ،ق الصراعىل التنمية املستدامة يف مناطإاإلنساين 
غري أن الواقع مل . (2)سات إدارة االقتصادالقدرات وبناء مؤسَّ 

يسعف احلكومة لتنجز ما وعدت به يف الوقت الذي 
هيم البدوي يف مارس دته فقام وزير املالية الدكتور ابراحدَّ 

عتذار للشعب السوداين عن عدم قدرة وزارته الاب 2020
 .(3)سعر الصرفم وتثبيت على كبح مجاح التضخُ 

ومة جتاه األزمة املعيشية يف وإمجااًل تسري سياسات احلك
ومسرحه اخلارج  ،هيكلي مسار : متكاملنْي متوازينْي  مسارْين
سات الدولية املاحنة والدول ه حنو أمريكا واملؤسَّ ويتوجَّ 

ويستهدف جتاوز األزمات اهليكلية يف االقتصاد  ،الصديقة
 ىالسعي لد ووأهم إجراءات احلكومة يف ذلك ه ،السوداين

سم السودان من قائمة االوالًيت املتحدة األمريكية لرفع 
سات قرتاض من املؤسَّ الدول الراعية لإلرهاب وكذلك اال

وطلب الدعم من أصدقاء السودان يف اإلقليم  ،الدولية
وهو مسار سبق إليه وزير اخلارجية قبل األخري يف  ،والعامل
من النجاح  ًئاق فيه شي)إبراهيم غندور( وحقَّ  بشريعهد ال

  أن حماوالت حكومة محدوكإالَّ  ،قيله البشريقبل أن ي  

                                                           

انظر: وزير املالية السوداين يكشف عن برانجمه اإلسعايف  (2)
 20، اتريخ االطالع: 2020سبتمرب  8االقتصادي، املصري اليوم، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر 
http://bit.ly/3ovsORd 

عن الفشل بكبح أمساء احلسيين، وزير املالية السوداين يعتذر  (3)
، اتريخ 2020مارس  6التضخم، صحيفة االحتاد السودانية، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر  20االطالع: 
https://cutt.us/4yBoM 

رًا مرتبطة بشكل كبري اخلارجية مل تنجح بعد وأصبحت مؤخَّ 
 .(4)سرائيلإمبا يتم إجنازه يف ملف التطبيع مع 

ويستهدف جتاوز  ،ومسار جزئي مسرحه الداخل
وفري لت ساسخذ رفع الدعم كإجراء أويتَّ  ،األزمات املعيشية

ن مة احنسات املتكلفته من انحية والستيفاء شروط املؤسَّ 
 27هبا احلكومة يف  وهي خطوة قامتْ  ،جهة أخرى

ب وطل ،والتحرير التدرجيي لسعر الصرف ،2020أكتوبر
ته ادر مب فقد أطلق رئيس الوزراء ،الدعم من املواطن نفسه

هي " و مرية الشعبية للبناء والتعاحلمل -"القومة للسودان
لة واصملى ساعد السودان عع اجلماعي الذي سي  دعوة للترُب 
ا هب امتوهذه اإلجراءات شبيهة بتلك اليت ق ،إرث الثورة

 غري أن ،األخرية يف عهد البشري ىحكومة معتز موس
داخل مل ال يف حماوليت إبراهيم الغندور يف اخلارج ومعتز موسي

اليت  الكاملة يئةلبمنهما ا ر أليٍّ ة كما مل تتوفَّ يتزامنا من انحي
تان ئيَّ جز  اتنما جيعلهما حماوال ،ترعى النجاح أو تساعد عليه

رية ثو  وفأ هلا ظر ولكن حكومة محدوك تتهيَّ  ،تانأو فرديَّ 
 ة.يمسريهتا من معوقات حقيق ل  أفضل وإن مل ختَْ 

يبقى أن إجراءات احلكومة يف الداخل جتاه املواطن 
ذهتا ماته املعيشية ال تزال ال ختتلف كثريًا عن تلك اليت اختَّ وأز 

ن يف الظروف املعيشية وحجم التحسُ  ،ىحكومة معتز موس
وبعض جوانب املعاانة تتفاقم، واإلصالحات  ،ضعيف

اهليكلية اخلارجية ابتت مرتبطة مبلف خارجي آخر وهو 
مبلف  م احلكومةنه إذا مل تتقدَّ إولذلك ميكن القول  ،التطبيع

التطبيع للدرجة اليت تستقبل عندها منح املؤسسات الدولية 
ا وت عفى من وت رفع هبا من قائمة الدول الراعية لإلرهاب هنائيًّ 

 لَّ فلن حت َ  ،مستوًيهتا العقوابت االقتصادية األمريكية بكلّ  
 ،ها اهليكلي واجلزئيقتصادية على مستوييْ ها االمشكلت  

                                                           

الربهان قال إن هناك فرصة جيب انظر على سبيل املثال:  (4)
اغتنامها لرفع السودان من قائمة اإلرهاب.. محدوك: التطبيع حيتاج 

، اتريخ االطالع: 2020سبتمرب  26نقاًشا جمتمعيًّا، اجلزيرة نت، 
، متاح عرب الرابط التايل: 2020نوفمرب  10

https://cutt.us/HOZPg 
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وإن كان هناك سيناريوهات كثرية  ،وابلتايل يتعجل سقوطها
 ،لتهي لسقوط احلكومة احلالية أجنزت التطبيع أو عطَّ ستؤدّ  
 رت فيها.قتصادية أو تعثَّ ت األزمة االحلَّ 

 

 اتفاق السالم الداخلي:

( 2020أغسطس  31يف الذكرى السنوية األويل )
عت ( وقَّ 2019أغسطس  31لتوقيع اتفاق تقاسم السلطة )

وجملس  ايلنتقية )ممثلة يف جملس السيادة االاحلكومة السودان
ن موعة الذي يضم جمم-الوزراء( وحتالف اجلبهة الثورية 

م سالا للاتفاقً  -حةالقوى السياسية واحلركات املسلَّ 
 اءهنإل ،ابألحرف األوىل، يف جواب عاصمة جنوب السودان

 ح.قرابة عقدين من النزاع املسلَّ 

ال تق عملية االنأييت هذا االتفاق كحلقة اثنية يف
لسلطة م اقاستفبعقد اتفاق  ،هبا السودان  ميرُ يتالسياسي ال

غيري التو ية بني اجمللس العسكري االنتقايل وقوى إعالن احلر 
 ،ريني مدين وعسكنت احلكومة السودانية من شقَّ تكوَّ 

يث حرة وبذلك يكون الوضع السياسي قد رجع ملا قبل الثو 
ذا هقد بعو  ،دحة تتمرَّ مسلَّ  ة وحركاتتوجد حكومة مستقرَّ 

مة كو م السلطة والثروة بني احلاالتفاق القاضي بتقاس  
لس ا بني اجمليًّ الثدة يصبح التقسيم ثحة املتمرّ  واحلركات املسلَّ 

العسكري وقوى إعالن احلرية والتغيري واحلركات 
 حة/حتالف اجلبهة الثورية.املسلَّ 

التفاق مع ع احتالف اجلبهة الثورية الذي وقَّ  يضمُ 
ت حنو عام، قوى احلكومة السودانية بعد مفاوضات استمرَّ 

حة من خمتلف مناطق النزاع مت االتفاق على تنظيم مسلَّ 
التفاوض بينها وبني احلكومة من خالل مسارات مخسة يتم 
تقسيمها على أساس جهوي/جغرايف مراعاة خلصوصية كل 

فور مسار ومشكالته. وتشمل املسارات اخلمسة مسار دار 
)حركة العدل واملساواة، وجيش حترير الُسودان، وحترير 

اجمللس االنتقايل، وجتمع قوى حترير الُسودان(،  -الُسودان 
ومسار الشرق )مؤمتر البجة املعارض(، ومسار الشمال 

)كيان الشمال وحركة حترير كوش الُسودانية(، ومسار 
سار الوسط )احلزب االحتادي الدميقراطي املعارض(، وم

النيل األزرق وجنوب كردفان )احلركة الشعبية لتحرير 
 .(5)مشال( -الُسودان 

ا فقد مشل اتفاقًا خاصًّ  ،كما أن االتفاق مل يكن واحًدا
ة اتفاقات خاصة ابملسارات اجلهوية ابلقضاًي القومية وعدَّ 

شار هلا
 
توقيعها مًعا يف اتفاق واحد  وإن كان متَّ  ،(6)امل

أكتوبر ويقع فيما  6ا يف توقيعه هنائيًّ  للسالم بعد ذلك متَّ 
صفحة. ومن أهم املواد اليت جاءت يف  250يزيد على 

( اليت نصَّت على فرتة 2اتفاقية القضاًي القومية، املادة )
شهرًا، "يبدأ سرًيهنا من اتريخ  39انتقالية، تكون مدهتا 

التوقيع على اتفاق السالم". ومبوجب هذه املادة، سوف يتم 
ل الوثيقة الدستورية، ومتديد الفرتة االنتقالية لعام تعدي

عة على ( ممثلي األطراف املوقّ  3واستثنت املادة )إضايف. 
( من الوثيقة 20اتفاقية القضاًي القومية من نص املادة )

الدستورية، والذي يسقط حق أعضاء جملس السيادة 
ت العامة ح يف االنتخاابوالوزراء يف الفرتة االنتقالية من الرتشُ 

يتم إجراؤها يف هناية الفرتة االنتقالية. ويعطي هذا ساليت 
االستثناء شاغلي املناصب الدستورية املشار إليها يف الفرتة 

ح يف االنتخاابت العامة، بشرط "أن الرتشُ  االنتقالية حقَّ 
موا استقاالهتم قبل ستة أشهر من هناية الفرتة االنتقالية يقدّ  
تنظيماهتم احلق يف اختيار من خيلفهم يف فق عليها، ولاملتَّ 

( إجراء 6( و)5( و)4كما اقتضت املواد )تلك املواقع".  
متثيل  -التعديالت التالية على الوثيقة الدستورية: أواًل 

ني يف األطراف املوقعة على اتفاقية جواب بثالثة أعضاء إضافيّ  
ومتثليهم يف جملس الوزراء خبمس وزارات،  ،جملس السيادة

                                                           

أسئلة  8مسارات وغابت عنه حركتان..  5مزدلفة عثمان، مشل  (5)
 31تشرح بنود اتفاق احلكومة السودانية واجلبهة الثورية، اجلزيرة نت، 

، متاح عرب 2020نوفمرب  15، اتريخ االطالع: 2020أغسطس 
 53https://cutt.us/YLRالرابط التايل: 

للمزيد حول هذه االتفاقيات ونصوصها راجع وكالة السودان  (6)
لألنباء )سوان( من خالل الرابط التايل: 

https://bit.ly/2XqGmBp 

https://cutt.us/YLR53
https://bit.ly/2XqGmBp
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ًقا لإلجراءات املعمول هبا يف الوثيقة الدستورية، أي ما وف
هم يف اجمللس يلومتث ،من أعضاء جملس الوزراء %25يعادل 

مقعًدا من  75، أي أن حيصلوا على %25التشريعي بنسبة 
 300مقاعد اجمللس املنصوص عليها يف الوثيقة الدستورية بـ 

ت مقعد. وعلى مستوى احلكم الوالئي )الوالًيت(، نصَّ 
من الوظائف القيادية العليا  %10االتفاقية على ختصيص 

لي أطراف االتفاقية يف الوالًيت التالية: الشمالية، وهنر ملمثّ  
النيل، سنار، اجلزيرة، النيل األبيض، مشال كردفان، وغرب  

ة ابتفاقية القضاًي القومية فقد كردفان. أما بقية املواد اخلاصَّ 
قة إبنفاذ العدالة االنتقالية، املتعلّ   تناولت القضاًي اإلجرائية

اين، واإلعداد لالنتخاابت العامة، وتشكيل والتعداد السكَّ 
صة، وانعقاد مؤمتر نظام احلكم، واملؤمتر املفوضيات املتخصّ  

الدستوري وكتابة الدستور، ووضع آليات مراقبة االتفاقية 
 .(7)وتنفيذها على أرض الواقع

الفرعية، فقد كانت اتفاقية أما اتفاقيات املسارات 
مسار دارفور أكثرها تعقيًدا؛ ألهنا قامت على مثانية 

م السلطة والثروة، بة، تشمل تقاس  بروتوكوالت شائكة ومتشعّ  
العدالة و )احليازات التقليدية(،  وحيازات األرض واحلواكري

تنمية قطاع الر حَّل و ، (جرب الضرر)التعويضات و االنتقالية، 
ة نازحني والالجئني، والرتتيبات األمنية اخلاصَّ الو والرعاة، 

واستند  ،حة يف أجهزة الدولةات احلركات املسلَّ ابستيعاب قوَّ 
( من 10/2م السلطة يف اإلقليم إىل املادة )بروتوكول تقاس  

ت على إعادة نظام األقاليم اتفاق القضاًي القومية، واليت نصَّ 
ع النهائي على القدمي خالل ستني يوًما من اتريخ التوقي

اتفاقات جواب. وتقضي اإلعادة بتوحيد والًيت دارفور 
نظام حكم فيدرايل. ويكون  اخلمس يف إقليم واحد يف ظلّ  

، %40نة ملسار دارفور يف إدارة اإلقليم متثيل األطراف املكوّ  
عة األخرى ، واحلركات املوقّ  %30ومتثيل احلكومة االنتقالية 

                                                           

اتفاق جواب للسالم يف الُسودان.. حتدّ ًيته وفرص جناحه، املركز  (7)
، اتريخ 2020بتمرب س 10العريب لألحباث ودراسة السياسات، 

 ، متاح عرب الرابط التايل:2020نوفمرب  15االطالع: 
https://cutt.us/QbKzk 

ت . كما نصَّ (8)%20ية ، وأصحاب املصاحل احمللّ  10%
االتفاقيات الفرعية على حتقيق احلكم الذايت لوالييت النيل 
األزرق وجنوب كردفان وتقسيم الثروة حبيث حتصل احلكومة 

ختصيص  ويتمُ  ،من إيراد املنطقتني %60الفيدرالية على 
. ويكفل (9)لصاحل السلطات احمللية يف تلك املناطق 40%

التشريع وأتسيس نظام تشريعي  ا هلا حقَّ االتفاق أيضً 
القائم على االعرتاف ابلدينني  1973استناًدا على دستور 

اإلسالمي واملسيحي، ويكفل املساواة يف احلقوق واحلرًيت 
س مبوجب هذا االتفاق مفوضية جلميع مواطنيه. كما ستؤسَّ 

قومية للحرًيت الدينية هلا أفرع يف املنطقتني، إلنصاف 
رة من لون جمموعة مقدَّ ني الذين يشكّ  السودانيّ  ني املسيحيّ  

 .(10)سكان املنطقتني

أما برتوكول الرتتيبات األمنية فقد نصَّ على ضرورة 
حة يف حة وقوات الكفاح املسلَّ إعادة هيكلة القوات املسلَّ 
س على عقيدة جديدة هتدف إىل جيش مهين واحد يؤسَّ 

 الربتوكول إنشاء محاية الوطن واملواطنني والدستور. كما أقرَّ 
قوات مشرتكة ابسم "القوى الوطنية الستدامة السالم يف 

حة )اجليش(، والشرطة ل من القوات املسلَّ دارفور"، تتشكَّ 
د الربتوكول حة. وشدَّ والدعم السريع، وحركات الكفاح املسلَّ 

أيًضا على الرتتيبات األمنية اخلاصة مبعاملة "شهداء" 
ة احلرب يف دارفور حسب قوانني حة خالل فرت احلركات املسلَّ 

حة الُسودانية من حيث التعويضات ونظم القوات املسلَّ 
ة كما نصَّ على تشكيل جلنة خاصَّ   ،املادية والرعاية الصحية

حة ومفقوديها، لإلشراف على ملف أسرى احلركات املسلَّ 

                                                           

اتفاق جواب للسالم يف الُسودان .. حتّدًيته وفرص جناحه، مرجع  (8)
 سابق.

حممد الدابويل، "تفاؤل حذر".. ماذا بعد توقيع اتفاق السالم يف  (9)
 1جواب؟، مركز فاروس لالستشارات والدراسات االسرتاتيجية، 

متاح عرب الرابط ، 2020نوفمرب  7اتريخ االطالع: ، 2020سبتمرب 
 p=/https://pharostudies.com?5299التايل: 

 8مسارات وغابت عنه حركتان..  5مزدلفة عثمان، مشل  (10)
أسئلة تشرح بنود اتفاق احلكومة السودانية واجلبهة الثورية، مرجع 

 سابق.

https://cutt.us/QbKzk
https://pharostudies.com/?p=5299
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ظم ومعاجلة مشكالهتم وقضاًيهم حسب اللوائح والنُ 
 .(11)اة املعمول هبالقانونيَّ 

يف  ةيَّ ياسيبقى التساؤل قائًما حول مستقبل احلياة الس
جرب و  وة،ثر م السلطة والاالتفاق على تقاس   السودان يف ظلّ  

م حلك ايفد جيش مهين واحد، ومشاركة قادة التمرُ و الضرر، 
ين ملهايش االنتقايل، هل سيصبح تقاسم السلطة انفًذا واجل

قع( الوا) يوم)التاريخ( وظروف ال ن وقائع األمسإواقًعا؟ أم 
 بنتائج أخرى؟  تنب

من  عددٍ ة لض هلذا التساؤل ميكن اإلشار يف سبيل التعرُ 
و لنحاى وهي عل ،ي لنتائج أقرب للصوابالنقاط اليت تؤدّ  

 التايل:

االتفاق يواجه مشاكل وإشكاالت قانونية كثرية؛ منها  -
على أنه يف حالة تناقض أحكام  على سبيل املثال أنه ينصُ 

االتفاق اخلاص ابلسالم مع أحكام الوثيقة الدستورية تسود 
أحكام االتفاق، بينما الصحيح قانواًن هو أن تسود أحكام 

 الالفت يف ذلكالوثيقة الدستورية ألهنا الدستور احلاكم، و 
فقت عليه اليوم لنقض ما اتَّ  أن األطراف مًعا مستعدة  

يفتح الباب أمام حالة من السيولة قد ال  وهو ما ،ابألمس
 القوى ، وال يستطيع االستفادة منها إالَّ (12)يكون هلا حد
 يش.اجلالصلبة وأمهها 

يد جلدافاالتفاق  ؛ومثل ذلك إطالة الفرتة االنتقالية -
اتفاق  يف هافق عليأضاف سنة جديدة للفرتة االنتقالية املتَّ 

ن عالإتقاسم السلطة السابق بني اجمللس العسكري وقوى 
لوثيقة اته رَّ ما أق االتفاق نقضَ  واألهم أناحلرية والتغيري، 

ن ماء الدستورية من حرمان أعضاء جملس السيادة والوزر 
 تقالية.الناة ي الفرت ح يف االنتخاابت العامة اليت تل  الرتشُ 

                                                           

اتفاق جواب للسالم يف الُسودان.. حتدّ ًيته وفرص جناحه، مرجع  (11)
 سابق.

عمار عوض، عقبات قانونية تواجه اتفاق السالم يف  (12)
 12مقاعد يف السيادي، القدس العريب،  3وتنافس على … السودان

: ، متاح عرب الرابط التايل2020أكتوبر 
https://cutt.us/SC0bq 

املرة من خالل وساطة جواب عاصمة إجناز االتفاق هذه  -
جنوب السودان واملرة السابقة عن طريق املساعي اإلثيوبية 

السياسية واهليئات الوطنية السودانية عن  ىد عجز القو يؤكّ  
 إدارة خالفها الداخلي أبي طريقة غري النزاع.

ن وأ وارجرت العادة السياسية يف السودان أن ي فتح احل -
تفاق اال رجات له شبيهة بتلك اليت متَّ يتم االتفاق على خم  

يعود كل ف ،لكمن ذ ءٍ تنفيذ شي  يتمَّ وأالَّ  ،عليها هذه املرة
 ،الحطرف ملا يف يده مبا يف ذلك العنف واستخدام الس

ليت اية ياسع مآالت احلوارات السولسنا يف حاجة هنا لتتبُ 
ات خاضها نظام البشري وال تلك اليت كانت خالل فرت 

التفاق ن اأ التأكيد على الدميقراطية الثالث، يكفي أن يتمَّ 
تقسيم بضى قذي تنفيذه ابلفعل هو ال الوحيد تقريًبا الذي متَّ 

 اوعً ن وما عدا ذلك مل يكن إالَّ  ،السودان لشمال وجنوب
ام من املماطلة السياسية وكسب الوقت من جانب النظ

 احلاكم أو أحد القوى السياسية جتاه غريها.

 سكريخالل التحضري لالتفاق اجلديد لعب املكون الع -
دين امل كونيف احلكومة احلالية الدور األكرب على حساب امل
فاق التة ا)قوى إعالن احلرية والتغيري( وهو ما جيعل حمصل

ملكون ى اعل ل خطورة كبريةوميثّ   ،ني كالمها عسكريبني شقَّ 
ي رمسال- نْي  العسكريَّ نياملدين يف حال اتفاق املكون

 د. حتمال غري مستبعاعلى إزاحته وهو  -شيايتيواملل

مة بعقد هذا االتفاق تصبح السلطة يف السودان مقسَّ  -
)حتالف  ا من األحزاب والقوى السياسيةكبري جدًّ   على عددٍ 

)كل  قوى إعالن احلرية والتغيري( واجلماعات املسلحة
ا(  جيري التفاوض معهمنيعدا حركت اجلماعات املسلحة ما

ًسا جملس السيادة( رتئّ  )على رأسها اجليش م   وهيئات الدولة
وبذلك فإن الغالبية حتكم  ، القليلوال يغيب عنها إالَّ 

واتريخ  ،إقصائه أو امتنع هو عن املشاركة ا متَّ والقليل جدًّ 
السودان احلديث منذ االستقالل وحىت اليوم ال يشهد 

وحىت احلكومات  ،تقامت واستمرَّ  ةحكومة ائتالفي
الدميقراطية االئتالفية مل تستطع أن تنجز مهمتها يف ظل 

ولذلك فإن  ،ا يشرتك اليوم يف احلكومةعدد أقل بكثري ممَّ 

https://cutt.us/SC0bq
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شواهد املاضي القريب من اتريخ السودان ال تفرتض جناح 
احلكومة بل تعين أن عمرها قصري كغريها من احلكومات 

 االئتالفية يف السودان.

 ةن عرضاالئتالفية يف اتريخ السودان مل تكاحلكومات  -
دم عبل كانت أيًضا مسة من مسات فرتات  ،فحسب للفشل

 يشيقوم به اجل ،مة النقالب عسكرياالستقرار ومقدّ  
ة اسيابستدعاء أو مساعدة أو ختطيط أحد األحزاب السي

 ى األقلعل أو وتنفرد ابحلكم نهي مرحلة االئتالفالرئيسية لت  
 .االشرتاك فيه غريها من حترم

ومن خالل ما سبق وابجلمع بني جتارب اخلربة 
لواقع ات اريّ  متغث و لة يف فرتات الدميقراطية الثالالسودانية ممثَّ 

ضح تَّ ي ال ،الراهن احمليطة ابالتفاق ونصوص االتفاق نفسه
ئج ي لنتايؤدّ  سنه تنفيذه أو أ أن االتفاق سيتمُ  أهنا ت شري إىل

 أفضل.

 ائيل:التطبيع مع إسر 

سرائيل إد التطبيع مع منذ أواخر حكم البشري مل يع  
ه يف القائمة ها وضع  لعزلة السودان اليت فرضَ  مستبعًدا كحلٍّ 

اعية لإلرهاب وفرض عقوابت اقتصادية األمريكية للدول الرَّ 
اليوم تلزم اإلشارة إىل أن  ضح األمرولكي يتَّ  ،أمريكية عليه

السودان قاتل إسرائيل إىل جانب الدول العربية عام 
، وله اتريخ طويل يف مقاومتها بداية من املؤمتر الذي 1948
وأعلنت فيه الدول العربية  1967يف أغسطس ع قد 

ال اعرتاف إبسرائيل، ال مفاوضات )"الالءات الثالثة": 
ألهم  احليفً كان نه  ، ومرورًا بكو (معها، ال سالم معها

ران وعراق صدام إي إلسرائيل يف املنطقة )معادينْي  نظامني
حسني( ابإلضافة إىل أنه ما يزال واحًدا من أهم داعمي 

حة يف الداخل الفلسطيين ويقع على خط املقاومة املسلَّ 
ها أغلب الوقت. معجيدة وله عالقات  ،هتريب السالح هلا

طويل يف االعتداء على سرائيل هلا سجل يف املقابل إو 
السودان من خالل اخرتاق أجوائه وإصابة أهداف حمدودة 

إىل  ضافًام   ،(13)2015و 2012و 2011و 2009يف 
دين يف مواقع ني يف اجلنوب واملتمرّ  نفصاليّ  ذلك دعم اال

د يف دارفور وجبال النوبة والنيل األزرق وجنوب  التمرُ 
 كردفان.

د فيتوماذا ستس ماذا تريد إسرائيل من السودان؟
 السودان؟

م هذا التاريخ الطويل من العداء جيعل االهتما
لى عقع يان ا ابألساس، "فالسوداإلسرائيلي ابلسودان أمنيًّ 

 بشرشواط  البحر األمحر )ويشرف( على مسار هتريب ال
ع والسالح والتجارات من الشمال إىل اجلنوب. وموق

ت ع جهاالسودان إبمكانه أن يساعد يف خفض خطر متوض
 علىو "، معادية على طول خط املالحة األساسي لـ"إسرائيل

 يفكة شرت ة لعمليات أمنية ماملدى البعيد، هناك إمكانيَّ 
ح لسالب ااملنطقة". وميكن للسودان املساعدة يف منع هتري

هات ج، ومنع متوضع (ةغزَّ  -مصر  -السودان ) يف خطّ  
 ية إحباطكانإم، و ة معادية على أراضيهز لعمليات ختريبيَّ جتهّ  

ى عل كياإقامة قواعد حبرية جلهات معادية مثل إيران وتر 
 وياًل طا شواط  البحر األمحر. وهو ما مينح إسرائيل قطاعً 
يوبيا إث مع على حدود البحر األمحر، بفضل عالقاهتا احلالية

 ومن الناحية ،ريرتًي ومصر، واآلن مع السودانإو 
ائع لبضل رةسوق متطوّ   االقتصادية، ستكون السودان مبنزلة

 ريةلكبااإلسرائيلية، وستستفيد إسرائيل من اإلمكانيات 
 للسودان يف جمال الزراعة.

بينما اجلانب االقتصادي أييت أواًل ابلنسبة للسودان 
أوهلما وأمههما هو  :الذي سيستفيد من التطبيع من جانبني

وهو  ،رفع امسه من القائمة األمريكية للدول الراعية لإلرهاب
ق سات الدولية وتدفُ ما يتيح له االقرتاض من املؤسَّ 

االستثمارات اخلارجية واحلصول على مساعدات مالية مبا 
 وهذا هو اجلانب الثاين. ةمشاكله الداخلي يساعد يف حلّ  

                                                           

فرباير  9الغارات األجنبية على السودان، اجلزيرة، للمزيد انظر؛  (13)
 الرابط التايل: ، متاح عرب2020نوفمرب  20، مت االطالع يف 2016
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ان لطرفا هبا يولكون التطبيع سيأيت مبنافع متبادلة رض
عض ب ؤى أهداف الوساطة األمريكية ويتوافق مع ر ويليبّ  

رئيس  عة؛ربالقوى اإلقليمية الدافعة حنوه، أعلن القادة األ
ادة لسيس االوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ورئيس جمل
داين لسو ااء السوداين عبد الفتاح الربهان ورئيس جملس الوزر 

ان بي ، يفهللا محدوك والرئيس األمريكي دوانلد ترامب عبد
ات بني تطبيع العالق 2020أكتوبر  23ثالثي يوم اجلمعة 

 داتتعهُ ت و ماة التزاالبيان على عدَّ  السودان وإسرائيل ونصَّ 
 على النحو التايل:

لة ء حاهناتطبيع العالقات بني السودان وإسرائيل، وإ -
 العداء بني البلدين.

كيز لرت بدء العالقات االقتصادية والتجارية، مع ا -
 ا على الزراعة.مبدئيًّ 

شأن بوض األسابيع املقبلة للتفا اجتماع الوفود يف -
 الاتفاقيات التعاون يف تلك اجملاالت، وكذلك يف جم

ن ا مريهتكنولوجيا الزراعة والطريان وقضاًي اهلجرة، وغ
 .اجملاالت لصاحل الشعبنْي 

ا معً  عملأكد البيان أن القادة عقدوا العزم على ال -
 ة.نطقلبناء مستقبل أفضل، وتعزيز قضية السالم يف امل

 ة معراكاتفقت الوالًيت املتحدة وإسرائيل على الش -
 ل يفكامالسودان يف بدايته اجلديدة، وضمان اندماجه ابل

 اجملتمع الدويل.

 خذ الوالًيت املتحدة خطوات الستعادةستتَّ  -
يل ني لتقلليّ  لدو ة للسودان، وإشراك شركائها ااحلصانة السياديَّ 

 أعباء ديون السودان.

 ء منعفاا بدفع املناقشات حول اإلكما التزمت أيضً   -
 .ابلديون قلةملثافق مع مبادرة البلدان الفقرية الديون مبا يتَّ 

كما التزمت الوالًيت املتحدة وإسرائيل ابلعمل مع   -
ته، شركائهما لدعم شعب السودان يف تعزيز دميقراطيَّ 

ف، وحتسني األمن الغذائي، ومكافحة اإلرهاب والتطرُ 
 .(14)مكاانته االقتصاديةواالستفادة من إ

ية قالوقد أيخذ تطبيع العالقات خالل الفرتة االنت
قاء لها ليعس املستوى اجلزئي حبيث تكون القضاًي اليت أتسَّ 

 ايةهن نتنياهو هي مضامني العمل الرئيسية حىت-الربهان
اسي  سي بيعاملرحلة االنتقالية، وابلتايل لن يكون هناك تط

ورمبا  شر،متثيل دبلوماسي مبا كامل، وال فتح سفارات، وال
 سيكون هناك وجود فين غري مستقر؛ وقد تلجأ إليه

لتطبيع، ى اعل احلكومة االنتقالية السودانية إبعالن املوافقة
 ية.ريعوأتخري املصادقة عليه حىت أتسيس املنظومة التش

دارة اإل يهعل ورمبا يصبح تطبيًعا كاماًل؛ وهو ما تلحُ 
 نطنواش إليه حكومة نتنياهو، وتضغطع األمريكية وتتطلَّ 

ىل بقوة للوصول إىل هذا املستوى، وتستند يف ذلك إ
ت وابعقد مستوًيت الق بتعدُ مستوى ابتزاز سياسي يتعلَّ 

 ،سجنر لكو اقة بعقوابت ما تلك املتعلّ  سيَّ  األمريكية، وال
 ؤهالغاإحبيث يتم رفع بعض العقوابت وإبقاء بعضها ليتم 

 تجاوب السوداين.ا حبسب التدرجييًّ 

 ة يفاسيد مشروع التطبيع فما تزال قوى أسوقد يتجمَّ 
يع، تطبال قوى إعالن احلرية والتغيري وأحزاب رئيسية ترفض

مة وتعترب ما جرى جتاوزًا غري مقبول من طرف احلكو 
ب وال لشعن اوالقيادة العسكرية، وأهنم ال ميلكون تفويًضا م

ن أما ك  ،ية والتغيريمن اللجنة املركزية لقوى إعالن احلر 
فية خل لىرًا عالقوى اإلسالمية وحلفاءها اليت نشطت مؤخَّ 

 رض،عاالتدهور االقتصادي، ستعمل على تصعيد خطاهبا امل
 هذا التطبيع. وحتشيد الشارع ضدَّ 

وعند الرتجيح بني االحتماالت فإنه يصعب احلديث 
عن تطبيع كامل خصوًصا يف املرحلة االنتقالية، وعدم 

سات الدستورية يف السودان، ولذلك فغالبًا ل املؤسَّ اكتما
                                                           

اتفاق التطبيع بني السودان وإسرائيل.. معلومات عن البنود  (14)
، 2020أكتوبر  23والوسطاء واخلطوات الالحقة، اجلزيرة نت، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020نوفمرب  15اتريخ االطالع: 
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للتجميد بسبب  اضً عرَّ م   سيظلو ا. يكون التطبيع جزئيًّ س
ه، خصوًصا إذا مل تنعكس نتائجه تصاعد املعارضة ضدَّ 

 .(15)نياالقتصادية على حياة السودانيّ  

 ل السودان؟بكيف سيؤثر التطبيع يف مستق

دف و هننتظر؟( ه )ماذا ملا كان السؤال عن املستقبل
احًدا ن و يكو سالتقرير ابألساس تلزم اإلشارة إىل أن التطبيع 

 ًدايف السودان من اآلن فصاع ةمن حمددات شكل السلط
زالة إين يع فإنفاذ التطبيع مبستوًيته ،تعطيله حىت لو متَّ 
 ،اًيهتستو قتصادية األمريكية على السودان مبالعقوابت اال

بح أص ونهى املساعدات كوفتح الباب أمامه ليقرتض ويتلقَّ 
ما ك  ،ةسرائيل وصديق الوالًيت املتحدة األمريكيإحليف 
 لعريبع الربياسرائيل ومعها احملور املعادي لثورات إيعين أن 

لى ق عمصر( ستساند الفصيل املواف-السعودية-مارات)اإل
ف تهدتسمعارضة داخلية  أليّ   ضَ رَّ التطبيع يف حال تع
بيع لتطا وهذا يعين أن السودان يف ظلّ   ،إزاحته من السلطة
وج خلر ااب رت بعض األحز ويف حال قرَّ  ،يدور يف هذا احملور

 دث حيملوهذا -من احلكومة احلالية كاعرتاض على التطبيع 
افقة ملو اوى ي سوى لزًيدة نفوذ القفهذا لن يؤدّ   -نحىت اآل

 ك.د ذليف إزاحتها بعصعب مهمة األخرى على التطبيع وي  

ل التطبيع فهذا يعين أن تعود الوالًيت أما إذا تعطَّ 
املتحدة األمريكية خلنق السودان ابلعقوابت أو ما يتبقى 

ر أبناءه أجندة منها وتفرض عليه عزلة من جديد حىت يطوّ  
ن من الدخول يف عالقة عادلة مع تفاوضية جتعله يتمكَّ 

اره على التطبيع أو غريه  خمتلف دول العامل بعيًدا عن إجب
ويعين أيًضا أن تقوم إسرائيل بدعم تشتيت  ،كثمن لذلك

ي أجواء الهتا ابلشكل الذي يغذّ  وتفتيت السلطة وتكتُ 
وهذا إن مل تعاجله  ،االحرتاب وعدم االستقرار الداخلي

ن هبا القوى السياسية بسياسات اقتصادية عاجلة يتحسَّ 
                                                           

اإلسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية،  -التطبيع السوداين  (15)
 16، اتريخ االطالع: 2020أكتوبر  30املركز الفلسطيين لإلعالم، 

، متاح عرب الرابط التايل:  2020نوفمرب 
https://cutt.us/EYFJ4 

طع الطريق على حال املواطن وتوافقات سياسية تق
ي لوضع أقرب الت اخلارجية، إن مل تفعل ذلك سيؤدّ  التدخُ 

 للفوضى.

 سيناريوهات املستقبل:

 ةلطاستيالء العسكر على الس -السيناريو األول

عه ويف الغالب لن يكون اجليش وحده بل ستشرتك م
عد بطة حة اليت أصبحت شريًكا يف السلاجلماعات املسلَّ 

 احةحد طرفان إلز السودان، إذ يتَّ اتفاق جواب لسالم 
 كونالثالث، ويدعم هذا السيناريو كون اجليش أو امل

ا مز أجند للتطبيع و العسكري يف جملس السيادة هو من مهَّ 
ني ميّ  قلي إوهذا خيلق له داعمني ،إجنازه منه حىت اآلن متَّ 

هم صاحلط مني يساعدونه وحيافظون على وجوده الرتباودوليّ  
ضل ألفونه يدور يف حمورهم وابلتايل هو ابوجوده أو لك

 عمهيدو  ،واألسهل ابلنسبة هلم عند التعامل مع السودان
ًعا يف ة متيشيايأيًضا احتاد القوى العسكرية النظامية واملل

يع لسر اعم فتجتمع قوة اجليش وإىل جانبه قوات الد ؛السلطة
 عةتوقَّ امل رضةما جيعل املعا ،حةوإىل جانبهم احلركات املسلَّ 

ر فَّ يتو و فقط مدنية سلمية وهذه يسه ل إجهاضها وإمخادها 
و حنعة غطاء دويل لذلك من جانب القوى اإلقليمية الداف

 التطبيع.

نية ملداكما يدعم هذا السيناريو أيًضا تشرذم القوى 
 يعةطب وعدم اتفاقها على رأي واحد حول التطبيع أو حول
ة زمز األالسياسات االقتصادية الواجب اختاذها لتجاو 

رجت ع خطبياملعيشية، فلو أن القوى املدنية اليت رفضت الت
ر عسكال  إىل زًيدة قوةى ذلك إالَّ من احلكومة ملا أدَّ 

ر فّ  تو  نيةوجود قوى أخرى مد وسيطرهتم على السلطة يف ظلّ  
ن ا موجهوعدم اعرتاضها وخر  ،هلم الغطاء السياسي الالزم

املزيد  سكرلعومينح ا ،نر عملية التطبيع حىت اآلميرّ   ةالسلط
 صبحي ا حىتا وخارجيًّ من الوقت لتوفيق أوضاعه داخليًّ 

 واتًيا لالنفراد ابلسلطة.الوقت م  
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د يف جدي اقاتف طول الفرتة االنتقالية ومتديدها مع كلّ  
 ،داينلسو ن اسوء األحوال املعيشية يزيد من ملل املواط ظلّ  

م وهنكم  ى احلكما جيعله يف وقت ما يقبل سيطرة العسكر عل
 حلةحل قادرين على فرض النظام واألمن ولديهم قدرة على

يت ال ا من خالل توظيف الشركاتالوضع املعيشي داخليًّ 
وزارة  طرةسي يسيطر عليها اجليش واألجهزة األمنية بعيًدا عن

الذين  فاءلم من احلابإلضافة للدعم املايل املقدَّ  ،املالية
 ني.ت حكم العسكريّ  السودان حت هم أن يظلَّ يهمُ 

ومينع حدوث مثل هذا السيناريو درجة الوعي الكبرية 
طاهتم وحالة التوافق بني القوى بني الثوار ابلعسكر وخمطَّ 

، (16)ل يف إزاحة العسكرالسياسية على اهلدف األكرب املتمثّ  
وهو ما جيعلها قادرة على تنفيذ عصيان مدين يعيد األمور 

اجمللس العسكري وقوى  للحظات التفاوض األوىل بني
ابإلضافة لصعوابت كبرية تعرتض قدرة العسكر  ،الشارع

                                                           

رغم تنوُع واختالف القوى السودانية إالَّ أن مثة توافًقا اتمًّا على  (16)
ضرورة إزاحة العسكر من احلكم ظهر يف حمطات اترخيية منها ثورة 

ًدا خالل  1964أكتوبر  وظهر بعدها ضدَّ نظام منريي وظهر جمدَّ
و اللدود للحزب عملية إسقاط البشري وبعدها، فمثاًل الرتايب العد

ضمن حتالف قوى اإلمجاع  2010الشيوعي عاد وحتالف معه يف 
الوطين يف إطار مناهضة احلكم العسكري، وكذلك مل يطالب عموم 
اإلسالميّ ني يف املعارضة من القوي متصدّ رة املشهد اآلن سوى عدم 

مايو،  19اإلقصاء، وكذلك مليونية الشريعة اليت شهدها السودان يف 
رفعت نفس شعار الثورة "حرية.. عدالة.. سالم" ومل تتجاوز واليت 

العتاب للكراهية وأكَّدت على الشراكة وليس االستقطاب رغم حجم 
االختالف الكبري مع القوى اليت تتصدَّر املشهد، إالَّ أن هذه احلالة 
من التوافق مرهونة بعدم اإلقصاء الذي يوفر قدرة على االستقطاب 

عسكري ستفسد هذا التوافق ابلضرورة وتفتح من جانب اجمللس ال
 اإلمكانية لوقوع انقالب عسكري.

ية ياسللمزيد حول جدلية االستقطاب والتوافق بني القوى الس
 :نظرالسودانية منذ االستقالل وحيت أحداث الثورة اآلن، ا

وسام فؤاد، ثورة السودان بني مشروع اخلوف وسياسات  -
، اتريخ 2019يونيو  28راسات، االستقطاب، املعهد املصري للد

 عرب الرابط التايل: ، متاح2019نوفمرب  27االطالع: 
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على جتاوز األزمة املعيشية رغم استحواذاهم على بعض 
 .الثروات خارج سيطرة وزارة املالية

 الفوضى العامة -السيناريو الثاين

حيدث سيناريو الفوضى العامة إذا استطاعت القوى 
سيطرة العسكر  ك ضدَّ التحرُ املدنية الفاعلة على األرض 

ابلشكل الذي يصاحب السيطرة عليه من  ،على السلطة
ك بعدها جانب العسكر سقوط شهداء وإسالة دماء يتحرَّ 

ض اتفاق تقاسم السلطة بني فيتقوَّ  ،الشارع بشكل أكرب
اجمللس العسكري االنتقايل وقوى إعالن احلرية والتغيري 

 ،اتفاق السالم الداخلي روتسقط الوثيقة الدستورية ويتعثَّ 
حة من السلطة وتعود األوضاع لنقطة فتخرج احلركات املسلَّ 

 أزمة معيشية خانقة تزيد من هذه الفوضى. الصفر يف ظلّ  

ولكن يعوق حدوث هذا السيناريو أن مثة عدد من 
 ابلشكل ا واقتصادًيًّ سياسيًّ  القوى اإلقليمية ستدعم العسكر
مة واالستمرار واالستقرار يف الذي يساعدهم على جتاوز األز 

 احلكم.

ا تسليم السلطة وفق جدوهل -السيناريو الثالث
 الزمين

 توهو السيناريو األقرب للحدوث فيما لو استمرَّ 
قاسم ق تتفاافق عليها يف األحداث تسري بنفس الطريقة املتَّ 

يدعم ، و خليالسلطة والوثيقة الدستورية واتفاق السالم الدا
  دينامل املدنية ال تزال متلك العصيانحدوثه كون القوى 

 نيةملدوأن القوى ا ،كأداة ضغط يف وجه اجمللس العسكري
كم احل عن ل يف إزاحة العسكرفقة على هدف أكرب يتمثَّ متَّ 

نذ مبعد املعاانة الطويله من االنقالابت العسكرية 
 االستقالل وحىت اآلن.

 -األوىل :ناريو صعوبتني رئيسيتنييوتعرتض هذا الس
ن ق بتجاوز األزمة املوجودة وإحداث حتسُ اقتصادية تتعلَّ 

حىت لو جزئي وبسيط، يف ظل سيطرة العسكر على الذهب 
سياسية  -خرىواأل ل أهم مصادر العملة الصعبة،الذي ميثّ  

ق ابلضغط على شركاء الثورة إلجناز األهداف املرحلية تتعلَّ 

https://cutt.us/TINAn
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 األمام وتقدمي تنازالت تقود لتوافقات تسري ابلثورة إىل
ن اجلبهة الداخلية من أي حماوالت للتآمر، وذلك يف وتؤمّ  
منها على  ،ساع اخلالف حول الكثري من النقاطاتّ   ظلّ  

، ويف لعام كاملاجمللس التشريعي ر تشكيل سبيل املثال أتخُ 
وجود قوى إقليمية تعادي الثورات وخمرجاهتا وعالقة  ظلّ  

بسبب قضية اهلجرة غري  قوية بني محيديت واالحتاد األورويب
 الشرعية.

 انقالب من داخل اجليش -السيناريو الرابع

 يفبية قالناالالعدد الكبري من االنقالابت واحملاوالت 
ب نقالااتريخ السودان ما بعد االستقالل جيعل سيناريو 

 امعً  اجليش والسلطة السياسيةعدد من ضباط اجليش على 
ينقلب فقد  ل،فرتات التحوُ ة يف طوال الوقت خاصَّ  تماًل حم  

ن نتقالية بدعوى األماجليش نفسه خالل الفرتة اال
 ية،دنوعندها سيبحث عن دعم بعض القوى امل ،واالستقرار

وقد ينقلب جمموعة من ضباطه مبشروع سلطوي جديد 
ثل معم من القوى املدنية، ويد يبحث أيًضا عن دعم أيٍّ 

كرية لعسات نقالابهذا السيناريو خربة اجليش الطويلة يف اال
ة اسيلسيفضاًل عن احملاوالت االنقالبية، وكذلك القوى ا

 إالَّ  رة،د متلجأ للعسكر لفرض وجودها مرة بع املختلفة اليت
عض ب بنقلأنه يبدو من املستبعد طبًقا لنفس األسباب أن ي

ب ألن العسكري ال ينقل ،ضباط اجليش حلساب البشري
 ت طرح ا ملهنأ، كما عسكرًيًّ  ا أوحلساب غريه سواء كان مدنيًّ 

نع مي لكنمن قبل يف اتريخ السودان فضاًل عن أن ت نفذ، و 
فاصل ن من من قادة اجليش اآلوقوع مثل هذا السيناريو متكُ 

طة ضاغن الشارع من أدواته الومتكُ  ،السلطة بشكل جيد
 .ليةواليت ميثل العصيان املدين أقواها وأسرعها فاع

مث  نيتسليم السلطة للمدني ِّ  -السيناريو اخلامس
 نقالب عليهمإفشاهلم واال

وهنا سيعمل اجمللس العسكري على خلق حالة من 
االستقطاب احلاد بني القوى السياسية الفائزة يف 
االنتخاابت، وعرقلة تكوين حكومة قوية والعمل على 

ن للحكومة ابلشكل الذي جيعل زعزعة التحالف املكوّ  

حىت لو أصبح العسكر هم  وابً االستقرار السياسي مطل
البديل، ولكن ذلك مرهون بعدم فوز حزب أو جمموعة 

اخلالف بني  ة  وَّ ساع ه  أحزاب متجانسة ابألغلبية واتّ  
األحزاب ابلشكل الذي جيعل التوافق فيما بينها صعبًا 
وتبدو مالمح ذلك واضحة اآلن، وعندها سيحصل اجمللس 

ري من حمور العسكري على دعم سياسي واقتصادي كب
 - اإلمارات - السعودية - القوى املعادية للثورات )مصر

ع العسكر إبمكانيات مالية كبرية إسرائيل(، يدعم ذلك متتُ 
ودعم  )مصادر الذهب( والقوة العسكرية الالزمة للقمع

 بعض القوى اإلقليمية هلم.

ومينع وقوع مثل هذا السيناريو استفحال األزمة املالية 
أشعلت الثورة واليت يصع ب على العسكر  اليتواالقتصادية 

 كانوا أنقذوا أنفسهم والبشري، وكذلك كون ها وإالَّ ؤ إهنا
الرجل األقوى اآلن )محيديت( أييت من خارج اجليش وابلتايل 
احتماالت التنازع واردة وحقيقية يف حال صعود أحد 

 .(17)ني للسلطةالعسكريّ  

 على خامتة: ماذا ميكن أن يقوم به املصلحون
 مستوايت التوعية واإلصالح؟

ة عدَّ م ميكن أن يقوم املصلحون بمن خالل ما تقدَّ 
 :منها ،واجبات

يف  ضرةإبقاء القضاًي حا ،على مستوى الوعي العام
ود ذاكرة الناس ومطروحة يف أحاديثهم بعيًدا عن شر 

د عن دّ  تعاملع و عن طريق النشر املتواصل واملتنوّ   ،احلكومات
عموم ة لعروفمبا جيعل خباًيها م ،والتبصري هباهذه القضاًي 

ل التضليعن  ةالناس ابلشكل الذي يعيق قنوات السلط
 بشأهنا.

تطوير أجندة تفاوضية  ،وعلى املستوى السياسي
سات الدولية ز الوالًيت املتحدة األمريكية واملؤسَّ حتفّ  

                                                           

للمزيد حول هذا السيناريو، انظر: نبيل علي، السودان: اتفاق  (17)
رات، تقاسم السلطة الطبيعة وسيناريوهات املستقبل، فصلية قضاًي ونظ

 .58و 56، املرجع السابق، ص ص 2020، يناير16العدد 
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 ،وخمتلف دول العامل على بناء عالقات عادلة مع السودان
ربط ذلك مبزيد من الضغوط اليت جتعله يتنازل عن  بعيًدا عن

أو ي قيم حتالفات أو سياسات بعًيدا عن  ،شيء من حقوقه
 رغبة أبناءه.

طرح حلول اقتصادية وعلى املستوى االقتصادي: 
)دول ومؤسسات العامل( إقامة  جتعل من مصلحة الغري

ن هبا املعاش عالقات اقتصادية كبرية مع السودان يتحسَّ 
وينمو هبا اقتصاد السودان،  ،ي للمواطن حىت لو ببطءاليوم

وهذا لن يكون سهاًل أو  ،بدون ارهتان ابلتطبيع مع إسرائيل
ولذلك جيب ربط الناس بقيمهم احلضارية وتذكريهم  ،عابرًا

 ،إبمياهنم الديين، وما يفرضانه من خيارات تستلزم الصرب
مية التنمية ابلشكل الذي يكفل حياة كر  زحىت يتم إجنا

 للناس بعيًدا عن التطبيع.

 

***** 
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تطور صفقة القرن، وآفاق ترتيب 

 الصفوف الفلسطينية

 (⁕)طارق جالل

 مقدمة:
م تعيش أمتنا أًيما عصيبة يف ظل تدهور النظا

ة صور به، اإلقليمي العريب؛ نتيجة حدة االستقطاب بني قوا
 ضوحا بو كربى، تتجلى تداعياهتأظهرت حتوالت اسرتاتيجية  

ة ربيعلى القضية الفلسطينية بصفة خاصة، والشعوب الع
 بصفة عامة.

، ويبدو أن حالة االصطفاف الداخلي الفلسطيين
لرئيس ة ادار اليت أحدثتها القرارات اهلوجاء اليت صدرت من إ
رامب، تلد واناألسوء يف اتريخ الوالًيت املتحدة األمريكية د

ات رار قاء اجع نتيجة الرّدة اليت حتققت جر يف طريقها للرت 
ة عودرئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس أبو مازن ب

ى عل رارالتنسيق األمين مع االحتالل، وتداعيات هذا الق
 طابور التطبيع العريب.

ويسعى هذا التقرير، إىل تقدمي صورة أوسع للمشهد 
اليت الفلسطيين، ال تقلل من حجم اخلسائر واالنكسارات 

نتجت عن التطبيع العريب، ولكنها ال تقع أسرية لليأس 
والشعور ابملظلومية؛ حيث يبحث هذا التقرير تداعيات 
عودة التزام السلطة الفلسطينية ابتفاقاهتا مع االحتالل 
اإلسرائيلي، مع مناقشة آفاق االصطفاف وفًقا لعدد من 
القضاًي املرتبطة مبلف املصاحلة، وسبل دعم القضية 

لفلسطينية من بوابة األسرى والوعي اجلمعي العريب، وأخريًا ا

                                                           

 ابحث يف العلوم السياسية. (⁕)

ابستشراف مستقبل مشروع املقاومة ومراحل تطوره ومآالته 
 املنتظرة.

ة سلطما وراء عودة التنسيق األمين بني ال -أواًل 
 واالحتالل:

والء  البنيمل تتاوَن السلطة الفلسطينية يف تقدمي قرا
 دهاو كسب ليف حماولة منها إلدارة جو ابيدن الدميقراطية، 

 رتةفللضغط على إسرائيل للرتاجع عن بعض هزائمها يف 
سلطة ال رارقالرئيس املنتهية واليته دوانلد ترامب، رغم أن 
 ينالفلسطي-األخري ينسف حماوالت التقارب الفلسطيين

 باسعار الذي متت مؤخرًا يف القاهرة، ومثة نتائج من قر 
 هذا، وهي:

ع العريب اإلسرائيلي املتدفق من أن سيل التطبي -أ
موان  ديب وأبراج أبوظيب إىل عواصم عربية وإسالمية كثرية، 

ب عْيد   سارع عباسحيظى بدعم فلسطيين رمسي؛ لذلك 
اإلعالن عن استئناف التعاون األمين إىل إعادة سفرييه يف  

وأظهرت السلطة الفلسطينية كل من اإلمارات والبحرين. 
ت بعض أبواقها اإلعالمية عن حالة نيتها هذه عندما عرب 

ترحيب غريب بقرار حل الدولة الواحدة الذي سينتج بصورة 
فعلية عن إجراءات الضم اإلسرائيلي للضفة، على اعتبار أن 
التعداد الفلسطيين يف تلك املناطق، سيمكن الفلسطينيني 
من الوصول للحكم بسهولة، يف حالة عقد أي انتخاابت. 

الطرح من يقينية أصحابه وأتكيدهم على وتبدو غرابة هذا 
أن احلكومة اإلسرائيلية ستمنح املواطنة اإلسرائيلية 
للفلسطينيني ملنحهم حق املشاركة يف العمل السياسي، رغم 
أن رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو نفسه، صرح أبنه لن مينح 
الفلسطينيني املوجودين يف املناطق اليت ستضمها حكومته 

ة اإلسرائيلية. وابلتايل فعودة التنسيق األمين حق املواطن
توضح أن السلطة ال ترى خطورة ما حيدث يف اإلقليم وحىت 

 .(1)ما يتغري على األرض من حقائق جغرافية واترخيية

                                                           

صاحل النعامي، ما وراء محاس البعض حلل "الدولة الواحدة"،  (1)
، اتريخ الدخول 2/6/2020وكالة شهاب لألنباء، 
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أن موقف الرئيس الفلسطيين هذا ال يعين يف  -ب
حقيقة األمر أن جو ابيدن سيرتاجع عن شيء مما قام به 

أعلن أكثر من مرة عن دعمه لكثري من  ترامب، السيما أنه
مستجدات الصراع العريب اإلسرائيلي؛ لذلك ما الذي 
سيدفع خلسارة مكاسب متت ابلفعل، بل ومل حياول أبو 
مازن حىت الضغط على اإلدارة األمريكية اجلديدة، مبطالبتها 
بضرورة احلفاظ على صورهتا يف املنطقة العربية كوسيط 

 .(2)حمايد

أبو مازن االنقسام الفلسطيين أكثر يرسخ  -ج
وأكثر، بل يعزل بذلك حركة فتح واملنتمني هلا عن ابقي 
عناصر الشعب الغاضب من إجراءات الضم، ومواكب 
التطبيع العريب، ويعيد األمور إىل سياق احلرب األهلية يف 

، خاصة بعد عودة التصعيد اخلطايب بني فصائل 2007
هذا اإلطار اهتمت حركة  املقاومة ومنظمة التحرير. ويف

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية أبهنا  محاس،
تعيش يف حالة من "التيه السياسي" إلرضاء الوالًيت 

. ورًدا على ذلك، قامت السلطة بشن (3)املتحدة األمريكية
محلة اعتقاالت واسعة يف الضفة الغربية ضد عناصر حركة 

البعض أتكيدا من عباس محاس؛ وهو األمر الذي وجده 
 .(4)على التزامه ابتفاقيات التنسيق األمين

                                                                                    

، متاح عرب الرابط التايل:   24/12/2020
do61https://cutt.us/y  
صاحل النعامي، " حىت ال تكونوا شركاء عباس يف جرائمه"،  (2)

، متاح 21/12/2020، اتريخ الدخول 26/11/2020الرسالة، 
  https://cutt.us/TmSNVعرب الرابط التايل:   

" محاس: قيادة منظمة التحرير تعيش حالة من التيه السياسي  (3)
، اتريخ 21/12/2020إلرضاء واشنطن"، وكالة شهاب لألنباء، 

، متاح عرب الرابط التايل:  28/12/2020الدخول 
https://cutt.us/iRPTg  

ادرها ابلضفة "محاس تدين اعتقال أجهزة أمن السلطة لكو  (4)
، اتريخ الدخول 21/12/2020الغربية"، وكالة شهاب لألنباء، 

، متاح عرب الرابط التايل:   26/12/2020
GF7https://cutt.us/My  

تقرتب األوضاع يف الضفة الغربية أكثر حنو  -د
االنفجار، وحينها لن يكون هناك أمام السلطة إال السقوط 

، السيما يف ظل وجود حالة غضب حقيقي بني (5)والزوال
أوساط شباب حركة فتح؛ نتيجة استمرار االستيطان 

سة التهويد، وغياب أي أفق للحل السياسي. وما وسيا
العمليات الفردية املستمرة من وقت آلخر من الشباب 
الفلسطيين جتاه القمع اإلسرائيلي، إال متهيدا ملثل ذلك 

على طرد وفد االنفجار؛ ولذلك أقدم شباب من حركة فتح 
أمريكي من بيت حلم وقام نشطاء فلسطينيون إبحباط 

 مؤمتر حبثي نظم يف رام هللا. إن كثريا مشاركة وفد آخر يف
من الدالئل تشري إىل أن إسرتاتيجية السلطة القائمة على 

. ومثال على ذلك وأمام (6)املراوحة يف املكان تلفظ أنفاسها
القمع املتصاعد قتلت مستوطنة صهيونية يف مشال الضفة ما 
دفع االحتالل للشعور ابخلطر، وقرر إرسال تعزيز من قوات 

فرقة العسكرية يف الضفة الغربية لتقييم الوضع، ومن أجل ال
حراسة املستوطنات والطرق يف املنطقة، بل منع اإلجازات 

 .(7)حلني استقرار الوضع

 بةخنعد بآفاق ترتيب الصفوف الفلسطينية: ما  -اثنًيا
 عباس

يف هذا اجلزء نناقش عددا من القضاًي اخلالفية اليت 
العقبات أمام إمتام ملف املصاحلة متثل يف أجزاء منها بعض 

الفلسطينية؛ وهي: قضية االنتخاابت الفلسطينية، وقضية 

                                                           

صاحل النعامي، "فرص محاس يف املصاحلة"، وكالة شهاب  (5)
، متاح 17/12/2020، اتريخ الدخول 11/10/2017لألنباء، 

   https://cutt.us/KcPmCعرب الرابط التايل:
صاحل النعامي، " نقل السفارة جيرد عباس من أوراقه هنائيا"،  (6)

، اتريخ الدخول 27/2/2018وكالة شهاب لألنباء، 
، متاح عرب الرابط التايل:   20/12/2020

https://cutt.us/lzFKI  
"  االحتالل يعزز قواته يف الضفة"، وكالة شهاب لألنباء،  (7)

، متاح عرب  19/12/2020، اتريخ الدخول 22/12/2020
   https://cutt.us/VJjahالرابط التايل:

https://cutt.us/y61do
https://cutt.us/TmSNV
https://cutt.us/iRPTg
https://cutt.us/My7GF
https://cutt.us/KcPmC
https://cutt.us/lzFKI
https://cutt.us/VJjah
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الصراع حول جدوى أي املسارين: التسوية السياسية، أم 
 املقاومة العسكرية؟

 !االنتخاابت الفلسطينية آلية لالنقسام .1

 يتتعد مسألة االنتخاابت واحدة من املسائل ال
ما أهنا ، كيينملهتمة ابلشأن الفلسطتتناوهلا وسائل اإلعالم ا

ني ة بإحدى النقاط اليت توضع عادة على طاولة املصاحل
-الفرقاء، كآلية لتجاوز حالة االنقسام الفلسطيين

 الفلسطيين.

 تحورغم كثافة دعوات لعقد جلسات احلوار بني ف
ول طنبومحاس، إال أن اجللسة األخرية اليت كانت يف اس

 من ة أعلى نسبية مما سبقهاأظهرت فيها الفصائل جدي
اجتماعات؛ لعقد انتخاابت متهد لتوحيد الصف 

مة قاو الفلسطيين، بصورة جعلت الكثري من املنتمني للم
جهة واملية يفرحون بقرار اإلعداد لالنتخاابت، كآلية أتسيس

ف كشاصفقة القرن، وبناء توافق وطين يعّوض حالة االن
أو  ت؟اابلف االنتخالعريب. ولكن هل حتتاج القضية فعال مل

ابألحرى كيف يكون هناك نتائج إجيابية من ملف 
 االنتخاابت؟

الظاهر أن السياق الذي أسهم يف االنقسام 
، وجرد محاس من شرعيتها، مل يتغري  2007الفلسطيين يف 

كي ميكن القول أبن االنتخاابت ستحدث فارقا إجيابيا هذه 
ء مبراحل مما  املرة. بل على العكس، فاألوضاع حالًيا أسو 

االنتخاابت لن تسهم فقط يف كانت عليه يف السابق؛ ف
تفاقم االنقسام الفلسطيين، بل إهنا ستوفر مسوغات لفرض 
مزيد من احلصار على غزة والضفة معا؛ حيث إن أحدا 
ليس بوسعه أن يضمن أال تسفر هذه االنتخاابت عن فوز 

رائيل حلركة محاس جمددا؛ وهي النتيجة اليت لن تقبلها إس

. فماذا ميكن أن (8)والوالًيت املتحدة ونظم التطبيع العربية
 يكون ساعتها؟

 وررمبا من اجملدي أكثر أن يكون احلديث عن أم
 همةمري أكثر فعالية من االنتخاابت؛ ليس ألن األخرية غ

 طيينيف ذاهتا، ولكن خشية أن تكرس صعوبة احلل الفلس
 ولةد كرة أتسيسأكثر رمبا إىل درجة االستحالة وذهاب ف

ها عن اضةفلسطينية مستقلة بال رجعة. ومن مث ميكن االستع
ف طر  ابلنقاش ومراجعة السنوات املاضية، وأن أيخذ كل
 كونث يخطوة للوراء فيما خيص رؤيته لنفسه ولآلخر؛ حبي

اة راعهناك تقدير متبادل ملوقف كل طرف، ويكون هناك م
 حلساابهتما مًعا.

 طيكيز على طريقة للتعاوميكن أن يكون هناك تر 
كلية ال تهمع الضفة الغربية كسياق جغرايف حمتل على مستوًي
وعي ال ريفمن العمران إىل االقتصاد والسياسة، مرورًا بتج
 . طايناملقاوم، وقتل روح الصمود نتيجة التمدد االستي

من هذه الزواية فلعل انضمام محاس وفصائل غزة 
نة، بتشكيل قد يكون حتت مظلة منظمة التحرير الفلسطني

بدرجة أقل من تشكيل فتح وفصائل الضفة، أفضل بكثري 
من انتخاابت لن يعرتف أحد مبصري نتائجها، يف حال 

بداهة فإّن النقد قررت محاس الدخول بقائمة يف الضفة. فـ"
ال يطال احلوارات، وال مبدأ االتفاق، فهو أمر حمّل تثمني 

ال من تصعيد اخلصومة وتقدير وإميان بضرورته. واحلوار بد
الداخلية هو أدىن ما ميكن فعله، وإمنا يتجه النقد إىل النتائج 

 . (9)واملقرارات واالجتاه العاّم الذي تشري إليه احلوارات"

وبناء عليه ميكن أن يكون هناك حديث حول 
ضرورة اعادة بناء منظمة التحرير، ومراجعة رؤيتها ووسائلها 

                                                           

، " انتخاابت فلسطينية مصلحة صهيونية؟!"، صاحل النعامي (8)
،  28/12/2020، اتريخ الدخول 13/10/2020اخلليج اجلديد، 
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املقاومة املسلحة بصورة خاصة،  وادواهتا، وأن تراعي فصائل
أن هدف محايتها من االستهداف األمين لالحتالل، 
واالستهداف السياسي واالقتصادي من اإلقليم هدف 
حموري على األقل يف املرحلة احلالية؛ انتظارًا حلني حدوث 
حتوالت يف املشهد احمللي واإلقليمي. لتكون احملصلة: "بقاء  

متناع الكامل عن أي كّل منهما يف سلطته، مع اال
مناكفات أو خصومات أو تفرد ابختاذ أي خطوة سياسية، 
وحّل امللفات الصغرية واملتوسطة، وإرجاء ملفات االنقسام 
الكربى، والسماح لكّل منهما ابلعمل املتفق عليه يف جمال 
سلطة اآلخر دون استهداف أميّن، واالتفاق على خطوات 

ك يف الوفود السياسية، ومنح نضالية متدرجة، والتمثيل املشرت 
أمهية خاصة النعقاد دائم جمللس األمناء العامني. وابلرغم من 
أّن هذا اخليار شديد التواضع فإنّه أفضل من إعادة إنتاج 
االنقسام على أرضية أوسلو، يف حال امتنع االتفاق على 

 .(10)البدء يف إعادة بناء منظمة التحرير"

 قابلاملقاومة يف ماخليار الوحيد للقضية:  .2
 التسوية:

 يةلقد أحدث الصراع حول ماهية الدفاع عن القض
ع جتمالفلسطينية شرًخا وجودًًي وتقسيًما فعلًيا للم

قبل  ميسالالفلسطيين وأنصار القضية يف العامل العريب واإل
لقول إن ا؛ ولذلك ميكننا 2007حلظة االنقسام النهائي يف 

 يأيتها ومؤسسة ملا ستلك اللحظة كانت نتيجة ملا سبق
( رؤية ويةلتسبعدها. وقد أحدثت ثنائية )املقاومة يف مقابل ا
ائل لفصاا هبهنائية تنظريية غري مرتبطة ابلواقع، وال تؤمن 

 ًة،رؤيممارسة وواقًعا، حىت لو ادعت عكس ذلك خطااًب و 
 وهو ما سنشري إليه الحًقا.

ة  لقد رسخت الثنائية احلدية بني الفصائل الفلسطيني
كمعسكرين متقابلني يف كل شيء لدى اجلمهور، مث أخذ  
كل طرف يرمي اآلخر ابخليانة والتبعية. فاملسار األول يرى 
أن الطريق السياسي هو احلل النهائي األكثر جدوى 

                                                           

 املرجع السابق (10)

وفعالية، بل وحيمل فصائل املقاومة يف غزة مسئولية ما آلت 
ريقة إليه األوضاع، ويرى أن فشل التسوية السياسية سببها ط

؛ أي إنه ال (11)إدارة ترامب ابعتباره وسيطا ختلى عن النزاهة
 حياكم اتفاقية أوسلو وما أنتجته.

وعلى اجلهة األخرى، يرى معسكر املقاومة أن 
الطريق السياسي هو اخليانة بعينها، وأنه ليس مثة حترير 
لألراضي احملتلة بدون احلسم العسكري. ويغفل أصحاب 

ات جناح هذا املسار؛ بداية من هذا التوجه غياب مقوم
العناصر العسكرية احلربية اليت حتقق هذا احلسم، مرورًا ابلبيئة 
اإلقليمية الداعمة للمشروع العسكري، هناية بوجود بيئة 
حملية قادرة على الصمود من األساس، وليست مستهلكة 
ومستنزفة بصورة اتمة جراء سنوات من التدمري املادي 

ن اجلناح الثاين الستكمال هذا التصور، واملعنوي، انهيك أ
مرتبط ابلسلطة الفلسطينية وما متلكه من أدوات إلشعال 

 .(12)الضفة الغربية

فقد أنتجت ثنائية املقاومة والتسوية سيال من من 
الثنائيات املتناقضة؛ فاحلرب يف مقابل التفاوض، والبارود يف 

احملصلة وجه السياسة، والنضال يف وجه احملاداثت، فكانت 
أن اصبحت السلطة الفلسطينية يف وجه اجملتمع، والنخبة 
املنتفعة نقيضا لألسرى، والفتحاوي ضد احلمساوي. 
ولذلك فقد أبعد هذا الصراع القطاع األوسع من الشعب 
نفسه عن القضية ومفرداهتا، اليت وجدهتا ال تعرب يف كثري من 
 أحياهنا عنه؛ نتيجة حتول الصراع من شعب ضد سلطة
احتالل، إىل فصائل متناحرة تبحث عن بعض مصاحلها، 
يف ظل بيئة حماَصرة تئن من صعوبة الظروف، بل انعكست 
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تلك األوضاع حىت على حياة األسرى يف سجون االحتالل 
 وذويهم، وهو ما سنشري إليه الحًقا.

 معوميكن مشاهدة حالة االنقسام الشديدة للمجت
رتض أن ملفن امائلية، اليت يف مرآة النخبة املستقلة غري الفص
ن مضة عار تبدو النخبة املتعرب عن رؤيتها الذاتية؛ حيث "

، ثري أتخارج الفصائل يف الساحة الفلسطينية مشلولة وبال
ويبقى   جمّرد أشخاص يكتبون مقاالت ودراسات هنا وهناك.

ا كل شيء على حاله من دون تغيري؛ نتيجة ارتباطهم
اع لقط الصراع، وأصبح ابصورة فيزًيئية ومعنوية بطريف

قد تفت"األعظم منهم رهنَي ل قمة عيشه لكل أجندة؛ حيث 
رة لقداعل التجربة الفلسطينية املؤسسات املستقلة اليت جت
، وإذا  ماً عدو معلى التأثري يف واقع حاهلا وتغيريه يكاد يكون 

 ليةٍ قالكانت احلالة الفلسطينية قد حافظت على هامش است
دي عق العربية، خالل-قضات العربيةيف اللعب على التنا

 م متاماً نعدد االسبعينيات والثمانينيات، إال أن هذا اهلامش ق
 نيةمع توقيع اتفاق أوسلو الذي حكم السلطة الفلسطي

ًة هونمر  ابملاحنني. هذا الواقع، جعل السلطة الفلسطينية
هو ؛ و لالحتالل من جانب، وللدول املاحنة من جانب آخر

ه بون اور ينيني حىت اهلامش الذي كانوا ينما أفقد الفلسط
 سب،قبل أوسلو. وهذا اهلامش مل يض ق على السلطة فح

 ل".صائبل ضاق أيضاً على النخبة املعارضة من خارج الف

تعرب الصورة السابقة عن معسكرين متناقضني، 
ولكن يف حقيقة األمر ال يبدو الواقع هبذه الصورة القامتة، 
بل على العكس متاًما فقد توصلت الفصائل الفلسطينية 
مجيعها بصورة مباشرة وغري مباشرة، إىل أن أساس أتسيس 
دولة فلسطينية مستقلة، سيبدأ من وحدة الصف الداخلي 

"إّن الفلسطينيني فعال اعرتفوا ؛ حيث قبل أي شىء
بـإسرائيل على ثلثي فلسطني، وأهّنم مل يتلقوا مقابال إسرائيليّا 
يعرتف حبقهم يف تقرير مصريهم على ما تبقى من فلسطني. 
وهذا املتبقي من فلسطني؛ أي الضّفة الغربية، مهّدد ابلضم 

مب اإلسرائيلي، بعد الضّم الفعلي اجلاري برعاية إدراة ترا
وسكوت عريب مطب ق هو أقرب للموافقة منه للرفض، لو 

أخذان بعني االعتبار مظاهر التطبيع العلين، وعالقات 
التحالف التحيت، ومحالت التشهري ابلفلسطينيني.. ولك أن 
تدرك أن هذا املسار، الذي اختطته منظمة التحرير؛ أي 
 االعرتاف بـإسرائيل، والسعي إلحراز ما تبقى من فلسطني،
هو مسار فلسطيين شامل ابلفعل والواقع، بغّض النظر عن 
املوقف النظري واأليديولوجي. فكّل معارضي التسوية قبلوا 
إّما سياسّيا ابلسلطة الفلسطينية، كحركة محاس وبعض قوى 
اليسار، أو تعاملوا معها ابعتبارها ابتت واقعا فلسطينيّا يعرّب 

ضة، كاجلهاد عن وجهة نظر سياسية حىّت لو كانت مرفو 
اإلسالمي، ومل يرفع أحد السالح يف وجه السلطة املنبثقة 

 .(13)عن االعرتاف بـإسرائيل"

فًا الما نود قوله هنا هو أن ما يبدو للعيان اخت
دة جذرًًي يستحيل معه بناء أرضية مشرتكة تؤسس لوح

وقائع ا لفقً وطنية بني الفصائل الفلسطينية، هو غري حقيقي و 
ا هدهل املقاومة املسلحة تسعى بكل جفعلية، وأن فصائ

ة رثيلكالتوفري أي هامش من التوافق، رغم نتائج أوسلو ا
ن حضاأعلى القضية، إال أن هناك خنبة متنفعة ولدت يف 

 رفضالسلطة الفلسطينية، ومن منح ومعوانت أوسلو، وت
رغم  التخلي عن تلك املصاحل يف حال تقاربت مع محاس،

ة هبيذا من أحداث كانت فرصة أن صفقة القرن وما واكبه
 حلدوث ذلك.

واملستهدف من ذكر تلك احلقائق نوعان من 
اجلمهور: أوهلما اجلمهور الذي خيوّ ن فصيال على حساب 
آخر؛ وهو ما ينتج شيطنته واستباحة دمه وعرضه وحريته، 
واجلمهور الثاين هم قطاعات من املتأثرين خبطاب الثورة 

هيوين الذي حيمل الفلسطينيني املضادة واحملور العريب الص
وتعتنهم مسئولية ما آلت إليه األحداث، رغم أهنم قدموا كل 
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شىء وتنازلوا عن ثوابت كثرية يف سبيل احلصول على 
 الفتات، ومل حيصلوا عليه أيًضا.

ائية ن ثنإ انطالقًا من النقطة السابقة، ميكننا القول
ت ليسو ة، التسوية واملقاومة ميكن أن تكون يف سبيل القضي
ئل فصاال معول هدم هلا، وذلك من خالل توزيع األدوار بني
ي ئيلسراوالقوى الفلسطينية. فحقيقة التطبيع العريب اإل

وى قجتاوزت سطوع الشمس، وأصبح األمر علنيا وتقوده 
تستهدف حتقيق واقع عريب جديد، مبفاهيم وعناصر 
يه جديدة، تشكلت من رؤية وهوية مغايرة ملا طبع عل

ما وهلاريخ العريب احلديث. ولذلك فهناك مساران: أالت
تالل الحع ااهلجوم الكامل على الدول العربية اليت ستطبع م
لعريب اري لظهلواهتامها ابخليانة، وحينها ستنتج تعرية كاملة 

خي رتاال املساند ولو صورًًي للقضية. واملسار الثاين هو
هو ؛ و كني الكامل يف التعامل مع هذا امللف كما لو أنه مل

دث حا ملأيًضا جتاهل حلقائق جديدة ستنتج وقائع مغايرة 
ن مني بار يف السابق. لذلك فاألحرى أن حيدث توزيع  لألدو 
 كثرأغط يندد مبا حيدث، وخيلق وعيا مجاهريًي مضادا للض

 على تلك الدول، ويشحن أنصار القضية الفلسطينية
 اولحيو ل، لدعمها بشىت السبل، وبني آخر ال يقطع االتصا

أو  احلفاظ على أي مكتسبات حىت لو كانت قليلة جدا،
رى يسعى لكسب حماور جديدة، كتمويل بسيط يقدم لألس
ي ماسوذويهم. ما أقصده أن يتم استخدام الدور الدبلو 
داًل با، ليً للسلطة الفلسطينية يف دعم صمود الفلسطينيني حم

ذا هب من الالشيء، يف مقابل كل شيء، وأن يتم التعامل
ا لقدر ارً نتظاملنطق يف تلك املرحلة الصعبة من عمر األمة؛ ا

 ما يغرّي املسار.

 وسائل دعم الصمود الفلسطيين: -اثلثًا

إن التعامل مع الصراع العريب اإلسرائيلي من منظور 
رًيضة مالكمة تنتهي بضربة قاضية، هو نوع من اخليال؛ 

حيًنا وترتاجع  ألهنا قضية أجيال تؤثر فيها وتتأثر هبا، تتقدم
أحايني، ولذلك فتوفري بيئة صامدة تتمكن من مواجهة 
التحدًيت الكربى واملتجددة اليت خيلقها االحتالل لطرد 

أبناء فلسطني وإجبارهم على اهلجرة، إلعادة إنتاج الشتات 
الذي كان يعاين منه اليهود يف املاضي، هلو أمر مصريي يف 

صمود الفلسطينيني  مشروع التحرير. ولذلك تعد قضية دعم
من أهم وسائل دعم القضية الفلسطينية؛ ليس ألن 
الشعارات والشحن اإلعالمي وحده ليس كافًيا فحسب، 
ولكن ألن الوجود الفلسطيين هو احلامي األول لألرض 

 والتاريخ واملستقبل العريب يف تلك اجلغرافيا.

ا ونشري يف هذا اجلزء إىل نقطتني من نقاط هذ
ل ملقبالفلسطينية، وحنن نستشرف العام االدعم للقضية 

ي وه ليةبسؤال ما العمل وكيف ميكننا دعمها؟ أوالمها حم
صة خا دعم األسرى يف سجون االحتالل، والثانية خارجية

 حبماية وإحياء الوعي العريب جتاه القضية.

 :الصمود الفلسطيين يبدأ من دعم األسرى .1

 يقإن االعتماد على قوة اإلرادة وحدها يف حتق
 جودو كن األحالم أمر غري واقعي يف كثري من األحيان، ول

، بيقلتطبيئة حاضنة لتلك األحالم، جيعل حتقيقها أقرب ل
ر، عماوأ وابلقياس على حرب طويلة املدى، حتتاج إىل دماء

 فهذا أدعى لتوفري تلك البيئة احلاضنة.

تبدأ مهمة محاية حالة املقاومة والنضال لدى 
من اطمئنان املقاوم على أسرته وذويه يف  الشعور الفلسطيين،

حالة تعرضه لألسر يف أيدي سلطات االحتالل. ويف 
احلقيقة، لقد قدمت احلالة الفلسطينية جتربة ملهمة يف دعم 
األسري وتكرمي ومحاية ذويه من الفقر واالحتياج، بصورة 
حررت الكثري من املقاومني من الضغوط النفسية اليت تفرض 

ن ابب املسئولية جتاه ذويهم، وذلك بعدما مت على قلوهبم م
تشييد مؤسسات مستقلة ترعى األسري وحتمى له وجوده 
املادي واملعنوي، وتوفر له حياة كرمية، كوزارة األسرى واندي 
األسري وغريهم من الكياانت؛ وهو األمر الذي خلق لدى 
الوعي اجلمعي الفلسطيين حالة من االمتنان جتاه األسرى، 

رهم مناضلني هلم مكانة رفيعة يف مشروع الدولة ابعتبا
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الفلسطينية، مبا يرسخ فكرة املشروع السياسي واهلوية الوطنية 
 .(14)الكفاحية للشعب

أدرك االحتالل سريًعا أن مساعيه يف فرض الرعب 
والقلق يف نفوس الفلسطينيني ستبوء ابلفشل نتيجة ارتياح 

وأحوال ذويهم األسرى من أوضاعهم يف سجون االحتالل 
يف اخلارج. لذلك عمل االحتالل على الفتك أبوضاع 
األسرى يف السجون، وجتريد ذويهم من االستقرار 

بدأت مالحقة االقتصادي؛ للضغط أكثر عليهم، وابلفعل "
خمّصصات األسرى اليت تصل  حساابت  ذويهم البنكّية من 
تنظيماهتم وفصائلهم، من بعد انتفاضة األقصى، والذي 

مل معها بدوره جبّدية ابلغة عّدها فيها امتدادًا لـحرب تعا
االستقالل.. ومصادرة إجنازات  األسرى يف السجون اليت 
من شأهنا أن ختّفف من اآلاثر االعتقالية على إراداهتم 
النضالّية. ومل يكن إخراج املعتقالت اليت بلغت فيها إجنازات  

يش إىل املعتقلني ذروًة غري مسبوقة، من مسؤولية اجل
مسؤولية مصلحة الّسجون، إال خطوًة يف اجتاه السحب 
املكّثف إلجنازات املعتقلني، ومعاجلة إشكالية عودة املعتقلني 
أنفسهم إىل السجن؛ مبعىن اكتشاف االحتالل أّن السجن 
مل يعد رادعًا لشرحية واسعة من منتسيب بعض الفصائل 

ل يف ذلك الفلسطينّية، والسيما فصائل املقاومة. واستغ
حالة االنقسام بقوة، ليعززه يف السجون أكثر... وخارجًيا، 
بدأ االحتالل ابستهداف حواالت فصائل املقاومة 
حلساابت أهايل منتسبيها من األسرى. ومنذ ذلك الوقت، 
صارت خمّصصات أسرى فصائل املقاومة من فصائلهم 
ة قضّيًة ابلغة اخلطورة والصعوبة، وحتّولت إىل مهّمة نضاليّ 

سرّية حمفوفة ابلقلق واخلوف، من حيث تنفيذها، فإدخال 
خمّصصات أسرى فصائل املقاومة شبه حمال. ومع االنقسام 
الفلسطيين زادت اجلهات اليت تالحق خمّصصات األسرى يف 

                                                           

" "فلسطينيو اخلارج" يوجه رسالة دعم لألسرى يف سجون   (14)
، اتريخ الدخول 4/4/2020االحتالل"، املركز الفلسطيين اإلعالمي، 

  ، متاح عرب الرابط التايل:21/12/2020
https://cutt.us/tDNgA  

الضّفة الغربّية، وابت األسري احملّرر أو أهل األسري يدفعون 
اولتهم إدخال مثنًا م كلفًا ابالعتقال والغرامات جرّاء حم

 11خمّصصات األسري. كما استثمر االحتالل أحداَث 
تزامنة مع انتفاضة األقصى، واألنظمة العامليّة 

 
سبتمرب امل

الصارمة يف مراقبة احلواالت املالّية حبّجة "احلرب على 
اإلرهاب"، يف الفتك ابلعصب االقتصادّي لألسرى 
طة وذويهم. واستجابت البنوك العاملة يف جمال السل

الفلسطينّية لذلك، ودخل الفلسطينّيون بدورهم يف منظومٍة 
قاسيٍة من الرقابة املالّية ت ضع ف  من صمود الفلسطينّيني 
عموماً... كما عمل االحتالل على حتطيم الروافد 
االقتصاديّة لألسرى، واليت منها الرواتب املقّدمة من السلطة 

اببتزازها أبموال الفلسطينّية، ابلضغط املباشر على الّسلطة 
الضرائب اليت جيبيها لصاحل السلطة )املقاّصة(، واقتطاع قيمة 
خمصصات األسرى وعوائل الشهداء منها. كما استهدف 
االحتالل البنوك مباشرًة، وهو استهداف  أخذ أشكاالً 
متعّددة متدحرجة من االقتحام املباشر واملصادرة، إىل 

 .(15)املقاضاة"

ا يف مساحات العمل املمكنة ولذلك فإذا كنا حتدثن
بني شىت الفصائل الفلسطينية، فيحب أن تكون قضية دعم 
الصمود الفلسطيين واحدة من أهم أولوًيت العمل 
السياسي، السيما بعدما "أكد قطاع فلسطني واألراضي 

يعد  2020العربية احملتلة جبامعة الدول العربية أن عام 
يني يف سجون األكثر انتهاكًا حبق األسرى الفلسطين

االحتالل اإلسرائيلي؛ إذ أمعن االحتالل يف اإلمهال الطيب 
املتعمد حبق األسرى، وجتاهل توصيات املنظمات الدولية 
ابإلفراج عنهم ختوفًا من تفشي فريوس كوروان يف ظل 
اكتظاظ السجون، ابإلضافة إىل االعتقاالت اإلدارية بدون 

ائيلي سعى خالل الئحة اهتام، مضيًفا أن االحتالل اإلسر 

                                                           

صة أكرب من ساري عرايب، " احلرب على رواتب األسرى.. الق (15)
، اتريخ الدخول 10/5/2020حساابت بنكية!"، مرتاس، 

 ، متاح عرب الرابط التايل: 25/12/2020
https://cutt.us/kTGKg  

https://cutt.us/tDNgA
https://cutt.us/kTGKg
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إىل إعادة أوضاع األسرى للمربع األول من  2020عام 
جتربة االعتقال يف بداية احلركة الوطنية الفلسطينية 

 .(16)األسرية"

 لىعاالهتمام بقضية األسرى، بداًل من الرتكيز 
ية، ابإلجيقضاًي أخرى قد تكون نتائجها السلبية أكثر من ا

ذا هصمود، سينقل انهيك عن اهتمام الفصائل بقضية ال
نتماء االل و إىل مشاعر اجلماهري وجيربها على احرتام الفصائ

ن ا أينمبهلا، والشعور أبهنا متثلها وأن مشروعهم واحد. 
يكون كل احلديث حول قضاًي سياسية أغلبها ميس 
، الفصائل نفسها، فسوف يؤدي ذلك لعزل عامة الناس

ه قدموارمتائهم يف أحضان السالم االقتصادي الذي ي
 ني،لسطفاالحتالل مقابل تدمري املشروع الكفاحي لتحرير 
لضفة  ال يفوليس هناك أدل من النتائج اليت وصل إليها احلا

بدون  نة،الغربية، نتيجة تركها فريسة سهلة يف يد الصهاي
 محاية سياسية واقتصادية أو حىت اجتماعية.

 نية:سطيمحاية الوعي العري جتاه القضية الفل .2
وال  ه،ال ميوت التاريخ مادام هناك قلوب حتيي علي
 ها،احبصميكن قتل احلقيقة إال إذا توجهت الرصاصة لوعي 

 يف قوةوهتميشه لعدالة قضيته، ولذلك حيارب االحتالل ب
ية لقضر االفرتة املاضية لتجريف الوعي العريب، مبحو آاث
 مألًياذه الفلسطينية من حاضره، وهو ما جتتهد فيه بقوة ه

، المسبعض الدول اليت تقدم الصهاينة ابعتبارهم دعاة 
  ال.واملقاومة ابعتبارها فصائل إرهابية بطبيعة احل

 لذلك فمن املهم أن يكون هناك وعي أبن حضور
عاتنا؛ تمى جمالقضية الفلسطينية يف الوعي العريب املعاصر لد

 نهه أبألنه من نقاط دعم الصمود الفلسطيين ذاته، شعور 
 اية شعبية لظهره من جانب إخوانه. هناك مح

                                                           

األكثر انتهاكًا حبق األسرى  2020"  اجلامعة العربية:  (16)
عريب اجلديد، الفلسطينيني يف سجون االحتالل اإلسرائيلي"، ال

، متاح عرب الرابط 20/12/2020، اتريخ الدخول 16/12/2020
  tE0https://cutt.us/jrالتايل: 

وهنا جيب الفصل بني دور الشعوب واحلكومات، 
أن الدولة العربية تعاين اليوم آتكاًل غري مسبوق يف فاملعروف 

مستوى شرعيتها، وجدوى وجودها؛ لدرجة جعلت من 
وعي قادهتا السياسييني أن تقوية الدولة العربية أضحى هدفًا 

لسطينية ذاهتا؛ ابعتبار أن سقوط أهم وأخطر من القضية الف
الدول العربية سيعين ال حمالة سيطرة تل بيب على اإلقليم.  
كما أن حرص القادة السياسيني العرب على حتقيق 
جناحات متنحهم الشرعية، يدفعهم للهرولة خلف إسرائيل 
نظرًا للفوائد واملنافع اليت تعود عليهم من هذا األمر، وليس 

. (17)جني املغريب والسوداينهناك أدل من النموذ
و"األحداث املتالحقة منذ الثورات العربّية وحىّت اآلن، ال 
ينبغي أن ترتك جمااًل للحديث يف ما هو أوىل، فلسطني، أم 
القضاًي العربية الداخلية ويف طليعتها االستبداد واالرهتان 
للخارج، وال ينبغي أن تسمح بذلك اهلذر حول امكانية 

ني ، فالقضية الفلسطينية هي قضية التخلي عن فلسط
العرب، ألن االستعمار الصهيوين يستهدف إبقاء البالد 
العربية ضعيفة، وهشة، وذليلة، واتبعة، ويستهدف سحق 
الرأي العام العريب؛ ألّن استمراره )أي االحتالل( حمال دون 

فيكفي . ذلك، كما أّن هذه وظيفة أريدت منه أساساً 
لّي واقعي، ميس العريب بقدر ما احلديث يف سبب واحد عم

ميس الفلسطيين، فإذا كان الفلسطيين يعاين اجلندي 
اإلسرائيلي، فإّن العريب ابت يعاين وكالءه، أو يعاين ختّلفه 
وهشاشة دولته وتبعيتها وارهتاهنا وختّلفها عن حتقيق شيء 
ذي ابل من وعودها، واإلسرائيلي سبب أساس يف 

 .(18)ذلك"

                                                           

خالد سالمة، " أوراق الفلسطينيني وخياراهتم "احملدودة"  (17)
، اتريخ الدخول 27/1/2020ملواجهة "صفقة القرن"، 

24/12/2020 DW :متاح عرب الرابط التايل ،
https://cutt.us/NhzJi  

ساري عرايب، "  سياقات التطبيع مع "إسرائيل".. هشاشة  (18)
، اتريخ 15/12/2020، 21املشروعية والتناقضات البينية  "، عريب 

، متاح عرب الرابط التايل: 20/12/2020الدخول 
https://cutt.us/lJcxd  

https://cutt.us/jr0tE
https://cutt.us/NhzJi
https://cutt.us/lJcxd
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 -ويف مقدمتها اإلمارات-جية تدرك الدول اخللي
هذا األمر؛ لذلك تقدم أن حتالفها مع إسرائيل يسهم يف 
تقويتها وليس العكس كما يدعي أنصار القضية 
الفلسطينية، حيث تستبدل هذا اخلطر بعناصر أخرى 
تتقدمها اجلماعات اإلسالمية فرتكيا وإيران، ابعتبارهم دعاة 

 .(19)فوضى وخراب

لرأي الفلسطينيني أنفسهم كما حيمل أنصار هذا ا
فشل ما يسمى بعملية السالم، بدعوى أهنم رفضوا كل 
احملاوالت السابقة ملنحهم دولة، ورغم عدم صحة هذا 
األمر، وهو ما وضحناه سلًفا، فيمكننا استدعاء حادثة 
أخرى لتأكيد كذب هذا االدعاء. وإذا كان احلديث يف 

لذي قدمت فيه الفرتة املاضية دائرًا حول قضية الضم، وا
اإلمارات تطبيعها ابعتباره حيمي أرض فلسطني من 
االستيطان، فاحلقيقة أن الضم حدث ابلفعل، وما يدور هو 
شرعنة للواقع اجلديد؛ ملنحه صفة القانونية، وجتريد 
الفلسطينيني من املزيد من أوراقهم التفاوضية. عالوة على 

م ومل تلغه أن احلكومة اإلسرائيلية أعلنت أهنا أرجأت الض
متاًما كما زعم وزير دولة اإلمارات للشئون اخلارجية أنور 

في النصف الثاين من تسعينيات القرن املاضي، قرقاش. "ف
أخذ االحتالل يشّق طريقًا يفصل به قرية رافات عن مدينة 
رام هللا. تقع القرية مشال حمافظة القدس، وتلتصق جبنوب 

لطريق مدينَة رام هللا عن مدينة رام هللا. كذلك، يفصل  هذا ا
معسكر عوفر. وميتّد الطريق ذاته من بوابة املعسكر الشمالّية 
إىل حّي "عني أم الشرايط"، فيفصل أجزاًء من هذا احلّي 
عن مدينة البرية اليت يتبع هلا. ميتد الطريق فاصاًل فيما يبدو 
قرية "كفر عقب" كذلك. فيما بعد، أصبح هذا الطريق 

طينيني، ومل تكن قد اتضحت بعد أهداف داخليًّا للفلس
االحتالل من شّقه مّث إمهاله. كان هذا طريق الفصل 

                                                           

ساري عرايب، "  حتريف األمن القومي العريب.. حتطيم أنظمة  (19)
، اتريخ الدخول 8/7/2020، 21لشعوهبا!"، عريب 

، متاح عرب الرابط التايل:  23/12/2020
AS8https://cutt.us/vV  

ابنت نواًي االحتالل الحقاً، مع هناية ". "األّول
التسعينيات، حينما بدا أنه تنازل عن الطريق األّول 
)الفاصل بني رافات ورام هللا( وعاد ليقطع قرية رافات عن 

رّة، بفصلها عن جمّمع "مشال غرب فضائها املقدسّي هذه امل
القدس" الذي يضّم عددًا من القرى الفلسطينية ال حيمل 
سكاهنا، يف الغالب، هوًيت املقدسيني الزرقاء. مع انفجار 
انتفاضة األقصى، وعملية السور الواقي، فصل االحتالل 
قرية رافات متامًا عن ذلك الفضاء من خالل مصادرة 

تنوع ما بني سلك شائك وجدار األراضي، وفرض اجلدار امل
إمسنيّت، وشّق طرق بديلة، وَنَصَب جسرًا يعلو نفقًا يفصل 
متامًا قرييت قلندًي ورافات عن منطقة "مشال غرب القدس"؛ 
ليكون هذا النفق "َمْعرباً" للمنطقة، متكن السيطرة عليه أمنيّاً 
بكّل سهولة، وليتأّلف هبذا حمور فصٍل اثٍن، بديل عن طريق 

؛ وهي اهلندسة االستعمارية اليت يعلن (20)فصل األّولال
 االحتالل اليوم عن نيته لضمها! 

ين عاينستنتج من ذلك، أن مسار التسوية السياسية 
لة، وأن دو  ينيمنذ اللحظة األوىل، لغياب النية ملنح الفلسطين

االحتالل كان حياول فقط االلتفاف على مكاسب 
ي، راضملزيد من قضم األاالنتفاضة األوىل، لكسب الوقت 

 صارأن واألهم من ذلك، أن تلك احلادثة تؤكد كذب مزاعم
 م يفاإلمارات الذين يتهمون الفلسطينيني أبن دمويته

 انتفاضة األقصى هي سبب إجراءات الضم اليوم.

ولذلك جيب تزكية بعض اجلهود يف مساحات 
ية محا، و إحياء ومحاية الوعي العريب اجلمعي جتاه فلسطني

 طريسالها من اهتامات اخليانة والبيع وغريها من األأه
 الصهيونية.

ت االغتيسالح الردع الفلسطيين وأتثريه: اال -رابًعا
 اإلسرائيلية منوذًجا

                                                           

ندس األرض، الُسلطة سا (20) ري عرايب، " الّضم: "إسرائيل" هت 
ندس الصمت"، مرتاس،  ، اتريخ الدخول 30/6/2020هت 

  ، متاح عرب الرابط التايل: 28/12/2020
SUjz7https://cutt.us/  
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نية لسطيلفرمبا املتأمل ملا آلت إليه أحوال القضية ا
كاملة،   ليةائيمؤخرًا، يشعر للوهلة األوىل أن هناك هيمنة إسر 

ورغم  ية.معنو و الفلسطيين بصورة فيزًيئية وحموا كامال للوجود 
ك هنافأن ذلك يف جزء منه حقيقي، ولكنه ليس كل احلق، 
ا ومً د يصعود فلسطيين قائم ومستمر منذ سنوات، بل يتزاي

 بعد يوًما.

، من عمليات 1967عانت إسرائيل عقب نكسة 
التسلل خلف احلدود اليت استهدفت املستوطنني وعناصر 

دت حتدًيهتا حبرب االستنزاف املشتعلة جيش االحتالل، وزا
وبتعليمات مباشرة من قائد مع اجلبهة املصرية والسورية، "

املنطقة اجلنوبية يف جيش االحتالل يف ذلك الوقت، أرئيل 
شارون، مت تشكيل وحدة خاصة لتنفيذ االغتياالت ضد 
قادة اخلالًي الفلسطينية، أ طلق عليها وحدة رميونيم، واليت 

ري دغان، الذي توىل فيما بعد رائسة جهاز قادها مائ
املوساد. وقد جنحت الوحدة يف غضون ثالث سنوات يف 

. مت ذلك بصورة (21)القضاء على خالًي املقاومة بشكل اتم"
أدت لتوقف العمل العسكري لسنوات، نتيجة اغتيال أي 
عنصر حيتمل أنه قادر على تشكيل خطر على عناصر 

ذا حىت اشتعال االنتفاضة االحتالل، واستمر األمر هك
األوىل، اليت أجنبت معها حركة املقاومة الفلسطينية "محاس"، 
حيث عاد العمل العسكري الفلسطيين بقوة، رغم االختناق 
الكامل الذي كانت تعيشه فلسطني جراء هيمنة االحتالل 
على قطاع غزة والضفة الغربية، ولذلك ارتفع عدد من 

 .(22)هيداش 195اغتالتهم إسرائيل إىل 

انتهت االنتفاضة األوىل رمسًيا ابلوصول إىل اتفاق 
، والذي سعت فيه إسرائيل الستغالل كل 1993أوسلو 

                                                           

صاحل النعامي، "غزة وسياسة االغتياالت يف االسرتاتيجية  (21)
، اتريخ 20/11/2019اإلسرائيلية"، مركز اجلزيرة للدراسات، 

، متاح عرب الرابط التايل: 21/12/2020الدخول 
https://cutt.us/yImPu  

االغتيال اإلسرائيلية مصعب الربمي، "األبعاد السياسية لسياسة    (22)
("، رسالة ماجستري، 2017-1973على القضية الفلسطينية )

 .35، ص 2018جامعة األزهر/ فلسطني، 

اجلهود املمكنة، وهنا نقصد حىت اجلهود الفلسطينية لتحييد 
القوة العسكرية للمقاومة سواء القائمة أو احملتملة مستقباًل، 

ا حركة فتح واستبداهلا ابلفصائل السياسية اليت تقوده
ومنظمة التحرير، "حيث قادت الّسلطة الفلسطينية بعد 

عمليًة واسعًة وعميقًة  1994دخوهلا قطاع غزة يف العام 
إلقصاء حركة محاس، فبعد ستة شهور فقط على دخول 
قوات الّسلطة الفلسطينية قطاع غزّة، اصطدمت تلك 

يف مسرية نظمتها األخرية،  القوات جبماهري حركة محاس
مر الذي أّدى إىل استشهاد سبعة عشر مصلّيًا كانوا األ

خارجني من مسجد فلسطني فيما ع رف بـمجزرة مسجد 
 . (23)فلسطني"

اغتالت عناصر االحتالل حييي عياش،  1996ويف 
وهو ما أثر بقوة على اجلهاز العسكري حلماس ولكنه مل 
ينته، فقد شنت املقاومة عمليات انتقامية يف العامني 
التاليني، وهو ما استفز السلطة الفلسطينية اليت شعرت أبن 
محاس حترجها أمام الشعب واقعًيا، وأبهنا تقدم مشروعا 
ليحل حملها نظرًًي، ولذلك حتالف االحتالل مع قيادة 
السلطة، لتشن محلة اجتثاث كامل يف الضفة الغربية وقطاع 

رّي متّكن االحتالل من تفكيك اجلهاز العسكغزة، بعدما "
للحركة، واإلمساك أبرشيفه ومراسالته وشيفراته، وقتل قادته 
حميي الدين الّشريف وعادل عوض هللا، ومن اكتشاف البنية 

 .(24)التنظيمية اإلداريّة للحركة يف كامل الّضفة الغربّية"

يف سياق  2000اندلعت االنتفاضة الثانية يف 
ة من مقتول عسكرًًي بدون أي أنياب، جمرد بقاًي متناثر 

املقاومني الذين متكنوا من االختباء، أو مل يفتضح أمرهم 
أمام االحتالل والسلطة. ولكن ما حدث كان مذهال يف 
حقيقة األمر، فالعمل العسكري حيتاج إىل تنسيق وجهود 
ووقت زمين طويل لصعوبة التواصل يف بيئة أمنية حمكمة، 

                                                           

ساري عرايب، " هل أتّخرت "محاس" عن االلتحاق ابالنتفاضة  (23)
، 24/12/2020، اتريخ الدخول 9/1/2019الثانّية؟، مرتاس، 

  https://cutt.us/HVjXCمتاح عرب الرابط التايل:   
 املرجع السابق (24)

https://cutt.us/yImPu
https://cutt.us/HVjXC
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 ورغم ذلك انتشرت العمليات االستشهادية يف كل مكان،
لتضيف زمخًا شعبًيا على االنتفاضة، وتنقلها إىل مستوى 

 جديد من الفعالية.

وعادت سياسة االغتياالت اإلسرائيلية للظهور بقوة 
يف قطاع غزة بصفة خاصة، ابعتباره احلاضنة األهم حلركة 
محاس، ومثلت حلظة اغتيال زعيم محاس ومؤسسها الشيخ 

 .(25)ذروة هذا التوجه 2004أمحد ًيسني يف 

عقب االنتفاضة، سعت محاس بقوة حلماية جهازها 
العسكري من االستنزاف الناتج عن العمليات االستشهادية 
من جهة، واستمرار االغتياالت اإلسرائيلية من جهة أخرى، 
وأخذت تتطور من أدواهتا القتالية. وابلفعل أنتجت 
مقذوفات بدائية الصنع مسيت ابلقّسام، وقد حاولت 

ًيسني إبطالق ثالث منها، مل يتجاوزن  االنتقام للشيخ
منطقة غالف غزة، إال أن املرحلة اليت تلت االنقسام 
الفلسطيين وسيطرة محاس على قطاع غزة، شهدت تطورًا  
كبريًا يف اجلهاز العسكري حلماس، ليصبح ابلفعل قوة ال 
يستهان هبا، وهو ما ظهرت بوضوح يف العدوان اإلسرائيلي 

والذي شهد تطورا نوعيا أربك  ،2008على غزة أواخر 
االحتالل الذي شن هجوًما مفاجًئا مبئات الغارات اليت 

طائرة، وظن االحتالل أنه سيتمكن  80تقودها أكثر من 
من إسقاط محاس وتدمريها، إال أنه فوج  بسقوط أكثر من 

صاروخا على املستوطنات الصهيونية؛ وهو ما مل حيدث  60
لقوات إسرائيلية خاصة أثناء من قبل، مث تقوم بعمل كمني 

االجتياح الربي لغزة، بل وأسر عنصر من اجليش، مث إسقاط 
طائرة بدون طيار، وقصف القاعدة اجلوية حتسرمي، وتعريض 
آالف املستوطنني للصواريخ املباشرة، حيث وصلت عدد 

صاروًخا  980الصواريخ اليت سقطت على إسرائيل إىل 
نفسه على إعالن وقف وقذيفة، وهو ما أجرب االحتالل 

                                                           

، اتريخ 3/10/2004" اغتيال الشيخ أمحد ًيسني"، اجلزيرة،  (25)
 ، متاح عرب الرابط التايل:19/12/2020الدخول 

ggQ4https://cutt.us/B  

العملية العسكرية من جانب واحد، وانسحابه من غزة، 
 .(26)مليار دوالر 2.5بعدما وصلت اخلسائر ألكثر من 

وقد تزايدت قوة سالح الردع الفلسطيين بفضل 
زًيدة قوته العسكرية عدة وعتاًدا، جنًدا وقادة، واليوم جند 

بصورة  أن قطاع غزة مليء ابلفصائل املقاومة املسلحة،
دفعتها لتشكيل غرفة عمليات مشرتكة لتنسيق اجلهود 
بينهم. وميكننا ختيل حجم قوة املقاومة يف الوقت احلايل، إذا 
ذكران رد فعل تنظيم صغري نسبًيا كتنظيم اجلهاد اإلسالمي، 

صاروًخا يف عمق  450الذي شن هجوًما أبكثر من 
رًًي عنده األراضي احملتلة، عندما اغتال االحتالل قائد عسك

وهو هباء أبو العطا، رغم أن تنظيم اجلهاد وحده هو من قام 
فقد اضطر اجليش اإلسرائيلي ابلرّد، وليس كل الفصائل، 

إىل إغالق مجيع املرافق التعليمية واالقتصادية الواقعة على 
كلم مشال قطاع غزة؛ حيث مل يتمكن مليون   80مسافة 

وقد ق دّ رت  طالب إسرائيلي من التوجه إىل مدارسهم.
الك لفة االقتصادية لتعطيل املرافق اإلنتاجية يف كل يوم من 
يومي املواجهة األخرية خبمسة مليارات شيكل ما يعادل  

 .(27)مليون دوالر 150مليارا و

 خامتة:

ن : أتنينستنتج من هذا السرد التارخيي املوجز نتيج
وقائع  نتجة يتوافر احلد األدىن من الشروط الطبيعية للمقاوم
أن قوة  نيةلثاقادرة على قلب املشهد بدون مبالغة. والنتيجة ا
هازا د ججن املقاومة الفلسطينية تزداد يوًما بعد يوم، وقد

ورة بص ثرةعسكرًًي يتشكل يف أًيم يف الضفة من بقاًي متنا
 مقصودة، عندما ينفجر الوضع.

لقد حاولنا يف هذا التقرير استشراف العام املقبل 
قضية الفلسطينية، برؤية واقعية، نتجت من حتليل من عمر ال

املشهد الداخلي الفلسطيين بوجهيه: العبثي الذي يقوده 
                                                           

"الرصاص املصبوب.. عدوان على غزة فشل إبخضاعها"،  (26)
، متاح 20/12/2020، اتريخ الدخول 27/12/2016اجلزيرة، 

  /hRYN0https://cutt.usعرب الرابط التايل: 
 صاحل النعامي، مرجع سابق (27)

https://cutt.us/B4ggQ
https://cutt.us/0hRYN
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رئيس السلطة الفلسطينية الذي منح صفقة القرن ق بلة احلياة 
من جديد بعودة التنسيق األمين، واملثمر الذي حيدث على 
األرض من تطوير وزًيدة مساحة املشرتكات بني الفصائل 

فلسطينية وتكامل أدوارها بصورة كبرية. كما آثران إلقاء ال
الضوء على ضرورة دعم الصمود الفلسطيين، وعدم ترك 
عامة الناس يواجهون مصائر جمهولة ألسرهم، وضرورة توجيه 
اجلهود حنو الوعي العام العريب، فيما خيص القضية 
الفلسطينية ليكون هو احلاضنة األوسع حلماية ظهور 

ني اليت تعرت بسبب سياسات التطبيع العريب، الفلسطيني
واختتمنا الدراسة بسرد اترخيي مينح األمل، ويوضح أن 
القضية مازالت فتية وقادرة على إثبات حضورها، بل إن 
اخلذالن العريب، يدفع الفلسطينيني أكثر حنو اإلميان 
أبنفسهم وبعدالة قضيتهم حنو استثمار شىت الوسائل 

 املمكنة.

*****
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إيران واستمرار الضغوط األمريكية، 

 واختبار العالقات األمريكية األوروبية

 (⁕)شيماء هباء

 مقدمة:
 حدةوا تعد األزمة النووية اإليرانية منذ عقود مضت
وف مخامن أكثر القضاًي اإلقليمية إاثرة للجداالت ولل

 ستوىواالقتصادية(، ليس على م)األمنية، والسياسية، 
لى عا فاعلي الشرق األوسط وقواه اإلقليمية وحسب، وإمن
من  رانإي مستوى القوى الكربى كذلك. ذلك نظرًا ملا متثله
ي سكر العمصدر للنفط عاملًيا، فضال عن نفوذها السياسي و 

الذي تستطيع من خالله ضرب االستقرار اإلقليمي 
ات كذا تفعل عرب سياسواإلضرار مبصاحل قوى عدة )وه

 ية.ائامل تصعيدية متواصلة(، السيما إذا تالعبت ابملمرات

بتكثيف سياسة الضغوط  2020وقد اتسم عام 
القصوى اليت تتبعها إدارة ترمب إزاء إيران، واليت تضمنت 
عقوابت اقتصادية، وقيوَد سفر على كبار الدبلوماسيني 

يد عسكري اإليرانيني يف األمم املتحدة، فضال عن تصع
يف احلرس الثوري، « فيلق القدس»وصل إىل اغتيال قائد 

قاسم سليماين )واملعروف مبكانته االسرتاتيجية( يف أوائل 
، إضافة إىل مقتل عاملها النووي حمسن فخري زاده 2020

 .(1)يف آخر العام

                                                           

 .ابحثة مبركز احلضارة للدراسات والبحوث (⁕)
 26خرباء يثبتون فاعلية الضغوط األمريكية على إيران، الوطن،  (1)

 ، متاح عرب الرابط التايل: 2020ديسمرب 
https://cutt.us/VRdOK  

 ابتنعم ليس خفًيا أن إيران قد تعايشت مع العقو 
ية نوو وال قوهتا العسكريةطوال عقود مضت، ال بل إهنا بنت 

ا يميً واالقتصادية يف ظلها. وقد جنحت يف التغلغل إقل
إال أنه  واالستحواذ على عواصم عربية وهي حتت العقوابت،

 ال شك يف أنه مع مرور الوقت تتفاقم اخلسائر.

إيران قد وجدت الفرصة يف توقيع االتّ فاق  وكانت
اكتسبت  ، حيث حتررت من عزلتها؛ إذ2015النووي عام 

شرعية دولية كشريك يف اتّ فاق متعدد األطراف أهنى أزمتها 
النووية مع اجملتمع الدويل، واعت م د هذا التحول من خالل 

، ومن خالل مجلة من البنود كان 2231القرار األممي رقم 
أمهها رفع العقوابت. وقد سعت حكومة روحاين إىل 

سلوك إيران  تكريس االتّ فاق كغطاء واسع تشرعن من خالله
وطموحاهتا ونفوذها مبا يتجاوز جوانب االتّ فاق الفنية 
املتعلقة مبعاجلة أزمة ملفها النووي، مستفيدة من تزامن توقيع 

 .(2)االتّ فاق مع اتساع نطاق دورها اإلقليمي

يران ن إأية وىف حني أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذر 
ربَم، كان جميء إد

 
قال  لذياب ارة ترامملتزمة ابالتفاق امل

عليه  اوضلتفواصًفا االتفاق النووي أنه: "أسوأ اتفاق جرى ا
ران لتصبح إي 2018على اإلطالق" لينسحب منه يف عام 

قتصاد، اال ياراثنيًة أمام عقوابت أمريكية مرتاكمة هتدد ابهن
 يفلة تمثعلى حنو عّمق من أزمتها السياسية الداخلية امل

ط خلى جاجات الشعبية، تتقدم عسلسلة متتالية من االحت
ات أدو ء و متواز مع احتجاجات يف العراق ولبنان هتدد وكال

 اجلمهورية اإلسالمية "ومكتسباهتا" يف البلدين.
 وقد قوبلت سياسات ترامب جتاه إيران مبعارضة
 شديدة من أطراف االتفاق األخرى؛ أكرب ثالث قوى

اد الحتان مك أوروبية، وهي بريطانيا وفرنسا وأملانيا، وكذل
 األورويب ذاته، هذا إضافة إىل روسيا والصني.

                                                           

حممود محدي أبو القاسم، الرهان األمريكي على أزمات الداخل  (2)
، 2018أكتوبر  18يف إيران، املعهد الدويل للدراسات اإليرانية، 
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ني يميقلومن مث اجتهت إيران إىل التحصن حبلفائها اإل
دعًما  يب،والدوليني، وكانت جتد دعًما من االحتاد األورو 

ى قصو ليس لسياسات إيران )حيث اسرتاتيجية التصعيد ال
اليت قابلت هبا سياسات ترامب، واليت حدث خالف 

ا إمن، و هنا مع أورواب كما سنرى يف تفاصيل التقرير(بشأ
 انتواز حرًصا على بقاء االتفاق النووي، وحفاظًا على ت

 بعينها مع الوالًيت املتحدة، خاصة أن العالقات
لى عية اإليرانية كانت وما زالت عالمة أساس–األمريكية

ية تقاطعات الشرق األوسط، وهي أحد العوامل احملور 
 انت يف املنطقة.لتحديد التواز 

 كيةذلك الدعم الذي مثل حتدًًي للعالقات األمري
ل  ظيفصة األوروبية )املتأزمة حول العديد من القضاًي خا

ا طلقميا إدارة ترامب(. وال يعين ذلك أن مثة دعما أوروب
ع مبك تشاإليران، السيما أن املوقف من األزمة النووية ي

 ضاًيق إزاء عدة حمددات أخرى تتعلق ابملواقف األوروبية
يران  إها لفتأمنية وسياسية على املستوى اإلقليمي )واليت خا

صف و كثريا بصددها(، ويف هذا اإلطار ميكن تفسري ما 
رفض  راءجة أبنه تغري يف املوقف األورويب يف الفرتة األخري 

عه  معتربتوجه السياسات اإلقليمية اإليرانية، على حنو ا
ًيت لوالع اد إيران وتقاراب مالبعض أبن هناك حتوال اتما ض

 ادالحتااملتحدة يف بعض األحيان. بينما ميكن القول إن 
نبني، جلاالى األورويب قد اختذ مسارين يواجه هبما التصعيد ع
. فأي .ياانً مع األخذ يف االعتبار أثر الضغوط األمريكية أح

 الرأيني أقرب إىل الواقع؟

ن ايتتب وسط تلك التشابكات واملعادالت امللتبسة،
ن يدالتوقعات حول مآل االتفاق النووي بعد فوز جو اب
ف خلالابالنتخاابت الرائسية األمريكية، فهل سيستمر ا

 ق؟ األورويب األمريكي، أم تتجه األمور إىل التنسي

كيف تفاعلت إيران مع اسرتاتيجية تساؤل الدراسة:
الضغوط القصوى األمريكية؟ وما موضع االحتاد األورويب يف 
هذا اإلطار من اسرتاتيجيات اجلانبني )الضغوط القصوى، 
التصعيد(؟ وكيف مثل موقفه من االتفاق النووي حتدًًي 

لعالقته مع الوالًيت املتحدة؟ وما التوقعات مع جميء 
ابيدن؟ولإلجابة عن تلك التساؤالت يتناول هذا التقرير 

معامل اسرتاتيجية الضغوط  -القسم األول النقاط التالية:
لقصوى األمريكية والتفاعالت اإليرانية )اسرتاتيجية ا

التفاعالت األوروبية واختبار  -القسم الثاين، التصعيد(
 األمريكية–العالقات األوروبية 

وى معامل اسرتاتيجية الضغوط القص -القسم األول
 األمريكية، والتفاعالت اإليرانية:

يف  يرانإاه معامل االسرتاتيجية األمريكية جت -أواًل 
 عهد ترامب:

ني بداية جتدر اإلشارة إىل أبرز نقاط اخلالف ب
 من تحدةانزعاج الوالًيت امل الوالًيت املتحدة وإيران:

م عا ميةاملشروع اإليراين اإلقليمي )عقب الثورة اإلسال
( مبختلف مستوًيته السياسية واالقتصادية 1979

ز هذا ركيترة والعسكرية؛ وكان النشاط النووي اإليراين هو بؤ 
دفعت  روعملشالرفض، ولتوسيع دائرة املعارضة الدولية هلذا ا

ها فوذنواشنطن ابمللف إىل جملس األمن الدويل واستغلت 
لى ن عيرايف إصدار عدة قرارات دولية عرب اجمللس؛ حلمل إ

 ابتوقف هذا الربانمج، فضال عما ارتبط بذلك من عقو 
 ة.إليرانيهدفها التضييق على حركة أموال الشركات ا

ذلك إىل جانب التنافس األمريكي اإليراين على 
النفوذ اإلقليمي؛ حتديًدا يف العراق، وخاصة بعد غزو 
الوالًيت املتحدة لبغداد وإسقاط نظامها السياسي؛ ليتحول 
العراق إىل نقطة رخوة وساحة للتنافس بني الطرفني، وقد 
يف وّظف كّل جانب منهما القوى السياسية املوالية له 

الساحة العراقية لصاحله. ومع وجود التنافس بني إيران 
والوالًيت املتحدة يف الساحة العراقية إال أنه ميكننا أن 
نلحظ وجود توافق غري مباشر بني اجلانبني، يتمثّل يف رغبة  
كليهما بعدم عودة العراق إىل سابق عهده. أما نقاط 

املثال:  التضاد بني اجلانبني فهي كثرية؛ منها على سبيل
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الصراع حول النطاقات العسكرية واالقتصادية )وكان لذلك 
 .(3)موضعه يف التصعيد حول االتفاق النووي(

ذلك فضال عن الصراع حول عدد من امللفات 
. نيةسطياإلقليمية األخرى مثل: أفغانستان، القضية الفل
ا نهمل مكوميثل امللف النووري ورقة كال الطرفني يف ضغط  

نووية ال لية خمتلف القضاًي الصراعية، فاإلشكاعلى اآلخر يف
 ية.ليست منفصلة حبال عن غريها من امللفات اإلقليم

واتصاال بذلك، وابلعودة إىل املوقف األمريكي من 
املشروع النووي اإليراين يف املرحلة الراهنة، فقد متثلت 
اعرتاضات "ترامب" على االتفاق النووي وفقًا ملا صرح به، 

ع العقوابت االقتصادية املعطلة عن إيران، يف مقابل يف أنه رف
فرض قيود ضعيفة على نشاطها النووي، ومل تضع أي 
حدود لسلوكها يف املنطقة، وفشل يف معاجلة تطوير منظومة 

 .(4)صوارخيها الباليستية

ذلك أن االسرتاتيجية األمريكية الراهنة املعروفة بـ 
ن رؤية ترامب أن "اسرتاتيجية الضغوط القصوى"، تنطلق م

االتّ فاق جيب أال يقتصر على املعاجلة النووية املفروغ منها 
ووفقا للرؤية األمريكية ولرؤية -ابألساس، بل إنه حتما 

بعض حلفائها اإلقليميني )إسرائيل على جانب، ودول 
جيب أن يشمل  -اخلليج على جانب آخر( ومصاحلهم

لدور اإلقليمي، تفاوضا حول برانمج الصواريخ الباليستية وا
مبا حيّد من مصادر هتديد مصاحل الوالًيت املتحدة ومصاحل 
حلفائها االسرتاتيجيني يف املنطقة، فضاًل عن ضمان عدم 
الوصول للعتبة النووية يف املستقبل، من خالل تغيري ما 
يعرف ببند الغروب يف االتّ فاق النووي )واملفرتض أن ينتهى 

زًيدة عمليات التخصيب، وميكن إليران بعدها  2025ىف 

                                                           

 مستقبل النفوذ اإليراين يف منطقة الشرق األوسط يف ظل (3)
، 2019، مايو 2، العدد8العقوابت األمريكية، رؤية تركية، السنة 

  Eme8https://cutt.us/iمتاح عرب الرابط التايل:
طارق دًيب، تطورات األزمة اإليرانية واسرتاتيجيات األطراف  (4)

، 2019توبر أك 11الفاعلة، املعهد املصري للدراسات االسرتاتيجية، 
  https://cutt.us/madCFمتاح عرب الرابط التايل:

وهو ما كان أحد العيوب يف االتفاق من وجهة نظر ترامب 
 .(5)ودفعته لالنسحاب منه(

يف هذا اإلطار تتكون اسرتاجتية الرئيس األمريكي 
"دوانلد ترامب" جتاه طهران من جمموعة من املرتكزات 
يتمثل أبرزها يف: السعي لتحقيق مصاحل الوالًيت املتحدة 

بشىت الطرق والسيما القضاًي اليت تتعلق ابألمن األمريكية 
القومي، تكثيف الضغوط على النظام اإليراين من خالل 
العقوابت االقتصادية، االستعداد للدخول يف مفاوضات مع 
اخلصوم مبا حيقق مصلحة واشنطن )ووفق رؤيتها األحادية(، 
الكشف عن جرائم األنظمة اخلارجة عن القانون )الدول 

والسيما أمام شعوهبم، فضال عن التعاون مع  املارقة(
احللفاء. أي إن ساحات هذه املواجهة تشمل ثالث 
ساحات رئيسة يتحرك فيها صانع القرار األمريكي للضغط 
والتأثري على صانع القرار يف إيران وهي: الساحة الدولية، 

 .(6)والساحة اإلقليمية، والداخل اإليراين

ي بومبيو يف مقال له يقول وزير اخلارجية األمريك
موضًحا معامل اسرتاتيجية بالده إزاء إيران: تعد كورًي 
الشمالية وإيران من أهم الدول اليت توصف ابخلارجة عن 
القانون )املارقة(؛ حيث يشتهر كال النظامني بقضاء فرتات 
طويلة يف صنع برانمج نووي ينتهك املعايري الدولية. وعلى 

ها واشنطن يف جمال الدبلوماسية،  الرغم من اجلهود اليت بذلت
كسرت بيونج ًينج كل االتفاقيات الدولية، وابملثل فشلت 

اليت وقعتها إدارة  -خطة العمل املشرتكة الشاملة–الصفقة 
إلهناء طموحات إيران  2015أوابما مع إيران يف عام 

النووية... لقد كان الرئيس األمريكي "دوانلد ترامب" 
نتخابية حول ضرورة وجود قيادة واضحًا خالل احلملة اال

أمريكية جريئة، لوضع املصاحل األمنية لواشنطن على قائمة 
األلوًيت األمريكية، بعكس مبدأ إدارة "أوابما" املتمثل يف 

                                                           

حممود محدي أبو القاسم، الرهان األمريكي على أزمات الداخل  (5)
 يف إيران، مرجع سابق. 

 املرجع السابق.  (6)
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"القيادة من اخللف"؛ اسرتاتيجية تسويقية خاطئة عملت 
 .  (7)على تقلص النفوذ واهليمنة األمريكية

: تسعى واشنطن (8)بيووبشأن إيران خاصة يوضح بوم
لفرض أقصى قدر من الضغوط على متويل املؤسسات 
اإليرانية للجماعات اإلرهابية، والسيما "احلرس الثوري" 
ابلتعاون مع "حزب هللا" يف لبنان وحركة "محاس" 
الفلسطينية، نظام األسد يف سورًي، "احلوثيون" يف اليمن، 

تآمر بشكل سري امليليشيات الشيعية يف العراق، ووكالئها لل
 على مصاحل واشنطن يف مجيع أحناء العامل.

ويقدم بومبيو تفسريًا لالنسحاب األمريكي من 
، انسحب الرئيس 2018: يف مايو (9)االتفاق النووي

"ترامب" من خطة العمل املشرتكة مع طهران، على خلفية 
عدم محايتها ملصاحل األمن القومي للوالًيت املتحدة 

مت إلقاء القبض  2018ها؛ ففي يوليو لعام األمريكية وحلفائ
على دبلوماسي إيراين مقيم يف فيننا وحبوزته مواد متفجرة  
كان من املقرر إلقاؤها وسط مسرية سياسية بفرنسا. أي إنه 
يف الوقت الذي حتاول فيه إيران إقناع  الدول األوروبية 
ابلبقاء يف االتفاق النووي، ختطط سرًا لشن هجمات 

  قلب القارة ذاهتا.إرهابية يف

ويفصل بومبيو يف االسرتاتيجية األمريكية إزاء 
: بعد اخلروج من االتفاق النووي، بدأ "ترامب" (10)إيران

العقوابت محلة ضغوط متعددة اجلوانب تشمل؛ 
                                                           

مايك بومبيو، املواجهة .. اسرتاتيجية إدارة "ترامب" جتاه إيران،  (7)
ت زكرًي، املركز العريب للبحوث والدراسات، متاح عرب ڤترمجة: مر
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 املرجع السابق.   (8)
 املرجع السابق.  (9)
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على أن يتمحور اهلدف األهم من هذه  االقتصادية،
العقوابت حول ما إذا كانت إيران ستستمر أو تتوقف عن 
األعمال اليت أدت لفرض العقوابت؛ حيث إن التدخل 
املكثف من جانب "احلرس الثوري" حتت غطاء اخلصخصة 
جيعل االستثمار يف إيران عدمي الفائدة، فال يعرف 

يقومون بتنشيط حركة املستثمرون األجانب ما إذا كانوا 
التجارة أم دعم اإلرهاب. ويؤكد بومبيو كيف أنه أيًضا تؤثر 
العقوابت على موارد النفط، لذا، يعترب الضغط االقتصادي 
هو احملدد األبرز يف محلة الضغوط األمريكية على إيران، 
مستشهدا حبالة كورًي الشمالية، إذ يقول: من الواضح أن 

خلطر؛ ولذلك جلأ إىل طاولة الرئيس "كيم" شعر هبذا ا
 .(11)املفاوضات يف قمة سنغافورة

ابلداخل كما يتحدث بومبيو عن آلية أخرى تتعلق 
إذ يقول: يعد االلتزام بكشف وحشية النظام  اإليراين؛

اإليراين عنصرا حامسا داخل محلة الضغوط األمريكية، 
فاألنظمة االستبدادية ال ختشى شيئا سوى إظهار األعمال 

قية اليت تقوم هبا. يف اإلطار ذاته، تعمل اإلدارة احلقي
األمريكية على إيضاح مصادر الدخل غري املشروع للنظام؛ 
دعم اإلرهاب واضطهاد األقليات، فضال عن أن الشعب 
اإليراين ذاته جيب أن يعرف حجم الدخل احلكومي وفيما 

 . (12)ينفق

 ليتاويف هذا السياق يشري بومبيو إىل التظاهرات 
ن ، مت إىل شوارع طهران، وغريها من املدن األخرىخرج

 ظامأجل الدعوة إىل حياة أفضل، يف املقابل رّد الن
ط لضغابالعتقاالت والقتل. وعليه، أوضح "ترامب" أن ا

يده تر  لذيسيزداد فقط إذا مل ترَق النتائج إىل املستوى ا
لب ن طالوالًيت املتحدة األمريكية وحلفاؤها، فضاًل ع

 ن. نساقيم بتغريات جوهرية يف جمال حقوق اإلواشنطن ال

                                                           

 املرجع السابق.  (11)
 املرجع السابق.  (12)

https://cutt.us/q5nnN
https://cutt.us/Enuhw


 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

157 

ويؤكد بومبيو على حمورية الدور األورويب ابلنسبة 
: يفضل (13)للوالًيت املتحدة يف اسرتاتيجيتها جتاه طهران

يف إطار تنفيذ خطة الضغوط  التعاون مع احللفاء"ترامب" 
املتزايدة على إيران، السيما تلك اليت تشارك واشنطن القلق 

عيات متدد النفوذ اإليراين؛ ويستشهد بتصرحيات من تدا
ملسئولني أوروبيني، حيث قال الرئيس الفرنسي "إميانويل 
ماكرون": من املهم أن نظل منتبهني ألنشطة إيران اإلقليمية 
وبرانجمها النووي"، وقالت رئيسة الوزراء الربيطانية ساعتها 

ول اخلليج "ترييزا ماي": البد من وضع التهديد اإليراين يف د
والشرق األوسط نصب أعيننا. ومن هنا فلن تدخر الدول 
االوروبية جهدًا يف االنضمام للحملة العاملية لتغيري السلوك 
اإليراين. إال أن بومبيو كان شديد االختزال يف تقديره 

وإن اتفق يف ضرورة تغيري السلوك -للموقف األورويب، الذي 
ختلف عن نظريه إال أن تصوره لسبل ذلك ا -اإليراين

 األمريكي يف معظم األحيان، كما سنرصد الحًقا.

 عن بيوولوضع االسرتاتيجية موضع التنفيذ، أعلن بوم
أغسطس  16تشكيل جمموعة عمل بشأن إيران يف 

اّص اخل الذي أصبح املمثّ ل، برائسة براين هوك، 2018
تولَّت  وعةملوزارة اخلارجية األمريكية حول إيران، وهذه اجمل

جل أ، من «الضغوط القصوى»مَّة تنفيذ إسرتاتيجية مه
ة، تغيري سلوك إيران. وكان ضمن أهداف هذه اجملموع

يران، إب قةتنسيق أنشطة وزارة اخلارجية األمريكية املتعل ّ 
ت وابلعقاوالتنسيق بني الوالًيت املتحدة وحلفائها بشأن 
مع رية تجاال على إيران، ومتابعة الدول اليت تواصل عالقاهتا

زلة وكان هوك يرى أّن الضغط االقتصادي والع   .طهران
رية من عسكال الدبلوماسية والتهديد املوثوق ابستخدام القّوة

ات اوضشأنه أن جيرب إيران على العودة إىل طاولة املف
 .بشروٍط أمريكية

إال أن ما كان موضع تساؤل مؤخرًا، إعالن بومبيو يف 
عوث األمريكي ، أّن براين هوك املب2020أغسطس  6

اخلاّص إليران سيتنحَّى عن منصبه دون حتديد سبٍب 
                                                           

 املرجع السابق.  (13)

لذلك، وكتب يف تغريدٍة بعد هذا اإلعالن أّن هوك سينتقل 
إىل القطاع اخلاّص؛ وقد اكتسب هذا اإلعالن أمه ّيًة خاّصة؛ 
ابعتباره تنّحيا غري متوقٍَّع يف مرحلٍة حسَّاسة من املهمَّة اليت  

ارة الرئيس ترمب، من شأنه أن كان يقوم هبا هوك يف إد
يكون له أتثريه على إسرتاتيجية الضغوط القصوى، اليت 

  .(14)2018صاغها وقام على مباشرهتا منذ تول ّيه مهمَّته يف 

اص ث خوقد دعم اختيار إليوت إبرامز حتديًدا كمبعو 
ريكية ألمت اإليران وجود تغيرٍي حمتمل سيطرأ على التوُجها

يري بينّ  تغتىل إصل أكثر راديكاليًة، ر مّبا ت جتاه إيران، ابجتاه
 تشدّ ديناملو ني النظام؛ ألّن إبرامز واحد  من الصقور املسيَّس

 فظنياجتاه إيران، وهو خمضر م وله سجل  حافل بني احمل
، 2003 اجل د د، وقد كان أحد الداعني لغزو العراق عام

لنووية ت انشآوهو يؤي ّد هجوًما عسكرًًي إسرائيلًيا على امل
 اإليرانية.

إال إّن الوقت الضيّ ق  ابلنسبة لرتمب، وانشغاله 
ابلسباق االنتخايب، وتركيزه على احتواء األزمة الداخلية 
ي وابء كوروان، مل يدع مساحة للدخول  املتفاقمة، بعد تفشّ 
يف مغامرات، هذا فضاًل عن أّن ترمب ال يريد تصعيًدا 

أقصى ضغط(، وسبق أن أقال  عسكرًيًّ مع إيران )وإمنا يريد
م؛ 2019مستشاره لألمن القومي جون بولتون يف سبتمرب 

بسبب اخلالف حول هذا التوُجه، ورجَّح يف حينها 
توُجهات هوك. إضافًة إىل ذلك، صادقت جلنة 
التخصيصات املالية مبجلس النّواب األمريكي على تعديل 

عملياٍت  ، مبا مينع متويل2021امليزانية الدفاعية لعام 
عسكرية ضّد إيران يف حال بدئها دون موافقة 

  .(15)«الكوجنرس»

وال شّك أّن مثَّة رسائل ضمنية من هذا التغيري املفاج  
للمسؤول عن ملّف إيران. رمبا تكون رسائل موجهة لروسيا 

                                                           

أثر رحيل هوك على مسار الضغوط األمريكية على إيران،   (14)
، متاح عرب 2020أغسطس  12املعهد الدويل للدراسات اإليرانية، 

  Z0https://cutt.us/UGDالرابط التايل:
 املرجع السابق.  (15)

https://cutt.us/UGD0Z
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والصني واألطراف األوروبية اليت كانت رافضة لتمديد حظر 
جملس األمن؛ وهي  السالح املفروض على إيران من خالل

أّن بديل متديد حظر السالح هو االجّتاه للتصعيد 
العسكري؛ ومن مثَّ هي نوع  من الضغط لتغيري مواقف هذه 

 .(16)الدول

لى ت عشراوبشكل عام، سيتناول اجلزء التايل أبرز املؤ 
 اليت، و اسرتاتيجية الضغوط القصوى األمريكية على إيران

ي ياسي والعسكري والستنوعت وفق ما سبق بني االقتصاد
 وغري ذلك.

 مؤشرات الضغوط األمريكية: -اثنًيا

 تتعدد املؤشرات على تفعيل الوالًيت املتحدة
 اسرتاتيجيتها جتاه إيران:

 2019على سبيل املثال يف عام  التصعيد العسكري:
أهنا أرسلت « البنتاجون»أعلنت وزارة الدفاع األمريكية 

اسرتاتيجية إىل منطقة حاملة طائرات هجومية، وقاذفات 
القيادة الوسطى األمريكية يف الشرق األوسط، ملواجهة 
التهديدات اإليرانية للقوات األمريكية، وإغالق مضيق 

وقد صرح وزير الدفاع األمريكى، ابتريك شاانهان،  هرمز.
أن إرسال حاملة طائرات وقاذفات للشرق األوسط بسبب 

ندعو النظام »ضاف: ، وأ«هتديد جاد من القوات اإليرانية»
اإليراين لوقف مجيع االستفزازات، سنحمل النظام اإليراىن 

وىف «. مسؤولية أي هجوم على قوات أمريكية أو مصاحلنا
إن التحرك جاء استجابة « البنتاجون»بيان الحق قال 

ملؤشرات على تعزيز االستعداد اإليراين لشن عمليات »
 .(17)«هجومية على القوات األمريكية ومصاحلنا

                                                           

–... والصراع األمريكي مرفت زكرًي، مأزق حظر السالح (16)
 . 2019ديسمرب –، نوفمرب 212اإليراين، خمتارات إيرانية، العدد

التصعيد األمريكي ضد إيران ينتقل من العقوابت إىل احلشد  (17)
، متاح عرب الرابط التايل: 2019مايو  7العسكري، املصري اليوم، 

wVch4https://cutt.us/  

وىف املقابل، صرح كيوان خسروي املتحدث ابسم 
إن ما أعلنته واشنطن »اجمللس األعلى لألمن القومي بقوله 

« خسروي»ورد «. استخدام أخرق حلرب نفسية مستهلكة
على بيان ملستشار األمن القومي األمريكي، جون بولتون، 

إن بولتون يفتقر »حول إرسال حاملة الطائرات، قائال: 
العسكرية واألمنية، وإن تصرحياته ألغراض للخربة 
 .(18)«استعراضية

تصاعدت حدة التحذيرات  2020يف أبريل 
والتهديدات بني الوالًيت املتحدة األمريكية وإيران، تزامنا 
مع الزًيرة اليت قام هبا قائد فيلق القدس يف احلرس الثوري 
 اإليراين إمساعيل قاآين إىل بغداد، أييت هذا التصعيد بعد
إعالن واشنطن تسليم عدد من القواعد العسكرية اليت  
كانت تتواجد فيها إىل القوات العراقية وجتميد مهامها يف 
التحالف الدويل للحرب على تنظيم "داعش"، وتركيز 
تواجدها يف عدد من القواعد احلدودية، جبانب نشرها 

 101بطارًيت صواريخ ابتريوت على احلدود وإرسال الفرقة 
ابع اخلاص إىل العراق. وسوغت الوالًيت املتحدة ذات الط

تلك اإلجراءات خوفا من وابء كوروان، عالوة على أن 
تنظيم داعش مل يعد يشكل خطراً. إال أن مسألة نشر 
صواريخ ابتريوت أاثرت قلق إيران اليت حذرت الوالًيت 
املتحدة من خطر جّر الشرق األوسط إىل "وضع كارثي" يف 

كوروان. ذلك السيما أن هذه اخلطوة   خضّم أزمة فريوس
اعتربت موجًهة ضد إيران يف ضوء إعالن واشنطن اكتشاف 
"خطط إيرانية" رامية إىل جر الوالًيت املتحدة إىل حرب 

 . (19)استنزاف طويلة األمد على األراضي العراقية

الضرابت العسكرية كذلك جلأت واشنطن إىل 
إلسرائيلية ، وهذا من خالل دعم الضرابت اابلوكالة

للميليشيات اإليرانية يف لبنان وسورًي والعراق، وابألخص يف 

                                                           

 املرجع السابق.  (18)
التصعيد األمريكي اإليراين... هل يتحول ملواجهة مفتوحة على  (19)

، متاح عرب الرابط التايل: 2020أبريل  8أراضي العراق؟، شفق نيوز، 
iiHk9https://cutt.us/  

https://cutt.us/4chwV
https://cutt.us/9iiHk
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األخرية، اليت ال تتم دون موافقة أمريكية، لسيطرهتا على 
، أقّر 2019أغسطس  22اجملال اجلوي العراقي. ففي 

، بقصف قواعد عسكرية إيرانية يف العراق، وأن ”نتنياهو“
تقيم فيه  بالده لن تعطي إيران حصانة يف أي مكان

قواعدها املوجهة ضد إسرائيل، سواء يف العراق أو اليمن أو 
 .(20)سورًي أو لبنان

يف  وأتيت االغتياالت يف إطار التصعيد العسكري:
س رئيإطار التصعيد األمريكي ضد إيران رصدت إدارة ال
ة بري كية  األمريكي ترمب خالل السنوات املاضية مبالغ مال

وعن  اينير ات ابحلرس الثوري اإلملن يديل مبعلومات عن قياد
 ناين. للبا النظام املايل للحرس الثوري اإليراين وحلزب هللا

عرضت  2019أغسطس  19على سبيل املثال يف 
ماليني دوالر ملن  7اخلارجية األمريكية مكافأة تصل إىل 

يديل مبعلومات عمن وصفته ابلعضو البارز حبزب هللا 
ابلتخطيط لتفجري مركز  سلمان رؤوف سلمان والذي اهتمته

اجلالية اليهودية يف العاصمة األرجنتينية بوينس آيرس عام 
. كما عرضت اخلارجية األمريكية مكافأة تصل إىل 1994
مليون دوالر للحصول على معلومات تؤدي إىل  15

الوصول لعبد الرضا شهالئي رجل احلرس الثوري يف صنعاء 
حرس الثوري اإليراين أو تؤدي إىل تعطيل اآلليات املالية لل

 . (21) يف اليمن واملنطقة

 2020وقد مثل مقتل "قاسم سليماين" يف يناير 
عالمة ابرزة على هذا املسار األمريكي، فهو مبثابة ضربة 
فاصلة ألنّه ال ميكن استبداله على املدى القصري. فقد كان 
مفّكرًا اسرتاتيجيًا مهّمًا وقائًدا عسكرًًي ابرزًا يقوم على 
اسرتاتيجية إيران اإلقليمية. ومن مث الشك أن ذلك قد ترك 

                                                           

تطورات األزمة اإليرانية واسرتاتيجيات األطراف  طارق دًيب، (20)
 الفاعلة، مرجع سابق. 

حممد مصطفى العمراين، أهداف التصعيد األمريكي اجلديد  (21)
، متاح عرب الرابط التايل:  2019ديسمرب  7ضد إيران، رأي اليوم، 

https://cutt.us/ZEmLQ  

اإليراين ووكالئه « احلرس الثوري اإلسالمي»أثره على 
 .(22)اإلقليميني

فعلى سبيل املثال نفذت  األداة السيربانية:أيًضا 
هجوما إلكرتونياً  2019الوالًيت املتحدة يف يونيو 

ىل تعطيل استهدف نظم تسليح إيرانية، وقد أدى اهلجوم إ
 .(23)نظم لتوجيه وإطالق الصواريخ

حيث اسرتاتيجية  األداة االقتصادية )العقوابت(:
ترامب القائمة على أن سالح العقوابت االقتصادية هو 
األكثر فاعلية واألقل تكلفة، خاصًة على ضوء خربة التورط 

. وكانت من أبرز حمطات العقوابت (24)األمريكي يف العراق
وعة األوىل من العقوابت اليت فرضتها اإلدارة األمريكية، اجملم

، ومشلت صادرات 2018أغسطس  7األمريكية بتاريخ 
النفط والشحن واملصارف املالية وحظر التعامالت التجارية 
وتبادل الدوالر مع احلكومة اإليرانية، وكل القطاعات 
األساسية يف االقتصاد اإليراين ابإلضافة إىل حظر استرياد أو 

لتكنولوجيا ذات االستخدام املزدوج املدين تصدير ا
 والعسكري.

                                                           

 :انظر اآليت (22)
مايكل ت، كوري شيك، ديفيد ديبتوال ، االسرتاتيجية  -

األمريكية جتاه إيران: إعادة إحالل الردع ومتكني الدبلوماسية ، معهد 
 ، متاح عرب الرابط التايل:2020فرباير  14واشنطن، 

https://cutt.us/vReYE  
لوالًيت املتحدة؟، يب يب قاسم سليماين: ملاذا استهدفته ا -

، متاح عرب الرابط التايل: 2020يناير  3سي عريب، 
j4Db9https://cutt.us/  
طارق دًيب، تطورات األزمة اإليرانية واسرتاتيجيات األطراف  (23)

 الفاعلة، مرجع سابق. 
 املرجع السابق.  (24)

https://cutt.us/ZEmLQ
https://cutt.us/vReYE
https://cutt.us/9Db4j
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كانت مرحلة جديدة من   2018كما أنه يف نوفمرب 
املواجهة بني إيران والوالًيت املتحدة بفرض حزمة جديدة 

 .(25)من العقوابت

فرضت الوالًيت املتحدة  2019أيًضا خالل سبتمرب 
: (26)على إيران عقوابت اقتصادية يف ثالث مناسبات خمتلفة

، فرضت الوالًيت املتحدة عقوابت 2019سبتمرب  3ففي 
على ثالث وكاالت فضائية إيرانية، بدعوى أن طهران 
تستخدمها لتطوير برانمج الصواريخ الباليستية. ويف اليوم 
التايل، فرضت عقوابت على شبكة واسعة من الشركات 
والسفن واألفراد؛ انطالقًا من أن احلرس الثوري اإليراين 

مليون دوالر ملن يبلغ  15رها، وخصصت مكافأة مالية يدي
 20عن أنشطة ميليشيات احلرس الثوري. ويف 

، أعلن "ترامب" فرض عقوابت جديدة على 2019سبتمرب
املصرف املركزي اإليراين، بعد أًيم من استهداف شركة 

 .(27)أرامكو )الذي سنشري إليه الحًقا(

ريكي صادق جملس الشيوخ األم 2019ويف ديسمرب 
على "قانون قيصر حلماية املدنيني السوريني"، وأقره الرئيس 

، ليدخل حيز التنفيذ يف يونيو. 2020األمريكي مطلع عام 
وينص القانون على فرض عقوابت على النظام السوري، 
وداعميه اإليرانيني والروس، وكل شخص أو جهة، أو دولة 

لى قانون قيصر مت فرض عقوابت عتتعامل معه. ومبوجب 
. (28)كياانت وأفراد داعمني لنظام األسد  110أكثر من 

                                                           

د.نورا احلفيان، مسارات املوقف األمريكي من امللف النووي  (25)
أغسطس  5اإليراين، املعهد املصري للدراسات االسرتاتيجية، 

   /Z5r12https://cutt.us، متاح عرب الرابط التايل:2019
طراف طارق دًيب، تطورات األزمة اإليرانية واسرتاتيجيات األ (26)

 الفاعلة، مرجع سابق. 
 املرجع السابق.  (27)
 انظر حول قانون قيصر: (28)
ىل إري راحبة سيف عالم، قانون قيصر: من الصراع العسك -

سمرب دي –، نوفمرب 212االقتصادي، خمتارات إيرانية، العدد 
 .17، ص2019

وقد أكد املبعوث األمريكي اخلاص لشؤون سورًي جويل 
ريبرين أن "أمريكا مستمرة يف ممارسة الضغوط على إيران 
عن طريق فرض العقوابت، من أجل االنسحاب من 

 .(29)سورًي"

لتصفري الصادرات النفطية كما أعلن "ترامب" سعيه 
ضمن اسرتاتيجية الضغوط القصوى، وبينما مل نية، اإليرا

تصل هذه الصادرات ملستوى الصفر فعلًيا، فقد اخنفضت 
، أعلنت وكالة 2019سبتمرب  12بشكل قياسي. ففي 

الطاقة الدولية أن إنتاج إيران من النفط اخلام خالل 
عاما،  30، تراجع ألدىن مستوى منذ 2019أغسطس 

ومياً؛ مقارنًة مع أزيد من ألف برميل ي 40وذلك بواقع 
ماليني برميل قبل فرض  3.85مليون برميل يف يوليو، و 2.2

 170العقوابت، كما هبطت صادرات إيران النفطية بواقع 
ألف  200، إىل 2019ألف برميل يوميًا يف أغسطس 

 .(30)برميل

ولكن ابلتوازي مع ذلك، ويف حماولة أمريكية لطمأنة 
البيت األبيض يف بيان رمسي أن املستهلك العاملي، أعلن 

الوالًيت املتحدة والسعودية ودولة اإلمارات: "ستلتزم العمل 
األسواق النفطية العاملية مزودة مبا يكفي من  مبا يتيح بقاء 

كميات النفط املطلوبة". وردت إيران على هذه 
التصرحيات؛ إذ أبلغت منظمة أوبك أنه ينبغي عدم السماح 

عضو آخر من االستحواذ على حصة  ألي عضو يف املنظمة
صادرات النفط، وقال وزير النفط اإليراين، بيجن زنكنة، 

                                                                                    

جويل ريبرين لـ "الوطن": ضغوط أمريكية على إيران حىت  -
: 2020ديسمرب  23، الوطن، االنسحاب من سورًي

W3https://cutt.us/ISs  
جويل ريبرين لـ "الوطن": ضغوط أمريكية على إيران حىت  (29)

 االنسحاب من سورًي، مرجع سابق. 
طارق دًيب، تطورات األزمة اإليرانية واسرتاتيجيات األطراف  (30)

 الفاعلة، مرجع سابق. 

https://cutt.us/12r5Z
https://cutt.us/ISs3W
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تكون قادرة على تقليص متحدًي: "إن الوالًيت املتحدة لن 
 .(31)مهما فعلت" صادرات النفط اإليرانية إىل الصفر

هذا علًما أبنه ال يبدو أن عدم وصول هذه 
مب"؛ إلدراكه أن الصادرات ملستوى الصفر يزعج "ترا

وصوهلا ملستوى الصفر سيدفع إيران إلحداث مزيد من 
التصعيد يف مياه اخلليج، لتحوهلا ملعركة صفرية؛ ألهنا حينها 
لن تكون لديها ما ختسره. وابلتايل كان ضرورًًي ترك منفذ 

 .(32)صغري لصادرات النفط اإليرانية

سياسيًا )توظيف األوضاع املتأججة يف الداخل 
رغم أن املسؤولون األمريكيون، خالل أتكيداهتم  ين(:اإليرا

العلنية يقولون إهنم ال يعملون على تغيري النظام السياسي يف 
طهران، لكن يف الوقت ذاته يشريون إىل دعمهم السياسي 
واملعنوي للمتظاهرين اإليرانيني، وكذلك إىل مساعدهتم 

بعضهم االلكرتونية للمتظاهرين اليت تسهل عليهم االتصال ب
البعض، ذلك اتساقًا مع القول ابلرغبة يف كشف احلقائق 
للشعوب )وقد سبقت اإلشارة هلذا املعىن يف تناول بومبيو 
السرتاتيجية الضغوط القصوى(. على سبيل املثال: يقول 
املسئولون األمريكيون إن سياسة "الضغوط القصوى" اليت 

تفاق فرضتها إدارة الرئيس ترامب بعد انسحاهبا من اال
النووي الدويل مع إيران، سامهت يف انفجار االحتجاجات 
الشعبية اليت عمت املدن اإليرانية. ويف أحد التصرحيات قال 
وزير اخلارجية مايك بومبيو يف مقابلة مع شبكة فوكس 
التلفزيونية "هذه االحتجاجات هي نتيجة مباشرة لالهنيار 

ياسة االقتصادي، وغياب احلرًيت السياسية، وبسبب س
نظام يرسل شبابه للقتال يف اخلارج والعودة كموتى، نظام مل 

                                                           

مايو  5األوروبيون وعقوابت ترامب على إيران، مركز الروابط،  (31)
  /uDGq1https://cutt.us، متاح عرب الرابط التايل:  2019

طارق دًيب، تطورات األزمة اإليرانية واسرتاتيجيات األطراف  (32)
 الفاعلة، مرجع سابق. 

يستخدم أمواله لتحسني نوعية حياة الشعب اإليراين. 
 .(33)التظاهرات اليت تروهنا هي نتيجة هذه السياسات"

حدث بعض  ،وقبيل االنتخاابت الرائسية األمريكية
تغري يف التكتيك )على حنو يوحي وكأن الوالًيت املتحدة 

تجه صوب هتدئة(، دون أن يعين تبدل يف االسرتاتيجية، ت
حيث إن استمرار التصعيد ضد إيران دون إجبارها على 
التنازل، وعدم القدرة على التوصل التفاق نووي جديد، 
سيحسب فشاًل إلدارة "ترامب"، وهو ما سينعكس على 
احتماالت فوزه هبذه االنتخاابت )وهو ما قد حدث 

فسر طلب "ترامب" من رئيس الوزراء ابلفعل(. وهو ما ي
الباكستاين "عمران خان"، التوسط لدى إيران خلفض حدة 
التوتر، وإمكانية عقد اتفاق نووي جديد. أيًضا ما لوحظ 
من قرارات وتصرحيات أمريكية متناقضة بعضها يدفع حنو 
التهدئة واآلخر حنو التصعيد. وهذا هبدف تشجيع إيران 

نفس الوقت ال جيعلها تستقبل  على العودة للتفاوض، يف
هذه اإلشارات على أهنا ضعف أمريكي، مبا يدفع إيران 

 . (34)للتمادي أكثر يف التصعيد

ك بشكل عام، حققت اإلسرتاتيجية اليت صاغها هو 
 ة،لتعديل سلوك إيران على مدى سنتني جناحاٍت مهمَّ 
ذ حيث قوَّضت بعض وأهّم مكاسب االتفاق النووي؛ إ

 عرب االستفادة من فوائده االقتصادية حرمت إيران من
ا ودً قي توسيع نطاق العقوابت بصورٍة غري مسبوقة، وفرضت
 كاتعلى العديد من قيادات النظام ومؤسَّساته والشر 

يات يف ليشلميلاملتورّ طة يف أنشطته، وقلَّلت من دعم النظام 
 اخلارج، وكل ذلك أسفر عن تراجع شعبية النظام يف

طقة  ملنل احلواضن الشيعية يف عدٍد من دو الداخل، وبنيَّ ا
 كالعراق، ولبنان.

                                                           

وط القصوى األمريكية واالنتفاضة هشام ملحم، سياسة الضغ (33)
، متاح 2019ديسمرب  6اإليرانية، معهد دول اخلليج العريب أبمريكا، 

  PC0https://cutt.us/cxعرب الرابط التايل: 
طارق دًيب، تطورات األزمة اإليرانية واسرتاتيجيات األطراف  (34)

 الفاعلة، مرجع سابق. 

https://cutt.us/1uDGq
https://cutt.us/cx0PC
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وإن كان على جانب آخر، مل يتّم تقويض االتفاق 
النووي بصورٍة كاملة، ويظّل بقاؤه انتكاسًة لوعود ترمب 
الذي وعد إبهناء آاثره، كما أّن اإلسرتاتيجية مل تبتكر آليات 
ق سياساٍت فاعلة للحّد من نفوذ إيرا ن أو مل تنسّ 

. وال شك أن إيران مل تقف صامتة، بل (35)اإلقليمي
تفاعلت عرب عدة مسارات لتقليل اخلسائر وحتقيق مكاسب 

 قدر اإلمكان، وهو ما سيتطرق إليه التقرير فيما يلي.

ية ريكألمالتفاعالت اإليرانية جتاه الضغوط ا -اثلثًا
 )اسرتاتيجية التصعيد(:

تبنت إيران اسرتاتيجية لتحصني االتّ فاق النووي ومحاية 
املكتسبات اليت حققها املشروع اإليراين يف اخلارج من 
احتمال التعرض ألي انتكاسة تعود ابلنظام إىل مربع العزلة 
واملواجهة، فقد اتبعت إيران اسرتاتيجية تصعيد قصوى يف 

كلفة أي مواجهة اسرتاتيجية الضغط القصوى، ساعيًة لرفع ت
عدة جمهود الحتوائها وسياساهتا اإلقليمية. ابالعتماد على 

: كسب دعم القوى الدولية لتقليل فاعلية مرتكزات
العقوابت والعزلة األمريكية، فضال عن توظيف الكياانت 
اإلقليمية اليت تدين ابلوالء إليران، ذلك إىل جانب العمل 

بني احلرب فيما يعرف ابملنطقة الرمادية، اليت تكمن ما 
والسالم؛ من أجل حتدي الوضع الراهن، وإدارة املخاطر يف 
الوقت نفسه. من أهم املؤشرات على العمل اإليراين يف 
املنطقة الرمادية، بشكل ميكنها من إنكار عملياهتا 
العسكرية، الضربة العسكرية ملصايف شركة أرامكو السعودية 

. (36)ما سنرى()فقد تضاربت التقارير حول اجلهة املسئولة ك
وبشكل عام تتفاعل إيران وفق تلك املرتكزات عرب عدة 

 مسارات:

 تكثيف العالقات اخلارجية االقتصادية -املسار األول
لتعزيز وجود إيران كشريك دويل طبيعي ال سيما مع الدول 

                                                           

أثر رحيل هوك على مسار الضغوط األمريكية على إيران،  (35)
 مرجع سابق. 

حممود محدي أبو القاسم، الرهان األمريكي على أزمات  (36)
 الداخل يف إيران، مرجع سابق. 

وحتديًدا  ،املؤثرة يف النظام الدويل )وكان هلذا املسار أولوية(
أعضاء الرتويكا األوروبية الشركاء يف االتّ فاق )إجنلرتا وأملانيا 
وفرنسا( جبانب روسيا والصني، إضافة إىل تعزيز العالقة مع 
القوى الصاعدة والشركات متعددة اجلنسيات يف جماالت 
صناعة النفط والصناعات الثقيلة ونقل التكنولوجيا، أيًضا 

رات التفاهم والعقود مع وقعت طهران العديد من مذك
احلكومات والشركات الكربى، وزادت ابلتايل معدالت جتارة 
إيران مع الدول األوروبية وعدد من الدول اآلسيوية وروسيا 
من أجل كسب املزيد ليس فقط من الفوائد االقتصادية وإمنا 
أيًضا من النفوذ الدبلوماسي يف مواجهة اجلهود األمريكية 

، يف الوقت نفسه الذي ظلت فيه لفرض عقوابت جديدة
متحفظة على فتح اجملال أمام عالقة متطورة مع الوالًيت 
املتحدة؛ سواء على اجلانب السياسي أو االقتصادي؛ ألن 
إيران ترى أن أحد أهم نقاط قوة نظامها هو استقاللية 
قرارها بعيًدا عن ضغوطات العالقة مع الوالًيت 

 .(37)املتحدة

قاهتا االقتصادية مع حلفاء كما عززت إيران عال
الوالًيت املتحدة بدول اخلليج كوسيلة للضغط، على سبيل 

 11املثال وصل حجم التبادل التجاري مع اإلمارات إىل 
)اإلمارات من أكثر املتضررين  2017مليار دوالر يف عام 

من تصاعد األزمة خاصة أن اإلمارات تستضيف عدداً 
ألف شخص يستثمر  800 هائاًل من اإليرانيني يقدر بنحو
 .(38)الكثري منهم مليارات الدوالرات(

إىل جانب العراق الذي وصل حجم التبادل التجاري 
 2018بينه وبني إيران سبعة مليارات دوالر خالل عام 

)فضال عن أن العراق حباجة إىل إيران على مستوى الطاقة 
والغاز والسلع والتبادالت املصرفية ولذلك حصل على 

من العقوابت األمريكية على الدول املتعاونة مع  استثناء

                                                           

 املرجع السابق.  (37)
اإليراين.. أي خماطر تواجهها دول -التصعيد األمريكي (38)

متاح عرب الرابط التايل: ، 2019مايو  8اخلليج؟، دويتشه فيليه، 
hxvI4https://cutt.us/  

https://cutt.us/4hxvI
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إيران(، كما ترتبط كل من قطر والكويت بعالقات سياسية 
 .(39)واقتصادية قوية مع إيران

فقد  ،وبشأن املسار النفطي على وجه اخلصوص
خاضت إيران ما عرف بـ "حرب الناقالت النفطية"، يف ظل 

مداد إصرارها على تصدير النفط )بدوافع سياسية إل
 4حلفائها به، وأخرى اقتصادية(. على سبيل املثال يف 

أدرًين “، مت احتجاز انقلة النفط اإليرانية 2019يوليو 
؛ ألهنا كانت حمملة ابلنفط ومتجهة لسورًي، يف حتدٍّ ″1دارًي

 14للعقوابت، وذلك قبل اإلعالن عن اإلفراج عنها يف 
، نشر مستشار 2019سبتمرب  7. ويف 2019أغسطس 

، صورة للناقلة ”جون بولتون“األمن القومي األمريكي 
يف ميناء طرطوس السوري. ويف اليوم التايل، ” أدرًين“

أعلنت إيران عن وصول الناقلة إىل وجهتها وبيع النفط. 
وكانت إيران قد ردت على احتجاز انقلتها ابحتجاز انقلة 

 19يف مضيق هرمز يف ” ستينا إمبريو“النفط الربيطانية 
عن  2019سبتمرب 5يو. وبينما أعلن مالك الناقلة يف يول

إفراج إيران عن سبعة من أفراد طاقمها، أعلن املتحدث 
 23يف ” علي ربيعي“ابسم احلكومة اإليرانية 

 .(40)أن بالده أفرجت عن الناقلة الربيطانية  2019سبتمرب

، صادرت الوالًيت املتحدة محوالت 2020ويف يوليو 
وقد أربع انقالت بنزين إيرانية وهي يف طريقها إىل فنزويال، 

وزير النفط اإليراين بيجن زنكنه قائال: إن "محولة علق 
الوقود اليت أعلنت الوالًيت املتحدة احتجازها، هي عمل 

 .(41)جتاري، ال ينبغي تبديله إىل نزاع سياسي"

وراء أتمني عمليات التصدير، أعلن الرئيس  وسعًيا
اإليراين حسن روحاين أن إيران عملت ابلفعل على بناء 

                                                           

 املرجع السابق.  (39)
طارق دًيب، تطورات األزمة اإليرانية واسرتاتيجيات األطراف  (40)

 الفاعلة، مرجع سابق. 
انقالت  4وزير النفط اإليراين يؤكد أن أمريكا احتجزت  (41)

أغسطس  17ويكشف التفاصيل، روسيا اليوم، 
2020:0https://cutt.us/WVQS  

خط أانبيب ميتد من منطقة غور القريبة من ميناء غناوة 
مشال اخلليج العريب إىل ميناء جاسك على ساحل حبر 
عمان، ذلك هبدف تصدير النفط عرب حبر عمان ومن مث 

نفط من خالل مضيق هرمز، مؤكًدا االستغناء عن تصدير ال
كم من ذلك اخلط الذي مت بدء اإلعالن   404أنه مت بناء 

  .(42)كم  1000ويبلغ طوله  2018عنه يف سبتمرب 

ورغم تلك التحركات، ال ميكن جتاهل األثر العميق 
الذي تركته العقوابت يف االقتصاد اإليراين، فعندما يصف 

عقوابت اليت فرضتها وزير النفط اإليراين بيژن زنگنه ال
الوالًيت املتحدة األمريكية على إيران أبهنا "حرب بال 
دماء"، فإنه يشري بوضوح إىل عمق التأثريات اليت أنتجتها 
تلك العقوابت على بالده، خاصة على صعيد تقليص 
حجم الصادرات النفطية اإليرانية، وهي املصدر األساسي 

سهم يف ارتفاع للدخل اإليراين، بشكل كبري، على حنو أ
 .(43)معدالت التضخم والبطالة واهنيار العملة الوطنية

وهناك اعرتاف رمسي إيراين آخر بذلك، فقد ذكر 
روحاين يف كلمة ألقاها يف اجتماع جمللس الوزراء، بنهاية 

، أن العقوابت األمريكية تسببت يف 2020أغسطس 
تريليون رًيل إيراين  900تراجع إيرادات البالد مبقدار 

 .(44) 2018مليار دوالر(، منذ تطبيقها يف مايو  214)

حيث بدت  ،تعزيز القدرات العسكرية -املسار الثاين
إيران بداية األمر على وشك التحُرر من احلظر املفروض 
على السالح وتعزيز قدراهتا الدفاعية، من خالل صفقاٍت 
عسكرية مع روسيا والصني، هذا انهيك عن تطوير برانمج 

                                                           

د.أشرف حممد كشك، حول إنشاء قاعدة حبرية إيرانية يف  (42)
ح عرب الرابط ، متا 2020يوليو  6احمليط اهلندي، أخبار اخلليج، 

  https://cutt.us/XqAxAالتايل: 
انظر: د.حممد عباس انجي، "العقوابت واحلرب: املسارات  (43)

األمريكي بني إرث ترامب وتوجهات  -احملتملة للتصعيد اإليراين
 . 2020، نوفمرب 311ابيدن"، كراسات اسرتاتيجية، 

كية ساحقة ضد إيران.. "سناب ابك" يف مهمة عقوابت أمري (44)
، متاح عرب الرابط التايل: 2020أكتوبر  8خاصة، العني، 

1https://cutt.us/VYyR  
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صوارخيها البالستية )أحد أهم أسباب املواجهة مع الوالًيت 
ستثمار بقيمة املتحدة(، ومؤخَّرا صاغت الصني اتفاقية ا

مليار دوالر مع إيران ي عتَقد أهّنا حتتوي على صفقات  400
 .(45)تسليح، فضاًل عن االجّتاه التفاق إسرتاتيجي مع روسيا

يف منطقة « الرسول األعظم»وقد كانت مناورات 
والتدريب على تدمري منوذج   2020اخلليج يف أغسطس 

للردع خشية اجتاه جمسٍَّم حلاملة طائراٍت أمريكية، أبرز رسالٍة 
ترمب حنو عمليٍة عسكرية قبل االنتخاابت لتحسني وتعزيز 

ه  18. أيًضا أعلنت القوات البحرية اإليرانية يف (46)ف رص 
عن اختبار صواريخ كروز قصرية وبعيدة املدى  2020يونيو 

خالل مناورات أجرهتا يف مياه حبر عمان ومشال احمليط 
لن قائد القوات أع 2020يونيو  22. ويف (47)اهلندي

البحرية يف احلرس الثوري اإليراين أن إيران لديها خطة إلقامة 
قاعدة حبرية دائمة يف احمليط اهلندي، مؤكًدا أن ذلك أييت 
ضمن تعزيز الوجود البحري اإليراين يف خليج عمان ومدخل 
احمليط اهلندي، وأن الدوافع وراء ذلك القرار تتمثل فيما 

وأن تلك القاعدة من « رشد األعلىحتقيق أهداف امل»امساه 
توفري حضور خاص للصيادين ووحدات الصيد »شأهنا 

الصناعي يف احمليطات يف ظل تعرض سفن الصيد اإليرانية 
، مشريًا إىل أن تلك القاعدة «للقرصنة يف تلك املنطقة

. وأهم ما يف مضمون 2021سوف تكتمل حبلول مارس 
جديدة مفادها  تلك اخلطوة هو بدء إيران اسرتاتيجية

التواجد الدائم يف مياه احمليط اهلندي يف توجه مغاير 
لسياسات سابقة كانت تعتمد على إرسال قطع حبرية يف 

 .(48)مهام حمددة

                                                           

أثر رحيل هوك على مسار الضغوط األمريكية على إيران،  (45)
 مرجع سابق. 

ورات البحرية السنوية للحرس إيران تعتمد القوة القصوى يف املنا (46)
، متاح عرب الرابط التايل:  2020أغسطس  11الثوري اإليراين، احلرة، 

8https://cutt.us/uMEu  
د.أشرف حممد كشك، حول إنشاء قاعدة حبرية إيرانية يف  (47)

 احمليط اهلندي، مرجع سابق. 
 املرجع السابق.  (48)

وتوظيف ما  ،تدعيم النفوذ اإلقليمي -املسار الثالث
سبق إجنازه على الصعيدين االقتصادي والعسكري، حىت 

تصادي لسياسة الضغوط ميكن القول إن النجاح النسيب االق
القصوى األمريكية، مل يصاحبه جناح "سياسي" أمريكي، 
مبعىن إرغام طهران على تعديل أو تغيري سياستها يف 

، فقد عمدت إيران إىل توظيف اجلغرافيا والعمق (49)املنطقة
االسرتاتيجي وتوظيف الب عد الديين واملذهيب خبوض معارك 

والطائرات املسرية  نوعية، تعتمد على القوة الصاروخية
وامليليشيات املسلحة التابعة هلا يف دول املنطقة، ابستخدام 

. بل تبني (50)اسرتاتيجية غري مباشرة "حرب العصاابت"
خمتلف املؤشرات والنشاطات اإليرانية أن إيران ردت على 
الضغوط األمريكية، بتصعيد ضغوطها العسكرية ضد 

، والشك أن (51)أهداف ختص الوالًيت املتحدة مباشرة
إيران أرادت بذلك امتالك أوراق إقليمية ميكن أن تساوم هبا 
لتحقيق مصاحلها ومحاية مكتسباهتا، فضاًل عن أن هذا 
النفوذ عرب التأثري خارج احلدود يـ ْبق ي مشكلة إيران مع العامل 

 .(52)خارج حدودها

 ولتحقيق ذلك قامت إيران مبا يلي: 

 يل املثال، الروس على سب عزيز خريطة حتالفاهتا:ت
لديهم حتالف اسرتاتيجي مع إيران يف الساحة السورية، 
واحلكومتان العراقية والسورية حليفتان رئيستان إليران وال 
ميكنهما فك االرتباط معها سياسيًّا ومذهبيًّا، وتركيا 
تقاطعت مصاحلها مع إيران بصورة رئيسة يف عدد من 

                                                           

هشام ملحم، سياسة الضغوط القصوى األمريكية واالنتفاضة  (49)
 اإليرانية، مرجع سابق. 

حممود محدي أبو القاسم، الرهان األمريكي على أزمات  (50)
 الداخل يف إيران، مرجع سابق. 

هشام ملحم، سياسة الضغوط القصوى األمريكية واالنتفاضة  (51)
 اإليرانية، مرجع سابق. 

القاسم، الرهان األمريكي على أزمات حممود محدي أبو  (52)
 الداخل يف إيران، مرجع سابق. 

https://cutt.us/uMEu8
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يف لبنان، وهو قوة امللفات املشرتكة، فضال عن حزب هللا 
 .(53)عسكرية لديها مرونة يف التحرك خارج احلدود

 ،مع اندالع  استغالل الفوضى السياسية ابلعراق
املظاهرات، وانشغال القيادة السياسية يف بغداد بقمعها، 
وكثفت من تعزيز وجودها العسكري يف العراق من خالل 

سط نشر املزيد من الصواريخ الباليستية ذات املدى املتو 
ميل( اليت ميكن أن تستخدمها إيران يف أي مواجهة  600)

 .(54)مع الوالًيت املتحدة

ويف هذا السياق أيًضا وظفت إيران ما لديها من 
عالقات شخصية وثنائية ممتازة مع معظم اجلهات الفاعلة 
السياسية واألمنية يف العراق، مشجعًة يف الوقت نفسه 

عراقية. ولتحقيق هذا االنقسامات الداخلية يف السياسة ال
اهلدف، ال تتعامل إيران رمسًيا مع مؤسسات الدولة أو 
املنظمات السياسية يف العراق، بل تقوم االسرتاتيجية 
اإليرانية بداًل من ذلك على تقسيم املنظمات على مكوانهتا 
الفردية وتتعامل مع رؤسائها علی انفراد وبشكل مستقل؛ ما 

ستقرار يف العراق واعتماد ساعد على املسامهة يف عدم اال
. ويف هذا (55)السياسيني فيه على التوجيهات اإليرانية

اإلطار عملت طهران على توجيه احلكومة العراقية وفق 
أهدافها يف احلوار االسرتاتيجي املنعقد بني اجلانبني 

 .(56)2020يونيو  11األمريكي والعراقي يف 

  القيام بعمليات تستهدف الوالًيت املتحدة
كما يتبني من إسقاط طائرة استطالع أمريكية   لفائها،وح

                                                           

 املرجع السابق.  (53)
هشام ملحم، سياسة الضغوط القصوى األمريكية واالنتفاضة  (54)

 اإليرانية، مرجع سابق. 
بعد أتزم امللف النووي.. املوقف األورويب بني املطرقة األمريكية  (55)

، متاح عرب الرابط 2019يوليو  18يوم، والسندان اإليراين، املصري ال
  https://cutt.us/OLOuXالتايل:

–صافيناز حممد أمحد، إيران واحلوار االسرتاتيجي األمريكي  (56)
، 2019ديسمرب –، نوفمرب 212العراقي، خمتارات إيرانية، العدد 

 .22ص

، أيًضا تفجري انقالت (57) 2019دون طيار يف يونيو 
ومنشآت نفطية سعودية وإماراتية، وابلفعل كان هجوم 

 14"أرامكو" األكثر إاثرة للجدل )املنطقة الرمادية(، ففي 
أعلنت وزارة الداخلية السعودية استهداف  2019سبتمرب 
اتبعني لشركة أرامكو مبحافظة بقيق وهجرة خ رَيص معملني 

 شرقي البالد بطائرات مسرية. 

إيران بتنفيذ الضرابت، وحينها ” بومبيو“واهتم 
وصفت اخلارجية اإليرانية هذه االهتامات أبهنا واهية، ويف 
حني كشف احلوثيون يف بيان عن مسؤوليتهم عنها فإن 

ذكرت أبن اهلجوم شبكة "سي إن إن" األمريكية اإلخبارية 
نفذ من العراق وليس اليمن، يف حني أشارت وكالة "الغد 
برس" أن اهلجوم شاركت فيه عشر طائرات، مثاٍن انطلقت 

، 2019سبتمرب  21من اليمن، واثنتان من العراق. ويف 
أعلنت السعودية حينها أهنا على يقني أبن اهلجوم على 

مب" أن هناك أرامكو مل يكن من اليمن. وحينها أعلن "ترا
العديد من اخليارات للتعامل مع إيران، مبا يشمل اخليار 
العسكري. بينما هدد "روحاين" حبرب شاملة، يف حال 

 .(58)توجيه ضربة عسكرية ضد إيران

وبشكل عام مثلت العملية نقلة نوعية ألهنا انتقلت 
من ضرب جتارة النفط يف املمرات املائية، لضرهبا يف ومنابع 

لتزيد من تكلفة الضغوط املوجهة ضدها بقيادة إنتاجها، 
أمريكا، خاصة أن السعودية تعد الدولة اليت تعوض السوق 
ابلنفط، الناتج عن تراجع صادرات إيران النفطية بسبب 
العقوابت، وابلتايل تراجع حجم إنتاج وتصدير السعودية 
لفرتة ما، يصب يف صاحل إيران، حبيث يزيد من التكلفة 

؛ ذلك النفوذ (59)منع إيران من تصدير نفطهاالناجتة عن 

                                                           

هشام ملحم، سياسة الضغوط القصوى األمريكية واالنتفاضة  (57)
 اإليرانية، مرجع سابق. 

طارق دًيب، تطورات األزمة اإليرانية واسرتاتيجيات األطراف  (58)
 الفاعلة، مرجع سابق. 

حممود محدي أبو القاسم، الرهان األمريكي على أزمات  (59)
 الداخل يف إيران، مرجع سابق. 
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الذي وظفته إيران أيًضا ألجل االنتقام ملقتل كّل من 
أبو مهدي « كتائب حزب هللا»سليماين وزعيم ميليشيا 

 .(60)املهندس

 2020فقد أعلن التحالف الدويل ابلعراق يف يناير 
عن وقوع هجومني قرب قاعدتني عراقيتني تستضيف قواته،  

ن قوات التحالف تتعرض لنريان غري مباشرة كما أعلن أ
ابملنطقة اخلضراء ببغداد خارج منشآت اتبعة للتحالف، كما  
كشف التحالف بقيادة أمريكا عن سقوط صواريخ قرب 
قاعدة بلد اجلوية، ردا على ذلك أعلن ترامب أنه مت حتديد 

موقعا إيرانيا سيضرهبا اجليش األمريكي إذا استهدفت  52
يكيني أو أصول أمريكية، كما ألغت الوالًيت إيران أي أمر 

املتحدة خطتها إلجراء تدريبات حبرية لسفينة برمائية 
هجومية على متنها آالف من جنود مشاة البحرية ىف 
أفريقيا، لتتوجه بداًل من ذلك إىل الشرق األوسط ىف ظل 

 .(61)تصاعد التوترات مع إيران

 ،مات النوويةالتخفيف التدرجيي لاللتزا -املسار الرابع
ختلَّت إيران عن بعض قيود االتفاق، وخفَّفت من التزاماهتا 
النووية تدرجيًيا، وشرعت يف تعزيز قدراهتا على التخصيب، 
وختزين املياه الثقيلة، وتطوير أجهزة الطرد املركزي، وأخفت 
عن الوكالة الدولية بعض أنشطتها، وذلك يف وضٍع يعتربه 

 . (62)قبل االتفاق النووي البعض أسوأ ممّا كان عليه

كانت قد أعلنت   2019على سبيل املثال: يف يوليو 
إيران عن املرحلتني األوىل والثانية من تقليص هذه 

%،  4.5االلتزامات، متثلت يف ختصيب اليورانيوم بنسبة 
                                                           

مايكل ت، كوري شيك، ديفيد ديبتوال ، االسرتاتيجية  (60)
األمريكية جتاه إيران: إعادة إحالل الردع ومتكني الدبلوماسية ، مرجع 

 سابق. 
الصراع األمريكى اإليراىن يشتعل.. صواريخ جمهولة تضرب  (61)

حميط سفارة أمريكا ابلعراق.. ترامب يهدد إيران بضربة غري مسبوقة.. 
، متاح عرب الرابط التايل:  2020يناير  5، ، اليوم السابع

https://cutt.us/tycYZ  
أثر رحيل هوك على مسار الضغوط األمريكية على إيران،  (62)

 مرجع سابق. 

وهو ما يتجاوز احلد األقصى املنصوص عليه يف االتفاق 
إيران بدء  ، أعلنت2019سبتمرب  7. يف %3.67البالغ 

املرحلة الثالثة من تقليص التزامها ابالتفاق النووي، حيث 
بدأت يف تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة وسريعة 

جهاز طرد  20لتخصيب اليورانيوم عايل اجلودة، متثلت يف 
، IR6″“جهاز من طراز  20و ” IR4“من طراز 

ومبوجب االتفاق النووي، يسمح إليران بتشغيل ما ال يزيد 
أقدم ” IR1“من أجهزة الطرد من طراز  5060 عن

. ويف اخلامس (63)2026وأقل الطرز كفاءة وذلك حىت عام 
، كشفت طهران عن "املرحلة اخلامسة" 2020من يناير 

من برانجمها القاضي ابلتخلي عن التزاماهتا الدولية بشأن 
 .(64)النووي )كرد فعل على اغتيال سليماين(

حدة والقوى األوروبية مبثل وبينما تندد الوالًيت املت
هذه اخلطوات، وتتخذ بشأهنا اإلجراءات )مع االختالف 
بني اجلانبني(، جند الدعم الصيين والروسي إليران يف امللف 

 .(65)النووي واملطالب بضبط النفس وعدم التهويل

العمل على التوظيف اإلنساين  -املسار اخلامس
 ملتحدة ابملسئولية(:جلائحة كوروان )توجيه االهتام للوالًيت ا

ملا كان االقتصاد اإليراين يرتنح حتت وطأة ضغوط الوابء 
والعقوابت األمريكية واخنفاض أسعار النفط رغم سياسات 
إيران للتغلب على األمر، فقد ساءت األوضاع كثريًا مع 
تفشي الوابء، خاصة يف ظل تقاعس النظام اإليراين وتغليب 

خلارجية، وكان التوظيف على حساابته السياسية الداخلية وا
الصعيد اإلنساين: حيث تصرحيات مسئولني إيرانيني عن 
مسئولية العقوابت األمريكية عن تفشي الوابء يف بالدهم 
وإن تلك العقوابت األمريكية عرقلت جهود طهران 

                                                           

طارق دًيب، تطورات األزمة اإليرانية واسرتاتيجيات األطراف  (63)
 الفاعلة، مرجع سابق. 

مساع دبلوماسية أوروبية إللزام إيران ابالتفاق النووي دون  (64)
 :2020يناير  14، 24فرض عقوابت عليها، فرنسا 

f3https://cutt.us/BGS  
حممود محدي أبو القاسم، الرهان األمريكي على أزمات  (65)

 الداخل يف إيران، مرجع سابق. 
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ملكافحته، السيما أن إيران أشد بلدان الشرق األوسط 
يراين حسن روحاين تضررا، على سبيل املثال صرح الرئيس اإل

أن الضغوط األمريكية على إيران يف ظل تفشي وابء كوروان 
املستجد غري إنسانية. كما قال روحاين خالل مكاملة هاتفية 
مع رئيس الوزراء اإليطايل جوزييب كونيت: "يف هذه الظروف 
الصعبة، الضغط األمريكي على شعب إيران غري إنساين 

ه جرمية مهجية ضد شعب أكثر من أي وقت آخر، واستمرار 
 .(66)عظيم وضد مجيع املبادئ اإلنسانية والقوانني الدولية"

وهو االهتام الذي نفاه وزير اخلارجية األمريكي الذي 
صرح أن "القنوات اإلنسانية مفتوحة من جانبنا وإن كانت 
سياسة أقصى درجات الضغط اليت نتبناها ال تسمح مبنح 

لوالًيت املتحدة أهنا قد أموال إلرهابيني". كما أعلنت ا
عن طريق احلكومة  2020اتصلت إبيران يف فرباير 

السويسرية لتقول إهنا "مستعدة ملساعدة الشعب اإليراين يف 
  .(67)مواجهة فريوس كوروان"

كما كان توجيه االهتام للجانب األورويب أيًضا،   
حيث نقل موقع الرائسة على اإلنرتنت عن روحاين قوله: 
"اآللية املالية اليت صممتها أورواب مل تتمكن مع األسف من 

. وإن كان (68)اختاذ خطوة ملحوظة وفعالة أو تلعب دورا"
األمر مل خيل من بعض اإلشارات اإليرانية يف الرغبة يف 

لتهدئة على سبيل املثال، طرح وزير اخلارجية اإليراين "جواد ا
مبادرة للتصديق على الربتوكول  2019ظريف" عام 

اإلضايف الذي يتيح ملفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أكرب عدد من الطرق للتأكد من سلمية الربانمج النووي 

                                                           

لضغوط األمريكية على إيران أثناء تفشي كوروان غري روحاين: ا (66)
 ، متاح عرب الرابط التايل:2020أبريل  21إنسانية، الوطن، 

8https://cutt.us/EBTK  
جواناثن ماركوس، فريوس كوروان: هل يصلح الوابء بني  (67)

، 2020مارس  19بية، الوالًيت املتحدة وإيران؟، يب يب سي العر 
  https://cutt.us/hOXyYمتاح عرب الرابط التايل: 

روحاين: الضغوط األمريكية على إيران أثناء تفشي كوروان غري  (68)
 إنسانية، مرجع سابق. 

قبل  اإليراين مقابل رفع العقوابت االقتصادية املفروضة من
 .(69) الوالًيت املتحدة األمريكية

لك ال شك أن الفاعل األورويب كان حاضرًا وسط ت
ق التطورات، وكان هدفه األساس احلفاظ على االتفا

دى  ي م أالنووي، فما منطلقات تفاعله، وما مساراته، وإىل
بية( جياو إكانت طبيعة عالقته ابلوالًيت املتحدة )سلبية أ

  منه.ثاينال تناوله التقرير يف القسمموجهة لسياساته؟ هذا ي

قات عالال التفاعالت األوروبية واختبار -القسم الثاين
 األمريكية–األوروبية 

يتناول هذا القسم منطلقات وحمددات املوقف 
 ة عالقتهبيعطها األورويب من األزمة األمريكية اإليرانية، وبين

 اهجتته ابإلدارة األمريكية، وكيف انعكس ذلك على سياسا
ة اعماألزمة، تلك السياسات اليت اعتربت يف أغلبها د

 شهرأىت حللموقف اإليراين ومناهضة للسياسات األمريكية، 
 اهة جتماضية، لتوصف مؤخرًا أبهنا قد حدثت هبا استدار 

 املوقف األمريكي.

إال أن التدقيق يف األمر بعض الشيء يكشف وكأن 
رين؛ أحدمها السياسة األوروبية جتاه األزمة تتخذ مسا

لتخفيف حدة الضغوط القصوى األمريكية على إيران، 
واآلخر حتذيري وهتديدي إزاء سياسة التصعيد اإليرانية )وقد 
برز مؤخرًا، بسبب تصاعد االضطراابت اإلقليمية، فضال 
عن التهديدات األمريكية للقوى األوروبية(... وتريد القوى 

فاق النووي من األوروبية من ذلك ضمان احلفاظ على االت

                                                           

 انظر اآليت: (69)
مرفت زكرًي، مواقف متصاعدة ... إيران بني املبادرة  -

ية والتحالف األورويب األمريكي يف اخلليج، املركز العريب للبحوث الروس
، متاح عرب الرابط التايل: 2019أغسطس  3والدراسات، 

https://cutt.us/dTBuz  
حتدًيت عديدة: ملاذا طرحت طهران التصديق على   -

 28الربتوكول اإلضايف؟، مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة، 
، متاح على الرابط التايل:  2019يوليو

v43https://cutt.us/lK  

https://cutt.us/EBTK8
https://cutt.us/hOXyY
https://cutt.us/dTBuz
https://cutt.us/lK43v
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جانب، وضمان عدم جر اإلقليم الشرق أوسطي إىل 
مغامرات غري حمسوبة تضر مبصاحلها املتضررة ابألساس 
نتيجة الصراعات الداخلية بدول املنطقة، ومن مث ختسر 
املزيد من توازهنا أمام القوة األمريكية. ويفصل التقرير يف كل 

 من املنطلقات واملسارات فيما يلي.

–ة ريكيمنطلقات املوقف األورويب من األزمة األم -أوال
 اإليرانية:

بداية جتدر اإلشارة إىل أن املوقف األورويب الرافض 
هلذه الدرجة من التصعيد األمريكي والداعم لبقاء االتفاق 
النووي ال ينفصل عن مواقف دولية أخرى كروسيا والصني 

نطلقات واهلند والياابن )وإن اختلفت تفاصيل الدوافع وامل
 .(70)وتصور حلول األزمة(

تعد طبيعة وبشأن الطرف األورويب حمل التناول، 
حمدًدا أساسيًا  العالقة بني الطرف األورويب واإلدارة األمريكية

يف مدى القدرة األوروبية على رسم وتنسيق السياسات 
بشأن امللف اإليراين. لقد كانت السياسات األوروبية ىف 
عهد اإلدارات األمريكية السابقة انعكاس لدرجة التوافق 
بينهم خصوًصا امللفات املتعلقة ابألمن، وقد انعكس وجود 

روبية واألمريكية يف درجة كبرية من التوافق لإلرادات األو 
يف ظل  2015توقيع االتفاق النووي اإليراين ىف صيف 

إدارة أوابما. ومن مث ىف ظل حالة التمايز الواضح بني الرؤى 
والتصورات األوروبية ونظريهتا األمريكية جتاه إيران بعد 

 .(71)وصول ترامب للبيت األبيض، اختلف األمر

إيران بني فهناك خالف يف اسرتاتيجية التعامل مع 
الطرفني األورويب واألمريكي، فبينما تسعى الوالًيت املتحدة 
إىل تعديل سلوك إيران من مدخل صفقة شاملة تتضمن 
تعديال يف اجلوانب الفنية لالتّ فاق النووي، فضال عن إلزام 

                                                           

ات حممود محدي أبو القاسم، الرهان األمريكي على أزم (70)
  الداخل يف إيران، مرجع سابق.

مصطفى حممد صالح، إيران بني التقارب األورويب والقطيعة  (71)
، متاح 2017نوفمرب13األمريكية، املركز العريب للبحوث والدراسات، 

  /Ss6h2https://cutt.usعرب الرابط التايل:

إيران إبدخال تعديالت على سياساهتا العسكرية 
)خاصة واسرتاتيجيتها اخلارجية، فإن الطرف األورويب 

أعضاء الرتويكا( كانت لديهم اسرتاتيجية للتعامل مع قضاًي 
اخلالف كل على حدة. ذلك السيما مع إدراك أن ما تريده 
الوالًيت املتحدة مجلة واحدة يعّد ابلنسبة لصانع القرار 
اإليراين خسارة اسرتاتيجية فادحة قد تنهي شرعية النظام 

 .(72)تصادًيً وتقلص نفوذ إيران اإلقليمي سياسًيا واق

فقد كان لدى األوروبيني حتُفظ   -وكما أشري–ومن مث 
كبري على االنسحاب األمريكي من االتّ فاق النووي، بل  
كان العمل على وضع آليات ميكن من خالهلا تقليل أثر 
هذا االنسحاب األمريكي، وتضع وسائل ملواجهة العقوابت 

بيني سواء من املتوقعة اليت قد تطال بعض شركاء إيران األورو 
الدول أو الشركات )وسنفصل يف ذلك يف اجلزئية 

 .(73)التالية(

طبيعة من مث وعلى جانب آخر، ال ميكن جتاهل 
  العالقات بني اجلانبني األورويب واألمريكي والنظام اإليراين
كمحدد، فلم تكن العالقات الثنائية بني إيران واالحتاد 

إهنا كانت مغايرة ىف األورويب عالقة تصادمية ىف معظمها بل 
الكثري من األحيان للسياسة األمريكية؛ حيث فيما كانت 
السياسة األمريكية تعمل بصورة كاملة ىف اجتاه يتسم 
ابملقاطعة االقتصادية واحلصار والعزلة إليران، فقد بذل 
االحتاد األورويب جهوًدا ملحوظة إلحداث مزيد من التقارب 

تنقلنا جملموعة أخرى من مع إيران، )ولذلك أسبابه اليت 
 .(74)احملددات تتعلق ابملصاحل األوروبية اإلقليمية(

وال يعين ذلك إغفال التمايزات األوروبية النسبية فيما 
يتصل مبدى التقارب مع اجلانبني األمريكي واإليراين، على 
سبيل املثال: متيل احلكومة األملانية تقليدًًي حنو موقف 

                                                           

الرهان األمريكي على أزمات  حممود محدي أبو القاسم، (72)
  الداخل يف إيران، مرجع سابق.

  املرجع السابق. (73)
طارق دًيب، تطورات األزمة اإليرانية واسرتاتيجيات األطراف  (74)

 الفاعلة، مرجع سابق. 

https://cutt.us/2h6Ss
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حدة، كما ال ميكن جتاهل دور م ستق ل عن الوالًيت املت
اللويب اإليراين املتمثل يف نواب من أصول إيرانية يف الربملان 
األملاين يف رأب الصدع بني إيران وأملانيا، وحماولة إنتاج 
موقف أملاين ال يضرب املصاحل اإليرانية. ووفق ذلك يفسر 
عدم اختاذ احلكومة األملانية موقف قوي من النظام اإليراين 

غرار املوقف الربيطاين والفرنسي فيما يتعلق ابلتعامل على 
. ذلك خبالف املوقف (75)مع االحتجاجات الشعبية

الربيطاين الذي مييل أغلب األحيان للسياسات األمريكية، 
سواء فيما يتصل إبيران أو غريها )احلرب على العراق خري 

وإن كان املوقف الربيطاين ظل طوال فرتة حكم تريزا  مثال(.
اى قريبا من املوقف الفرنسي واألملاين وبعيدا عن الوالًيت م

املتحدة، حيث رفضت لندن اخلروج من االتفاق النووي 
)حىت رغم الربيكست(، وشاركت بريطانيا يف كل 
االجتماعات حول تفعيل آلية "أنستكس" االقتصادية، إال 
أنه مع تويل بوريس جونسون رائسة احلكومة حدث حتول 

ان؛ حيث قامت لندن بعدد من اخلطوات ضد نسيب ضد إير 
طهران، أبرزها دعم احلملة األمريكية على مليشيات إيران يف 

 . (76)العراق

املصاحل األوروبية السياسية واالقتصادية  وبشأن
ابلشرق األوسط ومع إيران، واليت يتولد عنها رغبة القوى 

عالوة فاالحتاد األورويب ، األوروبية يف احلفاظ على االستقرار
على االستفادة من مصادر الطاقة اإليرانية )النفط اإليراين، 

وحتقيق بعض املصاحل  عايل اجلودة ومنخفض التكلفة(
وتعزيز صادرات  (77)االقتصادية واالستثماراهتا مع إيران

سلعه الصناعية من خالل توسيع العالقات االقتصادية مع 

                                                           

تعار ض املواقف األوروبية من تطبيق آلية فّض اخلالف مع  (75)
 19اإلمارات للسياسات، إيران: األسباب والسيناريوهات، مركز 

  https://cutt.us/cjiIE، متاح عرب الرابط التايل:2020فرباير 
د.أمين مسري، إيران واالستدارة األوروبية الكاملة.. أسباب  (76)

، متاح عرب الرابط التايل: 2020يناير  12وتداعيات، العني، 
EkcQ6https://cutt.us/  

طارق دًيب، تطورات األزمة اإليرانية واسرتاتيجيات األطراف  (77)
 الفاعلة، مرجع سابق. 

أرقاماً  إيران يف وقت سّجلت معّدالت النمّو األوروبية
، فضال عن ذلك (78)منخفضة على مدى العقد املنصرم

يستطيع االستفادة من مكانة إيران اجلغرافية والسياسية 
واالسرتاتيجية إلقامة نوع من توازن النفوذ يف منطقة الشرق 

 .(79)األوسط مع الوالًيت املتحدة

عدد من التهديدات على جانب آخر ختشى أورواب 
على سبيل املثال، أوالً  ،االتفاق النووي اليت قد يرتبها اهنيار

هتديد املمرات املائية، اليت يصل من خالهلا النفط إليها. 
فبخالف الوالًيت املتحدة، تعتمد أورواب يف جزء كبري من 
احتياجاهتا للطاقة على اخلارج. اثنياً، ختشى من أن يؤدي 

على  اهنيار االتفاق المتالك إيران سالحاً نووًيً، دون القدرة
التوصل التفاق جديد. كما ختشى من أن تؤدي األزمة 
حلرب أو تصعيد عسكري، يزيد من معضلة الالجئني يف 

 .(80)الداخل األورويب

تقرير االسرتاتيجية العاملية لالحتاد ويف هذا اإلطار، أيّد 
الصادر بعد عام واحد على توقيع خطّة العمل  األورويب

الشامل واملشرتك، التزامًا متوازانً: مبعىن أنه سيتابع االحّتاد 
األورويب التعاون مع جملس التعاون اخلليجي والبلدان 
اخلليجية منفردة. وانطالقًا من االتّفاق النووي اإليراين 

تدرجييًا إيران وعملية تنفيذه، سي شرك االحّتاد  األورويب أيضًا 
يف جماالت مثل التجارة واألحباث والبيئة والطاقة ومكافحة 
االجّتار واهلجرة والتبادالت اجملتمعية. ذلك مبا يعزّ ز احلواَر 
مع إيران وبلدان جملس التعاون اخلليجي حول الصراعات 
اإلقليمية وحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب، سعياً لتفادي 

                                                           

علي فتح هللا جناد، أورواب ومستقبل سياستها إزاء إيران:  (78)
، متاح عرب 2020أكتوبر  22التعامل مع أزمة ثنائية، بروكنجز، 

 https://cutt.us/IRYFGالرابط التايل: 
مصطفى حممد صالح، إيران بني التقارب األورويب والقطيعة  (79)

 األمريكية، مرجع سابق. 
طارق دًيب، تطورات األزمة اإليرانية واسرتاتيجيات األطراف  (80)

 الفاعلة، مرجع سابق. 

https://cutt.us/cjiIE
https://cutt.us/6EkcQ
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القائمة ومعّززًا التعاون انتشار عدوى األزمات 
 .(81)والدبلوماسية

إن تلك  لكن هل يعين ذلك ثبات املواقف املطلق؟
املنطلقات ذاهتا اليت جتعل أورواب تتخذ مواقفة هادئة إزاء 
إيران هي اليت تدفع إىل العكس أحيااًن، كما بدا مؤخرًا 
)وسنفصل فيما بعد يف السلوك األورويب يف املسارين(. إن 

وقف على مدى استجابة السياسة اإليرانية األمر يت
للمتطلبات األوروبية، خاصة فيما يتعلق ابلتأثري يف 
السياسات اإلقليمية وتوازانت القوى؛ لذا فكما أن االحتاد 
األورويب عمل على تقليص حدة الضغوط األمريكية على 
إيران وجعل عالقته مع إيران أكثر حضورًا، إال أنه ال خيفى 

األورويب يف بعض األحيان تبىّن سياسة أكثر  أن االحتاد
حدة من الىت تتبناها الوالًيت املتحدة خاصة فيما خيص 

 . (82)الربامج النووية اإليرانية

وهو ما نالحظه يف املرحلة الراهنة؛ نظرا لبعض 
الطريقة اليت احلساابت األوروبية والسياسات اإليرانية، حيث 

القصف احلوثي لدول اخلليج كدعم تتعامل هبا إيران إقليمًيا  
املستمر، واخلطورة اليت تسببها إيران لدول املنطقة والعداء 

يف وشن اهلجمات املتكررة وكذلك االستمرار  .املستمر هلا
دعمها للميليشيات حبزب هللا، إىل جانب الطائفية اليت 
تؤسس هلا إيران يف العراق، وهنب الثورات اخلاصة 

مبا يعين أن السياسات اإليرانية مل تعّد متوائمة  ؛(83)ابلعراق
مع ما سبق اإلشارة إليه من منطلقات وجهت املواقف 

ذلك فضال عن أنه من األوروبية الرافضة للتعنت األمريكي. 
األساس ال ميكن جتاهل اختالف بني مواقف القوى 

                                                           

علي فتح هللا جناد، أورواب ومستقبل سياستها إزاء إيران:  (81)
 التعامل مع أزمة ثنائية، مرجع سابق. 

مصطفى حممد صالح، إيران بني التقارب األورويب والقطيعة  (82)
 األمريكية، مرجع سابق. 

ابحث يكشف عوامل حتول املوقف األورويب جتاه االتفاق  (83)
، متاح عرب الرابط 2020رب ديسم 6فيديو،  –النووي مع إيران 

  https://cutt.us/TuqISالتايل: 

األوروبية بني متشّدد متثله بريطانيا وفرنسا، وموقف متفهم 
 إليراين متثله أملانيا. للموقف ا

باعد مع التو رب مسارات االسرتاتيجية األوروبية )التقا -اثنًيا
 الوالًيت املتحدة(:

وقفت أورواب موقًفا حرًجا بني طريف األزمة، واللذان 
عوال عليها يف اسرتاتيجيتهما. فبينما عولت إيران على الدور 

علية ، وتقليل فا”ترامب“األورويب يف إجهاض اسرتاتيجية 
العقوابت، فقد عّول األخري على الدور األورويب يف كبح 
مجاح إيران، ومنعها من تطوير قدراهتا النووية، يف ظل 
العقوابت اليت يفرضها عليها. لكن ما حدث أنه مل تستطع 
دول أورواب جتاوز العقوابت األمريكية، ودعم إيران اقتصادًي 

لها يف منع ابلشكل الذي يرضيها، وهو ما ترتب عليه فش
إيران من تطوير قدراهتا النووية، بعد أن واصلت تقليص 

. وبشكل عاّم فاألمر أصبح يف حّده (84)التزاماهتا النووية
األدىن؛ حماولة األوروبيني جتنب االصطدام إبدارة ترامب 
املتشّددة من انحية، لكنهم من انحية أخرى يبعثون 

ك ابالتفاق ابلتطمينات لإليرانيني وحيثوهنم على التمس
النووي ابلرغم من ضغوطات إدارة ترامب، ويف الوقت نفسه 

 .(85)ردعهم يف حال جتاوز التصعيد

على  دئةلتهوقد قامت االسرتاتيجية األوروبية الداعية ل
 ما يلي:

: منذ بداية التغري يف املوقف املسار السياسي
األمريكي مع جميء ترامب حث االحتاد األورويب أعضاء 

األمريكي على عدم العودة لفرض العقوابت على الكوجنرس 
طهران. وقال وزراء خارجية االحتاد اجملتمعون يف لوكسمبورج 

إن عدم احرتام اتفاق دويل دعمه جملس األمن  2017عام 

                                                           

طارق دًيب، تطورات األزمة اإليرانية واسرتاتيجيات األطراف  (84)
 الفاعلة، مرجع سابق. 

 األوروبيون وعقوابت ترامب على إيران، مرجع سابق.  (85)

https://cutt.us/TuqIS
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قد يكون له عواقب وخيمة على السالم اإلقليمي، وقد 
 .(86)يقوض جهود كبح الطموحات النووية لكورًي الشمالية

ت األطراف األوروبية جبهزد للوساطة، على أيًضا قام
، أكدت املفوضة العليا 2019يف يوليو  سبيل املثال:

لشؤون األمن والسياسة اخلارجية يف االحتاد األورويب 
فيديريكا موغرييين يف زًيرة هلا إىل بغداد، بعد أن التقت مع 
رؤساء الربملان واجلمهورية واحلكومة العراقية، ، فيما يتعلق 

تصعيد، بعد أن أبلغت القيادة العراقية دعم االحتاد ابل
األورويب للدبلوماسية العراقية، يف مساعيها الحتواء هذا 

حمذرة من عواقب   التصعيد بني إيران والوالًيت املتحدة
حدوث مغامرة خطرية، وذلك على خلفية احتجاز الناقلة 

 .(87)النفطية اإليرانية اليت هترب النفط إىل سورًي

أن الدول  2019أغسطس  30أعلنت أملانيا يف 
اق تفاألوروبية ستكثف اجلهود الدبلوماسية إلنقاذ اال

 يا.طانالنووي، وذلك بعد إجراء حماداثت مع فرنسا وبري

أيًضا جهود الوساطة اليت قامت هبا فرنسا، من أجل 
إنقاذ االتفاق النووي ومنع إيران من اخلروج منه من انحية، 

اإليراين واألمريكي لطاولة احلوار من انحية  ودفع الطرفني
؛ ذلك أن فرنسا تدرك أن الرئيس األمريكي لن (88)أخرى

خيوض مغامرة عسكرية يف سنة انتخابية، كما تدرك فرنسا 
أن إيران ال تريد، بدورها، مغامرة عسكرية، ستكون كارثية 

                                                           

 للمزيد، انظر: (86)
 مصطفى حممد صالح، إيران بني التقارب األورويب -

 والقطيعة األمريكية، مرجع سابق. 
االحتاد األورويب يدافع عن االتفاق النووي اإليراين رغم   -

، متاح عرب الرابط التايل:  2017أكتوبر  16موقف ترامب، رويرتز، 
g1c90https://cutt.us/  
ما هو املوقف األورويب احلقيقي من التصعيد اإليراين  (87)

، متاح عرب 2020يوليو  14األمريكي؟، إذاعة مونتكارلو الدولية، 
  RvX1https://cutt.us/J الرابط التايل:

طارق دًيب، تطورات األزمة اإليرانية واسرتاتيجيات األطراف  (88)
 مرجع سابق. الفاعلة، 

. حيث إنه يف عام (89)ابلنسبة هلا على كافة املستوًيت
خالل فرتة التوتر اليت عقبت إسقاط طائرة  وحىت 2019

االستطالع األمريكية، طرح ترامب خيار عقد اجتماع مع 
الرئيس اإليراين حسن روحاين خالل زًيرته إىل األمم املتحدة 
يف سبتمرب للمشاركة يف أعمال اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة. وعلى خط متواٍز طرح الرئيس الفرنسي إميانويل 

مكانية توسطه جلمع ترامب وروحاين بشكل غري ماكرون إ
رمسّي خالل وجودهم يف األمم املتحدة. ولكن هذه 
الطروحات وصلت إىل طريق مسدود ألكثر من سبب من 
بينها معارضة املرشد اإليراين علي خامنئي، وإصرار إيران 
على تراجع واشنطن عن بعض العقوابت، وهو ما رفضته 

تماالت عقد مثل هذا اللقاء إدارة ترامب. وقد زالت اح
بسبب ضربة أرامكو، واستبعاد الطرفني هذا اخليار من 

 .(90)حساابهتما

كذلك إعالن رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونسون 
للجمعية  74، خالل اجللسة الـــ 2019سبتمرب  23يف 

العامة لألمم املتحدة، ضرورة التوافق حول اخلالفات 
ع حد للتوترات املتزايدة بني الوالًيت األمريكية اإليرانية ووض

املتحدة وحلفائها من جانب وإيران من جانب آخر حول 
أنشطتها النووية ودورها اإلقليمي يف املنطقة العربية، وعلى 
الرغم من ذلك أكد فقد أكد رئيس وزراء بريطانيا 
جونسون، إنه بغض النظر عن آراء اجلميع بشأن االتفاق 

لقوى العاملية فقد حان الوقت للتفاوض النووي بني إيران وا
 .(91)على اتفاق جديد

                                                           

ما هو املوقف األورويب احلقيقي من التصعيد اإليراين  (89)
 األمريكي؟، مرجع سابق. 

هشام ملحم، سياسة الضغوط القصوى األمريكية واالنتفاضة  (90)
 اإليرانية، مرجع سابق. 

مصطفى صالح، جتاذابت متعددة .. االحتاد األورويب  (91)
 29للبحوث والدراسات،  ومستقبل االتفاق النووي، املركز العريب

  ، متاح عرب الرابط التايل:2019سبتمرب 
https://cutt.us/akIZi 
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أورواب سياسة الصرب االسرتاتيجي كذلك اتبعت 
، على سبيل املثال: مل تتهم الدول واالحتواء مع إيران

األوروبية الثالث صراحة احلكومة اإليرانية ابلوقوف وراء 
اهلجمات اخلطرية اليت شهدهتا منطقة اخلليج قبالة ميناء 

، وبعدها التحرش اإليراين 2019مايو  12لفجرية يف ا
، وتعاملت بريطانيا 2019يونيو  13ابلسفن التجارية يف 

والدول األوروبية "بصرب اسرتاتيجي" مع خطف السفينة 
الربيطانية "ستينا إمبريو" ردًا على احتجاز سفينة إيرانية 
خرقت احلظر املفروض على بيع النفط للحكومة السورية، 

 .(92)سبقت اإلشارة إىل تلك الوقائع" وقد

مسة  التحذير من املخاطر وحماولة استباقهاوكان 
أساسية للسياسة األوروبية، فقد عقد وزراء خارجية فرنسا 
وأملانيا وإيطاليا وبريطانيا اجتماعاً، يف بروكسل لبحث امللّف 
اإليراين حبضور وزير خارجية االحتاد األورويب جوزيب بوريل، 
بعد أربعة أًيم على اغتيال قاسم سليماين ملناقشة التوتر بني 

 .(93)عقب االغتيال الوالًيت املتحدة وإيران

يف هذا اإلطار وذات التوقيت أيَضا صرح مسؤول 
السياسة اخلارجية يف االحتاد األورويب جوزيب بوريل إنه 
أيسف إلعالن إيران التخلي عن التزامات مبوجب االتفاق 

)كرّد فعل على حادث االغتيال(.  2015النووي املربم عام 
على تقييم الوكالة وقال بوريل إن االحتاد األورويب سيعتمد 

الدولية للطاقة الذرية للتدقيق يف التزام إيران ابالتفاق؛ ليؤكد 
أن "التطبيق الكامل لالتفاق النووي من اجلميع اآلن أهم 
من أي وقت مضى من أجل االستقرار اإلقليمي واألمن 

 .(94)العاملي"

                                                           

د.أمين مسري، إيران واالستدارة األوروبية الكاملة.. أسباب  (92)
 وتداعيات، مرجع سابق. 

اإليراين؟، -األمريكيما حمددات املوقف األورويب بعد التصعيد  (93)
 ، متاح عرب الرابط التايل:2020يناير  7الرتكية العربية، 

5https://cutt.us/JzRM  
  املرجع السابق. (94)

: جتدر اإلشارة إىل أنه مبجرد توقيع املسار االقتصادي
وي اإليراين والبدء ىف رفع العقوابت على إيران االتفاق النو 

بدأت تتوافد على طهران ممثلي العواصم األوروبية، وكان 
تدفق االستثمارات والتبادل التجارى بني إيران والدول 
األوروبية. وجاء التبادل االقتصادى بني إيران وأورواب بفائدة 

القتصادية للجانبني؛ وذلك يف حماولة ملعاجلة التعثّر األزمة ا
اليت تعاين منها أورواب منذ األزمة املالية العاملية يف عام 

، وعلى اجلانب اآلخر رغبة إيران ىف احلصول على 2008
فرص أكرب للتبادل التجاري )كما سلف الذكر( خاصة بعد 
اإلفراج عن األموال اجملّمدة هلا ىف البنوك األوروبية، كما 

اطي للغاز، ورابع أكرب تعترب إيران صاحبة اثلث أكرب احتي
احتياطي نفطي يف العامل. وحترص أورواب على احلصول على 

 . (95)إمدادات من إيران كبديل للواردات من روسيا

أما عقب االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي، 
فقد استمرت السياسة االقتصادية األوروبية على النهج 

عالقاته ذاته، حيث متسك االحتاد األورويب ابستمرار 
االقتصادية مع ايران اليت حققت معدالت منو سريعة خالل 

 .(96)يف املئة 5,8بلغت  2017- 2015الفرتة 

وكان حبث استخدام قنوات دفع جديدة بعيدا عن 
 آلية "إنستكس"نظام الدفع األمريكي، وكان اإلعالن عن 

 وقد أنشأهتا كل من أملانيا وفرنسا وبريطانيا هناية يناير، املالية
، وهي تقوم على تسهيل التبادالت التجارية مع 2019

إيران وتفادي العقوابت األمريكية عرب االستغناء عن 
استخدام الدوالر يف تسوية الصفقات، أو املرور عرب شبكة 
التحويالت املالية "سويفت"، ذلك فضال عن محاية 
الشركات األوروبية العاملة يف إيران من العقوابت 

                                                           

مصطفى حممد صالح، إيران بني التقارب األورويب والقطيعة  (95)
 األمريكية، مرجع سابق. 

 املرجع السابق.  (96)

https://cutt.us/JzRM5
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واالسم هو اختصار ملا يعرف بـ "أداة دعم ، (97)األمريكية
 .(98)املبادالت التجارية مع طهران"

وقد انعكس التخوف األمريكي من اإلجراءات 
األوروبية يف عدد من التصرحيات الرمسية وغري الرمسية؛ إذ 
ذكر مستشار غري رمسي إلدارة ترامب لوكالة "أسوشيتد 

خبصوص برس" أن لدى البيت األبيض عدة نقاط مقلقة 
اآللية املالية اجلديدة، وهي تتعلق إبمكان أن تكون قادرة 
على التنافس بشكل فعال مع اآللية املصرفية الدولية احلالية 

كما يقلقها كذلك أن تستخدم دول أخرى ”  سويفت“
خارج أورواب اآللية اجلديدة للحفاظ على تعاوهنا مع طهران. 

غالل اآللية لتنفيذ أما النقطة الثالثة فتعود إىل احتمال است
 .(99)عمليات خارج اجملال اإلنساين، رغم الوعود األوروبية

ولضمان الفاعلية حّدث االحّتاد األورويب معايري 
اإلقراض اخلارجي التابع لبنك االستثمار األورويب من خالل 
منح إيران أهلّية القيام أبنشطة استثمارية. غري أّن السياسّيني 

ون ابلقّوة الكافية إلجبار اجلهات الفاعلة األوروبّيني ال يتمّتع
االقتصادية األوروبية على القيام أبنشطة جتارية مع إيران 
نظرًا إىل هتديد العقوابت األمريكية. وقد سبق أن أوقفت 
الكثري من الشركات األوروبية أنشطتها مع إيران خوفًا من 
م الغرامات األمريكية.  ومن مث فمن أجل أن يستمّر االلتزا

االقتصادي األورويب مع إيران، على االحّتاد األورويب أن 
ينش  قنوات تسديد معزولة عن الدائرة املالية اليت ختضع 

 .(100)للهيمنة األمريكية

ورغم تلك الصعوابت، مل تكن هذه اآللية أبدا مرضية 
للطرف اإليراين منذ البداية حني أعلن البنك املركزي 

يس كيان للتعاون مع اآللية اإليراين، أنه سيعمل على أتس

                                                           

طارق دًيب، تطورات األزمة اإليرانية واسرتاتيجيات األطراف  (97)
 الفاعلة، مرجع سابق. 

 األوروبيون وعقوابت ترامب على إيران، مرجع سابق.  (98)
 املرجع السابق.  (99)
علي فتح هللا جناد، أورواب ومستقبل سياستها إزاء إيران،  (100)

 مرجع سابق. 

املالية األوروبية، مؤكدا يف الوقت ذاته، أن هذه اآللية هي: 
"أقل بكثري من االلتزامات األوروبية ملنع اهنيار االتفاق 
النووي"؛ وهو األمر الذي أعاد التأكيد عليه مسئولون 

بل إن إيران  .(101)إيرانيون مع تفشي كوروان يف بالدهم
برفضها وقف متويل مليشياهتا يف املنطقة، عرقلت هذه اآللية 

خاصة حزب هللا واحلوثيني ومليشيا احلشد الشعيب يف 
العراق، علما أن هذه املليشيات خاصة حزب هللا موجودة 

 .(102)على الالئحة األوروبية للمنظمات اإلرهابية

املتمثلة يف قرض  املبادرة الفرنسيةكذلك هناك 
دوالر، مقابل االلتزام مليار  15أورويب إليران بقيمة 

بتعهداهتا جتاه االتفاق النووي وتقدمي ضماانت بشأن 
مضيق هرمز، وأهنا تقبل بذلك فقط مقابل بيع نفطها. ويف 

سبتمرب، أعلنت صحيفة "ديلي بيست" األمريكية عن  12
سبتمرب،  15انفتاح "ترامب" على املقرتح الفرنسي. ويف 

 15بية على إيداع أعلنت إيران عن موافقة الدول األورو 
مليار دوالر يف آلية "أنستكس" على ثالث دفعات؛ لتجارة 

 .(103)النفط

وكان تفسري تلك التوجهات الفرنسية أن اهلامش 
الضيق الذي حتاول الدبلوماسية الفرنسية التحرك يف إطاره 
هو موافقة أمريكية على بعض االستثناءات يف تسويق النفط 

نيني عن بعض التجاوزات اليت اإليراين، مقابل عودة اإليرا
قاموا هبا لالتفاق النووي، واملساعي الفرنسية ال تنبع من 
النواًي الطيبة وإمنا الرغبة يف عالج بعض االختالالت اليت 
أصابت أورواب سياسًيا واقتصادًًي جراء نظام العقوابت 

                                                           

 األوروبيون وعقوابت ترامب على إيران، مرجع سابق.  (101)
د.أمين مسري، إيران واالستدارة األوروبية الكاملة، مرجع  (102)

 سابق. 
 انظر اآليت: (103)
ت جياطارق دًيب، تطورات األزمة اإليرانية واسرتاتي -

 األطراف الفاعلة، مرجع سابق. 
مليار دوالر وضماانت بشأن هرمز.. هذه أبرز بنود   15 -

، متاح عرب 2019سبتمرب  4املبادرة الفرنسية بشأن إيران، اجلزيرة، 
  Q5https://cutt.us/IMfالرابط التايل:  

https://cutt.us/IMf5Q


 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

174 

كذلك جتدر اإلشارة إىل أن أورواب قد   .(104)األمريكي
 إليرانحتديث البنية التحتية الصناعية  قامت بدور رئيس يف

(105). 

ى عل على اجلانب املقابل، ميكن رصد بعض املؤشرات
ك سلو ال ختوف املوقف األورويب يف كثري من األحيان إزاء

 يئاشناك حىت بدا مؤخرا أن ه -على حنو ما ذكر–اإليراين 
 من التحول يف املوقف األورويب:

 مية التصرحيات الرافضة للسياسة اإلقلي
على  اإليرانية وجتاوزاهتا وما تسببه من خلل أمين،

سبيل املثال، رغم التخوف األورويب من تداعيات 
اغتيال سليماين، إال أن ذلك مل خيف موقفها 

حيث كان الفتًا أن أملانيا اليت هلا عالقات إزاءه، 
خاصة مع إيران هي أول دولة يف االحتاد األورويب 

ل اعتربت برلني تؤيد قتل قاسم سليماين، ب
سليماين مصدرا لعدم االستقرار يف الشرق 
األوسط. وهو ما دفع احلكومة اإليرانية الستدعاء 

كما وقف " .القائم ابألعمال األملاين يف طهران
وزير اخلارجية الفرنسي جان إيفل ودرًين جبانب 
الوالًيت املتحدة يف قتل سليماين واهتم إيران 

وراء عدم االستقرار يف  ومليشياهتا وسليماين أبهنم
الشرق األوسط، كما اهتم إيران بتقويض احلرب 

 .(106)"على اإلرهاب يف املنطقة

وال شك أن هذا املوقف يعود ألن احلرس الثوري 
اإليراين مل يهاجم القوات األمريكية فقط يف قاعديت عني 
األسد وحرير يف كردستان العراق، بل استهدف قوات 

ل، وهو ما دفع بريطانيا إلرسال التحالف الدويل ابلكام

                                                           

ما هو املوقف األورويب احلقيقي من التصعيد اإليراين  (104)
 رجع سابق. األمريكي؟، م

علي فتح هللا جناد، أورواب ومستقبل سياستها إزاء إيران،  (105)
 مرجع سابق. 

د.أمين مسري، إيران واالستدارة األوروبية الكاملة، مرجع  (106)
 سابق. 

مزيد من القوات للعراق واملنطقة، يف حني قلصت أملانيا 
عدد مستشاريها العسكريني، وقامت فرنسا إبجراءات 
احرتازية جديدة حلماية قواهتا وقواعدها العسكرية يف 

 .(107)املنطقة

  يف  2020أعلنت الرتويكا األوروبية يف فرباير
 ينص ليتوا يل آلية فض اخلالف،بيان هلا أهنا تقوم بتفع

  عننبنيعليها االتفاق النووي يف حال تنصَّل أحد اجلا
ين التزاماته. وجاء ذلك حتت وطأة التصعيد اإليرا
ية( نوو )اهلجمات العسكرية، والتنصل من االلتزامات ال

د أن  أكاينوالتهديد األمريكي. حيث كان وزير الدفاع األمل
بعد  جاء فالجلوء الثالثي األورويب إىل تفعيل آلية فض اخل

 ركيةمج أن هّدد األمريكان اجلانب األورويب بفرض رسوم
م  يقملحال  يف املائة على السيارات األوروبية يف 25بنحو 

ئيس الر  سانالثالثي بتفعيل اآللية. وقد أكدت فرنسا على ل
لتهور اء اإز  إميانيول ماكرون أن العامل لن يقف م تفرّ جاً 

ًي زوا ضمنة إىل اتفاق يتالنووي اإليراين، وأن هناك حاج
 . جديدة، على رأسها الربانمج الصاروخي اإليراين

ويف ظل هذا التصعيد األورويب، أظهرت إيران َسَخطاً 
من املوقف األورويب؛ إذ أعلن وزير اخلارجية اإليراين حممد 
جواد ظريف أن االحتاد األورويب ابع استقالليته ومكانته 

. رغم ذلك أعلن (108)تحدةوخضع البتزاز من الوالًيت امل
ممثل االحتاد للشؤون اخلارجية، اإلسباين جوزيب بوريل، أن 
االحتاد األورويب الذي قام بتفعيل "آلية فض اخلالف" قرر 
منحها مهلة مفتوحة تفادًًي إلحالة امللف اإليراين إىل جملس 

 .(109)األمن مما يعين "هناية االتفاق النووي"

 ة على إيران:املوقف من متديد حظر األسلح 
ومثل هذا األمر حتديدًا احملور األساسي للخالفات 

األوروبية يف التعامل مع إيران خالل الفرتة -األمريكية
                                                           

 املرجع السابق.  (107)
تعار ض املواقف األوروبية من تطبيق آلية فّض اخلالف مع  (108)

 إيران، مرجع سابق. 
 املرجع السابق.  (109)
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املاضية. إذ مل تؤيد الدول األوروبية ابدئ األمر مشروع 
القرار الذي تقدمت به الوالًيت املتحدة األمريكية يف 

له ، وسعت من خال2020أغسطس  15جملس األمن يف 
إىل متديد احلظر املفروض على إيران يف جمال األسلحة 
الثقيلة، والذي مل تدعمه سوى مجهورية الدومينيكان فقط،  

سبتمرب الفائت، بتفعيل  20كما رفضت قيام واشنطن يف 
آلية "الزاند" أو العودة التلقائية للعقوابت الدولية اليت كانت 

وي ورفعت مفروضة على إيران قبل الوصول لالتفاق النو 
 .2231مبقتضى القرار 

الالفت يف هذا السياق أنه ابلتوازي مع رفض أورواب 
متديد احلظر األممي املفروض على إيران يف جمال األسلحة 
الثقيلة، كان هناك إصرار من جانبها على استمرار العمل 
حبظر توريد األسلحة الذي يفرضه االحتاد األورويب حىت عام 

لتلك الرؤية، إيران ليست لديها وطبقًا  .(110) 2023
السيولة املالية الكافية إلبرام صفقات عسكرية نوعية مع 

أيًضا تعترب أورواب أن االستحقاق  .(111)روسيا أو الصني
األهم من األسلحة الثقيلة، يتمثل يف احلظر املفروض على 
الصواريخ الباليستية، الذي من املتوقع، وفقًا لالتفاق 

، ابعتبار أن هذه الصواريخ 2023ام النووي، رفعه يف ع
هى القادرة على هتديد املصاحل األمريكية واألوروبية بشكل 

 .(112)مباشر

كما حاولت أورواب عرب هذه السياسة أتكيد أهنا ما 
زالت ملتزمة ابستمرار العمل ابالتفاق النووي، وهي رسالة 
حتاول الدول األوروبية توجيهها إىل إيران حتديداً، ومفادها 
أن االلتزام ابالتفاق هو الشرط األساسي ملواصلة تطبيقه، 
وذلك يف إطار حماوالهتا إقناع طهران ابلعدول عن خطواهتا 

                                                           

–مرفت زكرًي، مأزق حظر السالح... والصراع األمريكي  (110)
، 2019ديسمرب –، نوفمرب 212اإليراين، خمتارات إيرانية، العدد

 . 29ص
كيف تتعامل أورواب مع رفع حظر األسلحة على إيران؟، مركز   (111)

، متاح 2020أكتوبر  11املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة، 
 K1https://cutt.us/rWابط التايل: عرب الر 

 املرجع السابق.  (112)

لكن هذه احملاوالت مل حتقق جناحاً يذكر  .التصعيدية املتتالية
 . (113)يف دفع إيران إىل تغيري موقفها

األمر الذي دفع الرتويكا األوروبية مؤخرا إىل إعالن 
ضتها رفع حظر األسلحة عن إيران، موجهة حتذيراً معار 

لطهران من أن "عدم الرتاجع عن خروقاهتا لالتفاق النووي 
قد يعرض هذا االتفاق للخطر". وكتب وزراء اخلارجية 
الثالثة يف إعالن مشرتك، نرى أن رفع احلظر املقرر يف 

الذي تفرضه األمم املتحدة على األسلحة  2020أكتوبر 
، ميكن أن 2231والذي وضع مبوجب القرار التقليدية 

تكون له آاثر كبرية على األمن واالستقرار اإلقليميني"، علما 
أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيًضا قد تبّنت مؤخرًا قراراً 

 .(114)ينتقد إيران بشأن برانجمها النووي

 :على سبيل  انتقادات بشأن حقوق اإلنسان
طهران واالحتاد األورويب،  املثال، ساءت العالقات بني

بسبب إعدام الصحفي روح هللا زام، الذي سبق أن م نح 
حق اللجوء السياسي يف فرنسا. جتدر اإلشارة إىل أن إعدام 
زام ليس أول عمل مزعج لالحتاد األورويب من هذا النوع 
تقوم به سلطات اجلمهورية اإلسالمية يف السنوات األخرية. 

علم االجتماع، الربيطاين من فقد حكم على الباحث يف 
أصل إيراين، كميل أمحدي، ابلسجن تسع سنوات. وقد  
كان أحد مصادر املعلومات للمنظمات الدولية حول 
أوضاع حقوق اإلنسان يف إيران. )من التفسريات أنه رمبا 
قررت السلطات اإليرانية التشدد إزاء االحتاد األورويب من 

لدعم السياسي أجل التعبري عن عدم رضاها بشأن ا
 .(115)واالقتصادي األورويب(

                                                           

 املرجع السابق.  (113)
حممد اجلنون، الدول األوروبية تقرتب من سياسة أمريكا اجتاه  (114)

، 2020يونيو  23إيران.. هل من خطوات م قبلة؟، أخبار اآلن، 
 https://cutt.us/ZHyfwمتاح عرب الرابط التايل: 

االحتاد األورويب سيعاقب إيران على إعدام الصحفي، روسيا  (115)
، متاح عرب الرابط التايل: 2020ديسمرب  16اليوم، 

https://cutt.us/QEKYD  

https://cutt.us/rW1K
https://cutt.us/ZHyfw
https://cutt.us/QEKYD
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  مة ألز اويف تقييم عام للسياسات األوروبية إزاء
 ق كلقياألمريكية اإليرانية، جند أهنا مل تتمكن من حت
، لحظةال أهدافها، وإن مل يسقط االتفاق النووي حىت هذه

يس لفثمة حتدًيت سياسية واقتصادية تتعلق يف جانب 
تحدة، امل ًيتين القوى لصاحل الوالبقليل منها ابختالل مواز 

ًيت لوالاسة فليس مبقدور االحّتاد األورويب أن يتجاهل سيا
عَلن هو 

 
ساره مشّق ن يأاملّتحدة على الرغم من أّن هدفه امل
 اخلاّص يف ما يتعّلق بسياسة إيران. 

مثال: من الناحية االقتصادية، قللت العقوابت 
األمريكية املعاد فرضها من جدوى االلتزام األورويب 
االقتصادي مع إيران، نظرًا إىل اهليمنة األمريكية يف النظام 

)فاليورو ال ميكن أن يكون بديال موثوقا عن املايل الدويل 
رى  الدوالر بصفته عملة لالحتياطي األجنيب حىت جت 

حات جذرية له، ومن دون عملة احتياطي موثوق هبا إصال
فلن تستطيع القوة املالية ألورواب أن تتنافس مع القوة املالية 

وإىل صغر حجم عالقات االحّتاد  .(116)للوالًيت املتحدة(
األورويب التجارية مع إيران مقارنة بتلك اليت تربط االحّتاد 

 . (117)ابلوالًيت املّتحدة

ياسية، تشّكل سياسة الضغط ومن الناحية اجليوس
األقصى األمريكية حتّدًًي هائاًل ابلنسبة إىل االحّتاد األورويب 
خاصة مع ما ترتبه من ضرابت انتقامية إيرانية، وعليه مل 
يتمكن االحتاد من املساعدة بفعالّية يف ختفيض العداوة 
اإلقليمية اإليرانية السعودية، أو حتقيق تقدًم يف ساحات 

دة يف أحناء املنطقة، خاصة مع التعنت صراع متعدّ 
التصعيدي اإليراين على اجلانب اآلخر، واملستند على 

 . (118)منطلقات أيديولوجية جامدة

                                                           

القوى األوروبية وامللف اإليراين.. عجز يف مواجهة أمريكا،  (116)
 ، متاح عرب الرابط التايل:2019يوليو  10أخبار اخلليج،  

G727https://cutt.us/X  
علي فتح هللا جناد، أورواب ومستقبل سياستها إزاء إيران:  (117)

 جع سابق.  التعامل مع أزمة ثنائية، مر 
 املرجع السابق.  (118)

 يفكما ال جيب إغفال أثر االنقسامات الداخلية 
د بع االحتاد األورويب بشأن السياسة اخلارجية، خاصة

يعنيه ما و على مغادرة االحتاد،  2016تصويت بريطانيا عام 
 ذلك من تفتت وتشتت يف عناصر القوة والتأثري.

لذا فإن الفاعل األورويب رغم دقته يف حتديد األهداف 
ورسم املسارات واستدعاء أًي منها عند احلاجة، جيد نفسه 
مضطرًا بعض األحيان إىل الرضوخ لتهديدات وضغوط 
أمريكية )كما ذ كر(، كما أن القوى األوروبية ستقدم دائما 
عالقتها مع الوالًيت املتحدة على عالقتها مع إيران، نظرا 

 من جهات لتشابك املصاحل االقتصادية واألمنية يف كثري
لكن هل حيمل فوز "ابيدن" جديًدا للثالثي . (119) العامل

 األمريكي اإليراين األورويب؟

 ادلة؟ملعل اخامتة: إيران.... ابيدن.. أورواب: ما مستقب

ن ام للتفاؤل عقب فوز ابيدبداية، هناك توجه ع
ت لفامدة عالدميقراطي ابنتخاابت الرائسة األمريكية بشأن 

ف ختالإقليمية وبينها امللف اإليراين، وذلك نظرًا ال
ب رامتاخللفيات الفكرية واالسرتاتيجيات عن اجلمهوري 

لك وتوجهاته الصدامية. لكن ال شك أن األمر ليس بت
 يفها قيدات جيدر أخذالسهولة؛ فثمة متغريات أخرى وتع

صدد بير تقر االعتبار. ويف احلالة اإليرانية حنن يف هذا ال
الوالًيت  معادلة من ثالثة أطراف أساسية: إيران، أورواب،

 املتحدة.

، نعم إن جوزيف ابيدن الذي أصبح رئيسا منتخبا
 ملةلشااأكد أن الوالًيت املتحدة ستعود إىل خطة العمل 

ا أنه رمب عينا يالنووي اإليراين. وهذ املشرتكة، بشأن الربانمج
ة مث جيري ختفيف العقوابت األمريكية ضد إيران. ولكن

 احتماالت وتعقيدات:

هل تشري األمور أنه سيحدث تنسيق أمريكي أورويب 
)السيما أن كالًّ من أملانيا وفرنسا دعت إىل مقاربة مشرتكة 

                                                           

القوى األوروبية وامللف اإليراين.. عجز يف مواجهة أمريكا،  (119)
 مرجع سابق. 

https://cutt.us/X727G
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مع الرئيس األمريكي املنتخب جو ابيدن حول االتفاق 
، كما أن ابيدن صرح أن ترامب مل يكن (120)لنووي اإليراينا

يعرف أصدقاء الوالًيت املتحدة، وأن أورواب املوحدة 
؟ وهل من (121)الدميقراطية أمر حيوي للوالًيت املتحدة

املمكن أن يعاد ترتيب أوراق اللعبة وتقسيم األدوار؛ مبعىن 
أنه يف حني ترجع الوالًيت املتحدة خطوة للخلف، ميكن 
لالحتاد األورويب أن يفعل العكس. خاصة أن إنزال عقوابت 
حبق إيران على انتهاكها حقوق اإلنسان سيعود إىل جدول 

؟ علًما أن ابيدن قال إنه (122)أعمال دول االحتاد األورويب
"سيواصل استخدام العقوابت املوجهة ضد انتهاكات إيران 
حلقوق اإلنسان ودعمها لإلرهاب وبرانمج الصواريخ 

 .(123)لباليستية"ا

أم إن التنسيق على هذا النحو أو غريه بني اجلانبني 
األورويب واألمريكي أمر  تواجهه املصاعب؛ حيث إن سبب 
الفجوة القائمة بني االحّتاد األورويب والوالًيت املّتحدة يف 
شأن إيران ال تقتصر على الرئيس ترامب وحده، وإمنا هناك 

عدد من امللفات  خالف يف الرؤى بني الطرفني حول
اإلقليمية اليت هي يف الوقت نفسه ذات الصلة 

 ؟(124)بطهران

                                                           

موقف إدارة جو ابيدن لن يكون خمتلفًا عن موقف أورواب  (120)
، متاح عرب الرابط 2020نوفمرب  22املتشدد جتاه إيران، العربية، 

  /F4t21https://cutt.usالتايل: 
د.دالل حممود، قضاًي السياسة اخلارجية للمرشح الدميقراطي  (121)

 .102، ص2020، أكتوبر 222جو ابيدن، السياسة الدولية، العدد
االحتاد األورويب سيعاقب إيران على إعدام الصحفي، مرجع  (122)

 سابق. 
يطان األكرب.. ايران اكثر ارتياحا اآلن يف التعامل مع الش (123)

تقرير: انتهى عهد ترامب.. هل تنتهي الضغوط االمريكية على 
، متح عرب الرابط التايل:  2020نوفمرب  8إيران؟، اليوم الثامن، 

N77https://cutt.us/bl  
علي فتح هللا جناد، أورواب ومستقبل سياستها إزاء إيران:  (124)

 التعامل مع أزمة ثنائية، مرجع سابق. 

ويزيد من التعقيد التصرحيات اإليرانية، حيث 
تصرحيات مسؤولني إيرانيني أن أي حماداثت جيب أن تتم 

 2021بعد االنتخاابت الرائسية يف إيران يف منتصف عام 
ن للوالًيت واليت من املتوقع أن يفوز فيها متشددون مناهضو 

 . (125)املتحدة

بشكل عام من غري املتوقع أن حيدث تغري جذري بني 
عشية وضحاها، فرغم أن تقدمي تنازالت جزئية يبقى 
حمتمال، مثل حترير أرصدة إيرانية جممدة، إال أنه ال نية لدى 
الوالًيت املتحدة وأورواب لرفع العقوابت قبل حل مجيع 

مج الصاروخي، الذي تعتربه القضاًي العالقة، وأخطرها الربان
. بل إن (126)إيران مسألة سيادية ال ختضع للتفاوض أبدا

اخلصوم املتشككني سريغبون يف التزامات إضافية من 
 .(127)بعضهم البعض

ن لوي لنو على سبيل املثال، فإن عودة ابيدن لالتفاق ا
تفاق اال ديلتعين العودة له على ما كان عليه، فبايدن مع تع

 من رانجديدة تشمل ضماانت صارمة ملنع إي احلايل بصيغة
دة مب علقامتالك السالح النووي، وذلك بتعديل البند املت

ل جع االتفاق، بند الغروب؛ ولذلك سيتفاوض ابيدن على
 التزام إيران بعدم زًيدة التخصيب بشكل دائم.

ىف املقابل ترفض إيران إجراء أي تعديل على االتفاق 
احلايل بكل بنوده، ورغم أهنا قد  النووي وتصر على االتفاق

تبدي مرونة فيما يتعلق بتمديد مدة االتفاق فإنه من 
الصعب عليها تقدمي تنازالت فيما يتعلق بربانجمها الباليسىت 
وهو أهم سالح متتلكه، فقد صرح وزير اخلارجية اإليراين 
حممد جواد ظريف أنه يريد عودة الوالًيت املتحدة لالتفاق 

                                                           

ايران اكثر ارتياحا اآلن يف التعامل مع الشيطان األكرب،  (125)
 مرجع سابق.

، عريب أورواب توجه سياسة ابيدن جتاه إيرانصابر كل عنربي،  (126)
 التايل:، متاح عرب الرابط 2020ديسمرب  26، 21

uIQG8https://cutt.us/  
ايران اكثر ارتياحا اآلن يف التعامل مع الشيطان األكرب،  (127)

 مرجع سابق.

https://cutt.us/21t4F
https://cutt.us/bl77N
https://cutt.us/8uIQG
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نه قال إن "العودة لالتفاق ال تعين إعادة مرة أخرى، لك
التفاوض"؛ ألنه "إذا أردان القيام بذلك )إعادة التفاوض(، 

.  (128)لكنا فعلنا ذلك مع الرئيس ترامب قبل أربع سنوات"
كما أن إيران تتنازل عن دعم أذرعها العسكرية ىف املنطقة، 

 .(129)وهو ما ميثل أيضا عقبة أمام احلوار مع إدارة ابيدن

ا أورواب، ففضال عن التحدًيت السابق اإلشارة أم
إليها بصددها، فإهنا رمبا حتاول تلمس سبيل خمتلف مع 
إدارة ابيدن رغم نقاط اخلالف حول األوضاع اإلقليمية، 
وذلك مبا حيقق مصاحلها املتعثرة، السيما أن إدارة ابيدن من 
املنتظر أن تكون أكثر مرونة، فيمكن ألورواب أن تتواصل 

ل أعمق مع جمموعة العمل بشأن إيران التابعة لوزارة بشك
اخلارجية األمريكية. كما أن ذلك ال يشرتط أن يكون على 
حساب االستقالل األورويب، فاالحتاد األورويب إبمكانه 
تعزيز استقالليته من خالل أتسيس قنوات دفع مستقّلة عن 

 .(130) الوالًيت املّتحدة، مثل صندوق نقد أورويب

ني اليء ذلك، ميكن اإلشارة إىل مسارين متتوعلى ضو 
 ومتوازيني إلدارة لألزمة للمرحلة املقبلة:

رية س يتمثل يف أتسيس قنوات تواصل املسار األول،
عد بية تساعد يف هتيئة اجملال أمام إجراء مفاوضات رمس

 يف ذلك، هذا مبا قد يقلص من مساحة اخلالفات ويسهم
 ودة". تنفيذ مقاربة "العودة مقابل الع

ينصرف إىل مزيد من التفعيل لدور  واملسار الثاين،
الوسيط بني الطرفني األمريكي واإليراين من أجل تسوية 
اخلالفات بينهما. وهنا، فإن الدول األوروبية وروسيا هي 
املرشحة ملمارسة هذا الدور، وإن كان ذلك ال ينفي أن مثة 

                                                           

 املرجع السابق.  (128)
، مرجع أورواب توجه سياسة ابيدن جتاه إيرانصابر عنربي،  (129)

 سابق.
علي فتح هللا جناد، أورواب ومستقبل سياستها إزاء إيران،  (130)

 مرجع سابق. 

عقبات قد حتول دون ذلك. إذ إن من املنتظر من إيران 
 .(131)مدى حيادية الدول األوروبية معاودة التشكيك يف

***** 

                                                           

 د.حممد عباس انجي، مرجع سابق. (131)
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املفاوضات بني طالبان والحكومة 

 األفغانية: ثنائية السالم واألمن

 (⁕)حممد الديب

 مقدمة:
ن ن أن ممنذ قرابة قرنني من الزمان ال ختلو أفغانستا

ا فيهو تكون مطمًعا وأرًضا للصراع بني القوى العظمى، 
نذ ، متتقاطع األجندات األمنية والسياسية لتلك القوى

حلربني ل اخالصراعات اإلمرباطوريتني الروسية والربيطانية، و 
ت  الوالًيبني ردةالعامليَّتني األوىل والثانية، ومع احلرب البا

 اطقملنااملتحدة واالحتاد السوفييت كانت أفغانستان من 
 النشطة يف الصراع بني القطبني.

بعد حرب دامت  (1)وات االحتاد السوفييتخرجت ق
عشر سنوات إالَّ أن الصراع بني الفصائل املقاتلة مل يتوقَّف، 
إىل أن سيطرت حركة طالبان على مقاليد احلكم عام 

، ظهرت أفغانستان على الساحة العاملية من جديد 1996
يف أعقاب ضرابت احلادي عشر من سبتمرب، فقادت 

أربعني دولة  الوالًيت املتحدة حتالًفا دوليًّا ضمَّ أكثر من
واحتلَّت أفغانستان وأسقطت نظام طالبان، وال تزال القوات 

 األمريكية تتواجد هناك إىل اآلن.

                                                           

 ابحث يف العلوم السياسية (⁕)
(1) Andrey Kazantsev and Thomas F. Lynch 
III, ch 3 "Afghanistan in the Regional 
Security Interplay Context", (in): 
"Terrorism in Afghanistan: A Joint Threat 
Assessment", East West Institute (EWI), 
available at: http://bit.ly/2X5Orez 

مع مرور السنوات صار التدُخل العسكري يف 
يكية، مر األ أفغانستان معضلة ابلنسبة إىل الوالًيت املتحدة

 وصارت احلرب يف أفغانستان هي أطول احلروب اليت
عى سقد ه فاملتحدة األمريكية، وبناء علي ختوضها الوالًيت

ة يكيالرئيس األسبق أوابما لتخفيض عدد القوات األمر 
 سعىو متهيًدا لسحبها ابلكلية، مث جاء دوانلد ترامب 

ذ طة بني وساال لسحب القوات األمريكية ابلكلية أيًضا، واختَّ
يما ة فهابياليت كانت إر –احلكومة األفغانية وحركة طالبان 

ة تحديًقا إىل االنسحاب الكامل للوالًيت املطر  -سبق
 وحلفائها.

ت بني قد ع  تسعى هذه الورقة للتطُرق إىل االتفاقية اليت
ذه ه هنتاحلكومة األفغانية وحركة طالبان وما الذي تضمَّ 
د ة قاقياالتفاقية من بنود وشروط، وملا كانت هذه االتف
زو الغ مع سبقتها الكثري من األحداث املتشابكة اليت بدأت

الزًما  ، فكان2001األمريكي ألفغانستان يف أكتوبر عام 
ت وصل أالتعُرض ابلسرد والتحليل لألوضاع السابقة اليت

 هلذه املرحلة البارزة.

ان إمككذلك يصعب التنُبؤ مبستقبل تلك االتفاقية و 
 ة يفاعلتطبيقها يف الواقع بدون النظر إىل األطراف الف

ومن مث  كل منها لتحقيق مصاحله،  أفغانستان، واليت يسعى
 يف ليةتعرضنا ملصاحل عدد من األطراف اإلقليمية والدو 
ة سويأفغانستان، وموقفهم من االنسحاب األمريكي والت
بل ستقالسياسية والقبول حبركة طالبان كفاعل شرعي، وم

 أفغانستان على ضوء هذا التنافس.

 وعلى هذا جاءت الورقة يف ثالثة حماور، هي:

 ماذات )اخللفية التارخيية للمفاوضا -حملور األولا ○
حدث يف أفغانستان بعد التدخل من أجل بناء 

 الدميقراطية؟(

ة تسويال الطريق إىل توقيع اتفاقيات -احملور الثاين ○
 السياسية

http://bit.ly/2X5Orez
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وب جن املركب األمين اإلقليمي يف -احملور الثالث ○
 آسيا وأتثريه على مستقبل أفغانستان

 ماذا)ات اخللفية التارخيية للمفاوض -احملور األول
حدث يف أفغانستان بعد التدخل من أجل بناء 

 الدميقراطية؟(

ا هب تنتعرَّض يف هذا احملور لكشف األوضاع اليت مرَّ 
 كيةمريأفغانستان بعدما تدخَّلت الوالًيت املتحدة األ

ل وحلفاؤها حتت مظلَّة حلف مشال األطلنطي، من أج
م نظيتلى اط نظام طالبان والقضاء عحماربة اإلرهاب، وإسق

يث، حلدايب القاعدة، وبناء دولة دميقراطية على النمط الغر 
 لي:وميكن أن حندّ د أبرز مالمح هذه املرحلة كما ي

 بحلر اغياب التخطيط املتكامل ملرحلة ما بعد  -1

شنَّت الوالًيت املتحدة هجومها على أفغانستان يف 
تمرب ومل تكن لديها أعقاب أحداث احلادي عشر من سب

خطط مسبقة خبصوص ما ينبغي فعله يف املرحلة اليت ستلي 
، ومل يكن هناك تصُور بشأن (2)إسقاط نظام طالبان

التحدًيت الرئيسية يف جماالت األمن والسياسة والدفاع اليت 
ستواجهها الوالًيت املتحدة بعد ذلك، واستمرَّ هذا احلال 

زة صنع القرار األمريكية بعد سقوط طالبان، فلم تطرح أجه
 تصورات انجحة للمرحلة اجلديدة.

كان جورج بوش قد أعلن رفضه خالل محلته االنتخابية 
سياسة إعادة بناء الدول اليت انتهجتها إدارة كلينتون، ومل 
تكلَّل ابلنجاح املأمول يف كل من الصومال وهاييت والبوسنة 

"االئتالف وكوسوفو، وبناء عليه فقد جلأ بوش إىل صيغة 
الدويل" لكي ال تتورَّط الوالًيت املتحدة وحده يف 
أفغانستان، وعمَّق من قصور الرؤية األمريكية قلة عدد 
املتخصصني األمريكيّ ني يف الشأن األفغاين نتيجة تراجع 

                                                           

حممد فايز فرحات، االحتالل وإعادة بناء الدولة: دراسة مقارنة  (2)
حلاالت الياابن وأفغانستان والعراق، )بريوت: مركز دراسات الوحدة 

 .264(، ص 2015العربية، 

االهتمام األمريكي أبفغانستان يف أعقاب انسحاب االحتاد 
 .1989السوفييت عام 

 سيةلية التسوية السيااتفاق بون وإخفاق عم -2

أشرفت األمم املتحدة على إقامة مؤمتر ع قد يف مدينة 
يهدف إىل  2001بون األملانية يف اخلامس من ديسمرب 

وضع قواعد التسوية السياسية يف أفغانستان بعد احلرب، 
وانتهى بتوقيع "اتفاق الرتتيبات املؤقَّتة يف أفغانستان إلعادة 

لدائمة"، وع رف اختصارًا أتسيس املؤسسات احلكومية ا
ب"اتفاق بون"، وقد قسَّم االتفاق مرحلة ما بعد احلرب إىل 

وتنتهي يف  2001؛ األوىل تبدأ من ديسمرب (3)ثالث مراحل
، وهتدف إىل تشكيل سلطة مؤقتة إلدارة 2002يونيو  21

البالد، واملرحلة الثانية تستمر ملدة عامني وت دار البالد 
تقالية" يتم تشكيلها عرب جملس أعيان خالهلا عرب "إدارة ان

القبائل "لوًي جريغا"، واملرحلة الثالثة تشكيل حكومة أفغانية 
منتخبة، كما نصَّ االتفاق على تشكيل جلنة دستورية خالل 

شهرًا من أتسيس السلطة االنتقالية، وخالل هذه الفرتة  18
 .1964االنتقالية يسري العمل بدستور 

أوهلا جمموعة اجلبهة  (4)ئل أفغانيةضم املؤمتر أربعة فصا
، واليت متثل حتالف الشمال، وجاء متثيلها قوًيًّ منذ املتحدة

والثانية البداية انطالقًا من سيطرهتا العسكرية على كابول، 
بقيادة ملك أفغانستان السابق ظاهر شاه  جمموعة "روما"
قبل االنقالب الشيوعي يف أفغانستان،  1978املخلوع منذ 

ي ميلك أنصاره أتييًدا ملحوظًا من الشعب األفغاين والذ
اليت متثل  والثالثة جمموعة قربصوبعض قادة حتالف الشمال، 

قبائل شيعية ت سمى اهلزارة وجمموعة الالجئني األفغان يف 

                                                           

ميكن اإلطالع على اتفاق بون ابلكامل عرب الرابط التايل:  (3)
http://bit.ly/35nkiMD 

حممد حسن، مقال بعنوان "مستقبل أفغانستان بعد مؤمتر بون:  (4)
مؤمتر بون أعطى أنصار الشاه: رائسة احلكومة والربملان وثلث اإلدارة 
املؤقتة وحتالف الشمال: اإلدارة العسكرية واألمنية يف البالد، صحيفة 

، متاح عرب الرابط التايل: 2001ديسمرب  6اجلزيرة السعودية، 
http://bit.ly/3rP3Dem 

http://bit.ly/35nkiMD
http://bit.ly/3rP3Dem
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اخلارج وهي جمموعة مؤيَّدة من إيران نظرًا للتقارب املذهيب، 
متثل األغلبية  ورابع تلك اجملموعات هي جمموعة بيشاور اليت

 من سكان أفغانستان(. %50البشتونية )أكثر من 

شاب اتفاق بون عدد من املشكالت اليت حالت دون 
إمتام عملية التسوية السياسية كما رسم االتفاق، ومن أبرز 

أن االتفاق مل يكن ميثل "عملية إحالل  (5)هذه املشكالت
إقصاء سالم" بقدر ما هو "اتفاق" بني املنتصرين، فقد مت 

الطرف املهزوم املتمثّ ل يف حركة طالبان يف مقابل متييز 
حتالف الشمال الذي حتالف مع الوالًيت املتحدة ضد 
طالبان، وكذلك هتميش األكثرية البشتونية، يف مقابل متييز 
الطاجيك األقلية، عالوة على عدم وضوح آليات حتقيق 

دف اهلدف النهائي لالحتالل الدويل ألفغانستان، فاهل
املعلن هو وضع أساس لعملية سياسية وبناء مؤسسات 
حكم، لكن واقعيًّا مل تكن مثة برامج وآليات حمدَّدة للتعامل 

 مع املشكالت الضخمة اليت تعاين منها أفغانستان.

سية سياال أدَّت الطريقة اليت و ضعت هبا قواعد التسوية
ة عادوآليات تنفيذها إىل إحساس البشتون أبن مشروع إ
 عكسان بناء الدولة حتت االحتالل سينحاز للطاجيك، وقد

لتارخيي ء اعداهذا سلًبا على مسار التسوية السياسية نظرًا لل
ية ياسبني البشتون والطاجيك، وإزاء تعثر التسوية الس
ة لمر ظهرت على السطح مسألة احلوار مع حركة طالبان ل

 من جانب الرئيس األفغاين حامد 2004األوىل سنة 
 اي.قرض

 استدعاء طالبان على طاولة املفاوضات -3
هت اإلدارة األمريكية يف عهد أوابما إىل دعوة  اجتَّ
طالبان إىل طاولة املفاوضات، وع قد أول لقاء بني مسؤولني 

يف مدينة  2010أمريكيّ ني وممثّ لني حلركة طالبان يف نوفمرب 
لقاءان ميونخ األملانية عرب وساطة أملانية وقطرية، مث ع قد ال

                                                           

، مرجع سابق، االحتالل وإعادة بناء الدولةحممد فايز فرحات،  (5)
 .270، 267ص ص 

الثاين والثالث يف العاصمة القطرية يف فرباير ويوليو 
 ، وبدأ التواصل بشكل رمسي بني الطرفني.(6)2011

مكتًبا  2013شكَّل افتتاح حركة طالبان يف يونيو 
سياسيًّا هلا ابلدوحة خطوة مهمة متهيًدا لبدء مفاوضات 
نه بينها وبني احلكومة األفغانية، وأعلن بيان احلركة وقتها أ

"سيدعم التوُصل حللٍّ سلمي وسياسي من شأنه ضمان 
إهناء غزو أفغانستان وتعزيز نظام مستقل وإسالمي، 

، (7)ابإلضافة لتحقيق أمن حقيقي هو األمل للبلد أبكمله"
وكانت هذه اخلطوة حمل ترحيب من كل من احلكومة 
سل ممثّ لني إىل دولة  األفغانية؛ فأعلن الرئيس األفغاين أنه سري 
قطر من أجل عقد مفاوضات مع احلركة. رحَّب كريي وزير 
اخلارجية األمريكي آنذاك ابخلطط اخلاصَّة إبجراء مفاوضات 

 مباشرة بني حركة طالبان واحلكومة األفغانية.

ى عل خالصة هذا احملور أن الوالًيت املتحدة أقدمت
"، ًيتخوض حرب يف بالد أطلق عليها "مقربة اإلمرباطور 

تقض   مل نهاالَّ يف تنحية طالبان عن احلكم، لكومل ت فلح إ
 يف ضاععليها ابلكلية، كذلك فشلت يف إعادة ترتيب األو 
كما   قر،أفغانستان وإنشاء نظام سياسي مستقر أو شبه مست
 اسةلسيظلَّت طالبان قادرة على البقاء كطرف فاعل يف ا
لى عة األفغانية، إىل أن صارت اإلدارة األمريكية جمرب 

ريكية ألمارة ئها إىل طاولة املفاوضات، ومل جتد اإلدااستدعا
البان طبة طالالسالم إالَّ م-بدياًل أمامها يف مواجهة األمن

ى عل يطرابجللوس على طاولة املفاوضات، فاحلركة اليت تس
من أ أيُ  مساحات كبرية من أفغانستان ال ميكن أن يتحقَّق

 م!سالبدوهنا، فصارت طالبان أداة لرتسيخ األمن وال

                                                           

رامي أبو زبيدة، حركة طالبان: تكتيكات القتال والتفاوض،  (6)
، متاح عرب الرابط 2020مارس  12املعهد املصري للدراسات، 

 /88hGuq3http://bit.lyالتايل: 
افتتاح مكتب طالبان بقطر ميهد الطريق ملفاوضات مباشرة مع  (7)

، متاح عرب الرابط التايل: 2013يونيو  18واشنطن، دويتشه فيله، 
https://p.dw.com/p/18sX6 

http://bit.ly/3hGuq88
https://p.dw.com/p/18sX6
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 ويةلتساالطريق إىل توقيع اتفاقيات  -احملور الثاين
 السياسية

جاءت االتفاقية بني الوالًيت املتحدة وحركة طالبان 
بعد أكثر من مثانية عشر شهرًا وتسع جوالت من حماداثت 

، شارك فيها زملاي خليل زادة وممثلون عن طالبان (8)السالم
ن املمثلني أو ووفود من احلكومة األفغانية، والعديد م

املبعوثني اخلاصني اآلخرين من الدول اجملاورة أو اإلقليمية 
 واملنظمات الدولية.

يف هذا  (9)مثة تساؤل مهم عن سبب إمتام املفاوضات
التوقيت، وقد تضافرت عدد من األسباب والدوافع، وهي  

 كما يلي:

يت ال رغبة ترامب يف حتقيق نصر يف ملف أفغانستان ●
اية بد انتب يف اتريخ الوالًيت املتحدة، وكتعُد أطول حر 

 ليتاسعي ترامب هلذا قبل خوضه االنتخاابت الرائسية 
ة حيخسرها أمام املرشح الدميقراطي جو ابيدن، ومن ان

 كرب وهواأل افسأخرى إهناء امللف األفغاين يتيح التفرُغ للمن
 يفكي مريالصني، ألن ترامب كان مدرًكا أن االستنزاف األ

 يينستان سيكون علي حساب التفر غ للصعود الصأفغان
 بشكل كبري.

التحول يف موقف حركة طالبان، بعدما رفضت يف  ●
البداية فكرة احلوار من حيث املبدأ، وامتنعت عن الدخول 
يف مفاوضات مع احلكومة األفغانية، إالَّ أن الوساطة 

بني الطرفني أحدثت حتُواًل نوعيًّا، واجتمع  (10)الروسية

                                                           

طالبان وأمريكا يستعدان للتوقيع على اتفاق سالم يف الدوحة،  (8)
، متاح عرب الرابط التايل: 2020فرباير  29يب يب سي، 

http://bbc.in/3rSjHMa 
تقرير ندوة  أقامها اجمللس املصري للشؤون اخلارجية بعنوان  (9)

يف"أفغانستان"، موقع اجمللس املصري "عملية السالم وإعادة البناء 
، متاح عرب الرابط التايل: 2019مايو  4للشؤون اخلارجية، 

https://bit.ly/358kKxV 
نيويورك اتميز: روسيا تسعى إىل الفوز على أمريكا يف  (10)

ت اليوم، عوض خريي، موقع اإلمارا :أفغانستان.. هذه املرة، ترمجة

، كما مثل طالبان 2019لطرفان يف موسكو يف مايو ا
 خالل املفاوضات شخصيات غري متهمة ابلتشُدد.

 أن دعم العديد من القوى اإلقليمية اليت ارأتت ●
إالَّ  قتحقَّ مصاحلها تكمن يف استقرار أفغانستان، وهذا ال ي

البان طكة حر  عرب التسوية السياسية اليت تقُر بشرعية تواجد
 افقتو  قبل السياسي ألفغاستان، وابلتايل هناكيف املست

 إقليمي علي جناح احلوار.

 اتفاقية الوالايت املتحدة وطالبان
وقع املبعوث  2020يف التاسع والعشرين من فرباير 

األمريكي إلرساء السالم يف أفغانستان زملاي خليل زادة 
والنائب السياسي لطالبان ورئيس املكتب السياسي املال 

الغين برادار اتفاقية بني كلٍّ من الوالًيت املتحدة وحركة عبد 
طالبان من أجل "إحالل السالم يف أفغانستان"، يف 
العاصمة القطرية الدوحة، وحدَّدت االتفاقية بني الطرفني 
أربعة أهداف، يعتمد آخر هدفني على حالة اهلدفني 

 :(11)األولني، ونصت على ما يلي

ن لحة )من قبل طالباسيتم منع اجلماعات املس -1
دة قاعكوقوات األمن األفغانية( من استخدام أفغانستان  

 ألعمال ضد الوالًيت املتحدة وحلفائها.

حدة ملتات وقد وافقت طالبان على أهنا لن هتدّ د الوالًي
ها يف غري ة و أو حلفاءها، كما أهنا ستمنع اجلماعات املسلَّح

 كيدابلتأأفغانستان من فعل الشيء نفسه، كما التزمت 
 طة.على أهنا لن تتعاون مع من يقوم مبثل هذه األنش

                                                                                    

، متاح عرب الرابط التايل: 2020يوليو  15
http://bit.ly/3pJ6xzp 

(11) What to Know About the Afghan 
Peace Negotiations, The Council on 
Foreign Relations (CFR), last updated 11 
September 2020, available at: 
http://on.cfr.org/3b4tQ2H 

http://bbc.in/3rSjHMa
https://bit.ly/358kKxV
http://bit.ly/3pJ6xzp
http://on.cfr.org/3b4tQ2H
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 يف انسحاب القوات األجنبية من أفغانستان مبا -2
 ذلك القوات األمريكية وقوات التحالف، إذ ألزمت

-ة كريالوالًيت املتحدة نفسها بسحب مجيع قواهتا العس
 ضونغ يف -وكذلك قوات احللفاء وأفراد األمن املدنيّ ني

ا أيضً  عشر شهرًا من توقيع االتفاقية، وتعهَّدتأربعة 
ن فرد، واالنسحاب م 8600بسحب قواهتا وخفضها إىل 

 يوًما. 135قواعد عسكرية يف غضون  5

 بني أن تبدأ املفاوضات -آنذاك–كان من املقرر   -3
 .2020مارس  10األطراف األفغانية يف 

 ومةحلكوكان بدء املفاوضات مرهواًن بقدرة طالبان وا
 األفغانية على إطالق سراح ألف سجني ومخسة آالف
 يعسجني على التوايل، هبدف هنائي هو إطالق سراح مج

 ت.داثاالسجناء السياسيّ ني بعد ثالثة أشهر من بدء احمل

 نيةفغاأن تشمل أجندة املفاوضات بني األطراف األ -4
والعمل  مناقشة كيفية تنفيذ وقف إطالق انر دائم وشامل،

 .ارطة طريق ملستقبل أفغانستان السياسيعلى وضع خ

وقد أفادت صحيفة نيويورك اتميز أن االتفاقية تتضمَّن 
أيًضا مالحق سرية يف االتفاقية تشري على األرجح إىل 
الشروط اخلاصة بسحب القوات األمريكية، وقد تعرَّض 

ومطالبات ابلكشف عن تلك  (12)ترامب النتقادات داخلية
 الشروط غري املعلنة.

 اليوم نفسه اجتمع يف العاصمة األفغانية كابول عقد  يف
مارك إسرب واألمني  -وقتها–كل  من وزير الدفاع األمريكي 

العام حللف مشال األطلنطي )الناتو( اتفاقية بني احلكومة 
األفغانية والوالًيت املتحدة مع الرئيس األفغاين أشرف 

احلكومة  ، وأعلنوا عن عقد اتفاقية تضمَّنت التزام(13)غين
                                                           

هشام ملحم، ترامب واالنسحاب األمريكي الطويل من  (12)
 ، متاح عرب الرابط2020مارس  2أفغانستان، موقع قناة احلرة، 

 /Udpj3b3http://arbne.ws: التايل
ولتنربغ وأسرب يلتقون يف كابل ابلتزامن مع اتفاق غين وست (13)

، متاح عرب الرابط التايل: 2020فرباير  29الدوحة، وكالة األانضول، 
http://bit.ly/2X65Gwp 

األفغانية والوالًيت املتحدة ابلعمل مًعا للتوُصل إىل اتفاق 
سالم شامل ودائم ي نهي احلرب يف أفغانستان لصاحل مجيع 
األفغان، ويسهم يف حتقيق االستقرار اإلقليمي واألمن 

 العاملي.

وتضمَّنت االتفاقية أربعة بنود أساسية مماثلة للبنود 
طالبان والوالًيت املتحدة، إال أهنا املكتوبة يف االتفاقية بني 

ذكرت صراحة كالًّ من تنظيم القاعدة وداعش عندما 
تعرَّضت اللتزام احلكومة األفغانية مبنع استخدام أراضيها 

 .(14)ضد الوالًيت املتحدة األمريكية

كان من املقرر أن تبدأ املفاوضات بني احلكومة 
لت أكثر ، لكنها أتجَّ 2020األفغانية وطالبان يف مارس 

من مرة بسبب اخلالف بشأن عملية تبادل األسرى اليت 
متَّت املوافقة عليها يف االتفاق املوقَّع يف فرباير، فضاًل عن 

 12، مث التقى الطرفان يف (15)استمرار العنف يف البالد
، ومن املقرَّر أن ت ستأنف املفاوضات يف 2020سبتمرب 

 اخلامس من يناير اجلاري.

ني الوالًيت املتحدة يف جلب الطرفإذن فقد جنحت 
برأس  ًسارأ املتنازعني إىل طاولة املفاوضات، وصارت طالبان

ف ة ابعرتاحركلل أمام احلكومة األفغانية، وهو ما ي عد انتصارًا
ت نواسعد الوالًيت املتحدة واجملتمع الدويل من خلفها، ب

يًّا ياسا سمن حماربتها ووصمها ابإلرهاب، واآلن صارت طرفً 
بل ستقمل ال بدَّ من مشاركته يف تشكيل اخلارطة السياسية

 أفغانستان.

                                                           

(14) Joint Declaration between the Islamic 
Republic of Afghanistan and the United 
States of Americafor Bringing Peace to 
Afghanistan, available at: 
https://bit.ly/3nd3DRP 

 احلكومة احلرب األفغانية: بدء حماداثت سالم "اترخيية" بني (15)
، متاح 2020سبتمرب  12األفغانية و طالبان يف قطر، يب يب سي، 

 /6kR4hM3http://bbc.inعرب الرابط التايل: 

http://arbne.ws/3b3Udpj
http://bit.ly/2X65Gwp
https://bit.ly/3nd3DRP
http://bbc.in/3hM4kR6
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مثة تساؤالت هنا حول إمكانية جناح املفاوضات، ولعل 
اليت تواجهها هي اخلالفات الداخلية يف  (16)أبرز العقبات

احلكومة األفغانية بني الرئيس أشرف غين ومنافسه السابق 
يف انتخاابت الرائسة عبد هللا عبد هللا، وكذلك االختالفات 
اليت حدثت داخل حركة طالبان، حيث اعترب البعض أن 
إخراج أمري خان متقي من وفد املفاوضات وإقالة شري حممد 

ن رائسة الوفد املفاوض مع احلكومة وتعيني ستانكزي م
املولوي عبد احلكيم حقاين ينم عن خالفات يف صفوف 
احلركة، وقد صرَّح مصدر داخلها أن "تعيني املولوي عبد 
احلكيم حقاين على رأس املفاوضات مع اجلانب احلكومي 
جاء خشية متُرد القادة العسكريّ ني، ألنه شخصية مؤثّ رة على 

ة يف امليدان"، عالوة على قدرة قادة احلركة على بعض القاد
تنفيذ الشروط اليت جاءت يف االتفاقية مع الوالًيت 
املتحدة، وعلى رأسها منع استخدام أفغانستان كموطن 
لتوجيه التهديدات للوالًيت املتحدة، هذا إذا كانت طالبان 

 تقر وتريد ذلك ابلفعل!

نوب ج يف املركب األمين اإلقليمي -احملور الثالث
 آسيا وأتثريه على مستقبل أفغانستان

يعترب ابري بوزان أول من استخدم مصطلح املركب 
 Regional Securityاألمين اإلقليمي 

Complex  وذلك لفهم التحليل األمين على مستوى
النطاق اإلقليمي، واعتبار املستوى اإلقليمي كوحدة حتليل 

ن منطلقات أساسية تنطلق من خالل القضاًي األمنية م
إقليمية وليس عاملية، مع بقاء تعاملها مع القضاًي العاملية 

                                                           

محيد هللا حممد شاه، السالم بني احلكومة األفغانية وحركة  (16)
أكتوبر  7ت، طالبان: مفاوضات طويلة ومعقدة، مركز اجلزيرة للدراسا

، متاح عرب الرابط التايل: 2020
4800https://studies.aljazeera.net/ar/article/  

طبًعا، أو األطراف اخلارجية الفاعلة وخمتلف القوى املؤثّ رة 
 .(17)على املركب األمين

ميكن استخدام مستوًيت التحليل األربعة اليت تقدّ مها 
نظرية مركب األمن اإلقليمي من أجل فهم طبيعة الصراع يف 

 ، وهي كما يلي:(18)ستانأفغان

وف املستوى الداخلي أو احمللي: يقصد به الظر  -1
كيز لرت ع اماحمللية للدول املشكلة ملركب األمن اإلقليمي، 
نستان فغاأىل على نقاط الضعف املتولّ دة ابلداخل، وابلنظر إ

ا رهتقد جند أهنا تعاين من ضعف احلكومة املركزية، وعدم
يث ، حالداساهتا يف أحناء البعلى فرض سيطرهتا وإنفاذ سي

ومن  د،تسيطر حركة طالبان على مناطق متعدّ دة يف البال
ن مال انحية أخرى تعاين من تنوعات عرقية كانت وال تز 

 أسباب اندالع الصراعات فيما مضى.

ي أمستوى العالقات البيين بني دول اإلقليم:  -2
يم يف لقاإل عالقة دول اإلقليم مع بعضها، واليت حتدد مالمح
ع  مات القحدّ  ذاته، وهنا جند أن أفغانستان منخرطة يف ع

ما ، ككل من ابكستان واهلند وإيران ودول آسيا الوسطى
ا هل قاتأن هلا حدوًدا مشرتكة مع الصني، وكل هذه العال

 مسات كما سنذكر الحًقا.

تفاعل اإلقليم مع األقاليم األخرى خاصة اجملاورة:  -3
ابكستان  –نة هلذا اإلقليم )أفغانستان تتشابك الدول املكوّ  

                                                           

 Regional Security -مركب األمن اإلقليمي  (17)
Complex :موقع املوسوعة السياسية، متاح عرب الرابط التايل ،

http://bit.ly/2KWxalH 
ملزيد من االطالع على فهم وتفسري التفاعالت يف إقليم جنوب  (18)

 آسيا وفق منوذج مركب األمن اإلقليمي، انظر:
Barry Buzan, The South Asian Security 
Complex in a Decentring World Order: 
Reconsidering Regions and Powers Ten 
Years On, International Studies, Vol. 48, 
January 2011, available at: 
https://doi.org/10.1177/0020881712048001
01 

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4800
http://bit.ly/2KWxalH
https://doi.org/10.1177%2F002088171204800101
https://doi.org/10.1177%2F002088171204800101
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اهلند( يف عالقات مع الدول اجملاورة، وعلى رأسها الصني  –
 وروسيا.

يم قلاإل دور القوى العاملية يف اإلقليم: أي عالقة -4
األمن  ىَن ب   ابلقوى العاملية، خاصة الكربى، يعين تفاعله مع

لك تأس ر لى عالعاملية واإلقليمية، وأتيت الوالًيت املتحدة 
 ن.اآل القوى، وكذلك الصني القوة الصاعدة سلميًّا إىل

 

 

ة لدولا.. املستوى الداخلي: أفغانستان بعد االحتالل
 الفاشلة واملقاومة الفعالة

نركز يف هذا احملور على االسرتاتيجية اليت تبنَّتها  
عد بحركة طالبان يف التعامل مع األوضاع اليت سادت 

ف وكيف تعاملت مع قوات التحالتنحيتها عن احلكم؟ 
ة اديالدويل؟ وكيف استثمرت الظروف السياسية واالقتص

 .غاينألفواالجتماعية لتظلَّ متواجدًة بقوة يف املشهد ا

 ومةاستثمرت احلركة الفساد الذي اتَّسمت به احلك
 بينّ  تاألفغانية، ونقص اخلدمات األساسية، عالوة على 

 يفغزاة، وقد جنحت احلركة خلطاب يدعو إىل جهاد ال
ب عقااستغالل ثالث مشكالت عانت منها أفغانستان يف أ

هي  ، و الدالغزو األمريكي، وتواجد التحالف الدويل يف الب
 كما يلي:

: كما ذكران فقد متَّ هتميش (19)التمييز العرقي -1
من الشعب األفغاين،  %40البشتون الذين ميثلون حوايل 

د، ونتيجة لألوضاع ويتواجدون بكثافة يف جنوب البال
السياسية اجلديدة ساد اعتقاد لدى البشتون أن احلكومة 
املركزية ال هتتم هبم، وعلى الرغم من أن حامد قرضاي 

                                                           

(19) Gilles Dorronsoro, The Taliban’s 
Winning Strategy in Afghanistan, Carnegie 
Endowment for International Peace, 29 
June 2009, available at: 
http://bit.ly/3b3auuL 

الرئيس األفغاين ينتمي للبشتون إالَّ أن االنطباعات السائدة 
عنه أن خاضع لسياسة الوالًيت املتحدة األمريكية، وقد 

ش يف مقاومتها للقوات اعتمدت طالبان على هذا التهمي
 الدولية.

اء من انحية أخرى فقد سعت طالبان جلعل مجيع أحن
 تونلبشالبالد ساحة للمقاومة ضد االحتالل، وملا كان ا
ري لفكد اأقلية مشال البالد فقد جلأت طالبان إىل التجني
 علتفما واأليديولوجي لضم عناصر هلا من غري البشتون، ك

نية كماتر  يم ساماجنان، وعناصريف ضم عناصر تتارية يف إقل
 وأوزبكية يف الناحية الشمالية من البالد.

فقد  استثمار السخط الشعيب من التحالف الدويل: -2
 ساد سخط شعيب يف أحناء أفغانستان بعد سنوات من

ذا  هيفبت االحتالل األمريكي، وأبرز املشكالت اليت تسبَّ 
حياة  نمطبم زهالسخط هي انفصال املدنيّ ني املتغربني ومتيُ 

ون يف قيمم يمناقض متاًما ألوضاع املعيشة يف أفغانستان، فه
كن ما األ أماكن منعزلة عن السكان احملليّ ني، وختضع هذه
ؤالء ى هقاضحلراسات مشدَّدة، وال ميكن االقرتاب منها، ويت

 مرتبات ابهظة.

ني نيّ  ملدااملشكلة الثانية هي سقوط العديد من الضحاًي 
ة إىل ضافإلابت وجَّهتها قوات التحالف الدويل، ابجرَّاء ضر 

هلا  ضتعرَّ االعتقاالت التعُسفية وعمليات التعذيب اليت ي
ت توزيع لياعم املعتقلون، وأخريًا غياب النزاهة والشفافية يف

 إىل املساعدات الدولية، فكثري من املساعدات ال تصل
ب لنخادى أصحاهبا، ويف املقابل صار هناك تراكم للثورة ل
وقد  د،لبالاألفغانية اجلديدة اليت مكَّنها االحتالل من ا

 استغلَّت حركة طالبان هذا السخط، وقامت بتوزيع
 مساعدات، وهو ما رفع من أسهم قبوهلا شعبيًّا.

غياب السلطة يف الكثري من املقاطعات: كان  -3
الرئيس حامد قرضاي يفتقد إىل قاعدة سياسية وشعبية، 

تكوين خنب حملية جديدة تدين له ولذلك سعى إىل 
ابلوالء، مقابل القضاء على النخب القدمية، وعني حكَّاًما 
متحالفني معه، وقد أدَّى هذا إىل نتيجة عكسية وهي زًيدة 

http://bit.ly/3b3auuL
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االنقسامات داخل اجملتمع األفغاين، كذلك مل يكن اجليش 
األفغاين وال القوات الدولية قادرْين على االنتشار يف كافَّة 

البالد، وقد حاولت طالبان مأل هذه الفراغات، أرجاء 
 وقامت بتوجيه ضرابهتا يف تلك املناطق.

إذن فإن األوضاع اليت وصلت إليها طالبان هي نتيجة 
اسرتاتيجية متماسكة جنحت يف حتقيق أهدافها على مدار 
سنوات، إىل أن أيقنت الوالًيت املتحدة أهنا ال متتلك 

ة ابلكلية، واقتناع القيادة القدرة على القضاء على احلرك
الرمسية األفغانية جاء تبًعا هلا، كانت اسرتاتيجية طالبان تقوم 
على استمرار العمليات املسلَّحة ضدَّ كلٍّ من قوات 
التحالف وعلى رأسها القوات األمريكية والقوات احلكومية 
األفغانية، حىت وصل عدد اجلنود اليت فقدهتا الوالًيت 

دي منذ بداية الغزو يف هناية عام جن 2400املتحدة 
، ابإلضافة إىل تكلفة احلرب العالية اليت وصلت إىل 2001

، ويف األخري جلست طالبان على (20)تريليون دوالر أمريكي
طاولة املفاوضات كطرف سياسي ال ميكن تنحيته عن 

 العملية السياسية.

 مستوى العالقات البيين بني دول اإلقليم

ع مك ن دور أهم الدول اليت تشرت ننتقل هنا للحديث ع
 ان:أفغانستان يف احلدود، وهي ابكستان واهلند وإير 

 :ابكستان ■

ا وهلطتشرتك ابكستان مع أفغانستان يف حدود يبلغ  ●
كم، ويطلق عليها "خط دورند"، وهذا اخلط   2.460

ن ستاغاناحلدودي هو حمل خالفات ال تتوقَّف، وع دَّت أف
 إىل تانالدولة الوحيدة اليت عارضت انضمام جارهتا ابكس

األمم املتحدة عندما تقدَّمت بطلب للحصول على 
 .1947عضويتها يف عام 

ت عد ابكستان فاعاًل رئيسيًّا يف الداخل األفغاين منذ  ●
عقود، فقد ساعدت مد املقاومة األفغانية للغزو 

                                                           

حركة طالبان: تكتيكات القتال والتفاوض،  رامي أبو زبيدة، (20)
 .8مرجع سابق، ص 

، وهي أحد ثالث دول أعلنت اعرتافها حبكومة (21)السوفييت
، وهي آخر دولة قطعت عالقاهتا 1996طالبان عام 

 الدبلوماسية ابحلركة، وي رجَّح أن األفغان الذين انضُموا إىل
طالبان قد تلقوا تعاليمهم يف املعاهد الدينية بباكستان، واليت 
صارت مأوى للعديد من قادة احلركة الذين جلأوا إليها بعد 

ليعيدوا تنظيم صفوفهم من  2001الغزو األمريكي عام 
 جديد.

كان الرئيس األمريكي ترامب قد هاجم ابكستان   ●
لقد منحت بسبب ما مسَّاه "األكاذيب واخلداع"، فقال: "
مليار  33الوالًيت املتحدة حبماقة ابكستان أكثر من 

دوالر كمساعدات خالل اخلمسة عشر عاًما األخرية، ومل 
تعطنا أيَّ شيء سوى األكاذيب واخلداع، متصوّ رة أن قادتنا 

، وقام ترامب بقطع املساعدات األمنية هلا يف (22)محقى"
بعدما عيَّنت ، وشعرت ابكستان ابلقلق 2018أوائل عام 

الوالًيت املتحدة زملاي خليل زادة مبعواًث هلا إلحالل 
السالم يف أفغانستان، لكون األخري كان سفري الوالًيت 
املتحدة يف أفغانستان من قبل وكان معروفًا بتشُككه الدائم 

 يف ابكستان.

مبرور الوقت تعدَّدت زًيرات خليل زادة إىل  ●
الرئيسي يف حماداثت  ابكستان، وصارت الالعب الثالث

السالم بني الوالًيت املتحدة وأفغانستان، وكتب ترامب إىل 
نظريه الباكستاين يطلب منه املساعدة يف عملية السالم، 

،  وأضحت (23)2019وحتسَّنت العالقات والتقيا يف يوليو 

                                                           

أمحد دًيب، مستقبل الصراع اإلقليمي على أفغانستان بعد  (21)
، 2020يوليو  27االنسحاب األمريكي، مركز اإلمارات للسياسات، 

 /baOcHD3http://bit.lyمتاح عرب الرابط التايل: 
ترامب يتهم ابكستان بـ"خداع" الوالًيت املتحدة يف أول  (22)

، متاح عرب الرابط 2018يناير  2ة له هذا العام، يب يب سي، تغريد
 /afBaF38http://bbc.inالتايل: 

(23) Madiha Afzal, Will the Afghan peace 
process be Pakistan’s road to redemption?, 
Brookings Institute, 25 June 2020, available 
at: http://brook.gs/2X5PbAn 

http://bit.ly/3baOcHD
http://bbc.in/38afBaF
http://brook.gs/2X5PbAn
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ابكستان شريًكا أساسيًّا يف عملية التسوية السياسية يف 
ر اخلارجية الباكستاين شاه أفغانستان، إىل أن حضر وزي

حممود قريشي يف اتفاق السالم الذي مت توقيعه يف الدوحة 
فرباير، وهو مكسب سياسي واسرتاتيجي هلا  29يف 

 يساعدها يف حتقيق مصاحلها.

اد تتبلور مصاحل ابكستان يف أفغانستان يف إجي ●
 الءً و ثر حكومة موالية هلا، أو مبعىن أدق حكومة تكون أك

ذي وال منها إىل اهلند، لتقويض نفوذ األخريةلباكستان 
 مثمن و ي، تنامى يف أفغانستان يف سنوات االحتالل األمريك

 مي،لقدافأفغانستان هي ساحة للصراع اهلندي الباكستاين 
 وكالمها يتنافس على حتقيق نفوذه داخل اإلقليم.

 تؤيد ابكستان االنسحاب األمريكي، لكنها يف ●
ن أبل الوقت نفسه ال تريد أن حيدث هذا بشكل مفاج ، ق
ترب تع تانتستقر األوضاع نسبيًّا، وعلى الرغم من أن ابكس

ة، ة الرمسيانيفغطالبان شريًكا موثوقًا فيه مقارنة ابلقيادة األ
حكمت  ادمعن إال أهنا ال تريد أن تتكرَّر جتربة التسعينيات

دم عاحلركة أفغانستان، ألن هذا تسبَّب يف حالة من 
 تانكساالستقرار على احلدود بني البلدين، وتعرَّضت اب

 للتهديدات املتكرّ رة.

 اهلند: ■

ية ت عد اهلند اثين أكرب مانح للمساعدات اخلارج
إىل  قهانفاإألفغانستان يف عملية إعادة اإلعمار اليت  وصل 

 زًيرته دوالر، وقد طمأن ترامب خاللمليارات  3أكثر من 
ة سويد تاألخرية اهلند خبصوص سعي الوالًيت املتحدة لعق
دى ل بواًل قسياسية مع طالبان، لكن هذه التطمينات مل تلَق 
الَّ إود تع اإلدارة اهلندية، العتقادهم أن هذه التسوية لن

 ابلضرر على مصاحلها يف أفغانستان.

سوية السياسية يف أفغانستان القراءة اهلندية لعملية الت
: األول يتعلَّق ابإلهارب، فبينما (24)ترى فيها ثالثة خماطر

                                                           

(24) Rudra Chaudhuri and Shreyas Shende, 
Dealing With the Taliban: India’s Strategy 

تنص االتفاقية على أن طالبان ستمنع اجلماعات اإلرهابية 
من العمل على األراضي األفغانية، ال يوجد وضوح كبري 
حول كيفية التحُقق من االتفاقية وتنفيذها. ويتعلق اخلطر 

ة زًيدة النفوذ الباكستاين اليت تشرتك يف الثاين ابحتمالي
عالقة ال ميكن إنكارها مع طالبان، وال سيما مجاعة حقاين 

 2008اليت سبق وأن قصفت السفارة اهلندية يف كابل عام 
، أما اخلطر الثالث فيتصل (25)شخًصا 50وقتلت أكثر من 

مبصاحل اهلند طويلة املدى يف أفغانستان بتزايد عدم 
سياسي يف كابل، واحنسار الدور التنموي الذي االستقرار ال

 لعبته اهلند يف فرتة االحتالل األمريكي.

 :(26)إيران ■

دعمت إيران القوى املناهضة حلكم طالبان يف الفرتة  ●
اليت سيطرت فيها على احلكم، وكانت البلدان على شفا 
الدخول يف حرب يف أواخر التسعينيات عندما قتلت طالبان  

عدًدا من الدبلوماسيّ ني اإليرانيّ ني يف  1998يف سبتمرب 
مدينة مزار شريف مشال أفغانستان، وتوعَّدت إيران ابالنتقام 
ونشروا آالف اجلنود يف املنطقة احلدودية، إالَّ أن حراًب مل 

 .(27)تقع وقتها

                                                                                    

in Afghanistan After U.S. Withdrawal, 
Carnegie India, 2 June 2020, available at: 
http://bit.ly/387N0To 

براكرييت غوبتا، اهلند... واحلرية من التورط يف املستنقع  (25)
األفغاين: ختشى أن تصبح اخلاسر الرئيسي يف صفقة تعزز من وضعي 

، متاح 2020مارس  25، الشرق األوسط، «طالبان»ابكستان و
 /J1oH6X2http://bit.lyعرب الرابط التايل: 

(26) Colin P. Clarke and Ariane M. 
Tabatabai, What Iran Wants in Afghanistan, 
Foreign Affairs, 8 July 2020, available at: 
http://fam.ag/3pDbLg6 

املركز الثقايف اإليراين يف مزار شريف  راديو.. طالبان هتاجم (27)
سبتمرب  14وتقتل شخصا، موقع وكالة األنباء الكويتية )كوان(، 

 /MoMe355http://bit.ly، متاح عرب الرابط التايل: 1994

http://bit.ly/387N0To
http://bit.ly/2X6oH1J
http://fam.ag/3pDbLg6
http://bit.ly/355MoMe
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 غزو قابإيران جهود الوالًيت املتحدة يف أع أيَّدت ●
يف  ، وساعدت2001األخرية ألفغانستان يف أواخر عام 

وأصرَّ  بناء التحالف الذي سيحُل حمل طالبان يف كابل،
ت اابنتخاملسؤولون اإليرانيون آنذاك على أمهية إجراء ا

 .دميقراطية

 رجيةخلااتعترب احلرب ابلوكالة مسة أساسية للسياسة  ●
تحقيق ن لستااإليرانية، إال أهنا مل تستطع التدخل يف أفغان

راق الع و مصاحلها، كما فعلت يف الدول العربية، مثل سورًي
ان راسولبنان واليمن، وعلى الرغم من استهداف والية خ

ن ا عفسهألهداف شيعية داخل أفغانستان، إال أهنا أنت بن
 ًيتالتدُخل العسكري، ولعل التواجد العسكري للوال

 ان.نستفغااملتحدة وحلفائها سبب مقنع لعدم اخنراطها يف أ

اجلدير ابلذكر أن إيران قد سعت يف السنوات  ●
األخرية إلقامة عالقات مع حركة طالبان، فكالمها يعادي 
الوالًيت املتحدة األمريكية، كما أن إيران ارأتت أمهية 
التعاون مع طالبان ملواجهة والية خراسان اليت أعلنت 
والءها لتنظيم الدولة، فقدَّم احلرس الثوري اإليراين دعًما 
ماليًّا وعسكرًيًّ كبريًا إىل احلركة، مبا يف ذلك التدريب 

أن احلرس  2014العسكري، وذكر تقرير للبنتاغون عام 
على  2007الثوري اإليراين كان يساعد طالبان منذ عام 

 .(28)األقل

ة ان لتقويهناك أيًضا بعد برمجايت يف سعي إير  ●
ي ريكألماعالقاهتا مع طالبان، فمع مرور سنوات االحتالل 

ن الح يف األفق عجز الوالًيت املتحدة وحلفائها ع
 لوساستئصال احلركة، وتطوَّرت األوضاع فيما بعد جل

ا و م، وهعلى طاولة املفاوضات -أمريكا وطالبان–الطرفني 
انية، ألفغاة يعين أن طالبان ستظُل فاعاًل مؤثرًا يف الساح
 ن.لباطا وبناء عليه فقد مالت إيران لتوطيد عالقاهتا مع

                                                           

أكرم عمروف، إيران وطالبان: أصدقاء أم أعداء؟، موقع عني  (28)
، متاح عرب الرابط التايل: 2020أغسطس  17أوروبية على التطرف، 

http://bit.ly/3b5b9f2 

صة يتيح االنسحاب األمريكي من أفغانستان الفر  ●
ل داخإليران لتوسيع نفوذها، فضاًل عن أن استقرار ال

انت من د عة قاألفغاين سينعكس إجيابيًّا على إيران، فاألخري 
ن موا ي فرُ نزوح مئات اآلالف من املهاجرين األفغان الذ

 ويالت احلرب.

 يف تتمثل املصاحل الكربى إليران يف أفغانستان ●
، دينلبلااحلفاظ على االستقرار على الشريط احلدودي بني 

 ة.وإيصال البضائع اإليرانية داخل السوق األفغاني

شؤون  الر يفأخريًا فإذا ما قرَّرت إيران أن تندمج أكث ●
 ًيتوالسحاب التام للالداخلية األفغانية يف حالة االن

جلديد ائد لقااملتحدة، فستكون حاضرة أبدواهتا الفعَّالة، فا
يل اعلفيلق القدس التابع للحرس الثوري هو العميد إمس
أن ق و قاآين، ولديه خربة عريضة يف أفغانستان، حيث سب

ابن إيران إ احللص لعب دورًا عملياتيًّا يف جتنيد األفغان للقتال
 ضي.ملاالعراقية يف مثانينيات القرن احلرب اإليرانية ا

 ا(املستوى الثالث )إقليم جنوب آسيا وجرياهن
تني قوَّ ال نتناول يف هذا اجلزء الدور الذي تلعبه كل من

كونة امل دولالكربينْي روسيا والصني يف أفغانستان، إحدى ال
 إلقليم جنوب آسيا

 الصني: -1
شكَّل التواجد العسكري األمريكي يف أفغانستان  ●

هتديًدا ابلنسبة إىل الصني، ابعتبار أن  2001منذ عام 
أفغانستان تقع يف الفناء اخللفي هلا، إال أنه من انحية أخرى  
كان مهمًّا لتحقيق نوع من االستقرار، للقضاء على البؤر 

 .(29)اإلرهابية اليت هتدّ د األمن الداخلي للصني

 البداية جتنَّبت الصني كافَّة أشكال التدُخل يف ●
العسكري يف أفغانستان، وسعْت إىل تطوير عالقات 
عسكرية مع احلكومة األفغانية على استحياء، وتعهَّدت 

                                                           

(29) Yun Sun, China’s Strategic Assessment 
of Afghanistan, War on the rocks, 8 April 
2020, available at: http://bit.ly/3pKK3OC 

http://bit.ly/3b5b9f2
http://bit.ly/3pKK3OC
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مليون دوالر لدعم اجلهود احلكومية  70بتقدمي مبلغ 
 .2016ملكافحة اإلرهاب يف عام 

 سعت الصني إىل توسيع وجودها العسكري يف ●
أفغانستان من خالل نشر القوات الصينية يف ممر واخان يف 
مقاطعة بدخشان، وهي قطعة من األرض متتد حىت احلدود 
الصينية، وعرضت إرسال مرشدين ومدربني لقوات األمن 

 .(30)األفغانية خالل إدارة الرئيس أشرف غين

سعت الصني كذلك إىل بناء قاعدة عسكرية يف  ●
 جيشواًء عسكرًيًّ اتبًعا للمقاطعة بدخشان ونشرت ل

ة نظمالصيين رغم إنكارها الرمسي، وأصرَّت على نشر أ
واقع امل ديداإلنرتنت واملالحة الصينية اليت تنافس نظام حت

كومة األفغانية (، إال أن احلGPSالعاملي املصمَّم أمريكيًّا )
 تانكسابرفضت، ومن مث انتقلت الصني لتعزيز نفوذها إىل 

ت عدااملساعدات )االستخبارات واملالحة و ودفعت بتلك امل
ا مهو العسكرية( إليها، ضمن مشروع احلزام والطريق، و 

ول قب ضهافسَّرته احلكومة األفغانية على أنه انتقام لرف
 التوُسالت العسكرية الصينية.

بشكل عام تسعى بكني إىل تعزيز مكانتها كالعب  ●
ضم ، و (31)اقتصادي مهيمن يف إقليم آسيا الوسطى

أفغانستان إىل مبادرة احلزام والطريق يوفّ ر هلا سوقًا ضخًما 
 لالستثمارات ال سيما يف حالة حتقيق استقرار أمين.

                                                           

(30) Vanda Felbab-Brown, A BRI(dge) too 
far: The unfulfilled promise and limitations 
of China’s involvement in Afghanistan, 
Brookings Insitute, June 2020, available at: 
http://brook.gs/3nasG87 

حممد فايز فرحات، الصراع القادم على أفغانستان، موقع العني  (31)
، متاح عرب الرابط التايل: 2019مايو  9اإلخبارية، 

http://bit.ly/3pOfOpI 

من املصاحل األمنية اليت تبحث عنها الصني يف  ●
، وإيقاف أي (32)أفغانستان منع أي دعم أو متويل لإلجيور

على نوع من "األسلمة"، وابلتايل فهي تسعى إىل التأكيد 
ال تقدّ م أيَّ  -رأسها أفغانستان-أن الدول اجملاورة وعلى 

دعم روحي أو دفاع سياسي أو دعم مادي جملتمع اإلجيور 
 وجناحه املسلح.

خبصوص طالبان مل تشارك الصني يف العمليات  ●
، إال 2001م العسكرية اليت قادهتا الوالًيت املتحدة منذ عا

ن لحالف الدويل أنه بعد مرور عشر سنوات بدا أن الت
 يف ينجح يف القضاء على احلركة، ومن مث بدأت الصني

 تقدمي الدعم خوفًا من مساعدة طالبان لإلجيور.

ن ميف السنوات اخلمس األخرية دعت بكني عدًدا  ●
ودفع  مسؤويل طالبان وعملت على حتسني العالقات معها،
 تهعترب اعملية التسوية السياسية يف أفغانستان، وهو ما 

لصني مل ن اا أكومة األفغانية تعدّ ًًي على دورها، ال سيماحل
 تكن ت طلع األخرية على نتائج احملاداثت.

أما عن املفاوضات بني الوالًيت املتحدة واحلركة  ●
ذت الصني موقًفا وسطًا، فلم تسَع إلفشال  فقد اختَّ
املفاوضات، كما أهنا مل ترغب يف التدُخل بشكل مباشر 

ليت تسعى لتحقيقها، رغم أن املبعوث وطرح األهداف ا
األمريكي زملاي خليل زادة كان يطلع الصني على كافة 

 .(33)املستجدات أواًل أبول

رحَّبت الصني ابالتفاقية اليت و قّ عت يف فرباير  ●
، لكنها يف الوقت نفسه أكَّدت على أن "القوات 2020

األجنبية يف أفغانستان جيب أن تنسحب بطريقة منظَّمة 
خاصة مسؤولة لضمان انتقال سلس وجتُنب الفراغ األمين و 

                                                           

(32) Vanda Felbab-Brown, A BRI(dge) too 
far: The unfulfilled promise and limitations 
of China’s involvement in Afghanistan, Op. 
cit. 
(33) Ibid. 

http://brook.gs/3nasG87
http://bit.ly/3pOfOpI
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ملنع اجلماعات اإلرهابية من أن تصبح أقوى يف 
 .(34)أفغانستان"

 روسيا: -2

من ا، و وسيألفغانستان أمهية جيوسرتاتيجية ابلنسبة لر  ●
ا امً مث ففي ظل صعود روسيا البوتينية فقد أولت اهتم
بل قألفغانستان وتعلَّمت من درس اإلخفاق السوفييت 
ق اهنياره، فانتهجت سياسات برمجاتية، وسعت لتحقي

اد الحتف امصاحلها بعيًدا عن هوية من حيقق هلا ذلك، خبال
 ني.يّ  الذي كان يسعى لتجنيد حلفاء أيديولوج السوفييت

دة أيَّدت روسيا انسحاب كل من الوالًيت املتح ●
ن دعت روسيا كالًّ م 2019وحلف الناتو، ففي مايو 

ن مام ة عاحلكومة وحركة طالبان لالحتفال مبا مسَّته "مئ
الروسي  جيةار الصداقة الروسية األفغانية"، واستغلَّ وزير اخل

ات لقو ل لالفروف هذه املناسبة ليدعو إىل االنسحاب الكام
 جنبية.األ

 رعاودت روسيا التأكيد على موقفها، فعقب تعثُ  ●
 تمرباملفاوضات بني الوالًيت املتحدة وطالبان يف سب

ع تما ، دعت روسيا عدًدا من أعضاء طالبان إىل اج2019
ارجية اخل ارةابلعاصمة الروسية، وصرَّحت املتحدّ ثة ابسم وز 
وجود لل املالروسية ابلقول: "حنن مقتنعون أبن اإلهناء الك

يق العسكري األجنيب هو شرط غري قابل للتفاوض لتحق
 سالم دائم يف أفغانستان".

وجَّهت الوالًيت املتحدة اهتامات إىل روسيا أبهنا  ●
قدَّمت مكافآت مالية لطالبان لدفعهم إىل قتل عسكريّ ني 

، كذلك تقدمي الدعم لطالبان (35)أمريكيّ ني أو حلف الناتو
ركة، ال سيما وقد و جدت بنادق عرب متويل وتسليح احل

للقنص الليلي م صنعة يف روسيا يف أًيدي مقاتلي طالبان،  

                                                           

(34) Ibid. 
واشنطن تتهم موسكو بتقدمي مكافآت مالية لطالبان لقتل  (35)

، متاح عرب 2020يونيو  27جنود أمريكيني، موقع جريدة الشروق، 
 /ccOxM38http://bit.lyالرابط التايل: 

كما أشارت تقارير لسعي روسيا مع إيران إلنشاء 
 معسكرات تدريب ملقاتلي طالبان يف إيران.

ان ككما  –بداًل من تكوين حلفاء داخل أفغانستان  ●
يًدا بع هاحلتسعى روسيا لتحقيق مصا -يف التدُخل السوفييت

كة حر  عن ه وية الفاعلني، وعلى هذا األساس تواصلت مع
 راعذطالبان، يف العلن من أجل مواجهة والية خراسان 
كة حلر اداعش يف أفغانستان، ومن أجل دعم املصاحلة بني 

لوجيسيت ال دعمواحلكومة، ويف السر متُد احلركة ابألسلحة وال
 كما أشارت تقارير أمريكية.

 قياملل  ميكن فهم الدور الذي تطمع روسيايف األخري ●
والًيت ال هبةبه يف أفغانستان ضمن اسرتاتيجيتها الكربى جملا
وطموح  ئع،لضااملتحدة األمريكية، واستعادة اجملد السوفييت ا

عدّ د مت نمطبوتني إلعادة تشكيل النظام العاملي وحتويله لل
 األقطاب.

 املستوى العاملي

 آلناىل حدة األمريكية مصنفة إال زالت الوالًيت املت
اطًا يف خنر ل االقوة العظمى يف النظام الدويل، وهي أكثر الدو 

هداف ، سنحاول أن نتفهَّم األ2001أفغانستان منذ عام 
، بعدما بلةملقاليت تسعى إليها الوالًيت املتحدة يف الفرتة ا

 حدىإأخفقت يف القضاء على طالبان، وصارت أفغانستان 
 ة.الدول الفاشل

 

 

 االسرتاتيجية األمريكية يف أفغانستان

ق  قل أضحت ألفغانستان مكانة ابرزة ابعتبارها مصدر
دين لعق اكبري يف السياسة اخلارجية للوالًيت املتحدة عرب

، جندي يف أفغانستان 2400املاضيني، وفقدت حوايل 
يار مل 141وخصَّص الكوجنرس خالل هذه الفرتة حوايل 

 .ناكونشر االستقرار األمين ه دوالر إلعادة اإلعمار

http://bit.ly/38ccOxM
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وفًقا للتقرير الصادر عن وزارة الدفاع األمريكي 
فاملصلحة احليوية األهم للوالًيت املتحدة يف أفغانستان 
تتمثل يف ضمان عدم استخدام أراضيها كمالذ آمن ملا 
مسَّتهم "اإلرهابيّ ني" لتهديد الوالًيت املتحدة أو حلفائها أو 

، وبناء عليه فاهلدف (36)على األرضمصاحلها يف أي بقعة 
الذي تسعى الوالًيت املتحدة لتنفيذه هو إقامة تسوية 
سياسية من خالل إجراءات عمليات تفاوضية تنهي الصراع 
يف أفغانستان ومتنع اإلرهابيّ ني من استخدام أفغانستان 

 .(37)لتهديد أمن الوالًيت املتحدة أو حلفائها

غانستان لتطبيق تسعى اإلدارة األمريكية يف أف
 اسرتاتيجيتها اخلاصة جبنوب آسيا، واليت ي رمز إليها بـ"

“R4+S :وهي األحرف األوىل من الكلمات اخلمس
Reinforce, Realign, Regionalize, 

Reconcile, Sustain مبعىن تعزيز وإعادة تنظيم ،
وإضفاء الطابع اإلقليمي واملصاحلة واالستدامة، وهي كما 

 يلي:

ة وطنيالقدرات القتالية للقوات اخلاصة ال تعزيز ●
، من أجل دعم ومحاية شرعية ANDSFاألفغانية 

 احلكومة األفغانية.

 اليت املساعدات العسكرية واملدنيةإعادة تنظيم  ●
عة اضتقدّ مها للوالًيت املتحدة لتستهدف املناطق اخل
ذه  هلسيطرة احلكومة األفغانية، بغرض تدعيم األمن يف

 املناطق.

مبعىن توسيع نطاق تقاس م  إضفاء الطابع اإلقليمي ●
 -وعلى رأسهم ابكستان–األعباء بني الشركاء اإلقليميّ ني 

                                                           

(36) Semi-Annual Report: Enhancing 
Security and Stability in Afghanistan, 
Department of Defense of USA,1 July 
2020, p. 1, available at: 
http://bit.ly/3pFuCqE 
(37) Ibid, p. 5. 

لدعم التسوية السياسية داخل أفغانستان، وإنشاء إمجاع 
 .دويل من أجل حتقيق السالم

ت والًيفاهلدف األساسي السرتاتيجية ال املصاحلة: ●
ة قامو إلق أبفغانستان هاملتحدة يف جنوب آسيا فيما يتع

ا هذ تسوية سياسية دائمة وشاملة إلهناء احلرب، وعلى
ع محة األساس وقع املسؤولون األمريكُيون اتفاق الدو 
غانية ألفامة طالبان والذي مهَّد لالتفاق بني طالبان واحلكو 

 فيما بعد.

كية أي حتقيق االسرتاتيجية األمرياالستدامة:  ●
ات مار ، مع تعظيم عائد االستثأهدافها بتكاليف معقولة
 املالية والعسكرية والسياسية.

ة قام إيفهنا يتَّضح أن الوالًيت املتحدة بعدما فشلت 
 ليهعضى دولة مستقرَّة كما وعدت يف أعقاب الغزو الذي م

ال عاًما، وكذلك بعدما أخفقت يف استئص 19أكثر من 
 رأتو حركة طالبان أو كسر شوكتها؛ اخنفضت طموحاهتا، 

ن مأن تكاليف احلرب واالخنراط يف أفغانستان أكرب 
ت صار و املكاسب املتوقَّعة، ومن مث تضاَءلت أهدافها، 

ة، ازعتبحث عن إقامة تسوية سياسية بني األطراف املتن
ون تك ال ومنها طالبان، وأن تستقر أفغانستان أمنيًّا كي

 مصدرًا للتهديد.

 كيةريألمأخريًا فقد أثريت شكوك يف دوائر السياسة ا
 حول جدوى قرار االنسحاب الذي أعلنه ترامب ومضى

ا مباء لوفاقدًما يف تنفيذه، وكذلك يف مصداقية طالبان يف 
ت ماانضجاء يف اتفاقية التسوية، ال سيما أنه ال توجد 

ب يجيحول وفائها ابلشروط، وهنا أييت التساؤل الذي س
يت سيأي و عنه املستقبل القريب، فها هي والية ترامب تنته

، امبرئيس جديد على رأس أولوًيته إصالح ما أفسده تر 
 فاقوليس من املستبعد أن يعيد ابيدن النظر يف االت

ر االنسحاب األمريكي الكامل من  وجدواه، ويؤخّ 
ومة حلك اأفغانستان منتظرًا ما ست سفر عنه املفاوضات بني

 وطالبان.

http://bit.ly/3pFuCqE
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ع ا وضخالصة هذا احملور أنه ال ميكن فهم تطورات األ
ليمية إلقى ايف أفغانستان بعيًدا عن الدور اليت تلعبه القو 

 هاصاحلموالدولية فيها، فكل األطراف اليت تسعى لتحقيق 
أقرَّْت  ان،نستاالسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية داخل أفغا

ة بشرعية وجود حركة طالبان كفاعل سياسي يف الساح
ليها، ء عضاالق األفغانية، بعدما فشلت الوالًيت املتحدة يف

ن مومعظم هذه األطراف مؤيّ دة لالنسحاب األمريكي 
 الَّ يتمَّ أ مىنَّ أفغانستان، ابستثناء اهلند، وإن كان اجلميع يت
 بالد.ال يف االنسحاب إالَّ بعد حتقيق استقرار أمين وسياسي

 خالصة ونتائج

لى رب عاحل"بعد سنوات ممَّا مسَّته الوالًيت املتحدة  ●
ق قيحتخفقت الوالًيت املتحدة وحلفاؤها يف اإلرهاب" أ

 األهداف األساسية اليت رفعتها، فال هي قضت على
ا أو رًّ ستقطالبان، وال هي جنحت يف جعل أفغانستان بلًدا م

 حىت شبه مستقر.

 ال يقتصر األمر على اإلخفاق يف القضاء على ●
قبل ستامل طالبان، بل واإلقرار الواقعي هبا كطرف فاعل يف

بدون  ائنن كاألفغاين، فال سالم سيتحقَّق بغري أمن، وال أم
قد ا فاعتبار حركة طالبان والتعامل معها، ومن انحيته

 بني يهات فجنحت احلركة يف انتهاج اسرتاتيجة موفَّقة، مجع
ات اوضملفامحل السالح واملقاومة، وبني اجللوس على طاولة 

 وإمالء شروطها على األطراف األخرى.

من الناحية الواقعية ال ي توقَّع أن حيدث استقرار أمين  ●
وسياسي يف املستقبل القريب، يف ظلّ  عدم توافر احلد 

األدين من الظروف اليت هتيّ   ذلك، من التزام األطراف 
فاقية، وقدرهتم على فرض إرادهتم وتنفيذها ابلفعل ببنود االت

 على أرض الواقع.

ب عق من األمور اليت قد تقلب األوضاع رأًسا على ●
مل لكاااب هو تغرُي املوقف األمريكي والرتاجع عن االنسح
 ر.لصفاطة من أفغانستان، وهو ما قد ي عيد األوضاع إىل نق

 يف حالة االنسحاب الكامل للوالًيت املتحدة ●
 قوىاألمريكية فسوف ت تاح الفرص لعدد من الدول وال

 اإلقليمية للتدُخل بشكل أوسع وأبدوات أقوى يف
ر إبمكانية حدوث ا ، بل رارستقأفغانستان، وهو أمر ال يبشّ 

ني ن برمبا تصري أفغانستان ساحة للحرب مرة أخرى، ولك
 ه املرة.أطراف إقليمية هذ

ان نستيف األخري فقبل قرابة عشرين سنة كانت أفغا ●
ًيت والال حمل أنظار املاليني من العامل العريب مع إعالن

 ه يفاملتحدة وحلفائها احلرب على أفغانستان، إال أن
ة من بقعال السنوات األخرية احنسرت املتابعة العربية هلذه
، ريبلعيع ااألرض، بعدما اشتعلت األوضاع يف أعقاب الرب
 حضارًيًّ ا و يًّ ولكن ال ينبغي أن ننسى أن هناك امتداًدا اترخي

ر ال ينقطع بني العرب وأفغانستان، فهو أحد الثغو 
 من بريكاالسرتاتيجية للعامل اإلسالمي، وهو مهد  لعدد  
 آلن. اإىل العلماء الذين خلَّدت احلضارة اإلسالمية ذكرهم

 

***** 
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االنقالب العسكري يف مالي: بني 

 الداخل والخارج

  (⁕)سارة إبراهيم أبو العزم داود

 :مقدمة
ن شهدت مايل انقالاب عسكرًي يف الثامن عشر م

بعد إرهاصات عدة ختللتها  2020أغسطس عام 
احتجاجات ومواجهات عنيفة من قبل أجهزة الدولة 

ا أهن وحماوالت للتوسط من قوى إقليمية، غريللمحتجني 
قالة ستاال ابءت ابلفشل، وانتهى األمر ابلرئيس السابق إىل

 مث االحتجاز بعدها.

في تباينت ردود األفعال حيال هذا االنقالب، ف
 إلقليميةل الفعمقابل الداخل املؤيّ د لالنقالب جند أن ردود ا

ا هذ يالحوالرتُقب والدولية يغلب عليها الرفض أو القلق 
ن ميك، و االنقالب وال يستثىن من ذلك إال املوقف الروسي

حل صاتفسري ذلك أبن مايل ملتقى لشبكة معقَّدة من امل
 السياسية واالقتصادية واألمنية ألطراف عدَّة.

ن موفيما يلي حناول الوقوف على هذا االنقالب 
ت صدر تيت خالل دراسة أهم أحداثه وتطوراته، والقيادات ال

زعامته، واألسباب الكامنة اليت ساعدت على حشد 
ة هبا طاحإلابالداخل لتأييده ونبذ احلكومة السالفة والقبول 

، ويف م ذا ل هقابأبي سبيل حىت لو كان انقالاًب عسكرًيًّ
ى لقو لمة التأييد الداخلي حناول البحث عن املصاحل احلاك
ا أو ذهتختَّ ااخلارجية يف مايل ونبحث كذلك يف املواقف اليت 

 أعلنت عنها.

 
                                                           

 ابحثة يف العلوم السياسية.( ⁕)

 وقوع االنقالب -أواًل 

شهدت مايل انقالاًب عسكرًيًّ يف الثامن عشر من 
بدأ إبطالق انر مكثَّف يف قاعدة   2020أغسطس عام 

، وهي ذات (1)كايت العسكرية ابلقرب من العاصمة ابماكو
الذي أتى  2012القاعدة اليت انطلق منها انقالب عام 

كيتا الذي متَّ االنقالب عليه، ويـ َعُد هذا ابلرئيس إبراهيم  
االنقالب الرابع من نوعه يف مايل، حيث سبقه ثالثة 

، 2012و 1991و 1968انقالابت أخرى يف األعوام 
وسبقته إرهاصات عدَّة وختمت بتبادل إطالق النار ومترُد 

 عسكري داخل القصر اجلمهوري.

لة مبجرد إذاعة بيان االنقالب أعلن كيتا استقا
حكومته وحل الربملان والتخلّ ي عن مجيع صالحياته، وكان 
السمت األبرز هلذا االنقالب أن تكلفته دموًيًّ كانت أقل 
ما ميكن، إذ تنازل كيتا فورًا وأعلن يف بيان استقالته رغبته يف 

 .(2)عدم سفك الدماء

انتهى االنقالب ابعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا 
دمي استقالته واعتقل أيًضا رئيس وزرائه بعد إجباره على تق

بوبو سيسيه ووزير اخلارجية تيبيلي درامي ووزير املالية عبد 
هللا دافيه ووزير الدفاع اللواء إبراهيم ضاهرو دميبيلي مثَّ متَّ 
اقتيادهم بعدها إىل وحدة عسكرية تبعد عن ابماكو حوايل 

 .(3)كم تقريبا  15

                                                           

االنقالب يف مايل.. حتركات دولية على وقع أصوات الرصاص،  (1)
ديسمرب  1، اتريخ االطالع: 2020أغسطس  19العني اإلخبارية، 

https://al-، متاح عرب الرابط التايل: 2020
africa-cop-ain.com/article/mali 

من مقر احتجازه.. رئيس مايل معلنا استقالته: ال أريد إراقة  (2)
 1، اتريخ االطالع: 2020أغسطس  19الدماء إلبقائي، مصراوي، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020ديسمرب 
http://bit.ly/3r5Fpw4 

(3) Martial paul, After the putsch: What 
future for Mali?, Europe Solidaire Sans 
Frontières, 19 July 2020, accessed: 1 

https://al-ain.com/article/mali-cop-africa
https://al-ain.com/article/mali-cop-africa
https://al-ain.com/article/mali-cop-africa
http://bit.ly/3r5Fpw4
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الشرعية على انقالهبم وقد حاول االنقالبيون إضفاء 
بشىتَّ الُسبل، حيث أعلنوا تشكيل "جلنة وطنية إلنقاذ 
الشعب" برائسة العقيد "جويتا" على أن تكون متنوعة 
وممثلة لكافَّة املاليّ ني، إذ إهنا تضم خمتلف التشكيالت 
العسكرية واألمنية، كما أعلنوا اعتزامهم تشكيل حكومة 

ة املاليّ ني مبا يف ذلك األحزاب انتقالية متنوّ عة متثّ ل كافَّ 
الداعمة للرئيس السابق كيتا، وابلفعل عقدوا لقاءات مع 
قادة املعارضة مبن فيهم قادة الطرق الصوفية وحتديًدا اإلمام 
حممود ديكو والذي تزعَّم االحتجاجات خالل الشهرين 
السابقني على االنقالب، لكنه قرَّر االنسحاب من املشهد 

، كما أعلن االنقالبيون أن (4)االنقالبالسياسي بعد 
َشكَّلة ستقود فرتة انتقالية للبالد ملدة ثالثة أعوام، 

 
اللجنة امل

لكن هذا اإلعالن القى معارضة داخلية شديدة وإدانة 
 .(5)دولية

كما حرص قادة االنقالب على بثّ  رسائل 
الطمأنينة للداخل واخلارج، حيث قاموا بدعوة املوظفني إىل 

م، كما أعلنوا فتح احلدود الربية واجلوية للبالد، كما أعماهل
أكَّدوا على التزامهم جبميع االتفاقيات الدولية مبا يف ذلك 

 .(6)املتعلّ قة ابحلرب على اإلرهاب

 قيادة االنقالب 

                                                                                    

December 2020, available at: 
https://bit.ly/3nsXHoC 

سيناريوهات املشهد السياسي يف مايل بعد االنقالب العسكري،  (4)
، اتريخ االطالع: 2020أغسطس  24وكالة أنباء الشرق األوسط، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020ديسمرب  1
http://bit.ly/3gW2JYr 

(5) The Legacy of Military Governance in 
Mali, Africa center for strategic studies, 25 
September 2020, accessed: 9 December 
2020, available at: http://bit.ly/3gWCH7a 

سيناريوهات املشهد السياسي يف مايل بعد االنقالب العسكري،  (6)
 مرجع سابق.

وقع االنقالب بقيادة ثالثة قادة عسكريّ ني هم العقيد 
رئيس  عاصم غوييت أحد القادة البارزين يف اجليش املايل

اللجنة الوطنية إلنقاذ الشعب والذي ذاع صيته يف احلرب 
ضد املتمرّ دين يف الشمال، إذ كان يرأس كتيبة مستقلة من 
القوات اخلاصة وقاتل اجلماعات اجلهادية يف الشمال خالل 

، والعقيد مالك دًيو انئب 2008-2002الفرتة بني عامي
كم واليت   15 قائد كتيبة كايت اليت تبعد عن العاصمة حوايل

نفذت االنقالب، وهبا يتم احتجاز الرئيس وابقي الوزراء 
والقادة السياسيّ ني، ابإلضافة إىل قائد اثلث يدعى إمساعيل 
واغي انئب رئيس أركان القوات اجلوية واملتحدث ابسم 

 .(7)اللجنة الوطنية إلنقاذ الشعب

 أهم أحداث االنقالب 

نات أعلنت جمموعة متُردها داخل إحدى ثك
العاصمة، أعلن مبوجبه الرئيس إبراهيم كيتا استقالته عرب بيان 

، مث قدَّم العقيد 2020أغسطس  8تليفزيوين وذلك يف 
آسيمي غويتا نفسه على أنه يرأس اللجنة الوطنية إلنقاذ 
الشعب، وعقدت هذه اللجنة مؤمترًا يوم األربعاء أعلنت فيه 

ت عامة يف مدَّة تسيريها ملرحلة انتقالية سياسية وانتخااب
 .(8)معقولة

تضمَّنت خارطة الطريق اليت أعلن عنها اجمللس 
العسكري عدَّة نقاط هامَّة تتضمَّن تشكيل عدد من 

 24املؤسسات واهليئات، وهي: جملس انتقايل مكوَّن من 
مدنيًّا يتم اختيارهم من قادة  18عسكريّ ني و 6عضًوا بينهم 

 واملنظمات النسائية، ويتم األحزاب السياسية واجملتمع املدين
إلزام هؤالء األعضاء ابإلعالن عن ممتلكاهتم قبل تويلّ  
مناصبهم وبعدها، واختيار رئيس وزراء من قبل اجمللس، 

وزيرًا،  15ابإلضافة إىل تشكيل حكومة وحدة وطنية من 

                                                           

(7) Martial paul, After the putsch: What 
future for Mali?, Op. cit. 

 Independentعبد هللا ممني، خفاًي االنقالب يف مايل،  (8)
، 2020ديسمرب  1، اتريخ االطالع: 2020أغسطس  21عربية، 

 /48rbAE3http://bit.lyمتاح عرب الرابط التايل: 

https://bit.ly/3nsXHoC
http://bit.ly/3gW2JYr
http://bit.ly/3gWCH7a
http://bit.ly/3rbAE48
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وكذلك جلنة وطنية ملراجعة الدستور، كما تضمَّنت كذلك 
الية، وتنظيم منتدى وطين تطوير خارطة الطريق االنتق

للسالم، واإلفراج الفوري عن القادة السياسيّ ني والعسكريّ ني 
 .(9)املعتقلني ويف مقدّ متهم سوميال سيسي

كما كان االنقالبيون حريصني على إشراك القوى 
اإلقليمية يف جمرًيت األمور، حيث بدأ اجمللس العسكري 

ل من فرنسا فورًا حماداثت مع اإليكواس، كما طلب من ك
ألف جندي حلفظ السالم  15واألمم املتحدة مبا لديها من 

يف مايل أن تبقيا وال ترحال، كما أكَّد االنقالب متُسكه 
لم الذي متَّ توقيعه يف اجلزائر عام  بني  2015ابتفاق السّ 

 .(10)ابماكو واجملموعات املسلَّحة يف مشال البالد

اجمللس وعلى النقيض من الوعود اليت قطعها 
العسكري لإليكواس عنيَّ اجمللس العسكري ابه ندوا أحد 

، 2020سبتمرب  22العقداء املتقاعدين رئيًسا للبالد يف 
وقد شغل سابًقا عدَّة مناصب، منها وزير الدفاع يف عهد 

، كما 2015-2014الرئيس السابق كيتا خالل عامي 
 عني عاصمي غويتا رئيس اجمللس العسكري انئًبا للرئيس،
ويتوىلَّ انئب  الرئيس مهامَّ اإلشراف على القوات املسلحة 
ومؤسسات األمن الوطين، مث توىل كال منهما منصبه يف 
احلكومة االنتقالية يف احلكومة اليت شكلها اجمللس 

 .(11)العسكري

 االنقالب بعيون الداخل واخلارج -اثنًيا

 أ( دوافع االنقالب يف الداخل املايل
نقالب بني أسباب عميقة تتعلَّق تتعدَّد أسباب اال

بطبيعة السياق اإلفريقي، وتقف خلف العديد من 
                                                           

 املرجع السابق. (9)
مايل: انقالب عسكري يعد ابالستقرار ويتبىّن "احلرب على  (10)

 1، اتريخ االطالع: 2020أغسطس  20، العريب اجلديد، "اإلرهاب
، متاح عرب الرابط التايل: 2020ديسمرب 

http://bit.ly/2LSGEyF 
(11) The Legacy of Military Governance in 
Mali, Op. cit. 

االنقالابت يف العديد من الدول وليس فقط يف مايل، 
وتتلخَّص هذه األسباب يف دور املؤسسات العسكرية يف 
األنظمة األفريقية من حيث قوة الروابط مع الدول 

يف النظم األفريقية، االستعمارية وكوهنا القوة األكثر تنظيًما 
فضاًل عن ميل قادهتا للعب أدوار سياسية خالف أدوارهم 
العسكرية، أما العامل الثاين فيتعلَّق بوهن احلياة السياسية 
احلقيقية واليت تتجلَّى يف عدم وجود مؤسسات حزبية أو 
تبادل سلمي للسلطة أو مؤسسات عامة حاكمة فعاًل 

ني حيسنون توجيه القدرات جملرًيت األمور أو فاعلني سياسيّ  
حنو حتقيق الصاحل العام، أما السبب الثالث فيكمن يف 
انتشار الفساد اإلداري وتدهور األوضاع االقتصادية والذي 
فاقم بعض املشكالت كاجلوع والفقر، وتؤدّ ي هذه العوامل 
جمتمعة إىل فتح ثغرات للتدُخل اخلارجي من أجل النفوذ أو 

 .(12)املصاحل االقتصادية

جبانب هذه األسباب العامة، فقد كانت هناك 
أسباب خاصة تقف خلف هذا االنقالب حتديًدا، ويف 
مقدمتها الفشل السياسي حلكومة إبراهيم كيتا، حيث 
وعدت ابلرفاهية يف مستهل حكمها لكن يف هنايته واجهت 
هتًما ابنتشار الفساد وثراء العسكريّ ني مقابل فقر الشعب، 

ر األمن، كما فشلت احلكومة يف حتقيق فضاًل عن اهنيا
الشرعية وبدأت االهتامات هلا مع االنتخاابت الرائسية يف 

ب فيها كيتا رئيًسا  2018من أغسطس  16 واليت انت خ 
، ومل ينجح كيتا (13)للمرة الثانية بينما اهتمه منافسه ابلتزوير

بعد رائسته يف كسب قبول األطياف اجملتمعية املختلفة 
رق الصوفية بزعامة فرق تدعى احلموية والسلفية ومنها الط

                                                           

فاروق حسني، أتثري االنقالابت العسكرية يف مايل على حالة  (12)
، 2020االستقرار السياسي: دراسة مكثفة النقالب أغسطس 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020سبتمرب  3قراءات أفريقية، 
http://bit.ly/3nBpOC4 

(13) Eric Pichon, Mali: The coup and its 
consequences, EPRS| European 
Parliamentary Research Service, September 
2020, available at: https://bit.ly/37tdApE 

http://bit.ly/2LSGEyF
http://bit.ly/3nBpOC4
https://bit.ly/37tdApE
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السنية السلمية واللتني انضم قادهتما إىل االحتجاجات ضدَّ 
 الرئيس كيتا.

كانت االنتخاابت الربملانية التجلّ ي األبرز للفشل 
السياسي لنظام إبراهيم كيتا، حيث قرَّرت احملكمة الدستورية 

ثالثني دائرة لصاحل تعديل نتائج االنتخاابت الربملانية يف 
مرشحي النظام، كما شهدت اجلولة األوىل من هذه 

تقريًبا، أما يف  %57االنتخاابت نسبة امتناع وصلت إىل 
، مما يدُل %65اجلولة الثانية فقد ختطَّت نسبة االمتناع 

على خسارة حكومة إبراهيم كيتا شرعيَّتها ملمارسة 
 .(14)السلطة

فشل احلوار الوطين كما جتلَّى الفشل السياسي يف 
يف  2019ديسمرب  22الذي نظَّمه الرئيس كيتا يوم 

أعقاب جمزرة أوغوساغو مباشرة، حيث كان هذا احلوار 
مبثابة حماولة حلل األزمة وتعهَّد فيه إبجراء انتخاابت برملانية 

، لكن معظم (15)جديدة وصياغة دستور جديد كذلك
ك اختطاف أحزاب املعارضة قاطعت احلوار، كما أعقب ذل

زعيم املعارضة مسيال سيسي على يد مجاعات مسلَّحة 
 .(16)متطرّ فة حني كان يقوم حبملته السياسية وسط البالد

الفشل  أمَّا السبب الثاين لقيام االنقالب فيعود إىل
جتلَّى ذلك يف وسط ، واألمين يف مواجهة احلركات املسلَّحة

أو املسلَّحني  البالد ومشاهلا سواء على يد مسلَّحي الطوارق
التابعني للحركات املسلَّحة يف البالد ما أسفر عن فقد أرواح 

، فاشتعلت االحتجاجات ضدَّ احلكومة يف شهر  50 جندًيًّ
، حيث تظاهرت نساء اجلنود املاليّ ني يف كلٍّ 2019نوفمرب 

                                                           

(14) Martial paul, After the putsch: What 
future for Mali?, Op. cit. 

حكومة مايل تطلق نقاشا وطنيا للخروج من األزمة، مونت   (15)
ديسمرب  1، اتريخ االطالع: 2020ديسمرب  14كارلو الدولية، 

 /T28mxx3http://bit.ly، متاح عرب الرابط التايل: 2020
اختطاف زعيم املعارضة يف مايل بعد نشاط انتخايب،  (16)

Sputnik  ،ديسمرب  1، اتريخ االطالع: 2020مارس  26عربية
، متاح عرب الرابط التايل: 2020

http://bit.ly/2WwGhvm 

من ابماكو وسيفاراي للمطالبة بتوفري التجهيزات العسكرية 
ة، وتزامن ذلك مع اهتامات للجنود يف ساحات املواجه

متصاعدة لقادة اجليش بنهب مقدَّرات اجليش لصاحلهم 
بداًل من حتسني قدرة اجليش هبا، والتزمت الرائسة املاليَّة 
الصمت على ذلك، وهو ما ترك انطباًعا ابلغ السوء لدى 

 .(17)الرأي العام املايل
كما جتلَّى الفشل األمين يف متُلص القيادات 

األمنية يف حكومة كيتا من اتفاقيات السالم يف العسكرية و 
اجلزائر ورفع احلماية عن بعض املناطق رغم انتشار 
التهديدات ابحتمالية تعُرضها لبطش احلركات املسلَّحة 
مثلما حدث يف قرية أوغوساغو اليت انسحب منها اجليش 

و  70املايل فتعرَّضت هلجوم تفاوتت تقديرات ضحاًيه بني 
 .(18)مفقوًدا 19اًل عن ضحية فض 150

اليت اجتاحت  حالة الركود االقتصادي كما فاقمت
البالد السخط العام، خاصَّة مع توجيه اهتامات ابلفساد 
للرئيس وحكومته، ففي بلد بلغت نسبة من يعيشون فيه 

وترتجَّح زًيدة  2019تقريًبا عام  %41حتت خط الفقر 
كان   2020ألف شخص يف عام  800هذا العدد مبقدار 

احلري ابحلكومة أن تتَّخذ سياسات ملكافحة هذا الفقر، 
لكن ما حدث هو أن احلياة السياسية غرقت بتهم الفساد، 
حيث اهتُ م الرئيس ابلفساد يف شراء الطائرات الرائسية 
وسيارات الدفع الرابعي الفاخرة كما طالت االهتامات ابن 

 .(19)الرئيس الرئيس كرمي كيتا، وهو ما زاد احلنق الشعيب ضد

ويف خضم تراجع شرعية احلكومة ائتلفت القوى 
 -يونيو  5املعارضة لنظام كيتا يف إطار ما عرف حبركة "

                                                           

 عبد هللا ممني، خفاًي االنقالب يف مايل، مرجع سابق. (17)
مايل: رئيس الوزراء يزور موقع اجملزرة اليت أودت حبياة حنو  (18)

 1، اتريخ االطالع: 2020يونيو  11، 24فرنسا شخص،  100
، متاح عرب الرابط التايل: 2020ديسمرب 

http://bit.ly/2Wq5pnE 
(19) Martial paul, After the putsch: What 
future for Mali?, Op. cit. 

http://bit.ly/3mxx28T
http://bit.ly/2WwGhvm
http://bit.ly/2Wq5pnE
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جتمع القوى املعارضة"، وقاد حركة املعارضة زعيم قوي 
استطاع حتقيق الوحدة بني األطياف املختلفة من مسلمني 
ومسيحيني وغريمها، كما متكن من مجع كلمة األحزاب 

، (20)ركات ومؤسسات اجملتمع املدين ضد احلكومةواحل
وشهد شهر يونيو أيًضا احتجاجات عدَّة مناهضة لكلٍّ من 

 .(21)احلكومة والرئيس مطالبة األخري ابلرحيل

ويف مواجهة هذه االحتجاجات وكذلك العصيان 
يونيو مل تلجأ احلكومة  5املدين الذي دعت له حركة 

ما أسفر  لعنف الشديد،لسياسات استيعابية بل واجهتها اب
قتيال وعدد من  11عن عدد من الضحاًي بلغ حوايل 

يونيو املطالب  5، وأعلنت حركة (22)اجلرحى فاق مئة جريح
الشعبية ويف مقدّ متها رحيل الرئيس كيتا، فأقدم كيتا على 
حلّ  احملكمة الدستورية، لكنه بقي يف احلكم وواجه 

اليت سبقت قيام  املتظاهرين ابلعنف حىت يف املظاهرات
 .(23)2020أغسطس  11االنقالب أبسبوع يف 

وميكن عزو االنقالب أيًضا إىل فشل جهود الوساطة 
اخلارجية الستيعاب األزمة املالية، حيث تدخلت بعثة اتبعة 
لإليكواس ووصلت إىل مايل بعيد اندالع االحتجاجات 

ت حم َاو لًة حلَّ األزمة، وطالب 2020يوليو  15وحتديًدا يف 
بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتعيني حمكمة دستورية 

                                                           

(20) Miriam O'Donkor, Mali: Five factors 
that made the coup more likely, BBC, 20 
August 2020, accessed: 1 December 2020, 
available at: http://bbc.in/3p4W8O7 
(21) Eric Pichon, Mali: The coup and its 
consequences, Op. cit. 
(22) Jędrzej Czerep, Coup d’état in Mali, 
The Polish institute of international affairs, 
20 August 2020, accessed: 1 December 
2020, available at: 
https://pism.pl/publications/Coup_detat_in
_Mali 

فاروق حسني، أتثري االنقالابت العسكرية يف مايل على حالة  (23)
 االستقرار السياسي، مرجع سابق.

جديدة، لكن املتظاهرين رفضوا أي مقرتح وواصلوا مسرياهتم 
ي الرئيس، كما أعلن اإليكواس يف   31الكبرية مطالبني بتنحّ 

انئًبا برملانيًّا  31يوليو وجوب تطبيق مقرتح يقضي ابستقالة 
وهدَّد التجُمع أبنه اعتربت املعارضة أهنم زوَّروا االنتخاابت، 

سيتَّخذ تدابري عقابية ضدَّ أيّ  طرف يرفض تطبيق املقرتح 
، ولعلَّ هذه (24)لكن فشلت جهود اإليكواس هي األخرى

ر سبب تشجيع الداخل املايل لتغيري  األسباب جمتمعة تفسّ 
 احلكومة حىت لو كانت بسبيل االنقالب.

 مصاحل القوى الكربى يف مايلب( 

ن  أالقبول الشعيب لالنقالب، إالَّ على الرغم من 
 دتعدَّ اخلارج مل يقابل االنقالب بذات احلفاوة، حيث ي

اراهتم قر  علالفاعلون يف مايل وتتعدَّد مصاحلهم كذلك؛ ما جي
 الءومواقفهم من أي سلطة رهينة مبدى حتقق مصاحل هؤ 

ل فيما ي  لي:الفاعلني يف ظلّ  هذه السلطة، وسنفصّ 

نظام املايل مدعوم يف قتاله ضد املصاحل األمنية: ال
احلركات اجلهادية املسلَّحة خبمسة بعثات دولية، فقد 

وعددها  MINUSMAأوفدت األمم املتحدة بعثة 
ألف جندي، كما أوفد االحتاد األورويب بعثتني إحدامها  13

جندي،  500وعددها  EUTMبعثة تدريب تدعى 
اء القدرات يف واألخرى هي بعثة االحتاد األورويب املدنية لبن

مايل، وبعثة القوات اخلاصة لالحتاد األورويب والساحل إىل 
جندي، أما البعثة الثالثة فقد  300اتكواب وتقدر حبوايل

 5100أوفدهتا فرنسا وعرفت ابسم )برخان( وعددها 
جندي، وأما الرابعة فهي قوات دول الساحل اخلمس 

جندي، وهذا كله فضال عن مهام أكثر  5000وعددها 
حمدودية تؤدّ يها قوات اتبعة لكل من الوالًيت املتحدة 

 .(25)واململكة املتحدة وأملانيا وبلجيكا وإيطاليا

                                                           

(24) Eric Pichon, Mali: The coup and its 
consequences, Op. cit. 
(25) Michael Cserkits, The coup d‘état in 
Mali – Synchronizing African Facts with 
European Conceptions, Austria Institut für 

http://bbc.in/3p4W8O7
https://pism.pl/publications/Coup_detat_in_Mali
https://pism.pl/publications/Coup_detat_in_Mali
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ما ر و يثري االنقالب يف مايل خماوف عدم االستقرا
لذلك من انعكاسات على هذه البعثات، ورغم وعود 

 زال يالالسلطات اجلديدة ابلتعاون مع هذه البعثات لكن 
 خفاقالتحُفظ على السلطات اجلديدة، ومع إهناك بعض 

ا خاصة يًّ عرقاجلهود الرامية إىل بناء جيش حمايد سياسيًّا و 
 ش.لجيلمع االنقسام يف اجليش تنخفض القدرات القتالية 

املصاحل السياسية: تتمثل أهم املصاحل السياسية يف 
متُدد نفوذ قيادات إسالمية يف توُجس القوى الغربية من 

حيث لعب اإلمام حممود ديكو دورًا قيادًيًّ ابرزًا يف مايل، 
االحتجاجات ضد الرئيس كيتا، يتمتَّع ديكو بنفوذ قوي يف 
احلياة السياسية املالية، فقد سبق له أن عارض تعديالت 
على قانون األسرة تنطوي على تعديالت متعلّ قة ابملرأة، كما 

ركات يتمتَّع بعالقات قوية ونفوذ مع العديد من احل
والتنسيقات يف الداخل املايل وبعضها كان له دور ابرز يف 
بعض أنظمة احلكم يف مايل، ومن مث فإن القوى الغربية جتد 
أن الفاعلني األقوًيء على الساحة هلم إمَّا خلفيات عسكرية 
أو خلفيات إسالمية، فال جتد التيارات املدنية هلا متسًعا  

، كما يتعاظم نفوذ (26)وروبيةكبريًا وهو ما يثري قلق الدول األ
الشيخ ديكو يف أوساط احلركات ذات التوُجهات اإلسالمية 
وتتخوَّف القوى الكربى من تداعيات ذلك على حماوالهتا 

 .(27)التفاوض مع املسلَّحني

كما تتضمَّن هذه املصاحل حرص القوى اإلقليمية 
على احلفاظ على االستقرار السياسي يف املنطقة، فالدول 

نظمات اإلقليمية تتخوَّف من أن يؤدّ ي الوضع يف مايل وامل
ال  spill-over effectزعزعة االستقرار اإلقليمي إىل 

سيما مع جماورهتا لسبعة دول هي اجلزائر وموريتانيا والنيجر، 
                                                                                    

Europa und Sicherheitspolitik (AIES), 
November 2020, accessed: 1 December 
2020, available at: https://bit.ly/3nxLsHF 
(26) Martial paul, After the putsch: What 
future for Mali?, Op. cit. 
(27) Jędrzej Czerep, Coup d’état in Mali, 
Op. cit. 

وكذلك السنغال وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا، كما 
 أهنا إحدى دول الساحل األفريقي اخلمس.

ذه هىل إر األمر على انتشار عدم االستقرار ال يقتص
ف اليتك الدول، بل إن عدم االستقرار قد يكبد هذه الدول
رة هلجا اتأخرى تتعلق مبواجهة األزمات اإلنسانية مثل أزم
جلوار ل ادو  والنزوح وانتشار اجلماعات املسلحة يف مايل إىل

صل تواولعل هذا أحد أكرب هواجس اجلزائر اليت ختشى ال
ليها عقل يث تنسيق بني جمموعات األزواد والطوارق مما قدوال

 العبء األمين ملواجهة هذه اجلماعات.

نزوح ة الارثكوابلنظر إىل أتثري االنقالب جند أنه فاقم  
ل خال ايلمابلفعل، إذ ارتفع عدد املشرَّدين داخليًّا يف 

ف مشرًَّدا، هذا خبال 239484إىل  218000مارس من 
ع صرا ة يف وسط مايل وجنوهبا بسبب الالصراعات الدائر 

أخرى،  عاتمو على املوارد املائية والرعوية بني الفوالين وجم
ات موعجملفضاًل عن الصراعات الدائرة يف الشمال على يد ا

 املسلحة املختلفة.

وكان الوضع االقتصادي متدهورًا قبل االنقالب على 
مدرسة، كما  1261إثر جائحة كوروان، حيث أغلقت 

مليون شخص  3.5انعدام األمن الغذائي حوايل  طال
ألف منهم يف وضع  757أكدت األمم املتحدة أن 

 .(28)خطري

القرصنة للظهور مرة أخرى بعد أن  كما عادت
تراجعت حدَّهتا مع تراجع هجمات القراصنة الصوماليّ ني، 
غري أن ارتفاع معدالت الفقر وانتشار اجلماعات املسلحة 

 .(29)القرصنة مرة أخرى قد يدفع إىل معاودة

كذلك تعُد مايل ساحة صراع على النفوذ السياسي 
بني القوى الدولية وحتديًدا بني فرنسا وأمريكا وتعتمد هذه 

                                                           

(28) Martial paul, After the putsch: What 
future for Mali?, Op. cit. 

فاروق حسني، أتثري االنقالابت العسكرية يف مايل على حالة  (29)
 االستقرار السياسي، مرجع سابق.

https://bit.ly/3nxLsHF
https://pism.pl/publications/Coup_detat_in_Mali
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الدول على امللفَّات العسكرية كأحد أدوات البحث عن 
نفوذ، ففرنسا تسعى للحفاظ على نفوذها السياسي 

تعمرة سابقة واالقتصادي والعسكري يف مايل ابعتبارها مس
هلا، حيث حتاول هبذا النفوذ اهلروب من احلصار املفروض 
على قاعدهتا يف جيبويت، وتتبع عدَّة س بل لتحقيق أهدافها 
منها إقامة الروابط بينها وبني مايل ومنها الرابطة 
الفرانكفونية، كما تسعى فرنسا إلنشاء قاعدة عسكرية هلا 

 .(30)يف مايل

للنفوذ تسعى الوالًيت يف مقابل السعي الفرنسي 
املتحدة لتأمني مصاحلها األمنية واالقتصادية والعسكرية يف 
مايل، ولذا جتتهد يف إقامة املبادرات والتحالفات مع الدول 
األفريقية، ومن أهم هذه املبادرات "مبادرة الساحل 

اليت انطلقت عام   Pan-Sahel Initiative"األفريقي
 The"ب عرب الصحراء، ومبادرة "مكافحة اإلرها2002

Trans-Saharan Counter Terrorism 
Initiative   مث أتسَّست قيادة 2004وانطلقت عام ،

أمريكية موحَّدة للقارة األفريقية وأطلق عليها "أفريكوم" عام 
، وأدَّى كُل ذلك إىل تكثيف الوجود األمريكي 2007

ا وتوسيع نفوذ الوالًيت املتحدة، وهو ما أزعج فرنسا ألهن
تنافسها يف مصاحلها يف مايل وخاصة املصاحل العسكرية 

 .(31)واالقتصادية

تسعى تركيا إلثبات وجودها يف القارة األفريقية، 
حيث أبرمت العديد من االتفاقيات مع تشاد والنيجر يف 
الفرتة األخرية على إثر زًيرة وزير اخلارجية الرتكي إىل 

نغال خالل زًيرة املنطقة، ابإلضافة إىل االتفاقات مع الس

                                                           

 .املرجع السابق (30)
األمريكي ابلساحل -ابسم عديل، التنافس العسكري الفرنسي (31)

، 2019سبتمرب  18األفريقي.. أسباب وأهداف، العني اإلخبارية ، 
، متاح عرب الرابط التايل: 2020ديسمرب  20اتريخ االطالع: 

terrorism22-africaain.com/article/-https://al 

وزير الدفاع الرتكي هلا، وتؤكد هذه التحركات على متُدد 
 .(32)النفوذ الرتكي تدرجييًّا يف أفريقيا

ن  موتسعى روسيا أيًضا إلجياد نفوذ هلا يف مايل
 اقعملو اأشار أحد خالل التأثري على القيادات السياسية، 

احمللية املالية، وي دعى إيه ابماكو دوت كوم 
aBamaco.com يف إىل تدريبات تلقَّاها االنقالبيون 

ما كة،  وسيروسيا قبل االنقالب برعاية القوات املسلحة الر 
اديو  وس ًيوأن العقول املدبّ رة لالنقالب العقيدان مالك د

  يا،روسبكامارا سبق هلما قضاء عام يف الكلية العسكرية 
 سيارو  كما حياول الروسيون تعزيز التعاون العسكري بني

ن لديومايل نظرًا لضعفه الشديد، إذ ال توجد بني الب
لشراء  2016صفقات عسكرية كربى سوى واحدة عام 

ني أربع طائرات هليكوبرت، كما سلم الكرملني طائرت
، 2019و 2016هليكوبرت قتاليَّتني إىل مايل بني عامي 

يا ريقوإذا كانت روسيا تسعى حبق إىل خلق مساحة يف إف
ا نبً جصاد على كل من القوة العسكرية واالقتفإهنا ستعتمد 
 إىل جنب.

 ارداملصاحل االقتصادية: حيث تتمتَّع مايل مبو 
نتاًجا إرة لقاااقتصادية تستمُدها من ثرواهتا، فهي اثلث دول 

مد للذهب كما حتتوي أراضيها على اليورانيوم، وتست
ها عطييذي مواردها االقتصادية من موقعها االسرتاتيجي وال

 أمهية كربى للتجارة واألمن.

دول ال وابلنظر إىل كافَّة هذه املعطيات؛ تتبىنَّ 
جلديد، ب اقالواملنظمات اإلقليمية والعاملية موقفها من االن

ذلك ، و يةوسنحاول رصد أبرز ردود الفعل اإلقليمية والعامل
 على النحو التايل:

حتاول الوالًيت  الوالايت املتحدة األمريكية: -1
األمريكية التأثري على مايل أيًضا من خالل التأثري  املتحدة

                                                           

علي ًيحي، انقالب مايل معركة "يل ذراع" بني ابريس  (32)
 20عربية،   Independentوأنقرة... واجلزائر تعيد حساابهتا، 

، متاح عرب 2020ديسمرب  1، اتريخ االطالع: 2020أغسطس 
 /aCeORB3http://bit.lyالرابط التايل: 

https://al-ain.com/article/africa-terrorism22
http://bit.ly/3aCeORB
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على القادة العسكريّ ني عن طريق التدريبات العسكرية، وقد 
سبق لقادة االنقالب يف مايل احلصول على تدريبات يف كلٍّ 
من أمريكا وأملانيا وفًقا للقيادة األمريكية يف أفريقيا 

 "أفريكوم".
موقفها من االنقالب وتنطلق الوالًيت املتحدة يف 

من التوُجس من احتماالت تعُمق الُنفوذ الروسي يف مايل،  
كما تتخوَّف من تداعيات االنقالب على املساعدات 
العسكرية األمريكية ملايل، وقد أكَّد املبعوث األمريكي 
للساحل األفريقي بيرت فام منع الوالًيت املتحدة أي 

ة املالية بشكل تدريبات أو إمدادات للقوات العسكري
، ولذا حرص املسؤلون األمريكيون على التواصل (33)مؤقَّت

مع "اللجنة الوطنية إلنقاذ الشعب" دون أن يعين ذلك 
ابلضرورة اعرتاف واشنطن ابالنقالب، لكن الوالًيت 
املتحدة حريصة كل احلرص على عدم تكرار التجربة 
ب األفغانية، ونظرًا ألن مصاحلها يف مايل هتدَّدت عق

الذي أدَّى إىل انتشار اجلماعات  2012انقالب عام 
املسلَّحة وسيطرهتا على أجزاء كبرية يف مشال البالد ومتُددها 
إىل الوسط، نسَّقت الوالًيت املتحدة مع القوى واملنظمات 
الدولية واإلقليمية لبناء قدرة اجليش املايل يف حربه ضد 

فإن هذا يدلّ ل  ، ومن مث(34)اجلماعات املسلَّحة واجلهادية
على أن وجود القوات الدولية مصدر طمأنينة للوالًيت 
املتحدة ألهنا متنع متُدد اجلماعات املسلَّحة اجلهادية يف 

 الشمال.

 روسيا: -2

                                                           

فريد موفونيي، هل حيمل االنقالب بصمات الكرملني، دويتشه  (33)
ديسمرب  6، اتريخ االطالع: 2020أغسطس  DW ،28فيله 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020
https://p.dw.com/p/3hboI 

حممد صفوت، "فورين بوليسي": خمططو انقالب مايل تلقوا  (34)
، اتريخ 2020أغسطس  22تدريبات عسكرية يف أمريكا، مصراوي، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2020ديسمرب  19االطالع 
http://bit.ly/3rcBEop 

كان السفري الروسي يف مايل أول سفري يلتقي به 
زعماء االنقالب، كما رفعت األعالم الروسية خالل 

، ولعلَّ ذلك قد يفسَّر (35)بالتظاهرات املؤيّ دة لالنقال
أبحد أمرين: دعم سياسي أو عسكري أو أي دعم آخر 
تلقَّاه قادة االنقالب يف روسيا، أو سخط شعيب مايل على 
التواجد الفرنسي يف مايل الذي يبدو بال جدوى يف نظر 

 املاليّ ني.

وميكن فهم هذه اخلطوات يف إطار سعي روسي 
اط جديدة يف تنافسها مع للنفوذ يف غرب أفريقيا لكسب نق

الغرب وخلق نقاط ضغط تنفعها مع الضغط عليها وفرض 
العقوابت، خاصة أن الرئيس املايل كيتا الذي توىلَّ الرائسة 

حىت متَّ االنقالب عليه كان مييل إىل  2013منذ عام 
فرنسا، بدليل وجود بعثة حفظ سالم فرنسية يف مايل، 

يشري ضمًنا إىل  فالدعم الروسي لالنقالب اجلديد قد
احملاوالت الروسية للتمُتع مبوضع قدم يف الغرب األفريقي 

 .(36)ملنافسة الوجود الغريب عامة والفرنسي خاصة

 فرنسا -3

صرَّح الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون بضرورة إعادة 
السلطة للمدنيّ ني وإطالق سراح الرئيس والوزير األول، وأكَّد 

من فرنسا واالحتاد األورويب على وجود تعاون بني كل 
 .(37)واإليكواس إلجياد خمرج لألزمة يف مايل

كما أعلنت فرنسا استمرار القوات العسكرية يف 
مايل للقيام مبهامّ ها ضدَّ احلركات املسلَّحة، وأعلنت فلورنس 
ابريل وزيرة اجليوش الفرنسية أن فرنسا تتابع بشكل دائم 

الساحل اخلمس، كما  اجتماعات القادة العسكريّ ني لدول

                                                           

االنقالب سيناريوهات املشهد السياسي يف مايل بعد  (35)
 العسكري، مرجع سابق.

فريد موفونيي، هل حيمل االنقالب بصمات الكرملني، مرجع  (36)
 سابق.

يف مايل، الشرق « املدنيني»ماكرون يطالب إبعادة السلطة إىل  (37)
ديسمرب  1، اتريخ االطالع: 2020أغسطس  19األوسط، 
 /8aqtRO3http://bit.ly، متاح عرب الرابط التايل: 2020

https://p.dw.com/p/3hboI
http://bit.ly/3rcBEop
http://bit.ly/3aqtRO8
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ملواجهة  2014اليت انطلقت يف -أعلنت أن عملية برخان 
 .(38)ماضية ق د ًما دون توُقف -احلركات املسلَّحة يف الشمال

 

 

 األمم املتحدة وجملس األمن -4

أعلن األمني العام لألمم املتحدة إدانته الكاملة 
لإلطاحة ابلرئيس كيتا وطالب إبطالق سراحه ووزراء 

 9ومة كذلك، كما دعا لعقد جلسة عاجلة يوم احلك
أغسطس لبحث تطورات األوضاع يف مايل، بينما طالب 
جملس األمن اجلنود املشرتكني يف االنقالب بضرورة العودة 
إىل ثكناهتم، وإطالق سراح كل القادة السياسيّ ني 

 .(39)املوقوفني

 االحتاد األوروي -5

 للشؤونأعلن االحتاد على لسان ممثله األعلى 
ملمثّ ل ا، ودعا ايلامل اخلارجية إدانته للتمُرد املستمرّ  يف الداخل

لول حىل إل االحتاد األورويب جللسات حوار من شأهنا التوصُ 
اليت  اطةلوساملساعدة الدولة املالية وشعبها، كما أعلن دعم 

 تقوم هبا اإليكواس.

 االحتاد األفريقي -6
سراح الرئيس طالب االحتاد األفريقي إبطالق 

ومسؤويل احلكومة والقادة املوقوفني، كما علَّق عضوية مايل 
حىت عودة النظام الدستوري، وأدان احملاوالت اليت تسعى 
إىل تغيري الدستور، وطالب املتمردين بوقف كافَّة أشكال 

                                                           

فرنسا تعلن استمرار عملية "برخان" رغم انقالب مايل، العني  (38)
ديسمرب  1، اتريخ االطالع: 2020أغسطس  20اإلخبارية، 

 /LGXLDc2http://bit.ly، متاح عرب الرابط التايل: 2020
مروان شالال، إمجاع دويل على إدانة االنقالب يف مايل،  (39)

، 2020ديسمرب  1، اتريخ االطالع: 2020أغسطس  19إيالف، 
 /aniZjN3http://bit.lyمتاح عرب الرابط التايل: 

العنف واحرتام مؤسسات الدولة، كما أدان جملس  السلم 
 .(40)اليوم التايل له واألمن التابع لالحتاد االنقالب يف

ا اجملموعة االقتصادية لدول غرب أفريقي -7
 )اإليكواس(

حذت اجملموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ) 
اإليكواس( حذو االحتاد األفريقي يف تعليق عضوية مايل، 
وعلَّقت كافَّة أشكال التبادل التجاري واالقتصادي واملايل 

، (41)دها مع مايلمعها، كما أغلقت الدول األعضاء حدو 
لكنها مع ذلك أوفدت جمموعة للسفر إىل ابماكو وترأَّسها 
الرئيس النيجريي السابق جواناثن، والتقى بقادة اللجنة 
الوطنية اليت شكَّلها االنقالب، وقالت بعض التقارير إنه 

 التقى ابلرئيس املعزول كيتا.

 خامتة

 قتصر يتعاين مايل من أزمة حقيقية يف القيادات وال
ت ادالقياذلك فقط على القيادات السياسية، بل تفتقر إىل 
ه لوجاكن السياسية والعسكرية واالقتصادية واجملتمعية، ل
ي أجح تن األبرز لذلك يتجلَّى يف اجملال السياسي حيث مل
، ايلمها قيادة يف جتاوز األزمات العميقة اليت تعاين من
 هتاظري ونويستوي يف ذلك القيادات ذات اخللفية املدنية 
ىت ة حائمقذات اخللفية العسكرية، وابلتايل ستظل األزمات 
ة، ففي شريالبلو كانت مايل تتمتَّع أبمثن الثروات املادية و 
ه هذه الثروات لتحقيق  ها.دافأه النهاية ال يوجد من يوجّ 

كما تعاين مايل من الضعف النسيب للفصائل املالية 
القوى اخلارجية وغياب فصيل قوي ومستقل عن أتثريات 

وقادر على التأثري يف جمرًيت األمور فيها، حبيث يستطيع 
هذا الفصيل حتمل مسؤولية مايل، سواء مسؤولية التعامل 

                                                           

االحتاد األفريقى يعلق عضوية مايل ويدعو إلطالق سراح  (40)
، مت االطالع عليه بتاريخ 2020أغسطس  19السابع،  الرئيس، اليوم

، متاح عرب الرابط التايل: 2020ديسمرب  1
https://bit.ly/2Wu8dQU 

سيناريوهات املشهد السياسي يف مايل بعد االنقالب  (41)
 العسكري، مرجع سابق.

http://bit.ly/2LGXLDc
http://bit.ly/3aniZjN
https://bit.ly/2Wu8dQU


 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

202 

مع الوضع القائم وما يفرضه من حتدًيت، أو مسؤولية 
صياغة رؤية وطنية تستطيع أن جتمع الفرقاء املاليّ ني، فاجليش 

غري مستقل عن التدُخالت مثاًل يتمتَّع بقوة نسبية لكنه 
اخلارجية، فال يستطيع أن يصيغ رؤية وطنية جامعة، وحسبه 
أن تربز فيه قيادات حتاول لعب نفوذ سياسي وتستعني 

 بقوى خارجية لتحقيق ذلك.

ويتعلَّق بذلك نقطة أخرى هي أن اجليوش يف أفريقيا 
تتمتع بنفوذ قوي، وقد شهدت أفريقيا صعود العديد من 

عسكريّ ني الذين استطاعوا حتقيق تنمية وهنوض الرؤساء ال
لبالدهم مثل توماس سانكارا، لكن األزمة يف مايل أن حتُول 
العسكريّ ني حنو ممارسة احلياة السياسية ليس إال رغبة يف 

الُنفوذ والسلطة، وال يـَن ُم عن رغبة يف حتقيق هنوض أو تنمية 
ليت مرَّت مبايل مل لبالدهم، والدليل أن أًيًّ من االنقالابت ا

تْسفر عن تغيري حقيقي على مستوى الدولة واجملتمع، وإن  
 كان الوضع احلايل ليس سهال التنُبؤ مبا سي سفر عنه.

وجد ذ تإوتفاقم التدُخالت األجنبية الوضع سوًءا، 
ذلك  عن نتجقوى خمتلفة مبصاحل خمتلفة وحتالفات خمتلفة، في

 وابلتايل ال يه،ات العاملني فتشرذم اجملتمع املايل وتباين وجه
 تعود املصلحة الوطنية املالية أولوية أوىل.

 

****
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