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 :رــــد النشـــقواع
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 .وث املتعلقة فقط بموضوعات الدراسات اإلستراتيجية والعسكرية واألمنيةلذلك تقبل البح

 أن ال يكون البحث قد نشر جزئي ّ ا أو كليا في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية. 

 أن يرفق البحث بسيرة ذاتية للباحث باللغة العربية واللغة االنجليزية أو الفرنسية. 
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  املرفوضة  واستشارية دولية، واألبحاثتخضع األبحاث والترجمات إلى تحكيم سري من طرف هيئة علمية

 .يبلغ أصحابها دون ضرورة إبداء أسباب الرفض

  غ الباحث باستالم البحث و
ّ
 .حول بحثه مباشرة للهيئة العلمية االستشاريةييبل

 يخطر أصحاب األبحاث املقبولة للنشر بقرار اللجنة العلمية وبموافقة هيئة التحرير على نشرها. 

 لجنة العلمية أنها قابلة للنشر وعلى الباحثين إجراء تعديالت عليها، تسلمللباحثين قرار األبحاث التي ترى ال

 .املحكم مع مرفق خاص باملالحظات، على الباحث االلتزام باملالحظات في مدةتحددها هيئة التحرير

 املركز  يستلم كل باحث قام بالنشر ضمن أعداد املجلة: شهادة نشر وهي وثيقة رسمية صادرة عن إدارة

الباحث  الديمقراطي العربي وعن إدارة املجلة تشهد بنشر املقال العلمي الخاضع لتحكيم ، ويستلم

 .شهادته بعد أسبوع كأقص ى حد من تاريخ إصدار املجلة

 للمجلة إصدار إلكتروني حصري صادر عن المركز الديمقراطي العربي كما أنها حاصلة على

 (.ISSN 2626-093X: ) الترميز الدولي

  ة ، بحيث أن املعيار األساس ي لقبول
ّ
لنشر  ا ال يراعى أي أسبقية في نشر املواد العلمية ضمن أعداد املجل

بالضوابط  ضمن أعداد املجلة هو جودة وأصالة املادة العلمية وسالمة اللغة والعناية بكل ما يتعلق

 .املنهجية في البحث العلمي

  ق بالسرقة ّ العلمية فسيحمل الباحث تبعات ٕواجراءات كماأي تقرير صادر من اللجنة العلمية بما
ّ
 يتعل

 .هو متعارف عليه في سياسات املجلة العلمية الدولية

 املنشورة تعتبر جميع األفكار املنشورة في املجلة عن آراء أصحابها، كما يخضع ترتيب األبحاث. 

 املجلة تعرض املقاالت إلى مدققين ومراجعين لغويين قبل صدورها في أعداد. 

 ة هي: العربية، االنجليزية والفرنسية
ّ
 .لغات املجل

 
 : للنشر البحث اعداد كيفية

 اليها ينتمي التي العلمية واملؤسسة بالباحث موجز وتعريف واإلنكليزية، العربية باللغتين البحث عنوان يكتب . 

 : الباحث جهة عنوان

 ، قصيرة بجمل - امللخص يقدم كما كلمات، خمس نحو في املفتاحية الكلمات ثم اإلنكليزية، العربية باللغة التنفيدي امللخص –

 . البحث اليها توصل التي والنتائج بحثها في املستخدمة والطرق  الرئيسية، البحث إشكالية جانب إلى وواضحة، دقيقة
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 ذلك في بما رسة، ا الد ملوضوع تطرقت التي السابقة الدراسات وذكر وأهميتها، رسة ا الد أهداف البحث، مشكلة تحديد 

 مؤشراته  تحديد املفاهيميي، التصور  وضع أطروحته، أو البحث فرضية مواصفات وتحديد البحث، مجال في صدر ما أحدث

 . واالستنتاجات النتائج وتحليل البحث، منهجية وصف الرئيسية،

 املراجع إلى - إضافة الباحث، إليها استند التي رجع ا الم أهم تتضمن فية،ابيبليوغر  بقائمة مرفوقا البحث يكون  أن يجب كما 

 حال في )األجنبية( األصلية بلغتها البحوث بيانات القائمة في وتذكر الهوامش، في إليها يشر ولم منها استفاد التي األساسية

 . لغات بعدة مصادر عدة إلى العودة

  أسلوب في ”العربي املركز الديموقراطي ”يعتمده الذي املرجعية اإلحاالت لنظام وفقا التوثيق بمواصفات البحث يتقيد أن 

 . املراجع وعرض الهوامش كتابة

 جعاواملر  الرقم ويذكر البحث، متن في للتوثيق النص عن املرتفعة األرقام تستخدم . 

 حسب القائمة في هجائيا ترتيبها مراعاة  بعد وذلك املراجع بالتسلسل، قائمة في املراجع  أرقام ترتب -

 : لالتي وفقا املؤلف اسم -

 العدد،أرقام- رقم املجلد، رقم الدورية، اسم و البحث عنوان )الباحثين( الباحث إسم: دورية في بحثا املرجع كان ا إذا -

 . النشر سنة الصفحات،

 . - النشر سنة النشر، وبلد الناشر اسم الكتاب، عنوان ،)املؤلفين( ف املؤل اسم كتابا، املرجع كان إذا -

 - رسالة يذكر العنوان، البحث، صاحب اسم يكتب :ره ا دكتو أطروحة أو ماجستير رسالة املرجع كان إذا -

 . السنة الجامعة، إسم مائل، بخط ره ا دكتو أطروحة أو ماجستير -

 . النشر سنة الصفحات،- أرقام التقرير، عنوان الجهة، إسم يكتب :رسمية جهة عن صادرة إحصائية أو نشرة املرجع كان إذا -

 استثنائية، وبصورة رتها، ا تقدي بحسب نتشر أن وللمجلة كلمة، 7000 و 2000 بين البحث كلمات عدد يتراوح -

 . الكلمات من العدد هدا تتجاوز  التي والدراسات البحوث بعض -

 : كالتالي الخط ونوع حجم يكون  بحيث ، (A4) قياس على الورقة تنسيق يتم -

 Simplified Arabic هو العربية باللغة األبحاث في الخط نوع -

 . املتن لحجم بالنسبة عادي 14 و الفرعية، للعناوين بالنسبة غامق 14 ، الرئيس للعنوان بالنسبة غامق 16 حجم -

 . والهوامش للملخص بالنسبة عادي 9 وحجم ، واألشكال للجداول  عادي 11 حجم – -

 .الرئيس للعنوان بالنسبة غامق 14 حجم ، Times New Roman االنجليزية باللغة األبحاث في الخط نوع – -
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 إعادة تقييم العقيدة األمنية للدولة الجزائرية وضرورات األمن اإلقليمي
Re-evaluating the Security Doctrine of the Algerian State and the Regional 

Security Imperatives 

 يوسف خليل محمد
khallilmohammed99@gmail.com 

 0484 318 819 1+الهاتف: 

". كارلتون" مدير اإلعالم في جمعية المغرب العربي في جامعة ،في أوتاوا كندا" كارلتون"  محمد يوسف خليل طالب في الدراسات اإلعالمية بجامعة
 QSOURوصاحب مدونة, الجزائري" أوراس" يكتب في موقع والتاريخ ولديه اهتمام بالجرافيك والتصميم اإلعالميين،يكتب في السياسة 

Youcef Khallil, a Media Studies major in Carleton University, Ottawa, Canada. I am the media and marketing 

executive for the Maghreb Association in Carleton University, I write on politics, history, and social affairs, and 

have an interest in graphic design. I write for the Algerian online platform “Awras Media”, and have my own 

blog named “QSOUR”. 

 ملخص
أي عمل عسكري  فعالية العقيدة األمنية الجزائرية التي كانت تحظر" وضرورات األمن اإلقليميإعادة تقييم العقيدة األمنية للدولة الجزائرية " بحث يدرس

الغرض من هذه الورقة البحثية هو تسليط . والصراعات المتصاعدة في بلدان الجوار على أمن الجزائر واستقرارها الدولية األزمات ومدى تأثير خارج أراض الجزائر،
والذي  .0101نوفمبر/ تشرين الثاني  10 ية في العقيدة العسكرية الجزائرية، خاصة بعد أن صوت الجزائريون على الدستور الجديد فيالضوء على التحوالت الجار 

إلفريقي في إطار احترام مبادئ وأهداف األمم المتحدة واالتحاد اللجزائر ، وخاصة في الفقرة الثالثة منها نصا صريحا على أنه "يمكن 10 يتضمن في المادة رقم
دستوريا للمشاركة في حفظ السلم، وبالتالي إلى تعديل عميق ا كونها تمنح أساس 10 من المادة 1 الجديد في الفقرة" .وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم

 10الجزائرية، وهو ما لم يكن متاحا دستوريا قبل تاريخ  الجغرافية على نحو يسمح للقوات العسكرية الجزائرية بالعمل خارج الحدود في العقيدة العسكرية الجزائرية،
 . 0101نوفمبر 

لجزائر في التعامل مع يطبق هذا البحث نظريات العالقات الدولية، مثل الواقعية الجديدة لتعزيز فهم النظام العالمي، وفهم السياسات الخارجية التي تتبناها ا
 األمنيةيستنتج هذا البحث أن التغيرات اإلقليمية وحتى الدولية دفعت السلطة الجزائرية الى إعادة النظر في عقيدتها . استراتيجيةأهمية ا تشكل بالنسبة لهي الدول الت

 .التغييرأثناء هذا ويطرح البحث الحوافز األمنية واالستراتيجية التي تدفع الجزائر لتغيير عقيدتها العسكرية. ويطرح كذلك التحديات التي ستواجه الجزائر 

 األمن اإلقليمي –اإلنفاق العسكري  –المصلحة الوطنية  –الواقعية الجديدة  –لعقيدة العسكرية : االمفتاحية الكلمات

Summary 

The purpose of this research is to put the Algerian security doctrine under scrutiny, to study its effectiveness and its 

strategic value in defending the interests of the Algerian state. The rising conflicts in bordering countries has left Algeria with 

many fronts to defend its national territory from, which forces us to question Algeria’s defense mechanism that prohibits any 

military action outside its national territory. The Algerian state has also shown signs of reevaluating its security doctrine 

through the proposed changes in the constitutional draft of 2020.  

This research applies the international relations theory of neorealism to enhance our understanding of the foreign 

policies Algeria adapts in dealing with countries that hold strategic importance to its interests and how the doctrine restricts it 

from certain interests in this new geopolitical context. This paper concludes that the regional conflicts and even international 

changes have prompted the Algerian authority to reconsider its security doctrine. This research also presents the security and 
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strategic incentives that push Algeria to change its military doctrine and the challenges that Algeria will face during such 

change. 

Keywords: Military Doctrine – Neorealism – National Interest – Military Expenditure – Regional Security 

 مقدمة

ظلت الجزائر على مدى السنوات العشرين الماضية مستقرة أمنيا إلى حد كبير، ولم يكن للتطورات 
وتداعياته، تأثير كبير على االستقرار  0100التي حدثت في المنطقة، والتي تمثلت في الربيع العربي عام 

زائريون االنطالق بحركتهم االجتماعية الخاصة بهم، والتي أسموها الداخلي للجزائر. فحتى عندما قرر الج
  ئر في منأى عن التوترات األمنية، ظلت الجزا0102فبراير  00اصطالحا "الحراك"، التي بدأت في 

يرجع ذلك بشكل أساسي إلى المزاوجة بين تكوين الحركة االجتماعية، التي ركزت على الطابع السلمي 
لالحتجاجات، والطريقة التي كان الجيش الجزائري يتناغم فيها مع العديد من مطالب الحراك التي لم 

 يواجهها بالعنف. 

الداخلي، بل في استقرار  من المهم مالحظة أن مصالح الجزائر، ال تكمن فقط في استقرارها
منطقتها أيًضا. وعند النظر إلى منطقة المغرب العربي والساحل، يتجلى واضحا أن الجزائر تواجه مخاطر 
من جبهات عديدة. لقد خّلف سقوط نظام "معمر القذافي" في ليبيا فراًغا في السلطة، أدى إلى حرب أهلية 

ذه الحرب، ترتبط بقوى أجنبية مختلفة، سواء تلك الفصائل بين الليبيين، فالفصائل التي تلعب دوًرا في ه
المرتبطة بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، أو تلك التابعة لقوات المشير خليفة حفتر، حيث لكل 
منها مصالح مختلفة عن األخرى، في حين وجدت الجماعات المتطرفة األخرى كتنظيم الدولة اإلسالمية 

 .0100هذا البلد، الذي مزقته الحرب واألزمات السياسية منذ موطئ قدم لها في 

بقيادة الحركة الوطنية  0100اجتذب الصراع الدائر في شمال مالي منذ تمرد الطوارق في عام 
لتحرير "أزواد" العديد من األطراف األجنبية للتدخل في منطقة الساحل، جنوب الجزائر، وذلك بحجة 

خص فرنسا والواليات المتحدة األمريكية. وُتظهر الجزائر قلقها من الجماعات "مكافحة اإلرهاب"، وعلى األ
 المتطرفة الموجودة في شمال مالي، ومن تدخل القوى األجنبية في نفس الوقت.

من ناحية أخرى، ُتعد تونس أقوى حليف للدولة الجزائرية في المنطقة، فقد كان انتقالها الديمقراطي 
، مثل مصر وسوريا 0100في دول عربية أخرى مر عليها الربيع العربي عام ناجًحا، مقارنة بما حدث 

واليمن وليبيا، لكن العقبات االقتصادية والخالفات السياسية التي تواجهها تونس تجعلها أكثر عرضة 
 للتأثير األجنبي وتهدد استقرارها واستقرار المنطقة.
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 0291غرب متوترة تاريخيا منذ حرب الرمال عام على الحدود الغربية، فإن العالقة بين الجزائر والم
. حيث يبرز خالف واضح في السياسات التي تتبعها كل 0221وصوال إلى أزمة غلق الحدود بينهما عام 

دولة، فيما يتعلق بمستقبل المنطقة. وتعد قضية الصحراء الغربية أكبر معظلة أمام التقارب المغربي 
 والجزائري.

راعاتها يتضح أن الجزائر تبدو معزولة إلى حد ما، حيث أنها تأخذ عند مراقبة المنطقة وص
احتياطاتها العسكرية على الجبهات الحدودية المتعددة. وال ُيعد هذا األمر مثالًيا ألي دولة تحاول الدفاع 
عن نفسها، لكن المثير للفضول هو أن الواقع هذا، ال ُيعد نتيجة لعدم قدرة الجزائر على إنشاء منطقة 

ازلة خارج أراضيها، من خالل العمل العسكري، أو التدخل عسكريا في صراعات البلدان المجاورة ع
لمحاولة تغيير آليات هذه الصراعات لمصالحها، خاصة وأن الجزائر تمتلك القدرة العسكرية الكافية للتدخل 

كان  0102ليار دوالر في م 01.1بشكل جيد في هذه المحاور القتالية، "فاإلنفاق العسكري للجزائر البالغ 
فريقيا ككل( وشكل  ولكن األمر (1)في المائة من إجمالي إنفاق اإلقليم". 11األعلى في شمال إفريقيا )وا 

يرجع إلى العقيدة العسكرية التي يتبناها الجيش الجزائري، والتي تمنعه من إرسال قواته إلى خارج الحدود 
 الجغرافية للجزائر.

 الجزائريةالعقيدة العسكرية 

ُتعرَّف العقيدة على أنها معتقد، أو مجموعة من المعتقدات التي ُيفهم أنها صحيحة، ويمكن أن 
 ا تقدم تحليال ُمْقِنًعا للتجربةوللعقيدة أغراض مختلفة. أولها، أنه  (2)تساعد في فهم العالم، دينيًا أو سياسيًا.

لألجيال المتعاقبة، بصفتها مجموعات مستمرة من وتحديدا لألولويات. ثانًيا، ُتعلَُّم هذه المعتقدات 
التفاهمات. وأخيًرا ُتوفر أساًسا مشترًكا للمعرفة والفهم، يمكن أن يوفرا إرشادات إلدارة األعمال. أما 

 (3)عسكريا، فالعقيدة، هي ما ُيعتقد أنه أفضل طريقة إلدارة الشؤون العسكرية. 

ن استخداماته العسكرية، حيث لم ُيسَمح للجيش تبنى الجيش الجزائري نظرة دفاعية بحتة بشأ
على أن " تمتنع الجزائر  0109من الدستور الجزائري لعام  02بمغادرة الحدود الجزائرية. تنص المادة 

وتبذل جهدها  .عن الّلجوء إلى الحرب من أجل المساس بالّسيادة المشروعة للّشعوب األخرى وحّرّيتها
وهذا ما أدى بالجيش الجزائري إلى عدم تجاوز حدوده  (4)لتسوية الخالفات الّدولّية بالوسائل الّسلمّية". 

الجغرافية، ومنعه من التدخل في صراعات إقليمية، أو دولية، حتى ولو كانت هذه الصراعات ُتؤثر بشكل 
 مباشر في استقرار الجزائر األمني. 
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ث هو تسليط الضوء على العقيدة األمنية الجزائرية، وذلك من أجل دراسة الغرض من هذا البح
فعاليتها وقيمتها اإلستراتيجية، في الدفاع عن مصالح الدولة الجزائرية. لقد فتحت الصراعات المتصاعدة 

العقيدة في البلدان المجاورة للجزائر، العديد من الجبهات القتالية واألمنية. وهذا ما دفع إلى مراجعة جدوى 
الدفاعية الجزائرية، التي تحظر أي عمل عسكري خارج أراضي الجزائر، خاصة في ظل تطور األزمات 
الدولية، وانتشار ظاهرة اإلرهاب، وبروز الجماعات المسلحة، كفاعل مؤثر في األمن اإلقليمي لمنطقة 

 شمال إفريقيا والساحل.

ما يفيد  10وخاصة في مادته  0101نوفمبر  10الدستور الذي صوت عليه في  في لقد جاء
. (5)بتعديل هذه العقيدة على نحو يسمح للقوات العسكرية الجزائرية بالمشاركة في حفظ السلم العالمي 

 : 10تقول المادة 

تمتنع الجزائر عن الّلجوء إلى الحرب من أجل المساس بالّسيادة المشروعة للّشعوب األخرى  -
 .وحّرّيتها

 .سوية الخالفات الّدولّية بالوسائل الّسلمّيةتبذل الجزائر جهدها لت -
يمكن للجزائر، في إطار احترام مبادئ وأهداف األمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي وجامعة الدول  -

 العربية، أن تشارك في حفظ السلم.
النظام العالمي، وفهم يطبق هذا البحث نظريات العالقات الدولية، مثل الواقعية الجديدة لتعزيز فهم 

لسياسات الخارجية التي تتبناها الجزائر في التعامل مع الدول، التي تشكل بالنسبة لها أهمية استراتيجية ا
 لمصالحها.

 السياق التاريخي للعقيدة العسكرية الجزائرية

لم تأت هذه العقيدة العسكرية الفريدة من نوعها من فراغ، لكنها ُتعتبر جزءًا من هوية الدولة 
 ضد االستعمار الفرنسي. 0290-0291ُولدت من رحم ثورة التحرير الجزائرية، التي 

بنى الجيش في الجزائر الدولة المستقلة، وذلك على غير العادة في الدول األخرى. فعندما تأسس 
حيث لم  (6)، كانت )جبهة التحرير الوطني( هي واجهته السياسية. 0291)جيش التحرير الوطني( عام 

لة عن مهام الجيش، بل كانت جزًءا أساسًيا من واجباته. كان الرجل العسكري تكن السياسة يومها معزو 
أخذ  0290سياسًيا، وكان السياسي رجاًل عسكرًيا، واستمر هذا المفهوم حتى بعد االستقالل. في العام 



 برلين -مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية          المركز الديمقراطي العربي 

  0202ديسمبر/ كانون األول                                               التاسع العدد -د الثاني ـــالمجل  
 

 
13 

الجيش على عاتقه بناء مؤسسات الدولة من الصفر، استمرارا لمفهوم الثورة الذي ترسخ إبان معركة 
 رير.التح

سنة من االستعمار، إال من خالل قوة شديدة  010لم يكن باإلمكان إزالة التأثير الشديد الذي شهدته 
بكل ما حملته من ثقافة، ومرجعيات مجتمعية. إذ كانت فكرة  0291أخرى. كانت تلك القوة هي ثورة 

لتي ُسعَي إلى تنفيذها في مناهضة االستعمار، وتقديس مفهوم االستقالل والسيادة، أهم القيم الرئيسية ا
 الدولة الجزائرية الوليدة.

تنعكس هذه القيم في العقيدة العسكرية، التي تحظر أي عمل عسكري خارج التراب الوطني، وتنعكس 
أيًضا هذه القيم، في سياسة الجزائر الخارجية، القاضية بعدم التدخل في شؤون الدول األخرى. لقد عاشت 

 االستعمار الفرنسي، وعانت أيضا من آثار التدخل األجنبي المتمثل في الجزائر في صراع مرير مع
مشاركة الحلف األطلسي )النيتو( في المجهود الحربي الفرنسي ضد الثورة الجزائرية، وهو ما ألزمها 

 أخالقيا سن مبدأ عدم مشاركة جيش الجزائر المستقلة، في الصراعات العسكرية الدولية.

القضايا اإلقليمية والعالمية على مبادئ عدم التدخل في شؤون الدول  يعتمد موقف الجزائر من
األخرى، وتنفيذ سياسة "عدم االنحياز"، والدفاع عن حق تقرير مصير الشعوب. حيث يمكن تلمس هذه 
الرؤية بوضوح في الموقف من القضية الفلسطينية، وصراعات التحرر في القارة اإلفريقية، وفي العالم، 

 الصحراء الغربية األقرب إلى الجزائر جغرافيا. وآخرها نزاع

لقد أظهرت الجزائر دعًما قويا لقضايا التحرر في العالم، بناء على التجربة السياسية ضد 
االستعمار، وليس بناء على قرب هذه الدول أو بعدها الجغرافي من الجزائر. فبالنسبة لقادة جبهة التحرير 

لدعم من قناعة بأن التدخل االستعماري الجديد كان حقيقة خطيرة (، جاء ذلك ا0290ـ  0291الوطني )
  (7)تعوق التطور المستقل للعالم الثالث.

 -في إفريقيا وحدها، دعمت الدبلوماسية الجزائرية منظمات، مثل الحزب اإلفريقي الستقالل غينيا 
وال. االتحاد الوطني اإلفريقي بيساو والرأس األخضر، وجبهة تحرير موزامبيق، والجبهة الوطنية لتحرير أنغ

لزمبابوي، منظمة شعب جنوب غرب إفريقيا في ناميبيا، المؤتمر الوطني اإلفريقي في جنوب إفريقيا، 
حيث استفاد مقاتلو حركات التحرر هذه، من التدريب العسكري   (8)وحركة تحرير ساو تومي وبرينسيبي.

  (9)المالي.في األراضي الجزائرية، وكذلك من الدعم السياسي و 
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( نوايا واضحة، في قيادة حركة ما بعد االستعمار، كما 0290أظهرت الدولة الجزائرية الوليدة )
 كانت الجزائر مستعدة إلظهار دعمها من خالل المخابرات واألجهزة العسكرية. 

ولبقائها مخلصة لعقيدتها العسكرية، لم ترسل الجزائر أيا من جنودها خارج البالد، باستثناء حاالت 
، ضد 0211، وفي حرب يونيو العام 0291قليلة، تمثلت في مشاركة الجزائر في حرب األيام الستة عام 

 00طائرات ميج . كما أرسلت الجزائر 0211و 0292إسرائيل، وأيًضا في "حرب االستنزاف" بين عامي 
    ضد  0219ضد التوغل األمريكي، ودوريات عسكرية إلى موريتانيا عام  0211إلى ليبيا عام 

 (10)اإلسبان. 

إلى جانب هذه التدخالت المباشرة المعدودة، شاركت الجزائر أيًضا في العديد من بعثات حفظ 
تحاد اإلفريقي الحقا(، أو جامعة الدول السالم تحت مظلة األمم المتحدة، أو منظمة الوحدة اإلفريقية )اال

ضمن  (11)0221إلى  0220العربية. ومن األمثلة على ذلك، مشاركتها في مهمة السالم في كمبوديا من 
مهمة لألمم المتحدة لمساعدة األطراف الكمبودية على الحفاظ على وقف إطالق النار، والشروع في 

في  (13)بجمهورية الكونغو الديمقراطية 0222ي سنة وف (12)ام.تدريب السكان المدنيين على التوعية باأللغ
في سنة  (14)مهمة مراقبة وقف إطالق النار، واالتصال مع جميع األطراف المتصارعة بعد اتفاق لوساكا.

ريتريا. وفي هايتي في  0111 شاركت الجزائر في مراقبة اتفاق وقف األعمال العدائية بين إثيوبيا وا 
نفي الرئيس جان "برتران . ضمن مهمة لألمم المتحدة لحفظ االستقرار، وسيادة القانون، بعد  (15)0111
  (16).أريستيد"

 دور الجزائر في حركة عدم االنحياز

   تم ترجمة طموح "هواري بومدين"، رئيس الجزائر الذي اعتلى سدة الحكم بعد انقالب قام به على 
، إلى مبادرات قامت بها الدولة 0299يونيو  02الجزائرية في " أحمد بن بلة " أول رئيس للجمهورية 

 0211مم المتحدة في أبريل نيسان الجزائرية على الصعيد الدولي. ففي خطاب أمام الجمعية العامة لأل
دعا بومدين إلى إنشاء نظام عالمي جديد تتم فيه حماية حقوق المحرومين. وقال إن النظام القديم كرس 

كما رفضت الجزائر الهيكل الصلب، ثنائي    (17)لث، وأدى إلى عدم المساواة العالمية.فقر العالم الثا
 .القطب في الحرب الباردة، بين االتحاد السوفياتي والواليات المتحدة األمريكية

سنة بعد االستقالل تدعو إلى نفس المبادئ، محافظة على عقيدتها  95بقيت الجزائر لمدة 
بسياساتها الخارجية، الداعية إلى عدم التخندق مع أي من القوى العالمية  وملتزمةالعسكرية دون تغيير، 
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الضاغطة في السياسة العالمية. ومع ذلك ال يمكننا تجاهل التغييرات التي أثرت على موقف الجزائر في 
، ونهاية 0215السياسة الدولية. وأبرزها تغيير القيادة، منذ وفاة هواري بومدين في ديسمبر كانون األول 

 لجزائر في تسعينات القرن العشرينالحقبة االستعمارية في إفريقيا، وظهور الصراعات الداخلية في ا
ن كان وجود هذا األخير قد  وانهيار االتحاد السوفييتي، الذي انتهى بغيابه النظام العالمي ثنائي القطب. وا 

خراط بلدان عديدة في تلك السياسة، مما أعطى لسياسات الجزائر غير التدخلية مساحة أكثر من خالل ان
 مكنها من حضور سياسي عالمي أكثر صالبة.

وقفت حركة عدم االنحياز مع دعم قضايا التحرير، وكرهت االنجرار إلى تحالفات ميزت الحرب 
الباردة. كان لرفض حركة عدم االنحياز السيطرة من قبل القوى العظمى، نتيجة مفادها، اعتماد سياسات 

  (18)من مع مصالح العالم الثالث، المتعلقة بالسياسات االستراتيجية والرفاهية االقتصادية.التضا

  ا القوة العظمى الوحيدةولكن مع انهيار االتحاد السوفياتي، وظهور الواليات المتحدة باعتباره
سياق عالمي  تغيرت آليات السياسة العالمية، وضعفت حركة عدم االنحياز، التي كان وجودها قائًما على

 .سابق

بدأت الدول باالنخراط في النظام العالمي أحادي القطب، الذي سيطرت عليه الواليات المتحدة 
األمريكية. وبدأت دول العالم األخرى، ومنها دول العالم الثالث بإعادة تقييم سياساتها االستراتيجية، في 

 .حين تمسكت الجزائر بتراثها غير التدخلي

تراتيجية الجيوسياسية بسبب التغيير في ديناميكيات القوة العظمى، رد فعل طبيعي، ُيعد تغيير االس
ن كان التمسك باالستراتيجية السابقة كأولوية أمر طبيعي أيضًا، طالما أنه يضع في الحسبان توازن  وا 

 القوى بين الدول في المنطقة، والساحة الدولية جمعاء.

ية القائمة على عدم التدخل، وتنفيذ عقيدتها العسكرية تمكنت الجزائر من تحمل سياستها الخارج
"سيادة اقتصادية" مبنية على الريع، الذي كانت تضمنه لها موارد النفط ـالدفاعية ألنها كانت تتمتع ب

والغاز. ونظًرا أيضا لوجود استقرار في المنطقة، حيث لم تكن تواجه الجزائر أي تهديدات أمنية نظامية 
كان جيران الجزائر مستقرين إلى حد كبير ألطول فترات منذ استقاللهم، حيث أظهر  من أي دولة أخرى.

المغرب تحت حكم الملكية استقرارا دائما، لم تشبه إال محاولتي االنقالب على حكم الملك الحسن الثاني 
 0210الرباط( والذي وقع في يوليو ميال جنوب العاصمة المغربية  01في قصر الصخيرات، )يبعد نحو 

 09( التي اتهم بالقيام بها الجنرال "محمد أوفقير"، وهي محاولة انقالب جرت في 9ومحاولة )البراق إف 
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قام بها أفراد من سالح الجو المغربي، الغتيال الملك الحسن الثاني عن طريق مهاجمة  0210أغسطس 
زائر فقد حكمها بعد االستقالل عن طائرة البوينغ الملكية القادمة من برشلونة. أما تونس الجارة الشرقية للج

"الحبيب بورقيبة" ثم "زين العابدين بن علي" بالسيطرة المشددة على  0299مارس  01فرنسا بتاريخ 
تحت نظام  0292سبتمبر أيلول  10األجهزة األمنية. أما ليبيا فقد عاشت ومنذ سقوط الملكية بتاريخ 

ع أي شكل من أشكال المعارضة. أما في جنوب الجزائر الحكم الفردي لمعمر القذافي، الذي لم يتسامح م
فكانت هناك بعض انتفاضات محدودة للطوارق في مالي والنيجر في التسعينيات من القرن العشرين، لم 

 .ترق إلى اعتبارها تهديًدا حقيقيا للجزائر عابرا للحدود

 فهم النظام الدولي وتحدياته األمنية

، استجدت معطيات أخرى في 0100وبداية الربيع العربي عام مع تزايد االضطرابات في مالي، 
المنطقة. وهذا السياق الجديد هو ما استدعى إعادة التفكير في العقيدة األمنية الجزائرية. ولفهم موقف 
الجزائر بشكل أكبر، نحتاج إلى الرجوع خطوة، لفهم النظام الدولي نفسه.  واألمر هذا، يستوجب استعمال 

ت المعاصرة األكثر استخداًما في العالقات الدولية وهي المعروفة باسم الواقعية الهيكلية، أو إحدى النظريا
 .الواقعية الجديدة

حتى من قبل منتقديها، تعتبر الواقعية على نطاق واسع، أكثر التقاليد النظرية تأثيًرا في العالقات 
لليبرالية الدولية. إلى جانب تأثيرها على  الدولية، بسبب أساسها الفلسفي القديم، ونقدها القوي واألصلي

     ممارسة الدبلوماسية الدولية. إذ لم تعط أي نظرية أخرى نفس الشكل، والهيكل لدراسة السياسة 
 (19)الدولية. 

أوضحت الواقعية الكالسيكية النظام الدولي من وجهة نظر الطبيعة البشرية، أما الواقعية الجديدة 
من خالل النظر إلى تكوين النظام نفسه. وتستند النظرية هذه إلى أن النظام  تشرح النظام العالميف

، ُيعرف هذا بـ حيث ال توجد سلطة في هذا النظام فوق سلطة الدولة الُقطرية العالمي ليس هرمًيا،
 "األناركية" في العالقات الدولية. وبناًء على ذلك، فإن جميع الدول في مهمة مستمرة للحفاظ على الذات

 .والبقاء

تشكل الدول عوامل عقالنية، ونتيجة لذلك، يجب التعامل مع أي أمر يحدث بفعل خارجي بدرجة 
من عدم الثقة. في الفصل السادس من الكتاب التأسيسي لهذه النظرية "نظرية السياسة الدولية"، يقول 

ن تكون جميع الدول "كينيث والتز": إنه نظًرا ألن بعض الدول قد تستخدم القوة في أي وقت، يجب أ
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مستعدة للقيام بذلك، أو العيش تحت رحمة قوات الجيران العسكرية األكثر قوة. وهذا ال يعني أن الحرب 
تحدث باستمرار، ولكنه يعني أنه لطالما كان استخدام القوة من عدمها قرار كل دولة بنفسها، فقد تنشب 

 (20)الحرب في أي وقت. 

الدول هي حالة حرب، ليست فكرة غريبة عن التاريخ البشري أو الفلسفة فكرة أن حالة الطبيعة بين 
البشرية. يذكر "إيمانويل كانط" في كتابه "فلسفة القانون" أن الدول تتفاعل مع الحرب عندما تعتبر نفسها 

 ففي حالة الفوضى(21)في حالة أذى، ألنها الطريقة الوحيدة لتسوية النزاعات وهذا يجعل الحرب مشروعة".
 .يأخذ الناس زمام األمور بأديهم، وواجب أي دولة هو الدفاع عن نفسها

ومع ذلك، من المهم أن نالحظ أن مفهوم البقاء، ال يحدد تماًما اتجاه السياسات الخارجية، إذ يبقى 
األمن هو العامل األكثر أهمية، ولكن هناك تفضيالت أخرى قد تحرف اتجاه الدولة. ومن األمثلة على 

هية المواطنين، أو نشر أيدولوجية معينة، أو مفهوم "التوحيد الوطني"، أو حتى تعزيز حقوق ذلك رفا
اإلنسان. حيث تستطيع الدول متابعة هذه األهداف غير األمنية، طالما أنها ال تتعارض مع منطق ميزان 

 (22)القوى. 

شؤون الدول األخرى،  في حالة الجزائر، يمكن القول إن قيم مناهضة االستعمار، وعدم التدخل في
هو جزء من األيديولوجية التي وجهت السياسة الخارجية للجزائر. لكن هذه التفضيالت غير األمنية، ال 
يمكن أن تكون لها األسبقية على المصالح األمنية للجزائر. فعندما يتم استخدام وسائل العنف، في جميع 

 تناسب اهتماماتها األمنية. فإنه ال يمكن في هذه أنحاء المجال األمني الخاص للدولة، لصالح أجندات ال
الحالة تجنب التدخل، ألنه يصبح جزءا من سيادة الدولة، عدم السماح للقوى األجنبية بتحديد السياق الذي 
يمكن للجزائر أن تدافع فيه عن أراضيها من آثار التدخل، ومن هنا يجب أن يكون لهذا المفهوم من 

 موقف عدم التدخل الذي يتبناه العقل االستراتيجي الجزائري.السيادة، األولوية على 

 األمن الجغرافي واألمن االستراتيجي للجزائر 

بما أن الهدف الرئيسي ألي دولة هو تأمين نفسها من أي عامل تهديد محتمل، فمن الطبيعي أن 
المفكر الواقعي  تكمن مصلحتها في القيام بأي أمر يقلل من تلك التهديدات. يقول "جون ميرشيمر"،

الهجومي، إن أفضل طريقة للقيام بذلك هي أن تكون الدولة هي المهيمنة في النظام العالمي، حيث ال 
توجد قوة أخرى يمكن أن تلحق ببقائها أي تهديدات. من ناحية أخرى، يتخذ "كينيث والتز" طريًقا مختلًفا 
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فما يجعلها آمنة هو الحرص على بقاء ميزان بالقول إن الدولة ال يجب أن تكون المهيمنة لتكون آمنة، 
 القوى في صالحها، ألنه كلما ازدادت هيمنة الدولة ازداد عدد أعدائها، وهذا ما يزيد من فرص السقوط. 

بغض النظر عن المدرسة الفكرية التي نختارها، فإن اهتمام الجزائر يعتمد على استقرار منطقتها 
 .رات أمنيةحيث أن ذلك يقلل من فرص حدوث أي ثغ

، وهما الصيغتان المنهجيتان  Charte d'Algerحدد كل من برنامج طرابلس وميثاق الجزائر
لأليديولوجية والسياسة الجزائرية، ثالثة مجاالت متداخلة ذات اهتمام خاص بالسياسة الخارجية: المغرب 

فريقيا  بأهمية استراتيجية ألمن الجزائر.  تتمتع هذه المناطق الثالث المتداخلة (23)العربي والعالم العربي وا 
تشهد جميع هذه المناطق حاالت من االضطراب، سياسًيا واقتصادًيا واجتماعًيا. حاليًا ال تملك الجزائر قوة 
التأثير على كل تلك المنطقة الواسعة من إفريقيا والعالم العربي، لكنها قادرة على التأثير على دوائرها 

 .لالمغاربية وعلى منطقة الساح

يعد المزج بين األمن الجغرافي، واألمن االستراتيجي، ضرورة تقتضيها المصلحة العليا للدولة. 
فالمفهوم األول تحدده مساحة الوطن الجغرافية، وتقوم بحمايته، قوى األمن المعروفة، والمباشرة من شرطة 

الموجودة في اإلقليم ودرك وجيش. كما تقوم برعايته والحرص على الذود عليه، الجماعات البشرية 
الجغرافي. فالسكان المواطنون في المناطق البعيدة، وفي الثغور، هم من يشكلون الدرع األول، والضامن 
الحقيقي لحماية األوطان. فحضورهم الدائم في المنطقة، وسكنهم فيها، سواء في القرى، أو رحالة باحثين 

لزمن مصالحهم المتجذرة، والمتراكمة عبر أجيال عن الكأل لمواشيهم وأنعامهم، شكل دائما وعلى مر ا
بعيدة. وأثمر بالتالي مناعة حقيقية، ضد أي تدخل أجنبي. ذلك أن مصالح هؤالء السكان، تقتضي منهم 
الدفاع عن أمنهم المباشر، الذي يصب بالضرورة في مصلحة األمن العام للدولة، من خالل مد أعوان 

متمركزون بعيدا في عواصم األقاليم، أو في عاصمة البالد، بكل الدولة سواء المحليون منهم، أو ال
المعلومات الضرورية، من تحركات مشبوهة، أو اعتداءات على السكان، أو على المصالح الوطنية. ومن 
هنا تأتي أهمية الرعاية األساسية والجوهرية، التي يجب أن توليها السلطات المركزية، لتنمية تلك المناطق 

ما تكون نائية وبعيدة. وهي في الحالة الجزائرية، الصحراء الكبرى الممتدة عبر دول كثيرة من  التي عادة
 موريتانيا غربا، إلى النيجر وليبيا شرقا.

أما األمن االستراتيجي فهو يتجاوز مفهوم الحدود الجغرافية للدولة، إلى أي مكان في العالم توجد  
 المصالح الدبلوماسية دورا محورياتيجية. وهذا مجال تلعب فيه فيه مصلحة الجزائرية األمنية واالسترا

 ترافقها في ذلك المصالح األمنية واالستخباراتية، التي ال يقل دورها عن دور الديبلوماسية العادية.
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 الوضع األمني في مالي وتداعياته على الجزائر

، خطة أمنية ترتكز بشكل 0112 "أقرَّت كلٌّ من )الجزائر وليبيا ومالي والنيجر وموريتانيا( سنة
 من الجيوش النظامية للدول الخمس ألف جندي مشكَّلة 09أساسي على بناء قوة عسكرية نظامية قوامها 

بالتعاون مع الميليشيا القبلية المنتشرة في الصحراء، من قبائل الطوارق والعرب والزنوج وغيرها؛ للسهر 
على الحدود الدولية في المنطقة. وجاءت هذه الخطوة نتيجة على تنفيذها، ودعم جهود السيطرة الحكومية 

لالجتماعات العسكرية المطّولة التي عقدها ممثلو هيئات األركان للجيوش النظامية للدول الخمس 
 (24)بالعاصمة الليبية طرابلس خالل األسابيع التي سبقت هذا اإلعالن". 

ئر في وضع معالمها يكشف أسلوب الجزائر لم يكتب للخطة النجاح المأمول، ولكن انخراط الجزا
في التعامل مع منطقة الساحل، فموقف الجزائر ينبع من معاناتها الخاصة من ظاهرة اإلرهاب، حيث 
أسفرت الحرب األهلية التي شهدتها الجزائر في التسعينيات عن خسائر بشرية، وخسائر مادية كبيرة، 

ولي، وعلى جميع المستويات السياسية، االقتصادية والعسكرية. باإلضافة إلى العزلة القسرية عن النظام الد
(25) 

ذ تحرص الجزائر على االلتزام باستراتيجيتها لمكافحة اإلرهاب، غير أنه عندما يتعلق األمر  وا 
لى الحل السياسي. لقد  بالصراعات السياسية في مالي، فإن الجزائر تستمر في الدعوة إلى المفاوضات وا 

ارق في شمال مالي، االختالف الواضح في جودة الُبنية التحتية، وبرامج التنمية، التي الحظ سكان الطو 
كانت تفضل الجنوب، وتتجاهل ثقافات مالي الشمالية، كما الحظوا هيمنة عرقيات الجنوب على 

حيث تلعب كل هذه العوامل دوًرا في تأجيج االنتفاضات في الشمال،  (26)المؤسسات الحكومية في مالي. 
كما أصبحت مشكلة حقيقية في أساس هوية األمة المالية. والتي ال يمكن حلها، إال من خالل الطرق 

 الدبلوماسية، والتفاوض بما يضمن بقاء وحدة الدولة.

دخلت فرنسا أتون هذا الصراع من خالل إلقاء ثقلها العسكري إلى جانب السلطة المركزية في 
ها القوي على السياسة في أجزاء كبيرة من إفريقيا جنوب الصحراء باماكو، كما تواصل باريس ممارسة نفوذ

سرعان ما لكن  الكبرى، بما في ذلك المناطق التي كانت تحت االستعمار البلجيكي والبرتغالي سابقا.
أصبحت ممارسة السلطة االستعمارية الفرنسية الجديدة هذه، عرضة لالنتقادات من طرف األكاديميين 

اهيك عن الرفض الشعبي الذي بدا يتصاعد بشكل واضح في ن (27)ومجموعات الضغط. وعدد من المثقفين
 السنوات األخيرة. 
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تقول فرنسا إن جيشها موجود في مالي،وأنها تواصل المخاطرة بحياة جنودها، بغرض مكافحة 
اإلرهاب، ومساعدة باماكو على استعادة سلطتها على المناطق الشمالية. ولكن مصالح اقتصادية 

 واستراتيجية فرنسية، هي ما تقف وراء قرار باريس المشاركة في هذه الحرب. 

فريقيا جنوب الصحراء قيمة ثقافية ولغوية )الفرنكوفونية( تمثل أجزاء من منطقة  الساحل، وا 
واقتصادية وسياسية بالنسبة لفرنسا، وتزداد أهمية مالي لدى فرنسا عندما ُينظر إلى الثروة الداخلية للبالد: 

مثل  غير أن التدخل الفرنسي يواجه العديد من العوائق (28)النفط والغاز والموارد المعدنية الكبيرة. 
وبالتالي  (29)التضاريس الجغرافية، والمواجهة الشعبية، إذ هيحرب مفتوحة ال تزال نهاياتها غير معروفة. 

فإن غموض الوضع في مالي، يؤثر بشكل مباشر على أمن الجزائر، ويلعب التدخل الفرنسي دوًرا كبيًرا 
 .في تعميق هذا الصراع

 الجزائر استقرار تونس وليبيا وتأثيرهما على استقرار

لقد مرت تونس بمرحلة انتقالية ديمقراطية ناجحة إلى حد كبير. غير أنها في المقابل تواجه العديد 
من المصاعب االقتصادية، وسياسية إلى جانب مشكلة اإلرهاب. وبحسب استطالع أجراه المعهد 

 الحالي في تونس بأنه سيء للغاية من المجيبين وصفوا الوضع االقتصادي ٪95الجمهوري الدولي، فإن 
 (30)أن البالد تسير في االتجاه الخاطئ.  ٪51ورأى 

ذا لم يكن الجمهور  يعتمد استقرار تونس في الوقت الحالي على نجاح انتقالها الديمقراطي، وا 
لي، التونسي راضيًا عن هذا االنتقال ونتائجه، خاصة ما نجم عنه من فاتورة اقتصادية، وعدم استقرار ما

إضافة إلى التجاذبات السياسية بين األحزاب التونسية المختلفة والتي أدت إلى تعطيل مصالح الدولة، فقد 
يؤدي ذلك إلى عدم استقرار تونس، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرا للجزائر. لقد شهدت تونس العديد من 

ت عليها شديدا، ألن ذلك صورها الهجمات اإلرهابية على مدى األعوام الماضية، وكان تأثير هذه الهجما
كمكان غير آمن، ما يجعل من الصعب اجتذاب المستثمرين والسياح، وهو أمر يعتمد عليه االقتصاد 

 .التونسي بشكل كبير

يرجع السبب الرئيسي لموجة اإلرهاب في تونس، إلى االضطرابات في ليبيا، الجارة الشرقية لتونس. 
يا اضطرابات بين الفصائل الليبية المختلفة. تجاوز هذا الصراع فمنذ سقوط معمر القذافي، شهدت ليب

يطاليا  المنطقة، وامتد إلى نطاق أوسع بكثير، خاصة منذ تدخل العديد من القوى األجنبية مثل فرنسا وا 
وروسيا وتركيا وقطر ومصر واإلمارات. وهذا التدخل المباشر في الصراع الليبي من قبل العديد من القوى 
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ذات االهتمامات المختلفة، انجرت عنه تداعيات أمنية عميقة، في منطقة المغرب العربي ومنطقة  األجنبية
 الساحل.

إلى جانب الجماعات المسلحة الموجودة في ليبيا، أفادت األمم المتحدة أن المقاول العسكري 
، من جهتها (31)الروسي الخاص "فاغنر جروب" قام بنشر العديد من عناصره للقتال إلى جانب حفتر 

نشرت صحيفة "الغارديان"، مقاال جاء فيه أن أنقرة ترسل مقاتلين سوريين للقتال في صفوف حكومة الوفاق 
ويشير استخدام المرتزقة، المخابرات والدعم المالي من  (32)الوطني المعترف بها من قبل األمم المتحدة. 

ستثمرت في هذه الحرب لن تقنع بسهولة دول أجنبية مختلفة، إلى صراع طويل األمد. فالدول التي ا
 .بمغادرتها

لقد تكوَّن لدى البلدان التي تأثرت بشكل مباشر بالحرب، )دول المغرب العربي خاصة، الجزائر، تونس 
والمغرب(، نفس الموقف تجاه النزاع الليبي، وهو رفض أي تدخل عسكري أجنبي، والدعوة إلى حل 

ة أن تشكل لدى هذه البلدان قناعة بإعادة النظر في مشروع سياسي سلمي. ولعل من شأن هذه الفرص
تحاد الرسمي على الفور، ولكن على األقل في ظل االربما ليس في ظل  (33)االتحاد المغاربي المعطل. 

 .افتراض الوحدة في مواجهة الصراع الليبي الذي سيعزز موقفهم

 المغرب العربي ومنطقة الساحل وصراعات النفوذ الدولي

يقول "كينيث والتز" في وصفه للمشهد الدولي بعد الحرب الباردة، أن النظام العالمي األحادي 
القطب، هو األقل ديمومة، إذ سيصبح من الصعب على القوة المسيطرة، أن تتحمل الكثير من المهام 

ة ذلك . نتيج(34)والمسؤوليات حول العالم، وهو األمر الذي سيضعف هذا النظام في نهاية المطاف 
ستكون صعود القوى اإلقليمية األخرى لملء فجوات الصراع على النفوذ، وهذا ما يفسر صعود الصين 
وروسيا بكونهما أكثر سيطرة على مجاالت تأثيرهما الجيوسياسية. لكن هذه الظاهرة ال تعني فقط هذه 

في جميع أنحاء العالم، القوتين، حيث نرى العديد من البلدان تحاول لعب أدوار مختلفة في مناطق عدة 
وبمستويات مختلفة من القوة. ففي الشرق األوسط وشمال إفريقيا نرى نفوًذا متزايًدا من قبل دول مثل تركيا 

يران وروسيا، وحتى قطر واإلمارات  .وا 

تتطلب النزاعات المسلحة حول العالم احتياجات دبلوماسية ومالية واستخباراتية وعسكرية. على 
ناك قوى ترغب في تلبية هذه االحتياجات مقابل تحقيق بعض المنافع والمصالح. وألن الجانب اآلخر ه
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الطبيعة ترفض أي فراغ، ومع عدم وجود قوة إقليمية صلبة، مستعدة للتدخل في المجال المغاربي 
 ية.تدخل في هذه الصراعات اإلقليموالساحل، فإن ذلك يترك المجال مفتوًحا أمام الدول األجنبية األخرى لل

لقد خلق تدخل القوى األجنبية في ليبيا ومالي، حالة من عدم االستقرار في المنطقة، وَدعَّم فكرة 
أبدية الصراعات، ذلك أن استقرار المنطقة ال ُيعد أولوية بالنسبة لهذه البلدان المتدخلة، حتى لو ادعت 

 ذلك، أو حاولت السعي إليه.

غير أن  .ميسرا لهذه الدول، كما هو متوفر للجزائرال يعد فهم تعقيدات المنطقة وخصوصياتها 
رفض الجزائر االنخراط في عمل عسكري خارج حدودها، يمكن أن يسمح للتهديدات اإلقليمية باالستمرار 
في النمو والتطور، حتى يصبح تهديًدا مباشًرا ألمن الجزائر. يقول الكاتب السياسي األمريكي "والتر 

من عندما ال تضطر إلى التضحية بمصالحها المشروعة لتجنب الحرب، وتكون ليبمان": "تتمتع األمة باأل
 (35)قادرة، إذا تم تحديها، على الحفاظ على مصالحها عن طريق الحرب". 

 أدوات التأثير وأهمية القوة العسكرية

لكي تعمل الجزائر من أجل استقرار المنطقة وأمنها، يجب أن تكون أكثر استباقية، وأال تكتفي 
بمجرد الدفاع، وردود األفعال. فالجزائر تحدها كال من تونس، ليبيا، النيجر، مالي، موريتانيا، الصحراء 
الغربية والمغرب. وتعتبر قلب المغرب العربي ومنطقة الساحل، وهي تربط جميع أطرافها الجغرافية 

لى جانب موقعها الجغرافي االستراتيجي، فإن الجزائر مهيأة جيدً  ا لتولي دوًرا رائًدا في منطقتها. البعيدة. وا 
بلغت  0105فمن الناحية االقتصادية، تحقق الجزائر أكبر قدر من اإليرادات في عام واحد. في العام 

كما   .(36)مليار دوالر أمريكي 001مليار دوالر أمريكي، ويأتي المغرب بعد ذلك بـ  011مداخيل الجزائر 
يس فقط في المنطقة، ولكن في العالم كله، خاصة في حل تتمتع الجزائر دبلوماسيا بسمعة طيبة ل

النزاعات سياسيا. وتعتبر الجزائر، عسكريا، أقوى قوة في المنطقة، خاصة بعد زيادة إنفاقها العسكري في 
علما أن الجزائر كانت خامس أكبر مستورد لألسلحة في العالم في الفترة الممتدة  (37). 0109و 0109
  .38)(0109و 0100بين 

 دوالر أمريكي( ر)مليااإلنفاق العسكري 
  ()$ مليار  2016 ()$ار ملي 2014

 الجزائر 10.7 10
 ليبيا - 3.7
 المغرب 3.3 3.5
 تونس 1 0.8
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 SIPRI Military ExpenditureDatabase,https://www.sipri.org/databases/milex المصدر:

الدبلوماسية )السياسية( والعسكرية رصيدا مهما لزيادة نفوذ تشكل جميع هذه األدوات االقتصادية، 
غير أن  .الجزائر، وتأثيرها في األزمات اإلقليمية بهدف استقرار المنطقة، وبالتالي استقرار أمن الجزائر

التجاهل التام الستخدام األداة العسكرية في حل النزاعات اإلقليمية، سوف يجعل الجزائر دائًما في وضع 
غير مالئم، عندما تريد الدفاع عن مصالحها. يقول "كارل فون كالوزفيتز"، االستراتيجي العسكري في 

 (39)أخرى .القرن التاسع عشر ذات مرة إن "الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل 

فمن الناحية  (40)تضفي القوة العسكرية قدرًا من الحرية في العمل الدولي على الدولة المعنية.
ذا أخذنا ليبيا كمثال، فإننا  الدبلوماسية، تحتاج الدول إلى إظهار مستوى معين من القوة لفرض حلولها، وا 

تبدو مصرة على الحل العسكري، حتى نجد أن األطراف المتصارعة )والقوى األجنبية التي تقف وراءها( 
ن ناورت من خالل التلويح برغبتها في الحلول السياسية، أو قد تتخذ من تفوقها العسكري، رصيدا في  وا 

 أي مفاوضات ممكنة للوصل إلى حلول سياسية، أو تقاسم للنفوذ أو المصالح.   

ان المتعارضان على أن الحل وعليه ال تصبح أي وساطة دبلوماسية ممكنة، إال عندما يتفق الطرف
يمكن أن يكون سياسًيا فقط. وهو ما يدفع إلى استخدام األداة العسكرية أحيانا لقيادة األطراف المتحاربة 

 .للجلوس على طاولة المفاوضات، أو على األقل بالنسبة لهم، إلعادة تقييم مصالحهم

سيادة واستقرار المنطقة، وهذا ما يشكل استخدام األداة العسكرية أحيانا ضرورة في الحفاظ على 
يخدم دول الجوار أيضًا، ويغنيها عن تدخل قوى بعيدة في شؤونها الداخلية.كما أن هذا ال يحافظ فقط، 
على روح مذهب عدم التدخل، كما هو، ولكنه يضمن أيًضا أن التدخل، لن يخلق أي صراعات مستقبلية. 

. في تلك الفترة زار الرئيس الموريتاني "مختار ولد 0211ولتوضيح هذه النقطة، نعود إلى شهر أغسطس 
 داداه" الجزائر، إلبالغ الرئيس الجزائري "هواري بومدين" بقراره السري بتأميم شركة مناجم الحديد الموريتانية

(MIFERMA)  0211نوفمبر تشرين الثاني 05في . 

والفنيين، والعمال المختصين في المناجم، باإلضافة إلى طلب المساعدة التقنية بالكوادر المشرفة، 
طلب ولد داده أيضا من بومدين المساعدة العسكرية، حيث كان الموريتانيون يتوقعون تدخال عسكريا 

 ."فرنسيا في "نواذيبو" و "الزويرات

 0211نوفمبر  05في   alerte اتفقنا على أن تكون وحدات جزائرية عسكرية على استعداد كامل
ن تلك القوات على علم بسبب تأهبها األقصى(، وجاهزة لالبتعاث إلى موريتانيا مع أول )دون أن تكو 
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نوفمبر، حيث يكون في  05سي بومدين" شخصيا موجودا في تندوف يوم " اتصال منا، على أن يكون
حدث أي انتظار اتصالنا المرتقب للقيام بكل العمليات الالزمة. وحفاظا على السرية اتفقنا على أنه إذا لم ي

، فلن أكون في حاجة لالتصال به، وعليه هو أيضا أن يتخذ الالزم 0211نوفمبر  05شيئ لدينا، يوم 
 .إليقاف إجراءات التأهب

أخيرا لم يقم الفرنسيون بأي تحرك عسكري، وعليه لم يكن من الضروري للجزائر أن تتدخل في 
أن بومدين كان قد شعر بخيبة أمل ألنه كان  موريتانيا، غير أنه وفيما بعد، وبطريقة غير مباشرة، علمت

يفضل التدخل عندنا. ومهما تكن دوافعه أو أفكاره الخفية، إال أن الرئيس بومدين أظهر جاهزية كبرى 
 (41)ورغبة أكيدة في مساعدتنا، وفي أصعب ظروف مراحل نضالنا من أجل التحرر الوطني(. 

 الجزائريالدستور الجديد وتعديل المنظور األمني 

 

, تعهد 0102ديسمبر كانون األول  00 التي أجريت في بعد إعالن نتائج االنتخابات الرئاسية
في خطابه لألمة، بصياغة دستور جديد، يعكس " طموحات  الرئيس الجزائري المنتخب "عبد المجيد تبون"

حت رئاسة الخطاب طر بعد خمسة أشهر من ذلك  (42)الحراك الجزائري، ويعيد هيكلة النظام السياسي." 
ثرائها، ودراسة  الجمهورية مسودة الدستور الجديد، ووزعتها على األحزاب، والجمعيات، بهدف مناقشتها وا 

 .  0101نوفمبر  10كل المخرجات الممكنة، لتطرح في دستور جديد جرى االستفتاء عليه في 

قال "كمال فنيش"، حيث  0101نوفمبر  00وأعلنت نتائجه رسميا عبر المجلس الدستوري في 
وأن نسبة  .01.51رئيس المجلس الدستور، "إن نسبة المشاركة في االستفتاء على الدستور بلغت 

  . (43)بالمائة 11.0بالمائة، في حين بلغت نسبة المصوتين بال  99.5المصوتين بنعم بلغت 

( 0109دستور من  02)المادة  10إحدى أهم مواد الدستور الجديد هي الفقرة المضافة للمادة 
والتي تنص على: "يمكن للجزائر في إطار األمم المتحدة، اإلتحاد اإلفريقي، وجامعة الدول العربية، وفي 

ظاهريًا ال تبدو  (44)ظل االمتثال التام لمبادئها، وأهدافها، أن تشارك في عمليات حفظ واستعادة السالم". 
شاركت من قبل في عمليات تابعة لألمم المتحدة، أن الفقرة تضيف الكثير خاصة، وأن الجزائر كانت قد 

اإلتحاد اإلفريقي، وجامعة الدول العربية. ولكن قرار إدراجها في الدستور، واالحتفاء بها من طرف وسائل 
اإلعالم الحكومية، باإلضافة الى ورودها في هذا التوقيت بالذات الذي تمر به منطقة شمال إفريقيا 

 ات عدة، يؤكد أن السلطة في الجزائر هي بصدد تغيير منظورها األمني. والمنطقة العربية باضطراب
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 0101قالت افتتاحية مجلة )الجيش( التابعة لوزراة الدفاع الجزائرية، في عددها لشهر يونيو حزيران 
إن "مقترح مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السالم خارج حدودنا الوطنية يتماشى تماما 

أضافت أن "األمن القومي لبالدنا الذي يتجاوز حدودنا الجغرافية الوطنية، و  سة الخارجية لبالدنا"،مع السيا
تعزيز  ا يطبعه من تحوالت وتغيرات جديدةيقتضي في ظل الوضع السائد على الصعيد اإلقليمي، وم

النوع من التفاعل يؤكد هذا  (45)حماية أمن واستقرار وطننا، والمشاركة في عمليات فرض حفظ األمن" 
وهناك من  ت له آراء متعددة، فهناك من وافقمباركة الجيش لهذه المبادرة، ولكن المواطن الجزائري كان

تحفظ، ولعل األغلبية أرادت توضيحًا أكثر في هذه المسألة. كان هذا رأي المرشح للرئاسيات السابقة عبد 
اهل جيشنا ثقيلة، وكبيرة، ومتشعبة، ورغم ذلك القادر بن قرينة حيث قال " إن المهام الملقاة على ك

فالوثيقة َطرحت بجرأة كبيرة مساهمة جيشنا خارج حدودنا، وهذا يحتاج لتوضيح أكثر، حتى ال نستنزف 
 (46)جيشنا في معارك يفتعلها الكبار، وندفع ثمنها نحن الصغار، ويبقى ظهر الجزائر عاٍر." 

لمسودة الدستور أن "الدفاع المتقدم لحماية األمن  كما أشارت حركة عزم في دراستها النقدية
الوطني، والذي قد يستدعي التدخل العسكري خارج الحدود الجغرافية للدولة، ال يحتاج إلى التنصيص عليه 
في الدستور ألنه يتعلق في األصل باستراتيجية األمن الوطني، ومعروف بأّن العقائد األمنية والدفاعية 

استراتيجياتها لألمن الوطني دون الحاجة إلى تغيير دساتيرها، كما أن التنصيص على للدول تتغير بتغير 
هذا األمر في الدستور سيضع قواتنا المسلحة أمام خطر التبعية للقوى الكبرى كما قد يستخدم مطية من 

 (47)األخيرة للزج بالجزائر في مسائل أمنية ونزاعات ال تعنيها." 

 الجزائر مع النزاعات اإلقليميةتحديات التغيير في تعامل 

 :من أجل تغيير استراتيجية تعامل الجزائر مع النزاعات اإلقليمية، ستواجه الدولة بعض التحديات

، على الدولة الجزائرية أن تقنع عامة المواطنين بأن الخطوات االستراتيجية التي تتخذها أوالً  –
ذلك أن نفسية الشعب الجزائري تجد ارتياحًا في سياسة  .عسكريًا هي للدفاع عن مصلحة الجزائر

سيثير  عدم التدخل التي انتهجتها الدولة الجزائرية منذ استقاللها، وأي تغيير في هذه السياسة،
حساسية في الشارع الجزائري، على السلطات، العمل على تجاوزها من خالل إقناع شرائح واسعة 

 ف اإلقليمية المستجدة. بأهمية هذه القضية في تسيير الظرو 

خاصة وأن فكرة قيادة المنطقة ليست جديدة بالنسبة لتاريخ الجزائر الحديث. حيث كانت فكرة اتحاد 
المغرب العربي تعتبر من قيم ثورة نوفمبر، وحركة التحرير الوطنية من قبلها. منظمة نجم شمال إفريقيا 
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جزائرية، كانت تناضل لتحرير جميع أراضي شمال على سبيل المثال التي شكلت أساس الحركة الوطنية ال
إفريقيا، حيث تقول المادة الثالثة من القانون األساسي لنجم شمال افريقيا "يتمثل الهدف الجوهري للجمعية 
في الكفاح من أجل استقالل بلدان شمال إفريقيا الثالث. تناضل من أجل المصالح المادية، المعنوية، 

 (48)لسكان شمال إفريقيا." السياسية واالجتماعية، 

أدركت الحركة الوطنية األصيلة أن مصلحة الجزائر تكمن في محيطها، هذا ناهيك عن مفهوم 
األخوة والتاريخ المشترك الذي يجمع شعوب المنطقة. من هنا يمكن القول إن التغيير في منهجية الجيش 

تجنب الدخول سع، إذا تم بشكل صحيح، و الجزائري في تعامله مع المنطقة، قد يقابله قبول جماهيري وا
 في أي تحالفات مشبوهة تعمل ألجندات أجنبية.

، قيام الجزائر بدور قيادي أكبر في المنطقة، سيقابله استياء من الدول المجاورة، وعلى ثانياً  –
األخص من المغرب حيث يوجد خالف سياسي واضح بين البلدين خاصة في ما يتعلق بقضية 

التي تقول بشأنها الجزائر إنها قضية تصفية استعمار، وتقول المغرب إن ضم .الصحراء الغربية
 . الصحراء الغربية إليها هو من صميم وحدتها الترابية

أعادت أزمة معبر " الكركرات"، النزاع إلى العلن من جديد، بين المغرب وجبهة تحرير الساقية 
القوات المسلحة المغربية بالتدخل في منطقة الكركرات الحمراء ووادي الذهب" البوليساريو". حيث قامت 

لتفريق اعتصام يقوم به عناصر موالية لجبهة البوليساريو للتعبير عن  0101نوفمبر  01يوم الجمعة 
احتجاجهم عن جمود قضيتهم في المحافل الدولية، وذلك عبر قطع الطريق الدولي القادم من المغرب 

يتانيا. والذي تمر به قوافل الشاحنات المحملة بالبضائع والقادمة من أوروبا والعابر للصحراء في اتجاه مور 
والمغرب باتجاه إفريقيا. وتعتبر الكركرات نقطة عبور بين الصحراء الغربية وموريتانيا، توجد في منطقة 

 منزوعة السالح تراقبها قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة وتقوم بدوريات منتظمة فيها.

وشهدت منطقة الكركرات في الماضي توترات بين البوليساريو والمغرب خصوصًا مطلع العام "
وفي حين تحتج جبهة بوليساريو على حركة العبور عبر هذه النقطة إلى المغرب وتعتبرها غير  .0101

 . (49)قانونية، يعتبر الجانب المغربي المعبر حيويًا للتبادل التجاري مع إفريقيا جنوب الصحراء"

وفشلت األمم المتحدة في إجراء استفتاء يحدد مصير الصحراء الغربية بين االنضمام للمغرب أو 
، وانسحاب 0219االستقالل. فالمغرب يسيطر على الصحراء بعد انسحاب اسبانيا منها في العام 

انيا. هذه موريتانيا الحقا من الجزء الجنوبي للصحراء الذي استولت عليه نواكشوط عقب انسحاب اسب
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الوضعية أدت إلى حالة من الجمود في الملف، فالمغرب يقول إن أقصى ما يمكن أن يقدمه للصحراء 
الغربية هو الحكم الذاتي داخل ما يسميه الوحدة الترابية للملكة. بينما تصر البوليساريو على استقالل 

 الصحراء. 

يق الدولي في الكركرات أمام حركة اعتبرت البوليساريو إرسال المغرب قواته إلعادة فتح الطر 
 (50). المرور "انتهاك صارخ لوقف إطالق النار"

معبر "الكركرات" في مكالمة هاتفية بينما يقول المغرب بشأن تدخل قواته المسلحة الملكية في 
تمام أجراها الملك محمد الّسادس مع أنطونيو غوتيريش، األمين العام لألمم المّتحدة: "المملكة تظل عازمة 

العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد ألمنها وطمأنينة 
 (51)مواطنيها"، مبرزا "تشبث المغرب الراسخ بوقف إطالق النار في المنطقة العازلة بالصحراء". 

رب والبوليساريو أخفقت محادثات أجرتها األمم المتحدة بشأن مستقبل الصحراء الغربية بين المغ
  لى المربع األول، استعمال السالحوهو ما ينذر بعودة النزاع إ .والجزائر وموريتانيا في التوصل التفاق

، حيث قال 0220بعد عقود من التوقف عن الصراع العسكري بعد وقف إطالق النار في سبتمبر 
المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة، "سيتفان دوجاريك"، إن بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في 

 في مواقع عدة" ن إطالق نار ليالً الصحراء الغربية التي تتولى حفظ السالم )مينورسو( "تتلقى تقارير ع
 (52)مضيفًا: "نحّث الفرقاء على اتخاذ كل الخطوات الالزمة لسحب فتيل التوتر". 

ومن شأن عودة التوتر إلى الصحراء الغربية، وبالتالي إلى الحدود الغربية الجزائرية إضافة عبء 
ن المغرب ال يعتبر آخر على القوات الجزائرية التي تحرس الحدود المتوترة مع ليبيا ومع مالي. خاصة وأ

الجزائر طرفا محايدا في النزاع.  كما سيزيد من حجم التحديات األمنية داخل الجزائر التي تعد حدودها 
خالت األمنية األجنبية الجغرافية الواسعة ممرا لحركة تجارة البشر والهجرة غير القانونية، وكل أنواع التد

 األخرى.

فات بين الجزائر والمغرب. آخر مثال على ذلك قرار التبرز في العلن من الحين إلى اآلخر خ
الحكومة المغربية تخصيص أرض لبناء قاعدة عسكرية للقوات المسلحة الملكية في إقليم جرادة قرب 

رد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عبر حوار مع  (53).0101في شهر مايو أيار الحدود الجزائرية 
سمي من قرار المغرب في إنشاء هذه القاعدة عسكرية، في حين رفض " عن انزعاج ر 01قناة "فرانس 
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تأكيد أو نفي، ما إذا كانت الجزائر هي األخرى، بصدد بناء قاعدة، أو قواعد عسكرية على الحدود مع 
 يقابل هذا التوتر الدائم سباق تسلح بين البلدين لصد أي عدوان محتمل من الطرف اآلخر.  (54)المغرب. 

مشروع استراتيجي يحاول أن يصبح حقيقة ، سيواجه في نهاية المطاف بالعديد من ثالثا، أي  –
العوائق على المستوى الدولي، ألنه سيتعارض بشكل طبيعي مع مصالح القوى الكبرى األخرى 

 احة للصراع بين مصالح الدول كبرىفمع التصعيد األمني في ليبيا ومالي، أصبحت المنطقة س
قة منذ زمن، والواليات المتحدة تستكمل غايتها في كونها "شرطي العالم" فرنسا موجودة في المنط

بتوظيفها لقوات األفريكوم، وهي الوحدة التابعة لوزارة الدفاع األمريكية المسؤولة عن العمليات 
العسكرية في إفريقيا. تركيا، وروسيا هما أيضا دولتان أصبح لهما وزن متزايد في المنطقة، 

وبروز الجزائر كقوة صلبة في المنطقة مستعدة للقتال خارج أراضيها سيتعارض  وخاصة في ليبيا.
 بالتأكيد مع مصالح هذه الدول. 

 خاتمة

إن مشاهدة التوترات العديدة على الحدود الجزائرية، ووجود القوى األجنبية المستثمرة في هذه 
لقاء نظرة ثانية على العقيدة الصراعات تجبر المتابع لشؤون منطقة المغرب العربي، والساحل على إ

العسكرية الجزائرية. فهذه األزمات التي تعصف باستقرار المنطقة ستشكل بالتأكيد نقطة ضغط على 
ذا كانت العوامل الخارجية ليست  صناع القرار في الجزائر، من أجل إعادة تقييم استراتيجيتهم األمنية. وا 

ارجي يجب أن تقابله إرادة سياسية داخلية، مقتنعة كافية وحدها، لتحقيق أي مشروع، فإن الضغط الخ
 بالمسار الذي سيؤدي إليه التغيير االستراتيجي الذي نص عليه الدستور الجديد.

كانت تركيا دولة أخرى تبنت استراتيجية تصفير المشكالت مع جيرانها، وقد تم تبني هذه السياسة 
نابًعا من عقيدة "العمق االستراتيجي" التي  0110 عندما صعد حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام

. غير أنه في وقت الحق، ومع وصول الربيع العربي، وخاصة الحرب (55)طرحها أحمد داود أوغلو 
السورية، شعرت أنقرة بتهديد أمني، وخاصة الدور المتزايد لوحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من 

ب العمال الكردستاني في تركيا. شعرت الدولة التركية بالحاجة إلى الواليات المتحدة، وعالقاتها بحز 
 (56)التدخل عسكريا من أجل أمنها القومي.

بالنسبة للجزائر، سيكون من الخطأ التعامل مع العقيدة على أنها من المقدسات التي ال يمكن مسها 
العسكري تماًما كما حصل في أو إعادة توظيفها، أو حتى تغييرها. ليس من الضروري أن يتغير التوجه 



 برلين -مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية          المركز الديمقراطي العربي 

  0202ديسمبر/ كانون األول                                               التاسع العدد -د الثاني ـــالمجل  
 

 
00 

ولكن يجب أن تراعي هذه العقيدة فلكل دولة سياقها الخاص في كيفية الدفاع عن مصالحها. تركيا، 
مصلحة الجزائر قبل كل شيء وتكمن هذه المصالح في زيادة نفوذ الجزائر في المنطقة، من أجل تحقيق 

اعتماًدا على  الذي يمثل أهم مصالح الجزائراستقرار المنطقة، مصالحها الوطنية الخاصة، ومن أجل 
السياق الجغرافي واالستراتيجي. كما ال يمكن أن تقف العقيدة األمنية حاجزا أمام هذه المصالح، ألن هذا 
يتناقض مع معنى وجودها أصاًل. فالعقيدة العسكرية خلقت لحماية مصالح الجزائر ال العكس. والمعطيات 

 .وما كان يصلح في عهد سابق، ال يصلح بالضرورة لكل األوقات السياسية، واألمنية تتغير،
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 ومكافحة االرهاب. في بناء األمن مجموعة الساحل الخمستحديات القوة المشتركة ل
Thechallengesof the G5 Sahel joint forcein building security and 

counterterrorism. 

 محمد اصفريو
 جامعة الحسن األول -األمنية  باحث بسلك الدكتوراه في الدراسات

 ملخص
 ةفي أن تكون دول المنطقة فاعلة في تنمي راً كبي اً سياسي اً ، تغير 0101فبراير  09في  G5 Sahelلمجموعة الساحل الخمس منطقة الدول  تأسيس شكل

بعض نقاط القوة التي ، بهدف مكافحة التهديدات األمنية الناشئة. وبالرغم من 0101فضائها الجغرافي، تمت ترجمته في إحداث القوة المشتركة للمجموعة سنة  منأو 
، تتجلى بشكل رئيسي في دًدا من التحدياتواجه علهذا الترتيب األمني اإلقليمي، إال أنها تالتقدم في عملية إضفاء الطابع المؤسسي المجموعة، فيما يتعلق ب تتسم بها

نخراط دولها األ على المساعدة  االعتمادالى  هذا باإلضافة المركزة على المنطقة. منيةليات األعضاء في العديد من اآلمحدودية الموارد االقتصادية والعسكرية؛ وا 
من الفصل بين جوانب األ . ناهيك عنتشتت سياساتها ومشاريعهابالتالي والتنموية، و منية من المبادرات األ الكثيرالمالية الخارجية؛ وتعدد عضويات دولها في 

األمن داخل المساحات الحدودية  بانعدامطبيعة المشهد االمني المعقد بالمنطقة،  وكذا؛ اآلخروالتنمية في أهدفها مع زيادة ملحوظة في الهدف االول على حساب 
 صعوبات جمة في بناء مجمع أمن إقليمي مستقل.بدوره يفرض . االمر الذي ووجود نشاط إرهابي مكثف

 مجموعة الساحل الخمس، اإلرهاب، األمن، برخان، البعثة األممية المتكاملة.: ةالكلمات المفاتيح

ABSTRACT 

The creation of the G5 Sahel in 2014 was constituted as a major political change in the regional scene. So, it was 

expressed with the desire of its countries to be active in the development and securitization of their own geographical space, 

especially afterthe activation of the joint force in 2017, with an aim to combat security threats.  

However, this emerging regional security arrangement has faced a lot of challenges. For instance, the limited 

economic and military resources, its countries’ membership in many security mechanisms that focused on the region, as well 

as the huge dependency towards the external financial assistance. All of these perspectives affect the dualism of security and 

development, with an occupation of the first goal in the agenda at the expense of the latter, in the light of complexity of 

security landscape in the region, after the expansion of security dilemma and conflicts steadily over the past few years. 

Key words: G5 Sahel, terrorism, security, Barkhane, MINUSMA. 

 مقدمة
قة الساحل تحتل موقعًا في صلب االهتمام الدولي خالل العقد االخير، بالنظر الى أصبحت منط

بعد اتساع رقعة العنف بشكل كبير الى مناطق  ارتفاع النزاعات الناشئة وتصاعد حدة التهديدات االمنية،
وسيطرة التنظيمات االرهابية  0100كان عليه الوضع خالل تمرد الطوارق سنة  عماجديدة، بالمقارنة 

على شمال مالي. األمر الذي ساهم بشكل كبير في إعادة صياغة تعريف المنطقة بناء على المحدد 
)مالي والنيجر  G5 Sahelاألمني، والذي اصبحت خالله الدول االعضاء في مجموعة الساحل الخمس 

تشاد وموريتانيا(، محور الجهود االقليمية والدولية لتوطيد السالم الهش، واألمن واالستقرار وبوركينافاسو و 
 االقليميين المفقودين. 

في هذا السياق، أصبحت مجموعة الساحل الخمس ودولها الخمسة فضاًء ينعدم فيها األمن، 
دي واالجتماعي والعرقي، وكذا بالنظر الى انتشار حدة النزاعات المتعددة ذات الطابع السياسي واالقتصا
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وقوع دولها ما بين دوائر أمنية خارجية تعرف نزاعات وأزمات مختلفة. فعلى المستوى الداخلي، تتسم 
، الذي قاده الطوارق وبعض العرقيات Isurgencyالنزاعات بحالة من التنوع واالختالف ما بين التمرد 

لك تمرد جماعة بوكو حرام على الدولة بنيجيريا ، وكذ0100و 0100بشمال مالي للمرة الرابعة سنتي 
بوسط  EthnicConflictوانتقالها لتهديد دول الجوار، كالنيجر وتشاد ومالي. فضال عن النزاعات العرقية 

مالي وغرب النيجر وشمال بوركينافاسو، بين مختلف المكونات العرقية والقبلية، سمته الوصول الى 
، من Intra-state Conflictلها. هذا الى جانب أنها نزاعات داخل الدولة الموارد الطبيعية والتنافس حو 

-Transخالل حصولها بين جماعات مسلحة والدولة المركزية، وكذا وسمها بنزاعات عابرة لألوطان 
Nations Conflict من خالل امتدادها الى دول الجوار، كحالتي منطقة ليبتاكوغورما بين مالي والنيجر ،

 اسو، وحوض بحيرة تشاد بين النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون. وبوركيناف

بانتشار الظاهرة االرهابية، من حيث انتشار الجماعات االرهابية  تتميز المنطقة فضال عن ذلك،
المرتبطة بكل من تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة االسالمية "داعش"، وبالتالي تكريس نوع من االرهاب 

 يدل يين. وعلى هذا األساسط القوي باإلرهاب الدولي الذي يشكله التنظيمين االرهابالمحلي ذو االرتبا
 أساس على وتطبيقها العسكرية الحلول إيجاد ضرورة علىاألخير العقد  مدى على األمني الوضع تدهور

 المصممة اإلقليمية المبادرات من للعديد حافًزا مالي كانت االزمة في هذه، النظر وجهة إقليمي. ومن
 G5المنطقة. من رحمها، خرجت مجموعة الخمس لمنطقة الساحل  في والتنمية والحكم األمن لتعزيز

Sahel  نشاء قوتها المشتركة لمكافحة االرهاب ، التي حصلت joint forceبهدف أمن وتنمية فضائها، وا 
 .0101يونيو  في الدولي األمن مجلس دعم على

الى تحليل ومناقشة مجموعة الساحل الخمس عبر قوتها  وعليه، تسعى هذه الورقة البحثية
المشتركة لمكافحة التنظيمات اإلرهابية وباقي التهديدات األمنية الناشئة، في إطار فضائها الجغرافي، 
وذلك إنطالقًا من الدور التي أصبحت تكتسبه المجموعة لتحقيق أمنها، في خضم الحضور الكبير للقوات 

من عملية برخان الفرنسية وبعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق الدولية، في إطار كل 
 الضوء على نشأة وأهداف المجموعة ، سيتم تسليطالورقة البحثيةهذا صلب في االستقرار في مالي. ف

ظيمات واالسباب الكامنة من ورائها، ومن ثم تحليل بنية المجموعة من حيث قوتها المشتركة لمكافحة التن
 ة التحديات التي تواجه المجموعة.االرهابية، وفي االخير، مناقش

 : سياقات النشأة واإلطار العام الا أو 
شكلت دول منطقة الساحل الخمسة، بوركينافاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، مجموعة 

، بهيكل مؤسسي خفيف، تم تصميمه في البداية 0101فبراير  09في  G5 Sahelالخمس الساحل 
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 1كإطار لتنسيق ومراقبة التعاون اإلقليمي والمبادرات الدولية، مع اقتران ودعم مبادرات األمن والتنمية،
وعليه، سيتم ابراز  2منها.أوذلك في تغير سياسي كبير في أن تكون دول المنطقة فاعلة في تنميتها و 

 داف لهذا التكتل وهيكله الداخلي.أسيس وكذا االهجذور الت

 ظروف وجذور التأسيس .أ

تتسم دول الساحل الخمس بقواسم مشتركة، من حيث وجودها بمنطقة تجمع أكبر قدر من 
التهديدات للسالم واألمن، وضعف مؤشرات التنمية االجتماعية واالقتصادية. كما تتميز بخصائص 

ناطقة باللغة  دولها لكونحتى من وجهة النظر اللغوية، بل مشتركة تشمل التاريخ والجغرافيا والثقافة، 
أن هذه الدول الخمسة متشابهة وتواجه جميعها تهديًدا أمنًيا خطيًرا للغاية سواء  فضال على 3الفرنسية.

 4رهابية.أكان مجرًما )كتهريب المخدرات واألسلحة، والهجرة غير الشرعية( أو قادًما من التنظيمات اإل

غرب(  -كيته األفقية )شرق لقد كان تركيز المجموعة منذ البداية عسكرًيا بشكل كبير، تبدأ دينامي
 5تطور حاالت عدم االستقرار في كال االتجاهين. في ظلجنوب(،  -على حساب بعده الرأسي )شمال 

نقطة  0101 زاجتماع رؤساء األركان العسكرية للدول الخمسة في يوليو  شكلكما أنه قبل إنشائها رسمًيا، 
فضائها من أجل تعزيز االستقرار في  منطقةبين دول ال نطالق لتعزيز التعاون في إدارة الحدودالا

ظروف في تأسيس المجموعة، من قبيل تحركات الدبلوماسية  عدة ذلك، ساهمت ضافة الىباإل6.الجغرافي
حداث آلية للتعاون بين دول المنطقة، تم خاللها عقد عدة قمم إاالقليمي في  الصعيدالموريتانية على 

الزيارات الرسمية، كتلك التي قام بها كل من الرئيسين المالي دول وتبادل القادة  على مستوىثنائية 
 آنذاك ، في ظل رئاسة موريتانيا لبعض المنتديات االقليمية0101اكتوبر  05والتشادي الى نواكشوط في 

، 0101؛ ورئاسة منظمتين اقليميتين سنة 9زائد  9مثل الرئاسة المشتركة لمنتدى حوار غرب المتوسط 
 7فريقي وجامعة الدول العربية.هما االتحاد اال

                                                           
1 - Brice Didier, « The regionalisation of counter-terrorism strategies in the Sahel: the G5 as a challenge for transatlantic 

relations », College of Europe Policy Brief N° 10, (June 2018), p. 02, https://www.coleurope.eu/research-

paper/regionalisation-counter-terrorism-strategies-sahel-g5-challenge-transatlantic  accessed in November 10th, 2020. 
2- Peer de Jong (dir.), G5 Sahel, Une Initiative Régionale pour une Nouvelle Architecture de Paix (Paris: L’Harmattan, 2018),  

p. 28. 
3- Elhadj Mohamed Najim, « Paix, Sécurité et Développement au Sahel : Tout est Lié », dans Peer de Jong (dir.), G5 Sahel, 

Une Initiative Régionale pour une Nouvelle Architecture de Paix (Paris: L’Harmattan, 2018),  p. 45. 
4 - DjallilLounnas, “The Transmutation of Jihadi Organizations in the Sahel and the Regional Security Architecture”, Middle 

East and North Africa Regional Architecture, Future Notes N° 10, (April 2018), p. 05, 

https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/menara_papers/future_notes/the_transmutation_of_jihadi_organizat

ions_in_the_sahel_and_the_regional_security_architecture , accessed in November 11th, 2020. 
5 - Bérangère Rouppert et Antonin Tisseron, « De laMéditerranée au Sahel : la sécurité d’abord », in AbdennourBenantar et 

Salim Chena (dir.), La sécurité enMéditerranée occidentale face aux bouleversements auMaghreb et au 

Sahara,(Paris:L’Harmattan, 2015), p. 26-27. 
6- Brice Didier, Ibid., p. 02. 
7- Peer de Jong, Op. Cit., p. 25-27. 

https://www.coleurope.eu/research-paper/regionalisation-counter-terrorism-strategies-sahel-g5-challenge-transatlantic
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وراء هذا  منوبينما تبدو الطبيعة العابرة للحدود الوطنية للتهديدات التي تواجه المنطقة هي الحافز 
تشكيل هذا التكتل. فإلى  فيمني، فإن هناك اعتبارات أخرى موجودة، خاصة الدور الفرنسي الترتيب األ

حد ما، تكمن جذور التأسيس في إعادة التكوين التدريجي لالستراتيجية الفرنسية، نحو شمولية جغرافية 
وقرب إطالق عملية جديدة لمكافحة االرهاب في  Servalأكبر في الساحل، بعد محدودية عملية سيرفال

يبرفيي ، الBarkhaneالمنطقة بأكملها آنذاك، هي عملية برخان  تي دمجت فيها عمليتي سيرفال بمالي وا 
، حيث أكبرلتشمل مساحة  (، بهدف تمديد المعركة جغرافياً 0259منذ سنة  هذه االخيرة في تشاد )انطلقت
فعلى سبيل المثال، تبرر  8اًعا مع المجموعة الجديدة.بعن سعة إضافية ووجدتها تالبحثكان على فرنسا 

لي دوله المسؤولية وتقليل الضغط واالعتماد على الجيش الفرنسي الستثاب فرنسا هذا التكتل، كضرورة لتو 
  بالتهديدات األمنيةاألمن في المنطقة. لكن، يطرح السؤال حول استبعاد دول الجوار التي تتأثر أيًضا 

ن فضال ع9الدبلوماسي في المنطقة بشكل عام.-نظرًا لقربها الجغرافي وقدراتها العسكرية ونفوذها السياسي
وجود تكتالت أمنية قائمة كتلك المرتبطة بالجماعة االقتصادية لدول غرب افريقيا "االيكواس"، علمًا بأن 
ثالث دول من مجموعة الساحل الخمس تنتمي الى اإليكواس، هي كل من مالي والنيجر وبوركينافاسو. 

 العسكرية الفرنسية في المنطقة. ، يرتبط التجمع في إطار هيكل واحد يرتبط ارتباًطا وثيًقا بالعملياتوهكذا

في تشكيل هذا التجمع، البد من االشارة الى إرادة الدول األعضاء  ذا كان الدور الفرنسي واضحاً ا  و 
االتحاد األفريقي والجماعة من قبيل ) في المنطقة وشركائهم الخارجيين لتجاوز اآلليات المختلفة

 لجنة أركان جيش العمليات المشتركةالمتمثلة في  الجزائريةاالقتصادية لدول غرب أفريقيا والمبادرة 
CEMOC)،  التي فشلت في تنفيذ اآلليات الكفيلة بمنع األزمات اإلقليمية، خاصة بعد إظهار عدم قدرة

لمواجهة التهديد االرهابي في  APSAاالتحاد األفريقي على تعبئة آليات الهندسة االفريقية للسلم واالمن 
. ناهيك عن وجود المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا "االيكواس" نفسها بعد 0100 شمال مالي سنة

هذا دون  10الجزائر. احتكرتهاذلك مهمشة لصالح هذا التجمع الخماسي وعمليات الوساطة في مالي التي 
تأسيس  وبالتالي، كانتجاوز التنافسات االقليمية التي تستهدف إقصاء أطراف فاعلة.  اغفال الرغبة في

 11التنافسات األكثر تعقيًدا على النفوذ في المنطقة. هذهالمجموعة كتحايل على 

الخمس بعد اعتماد عدد ال يحصى من  الساحل عالوة على ذلك، جاء ظهور مجموعة
الحوكمة  بالغيا بنهج ثالثي يشمل الذين التزمواالدوليين،  والشركاء استراتيجيات الساحل من قبل المانحين

                                                           
8- Brice Didier, Ibid., p. 02-03. 
9- Olwale Ismail and AlagawAbabuKifle, “New Collective Security Arrangements in the Sahel: A Comparative Study of the 

MNJT and G5 Sahel”, Friedrich-Ebert Stiftung, Dakar, (2018), p. 24.https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fes-pscc/14346-

20180606.pdf , accessed in November 10th, 2020. 
10 - AbdennourBenantar, Les Initiatives de Sécurité au Maghreb et au Sahel : le G5 Sahel mis à l’éprouve(Paris: 

L’Harmattan, 2019),  p. 99-100. 
11 - RasmusAleniusBoserup and Luis Martinez, “Europe and the Sahel-Maghreb Crisis”, Danish Institute for International 

Studies, DIIS Report N° 03, Copenhagen (2018), p. 32, 

https://pure.diis.dk/ws/files/1395631/DIIS_Report_03_EUROPE_AND_THE_SAHEL_MAGHREB_CRISIS_web.pdf. , 

accessed in November 12th, 2020. 

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fes-pscc/14346-20180606.pdf
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تسهيل استجابة أفضل  ساحل الخمسة المجموعة قصد دوالل، أنشأ قادة في ظل ذلك والتنمية.واألمن 
تنسيقًا للتحديات التي تواجهها دولهم، وأيضًا لتمكينها من وضع جدول األعمال أثناء مشاركتها مع 

يوفر رؤية  االمر الذي12في سياق زيادة المساعدة العسكرية والمساعدات الخارجية. ، وذلكالمجتمع الدولي
معينة للشركاء خارج المنطقة، وذلك بالسماح لهم بتقييد إطار التعاون والعمل على الدول التي تنتمي إلى 
مجموعة متماسكة جغرافًيا وثقافًيا بشكل أو بآخر، وبسبب هذه العناصر تعتمد الجهات الخارجية على 

 13دول هذا التكتل.

 األهداف والهيكلة .ب

 0101ديسمبر  02والموقعة بتاريخ  الخمس، حسب االتفاقية المنشأة لها الساحل تهدف مجموعة
تقديم إطار تدخل استراتيجي لتحسين الظروف و  الى ضمان شروط التنمية واألمن في الدول األعضاء؛

بالديمقراطية والحكم الرشيد في إطار تعاون مع بين التنمية واألمن، مدعومين المعيشية للسكان؛ والج
 إلى المجموعة تهدفكما  14تعزيز التنمية اإلقليمية الشاملة والمستدامة.كذا و  لي مفيد للطرفين؛إقليمي ودو 

تعزيز السالم واألمن في المنطقة؛ وتطوير  عبرتنفيذ إجراءات األمن والتنمية في الدول األعضاء وذلك 
األعضاء؛ وتعزيز  الدولالبنية التحتية للنقل والطاقة واالتصاالت؛ وتهيئة الظروف لحكامة أفضل في 

 15قدرات السكان على التكيف من خالل ضمان األمن الغذائي والتنمية البشرية على المدى الطويل.

على هذا االساس، تعتمد رؤية التجمع على الجمع بين األمن والتنمية في إطار الديمقراطية 
يمكن النظر الى هذا التكتل على أنه  والحكم الرشيد والتعاون اإلقليمي والدولي المتبادل المنفعة. وعليه،

لذلك، تروم  16استجابة مناسبة للتحديات الهيكلية والدورية التي تهدد التنمية المستدامة في المنطقة.
 17المجموعة إلى تعزيز تبادل المعلومات وأمن الحدود وقدرات أجهزة االستخبارات واألمن في منطقتها.

ستجابة عسكرية إقليمية تستهدف التهديدات عبر الوطنية التي تشكلها عموما، تعد هذه المبادرة كأول آلية ا
وأنصارها  المجموعةالجماعات االرهابية. ومع ذلك، تدرك كل من الحكومات الوطنية المشاركة في 

 18الدوليين أن الرد العسكري يبقى غير كاٍف لمكافحة االرهاب في الساحل.

لمجموعة، أجهزة المنظمة والتي تشمل مؤتمر رؤساء في جانب آخر، اعتمدت االتفاقية المنشأة ل
الدول؛ ومجلس الوزراء؛ واألمانة الدائمة للمجموعة؛ فضال عن لجنة الدفاع واألمن؛ واللجان الوطنية 

                                                           
12 - Eloise Bertrand and NicCheeseman, “Understanding the G5: Governance, Development and Security in the Sahel”, Nato 

Allied Command Transformation, Open publications, Vol. 03, N° 02, (Spring 2019), p. 07. 
13 - AbdennourBenantar, Op. Cit., p. 98. 
14 - Convention Portant Création du G5 Sahel, Signé à Nouakchott le 19 Déc. 2014, 

https://www.g5sahel.org/images/convention.pdf , Consulté le 14Novembre 2020. 
15 - Op. Cit. 
16 - ZeiniMoulaye, « Les défis et enjeux sécuritaires dans l’espace Sahelo-Saharien: la perspective du Mali », Dialogues : 

Sécuritaires dans l’espace Sahelo-Saharien, Friedrich Ebert-Stuftung, (2016), p. 21, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fes-

pscc/14030.pdf  Consulté le 13Novembre2020. 
17 - RasmusAleniusBoserup and Luis Martinez, Ibid., p. 32. 
18 - Ibid., p. 44. 
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 la Conférence des Chefs في هذا الصدد، يعد مؤتمر رؤساء الدول  لتنسيق عمل منطقة الساحل.
d’Etatضمه رؤساء الدول الخمسة، وهيئة صنع القرار لتحديد االتجاهات ،الهيئة العليا للمجموعة ل

، فهوهيئة Le Conseil des Ministresوبالنسبة لمجلس الوزراء 19الرئيسية والخيارات االستراتيجية.
تتمثل مهمته في ضمان تنفيذ توجيهات مؤتمر رؤساء الدول؛ وتقديم توصيات و تتبع وتنفيذ سياسة التكتل، 

أن أي عمل يهدف إلى تحقيق أهداف المجموعة.وعلى صعيد األمانة الدائمة للمجموعة إلى المؤتمر بش
Le Secrétariat Permanent،مسؤولة عن ضمان ال20، فهي الهيئة التنفيذية لمؤتمر رؤساء الدول

 رة.اإلدارة الفنية واإلدارية واللوجستية والمالية، وفقا لخطط العمل وبما يتفق مع االتفاقيات ودليل اإلدا

 Les comitésاما بالنسبة للجان التنفيذية، فتتجلى اللجان الوطنية لتنسيق العمل في المنطقة 
Nationaux de Coordination des Actions du G5 Sahel. حيث تشكل كل دولة عضو في ،

مجاالت تدخل استراتيجية المجموعة.هذا الى جانب  فيلجنة تنسيق وطنية تتكون من خبراء  المجموعة
بإعتبارها الهيئة ،  Le Comité de défense et de sécuritéالدور المحوري للجنة الدفاع واألمن 

مانة العامة باألوالملحقة  21التي تضم رؤساء األركان والمسؤولين المفوضين من الدول األعضاء،
والقرار في اختصاصاتها، وتنقسم انشطتها على اربعة محاور هي  تعتبر جهاز التوجيه والتيللمجموعة، 

 22تبادل المعلومات االستخباراتية وتكوين االطر وتعزيز القدرات العملياتية والبنية التحتية االمنية.

بنية لألمن والدفاع وعدد من البرامج  ا، يقع في صلب اهتماماتهالمجموعة الخماسيةتبعًا لهيكلة 
 plateforme de coopération en matière deيل منصة التعاون االمني االمنية، من قب

sécurité منية بنواكشوط، بهدف تبادل المعلومات حول التهديدات األ 0101ماي  00، المنشأة في
تدبير الحدود(، كما تشمل خمسة و المخدرات  ،بالمنطقة وعلى مستوى الحدود )االرهاب، الجريمة المنظمة

 leالى ذلك، يقع مشروع كلية االمن للساحل،  باإلضافة23واخرى اقليمية لتأمين التنسيق.منصات وطنية 
collège sahélien de sécurité وهو مشروع ممول من طرف االتحاد االوربي يقع في العاصمة ،

 le centre sahélienالمالية باماكو. فضال عن مركز الساحل لتحليل التهديدات واالنذار المبكر، 
d'analyse des menaces et d'alerte précoce ،ممول من طرف وهو ، ويقع مقره بنواكشوط

 les groupesمكتب االمم المتحدة لغرب افريقيا. ناهيك عن مجموعات العمل السريع للمراقبة والتدخل 
d'action rapide de surveillance et d'intervention ، تهدف لخلق وتكوين وحدات من التي

كاديمية أخيرا، ألجماعات االرهابية واالجرامية. و لمالذ  أي للتصرف السريع والمعمق على ةصممالدرك م

                                                           
19 - Convention Portant Création du G5 Sahel, Op. Cit. 
20 - Op. Cit. 
21 - Op. Cit. 
22- Mohamed ZnaguiSid’Ahmed Ely, « Le G5 : Une réponse aux défis de la région du Sahel », dans Peer de Jong (dir.), G5 

Sahel, Une Initiative Régionale pour une Nouvelle Architecture de Paix (Paris: L’Harmattan, 2018),  p. 111. 
23 - ZeiniMoulaye, Op. Cit., p. 21. 
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 le collège de، بمقرها بنجامينا، وكلية الدفاع للمجموعة الخماسية l’académie de policeالشرطة 
défense du G5 Sahel.24 

على أسسة التعاون األمني عموما، يتشكل تجمع الساحل الخماسي ببطء، كما تتطور عملية م
مستوى مؤسسات التدريب والتحليل والخبرة المشتركة. اما في مجال تفعيل القدرات العسكرية، تتشكل بنية 

 .، التي سنركز عليها بشكل رئيسي في النقطة الالحقةبشكل أكبر مع إنشاء القوة المشتركة المجموعة
 القوة المشتركة  .ت

طغى الجانب االول على الثاني  لكن منية وتنموية،أهداف أمجموعة الساحل الخمس على  إنبت
من والتنمية للمجموعة كانت سابقة لتفعيل القوة المشتركة ن استراتيجية األأبشكل كبير. فبالرغم من 

على السياسة  حبشكل واض أكبرلمكافحة االرهاب، إال أن الدعم الفعلي الذي لقيته هذه االخيرة، كان 
 نها تنموية.أمنية اكثر من أالتنموية، مما جعل بنية المجموعة ذات طبيعة 

الى مؤتمر  G5 Joint Forceمجموعة لتعود فكرة تأسيس القوة المشتركة لفي هذا الصدد، 
لكن وإلكراهات داخلية وخارجية، تأجلت الفكرة  25بنجامينا، 0109نوفمبر  01رؤساء الدول للمجموعة في 

حالة ، الذي اتخذ قرارًا بإنشائها0101فبراير  19ى مؤتمر رؤساء دول المجموعة بباماكو في حت  وا 
بتاريخ  912من التابع لالتحاد االفريقي، الذي وافق عليها في اجتماعه رقم القضية على مجلس السلم واأل

 00بتاريخ  0192من الدولي بنشر القوة، حسب القرار رقم ، قبل ان يأذن مجلس األ0101ابريل  01
 0101.26يونيو 

 CONOPSstrategic conceptللقوة المشتركة في وقت تطوير المفهوم االستراتيجي للعمليات
of operationsما بين طرح، كانت دول المجموعة منقسمة حول الشكل الذي يجب أن تتخذه القوة ، 

تعزيز  مقابل تفضيلطرح آخر اختار إرسال قوة استكشافية إلى مالي لمحاربة الجماعات اإلرهابية، في
القوة المشتركة  ووالية وعليه، يهدف تفويض 27مراقبة.الالتعاون العسكري عبر الحدود من خالل آليات 

دعم جرامية، فضال عن حسب المفهوم االستراتيجي للعمليات الموضوع لها لمكافحة االرهاب والشبكات اال
المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي  المتكاملة األمم المتحدة عملية برخان الفرنسية وبعثة

                                                           
24- Mohamed ZnaguiSid’Ahmed Ely, Op. Cit., p. 112-114. 
25- Op. Cit., p. 115. 
26- Elhadj Mohamed Najim, Op. Cit., p. 48. 

وهو جزء من االنعكاسات )إنشاء قوة تدخل سريع( لمسار نواكشوط التابع لالتحاد االفريقي، غير واقعي بسبب التكلفة المالية ومحدودية  األول،اعتبر الخيار  - 27
األمن الدولي، الذي والتي تحتاج إلى موافقة مجلس  االستكشافية؛الموارد في الوحدات القابلة للتعبئة. باإلضافة إلى وجود مشكلة قانونية في إرسال مثل هذه القوة 

كان الخيار الثاني، األقل طموًحا وعملًيا، نظًرا  أخرى،كان قد سمح بالفعل بنشر بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي. من ناحية 
تي تطورها فرنسا مع جيوش الساحل في إطار الشراكة العسكرية للتعاون لقدرات جيوش الدول االعضاء. وقد أتاح ذلك االستفادة من ممارسة التعاون العملياتي ال

-AbdennourBenantar,Op. Cit., p. 157 -     راجع .0101هذا الخيار حتى فبراير  G5S(. لكن لم تقرر الدول األعضاء في PMCTعبر الحدود )
158. 
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MINUSMA ،والمساهمة في استعادة سلطة  28من خالل قيادة عمليات عبر الحدود ضد هذه التهديدات
اإلنسانية والمساهمة في األنشطة التنموية في ، وتسهيل العمليات الدولة وعودة الالجئين والمشردين داخلياً 

 تهم باختصار، يمكننا القول أن ثالث مهام أساسية هي في صميم عمل القوة المشتركة29منطقة الساحل.
مكافحة اإلرهاب؛ ومحاربة الجريمة المنظمة؛ ومحاربة الهجرة غير الشرعية. إذ تعكس هذه المهمات 

والدول  ،تقارب المصالح بين الجهات الخارجية المشاركة في األمن اإلقليمي والدول المانحة من جهة
على المجموعة األعضاء في المجموعة من جهة أخرى، وهو ما يفسر سبب اعتماد الالعبين الرئيسيين 

فجوة بين واليتي البعثة الالى ذلك، هدف تفويض القوة المشتركة إلى سد  باإلضافة30وقوتها المشتركة.
المتكاملة وعملية برخان، وذلك بتفوقها عن تفويض عملية برخان من حيث التعامل مع كل من األممية 

تنمية، وكذا استعادة سلطة الدولة. في اإلرهاب والجريمة المنظمة، وتسهيل العمليات اإلنسانية وأنشطة ال
تفويض و مكافحة الجماعات اإلرهابية المحددة فقط،  علىعملية برخان كل من تفويض  يقتصرحين 

 31على دعم تنفيذ اتفاق السالم والمصالحة في مالي.و البعثة المتكاملة على مالي 

 00) 0192رار رقم القخر، وعلى الرغم من دعم مجلس األمن الدولي للقوة حسب آفي جانب 
 فقد تميزتكل من االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي،  (، والدعم التي حظيت به من طرف0101يونيو 

النقاشات بإحجام الواليات المتحدة وبريطانيا تجاه مشروع القرار )المقدم من طرف فرنسا(، الذي يتيح 
مما أدى إلى اعتماد قرار ضعيف  32متحدة،تفويض حفظ السالم بموجب الفصل السابع من ميثاق االمم ال
لدى ف، عموماً . مستمر تمويل عدم ضمانيرحب بنشر القوة، إال أنه ال يمنحها تفويًضا كاماًل، وبالتالي 

وليس تفويض حفظ السالم  peace-enforcementالقوة المشتركة تفويض بإنفاذ السالم 
peacekeeping كما أن عملها في الواقع هو باألحرى عملية مكافحة التمرد ،counter-insurgency 

 33وليس مهمة كالسيكية لفرض السالم، حيث تندرج قواعد االشتباك ضمن نطاق الحرب.

بموجب قرارات مجلس االمن الدولي ومجلس السلم واالمن في هذا السياق، تعمل القوة المشتركة 
جندي تابع لها على ثالث مناطق بالساحل، تهم المنطقة  9111ي، على نشر التابع لالتحاد االفريق

الوسطى )بوركينافاسو ومالي والنيجر(، والمنطقة الغربية )مالي وموريتانيا(، والمنطقة الشرقية )النيجر 
ة وذلك على مرحلتين. خالل المرحلة األولى، ستقوم بدوريات مشتركة للقطاعات الحدودية الثالث 34وتشاد(،

                                                           
28- Brice Didier, Ibid., p. 03. 
29- Olwale Ismail and AlagawAbabuKifle, Ibid., p. 23. 
30 - AbdennourBenantar, Op. Cit., p. 160. 
31- Karolina Gasinska and Elias Bohman, “Joint Force of the Group of Five: A Review of multiple Challenges”, Ministry of 

Defence of Sweden, Report N° 4548, (December 2017), p. 45, https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4548--SE accessed 

in January 11th, 2020.accessed in November 16th, 2020. 
32 - Ibid., p. 15. 
33- International Crisis Group, “Force du G5 Sahel: Trouver sa place dans l’embouteillage sécuritaire”, Bruxelles, Rapport 

Afrique N° 258, (12 Décembre 2017), p. 02, https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/burkina-faso/258-force-du-g5-

sahel-trouver-sa-place-dans-lembouteillage-securitaireConsulté le 16Novembre 2020. 
34 - AbdennourBenantar, Les Initiatives de Sécurité….,Op. Cit., p. 158. 

https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4548--SE
https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/burkina-faso/258-force-du-g5-sahel-trouver-sa-place-dans-lembouteillage-securitaire
https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/burkina-faso/258-force-du-g5-sahel-trouver-sa-place-dans-lembouteillage-securitaire
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انتشار ثالث كتائب على حدود مالي وبوركينافاسو والنيجر؛ وكتيبتان على ، من خالل للدول األعضاء
االنتقال  الحدود بين النيجر وتشاد؛ وكتيبتان على الحدود بين مالي وموريتانيا بالمثل. وفي المرحلة الثانية،

تتوفر القوة على قيادة موحدة بمقرها  عالوة على ذلك،35تعزيز القوة للعمل في أراضي أي دولة عضو. الى
في حين يوجد مقر المنطقة الوسطى بالنيجر، حيث كان هذه النطاق االول  36المركزي في سفاري بمالي،

، على ان 0101منية بها، مع تشغيل النطاقين األخيريين في ديسمبر لنشر القوات الزدياد التهديدات األ
الى ذلك، يشمل جزء من االستراتيجية  باإلضافة0105.37مارس تكون كافة المناطق وقيادتها مشغلة في 

 تشكل ،عموما 38التشغيلية للقوة المشتركة العمل جنًبا إلى جنب مع قوات برخان الفرنسية والبعثة االممية.
الخمس جزء من التحول الحالي نحو إنشاء قوات مخصصة تتجاوز حفظ السالم ولديها  الساحلمجموعة 

يقع تنفيذ هذا النوع الجديد من القوات اآلن في قلب االستراتيجية  كما سكري المباشر.تفويض بالتدخل الع
بعثة االتحاد األفريقي في  بعدمجلس السالم واألمن التابع  هاالتي اعتمدها االتحاد األفريقي، الذي أنشأ

 0111.39 سنة( AMISOMالصومال )

 .الخمس الساحل لمجموعة المشتركة القوة نشر: خريطة

 

                                                           
35- Olwale Ismail and AlagawAbabuKifle, Ibid., p. 23. 
36- Elhadj Mohamed Najim, Op. Cit., p. 48. 
37- Op. Cit., p. 48. 
38- Olwale Ismail and AlagawAbabuKifle, Ibid., p. 23. 
39- International Crisis Group, Op. Cit., p. 02. 
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 KarolinaGasinska and Elias Bohman, “Joint Force of the Group of Five: A Review of multiple Challenges”, Ministryالمصدر:

SE--4548--R-api/report/FOI-/www.foi.se/resthttps:/of Defence of Sweden, Report N° 4548, (December 2017), p. 18,  

مليون  101بلغت ميزانية تشغيلها حوالي  التي حداث القوة المشتركةإقرار  هذا، وباتخاذ
تنظيم الى المبادرة ل فرنسا شكل تعبئة الموارد المالية لتشغيل القوة تحديًا رئيسيًا للمجموعة، ما دفع40يورو،

الموارد المالية، وكذا مؤتمر بروكسيل هذه قصد تعبئة  0101ديسمبر  01مؤتمر للمانحين بباريس في 
الذي سلط الضوء على وعي المجتمع الدولي المتزايد بأهمية منطقة  0105،41فبراير  01للمانحين في 

ل والمنظمات المانحة تعهدت الدو في هذا السياق،42إفريقيا وأوروبا.كل من الساحل بالنسبة الستقرار 
مليون يورو، من قبيل االتحاد  100المجتمعة في المؤتمر الدولي ببروكسل، بتقديم تبرعات تصل إلى 

مليون دوالر في  15.5مليون دوالر(؛ الواليات المتحدة ) 011مليون دوالر(؛ السعودية ) 011األوروبي )
 باإلضافةمليون دوالر(،  9يون دوالر(؛ هولندا )مل 11شكل مساعدات ثنائية(؛ اإلمارات العربية المتحدة )

 43ماليين لكل منها(.  01مليون ) 91الى مساهمة دول الساحل الخمس بـ 

ذا كانت فكرة إحداث هذه القوة المشتركة تعود كما سبق ذكره الى قمة نجامينا وفي سياق آخر ، وا 
، خاصة تفعيل الشراكة 0101، فإن أحداث متسلسلة كانت وراء غرس جذورها منذ سنة 0109سنة 

العسكرية للتعاون العابر للحدود بين دول المنطقة وفرنسا، وانعقاد اجتماع قادة جيوش دول المنطقة 
، الذي افضى الى اطالق العمليات المشتركة بين قوة 0101يوليوز  00وفرنسا بباريس في  الخمسة

سيرفال الفرنسية وقوات دول المنطقة لمكافحة االرهاب والجريمة المنظمة، على ثالث جهات تشمل حدود 
النيجر، حيث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينافاسو، والحدود بين تشاد و  والمثلثمالي مع موريتانيا، 

 roussetteروسيتكانت عملية . وعليه،بدعوة هذه العمليات لتأمين الحدود المشتركة آنذاك ستقوم فرنسا
اول عملية مشتركة تباشر فيها القوات الفرنسية بمعية الجيشين المالي والنيجري انشطتهم على الحدود بين 

 0101.44البلدين في نوفمبر 

العالقة بين الطرفين مع تدشين عملية برخان الفرنسية سنة  سرعان ما توسعت هذهفي ظل ذلك، 
، حيث شهد التعاون بين الجيوش الستة حالة من التعاون الجديد، وذلك بإنشاء قوة برخان مفارز 0101

لدعم  les détachements de liaison et d'appui opérationnelاالتصال والدعم العملياتي
فضال عن ارتقاء هذا التعاون الى مستوى الشراكة الموسعة  45جيوش دول المنطقة في عملياتها،

partenariat élargi من خالل العمليات العسكرية المشتركة العابرة للحدود ،opérations militaires 
conjointes transfrontalières  في اطار الشراكة العسكرية للتعاون عبر الحدود لقوات المجموعة

                                                           
40- Elhadj Mohamed Najim, Op. Cit., p. 49. 
41- Mohamed ZnaguiSid’Ahmed Ely, Op. Cit., p. 115. 
42- Brice Didier, Ibid., p. 01. 
43 - AbdennourBenantar, Op. Cit., p. 176. 
44 - Cyril Robinet, « Genèse de la Force Conjoint du G5 Sahel », dans Peer de Jong (dir.), G5 Sahel, Une Initiative Régionale 

pour une Nouvelle Architecture de Paix (Paris: L’Harmattan, 2018),  p. 134-136 
45 - Op. Cit.,p. 137. 

https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4548--SE
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، والتي تم تفعيل ميثاقها في Partenariat militaire de coopération transfrontalièreالخماسية 
جهزة ثنائية وثالثية تسمح بتأمين المناطق الثالثة للحدود أالذي سمح بتثبيت وتطوير و ، 0109ابريل 

 تم القيام بحوالي عشرين عملية مشتركة عابرة للحدود ما بينخاللها، 46المشتركة الداخلية لفضاء الساحل.
 0101.47ونوفمبر  0101

الخمس  الساحل فكرة إنشاء القوة المشتركة لمجموعة إستلهمتعلى غرار هذا التعاون والشراكة، 
 Multinational Joint Task Forceالمتعددة الجنسيات ، شمالفرقة العمل المشتركةمن طرف محددين

لى صعيد المحدد األول، همت أهداف .فعالقوة المختلطة التشادية السودانيةو لمكافحة جماعة بوكو حرام، 
لمكافحة اإلرهابمن قبل سلطة رؤساء دول وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد الفرقة بعد تحيين واليتها 

LCBC  على 48،، والتي عرفت انضمام دولة البنين إليها0101أكتوبر  1خالل قمة نيامي بالنيجر في
مكافحة الجرائم العابرة للحدود وتهريب األسلحة بهدف الرغم من وجودها منذ تسعينات القرن الماضي 

وبالنسبة للقوة المختلطة التشادية  49والمشاكل االمنية المشتركة عبر الحدود في منطقة بحيرة تشاد.
كلم، لتأمين  0111تصل الى التي  مراقبة وتأمين الحدود المشتركة بين البلدينالسودانية، فقد هدفت الى

بيها والمساهمة في توطيد السالم وتنمية االزدهار بالمنطقة، بعد توقيع االشخاص والبضائع على جان
هذين ترجمت كل من بوركينافاسو ومالي والنيجر وهكذا، 0101.50سالم سنة  التفاقالسودان وتشاد 

حداث قوة أمنية مشتركة لمكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود في منطقة المثالينإل
التي اعلنت  0101، شهرًا قبل قمة فبراير 0101في يناير  Liptako-Gourma regionليبتاكوغورما

 51انشاء القوة المشتركة.

إجمااًل، يمكن ربط تأسيس القوة المشتركة بالتداعيات المستقبلية بالمنطقة، من حيث حلولها في 
لساحل. وبالتالي، يوم من األيام محل عملية برخان في تعقب وتدمير الجماعات االرهابية واالجرامية با

فإن التركيز على ما يشكل هذه المرحلة التي يمكن النظر على انها المرحلة الثانية، بعد المرحلة االولى 
الخاصة بتعزيز التعاون بين جيوش دول الساحل لتأمين مناطقها الحدودية، وكذا تفعيل التعاون واطالق 

 0101.52القوة سنة 

 الخماسية: حدود وتحديات المجموعة ثانياا 
                                                           

46 - Op. Cit.,p. 137.  
47- Karolina Gasinska and Elias Bohman, Ibid., p. 13. 
48 - William Assanvo et al., “Assessing the Multinational Joint Task Force against Boko Haram”, Institute for Security 

Studies, Issue 19 (September 2016), p. 02, https://issafrica.org/research/west-africa-report/assessing-the-multinational-joint-

task-force-against-boko-haramaccessed in November 18th, 2020. 
49 - Isaac Olawale Albert, « Rethinking the Functionality of the Multinational Joint Task Force in managing the Boko Haram 

Crisis in the Lake Chad Basin », Afrique et Développement, Vol. XLII, N°. 03, (2017), p. 124. 
50 - Cyril Robinet, Op. Cit., p. 137. 
51 - Savannah de Tessières, At the Crossroads of Sahelian Conflicts: Insecurity, Terrorism and Arms Trafficking in Niger 

(Geneva: Small Arms Survey, 2017), p. 64. 
52 - Cyril Robinet, Op. Cit., p. 134. 

https://issafrica.org/research/west-africa-report/assessing-the-multinational-joint-task-force-against-boko-haram
https://issafrica.org/research/west-africa-report/assessing-the-multinational-joint-task-force-against-boko-haram
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عدًدا من التحديات الخطيرة، على الرغم من  وقوتها المشتركةالخمس  الساحل تواجه مجموعة
في التقدم في عملية إضفاء الطابع المؤسسي والتنفيذي. فيما يتعلق ب بعض نقاط القوة التي تتسم بها

ية الموارد االقتصادية من نقاط ضعف رئيسية، تشمل محدودالمجموعة والقوة المشتركة تعاني  الوقت ذاته،
نخراط دولها األ هذا منية، ما يجعإلنخراطها مفرطًا؛ ليات األعضاء في العديد من اآلوالعسكرية؛ وا 

على المساعدة المالية الخارجية؛ وتعدد عضويات دولها في عدد من المبادرات  االعتمادالى باإلضافة
بين جوانب االمن والتنمية في أهدفها مع زيادة منية والتنموية، وتشتت سياساتها ومشاريعها؛ والفصل األ

ملحوظة في الهدف االول على حساب الهدف الثاني؛ ناهيك عن طبيعة المشهد االمني المعقد بالمنطقة، 
األمن داخل المساحات الحدودية ووجود نشاط إرهابي مكثف مع تآزر قوي بين اإلرهاب الداخلي  بانعدام

 في بناء مجمع أمن إقليمي مستقل. ات جمةوالخارجي؛ مما يفرض عليها صعوب
 محدودية القدرات .أ

 بقدرات عسكرية محدودة، بالمقارنة مع فرقة العمل المشتركة FC-G5Sتتمتع القوة المشتركة 
للجنة حوض بحيرة تشاد. فغالًبا ما ُينظر إلى  Multinational Joint Task Forceمتعددة الجنسيات ال

هذه االخيرة على أنها "نموذج يحتذى به" للقوة المشتركة، نظًرا لنجاحها النسبي في وقف انتشار جماعة 
وفرقة العمل المشتركة  FC-G5Sبوكو حرام. إن الفارق من حيث القدرات العسكرية بين القوة المشتركة 

هذه االخيرة إلى قدرات الجيش الوطني  باستنادأكثر من صارخ، وذلك هو  MNJTFمتعددة الجنسيات 
لنيجيريا، وااللتزام القوي للجيش التشادي وتجربة إحدى وحدات القوات المسلحة الكاميرونية. فيما تعاني 

حيث من  ضعيفةفالقوات المسلحة للنيجر  53جيوش بوركينافاسو ومالي والنيجر من نقاط ضعف كبيرة.
على ثالث جبهات حدودية )مالي وليبيا ونيجيريا(. في حين، يمر الجيش المالي بمرحلة  نخرطوتالموارد 

إعادة البناء، كما أن قدرته التشغيلية ضعيفة للغاية. وبالنسبة للجيشين الموريتاني والتشادي، فلديهما 
تشادي االلتزامات قدرات بعيدة عن العمل، فموريتانيا لم تشارك في قتال ملحوظ، كما استنفد الجيش ال

المتعددة ويعاني من مشاكل مالية، كما أنهما بحكم الجغرافيا، بعيدين كل البعد عن مركز ثقل النشاط 
 54الخمس.الساحل اإلرهابي واإلجرامي المتطور في المنطقة الوسطى من فضاء مجموعة 

الدولة األكثر  زد على ذلك، التفاوت في االنفاق العسكري بين الدول االعضاء، فدولة تشاد هي
(، أي ما يقارب 0109-0111ما بين مليار دوالر في عشر سنوات ) 1.1 إنفاًقا على أجهزتها الدفاعية بـ

مليار دوالر خالل ذات الفترة، وهو ما  5.2نصف إنفاق جميع دول المجموعة، البالغ مجموع إنفاقها 
مليار دوالر، تأتي مالي في المرتبة  0.5مة يجعلها إلى حد بعيد القوة العسكرية الرائدة في المنطقة. وبقي

مليون دوالر.  202مليار دوالر وموريتانيا بحوالي  0.0الثانية خالل ذات الفترة، تليها بوركينافاسو بحوالي 
                                                           

53 - AbdennourBenantar, Op. Cit.., p. 167. 
54- International Crisis Group, Op. Cit., p. 01-02.  
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مليون دوالر خالل ذات  910.0في حين تتمتع النيجر بأدنى ميزانية مقارنة بدول المجموعة، بحوالي 
مليون دوالر، من  091وحدها، تم تخفيض تصنيف تشاد الى  0109فقات لسنة الفترة. وفيما يتعلق بالن

مليون دوالر، في حين أن ميزانية االنفاق العسكري لباقي الدول  199قبل مالي التي كانت االولى بحوالي 
 091مليون دوالر لموريتانيا، و 011مليون دوالر لبوركينافاسو، و 011، تصل الى 0109خالل سنة 

 55والر للنيجر.مليون د

من هنا، تتضح محدودية القدرات االقتصادية والعسكرية لدول المجموعة، مما يفرض عليها 
هداف المسطرة. عالوة على ذلك، كان نشر القوة المشتركة بطيئا، وفي حين تحديات جمة في تحقيق األ

ي مأذون لها اآلن بتقديم الدعم أن بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مال
اللوجستي إلى القوة المشتركة، فإنه ال يوجد على اإلطالق أي تكوين إضافي للقوات أو نقل لوحدات البعثة 

، ولكن  0105لقد كان من المتوقع أن تصل إلى التشغيل الكامل في منتصف سنة  56المتكاملة إلى القوة.
 0101غ المالية التي تعهد بها المانحون الدوليون سنتي كانت هناك تأخيرات كبيرة في صرف المبال

 0105.57و
 اإلنخراط المفرط للدول االعضاء .ب

القوة المشتركة، مما يحد من فعاليتها، والتي هي  surengagementتستنزف المشاركة المفرطة 
بالفعل منخفضة للغاية. ُيذكر أن اإلفراط في المشاركة هو نتيجة الدعم الهائل للعديد من المبادرات 

تمثل قوات الدول األعضاء إذ  اإلقليمية، وهي مفارقة بالنسبة لهذه الدول ذات القدرات المحدودة للغاية.
بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي  من قوة ٪40للمجموعة 

MINUSMA فضال عن مشاركة تشاد والنيجر في فرقة العمل المشتركة متعددة الجنسيات ،MNJTF،58 
، وموريتانيا بحوالي MNJTFجندي في قوة  0111جندي في البعثة و 0911)تشارك تشاد بحوالي 

، اما MNJTFفي قوة  0111في البعثة االممية وبـ  219ممية، والنيجر بحوالي في البعثة اال 0191
بالبعثة(. كما ان جيوش الدول الخمسة تلقي بتحد نظرا لمواردها  0011بوركينافاسو فتشارك بحوالي 

جندي، ألف  11البشرية المحدودة، والمتواضعة نسبيا في الحجم، إذ تتوفر القوات المسلحة لتشاد على 

                                                           
55 - AbdennourBenantar, Op. Cit.., p. 169. 
56- Sign Marie Cold-Ravnkilde, “International Support of the G5 Sahel Joint Force: A fragile Military Response, Danish 

Institute for International Studies, Policy Brief, (23 November 2018), https://www.diis.dk/en/research/a-fragile-military-

responseaccessed in November 20th, 2020. 
57- Virginia Comolli, “West Africa and the Sahel”, in Isaac Kfir and Georgia Grice (eds), Counter-Terrorism Yearbook 2019 

(Barton: Australian Strategic Policy Institute, 2019), p. 77. 
58 - AbdennourBenantar, Op. Cit.., p. 173. 

https://www.diis.dk/en/research/a-fragile-military-response
https://www.diis.dk/en/research/a-fragile-military-response
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ألف، في حين تتوفر  01ألف، والنيجر بحوالي  09ألف، ومالي بحوالي  01ا موريتانيا بحوالي تليه
 59جندي. 2011بوركينافاسو بقواتها المسلحة على 

في خضم ذلك، ترهق تشاد بسبب وجودها على جميع الجبهات، بمشاركة جنودها األكثر خبرة في 
ة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق وبعث MNJTFفرقة العمل المشتركة متعددة الجنسيات 

الى مواجهتها  باإلضافة، هذا FC-G5Sناهيك عن القوة المشتركة  MINUSMAاالستقرار في مالي 
محاولة معالجة األزمات المتزامنة على طول حدودها )األزمة الليبية في الشمال، وتمرد بوكو حرام في 

حدودها مع السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى في الجنوب الشرقي(، الجنوب، وتدهور األمن على طول 
في حين أن النيجر، ممزقة بين هجمات بوكو حرام في منطقة  60في ظل معاناتها من أزمة مالية حادة.

غورما" مع مالي -ديفا بالجنوب الشرقي، وهجمات التنظيمات االرهابية على منطقة الحدود الثالثة "ليبتاكو
 61اسو غربًا، وكذا الوضع االمني المتزايد على الحدود الليبية شماال.وبوركيناف

الخمس من العديد من المشكالت بما في ذلك كونها مرتبطة الساحل ومع ذلك، تعاني مجموعة 
بشكل تكتيكي بالعملية العسكرية الفرنسية برخان باإلضافة إلى مشكلة التمويل. في الواقع، فإن 

طقة الساحل تشكل تحدًيا، ال سيما بالنظر إلى الفقر والضعف في دول مجموعة االحتياجات المالية لمن
الخمسة. هذا دون إغفال أن المجتمع الدولي سئم من تمويل مبادرة إضافية بعد سنوات من التواجد في 
منطقة الساحل، خاصة وأن هذه المبادرة هي واحدة من أحدث اإلجراءات الدولية التي تم إطالقها في 

 62قة وحتى اآلن مع القليل من النتائج وبتكلفة عالية.المنط

 االعتماد على المساعدة المالية االجنبية .1

تعتمد مجموعة الخمس لمنطقة الساحل بشكل كبير على المساعدة المالية االجنبية، نظرًا لعدم 
توفرها داخل أعضائها على مانح قادر على تخصيص مبالغ كبيرة من موارده الخاصة، على عكس فرقة 

رة من ، حيث تتولى نيجيريا هذا الدور. فدول المجموعة فقيMNJTFالعمل المشتركة متعددة الجنسيات 
ولذلك تواجه حيث الموارد، ومدعوة لتخصيص أمنها مع االستمرار في االعتماد على التمويل األجنبي. 

مجموعة الخمس مفارقة مماثلة لبعثة االتحاد األفريقي في الصومال، حيث يجب على الدول األعضاء 
هذا، 63مويل األجنبي.فيها تحمل المسؤولية عن أمنها الخاص مع االستمرار في االعتماد على دعم الت

                                                           
59 - Africa Center for Strategic Studies, « A Review of Major Regional Security Efforts in the Sahel », Africa Center for 

Strategic Studies (March 04, 2019),https://africacenter.org/spotlight/review-regional-security-efforts-sahel/accessed in 

November 20th, 2020. 
60- Karolina Gasinska and Elias Bohman, Ibid., p. 27. 
61 - Nicolas Desgrais, “La force Conjointe du G5 Sahel ou l’émergence d’une architecture de défense collective proper au 

Sahel”, Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégiques, (01 Décembre 2017), p.15, 

https://www.geostrategia.fr/documents/la-force-conjointe-du-g5-sahel-fc-g5s-ou-lemergence-dune-architecture-de-defense-

collective-propre-au-sahel-nicolas-desgrais/Consulté le 21Novembre 2020. 
62- DjallilLounnas, Ibid., p. 05. 
63- International Crisis Group, Op. Cit., p. 05. 

https://africacenter.org/spotlight/review-regional-security-efforts-sahel/
https://www.geostrategia.fr/documents/la-force-conjointe-du-g5-sahel-fc-g5s-ou-lemergence-dune-architecture-de-defense-collective-propre-au-sahel-nicolas-desgrais/
https://www.geostrategia.fr/documents/la-force-conjointe-du-g5-sahel-fc-g5s-ou-lemergence-dune-architecture-de-defense-collective-propre-au-sahel-nicolas-desgrais/
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تعهدت مختلف الدول والجهات ، مليون يورو 101بنحو  FC-G5وتقدر تكلفة تشغيل القوة المشتركة 
مليون يورو  100، بتقديم تبرعات تصل إلى 0105المانحة، في المؤتمر الدولي ببروكسل، في فبراير 

ة دول المجموعة، الهيئات بفقط بعض الدول مقابل تذبذب اخرين. في مقابل مطال التزمتكما اشرنا سلفا، 
المالية الدولية ليس فقط بالوفاء بالتزاماتها ولكن أيًضا لتوفير أموال إضافية للتخفيف من تأثير األزمة 

 64األمنية في المنطقة على ماليتها العامة.

لس األمن الدولي إلى تفويض القوة في ظل ذلك، دفعت فرنسا كحامل ألمن الساحل في مج
قرار القرار رقم  يونيو  00) 0192المشتركة بموجب الفصل السابع لألمم المتحدة، والذي رحب بنشرها وا 

(. إن مصطلح "الترحيب" الذي تبناه القرار االممي، يعني أن األمم المتحدة لن تزود القوة بالدعم 0101
الواليات المتحدة وبريطانيا بشدة اإلذن الكامل للقوة المشتركة،  معارضة كل من بعد ،المالي أو اللوجستي

وهما الدولتين اللتين كانتا ترغبان في خفض اإلنفاق على عمليات حفظ السالم للبعثات االمية. وعليه، 
األمم المتحدة، سيتعين على القوة المشتركة االعتماد على الشركاء  طرف وبدون دعم مالي ولوجستي من

 65ن والمتعددي األطراف للحصول على هذا الدعم.الثنائيي

هذا دون اغفال قضية حاسمة، وهي التمويل المستقبلي لضمان استدامة هذه القوة، التي تعاني 
رفض الواليات المتحدة وبريطانيا، لتمويل القوة من خالل اآلن من انعدام األمن الهيكلي للميزانية، في ظل 

 66.دة، مما يضع مجموعة الخمس في وضع مالي غير مستقر بشكل دائمآلية منتظمة ودائمة لألمم المتح
هي تحالف عسكري مخصص، يتيح تموياًل قصير المدى ولكنه  FC-G5Sإن القوة المشتركة عموما، ف

يزيد من صعوبة العثور على تمويل دائم. وبالتالي، فإن االلتزامات قصيرة المدى تزيد من صعوبة تخطيط 
وعليه، فال يمكن أن تستند مثل هذه القوة العسكرية إلى التزامات بل وعود، من الدول 67.القوة لعملياتها

لذلك، سيظل التمويل يمثل تحدًيا كبيًرا لها، ومن المحتمل أن يؤدي نقص األموال إلى عدم  68المانحة.
فيه قطع  رغبة دول المجموعة في المضي قدًما في مشاركتها في القوة، أو إلى وضع يتعين على العمليات

 69الدعم التشغيلي.

 تعدد العضويات في المبادرات واالليات .2

يقع الساحل في صلب استراتيجيات الجهات الفاعلة اإلقليمية والدولية، بإعتباره النقطة المحورية 
لالستراتيجيات اإلقليمية والدولية التي تركز على مكافحة اإلرهاب، مثل استراتيجيات االتحاد األوروبي 

                                                           
64 - AbdennourBenantar, Op. Cit.., p. 176. 
65- Adam Moe Fejerskov, Regional Interests in African Peace Operations (Copenhagen: Danish Institute for International 

Studies, 2017), p. 57. 
66- International Crisis Group, Op. Cit., p. 06. 
67- Karolina Gasinska and Elias Bohman, Ibid., p. 25. 
68 - AbdennourBenantar, Op. Cit.., p. 177. 
69- Karolina Gasinska and Elias Bohman, Ibid., p. 25. 
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الخاصة لمنطقة الساحل. لذلك،  استراتيجيتهالمتحدة واالتحاد األفريقي ...إلخ، والتي لكل منها واألمم ا
ثارة مسألة تماسكها وفعاليتها.  70تتداخل استراتيجيات الساحل، مما يؤدي إلى طمس المشهد االستراتيجي وا 

ات والترتيبات في هذا السياق، تكتسب دول الساحل الخمسة العضوية في العديد من االستراتيجي
، وهياكل من منظمات ومبادرات، واستراتيجيات وآليات مخصصةآلية ) 01قليمية، التي تصل الى اال

منها في أعقاب األزمتين الليبية والمالية. وعليه، تشارك كل من  00، تم إطالق ومؤتمرات، وما إلى ذلك(
أنظمة، بعضها  01و 01و 01و 01و 02بوركينافاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، على التوالي في 

 رات اإلقليمية والقارية والدوليةوبالتالي، يدفع هذا االنضمام الشامل إلى مختلف المباد71يعمل أو ال يعمل.
بحكم األمر الواقع إلى المنافسة بين هذه الدول وهذه المبادرات. كما أنه ُيعّرض دول المجموعة لتوترات 

مستويين اإلقليمي والدولي، ويولد توترات بين الدول األعضاء والمبادرين داخلية وخالفات كبيرة على ال
لآلليات اإلقليمية األخرى. كما يؤدي تضاعف العضوية بالضرورة إلى التزام مفرط من جانب دول 
المجموعة، والذي ينتج بدوره عن مضاعفة المبادرات اإلقليمية. وعليه، ال يؤدي تكديس المبادرات إلى 

نافسة فقط، بداًل من تجميع الموارد، بل يولد أيًضا ديناميكيات تغذي التوترات بداًل من الحد تحفيز الم
 72منها.

 l’embouteillage sécuritaireوبالتالي، يشير ذلك على وجود جوانب من االزدحام األمني 
 وهكذا في مالي 73إلى تكاثر المبادرات األمنية على أرض الواقع.كما وصفته مجموعة االزمات الدولية، و

 ألبعاد لتحقيق االستقرار في ماليتتعايش القوة الفرنسية برخان مع بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة ا
 عسكرية هناك أيًضا فرق تتواجدوالقوات المالية الوطنية وجنود القوة المشتركة في مناطق معينة. كما

، ناقشت الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، الحاجة أمريكية، هذا باإلضافة إلى أنه، قبل تدخل فرنسا
هذا الى جانب تبني االتحاد  74إلى التدخل العسكري، وجرت هذه المناقشات كجزء من عملية نواكشوط.

 ال قوة افريقية مشتركة الى مالي.، قرارًا بإرس0101االفريقي مطلع سنة 
 وطبيعة المشهد األمني المعقد الفصل بين االمن والتنمية .3

 ل في البداية كمبادرة ذات عنصرينعلى الرغم من أنه تم تصور مجموعة الخمس لمنطقة الساح
سرعان ما اذ  75األمن والتنمية، إال أن هذا المكون األخير اختفى تدريجيًا لصالح تعبئة أمنية قوية.

                                                           
70 - Olivier Hanne et Guillaume Larabi, Jihad au Sahel : Menaces, Opération Barkhane, Coopération Régionale (Paris : 

Bernard Giovanangeli, 2015), p. 129. 
71 - AbdennourBenantar, Op. Cit.., p. 131. 
72 - Op. Cit., p. 133. 
73 - International Crisis Group, Op. Cit., p. 10. 
74 - Ayrton Aubry, Le G5 Sahel : Le Nouveau Régionalisme Sécuritaire en Afrique du Nord-Ouest (Paris : L’Harmattan, 

2019), p. 112. 
75 - AbdennourBenantar, Op. Cit., p. 127. 
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مؤتمر تمويل برنامج تطبيق السالم بشكل تجاوزت الزاوية األمنية جدول أعمال التنمية، حيث تأخر 
 76متكرر بسبب الميل إلى إعطاء األولوية إلقامة تعاون عسكري أواًل.

لذلك، يمكن للمرء أن يتساءل عن مستقبل المجموعة، إذا تم تقليصها بمرور الوقت إلى قوتها 
األم )مجموعة  التكتلالحصري إلى حدوث ارتباك بين العسكرية، مما سيؤدي المكون العسكري األمني 

الخمس( وفرعها )القوة المشتركة( مع خطر رؤية المجموعة ممتًصة، على المدى الطويل، من قبل قوتها 
بالرغم من إضافة فرنسا وألمانيا واالتحاد األوروبي  وذلك  77المشتركة، تحت تأثير منظور اإلرهاب.

، تحت مسمى التحالف من اجل 0101 عنصًرا جديًدا إلى المجموعة خالل قمة المجموعة في يوليوز
، والذي تم تكليفه بمهمة تنسيق المبادرات وتعبئة المانحين، دون أن  Alliance for the Sahelالساحل 

هذا دون إغفال، عنصر جديد مع مطلع سنة 78تتخلى مجموعة الدول الخمس رسميًا عن أهدافها اإلنمائية.
 نظيمات االرهابية، هو التحالف الدولي من أجل الساحل.، طرحته فرنسا بعد قمة بو لمكافحة الت0101

الذي يتعين على القوة المشتركة مواجهته اختالفًا المشهد األمني  يختلفباإلضافة الى ذلك، 
، جماعة ، التي لديها مجموعة تمرد محددةMNJTF فرقة العمل المشتركة متعددة الجنسياتجوهريًا عن 
مسلحة، مما ال عشرات الجماعاتفي حين يحتوي المشهد االمني لمجموعة الخمس على  .بوكو حرام

 يجعل مهمة تمييز الجماعات بجدول أعمال إرهابي صعبة عن تلك المستوحاة من المظالم المحلية
. عالوة على ذلك، فإن المشهد التشغيلي للمجموعة ومن هنا تأتي صعوبة تحديد أهداف دقيقة والمتمردة،

بسبب الجريمة المنظمة وتواطؤ النخب المبلغ عنه في التجارة غير المشروعة، بما في ذلك  معقد
المخدرات. على األقل، سيختبر هذا اإلرادة السياسية ألعضاء مجموعة الخمس، فضاًل عن جعل مهمة 

الي، وبالت 79فصل المجتمعات المحلية عن براثن الجماعات المسلحة، بما في ذلك الجماعات اإلرهابية.
تطرح مسألة تعريف العدو بالنسبة للقوة المشتركة مشكلة حقيقية، وقد يؤدي ذلك في حاالت معينة، إلى 

 80التشكيك في الديناميكيات السياسية الحالية.

لذلك، وبقدر ما تطمح إلى النجاح، تحتاج قوة مجموعة الخمس إلى إقامة عالقة وثيقة مع 
المجتمعات المحلية، ال سيما للحصول على معلومات للتمييز بين اإلرهابيين وعناصر المجتمع األخرى. 
، وهذا يستدعي وجود عنصر مدني قوي لالتصال بالمجتمع المحلي وتقديم المشورة للجيش. ومع ذلك

سيكون التحدي الذي تواجهه القوة هو كيف ستتعامل مع هذا المطلب، خاصة في سياق الشبكات 

                                                           
76 - Eloise Bertrand and NicCheeseman, Ibid., p. 17. 
77 - AbdennourBenantar, Op. Cit., p. 127. 
78- International Crisis Group, Op. Cit., p. 01. 
79- Olwale Ismail and AlagawAbabuKifle, Ibid., p. 28. 
80 - AbdennourBenantar, Op. Cit., p. 178. 
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واألنشطة اإلجرامية التي تعمل كمصادر لكسب العيش للسكان المحليين. كما ان هناك أيًضا قضايا 
 81ابية.تتعلق بكيفية التعامل مع تهميش الجماعات المحلية التي يمكن أن تتعاطف مع الجماعات اإلره

 من اقليمي مستقلأصعوبة بناء مجمع  .4

 Barry Buzan andقليمي كما وضعه باري بوزان وأول ويفر من اإلفي سياق تعريف مجمع األ
OleWaever مني ضفاء أو نزع الطابع األإ، فهو مجموعة من الوحدات التي تقوم بعمليات وديناميكيات
مشاكلها االمنية ال يمكن ان يتم حلها أو تحليلها بشكل ن أمنية بشكل جد مترابط، بحيث عن القضايا األ

 األمني ويتحدد هذا المجمع من خالل وجود مستوى عال من الترابط82منفصل عن بعضها البعض.
)االعتماد المتبادل( بين الوحدات المشكلة له. ويشمل هذا الترابط مختلف عمليات بناء االمن، سواء تعلق 

مني للتهديدات أو أساليب التعامل معها مما يكرس التركيز على األ االمر بإضفاء أو نزع الطابع
التهديدات، ألن معظمها غالبا ما يكون قادرا على التنقل بسهولة عبر المسافات القصيرة اكثر من 

 83من و التي ترتبط كثيرًا بالقرب الجغرافي.نعدام األالمسافات الطويلة، ناهيك عن تفاقم حالة ا

همية دائرة الساحل في ظل الدائرة الشاملة لكل من شمال وغرب افريقيا، التي أفي ظل ذلك، تبرز 
بين األعضاء فيها بالقوة، كما تشكل مجمعًا أمنًيا إقليمًيا، فهي منطقة يتسم فيها االعتماد األمني المتبادل 

ة الساحل هي نواة أن األبعاد الداخلية للبعض لها نتائج مهمة على إدارة األمن لألعضاء اآلخرين. فدائر 
قليمي أكبر، يتسع إلى الشمال )المغرب والجزائر وتونس وليبيا(، والى الجنوب )نيجيريا إمن ألمركز مجمع 

، ألن هذه الدول مرتبطة ارتباًطا )ساحل العاج، غانا حتى السينغال( والكاميرون( فضال عن غرب القارة
المجموعة اإلقليمية بشكل مباشر أكثر بالقضايا األمنية وثيًقا بالديناميكيات األمنية ككل، كما تتأثر هذه 

 84لدول الساحل، وال سيما فيما يتعلق باإلرهاب.

يقدم هذا اإلطار المختلط منظورًا مفيدًا ألزمة الساحل المستمرة، حيث يتيح تحلياًل أمنًيا ثابتًا 
من االقليمي هذا، كان ُينظر إلى دول الساحل وديناميكًيا يفسر جميع الجهات الفاعلة. فداخل مجمع األ

)أي الدول التي ال يمكنها إقامة روابط ضرورية لالنضمام  insulatorsبشكل تقليدي على أنها عوازل 
وعليه، فإن اختصار منطقة الساحل لمثل هذا  85إلى المجمع( بين المجمع الكبير في غرب وشمال إفريقيا.

لفهم القواسم الثقافية والسياسية واالقتصادية المشتركة بين دول شمال الدور يدل على االفتقار الواضح 
الحالي. فعلى سبيل المثال، وغرب افريقيا، من القرب الجغرافي والصداقة التاريخية، والترابط األمني 

                                                           
81- Olwale Ismail and AlagawAbabuKifle, Ibid., p. 29. 
82 - Barry Buzan and Ole Waever, Regions and powers: the structure of international security, (New York: Cambridge 

University Press, 2003), p.11. 
83 - Ibid., p. 44. 
84 - AyrtonAubry, Op. Cit., p. 101. 
85 - Alexander Bertschi Wrigley, « Sahel Strategies: A new Framework forCooperation », Academia, (11 March 2016), p. 04, 

https://www.academia.edu/25063378/Sahel_Strategies_A_New_Framework_for_Cooperationaccessed in November 21st, 

2020. 

https://www.academia.edu/25063378/Sahel_Strategies_A_New_Framework_for_Cooperation
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لساحل، من حيث االنتقاص من تهديد تنظيم القاعدة في منطقة اتفاقمت األزمة الحالية بسبب سوء فهم 
د المغرب اإلسالمي، وقدرته على إطالق عمليات كبرى. كما تم التغاضي أيًضا عن النزاع في بال

المنطقة المغاربية وامتداده إلى الساحل بسبب ذات التصور السائد على أن منطقة الساحل عازل بين 
 86شمال وغرب إفريقيا.

، حيث أن العمل في مجال اإلقليمي يتميز بترابط أمني قوي للغايةلذلك، فإن المجمع األمني 
كما ان رغبة بعض االطراف الفاعلة في  87األمن في بلد ما له عواقب على دولة أخرى في هذه المنطقة.

نها مجمع امن اقليمي مستقل، مجانبة للصواب، في ظل ان أتسويق مجموعة الساحل الخماسية، على 
ن ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، وانتشار شرارة االزمة الحالية، إندلعت من الدائرة الكبرى للمجمع، م

هذا دون اغفال وجود ترتيب أمني قوي وقائم بالمنطقة منذ 88االسلحة وعودة المقاتلين الطوارق الى بلدهم.
سنوات طويلة، له خبرات مكتسبة من النزاعات التي اندلعت بالمنطقة، وهو الجماعة االقتصادية لدول 

 غرب افريقيا.

ن اإلقليمي أساسي في التصدي للتهديدات العابرة للحدود، فقد كان محدودا ففي حين أن التعاو 
حتى اآلن ويرجع ذلك أساسا إلى االفتقار إلى القدرات والموارد، ولكن أيضا إلى االفتقار إلى اإلرادة 

عمومًا، ال يزال هناك تساؤل حول ما إذا كان هذا  89السياسية وتباعد جداول األعمال األمنية والسياسية.
سيثبت في النهاية أنه أكثر من مجرد قذيفة  وقوتها المشتركة، الخمسالساحل مجموعة ، الهيكل الجديد

ت عنها القوى اإلقليمية المختلة بفارغة، تسمح للجهات الفاعلة الدولية بتولي مهمة توفير األمن التي ُأص
 90ساحل وشمال إفريقيا.وظيفيًا في منطقة ال

 خالصة
شكل إحداث مجموعة الساحل الخمس وتفعيل قوتها المشتركة، إضعافًا بشكل نسبي لالنخراط 

والمتمثلة في كل من الهندسة االفريقية للسالم واألمن التابعة  في إطار الترتيبات االمنية القائمة االفريقي
قتصادية لدول غرب افريقيا "االيكواس". كما أن وجود لالتحاد اإلفريقي، وكذا آليات التدخل للجماعة اال

هذا الترتيب األمني الجديد، جعل العالقات بين هذه التكتالت االفريقية غير منسجمة من حيث تدبير 
االزمة، قبل ان يتم تكريس عالقة جديدة خالل السنوات االخيرة، عنوانها التنسيق والتعاون، بعد طلب 

 ريقي بنشر وتفعيل القوة المشتركةمن مجلس السلم واالمن التابع لالتحاد االف المجموعة الخماسية االذن
ناهيك عن التعاون مع الجماعة االقتصادية لدول غرب افريقيا، بعد القمة االستثنائية حول االرهاب 

                                                           
86 - Ibid., p. 04. 
87 - AyrtonAubry, Op. Cit., p. 103. 
88 - Op. Cit., p. 107. 
89 - Savannah de Tessières, Ibid., p. 63. 
90 - RasmusAleniusBoserup and Luis Martinez, Ibid., p. 32. 
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للمشاكل . االمر الذي جعل مبدأ الحلول االفريقية 0102بالعاصمة البوركينابية، واغادوغو، في سبتمبر 
التي اعتمدت ، 0102 ديسمبر 00في أبوجا في االفريقية يأخذ اتجاها ايجابيا، بعد قرار قمة االيكواس

وكذا قرار القمة  دوالر، مليار 0,1ميزانية تبلغ ب0101-0101خطة عمل للقضاء على اإلرهاب للفترة 
لقوة إقليمية تتألف من  ر ممكنةإطارا لعملية نشوضع ، 0101 جمعية االتحاد األفريقي، في فبرايرل 11الـ

 في الساحل. جندي لمكافحة اإلرهاب 1111

تأتي هذه التحركات االفريقية في خضم مرور ازيد من ثالث سنوات على تفعيل القوة المشتركة 
التي ال تزال تعاني من صعوبات جمة في تنفيذ اهدافها لمكافحة الجماعات االرهابية بالمنطقة، والتي 

هجماتها خالل السنوات القليلة الماضية، أكثر من ذي قبل، خاصة في المثلث الحدودي زادت من حدة 
 مجموعة الساحل الخمس تطالب بإستمرار "ليبتاكوغورما" بين مالي والنيجر وبوركينافاسو. فما فتأت

ن لضما وضع القوة المشتركة في إطار الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدةمجلس األمن الدولي قصد 
 .وتعزيز والية بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي تمويل مستمر،

مفصلية بالنسبة للمجموعة الخماسية وقوتها المشتركة، وذلك بعد قمة  0101لذلك، تظل سنة 
بفرنسا التي جمعت الرئيس الفرنسي بنظرائه من دول الساحل الخمس في يناير  Sommet de Pauبو

التحالف الدولي من اجل  ترتيب أمني دولي جديد، في اطاراطالق، التي خرجت ب0101
 Partenariat، وكذلك الشراكة من اجل االمن واالستقرار بالساحلCoalition pour le Sahelالساحل

pour la sécurité et la stabilité au Sahel (P3S)والقوة الخاصة تاكوبا ،Force 
TaskTakuba. مكافحة اإلرهاب، وبناء  تشمل اربعة ركائز، فعلي صعيد االول، يقوم التحالف عبر

القدرات العسكرية لدول الساحل الخمس، ودعم عودة الدولة واإلدارات، والمساعدة اإلنمائية.وعلى صعيد 
ستقرار بالساحل التي تمت بمبادرة ألمانية فرنسية خالل قمة مجموعة السبع الشراكة من اجل االمن واال

، فقد تم اطالقها رسميا خالل قمة مجلس االتحاد االوربي 0102بفرنسا في غشت  Biarritzببياريتز
بهدف تحديد االحتياجات األمنية وزيادة فعالية قوات ، 0101ابريل  05والمجموعة الخماسية للساحل في 

الدولي، ودعم إصالح قطاع األمن الداخلي وجهود األمن، وال سيما من خالل تحسين التنسيق االمن 
، التي 0101مارس  01قوة تاكوبا الخاصة في  أطلقتفي حين،  تعزيز قوات األمن مع زيادة مساءلتها.و 

من القوات  ، مشكلةسيتم دمجها في قيادة عملية برخان لمحاربة الجماعات اإلرهابية في منطقة ليبتاكو
، لدول مجموعة الساحل الخمسالمشورة والمساعدة والدعم للقوات المسلحة  لتقديم ،الخاصة األوروبية

 (، والبعثات العسكرية والمدنية لالتحاد األوروبيMINUSMAوبعثة األمم المتحدة المتكاملة في مالي )
 منالخمس  الساحل يق مع مجموعةلتنسا الثالثة في الساحل. هذا فضال عن نقل االتحاد االوربي لمركز

، لجمع منح المساعدة الدولية الموجهة الى العاصمة الموريتانية نواكشوط مقر االتحاد االوربي ببروكسيل
 لقوة المشتركة.االمساعدة إلى  وتقديملمجموعة، لللقوة المشتركة 
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االستثمار في مكتسبات  :مستقبل السياسة الخارجية األمريكية في عهد الرئيس بايدن 
 وباماأالعودة إلى نهج و ترامب  

The future of American Foreign Policy under President Biden: Investing in 

Trump's gains and returning to the Obama Way 

 1أنس كوييز بن عالل

 صملخ

تقدم في ملفات عديدة ظلت جامدة ودون ارجية استطاع تحقيق نتائج مهمة و السياسة الخرغم االنتقادات التي وجهت لسياسة ترامب إال أنه على صعيد 
واستثمارها في حلول لسنوات. لم يحالف الحظ ترامب لكي يثبت سياسته لتحقيق أهداف أخرى، تاركا للرئيس الجديد جون بايدن فرصت استغالل هاته النجاحات 

الذي أوصل إليه ترامب السياسة الخارجية األمريكية، هذا يعني أن بايدن سيعمل من جهة على الحفاظ على المكتسبات مرحلة واليته. سيستفيد بايدن من السقف 
الملفات للوصول إلى حلول وسطى أو في أسوأ الحاالت العودة لما كان الوضع عليه قبل تولي سقف المفاوضات في بعض المواقف و  ومن جهة أخرى سيخفض

 ترامب الحكم.

 إيران، تركيا، الصين، روسيا، أفغانستان. ترامب، بايدن، الشرق األوسط، السياسة الخارجية األمريكية،: ت المفتاحيةالكلما

Abstract: 

 Despite the criticisms directed at Trump's policy in terms of foreign policy, he was able to achieve important results 

and progress in many affairs that have remained static and without solutions for years. Trump was not fortunate to prove his 

policy and to achieve other goals, leaving the new president, John Biden, the opportunity to exploit these successes and invest 

them in his policy. Biden will benefit from the ceiling that Trump has reached by US foreign policy, this means that Biden 

will, on the one hand, work to preserve the gains, and on the other hand, he will reduce the ceiling of negotiations in some 

positions and international affairs to reach compromises, or in the worst cases, return to what was the situation before Trump 

took office. Judgment. 

Key words: US foreign policy, Trump, Biden, the Middle East, Iran, Turkey, China, Russia, Afghanistan. 

  مقدمة

اإلنتقادات التي وجهت لسياسة ترامب إال أنه على صعيد السياسة الخارجية استطاع تحقيق  رغم
لم يحالف الحظ ترامب لكي يثبت  .لسنواتتقدم في ملفات عديدة ظلت جامدة ودون حلول  و نتائج مهمة

                                                           
نجة. مدير تنفيذي لمجلة السالم دكتور في القانون و العلوم السياسية من الجامعة المستقلة بمدريد. أستاذ زائر بجماعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق بط 1
 األمن الدولي.و 

 



 برلين -مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية          المركز الديمقراطي العربي 

 م0202 ديسمبر/ كانون األول                                        التاسع العدد -د الثاني ـــالمجل  
 

 
58 

تاركا للرئيس الجديد جون بايدن فرصت استغالل هاته النجاحات  لتحقيق أهداف أخرى، سياسته
 واستثمارها في مرحلة واليته. 

الخارجية للواليات المتحدة األمريكية في  المستقبلية للسياسة سنحاول في هذا المقال تقديم التصورات
سنقوم بدراسة وتقييم  ولهذا الغرض مجموعة من الملفات الدولية المهمة، يدن بخصوصعهد الرئيس با

مرحلة الرئيس ترامب مع التلميح لمرحلة الرئيس أوباما أيضا، على اعتبار أن السياسة الخارجية هي 
  قرارات تبنى على أساس نتائج و تجارب المراحل السابقة.

واقع السياسة الخارجية  في افع التغيير وعدم التغييريعتمد هذا العمل باألساس على دراسة دو 
أن تحليلنا وتقييمنا  نشير أيضا .سيناريوهات المستقبل األمريكية، التطور المحتمل لهته العناصر و

للسياسة الخارجية األمريكية سيقوم على أساس دراسة العالقة بين األهداف المعلنة كتوجه عام والنتائج 
 األخرى.   تقييم سياستها بناءا على مصالح النظام الدولي أو مصالح الدول أو الشعوبالمحققة فعليا وليس 

 التعاون الدولي والعالقات الثنائية  السياسة الخارجية األمريكية بين خيار
كان لخطابات أوباما حول التعاون الدولي والبحث عن السالم وقعا دوليا إيجابيا كلل بحصوله في 

استغراب العديد من  جائزة نوبل للسالم. خلفت سرعة منح هذه الجائزة من واليته على األولى التسعة أشهر
السالم. و  المختصين نظرا لكون الوقت مبكر جدا لتقييم مساهمته الفعلية في التعاون الدولي وتحقيق

وأن  هبالفعل ثمان سنوات بعد ذلك اتضح أن واقع العالقات الدولية كان أكبر من طموحات أوباما وحزب
اإلعتماد على الحلول السلمية والتعاون الدولي لم يفضي إلى تغيير الوضع وواقع النزاعات الدولية، بل 
بالعكس من ذلك أعطى فرصا لألطراف األخرى من أجل تقوية مواقفها على حساب السلم و األمن 

 الدوليين.
المثال في ملف العراق و أفغانستان وتجلى إخفاق سياسة أوباما في العديد من الملفات؛ فعلى سبيل 

كان أوباما قد وعد بسحب القوات األمريكية كخطوة للمساهمة في حل الصراعات في هذه المناطق، و 
بالفعل قلص أوباما القوات العسكرية األمريكية لكنه لم يستطع سحبها كلها وسرعان ما رفع عددها للحفاظ 

تحدة األمريكية، وفي جميع األحوال لم تمكنه هذه السياسة على أمن المنطقة وعلى مصالح الواليات الم
وفي نفس الوقت لم يستطع أوباما أن يغلق المعتقل األمريكي في  . من الوصول إلى حل للصراع

 .رغم وعوده بذلك غوانتانامو
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في ملف النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي دافع أوباما في خطاباته على حل الدولتين و كان يحث 
على وقف بناء المستوطنات، لكن على أرض الواقع لم تستطع إدارة أوباما تقديم حلول واقعية  إسرائيل

 لتحقيق تلك األهداف، لتظل هذه الخطابات و النوايا مجرد شعارات.
في حالة ظام بشار األسد بالتدخل العسكري نفس الشيء في القضية السورية، كان أوباما قد هدد ن

ر أسلحة كيماوية، لكنه لم يفعل لعجزه للوصول إلى تفاهم مع روسيا حول هذا ما إذا استعمل هذا األخي
 الموضوع، تاركا بذلك الصراع في سوريا قائما دون دور يذكر في المفاوضات. 

 نظام آيات اهلل ووقع اتفاقا مع هذه األخيرة وعلى غير المعهود، تقرب أوباما من في ملف إيران و
من كامل مخزونها من شكليا ألنه لم يضمن تخلص إيران  اإلتفاق كانبشأن برنامجها النووي، لكن 

في المقابل خلق اإلتفاق اضطرابا في المنطقة  األورانيوم المخصب وال عدم عودتها للتخصيب من جديد،
إسرائيل والمملكة العربية السعودية اللذان اعتبرا أن االتفاق يشكل تهديدا على امن و  بعد تنديد كال من

 .ةالمنطق اراستقر 
البرنامج النووي لكوريا الشمالية  لم يولي أوباما أي اهتمام للتهديدات المترتبة عن من جهة أخرى

أنه ال مفاوضات حتى تتخلص هاته األخيرة من أسلحتها النووية و برنامجها، ليكتفي بسياسة  واعتبر
 العقوبات التي لم تعطي أية نتيجة.

الدبلوماسية بدل استخدام القوة والتدخالت العسكرية. لكن على بدوره اعتمد ترامب على الحلول 
 عكس أوباما الذي كان يبحث على التوافق مع األطراف األخرى، راهن ترامب على العالقات الثنائية.

عنيفة و اليات المتحدة األمريكية بطريقة تميزت مرحلة دونالد ترامب بالدفاع عن المصالح العليا للو 
بجرأة استثنائية كثيرا من قواعد "عملية الحكم" و مستبعدا الروتين التقليدي الذي تقوده  مستفزة، متجاوزا

شعار "أمريكا أواًل" يحمل في طياته محاولة رد االعتبار للواليات ات األمن واالستخبارات، حيث كان إدار 
و تصاعد نفوذ الصين و  المتحدة األمريكية كقوة دولية عظمى أمام التحديات االقتصادية واألمنية الدولية

أسس ترامب سياسته الخارجية على أساس تصحيح أخطاء أو تنازالت الرئيس باراك أوباما في  .روسيا
 مرحلته والتي كانت سبب إضعاف موقف الواليات المتحدة األمريكية في العديد من الملفات. 

سياسية الخارجية المبنية خلفت خطابات و قرارات ترامب في البداية صدمة لدى المدافعين على ال
األمر الذي أعطى انطباعا أن هاته المرحلة ستسودها  على دبلوماسية القوة الناعمة والتعاون الدولي،
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األمر كان يتعلق بأسلوب إدارة  أن لكن اتضح بعد ذلك المواجهة والتدخالت العسكرية والندية والصراع،
 المرونة. ط وتارة أخرى علىمباشر وأكثر واقعية، يعتمد تارة على الضغ جديد،

من تحويلها  تسريع السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية أكثر سياسة ترامب هوكان هدف 
أو تغييرها، فلقد جاءت سياسة ترامب لتسرع من نسق ومجرى المفاوضات  التي كانت جارية قبل وصوله 

ترامب على سياسة اإلنسحاب من بعض االتفاقيات كبداية لتغيير المجرى اعتمد  و .إلى البيت األبيض
 والتجارية ليعيد المفاوضات لنقطة الصفر. التراجع عن بعض المواقف السياسيةالدولية و 

أسفرت هاته السياسة عن خروج الواليات المتحدة األمريكية من مجموعة من االتفاقيات الدولية التي 
لتغيرات المناخية، مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، كاالتفاقية الدولية حول ا لطالما دافعت عنها

منظمة اليونسكو التابعة لألمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، معاهدة الشراكة االقتصادية العابرة للمحيط 
الهادئ، اتفاقية حظر استخدام الصواريخ الباليستية مع روسيا، وقف تمويل وكالة إغاثة الالجئين 

أخيرا الخروج من  و 2طينيين "األونروا"، اإلتفاق مع حكومة "هافانا" الكوبية والبرنامج النووي اإليرانيالفلس
  -19 .بعد أزمة فيروس كوفيد منظمة الصحة الدولي

التوجه العام للسياسة الخارجية األمريكية في عهد ترامب، لكن ما تغير هو  بشكل عام لم يتغير
التوجه العام للسياسة الخارجية األميركية يتجاوز إرادة الرئيس والحزب الحاكم،  .األسلوب المتبع الشكل آو

من خالل وضع مصالح الواليات المتحدة  ويهدف هذا التوجه باألساس "فك االرتباط" األميركي مع العالم
و  األمريكية فوق مصالح الدول األخرى حتى لو كانت دول حليفة، وتعبر شعارات "أمريكا قبل كل شيء"

 "أمريكا أوال" على هذه السياسة. 
بدت كأنها تغييرا في تلك اإلستراتيجية، لكن الحقيقة ما  رغم أن مواقف والسياسة الخارجية لترامب

حدث كان تغييرا في الشكل فقط، من خالل اإلعتماد على شخصية الرئيس وطريقته في إدارة األمور، 
و متناقضين من حيث الشكل، فمن جهة كان يستعمل بحيث يقوم منهج ترامب على أسلوبين مختلفين أ

فهم بعض . أسلوب اإلستفزاز و التحذير التهديد ومن جهة أخرى كان يعتمد أسلوب المرونة والمجاملة
بكونه افتقار من الرئيس ترامب للخبرة الكافية إلدارة الشؤون الخارجية،  هذا التناقض والتضارب المختصين

 لكن في نظرنا فإن األمر ال يتعلق بالخبرة أو قبل في اإلدارة األمريكية،كونه لم يشغل أي منصب من 

                                                           
 اتفاقيات دولية الوطن 5عبد اهلل مجدي، خبراء يفسرون أسباب انسحاب ترامب من  2

https://www.elwatannews.com/news/details/3629722 
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الدراية ولكن ترامب كان يتعامل مع الملفات بعقلية مدير الشركة الذي يبحث عن الحلول و يستغل 
المتاحة والمتمثلة في تغيير مواقفه واستعمال حتى  الفرص، لهذا لم يتردد ترامب بالضغط بكل الطرق

مدح والمجاملة، لكنه في النهاية لم يخرق الحدود المسطرة والتوجه العام للسياسة الخارجية أسلوب ال
للواليات المتحدة األمريكية وكان يتصرف في حدود المسموح به، وهذا دليل على أننا كنا بصدد أسلوب 

 مغاير وليس أمام قلت خبرة في اإلدارة خصوصا ما إذا رأينا المكاسب التي حققها.
سيعمل على نهج نفس سياسة  ، فمن خالل خطاباته يتضح أنهجو بايدنبالنسبة للرئيس الجديد أما 

أوباما؛ أي المراهنة على التعاون الدولي والبحث عن التوافق والحلول الجماعية للنزاعات وتقوية دور 
سيجد نفسه أمام  لكن هذه المرة األمر لن يكون سهال ألن بايدن .الواليات المتحدة في المنظومة الدولية

فمن جهة سيجد بايدن نفسه أمام مكتسبات حققها ترامب من الصعب التنازل عنها أو  تحديات كبيرة،
تغييرها ألنها إنجازات كبيرة للسياسة الخارجية األمريكية، و من جهة أخرى سيجد بايدن نفسه أمام ملفات 

 إلدارة الجديدة.عقدها ترامب بعد توقيعه على اتفاقيات ستحد من حرية تصرف ا
فكما هو معروف أن للسياسة الخارجية ، باإلضافة لهذه المعطيات هناك عوامل أخرى ال تقل أهمية

تتغير بتغيير الرئيس خصوصا وأن صناعة السياسة الخارجية األمريكية  األمريكية خطوط مرسومة ال
َاخر ال يقل أهمية في تحديد عامل  يتدخل فيها مجموعة من القوى والفاعلين الثابتين، باإلضافة إلى

إرادة الطرف اآلخر في النزاع أو في  و السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية أال وهو موقف
فعلى سبيل المثال، وقف أو تدمير البرامج النووية لكوريا  .المفاوضات، وكذا دور الفاعلين المتداخلين
يات المتحدة األمريكية ولكنه يرتبط بالدرجة األولى بإرادة أنظمة الشمالية وإليران ال يتوقف على إرادة الوال

هاتين الدولتين، فال التدخل العسكري وال العقوبات الدولية وال المفاوضات وال إدارة الحزب الجمهوري وال 
 الحزب الديمقراطي حققوا النتائج التي تتوخاها الواليات المتحدة األمريكية.

الجميع يعتقد أن بايدن هو رجل سلم فتاريخه يظهر غير ذلك، فقد كان بايدن إذا كان  في المقابل
على  وراء العديد من القرارات التي دفعت بالواليات المتحدة األمريكية للمراهنة على التدخل العسكري،

على مجموعة من القرارات المهمة عندما كان يشغل منصب رئيس لجنة  صادق بايدن سبيل المثال
لخارجية في مجلس الشيوخ، كقرار تدخل حلف الشمال األطلسي في يوغوسالفيا السابقة، التدخل السياسة ا

في أفغانستان والعراق سنة ألفين و ثالثة في حرب الواليات المتحدة على اإلرهاب الدولي والتي دعمت 
أن قرارات بايدن في العراق، األمر الذي يدفعنا للقول  غريب بإنشاء معتقالت في كل من غوانتانمو وأبو
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فهو ساهم بشكل مباشر في تعقيد العديد من النزاعات  من ترامب في السياسة الخارجية هي أكثر تطرفا
 هذا يعني أن بايدن ليس بالسياسي الذي يبحث دائما عن الحلول السلمية عن طريق المفاوضات. الدولية،

صعب فاستغالله لنجاحات ترامب  سيكون الرئيس الجديد للواليات المتحدة األمريكية أمام رهان
وقراراته على مستوى السياسية الخارجية سيضعه أمام انتقادات داخلية وخارجية خصوصا وأن األصوات 
التي دعمته للوصول إلى البيت األبيض كان من أهم دوافعها معارضة السياسية الخارجية، ومن جهة 

امب يعني العودة إلى نقطت البداية أي السياسية أخرى فإن سيناريو تراجع بايدن على مكتسبات مرحلة تر 
الخارجية في نهاية مرحلة الرئيس باراك اوباما وهذا في حد ذاته إخفاق بالنسبة لبايدن ألن عليه أن ينهج 

 تعرضت إلنتقادات هي األخرى كونها سياسة جديدة تحقق مكاسب جديدة، خصوصا وأن مرحلة أوباما
عدم الجرأة في القرارات وطول المفاوضات وعدم الوصول إلى حل أو كان يغلب عليها طابع السكون و 

 تسوية، كما أنها كانت تعطي حسب بعض المنتقدين الفرصة لإلطراف األخرى من أجل فرض موقفهم.
خالصة القول، سيستفيد بايدن من السقف الذي أوصل إليه ترامب السياسة الخارجية األمريكي، فقد 

الواليات المتحدة ألعلى المستويات التي يمكن للسياسة األمريكية أن تصلها، هذا صعد ترامب مواقف 
يعني أن سياسة بايدن ستعمل من جهة على الحفاظ على المكتسبات ومن جهة أخرى ستخفض سقف 
بعض المواقف في بعض الملفات للوصول إلى حلول وسطى أو في أسوأ الحاالت العودة لما كان الوضع 

 ي ترامب الحكم.عليه قبل تول
 العالقات مع الصين

يسكن البيت األبيض فإن العالقات األمريكية والصينية تتميز  عمن بصفة عامة وبغض النظر
السياسة األمريكية تجاه  بالمنافسة والصراع، خصوصا في المجالين التجاري و التكنولوجي، بحيث تتميز

عن طريق فرض عقوبات تجارية  العالقات تصعيداالصين بنهجها لسياستين مختلفتين؛ فمن جهة تشهد 
 من جهة أخرى تتعامل واشنطن مع بكين كشريك تجاري واقتصادي وضغط في األوساط الدولية، و

استراتيجي، ترتبط هاتين السياستين بصفة كبيرة بإرادة الصين و مدى احترامها ومراعاتها لقوانين المنافسة 
 والتجارة الدولية.

األمريكية كونها المنافس  المتحدة ملف في أجندة السياسة الخارجية للواليات تعتبر الصين أهم
األول على الساحة الدولية، وتراقب واشنطن بقلق تصاعد نفوذ الصين وتنامي قوتها االقتصادية والتجارية 

افس ، التن 2013عمق مشروع طريق الحرير الجديدة الذي أعلنت عنه الصين سنة .واألمنية والتكنولوجية
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أصبحت الدولتان تتواجهان في معظم الملفات والقضايا  بين هاته األخيرة والواليات المتحدة األمريكية و
يهدف مشروع طريق الحرير الجديد، ربط الصين بالعالم عبر  الدولية خصوصا التجارية منها بحيث

القارة األوروبية، ليكون استثمارات ضخمة في البنية التحتية على طول طريق الحرير الذي يربط الصين ب
أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية، ويشمل المشروع بناء مرافئ وطرقات وسككا حديدية ومناطق 

على بناء شراكات دولية على جميع المستويات بما فيها  صناعية، وتعمل الصين في نفس هذا اإلطار
 .الشراكات األمنية

التهديد، مع  اه الصين عنيفة، طبع عليها أسلوب االنتقاد وكما كان متوقعا جاءت سياسة ترامب تج
وصوله للبيت األبيض إنتقذ ترامب تدخل الصين في االنتخابات الرئاسية األمريكية، و كعادة اإلدارة 

تفوق الواليات األمريكية هاجم ترامب النظام السياسي اإلشتراكي وكان دائما ما يشير في خطاباته إلى 
تجاريا واقتصاديا على الصين، ولم يفوت ترامب أزمة فيروس كورونا إلنتقاذ الصين من  يةالمتحدة األمريك

 جديد باعتبارها مصدر الفيروس ولفشلها أيضا في محاصرته قبل اإلنتشار.
على أرض الواقع دخلت الواليات المتحدة والصين في حرب تجارية تمثلت في تبادل فرض الرسوم 

قام ترامب  السياسة البديلة السياسة ولحل هذه األزمة وفي إطار ممارسة ترامب  الجمركية، وفي محاولة
أن المشاكل التجارية للواليات  اعتبر ، مدح فيها النظام الصيني و2017بزيارة للصين في نوفمبر 

 3.المتحدة األمريكية، ليست سببها الصين ولكن سببها فشل الرؤساء السابقين للواليات المتحدة األمريكية
تمكن ترامب من الوصول إلى اتفاق تجاري أولي مع الصين وصف بالتاريخي، كان هدف هذا 
االتفاق هو موازنة الميزان التجاري األمريكي وضمان التنافسية بين شركات البلدين عن طريق إلزام الصين 

ونية، لكن لسوء حظ بعدم دعمها لشركاتها وتضمنت اإلتفاقية مواد حول حقوق الملكية    والتجارة االلكتر 
 ترامب فاإلتفاق لم يتم بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

عاد الطرفين بعد ذلك لتبادل فرض العقوبات التجارية، بحيث فرض ترامب عقوبات على شركات 
كما فرض عقوبات على شخصيات تجارية  صينية بسب تحركات هاته األخيرة قرب المياه التايوانية،

دق على قرار يفضي برفع التعامل الخاص التي كانت تحظى به هونغ كونغ، وبدورها صينية مهمة، وصا
عقوبات كذلك على شركة الدفاع  أصدرت ردت الصين بفرض عقوبات على موظفين أمريكيين   و

بسب مواصلتها بيع األسلحة لتايوان، ثم عاد ترامب للتهديد بعد ذلك بمنع  Lokhid Martinاألمريكية 

                                                           
3 CARLSON, Benjamin, « China Loves Trump », The Atlantic, mars 2018. 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/03/trump-china/550886/ 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/03/trump-china/550886/
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كما  باعتبارهم خطر على األمن األمريكي، WACHATو  TIKTOKالمواقع االلكترونية الصينية 
 HUWAWEI.لشركة الهواتف الصينية 5G عمل ترامب على وقف مشروع 

لتعمق من توتر العالقات بين البلدي، فقد أربكت األزمة حسابات ترامب  19 -جاءت أزمت كوفيد
ربت بقوة الواليات المتحدة األمريكية، و اجتناب في نفس الوقت الذي حاول مواجهة الجائحة التي ض

 .على المكتسبات اإلقتصادية التي حققها في السنوات األخيرة ليحافظ تداعياتها على االقتصاد األمريكي
تراجع  كان لتداعيات فيروس كورونا أثارا سلبية على التجارة األمريكية، بحيث لكن على عكس ذلك

الصين التعامل مع الجائحة لتحقق نموا في الناتج  ، في حين استطاعت%4  يكي بنسباإلقتصاد األمر 
دفع هذا األمر بترامب إلنتقاد الصين وأعرب في تصريح له أن  ،% 2 الوطني اإلجمالي و صل ل

لم تعد جيدة كما كانت ألن هذا األخير لم يستطع وقف انتشار الفيروس في  عالقته بالرئيس الصيني
     بدايته. 

لكن و بغض النظر عن توتر العالقة مؤخرا بين الجانبين والتي هي ظاهرة معتادة، إال أنه بصفة 
عامة يمكننا القول أن سياسة ترامب تجاه الصين كانت واقعية، أعطت نتائج مهمة كان أبرزها الوصول 

ملية التفاهم إلى وضع حد لممارسات الشركات الصينية عن طريق اتفاق تجاري وضع حجر األساس لع
بين البلدين، فقد حاول ترامب بسياسته هاته أن يعيد للواليات المتحدة مكانتها الدولية كقوة عالمية تفرض 

 شروطها على منافسيها. 
 و  .خلفت خسارة ترامب في االنتخابات الرئاسية أمام بايدن ارتياحا كبيرا في األوساط الصينية

الرئيس الجديد تجاه الصين إال انه بدوره سيجد نفسه مضطرا  بغض النظر عن السياسة التي سينتهجها
ومطامعها  النفوذ الصيني للتعامل مع خروقات الشركات الصينية للقوانين التجارية، ومواجهة امتداد

 التجارية المتصاعدة. 
على بايدن  أن يعمل على تحسين العالقات  اإلقتصادية-19 تداعيات أزمة كوفيد  ستفرض

ينصف الواليات المتحدة  حتى لو كان هذا التفاوض لن ع الصين لتعويض ما يمكن تعويضهالتجارية م
الدفع باإلتفاقية التي رسمها ترامب مع الصين خصوصا فيما  بشكل كاف، في المقابل سيعمل بايدن على

همة من فهي مكاسب م  النقاط المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والنزاعات التجارية والتكنولوجية، يخص
 المستحيل التنازل عنها.

 ملف البرنامج النووي اإليراني
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جاء قرار دونالد ترامب بانسحاب الواليات المتحدة األمريكية من اإلتفاق النووي مع إيران كتصحيح 
إيران لم  يضمن تذمير البرنامج النووي اإليراني، وثانيا ألن للسياسة اعتمدها أوباما؛ أوال ألن اإلتفاق ال

باإلتفاق فهي حسب إدارة ترامب واصلت تطوير برنامجها في الخفاء، فإذا كان أوباما قد راهن على  تلتزم
التقارب مع إيران واالكتفاء ببعض الضمانات فإن ترامب اعتبر اإلنسحاب تصحيحا للوضع ألن اإلتفاقية 

خر، من هنا نستنتج أن الموقعة تخدم المصالح اإلستراتيجية إليران وحليفتها روسيا أكثر من أي شيء اَ 
أي  تراجع ترامب في هذه القضية ال يعتبر نهج سياسة خارجية جديدة، ولكنه تشبث بالموقف الرسمي

عسكري،  معارضة امتالك إيران وأي دولة أخرى خارج اتفاقية عدم انتشار األسلحة النووية لبرنامج نووي
وري اإليراني قاسم سليماني في العراق األمر اغتيال قائد الحرس الثلدرجة وصل عداء ترامب إليران لحد 

الذي سبب غضبا كبيرا في إيران والعراق ووصل إلى حد تهديد إيران بالرد واستهداف المصالح األمريكية 
فيما اعتبر البعض أن هذه الحادثة يمكنها أن تقوي من موقف المحافظين على حساب  في المنطقة،

 .اإلصالحيين في إيران
الملف من أكبر التحديات للرئيس بايدن، فإذا عاد لالتفاقية التي وقعها أوباما مع إيران يعتبر هذا 

فإن هذا سيعتبر انهزاما للواليات المتحدة األمريكية ألن اإلتفاقية فعليا تخدم مصالح إيران وال تضمن وضع 
يعتبر فشال أيضا حد لبرنامجها النووي هذا من جهة، من جهة أخرى فإن الحفاظ على الوضع الحالي س

ألنه ال يحفز إيران للتخلي عن برنامجها النووي و في نفس الوقت يحرم الواليات المتحدة من اإلستفادة من 
العالقات التجارية واإلستراتيجية مع إيران، تاركا المجال بهذا للصين وروسيا اللتان تنتهزان هذا الفراغ من 

معطيات يبقى الحل و السيناريو المحتمل لبايدن هو مراجعة أجل تنمية نفوذها في المنطقة. أمام هذه ال
 اإلتفاقية بين الطرفين والتفاوض على اتفاق جديد بشروط جديدة.

 كوريا الشمالية
ذا كان ترامب لم يقبل التفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي فإنه قبل التفاوض مع كوريا  وا 

خطابات ترامب وتم تسويقها بشكل مبالغ فيه، فبين التهديد  استحوذت قضية كوريا الشمالية على. الشمالية
كون موقف الواليات المتحدة  بالتدخل العسكري والدعوة إلجراء مفاوضات لم يتغير شيء في القضية

األمريكية في هذه القضية ثابت وواضح، فمن جهة ال تريد الواليات المتحدة األمريكية وجود دولة نووية 
في المنطقة يحكمها دكتاتور موالي للصين، و من جهة أخرى فإن الواليات المتحدة األمريكية على يقين 

مصالح األمريكية في المنطقة وال التقرب للصين، ولكن أن النظام في كوريا الشمالية ال يهدف ضرب ال
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الهدف الوحيد واألوحد بالنسبة لنظام كيم جون أول هو ضمان بقائه، ثم إن التهديدات الكورية الشمالية 
للواليات المتحدة ما هي إال أداة ضغط لالستفادة من المساعدة المادية وضمان عدم تدخل الواليات 

 النظام.المتحدة األمريكية في 
ففي  .إلى كوريا الشمالية و في إطار نهجه السياسة والسياسة البديلة استعمل ترامب أسلوب التقرب

وقع  .أجرى ترامب ثالث لقاءات مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون للتفاوض سابقة من نوعها،
ري الشمالي اتفاق تفاهم في سنغافورة في أول لقاء لرئيس أمريكي مع نظيره الكو  2018 الرئيسان سنة

للوصول إلى تفاهم حول العقوبات   2019لكن فشل الجانبان في هانوي سنة .مبدئي لنزع األسلحة النووية
كذلك قام ترامب بلقاء الزعيم  وفي بادرة هي األولى من نوعها. الدولية والتنازالت التي ستقدمها بيونغ يونغ
تفصل الكوريتين، وكان لقاء ترامب هذا أول اجتماع يقوم به الكوري الشمالي في المنطقة األمنية التي 

خالل هاته المرحلة واصلت كوريا الشمالية  رئيس أمريكي للزعيم الكوري الشمالي على أرض هذا األخير.
تطوير برنامجها النووي وطورت صاروخ بالستي جديد لتؤكد عزمها على مواصلة إستراتيجيتها العسكرية 

 أي وقت   وال تأبه بسياسة اإلدارة األمريكية.التي لم تتغير في 
نخلص من خالل هذه األحداث إلى نقطتين مهمتين؛ األولى هي أن ترامب مارس كل 

ما يمكن عمله، فمن جهة واصل سياسته المعتادة  اإلستراتيجيات مع كوريا الشمالية بمعنى أنه عمل كل
ى خرق السياسة المألوفة ووصل إلى حد اإلجتماع المتمثلة في الضغط والتهديد والعقوبات، ومن جهة أخر 

  .مع الزعيم الكوري للتفاوض
و إذا كان ترامب قد حقق نوع من التقارب وبناء نوع من الثقة المتبادلة بين الجانبين في هذا الملف 
فإن وصول بايدن إلى الحكم يعني دون شك العودة إلى نقطة الصفر، ألنه وكما صرح في حملته 

ة يشترط تدمير كوريا الشمالية لبرنامجها النووي نهائيا، وبما أن هذا األمر لن يحدث في ظل االنتخابي
وجود نظام كيم فهذا يعني أننا سنشهد في السنوات القادمة استمرار كوريا الشمالية في القيام بتجاربها 

 يدات.البالستية وكذا التصعيد مع جيرانها وخلق جو مشحون من التوتر والتهد النووية و
  الشرق األوسط

 أثار في البداية.  اتبع ترامب سياسة واقعية في الشرق األوسط أسفرت عن منطقة أكثر استقرارا
المسلمة و المسلمين في أمريكا بصفة عامة بسبب تصريحاته  انتخاب دونالد ترامب تخوفا كبيرا لدى الدول

والتي جاءت مخالفة من حيث الشكل لخطابات أوباما التصالحية مع العالم العربي  التي وصفت بالمعادية
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قتيال  01 واإلسالمي، فبعد العملية اإلرهابية في منطقة سان برناردينو بوالية كاليفورنيا والتي راح ضحيتها
"التوقف التام ، أعلن ترامب آنذاك عندما كان مرشح للرئاسة عن رغبته في 4 نسبت لتنظيم داعش والتي

رئيسا  بعد أقل من أسبوع على تنصيبه 5 والكامل عن السماح بدخول المسلمين إلى الواليات المتحدة".
للواليات المتحدة األمريكية، وقع دونالد ترامب مرسوًما رئاسًيا يمنع دخول الواليات المتحدة أشخاص من 

لصومال والسودان وسوريا واليمن، و سمح هم : إيران والعراق وليبيا وا سبع دول ذات غالبية مسلمة
مرسوم ترامب األصلي بدخول فقط السوريين المسيحيين إلى الواليات المتحدة على اعتبارهم "أقلية دينية 
مضطهدة"، واعتبرت المحاكم الفيدرالية هذا المرسوم عنصري وغير دستوري، الشيء الذي حتم على 

 6ح بدخول أقليات أخرى من كوريا الشمالية و فنزويال.حكومة ترامب إعادة النظر فيه مرتين ليسم
دعما  و على عكس ما كان يروج له إعالميا فإن ترامب كان خالل فترات حكمه أكثر تعاونا و

في الرياض  0101مايو / أيار  00هاجم ترامب في الخطاب الذي ألقاه في  للدول العربية الحليفة.
 ٪29م كما فعل من قبل في خطاباته، و أشار إلى أن أكثر من اإلرهاب و لم يربطه هذه المرة باإلسال

حركة حماس وحزب اهلل والقاعدة  معتبرا كل من تنظيم داعش  و من ضحايا اإلرهاب هم مسلمون،
جماعات إرهابية، وصرح أيضا على أن الحرب على اإلرهاب هي حرب ضد الهمجية التي تستهدف 

ورغم أن هذه االزدواجية في  7 حاربوا هذا النوع من التطرف،البشرية جمعاء وأنه على المسلمين أن ي
الخطابات تظهر تخبطا في السياسة تجاه الدول اإلسالمية والعربية إال أنها تخفي رسالة واضحة هي أن 
العالقات األمربكية والمصالح المشتركة مع الدول العربية راسخة وأن احترام اإلسالم والمسلمين ثابت لكن 

 الذي يستهدف المصالح األمريكية هو أولوية. وقت الحرب على اإلرهابفي نفس ال
تعتمد الواليات المتحدة األمريكية في عالقاتها مع العالم العربي على تحالفات قوية وتعتبر المملكة 

باعتبارهم دول  العربية السعودية ومصر واإلمارات العربية المتحدة أهم الدول الحليفة في الشرق األوسط
رية في محاربة اإلرهاب وقوى إقليمية لها دور بارز في حل مجموعة من النزاعات والصراعات في محو 

                                                           
 للمزيد من التفاصيل حول هذه العملية : 4

https://arabic.cnn.com/world/2015/12/07/us-san-bernardino-shooter-tashfeen-malik 
5 JOHSON, Jenna, « Trump calls for ‘total and complete shutdown of Muslims entering the United States’ », The Washinton 

Post, 7 décembre 2015. https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2015/12/07/donald-trump-calls-for-total-

and-complete-shutdown-of-muslims-entering-the-united-states/?utm_term=.7dee9c327d59 
6 YUHAS, Alan et SIDAHMED, Mazin, « Is this a Muslim ban? Trump’s executive order explained », The Guardian, 31 

janvier 2017. <https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/28/trump-immigration-ban-syria-muslims-reaction-lawsuits>, 

consulté le 2 août 2018. 
7 MEUNIER, Marianne, « Pourquoi Trump cible l’Iran », La Croix, 24 mai 2017, « President Trump’s Speech to the Arab 

Islamic American Summit », 21 mai 2017. <https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Pourquoi-Donald-Trump-cible-

lIran-2017-05-24-1200849705>, consulté le 2 août 2018. 
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حليف ضد مطامع إيران في المنطقة، هذه العوامل  المنطقة، كما أنها شريك تجاري واقتصادي مهم  و
ياسية بين دفعت ترامب كما دفعت الرؤساء السابقين لنهج نفس التقارب، فرغم وجود فترات اضطرابات س

  .االستراتيجي الجانبين إال أن العالقات سرعان ما تعود إلى مجراها التقليدي الكالسيكي أال وهو التحالف
لم يقحم نفسه في النزاعات اإلقليمية، احترم المصالح  و تعامل ترامب مع القضايا العربية بحذر

تدخله في النزاعات يمكن أن يفضي إلى  أوال أن اإلستراتيجية لحلفائه ولم يضغط عل أي جانب إدراكا منه
عالقات الواليات المتحدة مع حلفاءها وثانيا فتدخله لن يحل النزاعات القائمة بل  بالعكس يمكن أن  توتر

 يزيد من تأجيجها.
في نفس الوقت كان ترامب يلعب دور الوسيط لحل النزاع القائم بين دول الخليج و مصر مع  

ترامب في هذه القضية تعطي نتائجها، فهناك حديث عن الوصول إلى  قطر. و بالفعل بدأت مساعي
اتفاق قريب لحل هذا النزاع. و من هنا فحتى لو لم يتم حل هذا النزاع في فترة والية ترامب فالفضل يعود 

 بشكل كبير لوساطته.
ى و على هذا األساس فمن دون شك سيواصل بايدن نهج نفس سياسة التحالف هاته والمحافظة عل

دون التدخل في النزاعات اإلقليمية  العالقات المستقرة والثابتة للواليات المتحدة األمريكية مع هاته الدول
  .مع الحفاظ على إستراتيجية الوساطة في النزاعات و الدفع بالتفاوض ومصالح حلفائه،

وكما هو معلوم تعامل ترامب مع الملف الحساس في المنطقة العربية بجرأة كبيرة خالفا لسابقيه، 
أهم الدول الداعمة إلسرائيل والمؤيدة في نفس الوقت لقيام دولة  فالواليات المتحدة األمريكية تعد من

فلسطين، فبالنسبة لواشنطن وتل أبيب فحل الدولتين و تطبيع الدول العربية مع إسرائيل هما مطلبان 
 نهج على ترامب النزاع لهذا حل إليجاد السابقون األمريكيون الرؤساء فشل دفع .ثالث لهما مترابطان ال

 أولى كخطوة إسرائيل مع عالقاتها لتطبيع العربية الدول دفع على عمل حيث وواقعية، جرأة أكثر سياسة
 المتحدة العربية اإلمارات وافقت عندما بالنجاح ترامب مجهودات كللت بالفعل و. الدولتين حل مسلسل في
 دولة وقيام المنطقة وسالم أمن وضمان النزاع لحل مهمة خطوة في إسرائيل مع عالقاتها تطبيع على

قد  المجال لدول عربية أخرى لالنضمام إلى هذه االسترايجية، وبهذا يكون ترامب فتح هذا القرار .فلسطين
 جعل الواقع واقعا، واستطاع بهذا الحل تحويل المفاوضات من إدارة نزاع إلى إدارة الحل.

خطوة تصعيديه  0101اعتراف ترامب بالقدس كعاصمة للدولة العبرية في ديسمبر ويمكن تفسير
 للدفع بالجانب الفلسطيني نحو مفاوضات أكثر واقعية والتي من الفروض أن تؤول إلى حل الدولتين.
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 يعتبر الرئيس الجديد بايدن بدوره صديق إلسرائيل وداعم كبير ألمن وازدهار هاته األخيرة وقد
عن ذلك في العديد من المرات خصوصا عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما، وكان بايدن  أعرب بايدن

سرائيل و على هذا األساس يمكننا القول أن  قد ساهم في إبرام اإلتفاق العسكري بين الواليات المتحدة وا 
كبير للخارجية  ما حققه ترامب هو مكسب الرئيس الجديد لن يغير الكثير في هذه القضية على اعتبار أن

األمريكية ومكسب لحلفائها في المنطقة، بل بالعكس فإنه سيحاول إتباع نفس السياسة، أي الدفع بحل 
 الدولتين ودفع دول عربية أخرى للتطبيع. 

كان متوقعا، جاءت سياسة ترامب تجاه الصراع في سوريا أكثر حذرا فبالرغم  و على خالف ما
ر األسد وعلى الرغم من احتدام الصراع السوري لسنوات إال أن ترامب لم الجرائم الذي ارتكبها نظام بشا

يدفع الواليات المتحدة األمريكية إلى التدخل عسكريا كما فعل جورج بوش في العراق فالتدخل الوحيد 
للواليات المتحدة في هذا الصراع كان ضد المنشئات الكيماوية السورية بالتشارك مع حلف دولي ودون 

 .منذ ذالك الوقت لم تتحرك القوات العسكرية للواليات المتحدة األمريكية روسيا حليفة بشار األسد،امتناع 
لكن تتبع  أبانت هاته المواقف على أن الواليات المتحدة األمريكية ال تهتم باإلطاحة ببشار األسد، و

والضغط التي تمارسها  على انتظار تطور األحداث مستفيدة من عالقة التفاوض حذرة مبنية إستراتيجية
 مع جميع األطراف في هذا الصراع.

التدخل في سوريا كان بإمكانه أن يربك تحالفات ومصالح واشنطن في المنطقة خصوصا وأن  قرار
النزاع السوري يشهد تدخل مجموعة من الفاعلين اإلقليميين، ولهذا السبب لم يرى ترامب أية مصلحة من 

ولكن استفاد ترامب من التداعيات السلبية لتدخل الواليات المتحدة في دخول حرب لن يربح فيها أحد، 
الحلول المشتركة عن طريق الدفع  فضالالعراق وأفغانستان، ليعتمد على الواقعية في إدارة هذا الملف م

 بالمفاوضات.
، و إذا كان ترامب قد فضل حل التفاوض والمراهنة على حلفائه فإن بايدن سيكون أكثر ميال لذلك

 .هذا يعني أننا سنشهد خالل السنوات المقبلة رهان أكثر على المفاوضات
أوباما على تقليص القوات األمريكية، وقد صرح  فيما يخص الملف العراقي عمل ترامب كسلفه

ذا كان  ترامب مرارا أن التدخل في العراق كان خطأ تاريخي كلف الواليات المتحدة األمريكية الكثير، وا 
إلى تقليص القوات األمريكية في المنطقة فإن الواقع سيفرض عليه أن يترك عددا من  بدورهبايدن يميل 
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القوات لمكافحة اإلرهاب وحماية المصالح األمريكية والحفاظ على المكتسبات في هذه المنطقة خصوصا 
 أمام تنامي أطماع فاعلين محوريين كروسيا و الصين.

 أفغانستان 
كما كانت، فقرار سحب أو تقليص  ور اهتمام الواليات المتحدة األمريكيةلم تعد أفغانستان تشكل مح

القوات األمريكية يفسر بالدرجة األولى بإدراك واشنطن أن تواجدها لن يحل النزاع ال في المدى القريب وال 
ية كلفت الواليات المتحدة موارد مادية وبشر  البعيد، وبالتالي ال حاجة لمشاركتها في حرب غير منتهية

الذي يدور داخل أوساط السياسية األمريكية هو هل سيتم سحب كل القوات أو سيتم  النقاش .كبيرة
عدم سيطرت  -من الدرجة الثانية-مكافحة اإلرهاب و  -من الدرجة األولى-اإلحتفاظ بعدد قليل لضمان 
 طالبان على الدولة من جديد.

عمل  .انعكاسات سلبية على أمن أفغانستانكان لتقليص القوات في أفغانستان من طرف أوباما 
ترامب على استدراك هذا الواقع بزيادة عدد قواته، ونظرا لطول النزاع وصعوبة القضاء على طالبان نهج 

التفاق في  2020من  29ترامب سياسة التفاوض للوصول إلتفاق مع طالبان، وتوصل الجانبان في 
ليترك بذلك مصير  2021من ابريل  21قبل  غانستانالدوحة يقضي بخروج القوات األمريكية من أف

 التفاوض حول بناء الدولة في يد حكومة أفغانستان وطالبان، و بالفعل قلص ترامب القوات األمريكية من 
  4.500. إلى13.000

وعلى هذا األساس سيواجه بايدن وضًعا أكثر صعوبة وتعقيد، فإذا كانت طالبان ستلتزم باإلتفاق 
 المتحدة بعدم تنفيذ هجمات على قواتها فإنها لن تلتزم بذلك تجاه حكومة أفغانستان وقواتها مع الواليات

 مما يعني استمرار النزاع بين حكومة أفغانستان و طالبان إذا لم يتوصل الطرفان التفاق.
 تعاني أفغانستان حاليا من الفقر والتبعية االقتصادية وتنامي التمرد، فاالنسحاب الكلي للقوات

ولهذا فإن بايدن حسب تصريحاته لن يسحب كليا القوات األمريكية لكنه  سيزيد من تعقيد الوضع األمريكية
سيعمل على الحفاظ على قوة صغيرة لضمان مكافحة اإلرهاب. أمام هذا الوضع و أمام استحالة تمديد 

لمحتمل أن يلجأ بايدن إلى تواجد القوات األمريكية حسب اإلتفاق الذي أبرمه ترامب مع طالبان فإنه من ا
اإلستعانة بجهود ومبادرات الدول األخرى للوساطة في هذا النزاع، من جهة أخرى من المتوقع أن يعمل 

 8على التدخل في المفاوضات بين طالبان و الحكومة األفغانية من أجل الوصول إلى اتفاق سالم. بايدن

                                                           
RUIZ ALVARO, Javier, “Relevo en la Casablansa, cambio en la politca estadoudinense en Afganistan?,” Global Strategy,  8

8/11/2020.  
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 العالقات األمريكية التركية
الواليات المتحدة األمريكية لتركيا كحليف استراتيجي بعد الحرب التي شنتها واشنطن احتياج  تزايد

اإلستراتيجية لحلف  و تلعب تركيا دورا مهما في الحفاظ على المصالح األمنية .على العراق وأفغانستان
يكيتين الشمال األطلسي وللواليات المتحدة خاصة، فتركيا تحتضن على أراضيها قاعدتين عسكريتين أمر 

تابعتان لحلف الشمال األطلسي وهما قاعدة انجرليك الجوية المزودة بأسلحة نووية أمريكية ومحطة الرادار 
 في كوريجيك.

تعتبر تركيا معبرا تجاريا دوليا إستراتيجيا، فهي تربط العالم بآسيا الوسطى و  من جهة أخرى،
الطبيعي، وتعمل واشنطن على توفير ظروف القوقاز، التي تضم أهم احتياطي عالمي من النفط و الغاز 

الذي تلعبه هاته  الدور وا، مستفيدة من تحالفها مع تركيا عمل وخلق فرص استثمار جديدة لشركاته
األخيرة في المنطقة، ولهذا الغرض تقدم الواليات المتحدة األمريكية دعما ال مشروطا لتركيا في نزاعاتها 

 مع جيرانها كما تدعم توسيع نفوذها في المنطقة وخلقها لشراكات جديدة لتنافس بذلك روسيا والصين. 
 العلماني اإلسالمي النموذج تدعم هيف لتركيا مهما دعما واشنطن تقدم السياسي المستوى على

 حزب األمريكية المتحدة الواليات دعمت األساس هذا وعلى. إسرائيل مع و الغرب مع المتصالح و المنفتح
 .اإلسالمية و العربية للدول النموذج هذا تصدير على مراهنة بدايته، منذ التركي التنمية و العدالة
على دعم جروج والكار بوش لقيادة الحزب خوفا من تدخل الحصول  سعى أردوغان في بدايته إلى 

الجيش التركي المتشدد في علمانيته، فلم يكن لحزب العدالة والتنمية أن يتولى الحكم في تركيا في فترة 
معقدة إقليميا ودوليا دون موافقة من الدولة العظمى في العالم والتي كانت تخطط لصنع ما سمي بالشرق 

الكبير، وقد أقر أردوغان دعمه منذ البداية لهذا المشروع في خطاباته وفي حواراته  األوسط الجديد أو
المدعوم من طرف  كبير في الشرق األوسط الكبير وأعرب أكثر من مرة أن تركيا صاحبة دور مهم  و

و ما تريده وهذا ما يدفعنا للقول بأن دور تركيا في المنطقة ال يرتبط بإرادتها  الواليات المتحدة األمريكية
نما يرتبط   و  يتفاعل مع ما تريده القوى الدولية عامة والواليات المتحدة األمريكية خاصة. لنفسها وا 

تلعب تركيا دور القوة الموازنة في منطقة متوترة ومتغيرة فهي الحليف البديل والمضمون دائما 
منطقة، وتضمن واشنطن بواسطة تركيا للواليات المتحدة األمريكية أمام التقلبات وتغيير مواقف وأوضاع ال

 توازن إيران وتستعملها للضغط في الملفات اإلقليمية كالنزاع في العراق وسوريا وليبيا وغيرها. 
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 وضمان حصص مهمة من ثروات المنطقةخول الدعم األمريكي لتركيا حرية أكثر لتوسيع نفوذها 
فة إلى أنه كان لدعم واشنطن لتركيا دورا مهما كما ساعدها على رفع استثماراتها في دول الجوار ياإلضا

في القضاء على حزب العمال الكردي، وتسعى تركيا لتوسيع نفوذها عبر دعمها لألنظمة السياسية الحليفة 
عن طريق دعمها لإلسالم السياسي الذي راهنت عليه حتى الواليات المتحدة  لها في كل الدول العربية

م باراك أوباما، ونظرا ألن التوسع التركي وتصدير نموذجها يخدم خصوصا في فترات حك األمريكية
  .المصالح األمريكية فإن هاته األخيرة ال تتدخل في هذا المشروع

ا في السياسة الخارجية كان ترامب وعلى غرار الرؤساء السابقين واعيا منذ البداية بأهمية تركي
ولم يتدخل طيلة فترة حكمه في النظام التركي وال في قراراته السياسية تجاه معظم القضايا  األمريكية

بسياسته، واألدهى من ذلك كان  الدولية، بل بالعكس من ذلك كان يشيد دائما بالرئيس التركي أردوغان  و
النزاع  غرار ىترامب يدعم تركيا حتى في القضايا التي كان الطرف الثاني في النزاع هي أوروبا عل

التركي، المرة الوحيدة التي هدد فيها ترامب تركيا بعقوبات اقتصادية كانت عندما توغلت القوات  الفرنسي و
تمت تسوية القضية ألن الجانبان يعيان حجم المصالح  التركية  في شمال سوريا،  لكن سرعان ما
 اإلستراتيجية المشركة التي تفوق أي خالف.

معطيات يمكننا القول بأن المصالح بين البلدين تفوق توجه وسياسة أي رئيس بالنظر إلى هذه ال
من جهة أخرى فإن الواليات المتحدة ال  فالعالقات التركية األمريكية يجب أن تبقى مستقرة وقوية، أمريكي

 تخاطر بمصالحها مع الدول العربية الحليفة، ومن هذا المنطلق فإنه من الواضح أن الرئيس األمريكي
اإلقتصادي  السياسة في معظم القضايا المشتركة أي تقديم الدعم األمني و الجديد بايدن سيكمل نفس

للدول العربية بمقابل الحفاظ على نفس العالقات القوية مع تركيا، لكنه دون شك سيحاول لعب دور 
فع بالمفاوضات وحل الوساطة في النزاعات بين تركيا والدول العربية األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى الد

مجموعة من النزاعات خصوصا النزاع التركي المصري، دون أن نسنى محاولته للضغط على جميع 
 األطراف من أجل الوصول لتسوية في نزاع ليبيا وسوريا. 

 العالقات مع روسيا
لألمن و تضع االستراتيجيات األمنية الوطنية للبنتاغون روسيا دائما في قائمة التهديدات األساسية 

على خالف الرئيس باراك أوباما وفي تحدي مباشر لروسيا كان ترامب قد أعلن  .المصالح األمريكية
في  .استعداده لبيع أسلحة ثقيلة ألوكرانيا من أجل التصدي للخطر الذي تشكله روسيا علي هذه األخيرة
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ألمريكية في روسيا، قامت تصعيد آخر وردا على تقليص روسيا لعدد الدبلوماسيين للواليات المتحدة ا
الواليات المتحدة األمريكية بدورها بتوقيف عمل مجموعة من الملحقات الدبلوماسية الروسية وتوقيف عمل 

 القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو. 
ورغم هذه األزمات المتكررة إال أن ترامب اتهم داخل األوساط السياسية األمريكية بإظهار مودة 

رئيس الروسي فالديمير بوتين، فخالل حملته االنتخابية كان ترامب قد وعد بتوطيد العالقة كبيرة تجاه ال
 مع روسيا، هذا التوجه عقبه بعد بذالك تبادل للزيارات بين أعضاء إدارة ترامب و مسؤولون روس.

حيث و كان لقاء الرئيس األمريكي بوزير خارجية روسيا في الواليات المتحدة حدثا ملفتا لألنظار 
تناقشا الجانبان بصفة علنية حول إقالة المدير العام لالستخبارات األمريكية، وقام الطرفان بتبادل معلومات 
أمنية سرية حصلت عليها إسرائيل حول تنظيم داعش، واعتبرت هاته اللقاءات سابقة نظرا للمصالح 

عالقة بين الجانبين الوضوح في األمنية المتضاربة بينهما، فمنذ قدوم ترامب إلى الرئاسة طغى على ال
إعطاء األولوية للمفاوضات، وانعكست هذه اإلستراتيجية الجديدة على مجموعة من القضايا  التعامل

و في هذا الصدد يمكن اعتبار  الدولية التي التزم الطرفان فيها بالحوار و عدم اللجوء إلى الحلول الفردية،
لقد شهدنا أيضا كيف أن الواليات المتحدة األمريكية  اسة، واستمرار الصراع السوري دون حل لهذه السي

تدخلت ضد المنشآت الكيماوية السورية دون اعتراض من روسيا، و شهدنا كذالك كيف عجزت الواليات 
المتحدة عن فرض حل على نظام بشار األسد، و شهدنا كيف انسحبت الواليات المتحدة األمريكية من 

 9راض من روسيا.االتفاق مع إيران دون اعت
السياسي هذا كان موقف ترامب في ما يخص اتفاقيات األسلحة صارما، بحيث أعلن  مقابل التقارب

انسحاب الواليات المتحدة من معاهدة القوات النووية الوسيطة بحجة أن  2020دونالد ترامب في فبراير 
 إنهاء االتفاقية. المعاهدة، وردا على هذا القرار أعلنت روسيا بدورها روسيا ال تحترم

انسحاب الواليات المتحدة من معاهدة  2020مايو  21على نفس المنوال، أعلن دونالد ترامب في 
دولة، بما في ذلك جميع دول حلف  35من قبل  1992الموقعة في هلسنكي عام  "األجواء المفتوحة"

الشمال األطلسي، تهدف هذه المعاهدة إلى تحسين الشفافية بشأن وسائل وحركة التسلح كجزء من تدابير 
بناء الثقة لتجنب النزاعات المسلحة من خالل السماح بالتحليق فوق األراضي المعنية من قبل جميع 

 الدول الموقعة.

                                                           
9 DORFMAN, Zach, « What is Trump’s Foreign Policy on Russia? », Rolling Stone, 13 février 2018. 

https://www.rollingstone.com/politics/news/what-is-trumps-foreign-policy-on-russia-w516634 

https://www.rollingstone.com/politics/news/what-is-trumps-foreign-policy-on-russia-w516634
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مع روسيا  2020و  2019الواليات المتحدة عرقلت المفاوضات في تجدر اإلشارة أيًضا إلى أن  و
الجديدة المرتبطة بخفض األسلحة النووية اإلستراتيجية التي تنتهي في  STARTبشأن تمديد معاهدة 

 2021.10فبراير 
روسيا وجدت في ترامب مالم تجده في رؤساء سابقون، فهو أبدى أكثر استعداد  يمكن القول إذن أن

 الدولية التي صعب حلها منذ سنين.التفاهم، خصوصا في بعض القضايا للتفاوض و 
توافق واشنطن و موسكو هذا يعكس وعي ترامب بأهمية روسيا للوصول إلى حل لمجموعة من 

 فائدة منها هي إذن سياسة براغماتية تهدف للدفع ببعض القضايا وتفادي الدخول في نزاعات ال تالملفا
المصالح العليا للواليات المتحدة األمريكية مباشرة كالمصالح التجارية  خصوصا وأنها ال تؤثر على

 واألمنية.
التقارب السياسي بين الواليات المتحدة األمريكية في فترة والية ترامب من أهم المكاسب، و  يعتبر

األخير دون في ظل سياسة اإلنفتاح والتقارب مع الفاعلين الدوليين التي يدافع عنهم  بايدن سيعمل هذا 
االستثمار في المكتسبات السياسية للواليات المتحدة األمريكية في عالقتها مع روسيا كتبادل  شك على

المعلومات بشان اإلرهاب و التفاوض من أجل الوصول لحل سلمي في سوريا، بالمقابل سيعمل بايدن 
أعلن خروجه منها أو عرقل على التفاوض بشأن اإلتفاقيات المتعلقة باألسلحة والتي كان ترامب قد 

 المفاوضات فيها.

 خاتمة
 صعيد على األمريكية المتحدة للواليات عديدة مكاسب يحقق أن جيزة و مدة في ترامب استطاع

 االنسحاب قرارات كانت الدولية الملفات من مجموعة تجاه الجريئة سياساته جانب فإلى الخارجية، السياسة
 األوساط في كبيرا استغرابا ترامب سياسة أثارت. القرارات أهم من الدولية االتفاقيات من مجموعة من

 األوساط في دائما مطروحا كان الخارجية السياسة في الجديد التوجه هذا لكن الدولية و األمريكية
 حل فكان .واشنطن تتوخاها التي والنتائج األهداف تحقق تكن لم االتفاقيات هاته أن لكون نظرا األمريكية
 التفاوض إلعادة الدولية المنظومة على الضغط خاللها من المتحدة الواليات تهدف إستراتيجية االنسحاب

 .  أكثر األمريكية المصالح تخدم جديدة بشروط القضايا من مجموعة في

                                                           
», GRIP, 20  Biden ou l’espoir du retour au multilatéralisme:  Politiques extérieur des États Unis BERNARD, Adam, « 10

novembre 2020.  

 .من قبل الرئيس االمريكي اوباما و نظريه الروسي ميدفيديف 2010التوقيع على هذه المعاهدة في عام  تم
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بعيدا عن المكتسبات و اإلخفاقات فإن هزيمة ترامب أمام بايدن في اإلنتخابات الرئاسية ترجع 
 ثالث عوامل:باألساس إلى 

خلفت ألفاظه العنيفة واألسلوب المباشر في خطاباته خصوصا إزاء بعض الملفات الحساسة.  :أوال 
خطابات ترامب العنيفة والحادة إضافة إلى قربه الواضح من اليمين المتطرف إلى ازدياد معارضيه داخليا 

ا أعطت خطاباته في السياسة و خارجيا الذين اتهموه  بتشجيع  النزاعات والصراعات العنصرية، كم
الخارجية انطباع على أن مواقفه غير قابلة للتفاوض وعلى أنه سيمضي قدما في تنفيذ أي قرار يراه 
مناسبا دون التفاوض، لكن على العكس من ذلك فاالنطباع السائد هو أن خطابات ترامب لم توافق قراراته 

ته كما أنه كان متأنيا في مجموعة من القضايا ولم على أرض الواقع، حيث أنه لطالما تراجع عن تصريحا
يخرق الخطوط الحمراء، ويظهر هذا التضارب عشوائية في القرارات لكنه في وقع األمر وحسب رأينا 
سياسة ارتجالية حاول ترامب من خاللها الضغط في مجريات المفاوضات إليجاد حلول لمجموعة من 

 الملفات.
انطباع لدى المواطن األمريكي والمتتبعين أن  خلفت مواقف ترامب ردود فعلهثانيا: تركيزه على شعبويته، 

ترامب يهدف من خالل مواقفه وقراراته ترسيخ شعبيته وخدمة مصالحه الشخصية، األمر الذي رسخ لدى 
 األمريكيين الشعور بأن سياسة ترامب عشوائية وغير مدروسة وال تهدف خدمت المصالح العليا للدولة.

إدارته لجائحة كورونا التي وصفت بالسلبية والغير منسجمة، كان ترامب يعي أن انتشار وباء كورونا ثالثا: 
وعلى هذا األساس حاول منذ بداية ئاسية، في هذه المرحلة سيؤثر بشكل مباشر على نتائج االنتخابات الر 

الثالث سنوات الجائحة التخفيف في خطاباته من تداعياتها وخطورتها، خصوصا وأنه استطاع في 
  الماضية تقليص نسبة البطالة إلى رقم قياسي لم يحققه أحد من قبل.

توحيد  استغل بايدن هاته النقاط ليوظفها لصالحه، مركزا في حملته اإلنتخابية على نبد العنصرية و
رغامتية الب الشعب األميركي واتخاذ إجراءات لمواجهة جائحة كورونا، فيما كانت خطاباته تتسم بالرزانة و

 والتحفظ الشديد خصوصا في الملفات الحساسة سواء الداخلية منها أو الخارجية.
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 دور المساعدات اإليرانية في تحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية
The role of Iranian aid in fortifying the Palestinian internal front 
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 لخص: م
عليه فإّن ينص الدستور اإليراني، وهو األساس في توجيه السياسة الخارجية، على أّن حماية المستضعفين وظيفة من الوظائف األساسية للدولة، وبناء 

تنسجم مع األسس النظرية الدعم اإليراني للقضية الفلسطينية والنظر إلى إسرائيل ككيان غير مشروع ومعارضة عملية السالم غير العادلة هي في حقيقتها مواقف 
لكن في الواقع يبدو أّن ما يجمع إيران بـــــــــــــــــــ الفلسطينيين وقضيتهم هو عبارة عن والثورية إليران وُتعد مصاديق مهمة للفكر الذي تدعي إيران أنها تتبنَّاه رسميًّا. 

مثل بـــــــــــــــــــ اإلجماع على العدو التاريخي والمشترك متمثاًل في إسرائيل. لكن هذه الخطوط عالقات وخطوط اتصال كثيرة تتقاطع أحياًنا عند نقطة اشتراك واضحة تت
السياسة الخارجية خاصة وأّن  أكثر من لغة المبادئ القائمة في مضمون دستورها. سرعان ما تتفرع وتختلف عند نقاط أخرى وكثيرة تطغى عليها لغة المصالح

 هي حصيلة مصالحها الذاتية.للجمهورية اإليرانية 
 الجبهة الداخلية الفلسطينية، تحصين. المساعدات اإليرانية،الكلمات المفتاحية: 

Abstract : 
The Iranian constitution, which is the basis for directing foreign policy, states that protecting the vulnerable is a 

function of the basic functions of the state. Accordingly, Iranian support for the Palestinian cause and viewing Israel as an 

illegal entity and opposing the unfair peace process are in fact positions that are consistent with the theoretical and 

revolutionary foundations of Iran and are considered Important credits for the idea that Iran officially claims to be adopting. 

In reality, however, it seems that what unites Iran with the Palestinians and their cause is many relations and lines of 

communication that sometimes intersect at a clear point of participation represented by unanimity on the historical and joint 

enemy represented in Israel. But these lines quickly branch and differ at other points and many are dominated by the 

language of interests more than the language of the principles existing in the content of its constitution. Especially since the 

foreign policy of the Iranian Republic is the outcome of its own interests 
Keywords: Iranian Aid, Palestinian Home Front, fortifying 
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 اإلطار العام للدراسة: .1
 مقدمة:1.1

عام في أعدل  11األراضي الفلسطيني من االعتداءات العسكرية المستمرة منذ ما يزيد عن تعاني 
قضية إنسانية، هذه المعاناة فرضت على الدول العربية واإلسالمية وشعوب العالم األحرار لتقديم كافة 

ال جاثم على الدعم النفسي والمادي واللوجستي للشعب الفلسطيني لمواجهة االحتالل الغاشم، والذي ما ز 
من األراضي الفلسطينية، ويمارس أعنف الممارسات والسلوكيات المتعلقة في تدمير  %15ما يزيد عن 

مقدرات الحياة للشعب الفلسطيني؛ مما يستدعي البحث عن أدوار مختلفة للدول الصديقة للشعب 
 عمة للشعب الفلسطيني فيومن أبرز األنظمة الدا (1)الفلسطيني لدعم صموده وبقاؤه في أراضيه المحتلة.

 حقوقه العادلة النظام اإليراني.
تهتم الجمهورية االسالمية اإليرانية في توجيه سياساتها الخارجية لحماية المستضعفين والمهمشين 
في الدول التي تتعرض للعنف واالضطهاد ضمن سياسة تصدير الثورة، ودعم الحركات الثورية دون 

ذات ه القضية التدخل في فرض هيمنها على النظام الرسمي للدول التي تقدم المساعدات لها، إذ تعتبر هذ
ح في الكثير من القضايا المرتبطة بالمصالح القيمية على المصالح المادية. وبناًء عليه  وظيفة دينية ترجِّ
فإّن الدعم اإليراني للقضية الفلسطينية بدأ من إعالن إسرائيل ككيان غير مشروع ومعارضة عملية السالم 

لنظرية والثورية إليران. ومن أجل تحقيق ذلك غير العادلة هي في حقيقتها مواقف تنسجم مع األسس ا
تحالفت إيران سابًقا مع منظمة التحرير أبان العمل الثوري، ثم بعد ذلك تحالفت مع حركتي حماس والجهاد 
اإلسالمي وشكلت القضية الفلسطينية جزًءا رئيسًيا من الخطاب السياسي واإلعالمي للمرجعيات الدينية 

نظام الحاكم، وهذا بدوره انعكس دعم الحركات التي تعارض الخطاب اإليراني والسياسية واإلدارية في ال
 (2)الرسمي والشعبي.

مثل الدعم اإليراني لحركتي حماس والجهاد اإلسالمي سياسة قومية واضحة ارتبطت بمصالح إيران 
واإلسرائيلية في في الشرق األوسط، وشكلت محور المقاومة والممانعة المعارض للسياسات األمريكية 

الشرق األوسط؛ مما ساهم في دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا الدعم كان له 
وهنا ستناقش الدراسة األثر اإليجابي  3التأثير اإليجابي والسلبي على مكونات الجبهة الداخلية الفلسطينية

 للمساعدات اإليرانية على الجبهة الداخلية الفلسطينية.
 :مشكلة الدراسة وتساؤالتها 2.1

                                                           
(1) El- Shaikh Ali, Ihab (2018): The role of the Qatari fund on achieving the development priorities in Gaza Strip, unpublished 

master  thesis, The Islamic University–Gaza 
، /http://studies.aljazeera.netمركز الجزيرة للدراسات، موقع:  ن )قراءة تحليلية("،يرا"حماس" والجهاد" تعيدان توصيف العالقة مع افاطمة الصمادي،  (2)

11/00/0102. 
(: دور إيران في إدارة الجبهات الداخلية في الشرق األوسط وانعكاسها على اسرائيل )دراسة حالة دور محور المقاومة والممانعة(، مجلة 0101المغير، محمد ) (3(

 .59-19بي، برلين صص مدارات ايرانية، المجلد الثاني، العدد السابع، المركز الديمقراطي العر 

http://studies.aljazeera.net/
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تعمل إيران على دعم المظلومين وتوفير مقومات الحياة وصمودهم، وهذا األمر نابع من سياستها 
الخارجية في تصدير الثورة للبدان التى تتعرض للظلم، تظهر مشكلة الدراسة في كيفية تسخير المساعدات 

الجبهة الداخلية الفلسطينية، خاصة أن إيران تعتبر  االيرانية المقدمة للشعب الفلسطيني في دعم وصمود
القضية الفلسطينية المحرك العالمي في العصر الحديث وأكثر القضايا العالقة، وينبع ذلك من شدة 

 عدواتها لالحتالل االسرائيلي. ومن هنا ظهر التساؤل الرئيس التالي:

 ؟ خلية الفلسطينيةكيف تساهم المساعدات اإليرانية في دعم وصمود الجبهة الدا
 ومنه تفرعت األسئلة التالية:

 ما هو نوعية الدعم المقدم للفلسطينيين؟ .0
 ما هو دور الدعم على مكونات الجبهة الداخلية الفلسطينية؟ .0
 ما هي المصالح العائدة على إيران من دعم أهالي فلسطين؟ .1
 أهداف الدراسة: 3.1

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في تقديم المساعدات لبيان تهدف الدراسة البحثية إلى بيان مساهمة 
ومنه تفرعت  .وخاصة بما يعزز صمود الجبهة الداخلية الفلسطينية دورها في دعم القضية الفلسطينية،

 األهداف التالية:
 تحديد طبيعة المساعدات اإليرانية المقدمة للشعب الفلسطيني. .0
 د المجتمع في وجه آلة البطش اإلسرائيلية.بيان دور الدعم اإليراني في تعزيز صمو  .0
 .التعرف على المصالح التي تعود على إيران من تقديم المساعدات اإليرانية للشعب الفلسطيني .1
 أهمية الدراسة: 4.1

تعتبر المساعدات الخارجية المقدمة للشعوب المضطهدة جزء من تحقيق األهداف الخفية بغية 
للحكومات، وبالتالي هناك حاجة ملحة لبيان أثر المساعدات اإليرانية على السيطرة على القرارات الداخلية 

الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتعتبر الجبهة الداخلية وعالقتها بالمساعدات من أهم العناوين المهتم بها 
عالمًيا. كما وأن القضية الفلسطينية محرك أمن عالمي في ظل تراجع عربي وعالمي في التضامن مع 

 شعب الفلسطيني.ال
 فرضية الدراسة: 1.1
تؤثر المساعدات اإليرانية على تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني في ظل التهديد المستمر من  .0

 االحتالل.
يمثل الدعم اإليراني للفصائل الفلسطينية سياسة أمن قومي كجزء من تصدير الثورة ودعم الشعوب  .0

 المستضعفة.
 منهجية الدراسة: 1.1
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على المنهج التحليلي الذي يسمح لنا بتفسير السياسة الخارجية اإليرانية اتجاه اعتمدت الدراسة 
القضية الفلسطينية في فترتين زمنيتين مختلفين قبل وبعد نجاح الثورة اإليرانية.إضافة إلى المنهج 

ة أّنحمايالوصفي، ومنهج السياسات من خالل وصف أهم مبادئ السياسة الخارجية اإليرانية القائمة على
المستضعفين؛ وذلك لـــــــ محاولة فهم أهم األسباب التي تجعل إيران في الوقت الذي تلتزم فيه بــــــــــــ عدم 
التدخل في شؤون الدول األخرى، فإنها ُمكلفة بــــــــــــ دعم وحماية حق المستضعفين أمام المستكبرين، وهذا 

-على المصالح ال المبادئ، وأّن هذه المبادئ التي ُتؤسس انطالقا من تحليل سياستها الخارجية التي تُبنى
 .للعالقات الدولية، سرعان ما تتبدل وتتغّير ويتم تجاوزها إذا ما تعارضت مع أي مصلحة مباشرة -نظرياً 

 السياسة الخارجية للجمهورية اإليرانية هي حصيلة مصالحها الذاتية.خاصة وأّن 
 : الدراسات السابقة 2.1

 من الدراسات السابقة والتي جاءت تقريبا في نفس الصدد أهمها: هناك مجموعة
السياسة اإليرانية تجاه حركات المقاومة تحت عنوان: محمد احمد عبد أبو سعده دراسة 0.1.0

. ركزالباحث على تفسير السياسة الخارجية اإليرانية اتجاه القضية 2112صدرسنة اإلسالمية في فلسطين
تستند السياسية زمنيتين مختلفين قبل وبعد نجاح الثورة االسالمية اإليرانية. إذالفلسطينية في فترتين 

اإليرانية في التعاطي مع القضية الفلسطينية إلى مقولتين أساسيتين: واحدة تنادي بـــــــــــــــ ضرورة تقديم الدعم 
ـ البندقية والكفاح المسلح كطريق المالي والعسكري والسياسي لمن ُيمثل مشروع المقاومة المؤمن بــــــــــــ

لتحرير األرض الفلسطينية، أما الثانية فتقوم على رفض التعامل مع أصحاب مشروع التسوية السياسية 
 والمفاوضات مع إسرائيل.

ركز  "النفوذ اإليراني في غزة ...الدالالت والشواهد".تحت عنوان: عدنان أبو عامر دراسة 0.1.0
بعد ظهور الحركات الفلسطينية المسلحة، السيما ذات الطابع إليراني للحركتين الباحثعلى أوجه الدعم ا

العقائدي، أين برزت أوجه الدعم اإليراني لها، بحيث يمكن تفسيره على أنه ال يدع مجااًل للشك بأنها ال 
ولذلك أخذ دعمها للفلسطينيين في غزة،  "موقعها المتقدم في الشرق األوسط"،تنوي التخلي عما تعتبره 

عدة أشكال منها الدعم المالي الدعم العسكري والتسليحي والدعم السياسي المعنوي "حركة حماس"وتحديدًا 
 وغيرها.
: استعرض البحث على مجموعة من الدراسات ذات العالقة التعقيب على الدراسات السابقة 3.2.1

ـــــــــــــ موضوع البحث محل الدراسة، أين توصل األبحاث من خالل تلك الدراسات المباشرة وغير المباشرة بــــــــ
إلى مجموعة من النتائج أعانته على إثراءاإلطار النظري للدراسة الحالية، ومن خالل االستعراض 

 للدراسات السابقة ُيمكننا التعقيب على هذه األخيرة في النقاط التالية:
 ختالف بين الدراسات السابقة والدراسات الحالية:أوجه التشابه واال 4.2.1
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 بيان أنّ كالهما يهدفان إلى البحث في أدبيات موضوع الدراسة من خالل ت أوجه التشابه: 1.4.2.1
الدستور اإليراني، هو األساس في توجيه السياسة الخارجيةاإليرانية والذي ينص على أّن حماية 
المستضعفين وظيفة من الوظائف األساسية للدولة، وبناء عليه فإّن الدعم اإليراني للقضية الفلسطينية 

حقيقتها مواقف والنظر إلى إسرائيل ككيان غير مشروع ومعارضة عملية السالم غير العادلة هي في 
 تنسجم مع األسس النظرية والثورية إليران وُتعد مصاديق مهمة للفكر الذي تدعي إيران أنها تتبنَّاه رسميًّا.

: قدمت الدراسات السابقة في تعاملها معها الموضوع الدراسة نتائج وتوصيات أوجه االختالف 2.4.2.1
لنا الحقيقة الخفية التي تجمع إيران بـــــــــــــــــــــــــ القضية بعيدة نوعًا ما عن الموضوعية خاصة وأن الواقعُيبين 

الفلسطينية، صحيح أّن ما يجمعها بــالفلسطينيين وقضيتهم هو عبارة عن عالقات وخطوط اتصال كثيرة 
ترك متمثاًل في تتقاطع أحياًنا عند نقطة اشتراك واضحة تتمثل بـــــــــــــــــــ اإلجماع على العدو التاريخي والمش

 إسرائيل. لكن هذه الخطوط سرعان ما تتفرع وتختلف عند نقاط أخرى وكثيًراتطغى عليها لغة المصالح
السياسة الخارجية للجمهورية اإليرانية هي خاصة وأّن  أكثر من لغة المبادئ القائمة في مضمون دستورها.

 حصيلة مصالحها الذاتية.
 :(1)من القضية الفلسطينية الجذور التاريخية للموقف اإليراني .2

ترجع العالقة التاريخية بين إيران وفلسطين إلىأواخر القرن التاسع عشر، فقد أوجدتإيران ُممثلية لها 
، حيثكانت تهتم بـــــــــــالشؤون 1982فيفلسطين بعد أن هاجر إليها عدد كبير من التجار اإليرانيين سنة 

عملها توسع إلى نشاطات متعددة، من بينها تقديم مساعدات إلى قوافل االقتصادية لهؤالء التجار، إاّلأّن 
عداد المعلومات والتقارير اإلقليمية وغير ذلك من  الزوار اإليرانيين لفلسطين، واإلعالم الثقافي، وا 

 النشاطات.
ــــــــــ م، تأثر الدور اإليراني في القضية الفلسطينية بـ1849بعد قيام دولة االحتالل االسرائيلي سنة  

يران من جهة ثانية اإلسرائيلية من جهة، وطبيعة العالقات-طبيعة العالقات اإليرانية  بين واشنطن وا 
اإليرانية من جهة ثالثة، حيث مثلت إيران حليفًا استراتيجيًا إلسرائيل منذ نشأتها -وطبيعة العالقات العربية
، بــــــــ حكم 1828"، ونجاح الثورة اإلسالمية في إيران سنة "محمد رضا بهلويوحتى سقوط حكم الشاة 

العالقات القوية التي كانت تجمع إيران بالواليات المتحدة األمريكية، هذا فضاًل عن أّن إسرائيل أولت 
، التي كانت "دفيد بن جوريون"التي طبقها رئيس الوزراء  "نظرية التخوم"،أهمية خاصة إليران وفق 

ثيوبيا. ومن هنا احتلت إيران موقعًا مهمًا في تقضي بـــــ ــــــ ضرورة إقامة عالقات وثيقة مع إيران وتركيا وا 
هذه النظرية، كونها ُتمثل أهم التخوم األسيوية للشرق األوسط، وغير أّن العالقات بين الطرفين شهدت 

                                                           
غزة:كلية اآلداب والعلوم -، أطروحة ماجستير، )جامعة األزهرالسياسة اإليرانية تجاه حركات المقاومة اإلسالمية في فلسطينمحمد احمد عبد أبو أسامة،  (1)

 .00-01(، ص 0100اإلنسانية، 



 برلين -مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية          المركز الديمقراطي العربي 

 م0202 ديسمبر/ كانون األول                                        التاسع العدد -د الثاني ـــالمجل  
 

 
80 

، بل وقامت بـــــــــــ تخصيص ، حيث قطعت عالقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل1828تبداًل كبيرًا بعد سنة 
 .مقر البعثة الدبلوماسية اإلسرائيلية في طهران كمقر للبعثة الفلسطينية

 :(1) (1829-1849الموقف اإليراني من القضية الفلسطينية ) 1.2
شّكل اليهود في إيران نسبة مهمة على مستوى أعدادهم في المنطقة عمومًا. وفي مرحلة تأسيس 

والهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة، إذ كانت إيران محّطة لنقل اليهود، وخاصة من الكيان الصهيوني 
العراق، وبــــــــ األخّص من جنوبه، حيث كان هؤالء يسكنون بـــــــــ شكل رئيسي في بغداد والبصرة. أين كان 

مع السفارة البريطانية، التي كانت مركزًا  يتم نقلهم عبر البصرة إلى الموانئ اإليرانية؛ ومن ثم بـــــــــــــ التنسيق
 .لتخطيط هذه الهجرة، يتم نقلهم إلى فلسطين المحتلة

بـــــــــــــ الكيان اإلسرائيلي. وهي التي كانت من بين الدول  ،1811في مارسوقد اعترفت إيران الشاه، 
راف في فترة حكم المرحوم الخمس األولى التي اعترفت بهذا األخير آن ذاك،إاّل أنها سحبت هذا االعت

رئيس الوزراء اإليراني المعروف، الذي أصبح في المعارضة الحقًا، وكان ذلك  محمد مصّدق"،الدكتور "
. لكن عادت العالقات اإلسرائيلية مع إيران الشاه بشكل سّري، وكان الكيان اإلسرائيلي 1811في جوانسنة

ة"؛ والعامل الذي ساعد على استمرار هذه العالقات هو نفوذ ُيسمى في وثائق الخارجية اإليرانية "برن الثاني
العنصر البهائي في إيران، حيث كان للبهائيين عالقة وثيقة بالكيان اإلسرائيلي، وكان المركز الديني 

 .في حيفا، والذين كانوا متنّفذين، اقتصاديًا وسياسيًا، في إيران خالل عهد الشاه المقّدس للبهائيين
 على المستوى الشعبي:  1.1.2

كان هناك اختالف بين المستويين الشعبي والحكومي فيما يخص العالقة بـــــــــ فلسطين، ففيحين 
كانت مشاعر الجماهير اإليرانية والمعارضة المسلحة منحازة بـــــــ شكل ال غبار عليه إلى جانب القضية 

أي  وأن اغتصابشك في أحقية هذه القضية،  لجه أدنىيخاالفلسطينية، خاصة وأّن الشعب اإليراني لم 
أرض إسالمية من قبل قوات غير مسلمة يستوجب الدفاع عن أرض االسالم. كانت الحكومة اإليرانية 

بما يتماشى مع السياسة التي كانت مرسومة لنظام الشاه في مراكز القرار  تسير في اتجاه مختلف تمامًا،
إيران كان ُيشكل ركيزة أساسية من ركائز الغرب في  المعروف أّن نظام الشاه فيمن  واألمريكية. األوروبية

منطقة الشرق األوسط اإلستراتيجية، في خضم الحرب الباردة، شأنه شأن إسرائيل التي كانت ُتشكل الكفة 
المقابل الثانية في ميزان الشرق األوسط حسب المفهوم الغربي للتوازن المؤطر لفترة الحرب الباردة. وفي 

ما كان الشعب اإليراني المسلم لـــــــ يطيق انتهاج هذه السياسة من قبل النظام. أين لعبهذا األخير دوًرا هام 

                                                           
، /https://www.bahethcenter.net، مركز باحث للدراسات الفلسطينية واالستراتيجية، موقع: "نظرة إيران إلى الصراع مع إسرائيل"محمد مهدي شريعتمدار،  (1)

19/00/0100. 
() وترتكز الديانة البهائية على ثالثة أعمدة تشكل للجنس البشري والتي تؤكد في مبدأها األساسي على الوحدة الروحية الديانات التوحيدية هي إحدى لبهائيةا ،

، أّن جميع الديانات الكبرى لديها نفس المصدر الروحي، وتأتي من نفس وحدة الدين /أّن هناك إله واحد فقط وهو اهلل ،وحدانية اهلل: أساس تعاليم هذه الديانة
  وا متساوين.، أّن جميع البشر قد خلقوحدة اإلنسانيةواإلله/

https://www.bahethcenter.net/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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قبل قيام الثورة اإلسالمية في إيرانإلفشال محاوالت النظام الملكي الشاهنشاهي من أجل تطبيع العالقات 
سرائيل. والتي كانت تجابه بـــــــــ بين إيران ــــ سخط وغضب جماهيريين عنيفين.وعليه فقد كان الموقف وا 

الشعبي في إيران من القضية الفلسطينية ما قبل قيام الثورة اإلسالمية يتسم بـــــــــــــ الحضور، حضورًا روحيًا 
 وتاريخيًا وعقائديًا وحماسيًا.

 على المستوى الرسمي: 2.1.2
كبيرا متطورا نمواً  اإلسرائيلية –اإليرانية  العالقات شهدتبهلوي"  رضا الشاه "محمد حكم فترة أثناء ًً 

على  واإلعالمية والعمرانية واإلعالمية واألمنية والسياسية والتجارية من: النفطية المستويات مختلف ًً
 وفيها ،0295/0211 نما بي الفترة في وذلك بينهما؛ مشترك حلف تشكيل درجة إلى ووصلت والزراعية،

 الدولي، الخارجي أو الشعبي الداخلي الصعيدين على له يتعرض كلما في اآلخر أزر طرف كليش كان
 إيران إلى إسرائيليون وخبراء ومدربون مبعوثون بها يقوم كان التي السرية الزيارات طبيعة ُيفسر ما وهذا

 مشاريع إلقامة والبرامج الخطط وضع وعلى األمني "السافاك"، الجهازبـــــــــــــــــ ُيعرف ما إنشاء على لإلشراف
 (1)آنذاك الشاهنشاهية واألسرة إسرائيل بين المشتركة بـــــــــــــــالمصالح تعود وتجارية اقتصادية

عامًا وقعت حكومة إسرائيل  42ومنذ  : من الجانب االقتصادي للعالقات،العالقات االقتصادية
على اتفاقية شراكة مع حكومة إيران إلنشاء أنبوب نفط يمرر النفط اإليراني إلسرائيل ويتخطاها لدول 
أخرى. لكن العالقات قطعت بعد الثورة اإليرانية مّما أبقى إسرائيل مدينة إليران بــــــــــــــ مبالغ طائلة لشركة 

يحل  "مجنونا" و"غير عقالني"عات اإلسرائيليين، الذين يتصورن إيران عدوًا النفط اإليرانية.وعلى عكس توق
 واجه مشاكل في استرجاع مستحقاته.المشاكل بــــــــــــــــ العنف، عملت إيران على حل القضية مثل أي دائن يُ 

ــــــــ محاكم أوروبية، واستأنفوا األحكام الصادرة لــــــ -وفقًا لالتفاق –وبالتالي توّجهت للتحكيم القضائي 
إلى جانب التعاون القديم في مسألة النفط  .""شيطنة العدوولم يستغلوا الموضوع للدعاية السياسية ولـــــــــــــ 

لـــــــــــ مشكلة الديون، هناك فائدة اقتصادية كبيرة تجنيها إسرائيل من الملف النووي. حيث  "الحل السلمي"و
بــــــــــــــ احتكار نووي، والذي ُيساعدها على التطور في ظل صغر مساحتها  1811تتمتع إسرائيل منذ سنة

ُمبارك على يد  1818الذي تتمتع به إسرائيل منذ سنة "الغموض النووي"وقلة أفرادها ومواردها. كما أنّ 
غالق مفاعل الواليات المتحدة حتى اليوم، ولوال هذه الموافقة لكانت إسرائيل اليوم عرضة لضغط دولي إل

سرائيلهذا ولم يقتصر التعاون اال .(2)ديمونا النووي والتخلص من إنتاجاته  قتصادي بين حكومة الشاه وا 
على النفط فقط، بل توسعت إلى مختلف القطاعات التجارية والتي تضاعفت فيها التجارة المتبادلة بينهما 

خمسين خبيرًا إسرائيليًا، للقيام  وصل إلىإيران 1814، ففي سنة 1819/1813مرة، بين سنتي 12إلى
                                                           

 اآلداب غزة: كلية-األزهر ماجستير، )جامعة أطروحة فلسطين، في اإلسالمية المقاومة حركات تجاه اإليرانية (: السياسة0100سعده ) أبو عبد احمد محمد (1)
 .00-00اإلنسانية(.، ص ص  والعلوم

لندن، موقع:  –مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية واالستراتيجية  العالقات اإليرانية اإلسرائيلية تعاون سري وتاريخي"،"(2)
http://www.asharqalarabi.org.uk/ ،11/00/0102. 

http://www.asharqalarabi.org.uk/
http://www.asharqalarabi.org.uk/
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بـــــــــــ أعمال الكشف والمسح المائيعلى السواحل اإليرانية، للقيام بعدة مشاريع كإنتاج المواد الكيماوية، 
نشاء مصنع إلنتاجالجرارات والمعدات واألدوية الزراعية  .(1)وا 

واإلعالمية المختلفة بــــــــــ الصبغة  : في فترة حكم الشاه اتصفت العالقات الثقافيةالعالقات الثقافية
-اإلسرائيلية، فكانت تمجد بــــــــــــــ الشاه وأسرته وطبيعة حكمه، وتتغنى بــــــــــــــ العالقات اإلسرائيلية

الشاهنشاهية، علمًا انه كانت تشرف على اإلذاعات المرئية والمسموعة التابعة إليران، مجموعة من 
 .(2)ليين المتخصصين في مجال اإلعالم، كمراقبين لكل المواد المطبوعة والمسموعةالخبراء اإلسرائي

كافة أجهزتهاألمنية والعسكرية، معتمدًا في ذلك على  "محمد رضا بهلوي": أنشأ الشاه العالقات األمنية
للمفاهيم  إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية، فكان من الطبيعي أن ُتمارس هذه األجهزة دورها، طبقاً 

والتحليالت والمعلومات واألوامر التي تستقيها وتستقبلها من المدربين والخبراء األجانب. ويمكن فهم 
سرائيل وبـــــــــ تمويل من الواليات المتحدة األمريكية في  العالقات االستخباراتية والعسكرية بين الشاه وا 

ا الجهاز خبراء من المخابرات المركزية األمريكية إذ تولى تدريب عناصر هذ"السافاك"نقطتين أساسيتين: 
كان ُيزود الجيش اإليرانيبأحدثاألسلحة وبقطع الغيار للسالح  "السالح والتدريب"والمخابرات اإلسرائيلية. و

 من قبل اإلسرائيليين.

 جمهورية إيران وموقفها من حركة التحرر الفلسطينية: 2.2
تستند السياسية اإليرانية في التعاطي مع القضية الفلسطينية إلى مقولتين أساسيتين: واحدة تنادي 
بـــــــــــــــ ضرورة تقديم الدعم المالي والعسكري والسياسي لمن ُيمثل مشروع المقاومة المؤمن بـــــــــــــ البندقية 

الثانية فتقوم على رفض التعامل مع أصحاب  والكفاح المسلح كطريق لتحرير األرض الفلسطينية، أما
مشروع التسوية السياسية والمفاوضات مع إسرائيل. ولطالما حرصت طهران على الفصل بين المشروعين 
وتقديمهما وكأنهما رؤيتان مختلفتان بالكامل، فمنذ سلوكها المبدئي بعد الثورة اإليرانية، قامت باحتضان 

ة "إسرائيل" إلى مقر لمنظمة التحرير الفلسطينية واستقبال الرئيس الراحل الحالة الفلسطينية وتحويل سفار 
ورفاقه في طهران، حيث كان هذا المد الثوري قائم على العداء إلسرائيل كأهم المواقف "ياسر عرفات" 

ًا األولية لدعم القضية الفلسطينية، وكذلك وفق مفهوم التحوالت في موازين القوى التي ُتشكل خطرًا وجودي
 وجاء ذلك من خالل اإلجراءات اإليرانية بعد الثورة اإلسالمية وأهمها ما يلي: .على إسرائيل

 تضمين الدستور اإليراني مبدأ نصرة المستضعفين:  1.2.2
"أّن السياسة الخارجية للجمهورية يجب أن ُتبنى من الدستور اإليراني على  112المادة تنص 

على أساس رفض أي نوع من أنواع الهيمنة أو قبولها، وملزمة بــــــــــ الدفاع عن حقوق المسلمين 
"على أّن الجمهورية اإلسالمية في الوقت الذي تلتزم فيه بعدم التي تنص  114المادة. وكذلك كافة"

                                                           
 .01، ص المرجع سبق ذكرهمحمد احمد عبد أبو سعده، ( 1)
 .09ص  المرجع سبق ذكرهمحمد احمد عبد أبو سعده، ( 2)
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هذا النص  .نها مكلفة بدعم وحماية المستضعفين أمام المستكبرين"التدخل في شؤون الدول األخرى فإ
في الدستور ُيعطى مؤشر مهم ينسجم مع السلوك اإليراني تجاه القضية الفلسطينية، وهو الذي ينسجم مع 

وعلى هذا األساس تنظر إيران الثورة، للقضية الفلسطينية كإحدى أهم القضايا العادلة في .ثوابت الثورة
وتتعامل معها باعتبارها أهم قضايا العرب والمسلمين بالمعنى االستراتيجي، وعليه فإّن ثوابت الثورة العالم، 

اإلسالمية تبدو متشددة حين ُتحّرم إخضاع التعامل مع فلسطين لالعتبارات السياسية أو المصلحية. 
امت إسرائيل قائمة كدولة، "أّن القضية الفلسطينية ستبقى قضية األمة ما دفالرؤية اإليرانية لها تقول: 

ّوأن حّل القضية الفلسطينية يكمن بــــــــــــــــ حذف "إسرائيل"من خارطة الشرق األوسط وأّن ذلك لن يتحقق 
 .(1)إاّل عبر دعم الفلسطيني بالمال والسالح باعتباره واجباا إسالمياا مقدساا"

 ديار المسلمين:الرغبة اإليرانية في حماية المقدسات والدفاع عن  2.2.2
  سطينية والمقدسات اإلسالمية فيهاإّن من أهم نتائج الثورة اإليرانية حرصها على المصالح الفل

حيث كان من بين الشعارات لــــــــ نظام الثورة بعد أنأطاحت بنظام الشاه، وأخذت على عاتقها مبدأ تصدير 
 ذي أثر في مشاعر وعواطف المسلمينوهو الشعار ال "اليوم إيرانوغداا فلسطين"،الثورة، أن رفعت شعار 

  1812اإلسالمية وقد ُهزمت في حروب سابقة مع إسرائيل، وبــــــــــــــ التحديد حرب  سنة األمة بعد أن رأوا
لكن مع ذلك كان كثير من المراقبين يعلمون أّنإيران تسعى لكسب نفوذ لها في منطقة الشام والذات 

منطقة ذات حق عادل ومحتلة من قبل اإلسرائيليينباإلضافةإلى المصالح السياسية  فلسطين، باعتبارها
األخرى، ولهذا فإنهم ركزوا في خطاباتهم وكثير من ندواتهم مؤتمراتهم على ضرورة استرداد  اإليرانية

 .(2)القدس والمسجد األقصى وفلسطين، وتكرار الحديث عن زوال إسرائيل
 اإلسالمية للقضية الفلسطينية: جمهورية إيرانأهم مظاهر دعم  3.2.2

إعالن رفض شرعية الدولة اإلسرائيلية وقطع العالقات  إلى لقد أدى قيام الثورة اإلسالمية في إيران
أهدافها، بما في ذلك القضية  اإليرانية معها، وقد جعلت هذه األخيرة من دعم مسلمي العالم أحد

ودعم فصائل  ختلفة للشعب الفلسطيني تشمل المساعدات اإلنسانية،الفلسطينية. تُقدم إيران مساعدات م
. هذا ووقفت إلى جانب المقاومة الفلسطينية، "حركتي حماس، والجهاد اإلسالمي"المقاومة الفلسطينية 

وعدتها الوسيلة األنجع للوقوف في وجه المحتل بل وشجعت الفصائل على االستمرارفي المقاومة، هذا ما 
بدعوة حماس لالستمرار للمقاومة. كما  "آية اهلل خامئني" المرشد األعلى للجمهورية اإلسالميةعبر عنه 

 .(3)أن القضية الفلسطينية ُتشكل المركزية بالنسبة إليران"احمد نجاد"أكد الرئيس اإليراني
 تعزيز عالقات الحكومة اإليرانية بمنظمة التحرير الفلسطينية: 4.2.2

                                                           
 .eg.org/-https://eipss ،15/00/0102المعهد المصري للدراسات، موقع: "إيران والمقاومة الفلسطينية/ اتساع النفوذ وبناء النفوذ اإلقليمي"،خالد هينة،  (1)
 .02، ص المرجع سبق ذكرهمحمد احمد عبد أبوسعده، ( 2)
، ص 0119، 0، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات: لبنان، ط2111بشير موسى نافع، التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة محسن محمود صالح،  (3)

000. 

https://eipss-eg.org/
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في أدبيات الثورة اإليرانية أساًسا مهًما، وعليه فإن دعم القضية  المستضعفين""نصرة ُيشكل مفهوم 
أهم الصراعات  الفلسطينية ُيمثل أحد أولويات جمهورية إيران اإلسالمية، إذ ُتشكل القضية الفلسطينية أحد
لظالم، فكان أول في التاريخ الحديث، بــــــــــــ اإلضافة لما تحمله من رمزية عالية في مقاومة المحتل ا

رئيس منظمة التحرير  "ياسر عرفات"الزائرين بعد انتصار الثورة اإليرانية في القرن الماضي، هو 
على  "إسرائيل"انتصار ثورته، وناصًبا علم فلسطين بدل علم  على "آية اهلل الخميني"  الفلسطينية مهنًئا

حازت فلسطين مكانة مهمة في هذا وقد  .ملحقيتها التجارية، فكانت أولى سفارات فلسطين في الخارج
الخطاب السياسي اإليراني، وذلك نتيجة إدراك إيران للمكانة التي تحتلها فلسطين والقضية الفلسطينية في 

توظيف هذه القضية في اإلستراتيجية والسياسة  "آية اهلل الخميني"نفوس العرب والمسلمين، فأجاد 
مشاعر الشعوب األخرى،  ومدخاًل يستثير به "إسرائيل"،الموجه نحو  الخارجية اإليرانية، وجعل منها السهم

، التي تخرج فيه مسيرة حاشدة مؤيدة "القدس العالمي"ولعل هو من أوجد مناسبة سنوية تحت مسمى يوم 
وعليه ُيمكننا أن نرصد العديد من التطورات المرتبطة بــــ آثار الثورة  . (1)وداعمة للقضية الفلسطينية

 (2)وتأثيرها على مسار جهاد الشعب الفلسطيني بــــــــــــ اإلشارة لما يلي:
_ تبدلت األمور في إيران من دولة كانت ُتمثل بؤرة خطر فادح على القضية الفلسطينية والقضايا العربية، 
ومسار الصراع وموازين القوى، إلى قاعدة مساندة داعمة بـــــــــــــــ شكل عملي لجهاد الفلسطينيين ونضال 

في األياماألول  "سفارة فلسطين"ــــــــــــــــ في طهران بـ "سفارة إسرائيل"الشعوب العربية.وقد كان استبدال 
النتصار الثورة، من أول القرارات التي اتخذتها الحكومة الثورية في إيران. وقد جاء هذا القرار المترافق مع 

 أحدث دويًا في المنطقة. سياسي إجراء قرار قطع العالقات مع إسرائيل كأول
كزية لها ولكافة المسلمين في العالم، ونظرت لوجود إسرائيل _ اعتبرت إيران قضية فلسطين القضية المر 

"غدة بأنها:  واصًفا إسرائيل "آية اهلل الخميني"هو وجود احتالل واغتصاب، وهو ما عبر عنه مفجر الثورة 
 سرطانية يجب على كافة المسلمين أن يعملوا على اقتالعها من األرض المباركة فلسطين".

من كل سنة هو يوم القدس، وجعله يومًا عالميًا،  رمضان 21 أّن يوم الخميني""آية اهلل اإلمام _ إعالن
واختار له الجمعة األخيرة من شهر رمضان من كل سنة، التي يرفع فيها اإليرانيون الالفتات في 

 ــــــــ إسرائيل"." الموت لـــــــــــــــــ أمريكا الموت لـــــــالمظاهرات التي تنظم في هذا اليوم، والمكتوب عليها 
بــــــــــــــ ضرورة تشكيل جيش المستضعفين  1891نوفمبر  21قرار في  "آية اهلل الخميني" اإلمام _ أصدر

كما أعلن في الوقت ذاته أّن من أهداف تكوين  "جيش العشرين مليون"،وهو الجيش الذي عرف باسم 
 هذا الجيش تحرير القدس، 

                                                           
 .https://www.noonpost.com/ ،01/00/0102"، موقع: إيران والفصائل الفلسطينية المسلحة...عالقة تجاوزت حدود المذهبفراس اليأس، "  (1)
 .10-11، ص ص المرجع سبق ذكرهمحمد احمد عبد أبو سعده،  (2)

https://www.noonpost.com/


 برلين -مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية          المركز الديمقراطي العربي 

 م0202 ديسمبر/ كانون األول                                        التاسع العدد -د الثاني ـــالمجل  
 

 
87 

، فكرة إنشاء جامعة خاصة للفلسطينيين في إيران، يتلقون 1894سنة  منتظري""آية اهلل حسين _ اقترح 
 فيها التعليم العالي مجانًا لكن الفكرة لم تُنفذ.

 
 

 (1) :1892دعم الثورة اإليرانية للحركة اإلسالمية في فلسطين حتى سنة  1.2.2
وتغيير موقفها من القضية خسارة إسرائيل لحليفها اإلقليمي: نتيجة للثورة اإلسالمية اإليرانية 

الفلسطينية، اعتبرت إسرائيل نفسها بأنها الخاسر األكبر وأّن سقوط الشاه هو بــــــــــــــ مثابة ضربة قوية لها. 
اقتصاديًا، فقد خسرت هذه األخيرة مصدرًا أساسيًا لتزويدها بالنفط، أما امنيًا فقد خسرت التعاون العسكري 

. هذا وقد اعتبرت إيران الصهيونية (2)لدين خاصة في حلقتي التجسس والتدريبالذي كان قائمًا بين الب
العدو الحقيقي لها، واصفة إياها بأنها أكبر مظهر لإلرهاب الدولي والعنصرية العالمية، وأنها خطر ُيهدد 

العرب مستقبل الدول اإلسالمية وشعوبها ووحدتها. كما رفضت أي مباحثات سالم في الشرق األوسط بين 
سرائيل. مؤكدة أّن الحل يكمن في عدم استرداد األراضي المحتلة سنة  فقط، بل في تحرير كافة  0291وا 

 . (3)األراضي التي استولت عليها إسرائيل
الحقيقة أن الواقع السياسي المأزوم في العالم العربي، يشهد، بأّن إيران الثورة الخمينية التي تمتلك 

لة، لم تعجز فقط عن تحقيق السعادة والعدل والرفاهية والمساواة لشعبها، وعن ثرواٍت نفطية وغازية هائ
المساهمة في بناء وتمتين وحدة األمة اإلسالمية، بل هي على العكس، قد أصبحت بسبب أطماعها، أداًة 

ن" أساسية من أدوات هدم وتحطيم وتفتيت هذه األمة هذا أواًل، ويكشف ثانًيا أّن مبدأ "نصرة المستضعفي
كان مجرد ذريعة لــــــــــ تدخلها العسكري والعقائدي السافر في شؤون الكثير من الدول المجاورة لها، التي 
باتت مقتنعًة بأّن النظام اإليراني هو نظام توّسعي ومعتٍد وًيشكل خطًرا وتهديًدا ألمنها. ويؤكد ثالثًا أّن مبدأ 

من رخصٍة سياسية ألبسها الُمشّرع اإليراني ثوًبا دينًيا "تصدير الثورة" إلى كل بقاع األرض، ليس أكثر 
نسانيًا ودستورًيا، تسمح للنظام بــــــــــ العمل على هّز استقرار بعض الدول المناوئة ل سقاط أنظمتها،وا   ه، وا 

شعال نار العصبيات والفتن الطائفية بين مكّونات الشعب الواحد. ولذلك  عبر التحريض المذهبي وا 
ول، إّن السياسات المتبعة من قبل النظام اإليراني، باتت تؤهّله في نظر الكثيرين، لالنضمام إلى يمكن الق

 نادي المستكبرين الذين يّدعي محاربتهم.
                                                           

 .10ص  المرجع نفسه، (1)
 .11-10، ص ص المرجع نفسه (2)
 .55-51، ص صالمجلة التاريخية الفلسطينية، 1883-1828تطور عالقة إيران بمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الناصر محمد سرور،  (3)
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وعليه، وانطالقًا من التاريخ المخزي إليران في التعاطي والتعامل الحميمي مع أعداء األمة العربية 
ها مشروع توسعي استعماري في المنطقة، ال يقل في الخطورة عن واإلسالمية، يتضح لنا أّن إيران لدي

المشروع الصهيوني األمريكي في المنطقة، وهو ما يدفع هذه األطراف إلى السعي نحو التعاون الجدي 
ن اختلفت إيديولوجيًا وسياسيًا عن بعضها البعض إاّل أنهم في النهاية  بينهم لتحقيق تلك األهداف، والتي وا 

 ي األطماع في المنطقة العربية،متساوون ف
 . الجبهة الداخلية الفلسطينية ودور المساعدات اإليرانية في تحصينها:3

تعتبر الجبهة الداخلية العنصر الهام في تطبيق مفاهيم الحماية على مؤسسات الدولة وذلك بالتعاون 
االختصاص حول أي اشتباه المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني والعسكرية، وتقديم المعلومات لذوي 

، وقد برز  هذا مصطلح بـــــــــــــــــ صورة واضحة عندما (1)أو أي شخص يسعى للنيل من امن واستقرار البالد
أصبحت حياة السكان وحياة كافة مناحيها معرضة للتهديد من خالل الطائرات على عكس الحرب قديمًا 

منذ الحرب األولى التي خاضتها ما تسمى بـــــــــــــــ  حيث كانت تستهدف الجيوش في جبهات القتال، ف
القاعدة "دافيد بن غوريون"، وضع أول رئيس حكومة فيها 1849ضد الفلسطينيين والعرب سنة  "إسرائيل"
وبات الدفاع عن الجبهة اإلسرائيلية احد أهم أسس النظرية  "كل الشعب جيش، كل البالد جبهة".التالية: 

األمنية اإلسرائيلية، خاصة بعد أن أصبحت مستهدفة في الحروب األخيرة، وثبت أنها جزء ال يتجزأ من 
الجبهة العسكرية، وانه بإمكان الخصم ضربها بــــــــــ سهولة مقارنة بــــــــــــ الماضي، لذلك وجب إجراء تغيير 
في الفكر العسكري اإلسرائيلي، ليأخذ بعين االعتبار أّن االستعدادات للمعركة يجب أن تشمل الجبهة 

 . (2)الداخلية
بعد النكبة الفلسطينية بدأت تتشكل المجموعات الفلسطينية لمواجهة المخططات الصهيونية ضد 

التيارات السياسية الفلسطينية الشعب الفلسطيني، وحتى نهاية خمسينات القرن الماضي بدأت بوادر تشكيل 
عادة ترتيب الجبهة الداخلية الفلسطينية والعربية، في أماكن تواجد الشعب  التي تدعو لــــــــــ تحرير فلسطين وا 

" والتي كان لها الدور البارز في التعبئة "التحرير الوطني الفلسطيني فتحالفلسطيني أين انطلقت حركة 
. هذا 1892لفلسطينية والعربية حتى اندالع االنتفاضة الفلسطينية األولى سنة والتوجيه للجبهة الداخلية ا

" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة وقد شاركها مجموعة من الفصائل الفلسطينية اليسارية مثل 
 ئع حزب التحرير الشعبية الصاعقةالقيادة العامة، طال -الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية

كما صاحبت هذه الفترة جبهة التحرير العربية، جبهة النضال الشعبي، حزب الشعب الفلسطيني".
سناد الجبهة الداخلية الفلسطينية، ومع بداية  تحركات لــــــــــ جماعة اإلخوان المسلمين في فلسطين كدعم وا 

                                                           
 .19، ص 0105، 0، ع0، ممجلة الدراسات اإلستراتيجية والعسكريةتحصين الجبهة الداخلية من حروب الجيل الخامس، محمد محمد عبد ربه المغير،  (1)
أطروحة ماجستير، )جامعة األقصى: أكاديمية اإلدارة  الداخلية وسبل تعزيزه،دور هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في تماسك الجبهة نبيل فضل حجاج،  (2)

 .10(، ص 0109والسياسة للدراسات العليا، 
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كتيارات سياسية ذات مي""حماس والجهاد اإلسالاشتعال االنتفاضة الفلسطينية الثانية انطلقت حركتي 
حة في مواجهة االحتالل مرجعيات إسالمية، التي اعتمدت على التربية الدعوية للعاملين والمقاومة المسل

 .(1)وهو ما سنتطرق إليه من خالل النقطة الثانية الصهيوني.
الفصائل ويرى الباحثون أنه بعد االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على األراضي الفلسطينية ظهرت 

الفلسطينية كالعب هام ومؤثر في مكونات الجبهة الداخلية الفلسطينية وذلك بما يتماشى مع المتغيرات 
األمنية والعسكرية التي فرضها االحتالل، إذ ساهمت الفصائل في مواجهة البطش اإلسرائيلي وعمدت 

ز صمود المجتمع وقد ذهبت ألبعد على تقديم كل األنشطة المختلفة للقيام بالممارسات التي من شأنها تعزي
من ذلك بتقديم المساعدات المادية واإلنسانية لكافة مقومات الشعب الفلسطيني من خالل المؤسسات 
الخيرية المحلية وذلك في إطار توجيه المساعدات الخارجية بما يحقق أعلى معدالت الصمود للجبهة 

 الداخلية الفلسطينية.
 تطلباتها واهم مكوناتها:مفهوم الجبهة الداخلية م 1.3

 وجْبهات جَبهات والجمع اسم، هي لغة الداخلية : الجبهةمفهوم الجبهة الداخلية لغة واصطالحا 1.1.3
 نار في عليها ُيحمى "يوم الرأس شعر منبت أي الناصية، إلى الحاجبين بين ما اإلنسان وجبهة وجباه،
 (.19جباههم" )التوبة/ بها فُتكوى جهنم

 الخيل، من الجماعة هي الجبهة قومهم، عن شر دفع أو خير لجلب المؤلفة الجماعة هي الجبهة
 جيشين، بين المواجهة خطوط هي القتال جبهة سرواتها، هي المدينة أو القبيلة جبهة سيدهم، القوم جبهة
 من المكونة تلك هي الوطنية الجبهة الشعب، من معينة ففئات ُتمثل أو شعبي تجاه هيا الشعبية الجبهة
  .األهداف من لهدف سياسية قوى

 من قوتها وتستمد قومهم، عن شر دفع خير أو لجلب الناس من المؤلفة بالجماعة أيضاً  تُعرف
 رد أو الوطن وحدود امن عن للدفاع أو مغتصبة حقوق الستعادة كانت سواء الحرب بأهداف االقتناع
  .عليه غاشم عدوان

 .للدولة الشعبية المدنية القوة هي اصطالحاا  أما
 الشعبية الحاضنة ُيعتبر الذي الشعب على والقوى. يطلق والمجموع الجماعة اإلجرائي: هي التعريف

 .والخارجية الداخلية التهديدات من الشاملة الحماية تحقيق في الدولة وُيشارك
 عناصر كافة من إحداثها يجب التي المتطلبات من العديد الداخلية: هناك الجبهة متطلبات 2.1.3
 حاسم دور لصمودها أنّ  كما يستهدفونها األعداء الن وذلك األهمية غاية في أمر ألنها الداخلية الجبهة

 :2مايلي المتطلبات هذه بين ومن المعركة كسب في
                                                           

، أطروحة ماجستير، )جامعة األقصى بغزة: أكاديميةاإلدارة متطلبات تأهيل الجبهة الداخلية لمواجهة الكوارث واألزمات في محافظة رفحبكرزامل شيخ العيد،  (1)
 .11(، ص0105والسياسة للدراسات العليا، 

 .11-10، ص ص المرجع سبق ذكره نبيل فضل حجاج، (2(
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 تفصيلية خطة خالل من الحرب، حالة إلى السلم حالة من الدولة جهاز أو العنصر تحول سرعة _
 الحرب حالة في عليها المتفق الطوارئ خطة ُيطبق بها. بحيث الخاصة واألنشطة الوظائف لكافة واضحة

 .األساسية الخطة تطبيق تعذر إذا
 الطوارئ وقت خاصة األوقات كافة في المستهدفة للفئة تقديمها الواجب والمتطلبات األنشطة تحديد _

 .المعتادة اليومية اإلعمال إلى إضافة االتصال، وصعوبة
 استمرارية يضمن بما وآمنة محمية تكون الطوارئ حالة في العمل تقود خاصة عمليات غرفة إنشاء _

 وغير المباشرة الصلة ذات والعناصر األجهزة جميع بين االتصاالت، وتامين وتوفير وفعاليته. العمل
 الجهاز. لطبيعة طبقاً  المباشرة

 إلى االنتقال أو الطوارئ، حالة في العمل مكان إلى اليومي، العمل مكان من االنتقال خطة وضع _
 .ذلك إلى الحاجة دعت إذا إضافي موقع وفتح بأضرار، الرئيسي الموقع إصابة عند بديلة مواقع

 بعين تأخذ موحدة عمل استراتيجية وبناء الحرب، حالة إلى السلم حالة من االنتقال عملية على _ التدريب
عادة أمنية نظرية من جزء أنها على الداخلية الجبهة حماية االعتبار  وعالقاته، المجتمع تنظيم شاملة. وا 
 المنافقين شأفة واستئصال النفاق، جذور واقتالع الفواحش ارتكاب ومنع عالجها، هو إمراض عن والكشف
 الداخلية. الجبهة لعمل ومثبطة معوقة فئة باعتبارهم
 (2، 1):أهم مكونات الجبهة الداخلية 3.1.3

الداخلية هما مكونان اثنان، المكون البشري والمكون المادي، أين ُيعتبر المكون مكونات الجبهة 
البشري اغلي واهم ما تملك الدولة ومن الصعب الحصول على بديل له في وقت قصير؛ لذا يجب أن 
تتركز الجهود على حمايته حيث ُتعتبر حمايته من أولويات حماية الجبهة الداخلية. ينقسم المكون البشري 

وأجهزتها من دفاع مدني وشرطة وامن داخلي  بـــــــــــــــ نفسه إلى شقين، شق رسمي يتمثل في وزارة الداخلية
على  "وزارة الصحة واألوقاف ووزارة االقتصاد الوطني"إلى بعض الوزارات الداخلية مثل  بـــــــــــــ ـاإلضافة

في حالة وجود خلل واحتكار في األسواق. أما الشق  اعتبار أّن لها دور مباشر في حماية الجبهة الداخلية
إلى بعض التكتالت  يتمثل في التكتالت الشعبية والعائالت والمساجد باإلضافة"الشعبي" غير الرسمي 

 الخدماتية مثل الجمعيات والمواطن نفسه بمعنى عموم الشعب.
لعامة والخاصة مع أهميتها هذا ويتمثل المكون المادي من البني التحتية وغيرها من الممتلكات ا

مع توفير البديل للبنى التي ال ُيستغنى  والتي يجب أن تستمر في أدائها بـــــــــــــــ فعالية في حالة الطوارئ
أين ُتهيأ هذه األخيرة لحالة الخطر  مثل شبكات المياه االتصاالت والكهرباء وغيرها، عنها في هذه الحالة
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اك حماية لكل مكونات الجبهة الداخلية وذلك وفق رؤية إستراتيجية الشديد، كما يجب أن تكون هن
 .(1)متكاملة، واالبتعاد عن االستغراق في تفاصيل نقاط موضعية

فهو أيضًا ُيعتبر من المكونات األساسية والرئيسية في متابعة كافة التهديدات  "األمن"أما في يخص 
ودراسة آثارها على التجمعات الوطنية والنشاطات البشرية اليومية،أين يتدرج هذا األخير في مستوياته 

ر بال انطالقًا من األمن الوطني والقومي وصواًل إلى األمن الشخصي، إذ ال يمكن أن يكون هناك استقرا
امن. وعلى هذا األساس ُينظر إليه على انه من أهم المكونات األساسية للجبهة الداخلية والتي تتشارك في 

 ة والحقوقية من خالل نشر السالم.توفيره المؤسسات الوطنية والمجتمع والمؤسسات المدني
الذي ُيعتبر هو األخر من المكونات األساسية للجبهة  "اإلعالم"إضافة إلى ذلك هناك مكون 

الداخلية خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل المستمر بين أفراد المجتمع، أين أصبح أداة متميزة في 
التأثير على كافة الحوادث اليومية وعنصر هام في توجيه المجتمع نحو تحقيق األهداف التي تحددها 

ت حوارية والتحصين من المخاطر والتهديدات. ولعل الثورات التي حدثت سنة الدولة لتطبيق أسس ونظريا
وما تالها من تغيرات في توجيه المجتمع كأكبر دليل على بروز الدور اإلعالمي في العديد من  2111
 . (2)المواطن

 أبعاد الجبهة الداخلية الفلسطينية: 2.3
جراءات وفق منظومة وطنية معلنة تتنوع أبعاد الجبهة الداخلية والتي تتطلب خطط  وسياسات وا 

للمجتمع وخطط توضع لألشخاص ذوي العالقة في إطار حماية مقدرات الجبهة الداخلية األمنية 
والعسكرية التي يمكنها أنتأثر على رفع الروح المعنوية للمجتمع الفلسطيني ومن خالل مراجعة الوثائق 

 إلى ما يلي: ري لمواجهة المخاطر واألزمات، وتنقسم هذه األبعاداإلعداد النظ والتقارير والتي كانت أثناء
: هي عمليات التنمية والحماية األمنية التي ُتحددها المؤسسات الحكومية واألمنية البعد األمني1.2.3

لتوفير كافة السبل والسياسات الوطنية والمحلية لتحقيق األمن الداخلي، بواسطة األجهزةاألمنية والخدماتية 
لبية المتطلبات األمنيةمن المساواة والعدالة االجتماعية بين كافة فئات المجتمع لتحقيق التنمية واالزدهار لت

.كما تشترك المؤسسات األمنية بشكل مباشر من خالل لجان الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية واألمن 
 .(3)الوطني لمتابعة كافة التهديدات األمنية الداخلية

: توفير كافة المتطلبات الوطنية لــــــــــــــــــــ حماية الجبهة الداخلية من االستهدافات العسكريالبعد  2.2.3
العسكرية أين تعمل المقاومة الفلسطينية على وضع الخطط الوطنية والعسكرية والمحلية، وذلك وفق 

إلى مجموعة من التشكيالت العسكرية على صعيد المحافظات، فكل محافظة لها خطة لواء وتنقسم 
 الكتائب يندرج أسفلها مجموعة من السرايا ثم مجموعة من الفصائل ثم المجموعات العسكرية والزمر. كما
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تُقدم الفصائل الفلسطينية السياسات الوطنية والعسكرية التي من شانها منع االحتالل اإلسرائيلي من 
العسكرية التي تقوم بها هذه الفصائل تتطلب األعمال  إنّ  االعتداء على الجبهة الداخلية الفلسطينية.

حفاظًا على األمن العسكري  السرية في التعامل وعدم اإلعالم بــــــــــــــــــ طبيعة تجهيزاتها العسكرية والخطط
وحماية المجتمع والموارد العسكرية المادية والبشرية، وذلك في إطار تحصين الجبهة الداخلية من عمليات 

 وارد العسكرية التي تستهدف العمليات األمنية واالستخباراتية. استنزاف الم
: تحتاج الجبهة الداخلية لمجموعة من المتطلبات واالحتياجات اإلنسانية وخاصة / البعد اإلنساني3.2.3

المعايير الدنيا التي يتطلب وجودها لتحقيق االحتياجات البشرية في المجتمع، وذلك في مجال اإليواء 
خالء المواطنين من المناطق الخطرة من واالستجاب ة العاجلة لــــــــــــــ كافة الحوادث الميدانية والطوارئ وا 

خالل فهم المخاطر وتحديدها لتحقيق الحماية الشاملة للمجتمع الفلسطيني وفق مستوى تكرار تلك 
ة بــــــــــــــ حماية وتحصين الجبهة المخاطر على الجبهة الداخلية.و ُيعتبر البعد اإلنساني يعتبر األبعاد المتعلق

الداخلية واستدامة قوة الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية واألجهزةاألمنية لصد أي خطر متوقع على 
الشعب الفلسطيني، كما يساعد هذا األخير الجبهة الداخلية على زيادة التحصين واستدامة تحصينها من 

 .(1)المخاطر والتهديدات
 الفصائل الفلسطينية "حركتي حماس والجهاداإلسالمي":أهم 3.3

ُتشكل الحركات اإلسالمية في فلسطين مفضاًل محوريًا في البنية السياسية والحزبية هناك، نظرًا 
، سواء بوجود 1849للجذور التاريخية لها في هذه المنطقة، حيث تعود إلى مرحلة ما قبل نكبة سنة 

ن المسلمين، أو ذهاب عدد من الشيوخ إلى بعض الدول العربية الشعب التنظيمية األولى لإلخوا
واإلسالمية لتلقي العلوم الشرعية، وارتباطهم المبكر ببعض هذه الجماعات.ومع مرور الوقت تحولت 
األراضي الفلسطينية، إلى بؤرة جغرافية أساسية في انطالق عدد من الجماعات اإلسالمية، السيما في 

عطائها بعدًا دينيًا  ،1812 سنةمرحلة ما بعد النكسة  وبدء المقاومة المسلحة لالحتالل اإلسرائيلي، وا 
، بــــــــــــ صورة واضحة، بحيث نجحت في تجييش وتجيير قطاعات واسعة من أدلجتها"إسالميًا، عمل على "

ومن بين  صورة مؤطرة تنظيمية.وانضمامهم المبكر لهذه الجماعات ب "الفطرة"،الفلسطينيين المسلمين بــــــــــــــــــــ
 أهم الحركات والجماعات اإلسالمية في فلسطين التي سيتم تناولها ما يلي:

 (2)حركة حماس...عباءة اإلخوان المسلمين في فلسطين:1.3.3

                                                           
 .10 -11ص ص  المرجع نفسه، (1)
 .http://adnanabuamer.com/ ،09/00/0102موقع: الحركات اإلسالمية الفلسطينية...الواقع والمستقبل"،عدنان أبو عامر، "( 2)
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 ،1892ديسمبر مع انطالق االنتفاضة األولى في  حماس"-"حركة المقاومة اإلسالميةظهر اسم 
والحقيقة أنها  "جناح من أجنحة اإلخوان المسلمين في فلسطين"،لكنها عرَّفت نفسها منذ البداية بـــــــــــــ أنها 

أحد أشكال المقاومة التي قرر اإلخوان الفلسطينيون تبنيها ضمن تاريخهم في العمل الشعبي 
ملهم الذي نشأ في فلسطين منذ بداية من فراغ، بل استمرارًا لع "حركة حماس"والمقاوم.وبالتالي، فلم تأت 

األربعينيات من القرن العشرين، والذي اتخذ شكل العمل العلني المنظم، وافتتاح الفروع والمقرات منذ أواخر 
. هذا وُتعتبر هذه األخيرة 1849، حتى وصلت نحو خمس وعشرين فرعًا قبل حرب سنة 1841سنة 

، وفي 1849إلسرائيلي، منذ أن شاركوا بقوة في حرب سنة أيضًا امتداد لعملهم الجهادي ضد المشروع ا
 ،1821-1819، وفي معسكرات الشيوخ بين سنتي 1811 -1813عمليات المقاومة في قطاع غزة 

 المبكرة في أوائل الثمانينيات إلى أن ُكشف تنظيمه العسكري "أحمد ياسين"وفي محاوالت الشيخ 
 .1894واعتقل سنة  "المجاهدون الفلسطينيون"،

تبقى في النهاية فكرًا، ولهذا اجتهدت كي ُيالمس الواقع  "حركة حماس"،هذه السمات الفكرية لدى 
المعيشي اليومي للشعب الفلسطيني، السيما بعد جملة التغيرات والتطورات التي حصلت، وآخرها فوز 

أسلوبها هو المقاومة  الحركة ووصولها لسدة الحكومة. كما أدركت هذه األخيرة أنه ال يكفي القول أنّ 
والجهاد، في حين أّن مكونات ومقومات هذا العمل معدومة، فالعنصر البشري بـــــــــــــــــ حاجة إلى أن ُيدرك 
اآلليات واألولويات زمانها ومكانها وجدواها، فالمقاومة ثقافة ووعي قبل أن تكون سلوك وفعل، والحاجة 

 بـــــــــــــــكثير من حجمه وكمه. إلى نوعية العنصر البشري المجاهد أهم

وعليه فإنها ترى أّن خير طريقة إلدارة الصراع مع المحتل اإلسرائيلي، هي حشد طاقات الشعب 
بقاء جذوة الصراع  الفلسطيني، لـــــــــ حمل راية المقاومة ضد وجوده في فلسطين بكل السبل الممكنة، وا 

معه منذ نهوض األمة العربية واإلسالمية، واستكمال أسباب مشتعلة، لحين استكمال شروط حسم المعركة 
مكاناتها، وتوحيد إرادتها وقرارها السياسي. وتعتبر أدبيات الحركة أّن المقاومة وطرد  القوة، وحشد طاقاتها وا 
االحتالل هدفها االستراتيجي، وهذا من وجهة نظرها ال يحتاج لبرنامج سياسي قابل للتفاوض، أو التنازل 

 عض المبادئ، ُمؤكدة بذلك أّن المقاومة هي الكفيل بـــــــــــــــــــتحقيق أهدافها.عن ب

 :حركة الجهاد اإلسالمي 2.3.3
تم تأسيس حركة الجهاد اإلسالمي في نهاية السبعينات من القرن الماضي بــــــــــــــ مبادرة من مجموعة 

 1881سنة "الموساد"الذي اغتاله  "فتحي الشقاقي"من الشخصيات اإلسالمية الفلسطينية كان على رأسها 
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"حركة القائد الحالي، وهي ال تختلف في أهدافها الرئيسية عن  "رمضان عبد اهلل شلَّح"و "مالطه"في 
ن اختلفت وسائلها وآلياتها في التنفيذ والتفاعل مع المجتمع، فهي تعتمد في حركتها على البعد  حماس" وا 

أساسي ولذلك لم تعتمد في بنيتها على تأسيس الجمعيات والمدارس والمراكز واالنتشار العسكري بـــــــــ شكل 
الدعوي في المساجد ولم تشارك في االنتخابات التشريعية أو البلدية وحصرت عملها بـــــــــــــــــ شكل أساسي 

بية إلى ما تعرضت في الضفة الغر  "حركة الجهاد اإلسالمي"تعرضت .في المقاومة المسلحة ضد االحتالل
من مالحقة واعتقال وقتل من قوات االحتالل وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية. وهو ما  "حركة حماس"له 

 "انتفاضة األقصى"أدَّى إلى ضعف شديد في دورها خالل السنوات المنصرمة عكس دورها الكبير خالل 
 .1يالتي شهدت عمليات نوعية ومؤثرة قام بها عناصر الجهاد اإلسالم

وهو ما تنفيه الحركة عن نفسها تمامًا.  "حركة شيعية"منذ تأسيسها بــــــــــــ أنها هذا وتتَّهم هذه األخيرة 
ن كان قد حصل تشيع لبعض األفراد في فلسطين سواًء في قطاع غزة أو الضفة الغربية والتي ُتعتبر   وا 

حاالت فردية لم تصل بعد إلى أن تكون ظاهرة في مجمل الحالة الفلسطينية. ومع ذلك فإّن العدد كان ال 
في حروبه ضد االحتالل اإلسرائيلي  "حزب اهلل"ات التي حققها يزال في ازدياد خاصة عقب االنتصار 

باإلضافة إلى االنفتاح الشديد في وسائل االتصال التي فتحت الباب واسعًا أمام السعي إلى التغلغل 
حركة مقاتلة امتلكت عبر "حركة الجهاد اإلسالمي" الشيعي في فلسطين.ورغم كل هذا وذاك تبقى  

من الخبرة في مقاومة االحتالل وهي ال تزال تحتفظ بقدرات نوعية ظهرت بعض  تاريخها رصيدًا كبيراً 
آثراها في الحروب األخيرة على قطاع غزة، ولكن االنقسامات الداخلية وموقف الحركة من إيران تحديدًا 

 .(2)جعلها تدخل في صراعات داخلية ال ُيعلم حتى اللحظة إلى أين ستصل
 والدور اإليراني في دعمها:طبيعة العالقة بين إيران وحركتي حماس والجهاد اإلسالمي  4.3

ل للحركتين أحياًنا ويسجَّل عليهما أحياًنا أخرى،  ُيمكن فهم اإلعجاب بالنموذج اإليراني الذي ُيسجَّ
جد نجاًحا على إذا ما تم تأطيره ضمن حدوده المنطقية بالتوقف عند الثورة اإليرانية كنموذج للتغيير و 

قد يكون المحدد األبرز في جعل قادة الحركتين يتوجهون نحو إيران،  "التغييري"األرض، وهذا الُبعد 
" "االفتتان بهويتحمسون للعالقة معها. ولم يأِت إعجاب حركات المقاومة الفلسطينية بالنموذج اإليراني، أو 

بوصفها عنواًنا للنضال في أدبيات وشعارات الثورة اإليرانية  "فلسطين"كما يأتي في بعض النقد، بعيًدا عن 
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"حماس" نفسها، وهو ما نجده واضًحا في النصوص الدستورية والتشريعية اإليرانية. وبناء عليه جاء توجه 
نحو إيران بوصفها دولة تمتلك بيئة داعمة وتوجها مؤيًدا للقضية الفلسطينية التي  و"الجهاد اإلسالمي"

 ى حشد األنصار والمؤيدين والداعمين.تحتاج إل
 إيران والجهاد اإلسالمي: 1.4.3

لـــــــــــــــــــــ فترة طويلة ُتصنَّف على أنها الحليف التقليدي األقرب إلى  "حركة الجهاد اإلسالمي"كانت 
تتلقاه حماس"  "حركةطهران، على الرغم من أّن المساعدة التي كانت تتلقاها تقلُّ كثيًرا مقارنة بما كانت 

من إيران، ويعود ذلك للطريقة التي تقرأ بها إيران الساحة الفلسطينية والمحددات التي تحكم سياستها في 
يران لفترة قريبة، محكومة بــــــــــــــــــــــــــــــــ الصورة  هذا المجال. وبقيت الصورة التي ُرسمت للعالقة بين الحركة وا 

 اية اهلل الخميني"،شأة هذه األخيرة. إذ ال تنكر الحركة تأثرها الشديد بـــــــــــــــــــ فكر "التي تكونت مع بداية ون
مؤلِّف كتاب  "فتحي الشقاقي"،ويجد ذلك مصاديقه الواضحة في فكر مؤسسها واألمين السابق لها الشهيد 

انتصار الثورة اإلسالمية فالكتاب الذي جاء بعد مدة قصيرة من  "الخميني.. الحل اإلسالمي والبديل"؛
بــــــــــــــــــــــ الثورة اإلسالمية بل يرى إمكانية تطبيقها في  " فتحي الشقاقي"اإليرانية ال ُيخفي إعجاب 

 .(1)فلسطين
اإلصالحي  "حسن البنا"أجرى عملية مزاوجة بين فكر  "حركة الجهاد اإلسالمي"الحقيقة أّن فكر 

"حركة الثوري ولذلك ال يمكن إغفال وجود مرجعية تعود بـــــــــــــــــــ جذورها إلى  آية اهلل الخميني"وفكر "
تحديًدا هو الذي  "الُبعد الثوري"إلى جانب مرجعية ثورية خمينية، وهنا نركز على أّن  اإلخوان المسلمين"

ءة المختلفة التي قدمها شكَّل مرجعية من مرجعيات الحركة دون األبعاد األخرى، وربما يعود ذلك إلى القرا
"الهوية السنِّيَّة للفكر الشيعي، إاّل أّن هذا األخير نفسه كان حاسًما فيما يتعلق بــــــــــــــــــ "فتحي الشقاقي"

ـ لقد كان لــــــــــــــــ  .وخاض بــــــــــــ شأنها نقاشات صريحة مع اإليرانيين سبَّبت توتًرا معهم قبل استشهادهللحركة" 
بـــــــــــــــــــ أبعادها اإلسالمية أكبر األثر على حركة الجهاد التي كانت تبحث  "آية اهلل الخميني"نجاح ثورة 

عن بديل إسالمي ثوري لـــــــــــــــــــ تحرير فلسطين، ولعل هذا التأثر وهذه الخصوصيات هو ما أوجد عالقة 
ستراتيجية بين إيران والجهاد اإلسال هذا وقد تجد داخل صفوف هذه األخيرة من يجادل   .ميعميقة وا 

سياسيًّا بأّن نظام الحكم في إيران من الناحية الواقعية هو األقرب للنظرية السنِّية المبنية على الشورى في 
اختيار الحاكم منها إلى النظرية الشيعية المبنية على التعيين اإللهي. ففي إطار الواقع الجانبان متفقان 

                                                           
 املرجع سبق ذكره.فاطمة الصمادي،  (1)
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"فلسطين أرض مباركة هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وأّن اليهود مغتصبون ّن على أ
ألرض إسالمية، وواجب الدفاع عن شعبها وتحرير أرضها واجب إسالمي قبل أن يكون أمراا سياسيًّا 

 .يخضع لحساب هنا أو مصلحة هناك"
 إيران وحركة حماس: 2.4.3

يران تعد أكثر حداثة من  حماس""حركة رغم أّن العالقة بين  والتي تعود "حركة الجهاد اإلسالمي" وا 
في تاريخها إلى عقد التسعينات من القرن العشرين، إاّل أنها شهدت، بـــــــــــــــ صورة متسارعة، توثيًقا لُعرى 

عانت من  العالقة بين الجانبين وانعكس ذلك على دعم مالي ولوجستي كبير قدَّمته إيران للحركة التي
التضييق والمحاصرة عربيًّا. تمتلك الحركة قواسم مشتركة في عالقتها مع إيران؛ ففلسطين في فكرها هي 

تنكر هذه األخيرة وجود مصالح كما ال  .المرجعية التي تحكم عالقاتها مع الخارج ومن ضمن ذلك إيران
والمعنوي من اإليرانيين، وشكرت إيران مشتركة مع الجمهورية اإلسالمية، ولم ُتخِف تلقيها الدعم المادي 

على دعمها في أكثر من مناسبة. ومّما ال شك فيه أّن إيران استطاعت من خالل عالقتها معها التأثيَر 
والمشاركة في المعادالت السياسية في المنطقة. إذ تشترك مع الجمهورية اإلسالمية في النظر إلى إسرائيل 

ى اإلحاللية، فرغم كل الطروحات المتعلقة بدخولها في عملية ككيان غاصب وغير قانوني قائم عل
إاّل أّن الموقف الرسمي للحركة إلى اليوم ال يزال يدور في إطار أّن أية عملية  تفاوضية مع إسرائيل

تفاوض لن تعود بنتيجة سوى بإعطاء شرعية لهذا الكيان ومنح األمن له. هذا وقد وسعت إيران لدعم 
 ية بديلة وممثلة للشعب الفلسطيني يحل محل حركة فتح.كمرجع "حركة حماس"

يران بأنها أكثر تعقيًدا من العالقة بين  "حركة حماس"ُتصنَّف العالقة بين  يران،  "حزب اهلل"وا  وا 
خاصة وأّن حركة مثل حماس ُتعتبر أحد أبرز فروع اإلسالم السياسي السُّنِّي في المنطقة، وامتداًدا لـــــــــــــ 

العمالة جماعة اإلخوان المسلمين السنِّية الكبرى، لكن ذلك التعقيد لم يجعلها تْسَلم من االتهام بــــــــــــــــــــــــــــ"
ألن يؤكِّد أّن  "خالد مشغل"،اإلتهامات هي ما يدفع رئيس المكتب السياسي للحركة، .ولعل هذه إليران"

وأّن توطيد  "مستقلة القرار"،وأّن الحركة  "مصالح سياسية"العالقة التي تربط بين الجانبين هي عالقة 
لحركة عالقتها بإيران هو نتيجة طبيعية للخصومة التي تُبديها الحكومات العربية ضدها. كماترفض ا

وعارضت الرغبة اإليرانية في أكثر من محطة سياسية، ومن أبرز  "إيران تستخدمها كأداة"االتهام بأّن 
االنتخابات على الرغم  "حركة حماس"؛ أين خاضت 2111األمثلة على ذلك المشاركة في انتخابات سنة 

ادة الحركة مع مجلس األمن من أّن إيران طلبت منها عدم المشاركة فيها وجرى هذا الطلب في اجتماع لق



 برلين -مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية          المركز الديمقراطي العربي 

 م0202 ديسمبر/ كانون األول                                        التاسع العدد -د الثاني ـــالمجل  
 

 
07 

إذ حاول  ،1881سنة "واي ريفر"القومي والخارجية اإليرانية، وحدث األمر ذاته عقب محادثات 
المسؤولون اإليرانيون خلق منبر ضد مشاركة سوريا من خالل حركة حماس وهو ما رفضته هذه 

 .(1)األخيرة
 أوجه الدعم اإليراني للحركتين:  3.4.3

بعد ظهور الحركات الفلسطينية المسلحة، السيما ذات الطابع العقائدي، برزت أوجه الدعم اإليراني 
"موقعها المتقدم لها، بحيث يمكن تفسيره على انه ال يدع مجااًل للشك بأنها ال تنوي التخلي عما تعتبره 

 األشكال التالية: حماس""حركة ولذلك اخذ دعمها للفلسطينيين في غزة، وتحديدًا  في الشرق األوسط"،
ُتشير الوقائع الميدانية، بـــــــــــــــــــ االستناد إلى تقارير أمنية إسرائيلية وغربية، باإلضافة إلى  الدعم المالي:

بعض التقديرات العربية، ومنها الفلسطينية، إّن ظهران ُتمول بشكل أساسي حركتي حماس والجهاد 
ـــــ ميزانيات سنوية ثابتة، إضافة لدفعات لمرة واحدة في الحاالت الخاصة، والتي تقدر اإلسالمي، بــــــــــــــــــ

ويأتي ذلك مقابل خدمة أجندتها السياسية ومخططاتها اإلستراتيجية. إّن  مئات ماليين الدوالرات،بـــــــــــــــــــ 
 .2111ع االنتفاضة أواخر سنة الدعم اإليراني لحركة حماس يمتد مند فترة طويلة، وتحديدًا مع اندال

 2113خاصة بعد إدراج الحركة ضمن المنظومات التي ترعى اإلرهاب من قبل االتحاد األوروبي سنة 
  ل محاصرة وجودها ومصادر إمدادهاوفرض الحصار الدولي عليها، واتهامها باإلرهاب، من خال

تباع  غالق كثير من العواصم في وجهه تحركها، وا  وحرمانها من االنفتاح السياسي والدعم اللوجستي، وا 
كل ذلك دفعها لـــــــــــــــــــ طرق أبواب أخرى كإيران، إبقاءًا  "التجويع من اجل التركيع"،عواصم أخرى سياسة 

 .(2)لجذوتها، ودعما لصمودها
تادت إيران على التعتيم، أو إنكار الطابع العسكري  التنفيذي للمعونات :  اعالدعم العسكري والتسليحي

نسانية، إالّ  عالمية وا   العسكرية التي تقدمها للمنظمات الفلسطينية، وعرض المساعدات على أنها سياسية وا 
اإلسرائيلية، تُفند بصورة قاطعة هذا اإلنكار، ألنها مبنية على قاعدة واسعة  أّن التقديرات االسستخباراتية

من المعلومات المتوفرة بحوزتها، أين يشمل دعمها تدريب المئات من المسلحين الفسطينيين على القتال 
ية، التي تطلقها على ، وتزويدهم بـــــــــــــــــــــــــ أعداد كبيرة من القذائف الصاروخالحرس الثوري"في إطار "

المستوطنات اإلسرائيلية. ويمكن تحديد المساعدة العسكرية اإليرانية المقدمة لحماس وفصائل المقاومة 
 األخرى كالجهاد اإلسالمي في المجاالت اآلتية:

                                                           
 المرجع نفسه. (1)
 .1-1ص ص "النفوذ اإليراني في غزة ...الدالالت والشواهد"،  عدنان أبو عامر، (2)
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 _ تدريب مئات النشطاء على مختلف الوسائل واألساليب القتالية. 
التي يتم إطالقها باتجاه المدن اإلسرائيلية القريبة   "غراد"ريخ الـــــــــــــ _ تهريب الوسائل القتالية، بما فيها صوا

 كمدينتي بئر السبع أو أسدود. 11 -41التي يصل مداها 
_ تأهيل ونقل العلم والمهارات التكنولوجية التنفيذية الستخدامها في إنتاج وتطوير الوسائل القتالية التي 

الطاقة الفتاكة التي تحتوي عليها العبوات الناسفة الموضوعة على جانب تمتلكها، بما فيها ذلك توسيع 
 الطرقات، وتوسيع نوعية الصواريخ المنطلقة تجاه المناطق اإلسرائيلية.

_ تحسين نسبة المناعة المتواجدة لدى الفصائل، وقدرتها على الصمود أمام مواجهة مستقبلية مع إسرائيل، 
يبات لمهاراتهم القتالية، حيث ينخرط قسم منهم في الوظائف القتالية، بإتقان نشطائها عبر هذه التدر 

 . (1)وينخرط القسم اآلخر في "وحدة الرصد" التابعة لها
: درج الخطاب اإليراني على توجيه رسائل الدعم واإلسناد للقضية الفلسطينية الدعم السياسي والمعنوي

اإلسرائيلي المفروض على الفلسطينيين في غزة،  وذلك من خالل إدانة ورفض كل أشكال القمع والحصار
دون أن يزيد ذلك في حدته عن مستوى الخطابات الحماسية، والشعارات التعبوية، العتبارات سياسية 

 .(2)بحتة
اخذ الدعم اإلعالمي اإليراني نحو غزة آفاقًا رحبة لم تُقدمه مؤسسات اإلعالم  الدعم الدعائي واإلعالمي:

العربي، ومنحت مساحات واسعة في البث التليفزيوني وصفحات الصحف، مما دفع بـــــــــــــــــــــــ إسرائيل إلى 
ة عالقتها مع إيران، زيادة وتيرة تحريض السلطة الفلسطينية على حماس، بزعم أنها معنية بــــــت ُمؤسس

للسيطرة على مقاليد األمور في األراضي الفلسطينية بهذا الدعم، الن هدف الحمالت اإلعالمية المتبادلة 
إلى المنطقة. على الصعيد األخر،  اجتهدت وسائل اإلعالم  "نقل مسار الشر"بينهما يتمثل في 

سالمي الفلسطيني، باالبتعاد في تغطيتها الفلسطينية المقربة من طهران، مثل تلك التابعة للجهاد اإل
اإلعالمية عما يغضب إيران، حتى لو تعلق األمر بــــــــــــــــــــ خالفات إيرانية عربية، ودأبت على إبراز 
الجوانب المضيئة في سياسات إيران في المنطقة، لمحاولة تقريبها من الرأي العام العربي والفلسطيني. 

ذروة في الدعم اإلعالمي والدعائي المتبادل بين إيران والقوى المسلحة الفلسطينية وتبين هذا في نقطة ال
، إذ لم ينحصر الدعم 2111المتمثلة في حماس والجهاد اإلسالمي بعد انتصار حماس في انتخابات سنة 

                                                           
 .1-9، ص ص المرجع نفسه (1)
 .5ص  المرجع نفسه، (2)
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بل ازدادت وتيرة  فقطـ، ماس""حركة حبـــــــــــــ الترحيب بالفوز باالنتخابات وتشكيل الحكومة بـــــــــــــــــ رئاسة 
 . (1)لقاءات التنسيق واالطالع بين ممثلي الطرفين على جميع المستويات المختلفة

آالف أسرة شهيد  2ساهمت إيران في تقديم الدعم المالي ألكثر من  الدعم االجتماعي )أهالي الشهداء(:
 .في فلسطين منذ انتفاضة األقصى، بما فيهم شهداء مسيرات العودة بــــــــــــــــــــــــ صورة ُمنتظمة وشبه دورية

كما تنشط  في المجال االجتماعي في قطاع غّزة والسيما في شهر رمضان، عبر تقديم ما يقدَّر بـــــــــــــــــــــ  
ُتمثل هذه األنشطة اإلغاثة واألعمال . إذ (2)وجبة إفطار بصورة يومية لألسر الُمتعّففة في القطاع ألف 21

في الداخل من أجل كسب  0212ثورة اإليرانية  سنة الخيرية أداة هامة اعتمدت عليها إيران منذ قيام ال
الدعم الشعبي الالزم لزعماء الثورة، وقد نجحت في ذلك، أين تحولت تلك األنشطة إلى أداة هامة في 

 .(3) السياسة الخارجية اإليرانية
ودعم حماس للمطالب  ،2111ربيع غير أّن االنتفاضة والثورة الشعبية التي شهدتها سورية منذ 

الشعبية بـــــــــــــــــــــ الحرية والديموقراطية، وخروج قيادتها من سورية، قد قابله دعم إيراني كامل للنظام السوري؛ 
لى برود في العالقة بينهما لى تراجع كبير في الدعم اإليراني لحماس، وا   .(4)مما أدى إلى اختالفهما، وا 

عبر "خالد مشعل" ءات بين الطرفين بمستويات منخفضة، وبدأت بــــــــــــــــ مهاجمة وهو ما جعل استمرار اللقا
"خائن يتظاهر بــــــــــــــــــ وسائل إعالم محسوبة على أشخاص مقرَّبين من الحرس الثوري، ووصفته بأنه 

ما جعلها ُتعاقب على موقفها هذا، من خالل تجميد طهران كل دعمها المالي للحركة، وهو .(5) "المقاومة
ما ُيشير إلى أّن الهدف األساسي من تقديم المال اإليراني هو تشكيل أحالف وهو ما لم تقبله حماس رغم 

 .(6)"ال يوجد مال دون ثمن"علمها الوثيق بأنه 
هذا الضغط أنتج خالفًا داخليًا أدى إلى تحول الجهاد إلى مسارات ثالث؛ واحد يقوده الخارج وهو 

 "حركة حماس"،في قطاع غزة وهو مقرب من  "محمد الهندي"أقرب ما يكون إلى إيران ومسار يقوده 

                                                           
 .00-01ص ص  المرجع نفسه، (1)
 .https://ar.farsnews.com/ ،00/10/0101موقع:  عقود"، 4"تقرير فلسطيني يتحدث بالتفصيل عن الدعم اإليراني للمقاومة الفلسطينية خالل (2)
"، المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، موقع: " األذرع المذهبية: مالمح الخريطة االغاثية اإليرانية في الشرق األوسطسماح عبد الصبور،  (3)

//futureuae.com/https: ،00/10/0101. 
يران"،11تقدير استراتيجي عبد الرحمن فرحانة، "( 4) مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، موقع:  : مستقبل العالقة بين حماس وا 

https://www.alzaytouna.net/ ،01/10/0101. 
 المرجع سبق ذكره.فاطمة الصمادي،  (5)
 .9، ص المرجع سبق ذكره"النفوذ اإليراني في غزة ...الدالالت والشواهد"،  عدنان أبو عامر، (6)

https://ar.farsnews.com/
https://futureuae.com/
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ي الحركة التي تظهر وه "حركة الصابرين"ومسار انشق عن الحركة في شمال قطاع غزة تسمَّى بــــــــــــ اسم 
ن لم تعلن ذلك صراحة  .(1)عليها آثار التشيُّع وا 

في حقيقة اآلمرلطالما كانت األموال التي تقدمها إيران للفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة محل انتقاد من قبل الجهات الرسمية الفلسطينية، وكذلك بعض الفصائل التابعة لمنظمة 

نية والتي ترفض أي تدخل من قبل إيران أو غيرها من الدول األخرى كقطر في الشأن التحرير الفلسطي
يصال أموال للفلسطينيين من خلف السلطة الفلسطينية. هذا وقد رفض  "عزام الداخلي الفلسطيني، وا 

" عضو اللجنة التنفيذية لــــــــــ منظمة التحرير الفلسطينية ما تقدمه إيران من أموال لــــ قطاع غزة، األحمد
معتبرًا أّن أي أموال تدخل األراضي الفلسطينية من خلف السلطة الفلسطينية هي أموال مشبوهة مسيسة 

ساب اآلخر، السيما في ظل سعي وأهدافها خبيثة تسعى إلى زيادة الفرقة الفلسطينية وتقوية طرف على ح
السلطة الفلسطينية تقويض حكم حركة حماس بهدف إرغامها على تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية 

لو كانت إيران صادقة في دعمها . وقد صرح قائال: "2112والذي سيطرت عليه حماس منذ سنة 
شرقية فالشهداء الفلسطينيين للقضية الفلسطينية لشملت تلك األموال الضفة الغربية والقدس ال

يسقطون في كل بقعة فلسطينية، ولكن في الحقيقة إيران تقدم أموالها لحركتي حماس والجهاد 
موضحًا أنهم أكدوا لحركتي حماس والجهاد اإلسالمي في مرات عدة أن ما  اإلسالمي، لضمان والئها".
 تقدمه إيران دعمًا ليس بريئاً 

" أّن إيران ال تقدم دعمها المالي للفصائل الفلسطينية بال مير عوض"سكما اعتبر المحلل السياسي 
مقابل، منوهًا إلى أّن تلك األموال هدفها تعزيز االنقسام الفلسطيني الداخلي ومحاولة تجميل صورة ذلك 

ات النظام الذي أجرم بحق السوريين واليمنيين والعراقيين وغيرهم من العرب. وطالب النظام اإليراني بااللتف
إلى األوضاع االقتصادية الصعبة لشعبه، والعمل على معالجتها بدل أن يبدد األموال اإليرانية في تغذية 

وشدد هذا األخير على ضرورة  .الصراعات الداخلية للدول العربية بهدف إضعافها والسيطرة عليها الحقاً 
م الفصائل الفلسطينية المتحالفة معها مواجهة التدخالت اإليرانية في الساحة الفلسطينية ومنعها من استخدا

كورقة تستخدم من قبل النظام الماللي في تنفيذ مخططاتها بالمنطقة العربية. فإيران تسعى لزيادة نفوذها 

                                                           
 المرجع سبق ذكره.عدنان أبو عامر،(1)
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في األراضي الفلسطينية وصواًل للسيطرة على قطاع غزة، وجعله كباقي المناطق الجغرافية التي سيطرت 
 .(1)لبنان، بهدف نجاح مخططها في السيطرة على المنطقة العربية ككلعليها في اليمن وسوريا والعراق و 

بناءا على ما سبق ُيمكن فهم حقيقة مفادها أّن دعم إيران لـــــــــــــــ حركات المقاومة اإلسالمية أسبابها 
المدروسة والمبنية على أسس، تهدف إلى تحقيق اكبر قدر ممكن من التوسع ووضع إيران على الخارطة 

 م وهما كاآلتي: العالمية وبقوة, وهناك سببان اثنان يوضحان الهدف من وراء هذا الدع
السبب الديني: أين تعتبر إيران أّن اليهود كفرة، ومن باب المنطلق الديني تجد نفسها ُمجبرة بل من 
الواجب عليها تحرير فلسطين ودعم الحركات اإلسالمية داخل فلسطين من اجل تحريرها، ما يجعلها تُقدم 

ذا السبب الديني الذي يدفعها وكما تدعي لها الدعم بكل أشكاله، لكن مع مرور الوقت بدا جليًا أن ه
 لتحرير فلسطين يكمن خلفه هدف آخر وهو تصدير الثورة الشعبية لها وليس لتحريرها.

السبب السياسي: تسعى إيران ومن خالل دعمها لــــــــــــــــ هذه الحركات أن تكسبها لصفها، ولتصبح هذه 
يأتي من إيران وفقط، مّما يفتح الباب لها الستخدامها  األخيرة على قناعة تامة بان الدعم الوحيد لها

 للضغط ولتحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية لقضاياها اإلقليمية والدولية.
لعل من أكثر المقتربات التي يمكن من خاللها فهم طبيعة المحور الذي تعمل على تحقيقه إيران السيما 

الدور"، والتي تركزت في الجانب الذي تمثله إيران في بناء دورها تجاه القضية الفلسطينية، هو "نظرية 
اإلقليمي في التدخل في المنطقة من خالل المنطلقات التي يصوغها صانع القرار في الدولة، أين يرى 
صانع القرار اإليراني أن القضية الفلسطينية من القضايا المهمة التي تقع المسؤولية على عاتقه في 

 .انبهاالوقوف إلى ج
 المصالح اإلستراتيجية اإليرانية في دعم القضية الفلسطينية والموقف الفلسطيني منها:. 4

احتلت القضية الفلسطينية منذ اندالع الثورة اإلسالمية مكانة خاصة في السياسة الخارجية اإليرانية 
المستخدمة للتعامل معها. على مستوى منظومة القيم األيديولوجية وعلى مستوى السياسات واألدوات 

وظلت فلسطين والدعوة للجهاد من األبعاد الثورية الهامة في الخطاب األيديولوجي الرسمي بالرغم من 
انفصام عرى العالقة بين السياسة الخارجية اإليرانية وكثير من المبادئ األيديولوجية الثورية مثل تصدير 

وعبر  ،1828اسي اإليراني، منذ اندالع الثورة اإليرانية سنة . هذا وقد اتسم الخطاب السي(2)الثورة وغيرها

                                                           
، monitor.org/-https://www.menaمرصد الشرق األوسط وشمال إفريقيا اإلعالمي، موقع:  "لماذا تضخ إيران ماليين الدوالرات في قطاع غزة"،(1)

01/10/0101. 
 .090ص  "من الشاه إلى نجاد...إيران إلى أين"،محمود صادق إسماعيل،  (2)

https://www.mena-monitor.org/


 برلين -مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية          المركز الديمقراطي العربي 

 م0202 ديسمبر/ كانون األول                                        التاسع العدد -د الثاني ـــالمجل  
 

 
120 

النخب السياسية الحاكمة المتعاقبة، بــــــــــــــــ محورية القضية الفلسطينية والقدس في الخطاب الموجه للعالم 
طابات العربي، إاّل أّنه هناك العديد من األحداث والوقائع ُتؤكد بما ال يدع مجااًل للشك بأّن تلك الخ

الحماسية ال تعدو إاّل أن تكون مجرد متاجرة بـــــــــــــ القضية الفلسطينية كأحد أدوات إيران الختراق عواصم 
العالم العربي وكسب قلوب الشعوب العربية كون هذه القضية األقرب إلى وجدان كل عربي. فلقد مرَّت 

أوالها ُبعًدا أيديولوجيًّا شعاراتيًّا حمل مفاهيم  التوجهات اإليرانية تجاه هذه األخيرة بعدة مراحل؛ اتخذت
التضامن والوحدة اإلسالمية في انسجام مع الخطوط األيديولوجية العريضة للثورة اإلسالمية اإليرانية؛ غير 
أّن هذه التوجهات وبفعل التحوالت االجتماعية والتحديات السياسية بدأت تأخذ منحى واقعيًّا براغماتيًّا في 

" من تعزيز مكانتها اإلقليمية، "الجمهورية اإلسالميةات الدولية، سعًيا إلى تحقيق ما تهدف إليه العالق
واالعتراف بدورها كالعب دولي مهم. هذا وقد اتسم الخطاب اإليراني ايضًا باالزدواجية؛ أين ُيعتبر ظاهريًا 

في حقيقته يتسم باالستغالل في حين هو  متضامن ومتعاطف مع الحقوق الفلسطينية ومعاديًا إلسرائيل،
وتقلق حكوماتها،  المنطقة شعوب تؤرق التي المفصلية القضايا إزاء الشديدة السياسي للقضية، والمراوغة

والدولي، وخاصة تدخالتها المتكررة  اإلقليمي الصعيدين على الخارجية عالقاتها وهو ما يتضح بجالء في
ثارة األزمات مع السعودية واإلمارات، وغيرها في شئون الدول العربية في العراق، سوريا، ل بنان، اليمن، وا 

 من دول العالم العربي.
 التوظيف السياسي للقضية الفلسطينية:  1.4

سرائيل وبكل وضوح  يتحدث عن هذا التوظيف السياسي لقدسية األقصى وفلسطين ومعاداة أمريكا وا 
معتبرًا أّن كافة الشعارات والمراسم والمناسبات  "مير حسين موسوي"المعارض من داخل رحم النظام السيد 

هي مجرد وسائل وأدوات بيد النظام لخدمة  "يوم القدس" و"معاداة إسرائيل"اإلسالمية والثورية للنظام كـــــــــ 
 شاهداً  "الطريق إلى القدس تمر بــــــــــــــــ بغداد"وكان شعار الخميني الجديد  .مصالحه في الداخل والخارج

، كما ، ومحاولة الستمالة العرب ال غيرعلى أّن طهران تستخدم اسم القدس كورقة سياسية ودعاية فجة
صرحت قيادات إيران غير مرة بأّن بغداد ونظامها ُيشكالن عقبة أمامها من أجل إنجاز وعدها بـــــــــــــــــ 

الحتالل العراق، وهو ما أكده أكثر  2113ــــ أمريكا سنة تحرير القدس. فقدمت إيران المساعدات لـــــــــــــــــــــــــ
النائب السابق رئيس الجمهورية  "محمد علي أبطحي"، و"اكبر هاشمي رفسنجاني"من مسؤول إيراني منهم 

لوال الدور اإليراني اإلسالمية اإليرانية للشؤون القانونية في كلمته أمام مؤتمر "الخليج والتحديات" قائاًل: "
ورغم سقوط بغداد، لم تتحرك طهران تجاه القدس  ون لما تمكنت أميركا من إسقاط كابول وبغداد!"،المتعا
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"الحرس الثوري اإليراني" و"فيلق لتحريرها. بل استمرت، بداًل من ذلك، في العبث بسوريا واليمن عبر 
لسيطرة على في محاولة لحار الدول العربية وا "حزب اهلل"،، وفي لبنان أيضًا عن طريق القدس"

 عواصمها. 
وفي صورة متكررة، وبــــــــــــــــــــــــــــــ الرغم من الخطب الحماسية، امتنع اإليرانيون عن تسيير سفن 
مساعداتهم لكسر حصار غزة، أين أعلن األمين العام للمؤتمر الدولي لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني 

خبر إلغاء إرسال سفينة  المخضرمين،زارة الخارجية اإليرانية وهو أحد رجال و "حسين شيخ اإلسالم" السيد 
المساعدات، وهو تعبير حقيقي عن انكشاف الوجه المخادع للسياسة اإليرانية، هذا وقد استمرت في تدبير 

دارة المناورات في مياه الخليج العربي لتهديد دول الخليج واستفزازها.   وا 
حملته الخطابية ضد عنصرية الدولة اليهودية  نجاد""احمدي الذي شن فيه  الوقت في أيضًا،

 بواقع فال لها، ملكيتها وتدعي صرفة عربية أراضي تحتل تزال ال ذاتها إيران وسياساتها، كانت
نما الديموغرافية، اتيالتاريخيةوالمعط والوقائع الجغرافية الحقوق  .العسكرية واالستباحة الغاشمة القوة بواقعوا 

إّن هذا التوظيف السياسي للقضية الفلسطينية، ينطلق من اعتبارات عقائدية راسخة، جوهرها أّن 
القدس ال تحتل تلك المكانة الدينية المقدسة في نفوس وأدبيات رجال الدين التابعون لوالية الفقيه في إيران؛ 

اإلسالمية العامة؛ حيث أين نجد لهم نظرة خاصة للقدس والمسجد األقصى تتناقض مع أبسط األدبيات 
رجل الدين الشيعي المعروف والمقرب من القيادة اإليرانية، في كتابه -"جعفر مرتضى العاملي" يخلص 

والذي حاز على جائزة أفضل كتاب في إيران, وكرمه  "الصحيح من سيرة الرسول األعظم"المعنون بـــــــــــــــــــ  
"المسجد األقصى في السماء وليس في شخصيًا والذي يخلص إلى أّن  "أحمدي نجاد"عليه الرئيس 

 .1القدس"
 سياسات االحتراق والدعم المشروط: 2.4

ادعت إيران لــــــــــــــــــــــ فترات طويلة أنها تُقدم دعمًا غير مشروطًا للقضية ولكل فصائل المقاومة 
" الذي كان يضم إلى جانب الممانعة والمقاومة" الفلسطينية، واستخدمت هذا االستقطاب في تشكيل محور

التطورات  " الفلسطينيتين. غير أّن حماس والجهاد اإلسالمي" اللبناني، حركتي ""حزب اهللإيران، سوريا، 
واألحداث الالحقة كشفت كيف أّن هذا الدعم القادم من طهران قد توقف تمامًا لـــــــــــــ مـجرد االختالف في 

المواقف السياسية لتلك الحركات الفلسطينية عن طهران، مثلما حدث حول سوريا. فإيران بعض الرؤى و 

                                                           
 .01/00/0102المركز العربي للبحوث والدراسات،  "القضية الفلسطينية في الخطاب السياسي واإليراني"،هاني سليمان،  1
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، إاّل 2111مارس ضد الثورة التي اندلعت في  "بشار األسد"دعم الرئيس  حركة حماس"كانت ُتريد من "
اق أّن رفض حماس ذلك كلفها خسارة الدعم المالي اإليراني، كما لجأت طهران إلى محاولة عمل انشق

داخل الحركة عن طريق تقديم دعم للجناح المسلح لحماس كتائب القسام في محاولة لتحريضه على 
فمثلما طلبت من عرفات موقفًا ضد العراق، وطلبت من حماس موقفًا مع األسد، طلبت  .المكتب السياسي

ُقدم لحماس من " موقفًا واضحًا من الحرب في اليمن وهو نفس الطلب الذي الجهاد اإلسالميمن حركة "
بين وزير الخارجية  2111 جانفي 4في  اجتماع ُعقد في أجل استئناف العالقات. هذا وقد عادت طهران

للبحث في عالقات الجانبين إذ  خالد القدومي"" مع ممثل حماس في طهران "محمد جواد ظريفاإليراني "
ــــــــــــــــــــ إعالن موقف سياسي رسمي أن تقوم حماس بـــــــ خالد القدومي"" على "محمد جواد ظريفعرض "

ضد السعودية بعد إعالنها قطع كافة العالقات مع طهران مقابل أن تقوم األخيرة بـــــــــــــــــــــــ تلبية مطالب 
 حماس كافة ومنها الدعم المالي الثابت والدائم.

ق األوسط هي األمن اإلسرائيلي، لقد أدرك اإليرانيون أّن نقطة الضعف األميركية في منطقة الشر 
حركة واستتبعوا " حزب اهلل"،ولذا وتحت عنوان تحرير األرض اللبنانية وتحرير فلسطين الحقًا، أنشأوا "

فضاًل عن تنظيمات أخرى غير إسالمية، واستخدموها ضد إسرائيل أحيانًا،  حركة حماس"" ثم "الجهاد
الباقية فوق كل اعتبار، واآلن تقاتل إلى جانب  وأسكتوها أحيانًا أخرى حسبما تقتضيه مصالحهم

"، وشأن جيش جيش القدسالميليشيات اإليرانية بــــــــــــــ سوريا فصائل فلسطينية قومية ويسارية، من بينها "
اتلون الجيش القدس في العالقة بـــــــــــــــــــــــــــ إيران، مثل شأن اإلرهابيين الذين ُيسمون أنفسهم بيت المقدس، ويق

 .(1)المصري بسيناء من سنوات، وربما كانت لهؤالء أيضًا عالقات بإيران، إذ تلقوا سالحهم من قطاع غزة
، منفذين ألهداف سياستها الخارجية مع الوقت طوعت طهران عناصر حماس وبالتدريج، ليكونوا

نما الضغط على  الواليات المتحدة من أجل فك والتي ما كان دعم القضية الفلسطينية مهمًا عندها، وا 
ولم تتوقف محاوالت إيران  الحصار عليها، وغض الطرف عن استراتيجياتها تجاه المنطقة العربية.

استقطاب الفلسطينيين على الفصائل الكبيرة فتح وحماس والجهاد، بل سعت حتى لتجنيد مجموعات 
 لىل تنفيذ مختلف العمليات. كما حاولت إمسلحة لها في غزة والضفة الغربية كانت ُترسل لهم الدعم مقاب
وما ُيسمى بــــــــــــت   جماعات عماد مغنية"تشكيل فصائل بـــــــــــــــــ أسماء تدل على األصول الشيعية، مثل "

المتشيعة التي أصبحت ممثاًل شبه رسمي  حركة الصابرين"الفلسطيني، وأيضًا إنشاء "حزب اهلل" "

                                                           
 المرجع نفسه.( 1)
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" القريب من عصر إيرانإيران في قطاع غزة منذ نحو أربع أعوام. وهو ما أكده موقع "وتوجهها  ،لطهران
المحافظين في طهران أّن المذهب الشيعي بدأ في االنتشار بغزة، وأّن العدد وصل إلى المئات، كما صرح 

ين تشيعوا "أّن مئات الفلسطينيين الذ" وهو أحد المتحولين الغزاويين، قائاًل:  عبد الرحيم حمدبذلك "
سيتحولون بعملية حسابية بسيطة إلى ألوف ثم إلى عشرات األلوف وسيطالبون بوجود سياسي 

 .(1)ومذهبي، وسيلعبون دوراا بارزاا في إدارة هذه المنطقة مستقبالا"
لها ميزانيتها " في غزة حيث تمول الجهاد اإلسالميلم تكتف إيران بـــــــــــــــــــ توجيهها لـــــــــــــــــ حركة "

نما أرادت إحكام السيطرة  كاملة كما تُقدم لها الدعم العسكري والتدريب وكل ما يتطلبه العون اللوجستي، وا 
بــــــــــــــ تقديم استقالته من موقعه  خالد مشعل"على "حركة حماس"، ما دفع رئيس المكتب السياسي للحركة "

انية على كوادر الحركة في غزة ومحاولة تغيير بوصلة الحركة عن بــــــــــــــ سبب ازدياد السيطرة اإلير 
األهداف األولى التي قامت ألجلها، كما أّن ذلك الربط بين اتخاذ مواقف معينة وبين استمرار الدعم، دفع 

 2118منذ سنة  "، لمهاجمة إيران بـــــــــــــــــ شدة قائاًل: "موسى أبو مرزوقرئيس المكتب السياسي لحركة "
الحتضان القيادات التي حركة فتح" هذا وقد قامت طهران بـــــــــ دفع " تقريباا ما وصل منهم أي شيء".

هربت من الشاه، ثم استقرت في بيروت حيث تلقت التدريب على حرب العصابات في البقاع، ثم أوجدت 
 إبراهيم يزدي"أولئك الالجئين "لهم عماًل منتظمًا في وكالة األنباء الفلسطينية في بيروت، وكان من بين 

ولم يمِض  ." وزير الدفاع للجمهورية اإلسالمية اإليرانيةمصطفي شمرانوزير خارجية الخميني، والسيد "
وقت طويل، حتى أبعدت الحكومة األردنية اثنين من أعضاء السفارة اإليرانية بعد اكتشاف الخاليا 

الهائلة التي أنفقوها لـــــــــــــــــ تجنيدهم، لقد فشلوا في اختراق التنظيمية التي أسسوها في المخيمات واألموال 
األردن، ونجحوا في التأثير على العراق من خالل البعد الطائفي، حاولوا في فلسطين، واخترقوا سوريا 

 ويحاولون تغيير الطبيعة الديموغرافية للمناطق التي يسيطرون عليها وبخاصة بعد موقعة حلب.
 لح فوق االيدولوجيا:المصا 3.4

مما يدل على استغالل إيران للقضية لــــــــــــــــــــــــ صالحها هو رفضها لـــــــــــــــ عملية التسوية؛ بين منظمة 
سرائيل بــــــــــــــــــ موجب  "؛ مخافة أن تصبح معزولة في المنطقة، تحت ذريعة عدم "اتفاقية أوسلوالتحرير وا 

استجابتها لـــــــــــــــ حقوق الشعب الفلسطيني، ألن هذه التسوية في المنظور اإليراني جاءت لـــــــــــــــــــــ خلق نظام 
دراكها بأنه من  سرائيل، وا  شأن التسوية جديد في الشرق األوسط بناء على العملية السلمية بين فلسطين وا 

                                                           
 .المرجع نفسه (1)
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وكان من مصلحة طهران استمرار  .الحيلولة دون تحقيق مصالحها وتراجع دورها اإلقليمي في المنطقة
الصراع، بما يعزز فكرة التضامن اإليراني مع القضية، وهو ما ُيمهد الطريق لها لـــــــــــــــ زعامة المنطقة، 

جبار الواليات بعدما اتخذت من القضية ورقة ضغط على الدول الكبرى ب ــــــــــــــــــــ شأن ملفها النووي، وا 
المتحدة األمريكية على االعتراف بــها كقوى إقليمية عظمى في المنطقة، ألن هذه األخيرة من شأنها 

 .التأثير على مصالح واشنطن المتمثلة في النفط وأمن إسرائيل
وسيطرة نظام معاٍد لها على الحكم، ترى أّن  هذا وقد كانت إسرائيل، ورغم الثورة اإلسالمية في إيران

الخطر االستراتيجي على وجودها يأتي من العرب وخصوًصا من الجبهة الشرقية، ولذلك كانت ترى أّن 
وفى  .انتصار العراق في الحرب على إيران سيجعله أقوى وصاحب رصيد ُيمكنه من قيادة العالم العربي

والحقائق الجيوسياسية أقوى من األيديولوجيا في رسم العالقة الجدلية  المقابل، فقد رأت طهران أّن المصالح
سرائيل، فقد كانت مصلحتها وتعزيز قوتها الذاتية المعيار الناظم لعالقتها  بينها وبين القضية الفلسطينية وا 

سرائيل، وقد جاءت األيديولوجيا والمذهب  فقط كأ دوات إستراتيجية للحفاظ بــــــــــــــــــــــ القضية الفلسطينية وا 
كما تعاطت إيران في وقت مبكر مع إسرائيل سًرا، أين عملت  .على المصالح العليا لها ال أكثر وال اقل

إسرائيل على توريد السالح للنظام اإليراني بــــــــــــــــ شكل مباشر باإلضافة إلى الدور الذي لعبته كوسيط من 
حلف في كتابه " تريتا بارزى"ــــــــــــــ ضرورة توريد السالح إليران، ويذكر "أجل إقناع اإلدارة األمريكية بــ

 111" أّن إيران اشترت بــــــــــــــــ شكل مباشر من إسرائيل أسلحة فاقت قيمتها الــــــــــــــ المصالح المشتركة
للدراسات  معهد يافى"" ، وذلك استناًدا إلى1893و 1891في الفترة الواقعة بين سنتي  مليون دوالر

اإلستراتيجية في جامعة تل أبيب، وقد تم سداد معظم هذا المبلغ عبر تسليم شحنات من النفط اإليراني 
 .إلسرائيل

 المواقف الفلسطينية من المساعي اإليرانية وتدخالتها:واالنقسام الفلسطيني واهم  إيران 4.4
 إيران واالنقسام الفلسطيني: 1.4.4

إلى سدة الحكم عقب فوزها في "حركة حماس" بدأ االنقسام الفلسطيني بصورة واضحة بعد وصول 
، حيث سجل فوزها مفاجأة وزلزااًل أصاب المسرح السياسي في المنطقة وأفرز 2111االنتخابات سنة 

هي االنتخابات األولى التي ُتشارك  2111حالة سياسية أربكت المنطقة بأسرها، فقد كانت انتخابات سنة 
فيها هذه الحركة والتي جاءت ربما لتذويب مشروع المقاومة الوطنية، وانخراط كبرى الفصائل المقاومة 

 "اتفاق اوسلو"التي جمعتها أواصر الصداقة مع إيران بعد  "حركة حماس"الفلسطينية بالعملية السياسية. 
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صداقة مع انتفاضة األقصى التي اخذ فيها الدور السياسي واللوجيستي اإليراني بـــــــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــ تتعاظم هذه ال
التصاعد في فلسطين بعد تعثر مسيرة السالم وفشلها في تحقيق الحد األدنى من المطالب الفلسطينية 

هذا الفوز بدأت مالمح االنقسام تظهر وصواًل إلى تبني إيران الكامل لــــــــــــ حكومة حماس قطاع غزة.  ومع 
في األفق الفلسطيني وتدق ناقوس الخطر، وتعصف بـــــــــــــــــــ الحياة السياسية وُتهدد مستقبل القضية 

 "فتح وحماس"،الفلسطينية بعد أن حبكت سيناريوهات االقتتال واالنقسام بين الفصيلتين المتناحرتين 
لتسويق أجندتها الخاصة وتأجيج الصراعات الداخلية، وبعد سلسلة من  بمؤامرات داخلية وخارجية تسعى

بـــــــــــــــــــــــ مقاطعة  "حركة فتح"المقاطعات العربية والغربية بـــــــــــــــ تحجيم الحكومة المنتخبة والضغط على 
ي والسياسي للشعب الحكومة التي جهدت حماس في تشكيلها، مّما زعزع األمن  وضرب النسيج االجتماع

 .(1)الفلسطيني
عادة ترتيب البيت  انطلقت الدعوات العربية واإلقليمية من اجل احتواء الحالة الفلسطينية الشاذة وا 
الفلسطيني وفق أجندة وحدودية متفق عليها بين األطراف المتناحرة فشهدنا الجهود المصرية واألردنية 

عادة المياه إلى مجاريها بعد أن والتركية والسعودية التي حاولت مرارًا وتك رارًا رأب الصدع الفلسطيني وا 
 تباينت المواقف الدولية واألمريكية. 

إّن المتتبع للشأن السياسي في المنطقة العربية ُيالحظ صعود قوتين إقليميتين القوة اإليرانية والقوة 
السياسية الخارجية اإليرانية اتجاه الصراع العربي اإلسرائيلي  المتعاظمة أين تناولت الدراسة، التركية

والمواقف المرتبطة بها وكان من أبرزها الموقف اإليراني من ملف المصالحة الوطنية. ففي محاولة لتحليل 
هذا الموقف من هذا الملف نالحظ باّن إيران تنطلق في تفسيرها للصراع العربي اإلسرائيلي من منطلقات 

اعمة بذلك المقاومة المسلحة كحل َمثل لحل الصراع ولعل الحليف االستراتيجي إليران في المنطقة دينية د
 .(2)الذي يتبنى أطروحات إيران وينطلق من خاللها وهو الدليل األمثل على ذلك "حزب اهلل"هو 

انطالقًا من كل هذه المعطيات، نجد بأّن إيران ُتحاول استغالل ملف المصالحة الوطنية الكتساب 
نفوذ إقليمي من خالل زرع بذور الطائفية والتحريض من اجل استمرار الخالف  الفلسطيني والتمزق 

ن المقاومة المسلحة الداخلي وخلق انتفاضة فلسطينية ثالثة من اجل تحقيق أهدافها الخفية وفقًا لرؤيتها با
هي الخيار الوحيد، حتى لو أدى ذلك إلى تفجير الداخل الفلسطيني خدمة لمصالحها بداًل من التجاوب 

                                                           
 المرجع نفسه.( 1)
، أطروحة ماجستير،)جامعة "2111 -1828السياسة الخارجية اإليرانية تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي "القضية الفلسطينية أماني محمد عبد عريفات، ( 2)

 .19 -19(، ص ص 0100العليا، القدس: كلية الدراسات 
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مع الجهود المبذولة لــــــــــــــــــ تحقيق الوحدة بين الفصائل، وذلك وفق إستراتيجية تبدو اقل ارتباطًا بــــــــــــــ 
ثر امتدادًا  لمبدأ المعركة المفتوحة مع إسرائيل التي ُتغذيها، وال يمكن أن متطلبات الوضع الفلسطيني وأك

نتجاهل مساعي إيران إلجراء مباحثات بين الفصائل الفلسطينية من اجل الوصول إلى الوحدة على 
شرافها وذلك من خالل دعوة  الساحة الفلسطينية وتشكيل حكومة ووحدة وطنية وفق لرؤيتها الخاصة وا 

تي لها دور في التعامل مع القضية الفلسطينية إلى استخدام إمكانياتها من اجل توفير أرضية الدول ال
إلجراء الحوار  بين المجموعات الفلسطينية بــــــــــــــــــــ الشروط والمبادئ التي تخدم مصالحا وتضمن حضورها 

 على الساحة الفلسطينية.
 نية وتدخالتها وفقاا لمصالحها الخاصة:الموقف الفلسطيني من المساعي اإليرا 2.4.4

شكل ملف المصالحة الفلسطينية وصمة عار في جبين القضية الفلسطينية والذي كان قد ُأقفل بعد 
بعد أن طال انتظار هذه اللحظة الذهبية، والجدير بــــــــــــــــــ  2111ماي  13التوقيع عليه في القاهرة يوم 

ولكن حماس "حركة فتح" الت كثيرة للتوقيع على ورقة المصالحة من قبل الذكر هو انه كانت هناك محاو 
امتنعت مرات عديدة وذلك بسبب االرتباطات الخارجية للحركة مما يحول دون استقاللية قرارها السياسي 
وأّن هذه االرتباطات الخارجية اإلقليمية مع إيران وسوريا ليس من مصلحتها إتمام المصالحة بل إبقاء 

 على ما هو عليه الستخدام هذه القضية كوسيلة لالبتزاز السياسي. الوضع
" وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني "حركة فتحهذا وقد تم توجيه أصبع االتهام إليران من قبل قيادة 

لق عدة مرات بـــــــــــــــــــــــ شأن عدم إتمام ملف المصالحة الوطنية أين كان هذا األخير قد أط"محمود عباس" 
"حركة  بأّن إيران تسعى إلى عرقلة مشروع المصالحة وطلب من 2111مارس  11تصريحًا له في 

نفت ذلك مؤكدة بأّن ما تسعى إليه هو الوحدة بين ايا اإليرانية.  إاّل أّن إيران التخلص من الوص حماس"
هو دعم  "حركة حماس"الفصائل الفلسطينية واستعادة حقوقهم المشروعة واّن الدعم الذي تقدمه لــــــــــــــــــــ 

 وليس له أي تدخل سياسي أو عسكري.معنوي 
رى وبشكل صريح وواضح توجيه أصابع االتهام مرة أخ "محمود عباس"لقد عاود الرئيس الفلسطيني 

إليران واتهامها بــــــــــــ دعم عدم االستقرار في دول الخليج، إضافة إلى دورها السيئ  في التدخل بشؤون 
العراق وتحريضها ودعمها لتنظيمات فلسطينية معينة. فإيران حسبه دورها سلبي جدًا على الصعيد 
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عها، وتحريض ودعم تنظيمات فلسطينية معينة الفلسطيني من خالل المزايدات والتصريحات التي نسم
 .(1)وفرض مواقف عليها

الفلسطينية نجد اّنه من الضرورة أن ُنشير إلى حقائق هامة منها أّن  -انطالقًا من العالقة اإليرانية 
يران واحدة  عامل المصلحة الذاتية هو العامل الحاسم الذي يتحكم في السياسة الخارجية للدول الكبرى، وا 

تب عنه سرعة تخليها عن التزاماتها منها ولهذا ُلوحظ بان أي تناقض بين المصالح اإليرانية وحلفائها يتر 
السابقة، فإيران كغيرها من الدول الكبرى ال تضمن أحدًا إاّل مصالحا، ومصالحا بــــــــــــــــ القطع ليس مرتبطة 

وعليه لمن يريد تحليل هذه العالقة عليه أن يستحضر حقيقة أّن السياسة الخارجية في شخص أو نظام. 
للعالقات الدولية،  -نظرياً -لى المصالح ال المبادئ، وأّن هذه المبادئ التي تؤسساإليرانية إّنما تُبنى ع

السياسة خاصة وأّن  .سرعان ما تتبدل وتتغّير ويتم تجاوزها إذا ما تعارضت مع أي مصلحة مباشرة
 الخارجية للجمهورية اإليرانية هي حصيلة مصالحها الذاتية.

 
 

 خالصة:
على مدى تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي نجد أّن إيران لم تقم بأي عمل جدي ضد أعداء الشعب 
الفلسطيني وقضيته من اجل استعادة األرض والحق، كما لم تقم بــــــــــــــــــــــــــ تطبيق دستور ثورتها بــــــــــــــــ 

نما على العكس هدفت إلى إبقاء الخالف  مضمونه األساسي القائم على دعم المستضعفين للتحرر. وا 
شقاق الفلسطيني دون حل أين يتجلى ذلك بــــــــــــــــــــــ تقديم الدعم المالي لفصائل الممانعة ودعمها بــــــــــــــــــــــ االن

من جهة، من النسيج الوطني الفلسطيني من اجل تحقيق أهدافها ومكاسبها على الساحة اإلقليمية والدولية 
ولـــــــــــــــ تحقيق مكاسب في المواقع السياسية واالنتخابات في الداخل اإليراني من جهة ثانية. ُمعتبرة بذلك أّن 
نهاء حالة االنقسام على الساحة الفلسطينية، ُتعرقل مشاريعها الرامية إلى إبقاء فتيل  االتفاق الفلسطيني وا 

 الغرب بما يخدم برنامجها النووي.اإلدارة األمريكية الجديدة ودول  األزمات كأوراق المساومة والتفاوض مع
في الواقع يبدو أّن ما يجمع إيران بـــــــــــــــــــ الفلسطينيين وقضيتهم هو عبارة عن عالقات وخطوط 

التاريخي والمشترك  اتصال كثيرة تتقاطع أحياًنا عند نقطة اشتراك واضحة تتمثل بـــــــــــــــــــ اإلجماع على العدو

                                                           
 .11 -19، ص ص المرجع نفسه( 1)
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متمثاًل في إسرائيل. لكن هذه الخطوط سرعان ما تتفرع وتختلف عند نقاط أخرى تطغى عليها لغة 
 أكثر من لغة المبادئ القائمة في مضمون دستورها. المصالح
 النتائج:

تنادي بـــــــــــــــ _ تستند السياسية اإليرانية في التعاطي مع القضية الفلسطينية إلى مقولتين أساسيتين: واحدة 
ضرورة تقديم الدعم المالي والعسكري والسياسي لمن ُيمثل مشروع المقاومة المؤمن بـــــــــــــ البندقية والكفاح 
المسلح كطريق لتحرير األرض الفلسطينية، أّما الثانية فتقوم على رفض التعامل مع أصحاب مشروع 

 .التسوية السياسية والمفاوضات مع إسرائيل
اعتبرت إيران قضية فلسطين القضية المركزية لها ولكافة المسلمين في العالم، ونظرت لوجود إسرائيل _ 

غدة واصفا إسرائيل بأنها: " "آية اهلل الخميني"هو وجود احتالل واغتصاب، وهو ما عبر عنه مفجر الثورة 
 مباركة فلسطين".سرطانية يجب على كافة المسلمين أن يعملوا على اقتالعها من األرض ال

نحو إيران بـــــــــــــــ وصفها دولة تمتلك بيئة داعمة وتوجهًا  "حماس" و"الجهاد اإلسالمي"جاء توجه حركتي _ 
معتبرين الثورة اإليرانية  .مؤيًدا للقضية الفلسطينية التي تحتاج إلى حشد األنصار والمؤيدين والداعمين

قد يكون المحدد األبرز في جعل  "التغييري"كنموذج للتغيير والذي وجد نجاًحا على األرض، هذا الُبعد 
 قادة الحركتين يتوجهون نحو إيران، ويتحمسون للعالقة معها.

أسبابها المدروسة والمبنية على  ُيمكن فهم حقيقة مفادها أّن دعم إيران لـــــــــــــــ حركات المقاومة اإلسالمية_ 
أسس، تهدف إلى تحقيق اكبر قدر ممكن من التوسع ووضع إيران على الخارطة العالمية وبقوة، وهناك 

 ، سببًا دينيًا وآخر سياسيًا.يوضحان الهدف من وراء هذا الدعم سببان اثنان
من خالل زرع بذور الطائفية  _ تسعى إيران إلى استغالل ملف المصالحة الوطنية الكتساب نفوذ إقليمي

تحقيق نية ثالثة لــــ والتحريض من اجل استمرار الخالف الفلسطيني والتمزق الداخلي وخلق انتفاضة فلسطي
 أهدافها الخفية وفقًا لرؤيتها بان المقاومة المسلحة هي الخيار الوحيد.

ــــ دعم عدم االستقرار في دول الخليج، توجيه أصابع االتهام بشكل صريح وواضح إليران واتهامها بــــــــ  _
 إضافة إلى دورها السيئ  في التدخل بشؤون العراق وتحريضها ودعمها لتنظيمات فلسطينية معينة. 

لعل من أكثر المقتربات التي يمكن من خاللها فهم طبيعة المحور الذي تعمل على تحقيقه إيران السيما _ 
والتي ركزت في الجانب الذي تمثله إيران في بناء دورها  لدور"،"نظرية اتجاه القضية الفلسطينية، هو 

اإلقليمي في التدخل في المنطقة من خالل المنطلقات التي يصوغها صانع القرار في الدولة، أين يرى 
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صانع القرار اإليراني أّن القضية الفلسطينية من القضايا المهمة التي تقع المسؤولية على عاتقه في 
 نبها.الوقوف إلى جا

الفلسطينية نجد اّنه من الضرورة أن ُنشير إلى حقائق هامة منها أّن  -انطالقًا من العالقة اإليرانية _ 
يران واحدة "عامل المصلحة الذاتية " هو العامل الحاسم الذي يتحكم في السياسة الخارجية للدول الكبرى، وا 

وحلفائها يترتب عنه سرعة تخليها عن التزاماتها منها ولهذا ُلوحظ بان أي تناقض بين المصالح اإليرانية 
السابقة، فإيران كغيرها من الدول الكبرى ال تضمن أحدًا إاّل مصالحا، ومصالحا بــــــــــــــــ القطع ليس مرتبطة 

 في شخص أو نظام.
 التوصيات:

الحركات التي تسعى إلى  فتح والجهاد اإلسالمي بصفتهم أهم_ على الفصائل الفلسطينية كحركة حماس و 
تحقيق الوحدة وتحرير األرض الفلسطينية، التعامل كوحدة واحدة وهو ما تفتقده هذه األخيرة من خالل 

االختالف وتباين المصالح لهذه انعدام وجود اقتراب فلسطيني موحد للتعامل مع هذه القضية، نتيجة 
رؤى إزاء الوضع القائم في فلسطين. ما جعل الحركات و الذي يؤدي إلى اختالف السياسات الوطنية وال

وسيجعل العمل على صياغة سياسة خارجية فلسطينية موحدة فعالة قوية ومؤثرة، بعيدة التحقيق وهي 
 ُتشكل أبرز التحديات التي ُتواجهها هذه الفصائل.

الذي ُيعتبر على _ وضع حد للتفكك الفلسطيني الداخلي أين ُيمثل هذا األخير أهم دافع للتدخل األجنبي، و 
انه ُوجد نتاج وضع متردي للمجتمع، مما يجعل كل طرف ُيحاول االستعانة بــــــــــــــ طرف أجنبي في حالة 

 التدخل وذلك إلحداث التغيير أو تغليب كفة طرف على طرف آخر.
جديد من  _ على الحكومة الفلسطينية وضع حد للتدخل األجنبي في الشؤون الداخلية للدول، وجعله مبدأ

مبادئ السياسة الخارجية الفلسطينية، خاصة تلك التدخالت التي تكون لها مساعي خفية وأهداف سياسية 
قليمية تسعى الهادفة إلى تحقيقها في المنطقة. وانطالقًا من هذا المبدأ الجديد، منع التدخالت اإليرانية  وا 

لفلسطيني والتمزق الداخلي وخلق انتفاضة إلى زرع بذور الطائفية والتحريض من اجل استمرار الخالف ا
 فلسطينية ثالثة.

وأّن وجود إسرائيل هو ، هي القضية المركزية لكافة المسلمين في العالم_ صحيح أّن القضية الفلسطينية 
وجود احتالل واغتصاب، لكن على إيران أن تضع حد لتدخالتها ومصالحها الذاتية التي تقوم عليها 
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للعالقات -نظرياً -التي تُبنى على المصالح ال المبادئ، وأّن هذه المبادئ التي ُتؤسسسياستها الخارجية و 
 .الدولية، سرعان ما تتبدل وتتغّير ويتم تجاوزها إذا ما تعارضت مع أي مصلحة مباشرة

_ إّن كل التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول السيما القضية الفلسطينية سيجعلها خط أحمر في 
غدة السرطانية يجب على كافة المسلمين أن يعملوا على اقتالعها من األرض لقريب اآلجل، فهي كالا

حدد المباركة فلسطين ومن كل منطقة في الشرق األوسط وهذا من خالل دراسات مستقبلية وأبحاث دقيقة تُ 
 أو على األقل وضع حد لتدخالتها. الُمثلى للقضاء عليها الطريقة
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 الواليات المتحدة والصين: 

 صراع على قيادة عالم ما بعد كوروناال
 

The United States and China: 

Conflictto lead the post-Corona world 
 

 منصور أبو كريم
 باحث في الشؤون السياسية والعالقات الدولية

 0101غزة فلسطين 
 

 مخلص
ع الكبير في سّعت هذه الدراسة بحث مستقبل الصراع على النظام الدولي ما بعد جائحة كورونا بين الواليات المتحدة األمريكية والصين، في ضوء التراج

تحت قيادة الرئيس ترامب، بعد سلسة اإلجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب على المستوى الدولي، وفشلها في مواجهة جائحة كورونا مكانة الواليات المتحدة األمريكية 
ريع وء الصعود السعلى المستوى المحلي والدولي، ما أدى لظهور أراء كثيرة تتحدث عن إمكانية حدوث تحوالت عميقة في بنية النظام الدولي لصالح الصين في ض

 لالقتصاد الصيني على المستوى الدولي.
ل سنوات واليته وأظهرت الدراسة المؤشرات الدالة على تراجع مكانة الواليات المتحدة نتيجة العديد من القرارات الخاطئة التي اتخذتها إدارة ترامب خال

 األولى، كما أوضحت مسارات الصدام األمريكي الصيني خالل الحقبة المقبلة.
Summary 
This study sought to examine the future of the conflict over the international system after the Corona pandemic between the 

United States of America and China, in light of the significant decline in the status of the United States of America under the 

leadership of President Trump, after the series of measures taken by the Trump administration at the international level, and 

its failure to confront the Corona pandemic on The domestic and international level, which led to the emergence of many 

opinions talking about the possibility of profound transformations in the structure of the international system in favor of 

China in light of the rapid rise of the Chinese economy at the international level. 

The study showed indications of a decline in the status of the United States as a result of many wrong decisions taken by the 

Trump administration during his first years in office, as well as the paths of the US-China confrontation during the coming 

era. 

 
 مقدمة

جديدة للقيادة األمريكية للنظام الدولي، ( تحديات COVID-19) جائحة فيروس كورونا المستجدأضافت 
على الديناميكيات واألحداث التي تؤثر على التوازنات اإلقليمية والدولية، وتحفز في ذات تنعكس بدأت  الجائحة
خاصة  ،اآلراء واألفكار التي ترى إمكانية حدوث تغير في بنية النظام الدولي ما بعد انتهاء الحرب الباردة الوقت
 منذ قبل دخول ترامب البيت األبيض.تغيير في فترة يمر  لقطب الواحدنظام ا أنّ 

تداعيات االنتشار السريع للوباء سواء داخل الواليات المتحدة وخارجها وردة الفعل األمريكية السلبية لكيفية  
بل النظام التساؤالت حول واقع ومستقالعّديد من التعاطي مع الجائحة على المستوى الداخلي والخارجي؛ أثارت 

تحواًل  حًقا يشهد العالم الدولي في ظل االنعكاسات السلبية لسلوك إدارة الرئيس ترامب على الساحة الدولية. فهل
؟  وهل يمكن أن نرى صراع بين الواليات المتحدة والصين على في بنية النظام الدولي بعد انتهاء جائحة كورونا
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يروس كورونا المستجد بدأت تؤثر على التوازنات اإلقليمية والدولية، الواضح أن جائحة فمكانة الدولة رقم واحد؟ 
مع بروز مؤشرات على تراجع مكانة الواليات ، ترافق ذلك وتحفز التساؤالت التي تطال واقع ومستقبل النظام الدولي

ترامب قبل  في ظل عًديد السياسات التي اتخذتها إدارة وصعود للصين المتحدة األمريكية على الساحة الدولية
 وخالل أزمة كورونا.

 مشكلة الدراسة 
تعاني الواليات المتحدة األمريكية في الوقت الحالي من تراجع مكانتها على الساحة الدولية نتيجة العديد  

دارته التي انسحبت من العديد من االتفاقيات والمعاهدات  من العوامل واألسباب، أهمها سلوك الرئيس ترامب وا 
يا لمحاولة سد الفراغ والصعود لهرم السلطة في والمنظمات الدولية، مما سمح لقوى دولية أخرى مثل الصين وروس

النظام الدولي في ظل ما تعانيه أمريكا من تحديات استراتيجية للبقاء على هرم النظام الدولي في ظل الصعود 
 الالفت للصين كقوة اقتصادية كبرى على المستوى الدولي.

 أهداف الدراسة 
 تهدف الدراسة لتحقيق مجموعة من األهداف منها:

 .وضيح تحديات القيادة األمريكية للنظام الدوليت –
 .تحليل مسارات صعود الصين في ضوء أزمة جائحة كورونا –
 .معرفة مستقبل النظام الدولي في ضوء تداعيات أزمات كورونا –

 أهمية الدراسة
 تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها:

 ني االقتصادي والتراجع األمريكي.تقدم تحليل موضوعي لمسارات الصراع الدولي في ضوء التقدم الصي –
تبرز مؤشرات صعود الصين وتحديات القيادة األمريكية للنظام الدولي في العقد الثالث للقرن الحادي  –

 والعشرين.
 مستقبل النظام الدولي في ضوء سياسات إدارة ترامب وأزمات جائحة كورونا. فتستشر  –

: تحديات القيادة األمريكية للعالم  أوالا
إدارة ترامب مقاليد الحكم في البيت في ظل النزعة الشعبوية القومية التي تغلب على مع تولي 

معظم سياساته الداخلية والخارجية، باإلضافة عن تخليه عن التزامات واشنطن تجاه العّديد من مسؤولياتها 
االتفاقيات الدولية، سواء عبر سياسة وقف الدعم عن المنظمات الدولية، أو عبر خروجه من العديد من 

الدولية؛ بدأ الحديث عن بروز مؤشرات على تحوالت عميقة في بنية نظام القطب الواحد، ترافق ذلك من 
صعود قوى للصين وروسيا على الساحة الدولية بفضل قوة اقتصادها واتباعها سياسة "اليد الممدودة" 

 للتعاون مع أغلب شعوب دول العالم.
ا أن أزمة هل سنشهد نهاية الحقبة األمريكية؟ معتبرً  تسأل تاين،الكاتب البريطاني دانيال فينكلش

 تفشي فيروس كورونا المستجد في عقر دارها كشفت إلى أي مدى تراجع دور أمريكا القيادي في العالم.
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 ل نشهد نهاية الحقبة األمريكية؟"تحت عنوان "ه "البريطانية وكتب في مقال نشرته صحيفة "التايمز
، عما أذا كان هذا "جون ميجور"ا لرئيس الوزراء البريطاني السابق وتساءل فينكلشتاين الذي كان مستشارً 

ال توجد اآلن حاجة : العصر قد انتهى، وعما إذا كانت كارثة كورونا ستعني نهاية النفوذ األمريكي.وقال
والمصالح األمريكية تتطابق مع للمبالغة، الدول الحرة أخطأت لعقود في االفتراض الدائم بأن اآلراء 

 .(1)مصالحها
في مقال له بصحيفة وول ستريت "رأى أيًضا هنري كيسنجر"وزير الخارجية األميركي األسبق 

جورنال، أن جائحة كورونا ستغّير النظام العالمي لألبد.وأوضح كيسنجر أن األضرار التي ألحقها تفشي 
، إال أن االضطرابات السياسية واالقتصادية التي أطلقها فيروس كورونا المستجد بالصحة قد تكون مؤقتة

قد تستمر ألجيال عديدة.وقال إن الظروف االستثنائية التي يمر بها العالم اآلن بسبب الوباء الفتاك، 
أعادت إلى ذهنه المشاعر التي انتابته عندما كان جنديا في فرقة المشاة خالل مشاركته في الحرب 

، حيث يسود اآلن الشعور نفسه بالخطر الوشيك الذي ال يستهدف أي 0211خر عام العالمية الثانية أوا
نما يستهدف الكل بشكل عشوائي ومدمر  .(2)شخص بعينه، وا 

ا إلى أن العالم سيشهد تسارعً  (، أشارستيفان م. والت)أستاذ العالقات الدولية في جامعة هارفرد، 
مركز القوة والنفوذ من الغرب، إلى دول آسيوية، وخاصة الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية،  انتقالفي 

بسبب قدرتها على السيطرة على المرض )بطرقها المختلفة(، ما قد يحسن من صورتها مقابل صورة الدولة 
 .(3)والضعفلة بالعشوائية والبلب 02-األوروبية، والواليات المتحدة، التي اتسمت استجاباتها لكوفيد

توقف القوة من دون سلطة، ظاهر بشكل ملفت، بعد أّن تحولتل تراجع منحنى القيادة األمريكية للعالم
عند السرعة المذهلة التي تتسبب فيها رئاسة دونالد ترامب غير المسؤولة في تقويض وضع أمريكا كقوة 

 0219الحرب العالمية الثانية عام منذ نهاية  قامت القيادة األمريكية للعالم، أولى على المسرح العالمي
على عدة محاور أدت إلى تكريس الزعامة باعتراف غالبية دول العالم، بداًل من فرضها بالقوة العسكرية 

 .فقط
 العالميإذ كان هدفها األساسي هو الحفاظ على التفوق  ،خيارانأمامها مام الواليات المتحدة أ

فسيتعين عليها االنخراط في منافسة جيوسياسية صفرية محصلتها صفر، سياسًيا واقتصادًيا، مع الصين. 
تدهورت حالته  الذي-ومع ذلك، إذا كان هدف الواليات المتحدة هو تحسين رفاهية الشعب األمريكي 

ون هو الخيار تعاون مع الصين. ويقترح محاٍم أكثر حكمة أن يكون التعاتأن  فعليها-االجتماعية 

                                                           
(1) Daniel Finkelstein: Are we witnessing end of the American era?(The Times, April 08 2020). https://bit.ly/3bm9SNd 
(2 )Henry Kissinger: Corona virus will change the global system forever, (April27 2020).https://bit.ly/2WNffj7 
(3) Stephen M. Walt:A World Less Open, Prosperous, and Free, How the World Will Look After the Coronavirus 

Pandemic (Foreign Policy, MARCH 20, 2020).https://bit.ly/2V88U0S 

https://bit.ly/3bm9SNd
https://bit.ly/2WNffj7
https://bit.ly/2V88U0S
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قد ال تسود المشورة األكثر  الصين،بالنظر إلى البيئة السياسية األمريكية السامة تجاه  ذلك،األفضل. ومع 
 .(4)حكمة

على الرغم من أن موقف الصين من القيادة العالمية بالكاد مضمون، فإن الواليات المتحدة يجب أال 
ولكن هناك أزمة مستمرة للقيادة  الصين،سلطة إلى تكون راضية عن ذلك. قد ال يكون هناك تحول في ال

من المؤكد أن هناك فشاًل فادًحا للقيادة السياسية والدبلوماسية األمريكية في األزمة الحالية ، (5)األمريكية
التي يمكن أن تكلف الواليات المتحدة الكثير من حياة مواطنيها والتأثير الدولي على مدى األشهر 

 .(6)القادمة

تفشي فيروس كورونا تحديات إضافية أمام الواليات المتحدة التي كانت تعاني من تراجع فرض 
مكانتها على الساحة الدولية، بفضل عّديد السياسات التي انتهجتها إدارة ترامب خالل السنوات القليلة 

 الماضية التي أدت اهتزاز صورة الواليات المتحدة كدولة عظمي.

 نثانياا: مؤشرات صعود الصي
ترافق الهبوط الكبير في مكانة الواليات المتحدة على الساحة الدولية، بروز الصين كقوة عظمي 
صاعدة، سواء عبر قوتها الناعمة أو وقتها االقتصادية الهائلة، كقطب قادر على مزاحّمة أمريكا مكانة 

 الدولة رقم واحد.
اقتصادها القوي والُمتنامي، فهي بنى كثير من الساسة والمفكرين نظرتهم حول الصين بسبب لقد  

تأتي في المرتبة الثانية بعد أمريكا في هذا المجال. باإلضافة، إلى كتلة سكانية هائلة، وموقع جغرافي فريٍد 
ا من أرجاء العالم تحت داخل أوراسيا، وقدرات عسكرية ال ُيستهان بها. الصين في هذه األيام اخترقت كثيرً 

فإن أسواقها مليئة باإلنتاج الصيني. الصين هي أكبر دولة دائنة للواليات  مظلة االقتصاد، حتى أمريكا
المتحدة. كل ما سبق وغيره جعل المحللين يقدمون الصين على غيرها من الدول، في توقعاتهم لعودة 

 .(7)التوازن العالمي من جديد
كيفية تعامل الصين مع ، تناول فيه "غيديونراكمان"نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز مقاال كتبه، 

انتشار فيروس كورونا، وكيف أنها تسعى الستغالل النجاح الذي حققته في محاصرة الفيروس لتسجل 
عالميً ا سياسيً انتصارً  أن الصين عرضت مساعدتها  "غيديون"ويضيف  ا على الواليات المتحدة وأوروبا.ا وا 

بعد  حتى-ية لفيروس التاجية سوف تستمر التأثيرات الجيوسياس. على العالم من أجل مواجهة الفيروس
                                                           

(4) Kishore Mahbubani: A More China-Centric Globalization, (Foreign Policy, MARCH 20, 2020).https://bit.ly/2V88U0S 

 
(5) Michael Green and Evan S. Medeiros: The Pandemic Won’t Make China the World’s Leader, (Foreign Affairs, April 

15, 2020). https://fam.ag/2TbfC6r 
(6) Michael Green and Evan S. Medeiros: The Pandemic Won’t Make China the World’s Leader, (Foreign Affairs, April 

15, 2020). https://fam.ag/2TbfC6r 
 https://bit.ly/3bpXYmo(. 0101ابريل  0؟، )مدونات الجزيرة، بعد كورونا. هل العالم يتجه نحو حرٍب باردةأبو حديد، محمد، حسين:  (7)

https://bit.ly/2V88U0S
https://fam.ag/2TbfC6r
https://fam.ag/2TbfC6r
https://bit.ly/3bpXYmo
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ا العثور على لقاح للمرض. االعتقاد بأن الصين في صعود والغرب في انحدار ال ينضب سيكسب أتباعً 
 .(8)جدد

العليا  القوة العقدين التاليين للحرب الباردة كانا حقبة ذهبية للقوة األمريكية. كانت واشنطن
ا. انتشرت الممارسات والمؤسسات الديمقراطية على نطاق أوسع من أي وقت مضى. كان جيوسياسيً 

االقتصاد األمريكي الديناميكي يقود العالم إلى عصر العولمة األعمق واألكثر ربحية على ما يبدو. كانت 
قبل  وعالمات على االستياء المتزايد من العراق،هناك بعض الغيوم في األفق: حرب باهظة الثمن في 

 .(9)مثل الصين وروسيا لدولية األخرىالقوى ا
الصعود الصيني لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بناء على تخطيط استراتيجي صيني منذ عقود، 
عملت من خالله قيادات الحزب الشيوعي الصيني على االنتقال من اقتصاد الدولة، إلى االقتصاد 

 لة، وتجاوز التجارب الفاشلة لالتحاد السوفيتي.الرأسمالي لالستفادة من القوة البشرية الهائ
ولوية األ، "ماو تسي تونغمنذ الزعيم "ااألكثر نفوذً " بالدهشي جين بينغالرئيس الصيني" لقد جعل

ثبات أن الصين يمكنها أن تلعب كانت  توسيع القوة االقتصادية والعسكرية للبالد في جميع أنحاء العالم وا 
يفهم الرئيس الصيني أن توفير السلع العالمية يمكن أن يعزز أوراق ، (10)دور القوة العظمى المسؤولة

اعتماد قيادة القوة الصاعدة. ولهذا السبب، أمضى السنوات العديدة الماضية في دفع جهاز السياسة 
، ولحسن الحظ، توفر أزمة فيروس كورونا الفرصة "لإلدارة العالمية"الخارجية الصيني لقيادة إصالحات 

ذه النظرية موضع التنفيذ. ولنأخذ في االعتبار العروض الصينية التي يتم الترويج لها بشكل جيد لوضع ه
تشمل هذه المساعدات األقنعة وأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة تهوية وأدوية. في  –للمساعدة المادية 

ي اآلن في وضع بداية األزمة، اشترت الصين وأنتجت وتلقت كمساعدات كمية هائلة من هذه السلع، وه
 .(11)لآلخرينيسمح لها ألن تسلمها 

جائحة كورونا ستتمكن من تغيير جوهر االتجاهات االقتصادية العالمية، ولكنها ستسرع التغيير 
الذي بدأ بالفعل، وهو الحياد عن العولمة المتمحورة حول الواليات المتحدة، نحو عولمة متمركزة حول 

بالعولمة والتجارة الدولية، فاتفاقيات التجارة الحرة تضرهم. وفي المقابل، األميركيين فقدوا ثقتهم  الصين.
 .(12)فإن الصين لم تفقد ثقتها بالتجارة الدولية ألسباب متجذرة في تاريخها

                                                           
(8) GIDEON RACHMAN: How Beijing reframed the coronavirus response narrative, (Financial Times, 16 marsh 2020).  

https://on.ft.com/3dHE1Z7 

 
 

((9) Hal Brands:Coronavirus Is China's Chance to Weaken the Liberal Order, (Bloomberg.com, and March 11, 

2020).https://bloom.bg/348nvgU 
(10) Javier C. Hernández: China Spins Coronavirus Crisis, Hailing Itself as a Global Leader, (The New York Taws, 

March 3, 2020).https://nyti.ms/2yPPRl1 
(11) Kurt M. Campbell and Rush Doshi: The Coronavirus Could Reshape Global Order, (Foreign Affairs, March 18, 

2020). https://fam.ag/2YQbYm1 
(12) How the World Will Look After the Coronavirus Pandemic, (Foreign Policy, 20, March2020).https://bit.ly/2V88U0S 
 

https://on.ft.com/3dHE1Z7
https://bloom.bg/348nvgU
https://nyti.ms/2yPPRl1
https://fam.ag/2YQbYm1
https://bit.ly/2V88U0S
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كان السرد السائد هو أن  الصين،عندما كان تأثير الفيروس التاجي ال يزال يتركز بشكل كبير في 
يبدو أن الموضوع هو أن الفيروس التاجي  اآلن،لمريض في آسيا" الجديد. بكين كانت مرة أخرى "الرجل ا

ال شك أن الفيروس التاجي سوف يحفز الجهود الصينية ، يظهر مدى سوء القوة والقوة النسبية ألمريكا
 .(13)الجديدة لتحل محل القيادة األمريكية في الشؤون العالمية وتشويه سمعتها

تضاعف االقتصاد الصيني عشرات المرات حتى أصبح الناتج القومي على مدار العقود الماضية 
الصيني يمثل المرتبة الثانية على المستوى العالمي ومرشح أن يكون األول خالل العقود المقبلة، هذا 
األمر ما يقلق القيادات األمريكية في الوقت الراهن، لذلك حاولت إدارة ترامب إحداث توازن تجاري 

لى الصين، من خالل السياسات الحمائية. دالستيراواقتصادي بين ا  والتصدير من وا 

 ثالثاا: الصراع على عالم ما بعد كورونا
الصعود الصيني المقلق للواليات المتحدة على المستويات االقتصادية والعسكرية والتراجع الكبيرة في 

انتشار فيروس كورونا، إضافة مكانة الواليات المتحدة األمريكية في ظل حكم إدارة ترامب ما قبل 
للتحديات الهائلة للقيادة األمريكية في ضوء انتشار الفيروس باتت تنذر بحدوث تحوالت عميقة في بنية 

 النظام الدولي ما بعد كورونا.
 

العالم ما بعد "طارق فهمي" أستاذ العلوم السياسية بالجامعة األمريكية بالقاهرة، يتوقع أن يشهد 
يتشكل نظام جديد يعرف ، فقد توقع في مقابلة مع جريدة "الوفد" المصرية، "أنّ من التغيراتكورونا العديد 

بالنظام الدولي اإلنساني الذي كان غائبا وليس نظاًما دولًيا ذات قطب واحد، حيث أن الصين ومجموعة 
 .(14)األوروبي"شرق آسيا ستحتل مكانة كبيرة في النظام الدولي على حساب أمريكا واالتحاد 

مب؛ عامالن مفاجئان سّرعا موجة التوقعات باقتراب تغيير في شكل النظام الدولي. اكورونا وتر 
مب، واتباعه لحمائية تجارية، وسياساته التي أثارت هواجس حلفاء أمريكا قبل خصومها؛ أما اشعبوية تر 

بعد؛ كّل ما سبق يجعلنا نتوقُع كورونا فإنه زوبعة أصابت أركان النظام العالمي، واآلثار النهائية لم تظهر 
ا بين قطبين، بل هي صراع من أجل أن بأن العالم سيدخل قنطرة الحرب الباردة؛ والتي لن تكون صراعً 

                                                           
 
 

(13) Hal Brands: Coronavirus Is China's Chance to Weaken the Liberal Order (Bloomberg.com, March 2020). 

https://bloom.bg/348nvgU 

 
 https://bit.ly/2URXv5d(.0101مارس  10)جريدة الوفد المصرية،  خبير عالقات دولية: نظام دولي إنساني سينشأ بعد انحسار كورونا، (14)
 

https://bloom.bg/348nvgU
https://bit.ly/2URXv5d
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يتحّول العالم إلى ثنائي القطبية؛ فإما يبقى العالم على حاله، أو أن تنجح الصين في تغيير شكل النظام 
 .(15)الدولي

زمة الوقود لجميع المعسكرات المختلفة في النقاش الغربي حول ستعطي األ القصير،على المدى 
وحتى األمميون  الصينيون،والصقور  للعولمة،الكبرى. سوف يرى القوميون والمناهضون  االستراتيجية
بالنظر إلى الضرر االقتصادي واالنهيار االجتماعي  ،أدلة جديدة على إلحاح وجهات نظرهم الليبراليون،

 العظمىوتنافس القوى  القومية،الصعب رؤية أي شيء آخر غير تعزيز الحركة نحو من  يتكشف،الذي 
أدى هذا التخبط في األداء، وتآكل القدرة األميركية، إلى إبراز مدى .(16)وما شابه االستراتيجي،والفصل 

. واعتبر العديد من متابعي الشأن الدولي أن هذا التراجع خارجًيا االتراجع الذي تعاني منه تلك البالد داخليً 
 "كورونا"يّدل على ضعف وانحدار مكانة الواليات المتحدة في المنظومة الدولية، وأن عصر ما بعد 

سيشهد تغّيرًا في تراتبية الدول على الصعيد الدولي. وهناك من ذهب أبعد من ذلك ليتوقع فقدان أميركا 
 .(17)أمام صعود محتمل لدول أخرى، أهمها الصين، داخل هرمية النظام الدوليلميزتها التفاضلية 

أمر ليس مستعبد رغم صعوبة  لثنائي القطبية ، لكي يكونالنظام العالميحدوث تحول في بنية 
ا للواليات المرشحة ألن تكون ندً  هي-تقريًباوعلى المدى البعيد - تحقيقه في الوقت الراهن، الصين

من المفكرين والكتاب األمريكيين مثل: )جوزيف ناي، بريجنسكي، فريد زكريا، ريتشارد  المتحدة. كثير
ا هاس، كسنجر... وغيرهم( كل هؤالء وضعوا الصين في طليعة الدول الكبرى التي تسعى ألن تكون قطبً 

 ا، مع أن أغلب هؤالء استبعدوا ذلك في المدى القريب.عالميً 
كي دونالد ترامب عن استراتيجية جديدة لألمن القومي تركز أعلن الرئيس األمري ،0101في عام 

أن هذه االستراتيجية غير كافية. حتى لو سادت  COVID-19ظهر أ على منافسة القوى العظمى.
 . هذا ما أكدهفإنها ال تستطيع حماية أمنها من خالل التصرف بمفردها عظمى،الواليات المتحدة كقوة 

ولكن  توزيعها"إن تقنيات القرن الحادي والعشرين عالمية ليس فقط في :0105" في العام ريتشارد دانزيج"
 .(18)"أيًضا في عواقبها

فسيتعين  العالمي،إذا كان هدفها األساسي هو الحفاظ على التفوق  :مام الواليات المتحدة خيارانأ
عليها االنخراط في منافسة جيوسياسية صفرية محصلتها صفر، سياسًيا واقتصادًيا، مع الصين. ومع ذلك، 

-تدهورت حالته االجتماعية  الذي-إذا كان هدف الواليات المتحدة هو تحسين رفاهية الشعب األمريكي 

                                                           
 https://bit.ly/3bpXYmo(. 0101ابريل  0)مدونات الجزيرة، بعد كورونا. هل العالم يتجه نحو حرٍب باردة؟، أبو حديد، محمد، حسين:  (15)

(16) G. John Ikenberry: Democracies Will Come out of Their Shell, (Foreign Policy, 20 , March2020)https://bit.ly/2V88U0S 

 
 (.0202أبريل  44الجرباوي، علي: أميركا وإمكانية البقاء على القمة، )جريدة األيام الفلسطينية، (17)

(18) Joseph S. Nye:American Power Will Need a New Strategy, How the World Will Look After the Coronavirus 

Pandemic,(Foreign Policy, March 20, 2020).https://bit.ly/2V88U0S 

 

https://bit.ly/3bpXYmo
https://bit.ly/2V88U0S
https://bit.ly/2V88U0S
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 ذلكون هو الخيار األفضل. ومع تعاون مع الصين. ويقترح محاٍم أكثر حكمة أن يكون التعاتأن  فعليها
ذا كانت إ.(19)قد ال تسود المشورة األكثر حكمة الصين،بالنظر إلى البيئة السياسية األمريكية السامة تجاه 

فيجب أن تكون القيادة األمريكية الفعالة في خدمة  الصين،الواليات المتحدة في منافسة استراتيجية مع 
 .(20)بناء شيء إيجابي للخروج من األزمة بداًل من محاولة استخدامها لعزل واستبعاد بكين

تحويل موقفها الدفاعي  كوروناقيادة االستجابة العالمية ألزمة وباء استطاعت الصين من خالل  
ن نيالصيلقد استغل القادة  إلى موقف أكثر انفتاًحا واستباقية.  والعالموالتفاعلي تجاه الواليات المتحدة 

وتغير  (COVID-19)التحدي والفرصة التي سنحت لهمفيما يتعلق بالتهديدات العابرة للحدود مثل 
 المناخ.

في مقارنة استشرافية لحرٍب باردة ُمحتملة بين الصين والواليات المتحدة، مع ما جرى من حرٍب 
ا ُمتوّقعة من التشابه واالختالف بين المرحلة الماضية ، فإن هناك أوجهً 0220-0219بين باردة امتدت 

والمرحلة القادمة. لعّل من بعض الجوانب التي تتشابه بين المرحلتين الُمقارنتين، ما يتعلق بالتحالفات، 
هاي ومجموعة فالصين قد تركز على إنشاء تحالفات يغلب عليها الطابع االقتصادي كما في منظمة شنغ

 .(21)بريكس
كتابه حتمية الحرب بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنة: أّن نصيب  " فيأليسون غراهام"يشير 

، 0109في % عام  05إلى  0251في % عام  0من  كبيرة الصين من االقتصاد العالمي ازداد بسرعة
. النمو االقتصادي 0111في % من االقتصاد العالمي في العام  11وهو في طريقه لكي يصل إلى 

ل الصين لقوة عظمى ومنافس سياسي واقتصادي مخيف للواليات المتحدة السريع في طريقة ليحوّ 
الواليات المتحدة نفسهما طرفين في حرب غير ُمرّجحة قد تجد الصين و المقاربة األمريكية. بناء على هذه 

الحدوث، فضاًل عن كونها غير حكيمة، فمعظم حاالت التنافس التي تشبه نسق التنافس الحالي بين 
 .(22)الواليات المتحدة والصين انتهت بالمواجهة

ي وحدّة ليس في المقابل يؤكد "جوزيف ناي" في كتابه "نهاية القرن األمريكي" أّن الناتج القوم
المعيار على قوة الدولة على الساحة الدولية، كون أّن الدولة مهما امتلكت من موارد القوة الرئيسية تكون 
فقيرة في قدرتها على تحويل القوة االقتصادية إلى قوة سياسية على المسرح الدولي. مثل ما حدث مع 

عندما امتلكت قدرات اقتصادية هائلة بينما اتبعت الواليات المتحدة األميركية في ثالثينات القرن العشرين، 
سياسة العزلة، لهذا فإن الصين حتى لو تخطت الواليات المتحدة األميركية في الناتج االقتصادي 

                                                           
(19) Kishore Mahbubani: A More China-Centric Globalization, (Foreign Policy, March 20, 2020).   
(20) Michael Green and Evan S. Medeiros: The Pandemic Won’t Make China the World’s Leader, (Foreign Affairs, April 

15, 2020). https://fam.ag/2TbfC6r 
 https://bit.ly/3bpXYmo(، 0101ابريل  0)مدونات الجزيرة، بعد كورونا. هل العالم يتجه نحو حرٍب باردة؟، أبو حديد، محمد، حسين: ( 21)
(، ص 0105: )ترجمة بهاء الدين إسماعيل، دار الكتاب العربي، الطبعة األولى، بيروت حتمية الحرب بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنةأليسون غراهام:  (22))

00-01. 

https://fam.ag/2TbfC6r
https://bit.ly/3bpXYmo
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اإلجمالي؛ فلن نشهد نهاية القرن األمريكي آليًا، إذا ما أخذنا بالحسبان األبعاد الثالثة: )االقتصادية 
 .(23)(والعسكرية والقوة الناعمة

ا. العقدين التاليين للحرب الباردة كانا حقبة ذهبية للقوة األمريكية. كانت واشنطن العليا جيوسياسيً خالل 
انتشرت الممارسات والمؤسسات الديمقراطية على نطاق أوسع من أي وقت مضى. كان االقتصاد 

على ما يبدو. كانت هناك األمريكي الديناميكي يقود العالم إلى عصر العولمة األعمق واألكثر ربحية 
وعالمات على االستياء المتزايد من قبل  العراق،بعض الغيوم في األفق: حرب باهظة الثمن ومعاقبة في 

أحدثت  أمريكا. ثمفقد كانت " لحظة القطب الواحد " في  ذلكمثل الصين وروسيا. ومع التنافسية القوى 
 :(24)األزمة المالية صدمة ثالثة أضعاف

أسئلة عميقة حول  وأثار-االقتصادي في المقام األول  نموذجه-أزال اللمعان من النموذج األمريكي  :أوالا  
 الكفاءة األساسية للقادة األمريكيين.

أعطت احتراًما للفرضية القائلة بأن الحكومات األوتوقراطية قد تتفوق فعلًيا على نظيراتها  :ثانياا 
دارة األزمات.الديمقراطية من حيث تحقيق نمو مستقر   وا 

 الحزم الجيوسياسي الصيني وعززت المخاوف من التراجع األمريكي. األزمة شحذت :ثالثاا 
المتغير االستراتيجي الرئيسي الذي أطلق الموجة الراهنة العظمى يمثل صعود الصين إلى مكانة القوة 

بحر الصين الجنوبي المظهر من التنافس االستراتيجي بين القوى الكبرى. كما يعد التوتر المتزايد في 
األهم للتنافس االستراتيجي بين الصين والواليات المتحدة ودول المنطقة األخرى. وتظهر آثار هذا التنافس 

ال تقتصر عليهما فقط، لكنها ؛ وهي البلدان فيها أيًضا في جهود تسريع التسلح، كًما وكيًفا، التي شرع
ن على مشهد النظام الدولي صورة تنافس يهيمّ لتتحول إلى سباق تسلح ثالثي بالتحاق روسيا المنافسة؛ 

 .(25)وعسكرًيابين قوة عظمى، اقتصادًيا 
المناخ وفيروس كورنا مثل تغير  والصحية يعكس فشل المجتمع الدولي في معالجة المشاكل البيئية

 جديدة،الح في المؤسسات الدولية التابعة لمنظومة األمم المتحدة أو حتى إنشاء مؤسسات الحاجة إلى إص
. يشير ظهور لحةقادرة على إدارة ومعالجة الحاالت التي تنطوي على قضايا م بارز،ذات توجه عالمي 

واجه فترة ولذلك فإننا ن ،من أجل تجنب التوترات في النظام المسار،قوى جديدة وقضايا عالمية إلى هذا 

                                                           
 .2(، ص0109محمد إبراهيم عبد اهلل، )مكتبة العبيكان للنشر، الطبعة األولى، المملكة العربية السعودية،  ، ترجمةهل انتهى القرن األمريكيناي، جوزيف:  (23)

(24) Hal Brands:Coronavirus Is China's Chance to Weaken the Liberal Order, Bloomberg.com, March 

2020.https://bloom.bg/348nvgU 
 (.0202عرض "نورا فخري أنور"، )مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، القاهرة  :9102التقرير االستراتيجي العربي (25(

https://bloom.bg/348nvgU
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انتقالية يتميز فيها النظام الدولي بخصائص وما بعد ويواجه العالم إمكانية اندالع التوترات والصراعات 
 .(26)ولكن هناك حاجة غير مسبوقة للتعاون والحروب،
 

فإن اليوم المترهل على المستوى الداخلي والخارجي"،"األداء المتحدة الخروج إذا لم تستطع الواليات 
ا بالقوة العظمى والنظام العالمي، الذي عانى بالفعل الكثير ا كبيرً الفيروس التاجي سوف تلحق ضررً أزمة 

ال يكفي التفكير في القوة األمريكية على الدول جوزيف ناي يرى أيًضا: أنه  .(27)"منه في السنوات األخيرة
السؤال المهم هو كيف يتم تحديد هذا  ،مع اآلخرينوالتعاون مفتاح النجاح هو معرفة أهمية القوة  ،األخرى
أننا فشلنا في تعديل استراتيجيتنا مع هذا العالم الفيروس يظهر "على نطاق واسع أو ضيق. التعاون 
األزمة الحالية كانت فكرة أن العالم دخل في حرب باردة جديدة، أو الحرب الباردة، تبدو قبل .(28)" الجديد

ان النظامان الماليان للبلدين متشابكين جًدا لدرجة أن االنفصال ك ،سابقة ألوانها في أحسن األحوال
وهي سمة ، الحقيقي غير محتمل، ال يوجد احتمال كبير لحروب بالوكالة الجيوسياسية أو اإليديولوجية

 .(29)مميزة للتنافس بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي
قطبّية ثنائّية غير متناظرة في الّنظام الّدولي بين الصعود الصيني والتراجع األميركي يؤكد وجود 

الواليات المّتحدة األميركية والصين؛ فيبدو جلّيًا أّن الصين تشّكل ثاني أقوى سلطة، مع العلم أّن مسافة 
قد يكون تّوقع حدوث تغّير سريع في بنية النظام لكن  .(30)كبيرة تفصل ما بينها والدول األخرى التي تتبعها

ا فيه، ولكن مالحظة تراجع مكانة الواليات المتحدة على الصعيد الدولي صحيحة، حتى ا مبالغً أمرً الدولي 
ن كانت حتى اآلن ال تزال تحتل مكان الصدارة. فهي دولة منهكة، كانت عظمى في القرن العشرين،  وا 

ة داخلية، تضاف وتحاول جاهدة أن تحافظ على موقعها في القرن الحادي والعشرين. ولكن اختالالت بنيوي
 .(31)لها منافسة خارجية محتدمة، تضع أمام تحقيق هذه المهمة الكثير من العراقيل

التي تتحدث عن حدوث تحوالت عميقة في النظام الدولي  من المرجح أن تعزز األزمة الحالية االتجاهات
  الواليات المتحدة والصيننطاق العالقات بين االستراتيجي الحالي سيحدد التنافس  على المدى البعيد،

، فمن المنتظر أن تدخل البلدين العسكرية واالقتصادية والمالية والتكنولوجية واأليديولوجية على المستويات

                                                           
(26)  Joana Castro Pereira: Environmental issues and international relations, a new global (dis)order - the role of 

International Relations in promoting a concerted international system. (Revisit Brasilia de Political International 

2015).https://bit.ly/2zRrBPI 
(27) Hal Brands: Coronavirus Is China's Chance to Weaken the Liberal Order,(Bloomberg.com, March 2020). 

https://bloom.bg/348nvgU 

 
(28) Joseph S. Nye: American Power Will Need a New Strategy, (Foreign Policy, March 20, 2020). 
(29) Kevin Rudd: The Coming Post-COVID Anarchy (The Pandemic Bodes Ill for Both American and Chinese Power—and 

for the Global Order). (Foreign Affairs, April 6. 2020).https://fam.ag/2X6F7Xk 

(30) Shruti Godbole: Changing nature of international order and the role of USthe Brookings Institution, Washington, 

July 13, 2018).https://brook.gs/3g0fhNH 
مكانية البقاء على القمةالجرباوي، علي:  (31)  (.0101أبريل  01، )جريدة األيام الفلسطينية، أميركا وا 

 

https://bit.ly/2zRrBPI
https://bloom.bg/348nvgU
https://fam.ag/2X6F7Xk
https://brook.gs/3g0fhNH
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في صراع محّموم على المنظور البعيد على مكانة الدولة رقم واحد، فرغم أن الصين ال تريد الدخول في 
 أن استمرار التقدم الصيني والتراجع األمريكي كفيل بحدوث حرب باردة جديدة مع الواليات المتحدة إال

 ذلك.
 خاتمة

المشهد العالمي الناشئ يّتجه إلى نهاية عصر الهيمنة األميركية بعد الحرب الباردة، فهناك احتمال 
انتهاء تموضع أميركا على أنها القوة العظمى الوحيدة في العالم، لذا فإن عملية تشكيل النظام الدولي 

بشكل  الجديد، وبروز نسق مختلف عن سابقه احادي القطبية؛ الذي تزعمته الواليات المتحدة األميركية
ومن ثم صعود قوى عظمى أخرى قد تشكل  منفرد منذ انتهاء الحرب الباردة وسقوط االتحاد السوفيتي،

راجع الكبير في أمر غير مستبعد في المنظور القريب والبعيد في ظل الت نسق تعددي في طور التكوين
 مكانة أمريكا على الساحة الدولية.

ا التحدي الذي فرضة االنتشار السريع لفيروس كورونا كان يتطلب قيادة أمريكية أكثر واعيً الثابت أن 
 ، لكن من الواضح أنّ بأهمية التعاون الدولي في مواجهة هذا التحدي الوجودي الذي فرضة الفيروس

شعبوية ترامب ونزعته القومية االستعالئية دفعت الواليات المتحدة للبحث عن فكرة الخالص الفردي لبالده 
لجائحة ما انعكس على مكانة أمريكا في ا عن التعاون مع األمم والشعوب األخرى في مواجهة ابعيدً 

عميقة في بينة النظام  بحدوث تحوالت نالعالم، األمر الذي ما جعل الكثير من الكتاب والمفكرين يتنبؤو 
 الدولي.

 قائمة المراجع
 أوالا المراجع العربية والمترجمة

 0)مدونات الجزيرة،  بعد كورونا. هل العالم يتجه نحو حرٍب باردة؟،أبو حديد، محمد، حسين:  .0
 bit.ly/3bpXYmohttps//:(. 0101ابريل 

: )ترجمة بهاء الدين حتمية الحرب بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنةأليسون غراهام:  .0
 .01-00(، ص 0105إسماعيل، دار الكتاب العربي، الطبعة األولى، بيروت 

عرض "نورا فخري أنور"، )مركز األهرام للدراسات السياسية  :2118التقرير االستراتيجي العربي  .3
 (.0101واالستراتيجية، القاهرة 

مكانية البقاء على القمة، )جريدة األيام الفلسطينية،  .4  (.0101أبريل  01الجرباوي، علي: أميركا وا 
)جريدة الوفد المصرية،  خبير عالقات دولية: نظام دولي إنساني سينشأ بعد انحسار كورونا، .1

 https://bit.ly/2URXv5d(.0101مارس  10
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التدخل الخارجي وأثره على استقرار الدولة في الوطن العربي: دراسة حالة التدخل السعودي 
 في اليمن

The impact of foreign intervention on state's stability in the Arab world: a 

case study of Saudi Arabia intervention in Yemen 

   مجاهدي عزالدين أحمد الفقيهد.

 ثالثةطالب دكتوراه سنة  

 )الجزائر( تلمسان–أبوبكر بلقايد جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 ملخص:
تواجه كّيان الدولة في الوطن العربي والمتمثل في ظاهرة التدخل في الشؤون الداخلية للدول، تسعى هذه الورقة إلى بحث إحدى التحدّيات المتجددة الّتي 

ية المحدثة صراع اليمن والذي وارتأينا اختيار حالة تدخل المملكة العربية السعودية في اليمن، حيث تحاول الورقة ابراز أسباب هذا التدخل، وكذا رصد الفواعل الرئيس
 نذ أكثر من خمس سنوات، وفي األخير ترصد هذه الورقة أبرز االنعكاسات الناجمة عن التدخل السعودي في اليمن وأثره على عدم استقرار هذهال يزال متواصال م

 األخيرة.
 .اليمن – السعودية - الدولة استقرار – الخارجي التدخل – الدولة الكلمات المفتاحية:

Summary: 

This paper seeks to examine one of the renewed challenges facing the state entity in the Arab world, namely the 

phenomenon of interference in the internal affairs of states. As a case study we chose Saudi Arabia's intervention in Yemen, 

where the paper tries to highlight the causes of this intervention, as well as shed light on the main actors involved in the 

conflict which has been going on for more than five years. In the end, this paper monitors the most prominent repercussions 

of the Saudi intervention in Yemen and its impact on the instability of the latter.  

Keywords: State - Foreign Intervention - Stability of the State - Saudi Arabia – Yemen. 

 مقدمة

 منذ البشرية الجماعات إليها توصلت الّتي والتنظيم التسيير مظاهر وأعلى أسمى أحد الدولة تشكل
 وقد واالعتداءات؛ الخارجية المخاطر امن ألفراده وحماية استقرارها وتأمين مصالحها ضمان بهدف القدم؛
عام  واستفاليا مؤتمر في "القومية الدولة" تشكل مرحلة أهمها كان تطوره في عدة مراحل الكّيان هذا عرف

 بدرجات وأسهمت العالم في طويلة ألزمنة عمرت التي الحضارات إليه توصلت ما الينفي وذلك ؛1648
 بالمفهوم دول تشكل يشهد لمي العرب العالم غّيرأنّ  آلن، عليها كماهي الدولة" فكرة" بلورة في مختلفة

 القرن ثالثينيات بداية مع االستعمارية القوى من التحّرر وموجة االستعمارية الفترة انقضاء إالبعد الوستفالي
 العصر في العربية الدول وتواجه هذا ، والظهور النشأة حديثة العربية الدولة أنّ  يعني ما وهو الماضي
 ووجودها؛ استقرارها على والمؤّثرة المتجدد والجديد القديم بشكليها والتهديدات التحدّيات من العديد الراهن
 خصوصا النطاق واسع انتشارا عرفت "والتي الداخلية الشؤون في الخارجية التدخالت" ظاهرة أبرزها ومن
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 سارعت بحيث الماضي؛ العقد أواخر العربي العالم مّس  الّذي واالجتماعي السياسي الحراك موجة بعد
أخرى  عربية دولة شؤون في كان شكل بأيّ  التدخل إلى واإلقليمية العربية الغربية القوى الدولية من الكثير
 عل الضوء تسليط الورقة هذه تحاول سبق مما وانطالقا افيها، مصالحه لضمان الاستقرار دحالة تشه

وال يزال مستمرا إلى غاية كتابة  0109اليمن الذي بدأ منذ أواخر شهر مارس في السعودي التدخل ىنموذج
 :التالية اإلشكالية من انطالقا هذه لدراسة،

 بداية التدخل العسكري السعودي في اليمن  -
وحالة من الالاستقرار األمني شهدت البلدان العربية في نهاية العقد الماضي موجة من االضطرابات 

والسياسي وذلك ما أصطلح عليه ب"الحراك السياسي واالجتماعي" أو "االنتفاضات العربية" أو "الربيع 
العربي" والّذي انجر عنه سقوط وتداعي أنظمة سياسية في بعض الدول العربية عمرت لعقود طويلة 

اليمن، غير أّن شدة تأثر تلك الدول بتلك وحّلت محلها أخرى، مثلما حصل في تونس ومصر وليبيا و 
الموجة اختلفت من حالة ألخرى كما اختلف مسار األحداث في كّل منها عن األخرى؛ وفي هذا الصدد 
يبرز الحالة اليمن وما يعرفه من تطورات تزداد تعقيدا يوما بعد يوم منذ أن وقع الرئيس اليمني األسبق 

، وال تزال اليمن إلى 01001نوفمبر  01الخليجية إلنهاء األزمة في: "علي عبد اهلل صالح" على المبادرة 
يومنا هذا تعرف بروز متغيرين أساسيين في استمرار التوتر والتصعيد على الصعيدين السياسي واألمني 

 خصوصا، وهما: 

ية : حيث برز هذا األخير منذ الوهلة األولى لبداية االحتجاجات الشعبالمتغير الطائفي والقبلي -
كما تصاعد الدور  والمظاهرات، فأّيدت بعض القبائل كقبيلة "حاشد" الرئيس األسبق ووقفت إلى جانبه،

 الكبير للحوثيين خصوصا في الجانب العسكري.

: ويتمثل فيما أقدمت عليه البلدان المجاورة لليمن وخصوصا المملكة متغير التدخل الخارجي -
ية اإليرانية بتدخل بشكل علني ومباشر من األولى وبشكل خفي العربية السعودية والجمهورية اإلسالم

 ومستتر للثانية.

إلى رفضهم لمشروع  0101هذا وترجع حيثيات تمرد الحوثيين على العاصمة اليمنية في سبتمبر 
، واستطاعوا أن يفرضوا 2الدستور المقترح آنذاك وما نص عليه من تقسيم لليمن إلى فدراليات ستة

حافظة "عمران" ويطوقوا "صنعاء" ويسيطروا على مختلف مؤسسات الدولة، كما تحققت سيطرتهم على م

                                                           
. على الرابط: صحيفة الشعب اليومية أونالينشينخوا، " الرئيس اليمني يوقع على المبادرة الخليجية في الرياض"، من الموقع االلكتروني:  1

http://arabic.people.com.cn/31662/7654614.html :01 – 11، على الساعة: 0101 – 15 – 10، تاريخ الدخول. 
. من الموقع اإللكتروني: المستقبل لألبحاث التغيرات السياسية –التحليالت مروة صبحي منتصر، "االنقالب الحوثي: هل بدأت مرحلة تصدع الدولة في اليمن؟"،  2

 .01 - 11، على الساعة: 0101 – 12 – 10، تاريخ الدخول: o/kthrhttp://exe.iوالدراسات المتقدمة. على الرابط: 

http://arabic.people.com.cn/31662/7654614.html
http://arabic.people.com.cn/31662/7654614.html
http://exe.io/kthr
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، ويمكن حصر العوامل الّتي ساهمت في نجاح 3لهم السيطرة الفعلية على محافظتي "إب" و"الحديدة"
مثلثها : االنقسامات السياسية والصراع بين شرعيتين انتخابية 4انقالبهم وسيطرتهم على صنعاء، فيما يلي

السلطة الحاكمة آنذاك واألخرى شعبية ثورية، واالنقسامات داخل مؤسسة الجيش في الموقف من التمّدد 
الحوثي، والصراع بين الحوثيين وأنصار التجمع اليمني لإلصالح، والدور البارز الّذي لعبه الرئيس 

العاصمة، والخالفات بين رئيس  األسبق "علي عبد اهلل صالح" بالتنسيق مع الحوثيين لتسهيل السيطرة على
   الوزراء اليمني "محمد سالم باسندوة" والرئيس "هادي" ليقّدم كالهما استقالته ويتراجع عنها الثاني فيما بعد.
وينبغي االشارة إلى المملكة العربية السعودية دأبت على التدخل في النزاعات السياسية التي عرفتها اليمن 

، من خالل دعم طرف على حساب آخر ودون أن تتّورط فيها بشكل منذ ستينات القرن الماضي
 . 5عسكري

شهد تغّيرا غير متوقع في تحركات السياسة الخارجية السعودية  0109مارس  09غّير أّن تاريخ: 
تّمثل في إعالنها عن انطالق العملية العسكرية الموسومة "بعاصفة الحزم" عقب سقوط صنعاء تحت 

عالن حالة طوارئ، وتشكيل هيمنة الحوثيين فسا رعت السعودية إلى استنفار مجلس التعاون الخليجي وا 
تحالف دولي تحت قيادتها وّضمالدواللتالية: اإلمارات، والبحرين، والكويت، وقطر، ومصر، واألردن، 

 :6والمغرب، والسودان، لخوض حرب ّضد أنصار الحركة الحوثية، وتحقيق ما يلي

 عسكري جديد في الشرق األوسط.خلق توازن قوى سياسي و  -

 منع التدخل االيراني في شؤون الدول المجاورة لها. -

 الحفاظ على أمن واستقرار اليمن لما له من أثر بالغ على دول مجلس التعاون الخليجي. -

اضافة إلى الحفاظ على األمن القومي للسعودية في حدودها الجنوبية، واستمرار عالقاتها  -
يوخ القبائل اليمنية وبعض الحركات الدينية وتبعيتهم لها، والحفاظ على أمن المالحة في التاريخية مع ش

، زيادة على ردع التهديدات الحوثية 7البحر األحمر وخليج عدن، ومواجهة المشروع االيراني ووقف تغلغله

                                                           
. على الرابط: شبكة الجزيرة اإلعالميةاليمن. من الموقع اإللكتروني:  –عام الحوثيين في اليمن"، سياسي، تقارير وحوارت  0101الجزيرة، " 3

http://exe.io/mLU7 09 – 11، على الساعة: 0101 – 12 – 10الدخول: ،  تاريخ. 
 .5 – 0، ص. ص.0101. قطر: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، أكتوبر تحليل سياساتمحمد جميح، المشهد اليمني بعد سقوط صنعاء،  4
ن الموقع اإللكتروني: معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى. على آشير أوركابي، الحرب السعودية مع الحوثيين: حدود قديمة، خطوط جديدة، تحليل السياسات. م 5

 .01 – 11، على الساعة: 0101 – 12 – 10،  تاريخ الدخول: http://exe.io/BwkQirdالرابط: 
 .1، ص. 0109أبريل  00للدراسات،  . قطر: مركز الجزيرةتقاريرغسان شبانة، عملية عاصفة الحزم: األهداف والمخاطر،  6
، 0101 – 12 – 10، تاريخ الدخول: http://exe.io/ecFRZعادل دشيلة، أهداف أطراف الصراع المحلي واإلقليمي في اليمن، رؤية تركية، على الرابط:  7

 .12 - 11على الساعة: 

http://exe.io/mLU7
http://exe.io/mLU7
http://exe.io/BwkQird
http://exe.io/ecFRZ
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هديدات بإسقاط خصوصا بعد المناورة العسكرية الّتي قامت بها هذه الحركة على الحدود السعودية، والت
 8نظام األسرة الحاكمة فيها.

وال يزال اليمن يشهد معارك متواصلة بين أطراف عدة وفي مختلف محافظاته إلى يومنا هذا بدءا 
، ومرورا بعملية "إعادة األمل"،ثم 0109أفريل  00من "عاصفة الحزم" والّتي أعلن عن انتهاءها في: 

لصراع متواصال بين مختلف األطراف وفي مناطق عديدة، زيادة عملية السهم الذهبي، وال يزال التوتر وا
على استمرار الحظر الجوي والبحري والبري الّذي فرضته قوات التحالف على اليمن منذ الوهلة األولى 
للتدخل.وفي ظل استمرار هذا الوضع وطول مدة التدخل العسكري دون تحقيق ما رصد له من أهداف 

التحالف الستعادة الشرعية في اليمن )السعودية واإلمارات( تسعى لتحقيق  يشير البعض إلى أّن قيادة
 أهداف خفّية غير معلن عنها، وتتمّثل فيما يلي:

تتطلع بعض الدول الخليجية من وراء الحرب في اليمن إلى تفكيك الكتل الصلبة فيه وتجزئته  -0
لى خلق الفوضى إلطالة أمد الحرب لخلق أطراف فيه تابعة وخاضعة، بينما تسعى كل من عمان وقطر إ

 في اليمن لكونها طريقة مثلى الستنزاف السعودية واالمارات وفك الحصار عن قطر.

نظرا لما تتمتع به جزيرة "سقطرى" اليمنية من أهمية حيوية تمنح من يسيطر عليها نفوذا إقليميا  -0
ة تدخلها عسكريا إلى تحقيق ذلك، وتجاريا وعسكريا، فقد سعت كّل من االمارات والسعودية منذ بداي

فعملت األولى على انتهاك القوانين والسيادة اليمنية وشراء قطع أرضية في الجزيرة؛ إضافة إلى نهب 
مواردها وتشيّيد مواقع بناء جديدة في المحمّيات الطبيعية، واستخدام قوات المجلس االنتقالي الجنوبي كأداة 

على فرض واقع جديد في الجزيرة عوضا عن تأمينها، ومن  لفرض السيطرة، بينما حرصت الثانية
 9المحتمل أن تحّولها لقاعدة عسكرية لها مستقبال.

تشهد محافظة المهرة اليمنية الحدودية حالة من التنافس الشديد بين كل من السعودية واإلمارات  -1
تهاج سياسات وتكتيكات ، نظرا لموقعها االستراتيجي؛ وقد سعى كل طرف إلى ان0109وعمان منذ سنة 

 10مختلفة للسيطرة عليها.

                                                           
. على الرابط: شبكة مواقع األناضوليوما"، من الموقع اإللكتروني:  002" و"إعادة األمل" باليمن .. حصاد أحمد المصري، "بين "عاصفة الحزم 8

http://exe.io/Hw2hs4M :01 – 11، على الساعة: 0101 – 12 – 10، تاريخ الدخول. 
، تاريخ https://www.mosnad.com/article/1644. على الرابط: مسند لألنباءمن الموقع اإللكتروني:  بشرى المقطري، "جزيرة سقطرى وأجندات األشقاء"، 9

 .01 – 11، على الساعة: 0101 – 12 – 01الدخول: 
https://carnegie-. على الرابط: مركز كارنيغي للشرق األوسطأحمد ناجي، "حدود عمان الملتهبة مع اليمن"، من الموقع االلكتروني:  10

78964-pub-mec.org/2019/04/23/ar :وللمزيد حول: ما تشهده المهرة من تنافس، 01 – 11، على الساعة: 0101 – 12 – 01، تاريخ الدخول .
 . 0101مارس  1. قطر: مركز الجزيرة للدراسات، تقاريرذهب، المهرة أعباء التاريخ وجيوسياسية التنافس اإلقليمي، ينظر: علي ال

http://exe.io/Hw2hs4M
http://exe.io/Hw2hs4M
https://www.mosnad.com/article/1644
https://carnegie-mec.org/2019/04/23/ar-pub-78964
https://carnegie-mec.org/2019/04/23/ar-pub-78964
https://carnegie-mec.org/2019/04/23/ar-pub-78964
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لجأت كل من السعودية واإلمارات إلى السيطرة على الحقول النفطية اليمنية ووقف عمليتي  -1
إنتاج والتصدير النفط منذ بداية االحتالل ولم يستأنف ذلك إال بعد مرور أكثر من سنة، وقد أشار خبراء 

في اليمن لم تكتشف بعد لما يعانيه اليمن من فساد مستشري منذ  عدة إلى وجود احتياطات نفطية هامة
 11استقالله في ستينات القرن الماضي.

تمكنت اإلمارات منذ بداية التدخل العسكري في اليمن السيطرة الكلّية على مناجم الذهب في  -9
وجود كمّيات محافظة "حضرموت"؛ وفي سياق متصل توصلت شركة "ثاني دبي للتعدين" )إماراتية( إلى 

معتبرة من الذهب غير مستخرجة، وهو نفس ما أكدت صحته هيئة يمنية مختصة؛ وتستخدم اإلمارات كال 
من الميليشيات الّتي كونتها في اليمن وقادة عسكريين إماراتيين ومطار "الرّيان" بحضرموت لنهب أكبر 

مادي"، ولعل ما يؤكّد صحة ذلك ما قدر من الذهب اليمني وذلك ما أكّد عليه الباحث اليمني "حمزة الح
 12تصف به بعض التقارير الدولية اإلمارات على أّنها "بوابة العالم لتهريب الذهب".

تشترك عدة أطراف في الصراع الدائر منذ أكثر من ست سنوات في  أطراف الصراع في اليمن: -
 اليمن نحاول تفصيل أدوارها فيما يلي:

 األطراف المحلية: -أ

" رئيسا للمرحلة االنتقالية باشرت مهامها عبد ربه منصور هاديبعد اختيار "  الشرعية:الحكومة 
" لم هادي" أّن "أبو بكر القربي؛ وذكر وزير الخارجية األسبق "0101 – 0101بمؤتمر الحوار الوطني 

المكلفة  يلتزم بالشكل المطلوب بمخرجات وتوصيات هذا المؤتمر كما سعى للتأثير على اللجنة الدستورية
، 13بإعداد مشروع الدستور وسعى إلى فرض رؤيته الشخصية لدولة موحدة متعددة األقاليم في نظام رئاسي

وال تزال الحكومة الشرعية تعاني من ضعف القيادة وكثرة اإلقاالت والتعيينات والخالفات بين الرئيس 
برز عوامل تراجع دورها؛ فيما والوزراء إضافة إلى إقامة بعض من وزراءها في الرياض، ويمكن حصر أ

عقب االنقالب الحوثي، وعدم تمّكنها من  0109يلي: عدم تمكنها من العودة إلى األراضي اليمنية منذ 
السيطرة على اإليرادات،وتناسل المؤسسات الموازية والميليشيات المسلحة، وتزايد نفوذ الحوثيين، 

                                                           
 – 01، تاريخ الدخول: http://exe.io/JzXh. على الرابط: تقرير خاصالخليج أونالين، "سر أطماع السعودية واإلمارات .. تعّرف على ثروة اليمن النفطية"،  11
 .01 – 11، على الساعة: 0101 – 12
محمد أبو رزق، "مناجم الذهب.. أطماع اإلمارات الجديدة في اليمن"، تقرير خاص. من الموقع اإللكتروني: الخليج أونالين. على الرابط:  12

http://exe.io/I5vK01 – 11، على الساعة: 0101 – 12 – 01خ الدخول: ، تاري. 
، على الرابط: مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية. من الموقع اإللكتروني: تحليالتأبو بكر القربي، أزمة اليمن: سلسلة من اإلخفاقات،  13

ar/11436-all/analysis-s://sanaacenter.org/ar/publicationshttp :على 0101 – 12 – 09، تاريخ الدخول: 0101أغسطس  00، تاريخ النشر ،
 .01 11الساعة: 

http://exe.io/JzXh
http://exe.io/I5vK
http://exe.io/I5vK
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11436
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11436
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ويدعم عدد من األحزاب  14الحكومة وحلفائها. والتدخالت الخارجية ضمن التحالف العربي، واضطهاد
السياسية والقوى السلطة الشرعية كالتجمع اليمني لإلصالح والمؤتمر الشعبي العام )جناح السلطة 

 15الشرعية( والجماعات السلفية وحّتى تلك الّتي ليس لها انتماء سياسي والقومية اليسارية.

ها حركة أو منتدى أو تنظيم فكري وتربوي تأسس تعرف الحوثية على أن الحوثيون )أنصار اهلل(:
تحت مسمى "الشباب المؤمن" يتبنى معظم أتباعها المذهب الزيدي، وعرف نشاطها تحوال من  0221سنة 

( مع نظام 0101 – 0111الصبغة التربوية والثقافية إلى تنظيم عسكري مسلح إذ خاضت ست حروب )
ا على العاصمة اليمنية "صنعاء" وبعض المناطق المجاورة "علي عبد اهلل صالح" سابقا، وتسيطر حالي

، ويتزعمها حاليا االبن "عبد الملك 17" وتزعمها في البدايةبدر الدين الحوثي، وتأسست على يد "16لها
الحوثي" ورفع أتباع هذه الحركة شعار "الصرخة" والّذي مفاده: "اهلل أكبر، الموت ألمريكا، الموت 

م، اللعنة على اليهود"، كما حاولوا تقليد تجربة حزب اهلل اللبناني والتماهي إلسرائيل، النصر لإلسال
 18بتجربتهم في تفاصيل عدة.

وقد عرف الدور العسكري لهذه الحركة تصاعدا بشكل كبير منذ انقالبها على العاصمة صنعاء سنة 
"اتفاق السلم والشراكة"  ، كما استفادت من االتفاقات التي أبرمتها معها السلطة الشرعية بدءا من0101

واالتفاقات مع حليفها السابق "صالح" والّذي ساهم هو وأتباعه في سيطرة الحوثيين على العاصمة، غير 
وانتهى ذلك باغتيال الحوثيين 19أن العالقة بينهما شهدت حاالت توتر وتأزم حاوال تجاوزها باتفاقات هدنة

لى حدِّ كتابة هذه0101لصالح مطلع ديسمبر  الدراسة ال يزال لهذه الحركة دور عسكري مؤثر يتجلى  ؛ وا 
في سيطرتها على بعض المحافظات اليمنية والمواقع الحيوية وخوضها لمعارك شرسة مع قوات التحالف 
بقيادة السعودية زيادة على نقل نشاطها العسكري إلى خارج حدود اليمن وقصف مواقع عدة في المملكة 

 العربية السعودية .

عن  0102" سنة أبعاد للدراسات والبحوثق متصل كشف تقرير صادر عن مركز "وفي سيا
ورقيب وراصد( ويبلغ  0امتالك الحوثيين لتكنولوجيا الطيران المسير ذات المهام االستطالعية )الهدهد 

                                                           
لرابط: ، على امركز أبعاد للدراسات والبحوثد. ذ. ك، "حافة النهاية.. هل تتآكل الحكومة الشرعية في اليمن؟"، من الموقع اإللكتروني:  14

59824.html-https://abaadstudies.org/news :00 – 11، على الساعة: 0101 – 12 – 00، تاريخ الدخول. 
 .1 - 1، ص. ص. 0101أبريل  05. قطر: مركز الجزيرة للدراسات، تقاريرعلي الذهب، استراتيجيات األطراف الداخلية في الحرب اليمنية،  15
، قطر: منتدى العالقات 0. ط.مع تصور لميثاق شرف بين فرقاء الّدين والسياسة() الحوثيون ومستقبلهم العسكرّي والسياسّي والتربويأحمد محمد الّدغشي،  16

 .05، ص. 0101العربية والدولية، 
، 0، ط.( وموقع األقليات الشيعية في السيناريو الجديد2111فبراير  – 2114يمن )يونيو الزهر والحجر: التمرد الشيعي في العادل علي نعمان األحمدي،  17

 .002، ص. 0111اليمن: مركز نشوان الحميري، 
 .015 – 011. ص. ص. المرجع نفسه18
. على الرابط: العربي الجديدد. ذ. ك، "اتفاق الحوثيين وحزب صالح: إنهاء المواجهة أم تأجيلها؟"، تقارير عربية، من الموقع اإللكتروني:  19

http://exe.io/kGUAGHNf :12 – 11، على الساعة: 0101 – 12 – 00، تاريخ الدخول: 0101أغسطس  11، تاريخ النشر. 

https://abaadstudies.org/news-59824.html
https://abaadstudies.org/news-59824.html
http://exe.io/kGUAGHNf
http://exe.io/kGUAGHNf
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، ويتراوح مداها ما K2وقاصف  1و 0وصماد  0كيلومترا، واالنتحارية )قاصف  19و 09مداها ما بين 
(، C4 ،C3 ،TNTكيلومترا، كما يمكنها حمل رؤوس حربية ومتفجرات من نوع ) 0111و 091بين 

 20إضافة إلى زوارق وقوارب بحرية بدون ربان.

)أو القضية الجنوبية( تبرز عملية البحث في جذور هذه القضية أّن لها جوانب  الحراك الجنوبي:
مّست سكان الجنوب اليمني، فنتيجة لضعف مؤسسات المجتمع  21سياسية وحقوقية وقانونية واقتصادية

المدني وعدم فعالية األحزاب السياسية وممارسات النظام اليمني السابق منذ قيام الوحدة بين شطري اليمن 
الشمالي والجنوبي مطلع تسعينيات القرن الماضي اختار سكان المحافظات الجنوبية في اليمن إيصال 

م القائم من خالل حركة اجتماعية سمّيت "بالحراك الجنوبي السلمي" غّير أّن نظام مطالبهم إلى النظا
اليمني السابق لم يستجب لها وهو ما جعلها تتحّول من طابع سياسي إلى تمردّي ومطالب بفك االرتباط 

 22بدولة الوحدة واالنفصال عنها.

النقسامات السياسية والعسكرية بين وتجدر اإلشارة إلى أّن جنوب اليمن يشهد استمرارا للخالفات وا
المجلس االنتقالي  23مكوناته السياسية منذ ستينيات القرن الماضي، وتتمّثل هذه المكونات في كّل من:

، والمجلس األعلى للحراك الثوري السلمي لتحرير واستقالل الجنوب 0109الجنوبي والّذي أسس سنة 
م"، وجناح "قاسم عسكر جبران"، وجناح "فؤاد راشد"(، )ينقسم إلى أجنحة ثالثة، هي: جناح "حسن باعو 

؛ 0101والحزب االشتراكي اليمني، وحزب التجمع اليمني لإلصالح، ومؤتمر حضرموت الجامع سنة 
ولكّل طرف من هذه المكونات إيديولوجية ومواقفه المستقلة عن البقية كما له صالت وارتباطات خارجية 

 ارض وصراع.محددة وهو ما يجعلها في حالة تع

ترجع جذور تكوّنها إلى ظهور التجمع اليمني لإلصالح )فرع اإلخوان المسلمين في اليمن(: 
الحركة اإلصالحية التجديديةاليمنيةوالّتي دأبت على القيام بجهود تصحيحية واحيائية ودعوية لعدة قرون 

؛ وعرف هذا 24اني" وغيرهمفي اليمن ومن أبرز أعالمها "ابن الوزير" و"ابن أمير الصنعاني" و"الشوك
الكّيان نفسه في وثيقة نظامه األساسي بأّنه: "تنظيم شعبي سياسي يسعى لإلصالح في جميع جوانب 

                                                           
، ص. 0102أبعاد للدراسات والبحوث، يناير / كانون الثاني  . اليمن: مركزملف خاصوحدة االستراتيجيات، االنتحار المسير.. سالح الحوثيين االستراتيجي،  20

 .00 – 1ص. 
، على الرابط التالي: مؤتمر الحوار الوطني الشامل. 9د. ذ. ك، القضية الجنوبية الحلول والضمانات، كتيبات الحوار الوطني  21

http://www.ndc.ye/ndcdoc/book_six.pdf. 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نّظمها  – أزمة الدولة في الوطن العربي( حالة اليمن، في: 0عادل مجاهد الشرجبي، أزمة عجز الدولة وخطر انهيارها: ) 22

، بيروت: مركز دراسات الوحدة 0، مجموعة مؤلفين، ط.العربية للعلوم السياسية مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع مركز كارنيغي للشرق األوسط والجمعية
 .091 – 090، ص. ص. 0100العربية، 

 .9، ص. 0105، بيروت: المركز االستشاري للدراسات والتوثيق، كانون األول 0، ط.10. ع.البحث الراجععباس الزين، المكّونات السياسية في جنوب اليمن،  23
، 0225اليمن: دار الكتب،  –. صنعاء م89 –م 81دراسة في النشأ والتطور من  –التجمع اليمني لإلصالح: الرؤية والمسار محمد عبد الرحمن المقرمي،  24

 .02ص. 

http://www.ndc.ye/ndcdoc/book_six.pdf
http://www.ndc.ye/ndcdoc/book_six.pdf
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، كما كان له 25الحياة على أساس مبادئ اإلسالم وأحكامه ويأخذ بكل الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافه"
؛ وال 010026الثوري في انتفاضات فبراير دور فاعل ونشيط خالل مشاركته في جميع فعاليات التصعيد 

زال التجمع اليمني لإلصالح بالنسبة للرئيس اليمني الحالي "هادي" يشكل فاعال أساسي وشريكا ال يمكن 
عالمية  االستغناء عنه في محاربة االنقالب الحوثي واسترجاع الشرعية، غير أّنه يواجه حملة سياسية وا 

لّتي تصنفه في خانة اإلرهاب في حين تتحّفظ السعودية منه وتنسق وعسكرية شرسة من طرف االمارات وا
 معه في بعض تحّركاتها.

: ترجع جذوره في اليمن إلى عودة من تنظيم القاعدة -وتّضم كال من: أالجماعات المتطرفة:
شاركوا إلى جانب المجاهدين األفغان ضد االتحاد السوفيتي، كما حرص النظام اليمني السابق على 

تفادة منهم لتقويض الحكومة الماركسية في اليمن الجنوبي قبل التوحيد وفي صراعه ضد شركائه في االس
أعلن عن تّوحد  0112وفي بداية عام  27الوحدة من القيادات االشتراكيين اليمنيين المعارضين للوحدة.
، وفي عام 28"جزيرة العربقاعدة الجهاد في تنظيمي القاعدة في اليمن والمملكة العربية السعودية، ونشأة "

؛ هذا ويقوم هذا 29"بجماعة أنصار الشريعةاستبدل اسم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية " 0100
التنظيم في الوقت الراهن على تنظيم شبكي يتألف قوامه مجموعة من اللجان واألقسام والفروع المستقلة 

لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات  00تقرير رقم ؛ وقد ورد في  ال30والهرمية لكّل منها مهامه ودوره
التابع للهيئة األممية أّن مدينة "المكال" اليمنية تشكل قاعدة رئيسية لهذا التنظيم كما له وجود عملياتي في 
كّل من: وادي بلحارث وعزان وشبوة ووادي عبيدة في مأرب، ومدينة رداع في محافظة البيضاء، ولودر 

محافظة أبين، زيادة على حرصه على رعاية األنشطة العامة والمشاركة فيها لكسب  ووادي ومودية في
وتوسيع قاعدته الشعبية في العمل اإلنساني واإلداري، وقد قدر قوامه في اليمن في فترة إعداد التقرير بما 

عملياته، وأشار نفس التقرير إلى أّن هذا التنظيم يستخدم أسلحة متنوعة في  31فردا. 1111و 9111بين 

                                                           
 .11. ص. نفسه 25
https://alislah-. على الرابط: اإلصالح نتفبراير"، آخر األخبار، من الموقع اإللكتروني:  00عاصم المنعي، "شباب اإلصالح وثورة  26

ye.net/news_details.php?lng=arabic&sid=23 :01 – 11، على الساعة: 0101 – 01 -02، تاريخ الدخول: 0101فبراير  9، تاريخ النشر. 
 .9، ص. 0102أبريل  02بيروت: مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية، االنسحاب االستراتيجي.  لقاعدة في اليمن:حسام ردمان، ا 27
 .0، ص. 0100. قطر: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، مايو تقدير موقفوحدة تحليل السياسات في المركز العربي، اليمن والقاعدة،  28
 .01، ص. 0109. قطر: مركز بروكنجز، يناير 09، رقم دراسة تحليليةسالمية تتحدى تنظيم القاعدة، تشارلز ليستر، التنافس الجهادي: الدولة اإل 29
، في: الفاعلون غير الرسميين في اليمن: أسباب التشكل وسبل المعالجة، شفيق شقير محررا وآخرون، القاعدة: فاعل غير رسمي في اليمنمحمد سيف حيدر،  30

 .009 – 009، ص. ص. 0100، قطر: مركز الجزيرة للدراسات، 0ط.  .21رقم . أوراق الجزيرة
( بشأن تنظيم الدولة 0101) 0195خيرت عمروف وبراون فيتون وآخرون، التقرير الثاني والعشرون من فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، عمال بالقرار  31

، على الرابط: األمم المتحدة، مجلس األمنبهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، اإلسالمية في العراق والشام )داعش( وتنظيم القاعدة وما يرتبط 
https://undocs.org/ar/S/2018/705 . 

https://alislah-ye.net/news_details.php?lng=arabic&sid=23
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وأّنه قد قام بعملية نهب لفرع المصرف المركزي في المكال زيادة على الفدّية الّتي يتحصل عليها من 
 .32عمليات اختطاف واحتجاز اليمنيين واألجانب

أفادت معلومات الدول األعضاء في األمم المتحدة أّن قوام  تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(: -ب
عضوا، وتستهدف عملياته المسؤولين الرسميين اليمنيين  911و 091اوح ما بين هذا التنظيم في اليمن يتر 
، والذي أضحى يمثل إحدى أبرز ساحات التنافس والصدام )إعالميا وخطابيا 33واإلماراتيين داخل اليمن

ا وميدانيا( بين تنظيمي القاعدة وداعش؛ واستهدفت العمليات األولى لهذا األخير المساجد واألسواق وهو م
نفر منه اليمنيين زيادة على إجهاد مشروعه في إقامة إمارة إسالمية متشددة في اليمن بعد تنسيق الجهود 

 34الحربية بين قوات التحالف العربي في اليمن والتحالف الدولي لمكافحة اإلرهاب.

 األطراف اإلقليمية والدولية: -ب

سيطرت هذه األخيرة على المشهد السياسي لطالما األطراف اإلقليمية: المملكة العربية السعودية: 
في اليمن منذ عقود طويلة من خالل دعمها المالي لشبكة من القيادات القبلية والدينية والسياسية، كما 

؛ في حين يمّثل تدخلها العسكري الثاني الحالي 0112تدخلت بشكل عسكري مباشر ّضد الحوثيين عام 
ظهار نفسها كقوة إقليميةمحاولة الستعادة هيمنتها في  0109منذ  ، وقد سعت السعودية جاهدة 35اليمن وا 

في  0011لتمرير قرارات مجلس األمن الّتي ال تعارض تدخلها في األزمة اليمنية خصوصا القرار رقم 
الّذي يفرض نظام عقوبات على الحوثيين والرئيس السابق بموجب البند السابع من ميثاق و  0101فبراير 

 36األمم المتحدة.

سعت هذه األخيرة إلى التدخل في الشؤون الداخلية لليمن والتأثير فيها اإلمارات العربية المتحدة: 
بّشتى الوسائل خدمة لمصالحها منذ تسعينات القرن الماضي عبر دعمها للحزب االشتراكي اليمني 

ع الشرعية في اليمن ؛ ومّثل التحالف الّذي شكلته المملكة العربية السعودية السترجا37المطالب باالنفصال

                                                           
 المرجع نفسه. 32
 .مرجع سابق الذكرخيرت عمروف وبراون فيتون وآخرون،  33
، تاريخ http://exe.io/I9o59. على الرابط: صحيفة العربهشام النجار، "تنظيم داعش ينافس القاعدة على دور حيوي في اليمن"، من الموقع اإللكتروني:  34

 .00 – 11، على الساعة: 0101 – 12 – 05، تاريخ الدخول: 0101 – 10 – 01النشر: 
مركز صنعاء للدراسات  .1ورقة سياسات لمذحجي وأسيل سيد أحمد وفارع المسلمي، أدوار الفاعلين اإلقليميين في اليمن وفرص صناعة السالم، ماجد ا 35

 .1، ص. 0109االستراتيجية ومؤسسة فريدريش إيبرت ومنظمة سيفرورلد: غرفة األزمات اليمنية، يونيو 
المتحدة لليمن، قرارات مجلس األمن، إدارة األمم المتحدة للشؤون السياسية. من الموقع اإللكتروني: األمم المتحدة. على مكتب المبعوث الخاص لألمين العام لألمم 36

https://osesgy.unmissions.org/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-الرابط: 
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 :على 0101 – 01 – 11، تاريخ الدخول ،

 .01 – 11الساعة: 
 .0، ص. 0102ا: المؤسسة العربية للدراسات االستراتيجية، سبتمبر . تركيمساعياإلمارات في تقويض االنتقال السياسي في اليمنماهر أبو المجد،  37

http://exe.io/I9o59
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
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؛ فانتهجت 38فرصة ثمينة لإلمارات لتقوّية حضورها هناك وتوجيه األحداث في مسار يخدم أجنداتها فيها
هذه األخيرة سياسة السيطرة على الموانئ لضمان وجود دائم لها في منطقة القرن االفريقي كماتتطلعإلى 

غربا، إلى الموانئ الغربية للبالد فيما تستمر  السيطرة على موانئ جنوب اليمن من المكال شرقا إلى عدن
جهودها للسيطرة على مينائي المخا والحديدة إضافة إلى جزيرة سقطرى وجزيرة ميون )بريم( ومديريتي 

؛ وفي مسعى تحقيق مشاريعها وأهدافها في اليمن 39ذوباب والمخا الساحليتين القريبتين من باب المندب
ين ميليشيات عسكرية تخضع لسيطرتها وتعمل تحت امرتها وتمّولها لجأت االمارات إلى انشاء وتكو 

: قوات الحزام األمني )الحقت بقوات 40لوجيستيا وعسكريا وماليا، وتتمّثل هذه الميليشيات في كّل من
( وقوات النخبة الشبوانية )تجزأت ألوّيتها بين مؤّيد 0102المجلس االنتقالي الجنوبي في شهر أوت 

إلى جانب المجلس االنتقالي في مواجهة الحكومة الشرعية( وقوات النخبة الحضرمّية ومعارض للقتال 
وقوات الساحل الغربي )باستثناء قوات أمجد خالد، والّتي شكلتها مع الحكومة اليمنية( وجماعة أبي العباس 

النتقالي والّتي خاضت عمليات مشتركة مع الحكومة اليمنية. هذا وقد أبدت االمارات دعمها للمجلس ا
 041و 0الجنوبي منذ اإلعالن عن تأسسيه وأطلقت في هذا الصدد قناتين تلفزيونيتين قناة عدن المستقلة 

زيادة على ضغوطها المتواصلة على الرئيس اليمني "هادي" لتعيين شخصيات موالية لها وتجاهر بذلك 
ثم  42ن بريك وزير للدولةوقد تجلى ذلك في تعيينه كال من: عيدروس الزبيدي محافظا لعدن وهاني ب

باستثناء  0102اقالتهما فيما بعد، غير أّنها أقدمت على سحب معظم قواتها من اليمن في شهر أوت 
 بعض قوات مكافحة اإلرهاب، وأبقت على دعمها للميليشيات الّتي كونتها وتتحرك بإمرتها.

تاريخية قديمة كانت بداياته للطموح اإليراني في اليمن والسيطرة على البحر األحمر جذور  إيران:
باالستعمار الفارسي ألجزاء واسعة من اليمن بما فيها العاصمة صنعاء في عهد "الدولة الحميرية" وقد 
استمر إلى ظهور اإلسالم وانضواء اليمن تحت رايته، ورغم أّنه لم تكن بين طهران وصنعاء عالقات 

ام "صدام حسين" العراقي سابقا في حربه ضد ايران في رسمية الختالفهما أيديولوجيا وتأيّيد األخيرة لنظ
ثمانينيات القرن الماضي إال أّن ايران لم تخف طموحها للتمّدد قدر اإلمكان باتجاه البلدان الجوار الجغرافي 

، وعقب انقالب الحوثيين على السلطة الشرعية والسيطرة على "صنعاء" صرح البعض من 43بما فيها اليمن

                                                           
 .0، ص. 0101أبريل  05. قطر: مركز الجزيرة للدراسات، تقاريرمحمد األحمدي، اإلمارات في اليمن: من دعم الشرعية إلى تقويض مالمح الدولة،  38
، لبنان: االستشاري للدراسات والتوثيق، آذار 0. ط.11، ع. البحث الراجعلساحل اليمني، موّدة إسكندر، استراتيجية اإلمارات البحرية في القرن االفريقي وا 39

 .01 - 01، ص. ص. 0102
، على الرابط: 0101أبريل  09، األمم المتحدة، مجلس األمنداكشيني روانتيكا غوناراتني وآخرون، التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن،  40

https://www.undocs.org/ar/s/2020/326 . 
، .io/lOTt9Hhttp://exe. على الرابط: جريدة الشروقد. ذ. ك، "اإلمارات تطلق قناتين تلفزيونيتين لدعم انفصال جنوب اليمن"، من الموقع اإللكتروني:  41

 .01 – 11، على الساعة: 0101 – 15 – 01، تاريخ الدخول: 0102 – 11 – 00تاريخ النشر: 
 .1. ص. مرجع سابق الذكرمحمد األحمدي،  42
 .9 . تركيا: مركز الفكر االستراتيجي للدراسات، د. س. ن، ص.أوراق سياسيةعاتق جار اهلل، النفوذ اإليراني في اليمن.. والفرص الموهوبة،  43

https://www.undocs.org/ar/s/2020/326
https://www.undocs.org/ar/s/2020/326
http://exe.io/lOTt9H
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رانيين أّنها قد أصبحت رابع عاصمة عربية تابعة إليران بعد كّل من بغداد وبيروت المسؤولين اإلي
، وقد كان لالستراتيجية اإليرانية في اليمن بعدين: األّول غيّبي يرتبط بتأكيد الكتب االثنا عشرية 44ودمشق

رج من جبال على أّن اليمن هو من المقدمات المهمة لعصر ظهور اإلمام الغائب )اليماني( والّذي سيخ
استراتيجي يرتبط بالبعد السابق كما له صلة بصراع -صعدة شمال اليمن حسب اعتقادهم، والثاني جيو

. كما اغتنمت إيران ضعف الحكومة المركزية في صنعاء مع بداية أحداث 45ايران اإلقليمي والدولي
ون اليمن تشكل فرصة ثمينة الحراك السياسي واالجتماعي في العالم العربي لتزيد من دعمها للحوثيين لك

بتكلفة أقّل للضغط على صانع القرار السعودي من جهة ومجاال لتوسيع مصالحها السياسية واالقتصادية 
 .46من جهة أخرى

وفي سياق تقوية دورها والتغلغل قدر اإلمكان في الساحة اليمنية اعتمدت إيران على العديد من 
قامة المدارس والحسينيات الشيعية في اليمن أدوات القوة، منها: الناعمة )كاستقطاب ا لبعثات الطالبية وا 

ومشاركة سفارتها في احياء المناسبات الدينية الشيعية والدعم اإلعالمي من خالل قنوات فضائية وصحف 
؛ أما على صعيد القوة الصلبة فتقدم طهران دعما عسكريا لحلفائها 47ومواقع الكترونية تابعة للحوثيين(

ن خالل امدادهم بالسالح وتدريب وتلقين أفرادهم الخبرات العسكرية وقد عرف هذا الدعم تزايدا الحوثيين م
وهو يشمل أنواعا عدة من األسلحة كالبنادق الهجومية والقذائف الصاروخية  0100ملحوظا منذ بداية عام 

 .48ونظارات تسديدها ومكونات لصنع طائرات مسيرة وقذائف ومفجرات مختلفة األنواع

انتهجت سياسة الحياد والنأّي بنفسها عن المشاركة العسكرية في التحالف الّذي شكلته مان: ع
السعودية السترجاع الشرعية في اليمن وأعلّنت عن دعمها للشرعية وبالمقابل سعت إلى بذل جهود 

 . 49الوساطة واستضافة الفرقاء اليمنيين على أراضيها إليجاد مخرج سلمي مما تشهده اليمن حاليا

أعلنت هذه األخيرة عن مشاركتها في التحالف الّذي تقوده الجارة السعودية ّضد االنقالب  قطر:
الحوثي على السلطة في اليمن منذ بدايته، وللدور القطري فيما شهدته اليمن من تطورات محطات أخرى 

                                                           
، http://exe.io/TXVwFc. على الرابط: صحيفة الحرة اإللكترونية"، من الموقع اإللكتروني: 0109ـ  0101عماد بوظو، "اإلمبراطورية اإليرانية الوهمية  44

 .01 – 01، على الساعة: 0101 – 01 – 01، تاريخ الدخول: 0105 – 19 – 19تاريخ النشر: 
، المملكة العربية 9، ع. 0. س. الدراسات اإليرانيةمسفر بن صالح الغامدي، "النفوذ اإليراني في حوض البحر األحمر: أهداف ومعوقات البقاء في إقليم حيوي"،  45

 .011 – 019، ص. ص. 0101السعودية: مركز الخليج العربي للدراسات اإليرانية، ديسمبر 
 .1. ص. مرجع سابق الذكرأحمد وفارع المسلمي، ماجد المذحجي وأسيل سيد  46
المركز العربي للبحوث روني: إبراهيم منشاوي، "النفوذ الناعم: البعد الديني في السياسة الخارجية اإليرانية والحركة الحوثية في اليمن"، ملفات، من الموقع اإللكت 47

 – 11، على الساعة: 0101 – 01 – 01، تاريخ الدخول: 0109 – 10 – 10، تاريخ النشر: http://www.acrseg.org/39871. على الرابط: والدراسات
00. 
 .00 – 00. ص. ص. مرجع سابق الذكرداكشيني روانتيكا غوناراتني وآخرون، 48
. على الموقع بوستعامر الدميني، الدور العماني في اليمن .. حضور تعززه المخاوف وتصنعه التحوالت )تحليل(، حوارات وتحليالت، من الموقع اإللكتروني:  49

 – 11، على الساعة: 0101 – 01 – 00، تاريخ الدخول: 0101 – 00 – 01النشر: ، تاريخ https://almawqeapost.net/interviews/24896الرابط: 
12. 

http://exe.io/TXVwFc
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(، 0101 – 0111بارزة، تتجلى في: وساطتها بين نظام "صالح" والحوثيين في حروب صعدة الستة )
، ودعمها لممّثل جماعة اإلخوان 0100وموقفها المؤّيد لمطالب واحتجاجات المتظاهرين مطلع عام 

. هذا وقد سحبت قطر قواتها من تحالف استرجاع 50المسلمين في اليمن )حزب التجمع اليمني لإلصالح(
ل والعالقات الّذي الشرعية في اليمن عقب األزمة الدبلوماسية والحصار وقطع جميع أشكال التواص

لى يومنا هذا.51 0101جوان  9انتهجته ضدها كل من السعودية والبحرين واالمارات ومصر منذ   وا 

شهد اليمن منذ مطلع القرن الحالي حضورا سياسيا األطراف الدولية: الواليات المتحدة األمريكية: 
نتيجة  0100شكل ملحوظ بعد سنة وعسكريا للواليات المتحدة على أراضيه وقد تعّزز التواجد العسكري ب

 53.وفي السياق ذاته اتخذ المعهد الديموقراطي األمريكي52للتطورات الّتي تعرفها الساحة اليمنية
(National Democratic Institute من اليمن مقرا اقليما له سعيا لتنفيذ أجنداته الخفّية في اليمن )

اليمني وتقسيمه وفصل بعض أجزائه على أسس فكرية أو والهادفة إلى تفكيك النسيج االجتماعي للمجتمع 
 . 54طائفية، كما كانت له أجندة إقليمية يكون تنفيذها انطالقا من اليمن

هذا وللواليات المتحدة األمريكية أدوار عدة في الساحة اليمنية؛ يتجلى أولها في دعمها لعملية 
مبادرة الخليجية، وتسهيل االتصاالت بين مختلف عبر الدعوة إلى تنفيذ ال 0100االنتقال السياسي في منذ 

الفصائل والتخطيط والمساعدة الفنية والتدريب ألطراف الحوار الوطني؛ زيادة على جهودها الدبلوماسية 
لدفع الفرقاء المتحاربين باتجاه المفاوضات، أما الثاني فيتمّثل في تصويتها بالموافقة على قرارات مجلس 

والّتي أدانت االنقالب الحوثي وفرضت عقوبات على أطراف  0009و 1100و 0010و 0011األمن 
؛ هذا ويشهد الدعم األمريكي لقوات التحالف في اليمن حالة من المد والجزر في الفترة الراهنة 55محددة

 نتيجة لمعارضة بعض أعضاء الكونغرس له.

                                                           
مركز المستقبل التغيرات السياسية. من الموقع اإللكتروني:  –أحمد عاطف، "احتواء التهديدات: تداعيات األزمة القطرية على األوضاع في اليمن"، التحليالت  50

 – 11، على الساعة: 0101 – 01 -00، تاريخ الدخول: 0101يوليو  01، تاريخ النشر: http://exe.io/ae8Nkط: . على الرابلألبحاث والدراسات المتقدمة
01. 
 .09، ص. 0101 . تركيا: المؤسسة العربية للدراسات االستراتيجية،بوصلة الصراع في اليمن: دراسةألهم التحوالت االستراتيجيةعاتق جار اهلل،  51
. على الرابط: مجلةالبيانأمجد خشافة، "التواجد األمريكي في اليمن"، ملف اليمن، من الموقع اإللكتروني:  52

http://albayan.co.uk/article2.aspx?id=3652 :00 – 11، على الساعة: 0101 – 01 – 00ول: ، تاريخ الدخ0101 – 19 – 01، تاريخ النشر. 
ليمنية ودور فنشاطات هذه المؤسسة لم تخل من التدخل في الشؤون الداخلية لليمن عبر تصريحات وممارسات وانتهاكات واتهامات لبعض األطراف السياسية ا 53

سياسي اليمنية على اختالفها )كأعضاء مجلس النواب وقيادات من حزب استخباراتي؛ وذلك ما أكدته وسائل إعالم محلية وخارجية ونددت به مكونات العمل ال
يموقراطي األمريكي المؤتمر الشعبي العام واألكاديميين وأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني(. للمزيد ينظر إلى: هود محمد قباص أبو راس، المعهد الد

(NDI .األهداف والسياسات، ج )10 – 05، ص. ص. 0101أبريل  9تركيا: المعهد المصري للدراسات، . دراسات سياسية، 1. 
 .00 – 0المرجع نفسه. ص. ص.  54

, America’s Role in Yemen 2017 and BeyondThe Yemen Peace Project, 55

https://static1.squarespace.com/static/5892a0af725e25be04c303d9/t/589a358eebbd1a22dffe092c/1486501264794/AmericAt:

5. -, p.p. 4 2017.pdf-Yemen-in-role-as 

http://exe.io/ae8Nk
http://albayan.co.uk/article2.aspx?id=3652
http://albayan.co.uk/article2.aspx?id=3652
https://static1.squarespace.com/static/5892a0af725e25be04c303d9/t/589a358eebbd1a22dffe092c/1486501264794/Americas-role-in-Yemen-2017.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5892a0af725e25be04c303d9/t/589a358eebbd1a22dffe092c/1486501264794/Americas-role-in-Yemen-2017.pdf
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الواليات المتحدة األمريكية  كما أشار تقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة إلى أنّ 
عبر منظمات  0109تعّد من إحدى أبرز الدول مساهمة في تقديم المساعدات اإلنسانية لليمن منذ سنة 

.وال تزال الواليات المتحدة تقود عمليات مكافحة اإلرهاب ضد تنظيمي 56غير حكومية عدة تابعة لها
و ما تؤكده مراسالت الرئيس "ترامب" إلى القاعدة وداعش في اليمن بعد محدود من قوات جيشها وه

 .57الكونغرس األمريكي

عن تأيّيدها لعمليات التحالف السعودي في اليمن منذ  بريطانياأعلنت  أدوار القوى األوروبية:
، بينما يرى بعض المراقبين أّن لها دورا كبيرا في الصراع الّذي تشهده اليمن سواء عن طريق 58بدايته

ونها الزلت مدينة باشتراطات استقاللها عن بريطانيا أو بخصوص دور هذه األخيرة في الدور اإلماراتي لك
مجلس األمن واهتمامها بتطورات األحداث في اليمن من منطلق كونها مختصة فيها لكونها احدى 

؛ كما لها دور سياسي نشط في الساحة اليمنية حاليا من خالل استخدام مقعدها الدائم 59مستعمراتها سابقا
، هذا وقد 60"مارتن جريفيثفي مجلس األمن والمبعوث األممي الحالي إلى اليمن البريطاني الجنسية "

كشفت الصحيفة البريطانية "ديلي ميل" في إحدى تقاريرها أّن الجيش البريطاني يقدم تدريبات لقوات 
، كما تعّد 61نظاميةسعودية بشكل سري على المهارات الحربية القتالية بما فيها تقنيات الحرب غّير ال

 .62بريطانيا ثاني أكبر الدول تصديرا للسالح للمملكة العربية السعودية

فقد سارعت إلى حماية مصالحها في اليمن )مشروع الغاز المسال وهو أكبر مشروع  فرنساأما 
استثماري في اليمن( عبر ارسال تعزيزات عسكرية ولوجيستية لتّتمركز في السواحل الشرقية والجنوبية 

 ، باإلضافة إلى كون فرنسا إحدى أبرز الدول63للبالد في الفترة الّتي أعقبت استقالة الرئيس "هادي"
 المصدرة للسالح بعد كّل من الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا.

                                                           
, Congressional Research Service, August 24, 2018, p. RegionalInterventionYemen: Civil War and Jeremy M. Sharp,  56

20. 

, Congressional Research Service, March 21, 2019, p. 11.Yemen: Civil War and RegionalInterventionJeremy M. Sharp,  57 
على الرابط: صحيفة اليوم السابع. ادة الحكومة الشرعية"، أخبار عربية، من الموقع اإللكتروني: بريطانيا تؤكد دعمها للتحالف العربي في اليمن الستعد. ذ. ك، " 58

http://exe.io/Om5KlYcZ :00 – 11، على الساعة: 0101 – 01 – 00، تاريخ الدخول: 0105 – 12 – 09، تاريخ النشر. 
دارة الصراع"، وجهة نظر، من الموقع اإللكتروني:  59 https://www.al-. على الرابط: العربيإسماعيل أبو جالل، "بريطانيا والملف اليمني: التفكيك وا 

arabi.com/Read/28949 :01 -11، على الساعة: 0101 – 01 – 00، تاريخ الدخول: 0105 – 00 – 01، تاريخ النشر. 
https://www.al-. على الرابط: العربيمعاذ منصر، "بريطانيا في اليمن: بين إنجاح جريفيث والعودة للبحار الدافئة"، في الكواليس، من الموقع اإللكتروني:  60

arabi.com/Read/2773501 – 11، على الساعة: 0101 – 01 – 00، تاريخ الدخول: 0105 – 00 – 15النشر:  ، تاريخ. 
. على الرابط: روسيا اليومياسين بوتيتي، "صحيفة تكشف دور بريطانيا في الحرب السعودية باليمن"، أخبار العالم العربي، من الموقع اإللكتروني:  61

http://exe.io/LaShB :01 – 09، على الساعة: 0101 – 01 – 00، تاريخ الدخول: 0101 – 00 – 01، تاريخ النشر. 
. على الرابط: صحيفة بي بي سي نيوزالسعودية واألسلحة البريطانية: ما حجم مبيعاتها وما أسباب الجدل بشأنها؟"، من الموقع اإللكتروني: د. ذ. ك، " 62

53352999-https://www.bbc.com/arabic/business :01 – 01، على الساعة: 0101 – 01 – 00، تاريخ الدخول: 0101يوليو  2، تاريخ النشر. 
. على الرابط: العربي الجديدفارس الجالل، "فرنسا تعّزز أسطولها في اليمن لحماية مصالحها"، تقارير عربية، من الموقع اإللكتروني:  63

http://exe.io/oLyIBwC :15 -  11، على الساعة: 0101 – 01 – 00، تاريخ الدخول: 0109 – 10 – 11، تاريخ النشر. 

http://exe.io/Om5KlYcZ
http://exe.io/Om5KlYcZ
https://www.al-arabi.com/Read/28949
https://www.al-arabi.com/Read/28949
https://www.al-arabi.com/Read/28949
https://www.al-arabi.com/Read/27735
https://www.al-arabi.com/Read/27735
https://www.al-arabi.com/Read/27735
https://arabic.rt.com/middle_east/912211-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/
https://arabic.rt.com/middle_east/912211-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/
https://www.bbc.com/arabic/business-53352999
https://www.bbc.com/arabic/business-53352999
http://exe.io/oLyIBwC
http://exe.io/oLyIBwC
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وتجدر اإلشارة إلى أّن النقاش ال يزال محتدما بين التيارات السياسية داخل البلدان األوروبية )بريطانيا 
قم وفرنسا وألمانيا( المصدرة للسالح للمملكة العربية السعودي واإلمارات في ّظل استمرار الصراع وتفا

 .64معاناة اليمنيين واتهامات منظمات للدول األوروبية بالمساهمة في استمرار اشعال الصراع

 انعكاسات التدخل السعودي في اليمن -
انجر عن التدخل العسكري السعودي والحصار الّذي ال زالت تفرضه على/في اليمن )جوا وبرا وبحرا( بعد 

 تداعيات عديدة على مستويات عدة، ومن أبرزها ما يلي:سيطرة الحوثيين على العاصمة "صنعاء" 

لى غاية تاريخ:  أّن عدد اإلصابات  65موقع "مشروع بيانات اليمن" ، ذكر0101نوفمبر  01وا 
 8,757مليون إصابة، بينما بلغ عدد الوفايات  ,1259غ الناتجة عن قصف طائرات التحالف في اليمن بل

مليون  051,00لغ قد بنفس التاريخفالجوية للتحالف إلى غاية  مليون وفاة، في حين أّن عدد الغارات
ما تعيشه اليمن "بأسوأ أزمة إنسانية" يشهدها العالم  0105. ألجل ذلك وصفت األمم المتحدة سنة 66غارة

 المعاصر.

غارة جوية  21ما ال يّقل عن  0102سنة  (Humain Rights Watch)هذا وقد وثقت منظمة 
تبدو غير مشروعة شّنتها قوات التحالف بقيادة السعودية انجر عنها العديد من الضحايا لكونها مست 
أهدافا وتجمعات مدنية منها: قوارب الصيد والمستشفيات وحافالت نقل مدرسي واألسواق والمساجد 

؛ وفي ذات السياق ذكر تقرير لمنظمة "مواطنة لحقوق 67والمزارع والجسور والمصانع ومراكز االحتجاز
منها استهدفت مدارس  80%هجمة جوية عشوائية  091اإلنسان" أّن قوات التحالف قامت بأكثر من 
 0109مارس  09محافظة يمنية خالل الفترة ما بين  09ومرافق تعليمية أو كانت على مقربة منها في 

 .010268ديسمبر  10و

                                                           
. على عربيبوستد. ذ. ك، "لماذا تعقد السعودية صفقات سالح مع دول متعددة رغم ما يسببه ذلك من ارتباك لجيشها؟"، تحليالت، من الموقع اإللكتروني:  64

 .00- 11، على الساعة: 0101 – 01- 01، تاريخ الدخول: 0101 – 19 – 02،  تاريخ النشر: http://exe.io/y3dLmdالرابط: 
المعنية فيها وهو مشروع مستقل وغير ربحي يحرص على جمع ونشر البيانات المتعلقة بسير الحرب في اليمن، بهدف زيادة الشفافية وتعزيز مساءلة األطراف  65

حد ممكن، ومن بين هذه المصادر: التقارير ووكاالت  ، ويتم جمع البيانات والمعلومات من مصادر مفتوحة بعد التحقق من صحتها إلى أقصى0109أنشأ عام 
التعاطي مع البيانات،  األنباء المحلية والدولية وتقارير المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها. وللمزيد حول منهجية

https://yemendataproject.org/methodology-ينظر في رابط الموقع التالي:  والضطالع على أهم التحديثات لإلحصائيات التي يقدمها هذا الموقع،
1.html 

YEMEN DATA PROJECT; At the link66:https://2u.pw/5JB5l;Entry date:01 – 01On the clock:  2020; – 0230 –  
report/2020/country-https://www.hrw.org/ar/world-"، على الرابط التالي: 2118اليمن: أحداث عامهيومن رايتس ووتش، " 67

chapters/336718 :01 – 11، على الساعة: 0101 – 01 – 05، تاريخ الدخول: 0102سبتمبر  1، تاريخ النشر. 
، د. ب. ن، أغسطس/ 2118ديسمبر/ كانون األول  – 2111تقويض المستقبل: الهجمات على المدارس في اليمن مارس / آذار مواطنة لحقوق اإلنسان،  68

 .11، ص. 0101آب 

http://exe.io/y3dLmd
https://yemendataproject.org/methodology-1.html
https://yemendataproject.org/methodology-1.html
https://yemendataproject.org/methodology-1.html
https://2u.pw/5JB5l
https://www.hrw.org/ar/world-report/2020/country-chapters/336718
https://www.hrw.org/ar/world-report/2020/country-chapters/336718
https://www.hrw.org/ar/world-report/2020/country-chapters/336718
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خل السعودي العسكري في اليمن تحت غطاء دحر الحوثيين واسترجاع المناطق هذا وفي ظل التد
التي سيطروا عليها دون تحقيق المقصد من التدخل توسعت ساحات المعارك بين قوات الطرفين وبين بقية 

مليون شخص  09.011وهو ما دفع ب 0109األطراف األخرى المشاركة في الصراع الدائر منذ سنة 
مليون أسرة شهر أغسطس من  0.219، ليرتفع عددهم إلى 010169نهاية شهر فبراير إلى النزوح في 

 . 70نفس السنة خصوصا في محافظات الحديدة والجوف ومأرب والبيضاء والضالع وتعز

هذا وقد نتج عن الحرب الّتي تقودها السعودية منذ أكثر من ست سنوات ضد الحوثيين في اليمن 
ت االقتصادية الخطيرة كوقف أغلب الواردات الّتي كانت تستوردها والّتي العديد من اآلثار واالنعكاسا

قبل بداية الحرب الحالية؛ زيادة على ندرة السلع بسبب قصف الغارات الجوية  %21كانت تبلغ نسبة 
؛ كما أشار بيان صحفي صادر عن 71للمصانع والمستودعات ومحطات توليد الطاقة والمواقع االقتصادية

لى غاية نهاية شهر أكتوبر أطباء بال حدودمنظمة " قد تعرضت  0102" إلى أّن مرافقها في اليمن وا 
وهو ما تسبب في تخريبها  0109للقصف الجوي من قبل طائرات التحالف خمس مرات منذ شهر مارس 

 ، كما تسبب استمرار الصراع72وتعطيلها عن العمل وحرمان السكان من تلقي المساعدات الطبية الالزمة
الدائم بين األطراف واستمرار هجمات طائرات التحالف تحت القيادة السعودية في تحطيم العديد من 
المنشآت والمراكز الطبية واكتظاظ الكثير من المخيمات بالنازحين والفارين من المناطق الصراع وهو ما 

، زيادة على 74الحصبة، وداء 73انجر عنه تفشي العديد من األوبئة واألمراض الفتاكة خصوصا الكوليرا
 في الوقت الراهن. 02التفشي المخيف لجائحة كوفيد 

                                                           
، على الرابط: 2121فبراير  اليمن:تقرير عن الوضع القائمالمنظمة الدولية للهجرة،  69

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ar_iom_yemen_situation_report_february_2020.pdf01اريخ الدخول: ، ت – 
 .01 – 11، على الساعة: 0101 – 01
على الرابط:  ،2121أغسطس  -اليمن: تقرير عن الوضع المنظمة الدولية للهجرة،  70

efweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ar_iom_yemen_situation_report_august_2020.pdfhttps://reli :01 – 01، تاريخ الدخول 
 .05 – 11، على الساعة: 0101 –
األمريكية: هيومن رايتس ووتش، يوليو . الواليات المتحدة قصف المنشآت التجارية: غارات التحالف على البنى االقتصادية في اليمنهيومن رايتس ووتش،  71

 .01 – 2، ص. ص. 0109
. أطباء بال حدود"، من الموقع اإللكتروني: بعد مرور ثالث سنوات على قصف مستشفى تدعمه أطباء بال حدود، ال وجود لمساءلة حقيقيةد. ذ. ك، "اليمن:  72

 .09 – 11، على الساعة: 0101 – 01 – 01، تاريخ الدخول: 0102أكتوبر  11، تاريخ النشر: /2nor8http://exe.ioعلى الرابط: 
:  ,At the link1 July 2018–Weekly epidemiology bulletin, 25 JuneWorld Health Organization,  73

 –: 16  2020, On the clock –10  –: 20  , Date of entryhttp://www.emro.who.int/images/stories/yemen/week_26.pdf?ua=1
00. 

، على الرابط التالي: في اليمن؟لماذا تعمل أطباء بال حدود أطباء بال حدود،  74
https://www.msf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86 :12 – 11، على الساعة: 0101 – 01 – 00، تاريخ الدخول. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ar_iom_yemen_situation_report_february_2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ar_iom_yemen_situation_report_february_2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ar_iom_yemen_situation_report_august_2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ar_iom_yemen_situation_report_august_2020.pdf
http://exe.io/2nor8
http://www.emro.who.int/images/stories/yemen/week_26.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/yemen/week_26.pdf?ua=1
https://www.msf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.msf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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إلى  0101ماي  02من جهة أخرى أشارت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في: 
، في حين أّن إجمالي 75مليون شخص 01.0أّن تعداد األشخاص الّذين يحتاجونللمساعدة في اليمن بلغ 

مليون شخص، باإلضافة إلى أكثر من  01.1قدر ب 0105بشدة في نهاية عام  األشخاص المحتاجين
.بينما ذكرت منظمة العفو الدولية أّن قوات 76مليون فرد يمني كان يعاني من انعدام األمن الغذائي 01

التحالف الذي تقوده كّل من السعودية واالمارات ال زالت تواصل قصف البنّية األساسية المدنية في اليمن 
مع شّن هجمات بدون تمّييز وهو ما خلف العديد من الوفايات واإلصابات في صفوف المدنيين، زيادة 
على مشاركة هذه القوات إلى جانب األطراف األخرى في الصراع في قمع حرية التعبير بطرق عدة 

 77كاالحتجاز التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب.

ع في اليمن بما فيها القوات البرّية للمملكة العربية ووثّقت منظمة مواطنة قيام أطراف الصرا
السعودية بانتهاكات عديدة أبرزها: استخدام سياسة التجويع كأداة في الحرب في سبع محافظات يمنية 

وقائع في هذا  1شهدت احتداما في الصراع؛ وأشارت هذه المنظمة إلى أّن القوات البرّية السعودية ارتكبت 
هجمة برية عشوائية من طرف القوات  00هجمة جوية شنتها مقاتالت التحالف و 91الصدد؛ إضافة إلى 

البرّية السعودية خلفت جميعها أضرارا بشرية ومادية معتبرة؛ وّوثقت نفس المنظمة ارتكاب مقاتالت 
، وفي تقرير 010278هجمات على المدارس وكّل هذا كان خالل العام  1التحالف السعودي االماراتي 

شارت نفس المنظمة إلى أّن قوات التحالف بما فيها القوات السعودية تدير معسكرات وسجون منفصل أ
عدة أهمها يتواجد في: البريقة بمحافظة عدن، ومطار الّريان الدولي بمدينة المكال في محافظة 

تهم حضرموت، ويخضع المحتجزون فيها ألشكال مختلفة من التعذيب والمعامالت الالإنسانية والقاسية ل
 .79عديدة

وثّقت المنظمة السابقة الذكر هجمات جوية مباشرة من طرف قوات  0105وفي تقرير آخر سنة 
: مدينة براقش التاريخية والبوابة الشمالية لسد 80موقعا تاريخيا وأثريا في اليمن؛ ومن أهمها 09التحالف ل

                                                           
، على الرابط: 2121مايو  28خر مستجدات عمل المفوضية في اليمن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، آ 75

https://www.unhcr.org/ar/5ed4da3c4 :09 – 11، على الساعة: 0101 – 01 – 01، تاريخ الدخول. 
، على الرابط التالي: 2119نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية، ديسمبر 76

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO_Arb_V2.pdf . 
africa/yemen/report-north-and-east-https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-، على الرابط: 2118اليمنمنظمة العفو الدولية،  77

yemen/ :09 – 11، على الساعة: 0101 – 01 – 01، تاريخ الدخول. 
 – 09، ص. ص. 0101، أد. ب. ن: منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، كتوبر 2118حالة حقوق اإلنسان في اليمنسان، بال مساءلة: مواطنة لحقوق اإلن 78
05. 
 2111في العتمة: وقائع االختفاء القسري واالحتجاز التعسفي والتعذيب في مراكز االحتجاز غير الرسمية في اليمن للفترة مايو/ أيار مواطنة لحقوق اإلنسان، 79
 .11 – 91، ص. ص. 0101، د. ب. ن، يونيو / حزيران 2121أبريل/ نيسان –
 . 02، ص. 2119انتهاكات أطراف النزاع للممتلكات الثقافية في اليمن نوفمبر/ تشرين الثانيمواطنة لحقوق اإلنسان، تجريف التاريخ:  80

https://www.unhcr.org/ar/5ed4da3c4
https://www.unhcr.org/ar/5ed4da3c4
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO_Arb_V2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO_Arb_V2.pdf
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/yemen/report-yemen/
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/yemen/report-yemen/
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/yemen/report-yemen/
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فة إلى المعالم الدينية التاريخية مأرب القديم ومبان تاريخية في مدينة صنعاء القديمة وحصن كوكبان إضا
 )المساجد( والمتحف الحربي بعدن.

 الخاتمة
نستنج في األخير بأّن التدخل العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن منذ سنة 

وال يزال مستمرا إلى حين كتابة هذه الدراسة قد أسهم بشكل كبير تعميق حجم المعاناة اإلنسانية  0109
الّتي كان يعيشها اليمنيون بعد أن دمرت الهجمات الجوية والبرية لطائرات التحالف العديد من منشآت 
البنية التحّية وتسببت في تهجير اآلالف من السكان وتردّي أوضاعهم المعيشية المتفاقمة أصال قبل بداية 

تفاعا متواصال في أعداد القتلى الصراع الحالي، كما أّن الحصيلة البشرية لهذا التدخل ال زالت تشهد ار 
والجرحى والمعطوبين نتيجة للهجمات العشوائية الّتي تنفذها طائرات التحالف، زيادة على االنتشار غير 
المسبوق لألوبئة واألمراض الخطيرة بين النازحين وارتفاع حصيلة الوفايات بسببها في ّظل عجز وفشل 

ها ونقص تمويلها من طرف المنظمات والهيئات الحكومية المنظومة الصحية لليمن ومحدودية إمكانيات
وغير الحكومية؛ وعليه فإّن التدخل الخارجي الّذي باشرته السعودية في اليمن كان سببا رئيسيا في حالة 
الالاستقرار الّتي تعاني منها اليمن حاليا؛ ورغم الجهود الوساطة التي تبذلها هيئة األمم المتحدة بين 

وثيين إلنهاء الصراع وجهود دول الجوار الجغرافي وفي مقدمتها سلطنة عمان ال يزال السعودية والح
الصراع متواصال، بينما تشير العديد من المعطيات ذات صلة بتحّركات صانع القرار السعودي إلى رغبته 

طائلة  الملحة في االنسحاب من الساحة اليمنية ووقف القتال ضد الحوثيين بعد أن استنزفه ذلك أمواال
وتسبب في تعرضه لعدة هجمات من طائرات مسيرة حوثية مثلما حصل لمعامل شركة "أرامكّو وهو ما شّل 

 القطاع النفطي دون تحقيق نتيجة تذكر، وأثبت التاريخ صحة مقولة أّن "اليمن مقبرة الغزاة".

 قائمة المراجع: -
 الكتب:

دراسة في النشأة  –الرؤية والمسار التجمع اليمني لإلصالح: المقرمي، محمد عبد الرحمن،  .0
 .0225اليمن: دار الكتب،  –صنعاء م. 89 –م 81والتطور من 

 – 2114الزهر والحجر: التمرد الشيعي في اليمن )يونيو األحمدي، عادل علي نعمان،  .0
، اليمن: مركز نشوان 0. ط.( وموقع األقليات الشيعية في السيناريو الجديد2111فبراير 

 .0111الحميري، 
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الحوثيون ومستقبلهم العسكرّي والسياسّي والتربوي )مع تصور  الّدغشي، أحمد محمد، .1
، قطر: منتدى العالقات العربية والدولية، 0ط. لميثاق شرف بين فرقاء الّدين والسياسة(.

0101. 
أزمة ( حالة اليمن، في: 0الشرجبي، عادل مجاهد، أزمة عجز الدولة وخطر انهيارها: ) .1

بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نّظمها مركز دراسات الوحدة  – الوطن العربيالدولة في 
العربية بالتعاون مع مركز كارنيغي للشرق األوسط والجمعية العربية للعلوم السياسية، 

 .0100، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 0مجموعة مؤلفين، ط.
. تركيا: راسة ألهم التحوالت االستراتيجيةبوصلة الصراع في اليمن: دجار اهلل، عاتق،  .9

 .0101المؤسسة العربية للدراسات االستراتيجية، 
الفاعلون غير الرسميين في محمد سيف حيدر، القاعدة: فاعل غير رسمي في اليمن، في:  .9

. 09رقم  أوراق الجزيرة.، شفيق شقير محررا وآخرون، اليمن: أسبابالتشكل وسبل المعالجة
 .0100كز الجزيرة للدراسات، ، قطر: مر 0ط. 

 المجالت والدوريات:

، بيروت: 0، ط.10. ع.البحث الراجعالزين، عباس، المكّونات السياسية في جنوب اليمن،  .0
 .0105المركز االستشاري للدراسات والتوثيق، كانون األول 

الغامدي، مسفر بن صالح، "النفوذ اإليراني في حوض البحر األحمر: أهداف ومعوقات البقاء في  .0
، المملكة العربية السعودية: مركز الخليج العربي 9، ع. 0. س. الدراساتاإليرانيةإقليم حيوي"، 

 .0101للدراسات اإليرانية، ديسمبر 
 التقارير والدراسات:

 باللغة العربية: –

. تركيا: المؤسسة مساعي اإلمارات في تقويض االنتقال السياسي في اليمنهر، أبو المجد، ما .0
 .0102العربية للدراسات االستراتيجية، سبتمبر 

، البحث الراجعإسكندر، موّدة، استراتيجية اإلمارات البحرية في القرن االفريقي والساحل اليمني،  .0
 .0102آذار ، لبنان: االستشاري للدراسات والتوثيق، 0. ط.11ع. 

. تقاريراألحمدي، محمد، اإلمارات في اليمن: من دعم الشرعية إلى تقويض مالمح الدولة،  .1
 .0101أبريل  05قطر: مركز الجزيرة للدراسات، 

. قطر: مركز الجزيرة تقاريرالذهب، علي، استراتيجيات األطراف الداخلية في الحرب اليمنية،  .1
 .0101أبريل  05للدراسات، 
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جد وسيد أحمد أسيل والمسلمي فارع، أدوار الفاعلين اإلقليميين في اليمن وفرص المذحجي، ما .9
. مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية ومؤسسة فريدريش إيبرت 0 ورقةسياساتصناعة السالم، 

 .0109ومنظمة سيفرورلد: غرفة األزمات اليمنية، يونيو 
. تركيا: مركز أوراق سياسيةالموهوبة، جار اهلل، عاتق، النفوذ اإليراني في اليمن.. والفرص  .9

 الفكر االستراتيجي للدراسات، د. س. ن.
. قطر: المركز العربي لألبحاث تحليل سياساتجميح، محمد، المشهد اليمني بعد سقوط صنعاء،  .1

 .0101ودراسة السياسات، أكتوبر 
للدراسات  . بيروت: مركز صنعاءالقاعدة في اليمن: االنسحاب االستراتيجيردمان، حسام،  .5

 .0102أبريل  02االستراتيجية، 
. قطر: مركز الجزيرة للدراسات، تقاريرشبانة، غسان، عملية عاصفة الحزم: األهداف والمخاطر،  .2

 . 0109أبريل  00
دراسة ليستر، تشارلز، التنافس الجهادي: الدولة اإلسالمية تتحدى تنظيم القاعدة،  .01

 .0109ير . قطر: مركز بروكنجز، ينا09، رقم تحليلية
، أد. ب. 2118بال مساءلة: حالة حقوق اإلنسان في اليمن  مواطنة لحقوق اإلنسان، .00

 .0101ن: منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، أكتوبر 

تجريف التاريخ: انتهاكات أطراف النزاع للممتلكات الثقافية في مواطنة لحقوق اإلنسان،  .00
 .0105. نوفمبر/ تشرين الثاني اليمن

تقويض المستقبل: الهجمات على المدارس في اليمن مارس / مواطنة لحقوق اإلنسان،  .01
 . 0101، د. ب. ن، أغسطس/ آب 2118ديسمبر/ كانون األول  – 2111آذار 

في العتمة: وقائع االختفاء القسري واالحتجاز التعسفي مواطنة لحقوق اإلنسان،  .01
أبريل/ نيسان  – 2111من للفترة مايو/ أيار والتعذيب في مراكز االحتجاز غير الرسمية في الي

 .0101، د. ب. ن، يونيو / حزيران 2121
غارات التحالف على البنى االقتصادية هيومن رايتس ووتش، قصف المنشآت التجارية:  .09

 .0109. الواليات المتحدة األمريكية: هيومن رايتس ووتش، يوليو في اليمن
. ملف خاص. سالح الحوثيين االستراتيجي، وحدة االستراتيجيات، االنتحار المسير. .09

 .0102اليمن: مركز أبعاد للدراسات والبحوث، يناير / كانون الثاني 
. قطر: المركز تقدير موقفوحدة تحليل السياسات في المركز العربي، اليمن والقاعدة،  .01

 .0100العربي لألبحاث ودراسة السياسات، مايو 
 باللغة اإلنجليزية: –
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1. Jeremy M. Sharp, Yemen: Civil War and Regional Intervention, 

Congressional Research Service, August 24, 2018. 

2. Jeremy M. Sharp, Yemen: Civil War and RegionalIntervention, 

Congressional Research Service, March 21, 2019. 

 المواقع اإللكترونية:

 باللغة العربية –
اليمن. من الموقع  –عام الحوثيين في اليمن"، سياسي، تقارير وحوارت  0101الجزيرة، " .0

 10،  تاريخ الدخول: http://exe.io/mLU7. على الرابط: شبكة الجزيرةاإلعالميةاإللكتروني: 
 .09 – 11، على الساعة: 0101 – 12 –

. على مسند لألنباءقطرى وأجندات األشقاء"، من الموقع اإللكتروني: المقطري، بشرى، "جزيرة س .0
 – 12 – 01، تاريخ الدخول: https://www.mosnad.com/article/1644الرابط: 
 .01 – 11، على الساعة: 0101

ليجية في الرياض"، من الموقع االلكتروني: شينخوا، " الرئيس اليمني يوقع على المبادرة الخ .1
صحيفة الشعب اليومية أونالين. على الرابط: 

http://arabic.people.com.cn/31662/7654614.html :15 – 10، تاريخ الدخول – 
 .01 – 11، على الساعة: 0101

الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لليمن، قرارات مجلس األمن، إدارة األمم مكتب المبعوث  .1
. على الرابط: األمم المتحدةالمتحدة للشؤون السياسية. من الموقع اإللكتروني: 

https://osesgy.unmissions.org/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%AA

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86 :01 – 11، تاريخ الدخول – 
 .01 – 11، على الساعة: 0101

منتصر، مروة صبحي، "االنقالب الحوثي: هل بدأت مرحلة تصدع الدولة في اليمن؟"، التحليالت  .9
. على المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمةالتغيرات السياسية. من الموقع اإللكتروني:  –

 .01 - 11، على الساعة: 0101 – 12 – 10،  تاريخ الدخول: http://exe.io/kthrالرابط: 
دارة الصراع"، وجهة نظر، من الموقع  .9 أبو جالل، إسماعيل، "بريطانيا والملف اليمني: التفكيك وا 

، تاريخ arabi.com/Read/28949-https://www.al. على الرابط: العربياإللكتروني: 
 .01 -11، على الساعة: 0101 – 01 – 00، تاريخ الدخول: 0105 – 00 – 01النشر: 

http://exe.io/mLU7
https://www.mosnad.com/article/1644
http://arabic.people.com.cn/31662/7654614.html
http://arabic.people.com.cn/31662/7654614.html
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
http://exe.io/kthr
https://www.al-arabi.com/Read/28949
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أبو رزق، محمد، "مناجم الذهب.. أطماع اإلمارات الجديدة في اليمن"، تقرير خاص. من الموقع  .1
 – 12 – 01، تاريخ الدخول: http://exe.io/I5vK. على الرابط: الخليجأوناليناإللكتروني: 

 .01 – 11، على الساعة: 0101
أطباء بال حدود، لماذا تعمل أطباء بال حدود في اليمن؟، على الرابط التالي:  .5

https://www.msf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86 ،
 .12 – 11، على الساعة: 0101 – 01 – 00تاريخ الدخول: 

الجالل، فارس، "فرنسا تعّزز أسطولها في اليمن لحماية مصالحها"، تقارير عربية، من الموقع  .2
 – 10 – 11، تاريخ النشر: http://exe.io/oLyIBwC. على الرابط: العربيالجديداإللكتروني: 

 .15 -  11، على الساعة: 0101 – 01 – 00، تاريخ الدخول: 0109
الخليج أونالين، "سر أطماع السعودية واإلمارات .. تعّرف على ثروة اليمن النفطية"،  .01

، على 0101 – 12 – 01، تاريخ الدخول: http://exe.io/JzXh. على الرابط: تقرير خاص
 .01 – 11الساعة: 

ر، الدور العماني في اليمن .. حضور تعززه المخاوف وتصنعه التحوالت الدميني، عام .00
. على الرابط: الموقع بوست)تحليل(، حوارات وتحليالت، من الموقع اإللكتروني: 

https://almawqeapost.net/interviews/24896 :0101 – 00 – 01، تاريخ النشر ،
 .12 – 11، على الساعة: 0101 – 01 – 00تاريخ الدخول: 

القربي، أبو بكر، أزمة اليمن: سلسلة من اإلخفاقات، تحليالت. من الموقع اإللكتروني:  .00
، على الرابط: مركز صنعاء للدراساتوالبحوث االستراتيجية

ar/11436-all/analysis-https://sanaacenter.org/ar/publications :تاريخ النشر ،
 .01 11، على الساعة: 0101 – 12 – 09، تاريخ الدخول: 0101أغسطس  00

يوما"، من  002المصري، أحمد، "بين "عاصفة الحزم" و"إعادة األمل" باليمن .. حصاد  .01
، تاريخ http://exe.io/Hw2hs4Mة مواقع األناضول. على الرابط: الموقع اإللكتروني: شبك

 .01 – 11، على الساعة: 0101 – 12 – 10الدخول: 
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، آخر مستجدات عمل المفوضية في  .01

، تاريخ https://www.unhcr.org/ar/5ed4da3c4، على الرابط: 0101مايو  02اليمن 
 .09 – 11، على الساعة: 0101 – 01 – 01الدخول: 

، على الرابط: 0101أغسطس  -المنظمة الدولية للهجرة، اليمن: تقرير عن الوضع  .09
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ar_iom_yemen_situ

http://exe.io/I5vK
https://www.msf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.msf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://exe.io/oLyIBwC
http://exe.io/JzXh
https://almawqeapost.net/interviews/24896
https://almawqeapost.net/interviews/24896
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11436
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11436
http://exe.io/Hw2hs4M
https://www.unhcr.org/ar/5ed4da3c4
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ar_iom_yemen_situation_report_august_2020.pdf
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ation_report_august_2020.pdf :على الساعة: 0101 – 01 – 01، تاريخ الدخول ،
11 – 05. 

، على الرابط: 0101ن: تقرير عن الوضع القائم فبراير المنظمة الدولية للهجرة، اليم .09
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ar_iom_yemen_situ

ort_february_2020.pdfation_rep :على الساعة: 0101 – 01 – 01، تاريخ الدخول ،
11 – 01. 

فبراير"، آخر األخبار، من الموقع  00المنعي، عاصم، "شباب اإلصالح وثورة  .01
ps://alislahhtt-اإللكتروني: اإلصالح نت. على الرابط: 

ye.net/news_details.php?lng=arabic&sid=23 :0101فبراير  9، تاريخ النشر ،
 .01 – 11، على الساعة: 0101 – 01 -02تاريخ الدخول: 

النجار، هشام، "تنظيم داعش ينافس القاعدة على دور حيوي في اليمن"، من الموقع  .05
 – 10 – 01، تاريخ النشر: http://exe.io/I9o59اإللكتروني: صحيفة العرب. على الرابط: 

 .00 – 11، على الساعة: 0101 – 12 – 05، تاريخ الدخول: 0101
أوركابي، آشير، الحرب السعودية مع الحوثيين: حدود قديمة، خطوط جديدة، تحليل  .02

. على الرابط: األدنى معهد واشنطن لسياسات الشرقالسياسات. من الموقع اإللكتروني: 
http://exe.io/BwkQird :01 – 11، على الساعة: 0101 – 12 – 10،  تاريخ الدخول. 

بوتيتي، ياسين، "صحيفة تكشف دور بريطانيا في الحرب السعودية باليمن"، أخبار العالم  .01
، تاريخ  http://exe.io/LaShBعلى الرابط:  .روسيا اليومالعربي، من الموقع اإللكتروني: 

 .01 – 09، على الساعة: 0101 – 01 – 00، تاريخ الدخول: 0101 – 00 – 01النشر: 
"، من الموقع اإللكتروني: 0109ـ  0101بوظو، عماد، "اإلمبراطورية اإليرانية الوهمية  .00

 – 19 – 19، تاريخ النشر: http://exe.io/TXVwFcصحيفة الحرة اإللكترونية. على الرابط: 
 .01 – 01، على الساعة: 0101 – 01 – 01، تاريخ الدخول: 0105

مجلة خشافة، أمجد، "التواجد األمريكي في اليمن"، ملف اليمن، من الموقع اإللكتروني:  .00
 01، تاريخ النشر: http://albayan.co.uk/article2.aspx?id=3652. على الرابط: البيان

 .00 – 11، على الساعة: 0101 – 01 – 00، تاريخ الدخول: 0101 – 19 –
السعودية واألسلحة البريطانية: ما حجم مبيعاتها وما أسباب الجدل بشأنها؟"،  ذ. ك، " .01

. على الرابط: صحيفة بي بي سي نيوزلكتروني: من الموقع اإل
53352999-https://www.bbc.com/arabic/business :يوليو  2، تاريخ النشر

 .01 – 01، على الساعة: 0101 – 01 – 00، تاريخ الدخول: 0101

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ar_iom_yemen_situation_report_august_2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ar_iom_yemen_situation_report_august_2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ar_iom_yemen_situation_report_february_2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ar_iom_yemen_situation_report_february_2020.pdf
https://alislah-ye.net/news_details.php?lng=arabic&sid=23
https://alislah-ye.net/news_details.php?lng=arabic&sid=23
https://alislah-ye.net/news_details.php?lng=arabic&sid=23
http://exe.io/I9o59
http://exe.io/BwkQird
http://exe.io/BwkQird
https://arabic.rt.com/middle_east/912211-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/
http://exe.io/TXVwFc
http://albayan.co.uk/article2.aspx?id=3652
https://www.bbc.com/arabic/business-53352999
https://www.bbc.com/arabic/business-53352999
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الح: إنهاء المواجهة أم تأجيلها؟"، تقارير عربية، من ذ. ك، "اتفاق الحوثيين وحزب ص .01
، تاريخ النشر: http://exe.io/kGUAGHNfالموقع اإللكتروني: العربي الجديد. على الرابط: 

 .12 – 11، على الساعة: 0101 – 12 – 00، تاريخ الدخول: 0101أغسطس  11
طلق قناتين تلفزيونيتين لدعم انفصال جنوب اليمن"، من الموقع ذ. ك، "اإلمارات ت .09

 – 11 – 00، تاريخ النشر: http://exe.io/lOTt9Hاإللكتروني: جريدة الشروق. على الرابط: 
 .01 – 11، على الساعة: 0101 – 15 – 01، تاريخ الدخول: 0102

مرور ثالث سنوات على قصف مستشفى تدعمه أطباء بال حدود، بعد د. ذ. ك، "اليمن:  .09
. على الرابط: أطباء بال حدود"، من الموقع اإللكتروني: ال وجود لمساءلة حقيقية

http://exe.io/2nor8 :01 – 01، تاريخ الدخول: 0102أكتوبر  11، تاريخ النشر – 
 .09 – 11، على الساعة: 0101

بريطانيا تؤكد دعمها للتحالف العربي في اليمن الستعادة الحكومة الشرعية"، د. ذ. ك، " .01
. على الرابط: صحيفة اليوم السابعأخبار عربية، من الموقع اإللكتروني: 

http://exe.io/Om5KlYcZ :01 – 00لدخول: ، تاريخ ا0105 – 12 – 09، تاريخ النشر 
 .00 – 11، على الساعة: 0101 –
د. ذ. ك، "حافة النهاية.. هل تتآكل الحكومة الشرعية في اليمن؟"، من الموقع  .05

https://abaadstudies.org/news-، على الرابط: مركزأبعادللدراساتوالبحوثاإللكتروني: 
24.html598 :00 – 11، على الساعة: 0101 – 12 – 00، تاريخ الدخول. 

د. ذ. ك، "لماذا تعقد السعودية صفقات سالح مع دول متعددة رغم ما يسببه ذلك من  .02
. على الرابط: عربي بوستارتباك لجيشها؟"، تحليالت، من الموقع اإللكتروني: 

http://exe.io/y3dLmd :01- 01، تاريخ الدخول: 0101 – 19 – 02،  تاريخ النشر – 
 .00- 11، على الساعة: 0101

. مؤتمر الحوار 9د. ذ. ك، القضية الجنوبية الحلول والضمانات، كتيبات الحوار الوطني  .11
 .http://www.ndc.ye/ndcdoc/book_six.pdfالوطني الشامل، على الرابط التالي: 

، على رؤية تركيةدشيلة، عادل، أهداف أطراف الصراع المحلي واإلقليمي في اليمن،  .10
 - 11، على الساعة: 0101 – 12 – 10، تاريخ الدخول: http://exe.io/ecFRZالرابط: 

12. 
احتواء التهديدات: تداعيات األزمة القطرية على األوضاع في اليمن"، عاطف، أحمد، " .10

مركز المستقبل لألبحاث والدراسات التغيرات السياسية. من الموقع اإللكتروني:  –التحليالت 

http://exe.io/kGUAGHNf
http://exe.io/lOTt9H
http://exe.io/2nor8
http://exe.io/2nor8
http://exe.io/Om5KlYcZ
http://exe.io/Om5KlYcZ
https://abaadstudies.org/news-59824.html
https://abaadstudies.org/news-59824.html
https://abaadstudies.org/news-59824.html
http://exe.io/y3dLmd
http://exe.io/y3dLmd
http://www.ndc.ye/ndcdoc/book_six.pdf
http://exe.io/ecFRZ
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تاريخ ، 0101يوليو  01، تاريخ النشر: http://exe.io/ae8Nk. على الرابط: المتقدمة
 .01 – 11، على الساعة: 0101 – 01 -00الدخول: 

عمروف، خيرت وفيتون براون وآخرون، التقرير الثاني والعشرون من فريق الدعم  .11
( بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية في 0101) 0195التحليلي ورصد الجزاءات، عمال بالقرار 

العراق والشام )داعش( وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، 
 . https://undocs.org/ar/S/2018/705، على الرابط: متحدةاألمم ال، مجلس األمن

غوناراتني داكشيني، روانتيكا وآخرون، التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن،  .11
، على الرابط: 0101أبريل  09، األمم المتحدة، مجلس األمن

https://www.undocs.org/ar/s/2020/326 . 
فنشاطات هذه المؤسسة لم تخل من التدخل في الشؤون الداخلية لليمن عبر تصريحات  .19

وممارسات وانتهاكات واتهامات لبعض األطراف السياسية اليمنية ودور استخباراتي؛ وذلك ما 
وخارجية ونددت به مكونات العمل السياسي اليمنية على اختالفها أكدته وسائل إعالم محلية 

)كأعضاء مجلس النواب وقيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام واألكاديميين وأحزاب المعارضة 
ومنظمات المجتمع المدني(. للمزيد ينظر إلى: هود محمد قباص أبو راس، المعهد الديموقراطي 

تركيا: المعهد المصري  دراسات سياسية.، 1( األهداف والسياسات، ج. NDIاألمريكي )
 . 0101أبريل  9للدراسات، 

منشاوي، إبراهيم، "النفوذ الناعم: البعد الديني في السياسة الخارجية اإليرانية والحركة  .19
. على المركز العربي للبحوث والدراساتالحوثية في اليمن"، ملفات، من الموقع اإللكتروني: 

، تاريخ 0109 – 10 – 10، تاريخ النشر: http://www.acrseg.org/39871الرابط: 
 . 00 – 11، على الساعة: 0101 – 01 – 01الدخول: 

منصر، معاذ، "بريطانيا في اليمن: بين إنجاح جريفيث والعودة للبحار الدافئة"، في  .11
https://www.al-. على الرابط: العربيقع اإللكتروني: الكواليس، من المو 

arabi.com/Read/27735 :01 – 00، تاريخ الدخول: 0105 – 00 – 15، تاريخ النشر 
 .01 – 11، على الساعة: 0101 –
، على الرابط: 0102منظمة العفو الدولية، اليمن  .15

-north-and-east-https://www.amnesty.org/ar/countries/middle
yemen-africa/yemen/report/ :11، على الساعة: 0101 – 01 – 01، تاريخ الدخول 

– 09. 

http://exe.io/ae8Nk
https://undocs.org/ar/S/2018/705
https://www.undocs.org/ar/s/2020/326
https://www.undocs.org/ar/s/2020/326
http://www.acrseg.org/39871
https://www.al-arabi.com/Read/27735
https://www.al-arabi.com/Read/27735
https://www.al-arabi.com/Read/27735
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/yemen/report-yemen/
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/yemen/report-yemen/
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مركز كارنيغي ناجي، أحمد، "حدود عمان الملتهبة مع اليمن"، من الموقع االلكتروني:  .12
pub-mec.org/2019/04/23/ar-https://carnegie-. على الرابط: للشرق األوسط

. وللمزيد حول: ما 01 – 11اعة: ، على الس0101 – 12 – 01، تاريخ الدخول: 78964
تشهده المهرة من تنافس، ينظر: علي الذهب، المهرة أعباء التاريخ وجيوسياسية التنافس اإلقليمي، 

 . 0101مارس  1. قطر: مركز الجزيرة للدراسات، تقارير
، على الرابط التالي: 0105نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية، ديسمبر  .11

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO
_Arb_V2.pdf . 

"، على الرابط التالي: 0102هيومن رايتس ووتش، "اليمن: أحداث عام  .10
chapters/336718-report/2020/country-https://www.hrw.org/ar/world ،

 – 11، على الساعة: 0101 – 01 – 05، تاريخ الدخول: 0102سبتمبر  1تاريخ النشر: 
01. 

لى جمع ونشر البيانات المتعلقة بسير الحرب وهو مشروع مستقل وغير ربحي يحرص ع .10
، ويتم 0109في اليمن، بهدف زيادة الشفافية وتعزيز مساءلة األطراف المعنية فيها أنشأ عام 

جمع البيانات والمعلومات من مصادر مفتوحة بعد التحقق من صحتها إلى أقصى حد ممكن، 
ة والدولية وتقارير المنظمات والهيئات ومن بين هذه المصادر: التقارير ووكاالت األنباء المحلي

الحكومية وغير الحكومية ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها. وللمزيد حول منهجية التعاطي مع 
البيانات، والضطالع على أهم التحديثات لإلحصائيات التي يقدمها هذا الموقع، ينظر في رابط 
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 والمفاهيم المرتبطة بهااالستراتيجية 
Strategy and associated concepts 

 صبار محمد رضى 
 حاصل على شهادة الماستر في القانون العام )استراتيجية صنع القرار (

 باحث في القانون العام
 المغرب

 :ملخص
تخضع لمنطق النظريات االستراتيجية،  االستراتيجية هي عملية فكرية منظمة، ذات مخرجات ووسائل، وتخدم الهدف السياسي للدولة، وهي

وتختلف االستراتيجية عن السياسة من حيث غرضها السياسي ونطاق تأثيرها و أفقها الزمني، فاالستراتيجية تدرك غرضها السياسي ولكنها في 
 األساس ليست عملية سياسية، وعموما فالهدف السياسي المنشود نجده يهيمن على االستراتيجية بأكملها.

وبخصوص عالقة االستراتيجية بالتكتيك، فالتكتيك هو استخدام القوات العسكرية في المعركة، أما االستراتيجية فهي نظرية استخدام هذه 
 المعارك لتحقيق هدف الحرب .

 افية و إحصائية ية، ورياضية و جغر أما عناصر االستراتيجية ) الحربية ( التي تؤثر في استخدام االشتباكات فهي متنوعة معنوية وماد
 وكل هذه العناصر تكون مندمجة مع بعضها البعض.

 قادة  –تكتيك  –حرب  –سياسة  –استراتيجية  :الكلمات المفتاحية
SUMMARY : 

Strategyis an organizedintellectualprocess, with outputs and means, and serves the political goal of the state, and 

itissubject to the logic of strategictheories, and strategydiffersfrompolitics in terms of itspoliticalpurpose, scope of influence 

and time horizon. Strategyrealizesitspoliticalpurpose, but itisbasically not apoliticalprocess, and in general the 

desiredpolitical goal Wefindhimdominating the entirestrategy. 

With regard to the relationship of strategy to tactics, tacticis the use of military forces in battle, whilestrategyis the 

theory of usingthesebattles to achieve the goal of the war. 

As for the elements of strategy (war) that affect the use of engagements, they are varied, moral, material, 

mathematical, geographical, and statistical, and all theseelements are integratedwitheachother. 

keywords: Strategy - politics - war - tactics - leaders 

 

 :مقدمة
في علم الحرب تدرس عادة ثالثة أوجه رئيسية، االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي ثم العمليات 
االستراتيجية والتخطيط للعمليات االستراتيجية، ويشمل ذلك دراسة قواعد الحرب ثم التكتيك و التخطيط 

الستراتيجية وفن العمليات التكتيكي، وقد قسم العسكريون السوفيات منذ زمن بعبد هذه الفروع إلى ثالثة : ا
و التكتيك، والفرق هو فن العمليات وهنا نالحظ اختالط فن العمليات منذ القديم في االستراتيجية و 
التكتيك ولم يصبح فرعا قائما بذاته إال بعد تكون الفكر العسكري السوفياتي، حيث عرفه الجنرال '' 
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ت وخوضها من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية ستروكوف '' : '' إن أساليب و أشكال إعداد العمليا
 .1للحرب تشكل موضوع فن العمليات ''

وما يهمنا في هذه الدراسة هو االستراتيجية والمفاهيم المرتبطة بها، فكلمة '' االستراتيجية '' '' 
STRATEGY   '' تعني '' فن القيادة '' ، ومصدرها من الكلمة المركبة اليونانية األصل '' ستراتيجوس ''

 ''STRATEGOS   '' التي تعني '' قائد الجيش '' ومنها اشتقت أيضا ''STRATEGIE  '' التي تعني ''
أساسه،  فن قيادة الجيش ''، وبالتمعن في هذا المعنى لالستراتيجية نجد أنه معنى عسكري بحت في

ويسقط معنا ومفهوما تحت قائمة العلوم والفنون العسكرية وهذا ما يؤكد أن كلمة االستراتيجية عسكرية في 
أساسها ومصدرها وتركيبها و استخداماتها األولى، ومع هذا كله تجاهلت األجيال المتعاقبة أساس ومعنى 

بح يغطي جميع الميادين والمجاالت في ومفهوم االستراتيجية األساسي وتوسع وانتشر استخدامها حتى أص
 . 2الحياة العامة و الخاصة

أما بخصوص تعريفها فهناك تعاريف عديدة أطلقت على االستراتيجية وقد اختلفت هذه التعاريف 
من عصر آلخر ومن فترة ألخرى، وهذه االختالفات كانت أحد المسببات الرئيسية لزيادة غموض تعريف 

ث عرفها '' كالوزفيتش '' في كتابه المشهور '' عن الحرب '' بأنها : '' فن استخدام مفهوم االستراتيجية، حي
المعارك كوسيلة للوصول إلى هدف الحرب، أي أن االستراتيجية تضع مخطط الحرب وتحدد التطور 
المتوقع لمختلف المعارك التي تتألف منها الحرب، كما تحدد االشتباكات التي ستقع في كل معركة '' ، 

جد أن هذا التعريف يدخل هذه الفكرة في حقل السياسة أو في أعلى مستوى لقيادة الحرب، وهذه أمور ن
تتعلق بمسؤولية الدولة ال بحدود ال بحدود أعمال القادة العسكريين الذين تستخدمهم السلطة الحاكمة 

ق االستراتيجية فيما يتعلق ليقوموا بإدارة العمليات وتنفيذها، ومن جهة أخرى نجد أن هذا التعريف حدد نطا
باستخدام المعارك فقط، أي تكريس كل االعتبارات و االمكانيات في الحرب للبحث عن المعركة التي 

 . 3تحقق الحل الحاسم بقوة السالح 

وقد قدم '' مولتكه '' تعريفا أوضح لالستراتيجية حيث قال : '' إنها إجراء المالئمة العملية للوسائل 
تصرف القائد إلى الهدف المطلوب ''، ويحدد هذا التعريف مسؤولية القائد العام أمام الموضوعة تحت 

                                                           
 . 82، الصفحة : 8002ر العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة األولى ، منير شفيق :'' االستراتيجية والتكتيك في فن علم الحرب '' ، الدا 1
 . 128-121، الصفحة : 8002عبد الرحمان حسن الشهري : '' تطور العقائد واالستراتيجيات العسكرية '' ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، الطبعة االولى،  2
 . 822، الصفحة : 8000لعالم ''، ترجمة : الهيثم األيوبي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الرابعة،ليدل هارت : '' االستراتيجية وتاريخها في ا 3
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الدولة التي يخدمها، وتبقى هذه المسؤولية ضمن حدود استخدام القوات المسلحة الموضوعة تحت تصرفه 
ائل في حقل العمليات لتحقيق مصالح السياسة العليا للحرب على أفضل وجه، فإذا وجد القائد أن الوس

التي تحت يديه غير كافية للمهمة المحددة له من حقه التنبيه لذلك، والحكومة هي التي تضع سياسة 
الحرب و عليها أن تؤمن توافقها و اتساقها خالل الحرب تجاه الظروف التي تظهر مخالفة لما كان 

ري الذي فقدت ثقتها فيه متوقعا، ويمكنها أن تتدخل في استراتيجية معركة كبرى ال باستبدال القائد العسك
فحسب بل بتعديل الهدف المحدد ليتالئم مع ضرورات سياستها الحربية، ولكن ليس من حق الحكومة 
عرقلة عمل القائد العسكري بالتدخل في استخدام جهازه الحربي ولكن من واجبها تحديد طبيعة مهمته بكل 

 .4دقة ووضوح

نها: '' قيادة وتوجيه مجمل العمليات العسكرية، أما وقد عَرف '' ريمون أرون '' االستراتيجية بأ
الديبلوماسية فهي توجيه العالقات مع الدول األخرى على أن تكون االستراتيجية والديبلوماسية تابعين 

 .5للسياسة ''

: '' هي فن توزيع و استخدام مختلف الوسائط العسكرية لتحقيق د عَرفها '' ليدل هارت '' بالقولوق
السياسة'' ، إذ أن االستراتيجية ال تعتمد على حركات الجيوش فحسب ولكنها تعتمد أيضا على نتائج هدف 

هذه الحركات، وعندما يؤدي استخدام واسطة الحرب إلى معركة حقيقية فإن اإلستعدادات التي تتخذ 
تيجية والتكتيك إلعداد مثل هذا العمل وتنفيذه تشكل ما يسمى ) التكتيك (، ويمكن الفصل بين االسترا

نظريا أثناء الحديث بينما يتعذر ذلك في األمثلة العملية نظرا لتشابكهما وتأثير كل واحد منهما على 
 .6اآلخر

أما بالنسبة للتعريف الحالي لالستراتيجية في قاموس المصطلحات العسكرية األمريكية يثبت أن 
ناه ومفهومه األصليين، لكن على الرغم من معنى كلمة استراتيجية ابتعد كثيرا وتوسع في محيطه عن مع

ذلك كله الزال مضمون المعنى والمفهوم األساسيين يشكالن جزءا من التعريف الحالي والذي ينص على 

                                                           
 . 822ليدل هارت : '' االستراتيجية وتاريخها في العالم ''، مرجع سابق، ص :  4
 . 122ابق، ص : عبد الرحمان حسن الشهري : '' تطور العقائد واالستراتيجيات العسكرية ''، مرجع س 5
 . 822ليدل هارت ، مرجع سابق ، ص :  6
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أن االستراتيجية '' هي فن وعلم إعداد واستخدام القوى السياسية و االقتصادية والنفسية و العسكرية حسب 
 . 7أقصى دعم ممكن للسياسات '' الحاجة في السلم والحرب، لتحقيق

 : أهداف الدراسة

تهدف إلى تحقيق هدفين، األول تحديد العالقة بين االستراتيجية والمفاهيم المرتبطة بها، والثاني 
 تحليل لمختلف تلك المفاهيم مع ربطها بنظريات القادة و المنظرين العسكريين في هذا المجال.

 :االشكالية

سية لهذه الدراسة حول االستراتيجية وعناصرها وعالقتها بالمفاهيم المرتبطة تتمحور االشكالية الرئي
 بها كمفهوم الحرب والتكتيك والسياسة وتبعية كل منها لألخرى.  

 وبناء على ما سبق تم تقسيم موضوع الدراسة إلى مبحثين:

 .تراتيجية والمفاهيم المرتبطة بها: عناصر االسالمبحث األول
 .ماذج من قادة الفكر االستراتيجين: المبحث الثاني

 : عناصر االستراتيجية والمفاهيم المرتبطة بها األول بحثالم
ترجمة األهداف السياسية إلى واحد أو أكثر من األهداف الفرعية تشمل االستراتيجية في األساس

الذي يعد االستراتيجية القابلة الستخدام القوة المسلحة، وهو التعريف الذي أحسنة تلخيصه '' بيتر باريت '' 
'' استخدام القوة المسلحة لتحقيق أهداف سياسية ومن ثم الهدف السياسي للحرب '' ، ومن هذا المنطلق 
سنتطرق في هذا المبحث لالستراتيجية وعالقتها بالسياسة والفكر االستراتيجي ) المطلب األول ( ، مع 

حربية ''  ) المطلب الثاني ( ، و تحديد عالقة التكتيك الوقوف على عناصر االستراتيجية '' االستراتيجية ال
 باالستراتيجية ) المطلب الثالث ( .

 : االستراتيجية و السياسة والفكر االستراتيجي المطلب األول
االستراتيجية عملية فكرية منظمة، ذات مخرجات ووسائل، وتخدم الهدف السياسي للدولة، وهي 
تخضع لمنطق النظريات االستراتيجية، وتختلف االستراتيجية عن السياسة من حيث غرضها السياسي 

                                                           
 . 128عبد الرحمان حسن الشهري ، مرجع سابق ، ص :  7
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لية ونطاق تأثيرها و أفقها الزمني، فاالستراتيجية تدرك غرضها السياسي ولكنها في األساس ليست عم
المصالح القومية ( إلى  –سياسية، إن غرض االستراتيجية هو ترجمة الغرض السياسي ) الهدف الوطني 

تأثيرات استراتيجية تشكل البيئة االستراتيجية على النحو المفضل، وهي شاملة ، فاالستراتيجية تعنى 
 . 8بالمستقبل وتحليل المشكالت وتجنبها وال تقدم حلوال للمشكالت

التفكير االستراتيجي فهو القدرة على تطبيق نظرية االستراتيجية في العالم الواقعي، ثم صياغة أما 
استراتيجية تخدم مصالح محددة سواء للدولة أو الجيش، والفكر االستراتيجي يتضمن جانبي الفن والعلم 

و الغموض وهي وبالتالي من يمتلك هذا الفكر يتمكن من دراسة حسابات التقلب والتوجس و التعقيد 
 . 9السمات التي تتسم بها البيئة االستراتيجية

وتدور عملية التفكير االستراتيجي حول الكيفية التي تستخدم بها القيادة القوة المتوفرة لدى الدولة، 
لفرض سيطرتها على مجموعة من الظروف والمواقع الجغرافية، لتحقيق األهداف بما ينسجم مع سياسة 

 . 10ق تأثيرات استراتيجية تدعم مصالح الدولةالدولة، وذلك لخل

وعموما فالهدف السياسي المنشود نجده يهيمن على االستراتيجية بأكملها، هذه الفكرة تجد صورتها 
في مقولة كالوزفيتش : '' ليست الحرب سوى مواصلة السياسة بوسائل أخرى ''، فالحرب هي فرع من 

أية حال من األحوال، فهي استمرار للعالقات السياسية، وكلما النشاط السياسي و إنها ليست مستقلة على 
، كما أن االستراتيجية خاضعة لطبيعة البيئة 11تزايد نشاط وطموح السياسة كانت الحرب كذلك ايضا

االستراتيجية ومتأثرة بظروفها المتداخلة، وبالتالي فاالستراتيجية نظرة كلية شاملة وهي تتطلب تحليال 
 .12شامال

 : عناصر االستراتيجية ) الحربية ( الثانيالمطلب 
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 بتصرف . 82، الصفحة :  8011ز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ، الطبعة األولى ، علي ، مرك
 . 82هاري آر . يارغر ، مرجع سابق ، ص :  9
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تصنف عناصر االستراتيجية ) حسب ما جاء في كتاب '' عن الحرب '' '' لكالوزفيتش '' ( التي 
تؤثر في استخدام االشتباكات لعدة أنواع معنوية ومادية، ورياضية و جغرافية و إحصائية، حيث تشمل 

تأثيرات العقلية والنفسية، فهذه العوامل هي التي تخلق العناصر المعنوية كل ما ينتج عن الصفات وال
الروح التي تتخلل الحرب ككل، كما تنشئ في المراحل األولى من الحرب صلة وثيقة مع اإلرادة التي 

، وتتمثل 13تحرك وتقود القوة المحتشدة كلها ملتحمة عمليا معها نظرا ألن اإلرادة نفسها قيمة معنوية
، وال يمكن 14يسية في مهارة القائد وخبرة وشجاعة الفرق العسكرية وروحها الوطنيةالعناصر المعنوية الرئ

تصور وجود قائد فذ بشكل متميز دون إقدام، حيث يعتبر اإلقدام من المستلزمات االولى للقائد العسكري 
العظيم والجيش كذلك يجب أن يكون متشبعا باإلقدام، وهذا اإلقدام قد يكون بسببين فقد يتأتى بشكل 

نتيجة حروب خاضها الجيش طبيعي من الشعب الذي جندت منه تلك الوحدات أو قد يكون اإلقدام 
 .15وانتصر فيها تحت قيادة شجاعة 

أما العناصر المادية لالستراتيجية فيقصد بها حجم القوات المسلحة و تأليفها وتسليحها وكل ما له 
عالقة بذلك، ويعد التفوق العددي تعبويا واستراتيجيا أكثر عناصر النصر شيوعا وأهمية، وتعتبر مباغتة 

سيلة لتحقيق التفوق، فالمباغتة عندما تحصل على نطاق واسع فإنها تربك العدو وتقلل الخصم ومفاجأته و 
كثيرا من معنوياته، والعامالن اللذان ينتجان المباغتة هما السرية والسرعة ، وتعتبر المباغتة أساسا أداة 

اغتة أكثر احتماال تعبوية وذلك ببساطة ألن الوقت والمسافة محدودا النطاق في التعبئة، لذلك تغدو المب
كلما وقعت قريبة من المجال التعبوي، وتتزايد مصاعبها كلما دنت من المستويات األعلى األساسية، 
وهناك مكون آخر في العناصر المادية وهو االحتياط االستراتيجي الذي يهدف إلى إطالة أمد الحرب 

 . 16وكذلك مواجهة تهديدات أو هجوم غير متوقع

ي فيشمل خطوط وزوايا العمليات والتنقالت المتقاربة والمتباعدة وحيثما تدخلت أما العنصر الرياض
الهندسة في حساباتها، والهندسة تكمن في كل شيء تقريبا، إذ تشكل الهندسة أسس تحريك الوحدات في 
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عب تحصينات الميدان وفي المواقع المخندقة ، وفي مواجهة هذه المواقع فإن الخطوط والزوايا الهندسية تل
 . 17دور الفيصل الذي يبث فيها

وبخصوص العنصر الجغرافي فهو تأثير األرض وتضاريسها سواء كانت سهلة أم صعبة،  كمواقع 
 .18القيادة والجبال واألنهار والطرق والغابات، ثم أخيرا العنصر اإلحصائي الذي يتعلق باإلسناد و اإلدامة

ي كل عمل عسكري بطرق متعددة وبالغة وهكذا فكل هذه العناصر تتداخل مع بعضها البعض ف
 التعقيد.

 : االستراتيجية والتكتيكالمطلب الثالث
نظرية تميز االستراتيجية عن  RUHLE VON LILIENSTERN  ''19قدم الجنرال البروسي '' 

التكتيك، حيث قَدم تعريفا شبه فلسفي بقوله : '' االستراتيجية تنظر إلى الطريقة التي من خاللها يجب أن 
قاد األشياء، التكتيك بالمقابل هو السبب الذي يجعل شيئا ما يحدث أو ينتج أو يتحقق بطريقة أو بأخرى ت

''، األولى تسبق في الزمن التنفيذ الحقيقي، إنها بالنتيجة مختلفة تاريخيا عن الثانية، مختلفة في طبيعتها 
 .  ACTE20 كالكالم بالنسبة للتنفيذ  ACTIONحتى في سلوكها، بالنسبة للفعل 

أن االستراتيجية تحدد للجيش الهدف و االتجاه ، أما  BLUME ''21واعتبر الجنرال الفرنسي '' 
 '' و الجنرال ''  LEWEL التكتيك فيقع على عاتقه أمر التنفيذ، وهكذا نجد في دراسات الحرب للجنرال '' 

BONNA  أن االستراتيجية هي فن التصور أما التكتيك فهو علم التنفيذ، ونجد من يطعن في تلك ''
'' الذي يعتبر أنه من عدم الدقة القول أن التكتيك ينفذ ما GROUARD المقاربة كالقائد العسكري ''

لفة و القواعد ترسمه االستراتيجية ألنهما ليسا التصور والتنفيذ للشيء نفسه، إنهما يعالجان مواضيع مخت
التي يتبعانها تنطبق على مراحل غير متزامنة لكن تالية لعملية عسكرية، التكتيك كما كل األعمال 

'' فيعتبر أن كل شخص وفي كل مستويات   CASTEXالحياتية، يسلك التصور والتنفيذ، أما األميرال '' 
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'' إلى أن التكتيك هو  CASTEX  القيادة يقوم بفعل استراتيجي وتكتيكي في آن معا، وهكذا يخلص  ''
 القتال أما االستراتيجية فهي كل الحرب قبل وبعد القتال.

 JOLY DEفالتكتيك يشمل بشكل أساسي قيادة المعركة إلى أن تصل إلى هدفها، وتقول '' 
MAIZEROY  في كتابها '' نظرية الحرب '' بأن التكتيك هو الوضع الخاص للرجال الذين يشكلون ''

 . 22ا تكن، وضع قوات مختلفة تشكل جيشا، وضع تحركاتها عملها ، والعالقات فيما بينهاقوات أي

وحسب '' كالوزفيتش '' أن التكتيك هو استخدام القوات العسكرية في المعركة، أما االستراتيجية فهي نظرية 
 استخدام هذه المعارك لتحقيق هدف الحرب .

ل االستراتيجية أما ساحة المعركة فهي مجال '' أن مسرح الحرب هو مجا HAMLEYويعتبر '' 
'' : '' تشغل االستراتيجية نفسها عموما باإلجراءات ذات  VONDER GOLTZالتكتيك، بينما يقول '' 

النطاق العام التي تخدم دفع القوات إلى العمل في الجبهة الحاسمة تحت و أفضل الظروف المالئمة 
في االشتباك بالذات، ولهذا يمكن أن تسمى االستراتيجية علم  الممكنة، بينما يتناول التكتيك ما يجري

 .23الجنرالية بينما يمكن أن يسمى التكتيك علم قيادية القوات ''

إذن فالتكتيك هو عمل عسكري مباشر في حقل التنفيذ، ويمكن أن يقسم إلى قسمين : تكتيك عام 
التنسيقي بين مختلف األسلحة للحصول  وتكتيك خاص، التكتيك العام يختص بتعاون األسلحة، أي العمل

على المردود األقصى، أما التكتيك الخاص ويسمى أيضا ''تكتيك سالح'' فهو يتعلق بأساليب استخدام كل 
 .24نوع من أنواع االسلحة للحصول على المردود األقصى لهذا السالح

أجزاء، التكتيك  1'' في كتابه لالستراتيجية أن التكتيك له  ANTOINE GROUARD ويقسم '' 
األولي ) التكتيك المفصل( ويضم أساليب القتال للوحدات الصغيرة في كل جيش، ثم تكتيك المجموع أو 

المدفعية ( ويعمل لمعرفة دور كل جيش في المعركة، ثم  -الفرسان –للجيوش الثالثة ) يقصد بها المشاة 

                                                           
 بتصرف . 12صالح نيوف ، مرجع سابق ، ص :  22
 بتصرف . 28، ص :  8002منير شفيق : '' االستراتيجية والتكتيك في فن علم الحرب '' ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، بيروت ، الطبعة األولى ،  23
 . 122، الصفحة :  1322رياض تقي الدين : '' نافذة على الفكر العسكري ) بحث في الثوابت ( '' ، دار النهار للنشر، بيروت ،  24



 برلين -مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية          المركز الديمقراطي العربي 

 

 م0202 ديسمبر/ كانون األول                                            التاسع العدد -د الثاني ـــالمجل 
 

160 

مهارة قادة الجيش، أي الفن الذي يتبعه قائد التكتيك الكبير أو ما يسمى بتكتيك الوحدات الكبيرة وهو 
 .25الجيش لتحديد دور كل من جيوشه في المعركة

ومع مرور الوقت كان التغير في هذه المصطلحات ) التكتيك واالستراتيجية ( هو في األساس 
يل تغيير في النطاق، حيث تغيرت طبيعة الحرب وشكل المجتمع وتطور التكنولوجيا، االستراتيجية على سب

اليونانيين ( ، وتشير في االصل إلى التخطيط  نالمثال تعني حرفيا '' فن الجنرال '' ) من االستراتيجيي
اشتملت االستراتيجية بدرجات متفاوتة على  05و  01العسكري البحت للحملة، وهكذا، حتى القرنين 

هور اإليديولوجيات مع ظ 01و  02مشاكل مثل التحصين والمناورة واإلمداد، ومع ذلك في القرنين 
الجماهيرية وجيوش التجنيد الضخمة والتحالفات العالمية والتغير التكنولوجي السريع، أصبح من الصعب 
التمييز بين االستراتيجية العسكرية و االستراتيجية الكبرى، أي التخطيط السليم واالستفادة من كامل موارد 

لسياسية ، كان التغيير في نطاق ومعنى التكتيكات بمرور المجتمع العسكرية والتكنولوجية واالقتصادية و ا
الوقت يرجع بحد كبير إلى التغيرات الهائلة في التكنولوجيا، لطالما كانت التكتيكات صعبة التمييز في 
الواقع عن االستراتيجية، أصبح من الصعب على نحو متزايد التمييز في الواقع من االستراتيجية ألن 

 .26لغاية، وفي الواقع ) في القرن العشرين ( سميت التكتيكات باالستراتيجيةالعملياتيةاالثنين مترابطين ل

 : نماذج من قادة الفكر االستراتيجي المبحث الثاني
يضم الحقل االستراتيجي العديد من المفكرين والمنظرين في مجال االستراتيجية ككل واالستراتيجية 

زمان يوجد مفكرين وقادة تركوا بصمتهم في هذا الحقل العسكرية بصفة خاصة ، حيث نجد أنه في 
المعرفي والعملي ، وهكذا سنتطرق على سبيل المثال لبعض مفكري االستراتيجية حيث سنتطرق 
الستراتيجية سن تزو العسكرية حيث يعتبر مؤلفه أول كتاب يتحدث بشكل مفصل ودقيق عنالحرب ) 

أفكار كالوزفيتش العسكرية والسياسية ) المطلب الثاني ( المطلب األول (، ثم سنقف لالطالع على بعض 
 ، مع االشارة إلى نموذج من االستراتيجية الفرنسية في شخص المارشال فوش ) المطلب الثالث ( .
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 المطلب األول : سن تزو 
ق.م، كان رجال  129ق.م و توفي في عام  990هو جنرال صيني وخبير عسكري ولد في عام 

ي مجال الحرب وفيلسوف أيضا، عاصر سن تزو نهايات عصر الربيع والخريف الذي عسكريا عبقريا ف
شهد تحول المجتمع الصيني من مجتمع العبيد إلى مجتمع اإلقطاع، له عدة كتب أشهرها هو '' فن 

 .27الحرب ''

ففي كتابه '' فن الحرب '' تكلم سن تزو تقريبا عن كل ما يرتبط بالحرب من خطط ومناورات 
تكتيك وعتاد و جواسيس وغيرها، حيت اعتبر تزو أن الحرب لها أهمية للدولة فهي التي تحدد وهجوم و 

مصيرها، وحدد العوامل التي تحكم فن الحرب في تالحم الحكام والمحكومين، وعوامل المناخ والطقس 
 .28وتعاقب الفصول، والمجال الحيوي وكذلك قيم القائد الحسنة والتنظيم الجيد للجيش

سب تزو هي خدعة، بحيث تعتمد على الخداع والتحايل على العدو وتوهيمه بانتشار الحرب ح
االرهاق في صفوف جيشنا ولكن نحن على العكس، وكذلك التظاهر بانتشار الفوضى في صفوف الجيش 

 .29من أجل التحايل على العدو وسحقه

اد ، بحيث يقول بأن تكلم سن تزو عن مجموعة من المبادئ التي تهم االستعداد للمعركة والعت
العتاد يجب أن يكون من أرضك واألكل من عدوك، وبالتالي فالقائد الحكيم يعتمد على عدوه كمصدر 

 .30للطعام والمؤونة

تكلم أيضا عن خطط الهجوم، حيث يقول أنه من األفضل أن تغنم مدينة العدو كاملة و سالمة و 
تكسير مقاومة العدو دون قتال، وأشار إلى ثالثة  االبتعاد عن تدميرها، وبالتالي فالهدف االساسي هو

مسائل يجلب بها الحاكم المشاكل لجيشه ، والمتمثلة في إصدار أوامر سواء بالتراجع أو التقدم جاهال بما 
 ولة أي الجهل بطريقة إدارة الجيشيجري على أرض المعركة، ثم عدم التمييز بين قيادة الجيش وقيادة الد
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     عدم وضع الرجل المناسب في المكان في الجيش غير المناسبين ) الضباطإضافة إلى تعيين 
 .31المناسب (

وتحدث أيضا عن المناورات التكتيكية والقوة العسكرية واالستراتيجية، ونقاط القوة والضعف، حيث 
خرا اعتبر أن من يصل أوال إلى ساحة المعركة يكون أكثر استعدادا للحرب، وبالتالي فإن من يصل متأ

للساحة سيكون منهكا، ويجب التمركز في المناطق التي يسعى العدو إلى اإلسراع إليها للدفاع عنها، 
إضافة إلى االبتعاد عن المناطق التي يجب عدم التمركز فيها. وفي الحرب يتلقى القائد األوامر من 

على القائد إطاعتها إذا الحاكم وبناء عليه يجهز قواته، وهناك أيضا أوامر صادرة عن الحاكم ال يجب 
 .32وجد فيها القائد ما يضر بقواته

وهناك مجموعة من الصفات التي يجب على القائد العسكري االبتعاد عنها حتى ال تؤثر عليه، 
كالطيش والتهور، كما يجب عليه أال يكون جبانا إال وسيؤدي به المطاف لألسر، كما يجب عليه أال 

 ى الجنود وعدم الرغبة في المخاطرة بحياتهم.يكون َقِلقًا َقَلقًا مفرطا عل

وضع تزو خططا للتحرك بالجيش سواء في البر أو البحر، فبخصوص التحرك بالجيش في البر 
فيجب االبتعاد عن األماكن المغلقة واألدغال والمناطق المعقدة والوعرة، أما التحرك بالجيش البحري في 

ا حيث يجب إرساء السفن في مكان أعلى من العدو كما نقط أساسية يجب اتباعه 1األنهار فقد حدد 
 .33يجب عدم مواجهة الشمس إضافة إلى عدم اإلبحار ضد التيار

وتكلم أيضا عن التضاريس بالتفصيل في كتابه وحددها ووضع خطط للتعامل معها، و بخصوص 
ي معسكراتهم، حرق الهجوم بالنار فقد أعطاه اهتماما أيضا، وحدد خمس طرق لذلك : حرق جنود العدو ف

مخازن العدو، حرق وسائل النقل واإلمدادات، حرق أسلحة العدو، و أخيرا قذف النار في صفوف 
 .34العدو

أشار سن تزو إلى دور المعرفة المسبقة بأمور العدو ) استخدام الجواسيس ( وبناء عليها يتم 
 تحريك جيش القائد حتى ال يقع في صدام مباشر مع العدو.

                                                           
 بتصرف . 28إلى :  22صن تزو ، مرجع سابق ، الصفحات من :  31
 بتصرف . 22إلى :  22صن تزو ، مرجع سابق ، الصفحات من :  32
 بتصرف . 120إلى :  22صن تزو ، مرجع سابق ، الصفحات من :  33
 . 122صن تزو ، مرجع سابق ، ص :  34
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 اني : كارل فون كالوزفيتشالمطلب الث
، وهو مؤرخ ومنظر عسكري أيضا 0510وتوفي سنة  0151هو جنرال عسكري بروسي ولد سنة 

له عدة مؤلفات عن الحرب والحياة العسكرية، أشهرها كتاب كبير عن فنون الحرب بعنوان '' عن الحرب 
اد بهذا الكتاب الكثير من القادة ''، يعتبر هذا الكتاب أحد أهم المراجع العسكرية في التاريخ، وقد أش

العسكريين مثل أدولف هتلر و أيزنهاور وفريديريك انجلز ولينين وغيرهم ، تركت كتاباته عامة حول 
الفلسفة العسكرية والتكتيك و االستراتيجية الحربية أثرا كبيرا في المجال العسكري والحربي في الغرب في 

 .35العسكرية في الكثير من األكاديميات والمؤسسات العسكريةكافة العصور التي تلته، ودرست أفكاره 

ويضم كتاب '' عن الحرب '' ثمانية كتب والتي هي عبارة عن محاور كبرى تمحورت حول الحرب 
واالستراتيجية و القدرات العسكرية، حيث تطرق كالوزفيتش لطبيعة الحرب واعتبر بأن الحرب قاسية 

تجريد العدو من سالحه وتدمير قواته و احتالل أراضيه لمنعه من تعبئة وخطيرة، وتتمثل الغاية منها هي 
قوات جديدة، ولجعل الحرب باهضة على العدو يجب احتالل األرض ليس من أجل االحتفاظ بها بل من 
أجل فرض مزيد من اإلنفاق المالي عليه أو لتخريب تلك األرض، ثم زيادة العمليات التي تهلك موارد 

، وتكلم كالوزفيتش عن العبقرية العسكرية وحدد أربعة عناصر تشكل مناخ الحرب وهي العدو المالية
 .36الخطر والجهد والمجهول والفرصة

وتكلم أيضا في كتابه عن نظرية الحرب وفن الحرب أو علم الحرب، حيث أن نظرية الحرب تدرس 
بخصوص المعرفة الالزمة إلدارة األهداف التي تقود للنصر ثم الوسائل المتمثلة في القوات العسكرية، و 

 .37الحرب فقد اعتبر بأنها تختلف باختالف درجات الشخص

تحدث أيضا عن االستراتيجية حيث اعتبرها استخدام اشتباك من أجل هدف الحرب، ويجب على 
النظرية االستراتيجية أن تعتبر القوات المسلحة هي وسيلتها الرئيسية في التنفيذ، وقد حدد كالوزفيتش 

اصر االستراتيجية في خمسة عناصر متمثلة في عناصر معنوية التي هي الصفات و التأثيرات العقلية عن
والنفسية، ثم عناصر مادية ) حجم الجيش وسالحه (، ثم عناصر هندسية ورياضية متمثلة في هندسة 

يات، وأخيرا مسرح العمليات ، وكذلك عناصر جغرافية تتمثل في تأثير عامل الجغرافيا على أداء العمل

                                                           
 WWW.MAQOLA.NETاقتباسات واقوال كالوزفيتش :  35

 بتصرف . 122إلى :  102كارل فون كالوزفيتش : '' عن الحرب '' ، مرجع سابق ، الصفحات من :  36
 بتصرف . 822إلى :  122كارل فون كالوزفيتش ، مرجع سابق ، الصفحات من :  37

http://www.maqola.net/
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عناصر إحصائية، وتكلم أيضا عن صفات الجيش من فطنة و إقدام ومثابرة وشجاعة إضافة للتفوق 
 .38العددي

يؤكد كالوزفيتش أن الهدف من االشتباك هو تدمير قوات العدو كليا أو جزئيا، وتكلم عن مدة 
مهاجمة الجناح والمؤخرة كقاعدة االشتباك و أهميته، ومن الذي يمكنه تحديد قرار االشتباك، واعتبر أن 

يؤثران على جعل النتائج التالية أفضل من التأثير على القرار نفسه، وتكلم أيضا عن العمليات الليلية 
وأهميتها وعن الصعوبات التي تواجه نجاح الهجوم الليلي والمتمثلة في أن المدافع يعرف جيدا األرض، 

 .39ولالشتباكات المحدودة وتصلح العمليات الليلية للمعارك الصغيرة

وعالج كالوزفيتش في كتابه أيضا الجيش ومسرح العمليات والحملة والعالقة بين فروع الجيش، 
حيث تكلم عن العالقة بين المشاة والخيالة والمدفعية، واعتبر أن المشاة أكثر أهمية واستقاللية، بينما 

نها عند الحاجة، وتحدث أيضا عن نظام معركة المدفعية ليست مستقلة، أما الخيالة فيمكن االستغناء ع
الجيش والتنقل بالجيش ، وأشار إلى أهمية تخزين الحاجات الضرورية للتموين في وقت السلم وذلك في 
أماكن آمنة والحفاظ على شبكة لإلمداد للجيش وللسكان ايضا ، وتحدث أيضا عن المرتفعات ودورها في 

أماكن مرتفعة يكون لصالح الجيش بحيث تكون أكثر دقة في مسرح العمليات، حيث أن التمركز في 
 .40إطالق النار على قوات العدو

الدفاع والهجوم كان لهم نصيب من كتابات كالوزفيتش، حيث اعتبر أن الدفاع هو تفادي الضربة 
رها عوامل وأهم ما يميزه هو انتظار الضربة، وتكلم عن العالقة بين الدفاع والهجوم في االستراتيجية  واعتب

رئيسية في نجاح االستراتيجية، وتحث أيضا عن سمات الدفاع االستراتيجي، حيث أن الدفاع الذي يقصده 
كالوزفيتش هو جيش معد جيدا للحرب مع وجود تحصينات دفاعية قوية إضافة إلى شعب قوي ال يهاب 

ن تدمير قواته المقاتلة هي الوسيلة، وينطبق ذلك  العدو، و يعد إخضاع العدو في الحرب هو الهدف، وا 
على الدفاع والهجوم معا، وبوسيلة تدمير قوات العدو فإن الدفاع يؤدي إلى الهجوم الذي يقود بدوره إلى 

                                                           
 بتصرف . 202إلى :  822زفيتش ، مرجع سابق ، الصفحات من : كارل فون كالو  38
 بتصرف . 222إلى :  212كارل فون كالوزفيتش ، مرجع سابق ، الصفحات من :  39
 بتصرف . 232إلى :  232المرجع نفسه ، الصفحات من : 40
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احتالل األرض التي تصبح حينئذ هي الهدف، وتكلم أيضا عن الهجوم على معسكرات مخندقة والهجوم 
 .41تكون صعبة االختراق على مواقع دفاعية حيث يعتبر أن الخنادق المعدة جيدا

وتحدث كالوزفيتش عن عالقة السياسة بالحرب، واعتبر أن الحرب هي أداة للسياسة وبأن الغاية 
 السياسية تأثر على الهدف العسكري.

 المطلب الثالث : المارشال فرديناند فوش 
أصدر  0211، في سنة 0202وتوفي سنة  0590هو جنرال وكاتب عسكري فرنسي ولد سنة 

وكان له  0201كتابه '' مبادئ الحرب ''، خاض الحرب العالمية األولى و عين قائدا للفيلق العشرين سنة 
دور حاسم في معركة '' نانسي ''، وفي نفس السنة تولى قيادة الجيش التاسع وخاض معركة '' المارن '' ، 

ا عسكريا للحكومة عين مستشار  0201تولى قيادة مجموعة جيوش الشمال ، في سنة  0209في سنة 
 .42أصبح قائدا عاما لقوات الحلفاء 0205الفرنسية ورئيسا لهيئة أركان حرب الحلفاء، وفي 

(على المجتمع الفرنسي  0510-0511الفرنسية ) -أثرت هزيمة فرنسا في الحرب البروسية
كانتهم كقوة والجهاز العسكري ككل، مما دفع بالفرنسيين إلى ضرورة إصالح الجيش إذ أرادو استعادة م

عسكرية لها دورها في أروبا والعالم، وكان البد من هذا اإلصالح أن يبدأ بإصالح هيئة القيادة العليا 
على نموذج هيئة األركان البروسية، غير  0511ذاتها، وهكذا تم تنظيم هيئة أركان الحرب الفرنسية عام 

لقادة على مستوى ما تتطلبه مدرسة أن هذا اإلصالح تطلب ضرورة إنشاء معاهد دراسية عليا تضع ا
 0511الحرب الحديثة، ونشير في هذا الخصوص أن هيئة أركان الحرب الفرنسية كانت تغفل قبل سنة 

حيث أصبحت  0511قيمة المعرفة والدراسة مكتفية بتأهيل الضباط عمليا، ولكن تحول األمر بعد سنة 
ارة والقيادة هي أساس اختيارهم، وبعد تأسيس كلية معرفة الضباط بالنظريات العسكرية وكفاءتهم في اإلد

كان البد لهذه الكلية اعتماد نظرية التعلم، فتم الرجوع إلى دراسات '' أردان دوبيك ''  0551الحرب العليا 
 .43و نظريات '' كالوزفيتش '' في الحرب

                                                           
 بتصرف . 222إلى :  201المرجع نفسه ، الصفحات من :  41
 بتصرف . 18-11، ص :  1322ديناند فوش '' ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، الطبعة االولى ، بسام العسلي : '' المارشال فر  42
 بتصرف .  22 – 22بسام العسلي ، مرجع سابق ، ص :  43
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ث قام بدمج دخل فرديناند فوش الكلية الحربية، وبعد ذلك أصبح مدرسا فيها، حي 0559في سنة 
ن تجربة الحرب تقاليد الماضي مع المكتشفات العسكرية الحديثة، وقد انطلق فوش في أبحاثه ودراساته م

، حيث أكدت هذه التجربة أهمية التدريس األكاديمي النظري في خوض الحرب و الفرنسية-البروسية
 إدارتها.

متأثرا بنظريات كالوزفيتش، وقد أنه كان  0201ويتضح من الكتابين اللذين ألفهما فوش قبل حرب 
أوضحت تعاليم فوش مدى الحاجة إلى البحث المستمر والدائم لتعديل النظريات وتكييفها تبعا لمتطلبات 
العمليات، ولم يحاول فوش االنتقاص من قيمة اإلعداد المسبق للحرب،فقد تتوقف نتائج هذه الحرب كلها 

ركة األولى، ولكنه آمن بأنه من غير المستطاع إعداد على األسلوب الذي حدث به االشتباك في المع
 .44التخطيط بدقة ألية معركة تالية للمعركة األولى

تكلم فوش عن االنتقال من الحرب األهلية المحدودة إلى الحروب المطلقة أو الشاملة، حيث كان 
إهمالنا هذا التحول ، وفي ذلك يقول : '' وبسبب 0511إغفال هذا التحول هو سبب هزيمة الفرنسيين سنة 

األساسي الذي قام به جيراننا، وبسبب النتائج التي كانت له، كنا نحن ضحية هذه الحرب األهلية التي كنا 
نحن واضعي أصولها، ونقف اليوم ونحن مرغمون على العودة ثانية إلى نظرية الحرب المطلقة يحفزنا 

نظرية األمم المسلحة المتقاتلة ''، ومع أن فوش غلى ذلك عودة أروبا كلها إلى نظرية الحرب األهلية أو 
قد استخدم مصطلح '' الحرب المطلقة '' غير أنه لم يدرك في الواقع كل ما تتضمنه هذه الحرب من 
صور لم تظهر بشكلها الواضح إال في الحرب العالمية األولى، كما أنه لم يدرك بعمق ما تعنيه هذه 

واالستعداد لخوض  45عتها '' التعبئة االقتصادية الشاملة ''،الحرب أيضا من متطلبات تأتي في طلي
الصراع المسلح في البر كما في البحر ، ومقابل ذلك فقد حددت نظرية '' فوش'' العالقة الثابتة بين 

 .46المعركة والحرب وكذلك العالقة بين االستراتيجية والتكتيك

وقد آمن فوش بأن الحرب المطلقة يمكن إخضاعها لمبادئ ثابتة وقواعد محددة، وتعَرض لهذه 
المبادئ فذكر منها : ''مبدأ االقتصاد في القوى، مبدأ حرية العمل، مبدأ حرية استخدام القوات، مبدأ 

' فكرة األمن األمن.....''، وقد خصص فوش نصف كتابه '' المبادئ '' لدراسة مبدأ األمن حيث يقول : '
                                                           

 بتصرف . 22بسام العسلي ، مرجع سابق ، ص :  44
 .بتصرف 23 – 22بسام العسلي، مرجع سابق، ص:  45
أي التي تهدف  –التكتيكية  -: '' ال نصر بغير معركة.....وال تعلو االستراتيجية على تلك التي تهدف إلى ضمان النتائج التعبوية  وهو ما عبر عنه فوش بقوله 46

 إلى اكتساب النصر بالقتال '' .
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: أي طابع األمن الذي يمكن من تجنب ضربات العدو، وعندما ال نرغب في األمن الماديهذه تنقسم إلى 
األمن التعبوي مقابلة ضرباته بمثلها، واألمن المادي هو صورة الشعور باألمن في خضم الخطر، ثم تانيا 

و أوامر صادرة من قيادة عليا برغم الظروف هو طابع األمن الذي يمكنمن القيام بتنفيذ برنامج أالتكتيكي:
 .47القاسية للحرب وبرغم البقاء في المجهول

ويعتبر فوش أن هذا المجهول الغامض هو الذي يحكم الحرب و أحوالها، ولهذا كان العامل األول 
لألمن هو اختراق المجهول مع الوصول إلى غاية ما يمكن من المعلومات، وبالتالي فواجب الحصول 

المعلومات كان يلقى على عاتق الحرس المتقدم أو المقدمة، وتتوقف حرية العمل للجيش على درجة  على
 نجاح المقدمة في إتمام المهمة الموكولة إليها، ولهذا كان واجب المقدمة ثالثي األركان : 

رسالها للخلف.التبليغ -  : الحصول على المعلومات وا 
كل تحركات القوة األساسية حتى يتم احتشادها : إخفاء الوقاية أو الحماية أو التغطية -

 وتأهبها لالشتراك في المعركة.
: إبقاء قوة العدو المعتزم مواجهتها في األوضاع التي تم استطالعها فيها وشغلها التثبيت -

 بالنيران ودوام مراقبتها لمعرفة كل تحركاتها قبل الهجوم عليها.
، حيث أعطاه اهتماما كبيرا ويعتبر تلك 48ي الحربونجد فوش قد تكلم أيضا عن العامل المعنوي ف

 .49العوامل وحدها التي يجب أن يحسب حسابها

تحدث فوش في كتابه أيضا عن القادة حيث حث على ضرورة تمتعهم بالمعرفة حتى يمتلكوا 
ئج الشعاعة المعنوية، واعتبر أن المعركة تكسب أو تفقد بواسطة القادة ال بواسطة الجنود، ذلك أن النتا

الكبيرة للحرب إنما ترجع للقادة، وبغير القائد ال سبيل إلى خوض غمار المعركة، وقد وضع فوش 
 : المعادالت األساسية في فن الحرب مجموعة من

 الحرب = ميدان القوى المعنوية -
 المعركة = صراع بين إرادتين  -

                                                           
 .بتصرف 28مرجع سابق، ص: ، بسام العسلي 47
، ومعنويا أيضا يمكن أن نكسب المعركة، ولهذا فإننا نستطيع أن نزيد من مدى قاعدة هذه الحكمة بقولنا إن المعركة معنويا' إن المعركة ال تفقد إال : 'يقول فوش 48

 .ترف فيها لنفسه بأنه لم ينهزم ''التي يكسبها المرء هي المعركة التي يع
 .بتصرف 22العسلي، مرجع سابق، ص: بسام  49
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 النصر= اإلرادة  -
 وي للمنهزمين النصر = األفضلية المعنوية للمنتصر و االنهيار المعن -

 فالرغبة في قهر العدو هي الشرط األول للنصر.

 :ةخاتم

في هذه الدراسة قمنا بتحليل مختلف المفاهيم المرتبطة باالستراتيجية، وكذلك الوقوف على بعض 
من قادة التفكير االستراتيجي مثل الصيني صن تزو والبروسي كارل فون كالوزفيتش والفرنسي فرديناند 

الوقوف على التعريف األولي لالستراتيجية وأصل الكلمة عبر التاريخ وتجاذب تعريفها فوش، بحيث تم 
بين مختلف القادة والعسكريين، ومن التعاريف التي أعطيت لها نجد تعريف ليدل هارت الذي يعرفها بأنها 

قة بين فن توزيع و استخدام مختلف الوسائط العسكرية لتحقيق هدف السياسة، هكذا نجد بأن هناك عال
االستراتيجية والسياسة والتكتيك، فاالستراتيجية تختلف عن السياسة من حيث غرضها السياسي ونطاق 
تأثيرها و أفقها الزمني، فاالستراتيجية تدرك غرضها السياسي ولكنها في األساس ليست عملية سياسية، إن 

تشكل البيئة االستراتيجية على  غرض االستراتيجية هو ترجمة الغرض السياسي  إلى تأثيرات استراتيجية
النحو المفضل، وهي شاملة، فاالستراتيجية تعنى بالمستقبل وتحليل المشكالت وتجنبها وال تقدم حلوال 

 للمشكالت ، والهدف السياسي نجده يهيمن على االستراتيجية بأكملها.

ارية الزمن، فالتكتيك أما عالقة االستراتيجية بالتكتيك فهي كذلك عرفت تطورا وتداخال بفعل استمر 
ام هذه المعارك لتحقيق هو استخدام القوات العسكرية في المعركة، أما االستراتيجية فهي نظرية استخد

 .هدف الحرب

 المراجع: قائمة
 : الكتب أوال
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 في الثوابت( ''، دار النهار للنشر، بيروت بحثرياض تقي الدين: '' نافذة على الفكر العسكري ) .0
0259 . 

 ية العربية المفتوحة بالدانمارك.، االكاديم' مدخل إلى الفكر االستراتيجي '': 'صالح نيوف .1
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واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى حقوق األسير ورعايتها في الفقه اإلسالمي 
 الحرب

Care in Islamic Jurisprudence and the Third Geneva  Prisoner Rights and

Convention Concerning the Treatment of Prisoners of War 

 فلسطين -جامعة فلسطين األهلية -عميد كلية الحقوق -د. سهيل األحمد
Dr. Suhail Al-ahmed/  dean of Law Faculty / Palestine Ahliya University/ 

Palestine 

 
 ملخــص: 

حقيقة األسير في على هادفة إلى التعرف ، واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحربتناولت هذه الدراسة حقوق األسير ورعايتها في الفقه اإلسالمي 
أهمية المعاملة الحسنة لألسير ومنع االعتداء عليه وتعذيبه ، حيث تم الوقوف على رعايتهاوكيفية المتعلقة به  حقوق، وطبيعة الالفقه اإلسالمي واتفاقية جنيف الثالثة

الفقه  من منظورالنفسية واالجتماعية  تهالحفاظ على حالوكذلك مظاهر الرعاية الصحية لألسير وتوفير متطلباته الحياتية  دراسةال تثم عالجفي الفقه والقانون، 
 هوفق مظاهر وتفصيالت وردت في هذ ومن ثم بينت مدى التوافق بينهما بخصوص ذلك كل منهمانصوص واضحة في من خالل  واتفاقية جنيف الثالثةاإلسالمي 

 .لدراسةا
 .اتفاقية جنيف الثالثة، الفقه اإلسالمي، الحقوق، األسرى، المعاملة الحسنة الكلمات المفتاحية:

ABSTRACT:  
This study dealt with prisoners' rights and their care in Islamic jurisprudence and the Third Geneva Convention on the 

Treatment of Prisoners of War, with the aim of identifying the prisoner’s truth in Islamic jurisprudence and the Third Geneva 

Convention, and the nature of the rights related to him and how to care for them. Jurisprudence and law, then the study dealt 

with health care for the prisoner and the provision of his life requirements as well as aspects of preserving his psychological 

and social condition from the perspective of Islamic jurisprudence and the Third Geneva Convention through clear texts in 

each of them, and then showed the extent of compatibility between them regarding this according to the aspects and details 

mentioned in this study. 

Key words: good treatment, prisoners of war, rights, Islamic jurisprudence, Third Geneva Convention. 

 مقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اقتدى 

 بسنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد؛
حقوق األسير وعملت على حفظها واحترامها، وجعلت فإن التشريعات اإلسالمية والقانونية قد راعت 

من أولوياتها المؤثرة في البناء والتكوين اإلنساني، حيث قد تقرر أنه لن ينجح أي تشريع ولن يقبل أي ذلك 
نظام أو اتفاق ال يهتم باإلنسان وال يجعله المحور األساس لعملية التنمية واالستقرار وحفظ الحقوق 

من الوقوف على حقوقها بهدف  اإلنسانية المتعددة، ويعد األسير من جملة الحاالت اإلنسانية التي ال بد
 المساهمة في إرساء قواعد العدالة والعمل على إقرارها في التشريعات ونشرها بين مختلف المجتمعات.

ولذلك جاءت النصوص الشرعية والقانونية وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب بالنص 
ة وتلبية متطلباته الحياتية من مأكل ومشرب على أهمية حفظ حق األسير وتقديم ما يلزم من رعاية صحي

وملبس ومأوى، بهدف تحقيق ركن اإلحسان في المعاملة ومنع كل ما يؤثر على ذلك من اعتداءات 
على الحالة النفسية  ةظفحامالوتعذيب سواء أكان ذلك مادًيا أو معنوًيا، وبالتالي كانت مظاهر 

ون الدولي اإلنساني من نتاجات هذه النصوص والتشريعات والقانلألسير في الفقه اإلسالمي واالجتماعية 
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لألسرى وحقوقهم بشكل خاص  امتثااًل لفلسفة تحقيق المقاصد المطلوبةوتطبيًقا لمباديء العدالة و 
عنها سواء أكانت واقعة أو متوقعة، حيث تم ومنع المفاسد مصالحها  جلببوجه عام من خالل إلنسانية وا

واتفاقية جنيف حقوق األسير ورعايتها في الفقه اإلسالمي تحت عنوان: تناول ذلك في هذا البحث 
 الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب.

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
 وتبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يأتي: 

من حيث الماهية والطبيعة الحاصلة وفق المفهوم الشرعي  حقوق األسيرتعلق هذا الموضوع ب .0
 .الدولي اإلنساني والقانون

وعالجت  حقوق األسرىإظهار أهمية الوقوف على القوانين والتشريعات التي تحدثت عن  .0
 ذلك من حيث الوصف والتأصيل والمقارنة. موضوعات

مسألة مهمة للباحثين ة الخاصة برعاية حقوق األسير والقانوني ةالشرعي النصوصبيان أن معرفة  .1
 مستجداتها في الواقع المعاش.  ثوابت الحقوق اإلنسانية و والمختصين من خالل ما تعالجه من 

ما يرتبط به من ارتباكات موضوعية توجب على أهمية مساس هذا الموضوع بالواقع المعاصر، و  .1
 ه المسائل بهدف المعالجة العلمية. الدراسات الشرعية والقانونية أن تقف على هذ

 .اإلنسانيتناول جزئيات الفقه اإلسالمي ودراستها دراسة مقارنة مع القانون الدولي  .9
 وهي متمثلة بما يأتي: أهداف البحث:

المتعلق للوصول إلى الموقف الشرعي والقانوني  حفظها ورعايتهاوبيان كيفية  حقوق األسرىتحديد ماهية  .0
 .ذلكب
 الشرعي والقانوني. يناألسير وحفظ حقوقه في المفهوم احترام قواعدكون بيان كيف ت .0
لوقوف الثالثة من أجل ا حقوق األسير في الفقه اإلسالمي واتفاقية جنيفدراسة ما يرتبط بموضوعات  .1

 على هذه القضية بدقة ووضوح.
 وهي متمثلة بأمور هي: مشكلة/ أسئلة البحث:

 ؟اإلسالمي واتفاقية جنيف الثالثةاألسير وحقوقه في الفقه ما مفهوم  .0
 ؟واتفاقية جنيف الثالثةفي الفقه اإلسالمي حفظ حقوقه رعاية األسير و  قواعدما هي  .0
 ؟ ال أمحقوق عالجت مسألة فقهية وقانونية وتشريعات نصوص هل يوجد  .1
 ؟واتفاقية جنيف الثالثةفي الفقه اإلسالمي المظاهر الخاصة بحقوق األسير  يما ه .1
 واتفاقية جنيف الثالثة بخصوص رعاية حقوق األسرى؟الفقه اإلسالمي كيف تكون المقارنة بين  .9

 ولقد كان منهج الباحثين كاآلتي:منهجية البحث: 
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، حقوق األسرى والحقوق الخاصة به، وذلك ببيان ماهية تحليلياالعتماد على المنهجين الوصفي وال .0
بهدف نصوص األسير، ومن ثم تحليل هذه ال بحقوقالخاصة  الدوليةو  الشرعيةالقوانين النصوص و وكذلك 

 متعلقات البحث.لالوقوف على المنظور القانوني والشرعي 
 الرجوع إلى المراجع المتخصصة في موضوعات البحث. .0

في ثالثة مباحث، وذلك على  -إضافة للمقدمة والخاتمة  -وقد جاءت هذه الدراسة محتوى البحث: 
 النحو اآلتي: 

 .واتفاقية جنيف الثالثةاألول: المعاملة الحسنة لألسير ومنع تعذيبه في الفقه اإلسالمي المبحث 
واتفاقية جنيف المبحث الثاني: الرعاية الصحية لألسير وتوفير متطلباته الحياتية في الفقه اإلسالمي 

 .الثالثة
 .واتفاقية جنيف الثالثةالمبحث الثالث: الحفاظ على الحالة النفسية واالجتماعية لألسير في الفقه اإلسالمي 

ن كانت األخرى فمن عجز وأخيراً  : فهذا غاية جهد الباحث، فإن كان ثم توفيق فبفضل اهلل تعالى، وا 
 وتقصير واستغفر اهلل العظيم.

  واتفاقية جنيف الثالثةومنع تعذيبه في الفقه اإلسالمي المبحث األول: المعاملة الحسنة لألسير 
يطلق الفقهاء لفظ األسير على من يظفر به المسلمون من الحربيين إذا دخلوا دار اإلسالم بغير 

الرجال المقاتلون إذا ظفر بهم طرف من األطراف المتحاربة أحياء حال هم:  األسرىوقيل إن  .(1)أمان
هو الشخص المعروف عنه جيًدا أنه قد اعتقلته القوة المعادية نتيجة ألي  األسير ويقال: ،(2)الحرب والقتال

 .(3)تصادم مسلح اشترك فيه الجيش
أسرى الحرب بالمعني ( منها بقولها: 1األسير في المادة ) (4)عرفت اتفاقية جنيف الثالثةوقد 

 و:ويقعون في قبضة العد التالية، المقصود في هذه االتفاقية هم األشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات
أفراد القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا   .0

 .من هذه القوات المسلحة
أفراد المليشيات األخرى والوحدات المتطوعة األخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة  .0

النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا  المنظمة، الذين ينتمون إلي أحد أطراف
اإلقليم محتال، علي أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها 

 :حركات المقاومة المنظمة المذكورة

                                                           
 .  1/012م، 0250،  0عود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، طالكاساني، عالء الدين أبو بكر بن س -1
 .010الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، األحكام السلطانية ، المكتبة التوفيقية ، مصر ، د. ت، د. ط، ص -2
 . 19أمين، قاموس المصطلحات العسكرية، د.ن،.ط، ص  -3
م، انظــر: عــتلم، شــريف، وعبــد الواحــد، محمــد مــاهر، موســوعة اتفاقيــات 0212آب/أغســطس  00اتفاقيــة جنيــف الثالثــة بشــأن معاملــة أســرى الحــرب المؤرخــة فــي  -4

  .005، ص0110القانون الدولي اإلنساني، إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر بالقاهرة، 
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 أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه، أ.
 من بعد،أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها  ب.
 ا،أن تحمل األسلحة جهرً  ج.
 .أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها د.
 ة.أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون والءهم لحكومة أو سلطة ال تعترف بها الدولة الحاجز . 1
كاألشخاص المدنيين ا منها، األشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءً . 1

الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال 
أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي 

 .يرافقونها
والمالحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات  أفراد األطقم المالحية، بمن فيهم القادة. 9

المدنية التابعة ألطراف النزاع، الذين ال ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخري من القانون 
 .الدولي

سكان األراضي غير المحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات . 9
ية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السالح جهرا وأن الغاز 

 .يراعوا قوانين الحرب وعاداتها
وفيما يأتي من مطالب بين طبيعة اإلحسان لألسير ومنع تعذيبه في الفقه اإلسالمي واتفاقية جنيف 

 الثالثة:
 الفقه اإلسالمي المطلب األول: اإلحسان لألسير ومنع تعذيبه في

ومن المعاني العظام التي حرص اإلسالم على أصلها في قواعد التعامل مع األسرى حسن المعاملة  
سب األسير أو وزرع عوامل اإلحسان التي تنبثق من النصوص والقواعد الشرعية، حيث ال يقبل اإلسالم 

بالطعان، وال اللعان وال الفاحش، وال  ليس المؤمن"وذلك لقوله صلى اهلل عليه وسلم:  ،شتمه ...
 .(1)البذيء"

وتجلية لهذا المفهوم بين اهلل تعالى أن توفر الخيرية لدى األسير توصله للحسنى والمقابلة بما هو 
للَُّه ِفي َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ُقْل ِلَمْن ِفي َأْيِديُكْم ِمَن اأْلَْسَرى ِإْن َيْعَلِم ا"أفضل عنده سبحانه وذلك في قوله: 

، وال يتحقق هذا التصور إال (2)"ُقُلوِبُكْم َخْيراا ُيْؤِتُكْم َخْيراا ِممَّا ُأِخَذ ِمْنُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 
 بمعاملته معاملة حسنة ممن يحتجزه من المسلمين.

                                                           
 م.0252،  1، دار البشائر اإلسالمية ، بيروت ، ط 009، ص 100ل ، األدب المفرد ، باب ليس المؤمن الطعان ، ح برقم البخاري ، محمد بن إسماعي - 1
 .11سورة األنفال: اآلية  - 2
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َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه ـ َبَعَث النَِّبيُّ َقاَل:  ُه َعْنُه ـَرِضَي اللَّ ما جاء َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ـ ومما يؤكد هذه المسألة 
َفَرَبُطوُه ِبَساِرَيٍة ِمْن ُثَماَمُة ْبُن ُأثَاٍل الَحَنِفيِّ (، ُيَقاُل َلُه ) َبِني َحِنيَفَة َفَجاَءْت ِبَرُجٍل ِمْن َنْجٍد، َخْياًل ِقَبَل ـ َوَسلََّم 

َفَقاَل: ِعْنِدي َخْيٌر ُثَماَمُة ؟  َما ِعْنَدَك َيا َفَقاَل: "ـ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ـ َفَخَرَج ِإَلْيِه النَِّبيُّ  َسَواِري اْلَمْسِجِد،
ْن ُكْنَت ُتِريُد الْ ُمَحمَُّد؛ َيا  ْن ُتْنِعْم تُْنِعْم َعَلى َشاِكٍر، َواِ  َماَل َفَسْل ِمْنُه َما ِشْئَت، ِإْن َتْقُتْلِني َتْقُتْل َذا َدٍم، َواِ 

َقاَل: َما ُقْلُت َلَك؛ ِإْن ُتْنِعْم ُتْنِعْم َعَلى َشاِكٍر؛ َفَتَرَكُه ُثَماَمُة ؟  َفُتِرَك َحتَّى َكاَن اْلَغُد، ُثمَّ َقاَل َلُه: َما ِعْنَدَك َيا 
َفاْنَطَلَق ، ُثَماَمةَ َفَقاَل: ِعْنِدي َما ُقْلُت َلَك، َفَقاَل: َأْطِلُقوا ُثَماَمُة؟  َحتَّى َكاَن َبْعَد اْلَغِد، َفَقاَل: َما ِعْنَدَك َيا 

ُمَحمًَّدا َأنَّ َقِريٍب ِمْن اْلَمْسِجِد، َفاْغَتَسَل، ثُمَّ َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَقاَل: َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َوَأْشَهُد َنْخٍل ِإَلى 
َواللَِّه َما َكاَن َعَلى اأْلَْرِض َوْجٌه َأْبَغَض ِإَليَّ ِمْن َوْجِهَك؛ َفَقْد َأْصَبَح َوْجُهَك َأَحبَّ ُمَحمَُّد َيا َرُسوُل اللَِّه، 

، َواللَِّه َما َكاَن ِمْن ِديٍن َأْبَغَض ِإَليَّ ِمْن ِديِنَك؛ َفَأْصَبَح ِديُنَك َأَحبَّ الدِّيِن ِإَليَّ  ِه َما َكاَن ِمْن ، َواللَّ اْلُوُجوِه ِإَليَّ
نَّ َخْيَلَك َأَخَذْتِني َوَأَنا أُ  ، َواِ  ِريُد اْلُعْمَرَة َفَماَذا َتَرى ؟، َبَلٍد َأْبَغَض ِإَليَّ ِمْن َبَلِدَك؛ َفَأْصَبَح َبَلُدَك َأَحبَّ اْلِباَلِد ِإَليَّ

َقاَل: اَل؛ َصَبْوَت، َقاَل َلُه َقاِئٌل:  َمكََّة  َأْن َيْعَتِمَر، َفَلمَّا َقِدَم  َوَأَمَرهُ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَبشََّرُه َرُسوُل اللَِّه 
تَّى َحبَُّة ِحْنَطٍة حَ اْلَيَماَمِة َواَل َواللَِّه اَل َيْأِتيُكْم ِمْن َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ـ َرُسوِل اللَِّه ـ ُمَحمٍَّد َوَلِكْن َأْسَلْمُت َمَع 
"  . (1)َيْأَذَن ِفيَها النَِّبيُّ

: صلى اهلل عليه وسلمل النبي اقعندما خير بوصية باألسرى تعموم ال وهذا من باب إعمال
 (2)استوصوا باألسارى خيرًا""

من جميع صور  تهرعاية األسير وحمايجاءت باإلسالمية  نصوص الشرعيةوهذا يظهر كيف أن ال
ابِن عباٍس رضي اهلل عنهما: "َلمَّا َأْمَسى َرُسوُل اهلِل ـ  حيث يقولكرامته اإلنسانية، التعذيب وما يؤثر على 

ِه َوَسلََّم ـ َساِهرًا َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ـ َيوَم َبدٍر واأُلَساَرى َمْحُبوُسوَن ِبالَوثَاِق، َباَت َرُسوُل اهلِل ـ َصلَّى اهلُل َعَليْ 
اَل َلُه َأْصَحاُبُه: يا َرُسوَل اهلِل َمْا َلَك اَلْ تَنَاُم؟ َوَقْد َأَسَر الَعبَّاَس َرُجٌل ِمَن اأَلْنَصاِر، َفَقاَل َأوَل اللَّْيِل، َفقَ 

 . (3)َم"ْيِه َوَسلَّ الَرُسوُل: َسِمْعُت َأِنيَن َعمِّي الَعبَّاِس ِفي وثَاِقَه، َفَأْطَلُقوُه َفَسَكَت، َفَناَم َرُسوُل اهلِل ـ َصلَّى اهلُل َعلَ 
"اَل َتْجَمُعوا َعَلْيِهْم َحرَّ الشَّْمِس  :بشأن أسرى بني قريظة ل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلماقوقد 

قيل لإلمام مالك: أيعذب وبخصوص تعذيب األسير ، (4)َوَحرَّ السِّاَلِح، َقيُِّلوُهم، َواْسُقْوُهْم َحتَّى ُيْبِرُدوا"
 . (5)قال: ما سمعت بذلك" ،عورة العدو؟األسير إْن ُرِجَي أن يدل على 

                                                           
، بيــت 0/591، 0020، وبــاب الــربط والحــبس فــي الحــرم، ح بــرقم  0021البخـــاري، الصـــحيح، كتــاب الخصـــومات، بــاب التوثـــق ممــن تخشـــى معـــرته، ح بــرقم  -1

 .1/0159، 0191ح برقم  ،، مسـلم، الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب ربط األسـير وحبسه، وجواز المن عليه0111األفكار الدولية، عمان، د.ط، 
 9/59الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ، ،  0/091الطبراني ، المعجم الصغير " الروض الداني "،  - 2
، مكتبة دار الباز ، مكـة المكرمـة 10ي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر، سنن البيهقي الكبرى، كتاب جماع أبواب السير، باب األسير، برقم البيهق -3
 .  2/52م، 0221، 
 . 0/901الواقدي، أبو عبد اهلل بن عمر األسـلمي، المغازي، عـالم الكتب، لبنان، د.ط، د.ت،  -4
 .  1/191م،  0221، 0مد بن يوسف بن أبي القاسم، التاج واإلكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، طالعبدري، مح -5
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بكل صور ذلك وفق  باألسير ومنع االعتداء عليه وتعذيبه يةسالمتشريعات اإلوهذا يدل على اهتمام ال
 القواعد العادلة التي تدعو إلى معاملته معاملة حسنة تنبثق من النصوص الشرعية الربانية. 

 اتفاقية جنيف الثالثة  المطلب الثاني: احترام األسير ومنع تعذيبه في
نظرت اتفاقية جنيف الثالثة ألهمية الكرامة اإلنسانية وتحقيق الرعاية الالزمة لألسير من جميع 
جوانبها اإلنسانية بما يحفظ لإلنسانية حقها في الحياة الكريمة وبالتالي تحصيل مصالحها المطلوبة، وهي 

بمعاملة األسير في الفقه اإلسالمي، ولهذا نصت في تتفق في ذلك مع ما ذهبت إليه التشريعات الخاصة 
( من االتفاقية على؛ ضرورة المعاملة الحسنة لألسير ووجوب ذلك في كل 09، 09، 01، 01)واد الم

 األوقات وخاصة إذا تعلق ذلك بإيذائه وتعذيبه سواء أكان األسير ذكًرا أم أنثى.
 ،ب معاملة إنسانية في جميع األوقاتيجب معاملة أسرى الحر (: 01حيث جاء في نص المادة )

ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر 
األخص، ال يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب  ىعل، و ا لهذه االتفاقيةانتهاكا جسيمً 

، تبرره المعالجة الطبية لألسير المعني أو ال يكون في مصلحتهالطبية أو العلمية من أي نوع كان مما ال 
وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع األوقات، وعلي األخص ضد جميع أعمال العنف أو 

 .وتحظر تدابير االقتصاص من أسرى الحرب، التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير
 .م أشخاصهم وشرفهم في جميع األحوالألسرى الحرب حق في احترا(: "01)المادة وفي نص 

ويجب أن تعامل النساء األسيرات بكل االعتبار الواجب لجنسهن. ويجب علي أي حال أن يلقين معاملة 
يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت  .ال تقل مالءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال

ولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه األهلية، سواء لهم عند وقوعهم في األسر. وال يجوز للد
 ."في إقليمها أو خارجه إال بالقدر الذي يقتضيه األسر

تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية (: 09)المادة وفي 
 .الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا

مع مراعاة أحكام هذه االتفاقية فيما يتعلق برتب األسرى وجنسهم، ورهنا بأية (: "09)المادة وتقول 
معاملة مميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهالتهم المهنية، يتعين علي 
الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعا علي قدم المساواة، دون أي تمييز ضار علي أساس العنصر، أو 

 .ى"جنسية، أو الدين، أو اآلراء السياسية، أو أي معايير مماثلة أخر ال
واتفاقية جنيف المبحث الثاني: الرعاية الصحية لألسير وتوفير متطلباته الحياتية في الفقه اإلسالمي 

 الثالثة
 وتتجلى طبيعة الرعاية الصحية لألسير وبيان توفير متطلباته الحياتية في المطالب اآلتية:

 واتفاقية جنيف الثالثةالمطلب األول: طبيعة الرعاية الصحية لألسير وصورها في الفقه اإلسالمي 



 برلين -مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية          المركز الديمقراطي العربي 

 م0202 ديسمبر/ كانون األول                                           التاسع العدد -د الثاني ـــالمجل  
 

 
178 

إن تقديم الرعاية الصحية والعمل على حفظ الحياة اإلنسانية ومتعلقاتها من المقاصد الضرورية التي 
أولوية مؤثرة في جاء بها اإلسالم، حيث إنه لن ينجح أي نظام سياسي إال بتبني صحة اإلنسان وعدها 

ثباته وتحقيق قوته، ولهذا اهتم الفقه اإلسالمي بتقديم الرعاية الصحية لألسير بجميع صورها وجوانبها من 
 خالل نصوصه وقواعده وتشريعاته التي توجب معالجة األسير سواء أكان مريًضا أم  جريًحا أم مصاًبا

، واشتدَّ الحرُّ بني قريظة لما انتصف النهار بشأن أسرى ل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلماق، فقد (1)
 .(2)"اَل َتْجَمُعوا َعَلْيِهْم َحرَّ الشَّْمِس َوَحرَّ السِّاَلِح، َقيُِّلوُهم، َواْسُقْوُهْم َحتَّى ُيْبِرُدوا" عليهم:

ومن قبيل الرعاية الصحية لألسير إذا تم أسره وهو جريح، أال يتعرض له بأي أذى ومن ذلك 
حسان، وهو يتفق بشكل جلي مع رحمة اإلسالم وعدله، اإلجهاز عل يه، وهذا ألن المقام هنا مقام عطف وا 

، وقد ثبت أن الناصر صالح الدين (3): "أال ال يجهزن على جريح"صلى اهلل عليه وسلمحيث يقول النبي 
، وفي (4)ماأليوبي قام بتطبيب جراح األسرى من الصليبيين عندما وقعوا في قبضته، وعمل على مداواته

هذا إظهار لطبيعة التشريعات اإلسالمية التي تحث على تقديم الرعاية الصحية لألسرى والعمل على 
لقوله تعالى: "ال امتثااًل ، بأنواعها وعمومهال اعممن األ ونما ال يطيق همكلفتال الحفاظ على حياتهم، وأ

   .(5)يكلف اهلل نفسا إال وسعها"
تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب اقية جنيف الثالثة على أنه: "( من اتف09)المادة وقد نصت 

، ومن قبيل الرعاية "ابإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانً 
الصحية أال يخضع األسير للتجارب الطبية أو أن يكون عرضة ألن يقع اإليذاء على جسده ونفسه، وذلك 

( بخصوص 01)ض ذلك مع كرامته اإلنسانية وحقه في الحياة وحفظ نفسه، حيث نصت المادة لما يتعار 
يحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في ذلك على أنه: "

األخص، ال يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه  ىعل، و عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه االتفاقية
البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما ال تبرره المعالجة الطبية لألسير المعني أو ال 

 ".يكون في مصلحته
وهنا يظهر أن اتفاقية جنيف الثالثة تتفق مع الفقه اإلسالمي بوجوب احترام األسير وتقديم الرعاية 

 له وفق ضوابطها المعروفة في الطب والمقاصد الشرعية بحفظ النفس اإلنسانية ورعايتها. الصحية
 واتفاقية جنيف الثالثةالمطلب الثاني: توفير المتطلبات الحياتية لألسير في الفقه اإلسالمي 

                                                           
 .111م، ص0220هـ ـ 0100،  1الزحيلي، وهبة، آثار الحرب في الفقه اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، ط  -1
 . 0/901، لبنان، د.ط، د.ت، الواقدي، أبو عبد اهلل بن عمر األسـلمي، المغازي، عـالم الكتب -2
ــْهوِ   - 3 ــاَلِم فــي َســْجَدَتْي السَّ ــاَلِم أو َبْعــَدُه ، ح بــرقمابــن أبــي شــيبة الكــوفي ، أبــو بكــر عبــد اهلل بــن محمــد ، مصــنف ابــن أبــي شــيبة ، ِكتَــاُب اْلَجَمــِل ، فــي السَّ   قبــل السَّ

 هـ ، تحقيق كمال يوسف الحوت .  1041،  1، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط  7/835 ، 22230

 .11العلي، محمد، أسرى الحرب الدواعي اإلنسانية واألبعاد القانونية، ص -4
 .059البقرة ، آية  سورة - 5
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توفير متطلباتهم الحياتية والمعيشية من مأكل ومن مظاهر اإلحسان إلى األسرى والرفق بهم 
 توحث يةاإلسالمالتشريعات إليها  تمن القضايا الجوهرية التي دعوملبس ومأوى، العتبار ذلك  ومشرب
امتثااًل لقوله تعالى: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا سواء أكان ذلك حال السلم أم حال الحرب،  اعليه

 بإكرام اهلل عليه وسلم صلى النبيأمر  عندمافي أسرى بدر،  هذه اآلية نزلت حيث ،(1)ويتيمًا وأسيرًا"
وصف اهلل تعالى حال األبرار الذين يشربون من كأس كان مزاجها كافوًرا بأنهم يوفون  وهنا، (2)األسرى

ن كانوا غير مسلمين طعام األسرى يدخل (3)بالنذر، ويطعمون الطعام المساكين واأليتام واألسارى، وا  ، وا 
  (4)"َوُعوُدوا اْلَمِريَض  ،َوَأْطِعُموا اْلَجاِئعَ  ،اْلَعاِنيَ ُفكُّوا في عموم قوله صلى اهلل عليه وسلم: "

ن عن عمران ب: صحيح مسلم قالومن األدلة على توفير الطعام والشراب لألسير ما روي في 
صلى اهلل عليه فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول اهلل ، قيلعُ  يكانت ثقيف حلفاء لبن: حصين قال

فأتى ، (5)وأصابوا معه العضباء ،رجال من بني عقيل صلى اهلل عليه وسلمأصحاب رسول اهلل ر وأس، وسلم
بم : فقال"؟، ما شأنك" :فقال ،فأتاه !،يا محمد: قال ،الوثاق وهو في صلى اهلل عليه وسلمعليه رسول اهلل 

ثم انصرف "، ثقيف :حلفائك (7)أخذتك بجريرة"ا لذلك إعظامً : فقال ؟،(6)وبم أخذت سابقة الحاج؟ أخذتني
 ،فرجع إليه، اا رقيقً رحيمً  صلى اهلل عليه وسلموكان رسول اهلل  !،يا محمد! يا محمد :فقال ،فناداه ،عنه
 ،ثم انصرف "،أفلحت كل الفالح ؛تملك أمركت لو قلتها وأن" :قال ،إني مسلم :قال "؟،ما شأنك" :فقال
 ،وظمآن فأسقني ،إني جائع فأطعمني :قال "؟،شأنكا م: "فقال ،فأتاه!، يا محمد !يا محمد :فقال ،فناداه
 .(9)ففدي بالرجلين، (8)"هذه حاجتك" :قال

تكون جرايات الطعام األساسية اليومية ( من اتفاقية جنيف الثالثة على أنه: 09ونصت المادة )
وال كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظة علي صحة أسرى الحرب في حالة جيدة 

ويراعي كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه  ،تعرضهم لنقض الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي
 .وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام، يزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب... و ، األسرى

                                                           
 .5اإلنسان، آية  سورة - 1
 .1/199، هـ ، د.ط0110العظيم، دار الفكر، بيروت، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، تفسير القرآن ابن كثير،  - 2
م ، الدوحـة 0220،  0المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، طابن عطية،  - 3

 .09/015، ، قطر ، تحقيق الزحامي الفاروق وعبد اهلل بن إبراهيم األنصاري وآخرون
 . 0012/ 1، 0550البخاري، الصـحيح، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك األسـير، ح - 4
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بن عبد اهلل  توفير الكساء له، لما روي عن جابرتوفير المتطلبات الحياتية لألسير ومن مظاهر 
صلى قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس، ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي  ،رضي اهلل عنه
 صلى اهلل عليه وسلم، فكساه النبي (1)عليه له قميًصا، فوجدوا قميص عبد اهلل بن أبي يقدر اهلل عليه وسلم

 .(2)"ألبسه ، فلذلك نزع النبي صلى اهلل عليه وسلم قميصه الذيإياه
كما كان من أمر احتجاز  له مأوىتوفير الكذلك توفير المتطلبات الحياتية لألسير ومن مظاهر 

ثمامة بن ُأثال حينما ربط بسارية من سواري مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ... إلى أن قال رسول 
ِمْن اْلَمْسِجِد، َفاْغَتَسَل، ثُمَّ َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَقاَل: َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه  َقِريبٍ َنْخٍل َفاْنَطَلَق ِإَلى ، ُثَماَمةَ َأْطِلُقوا اهلل: 

َواللَِّه َما َكاَن َعَلى اأْلَْرِض َوْجٌه َأْبَغَض ِإَليَّ ِمْن َوْجِهَك؛ َفَقْد ُمَحمَُّد َرُسوُل اللَِّه، َيا ُمَحمًَّدا ِإالَّ اللَُّه، َوَأْشَهُد َأنَّ 
، َواللَِّه َما َكاَن ِمْن ِديٍن َأْبَغَض ِإَليَّ ِمْن ِديِنَك؛ َفَأْصَبَح ِديُنَك أَ َأصْ  َحبَّ الدِّيِن َبَح َوْجُهَك َأَحبَّ اْلُوُجوِه ِإَليَّ

، َواللَِّه َما َكاَن ِمْن َبَلٍد َأْبَغَض ِإَليَّ ِمْن َبَلِدَك؛ َفَأْصَبَح َبَلُدَك َأَحبَّ اْلِباَلِد ِإلَ   . (3)"...يَّ ِإَليَّ
يجب معاملة أسرى الحرب ( من اتفاقية جنيف الثالثة: 09(، )01وقد جاء في نص المادتين )

تتكفل بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم هم أن التي تحتجز .. وأن على الدولة معاملة إنسانية في جميع األوقات
 .االرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانً 

المادتين يظهر كيف أن القانون الدولي اإلنساني يوجب على الدولة اآلسرة أن تعامل ومن هاتين 
األسرى معاملة حسنة بعموم أنواعها وصورها، ومن ذلك التكفل بإعاشتهم وتقديم الرعاية الصحية لهم 

 بالمجان ودون مقابل.
ة لما يوفر لقوات توفر في مأوي أسرى الحرب ظروف مالئمة مماثل( على أنه: "09ونصت المادة )

وتراعي في هذه الظروف عادات وتقاليد األسرى، ويجب أال  ،الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها
 ".تكون ضارة بصحتهم بأي حال

واتفاقية جنيف الحفاظ على الحالة النفسية واالجتماعية لألسير في الفقه اإلسالمي  المبحث الثالث:
 الثالثة

على بيان كيفية الحفاظ على حقوق األسير من حيث الحالة النفسية  إن المظاهر التي تقف
 واالجتماعية متعددة ويتمثل ذلك بأمور منها ما يأتي من مطالب:

 واتفاقية جنيف الثالثةمظاهر الحفاظ على الحالة النفسية لألسير في الفقه اإلسالمي المطلب األول: 
 اإلنساني 

                                                           
لبـي وأوالده، أي: جاء على مقداره تمامًا، بدر الدين أبو محمد محمود بـن أحمـد، عمـدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري، شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الح - 1

 .00/199م، 0210هـ، 0120، 0مص، ط 
 .   919، ص  1115البخاري ، الصحيح ، كتاب الجهاد والسير ، باب الكسوة لألسارى، ح برقم  - 2
، بيــت 0/591، 0020، وبــاب الــربط والحــبس فــي الحــرم، ح بــرقم  0021البخـــاري، الصـــحيح، كتــاب الخصـــومات، بــاب التوثـــق ممــن تخشـــى معـــرته، ح بــرقم  -3

 .1/0159، 0191سـلم، الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب ربط األسـير وحبسه، وجواز المن عليه ح برقم ، م0111األفكار الدولية، عمان، د.ط، 
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األسير من  ةكراماحترام أن  راسخةالصريحة وقواعده اليظهر التشريع اإلسالمي في نصوصه 
بمجموعها، حيث ال يمكن لهذا التشريعات أن تؤتي أكلها اإلنسانية األساس المنظمة للعالقات  مقاصدال

وتحقق الغاية من وجودها إال بالعمل على رعاية حقوق أصحاب الظروف المؤثرة في البعد اإلنساني بشتى 
ظروف األسر ومن هو في حكمه، ولذلك جاءت عدة مظاهر لتراعي الحالة  صوره وحاالته ومن ذلك
لقوله بأعمال وتكليفات تفوق طاقته وتخالف قدراته امتثااًل أن ال يكلف األسير النفسية له ومن ذلك: 
 . (1)ا إال وسعها"تعالى: "ال يكلف اهلل نفسً 

ال إلى آحاد الناس أو الشخص الذي إن القرار المتعلق بمصير األسير مسألة راجعة للحاكم  وكذلك
فيه بما وهو يقضي لإلمام،  موكولٌ  بل إن ذلكال يَد له عليه، و األسير في ذمة آسره قام بأسره منهم، ف

يقع أسرى الحرب تحت سلطة " ( من اتفاقية جنيف الثالثة بقولها:40، وهذا ما نصت عليه المادة )(2)يرى
د أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخالف المسؤوليات الفردية الدولة المعادية، ال تحت سلطة األفرا

 .التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها األسرى"
ويراعي التشريع اإلسالمي الحالة النفسية لألسير من حيث أنه يكفل ممارسته الشعائر الدينية 

: "ال اهلل عز وجل لقول إعمااًل  بتركه دينهواإللزام على تغيير معتقداته ه إكراهالخاصة به، وبأنه ال يقبل 
  .(3)إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.."

ومن مظاهر رعاية الحالة النفسية لألسير كذلك حواره ومحادثته ومجادلته بالتي هي أحسن، 
ـ َصلَّى َفَخَرَج ِإَلْيِه النَِّبيُّ  وفيها،ثَاٍل الَحَنِفيِّ ُثَماَمُة ْبُن أُ والوقوف على متطلباته وهذا ما حصل مع حادثة 

ْن ُمَحمَُّد؛ َفَقاَل: ِعْنِدي َخْيٌر َيا ُثَماَمُة ؟  َما ِعْنَدَك َيا َفَقاَل: "اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ـ  ِإْن َتْقُتْلِني َتْقُتْل َذا َدٍم، َواِ 
ْن ُكْنَت ُتِريُد اْلَماَل َفَسْل ِمْنُه َما ِشْئَت، َفُتِرَك َحتَّى َكاَن اْلَغُد، ُثمَّ َقاَل َلُه: َما ُتْنِعْم ُتْنِعْم َعَلى َشاِكٍر،  َواِ 

ْنَدَك َقاَل: َما ُقْلُت َلَك؛ ِإْن ُتْنِعْم ُتْنِعْم َعَلى َشاِكٍر؛ َفَتَرَكُه َحتَّى َكاَن َبْعَد اْلَغِد، َفَقاَل: َما عِ ُثَماَمُة ؟  ِعْنَدَك َيا 
 .(4)"...، ُثَماَمةَ َفَقاَل: ِعْنِدي َما ُقْلُت َلَك، َفَقاَل: َأْطِلُقوا ُثَماَمُة؟  َيا 

وفي هذا يظهر أهمية الحوار والوقوف على متطلبات األسير بما يحفظ حقه في المحادثة ومراعاة  
صلى اهلل عليه حاب رسول اهلل أصر أسالحالة النفسية له ومعرفة طبيعتها الكامنة،  ومن قبيل ذلك حادثة 

يا : قال ،الوثاق وهو في صلى اهلل عليه وسلمفأتى عليه رسول اهلل ...  ،رجال من بني عقيل وسلم
أخذتك "ا لذلك إعظامً : فقال ؟،وبم أخذت سابقة الحاج؟ بم أخذتني: فقال"؟، ما شأنك" :فقال ،فأتاه !،محمد
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 :قال "؟،شأنكا م: "فقال ،فأتاه!، يا محمد !يا محمد :فقال ،فناداه ،ثم انصرف "، ...ثقيف :حلفائك بجريرة
 .(1)"هذه حاجتك" :قال ،وظمآن فأسقني ،إني جائع فأطعمني
ألسرى الحرب حق في احترام ( من اتفاقية جنيف الثالثة على أنه: 01)المادة وقد نصت 

أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند حتفظ أسرى الحرب بكامل وي ...أشخاصهم وشرفهم في جميع األحوال
وقوعهم في األسر. وال يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه األهلية، سواء في 

، وهذا يظهر كيف أن القانون الدولي اإلنساني يتفق مع إقليمها أو خارجه إال بالقدر الذي يقتضيه األسر
ى رعاية الحالة النفسية لألسير واحترام شخصه وشرفه، وكذلك الفقه اإلسالمي من حيث أنه عمل عل

 ممارسة الحقوق المكفولة له بمقتضى أهليته المدنية.
واتفاقية جنيف مظاهر الحفاظ على الحالة االجتماعية لألسير في الفقه اإلسالمي المطلب الثاني: 

 الثالثة
جواز التفريق بين أم وولدها الطفل، وال تتجلى مظاهر الحفاظ على الحالة االجتماعية لألسير بعدم 

،  حيث استند الفقهاء في ذلك إلى قول النبي صلى اهلل عليه (2)بين األب وولده الصغير الذي ال أم له
، وفي هذا المقام نبه الفقهاء إلى (3)وسلم: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق اهلل بينه وبين أحبته يوم القيامة"

 :(4)م بالتفريق بينها وبين ولدها؛ فإن ذلك ال يجوز ألمرين هماأنه حتى لو رضيت األ
ن بدا للمرأة أنه ليس فيه إضرار بها في الحال؛ فإن اإلضرار متحقق في الغالب في  – (0) أن ذلك وا 

جانب الولد؛ وألجل رعاية حق الولد في الدفء العاطفي الذي يحققه وجوده بجوار أمه ال يجوز 
 التفريق.

د ترضى بأمر فيه ضرر لها ثم يتغير قلبها بعد ذلك فتندم على ما اتخذت من ألن المرأة ق – (0)
 قرار.

ومن المكروه كذلك عند بعض الفقهاء أن يفرق بين األخ وأخيه، وبين األخ وأخته، بل قد يحرم ذلك 
َرُسوُل َلَعَن . لقول أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه: "(5)عند بعضهم كالتفريق بين الوالدة وولدها الطفل

 .(6)"َوَبْيَن اأْلَِخ َوَأِخيهِ  ،َمْن َفرََّق َبْيَن اْلَواِلَدِة َوَوَلِدَها اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

                                                           
 .911، ص 1641صية اهلل، وال فيما ال يملك العبد، ح برقم مسلم، الصحيح ، كتاب النذر، باب ال وفاء في مع - 1
، ابـن قدامـة، 00/021م، د.ط، تحقيق محمد نجيـب المطيعـي. 0229النووي، أبو زكريا محيي الدين بن يحيى بن شرف، المجموع، دار إحياء التراث العربي،   - 2

، عثمان، محمد رأفت، الحقوق والواجبات والعالقات الدولية في اإلسالم، دار إقرأ، 2/000ـ، ه0119، 0أبو محمد عبد اهلل بن أحمد، المغني، دار الفكر، بيروت، ط
 . 010 -025بيروت، لبنان، د.ط، د.ت، ص

دوليـة، عمـان، ، بيـت األفكـار ال0051الترمذي ، السنن ، كتاب البيـوع ، بـاب مـا جـاء فـي كراهيـة الفـرق بـين األخـوين أو بـين الوالـدة وولـدها فـي البيـع، ح بـرقم   - 3
 . 001، ص 0111د.ط، 

 .010، عثمان، الحقوق الواجبات والعالقات الدولية، ص001 – 2/000، ابن قدامة، المغني، 022، 00/021النووي، المجموع،   - 4
 . 00/011النووي، المجموع،   - 5
 . 0/199،  0091ابن ماجه، السـنن، كتاب التجارات، باب النهـي عن التفـريـق بين السـبي، ح   - 6
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ومن مظاهر الرعاية الحالة االجتماعية لألسير في التشريع اإلسالمي إجازة اتصاله بأهله وذويه 
المظهر مع قيم الشريعة اإلسالمية وروحها، وقيمها السامية، ألهداف اجتماعية وأسرية، حيث يتفق هذا 

َعْن ، ودليله ما جاء (1)والمباديء الموضوعية التي تدعو إليها، وفق ضوابط المصلحة العامة للدولة
ـ ُب ِبْنُت َرُسوِل اللَِّه َبَعَثْت َزْينَ  ؛َلمَّا َبَعَث َأْهُل َمكََّة ِفي ِفَداِء َأْسَراُهمْ : "َقاَلتْ رضي اهلل عنها أنها  َعاِئَشةَ 

ِبيعِ  ـ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َوَبَعَثْت ِفيِه ِبِقاَلَدٍة َلَها َكاَنْت ِلَخِديَجَة َأْدَخَلْتَها  ،ِبَمالٍ  ِفي ِفَداِء َأِبي اْلَعاِص ْبِن الرَّ
َرقَّ َلَها ِرقًَّة ـ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ـ اهللِ  َها َرُسولُ َفَلمَّا َرآ :َقاَلتْ  ،ِبَها َعَلى َأِبي اْلَعاِص ِحيَن َبَنى َعَلْيَها

 ،َنَعْم َيا َرُسوَل اللَّهِ  :َفَقاُلوا ،َوَتُردُّوا َعَلْيَها الَِّذي َلَها َفاْفَعُلوا ،ِإْن رََأْيُتْم َأْن ُتْطِلُقوا َلَها َأِسيَرَها :َوَقالَ  ،َشِديَدةً 
. فعندما سمح الرسول صلى اهلل عليه وسلم ألسرى بدٍر باالتصال (2)"َوَردُّوا َعَلْيَها الَِّذي َلَها ،َفَأْطَلُقوهُ 

رسال فدائهم؛ أرسلت ابنته زينب قالدتها لفداء زوجها، فلما رأى الرسول صلى اهلل عليه وسلم  بأهلهم، وا 
القالدة كانت  فإنَّ  ؛وصحبتهانها رضي اهلل ع عهد خديجةو  ،ووحدتها ،غربتها، وتذكر رق لزينب ؛القالدة

 . (3)"َوَتُردُّوا َعَلْيَها الَِّذي َلَها َفاْفَعُلوا ،ِإْن َرَأْيُتْم َأْن ُتْطِلُقوا َلَها َأِسيَرَها" ة الكرام:صحابخديجة؛ لذلك قال للل
تزيد يسمح لكل أسير حرب، بمجرد وقوعه في األسر أو خالل مدة ال ( على أنه: "11)المادة وقد نصت 

ا، وكذلك في حالة علي أسبوع واحد من تاريخ وصوله إلي المعسكر، حتى لو كان هذا المعسكر انتقاليً 
ل ىمعسكر آخر، بأن يرسل مباشرة إل ىمستشفي، أو إل ىمرض األسير، أو نقله إل  ىعائلته من جهة، وا 

ر وبعنوانه وحالته إلبالغها بوقوعه في األس...من جهة أخري ...الوكالة المركزية ألسرى الحرب 
 .وترسل هذه البطاقات بأسرع ما يمكن وال يجوز تأخيرها بأي حال ،الصحية

ذا رأت الدولة (: "10)المادة وفي نص  يسمح ألسرى الحرب بإرسال واستالم الرسائل والبطاقات. وا 
وأربع  الحاجزة ضرورة تحديد هذه المراسالت، فإنه يتعين عليها السماح علي األقل بإرسال رسالتين

                                                ..."بطاقات كل شهر
                                                    

 خاتمة

                                                           
ينيون والواجب الوطني الفرا، محمد سليمان، حقوق األسرى الحربيين في الفقه اإلسالمي، بحث مقدم إلى اليوم الدراسي الذي تقيمه كلية التجارة، األسرى الفلسط  - 1

 م.9/1/0101عقد بالجامعة اإلسالمية، غزة،  يوم الثالثاء: واإلنساني، المن
 . 1/90، 0920أبو داوود، السـنن، كتاب الجهاد، باب في فـداء األسير بالمال، ح   - 2

عقد الفرا، محمد سليمان، حقوق األسرى الحربيين في الفقه اإلسالمي، بحث مقدم إلى اليوم الدراسي الذي تقيمه كلية التجارة، المن  - 3
 .2/822م، العظيم آبادي، عون المعبود، 8010/  2/  2بالجامعة اإلسالمية، غزة،  يوم الثالثاء 
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واتفاقية جنيف حقوق األسير ورعايتها في الفقه اإلسالمي وبعد هذه المحطة في تناول موضوع 
تلخيص أهم ما جاء في هذا البحث من نتائج وذلك فيما فإنه يمكن الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب 

 يأتي:
والعمل على رعايتها من المقاصد الضرورية للشريعة لألسرى اإلنسانية الحقوق إن حفظ  –

 التي يجب احترامها في كل حال.والقانون الدولي اإلنساني  اإلسالمية
لكتابات المختصة بذلك من إلى الرجوع إلى ا األسير ومعرفة حقوقهيحتاج الوقوف على ماهية  –

 الفقهية والقانونية.الناحية 
والتعذيب  عتداءمنعت تعرض األسير لال ومبادئهانصوصها ب والقانونية اإلسالمية اتشريعتإن ال –

 . ظاهر بل حثت على معاملته بإحسان واحترام حقيقي
حقوق داء على جرمت االعتيجد أنها الثالثة  اإلسالمية واتفاقية جنيفالناظر في التشريعات  –

 .اإلنسانية موكرامته رىاألس
الواضح في كثير من مواضع البحث المعالجة لحقوق األسرى واحترام كرامتهم اإلنسانية وجود من  –

اتفاق مؤثر بين الفقه اإلسالمي واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب من حيث 
 الموضوعات والطبيعة والصور المتناولة.

ما  يلتحصيل العلم، وأن يعلمن يتوجه إلى اهلل سبحانه بخالص الدعاء أن يوفقنأ نيفإنوأخيرًا؛ 
 علمًا، إنه سميع مجيب الدعاء. ي، وأن يزدنيبما علمن ي، وأن ينفعنيينفعن

 قائمة المصادر والمراجع
، مكتبــة الرشــد، الريــاضابــن أبــي شــيبة الكــوفي، أبــو بكــر عبــد اهلل بــن محمــد، مصــنف ابــن أبــي شــيبة،  .1

 . هـ، تحقيق كمال يوسف الحوت1041، 1ط

 م.0212آب/أغسطس  00اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في  .0
ابـــن األثيـــر، مجـــد الـــدين أبـــو الســـعادات المبـــارك بـــن محمـــد الجـــزري، جـــامع األصـــول، بيـــت األفكـــار  .3

 الدولية، عمان، األردن، د.ط، د.ت. 
 .ط. د العسكرية، د.ن،أمين، قاموس المصطلحات  .1
 م.4191، 3البشائر اإلسالمية ، بيروت ، ط البخاري ، محمد بن إسماعيل ، األدب المفرد ، دار .0
 .0111بخـاري، الصـحيح، بيت األفكار الدولية، عمان، د.ط، ال .9
مكـة  البيهقـي الكبـرى، مكتبـة دار البـازبيهقي، أحمد بن الحسـين بـن علـي بـن موسـى أبـو بكـر، سـنن ال .1

   .م0221المكرمة ، 
 .0224الترمذي، السنن، بيت األفكار الدولية، عمان، د.ط،  .5
 .0224أبو داوود، السـنن، بيت األفكار الدولية، عمان، د.ط،  .2
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هـــــ ـ 0100،  1الزحيلــــي، وهبــــة، آثــــار الحــــرب فــــي الفقــــه اإلســــالمي ، دار الفكــــر ، دمشــــق ، ط  .01
 م.0220

 م، د.ط.4143، دار الجيل، بيروت، الشوكاني، محمد بن علي، نيل األوطار .44
عبــدري، محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم، التــاج واإلكليــل لمختصــر خليــل، دار الكتــب العلميــة، ال .00

 .  1/191م،  0221، 0بيروت، ط
عــتلم، شــريف، وعبــد الواحــد، محمــد مــاهر، موســوعة اتفاقيــات القــانون الــدولي اإلنســاني، إصــدار  .01

 .0110حمر بالقاهرة، بعثة اللجنة الدولية للصليب األ
عثمان، محمد رأفـت، الحقـوق والواجبـات والعالقـات الدوليـة فـي اإلسـالم، دار إقـرأ، بيـروت، لبنـان،  .44

 د.ط، د.ت.
المحــرر الــوجيز فــي تفســير الكتــاب العزيــز ، طبــع علــى نفقــة صــاحب الســمو الشــيخ عطيــة، ابــن  .09

، قطـر ، تحقيـق الزحـامي الفـاروق م ، الدوحة 0220،  0خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، ط
 .وعبد اهلل بن إبراهيم األنصاري وآخرون

الفــرا، محمــد العلــي، محمــد، أســرى الحــرب الــدواعي اإلنســانية واألبعــاد القانونيــة، مشــار إليــه فــي:  .09
سليمان، حقوق األسرى الحربيين في الفقـه اإلسـالمي، بحـث مقـدم إلـى اليـوم الدراسـي الـذي تقيمـه كليـة 

األســرى الفلســطينيون والواجــب الــوطني واإلنســاني، المنعقــد بالجامعــة اإلســالمية، غــزة،  يــوم التجــارة، 
 م.6/4/0242الثالثاء: 

العيني، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، شركة مكتبة  .01
 م. 0210هـ، 0120، 0ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مص، ط 

محمد سليمان، حقـوق األسـرى الحـربيين فـي الفقـه اإلسـالمي، بحـث مقـدم إلـى اليـوم الدراسـي الفرا،  .49
الـــــذي تقيمـــــه كليـــــة التجـــــارة، األســـــرى الفلســـــطينيون والواجـــــب الـــــوطني واإلنســـــاني، المنعقـــــد بالجامعـــــة 

 م.6/4/0242اإلسالمية، غزة،  يوم الثالثاء: 

 ه4420، 4ار الفكر، بيروت، طابن قدامة، أبو محمد عبد اهلل بن أحمد، المغني، د .41
كاساني، عالء الدين أبو بكر بن سعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الكتاب العربي، ال .01

 .م0250، 0بيروت ، ط
إســـماعيل بـــن عمـــر بـــن كثيــر الدمشـــقي ، تفســـير القـــرآن العظـــيم، دار الفكـــر، بيـــروت، كثيـــر، ابــن  .00

 .هـ ، د.ط0110
 .0224األفكار الدولية، عمان، د.ط، ابن ماجه، السـنن، بيت  .00

ماوردي، أبو الحسن علـي بـن محمـد بـن حبيـب البصـري البغـدادي، األحكـام السـلطانية ، المكتبـة ال .01
 .التوفيقية ، مصر ، د. ت، د. ط
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 الامن السيبراني وسياسات المواجهة الدولية

 
غيدان*سرى غضبان   

 أ.م.د. محمد منذر جالل الربيعي**

 
 :ملخص
 الحياة، مجاالت في الهائل التكنولوجي التقدم بعد السيما تحقيقها، الى الدول تسعى التي المفاهيم أهم من اليوم السيبراني األمن مفهوم يعد

 .السيبرانية الحرب"  وهو اال للحرب الجديد الشكل الى وصوالً  الحرب، شكل تغيير في حتى وتأثيره الدولية التفاعالت على التقدم هذا تأثير ومدى
 تواجهها التي التحديات مدى وما منه، دولة اي تستثنى ال عالمياً  خطراً  يشكل بات الذي السيبرانية، الحروب واقع بيان الى الدراسة تهدف

 .الهجمات هذه لمواجهة والتقنية والبشرية االقتصاديةاإلمكانيات  توظيف طريق عن والهجمات، الحروب هذه من للوقاية الدول
 السيبراني االمن السيبرانية، :المفتاحية الكلمات

Abstract: 
Today, the concept of cybersecurity is one of the most important concepts that states seek to achieve, 

especially after the tremendous technological progress in the fields of life, the extent of the impact of this progress 

on international interactions, and its impact even in changing the form of war, leading to the new form of war, 

which is “cyber warfare.” 

The study aims to clarify the reality of cyber wars, which has become a global threat that no country can 

afford, and what are the challenges that countries face to prevent these wars and attacks, by employing the 

economic, human and technical capabilities to confront these attacks. 

Key words: cyber, cyber security 

 
 إشكالية البحث:

ا ، وسيطرتها على الساحة الدولية، وقدرتهوهيمنتها على حياتنا اليومية أن بروز التكنولوجيا
، وطريقة المواجهة بين الدول، وانتقال الصراع عبر الفضاء على التحكم في قوة وسلوك الدول

 تختص بمجال االمن السيبرانيجيات االلكتروني، حفز الدول الى التسارع في وضع استراتي
 لوقاية من التهديدات السيبرانية للمحافظة على امنها وبنيتها التحتية ومصالحها السياسية وا

فالحروب والهجمات السيبرانية مثلت اكبر واخطر التهديدات التي يواجهها العالم اليوم، فالبد من 
 لق تساؤالت:رؤية استراتيجية وجهود دولية للحد من هذه المخاطرة تنط

 ( ماهي السيبرانية؟0
 ( ما مدى تأثيرها على امن الدول؟0
( ماهي االستراتيجيات التي تسعى الدول الى وضعها لتأمين وتعزيز مكانتها من هذه الحروب 1

 والهجمات؟
 فرضية البحث:
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 ية لرسم حدود االعتداءات الجديدة أن الهجمات السيبرانية تطلب معها مواجهة دول
 ن مثل هذه الهجمات تستهدف المواقف الحيوية للدول.خصوصًا وأ

 هدف البحث:
، فالمطلــب براني وطبيعــة الهجمــات الســيبرانيةنتنــاول فــي المبحــث األول لماهيــة االمــن الســي

، أمـــا المطلـــب الثـــاني فكـــان حـــول طبيعـــة لـــى مفهـــوم وماهيـــة االمـــن الســـيبرانياالول تـــم التطـــرق ا
الثــاني فكــان حــول االســتراتيجيات الدوليــة للمواجهــة، فاســتعرض الهجمــات الســيبرانية، أمــا المبحــث 

المطلــب األول سياســات المواجهــة الدوليــة االمريكيــة والصــينية والــدول االخــرى فــي مجــال األمــن 
 دوليـة فـي مجـال الحـروب السـيبرانيةالسيبراني، أما المطلـب الثـاني فاسـتعرض مسـتقبل المواجهـة ال

 .فضاًل عن الخاتمة واالستنتاجات
 المبحث األول: ماهية االمن السيبراني وطريقة الهجمات السيبرانية

 المطلب األول: مفهوم األمن السيبراني
يعــد األمــن الســيبراني مجموعــة االجــراءات واالطــر القانونيــة والتنظيميــة التــي يــتم وضــعها 

الســـيبراني  يعـــد واألمـــن  مـــن قبـــل االجهـــزة االمنيـــة للمحافظـــة علـــى ســـرية المعلومـــات االلكترونيـــة,
يــة, بهــدف حمايــة الفضــاء جهــودًا مشــتركة مــا بــين القطــاع العــام والخــاص, والجهــود المحليــة والدول

يـــة, مقاومـــة لالختراقـــات والعمـــل علـــى تـــوفير انظمـــة معلومـــات رقميـــة, بخصوصـــية عال الســـيبراني
 .(1)وتتمتع سرية عالية الفيروسية

" االمـــن الســـيبراني بأنـــه: جميـــع االجـــراءات كمـــا عرفـــت وزارة الـــدفاع االمريكيـــة "البنتـــاغون
التنظيميـــة الالزمـــة لضـــمان حمايـــة المعلومـــات بجميـــع اشـــكالها الماديـــة وااللكترونيـــة مـــن مختلـــف 

 .(2)الجرائم, والهجمات, التخريب, التجسس, الحوادث
فــاألمن الســيبراني مجموعــة مــن الوســائل التقنيــة والتنظيميــة واالداريــة التــي تســتخدم لمنــع 

ــــات االســــ ــــات ســــوء االســــتغالل, وحمايــــة خصوصــــية البناي تخدام الغيــــر مصــــرح بــــه, ووقــــف عملي
الشخصــية,  كمــا يعــد األمــن الســيبراني ســالح اســتراتيجي بيــد الحكومــات واالفــراد, الســيما بعــد ان 

 .(3)اصبحت الحرب السيبرانية احد أهم تكتيكات الحروب الحديثة
لوجيـــا االتصـــاالت والمعلومـــات المتصـــلة كمـــا زاد اعتمـــاد المجتمعـــات الحديثـــة علـــى تكنو 

بالشـبكة العالميـة, وكلمـا زاد االعتمـاد علـى هـذه التكنولوجيـا زادت المخـاطر والتهديـدات التـي تهــدد 
                                                           

دراسة في استراتيجيات االشتباك الرقمي ,عمان ,دار امجد للنشر والتوزيع العلي, زياد علي, الصراع واالمن الجيوسبراني في السياسة الدولية,  (1)
 .91, ص0102االردنية ,,المملكة الهاشمية 0.ط
 (.1/9/0101تاريخ الزيارة )encyclopedia.org-https://poltical, متاح على الرابط: 1الموسوعة السياسية, االمن السبراني, ص (2)
, 0109شر, المالكي, كريم, الحرب االفتراضية: حرب حقيقة لالنسانية, جريدة الراية, مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية االنترنت, تاريخ الن (3)

 (.1/9/0101تاريخ الزيارة )/http://www.raya.com/newsعلى الرابط: 

https://poltical-encyclopedia.org/
http://www.raya.com/news/
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ـــة , ومـــع ثـــورة (1)الشـــبكات وأمـــن المعلومـــات وارتفعـــت المـــؤثرات الســـلبية للبنـــى التحتيـــة المعلوماتي
", والتـي بـات Cyber powerالقـوة السـيبرانية المعلومات ظهر شكل جديد من اشكال القوة وهـي "

تأثيرها واضحًا علـى المسـتوى المحلـي والـدولي, فـأدت هـذه القـوة الـى االنتشـار بـين عـدد كبيـر مـن 
الفاعلين مما جعل قدرة الدولة ضعيفة في السيطرة علـى هـذه القـوة, فبـات االمـن السـيبراني الهـدف 

والحمايـة مـن االخطـار واالضـرار, فبانـت اسـتراتيجيات االسمى للكثير من الـدول, لمقاومـة التهديـد 
ـــات الـــدول, فـــالحروب الســـيبرانية بـــدأت تظهـــر  الـــدول فـــي مجـــال االمـــن الســـيبراني مـــن اهـــم اولوي

 يـــات الكالســـيكية واالســـلحة الثقيلـــةتجلياتهـــا بالـــدول الكبـــرى, وانهـــت  الحـــروب التقليديـــة ذات النظر 
 .(2)واعلنت بداية حقبة جديدة من الحروب

وبات صناع القرار في الواليات المتحدة االمريكية, واالتحاد االوروبي, وروسـيا, والصـين, 
والهنـد, يصــنفون االمــن الســيبراني كأولويــة فــي اسـتراتيجية سياســتهم الدفاعيــة الوطنيــة, وقــد اعلنــت 

دولة عن تخصـيص اقسـامًا وسـيناريوهات خاصـة بـالحروب  والهجمـات السـيبرانية  011اكثر من 
فرق االمن الوطني, فالـدول اليـوم تسـعى الـى تطـوير اسـتراتيجيتها لألمـن السـيبراني وحمايـة ضمن 

البنية التحتية للمعلومات الحساسة الخاصة بها, وردع الجريمة السيبرانية عن طريـق انشـاء تعـاون 
وطني بين الحكومة ومجتمع صـناعة االتصـاالت والمعلومـات, باالضـافة الـى خلـق قـدرات وطنيـة 

 .(3)رة الحاسب االليالدا
فوظيفــة االمــن الســيبراني هــي ليســت حمايــة المعلومــات فقــط, وانمــا يشــمل كــل جــزء رقمــي 

 .(4)في الفضاء االلكتروني وخلق حالة من السرية والنزاهة فيه
ــــق االمــــن   ــــراد لتحقي ــــت تتخــــذها الحكومــــات بالتعــــاون مــــع االف ــــي بات واهــــم االجــــراءات الت

 :(5)السيبراني هي
 ة مرور قوية للبيانات والمستندات المهمة.استخدام كلم .0
عدم تخزين التفاصـيل المهمـة مثـل كلمـات المـرور للحسـاب المصـرفي او اسـماء المسـتخدمين  .0

عبـــر االنترنـــت او الكمبيـــوتر, فيجـــب ان نتـــذكر ان االنترنـــت والفضـــاء االلكترونـــي هـــو شـــبكة 
 مفتوحة غير امنية.

 عدم فتح اي رسائل الكترونية مجهولة. .1

                                                           
 .99علي, الصراع واالمن الجيوسبراني في السياسة الدولية, مصدر سبق ذكره, صالعلي, زياد  (1)
 .9الموسوعة السياسية, مصدر سبق ذكره, ص (2)
 .91العلي, زياد علي, الصراع واالمن الجيوسبراني في السياسة الدولية, مصدر سبق ذكره, ص(3)

(4) Gilmartin, John F.John, military technology,enclopedia Britannica, p.5.on 

link:https://www.britannnica.com/technology/militar 
(5) Smith, peter,the pros and cons of cyber space,June,2012 news report(13/11/2019) on link:https//note worthy 

news report,worldpress,com,pp. 4-5. 



 برلين -مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية          المركز الديمقراطي العربي 

  

 م0202 ديسمبر/ كانون األول                                   التاسع العدد -د الثاني ـــالمجل  
 
 

102 

ـــة مـــن تجنـــب  .1 ـــل هـــذه المواقـــع درجـــة عالي ـــة, حيـــث تمث ـــر آمن اســـتخدام المواقـــع المحظـــورة الغي
 المخاطر.

تغيير كلمات المرور باستمرار, وتثبيت برنامج قوي لمكافحـة الفيروسـات للحمايـة مـن احصـنة  .9
 طروادة والفيروسات القوية.

 يجب تأمين الخوادم لضمان االمن السيبراني المستمر. .9
البيانات الحكومية للتـدقيق المسـتمر, والحـرص علـى عـدم تخـزين المعلومـات يجب ان تخضع  .1

 السرية جدًا على االنترنت, وعدم تبادل المعلومات السرية.
 تجنب االستخدام المستمر لبطاقات االئتمان الخاصة. .5
 وضع قوانين صارمة من قبل الحكومات تجاه مجرمي االنترنت. .2

 السيبرانيةالمطلب الثاني: طبيعة الهجمات 
 األول : أنماط الهجمات السيبرانية محورال

 :(Active)اوالا: الهجمات االلكترونية الفعالة 
, او االبواب  (Security Vulnerabilities)يركز المخترقون الى ايجاد الثغرات االمنية 

, لهذه االنظمـة فعنـدها يمكـن ان تنصـب او تـزرع البـرامج الخبيثـة, ويـتم  (Back doors)الخلفية 
, ومــن (1)الـتحكم عــن بعـد عــن طريــق ارسـال االوامــر, لغـرض ســرقة البيانــات او تعطيـل الحاســبات

 هذه الهجمات:
 :(Denial of Service Attacks). هجمات الحرمان من الخدمة 1
 :(Computer Virus). فايروسات الحاسوب 2

هــــــي بــــــرامج صــــــنعت بطريقــــــة متعمــــــدة لتغييــــــر خصــــــائص الملفــــــات, والحــــــاق الضــــــرر و 
بالحاســوب, واعطــاء اوامــر امــا بالتخريــب او االزالــة, وهــذه الفيروســات تــؤدي الــى تعطيــل شــبكات 

 .(2)الخدمات والبنية التحتية للطرف المستهدف او احداث فشل في االتصاالت لدولة ما
 :(computer worm). دودة الحاسوب 3

هـــي بـــرامج خبيثـــة تتكـــاثر بنســـخ نفســـها, وتنتقـــل مـــن نظـــام الـــى اخـــر باســـتغالل الثغـــرات 
, صــنعت لألعمــال التخريبيــة كــأن تعمــل علــى قطــع االتصــال بالشــبكة او ســرقة البيانــات (3)االمنيـة

                                                           
 .91, ص0105الحرب الخفية وتأثيرها في العالقات الدولية، بيروت، الخطاب, حارث عاصم,  (1)
بيروت ,دار العربي للنشر والتوزيع خليفة, ايهاب, القوة االلكترونية: , القوة االلكترونية: كيف يمكن ان تدير الدول شؤونها في عصر االنترنت,  (2)

 .50ص 0101,لبنان ,0,ط
 .10عاصم, مصدر سبق ذكره, صالخطاب, حارث  (3)
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اثناء تصـفح المسـتخدمين باألنترنـت, وتمتـاز بسـرعة االنتشـار والقـدرة الفائقـة علـى التلـون والتكـاثر 
 .(1)ب التخلص منها, وتستهدف  عادة الشبكات المالية, وشبكات البنوكويصع

 (Trojan Horse). احصنة طروادة  4
 مــن البــرامج ذات الشــعبية الماليــة وهــو شــفرة او برنــامج صــغير مختبــئ فــي برنــامج كبيــر

وهــو مبــرمج بمهــارة عاليــة, حيــث يقــوم بالمهــام الخفيــة مثــل نشــر دودة او فــايروس, ومــن الصــعوبة 
اكتشــافه, حيــث يعمــل دائمــًا علــى مســح آثــارُه التــي ال تحمــل صــنعة تخريبيــة, ويقــوم بأضــعاف قــوة 

 .(2)الدفاع للمستهدف وسهولة اختراق جهازُه وسرقة بياناته
 وتشملرونية غير الفعالة: ثانياا: أهم انواع الهجمات االلكت

 :(Spy ware)( برامج التجسس 1
 وهي برامج تثبت خلسة على اجهزة الحاسوب للتجسس والسيطرة عليها من دون علم المستخدم.

 :(phishing)( التصيد 2
 خدمين ليشــاركوا بيانــاتهم الشخصــيةويعــرف ايضــًا بالخــداع االلكترونــي التــي يــتم بهــا خــداع المســت

 مثل تفاصيل بطاقات االئتمان وكلمات المرور
 :(Key logger)( راصد لوحة المفاتيح 3

وهـــو احـــد اشـــهر بـــرامج التجســـس, ومـــن اقـــدم اشـــكال التهديـــد الســـيبراني, يقـــوم بســـرقة المعلومـــات 
بجمــع المعلومــات  (key logger)الشخصــية او الماليــة مثــل التفاصــيل المصــرفية, حيــث يقــوم 

 ثالث.وارسالها الى طرف 
 :(Ad ware)( انظمة الدعم االعالمي 4

هــو عبــارة عــن حزمــة مــن البــرامج الدعائيــة, حيــث ان اي تطبيــق برمجــي يــتم فيــه عــرض الفتــات 
ـــ  , هــو برنــامج اعالنــي, لــيس فــايروس, لكــن فــي (Ad ware)اعالنيــة اثنــاء تشــغيل البرنــامج, فـ

بعض االحيان يكون فايروس, ويلجـأ العديـد مـن المسـتخدمين الـى تنزيـل التطبيقـات المجانيـة التـي 
 , لكن في بعض االحيان تكون هذه االعالنات مشبوهة. (Ad ware)تحمل بطياتها 

 :(3)( جهاز راصد لوحة المفاتيح التجسسي1
, يستخدم لالختراق او التجسـس, عـن طريـق قطعـة يـتم توصـيلها (Hard ware)هو مكون مادي 

 بين لوحة المفاتيح واللوحة االم.
 المحور الثاني: نماذج من أهم الهجمات السيبرانية

                                                           
 .51خليفة, ايهاب, مصدر سبق ذكره, ص (1)
 .59المصدر السابق , ص  (2)
 .19الخطاب, حارث عاصم, مصدر سبق ذكره, ص (3)
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وقد اصبحت المعلومات في القرن الحادي والعشرين هي عملة العالم الرئيسية, لذا أصبح 
نحـو المعلومـات وتكنولوجيـا المعلومـات, بمـا فيهـا تقنيـات الدول واالفراد يتجهـون علـى نحـو متزايـد 

الحاسوب واالتصاالت, واتجهت جميع المؤسسات المدنية والعسكرية ايضًا تعتمد في ادارتها على 
تكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصـال، وبالتـالي اصـبحت "الحـروب السـبرانية" هـي االكثـر بـروزًا 

الوقــــت الحــــالي, واصــــبح الفضــــاء االلكترونــــي اهــــم االســــلحة  وانتشــــارًا علــــى الســــاحة الدوليــــة فــــي
, حيــث اصــبح المجــال الحيــوي المهــم (1)االســتراتيجية التــي تســتخدمها الــدول فــي الحــروب الحديثــة

الذي يشترك فيه السياسيون, وباتت الحرب السيبرانية للصراع الحديث والـدقيق والـذي يمتـد ليتـرجم 
 .(2)االهداف السياسية

  

                                                           
 .19-11, صالمصدر السابق  (1)
 .909, المملكة المتحدة, ص0100, 21, المجلد, 959براني والقانون الدولي االنساني, كامبردج, العدد: يلين, هربرت, النزاع الس (2)



 برلين -مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية          المركز الديمقراطي العربي 

  

 م0202 ديسمبر/ كانون األول                                   التاسع العدد -د الثاني ـــالمجل  
 
 

103 

-م0229( نمـــاذج ألهـــم الهجمـــات الســـيبرانية، والتـــي نفـــذت للفتـــرة مـــا بـــين )00ل )يوضـــح الشـــك
 .(1) م(، وبدوافع ثقافية، سياسية، اجتماعية، اقتصادية(0112

 (2118الى 1881( دوافع توزيع اهم الهجمات السبرانية ما بين عام )11الشكل ) 

  

                                                           
(1) GANDHI, Robin, edt, Dimensions of cyber – Attacks, vol, technology and Society Magazine, spring 2011,. p32. 

 هجمات

 بدوافع  

 

 ثقافية

 اجتماعية 

 هجمات 

 بدوافع 

 سياسية
 هجمات 

 بدوافع 

 اقتصادية

 م.5991على فرنسا  هجوم الويب -

 م.5991هجوم الويب سايت على امريكا  -

الصراع بين اندونيسيا وتيمور الشرقية عام  -

 م.5991

هجوم على الموقع الرئاسي في المكسيك  -

 م.5991

 م.5999صربيا حرب كوسوفو  -

ريا هجوم على السفارة الصينية في بلغا -

 م.5999

هجوم الواليات المتحدة على الصين بواسطة  -

 م. 1005طائرة تجسس 

هجوووووم صوووويني علووووى واارة الوووودفاع االمريكيووووة  -

وسووووحب مالومووووات سوووورية موووون البنتووووا ون اسووووم 

( اي مطوووور الامالقووووة عووووام TitanRunالامليووووة  

 م.1002

هجوووم صوويني علووى الواليووات المتحوودة ال توورا   -

 م.1001امريكية في مالومات استراتيجية 

هجووووم علوووى الشوووبكة الكيربائيوووة فوووي الواليوووات  -

 م.1009المتحدة عام 

- cost Net  وهي اكبر عمليوات تجسوس تار وت

، تسووتيد  1009( دولووة عووام 502ليووا اكثوور موون  

 مواقع اقتصادية واعالمية.

من قبل  1009هجوم سبراني على اوكرانيا عام  -

 قراصنة محترفين.

ل محترفووووووا تكنولوجيوووووا هجووووووم صوووووينيمن قبووووو -

 م.1009المالومات عام

هجووووووم اسوووووتيد  السوووووجالت الصوووووحية علوووووى  -

مستشوووفيات فرجينيوووا فوووي الواليوووات المتحووودة عوووام 

 م.1009

م. اثنوووا  5999هجووووم سووويبراني علوووى المانيوووا عوووام  -

 است افتيا مجموعة قمة الثماني.

 م5999الصراع السيبراني بين تايوان والصين عام  -

الباكستاني حول ق ية كشمير عام  -الينديالصراع  -

 م.1000

هجوووووم علووووى موقووووع واارة التربيووووة اليابوووواني عووووام  -

 م.1005

م 1005النااع السيبراني بوين الصوين واليابوان عوام  -

حول شريح ياسووكوني الو ي يرموا للناعوة الاسوكرية 

 م.1005اليابانية 

 م.1001النااع بين ماليايا واندونيسيا عام  -

 م.1002وسيا على استونيا عام هجمات ر -

 م.1001الصراع االقليمي بين كوريا واليابان عام  -

 م.1001هجمات روسية على جورجيا عام  -

 بين روسيا واوروبا الشرقية. ddosهجمات ال  -

 1001النااع االسرائيلي الفلسطيني السيبراني عام  -

التوووووي بووووود ت  confickerهجموووووات دودة كوووووونفيكر  -

لحاسبات بد اً مون كوريوا الشومالية عوام ت رب اآل  ا

 م.1009
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 نماذج الحروب السيبرانية: ومن أهم
 :(1) 2111-1889الهجمات السيبرانية التي حدثت من  :اوالا 
( الهجمات السيبرانية التي نفذت من باكستان ضد الهند, واستهدفت "مركز لهبة للبحوث الذريـة" 0

 م.0225في يونيو 
م ,على المواقع االلكترونيـة, احتجاجـًا 0225إندونيسيا في سبتمبر عام ( الهجوم الذي شن ضد 0

 على انتهاكات حقوق االنسان في تيمور الشرقية.
 م, واستهدف مواقع الرئيس المكسيكي.0225( الهجوم الذي شن على المكسيك في اكتوبر عام 1
م, اســـتهدف الشـــركات االقتصـــادية لتعطيـــل المراكـــز 0222( هجـــوم ســـيبراني علـــى المانيـــا, فـــي 1

 . ”G8“المالية, احتجاجًا على اجتماع قمة مجموعة الثمان 
م, مــــن خــــالل 0222( هجــــوم ســــيبراني مــــن قبــــل قراصــــنة صــــربيون, فــــي حــــرب كوســــوفو عــــام 9

 .(NATO)استهداف سالح الجو التابع لحلف شمال االطلسي 
م, مواقع الكترونية رسـمية تابعـة للواليـات المتحـدة 0222( مهاجمة القراصنة الصينيون في عام 9

 االمريكية, وباألخص مواقع تخص البيت االبيض واالستحواذ
م,وقد أدى هذا النزاع السيبراني بينهمـا 0222( الهجمات السيبرانية بين الصين وتايوان في عام 1

 الى اختراق مواقع تايوانية
 م.0111( الحرب السيبرانية بين اسرائيل وفلسطين عام 5
 م.0111( الحرب السيبرانية التي نشبت بين الهند وباكستان عام 2

م, والتـي بـدأت بعـد تحطـم طـائرة 0110( الحرب السيبرانية بـين الصـين والواليـات المتحـدة عـام01
 ين.التجسس االمريكية, حيث تم استهداف الواليات المتحدة من قبل  الص

م, واستهداف مواقع وخـدمات 0110الحرب السيبرانية بين الصين واليابان في آب/ اغسطس عام 
 االنترنت في اليابان.

م, والذي اطلق عليها اسم "تيتان 0111( االختراق الذي حدث على وكالة ناسا الفضائية عام 00
 المطر".

ندونيســي01  م, حــول قضــية "امبــاالت"0119عــام  ا( الحــرب الســيبرانية التــي نشــبت بــين ماليزيــا وا 
 حيث تم استهداف المواقع العسكرية الحكومية الماليزية واختراقها.

 بب الصراع االقليمي حـول "دو كـدو"م, بس0119( الحروب السيبرانية بين كوريا واليابان عام 01
 وهو الخالف بين كوريا الجنوبية واليابان.

                                                           
(1)Gandhi, Robin, edt,Dimensions of cyber-Attacks,vol,technology and society Magazine,spring2011, 

pp. 32-33. 
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 : 2112ثالثاا: أهم الهجمات السيبرانية عام/ 

,الــى اعنــف 0111تقــع اســتونيا فــي اوروبــا الشــرقية, تعرضــت فــي اواخــر ابريــل/ نيســان عــام  (0
الهجمات السيبرانية, بعد خالفها مع روسيا, اثـر مشـروع نقـل نصـب تـذكاري يعـود الـى العهـد 

 .(1)السوفيتي السابق , حيث تعرضت الى هجوم هدد االمن القومي للدولة بأكملها
اســابيع, شــلت   خاللــه تكنولوجيــا المعلومــات والبنيــة التحتيــة فــي الــبالد, فقــد  اســتمر الهجــوم ثالثــة

 .(2)استهدفت شيكات االتصال, وانظمة البنوك والمصارف, والصحف والهواتف المحمولة
/ســـبتمبر/ ايلـــول/ 0: شـــنت اســـرائيل فـــي 0111( الهجـــوم االســـرائيلي الســـيبراني علـــى ســـوريا/ 0

على انظمة الدفاع الجوية السورية, ومن ثم قصف محطـة نوويـة م, هجومًا عبر االنترنت, 0111
 .(3)مشتبه بها قيد االنشاء في سوريا

 operationوتمكــــن االســــرائيليون مــــن تنفيــــذ الهجــــوم واطلــــق اســــم )عمليــــة البســــتان  
Orchard حيـــث تـــم اختـــراق نظـــام رادار الـــدفاع الجـــوي الســـوري, عـــن طريـــق برنـــامج حاســـوبي ,)

 .(4)الرادار وانما عرقل وصول البيانات ”Suter“, ولم يعطل "Suterيسمى "سوتر 
 :2119أهم الهجمات السيبرانية عام  رابعاا:
م, بعـد الصـراع الـذي نشـب بـين 0115الهجوم الذي شن ضد جورجيا فـي اغسـطس عـام  (0

روســــيا وجورجيــــا علــــى اوســــيتيا الجنوبيــــة, فــــاالختراق الســــيبراني أدى الــــى توقــــف خدمــــة 
جورجيـــا, وتوقـــف االتصـــاالت الداخليـــة, واتهمـــت جورجيـــا روســـيا وراء هـــذه االنترنـــت فـــي 

 .(5)الهجمات
( اهم الهجمات التي اشار اليها "مركز التعاون الدفاعي المشترك ضد 01ويبين الجدول )
الهجمــــات التــــي  ”NATO“والتــــابع لحلــــف شــــمال االطلســــي  CCDCOEالهجمــــات االلكترونيــــة" 

 .0115استهدفت جورجيا في تشرين الثاني نوفمبر/ 
 
 
 

                                                           
(1)Bidelmun, Scottw, difining and deterring Cyber war fare, strategy Research project, USA, 2000, p. 39. 
(2)Liaropoulos, Andrew, ,fower and security in cybersface:implications for the west phhalian state system,center 

for wuropean and North American Affaris,2018, p. 545. 
(3)Liaropoulos, Andrew, op. cit, p. 041.  

المنطقة المعتمة :التاريخ السري للحرب السيبرانية ,ترجمة لؤي عبد المجيد ,الكويت ,عالم المعرفة ,المجلس الوطني للثقافة والفنون ,كابالن, فرد,  (4)
 .021-020, ص0102واالداب ,الكويت ,

(5)Liaropoulos, Andrew, op. cit, p. 546. 
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 2119( أهم الهجمات التي استهدفت جورجيا في نوفمبر 13جدول )
 . تشويه المواقع االلكترونية1

(defa Cement of Webster) 
 . هجمات صحي الخدمة2

(Dos)  و(DDOs) :على المواقع التالية 
أ( رئيس 
جمهورية 
 جورجيا

ب( المصرف 
 المركزي الجورجي

جـ( وزارة الخارجية 
 الجورجية

 أ. الموقع الرسمي لحكومة الحكم الذاتي من انحازيا.
 ب. وزارة التعليم العالي في جورجيا.

 جـ. البرلمان الجورجي.
 د. موقع تابع لوزارة التربية يقوم باختبار الطلبة.

 هـ. اكبر مصارف تجارية في جورجيا.
 الجورجي.و. الرئيس 

 . حجب وكاالت البناء التالية:3
 أ. المستوى االعالمي االكبر في جورجيا.

 ب. الوكاالت الجورجية لالنباء باللغة االنكليزية.
 جـ. وكالة االخبار الجورجية.
 د. قناة التلفزيون الخاصة.

 هـ. وكالة االخبار الجورجية باللغة الروسية.
 الدولية.ح. وكالة انتربرس الجورجية 

 .Tbilisi webز. وكالة اخبار تبلسي 

 . حجب المواقع الجورجية عن الخدمة:4
 Kasparovأ. الحرب الروسي المعارض "كاسباروف" 

 ب. مجتمع قراصنة المعلومات الجورجي.
 

 الجدول من اعداد الباحثة باالعتماد على المصدر:
 .121-118ص ,2119 بيروت، الدولية، العالقات في وتأثيرها الخفية الحرب, عاصم حارث, ( الخطاب1

 :2118خامساا: أهم الهجمات السيبرانية في عام 
( اختراق مواقع الكترونية ذات اهمية عالية, من قبل المسـلحين فـي العـراق, حيـث كانـت تسـتقبل 0

 لتحديـد تحركـات الجماعـات المسـلحة هذه المواقع بيانـات مهمـة وتنقلهـا الـى الطـائرات بـدون طيـار
 .(1)وأدى االختراق الى مراقبة التحركات العسكرية االمريكية الموجهة ضدهم

 ا فـي الواليـات المتحـدة االمريكيــة( تعـرض السـجالت الصـحية التابعــة لـوزارة الصـحة فـي فيرجينيــ0
الـــى االختـــراق والوصـــول الـــى ثمانيـــة ماليـــين ســـجل تتعلـــق بـــالمرض واســـرارهم الطبيـــة, واســـتطاع 
ـــى عشـــر ماليـــين  ـــة وصـــلت ال ـــب فدي المتســـللون مـــن تشـــفير الســـجالت فـــي قاعـــدة البيانـــات, وطل

 .(2)دوالر
                                                           

 .909برانية والمسؤولية الدولية الناشئة عنها في ضوء التنظيم الدولي المعاصر, مصدر سبق ذكره, صيالفتالوي, احمد عيسى, الهجمات الس (1)
(2) Gandhi, Robin, op. cit, p 41. 



 برلين -مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية          المركز الديمقراطي العربي 

  

 م0202 ديسمبر/ كانون األول                                   التاسع العدد -د الثاني ـــالمجل  
 
 

107 

م, 0112ـــ( تعــرض شــبكة الــتحكم والســيطرة الكهربائيــة فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة فــي عــام 1
 هجمات سيبرانية. الى

 م:2112سادساا: الحرب السيبرانية على شركة ارامكو السعودية في آب/ اغسطس عام 
 تتعد شركة ارامكـو مـن الشـركات العمالقـة فـي انتـاج الـنفط والغـاز الطبيعـي والبتروكيمياويـا

مختصـرها  (Arabian – American oil Company)امريكيـة  –وهـي شـركة نفطيـة عربيـة 
(Aram 

 م:2113سابعاا: الهجمات السيبرانية في عام 
حيث ساعدت المواقع في الفضـاء االلكترونـي مـن تحـول  Facebook( هجمات على مواقع الـ 0

يبلــغ عــدد مســتخدمي  ”Facebook“المجتمــع الــى مجتمــع عــالمي, أحــد اهــم المواقــع العالميــة هــو 
 مليار مستخدم شهريًا. (1.2)هذه المواقع انه يزداد بنسبة 

م, 0101هجوم من الجيش السوري االلكتروني الذي يدعم نظام بشـار االسـد فـي ابريـل عـام  -ب
 حيث قام المتسللين باختراق موقع "تويتر" وارسال رسالة وهمية.

 م:2114ثامناا: الحروب والهجمات السيبرانية لعام 
وبداية شهر  0101, في شهر شباط Ebay( اختراق موقع المزاد العالمي االلكتروني االمريكي 0

اذار/ مارس, سيطر المخترقون علـى قاعـدة بيانـات تتضـمن سـجالت المسـتخدمين, ممـا دفـع ادارة 
 مليون مستخدم. 019الموقع الى طلب من مستخدميه الى تغيير كلمة السر والذين بلغ عددهم 

 يةمريكـي للخـدمات الرائـدة المصـرفالمـالي اال ”JP Morgan chase“( اختـراق مؤسسـة وبنـك 0
حيـــث تمكـــن المخترقـــون مـــن الوصـــول الـــى ســـجالت العمـــالء, وكشـــف عنـــاوينهم وارقـــام هـــواتفهم 

 مليون عميل تجاري. 1مليون عميل منزلي, و 19المنزلية والوصول الى 
: تمكــن المتســللون مــن تحقيــق االختــراق عــن طريــق نقطــة ”Home Depot“( اختــراق موقــع 1

, والتــي تخلصــت منهــا الشــركة بعــد هــذه العمليــة, حيــث  (windows)ضــعف موجــودة فــي نظــام 
 مليون عنوان بريد الكتروني للعمالء. 11مليون بطاقة دفع, و 99استهدف هذا االختراق 

 1.9اختراق انظمة المستشفيات في الواليات المتحدة االمريكية, وسرقة اسماء وعناوين حوالي  (1
 مليون مريض.

( مـــن محـــالت البيـــع بالتجزئـــة, واثـــرت علـــى 009االمريكـــي فـــي ) ”Staples“( اختـــراق موقـــع 9
بطاقــات الــدفع وذلــك عبــر الحصــول علــى بيانــات عمليــات الشــراء, كانــت هــذه العمليــات فــي آب / 

 م.0101اغسطس وايلول سبتمبر 
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االمريكيـة, تعرضـت فـي  ”“Sonyم هـي شـركة 0101( ومن اقوى الهجمـات التـي حـدثت عـام 9
 م.0101تشرين الثاني/  01

 م:2111تاسعاا: اهم الهجمات السيبرانية عام 
م, الـــى هجـــوم 0109نيســان ابريـــل عــام  01الفرنســية فـــي  ”TV5 Monde“( تعرضــت قنـــاة 0

ـــع االلكترونيـــة ان الهجـــوم كـــان مـــن الدولـــة  ســـيبراني أدى الـــى توقـــف البـــث, ونشـــرت علـــى المواق
 االسالمية )داعش االرهابي(, لغرض نشر الدعاية الجهادية

( الحــرب الســيبرانية الروســية علــى المانيــا, حيــث تعرضــت المانيــا الــى عمليــة قرصــنة كبــرى عــام 0
 التـي سـربت مـن البرلمـاني االلمـانيم, من خالل تسـريب وثـائق سـرية رسـمية منهـا الوثـائق 0109

 .وكانت الهجمات السيبرانية تستهدف االحزاب والمؤسسات االلمانية قبل فترة االنتخابات االلمانية
 (1)( الهجمات السيبرانية لتنظيم الدولة االسالمية "داعش االرهابي"1
م, اتجــه هــذا التنظــيم الــى اســتثمار 0101( مــع ظهــور الدولــة االســالمية فــي العــراق والشــام عــام 0

 نصــات الرقميـة فــي االنترنــت المظلــموتوظيـف ادوات الفضــاء االلكترونــي, عـن طريــق اســتخدام الم
 وال, وشراء االسلحة عبر االسواق االلكترونية, وتداول الكتب المتطرفة.واستخدامه في جمع االم

 دقيقة. 01( استخدام االعالم والمنصات الرقمية لنشر االفكار, وانشاء مقاطع الفديو لمدة 0
 يضــم شــهادات لمقــاتلين مــن اســترالياوباللغــة االنكليزيــة تحــت عنــوان "ال حيــاة بــال جهــاد", والــذي 

من الهام الشـباب فـي الواليـات المتحـدة االمريكيـة واوربـا, والتشـجيع علـى تجنيـد  بريطانيا, وهو نوع
النســاء ايضــًا وانشــاء فــيلم "لهيــب الحــرب", والــذي تــم االعــالن مــن خاللــه مســؤولية عــن هجمــات 

م, واعلن التنظيم ايضًا مسؤولية عـن اسـقاط الطـائرة الروسـية فـي سـيناء مصـر 0109باريس عام 
 في العام ذاته.

 م:2111شراا: الهجمات السيبرانية على انتخابات الرئاسة االمريكية عام عا
م 0109حيــث تعرضــت الواليــات المتحــدة الــى هجمــات ســيبرانية فــي تشــرين االول اكتــوبر/ 

مســـتهدفة انظمــــة االنتخابــــات فــــي الــــبالد, يهــــدف فــــوز "دونالــــدترامب" ضــــد المرشــــحة الديمقراطيــــة 
 .(2)"هيالدي كلينتون"

                                                           

Sony سوني بيكتشرز انترتيمنت :(Sony pictures Entertainment)  واختصارها(SPE)  هي واحدة من ارقى واكبر شركات االنتاج التلفزيوني
اليابانية, عدد موظفيها ما يقارب  (Sony)والسينمائي العالمية, وهي مجموعة شركات متعددة الجنسية والرائدة في صناعة االلكترونيات, وتابعة لشركة 

تاريخ   https:’’www.sony.comي لشركة سوني, على الرابط: ( موظف, لها مقران في طوكيو ونيويورك, للمزيد انظر: الموقع الرسم005.111)
 .09/1/0101الزيارة 

 , مصر90, المجلد: 015ية, العدد: براني", القاهرة, مجلة السياسة الدوليعبد الفتاح, فاطمة الزهراء, تطور توظيف جماعات العنف لـ "االرهاب الس (1)
 .09, ص0101ابريل/ نيسان/ 

   ”BBC News“الواليات المتحدة تتهم روسيا بالوقوف وراء هجمات الكترونية للتدخل في االنتخابات الرئاسية, الموقع االلكتروني لقناة (2)
 .(01/1/0101تاريخ الزيارة )http://www.bbc.com, الرابط 5/01/0109

http://www.bbc.com/
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وتوجهــت االتهامــات الــى موســكو بشــأن هــذه الهجمــات, ممــا دفــع مكتــب التحقيــق الفيــدرالي 
الى نشر تقريرًا يبـين حقيقـة هـذه الهجمـات وسـمي التقريـر  02/00/0109, في  (FBI)االمريكي 

 (.Analysis Report JAR Jointبـ )التقرير التحليلي المشترك 
 :(1)م1122الحادي عشر: اهم الهجمات السيبرانية عام 

م, وكانت 0101صدر تقرير عن "كاسبر سكي الب" عن اسوأ الهجمات السيبرانية في عام 
م, فقـد 0101" للفترة من آذار الى حزيران عام Zero Dayهجمات ما عرفت بـ "يوم الصفر" او "

و  ”Sofacy“اشــار التقريــر الــى ان اســوأ الهجمــات التــي نفــذت فــي هــذا العــام مــن قبــل عصــابتي 
“Turla  ,واللتــان يتحــدث افرادهــا اللغــة الروســية, لجــأوا الــى ثالثــة انــواع مــن هجمــات يــوم الصــفر

والتــي اســتهدفت االجهــزة التــي تعمــل علــى نظــام "اندرويــد" وتــم اســتغالل الثغــرات االمنيــة ألحــداث 
, واســتغل القراصــنة الثغــرات االمنيــة فــي انظمــة 0101آيــار/  –/مــايو 09االضــرار الكبيــرة, وفــي 

" , حيــث تـم وضــع قفــل علـى االجهــزة وحــبس الملفـات مقابــل الحصــول Microsoftوسـوفت "مايكر 
والهجوم االخر  الفدية السيبرانيةعلى فدية وعرفت هذه الهجمات باسم "واناكراي", وهو اسوأ برامج 

م, الـــذي اســـتهدف مؤسســـات فـــي اوكرانيـــا وروســـيا 0101يونيـــو/  –/حزيـــران 01الـــذي حـــدث فـــي 
 .”Expetr“وبا والذي عرف باسم وبعض الدول في اور 

 (2)2118الى  2119الثاني عشر:أهم الهجمات السيبرانية للفترة من 
م, افاد مسؤولو البحرية االمريكية, ان المتسللون الصينيون سـرقوا عـدة مـرات 0105وفي عام  .0

 معلومات تخص العقود البحرية, وأمور تتلفق بصيانة السفن وخطط الصواريخ.
, بواســـطة متســـللين, (Saipem)م, تـــم اســـتهداف شـــركة الـــنفط االيطاليـــة 0105فـــي ديســـمبر  .0

واستطاعوا من اسقاط مئـات مـن الخـوادم واجهـزة الكمبيـوتر   ”Shamon“يستخدمون فيروس 
الشخصية للشركة في مقرها في االمارات العربية المتحدة, والهنـد, واسـكتلندا, والمملكـة العربيـة 

 السعودية.
م, اتهمـت شـركة "هـواوي" الحكومـة االمريكيـة بـاختراق شـبكات 0102سـبتمبر/ ايلـول عـام في  .1

 المعلومات لتعطيل عملياتها التجارية.

                                                           
, متاح على 09/5/0101, تاريخ النشر: CNN, مقال منشور على العربية 0101ض لها العالم بالربع الثاني من اسوأ الهجمات الجزئية التي تعر  (1)

 (.0/9/0101تاريخ الزيارة ))https://arabic.cnn.comالرابط: 
(, مقال منشور على جريدة ماكس االلكترونية, تاريخ النشر: 1010-0105حمدي, احمد, تعرف على ابرز الهجمات السبرانية لعامي ) (2)
 (.09/9/0101تاريخ الزيارة )  https:Jawalmak.com//eam, على الرابط: 1/00/0102

https://arabic.cnn.com/
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م, اســتخدمت الصـــين مواقــع الويـــب المعرضــة للخطـــر لتوزيــع البـــرامج الضـــارة 0102فــي عـــام .1
ـــــرامج لهواتـــــف  ــــــ  , Google, والــــــ Appleعلـــــى ســـــكان منطقـــــة )االويفـــــور(, باســـــتخدام ب والـ

windows . 
م, لسرقة ابحـاث تتعلـق 0102استهداف معاهد السرطان في الواليات المتحدة  االمريكية عام  .9

 بمرض السرطان, حيث تم الكشف عن المتسللين الذي ترعاهم الحكومة الصينية.
قيــام متســللون مــن كوريـــا الشــمالية, بحملــة تصـــيد ضــد مســؤولي الشـــؤون الخارجيــة, فــي عـــام  .9

تركيــز علــى الــذين يدرســون الجهــود النوويــة الخاصــة بكوريــا الشــمالية, وعالقتهــا , مــع ال0102
 بالعقوبات الدولية ذات الصلة.

, بتعقب المسؤولين الحكوميين في بلدين  Huaweiوفي العام ذاته قام مساعد فني في شركة  .1
 افريقيين, وتعقب المنافسين السياسيين واختراق االتصاالت المشفرة.

م, اعلنـت الجمهوريـة التشـيكية عـن تعـرض وزارة خارجيتهـا, لهجـوم 0102م وفي اغسطس عـا .5
 سيبراني عبر االنترنت من قبل دول اجنبية غير محددة.

م, بحملـة تصـعيد 0102قيام مجموعة من المتجسسين عبر االنترنـت فـي الهنـد فـي اغسـطس  .2
, والحصـــول المعلومــات واســتهداف الوكــاالت الحكوميــة الصـــينية, وبعــض الشــركات المملوكــة
 على معلومات اقتصادية تجارية, واخرى تتعلق بقضايا الدفاع والعالقات الخارجية.

م, تعرضــــت وكــــاالت الحكوميــــة البحرينيــــة, الــــى عمليــــة اختــــراق 0102وفــــي نفــــس عــــام  .01
لشــــبكاتها واســــتهدف االختــــراق البنيــــة التحتيــــة الحيويــــة, وتوجــــه االتهــــام حينهــــا الــــى متســــللين 

 مرتبطين بإيران.
لعام ذاته قـام قراصـنة صـينيون بحملـة تصـيد, ضـد مـوظفي ثـالث شـركات كبـرى فـي في ا .00

 الواليات المتحدة.
الكشــــف عــــن حملــــة مــــدتها ســــبع ســــنوات, قامــــت بهــــا مجموعــــة تجســــس مجهولــــة باللغــــة  .00

م, أدت الــى ســرقة ملفــات وخــرائط مهمــة وحساســة مــن كبــار 0102االســبانية فــي بدايــة عــام 
 .المسؤولين في الجيش الفنزويلي

 ,Siemens), اعلنــت الشــركات الكبــرى الصــناعة االلمانيــة منهــا 0102 –وفــي يوليــو  .01
Hankel, Basp.)  عــن تعرضــها لهجمــات ســبرانية, ومــن المحتمــل انهــا مرتبطــة بالحكومــة

 الصينية.
م, اصــدر خفــر الســواحل االمريكــي تحــذيرًا, بعــد تلقيــه تقريــرًا يــنص 0102فــي يوليــو عــام  .01

 تعطلت شبكاتها بسبب هجوم برنامج ضار عليها. على ان سفينة تجارية قد
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, تم اسـتهداف وكـاالت الحكومـة الكرواتيـة سلسـلة هجمـات 0102في نفس الفترة من عام  .09
 من قبل قراصنة مجهولة الهوية.

هجـــــوم  511, باكتشـــــاف مـــــا يقـــــارب 0102فـــــي يوليـــــو/  ”Microsoft“اعـــــالن شـــــركة  .09
جمـــــات مؤسســـــات الفكـــــر والـــــرأي م, حيـــــث اســـــتهدفت اله0105الكترونـــــي علـــــى مـــــدار عـــــام 

 والمنظمات الغير حكومية, واغلب الهجمات وقعت في روسيا, وكوريا الشمالية, وايران.
, اعلنت حكومة الواليـات المتحـدة االمريكيـة, بشـن عمليـات الكترونيـة 0102 -وفي يوليو .01

 ضد الكمبيوترات االيرانية, للسيطرة على عمليات اطالق الصواريخ والقذائف.
" Telegramم, بهجـوم رفـض خدمـة "الرسـائل المشـفرة 0102الصين في يونيو عام قيام  .05

, مـــــن اجـــــل تعطيـــــل االتصـــــاالت بـــــين متظـــــاهري هـــــو نـــــج كـــــونخ, باالضـــــافة الـــــى اختـــــراق 
االســــتخبارات الصــــينية الجامعــــة االســــترالية, وســــرقة البيانــــات التــــي يمكــــن اســــتخدامها لتهيئــــة 

 لمرئية.الطالب كمخبرين قبل تعينهم في الخدمة ا
م, طـــورت ايـــران شـــبكة مـــن المواقـــع والحســـابات, التـــي تســـتخدم لنشـــر 0102 -فـــي مـــايو .02

 معلومات كاذبة عن السعودية والواليات المتحدة االمريكية.
, شن جيش الدفاع االسرائيلي غارة جوية علـى حمـاس, بعـد محـاولتهم مـن 0102في آيار .01

 اختراق اهداف اسرائيلية.
ـــام مديريـــة االشـــارات اال .00 م, ضـــد اهـــداف 0102ســـترالية, بهجمـــات الكترونيـــة فـــي آيـــار قي

 داعش في الشرق االوسط, والعمل على تعطيل اتصاالتهم.
م, اســـــتهداف البنيـــــة التحتيـــــة الرقميـــــة فـــــي المملكـــــة العربيـــــة 0102اذار/  –فـــــي مـــــارس  .00

 السعودية من قبل مجموعة تجسس الكترونية ايرانية.
م, الهـــاتف المحمـــول 0102اذار/  –مـــارس  كمـــا اختـــرق جهـــاز المخـــابرات االيرانـــي فـــي .01

التابع لرئيس جيش الدفاع االسرائيلي السابق, وزعيم المعارضة االسرائيلية )بيتي غانتز(, قبل 
 فترة من االنتخابات االسرائيلية.

, االالف االشــخاص 0102كمــا اســتهدف القراصــنة االيرانيــون فــي نفــس الفتــرة مــن عــام  .01
فطيـة وشـركات الغـاز, مـن جميـع انحـاء العـالم, وسـرقة االسـرار الـذين يعملـون فـي الشـركات الن

 ومسح البيانات الموجودة على اجهزة الكمبيوتر.
جامعـة  01م, عـن تعـرض مـا ال يقـل عـن 0102اعالن الواليات المتحـدة فـي نهايـة عـام  .09

 امريكية في الواليات المتحدة الى اختراق من قبل القراصنة الصينيون, ومحاولة سرقة البحوث
 التي تخص التقنيات البحرية.
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, والـذين يعملـون فـي مجـال أمـن 0102فرد في اوروبـا فـي عـام  011استهداف اكثر من  .09
 ونزاهة االنتخابات وتعزيز الديمقراطية, من قبل القراصنة المرتبطون بالمخابرات الروسية. 

( الفضــــائية االوروبيــــة, الـــى هجــــوم ســــيبراني مــــن قبــــل airBasتعـــرض شــــركة )ايربــــاص  .01
 قراصنة صينيين, قاموا بسرقة المعلومات الشخصية التي تخص الموظفين االوروبيين.

, عـن اسـتهدافها مـن 0102كشفت اللجنـة الوطنيـة الديمقراطيـة االمريكيـة فـي ينـاير/ عـام  .05
 م.0105قبل المتسللين الروس, في الفترة التي تلت انتخابات التجدد النصفي عام 

بحريــة االمريكيــة, ان المتســللون الصــينيون ســرقوا عــدة م, افــاد مســؤولو ال0105وفــي عــام  .02
 مرات معلومات تخص العقود البحرية, وأمور تتلفق بصيانة السفن وخطط الصواريخ.

, بواسـطة متسـللين, (Saipem), تـم اسـتهداف شـركة الـنفط االيطاليـة 0105في ديسـمبر  .11
واستطاعوا من اسقاط مئـات مـن الخـوادم واجهـزة الكمبيـوتر   ”Shamon“يستخدمون فيروس 

الشخصية للشركة في مقرها في االمارات العربية المتحدة, والهنـد, واسـكتلندا, والمملكـة العربيـة 
 السعودية.

 المبحث الثاني: االستراتيجيات الدولية في مجال االمن السيبراني

اجهــزة االســتخبارات الدوليــة بــاألخص الــدول بــات االمــن الســيبراني يشــكل عقــدة امنيــة لــدى 
ذات القوى الدائرة مثل: )الواليـات المتحـدة, روسـيا, والصـين, والقـوى االوروبيـة(, فـاألمن السـيبراني 
يتجـــــه الـــــى منظومـــــة الـــــردع واالشـــــتباك الرقمـــــي, ألن الفضـــــاء االلكترونـــــي ســـــمح بتوســـــيع رقعـــــة 

ــــق  ــــث خل ــــة والعاموديــــة, حي ــــة االفقي لهــــذا التوســــع تحــــديات صــــعبة مــــن جــــراء االتصــــاالت الرقمي
التفاعالت السيبرانية سواء كانت حكومية او عامة, فاتسعت دائـرة الصـراع السـيبراني بسـبب القـدرة 

 .(1)الفائقة التي وصل اليها الفضاء االلكتروني بالنقل والتخزين البياناتي
 

 المطلب األول
 في مجال االمن السيبراني سياسات المواجهة االمريكية والصينية والدولية األخرى

 المحور األول: استراتيجية الواليات المتحدة االمريكية في مجال االمن السيبراني

                                                           
,على 1/1/0102بحث منشور في مؤسسة النبا الثقافية  تاريخ النشر برانية في شبكات الجيل الخامس, يالعلي, زياد علي,, اشكاليات العمليات الس (1)

 .9ص( 09/1/0101تاريخ الزيارة ), https;//m.annabaa.orgالرابط 
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تتعرض الواليات المتحدة لالستهداف السيبراني بشكل مباشر وعلى مستويات عدة, ويبين 
والغايـة (, اهم مستويات التي تتعرض للهجمـات السـيبرانية ومكونـات هـذه المسـتويات 01الجدول )

 .(1)من استهداف هذه المستويات
 ( للمستويات التي تستهدف بالعمليات السيبرانية14جدول )

 غاية االستهداف مكونات المستوى نوع المستوى
( المستوى 0

 االتحادي
يتمثل في البيت االبيض, ووزارة 

 الداخلية االمريكية.
 تستهدف النها رموز االمن القومي االمريكي.

( المستوى 0
 العسكري

يتمثل بوزارة الدفاع, والوحدات القيادية 
 القتالية.

 لعرقلة العمليات العسكرية باألخص في العراق وافغانستان.

( المستوى 1
 المدني

تتمثل في المؤسسات المالية ومحطات 
 الطاقة واالتصاالت.

النها تمثل البنية التحتية وتعد من اخطر التهديدات النها 
 اطني الواليات المتحدة االمريكية.تصيب عدد كبير من مو 

براني, الموصل, كلية العلوم يمصطفى يونس مؤيد يونس, استراتيجية الواليات المتحدة االمريكية لألمن الس الجدول من اعداد الباحثة باالعتماد على:
 015, ص0102جامعة الموصل, العراق,  –السياسية 

 
التهديدات السيبرانية بأنها "تهديدات عسكرية تستهدف فالواليات المتحدة االمريكية اعتبرت 

ــــوطني", فالحكومــــة االمريكيــــة اعطــــت اهتمــــام واســــع لوضــــع اســــتراتيجية تخــــص االمــــن  الرفــــاه ال
الســيبراني, خوفــًا مــن وقــوع هجمــات يمكــن ان تكــون اثارهــا وعواقبهــا اجتماعيــة مــدمرة, وباالضــافة 

لرقمية في بنيتها التحتية, وانظمة مصادر الطاقـة, ممـا العتماد الواليات المتحدة على التكنولوجيا ا
يتوجــب علــى صــناع السياســة فيهــا ان يضــعوا خطــة تجنــبهم "حــرب افتراضــية" مــدمرة, وفــي عــام 

, 0109الـــى  0212م,صـــرح )كـــارل ليفـــين( عضـــو مجلـــس الشـــيوخ االمريكـــي للفتـــرة مـــن  0101
نية مدمرة في تأثيرها كأسلحة الـدمار ورئيس مجلس الشيوخ للخدمات المسلحة, "بأن الحرب السيبرا

الشــامل", واصــعب جــزء بهــا هــو خاصــية اخفــاء المهــاجمين, وصــعوبة اثبــات هويــة المنفــذ وجهــة 
التنفيــذ, فمــن غيــر الممكــن تحديــد الجهــة المنفــذة هــل هــي دولــة, او مجموعــة, او حتــى فــرد, فحتــى 

ن الجهة التي شـنت الهجـوم تكـون االبادة النووية التي نفذت على اليابان كانت ذات مصداقية لكو 
دولـــة معروفـــة, وعليـــه صـــنفت الحـــروب والهجمـــات الســـيبرانية علـــى انهـــا تهديـــدات خطيـــرة لألمـــن 

 .(2)القومي
, حيث بدأ خبـراء االمـن بمالحظـة ان (ACSAC)المؤتمر السنوي لتطبيقات امن الحاسوب 

البنية التحتية للواليات المتحدة االمريكية في وضع حرج, وباتت هـدفًا باإلمكـان اسـتهدافه واختـراق 

                                                           
جامعة الموصل, العراق,  –براني, الموصل, كلية العلوم السياسية يمصطفى يونس مؤيد يونس, استراتيجية الواليات المتحدة االمريكية لألمن الس (1)

 .015, ص0102
(2) J, Brito and wathinstcyberBomb;The dangers of threat in flation in cyber security policy ,Heaved National 

security.journal.vol;3,London.2013, p.3. 
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معلوماتها واستخدامها بطريقة عدائيـة, وبـات التلـويح فـي االفـق عـن حـرب سـيبرانية تشـن مـن قبـل 
فباتت الواليات المتحدة تسعى الى تحقيق نظـام روسيا او الصين ضد الواليات المتحدة االمريكية, 

وطني مشترك للرد على الهجمات والحفاظ على البيانات, ووضع برنامج قومي يقلل المخاطر في 
االنظمــة االلكترونيــة, والقضــاء علــى مــواطن الضــعف, والعمــل علــى تــأمين المؤسســات الحكوميــة 

التعــرض لهجمــات الكترونيــة, والتأكيــد ضــد الهجمــات الســيبرانية, والعمــل علــى التقليــل مــن فــرص 
 .(1)على تدعيم التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية

م اطلـق الـرئيس بـوش االبـن الـذي تـولى الحكـم فـي الواليـات المتحـدة 0111وفي فبراير عام 
 National)م )االســتراتيجية القوميــة لتــأمين الفضــاء االلكترونــي 0112م الــى 0110للفتــرة مــن 

Strategy To Secure Cyber Space) . 
واهـــم مـــا تمـــت االشـــارة اليـــه فـــي هـــذه االســـتراتيجية هـــو ان البنيـــة التحتيـــة للواليـــات المتحـــدة 

 يــــــاه, والزراعــــــة, والصــــــحة, واالغذيــــــةاالمريكيــــــة تكــــــون مــــــن مؤسســــــات عامــــــة فــــــي مجــــــاالت الم
ـــــة...الخ, والفضـــــاء االلكت ـــــة, والمعـــــامالت المالي ـــــر عصـــــب هـــــذه واالتصـــــاالت, والطاق ـــــي يعتب رون

المجاالت, فهو يمثـل نظـام الـتحكم الخـاص بالدولـة, وعمليـة تأمينـه مـن العوامـل المهمـة للمحافظـة 
 .(2)على االقتصاد واالمن القومي االمريكي فاالستراتيجية التي وصفت كانت تهدف الى:

 منع الهجمات االلكترونية. .0
 تقليل نقاط الضعف التي تسهل عملية االختراق. .0
 ة التعامل مع الهجمات االلكترونية.سرع .1
 Ceber“م, كانــت الواليــات المتحــدة تقــوم بمنــاورات عســكرية عرفــت باســم 0119وفــي عــام  .1

Storm”  ,الختبار قدرتها في مواجهة عمليات االختراق التـي تتعـرض اليهـا شـبكاتها الدفاعيـة
, باتت السيبرانية تقترن بالفضاء كوسيلة لتقديم الدعم العسكري السـقاط القـوة 0119وفي عام 

, وفــــي العــــام ذاتــــه صــــدرت االســــتراتيجية القوميــــة العســــكرية لعمليــــات (3)الحركيــــة فــــي الخــــارج
 The National Military Strategy For Cyber Space)ونـي: الفضـاء االلكتر 
Operations). 

حيث كانت تهدف هذه االستراتيجية الى تحقيق تفـوق وبسـط نفـوذ القـوات العسـكرية االمريكيـة  .9
 :(4)في الفضاء االلكتروني من خالل

                                                           
(1) Kasparian, Alexia,cyberspace:the new Battle Field,Kingston university,London,2013, p. 14. 

 .019خليفة, ايهاب, القوة االلكترونية: كيف يمكن ان تدبر الدول شؤونها في عصر االنترنت, مصدر سبق ذكره, ص (2)
 .011مصطفى, يونس مؤيد يونس, مصدر سبق ذكره, ص (3)
 .015-011خليفة, ايهاب, القوة االلكترونية: كيف يمكن للدول ان تدير شؤونها في عصر االنترنت, مصدر سبق ذكره, ص (4)
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: information Operations Network operations( عمليـات المعلومـات والشـبكات 0 .9
طريق السيطرة على المعلومات وسرعة تبادلها من دون التالعب بها والقدرة على اختـراق عن 

 بيانات العدد.
: وهي التطبيقات التي تضـمن حريـة الحركـة ولعـل Kinetic Actions( التطبيقات الحركية 0 .1

 داخل الفضاء سواء الحركات الدفاعية او الهجومية.
اكـدت االسـتراتيجية علـى سـرعة التحقيقـات  : حيـثLow Enforcement( تطبيـق القـانون 1 .5

 في الجرائم السيبرانية وردع الجناة.
: من خالل معرفة نوايا الخصم وتحديـد اهدافـه Center intelligence( مكافحة التجسس 1 .2

 وقدراته.
( بــــث رســــائل وموضــــوعات الــــى الجمهــــور المســــتهدف عبــــر االنترنــــت لخلــــق تعــــاطف 9 .01

 وتحقيق اهداف محددة.
م, وهــــي 0119( عنصــــرًا مــــن عناصــــر االمــــن القــــومي لعــــام 00تراتيجية )وحــــددت االســــ .00

االتصــاالت الســلكية والالســلكية, ومحطــات الطاقــة والكهربــاء, والبنيــة التحتيــة الخاصــة بــنظم 
االسلحة والدفاع, وانظمة استخراج وصناعة ونقل وتخزين النفط والغـاز, والخـدمات المصـرفية 

دات الميــــاه ونظــــم الزراعــــة وتوزيــــع االطعمــــة, والخــــدمات والماليــــة, ونظــــم المواصــــالت, وامــــدا
 الطبية, وخدمات النقل والطوارئ, ونظام الحكومة نفسها.

(, مـن قـانون مراقبـة االسـتخبارات االجنبيـة 110م, تم التعديل على المادة )0115وفي عام 
ة الحـق والقـدرة على بيانات المواطنين من غير الواليات المتحـدة االمريكيـة, وقـد اعطـت هـذه المـاد

لوكالـة االمـن القـومي االمريكـي علـى جمـع وتحليـل رسـائل البريـد االلكترونـي, ونصـوص الدردشــة, 
 .(1), والتغريدات, والمكالمات الهاتفية Face book ,Googleومراقبة مواقع 

وفي العام ذاته قامت ادارة الرئيس بوش بإطالق "مبادرة االمن االلكتروني االمريكـي", حيـث 
هــذه المبــادرة الــى انشــاء خطــوط اماميــة للــدفاع ضــد التهديــدات اليوميــة والفوريــة, والحــد مــن  ســعت

نقــاط الضــعف, وجميــع انــواع التهديــدات التــي تواجــه الواليــات المتحــدة االمريكيــة مــن خــالل تعزيــز 
 قدرات مكافحة التجسس, وزيادة امن تكنولوجيا المعلومات, والعمل على تدعيم مستقبل بيئة االمن

 مية قائمة على مخـابرات الكترونيـةااللكتروني, ونشر ثقافة التعليم االلكتروني, وتطوير خطة حكو 
وزيـادة امـن الشـبكات السـرية, وتحديـد دور االمــن السـيبراني فـي مجـاالت القطـاع الخـاص, والعمــل 

                                                           
(1) Segal, Adam, The Hacked world order,digital cyber speace policy program.usa,2014, p.20. 
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يــات علــى تحديــد ادوات التكنولوجيــا التــي تــدعم عمليــة الــردع االلكترونــي, والســعي نحــو جعــل الوال
 .(1)المتحدة االمريكية متقدمة تكنولوجيًا على الدول االخرى

م( بتشــكيل قيــادة عســكرية للفضــاء االلكترونــي 0112وقــد اعلنــت الواليــات االمريكيــة عــام )
لحماية شبكات الجيش االمريكي, وحماية البنيـة التحتيـة الكونيـة للمعلومـات امـام المنشـآت المدنيـة 

تستهدف النظام وتؤثر علـى عملهـا وتشـل الخـدمات, فالسـيطرة علـى  والعسكرية من الهجمات التي
 .(2)الهجمات السيبرانية وادارتها تمثل استراتيجية بالغة االهمية في زمن السلم والحرب

وتعرض الرئيس االمريكي اوباما, وهو الرئيس االربعة واالربعون للواليات المتحدة االمريكية 
تهديــــدات الكترونيـــة اخترقــــت حملتـــه االنتخابيــــة مـــن قبــــل  (, الـــى0101الــــى  0115للفتـــرة مـــن )

قراصنة, استهدفوا مسودات الوثائق الخاصة بالسياسات التي سوف يتبعها في حـال توليـة منصـب 
وقد اولى اوباما اهتمامًا كثيرًا باألمن السيبراني, واعتبره مـن اخطـر التحـديات التـي تواجـه  الرئيس,

ن رفاهيــة الواليــات المتحــدة فــي القــرن الحــالي ســتعتمد علــى االمــن القــومي واالقتصــاد االمريكــي, وا
ـــق عمـــل لتقيـــيم االســـتراتيجيات الخاصـــة بهـــذا  ـــة المنصـــب فري ـــد تولي ـــف اوبامـــا عن الســـيبراني, وكل

 Cyberالمجــال, وانتهــى الفريــق بإصــدار تقريــر بعنــوان "مراجعــة سياســة الفضــاء االلكترونــي" "
Space policy Review الواليــات المتحــدة فــي هــذه الفتــرة ان قضــية االمــن "، وقــد اعتبــرت

 مـوارد للتوسـع فـي القـدرات الرقميـةالسيبراني يمثل قضية امنيـة وطنيـة, ولهـذا وصـفت المزيـد مـن ال
وتصاعدت مخاوف الواليات المتحـدة مـن حـدوث سـباق تسـلح رقمـي فـي الفضـاء االلكترونـي, وتـم 

, والتي عملت علـى ”Cyber com“برانية وعرفت بـ استحداث قيادة الواليات المتحدة للحماية السي
 م0112حيث تأسست هـذه القيـادة فـي  تنسيق شبكات الكمبيوتر والدفاع عن البنية التحتية للبالد,

م, تلقـت اضـعاف التمويـل 0101وشهدت هذه القيادة تطورًا سريعًا فـي قـدرتها وحجمهـا, وفـي عـام 
 .(3)باالموال قياسًا باألعوام التي سبقتها

 :(4)على 0112وركزت استراتيجية القيادة الجديدة لعام 
اعتبار الفضاء االلكتروني نطاقًا واحدًا يخدم االهـداف التدريبيـة والتنظيميـة, ممـا يسـمح لـوزارة  .0

 الدفاع  من ان تستفاد من خدماتها العسكرية االستخباراتية في االعمال التجارية.
 لحماية شبكات وزارة الدفاع وانظمتها.استخدام مفاهيم جديدة للعمل الدفاعي,  .0
 العمل المشترك مع الوزارات واالنظمة االمريكية االخرى, ومع القطاع الخاص. .1
 االستفادة من مؤهالت المواطنين ذوي الخبرات العالية, مع توظيف قوى عاملة الكترونية. .1

                                                           
 خليفة, ايهاب, القوة االلكترونية: كيف يمكن للدول ان تدير شؤونها في عصر االنترنت. (1)
 .010مصطفى, يونس مؤيد يونس, مصدر سبق ذكره, ص (2)

(3) J, Brito and wathins, op.cit, p.3. 
 .091خليفة, ايهاب, القوة االلكترونية: كيف يمكن ان تدير الدول شؤونها في عصر االنترنت, مصدر سبق ذكره, ص (4)
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أنهـــا تعمـــل م, اكـــدت وزارة الـــدفاع االمريكيـــة فـــي تقريرهـــا االســـتراتيجي, ب0101وفـــي عـــام 
على اعادة تنظيم مواردها لتعزيز قدرات االمـن السـيبراني لهـا لمواجهـة التهديـدات التـي تـؤثر علـى 
االمــن القــومي ضــمن فــرق فــي ثــالث مجــاالت هــي حمايــة الشــبكات, وشــل قــوة العــدو الســيبرانية, 

 .(1)وحماية الدفاع الوطني
فرقـــة موزعـــة علـــى مهمـــات  11م, تـــم انشـــاء قـــوة ســـيبرانية تتـــألف مـــن 0109وبحلـــول عـــام 

هجوميــــة ودفاعيــــة, وتتــــوزع مســــؤولية االمــــن الســــيبراني بــــين وزارة الداخليــــة, ومكتــــب التحقيقــــات 
الفديراليــة, ووزارة الــدفاع التــي تضــم قيــادة االمــن الســيبراني, التــي تضــم وكالــة االمــن القــومي والتــي 

كرية للفضاء االلكتروني في عام تستند اليها العمليات الهجومية, وقد وصل عدد قوات القيادة العس
 .(2)مقاتل 9111الى  0109

اعلنـــت الواليـــات المتحـــدة االمريكيـــة فـــي اســـتراتيجيتها عـــن زيـــادة حصـــة  0101وفـــي عـــام 
مليـار دوالر وتصـاعدت فـي  9.9لتصـل الـى  %09الحرب المعلوماتيـة فـي ميزانيـة الـدفاع بنسـبة 

ية االمريكية, من قبل تنظيم داعش االرهابي عن تلك الفترة التهديدات لشن هجوم على البنى التحت
طريــق اســتخدام خــوادم االنترنــت او مــا يعــرف "الويــب المظلــم", فقــد اعلــن وزيــر الــدفاع االمريكــي 
الســـابق )اشـــتون كـــارتر(, مـــن ان الواليـــات المتحــــدة تســـتخدم اســـلحة معلوماتيـــة فـــي حربهـــا ضــــد 

ية, وتملـك الواليـات المتحـدة اسـلحة وادوات االرهاب, وتضعف قدراتهم في ساحة المعركة االفتراضـ
ســرية تخــص الحــروب الســيبرانية, وباإلمكــان اســتخدامها ضــد اي عــدو ممكــن يهــدد االمــن القــومي 

 .(3)االمريكي
ومن خالل االستراتيجيات السابقة اتضح ان االمن السـيبراني ال يمكـن وضـعُه نفـس اطـار 

اليديلوجيــــة بــــين الواليــــات المتحــــدة واالتحــــاد الحــــرب البــــاردة التــــي كانــــت تعتمــــد علــــى المنافســــة ا
الســوفيتي, كمــا وأكــدت اســتراتيجيات الواليــات المتحــدة فــي االمــن الســيبراني علــى متابعــة الهيمنــة 
العســــكرية فــــي الفضــــاء االلكترونــــي شــــرط اساســــي لتحقيــــق االمــــن الســــيبراني, وباتــــت التهديــــدات 

 .(4)كل الدولالسيبرانية تهدد االمن القومي للواليات المتحدة ول
ضـمن اسـتراتيجية االمــن  ”Cyber cprps9“كمـا ابتكـرت الواليـات المتحـدة برنـامج يسـمى 

, كمـــا وافـــق الجـــيش علـــى برنـــامج يقـــوم بتجنيـــد جـــزاء االمـــن الســـيبراني, فـــي الخدمـــة (5)الســـيبراني
كضــباط الكتــرونيين لتعزيــز االمــن الســيبراني, وهــذه خطــوات ضــرورية لتحقيــق االمــن القــومي, كمــا 

                                                           
 .011مصطفى, يونس مؤيد يونس, مصدر سبق ذكره, ص (1)
, يناير 91, المجلد 000القاهرة, مجلة السياسة الدولية, العدد: برانية: مراجعة العقيدة العسكرية استعدادًا للمعركة القادمة, يخليفة, ايهاب, الحرب الس (2)

 .05, مصر, ص0105
 .011, ص، مصدر سبق ذكره، خليفة, ايهاب (3)

(4) J, Brito and wathins T, op. cit, p.4. 
 .019مصطفى, مؤيد يونس مؤيد, كصدر سبق ذكره, ص (5)
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اعطــى الكــونكرس االمريكــي االذن لــوزارة الــدفاع, لدراســة امكانــات توســيع بــرامج التكليــف المباشــر 
( المركز الوطني 01, وجذب القادة الموهوبين باألمن السيبراني, ويبين الشكل )م0101حتى عام 

األمريكــــي لألمــــن الســــيبراني لتكــــون اســــتراتيجية االمــــن الســــيبراني االمريكــــي قــــادرة علــــى ردع اي 
كمـا اســتخدمت الواليـات المتحـدة اســتراتيجيات عـدة لألمـن الســيبراني, وزادت مـن عســكرة   (1)تهديـد

تروني للمحافظة على امنها القومي, وال يمكن اعتماد استراتيجيات الحرب الباردة في الفضاء االلك
حروب الفضاء االلكتروني , الن الفضاء االلكتروني بطبيعته تجاوز الحدود الوطنية, مع صعوبة 
فــرض القيــود القانونيــة للقضــاء علــى التهديــدات الســيبرانية, بالتــالي فكلمــا زاد االنتشــار االفتراضــي 

لهجمات السيبرانية, زاد من القيود المفروضة على الدول, مقابل افتقار الدول لــ "الوالية القضـائية" ل
للهجمات السيبرانية, وبالتالي من الصعب القضاء على التهديدات التي تؤثر علـى االمـن القـومي, 

جـال االمـن وعلى الـرغم مـن االسـتراتيجيات العسـكرية التـي سـعت لوضـعها الواليـات المتحـدة فـي م
السيبراني, اال ان هذا ال يمنع من حدوث اختراقات وتسريبات للمعلومات في بعض االحيـان, الن 
مجال التهديدات والحروب السيبرانية مجال حيوي متجدد, كلما تتوصل الى طرق وبـرامج لمعالجـة 

اقــــات والحمايــــة مــــن االختــــراق, وحمايــــة البيانــــات والشــــبكات, كلمــــا ظهــــر نمــــط جديــــد مــــن االختر 
والتهديدات, فال بد للدول ان تكون حيويـة وسـريعة دائمـًا الكتشـاف ومعالجـة الثغـرات الرقميـة التـي 

 .(2)يستغلها العدو للوصول الى اهدافه المطلوبة
 
 

 ( للمركز الوطني االمريكي لألمن السيبراني واالتصاالت13الشكل رقم )

CUS National Cyber Security and Communications integration center 

                                                           
, لبنان على الرابط: 1/00/0101براني, بيروت, تاريخ النشر: يالتكليف المباشر لخبراء االمن السمجلة المسلح, الجيش االمريكي يطلق برنامج  (1)

http://www.almusalh.lylar.  01/9/0101تاريخ الزيارة. 
(2) J, Brito and wathins T., op. cit, p.p. 5-6. 

http://www.almusalh.lylar/
http://www.almusalh.lylar/
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والصـراع الـدولي, ودخلــت لقـد شـكلت تكنولوجيـا الفضـاء تـأثيرًا كبيــرًا علـى مسـتويات التنـافس 
الكثير من الـدول فـي هـذا المجـال, وباتـت مبـررات الحـرب السـيبرانية امـر مـن الواقـع, كمـا واجهـت 
العديد من الدول صـعوبة فـي وضـع اسـتراتيجية للحـد مـن هـذه الحـرب وطـرق الحمايـة منهـا, النهـا 

فيـــة االلكترونيـــة حـــرب حديثـــة لـــم تحـــدث فـــي الســـابق, متســـلحة بالحاســـوب بواســـطة التقنيـــات الحر 
ــــدول, امــــا  ــــذي تمارســــه ال ــــات العنــــف السياســــي ال ــــة ســــهلت عملي المتقدمــــة, فالهجمــــات االلكتروني
الجماعــات, او االفــراد مــن خــالل اتبــاع نــوعين مــن العــدوان همــا التخريــب, والتجســس, فضــاًل عــن 

 .(1)خروجها من اطار الحرب التقليدية حيث تستخدم االسلحة السيبرانية للهجوم فقط
, وتجنـب نشـوب (CCP)والصين تهدف الى حماية واستمرار قوة الحـزب الشـيوعي الصـيني 

نـــزاع عســـكري. الكترونـــي فـــي المســـتقبل, فالصـــين لـــديها دوافـــع عديـــدة لتـــدعيم اســـتراتيجية االمـــن 
 :(2)السيبراني منها

 ( اقتصادياا:1
 سياسياا:( 0
 ( عسكرياا:3

جهــود للتوصـل الـى اسـتراتيجية شــاملة  م, بـدأت الحكومــة الصـينية فـي بـذل0100وفـي عـام 
فــي اعــداد هيكــل تنظيمــي ألمــن الشــبكات, فقــد تــم انشــاء لجنــة االمــن القــومي, ومجموعــة قياديــة 
مركزيــة ألمــن المعلومــات واالنترنــت بترأســها الرئيســي الصــيني, فكانــت اســتراتيجية الصــين لألمــن 

علومات, لكن تعدد الهيئات والقطاعات السيبراني تؤكد على دعم البنية التحتية ألمن الشبكات والم
 .(3)وتداخلها في هذا المجال أدى الى تداخل وتضارب المصالح فيما بينهما

( تقريــرًا يتــألف Mandiantم, اصــدر شــركة )مانــديات 0101فبرايــر/ شــباط عــام  05وفــي 
جسس ( الصينية بالوقوف وراء عمليات سيبرانية, مثل الت90125( صفحة, تتهم الوحدة )91من )

 ة علــى شــبكة مــن القراصــنة الصـــينيينواالختراقــات مــن خــالل االنترنــت, حيــث تعتمــد هــذه الوحــد
دولة حول العالم, يقع معظمهم في الواليات المتحدة االمريكية, عملهم مخصص  01ينتشرون في 

, وجه المدعي االمريكي العام "اريـك هولـدر" 0101مايو  02في مجال العمليات السيبرانية, وفي 
ألول مــرة بالتــاريخ وبإســم مركــز التحقيقــات الفيــدرالي, تهمــًا جنائيــة حــول ســرقة معلومــات تجاريــة و 

حساسية من خمس شركات امريكيـة كبـرى, ابرزهـا شـركة )الكـوا, ويـو اس سـتيل, وويسـتنك هـاوس 

                                                           
 .100-100ص , لبنان,0105ايكلوجيا االرتقاء :الصين وتجليات المستقبل ,بيروت  مكتبة السنهوري , المعيني, محمد كاظم, محمد كاظم, (1)
 .099براني في الدراسات الدولية, مصدر سبق ذكره, صيالعلي, علي زياد, الصراع واالمن الجيوس (2)
 .099الجيوسبراني في السياسة الدولية, مصدر سبق ذكره, صالعلي, علي زياد, الصراع واالمن  (3)
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", 90125لاللكترونيــات, وســوالر ورلــد(, وتـــم اتهــام خمــس ضــباط صـــينيين يعملــون فــي الوحـــدة "
 .(1)للجيش الصيني, حيث طلب تسليمهم الى الواليات المتحدة االمريكيةوالتابعة 

 :(2)وبعد هذا االتهام وضعت الصين استراتيجية مهمة لتعبئة الحرب السيبرانية
 تدريب الموظفين العسكريين والمدنيين على الحرب االلكترونية. .0
 السيبراني.تشكيل وحدات حربية ووحدات احتياط متخصصة في مجال الفضاء واالمن  .0
 الموافقة على االلتزام بالقانون الدولي في مجال الفضاء االلكتروني. .1
 التمسك بمبدأ سيادة الدولة على االنشطة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. .1

, برئاسـة (GTLG)م تم انشاء مجموعة قيادة االمن السـيبراني والمعلومـاتي 0101وفي عام 
موظفًا من المكتـب السياسـي للحـزب الشـيوعي  00بيلغ(, مع عضوية  الرئيس الصيني )شي جين

 ات لمواجهــة التهديــدات الســيبرانيةالصــيني,  حيــث ســاعدت هــذه المجموعــة علــى وضــع اســتراتيجي
م, اقــرت الهيئـة التشـريعية العليـا فــي الصـين مشـروع "قـانون االمــن 0109وفـي تشـرين الثـاني عـام 

, ودخـل هـذا القـانون حيـز التنفيـذ (GILG)يـادة االمـن السـيبراني السيبراني الصيني" والذي قدمتـه ق
, حيــــث يعكــــس هــــذا القــــانون جهـــودًا واســــعة صــــينية لتنظــــيم انشــــطة الفضــــاء 0101فـــي حزيــــران 

 االلكتروني, ومكافحة التهديدات السيبرانية.
م , باتت شركات االتصاالت تحتاج الى موافقة مسبقة قبل تقديم  0105وفي اذار من عام 

 .(3)دمات الشبكة االفتراضية الخاصةخ
ان الحكومة الصينية تسعى لبناء منظومة تقنية فّعالة لــ "امـن الشـبكات" فـي بيئـة تـزداد فيهـا 
التهديــدات والجــرائم الســيبرانية, وســط بيئــة متشــظية بيروقراطيــة مــع تراضــي آليــات تطبيــق القــانون 

لســيبراني" كخطــوة ضــد مجرمــي االنترنــت الغيــر متكافئــة, بالمقابــل شــرعت الصــين قــانون "االمــن ا
الصينيين الـذي يسـتهدفون االهـداف المحليـة, ويخلقـون اقتصـاد سـري مقتـرح علـى االنترنـت, فكـان 

 .(4)هذا القانون كمعالج للقضايا الحساسة التي تؤثر على االمن الوطني للدولة
كمــا وتعــد الصــين المــوطن االكبـــر ألكثــر عــدد مــن مســـتخدمي شــبكة الويــب العالميــة, ممـــا 
جعلهـا تخطـط بدقـة لبنـاء نفســها فـي مجـال التنـافس علـى الســيادة الرقميـة فـي الفضـاء االلكترونــي, 

الــف هجــوم  11111بــاألخص عنــدما زادت التهديــدات الســيبرانية عليهــا, حيــث تعرضــت لحــوالي 
م, لتصــــل الــــى 0100, وارتفعــــت االرقــــام فــــي عــــام 0100يــــات المتحــــدة عــــام الكترونــــي مــــن الوال

                                                           
 .01برانية: مراجعة العقيدة العسكرية استعدادًا للمعركة القادمة, مصدر سبق ذكره, صيخليفة, ايهاب, الحرب الس (1)
 .011العلي, علي زياد, الصراع واالمن الجيوسبراني في السياسة الدولية, مصدر سبق ذكره, ص (2)
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م تم اختراق جامعـة "تسـينغهوا" فـي 0101الف هجوم استهدف المواقع العسكرية, وعام  21.111
بكين ذات المكانة العالية, باالضافة الى اختراق واحدة من اهم سـت شـبكات اساسـية تـتحكم البـر, 

العالميـــة فـــي الصـــين, ولهـــذا بـــات االتفـــاق الصـــيني علـــى الحـــرب وحركـــة المـــرور, وشـــبكة الويـــب 
الســــيبرانية اولويــــة تمويــــل عاليــــة, باالضــــافة الــــى تشــــكيل الوحــــدات الجديــــدة لمواجهــــة التهديــــدات 

 .(1)السيبرانية
 المحور الثالث: استراتيجيات الدول االخرى في مجال االمن السيبراني

ـــاالمن الســـيبراني مثـــل كمـــا حرصـــت الكثيـــر مـــن الـــدول علـــى وضـــع اســـترات يجيات تتعلـــق ب
, حيــث اعلنــت 0112بريطانيـا, وكانــت اول اسـتراتيجية لهــا فـي مجــال االمــن السـيبراني فــي يونيـو 

ـــس الـــوزراء  (OCS)المملكـــة المتحـــدة عـــن تشـــكيل مكتـــب االمـــن الســـيبراني  ـــابع الـــى مجل وهـــو ت
ي, وكانـــــت الميزانيـــــة البريطـــــاني ويكـــــون داخلـــــه , ويعمـــــل علـــــى تعزيـــــز عمليـــــات االمـــــن الســـــيبران

م ضــــئيلة جـــدًا, وارتفعـــت الميزانيــــة بعـــد ذلــــك وتـــم تشــــكيل 0101المخصصـــة لهـــذا المكتــــب عـــام 
ـــة منهاجـــًا خاصـــًا  ـــدفاع البريطاني ـــة فـــي مجـــال الســـايبر ووضـــعت وزارة ال مجموعـــة عمليـــات دفاعي

للتجــارة  بتطــوير القــدرات والمعروفــة باســم "خطــوط الــدفاع مــن التنميــة" مــع مكتــب المملكــة المتحــدة
, وكان هذان النهجان يعمالن على تطبيق مجال االمن في الحروب السـيبرانية (MSP)الحكومية 

التــي طبقــت عقيــدة حــرب االنترنــت, ووفــرت  ”TePIDOIL“تحــت االســتراتيجية التــي عرفــت باســم 
 .(2)منصات وانظمة االسلحة الخاصة بالبيانات والمعلومات

لمســتهدفة التــي تتعــرض للهجمــات االلكترونيــة, فعملــت كمــا تعتبــر تركيــا واحــدة مــن الــدول ا
علـــى تطـــوير نمـــوذج الـــدفاع الســـيبراني  الخـــاص بهـــا, فقـــد اعتمـــدت الحكومـــة التركيـــة اســـتراتيجية 

(،  01"الدفاع فـي العمـق" او "الـدفاع المتعمـق" فـي مجـال االمـن السـيبراني وكمـا موضـح بالشـكل )
المعلومــات والبيانـات مـن االختـراق واالســتهداف,  والـذي يعنـي خلـق طبقــات متعـددة لحمايـة انظمـة

واعتبـــرت تركيـــا ان هـــذه االســـتراتيجية اكثـــر شـــمواًل وعملـــوا خبـــراء االمـــن الســـيبراني علـــى وضـــع 
استراتيجية شاملة للدفاع االلكتروني, وفهم مناطق الضعف التي تتعرض لالختـراق, وتـوفير هيكـل 

اعتمـاد بـرامج التوعيـة الوطنيـة الشـاملة وكـذلك شـملت اكثر ديناميكيـة, وزيـادة الـوعي لـدى االفـراد و 
االســــتراتيجية فــــي اعطــــاء التزامــــات مــــن قبــــل مقــــدمي خدمــــة االنترنــــت حــــول مســــؤولية انتهاكــــات 

, تمثــل بنيــة اساســية ماديــة تعمــل علــى االنترنــت (IXP)المشــتركين, كمــا ان نقطــة تبــادل االنترنــت 
قـل, وبفصـلها يمكـن الحفـاظ علـى بنيـة المعلومـات يمكن من خاللهـا نقـل البيانـات دون الحاجـة للنا

فـي المـدن الكبـرة لـه اهميـة اسـتراتيجية حـول نقـل البيانـات عبـر  (IXP)الداخلية للدولة, وان انشاء 
                                                           

(1) Cornish, paulone cyber war far ,Achatham House Report, The Royal institute of international 

Affairs,London,2011, p. 16. 
(2) Cornish, paul, op. cit, p. 31. 
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ـــر العامـــل البشـــري او  ـــى الخصوصـــية والمـــدخالت والبيانـــات, ويعتب ـــرة تحـــافظ عل ـــاط تبـــادل كبي نق
فيجـب علـى الموظـف الـذي يعمـل فـي منظومـة االنسان اضعف حلقة في سلسلة امـن المعلومـات, 

االمــن الســيبراني يكــون علــى قــدر عــالي مــن الثقــة, كمــا أكــدت اســتراتيجية تركيــا علــى عــزل البنــى 
التحتيـــة الحيويـــة وانشـــاء شـــبكة وطنيـــة قائمـــة علـــى تبـــادل المعلومـــات بـــين المؤسســـات الحكوميـــة 

" تحتــوي علــى ثمــان طبقــات وكمــا مفصــولة عــن االنترنــت, وعليــه ان اســتراتيجية "الــدفاع المعمــق
 .(1)(1مبين في الشكل  رقم )

 مكافحة الفيروسات والبرمجيات. .0
 انظمة كشف التسلل. .0
 الوقاية. .1
 المصيدة. .1
 انذار ضد السرقة. .9
 شبكة مراقبة وادارة البرمجيات. .9
 قطع النسخ االحتياطي. .1
 اخذ تدابير مهمة مثل جدران الحماية. .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1) Goztepe, kerim, RecepKilic,cyber, de fense in depth:desgning cyber security Agency organization for 

Turkt,Journal of Naval science and Engineering , vol; 10.No 1 Armey war college ,Turkey , 2014, p.p. 8-11. 
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Goztepe, Kerim, cyper defense in depth designing cyber security agency organ ization for Turkey, Journal of 

Naval science and engineering, Vol.10,, No.1,2014. 8-11. 

 

 

 حــة التجســس, توحيــد الــذكاءوهــي مكاف امــا روســيا فقــد حــددت ادوات الحــرب الســيبرانية لهــا
 ة العــدو, الضــغط النفســي علــى العــدوواعتمــاد التضــليل, اضــعاف اتصــاالت العــدو, تــدهور مالحــ

تــــدمير قــــدرات كمبيــــوتر الخصــــم, وعليــــه تعتبــــر روســــيا ان هــــذه االدوات ســــتكون ســــالحًا مخيفــــًا 
جانــب االســلحة الدقيقــة تكــون بالمسـتقبل بآثــار متنوعــة وعديــدة, فـإن فاعليــة الحــرب الســيبرانية الـى 

 ار الماديـــة والنفســـية لهـــذه الحـــروباثارهـــا مشـــابهة ألســـلحة الـــدمار الشـــامل, بالنســـبة لكميـــة االضـــر 
وعلـــى الـــرغم مــــن محاولـــة الواليـــات المتحــــدة االمريكيـــة بعــــدم معـــاداة روســـيا فــــي جانـــب الفضــــاء 

 .(1)تحدة االمريكيةااللكتروني, اال ان استراتيجية روسيا معادية للغاية الواليات الم
م, صرحت وزارة الدفاع الروسية بأنها تخطط لبنـاء نظـام الكترونـي شـامل 0101وفي عام 

, حيــث يعمــل علــى حمايــة البنيــة االساســية للقــوات المســلحة مــن 0101ينتهــي  العمــل منــه عــام 
ادراج الهجمــات الســيبرانية, كمــا امــر وزيــر الــدفاع الروســي )ســيرجي شــويجو(, فــي العــام ذاتــه مــن 

 اقهم  الـى وحـدات العمليـات الخاصـةطالب متميز في اسـتخدام الحاسـب االلـي والتحـ 911حوالي 
واعدادهم لدعم لالمن السـيبراني الروسـي, وكـان عملهـم اشـبه بالخدمـة العسـكرية التقليديـة, كمـا ان 
ة روســــيا تمتلــــك عناصــــر بشــــرية مؤهلــــة للقيــــام بعمليــــات ســــيبرانية, ولــــديها الكثيــــر مــــن القراصــــن

 .(2)المتطوعين, والذين يتم توظيفهم لخدمة االغراض العسكرية
ويســعى الــرئيس الروســي "فالديميــر بــوتين" فــي التأكيــد علــى ان مــن المحتمــل جــدًا الوصــول 
الى الوسائل النهائية للحرب المسـتقبلية, التـي تبتعـد عـن النزاعـات المسـلحة التقليديـة, والتوجـه الـى 

ف عمليـــــات المالحـــــة واالتصـــــاالت الخاصـــــة بالعـــــدو, فـــــي الفضـــــاء قمــــع القيـــــادة العســـــكرية وايقـــــا
االلكترونــي, والتوجــه نحــو اختــراق المعلومــات التــي تعتمــد عليهــا الدولــة المســتقرة, وان اســتراتيجية 
روســيا حــول االمــن االلكترونــي هــو الهجــوم, وذلــك باعتقادهــا ان الترهيــب والتجســس فــي الفضــاء 

 .(3)اعين الخصوم واالعداءالسيبراني يحقق نصف االنتصار في 
 المطلب الثاني: مستقبل المواجهة السيبرانية

مع تـزاد التقـدم التكنولـوجي, ومـرور العـالم بأزمـات عـدة, والصـراعات المسـتمرة علـى المسـرح 
 اثبتــت فعاليتهــا فــي الوقــت الحاضــر الــدولي وبــروز الحــرب الســيبرانية علــى الســاحة الدوليــة, والتــي

د غيـر مـن قواعـد اللعبـة, وقلـب المعـادالت, فباتـت الحـرب السـيبرانية مـن اهـم فالتقدم التكنولوجي قـ

                                                           
(1) Cornish, paul, op. cit, p.18. 

 .01برانية مراجعة العقيدة العسكرية استعدادًا للمعركة القادمة, مصدر سبق ذكره, صيخليفة, ايهاب, الحرب الس (2)
(3) Cornish, paul, op. cit, p.19. 
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 الحـرب التـي ال تسـتهدف الـدول فحسـبوابرز المخاطر التي تؤثر على المجتمعـات والـدول, فهـذه 
بــل ان كــل شــيء يعمــل علــى برمجيــات هــو عرضــة لالســتهداف الســبراني, وباتــت الــدول الكبــرى 

الخفيــة التـــي تقــاد فــي الظـــل عبــر شاشـــات الحاســوب, فهـــذه  تتســابق لخــوض غمـــار هــذه الحـــرب,
الحــرب غيــرت الواقــع وفرضــت ســيطرة عالميــة مــن نــوع جديــد, معتمــدة علــى فضــائها القــائم علــى 
ــا, ومــع تصــاعد هــذه الحــرب وزيــادة مكانتهــا وقوتهــا والــدور الكبيــر المــؤثر الــذي باتــت  التكنولوجي

ل هذه هي حرب القرن الحـادي والعشـرين القادمـة, تمارسه على الدول, فالمستقبل كفيل بإيضاح ه
هـــل هـــذه هـــي الحـــرب االقـــوى, وهـــو مـــا ســـيتم البحـــث عنـــه فـــي هـــذا المبحـــث الـــذي قســـمناه الـــى 
ـــة, ومشـــهد تراجـــع الحـــرب  ـــى الســـاحة الدولي مشـــهدان: مشـــهد تقـــدم وســـيطرة الحـــرب الســـيبرانية عل

 السيبرانية وبقاءها جزء من الكل.
 وسيطرة الحرب السيبرانيةالمشهد األول: مشهد تقدم 

فالهجمات السيبرانية ستستمر باستهداف البنى التحتية الحيوية مثل شـبكات الكهربـاء والميـاه 
وانظمة الطاقة, وكذلك مرافق تخصـيب اليورانيـوم وانظمـة اطـالق الصـواريخ, وعليـه ان العديـد مـن 

الصـابة الشـبكات الحكوميـة هذه الهجمات تعتمـد علـى االجهـزة االسـتهالكية فـي شـبكات الروبـوت 
والعســـــكرية, وعليـــــه ســـــيكون فـــــي المســـــتقبل الجميـــــع معـــــرض للتهديـــــدات المتزايـــــدة مـــــن الحخـــــرب 
الســيبرانية, وســيكون جميــع االشــخاص فــي الخــط االمــامي لهــذه الحــرب, طالمــا اصــبحت االجهــزة 

عركـة, وهنـاك ثـالث الرقمية واالنترنت جزءًا مهمًا من حياتنا, باتت ايضًا جزءًا مهمًا مـن سـاحة الم
مجاالت رئيسية من التكنولوجيا من المرجح ان تقود الى حرب سيبرانية شاملة فـي العقـود المقبلـة, 

 :(1)وهي
 ( التعليم االلي والذكاء االصطناعي.0
 ( التخزين السحابي )الغيمة(: والذي يمثل خطرًا معرض لالختراق.0
1 )Block chain ـــه ســـجل رق مـــي خـــاص بالممتلكـــات الشخصـــية, : )بلوكشـــن(: والمقصـــود ب

 وسيحدث هذا التطبيق ثورة في الحرب السيبرانية في الذات القادمة.
ـــات  ـــدول المتقدمـــة فـــي مجـــال الهجمـــات الســـيبرانية فســـتكون الوالي ـــى ال واذا اردنـــا التطـــرق ال
المتحــدة االمريكيــة, ولكــن ســيكون الصــراع المســتقبلي بــين الواليــات المتحــدة والصــين التــي تعتبــر 

نافسًا نظيرًا للواليات المتحدة, وكذلك كوريا الشمالية وروسيا وايران, ومن المحتمل ان تبقى كوريا م
 ررًا بالغــا فــي الفضــاء االلكترونــيالشــمالية وايــران بلعــب دورا كبيــرا فــي هــذه الحــرب, وستســبب ضــ

                                                           
(1)Cyber war for fore and The future of security, staff reporter ,3June 2019, pp. 5-7, on link; 

https;//www.techtimes,com. 
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تشـنها علـى الـدول فكل مـن كوريـا الشـمالية وايـران يتصـدران العنـاوين الرئيسـية بهجمـات الكترونيـة 
 المتحـــدة المتقدمـــة فـــي هـــذا المجـــال االخـــرى ولكـــن مقابـــل ذلـــك مـــن المحتمـــل ان تســـتمر الواليـــات

وســـيكون لروســـيا ايضـــا دورًا متصـــاعدًا بـــارزًا فـــي الفضـــاء, وســـيكون لهـــذه الحـــرب آثـــار مزدوجـــة 
دة, ومن الممكن باالضافة الى اثارها المادية ستترك اثار نفسية, فالفضاء السيبراني ذو طبيعة معق

ان تكــون الهجمــات الســيبرانية المســتقبلة اكثــر اســتراتيجية, وهــذا مــا تســعى لفعلــه كــل مــن الواليــات 
المتحـــدة االمريكيـــة والصـــين, وهـــو محاولـــة اثبـــات ان الفضـــاء الســـيبراني ســـيكون مجـــال المنافســـة 

 Richard)و  Robert kan)(. ويــرى كــل مــن الكابتنــان (1)االمنيــة الدوليــة القادمــة فــي العــالم
Clarke)  فـي كتابهمـا الصـادر بعنـوان ,“Cyber war: The next Threat to national 

security and what to do Abate it” 
 ريعة كســرعة الضــوء, عالميــة النطــاقان الحـرب الســيبرانية قــد بــدأت, وانهــا حــرب حقيقيـة, ســ

تكنولوجيــا زادت مــن احتماليــة احــالل , وعليــه كلمــا تقــدمت ال(2)وســتتخطى ســاحة المعركــة التقليديــة
الحـــرب الســـيبرانية محـــل الحـــروب التقليديـــة وانتقـــال الحـــرب مـــن البـــر والبحـــر والجـــو الـــى الفضـــاء 

 الخارجي.
 المشهد الثاني: مشهد تراجع الحرب السيبرانية

مـــن المحتمــــل ان يأخــــذ الصــــراع فــــي المســــتقبل اشــــكااًل صــــامتة مختلفــــة, ســــتبدأ بالهجمــــات 
واســـتخدام اســلحتها كالتشـــويش علــى االقمـــار الصــناعية, واالختراقـــات الخاصــة بعرقلـــة الســيبرانية, 

الخـدمات, لكـن ســيكون دور هـذه الهجمــات مؤقتـًا, ثــم يـتم االنتقـال بعــد ذلـك الــى الهجمـات الماديــة 
الفعليــة المــدمرة التــي ستســتهدف االصــول الفضــائية, ويــزداد قلــق الخبــراء االســتراتيجيون مــن هــذا 

م المحتمــل, حيــث اذا مــا هوجمـت بالفعــل احــد االقمــار الصـناعية, ســتندلع حــرب فضــائية السـيناريو 
باهظة الثمن, الن كل انفجار كهذا يحدث في الفضاء ينتج عنه حطامـًا مـن المحتمـل سـيظل الـى 

 .(3)االبد, ناهيك عن االضرار التي تنتقل الى باقي االقمار الصناعية
 ة مــن حــرب ســيبرانية, وحــرب معلومــاتخــالل توليفــواالنتصــار فــي هــذه الحــرب يكــون مــن 

. سياسـة وحـروب الفضـاء فـي االمـد (4)وتكتيكات عسكرية قديمة, واستخدام مكثف لوسائل االعالم
القــادم ســتكون جــزءًا مهمــًا مــن اســتراتيجية بنــاء القــوة, وسيتصــاعد التنــافس نحوهــا, ومهمــا حاولــت 

ي مفهـــوم الحـــرب, اال ان يبقـــى القـــرار البشـــري التكنولوجيـــا ان تقلـــل مـــن االعتمـــاد علـــى البشـــر فـــ
                                                           

( STACEY, ED, (1)STACEY, ED, THE FUTURE OF CYBER WAFR FATE – AN INTERVIEW WITH GREG 

AUSTIN,APRIL-26/2020, ON LINK;HTTP;//WWW.STRIFEBLOG.ORG   P.3. 
 05القادمة, مصدر سبق ذكره,صخليفة, ايهاب, الحرب السيبرانية: مراجعة العقيدة العسكرية استعدادًا للمعركة  (2)
 .2المصدر نفسه, ص (3)
, مصر, 91, المجلد: 001رجب, ايمان, مناقشة اولية ألشكال الحروب الحديثة في القرن الحادي والعشرين, القاهرة, مجلة السياسة الدولية, العدد:  (4)

 .005, ص0102 –يوليو 
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ضـــروريًا, وتبقـــى العمليـــات العســـكرية هـــي الحاســـمة فـــي الحـــرب حتـــى وان تصـــاعد الصـــراع نحـــو 
 (1)الفضاء

 الخاتمة:

تطورت عمليات االختراق التي تشن من قبل القراصنة ,وباتت تعتبرها ادهزة االستخبارات  
دمه المنظمات االرهابية , والجماعات التخريبية ,فتغيرت الدولية تهديدًا حقيقيًا  وسالحًا تستخ

ادوات القتال ,وباتت نقرات الحاسوب كفيلة بتدمير البنى التحتية لدولة وشل حركتها , باالضافه 
الى سهولتها وانخفاض تكلفتها , مقابل خسائر مكلفة , فباتت  حروب العالم االفتراضي تدور من 

وقد تتحول اجهزة الحاسوب الى قنابل وصواريخ  اكبر من حرب حولنا في الفضاء االلكتروني 
نووية وبامكانها اسقاط ضحايا بشرية من دون اطالق رصاصة واحدة , فالسالح الرقمي هو 
سالح القرن الحادي والعشرين , يدمر بصمت,فاليبعث الدخان ,واليحدث االصوات ,فهو يهدم 

سكرية , فالعالم مقبل على  عسكرة الفضاء , بصمت  دون الحاجة للجوء الى االشتباكات الع
وصراع من نوع اخر مختلف تماما عن كل معايير القتال التقليدية ,وكلما تقدمت التكنلوجيا زادت 
الخسائر التي تخلفها الحرب السيبرانية ,والعالم اليوم ينطلق بسباق تسلح الكتروني جديد ,في ظل 

ب مكونا اساسيا في معادلة الحروب الحديثة , ومن تقدم تكنلوجي تقني هائل,فباتت هذه الحر 
المحتمل ان تلجا الكثير من الدول  الى هذا النوع من الحروب واالستعاضه بها عن الحروب 

 التقليدية السابقة ,السيما عدم وجود قوانين دولية ضابطة لهذا النوع  من الهجمات .
 :االستنتاجات ومن أهم
لم يدخل في مضمار سباق تسلح جديد ,من نوع اخر وهو ان التقدم التكنلوجي جعل العا -0

سباق تسلح الفضاء الخارجي الباهظ الثمن ,وهي جزء من مسرح الحروب تستخدم نفس 
 اساليب الحرب القديمة بالتدمير والخداع والتسجسس والتسلل مع اختالف طريقة التنفيذ .

في مجال تقدم تقنيات اشكال على الرغم من التكاليف الباهظة التي قدمتها التكنلوجيا  -0
االسلحة ,كما انها وفرت من امكانية انتقال الصراع المستقبلي نحو الفضاء ,وبهذا دخل 

 نمط جديد من الحروب الالدموية الغير مكلفة ماديًا وهي "الحروب السيبرانية ".
رص كلما زادت ف ,الكترونية معتمدة على التكنلوجيا والذكاء الرقميكلما كانت الدولة  -1

 تعرضها لهجمات سيبرانية .

                                                           
(1) The future of war: Autonomous weapons AI, and cyber war fare, Jan – 29, 2019, The Airbel impact tab, p. 2, on 

link: https://medoum.com 

https://medoum.com/
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تعدد الفواعل القادرين على شن الحروب ,فالحروب السيبرانية وفرت للجماعات االرهابية  -1
والصغر الفواعل بالمكانية شن الحرب , فهي غير مرئية  مخادعة ,مع صعوبة تحديد 
جهة الهجوم,مسترة  حتى في اوقات السلم,و باالمكان شنها من اصغر القراصنة 

 ترفين تجاه اعظم واقوى الدول .المح
 التوصيات:ومن اهم 

وضع أستراتيجية خاصة باالمن السيبراني , واتخاذ تدابير معينة للحد من الهجمات  -0
 واالختراقات المدمرة ,للحيلولة دون قيام حرب سيبرانية عالمية شاملة.

طريق مع زيادة فاعلية جوانب االمن السيبراني  ورفع انطمة حماية الشبكات عن  -0
وضع برامج حماية لحماية انظمة المصارف والمعلومات السرية الهامة وشبكات 

 البنى التحيتة من الهجمات السيبرانية .
تفعيل دور القانون الدولي ووضع قواعد وآليات توائم شكل الحرب الجديد ,مستوعبة  -1

 بذلك التطور الحاصل في المجال التكنلوجي ,وتكثيف الجهود الدولية لسن هذه
 القوانين ,لمواجهة الحرب الحديثة التي فرضت نفسها على الساحة الدولية.

تخصيص جزء من ميزانيات الدول النشاء برامج توعية حتى للمواطنين لمواجهة  -1
 وتجنب الهجمات السيبرانية .

 تقليل االعتماد على المدن الرقمية ,او رفع مستوى االمن الرقمي لهذه المدن . -9
لسيبراني  تمتاز بمروننة اكثر السيما بالجوانب التجارية رسم هيكيلة لالمن ا -9

 واالقتصادية .
انشاء اقسام خاصة في الدولة لمواجهة االختراقات والحروب السيبرانية وعلى ايدي  -1

 متخصصين في هذا المجال .
خلق بيئة سيبرانية امنة في الدول وبجهود دولية ,لتمكن الدول و االفراد والمؤسسات  -8

 وحاتهم التكنلوجية ,في ظل التقدم الرقمي الهائل .من تحقيق طم

 
  



 برلين -مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية          المركز الديمقراطي العربي 

  

 م0202 ديسمبر/ كانون األول                                   التاسع العدد -د الثاني ـــالمجل  
 
 

002 

 قائمة الهوامش والمصادر:
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 كلية القانون والعلوم السياسية/ الجامعة العراقية** استاذ مساعد دكتور في 

استراتيجيات  العلي, زياد علي, الصراع واالمن الجيوسبراني في السياسة الدولية, :دراسة في (0
.0102,المملكة الهاشمية االردنية ,0االشتباك الرقمي ,عمان ,دار امجد للنشر والتوزيع .ط . 

 ( الموسوعة السياسية ,االمن السيبراني , على الرابط 0
https ://poltical –encylopedia.org 

( المالكي, كريم, الحرب االفتراضية: حرب حقيقة لالنسانية, جريدة الراية, مقال منشور على 1
, على الرابط: 0109شبكة المعلومات الدولية االنترنت, تاريخ النشر, 

http://www.raya.com/news (.1/9/0101/  )تاريخ الزيارة 
4) Guilmartin, John, military 

technology,enclopediaBritannica,.onlink:https://www.britannnica.com/technology/mil

itar 

5)Smith, peter,the pros and cons of cyber space,June,2012 news report(13/11/2019) 

on link:https//note worthy news report,worldpress,com. 

 ير الدول شؤونها في عصر االنترنتخليفة, ايهاب, القوة االلكترونية: كيف يمكن ان تد 6)
 . 0101,لبنان ,0بيروت ,دار العربي للنشر والتوزيع ,ط

 21, المجلد, 959كامبردج, العدد: لين, هربرت, النزاع السيبراني والقانون الدولي االنساني, 7) 
 ., المملكة المتحدة0100

8)GANDHI, Robin, edt, Dimensions of cyber – Attacks, vol, technology and Society 

Magazine, spring 2011. 

9) Bidelmun, Scottw, difining and deterring Cyber war fare, strategy Research 

project, USA, 2000. 

10) Liaropoulos, Andrew, fower and security in cybersface:implications for the west 

phhalian state system,center for wuropean and North American Affaris,2018..  
كابالن, فرد,المنطقة المعتمة :التاريخ السري للحرب السيبرانية ,ترجمة لؤي عبد المجيد  (11
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دراسة توثيقية –( 1811-1811الكتيبة العربية في الكونغو )  

 أسامة الرشيدي

 صحفي وباحث إعالمي

 مصر -معهد الدوحة للدراسات العليا -ماجستير اإلعالم والدراسات الثقافية
Rashidy8000@hotmail.com 

 ملخص
، تحت قيادة األمم 0291الكونغو عام الجمهورية العربية المتحدة إرسالها إلى أهم األعمال التي قامت بها الكتيبة العربية، التي قررت  سعى الدراسة لتوثيقت

حدة، في مهمة عسكرية، تبعد المتحدة بهدف حفظ السالم. وتكمن أهمية هذه الكتيبة في أنها المرة األولى واألخيرة التي تجتمع فيها قوات مصرية وسورية تحت قيادة وا
 آالف الكيلومترات عن أراضي الجمهورية.

غر عددها إال أنها قامت بأدوار مؤثرة وفعالة في الكونغو وساهمت في تغيير األحداث هناك، منها: تهريب أبناء رئيس توصلت الدراسة إلى أن الكتيبة رغم ص
مودة إلى نشر الثقافة، وحمل رسالة الوزراء الكونغولي الراحل باتريسلومومبا إلى خارج الكونغو، وحماية السفير مراد غالب من محاولة اغتياله، وكذلك كان للكتيبة دور في 

 الشعب الكونغولي، فضال عن أدوار أخرى سيتم ذكرها بالتفصيل.

إسماعيل، والفريق يتبين أيًضا بالبحث والتوثيق أن الكونغو كانت هي أول محطة للخالف بين اثنين من أبرز القيادات العسكرية المصرية، وهما:المشير أحمد 
 .0211على مستقبلهما في الحياة العسكرية وعلى مسار حرب أكتوبر سعد الدين الشاذلي، وأن هذا الخالف انعكس بعد ذلك 

 الجمهورية العربية المتحدة، الكونغو، سعد الدين الشاذلي، عبد الناصر، لومومبا، الكتيبة العربية. الكلمات المفتاحية:

Abstract 

The study aims to document the most important work carried out by Arab forces, which decided to send to the Congo by 

the United Arab Republic in 1960, in UN mission to Congo, aim to peace-keeping. The importance of this battalion is that it is the 

first and last time that Egyptian and Syrian forces meet under one command, on a military mission, in field that away more than 
five thousand kilometers from the territory of the Republic. 

Study concluded that, despite the small the battalion its small number, however it played effective role and contributed 

major changes to events in that time, including: smuggling the sons of Congolese Prime Minister Patrice Lumumba out of the 

Congo, and protecting Ambassador Murad Ghalib from his assassination attempt, and the battalion had also role in spreading 

Culture, and deliver a message of compassion to the Congolese people. 

Congo was the first stop of the dispute between two of the most prominent Egyptian military leaders, Field Marshal 

Ahmed Ismail, and Lieutenant General Saad-Eldin el-Shazly, and that this dispute later reflected on their future in military life 
and on the course of the October 1973 war. 

Key words: United Arab Republic, Congo, Saad-Eldin el-Shazly, Gamal Abdel Nasser, 

Lumumba, Arab battalion. 
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 مقدمة
 / شباطفي فبراير "الجمهورية العربية المتحدة"اسم عن إقامة وحدة بينهما تحت  أعلنت مصر وسوريا

. لم يمر على هذه الوحدة أكثر من ثالث سنوات وعدة أشهر حتى انتهت. ومع اإلقرار بقصر 0295من عام 
 قراءتها مدة هذه الوحدة، إال أنها كانت شاهدًة على كثير من األحداث الهامة، ويمكن من خالل إعادة

 ودراستها الخروج بالكثير من الدروس المستفادة في السياق العربي.

 دراسةأهمية ال

كانت تجربة الكتيبة العربية التي تقرر إرسالها إلى الكونغو بهدفحفظالسالم، إحدى أهم هذه التجارب. 
فمن ناحية، تعد هذه الكتيبة هي المهمة القتالية الوحيدة المشتركة بين مصر وسوريا تحت الوحدة، كما كانت 

ة حفظ السالم على مسافة تتخطى خمسة أيضا تابعة لألمم المتحدة، إضافة إلى أنها شرعت في أداء مهم
آالف كيلو متر بعيًدا عن الجمهورية العربية المتحدة. وكل هذه األسباب تجعل من المهم إعادة قراءة هذه 

 التجربة، ومحاولة توثيقها، ومعرفة أهم األحداث التي كانت تلك الكتيبة طرًفا فاعاًل فيها.

ي سعد الدين الشاذلي، الذي كان برتبة عقيد في ذلك اضطلع بمهمة قيادة الكتيبة، الضابط المصر 
الوقت، والذي ُعرف عنه أيًضا قوة الشخصية والحسم في اتخاذ القرارات، وسوف يتضح من تتبع األحداث 
دوره الكبير، وما ساهم به من خلق حالة مؤثرة على المشهد، وعدم االكتفاء بالمتابعة والوقوف مكتوف 

 األيدي.

، وحصل على ماجستير في العلوم السياسية، وسافر 0211الشاذلي من الكلية الحربية عام تخرج سعد 
في بعثة الى الواليات المتحدة للتدريب على المظالت، كما سافر في بعثة عسكرية إلى االتحاد السوفيتي عام 

 سنة. 15. وكان يبلغ من العمر في ذلك الوقت 0295

دراسات سابقة حول موضوع  بقة حول الموضوع، لم نجد أيفي إطار عملية البحث عن مراجع ساو 
فقد اقتصر تناول موضوع الكتيبة العربية في الكونغو على الكتب والمواد المرئية التي تتحدث عن  الدراسة

تاريخ الفريق سعد الشاذلي قائد الكتيبة، لكن دون التركيز على تلك الحقبة في تاريخه، إذ يتم ذكرها بشكل 
فإن هذه الورقة تعد هي األولى من نوعها باللغة العربية، التي تتخصص في الحديث عن تلك  عابر. لذلك
 األحداث.
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 منهج ومحاور الدراسة
تسعى الدراسة إلى استعراض ما قامت به الكتيبة، كما أن الدراسة تتخذ من أسلوب الدراسات التوثيقية 

حقول العلوم االجتماعية المختلفة؛ ألنها تعمد إلى  شكاًل لها. والدراسات التوثيقية ُتشكل نهًجا مهًما في
استخدام المراجع المتاحة لها بهدف فهم سلوك األفراد والمؤسسات المختلفة، والوقوف على حقائق األحداث، 

ولكي يتم ذلك؛  [1]بوسائل عديدة منها المقابالت واالستطالعات، والمالحظات التي ُتسجل على أرض الواقع.
فإن الدراسة تعمد أواًل إلى الوقوف على بعض حقائق الوحدة بين مصر وسوريا، وما هي المعالم األساسية 

 لهذه الوحدة، وهذا هو ما يستعرضه المحور األول من الدراسة.

لألمم  بعد ذلك يتم االنتقال إلى الكونغو لمعرفة األحداث السياسية التي دفعتها إلى التقدم بطلب رسمي
المتحدة إلرسال قوات لحفظ السالم، والكيفية التي ارتأت بها األمم المتحدة تشكيل هذه القوات؛ حتى ال تساهم 
رسال الكتيبة، ومن  في زيادة االضطرابات. وتنتقل الدراسة بعد ذلك إلى استعراض ظروف وسياقات تكوين وا 

 تقييما عاما للتجربة.  ثم معرفة أهم األعمال التي قامت بها، وفي النهاية نقدم

 الوحدة بين مصر وسورياأوال: 
، أبدت الجماهير 0291أّنه "منذ منتصف  -حافظ األسدلمستشار سابق -يروي الدكتور جورج جبور 

السورية اهتماًما خاًصا بثورة مصر، باإلضافة إلى وزن مصر عربيًّا، ما جعل استقطاب الزعامة الناصرية في 
 [2]".الخمسينات محتًماالنصف الثاني من 

وصل فجأة وفد من ضباط المجلس العسكري السوري إلى القاهرة ، 0295 / كانون الثانيفيينايرو 
تحقيق الوحدة يتطلب مرحلة وكان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يرى أن يطلب الوحدة الفورية مع مصر، 

، وذلك االقتصادية والعسكرية بين البلدينو قافية يتم فيها توثيق عرى الوحدة الث ،انتقالية مدتها خمس سنوات
أصر على أن تحقيق  مستقبال، إال أن الوفد العسكري صعوبات يمكن أن تواجهها الوحدة بغية تجنب أي

من الصراع الدولي الدائر حولها بين معسكر الهيمنة الغربية بزعامة  اهو المخرج الوحيد لسوري االوحدة فورً 
وضع الوفد المسألة أمام عبد و ي، توالمعسكر الشيوعي بزعامة االتحاد السوفي ،مريكيةالواليات المتحدة األ

                                                           
 [1]DOCUMENTARY STUDIES (Social Science), what-when-how, https://bit.ly/2UHOmgx 

 https://bit.ly/2XV5SzL،0249معشوق سوريا أم مدمرها؟.. الجمهورية المتحدة في محكمة التاريخ، مصر العربية، « عبد الناصر» حمد عالء، أ[2]

https://bit.ly/2UHOmgx
https://bit.ly/2XV5SzL
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ال أن يتحمل مسؤولية سقوط سوري ،الناصر على النحو التالي: إما الوحدة في براثن أحد المعسكرين  توقعالم اوا 
 [3]العالمي.المتصارعين على قيادة النظام 

وهي الوحدة  ،من القبول بوجهة النظر التي لم يحبذها بدايةً  الم يجد عبد الناصر مفرً وبهذه الطريقة 
لغاء األحزاب السياسية في  ،: ابتعاد الجيش السوري عن السياسة،هماأنه وضع شرطين للقبول إالالفورية،  وا 

الشرطين، وطلب عبد الناصر بعد وافقوا على  أسوة بالتجربة المصرية. وبعد نقاش داخل الوفد السوري اسوري
 0295وُأعلنت الوحدة في أولفبراير  ،أن يتفاوض مع وفد حكومي سوري رسمي على إعالن الوحدةذلك 

 [4]لجمهورية العربية المتحدة.ل اوعلى قبول عبد الناصر رئيسً  ،واستُفتى الشعب عليها

 ثانيا: التأثير السياسي والعسكري للوحدة
علق بصيغة الحكم، حيث تم االنتقال في واجهت الوحدة بعض المشاكل أثناء التطبيق، منها ما هو مت

إلى صيغة المجلس التنفيذي لكٍل من  ،التي تضم وزراء مركزيين وتنفيذيين، من صيغة الوزارة الواحدةالبداية 
. أيًضا فيما بيل االنفصالالعودة مجددًا إلى صيغة الوزارة الواحدة قُ ، إال أنه تقرر بعد ذلك بفترة الوحدة إقليَميّ 

مستشار لرئيس  سيكون على رأس الجهاز التنفيذي للحكم في سوريا، ففي البداية تقرر تعيينيتعلق بمن 
، وفي النهاية أعطيت تأليف لجنة رفيعة المستوى لمتابعة األوضاعا، بعد ذلك تقرر الجمهورية لشؤون سوري

ث كانت شاهدة وكانت هذه اآللية هي األخيرة، حي عبد الحكيم عامر.صالحيات رئيس الجمهورية للمشير 
 على حدوث انقالب االنفصال.

على صعيد الهيكل العسكري، تقرر أن ُيطلق على الجيش السوري اسم الجيش األول، ويكون الجيشان 
وكانت قيادة الجيوش الثالثة  [5]الثاني والثالث في مصر. ومازالت مصر محتفظة بتلك التسميات حتى اآلن.

تحدة؛ أي لعبد الناصر، وتولت هذه القوات تنفيذ مهام مشتركة، كان منها تابعة لرئاسة الجمهورية العربية الم

                                                           
الوحدة العربية، مجلة المستقبل العربي العدد أ حمد يوسف أحمد، عبد الناصر والوحدة العربية: خبرة الماضي وآفاق الحاضر والمستقبل، مركز دراسات [3]

441،https://bit.ly/3fk771f 
 المصدر السابق. [4]
 https://bit.ly/2MV2SwY، 0249محمود الدموكي،لماذا لم يعد الجيش المصري من سوريا منذ خمسة عقود؟، لماذا؟،  [5]

https://bit.ly/3fk771f
https://bit.ly/2MV2SwY
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الكتيبة العربية التي ُأرسلت تحت قيادة األمم المتحدة بهدف حفظ السالم، وهو ما سيتم تناوله عنها في 
 المحاور القادمة من الدراسة.

 ثالثا: األوضاع في الكونغو التي استدعت إرسال الكتيبة
كانت الموارد الطبيعية من ذهب ونحاس وبالتين وغيرها من المواد لعنة على الكونغو؛ إذ جعلتها 
تعاني من ماض استعماري طويل. كانت بدايته من القرن الخامس عشر الميالدي، واستمر حتى منتصف 

زاء ذلك  القرن العشرين. وفي أربعينيات القرن الماضي، بدأت تقوى الحركات الوطنية التحريرية في الكونغو؛ وا 
جميع أنواع التفرقة في  ُمنعت 0291عام . ففي نهاية األربعينيات تقديم عدد من التنازالتقررت بلجيكا في 

 .حق تملك األراضي لكونغوليينقررت بلجيكا منح ا 0291عام بعد ذلك في المدارس. 

كا تحت التاج الملكي، ومنذ ذلك تزامنت تلك األحداث مع صعود االشتراكيين والليبراليين إلى حكم بلجي
الحين بدأت سلطة الكنيسةُتضعف، وسمح بإجراء انتخابات مجالس البلدية في الكونغو.في ذلك الوقت اتفق 
كال من المثقفين والحركة الوطنية في الكونغو على خطورة استمرار الحكم البلجيكي، وبدأوا في الضغط باتجاه 

 بالتحرر واالستقالل. المطالبة

-المعروف، ورئيس الوزراء فيما بعد والتحرري القائد الشعبي-)باتريس لومومبا( عاد 0295أكتوبر في 
( وعدد من قادة حركة التحرر األفريقية. وبعد عودته كوامينكرومامن أكرا عاصمة غانا بعد أن التقى الرئيس )

مؤتمر شعبي على خطب لومومبا في  0292في فبراير الوطنية. و  MMCشرع في تأسيس حزب الحركة 
الرغم من منع السلطات لالجتماع، هرعت الجماهير للحضور، على حين أطلقتالقوات البلجيكية الرصاص، 

 [6]وقتلت ما ُيقارب الثالثين شخًصا، وقامت باعتقال لومومبا.

لكن كل ذلك لم يكن كافًيا لكي تهدأ األحداث. استمرت كرة الثلج بالتدحرج، دعت بلجيكا النشطاء 
الكونغوليين الجتماع أطلقوا عليه اسم "اجتماع المائدة المستديرة" للتشاور حول مستقبل الكونغو. لما وصل 

                                                           
 https://bit.ly/30Gi0X8، 4المغدور ج –باتريس لوممبا قناة الجزيرة،  [6]

https://bit.ly/30Gi0X8
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لومومبا وذلك لشعبيته الكبيرة في الكونغوليون إلى المائدة المستديرة اشترطوا على البلجيكيين إطالق سراح 
 [7].المنطقة الشرقية تحديدا. وبالفعل وافقت بلجيكا على ذلك

دائًما ما كان يطالب لومومبا باالستقالل الفوري للكونغو، في حين كان يطالب بعض 
 استقاللهاألن تحصل الكونغو على الكونغوليينباالستقالل ولكن بعد أربع سنوات، وكانت بلجيكا تسعى حينئذ

يونيو  11عاًما. ونتيجة للعديد من الضغوط؛ أعلنت بلجيكا أن تاريخ استقالل الكونغو هو  11ولكن بعد 
، بقيادة MMC. وفي سبيل عدم حدوث فراغ دستوري، ُأجريت انتخابات فازت بها الحركة الوطنية 0291

 رئاسة البالد )كاسا فوبو(.، في حين تولى 1320يونيو  82لومومبا، الذي نجح في تشكيل حكومة في 

رسال الكتيبةرابعا:   ظروف وسياقات تكوين وا 
لم يكن الكونغوليون ليحصلوا على استقاللهم على طبق من ذهب، فمن المعلوم أن كثيرا من الدول التي 
عانت من االستعمار لقرون، تجد نفسها تواجه اضطرابات بعد حصولها على االستقالل. وفي واقع األمر لم 

الكونغو استثناء من ذلك؛ إذ أنه ُبعيد إعالن االستقالل، شهدت البالد العديد من االضطرابات، وبعض  تكن
استقالل  -الذي تتركز فيه ثروات الكونغو-كاتنجا )تشومبي( حاكم إقليم كان منها إعالن [8]أحداث العنف.

في الجيش واندلع عنف بين  نشب تمرد 0291وفي األسبوع األول من شهر يوليو [9]اإلقليم الذي يحكمه،
 [10]أرسلت بلجيكا قوات لحماية البيض الفارين.، و المدنيين السودوالبيض

وحتى ال تعود الكونغو لسابق عهدها كمستعمرة بلجيكية، وأمام هذه االضطرابات واألحداث المتسارعة 
 ن العودة الحتالل بالدهبلجيكا م طلب لومومبا من األمم المتحدة إرسال قوة دولية لحفظ السالم بهدف منع

أحمد سيكوتوري( طالبا منهم المساهمة في (واتصل بعبد الناصر والرئيس الغاني)كوامينكروما(والرئيس الغيني 
وافقت األمم المتحدة على إرسال القوات، كما حددت لها عدة مهام، هي: العمل على سيادة  [11]القوات الدولية.

                                                           
 المصدر السابق. [7]

[8] Kevin A. Spooner, Canada, the Congo Crisis, and UN Peacekeeping, 1960-64, UBC Press, The University of British 

Columbia-Canada, 2009, p. 26:30. 
[9] BBC News,Democratic Republic of Congo profile – Timeline,2019, https://bbc.in/3hyO3OW 
 https://bit.ly/37omT8I]10[ويكيبيديا الموسوعة الحرة، أزمة الكونغو، 

 https://bit.ly/2MW0jeg، 0242سعيد الشحات، خالد عبد الناصر وباتريس لومومبا، اليوم السابع، [11]

https://bbc.in/3hyO3OW
https://bit.ly/37omT8I
https://bit.ly/37omT8I
https://bit.ly/2MW0jeg
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ومنع الدول األخرى من التدخل في األزمة، والمساعدة في بناء اقتصاد القانون، والمحافظة على النظام، 
 [12]االستقرار السياسي. الكونغو، واستعادة

ويمكن القول إجمااًل إن األمم المتحدة لم تكن ترغب في أن تتحول الكونغو إلى مسرح آخر للحرب 
ليس من المسموح لهذه القوات بأي الباردة؛ لذا قررت إرسال قوات لحفظ السالم. وكما يتضح من اسمها، 

شكل من األشكال المشاركة في النزاع السياسي الدائر في ذلك الوقت، كما حرصت األمم المتحدة أن تتجنب 
تعقيدات المشهد السياسي أثناء عملية اختيار الدول المشاركة في هذه القوات. وبناًء على ذلك كان القرار أن 

فريقية باألساس، وعدم إرسال قوات من الدول الخمسة صاحبة المقاعد الدائمة تتشكل هذه القوات من الدول اإل
 [13]في مجلس األمن.

بعد أن أرسل لومومبا إلى عبد الناصر طالًبا مشاركة الجمهورية العربية المتحدة في هذه القوات، 
يتكون جزء منها من استجاب عبد الناصر لطلب األمم المتحدة، وقرر إرسال كتيبة إلى الكونغو، على أن 

 التحريرية للحركات مؤيًدا الوقت ذلك في الناصر عبد كان القوات المصرية، واآلخر من القوات السورية. حيث
وقدر قائد تلك الكتيبة حينئذ، العقيد سعد الشاذلي، أن يكون  .إلحداها ممثاًل  لومومبا كان والذي أفريقيا، في

تكونت الكتيبة وبالفعل [14]ين يكون الباقي من الجنود المصريين.ثلث الكتيبة من الجنود السوريين، في ح
من جنود الجيش  820جنديا من الجيش األول )الجيش السوري( و 120جندي، عبارة عن  200المسافرة من 

قام المشير عبد الحكيم عامر، وزير الحربية و  شارات ووحدة ترفيهية.إالثاني، باإلضافة إلى وحدة طبية ووحدة 
الوقت، بتفقد الكتيبة قبل سفرها، والتقى بضباط وجنود الكتيبة وألقى عليهم محاضرات عن قضية  في ذلك

الكونغو والموقع العسكري لقوات االمم المتحدة، ووزع عليهم كتابا يشرح الوضع السياسي والجغرافي للكونغو. 
دول مختلفة لوضع شارة األمم وقامت األمم المتحدة بتوفير طائرات لنقل الجنود عبر استئجار طائرات من 

 [15]المتحدة عليها، باعتبار أن القوات التي تشغلها قوات دولية تابعة للهيئة.

                                                           
[12] C N Trueman, The United Nations and the Congo, The History Learning Site,2015, https://bit.ly/37qXg70 
[13] Questions Relating to The Situation in The Republic of The Congo (Leopoldville), United Nations, 1960, p.52, 

https://bit.ly/2YKnUEj 
 https://bit.ly/3dZWctx، 4111، تاريخ البث:3قناة الجزيرة، حرب أكتوبر كما يراها سعد الدين الشاذلي ح [14]
 .1320أغسطس/ آب  12ــــــــــــــــــــ، عامر يتفقد كتيبة المظالت الطائرة إلى الكونغو، األهرام،  [15]

https://bit.ly/37qXg70
https://bit.ly/2YKnUEj
https://bit.ly/3dZWctx
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ويختلف عمل الكتيبة التابعة لألمم المتحدة عن عملها إذا كانت تابعة للجيش الذي تتبعه، فمعنى التحاق 
المتحدة بمجرد مغادرة الطائرة أراضي البالد كتيبة ما بقوات األمم المتحدة أن أفرادها يصبحون تابعين لألمم 

التي ينتمون إليها، وتصبح لهم كافة الحقوق الممنوحة ألية قوة دولية. ويكونون تحت إمرة قائد قوات األمم 
 المتحدة في البلد الذاهبين إليها، ويرتدون زي األمم المتحدة األزرق ويحملون شارة األمم المتحدة.

أنهت الكتيبة استعداداتها للسفر، وزار الفريق محمد فريد سالمة نائب  ،1320أغسطس/ آب  12وفي 
رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة الكتيبة لالطمئنان عليها قبل السفر. وصحب الفريق سالمة في هذه 

ضباط بالقوات المسلحة وقائد الكتيبة سعد و الزيارة الفريق محمد نديم رئيس هيئة اإلمداد والتموين، 
وألقى الفريق سالمة كلمة للقوات قال فيها "إنه ليسعدني اليوم أن أهنئكم على اختياركم في مهمة .شاذليال

ن هذه  مجيدة ضمن وفد هيئة األمم المتحدة إلى جمهورية الكونغو لتنفيذ قرارات مجلس األمن األخيرة. وا 
ق أهداف إنسانية، وهي إقرار السالم المهمة جبهة جديدة تساهم فيها قوات الجمهورية العربية المتحدة لتحقي

ن األسس التي بني عليها تشكيل هذه القوة خاص  عالء كلمة الحق ودعم حرية واستقالل كل الشعوب. وا  وا 
 [16]بطبيعة المهمة التي ستقوم بها هذه الكتيبة".

الحسنة. وصعد الفريق سالمة الى الطائرة األولى حيث تحدث إلى الجنود وطلب إليهم التمسك بالمبادئ 
  على معظم القادة في الكتيبة كلهاوتحدث العقيد سعد الشاذلي قائد الفرقة، وقال إن الدفعة األولى تحتوي 

وهذا راجع إلى التقاليد العسكرية في الجمهورية العربية المتحدة، التي تجعل القادة يسافرون في أول دفعة. 
حت علم األمم المتحدة التي تتكفل بكل طلبات وأضاف أن المهمة األساسية هي العمل من أجل السالم ت

قامة وأي طلبات أخرى. ومع ذلك حملت الكتيبة بعض المؤن تحسبا لتأخر تلك  الكتيبة من مأكل وا 
وقد كانت فترة بقاء الكتيبة في الكونغو غير معروفة عند سفرها ألول مرة، إذ يتوقف تحديد  17اإلجراءات.

 .المدة على تطور الموقف السياسي

تحرك الجنود إلى الى مطار القاهرة الدولي متوجهين إلى الكونغو عبر العاصمة السودانية  بعد أيام،و 
كان الجنود والضباط يرتدون مالبس المظالت .طائرات مجهزة خصيصا لتلك الرحلة 2الخرطوم، على متن 

                                                           
 .1320أغسطس/ آب  12ـــــ، قوات المظالت العربية مستعدة للطيران إلى الكونغو، األهرام، ـــــــــــــــ [16]

 .1320أغسطس/ آب  81ــــــــــــــــــــ، كتيبة المظالت العربية سافرت إلى الكونغو، األهرام،  17
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شارة حمراء تحمل اسم الجمه ورية باللغة العربية وأخرى العربية وعلى كتف كل منهم علم الجمهورية العربية وا 
تحمل اسم الجمهورية باللغة اإلنجليزية وعالمة ثالثة تسمى "عالمة الشيطان" وهي التي يتميز بها جنود 
المظالت، وكان كل فرد من أفراد الكتيبة يحمل مدفعه سريع الطلقات وفي يده األخرى حقيبة زرقاء تحمل 

 ه.باقي مهمات

إنهم سوف يصبحون تابعين لألمم المتحدة بمجرد مغادرة الطائرة أراضي وقال الشاذلي ألفراد الكتيبة 
الجمهورية العربية، وسوف يصبح لهم كافة الحقوق الممنوحة ألية قوة دولية. وسوف تكون الكتيبة تحت إمرة 

زرق القائد "فان هورن" قائد القوات الدولية في الكونغو. وتسلم الجنود بمجرد وصولهم زي األمم المتحدة األ
وعلى الرغم من أن الكتيبة تعمل في سالح المظالت، إال أنها لم تحمل معها أي .وحملوا شارة األمم المتحدة

مظالت، وعندما سئل قائد الكتيبة عن ذلك أرجع ذلك إلى أن طبيعة المهمة سلمية، وبالتالي ال تستدعي القيام 
تكون في قلب أراضي العدو وفي خطوطه  بأي عمليات هجومية، إذ أن عمليات سالح المظالت غالبا ما

 [18]الخلفية.

 أهم أعمال الكتيبة في الكونغوخامسا: 
تناول المحور السابق تكوين الكتيبة وأهميتها، وباالنتقال إلى استعراض أهم أعمال الكتيبة؛ نجد أوال أن 

أقصى الشمال الغربي من الكونغو؛ أي ما يبعد أكثر من  األمم المتحدة قررت أن يكون مكان تمركز الكتيبة
الشاذلي رغبة من األمم المتحدة في عزل في مصر عن مسرح  اعتبرهألف كيلو عن العاصمة، وهو ما 

، لكن مع مرور الوقت استطاع ا تكون في العاصمةفمن المعلوم أن األحداث الدائرة سياسيً [19]،األحداث
ما أن وجود هذه الكتيبة على الحدود مع أفريقيا االستوائية، التي كانت خاضعة كالشاذلي أن يتغلب على ذلك.

لالستعمار الفرنسي، أزعج الفرنسيين الذين كانوا يضطّرون للعبور من معبر ُتسيطُر عليه قوات مصرية، حتى 
ن كانت تتبع األمم المتحدة.  [20]وا 

                                                           
 المصدر السابق. [18]
 مصدر سبق ذكره.، 3قناة الجزيرة، حرب أكتوبر كما يراها سعد الدين الشاذلي ح[ 19]
. 8013سبتمبر/ أيلول  82محمد الجوادي، لومومبا الزعيم الذي آمن بصوت مصر العالي ففقدت الكونجو ُمستقبلها، مدونات الجزيرة، [20]

https://cutt.us/hWBua 

https://cutt.us/hWBua
https://cutt.us/hWBua
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 تنظيم عمل الكتيبة

عند وصول فونغو إلى اكتشاف المنطقة التي تتمركز فيها. عمدت الكتيبة في أول شهور لها في الك
وكانت الحكومة البلجيكية قد طلبت من رعاياها القيام بهدم الكباري الصغيرة ، الكتيبة كان الوضع مضطربا

 دما وصلت القوات إلى مركز تجمعهاوهجر الطائرات واالمتناع عن العمل في أبراج المراقبة الجوية، وعن
  ت بالكباري محطمة والجسور منهارةوبدأت عملية توزيع القوات على طول المقاطعة االستوائية، فوجئ

وصدرت األوامر بإصالح الطرق وبناء الجسور لعبور القوات ومعاونة األهالي على التنقل. وفي المدن التي 
يقوم أفراد قوات الكتيبة بحفظ األمن بقيت القوات العربية معسكرة فيها، أصدر العقيد سعد الشاذلي أوامره بأن 

 .والنظام ومساعدة أهالي المقاطعة والقيام بدور قوات البوليس في منع الحوادث واالعتداءات والسرقات

ونظرا لطول الجبهة التي كانت القوات موزعة عليها فقد طلب قائد الكتيبة من األمم المتحدة تزويده 
بالغ األوامر بطائرة صغيرة ليستطيع تفقد قواته، كم ا زود قائد كل كتيبة بأجهزة السلكي لتسهيل االتصال وا 

والحوادث لقيادة الكتيبة. وقد اختار العقيد سعد الشاذلي مدينة جيمينا، وهي تقع في وسط الجبهة لتكون مقرا 
 .لقيادته نظرا لوجود مطار كبير يسمح بهبوط الطائرات في هذه المدينة

ى تفقد القوات في الميدان وعلى الجبهات بانتظام يعد سمة أساسية من والجدير بالذكر أن الحرص عل
سمات قيادة سعد الشاذلي، وقد وثقت عدة شهادات اعتماده تلك الطريقة أثناء قيادته منطقة البحر األحمر 

 لقوات المسلحة المصرية بأكملها.العسكرية، وحتى عندما أصبح رئيسا ألركان حرب ا

محافظة على النظام والقيام بعمل البوليس المدني وحراسة حدود الكونغو في وكانت مهمة الكتيبة ال
المنطقة المتاخمة ألفريقيا االستوائية. وقد لجأ البلجيكيون في الكونغو إلى الهرب عبر أفريقيا االستوائية وقاموا 

ن هورن قائد القوات بإرسال أسلحة لنشر الفوضى واالضطرابات. وقام العقيد سعد الشاذلي بإبالغ الجنرال فو 
التابعة لألمم المتحدة في الكونغو وحصل على موافقة منه لمنع حوادث التهريب والتخريب في المقاطعة 

ونظرا ألن المنطقة تعتبر من أخطر المناطق من ناحية نسبة الغابات الموجودة فيها وصعوبة .االستوائية
إلى القوات بعدم اصطياد الحيوانات في هذه المنطقة  االنتقال بين مدنها، أصدر العقيد سعد الشاذلي أوامره
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  إال األنواع المعروفة لدى الجنودبالذات. كما أصدر أوامره بعدم التهام الفاكهة الموجودة على األشجار 
 تيبة.وطالب بزيادة كمية األغذية المحفوظة التي يزود بها جنود الك

بة، ووفقا للنظم العسكرية فقد صدرت األوامر بإجراء خطورة المنطقة التي تعسكر فيها قوات الكتي وبسبب
تعديالت في مراكز القوات الدولية ونقل بعض فصائل الكتيبة العربية إلى مطار ليوبولدفيل )كنشاسا( وقد 
طلب لومومبا بصفته رئيسا للوزراء من األمم المتحدة أن تتولى القوات العربية حراسة منزله. وقالت صحيفة 

ات األمم المتحدة خشيت من هذا األمر وقررت إعادة القوات العربية مرة أخرى إلى المنطقة األهرام إن قو 
 ية بعد نقلها إلى كنشاسا بيومين.االستوائ

وواجهت قيادة الكتيبة العربية مشكلة أخرى هي مشكلة خطابات الجنود، ووضعت لذلك تنظيما جديدا 
د عائالت القوات على أن تعود الطائرة في اليوم التالي يقضي بوصول طائرة كل أسبوع إلى جيمينا لحمل بري

لتحمل بريد أفراد الكتيبة إلى عائالتهم. كما نظمت إذاعة القاهرة موجة موجهة للقوات في الكونغو، تقدم لهم 
 [21]عبرها أنباء القاهرة وأحاديث من أهالي الجنود.

 انقالب موبوتو

لم تبدأ مشاركة الكتيبة الفعلية في التأثير على مسار األحداث إال بعد االنقالب على لومومبا، على يد 
وبالتالي على عبد الناصر،  احادً  اشن هجومً ، كما بسياسة عدائية لمصرالذي جاء  )موبوتو سيسي سيكو(

ل صحفًيا لفترة، تعرف خاللها على .وموبوتو ضابط سابق، عمتأثير االكتيبة أنه البد أن يكون لهقيادة شعرت 
لومومبا. وبعد نجاح حزب الحركة الوطنية واضطالعه بمهمة تشكيل الحكومة، وألن موبوتو هو الوحيد 

منصب رئيس أركان الجيش صاحب الخلفية العسكرية الذي يثق فيه لومومبا؛ أقدم األخير على تعيينهفي 
ين والبلجيكيين نجحوا في االتفاق مع موبوتولتنفيذ انقالب ولكن لم يعلم لومومبا أن األمريكي الكونغولي.

 01عسكري، ويصبح هو الراعي لمصالحهم في الكونغو. وبالفعل نجح موبوتوفي ذلك في 

                                                           
 .1320ديسمبر/ كانون األول  11ــــــــــــــــــــ، أربعة أشهر عاشتها الكتيبة العربية وسط األدغال على خط االستواء، األهرام،  [21]
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ُيذكر أيضا أن قوات موبوتو هي التي أقدمت على اغتيال لومومبا في بدايات العام  [22].0291سبتمبر/أيلول
 [23]خبارات المركزية األمريكية.االست وكالة، وذلك بدعم من 0290

الشاذلي أن  دقرر العقيوعلى الفور، وبعد قدوم موبوتو إلى الحكم وانتهاجه نهًجا معارضا لمصر بشدة،
 011وبعد فترة كان قد انتقل  [24](،ليوبولفيلالعاصمة )ا إلى مطار يشرع في نقل عدد من جنود الكتيبة سرً 

فان هورن بذلك، وأصدر أوامرللشاذلي بسحب ال نر جالقائد قوات األمم المتحدة فوجئ  عسكري إلى المطار.
ودار لقاء بين العقيد الشاذلي، وسفير الجمهورية العربية المتحدة في الكونغو  رفض. األخيرلكن  تلك القوات،

الجنود الذين ، ولم يتطرق النقاش إلى مسألة همرشولد(داغ ) عام األمم المتحدة مينممثألمراد غالب، مع 
 للقاء، وقد تعجب الشاذلي من ذلك أرسلهم الشاذلي إلى المطار، والذي كان ُيفترض أنه الموضوع الرئيسي

لم غالب عن سبب عدم فتح النقاش، فرد عليه السفير بابتسامة، وكأن األمر وبعد انتهاء اللقاء، سأل الشاذلي 
شاكل تخص جهات عليا، فربما تحدث فيها عبد الناصر لد، وأخبره أن مثل هذه المو يعني غالب وال همرش يكن

 [25]،لد شخصيا ليتخذا بشأنها القرار المناسبو مع همرش

وهناك العديد من األحداث الهامة األخرى التي اضطلعت فيها الكتيبة بدور مؤثر في الكونغو، من هذه 
 األحداث ما يلي:

 تهريب أبناء لومومبا .1
األخير بالخطر، ونصحه الكثير من مرافقيه ومحبيه أن يهرب خارج قبل مقتل باتريس لومومبا، شعر 

البالد، لكنه رفض، وكان السبب في ذلك عائد إلى أنه يؤمن بضرورة تحرر بالده، وأنه مستعد أن يضحي 
بحياته في سبيل ذلك. لكنه استجاب إلى نصائح ُوجهت له بأن يقوم بتهريب أوالده وزوجته إلى خارج 

 [26]الكونغو.

                                                           
 https://bit.ly/2BVCwsq، سرد تاريخي ألهم األحداث في الكونغوالجزيرة نت،  [22]

Weissman, Opening the Secret Files on Lumumba's Murder, Washington Post, 2000.Stephen R. ]23[ 
 العاصمة كينشاسا حاليا. [24]
 .49، ص: 0243جمهورية مصر العربية، -آمال البنا، سعد الدين الشاذلي القائد.. األسطورة، سلسلة اقرأ، دار المعارف [25]
 https://bit.ly/2Yu7fEB، 0241عاما على اغتياله نجل لومومبا يبحث عن جثة والده!، يوتيوب،  62قناة روسيا اليوم، بعد  [26]

https://bit.ly/2BVCwsq
https://bit.ly/2Yu7fEB
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البداية فكر لومومبا بأن يرسل أسرته إلى الرئيس الغيني أحمد سيكوتوري، لكن األخير أخبره أنه في 
معرض للخطر أيضا، لكون غينيا حديثة عهد باالستقالل ومازالت تعاني من االضطرابات السياسية. مضيفا 

 [27]أن مصر دولة أكثر استقراًرا، بجانب أن عبد الناصر سيكون مرحبا بذلك.

، أما عن الكيفية التي تمت بها؛ فيحكي نجل لومومبا 0291ذه العملية في سبتمبر/ أيلول تمت ه
إسحاق )المستشار في سفارة الجمهورية العربية  العزيز عبد جاء المنزل في ونحن يوم في")باتريس( قائال 
 الفرقة قائد كان هو موجودا، الشاذلي الدين سعد وكان المتحدة، لألمم تابعة جيب بسيارة المتحدة بالكونغو(

 حوالي الساعة كانت لومومبا، بحماية الناصر عبد من أوامر عنده لكن السالم، حفظ قوات في 28المصرية
" الشنطة"و مكانه في كل وجوليانا، وفرنسوا أنا السيارة في ووضعونا السيارة، في" شنطنا" شحن وتم السابعة،
 ".المنزل حول كان الذى الحراسة دون ومنكر البيت من خروجنا وتضمن تكشفنا ال بطريقة بجواره

رئيس الكونغو فيما بعد، وفى  [29]قوات موبوتو،كان منزل لومومبا في ذلك الوقت محاصًرا من قبل 
مبنى  مصرل السيارة الجيب، وكان أبناء لومومبافي وفى غفلة من هذه القوات تم شحن الدامس، الليلظلمة 

جواز سفر  يمتلك، وكان عبد العزيز إسحاق في الكونغو وضع فيه أبناء لومومبا، حيث قضوا الليلة هناك
وكذا قام بعمل جوازات سفر ألبناء لومومبا على أنهم أبنائه، وأطلق  فريقية،أ سيدة أنه متزوج منمكتوبا فيه 

ين الذين قرر الشاذلي إرسالهم إلى المطار في ، وتزامنت عملية التهريب مع وجود العسكريأسماء عربية عليهم
مصر، وكانت تعليمات  فيها تشارك التي المتحدة األمم منقوات باعتبارهما المطار في ذلك الوقت، ووضعهم

الشاذلي بأن تقوم هذه القوات بإرباك الموظفين العاملين في المطار حتى ال يكتشفوا الخطة، كما أمرهم 
مومبا إلى الطائرة بأي شكل إذا كشفت الخطة. لكن القوات لم تكن في حاجة إلى بالتدخل وتوصيل أبناء لو 

استخدام القوة، واكتفت بالقيام بعملية التشويش على العاملين في المطار، لكن أحد العاملين في المطار تسرب 
م إلى الطائرة، إليه شك في أن هؤالء األطفال ليسوا أبناء عبد العزيز إسحاق، وطلب منه رؤيتهم قبل صعوده

                                                           
 المصدر السابق. [27]

كما الصحيح أنها كانت قوات عربية لكن نجل لومومبا أشار إليها باعتبارها قوات مصرية، ولم نتدخل في تصحيح المعلومة حرصا على إبقاء النص  28

 هو دون تحريف.
يه لومومبا وعائلته، كان تحت حماية األمم هناك معلومة إضافية أشار إليها سفير مصر في الكونغو في ذلك الوقت د. مراد غالب، وهي أن المنزل الذي كان يتواجد ف [29]

 يرغب أن يظل كال من لومومبا وأوالده تحت عينه؛ لذا قام بعمل بنشر قواته هو األخر حول هذا المنزل.المتحدة، ولكن كان موبوتو 
 https://bit.ly/3hnIfaF، 0مراد غالب.. عصر العالقات المصرية السوفياتية جالمصدر: قناة الجزيرة، 

https://bit.ly/3hnIfaF
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لكن إسحاق تحدث معه بثقة أنهم أبنائه، وأنهم نائمون اآلن، ومما ساعد على أن يمر الموقف بسالم هو 
وجود ضباط الكتيبة العربية حول إسحاق، حيث نجحوا في إرباك الموظف. تجدر اإلشارة إلى أن إسحاق كان 

وبالفعل أقلعت الطائرة وهبطت  [30]لتدقيق في هوياتهم.اتفق مع أبناء لومومبا أن يتظاهروا بالنوم حتى يتجنبوا ا
ثم إلى يوم، لمدة سبانيا فيإومن الجزائر إلى برشلونة بعد ذلك في الجزائر ترانزيت لمدة ساعتين أو ثالثة، 

 [31]وأخيرا إلى مصر. يومين إلى ثالثة، سويسرا لمدة

بالغه بأنه شخص وقد أدت هذه العملية إلى استدعاء السفير مراد غالب، من  الخارجية الكونغولية، وا 
غير مرغوب فيه، وكذلك كافة أفراد طاقم السفارة. وقد رد عبد الناصر على هذا القرار بتأميم كافة ممتلكات 

 [32]البلجيكيين في مصر، لتقرر بلجيكا بعد ذلك، قطع العالقات الدبلوماسية مع مصر.

 اعيلأحمد اسمالعميد الخالف بين العقيد الشاذلي و  .2
شرارة الخالف بين العقيد سعد  هو اندالعالكتيبة العربية،  وجودلالنتباه في فترة  الالفتالحدث الثاني 

إلى  فقد وصل األخير مشير(. وصل إلى رتبة(، والعميد أحمد اسماعيل )وصل إلى رتبة فريقالدين الشاذلي )
ولكن  .بهدف وضع خطة للنهوض به، الجيش الكونغوليأوضاع الكونغو على رأس بعثة عسكرية لدراسة 

البعثة نفسها بال  عندما وصلت البعثة كان موبوتو قد تربع على رأس السلطة بعد انقالبه العسكري؛ لذا وجدت
بدأ اسماعيل يخلق لنفسه  بسبب عدم مالءمة المناخ السياسي الجديد، وبدال من عودتها ،عمل منذ اليوم األول
ه على الكتيبة تن يفرض سلطاأحاول تلك الفترة  لى شهرين. وخاللإمدته حتى طالت  ،المبررات لكي يستمر

وبدأ في ومنالمعلومأنرتبةالعميدأعلىمنرتبةالعقيد. درجة.  أدنى منه أي ،عقيد برتبة -الشاذلي- ن قائدهاأل
ال تتلقى ، ألن مهمة الكتيبة تابعة لألمم المتحدة و اوهو ما رفضه الشاذلي تمامً  ،األوامر والتوجيهاتإصدار 

وهو أعلن أنه ال يعترف بأي سلطة عليه، تنع به أحمد اسماعيل، لكن الشاذلي وهو ما لم يق األوامر إال منها،
أن يتطور ليصل إلى اشتباك األيدي. وحين ، وكاد ما أدى إلى أن يتحول الموقف إلى تبادل للكلمات الخشنة

وهو ما جعل كاًل منهما يحال ، ترك آثاره في النفوسلكن الصدام واستدعتإسماعيل للعودة، القاهرة بذلك علمت

                                                           
 https://bit.ly/3dX0gdS، 0242سعيد الشحات، خطة تهريب أبناء لومومبا إلى مصر، اليوم السابع،  [30]
 https://bit.ly/2zqUClc، 0249يهّرب أبناء زعيم الحركة الوطنية بالكونغو إلى مصر، « الشاذلي»محمد أحمد، عبر عملية مخابراتية..   [31]
 .، مصدر سبق ذكره2مراد غالب.. عصر العالقات المصرية السوفياتية ج [32]

https://bit.ly/3dX0gdS
https://bit.ly/2zqUClc
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، وهذا هو ما أشار إليه الفريق الشاذلي في أن يتحاشى األخر بقدر ما يستطيع في مقابالتهم بعد ذلك
 وما أكدته الوقائع التي جرت بعد ذلك.[33]مذكراته،

 ا ألركان حرب الجيشأحمد اسماعيل رئيسً  الشاذلي قّدم استقالته بعد تعيينكان من هذه الوقائع أن 
زوج ابنة -أشرف مروان قدوم بالمصري بعد ذلك الحادث بما يقارب التسع سنوات، لكنه فوجئ بعد ذلك 

يحمل إليه رسالة شفوية مفادها أن الرئيس يبلغه أنه يعتبر أن هذه االستقالة موجهة إليه  -عبدالناصر
. وعلى إثر ذلك تراجع الشاذلي تشكاال( ال تسمح بمثل هذه اإل0292ظروف البالد )عام شخصًيا، كما أن 

 [34]عن استقالته.

يتولى رئاسة بعد تقاعده، لكي  السادات أحمد إسماعيلالرئيس الراحل أنور استدعى  0210وفي العام 
 -القوات المسلحة حرب رئيسا ألركان يعمل حينئذ كان يالذ-يلم يعارض الشاذل.و المخابرات العامةجهاز 

ذلك القرار، على اعتبار أنه لم يكن هناك تداخل بين عمليهما، وكانت تجمعهما بعض المناسبات أو 
 ، وكانا يتبادالن التحيات الشكلية، وعالقتهما باردة كما هي. في هذا الوقتاالجتماعات الرسمية

ية، وذلك حاول أحمد اسماعيل وزيًرا للحربقرر السادات تعيين ، 0210 / تشرين االولأكتوبر 09وفي 
عاًما، ولكن  00ؤكد للسادات حينها أن تاريخ الخالفات بينه وبين اسماعيل يمتد إلى حوالي الشاذلي أن ي

 مشاحنات، ووافق الشاذلي على مضض لن تكونبينهما أي السادات كان عازًما على تنفيذ قراره، مؤكًدا أنه
 ، الذي أقاله الساداتمحمد صادقالحربية السابق  وزيرمؤيد ل فسر البعض استقالته على أنهوذلك حتى ال يُ 

وفي الحقيقة فإن الموقف السابق يدفع للتساؤل: كيف كان السادات يرى  أو أنه خائف من دخول الحرب.
 الخالف بين الشاذلي واسماعيل؟

أنه يرى أن الخالف الذي حدث بينهما في الكونغو كان من الطبيعي أن أورد السادات في مذكراته 
في حين يرى سعد الشاذلي أن أسباًبا أخرى كانت وراء  [35].الناس عموم يحدث بين الضباط أو حتى بين

أسباب لذلك، كان منها هو الخالف المعروف بينه  9تعيين أحمد إسماعيل وزيرا للحربية، وحّدد في مذكراته 
                                                           

 .434الواليات المتحدة األمريكية، ص: -، دار بحوث الشرق األوسط األمريكية، سان فرانسيسكو0223مذكرات حرب أكتوبر، الطبعة الرابعة الفريق سعد الشاذلي،  [33]
 .40و 44ص:  ،0240جمهورية مصر العربية، -سمير الجمل، الكبرياء أيام سعد الدين الشاذلي، كتاب الجمهورية [34]
 364ص:  جمهورية مصر العربية، الطبعة الرابعة،-دار المعارف ت،أنيس منصور، من أوراق السادا [35]
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 الذي كان يتبعه، معتبرا أن ذلكوبين أحمد اسماعيل، وأن السادات أقدم على ذلك تطبيًقا لمبدأ "فرق تسد" 
وذلك بغية أال يتحد عليه الرجالن فيقوموا بعمل انقالب أو  [36]".يمارسه الحكام الطغاة منذ فجر التاريخ"المبدأ 

 ما شابه.

 حماية سفير الجمهورية العربية المتحدة في الكونغو وأسرته. 3
سفير الجمهورية العربية المتحدة في الكونغو إبان فترة وجود الكتيبة العربية، مراد غالب، أثناء اجتماع

مع سفير غينيا في الكونغو، اقتحمت قوات تابعة لموبوتومكتب السفارة، وهددته بالقتل، لكنه سألهم: ماذا 
ألجلكم. قال لي الرئيس عبد تريدون؟ هل تريدون قتلي؟ نعم تقدرون على ذلك. لكني أود أن أؤكد لكم أننا هنا 

 [37]الناصر قبل أن آتي: اذهب وكن عوًنا لشعب الكونغو. إذا لم نكن مرحب بنا هنا؛ فلنرحل إذن.

بعد انتشار خبر االقتحام، جاءت قوات من الكتيبة العربية، لتدخل المكتب، وتحاصر القوات الموجودة. في 
جاجات )بيرة( مثلجة. وبالفعل أحضرها، وتركت هذا الوقت أمر غالب أحد الضباط بأن يذهب ويحضر ز 

القوات التي كانت ترغب في قتل السفير أسلحتها، وقامت باحتساء البيرة. أيضا بعد تلك الحادثة بعدة أيام، 
قامت قوات أخرى تابعة لموبوتو باستهداف منزل السفير مراد غالب بالمدافع الرشاشة، في وقت كان أبناؤه 

 [38]وفي هذا الوقت أيضا أنقذت الكتيبة العربية أوالد السفير من القتل. يتواجدون في المنزل،

 . الدور الثقافي للكتيبة العربية4
الفريق الشاذلي منتبها إلى أن مهمة الكتيبة ليست التأثير على مجريات األحداث أو حفظ السالم  كان

وبالطبع ما ساعده على ذلك هو  فقط، بل هناك دور ثقافي يجب أن تضطلع به الكتيبة في مسرح األحداث،
 التأثير الكبير الذي كان يمتلكه الرئيس عبد الناصر داخل قلوب سكان القارة السمراء في ذلك الوقت.

انتباه الفريق الشاذلي لهذا الدور جعله يستعد للعب دور ثقافي أثناء إعداد الكتيبة للسفر إلى الكونغو، إذ 
العربية والفرنسية لتوزيعها على األهالي، وشجعه على ذلك الترحيب اصطحب عددا من المطبوعات باللغتين 

                                                           
 .443و 440مصدر سبق ذكره، ص:  الفريق سعد الشاذلي، مذكرات حرب أكتوبر، [36]
 ، مصدر سبق ذكره.0مراد غالب.. عصر العالقات المصرية السوفياتية ج [37]
 المصدر السابق. [38]



 برلين -مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية          المركز الديمقراطي العربي 

 م0202 ديسمبر/ كانون األول                                           التاسع العدد -د الثاني ـــالمجل  
 
 

 

042 

كما قام أيًضا بتوزيع نسخ من  [39]الكبير الذي وجده من الكونغوليين الذي استقبلوه وهم يحملون أعالم مصر.
 [40]المصاحف، والتي جعلت بعض الكونغوليين يعلنون إسالمهم.

 . العودة إلى مصر1
، بدأ تنفيذ ترتيبات سحب قوات الجمهورية العربية من الكونغو بعد أن 0291 في ديسمبر/ كانون األول

قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بإبالغ قائد الكتيبة العربية في الكونغو بقرار سحب القوات العربية من 
دة أنها ال تقبل أن العمل تحت قيادة األمم المتحدة. وأبلغت الجمهورية العربية المتحدة سكرتارية األمم المتح

وكانت الجمهورية العربية المتحدة اتخذت قرار سحب  تكون شريكة أو شاهدة على ما يحدث في الكونغو.
قواتها ولكن سكرتارية االمم المتحدة طلبت التأجيل حتى كان القرار الذي أبلغ إلى همرشولد بضرورة أن تصل 

الشاذلي العقيد سعد وعلى الفور اتخذ [41].0290 نهاية ينايرقوات الجمهورية العربية المتحدة إلى القاهرة قبل 
أنه لم يعد  0291 / كانون األولفأبلغ قيادة األمم المتحدة مساء التاسع من ديسمبر، إجراءات تنفيذ القرار

وطلب إليها تزويده بالطائرات إلعادة القوات إلى القاهرة. كما أصدر أوامره إلى قوات الكتيبة  ،تحت أوامرها
 .لعربية الموزعة على طول حدود الكونغو بتجميد نشاطها استعدادا للعودةا

وبدأ الشاذلي بعدها تنظيم عمليات االنسحاب، فأصدر أوامره إلى جميع رجال الكتيبة بالتجمع في مدينة 
جيمينا حيث مقر قيادة القوات العربية لتطير منها إلى القاهرة فور وصول طائرات النقل التابعة لألمم المتحدة، 

المتحدة بنيويورك فقد جرت مناقشة قضية  أما في مقر األمم ن.مد عدةوطاف بمراكز القوات لهذا الغرض في 
والمسؤولين في  ،محمود فوزي خارجية الجمهورية العربية المتحدة،نقل قوات كتيبة المظالت بين وزير 

وبدأت عملية االنسحاب بعد أن توجهت طائرات األمم المتحدة من قاعدة [42]السكرتارية العامة لألمم المتحدة.
الغربية إلى الكونغو ووصلت إلى مدينة جيمينا، وكانت الطائرات من طراز  الطيران األمريكي في ألمانيا

"هيركولس" وهي نوع آخر من الطائرات غير التي نقلت القوات إلى الكونغو، والمعروفة باسم "الصندوق 
، بدأت 0290يناير/ كانون الثاني  00الطائر"، وقد استأجرتها األمم المتحدة لنقل القوات العربية.وفي 

                                                           
 ، قناة الجزيرة.0الشاذلي ححرب أكتوبر كما يراها سعد الدين  [39]
 https://bit.ly/2B0K0tQ، 0242أكتوبر  4سعيد الشحات، الشاذلي يوزع المصاحف في الكونغو، اليوم السابع [40]
 .1321الثاني يناير/ كانون  82ــــــــــــــــــــ، طلبنا إعادة قواتنا من الكونغو فورا، األهرام،  [41]
 .1320ديسمبر/ كانون األول  10ــــــــــــــــــــ، ترتيبات سحب قواتنا من الكونغو، األهرام، [42]

https://bit.ly/2B0K0tQ
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مليات نقل القوات العربية من الكونغو، على أن تصل القوات على دفعات متتابعة إلى القاهرة. وأصبح ع
متوقعا بعد ذلك أن يبدأ سحب القوات األخرى التابعة للدول التي قررت االنسحاب من الكونغو.ووصل ضباط 

دفعة، واكتمل وصولهم  02ى شخصا بكافة أسلحتهم ومعداتهم عل 911وجنود الكتيبة العربية البالغ عددهم 
 ينأشهر على خط االستواء موزع 9ما يقرب من  وابعد أن قض[43].0290فبراير/ شباط  1إلى القاهرة يوم 

 [44]مدن رئيسية وفي قرى صغيرة بعيدة عن هذه المدن. 1على 

دار وقد حذت عدة دول حذو الجمهورية العربية المتحدة، بعدما قررت الدول المشاركة في "مؤتمر ال
البيضاء" سحب الجيوش والعسكريين العاملين تحت قيادة األمم المتحدة في الكونغو. وقد اشتركت في هذا 

دول، هي: الجمهورية العربية المتحدة، المغرب، وحكومة الجزائر المؤقتة، وغانا، وغينيا، ومالي.  9المؤتمر 
كان الهدف من المؤتمر تبادل وجهات النظر كما حضر المؤتمر مراقبان من ليبيا وسيالن )سريالنكا حاليا( و 

بالفعل أعلنت و  [45]في المشاكل األفريقية، والمشاركة الجماعية في تحرير دول القارة، ودعم الدول المستقلة.
ندونيسيا أنها ستسحب قواتها بدورها. والمغرب غانا وغينيا  دول المصادر عن رويترز  ونقلت وكالةوا 

إن المنظمة الدولية قد تضطر إلى سحب قواتها من الكونغو نتيجة للخطوة  قولهادة الدبلوماسية في األمم المتح
 [46]فريقية واآلسيوية التي لها قوات هناك.التي اتخذتها الدول األ

حتى خالل أيامها األخيرة في الكونغو قبل  لم تتوقف األنباء عن الكتيبة العربيةوالجدير بالذكر أن 
قوات نقال عن أحد مصادرها، يقول إن ، أذاعت وكالة رويترز خبرا 0290العودة إلى مصر. ففي يناير 

الكونغو حاولت إيقاف طائرة تابعة للجمهورية العربية المتحدة من طراز إليوشن. وقال المصدر إن هذه الطائرة 
كانت تحمل أسلحة وذخائر لمساعدة الحكومة المناصرة للومومبا، وأنها كانت التي هبطت في مطار جيمينا 

تحمل كذلك منشورات تدعم األخير، وأنها لم تكن تحمل تصريحا بالهبوط في الكونغو. وأضاف المسؤول أن 
 .اشتباكا قد وقع بين قوات الكونغو وقوات الجمهورية العربية التي حالت بينها وبين تفتيش الطائرة

                                                           
 .1321يناير/ كانون الثاني  81ــــــــــــــــــــ، أول مجموعة من قواتنا في الكونغو تعود غدا، األهرام، [43]
 مصدر سبق ذكره.ــــــــــــــــــــ، أربعة أشهر عاشتها الكتيبة العربية وسط األدغال على خط االستواء، [44]
 .منظمة الوحدة األفريقية، موسوعة مقاتل من الصحراء[45]

afri/sec02.doc_cvt.htm-.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Wehdahttp://www 
 .1321يناير/ كانون الثاني  82ــــــــــــــــــــ، قواتنا في الكونغو ترفض تنفيذ أوامر قيادة األمم المتحدة، األهرام،  [46]

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Wehda-afri/sec02.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Wehda-afri/sec02.doc_cvt.htm
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هذه الطائرة وصلت إلى الكونغو منذ خمسة نافية تلك األنباء، مؤكدة أن د ردت القاهرة ببيان رسمي وق
. واتهم إلى جيمينا بناء على تصريح صادر عن سكرتارية األمم المتحدة في نيويورك، وأنها وصلت عشر يوما

لن مندوب األمين العام لألمم وبالفعل أعالبيان حكومة الكونغو بترديد ادعاءات "المصادر االستعمارية". 
المتحدة داغ همرشولد في الكونغو أن الجمهورية العربية حصلت على موافقة من همرشولد إلرسال طائرة من 

. وقد جاءت تلك األنباء وسط تصاعد المعارك في الكونغو بين هاطراز إليوشن تحمل بعض قطع الغيار لقوات
 [47]قوات موبوتو وقوات لومومبا.

العقيد سعد الشاذلي الخبر الذي أذاعته رويترز عن تفتيش الطائرة العربية وحدوث اشتباك بين نفى كما 
القوات الكونغولية والقوات العربية، قائال إن ذلك الخبر ال أساس له من الصحة. وقال مراسل وكالة أنباء 

ختالق مثل هذه األخبار الشرق األوسط الرسمية المصرية إن ما سماها "الدوائر االستعمارية دأبت على ا
المغرضة عقب وصول الطائرة العربية إلى الكونغو منذ أسبوعين، وأن هذه الدوائر تردد نفس اإلشاعات بعد 

 [48]أن ثبت كذبها باألدلة الملموسة".

كتيبة العربية في الكونغو تنفيذ أوامر صدرت إليه من قيادة األمم المتحدة في الرفض قائد أيضا 
تنفيذ هذا القرار وأبلغ قيادة األمم الشاذلي رفض إذ ن ينتقل مع جنود الكتيبة إلى إقليم كاساي، أ، بليوبولدفيل

المتحدة أن األوامر صدرت إليه من القاهرة بأال يتحرك من الموقع المعسكر فيه إال إلى الطائرات التي ستنقل 
 [49].جنود الكتيبة عائدة بهم إلى القاهرة

 سادسا: نتائج البحث
للكتيبة العربية في الكونغو أهمية كبيرة على كثير من األصعدة؛ إذ كانت التجربة األولى واألخيرة  كان

 [50]التي تذهب فيها قوات مشتركة من مصر وسوريا للقتال، وذلك كما روى قائد الكتيبة سعد الدين الشاذلي.
تلك  مثلتاألمم المتحدة. أيضا ومما يزيد أيًضا من أهميتها أنها كانت تحت قيادة قوات حفظ السالم في 

                                                           
 .1321يناير/ كانون الثاني  12األهرام، ــــــــــــــــــــ، أزمة بسبب احدى طائراتنا في الكونغو،  [47]
 .1321يناير/ كانون الثاني  13ــــــــــــــــــــ، قائد كتيبتنا في الكونغو ينفي مزاعم حكومة كازافوبو، األهرام،  [48]
 .مصدر سبق ذكرهــــــــــــــــــــ، قواتنا في الكونغو ترفض تنفيذ أوامر قيادة األمم المتحدة،  [49]
 ، قناة الجزيرة، مصدر سبق ذكره.3ب أكتوبر كما يراها سعد الدين الشاذلي ححر  [50]
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للجمهورية لصقل خبراته العسكرّية والسياسّية، وقبل ذلك أضافت  هامة لقائدها الفريق الشاذلي فترة التجربة
 .فريقيعلى الصعيدين الدولي واأل اكبير  ثقال العربية المتحدة

، إال أنه 0221وفاته عام ومع األخذ في االعتبار أن موبوتو استمر في حكمه السلطوي للكونغو حتى 
لم يكن من الُمنتظر أن تقوم الكتيبة بدور التحول الديمقراطي، فالشك أن تطورات األحداثكانت تتحرك وفقا 
للعديد من األمور التي كان أغلبها خارًجا عن قدرة التأثير، لكن المهم هنا هو النجاح في أداء الواجب، بغض 

اريخ لمصر دورها في دعم الحركات والحكومات التحريرية حول العالم النظر عن النتائج، حيث لن ينسى الت
 [51]في تلك الفترة التي كانت شاهدة على حصول العديد من الدول على استقاللها.

 قائمة المراجع
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