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 :اللجنة�العلمية
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ع*ء�نزار�العقاد��������أستاذ�العلوم�السياسية�����������������

هرة�����������������جامعة�القا –ماهر�العربي������أستاذ�العلوم�السياسية��

أحمد�8طرش�����أستاذ�5ي�السياسة�والع*قات�الدولية������

معهد�الدراسات�8دبية�����جامعة��سكندرية� –خلود�محمود���أستاذ�jع*م�

أستاذ�مشارك�5ي�العلوم�السياسية�����جامعة�  - عمر�ا�E�وك�اسباقة�

نبيلة�عبد�الفتاح�قشطي��أستاذ�النظم�السياسية��������������جامعة�اEنوفية�

جامعة�جي*Nي�ليايس����������سيدي�بلعباس� –سعيد�مراح�����أستاذ�jع*م�

عWي�مصباح�الوحي��BTUأستاذ�مشارك�باSكاديمية�الليبية�للدراسات�العليا���ل

كلية�التجارة����������جامعة�8زهر� –عب/��محمود�مجاهد���أستاذ��قتصاد�

طارق��اEنصوب��������أستاذ��قتصاد�����������������������������جامعة�إب�

جامعة�قسنطينة�          -كلية�jع*م-محمد�مساهل��أستاذ�علوم��تصال�

24تامر�عز�الدين�باحث�علوم�سياسية�و�مدير�مكتب�فرنسا�

حس/ن�ال*مي�����أستاذ�العلوم�السياسية�����������������������جامعة�ميسان

جهاد�ملكة�����باحث�ومحاضر�لدى�مركز�التخطيط�الفلسطي������BCفلسط/ن

سياسة���������������������������������فلسط/نعصام�ع/�وط���أستاذ�العلوم�ال

ميثم�كاظم�العميدي��أستاذ�القانون�الدستوري�والنظم�السياسية����العراق

محمد�زروق�����أستاذ�العلوم�السياسية��������������������جامعة�شندي�

كلية�مزايا�الجامعة��إقبال�ناuي�سعيد��أستاذ�القانون������������������������

  

8زرق������أستاذ�الصحافة�بكلية�jع*من/�م/ن�. د.أ-

ع*ء�نزار�العقاد��������أستاذ�العلوم�السياسية�����������������. د-

ماهر�العربي������أستاذ�العلوم�السياسية��. د-

أحمد�8طرش�����أستاذ�5ي�السياسة�والع*قات�الدولية������. د-

خلود�محمود���أستاذ�jع*م�. د-

عمر�ا�E�وك�اسباقة�.د

نبيلة�عبد�الفتاح�قشطي��أستاذ�النظم�السياسية��������������جامعة�اEنوفية�. د-

سعيد�مراح�����أستاذ�jع*م�. د-

عWي�مصباح�الوحي��BTUأستاذ�مشارك�باSكاديمية�الليبية�للدراسات�العليا���ل. د-

عب/��محمود�مجاهد���أستاذ��قتصاد�. د-

طارق��اEنصوب��������أستاذ��قتصاد�����������������������������جامعة�إب�. د-

محمد�مساهل��أستاذ�علوم��تصال�. د-

تامر�عز�الدين�باحث�علوم�سياسية�و�مدير�مكتب�فرنسا�. د-

حس/ن�ال*مي�����أستاذ�العلوم�السياسية�����������������������جامعة�ميسان.د-

جهاد�ملكة�����باحث�ومحاضر�لدى�مركز�التخطيط�الفلسطي������BCفلسط/ن.د-

عصام�ع/�وط���أستاذ�العلوم�ال.د-

ميثم�كاظم�العميدي��أستاذ�القانون�الدستوري�والنظم�السياسية����العراق. د -

محمد�زروق�����أستاذ�العلوم�السياسية��������������������جامعة�شندي�. د-

إقبال�ناuي�سعيد��أستاذ�القانون������������������������. د-
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يسعدني�أن�أرحب�بكم�5ي�صدور�العدد�الواحد�والعشرون�من�مجلة�اتجاهـات�سياسـية،�مـع�إطـ*ق�هـذا�العـدد�تطـوى�

خمــس�ســنوات�مــن�عمــر�اEجلــة،�بعــد�عمــل�جمــا~ي�دؤوب�وجهــد�شــاق�Eــن�ســبقونا�مــن�أســاتذة�أفاضــل�و�زمــ*ء�أكفــاء؛�

ون�سـنوات�قليلـة�مـن�إثـراء�مكتبـة�اEركـز�الـديمقراطي�العربـي�بالعديـد�مـن�jصـدارات�العلميـة�الرصـينة،�

 .حيث�أن��فاق�مفتوحة�Eزيد�من�اEساهمات�البحثية�5ي�كافة�اEجا�ت�اEعرفية�لكل�الباحث/ن

يتنـــا�Sن�تكـــون�مجلتنـــا�ملتقـــى�و5ـــي�إطـــار�مســـعانا�الـــدؤوب�لتقـــديم�عمـــل�ير�ـــى�إNـــى�مســـتوى�قارئنـــا�الكـــريم�ومـــن�منطلـــق�رؤ 

�سهامات�اEتخصص/ن�من�رجا�ت�العلم�والفكر،�ومايعرضونه�من�تحلي*ت�سياسية�و�قانونية�و�إع*مية؛�تغطي�كافة�

الشــــؤون�الدوليــــة�وjقليميــــة�ذات�الصــــلة�بــــالواقع�العربــــي�بصــــفة�خاصــــة�والــــدوNي�بصــــفة�عامــــة،�فإننــــا�نســــ��دف�جعــــل�

حقها،�بوصــــفها�نافــــذة���ــــتم�بالتحليــــل�العلمــــ�Bوالتقيــــيم�اEوضــــو~ي�5ــــي�مختلــــف�القضــــايا�

و8حــــــداث�والنظريــــــات�و�تجاهــــــات�الرئيســــــية�ذات�الطــــــابع�السيا�ــــــ�BTوالفكــــــري�عWــــــى�حــــــد�ســــــواء،�وبفضــــــل�مســــــاهمات�

طلعـات�واهتمامـات�مجلتنـا�نحـو�تقـديم�اسـهامات�علميـة�رصـينة�ومتم/ـ�ة،�وهـذه�بمثابـة�

�5ي�أداء�رسالتنا�اEنبثقـة�مـن�إيماننـا�
ً
�للباحث/ن�والكتاب�واEفكرين��غتنام�الفرصة�وللمساهمة�معا

ً
دعوة�نوجهها�مجددا

الشـكر�و�متنـان�لكـل�العـامل/ن�5ـي�أسـرة�تحريـر�اEجلـة�وإNـى�أعضـاء�اللجنـة�العلميـة�

الكــــرام�عWــــى�جهــــودهم�الصــــادقة�ال�ــــ�Bبــــذلوها�طيلــــة�ف�ــــ�ة�إصــــدار�هــــذا�العــــدد،�كمــــا�أتمCــــ��للقــــراء�8عــــزاء�و�كــــل�اEهتمــــ/ن�

ســـتاذ�عمـــار�شـــرعان�مـــدير�اEركـــز�الـــديمقراطي�العربـــي�عWـــى�جهـــوده�اEتواصـــلة�

ومســــــاعيه�الحثيثــــــة��خـــــــراج�منجــــــزات�اEركـــــــز�عWــــــى�الوجـــــــه�8كمــــــل،�وبتأكيــــــد��ل�ـــــــ�ام�بأق�ــــــ��Tمعـــــــاي/��اEهنيــــــة�البحثيـــــــة�

،�وللبـــاحث/ن�5ـــي�مســـاهما��م�
ً
�لنـــا�جميعـــا

ً
�وتوجهـــا�داعمـــا

ً
�مهمـــا

ً
ال�ـــ�Bأصـــبحت�اليـــوم�و8كاديميـــة،�وهـــذا�مـــا�يشـــكل�مكســـبا

تحظـــى�بـــاع��اف�واســـع�مـــن�مؤسســـات�مرموقـــة�وفاعلـــة�5ـــي�التعلـــيم�العـــاNي�والبحـــث�العلمـــB،�ويضـــعو¡�ا�بمحـــل�تقـــديرا��م�

 حمدي�سيد�محمد�محمود.د

 رئيس�التحرير
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 ..كلمة�رئيس�التحرير�

يسعدني�أن�أرحب�بكم�5ي�صدور�العدد�الواحد�والعشرون�من�مجلة�اتجاهـات�سياسـية،�مـع�إطـ*ق�هـذا�العـدد�تطـوى�

خمــس�ســنوات�مــن�عمــر�اEجلــة،�بعــد�عمــل�جمــا~ي�دؤوب�وجهــد�شــاق�Eــن�ســبقونا�مــن�أســاتذة�أفاضــل�و�زمــ*ء�أكفــاء؛�

ون�سـنوات�قليلـة�مـن�إثـراء�مكتبـة�اEركـز�الـديمقراطي�العربـي�بالعديـد�مـن�jصـدارات�العلميـة�الرصـينة،�

حيث�أن��فاق�مفتوحة�Eزيد�من�اEساهمات�البحثية�5ي�كافة�اEجا�ت�اEعرفية�لكل�الباحث/ن

و5ـــي�إطـــار�مســـعانا�الـــدؤوب�لتقـــديم�عمـــل�ير�ـــى�إNـــى�مســـتوى�قارئنـــا�الكـــريم�ومـــن�منطلـــق�رؤ 

�سهامات�اEتخصص/ن�من�رجا�ت�العلم�والفكر،�ومايعرضونه�من�تحلي*ت�سياسية�و�قانونية�و�إع*مية؛�تغطي�كافة�

الشــــؤون�الدوليــــة�وjقليميــــة�ذات�الصــــلة�بــــالواقع�العربــــي�بصــــفة�خاصــــة�والــــدوNي�بصــــفة�عامــــة،�فإننــــا�نســــ��دف�جعــــل�

حقها،�بوصــــفها�نافــــذة���ــــتم�بالتحليــــل�العلمــــ�Bوالتقيــــيم�اEوضــــو~ي�5ــــي�مختلــــف�القضــــايا�مجلتنــــا�تتبــــوأ�اEكانــــة�ال�ــــ�Bتســــت

و8حــــــداث�والنظريــــــات�و�تجاهــــــات�الرئيســــــية�ذات�الطــــــابع�السيا�ــــــ�BTوالفكــــــري�عWــــــى�حــــــد�ســــــواء،�وبفضــــــل�مســــــاهمات�

 .8كاديمي/ن�والباحث/ن�5ي�كافة�8قطار�العربية�وغ/��العربية

طلعـات�واهتمامـات�مجلتنـا�نحـو�تقـديم�اسـهامات�علميـة�رصـينة�ومتم/ـ�ة،�وهـذه�بمثابـة�ونؤد�أن�نؤكد�لكم�جميعـا�عWـى�ت

�5ي�أداء�رسالتنا�اEنبثقـة�مـن�إيماننـا�
ً
�للباحث/ن�والكتاب�واEفكرين��غتنام�الفرصة�وللمساهمة�معا

ً
دعوة�نوجهها�مجددا

Bالراسخ�بقيمة�العلم�والبحث�العلم. 

الشـكر�و�متنـان�لكـل�العـامل/ن�5ـي�أسـرة�تحريـر�اEجلـة�وإNـى�أعضـاء�اللجنـة�العلميـة�كما�ان��ز�هذه�اEناسبة�للتوجه�ببـالغ�

الكــــرام�عWــــى�جهــــودهم�الصــــادقة�ال�ــــ�Bبــــذلوها�طيلــــة�ف�ــــ�ة�إصــــدار�هــــذا�العــــدد،�كمــــا�أتمCــــ��للقــــراء�8عــــزاء�و�كــــل�اEهتمــــ/ن�

 .بالبحث�العلم�Bمزيدا�من�النجاح�والتوفيق

�أتوجـــه�بخـــاص�الشـــكر�والعرفـــان�ل¥ 
ً
ســـتاذ�عمـــار�شـــرعان�مـــدير�اEركـــز�الـــديمقراطي�العربـــي�عWـــى�جهـــوده�اEتواصـــلة�وأخ/ـــ�ا

ومســــــاعيه�الحثيثــــــة��خـــــــراج�منجــــــزات�اEركـــــــز�عWــــــى�الوجـــــــه�8كمــــــل،�وبتأكيــــــد��ل�ـــــــ�ام�بأق�ــــــ��Tمعـــــــاي/��اEهنيــــــة�البحثيـــــــة�

،�وللبـــاحث/ن�5ـــي�مســـاهما��م�
ً
�لنـــا�جميعـــا

ً
�وتوجهـــا�داعمـــا

ً
�مهمـــا

ً
و8كاديميـــة،�وهـــذا�مـــا�يشـــكل�مكســـبا

تحظـــى�بـــاع��اف�واســـع�مـــن�مؤسســـات�مرموقـــة�وفاعلـــة�5ـــي�التعلـــيم�العـــاNي�والبحـــث�العلمـــB،�ويضـــعو¡�ا�بمحـــل�تقـــديرا��م�

كلمة�رئيس�التحرير�

يسعدني�أن�أرحب�بكم�5ي�صدور�العدد�الواحد�والعشرون�من�مجلة�اتجاهـات�سياسـية،�مـع�إطـ*ق�هـذا�العـدد�تطـوى�

خمــس�ســنوات�مــن�عمــر�اEجلــة،�بعــد�عمــل�جمــا~ي�دؤوب�وجهــد�شــاق�Eــن�ســبقونا�مــن�أســاتذة�أفاضــل�و�زمــ*ء�أكفــاء؛�

ون�سـنوات�قليلـة�مـن�إثـراء�مكتبـة�اEركـز�الـديمقراطي�العربـي�بالعديـد�مـن�jصـدارات�العلميـة�الرصـينة،�تمكنوا�5ي�غضـ

حيث�أن��فاق�مفتوحة�Eزيد�من�اEساهمات�البحثية�5ي�كافة�اEجا�ت�اEعرفية�لكل�الباحث/ن

و5ـــي�إطـــار�مســـعانا�الـــدؤوب�لتقـــديم�عمـــل�ير�ـــى�إNـــى�مســـتوى�قارئنـــا�الكـــريم�ومـــن�منطلـــق�رؤ 

�سهامات�اEتخصص/ن�من�رجا�ت�العلم�والفكر،�ومايعرضونه�من�تحلي*ت�سياسية�و�قانونية�و�إع*مية؛�تغطي�كافة�

الشــــؤون�الدوليــــة�وjقليميــــة�ذات�الصــــلة�بــــالواقع�العربــــي�بصــــفة�خاصــــة�والــــدوNي�بصــــفة�عامــــة،�فإننــــا�نســــ��دف�جعــــل�

مجلتنــــا�تتبــــوأ�اEكانــــة�ال�ــــ�Bتســــت

و8حــــــداث�والنظريــــــات�و�تجاهــــــات�الرئيســــــية�ذات�الطــــــابع�السيا�ــــــ�BTوالفكــــــري�عWــــــى�حــــــد�ســــــواء،�وبفضــــــل�مســــــاهمات�

8كاديمي/ن�والباحث/ن�5ي�كافة�8قطار�العربية�وغ/��العربية

ونؤد�أن�نؤكد�لكم�جميعـا�عWـى�ت

�5ي�أداء�رسالتنا�اEنبثقـة�مـن�إيماننـا�
ً
�للباحث/ن�والكتاب�واEفكرين��غتنام�الفرصة�وللمساهمة�معا

ً
دعوة�نوجهها�مجددا

Bالراسخ�بقيمة�العلم�والبحث�العلم

كما�ان��ز�هذه�اEناسبة�للتوجه�ببـالغ�

الكــــرام�عWــــى�جهــــودهم�الصــــادقة�ال�ــــ�Bبــــذلوها�طيلــــة�ف�ــــ�ة�إصــــدار�هــــذا�العــــدد،�كمــــا�أتمCــــ��للقــــراء�8عــــزاء�و�كــــل�اEهتمــــ/ن�

بالبحث�العلم�Bمزيدا�من�النجاح�والتوفيق

�أتوجـــه�بخـــاص�الشـــكر�والعرفـــان�ل¥ 
ً
وأخ/ـــ�ا

ومســــــاعيه�الحثيثــــــة��خـــــــراج�منجــــــزات�اEركـــــــز�عWــــــى�الوجـــــــه�8كمــــــل،�وبتأكيــــــد��ل�ـــــــ�ام�بأق�ــــــ��Tمعـــــــاي/��اEهنيــــــة�البحثيـــــــة�

،�وللبـــاحث/ن�5ـــي�مســـاهما��م�
ً
�لنـــا�جميعـــا

ً
�وتوجهـــا�داعمـــا

ً
�مهمـــا

ً
و8كاديميـــة،�وهـــذا�مـــا�يشـــكل�مكســـبا

تحظـــى�بـــاع��اف�واســـع�مـــن�مؤسســـات�مرموقـــة�وفاعلـــة�5ـــي�التعلـــيم�العـــاNي�والبحـــث�العلمـــB،�ويضـــعو¡�ا�بمحـــل�تقـــديرا��م�

�لقيم��ا�العلمية
ً
 .نظرا
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Prospects of Arab 

within the framework of political and economic relations 

 نبيلة�عبد�الفتاح�قشطى

 مصر –جامعة�اEنوفية�

�البعض،� �بعضها �مع �إقامة�ع*قات�وروابط�قوية �إNى �مدار�سنوات�طويلة �عWى �الدول�العربية�و8فريقية تس¶ى

وقد�مرت�هذه�الروابط�بف��ات�من�jزدهار�و�نحسار�وفًقا�لعوامل�تاريخية�

لدور�الذِى�يمكن�أن�يلعبه�التعاون�الثقا5ِى�ب/ن�الدول�العربية�و8فريقية�5ِى�تطوير�

 . الشراكة��س��ايجية�والروابط�اEتبادلة�جنًبا�إNى�جنب�مع�الروابط�السياسية�و�قتصادية

�ج �5ِى �بي·�ما �استمرار�التواصل �و8فريقية �العربية �8مة �ب/ن �والتنمية �مظاهر�الوحدة �الحياة�ومن �مجا�ت ميع

�م·�ما�إNى�الت*حم�لل·�وض�والتقدم�و�زدهار؛�إذ�أّن�الشعوب�العربية�و8فريقية�تربطهما�روابط�
ً
اEختلفة؛�لحاجة�ك*

�العربية� �للص*ت �عريضة ا
ً
�خطوط �أضع �أن �أحببت �8مر�كذلك �كان �وEِا �قديمة، �أزلية �وحضارة �مش��كة، تاريخية

�5ِى� �بذلت�قصارى�جهدِى �وقد �اEستقبل�اEنشود؛ �إNى ًعا
ّ
�وتطل �الص*ت�8زلّية، �البحث�ليعّ���عن�هذه �هذا فجاء

�إNى�اEصادر�واEراجع
ً
 . واستنارة�للطريق�استنادا

 .ة؛�التواصل�8فريقِى 

Abstract: 

     For many years, Arab and African countries have sought to establish strong relations and ties with each 

other, believing in the importance of the African

of prosperity and decline according to various historical factors, This study will highlight the role that 

cultural cooperation between Arab and African countries can play in the development of strategic 

partnership and mutual ties along with political and economic t

     One of the manifestations of unity and development between the Arab and African nation is the 

continued communication between them in all different areas of life, Because of the need for both of them 

to come together to promote, progress and pro
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Prospects of Arab-African cultural cooperation

within the framework of political and economic relations

نبيلة�عبد�الفتاح�قشطى.د

جامعة�اEنوفية� - أستاذ�النظم�السياسية�

 

�البعض،� �بعضها �مع �إقامة�ع*قات�وروابط�قوية �إNى �مدار�سنوات�طويلة �عWى �الدول�العربية�و8فريقية تس¶ى

وقد�مرت�هذه�الروابط�بف��ات�من�jزدهار�و�نحسار�وفًقا�لعوامل�تاريخية�, إيماًنا�م·�ا�بأهمية�البعد�العربِى�jفريقِى 

لدور�الذِى�يمكن�أن�يلعبه�التعاون�الثقا5ِى�ب/ن�الدول�العربية�و8فريقية�5ِى�تطوير�وسوف�ُت��ز�هذه�الدراسة�ا

الشراكة��س��ايجية�والروابط�اEتبادلة�جنًبا�إNى�جنب�مع�الروابط�السياسية�و�قتصادية

�ج �5ِى �بي·�ما �استمرار�التواصل �و8فريقية �العربية �8مة �ب/ن �والتنمية �مظاهر�الوحدة ومن

�م·�ما�إNى�الت*حم�لل·�وض�والتقدم�و�زدهار؛�إذ�أّن�الشعوب�العربية�و8فريقية�تربطهما�روابط�
ً
اEختلفة؛�لحاجة�ك*

�العربية� �للص*ت �عريضة ا
ً
�خطوط �أضع �أن �أحببت �8مر�كذلك �كان �وEِا �قديمة، �أزلية �وحضارة �مش��كة، تاريخية

�الثقافية
ً
 . 8فريقية�خاصة

�5ِى� �بذلت�قصارى�جهدِى �وقد �اEستقبل�اEنشود؛ �إNى ًعا
ّ
�وتطل �الص*ت�8زلّية، �البحث�ليعّ���عن�هذه �هذا فجاء

�إNى�اEصادر�واEراجع, سبيل�لْم�شتات�هذا�اEوضوع�تحقيًقا�للمقصود
ً
واستنارة�للطريق�استنادا

ة؛�التواصل�8فريقِى التعاون؛�الثقافة؛�الص*ت�العربية؛�التنمي

For many years, Arab and African countries have sought to establish strong relations and ties with each 

other, believing in the importance of the African-Arab dimension, These links have gone through periods 

ty and decline according to various historical factors, This study will highlight the role that 

cultural cooperation between Arab and African countries can play in the development of strategic 

partnership and mutual ties along with political and economic ties.  

One of the manifestations of unity and development between the Arab and African nation is the 

continued communication between them in all different areas of life, Because of the need for both of them 

to come together to promote, progress and prosperity, The Arab and African peoples have common 

آفاق�التعاون�لعربِى�8فريقِى�5ي�اطار�الع*قات�السياسية�و�قتصادي

African cultural cooperation

within the framework of political and economic relations

 :اEلخص

�البعض،������ �بعضها �مع �إقامة�ع*قات�وروابط�قوية �إNى �مدار�سنوات�طويلة �عWى �الدول�العربية�و8فريقية تس¶ى

إيماًنا�م·�ا�بأهمية�البعد�العربِى�jفريقِى 

وسوف�ُت��ز�هذه�الدراسة�ا, مختلفة

الشراكة��س��ايجية�والروابط�اEتبادلة�جنًبا�إNى�جنب�مع�الروابط�السياسية�و�قتصادية

�ج����� �5ِى �بي·�ما �استمرار�التواصل �و8فريقية �العربية �8مة �ب/ن �والتنمية �مظاهر�الوحدة ومن

�م·�ما�إNى�الت*حم�لل·�وض�والتقدم�و�زدهار؛�إذ�أّن�الشعوب�العربية�و8فريقية�تربطهما�روابط�
ً
اEختلفة؛�لحاجة�ك*

�العربية� �للص*ت �عريضة ا
ً
�خطوط �أضع �أن �أحببت �8مر�كذلك �كان �وEِا �قديمة، �أزلية �وحضارة �مش��كة، تاريخية

�الثقافية
ً
8فريقية�خاصة

�5ِى�����  �بذلت�قصارى�جهدِى �وقد �اEستقبل�اEنشود؛ �إNى ًعا
ّ
�وتطل �الص*ت�8زلّية، �البحث�ليعّ���عن�هذه �هذا فجاء

سبيل�لْم�شتات�هذا�اEوضوع�تحقيًقا�للمقصود

التعاون؛�الثقافة؛�الص*ت�العربية؛�التنمي: الكلمات�اEفتاحية

For many years, Arab and African countries have sought to establish strong relations and ties with each 

Arab dimension, These links have gone through periods 

ty and decline according to various historical factors, This study will highlight the role that 

cultural cooperation between Arab and African countries can play in the development of strategic 

One of the manifestations of unity and development between the Arab and African nation is the 

continued communication between them in all different areas of life, Because of the need for both of them 

sperity, The Arab and African peoples have common 
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historical ties and an ancient eternal civilization, And since that's the case, I liked to draw broad lines for 

Arab-African connections, especially cultural ones. 

     This research came to reflect these 

best to keep this issue open for the purpose, and to enlighten the road based on sources and references.

Keywords: Cooperation, Culture, Arab Connections, Development, African Communication

ومن�الخطأ�اخ��ال�الع*قات�العربية�8فريقية�5ِى�

النواâِى��قتصادية�والتجارية،�بل�آن�8وان��حياء�واستثمار�قوة�الدول�العربية�الناعمة�اEتمثلة�5ِى�الثقافة�باعتبارها�

�منتقاة� �واس��اتيجية �واضحة �لتكوين�رؤية �العربية وتحتاج�الدول

 .�دارة�أوجة�التعاون�5ِى�اEجال�الثقا5ِى�يقوم�عWى�استثمار�الخ��ات�وتنوع�الحاجات�8فريقية

�بالقارة�8فريقية�سوف�يكون�بمثا �فاعلة �مستقبلية �ثقافية �أن�صياغة�خريطة �ُتلقِى�كما �اس��اتيجية بة�شراكة

فالدول�العربية�بما�تمتلكه�من�ثقل�وخ��ات�ثقافية�يمك·�ا�من�خلق�تأث/��بارز�

� �من �صادقة �جهود �بذل �من ���بّد �8فريقية �العربية �8مة�ولل·�وض�بالع*قات �بشأن �واEختّص/ن �العلماء ل ِقبَّ

�الشعوب� �تنعم �أن �أجل �من �أرض�الواقع؛ �5ِى �اEستدامة �والتنمية �اEش��كة �للمصالح �تحقيًقا �و8فريقية؛ العربية

�لهذه� �Eِا �ودول�العالم�أجمع؛ �ب/ن�الدول�العربية لثقافية

وعندما�تكون�هذه�الع*قات�ب/ن�الدول�العربية�والقارة�8فريقية�

�والدول� �العربية �الدول �ب/ن �الع*قات �من �النوع �لهذا �أحياًنا لواضح

عد�, حيث�تأتِى�غالًبا�متأخرة�بعد�الع*قات�السياسية�و�قتصادية�والتجارية
ُ
5ِى�ح/ن�أن�الع*قات�الثقافية�ت

�العربِى�8فريقِى؟� ما�مدى�أهمية التعاون�الثقا5ِى

�5ى�ثنايا� �عدة�أسئلة�فرعية�يمكننا�jجابة�عل�çا �ِT°السؤال�الرئي� �التعاون؟�ويتفرع�عن�هذا وإNى�أى�مدى�وصل�هذا
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historical ties and an ancient eternal civilization, And since that's the case, I liked to draw broad lines for 

African connections, especially cultural ones.  

This research came to reflect these eternal connections, Looking to the desired future, I have done my 

best to keep this issue open for the purpose, and to enlighten the road based on sources and references.

Cooperation, Culture, Arab Connections, Development, African Communication

ومن�الخطأ�اخ��ال�الع*قات�العربية�8فريقية�5ِى�, تس¶ى�الدول�العربية�ل��سيخ�ع*قا��ا�وتعميقها�مع�القارة�السمراء

النواâِى��قتصادية�والتجارية،�بل�آن�8وان��حياء�واستثمار�قوة�الدول�العربية�الناعمة�اEتمثلة�5ِى�الثقافة�باعتبارها�

�التأث/� �وقوة �با�ستدامة �منتقاة�, تتسم �واس��اتيجية �واضحة �لتكوين�رؤية �العربية وتحتاج�الدول

�دارة�أوجة�التعاون�5ِى�اEجال�الثقا5ِى�يقوم�عWى�استثمار�الخ��ات�وتنوع�الحاجات�8فريقية

�بالقارة�8فريقية�سوف�يكون�بمثا �فاعلة �مستقبلية �ثقافية �أن�صياغة�خريطة كما

فالدول�العربية�بما�تمتلكه�من�ثقل�وخ��ات�ثقافية�يمك·�ا�من�خلق�تأث/��بارز�, ِبظ*لها�عWى�مختلف�التحديات�8خرى 

 .5ِى�قلب�القارة�السمراء�ينشأ�معه�داعم�قوِى�Eصالحها

� �من �صادقة �جهود �بذل �من ���بّد �8فريقية �العربية ولل·�وض�بالع*قات

�الشعوب� �تنعم �أن �أجل �من �أرض�الواقع؛ �5ِى �اEستدامة �والتنمية �اEش��كة �للمصالح �تحقيًقا �و8فريقية؛ العربية

 .العربية�و8فريقية�بنتاج�أبنا�ëا�عWى�مّر�8زمان

�القصوى�للع*قات�ا �أحد�أن�ينكر�8همية �لهذه���يستطيع �Eِا �ودول�العالم�أجمع؛ �ب/ن�الدول�العربية لثقافية

�دائم�ب/ن�الدول�وشعو�ìا وعندما�تكون�هذه�الع*قات�ب/ن�الدول�العربية�والقارة�8فريقية�, الع*قات�من�أثر�إيجابِى

 .يتجWى�لنا�ضرورة�خلق�ع*قات�ثقافية�تتسم�با�ستدامة

�التقدير�ا �عدم �5ِى �الدراسة �مشكلة �والدول�وتكمن �العربية �الدول �ب/ن �الع*قات �من �النوع �لهذا �أحياًنا لواضح

حيث�تأتِى�غالًبا�متأخرة�بعد�الع*قات�السياسية�و�قتصادية�والتجارية

 .تمهيًدا�Eختلف�الع*قات�8خرى 

ما�مدى�أهمية, ل�هام�أ��وهوكما�تكمن�مشكلة�الدراسة�5ِى�jجابة�عWى�تساؤ 

�5ى�ثنايا� �عدة�أسئلة�فرعية�يمكننا�jجابة�عل�çا �ِT°السؤال�الرئي� �التعاون؟�ويتفرع�عن�هذا وإNى�أى�مدى�وصل�هذا

 :وذلك�عWى�النحو�التاNِى 

 ما�هو�مفهوم�التواصل�العربِى�8فريقِى؟

 التواصل�العربِى�8فريقِى؟

 ما�íى�وسائل�التواصل�العربِى�8فريقِى؟
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historical ties and an ancient eternal civilization, And since that's the case, I liked to draw broad lines for 

eternal connections, Looking to the desired future, I have done my 

best to keep this issue open for the purpose, and to enlighten the road based on sources and references. 
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   :مقدمة

تس¶ى�الدول�العربية�ل��سيخ�ع*قا��ا�وتعميقها�مع�القارة�السمراء��

النواâِى��قتصادية�والتجارية،�بل�آن�8وان��حياء�واستثمار�قوة�الدول�العربية�الناعمة�اEتمثلة�5ِى�الثقافة�باعتبارها�

�الروابط�ال�ِ�  �التأث/��من �وقوة �با�ستدامة تتسم

�دارة�أوجة�التعاون�5ِى�اEجال�الثقا5ِى�يقوم�عWى�استثمار�الخ��ات�وتنوع�الحاجات�8فريقية

�بالقارة�8فريقية�سوف�يكون�بمثا����� �فاعلة �مستقبلية �ثقافية �أن�صياغة�خريطة كما

ِبظ*لها�عWى�مختلف�التحديات�8خرى 

5ِى�قلب�القارة�السمراء�ينشأ�معه�داعم�قوِى�Eصالحها

������ �من �صادقة �جهود �بذل �من ���بّد �8فريقية �العربية ولل·�وض�بالع*قات

�الشعوب� �تنعم �أن �أجل �من �أرض�الواقع؛ �5ِى �اEستدامة �والتنمية �اEش��كة �للمصالح �تحقيًقا �و8فريقية؛ العربية

العربية�و8فريقية�بنتاج�أبنا�ëا�عWى�مّر�8زمان

 :أشكالية�البحث

�القصوى�للع*قات�ا����� �أحد�أن�ينكر�8همية ��يستطيع

�دائم�ب/ن�الدول�وشعو�ìا الع*قات�من�أثر�إيجابِى

يتجWى�لنا�ضرورة�خلق�ع*قات�ثقافية�تتسم�با�ستدامة

�التقدير�ا      �عدم �5ِى �الدراسة �مشكلة وتكمن

حيث�تأتِى�غالًبا�متأخرة�بعد�الع*قات�السياسية�و�قتصادية�والتجارية, 8فريقية

تمهيًدا�Eختلف�الع*قات�8خرى 

كما�تكمن�مشكلة�الدراسة�5ِى�jجابة�عWى�تساؤ �����

�5ى�ثنايا� �عدة�أسئلة�فرعية�يمكننا�jجابة�عل�çا �ِT°السؤال�الرئي� �التعاون؟�ويتفرع�عن�هذا وإNى�أى�مدى�وصل�هذا

وذلك�عWى�النحو�التاNِى , هذه�الدراسة

ما�هو�مفهوم�التواصل�العربِى�8فريقِى؟ -1

التواصل�العربِى�8فريقِى؟�ما�íى�آليات -2

ما�íى�وسائل�التواصل�العربِى�8فريقِى؟ -3
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ومـا�يصـبوا�, وجوهرهـا�العلمـِ� , أهمية�أِى�دراسـة�أو�بحـث�يقـوم�بـه�الباحـث�تتوقـف�عWـى�القيمـة�الظـاهرة�ال�ـِ��يدرسـها

�5ـــِى�توســيع�دائـــرة�معارفنــا�5ـــِى�
ً
حثنــا�يتمثــل�أو�

��Cمجال�التعاون�الثقا5ِى�العربِى�8فريقِى�هذا�مـن�جهـة،�ومـن�جهـة�أخـرى�إثـراء�مكتبتنـا�بمثـل�هـذه�الدراسـات؛�لكـِى�يتسـ

ويتمثـل�الهـدف�, ت�8ساسية�5ِى�سبيل�الوصول�إNى�نتائج�متكاملـة�وصـحيحة

والهـدف�8سا�ـTِ��لهـذا�البحـث�هـو�محاولـة�jجابـة�

 . عWى�jشكالية�اEحددة�سابًقا�من�أجل�تحقيق�8هداف�الخاصة�بموضوع�الدراسة

كما���ـدف�هـذه�الدراسـة�إNـى�تقيـيم�الوضـع�السـابق�والحـاNِى�للع*قـات�الثقافيـة�بـ/ن�8مـة�العربيـة�والـدول�8فريقيـة؛�

حيــث�سيســاعدنا�كث/ــً�ا�5ــِى�فهــم�أبعــاد�هــذه�الع*قــات�ومــدى�تأث/�هــا�عWــى�قــوة�ومتانــة�الع*قــات�العربيــة�8فريقيــة�بشــكٍل�

ث�الســـابقة�الـــذكر�ولóجابـــة�عWـــى�إشـــكالية�الدراســـة�اعتمـــدت�عWـــى�اEـــنهج�الوصـــفِى�التحليWـــِى،�

وقــد�قمــت�باســتخدام�اEصـادر�مــن�الكتــب�واEجــ*ت�العلميــة�

ة�الظـروف�والوقـائع��جتماعيـة�والسياسـية�و�قتصـادية�

وغ/�ها،�Sنه�يقوم�عWى�وصـف�ظـاهرة�مـن�الظـواهر�مـع�تحديـد�خصائصـها�وطبيع��ـا�ونوعيـة�الع*قـة�بـ/ن�متغ/�ا��ـا،�وقـد�

�عــن�تــار 
ً

يخ�تــم��عتمــاد�عWــى�الوصــف�5ــِى�أجــزاء�الدراســة�اEتعلقــة�بعــرض�اEفــاهيم�الخاصــة�بالع*قــات�الثقافيــة،�فضــ*

�Sهميـــة�اEوضـــوع�اشـــتمل�هـــذا�البحـــث�عWـــى�مقدمـــة�ومبحثـــ/ن�وخاتمـــة�وفهـــرس�
ُ
بنـــاًء�عWـــى�jشـــكالية�الســـابقة�ونظـــرا

شــــكل�
ُ
تمتــــد�الع*قــــات�العربيــــة�8فريقيــــة�امتــــدادات�تاريخيــــة�عميقــــة�منــــذ�فجــــر�التــــاريخ�وح�ــــ��العصــــر�الحــــديث،�وت

ك��جتمـــــا~ِى�والتفاعـــــل�الثقـــــا5ِى�بـــــ/ن�الـــــروابط��قتصـــــادية�والثقافيـــــة�والبشـــــرية�ال�ـــــِ��نســـــج��ا�قـــــروٌن�طويلـــــة�مـــــن�الِحـــــرا

الشعوب�العربية�و8فريقية�الكث/��من�أوجه�التواصل،�ومن�أجل�تحقيق�هذا�التواصل�عWى�نحو�أمثل�يجب��س��شاد�
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أهمية�أِى�دراسـة�أو�بحـث�يقـوم�بـه�الباحـث�تتوقـف�عWـى�القيمـة�الظـاهرة�ال�ـِ��يدرسـها

�5ـــِى�توســيع�دائـــرة�معارفنــا�5ـــِى�فالهـــدف�8سا�ــTِ��مـــن�وراء�ب, إNــى�تحقيقــه�مـــن�نتــائج�يمكـــن��ســتفادة�م·�ــا
ً
حثنــا�يتمثــل�أو�

��Cمجال�التعاون�الثقا5ِى�العربِى�8فريقِى�هذا�مـن�جهـة،�ومـن�جهـة�أخـرى�إثـراء�مكتبتنـا�بمثـل�هـذه�الدراسـات؛�لكـِى�يتسـ

 . وأخذ�فكرة�بسيطة�حول�اEوضوع

ت�8ساسية�5ِى�سبيل�الوصول�إNى�نتائج�متكاملـة�وصـحيحةُيعد�تحديد�أهداف�البحث�من�الخطوا

والهـدف�8سا�ـTِ��لهـذا�البحـث�هـو�محاولـة�jجابـة�, العام�للبحث�5ـِى�التعـرف�عWـى�آفـاق�التعـاون�الثقـا5ِى�العربـِى�8فريقـِى 

عWى�jشكالية�اEحددة�سابًقا�من�أجل�تحقيق�8هداف�الخاصة�بموضوع�الدراسة

كما���ـدف�هـذه�الدراسـة�إNـى�تقيـيم�الوضـع�السـابق�والحـاNِى�للع*قـات�الثقافيـة�بـ/ن�8مـة�العربيـة�والـدول�8فريقيـة؛�

حيــث�سيســاعدنا�كث/ــً�ا�5ــِى�فهــم�أبعــاد�هــذه�الع*قــات�ومــدى�تأث/�هــا�عWــى�قــوة�ومتانــة�الع*قــات�العربيــة�8فريقيــة�بشــكٍل�

ث�الســـابقة�الـــذكر�ولóجابـــة�عWـــى�إشـــكالية�الدراســـة�اعتمـــدت�عWـــى�اEـــنهج�الوصـــفِى�التحليWـــِى،�لتحقيـــق�أهـــداف�البحـــ

وقــد�قمــت�باســتخدام�اEصـادر�مــن�الكتــب�واEجــ*ت�العلميــة�, لكونـه�مــن�أنســب�اEنــاهج�5ـِى�دراســة�الظــاهرة�محــل�البحـث

ة�الظـروف�والوقـائع��جتماعيـة�والسياسـية�و�قتصـادية�ويعت���اEنهج�الوصفِى�التحليWِى�8كø��استخداًما�5ـِى�دراسـ

وغ/�ها،�Sنه�يقوم�عWى�وصـف�ظـاهرة�مـن�الظـواهر�مـع�تحديـد�خصائصـها�وطبيع��ـا�ونوعيـة�الع*قـة�بـ/ن�متغ/�ا��ـا،�وقـد�

�عــن�تــار 
ً

تــم��عتمــاد�عWــى�الوصــف�5ــِى�أجــزاء�الدراســة�اEتعلقــة�بعــرض�اEفــاهيم�الخاصــة�بالع*قــات�الثقافيــة،�فضــ*

�Sهميـــة�اEوضـــوع�اشـــتمل�هـــذا�البحـــث�عWـــى�مقدمـــة�ومبحثـــ/ن�وخاتمـــة�وفهـــرس�
ُ
بنـــاًء�عWـــى�jشـــكالية�الســـابقة�ونظـــرا

 :للمصادر�واEراجع�عWى�النحو�التاNِى 

 .ماهية�التواصل�العربِى�.فريقِى 

 .يقِى وسائل�التواصل�العربِى�.فر 

 )  التوصيات

 ماهية�التواصل�العربِى�.فريقِى�

شــــكل�
ُ
تمتــــد�الع*قــــات�العربيــــة�8فريقيــــة�امتــــدادات�تاريخيــــة�عميقــــة�منــــذ�فجــــر�التــــاريخ�وح�ــــ��العصــــر�الحــــديث،�وت

الـــــروابط��قتصـــــادية�والثقافيـــــة�والبشـــــرية�ال�ـــــِ��نســـــج��ا�قـــــروٌن�طويلـــــة�مـــــن�الِحـــــرا

الشعوب�العربية�و8فريقية�الكث/��من�أوجه�التواصل،�ومن�أجل�تحقيق�هذا�التواصل�عWى�نحو�أمثل�يجب��س��شاد�
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 :أهمية�البحث

أهمية�أِى�دراسـة�أو�بحـث�يقـوم�بـه�الباحـث�تتوقـف�عWـى�القيمـة�الظـاهرة�ال�ـِ��يدرسـها��   

إNــى�تحقيقــه�مـــن�نتــائج�يمكـــن��ســتفادة�م·�ــا

��Cمجال�التعاون�الثقا5ِى�العربِى�8فريقِى�هذا�مـن�جهـة،�ومـن�جهـة�أخـرى�إثـراء�مكتبتنـا�بمثـل�هـذه�الدراسـات؛�لكـِى�يتسـ

وأخذ�فكرة�بسيطة�حول�اEوضوع, للطلبة�jط*ع�عل�çا

 :أهداف�البحث

ُيعد�تحديد�أهداف�البحث�من�الخطوا���� 

العام�للبحث�5ـِى�التعـرف�عWـى�آفـاق�التعـاون�الثقـا5ِى�العربـِى�8فريقـِى 

عWى�jشكالية�اEحددة�سابًقا�من�أجل�تحقيق�8هداف�الخاصة�بموضوع�الدراسة

كما���ـدف�هـذه�الدراسـة�إNـى�تقيـيم�الوضـع�السـابق�والحـاNِى�للع*قـات�الثقافيـة�بـ/ن�8مـة�العربيـة�والـدول�8فريقيـة؛���   

حيــث�سيســاعدنا�كث/ــً�ا�5ــِى�فهــم�أبعــاد�هــذه�الع*قــات�ومــدى�تأث/�هــا�عWــى�قــوة�ومتانــة�الع*قــات�العربيــة�8فريقيــة�بشــكٍل�

 .عام

 :منهج�البحث

لتحقيـــق�أهـــداف�البحـــ�����

لكونـه�مــن�أنســب�اEنــاهج�5ـِى�دراســة�الظــاهرة�محــل�البحـث

 .اEتخصصة

ويعت���اEنهج�الوصفِى�التحليWِى�8كø��استخداًما�5ـِى�دراسـ�����

وغ/�ها،�Sنه�يقوم�عWى�وصـف�ظـاهرة�مـن�الظـواهر�مـع�تحديـد�خصائصـها�وطبيع��ـا�ونوعيـة�الع*قـة�بـ/ن�متغ/�ا��ـا،�وقـد�

�عــن�تــار 
ً

تــم��عتمــاد�عWــى�الوصــف�5ــِى�أجــزاء�الدراســة�اEتعلقــة�بعــرض�اEفــاهيم�الخاصــة�بالع*قــات�الثقافيــة،�فضــ*

 .هذه�الع*قات

 :هيكلة�البحث

�Sهميـــة�اEوضـــوع�اشـــتمل�هـــذا�البحـــث�عWـــى�مقدمـــة�ومبحثـــ/ن�وخاتمـــة�وفهـــرس������
ُ
بنـــاًء�عWـــى�jشـــكالية�الســـابقة�ونظـــرا

للمصادر�واEراجع�عWى�النحو�التاNِى 

ماهية�التواصل�العربِى�.فريقِى : ا�بحث�.ول 

وسائل�التواصل�العربِى�.فر : ا�بحث�.ول 

التوصيات-النتائج(الخاتمة�

ماهية�التواصل�العربِى�.فريقِى�: ا�بحث�.ول 

شــــكل������
ُ
تمتــــد�الع*قــــات�العربيــــة�8فريقيــــة�امتــــدادات�تاريخيــــة�عميقــــة�منــــذ�فجــــر�التــــاريخ�وح�ــــ��العصــــر�الحــــديث،�وت

الـــــروابط��قتصـــــادية�والثقافيـــــة�والبشـــــرية�ال�ـــــِ��نســـــج��ا�قـــــروٌن�طويلـــــة�مـــــن�الِحـــــرا

الشعوب�العربية�و8فريقية�الكث/��من�أوجه�التواصل،�ومن�أجل�تحقيق�هذا�التواصل�عWى�نحو�أمثل�يجب��س��شاد�



     2022ديمسبر 

ـرَّص�الحـوار�والتشـاور�بمـا�يحقـق�اEنفعـة�
ُ
بـالقيم�واEصـالح�اEشـ��كة�ال�ـِ��تـربط�بـ/ن�الطـرف/ن�العربـِى�و8فريقـِى،�وتعزيـز�ف

وعليـه�تـم�تقسـيم�هـذا�اEبحـث�إNـى�مطلبـ/ن�عWـى�

�الط �من �لذا �والثقافية، �والسياسية �و�جتماعية ��قتصادية �مظاهر�الحياة �تتجاذبه �موضوع �أن�التواصل بي¶ِى

عWى�الرغم�من�تداوله�5ِى�مجا�ت�متباينة�إ��أنه���زال�غ/��واضًحا�لدى�

5ِى�الد�لة�مع�مجموعة�فعWى�اEستوى�اللغوِى�يع��يه�بعض�الغموض�بسبب�غناه�اEعجمِ�،�فهو�من�جهة�يتقاطع�

إلخ،�ومن�جهة�ثانية�يتقاطع�5ِى�...من�اEصطلحات�مثل�ال��ابط،��لتئام،�jب*غ،�jخبار،�التخاطب،�التحاور�و�ق��ان

� لة �الصُّ �الصلة، �الوصل، �مثل �الكلمات �من �أخرى �مجموعة �مع �والجذر �الوصول،�)الوصلة(الد�لة ��تصال، ،

تواصل�القوم�إذا�اجتمعوا�: التقاطع،�يقال

 .(2(واتفقوا،�وتواصلت�8شياء�إذا�تتابعت�ولم�تنقطع،�ومنه�تواصلت�الدروس�5ِى�الجامعة

�إنشاء� �ِCع*م،�وتعjب*غ�و�ن��اء�وjابط�و�لتئام�والجمع�و�

�اتفاق�ووئام�اجتمعا،�اتفقا،�وتواصل� حدهما��خر�5ِى

 ". jيصال"نقل�الخ���مع�اعتبار�مصدر�الخ���الذِى�هو�اEتكلم،�وأطلق�عWى�هذا�الضرب�من�النقل�اسم�

ذِى�هو�اEستمع،�وسم��هذا�النوع�من�النقل�

�عشر�اEي*دِى  �الرابع �القرن �من �النصف�الثانِى �5ِى �الفرنسية �إNى�, 5ِى وتعود

�8صل� �إNى �الكلمة �البعض�هذه �أرجع كما

وقد�تطور�هذا�اEع��Cوأصبح�يعCِ��النقل،�وسيطر�5ِى�الفرنسية�اEعاصرة�عWى�با�ِى�

le grand Robert "وهو�تدخل�الع*قة�

 حرف�الصاد�مع�الواو�, 1972

    105ص, 2017, 12ع, 3مج, مجلة�جسور�اEعرفة
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ـرَّص�الحـوار�والتشـاور�بمـا�يحقـق�اEنفعـة�
ُ
بـالقيم�واEصـالح�اEشـ��كة�ال�ـِ��تـربط�بـ/ن�الطـرف/ن�العربـِى�و8فريقـِى،�وتعزيـز�ف

وعليـه�تـم�تقسـيم�هـذا�اEبحـث�إNـى�مطلبـ/ن�عWـى�, ويجعل�منظومة�الع*قـات�بي·�مـا�أساسـية�وضـرورية

 مفهوم�التواصل�العربِى�8فريقِى 

�من�الط �لذا �والثقافية، �والسياسية �و�جتماعية ��قتصادية �مظاهر�الحياة �تتجاذبه �موضوع التواصل

عWى�الرغم�من�تداوله�5ِى�مجا�ت�متباينة�إ��أنه���زال�غ/��واضًحا�لدى�, تتعدد�تعاريفه�ومفاهيمه�ود��ته�ومعانيه

 .مستخدميه؛�بسبب�تفرع�أهدافه�وتنوع�وسائطه�وتداخل�أبعاده

فعWى�اEستوى�اللغوِى�يع��يه�بعض�الغموض�بسبب�غناه�اEعجمِ�،�فهو�من�جهة�يتقاطع�

من�اEصطلحات�مثل�ال��ابط،��لتئام،�jب*غ،�jخبار،�التخاطب،�التحاور�و�ق��ان

� لة �الصُّ �الصلة، �الوصل، �مثل �الكلمات �من �أخرى �مجموعة �مع �والجذر الد�لة

 .(1(الوصال�والتوصل�التوصيل،�jيصال،�اEواصلة،

،�والتواصل�ضد�التصارم،�والتصارم
ً

�يقال: تواصل�يتواصل�تواص* التقاطع،

واتفقوا،�وتواصلت�8شياء�إذا�تتابعت�ولم�تنقطع،�ومنه�تواصلت�الدروس�5ِى�الجامعة

�هو��ق��ان�و�تصال�والصلة�وال�
ً
�إنشاء�والتواصل�لغة �ِCع*م،�وتعjب*غ�و�ن��اء�وjابط�و�لتئام�والجمع�و�

�اتفاق�ووئام�اجتمعا،�اتفقا،�وتواصل� حدهما��خر�5ِى
َ
ان�أِى�واصل�أ ع*قة�ترابط�وإرسال�وتبادل،�وتواصل�الصديقَ

 .(3(الحديث�حول�اEائدة�أِى�تواNى،�وتواصلت�8شياء�أِى�تتابعت�ولم�تنقطع

 : ذ�عبد�الرحمان�طه�إNى�أن�التواصل�يدل�عWى�معاٍن�ث*ثة

 ". الوصل"نقل�الخ��،�واصطلح�عWى�تسمية�هذا�النقل�بـ�

نقل�الخ���مع�اعتبار�مصدر�الخ���الذِى�هو�اEتكلم،�وأطلق�عWى�هذا�الضرب�من�النقل�اسم�

ذِى�هو�اEستمع،�وسم��هذا�النوع�من�النقل�نقل�الخ���مع�اعتبار�مصدر�الخ���الذِى�هو�اEتكلم�ومقصده�ال

communication " ي*دِىEعشر�ا� �الرابع �القرن �من �النصف�الثانِى �5ِى �الفرنسية 5ِى

communes"الع*قة� �وتكوين �اEشاركة �يفيد �الذِى �8صل�, ، �إNى �الكلمة �البعض�هذه �أرجع كما

وقد�تطور�هذا�اEع��Cوأصبح�يعCِ��النقل،�وسيطر�5ِى�الفرنسية�اEعاصرة�عWى�با�ِى�, بمع��Cعام�أو�مش��ك

obert"مع��Cآخر�جديد�5ِى�معجمه� 51970ِى�عام�" روب/�"وقد�أضاف�

                                         

 75ص, 2009, القاهرة, دار�الطباعة�الحديثة, القاموس�اEحيط

 باب�ال*م�فصل�الواو, لسان�العرب،�مرجع�سابق

1972, تركيا, استانبول , اEكتبة�jس*مية, الطبعة�الثانية, اEعجم�الوسيط

مجلة�جسور�اEعرفة, التواصل�ومصطلحاته�5ِى�فعل�التخاطب�من�منظور�طه�عبد�الرحمان
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ـرَّص�الحـوار�والتشـاور�بمـا�يحقـق�اEنفعـة�
ُ
بـالقيم�واEصـالح�اEشـ��كة�ال�ـِ��تـربط�بـ/ن�الطـرف/ن�العربـِى�و8فريقـِى،�وتعزيـز�ف

Eكة�للطرف/نا�ويجعل�منظومة�الع*قـات�بي·�مـا�أساسـية�وضـرورية, ش�

 :النحو�التاNِى 

مفهوم�التواصل�العربِى�8فريقِى : اEطلب�8ول 

�الط����� �من �لذا �والثقافية، �والسياسية �و�جتماعية ��قتصادية �مظاهر�الحياة �تتجاذبه �موضوع التواصل

تتعدد�تعاريفه�ومفاهيمه�ود��ته�ومعانيه

مستخدميه؛�بسبب�تفرع�أهدافه�وتنوع�وسائطه�وتداخل�أبعاده

فعWى�اEستوى�اللغوِى�يع��يه�بعض�الغموض�بسبب�غناه�اEعجمِ�،�فهو�من�جهة�يتقاطع������

من�اEصطلحات�مثل�ال��ابط،��لتئام،�jب*غ،�jخبار،�التخاطب،�التحاور�و�ق��ان

� لة �الصُّ �الصلة، �الوصل، �مثل �الكلمات �من �أخرى �مجموعة �مع �والجذر الد�لة

التوصيل،�jيصال،�اEواصلة،

،�والتواصل�ضد�التصارم،�والتصارم�فيقال�����
ً

تواصل�يتواصل�تواص*

واتفقوا،�وتواصلت�8شياء�إذا�تتابعت�ولم�تنقطع،�ومنه�تواصلت�الدروس�5ِى�الجامعة

�هو��ق��ان�و�تصال�والصلة�وال������
ً
والتواصل�لغة

ع*قة�ترابط�وإرسال�وتبادل،�وتواصل�الصديق

الحديث�حول�اEائدة�أِى�تواNى،�وتواصلت�8شياء�أِى�تتابعت�ولم�تنقطع

ذ�عبد�الرحمان�طه�إNى�أن�التواصل�يدل�عWى�معاٍن�ث*ثةوذهب�8ستا�����

نقل�الخ��،�واصطلح�عWى�تسمية�هذا�النقل�بـ� -1

نقل�الخ���مع�اعتبار�مصدر�الخ���الذِى�هو�اEتكلم،�وأطلق�عWى�هذا�الضرب�من�النقل�اسم� -2

نقل�الخ���مع�اعتبار�مصدر�الخ���الذِى�هو�اEتكلم�ومقصده�ال -3

 .(4"(�تصال"

� communication"وظهرت�كلمة

� �ِCال*تي� communes"8صل

"common "ك�عام�أو�مش���Cبمع

وقد�أضاف�, اEعانِى�8خرى 

                                                                
القاموس�اEحيط, �وز�آبادِى الف/  -1
لسان�العرب،�مرجع�سابق, ابن�منظور   -2
اEعجم�الوسيط, إبراهيم�أنيس�وآخرون -3
التواصل�ومصطلحاته�5ِى�فعل�التخاطب�من�منظور�طه�عبد�الرحمان, دريم�نور�الدين - 4



     2022ديمسبر 

��ِCهذه�الكلمة�5ِى�القرن�الخامس�عشر�وجذرها�ال*تي""communes�

�يكون� �وقد �والجماعات، �8فراد �ب/ن �اEعارف �وتبادل �ل¥فكار�والتجارب �نقل فهو�عملية

�عWى�اEوافقة�أو�اEعارضة،� ٌّ�Cأو�جماعًيا�ب/ن��خرين،�وهو�مب

وظيفة�معرفية�متمثلة�5ِى�: وُيعد�جوهر�الع*قات�jنسانية�وهدف�تطويرها؛�لذلك�يوجد�وظيفتان�رئيسيتان�للتواصل

�الع*قات� �تقوية �خ*ل �من �تقوم ية

�استخدام� �إNى �ب/ن�8فراد �التفاعل �من �تتدرج �متنوعة �بمعاٍن �ُيستخدم �اEستوى��صط*âِى �عWى والتواصل

شبكات��تصال�التكنولوجية�عندما�يتبادل�8فراد�اEعلومات،�وعندما�يتبادلون�الرسائل�فيما�بي·�م،�و��يقتصر�ذلك�

 .(6(اللفظِى�فقط�بل�يتضمن�jيحاءات�وjشارات�واEظهر�وأوضاع�البدن

إنه�, التواصل�هو�اEيكان/�م�الذِى�بواسطته�توجد�الع*قات�jنسانية�وتتطور 

الوجه�وهيئات�الجسم�ويتضمن�تغي/�ات�

�والتلفون  �والتلغراف �والقطارات �واEطبوعات �والكتابات �والكلمات �الصوت �ون��ة �5ِى�, والحركات �تم �آخر�ما ويشمل

� �كلمة �استخدمت �وjنجل/�ية �الفرنسية �اEعاجم �أن �سبق �ما �خ*ل �من �مرادفات�" التواصل"الثابت كأحد

�الفرنسية�وjنجل/�ية�خضع�تاريخًيا� ويبدو�أن�استعمال�مصطلح�التواصل�5ِى

�والتجارية� �والثقافية �الحضارية �والروابط �الص*ت �استمرارية هو

�وبالتاNِى� �وتبادل�الخ��ات�واEصالح، �العربية�والشعوب�8فريقية�من�أجل�التعاون�والتناصر، �ب/ن�8مة و�جتماعية

،�37ص, 1993ز�البحــوث�والدراســات�8فريقيــة،�ســ��ا،�ليبيــا،�

 حرف�الواو�مع�الصاد, 1988

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

هذه�الكلمة�5ِى�القرن�الخامس�عشر�وجذرها�ال*تيCِ���و5ى�اللغة�jنجل/�ية�ظهرت

  .(5(أى�مشاركة"" communionكان�أخصب�وأغ5��Cِى�اEع�C،�وهو�مرادف�لـ�

 
ً
�اصط*حا �يكون��التواصل �وقد �والجماعات، �8فراد �ب/ن �اEعارف �وتبادل �ل¥فكار�والتجارب �نقل فهو�عملية

أو�جماعًيا�ب/ن��خرين،�وهو�مب�C_ أِى�حديث�النفس_ان�ونفسه�التواصل�ذاتًيا�ب/ن�jنس

وُيعد�جوهر�الع*قات�jنسانية�وهدف�تطويرها؛�لذلك�يوجد�وظيفتان�رئيسيتان�للتواصل

�وجدان �ووظيفة �وغ/��لغوية، �لغوية �بوسائل �وتوصيلها �الذهنية �الرموز �الع*قات�نقل �تقوية �خ*ل �من �تقوم ية

�استخدام� �إNى �ب/ن�8فراد �التفاعل �من �تتدرج �متنوعة �بمعاٍن �ُيستخدم �اEستوى��صط*âِى �عWى والتواصل

شبكات��تصال�التكنولوجية�عندما�يتبادل�8فراد�اEعلومات،�وعندما�يتبادلون�الرسائل�فيما�بي·�م،�و��يقتصر�ذلك�

اللفظِى�فقط�بل�يتضمن�jيحاءات�وjشارات�واEظهر�وأوضاع�البدن

التواصل�هو�اEيكان/�م�الذِى�بواسطته�توجد�الع*قات�jنسانية�وتتطور : "إNى�أن) 7"(كارل�كوNِى 

�الزمان ويتضمن�تغي/�ات�, يتضمن�كل�رموز�الذهن�مع�وسائل�تبليغها�ع���اEجال�وتعزيز��ا�5ِى

�والتلفون  �والتلغراف �والقطارات �واEطبوعات �والكتابات �والكلمات �الصوت �ون��ة والحركات

 ".�كتشافات�5ِى�اEكان�والزمان

� �كلمة �استخدمت �وjنجل/�ية �الفرنسية �اEعاجم �أن �سبق �ما �خ*ل �من الثابت

�الفرنسية�وjنجل/�ية�خضع�تاريخًيا�, "التفاعل"أو"  ويبدو�أن�استعمال�مصطلح�التواصل�5ِى

 : للتطور،�فتطور�معناه�من�8صل�ال*تيCِ��إNى�أن�صار�يع5��ِCِى�اEعاجم�الك��ى 

 . �ما�لشخص�مع/ن

 .�نتقال�من�مكان�إNى�آخر

 .خص�ما


T	�ما)8). 

�8فريقِى  �العربِى �بالتواصل �اEقصود �والتجارية��أما �والثقافية �الحضارية �والروابط �الص*ت �استمرارية هو

�وبالتاNِى� �وتبادل�الخ��ات�واEصالح، �العربية�والشعوب�8فريقية�من�أجل�التعاون�والتناصر، �ب/ن�8مة و�جتماعية

 .تحقيق�التقدم�والتطور�وjنماء

                                         

 .39ص, 1987, اEكتبة�العصرية،�صيدا،�ب/�وت, ِ��الدين�صابر،�العرب�وأفريقيا

ز�البحــوث�والدراســات�8فريقيــة،�ســحميــد�دو�ب�ضــيدان،�الجــذور�التاريخيــة�للصــ*ت�العربيــة�8فريقيــة،�مركــ

 عالم��جتماع�8مريكى�ورائد�علم�النفس��جتما~ِى�

 �ِTعجم�العربِى�8سا�Eبية�والثقافة�والعلوم, ا�نظمة�العربية�لل�E1988, ا
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و5ى�اللغة�jنجل/�ية�ظهرت, الدينامية�5ِى�عمل�ما

كان�أخصب�وأغ5��Cِى�اEع�C،�وهو�مرادف�لـ�

������  أما
ً
�اصط*حا التواصل

التواصل�ذاتًيا�ب/ن�jنس

وُيعد�جوهر�الع*قات�jنسانية�وهدف�تطويرها؛�لذلك�يوجد�وظيفتان�رئيسيتان�للتواصل

�وجدان �ووظيفة �وغ/��لغوية، �لغوية �بوسائل �وتوصيلها �الذهنية �الرموز نقل

 .jنسانية

�استخدام� �إNى �ب/ن�8فراد �التفاعل �من �تتدرج �متنوعة �بمعاٍن �ُيستخدم �اEستوى��صط*âِى �عWى والتواصل

شبكات��تصال�التكنولوجية�عندما�يتبادل�8فراد�اEعلومات،�وعندما�يتبادلون�الرسائل�فيما�بي·�م،�و��يقتصر�ذلك�

اللفظِى�فقط�بل�يتضمن�jيحاءات�وjشارات�واEظهر�وأوضاع�البدنعWى�الجانب�

كارل�كوNِى "وقد�ذهب�

يتضمن�كل�رموز�الذهن�مع�وسائل�تبليغها�ع���اEجال�وتعزيز

�والتلفون  �والتلغراف �والقطارات �واEطبوعات �والكتابات �والكلمات �الصوت �ون��ة والحركات

�كتشافات�5ِى�اEكان�والزمان

� �كلمة �استخدمت �وjنجل/�ية �الفرنسية �اEعاجم �أن �سبق �ما �خ*ل �من الثابت

" التشارك" اEصدر�العربِى 

للتطور،�فتطور�معناه�من�8صل�ال*تيCِ��إNى�أن�صار�يع5��ِCِى�اEعاجم�الك��ى 

إرسال�
T	�ما�لشخص�مع/ن � 

�نتقال�من�مكان�إNى�آخر � 

التحاور�مع�شخص�ما � 

التحدث�عن�
T	�ما � 

�8فريقِى ����� �العربِى �بالتواصل �اEقصود أما

�وبالتاNِى� �وتبادل�الخ��ات�واEصالح، �العربية�والشعوب�8فريقية�من�أجل�التعاون�والتناصر، �ب/ن�8مة و�جتماعية

تحقيق�التقدم�والتطور�وjنماء

 

                                                                
مح�ِ��الدين�صابر،�العرب�وأفريقيا -54
حميــد�دو�ب�ضــيدان،�الجــذور�التاريخيــة�للصــ*ت�العربيــة�8فريقيــة،�مركــ - 6

39. 
عالم��جتماع�8مريكى�ورائد�علم�النفس��جتما~ِى� -7
اEعجم�العربِى�8سا�Tِ� , أحمد�العايد�وآخرون -8
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حيـث�تمتــد�لتشـمل�الــروابط��قتصــادية�

ال�ـــِ��نســـج��ا�قـــروٌن�طويلـــة�مـــن�الِحـــراك��جتمـــا~ِى�والتفاعـــل�الحضـــارِى�بـــ/ن�الشـــعوب�

جلـة�التعـاون�العربـِى�8فريقـِى�5ـِى�اEجـال�

عWى�للتعاون�العربِى�8فريقِى�يعت���مؤتمر�القمة�العربِى�8فريقِى�الجهاز�8 

ويتم�انعقاد�مؤتمر�القمة�العربية�8فريقية�اEش��كة�كل�ث*ث�

�العربية� �وتتكون�اللجنة�من�الجامعة �تقريًبا، �بسنة �القمة �قبل�انعقاد �له �تحض/�ية �لجنة �وتنعقد سنوات،

ينعقد�هذا��جتماع�قبل�القمة�العربية�8فريقية،�وهناك�مق��ح��نعقاد�

 .  هذا��جتماع�5ِى�منتصف�اEدة�ب/ن�القمت/ن�إذا�ما�انعقدت�القمة�العربية�8فريقية�كل�خمس�سنوات

جتماعات�الوزارية�القطاعية�العربية�8فريقية�اEنعقدة�ح����ن�íى��جتماع�

��ن،� �انعقد�ث*ث�دورات�ح�� �والذِى �الزراعية�و8من�الغذائِى، �اEش��ك�للتنمية �8فريقِى �العربِى الوزارِى

 ".2016نوفم��

�ممثل� �من �تتكون �ث*ثية �من �التنسيق تتألف�لجنة

 . للرئيس�الحاNِى�لóتحاد�8فريقِى�والرئيس�الحاNِى�للقمة�العربية�والرئيس�السابق�والقادم�للجانب/ن

�اEستوى��وتنعقد �عWى �التنسيق لجنة

�مدى�� �عWى ��ن �انعقدت�ح�� �وقد �العامة، �اجتماعات�الجمعية

�كبار� �مستوى �أشهر�عWى �ستة �كل �تحض/�ية �كلجنة �فتجتمع �كبار�اEسئول/ن �مستوى �عWى �التنسيق �لجنة أما

ُيعد�أهم�هذه��جتماعات�اجتماع�التعاون�العام�ب/ن�

�ومقر� �العربية �مقر�الجامعة �بالتناوب�5ِى �العام �ب·�اية
ً
�عادة �ُيعقد �الذِى �الذِى�اEنظمت/ن �8فريقِى، ��تحاد مفوضية

�قبيل� �اEنظمت/ن �ب/ن عقد
ُ
�ت �تشاورية �اجتماعات �إNى �با�ضافة بالقاهرة،

    : 

  5اريخ�السيا���Tوالحضارى�للدول�العربية،�مؤسسة�شباب�الجامعة،�8سكندرية،��ص

 186, 2002, 109ع, مجلة�جامعة�الدول�العربية�8مانة�العامة

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

 آليات�التواصل�العربِى�.فريقِى 

عـد�تجربــة�التعـاون�العربــِى�8فريقــِى�مـن�أقــدم�تجـارب�التعــاون�jقليميــة
ُ
حيـث�تمتــد�لتشـمل�الــروابط��قتصــادية�, ت

ال�ـــِ��نســـج��ا�قـــروٌن�طويلـــة�مـــن�الِحـــراك��جتمـــا~ِى�والتفاعـــل�الحضـــارِى�بـــ/ن�الشـــعوب�, والثقافيـــة�والبشـــرية�والحضـــارية

وقد�تضافرت�الجهود�خ*ل�العقود�8ربعة�اEاضية�لدفع�عجلـة�التعـاون�العربـِى�8فريقـِى�5ـِى�اEجـال�

 .�قتصادِى�واEاNِى�والثقا5ِى 

 آليات�ا�تابعة�والرصد�والتنسيق�

يعت���مؤتمر�القمة�العربِى�8فريقِى�الجهاز�8 : مؤتمرات�القمة�العربية�8فريقية

ويتم�انعقاد�مؤتمر�القمة�العربية�8فريقية�اEش��كة�كل�ث*ث�, الذِى�يرسم�سياساته�ويحدد�توجهاته�العامة

�العربية� �وتتكون�اللجنة�من�الجامعة �تقريًبا، �بسنة �القمة �قبل�انعقاد �له �تحض/�ية �لجنة �وتنعقد سنوات،

Eضيفة�للقمة�العربية�8فريقيةو�تحاد�8فريقِى،�والدولة�ا. 

ينعقد�هذا��جتماع�قبل�القمة�العربية�8فريقية،�وهناك�مق��ح��نعقاد�: اEجلس�اEش��ك�لوزراء�الخارجية

هذا��جتماع�5ِى�منتصف�اEدة�ب/ن�القمت/ن�إذا�ما�انعقدت�القمة�العربية�8فريقية�كل�خمس�سنوات

جتماعات�الوزارية�القطاعية�العربية�8فريقية�اEنعقدة�ح����ن�íى��جتماع�تعت���� : �جتماعات�الوزارية

��ن،� �انعقد�ث*ث�دورات�ح�� �والذِى �الزراعية�و8من�الغذائِى، �اEش��ك�للتنمية �8فريقِى �العربِى الوزارِى

نوفم�� - الخرطوم�اكتوبر", "2013الرياض�اكتوبر", "2010شرم�الشيخ�ف��اير

�وكبار�اEسئول/ن �الوزارِى �اEستوى �عWى �ممثل�: التنسيق �من �تتكون �ث*ثية �من �التنسيق تتألف�لجنة

للرئيس�الحاNِى�لóتحاد�8فريقِى�والرئيس�الحاNِى�للقمة�العربية�والرئيس�السابق�والقادم�للجانب/ن

�العربية �الدول �بجامعة �العامة �و8مانة �8فريقِى ��تحاد وتنعقد, مفوضية

�مدى�� �عWى ��ن �انعقدت�ح�� �وقد �العامة، �هامش�اجتماعات�الجمعية �نيويورك�عWى �5ِى �عام �كل الوزارِى

 .2017خمس�دورات�كان�آخرها�5ِى�سبتم���

�كبار� �مستوى �أشهر�عWى �ستة �كل �تحض/�ية �كلجنة �فتجتمع �كبار�اEسئول/ن �مستوى �عWى �التنسيق �لجنة أما

 .(9(انعقدت�ح����ن�عشرة�دورات

 آليات�التشاور�والتيس/�

ُيعد�أهم�هذه��جتماعات�اجتماع�التعاون�العام�ب/ن�: اجتماع�التعاون�العام�ب/ن�الجامعة�العربية�و�تحاد�8فريقِى 

�ومقر� �العربية �مقر�الجامعة �بالتناوب�5ِى �العام �ب·�اية
ً
�عادة �ُيعقد �الذِى اEنظمت/ن

�ديسم��� �5ِى �السابعة �دورته �قبيل� 2017انعقدت �اEنظمت/ن �ب/ن عقد
ُ
�ت �تشاورية �اجتماعات �إNى �با�ضافة بالقاهرة،

 .(10(اجتماعات�لجنة�التنسيق�أو�Eتابعة�التعاون�ب/ن�اEنظمت/ن�بصفة�عامة

:    ،�وتتمثل�5ِى ن�العربِى�8فريقِى ال��امج�و8جهزة�ال�ِ��تنفذ�اس��اتيجية�التعاو 

                                         

اريخ�السيا���Tوالحضارى�للدول�العربية،�مؤسسة�شباب�الجامعة،�8سكندرية،��صالت

مجلة�جامعة�الدول�العربية�8مانة�العامة, التعاون�العربِى�الفريقِى�ب/ن�الواقع�و8مل
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آليات�التواصل�العربِى�.فريقِى : نِى ا�طلب�الثا

عـد�تجربــة�التعـاون�العربــِى�8فريقــِى�مـن�أقــدم�تجـارب�التعــاون�jقليميــة�����
ُ
ت

والثقافيـــة�والبشـــرية�والحضـــارية

وقد�تضافرت�الجهود�خ*ل�العقود�8ربعة�اEاضية�لدفع�, بية�و8فريقيةالعر 

�قتصادِى�واEاNِى�والثقا5ِى 

 
ً
آليات�ا�تابعة�والرصد�والتنسيق�: أو�

مؤتمرات�القمة�العربية�8فريقية -1

الذِى�يرسم�سياساته�ويحدد�توجهاته�العامة

�العربية� �وتتكون�اللجنة�من�الجامعة �تقريًبا، �بسنة �القمة �قبل�انعقاد �له �تحض/�ية �لجنة �وتنعقد سنوات،

Eو�تحاد�8فريقِى،�والدولة�ا

اEجلس�اEش��ك�لوزراء�الخارجية -2

هذا��جتماع�5ِى�منتصف�اEدة�ب/ن�القمت/ن�إذا�ما�انعقدت�القمة�العربية�8فريقية�كل�خمس�سنوات

�جتماعات�الوزارية -3

��ن،� �انعقد�ث*ث�دورات�ح�� �والذِى �الزراعية�و8من�الغذائِى، �اEش��ك�للتنمية �8فريقِى �العربِى الوزارِى

شرم�الشيخ�ف��اير"

�وكبار�اEسئول/ن�لجنة -4 �الوزارِى �اEستوى �عWى التنسيق

للرئيس�الحاNِى�لóتحاد�8فريقِى�والرئيس�الحاNِى�للقمة�العربية�والرئيس�السابق�والقادم�للجانب/ن

�العربية -5 �الدول �بجامعة �العامة �و8مانة �8فريقِى ��تحاد مفوضية

�هام �نيويورك�عWى �5ِى �عام �كل الوزارِى

خمس�دورات�كان�آخرها�5ِى�سبتم���

�كبار� �مستوى �أشهر�عWى �ستة �كل �تحض/�ية �كلجنة �فتجتمع �كبار�اEسئول/ن �مستوى �عWى �التنسيق �لجنة أما

انعقدت�ح����ن�عشرة�دوراتو , اEسئول/ن

آليات�التشاور�والتيس/�: ثانًيا

اجتماع�التعاون�العام�ب/ن�الجامعة�العربية�و�تحاد�8فريقِى      

�ومقر� �العربية �مقر�الجامعة �بالتناوب�5ِى �العام �ب·�اية
ً
�عادة �ُيعقد �الذِى اEنظمت/ن

�ديسم��� �5ِى �السابعة �دورته انعقدت

اجتماعات�لجنة�التنسيق�أو�Eتابعة�التعاون�ب/ن�اEنظمت/ن�بصفة�عامة

ا
ً
ال��امج�و8جهزة�ال�ِ��تنفذ�اس��اتيجية�التعاو : ثالث

                                                                
الت, السيد�عبد�العزيز�سالم -9

التعاون�العربِى�الفريقِى�ب/ن�الواقع�و8مل, أحمد�حجاج - 102
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 1993أقيمــت�ســبع�دورات�للمعــرض�5ــِى�دول�أفريقيــة�وعربيــة�5ــِى�الف�ــ�ة�مــن�

،�لتشـــجيع�التجـــارة�و�ســـتثمار�2014،�وكانـــت�آخـــر�دورة�منعقـــدة�بالربـــاط�اEملكـــة�اEغربيـــة�5ـــِى�مـــارس�

شــــارك�5ـــــِى�, كمؤسســــة�غ/ــــ��ربحيــــة 2002

وُيشـــــرف�عWـــــى�اEعهـــــد�مجلـــــس�تنفيـــــذِى�تتكــــــون�

دير�العــام�للمعهــد�مــن�إحــدى�ويــتم�اختيــار�اEــ

ومهمــــة�اEعهــــد�العمــــل�عWــــى�تصــــحيح��نطباعــــات�

وتشـــــمل�نشـــــاطاته�, وتعميـــــق�التفـــــاهم�اEتبـــــادل�بـــــ/ن�الشـــــعوب�العربيـــــة�و8فريقيـــــة

ومناســبات�رياضـية،�با�ضـافة�إNــى�طباعـة�ونشـر�الكتــب�

 .اللجنة�التوج�çية�لتنفيذ�خطة�العمل�العربية�8فريقية�5ِى�التنمية�الزراعية�و8من�الغذائِى 

دوًرا�بـــــارًزا؛�حيـــــث�قطعـــــت�كـــــل�الـــــدول�8فريقيـــــة�ع*قا��ـــــا�

وظلــت�الـدول�8فريقيـة�عWـى�موقفهـا�هــذا�

 . 1979واتفاقية�الس*م�اEصرية�jسرائيلية�

،�الـــذِى�ضـــم�1977ِى�مـــارس�وبلــغ�التعـــاون�العربـــِى�8فريقــِى�أوجهـــه�بعقـــد�مــؤتمر�القمـــة�العربـــِى�8فريقــِى�5ـــِى�القـــاهرة�5ــ

�8ساسـية�ال�ـِ��تحكـم�التعــاون�العربـِى�8فريقـِى،�وبياًنــا�

�مؤسســـًيا�للتعـــاون 
ً

مـــؤتمر�القمـــة،�: احتـــوى�عWـــى, وتبCـــ��اEـــؤتمر�هـــيك*

 .لجنة�دائمة�للتعاون�ولجنة�للتنسيق�ومحكمة�عربية�أفريقية�وصندوق�تمويل�مش��ك

وأصــيب�التعــاون�العربــِى�8فريقــِى�بــالجمود�بعــد�توقيــع�اتفاقيــات�كامــب�ديفيــد،�وتــم�نقــل�مقــر�الجامعــة�العربيــة�إNــى�

اء�ومــــديرِى�اEنظمــــات�jع*ميــــة�واســــتأنف�التعــــاون�العربــــِى�8فريقــــِى�نشــــاطه�مــــرة�آخــــرى،�وعقــــد�اجتمــــاع�لرؤســــ

،�وتـــــم�فيـــــه�وضـــــع�خطـــــة�للتعـــــاون�العربـــــِى�8فريقـــــِى�5ـــــِى�مجـــــا�ت��تصـــــا�ت�

  5،�مؤسسة�شباب�الجامعة،�8سكندرية،�ص

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

أقيمــت�ســبع�دورات�للمعــرض�5ــِى�دول�أفريقيــة�وعربيــة�5ــِى�الف�ــ�ة�مــن�: اEعــرض�التجــارِى�العربــِى�8فريقــِى 

،�وكانـــت�آخـــر�دورة�منعقـــدة�بالربـــاط�اEملكـــة�اEغربيـــة�5ـــِى�مـــارس�

 

2002مــــاNى،�وأنUــــT	�عـــــام� -مقـــــره�5ــــِى�بامــــاكو: الثقــــا5ِى�8فريقــــِى�العربــــِى 

وُيشـــــرف�عWـــــى�اEعهـــــد�مجلـــــس�تنفيـــــذِى�تتكــــــون�, تأسيســـــها�كـــــل�مـــــن��تحـــــاد�8فريقـــــِى�وجامعـــــة�الـــــدول�العربيـــــة

ويــتم�اختيــار�اEــ, عضــويته�مــن�ممثWــِى�الحكومــات�واEؤسســات�العربيــة�و8فريقيــة

ومهمــــة�اEعهــــد�العمــــل�عWــــى�تصــــحيح��نطباعــــات�, الــــدول�العربيــــة،�ويختــــار�نائبــــه�مــــن�إحــــدى�الــــدول�8فريقيــــة

وتعميـــــق�التفـــــاهم�اEتبـــــادل�بـــــ/ن�الشـــــعوب�العربيـــــة�و8فريقيـــــة, والصـــــور�الذهنيـــــة�الخاطئـــــة

ومناســبات�رياضـية،�با�ضـافة�إNــى�طباعـة�ونشـر�الكتــب�تنظـيم�ورش�عمـل�ونــدوات�ومـؤتمرات�ودورات�تدريبيـة�

 .واEواد�الثقافية�8خرى 

 : مجموعات�العمل�اEش��كة

اللجنة�التوج�çية�لتنفيذ�خطة�العمل�العربية�8فريقية�5ِى�التنمية�الزراعية�و8من�الغذائِى 

 .    اللجنة�8فريقية�العربية�الفنية�والتنسيقية�حول�الهجرة

 .قتصادِى�العربِى�8فريقِى 

 .الصندوق�العربِى�8فريقِى�ل*ستجابة�للكوارث

 .(11(الصندوق�العربِى�للمعونة�الفنية�للدول�8فريقية

دوًرا�بـــــارًزا؛�حيـــــث�قطعـــــت�كـــــل�الـــــدول�8فريقيـــــة�ع*قا��ـــــا� 1973وكـــــان�للتعـــــاون�العربـــــِى�8فريقـــــِى�5ـــــِى�حـــــرب�أكتـــــوبر�

وظلــت�الـدول�8فريقيـة�عWـى�موقفهـا�هــذا�, "مـا�وِى�وليسـوتو�وسـوازي*ند�وموريشـيوس: "·�ـا�íــىناء�أربـع�م

واتفاقية�الس*م�اEصرية�jسرائيلية� 1978ح���أبرمت�مصر�اتفاقيات�كامب�ديفيد�

وبلــغ�التعـــاون�العربـــِى�8فريقــِى�أوجهـــه�بعقـــد�مــؤتمر�القمـــة�العربـــِى�8فريقــِى�5ـــِى�القـــاهرة�5ــ

دولـة�عربيـة�وأفريقيـة،�وأصــدر�بياًنـا�سياسـًيا�تضـمن�اEبــادئ�8ساسـية�ال�ـِ��تحكـم�التعــاون�العربـِى�8فريقـِى،�وبياًنــا�

�مؤسســـًيا�للتعـــاون , اقتصـــادًيا�حـــول�التعـــاون��قتصـــادِى�بـــ/ن�الطـــرف/ن
ً

وتبCـــ��اEـــؤتمر�هـــيك*

لجنة�دائمة�للتعاون�ولجنة�للتنسيق�ومحكمة�عربية�أفريقية�وصندوق�تمويل�مش��ك

وأصــيب�التعــاون�العربــِى�8فريقــِى�بــالجمود�بعــد�توقيــع�اتفاقيــات�كامــب�ديفيــد،�وتــم�نقــل�مقــر�الجامعــة�العربيــة�إNــى�

واســــتأنف�التعــــاون�العربــــِى�8فريقــــِى�نشــــاطه�مــــرة�آخــــرى،�وعقــــد�اجتمــــاع�لرؤســــ

،�وتـــــم�فيـــــه�وضـــــع�خطـــــة�للتعـــــاون�العربـــــِى�8فريقـــــِى�5ـــــِى�مجـــــا�ت��تصـــــا�ت�1990العربيـــــة�و8فريقيـــــة�5ـــــِى�القـــــاهرة�مـــــايو�

 .السلكية�وال*سلكية�وjذاعية�والتلفزيونية�والصحافة
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اEعــرض�التجــارِى�العربــِى�8فريقــِى  -1

،�وكانـــت�آخـــر�دورة�منعقـــدة�بالربـــاط�اEملكـــة�اEغربيـــة�5ـــِى�مـــارس�2014إNـــى�

 .ب/ن�اEنطقت/ن

الثقــــا5ِى�8فريقــــِى�العربــــِى �اEعهــــد -2

تأسيســـــها�كـــــل�مـــــن��تحـــــاد�8فريقـــــِى�وجامعـــــة�الـــــدول�العربيـــــة

عضــويته�مــن�ممثWــِى�الحكومــات�واEؤسســات�العربيــة�و8فريقيــة

الــــدول�العربيــــة،�ويختــــار�نائبــــه�مــــن�إحــــدى�الــــدول�8فريقيــــة

والصـــــور�الذهنيـــــة�الخاطئـــــة

تنظـيم�ورش�عمـل�ونــدوات�ومـؤتمرات�ودورات�تدريبيـة�

واEواد�الثقافية�8خرى 

مجموعات�العمل�اEش��كة -3

اللجنة�التوج�çية�لتنفيذ�خطة�العمل�العربية�8فريقية�5ِى�التنمية�الزراعية�و8من�الغذائِى  .1

اللجنة�8فريقية�العربية�الفنية�والتنسيقية�حول�الهجرة .2

قتصادِى�العربِى�8فريقِى اEنتدى�� .3

الصندوق�العربِى�8فريقِى�ل*ستجابة�للكوارث .4

الصندوق�العربِى�للمعونة�الفنية�للدول�8فريقية .5

وكـــــان�للتعـــــاون�العربـــــِى�8فريقـــــِى�5ـــــِى�حـــــرب�أكتـــــوبر������

باسـتثناء�أربـع�م, بإسـرائيل

ح���أبرمت�مصر�اتفاقيات�كامب�ديفيد�

وبلــغ�التعـــاون�العربـــِى�8فريقــِى�أوجهـــه�بعقـــد�مــؤتمر�القمـــة�العربـــِى�8فريقــِى�5ـــِى�القـــاهرة�5ــ�����

دولـة�عربيـة�وأفريقيـة،�وأصــدر�بياًنـا�سياسـًيا�تضـمن�اEبــاد) 65(

اقتصـــادًيا�حـــول�التعـــاون��قتصـــادِى�بـــ/ن�الطـــرف/ن

لجنة�دائمة�للتعاون�ولجنة�للتنسيق�ومحكمة�عربية�أفريقية�وصندوق�تمويل�مش��ك, مجلس�وزراء

وأصــيب�التعــاون�العربــِى�8فريقــِى�بــالجمود�بعــد�توقيــع�اتفاقيــات�كامــب�ديفيــد،�وتــم�نقــل�مقــر�الجامعــة�العربيــة�إNــى������

واســــتأنف�التعــــاون�العربــــِى�8فريقــــِى�نشــــاطه�مــــرة�آخــــرى،�وعقــــد�اجتمــــاع�لرؤســــ, تــــونس

العربيـــــة�و8فريقيـــــة�5ـــــِى�القـــــاهرة�مـــــايو�

السلكية�وال*سلكية�وjذاعية�والتلفزيونية�والصحافة
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،�وكــذلك�الحــال�1977مــرة�واحــدة�5ــِى�القــاهرة�عــام�

ولــم�تنشــأ�اEحكمــة�العربيــة�8فريقيــة،�وكــذلك�الحــال�بالنســبة�إNــى�اEؤسســة�

 .(12(العربِى�8فريقِى العربية�8فريقية�للتمويل�و�ستثمار�ومنطقة�التجارة�التفضيلية�العربية�8فريقية�واEعهد�الثقا5ِى�

أمــا�اللجنــة�الدائمــة�للتعــاون�العربــِى�8فريقــِى�ال�ــِ��كانــت�مــن�8طــر�التنظيميــة�ال�ــِ��أقرهــا�مــؤتمر�القمــة�العربــِى�8فريقــِى�

 . ،�وتوقفت�اجتماعا��ا�منذ�ذلك�التاريخ

مهم��ــا�متابعــة�تنفيــذ�القــرارات�الصــادرة�عــن�أجهــزة�التعــاون�العربــِى�

وأقـيم�, 1993وأقيم�اEعرض�التجارِى�العربِى�8فريقِى�8ول�بتونس�5ِى�أكتـوبر�

وعقــــــد�أســـــبوع�رجـــــال�8عمـــــال�العــــــرب�, 1999

وظهـور�العوEـة�, ويعود�هذا�ال��اجع�إNى�8وضاع�الدولية�ال�ِ��أعقبت�ان��اء�الحرب�البـاردة�بعـد�ا¡�يـار��تحـاد�السـوفي�ِ� 

حيـث�تقلصـت�مكانـة�العـرب�وأفريقيـا�عWـى�

ـ��Tوعـدم��سـتقرار�5ـِى�أفريقيـا،�وتراجـع�النظـام�jقليمـِ��العربـِى�ح�ـ��كـاد�

 .  ات�اEتحدة�للعراق�واحت*ل�أراضيه

فرصــــة�كب/ــــ�ة�لتطــــوير�الع*قــــات�العربيــــة�8فريقيــــة،�فاهتمــــت�

Eشـــــاركة�5ـــــِى�التنظيمـــــات�والتجمعـــــات�وا

كمــــا�عملـــت�اEنظمـــة�عWــــى�إقامـــة�ع*قــــات�مباشـــرة�مــــع�

وتعاونــــت�معــــه�5ــــِى�مجــــا�ت�8نشــــطة�اEشــــ��كة�والعــــون�الفCــــِ�،�وســــعت�الحكومــــات�العربيــــة�

ولتوضيح�وسائل�التواصل�العربِى�8فريقِى�تم�

ية�و8فريقية�إNى�قرون�عديدة�قبل�ظهور�jس*م،�ولك·�ا�

مثـل�فــن�, كانـت�ضـعيفة�ثــم�تكـاثرت�مــع�نقـل�العــرب�صـوًرا�عــن�الحضـارة�العربيــة�معهـم�5ــِى�هجـرا��م�إNــى�القـارة�8فريقيــة

ف�çـــا�أصـــبحت�أفريقيـــا�مركـــًزا�هاًمـــا�مـــن�مراكـــز�الحضـــارة�jســـ*مية،�

وأصــبحت�اللغــة�العربيــة�لغــة�الفكــر�والثقافــة�5ــِى�أفريقيــا،�فبســبب�انتشــار�jســ*م�5ــِى�أفريقيــا�تعــزز�التبــادل�الثقــا5ِى�بــ/ن�

�الحرب�الباردة �بعد �فيما �العرب�وأفريقيا �5ِى �فاعلي��ا �ومدى �8فريقِى �العربِى �للتعاون مركز�, 8طر�التنظيمية

  44ص, 2004تاريخ�أفريقيا�الحديث�واEعاصر،�معهد�البحوث�والدراسات�8فريقية،�القاهرة،�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

مــرة�واحــدة�5ــِى�القــاهرة�عــام�ومــن�الجــدير�بالــذكر�أن�مــؤتمر�القمــة�العربــِى�8فريقــِى�لــم�ُيعقــد�إ��

ولــم�تنشــأ�اEحكمــة�العربيــة�8فريقيــة،�وكــذلك�الحــال�بالنســبة�إNــى�اEؤسســة�, بالنســبة�إNــى�اEجلــس�الــوزارِى�العربــِى�8فريقــِى 

العربية�8فريقية�للتمويل�و�ستثمار�ومنطقة�التجارة�التفضيلية�العربية�8فريقية�واEعهد�الثقا5ِى�

أمــا�اللجنــة�الدائمــة�للتعــاون�العربــِى�8فريقــِى�ال�ــِ��كانــت�مــن�8طــر�التنظيميــة�ال�ــِ��أقرهــا�مــؤتمر�القمــة�العربــِى�8فريقــِى�

،�وتوقفت�اجتماعا��ا�منذ�ذلك�التاريخ1989وح���أكتوبر� 1977عقدت�أحد�عشر�اجتماًعا�منذ�مايو�

مهم��ــا�متابعــة�تنفيــذ�القــرارات�الصــادرة�عــن�أجهــزة�التعــاون�العربــِى�-جنــة�التنســيق�للتعــاون�العربــِى�8فريقــِى�

وأقيم�اEعرض�التجارِى�العربِى�8فريقِى�8ول�بتونس�5ِى�أكتـوبر�, 1994عن��جتماعات�منذ�أكتوبر�

1999والرابـــــع�5ـــــِى�داكـــــار�, 1997الشـــــارقة��والثالـــــث�5ــــــِى , 1995

1995)13). 

ويعود�هذا�ال��اجع�إNى�8وضاع�الدولية�ال�ِ��أعقبت�ان��اء�الحرب�البـاردة�بعـد�ا¡�يـار��تحـاد�السـوفي�ِ� 

حيـث�تقلصـت�مكانـة�العـرب�وأفريقيـا�عWـى�, كية�عWى�اEسرح�العالمِ��واEنظمات�الدوليةبعد�سيطرة�الو�يات�اEتحدة�8مري

الصعيدين�السيا�Tِ��و�قتصادِى،�وعمت�الفو�ـ��Tوعـدم��سـتقرار�5ـِى�أفريقيـا،�وتراجـع�النظـام�jقليمـِ��العربـِى�ح�ـ��كـاد�

ات�اEتحدة�للعراق�واحت*ل�أراضيهوغزو�الو�ي, وغاب�التضامن�العربِى�بعد�الغزو�العرا�ِى�للكويت

 وسائل�التواصل�العربِى�8فريقِى 

فرصــــة�كب/ــــ�ة�لتطــــوير�الع*قــــات�العربيــــة�8فريقيــــة،�فاهتمــــت� 1963كــــان�لتأســــيس�منظمــــة�الوحــــدة�8فريقيــــة�عــــام�

وا, جامعـــــة�الـــــدول�العربيـــــة�بإنشـــــاء�معاهـــــد�ومراكـــــز�للدراســـــات�العربيـــــة�وjســـــ*مية

كمــــا�عملـــت�اEنظمـــة�عWــــى�إقامـــة�ع*قــــات�مباشـــرة�مــــع�, و�شــــ��اك�5ـــِى�اEــــؤتمرات�و8دوات�8فريقيـــة

وتعاونــــت�معــــه�5ــــِى�مجــــا�ت�8نشــــطة�اEشــــ��كة�والعــــون�الفCــــِ�،�وســــعت�الحكومــــات�العربيــــة�, اتحــــاد�الجامعــــات�8فريقيــــة

ولتوضيح�وسائل�التواصل�العربِى�8فريقِى�تم�, )14(لتمويل�اEراكز�الثقافية�العربية�5ِى�الدول�8فريقية

 : تقسيم�هذا�اEبحث�إNى�مطلب/ن�عWى�النحو�التاNِى 

 وسائل�التواصل�الثقا5ِى�و�جتما~ِى 

ية�و8فريقية�إNى�قرون�عديدة�قبل�ظهور�jس*م،�ولك·�ا�يعود�تاريخ�التواصل�الحضارِى�والثقا5ِى�ب/ن�8قطار�العرب

كانـت�ضـعيفة�ثــم�تكـاثرت�مــع�نقـل�العــرب�صـوًرا�عــن�الحضـارة�العربيــة�معهـم�5ــِى�هجـرا��م�إNــى�القـارة�8فريقيــة

  .(15(العمارة�وصناعة�8سلحة�وأعمال�الخشب�وغ/�ها

ف�çـــا�أصـــبحت�أفريقيـــا�مركـــًزا�هاًمـــا�مـــن�مراكـــز�الحضـــارة�jســـ*مية،�وبعـــد�دخـــول�jســـ*م�القـــارة�8فريقيـــة�وانتشـــاره�

وأصــبحت�اللغــة�العربيــة�لغــة�الفكــر�والثقافــة�5ــِى�أفريقيــا،�فبســبب�انتشــار�jســ*م�5ــِى�أفريقيــا�تعــزز�التبــادل�الثقــا5ِى�بــ/ن�

                                         

   6ص, ليبيا, مكتبة�jع*م�للبحوث�والنشر, أفريقيا�العربية: 

�الحرب�الباردة �بعد �فيما �العرب�وأفريقيا �5ِى �فاعلي��ا �ومدى �8فريقِى �العربِى �للتعاون 8طر�التنظيمية

 12،�ص2000الدول�النامية،�القاهرة،�

تاريخ�أفريقيا�الحديث�واEعاصر،�معهد�البحوث�والدراسات�8فريقية،�القاهرة،�

  80ص, 1987, ب/�وت, صيدا, اEكتبة�العصرية, العرب�وأفريقيا
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ومــن�الجــدير�بالــذكر�أن�مــؤتمر�القمــة�العربــِى�8فريقــِى�لــم�ُيعقــد�إ�������

بالنســبة�إNــى�اEجلــس�الــوزارِى�العربــِى�8فريقــِى 

العربية�8فريقية�للتمويل�و�ستثمار�ومنطقة�التجارة�التفضيلية�العربية�8فريقية�واEعهد�الثقا5ِى�

أمــا�اللجنــة�الدائمــة�للتعــاون�العربــِى�8فريقــِى�ال�ــِ��كانــت�مــن�8طــر�التنظيميــة�ال�ــِ��أقرهــا�مــؤتمر�القمــة�العربــِى�8فريقــِى������

عقدت�أحد�عشر�اجتماًعا�منذ�مايو� 1977عام�

جنــة�التنســيق�للتعــاون�العربــِى�8فريقــِى�وتوقفــت�ل�����

عن��جتماعات�منذ�أكتوبر� -8فريقِى 

1995الثـــــانِى�5ـــــِى�جوهانســـــ��غ�

1995و8فارقة�8ول�5ِى�سنة�

ويعود�هذا�ال��اجع�إNى�8وضاع�الدولية�ال�ِ��أعقبت�ان��اء�الحرب�البـاردة�بعـد�ا¡�يـار��تحـاد�السـوفي�ِ� �����

بعد�سيطرة�الو�يات�اEتحدة�8مري

الصعيدين�السيا�Tِ��و�قتصادِى،�وعمت�الفو

�T
وغاب�التضامن�العربِى�بعد�الغزو�العرا�ِى�للكويت, يت*

وسائل�التواصل�العربِى�8فريقِى : اEبحث�الثانِى 

كــــان�لتأســــيس�منظمــــة�الوحــــدة�8فريقيــــة�عــــام������

جامعـــــة�الـــــدول�العربيـــــة�بإنشـــــاء�معاهـــــد�ومراكـــــز�للدراســـــات�العربيـــــة�وjســـــ*مية

و�شــــ��اك�5ـــِى�اEــــؤتمرات�و8دوات�8فريقيـــة, العلميـــة�والثقافيـــة

اتحــــاد�الجامعــــات�8فريقيــــة

لتمويل�اEراكز�الثقافية�العربية�5ِى�الدول�8فريقيةوالقطاع�الخاص�

تقسيم�هذا�اEبحث�إNى�مطلب/ن�عWى�النحو�التاNِى 

وسائل�التواصل�الثقا5ِى�و�جتما~ِى : اEطلب�8ول 

يعود�تاريخ�التواصل�الحضارِى�والثقا5ِى�ب/ن�8قطار�العرب�����

كانـت�ضـعيفة�ثــم�تكـاثرت�مــع�نقـل�العــرب�صـوًرا�عــن�الحضـارة�العربيــة�معهـم�5ــِى�هجـرا��م�إNــى�القـارة�8فريقيــة

العمارة�وصناعة�8سلحة�وأعمال�الخشب�وغ/�ها

وبعـــد�دخـــول�jســـ*م�القـــارة�8فريقيـــة�وانتشـــاره������

وأصــبحت�اللغــة�العربيــة�لغــة�الفكــر�والثقافــة�5ــِى�أفريقيــا،�فبســبب�انتشــار�jســ*م�5ــِى�أفريقيــا�تعــزز�التبــادل�الثقــا5ِى�بــ/ن�

                                                                
: عWِى�محمد�عبد�اللطيف - 12
�نصر�الدين - 131 �الحرب�الباردة, إبراهيم �بعد �فيما �العرب�وأفريقيا �5ِى �فاعلي��ا �ومدى �8فريقِى �العربِى �للتعاون 8طر�التنظيمية

الدول�النامية،�القاهرة،�دراسات�
تاريخ�أفريقيا�الحديث�واEعاصر،�معهد�البحوث�والدراسات�8فريقية،�القاهرة،�: شو�ِى�الجمل -14
العرب�وأفريقيا, م�ِى�الدين�صابر -15
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فريقيــة،�كمــا�اســـتعادت�العــرب�و8فارقــة،�واتســـع�اســتعمال�اللغــة�العربيـــة�والحــروف�العربيــة�5ـــِى�العديــد�مــن�اللغـــات�8 

�القارة� �كب/��5ِى �وجود �للعرب �حيث�أصبح �واسعة، �أبعاد �العرب�و8فارقة �ب/ن �والثقا5ِى �الفكرِى ��تصال ولهذا

�من�الحياة�العربية�سياسًيا�
ً
زمن�صورة

�ُنظم�الحكم� لت�5ِى
ّ
�تمث �العقيدة�jس*مية، �تاريخية�قوامها �فأقام�العرب�و8فارقة�وحدة �وثقافًيا، �واجتماعًيا ودينًيا

��يبدأ�من�لذا�فإن�النشاط�العربِى�5ِى�مجال�الثقافة�5ِى�أفريقيا�

لت�5ِى�مراكز�تحفيظ�القرآن�الكريم�اEنتشرة�5ِى�القرى�واEدن،�َيِفد�
ّ
فراغ؛�بل�هناك�قاعدة�صلبة�5ِى�وجدان�8فارقة�تمث

17 

�نّصه �ما �الصحراء �جان�ِ� �عWى �ب/ن�8قطار�8فريقية لعبت�: "ا~ِى

القبائل�العربية�5ِى�تشاد�وعموم�أفريقيا�دوًرا�ثقافًيا�هاًما�بفضل�اللغة�العربية�وتعاليم�jس*م�السمحة،�وتعت���اللغة�

الع*قات��قتصادية�و�جتماعية��العربية�اللغة�الوحيدة�اEكتوبة�5ِى�تشاد�ح���5ِى��ستعمار،�وقد�ساعد�5ِى�انتشارها

إّن�ب/ن�8فارقة�والعرب�وشائج�قربى�واتصا�ت�قديمة�وتأث/�ات�متبادلة�5ِى�

�الكث/��من�القيم�واEعاي/�� �5ِى �الثقافت/ن�jس*مية�و8فريقية �ثم�إن�التقاء ّسر�ميادين��جتماع�والثقافة�والتجارة، يَّ

�أحضان�jس*م�قامت�إم��اطوريات�ساد��ا�مبادئ�8خوة� جع�8فارقة�عWى�اعتناق�jس*م،�و5ِى

وبدأ��تجاه�نحو��هتمام�بالقضايا�الثقافية�ب/ن�الدول�العربية�و8فريقية،�فقرر�مؤتمر�القمة�العربِى�السادس�

دعم�وتوسيع�التعاون�الثقا5ِى�مع�الدول�8فريقية،�كما�جاء�إع*ن�الخرطوم�حول�التعاون�العربِى�

جاء�تأكيًدا�لهذا� 81976فريقِى�مؤكًدا�لهذا�الجانب،�وإع*ن�الندوة�العربية�8فريقية�ال�ِ��عقدت�5ِى�الشارقة�ديسم���

و�جتماعية�والعلمية�وjع*مية�ب/ن�العرب�و8فارقة�نّصت�وثائق�إع*ن�

 - 1977الذِى�صادق�عليه�مؤتمر�القمة�العربِى�8فريقِى�8ول�بالقاهرة�لعام�

 :اقات�تشمل��تِى 

 4ص, 1999

  17ص, 1986, ليبيا, طرابلس

 j1999ليبيا،� -س*مية،�طرابلسكلية�الدعوة� ,

jقليمية�الجديدة�5ِى�أفريقيا�أسباب�التعø��مع�التطبيق�عWى�تجم¶ِى�الساحل�والصحراء�والسادك،�مجلة�السياسة�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

العــرب�و8فارقــة،�واتســـع�اســتعمال�اللغــة�العربيـــة�والحــروف�العربيــة�5ـــِى�العديــد�مــن�اللغـــات�8 

  .(16(اللغة�العربية�الكث/��من�8لفاظ�واEصطلحات�8فريقية

�القارة� �كب/��5ِى �وجود �للعرب �حيث�أصبح �واسعة، �أبعاد �العرب�و8فارقة �ب/ن �والثقا5ِى �الفكرِى ��تصال ولهذا

�أصبحت�بمرور�ال �مختلف�جوانب�الحياة�8فريقية�ال�ِ� �5ِى �من�الحياة�العربية�سياسًيا�8فريقية؛�فأثروا
ً
زمن�صورة

�ُنظم�الحكم� لت�5ِى
ّ
�تمث �العقيدة�jس*مية، �تاريخية�قوامها �فأقام�العرب�و8فارقة�وحدة �وثقافًيا، �واجتماعًيا ودينًيا

لذا�فإن�النشاط�العربِى�5ِى�مجال�الثقافة�5ِى�أفريقيا��,وjدارة�و�قتصاد�والعمارة�وjنتاج�الفكرِى�والثقا5ِى 

لت�5ِى�مراكز�تحفيظ�القرآن�الكريم�اEنتشرة�5ِى�القرى�واEدن،�ي
ّ
فراغ؛�بل�هناك�قاعدة�صلبة�5ِى�وجدان�8فارقة�تمث

 .(17(با�ضافة�إNى�ال��اث�الفكرِى�العريق, إل�çا�8طفال�لتعلم�القرآن�والخط�العربِى 

�و�جتم �الثقا5ِى �التواصل �ندوة �أعمال �5ِى �جانوجاء �عWى �ب/ن�8قطار�8فريقية ا~ِى

القبائل�العربية�5ِى�تشاد�وعموم�أفريقيا�دوًرا�ثقافًيا�هاًما�بفضل�اللغة�العربية�وتعاليم�jس*م�السمحة،�وتعت���اللغة�

العربية�اللغة�الوحيدة�اEكتوبة�5ِى�تشاد�ح���5ِى��ستعمار،�وقد�ساعد�5ِى�انتشارها

إّن�ب/ن�8فارقة�والعرب�وشائج�قربى�واتصا�ت�قديمة�وتأث/�ات�متبادلة�5ِى�: "وجاء�ف�çا�أيًضا, "ب/ن�العرب�وبقية�السكان

�الكث/��من�القيم�واEعاي/�� �5ِى �الثقافت/ن�jس*مية�و8فريقية �ثم�إن�التقاء ميادين��جتماع�والثقافة�والتجارة،

�أحضان�jس*م�قامت�إم��اطوريات�ساد��ا�مباد جع�8فارقة�عWى�اعتناق�jس*م،�و5ِى

وبدأ��تجاه�نحو��هتمام�بالقضايا�الثقافية�ب/ن�الدول�العربية�و8فريقية،�فقرر�مؤتمر�القمة�العربِى�السادس�

دعم�وتوسيع�التعاون�الثقا5ِى�مع�الدول�8فريقية،�كما�جاء�إع*ن�الخرطوم�حول�التعاون�العربِى�

8فريقِى�مؤكًدا�لهذا�الجانب،�وإع*ن�الندوة�العربية�8فريقية�ال�ِ��عقدت�5ِى�الشارقة�ديسم���

�Sهمية�تعزيز�الص*ت�الثقافية و�جتماعية�والعلمية�وjع*مية�ب/ن�العرب�و8فارقة�نّصت�وثائق�إع*ن��ونظًرا

الذِى�صادق�عليه�مؤتمر�القمة�العربِى�8فريقِى�8ول�بالقاهرة�لعام�- برنامج�العمل�للتعاون�العربِى�8فريقِى�

اقات�تشمل��تِى عWى�تكثيف�الع*قات�الثقافّية�ب/ن�الشعوب�العربية�و8فريقية،�وذلك�بعقد�اّتف

 .البعثات�الثقافية�واEهرجانات

 .اEنح�الدراسية�وبرامج�التدريب

 .التعاون�5ِى�ميدان�الوسائل�jع*مية

                                         

1999ِى�أفريقيا،�دار�الفكر�العربِى،�القاهرة،�jس*م�والثقافة�العربية�5

طرابلس, 1977-1952تاريخ�التطور�السيا�Tِ��للع*قات�العربية�8فريقية�

كلية�الدعوة�j , أعمال�ندوة�التواصل�الثقا5ِى�و�جتما~ِى�ب/ن�8قطار�8فريقية�عWى�جان�ِ��الصحراء

jقليمية�الجديدة�5ِى�أفريقيا�أسباب�التعø��مع�التطبيق�عWى�تجم¶ِى�الساحل�والصحراء�والسادك،�مجلة�السياسة�

 186،�ص2001،�أبريل
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العــرب�و8فارقــة،�واتســـع�اســتعمال�اللغــة�العربيـــة�والحــروف�العربيــة�5ـــِى�العديــد�مــن�اللغـــات�8 

اللغة�العربية�الكث/��من�8لفا

�القارة������ �كب/��5ِى �وجود �للعرب �حيث�أصبح �واسعة، �أبعاد �العرب�و8فارقة �ب/ن �والثقا5ِى �الفكرِى ��تصال ولهذا

�أصبحت�بمرور�ال �مختلف�جوانب�الحياة�8فريقية�ال�ِ� �5ِى 8فريقية؛�فأثروا

�ُنظم�الحكم� لت�5ِى
ّ
�تمث �العقيدة�jس*مية، �تاريخية�قوامها �فأقام�العرب�و8فارقة�وحدة �وثقافًيا، �واجتماعًيا ودينًيا

وjدارة�و�قتصاد�والعمارة�وjنتاج�الفكرِى�والثقا5ِى 

لت�5ِى�مراكز�تحفيظ�القرآن�الكريم�اEنتشرة�5ِى�القرى�واEدن،�ي
ّ
فراغ؛�بل�هناك�قاعدة�صلبة�5ِى�وجدان�8فارقة�تمث

إل�çا�8طفال�لتعلم�القرآن�والخط�العربِى 

�و�جتم����� �الثقا5ِى �التواصل �ندوة �أعمال �5ِى وجاء

القبائل�العربية�5ِى�تشاد�وعموم�أفريقيا�دوًرا�ثقافًيا�هاًما�بفضل�اللغة�العربية�وتعاليم�jس*م�السمحة،�وتعت���اللغة�

العربية�اللغة�الوحيدة�اEكتوبة�5ِى�تشاد�ح���5ِى��ستعمار،�وقد�ساعد�5ِى�انتشارها

ب/ن�العرب�وبقية�السكان

�الكث/��من�القيم�واEعاي/�� �5ِى �الثقافت/ن�jس*مية�و8فريقية �ثم�إن�التقاء ميادين��جتماع�والثقافة�والتجارة،

�أحضان�jس*م�قامت�إم��اطوريات�ساد��ا�مباد التفاهم�بي·�ما،�وشجع�8فارقة�عWى�اعتناق�jس*م،�و5ِى

 .(18"(وjنسانية

وبدأ��تجاه�نحو��هتمام�بالقضايا�الثقافية�ب/ن�الدول�العربية�و8فريقية،�فقرر�مؤتمر�القمة�العربِى�السادس������

دعم�وتوسيع�التعاون�الثقا5ِى�مع�الدول�8فريقية،�كما�جاء�إع*ن�الخرطوم�حول�التعاون�العربِى� 1973بالجزائر�عام�

8فريقِى�مؤكًدا�لهذا�الجانب،�وإع*ن�الندوة�العربية�8فريقية�ال�ِ��عقدت�5ِى�الشارقة�ديسم���

 .(19(8مر

�Sهمية�تعزيز�الص*ت�الثقافية����� ونظًرا

برنامج�العمل�للتعاون�العربِى�8فريقِى�

عWى�تكثيف�الع*قات�الثقافّية�ب/ن�الشعوب�العربية�و8فريقية،�وذلك�بعقد�اّتف

البعثات�الثقافية�واEهرجانات -1

اEنح�الدراسية�وبرامج�التدريب -2

التعاون�5ِى�ميدان�الوسائل�jع*مية -3

                                                                
jس*م�والثقافة�العربية�5, حسن�أحمد�محمود -16
تاريخ�التطور�السيا�Tِ��للع*قات�العربية�8فريقية�, محمد�ا�E�وك�يونس -17
أعمال�ندوة�التواصل�الثقا5ِى�و�جتما~ِى�ب/ن�8قطار�8فريقية�عWى�جان -18

  378ص
jقليمية�الجديدة�5ِى�أفريقيا�أسباب�التعø��مع�التطبيق�عWى�تجم¶ِى�الساحل�والصحراء�والسادك،�مجلة�السياسة�, خالد�حنفِى�عWِى  -19

،�أبريل144،�ع36الدولية،�مج
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ومن�الصور�اEثالية�للتواصل�الثقا5ِى�والحضارِى�رحلة�ابن�بطوطة�اEغربِى�8فريقِى،�حيث�قام�بزيارة�مصر�والشام�

�من�البلدان� �وغ/�ها �قام�بزيارة�ماNِى �كما �وشرقها، �والهند�والص/ن�وباكستان�وشمال�أفريقيا جاز�والعراق�وتركيا

� �أسماه �كتاًبا ف�لنا
ّ
ار�5ِى�"وأل

ّ
�الّنظ تحفة

�عن�مناطق�معروفة� �من�اEعلومات�التاريخية �كث/ً�ا �الرحلة �قدم�من�خ*ل�هذه ،

�للشعب/ن� �والحضارية �تتضمن�الدراسات��جتماعية�و�قتصادية �مش��كة �أفريقية �عربية إصدار�موسوعة

إقامة��تحادات�الثقافية�اEش��كة،�كاتحاد�الجامعات�العربية�8فريقية،�واتحاد�الشباب�العربِى�8فريقِى،�

 .تحاد�العربِى�8فريقِى�للكّتاب�والصحفي/ن،�و�تحاد�العربِى�8فريقِى�للنساء

وذلك�من�أجل�تبCِّ��خطط�, jكثار�من�اللقاءات�العربية�8فريقية�اEش��كة�عWى�اEستوى�الثقا5ِى�وjع*مِى 

Eصالح�اEى�تحديد�اNإ�
ً
 .ش��كةوصو�

jكثار�من�الندوات�واEلتقيات�واEؤتمرات�الفكرية�اEحلية�والدولية�حول�اEواضيع�اEتعلقة�بالتواصل�العربِى�

تقوم�بدراسة�اEشك*ت�اEش��كة�ب/ن�العرب�و8فارقة،�

.. وعدم��ستقرار�السيا�Tِ� , والصراعات�الداخلية

 .وإبراز�جوانب�التداخل�وال��ابط�الثقا5ِى�والحضارِى�بي·�م

جيع�التواصل�العربِى�8فريقِى�5ِى�اEيادين�الثقافية�و�قتصادية�

�العالم�العربِى،�مما� �الجامعات�واEعاهد�والدورات�الدراسية�5ِى زيادة�عدد�اEقبول/ن�من�الطلبة�8فارقة�5ِى

لخ��اء�والفني/ن�إNى�الدول�8فريقية��م�اEهارات�ويساعد�عWى�اكتشاف�الكفايات،�ع*وة�عWى�إيفاد�ا

–191ص, 2000, 2ط, ب/�وت, أفريقيا،�مركز�دراسات�الوحده�العربية

, مرجع�سابق, 8طر�التنظيمية�للتعاون�العربِى�8فريقِى�ومدى�فاعلي��ا�5ِى�العرب�وأفريقيا�فيما�بعد�الحرب�الباردة

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

 .تنسيق�أنشطة�البحث�وتبادل�اEعلومات�والدراسات�العلمية�والتقنية

 �ِCّتوسيع�نطاق�التعاون�الف. 

 .إنسانِى�وثقا5ِى جيع�وتيس/��السياحة�ودعمها؛�Eا�تقوم�به�من�دور�

ومن�الصور�اEثالية�للتواصل�الثقا5ِى�والحضارِى�رحلة�ابن�بطوطة�اEغربِى�8فريقِى،�حيث�قام�بزيارة�مصر�والشام�

�من�البلدان� �وغ/�ها �قام�بزيارة�ماNِى �كما �وشرقها، �والهند�والص/ن�وباكستان�وشمال�أفريقيا جاز�والعراق�وتركيا

�واستفاد �فأفاد �بكث/��من�اEلوك�و8مراء �الرحلة �, ذه �أسماه �كتاًبا ف�لنا
ّ
وأل

�عن�مناطق�معروفة�"جائب�8سفار �من�اEعلومات�التاريخية �كث/ً�ا �الرحلة �قدم�من�خ*ل�هذه ،

 .(20(وأخرى�غ/��معروفة،�فأثرى�بذلك�الساحة�الثقافية�والعلمية

�للشعب/ن� �والحضارية �تتضمن�الدراسات��جتماعية�و�قتصادية �مش��كة �أفريقية �عربية إصدار�موسوعة

 .العربِى�و8فريقِى��ìدف�إنماء�الو~ِى�ب/ن�الشباب

إقامة��تحادات�الثقافية�اEش��كة،�كاتحاد�الجامعات�العربية�8فريقية،�واتحاد�الشباب�العربِى�8فريقِى،�

تحاد�العربِى�8فريقِى�للكّتاب�والصحفي/ن،�و�تحاد�العربِى�8فريقِى�للنساء

jكثار�من�اللقاءات�العربية�8فريقية�اEش��كة�عWى�اEستوى�الثقا5ِى�وjع*مِى 

�إNى�تحديد�اEصالح�اE ,Eواجهة�التحديات�اEش��كة�ال�ِ��تواجه�الطرف/ن
ً
وصو�

jكثار�من�الندوات�واEلتقيات�واEؤتمرات�الفكرية�اEحلية�والدولية�حول�اEواضيع�اEتعلقة�بالتواصل�العربِى�

تقوم�بدراسة�اEشك*ت�اEش��كة�ب/ن�العرب�و8فارقة،�, إنشاء�مراكز�أبحاث�ومؤسسات�علمية�متخصصة

والصراعات�الداخلية, الفقر�والتخلفوإشكاليات�, مثل�مشك*ت�الحدود�واEياه

 .،�وتقديم�الحلول�الخاصة��ìا�بعيًدا�من�أِى�تدخ*ت�أجنبية

وإبراز�جوانب�التداخل�وال��ابط�الثقا5ِى�والحضارِى�بي·�م, تصحيح�الصورة�اEتبادلة�عن�العرب�و8فارقة

Nيادين�الثقافية�و�قتصادية�دعوة�القيادات�العليا�صاحبة�القرار�إEى�تشجيع�التواصل�العربِى�8فريقِى�5ِى�ا

 .والسياسية�وغ/�ها

�العالم�العربِى،�مما� �الجامعات�واEعاهد�والدورات�الدراسية�5ِى زيادة�عدد�اEقبول/ن�من�الطلبة�8فارقة�5ِى

�م�اEهارات�ويساعد�عWى�اكتشاف�الكفايات،�ع*وة�عWى�إيفاد�ا

 .للعمل�والتدريب�5ِى�اEؤسسات�التعليمية�واEهنية�والفنية�اEختلفة

                                         

� أفريقيا،�مركز�دراسات�الوحده�العربيةالوحدة�الوطنية�ومشكلة�8قليات�5ِى

8طر�التنظيمية�للتعاون�العربِى�8فريقِى�ومدى�فاعلي��ا�5ِى�العرب�وأفريقيا�فيما�بعد�الحرب�الباردة
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تنسيق�أنشطة�البحث�وتبادل�اEعلومات�والدراسات�العلمية�والتقنية -4

5- � �ِCّتوسيع�نطاق�التعاون�الف

تشجيع�وتيس/��السياحة�ودعمها؛�Eا�تقوم�به�من�دور� -6

ومن�الصور�اEثالية�للتواصل�الثقا5ِى�والحضارِى�رحلة�ابن�بطوطة�اEغربِى�8فريقِى،�حيث�قام�بزيارة�مصر�والشام������

�من�البلدان� �وغ/�ها �قام�بزيارة�ماNِى �كما �وشرقها، �والهند�والص/ن�وباكستان�وشمال�أفريقيا والحجاز�والعراق�وتركيا

�واستفادواتصل�خ*ل�ه, واEدن �فأفاد �بكث/��من�اEلوك�و8مراء �الرحلة ذه

غرائب�8مصار�وعجائب�8سفار

وأخرى�غ/��معروفة،�فأثرى�بذلك�الساحة�الثقافية�والعلمية

 : ك�الوسائلأهم�تل

�للشعب/ن� -1 �والحضارية �تتضمن�الدراسات��جتماعية�و�قتصادية �مش��كة �أفريقية �عربية إصدار�موسوعة

العربِى�و8فريقِى��ìدف�إنماء�الو~ِى�ب/ن�الشباب

إقامة��تحادات�الثقافية�اEش��كة،�كاتحاد�الجامعات�العربية�8فريقية،�واتحاد�الشباب�العربِى�8فريقِى،� -2

تحاد�العربِى�8فريقِى�للكّتاب�والصحفي/ن،�و�تحاد�العربِى�8فريقِى�للنساءو�

jكثار�من�اللقاءات�العربية�8فريقية�اEش��كة�عWى�اEستوى�الثقا5ِى�وjع*مِى  -3

Eواجهة�التحديات�اEش��كة�ال�ِ��تواجه�الطرف/ن

jكثار�من�الندوات�واEلتقيات�واEؤتمرات�الفكرية�اEحلية�والدولية�حول�اEواضيع�اEتعلقة�بالتواصل�العربِى� -4

 .(21(8فريقِى 

إنشاء�مراكز�أبحاث�ومؤسسات�علمية�متخصصة -5

مثل�مشك*ت�الحدود�واEياه(

،�وتقديم�الحلول�الخاصة��ìا�بعيًدا�من�أِى�تدخ*ت�أجنبية)إلخ

تصحيح�الصورة�اEتبادلة�عن�العرب�و8فارقة -6

7- Nدعوة�القيادات�العليا�صاحبة�القرار�إ

والسياسية�وغ/�ها

�العالم�العربِى،�مما� -8 �الجامعات�واEعاهد�والدورات�الدراسية�5ِى زيادة�عدد�اEقبول/ن�من�الطلبة�8فارقة�5ِى

ينّمِ��لد��م�اEهارات�ويساعد�عWى�اكتشاف�الكفايات،�ع*وة�عWى�إيفاد�ا

للعمل�والتدريب�5ِى�اEؤسسات�التعليمية�واEهنية�والفنية�اEختلفة

                                                                
�, عبد�الس*م�البغدادِى  -20 الوحدة�الوطنية�ومشكلة�8قليات�5ِى

 200  
8طر�التنظيمية�للتعاون�العربِى�8فريقِى�ومدى�فاعلي��ا�5ِى�العرب�وأفريقيا�فيما�بعد�الحرب�الباردة, إبراهيم�نصر�الدين -21

 45ص
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�أن�يكونوا�عWى�إEام�بمعرفة�ك��يات�اللغات�8فريقية�ال�ِ�� عWى�اEهتّم/ن�بموضوع�التواصل�العربِى�8فريقِى

السواحلية�والهوساوية،�والف*نية�والصومالية؛�فمعرفة�

تلك�اللغات�ُتمكن�الباحث�من��تصال�اEباشر�بالسكان�والحصول�عWى�معلومات�كث/�ة�عن�طريق�الروايات�

� �تعت���مصدًرا �ال�ِ� �8فريقية، �اEناطق �5ِى �8جيال �تتناقلها �ال�ِ� �الشفوية �بالروايات �الكب/�ة ذاخًرا�العناية

�وأصولها� �تنق*��ا �وتاريخ �وأنساب�القبائل�ف�çا �وملوكها �تلك�اEناطق�وشعو�ìا �عن�تاريخ باEعلومات�الثمينة

تعود�إNى�ما�قبل�التاريخ�اEدون،�حيث�شاءت�إرادة�هللا�تعاNى�أن�يظهر�

القحط�5ِى�شبه�الجزيرة�العربية؛�مما�نتج�عنه�نزوح�وهجرات�متتالية�من�شمال�جزيرة�العرب�إNى�الجنوب�حيث�اليمن�

تتابعت�الهجرات�من��،�ثّم )24(وأراض�çا�الخصبة،�وإNى�الشرق�حيث�ب*د�الرافدين،�وإNى�الغرب�حيث�مصر�ووادِى�النيل

اليمن�لتصل�إNى�نصف�القارة�8فريقية�ع���الحبشة�والصومال،�وقد�ُعø��عWى�نقوش�سومرية�بابلية�5ِى�ساحل�شرق�

الب*د�بحكم�جوارهم�ولسا¡�م�لذا�أصبحت�أفريقيا�وطًنا�تاريخًيا�لكث/��من�شعوب�8مة�العربية،�والعرب�5ِى�هذه�

العربِى�وثقاف��م�jس*مية�وام��اجهم�وتصاهرهم�مع�إخوا¡�م�8فارقة�كان�لهم�8ثر�البارز�5ِى�تمت/ن�أواصر�الصداقة�

ارج�جزير��م؛�فأقاموا�ممالك�صغ/�ة�5ِى�

�تاريخه الطبقة�8وNى�: "وقال�ابن�خلدون�5ِى

وأعظمهم�قدرة�وأشدهم�قوة�وآثاًرا�5ِى�8رض،�وأول�أجيال�العرب�

أما�5ِى�عصر�jس*م�فكانت�الهجرة�8وNى�إNى�الحبشة؛�حيث�أمر�الن�ِ��صWى�هللا�عليه�

. 

  24ص, T ,2006ِ��والحاضر�دراسة�متعددة�8بعاد،�دار�ال·�ضة�العربية،�القاهرة

�العربِى�ودول�الجوار�8فريقِى،�مركز�jمارات�للدراسات�والبحوث��س��اتيجية أبو�ظ�ِ�،�دراسة�رقم�, 8من�القومِى

  27ص, 1977, 
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�أن�يكونوا�عWى�إEام�بمعرفة�ك��يات�اللغات�8فريقية�ال�ِ�� عWى�اEهتّم/ن�بموضوع�التواصل�العربِى�8فريقِى

�أفريقيا،�كاللغة� السواحلية�والهوساوية،�والف*نية�والصومالية؛�فمعرفة�يتكلم��ìا�عشرات�اE*ي/ن�اليوم�5ِى

تلك�اللغات�ُتمكن�الباحث�من��تصال�اEباشر�بالسكان�والحصول�عWى�معلومات�كث/�ة�عن�طريق�الروايات�

� �تعت���مصدًرا �ال�ِ� �8فريقية، �اEناطق �5ِى �8جيال �تتناقلها �ال�ِ� �الشفوية �بالروايات �الكب/�ة العناية

�وأصولها� �تنق*��ا �وتاريخ �وأنساب�القبائل�ف�çا �وملوكها �تلك�اEناطق�وشعو�ìا �عن�تاريخ باEعلومات�الثمينة

 .(23(البشرية،�وتاريخ�الع*قات�ب/ن�مختلف�تلك�البلدان

 وسائل�التواصل�التعليمِ��وال��بوِى 

ش/��اEصادر�التاريخية�إNى�أّن�هذه�الص*ت�
ُ
تعود�إNى�ما�قبل�التاريخ�اEدون،�حيث�شاءت�إرادة�هللا�تعاNى�أن�يظهر�ت

القحط�5ِى�شبه�الجزيرة�العربية؛�مما�نتج�عنه�نزوح�وهجرات�متتالية�من�شمال�جزيرة�العرب�إNى�الجنوب�حيث�اليمن�

وأراض�çا�الخصبة،�وإNى�الشرق�حيث�ب*د�الرافدين،�وإNى�الغرب�حيث�مصر�ووادِى�النيل

اليمن�لتصل�إNى�نصف�القارة�8فريقية�ع���الحبشة�والصومال،�وقد�ُعø��عWى�نقوش�سومرية�بابلية�5ِى�ساحل�شرق�

 .(25(أفريقيا�تؤكد�وصول�أهاNِى�الرافدين�إNى�تلك�البقاع

لذا�أصبحت�أفريقيا�وطًنا�تاريخًيا�لكث/��من�شعوب�8مة�العربية،�والعرب�5ِى�هذه�

العربِى�وثقاف��م�jس*مية�وام��اجهم�وتصاهرهم�مع�إخوا¡�م�8فارقة�كان�لهم�8ثر�البارز�5ِى�تمت/ن�أواصر�الصداقة�

 .(26(والتعاون�ب/ن�الشعوب�العربية�و8فريقية

ارج�جزير��م؛�فأقاموا�ممالك�صغ/�ة�5ِى�كان�العرب�5ِى�زمن�الجاهلية�منتشرين�خ: "وجاء�5ِى�كتاب�تاريخ�العرب�العام

�تاريخه, )27"(العراق�وسوريا�ومصر،�وكانت�صحارِى�أفريقيا�تلوح�أّ¡�ا�م/�اث�لهم وقال�ابن�خلدون�5ِى

وأعظمهم�قدرة�وأشدهم�قوة�وآثاًرا�5ِى�8رض،�وأول�أجيال�العرب�, من�العرب�هذه�8مة�أقدم�8مم�من�بعد�قوم�نوح

أما�5ِى�عصر�jس*م�فكانت�الهجرة�8وNى�إNى�الحبشة؛�حيث�أمر�الن, )28"(لخليقة�فيما�سمعناه

ا�اشتد�عل�çم�أذى�كفار�قريش
َّ
Eى�الحبشة�فراًرا�بدي·�م�Nوسلم��أصحابه�بالهجرة�إ.

                                         

Eِ��والحاضر�دراسة�متعددة�8بعاد،�دار�ال·�ضة�العربية،�القاهرةالع*قات�العربية�8فريقية�ب/ن�اTا�

�العربِى�ودول�الجوار�8فريقِى،�مركز�jمارات�للدراسات�والبحوث��س��اتيجية 8من�القومِى

  39ص, مرجع�سابق, قياالعرب�وأفري

  39ص, مرجع�سابق, أفريقيا�العربية, 

1977, القاهرة, دار�الفكر�العربِى , الطبعة�الثانية, موسوعة�القبائل�العربية

  28ص, 1969, عي°��TالباNِى�الحل�ِ��وشركاه, الطبعة�الثانية, 

  18ص, 1971, لبنان, ب/�وت, مؤسسة�8علمِ��للمطبوعات, تاريخ�ابن�خلدون 
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�أن�يكونوا�عWى�إEام�بمعرفة�ك��يات�اللغات�8فريقية�ال�ِ�� -9 عWى�اEهتّم/ن�بموضوع�التواصل�العربِى�8فريقِى

�أفريقيا،�كاللغة� يتكلم��ìا�عشرات�اE*ي/ن�اليوم�5ِى

تلك�اللغات�ُتمكن�الباحث�من��تصال�اEباشر�بالسكان�والحصول�عWى�معلومات�كث/�ة�عن�طريق�الروايات�

 .(22(الشفوية

10 - � �تعت���مصدًرا �ال�ِ� �8فريقية، �اEناطق �5ِى �8جيال �تتناقلها �ال�ِ� �الشفوية �بالروايات �الكب/�ة العناية

�وأصولها� �تنق*��ا �وتاريخ �وأنساب�القبائل�ف�çا �وملوكها �تلك�اEناطق�وشعو�ìا �عن�تاريخ باEعلومات�الثمينة

البشرية،�وتاريخ�الع*قات�ب/ن�مختلف�تلك�البلدان

وسائل�التواصل�التعليمِ��وال��بوِى : اEطلب�الثانِى 

ش/��اEصادر�التاريخية�إNى�أّن�هذه�الص*ت������
ُ
ت

القحط�5ِى�شبه�الجزيرة�العربية؛�مما�نتج�عنه�نزوح�وهجرات�متتالية�من�شمال�جزيرة�العرب�إNى�الجنوب�حيث�اليمن�

وأراض�çا�الخصبة،�وإNى�الشرق�حيث�ب*د�الرافدين،�وإNى�الغرب�حيث�مصر�ووادِى�النيل

اليمن�لتصل�إNى�نصف�القارة�8فريقية�ع���الحبشة�والصومال،�وقد�ُعø��عWى�نقوش�سومرية�بابلية�5ِى�ساحل�شرق�

أفريقيا�تؤكد�وصول�أهاNِى�الرافدين�إNى�تلك�البقاع

لذا�أصبحت�أفريقيا�وطًنا�تاريخًيا�لكث/��من�شعوب�8مة�العربية،�والعرب�5ِى�هذه������

العربِى�وثقاف��م�jس*مية�وام��اجهم�وتصاهرهم�مع�إخوا¡�م�8فارقة�كان�لهم�8ثر�البارز�5ِى�تمت/ن�أواصر�الصداقة�

والتعاون�ب/ن�الشعوب�العربية�و8فريقية

وجاء�5ِى�كتاب�تاريخ�العرب�العام�����

العراق�وسوريا�ومصر،�وكانت�صحارِى�أفريقيا�تلوح�أّ¡�ا�م/�اث�لهم

من�العرب�هذه�8مة�أقدم�8مم�من�بعد�قوم�نوح

لخليقة�فيما�سمعناهمن�ا

ا�اشتد�عل�çم�أذى�كفار�قري
َّ
Eى�الحبشة�فراًرا�بدي·�م�Nوسلم��أصحابه�بالهجرة�إ

                                                                
الع*قات�العربية�8فريقية�ب/ن�اE, صالح�أبو�بكر�عWِى  -22
�العربِى�ودول�الجوار�8فريقِى،�مركز�jمارات�للدراسات�والبحوث��س��اتيجية, سعد�ناuِى�جواد -23 8من�القومِى

 34 – 30،�ص1999) 31(
العرب�وأفري, م�ِى�الدين�صابر -24
أفريقيا�العربية, عWِى�محمد�عبد�اللطيف -25
موسوعة�القبائل�العربية, محمد�سليمان�الطيب -26
, تاريخ�العرب�العام, سيدو -27
تاريخ�ابن�خلدون , ابن�خلدون  -28



     2022ديمسبر 

�زمن�الخلي �5ِى �أهل�الِرّدة �كهجرة �العديد�من�الهجرات، �بكر�الصديق�ر���Tهللا�عنهثم�تلت�تلك�الهجرة , فة�أبِى

وهذه�الهجرات�اEتعددة�ما�íى�إ��دليل�قاطع�عWى�

رِى�والطبائع�والعادات�اEتشا�ìة�فمنذ�القدم�ارتبط�العالم�العربِى�بالقارة�8فريقية؛�ولعل�العامل�الجغرا5ِى�والبش

 .واEصالح�اEش��كة�íى�8سباب�8ساسية�5ِى�التواصل�العربِى�8فريقِى�قبل�أِى�شعب�آخر

�العربِى�1977 �العمل �أشكال �لتفعيل ،

�والحضارِى  وإنشاء�مراكز�, وقد�أوصت�هذه�اللجنة�لدراسة�أسس�النشاط�الثقا5ِى

وإقامة�التظاهرات�الثقافية،�ومن�ناحية�أخرى�ارتبط�عدد�من�البلدان�العربية�باتفاقات�ثقافية�مع�كث/��من�

�و8دبية �الثقافية �اEؤسسات �ب/ن �الص*ت �إقامة �والخ��اء�, جيع �8ساتذة وتبادل

جيع�الزيارات�الودية�ب/ن�رجال�العلم�والثقافة�والفن�والرياضة�وتبادل�

در�عدًدا�من�الدول�العربية��قامة�مراكز�ثقافية�عربية�أو�

ا�لدعوة�القمة�العربية�8فريقية�8وNى�ال�ِ��أقيمت�
ً
بالقاهرة�عام�نشأت�فكرة�إقامة�معهد�ثقا5ِى�عربِى�أفريقِى�تنفيذ

�ووافقت� �شعو�ìا، �ب/ن �أفضل �وتعاون �تفاهم ��ìدف�تحقيق �اEجموعت/ن �دول �ب/ن �الثقافية �لتعزيز�الص*ت ،

عWى�مشروع�النظام�8سا�Tِ��للمعهد� 

�كما� به�8مانتان�العامتان�لجامعة�الدول�العربية�ومنظمة�الوحدة�8فريقية،

�يناير� �اEعهد�5ِى �وتم�التوقيع�عWى�اتفاقية�إنشاء ،1986 

لعامة�للجامعة�بأن�يكون�وقد�وافقت�8مانة�العامة�Eنظمة�الوحدة�8فريقية�للمعهد�عWى�مق��حات�8مانة�ا

 .(31(للجانب�العربِى�منصب�اEدير�العام�للمعهد�وأن�يكون�اEقر�ومنصب�اEدير�اEساعد�للجانب�8فريقِى 

�سياسًيا� �أفريقيا �تمثلها �ال�ِ� �الك��ى �ل¥همية �نظًرا �ضرورِى �8فريقِى �العربِى �التعاون �أن �فيه ���شك ومما

 :ِى�أن�تقوم�عل�çا�هذه�الع*قات�فيمكن�إيجازها�بما�يWِى 

�هذا� �من �اEرجوة �8هداف �تحقيق �أجل �من �8فريقِى �العربِى �للتعاون �جديدة �اس��اتيجية �عWى �تفاق
32). 

 378ص, ِ��الصحراء،�مرجع�سابق

الدول�العربية�ومنظمة�الوحدة�8فريقية،�رسالة�ماجست/�،�معهد�

وندوة�الع*قات�, جامعة�القاهرة, معهد�البحوث�والدراسات��قتصادية

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�زمن�الخلي �5ِى �أهل�الِرّدة �كهجرة �العديد�من�الهجرات، ثم�تلت�تلك�الهجرة

وهذه�الهجرات�اEتعددة�ما�íى�إ��دليل�قاطع�عWى�, وهجرة�الخوارج�5ِى�زمن�الخليفة�عWِى�بن�أبى�طالب�ر���Tهللا�عنه

 .(29(عمق�الص*ت�العربية�8فريقية

فمنذ�القدم�ارتبط�العالم�العربِى�بالقارة�8فريقية؛�ولعل�العامل�الجغرا5ِى�والبش

واEصالح�اEش��كة�íى�8سباب�8ساسية�5ِى�التواصل�العربِى�8فريقِى�قبل�أِى�شعب�آخر

 لجنة�الشئون�الثقافية�وال��بوية�وjع*مية�و�جتماعية

�مارس� �القاهرة �5ِى �8فريقِى �العربِى �مؤتمر�القمة �أثر�انعقاد �عWى 1977ت

�لجان�رئيسية�وفعلية �5ِى �والحضارِى , 8فريقِى وقد�أوصت�هذه�اللجنة�لدراسة�أسس�النشاط�الثقا5ِى

وإقامة�التظاهرات�الثقافية،�ومن�ناحية�أخرى�ارتبط�عدد�من�البلدان�العربية�باتفاقات�ثقافية�مع�كث/��من�

�و8دبية �الثقافية �اEؤسسات �ب/ن �الص*ت �إقامة �تشجيع �حول تدور

والعمال،�وتقديم�اEنح�العلمية�والتدريبية،�وتشجيع�الزيارات�الودية�ب/ن�رجال�العلم�والثقافة�والفن�والرياضة�وتبادل�

در�عدًدا�من�الدول�العربية��قامة�مراكز�ثقافية�عربية�أو�اEعلومات�واEواد�الثقافية�والعلمية�والفنية�اEختلفة،�كما�با

 .(30(إس*مية�5ِى�عواصم�أفريقية�عWى�أساس�اتفاقيات�ثنائية

 اEعهد�الثقا5ِى�العربِى�8فريقِى 

ا�لدعوة�القمة�العربية�8فريقية�8وNى�ال�ِ��أقيمت�
ً
نشأت�فكرة�إقامة�معهد�ثقا5ِى�عربِى�أفريقِى�تنفيذ

�ووافقت� �شعو�ìا، �ب/ن �أفضل �وتعاون �تفاهم ��ìدف�تحقيق �اEجموعت/ن �دول �ب/ن �الثقافية �لتعزيز�الص*ت ،

 1988اللجنة�الدائمة�للتعاون�العربِى�8فريقِى�5ِى�دور��ا�السادسة�بتونس�عام�

�تقدمت� �الذِى �8فريقِى �العربِى �كما�الثقا5ِى به�8مانتان�العامتان�لجامعة�الدول�العربية�ومنظمة�الوحدة�8فريقية،

�يناير�1985ومجلس�اEنظمة� 1983صادق�عليه�مجلس�الجامعة� �اEعهد�5ِى �وتم�التوقيع�عWى�اتفاقية�إنشاء ،

وقد�وافقت�8مانة�العامة�Eنظمة�الوحدة�8فريقية�للمعهد�عWى�مق��حات�8مانة�ا

للجانب�العربِى�منصب�اEدير�العام�للمعهد�وأن�يكون�اEقر�ومنصب�اEدير�اEساعد�للجانب�8فريقِى 

�سياسًيا� �أفريقيا �تمثلها �ال�ِ� �الك��ى �ل¥همية �نظًرا �ضرورِى �8فريقِى �العربِى �التعاون �أن �فيه ���شك ومما

أما�8سس�ال�ِ��ينب�ِى�أن�تقوم�عل�çا�هذه�الع*قات�فيمكن�إيجازها�بما�يWِى , ربواقتصادًيا�وثقافًيا�بالنسبة�إNى�الع

�هذا� �من �اEرجوة �8هداف �تحقيق �أجل �من �8فريقِى �العربِى �للتعاون �جديدة �اس��اتيجية �عWى �تفاق

.((التعاون،�وذلك�بالتعاون�ب/ن��تحاد�8فريقِى�وجامعة�الدول�العربية

                                         

أعمال�ندوة�التواصل�الثقا5ِى�و�جتما~ِى�ب/ن�8قطار�8فريقية�عWى�جان�ِ��الصحراء،�مرجع�سابق

الدول�العربية�ومنظمة�الوحدة�8فريقية،�رسالة�ماجست/�،�معهد��العمل�العربِى�8فريقِى�اEش��ك�5ِى�إطار�جامعة

   65ص, 2006, جامعة�الدول�العربية،�القاهرة, 

معهد�البحوث�والدراسات��قتصادية, ورقة�عمل�مقدمة�من�قسم�النظم�السياسية�و�قتصادية

   2005, طرابلس, منشورات�جمعية�الدعوة�jس*مية

  39ص, العرب�وأفريقيا،�مرجع�سابق
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�زمن�الخلي����� �5ِى �أهل�الِرّدة �كهجرة �العديد�من�الهجرات، ثم�تلت�تلك�الهجرة

وهجرة�الخوارج�5ِى�زمن�الخليفة�عWِى�بن�أبى�طالب�ر

عمق�الص*ت�العربية�8فريقية

فمنذ�القدم�ارتبط�العالم�العربِى�بالقارة�8فريقية؛�ولعل�العامل�الجغرا5ِى�والبش�����

واEصالح�اEش��كة�íى�8سباب�8ساسية�5ِى�التواصل�العربِى�8فريقِى�قبل�أِى�شعب�آخر

 
ً
لجنة�الشئون�الثقافية�وال��بوية�وjع*مية�و�جتماعية: أو�

�مارس������ �القاهرة �5ِى �8فريقِى �العربِى �مؤتمر�القمة �أثر�انعقاد �عWى نشئت
ُ
أ

�لجان�رئيسية�وفعلية �5ِى 8فريقِى

وإقامة�التظاهرات�الثقافية،�ومن�ناحية�أخرى�ارتبط�عدد�من�البلدان�العربية�باتفاقات�ثقافية�مع�كث/��من�, البحوث

� �8فريقية �تالدول �حول تدور

والعمال،�وتقديم�اEنح�العلمية�والتدريبية،�وت

اEعلومات�واEواد�الثقافية�والعلمية�والفنية�اEختلفة،�كما�با

إس*مية�5ِى�عواصم�أفريقية�عWى�أساس�اتفاقيات�ثنائية

اEعهد�الثقا5ِى�العربِى�8فريقِى : ثانًيا

ا�لدعوة�القمة�العربية�8فريقية�8وNى�ال�ِ��أقيمت������
ً
نشأت�فكرة�إقامة�معهد�ثقا5ِى�عربِى�أفريقِى�تنفيذ

�ووافقت�1977 �شعو�ìا، �ب/ن �أفضل �وتعاون �تفاهم ��ìدف�تحقيق �اEجموعت/ن �دول �ب/ن �الثقافية �لتعزيز�الص*ت ،

اللجنة�الدائمة�للتعاون�العربِى�8فريقِى�5ِى�دور��ا�السادسة�بتونس�عام�

�تقدمت� �الذِى �8فريقِى �العربِى الثقا5ِى

صادق�عليه�مجلس�الجامعة�

وقد�وافقت�8مانة�العامة�Eنظمة�الوحدة�8فريقية�للمعهد�عWى�مق��حات�8مانة�ا, بدمشق

للجانب�العربِى�منصب�اEدير�العام�للمعهد�وأن�يكون�اEقر�ومنصب�اEدير�اEساعد�للجانب�8فريقِى 

�سياسًيا� �أفريقيا �تمثلها �ال�ِ� �الك��ى �ل¥همية �نظًرا �ضرورِى �8فريقِى �العربِى �التعاون �أن �فيه ���شك ومما

واقتصادًيا�وثقافًيا�بالنسبة�إNى�الع

�هذا� -1 �من �اEرجوة �8هداف �تحقيق �أجل �من �8فريقِى �العربِى �للتعاون �جديدة �اس��اتيجية �عWى �تفاق

التعاون،�وذلك�بالتعاون�ب/ن��تحاد�8فريقِى�وجامعة�الدول�العربية

                                                                
أعمال�ندوة�التواصل�الثقا5ِى�و�جتما~ِى�ب/ن�8قطار�8فريقية�عWى�جان -29
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     2022ديمسبر 

�قاعدة� ��ستكمال �العام �ل¥م/ن �تابعة �خ��اء �وحدة �إنشاء �إNى �العربية �الدول �لجامعة مة

 .معلومات�لجميع�8نشطة�ال�ِ��تقوم��ìا�الدول�العربية�5ِى�أفريقيا�عWى�جميع�اEستويات

��ا�من�واجب��تحادات�العربية�واEنظمات�ذات�الطابع�القومِى�أن�تتفق�عWى�اس��اتيجية�للتعاون�مع�مثي*

8فريقية�بما�يعزز�التعاون�العربِى�8فريقِى�ويحقق�أهدافه،�والتنسيق�5ِى�نشاطا��ا�مع�جامعة�الدول�العربية�

�الذِى�تمت�اEوافقة�عWى�إنشائه�منذ�عدة�سنوات،� �العربِى�8فريقِى مواصلة�الجهود��نشاء�اEعهد�الثقا5ِى

حيث�يكتسب�, إن�التعاون�العربِى�8فريقِى�هام�ومفيد�ل¥جيال�الحالية�والقادمة�5ِى�كٌل�من�أفريقيا�والوطن�العربِى 

, ات�مادية�وبشريةهذا�التعاون�يوًما�بعد�يوم�أهمية�كب/�ة�بسبب�ما�يملكه�الوطن�العربِى�والقارة�8فريقية�من�إمكاني

�تعاوًنا� �ليصبح �والثقافية، �واEالية �والفنية ��قتصادية �بمختلف�الوسائل �8فريقِى �العربِى �التعاون �دعم �يحتم مما

�لل �أساسًيا
ً

�ُيشكل�عام* �الذِى �jفريقِى �التعاون�العربِى �حققها �الرغم�من�أن�النتائج�jيجابية�ال�ِ� ثقة�وعWى

�الجهد� �كث/��من �إNى �وتحتاج �كب/�ة �مازالت �8فريقِى �العربِى �التعاون �مس/�ة �أن إ�

 :لذا�5ى�ختام�هذه�الورقة�البحثية�ان��ينا�إNى�بعض�النتائج�والتوصيات�وذلك�عWى�النحو�التاNِى 

�ليًنا�لبناء�
ً

خر�وثقافته�وعاداته،�مما�يجعلها�مدخ*

�النوع�من�الع*قات� �سياسات�الدول��ìذا �يجب��هتمام�من�قبل�صان¶ِى لذا

�حائط �بمثابة �يكون �فقد �و�قتصادية، �السياسية �الع*قات �جانب �إNى �أولوية ��خت*ف��وإعطاؤه �حال �5ِى صد

تمتلك�الدول�العربية�قاعدة�قوية�من�الروابط�الثقافية�مع�الشركاء�8فارقة،�يمكن�اتخاذها�كقاعدة�انط*ق�لفتح�

 .حيث�مرت�ع*قا��ا�الثقافية�بف��ات�من�jزدهار�وjنحسار

فهو�يساعد�5ِى�تقريب�وجهات�النظر�وخلق�

 :هناك�عدد�من�التوصيات�ال�ِ��قد�يكون�لها�أثرها�jيجابِى�5ِى�توطيد�الع*قات�الثقافية�العربية�8فريقية

 .استغ*ل�الø�وات�الطبيعية�5ِى�الدول�العربية�و8فريقية�لصالح�شعوب�اEنطقة

 109ص, 1992أفريقيا�دراسة�5ِى�حركات�الهجرة�السكانية،�مركز�البحوث�والدراسات�8فريقية،�
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�العا �8مانة �قاعدة�دعوة ��ستكمال �العام �ل¥م/ن �تابعة �خ��اء �وحدة �إنشاء �إNى �العربية �الدول �لجامعة مة

معلومات�لجميع�8نشطة�ال�ِ��تقوم��ìا�الدول�العربية�5ِى�أفريقيا�عWى�جميع�اEستويات

من�واجب��تحادات�العربية�واEنظمات�ذات�الطابع�القومِى�أن�تتفق�عWى�اس��اتيجية�للتعاون�مع�مثي*

8فريقية�بما�يعزز�التعاون�العربِى�8فريقِى�ويحقق�أهدافه،�والتنسيق�5ِى�نشاطا��ا�مع�جامعة�الدول�العربية�

 .وjفادة�من�خ����ا�5ِى�هذا�اEجال

�الذِى�تمت�اEوافقة�عWى�إنشائه�منذ�عدة�سنوات،� �العربِى�8فريقِى مواصلة�الجهود��نشاء�اEعهد�الثقا5ِى

 .(33(الع*قات�الثقافية�العربية�8فريقيةمن�أجل�توثيق�

إن�التعاون�العربِى�8فريقِى�هام�ومفيد�ل¥جيال�الحالية�والقادمة�5ِى�كٌل�من�أفريقيا�والوطن�العربِى 

هذا�التعاون�يوًما�بعد�يوم�أهمية�كب/�ة�بسبب�ما�يملكه�الوطن�العربِى�والقارة�8فريقية�من�إمكاني

�تعاوًنا� �ليصبح �والثقافية، �واEالية �والفنية ��قتصادية �بمختلف�الوسائل �8فريقِى �العربِى �التعاون �دعم �يحتم مما

�ومفيًدا�لجميع�8طراف
ً

 .شام*

�لل �أساسًيا
ً

�ُيشكل�عام* �الذِى �jفريقِى �التعاون�العربِى �حققها �الرغم�من�أن�النتائج�jيجابية�ال�ِ� وعWى

�اEفيد �التعاون �هذا �الجهد�, بمستقبل �كث/��من �إNى �وتحتاج �كب/�ة �مازالت �8فريقِى �العربِى �التعاون �مس/�ة �أن إ�

لذا�5ى�ختام�هذه�الورقة�البحثية�ان��ينا�إNى�بعض�النتائج�والتوصيات�وذلك�عWى�النحو�التاNِى 

�ليًنا�لبناء�تمتاز�الع*قات�الثقافية�با�ست
ً

دامة،�نظًرا�لم�توفره�من�فهم�ل�خر�وثقافته�وعاداته،�مما�يجعلها�مدخ*

�النوع�من�الع*قات�, ع*قات�سياسية�واقتصادية�وتجارية �سياسات�الدول��ìذا �يجب��هتمام�من�قبل�صان¶ِى لذا

�حائط �بمثابة �يكون �فقد �و�قتصادية، �السياسية �الع*قات �جانب �إNى �أولوية وإعطاؤه

تمتلك�الدول�العربية�قاعدة�قوية�من�الروابط�الثقافية�مع�الشركاء�8فارقة،�يمكن�اتخاذها�كقاعدة�انط*ق�لفتح�

حيث�مرت�ع*قا��ا�الثقافية�بف��ات�من�jزدهار�وjنحسار, آفاق�جديدة�لهذه�الع*قات

فهو�يساعد�5ِى�تقريب�وجهات�النظر�وخلق�, تعاون�ب/ن�الدول�العربية�و8فريقيةُيعد�البعد�الثقا5ِى�أحد�أهم�أوجه�ال

 .ع*قات�طيبة�ب/ن�الشعوب

هناك�عدد�من�التوصيات�ال�ِ��قد�يكون�لها�أثرها�jيجابِى�5ِى�توطيد�الع*قات�الثقافية�العربية�8فريقية

 .خية�بالقارة�8فريقيةاستثمار�الع*قات�العربية�التاري

استغ*ل�الø�وات�الطبيعية�5ِى�الدول�العربية�و8فريقية�لصالح�شعوب�اEنطقة

                                         

أفريقيا�دراسة�5ِى�حركات�الهجرة�السكانية،�مركز�البحوث�والدراسات�8فريقية،�
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�العا -2 �8مانة دعوة

معلومات�لجميع�8نشطة�ال�ِ��تقوم��ìا�الدول�العربية�5ِى�أفريقيا�عWى�جميع�اEستويات

من�واجب��تحادات�العربية�واEنظمات�ذات�الطابع�القومِى�أن�تتفق�عWى�اس��اتيجية�للتعاون�مع�مثي* -3

8فريقية�بما�يعزز�التعاون�العربِى�8فريقِى�ويحقق�أهدافه،�والتنسيق�5ِى�نشاطا��ا�مع�جامعة�الدول�العربية�

وjفادة�من�خ����ا�5ِى�هذا�اEجال

�الذِى�تمت�اEوافقة�عWى�إنشائه�منذ�عدة�سنوات،� -4 �العربِى�8فريقِى مواصلة�الجهود��نشاء�اEعهد�الثقا5ِى

من�أجل�توثيق�

   :خاتمة

إن�التعاون�العربِى�8فريقِى�هام�ومفيد�ل¥جيال�الحالية�والقادمة�5ِى�كٌل�من�أفريقيا�والوطن�العربِى �����

هذا�التعاون�يوًما�بعد�يوم�أهمية�كب/�ة�بسبب�ما�يملكه�الوطن�العربِى�والقارة�8فريقية�من�إمكاني

�تعاوًنا� �ليصبح �والثقافية، �واEالية �والفنية ��قتصادية �بمختلف�الوسائل �8فريقِى �العربِى �التعاون �دعم �يحتم مما

�ومفيًدا�لجميع�8طراف
ً

شام*

�لل �أساسًيا
ً

�ُيشكل�عام* �الذِى �jفريقِى �التعاون�العربِى �حققها �الرغم�من�أن�النتائج�jيجابية�ال�ِ� وعWى

�اEفيد �التعاون �هذا بمستقبل

لذا�5ى�ختام�هذه�الورقة�البحثية�ان��ينا�إNى�بعض�النتائج�والتوصيات�وذلك�عWى�النحو�التاNِى , والتنسيق

 
ً
 :النتائج: أو�

تمتاز�الع*قات�الثقافية�با�ست-1

ع*قات�سياسية�واقتصادية�وتجارية

�حائط �بمثابة �يكون �فقد �و�قتصادية، �السياسية �الع*قات �جانب �إNى �أولوية وإعطاؤه

 �ِTالسيا�. 

تمتلك�الدول�العربية�قاعدة�قوية�من�الروابط�الثقافية�مع�الشركاء�8فارقة،�يمكن�اتخاذها�كقاعدة�انط*ق�لفتح�-2

آفاق�جديدة�لهذه�الع*قات

ُيعد�البعد�الثقا5ِى�أحد�أهم�أوجه�ال-3

ع*قات�طيبة�ب/ن�الشعوب

 :التوصيات: ثانًيا

هناك�عدد�من�التوصيات�ال�ِ��قد�يكون�لها�أثرها�jيجابِى�5ِى�توطيد�الع*قات�الثقافية�العربية�8فريقية�����

استثمار�الع*قات�العربية�التاري -1

استغ*ل�الø�وات�الطبيعية�5ِى�الدول�العربية�و8فريقية�لصالح�شعوب�اEنطقة -2

                                                                
أفريقيا�دراسة�5ِى�حركات�الهجرة�السكانية،�مركز�البحوث�والدراسات�8فريقية،�, هاشم�نعمة�فياض -33



     2022ديمسبر 

 .استكشاف�جوانب�الع*قات�التاريخية�العربية�8فريقية�لتعميق�التعاون�ب/ن�الدول�العربية�و8فريقية

�أصحاب�الكفاءات�من�اEفكرين؛� �ُيجند�لها نجل/�ية،

 .�براز�الص*ت�الحضارية�والتاريخية�ب/ن�8فارقة�والعرب،�وكشف�التحديات�اEش��كة�ال�ِ��تواجههم�5ِى�بناء�اEستقبل

�ع*قات�تعاون�اس��ات �لبناء �الحيوِى؛ �ومجاله �العربِى �مفهوم�8من�القومِى �5ِى �التفك/��مجدًدا �وسيا�Tِ��إعادة ي�ِى

إنشاء�جامعة�عربية�أفريقية�ك��ى�عWى�غرار�جامعة�8مم�اEتحدة�بطوكيو�تعتCِ��بمسائل�التنمية�وتتصدى�للقضايا�

 .دادها�باEعدات�و8جهزة�الفنية�مع�الدعم�والتطوير�للقائم�م·�ا

�مجال� �5ِى �جوائز�عاEية �وضع �إNى �با�ضافة �8فريقية، �العربية �الص*ت �حول �اEش��كة �مركز�للبحوث تأسيس

 .التصنيع

 .تعزيز�التعاون��قتصادِى�ب/ن�الدول�العربية�و8فريقية�بما�يخدم�مصالح�كل�طرف

وتبادل�الخ��ات�5ِى�اEجال�العلمِ��, تكثيف��ستثمارات�العربية�5ِى�أفريقيا�5ِى�مجا�ت�الثقافة�والسياحة�و�قتصاد

قافية�تجاه�الدول�8فريقية،�تقوم�عWى�دراسات�مدققة�وأهداف�واضحة�

 .�عWى�اEكتسبات�ووسائل�الحصول�عWى�مزيد�من�التكامل�وjنجازات

 . نحو�اEستقبل�لرسم�خطوط�التعاون�ب/ن�العرب�وأفريقيا

�مختلف�اEستويات� �5ِى �العلمية �الدرجات�والشهادات�وjجازات �للتقريب�ب/ن �أسلوب�موحد �إيجاد �عWى العمل

يذية،�مع�العمل�عWى�توقيع�العمل�عWى�تفعيل�أوجة�التعاون�ال�ِ��تشملها�بنود��تفاقيات�الثقافية�وال��امج�التنف

وضع�مشروع�مش��ك�ب/ن�اتحاد�الجامعات�8فريقية�واتحاد�الجامعات�العربية�حول�التاريخ�النضاNِى�اEش��ك�ب/ن�

 . حرف�الصاد�مع�الواو, 1972, تركيا

8طــر�التنظيميــة�للتعــاون�العربــِى�8فريقــِى�ومــدى�فاعلي��ــا�5ــِى�العــرب�وأفريقيــا�فيمــا�بعــد�الحــرب�

1971. 
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استكشاف�جوانب�الع*قات�التاريخية�العربية�8فريقية�لتعميق�التعاون�ب/ن�الدول�العربية�و8فريقية

 jباللغات�الث*ثة�العربية�والفرنسية�و� �أصحاب�الكفاءات�من�اEفكرين؛�إصدار�مجلة�جامعة �ُيجند�لها نجل/�ية،

�براز�الص*ت�الحضارية�والتاريخية�ب/ن�8فارقة�والعرب،�وكشف�التحديات�اEش��كة�ال�ِ��تواجههم�5ِى�بناء�اEستقبل

�ع*قات�تعاون�اس��ات �لبناء �الحيوِى؛ �ومجاله �العربِى �مفهوم�8من�القومِى �5ِى �التفك/��مجدًدا إعادة

 .واقتصادِى�وأمCِ��ومائِى�مع�منطقة�القرن�8فريقِى 

إنشاء�جامعة�عربية�أفريقية�ك��ى�عWى�غرار�جامعة�8مم�اEتحدة�بطوكيو�تعتCِ��بمسائل�التنمية�وتتصدى�للقضايا�

 .ال�ِ��تواجه�العالم�العربِى�و8فريقِى 

دادها�باEعدات�و8جهزة�الفنية�مع�الدعم�والتطوير�للقائم�م·�اإنشاء�مراكز�للمخطوطات�و�ثار�8فريقية،�وإم

�مجال� �5ِى �جوائز�عاEية �وضع �إNى �با�ضافة �8فريقية، �العربية �الص*ت �حول �اEش��كة �مركز�للبحوث تأسيس

 .الدراسات�العربية�8فريقية

التصنيع�تسهيل�إمداد�الدول�8فريقية�بالنفط�العربِى�لتحس/ن�jنتاج�وتطوير 

تعزيز�التعاون��قتصادِى�ب/ن�الدول�العربية�و8فريقية�بما�يخدم�مصالح�كل�طرف

تكثيف��ستثمارات�العربية�5ِى�أفريقيا�5ِى�مجا�ت�الثقافة�والسياحة�و�قتصاد

قافية�تجاه�الدول�8فريقية،�تقوم�عWى�دراسات�مدققة�وأهداف�واضحة�تكوين�رؤية�عربية�واضحة�للع*قات�الث

 .وأولويات�ملحة�تش��ك�ف�çا�جميع�الجهات�ذات�الشأن

 .التوسع�5ِى�اEنح�الدراسية�لط*ب�الدراسات�العليا

�عWى�اEكتسبات�ووسائل�الحصول�عWى�مزيد�من�التكامل�وjنجازات

نحو�اEستقبل�لرسم�خطوط�التعاون�ب/ن�العرب�وأفريقياعقد�مؤتمرات�تتجه�

�مختلف�اEستويات� �5ِى �العلمية �الدرجات�والشهادات�وjجازات �للتقريب�ب/ن �أسلوب�موحد �إيجاد �عWى العمل
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 5٢٠٠٥ي�السياسة�الخارجية�العراقية�بعد�عام�

Measures and Means to Enhance Soft Power 

in Iraqi Foreign Policy after 2005 

 س*ر�سعد�محمد

 الجامعة�العراقية

 

 الجامعة�العراقية

يمكـــــــن�ان�تكـــــــون�القـــــــوة�الناعمـــــــة�ومصـــــــادرها�وخصائصـــــــها�وأدوا��ـــــــا�أن�تصـــــــبح�أداة�لتحقيـــــــق�أهـــــــداف�سياســـــــة�العـــــــراق�

�عـــن�مواجهـــة�التحـــديات�ال�ـــ�Bتع�ـــ�ض�
ً
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adopt a clear and specific strategy through which it recognizes the assets that Ira

soft power in its foreign policy. 
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لخارuي�باستخدام�أنماط�سلكية�تمكن�الدولـة�

مـــن�تحقيـــق�أم·�ـــا�وضـــمان�حـــدودها�وإشـــباع�احتياجا��ـــا�8ساســـية؛�إذ�تختلـــف�ســـبل�ووســـائل�تحقيـــق�8هـــداف�حســـب�

�أخــرى�إNــى�القــوة�باســتخدام�الحــرب�
ً
قــدرات�الدولــة،�فتــذهب�بعــض�الــدول��ســتخدام�الطــرق�الســلمية،�بينمــا�تلجــأ�دو�

تحقيـــق�أهـــدافهم،�وأن�تحديـــد�هـــذه�الوســـيلة�وغ/�هـــا���يـــر��ن�برغبـــات�صـــناع�القـــرار،�بـــل�أن�

 .القدرات�اEادية�لدولهم�وطبيعة�سياس��م�مع��خرين�لها�تأث/��مهم�5ي�تحديد�وسائل�التنفيذ

غ/ـــ�ت�مــن�خــ*ل�اســـتخدام�القــوة�الصــلبة�أ��أ¡�ــا�ت

�عن�أّن�من�عدم�بلوغ�العراق�اEستوى�الذي�يتطلع�إليـه�كدولـة�لهـا�تاريخهـا�وحضـار��ا�ومكان��ـا�
ً

بعد�تغي/��النظام،�فض*

�قتصادية�ب/ن�دول�الشرق�8وسط،�وما�يمتلكه�من�موارد�نفطية�كب/�ة�وموقع�اس��اتي�ي،�غ/��أ¡�ا�لم�تسخر�بالشكل�

عWـــى�الـــرغم�مـــن�توجـــه�العـــراق�لتبCـــ�Bالقـــوة�الناعمـــة�5ـــي�مفاصـــل�عديـــدة�م·�ـــا��قتصـــادية�والثقافيـــة�والدينيـــة�

والرياضية،�أ��أ¡�ا�لم�تحقق�شيًئا�يذكر�ح����ن�أن�كان�عWى�اEستوى�الداخWي�بتحس/ن�الخدمات��جتماعية�أو�دفـع�

Eؤسســاتية�و��قتصـــادية،�أو�أن�كـــان�عWــى�اEســـتوى�الخـــارuي�

بحــل�القضــايا�العالقــة�مــع�دول�الجــوار�أو�عWــى��قــل�بفــرض�هيمنــة�تمنــع�هــذه�الــدول�بالتــدخل�5ــي�شــؤو¡�ا،�إذ�إن�دولــة�

تطمح�إNـى�بأمكانات�العراق�وموقعه�الجغرا5ي�تطمح�إNى�أن�تكون�مثل�دول�الخليج�العربي�8خرى�بعد�أن�كانت�8مارات�

ويمتلـــك�رأس�مـــال�بشـــري،�) الـــنفط�والغـــاز�الطبي¶ـــي

�عن�
ً

لكن�طرق�توظيفه�لم�تكن�صحيحة،�5ي�كث/��من�الجوانب�م·�ا�تغي/��الحكومة�وان��اجه�النظام�الديمقراطي،�فض*

عمـــل���الشـــعب�5ـــي�الحكـــم�وأدراه�شـــؤون�الدولـــة�ضـــعيفة،�ومـــن�ثـــم�اســـند

تكمـــن�أهميـــة�الدراســـة�5ـــي�كو¡�ـــا�مـــن�الدراســـات�الحديثـــة�ال�ـــ�Bاختصـــت�بالحـــديث�عـــن�إمكانيـــة�توظيـــف�القـــوة�

أتســــمت�بعــــدم�الوضــــوح��٢٠٠٥العــــراق�الخارجيــــة�بعــــد�عــــام�

لوجـــود�جملـــة�مـــن�التحـــديات�الداخليـــة�والخارجيـــة�ال�ـــ�Bاع��ضـــت�ســـبل�توظيـــف�مصـــادر�القـــوة�الناعمـــة،�هـــذا�مـــا�دفـــَع�

ـــخيص�وتقـــديم�الحلـــول�والـــرؤى�ال�ـــ�Bتســـهم�5ـــي�صـــنع�سياســـة�خارجيـــة�للعـــراق�مـــؤثرة�5ـــي�البيئـــة�jقليميـــة�
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لخارuي�باستخدام�أنماط�سلكية�تمكن�الدولـة���دف�السياسة�الخارجية�إNى�إدامة�التواصل�مع�دول�العالم�ا
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 .الصحيح�ولم�تحقق�له�مكاسب�جيوسياسية
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الـــنفط�والغـــاز�الطبي¶ـــي(أن�تكــون�مثـــل�العـــراق،�فـــالعراق�يمتلـــك�اEوقـــع��ســـ��اتي�ي�واEــوارد�

�عن�
ً

لكن�طرق�توظيفه�لم�تكن�صحيحة،�5ي�كث/��من�الجوانب�م·�ا�تغي/��الحكومة�وان��اجه�النظام�الديمقراطي،�فض*

الشـــعب�5ـــي�الحكـــم�وأدراه�شـــؤون�الدولـــة�ضـــعيفة،�ومـــن�ثـــم�اســـند��الديمقراطيـــة�لـــم�تطبـــق،�ومشـــاركة

 .الحكومة�عWى�مبدأ�اEحاصصة�5ي�توزيع�الوظائف

 :أهمية�البحث

تكمـــن�أهميـــة�الدراســـة�5ـــي�كو¡�ـــا�مـــن�الدراســـات�الحديثـــة�ال�ـــ�Bاختصـــت�بالحـــديث�عـــن�إمكانيـــة�توظيـــف�القـــوة�

العــــراق�الخارجيــــة�بعــــد�عــــام��الناعمــــة�5ــــي�السياســــة�الخارجيــــة�العراقيــــة،�إذ�إّن�سياســــة

لوجـــود�جملـــة�مـــن�التحـــديات�الداخليـــة�والخارجيـــة�ال�ـــ�Bاع��ضـــت�ســـبل�توظيـــف�مصـــادر�القـــوة�الناعمـــة،�هـــذا�مـــا�دفـــع

ـــخيص�وتقـــديم�الحلـــول�والـــرؤى�ال�ـــ�Bتســـهم�5ـــي�صـــنع�سياســـة�خارجيـــة�للعـــراق�مـــؤثرة�5ـــي�البيئـــة�jقليميـــة�
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adopt a clear and specific strategy through which it recognizes the assets that Iraq possesses to employ its 

 :ا�قدمة

��دف�السياسة�الخارجية�إNى�إدامة�التواصل�مع�دول�العالم�ا

مـــن�تحقيـــق�أم·�ـــا�وضـــمان�حـــدودها�وإشـــباع�احتياجا��ـــا�8ساســـية؛�إذ�تختلـــف�ســـبل�ووســـائل�تحقيـــق�8هـــداف�حســـب�

�أخــرى�إNــى�القــوة�باســتخدام�الحــرب�
ً
قــدرات�الدولــة،�فتــذهب�بعــض�الــدول��ســتخدام�الطــرق�الســلمية،�بينمــا�تلجــأ�دو�

والعـــدوان�ضـــد��خـــرين�ل

القدرات�اEادية�لدولهم�وطبيعة�سياس��م�مع��خرين�لها�تأث/��مهم�5ي�تحديد�وسائل�التنفيذ

�العــراق�بمحيطــه�jقليمــ�BوالـــدوNي�قبــل�عــام�
َ
أرتــبط

�عن�أّن�من�عدم�بلوغ�العراق�اEستوى�الذي�يتطلع�إليـه�كدولـة�لهـا�تاريخهـا�وحضـار��ا�ومكان��ـا�
ً

بعد�تغي/��النظام،�فض*

�قتصادية�ب/ن�دول�الشرق�8وسط،�وما�يمتلكه�من�موارد�نفطية�كب/�ة�وموقع�اس��اتي

الصحيح�ولم�تحقق�له�مكاسب�جيوسياسية

عWـــى�الـــرغم�مـــن�توجـــه�العـــراق�لتبCـــ�Bالقـــوة�الناعمـــة�5ـــي�مفاصـــل�عديـــدة�م·�ـــا��قتصـــادية�والثقافيـــة�والدينيـــة�

والرياضية،�أ��أ¡�ا�لم�تحقق�شيًئا�يذكر�ح����ن�أن�كان�عWى�اEستوى�الداخWي�بتحس/ن�الخدمات��جتماعية�أو�دفـع�

مســار�العجلـــة�السياســية�لل·�ضـــة�بالدولـــة�أو�تطــوير�البCـــ��ا

بحــل�القضــايا�العالقــة�مــع�دول�الجــوار�أو�عWــى��قــل�بفــرض�هيمنــة�تمنــع�هــذه�الــدول�بالتــدخل�5ــي�شــؤو¡�ا،�إذ�إن�دولــة�

بأمكانات�العراق�وموقعه�الجغرا5ي�تطمح�إNى�أن�تكون�مثل�دول�الخليج�العربي�8خرى�بعد�أن�كانت�8مارات�

أن�تكــون�مثـــل�العـــراق،�فـــالعراق�يمتلـــك�اEوقـــع��ســـ��اتي

�عن�
ً

لكن�طرق�توظيفه�لم�تكن�صحيحة،�5ي�كث/��من�الجوانب�م·�ا�تغي/��الحكومة�وان��اجه�النظام�الديمقراطي،�فض*

أن�مبـــادئ�الديمقراطيـــة�لـــم�تطبـــق،�ومشـــاركة

الحكومة�عWى�مبدأ�اEحاصصة�5ي�توزيع�الوظائف

أهمية�البحث

تكمـــن�أهميـــة�الدراســـة�5ـــي�كو¡�ـــا�مـــن�الدراســـات�الحديثـــة�ال�ـــ�Bاختصـــت�بالحـــديث�عـــن�إمكانيـــة�توظيـــف�القـــوة�

الناعمــــة�5ــــي�السياســــة�الخارجيــــة�العراقيــــة،�إذ�إّن�سياســــة

لوجـــود�جملـــة�مـــن�التحـــديات�الداخليـــة�والخارجيـــة�ال�ـــ�Bاع��ضـــت�ســـبل�توظيـــف�مصـــادر�القـــوة�الناعمـــة،�هـــذا�مـــا�دفـــع

بدراســـتنا�لتشـــخيص�وتقـــديم�الحلـــول�والـــرؤى�ال�ـــ�Bتســـهم�5ـــي�صـــنع�سياســـة�خارجيـــة�للعـــراق�مـــؤثرة�5ـــي�البيئـــة�jقليميـــة�

 . والدولية
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ضـــرورة�تبCـــ�Bالحكومـــة�العراقيـــة�Eفهـــوم�القـــوة�الناعمـــة�كـــأداة�رئيســـة�لتحقيـــق�أهـــدافها،�مـــن�خـــ*ل�إيضـــاح�

 .الواقع�العمWي�للقوة�الناعمة�5ي�العراق�وإمكانية�تحقيق�إنجازات�مهمة�5ي�هذا�اEجال

عـــــن��ســـــتخدام�اEفـــــرط�للقـــــوة�الصـــــلبة�والتحـــــول�باتجـــــاه�القـــــوة�الناعمـــــة�لت*
ـــــ�BTالوســـــائل�

الداعمة�للقوة�الصلبة،�سيسهم�5ي�زيادة�تأث/��العراق�5ي�محيطه�jقليم�BوالدوNي،�وما�ينجم�عنه�من�تغ/�ات�بنيوية�5ي�

خ*لهــا�إقامـــة�سياســة�خارجيــة�فعالـــة�ومــؤثرة�5ـــي�

تنطلـــق�jشـــكالية�مـــن�تســـاؤل�رئي°ـــ�BTمفـــاده�مـــاíي�أبـــرز�التـــداب/��والوســـائل�لتعزيـــز�القـــوة�الناعمـــة�5ـــي�السياســـة�

ة�الناعمة�أصبحت�من�أهم�الوسائل�ال��Bتستخدمها�الدول�5ي�تنفيذ�سياس��ا�

واجــراء� 2003الخارجيــة�وتحقيــق�اهــدافها،�وإّن�العــراق�مــن�الــدول�اEالكــة�لتلــك�اEصــادر،أ��إّن�تغي/ــ��النظــام�بعــد�عــام�

عـــــن�تـــــدم/����ولــــة،�فضـــــ*وإقــــرار�الدســـــتور�افـــــرزت�حكومـــــة�جديــــدة�تفتقـــــر�Eـــــؤه*ت�إدارة�الد

العديد�من�مصادر�قوته��قتصادية�والثقافية�أّدت�إNى�ضعف�قدرة�الدولة�عWى�فرض�أجند��ا�5ي�البيئة�الدولـة�وهـدم�

بعــدد�مــن�منــاهج�البحــث�العلمــB؛�مــع�ال��ك/ــ��عWــى�مــنهج�

التحليل�النظم5�Bي�كتابة�الهيكلية�العامة�للدراسة�إذ�هو�عWـى�تمـاس�مـع�مـدخ*ت�ومخرجـات�السياسـية�الخارجيـة،�مـع�

�عتمــاد�عWــى��اEنــاهج�العلميــة�8خــرى�للوصــل�إNــى�دراســة�تجمــع�بــ/ن�الوصــف�والتحليــل،�وهــو�مــا�ســمَح�بطــرح�التســاؤل�

�اســتخدام�اEــنهج�الوصــفي�بتقــديم�اEعطيــات�الداخليــة�والخارجيــة�ال�ــ�Bتــدعم�اســتخدام� حاولــة�jجابــة�ع·�ــا،�وقــد�تــمَّ

العراق�لوسائل�القوة�الناعمة�5ي�سياسته�الخارجيـة،�مـع�تقـديم�أهـم�التطـورات�ال�ـ�Bطـرأت�عWـى�النظـام�السيا�ـ�BTبعـد�

��يمكـــن�jقــــرار�بعـــدم�وجــــود�دراســـات�اختصــــت�بالحــــديث�عـــن�العــــراق�5ـــي�مختلــــف�الف�ـــ�ات�الزمنيــــة،�غ/ــــ��أن�

،�ومع�ذلك�سنتطرق�٢٠٠٥الكث/��من�الدراسات�لم�تتحدث�عن�توظيف�القوة�الناعمة�5ي�السياسة�الخارجية�بعد�عام�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

 :أهداف�البحث

 :تس¶ى�دراستنا�إNى�تحقيق�عدد�من�8هداف،�وíي�كا$تي

ضـــرورة�تبCـــ�Bالحكومـــة�العراقيـــة�Eفهـــوم�القـــوة�الناعمـــة�كـــأداة�رئيســـة�لتحقيـــق�أهـــدافها،�مـــن�خـــ*ل�إيضـــاح�

الواقع�العمWي�للقوة�الناعمة�5ي�العراق�وإمكانية�تحقيق�إنجازات�مهمة�5ي�هذا�اEجال

عـــــن��ســـــتخدام�اEفـــــرط�للقـــــوة�الصـــــلبة�والتحـــــول�باتجـــــاه�القـــــوة�الناعمـــــة�لت*ابتعـــــاد�العـــــراق�

الداعمة�للقوة�الصلبة،�سيسهم�5ي�زيادة�تأث/��العراق�5ي�محيطه�jقليم�BوالدوNي،�وما�ينجم�عنه�من�تغ/�ات�بنيوية�5ي�

خ*لهــا�إقامـــة�سياســة�خارجيــة�فعالـــة�ومــؤثرة�5ـــي��تقــديم�الوســائل�البديلـــة�ال�ــ�Bتــدعم�الكيفيـــة�ال�ــ�Bتـــتم�مــن

 .ت/ن�jقليمية�والدولية

 :إشكالية�البحث

تنطلـــق�jشـــكالية�مـــن�تســـاؤل�رئي°ـــ�BTمفـــاده�مـــاíي�أبـــرز�التـــداب/��والوســـائل�لتعزيـــز�القـــوة�الناعمـــة�5ـــي�السياســـة�

 ؟٢٠٠٥الخارجية�العراقية�بعد�عام�

 :فرضية�البحث

ة�الناعمة�أصبحت�من�أهم�الوسائل�ال��Bتستخدمها�الدول�5ي�تنفيذ�سياس��ا�تظهر�الفرضية�حقيقة�أّن�القو 

الخارجيــة�وتحقيــق�اهــدافها،�وإّن�العــراق�مــن�الــدول�اEالكــة�لتلــك�اEصــادر،أ��إّن�تغي/ــ��النظــام�بعــد�عــام�

وإقــــرار�الدســـــتور�افـــــرزت�حكومـــــة�جديــــدة�تفتقـــــر�Eـــــؤه*ت�إدارة�الد 2003

العديد�من�مصادر�قوته��قتصادية�والثقافية�أّدت�إNى�ضعف�قدرة�الدولة�عWى�فرض�أجند��ا�5ي�البيئة�الدولـة�وهـدم�

 .القدرة�عWى�تحقيق��ستثمار�8مثل�Eصادر�القوة�الناعمة�لحماية�مصالحة

 :منهجية�الدراسة

بعــدد�مــن�منــاهج�البحــث�العلمــB؛�مــع�ال��ك/ــ��عWــى�مــنهج�اســتجابة�Eتطلبــات�موضــوع�الدراســة�تمــت��ســتعانة�

التحليل�النظم5�Bي�كتابة�الهيكلية�العامة�للدراسة�إذ�هو�عWـى�تمـاس�مـع�مـدخ*ت�ومخرجـات�السياسـية�الخارجيـة،�مـع�

�عتمــاد�عWــى��اEنــاهج�العلميــة�8خــرى�للوصــل�إNــى�دراســة�تجمــع�بــ/ن�الوصــف�والتحليــل،�وهــو�مــا�ســمح

�اســتخدام�اEــنهج�الوصــفي�بتقــديم�اEعطيــات�الداخليــة�والخارجيــة�ال�ــ�Bتــدعم�اســتخدام� حاولــة�jجابــة�ع·�ــا،�وقــد�تــمَّ

العراق�لوسائل�القوة�الناعمة�5ي�سياسته�الخارجيـة،�مـع�تقـديم�أهـم�التطـورات�ال�ـ�Bطـرأت�عWـى�النظـام�السيا�ـ�BTبعـد�

 .وإبراز�اEتطلبات�ال��Bيس¶ى�إل�çا�العراق

 : الدراسات�السابقة

��يمكـــن�jقــــرار�بعـــدم�وجــــود�دراســـات�اختصــــت�بالحــــديث�عـــن�العــــراق�5ـــي�مختلــــف�الف�ـــ�ات�الزمنيــــة،�غ/ــــ��أن�
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أهداف�البحث

تس¶ى�دراستنا�إNى�تحقيق�عدد�من�8هداف،�وíي�كا

ضـــرورة�تبCـــ�Bالحكومـــة�العراقيـــة�Eفهـــوم�القـــوة�الناعمـــة�كـــأداة�رئيســـة�لتحقيـــق�أهـــدافها،�مـــن�خـــ*ل�إيضـــاح�.1

الواقع�العمWي�للقوة�الناعمة�5ي�العراق�وإمكانية�تحقيق�إنجازات�مهمة�5ي�هذا�اEجال

ابتعـــــاد�العـــــراق�.2

الداعمة�للقوة�الصلبة،�سيسهم�5ي�زيادة�تأث/��العراق�5ي�محيطه�jقليم�BوالدوNي،�وما�ينجم�عنه�من�تغ/�ات�بنيوية�5ي�

BTالنظام�السيا�. 

تقــديم�الوســائل�البديلـــة�ال�ــ�Bتــدعم�الكيفيـــة�ال�ــ�Bتـــتم�مــن.3

البيئت/ن�jقليمية�والدولية

إشكالية�البحث

تنطلـــق�jشـــكالية�مـــن�تســـاؤل�رئي°ـــ�BTمفـــاده�مـــاíي�أبـــرز�التـــداب/��والوســـائل�لتعزيـــز�القـــوة�الناعمـــة�5ـــي�السياســـة�

الخارجية�العراقية�بعد�عام�

فرضية�البحث

تظهر�الفرضية�حقيقة�أّن�القو 

الخارجيــة�وتحقيــق�اهــدافها،�وإّن�العــراق�مــن�الــدول�اEالكــة�لتلــك�اEصــادر،أ��إّن�تغي/ــ��النظــام�بعــد�عــام�

�2003نتخابــــات�بعـــــد�عـــــام�

العديد�من�مصادر�قوته��قتصادية�والثقافية�أّدت�إNى�ضعف�قدرة�الدولة�عWى�فرض�أجند��ا�5ي�البيئة�الدولـة�وهـدم�

القدرة�عWى�تحقيق��ستثمار�8مثل�Eصادر�القوة�الناعمة�لحماية�مصالحة

منهجية�الدراسة

اســتجابة�Eتطلبــات�موضــوع�الدراســة�تمــت��ســتعانة�

التحليل�النظم5�Bي�كتابة�الهيكلية�العامة�للدراسة�إذ�هو�عWـى�تمـاس�مـع�مـدخ*ت�ومخرجـات�السياسـية�الخارجيـة،�مـع�

�عتمــاد�عWــى��اEنــاهج�العلميــة�8خــرى�للوصــل�إNــى�دراســة�تجمــع�بــ/ن�الوصــف�والتحليــل،�وهــو�مــا�ســمح

�اســتخدام�اEــنهج�الوصــفي�بتقــديم�اEعطيــات�الداخليــة�والخارجيــة�ال�ــ�Bتــدعم�اســتخدام�وم حاولــة�jجابــة�ع·�ــا،�وقــد�تــمَّ

العراق�لوسائل�القوة�الناعمة�5ي�سياسته�الخارجيـة،�مـع�تقـديم�أهـم�التطـورات�ال�ـ�Bطـرأت�عWـى�النظـام�السيا�ـ�BTبعـد�
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 .��عWى�إمكانية�انشاء�العراق�للصناديق�السيادية
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لـــم�ت
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ية�الناجحة�وأن�يتوNى�هذه�اEهمة�من�يتمتـع�
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Ebert-Stiftung, Jordan.

5ــــي�هــــذه�الدراســــة�تحــــدث�الباحــــث�عــــن�البيئــــة��قتصــــادية�للعــــراق،�مــــع�ضــــرورة�التأكيــــد�عWــــى�اتخــــاذ�خطــــوات�

التنويـــع�لتجنــــب�8زمـــات��قتصــــادية�ومخاطرهـــا�عWــــ

اEم/�ة�للعراق�وهو��قتصاد�الري¶ي�والتوجه�اNى��نفتاح�باعتماد�صناديق�الø�وة�السيادية�وسيلة�لتحقيق�ذلك

فيما�اختلفت�دراستنا�عن�البحث�أع*ه�5ي�عدة�جوانب؛�اذا�ركزت�دراستنا�عWى�السياسة�الخارجيـة�العراق

�٢٠٠٥ودورهـــا�منــــذ�عــــام�

�عـــن�jشـــارة�إNـــى�أبـــرز�الوســـائل�ال�ـــ�Bيتمتـــع��ìـــا�العـــراق�إNـــى�جانـــب�الوســـائل��قتصـــادية،�فلـــم�يق�ـــ�ب�البحـــث�مـــن�
ً
فضـــ*

دراستنا�إ��5ي�جانب�واحد�وهو�الجانب��قتصادي�بال��ك/

خالــد�عليــوي،�دور�القــوة�الناعمــة�5ــي�اعــادة�تشــكيل�الشــرق�8وســط�العــراق�وســوريا�نموذجــا�.2

اهل�البيت،�كرب*ء،�العدد

حيث�تناولت�الدراسـة�اتجـاه�الحكومـات�اEتضـررة�مـن�التنظيمـات�jرهابيـة�وفشـل�8داء�الحكـو �

وسائل�اقل�كلفة�ماديا�للتغي/�،�كما�ا¡�ا�ركزت�عWى�jطار�النظري�للمفهوم�ولم�تق��ب�من�السياسة�الخارجية�العراقية�

 .سوى�بشكل�مقتضب

5ــي�حــ/ن�ان�مــا�يم/ــ��دراســتنا�ا¡�ــا�اختصــت�بالحــديث�عــن�اهــم�جوانــب�القــوة�الناعمــة�مــع�تســليط�الضــوء�عWــى�

أكøــ��العوامــل�فاعليــة،�وركــزت�

إظهـــار�قـــدرة�القـــوة�الناعمـــة�عWـــى�تغي/ـــ��التوجهـــات�الحكومـــة�العراقيـــة�وال·�ـــوض��ìـــا�للعـــب�الـــدور��قليمـــ�BاEـــوازي�لـــدول�

 .الجوار

الوسائل�الدبلوماسية�: ا�بحث�.ول 

أن�الدبلوماســية�مــن�أهــم�وســائل�تحقيــق�

السياسة�الخارجية��سيما�5ي�أوقات�السلم،�يتفق�العديد�من�اEتخصص/ن�عWى�حقيقة�أن�الدبلوماسية�íي�فن�وإدارة�

وتنظيم�الع*قات�الخارجية�ب/ن�الدول؛�إذ�تم�استخدامها�منذ�العصور�القديمة�كأداة�للوصول�إNى�أهداف�م

اللجــــوء�إNــــى�الحــــرب،�والدبلوماســــية�الفعالــــة�مدعومــــة�بكــــل�الوســـــائل�اEتــــوفرة�لــــدى�الــــدول�ســــواء�كانــــت�هــــذه�الوســـــائل�

عسكرية –اقتصادية -سياسية(

�الدبلوماســـية�مقتصـــرة�عWـــى�الع*قـــات�الثنائيـــة�بـــ/ن�الـــدول،�انمـــا�أمتـــدت�لتشـــمل�ع*قـــات�الـــدول�مـــع� عـــدُّ
ُ
لـــم�ت

jنظمـات�الدوليـة�وEي،�ولهـذا�السـبب�يـتم�توظيــف�اNجتمـع�الـدوEؤسسـات�والوحـدات�السياسـية�8خـرى�5ـي�اEقليميـة�وا

الدبلوماسية�رسمًيا�من�قبل�الدولة�5ي�تنفيذ�وإدارة�سياس��ا�الخارجية،�كما�أشار�اEهتم/ن�بالشـؤون�الدبلوماسـية�بانـه�

يمكن�تحقيق�أهداف�الدولة�ومصالحها�الخارجية�إ��من�خ*ل�الدبلوماس
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بالذكاء�والكفاءة�والص��،�وهذا�يع�BCأن�الدبلوماسية�علم�وفن�له�قواعده�ومبادئه،�ومن�يمارسـه�يجـب�أن�يـتقن�عمـل�

�BTتقوم�بالتمثيل�الدبلوما��Bى�الهيئات�ال�Wهام�الدبلوماسية�عE35(الع*قات�العامة�والدولية،�وتقع�عادة�ا). 

�يعCـــ�Bأن�نجــاح�العمليــة�الدبلوماســـية�يعتمــد�عWـــى�قيــام�الدبلوماســيون��ìـــذه�اEهــام؛�إذ�أن�هنالـــك�

العديد�من�العقبات�ال��Bتقف�5ي�طريقهم،�فيلجأون�5ي�كث/��من�8حيان�إNى�وسـائل�jقنـاع�كتقـديم�اEكافـأة،�أو�الوعـد�

حمايـة�مصـالح�(يذهب��نجاز�أربع�وظـائف�رئيسـة،�íـي�

متابعـــة�كـــل�مـــا� -تمثيـــل�الدولـــة�وعـــرض�آرا�ëـــا�وشـــرح�توجها��ـــا�للـــدول�8جنبيـــة

BTهـذه�الوظيفـة�أهـم�جوانـب�العمـل�الدبلوما�ـ� عـدُّ
ُ
) التفـاوض�وت

يــــة�الخارجيــــة�اEحيطــــة�لعمــــل�الدبلوماســــية�العراقيــــة�ومــــا�رافقهــــا�مــــن�أحــــداث�وتطــــورات�

وأزمـــــات�شـــــهد��ا�اEنطقـــــة�مـــــع�مراجعـــــة��عتمـــــاد�عWـــــى�8داء�الدبلوما�ـــــ�BTكوســـــيلة�لزيـــــادة�فاعليـــــة�السياســـــة�الخارجيـــــة�

لـــم��٢٠٠٥ـــح�أن�العمـــل�الدبلوما�ـــ�BTلسياســـة�العـــراق�الخارجيـــة�بعـــد�عـــام�

�يكـون�
َ
�عن�أّن�مـن�التحـديات�jقليميـة�ال�ـ�Bواجههـا،�أ��أن�النجـاح�وإن�حـدث

ً
يكن�سوى�صراع�من�أجل�البقاء،�فض*

�
ً

ـ�اع�الـداخWي�والفو�ـ��Tالعارمـة،�فضـ*

عن�أن�العمل�الدبلوما��BTللعراق�5ي�اEستقبل�القريب�يجب�أن�يخرج�من�دائرة�الصراعات�jقليمية�ويتجاوزها؛�وفق�

رؤيـــة�جديــــدة�لسياســــته�الخارجيــــة�ال�ــــ�Bتتعهــــد�الدبلوماســــية�بتنفيـــذها،�مــــن�خــــ*ل�تــــوف/��8مكانيــــات�اEناســــبة�لهــــا،�وأن�

 .(37(فرصة�أو�تلك�ي��ك�أثًرا�واضًحا�عWى�الدبلوماسية�العراقية�ومدى�فاعلي��ا�عWى�الصعيد�الخارuي

��يمكــــــن��عتمــــــاد�عWــــــى�الوســــــائل�الدبلوماســــــية�بشــــــكلها�السيا�ــــــ�BTفقــــــط�لضــــــمان�اســــــتخدام�العــــــراق�لقوتــــــه�

��يمن�عWى�الع*قـات�الدوليـة،�أ��وغ/�ها��

�متغ/ـً�ا�مهًمـا�لـه�تــأث/��عWـى�تطـور�الع*قـات�الدوليــة،�إذ�صـرح�ممثـل�مدرسـة�الواقعيــة� عــدُّ
ُ
أن�القـوة�الناعمـة�مـع�الثقافـة�ت

القـوة�jقناعيـة�"أن�) النضـال�مـن�أجـل�السـلطة�والسـ*م

متفوقة�والفلسفة�السياسية�8كø��جإذبيـة�أفضـل�مـن�اسـتخدام�القـوة�العسـكرية�والوسـائل��قتصـادية�وأكøـ��

ـ�BTوالسـيطرة�عWـى�الحيـاة��قتصـادية�بـل�السـيطرة�وغـزو�عقـول�النـاس�كوسـيلة�

35(2) Stanzel.V, (2018), New Realities in Foreign Affairs: Diplomacy in the 21st century, 

International and Security Affairs, Germany, p.50. 
36(1) Alan.K, (2006) what can Diplomacy Achieve

p.26. 
37(2) Yenigün.C, (2015), (Foreign Policy of)  
38(3) Robson.E, (2022), Cultural Heritage 
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بالذكاء�والكفاءة�والص��،�وهذا�يع�BCأن�الدبلوماسية�علم�وفن�له�قواعده�ومبادئه،�ومن�يمارسـه�يجـب�أن�يـتقن�عمـل�

�BTتقوم�بالتمثيل�الدبلوما��Bى�الهيئات�ال�Wهام�الدبلوماسية�عEالع*قات�العامة�والدولية،�وتقع�عادة�ا

�يعCـــ�Bأن�نجــاح�العمليــة�الدبلوماســـية�يعتمــد�عWـــى�قيــام�الدبلوماســيون��ìـــذه�اEهــام؛�إذ�أن�هنالـــك�

العديد�من�العقبات�ال��Bتقف�5ي�طريقهم،�فيلجأون�5ي�كث/��من�8حيان�إNى�وسـائل�jقنـاع�كتقـديم�اEكافـأة،�أو�الوعـد�

�BTـي�بتقديمها،�أو�ال��ديدات�أو�التعهدات،�أي�أن�العمل�الدبلوما�í�،يذهب��نجاز�أربع�وظـائف�رئيسـة

تمثيـــل�الدولـــة�وعـــرض�آرا�ëـــا�وشـــرح�توجها��ـــا�للـــدول�8جنبيـــة -الدولـــة�والـــدفاع�عـــن�حقوقهـــا�5ـــي�الخـــارج

�هـذه�الوظيفـة�أهـم�جوانـب�العمـل�الدبلوما�ـBT -يتعلق�بوضع�الدولـة�5ـي�الخـارج�وإعـداد�التقـارير�بشـأ¡�ا عـدُّ
ُ
التفـاوض�وت

 الدبلوماسية�الثقافية

عنــــد�النظــــر�إNــــى�البيئيــــة�الخارجيــــة�اEحيطــــة�لعمــــل�الدبلوماســــية�العراقيــــة�ومــــا�رافقهــــا�مــــن�أحــــداث�وتطــــورات�

وأزمـــــات�شـــــهد��ا�اEنطقـــــة�مـــــع�مراجعـــــة��عتمـــــاد�عWـــــى�8داء�الدبلوما�ـــــ�BTكوســـــيلة�لزيـــــادة�فاعليـــــة�السياســـــة�الخارجيـــــة�

قليميـــة�والدوليـــة،�يتضـــح�أن�العمـــل�الدبلوما�ـــ�BTلسياســـة�العـــراق�الخارجيـــة�بعـــد�عـــام�

�عن�أّن�مـن�التحـديات�jقليميـة�ال�ـ�Bواجههـا،�أ��أن�النجـاح�وإن�حـدث
ً

يكن�سوى�صراع�من�أجل�البقاء،�فض*

0ـ�اع�الـداخWي�والفو5ي�حدود�هذه�البيئة�ال���Bزالت�تس¶ى�جاهدة�لعدم�خروج�العـراق�مـن�حالـة�ال

عن�أن�العمل�الدبلوما��BTللعراق�5ي�اEستقبل�القريب�يجب�أن�يخرج�من�دائرة�الصراعات�jقليمية�ويتجاوزها؛�وفق�

رؤيـــة�جديــــدة�لسياســــته�الخارجيــــة�ال�ــــ�Bتتعهــــد�الدبلوماســــية�بتنفيـــذها،�مــــن�خــــ*ل�تــــوف/��8مكانيــــات�اEناســــبة�لهــــا،�وأن�

فرصة�أو�تلك�ي��ك�أثًرا�واضًحا�عWى�الدبلوماسية�العراقية�ومدى�فاعلي��ا�عWى�الصعيد�الخارuي

��يمكــــــن��عتمــــــاد�عWــــــى�الوســــــائل�الدبلوماســــــية�بشــــــكلها�السيا�ــــــ�BTفقــــــط�لضــــــمان�اســــــتخدام�العــــــراق�لقوتــــــه�

وغ/�ها��) العسكرية –�قتصادية(الناعمة؛�فما�هو�سائد�أن�عوامل�القوة�التقليدية�

�متغ/ـً�ا�مهًمـا�لـه�تــأث/��عWـى�تطـور�الع*قـات�الدوليــة،�إذ�صـرح�ممثـل�مدرسـة�الواقعيــة� عــدُّ
ُ
أن�القـوة�الناعمـة�مـع�الثقافـة�ت

النضـال�مـن�أجـل�السـلطة�والسـ*م -السياسة�ب/ن�8مـم(5ي�كتابه�) هانس�مورجنثاو

متفوقة�والفلسفة�السياسية�8كø��جإذبيـة�أفضـل�مـن�اسـتخدام�القـوة�العسـكرية�والوسـائل��قتصـادية�وأكøـ��

فاعلية؛�Sن�هدفها�ليس�احت*ل�8را�ـ�BTوالسـيطرة�عWـى�الحيـاة��قتصـادية�بـل�السـيطرة�وغـزو�عقـول�النـاس�كوسـيلة�

 .(38" (لتغي/��ع*قات�القوة�ب/ن�8مم
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�يعCـــ�Bأن�نجــاح�العمليــة�الدبلوماســـية�يعتمــد�عWـــى�قيــام�الدبلوماســيون��ìـــذه�اEهــام؛�إذ�أن�هنالـــك�لكــن�هــذا�� 

العديد�من�العقبات�ال��Bتقف�5ي�طريقهم،�فيلجأون�5ي�كث/��من�8حيان�إNى�وسـائل�jقنـاع�كتقـديم�اEكافـأة،�أو�الوعـد�

�BTبتقديمها،�أو�ال��ديدات�أو�التعهدات،�أي�أن�العمل�الدبلوما�

الدولـــة�والـــدفاع�عـــن�حقوقهـــا�5ـــي�الخـــارج

يتعلق�بوضع�الدولـة�5ـي�الخـارج�وإعـداد�التقـارير�بشـأ¡�ا

)36). 

الدبلوماسية�الثقافية: ا�طلب�.ول 

عنــــد�النظــــر�إNــــى�البيئيــــة�الخارجيــــة�اEحيطــــة�لعمــــل�الدبلوماســــية�العراقيــــة�ومــــا�رافقهــــا�مــــن�أحــــداث�وتطــــورات�

وأزمـــــات�شـــــهد��ا�اEنطقـــــة�مـــــع�مراجعـــــة��عتمـــــاد�عWـــــى�8داء�الدبلوما�ـــــ�BTكوســـــيلة�لزيـــــادة�فاعليـــــة�السياســـــة�الخارجيـــــة�

jقليميـــة�والدوليـــة،�يتالعراقيـــة�5ـــي�البيئـــة�

�عن�أّن�مـن�التحـديات�jقليميـة�ال�ـ�Bواجههـا،�أ��أن�النجـاح�وإن�حـدث
ً

يكن�سوى�صراع�من�أجل�البقاء،�فض*

5ي�حدود�هذه�البيئة�ال���Bزالت�تس¶ى�جاهدة�لعدم�خروج�العـراق�مـن�حالـة�ال

عن�أن�العمل�الدبلوما��BTللعراق�5ي�اEستقبل�القريب�يجب�أن�يخرج�من�دائرة�الصراعات�jقليمية�ويتجاوزها؛�وفق�

رؤيـــة�جديــــدة�لسياســــته�الخارجيــــة�ال�ــــ�Bتتعهــــد�الدبلوماســــية�بتنفيـــذها،�مــــن�خــــ*ل�تــــوف/��8مكانيــــات�اEناســــبة�لهــــا،�وأن�

فرصة�أو�تلك�ي��ك�أثًرا�واضًحا�عWى�الدبلوماسية�العراقية�ومدى�فاعلي��ا�عWى�الصعيد�الخارuيتوافق�هذه�ال

��يمكــــــن��عتمــــــاد�عWــــــى�الوســــــائل�الدبلوماســــــية�بشــــــكلها�السيا�ــــــ�BTفقــــــط�لضــــــمان�اســــــتخدام�العــــــراق�لقوتــــــه�

الناعمة؛�فما�هو�سائد�أن�عوامل�القوة�التقليدية�

�متغ/ـً�ا�مهًمـا�لـه�تــأث/��عWـى�تطـور�الع*قـات�الدوليــة،�إذ�صـرح�ممثـل�مدرسـة�الواقعيــة� عــدُّ
ُ
أن�القـوة�الناعمـة�مـع�الثقافـة�ت

هانس�مورجنثاو(الك*سيكية�

متفوقة�والفلسفة�السياسية�8كø��جإذبيـة�أفضـل�مـن�اسـتخدام�القـوة�العسـكرية�والوسـائل��قتصـادية�وأكøـ���لثقافة

فاعلية؛�Sن�هدفها�ليس�احت*ل�8را

لتغي/��ع*قات�القوة�ب/ن�8مم
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ق�بلد�يتمتع�بموارد�ثقافية�كب/�ة�غ/��أنه�لم�يسـتغل�منتجاتـه�الثقافيـة�مقارنـة�بالـدول�

8خــــرى،�ومــــع�التغي/ــــ��الــــذي�شــــهده�وانتشــــار�الثقافــــة�ومفاهيمهــــا�5ــــي�معظــــم�اEحافظــــات�العراقيــــة�غ/ــــ��أنــــه�لــــم�يســــتخدم�

ن�8هـرام�5ـي�مصـر�قـوة�الناعمــة�الثقافـة�كقـوة؛�فـإذا�مـا�تـم�تحويـل�الثقافـة�بنجـاح�يمكـن�أن�تشـكل�قـوة�ناعمـة،�فلـم�تكـ

إ��بعــــد�أن�بــــدأت�5ــــي�جــــذب�الســــياح�مــــن�دول�العــــالم�للتعــــرف�عWــــى�حضــــارة�وادي�النيــــل،�هــــذا�مــــا�يع�ــــ��عــــن�إن�اEــــوارد�

؛�هـو�مـا�ُيظهـر�قـدرة�الدولـة�عWـى�)التحـول�النـاجح

ح�للمــــوارد�الثقافيـــة�يتحقـــق�مـــع��ســــتخدام�8مثـــل�لهـــا�وهـــو�أكøــــ��

؛�فأسســت�)بـ*د�مـا�بــ/ن�ال·�ـرين(أهميـة�مـن�اEــوارد�اEملوكـة�للدولـة،��ســيما�وأن�العـراق�بلــد�الحضـارات�وسـم�Bبحضــارة�

8ثريــة�التــاريخ�والحضــارة�والسياســة�تلــك�الحضــارات�صــروحها�وأصــبحت�معــالم�أثريــة،�وعــرف�مــن�خــ*ل�هــذه�اEعــالم�

ُصـنفت�بعـض�اEواقـع�8ثريـة�العراقيـة�ضــمن�مواقـع�ال�ـ�اث�العـالم�Bوهـذا�مــا�تـم�jشـارة�إليـه�سـابًقا،�تحــددت�

منظمـة�اليونسـكو�هـو�هذه�اEعالم�من�قبل�لجان�مختصة�5ي�هذا�الشأن�تابعة�Eنظمة�اليونسكو؛�وأن�من�أهم�أهـداف�

حرصــها�عWــى�اEحافظــة�عWــى�اEواقــع�8ثريــة�اEدرجــة�5ــي�قوائمهــا�وتنظــيم�زيــارات�متتاليــة�لرصــد�التغ/ــ�ات�ال�ــ�Bتطــرأ�عل�çــا�

�مـــن�تعرضـــها�Sخطـــار�طبيعيـــة�أو�بشـــرية،�أن�مـــا�تشـــهده�8هـــوار�بعـــد�انخفـــاض�منســـوب�اEيـــاه�ومـــا�رافقهـــا�مـــن�تغ/ـــ��
ً
خوفـــا

�عل�çا�واستبعاد�خطر�زوالها،�هنـاك�عـدد�

��CثEإذ�أدرجت�آثار�أوروك�5ي�محافظة�ا�Bاث�العالم�كانت�قد�أدرجت�بشكل�مؤقت�5ي�قائمة�ال��Bمن��ثار�العراقية�ال�

ثريــــة�أو�ح�ــــ��الوســــائل�الدبلوماســــية�فبتغ/ــــ��العــــالم�أصــــبحت�القــــيم�

،�)القــوة�الشــاملة�للدولــة(�íــي�جــزء�مــن�القــوة�الدينيــة�الناعمــة،�وتشــكل�ركًنــا�أساًســا�ضــمن�التصــنيف�اEحــدد�

بعض،�هذا�وأن��تطور�اEعرفة�التكنولوجية�وتقارب�الشعوب�مع�بعضها�ال

القــــوة�الدينيــــة�الناعمــــة�بحاجــــة�إNــــى�عناصــــر�تعتمــــد�عل�çــــا�لقيامهــــا،�م·�ــــا�8مــــاكن�الدينيــــة،�واEعــــالم�الســــياحية�الدينيــــة،�

خصـــيات�الدينيـــة�اEـــؤثرة�5ـــي�صـــنع�القـــرار�وال�ـــ���Bـــدف�إNـــى�توحيـــد�الصـــف�العربـــي�وjســـ*مي�،�وعنـــد�النظـــر�إNـــى�هـــذه�

البيئة�العراقية؛�فتأث/��اEرجعية�الدينية�واEجمـع�الفق8ـ�Bيمتـد�إNـى�الـدول�العربيـة�

39(1) Stone.P, (2008), the Identification and 

Tale, National Center for Cultural and Heritage  
40(2) Andrew.N, (2021), Impacts of Politician and Conflict on Archaeological 

Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the 

of Wisconsin-Milwaukee. 
41(3) Iraq 2020 International Religious Freedom 

of State, Office International Religious Freedom, (2020), p.20. 
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ق�بلد�يتمتع�بموارد�ثقافية�كب/�ة�غ/��أنه�لم�يسـتغل�منتجاتـه�الثقافيـة�مقارنـة�بالـدول�عWى�الرغم�من�أن�العرا

8خــــرى،�ومــــع�التغي/ــــ��الــــذي�شــــهده�وانتشــــار�الثقافــــة�ومفاهيمهــــا�5ــــي�معظــــم�اEحافظــــات�العراقيــــة�غ/ــــ��أنــــه�لــــم�يســــتخدم�

الثقافـة�كقـوة؛�فـإذا�مـا�تـم�تحويـل�الثقافـة�بنجـاح�يمكـن�أن�تشـكل�قـوة�ناعمـة،�فلـم�تكـ

إ��بعــــد�أن�بــــدأت�5ــــي�جــــذب�الســــياح�مــــن�دول�العــــالم�للتعــــرف�عWــــى�حضــــارة�وادي�النيــــل،�هــــذا�مــــا�يع�ــــ��عــــن�إن�اEــــوارد�

التحـول�النـاجح( بالثقافية�العراقية�نفسها�ليسـت�قـوة�ناعمـة�مـا�لـم�يتحقـق�مـا�يعـرف�

بــــل�أن�التحـــول�والتغي/ـــ��النـــاجح�للمــــوارد�الثقافيـــة�يتحقـــق�مـــع��ســــتخدام�8مثـــل�لهـــا�وهـــو�أكøــــ��

أهميـة�مـن�اEــوارد�اEملوكـة�للدولـة،��ســيما�وأن�العـراق�بلــد�الحضـارات�وسـم�Bبحضــارة�

تلــك�الحضــارات�صــروحها�وأصــبحت�معــالم�أثريــة،�وعــرف�مــن�خــ*ل�هــذه�اEعــالم�

 .(39(والقانون�بمدونا��ا�ومس*��ا�8ثرية�

ُصـنفت�بعـض�اEواقـع�8ثريـة�العراقيـة�ضــمن�مواقـع�ال�ـ�اث�العـالم�Bوهـذا�مــا�تـم�jشـارة�إليـه�سـابًقا،�تحــددت�

هذه�اEعالم�من�قبل�لجان�مختصة�5ي�هذا�الشأن�تابعة�Eنظمة�اليونسكو؛�وأن�من�أهم�أهـداف�

حرصــها�عWــى�اEحافظــة�عWــى�اEواقــع�8ثريــة�اEدرجــة�5ــي�قوائمهــا�وتنظــيم�زيــارات�متتاليــة�لرصــد�التغ/ــ�ات�ال�ــ�Bتطــرأ�عل�çــا�

�مـــن�تعرضـــها�Sخطـــار�طبيعيـــة�أو�بشـــرية،�أن�مـــا�تشـــهده�8هـــوار�بعـــد�انخفـــاض�منســـوب�اEيـــاه�ومـــا�رافقهـــا�مـــن�تغ/ـــ��
ً
خوفـــا

وجها�من�ضمن�اEواقع�اEدرجة�ال��Bيجب�الحفاظ�عل�çا�واستبعاد�خطر�زوالها،�هنـاك�عـدد�ي�يش/��إNى�إمكانية�خر 

��CثEإذ�أدرجت�آثار�أوروك�5ي�محافظة�ا�Bاث�العالم�كانت�قد�أدرجت�بشكل�مؤقت�5ي�قائمة�ال��Bمن��ثار�العراقية�ال�

٢٠٢١ )40). 

ثريــــة�أو�ح�ــــ��الوســــائل�الدبلوماســــية�فبتغ/ــــ��العــــالم�أصــــبحت�القــــيم���تقتصــــر�القــــوة�الناعمــــة�عWــــى�اEعــــالم�8

�íــي�جــزء�مــن�القــوة�الدينيــة�الناعمــة،�وتشــكل�ركًنــا�أساًســا�ضــمن�التصــنيف�اEحــدد�

وقد�بدى�تأث/��هذا�الجانب�أكø��وضوًحا�بعَد�تطور�اEعرفة�التكنولوجية�وتقارب�الشعوب�مع�بعضها�ال

القــــوة�الدينيــــة�الناعمــــة�بحاجــــة�إNــــى�عناصــــر�تعتمــــد�عل�çــــا�لقيامهــــا،�م·�ــــا�8مــــاكن�الدينيــــة،�واEعــــالم�الســــياحية�الدينيــــة،�

خصـــيات�الدينيـــة�اEـــؤثرة�5ـــي�صـــنع�القـــرار�وال�ـــ���Bـــدف�إNـــى�توحيـــد�الصـــف�العربـــي�وjســـ*مي�،�وعنـــد�النظـــر�إNـــى�هـــذه�

البيئة�العراقية؛�فتأث/��اEرجعية�الدينية�واEجمـع�الفقالعناصر�نجد�أن�لها�حضور�واسع�5ي�

                                         

, (2008), the Identification and Protection of Cultural Heritage During the Iraq Conflict: a 

ational Center for Cultural and Heritage Studies University of Newcastle, UK, p.938.

, (2021), Impacts of Politician and Conflict on Archaeological Resources: an Analysis of Trends in Ira

artial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Anthropology, 

eligious Freedom Report, International Religious Report for 2020 United 

eligious Freedom, (2020), p.20.
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عWى�الرغم�من�أن�العرا

8خــــرى،�ومــــع�التغي/ــــ��الــــذي�شــــهده�وانتشــــار�الثقافــــة�ومفاهيمهــــا�5ــــي�معظــــم�اEحافظــــات�العراقيــــة�غ/ــــ��أنــــه�لــــم�يســــتخدم�

الثقافـة�كقـوة؛�فـإذا�مـا�تـم�تحويـل�الثقافـة�بنجـاح�يمكـن�أن�تشـكل�قـوة�ناعمـة،�فلـم�تكـ

إ��بعــــد�أن�بــــدأت�5ــــي�جــــذب�الســــياح�مــــن�دول�العــــالم�للتعــــرف�عWــــى�حضــــارة�وادي�النيــــل،�هــــذا�مــــا�يع�ــــ��عــــن�إن�اEــــوارد�

الثقافية�العراقية�نفسها�ليسـت�قـوة�ناعمـة�مـا�لـم�يتحقـق�مـا�يعـرف�

بــــل�أن�التحـــول�والتغي/ـــ��النـــادمـــج�اEـــوارد�وتحويلهـــا،�

أهميـة�مـن�اEــوارد�اEملوكـة�للدولـة،��ســيما�وأن�العـراق�بلــد�الحضـارات�وسـم�Bبحضــارة�

تلــك�الحضــارات�صــروحها�وأصــبحت�معــالم�أثريــة،�وعــرف�مــن�خــ*ل�هــذه�اEعــالم�

والقانون�بمدونا��ا�ومس*��ا�8ثرية�

ُصـنفت�بعـض�اEواقـع�8ثريـة�العراقيـة�ضــمن�مواقـع�ال�ـ�اث�العـالم�Bوهـذا�مــا�تـم�jشـارة�إليـه�سـابًقا،�تحــددت�

هذه�اEعالم�من�قبل�لجان�مختصة�5ي�هذا�الشأن�تابعة�Eنظمة�اليونسكو؛�وأن�من�أهم�أهـداف�

حرصــها�عWــى�اEحافظــة�عWــى�اEواقــع�8ثريــة�اEدرجــة�5ــي�قوائمهــا�وتنظــيم�زيــارات�متتاليــة�لرصــد�التغ/ــ�ات�ال�ــ�Bتطــرأ�عل�çــا�

�مـــن�تعرضـــها�Sخطـــار�طبيعيـــة�أو�بشـــرية،�أن�مـــا�تشـــهده�8هـــوار�بعـــد�انخفـــاض�منســـوب�اEيـــاه�ومـــا�رافقهـــا�مـــن�تغ/ـــ��
ً
خوفـــا

منا:ي�يش/��إNى�إمكانية�خر 

��CثEإذ�أدرجت�آثار�أوروك�5ي�محافظة�ا�Bاث�العالم�كانت�قد�أدرجت�بشكل�مؤقت�5ي�قائمة�ال��Bمن��ثار�العراقية�ال�

٢٠٢١إNى�قائمة��ثار�عام�

��تقتصــــر�القــــوة�الناعمــــة�عWــــى�اEعــــالم�8

واEبــادئ�íــي�جــزء�مــن�القــوة�الدينيــة�الناعمــة،�وتشــكل�ركًنــا�أساًســا�ضــمن�التصــنيف�اEحــدد�

وقد�بدى�تأث/��هذا�الجانب�أكø��وضوًحا�بعد

القــــوة�الدينيــــة�الناعمــــة�بحاجــــة�إNــــى�عناصــــر�تعتمــــد�عل�çــــا�لقيامهــــا،�م·�ــــا�8مــــاكن�الدينيــــة،�واEعــــالم�الســــياحية�الدينيــــة،�

الشخصـــيات�الدينيـــة�اEـــؤثرة�5ـــي�صـــنع�القـــرار�وال�ـــ���Bـــدف�إNـــى�توحيـــد�الصـــف�العربـــي�وjســـ*مي�،�وعنـــد�النظـــر�إNـــى�هـــذه�

العناصر�نجد�أن�لها�حضور�واسع�5ي�

 .(41(وح���الغربية�
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إذ�أن�اEرجعية�الدينية�تتمتع�بدى�واسع�يمتد�تأث/�هـا�خـارج�العـراق�ان�كـان�عWـى�اEسـتوى�jقليمـ�Bأو�الـدوNي،�

�من�إمكانية�تأث/�ها،�وقد�اتجهت�اEرجعية�

إNى�أقامه�مؤسسات�تابعة�لهـا�5ـي�بريطانيـا�وبلجيكـا�وهولنـدا�واEانيـا�وأفريقيـا�وكنـدا�وغ/�هـا�مـن�الـدول�8وروبيـة،�ولجـأت�

 óجتمــع�للتصــدي�لEــى�حــث�أفــراد�اWســاهمة�عEــى�القيــادات�السياســية�العراقيــة،�واNشــورة�إEــى�تقــديم�النصــح�واNرهــاب،�إ

�عــــن�ســــع�çا�
ً

ــــدت�عWــــى�ضــــرورة�إجــــراء�تغي/ــــ��عWــــى�النصــــوص�الدســــتورية�لعــــدم�م*ئم��ــــا�مــــع�الشــــأن�العرا�ــــي�فضــــ*
ّ
كمـــا�أك

تظهر�قوة�الجـذب�الناعمـة�بصـورة�واضـحة�5ـي�8حـداث�الدينيـة�ال�ـ�Bيحتضـ·�ا�العـراق،�إذ�يكـتظ�البلـد�بـالزوار�

8جانـــب�مـــن�كافـــة�الـــدول�مـــع�تـــوف/��أهـــم�الخـــدمات�مـــن�إذ�النقـــل�و�يـــواء�و�طعمـــة،�و5ـــي�الوقـــت�ذاتـــه���يقتصـــر�توجـــه�

عـــرف�
ُ
الـــزوار�نحـــو�اEراقـــد�الدينيـــة�فقـــط�بـــل�تقـــام�نشـــاطات�مختلفـــة�تتعلـــق�بالنحـــت�والرســـم�ومعـــارض�للكتـــب�وغ/�هـــا�ت

فكـار،�واليــوم�مــع�تطــور�وســائل��تصــال�و�عــ*م�وبــث�الخ�ــ��

بلغـــات�متعـــددة���تقتصـــر�عWـــى�اللغـــة�العربيـــة�أصـــبح�مـــن�اEمكـــن�ال�ـــ�ويج�للظـــواهر�الدينيـــة�والثقافيـــة�لجـــذب�الجمـــاه/��

 .(43(�م�لزيارة�8ضرحة�اEقدسة�واEعالم�8ثرية�وال��ويج�للقوة�الناعمة�العراقية�ب/ن�مختلف�دول�العالم�

مثلت�زيارة�البابا�فرنسيس�نقلة�نوعية�5ي�السياسة�العراقية�كما�كانت�لها�أبعاد�جيوسياسية�للعراق�مع�دول�

العـالم،�وأخــذت�هـذه�الزيــارة�صــدى�اع*مـي�واســع�اEــدى�تمكـن�العــراق�مــن�خ*لهـا�خلــق�انطبــاع�حـول�العمــق�الحضــاري�

ي�لكــــون�العــــراق�يحتــــوي�عWــــى�الكث/ــــ��مــــن�اEواقــــع�اEقدســــة�

اEسيحية�وjس*مية�وإل�çوديـة،�وعWـى�أثـر�هـذه�الزيـارة�اتجهـت�الجهـود�الحكوميـة�با�شـارة�إNـى�أن�سـومر�وأور�ارض�يحـج�

*قتـه�مـع�العديـد�مـن�أن�أهم�اEكاسب��س��اتيجية�ال��Bحققها�العراق�من�خـ*ل�هـذه�الزيـارة�هـو�اسـتعادة�ع

 –فلنــدا –اEانيــا –فرنســا –بريطانيــا(دولــة�وم·�ــا�

 –ق�ـــــ�ص –اليونـــــان –بولنـــــدا –إيرلنـــــدا

 –ليتوانيـــا –ال��تغـــال –لوكســـمبورغ –مالطـــا

،�قـــدمت�الحكومـــة�تســـهي*ت�للســـياح�عنـــد�

يـار��م�للمواقـع�8ثريـة�والدينيـة،�الدخول�للمطار�أو�اEنافذ�الحدودية،�مع�إلزام�الحكومة�بتـوف/��الحمايـة�للسـياح�أثنـاء�ز 
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إذ�أن�اEرجعية�الدينية�تتمتع�بدى�واسع�يمتد�تأث/�هـا�خـارج�العـراق�ان�كـان�عWـى�اEسـتوى�jقليمـ�Bأو�الـدوNي،�

ما�عزَز�من�إمكانية�تأث/�ها،�وقد�اتجهت�اEرجعية��ا�يعيشون�وينشطون�ويمتلكون�جنسيات�هذه�الدول�م

إNى�أقامه�مؤسسات�تابعة�لهـا�5ـي�بريطانيـا�وبلجيكـا�وهولنـدا�واEانيـا�وأفريقيـا�وكنـدا�وغ/�هـا�مـن�الـدول�8وروبيـة،�ولجـأت�

 óجتمــع�للتصــدي�لEــى�حــث�أفــراد�اWســاهمة�عEــى�القيــادات�السياســية�العراقيــة،�واNشــورة�إEــى�تقــديم�النصــح�واNإ

�عــــن�ســــع�çا�
ً

ــــدت�عWــــى�ضــــرورة�إجــــراء�تغي/ــــ��عWــــى�النصــــوص�الدســــتورية�لعــــدم�م*ئم��ــــا�مــــع�الشــــأن�العرا�ــــي�فضــــ*
ّ
كمـــا�أك

 .(S)42حتواء�القضايا�ال����Bدد�8من�اEجتم¶ي�للب*د�

تظهر�قوة�الجـذب�الناعمـة�بصـورة�واضـحة�5ـي�8حـداث�الدينيـة�ال�ـ�Bيحتضـ·�ا�العـراق،�إذ�يكـتظ�البلـد�بـالزوار�

8جانـــب�مـــن�كافـــة�الـــدول�مـــع�تـــوف/��أهـــم�الخـــدمات�مـــن�إذ�النقـــل�و�يـــواء�و�طعمـــة،�و5ـــي�الوقـــت�ذاتـــه���يقتصـــر�توجـــه�

عـــرف�
ُ
الـــزوار�نحـــو�اEراقـــد�الدينيـــة�فقـــط�بـــل�تقـــام�نشـــاطات�مختلفـــة�تتعلـــق�بالنحـــت�والرســـم�ومعـــارض�للكتـــب�وغ/�هـــا�ت

�عــن�ت*�ــي�8 
ً

فكـار،�واليــوم�مــع�تطــور�وســائل��تصــال�و�عــ*م�وبــث�الخ�ــ��الوافـدين�بأهميــة�الحــدث�الــدي�BCاEقــام�فضــ*

بلغـــات�متعـــددة���تقتصـــر�عWـــى�اللغـــة�العربيـــة�أصـــبح�مـــن�اEمكـــن�ال�ـــ�ويج�للظـــواهر�الدينيـــة�والثقافيـــة�لجـــذب�الجمـــاه/��

�م�لزيارة�8ضرحة�اEقدسة�واEعالم�8ثرية�وال��ويج�للقوة�الناعمة�العراقية�ب/ن�مختلف�دول�العالم�

مثلت�زيارة�البابا�فرنسيس�نقلة�نوعية�5ي�السياسة�العراقية�كما�كانت�لها�أبعاد�جيوسياسية�للعراق�مع�دول�

العـالم،�وأخــذت�هـذه�الزيــارة�صــدى�اع*مـي�واســع�اEــدى�تمكـن�العــراق�مــن�خ*لهـا�خلــق�انطبــاع�حـول�العمــق�الحضــاري�

ي�لكــــون�العــــراق�يحتــــوي�عWــــى�الكث/ــــ��مــــن�اEواقــــع�اEقدســــة�لــــه؛��ســــيما�وأن�البابــــا�حــــث�اEســــيح/ن�للقيــــام�بــــالحج�اEســــي�

اEسيحية�وjس*مية�وإل�çوديـة،�وعWـى�أثـر�هـذه�الزيـارة�اتجهـت�الجهـود�الحكوميـة�با�شـارة�إNـى�أن�سـومر�وأور�ارض�ي

أن�أهم�اEكاسب��س��اتيجية�ال��Bحققها�العراق�من�خـ*ل�هـذه�الزيـارة�هـو�اسـتعادة�ع

دولــة�وم·�ــا�) ٣٦(ل�هــذا�8مــر�مــن�خــ*ل�مــنح�العــراق�تأشــ/�ة�الــدخول�

 –الســـــويد –الـــــدنمارك –إســـــبانيا –بلجيكـــــا –هولنـــــدا –إيطاليـــــا

مالطـــا –إســـتونيا –التشـــيك -بلغاريـــا –نوبيـــةكوريـــا�الج –اليابـــان

،�قـــدمت�الحكومـــة�تســـهي*ت�للســـياح�عنـــد�)اEجـــر�وغ/�هـــا –أســـ��اليا –نيوزلنـــدا –ســـلوفينيا –ســـلوفاكيا

الدخول�للمطار�أو�اEنافذ�الحدودية،�مع�إلزام�الحكومة�بتـوف/��الحمايـة�للسـياح�أثنـاء�ز 

                                         

eligious Athority and the Politics of Islamic Endowments in Iraq, Carnegie E

eligious and Conflict Case Study Series Iraq Buttressing Peace with the Ira

, Peace and World Affairs, p.11. 

ope Francis Historic Visit to Iraq: Its Significanct for the Christian Minority, 
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إذ�أن�اEرجعية�الدينية�تتمتع�بدى�واسع�يمتد�تأث/�هـا�خـارج�العـراق�ان�كـان�عWـى�اEسـتوى�jقليمـ�Bأو�الـدوNي،�

كما�أن�مقلد��ا�يعيشون�وينشطون�ويمتلكون�جنسيات�هذه�الدول�م

إNى�أقامه�مؤسسات�تابعة�لهـا�5ـي�بريطانيـا�وبلجيكـا�وهولنـدا�واEانيـا�وأفريقيـا�وكنـدا�وغ/�هـا�مـن�الـدول�8وروبيـة،�ولجـأت�

 óجتمــع�للتصــدي�لEــى�حــث�أفــراد�اWســاهمة�عEــى�القيــادات�السياســية�العراقيــة،�واNشــورة�إEــى�تقــديم�النصــح�واNإ

�عــــن�ســــع�çا�
ً

ــــدت�عWــــى�ضــــرورة�إجــــراء�تغي/ــــ��عWــــى�النصــــوص�الدســــتورية�لعــــدم�م*ئم��ــــا�مــــع�الشــــأن�العرا�ــــي�فضــــ*
ّ
كمـــا�أك

Sحتواء�القضايا�ال����Bدد�8من�اEجتم¶ي�للب*د�

تظهر�قوة�الجـذب�الناعمـة�بصـورة�واضـحة�5ـي�8حـداث�الدينيـة�ال�ـ�Bيحتضـ·�ا�العـراق،�إذ�يكـتظ�البلـد�بـالزوار�

8جانـــب�مـــن�كافـــة�الـــدول�مـــع�تـــوف/��أهـــم�الخـــدمات�مـــن�إذ�النقـــل�و�يـــواء�و�طعمـــة،�و5ـــي�الوقـــت�ذاتـــه���يقتصـــر�توجـــه�

عـــرف�
ُ
الـــزوار�نحـــو�اEراقـــد�الدينيـــة�فقـــط�بـــل�تقـــام�نشـــاطات�مختلفـــة�تتعلـــق�بالنحـــت�والرســـم�ومعـــارض�للكتـــب�وغ/�هـــا�ت

�عــن�ت*�ــي�8 
ً

الوافـدين�بأهميــة�الحــدث�الــدي�BCاEقــام�فضــ*

بلغـــات�متعـــددة���تقتصـــر�عWـــى�اللغـــة�العربيـــة�أصـــبح�مـــن�اEمكـــن�ال�ـــ�ويج�للظـــواهر�الدينيـــة�والثقافيـــة�لجـــذب�الجمـــاه/��

وح;�م�لزيارة�8ضرحة�اEقدسة�واEعالم�8ثرية�وال��ويج�للقوة�الناعمة�العراقية�ب/ن�مختلف�دول�العالم�

مثلت�زيارة�البابا�فرنسيس�نقلة�نوعية�5ي�السياسة�العراقية�كما�كانت�لها�أبعاد�جيوسياسية�للعراق�مع�دول�

العـالم،�وأخــذت�هـذه�الزيــارة�صــدى�اع*مـي�واســع�اEــدى�تمكـن�العــراق�مــن�خ*لهـا�خلــق�انطبــاع�حـول�العمــق�الحضــاري�

لــــه؛��ســــيما�وأن�البابــــا�حــــث�اEســــيح/ن�للقيــــام�بــــال

اEسيحية�وjس*مية�وإل�çوديـة،�وعWـى�أثـر�هـذه�الزيـارة�اتجهـت�الجهـود�الحكوميـة�با�شـارة�إNـى�أن�سـومر�وأور�ارض�ي

 .(44(إليه�اEسيحي/ن�

أن�أهم�اEكاسب��س��اتيجية�ال��Bحققها�العراق�من�خـ*ل�هـذه�الزيـارة�هـو�اسـتعادة�ع

الــدول؛�تجســَد�هــذا�8مــر�مــن�خــ*ل�مــنح�العــراق�تأشــ/�ة�الــدخول�

إيطاليـــــا –كنـــــدا –سويســـــرا

اليابـــان –الصـــ/ن –روســـيا

ســـلوفاكيا -رومانيـــا –�تفيـــا

الدخول�للمطار�أو�اEنافذ�الحدودية،�مع�إلزام�الحكومة�بتـوف/��الحمايـة�للسـياح�أثنـاء�ز 
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�عـــن�أن�هـــذه�الزيـــارة�جـــاءت�كرســـالة
ً

ســـ*م�ودعـــم�لجميـــع�8قليـــات�5ـــي��نســـيجهم��جتمـــا~ي���كمغ�ـــ�ب/ن�أو�زوار،�فضـــ*

 .(46(العراق،�والدعوة��عادة�إعمار�الكنائس�واEواقع�8ثرية�ال��Bتعرضت�للدمار�وال·�ب�من�قبل�التنظيمات��رهابية�

�الرياضــية�íــي�أحــد�أنــواع�القــوة�الناعمــة�ال�ــ�Bلهــا�دور�5ــي�كســب�الشــعوب؛�وأن�مصــادر  عــدُّ
ُ
القــوة�الناعمــة�íــي��ت
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�م�وتقــديم�الــدعم�اEعنــوي�لهـم،�واتجهــت�العديــد�مـن�الــدول�لتحقيــق�أهــدافها�

 :،�5ي�الشكل��تي

تسهم�5ي�تعزيز�8من�الداخWي�للمجتمع�وتحف/��الشباب�نحو�اEشـاركة�5ـي�8نشـطة�الرياضـية،�

ـ�Bتمثـل�الحضـارة�والتوسـع�الحضـري�وتظهـر�

�Bضيف�5ي�الو~ي�العام�العالمEيجابية�للبلد�اjي�و�قتصادي�بما�يعزز�الصورة�u48(التقدم�التكنولو). 

تــوفر�هــذه�النشــاطات�دعــم�اقتصــادي�للدولــة،�وزيــادة�فــرص��ســتثمار�التجــاري�لرجــال�
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 .(49(اEجتمعات،�وتسهم�5ي�إظهار�الدولة�خارجًيا�عWى�إ¡�ا�مجتمع�منفتح�ومتحضر�يقبل�التعددية�

الدوليـة�وتحسـ/ن�كوسـيلة�دبلوماسـية��سـتعادة�مكان��ـا�

صــــور��ا�الخارجيــــة�بعــــدما�كانـــــت�توصــــف�بســــلوكها�العـــــدواني�وتاريخهــــا�النــــازي�خــــ*ل�القـــــرن�العشــــرين،�فلجــــأت�لتنويـــــع�
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Stiftung, Spotlight Syria / Iraq Office, p.2. 
47(1) Crix.J and Houlihan.B, (2014), Sports 
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48(2) Crix.J and Houlihan.B, Op.Cit, p.326. 
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�عـــن�أن�هـــذه�الزيـــارة�جـــاءت�كرســـالة
ً

نســـيجهم��جتمـــا~ي���كمغ�ـــ�ب/ن�أو�زوار،�فضـــ*
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 الدبلوماسية�الرياضية
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ُ
ت
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اســــــتخدأم�الثقافــــــة�كوســــــيلة�للدبلوماســــــية�العأمــــــة�والقــــــوة�الناعمــــــة،�ويمكــــــن�أن�يتحقــــــق�هــــــذا�8مــــــر�مــــــن�خــــــ*ل�إقامــــــة�
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،�5ي�الشكل��تي)47(من�خ*ل�استضافة�8لعاب�8وEبية�والدوريات�كوسيلة�للقوة�الناعمة�

تسهم�5ي�تعزيز�8من�الداخWي�للمجتمع�وتحف/��الشباب�نحو�اEشـاركة�5ـي�8نشـطة�الرياضـية،�: 8منية

 .ونبذ�العنف�والتطرف،�والتشجيع�عWى�التسامح�وقبول�قيم�اEنافسة

تـرويج�للدولـة�عWـى�أ¡�ـا�نمـوذج�عـالمB،�ف8ـ�Bتمثـل�الحضـارة�والتوسـع�الحضـري�وتظهـر�: الع*مة�التجارية�للدولة

�Bضيف�5ي�الو~ي�العام�العالمEيجابية�للبلد�اjي�و�قتصادي�بما�يعزز�الصورة�uالتقدم�التكنولو
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اEسيحي/ن�واEسلم/ن�العراقي/ن�5ي�أراض�çم،�و�ل��ام�بما�يتفق�مع�حب�الوطن�وغرس�اEواطنة�فيه�وعنصر�رئي°�BTمن�

�عـــن�أن�هـــذه�الزيـــارة�جـــاءت�كرســـالة
ً

نســـيجهم��جتمـــا~ي���كمغ�ـــ�ب/ن�أو�زوار،�فضـــ*

العراق،�والدعوة��عادة�إعمار�الكنائس�واEواقع�8ثرية�ال��Bتعرضت�للدمار�وال·�ب�من�قبل�التنظيمات��رهابية�

الدبلوماسية�الرياضية: اEطلب�الثاني

�الرياضــية�íــي�أحــد�أنــواع�القــوة�الناعمــة�ال�ــ�Bلهــا�دور�5ــي�كســب�الشــعوب؛�وأن�مصــادر  عــدُّ
ُ
ت

القــــــيم�السياســــــية -الثقافــــــة(

اســــــتخدأم�الثقافــــــة�كوســــــيلة�للدبلوماســــــية�العأمــــــة�والقــــــوة�الناعمــــــة،�ويمكــــــن�أن�يتحقــــــق�هــــــذا�8مــــــر�مــــــن�خــــــ*ل�إقامــــــة�

معســـكرات�لتـــدريب�الشــــباب�وطلبـــة�الجامعــــات�وا

وذوي��حتياجـات�الخاصــة�لتنميــة�مـواه

من�خ*ل�استضافة�8لعاب�8وEبية�والدوريات�كوسيلة�للقوة�الناعمة�

8منيةالحماية� .1

ونبذ�العنف�والتطرف،�والت

الع*مة�التجارية�للدولة .2

التقدم�التكنولوuي�و�قتصادي�بما�يعزز�الصورة�jيجابية�للبلد�اEضيف�5ي�الو~ي�العام�العالم�Bمدى�

اEكاســب��قتصــادية .3

�عمال�5ي�مختلف�الدول�مع�تأم/ن�قيمة�عالية�ل*ستثمار�الداخWي

التعــــــايش�ثقافــــــة .4

اEجتمعات،�وتسهم�5ي�إظهار�الدولة�خارجًيا�عWى�إ¡�ا�مجتمع�منفتح�ومتحضر�يقبل�التعددية�

استخدمت�اEانيـا�8نشـطة�الرياضـية�بعـد�عـام�

صــــور��ا�الخارجيــــة�بعــــدما�كانـــــت�توصــــف�بســــلوكها�العـــــدواني�وتاريخهــــا�النــــازي�خــــ*ل�القـــــرن�العشــــرين،�فلجــــأت�لتنويـــــع�

                                                                

ourney to Iraq, Institute of International 

econciliation, Konrad Adnauer 

ower: the Cases of Germany and UK 

eograpjie, Translated from 
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مصـــادر�تصـــدير�ثقاف��ـــا�مـــن�خـــ*ل�أقامـــه�مراكـــز�ثقافيـــة،�وأرســـال�بعثـــات�ثقافيـــة�معـــززة�للغـــة��Eانيـــة�مثـــل�معهـــد�جوتـــة�

�عن�أّن�من�عدم�وجود�مقاييس�محددة�لنجاح�القوة�الناعمة�أ��أن�
ً

فض*

أســـتمرت�الســـياحة��٢٠٠٦اســـتخدام�اEانيـــا�Sحـــد�أدوا��ـــا�أثبتـــت�فاعليـــة�نجاحهـــا�فبعـــد�استضـــاف��ا�لكـــاس�العـــالم�لعـــام�

�عــــن�العوائــــد�اEاليــــة�الضــــخ
ً

مة�لشــــركات�أعــــوام�فحققــــت�قبــــول�وارتيــــاح�مــــن�خــــ*ل�جــــذ�ìا�للســــياح�فضــــ*

��زالــــت�العديـــــد�مـــــن�الــــدول�تســـــتخدم�الرياضـــــة�كــــأداة�للدبلوماســـــية�أو�لتنفيـــــذ�أهــــداف�اجتماعيـــــة�وسياســـــية�

وأحياًنــا�ماليــة؛�وإذا�كانــت�8نظمــة�السياســية�تتجــه��صــ*ح�مــا�خلفتــه�الحــروب�بــ/ن�الــدول�مــن�صــراعات�جيوسياســية�

العراقية�مرت�بف��ة�من�القطيعة؛�غ/ـ��

أن�8نشــــــطة�الرياضــــــية�اســــــتطاعت�بنــــــاء�الجســــــور�لتقريــــــب�الــــــدولت/ن�وإعــــــادة�الع*قــــــات��ســــــ��اتيجية�بي·�مــــــا�واللجــــــوء�

�٢٨ت�عنــدما�أقيمــت�مبــاراة�بــ/ن�الــدولت/ن�بعــد�قطيعــة�دامــ

عاًمـــا،�ورفعـــت�شـــعارات�ال��حيـــب�إذ�بـــادرت�اEملكـــة�العربيـــة�الســـعودية�بأهـــداء�العـــراق�مدينـــة�رياضـــية�متكاملـــة�ســــيتم�

�عن�دعوة�اEملكة�لرفع�الحظـر�الـدوNي�عـن�
ً

بعد��تفاق�عWى�اختيار�اEوقع�اE*ئم�لها،�فض*

�بـد�أن�تكـون�للخطـوات�السياسـية�اEتبعـة�مـن�قبـل�قـادة�الـدول�تـأث/��إيجـابي�عWـى�القطـاع�الريا�ـBT،�فـ*�يـزال�

العراق�يعاني�مـن�تـدهور�5ـي�تـوف/��دورات�تدريبيـة�للفـرق�الرياضـية�بفعـل�8زمـة�السياسـية،�و5ـي�كث/ـ��مـن�8حيـان�ت°ـBTء�

ثبــــات�ســــلط��ا�لــــذا�يــــتم�اختيــــار�8نظمــــة�بمــــدى�جاذبي��ــــا�للناخــــب؛�ون*حــــظ�أن�

التوجـــه�الجديـــد�ل¥نظمـــة�الحاليـــة�قـــائم�عWـــى�أشـــراك�النخـــب�الرياضـــية�5ـــي�العمليـــة�السياســـية�و�ســـتفادة�مـــن�مؤيـــدي�

أحمــد��خصــيات�الرياضــية�لكســب�أصــوات�النــاخب/ن�وهــو�جــزء�مــن�سياســ��ا�الناعمــة،�مثــل�أشــراك�ال*عــب�الراحــل

وترشـيحه�إNـى�انتخابــات��٢٠٢٠،�واختيـار�عــدنان�درجـال�وزيـًرا�للرياضـة�عـام�

لجأت�العديد�من�الشركات�متعددة�الجنسية�إNى�8دراك�أن�توجه�الدول�الحـاNي�لـم�يعـد�محـدد�بالرأسـماNي�أو�

حــرك�الــرئيس؛�فــذهبت�هــذه�الشــركات�إNــى�تجنيــد�السياســي/ن�واعتبــارهم�مــوظف/ن�مهمــ��م�

الضغط�عWى�الحكومة�Sقرار�القوان/ن�ال��Bتتيح�لهم�بيئة�تشغيل�مناسـبة،�أي�أن��سـتثمار�5ـي�القطـاع�الريا�ـ�BTأصـبح�

50(4) Shaltaev.O, (2019), Sport and Soft P

University, Faculty of Management and Business, p.16. 
51(1) Sport Diplomacy: a Literature Review of 

European Union, (2017), p.12. 
52(2) Meissen.J, (2005), the New Public Diplomacy 

International Relations, Clingendael, p.75. 
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مصـــادر�تصـــدير�ثقاف��ـــا�مـــن�خـــ*ل�أقامـــه�مراكـــز�ثقافيـــة،�وأرســـال�بعثـــات�ثقافيـــة�معـــززة�للغـــة��Eانيـــة�مثـــل�معهـــد�جوتـــة�

�عن�أّن�من�عدم�وجود�مقاييس�محددة�لنجاح�القوة�الناعمة�أ��أن��ومنظمة�خدمات�التبادل�8كاديمE��Bاني،
ً

فض*

اســـتخدام�اEانيـــا�Sحـــد�أدوا��ـــا�أثبتـــت�فاعليـــة�نجاحهـــا�فبعـــد�استضـــاف��ا�لكـــاس�العـــالم�لعـــام�

�عــــن�العوائــــد�اEاليــــة�ال
ً

أعــــوام�فحققــــت�قبــــول�وارتيــــاح�مــــن�خــــ*ل�جــــذ�ìا�للســــياح�فضــــ*

��زالــــت�العديـــــد�مـــــن�الــــدول�تســـــتخدم�الرياضـــــة�كــــأداة�للدبلوماســـــية�أو�لتنفيـــــذ�أهــــداف�اجتماعيـــــة�وسياســـــية�

وأحياًنــا�ماليــة؛�وإذا�كانــت�8نظمــة�السياســية�تتجــه��صــ*ح�مــا�خلفتــه�الحــروب�بــ/ن�الــدول�مــن�صــراعات�جيوسياســية�

العراقية�مرت�بف��ة�من�القطيعة؛�غ/ـ�� –،�إذ�أن�الع*قات�السعوديةفبأمكان�الرياضة�أن�تصلح�ما�أفسدته�السياسية

أن�8نشــــــطة�الرياضــــــية�اســــــتطاعت�بنــــــاء�الجســــــور�لتقريــــــب�الــــــدولت/ن�وإعــــــادة�الع*قــــــات��ســــــ��اتيجية�بي·�مــــــا�واللجــــــوء�

عنــدما�أقيمــت�مبــاراة�بــ/ن�الــدولت/ن�بعــد�قطيعــة�دامــ�٢٠١٨لسياســة�التعــاون�وحســن�الجــوار،�هــذا�يظهــر�5ــي�عــام�

عاًمـــا،�ورفعـــت�شـــعارات�ال��حيـــب�إذ�بـــادرت�اEملكـــة�العربيـــة�الســـعودية�بأهـــداء�العـــراق�مدينـــة�رياضـــية�متكاملـــة�ســــيتم�

�عن�دعوة�اEملكة�لرفع�الحظـر�الـدوNي�عـن��٢٠٢٢
ً

بعد��تفاق�عWى�اختيار�اEوقع�اE*ئم�لها،�فض*

 .(51) (الفيفا(كرة�العراق�اEفروض�من�قبل��تحاد�الدوNي�ل

�بـد�أن�تكـون�للخطـوات�السياسـية�اEتبعـة�مـن�قبـل�قـادة�الـدول�تـأث/��إيجـابي�عWـى�القطـاع�الريا

العراق�يعاني�مـن�تـدهور�5ـي�تـوف/��دورات�تدريبيـة�للفـرق�الرياضـية�بفعـل�8زمـة�السياسـية،�و5ـي�كث/ـ��مـن�8حيـان�ت°ـBTء�

Sثبــــات�ســــلط��ا�لــــذا�يــــتم�اختيــــار�8نظمــــة�بمــــدى�جاذبي��ــــا�للناخــــب؛�ون*حــــظ�أن�الحكومــــة�اســــتخدام�الرياضــــة�كوســــيلة�

التوجـــه�الجديـــد�ل¥نظمـــة�الحاليـــة�قـــائم�عWـــى�أشـــراك�النخـــب�الرياضـــية�5ـــي�العمليـــة�السياســـية�و�ســـتفادة�مـــن�مؤيـــدي�

خصــيات�الرياضــية�لكســب�أصــوات�النــاخب/ن�وهــو�جــزء�مــن�سياســ��ا�الناعمــة،�مثــل�أشــراك�ال*عــب�الراحــل

،�واختيـار�عــدنان�درجـال�وزيـًرا�للرياضـة�عـام�٢٠١٤ـ5�BTـي�مجلـس�النـواب�العرا�ـي�عـام�

٢٠٢١ )52). 

لجأت�العديد�من�الشركات�متعددة�الجنسية�إNى�8دراك�أن�توجه�الدول�الحـاNي�لـم�يعـد�محـدد�بالرأسـماNي�أو�

Eــي�اíصــلحة�Eــى�تجنيــد�السياســي/ن�واعتبــارهم�مــوظف/ن�مهمــ��م�الشــيو~ي�بــل�اNحــرك�الــرئيس؛�فــذهبت�هــذه�الشــركات�إ

الضغط�عWى�الحكومة�Sقرار�القوان/ن�ال��Bتتيح�لهم�بيئة�تشغيل�مناسـبة،�أي�أن��سـتثمار�5ـي�القطـاع�الريا

                                         

port and Soft Power: the Case of Sport as a Tool of Immigrant Integration in 

anagement and Business, p.16.

port Diplomacy: a Literature Review of Scholary and Policy Sources, Co-Funded by the Erasmus 

ublic Diplomacy Soft Power in International Relations, Netherlands Institute of 

elations, Clingendael, p.75.
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مصـــادر�تصـــدير�ثقاف��ـــا�مـــن�خـــ*ل�أقامـــه�مراكـــز�ثقافيـــة،�وأرســـال�بعثـــات�ثقافيـــة�معـــززة�للغـــة��Eانيـــة�مثـــل�معهـــد�جوتـــة�

ومنظمة�خدمات�التبادل�8كاديمE��Bاني،

اســـتخدام�اEانيـــا�Sحـــد�أدوا��ـــا�أثبتـــت�فاعليـــة�نجاحهـــا�فبعـــد�استضـــاف��ا�لكـــاس�العـــالم�لعـــام�

�عــــن�العوائــــد�اEاليــــة�ال�٦ب��ايــــد�Eــــدة�
ً

أعــــوام�فحققــــت�قبــــول�وارتيــــاح�مــــن�خــــ*ل�جــــذ�ìا�للســــياح�فضــــ*

 .(50(الط/�ان�

��زالــــت�العديـــــد�مـــــن�الــــدول�تســـــتخدم�الرياضـــــة�كــــأداة�للدبلوماســـــية�أو�لتنفيـــــذ�أهــــداف�اجتماعيـــــة�وسياســـــية�

وأحياًنــا�ماليــة؛�وإذا�كانــت�8نظمــة�السياســية�تتجــه��صــ*ح�مــا�خلفتــه�الحــروب�بــ/ن�الــدول�مــن�صــراعات�جيوسياســية�

فبأمكان�الرياضة�أن�تصلح�ما�أفسدته�السياسية

أن�8نشــــــطة�الرياضــــــية�اســــــتطاعت�بنــــــاء�الجســــــور�لتقريــــــب�الــــــدولت/ن�وإعــــــادة�الع*قــــــات��ســــــ��اتيجية�بي·�مــــــا�واللجــــــوء�

لسياســة�التعــاون�وحســن�الجــوار،�هــذا�يظهــر�5ــي�عــام�

عاًمـــا،�ورفعـــت�شـــعارات�ال��حيـــب�إذ�بـــادرت�اEملكـــة�العربيـــة�الســـعودية�بأهـــداء�العـــراق�مدينـــة�رياضـــية�متكاملـــة�ســــيتم�

٢٠٢٢العمل��ìا�5ي�حزيران�

العراق�اEفروض�من�قبل��تحاد�الدوNي�ل

�بـد�أن�تكـون�للخطـوات�السياسـية�اEتبعـة�مـن�قبـل�قـادة�الـدول�تـأث/��إيجـابي�عWـى�القطـاع�الريا

العراق�يعاني�مـن�تـدهور�5ـي�تـوف/��دورات�تدريبيـة�للفـرق�الرياضـية�بفعـل�8زمـة�السياسـية،�و5ـي�كث/ـ��مـن�8حيـان�ت°ـBTء�

Sالحكومــــة�اســــتخدام�الرياضــــة�كوســــيلة�

التوجـــه�الجديـــد�ل¥نظمـــة�الحاليـــة�قـــائم�عWـــى�أشـــراك�النخـــب�الرياضـــية�5ـــي�العمليـــة�السياســـية�و�ســـتفادة�مـــن�مؤيـــدي�

الشخصــيات�الرياضــية�لكســب�أصــوات�النــاخب/ن�وهــو�جــزء�مــن�سياســ��ا�الناعمــة،�مثــل�أشــراك�ال*عــب�الراحــل

را�ـ5�BTـي�مجلـس�النـواب�العرا�ـي�عـام�

٢٠٢١مجلس�النواب�عام�

لجأت�العديد�من�الشركات�متعددة�الجنسية�إNى�8دراك�أن�توجه�الدول�الحـاNي�لـم�يعـد�محـدد�بالرأسـماNي�أو�

Eــي�اíصــلحة�Eالشــيو~ي�بــل�ا

الضغط�عWى�الحكومة�Sقرار�القوان/ن�ال��Bتتيح�لهم�بيئة�تشغيل�مناسـبة،�أي�أن��سـتثمار�5ـي�القطـاع�الريا
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عWى�تدفق�8رباح�الداعمة�للمشاريع��متأثر�إNى�حٍد�ما�بالعملية�السياسية،�مما�يستلزم�اقامة�تفاع*ت�هدفها�اEحافظة

بــالنظر�إNــى�مــا�تــم�ذكــره�ســابًقا��بــد�أن�تتخــذ�إجــراءات�مســتن/�ة�مــن�قبــل�الحكومــة�و8وقــاف�الدينيــة�اEحليـــة�

وكذلك�مؤسسات�ال��اث�الدوNي�والجهات�اEانحة؛�بتوف/��برامج�دعم�وطنية�ودولية�وآليات�جديـدة�تعـالج�حالـة�ال��اجـع�

م��هتمــــام�5ــــي�ال�ــــ�اث�الثقــــا5ي�العرا�ــــي�وبــــدء�التعــــا5ي�اEســــتدام،�أن�مــــن�أهــــم�الخطــــوات�الرئيســــة�ل*هتمــــام�بــــال��اث�

ل�ـــــ�اث�الـــــوط�BCأنشـــــاء�اســـــ��اتيجية�وطنيـــــة�لل�ـــــ�اث�الثقـــــا5ي�مـــــع�8خـــــذ�بنظـــــر��عتبـــــار�تـــــوافر�العناصـــــر�الرئيســـــة�ل

العرا�ــي؛�بمــا�5ــي�ذلــك�العناصــر�اEتعلقــة�باEوســيقى�والفنــون�واEخطوطــات�واEتــاحف،�مــع�أعــداد�قاعــدة�بيانــات�

 .مهنية�با�ش��اك�مع�اEؤسسات�الدولية�لتوثيق�القطع�الثقافية�العراقية�اEسروقة

ســتخدام�أفضــل�للتمويــل�الــدوNي�تخصــيص�م/�انيــة�لــدعم�إعــادة�التأهيــل�والتعــا5ي�الثقــا5ي،�وإعطــاء�8ولويــة�� 

إنشــاء�معهــد�وطCــ�Bلحفــظ�ال�ــ�اث�وتطــوير�اEمارســات�الجيـــدة�5ــي�مجــال�الحمايــة�والحفــظ؛�بــالنظر�إNــى�ل*¡�يـــار�

انية�تعي/ن�خ�ـ�اء�عWـى�الثقا5ي�الحاNي�ف*بد�أن�تحظى�هذه�اEبادرة�بدعم�اEنظمات�الدولية�ذات�الصلة�مع�إمك
54). 

إص*ح�القوان/ن�و8نظمة�الرقابية�5ي�العراق�وضمان�عدم�تسييس�ال��اث�الثقا5ي�والهوية،�مع�سيطرة�الدولة�

الــــذي�يــــوفر�فرًصــــا�كب/ــــ�ة�) العراقيــــةالتمويــــل�الــــدوNي�خــــارج�الــــنظم�القانونيــــة�

للفساد�وسوء�إدارة�اEوارد،�ومشاركة�هيئة�الرقابة�ومكافحة�الفساد�5ي�مراقبة�مشاريع�ال��اث�الثقا5ي�اEمولة�

مــــن�الخــــارج،�واســــتحداث�نمــــاذج�وممارســــات�للمشــــاركة�الفعالــــة�ومشــــاركة�اEجتمــــع�5ــــي�حمايــــة�ال�ــــ�اث�الثقــــا5ي�

ي�لل�ــ�اث�الثقــا5ي�يــدار�مــن�قبــل�وزارة�الثقافــة�والســياحة�و�ثــار�واEؤسســات�الثقافيــة�

واEاليـــة�الدوليـــة،�سيســـهم�هــــذا�الصـــندوق�5ـــي�تعزيــــز�الجهـــود�الوطنيـــة�والدوليــــة�ل*ســـتجابة�Eتطلبـــات�jصــــ*ح�

والهيئــــات�الثقافيــــة�والحفــــظ�والتوثيــــق،�إذ��بــــد�أن�ُيــــدعم�الصــــندوق�مــــن�قبــــل�الوكــــا�ت�الحكوميــــة�والدوليــــة�

 .وخ��اء�واEتاحف،�ويجب�أن�يكون�هذا�التدخل�لغرض�توف/��الدعم�الدوNي

ال�ــ�ويج�للرمـــوز�الثقافيـــة�و�نفتـــاح�الثقـــا5ي�مـــع�مختلـــف�الثقافــات�واح�ـــ�ام�التنـــوع�الثقـــا5ي�العرا�ـــي،�مـــن�خـــ*ل�

لحماية�ال��اث�العرا�ـي؛�كوسـيلة�حم*ت�التوعية�الوطنية�والتثقيف�وتطوير�اEهارات�النظرية�والعملية�ال*زمة�

للقوة�الناعمة�من�أجل�بناء�الع*قات�السياسـية�و�جتماعيـة،��قامـة�مشـاريع�اقتصـادية�مـع�الـدول�8جنبيـة�

53(3) Lekakis.N, (2019), the Limits of Soft  
54(1) Robson.E, (2022), Cultural Heritage 

Middle East and North Africa Programme, p.25. 
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متأثر�إNى�حٍد�ما�بالعملية�السياسية،�مما�يستلزم�اقامة�تفاع*ت�هدفها�اEحافظة

بــالنظر�إNــى�مــا�تــم�ذكــره�ســابًقا��بــد�أن�تتخــذ�إجــراءات�مســتن/�ة�مــن�قبــل�الحكومــة�و8وقــاف�الدينيــة�اEحليـــة�

وكذلك�مؤسسات�ال��اث�الدوNي�والجهات�اEانحة؛�بتوف/��برامج�دعم�وطنية�ودولية�وآليات�جديـدة�تعـالج�حالـة�ال��اجـع�

م��هتمــــام�5ــــي�ال�ــــ�اث�الثقــــا5ي�العرا�ــــي�وبــــدء�التعــــا5ي�اEســــتدام،�أن�مــــن�أهــــم�الخطــــوات�الرئيســــة�ل*هتمــــام�بــــال��اث�

 :الثقا5ي�العرا�ي�موصوفه�أدناه

 :للحكومة�العراقية�واEؤسسات�ال��اثية

أنشـــــاء�اســـــ��اتيجية�وطنيـــــة�لل�ـــــ�اث�الثقـــــا5ي�مـــــع�8خـــــذ�بنظـــــر��عتبـــــار�تـــــوافر�العناصـــــر�الرئيســـــة�ل

العرا�ــي؛�بمــا�5ــي�ذلــك�العناصــر�اEتعلقــة�باEوســيقى�والفنــون�واEخطوطــات�واEتــاحف،�مــع�أعــداد�قاعــدة�بيانــات�

مهنية�با�ش��اك�مع�اEؤسسات�الدولية�لتوثيق�القطع�الثقافية�العراقية�اEسروقة

تخصــيص�م/�انيــة�لــدعم�إعــادة�التأهيــل�والتعــا5ي�الثقــا5ي،�وإعطــاء�8ولويــة�� 

 .لضمان�توافق�الدعم�الدوNي�مع�أولويات�ال��اث�العرا�ي

إنشــاء�معهــد�وطCــ�Bلحفــظ�ال�ــ�اث�وتطــوير�اEمارســات�الجيـــدة�5ــي�مجــال�الحمايــة�والحفــظ؛�بــالنظر�إNــى�ل*¡�يـــار�

الثقا5ي�الحاNي�ف*بد�أن�تحظى�هذه�اEبادرة�بدعم�اEنظمات�الدولية�ذات�الصلة�مع�إمك

.((الصعيدين�jقليم�BوالدوNي�Eعالجة�حالة�التدهور�الثقا5ي�5ي�العراق�

إص*ح�القوان/ن�و8نظمة�الرقابية�5ي�العراق�وضمان�عدم�تسييس�ال��اث�الثقا5ي�والهوية،�مع�سيطرة�الدولة�

التمويــــل�الــــدوNي�خــــارج�الــــنظم�القانونيــــة�(العراقيــــة�عWــــى�التمويــــل�الخــــارuي�

للفساد�وسوء�إدارة�اEوارد،�ومشاركة�هيئة�الرقابة�ومكافحة�الفساد�5ي�مراقبة�مشاريع�ال��اث�الثقا5ي�اEمولة�

مــــن�الخــــارج،�واســــتحداث�نمــــاذج�وممارســــات�للمشــــاركة�الفعالــــة�ومشــــاركة�اEجتمــــع�5ــــي�حمايــــة�ال�ــــ�اث�الثقــــا5ي�

�اتي�ي�لل�ــ�اث�الثقــا5ي�يــدار�مــن�قبــل�وزارة�الثقافــة�والســياحة�و�ثــار�واEؤسســات�الثقافيــة�تطــوير�صــندوق�اســ�

واEاليـــة�الدوليـــة،�سيســـهم�هــــذا�الصـــندوق�5ـــي�تعزيــــز�الجهـــود�الوطنيـــة�والدوليــــة�ل*ســـتجابة�Eتطلبـــات�jصــــ*ح�

والحفــــظ�والتوثيــــق،�إذ��بــــد�أن�ُيــــدعم�الصــــندوق�مــــن�قبــــل�الوكــــا�ت�الحكوميــــة�والدوليــــة�

وخ��اء�واEتاحف،�ويجب�أن�يكون�هذا�التدخل�لغرض�توف/��الدعم�الدوNي

ال�ــ�ويج�للرمـــوز�الثقافيـــة�و�نفتـــاح�الثقـــا5ي�مـــع�مختلـــف�الثقافــات�واح�ـــ�ام�التنـــوع�الثقـــا5ي�العرا�ـــي،�مـــن�خـــ*ل�

حم*ت�التوعية�الوطنية�والتثقيف�وتطوير�اEهارات�النظرية�والعملية�ال*زمة�

للقوة�الناعمة�من�أجل�بناء�الع*قات�السياسـية�و�جتماعيـة،��قامـة�مشـاريع�اقتصـادية�مـع�الـدول�8جنبيـة�

                                         

, (2019), the Limits of Soft Power-Sports Diplomacy Templates in IR Research, E-international 

itage Prediction in Iraq the Sectarian Appropriation of the Iraq's 

rogramme, p.25.
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متأثر�إNى�حٍد�ما�بالعملية�السياسية،�مما�يستلزم�اقامة�تفاع*ت�هدفها�اEحافظة

 .(53(الرياضية�

بــالنظر�إNــى�مــا�تــم�ذكــره�ســابًقا��بــد�أن�تتخــذ�إجــراءات�مســتن/�ة�مــن�قبــل�الحكومــة�و8وقــاف�الدينيــة�اEحليـــة�

وكذلك�مؤسسات�ال��اث�الدوNي�والجهات�اEانحة؛�بتوف/��برامج�دعم�وطنية�ودولية�وآليات�جديـدة�تعـالج�حالـة�ال��اجـع�

م��هتمــــام�5ــــي�ال�ــــ�اث�الثقــــا5ي�العرا�ــــي�وبــــدء�التعــــا5ي�اEســــتدام،�أن�مــــن�أهــــم�الخطــــوات�الرئيســــة�ل*هتمــــام�بــــال��اث�وعــــد

الثقا5ي�العرا�ي�موصوفه�أدناه

للحكومة�العراقية�واEؤسسات�ال��اثية -

أنشـــــاء�اســـــ��اتيجية�وطنيـــــة�لل�ـــــ�اث�الثقـــــا5ي�مـــــع�8خـــــذ�بنظـــــر��عتبـــــار�تـــــوافر�العناصـــــر�الرئيســـــة�ل .1

العرا�ــي؛�بمــا�5ــي�ذلــك�العناصــر�اEتعلقــة�باEوســيقى�والفنــون�واEخطوطــات�واEتــاحف،�مــع�أعــداد�قاعــدة�بيانــات�

مهنية�با�ش��اك�مع�اEؤسسات�الدولية�لتوثيق�القطع�الثقافية�العراقية�اEسروقة

تخصــيص�م/�انيــة�لــدعم�إعــادة�التأهيــل�والتعــا5ي�الثقــا5ي،�وإعطــاء�8ولويــة��  .2

لضمان�توافق�الدعم�الدوNي�مع�أولويات�ال��اث�العرا�ي

إنشــاء�معهــد�وطCــ�Bلحفــظ�ال�ــ�اث�وتطــوير�اEمارســات�الجيـــدة�5ــي�مجــال�الحمايــة�والحفــظ؛�بــالنظر�إNــى�ل*¡�يـــار� .3

الثقا5ي�الحاNي�ف*بد�أن�تحظى�هذه�اEبادرة�بدعم�اEنظمات�الدولية�ذات�الصلة�مع�إمك

الصعيدين�jقليم�BوالدوNي�Eعالجة�حالة�التدهور�الثقا5ي�5ي�العراق�

إص*ح�القوان/ن�و8نظمة�الرقابية�5ي�العراق�وضمان�عدم�تسييس�ال��اث�الثقا5ي�والهوية،�مع�سيطرة�الدولة� .4

العراقيــــة�عWــــى�التمويــــل�الخــــارuي�

للفساد�وسوء�إدارة�اEوارد،�ومشاركة�هيئة�الرقابة�ومكافحة�الفساد�5ي�مراقبة�مشاريع�ال��اث�الثقا5ي�اEمولة�

مــــن�الخــــارج،�واســــتحداث�نمــــاذج�وممارســــات�للمشــــاركة�الفعالــــة�ومشــــاركة�اEجتمــــع�5ــــي�حمايــــة�ال�ــــ�اث�الثقــــا5ي�

 .و�حتفاء�به

تطــوير�صــندوق�اســ� .5

واEاليـــة�الدوليـــة،�سيســـهم�هــــذا�الصـــندوق�5ـــي�تعزيــــز�الجهـــود�الوطنيـــة�والدوليــــة�ل*ســـتجابة�Eتطلبـــات�jصــــ*ح�

والحفــــظ�والتوثيــــق،�إذ��بــــد�أن�ُيــــدعم�الصــــندوق�مــــن�قبــــل�الوكــــا�ت�الحكوميــــة�والدوليــــة�

وخ��اء�واEتاحف،�ويجب�أن�يكون�هذا�التدخل�لغرض�توف/��الدعم�الدوNي

ال�ــ�ويج�للرمـــوز�الثقافيـــة�و�نفتـــاح�الثقـــا5ي�مـــع�مختلـــف�الثقافــات�واح�ـــ�ام�التنـــوع�الثقـــا5ي�العرا�ـــي،�مـــن�خـــ*ل� .6

حم*ت�التوعية�الوطنية�والتثقيف�وتطوير�اEهارات�النظرية�والعملية�ال*زمة�

للقوة�الناعمة�من�أجل�بناء�الع*قات�السياسـية�و�جتماعيـة،��قامـة�مشـاريع�اقتصـادية�مـع�الـدول�8جنبيـة�

                                                                

international Relation, p.5.

ectarian Appropriation of the Iraq's Past, Chatham House, 
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 .لحالة�jهمال�للمواقع�ال��اثية�5ي�العراق

ضـــمان�توصـــل�هـــذه�اEشـــاريع�إNـــى�نتـــائج�ملموســـة�مـــن�خـــ*ل�التعـــاون�مـــع�الجامعـــات�ومنظمـــات�اEجتمـــع�اEـــدني�
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كـــــًزا�توجــــه�اEــــانح/ن�الــــدولي/ن�ومنظمــــات�التمويــــل�للتعامــــل�مــــع�مؤسســــات�الدولــــة�بشــــكل�مباشــــر�واتخاذهــــا�مر 

اســتخدام�ال�ــ�اث�الثقــا5ي�كوســيلة�لبنــاء�الســ*م�والوســاطة�السياســية��ظهــار�دوره�jيجــابي�5ــي�إعــادة�تشــكيل�
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p.116. 
56(1) Robson.E,Op.Cit, p.26. 
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والسياحة�و�ثار،�تأكيًدا�من�أن�مثل�هذه�التدخ*ت�تل��BاEعاي/��اEع��ف��ìا�دولًيا

ة�بديلة�وغ/��مدمرة�للمناطق�اEرتبطة�باSضرحة�وبناء�الثقة�باEشاركة�الكاملة�الس¶ي��ستحداث�عناصر�تنمي
56 

B?جتمع�البحEللمانح/ن�الدولي/ن�وا: 
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لحالة�jهمال�للمواقع�ال��اثية�5ي�العراق�وضمان�تنفيذ�اEشاريع�اE*ئمة�للتصدي
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واEجتمــع،�والتأكيـــد�عWــى�أتبـــاع�هــذه�اEشـــاريع�الدوليــة�معـــاي/��الشــفافية�اEاليـــة�ومشــاركة�التقـــارير�اEفصــلة�مـــع�

 .ت��ثار�اEحليةسلطات�الدولة�ومديريا
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 .(57(واستخدامها�لتقديم�الخدمات�للمجتمع�لضمان�مكافحة�الفساد�
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قرى�سياحية�تسهم�بعملية��ستد

5ي�رفع�jنتاج�ودعم�الصناعات�الثقافية�

ل¥وقاف�الدينية -

اEشــاركة�مــع�اEنظمــات�غ/ــ��الحكوميــة�واEجتمعــات�اEحليــة�5ــي�حــوار�وطCــ�Bحــول�اEحافظــة�عWــى�ال�ــ�اث�الثقــا5ي� .1

العرا�ي�وحمايته،�والعمل�نحو�أه

إعـــادة�هيكلـــة�مـــع�أجـــراء�تحـــديثات�معماريـــة�لـــبعض�مواقـــع�ال�ـــ�اث�الـــدي�BCالعرا�ـــي�بعـــد�التشـــاور�وزارة�الثقافـــة� .2

والسياحة�و�ثار،�تأكيًدا�من�أن�مثل�هذه�التدخ*ت�تل

الس¶ي��ستحداث�عناصر�تنمي .3

.(56(مع�اEجتمع�

للمانح/ن�الدولي/ن�واEجتمع�البح -

أقامـــــه�مشـــــاريع�طويلـــــة�8مـــــد�بمـــــا�يتوافـــــق�مـــــع�احتياجـــــات�العـــــراق�ولـــــيس�بنـــــاء�عWـــــى�رغبـــــات�الشـــــركاء�8جانـــــب،� .1

وضمان�تنفيذ�اEشاريع�اE*ئمة�للتصدي

ضـــمان�توصـــل�هـــذه�اEشـــاريع�إNـــى�نتـــائج�ملموســـة�مـــن�خـــ*ل�التعـــاون�مـــع�الجامعـــات�ومنظمـــات�اEجتمـــع�اEـــدني� .2

واEجتمــع،�والتأكيـــد�عWــى�أتبـــاع�هــذه�اEشـــاريع�الدوليــة�معـــاي/��الشــفافية�اEاليـــة�ومشــاركة�التقـــارير�اEفصــلة�مـــع�

سلطات�الدولة�ومديريا

مســــــاءلة�القــــــادة�عنــــــد�ســــــوء�اســــــتخدام�8مــــــوال�وإدارة�اEــــــوارد�5ــــــي�مشــــــاريع�ال�ــــــ�اث�الــــــدوNي�ومصــــــادرة�8مــــــوال� .3

واستخدامها�لتقديم�الخدمات�للمجتمع�لضمان�مكافحة�الفساد�

توجــــه�اEــــانح/ن�الــــدولي/ن�ومنظمــــات�التمويــــل�للتعامــــل�مــــع�مؤسســــات�الدولــــة�بشــــكل�مباشــــر�واتخاذهــــا�مر  .4

لعملهم�5ي�العراق

اســتخدام�ال�ــ�اث�الثقــا5ي�كوســيلة�لبنــاء�الســ*م�والوســاطة�السياســية��ظهــار�دوره�jيجــابي�5ــي�إعــادة�تشــكيل� .5

الهوية�الوطنية�العراقية�

عWــــى�العــــراق�التوجــــه�نحــــو�زيــــادة�قوتــــه�الناعمــــة�مــــن�خــــ*ل�تفعيــــل�دور�الدبلوماســــية�اEضــــيفة�أو�مــــا�يع�ــــ��عنــــه�

ســــمية،�إذ�أن�القــــوة�الناعمــــة�5ــــي�الســــاحة�الدوليــــة�تظهــــر�ويــــتم�تعزيزهــــا�باEهــــارات�و�ســــاليب�الدبلوماســــية�بالزيــــارات�الر 

�عــن�أن��ســ��اتيجية�العامــة�للع*قــات�الدوليــة�ال�ــ�Bيمكــن�أن�تخلــق�صــورة�إيجابيــة�عWــى�اEســرح�الــدوNي�
ً

اEتقنــة،�فضــ*

                                                                

eality, a Step forward to the 

roceeding of the Symposium, Baghdad, 
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ائل��قتصـادية�5ـي�تعزيـز�القـوة�الناعمـة�للعـراق�وهـذا�مـا�

يعــد�العامــل��قتصــادي�أكøــ��الوســائل�ال�ــ�Bتســتخدمها�الــدول�لتنفيــذ�أهــداف�السياســة�الخارجيــة،�و��يمكــن�

قتصادية�لها�القدرة�التأث/�ية�ال��Bتدعم��ìا�سياس��ا�الخارجية؛�هذا�مـا�ع�ـَ��

د�ظهور�وسائل�أخرى�للقوة���تقتصر�عWى�ال��ديد�أو�jكراه�بـل�اظهـرت�أنمـاط�جديـدة�بـ/ن�
ّ
عنه�جوزيف�ناي�عندما�أك

الوســـائل��قتصــــادية�تقتصـــر�عWــــى�شـــكل�واحــــد�بـــل�تعــــددت�أشـــكالها�كأحــــد�أدوات�تنفيـــذ�السياســــية�

�مــــا�تأخــــذ�شــــكل�اEســــاعدة��قتصــــادية�وال�ــــ�Bعــــادة�مــــا�تلجــــأ�إل�çــــا�الــــدول�ذات�8مكانــــات�
ً
الخارجيــــة�بــــ/ن�الــــدول؛�فغالبــــا

اEســـــاعدة� –اEســـــاعدة�jنســـــانية( �قتصـــــادية�الكب/ـــــ�ة،�ومـــــع�ذلـــــك،�فـــــإن�مـــــا�يـــــتم�اللجـــــوء�إليـــــه�5ـــــي�الوقـــــت�الحاضـــــر�íـــــي

ســتخدم�الوســائل��قتصــادية�بشــكل�اEقاطعـــة؛�
ُ
،�وأحياًنـــا�أخــرى�ت

وتعCـــ�Bقطـــع�الع*قـــات�التجاريـــة�مـــع�بعـــض�الـــدول�أو�إحـــدى�مؤسســـا��ا�Sلحـــاق�الضـــرر�اEـــادي�بالدولـــة�اEـــراد�مقاطع��ـــا،�

قتصادية�التأث/��عWـى�صـانع�القـرار�للخضـوع�للطـرف��خـر�أن�كانـت�دولـة�أو�مجموعـة�دول،�والشـكل�

�خـــر�للوســـائل��قتصـــادية�هـــو�اEنـــع�أو�التحـــريم�أو�الحظـــر�الـــذي�يطبـــق�5ـــي�أحيـــان�كث/ـــ�ة�عWـــى�اEبـــاد�ت�التجاريـــة�وربمـــا�

التعريفــــات� -القيــــود�النقديــــة(ية�متعــــددة�م·�ــــا�

إذا�تــــــم�الجمــــــع�بــــــ/ن�هــــــذه�الوســــــائل��قتصــــــادية�تصــــــبح�الدولــــــة�لهــــــا�القــــــدرة�عWــــــى�إحــــــداث�تغي/ــــــ��لــــــدى�الــــــدول�

إNـــــى�اســـــتخدام�طريقـــــة�الجمـــــع�بـــــ/ن�اEـــــوارد�

�قتصــادية�والقــوة�الوطنيــة�للتــأث/��عWــى�ســلوك�الــدول�8خــرى،�Sشــعار�الخصــم�بخطــر�عوائــد�أتخــإذ�اي�إجــراء�خــارuي،�

 -القـــــدرة�عWـــــى�jقنـــــاع(Nـــــى�اســـــتخدام�وســـــائل�القـــــوة�الناعمـــــة�اEتمثلـــــة�

جيع�الع*قات��جتماعية�و�قتصادية�بينه�وب/ن�

ال�ــ�Bيف�ــ�ض�عWـى�العــراق�أتباعهــا؛�إذ�عقــد�

59(4) Gimbal.Z and Ibrahim.G, (2018), a 

Journal of Scientific Research (IIJSR), Issue 1, p.127. 
60(1) Michael. C, (2018), Foreign Policy in a Changing 

Interface, Greek Political Science Review,  
61(2) Strange.S, (1977), International Economics and International 

International Affairs, Oxford University P 
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 الوسائل��قتصادية

يعــد�العامــل��قتصــادي�أكøــ��الوســائل�ال�ــ�Bتســتخدمها�الــدول�لتنفيــذ�أهــداف�السياســة�الخارجيــة،�و��يمكــن�

قتصادية�لها�القدرة�التأث/�ية�ال��Bتدعم��ìا�سياس��ا�الخارجية؛�هذا�مـا�ع�ـ�أنكار�أن�الدول�ال��Bتمتلك�عوامل�القوة��

د�ظهور�وسائل�أخرى�للقوة���تقتصر�عWى�ال��ديد�أو�jكراه�بـل�اظهـرت�أنمـاط�جديـدة�بـ/ن�
ّ
عنه�جوزيف�ناي�عندما�أك

 .(59(الدول�تتمثل�بالقدرة�عWى�التأث/��اEتبادل�بعيًدا�عن�القوة�الصلبة�

الوســـائل��قتصــــادية�تقتصـــر�عWــــى�شـــكل�واحــــد�بـــل�تعــــددت�أشـــكالها�كأحــــد�أدوات�تنفيـــذ�السياســــية�

�مــــا�تأخــــذ�شــــكل�اEســــاعدة��قتصــــادية�وال�ــــ�Bعــــادة�مــــا�تلجــــأ�إل�çــــا�الــــدول�ذات�8مكانــــات�
ً
الخارجيــــة�بــــ/ن�الــــدول؛�فغالبــــا

�قتصـــــادية�الكب/ـــــ�ة،�ومـــــع�ذلـــــك،�فـــــإن�مـــــا�يـــــتم�اللجـــــوء�إليـــــه�5ـــــي�الوقـــــت�الحاضـــــر�íـــــي

ســتخدم�الوســائل��قتصــادية�بشــكل�اEقاطعـــة؛�)اEســاعدة�التقنيــة –اEســاعدة�العســكرية
ُ
،�وأحياًنـــا�أخــرى�ت

وتعCـــ�Bقطـــع�الع*قـــات�التجاريـــة�مـــع�بعـــض�الـــدول�أو�إحـــدى�مؤسســـا��ا�Sلحـــاق�الضـــرر�اEـــادي�بالدولـــة�اEـــراد�مقاطع��ـــا،�

قتصادية�التأث/��عWـى�صـانع�القـرار�للخضـوع�للطـرف��خـر�أن�كانـت�دولـة�أو�مجموعـة�دول،�والشـكل�

�خـــر�للوســـائل��قتصـــادية�هـــو�اEنـــع�أو�التحـــريم�أو�الحظـــر�الـــذي�يطبـــق�5ـــي�أحيـــان�كث/ـــ�ة�عWـــى�اEبـــاد�ت�التجاريـــة�وربمـــا�

�عــــن�هــــذه�8شــــكال�توجــــد�وســــائل�اقتصــــاد
ً

؛�فضــــ*
ً

ية�متعــــددة�م·�ــــا�يكــــون�جزئًيــــا�أو�شــــام*

 .(60(وغ/�ها�) القروض -الحصص��قتصادية -الت*عب�بالعملة

إذا�تــــــم�الجمــــــع�بــــــ/ن�هــــــذه�الوســــــائل��قتصــــــادية�تصــــــبح�الدولــــــة�لهــــــا�القــــــدرة�عWــــــى�إحــــــداث�تغي/ــــــ��لــــــدى�الــــــدول�

إNـــــى�اســـــتخدام�طريقـــــة�الجمـــــع�بـــــ/ن�اEـــــوارد�اEســـــ��دفة�مـــــن�خـــــ*ل�آليـــــة�تحويـــــل�ع*قـــــات�القـــــوة،�واتجهـــــت�بعـــــض�الـــــدول�

�قتصــادية�والقــوة�الوطنيــة�للتــأث/��عWــى�ســلوك�الــدول�8خــرى،�Sشــعار�الخصــم�بخطــر�عوائــد�أتخــإذ�اي�إجــراء�خــارuي،�

 .(61(هنا�تصبح�هذه�الدولة�طريق�لتنفيذ�أهداف�الخارجية�للدولة�اEعنية�

 مبادرة�الحزام�والطريق

Nـــــى�اســـــتخدام�وســـــائل�القـــــوة�الناعمـــــة�اEتمثلـــــة�إجية�الجديـــــدة�للعـــــراق�تـــــدعو��ســـــ��اتي

تشجيع�الع*قات��جتماعية�و�قتصادية�بينه�وب/ن� -تحديد�اEصالح�اEش��كة�و�ستعداد�للتعاون 

ال�ــ�Bيف�ــ�ض�عWـى�العــراق�أتباعهــا؛�إذ�عقــد�،�وتمثــل�القـوة��قتصــادية�إحــدى�أهــم�الخطـط��ســ��اتيجية�

                                         

, (2018), a Review of External Factors that Determine foreign Policy Formulation, Indo

), Issue 1, p.127.

olicy in a Changing Multi-Faceted Global Milieu: Revisiting the Political
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وبالتاNي�نحسن�من�القـوة�الناعمـة،�و��يمكـن�اغفـال�دور�الوسـ

سيتم�التطرق�إليه�5ي�اEبحث��تي

الوسائل��قتصادية: اEبحث�الثاني

يعــد�العامــل��قتصــادي�أكøــ��الوســائل�ال�ــ�Bتســتخدمها�الــدول�لتنفيــذ�أهــداف�السياســة�الخارجيــة،�و��يمكــن�

أنكار�أن�الدول�ال��Bتمتلك�عوامل�القوة��

د�ظهور�وسائل�أخرى�للقوة���تقتصر�عWى�ال��ديد�أو�jكراه�بـل�اظهـرت�أنمـاط�جديـدة�بـ/ن�
ّ
عنه�جوزيف�ناي�عندما�أك

الدول�تتمثل�بالقدرة�عWى�التأث/��اEتبادل�بعيًدا�عن�القوة�الصلبة�

� عــــدُّ
ُ
الوســـائل��قتصــــادية�تقتصـــر�عWــــى�شـــكل�واحــــد�بـــل�تعــــددت�أشـــكالها�كأحــــد�أدوات�تنفيـــذ�السياســــية�لـــم�ت

�مــــا�تأخــــذ�شــــكل�اEســــاعدة��قتصــــادية�وال�ــــ�Bعــــادة�مــــا�تلجــــأ�إل�çــــا�الــــدول�ذات�8مكانــــات�
ً
الخارجيــــة�بــــ/ن�الــــدول؛�فغالبــــا

�قتصـــــادية�الكب/ـــــ�ة،�ومـــــع�ذلـــــك،�فـــــإن�مـــــا�يـــــتم�اللجـــــوء�إليـــــه�5ـــــي�الوقـــــت�الحاضـــــر�íـــــي

اEســاعدة�العســكرية –jنمائيــة

وتعCـــ�Bقطـــع�الع*قـــات�التجاريـــة�مـــع�بعـــض�الـــدول�أو�إحـــدى�مؤسســـا��ا�Sلحـــاق�الضـــرر�اEـــادي�بالدولـــة�اEـــراد�مقاطع��ـــا،�

قتصادية�التأث/��عWـى�صـانع�القـرار�للخضـوع�للطـرف��خـر�أن�كانـت�دولـة�أو�مجموعـة�دول،�والشـكل�و��دف�اEقاطعة��

�خـــر�للوســـائل��قتصـــادية�هـــو�اEنـــع�أو�التحـــريم�أو�الحظـــر�الـــذي�يطبـــق�5ـــي�أحيـــان�كث/ـــ�ة�عWـــى�اEبـــاد�ت�التجاريـــة�وربمـــا�

�عــــن�هــــذه�8شــــكال�توجــــد�وســــائل�اقتصــــاد
ً

؛�فضــــ*
ً

يكــــون�جزئًيــــا�أو�شــــام*

الت*عب�بالعملة –الجمركية

إذا�تــــــم�الجمــــــع�بــــــ/ن�هــــــذه�الوســــــائل��قتصــــــادية�تصــــــبح�الدولــــــة�لهــــــا�القــــــدرة�عWــــــى�إحــــــداث�تغي/ــــــ��لــــــدى�الــــــدول�

اEســـــ��دفة�مـــــن�خـــــ*ل�آليـــــة�تحويـــــل�ع*قـــــات�القـــــوة،�واتجهـــــت�بعـــــض�الـــــدول�

�قتصــادية�والقــوة�الوطنيــة�للتــأث/��عWــى�ســلوك�الــدول�8خــرى،�Sشــعار�الخصــم�بخطــر�عوائــد�أتخــإذ�اي�إجــراء�خــارuي،�

هنا�تصبح�هذه�الدولة�طريق�لتنفيذ�أهداف�الخارجية�للدولة�اEعنية�

مبادرة�الحزام�والطريق: اEطلب�8ول 

تـــــدعو��ســـــ��اتي

تحديد�اEصالح�اEش��كة�و�ستعداد�للتعاون  –التفاعل�8خ*�ي

،�وتمثــل�القـوة��قتصــادية�إحــدى�أهــم�الخطـط��ســ��اتيجية�)الـدول�8خــرى 
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،�وال�ــ�Bمــن�٢٠١٩الــرئيس�الســابق�عــادل�عبــد�اEهــدي�اتفاقيــة�انضــمام�العــراق�Eبــادرة�الحــزام�والطريــق�مــع�الصــ/ن�عــام�

 .(62(اEتوقع�ان�تحقق�¡�ضة�اقتصادية�بل�وح���ثقافية�إذا�ما�احسن�العراق�استخدامها�

�١٠.٥تقرير�أوضح�به�تقـديم�الصـ/ن�) فودان�5ي�شنغهاي

،�ممـا�جعـل�العــراق�يحتـل�اEرتبـة�الثالثـة�عاEًيـا�لشــركاء�الصـ/ن�5ـي�مبـادرة�الحـزام�والطريــق�

،�وأصبح�العراق�ثالث�بعد�باكستان�وروسيا،�وتحولت�الص/ن�إNى�أك���شريك�تجاري�للعراق�متفوقة�عWى�منافسها�الهند

٪�من�صادرات�الـنفط�العراقيـة،�٤٠اك���مصدر�للص/ن�بعد�روسيا�والسعودية�5ي�مجال�النفط،�فالص/ن�تستحوذ�عWى�

�٧٤٠مليـــون�دو�ر�بــــد��مــــن���٥٥٠اي�مــــا�يقــــارب�

،�فمـــاذا�تســـ¶ى�الصـــ/ن�إNـــى�تحقيقـــه�5ـــي�العـــراق�5ـــي�

الوقــت�الــذي�ُتقلــص�فيــه�مــن�انفاقهــا�الخــارuي؟،�ومــا�íــي�طبيعــة��ســتثمارات�الصــينية�5ــي�العــراق؟،�و8هــم�مــن�هــذا�مــا�

لعراق�يملك�خامس�اك���احتياطي�نفطي�عاEًيا،�ومع�حاجة�الصـ/ن�

Eوارد�الطاقة�للمحافظة�عWى�نموها��قتصادي�ف*بد�لها�اEحافظة�عWى�ضمان�استمرار�تدفق�النفط�إل�çا�من�العراق،�

وقربـه�مـن�دول��ي�مهـم�يقـع�عWـى�طـرق�التجـارة�الرابطـة�بـ/ن�اسـيا�وأوروبـا

�عــن�دول�الخلــيج،�هــذه�اEنــاطق�تقــع�ضــمن�خطــة�اEبــادرة�
ً

فضــ*

وتـــــدرك�الصـــــ/ن�أن�قـــــرب�العـــــراق�وتوســـــطه�للمنطقـــــة�يعـــــود�عل�çـــــا�بالفائـــــدة،�بمعCـــــ��أن�أهميـــــة�العـــــراق�بالنســـــبة�للصـــــ/ن�

ها�حضور�واسع�5ي�إقليم�كردستان�إذ�أقيمت�برامج�للسياحة�و�سكان�وقـد�تقـررت�اE/�انيـة�

�عـــن�اEعــرض�التجـــاري�الصـــي�BCالــذي�يقـــام�5ــي�كـــل�عـــام،�واEســاعدات�jنســـانية�أثنـــاء�
ً

مليــون�دو�ر،�فضـــ*

لتعلـــيم�اللغـــة��٢٠١٩بإقامـــة�مركـــز�عـــام�

الصينية،�وقيام�اEواقع�السياحية�والفنادق�5ي�أربيل�بتقـديم�معلومـات�باللغـة�الصـينية،�مـع�ترجمـة�العديـد�مـن�الكتـب�

) ١٠٠٠(الصينية�إNى�اللغة�الكردية،�أن�قيمة�هذه�8مور�اك���مما�íي�تبدو�عليه؛�إذ�أن�قيام�الص/ن�بتب�BCمشروع�بناء�

5ي�بغداد�له�تأث/��بعيد�اEدى،�فمن�خ*ل�مشاركة�الص/ن�5ي�بناء�هذه�اEدارس�وربما�إدار��ا�ستتمكن�من�خلـق�

�Bللمحافظـة�عWـى�الشـركات�واEصـالح�الصـينية�

 .(65(السياسات�عWى�اEدى�الطويل�

62(3) Zidane.S, (2019), Iraq , China Launch Oil for 

als/2019monitor.com/origin-https://www.al 
63(4) Wang.C, (2022), China Belt and Road Initiative (B

FISF Fudan University Shanghai, p.20. 
64( (1 China's Belt and Road Initiative: an opportunity for Ira

Publication, (2018), p.11. 
65(2) Amjed.H, (2021), China and Iraq 1949 

Science, School of Social Science, University of  
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الــرئيس�الســابق�عــادل�عبــد�اEهــدي�اتفاقيــة�انضــمام�العــراق�Eبــادرة�الحــزام�والطريــق�مــع�الصــ/ن�عــام�

اEتوقع�ان�تحقق�¡�ضة�اقتصادية�بل�وح���ثقافية�إذا�ما�احسن�العراق�استخدامها�

فودان�5ي�شنغهاي(تابع�لجامعة�أصدر�مركز�التمويل�والتنمية��خضر�ال

،�ممـا�جعـل�العــراق�يحتـل�اEرتبـة�الثالثـة�عاEًيـا�لشــركاء�الصـ/ن�5ـي�مبـادرة�الحـزام�والطريــق�٢٠٢١

بعد�باكستان�وروسيا،�وتحولت�الص/ن�إNى�أك���شريك�تجاري�للعراق�متفوقة�عWى�منافسها�الهند

اك���مصدر�للص/ن�بعد�روسيا�والسعودية�5ي�مجال�النفط،�فالص/ن�تستحوذ�عWى�

�عــــن�أّن�مـــن�إعــــ*ن�الصــــ/ن�خفـــض�انفاقهــــا�الخــــارuي�بنســـبة�
ً

٪�اي�مــــا�يقــــارب�٢٥فضـــ*

،�فمـــاذا�تســـ¶ى�الصـــ/ن�إNـــى�تحقيقـــه�5ـــي�العـــراق�5ـــي�)63(ة�ل*ســـتثمار�5ـــي�العـــراق�مليــون�دو�ر،�إ��أ¡�ـــا���زالـــت�تســـ¶ى�جاهـــد

الوقــت�الــذي�ُتقلــص�فيــه�مــن�انفاقهــا�الخــارuي؟،�ومــا�íــي�طبيعــة��ســتثمارات�الصــينية�5ــي�العــراق؟،�و8هــم�مــن�هــذا�مــا�

 الفائدة�ال��Bستعود��ìا�هذه��ستثمارات�للعراق؟

لعراق�يملك�خامس�اك���احتياطي�نفطي�عاEًيا،�ومع�حاجة�الصـ/ن�بالنسبة�للص/ن�íي�أك���مستورد�للنفط�وا

Eوارد�الطاقة�للمحافظة�عWى�نموها��قتصادي�ف*بد�لها�اEحافظة�عWى�ضمان�استمرار�تدفق�النفط�إل�çا�من�العراق،�

غ/ـ��أن�الصـ/ن�تـدرك�ان�للعـراق�موقـع�اسـ��اتي�ي�مهـم�يقـع�عWـى�طـرق�التجـارة�الرابطـة�بـ/ن�اسـيا�وأوروبـا

�عــن�دول�الخلــيج،�هــذه�اEنــاطق�تقــع�ضــمن�خطــة�اEبــادرة�) إســرائيل -لبنــان -ســوريا -مصــر
ً

فضــ*

وتـــــدرك�الصـــــ/ن�أن�قـــــرب�العـــــراق�وتوســـــطه�للمنطقـــــة�يعـــــود�عل�çـــــا�بالفائـــــدة،�بمعCـــــ��أن�أهميـــــة�العـــــراق�بالنســـــبة�للصـــــ/ن�

)64). 

ها�حضور�واسع�5ي�إقليم�كردستان�إذ�أقيمت�برامج�للسياحة�و�سكان�وقـد�تقـررت�اE/�انيـة�كما�أن�الص/ن�ل

�عـــن�اEعــرض�التجـــاري�الصـــي�BCالــذي�يقـــام�5ــي�كـــل�عـــام،�واEســاعدات�jنســـانية�أثنـــاء�
ً

مليــون�دو�ر،�فضـــ*

بإقامـــة�مركـــز�عـــام�جائحــة�كورونـــا،�و8نشـــطة�الثقافيـــة�م·�ـــا�قيـــام�جامعـــة�صـــ*ح�الـــدين�5ـــي��قلـــيم�

الصينية،�وقيام�اEواقع�السياحية�والفنادق�5ي�أربيل�بتقـديم�معلومـات�باللغـة�الصـينية،�مـع�ترجمـة�العديـد�مـن�الكتـب�

الصينية�إNى�اللغة�الكردية،�أن�قيمة�هذه�8مور�اك���مما�íي�تبدو�عليه؛�إذ�أن�قيام�الص/ن�بتب�BCمشروع�بناء�

5ي�بغداد�له�تأث/��بعيد�اEدى،�فمن�خ*ل�مشاركة�الص/ن�5ي�بناء�هذه�اEدارس�وربما�إدار��ا�ستتمكن�من�خلـق�

�من�قيم�بلدها،�ولها�توجـه�بـدي�B8للمحافظـة�عWـى�الشـركات�واEصـالح�الصـينية�
ً
طبقة�شابة�مؤمنة�بالقيم�الصينية�بد�

السياسات�عWى�اEدى�الطويل�بفعل�ارتباطها��ìا�ثقافًيا،�وهذا�يظهر�مدى�تأث/��هذه�

                                         

 , China Launch Oil for Reconstruction Agreement, Al-Monitor, Available on the 

, Date of Visit 15 construction.html-oil-india-china-als/2019/10/iraq

ang.C, (2022), China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2021, Green Finance &

oad Initiative: an opportunity for Iraq, Al-Bayan Center for Planning and Studies 

, (2021), China and Iraq 1949 – 2016, Thesis President for the Degree of Doctor of Philosophy of 

University of Western Australia, p.246.
37 

 

الــرئيس�الســابق�عــادل�عبــد�اEهــدي�اتفاقيــة�انضــمام�العــراق�Eبــادرة�الحــزام�والطريــق�مــع�الصــ/ن�عــام�

اEتوقع�ان�تحقق�¡�ضة�اقتصادية�بل�وح���ثقافية�إذا�ما�احسن�العراق�استخدامها�

أصدر�مركز�التمويل�والتنمية��خضر�ال

٢٠٢١مليـار�دو�ر�للعـراق�عـام�

بعد�باكستان�وروسيا،�وتحولت�الص/ن�إNى�أك���شريك�تجاري�للعراق�متفوقة�عWى�منافسها�الهند

اك���مصدر�للص/ن�بعد�روسيا�والسعودية�5ي�مجال�النفط،�فالص/ن�تستحوذ�عWى�

�عــــن�أّن�مـــن�إعــــ*ن�الصــــ/ن�خفـــض�انفاقهــــا�الخــــارuي�بنســـبة�
ً

فضـــ*

مليــون�دو�ر،�إ��أ¡�ـــا���زالـــت�تســـ¶ى�جاهـــد

الوقــت�الــذي�ُتقلــص�فيــه�مــن�انفاقهــا�الخــارuي؟،�ومــا�íــي�طبيعــة��ســتثمارات�الصــينية�5ــي�العــراق؟،�و8هــم�مــن�هــذا�مــا�

الفائدة�ال��Bستعود��ìا�هذه��ستثمارات�للعراق؟

بالنسبة�للص/ن�íي�أك���مستورد�للنفط�وا

Eوارد�الطاقة�للمحافظة�عWى�نموها��قتصادي�ف*بد�لها�اEحافظة�عWى�ضمان�استمرار�تدفق�النفط�إل�çا�من�العراق،�

غ/ـ��أن�الصـ/ن�تـدرك�ان�للعـراق�موقـع�اسـ��اتي

مصــر -تركيــا(البحــر�اEتوســط�

وتـــــدرك�الصـــــ/ن�أن�قـــــرب�العـــــراق�وتوســـــطه�للمنطقـــــة�يعـــــود�عل�çـــــا�بالفائـــــدة،�بمعCـــــ��أن�أهميـــــة�العـــــراق�بالنســـــبة�للصـــــ/ن�

(اقتصادية�وجيبولتيكية�

كما�أن�الص/ن�ل

�عـــن�اEعــرض�التجـــاري�الصـــي�BCالــذي�يقـــام�5ــي�كـــل�عـــام،�واEســاعدات�jنســـانية�أثنـــاء��٥بمــا�يقـــارب�
ً

مليــون�دو�ر،�فضـــ*

جائحــة�كورونـــا،�و8نشـــطة�الثقافيـــة�م·�ـــا�قيـــام�جامعـــة�صـــ*ح�الـــدين�5ـــي��قلـــيم�

الصينية،�وقيام�اEواقع�السياحية�والفنادق�5ي�أربيل�بتقـديم�معلومـات�باللغـة�الصـينية،�مـع�ترجمـة�العديـد�مـن�الكتـب�

الصينية�إNى�اللغة�الكردية،�أن�قيمة�هذه�8مور�اك���مما�íي�تبدو�عليه؛�إذ�أن�قيام�الص/ن�بتب�BCمشروع�بناء�

5ي�بغداد�له�تأث/��بعيد�اEدى،�فمن�خ*ل�مشاركة�الص/ن�5ي�بناء�هذه�اEدارس�وربما�إدار��ا�ستتمكن�من�خلـق�مدرسة�

�من�قيم�بلدها،�ولها�توجـه�بـدي
ً
طبقة�شابة�مؤمنة�بالقيم�الصينية�بد�

بفعل�ارتباطها��ìا�ثقافًيا،�وهذا�يظهر�مدى�تأث/��هذه�
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�مــن�تـدهور�عWــى�كافــة�8صــعدة�أن�كانـت�اقتصــادية�أو�ثقافيــة�أو�ح�ــ��

اجتماعيــــة�بــــدأ�بوضــــع�خطــــة�إعــــادة�8عمــــار�والتعــــا5ي��قتصــــادي،�تقــــوم�هــــذه�الخطــــة�عWــــى�تطــــوير�اEــــوارد�النفطيــــة�غ/ــــ��

مـــن�عائـــدات�الصـــادرات،�بموجـــب�هـــذه�الخطـــة�

مليـون�برميـل�يومًيـا�وتحديـًدا��٩او�٨مليون�برميـل�يومًيـا�إNـى�

Eهمـة�لعمليـة�اســتخراج�؛�إ��أن�هـذه�الخطـة�تقابلهـا�معوقـات�م·�ـا�تنــدي�البنيـة�التحتيـة�ونقـص�اEيـاه�ا

يظهر�دور�الص/ن�5ي�خطة�العراق�بتوف/��القروض�و�ستثمارات،�فالعراق�بحاجة�إNى�استثمارات�قدرها�البنك�

اض�تفـوق�أيـة�دولـة�أخـرى،�كمـا�أن�قروضـها���

تتضمن�شروط�معقدة،�وعند�النظر�إNى�طبيعة��ستثمارات�الصينية�وقروضها�اEيسرة�ن*حظ�أن�معظـم��سـتثمارات�

الصــينية�قادمــة�مــن�شــركات�مملوكــة�للدولــة�ولــيس�مــن�القطــاع�الخــاص؛�أي�أن�هــذه��ســتثمارات�والقــروض���تــرتبط�

ة�بقـــدر�ارتباطهـــا�بأجنـــدة�الدولـــة��ســـ��اتيجية،�بمعCـــ��أن�الصـــ/ن�تســـ¶ى�إNـــى�خلـــق�منـــاطق�نفـــوذ�5ـــي�

اEشـكلة�ال�ــ�Bيعــاني�م·�ــا�العـراق�هــو�أن�ســداد�الــديون�قـائم�عWــى�قاعــدة�الــنفط�مقابـل�الغــذاء�وهــذا�8مــر�يوقــع�

ر�النفط�عرضة�للتقلبات�ففي�حال�شهدت�أسـعار�الـنفط�انخفاًضـا�سـتعجز�

الحكومة�العراقية�عن�سداد�الديون�الصينية�وستقع�5ي�ما�يطلق�عليه�الغرب�بفـخ�الـديون�الصـينية،�ال�ـ�BتعCـ�Bاغـراق�

وتطبيًقـــا��الصـــ/ن�الدولـــة�بقـــروض�ميســـرة�غ/ـــ��مشـــروطه��قامـــة�مشـــاريع�كب/ـــ�ة�ومـــن�ثـــم��ســـتحواذ�عل�çـــا�كمراكـــز�نفـــوذ

8مـــر�8خـــرى�مـــرتبط�بطبيعـــة�العـــراق�ومحاولـــة�اســـتقراره�إذ�أن�مؤسســـاته�الب/�وقراطيـــة�تعيـــق�ذلـــك؛�فأرتفـــاع�

نســــبة�الفســــاد�تشــــ/��إNــــى�أن�أمــــوال�القــــروض���تــــذهب�Sغــــراض�التنميــــة�بــــل�تــــذهب�لشــــبكات�اEحســــوبيات�السياســــية�

�عن�8نفاق�الب/�وقراطي�الواسع�عWى�التوظيف�والرواتب�للقطاع�العام�لتجنـب�
ً

ى�السلطة،�فض*

�٨مليــار�دو�ر�كمــا�أن�اEوظــف�الــذي�يعمــل�Eــدة�

 .(69(تصاد�
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التكنـــوقراط�العـــراقي/ن�معرفـــة�اEصـــالح�ال�ـــ�Bتخـــدم�اEجتمـــع�وتســـخ/���ســـتثمارات�الصـــينية�لهـــذا�الغـــرض،�فيجـــب�عWـــى�
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67(1) Iraq Economic Monitor from War to 

Reform, World Bank Group, (2019), p.28. 
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أمـا�العــراق�بعــد�مــا�خلفـه�تنظــيم�داعــش�مــن�تـدهور�عWــى�كافــة�8صــعدة�أن�كانـت�اقتصــادية�أو�ثقافيــة�أو�ح�ــ��

اجتماعيــــة�بــــدأ�بوضــــع�خطــــة�إعــــادة�8عمــــار�والتعــــا5ي��قتصــــادي،�تقــــوم�هــــذه�الخطــــة�عWــــى�تطــــوير�اEــــوارد�النفطيــــة�غ/ــــ��

مـــن�عائـــدات�الصـــادرات،�بموجـــب�هـــذه�الخطـــة�% ٨٧مـــن�النـــاتج�اEحWـــي�jجمـــاNي�و% ٦٥اEطـــورة�كـــون�أن�الـــنفط�يمثـــل�

مليون�برميـل�يومًيـا�إNـى��٤.٥العراق�بحاجة�إNى�أن�يرفع�متوسط�إنتاجه�اليومي�من�

E؛�إ��أن�هـذه�الخطـة�تقابلهـا�معوقـات�م·�ـا�تنــدي�البنيـة�التحتيـة�ونقـص�ا

�عن�صعوبة�تطوير�اEصا5ي�ال*زمة�لعملية�التكرير�
ً

 .(66(النفط�فض*

يظهر�دور�الص/ن�5ي�خطة�العراق�بتوف/��القروض�و�ستثمارات،�فالعراق�بحاجة�إNى�استثمارات�قدرها�البنك�

اض�تفـوق�أيـة�دولـة�أخـرى،�كمـا�أن�قروضـها���مليار�دو�ر��عادة��عمار،�والص/ن�لـد��ا�قـدرة�إقـر 

تتضمن�شروط�معقدة،�وعند�النظر�إNى�طبيعة��ستثمارات�الصينية�وقروضها�اEيسرة�ن*حظ�أن�معظـم��سـتثمارات�

الصــينية�قادمــة�مــن�شــركات�مملوكــة�للدولــة�ولــيس�مــن�القطــاع�الخــاص؛�أي�أن�هــذه��ســتثمارات�والقــروض���تــرتبط�
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 .(67(اEنطقة�وليس�استثمارات�فقط�
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ر�النفط�عرضة�للتقلبات�ففي�حال�شهدت�أسـعار�الـنفط�انخفاًضـا�سـتعجز�العراق�5ي�العديد�من�اEتاعب؛�إذ�أن�أسعا

الحكومة�العراقية�عن�سداد�الديون�الصينية�وستقع�5ي�ما�يطلق�عليه�الغرب�بفـخ�الـديون�الصـينية،�ال�ـ�BتعCـ�Bاغـراق�
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 .(68(لنموذج�حديث�ل*ستعمار��قتصادي�

8مـــر�8خـــرى�مـــرتبط�بطبيعـــة�العـــراق�ومحاولـــة�اســـتقراره�إذ�أن�مؤسســـاته�الب/�وقراطيـــة�تعيـــق�ذلـــك؛�فأرتفـــاع�
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�عن�8نفاق�الب/�وقراطي�الواسع�عWى�التوظيف�والرواتب�للقطاع�العام�لتجنـب�
ً

ى�السلطة،�فض*

مليــار�دو�ر�كمــا�أن�اEوظــف�الــذي�يعمــل�Eــدة��B٤٠،�فــالعراق�ينفــق�ســنوًيا�عWــى�الرواتــب�مــا�يقــارب�ال�

تصاد�دقيقه�وهو�سبب�العجز�الذي�أشار�إليه�خ��اء��ق�١٥
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أمـا�العــراق�بعــد�مــا�خلفـه�تنظــيم�داعــ

اجتماعيــــة�بــــدأ�بوضــــع�خطــــة�إعــــادة�8عمــــار�والتعــــا5ي��قتصــــادي،�تقــــوم�هــــذه�الخطــــة�عWــــى�تطــــوير�اEــــوارد�النفطيــــة�غ/ــــ��

اEطـــورة�كـــون�أن�الـــنفط�يمثـــل�

العراق�بحاجة�إNى�أن�يرفع�متوسط�إنتاجه�اليومي�من�

؛�إ��أن�هـذه�الخطـة�تقابلهـا�معوقـات�م·�ـا�تنــدي�البنيـة�التحتيـة�ونقـص�ا٢٠٢٧Eقبـل�¡�ايـة�

�عن�صعوبة�تطوير�اEصا5ي�ال*زمة�لعملية�التكرير�
ً

النفط�فض*

يظهر�دور�الص/ن�5ي�خطة�العراق�بتوف/��القروض�و�ستثمارات،�فالعراق�بحاجة�إNى�استثمارات�قدرها�البنك�

مليار�دو�ر��عادة��عمار،�والص/ن�لـد�٨٨الدوNي�بما�يقارب�

تتضمن�شروط�معقدة،�وعند�النظر�إNى�طبيعة��ستثمارات�الصينية�وقروضها�اEيسرة�ن*حظ�أن�معظـم��سـتثمارات�

الصــينية�قادمــة�مــن�شــركات�مملوكــة�للدولــة�ولــيس�مــن�القطــاع�الخــاص؛�أي�أن�هــذه��ســتثمارات�والقــروض���تــرتبط�

ة�بقـــدر�ارتباطهـــا�بأجنـــدة�الدولـــة��ســـ��اتيجية،�بمعCـــ��أن�الصـــ/ن�تســـ¶ى�إNـــى�خلـــق�منـــاطق�نفـــوذ�5ـــي�بالجـــدوى��قتصـــادي

اEنطقة�وليس�استثمارات�فقط�

اEشـكلة�ال�ــ�Bيعــاني�م·�ــا�العـراق�هــو�أن�ســداد�الــديون�قـائم�عWــى�قاعــدة�الــنفط�مقابـل�الغــذاء�وهــذا�8مــر�يوقــع�

العراق�5ي�العديد�من�اEتاعب؛�إذ�أن�أسعا

الحكومة�العراقية�عن�سداد�الديون�الصينية�وستقع�5ي�ما�يطلق�عليه�الغرب�بفـخ�الـديون�الصـينية،�ال�ـ�BتعCـ�Bاغـراق�

الصـــ/ن�الدولـــة�بقـــروض�ميســـرة�غ/ـــ��مشـــروطه��قامـــة�مشـــاريع�كب/ـــ�ة�ومـــن�ثـــم��ســـتحواذ�عل�çـــا�كمراكـــز�نفـــوذ

لنموذج�حديث�ل*ستعمار��قتصادي�

8مـــر�8خـــرى�مـــرتبط�بطبيعـــة�العـــراق�ومحاولـــة�اســـتقراره�إذ�أن�مؤسســـاته�الب/�وقراطيـــة�تعيـــق�ذلـــك؛�فأرتفـــاع�

نســــبة�الفســــاد�تشــــ/��إNــــى�أن�أمــــوال�القــــروض���تــــذهب�Sغــــراض�التنميــــة�بــــل�تــــذهب�لشــــبكات�اEحســــوبيات�السياســــية�

Wتنافسة�عEى�التوظيف�والرواتب�للقطاع�العام�لتجنـب�والقوى�اWوقراطي�الواسع�ع�عن�8نفاق�الب/�
ً

ى�السلطة،�فض*

الغضــب�الشــع�B،�فــالعراق�ينفــق�ســنوًيا�عWــى�الرواتــب�مــا�يقــارب�ال�

١٥ساعات���ينجز�سوى�

ان�عWـــــــى�الحكومـــــــة�العراقيـــــــة��ســـــــتفادة�مـــــــن�الشـــــــركات�الصـــــــينية�5ـــــــي�خطـــــــة�إعـــــــادة��عمـــــــار�والتنميـــــــة،�وعWـــــــى�

التكنـــوقراط�العـــراقي/ن�معرفـــة�اEصـــالح�ال�ـــ�Bتخـــدم�اEجتمـــع�وتســـخ/���ســـتثمارات�الصـــينية�لهـــذا�الغـــرض،�فيجـــب�عWـــى�

                                                                

pecial Focus on Energy Subsidy 

يوسف�قحطان�نعمة،�السياسية�الخارجية�العراقية�تجاه�التعاون��قتصادي�مع�الص/ن،�اEركز�الديمقراطي�العربي،�)) 682
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��اني�وتكنولوجيـا�اEعلومـات�والتجـارة�jلك��ونيـة،�إذ�أن�

 .(70(تحقيق�اEنفعة�اEش��كة�للبلدين�سيدفع�الص/ن�إNى��نفتاح�عWى�العراق�ودعمه�سياسًيا�واقتصادًيا�

أن�انضــــمام�العــــراق�Eبــــادرة�الحــــزام�والطريــــق�لــــه�فوائــــد�اقتصــــادية�كب/ــــ�ة�إذا�مــــا�أحســــنت�الحكومــــة�العراقيــــة�

فـــــإذا�مـــــا�تـــــم�التعامـــــل�مـــــع�هـــــذه�اEبـــــادرة�بـــــذكاء�وحرفيـــــة�ومهنيـــــة�بالتأكيـــــد�ستســـــهم�5ـــــي�احـــــداث�تغي/ـــــ��عWـــــى�

�قتصــاد�العرا�ــي�Sنــه�ســيمد�العــراق�بمــوارد�اقتصــادية�جديــدة،�فعWــى�الحكومــة�العراقيــة�تقليــل��عتمــاد�عWــى�الــنفط،�

ادية�عـن�طريـق�التنويـع�فاEشـروع���يقتصـر�

عWــــى�النقــــل؛�بــــل�هــــو�مشــــروع�ثقــــا5ي�ســــياâي�واقتصــــادي،�فالتبــــادل�الثقــــا5ي�والتجــــانس�بــــ/ن�القوميــــات�ال�ــــ�Bتســــكن�هــــذه�

اEناطق�سيسهم�5ي�نشر�العراق�لثقافته�ب/ن�شعوب�هذه�اEنـاطق��سـيما�وأن�هـذه�الشـعوب�متنوعـه�ثقافًيـا،�ممـا�يعـزز�

عاصمة�الدولة�jس*مية�ومقر�الخ*فة�العباسية،�فتصبح�نقطة�اتصـال�بـ/ن�الصـ/ن�5ـي�الشـرق�وبغـداد�

��يمكن�عد�انضمام�العراق�للمبادرة�هو�الحل�الوحيد�اEتوفر��صـ*ح�الوضـع��قتصـادي؛�إذ�لـم�يـتم�تحديـد�

�عــن�أن�الوضــع��قتصــادي�العرا�ــي�متــأزم�ويســتد~ي�أتخــإذ�
ً

لــم�يــتم�jعــ*ن�عــن�بــدء�التنفيــذ،�فضــ*

٪�٣٥٪�إNى�٢٠ي�وادى�إNى�ارتفاع�نسبة�الفقر�من�

ير�مجموعة�البنـك�الـدوNي�إذ�بلـغ�متوسـط�

نحــو� 2020عائــدات�الــنفط�5ــي�عــام�،�بينمــا�وصــل�متوســط�

�مــــن�jيــــرادات�الحكوميــــة�غ/ــــ��أن�هــــذه�النســــبة���تغطــــي�نفقــــات�القطــــاع�العــــام�

�عــن�jنفــاق�الحكــومي�الشــهري�الــذي�يصــل�إNــى�
ً

مليــون�دو�ر؛�ومــع� 6.9مليــون�دو�ر،�فضــ*

�عـن�أّن�هـذه�٢٣لعقـد�اتفاقيـة�خفـض�انتـاج�الـنفط�بنسـبة�
ً

٪،�فضـ*

ا�كانــت�أكøــ��ضــرًرا�للعــراق�فهــو�مــن�أكøــ��الــدول�اعتمــاًدا�عWــى�

 .(73(مليار�دو�ر�

اEســألة�8خــرى�ال�ــ�Bلهــا�تــداعيات�اقتصــادية�بالغــة�التــأث/��عWــى�jصــ*ح��قتصــادي�هــو�الخــ*ف�بــ/ن�الحكومــة�

قليم�كردستان�5ي�اربيل،�إذ�أن�غياب�عدد�من�القوان/ن�مثل�قانون�النفط�والغاز�وتراجع�التعاون�

�عــــن�أن�اEفاوضـــات�8خ/ـــ�ة�بــــ/ن�الحكومـــة��تحاديــــة�وإقلـــيم�كردســـتان�حــــول�تخصيصـــات�اE/�انيــــة�
ً

�قتصـــادي،�فضـــ*

ف/ن،�وتوجــــه�jقلــــيم�للعمــــل�بصــــورة�أدت�إNــــى�أثــــارت�الشــــكوك�حــــول�طبيعــــة�الع*قــــة�بــــ/ن�الطــــر 

مستقلة�من�خ*ل�توقيع�عقـود�الـنفط�والتعريفـات�الجمركيـة�وح�ـ��الضـرائب،�ومـع�هـذا��يـزال�jقلـيم�يطالـب�بحصـة�

 .٥،�ص٢٠١٩العوائد�والتحديات،�مركز�رواق�بغداد�للسياسات�العامة،�

 .١٧،�ص�٢٠١٩هديل�حربي،�أثر�مبادرة�الحزأم�والطريق�الصينية�عWى�العراق�فرص�وتحديات،�مركز�البيان�للدراسات�والتخطيط،�
72(1) Wang.C, Op.Cit,  p.22. 
73(2) Baker.R and Tobaqchail.A, Op.Cit, p.19.
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��اني�وتكنولوجيـا�اEعلومـات�والتجـارة�jلك��ونيـة،�إذ�أن�العراق��ستفادة�من�الخ��ات�الصينية�5ـي�تطـوير�اEجـال�السـي

تحقيق�اEنفعة�اEش��كة�للبلدين�سيدفع�الص/ن�إNى��نفتاح�عWى�العراق�ودعمه�سياسًيا�واقتصادًيا�

أن�انضــــمام�العــــراق�Eبــــادرة�الحــــزام�والطريــــق�لــــه�فوائــــد�اقتصــــادية�كب/ــــ�ة�إذا�مــــا�أحســــنت�الحكومــــة�العراقيــــة�

فـــــإذا�مـــــا�تـــــم�التعامـــــل�مـــــع�هـــــذه�اEبـــــادرة�بـــــذكاء�وحرفيـــــة�ومهنيـــــة�بالتأكيـــــد�ستســـــهم�5ـــــي�احـــــداث�تغي/ـــــ��عWـــــى�

�قتصــاد�العرا�ــي�Sنــه�ســيمد�العــراق�بمــوارد�اقتصــادية�جديــدة،�فعWــى�الحكومــة�العراقيــة�تقليــل��عتمــاد�عWــى�الــنفط،�

ادية�عـن�طريـق�التنويـع�فاEشـروع���يقتصـر�من�خ*ل�دخول�العراق�لهـذا�اEشـروع�سـيعمل�عWـى�توسـع�قاعدتـه��قتصـ

عWــــى�النقــــل؛�بــــل�هــــو�مشــــروع�ثقــــا5ي�ســــياâي�واقتصــــادي،�فالتبــــادل�الثقــــا5ي�والتجــــانس�بــــ/ن�القوميــــات�ال�ــــ�Bتســــكن�هــــذه�

اEناطق�سيسهم�5ي�نشر�العراق�لثقافته�ب/ن�شعوب�هذه�اEنـاطق��سـيما�وأن�هـذه�الشـعوب�متنوعـه�ثقافًيـا،�ممـا�يعـزز�

عاصمة�الدولة�jس*مية�ومقر�الخ*فة�العباسية،�فتصبح�نقطة�اتصـال�بـ/ن�الصـ/ن�5ـي�الشـرق�وبغـداد�

 .(71(5ي�الغرب�وم·�ا�إNى�ب*د�الشام�وأفريقيا�وأوروبا�

��يمكن�عد�انضمام�العراق�للمبادرة�هو�الحل�الوحيد�اEتوفر��صـ*ح�الوضـع��قتصـادي؛�إذ�لـم�يـتم�تحديـد�

�عــن�أن�الوضــع��قتصــادي�العرا�ــي�متــأزم�ويســتد~ي�أتخــإذ�
ً

لــم�يــتم�jعــ*ن�عــن�بــدء�التنفيــذ،�فضــ*

خطوات�جادة��ص*حه،�فتف�BTUوباء�كورونا�الذي�أ¡�َك�القطاع�الص�ي�وادى�إNى�ارتفاع�نسبة�الفقر�من�

ير�مجموعة�البنـك�الـدوNي�إذ�بلـغ�متوسـط�حسب�تقديرات�وزارة�التخطيط،�وانخفاض�أسعار�النفط�با�ستناد�إNى�تقار 

،�بينمــا�وصــل�متوســط�2019مليــار�دو�ر�5ــي�عــام� 6.5عائــدات�الــنفط�5ــي�العــراق�نحــو�

٪�مــــن�jيــــرادات�الحكوميــــة�غ/ــــ��أن�هــــذه�النســــبة���تغطــــي�نفقــــات�القطــــاع�العــــام��٩٢الــــنفط�مــــا�يقــــارب�

�عــن�jنفــاق�الحكــومي�الشــهري�الــذي�يصــل�إNــى� 4.1هرية�وال�ــ�Bتصــل�إNــى�
ً

مليــون�دو�ر،�فضــ*

لعقـد�اتفاقيـة�خفـض�انتـاج�الـنفط�بنسـبة�) أوبـك(تزامن�قيام�منظمـة�الـدول�اEصـدرة�للـنفط�

ا�كانــت�أكøــ��ضــرًرا�للعــراق�فهــو�مــن�أكøــ��الــدول�اعتمــاًدا�عWــى��تفاقيــة�مهمــة�لضــمان��ســتقرار�5ــي�اســعار�الــنفط�أ��أ¡�ــ

مليار�دو�ر��١.٥عائدات�قدرت�بما�يقارب��٢٠٢٠عائدات�النفط؛�إذ�حقق�العراق�عام�

اEســألة�8خــرى�ال�ــ�Bلهــا�تــداعيات�اقتصــادية�بالغــة�التــأث/��عWــى�jصــ*ح��قتصــادي�هــو�الخــ*ف�بــ/ن�الحكومــة�

قليم�كردستان�5ي�اربيل،�إذ�أن�غياب�عدد�من�القوان/ن�مثل�قانون�النفط�والغاز�وتراجع�التعاون�

�عــــن�أن�اEفاوضـــات�8خ/ـــ�ة�بــــ/ن�الحكومـــة��تحاديــــة�وإقلـــيم�كردســـتان�حــــول�تخصيصـــات�اE/�انيــــة�
ً

�قتصـــادي،�فضـــ*

أدت�إNــــى�أثــــارت�الشــــكوك�حــــول�طبيعــــة�الع*قــــة�بــــ/ن�الطــــر 

مستقلة�من�خ*ل�توقيع�عقـود�الـنفط�والتعريفـات�الجمركيـة�وح�ـ��الضـرائب،�ومـع�هـذا��يـزال�jقلـيم�يطالـب�بحصـة�

                                         

العوائد�والتحديات،�مركز�رواق�بغداد�للسياسات�العامة،�: راق�ومباشرة�الحزام�والطريق

هديل�حربي،�أثر�مبادرة�الحزأم�والطريق�الصينية�عWى�العراق�فرص�وتحديات،�مركز�البيان�للدراسات�والتخطيط،�

chail.A, Op.Cit, p.19. 
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العراق��ستفادة�من�الخ��ات�الصينية�5ـي�تطـوير�اEجـال�السـي

تحقيق�اEنفعة�اEش��كة�للبلدين�سيدفع�الص/ن�إNى��نفتاح�عWى�العراق�ودعمه�سياسًيا�واقتصادًيا�

أن�انضــــمام�العــــراق�Eبــــادرة�الحــــزام�والطريــــق�لــــه�فوائــــد�اقتصــــادية�كب/ــــ�ة�إذا�مــــا�أحســــنت�الحكومــــة�العراقيــــة�

فـــــإذا�مـــــا�تـــــم�التعامـــــل�مـــــع�هـــــذه�اEبـــــادرة�بـــــذكاء�وحرفيـــــة�ومهنيـــــة�بالتأكيـــــد�ستســـــهم�5ـــــي�احـــــداث�تغي/ـــــ��عWـــــى��اســـــتخدامها،

�قتصــاد�العرا�ــي�Sنــه�ســيمد�العــراق�بمــوارد�اقتصــادية�جديــدة،�فعWــى�الحكومــة�العراقيــة�تقليــل��عتمــاد�عWــى�الــنفط،�

من�خ*ل�دخول�العراق�لهـذا�اEشـروع�سـيعمل�عWـى�توسـع�قاعدتـه��قتصـ

عWــــى�النقــــل؛�بــــل�هــــو�مشــــروع�ثقــــا5ي�ســــياâي�واقتصــــادي،�فالتبــــادل�الثقــــا5ي�والتجــــانس�بــــ/ن�القوميــــات�ال�ــــ�Bتســــكن�هــــذه�

اEناطق�سيسهم�5ي�نشر�العراق�لثقافته�ب/ن�شعوب�هذه�اEنـاطق��سـيما�وأن�هـذه�الشـعوب�متنوعـه�ثقافًيـا،�ممـا�يعـزز�

عاصمة�الدولة�jس*مية�ومقر�الخ*فة�العباسية،�فتصبح�نقطة�اتصـال�بـ/ن�الصـ/ن�5ـي�الشـرق�وبغـداد�من�أبراز�بغداد�

5ي�الغرب�وم·�ا�إNى�ب*د�الشام�وأفريقيا�وأوروبا�

��يمكن�عد�انضمام�العراق�للمبادرة�هو�الحل�الوحيد�اEتوفر��صـ*ح�الوضـع��قتصـادي؛�إذ�لـم�يـتم�تحديـد�

�عــن�أن�الوضــع��قتصــادي�العرا�ــي�متــأزم�ويســتد~ي�أتخــإذ�اEــدى�اEحــدد�لهــا�و 
ً

لــم�يــتم�jعــ*ن�عــن�بــدء�التنفيــذ،�فضــ*

خطوات�جادة��ص*حه،�فتف�BTUوباء�كورونا�الذي�أ¡�ك

حسب�تقديرات�وزارة�التخطيط،�وانخفاض�أسعار�النفط�با�ستناد�إNى�تقار 

عائــدات�الــنفط�5ــي�العــراق�نحــو�

 .(72(مليار�دو�ر� 3.1

شــــكَل�الــــنفط�مــــا�يقــــارب�

هرية�وال�ــ�Bتصــل�إNــى�الشــ

تزامن�قيام�منظمـة�الـدول�اEصـدرة�للـنفط�

�تفاقيــة�مهمــة�لضــمان��ســتقرار�5ــي�اســعار�الــنفط�أ��أ¡�ــ

عائدات�النفط؛�إذ�حقق�العراق�عام�

اEســألة�8خــرى�ال�ــ�Bلهــا�تــداعيات�اقتصــادية�بالغــة�التــأث/��عWــى�jصــ*ح��قتصــادي�هــو�الخــ*ف�بــ/ن�الحكومــة�

قليم�كردستان�5ي�اربيل،�إذ�أن�غياب�عدد�من�القوان/ن�مثل�قانون�النفط�والغاز�وتراجع�التعاون��تحادية�5ي�بغداد�وإ

�عــــن�أن�اEفاوضـــات�8خ/ـــ�ة�بــــ/ن�الحكومـــة��تحاديــــة�وإقلـــيم�كردســـتان�حــــول�تخصيصـــات�اE/�انيــــة�
ً

�قتصـــادي،�فضـــ*

أدت�إNــــى�أثــــارت�الشــــكوك�حــــول�طبيعــــة�الع*قــــة�بــــ/ن�الطــــر �٢٠٢٠الفيدراليــــة�لعــــام�

مستقلة�من�خ*ل�توقيع�عقـود�الـنفط�والتعريفـات�الجمركيـة�وح�ـ��الضـرائب،�ومـع�هـذا��يـزال�jقلـيم�يطالـب�بحصـة�

                                                                
راق�ومباشرة�الحزام�والطريقمحمد�كريم،�الع)) 704
هديل�حربي،�أثر�مبادرة�الحزأم�والطريق�الصينية�عWى�العراق�فرص�وتحديات،�مركز�البيان�للدراسات�والتخطيط،�)) 715
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مــن�اE/�انيــة�الفيدراليــة،�هــذه�القضــية�جعلــت�8زمــة�اEاليــة�الحاليــة�أكøــ��تعقيــًدا،�وهــذا�8مــر�أدى�إNــى�تــوتر�الطــرف/ن�مــع�

�ل¥زمة� �jثار��قتصادية �للتخفيف�من �اEتاحة �الوسائل �أحدى �íي �السيادية �مصاريف�الø�وة �عد يمكن

�صندوق�النقد�الدوNي�صناديق�الø�وة�السيادية�عWى�أ¡�ا�صناديق�استثمار�عامة�تمتلكها�الحكومة�

الفوائض� - عمليات�الصرف�8جن�B(هداف�اقتصادية�محددة�قد�تكون�متوسطة�أو�طويلة�8مد،�معتمدة�عWى�

،�وتطبق�هذه�الصناديق�اس��اتيجيات�تشمل��ستثمار�

ية�عWى�أ¡�ا�محفظة�استثمارية�تؤسس�من�قبل�الدول�لغرض�إدارة�ثروا��ا�

وفوائضها�اEالية،�وتلعب�دور�القطاع��ستثماري�للدولة�من�خ*ل�ضخ�استثمارات�5ي�8نشطة��ستثمارية�لتحقيق�

ة�لتتمكن�من�مواجهة�أن�توجه�الدول�نحو�إقامة�الصناديق�السيادية�له�أهمية�كب/�ة��سيما�للدول�النامي

،��2008من�أهمية�هذه�الصناديق�íي�8زمات�اEالية�اEتكررة�م·�ا�أزمة�عام�

�اEالية�وصناديقها� �بسبب�مدخرا��ا �من�الخروج�بأمان�وتفادي�مخاطرة�8زمة فتمكنت�بعض��قتصادات�الناشئة

 :،�وتظهر�هذه�8همية�من�خ*ل�يWي

تمثل�فرصة�استثمارية�للدول�ذات��عتماد�الكWي�عWى�اEوارد�الطبيعية؛�ففي�حال�نضوب�النفط��بد�للدولة�من�

�عائدات� �قبل �ُيوفر�من �كان �الذي �الدخل �5ي �النقص�الناجم �التعويض�عن �5ي �تسهم �أخرى �موارد البحث�عن

�من�مخاطر�8زمات� �للدولة �واEوازنة�العامة BCالوط� �لحماية��قتصاد �من�عوائده �بإمكان��ستفادة �إذ نفط،

تسهم�5ي�وتوسيع�القاعدة��قتصادية�وتنوع�دخل�الدولة�مما�يؤدي�إNى�تقليل��عتماد�عWى�الصادرات�السلعية�

�اEالكة� �للدول �نمو�مستدام �يحقق �بدوره �هذا ��قتصادية، �التنمية �برامج �لتمويل �وسيلة �ويعد اEتجددة،

�والحفاظ�عWى� BCالوط� ��قتصاد �حماية �خ*ل �من �و�قتصادي BTالسيا�� �واستقرار�النظأم �أمن يحافظ�عWى

75(4) De.M, (2011), Global Standards for 

� �الحوار�اEتمدن، �jلك��وني�2017موقع �اEوقع �عWى �متاح ،

٢٠٢٢. 
77(2) Hussein.M, (2020), the Prospect of  

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

مــن�اE/�انيــة�الفيدراليــة،�هــذه�القضــية�جعلــت�8زمــة�اEاليــة�الحاليــة�أكøــ��تعقيــًدا،�وهــذا�8مــر�أدى�إNــى�تــوتر�الطــرف/ن�مــع�

 .(74(خر�

 صناديق�الø�وة�السيادية

�ل¥زمة� �jثار��قتصادية �للتخفيف�من �اEتاحة �الوسائل �أحدى �íي �السيادية �مصاريف�الø�وة �عد يمكن

�صندوق�النقد�الدوNي�صناديق�الø�وة�السيادية�عWى�أ¡�ا�صناديق�استثمار�عامة�تمتلكها�الحكومة�

هداف�اقتصادية�محددة�قد�تكون�متوسطة�أو�طويلة�8مد،�معتمدة�عWى�

،�وتطبق�هذه�الصناديق�اس��اتيجيات�تشمل��ستثمار�)صادرات�السلع -عائدات�الخصخصة

 .(75(5ي�8صول�اEالية�8جنبية�

ية�عWى�أ¡�ا�محفظة�استثمارية�تؤسس�من�قبل�الدول�لغرض�إدارة�ثروا��ا�بمع��Cيمكن�عد�الصناديق�السياد

وفوائضها�اEالية،�وتلعب�دور�القطاع��ستثماري�للدولة�من�خ*ل�ضخ�استثمارات�5ي�8نشطة��ستثمارية�لتحقيق�

أن�توجه�الدول�نحو�إقامة�الصناديق�السيادية�له�أهمية�كب/�ة��سيما�للدول�النامي

ظاهرة�عدم��ستقرار��قتصادي،�وما�زاَد�من�أهمية�هذه�الصناديق�íي�8زمات�اEالية�اEتكررة�م·�ا�أزمة�عام�

�اEالية�وصناديقها� �بسبب�مدخرا��ا �من�الخروج�بأمان�وتفادي�مخاطرة�8زمة فتمكنت�بعض��قتصادات�الناشئة

،�وتظهر�هذه�8همية�من�خ*ل�يWي)77(دت�أهمية�الصناديق�السيادية�السيادية،�منذ�ذلك�الوقت�ازدا

تمثل�فرصة�استثمارية�للدول�ذات��عتماد�الكWي�عWى�اEوارد�الطبيعية؛�ففي�حال�نضوب�النفط��بد�للدولة�من�

�عائدات� �قبل �ُيوفر�من �كان �الذي �الدخل �5ي �النقص�الناجم �التعويض�عن �5ي �تسهم �أخرى �موارد البحث�عن

�من�مخاطر�8زمات� �للدولة �واEوازنة�العامة BCالوط� �لحماية��قتصاد �من�عوائده �بإمكان��ستفادة �إذ نفط،

 .الخارجية�ال��Bتأتي�من�تقلبات�ناتجة�عن�عائدات�التصدير

تسهم�5ي�وتوسيع�القاعدة��قتصادية�وتنوع�دخل�الدولة�مما�يؤدي�إNى�تقليل��عتماد�عWى�الصادرات�السلعية�

�اEالكة� �للدول �نمو�مستدام �يحقق �بدوره �هذا ��قتصادية، �التنمية �برامج �لتمويل �وسيلة �ويعد اEتجددة،

 .للموارد�بما�يضمن�مبدأ�العدل�ب/ن�8جيال

�والحفا BCالوط� ��قتصاد �حماية �خ*ل �من �و�قتصادي BTالسيا�� �واستقرار�النظأم �أمن يحافظ�عWى

 .اEوازنة�العامة�من��¡�يار
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tandards for Sovereign Wealth Funds: the Quest for Transparency, Asian 

International Law,  

�الوطنية، �التنمية �5ي �ودورها �السيادية �الصناديق �سلمان، ��فارس�ال �الحوار�اEتمدن، موقع

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp٢٠٢٢تموز��٢٠،�تاريخ�الزيارة��

rospect of Establishing a Sovereign Wealth Fund in Iraq, Friedrich-Ebert 
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مــن�اE/�انيــة�الفيدراليــة،�هــذه�القضــية�جعلــت�8زمــة�اEاليــة�الحاليــة�أكøــ��تعقيــًدا،�وهــذا�8مــر�أدى�إNــى�تــوتر�الطــرف/ن�مــع�

·�م�با$خر�عدم�ثقة�أي�م

صناديق�الø�وة�السيادية: اEطلب�الثاني

�ل¥زمة� �jثار��قتصادية �للتخفيف�من �اEتاحة �الوسائل �أحدى �íي �السيادية �مصاريف�الø�وة �عد يمكن

�صندوق�النقد�الدوNي�صناديق�الø�وة�السيادية�عWى�أ¡�ا�صناديق�استثمار�عامة�تمتلكها�الحكومة�
َ
الحالية،�فقد�عرف

هداف�اقتصادية�محددة�قد�تكون�متوسطة�أو�طويلة�8مد،�معتمدة�عWى�ولها�أ

عائدات�الخصخصة - والعوائد�اEالية�العامة

5ي�8صول�اEالية�8جنبية�

بمع��Cيمكن�عد�الصناديق�السياد

وفوائضها�اEالية،�وتلعب�دور�القطاع��ستثماري�للدولة�من�خ*ل�ضخ�استثمارات�5ي�8نشطة��ستثمارية�لتحقيق�

أن�توجه�الدول�نحو�إقامة�الصناديق�السيادية�له�أهمية�كب/�ة��سيما�للدول�النامي). 76(الربح�

ظاهرة�عدم��ستقرار��قتصادي،�وما�زاد

�اEالية�وصناديقها� �بسبب�مدخرا��ا �من�الخروج�بأمان�وتفادي�مخاطرة�8زمة فتمكنت�بعض��قتصادات�الناشئة

السيادية،�منذ�ذلك�الوقت�ازدا

تمثل�فرصة�استثمارية�للدول�ذات��عتماد�الكWي�عWى�اEوارد�الطبيعية؛�ففي�حال�نضوب�النفط��بد�للدولة�من� .1

�عائدات� �قبل �ُيوفر�من �كان �الذي �الدخل �5ي �النقص�الناجم �التعويض�عن �5ي �تسهم �أخرى �موارد البحث�عن

�من�مخاطر�8زمات�ال �للدولة �واEوازنة�العامة BCالوط� �لحماية��قتصاد �من�عوائده �بإمكان��ستفادة �إذ نفط،

الخارجية�ال��Bتأتي�من�تقلبات�ناتجة�عن�عائدات�التصدير

تسهم�5ي�وتوسيع�القاعدة��قتصادية�وتنوع�دخل�الدولة�مما�يؤدي�إNى�تقليل��عتماد�عWى�الصادرات�السلعية� .2

�اEالكة��غ/�  �للدول �نمو�مستدام �يحقق �بدوره �هذا ��قتصادية، �التنمية �برامج �لتمويل �وسيلة �ويعد اEتجددة،

للموارد�بما�يضمن�مبدأ�العدل�ب/ن�8جيال

�والحفا .3 BCالوط� ��قتصاد �حماية �خ*ل �من �و�قتصادي BTالسيا�� �واستقرار�النظأم �أمن يحافظ�عWى

اEوازنة�العامة�من��¡�يار

                                                                
74(3) Wang.C, Op.Cit, p.38.

uest for Transparency, Asian Journal of 

International Law, No.1, p.349.
�الوطنية،)) 761 �التنمية �5ي �ودورها �السيادية �الصناديق �سلمان، فارس�ال

debat/show.art.asp?aid=582892

Ebert -Stiftung, Jordan, p.12.
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�منه� �بإمكان��ستفادة �إذ �حالًيا، �من�فرص�متاحه �القطاع �هذا �به �يتمتع �قطاع��ثار�Eا إمكانية��ستثمار�5ي

،�كما�)78(�ص*ح�اEناطق�8ثرية�بما�يعزز�من�فرص�دخول�اEستثمرين�وزيادة�اEقبولية�العاEية�و�نفتاح�الدوNي�

 يق�السيادية�ودورها�5ي�أدارة�هياكل�الحكومة

a Sovereign Wealth Fund for Ira.21. 

�العراق�من�أك���الدول�النفطية�5ي�العالم�وهو�عWى�وشك�إحداث�ثورة�5ي�jنتاج�والصادرات،�لذلك��بد� ُيعدُّ

ق�سيادي�وربطه�باEوازنة�العامة�و�ستفادة�من�عوائد�اEوارد�الطبيعية�واستثمارها�مع�استغ*ل�

 .(79(توافر�اEقومات�8ساسة�سواء�كانت�سياسية�أو�اقتصادية�أو�بشرية�أو�اجتماعية�

قتصادية�من�ب/ن�8سباب�ال��Bتدعو�إNى�أنشاء�صندوق�سيادي�عرا�ي�هو��سهام�5ي�تفادي�مخاطر�8زمات��

واEالية�ال��Bتنشأ�بفعل�عوامل�داخلية�أو�خارجية،�وبالتاNي�حماية�اقتصاد�الدولة�5ي�أوقات�الركود�اEشا�ìة�للوضع�

�خ*ل� �من �اEتضررة �التحتية �البنية �بناء �وإعادة �اEستدامة �التنمية �تحقيق �5ي �يسهم �أنه �كما �العراق، �5ي الحاNي

�عن��دخار�ل¥جيال�القادمة�
ً

عب�تمويلها�بمعزل�عن�صندوق�الø�وة،�فض*

�الدولة،� �م/�انية �السكان�سيؤثر�عWى �عدد �ان�زيادة �احتمالية �مع �يتحقق�من�خ*ل�صندوق�رواتب�التقاعد، وهذا

�يتم�تجاهله�هو�اEساعدة�5ي�دعم�ال �ما �بالعراق�وغالًبا �وثيًقا ا
ً
ديمقراطيات�الهشة�والسبب��خر�الذي�يرتبط�ارتباط
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ق�سيادي�وربطه�باEوازنة�العامة�و�ستفادة�من�عوائد�اEوارد�الطبيعية�واستثمارها�مع�استغ*ل�

توافر�اEقومات�8ساسة�سواء�كانت�سياسية�أو�اقتصادية�أو�بشرية�أو�اجتماعية�

من�ب/ن�8سباب�ال��Bتدعو�إNى�أنشاء�صندوق�سيادي�عرا�ي�هو��سهام�5ي�تفادي�مخاطر�8زمات��

واEالية�ال��Bتنشأ�بفعل�عوامل�داخلية�أو�خارجية،�وبالتاNي�حماية�اقتصاد�الدولة�5ي�أوقات�الركود�اEشا�ìة�للوضع�

�خ*ل� �من �اEتضررة �التحتية �البنية �بناء �وإعادة �اEستدامة �التنمية �تحقيق �5ي �يسهم �أنه �كما �العراق، �5ي الحاNي

�عن��دخار�ل¥جيال�القادمة�استثمارات�واسعة�النطاق،�وال��Bمن�الص
ً

عب�تمويلها�بمعزل�عن�صندوق�الø�وة،�فض*

�الدولة،� �م/�انية �السكان�سيؤثر�عWى �عدد �ان�زيادة �احتمالية �مع �يتحقق�من�خ*ل�صندوق�رواتب�التقاعد، وهذا

�يتم�تجاهله�هو�اEساعدة�5ي�دعم�ال �ما �بالعراق�وغالًبا �وثيًقا ا
ً
والسبب��خر�الذي�يرتبط�ارتباط
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هو�مب/ن�5ي�اEخطط�أدناه�
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واEالية�ال��Bتنشأ�بفعل�عوامل�داخلية�أو�خارجية،�وبالتاNي�حماية�اقتصاد�الدولة�5ي�أوقات�الركود�اEشا�ìة�للوضع�

�خ*ل� �من �اEتضررة �التحتية �البنية �بناء �وإعادة �اEستدامة �التنمية �تحقيق �5ي �يسهم �أنه �كما �العراق، �5ي الحاNي

استثمارات�واسعة�النطاق،�وال��Bمن�الص
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والسبب��خر�الذي�يرتبط�ارتباط
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 -صــناديق�احتيــاطي�التقاعــد -صــناديق��دخــار

تقيـــيم�مـــدى�صــ*حيته�كـــل�مـــ·�م��،�وســـنعمل�عWــى

تســ¶ى�صــناديق��دخــار�إNــى�تحويــل�8صــول�اEاليــة�أو�اEــوارد�غ/ــ��اEتجــددة�لســلع�أو�مــوارد�مســتقرة�عــن�طريــق�

د�اEاليـــة�اســـتثمارها�5ـــي�قطاعـــات�متعـــددة،�إذ�أن�الغـــرض�م·�ـــا�هـــو�تحقيـــق�أهـــداف�بعيـــدة�اEـــدى�مـــن�خـــ*ل�تـــوف/��اEـــوار 

لتلبية�متطلبات�التنمية�اEستدأمة�ال��Bتسهم�5ي�رفع�jيـرادات�وتطـوير�اEسـتوى�الـوطBC،�وهـذا�مـا�يـؤدي�إNـى�التخفيـف�

 .(82(من�اEعوقات�ال��Bتفرضها�لعنة�اEوارد�إذا�ما�تم�إدار��ا�بشكل�صحيح�وإنشاء�مصادر�دخل�بديلة�ودعمها�

 :ق�ن*حظ�وجود�عدد�من�اEعوقات�ال��Bتع��ض�قيامها

العـراق�دولــة�غنيـة�بــالنفط�وتتمتــع�بقـدرات�عاليــة�مــن�jنتـاج�والتصــدير،�غ/ـ��أن�هــذا�8مــر�ذهـَب�بــِه�ل*عتمــاد�

اEفـرط�عWــى�عائــدات�الــنفط�وعـدها�وســيلة�لتمويــل�اE/�انيــة،�وإن�محاولــة�أدخـار�أي�مــن�عوائــدها�النفطيــة�لــن�

أدى�اعتمــــاد�العــــراق�عWــــى�العوائــــد�النفطيــــة�إNــــى�تقــــويض�دور�الصــــناعات�8خــــرى�وأهمالهــــا،�و5ــــي�الوقــــت�ذاتــــه�

 .ح�العراق�5ي�التخلص�من�لعنة�اEوارد

ر�5ــــي�ســـبعينيات�القــــرن�العشـــرين�عنــــدما�كـــان��قتصــــاد�العرا�ــــي�

مزدهــًرا،�قبــل�تحــول�العــراق�إNــى�دولــة�ريعيــة،�وبالتــاNي�فــإن�تأســيس�صــندوق�ادخــار�عرا�ــي�5ــي�الوقــت�الحــاNي�لــن�

 .(83(ح�ولن�يساعد�5ي�التخفيف�من�حدة�التحديات�الحالية�ال��Bتم�توضيحها�5ي�الفصل�الثاني�

íــــي�8مــــوال�ال�ــــ�Bتوظــــف�لغــــرض�اســــتخدامها�كوســــيلة�للوفــــاء�با�ل��امــــات�الطارئــــة�ال�ــــ�Bقــــد�تواجههــــا�م/�انيــــة�

الدولة،�تس¶ى�5ي�الوقت�ذاته�إNى�اEحافظة�عWى�الرواتب�واEعاشات�لتكوين�رأس�مال�يل��Bمتطلبات�ال��امات�اEعاشات�

ا�ìة�لصـناديق��دخـار�بتوجههـا�نحـو�خلـق�اسـتثمارات�طويلـة�8مـد،�إ��أ¡�ـا�تختلـف�عـن�

صــــناديق�التقاعــــد�التقليديــــة�مــــن�ا¡�ــــا���تــــذهب�لــــدفع�اEعاشــــات�بصــــورة�منتظمــــة؛�بــــل�تســــ¶ى�للتخفيــــف�مــــن�ضــــغوط�

81(3) Samir.F, (2019), Sovereign Wealth Fund and their 

Region: a Proposed Mechanism for Financial  
82(4) Capapè.J, (2022), Sovereign Wealth Fund 

83(1) Muniz.M, (2022), Toward a New 

84(2) Omer.S, (2013), Sovereign Wealth Fund and the 

graduate Faculty, LL.M. program of University of 
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صــناديق��دخــار(توجــد�خمســة�أنــواع�رئيســة�مــن�صــناديق�الøــ�وة�الســيادية�íــي�

،�وســـنعمل�عWــى)صــناديق�التنميـــة -صـــناديق��ســـتقرار -صــناديق��ســـتثمار��حتياطيــة

 صناديق��دخار

تســ¶ى�صــناديق��دخــار�إNــى�تحويــل�8صــول�اEاليــة�أو�اEــوارد�غ/ــ��اEتجــددة�لســلع�أو�مــوارد�مســتقرة�عــن�طريــق�

اســـتثمارها�5ـــي�قطاعـــات�متعـــددة،�إذ�أن�الغـــرض�م·�ـــا�هـــو�تحقيـــق�أهـــداف�بعيـــدة�اEـــدى�مـــن�خـــ*ل�تـــوف/��اEـــوار 

لتلبية�متطلبات�التنمية�اEستدأمة�ال��Bتسهم�5ي�رفع�jيـرادات�وتطـوير�اEسـتوى�الـوطBC،�وهـذا�مـا�يـؤدي�إNـى�التخفيـف�

من�اEعوقات�ال��Bتفرضها�لعنة�اEوارد�إذا�ما�تم�إدار��ا�بشكل�صحيح�وإنشاء�مصادر�دخل�بديلة�ودعمها�

ق�ن*حظ�وجود�عدد�من�اEعوقات�ال��Bتع��ض�قيامهاعند�تقييم�جدوى�صناديق��دخار�5ي�العرا

العـراق�دولــة�غنيـة�بــالنفط�وتتمتــع�بقـدرات�عاليــة�مــن�jنتـاج�والتصــدير،�غ/ـ��أن�هــذا�8مــر�ذهـب

اEفـرط�عWــى�عائــدات�الــنفط�وعـدها�وســيلة�لتمويــل�اE/�انيــة،�وإن�محاولــة�أدخـار�أي�مــن�عوائــدها�النفطيــة�لــن�

 .تفاقم�عجز�اE/�انية�الحالية�

أدى�اعتمــــاد�العــــراق�عWــــى�العوائــــد�النفطيــــة�إNــــى�تقــــويض�دور�الصــــناعات�8خــــرى�وأهمالهــــا،�و5ــــي�الوقــــت�ذاتــــه�

الس¶ي�لبناء�صندوق�ادخار�5ي�الوقت�الحاNي�سيقابل�بالفشل�ولن�ينجح�العراق�5ي�التخلص�من�لعنة�اEوارد

ر�5ــــي�ســـبعينيات�القــــرن�العشـــرين�عنــــدما�كـــان��قتصــــاد�العرا�ــــي�كـــان�مــــن�8فضـــل�أن�يــــتم�بنـــاء�صــــندوق�ادخـــا

مزدهــًرا،�قبــل�تحــول�العــراق�إNــى�دولــة�ريعيــة،�وبالتــاNي�فــإن�تأســيس�صــندوق�ادخــار�عرا�ــي�5ــي�الوقــت�الحــاNي�لــن�

ح�ولن�يساعد�5ي�التخفيف�من�حدة�التحديات�الحالية�ال��Bتم�توضيحها�5ي�الفصل�الثاني�

 تياطية�للمعاشات�التقاعديةالصناديق��ح

íــــي�8مــــوال�ال�ــــ�Bتوظــــف�لغــــرض�اســــتخدامها�كوســــيلة�للوفــــاء�با�ل��امــــات�الطارئــــة�ال�ــــ�Bقــــد�تواجههــــا�م/�انيــــة�

الدولة،�تس¶ى�5ي�الوقت�ذاته�إNى�اEحافظة�عWى�الرواتب�واEعاشات�لتكوين�رأس�مال�يل

ا�ìة�لصـناديق��دخـار�بتوجههـا�نحـو�خلـق�اسـتثمارات�طويلـة�8مـد،�إ��أ¡�ـا�تختلـف�عـن�التقاعدية�اEستقبلية،�وíي�مشـ

صــــناديق�التقاعــــد�التقليديــــة�مــــن�ا¡�ــــا���تــــذهب�لــــدفع�اEعاشــــات�بصــــورة�منتظمــــة؛�بــــل�تســــ¶ى�للتخفيــــف�مــــن�ضــــغوط�

 .(84(8عداد�اE��ايدة�من�اEتقاعدين�وال��Bتتجاوز�القوة�العاملة�الحالية�
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توجــد�خمســة�أنــواع�رئيســة�مــن�صــناديق�الøــ�وة�الســيادية�íــي�

صــناديق��ســـتثمار��حتياطيــة

 .(81(قياًسا�بالعراق�

صناديق��دخار – 1

تســ¶ى�صــناديق��دخــار�إNــى�تحويــل�8صــول�اEاليــة�أو�اEــوارد�غ/ــ��اEتجــددة�لســلع�أو�مــوارد�مســتقرة�عــن�طريــق�

اســـتثمارها�5ـــي�قطاعـــات�متعـــددة،�إذ�أن�الغـــرض�م·�ـــا�هـــو�تحقيـــق�أهـــداف�بعيـــدة�اEـــدى�مـــن�خـــ*ل�تـــوف/��اEـــوار 

لتلبية�متطلبات�التنمية�اEستدأمة�ال��Bتسهم�5ي�رفع�jيـرادات�وتطـوير�اEسـتوى�الـوطBC،�وهـذا�مـا�يـؤدي�إNـى�التخفيـف�

من�اEعوقات�ال��Bتفرضها�لعنة�اEوارد�إذا�ما�تم�إدار��ا�بشكل�صحيح�وإنشاء�مصادر�دخل�بديلة�ودعمها�

عند�تقييم�جدوى�صناديق��دخار�5ي�العرا

العـراق�دولــة�غنيـة�بــالنفط�وتتمتــع�بقـدرات�عاليــة�مــن�jنتـاج�والتصــدير،�غ/ـ��أن�هــذا�8مــر�ذهـب .1

اEفـرط�عWــى�عائــدات�الــنفط�وعـدها�وســيلة�لتمويــل�اE/�انيــة،�وإن�محاولــة�أدخـار�أي�مــن�عوائــدها�النفطيــة�لــن�

�يؤدي�سوى�إNى

أدى�اعتمــــاد�العــــراق�عWــــى�العوائــــد�النفطيــــة�إNــــى�تقــــويض�دور�الصــــناعات�8خــــرى�وأهمالهــــا،�و5ــــي�الوقــــت�ذاتــــه� .2

الس¶ي�لبناء�صندوق�ادخار�5ي�الوقت�الحاNي�سيقابل�بالفشل�ولن�ين

كـــان�مــــن�8فضـــل�أن�يــــتم�بنـــاء�صــــندوق�ادخـــا .3

مزدهــًرا،�قبــل�تحــول�العــراق�إNــى�دولــة�ريعيــة،�وبالتــاNي�فــإن�تأســيس�صــندوق�ادخــار�عرا�ــي�5ــي�الوقــت�الحــاNي�لــن�

ينجح�ولن�يساعد�5ي�التخفيف�من�حدة�التحديات�الحالية�ال��Bتم�توضيحها�5ي�الفصل�الثاني�

الصناديق��ح – ٢

íــــي�8مــــوال�ال�ــــ�Bتوظــــف�لغــــرض�اســــتخدامها�كوســــيلة�للوفــــاء�با�ل��امــــات�الطارئــــة�ال�ــــ�Bقــــد�تواجههــــا�م/�انيــــة�

الدولة،�تس¶ى�5ي�الوقت�ذاته�إNى�اEحافظة�عWى�الرواتب�واEعاشات�لتكوين�رأس�مال�يل

التقاعدية�اEستقبلية،�وíي�مشـ

صــــناديق�التقاعــــد�التقليديــــة�مــــن�ا¡�ــــا���تــــذهب�لــــدفع�اEعاشــــات�بصــــورة�منتظمــــة؛�بــــل�تســــ¶ى�للتخفيــــف�مــــن�ضــــغوط�

8عداد�اE��ايدة�من�اEتقاعدين�وال��Bتتجاوز�القوة�العاملة�الحالية�
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�عـدد�اEتقاعـدين�اEسـن/ن،�أي�أن�العـراق�يع��ضـه�

تحدي�من�إذ�توف/��فرص�عمل�مستدامة��قتصاده،�وقد�يكون�هناك�سوء�إدارة�لصندوق�الرواتب،�أ��أن�ذلك�يمكن�

اللجوء�إNى�إنشاء�صندوق�احتياطي�Eعاشات�

تســ¶ى�صــناديق��ســتثمار�إNــى��ســتفادة�مــن��حتياطيــات�8جنبيــة�ال�ــ�Bتمتلكهــا�الــدول�مــن�خــ*ل�تشــغيلها�5ــي�

اسـتثمارات�معينـة�لكـي��تـؤثر�عWـى�استثمارات�ذات�عوائـد�ماليـة�مرتفعـة،�و5ـي�كث/ـ��مـن�8حيـان�تـرتبط�هـذه�الصـناديق�ب

اEحفظـة��ســتثمارية�للدولــة،�مــع�تجنــب�اEحافظــة�عWــى��حتياطيـات�دون�أي�عائــد،�مثــل�صــندوق�ســلطنة�ُعمــان�الــذي�

�عــن�الخ�ــ�ة�
ً

صــادية�وثــروة�كب/ــ�ة�فضــ*

ال�ــ�Bيفتقــر�إل�çــا�العــراق،�ومــع�قيـــام�البنــك�اEركــزي�باســتخدام��حتياطيــات�5ــي�تقلـــيص�العجــز،�هــذا�8مــر�الــذي�يجعـــل�

8مد�للدول�ال��Bتشهد�أزمات�مالية،�أو�للدول�ال��Bيعتمد�اقتصـادها�عWـى�

كــالعراق،�إذ�تســ¶ى�صــناديق��ســتقرار�إNــى�تحقيــق��ســتقرار�العــام�مــن�خــ*ل�عــزل�اE/�انيــة�

�عـن�العأمة�و�قتصاد�بعيًدا�عن�تقلبات�أسعار�اEـواد،�تجنًبـا�للتغ/ـ�ات�الخارجيـة��كانخفـ
ً

اض�8سـعار�أو�الطلـب،�فضـ*

أن�هـــذه�الصـــناديق�تســـهم�5ـــي�تخطـــي�أعبــــاء�لعنـــة�اEـــوارد�مـــن�خـــ*ل�ســـحب�jيــــرادات�اEكتســـبة�مـــن�رفـــع�أســـعار�الســــلع�

واEـــوارد�8ساســـة�وإعـــادة�ضـــخها�5ـــي��قتصـــاد�عنـــدما�تـــنخفض�8ســـعار؛�ســـيؤدي�هـــذا�8مـــر�إNـــى�نمـــو��قتصـــاد�وتطـــوير�

ا�عWى�اEستوى�الوط�BCللدولة�
ً
 .(88(ويل�هذا�الصندوق�من�خ*ل�السلعة�8كø��اس��*ك

يمكــن�أن�تمــنح�صــناديق��ســتقرار�الــدول�الب��وليــة�م/ــ�ة�عنــدما�يتعلــق�8مــر�بحــروب�8ســعار�والتفــاوض�عWــى�

ة�السعودية�وروسـيا�5ـي�بدايـة��ذلك�مؤخًرا�مع�اEنافسة�الشديدة�5ي�إنتاج�النفط�ب/ن�كل�اEملكة�العربي

،�ممـــا�تســـبب�5ـــي�خفـــض�أســـعار�الـــنفط�العاEيـــة�بشـــكل�كب/ـــ�،�غ/ـــ��أن�روســـيا�والســـعودية�لـــم�يتضـــرروا�بفعـــل�

الفائض�الكب/��5ي��حتياطيات�اEالية�عWى�شكل�صناديق�استقرار،�بينما�كانت�دول�مثل�العـراق�تعـاني�بسـبب��عتمـاد�

اEــــال،�ممــــا�دفــــع�العــــراق�إNــــى�عقــــد�اتفاقيــــة�أوبــــك�ال�ــــ�Bتركــــت�العــــراق�غ/ــــ��قــــادر�عWــــى�

85(3) Tuama.S, (2020), the Expected Role of 
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of Management and Economics, University of 
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النمو�السكاني�الحاNي�5ي�العراق�نجـده�تجـاوَز�عـدد�اEتقاعـدين�اEسـن/ن،�أي�أن�العـراق�يع��ضـه�

تحدي�من�إذ�توف/��فرص�عمل�مستدامة��قتصاده،�وقد�يكون�هناك�سوء�إدارة�لصندوق�الرواتب،�أ��أن�ذلك�يمكن�

اللجوء�إNى�إنشاء�صندوق�احتياطي�Eعاشات�ع*جة�با�ستثمار�5ي�اEشاريع�jنمائية�وتوف/��فرص�عمل�دون�الحاجة�إNى�

 صناديق��ستثمار��حتياطية

تســ¶ى�صــناديق��ســتثمار�إNــى��ســتفادة�مــن��حتياطيــات�8جنبيــة�ال�ــ�Bتمتلكهــا�الــدول�مــن�خــ*ل�تشــغيلها�5ــي�

استثمارات�ذات�عوائـد�ماليـة�مرتفعـة،�و5ـي�كث/ـ��مـن�8حيـان�تـرتبط�هـذه�الصـناديق�ب

اEحفظـة��ســتثمارية�للدولــة،�مــع�تجنــب�اEحافظــة�عWــى��حتياطيـات�دون�أي�عائــد،�مثــل�صــندوق�ســلطنة�ُعمــان�الــذي�

 .(86(يستثمر�الفائض�5ي�عائدات�النفط�والغاز�لتحقيق�عوائد�مستدامة�

�عــن�الخ�ــ�ة�أن�مثــل�هــذا�النــوع�مــن��ســتثمارات�و8نشــطة�تتطلــب�بنيــة�تحتيــة�اقت
ً

صــادية�وثــروة�كب/ــ�ة�فضــ*

ال�ــ�Bيفتقــر�إل�çــا�العــراق،�ومــع�قيـــام�البنــك�اEركــزي�باســتخدام��حتياطيــات�5ــي�تقلـــيص�العجــز،�هــذا�8مــر�الــذي�يجعـــل�

 .(87(صناديق��ستثمار��حتياطية�خياًرا�غ/��قابل�للتطبيق�5ي�العراق�

 صناديق��ستقرار

8مد�للدول�ال��Bتشهد�أزمات�مالية،�أو�للدول�ال��Bيعتمد�اقتصـادها�عWـى�هذه�الصناديق�تقدم�حلول�قص/�ة�

كــالعراق،�إذ�تســ¶ى�صــناديق��ســتقرار�إNــى�تحقيــق��ســتقرار�العــام�مــن�خــ*ل�عــزل�اE/�انيــة�) النفطيــة

العأمة�و�قتصاد�بعيًدا�عن�تقلبات�أسعار�اEـواد،�تجنًبـا�للتغ/ـ�ات�الخارجيـة��كانخفـ

أن�هـــذه�الصـــناديق�تســـهم�5ـــي�تخطـــي�أعبــــاء�لعنـــة�اEـــوارد�مـــن�خـــ*ل�ســـحب�jيــــرادات�اEكتســـبة�مـــن�رفـــع�أســـعار�الســــلع�

واEـــوارد�8ساســـة�وإعـــادة�ضـــخها�5ـــي��قتصـــاد�عنـــدما�تـــنخفض�8ســـعار؛�ســـيؤدي�هـــذا�8مـــر�إNـــى�نمـــو��قتصـــاد�وتطـــوير�

ا�عWى�اEستوى�الوط�BCللدولة�الصناعات�8خرى،�ويعتمد�تم
ً
ويل�هذا�الصندوق�من�خ*ل�السلعة�8كø��اس��*ك

يمكــن�أن�تمــنح�صــناديق��ســتقرار�الــدول�الب��وليــة�م/ــ�ة�عنــدما�يتعلــق�8مــر�بحــروب�8ســعار�والتفــاوض�عWــى�

�ذلك�مؤخًرا�مع�اEنافسة�الشديدة�5ي�إنتاج�النفط�ب/ن�كل�اEملكة�العربي

،�ممـــا�تســـبب�5ـــي�خفـــض�أســـعار�الـــنفط�العاEيـــة�بشـــكل�كب/ـــ�،�غ/ـــ��أن�روســـيا�والســـعودية�لـــم�يتضـــرروا�بفعـــل�

الفائض�الكب/��5ي��حتياطيات�اEالية�عWى�شكل�صناديق�استقرار،�بينما�كانت�دول�مثل�العـراق�تعـاني�بسـبب��عتمـاد�

اEــــال،�ممــــا�دفــــع�العــــراق�إNــــى�عقــــد�اتفاقيــــة�أوبــــك�ال�ــــ�Bتركــــت�العــــراق�غ/ــــ��قــــادر�عWــــى��اEفــــرط�عWــــى�الــــنفط�وضــــعف�رأس

                                         

pected Role of Sovereign Wealth Fund in Achieving Sustainbal Development in Ira

n Creativity and Change, Issue 5, p.903.

overeign Funds and their Role in Macroeconomic Selected Countries, Thesis submitted to the College 

niversity of Karbala of the Requirements for the Degree of Master in 

oney Takes Arab Sovereign Wealth Fund in the Global Poblic Policy Discourse, Carnegie 
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النمو�السكاني�الحاNي�5ي�العراق�نجـده�تجـاوز�عند�النظر�إNى

تحدي�من�إذ�توف/��فرص�عمل�مستدامة��قتصاده،�وقد�يكون�هناك�سوء�إدارة�لصندوق�الرواتب،�أ��أن�ذلك�يمكن�

ع*جة�با�ستثمار�5ي�اEشاريع�jنمائية�وتوف/��فرص�عمل�دون�الحاجة�إNى�

 .(85(التقاعد�

صناديق��ستثمار��حتياطية – ٣

تســ¶ى�صــناديق��ســتثمار�إNــى��ســتفادة�مــن��حتياطيــات�8جنبيــة�ال�ــ�Bتمتلكهــا�الــدول�مــن�خــ*ل�تشــغيلها�5ــي�

استثمارات�ذات�عوائـد�ماليـة�مرتفعـة،�و5ـي�كث/ـ��مـن�8حيـان�تـرتبط�هـذه�الصـناديق�ب

اEحفظـة��ســتثمارية�للدولــة،�مــع�تجنــب�اEحافظــة�عWــى��حتياطيـات�دون�أي�عائــد،�مثــل�صــندوق�ســلطنة�ُعمــان�الــذي�

يستثمر�الفائض�5ي�عائدات�النفط�والغاز�لتحقيق�عوائد�مستدامة�

أن�مثــل�هــذا�النــوع�مــن��ســتثمارات�و8نشــطة�تتطلــب�بنيــة�تحتيــة�اقت

ال�ــ�Bيفتقــر�إل�çــا�العــراق،�ومــع�قيـــام�البنــك�اEركــزي�باســتخدام��حتياطيــات�5ــي�تقلـــيص�العجــز،�هــذا�8مــر�الــذي�يجعـــل�

صناديق��ستثمار��حتياطية�خياًرا�غ/��قابل�للتطبيق�5ي�العراق�

صناديق��ستقرار – ٤

هذه�الصناديق�تقدم�حلول�قص/�ة�

النفطيــة(اEــوارد�الطبيعيــة�

العأمة�و�قتصاد�بعيًدا�عن�تقلبات�أسعار�اEـواد،�تجنًبـا�للتغ/ـ�ات�الخارجيـة��كانخفـ

أن�هـــذه�الصـــناديق�تســـهم�5ـــي�تخطـــي�أعبــــاء�لعنـــة�اEـــوارد�مـــن�خـــ*ل�ســـحب�jيــــرادات�اEكتســـبة�مـــن�رفـــع�أســـعار�الســــلع�

واEـــوارد�8ساســـة�وإعـــادة�ضـــخها�5ـــي��قتصـــاد�عنـــدما�تـــنخفض�8ســـعار؛�ســـيؤدي�هـــذا�8مـــر�إNـــى�نمـــو��قتصـــاد�وتطـــوير�

الصناعات�8خرى،�ويعتمد�تم

يمكــن�أن�تمــنح�صــناديق��ســتقرار�الــدول�الب��وليــة�م/ــ�ة�عنــدما�يتعلــق�8مــر�بحــروب�8ســعار�والتفــاوض�عWــى�

الصفقات؛�ظهَر�ذلك�مؤخًرا�مع�اEنافسة�الشديدة�5ي�إنتاج�النفط�ب/ن�كل�اEملكة�العربي

،�ممـــا�تســـبب�5ـــي�خفـــض�أســـعار�الـــنفط�العاEيـــة�بشـــكل�كب/ـــ�،�غ/ـــ��أن�روســـيا�والســـعودية�لـــم�يتضـــرروا�بفعـــل�2020عـــام�

الفائض�الكب/��5ي��حتياطيات�اEالية�عWى�شكل�صناديق�استقرار،�بينما�كانت�دول�مثل�العـراق�تعـاني�بسـبب��عتمـاد�

اEفــــرط�عWــــى�الــــنفط�وضــــعف�رأس

                                                                

ustainbal Development in Iraq, 

elected Countries, Thesis submitted to the College 

Master in Economic Science, 

oblic Policy Discourse, Carnegie 
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التفاوض�ولم�تمنحـه�فرصـة�لتقـديم�شـروط�مـن�اEمكـن�اسـتغ*لها�لصـالحه،�وأن�مـن�اEحتمـل�وجـود�صـندوق�اسـتقرار�

�مــــن�اEوافقـــة�عWــــى�ت
ً
�ل¥عبــــاء�بـــد�

ً
وزيـــع�متســــاٍو�لتخفــــيض�سيســـمح�للعــــراق�والـــدول�8خــــرى�اEطالبـــة�بتقســــيم�أكøـــ��عــــد�

؛�هــذه�الصـــناديق�2008لــم�تكتســب�صـــناديق�التنميــة�أهميـــة�إ��مــؤخًرا�بعـــد�8زمــة��قتصـــادية�العاEيــة�لعـــام�

�مــن�البحــث�عــن�8صــول�8جنبيــة�وتنويــع�مصــادر�اEــوارد،�أي�أ
ً
ّن�الهـــدف�بحاجــة�إNــى��ســتثمار�5ــي�8ســواق�اEحليــة�بــد�

الرئيس�لصناديق�التنميـة�هـو�تخصـيص�اEـوارد�للمشـاريع��جتماعيـة�و�قتصـادية�ال�ـ�Bسـتوفر�البيئـة�اEناسـبة�لتطـوير�

�قتصــاد�كمشـــاريع�البنيـــة�التحتيـــة،�مثـــل�شـــركة�مبادلـــة�ل*ســـتثمار�5ـــي�8مـــارات�العربيـــة�اEتحـــدة�إذ�تســـ¶ى�نحـــو�تحقيـــق�

�عن�مشارك��ا�5ـي�بيـع�8صـول�الحكوميـة�للقطـاع�
ً

دعم�مشاريع�التنمية،�فض*

��شــــك�أن�العــــراق�5ــــي�حاجــــة�ماســــة�إNــــى�صــــندوق�إنمــــائي�للتعامــــل�مــــع�آثــــار�ســــنوات�مــــن�اEشــــاريع��ســــتثمارية�

ر�اEنــاطق�اEحــررة،�وإذا�أخــذنا�5ــي��عتبــار�أن�

العــراق�يعــاني�مــن�لعنــة�اEــوارد؛�فــإن�الفائــدة�الواضــحة�للصــناديق�الســيادية�íــي�اEســاهمة�5ــي�تنويــع��قتصــاد،�غ/ــ��أن�

عنـــة�هنـــاك�عواقـــب�لهـــا�تـــأث/��كب/ـــ��عWـــى��ســـتقرار�السيا�ـــ�BTل*قتصـــاد��نتقـــاNي،�عWـــى�ســـبيل�اEثـــال�إذا�مـــا�تعلـــَق�8مـــر�بل

اEوارد؛�فإن�الزيـادة�5ـي�قطـاع�الـنفط�وتراجـع�القطاعـات�الصـناعية�8خـرى�5ـي�العـراق�ولـَد�إيـرادات�كب/ـ�ة�أ��أ¡�ـا�فشـلت�

��يمكــن�معرفــة�جــدوى�وفاعليـــة�صــناديق�الøــ�وة�الســـيادية�مــالم�يــتم�تحديـــد�مــا�يتطلــع�إليـــه�العــراق�مــن�هـــذه�

حتياجـــات�الرئيســــة�للعـــراق�íــــي�إعــــادة�8عمـــار�وتــــرميم�البنيـــة�التحتيــــة�وتنويـــع��قتصــــاد،�ف*بــــد�أن�

يكـون�الصــندوق�هـو�صــندوق�اسـتقرار�وتنميــة،�فيصـبح�الصــندوق�هــو�وسـيلة�Eســاعدة�الصـناعة�اEحليــة�عWـى�النمــو�عــن�

مـار،�ومـع�تـوافر�الخ�ـ�ة�و�يـدي�العأملـة�

 .(92(يمكن�لهذه��ستثمارات�أن�تتجه�نحو�تطوير�الصناعات�بما�يتفق�مع�تطلعات�الحكومة�العراقية�

يمكــــن�أن�تتــــيح�هــــذه�الصــــناديق�الفرصــــة�لحصــــول�العــــراق�عWــــى�الريــــادة�5ــــي�التقنيــــات�الناشــــئة�كتقنيــــة�تحليــــة�

�عـن�أزمـة�اEيـاه�مـع�دول�الجـوار،�
ً

ف�ـ�ة�التصـحر�ال�ـ�Bيعـاني�م·�ـا�العـراق�حالًيـا�فضـ*

عند�النظـر�إNـى�صـناديق��دخـار�وصـناديق�احتيـاطي�التقاعـد�نجـدها�موجهـة�نحـو�خلـق�قيمـة�طويلـة�8مـد،�لكـن�بإمكـان�

مكـــن�أن�توجــه�هـــذه�jيـــرادات�اســتخدام�صـــناديق��دخــار�ل*ســـتثمار�5ــي�القطاعـــات�ال�ــ�Bتـــدر�عوائــد،�و5ـــي�ذات�الوقــت�ي

89(2) černohorsky.J, (2021), the Importabce and 

of Economic Science, University of Pardubice, p.7.
90(3) Li.Y, (2018), the Rise of Middle East 

Eastern and Islamic Studies in Asia, p.26.
91(1) Li.Y, Op.Cit, p.30. 

 .١٣٢،�ص�٢٠٢١،�ب/�وت،�١نجله�صالح،�صناديق�الø�وة�السيادية�دراسة�قانونية�مقارنة،�مركز�الرافدين�للحوار،�ط
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التفاوض�ولم�تمنحـه�فرصـة�لتقـديم�شـروط�مـن�اEمكـن�اسـتغ*لها�لصـالحه،�وأن�مـن�اEحتمـل�وجـود�صـندوق�اسـتقرار�

�مــــن�اEوافقـــة�عWــــى�ت
ً
�ل¥عبــــاء�بـــد�

ً
سيســـمح�للعــــراق�والـــدول�8خــــرى�اEطالبـــة�بتقســــيم�أكøـــ��عــــد�

 

 صناديق�التنمية

لــم�تكتســب�صـــناديق�التنميــة�أهميـــة�إ��مــؤخًرا�بعـــد�8زمــة��قتصـــادية�العاEيــة�لعـــام�

�مــن�البحــث�عــن�8صــول�8جنبيــة�وتنويــع�مصــادر�اEــوارد،�أي�أ
ً
بحاجــة�إNــى��ســتثمار�5ــي�8ســواق�اEحليــة�بــد�

الرئيس�لصناديق�التنميـة�هـو�تخصـيص�اEـوارد�للمشـاريع��جتماعيـة�و�قتصـادية�ال�ـ�Bسـتوفر�البيئـة�اEناسـبة�لتطـوير�

�قتصــاد�كمشـــاريع�البنيـــة�التحتيـــة،�مثـــل�شـــركة�مبادلـــة�ل*ســـتثمار�5ـــي�8مـــارات�العربيـــة�اEتحـــدة�إذ�تســـ¶ى�نحـــو�تحقيـــق�

�عن�مشارك��ا�5ـي�بيـع�8صـول�الحكوميـة�للقطـاع�أهداف��قتصاد�الكWي�للدولة�عن�طريق�
ً

دعم�مشاريع�التنمية،�فض*

 .(90(الخاص�لغرض�زيادة�رأس�ماله�

��شــــك�أن�العــــراق�5ــــي�حاجــــة�ماســــة�إNــــى�صــــندوق�إنمــــائي�للتعامــــل�مــــع�آثــــار�ســــنوات�مــــن�اEشــــاريع��ســــتثمارية�

ر�اEنــاطق�اEحــررة،�وإذا�أخــذنا�5ــي��عتبــار�أن�الفاشــلة،�وبشــكل�أكøــ��إلحاًحــا�فيمــا�يتعلــق�بتلبيــة�احتياجــات�إعــادة�اعمــا

العــراق�يعــاني�مــن�لعنــة�اEــوارد؛�فــإن�الفائــدة�الواضــحة�للصــناديق�الســيادية�íــي�اEســاهمة�5ــي�تنويــع��قتصــاد،�غ/ــ��أن�

هنـــاك�عواقـــب�لهـــا�تـــأث/��كب/ـــ��عWـــى��ســـتقرار�السيا�ـــ�BTل*قتصـــاد��نتقـــاNي،�عWـــى�ســـبيل�اEثـــال�إذا�مـــا�تعلـــق

اEوارد؛�فإن�الزيـادة�5ـي�قطـاع�الـنفط�وتراجـع�القطاعـات�الصـناعية�8خـرى�5ـي�العـراق�ولـد

 .(91(5ي�توليد�فرص�عمل�كب/�ة�

��يمكــن�معرفــة�جــدوى�وفاعليـــة�صــناديق�الøــ�وة�الســـيادية�مــالم�يــتم�تحديـــد�مــا�يتطلــع�إليـــه�العــراق�مــن�هـــذه�

حتياجـــات�الرئيســــة�للعـــراق�íــــي�إعــــادة�8عمـــار�وتــــرميم�البنيـــة�التحتيــــة�وتنويـــع��قتصــــاد،�ف*بــــد�أن�

يكـون�الصــندوق�هـو�صــندوق�اسـتقرار�وتنميــة،�فيصـبح�الصــندوق�هــو�وسـيلة�Eســاعدة�الصـناعة�اEحليــة�عWـى�النمــو�عــن�

�عـن�توجيـه�العائـدات�نحـو�مشـاريع�إعـادة�التطـوير�و8ع
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لية�يعاني�م·�ا�العراق�وبالعودة�إNى�طبيعة�الدولة�العراقية�نجدها�تفتقر�Eثل�هذه�اEعاي/�،�إذ�ُيعد�الفساد�مشكلة�مفص
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�ســانتياغو�ال�ــ�Bيجــب�8خــذ��ìــا�عــن�الشــروع�بتأســيس�الصــناديق�الســيادية�هــو�الشــفافية�وال

وبالعودة�إNى�طبيعة�الدولة�العراقية�نجدها�تفتقر�Eثل�هذه�اEعاي/�،�إذ�ُيعد�الفساد�مشكلة�مفص
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ليتمكن�العراق�من�تحقيق�تقدم�ملحوظ�5ي�انشاء�صناديق�الø�وة�السيادية�الخاصة�به�نو

النجاح�اEحقق�من�قبل�الدول�8خرى�5ي�أدارة�صناديقها�كـال0�ويج؛�إذ�أن�مـا�يم/ـ��صـندوق�الـنفط�ال
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�عن�توف/��8موال�وjص*ح��قتصادي�
ً
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�تقتصـر�القـوة�الناعمـة�عWـى�جانـب�محـدد�بـل�تـداخلت�5ـي� عـدُّ
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بخلق�انطباع�جيـد�يسـهم�5ـي�جـذب�اEسـتثمرين،�هـذا�ولـم�ت
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و�افتقـار�العـراق�ل¥مكانيـات�العسـكرية�

�عـن�التـدخ*ت�8منيــة�واخ�ـ�اق�السـيادة�وهـو�مـا�يثبــت�حاجـة�العـراق�لتطـوير�قدراتـه�العســكرية،�
ً

بكافـة�أصـنافها،�فضـ*
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 معاي/��الدول�الهشة) 

ســــلطان�جاســــم،�مســــارات�العــــراق�5ــــي�مؤشــــر�الــــدول�الهشــــة،�مركــــز�الفــــرات�للتنميــــة�والدراســــات��ســــ��اتيجية،�

،�تاريخ�الزيارة��http://fcdrs.com/economical/1569،�متاح�عWى�اEوقع�jلك��وني
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غ/�ها�5ي�اEستقبل�القريـب�هـو�أمـر�لـن�يجـدي�نفًعـا؛�ولربمـا�5ـي�مقدمـة�8سـباب�هـ

�عـن�التـدخ*ت�8منيــة�واخ�ـ�اق�السـيادة�وهـو�مـا�يثبــت�حاجـة�العـراق�لتطـوير�قدراتـه�العســكرية،�
ً

بكافـة�أصـنافها،�فضـ*
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     2022ديمسبر 

شاملة�مختلف�الطوائف�والقوميات�وíي�بيئة�أمنة�متعاونة�نابذه�لóرهاب،�فإذا�ما�تحقـق�هـذا�8مـر�لـن�يصـبح�العـراق�

أن�فاعليـة�أداء�السياسـية�الخارجيـة�العراقيـة�5ـي�

تــــ/ن�jقليميــــة�والدوليــــة�هــــو�مــــر��ن�باEبــــادرة�عWــــى�توظيــــف�اEقومــــات�الداخليــــة�قــــدر�اEســــتطاع�لتحقيــــق�8هــــداف�

الخارجية؛�فتوافق�الرغبات�الداخلية�مع�jداء�الخارuي�يعطي�مرونة�واسعة�5ـي�بنـاء�العـراق�وتشـييده�5ـي�إطـار�منسـجم�

ســليم،�مــع�8خــذ�بنظــر��عتبــار�أن�فاعليــة�السياســية�الخارجيــة�Sيــة�دولــة���تــتم�بمعــزل�عــن�التوافــق�الــداخWي�ومــدى�

أتفــــاق�8طــــراف�السياســــية�الداخليــــة�عWــــى�تحديــــد�اEصــــلحة�العليــــا�للدولــــة؛�أي�أن�السياســــية�الخارجيــــة�الناجحــــة�íــــي�

العــراق�مــن�ضــعف�5ــي�أدائــه�الخــارuي�وتخــبط�5ــي�قــراره�

ضعف�الدبلوماسية�العراقية�عWى�استثمار�ما�يتمتع�به�العراق�من�مقومات�القوة�وتوظيفها�بنحو�اس��اتي�ي�يضـمن�

�تحـــــديات�داخليـــــة�عديـــــدة�تمثلـــــت�بتفUـــــ�BTالفســـــاد،�وغيـــــاب�النمـــــو��قتصـــــادي،�

ية�ال��Bتقوض�من�قدرة�العراق�عWـى�جـذب�الـدول�نحـوه�و��ديـد�أمنـه�

Wى�استق*لية�الدولة�ووحدة�كيا¡�ـا�والحـث�عWـى�محاربـة�jرهـاب،�

أســـــهمت�القـــــوة�الناعمـــــة�الدينيـــــة�5ـــــي�العـــــراق�اEتمثلـــــة�بالعتبـــــات�اEقدســـــة�و8ضـــــرحة�الدينيـــــة،�بجـــــذب�أنظـــــار�العـــــالم�

�عـن�مـا�يقّدمـه�
ً

يـه�الوافـدين�مـن�مختلـف�8ديـان�و8عـراق،�فضـ*

العـــراق�مـــن�خـــدمات�أثنـــاء�اEناســـبات�الدينيـــة،�أّدت�هـــذه�الصـــورة�الجذابـــة�إNـــى�تســـليط�الضـــوء�عWـــى�القـــيم�واEعتقـــدات�

اقتصادًيا�مهًما�من�خ*ل�تـوافر�عناصـر�الجـذب�نحوهـا،�إذ�تسـهم�5ـي�دخـول�العمـ*ت�

الصــــعبة�للــــب*د�وتــــوفر�فــــرص�عمــــل�للمــــواطن/ن�5ــــي�اEناســــبات�الدينيــــة،�ولهــــا�القــــدرة�عWــــى�جــــذب��ســــتثمارات�بمــــا�يعــــود�

إNـــى�هيمنـــة�الســـياحة�الدينيـــة�عWـــى�بـــا�ي�أنمـــاط�

الســــياحة�5ــــي�العــــراق�بــــل�وح�ــــ��جاهزيــــة�الســــياحة�الدينيــــة�للتوظيــــف�5ــــي�القطــــاع��قتصــــادي�5ــــي�اEســــتقبل�عWــــى�اEــــدى�

ا�ــــ�Bتعكــــس�حضــــارة�الدولــــة�وعمقهــــا�التــــاريKي�وتمثــــل�عنصــــًرا�جامًعــــ

�أّن�العـــراق���يعطـــي�أهميـــة�كب/ـــ�ة�للثقافـــة�
ّ
للشـــعب�بمـــا�يمـــنحهم�شـــعور��نتمـــاء�الـــوط�BCو�ع�ـــ�از�بالهويـــة�الثقافيـــة،�إ�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

شاملة�مختلف�الطوائف�والقوميات�وíي�بيئة�أمنة�متعاونة�نابذه�لóرهاب،�فإذا�ما�تحقـق�هـذا�8مـر�لـن�يصـبح�العـراق�

أن�فاعليـة�أداء�السياسـية�الخارجيـة�العراقيـة�5ـي��وجهة�ثقافية�سياحية�بل�سيكون�له�تأث/��يوازي�به�تأث/��دول�الجوار،

تــــ/ن�jقليميــــة�والدوليــــة�هــــو�مــــر��ن�باEبــــادرة�عWــــى�توظيــــف�اEقومــــات�الداخليــــة�قــــدر�اEســــتطاع�لتحقيــــق�8هــــداف�

الخارجية؛�فتوافق�الرغبات�الداخلية�مع�jداء�الخارuي�يعطي�مرونة�واسعة�5ـي�بنـاء�العـراق�وتشـييده�5ـي�إطـار�منسـجم�

ســليم،�مــع�8خــذ�بنظــر��عتبــار�أن�فاعليــة�السياســية�الخارجيــة�Sيــة�دولــة���تــتم�بمعــزل�عــن�التوافــق�الــداخWي�ومــدى�

أتفــــاق�8طــــراف�السياســــية�الداخليــــة�عWــــى�تحديــــد�اEصــــلحة�العليــــا�للدولــــة؛�أي�أن�السياســــية�الخارجيــــة�النا

العــراق�مــن�ضــعف�5ــي�أدائــه�الخــارuي�وتخــبط�5ــي�قــراره��امتــداد�لسياســة�داخليــة�مســتقرة�وناضــجة،�ومــع�مــا�يعــاني�منــه

  .السيا��BTغ/��أنه�هناك�إمكانية��عادة�ترسيمه�من�جديد

ضعف�الدبلوماسية�العراقية�عWى�استثمار�ما�يتمتع�به�العراق�من�مقومات�القوة�وتوظيفها�بنحو�اس��اتي

 . له�دوًرا�مؤثًرا�5ي�الساحة�jقليمية

غيـــــاب�التخطـــــيط��ســـــ��اتي�ي�أفـــــرَز�تحـــــديات�داخليـــــة�عديـــــدة�تمثلـــــت�بتفUـــــ�BTالفســـــاد،�وغيـــــاب�النمـــــو��قتصـــــادي،�

�عن�التحديات�البيئية�ال��Bتقوض�من�قدرة�العراق�عWـى�جـذب�الـدول�نحـوه�و��ديـد�أمنـه�
ً

واتساع�نطاق�البطالة،�فض*

Wى�استق*لية�الدولة�ووحدة�كيا¡�ـا�والحـث�عWـى�محاربـة�jرهـاب،�دور�اEرجعية�الدينية�5ي�خلق�التوازن�واEحافظة�ع

 .وتقديم�اEشورة�والنصح�للحكومة�العراقية

أســـــهمت�القـــــوة�الناعمـــــة�الدينيـــــة�5ـــــي�العـــــراق�اEتمثلـــــة�بالعتبـــــات�اEقدســـــة�و8ضـــــرحة�الدينيـــــة،�بجـــــذب�أنظـــــار�العـــــالم�

د�8ديـان�يـأتي�إل �عـن�مـا�يقّدمـه�نحوها،��سيما�وأّن�العراق�بلد�مُتعـدُّ
ً

يـه�الوافـدين�مـن�مختلـف�8ديـان�و8عـراق،�فضـ*

العـــراق�مـــن�خـــدمات�أثنـــاء�اEناســـبات�الدينيـــة،�أّدت�هـــذه�الصـــورة�الجذابـــة�إNـــى�تســـليط�الضـــوء�عWـــى�القـــيم�واEعتقـــدات�

 .الدينية�ال��Bأسهمت�5ي�زيادة�تأث/��القوة�الناعمة�الدينية�العراقية

اقتصادًيا�مهًما�من�خ*ل�تـوافر�عناصـر�الجـذب�نحوهـا،�إذ�تسـهم�5ـي�دخـول�العمـ*ت��تشكل�السياحة�الدينية�قطاًعا

الصــــعبة�للــــب*د�وتــــوفر�فــــرص�عمــــل�للمــــواطن/ن�5ــــي�اEناســــبات�الدينيــــة،�ولهــــا�القــــدرة�عWــــى�جــــذب��ســــتثمارات�بمــــا�يعــــود�

إNـــى�هيمنـــة�الســـياحة�الدينيـــة�عWـــى�بـــا�ي�أنمـــاط��أمـــت*ك�العـــراق�Eواقـــع�الســـياحة�الدينيـــة�Eختلـــف�مكوناتـــه�بمـــا�يـــؤدي

الســــياحة�5ــــي�العــــراق�بــــل�وح�ــــ��جاهزيــــة�الســــياحة�الدينيــــة�للتوظيــــف�5ــــي�القطــــاع��قتصــــادي�5ــــي�اEســــتقبل�عWــــى�اEــــدى�

تحتــــل�الثقافــــة�لــــدى�دول�العــــالم�أهميــــة�كب/ــــ�ة�ف8ــــ�Bتعكــــس�حضــــارة�الدولــــة�وعمقهــــا�التــــاري

�أّن�العـــراق���يعطـــي�أهميـــة�كب/ـــ�ة�للثقافـــة�
ّ
للشـــعب�بمـــا�يمـــنحهم�شـــعور��نتمـــاء�الـــوط�BCو�ع�ـــ�از�بالهويـــة�الثقافيـــة،�إ�

���ُيذكر
ً
�الثقافة�عنصرا

ً
 .ويسلط�الضوء�نحو�الوضع�8م�BCوالسيا��BTجاع*
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شاملة�مختلف�الطوائف�والقوميات�وíي�بيئة�أمنة�متعاونة�نابذه�لóرهاب،�فإذا�ما�تحقـق�هـذا�8مـر�لـن�يصـبح�العـراق�

وجهة�ثقافية�سياحية�بل�سيكون�له�تأث/��يوازي�به�تأث/��دول�الجوار،

البيئتــــ/ن�jقليميــــة�والدوليــــة�هــــو�مــــر��ن�باEبــــادرة�عWــــى�توظيــــف�اEقومــــات�الداخليــــة�قــــدر�اEســــتطاع�لتحقيــــق�8هــــداف�

الخارجية؛�فتوافق�الرغبات�الداخلية�مع�jداء�الخارuي�يعطي�مرونة�واسعة�5ـي�بنـاء�العـراق�وتشـييده�5ـي�إطـار�منسـجم�

ســليم،�مــع�8خــذ�بنظــر��عتبــار�أن�فاعليــة�السياســية�الخارجيــة�Sيــة�دولــة���تــتم�بمعــزل�عــن�التوافــق�الــداخWي�ومــدى�و 

أتفــــاق�8طــــراف�السياســــية�الداخليــــة�عWــــى�تحديــــد�اEصــــلحة�العليــــا�للدولــــة؛�أي�أن�السياســــية�الخارجيــــة�النا

امتــداد�لسياســة�داخليــة�مســتقرة�وناضــجة،�ومــع�مــا�يعــاني�منــه

السيا��BTغ/��أنه�هناك�إمكانية��عادة�ترسيمه�من�جديد

 :Pستنتاجات

ضعف�الدبلوماسية�العراقية�عWى�استثمار�ما�يتمتع�به�العراق�من�مقومات�القوة�وتوظيفها�بنحو�اس��اتي. 1

له�دوًرا�مؤثًرا�5ي�الساحة�jقليمية

غيـــــاب�التخطـــــيط��ســـــ��اتي .2

�عن�التحديات�البي
ً

واتساع�نطاق�البطالة،�فض*

BCالوط. 

دور�اEرجعية�الدينية�5ي�خلق�التوازن�واEحافظة�ع. 3

وتقديم�اEشورة�والنصح�للحكومة�العراقية

أســـــهمت�القـــــوة�الناعمـــــة�الدينيـــــة�5ـــــي�العـــــراق�اEتمثلـــــة�بالعتبـــــات�اEقدســـــة�و8ضـــــرحة�الدينيـــــة،�بجـــــذب�أنظـــــار�العـــــالم�. 4

د�8ديـان�يـأتي�إل نحوها،��سيما�وأّن�العراق�بلد�مُتعـدُّ

العـــراق�مـــن�خـــدمات�أثنـــاء�اEناســـبات�الدينيـــة،�أّدت�هـــذه�الصـــورة�الجذابـــة�إNـــى�تســـليط�الضـــوء�عWـــى�القـــيم�واEعتقـــدات�

الدينية�ال��Bأسهمت�5ي�زيادة�تأث/��القوة�الناعمة�الدينية�العراقية

تشكل�السياحة�الدينية�قطاًعا. 5

الصــــعبة�للــــب*د�وتــــوفر�فــــرص�عمــــل�للمــــواطن/ن�5ــــي�اEناســــبات�الدينيــــة،�ولهــــا�القــــدرة�عWــــى�جــــذب��ســــتثمارات�بمــــا�يعــــود�

 .بالفائدة�للمجتمع

أمـــت*ك�العـــراق�Eواقـــع�الســـياحة�الدينيـــة�Eختلـــف�مكوناتـــه�بمـــا�يـــؤدي. 6

الســــياحة�5ــــي�العــــراق�بــــل�وح�ــــ��جاهزيــــة�الســــياحة�الدينيــــة�للتوظيــــف�5ــــي�القطــــاع��قتصــــادي�5ــــي�اEســــتقبل�عWــــى�اEــــدى�

 .القريب�واEتوسط

تحتــــل�الثقافــــة�لــــدى�دول�العــــالم�أهميــــة�كب/ــــ�ة�ف. 7

�أّن�العـــراق���يعطـــي�أهميـــة�كب/ـــ�ة�للثقافـــة�
ّ
للشـــعب�بمـــا�يمـــنحهم�شـــعور��نتمـــاء�الـــوط�BCو�ع�ـــ�از�بالهويـــة�الثقافيـــة،�إ�

���ُيذكر
ً
�الثقافة�عنصرا

ً
ويسلط�الضوء�نحو�الوضع�8م�BCوالسيا��BTجاع*



     2022ديمسبر 

نوعـة�وقويـة��سـيما�5ـي�اEجـال�السـياâي،�

 .فتصبح�حماية�اEعالم�8ثرية�ضرورة�قصوى�5ي�بلد�كالعراق�الغ�BCبمعاEه�التاريخية�وتراثه�الثقا5ي

ـ�BTالدراسـة�بضـرورة�قيـام�الحكوميـة�العراقيـة�بتبCـ�Bاسـ��اتيجية�مدروسـة�ومسـتقلة�وم��نـة�للسياسـة�الخارجيــة؛�

 .دراك�اEقومات�واستيعاب�القدرات�وتوظيف�8مكانيات�اEتاحة�لتحقيق�8هداف�اEرجوة

إعـــــادة�تشــــــكيل�الدبلوماســــــية�العراقيــــــة�باعتمــــــاد�معــــــاي/��اEهنيـــــة�وjدراك�التــــــام�للمعوقــــــات�ال�ــــــ�Bتع�ــــــ�ض�السياســــــية�

 .وماسية�فعالة�مدركة�لطبيعة�عملها

ْســِهم�5ــي�اســتقطاب�الســياح�
ُّ
اســتخدام�الحكومــة�للقــوة�الناعمــة�مــن�خــ*ل�إقامــة�8نشــطة�الثقافيــة�والرياضــية�ال�ــ�Bت

مـــن�مختلـــف�الـــدول�للتعـــرف�عWـــى�حضـــارة�العـــراق�وآثـــاره�والـــتخلص�مـــن�تـــداعيات�الحـــروب�ال�ـــ�Bخاضـــها�ســـابًقا�وأثقلـــت�

زيـــارة�البابـــا�لتنشـــيط�اEعـــالم�الســـياحية�و�هتمـــام�بتطـــوير�البCـــ��التحتيـــة�واســـتقطاب�الحجـــاج�

�رتقــــــاء�بالخــــــدمات�الســــــياحية�وتحســــــي·�ا��ســــــيما�وســــــائل��تصــــــال�وطــــــرق�النقــــــل،�و�ســــــتفادة�مــــــن�تجــــــارب�الــــــدول�

ــ�Bمتطلبــات�الســياح�عWــى�اEســتوى�jقليمــ�BوالــدوNي،�

 .وتوف/��عوائد�مالية�للسياحة�الثقافية�5ي�العراق�مع�ضرورة�نشر�الو~ي�وفرض�8من

�عـن�إنشـاء�
ً

لتحصيل�عوائدها�اEالية�لتقليـل��عتمـاد�عWـى��قتصـاد�الري¶ـي،�فضـ*

ال�ـــــ�امج�التســـــويقية�لتوظيـــــف�اEناســـــبات�الدينيـــــة��حيـــــاء�اEهـــــن�ال��اثيـــــة�ال�ـــــ�Bتســـــهم�5ـــــي�تـــــدوير�jنتـــــاج�الـــــوط�BCوجـــــذب�

ئية�مــــع�تبCــــ�Bبــــرامج�محــــددة�ناطقــــة�بالهويــــة�الوطنيــــة�

 .وليس��نتماءات�الفرعية،�وتوعية�منتسب�çا�باEعاي/���خ*قية�واEهنية�5ي�تغطية�jزمات

إنشاء�قنوات�اع*مية�مستقلة���تخضع�للتأث/��الحزبي���تم�بنقل�الصورة�jيجابية�عن�الخطاب�السيا��BTالعرا�ـي،�

 .٢٠٢١،�ب/�وت،�١نجله�صالح،�صناديق�الø�وة�السيادية�دراسة�قانونية�مقارنة،�مركز�الرافدين�للحوار،�ط

 . ٢٠١٩لسياسات�العامة،�العوائد�والتحديات،�مركز�رواق�بغداد�ل

هديل�حربي،�أثر�مبادرة�الحزام�والطريق�الصينية�عWى�العراق�فـرص�وتحـديات،�مركـز�البيـان�للدراسـات�والتخطـيط،�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�اEعـالم�8ثريـة�والحضـارية�مـن�أهـم�الوسـائل��قامـة�قاعـدة�اقتصـاد�مت عـدُّ
ُ
نوعـة�وقويـة��سـيما�5ـي�اEجـال�السـياâي،�ت

فتصبح�حماية�اEعالم�8ثرية�ضرورة�قصوى�5ي�بلد�كالعراق�الغ�BCبمعاEه�التاريخية�وتراثه�الثقا5ي

ـ�BTالدراسـة�بضـرورة�قيـام�الحكوميـة�العراقيـة�بتبCـ�Bاسـ��اتيجية�مدروسـة�ومسـتقلة�وم��نـة�للسياسـة�الخارجيــة؛�

دراك�اEقومات�واستيعاب�القدرات�وتوظيف�8مكانيات�اEتاحة�لتحقيق�8هداف�اEرجوة

إعـــــادة�تشــــــكيل�الدبلوماســــــية�العراقيــــــة�باعتمــــــاد�معــــــاي/��اEهنيـــــة�وjدراك�التــــــام�للمعوقــــــات�ال�ــــــ�Bتع�ــــــ�ض�السياســــــية�

وماسية�فعالة�مدركة�لطبيعة�عملهاالخارجية�العراقية�والتصدي�لها،�كتحديات�العوEة�وjرهاب،�وإعادة�بناء�دبل

ْســِهم�5ــي�اســتقطاب�الســياح�
ُّ
اســتخدام�الحكومــة�للقــوة�الناعمــة�مــن�خــ*ل�إقامــة�8نشــطة�الثقافيــة�والرياضــية�ال�ــ�Bت

مـــن�مختلـــف�الـــدول�للتعـــرف�عWـــى�حضـــارة�العـــراق�وآثـــاره�والـــتخلص�مـــن�تـــداعيات�الحـــروب�ال�ـــ�Bخاضـــها�ســـابًقا�وأثقلـــت�

زيـــارة�البابـــا�لتنشـــيط�اEعـــالم�الســـياحية�و�هتمـــام�بتطـــوير�البCـــ��التحتيـــة�واســـتقطاب�ال

�عن�تفعيل�الجانب�الخدمي�بإنشاء�الفنادق�وغ/�ها
ً

 .اEسيح�فض*

�رتقــــــاء�بالخــــــدمات�الســــــياحية�وتحســــــي·�ا��ســــــيما�وســــــائل��تصــــــال�وطــــــرق�النقــــــل،�و�ســــــتفادة�مــــــن�تجــــــارب�الــــــدول�

 .ان�اEناطق�ذات�اEواقع�8ثرية�لحماي��ا

ــجيع��ســتثمار�الســياâي��نشــاء�منــاطق�ســياحية�متطــورة�تل�ــ�Bمتطلبــات�الســياح�عWــى�اEســتوى�jقليمــ�BوالــدوNي،�

وتوف/��عوائد�مالية�للسياحة�الثقافية�5ي�العراق�مع�ضرورة�نشر�الو~ي�وفرض�8من

�عـن�إنشـاء��إدارة�السياحة�الدينية�5ي�العراق
ً

لتحصيل�عوائدها�اEالية�لتقليـل��عتمـاد�عWـى��قتصـاد�الري¶ـي،�فضـ*

ال�ـــــ�امج�التســـــويقية�لتوظيـــــف�اEناســـــبات�الدينيـــــة��حيـــــاء�اEهـــــن�ال��اثيـــــة�ال�ـــــ�Bتســـــهم�5ـــــي�تـــــدوير�jنتـــــاج�الـــــوط�BCوجـــــذب�

ئية�مــــع�تبCــــ�Bبــــرامج�محــــددة�ناطقــــة�بالهويــــة�الوطنيــــة��هتمــــام�باEؤسســــة��ع*ميــــة�وإعــــادة�تشــــكيل�القنــــوات�الفضــــا

وليس��نتماءات�الفرعية،�وتوعية�منتسب�çا�باEعاي/���خ*قية�واEهنية�5ي�تغطية�jزمات

إنشاء�قنوات�اع*مية�مستقلة���تخضع�للتأث/��الحزبي���تم�بنقل�الصورة�jيجابية�عن�الخطاب�السيا��BTالعرا�ـي،�

 .وسائل�مش��كة�للجميع�ب/ن�قادة�الرأي�والشعب

 :ا�صادر�وا�راجع�العربية

نجله�صالح،�صناديق�الø�وة�السيادية�دراسة�قانونية�مقارنة،�مركز�الرافدين�للحوار،�ط

العوائد�والتحديات،�مركز�رواق�بغداد�ل: محمد�كريم،�العراق�ومباشرة�الحزام�والطريق

هديل�حربي،�أثر�مبادرة�الحزام�والطريق�الصينية�عWى�العراق�فـرص�وتحـديات،�مركـز�البيـان�للدراسـات�والتخطـيط،�
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�اEعـالم�8ثريـة�والحضـارية�مـن�أهـم�الوسـائل��قامـة�قاعـدة�اقتصـاد�مت. 8 عـدُّ
ُ
ت

فتصبح�حماية�اEعالم�8ثرية�ضرورة�قصوى�5ي�بلد�كالعراق�الغ�BCبمعاEه�التاريخية�وتراثه�الثقا5ي

 : التوصيات

توJـ�BTالدراسـة�بضـرورة�قيـام�الحكوميـة�العراقيـة�بتبCـ�Bاسـ��اتيجية�مدروسـة�ومسـتقلة�وم��نـة�للسياسـة�الخارجيــة؛�. 1

دراك�اEقومات�واستيعاب�القدرات�وتوظيف�8مكانيات�اEتاحة�لتحقيق�8هداف�اEرجوةقائمة�عWى�إ

إعـــــادة�تشــــــكيل�الدبلوماســــــية�العراقيــــــة�باعتمــــــاد�معــــــاي/��اEهنيـــــة�وjدراك�التــــــام�للمعوقــــــات�ال�ــــــ�Bتع�ــــــ�ض�السياســــــية�. 2

الخارجية�العراقية�والتصدي�لها،�كتحديات�العوEة�وjرهاب،�وإعادة�بناء�دبل

ْســِهم�5ــي�اســتقطاب�الســياح�. 3
ُّ
اســتخدام�الحكومــة�للقــوة�الناعمــة�مــن�خــ*ل�إقامــة�8نشــطة�الثقافيــة�والرياضــية�ال�ــ�Bت

مـــن�مختلـــف�الـــدول�للتعـــرف�عWـــى�حضـــارة�العـــراق�وآثـــاره�والـــتخلص�مـــن�تـــداعيات�الحـــروب�ال�ـــ�Bخاضـــها�ســـابًقا�وأثقلـــت�

زيـــارة�البابـــا�لتنشـــيط�اEعـــالم�الســـياحية�و�هتمـــام�بتطـــوير�البCـــ��التحتيـــة�واســـتقطاب�ال�كاهلـــه،�و�ســـتفادة�مـــن

�عن�تفعيل�الجانب�الخدمي�بإنشاء�الفنادق�وغ/�ها
ً

اEسيح�فض*

�رتقــــــاء�بالخــــــدمات�الســــــياحية�وتحســــــي·�ا��ســــــيما�وســــــائل��تصــــــال�وطــــــرق�النقــــــل،�و�ســــــتفادة�مــــــن�تجــــــارب�الــــــدول�. 4

ان�اEناطق�ذات�اEواقع�8ثرية�لحماي��اوالتعاون�مع�سك

تشــجيع��ســتثمار�الســياâي��نشــاء�منــاطق�ســياحية�متطــورة�تل. 5

وتوف/��عوائد�مالية�للسياحة�الثقافية�5ي�العراق�مع�ضرورة�نشر�الو~ي�وفرض�8من

إدارة�السياحة�الدينية�5ي�العراق. 6

ال�ـــــ�امج�التســـــويقية�لتوظيـــــف�اEناســـــبات�الدينيـــــة��حيـــــاء�اEهـــــن�ال��اثيـــــة�ال�ـــــ�Bتســـــهم�5ـــــي�تـــــدوير�jنتـــــاج�الـــــوط�BCوجـــــذب�

 .�ستثمار�السياâي

�هتمــــام�باEؤسســــة��ع*ميــــة�وإعــــادة�تشــــكيل�القنــــوات�الفضــــا. 7

وليس��نتماءات�الفرعية،�وتوعية�منتسب�çا�باEعاي/���خ*قية�واEهنية�5ي�تغطية�jزمات
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 5ي�السودان�وأسباب�فشلها

 1965– 

Democracy in Sudan and the reasons for its failure, 

the second democratic era, model 1965 

 شيماء�عبد�السميع�عبد�هللا

 

 السودان

،�والــذى�جــاء�5ــى�)1969-1965(هــدفت�الدراســة�إNــى�تســليط�الضــوء�عWــى�ف�ــ�ة�الحكــم�الــديموقراطي�الثــاني�5ــي�الســودان�

تمثلـت�. 1969ضـافة�إNـى�اEعوقـات�ال�ـ��واجهـت�هـذه�الف�ـ�ة�ممـا�أدى�إNـى�إ¡�يارهـا�5ـى�مـايو�

مشــكلة�الدراســة�5ــي�أســـباب�فشــل�الحكــم�الـــديموقراطي�5ــي�الســودان،��ومــا�íـــي�الحلــول�ال�ــ��مـــن�اEمكــن�أن�تعمــل�عWـــى�

د�8حداث�والوقائع�ال���أدت�إNـى�ي�لسر 

،�با�ضــــافة�إNــــى�اEـــنهج�التحليWــــي�لتحليــــل�أســـباب�إخفــــاق�وإ¡�يــــار�الف�ـــ�ة�الديموقراطيــــة�الثانيــــة�

�Bعوقات�ال�Eمن�نتائج�هذه�الدراسة�أن�هناك�غياب�لثقافة�الديموقراطية،�وضعف�النهج�الديموقراطي،�وا

وتمثلـــت�توصـــيات�الدراســـة�5ـــي�إشـــاعة�. 

مفهوم�الديمقراطية�5ي�اEجتمع�السوداني�وذلك�من�خ*ل�التوعية�jع*مية؛��وإص*ح�اEؤسسات�اEدنية،�ونشر�ثقافة�

 اEؤسسات�اEدنية

Abstract: 

The study aimed to shed light on the period of the second democratic rule in 

came in the wake of the October 

which led to its collapse in May 1969. The problem of the study was the reasons for the failure of 

democratic rule in Sudan, and what are the solutions that could work for the success and continuity of 

democratic rule in Sudan? The historical approach was used to n

the October 1964 revolution, in addition to the analytical approach to analyze the reasons for the failure 

and collapse of the second democratic period in 

absence of the culture of democracy, the weakness of the democratic approach, the obstacles that stand in 
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5ي�السودان�وأسباب�فشلها�الديمقراطية

1969 –العهد�الديمقراطي�الثاني�نموذج

Democracy in Sudan and the reasons for its failure,

democratic era, model 1965-1969

شيماء�عبد�السميع�عبد�هللا. د

 رئيس�قسم�العلوم�السياسية

السودان –جامعة�البحر�8حمر�
  

هــدفت�الدراســة�إNــى�تســليط�الضــوء�عWــى�ف�ــ�ة�الحكــم�الــديموقراطي�الثــاني�5ــي�الســودان�

ضـافة�إNـى�اEعوقـات�ال�ـ��واجهـت�هـذه�الف�ـ�ة�ممـا�أدى�إNـى�إ¡�يارهـا�5ـى�مـايو�،�با� 1964

مشــكلة�الدراســة�5ــي�أســـباب�فشــل�الحكــم�الـــديموقراطي�5ــي�الســودان،��ومــا�íـــي�الحلــول�ال�ــ��مـــن�اEمكــن�أن�تعمــل�عWـــى�

إنجاح�وإستمرار�الحكم�الديموقراطي�5ي�السودان؟،�تم�إستخدام�اEنهج�التاريKي�لسر 

،�با�ضــــافة�إNــــى�اEـــنهج�التحليWــــي�لتحليــــل�أســـباب�إخفــــاق�وإ¡�يــــار�الف�ـــ�ة�الديموقراطيــــة�الثانيــــة� 1964

�Bعوقات�ال�Eمن�نتائج�هذه�الدراسة�أن�هناك�غياب�لثقافة�الديموقراطية،�وضعف�النهج�الديموقراطي،�وا

. jنتخابـــات�الشـــفافة،�وعـــدم�إح�ـــ�ام�اEجتمـــع�Eكوناتـــه�اEختلفـــة

مفهوم�الديمقراطية�5ي�اEجتمع�السوداني�وذلك�من�خ*ل�التوعية�jع*مية؛��وإص*ح�اEؤسسات�اEدنية،�ونشر�ثقافة�

اEؤسسات�اEدنية -الديموقراطية��ثقافة -الحكم�الديموقراطي�

The study aimed to shed light on the period of the second democratic rule in Sudan (1965

came in the wake of the October Revolution 1964, in addition to the obstacles that faced this period, 

to its collapse in May 1969. The problem of the study was the reasons for the failure of 

udan, and what are the solutions that could work for the success and continuity of 

 The historical approach was used to narrate the events and incidents that led to 

the October 1964 revolution, in addition to the analytical approach to analyze the reasons for the failure 

and collapse of the second democratic period in Sudan. One of the results of this study is that there is 

absence of the culture of democracy, the weakness of the democratic approach, the obstacles that stand in 
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 :ا�ستخلص

هــدفت�الدراســة�إNــى�تســليط�الضــوء�عWــى�ف�ــ�ة�الحكــم�الــديموقراطي�الثــاني�5ــي�الســودان�

1964أعقاب�ثورة�أكتـوبر�

مشــكلة�الدراســة�5ــي�أســـباب�فشــل�الحكــم�الـــديموقراطي�5ــي�الســودان،��ومــا�íـــي�الحلــول�ال�ــ��مـــن�اEمكــن�أن�تعمــل�عWـــى�

إنجاح�وإستمرار�الحكم�الديموقراطي�5ي�السودان؟،�تم�إستخدام�اEنهج�التاري

1964قيـــام�ثــــورة�أكتـــوبر�

من�نتائج�هذه�الدراسة�أن�هناك�غياب�لثقافة�الديموقراطية،�وضعف�النهج�الديموقراطي،�واEعوقات�ال��B. بالسودان

jنتخابـــات�الشـــفافة،�وعـــدم�إح�ـــ�ام�اEجتمـــع�Eكوناتـــه�اEختلفـــة�تقـــف�دون�قيـــام

مفهوم�الديمقراطية�5ي�اEجتمع�السوداني�وذلك�من�خ*ل�التوعية�jع*مية؛��وإص*ح�اEؤسسات�اEدنية،�ونشر�ثقافة�

 .الديموقراطية

الحكم�الديموقراطي��:الكلمات�اEفتاحية

Sudan (1965-1969), which 

evolution 1964, in addition to the obstacles that faced this period, 

ay 1969. The problem of the study was the reasons for the failure of 

udan, and what are the solutions that could work for the success and continuity of 

arrate the events and incidents that led to 

the October 1964 revolution, in addition to the analytical approach to analyze the reasons for the failure 

udan. One of the results of this study is that there is an 

absence of the culture of democracy, the weakness of the democratic approach, the obstacles that stand in 
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the way of transparent elections, and the society's lack of respect for its various components. The 

recommendations of the study consisted in sprea

through media awareness; And reforming civil institutions, and spreading the culture of democracy.

Keywords: democratic governance 

 أنواع��الديموقراطية

�مقطع/ن� �من �مكون �يوناني �أصل �إNى �ترجع �وíي �الشعب، �حكم �الفردي �أصلها �5ي �ديموقراطية �كلمة BCتع

قبل�اEي*د�للد�لة�وتع�BCحكم�أو�سلطة�وجاءت�5ي�القرن�الخامس�

�أثينا �وخاصة �اليونانية، �اEدن �و�يات �5ي �آنذاك �اEوجودة �السياسية �النظم �لكلمة�. عWى �مناقض واEصطلح

�أعضاء� �مشاركة �أساس �عWى �ويقوم �jنسانية خصية

� �سياسية �الديموقراطية �تكون �وقد �مختلفة
ً
�أوضاعا �اEشاركة �هذه �وتتخذ �شؤو¡�ا، �توNي �5ي  Politicalلجماعة

ويكون�الشعب�ف�çا�مصدر�السلطة�وتقرر�الحقوق�لجميع�اEواطن/ن�عWى�أساس�من�الحرية�واEساواة�من�

تخدم�إصط*ح��دارة�الديموقراطية�للد�لة�عWى�

 98.القيادة�الجماعية�ال��Bتتسم�باEشورة�واEشاركة�مع�اEرؤوس/ن�5ي�عملية�إتخاذ�القرارات

 í."99ي�حكم�الشعب�بواسطة�الشعب�وSجل�الشعب

 .ياف�وفئات�اEجتمع،�5ي�الفرص�اEتاحة�والقانون 

�من� �8غلبية �وقرارات �رأى �وفق �يكون �الب*د �حكم �فإن �jنتخابات بعد

�عن�الظلم�أو�التعسف
ً
 .)قانون�عWى�الجميع�بعيدا

http://www.uobabylon.edu.i،11/3/2019.  

،�http://bo7ooth.infoالديموقراطيــة�أو�حــ%ن�يحكــم�الشــعب،�
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the way of transparent elections, and the society's lack of respect for its various components. The 

recommendations of the study consisted in spreading the concept of democracy in 

 And reforming civil institutions, and spreading the culture of democracy.

democratic governance - culture of democracy - civil institutions 

 :ا�حور�.ول 

أنواع��الديموقراطية -خصائص -مفهوم –تعريف�

 Democracy 

�مقطع/ن� �من �مكون �يوناني �أصل �إNى �ترجع �وíي �الشعب، �حكم �الفردي �أصلها �5ي �ديموقراطية �كلمة BCتع

وتع�BCحكم�أو�سلطة�وجاءت�5ي�القرن�الخامس�) crates(وتع�BCالشعب�و8خر�

�أثينا �وخاصة �اليونانية، �اEدن �و�يات �5ي �آنذاك �اEوجودة �السياسية �النظم عWى

 97".حكم�نخبة�

�أعضاء� �مشاركة �أساس �عWى �ويقوم �jنسانية �الشخصية �وكرامته �الفرد �قيمة �يؤكد �اجتما~ي هو�نظام

� �سياسية �الديموقراطية �تكون �وقد �مختلفة
ً
�أوضاعا �اEشاركة �هذه �وتتخذ �شؤو¡�ا، �توNي �5ي لجماعة

ويكون�الشعب�ف�çا�مصدر�السلطة�وتقرر�الحقوق�لجميع�اEواطن/ن�عWى�أساس�من�الحرية�واEساواة�من�

تخدم�إصط*ح��دارة�الديموقراطية�للد�لة�عWى�دون�تمي/��ب/ن�8فراد�بسبب�8صل،�الجنس،�الدين�أو�اللغة،�ويس

القيادة�الجماعية�ال��Bتتسم�باEشورة�واEشاركة�مع�اEرؤوس/ن�5ي�عملية�إتخاذ�القرارات

íي�حكم�الشعب�بواسطة�الشعب�وSجل�الشعب"يعرفها�ابراهام�ليكونن�فيقول�ع·�ا�

 :100 

ياف�وفئات�اEجتمع،�5ي�الفرص�اEتاحة�والقانون اEساواة�ب/ن�كل�أط

 .)وíى�مشاركة�جميع�الشعب�5ي�النظام

� �8قلية �وحقوق �8غلبية �من�( سلطة �8غلبية �وقرارات �رأى �وفق �يكون �الب*د �حكم �فإن �jنتخابات بعد

 .)الشعب،�مع�الحفاظ�عWى�حقوق�8قليات

�عن�الظلم�أو�التعسفتطبيق�ال(سلطة�القانون�وعدالة�القضاء
ً
قانون�عWى�الجميع�بعيدا

                                         

www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lectureعWي�سداد�جعفر�جواد،�مفهوم�الديموقراطية،�
98 . http://www.siironline.org/alabwab 
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the way of transparent elections, and the society's lack of respect for its various components. The 

ding the concept of democracy in Sudanese society 

 And reforming civil institutions, and spreading the culture of democracy. 

Democracyتعريف�الديموقراطية�

�مقطع/ن� �من �مكون �يوناني �أصل �إNى �ترجع �وíي �الشعب، �حكم �الفردي �أصلها �5ي �ديموقراطية �كلمة BCتع

وتع�BCالشعب�و8خر�) demos(احدهما�

�أثينا �وخاصة �اليونانية، �اEدن �و�يات �5ي �آنذاك �اEوجودة �السياسية �النظم عWى

حكم�نخبة�" وتع��C) أرستقراطية(

  مفهوم�الديموقراطية

�ال �وكرامته �الفرد �قيمة �يؤكد �اجتما~ي هو�نظام

�ا �سياسية �الديموقراطية �تكون �وقد �مختلفة
ً
�أوضاعا �اEشاركة �هذه �وتتخذ �شؤو¡�ا، �توNي �5ي لجماعة

Democracyساواة�من��Eى�أساس�من�الحرية�واWواطن/ن�عEا�مصدر�السلطة�وتقرر�الحقوق�لجميع�ا�çويكون�الشعب�ف

دون�تمي/��ب/ن�8فراد�بسبب�8صل،�الجنس،�الدين�أو�اللغة،�ويس

القيادة�الجماعية�ال��Bتتسم�باEشورة�واEشاركة�مع�اEرؤوس/ن�5ي�عملية�إتخاذ�القرارات

يعرفها�ابراهام�ليكونن�فيقول�ع·�ا�

: خصائص�الديموقراطية

اEساواة�ب/ن�كل�أط( اEساواة� -1

وíى�مشاركة�جميع�الشعب�5ي�النظام( اEشاركة� -2

3- � �8قلية �وحقوق �8غلبية سلطة

الشعب،�مع�الحفاظ�عWى�حقوق�8قليات

سلطة�القانون�وعدالة�القضاء -4

                                                                
عWي�سداد�جعفر�جواد،�مفهوم�الديموقراطية،�.  97

/alabwab/akhbar_aldimocrati.
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 ).تقوم�الديموقراطية�عWى�إح��ام�حقوق�jنسان�وصيانة�حريته�5ي�الفكر�والتعب/��والدين

 ).إتاحة�الفرصة�لجميع�8حزاب�باEشاركة�5ي�الحياة�السياسية�العامة

 ).نتخابات�ال��Bتقوم�عWى�الشفافية�والحرية�واEساواة،�ومشاركة�الجميع

� �ث*ث�سلطات�وíي �ب/ن �الدولة �وتستقل�سلطة �تتوزع �السلطة�(أي �التشريعية، السلطة

اثينا،�( عب�مصدر�السلطة�ويمارس�السلطة�5ي�آن�واحد،�و��وجود�للحكام�5ي�الديموقراطية�اEباشرة

Parliamentary Democrocyا�يختار�الشعب�من���çينوب�ف

�للسلطة�غ/��أنه���يمارس�السلطة�بنفسه�بل�يفوض�السلطة�اNى�
ً
عنه�لكي�يمارس�السلطة،�فالشعب�يبقى�مصدرا

�الناخب/ن�وب/ن�الشخص�ا �ب/ن�جمهور �تبقى�قائمة �الع*قة �اEباشرة �الديمقراطية�شبه �ويستطيع�5ي لذي�انتخبوه،

الناخبون�إزالة�النائب�واجراء�انتخاب�آخر�للنيابة�ع·�م،�وهذا�النوع�مطبق�5ي�سويسرا�وبعض�الو�يات�8م/�كية،�

وتوجد�وسيلة�أخرى�5ي�الديموقراطية�غ/��اEباشرة�وهو�jنتخاب،�وهو�الوسيلة�العظم��5ي�انتخاب�8فراد،�ممكن�

،�فاذا�قالوا�نعم�يكون�القانون�" نعم�أو��

 : بدون�أن�يمر�عWى�اEجلس�التشري¶ي،�ويعت���من�وسائل�توNي�السلطة�والقبض�عل�çا�من�الوسائل�8ربع�وíي

هم�الوسائل�عWى�توNي�السلطة��نتخاب،�حيث�يعت����نتخاب�من�أ

�بالديموقراطية�وظهر��نتخاب�عندما�ظهرت�الديمقراطية�
ً
�عضويا

ً
5ي�الوقت�الحاضر،�وارتبط��نتخاب�ارتباطا

�Bالسوفي�� ��تحاد �5ي �القائم �كالنظام �الشيو~ي �للنفوذ �الدول�الخاضعة �5ي كم

�ودول�اEعسكر��ش��اكي�السابقة،�وتعد�الديموقراطيات�الغربية�هذا�النظام�غ/��ديموقراطي�Sن�أساليبه���
ً
سابقا

�الشعب�يجري�ع �فالتعب/��عن�ارادة �الديموقراطيات، �تقرها Bال�� �معقد�تتفق�واEقاييس�8ساسية �أساس�نظام Wى

مفروض�من�داخل�أعWى�قيادة�حزبية�أو�جهة�حكومية�واحدة�بحيث�تقيد�حرية��ختيار�لدى�اEواطن�وحرية�تأييده�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

تقوم�الديموقراطية�عWى�إح��ام�حقوق�jنسان�وصيانة�حريته�5ي�الفكر�والتعب/��والدين(  حقوق�jنسان

إتاحة�الفرصة�لجميع�8حزاب�باEشاركة�5ي�الحياة�السياسية�العامة( التعددية�الحزبية�

نتخابات�ال��Bتقوم�عWى�الشفافية�والحرية�واEساواة،�ومشاركة�الجميعj ) jنتخابات�الحرة�العادلة�

�السلطات� �(فصل �ث*ث�سلطات�وíي �ب/ن �الدولة �وتستقل�سلطة �تتوزع أي

 ).التنفيذية،�والسلطة�القضائية
101 

 Direct Democracyالديموقراطية�اEباشرة�

عب�مصدر�السلطة�ويمارس�السلطة�5ي�آن�واحد،�و��وجود�للحكام�5ي�الديموقراطية�اEباشرة

 ).و5ي�بعض�اEقاطعات��الصغ/�ة�5ي�سويسرا

 الديموقراطية�غ/��اEباشرة�

Parliamentary Democrocy" الديمقراطية�النيابية�أو�التمثيلية

�للسلطة�غ/��أنه���يمارس�السلطة�بنفسه�بل�يفوض�السلطة�اNى�
ً
عنه�لكي�يمارس�السلطة،�فالشعب�يبقى�مصدرا

 .حاكم�يختارونه�من�بي·�م

  Semi Direct Democracyالديموقراطية�شبه�اEباشرة�

�الناخب/ن�وب/ن�الشخص�ا �ب/ن�جمهور �تبقى�قائمة �الع*قة �اEباشرة �الديمقراطية�شبه 5ي

الناخبون�إزالة�النائب�واجراء�انتخاب�آخر�للنيابة�ع·�م،�وهذا�النوع�مطبق�5ي�سويسرا�وبعض�الو�يات�8م/�كية،�

وتوجد�وسيلة�أخرى�5ي�الديموقراطية�غ/��اEباشرة�وهو�jنتخاب،�وهو�الوسيلة�العظم��5ي�انتخاب�8فراد،�ممكن�

نعم�أو��"مباشرة�مشروع�قانون�وابداء�الرأي�بكلمة�أن�يطرح�عWى�جمهور�الناخب/ن�

بدون�أن�يمر�عWى�اEجلس�التشري¶ي،�ويعت���من�وسائل�توNي�السلطة�والقبض�عل�çا�من�الوسائل�8ربع�وíي

�نتخاب،�حيث�يعت����نتخاب�من�أ- j4ستي*ء�- j3ختيار�الذاتي�

�بالديموقراطية�وظهر��نتخاب�عندما�ظهرت�الديمقراطية�
ً
�عضويا

ً
5ي�الوقت�الحاضر،�وارتبط��نتخاب�ارتباطا

�لكي�يمارس�السلطة�نيابة�عن�اEجتمع
ً
 .شخصا

  Popular Democracyالديموقراطية�الشعبية�

�الح �نظام �عWى �التسمية �السوفي��Bتطلق�هذه ��تحاد �5ي �القائم �كالنظام �الشيو~ي �للنفوذ �الدول�الخاضعة �5ي كم

�ودول�اEعسكر��ش��اكي�السابقة،�وتعد�الديموقراطيات�الغربية�هذا�النظام�غ/��ديموقراطي�Sن�أساليبه���
ً
سابقا

�الشعب�يجري�ع �فالتعب/��عن�ارادة �الديموقراطيات، �تقرها Bال�� تتفق�واEقاييس�8ساسية

مفروض�من�داخل�أعWى�قيادة�حزبية�أو�جهة�حكومية�واحدة�بحيث�تقيد�حرية��ختيار�لدى�اEواطن�وحرية�تأييده�

  .أو�رفضه�لحزب�دون�آخر
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حقوق�jنسان -5

التعددية�الحزبية� -6

jنتخابات�الحرة�العادلة� -7

�السلطات� -8 فصل

التنفيذية،�والسلطة�القضائية

101:انواع�من�الديمقراطية

الديموقراطية�اEباشرة� -1

عب�مصدر�السلطة�ويمارس�السلطة�5ي�آن�واحد،�و��وجود�للحكام�5ي�الديموقراطية�اEباشرةيكون�الش

و5ي�بعض�اEقاطعات��الصغ/�ة�5ي�سويسرا

الديموقراطية�غ/��اEباشرة� -2

الديمقراطية�النيابية�أو�التمثيلية"ولها�تسميات�اخرى�

�للسلطة�غ/��أنه���يمارس�السلطة�بنفسه�بل�يفوض�السلطة�اNى�
ً
عنه�لكي�يمارس�السلطة،�فالشعب�يبقى�مصدرا

حاكم�يختارونه�من�بي·�م

الديموقراطية�شبه�اEباشرة� -3

�الناخب/ن�وب/ن�ال �ب/ن�جمهور �تبقى�قائمة �الع*قة �اEباشرة �الديمقراطية�شبه 5ي

الناخبون�إزالة�النائب�واجراء�انتخاب�آخر�للنيابة�ع·�م،�وهذا�النوع�مطبق�5ي�سويسرا�وبعض�الو�يات�8م/�كية،�

وتوجد�وسيلة�أخرى�5ي�الديموقراطية�غ/��اEباشرة�وهو�jنتخاب،�وهو�الوسيلة�العظم��5ي�انتخاب�8فراد،�ممكن�

أن�يطرح�عWى�جمهور�الناخب/ن�

بدون�أن�يمر�عWى�اEجلس�التشري¶ي،�ويعت���من�وسائل�توNي�السلطة�والقبض�عل�çا�من�الوسائل�8ربع�وíي

jختيار�الذاتي�- 2الوراثة�-1

�بالديموقراطية�وظهر��نتخاب�عندما�ظهرت�الديمقراطية�
ً
�عضويا

ً
5ي�الوقت�الحاضر،�وارتبط��نتخاب�ارتباطا

�لكي�يمارس�السلطة�نيابة�عن�اEجتمع
ً
Sن�الشعب�يختار�شخصا

الديموقراطية�الشعبية� -4

�الح �نظام �عWى �التسمية تطلق�هذه

�ودول�اEعسكر��ش��اكي�السابقة،�وتعد�الديموقراطيات�الغربية�هذا�النظام�غ/��ديموقراطي�Sن�أساليبه���
ً
سابقا

�الشعب�يجري�ع �فالتعب/��عن�ارادة �الديموقراطيات، �تقرها Bال�� تتفق�واEقاييس�8ساسية

مفروض�من�داخل�أعWى�قيادة�حزبية�أو�جهة�حكومية�واحدة�بحيث�تقيد�حرية��ختيار�لدى�اEواطن�وحرية�تأييده�

أو�رفضه�لحزب�دون�آخر

 

                                                                

/alabwab/akhbar_aldimocrati.
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ر�رئيس�الحكومة�عن�طريق��نتخابات�

 .ال��Eانية،�بل�يعتمد�هذا��ختيار�عWى��تصا�ت�ال��Bتتم�ب/ن�كبار�رجال�السياسة

�Bة�ال�ـــ�ـــى�نتـــاج�للف�ـــíة�حكـــم�جديـــدة��ة،�وكـــل�ف�ـــ

ولدراسة�أي�ف�ـ�ة�. سبق��ا،�سواء�قيام�حكومة�ديموقراطية�أو�تسليم�السلطة�للمؤسسة�العسكرية،�أو�إنق*ب�عسكرى 

حكــم�5ــي�الســودان���بــد�مــن�إستصــحاب�ف�ــ�ات�الحكــم�ال�ــ�Bســبق��ا�وأدت�إNــي�قيــام�الحكومــة�الجديــدة؛�ح�ــ��يــتم�فهــم�

 ،�) م1965-1969

ان�بعـد�لجمهوريـة�السـود�أول�رئـيس -بعد�سحب�الثقة�من�الحكومة�القوميـة�8وNـى�برئاسـة�إسـماعيل�8زهـرى 

نتخــب�نائــب�أم�كــدادة�عبــد�هللا�خليــل
ُ
أمــ/ن�عــام� -؛�أ

طلـــــق�عWـــــى�حكومتـــــه�. لتـــــوNى�رئاســـــة�الـــــوزراء�ووزارة�الـــــدفاع�بـــــالب*د
ُ
حكومـــــة�"وأ

والســـيد�عWـــي�عبـــد�الـــرحمن�را~ـــي�8نصـــار،�فقـــد�جـــاءت�الحكومـــة�

�النواب��سقاط�حكومة�8زهرى 
ً
 .وقد�حشدا�معا

وزراء�حــزب�8مــة�ووزراء�الشــعب�_حــدثت�خ*فــات�5ــي�حكومــة�عبــد�هللا�خليــل�أدت�إNــى�إنقســامات�بــ/ن�الــوزراء�

�م�5ى�رئيس�الوزراء�عبد�هللا�خليل�بإعتبار�أن�سنه�اEتأخرة���تسمح�له�

قـــام�عبــــد�هللا�خليـــل�با�تصــــال�بكبـــار�القيــــادات�العســـكرية�5ــــي�القـــوات�اEســــلحة�5ـــي�القيــــادة�العامـــة�ونقــــل�لهــــم�

ات�الخارجيـــة�اEهـــددة�للـــوطن،�وأقـــنعهم�بوجـــوب�تـــدخل�الجـــيش�

 .وjستي*ء�عWى�السلط،�وكان�حديثه�مباشرة�مع�الفريق�ابراهيم�عبود�ونائبه�اللواء�أحمد�عبد�الوهاب

،�ويعت���هذا�تسلم�1958 نوفم�� 17تم�تسليم�السلطة�للفريق�ابراهيم�عبود�القائد�العام�للقوات�اEسلحة�5ي�

كــــان�إنقــــ*ب�الســــابع�عشــــر�مــــن�نــــوفم���العســــكري�أشــــبه�بعمليــــة�تســــليم�اEــــدني/ن�الســــلطة�بمبــــادرة�مــــن�رئــــيس�

 .27،�ص�1997،�الخرطوم،�ابريل�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

  Mediatory Democracyالديموقراطية�الوسيطة�

ر�رئيس�الحكومة�عن�طريق��نتخابات�هو�النظام�الذي�من�شأن�تعدد��حزاب�السياسية�فيه�منع�اEواطن/ن�من�اختيا

ال��Eانية،�بل�يعتمد�هذا��ختيار�عWى��تصا�ت�ال��Bتتم�ب/ن�كبار�رجال�السياسة

 )1969 – 1965(عهد�الديموقراطية�الثانية�

   8وضاع�ماقبل�الديموقراطية�الثانية

�ìتـــاريخ�الحكـــم�5ـــي�الســـودان�عبـــارة�عـــن�حلقـــات�متصـــلة�متشـــا�Bة�ال�ـــ�ـــى�نتـــاج�للف�ـــíة�حكـــم�جديـــدة��ة،�وكـــل�ف�ـــ

سبق��ا،�سواء�قيام�حكومة�ديموقراطية�أو�تسليم�السلطة�للمؤسسة�العسكرية،�أو�إنق*ب�عسكرى 

حكــم�5ــي�الســودان���بــد�مــن�إستصــحاب�ف�ــ�ات�الحكــم�ال�ــ�Bســبق��ا�وأدت�إNــي�قيــام�الحكومــة�الجديــدة؛�ح�ــ��يــتم�فهــم�

 .وأسباب�قيام�هذه�الحكومات

1965(تستعرض�الكاتبة�هنا�الف��ات�ال��Bسبقت�الديموقراطية�الثانية�

 .1964وح���سقوط�حكومة�الفريق�عبود�أكتوبر� 1956

بعد�سحب�الثقة�من�الحكومة�القوميـة�8وNـى�برئاسـة�إسـماعيل�8زهـرى 

نتخــب�نائــب�أم�كــدادة�عبــد�هللا�خليــلســتة�أشــهر وال�ــ��لــم�يمMــ�BTعWــى�بقا�ëــا�أكøــ��مــن
ُ
؛�أ

BـــــCى�رئاســـــة�الـــــوزراء�ووزارة�الـــــدفاع�بـــــالب*د -حـــــزب�8مـــــة�وهـــــو�رجـــــل�عســـــكرى�ووطNلتـــــو

والســـيد�عWـــي�عبـــد�الـــرحمن�را~ـــي�8نصـــار،�فقـــد�جـــاءت�الحكومـــة��نســـبة�للســـيد�عWـــي�اE/�غCـــ��را~ـــي�الختميـــة،

�لجهدهما�ومبارك��ما�اEش��كة�لقيامها
ً
�النواب��سقاط�حكومة�8زهرى . نتاجا

ً
وقد�حشدا�معا

حــدثت�خ*فــات�5ــي�حكومــة�عبــد�هللا�خليــل�أدت�إNــى�إنقســامات�بــ/ن�الــوزراء�

نواب�حزب�8مة�عن�رأ��م�5ى�رئيس�الوزراء�عبد�هللا�خليل�بإعتبار�أن�سنه�اEتأخرة���تسمح�له�
102 

قـــام�عبــــد�هللا�خليـــل�با�تصــــال�بكبـــار�القيــــادات�العســـكرية�5ــــي�القـــوات�اEســــلحة�5ـــي�القيــــادة�العامـــة�ونقــــل�لهــــم�

ات�الخارجيـــة�اEهـــددة�للـــوطن،�وأقـــنعهم�بوجـــوب�تـــدخل�الجـــيمخاوفـــه�تجـــاه�8وضـــاع�الداخليـــة�وخشـــيته�مـــن�اEـــؤامر 

وjستي*ء�عWى�السلط،�وكان�حديثه�مباشرة�مع�الفريق�ابراهيم�عبود�ونائبه�اللواء�أحمد�عبد�الوهاب

تم�تسليم�السلطة�للفريق�ابراهيم�عبود�القائد�العام�للقوات�اEسلحة�5ي�

�كما�يتم�تداوله
ً
�عسكريا

ً
 103.نق*با

كــــان�إنقــــ*ب�الســــابع�عشــــر�مــــن�نــــوفم���العســــكري�أشــــبه�بعمليــــة�تســــليم�اEــــدني/ن�الســــلطة�بمبــــادرة�مــــن�رئــــيس�

 
ً
 .الوزراء�حينذاك�عبد�هللا�خليل�منه�با�ستي*ء�عWى�السلطة�عسكريا

                                         

،�الخرطوم،�ابريل�)1996-1954(محمد�سعيد�محمد�الحسن،�صناعة�الحكومات�5ى�السودان
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هو�النظام�الذي�من�شأن�تعدد��حزاب�السياسية�فيه�منع�اEواطن/ن�من�اختيا

ال��Eانية،�بل�يعتمد�هذا��ختيار�عWى��تصا�ت�ال��Bتتم�ب/ن�كبار�رجال�السياسة

 : اEحور�الثانى

عهد�الديموقراطية�الثانية�

8وضاع�ماقبل�الديموقراطية�الثانية

�ìتـــاريخ�الحكـــم�5ـــي�الســـودان�عبـــارة�عـــن�حلقـــات�متصـــلة�متشـــا

سبق��ا،�سواء�قيام�حكومة�ديموقراطية�أو�تسليم�السلطة�للمؤسسة�العسكرية،�أو�إنق*ب�عسكرى 

حكــم�5ــي�الســودان���بــد�مــن�إستصــحاب�ف�ــ�ات�الحكــم�ال�ــ�Bســبق��ا�وأدت�إNــي�قيــام�الحكومــة�الجديــدة؛�ح�ــ��يــتم�فهــم�

وأسباب�قيام�هذه�الحكومات�تسلسل�8حداث

تستعرض�الكاتبة�هنا�الف��ات�ال��Bسبقت�الديموقراطية�الثانية�

1956ف��ة�ما�بعد�jستق*ل�

بعد�سحب�الثقة�من�الحكومة�القوميـة�8وNـى�برئاسـة�إسـماعيل�8زهـرى 

وال�ــ��لــم�يم -j1956ســتق*ل�

BـــــCحـــــزب�8مـــــة�وهـــــو�رجـــــل�عســـــكرى�ووط

نســـبة�للســـيد�عWـــي�اE/�غCـــ��را~ـــي�الختميـــة،" الســـيدين

�لجهدهما�ومبارك��ما�اEش��كة�لقيامها
ً
نتاجا

حــدثت�خ*فــات�5ــي�حكومــة�عبــد�هللا�خليــل�أدت�إNــى�إنقســامات�بــ/ن�الــوزراء�

نواب�حزب�8مة�عن�رأوقد�ع��� -الديموقراطي

102. بتسي/��8مور�كما�يجب

قـــام�عبــــد�هللا�خليـــل�با�تصــــال�بكبـــار�القيــــادات�العســـكرية�5ــــي�القـــوات�اEســــلحة�5ـــي�القيــــادة�العامـــة�ونقــــل�لهــــم�

مخاوفـــه�تجـــاه�8وضـــاع�الداخليـــة�وخشـــيته�مـــن�اEـــؤامر 

وjستي*ء�عWى�السلط،�وكان�حديثه�مباشرة�مع�الفريق�ابراهيم�عبود�ونائبه�اللواء�أحمد�عبد�الوهاب

تم�تسليم�السلطة�للفريق�ابراهيم�عبود�القائد�العام�للقوات�اEسلحة�5ي�

�كما�يتم�تداولهسلطة�وليس�إ
ً
�عسكريا

ً
نق*با

كــــان�إنقــــ*ب�الســــابع�عشــــر�مــــن�نــــوفم���العســــكري�أشــــبه�بعمليــــة�تســــليم�اEــــدني/ن�الســــلطة�بمبــــادرة�مــــن�رئــــيس�

 
ً
الوزراء�حينذاك�عبد�هللا�خليل�منه�با�ستي*ء�عWى�السلطة�عسكريا

                                                                
محمد�سعيد�محمد�الحسن،�صناعة�الحكومات�5ى�السودان.  102
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إبراهيم�عبود�وآخرون�أمام�اللجنة�ح�الدور�الذي�لعبه�عبد�هللا�خليل�5ي�الشهادات�ال��BأدNى��ìا�الفريق�

قبــل�عشــرة�أيــام�مــن�إفتتـــاح�: ( م،�حيـــث�قــال�الفريــق�عبــود

ال��Eــان�زارنــي�عبــد�هللا�خليــل�وعّ�ــ��Nــي�عــن�رأيــه�بــأن�8وضــاع�السياســية�5ــي�الــب*د�تتــدهور�بســرعة،�وقــال�أنــه���منفــذ�5ــي�

،�وبعــد�أيــام�قليلــة�بعــث�إNــّى�برســالة�مماثلــة�بواســطة�زيــن�العابــدين�صــالح،�وبعــد�

: ث*ثة�أيام�جاءني�عبد�هللا�خليل�مرة�أخرى�و5ي�هذه�اEرة�قلت�له�أن�ساعة�الصفر�ستكون�قبل�إفتتاح�ال��Eان�فقل�Nي

يشـــتمل�عWـــى�أهميـــة�فـــتح� -أحمـــد�خ/ـــ��اEحـــامى

حــدثت�¡�ضــة�تنمويــة�بــالب*د�وإقامــة�مشــاريع�تنمويــة�مختلفــة،�وتــم�تســليح�الجــيش�وتحــديث�معداتــه،�وأصــبح�

 
ً
�وإنضباطا

ً
�وتسليحا

ً
�وتجه/�ا

ً
 106.ة�تدريبا

،�وأعقبـه�قـانون�النقابـات�الفئويـة�)1958

�للحريات�إذ�تم�فيه�حظر�النشاطات�العمالية�والفئوية�من�إعتصامات�أو�إضرابات
ً
 . ،�وكان�مقيدا

صــــــدار�قــــــانون�حــــــل�النقابــــــات�والــــــذى�كــــــان�بدايــــــة�لóضــــــطرابات�واEقاومــــــة�الشــــــعبية�للحكــــــم�

تمثــــل�إخفــــاق�نظــــام�عبــــود�5ــــي�إلغائــــه�للحيــــاة�الحزبيــــة�وال��Eانيــــة�وتكوينــــه�اEجلــــس�اEركــــزى�مــــن�عناصــــر�كانــــت�

ى�أحدثـــه�حـــل�8حـــزاب���ليســـد�الفـــراغ�الـــذ

�أن�نظام�الرئيس�عبود�وقف�بقـوة�أمـام�التـدخل�مـن�ِقبـل�الجمعيـات�التبشـ/�ية�اEسـيحية�
ّ
خذ�إ�

. بعث�م·�ا�تلك�التحركات�5ي�الجنوبفقد�قامت�بمناهضة�jستعماري/ن�وjرساليات�بإعتبارها�اEصادر�ال��Bتن

�طائلـة�
ً
قامت�حكومة�عبود�5ي�آخـر�8مـر�إNـى�اللجـوء�إNـي�الحـل�السـلم�Bبإعتبـار�أن�شـن�حـرب�عWـى�الجنـوب�يتطلـب�أمـو�

قــد�تتســـبب�5ــي�إ¡�يـــار�jقتصـــاد�اE�ــ�دي�بطبيعتـــه،�فـــتم�تشــكيل�لجنـــة�تق�ـــ�BTالحقــائق�عـــن�مشـــكلة�الجنــوب�5ـــي�ســـبتم���

،�وطلـــب�مـــن�اللجنـــة�دراســـة�وبحـــث�العوامـــل�ال�ـــ�Bتعرقـــل�الوحـــدة�بـــ/ن�
ً
شـــماليا

�دار�الخرط �الخرطوم، �جادين، �الفاتح�التيجاني�و�محمد�عWي �ترجمة �السودان، �5ي �والø�وة �صراع�السلطة �للطباعة�تيم�نبلوك، وم

 .13-12،�ص�

دم�لنيل�درجة�)1969�،1989
ُ
،�الخرطوم،�بحث�ق

 .19،�ص�1994قسم�العلوم�السياسية،�جامعة�الخرطوم،�أكتوبر�

�ط2006- 1956 �اEستقبل، �إستشراق �مع ،�1م

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

ح�الدور�الذي�لعبه�عبد�هللا�خليل�5ي�الشهادات�ال��BأدNى��ìا�الفريق�

م،�حيـــث�قــال�الفريــق�عبــود1958م�للتحقيــق�5ــي�أحــداث�نــوفم���

ال��Eــان�زارنــي�عبــد�هللا�خليــل�وعّ�ــ��Nــي�عــن�رأيــه�بــأن�8وضــاع�السياســية�5ــي�الــب*د�تتــدهور�بســرعة،�وقــال�أنــه���منفــذ�5ــي�

�الجــيش،�وبعــد�أيــام�قليلــة�بعــث�إNــّى�برســالة�مماثلــة�بواســطة�زيــن�العابــدين�صــالح،�وبعــد�
ّ
�ــ�Bنعيشــها�إ�

ث*ثة�أيام�جاءني�عبد�هللا�خليل�مرة�أخرى�و5ي�هذه�اEرة�قلت�له�أن�ساعة�الصفر�ستكون�قبل�إفتتاح�ال��Eان�فقل�Nي

أحمـــد�خ/ـــ��اEحـــامى-كومـــة�الجديـــدة�كـــان�أول�منشـــور�أصـــدره�وزيـــر�الخارجيـــة�5ـــي�الح

 105.آفاق�التعاون��قتصادى�والتجارى�والصنا~ى�والف�BCمع�جميع�الدول 

حــدثت�¡�ضــة�تنمويــة�بــالب*د�وإقامــة�مشــاريع�تنمويــة�مختلفــة،�وتــم�تســليح�الجــي

 �السوداني�من�أفضل�الجيوش�العربية�و8فريقي
ً
�وإنضباطا

ً
�وتسليحا

ً
�وتجه/�ا

ً
ة�تدريبا

1958قـانون�دفـاع�السـودان�( تراجع�حكم�الفريق�عبود�بعد�إصدار��ئحة�

�للحريات�إذ�تم�فيه�حظر�النشاطات�العمالية�والفئوية�من�إعتصامات�أو�إضرابات
ً
،�وكان�مقيدا

صــــــدار�قــــــانون�حــــــل�النقابــــــات�والــــــذى�كــــــان�بدايــــــة�لóضــــــطرابات�واEقاومــــــة�الشــــــعبية�للحكــــــم�ثــــــم�أعقــــــب�ذلــــــك�إ

تمثــــل�إخفــــاق�نظــــام�عبــــود�5ــــي�إلغائــــه�للحيــــاة�الحزبيــــة�وال��Eانيــــة�وتكوينــــه�اEجلــــس�اEركــــزى�مــــن�عناصــــر�كانــــت�

موزعـــة�عWـــى�القـــوى�السياســـية�اEختلفـــة��وقـــد�عجـــز�عـــن�تكـــوين�تجمـــع�شـــع���ليســـد�الفـــراغ�الـــذ

�أن�نظام�الرئيس�عبود�وقف�بقـوة�أمـام�التـدخل�مـن�ِقبـل�الجمعيـات�التبشـ/�ية�اEسـيحية�
ّ
خذ�إ�

 108.اEدعومة�من�حكوما��ا،�ومحاو���ا�زرع�الفتنة�5ى�جنوب�الب*د

فقد�قامت�بمناهضة�jستعماري/ن�وjرساليات�بإعتبارها�اEصادر�ال��Bتن

�طائلـة�
ً
قامت�حكومة�عبود�5ي�آخـر�8مـر�إNـى�اللجـوء�إNـي�الحـل�السـلم�Bبإعتبـار�أن�شـن�حـرب�عWـى�الجنـوب�يتطلـب�أمـو�

قــد�تتســـبب�5ــي�إ¡�يـــار�jقتصـــاد�اE�ــ�دي�بطبيعتـــه،�فـــتم�تشــكيل�لجنـــة�تق�ـــ�BTالحقــائق�عـــن�مشـــكلة�الجنــوب�5ـــي�ســـبتم���

�و� 19ن�
ً
،�وطلـــب�مـــن�اللجنـــة�دراســـة�وبحـــث�العوامـــل�ال�ـــ�Bتعرقـــل�الوحـــدة�بـــ/ن� 13جنوبيـــا

ً
شـــماليا

                                         

�دار�الخرط �الخرطوم، �جادين، �الفاتح�التيجاني�و�محمد�عWي �ترجمة �السودان، �5ي �والø�وة �صراع�السلطة تيم�نبلوك،

 .197،�ص�1994

،�ص�1996،�الخرطوم،�)مواقع�ووقائع( محمد�سعيد�محمد�الحسن،�الدبلوماسية�السودانية�

 .204-203تيم�نبلوك،�مرجع�سابق،�ص�

1958�،1969( إقبال�الياس�محمد�الزب/�،�الشرعية�السياسية�لنظم�الحكم�5ي�السودان

قسم�العلوم�السياسية،�جامعة�الخرطوم،�أكتوبر�-البكالريوس�العام�5ي�الدراسات��قتصادية�و�جتماعية

� �jستق*ل �منذ �السودان �5ي B8جن�� �التدخل �هللا، �كرم �عWي �مرحوم �الحميد 1956عبد

 . 178و�ص� 176،�ص�2013،�شركة�مطابع�السودان�اEحدودة،�
57 

 

ويتضح�الدور�الذي�لعبه�عبد�هللا�خليل�5ي�الشهادات�ال��BأدNى��ìا�الفريق�

ــكلت�عــام�
ُ
م�للتحقيــق�5ــي�أحــداث�نــوفم���1965ال�ــ�Bش

ال��Eــان�زارنــي�عبــد�هللا�خليــل�وعّ�ــ��Nــي�عــن�رأيــه�بــأن�8وضــاع�السياســية�5ــي�الــب*د�تتــدهور�بســرعة،�وقــال�أنــه���منفــذ�5ــي�

�الجــيحالــة�الفو�ــ��Tال
ّ
�ــ�Bنعيشــها�إ�

ث*ثة�أيام�جاءني�عبد�هللا�خليل�مرة�أخرى�و5ي�هذه�اEرة�قلت�له�أن�ساعة�الصفر�ستكون�قبل�إفتتاح�ال��Eان�فقل�Nي

 104).أعانكم�هللا

كـــان�أول�منشـــور�أصـــدره�وزيـــر�الخارجيـــة�5ـــي�الح

آفاق�التعاون��قتصادى�والتجارى�والصنا~ى�والف�BCمع�جميع�الدول 

حــدثت�¡�ضــة�تنمويــة�بــالب*د�وإقامــة�مشــاريع�تنمويــة�مختلفــة،�وتــم�تســليح�الجــي   

الجيش�السوداني�من�أفضل�الجيوش�العربية�و8فريقي

تراجع�حكم�الفريق�عبود�بعد�إصدار��ئحة�

�للحريات�إذ�تم�فيه�حظر�النشاطات�العمالية�والفئوية�من�إعتصامات�أو�إضرابات1958والعمالية�لعام�
ً
،�وكان�مقيدا

ثــــــم�أعقــــــب�ذلــــــك�إ

 107.العسكرى 

تمثــــل�إخفــــاق�نظــــام�عبــــود�5ــــي�إلغائــــه�للحيــــاة�الحزبيــــة�وال��Eانيــــة�وتكوينــــه�اEجلــــس�اEركــــزى�مــــن�عناصــــر�كانــــت�

موزعـــة�عWـــى�القـــوى�السياســـية�اEختلفـــة��وقـــد�

   .السياسية�

�أن�نظام�الرئيس�عبود�وقف�بقـوة�أمـام�التـدخل�مـن�ِقبـل�الجمعيـات�التبشـ/�ية�اEسـيحية�
ّ
رغم�هذه�اEآخذ�إ�

اEدعومة�من�حكوما��ا،�ومحاو���ا�زرع�الفتنة�5ى�جنوب�الب*د

فقد�قامت�بمناهضة�jستعماري/ن�وjرساليات�بإعتبارها�اEصادر�ال��Bتن

�طائلـة�
ً
قامت�حكومة�عبود�5ي�آخـر�8مـر�إNـى�اللجـوء�إNـي�الحـل�السـلم�Bبإعتبـار�أن�شـن�حـرب�عWـى�الجنـوب�يتطلـب�أمـو�

قــد�تتســـبب�5ــي�إ¡�يـــار�jقتصـــاد�اE�ــ�دي�بطبيعتـــه،�فـــتم�تشــكيل�لجنـــة�تق�ـــ�BTالحقــائق�عـــن�مشـــكلة�الجنــوب�5ـــي�ســـبتم���

ن�م،�تـــم�تكوي·�ـــا�مـــ1964

                                                                
�دار�الخرط.  104 �الخرطوم، �جادين، �الفاتح�التيجاني�و�محمد�عWي �ترجمة �السودان، �5ي �والø�وة �صراع�السلطة تيم�نبلوك،

1994والنشر�والتوزيع،�يناير�
محمد�سعيد�محمد�الحسن،�الدبلوماسية�السودانية�.  105
تيم�نبلوك،�مرجع�سابق،�ص�.  106
إقبال�الياس�محمد�الزب/�،�الشرعية�السياسية�لنظم�الحكم�5ي�السودان.  107

البكالريوس�العام�5ي�الدراسات��قتصادية�و�جتماعية
�8جن.108 �التدخل �هللا، �كرم �عWي �مرحوم �الحميد عبد

،�شركة�مطابع�السودان�اEحدودة،�الخرطوم
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الشــمال�والجنــوب،�والتقــدم�بتوصــيات�وإق��احــات�تســاعد�عWــى�إعــادة�الثقــة�بي·�مــا�وتحقيــق�jســتقرار�الــداخWي�دون�أن�

 109.يار

ضـــده،�فــأعلن�الفريـــق�عبـــود� 1964بعــد�ســـت�ســنوات�مـــن�إســت*م�الفريـــق�عبــود�الســـلطة؛�قامــت�ثـــورة�أكتــوبر�

يـادة�العامـة�حل�اEجلس�8عWى�للقوات�اEسلحة�ومجلس�الوزراء،�قامت�مشاورات�ب/ن�العسكري/ن�واEدني/ن�5ي�مقر�الق

بعــد�تواصـــل�اEظــاهرات�واEســـ/�ات�الشـــعبية�ال�ــ�Bخرجـــت�ضـــد�نظــام�الفريـــق�ابـــراهيم�عبــود،�رغـــم�أنـــه�قــد�حـــل�اEجلـــس�

،�وعWــى�تكـــوين��1965ح�ــ��مـــارس� 1964

 .كرئيس�Sول�حكومة�مدنية

�Eجلــس�الــ
ً
�للداخليــة�والشــفيع�أحمــد�الشــيخ�وزيــرا

ً
�تــم�تعيــ/ن�كلمنــت�أمبــورو�وزيــرا

ً
وزراء،�ورحمــة�هللا�عبــد�هللا�وزيــرا

لل��بيــة�والتعلــيم،�وأحمــد�ســليمان�للزراعـــة�والغابــات،�وبعــد�الــرحمن�العاقــب�ل¥شـــغال�واEــوارد�اEعدنيــة،�وعبــد�الكـــريم�

م/�غ��Cللتجارة�والتموين،�و�دكتور�أحمد�السيد�حمـد�للـرى،�و8مـ/ن�محمـد�8مـ/ن�للصـحة،�ومحمـد�صـالح�عمـر�للøـ�وة�

 .خلف�هللا�بابكر�لóستع*مات�والشؤون��جتماعية،�وعابدين�اسماعيل�للخدمات�اEحلية

�لكـــل�حـــزب�وث*ثـــة�ممثلـــ/ن�
ً
�واحـــدا

ً
�للمـــزارع/ن�وممـــث*

ً
�ممـــث*

ً
�5ـــي�القـــاهرة�وبـــاريس�وأيضـــا

ً
ضـــمت�هـــذه�الحكومـــة�ســـف/�ا

��BCلكـل�مـن�حـزب�8مـة�والحـزب�الـوط�
ً
تحـادي�وحـزب�الشـعب�الـديمقراطي�بذلك�تكون�الحكومة�قد�ضمت�ممـث*

�ــــــة�اEيثــــــاق�jســــــ*مي�والحــــــزب�الشــــــيو~ي،�كمــــــا�ضــــــمت�ســــــبعة�وزراء�لتمثيــــــل�النقابــــــات�واEنظمــــــات�اEهنيــــــة�ووزيــــــرين�

. للجنـوب،�وكـان�مـن�بـ/ن�السـبعة�وزراء،�السـكرت/��العـام�لóتحـاد�العـام�لنقابـات�عمـال�السـودان�ورئـيس�اتحـاد�اEــزارع/ن

�BCــى�التشــكيل�الــوزاري�8مــر�الــذي�أثــار�حفيظــة�حــزب�8مــة�والحــزب�الــوطWهيئــات�قــد�ســيطرت�ع

�ـــة�اEيثـــاق�jســـ*مي�حديثـــة�التكـــوين�ودفعهـــم�للســـ¶ي�لتغي/ـــ��هـــذه�الحكومـــة�ال�ـــ�Bعرفـــت�بحكومـــة�أكتـــوبر�

،�الخرطوم،�دار�البلد�للطباعة�والنشر�1م،�الجزء�الثاني،�ط

 .38-37،�مرجع�سابق،�ص�
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الشــمال�والجنــوب،�والتقــدم�بتوصــيات�وإق��احــات�تســاعد�عWــى�إعــادة�الثقــة�بي·�مــا�وتحقيــق�jســتقرار�الــداخWي�دون�أن�

�¡óي�تعريض�النظام�الدستوري�أو�مبدأ�الحكومة�الواحدة�للقطر�لNياريؤدي�ذلك�إ

 1965مارس� – 1964أكتوبر� 30سقوط�نظام�عبود�والف��ة�jنتقالية�8وNي�

بعــد�ســـت�ســنوات�مـــن�إســت*م�الفريـــق�عبــود�الســـلطة؛�قامــت�ثـــورة�أكتــوبر�

حل�اEجلس�8عWى�للقوات�اEسلحة�ومجلس�الوزراء،�قامت�مشاورات�ب/ن�العسكري/ن�واEدني/ن�5ي�مقر�الق

بعــد�تواصـــل�اEظــاهرات�واEســـ/�ات�الشـــعبية�ال�ــ�Bخرجـــت�ضـــد�نظــام�الفريـــق�ابـــراهيم�عبــود،�رغـــم�أنـــه�قــد�حـــل�اEجلـــس�

 .8عWى�للقوات�اEسلحة�ومجلس�الوزراء

1964أكتـــوبر� 30ف�ــ�ة�إنتقاليـــة�مــن�وتــم�jتفـــاق�عWــى�اEيثـــاق�الــوطBC،�وعWـــى�

كرئيس�Sول�حكومة�مدنية -عميد�اEعهد�الفBC –وتم�ترشيح�سر�الختم�الخليفة�

 .إلغاء�القواني/ن�اEقيدة�للحريات

 .إستق*ل�القضاء�

 .إستق*ل�الجامعة

 .إط*ق�سراح�السياسي/ن

�Eجلــس�الــ
ً
�للداخليــة�والشــفيع�أحمــد�الشــيخ�وزيــرا

ً
تــم�تعيــ/ن�كلمنــت�أمبــورو�وزيــرا

لل��بيــة�والتعلــيم،�وأحمــد�ســليمان�للزراعـــة�والغابــات،�وبعــد�الــرحمن�العاقــب�ل¥شـــغال�واEــوارد�اEعدنيــة،�وعبــد�الكـــريم�

م/�غ��Cللتجارة�والتموين،�و�دكتور�أحمد�السيد�حمـد�للـرى،�و8مـ/ن�محمـد�8مـ/ن�للصـحة،�ومحمـد�صـالح�عمـر�للøـ�وة�

خلف�هللا�بابكر�لóستع*مات�والشؤون��جتماعية،�وعابدين�اسماعيل�للخدمات�اEحلية

�لكـــل�حـــزب�وث*ثـــة�ممثلـــ/ن�
ً
�واحـــدا

ً
�للمـــزارع/ن�وممـــث*

ً
�ممـــث*

ً
�5ـــي�القـــاهرة�وبـــاريس�وأيضـــا

ً
ضـــمت�هـــذه�الحكومـــة�ســـف/�ا

��BCلكـل�مـن�حـزب�8مـة�والحـزب�الـوط�
ً
بذلك�تكون�الحكومة�قد�ضمت�ممـث*

�ــــــة�اEيثــــــاق�jســــــ*مي�والحــــــزب�الشــــــيو~ي،�كمــــــا�ضــــــمت�ســــــبعة�وزراء�لتمثيــــــل�النقابــــــات�واEنظمــــــات�اEهنيــــــة�ووزيــــــرين�

للجنـوب،�وكـان�مـن�بـ/ن�السـبعة�وزراء،�السـكرت/��العـام�لóتحـاد�العـام�لنقابـات�عمـال�السـودان�ورئـيس�اتحـاد�اEــزارع/ن

�BCــى�التشــكيل�الــوزاري�8مــر�الــذي�أثــار�حفيظــة�حــزب�8مــة�والحــزب�الــوطWهيئــات�قــد�ســيطرت�ع

�ـــة�اEيثـــاق�jســـ*مي�حديثـــة�التكـــوين�ودفعهـــم�للســـ¶ي�لتغي/ـــ��هـــذه�الحكومـــة�ال�ـــ�Bعرفـــت�بحكومـــة�أكتـــوبر�

 8.111وNى،�بالرغم�من�تمثيلهم�5ي�ج��ة�الهيئات

                                         

م،�الجزء�الثاني،�ط1990-1930محمد�محمد�أحمد�كرار،�أحداث�وأسرار�الحياة�السياسية�

،�مرجع�سابق،�ص�)1996-1954(محمد�سعيد�محمد�الحسن،�صناعة�الحكومات�5ى�السودان
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الشــمال�والجنــوب،�والتقــدم�بتوصــيات�وإق��احــات�تســاعد�عWــى�إعــادة�الثقــة�بي·�مــا�وتحقيــق�jســتقرار�الــداخWي�دون�أن�

�¡óي�تعريض�النظام�الدستوري�أو�مبدأ�الحكومة�الواحدة�للقطر�لNيؤدي�ذلك�إ

سقوط�نظام�عبود�والف��ة�jنتقالية�8وNي�

بعــد�ســـت�ســنوات�مـــن�إســت*م�الفريـــق�عبــود�الســـلطة؛�قامــت�ثـــورة�أكتــوبر�

حل�اEجلس�8عWى�للقوات�اEسلحة�ومجلس�الوزراء،�قامت�مشاورات�ب/ن�العسكري/ن�واEدني/ن�5ي�مقر�الق

بعــد�تواصـــل�اEظــاهرات�واEســـ/�ات�الشـــعبية�ال�ــ�Bخرجـــت�ضـــد�نظــام�الفريـــق�ابـــراهيم�عبــود،�رغـــم�أنـــه�قــد�حـــل�اEجلـــس�

8عWى�للقوات�اEسلحة�ومجلس�الوزراء

وتــم�jتفـــاق�عWــى�اEيثـــاق�الــوطBC،�وعWـــى�

وتم�ترشيح�سر�الختم�الخليفة�حكومة�مدنية،�

BCيثاق�الوطEشمل�ا: 

إلغاء�القواني/ن�اEقيدة�للحريات� -1

إستق*ل�القضاء�� -2

إستق*ل�الجامعة -3

إط*ق�سراح�السياسي/ن� -4

�Eجلــس�الــ
ً
�للداخليــة�والشــفيع�أحمــد�الشــيخ�وزيــرا

ً
تــم�تعيــ/ن�كلمنــت�أمبــورو�وزيــرا

لل��بيــة�والتعلــيم،�وأحمــد�ســليمان�للزراعـــة�والغابــات،�وبعــد�الــرحمن�العاقــب�ل¥شـــغال�واEــوارد�اEعدنيــة،�وعبــد�الكـــريم�

م/�غ��Cللتجارة�والتموين،�و�دكتور�أحمد�السيد�حمـد�للـرى،�و8مـ/ن�محمـد�8مـ/ن�للصـحة،�ومحمـد�صـالح�عمـر�للøـ�وة�

خلف�هللا�بابكر�لóستع*مات�والشؤون��جتماعية،�وعابدين�اسماعيل�للخدمات�اEحليةالحيوانية،�و 

�لكـــل�حـــزب�وث*ثـــة�ممثلـــ/ن�
ً
�واحـــدا

ً
�للمـــزارع/ن�وممـــث*

ً
�ممـــث*

ً
�5ـــي�القـــاهرة�وبـــاريس�وأيضـــا

ً
ضـــمت�هـــذه�الحكومـــة�ســـف/�ا

 110.للجنوب

��BCلكـل�مـن�حـزب�8مـة�والحـزب�الـوط�
ً
بذلك�تكون�الحكومة�قد�ضمت�ممـث*

وج��ــــــة�اEيثــــــاق�jســــــ*مي�والحــــــزب�الشــــــيو~ي،�كمــــــا�ضــــــمت�ســــــبعة�وزراء�لتمثيــــــل�النقابــــــات�واEنظمــــــات�اEهنيــــــة�ووزيــــــرين�

للجنـوب،�وكـان�مـن�بـ/ن�السـبعة�وزراء،�السـكرت/��العـام�لóتحـاد�العـام�لنقابـات�عمـال�السـودان�ورئـيس�اتحـاد�اEــزارع/ن

هيئــات�قــد�ســيطرت�عWــى�التشــكيل�الــوزاري�8مــر�الــذي�أثــار�حفيظــة�حــزب�8مــة�والحــزب�الــوط�BCويعCــ�Bذلــك�أن�ج��ــة�ال

�تحـــادي�وج��ـــة�اEيثـــاق�jســـ*مي�حديثـــة�التكـــوين�ودفعهـــم�للســـ¶ي�لتغي/ـــ��هـــذه�الحكومـــة�ال�ـــ�Bعرفـــت�بحكومـــة�أكتـــوبر�

8وNى،�بالرغم�من�تمثيلهم�5ي�ج
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     2022ديمسبر 

�للماليـة�وjقتصـاد
ً
وجـرى�بي·�مـا�تنسـيق�سـريع�. للخارجيـة،�ومبـارك�زروق�وزيـرا

هدفه�جهد�مش��ك��ستعادة�دور�السودان�jيجابى�عWـى�اEسـتوى�jقليمـ��والـدوNي،�ودعـم�ع*قاتـه�مـع�الـدول�العربيـة�

ة�اEحجــوب�توج�çــات�وإNــى�أق�ــ��Tمــدى�وبشــكل�خــاص�مــع�مصــر�واEملكــة�العربيــة�الســعودية،�وقــد�أصــدر�وزيــر�الخارجيــ

 .التمسك�بالتعاون�العربي�وجعل�القضية�الفلسطينية�قضية�السودان�8وNى

 .دعم�الجامعة�العربية�وتحريك�التعاون��قتصادي�والتجاري�والف�BCوالثقا5ي�مع�جميع�الدول 

 113:د�تم/�ت�حكومة�ما�بعد�ثورة�أكتوبر�بالديموقراطية،�فقد�قامت�بـ

تم/�ت�حكومة�ما�بعد�ثورة�اكتوبر�بالديموقراطية�وتركزت�مهم��ا�5ي�إط*ق�الحريات�ومناقشة�قضية�الجنوب�

يديـة��جــراء�jنتخابـات�5ــي�موعـدها�اEقــرر�رغـم�أن�تلــك�اEواعيـد�لــم�

فدعا�إتحاد�العمال�واEزارع/ن�. ��Tاللذان�كانا�يعمان�الجنوب

قليديــة�مــن�هــذه�إنزعجــت�8حــزاب�الت. 

�ة�قومية�متحـدة�مـن�حـزب�8مـة،�الحـزب�الـوطj��Cتحـادى،�وج��ـة�اEيثـاق�jسـ*مى،�

و5ـــي�اليـــوم��إNـــى�الخرطـــوم�مـــن�النيـــل�8بـــيض�وكردفـــان�والنيـــل�8زرق،

ف�مــــن�8نصــــار�الــــذين�وفــــدوا�مــــن�8قــــاليم�وهــــددوا�الحكومــــة�وطــــالبوا�

�قال�فيه�بأن�لحزب�8مة�
ً
�" م�بيانا

ّ
القدرة�عWـى�تغي/ـ��الحكومـة،�إ�

ح�ذلـك�الحــل�السيا�ــ�BTفسـيجد�حــزب�8مــه�نفســه�

ولـــم�ي�ـــ�دد�حـــزب�8مـــة�5ـــي�التلـــويح�بـــالعنف�وممارســـة�jب�ـــ�از�5ـــي�العمـــل�السيا�ـــBT،�فحشـــد�أنصـــاره�5ـــي�ضـــواâي�

نجحـت�. �يملـك�قواعـد�5ـي�اEـدن�واEراكـز�الحضـرية
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ً
�للماليـة�وjقتصـاد�أصبح�محمد�أحمد�اEحجوب�وزيـرا

ً
للخارجيـة،�ومبـارك�زروق�وزيـرا

هدفه�جهد�مش��ك��ستعادة�دور�السودان�jيجابى�عWـى�اEسـتوى�jقليمـ��والـدوNي،�ودعـم�ع*قاتـه�مـع�الـدول�العربيـة�

وإNــى�أق�ــ��Tمــدى�وبشــكل�خــاص�مــع�مصــر�واEملكــة�العربيــة�الســعودية،�وقــد�أصــدر�وزيــر�الخارجيــ

 112: لكل�السفارات�وركزت�هذه�التوج�çات�عWى

 .التعريف�بأهداف�ثورة�أكتوير

التمسك�بالتعاون�العربي�وجعل�القضية�الفلسطينية�قضية�السودان�8وNى

دعم�الجامعة�العربية�وتحريك�التعاون��قتصادي�والتجاري�والف�BCوالثقا5ي�مع�جميع�الدول 

د�تم/�ت�حكومة�ما�بعد�ثورة�أكتوبر�بالديموقراطية،�فقد�قامت�بـ

 .إط*ق�الحريات

 .مناقشة�قضية�الجنوب

 .إجراء�jنتخابات

تم/�ت�حكومة�ما�بعد�ثورة�اكتوبر�بالديموقراطية�وتركزت�مهم��ا�5ي�إط*ق�الحريات�ومناقشة�قضية�الجنوب�

يديـة��جــراء�jنتخابـات�5ــي�موعـدها�اEقــرر�رغـم�أن�تلــك�اEواعيـد�لــم�ســعت�8حـزاب�السياســية�التقل

تكن�مناسبة�بسبب�موسم�ج��Cالقطن،�والتفكك�والفو���Tاللذان�كانا�يعمان�الجنوب

. كمــا�طالبــا�بــأن�يكــون�لهمــا�نصــف�مقاعــد�ال��Eــان. إNــى�تأجيلهــا�لكــن�لــم�يــتم�ذلــك

التحركات�فأسرعوا�إNى�تكوين�ج��ة�قومية�متحـدة�مـن�حـزب�8مـة،�الحـزب�الـوطj��Cتحـادى،�وج

 114.للضغط�عWى�حكومة�سر�الختم�الخليفة��جراء��نتخابات

إNـــى�الخرطـــوم�مـــن�النيـــل�8بـــيض�وكردفـــان�والنيـــل�8زرق، -مـــوالي/ن�حـــزب�8مـــة-تـــم�حشـــد�8نصـــار

إمــــت¥ت�العاصــــمة�بــــاS$ف�مــــن�8نصــــار�الــــذين�وفــــدوا�مــــن�8قــــاليم�وهــــددوا�الحكومــــة�وطــــالبوا�

�قال�فيه�بأن�لحزب�8مة�1965/ 16/2بإستقال��ا،�وأصدر�أحمد�اEهدي�5ي�يوم�
ً
م�بيانا

�لحــل�8 
ً
�مـدنيا

ً
وإن�لــم�يــنجح�ذلـك�الحــل�السيا�ــ�BTفسـيجد�حــزب�8مــه�نفســه�. زمــة�السياسـية�بــالب*دأ¡�ـم�يفضــلون�حــ*

 115".مج��ا�عWى�استخدام�القوة

ولـــم�ي�ـــ�دد�حـــزب�8مـــة�5ـــي�التلـــويح�بـــالعنف�وممارســـة�jب�ـــ�از�5ـــي�العمـــل�السيا�ـــBT،�فحشـــد�أنصـــاره�5ـــي�ضـــواâي�

�يملـك�قواعـد�5ـي�اEـدن�واEراكـز�الحضـريةالعاصمة�لتسي/��اEواكب،�وجاء��ìم�من�8قاليم�البعيدة،�فالحزب�� 

518ي�إجبار�سر�الختم�الخليفة�عWى�تقديم�استقالته�5ي�) 

                                         

،�مرجع�سابق،�ص�)مواقع�ووقائع( محمد�سعيد�محمد�الحسن،��الدبلوماسية�السودانية�

 .179عبد�الحميد�مرحوم�عWي�هللا،�مرجع�سابق،�ص�

 .180- 179عبد�الحميد�مرحوم�عWي�هللا،�مرجع�سابق،�ص�

 .فدوى�عبد�الرحمن�عWي�طه،�مصدر�سابق

،�1964رشا�عوض،�دور�8حزاب�السودانية�5ي�إ¡�يار�الحكم�الديمقراطي�بعد�ثورة�أكتوبر
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ً
أصبح�محمد�أحمد�اEحجوب�وزيـرا

هدفه�جهد�مش��ك��ستعادة�دور�السودان�jيجابى�عWـى�اEسـتوى�jقليمـ��والـدوNي،�ودعـم�ع*قاتـه�مـع�الـدول�العربيـة�

وإNــى�أق�ــ��Tمــدى�وبشــكل�خــاص�مــع�مصــر�واEملكــة�العربيــة�الســعودية،�وقــد�أصــدر�وزيــر�الخارجيــ

لكل�السفارات�وركزت�هذه�التوج�çات�عWى

التعريف�بأهداف�ثورة�أكتوير -1

التمسك�بالتعاون�العربي�وجعل�القضية�الفلسطينية�قضية�السودان�8وNى� -2

دعم�الجامعة�العربية�وتحريك�التعاون��قتصادي�والتجاري�والف�BCوالثقا5ي�مع�جميع�الدول � -3

د�تم/�ت�حكومة�ما�بعد�ثورة�أكتوبر�بالديموقراطية،�فقد�قامت�بـإضافة�إNى�ذلك�فق

إط*ق�الحريات .1

مناقشة�قضية�الجنوب .2

إجراء�jنتخابات .3

تم/�ت�حكومة�ما�بعد�ثورة�اكتوبر�بالديموقراطية�وتركزت�مهم��ا�5ي�إط*ق�الحريات�ومناقشة�قضية�الجنوب�

ســعت�8حـزاب�السياســية�التقل. وإجـراء��نتخابـات

تكن�مناسبة�بسبب�موسم�ج��Cالقطن،�والتفكك�والفو

إNــى�تأجيلهــا�لكــن�لــم�يــتم�ذلــك

التحركات�فأسرعوا�إNى�تكوين�ج

للضغط�عWى�حكومة�سر�الختم�الخليفة��جراء��نتخابات

تـــم�حشـــد�8نصـــار

إمــــت¥ت�العاصــــمة�بــــاS 1965الرابــــع�مــــن�ف��ايــــر�

بإستقال��ا،�وأصدر�أحمد�اEهدي�5ي�يوم�

�لحــل�8 
ً
�مـدنيا

ً
أ¡�ـم�يفضــلون�حــ*

مج��ا�عWى�استخدام�القوة

ولـــم�ي�ـــ�دد�حـــزب�8مـــة�5ـــي�التلـــويح�بـــالعنف�وممارســـة�jب�ـــ�از�5ـــي�العمـــل�السيا�ـــBT،�فحشـــد�أنصـــاره�5ـــي�ضـــواâي�

العاصمة�لتسي/��اEواكب،�وجاء��ìم�من�8قاليم�البعيدة،�فالحزب�� 

) الج��ة�القومية�اEتحدة(

                                                                
محمد�سعيد�محمد�الحسن،��الدبلوماسية�السودانية�.  112
عبد�الحميد�مرحوم�عWي�هللا،�مرجع�سابق،�ص�.  113
عبد�الحميد�مرحوم�عWي�هللا،�مرجع�سابق،�ص�.  114
فدوى�عبد�الرحمن�عWي�طه،�مصدر�سابق.  115
رشا�عوض،�دور�8حزاب�السودانية�5ي�إ¡�يار�الحكم�الديمقراطي�بعد�ثورة�أكتوبر. 116
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     2022ديمسبر 

/ن�وحـزب�الشـعب�والحـزب�الشـيو~ي�وج��ـة�

وبعد�أن�أدى�الوزراء�. وشكلت�برئاسة�سر�الختم�مرة�أخرى�من�أحزاب�الوط��BCتحادي�و�8مة�و�ج��ة�اEيثاق

القســـم�تركـــت�أربعـــة�وزارات�شـــاغرة�خصصـــت�م·�ـــا�ثـــ*ث�لحـــزب�الشـــعب�وواحـــدة�للحـــزب�الشـــيو~ي�تمـــ¥��فيمـــا�بعـــد�5ـــي�

م�قــــرر�رؤســــاء�الهيئــــات�و8حــــزاب�اEنضــــوية�تحــــت�لــــواء�التجمــــع��شــــ��اكي�الــــديمقراطي�والــــذي�

�ـــة�الهيئـــات�واتحـــادات�العمـــال�واEـــزارع/ن�شـــغل�الـــوزارات�8ربـــع�اEعروضـــة�

ضـت�علـ�çم�ذلـك�كمـا�أ¡�ـم�يـرون�ضـمان�تنفيـذ�ميثـاق�أكتـوبر�

ذهبوا�إNى�رئيس�الوزراء�وطالبوا�بتقديم�استقالته�فوافق،�

ســـــــتقالة�فإ¡�ـــــــارت�ج��ـــــــة�اEهنيـــــــ/ن�ضـــــــحية�لóن��ازيـــــــة�

بـأن�الــوزارة�ال�ـ�Bتكونــت�بعـد�ثــورة� -رئــيس�حـزب�الشــعب�الـديمقراطي

جل�وكانت�تفتقد�القيادة�السياسية�الرشيدة،�حيث�أ¡�ا�خلـيط�مـن�وزراء�ثـوري/ن�ووزراء�مـوظف/ن�

من�أبرز�ما�تم�تحقيقه�بعد�ثورة�أكتوبر�محاولة�لحل�مشكلة�الجنـوب�وال�ـ��تفاقمـت،�وقـد�إقتنعـت�الحكومـات�أن�

م،�حيـث�أكـد�اEـؤتمر�1965مـارس� 29-

 118.اته�عWى�ضرورة�رفع�اEظالم�ال��Bحاقت�بالجنوبي/ن�والعمل�عWى�إ¡�اء�الصراع�و��دئ��م

،�بــا�ئت*ف�بــ/ن�حــزب�8مــة�والــوط��BCتحــادي�وبعــض�

 119:،��وكان�برنامج�هذه�الحكومة�íي

إنشــــــاء�مشــــــروعات�للتنميــــــة�وتطــــــوير�اEشــــــروعات�القائمــــــة�لرفــــــع�مســــــتوى�حيــــــاة�اEــــــواطن�الســــــوداني�وتحســــــ/ن�

 . البحث�عن�الø�وة�اEعدنية�والب��ولية�5ي�أماكن�احتمال�توافرها�5ي�باطن�8رض

https:،16/12/2017.  

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

 م31/3/1965 - 24/2/1965وزارة�سر�الختم�الخليفة�الثانية�

علنت�الوزارة�الثانية�خاليـة�مـن�العمـال�واEـزارع
ُ
/ن�وحـزب�الشـعب�والحـزب�الشـيو~ي�وجم�أ

وشكلت�برئاسة�سر�الختم�مرة�أخرى�من�أحزاب�الوط��BCتحادي�و�8مة�و�ج�

القســـم�تركـــت�أربعـــة�وزارات�شـــاغرة�خصصـــت�م·�ـــا�ثـــ*ث�لحـــزب�الشـــعب�وواحـــدة�للحـــزب�الشـــيو~ي�تمـــ¥��فيمـــا�بعـــد�5ـــي�

 .الوزارة

م�قــــرر�رؤســــاء�الهيئــــات�و8حــــزاب�اEنضــــوية�تحــــت�لــــواء�التجمــــع��شــــ��اكي�الــــديمقراطي�والــــذي�

يضـــم�حـــزب�الشـــعب�والحـــزب�الشـــيو~ي�وج��ـــة�الهيئـــات�واتحـــادات�العمـــال�واEـــزارع/ن�شـــغل�الـــوزارات�8ربـــع�اEعروضـــة�

ضـت�علـ�çم�ذلـك�كمـا�أ¡�ـم�يـرون�ضـمان�تنفيـذ�ميثـاق�أكتـوبر�عل�çم�وقد�برروا�ذلـك�بـأن�الضـرورة�الوطنيـة�العليـا�قـد�فر 

 117 .5ي�العمل�من�داخل�مجلس�الوزراء�Eنع�قيام��نتخابات

ذهبوا�إNى�رئيس�الوزراء�وطالبوا�بتقديم�استقالته�فوافق،�) الج��ة�القومية(يذكر�محمد�أحمد�محجوب�بأ¡�م�

 jـــــــى�Wع�BTالسيا�ـــــــ��رغـــــــم�ســـــــر�الخـــــــتم�الخليفـــــــة،�غ/ـــــــ
ُ
ســـــــتقالة�فإ¡�ـــــــارت�جلقـــــــد�أ

رئــيس�حـزب�الشــعب�الـديمقراطي -بينمـا�يــذكر�عWـي�عبــد�الـرحمن�8مـ/ن

جل�وكانت�تفتقد�القيادة�السياسية�الرشيدة،�حيث�أ¡�ا�خلـيط�مـن�وزراء�ثـوري/ن�ووزراء�مـوظف/ن�

 .ادي/ن�بمن�ف�çم�رئيس�الحكومة�سر�الختم�الخليفة

من�أبرز�ما�تم�تحقيقه�بعد�ثورة�أكتوبر�محاولة�لحل�مشكلة�الجنـوب�وال�ـ��تفاقمـت،�وقـد�إقتنعـت�الحكومـات�أن�

-16الحل�يكون�عـن�طريـق�اEفاوضـات،�فإنعقـد�مـؤتمر�اEائـدة�اEسـتديرة�5ـي�الف�ـ�ة�

اته�عWى�ضرورة�رفع�اEظالم�ال��Bحاقت�بالجنوبي/ن�والعمل�عWى�إ¡�اء�الصراع�و��دئ��م

 1966يوليو� 25 -1965جوب�8وNى�مايو�

،�بــا�ئت*ف�بــ/ن�حــزب�8مــة�والــوط��BCتحــادي�وبعــض� 1965قامــت�هــذه�الحكومــة�بعــد�jنتخابــات�الثانيــة�5ــي�

،��وكان�برنامج�هذه�الحكومة�íي1965ة�5ي�أول�مايو�الجنوبي/ن،�وقامت�الجمعية�التأسيس

 .اEحافظة�عWى�jستق*ل�التام�والنظام�الديموقراطي�القائم�آنذاك

 . كتابة�الدستور�الدائم

 . قيام�نظام�اقتصادي�حر

إنشــــــاء�مشــــــروعات�للتنميــــــة�وتطــــــوير�اEشــــــروعات�القائمــــــة�لرفــــــع�مســــــتوى�حيــــــاة�اEــــــواطن�الســــــوداني�وتحســــــ/ن�

 .بكل�أنحاء�الب*د

 . كفالة�الحريات. 6.  توط/ن�العرب�الرحل

البحث�عن�الø�وة�اEعدنية�والب��ولية�5ي�أماكن�احتمال�توافرها�5ي�باطن�8رض

                                         

 .فدوى�عبد�الرحمن�عWي�طه،�مصدر�سابق

 .180عبد�الحميد�مرحوم�عWي�هللا،�مرجع�سابق،�ص�

https://www.alsadigalmahdi.comالديمقراطية�الثانية،� -الصادق�اEهدي،�اEرحلة�الثالثة
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وزارة�سر�الختم�الخليفة�الثانية�

علنت�الوزارة�الثانية�خاليـة�مـن�العمـال�واEـزارع524/2/1965ي�يوم�
ُ
م�أ

وشكلت�برئاسة�سر�الختم�مرة�أخرى�من�أحزاب�الوط��BCتحادي�و�8مة�و�ج. الهيئات

القســـم�تركـــت�أربعـــة�وزارات�شـــاغرة�خصصـــت�م·�ـــا�ثـــ*ث�لحـــزب�الشـــعب�وواحـــدة�للحـــزب�الشـــيو~ي�تمـــ¥��فيمـــا�بعـــد�5ـــي�

الوزارةحالة�رضاهم�بدخول�

م�قــــرر�رؤســــاء�الهيئــــات�و8حــــزاب�اEنضــــوية�تحــــت�لــــواء�التجمــــع��شــــ��اكي�الــــديمقراطي�والــــذي�531/3/1965ــــي�يــــوم

يضـــم�حـــزب�الشـــعب�والحـــزب�الشـــيو~ي�وج

عل�çم�وقد�برروا�ذلـك�بـأن�الضـرورة�الوطنيـة�العليـا�قـد�فر 

5ي�العمل�من�داخل�مجلس�الوزراء�Eنع�قيام��نتخابات

يذكر�محمد�أحمد�م

رغـــــــم�ســـــــر�الخـــــــتم�الخليفـــــــة،�غ/ـــــــ��السيا�ـــــــ�BTعWـــــــى�j " ويقــــــول�
ُ
لقـــــــد�أ

بينمـا�يــذكر�عWـي�عبــد�الـرحمن�8مـ/ن".. الشـيوعية

أكتوبر�تكونت�عWى�عجل�وكانت�تفتقد�القيادة�السياسية�الرشيدة،�حيث�أ¡�ا�خلـيط�مـن�وزراء�ثـوري/ن�ووزراء�مـوظف/ن�

ادي/ن�بمن�ف�çم�رئيس�الحكومة�سر�الختم�الخليفةع

من�أبرز�ما�تم�تحقيقه�بعد�ثورة�أكتوبر�محاولة�لحل�مشكلة�الجنـوب�وال�ـ��تفاقمـت،�وقـد�إقتنعـت�الحكومـات�أن�
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حكومة�اEحجوب�8وNى�مايو�

قامــت�هــذه�الحكومــة�بعــد�jنتخابــات�الثانيــة�5ــي�

الجنوبي/ن،�وقامت�الجمعية�التأسيس
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كانت�الحكومة�تستمتع�بأغلبية�كب/�ة�أمام�معارضة�كانـت�تمثـل�8قليـة�ومـن�أهـم�عناصـرها�الشـعب�الـديموقراطي�

قامـــــت�هـــــذه�الحكومـــــة�بعـــــدد�مـــــن�8عمـــــال�م·�ـــــا�تحســـــ/ن�أحـــــوال�بعـــــض�الفئـــــات�واEـــــوظف/ن،�وتطـــــوير�5ـــــي�الخـــــدمات�

ولكــــن�كــــان�رأي�الحــــزب�أن�هنالــــك�قصــــور�5ــــي�

 120:خذ�اللجنة�عWى�8داء�الحكومي�íي

ورأى�التقرير�أن�الحكومـة�إتخـذت�سياسـة�jرتجـال�وإتصـفت�بـالوعود�الكاذبـة،�وإعت�ـ��أن�تلـك�اEآخـذ�جميعهـا�5ـي�غايـة�

بعد�عام�من�jنتخابات�العامة�تصدى�النواب�Eساءلة�رئيس�الوزراء�الحاكم�بإسم�حزب�8مـة�السـيد�محمـد�

م/�غCـ�Bحسـ/ن�زاكـي�الـدين،�: الهيئة�ال��Eانية�لجنة�عليا�برئاسة�السـيد�أمـ/ن�التـوم�مـن�السـادة

للتحـــري�عـــن�شـــكاوي� 1966وإبـــراهيم�هبـــاني،�وأمبـــدى�حامـــد�وعبـــد�الـــرحمن�أحمـــد�عـــديل�وعبـــد�العزيـــز�حســـن�5ـــي�ينـــاير�

حـــول�هـــذا�ال0ـــ�اع�ت*حقـــت�. أداءهـــاع�ـــ��هـــذه�اللجنـــة�ع�ـــ�ت�أغلبيـــة�النـــواب�عـــن�عـــدم�ثق��ـــا�5ـــي�الحكومـــة�وأدانـــت�

�إNـــى�ثلــــث� 
ً
إنقســـم�حــــزب�8مـــة�برEانيـــا

�بعنوان�إص*ح�وتجديد
ً
�جديدا

ً
 . واصل�الثلثان�موقفهما�بتكوين�حزب�أصدر�برنامجا

�تحــــادي،�وقــــاد�الســــيد�محمــــد�أحمــــد�اEحجــــوب�ثلــــث�نــــواب�الحــــزب�

،�ولكـــن�هـــذا��تفـــاق�لـــم�يســـتمر��م1966

�BCلعــدة�أســباب�م·�ــا�عــدم�رضــا�الــبعض�عــن�التشــكيل�الجديــد،�وبــروز�تحــالف�بيــ·�م�وبــ/ن�تيــار�آخــر�داخــل�الحــزب�الــوط

�BCجــوب�مــن�حــزب�8مــة،�وتيــار�داخــل�الــوط

ـــي�كـــان�همـــه�هـــدم�الخـــط�jصـــ*âي�داخـــل�حـــزب�8مـــة�جنـــاح�

،�إضـــافة�للخ*فـــات�داخـــل�8حـــزاب�ت�السياســـية�والحزبيـــة�بـــ/ن�الحـــزب/ن�اEكـــون/ن�للـــوزارة��ئت*فيـــة

 :إنشق�حزب�8مة�إNى�قسم/ن�أولهما�بقيادة�الصادق�اEهدي،�والثاني�بقيادة�الهادي�اEهدي�وذلك�نتيجة�لـ

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

كانت�الحكومة�تستمتع�بأغلبية�كب/�ة�أمام�معارضة�كانـت�تمثـل�8قليـة�ومـن�أهـم�عناصـرها�الشـعب�الـديموقراطي�

 . يون�وبعض�أحزاب�الجنوبوjخوان�اEسلمون�والشيوع

قامـــــت�هـــــذه�الحكومـــــة�بعـــــدد�مـــــن�8عمـــــال�م·�ـــــا�تحســـــ/ن�أحـــــوال�بعـــــض�الفئـــــات�واEـــــوظف/ن،�وتطـــــوير�5ـــــي�الخـــــدمات�

ولكــــن�كــــان�رأي�الحــــزب�أن�هنالــــك�قصــــور�5ــــي�. الصـــحية�والتعليميــــة،�و��دئــــة�8حــــوال�اEضــــطربة�5ــــي�اEــــديريات�الجنوبيـــة

،�وكانت�أهم�مآخذ�اللجنة�عWى�8داء�الحكومي�íيجوانب�أخرى�فكون�لجنة�لدراسة�أداء�الحكومة

 .عدم�حل�مشكلة�الجنوب

 .عدم�إنجاز�قانون�الحكومة�اEحلية

 .اEوقف�اEاNي�و�قتصادي�اE��دي

 .مسألة�اEياه�الريفية�واست/�اد�آ�ت�حفر�دون�عطاء

 .جز�الحكومة�عن�توحيد�منصب�الوكيل/ن�الدائم/ن�للمالية

 .�ة�مما�جاء�5ي�خطاب�الدورةعدم�تنفيذ�بنود�كث/

Eأن�تلـك�ا��رتجـال�وإتصـفت�بـالوعود�الكاذبـة،�وإعت�ـjورأى�التقرير�أن�الحكومـة�إتخـذت�سياسـة�

بعد�عام�من�jنتخابات�العامة�تصدى�النواب�Eساءلة�رئيس�الوزراء�الحاكم�بإسم�حزب�8مـة�السـيد�محمـد�

الهيئة�ال��Eانية�لجنة�عليا�برئاسة�السـيد�أمـ/ن�التـوم�مـن�السـادةجوب،�فكونت�

وإبـــراهيم�هبـــاني،�وأمبـــدى�حامـــد�وعبـــد�الـــرحمن�أحمـــد�عـــديل�وعبـــد�العزيـــز�حســـن�5ـــي�ينـــاير�

ع�ـــ��هـــذه�اللجنـــة�ع�ـــ�ت�أغلبيـــة�النـــواب�عـــن�عـــدم�ثق��ـــا�5ـــي�الحكومـــة�وأدانـــت�

 ).1969 -1966(التـــداعيات�ال�ـــ�Bأدت��نقســـام�حـــزب�8مــــة�عWـــى�جنـــاح/ن�للف�ـــ�ة�

�بعنوان�إص*ح�وتجديد
ً
�جديدا

ً
واصل�الثلثان�موقفهما�بتكوين�حزب�أصدر�برنامجا

BCثــــم�قــــام��ئــــت*ف�الثــــاني�بــــ/ن�8مــــة�والــــوط�Eتحــــادي،�وقــــاد�الســــيد�محمــــد�أحمــــد�ا�

51966ـــي�ذلـــك�الوقـــت�ســـ¶ى�الـــبعض�لتوحيـــد�الحـــزب�وتـــم�اتفـــاق�ســـبتم���

�BCلعــدة�أســباب�م·�ــا�عــدم�رضــا�الــبعض�عــن�التشــكيل�الجديــد،�وبــروز�تحــالف�بيــ·�م�وبــ/ن�تيــار�آخــر�داخــل�الحــزب�الــوط

�BCادي،�ثــم�أقــيم�تحــالف�بــ/ن�التيــار�الــذي�قــاده�الســيد�محمــد�أحمــد�محجــوب�مــن�حــزب�8مــة،�وتيــار�داخــل�الــوط

�تحـــادي�وحـــزب�الشـــعب�الـــديمقراطي�فقـــام�ائـــت*ف�ث*ثـــي�كـــان�همـــه�هـــدم�الخـــط�jصـــ*âي�داخـــل�حـــزب�8مـــة�جنـــاح�
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ت�السياســـية�والحزبيـــة�بـــ/ن�الحـــزب/ن�اEكـــون/ن�للـــوزارة��ئت*فيـــة

إنشق�حزب�8مة�إNى�قسم/ن�أولهما�بقيادة�الصادق�اEهدي،�والثاني�بقيادة�الهادي�اEهدي�وذلك�نتيجة�لـ
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كانت�الحكومة�تستمتع�بأغلبية�كب/�ة�أمام�معارضة�كانـت�تمثـل�8قليـة�ومـن�أهـم�عناصـرها�الشـعب�الـديموقراطي�

وjخوان�اEسلمون�والشيوع

قامـــــت�هـــــذه�الحكومـــــة�بعـــــدد�مـــــن�8عمـــــال�م·�ـــــا�تحســـــ/ن�أحـــــوال�بعـــــض�الفئـــــات�واEـــــوظف/ن،�وتطـــــوير�5ـــــي�الخـــــدمات�

الصـــحية�والتعليميــــة،�و��دئــــة�8حــــوال�اEضــــطربة�5ــــي�اEــــديريات�الجنوبيـــة

جوانب�أخرى�فكون�لجنة�لدراسة�أداء�الحكومة

عدم�حل�مشكلة�الجنوب .1

عدم�إنجاز�قانون�الحكومة�اEحلية .2

اEوقف�اEاNي�و�قتصادي�اE��دي .3

مسألة�اEياه�الريفية�واست/�اد�آ�ت�حفر�دون�عطاء .4

عجز�الحكومة�عن�توحيد�منصب�الوكيل/ن�الدائم/ن�للمالية .5

عدم�تنفيذ�بنود�كث/ .6

Eأن�تلـك�ا��رتجـال�وإتصـفت�بـالوعود�الكاذبـة،�وإعت�ـjورأى�التقرير�أن�الحكومـة�إتخـذت�سياسـة�

 .الخطورة

بعد�عام�من�jنتخابات�العامة�تصدى�النواب�Eساءلة�رئيس�الوزراء�الحاكم�بإسم�حزب�8مـة�السـيد�محمـد�

أحمد�اEحجوب،�فكونت�

وإبـــراهيم�هبـــاني،�وأمبـــدى�حامـــد�وعبـــد�الـــرحمن�أحمـــد�عـــديل�وعبـــد�العزيـــز�حســـن�5ـــي�ينـــاير�

ع�ـــ��هـــذه�اللجنـــة�ع�ـــ�ت�أغلبيـــة�النـــواب�عـــن�عـــدم�ثق��ـــا�5ـــي�الحكومـــة�وأدانـــت�. النـــواب

التـــداعيات�ال�ـــ�Bأدت��نقســـام�حـــزب�8مــــة�عWـــى�جنـــاح/ن�للف�ـــ�ة�

�بعنوان�إص*ح�وتجديد. وثلث/ن
ً
�جديدا

ً
واصل�الثلثان�موقفهما�بتكوين�حزب�أصدر�برنامجا

BCثــــم�قــــام��ئــــت*ف�الثــــاني�بــــ/ن�8مــــة�والــــوط

5ـــي�ذلـــك�الوقـــت�ســـ¶ى�الـــبعض�لتوحيـــد�الحـــزب�وتـــم�اتفـــاق�ســـبتم����.للمعارضـــة

�BCلعــدة�أســباب�م·�ــا�عــدم�رضــا�الــبعض�عــن�التشــكيل�الجديــد،�وبــروز�تحــالف�بيــ·�م�وبــ/ن�تيــار�آخــر�داخــل�الحــزب�الــوط

ادي،�ثــم�أقــيم�تحــالف�بــ/ن�التيــار�الــذي�قــاده�الســيد�محمــد�أحمــد�م�تحــ

�تحـــادي�وحـــزب�الشـــعب�الـــديمقراطي�فقـــام�ائـــت*ف�ث*

اEؤسسات،�ودعوة�التجديد�ال��Bرفعها�و�قت�شعبية�عظيمة

ت�السياســـية�والحزبيـــة�بـــ/ن�الحـــزب/ن�اEكـــون/ن�للـــوزارة��ئت*فيـــةظهـــرت�الخ*فـــا

إنشق�حزب�8مة�إNى�قسم/ن�أولهما�بقيادة�الصادق�اEهدي،�والثاني�بقيادة�الهادي�اEهدي�وذلك�نتيجة�لـ. نفسها

سوء�jدارة�الحكومية .1
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كانــت�اEحصــلة�أن�فشــلت�الحكومــة�5ــي�إنجــاز�اEهــام�الوطنيــة،�لــذلك�تــم�تقــديم�إق�ــ�اح�ســحب�الثقــة�مــن�الحكومــة�ثــ*ث�

يوليــــــو� 25مــــــرات،�لقــــــى�jق�ــــــ�اح�الثالــــــث�موافقــــــة�أغلبيــــــة�8صــــــوات�وســــــقطت�وزارة�محمــــــد�أحمــــــد�اEحجــــــوب�8وNــــــى�5ــــــي�

م،�وتكونــــت�وزارتــــه�مــــن�جناحــــه�اEنشــــق�مــــن�حــــزب�8مــــة�

والحــزب�الــوطj�BCتحــادي،�لكــن�إصــطدمت�الحكومــة�بالخ*فــات�الحزبيــة�والطائفيــة�والسياســية�وتــم�ســحب�الثقــة�مــن�

جوب؛�من�حزب�8مة�جناح�الصادق�اEهدي،�والحـزب�

 1968أشـــهر�فقـــط�وبالتحديـــد�5ـــي�ف��ايـــر�

 123.يدت�اEعارضة�للحكومة،�فلجأ�مجلس�السيادة�إNى�حل�ال��Eان�وإجراء�إنتخابات�جديدة

أبريـــل�وأعلنـــت� 18مـــارس�والتصـــويت�5ـــي�

ســم�عWــى�نفســه،�كانــت�جملــة�أصــوات�الجنــاح/ن�

باEقارنــة�مـــع�% �B60العــددي�الــذي�أيــد�أغلبيتـــه�الهيئــة�ال��Eانيــة�كــان�

كانـــت�نتيجـــة��نتخابـــات�. �Bكـــان�مشـــا�ìا�ل*نقســـام�ال��Eـــاني�لحـــد�كب/ـــ�

،�مــــؤتمر�7،�مســـتقلون���10ـــة�الجنـــوب�

 .1،�حزب�النيل�

ـر��نقسـام�عWـى�حـزب�8مـة�الـذي�نـال�أك�ـ��اEق
ّ
اعـد�5ـي��نتخابـات�السـابقة،�كمـا�هذه�النتيجة�أظهرت�كيـف�أث

عWــــى�) �تحــــادي�الــــديموقراطي(ســــاعدت�إعــــادة�توحيــــد�حزبــــي�الــــوط��BCتحــــادي�وحــــزب�الشــــعب�الــــديمقراطي�5ــــي�حــــزب�

فقـــد�رفضـــت�. هـــذه��نتخابـــات�وحـــاول�تعطيلهـــا�5ـــي�بعـــض�الـــدوائر�بشـــرق�الســـودان
125 
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 .الصراعات�الحزبية

 .لخاصةالجري�وراء�اEصالح�ا

 . تقسيم�اEناصب�ب/ن�الزعماء

كانــت�اEحصــلة�أن�فشــلت�الحكومــة�5ــي�إنجــاز�اEهــام�الوطنيــة،�لــذلك�تــم�تقــديم�إق�ــ�اح�ســحب�الثقــة�مــن�الحكومــة�ثــ*ث�

Eاح�الثالــــــث�موافقــــــة�أغلبيــــــة�8صــــــوات�وســــــقطت�وزارة�محمــــــد�أحمــــــد�ا�ق�ــــــjمــــــرات،�لقــــــى�

 م1967مايو� 15 -1966يوليو�

م،�وتكونــــت�وزارتــــه�مــــن�جناحــــه�اEنشــــق�مــــن�حــــزب�8مــــة�1966فــــاز�الصــــادق�اEهــــدي�برئاســــة�الــــوزارة�5ــــي�يوليــــو�

والحــزب�الــوطj�BCتحــادي،�لكــن�إصــطدمت�الحكومــة�بالخ*فــات�الحزبيــة�والطائفيــة�والسياســية�وتــم�ســحب�الثقــة�مــن�

 .الوزارة�خ*ل�أقل�من�عام�واحد

 )1967وزارة�محمد�أحمد�اEحجوب�الثانية�مايو�(

تكونت�حكومة�إنتقالية�ثانية�برئاسة�محمد�أحمد�اEحجوب؛�من�حزب�8مة�جناح�الصادق�اEهدي،�والحـزب�

أشـــهر�فقـــط�وبالتحديـــد�5ـــي�ف��ايـــر� 8بعـــد�. الـــوطj�BCتحـــادي،�حـــزب�الشـــعب�الـــديموقراطي�وحـــزب�ســـانو�الجنـــوبي

يدت�اEعارضة�للحكومة،�فلجأ�مجلس�السيادة�إNى�حل�ال��Eان�وإجراء�إنتخابات�جديدة

مـــارس�والتصـــويت�5ـــي� 6م�وبـــدأ�ال��شـــيح�5ـــي�1968بـــدأ�التســـجيل�لهـــذه��نتخابـــات�5ـــي�ف��ايـــر�

ســم�عWــى�نفســه،�كانــت�جملــة�أصــوات�الجنــاح/ن�جــرت�هــذه��نتخابــات�وحــزب�8مــة�منق. 1968

تمثــل�الــرقم�العــددي�8ك�ــ��كمــا�أن�الســـند�الشــع��Bالعــددي�الــذي�أيــد�أغلبيتـــه�الهيئــة�ال��Eانيــة�كــان�

أي�أن��نقســـام�الشـــع��Bكـــان�مشـــا�ìا�ل*نقســـام�ال��Eـــاني�لحـــد�كب/ـــ�% 

،�ج��ـــة�الجنـــوب�15،�ســـانو�j30مــــام� -،�أمـــة45الصـــادق� -،�أمـــة101

،�حزب�النيل�1،�قوى�العاملون�2،�اتحاد�جبال�النوبة��3ة�اEيثاق�jس*مي�

ـر��نقسـام�عWـى�حـزب�8مـة�الـذي�نـال�أك�ـ��اEق
ّ
هذه�النتيجة�أظهرت�كيـف�أث

ســــاعدت�إعــــادة�توحيــــد�حزبــــي�الــــوط��BCتحــــادي�وحــــزب�الشــــعب�الــــديمقراطي�5ــــي�حــــزب�

 124.التقدم�حيث�نال�أك���عدد�اEقاعد

هـــذه��نتخابـــات�وحـــاول�تعطيلهـــا�5ـــي�بعـــض�الـــدوائر�بشـــرق�الســـودان) الشـــعب�الـــديموقراطي

125. الحكومة�jستجابة�لطلبه�بتأجيل��نتخابات�ح���تشمل�اEديريات�الجنوبية
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الصراعات�الحزبية� .2

الجري�وراء�اEصالح�ا� .3

تقسيم�اEناصب�ب/ن�الزعماء� .4

كانــت�اEحصــلة�أن�فشــلت�الحكومــة�5ــي�إنجــاز�اEهــام�الوطنيــة،�لــذلك�تــم�تقــديم�إق�ــ�اح�ســحب�الثقــة�مــن�الحكومــة�ثــ*ث�

Eاح�الثالــــــث�موافقــــــة�أغلبيــــــة�8صــــــوات�وســــــقطت�وزارة�محمــــــد�أحمــــــد�ا�ق�ــــــjمــــــرات،�لقــــــى�

 122.م1966

يوليو� 27حكومة�الصادق�

فــــاز�الصــــادق�اEهــــدي�برئاســــة�الــــوزارة�5ــــي�يوليــــو�

والحــزب�الــوطj�BCتحــادي،�لكــن�إصــطدمت�الحكومــة�بالخ*فــات�الحزبيــة�والطائفيــة�والسياســية�وتــم�ســحب�الثقــة�مــن�

الوزارة�خ*ل�أقل�من�عام�واحد

 jة��نتقالية�الثانية�الف�)

Eتكونت�حكومة�إنتقالية�ثانية�برئاسة�محمد�أحمد�ا

الـــوطj�BCتحـــادي،�حـــزب�الشـــعب�الـــديموقراطي�وحـــزب�ســـانو�الجنـــوبي

يدت�اEعارضة�للحكومة،�فلجأ�مجلس�السيادة�إNى�حل�ال��Eان�وإجراء�إنتخابات�جديدةتزا

 م1968انتخابـات�عـام�

بـــدأ�التســـجيل�لهـــذه��نتخابـــات�5ـــي�ف��ايـــر�

1968النتيجــة�5ــي�آخــر�أبريــل�

تمثــل�الــرقم�العــددي�8ك�ــ��كمــا�أن�الســـند�الشــع

% 40ســـند�الجنـــاح��خـــر�

 :Nيكالتا

�101تحـــادي�الـــديموقراطي�

،�ج��ة�اEيثاق�jس*مي�3البجا�

ـر��نقسـام�عWـى�حـزب�8مـة�الـذي�نـال�أك�ـ��اEق
ّ
هذه�النتيجة�أظهرت�كيـف�أث

ســــاعدت�إعــــادة�توحيــــد�حزبــــي�الــــوط��BCتحــــادي�وحــــزب�الشــــعب�الــــديمقراطي�5ــــي�حــــزب�

التقدم�حيث�نال�أك���عدد�اEقاعد

الشـــعب�الـــديموقراطي(قـــاطع�حـــزب�

الحكومة�jستجابة�لطلبه�بتأجيل��نتخابات�ح���تشمل�اEديريات�الجنوبية

                                                                
عبد�الحميد�مرحوم�عWي�هللا،�مرجع�سابق،�ص�.  122
182اEرجع�السابق،�ص�.  123
الصادق�اEهدى،�مصدر�سابق.  124



     2022ديمسبر 

مقعــــد�للخــــريج/ن،�أدى�ذلــــك�إNــــى�إثــــارة�

 126.��ة�اEيثاق�jس*مي

وكــان�حــزب�8مــة�بجناحيــه�قــد�حــاز�عWــى�أكø�يــة�

م�العامــة،�ولكــن��نقســام�وتفريــق�8صــوات�بــ/ن�القســم/ن�با�ضــافة�Sســباب�أخــرى�جعــل�

وجرى��ئت*ف�الذي�دخل�فيه�جناح�jمام�الحكم�مؤتلفا�مع�الحـزب�

الذي�وّحد�ك*�من�الوط��BCتحادي�بقيادة�8زهـري�وحـزب�الشـعب�الـديمقراطي�التـابع�للسـيد�

 127.الوزراء�الذي�تقلده�أيضا�اEحجوب

�BTـــى�جــــزء�مهـــم�مــــن�الشـــارع�السيا�ــــWع�
ً
�بفاعليــــة�5ـــي�التجربــــة�ال��Eانيـــة�ومســــيطرا

ً
بـــدأ�الحـــزب�الشــــيو~ي�مشـــاركا

ضغطهم�بإسم�الـدين،�وإسـتغلوا�) �ة�اEيثاق�jس*مي

رفــع�الحــزب�الشــيو~ي�. م1965أكتــوبر� 22

�للدســـتور،�وحكمـــت�اEحكمـــة�العليـــا�لصـــالح�عـــودة�نـــواب�
ً
قضـــية�طـــرده�للمحكمـــة�العليـــا�بإعتبـــار�أن�ذلـــك�الطـــرد�مخالفـــا

�5ــي�أعلــن�مجلــس�الســيادة�مــن�جانبــه�أنــه�ســيحاول�حــل�8زمــة،�
ً
م�1967أبريــل� 19فأصــدر�بيانــا

كــــان�موقــــف�. وصــــف�فيــــه�حكــــم�اEحكمــــة�العليــــا�بالخطــــأ�مــــن�الناحيــــة�القانونيــــة�Eجافاتــــه�لقواعــــد�القــــانون�الدســــتوري

�عWى�الدستور�وأصول�اEمارسة�الديموقراطيـة
ً
كمـا�. مجلس�الوزراء�والنواب�تجاه�قضية�طرد�نواب�برEاني/ن�يعت���تعديا

كمـــة�ال�ـــ�Bأصـــدرت�حكمهـــا�بعـــودة�نـــواب�ال��Eـــان�يعت�ـــ��مخالفـــة�دســـتورية،�وأدى�هـــذا�الصـــراع�5ـــي�

�
ً
5ي�ظل�عدم�jستقرار�السيا��BTهذا�كان�الضباط�8حرار�يفكرون�5ي�jستي*ء�عWى�السلطة،�وهو�مـا�تـم�فعـ*

�زمــام�الســلطة�5ـــي�الســودان،�وكــان�يحمـــل�هــذا�jنقـــ*ب�

                                                                                 

واستمرت�تداعيا��ا�ح���حكومة�الصادق،�) 

ية�بأم�درمان�تعرض�أحد�طلبة�معهد�اEعلم/ن�إNى�حديث�jفك�وأساء�للرسول�صل�هللا�عليه�وسلم�و�

�ة�اEيثاق�jس*مي�حي·�ا�الرأي�العام�السوداني�ضد�الشيوعي/ن،�وقاد�

�الحملة� �هذه �مع �وتفاعل �اEدن �5ي �ولجماه/�ه �له �الحزب�الشيو~ي موقف�منافسة

شكلت�هذه�الحادثة�امتحانا�عس/�ا�. 8غلبية�الساحقة�من�النواب�من�جميع�8حزاب�بما�ف�çا�حزب�8مة،�وتناغم�معها�الشعب�السوداني

ظيم�من�جهة،�ومراعاة�معتقدات�ومقدسات�الشعب�من�جهة�أخرى�

�الديموقراطي� �العمل �بقواعد �نحو�مخل �الجماه/��عWى �تأجيج �5ي �شكلت�سابقة �فقد �العملية �الناحية �ومن �النظرية، �الناحية �من هذا

https://www.alsadigalmahdi.com،16/12/)2017.  
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�مــــن� 11فــــاز�الحــــزب�الشــــيو~ي�بأغلبيــــة�مقاعــــد�الخــــريج/ن�بـــــ�
ً
مقعــــد�للخــــريج/ن،�أدى�ذلــــك�إNــــى�إثــــارة� 15مقعــــدا

مقاعد�فقط�لج��ة�اEيثاق�jس*مي 3حفيظة�jس*مي/ن،�خاصة�وأن�8خوان�اEسلم/ن�قد�فازوا�بـ�

 م1969مايو� -1968أبريل� 7جوب�الثالثة�

وكــان�حــزب�8مــة�بجناحيــه�قــد�حــاز�عWــى�أكø�يــة�. بعــد�نتــائج�jنتخابــات�تــرأس�محمــد�أحمــد�اEحجــوب�الحكومــة

م�العامــة،�ولكــن��نقســام�وتفريــق�8صــوات�بــ/ن�القســم/ن�با�ضــافة�Sســباب�أخــرى�جعــل�1968

وجرى��ئت*ف�الذي�دخل�فيه�جناح�jمام�الحكم�مؤتلفا�مع�الحـزب�. يلة�5ي�عدد�اEقاعد�ال��Eانية

الذي�وّحد�ك*�من�الوط��BCتحادي�بقيادة�8زهـري�وحـزب�الشـعب�الـديمقراطي�التـابع�للسـيد�(

الوزراء�الذي�تقلده�أيضا�اj�Eمام�من�جديد�عWى�منصب�رئيس-وحاز�حزب�8مة

�BTـــى�جــــزء�مهـــم�مــــن�الشـــارع�السيا�ــــWع�
ً
�بفاعليــــة�5ـــي�التجربــــة�ال��Eانيـــة�ومســــيطرا

ً
بـــدأ�الحـــزب�الشــــيو~ي�مشـــاركا

�عWى�إتحاد�نقابات�السودان
ً
ج��ة�اEيثاق�jس*مي(واصل�8خوان�اEسلمون . ومهيمنا

22تمكنــوا�مــن�طــرد�نــواب�الحــزب�الشـيو~ي�مــن�ال��Eــان�5ــي�

�للدســـتور،�وحكمـــت�اEحكمـــة�العليـــا�لصـــالح�عـــودة�نـــواب�
ً
قضـــية�طـــرده�للمحكمـــة�العليـــا�بإعتبـــار�أن�ذلـــك�الطـــرد�مخالفـــا

أعلــن�مجلــس�الســيادة�مــن�جانبــه�أنــه�ســيحاول�حــل�8زمــة،�. 

وصــــف�فيــــه�حكــــم�اEحكمــــة�العليــــا�بالخطــــأ�مــــن�الناحيــــة�القانونيــــة�Eجافاتــــه�لقواعــــد�القــــانون�الدســــتوري

�عWى�الدستور�وأصول�اEمارسة�الديموقراطيـة
ً
مجلس�الوزراء�والنواب�تجاه�قضية�طرد�نواب�برEاني/ن�يعت���تعديا

كمـــة�ال�ـــ�Bأصـــدرت�حكمهـــا�بعـــودة�نـــواب�ال��Eـــان�يعت�ـــ��مخالفـــة�دســـتورية،�وأدى�هـــذا�الصـــراع�5ـــي�

 128. ¡�اية�اEطاف�إNي�وأد�التجربة�الديموقراطية�الثانية

�
ً
5ي�ظل�عدم�jستقرار�السيا��BTهذا�كان�الضباط�8حرار�يفكرون�5ي�jستي*ء�عWى�السلطة،�وهو�مـا�تـم�فعـ*

فتســلم�الجـــيش�زمــام�الســلطة�5ـــي�الســودان،�وكــان�يحمـــل�هــذا�jنقـــ*ب�. العقيــد�جعفــر�نم/ـــ�ي �بقيـــادة

 129.بصمات�قوى�اليسار�من�شيوعي/ن�وقومي/ن�عرب

                                                                                                                        

 .رشا�عوض،�مصدر�سابق

 .182مرحوم�عWي�هللا،�مرجع�سابق،�ص�

 .الصادق�اEهدي،�مصدر�سابق

 .183عبد�الحميد�مرحوم�عWي�هللا،�مرجع�سابق،�ص�

) حظر�النشاط�الهدام�وحل�الحزب�الشيو~ي(جوب�8وNى�حدثت�قضية�

ية�بأم�درمان�تعرض�أحد�طلبة�معهد�اEعلم/ن�إNى�حديث�jفك�وأساء�للرسول�صل�هللا�عليه�وسلم�و�م�وأثناء�ندوة�أدب

ل�بيته،�وقيل�إن�الطالب�ينتم�Bللحزب�الشيو~ي،�وقد�قادت�ج��ة�اEيثاق�jس*مي�حي·�ا�الرأي�العام�السوداني�ضد�الشيوعي/ن،�وقاد�

� �من �منطلقا �أيضا �الحملة �إسماعيل�8زهري �الحملة�السيد �هذه �مع �وتفاعل �اEدن �5ي �ولجماه/�ه �له �الحزب�الشيو~ي موقف�منافسة

8غلبية�الساحقة�من�النواب�من�جميع�8حزاب�بما�ف�çا�حزب�8مة،�وتناغم�معها�الشعب�السوداني

ظيم�من�جهة،�ومراعاة�معتقدات�ومقدسات�الشعب�من�جهة�أخرى�للنظام�الديموقراطي�من�ناحية�اEوازنة�ب/ن�كفالة�حرية�التعب/��والتن

�الديموقراطي� �العمل �بقواعد �نحو�مخل �الجماه/��عWى �تأجيج �5ي �شكلت�سابقة �فقد �العملية �الناحية �ومن �النظرية، �الناحية �من هذا

www.alsadigalmahdi.comالديمقراطية�الثانية،�-الصادق�اEهدي،�اEرحلة�الثالثة

 .24إقبال�الياس�محمد�الزب/�،�مرجع�سابق،�ص�
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فــــاز�الحــــزب�الشــــيو~ي�بأغلبيــــة�مقاعــــد�الخــــريج/ن�بـــــ�

حفيظة�jس*مي/ن،�خاصة�وأن�8خوان�اEسلم/ن�قد�فازوا�بـ�

حكومة�اEحجوب�الثالثة�

Eنتخابــات�تــرأس�محمــد�أحمــد�اjبعــد�نتــائج�

81968صــوات�5ــي�انتخابــات�

ضئيلة�5ي�عدد�اEقاعد�ال��Eانيةحصيلة�الحزب�

(�تحادي�الديموقراطي�

BCغ�/Eي�اWوحاز�حزب�8مة) ع

   �BTـــى�جــــزء�مهـــم�مــــن�الشـــارع�السيا�ــــWع�
ً
�بفاعليــــة�5ـــي�التجربــــة�ال��Eانيـــة�ومســــيطرا

ً
بـــدأ�الحـــزب�الشــــيو~ي�مشـــاركا

�عWى�إتحاد�نقابات�السودان
ً
ومهيمنا

تمكنــوا�مــن�طــرد�نــواب�الحــزب�الشـيو~ي�مــن�ال��Eــان�5ــي�،�و *خطـأ�عضــو�شــيو~ي

�للدســـتور،�وحكمـــت�اEحكمـــة�العليـــا�لصـــالح�عـــودة�نـــواب�
ً
قضـــية�طـــرده�للمحكمـــة�العليـــا�بإعتبـــار�أن�ذلـــك�الطـــرد�مخالفـــا

. الحــزب�الشــيو~ي�لل��Eــان

وصــــف�فيــــه�حكــــم�اEحكمــــة�العليــــا�بالخطــــأ�مــــن�الناحيــــة�القانونيــــة�Eجافاتــــه�لقواعــــد�القــــانون�الدســــتوري

�عWى�الدستور�وأصول�اEمارسة�الديموقراطيـة
ً
مجلس�الوزراء�والنواب�تجاه�قضية�طرد�نواب�برEاني/ن�يعت���تعديا

كمـــة�ال�ـــ�Bأصـــدرت�حكمهـــا�بعـــودة�نـــواب�ال��Eـــان�يعت�ـــ��مخالفـــة�دســـتورية،�وأدى�هـــذا�الصـــراع�5ـــي�أن�رفضـــهما�لـــرأى�اEح

¡�اية�اEطاف�إNي�وأد�التجربة�الديموقراطية�الثانية

�
ً
5ي�ظل�عدم�jستقرار�السيا��BTهذا�كان�الضباط�8حرار�يفكرون�5ي�jستي*ء�عWى�السلطة،�وهو�مـا�تـم�فعـ*

بقيـــادة 1969مــايو� 525ــي�

بصمات�قوى�اليسار�من�شيوعي/ن�وقومي/ن�عرب

                                                                               
رشا�عوض،�مصدر�سابق.  125
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5ي�ظل�حكومة�محجوب�8وNى�حدثت�قضية�* 

م�وأثناء�ندوة�أدب1965ففي�نوفم���

$ل�بيته،�وقيل�إن�الطالب�ينتم�Bللحزب�الشيو~ي،�وقد�قادت�ج

� �من �منطلقا �أيضا �الحملة �إسماعيل�8زهري السيد

8غلبية�الساحقة�من�النواب�من�جميع�8حزاب�بما�ف�çا�حزب�8مة،�وتناغم�معها�الشعب�السوداني

للنظام�الديموقراطي�من�ناحية�اEوازنة�ب/ن�كفالة�حرية�التعب/��والتن

�الديموقراطي� �العمل �بقواعد �نحو�مخل �الجماه/��عWى �تأجيج �5ي �شكلت�سابقة �فقد �العملية �الناحية �ومن �النظرية، �الناحية �من هذا

الصادق�اEهدي،�اEرحلة�الثالثة. (�فتقاره�للموضوعية
إقبال�الياس�محمد�الزب/�،�مرجع�سابق،�ص�.  129



     2022ديمسبر 

�اEــؤامرات�والصــراعات�بــ/ن�8حــزاب�السياســية،�وممارســة�jقصــاء�مــن�8حــزاب�القويــة،�وإثــارة�الفــ�ن،��بعــاد

اEحــــاو�ت�الدائمــــة�لســــحب�الثقــــة�مــــن�الــــوزارات�القائمــــة،�وكســــب�النــــواب�ح�ــــ��يتســــ��Cل�خــــر�الســــيطرة�عWــــى�

والســ¶ي�الــدائم��ضــعافه�. إقصــاء�الحــزب�الشــيو~ي�ونوابــه�مــن�الســاحة�السياســية،�ومــن�مشــاركته�5ــي�ال��Eــان

ات�وjنشــــقاقات�والصــــراعات�داخـــــل�8حــــزاب�نفســــها،�وإخــــت*ف�الـــــرؤى�واEســــارات،�رغــــم�التواجـــــد�

جـــوب،�الـــذي�إنت8ـــ��بإنقســـام�حـــزب�8مـــة�إNـــى�

وبر�وثـورة�جناح/ن،�أحدهما�بقيادة�الصادق�اEهدي�اEتطلع�واEتعجـل�لóسـتحواذ�عWـى�السـلطة�جيـل�ثـورة�أكتـ

 .الشباب،�والتيار�التقليدي�اEحافظ�الذي�ي��عمه�jمام�الهادي،�ويمثله�5ي�ال��Eان�محمد�أحمد�اEحجوب

من�تجاوزات�تلك�الف��ة�5ي�اEسلك�الديموقراطي�هو�إنتخاب�الصـادق�اEهـدي��للجمعيـة�التأسيسـية�ولـم�يكـن�

وغــه�هــذه�الســن�تــم�إخــ*ء�أحــد�مقاعــد�الجمعيــة�

�عنـــه،�ثـــم�شـــرع�فـــور�دخولـــه�ال��Eـــان�5ـــي�عمليـــة�
ً
ـــح�بـــد�

  130.جب�الثقة�عن�حكومته�5ي�ال��Eان

بيـــــة�ال�ـــــ��تضـــــررت�وبشـــــكل�مباشـــــر�مـــــن�وقـــــوع�

العــدوان�jســـرائيWي�عWــى�مصـــر�وإغــ*ق�قنـــاة�الســويس،�بإعتبارهـــا�اEنفــذ�8قـــرب�لóســت/�اد�والتصـــدير،�وطلـــب�

�كمصـــــر�وســـــوريا�و8ردن،�ولكـــــن�الحكومـــــة�الســـــودانية�
ً
أكøـــــ��مـــــن�بلـــــد�عربـــــي�بوجـــــوب�دعـــــم�الســـــودان�اقتصـــــاديا

بـــدأت� 1968و5ـــى�عـــام��).مـــؤتمر�الـــ*ءات�الـــث*ث

وتـــؤثر�عWـــى�8وضـــاع��قتصـــادية�5ـــى�الســـودان�ورأت�الدولـــة�ترشـــيد�

jشاكل�Eة�الديموقراطية�الثانية�من�حل�ا�تعاقبة�5ى�ف�Eقتصادية�والسياسـية�ومشـكلة�لم�تتمكن�الوزارات�ا

جنــوب�الســودان،�وظهــرت�jنقســامات،�وفشــلت�5ــي�واجبا��ــا�وكــان�شــغلها�الشــاغل�إحاكــة�اEــؤامرات�والصــراع�

كما�لم�تؤد�السياسـات�ال�ـ�Bإنتهج��ـا�حكومـة�اEحجـوب�الثالثـة�

تقدر�عWى�حسم�الصراع�ب/ن�8حزاب�السياسية�لصالح�الشعب،�

 .34مرجع�السابق،�ص�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

 :أسباب�تعø��ف��ة�الديموقراطية�الثانية

اEــؤامرات�والصــراعات�بــ/ن�8حــزاب�السياســية،�وممارســة�jقصــاء�مــن�8حــزاب�القويــة،�وإثــارة�الفــ�ن،��بعــاد

 .8حزاب�8خرى�من�اEشاركة�السياسية

اEحــــاو�ت�الدائمــــة�لســــحب�الثقــــة�مــــن�الــــوزارات�القائمــــة،�وكســــب�النــــواب�ح�ــــ��يتســــ��Cل

إقصــاء�الحــزب�الشــيو~ي�ونوابــه�مــن�الســاحة�السياســية،�ومــن�مشــاركته�5ــي�ال��Eــان

 .وإبعاده�عن�الحكم

ات�وjنشــــقاقات�والصــــراعات�داخـــــل�8حــــزاب�نفســــها،�وإخــــت*ف�الـــــرؤى�واEســــارات،�رغــــم�التواجـــــد�

داخـــل�حـــزب�واحـــد،�صـــراع�الصـــادق�اEهـــدي�و�محمـــد�أحمـــد�اEحجـــوب،�الـــذي�إنت

جناح/ن،�أحدهما�بقيادة�الصادق�اEهدي�اEتطلع�واEتعجـل�لóسـتحواذ�عWـى�السـلطة�جيـل�ثـورة�أكتـ

Eان�محمد�أحمد�اE�مام�الهادي،�ويمثله�5ي�ال�jحافظ�الذي�ي��عمه�Eالشباب،�والتيار�التقليدي�ا

من�تجاوزات�تلك�الف��ة�5ي�اEسلك�الديموقراطي�هو�إنتخاب�الصـادق�اEهـدي��للجمعيـة�التأسيسـية�ولـم�يكـن�

وغــه�هــذه�الســن�تــم�إخــ*ء�أحــد�مقاعــد�الجمعيــة�قــد�بلــغ�الســن�القانونيــة�ال�ــ�Bتســمح�لــه�بال��شــح،�وبمجــرد�بل

�عنـــه،�ثـــم�شـــرع�فـــور�دخولـــه�ال��Eـــان�5ـــي�عمليـــة�
ً
التأسيســـية�لـــه�بإســـتقالة�أحـــد�نـــواب�حـــزب�8مـــة�لي��شـــح�بـــد�

جوب�من�رئاسة�الوزراء�ع���حجب�الثقة�عن�حكومته�5ي�ال��Eان

بيـــــة�ال�ـــــ��تضـــــررت�وبشـــــكل�مباشـــــر�مـــــن�وقـــــوع�أصـــــبح�الســـــودان�إحـــــدى�الـــــدول�العر  1967بوقـــــوع�حـــــرب�يونيـــــو�

العــدوان�jســـرائيWي�عWــى�مصـــر�وإغــ*ق�قنـــاة�الســويس،�بإعتبارهـــا�اEنفــذ�8قـــرب�لóســت/�اد�والتصـــدير،�وطلـــب�

�كمصـــــر�وســـــوريا�و8ردن،�ولكـــــن�الحكومـــــة�الســـــودانية�
ً
أكøـــــ��مـــــن�بلـــــد�عربـــــي�بوجـــــوب�دعـــــم�الســـــودان�اقتصـــــاديا

مـــؤتمر�الـــ*ءات�الـــث*ث( اEضـــيفة�للمـــؤتمرإعتـــذرت�نخـــوة،�وخاصـــة�أ¡�ـــا�كانـــت�الدولـــة�

وتـــؤثر�عWـــى�8وضـــاع��قتصـــادية�5ـــى�الســـودان�ورأت�الدولـــة�ترشـــيد�) 1967(تظهـــر��ثـــار�الفعليـــة�لحـــرب�يونيـــو�

 j.131نفاق�عWى�كافة�اEستويات

jشاكل�Eة�الديموقراطية�الثانية�من�حل�ا�تعاقبة�5ى�ف�Eلم�تتمكن�الوزارات�ا

جنــوب�الســودان،�وظهــرت�jنقســامات،�وفشــلت�5ــي�واجبا��ــا�وكــان�شــغلها�الشــاغل�إحاكــة�اEــؤامرات�والصــراع�

كما�لم�تؤد�السياسـات�ال�ـ�Bإنتهج��ـا�حكومـة�اE. عWى�السلطة�أكø��من�العمل�عWى�حل�اEشاكل

تقدر�عWى�حسم�الصراع�ب/ن�8حزاب�السياسية�لصالح�الشعب،��إNى�حل�8زمات�ال��Bتعرضت�لها�الب*د،�ولم

 132.ولم�تكن�الوزارة�قادرة�ح���عWى�تنفيذ�سياسا��ا
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أسباب�تعø��ف��ة�الديموقراطية�الثانية

اEــؤامرات�والصــراعات�بــ/ن�8حــزاب�السياســية،�وممارســة�jقصــاء�مــن�8حــزاب�القويــة،�وإثــارة�الفــ�ن،��بعــاد -1

8حزاب�8خرى�من�اEشاركة�السياسية

اEحــــاو�ت�الدائمــــة�لســــحب�الثقــــة�مــــن�الــــوزارات�القائمــــة،�وكســــب�النــــواب�ح�ــــ��يتســــ��Cل  -2

 .الحكم

إقصــاء�الحــزب�الشــيو~ي�ونوابــه�مــن�الســاحة�السياســية،�ومــن�مشــاركته�5ــي�ال��Eــان -3

وإبعاده�عن�الحكم

ات�وjنشــــقاقات�والصــــراعات�داخـــــل�8حــــزاب�نفســــها،�وإخــــت*ف�الـــــرؤى�واEســــارات،�رغــــم�التواجـــــد�jنقســــام -4

Eهـــدي�و�محمـــد�أحمـــد�اEداخـــل�حـــزب�واحـــد،�صـــراع�الصـــادق�ا

جناح/ن،�أحدهما�بقيادة�الصادق�اEهدي�اEتطلع�واEتعجـل�لóسـتحواذ�عWـى�السـلطة�جيـل�ثـورة�أكتـ

Eان�محمد�أحمد�اE�مام�الهادي،�ويمثله�5ي�ال�jحافظ�الذي�ي��عمه�Eالشباب،�والتيار�التقليدي�ا

من�تجاوزات�تلك�الف��ة�5ي�اEسلك�الديموقراطي�هو�إنتخاب�الصـادق�اEهـدي��للجمعيـة�التأسيسـية�ولـم�يكـن� -5

قــد�بلــغ�الســن�القانونيــة�ال�ــ�Bتســمح�لــه�بال��

التأسيســـية�لـــه�بإســـتقالة�أحـــد�نـــواب�حـــزب�8مـــة�لي��

jطاحة�باEحجوب�من�رئاسة�الوزراء�ع���

بوقـــــوع�حـــــرب�يونيـــــو� -6

العــدوان�jســـرائيWي�عWــى�مصـــر�وإغــ*ق�قنـــاة�الســويس،�بإعتبارهـــا�اEنفــذ�8قـــرب�لóســت/�اد�والتصـــدير،�وطلـــب�

�كمصـــــر�وســـــوريا�و8ردن،�ولكـــــن�الحكومـــــة�الســـــودانية�
ً
أكøـــــ��مـــــن�بلـــــد�عربـــــي�بوجـــــوب�دعـــــم�الســـــودان�اقتصـــــاديا

إعتـــذرت�نخـــوة،�وخاصـــة�أ¡�ـــا�كانـــت�الدولـــة�

تظهـــر��ثـــار�الفعليـــة�لحـــرب�يونيـــو�

jنفاق�عWى�كافة�اEستويات

7- jشاكل�Eة�الديموقراطية�الثانية�من�حل�ا�تعاقبة�5ى�ف�Eلم�تتمكن�الوزارات�ا

جنــوب�الســودان،�وظهــرت�jنقســامات،�وفشــلت�5ــي�واجبا��ــا�وكــان�شــغلها�الشــاغل�إحاكــة�اEــؤامرات�والصــراع�

عWى�السلطة�أكø��من�العمل�عWى�حل�اEشاكل

إNى�حل�8زمات�ال��Bتعرضت�لها�الب*د،�ولم

ولم�تكن�الوزارة�قادرة�ح���عWى�تنفيذ�سياسا��ا
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لقد�كانت�ف��ة�الديموقراطية�الثانية�من�أعقد�ف��ات�التاريخ�السيا��BTال��Bمرت�عWى�السودان،�وذلك�بسبب�

بحكومــات�منتخبــة�وتكــون�حكومــات�إئت*فيــة،�ثــم�ســحب�الثقــة�عـــن�

 .بعضها،�وإحاكة�اEؤامرات�والف�ن��بعاد�بعض�8حزاب�وعدم�مشارك��ا�5ي�العملية�السياسية�أو�5ي�ال��Eان

حــــزب�8مــــة�ظهــــور�تيــــار�(با�ضــــافة�إNــــى�أن�تلــــك�الف�ــــ�ة�شــــهدت�إنقســــامات�وإنشــــقاقات�دخــــل�8حــــزاب�نفســــها�

وكانت�ف��ات�بعض�الحكومات���تتجاوز�الستة�أشهر،�فلم�تتمكن�معظمها�من�إحداث�تغي/���وضاع�الب*د�اE·�كة،�أو�

وكانــت�مشـــكلة�جنــوب�الســـودان�مــن�أك�ـــ��التحـــديات،�ورغــم�اEحـــاو�ت�الدائمــة��شـــراك�8حــزاب�الجنوبيـــة�5ـــي�

�أ¡�ا�لم�تتمكن�من�حل�اEشكلة
ّ
 .سياسية،�وعقد�إجتماعات��¡�اء�حرب�الجنوب�وصراعاته،�إ�

؛�مــــن�أعقــــد�وأصــــعب�الف�ــــ�ات�ال�ــــ�Bمــــر��ìــــا�

Eتعطشـــــة�دائمـــــا�للســـــلطة�ي�كب/ـــــ��يعكـــــس�الحالـــــة�السياســـــية�الســـــودانية�ا

هذه�التجربـة��. والحكم،�مع�ممارسة�الصراعات�وjنشقاقات�ال��Bتكون�من�أجل�اEصلحة�للوصول�إNى�كرا��BTالسلطة

ــن�السياســـي/ن�وصـــناع�القـــرار�القـــائم/ن�عWــى�أمـــر�الـــب*د��ن�مـــن�jســـتفادة�مــن�إخفاقـــات�تلـــك�الحقبـــة،�والنـــأي�عـــن�
ّ
ُتمك

�مــــن�إقصــــاء�8حــــزاب�أو�الكيانــــات�أو�التجمعــــات�أو�8فــــراد�
ً
يعــــاني�اEجتمــــع�الســــوداني�بمكوناتــــه�اEختلفــــة�كث/ــــ�ا

و��ميشـــهم،�وإبعـــادهم�عـــن�ســـاحة�اEشـــاركة�5ـــي�الحكـــم،�أو�التعيـــ/ن�5ـــي�اEؤسســـات،�أو�اEنافســـة�5ـــي�أي�عمـــل�أو�

ف�5ــــي��يدلوجيــــة�أو�jنتمــــاء�الحزبــــي،�أو�العر�ــــي،�أو�القبWــــي،�ممــــا�يولــــد�إحســــاس�بــــالظلم�

والغــــ�ن�لــــدى�الطـــــرف��خــــر،�فتتولـــــد�الكراهيــــة،�ممـــــا�أدخــــل�اEجتمــــع�الســـــوداني�والدولــــة�5ـــــي�دوامــــة�صـــــراعات�

 . ونزاعات�مستمرة،�أضرت�ب·�ضة�الب*د�وأقعدت�اEجتمعات�عWى�مر�تاريخ�السودان

اب�السياســـية�الك�ـــ�ى�5ـــي�الســـودان�5ـــي�الســـابق�وح�ـــ���ن،�عWـــى�مجريـــات�8وضـــاع�السياســـية،�

 .والسيطرة�عWى�الحكومات�والتأث/��عWى�صناع�القرار،�وهما�حزبّي�8مة�وjتحادي�الديموقراطي

ب،�تتعــرض�8حــزاب�السياســية�بالســودان��نشــقاقات�مســتمرة�وفــق�اEصــالح�الخاصــة�ل¥طــراف�اEكونــة�للحــز 

وما�زالت�هذه�الظاهرة�مستمرة،�وقد�تتحالف�8حزاب�اEعارضة�اEنشقة�مـع�الحكومـة�القائمـة�5ـي�الـب*د�ح�ـ��

 ).النأي�عن�مباد�ëا�وأهدافها�5ي�ظل�الفوز�بمقاعد�5ي�الحكم

( ية�وإقتصــــادية�تتـــاثر�8وضـــاع�السياســـية�بالســـودان�بمـــا�يحـــيط��ìـــا�5ـــي�محيطهـــا�jقليمـــ�Bمـــن�أوضـــاع�سياســـ

 :عدم�إستمرارية�الحكومات�الديموقراطية�5ي�السودان�هو�نتاج�لعوامل�متعددة�تشمل

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

لقد�كانت�ف��ة�الديموقراطية�الثانية�من�أعقد�ف��ات�التاريخ�السيا��BTال��Bمرت�عWى�السودان،�وذلك�بسبب�

�
ً
بحكومــات�منتخبــة�وتكــون�حكومــات�إئت*فيــة،�ثــم�ســحب�الثقــة�عـــن�تعــدد�الحكومــات�ف�çــا،�مــن�حكومــة�إنتقاليــة�مــرورا

بعضها،�وإحاكة�اEؤامرات�والف�ن��بعاد�بعض�8حزاب�وعدم�مشارك��ا�5ي�العملية�السياسية�أو�5ي�ال��Eان

با�ضــــافة�إNــــى�أن�تلــــك�الف�ــــ�ة�شــــهدت�إنقســــامات�وإنشــــقاقات�دخــــل�8حــــزاب�نفســــها�

 ).ي�وتيار�محمد�أحمد�اEحجوب

وكانت�ف��ات�بعض�الحكومات���تتجاوز�الستة�أشهر،�فلم�تتمكن�معظمها�من�إحداث�تغي/���وضاع�الب*د�اE·�كة،�أو�

 

وكانــت�مشـــكلة�جنــوب�الســـودان�مــن�أك�ـــ��التحـــديات،�ورغــم�اEحـــاو�ت�الدائمــة��شـــراك�8حــزاب�الجنوبيـــة�5ـــي�

�أ¡�ا�لم�تتمكن�من�حل�اEشكلة
ّ
سياسية،�وعقد�إجتماعات��¡�اء�حرب�الجنوب�وصراعاته،�إ�

؛�مــــن�أعقــــد�وأصــــعب�الف�ــــ�ات�ال�ــــ�Bمــــر��ìــــا�1969 -1964وتعت�ــــ��ف�ــــ�ة�الديموقراطيــــة�الثانيــــة�بعــــد�ثــــورة�أكتــــوبر�

الســـــودان،�ولك·�ـــــا�تركـــــت�إرث�سيا�ـــــ�BTوتـــــاريKي�كب/ـــــ��يعكـــــس�الحالـــــة�السياســـــية�الســـــودانية�ا

والحكم،�مع�ممارسة�الصراعات�وjنشقاقات�ال��Bتكون�من�أجل�اEصلحة�للوصول�إNى�كرا��BTالسلطة

ــن�السياســـي/ن�وصـــناع�القـــرار�القـــائم/ن�عWــى�أمـــر�الـــب*د��ن�مـــن�jســـتفادة�مــن�إخفاقـــات�تلـــك�الحقبـــة،�والنـــأي�عـــن�
ّ
ُتمك

 . الديموقراطية،�وأضرت�بوضع�الب*د�تجاوزا��ا�ال��Bأضرت�بالعملية

�مــــن�إقصــــاء�8حــــزاب�أو�الكيانــــات�أو�التجمعــــات�أو�8فــــراد�
ً
يعــــاني�اEجتمــــع�الســــوداني�بمكوناتــــه�اEختلفــــة�كث/ــــ�ا

و��ميشـــهم،�وإبعـــادهم�عـــن�ســـاحة�اEشـــاركة�5ـــي�الحكـــم،�أو�التعيـــ/ن�5ـــي�اEؤسســـات،�أو�اEنافســـة�5ـــي�أي�عمـــل�أو�

ف�5ــــي��يدلوجيــــة�أو�jنتمــــاء�الحزبــــي،�أو�العر�ــــي،�أو�القبWــــي،�ممــــا�يولــــد�إحســــاس�بــــالظلم�نشــــاط�نتيجــــة�إخــــت* 

والغــــ�ن�لــــدى�الطـــــرف��خــــر،�فتتولـــــد�الكراهيــــة،�ممـــــا�أدخــــل�اEجتمــــع�الســـــوداني�والدولــــة�5ـــــي�دوامــــة�صـــــراعات�

ونزاعات�مستمرة،�أضرت�ب·�ضة�الب*د�وأقعدت�اEجتمعات�عWى�مر�تاريخ�السودان

اب�السياســـية�الك�ـــ�ى�5ـــي�الســـودان�5ـــي�الســـابق�وح�ـــ���ن،�عWـــى�مجريـــات�8وضـــاع�السياســـية،�

والسيطرة�عWى�الحكومات�والتأث/��عWى�صناع�القرار،�وهما�حزبّي�8مة�وjتحادي�الديموقراطي

تتعــرض�8حــزاب�السياســية�بالســودان��نشــقاقات�مســتمرة�وفــق�اEصــالح�الخاصــة�ل¥طــراف�اEكونــة�للحــز 

وما�زالت�هذه�الظاهرة�مستمرة،�وقد�تتحالف�8حزاب�اEعارضة�اEنشقة�مـع�الحكومـة�القائمـة�5ـي�الـب*د�ح�ـ��

النأي�عن�مباد�ëا�وأهدافها�5ي�ظل�الفوز�بمقاعد�5ي�الحكم(تظفر�بمقاعد�5ي�الحكم�

تتـــاثر�8وضـــاع�السياســـية�بالســـودان�بمـــا�يحـــيط��ìـــا�5ـــي�محيطهـــا�jقليمـــ�Bمـــن�أوضـــاع�سياســـ

 .،�ثورات�الربيع�العربي،�وغ/�ها�من�8حداث�السياسية
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 :الخـاتمة

لقد�كانت�ف��ة�الديموقراطية�الثانية�من�أعقد�ف��ات�التاريخ�السيا��BTال��Bمرت�عWى�السودان،�وذلك�بسبب�

�
ً
تعــدد�الحكومــات�ف�çــا،�مــن�حكومــة�إنتقاليــة�مــرورا

بعضها،�وإحاكة�اEؤامرات�والف�ن��بعاد�بعض�8حزاب�وعدم�مشارك��ا�5ي�العملية�السياسية�أو�5ي�ال��Eان

با�ضــــافة�إNــــى�أن�تلــــك�الف�ــــ�ة�شــــهدت�إنقســــامات�وإنشــــقاقات�دخــــل�8حــــزاب�نفســــها�

ي�وتيار�محمد�أحمد�اEالصادق�اEهد

وكانت�ف��ات�بعض�الحكومات���تتجاوز�الستة�أشهر،�فلم�تتمكن�معظمها�من�إحداث�تغي/���وضاع�الب*د�اE·�كة،�أو�

 .إحداث�تنمية�حقيقية�

وكانــت�مشـــكلة�جنــوب�الســـودان�مــن�أك�ـــ��التحـــديات،�ورغــم�اEحـــاو�ت�الدائمــة��شـــراك�8حــزاب�الجنوبيـــة�5ـــي�

�أ¡�ا�لم�تتمكن�من�حل�اEشكلةالعملية�� 
ّ
سياسية،�وعقد�إجتماعات��¡�اء�حرب�الجنوب�وصراعاته،�إ�

وتعت�ــــ��ف�ــــ�ة�الديموقراطيــــة�الثانيــــة�بعــــد�ثــــورة�أكتــــوبر�

الســـــودان،�ولك·�ـــــا�تركـــــت�إرث�سيا�ـــــ�BTوتـــــاري

والحكم،�مع�ممارسة�الصراعات�وjنشقاقات�ال��Bتكون�من�أجل�اEصلحة�للوصول�إNى�كرا��BTالسلطة

ــن�السياســـي/ن�وصـــناع�القـــرار�القـــائم/ن�عWــى�أمـــر�الـــب*د��ن�مـــن�jســـتفادة�مــن�إخفاقـــات�تلـــك�الحقبـــة،�والنـــأي�عـــن�
ّ
ُتمك

تجاوزا��ا�ال��Bأضرت�بالعملية

 :النتائـج

�مــــن�إقصــــاء�8حــــزاب�أو�الكيانــــات�أو�التجمعــــات�أو�8فــــراد� .1
ً
يعــــاني�اEجتمــــع�الســــوداني�بمكوناتــــه�اEختلفــــة�كث/ــــ�ا

و��ميشـــهم،�وإبعـــادهم�عـــن�ســـاحة�اEشـــاركة�5ـــي�الحكـــم،�أو�التعيـــ/ن�5ـــي�اEؤسســـات،�أو�اEنافســـة�5ـــي�أي�عمـــل�أو�

نشــــاط�نتيجــــة�إخــــت* 

والغــــ�ن�لــــدى�الطـــــرف��خــــر،�فتتولـــــد�الكراهيــــة،�ممـــــا�أدخــــل�اEجتمــــع�الســـــوداني�والدولــــة�5ـــــي�دوامــــة�صـــــراعات�

ونزاعات�مستمرة،�أضرت�ب·�ضة�الب*د�وأقعدت�اEجتمعات�عWى�مر�تاريخ�السودان

اب�السياســـية�الك�ـــ�ى�5ـــي�الســـودان�5ـــي�الســـابق�وح�ـــ���ن،�عWـــى�مجريـــات�8وضـــاع�السياســـية،�تحكمـــت�8حـــز  .2

والسيطرة�عWى�الحكومات�والتأث/��عWى�صناع�القرار،�وهما�حزبّي�8مة�وjتحادي�الديموقراطي

تتعــرض�8حــزاب�السياســية�بالســودان��نشــقاقات�مســتمرة�وفــق�اEصــالح�الخاصــة�ل¥طــراف�اEكونــة�للحــز  .3

وما�زالت�هذه�الظاهرة�مستمرة،�وقد�تتحالف�8حزاب�اEعارضة�اEنشقة�مـع�الحكومـة�القائمـة�5ـي�الـب*د�ح�ـ��

تظفر�بمقاعد�5ي�الحكم�

تتـــاثر�8وضـــاع�السياســـية�بالســـودان�بمـــا�يحـــيط��ìـــا�5ـــي�محيطهـــا�jقليمـــ�Bمـــن�أوضـــاع�سياســـ .4

،�ثورات�الربيع�العربي،�وغ/�ها�من�8حداث�السياسية)1967حرب�

عدم�إستمرارية�الحكومات�الديموقراطية�5ي�السودان�هو�نتاج�لعوامل�متعددة�تشمل .5



     2022ديمسبر 

حقــه�5ـــي�اEشــاركة�با�نتخابــات،�حقــه�5ــي�إبــداء�رأيــه�والـــدفاع�

 .وتنعدم�ثقافة�jنتخابات�بشكل�عام،�وإح��ام�نتائجها

�ة،�وذلك�نسبة�لسيطرة�الحكومة�القائمة�

عWـــى�مجريـــات�8مـــور�بـــالب*د�ممـــا�يجعلهـــا���ـــيمن�عWـــى�وســـائل�jعـــ*م�لل�ـــ�ويج�عـــن�حم*��ـــا،�والتـــأث/��عWـــى�

 .سيطر��م�عWى�مفاصل�الدولة�و��ديدهم�أو�تقديم�الرشاوى�لهم

عـــــدم�إح�ـــــ�ام�فئـــــات�أو�جماعـــــات�أو�أفـــــراد�لســـــيادة�الدولـــــة،�وjســـــتخفاف�برمـــــوز�الحكـــــم،�ومـــــا�زالـــــت�هـــــذه�

الظــــاهرة�مســــتمرة،�ممــــا�يعمــــل�عWــــى�بــــث�jحبــــاط�بــــ/ن�اEــــواطن/ن،�وتثبــــيط�الهمــــم،�وقــــد�يتطــــور�بــــالخروج�عWــــى�

تحســـ/ن�ســـبل�( تظهـــر�8حـــزاب�السياســـية�ب�ـــ�امج�ومبـــاديء�تعمـــل�عWـــى�اEصـــلحة�الوطنيـــة�لجـــذب�أنصـــار�لهـــم

،�ولكـــن�بمجـــرد�تســـلمهم�للحكـــم�تتغ/ـــ��هـــذه�اEبـــاديء�ويعمـــل�كـــل�حـــزب�أو�

الخدمـــة�اEدنيـــة،�وإنتشـــار�الفســـاد�jداري�واEـــاNي،�واEحســــوبية،�

وضـــــعف�الرقابـــــة�والتطـــــوير،�ممـــــا�عمـــــل�عWـــــى�إ¡�يـــــار�8وضـــــاع��قتصـــــادية�بـــــالب*د�5ـــــي�ف�ـــــ�ات�كث/ـــــ�ة�مـــــن�تـــــاريخ�

السودان،�وتكون�النتيجة�íـي�غـ*ء�5ـي�اEعيشـة،�ممـا�يـدفع�بالشـعب�للخـروج�5ـي�تظـاهرات،�فتتـدخل�اEؤسسـة�

يجــــــب�عWــــــى�اEؤسســــــات�اEعنيــــــة�بتنميــــــة�اEــــــوارد�البشــــــرية،�ووزارة�jرشــــــاد�الــــــدي�BCووزارة�jعــــــ*م��مــــــن�خــــــ*ل�وســــــائله�

اEتعــــددة؛�أن�يعملـــــوا�عWـــــى�ترقيــــة�الســـــلوك�jنســـــانى�بـــــالب*د��ح�ــــ�ام�وتقُبـــــل��خـــــر،�وإح�ــــ�ام�وتقـــــديس�العمـــــل،�إح�ـــــ�ام�

الــو�ء�وjنتمــاء�الــوطBC،�واEصــلحة�الوطنيــة،�ف·�ضــة�الســودان���تــتم�بتغي/ــ��حكومــات�واشــخاص،�

�بتعاملـــه�مـــع�) ســـواء�كـــان�قيـــادي،�موظـــف،�عامـــل،�مـــواطن
ً
ل/�تقـــي�أو�

عمــم�ثقافــة�الديموقراطيــة�بــ/ن�اEــواطني/ن،�مــن�خــ*ل�وســائل�jعــ*م�اEختلفــة�وبتعــاون�منظمــات�اEجتمــع�
ُ
يجــب�أن�ت

BCنتخاب�حق�وواجب�ووطjا،�وأن��çقبلة،�للمشاركة�فEنتخابات�اóواطن�السوداني�لEدني،�ح���يتم���يئة�اEا. 

*م�وبتضـــافر�منظمـــات�اEجتمـــع�اEـــدني،�عWـــى�ضـــرورة�إح�ـــ�ام�

تغي/ــ��ســلوك�( وتقُبــل��خــر،�وإح�ــ�ام�jخت*فــات�والثقافــات�ال�ــ�Bيــذخر��ìــا�الســودان،�وعــدم�التقليــل�مــن�شــأن��خــرين

مــن�إصــ*ح�،�لتغي/ــ��8وضــاع�بشــكل�عــامن�بــدًء�

مؤسســـــات�الخدمـــــة�اEدنيــــــة،�وإشـــــاعة�اEســـــاواة�والعــــــدل�5ـــــي�التعيـــــ/ن،�وفــــــرض�رقابـــــة�إداريـــــة�وماليــــــة�صـــــارمة�عWـــــى�هــــــذه�
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حقــه�5ـــي�اEشــاركة�با�نتخابــات،�حقــه�5ــي�إبــداء�رأيــه�والـــدفاع�( غيــاب�و~ــي�اEــواطن�بماهيــة�الديموقراطيــة�

وتنعدم�ثقافة�jنتخابات�بشكل�عام،�وإح��ام�نتائجها�،..)عن�حقوقه

ضعف�الحكومات�5ي�توف/��بيئة�مواءمة��جراء�jنتخابات�ال���0ة،�وذلك�نسبة�لسيطرة�الحكومة�القائمة�

عWـــى�مجريـــات�8مـــور�بـــالب*د�ممـــا�يجعلهـــا���ـــيمن�عWـــى�وســـائل�jعـــ*م�لل�ـــ�ويج�عـــن�حم*��ـــا،�والتـــأث/��عWـــى�

سيطر��م�عWى�مفاصل�الدولة�و��ديدهم�أو�تقديم�الرشاوى�لهماEواطني/ن�بحكم�

عـــــدم�إح�ـــــ�ام�فئـــــات�أو�جماعـــــات�أو�أفـــــراد�لســـــيادة�الدولـــــة،�وjســـــتخفاف�برمـــــوز�الحكـــــم،�ومـــــا�زالـــــت�هـــــذه�

الظــــاهرة�مســــتمرة،�ممــــا�يعمــــل�عWــــى�بــــث�jحبــــاط�بــــ/ن�اEــــواطن/ن،�وتثبــــيط�الهمــــم،�وقــــد�يتطــــور�بــــالخروج�عWــــى�

 .��Tالحكومة�وإشعال�الفو 

تظهـــر�8حـــزاب�السياســـية�ب�ـــ�امج�ومبـــاديء�تعمـــل�عWـــى�اEصـــلحة�الوطنيـــة�لجـــذب�أنصـــار�لهـــم

،�ولكـــن�بمجـــرد�تســـلمهم�للحكـــم�تتغ/ـــ��هـــذه�اEبـــاديء�ويعمـــل�كـــل�حـــزب�أو�..)�للشـــعب،�وتـــوف/��الخـــدمات

 .قائد�حزبي�عWى�تحقيق�مصالحه�الشخصية

الخدمـــة�اEدنيـــة،�وإنتشـــار�الفســـاد�jداري�واEـــاNي،�واEحســــوبية،�يعـــاني�الســـودان�مـــن�ضـــعف�5ـــي�مؤسســـات�

وضـــــعف�الرقابـــــة�والتطـــــوير،�ممـــــا�عمـــــل�عWـــــى�إ¡�يـــــار�8وضـــــاع��قتصـــــادية�بـــــالب*د�5ـــــي�ف�ـــــ�ات�كث/ـــــ�ة�مـــــن�تـــــاريخ�

السودان،�وتكون�النتيجة�íـي�غـ*ء�5ـي�اEعيشـة،�ممـا�يـدفع�بالشـعب�للخـروج�5ـي�تظـاهرات،�فتتـدخل�اEؤسسـة�

 .لسيطرة�عWى�8وضاع

يجــــــب�عWــــــى�اEؤسســــــات�اEعنيــــــة�بتنميــــــة�اEــــــوارد�البشــــــرية،�ووزارة�jرشــــــاد�الــــــدي�BCووزارة�jعــــــ*م��مــــــن�خــــــ*ل�وســــــائله�

اEتعــــددة؛�أن�يعملـــــوا�عWـــــى�ترقيــــة�الســـــلوك�jنســـــانى�بـــــالب*د��ح�ــــ�ام�وتقُبـــــل��خـــــر،�وإح�ــــ�ام�وتقـــــديس�العمـــــل،�إح�ـــــ�ام�

الــو�ء�وjنتمــاء�الــوطBC،�واEصــلحة�الوطنيــة،�ف·�ضــة�الســودان���تــتم�بتغي/ــ��حكومــات�وا

ســـواء�كـــان�قيـــادي،�موظـــف،�عامـــل،�مـــواطن( بـــل�تحتـــاج�إNـــي�تغي/ـــ��5ـــي�ثقافـــة�وســـلوك�jنســـان

 .�خر،�ول/�تقي�5ي�jخ*ص�بعمله،�مما�ينعكس�عWى�تنمية�وتطوير�الب*د

عمــم�ثقافــة�الديموقراطيــة�بــ/ن�اEــواطني/ن،�مــن�خــ*ل�وســائل�jعــ*م�اEختلفــة�وبتعــاون�منظمــات�اEجتمــع�
ُ
يجــب�أن�ت

BCنتخاب�حق�وواجب�ووطjا،�وأن��çقبلة،�للمشاركة�فEنتخابات�اóواطن�السوداني�لEدني،�ح���يتم���يئة�اEا

*م�وبتضـــافر�منظمـــات�اEجتمـــع�اEـــدني،�عWـــى�ضـــرورة�إح�ـــ�ام�يجـــب�نشـــر�الـــو~ي�بـــ/ن�اEـــواطني/ن�مـــن�خـــ*ل�وســـائل�jعـــ

وتقُبــل��خــر،�وإح�ــ�ام�jخت*فــات�والثقافــات�ال�ــ�Bيــذخر��ìــا�الســودان،�وعــدم�التقليــل�مــن�شــأن��خــرين

،�لتغي/ــ��8وضــاع�بشــكل�عــامن�بــدًء�2018يجــب�أن�يغتــنم�الســودان�الفرصــة��ن�بعــد�قيــام�ثــورة�ديســم���

مؤسســـــات�الخدمـــــة�اEدنيــــــة،�وإشـــــاعة�اEســـــاواة�والعــــــدل�5ـــــي�التعيـــــ/ن،�وفــــــرض�رقابـــــة�إداريـــــة�وماليــــــة�صـــــارمة�عWـــــى�هــــــذه�
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غيــاب�و~ــي�اEــواطن�بماهيــة�الديموقراطيــة� .1

عن�حقوقه

ضعف�الحكومات�5ي�توف/��بيئة�مواءمة��جراء�jنتخابات�ال .2

عWـــى�مجريـــات�8مـــور�بـــالب*د�ممـــا�يجعلهـــا���ـــيمن�عWـــى�وســـائل�jعـــ*م�لل�ـــ�ويج�عـــن�حم*��ـــا،�والتـــأث/��عWـــى�

اEواطني/ن�بحكم�

عـــــدم�إح�ـــــ�ام�فئـــــات�أو�جماعـــــات�أو�أفـــــراد�لســـــيادة�الدولـــــة،�وjســـــتخفاف�برمـــــوز�الحكـــــم،�ومـــــا�زالـــــت�هـــــذه�. ج

الظــــاهرة�مســــتمرة،�ممــــا�يعمــــل�عWــــى�بــــث�jحبــــاط�بــــ/ن�اEــــواطن/ن،�وتثبــــيط�الهمــــم،�وقــــد�يتطــــور�بــــالخروج�عWــــى�

الحكومة�وإشعال�الفو 

تظهـــر�8حـــزاب�السياســـية�ب�ـــ�امج�ومبـــاديء�تعمـــل�عWـــى�اEصـــلحة�الوطنيـــة�لجـــذب�أنصـــار�لهـــم. د

العـــيش�للشـــعب،�وتـــوف/��الخـــدمات

قائد�حزبي�عWى�تحقيق�مصالحه�ال

يعـــاني�الســـودان�مـــن�ضـــعف�5ـــي�مؤسســـات�. و

وضـــــعف�الرقابـــــة�والتطـــــوير،�ممـــــا�عمـــــل�عWـــــى�إ¡�يـــــار�8وضـــــاع��قتصـــــادية�بـــــالب*د�5ـــــي�ف�ـــــ�ات�كث/ـــــ�ة�مـــــن�تـــــاريخ�

السودان،�وتكون�النتيجة�íـي�غـ*ء�5ـي�اEعيشـة،�ممـا�يـدفع�بالشـعب�للخـروج�5ـي�تظـاهرات،�فتتـدخل�اEؤسسـة�

لسيطرة�عWى�8وضاعالعسكرية�ل

 :التوصيات

يجــــــب�عWــــــى�اEؤسســــــات�اEعنيــــــة�بتنميــــــة�اEــــــوارد�البشــــــرية،�ووزارة�jرشــــــاد�الــــــدي�BCووزارة�jعــــــ*م��مــــــن�خــــــ*ل�وســــــائله�.1

اEتعــــددة؛�أن�يعملـــــوا�عWـــــى�ترقيــــة�الســـــلوك�jنســـــانى�بـــــالب*د��ح�ــــ�ام�وتقُبـــــل��خـــــر،�وإح�ــــ�ام�وتقـــــديس�العمـــــل،�إح�ـــــ�ام�

الــو�ء�وjنتمــاء�الــوطBC،�واEصــلحة�الوطنيــة،�ف·�ضــة�الســودان���تــتم�بتغي/ــ��حكومــات�واالوقــت،�إعــ*ء�روح�

بـــل�تحتـــاج�إNـــي�تغي/ـــ��5ـــي�ثقافـــة�وســـلوك�jنســـان

�خر،�ول/�تقي�5ي�jخ*ص�بعمله،�مما�ينعكس�عWى�تنمية�وتطوير�الب*د

عمــم�ثقافــة�الديموقراطيــة�بــ/ن�اEــواطني/ن،�مــن�خــ*ل�وســائل�jعــ*م�اEختلفــة�وبتعــاون�منظمــات�اEجتمــع�.2
ُ
يجــب�أن�ت

BCنتخاب�حق�وواجب�ووطjا،�وأن��çقبلة،�للمشاركة�فEنتخابات�اóواطن�السوداني�لEدني،�ح���يتم���يئة�اEا

يجـــب�نشـــر�الـــو~ي�بـــ/ن�اEـــواطني/ن�مـــن�خـــ*ل�وســـائل�jعـــ.3

وتقُبــل��خــر،�وإح�ــ�ام�jخت*فــات�والثقافــات�ال�ــ�Bيــذخر��ìــا�الســودان،�وعــدم�التقليــل�مــن�شــأن��خــرين

 ).عام

يجــب�أن�يغتــنم�الســودان�الفرصــة��ن�بعــد�قيــام�ثــورة�ديســم���.4

مؤسســـــات�الخدمـــــة�اEدنيــــــة،�وإشـــــاعة�اEســـــاواة�والعــــــدل�5ـــــي�التعيـــــ/ن،�وفــــــرض�رقابـــــة�إداريـــــة�وماليــــــة�صـــــارمة�عWـــــى�هــــــذه�

 .اEؤسسات
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تيم�نبلوك،�صراع�السلطة�والø�وة�5ي�السودان،�ترجمة�الفـاتح�التيجـاني�و�محمـد�عWـي�جـادين،�الخرطـوم،�دار�

م�مــــع�إستشــــراق�2006-1956ــــ5�Bــــي�الســــودان�منــــذ�jســــتق*ل�

 .1996،�الخرطوم،�

 .1997،�الخرطوم،�ابريل�)1996

،�الخرطـــوم،�1م،�الجــزء�الثــاني،�ط1990

،�الخرطـوم،�)1958�،1969�،1989( شرعية�السياسية�لنظم�الحكم�5ـي�السـودان

قسم�العلوم�السياسية،�جامعة�-بحث�مقدم�لنيل�درجة�البكالريوس�العام�5ي�الدراسات��قتصادية�و�جتماعية

الديموقراطيـــــة�أو�حـــــ/ن�يحكـــــم�الشـــــعب،�

،�1964رشــــــــــــــا�عــــــــــــــوض،�دور�8حــــــــــــــزاب�الســــــــــــــودانية�5ــــــــــــــي�إ¡�يــــــــــــــار�الحكــــــــــــــم�الــــــــــــــديموقراطي�بعــــــــــــــد�ثــــــــــــــورة�أكتــــــــــــــوبر

https://www.alsadigalmahdi.com،16/12/2017.  

http://www.uobabylon.edu.iq/، 

،�2017أكتوير�j1نتقالية�وما�ت*ها�من�تطورات،��
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geopolitical conflict (East-West) in the ideological sense of the struggle between the socialist bloc led by 

(the Soviet Union). ) the former and the capitalist bloc led by (

context of which the analysis of power relations on the political map of the world takes place, there were 

propositions trying to fill this void, as Francis Fukuyama preceded the others, to put forward the model 

(the end of history and the last man), which pre
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�Bات�البنيوية،�ال��ى�الرغم�من�التغ/Wفاهيم�الجيوبوليتيكية�وعEالسياسية�و�قتصادية�و�منية(تشهدها�ا

،�يعي
ً
الساحة�الدولية،�والثنائيات�اEصاحبة�لنظام�عالم�Bقديم�م·�ار�و�دة�نظام�جديد�ما�زال�متناقضا

�اEوجة ��نتقال�اEث/��من�حضارة �يصح��ا �الواسعة��نتشار، �وال*مبا�ة �الظاهرية �T

�من�اEعاي/��
ً
�جديدا

ً
الصنا~ي،�إNى�حضارة�اEوجة�الثالثة،�ال��Bتستند�إNى�التكنولوجيا�واEعلوماتية،�حيث�ستؤسس�طلبا

الثقافية،�سيضع�تباينات�ثقافية�عWى�الخارطة�السياسية�للعالم�-واEفاهيم،�فان�اعادة�انتاج�الهويات�الجيوتاريخية

� �لتناقش�نظرية �الدراسة �بالشرق��وسط�الذي�) صدام�الحضارات(هذه �مايتعلق�م·�ا لهننغتون��سيما

�كانت� Bال�� �السياسية�إNى�حقل�الثقافات، �الجغرافيا �حيث�ارتبطت�ب��ايد�عودة يمثل�جزئه��ك���العالم��س*مي،
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ar led to the inevitability of capitalism and its victory, and that 

el based on market 

the socialist bloc - the capitalist 

 :مقدمة

ان��بتعاد�الفر��BTوالواق¶ي�لفوكوياما،��سيم

�عل�çا �متفق �بنائية �وهبوط�بحسب�عوامل �صعود �5ي íي

�هو� �ب/ن�ما خياNي(للصراع

�5ي�الساحة�الدولية،�واEتمثلة�
ً
�كø��شيوعا

1993 � �الخارجية �الشؤون �مجلة 5ي

 )Clash of Civilization

Bالعالم" (emaking of World Order

�
ً
�من�التباينات�الثقافية�العامل�الحاسم�و�كø��تأث/�ا

ً
للصراع�البشري�ستكون�ب/ن�سبع�أو�ثمان�حضارات�رئيسة�جاع*

�ا �الصراعات �تأجيج �5ي ��خرى �الجغرافية �العوامل �وان لدولية،

مكملة�للعامل�الثقا5ي�5ي�نشوب�صدام�الحضارات

وقد�توافقت�البيئة�الدولية�إNى�حد�كب/��مع�فرضية�

�وتغ/�� �أسس�اثنية �عWى جمهورياته

�عن�حركات��ستق*ل�و�نفصال�اEستمر�5ي�اسيا�وافريقيا�واوربا�
ً
كذلك،�فض*

�السي �5ي �بأثر�الثقافة�وعناصرها
ً
�م��ايدا

ً
�اعطى�اهتماما �مما �للعالم، �السياسية الخارطة

�السياسية�والحضارية�من�كون�اEجتمع�اEعاصر�تأخذ� �هتمام�ما�طرحته�العلوم��جتماعية��سيما��نø�وبولوجيا

�5ي�تكوين�الع*قات��جتماعية�والهويات�ما�ب/ن�الجماعات�البشرية
ً
�كب/�ا

ً
فيه�الثقافة�نصيبا

�Bات�البنيوية،�ال��ى�الرغم�من�التغ/Wوع

،�يعي
ً
الساحة�الدولية،�والثنائيات�اEصاحبة�لنظام�عالم�Bقديم�م·�ار�و�دة�نظام�جديد�ما�زال�متناقضا

�يصح �الواسعة��نتشار، �وال*مبا�ة �الظاهرية �Tالفو�

�من�اEعاي/��
ً
�جديدا

ً
الصنا~ي،�إNى�حضارة�اEوجة�الثالثة،�ال��Bتستند�إNى�التكنولوجيا�واEعلوماتية،�حيث�ستؤسس�طلبا

واEفاهيم،�فان�اعادة�انتاج�الهويات�الجيوتاريخية

 .اEعاصر

�لتناقجاءت� �الدراسة هذه

�كانت� Bال�� �السياسية�إNى�حقل�الثقافات، �الجغرافيا �حيث�ارتبطت�ب��ايد�عودة يمثل�جزئه��ك���العالم��س*مي،



     2022ديمسبر 

�احتواء� �عن
ً
�فض* والسياسات��قليمية،

،�أو�فقدت�سياد��ا�وأصبح�الكل�امام�
ً
،�5ي�اطارها��ول�الذي�أصبح�بعضها�مجزءا

ة�للتباينــات�الثقافيــة�كمــا�يــد~ي�عWـى�نحــٍو�ي�ــ�ز�مشــكلة�الدراســة�5ـي�التســاؤل�عــن�دوافــع�الصــراعات�اEعاصـرة،�نتيجــ

�عـن�سياسـات�الـدول�الك�ـ�ى،�ال�ـ�Bتـدفع�إNـى�اثـارة�جغرافيـات�
ً
،�ام�بسبب�سياسات��لغاء�و�قصاء،�فضـ*

ان�الرؤيــا��ف��اضــية�للدراســة،�اEرتكــزة�عWــى�دليــل�نظــري،�تـــرى�ان�

التـــداخل�النســـقي�Eوضـــوع�الدراســـة�ومشـــكل��ا،�إذ�تمتــــد�إNـــى�فضـــاءات�متعـــددة�مـــا�بـــ/ن�الثقافـــات�واEــــدنيات�

) ونيــةالك(فـان�اطارهــا�اEكـاني�يأخـذ�صـفة�الشـمولية�

،�مـــع�خصوصـــية�لجدليـــة�الع*قـــة�بـــ/ن�الحضـــارة�الغربيـــة�و�ســـ*مية�عWـــى�نحـــو�خـــاص�كمـــا�حـــددها�
ً
،�)هـــاننغتون (احيانـــا

 .أهمية�العالم�mسQمي�Sي�صدام�الحضارات

الـــــديBC،�لتتوافـــــق�–دام�الحضـــــارات�عنـــــد�هـــــانتغتون،�عWـــــى�البعـــــد�التـــــاريKي�

الــــذي�تتجســــد�فيــــه�العناصــــر�الدينيــــة�والتاريخيــــة�

 -:ئيسي/نال��Bتمثلت�5ي�الخصائص�الجغرافية��قليم�الحضارة��س*مية،�من�خ*ل�بعدين�ر 

�5ـي�تـاريخ�الحضـارة��نسـانية�عWـى�نحـو�عـام،�وعWـى�تـاريخ�
ً
�رئيسـا

ً
شكل��قليم�الجغرا5ي�jس*مي�منذ�ظهوره�تاث/�ا

ديـــان�عWـــى�نحـــو�خـــاص،�وتتجWـــى�تلـــك�الفاعليـــة�5ـــي�الخصـــائص�ال�ـــ�Bيتصـــف��ìـــا�بالشـــمولية�اEركبـــة�للجوانـــب�الروحيـــة�

واEادية�وحالة�التوازن�بي·�ما،�لذلك�كان�و�يزال�ينظر��اليه�من��نظمة�الدينية�والثقافية�والحضـارية�اEغـايرة�عWـى�انـه�

وتؤكــــد�ذلــــك�اEعطيـــات�التاريخيــــة�لقيــــام�الحضـــارة�jســــ*مية،�فخــــ*ل�

القــــرن�الســــابع�والثــــامن�اEي*ديــــ/ن�اســــتطاعت�الجيــــوش�jســــ*مية�ان�تصــــل�اNــــى�قلــــب�اوربــــا�اEســــيحية،�ولــــم�تكــــن�تلــــك�

 . (135(الفتوحات�العسكرية�خالصة،�انما�تبعها�عWى�مر�السن/ن�اعتناق�الدين�jس*مي�طوعا�عWى�نطاق�واسع

 .التاريخية�وال����Bتتغ/��اهمي��ا�بتغ/��الزمان

 .264،�ص1996طه�عبد�الرحمن،�تجديد�اEنهج�5ي�تقويم�ال��اث�اEركز�الثقا5ي�العربي،�ب/�وت�

 .79،ص1995ترجمة�احمد�الشيخ�،دار�سينا�للنشر�،القاهرة�،

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

� ��يديولوuي �وصراعها �إطار�الفضاء �5ي
ً
�سابقا �احتواء��،)الغرب-الشرق (منغمسة �عن

ً
�فض* والسياسات��قليمية،

،�أو�فقدت�سياد��ا�وأصبح�الكل�امام�)القومية-الدينية
ً
،�5ي�اطارها��ول�الذي�أصبح�بعضها�مجزءا

 .فضاءات�مفتوحة�5ي�عصر�العوEة�وآليا��ا

عWـى�نحــٍو�ي�ــ�ز�مشــكلة�الدراســة�5ـي�التســاؤل�عــن�دوافــع�الصــراعات�اEعاصـرة،�نتيجــ

�عـن�سياسـات�الـدول�الك�ـ�ى،�ال�ـ�Bتـدفع�إNـى�اثـارة�جغرافيـات�
ً
،�ام�بسبب�سياسات��لغاء�و�قصاء،�فضـ*

ان�الرؤيــا��ف��اضــية�للدراســة،�اEرتكــزة�عWــى�دليــل�نظــري،�تـــرى�ان�. بشــكل�يتوافــق�ومصــالحها) 

�كان�انتماؤها
ً
 .،�هو�الذي�يدفع�للمطالبة�بحقوق�الهوية�أيا

التـــداخل�النســـقي�Eوضـــوع�الدراســـة�ومشـــكل��ا،�إذ�تمتــــد�إNـــى�فضـــاءات�متعـــددة�مـــا�بـــ/ن�الثقافـــات�واEــــدنيات�

فـان�اطارهــا�اEكـاني�يأخـذ�صـفة�الشـمولية�) اEكـان(والتـاريخ�والع*قـات�الدوليـة،�لكـن�ضــمن�النطـاق�الجغرا5ـي�

،�مـــع�خصوصـــية�لجدليـــة�الع*قـــة�بـــ/ن�الحضـــارة�الغربيـــة�و�ســـ*مية�عWـــى�نحـــو�خـــاص�كمـــا�حـــددها�
ً
احيانـــا

�من�الرؤيا�الصراعية�
ً
 .اEعاصرة�اطارها�الزمBC) الهانتغنتونية(جاع*

 ا�بحث�Pول 

أهمية�العالم�mسQمي�Sي�صدام�الحضارات

دام�الحضـــــارات�عنـــــد�هـــــانتغتون،�عWـــــى�البعـــــد�التـــــاريتعتمـــــد�اEقاربـــــة�الرئيســـــة�Eنظومـــــة�صـــــ

الــــذي�تتجســــد�فيــــه�العناصــــر�الدينيــــة�والتاريخيــــة�* 133)اEعطــــى(ومتطلبــــات�اEنظومــــة�الصــــراعية،�5ــــي�البحــــث�عــــن�اEكــــان�

ال��Bتمثلت�5ي�الخصائص�الجغرافية��قليم�الحضارة��س*مية،�من�خ*ل�بعدين�ر 

 

 )الذي�يتضمن�مقومات�ا�وقع�وا�وضع. (البعد�الجيوسيا���

 -: البعد�الجيوثقاSي�لÆقليم�الحضاري�mسQمي

�5ـي�تـاريخ�الحضـارة��نسـانية�عWـى�نحـو�عـام،�وعWـى�تـاريخ�
ً
�رئيسـا

ً
شكل��قليم�الجغرا5ي�jس*مي�منذ�ظهوره�تاث/�ا

ديـــان�عWـــى�نحـــو�خـــاص،�وتتجWـــى�تلـــك�الفاعليـــة�5ـــي�الخصـــائص�ال�ـــ�Bيتصـــف��ìـــا�بالشـــمولية�اEركبـــة�للجوانـــب�الروحيـــة�

واEادية�وحالة�التوازن�بي·�ما،�لذلك�كان�و�يزال�ينظر��اليه�من��نظمة�الدينية�والثقافية�والحضـارية�اEغـايرة�عWـى�انـه�

وتؤكــــد�ذلــــك�اEعطيـــات�التاريخيــــة�لقيــــام�الحضـــارة�jســــ*مية،�فخــــ*ل�). 134(الـــدين��كøــــ��فاعليـــة�5ــــي��نتشــــار�و�متـــداد

القــــرن�الســــابع�والثــــامن�اEي*ديــــ/ن�اســــتطاعت�الجيــــوش�jســــ*مية�ان�تصــــل�اNــــى�قلــــب�اوربــــا�اEســــيحية،�ولــــم�تكــــن�تلــــك�

الفتوحات�العسكرية�خالصة،�انما�تبعها�عWى�مر�السن/ن�اعتناق�الدين�jس*مي�طوعا�عWى�نطاق�واسع

                                         

التاريخية�وال����Bتتغ/��اهمي��ا�بتغ/��الزمان-يقصد�به�اEكان�الذي�يحمل�الخصائص�العقائدية

طه�عبد�الرحمن،�تجديد�اEنهج�5ي�تقويم�ال��اث�اEركز�الثقا5ي�العربي،�ب/�وت�

ترجمة�احمد�الشيخ�،دار�سينا�للنشر�،القاهرة�،كلود�كاهن،�الشرق�والغرب�،
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� ��يديولوuي �وصراعها �إطار�الفضاء �5ي
ً
�سابقا منغمسة

الدينية(العناصر�الثقافية�

فضاءات�مفتوحة�5ي�عصر�العوEة�وآليا��ا

عWـى�نحــٍو�ي�ــ�ز�مشــكلة�الدراســة�5ـي�التســاؤل�عــن�دوافــع�الصــراعات�اEعاصـرة،�نتيجــ

�عـن�سياسـات�الـدول�الك�ـ�ى،�ال�ـ�Bتـدفع�إNـى�اثـارة�جغرافيـات�)هاننغتون (
ً
،�ام�بسبب�سياسات��لغاء�و�قصاء،�فضـ*

) التــاريخ-الهويــة(الجــذور�

�كان�انتماؤها�لغاء�الثقا5ي
ً
،�هو�الذي�يدفع�للمطالبة�بحقوق�الهوية�أيا

التـــداخل�النســـقي�Eوضـــوع�الدراســـة�ومشـــكل��ا،�إذ�تمتــــد�إNـــى�فضـــاءات�متعـــددة�مـــا�بـــ/ن�الثقافـــات�واEــــدنيات��وأمـــام

والتـاريخ�والع*قـات�الدوليـة،�لكـن�ضــمن�النطـاق�الجغرا5ـي�

،�مـــع�خصوصـــية�لجدليـــة�الع*قـــة�بـــ/ن�الحضـــارة�الغربيـــة�و�ســـ*مية�عWـــى�نحـــو�خـــاص�كمـــا�حـــددها�
ً
احيانـــا

�من�الرؤيا�الصراعية�
ً
جاع*

تعتمـــــد�اEقاربـــــة�الرئيســـــة�Eنظومـــــة�صـــــ

ومتطلبــــات�اEنظومــــة�الصــــراعية،�5ــــي�البحــــث�عــــن�اEكــــان�

 .اEتباينة�مع�الغرب

ال��Bتمثلت�5ي�الخصائص�الجغرافية��قليم�الحضارة��س*مية،�من�خ*ل�بعدين�ر 

 
ً
 .البعد�الجيوثقاSي�: او�

�
ً
البعد�الجيوسيا���: ثانيا

 
ً
البعد�الجيوثقاSي�لÆقليم�الحضاري�mسQمي: او�

�5ـي�تـاريخ�الحضـارة��نسـانية�عWـى�نحـو�عـام،�وعWـى�تـاريخ�
ً
�رئيسـا

ً
شكل��قليم�الجغرا5ي�jس*مي�منذ�ظهوره�تاث/�ا

ديـــان�عWـــى�نحـــو�خـــاص،�وتتجWـــى�تلـــك�الفاعليـــة�5ـــي�الخصـــائص�ال�ـــ�Bيتصـــف��ìـــا�بالشـــمولية�اEركبـــة�للجوانـــب�الروحيـــة�8 

واEادية�وحالة�التوازن�بي·�ما،�لذلك�كان�و�يزال�ينظر��اليه�من��نظمة�الدينية�والثقافية�والحضـارية�اEغـايرة�عWـى�انـه�

الـــدين��كøــــ��فاعليـــة�5ــــي��نتشــــار�و�متـــداد

القــــرن�الســــابع�والثــــامن�اEي*ديــــ/ن�اســــتطاعت�الجيــــوش�jســــ*مية�ان�تصــــل�اNــــى�قلــــب�اوربــــا�اEســــيحية،�ولــــم�تكــــن�تلــــك�

الفتوحات�العسكرية�خالصة،�انما�تبعها�عWى�مر�السن/ن�اعتناق�الدين�jس*مي�طوعا�عWى�نطاق�واسع

                                                                
يقصد�به�اEكان�الذي�يحمل�الخصائص�العقائدية: اEكان�اEعطى* 133
طه�عبد�الرحمن،�تجديد�اEنهج�5ي�تقويم�ال��اث�اEركز�الثقا5ي�العربي،�ب/�وت�() 134
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     2022ديمسبر 

،�وعWــــــى�نحــــــو�خــــــاص�عWــــــى�أمرا�ëــــــا�الــــــذين�دفعــــــ��م�مصــــــالحهم�

وتوجهـــا��م�التوســـعية،�وحالـــة�التعب/ـــ��عـــن�الســـلطة�jقطاعيـــة�5ـــي�اوربـــا�للســـيطرة�عWـــى�مـــوارد�الøـــ�وة،�اNـــى�احاطـــة�تلــــك�

تمرت�منــذ�القــرن�الحــادي�عشــر�ح�ــ��القــرن�الثالــث�

ي،فكانت�صـورة�لحالـة�صـراع�متنـاوب،�

�اEتوسط�الشمالية�الجنوبية�م·�ا�منطقة�

ونتيجـــة�للتمـــزق�الـــداخWي�5ـــي�اوربـــا�تحـــت�نظـــام��قطـــاع�وتكوينا��ـــا�اEجتمعيـــة�والسياســـية�اEتباينـــة،�ال�ـــ�Bجعلـــت�

أوربا�5ي�مرحلة�تخلف،�اNى�جانب�الرغبة�5ي�ان��اع�تجارة�الشرق�من�اEسلم/ن�والوصول�اNى�جزر�التوابل�بالدوران�حول�

�عWـى�ا¡�ـاء�التناقضـات�الجيوسياسـية�ف�çـا،�وتـوفر�
ً
والبحث�عن�مجا�ت�جغرافية�جديدة،�تكون�عـام*

جيم�وتحطيم�التكتل�الجيوبـوليتكي�jسـ*مي،�وتحويلـه�اNـى�مكـان�

كاثوليكيــة�ومســحة�صــليبية��شــك�ف�çا،وهــذا�

 .(139)(خارج�العالم�اEسي�ي

عWــــى�نحــــو�تنامــــت�فيــــه�رغبــــة�العــــداء�لóســــ*م،�وايجــــاد�اEســــوغات��حــــت*ل�أرضــــه،�اذ�اخــــذ�اهتمــــام�أوربــــا�بالعــــالم�

لقرن�السابع�عشر�من��هتمام�الفردي�واEؤسساتي�اEحدود،�اNـى�اهتمامـات�ذات�غايـات�ابعـد�لـم�

تقتصــر�عWـــى��بـــداع�8دبــي�فحســـب�،بـــل�عWـــى�صــعيد�اEشـــاريع�اEعرفيـــة�اEتخصصـــة�اEســتجيبة�لظهـــور�الدولـــة�اEركزيـــة�

والسياســـــية�jســـــ*مية،�مثـــــل�فـــــرض�نظـــــام�ذي�تقنيـــــة�إســـــ*مية�5ـــــي�بنيتـــــه�الحكميـــــة،�

وتأســـيس�إدارة�اقتصـــادية�تتبـــع�تعـــاليم�إســـ*مية�5ـــي�تطبيقا��ـــا،�مثـــل��مـــور�اEتعلقـــة�بـــاEواNي�والـــذمي/ن�وحميـــا��م�مقابـــل�

مثــــل�شــــمال�افريقيــــا�وشــــرق�أنمــــاط�معينــــة�مــــن�الضــــريبة�جعلــــت�jســــ*م�يرتكــــز�5ــــي�غالبيــــة�8قــــاليم�ال�ــــ�Bوصــــلت�إل�çــــا�،

بوصـفها�أقـاليم�) اEفتوحـة(��ìـذه�اEنـاطق�

�ا�اNــــــى�الــــــدين�jســــــ*مي،�اNــــــى�جانــــــب�الع*قــــــات�التجاريــــــة�اEتينــــــة�

�لنشـر�الـدين�jسـ*مي،�مـن�خـ*ل�نقلهـم�
ً
وات�عديدة�حيث�اصبح�التجار�اEسلمون�مصدرا

�والنشر� �للطباعة �الطليعة �،دار �منجز �غ/� �حداثة �العربي،تاريخ �واEشرق �اوربا �قرم، جورج

�سم/��ام/ن�وفيصل�ياش/�،البحر�اEتوسط�5ي�العالم�اEعاصر�دراسة�5ي�التطور�اEقارن�،ترجمة�ظريف�عبد�هللا

 .31،ص

 .8،ص1999،دار�اسامة�للنشر�والتوزيع�،عمان�،

 .61،�ص1994،�هلية�للنشر�والتوزيع،�ب/�وت،

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

،�وعWــــــى�نحــــــو�خــــــاص�عWــــــى�أمرا�ëــــــا�الــــــذين�دفعــــــ��م�مصــــــالحهم�)اEســــــيحية(ليــــــنعكس�ذلــــــك�عWــــــى�الســــــيادة�الغربيــــــة

وتوجهـــا��م�التوســـعية،�وحالـــة�التعب/ـــ��عـــن�الســـلطة�jقطاعيـــة�5ـــي�اوربـــا�للســـيطرة�عWـــى�مـــوارد�الøـــ�وة،�اNـــى�احاطـــة�تلــــك�

تمرت�منــذ�القــرن�الحــادي�عشــر�ح�ــ��القــرن�الثالــث�ال�ــ�Bاســ. التوســعات�باEفــاهيم�اEقدســة�اEتمثلــة�بــالحروب�الصــليبية

ممـا�خلقـت�حالـة�مـن�التـداخل،�بـ/ن�jسـ*م�والغـرب�اEسـي�ي،فكانت�صـورة�لحالـة�صـراع�متنـاوب،�

ب/ن�إقليم/ن�بفعل�اEكان�الذي�جعل�شواطئ�اEتوسط�الشمالية�الجنوبية�م·�ا�منطقة�) �خرية

 
ً
�وصراعيا

ً
 .(137(حتكاك�دائم�سلميا

ونتيجـــة�للتمـــزق�الـــداخWي�5ـــي�اوربـــا�تحـــت�نظـــام��قطـــاع�وتكوينا��ـــا�اEجتمعيـــة�والسياســـية�اEتباينـــة،�ال�ـــ�Bجعلـــت�

أوربا�5ي�مرحلة�تخلف،�اNى�جانب�الرغبة�5ي�ان��اع�تجارة�الشرق�من�اEسلم/ن�والوصول�اNى�جزر�التوابل�بالدوران�حول�

�عWـى�ا¡�ـاء�التناقضـات�الجيوسياسـية�ف�çـا،�وتـوفر�
ً
والبحث�عن�مجا�ت�جغرافية�جديدة،�تكون�عـام*

،�ولدت�رغبة�لدى�الغرب�5ي�تحجيم�وتحطيم�التكتل�الجيوبـوليتكي�jسـ*مي،�وتحويلـه�اNـى�مكـان�

 
ً
كاثوليكيــة�ومســحة�صــليبية��شــك�ف�çا،وهــذا��فا�ســتعمار�ال��تغــاNي�منــذ�بدايتــه�حمــل�نزعــة. مســتغل،�ان�لــم�يكــن�محــت*

خارج�العالم�اEسي(يؤكد�مباركة�البابوية�اكø��من�مرة�امت*ك��سبان�وال��تغال�لكل�ما�يكتشفونه�

عWــــى�نحــــو�تنامــــت�فيــــه�رغبــــة�العــــداء�لóســــ*م،�وايجــــاد�اEســــوغات��حــــت*ل�أرضــــه،�اذ�اخــــذ�اهتمــــام�أوربــــا�بالعــــالم�

لقرن�السابع�عشر�من��هتمام�الفردي�واEؤسساتي�اEحدود،�اNـى�اهتمامـات�ذات�غايـات�ابعـد�لـم�

تقتصــر�عWـــى��بـــداع�8دبــي�فحســـب�،بـــل�عWـــى�صــعيد�اEشـــاريع�اEعرفيـــة�اEتخصصـــة�اEســتجيبة�لظهـــور�الدولـــة�اEركزيـــة�

 .(140(القوية�5ي�اوربا�ولحاجات�نموها��قتصادي

والسياســـــية�jســـــ*مية،�مثـــــل�فـــــرض�نظـــــام�ذي�تقنيـــــة�إســـــ*مية�5ـــــي�بنيتـــــه�الحكميـــــة،�ان�jجـــــراءات��قتصـــــادية�

وتأســـيس�إدارة�اقتصـــادية�تتبـــع�تعـــاليم�إســـ*مية�5ـــي�تطبيقا��ـــا،�مثـــل��مـــور�اEتعلقـــة�بـــاEواNي�والـــذمي/ن�وحميـــا��م�مقابـــل�

أنمــــاط�معينــــة�مــــن�الضــــريبة�جعلــــت�jســــ*م�يرتكــــز�5ــــي�غالبيــــة�8قــــاليم�ال�ــــ�Bوصــــلت�إل�çــــا�،

�ن�الدافع�الرئيس�وراء�عمليات�الفتح�هو�نشـر�jسـ*م�و�حتفـاظ��ìـذه�اEنـاطق�

اســــــ*مية،�عWــــــى�أســــــاس�ا¡�ــــــا�اقــــــاليم�جديــــــدة�تــــــم�كســــــ��ا�اNــــــى�الــــــدين�jســــــ*مي،�اNــــــى�جانــــــب�الع*قــــــات�التجاريــــــة�اEتينــــــة�

�لنشـر�الـدين�jسـ*مي،�مـن�خـ*ل�نقلهـم�واEتواصلة،�ال��Bامتدت�لسن
ً
وات�عديدة�حيث�اصبح�التجار�اEسلمون�مصدرا

                                         

�والنشر� �للطباعة �الطليعة �،دار �منجز �غ/� �حداثة �العربي،تاريخ �واEشرق �اوربا �قرم، جورج

 .33،ص

سم/��ام/ن�وفيصل�ياش/�،البحر�اEتوسط�5ي�العالم�اEعاصر�دراسة�5ي�التطور�اEقارن�،ترجمة�ظريف�عبد�هللا

 .26،ص1988،مركز�دراسات�الوحدة�العربية،ب/�وت،�

،ص1983جمال�حمدان،اس��اتيجية��ستعمار�والتحرير،دار�الشروق�،ب/�وت�،

 .47جمال�حمدان،اEصدر�نفسة،ص

،دار�اسامة�للنشر�والتوزيع�،عمان�،1رسول�محمد�رسول،الغرب�وjس*م�،ط

،�هلية�للنشر�والتوزيع،�ب/�وت،1س*م�5ي�الفكر��وربي�،ط
71 

 

ليــــــنعكس�ذلــــــك�عWــــــى�الســــــيادة�الغربيــــــة

وتوجهـــا��م�التوســـعية،�وحالـــة�التعب/ـــ��عـــن�الســـلطة�jقطاعيـــة�5ـــي�اوربـــا�للســـيطرة�عWـــى�مـــوارد�الøـــ�وة،�اNـــى�احاطـــة�تلــــك�

التوســعات�باEفــاهيم�اEقدســة�اEتمثلــة�بــالحروب�الصــليبية

ممـا�خلقـت�حالـة�مـن�التـداخل،�بـ/ن�jسـ*م�والغـرب�اEسـي). 136(عشر�اEي*دي�

�خرية(عWى�نحو�خلقت�مفهوم

 اتصال�وا
ً
�وصراعيا

ً
حتكاك�دائم�سلميا

ونتيجـــة�للتمـــزق�الـــداخWي�5ـــي�اوربـــا�تحـــت�نظـــام��قطـــاع�وتكوينا��ـــا�اEجتمعيـــة�والسياســـية�اEتباينـــة،�ال�ـــ�Bجعلـــت�

أوربا�5ي�مرحلة�تخلف،�اNى�جانب�الرغبة�5ي�ان��اع�تجارة�الشرق�من�اEسلم/ن�والوصول�اNى�جزر�التوابل�بالدوران�حول�

�عWـى�ا¡�ـاء�التناقضـات�الجيوسياسـية�ف�çـا،�وتـوفر�اليابس��فريقي،�
ً
والبحث�عن�مجا�ت�جغرافية�جديدة،�تكون�عـام*

،�ولدت�رغبة�لدى�الغرب�5ي�ت)138(لها�ثروات�جديدة

 
ً
مســتغل،�ان�لــم�يكــن�محــت*

يؤكد�مباركة�البابوية�اكø��من�مرة�امت*ك��سبان�وال��تغال�لكل�ما�يكتشفونه�

عWــــى�نحــــو�تنامــــت�فيــــه�رغبــــة�العــــداء�لóســــ*م،�وايجــــاد�اEســــوغات��حــــت*ل�أرضــــه،�اذ�اخــــذ�اهتمــــام�أوربــــا�بالعــــالم�

لقرن�السابع�عشر�من��هتمام�الفردي�واEؤسساتي�اEحدود،�اNـى�اهتمامـات�ذات�غايـات�ابعـد�لـم�jس*مي،�ينتقل�مع�ا

تقتصــر�عWـــى��بـــداع�8دبــي�فحســـب�،بـــل�عWـــى�صــعيد�اEشـــاريع�اEعرفيـــة�اEتخصصـــة�اEســتجيبة�لظهـــور�الدولـــة�اEركزيـــة�

القوية�5ي�اوربا�ولحاجات�نموها��قتصادي

ان�jجـــــراءات��قتصـــــادية�

وتأســـيس�إدارة�اقتصـــادية�تتبـــع�تعـــاليم�إســـ*مية�5ـــي�تطبيقا��ـــا،�مثـــل��مـــور�اEتعلقـــة�بـــاEواNي�والـــذمي/ن�وحميـــا��م�مقابـــل�

أنمــــاط�معينــــة�مــــن�الضــــريبة�جعلــــت�jســــ*م�يرتكــــز�5ــــي�غالبيــــة�8قــــاليم�ال�ــــ�Bوصــــلت�إل�çــــا�،

�ن�الدافع�الرئيس�وراء�عمليات�الفتح�هو�نشـر�jسـ*م�و�حتفـا). 141(اسيا

اســــــ*مية،�عWــــــى�أســــــاس�ا¡�ــــــا�اقــــــاليم�جديــــــدة�تــــــم�كســــــ

واEتواصلة،�ال��Bامتدت�لسن

                                                                
�والنشر�() 136 �للطباعة �الطليعة �،دار �منجز �غ/� �حداثة �العربي،تاريخ �واEشرق �اوربا �قرم، جورج

،ص1،1990،ب/�وت،ط
سم/��ام/ن�وفيصل�ياش/�،البحر�اEتوسط�5ي�العالم�اEعاصر�دراسة�5ي�التطور�اEقارن�،ترجمة�ظريف�عبد�هللا() 137

،مركز�دراسات�الوحدة�العربية،ب/�وت،�1،ط
جمال�حمدان،اس��اتيجية��ستعمار�والتحرير،دار�الشروق�،ب/�وت�،() 138

139
جمال�حمدان،اEصدر�نفسة،ص�()

140
رسول�محمد�رسول،الغرب�وjس*م�،ط�()

141
()� j�،ت�حوراني�س*م�5ي�الفكر��وربي�،طال�
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عWى�). 142(لتقاليدهم�الثقافية�والحضارية�اEتمثلة�باEعاي/��و8سس�jس*مية�5ي�التعامل�الدي�BCوالدنيوي�وم·�ا�التجارة

م�مثـــل�8تـــراك�والكــرد�والتتـــار،�حيـــث�نحــو�دخلـــت�افــواج�كب/ـــ�ة�مـــن�شــعوب�واوطـــان�كث/ـــ�ة،�اصــبحت�ادارة�لنشـــر�jســ* 

ممــــا�ادخــــل�العــــالم�jســــ*مي�5ــــي�نطــــاق�الســــ��اتيجية�

الطويلـة��مـد�او�السـ��اتيجية�اEركزيــة�5ـي�الع*قـة�بــ/ن�الشـرق�والغـرب�ال�ــ�Bارتكـزت�عWـى�فكــر�استشـرا�ي�تـأطر�بجغرافيــة�

و�خــر�) الشــرق (ثنائيــة�خط/ــ�ة،�تقســم�العــالم�اNـى�شــطرين�غ/ــ��متســاوي/ن�،اك��همــا�الشـطر�اEختلــف�يــد~ى�

وهو�يرسم�نمطية�لع*قة�مشوهة�5ي�ذهنية�الغرب،�تصور�اEسلم/ن�غوغاء�عطش�للدماء�،�إNى�جانب�ان�

 .(145(الغربية�بشكل�عام�ام�5ي�نطاق�البحث

لــذا�فــان�الخ�ــ�اء�8كــاديمي/ن�اEتخصصــ/ن�تنــاولوا�jســ*م،�ضــمن�إطــار�أيــدلوuي�اصــطنعوه�،�أو�هــو�إطــار�محــدد�

وتعــود�حالـــة�الخــوف�مــن�الحضـــارة�jســ*مية�رغــم�تأخرهـــا�وتخلفهــا�عــن�دخـــول�

ة،�اNــى�كــون�عــالم�jســ*م�اقــرب�اNــى�أوربــا�مــن�كــل�ماعــداه�مــن�8ديــان�غ/ــ��اEســيحية�،�والــذي�يؤكــد�

قرب�الجوار،�قوة�jس*م�الكامنة�،ذات�الخصوصية�الثقافية�الدينية�اEرتبط�بالبعـد�الزمCـB،�الـذي�اثـر�5ـي�سلسـلة�مـن�

اEتمثلة�5ي�بناء�و~ي�فردي�جما~ي�با�نتماء�اNى�الهوية�

jســـ*مية�ممـــا�كـــون�قـــوة�نظريـــة�وتطبيقيـــة�كي�ـــ�ة،�يمكـــن�ان�تـــؤثر�بشـــكل�فعـــال،�وíـــي�تتجســـد�5ـــي�القـــوى�اEعنويـــة�لـــدى�

�صــل
ً
،��عWــى�هوي��ــا�والــدفاع�ع·�ــا�5ــي�حــا�ت�اEواجهــة،مما�صــنع�تكــت*�جيوبوليتكيــا�تاريخيــا

ً
با

�يمكــن�مســاومة�اغلبيــه�شــعوبية�،��ســيما�عنــدما�يــرتبط�8مــر�بالهويــة�الدينيــة�فضــ*�عــن�تفــرده�بكونــه�لــم�يخضــع�أبــدا�

ان�ضـرورات�اEرحلـة�الجيوبوليتكيـة�اEعاصـرة�،تتطلـب�مـن�الغــرب�،اسـتدعاء�مكـان�تـاريKي�يحتـوي�عWـى�معطيــات�

خـــر�اEختلــــف�،اEتخلـــف،�ممـــا�ي�ــــ�ر�،�عWـــى�غــــرار�

واوربـــــا��ستشــــــراقية،��مريكـــــا�تحديـــــد�هويــــــة��خـــــر،�مــــــن�خـــــ*ل�العـــــالم�jســــــ*مي�،اذ�تتجســـــد�السياســــــة�

ـــــري�صـــــدام�الحضـــــارات�5ـــــي�البحـــــث�عـــــن�اEكـــــان�اEعطـــــى ِ
ّ
5ـــــي�أحقيـــــة�واحتكـــــار��ظ

 .تحت�اسم�الحروب�اEقدسة) فلسفة��م��اطورية

 .24،ص1998،مركز�الدراسات�والبحوث،ب/�وت،

 .17،ص1979،دار�الفكر،1موريس�لومبارد�،الجغرافيا�التاريخية�للعالم�jس*مي،ترجمة�عبد�الرحمن�حميدة،ط

 .55،ص1983،موسسة��بحاث�العربية،لبنان�،

،�) 2(ة،دراسة�جيوبوليتكية�قضايا�عربية،العدد�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

لتقاليدهم�الثقافية�والحضارية�اEتمثلة�باEعاي/��و8سس�jس*مية�5ي�التعامل�الدي�BCوالدنيوي�وم·�ا�التجارة

نحــو�دخلـــت�افــواج�كب/ـــ�ة�مـــن�شــعوب�واوطـــان�كث/ـــ�ة،�اصــبحت�ادارة�لنشـــر�jســ* 

�مــــن�آســــيا�الصــــغرى�وافريقيــــا�الســــوداء
ً
ممــــا�ادخــــل�العــــالم�jســــ*مي�5ــــي�نطــــاق�الســــ��اتيجية�). 143(شــــملت�توســــعا��م�كــــ*

الطويلـة��مـد�او�السـ��اتيجية�اEركزيــة�5ـي�الع*قـة�بــ/ن�الشـرق�والغـرب�ال�ــ�Bارتكـزت�عWـى�فكــر�استشـرا�ي�تـأطر�بجغرافيــة�

ثنائيــة�خط/ــ�ة،�تقســم�العــالم�اNـى�شــطرين�غ/ــ��متســاوي/ن�،اك��همــا�الشـطر�اEختلــف�يــد~ى�

وهو�يرسم�نمطية�لع*قة�مشوهة�5ي�ذهنية�الغرب،�تصور�اEسلم/ن�غوغاء�عط

الغربية�بشكل�عام�ام�5ي�نطاق�البحث�الح/��اEتاح�للتعاطف�مع�jس*م�ضيق�جدا�سواء�فيما�تتيحه�الحضارة

لــذا�فــان�الخ�ــ�اء�8كــاديمي/ن�اEتخصصــ/ن�تنــاولوا�jســ*م،�ضــمن�إطــار�أيــدلوuي�اصــطنعوه�،�أو�هــو�إطــار�محــدد�

وتعــود�حالـــة�الخــوف�مــن�الحضـــارة�jســ*مية�رغــم�تأخرهـــا�وتخلفهــا�عــن�دخـــول�). 146(ثقافيــا�مملــوء�با�نفعـــا�ت�والتم/ــ�

ة،�اNــى�كــون�عــالم�jســ*م�اقــرب�اNــى�أوربــا�مــن�كــل�ماعــداه�مــن�8ديــان�غ/ــ��اEســيحية�،�والــذي�يؤكــد�

قرب�الجوار،�قوة�jس*م�الكامنة�،ذات�الخصوصية�الثقافية�الدينية�اEرتبط�بالبعـد�الزمCـB،�الـذي�اثـر�5ـي�سلسـلة�مـن�

،�
ً
اEتمثلة�5ي�بناء�و~ي�فردي�جما~ي�با�نتماء�اNى�الهوية�التغ/�ات�العميقة�5ي�اEجتمعات�jس*مية�ع���خمسة�عشر�قرنا

jســـ*مية�ممـــا�كـــون�قـــوة�نظريـــة�وتطبيقيـــة�كي�ـــ�ة،�يمكـــن�ان�تـــؤثر�بشـــكل�فعـــال،�وíـــي�تتجســـد�5ـــي�القـــوى�اEعنويـــة�لـــدى�

�صــل
ً
الشــعوب�jســ*مية�للحفــاظ�عWــى�هوي��ــا�والــدفاع�ع·�ــا�5ــي�حــا�ت�اEواجهــة،مما�صــنع�تكــت*�جيوبوليتكيــا�تاريخيــا

�يمكــن�مســاومة�اغلبيــه�شــعوبية�،��ســيما�عنــدما�يــرتبط�8مــر�بالهويــة�الدينيــة�فضــ*�عــن�تفــرده�بكونــه�لــم�يخضــع�أبــدا�
147 

ان�ضـرورات�اEرحلـة�الجيوبوليتكيـة�اEعاصـرة�،تتطلـب�مـن�الغــرب�،اسـتدعاء�مكـان�تـاري

تماســــكه�،اNـــى�جانـــب�صــــنع�صـــورة�ل�خـــر�اEختلــــف�،اEتخلـــف،�ممـــا�ي�ــــ�ر�،�عWـــى�غــــرار��مكانيـــة�ثقافيـــة�متباينــــة�معـــه�تعـــزز 

واوربـــــا��ستشــــــراقية،��مريكـــــا�تحديـــــد�هويــــــة��خـــــر،�مــــــن�خـــــ*ل�العـــــالم�jســــــ*مي�،اذ�تتجســـــد�السياســــــة�

ـــــري�صـــــدام�الحضـــــارات�5ـــــي�البحـــــث�عـــــن�اEكـــــان�اEعطـــــى ِ
ّ
التاريخيـــــة�للو�يـــــات�اEتحـــــدة�وُمَنظ

فلسفة��م��اطورية(اEشروعية�الدينية�للغرب�اEسي�ي�وتحقق�اهدافها�الجيوبوليتكية�

                                         

،مركز�الدراسات�والبحوث،ب/�وت،1بيار�جورج�،jس*م�قروسطي،ترجمة�عاطف�عل��B،ط

موريس�لومبارد�،الجغرافيا�التاريخية�للعالم�jس*مي،ترجمة�عبد�الرحمن�حميدة،ط

 .73ادورد�سعيد،�ستشراق�،مصدر�سابق�،ص

،موسسة��بحاث�العربية،لبنان�،1ادورد�سعيد،تغطية�jس*م،ترجمة�سم/�ة�خوري،ط

 .89،ص2001عمر�كوش،اقلمة�اEفاهيم،اEركز�الثقا5ي�العربي،ب/�وت،

ة،دراسة�جيوبوليتكية�قضايا�عربية،العدد�اسماعيل�سرور�شلش،جغرافية�jس*م�التاريخية�5ي�عصر�النبو 

57. 
72 

 

لتقاليدهم�الثقافية�والحضارية�اEتمثلة�باEعاي/��و8سس�jس*مية�5ي�التعامل�الدي�BCوالدنيوي�وم·�ا�التجارة

نحــو�دخلـــت�افــواج�كب/ـــ�ة�مـــن�شــعوب�واوطـــان�كث/ـــ�ة،�اصــبحت�ادارة�لنشـــر�jســ* 

�مــــن�آســــيا�الصــــغرى�وافريقيــــا�الســــوداء
ً
شــــملت�توســــعا��م�كــــ*

الطويلـة��مـد�او�السـ��اتيجية�اEركزيــة�5ـي�الع*قـة�بــ/ن�الشـرق�والغـرب�ال�ــ�Bارتكـزت�عWـى�فكــر�استشـرا�ي�تـأطر�بجغرافيــة�

ثنائيــة�خط/ــ�ة،�تقســم�العــالم�اNـى�شــطرين�غ/ــ��متســاوي/ن�،اك��همــا�الشـطر�اEختلــف�يــد~ى�خياليـة،�ذات�

وهو�يرسم�نمطية�لع*قة�مشوهة�5ي�ذهنية�الغرب،�تصور�اEسلم/ن�غوغاء�عط). 144)(الغرب(

الح/��اEتاح�للتعاطف�مع�jس*م�ضيق�جدا�سواء�فيما�تتيحه�الحضارة

لــذا�فــان�الخ�ــ�اء�8كــاديمي/ن�اEتخصصــ/ن�تنــاولوا�jســ*م،�ضــمن�إطــار�أيــدلوuي�اصــطنعوه�،�أو�هــو�إطــار�محــدد�

ثقافيــا�مملــوء�با�نفعـــا�ت�والتم/ــ�

ة،�اNــى�كــون�عــالم�jســ*م�اقــرب�اNــى�أوربــا�مــن�كــل�ماعــداه�مــن�8ديــان�غ/ــ��اEســيحية�،�والــذي�يؤكــد�أوربــا�مرحلــة�ال·�ضــ

قرب�الجوار،�قوة�jس*م�الكامنة�،ذات�الخصوصية�الثقافية�الدينية�اEرتبط�بالبعـد�الزمCـB،�الـذي�اثـر�5ـي�سلسـلة�مـن�

،�
ً
التغ/�ات�العميقة�5ي�اEجتمعات�jس*مية�ع���خمسة�عشر�قرنا

jســـ*مية�ممـــا�كـــون�قـــوة�نظريـــة�وتطبيقيـــة�كي�ـــ�ة،�يمكـــن�ان�تـــؤثر�بشـــكل�فعـــال،�وíـــي�تتجســـد�5ـــي�القـــوى�اEعنويـــة�لـــدى�

�صــل
ً
الشــعوب�jســ*مية�للحفــاظ�عWــى�هوي��ــا�والــدفاع�ع·�ــا�5ــي�حــا�ت�اEواجهــة،مما�صــنع�تكــت*�جيوبوليتكيــا�تاريخيــا

�يمكــن�مســاومة�اغلبيــه�شــعوبية�،��ســيما�عنــدما�يــرتبط�8مــر�بالهويــة�الدينيــة�فضــ*�عــن�تفــرده�بكونــه�لــم�يخضــع�أبــدا�

 
ً
.(147(للغرب�خضوعا�كليا

ان�ضـرورات�اEرحلـة�الجيوبوليتكيـة�اEعاصـرة�،تتطلـب�مـن�الغــرب�،اسـتدعاء�مكـان�تـاري

مكانيـــة�ثقافيـــة�متباينــــة�معـــه�تعـــزز 

واوربـــــا��ستشــــــراقية،��مريكـــــا�تحديـــــد�هويــــــة��خـــــر،�مــــــن�خـــــ*ل�العـــــالم�jســــــ*مي�،اذ�تتجســـــد�السياســــــة�) ه/ـــــ�ودوتس(

التاريخيـــــة�للو�يـــــات�اEتحـــــدة�وُمن -الدينيـــــة

اEشروعية�الدينية�للغرب�اEسي

                                                                
142

بيار�جورج�،jس*م�قروسطي،ترجمة�عاطف�عل�()
143

موريس�لومبارد�،الجغرافيا�التاريخية�للعالم�jس*مي،ترجمة�عبد�الرحمن�حميدة،ط�()
144

ادورد�سعيد،�ستشراق�،مصدر�سابق�،ص�()
145

ادورد�سعيد،تغطية�jس*م،ترجمة�سم/�ة�خوري،ط�()
146

عمر�كوش،اقلمة�اEفاهيم،اEركز�الثقا5ي�العربي،ب/�وت،�()
147

اسماعيل�سرور�شلش،جغرافية�jس*م�التاريخية�5ي�عصر�النبو �()

57،ص1983ب/�وت،



     2022ديمسبر 

�تستثمر�
ً
تشمل�الجيوس��اتيجية�نطاقا�مفاهيميا�اوسع�من�د��ت�الجيوبوليتك�،اذ�تشكل��خ/�ة�نطاقا�محدودا

وتفاع*��ــا�5ــي�رســم�سياســيات�آنيــة�ومســتقبلية�ضــمن�

jطـــــــار��قليمـــــــ�BوالـــــــدوNي��ي�كيـــــــان�سيا�ـــــــ�BT،5ـــــــي�حـــــــ/ن�تضـــــــم�الجيوســـــــ��اتيجية�مجموعـــــــة�مـــــــن�النطاقـــــــات�والتكـــــــت*ت�

ية�واهدافها�،�سيما�عندما�توضع�تصورات�القوى�

�جيوســـ��اتيجيا�مهمــا�5ـــي�النظريـــات�الجيوبوليتكيــة�ال�ـــ�Bتنافســـت�5ــي�ســـياقا��ا�القـــوى�
ً
يمثــل�العـــالم�jســ*مي�بعـــدا

،�اذ�شـهد�اEـدار�jسـ*مي�توسـعا�العظم��ع���التاريخ�السيا��BTللعالم،�اNى�اEستوى�الذي�انعكس�عWى�تحديده�جغر 
ً
افيـا

�Bه�ظــل�مرتبطــا�بالشــعوب�ال�ــ�ــى�الــرغم�مــن�ذلــك�فــان�تــأث/Wوع

�
ً
�من�امتدادات�الجغرافيا�والحضارة�بعـدا اعتنقت�عقيدته�ليمثل�ذلك��متداد�الحضاري�jس*مي،�5ي�ح/ن�شكلت�كلُّ

ان�اختيـــار�أي�مـــدار�مـــن�اEـــدارات�اعـــ*ه�لتحديــــد�

مفهوم�العالم�jس*مي�يبقي�التساؤل�عن�اEدار��خر،��سيما�ان�انتشار�jسـ*م�اخـذ�محـاور�متعـددة�سـواء�5ـي�العـالم�

التنظيمـ�Bالـذي�يمثـل�با�نتمـاء�إNـى�منظمـة�اEـؤتمر�jسـ*مي،�

هـــو�اEعيـــار�8كøـــ��م*ءمـــة�لهـــذه�الدراســـة،��ســـيما�بعـــد�انضـــمام�الجمهوريـــات�jســـ*مية�ال�ـــ�Bكانـــت�قابعـــة�تحـــت�ســـيطرة�

�Bيمثــل�jســ*م��تحــاد�الســوفي��Bالســابق،او�اEســلم/ن�5ــي�البلقــان�،فضــ*�عــن�غالبيــة�البلــدان��ســيوية�و�فريقيــة�ال�ــ

BT°وتمر�التأسيE4(جدول�رقم. دولة�5ي�ا.( 

 سنة��نضمام�للمنظمة

1969 

1969 

1992 

1969 

1969 

1969 

1969 

��س��اتيجية�B1،ط �الدراسات ،موسسة

�السنة� �مركز�البحوث�واEعلومات، �مجلة ،
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 -:�ي

�تستثمر�
ً
تشمل�الجيوس��اتيجية�نطاقا�مفاهيميا�اوسع�من�د��ت�الجيوبوليتك�،اذ�تشكل��خ/�ة�نطاقا�محدودا

وتفاع*��ــا�5ــي�رســم�سياســيات�آنيــة�ومســتقبلية�ضــمن�) البشــرية(واEتحركــة�) الطبيعيــة(العناصــر�الجغرافيــة�الثابتــة

jطـــــــار��قليمـــــــ�BوالـــــــدوNي��ي�كيـــــــان�سيا�ـــــــ�BT،5ـــــــي�حـــــــ/ن�تضـــــــم�الجيوســـــــ��اتيجية�مجموعـــــــة�مـــــــن�النطاقـــــــات�والتكـــــــت*ت�

Eاتيجات�العا�ية�واهدافها�،�سيما�عندما�توضع�تصورات�القوى�الجيوبوليتكية�،لتصبح�نقطة�محورية�رئيسة�5ي�الس�

  . (148(الك��ى�5ي�اطار�التوسع�و�متداد

�جيوســـ��اتيجيا�مهمــا�5ـــي�النظريـــات�الجيوبوليتكيــة�ال�ـــ�Bتنافســـت�5ــي�ســـياقا��ا�القـــوى�
ً
يمثــل�العـــالم�jســ*مي�بعـــدا

العظم��ع���التاريخ�السيا��BTللعالم،�اNى�اEستوى�الذي�انعكس�عWى�تحديده�جغر 

،�بحســب�مــا�انتــاب�هــذا�اEــدار�مــن�قــوة�وضــعف
ً
وعWــى�الــرغم�مــن�ذلــك�فــان�تــأث/�ه�ظــل�مرتبطــا�بالشــعوب�ال�ــ�B. وانكماشــا

�
ً
�من�امتدادات�الجغرافيا�والحضارة�بعـدا اعتنقت�عقيدته�ليمثل�ذلك��متداد�الحضاري�jس*مي،�5ي�ح/ن�شكلت�كلُّ

�كلمـــا���يـــأ�لهـــذا�الكيـــان�صـــانع�قـــرار�سيا�ـــ�BTرشـــيد
ً
ان�اختيـــار�أي�مـــدار�مـــن�اEـــدارات�اعـــ*ه�لتحديــــد�. اع*

مفهوم�العالم�jس*مي�يبقي�التساؤل�عن�اEدار��خر،��سيما�ان�انتشار�jسـ*م�اخـذ�محـاور�متعـددة�سـواء�5ـي�العـالم�

التنظيمـ�Bالـذي�يمثـل�با�نتمـاء�إNـى�منظمـة�اEـؤتمر�jسـ*مي،��لـذا�فـان�اEعيـار ). 149(القديم�او�العالم�الجديـد�بعـد�اعمـاره

هـــو�اEعيـــار�8كøـــ��م*ءمـــة�لهـــذه�الدراســـة،��ســـيما�بعـــد�انضـــمام�الجمهوريـــات�jســـ*مية�ال�ـــ�Bكانـــت�قابعـــة�تحـــت�ســـيطرة�

�تحــاد�الســوفي��Bالســابق،او�اEســلم/ن�5ــي�البلقــان�،فضــ*�عــن�غالبيــة�البلــدان��ســيوية�و�فريقيــة�ال�ــ

دولة�5ي�اEوتمر�التأسي°BT) 20(دولة�بعدما�كانت) 58(دين�الدولة�ف�çا،عWى�نحو�اصبحت�اEنظمة�تضم

 دول�منظمة�اEؤتمر�jس*مي

سنة��نضمام�للمنظمة الدولة

1969 دولة�افغانستان�jس*مية

1969 جمهورية�إندونيسيا

1992 ة�اوزباكستانجمهوري

1969 الجمهورية�jس*مية��يرانية

1969 اEملكة��ردنية�الهاشمية

1969 اEملكة�العربية�السعودية

1969 دولة�الكويت

                                         

�عل�B،ط �عاطف �،ترجمة �والجيوس��اتيجية �سلب/�ية،الجيوبوليتكيا يبار

 .12،ص1993والبحوث�والتوثيق�،ب/�وت�،

�الثالث �العالم �خريطة �5ي �اEحور�jس*مي �اEجيد�البدري، �السنة�منذر�عبد �مركز�البحوث�واEعلومات، �مجلة ،

 .11،ص1985،بغداد�،

73 

 

 
ً
البعد�الجيوس��اتي�ي: ثانيا

�تستثمر�
ً
تشمل�الجيوس��اتيجية�نطاقا�مفاهيميا�اوسع�من�د��ت�الجيوبوليتك�،اذ�تشكل��خ/�ة�نطاقا�محدودا

العناصــر�الجغرافيــة�الثابتــة�فيــه

jطـــــــار��قليمـــــــ�BوالـــــــدوNي��ي�كيـــــــان�سيا�ـــــــ�BT،5ـــــــي�حـــــــ/ن�تضـــــــم�الجيوســـــــ��اتيجية�مجموعـــــــة�مـــــــن�النطاقـــــــات�والتكـــــــت*ت�

Eاتيجات�العا�الجيوبوليتكية�،لتصبح�نقطة�محورية�رئيسة�5ي�الس�

الك��ى�5ي�اطار�التوسع�و�متداد

�جيوســـ��اتيجيا�مهمــا�5ـــي�النظريـــات�الجيوبوليتكيــة�ال�ـــ�Bتنافســـت�5ــي�ســـياقا��ا�القـــوى�
ً
يمثــل�العـــالم�jســ*مي�بعـــدا

العظم��ع���التاريخ�السيا��BTللعالم،�اNى�اEستوى�الذي�انعكس�عWى�تحديده�جغر 

،�بحســب�مــا�انتــاب�هــذا�اEــدار�مــن�قــوة�وضــعف
ً
وانكماشــا

�
ً
�من�امتدادات�الجغرافيا�والحضارة�بعـدا اعتنقت�عقيدته�ليمثل�ذلك��متداد�الحضاري�jس*مي،�5ي�ح/ن�شكلت�كلُّ

�فـــ
ً
�كلمـــا���يـــأ�لهـــذا�الكيـــان�صـــانع�قـــرار�سيا�ـــ�BTرشـــيدجيوبوليتكيـــا

ً
اع*

مفهوم�العالم�jس*مي�يبقي�التساؤل�عن�اEدار��خر،��سيما�ان�انتشار�jسـ*م�اخـذ�محـاور�متعـددة�سـواء�5ـي�العـالم�

القديم�او�العالم�الجديـد�بعـد�اعمـاره

هـــو�اEعيـــار�8كøـــ��م*ءمـــة�لهـــذه�الدراســـة،��ســـيما�بعـــد�انضـــمام�الجمهوريـــات�jســـ*مية�ال�ـــ�Bكانـــت�قابعـــة�تحـــت�ســـيطرة�

�تحــاد�الســوفي��Bالســابق،او�اEســلم/ن�5ــي�البلقــان�،فضــ*�عــن�غالبيــة�البلــدان��ســيوية�و�فريقيــة�ال�ــ

دين�الدولة�ف�çا،عWى�نحو�اصبحت�اEنظمة�تضم

 ) 4(جدول�رقم�

دول�منظمة�اEؤتمر�jس*مي

 م

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

                                                                
148

�عل�() �عاطف �،ترجمة �والجيوس��اتيجية �سلب/�ية،الجيوبوليتكيا يبار

والبحوث�والتوثيق�،ب/�وت�،
�الثالث() 149 �العالم �خريطة �5ي �اEحور�jس*مي �اEجيد�البدري، منذر�عبد

،بغداد�،8الرابعة�،العدد�
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1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

1969 الجمهورية�اليمنية

1969 جمهورية�باكستان�jس*مية

1969 الجمهورية�ال��كية

1969 دولة�فلسط/ن

1969 بنانيةالجمهورية�الل

1969 مال/�يا

1969 الجمهورية�الجزائرية�الديمقراطية

1969 جمهورية�السنغال

1969 جمهورية�السودان

1969 جمهورية�الصومال

1969 جمهورية�الكام/�ون

1969 اEملكة�اEغربية

1969 جمهورية�النيجر

1969 الجمهورية�اللبنانية

1969 جمهورية�تشاد

1969 لجمهورية�التونسيةا

1969 جمهورية�غينيا

1969 الجماه/�ية�العربية�الليبية��ش��اكية

1969 جمهورية�ماNي

1969 جمهورية�مصر�العربية

1972 دولة��مارت�العربية�اEتحدة

1972 دولة�البحرين

1972 الجمهورية�العربية�السعورية

1972 دولة�قطر

972 سلطنه�عمان

1972 جمهورية�س/�اليون 

1972 جمهورية�نيج/�يا��تحادية

1972 جمهورية�البانيا

1974 جمهورية�الجابون 

1974 جمهورية�غامبيا

1974 جمهورية�بنغ*دش�الشعبية

1974 جمهورية�اوغندا

1974 جمهورية�غينيا�بيساو

1974 جمهورية�موزمبيق
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1975 

1975 

1975 

1976 

1978 

1983 

1984 

1990 

1991 

1992 

1992 

1992 

1992 

1992 

1992 

1996 

1997 

1998 

،�اEنظمــــة�jســــ*مية�لل��بيــــة�والعلــــوم�)

يمكـن�تمي/ـ��أهــم�العناصـر�الجيوسـ��اتيجية�الفاعلــة�5ـي�العـالم�jســ*مي�بعـامل/ن�همـا�اEوقــع�الجغرا5ـي�وjمكانــات�

السياسية�5ي�تغ/��مـع�الـزمن،�وذلـك�لتحـول�

اهداف�وس��اتيجيات�الدول�الك��ى�فض*�عن�اكتشاف�طرق�جديدة�تودي�اNى�اضمح*ل��وNى،�اNى�جانـب�مـا�أضـافته�

وعWـى�الـرغم�مـن�تغ/ـ��السـ��اتيجات�الدوليـة�

�الرياض،� ،BTالدبلوما�� �،مجلة �الجغرا5ي �للموقع �السياسية �عمران،�همية �احمد �اEعطي عبد
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1975 جمهورية�العراق

1975 جمهورية�اEالديف

1975 جمهورية�يوركبنا�فاسو

1976 جمهورية�القمر��تحادية�jس*مية

1978 جمهورية�جيبوتي

1983 جمهورية�بل/ن�الشعبية

1984 )دار�الس*م(سلطنه�بروناي

1990 ساحل�العاج

1991 الجمهورية�jس*مية�اEورتانية

1992 البوسنة�والهرسك

1992 كمانستانتر 

1992 جمهورية�اذربيجان

1992 جمهورية�طاجكستان

1992 جمهورية�ق/�غ/�يا

1992 جمهورية�كازاخستان

1996 جمهورية�سورينام

1997 جمهورية�توغو

1998 جمهورية�غويانيا�التعاونية

)اتالخصوصــــيات�والتحــــديات�و�ل��امــــ(العــــالم�jســــ*مي�والتنميــــة�اEســــتدامة�

 .141،ص2002مطبعة�إليت،�اEملكة�اEغربية�،

يمكـن�تمي/ـ��أهــم�العناصـر�الجيوسـ��اتيجية�الفاعلــة�5ـي�العـالم�jســ*مي�بعـامل/ن�همـا�اEوقــع�الجغرا5ـي�وjمكانــات�

. 

السياسية�5ي�تغ/��مـع�الـزمن،�وذلـك�لتحـول�) السوقية(لجغرا5ي�بالثبات،���ان�قيمته�الس��اتيجية�

اهداف�وس��اتيجيات�الدول�الك��ى�فض*�عن�اكتشاف�طرق�جديدة�تودي�اNى�اضمح*ل��وNى،�اNى�جانـب�مـا�أضـافته�

وعWـى�الـرغم�مـن�تغ/ـ��السـ��اتيجات�الدوليـة�.)150(التطورات�التقنية�والتكنلوجية�من�تحو�ت�5ـي�وظيفـة�اEوقـع�الجغرا5ـي

                                         

�الرياض،� ،BTالدبلوما�� �،مجلة �الجغرا5ي �للموقع �السياسية �عمران،�همية �احمد �اEعطي عبد

 .100،ص
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العــــالم�jســــ*مي�والتنميــــة�اEســــتدامة�/م

مطبعة�إليت،�اEملكة�اEغربية�،) /ايسيكو(والثقافة�

يمكـن�تمي/ـ��أهــم�العناصـر�الجيوسـ��اتيجية�الفاعلــة�5ـي�العـالم�jســ*مي�بعـامل/ن�همـا�اEوقــع�الجغرا5ـي�وjمكانــات�

 -:�قتصادية�

.أهمية�اEوقع�الجغرا5ي -1

لجغرا5ي�بالثبات،���ان�قيمته�الس��اتيجية�يتسم�اEوقع�ا

اهداف�وس��اتيجيات�الدول�الك��ى�فض*�عن�اكتشاف�طرق�جديدة�تودي�اNى�اضمح*ل��وNى،�اNى�جانـب�مـا�أضـافته�

التطورات�التقنية�والتكنلوجية�من�تحو�ت�5ـي�وظيفـة�اEوقـع�الجغرا5ـي

                                                                
150

�الرياض،��() ،BTالدبلوما�� �،مجلة �الجغرا5ي �للموقع �السياسية �عمران،�همية �احمد �اEعطي عبد

،ص1988،)5(العدد
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،تبقى�بعض�اEواقـع�مسـتمرة�5ـي��هميـة�ع�ـ��اEراحـل�التاريخيـة�اEختلفـة،وذلك�بفعـل�مركزي��ـا�ومـا�يق�ـ�ن�بـه�اEكـان�مـن�

الــذي�يــاتي�مــن�خــ*ل�مــا�يمتلكــه�موقعــه�

غربــــا�عنــــد�ســــواحل�اEحــــيط�) 18(مــــن�مزايــــا�جيوبوليتيكيــــة�كانــــت�مــــن�عطــــاء�اEكــــان�فامتــــداده�الواســــع�مــــن�خــــط�طــــول�

�عنــــــد�الحـــــدود�الشــــــمالية�لجمهوريــــــة�
ً
شــــــما�

ا�عنــد��طــراف�الجنوبيــة�لجمهوريــة�جــزر�القمــر�وموزمبيــق�جنــوب�افريقيــا�،�جعلتــه�

ينظــر�.مــن�خطـوط�الطــول�مــن�الغـرب�اNــى�الشــرق�

 -:نفردة�ي�ن�النظريات�الجيوبوليتكية�يمكن�ايجاز�أهم��م*محها�عWى�النحو��تي

يمكــــن�إدراك�أهميــــة�العــــالم�jســــ*مي�مــــن�خــــ*ل�موقعــــه�5ــــي�النظريــــات�الســــ��اتيجية�العاEيــــة،�اذ�يقــــع�معظمــــه�

وال�ــ�Bســماها�مــع�) الــداخWيالهــ*ل�( ال�ــ�Bســماها�بـــ

اذ�راى�بانـه�بالسـيطرة�عWـى�قلـب�اليـابس�يـتم�فـرض�السـيطرة�عWـى�منـاطق�

  .(153)(�م��اطورية�العاEية

،�فــــرأى�ان�اEنطقــــة�الثانيــــة�بحســــب�توزيــــع�ماكنــــدر�وíــــي�منطقــــة�

ال�ــ�Bتضــم�العــالم�jســ*مي�تــتحكم�5ــي�معظــم�اEضــائق�البحريــة�العاEيــة�وíــي�مفتــاح�القــوة�والســيطرة�

ي�جميع�منافذ�الحركة��رضية�والبحرية�العاEية�عWى�عكس�مما�اشار�اليه�

مـن��يحكـم��طـار�يـتحكم�5ـي�الجزيـرة�العاEيـة�ومـن�يـتحكم�5ـي�الجزيـرة�

مدركات�السياسة��مريكية�من�خ*ل�اتساع�رقعته�الجغرافية�،ال��Bلم�

�متصل�من� �جيوس��اتي�ي �ترتبط�بامتداد �أوسع �من�منطقة
ً
�جزءا �الشرق��وسط�بل�اصبحت��خ/�ة تقتصر�عWى

�الجيوبوليتك �اEفاهيم �عWى �ال��ك/� �مع �السياسية �،الجغرافيا �حس/ن �عباس �الرزاق �،مطبعة�عبد ية

 .4،�ص1997،) 

 .85،�ص1979،دار�ال·�ضة،�ب/�وت،

 .21،�ص 1988ية�،مجلة�الدبلوما�BT،ا�لرياض،�

 .42،ص2000،دار�وائل�،عمان�،
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،تبقى�بعض�اEواقـع�مسـتمرة�5ـي��هميـة�ع�ـ��اEراحـل�التاريخيـة�اEختلفـة،وذلك�بفعـل�مركزي��ـا�ومـا�يق�ـ�ن�بـه�اEكـان�مـن�

 . (151(معطيات�اقتصادية�وف/�ة�وهو�مايد~ى�باEوضع

الــذي�يــاتي�مــن�خــ*ل�مــا�يمتلكــه�موقعــه�تــنعكس�هــذه�الخصــائص�عWــى�اهميــة�اEوقــع�الجغرا5ــي�للعــالم�jســ*مي�

مــــن�مزايــــا�جيوبوليتيكيــــة�كانــــت�مــــن�عطــــاء�اEكــــان�فامتــــداده�الواســــع�مــــن�خــــط�طــــول�

،وب/ن�دائرتــــــي�عـــــرض
ً
�عنــــــد�الحـــــدود�الشــــــمالية�لجمهوريــــــة��o)55(عنــــــد�اطــــــراف�اندونســـــيا�شــــــرقا

ً
شــــــما�

17(oا�عنــد��طــراف�الجنوبيــة�لجمهوريــة�جــزر�القمــر�وموزمبيــق�جنــوب�افريقيــا�،�جعلتــه�جنوبــ�

مــن�خطـوط�الطــول�مــن�الغـرب�اNــى�الشــرق���o)160(دائــرة�عرضـية�مــن�الشــمال�اNـى�الجنــوب�و

 .(152(من�اجماNي�مساحة�العالم�%) 23(ويستحوذ�عWى�نسبة�

نفردة�ي�ن�النظريات�الجيوبوليتكية�يمكن�ايجاز�أهم��م*محها�عWى�النحو��تيشخصية�م

يمكــــن�إدراك�أهميــــة�العــــالم�jســــ*مي�مــــن�خــــ*ل�موقعــــه�5ــــي�النظريــــات�الســــ��اتيجية�العاEيــــة،�اذ�يقــــع�معظمــــه�

ال�ــ�Bســماها�بـــ) هــالفورد�ماكنــدر(لـــ) القلــب��ر�ــBT(ضــمن�اEنطقــة�الثانيــة�مــن�نظريــة

اذ�راى�بانـه�بالسـيطرة�عWـى�قلـب�اليـابس�يـتم�فـرض�السـيطرة�عWـى�منـاطق�) الجزيـرة�العاEيـة(منطقة�قلب�اليابس�باسـم�

�م��اطورية�العاEية(اله*ل�الخارuي�ومن�ثم�السيطرة�عWى�جزيرة�العالم،�وتحكمه�بالعالم�واقامة�

،�فــــرأى�ان�اEنطقــــة�الثانيــــة�بحســــب�توزيــــع�ماكنــــدر�وíــــي�منطقــــة�)ماكنــــدر(امــــا�ســــبيكمان�الــــذي�عــــدل�مــــن�رؤيــــة�

ال�ــ�Bتضــم�العــالم�jســ*مي�تــتحكم�5ــي�معظــم�اEضــائق�البحريــة�العاEيــة�وíــي�مفتــاح�القــوة�والســيطرة�

 ) .�طار�او�الحافة( العاEية�واطلق�عل�çا�سبيكمان�اسم�

ي�جميع�منافذ�الحركة��رضية�والبحرية�العاEية�عWى�عكس�مما�اشار�اليه�واكد�ان�هذا��طار�هو�الذي�يتحكم�5

مـن��يحكـم��طـار�يـتحكم�5ـي�الجزيـرة�العاEيـة�ومـن�يـتحكم�5ـي�الجزيـرة�: (ليؤسس�الفرضية�الجيوبوليتكيـــة

 ) .13(،�ينظر�خارطة�رقم) 155)(

مدركات�السياسة��مريكية�من�خ*ل�اتساع�رقعته�الجغرافية�،ال��Bلم�ح�اهمية�العالم�jس*مي�5ي�

�جيوس��اتي �ترتبط�بامتداد �أوسع �من�منطقة
ً
�جزءا �الشرق��وسط�بل�اصبحت��خ/�ة تقتصر�عWى

                                         

�الجيوبوليتك �اEفاهيم �عWى �ال��ك/� �مع �السياسية �،الجغرافيا �حس/ن �عباس �الرزاق عبد

 .81،ص

) 1157(فهد�عبد�الرحمن�الثاني،�جيوبوليتكية�العالم�jس*مي،�الراي�العدد

،دار�ال·�ضة،�ب/�وت،2محمد�رياض�،�صول��العامة�5ي�الجغرافيا�السياسية�،ط

Eاتي�ي�للمضائق�العا�نظور�الجيوس�Eا�لرياض،�احمد�خالد�حسن،�ا،BTية�،مجلة�الدبلوما�

،دار�وائل�،عمان�،1ص��ي�فارس�الهي�B،الجغرافيا�السياسية�مع�تطبيقات�جيوبوليتكية�،ط
76 

 

،تبقى�بعض�اEواقـع�مسـتمرة�5ـي��هميـة�ع�ـ��اEراحـل�التاريخيـة�اEختلفـة،وذلك�بفعـل�مركزي��ـا�ومـا�يق�ـ�ن�بـه�اEكـان�مـن�

معطيات�اقتصادية�وف/�ة�وهو�مايد~ى�باEوضع

تــنعكس�هــذه�الخصــائص�عWــى�اهميــة�اEوقــع�الجغرا5ــي�للعــالم�jســ*مي��

مــــن�مزايــــا�جيوبوليتيكيــــة�كانــــت�مــــن�عطــــاء�اEكــــان�فامتــــداده�الواســــع�مــــن�خــــط�طــــول�

،وب/ن�دائرتــــــي�عـــــرض) 142(�طل°ـــــ�BTو
ً
عنــــــد�اطــــــراف�اندونســـــيا�شــــــرقا

17(كازاخســتان��ســيوية�و

دائــرة�عرضـية�مــن�الشــمال�اNـى�الجنــوب�و)  72(يسـتحوذ�عWــى�

ويستحوذ�عWى�نسبة�).  11(خارطة�رقم

مما�صاغت�له�شخصية�م

يمكــــن�إدراك�أهميــــة�العــــالم�jســــ*مي�مــــن�خــــ*ل�موقعــــه�5ــــي�النظريــــات�الســــ��اتيجية�العاEيــــة،�اذ�يقــــع�معظمــــه�. أ

ضــمن�اEنطقــة�الثانيــة�مــن�نظريــة

منطقة�قلب�اليابس�باسـم�

اله*ل�الخارuي�ومن�ثم�السيطرة�عWى�جزيرة�العالم،�وتحكمه�بالعالم�واقامة�

امــــا�ســــبيكمان�الــــذي�عــــدل�مــــن�رؤيــــة�

ال�ــ�Bتضــم�العــالم�jســ*مي�تــتحكم�5ــي�معظــم�اEضــائق�البحريــة�العاEيــة�وíــي�مفتــاح�القــوة�والســيطرة�) الهــ*ل�الــداخWي(

العاEية�واطلق�عل�çا�سبيكمان�اسم�

واكد�ان�هذا��طار�هو�الذي�يتحكم�5

ليؤسس�الفرضية�الجيوبوليتكيـــة) 154)(ماكندر(

)(يتحكم�5ي�مص/��العالم

تتضح�اهمية�العالم�jس*مي�5ي�. ب

�جيوس��اتي �ترتبط�بامتداد �أوسع �من�منطقة
ً
�جزءا �الشرق��وسط�بل�اصبحت��خ/�ة تقتصر�عWى

                                                                
�الجيوبوليتك() 151 �اEفاهيم �عWى �ال��ك/� �مع �السياسية �،الجغرافيا �حس/ن �عباس �الرزاق عبد

،ص1976اسعد،بغداد،
فهد�عبد�الرحمن�الثاني،�جيوبوليتكية�العالم�jس*مي،�الراي�العدد() 152
محمد�رياض�،�صول��العامة�5ي�الجغرافيا�السياسية�،ط() 153
احمد�خالد�حسن،�اEنظور�الجيوس��اتي() 154
ص��ي�فارس�الهي�B،الجغرافيا�السياسية�مع�تطبيقات�جيوبوليتكية�،ط() 155
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�التاريخية �تؤسس��رضيته �ثقافية �دينية �يرتبط�بوحدة �ثم �الجغرافية،ومن �تأث/� ). 156(الحضارية -الناحية ا��ا�وتمثل

يمثل�البحر�اEتوسط�الذي�يقع�حوضه�الجنوبي�5ي�الشمال�الغربي�ضمن�العالم�jس*مي�اعظم�ممر�بحري�

 .(157(سفينة�

،�اNى�جانب�الخليج�العربي�ومجموعة�)�حمر�والعربي�و�سود�وقزوين

�الذي� BTالجسر�8ر�� ��مر�الذي�جعل�منه �السويس، �اEهمة�مثل�قناة البحار�الداخلية�و�حواض�والقنوات�اEائية

�العام �طوال �البحري �النقل �عمليات �سهل �كما �الظروف��، ،بسبب

�
ً
كما�ا¡�ا�بمثابة�جسر�يربط�الشرق�والغرب،اذ�يقع�عWى�شبكة�النقل�ال��Bتربط�ي�ن�الطرف/ن��كø��ثراًء�وتطورا

�القوى� �فيه �تتوازن �الذي �اEكان �كونه �من �jس*مي �للعالم �الجيوبوليتكي ل

،�للتقسيمات�) 158(اما�خ*ل�مرحلة�ما�بعد�الحرب�الباردة،فان�هذا�اEوقع�عWى�وفق�الرؤية�اEاكندرية�الجديدة

ة�اEعاصرة�يعطي�امكانية�التدخل�السريع�Eواجهة�أي�موقف�يتعارض�مع�اEصالح�الس��اتيجية�للو�يات�

اEتحدة��مريكية،��سيما�ان�واقع�اEتطلبات��قتصادية�تتفاعل�مع�توزيعا��ا��رضية�5ي�هذا�النطاق�الجغرا5ي،الذي�

كمان�،وال��Bتستند�ال�çا�الو�يات�اEتحدة�5ي�احاط��ا�للمناطق�

ال��B) الكتلة�اليابسة(واEتفاعلة�مع�اقليم�وسط�اسيا�

�الرؤ  �5ي �النظريت/ن �كلتا �تتفاعل ية�وبذلك

يقع�العالم��س*مي�ضمن�الصياغة�اEاكندرية�الجديدة،�عWى�خط�مستقيم�يفصل�ب/ن�نطاق/ن�جغرافي/ن�

ح�قوة�عظم��واحدة�وíي�الو�يات�اEتحدة��مريكية�

 .(160(ى�ع*قات�القوى��وربية�من�منظور�توازن�القوى 

�،العدد �ال·�ضة �مجلة �مفاهيمية، �،مقاربة �jس*مي �للعالم �الجيوس��اتيجية ��همية �عمر، �محمد ،�) 8(السيد

 .11،ص1999كاظم�هاشم�نعمة�،اEاكندرية�الجديدة�والوطن�العربي�،مجلة�الدراسات�السياسية،طرابلس�،

�نشر�افاق� ،� �الهيمنة �وس��اتيجية �اEوضوعية �الحقائق �ب/ن �اوراسيا �جيوس��اتيجية ،B

13. 
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�التاريخية �تؤسس��رضيته �ثقافية �دينية �يرتبط�بوحدة �ثم �الجغرافية،ومن الناحية

 .اEتجلية�5ي�8حداث�السياسية�ح���اللحظة�الراهنة

يمثل�البحر�اEتوسط�الذي�يقع�حوضه�الجنوبي�5ي�الشمال�الغربي�ضمن�العالم�jس*مي�اعظم�ممر�بحري�

سفينة�) 2600(5ي�العالم،�اذ���يقل�عدد�السفن�فيه�5ي�أي�وقت�من��وقات�عن�

�حمر�والعربي�و�سود�وقزوين(ى�íي�فض*�عن��تصال�باربعة�بحار�اخر 

�الجسر�8ر ��مر�الذي�جعل�منه �السويس، �اEهمة�مثل�قناة البحار�الداخلية�و�حواض�والقنوات�اEائية

�القديم �العالم �ب/ن �وافريقيا(يربط �واوربا �العام)اسيا �طوال �البحري �النقل �عمليات �سهل �كما ،

 .اEناخية�الدافئة�السائدة�علية�لوقوعه�ضمن�اEنطقة�اEعتدلة�واEدارية�

�
ً
كما�ا¡�ا�بمثابة�جسر�يربط�الشرق�والغرب،اذ�يقع�عWى�شبكة�النقل�ال��Bتربط�ي�ن�الطرف/ن��كø��ثراًء�وتطورا

�5ي�شرق�اوراسيا�وغر�ìا
ً
�وتكنولوجيا

ً
 .علميا

�مركز�الثق �تصور �يمكن �هنا �القوى�ومن �فيه �تتوازن �الذي �اEكان �كونه �من �jس*مي �للعالم �الجيوبوليتكي ل

 . الس��اتيجية،�وال��Bتدفع�التكت*ت�الك��ى�للسيطرة�عليه�و�نفراد�به

اما�خ*ل�مرحلة�ما�بعد�الحرب�الباردة،فان�هذا�اEوقع�عWى�وفق�الرؤية�اEاكندرية�الجديدة

ة�اEعاصرة�يعطي�امكانية�التدخل�السريع�Eواجهة�أي�موقف�يتعارض�مع�اEصالح�الس��اتيجية�للو�يات�

اEتحدة��مريكية،��سيما�ان�واقع�اEتطلبات��قتصادية�تتفاعل�مع�توزيعا��ا��رضية�5ي�هذا�النطاق�الجغرا5ي،الذي�

�لنظرية��طراف
ً
�انعكاسا

ً
كمان�،وال��Bتستند�ال�çا�الو�يات�اEتحدة�5ي�احاط��ا�للمناطق�لسبياي) Rimland(يبدو�ظاهريا

واEتفاعلة�مع�اقليم�وسط�اسيا�) جنوب�آسيا�والخليج�العربي�وغرب�آسيا

�اللوجستية �مم/�ا��ا �عن �،فض* �حيوية �اقتصادية �منطقة �الرؤ . تشكل �5ي �النظريت/ن �كلتا �تتفاعل وبذلك

 .(159)(رقعة�الشطرنج�الك��ى (5ي�) بريجنسكي(الجيوبوليتكية�اEعاصرة�لـ

يقع�العالم��س*مي�ضمن�الصياغة�اEاكندرية�الجديدة،�عWى�خط�مستقيم�يفصل�ب/ن�نطاق/ن�جغرافي/ن�

 .يكون�امتداده�من�اEغرب�ح���اندونيسيا�

ح�قوة�عظم��واحدة�وíي�الو�يات�اEتحدة��مريكية�5ي�ا¡�ا�تصب�5ي�مصال) اEاكندرية�الجديدة

تتو:ى�ع*قات�القوى��وربية�من�منظور�توازن�القوى ) اEاكندرية�القديمة

                                         

�،العدد �ال·�ضة �مجلة �مفاهيمية، �،مقاربة �jس*مي �للعالم �الجيوس��اتيجية ��همية �عمر، �محمد السيد

 .93،ص2001

 .203ص��ي�فارس�الهي�B،اEصدر�نفسه،�ص

كاظم�هاشم�نعمة�،اEاكندرية�الجديدة�والوطن�العربي�،مجلة�الدراسات�السياسية،طرابلس�،

�نشر�افاق� ،� �الهيمنة �وس��اتيجية �اEوضوعية �الحقائق �ب/ن �اوراسيا �جيوس��اتيجية ،B?الحدي� �الياس هاني

 .5،ص 1998،،)1(ت�الحكمة�،العددس��اتيجية�،بغداد،�بي

13كاظم�هاشم�نعمة،�اEاكندرية�الجديدة�والوطن�العربي،�اEصدر�نفسه،�ص
77 

 

�التاريخية �تؤسس��رضيته �ثقافية �دينية �يرتبط�بوحدة �ثم �الجغرافية،ومن الناحية

اEتجلية�5ي�8حداث�السياسية�ح���اللحظة�الراهنة

يمثل�البحر�اEتوسط�الذي�يقع�حوضه�الجنوبي�5ي�الشمال�الغربي�ضمن�العالم�jس*مي�اعظم�ممر�بحري�.ج

5ي�العالم،�اذ���يقل�عدد�السفن�فيه�5ي�أي�وقت�من��وقات�عن�

فض*�عن��تصال�باربعة�بحار�اخر 

�الجسر�8ر ��مر�الذي�جعل�منه �السويس، �اEهمة�مثل�قناة البحار�الداخلية�و�حواض�والقنوات�اEائية

�القديم �العالم �ب/ن يربط

اEناخية�الدافئة�السائدة�علية�لوقوعه�ضمن�اEنطقة�اEعتدلة�واEدارية�

�
ً
كما�ا¡�ا�بمثابة�جسر�يربط�الشرق�والغرب،اذ�يقع�عWى�شبكة�النقل�ال��Bتربط�ي�ن�الطرف/ن��كø��ثراًء�وتطورا

�5ي�شرق�اوراسيا�وغر�ìا
ً
�وتكنولوجيا

ً
علميا

�مركز�الثق �تصور �يمكن �هنا ومن

الس��اتيجية،�وال��Bتدفع�التكت*ت�الك��ى�للسيطرة�عليه�و�نفراد�به

اما�خ*ل�مرحلة�ما�بعد�الحرب�الباردة،فان�هذا�اEوقع�عWى�وفق�الرؤية�اEاكندرية�الجديدة.د������

ة�اEعاصرة�يعطي�امكانية�التدخل�السريع�Eواجهة�أي�موقف�يتعارض�مع�اEصالح�الس��اتيجية�للو�يات�الجيوبوليتكي

اEتحدة��مريكية،��سيما�ان�واقع�اEتطلبات��قتصادية�تتفاعل�مع�توزيعا��ا��رضية�5ي�هذا�النطاق�الجغرا5ي،الذي�

�لنظرية��طراف
ً
�انعكاسا

ً
يبدو�ظاهريا

جنوب�آسيا�والخليج�العربي�وغرب�آسيا(الجغرافية�الساحلية

�اللوجستية �مم/�ا��ا �عن �،فض* �حيوية �اقتصادية �منطقة تشكل

الجيوبوليتكية�اEعاصرة�لـ

يقع�العالم��س*مي�ضمن�الصياغة�اEاكندرية�الجديدة،�عWى�خط�مستقيم�يفصل�ب/ن�نطاق/ن�جغرافي/ن�.  هـ

يكون�امتداده�من�اEغرب�ح���اندونيسيا�

اEاكندرية�الجديدة(وتتجWى�بواعث�

اEاكندرية�القديمة(بعدما�كانت�

                                                                
�،العدد() 156 �ال·�ضة �مجلة �مفاهيمية، �،مقاربة �jس*مي �للعالم �الجيوس��اتيجية ��همية �عمر، �محمد السيد

2001تموز،�القاهرة�،
ص��ي�فارس�الهي�B،اEصدر�نفسه،�ص() 157
كاظم�هاشم�نعمة�،اEاكندرية�الجديدة�والوطن�العربي�،مجلة�الدراسات�السياسية،طرابلس�،() 158
�نشر�افاق�() 159 ،� �الهيمنة �وس��اتيجية �اEوضوعية �الحقائق �ب/ن �اوراسيا �جيوس��اتيجية ،B?الحدي� �الياس هاني

س��اتيجية�،بغداد،�بي
كاظم�هاشم�نعمة،�اEاكندرية�الجديدة�والوطن�العربي،�اEصدر�نفسه،�ص() 160
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�اسيا� �5ي �ُيشكل �جيوس��اتي�ي �تكتل �أي �تطويق �اEتحدة �للو�يات �تسهل �jس*مي �العالم �عWى �السيطرة ان

�آسيا� �5ي �للصعود �الكيانات�السياسة�اEؤهلة �للعالم�jس*مي�مع احتكاك�جغرا5ي

�اNى�ما�
ً
�عWى�الحدود�الروسية�شما�

ً
يقوي�السيطرة�عWى�جمهوريات�اسيا�الوسطى�jس*مية�والسيطرة�أيضا

كن�،فض*�عن��مكانات�الهيدروكاربونية�ال��Bتحتوي�عل�çا�تلك�الدول�،اNى�جانب�

جيم�ان�لم�يكن�الغاء�الدور�الصي�BCالرامي�للدخول�5ي�اEنطقة�بغرض�تأم/ن�احتياجات�الصناعة�الصينية�Eصادر�

 .السياسية�للعالمالطاقة�والذي�سيعمل�عWى�تأخ/��الظهور�الصي�BCبوصفها�قوة�جيوبوليتكية�عWى�الخارطة�

�للموارد�،ثم��لية�jنتاجية�للسوق�العاEية�وتنافس�القوى�الك��ى�
ً
�رئيسا

ً
�جغرافيا

ً
ل�العالم�jس*مي�مركزا

َّ
شك

�من�إمكانات�يمكن �jقليم �هذا �به �يتمتع �ما �ذلك�اNى �،ويعود �اEتعاقبة �اEراحل�التاريخية �النحو��خ*ل �عWى إبرازها

من��حتياطي�العالم�Bمن�%) 75(ي��كز�معظم�احتياطي�الهيدروكاربون�5ي�العالم�jس*مي،�اذ�يشكل�نسبة�

�الخليج�العربي�ودول�جنوب�شرق� �وتتوزع�اهم�مناطق��نتاج�5ي من�الغاز�الطبي¶ي،

�عن�ليبيا�والجزائر�) ووسطها�jس*مي�وجمهوريات�اسيا�الوسطى�واذربيجان
ً
فض*

 )بليون�برميل(�حتياطي�

000 105 98 

000 126 0 

000 850 92 

000 000 100 

000 920 96 

000 071 4 

000 150 3 

000 970 169 

000 730 1 

000 000 1 

000 381 0 

000 400 1 

000 250 8 

000 922 2 
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�جيوس��اتي �تكتل �أي �تطويق �اEتحدة �للو�يات �تسهل �jس*مي �العالم �عWى �السيطرة ان

�مناطق�تماس�و  �مع�وجود �آسيا�و�سيما �5ي �للصعود �الكيانات�السياسة�اEؤهلة �للعالم�jس*مي�مع احتكاك�جغرا5ي

 .لتشكيل�ذلك�التكتل�الجيوس��اتي�ي�مثل�الص/ن�و8سيان�

�اNى�ما�
ً
�عWى�الحدود�الروسية�شما�

ً
يقوي�السيطرة�عWى�جمهوريات�اسيا�الوسطى�jس*مية�والسيطرة�أيضا

كن�،فض*�عن��مكانات�الهيدروكاربونية�ال��Bتحتوي�عل�çا�تلك�الدول�،اNى�جانب�يربو�عWى��لف�ميل�5ي�بعض��ما

جيم�ان�لم�يكن�الغاء�الدور�الصي�BCالرامي�للدخول�5ي�اEنطقة�بغرض�تأم/ن�احتياجات�الصناعة�الصينية�Eصادر�

الطاقة�والذي�سيعمل�عWى�تأخ/��الظهور�الصي�BCبوصفها�قوة�جيوبوليتكية�عWى�الخارطة�

 - ) : امكانات�اEوضع(8همية��قتصادية�

�للموارد�،ثم��لية�jنتاجية�للسوق�العاEية�وتنافس�القوى�الك��ى�
ً
�رئيسا

ً
�جغرافيا

ً
ل�العالم�jس*مي�مركزا

َّ
شك

�من�إمكانات�يمكن �jقليم �هذا �به �يتمتع �ما �ذلك�اNى �،ويعود �اEتعاقبة �اEراحل�التاريخية خ*ل

ي��كز�معظم�احتياطي�الهيدروكاربون�5ي�العالم�jس*مي،�اذ�يشكل�نسبة�

�الخليج�العربي�ودول�جنوب�شرق�%) 35( �وتتوزع�اهم�مناطق��نتاج�5ي من�الغاز�الطبي¶ي،

ووسطها�jس*مي�وجمهوريات�اسيا�الوسطى�واذربيجان) يمال/�يا�وإندونيسيا�وبرونا

 .ونايج/�يا�والكامرون�5ي�افريقيا

 �حتياطي�النفطي�5ي�اهم�دول�منظمة�اEؤتمر�jس*مي

�حتياطي� 

98 105 000 دولة��مارات�العربية

0 126 000 البحرين

000 850 92

 000 000 100

96 920 000 الكويت

4 071 000 سلطنه�عمان

000 150 3

169 970 000 اللملكة�العربية�السعودية

 000 730 1

 000 000 1

000 381 0

 000 400 1

8 250 000 اندونيسيا

 000 922 2
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�جيوس��اتي.و �تكتل �أي �تطويق �اEتحدة �للو�يات �تسهل �jس*مي �العالم �عWى �السيطرة ان

�مناطق�تماس�و  �مع�وجود و�سيما

لتشكيل�ذلك�التكتل�الجيوس��اتي

�اNى�ما�. ز
ً
�عWى�الحدود�الروسية�شما�

ً
يقوي�السيطرة�عWى�جمهوريات�اسيا�الوسطى�jس*مية�والسيطرة�أيضا

يربو�عWى��لف�ميل�5ي�بعض��ما

تحجيم�ان�لم�يكن�الغاء�الدور�الصي�BCالرامي�للدخول�5ي�اEنطقة�بغرض�تأم/ن�احتياجات�الصناعة�الصينية�Eصادر�

الطاقة�والذي�سيعمل�عWى�تأخ/��الظهور�الصي�BCبوصفها�قوة�جيوبوليتكية�عWى�الخارطة�

8همية��قتصادية� -2

�للموارد�،ثم��لية�jنتاجية�للسوق�العاEية�وتنافس�القوى�الك��ى�
ً
�رئيسا

ً
�جغرافيا

ً
ل�العالم�jس*مي�مركزا

َّ
شك

�من�إمكانات�يمكن �jقليم �هذا �به �يتمتع �ما �ذلك�اNى �،ويعود �اEتعاقبة �اEراحل�التاريخية خ*ل

 - :�تي

ي��كز�معظم�احتياطي�الهيدروكاربون�5ي�العالم�jس*مي،�اذ�يشكل�نسبة�. أ

(و) 5(النفط�جدول�رقم

مال/�يا�وإندونيسيا�وبرونا(اسيا�

ونايج/�يا�والكامرون�5ي�افريقيا

 )5(جدول�رقم�

�حتياطي�النفطي�5ي�اهم�دول�منظمة�اEؤتمر�jس*مي

 الدولة

دولة��مارات�العربية

البحرين

 ايران

العراق

الكويت

سلطنه�عمان

 قطر

اللملكة�العربية�السعودية

 سوريا

 اليمن

 تركيا

 بروني

اندونيسيا

 مال/�يا
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000 400 8 

000 300 24 

 

000 000 22 

000 790 1 

000 000 57 

000 048 22 

000 029 0 

من�jنتاج�العالم�B،وتعد�%) 5(اما�من�حيث�اEعادن�ال*فلزية،�فتحتل�الفوسفات�اEرتبة�8وNى،�اذ�تشكل�

فض*�عن�ذلك�فانه�توجد�كميات�. مليار�طن

�واEاس�) 143 ق/�اطا�) 530(الف�كغم

�يشكل� �اذ �كي��ة �بكميات �jس*مي �العالم �تتوافر�5ي Bال�� �النقدية �اEحاصيل �اهم �والجوت �اEطاط يمثل

Eا� ��متداده �نتيجة �الزرا~ي ��نتاج �5ي �كب/�ة �إمكانات �يمتلك �jس*مي �العالم �،فان �تقدم �ما �عWى كاني�ع*وة

،�مما�م/��)14(اذ�يضم�ستة�أنواع�رئيسة�من�اEناخات�ينظر�خارطة�رقم�

 .العالم�jس*مي�عن�البنيات�و8قاليم�الطبيعية��خرى�من�العالم،اذ�ساعد�ذلك�عWى�خلق�تكامل�زرا~ي

جمه�السكاني،الذي�يبلغ�مليار�وربع�اEليار�نسمة�بحسب�

 ).6(،وهذا�العدد�5ي�زيادة�مستمرة�نتيجة��رتفاع�معد�ت�الزيادة�الطبيعية�،جدول�رقم

تتطلب�تلك�الزيادات�توف/��كميات�كب/�ة�من�اEواد�الغذائية�ال��Bتوضح�مؤشرات�8من�الغذائي�jس*مي�ان�

،�مما�يؤشر�حالة�نقص�5ي�اEوارد�الزراعية�

 )2015-1975(اعداد�السكان�Eجموعة�من�دول�منظمة�اEوتمر�jس*مي�ومعد�ت�نموهم�السنوي 

 .307،ص1998،مكتبة��نجلو�اEصرية،القاهرة،

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

 170 438 باكستان

8 400 000 الجزائر

 000 300 24

 720 000 الجابون 

000 000 22

 600 2 

 000 790 1

57 000 000 جمهوريات�اسيا�الوسطى�واذربيجان

22 048 000 نيج/�يا

0 029 000 السودان

اما�من�حيث�اEعادن�ال*فلزية،�فتحتل�الفوسفات�اEرتبة�8وNى،�اذ�تشكل�

مليار�طن) 60(اEغرب�اهم�دول�العالم�jس*مي�من�حيث��حتياطي�،اذ�يوجد�ف�çا�

� �العالم�jس*مي �5ي �إنتاجه �يبلغ �الذهب�الذي 5،143(مثل

�يشكل� �اذ �كي��ة �بكميات �jس*مي �العالم �تتوافر�5ي Bال�� �النقدية �اEحاصيل �اهم �والجوت �اEطاط يمثل

 . (161(من��نتاج�العالم�Bلك*�اEحصول/ن�بال��تيب

Eا� ��متداده �نتيجة �الزرا~ي ��نتاج �5ي �كب/�ة �إمكانات �يمتلك �jس*مي �العالم �،فان �تقدم �ما �عWى ع*وة

اذ�يضم�ستة�أنواع�رئيسة�من�اEناخات�ينظر�خارطة�رقم�. الواسع�الذي�انعكس�عWى�التنوع�اEنا:ي�فيه

العالم�jس*مي�عن�البنيات�و8قاليم�الطبيعية��خرى�من�العالم،اذ�ساعد�ذلك�عWى�خلق�تكامل�زرا~ي

جمه�السكاني،الذي�يبلغ�مليار�وربع�اEليار�نسمة�بحسب�يعد�العالم�jس*مي�اك���سوق�اس��*كية�وذلك�لح

،وهذا�العدد�5ي�زيادة�مستمرة�نتيجة��رتفاع�معد�ت�الزيادة�الطبيعية�،جدول�رقم

تتطلب�تلك�الزيادات�توف/��كميات�كب/�ة�من�اEواد�الغذائية�ال��Bتوضح�مؤشرات�8من�الغذائي�jس*مي�ان�

،�مما�يؤشر�حالة�نقص�5ي�اEوارد�الزراعية�) 162(يد�من�الدول�jس*مية��تستطيع�توف/��الحدود�الدنيا�م·�ا

 .عWى�الرغم�من�كميات��نتاج�الكب/�ة�لبعض�اEحاصيل��ساسية�

اعداد�السكان�Eجموعة�من�دول�منظمة�اEوتمر�jس*مي�ومعد�ت�نموهم�السنوي 

                                         

 .81محمود�ابو�الع*�،�مصدر�سابق�،ص

،مكتبة��نجلو�اEصرية،القاهرة،2،ج6طه�عبد�العليم�رضوان،5ي�جغرافية�العالم�الس*مي�،ط
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باكستان

الجزائر

 مصر

الجابون 

 ليبيا

اEغرب

 تونس

جمهوريات�اسيا�الوسطى�واذربيجان

نيج/�يا

السودان

 

اما�من�حيث�اEعادن�ال*فلزية،�فتحتل�الفوسفات�اEرتبة�8وNى،�اذ�تشكل�.ب

اEغرب�اهم�دول�العالم�jس*مي�من�حيث��حتياطي�،اذ�يوجد�ف�çا�

�النفيسة �اEعادن �. من �العالم�jس*مي �5ي �إنتاجه �يبلغ �الذهب�الذي مثل

 .طن�) 271(والفضة�

 

�يشكل� - ج �اذ �كي��ة �بكميات �jس*مي �العالم �تتوافر�5ي Bال�� �النقدية �اEحاصيل �اهم �والجوت �اEطاط يمثل

من��نتاج�العالم�Bلك*�اEحصول/ن�بال��تيب%) 75(و%) 92(نسبة

Eا� ��متداده �نتيجة �الزرا~ي ��نتاج �5ي �كب/�ة �إمكانات �يمتلك �jس*مي �العالم �،فان �تقدم �ما �عWى ع*وة

الواسع�الذي�انعكس�عWى�التنوع�اEنا

العالم�jس*مي�عن�البنيات�و8قاليم�الطبيعية��خرى�من�العالم،اذ�ساعد�ذلك�عWى�خلق�تكامل�زرا~ي

يعد�العالم�jس*مي�اك���سوق�اس��*كية�وذلك�ل. د

،وهذا�العدد�5ي�زيادة�مستمرة�نتيجة��رتفاع�معد�ت�الزيادة�الطبيعية�،جدول�رقم) 2000(بيانات�عام

تتطلب�تلك�الزيادات�توف/��كميات�كب/�ة�من�اEواد�الغذائية�ال��Bتوضح�مؤشرات�8من�الغذائي�jس*مي�ان�

يد�من�الدول�jس*مية��تستطيع�توف/��الحدود�الدنيا�م·�اهناك�العد

عWى�الرغم�من�كميات��نتاج�الكب/�ة�لبعض�اEحاصيل��ساسية�) الغذائية(

 )6(جدول�رقم�

اعداد�السكان�Eجموعة�من�دول�منظمة�اEوتمر�jس*مي�ومعد�ت�نموهم�السنوي 

 

                                                                
محمود�ابو�الع*�،�مصدر�سابق�،ص() 161
طه�عبد�العليم�رضوان،5ي�جغرافية�العالم�الس*مي�،ط() 162
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 اEعدل�السنوي�لنمو�السكان

3-7،2 

3-3،2 

0-3،1 

3-7،2 

2-2،2 

3-5،1 

5-4،1 

6-5،1 

4-2،3 

4-9،2 

2-0،2 

2 

2-5،1 

4-0،2 

2-6،2 

3-0،3 

1-3،2 

3-3،2 

2-0،2 

2-2،2 

2-4،2 

2-6،2 

2-8،2 

2-1،3 

2-6،2 

147. 

�العالم�jس*مي�من�القمح�والشع/��من�اج �كميات�jنتاج�5ي ��نتاج�العالمBحيث�تصل�نسبة % 13(ماNي

�لغذائه
ً
�اEرتبة�الثانية�من�jنتاج�العالمB،���انه�يبقى�مستوردا

ً
 . (163(بال��تيب�،محت*

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

اEعدل�السنوي�لنمو�السكان عدد�السكان اسم�الدولة

1975 2000 2015 

 6،2 3،6 9،9 9،7

2،3 6،22 3،15 4،7 سوريا

 8،2 2،3 9،3 6،3

0،7 1،34 8،21 0،11 العراق

6،2 6،2 8،1 0،1 الكويت

5،5 8،0 6،0 3،0 البحرين

2،0 6،0 0،7 4،4

9،5 0،3 4،2 5،0 �مارت

 9،0 4،2 1،4 4،2

6،9 6،32 2،20 3،7 سعودية

5،0 8،39 3،28 0،16 السودان

 0،7 9،16 6،29 4،2

 8،38 0،66 0،85 3،5

9،0 9،0 6،0 2،0 جيبوتي

 1،2 6،3 5،5 4،6

3،0 7،16 1،10 8،4 النيج/�

9،3 7،6 6،4 9،2 س/�اليون 

6،3 8،1 2،1 5،0 غامبيا

7،0 6،1 2،1 6،0 بيساو

8،2 3،153 4،106 0،57 نيج/�يا

8،4 5،21 3،14 5،7 الكام/�ون

2،6 7،10 7،16 4،6

7،8 1،18 3،11 1،6 بوركينا�فاسو

7،1 5،34 6،20 2،11 اوغنده

 0،4 3،7 2،11 6،6

147-141،�ص 2000،�عمان، 2000تقرير�التنمية�البشرية�لعام�

�العالم�jس*مي�من�القمح�والشع/��من�اج �كميات�jنتاج�5ي حيث�تصل�نسبة

�لغذائه
ً
�اEرتبة�الثانية�من�jنتاج�العالمB،���انه�يبقى�مستوردا

ً
بال��تيب�،محت*

                                         

 .101،مصدر�سابق،ص
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اسم�الدولة ت

 �ردن 1

سوريا 2

 لبنان 3

العراق 4

الكويت 5

البحرين 6

 قطر 7

�مارت 8

 عمان 9

سعودية 10

السودان 11

 اليمن 12

 مصر 13

جيبوتي 14

 ارت/�يا 15

النيج/� 16

س/�اليون  17

غامبيا 18

بيساو-غينيا 19

نيج/�يا 20

الكام/�ون 21

 ماNي 22

بوركينا�فاسو 23

اوغنده 24

 تشاد 25

تقرير�التنمية�البشرية�لعام�/ �مم�اEتحدة�/م

�العالم�jس*مي�من�القمح�والشع/��من�اج �كميات�jنتاج�5ي حيث�تصل�نسبة

�لغذائه%) 14و
ً
�اEرتبة�الثانية�من�jنتاج�العالمB،���انه�يبقى�مستوردا

ً
بال��تيب�،محت*

                                                                
،مصدر�سابق،صالسيد�محمد�عمر() 163
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خم�سكانيا�تتيح�تصريف�jنتاج�الزرا~ي�الفائض�من�الدول�الغربية�و�سيما�ان�

�يخلق�حالة� �،مما �مرات�عدة ��نتاج �مضاعفة �ادت�اNى �الزراعية �العملية �5ي نية

 .�ستمرارية�لذلك��نتاج�و�يدعم��قتصاد�الغربي�الذي�يعاني�من�حالة�انخفاض�5ي�مؤشرات�نموه

شاريع�ك��ى،�لها�اثرها�الكب/��5ي�زيادة�الهوة�ب/ن�العالم�jس*مي�والغرب�،ف�B8قراءة�

 .لعوامل�جيوبوليتكية�متباينة،�لك·�ا�س��اتيجيات�م��ابطة�للتأث/��5ي�الجسد�الجغرا5ي��قليم�الحضارة�jس*مية

اذ�يؤثر�العامل�الدي5�BCي�عواطف�ومشاعر�

�اومن�خ*ل� �لخطر�خارuي �تعرضه �الشعب�عند �افراد اسك�ي�ن

�محددة �قصدية �سياسية �اهداف �أي �غائية، �سياسية �اتجاهات �5ي �الداخلية �السياسية �القوى �من ( ). تحشيده

�قطب� �ا¡�ا �عWى �بروزها �منذ �مقوما��ا �الديBC،احد �العامل �شكل Bال�� ��مريكية �السياسة �عWى ��خ/�ة وتنسحب�هذه

اء�الحرب�العاEية�الثانية،�وذلك�يعود�اNى�غياب�البنية�العقائدية�اEوحدة�للمجتمع��مريكي�،اEكون�من�

اذ�يشكل�النسبة��ك���البالغة��.يسود�اEذهب�ال��وتستاني�عWى�خارطة�التوزيع�الدي5�BCي�الو�يات�اEتحدة��مريكية

) جون�كالفن(وبذلك�يشكل�القوة�اEهيمنة�عWى�قطاعات�السياسة�و�قتصاد�وتعود�ال��وتستانية��مريكية�اNى�افكار�

ر�اذ�قدم�رؤيته�اEتكاملة�للعقلية�الغربية،ال��Bتقوم�عWى��حتجاج�عWى�سلطة�البابا�وتع��ض�عليه�و�تؤمن�بان�البش

 ( ).ي�اNى�قراءة�الكتاب�اEقدس�مباشرة�وان�يؤمن�بما�فيه�مباشرة

فكرة�شعب�هللا�اEختار�استنادا�اNى�التفس/��الحر5ي�للتوراة،�وجعلها�خاصة�بالعرق�8بيض�وعWى�نحو�

�ا�العقيدي�اNى�الرؤية�ال��وتستانية�،ال��Bتؤدلج�

س/�جع�بعد�الف�) ع(،�ان�اEسيح�)النصارى 

ود�5ي�مملكة�اسرائيل�،لذلك�يرى�النصارى�

 ان�تجمع�ال�çود�5ي�ارض�فلسط/ن�هو�مقدمة�لقدوم�اEسيح�ولعودة�اEسيح��لفية،وان�تلك�العودة�ترتبط�بمعركة

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

ان�حاله�العجز�الغذائي�5ي�إقليم�متضخم�سكانيا�تتيح�تصريف�jنتاج�الزرا~ي�الفائض�من�الدول�الغربية�و�سيما�ان�

�والجي �الوراثية �الهندسة �يخلق�حالة�استخدام �،مما �مرات�عدة ��نتاج �مضاعفة �ادت�اNى �الزراعية �العملية �5ي نية

�ستمرارية�لذلك��نتاج�و�يدعم��قتصاد�الغربي�الذي�يعاني�من�حالة�انخفاض�5ي�مؤشرات�نموه

 مؤشرات��حتكاك�والصدام�مع�اقليم�الحضارة�jس*مية

شاريع�ك��ى،�لها�اثرها�الكب/��5ي�زيادة�الهوة�ب/ن�العالم�jس*مي�والغرب�،فتمثل�هذه�العناصر�س��اتيجيات�وم

لعوامل�جيوبوليتكية�متباينة،�لك·�ا�س��اتيجيات�م��ابطة�للتأث/��5ي�الجسد�الجغرا5ي��قليم�الحضارة�jس*مية

: - 

 .التوظيف�الدي5�BCي�السياسة��مريكية�

 .مناطق��حتكاك�الحضاري 

 .اEشروع�الشرق�اوسطي

 -التوظيف�الدي5�BCي�السياسة��مريكية

اذ�يؤثر�العامل�الدي5�BCي�عواطف�ومشاعر�. يمثل�مركبا�آخر�5ي�تأجيج�التباين�ب/ن�الغرب�اEسي�ي�والشرق�jس*مي

�للتم �العناصر�الداعمة �احد �يصبح �اذ �الدولة �اومن�خ*ل�افراد �لخطر�خارuي �تعرضه �الشعب�عند �افراد اسك�ي�ن

�محددة �قصدية �سياسية �اهداف �أي �غائية، �سياسية �اتجاهات �5ي �الداخلية �السياسية �القوى �من تحشيده

�قطب� �ا¡�ا �عWى �بروزها �منذ �مقوما��ا �الديBC،احد �العامل �شكل Bال�� ��مريكية �السياسة �عWى ��خ/�ة وتنسحب�هذه

اء�الحرب�العاEية�الثانية،�وذلك�يعود�اNى�غياب�البنية�العقائدية�اEوحدة�للمجتمع��مريكي�،اEكون�من�

يسود�اEذهب�ال��وتستاني�عWى�خارطة�التوزيع�الدي5�BCي�الو�يات�اEتحدة��مريكية

  ( ) .من�مجموع�اEجتمع��مريكي�

وبذلك�يشكل�القوة�اEهيمنة�عWى�قطاعات�السياسة�و�قتصاد�وتعود�ال��وتستانية��مريكية�اNى�افكار�

 ) .مارتن�لوثر(الفرن°�BTالذي�طور�ماجاء�عن�

اذ�قدم�رؤيته�اEتكاملة�للعقلية�الغربية،ال��Bتقوم�عWى��حتجاج�عWى�سلطة�البابا�وتع��ض�عليه�و�تؤمن�بان�البش

يتوسطون�ب/ن�هللا�وب/ن�الناس،لذا�دعوا�كل�مسي�ي�اNى�قراءة�الكتاب�اEقدس�مباشرة�وان�يؤمن�بما�فيه�مباشرة

فكرة�شعب�هللا�اEختار�استنادا�اNى�التفس/��الحر5ي�للتوراة،�وجعلها�خاصة�بالعرق�8بيض�وعWى�نحو�

 .خاص�اEذهب�ال��وتستاني

بحت�مكونات�الشخصية��مريكية�تستند�5ي�جان��ا�العقيدي�اNى�الرؤية�ال��وتستانية�،ال��Bتؤدلج�

النصارى (اذ�يؤمن�) .العودة��لفية(العامل�الدي5�BCي�الصراع�الدوNي،�ع���فكرة�

ود�5ي�مملكة�اسرائيل�،لذلك�يرى�النصارى�سنة�،ثم�يحكم�الف�سنة،�لذا�ينتظرون�عودته�مع�كل�الفية،�وانه�سيس

ان�تجمع�ال�çود�5ي�ارض�فلسط/ن�هو�مقدمة�لقدوم�اEسيح�ولعودة�اEسيح��لفية،وان�تلك�العودة�ترتبط�بمعركة
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ان�حاله�العجز�الغذائي�5ي�إقليم�مت   

�والجي �الوراثية �الهندسة استخدام

�ستمرارية�لذلك��نتاج�و�يدعم��قتصاد�الغربي�الذي�يعاني�من�حالة�انخفاض�5ي�مؤشرات�نموه

 اEبحث�الثاني

مؤشرات��حتكاك�والصدام�مع�اقليم�الحضارة�jس*مية

تمثل�هذه�العناصر�س��اتيجيات�وم

لعوامل�جيوبوليتكية�متباينة،�لك·�ا�س��اتيجيات�م��ابطة�للتأث/��5ي�الجسد�الجغرا5ي��قليم�الحضارة�jس*مية

:وتتمثل�هذه�العناصر�5ي�

 
ً
التوظيف�الدي5�BCي�السياسة��مريكية�: او�

 
ً
مناطق��حتكاك�الحضاري : ثانيا

 
ً
اEشروع�الشرق�اوسطي: ثالثا

 
ً
التوظيف�الدي5�BCي�السياسة��مريكية-:او�

يمثل�مركبا�آخر�5ي�تأجيج�التباين�ب/ن�الغرب�اEسي

�للتم �العناصر�الداعمة �احد �يصبح �اذ �الدولة افراد

�محددة �قصدية �سياسية �اهداف �أي �غائية، �سياسية �اتجاهات �5ي �الداخلية �السياسية �القوى �من تحشيده

�قطب� �ا¡�ا �عWى �بروزها �منذ �مقوما��ا �الديBC،احد �العامل �شكل Bال�� ��مريكية �السياسة �عWى ��خ/�ة وتنسحب�هذه

اء�الحرب�العاEية�الثانية،�وذلك�يعود�اNى�غياب�البنية�العقائدية�اEوحدة�للمجتمع��مريكي�،اEكون�من�دوNي،بعد�ان��

 ( ). خليط

يسود�اEذهب�ال��وتستاني�عWى�خارطة�التوزيع�الدي5�BCي�الو�يات�اEتحدة��مريكية

من�مجموع�اEجتمع��مريكي�%) 54(

وبذلك�يشكل�القوة�اEهيمنة�عWى�قطاعات�السياسة�و�قتصاد�وتعود�ال��وتستانية��مريكية�اNى�افكار�

الفرن°�BTالذي�طور�ماجاء�عن�

اذ�قدم�رؤيته�اEتكاملة�للعقلية�الغربية،ال��Bتقوم�عWى��حتجاج�عWى�سلطة�البابا�وتع��ض�عليه�و�تؤمن�بان�البش�

يتوسطون�ب/ن�هللا�وب/ن�الناس،لذا�دعوا�كل�مسي

��Cى�نحو�) كالفن(وقد�تبWالحر5ي�للتوراة،�وجعلها�خاصة�بالعرق�8بيض�وع��ى�التفس/Nختار�استنادا�اEفكرة�شعب�هللا�ا

خاص�اEذهب�ال��وتستاني

بحت�مكونات�الو5ي�ضوء�ذلك،�اص

العامل�الدي5�BCي�الصراع�الدوNي،�ع���فكرة�

سنة�،ثم�يحكم�الف�سنة،�لذا�ينتظرون�عودته�مع�كل�الفية،�وانه�سيس

ان�تجمع�ال�çود�5ي�ارض�فلسط/ن�هو�مقدمة�لقدوم�اEسيح�ولعودة�اEسيح��لفية،وان�تلك�العودة�ترتبط�بمعركة
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ميل�) 15(5ي�الجنوب�مسافة�) ايدوم(5ي�الشمال�اNى�

 ( ).ميل�

�5ي�العالم� �وتحقيق�اهدافها �5ي�توجه�سياس��ا ي��مريكي�،

هذا�الجيل�(نه�به،�اذ�قال�اناكø��من�احدى�عشرة�مرة،�ويعلن�ايما

بالتحديد�هو�الجيل�الذي�س/�ى�هرمجدون�واعتقد�بان�السوفيت�سوف�يتورطون�5ي�مسألة�هرمجدون�،وان�الحرب�

،�وانه
ً
متدين�وانه�هو�واسرته��ان�جده�كان�قسا

عWى�نحو�اصبحت�هذه�الرؤيا�( ).يقرؤون�الكتاب�اEقدس�كل�يوم�،وانه�ابن�الكنيسة،الذي�عليه�عودة�اEكان�اEقدس

�سطورية�،�احد�عوامل�الحشد��ع*مي�والسيا��BTلصانع�القرار�5ي�أمريكا�والذي�اتضح�بج*ء�5ي�حرب�الخليج�8وNى�

حرب�(ش/��بعض�اEصادر�اNى�ان�الحرب�قد�سميت�5ي�اEذكرات�السرية��مريكية�باسم�

،�وهو�الرئيس
ً
،�نصر�1999(5ي�كتابه�) نيكسون (ح�العامل�العقيدي�بج*ء�عند�اك���روؤساء�أمريكيا�تنظ/�ا�وفكرا

نا�السيادة�الكاملة�عWى�العالم�من�غ/��حرب�،�بعد�ذلك�يبقى�ما�بقي�

 ).ا¡�ا�حرب�صليبية(،�صرح�الرئيس��مريكي

ينية�ان�الرؤى�الفكرية�وحرية�اEعتقد�هو�مباح�للجميع�غ/��ان�التنظ/��الذي�يجري�5ي�اطار�تأسيس�الدين�وتب�BCرموز�د

اسطورية�من�اجل�تحقيق�مصالح�س��اتيجية،تدفع�اNى�ردود�افعال�تتحول�تدريجيا�اNى�مواقف�ثابتة،مما�يخلق�بيئة�

لتفعيل�العداء�والصدام،�سيما�مع�مجتمعات�الشرق�8وسط�ال��Bتتكون�من�تراكيب�اثنية�متنوعة،يمثل�ف�çا�الدين�

نحو���تستطيع�8حزاب�العلمانية�5ي�اEنطقة�ال��مش�او�الحد�من�

تلك�البنية،�مما�يجعلها�فاع*�رئيسا�5ي�صناعة�قرارا��ا�السياسية�لذا�فإن�التعامل�مع�مجتمعات��ìذه�ال��كيبة�من�

تقسيمات�العالم�قبل�القوة�العظم�،�ال��Bتحيط�خطابا��ا�الس��اتيجية�ب��Cعقائدية�دينية،�يستحضر��خت*ف�حول�

اEعاصر،عWى�نحو���يجعل�تأث/�ات�تلك�الخطابات�محددة�5ي�دائرة�جغرافية،بل�يأخذ�صفة�التفاعل�و�نتشار��سيما�

الغرب�مكانيا،�وال��Bتتجسد�5ي�اقليم/ن�يقع��ول�5ي�جنوب�شرق�

� �الثاني ��قليم �الوسطى �واسيا �اوربا �شرق Bمسلم� �يمثل �ح/ن �،5ي �البلقان �منطقة Bبمسلم� �واEتمثل ويمثل�.اوربا،

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

5ي�الشمال�اNى�) مجيدو(وíي�ساحة�اEعركة�القادمة�اذ�تمثل�سهل

ميل�) 15(5ي�الشرق�بمسافة�) موهاب(حر�اEتوسط�5ي�الغرب�واNى�ت*ل

�5ي�العالم� �وتحقيق�اهدافها �5ي�توجه�سياس��ا لقد�اصبحت�هذه�الرؤية�،احد�مدركات�العقل�الس��اتي�ي��مريكي�،

اكø��من�احدى�عشرة�مرة،�ويعلن�ايما) هرمجدون (،يذكر�) رونالدريغان

بالتحديد�هو�الجيل�الذي�س/�ى�هرمجدون�واعتقد�بان�السوفيت�سوف�يتورطون�5ي�مسألة�هرمجدون�،وان�الحرب�

 ( ).النووية��بد�م·�ا�،وان�¡�اية�العالم�باتت�وشيكة

،�وانه) التطلع�اNى��مام(اما�الرئيس�جورج�بوش��ب�،�فيوضح�5ي�كتابه�
ً
ان�جده�كان�قسا

يقرؤون�الكتاب�اEقدس�كل�يوم�،وانه�ابن�الكنيسة،الذي�عليه�عودة�اEكان�اEقدس

�سطورية�،�احد�عوامل�الحشد��ع*مي�والسيا��BTلصانع�القرار�5ي�أمريكا�والذي�ات

ش/��بعض�اEصادر�اNى�ان�الحرب�قد�سميت�5ي�اEذكرات�السرية��مريكية�باسم�ضد�العراق�،إذ�ت

 
ً
 .مما�يعط�çا�بعدا�دينيا

،�وهو�الرئيس
ً
ح�العامل�العقيدي�بج*ء�عند�اك���روؤساء�أمريكيا�تنظ/�ا�وفكرا

نا�السيادة�الكاملة�عWى�العالم�من�غ/��حرب�،�بعد�ذلك�يبقى�ما�بقي�،نكون�قد�حقق 1999،�اذ�قال،�عام�

،�صرح�الرئيس��مريكي2001وبعد�أحداث�الحادي�عشر�من�ايلول 

ان�الرؤى�الفكرية�وحرية�اEعتقد�هو�مباح�للجميع�غ/��ان�التنظ/��الذي�يجري�5ي�اطار�تأسيس�الدين�وتب�BCرموز�د

اسطورية�من�اجل�تحقيق�مصالح�س��اتيجية،تدفع�اNى�ردود�افعال�تتحول�تدريجيا�اNى�مواقف�ثابتة،مما�يخلق�بيئة�

لتفعيل�العداء�والصدام،�سيما�مع�مجتمعات�الشرق�8وسط�ال��Bتتكون�من�تراكيب�اثنية�متنوعة،يمثل�ف�çا�الدين�

نحو���تستطيع�8حزاب�العلمانية�5ي�اEنطقة�ال��م�عWى( ). اEرجعية�ال·�ائية�حول�العديد�من�القضايا

تلك�البنية،�مما�يجعلها�فاع*�رئيسا�5ي�صناعة�قرارا��ا�السياسية�لذا�فإن�التعامل�مع�مجتمعات��ìذه�ال��كيبة�من�

قبل�القوة�العظم�،�ال��Bتحيط�خطابا��ا�الس��اتيجية�ب��Cعقائدية�دينية،�يستحضر��خت*ف�حول�

اEعاصر،عWى�نحو���يجعل�تأث/�ات�تلك�الخطابات�محددة�5ي�دائرة�جغرافية،بل�يأخذ�صفة�التفاعل�و�نتشار��سيما�

 . مع�العالم�jس*مي�مما�يخلق�بيئة�مضطربة�قابلة�للصدام

 -:مناطق��حتكاك�الحضاري 

الغرب�مكانيا،�وال��Bتتجسد�5ي�اقليم/ن�يقع��ول�5ي�جنوب�شرق�وíي�مناطق�التماس�اEباشر�ي�ن�الحضارة�jس*مية�و 

� �الثاني ��قليم �الوسطى �واسيا �اوربا �شرق Bمسلم� �يمثل �ح/ن �،5ي �البلقان �منطقة Bبمسلم� �واEتمثل اوربا،

 .الصراع��ول�النموذج�الدرا�E�BTناطق��حتكاك�الحضاري 

 مشكلة�البوسنة�والهرسك�
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وíي�ساحة�اEعركة�القادمة�اذ�تمثل�سهل)( ). هرمجدون (

حر�اEتوسط�5ي�الغرب�واNى�ت*لوتصل�اNى�الب

لقد�اصبحت�هذه�الرؤية�،احد�مدركات�العقل�الس��اتي

 .jس*مي

رونالدريغان(فالرئيس��سبق

بالتحديد�هو�الجيل�الذي�س/�ى�هرمجدون�واعتقد�بان�السوفيت�سوف�يتورطون�5ي�مسألة�هرمجدون�،وان�الحرب�

النووية��بد�م·�ا�،وان�¡�اية�العالم�باتت�وشيكة

اما�الرئيس�جورج�بوش��ب�،�فيوضح�5ي�كتابه�

يقرؤون�الكتاب�اEقدس�كل�يوم�،وانه�ابن�الكنيسة،الذي�عليه�عودة�اEكان�اEقدس

�سطورية�،�احد�عوامل�الحشد��ع*مي�والسيا��BTلصانع�القرار�5ي�أمريكا�والذي�ات

ضد�العراق�،إذ�ت 1991عام�

 ,)( )العذراء
ً
مما�يعط�çا�بعدا�دينيا

،�وهو�الرئيس
ً
ويتضح�العامل�العقيدي�بج*ء�عند�اك���روؤساء�أمريكيا�تنظ/�ا�وفكرا

،�اذ�قال،�عام�)ب*�حرب

وبعد�أحداث�الحادي�عشر�من�ايلول ( ). عWى�اEسيح

ان�الرؤى�الفكرية�وحرية�اEعتقد�هو�مباح�للجميع�غ/��ان�التنظ/��الذي�يجري�5ي�اطار�تأسيس�الدين�وتب�BCرموز�د�

اسطورية�من�اجل�تحقيق�مصالح�س��اتيجية،تدفع�اNى�ردود�افعال�تتحول�تدريجيا�اNى�مواقف�ثابتة،مما�يخلق�بيئة�

لتفعيل�العداء�والصدام،�سيما�مع�مجتمعات�الشرق�8وسط�ال��Bتتكون�من�تراكيب�اثنية�متنوعة،يمثل�ف�çا�الدين�

اEرجعية�ال·�ائية�حول�العديد�من�القضايا

تلك�البنية،�مما�يجعلها�فاع*�رئيسا�5ي�صناعة�قرارا��ا�السياسية�لذا�فإن�التعامل�مع�مجتمعات��ìذه�ال��كيبة�من�

قبل�القوة�العظم�،�ال��Bتحيط�خطابا��ا�الس��اتيجية�ب��Cعقائدية�دينية،�يستحضر��خت*ف�حول�

اEعاصر،عWى�نحو���يجعل�تأث/�ات�تلك�الخطابات�محددة�5ي�دائرة�جغرافية،بل�يأخذ�صفة�التفاعل�و�نتشار��سيما�

مع�العالم�jس*مي�مما�يخلق�بيئة�مضطربة�قابلة�للصدام

 
ً
مناطق��حتكاك�الحضاري -:ثانيا

وíي�مناطق�التماس�اEباشر�ي�ن�الحضارة�jس*مية�و 

� �الثاني ��قليم �الوسطى �واسيا �اوربا �شرق Bمسلم� �يمثل �ح/ن �،5ي �البلقان �منطقة Bبمسلم� �واEتمثل اوربا،

الصراع��ول�النموذج�الدرا�E�BTناطق��حتكاك�الحضاري 

مشكلة�البوسنة�والهرسك�. 1
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�عة�السياسية�العسكرية�ال��Bاستخدمت�5ي�القضية�اليوغس*فية،�حققت�رؤية�غربية�متجسدة�5ي�ا¡�اء�وجود�

�العسكري�اEباشر� �التواجد �5ي �متمثلة �عدة، �جانب�تحقيق�اهداف�جيوبولتيكية �اNى �اوربا، �داخل أي�كيان�اس*مي

�درياتيكي�نقطة��تصال��اEهمة�ع���البحر�اEتوسط،�

�،�وقد�كانت�جميعها�عWى�حساب�اEسلم/ن�5ي� وا¡�اء�أية�رؤية�مستقبلية�ل*تحاد�الرو�5�BTي��متداد�5ي�وسط�اوربا

يم�يوغس*فيا�،عWى�نحو�انعكست�وتنعكس�اثاره�عWى�مشاعر�وعواطف�اEسلم/ن�الذين�لم�يملكوا�ولم�يتمكنوا�من�تقد

�التعامل�مع�اEسلم/ن�واستغ*لهم�لحالة� �5ي �السلبية�والقاسية �اEتخيل�jس*مي�الصورة �تبقى�5ي ��ا¡�ا

حت�النتائج�ال·�ائية�ل��تيبات�الخارطة�السياسية�ليوغس*فيا�السابقة��هداف�الرئيسة�لتحريك�تلك�

�
ً
�السياسة��مريكية�جميعها،�بوصفها�راعية تجاهات�اEتعددة�ال��Bاحتو��ا

للمسيحية�ال��وتستانتية�وال��Bتتماثل�معها�صورة�اEسلم/ن�5ي�جمهورية�الشيشان�والذي�يتعرض�لهجوم�ابادة�من�

�Bاسوة�باستوينا�و�تفيا�وليتوانيا�،ال���ص/Eذلك�ا¡�ا�تطالب�بحق�تقرير�ا،�BTرات��نفصال��تحاد�الرو��تتشابه�م�

خصية�،اNى�جانب�ان�عملية�ضم�لتوانيا�والشيشان�اNى�روسيا�

�موسكو�من�اجل� �عWى �مارس�ضغوطا �اذ �جانب�ليتوانيا، �الغرب�وقف�اNى �فان �الرغم�من�ذلك، فعWى

�ان� �ظاهريا �الشيشان�،عWى�نحو�يقدم�تفس/�ا Bى�مسلمNغرب�ذلك�الدعم�ا

 .الدعم�كان�عWى�اساس�الرابطة�الدينية،�من�خ*ل�تب�BCالجمهوريات�الث*ثة�الكنيسة�الكاثوليكية

ان�تباين�سياسات�الغرب،�ال��Bتعمل�عWى�وضع�الشعوب�jس*مية�رهينة�مصالحها��س��اتيجية،�وبتلك��الفضائع��

دمرة،��ستكون�عام*�رئيسا�5ي�اقناع�وتأجيج�مشاعر�اEزيد�من�ابناء��الشعوب�jس*مية�،بان�هوي��م�الدينية�íي�

�ان�الرؤية�العقائدية�لصان¶ي� � �يدفع�اNى�التحاق�اEزيد�م·�م�لتب�BCمشروع�صدام�الثقافات�و�سيما اEس��دفة،�مما

� �5ي �،تتمثل �جديدة �قوة �آليات �العالم،ع�� الحرب�(شكيل

�هجمات���متساوقة�جديدة�ضد� �تستجذب�حتما Bال�� ،� �من�اشكال�الحرب�الجديدة
ً
�شك* بوصفها

�ويفتعل�لها �يرشحها Bال�� ) هانتنغتون (حقد�كل�الحضارات��خرى،

اجل�الصدام��ìا،لتضم�نفور�حلفا�ëا�الغربي/ن�التابع/ن�عWى�اساس�تبعية�امنية�طبقا�لرؤية�بريجنسكي�

يجسد�النظام�الشرق�أوسطي�الجديد،�التطبيق�الفعWي�للسياسة��مريكية�5ي�العالم�jس*مي،ال��Bقد�تشكل�أحد�

�الخارطة� �عWى �اEنفردة �العظم� �القوة BCتب� �عWى �تقوم اذ

،باعتماد�فكرة�السوق��قتصادي�للشرق��وسط،�تدعهما�قوى�عاEية�

�Bال�� �للصراعات �،نتيجة �الخرائط �عWى �الجغرا5ي �تموضعها �غ/��محدد ،BTسيا�

�هنل� �الكولونيل �عند �وردت ��وسط، �الشرق �مفهوم �اNى �اشارة �اول ان

.  ( ) 
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�عة�السياسية�العسكرية�ال��Bاستخدمت�5ي�القضية�اليوغس*فية،�حققت�رؤية�غربية�متجسدة�5ي�ا¡�اء�وجود�

�العسكري�اEباشر� �التواجد �5ي �متمثلة �عدة، �جانب�تحقيق�اهداف�جيوبولتيكية �اNى �اوربا، �داخل أي�كيان�اس*مي

�5ي�البحر  �درياتيكي�نقطة��تصال��اEهمة�ع���البحر�اEتوسط،��للو�يات�اEتحدة�5ي�منطقة�البلقان�واط*ق�ذراعها

�،�وقد�كانت�جميعها�عWى�حساب�اEسلم/ن�5ي� وا¡�اء�أية�رؤية�مستقبلية�ل*تحاد�الرو�5�BTي��متداد�5ي�وسط�اوربا

يوغس*فيا�،عWى�نحو�انعكست�وتنعكس�اثاره�عWى�مشاعر�وعواطف�اEسلم/ن�الذين�لم�يملكوا�ولم�يتمكنوا�من�تقد

�التعامل�مع�اEسلم/ن�واستغ*لهم�لحالة� �5ي �السلبية�والقاسية �اEتخيل�jس*مي�الصورة �تبقى�5ي ��ا¡�ا

حت�النتائج�ال·�ائية�ل��تيبات�الخارطة�السياسية�ليوغس*فيا�السابقة��هداف�الرئيسة�لتحريك�تلك�

�التباينات��ثنية،�ودعم�القوى�الك��ى��
ً
�السياسة��مريكية�جميعها،�بوصفها�راعية تجاهات�اEتعددة�ال��Bاحتو��ا

للمسيحية�ال��وتستانتية�وال��Bتتماثل�معها�صورة�اEسلم/ن�5ي�جمهورية�الشيشان�والذي�يتعرض�لهجوم�ابادة�من�

�Bاسوة�باستوينا�و�تفيا�وليتوانيا�،ال���ص/Eذلك�ا¡�ا�تطالب�بحق�تقرير�ا،�BTتحاد�الرو��

الشيشاني�معها،�اذ�تتمثل�5ي�وجود�اثنية�وتطلعات�شخصية�،اNى�جانب�ان�عملية�ضم�لتوانيا�والشيشان�اNى�روسيا�

�موسكو�من�اجل� �عWى �مارس�ضغوطا �اذ �جانب�ليتوانيا، �الغرب�وقف�اNى �فان �الرغم�من�ذلك، فعWى

�دولة�مستقلة�،ولم�يقدم�ال �ان��ع��اف��ìا �ظاهريا �الشيشان�،عWى�نحو�يقدم�تفس/�ا Bى�مسلمNغرب�ذلك�الدعم�ا

الدعم�كان�عWى�اساس�الرابطة�الدينية،�من�خ*ل�تب�BCالجمهوريات�الث*ثة�الكنيسة�الكاثوليكية

ان�تباين�سياسات�الغرب،�ال��Bتعمل�عWى�وضع�الشعوب�jس*مية�رهينة�مصالحها��س��اتيجية،�وبتلك��الفضائع��

دمرة،��ستكون�عام*�رئيسا�5ي�اقناع�وتأجيج�مشاعر�اEزيد�من�ابناء��الشعوب�jس*مية�،بان�هوي��م�الدينية�íي�

�ان�الرؤية�العقائدية�لصان¶ي� � �يدفع�اNى�التحاق�اEزيد�م·�م�لتب�BCمشروع�صدام�الثقافات�و�سيما اEس��دفة،�مما

� �لغة �بقواعد �،تتحكم ��مريكي �ت(القرار �5ي �التفوق �5ي �،تتمثل �جديدة �قوة �آليات �العالم،ع�� شكيل

�هجمات���متساوقة�جديدة�ضد� �تستجذب�حتما Bال�� ،� �من�اشكال�الحرب�الجديدة
ً
�شك* بوصفها

�وسكا¡�ا،بل�تجتذب� �ير�)القوة�فوق�العظم�(قوا��ا Bال�� حقد�كل�الحضارات��خرى،

اجل�الصدام��ìا،لتضم�نفور�حلفا�ëا�الغربي/ن�التابع/ن�عWى�اساس�تبعية�امنية�طبقا�لرؤية�بريجنسكي�

 -:مشروع�الشرق�اوسطي

يجسد�النظام�الشرق�أوسطي�الجديد،�التطبيق�الفعWي�للسياسة��مريكية�5ي�العالم�jس*مي،ال��Bقد�تشكل�أحد�

� ��قليم �هذا �5ي �الصدامات �الخارطة�. أجيج �عWى �اEنفردة �العظم� �القوة BCتب� �عWى �تقوم اذ

،باعتماد�فكرة�السوق��قتصادي�للشرق��وسط،�تدعهما�قوى�عاEية�)الو�يات�اEتحدة��مريكية

 ( ). اخرى�مثل�دول��تحاد��وربي�واليابان�فض*�عن�اسرائيل

�جغرا5ي �ال��B-وسط�مفهوم �للصراعات �،نتيجة �الخرائط �عWى �الجغرا5ي �تموضعها �غ/��محدد ،BTسيا�

�الحروب �5ي �العسكرية �العمليات �هنل�. رافقت �الكولونيل �عند �وردت ��وسط، �الشرق �مفهوم �اNى �اشارة �اول ان

( )  .،�القنصل�ال��يطاني�5ي�مسقط�عند�منتصف�القرن�التاسع�عشر�
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ان�ال�0عة�السياسية�العسكرية�ال��Bاستخدمت�5ي�القضية�اليوغس*فية،�حققت�رؤية�غربية�متجسدة�5ي�ا¡�اء�وجود�

�العسكري�اEباشر� �التواجد �5ي �متمثلة �عدة، �جانب�تحقيق�اهداف�جيوبولتيكية �اNى �اوربا، �داخل أي�كيان�اس*مي

�5ي�البحر  للو�يات�اEتحدة�5ي�منطقة�البلقان�واط*ق�ذراعها

�،�وقد�كانت�جميعها�عWى�حساب�اEسلم/ن�5ي� وا¡�اء�أية�رؤية�مستقبلية�ل*تحاد�الرو�5�BTي��متداد�5ي�وسط�اوربا

يوغس*فيا�،عWى�نحو�انعكست�وتنعكس�اثاره�عWى�مشاعر�وعواطف�اEسلم/ن�الذين�لم�يملكوا�ولم�يتمكنوا�من�تقد

�التعامل�مع�اEسلم/ن�واستغ*لهم�لحالة�. اEساعدة �5ي �السلبية�والقاسية �اEتخيل�jس*مي�الصورة �تبقى�5ي ��ا¡�ا

ضعفهم�،اذ�اتضحت�النتائج�ال·�ائية�ل��تيبات�الخارطة�السياسية�ليوغس*فيا�السابقة��هداف�الرئيسة�لتحريك�تلك�

التباينات��ثنية،�ودعم�القوى�الك��ى��

للمسيحية�ال��وتستانتية�وال��Bتتماثل�معها�صورة�اEسلم/ن�5ي�جمهورية�الشيشان�والذي�يتعرض�لهجوم�ابادة�من�

�Bاسوة�باستوينا�و�تفيا�وليتوانيا�،ال���ص/Eذلك�ا¡�ا�تطالب�بحق�تقرير�ا،�BTتحاد�الرو��

الشيشاني�معها،�اذ�تتمثل�5ي�وجود�اثنية�وتطلعات�

�موسكو�من�اجل�. تمت�بالقوة �عWى �مارس�ضغوطا �اذ �جانب�ليتوانيا، �الغرب�وقف�اNى �فان �الرغم�من�ذلك، فعWى

�دولة�مستقلة�،ولم�يقدم�ال �ع��اف��ìا

الدعم�كان�عWى�اساس�الرابطة�الدينية،�من�خ*ل�تب�BCالجمهوريات�الث*ثة�الكنيسة�الكاثوليكية

ان�تباين�سياسات�الغرب،�ال��Bتعمل�عWى�وضع�الشعوب�jس*مية�رهينة�مصالحها��س��اتيجية،�وبتلك��الفضائع��

Eي�اíس*مية�،بان�هوي��م�الدينية�jزيد�من�ابناء��الشعوب�Eدمرة،��ستكون�عام*�رئيسا�5ي�اقناع�وتأجيج�مشاعر�ا

�ان�الرؤية�العقائدية�لصان¶ي� � �يدفع�اNى�التحاق�اEزيد�م·�م�لتب�BCمشروع�صدام�الثقافات�و�سيما اEس��دفة،�مما

� �لغة �بقواعد �،تتحكم ��مريكي القرار

�هجمات���متساوقة�جديدة�ضد�)*. ال*متساوقة �تستجذب�حتما Bال�� ،� �من�اشكال�الحرب�الجديدة
ً
�شك* بوصفها

�وسكا¡�ا،بل�تجتذب� قوا��ا

اجل�الصدام��ìا،لتضم�نفور�حلفا�ëا�الغربي/ن�التابع/ن�عWى�اساس�تبعية�امنية�طبقا�لرؤية�بريجنسكي���سباب�من

 ( ).اEيكافيلية

 
ً
مشروع�الشرق�اوسطي-:ثالثا

يجسد�النظام�الشرق�أوسطي�الجديد،�التطبيق�الفعWي�للسياسة��مريكية�5ي�العالم�jس*مي،ال��Bقد�تشكل�أحد�

�لت �الرئيسة �الفواعل ��قليم �هذا �5ي �الصدامات أجيج

الو�يات�اEتحدة��مريكية(السياسية�للعالم

اخرى�مثل�دول��تحاد��وربي�واليابان�فض*�عن�اسرائيل

 �� �الشرق �جغرا5يان وسط�مفهوم

�الحروب �5ي �العسكرية �العمليات رافقت

)HENNEIL(يطاني�5ي�مسقط�عند�منتصف�القرن�التاسع�عشر��القنصل�ال��،
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 (� �العسكري/ن� 1902عام �من �بدافع ،

�واEشاريع��Eانية� �ايران، �5ي BTللنشاط�الرو�� �يطالبون�حكوم��م�بوضع�اس��اتيجية�مضادة ال��يطاني/ن�الذين�كانوا

�تثبت�عWى� �لم ���ا¡�ا ��قليم، �لهذا جغرافية

الخرائط�فض*�عن�عدم�شيوعها�5ي�التداول�الدوNي،��خ*ل�اEدة�ماب/ن�الحرب/ن�العاEيت/ن�،�وعWى�وجه�التحديد�عام�

الذي�ادى�اNى�انحسار�) قوات�الشرق��وسط

�تحت� �كانت Bمصر�،ال�� �باتجاه �نفوذها �لتوسيع �ايطاليا �س¶ي �منذ �جيوس��اتيجيا مصطلحا

��وسط �لشرق �العليا ��ركان )( ) هيئة

اEنطقة�اEمتدة�دائريا�حول�مصر�من�ليبيا�5ي�الغرب�ال�الصومال�5ي�الجنوب�

�للقوات��Eانية� �انط*ق �قاعدة �كانت Bال�� �الشمالية، �افريقيا �مع �مباشرة �مواجهة �و5ي �الشرق، �5ي �العربي والخليج

�واصبحت� �اك���وصار�يعنون�5ي�اEخططات�الرسمية�واEنشورات، شيوعا

�باثيوبيا�والصومال�
ً
اEنطقة�مسرحا�للعمليات�العسكرية،�5ي�النطاق�اEمتد�من�شمال�افريقيا�اNى�الخليج�العربي�مرورا

� �اخذ�مصطلح الشرق�(والو�يات�اEتحدة،

�والقرن��فريقي� �اثيوبيا �شما��ح�� �تركيا �ومن �باكستان�شرقا �ح�� �غربا �من�اEغرب�الغربي �ليمتد يتسع

�من�القومي��مريكي�5ي�عهد��مستشار 

�القوت/ن� �ب/ن �عل�çا �اEتصارع �النطاقات �عWى �مش/�ا ،

( ) العظمي/ن،�واللت/ن�يشقهما�خط�تماس�يفصل�بي·�ما�،يمتد�من�منطقة�البلقان�مرورا�بالعالم�العربي�ح���باكستان�

ان�ان��اء�الحرب�الباردة،�قد�ان��ت�معها�

سياسة�توازن�القوى،وظهور�نظام�القطب�الواحد�بزعامة�الو�يات�اEتحدة��مريكية�،ولطبيعة�اEصالح��مريكية�5ي�

تحديد�التخطيط��م�BCللمنطقة�بالو�يات�اEتحدة��مريكية�،لضمان�مصالحها�الخاصة��ìا�و�سيما�أمن�الخليج�

 .بات��منيةتكثيف�الوجود�العسكري��مريكي�5ي�اEنطقة�وعWى�نحو�خاص�البحري�لكونه��ساس�الفعWي�لل��تي

تطوير�اشكال�للتعاون�العسكري�الثنائي�ب/ن�الو�يات�اEتحدة��مريكية�من�طرف�،�واصدقا�ëا�من�الدول�العربية�

 .واسرائيل�من�طرف�آخر،�متمث*�ذلك�باجراء�مناورات�عسكرية�مش��كة�مع�اجراء�تدريبات�
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� �ام/�ال �صياغة �هو�من ��وسط �الشرق �مصطلح �فان ) ماهان(اسيا،

�واEشاريع��Eانية� �ايران، �5ي BTللنشاط�الرو�� �يطالبون�حكوم��م�بوضع�اس��اتيجية�مضادة ال��يطاني/ن�الذين�كانوا

�ال ��بعاد �طرأت�عWى Bات�ال��التغ/� �من �الرغم �تثبت�عWى�وعWى �لم ���ا¡�ا ��قليم، �لهذا جغرافية

الخرائط�فض*�عن�عدم�شيوعها�5ي�التداول�الدوNي،��خ*ل�اEدة�ماب/ن�الحرب/ن�العاEيت/ن�،�وعWى�وجه�التحديد�عام�

�تم�دمج�قيادتي�س*ح�الجو�اEلكي�ال��يطاني�تحت�اسم� قوات�الشرق��وسط(،عندما

 ( )  .كذلك

�تحت� �كانت Bمصر�،ال�� �باتجاه �نفوذها �لتوسيع �ايطاليا �س¶ي �منذ �جيوس��اتيجيا مصطلحا

�عرفت�ب �عسكرية �اركان �هيئة �انشاء �اNى �دفعها �،مما �ال��يطانية ��وسط(السيطرة �لشرق �العليا ��ركان هيئة

اEنطقة�اEمتدة�دائريا�حول�مصر�من�ليبيا�5ي�الغرب�ال�الصومال�5ي�الجنوب�واناطت��ìا�اEسؤولية�العسكرية�عن�

�للقوات��Eانية� �انط*ق �قاعدة �كانت Bال�� �الشمالية، �افريقيا �مع �مباشرة �مواجهة �و5ي �الشرق، �5ي �العربي والخليج

 ( ).و�يطالية�ومحاول��ا�الوصول�اNى�مصر�واله*ل�الخصيب

� �واصبحت�) وسطالشرق�� (وبذلك�اكتسب�مصطلح �اك���وصار�يعنون�5ي�اEخططات�الرسمية�واEنشورات، شيوعا

�باثيوبيا�والصومال�
ً
اEنطقة�مسرحا�للعمليات�العسكرية،�5ي�النطاق�اEمتد�من�شمال�افريقيا�اNى�الخليج�العربي�مرورا

 ( )   .والجزيرة�العربية�ومركزها�القاهرة

�ي�ن�القوت/ن�العظمي/ن ��وخ*ل�الحرب�الباردة Bالسابق(�تحاد�السوفي� (� �اخذ�مصطلح والو�يات�اEتحدة،

�والقرن��فريقي� �اثيوبيا �شما��ح�� �تركيا �ومن �باكستان�شرقا �ح�� �غربا �من�اEغرب�الغربي �ليمتد يتسع

مستشار ) بريجنسكي(��أن�التحديد��كø��دقة�للمناطق�اEتنافس�عل�çا�برز�5ي�كتابات�

 (� �علية �اطلق ��زمات(،الذي �القوت/ن�) قوس �ب/ن �عل�çا �اEتصارع �النطاقات �عWى �مش/�ا ،

العظمي/ن،�واللت/ن�يشقهما�خط�تماس�يفصل�بي·�ما�،يمتد�من�منطقة�البلقان�مرورا�بالعالم�العربي�ح���باكستان�

�القوس � �متداخ*�مع�مصطلح�الشرق��وسط�وبذلك�يمثل�هذا ان�ان��اء�الحرب�الباردة،�قد�ان��ت�معها�. مفهوما

سياسة�توازن�القوى،وظهور�نظام�القطب�الواحد�بزعامة�الو�يات�اEتحدة��مريكية�،ولطبيعة�اEصالح��مريكية�5ي�

 ( ) -:اEنطقة�فقد�تحددت�فكرة�اEشروع�ال��Bتقوم�عWى�عدة�ركائز�اساسية

 .تكون�الو�يات�اEتحدة��مريكية�عWى�قمة�هرم�اEشروع�

تحديد�التخطيط��م�BCللمنطقة�بالو�يات�اEتحدة��مريكية�،لضمان�مصالحها�الخاصة��ìا�و�سيما�أمن�الخليج�

تكثيف�الوجود�العسكري��مريكي�5ي�اEنطقة�وعWى�نحو�خاص�البحري�لكونه��ساس�الفعWي�لل��تي

تطوير�اشكال�للتعاون�العسكري�الثنائي�ب/ن�الو�يات�اEتحدة��مريكية�من�طرف�،�واصدقا�ëا�من�الدول�العربية�

واسرائيل�من�طرف�آخر،�متمث*�ذلك�باجراء�مناورات�عسكرية�مش��كة�مع�اجراء�تدريبات�

 .  انشاء�نظام�للتعاون��قتصادي�ي�ن�دول�اEنطقة
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�سي �اما �ام/�ال �صياغة �هو�من ��وسط �الشرق �مصطلح �فان اسيا،

�واEشاريع��Eانية� �ايران، �5ي BTللنشاط�الرو�� �يطالبون�حكوم��م�بوضع�اس��اتيجية�مضادة ال��يطاني/ن�الذين�كانوا

�العراق �ال( ) . تجاه ��بعاد �طرأت�عWى Bات�ال��التغ/� �من �الرغم وعWى

الخرائط�فض*�عن�عدم�شيوعها�5ي�التداول�الدوNي،��خ*ل�اEدة�ماب/ن�الحرب/ن�العاEيت/ن�،�وعWى�وجه�التحديد�عام�

�تم�دمج�قيادتي�س*ح�الجو�اEلكي�ال��يطاني�تحت�اسم�1932 ،عندما

كذلك) الشرق��دنى( مصطلح

��وسط(صار �تحت�) الشرق �كانت Bمصر�،ال�� �باتجاه �نفوذها �لتوسيع �ايطاليا �س¶ي �منذ �جيوس��اتيجيا مصطلحا

�عرفت�ب �عسكرية �اركان �هيئة �انشاء �اNى �دفعها �،مما �ال��يطانية السيطرة

واناطت��ìا�اEسؤولية�العسكرية�عن�.

�للقوات��Eانية� �انط*ق �قاعدة �كانت Bال�� �الشمالية، �افريقيا �مع �مباشرة �مواجهة �و5ي �الشرق، �5ي �العربي والخليج

و�يطالية�ومحاول��ا�الوصول�اNى�مصر�واله*ل�الخصيب

وبذلك�اكتسب�مصطلح�

�باثيوبيا�والصومال�
ً
اEنطقة�مسرحا�للعمليات�العسكرية،�5ي�النطاق�اEمتد�من�شمال�افريقيا�اNى�الخليج�العربي�مرورا

والجزيرة�العربية�ومركزها�القاهرة

�ي�ن�القوت/ن�العظمي/ن وخ*ل�الحرب�الباردة

�والقرن��فريقي�) �وسط �اثيوبيا �شما��ح�� �تركيا �ومن �باكستان�شرقا �ح�� �غربا �من�اEغرب�الغربي �ليمتد يتسع

 ( ) .جنوبا

��أن�التحديد��كø��دقة�للمناطق�اEتنافس�عل�çا�برز�5ي�كتابات�

� �كارتر(الرئيس ) جيمس

العظمي/ن،�واللت/ن�يشقهما�خط�تماس�يفصل�بي·�ما�،يمتد�من�منطقة�البلقان�مرورا�بالعالم�العربي�ح���باكستان�

�القوس.  � وبذلك�يمثل�هذا

سياسة�توازن�القوى،وظهور�نظام�القطب�الواحد�بزعامة�الو�يات�اEتحدة��مريكية�،ولطبيعة�اEصالح��مريكية�5ي�

اEنطقة�فقد�تحددت�فكرة�اEشروع�ال��Bتقوم�عWى�عدة�ركائز�اساسية

تكون�الو�يات�اEتحدة��مريكية�عWى�قمة�هرم�اEشروع��ان.أ

تحديد�التخطيط��م�BCللمنطقة�بالو�يات�اEتحدة��مريكية�،لضمان�مصالحها�الخاصة��ìا�و�سيما�أمن�الخليج�.ب

 .العربي

تكثيف�الوجود�العسكري��مريكي�5ي�اEنطقة�وعWى�نحو�خاص�البحري�لكونه��ساس�الفعWي�لل��تي.ج

تطوير�اشكال�للتعاون�العسكري�الثنائي�ب/ن�الو�يات�اEتحدة��مريكية�من�طرف�،�واصدقا�ëا�من�الدول�العربية�.د

واسرائيل�من�طرف�آخر،�متمث*�ذلك�باجراء�مناورات�عسكرية�مش��كة�مع�اجراء�تدريبات�

انشاء�نظام�للتعاون��قتصادي�ي�ن�دول�اEنطقة.هـ
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ظور�الجيوبوليتكي�للو�يات�اEتحدة��مريكية�للنظام�الشرق�اوسطي�يمثل�ضرورة�جيوس��اتيجية�،للمسوغات�

فرض�السيطرة�عWى�العالم�،وذلك�من�خ*ل�تب�BCفكرة�الجيوبوليتكية�القائمة�عWى�مبدأ�تقسيم�العالم�اNى�تكت*ت�

�BاNى�مركز�اعWى�فئة�،عWى�نحو�يشكل�

هيدالكية�للنظام�العالم�Bوتحديد�طبقاته�،�وتقف�عند�قمته�اليوم�الو�يات�اEتحدة��مريكية،�حيث�انضوت�تحت�

�ويمثل�العالم�jس*مي�الذي� �5ي��تحاد��وربي، �منظمة�الدول��مريكية�،فض*�عن�تأث/�ها طرح�بصيغة�سيطر��ا

�يقارب� �بما �الو�يات�اEتحدة �تحكم من��حتياطي�%) 75(امكانية

النظام�باشراف�الو�يات��العالمB،�اذ�ستتحكم�بحقول�النفط�وموانئه�،ال��Bستصبح�ضمن�ال��تيبات��منية�لبناء�هذا

�تم�طرح�فكرة �نظرية��من�القومي��مريكي، �5ي
ً
�بنيويا �أحدثت�تغ/�ا Bال�� الشرق��وسط�(ايلول،

�الصناعية� �والدول ��مريكية �الو�يات�اEتحدة �ماب/ن �شراكة بصيغة

�ال��Bتضم�بحسب�الرؤية��مريكية�الجديدة�جميع� اجراء�اص*حات�5ي�منطقة�الشرق��وسط،

وال��Bتع�BCالقسم�) . 19(ينظر�خارطة�رقم

�الغرب�،عWى� �حضاري�مغاير�عن قليم

الذي�انتقى�منه�ث*ثة�تحديات�رئيسة�لتفس/��

�احصا �مجموعة �عWى �جانب�اعتماده ءات�اNى

 .وهو�اقل�من�نظ/�ة�5ي�اسبانيا

 .خص�اميون�وتشكل�النساء�ثل?�Bالعدد

� وهناك� 2020مليون�بحلول�) 100(وسيدخلها

��ستقرار�اEنطقة�واEصالح�اEش��كة��عضا �مباشرا �ان�هذه��رقام�،تمثل���ديدا �مجموعة�وقد�اشار�اEشروع�اNى ء

 ( ) -:الثماني�،وان�معالجة��النقوصات�اEؤشرة�5ي�تقريري�التنمية�العربية�تكّون��تجاهات��تية

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

ظور�الجيوبوليتكي�للو�يات�اEتحدة��مريكية�للنظام�الشرق�اوسطي�يمثل�ضرورة�جيوس��اتيجية�،للمسوغات�

فرض�السيطرة�عWى�العالم�،وذلك�من�خ*ل�تب�BCفكرة�الجيوبوليتكية�القائمة�عWى�مبدأ�تقسيم�العالم�اNى�تكت*ت�

ميا�واحدا�وهذا�اEركز�ينت�B8اNى�مركز�اعWى�فئة�،عWى�نحو�يشكل�سكانية�اقتصادية�دولية،�يتبع�كل�تكتل�مركزا�اقلي

هيدالكية�للنظام�العالم�Bوتحديد�طبقاته�،�وتقف�عند�قمته�اليوم�الو�يات�اEتحدة��مريكية،�حيث�انضوت�تحت�

�ويمثل�العالم�jس*مي�الذي� �5ي��تحاد��وربي، �منظمة�الدول��مريكية�،فض*�عن�تأث/�ها سيطر��ا

 .،التكتل�الحيوي�اEهم�للو�يات�اEتحدة) الشرق�اوسطية�الجديدة

� �الشرق�أوسطية �تكتل �يقارب�) العالم�jس*مي(يعطي �بما �الو�يات�اEتحدة �تحكم امكانية

العالمB،�اذ�ستتحكم�بحقول�النفط�وموانئه�،ال��Bستصبح�ضمن�ال��تيبات��منية�لبناء�هذا

�تم�طرح�فكرة �نظرية��من�القومي��مريكي، �5ي
ً
�بنيويا �أحدثت�تغ/�ا Bال�� ايلول،

�الرئيس��مريكي �قبل �بوش(من �الصناعية�) جورج �والدول ��مريكية �الو�يات�اEتحدة �ماب/ن �شراكة بصيغة

�ال��Bتضم�بحسب�الرؤية��مريكية�الجديدة�جميع� اجراء�اص*حات�5ي�منطقة�الشرق��وسط،

ينظر�خارطة�رقم( ) . البلدان�العربية�فض*�عن�اسرائيل�وتركيا�وايران�وافغانستان�وباكستان

�� �رسم �اEشروع �،بان �واضحا �تصورا �يعطي �مما �العالم�jس*مي، �الغرب�،عWى��ك���من �حضاري�مغاير�عن قليم

الذي�انتقى�منه�ث*ثة�تحديات�رئيسة�لتفس/�� 2003و2002استند�اEشروع�عWى�تقرير�التنمية��نسانية�العربية�لعامي�

�وíي � �اEجتمعات�العربية �النساء(التخلف�5ي �وتمك/ن �واEعرفة �احصا) الحرية �مجموعة �عWى �جانب�اعتماده اNى

 -( )    :لتوصيف�حاله�اEنطقة�أبرزها

وهو�اقل�من�نظ/�ة�5ي�اسبانيا(  ) مجموع�اجماNي�الدخل�القومي�اEحWي�لبلدان�الجامعة�العربية�هو

مليون�شخص�اميون�وتشكل�النساء�ثل?�Bالعدد 65من�العرب�البالغ/ن�

� 2010مل�بحلول�عام�مليون�شاب�سوق�الع)  وسيدخلها

 .م*ي/ن�فرصة�عمل) 6(حاجة�لخلق�ما�يقل�عن

 .�ثلث�اEنطقة�عWى�دخل�فردي�بمعدل�اقل�من�دو�رين�5ي�اليوم

��ستقرار�اEنطقة�واEصالح�اEش��كة��عضا �مباشرا �ان�هذه��رقام�،تمثل���ديدا وقد�اشار�اEشروع�اNى

الثماني�،وان�معالجة��النقوصات�اEؤشرة�5ي�تقريري�التنمية�العربية�تكّون��تجاهات��تية

 .اقامة�نظم�حكم�ديمقراطي�5ي�اEنطقة�

 .بناء�مجتمع�معر5ي�باص*ح�نظام�التعليم�

 .توسيع�الفرص��قتصادية��متصاص�البطالة�

85 

 

ظور�الجيوبوليتكي�للو�يات�اEتحدة��مريكية�للنظام�الشرق�اوسطي�يمثل�ضرورة�جيوس��اتيجية�،للمسوغات�ان�اEن

 -:�تية

فرض�السيطرة�عWى�العالم�،وذلك�من�خ*ل�تب�BCفكرة�الجيوبوليتكية�القائمة�عWى�مبدأ�تقسيم�العالم�اNى�تكت*ت�.1

سكانية�اقتصادية�دولية،�يتبع�كل�تكتل�مركزا�اقلي

هيدالكية�للنظام�العالم�Bوتحديد�طبقاته�،�وتقف�عند�قمته�اليوم�الو�يات�اEتحدة��مريكية،�حيث�انضوت�تحت�

�ويمثل�العالم�jس*مي�الذي� �5ي��تحاد��وربي، �منظمة�الدول��مريكية�،فض*�عن�تأث/�ها سيطر��ا

الشرق�اوسطية�الجديدة(

2.� �الشرق�أوسطية �تكتل يعطي

العالمB،�اذ�ستتحكم�بحقول�النفط�وموانئه�،ال��Bستصبح�ضمن�ال��تيبات��منية�لبناء�هذا

 .اEتحدة�

�احداث� �تم�طرح�فكرة 11وبعد �نظرية��من�القومي��مريكي، �5ي
ً
�بنيويا �أحدثت�تغ/�ا Bال�� ايلول،

�الرئيس��مريكي) الكب/� �قبل من

�ال��Bتضم�بحسب�الرؤية��مريكية�الجديدة�جميع�الثمانية،�من�اجل� اجراء�اص*حات�5ي�منطقة�الشرق��وسط،

البلدان�العربية�فض*�عن�اسرائيل�وتركيا�وايران�وافغانستان�وباكستان

�� �رسم �اEشروع �،بان �واضحا �تصورا �يعطي �مما �العالم�jس*مي، �ك���من

 .اساس�بنيته�الثقافية

استند�اEشروع�عWى�تقرير�التنمية��نسانية�العربية�لعامي�

�وíي � �اEجتمعات�العربية التخلف�5ي

لتوصيف�حاله�اEنطقة�أبرزها

مجموع�اجماNي�الدخل�القومي�اEحWي�لبلدان�الجامعة�العربية�هو.1

من�العرب�البالغ/ن�%) 40(ما�يقارب�.2     

) 50(سيدخل�اكø��من�.3

حاجة�لخلق�ما�يقل�عن

يعيش�ثلث�اEنطقة�عWى�دخل�فردي�بمعدل�اقل�من�دو�رين�5ي�اليوم.4

��ستقرار�اEنطقة�واEصالح�اEش��كة��عضا �مباشرا �ان�هذه��رقام�،تمثل���ديدا وقد�اشار�اEشروع�اNى

الثماني�،وان�معالجة��النقوصات�اEؤشرة�5ي�تقريري�التنمية�العربية�تكّون��تجاهات��تية

اقامة�نظم�حكم�ديمقراطي�5ي�اEنطقة�. أ

بناء�مجتمع�معر5ي�باص*ح�نظام�التعليم�.ب

توسيع�الفرص��قتصادية��متصاص�البطالة�.ج
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شراكة�س��اتيجية��Eستقبل�مش��ك�(ا�افكارا�تختلف�عن�اEشروع��مريكي�بعنوان

�الشرق��وسط�ينب�ي�ان� �5ي �ان�أية�مبادرة �عWى اEانية�عWى�نحو�عام،

�تعاو  �من�خ*ل�رؤية �تغ/�اوضاع�شعو�ìا �والعمل�عWى نية�صادقة�تعمل�عWى�تستجيب��حتياجات�اEنطقة�وتطلعا��ا

�5ي� ��مريكية �للو�يات�اEتحدة ��حتياجات�الجيوبوليتكية �لتلبية �س��اتنيجية íي

جغرافيا�5ي�توف/���من�،من�ايلول�،وال��Bادت�اNى�تفكك�النظرية�القومية��مريكية،�اEتشبثة�بال

�5ي�ان�تكون�5ي�مناى�عن��حتكاك�اEباشر�مع�العدو،فض*�عن�بروز� �إتاحه�اEحيط/ن��طل°�BTوالهادي�لها خ*ل�ما

ظاهرة�التنظيمات�العابرة�للقوميات�ال��Bيمك·�ا�ان�تنفذ�العمليات�العسكرية�دون�ان�تكون�لها�دولة�محددة�او�مكان�

لذلك�كانت�الرؤى�الجيوبوليتكية�للو�يات�اEتحدة�íي�5ي�اعادة،�صياغة�البنية�الجيوبوليتكية�Eنطقة�الشرق��وسط�

�دد�اEصالح��مريكية�عن�طريق�استخدام�القوة�

كماله�باستخدام�آليات�تغ/��،تعمل�عWى�استدامة�اEصالح��مريكية�،ومن�هنا�

�اEجتمع،�ع���آليات�متداخلة�مرسومة�من�خارج�اEكان�نفسه،�5ي�مايتعلق� كان�ال��ك/��عWى�تغ/��البنية�الثقافية�لهذا

�او�اEجتمع�اEثقف�الذي�تمثل�5ي�التشديد�عWى�اجراء� تغي/��5ي�مناهج�الدراسة�وعWى�بمنظور�الديمقراطية�والحرية،

�مشاعر�عدائية�مضافة�،لرصيد�العداء� �اثارة �،سيعمل�عWى �خط/�ا �يعد�امرا ،� الدينية

 .ته�8رضية�الصراعية،�لتجنيد�اEزيد�من�اEناهض/ن�لسياس��ا�

�،ليس�من� �Cتلك�الب� �هيكلية ،يحاول�اعادة

خ*ل�البنية�الفوقية�اEتمثلة�باEقومات�اEادية�للكيان�الحضاري�jس*مي�،�بل�يذهب�اNى�رسم�استشراق�جديد،�ليس�

��جزاء�منه،���تتوافق�وحضارة�الغرب�

�عWى� �جزئياته �بكل �الفكر�الحداثوي �،وتطبيق �للمنطقة �الثقافية �الهيكلية �إعادة �عWى �فيه �اEشروع �نحو�يعمل عWى

واخت*فا��ا�) الدينية(اEجتمعات�jس*مية�وهو���يؤدي���اNى�زيادة�التوتر�والتصعيد�لهيمنة�الخطابات�الثيوقراطية�

 )( ). استحالة�علمنة�العالم�jس*مي�ويفرض�عWى�تحديث��هذا��خ/��ممرا�الزاميا�5ي�قناة�الدين�jس*مي

وقد�. ثمة�أدب�سيا��BTجديد�يطرح�5ي�أعقاب�الحرب�الباردة،�من�خ*ل�مجموعة�من�اEقو�ت�والفرضيات�والنظريات

 -:لهاننغتون،�وتوصلت�إNى�مجموعة�من��ستنتاجات

5ي�تباين�العامل�الثقا5ي،�عWى�نحو�يعيد�ترتيب�اولويات�الصراع�

�ب/ن� ��حتكاك �مناطق �عند الصراعات

 .عWى�نحو�خاص�بالحضارة�الغربية�و�س*مية

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

ا�افكارا�تختلف�عن�اEشروع��مريكي�بعنوان5ي�ح/ن�وضعت�كل�من�اEانيا�وفرنس

�الشرق��وسط�ينب-وتؤكد�الورقة�الفرنسية �5ي �ان�أية�مبادرة �عWى اEانية�عWى�نحو�عام،

�تعاو  �من�خ*ل�رؤية �تغ/�اوضاع�شعو�ìا �والعمل�عWى تستجيب��حتياجات�اEنطقة�وتطلعا��ا

 .( ) ارساء��الحكومات�الديمقراطية�واEجتمع�اEدني

�5ي�) الشرق��وسط�الكب/� ��مريكية �للو�يات�اEتحدة ��حتياجات�الجيوبوليتكية �لتلبية �س��اتنيجية íي

ايلول�،وال��Bادت�اNى�تفكك�النظرية�القومية��مريكية،�اEتشبثة�بال

�5ي�ان�تكون�5ي�مناى�عن��حتكاك�اEباشر�مع�العدو،فض*�عن�بروز� �إتاحه�اEحيط/ن��طل°�BTوالهادي�لها خ*ل�ما

ظاهرة�التنظيمات�العابرة�للقوميات�ال��Bيمك·�ا�ان�تنفذ�العمليات�العسكرية�دون�ان�تكون�لها�دولة�محددة�او�مكان�

. 

لذلك�كانت�الرؤى�الجيوبوليتكية�للو�يات�اEتحدة�íي�5ي�اعادة،�صياغة�البنية�الجيوبوليتكية�Eنطقة�الشرق��وسط�

عWى�اعتبار�انه�اEصدر�الرئيس�الذي�اصبح���دد�اEصالح��مريكية�عن�طريق�استخدام�القوة�) 

كماله�باستخدام�آليات�تغ/��،تعمل�عWى�استدامة�اEصالح��مريكية�،ومن�هنا�كما�حدث�5ي�افغانستان�والعراق�،ثم�ا

�اEجتمع،�ع���آليات�متداخلة�مرسومة�من�خارج�اEكان�نفسه،�5ي�مايتعلق� كان�ال��ك/��عWى�تغ/��البنية�الثقافية�لهذا

�او�اEجتمع�اEثقف�الذي�تمثل�5ي�التشديد�عWى�اجراء� بمنظور�الديمقراطية�والحرية،

 .نحو�خاص�الدينية�بيت�القصيد�

�مشاعر�عدائية�مضافة�،لرصيد�العداء�-ان�اEساس�با�طر�العقائدية �اثارة �،سيعمل�عWى �خط/�ا �يعد�امرا ،� الدينية

الحاNي�ب/ن�امريكا�واEسلم/ن�فض*�عن���يئته�8رضية�الصراعية،�لتجنيد�اEزيد�من�اEناهض/ن�لسياس��ا�

�ثقافية �بنية �الشرق��وسط�الكب/��اEستند�عWى �،ليس�من�) دينية(ان�تاط/��حدود �Cتلك�الب� �هيكلية ،يحاول�اعادة

خ*ل�البنية�الفوقية�اEتمثلة�باEقومات�اEادية�للكيان�الحضاري�jس*مي�،�بل�يذهب�اNى�رسم�استشراق�جديد،�ليس�

فكيك�ذلك�الخطاب�و��ميش��جزاء�منه،���تتوافق�وحضارة�الغرب�وظيفته�قراءة�الخطاب�الدي�BCوتشو��ه�،�وانما�ت

�عWى� �جزئياته �بكل �الفكر�الحداثوي �،وتطبيق �للمنطقة �الثقافية �الهيكلية �إعادة �عWى �فيه �اEشروع �نحو�يعمل عWى

اEجتمعات�jس*مية�وهو���يؤدي���اNى�زيادة�التوتر�والتصعيد�لهيمنة�الخطابات�الثيوقراطية�

استحالة�علمنة�العالم�jس*مي�ويفرض�عWى�تحديث��هذا��خ/��ممرا�الزاميا�5ي�قناة�الدين�jس*مي

ثمة�أدب�سيا��BTجديد�يطرح�5ي�أعقاب�الحرب�الباردة،�من�خ*ل�مجموعة�من�اEقو�ت�والفرضيات�والنظريات

لهاننغتون،�وتوصلت�إNى�مجموعة�من��ستنتاجات) صدام�الحضارات(الدراسةاحداها،�وíي�نظرية�

5ي�تباين�العامل�الثقا5ي،�عWى�نحو�يعيد�ترتيب�اولويات�الصراع�) هاننغتون (يمثل�اEحور�الرئيس�للصراع�عند�

�معظم �فيه �تدور �الذي ��ول �اEقام ��ثنية �الحروب �تمثل �إذ �العالم، �ب/ن��5ي ��حتكاك �مناطق �عند الصراعات

عWى�نحو�خاص�بالحضارة�الغربية�و�س*مية) هانتنغتون (وال��Bيحددها�
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5ي�ح/ن�وضعت�كل�من�اEانيا�وفرنس

وتؤكد�الورقة�الفرنسية) مع�الشرق��وسط

�تعاو  �من�خ*ل�رؤية �تغ/�اوضاع�شعو�ìا �والعمل�عWى تستجيب��حتياجات�اEنطقة�وتطلعا��ا

ارساء��الحكومات�الديمقراطية�واEجتمع�اEدني

� �فكرة الشرق��وسط�الكب/�(ان

ايلول�،وال��Bادت�اNى�تفكك�النظرية�القومية��مريكية،�اEتشبثة�بال 11اعقاب��احداث��

�5ي�ان�تكون�5ي�مناى�عن��حتكاك�اEباشر�مع�العدو،فض*�عن�بروز� �إتاحه�اEحيط/ن��طل°�BTوالهادي�لها خ*ل�ما

ظاهرة�التنظيمات�العابرة�للقوميات�ال��Bيمك·�ا�ان�تنفذ�العمليات�العسكرية�دون�ان�تكون�لها�دولة�محددة�او�مكان�

.دة�انما�لها�عقيدة��محد

لذلك�كانت�الرؤى�الجيوبوليتكية�للو�يات�اEتحدة�íي�5ي�اعادة،�صياغة�البنية�الجيوبوليتكية�Eنطقة�الشرق��وسط�

) العالم�jس*مي( الكب/��

كما�حدث�5ي�افغانستان�والعراق�،ثم�ا

�اEجتمع،�ع���آليات�متداخلة�مرسومة�من�خارج�اEكان�نفسه،�5ي�مايتعلق� كان�ال��ك/��عWى�تغ/��البنية�الثقافية�لهذا

�او�اEجتمع�اEثقف�الذي�تمثل�5ي�التشديد�عWى�اجراء� بمنظور�الديمقراطية�والحرية،

نحو�خاص�الدينية�بيت�القصيد�

ان�اEساس�با�طر�العقائدية

الحاNي�ب/ن�امريكا�واEسلم/ن�فض*�عن���ي

�ثقافية �بنية �الشرق��وسط�الكب/��اEستند�عWى ان�تاط/��حدود

خ*ل�البنية�الفوقية�اEتمثلة�باEقومات�اEادية�للكيان�الحضاري�jس*مي�،�بل�يذهب�اNى�رسم�استشراق�جديد،�ليس�

وظيفته�قراءة�الخطاب�الدي�BCوتشو

�عWى� �جزئياته �بكل �الفكر�الحداثوي �،وتطبيق �للمنطقة �الثقافية �الهيكلية �إعادة �عWى �فيه �اEشروع �نحو�يعمل عWى

اEجتمعات�jس*مية�وهو���يؤدي���اNى�زيادة�التوتر�والتصعيد�لهيمنة�الخطابات�الثيوقراطية�

استحالة�علمنة�العالم�jس*مي�ويفرض�عWى�تحديث��هذا��خ/��ممرا�الزاميا�5ي�قناة�الدين�jس*مي(،ال��Bتؤكد�

 الخاتمة��ستنتاجات

ثمة�أدب�سيا��BTجديد�يطرح�5ي�أعقاب�الحرب�الباردة،�من�خ*ل�مجموعة�من�اEقو�ت�والفرضيات�والنظريات

الدراسةاحداها،�وíي�نظرية��تناولت�هذه

يمثل�اEحور�الرئيس�للصراع�عند�  -1

�معظم �فيه �تدور �الذي ��ول �اEقام ��ثنية �الحروب �تمثل �إذ �العالم، 5ي

وال��Bيحددها�. الحضارات
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�الحصيلة�) اEدنية(و�) الثقافة( �íي إذ

جذورية�5ي��طار��ول،�5ي�ح/ن�تضم�الثانية�اEقومات�

��بتكار� �عWى �جانب�القدرة �إNى �والعادات، �والدين �من�حيث�اللغة ��ìا �بصفات�خاصة تتصف�كل�حضارة

بيعة�الحضارات��نسانية�ال��Bتتسم�بالتفاعل�

،�عWى�نحو�ينعكس�عWى�شكل�حيا��م�ووظائفهم،�مما�صنع�
ً
�وثيقا

ً
ترتبط�اEجموعات�البشرية�باEكان�ارتباطا

�BCالزم� �اطارها �5ي �مرتبطة �أنماط�حضارية�متعددة، �نحو�تشكلت�فيه �عWى يم،

. بالتطور�البشري�واستقراره،�إذ�كان�الشرق�اEهد��ول�للحضارات�5ي�وادي�الرافدين�والنيل�وفارس�والص/ن�والهند

 .ربيةومع�ذلك�شهدت�الخارطة�الحضارية�انتقا�ت�مكانية،�بفعل�التطور�والقوة�كما�5ي�الحضارة�الغ

�اذ�تحاول�القوة�العظم��اثارة�وتحف/��العامل� �بعد�الرأسمالية، ان�تنظ/��صدام�الحضارات�نزعة�Eرحلة�ما

�ب/ن� �والحواجز�و�رتطام �التخوم �اح*ل�رؤية �يعمل�عWى �مما BTالقرار�السيا�� �5ي�صناعة �رئيسة
ٌ
�أداة �بوصفه BCالدي

�Eصلحة�انموذج� �واهداف�جديدة يرتبط�مشروع�صدام�الحضارات�بخلق�حالة�الهيمنة�وفق�رؤية�جديدة

الحضارية�الغربية،�وتشكيل�بنية�-ثقا5ي�محدد،�وتعمل�عWى�استكمال�تنميط�العالم�5ي�إطار�منظومة�القيم�الثقافية

نفي�للخصوصيات�الدينية�والقومية�5ي�الثقافة�

تولد�الهيمنة�الثقافية،�حالة��غ��اب�وازمة�الهوية�ال��Bتؤدي�إNى�ال��ميش�و�قصاء�واجراء�تحويل�جذري�5ي�

 .¥مم�والشعوب�من�وظيفة��صل�و�بداع�إNى�وظيفة�التغيب�و�ست*ب

إذ�. مع�كل�نماذج�الجيوالتاريخية،�حول�فكرة�قيادة�دولة�واحدة�للعالم

لهانتنغتون�íي�تجسيد�) صدام�الحضارات

جنوب،�عWى�نحو�يضاعف�من�فقر�الجنوب�ويس¶ى�لزيادة�اEحاصصة�لعالم�الشمال�الذي�

 .عالم�الجنوب%) 75(لم�لـ�ث*ثة�ارباع�سكان�العا

�وتتسابق �تتفاعل �بل ���تتصادم، B .��CعEا� �ان إذ

�الهوية� �فعندئذ�تصبح �كب/�ة �ام �أي�مجموعة�سكانية�صغ/�ة

) صراع�الهويات�والثقافات(اجل��ع��اف�بحقوقهم�الثقافية،�لذا�فان�قاعدة�

إذ�من�غ/��اEمكن�ان�نتصور�الثقافة�عWى�ا¡�ا�كينونة�محايدة،�بمع��Cا¡�ا�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

� �مفاهيم �تحت�ظ*له �تنضوي �الذي �الوعاء �الحضارة �مفهوم (يشكل

جذورية�5ي��طار��ول،�5ي�ح/ن�تضم�الثانية�اEقومات�ال��اكمية�Sي�شعب�أو�أمة،�وíي�تشمل�الجوانب�الروحية�وال

 .اEادية�ال��Bاستغلها��نسان�أو�نسجها�خدمة�له

��بتكار� �عWى �جانب�القدرة �إNى �والعادات، �والدين �من�حيث�اللغة ��ìا �بصفات�خاصة تتصف�كل�حضارة

بيعة�الحضارات��نسانية�ال��Bتتسم�بالتفاعل�و�بداع،�وíي���تبقى�أس/�ة��طار�اEكاني�بل�تمتد�خارج�اطارها،�لط

 .إذ�ترتبط�اEفاهيم�الث*ثة�بالقدرات�ال��Bتمتلكها�كل�حضارة

،�عWى�نحو�ينعكس�عWى�شكل�حيا��م�ووظائفهم،�مما�صنع�
ً
�وثيقا

ً
ترتبط�اEجموعات�البشرية�باEكان�ارتباطا

�ب/ن��قال �الح/��اEساâي �الزم�BCالتباينات�5ي �اطارها �5ي �مرتبطة �أنماط�حضارية�متعددة، �نحو�تشكلت�فيه �عWى يم،

بالتطور�البشري�واستقراره،�إذ�كان�الشرق�اEهد��ول�للحضارات�5ي�وادي�الرافدين�والنيل�وفارس�والص/ن�والهند

ومع�ذلك�شهدت�الخارطة�الحضارية�انتقا�ت�مكانية،�بفعل�التطور�والقوة�كما�5ي�الحضارة�الغ

�اذ�تحاول�القوة�العظم��اثارة�وتحف/��العامل� �بعد�الرأسمالية، ان�تنظ/��صدام�الحضارات�نزعة�Eرحلة�ما

�ب/ن� �والحواجز�و�رتطام �التخوم �اح*ل�رؤية �يعمل�عWى �مما BTالقرار�السيا�� �5ي�صناعة �رئيسة
ٌ
�أداة �بوصفه BCالدي

 .الشعوب�و�مم�ع���الكيان�الجغرا5ي�الصغ/��الدولة

�Eصلحة�انموذج� �واهداف�جديدة يرتبط�مشروع�صدام�الحضارات�بخلق�حالة�الهيمنة�وفق�رؤية�جديدة

ثقا5ي�محدد،�وتعمل�عWى�استكمال�تنميط�العالم�5ي�إطار�منظومة�القيم�الثقافية

�) ثقافة�العوEة نفي�للخصوصيات�الدينية�والقومية�5ي�الثقافة��أي�íي). عوEة�الثقافة(ووظيف��ا

 .Eصلحة�ثقافة�الدول�الرأسمالية�اEهيمنة�من�اجل�تكريس��م��يالية�الجديدة

تولد�الهيمنة�الثقافية،�حالة��غ��اب�وازمة�الهوية�ال��Bتؤدي�إNى�ال��ميش�و�قصاء�واجراء�تحويل�جذري�5ي�

¥مم�والشعوب�من�وظيفة��صل�و�بداع�إNى�وظيفة�التغيب�و�ست*بالوظيفة�التاريخية�للهوية�الثقافية�ل

مع�كل�نماذج�الجيوالتاريخية،�حول�فكرة�قيادة�دولة�واحدة�للعالم) صدام�الحضارات(��تتوافق�نظرية�

�ب/ن��م��اطوريات�والقوى�الدولية�اEتعددة
ً
 .كانت�عWى�الدوام�تنافسا

صدام�الحضارات(اخ*ت�اEكانية�والسياسية،�فان�نظرية�عWى�الرغم�من�بعض�التد

جنوب،�عWى�نحو�يضاعف�من�فقر�الجنوب�ويس¶ى�لزيادة�اEحاصصة�لعالم�الشمال�الذي�-لتقسيم�العالم�إNى�شمال

�الربع�البا�ي�
ً
لـ�ث*ثة�ارباع�سكان�العا%) 25(من�ثروات�ودخل�العالم�تاركا

�وتتسابق �تتفاعل �بل ���تتصادم، Bكي��ال�� �الشموNي �الحضارات�بمفهومها �ان �الدراسة تؤكد

�الهوية� �فعندئذ�تصبح �كب/�ة �ام ���ميش�أي�مجموعة�سكانية�صغ/�ة �تم �ما �لكن�إذا �هو�السمو�والر�ي، �لها الجماNي

�ل*حتجاج�والصراع�من�
ً
اجل��ع��اف�بحقوقهم�الثقافية،�لذا�فان�قاعدة�الثقافية�مصدرا

إذ�من�غ/��اEمكن�ان�نتصور�الثقافة�عWى�ا¡�ا�كينونة�محايدة،�بمع��Cا¡�ا�". الجيوبوليتيكي"íي�ال��Bتتطابق�مع�الواقع�

 .��تعقل�فعلها�و��تنتصر�لذا��ا
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2-  � �مفاهيم �تحت�ظ*له �تنضوي �الذي �الوعاء �الحضارة �مفهوم يشكل

ال��اكمية�Sي�شعب�أو�أمة،�وíي�تشمل�الجوانب�الروحية�وال

اEادية�ال��Bاستغلها��نسان�أو�نسجها�خدمة�له

��بتكار�  -3 �عWى �جانب�القدرة �إNى �والعادات، �والدين �من�حيث�اللغة ��ìا �بصفات�خاصة تتصف�كل�حضارة

و�بداع،�وíي���تبقى�أس/�ة��طار�اEكاني�بل�تمتد�خارج�اطارها،�لط

إذ�ترتبط�اEفاهيم�الث*ثة�بالقدرات�ال��Bتمتلكها�كل�حضارة. والتناغم�والتأث/�

،�عWى�نحو�ينعكس�عWى�شكل�حيا��م�ووظائفهم،�مما�صنع�  -4
ً
�وثيقا

ً
ترتبط�اEجموعات�البشرية�باEكان�ارتباطا

�ب/ن��قال �الح/��اEساâي التباينات�5ي

بالتطور�البشري�واستقراره،�إذ�كان�الشرق�اEهد��ول�للحضارات�5ي�وادي�الرافدين�والنيل�وفارس�والص/ن�والهند

ومع�ذلك�شهدت�الخارطة�الحضارية�انتقا�ت�مكانية،�بفعل�التطور�والقوة�كما�5ي�الحضارة�الغ

�اذ�تحاول�القوة�العظم��اثارة�وتحف/��العامل�  -5 �بعد�الرأسمالية، ان�تنظ/��صدام�الحضارات�نزعة�Eرحلة�ما

�ب/ن� �والحواجز�و�رتطام �التخوم �اح*ل�رؤية �يعمل�عWى �مما BTالقرار�السيا�� �5ي�صناعة �رئيسة
ٌ
�أداة �بوصفه BCالدي

الشعوب�و�مم�ع���الكيان�الجغرا5ي�الصغ/��الدولة

�Eصلحة�انموذج�  -6 �واهداف�جديدة يرتبط�مشروع�صدام�الحضارات�بخلق�حالة�الهيمنة�وفق�رؤية�جديدة

ثقا5ي�محدد،�وتعمل�عWى�استكمال�تنميط�العالم�5ي�إطار�منظومة�القيم�الثقافية

ثقافة�العوEة(ثقافية�جديدة�íي�

Eصلحة�ثقافة�الدول�الرأسمالية�اEهيمنة�من�اجل�تكريس��م��يالية�الجديدة

تولد�الهيمنة�الثقافية،�حالة��غ��اب�وازمة�الهوية�ال��Bتؤدي�إNى�ال��مي  -7

الوظيفة�التاريخية�للهوية�الثقافية�ل

��تتوافق�نظرية�  -8

�ب/ن��م��اطوريات�والقوى�الدولية�اEتعددة
ً
كانت�عWى�الدوام�تنافسا

عWى�الرغم�من�بعض�التد  -9

لتقسيم�العالم�إNى�شمال

�الربع�البا�ي�%) 75(يستأثر�بـ�
ً
من�ثروات�ودخل�العالم�تاركا

�ال��كي  - 10 �الشموNي �الحضارات�بمفهومها �ان �الدراسة تؤكد

���مي �تم �ما �لكن�إذا �هو�السمو�والر�ي، �لها الجماNي

�ل*حتجاج�والصراع�من�
ً
الثقافية�مصدرا

íي�ال��Bتتطابق�مع�الواقع�

��تعقل�فعلها�و��تنتصر�لذا��ا
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�العقائدية� �الرابطة �5ي �اEتجسدة �الثقافية، �ضمن�الخصوصية اته،

الدينية،�وهو�أحد�العوالم�الحضارية�الرئيسة�من�ب/ن�العوالم�الحضارية��خرى،�اذ�يمتلك�قدرات�كب/�ة�تؤهله�ان�

�يمتد�عWى�ث*ث�قارات�ويبلغ�رصيده�السكاني�أكø��من�مليار�و 
ً
نصف،�بحيث�فجغرافيا

�عن�عطاء�اEوضع�الذي�يأتي�النفط�5ي�مقدمته،�إذ�يستحوذ�
ً
يتصف�بتواجد�اقلياته�داخل�اوربا�و8مريكيت/ن�فض*

�يتأثر�بأهمية�خاصة�5ي�الس��اتيجيات�العاEية
ً
ومن�هنا�. من�احتياطي�العالم،�مما�جعله�اقليما

خ*ل�تنظ/�ات�مختلفة،�شكل�صدام�الحضارات�وآليا��ا�أبرزها�عWى�

 .الدي5�BCي�الصراع�والسيطرة�عليه

�بتشكيلية�النظام�العالم�Bخ*ل�اEراحل�القادمة�
ً
�تقدم�مستقبل�حوار�الحضارات�مرتبطا ويبقى�مع�كل�ما

�وآليا��ا �العوEة �مسار�الحوار�من�خ*ل�منظومة �تحديد �5ي �ستواجه�. بالٌغ �البشرية لذلك�فان

إما�اعادة�انتاج�نظام�الهيمنة�تحت�شعار�النظام�العالم�Bالجديد،�أو�خلق�نظام�ما�بعد�الهيمنة�وهو�

�واEحافظة�عWى�الخصوصيات�نظام�يستمد�مشروعيته�من�البحث�عن�ارضية�مش��كة�لتفاعل�اEدنيات�واند ماجها

�عة��نفرادية،�بخصوص�العاEية�وتشكيل�

هيكلية�النظام�العالم�Bبتلك�اEقاييس،�إذ�ان�هناك�رؤى�متعددة�وثقافات�متنوعة،�لكل�واحدة�م·�ا�خصوصي��ا،�مما�

�BTإ��إNى��شكالية�الثقافية،�وتحرك�جذري�5ي�الوظيفة�التاريخية�

�يتطلب� �وهذا �للعالم، �السياسية �الخارطة ��ستقرار�5ي �ينعكس�عWى �مما �والشعوب، �وقوميات�8مم �واديان لثقافة

�نسانية،�ال����Bترتبط�بمعتقدات�أي�من�8مم�والشعوب،��عادة�رسم�

�Bجا�ت�التنموية،�ال�E5ي�ا� قاعدة�الرئيسة�لخلق�فرص��ستثمار،��سيما

��øأك�
ً
�حضاريا

ً
�اقليما �التنمية �سيحقق �اذ ��س*مي، �نحو�خاص�العالم �وعWى �الجنوب، �عالم �5ي �ضمور �من تعاني

 
ً
،��سيما�ان�القوى�الغربية�الك��ى���تستطيع��نسحاب�اEطلق�منه�أو�تغي/�ه�مطلقا

ً
 .استقرارا

� �من�اجل�تحقيق�مشروع �العالم��س*مي، �ب/ن�انحاء �الجهود �يؤدي�تنسيق�)الحوار�الحضاري (توحيد �إذ ،

�من�تب�BCجهة�أو�دولة�واحدة�
ً
�يتيح�له��مكانات�والوسائل�والبدائل،�بد� مما

�Bا،��قرار�بالهويات�الثقافية�وخصوصيات�الشعوب�و�قليات�ال��

ما�دام�العمل��ني�واEستقبWي�للعالم��س*مي،�سوف�

 . يكون�وفق�الكيانات�السياسية،�إذ�ان�هذا��قرار�سيحقق��ستقرار�السيا��BTإNى�حد�كب/�
ً
عن���يئة��رضية��فض*
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�بذ
ً
�قائما

ً
�عاEا �العقائدية�تمثل�الحضارة��س*مية �الرابطة �5ي �اEتجسدة �الثقافية، �ضمن�الخصوصية اته،

الدينية،�وهو�أحد�العوالم�الحضارية�الرئيسة�من�ب/ن�العوالم�الحضارية��خرى،�اذ�يمتلك�قدرات�كب/�ة�تؤهله�ان�

�يمتد�عWى�ث*ث�قارات�ويبلغ�رصيده�السكاني�أكø��من�مليار�و . يكون�قوة�س��اتيجية�مستقبلية
ً
فجغرافيا

�عن�عطاء�اEوضع�الذي�يأتي�النفط�5ي�مقدمته،�إذ�يستحوذ�
ً
يتصف�بتواجد�اقلياته�داخل�اوربا�و8مريكيت/ن�فض*

�يتأثر�بأهمية�خاصة�5ي�الس��اتيجيات�العاEية
ً
من�احتياطي�العالم،�مما�جعله�اقليما

خ*ل�تنظ/�ات�مختلفة،�شكل�صدام�الحضارات�وآليا��ا�أبرزها�عWى��تأخذ�عملية�تصاعد�الضغط�للسيطرة�عليه�من

الدي5�BCي�الصراع�والسيطرة�عليه- نحو�أقحم�وبشكل�اوضح�عما�سبق�اEفهوم�الثقا5ي

�بتشكيلية�النظام�العالم�Bخ*ل�اEراحل�القادمة�
ً
�تقدم�مستقبل�حوار�الحضارات�مرتبطا ويبقى�مع�كل�ما

�وآليا��ا �العوEة �مسار�الحوار�من�خ*ل�منظومة �تحديد �5ي بالٌغ

إما�اعادة�انتاج�نظام�الهيمنة�تحت�شعار�النظام�العالم�Bالجديد،�أو�خلق�نظام�ما�بعد�الهيمنة�وهو�

نظام�يستمد�مشروعيته�من�البحث�عن�ارضية�مش��كة�لتفاعل�اEدنيات�واند

�التخلص�من�ال�0عة��نفرادية،�بخصوص�العاEية�وتشكيل� عWى�الفكر�الغربي�بمختلف�اتجاهاته�الفكرية،

هيكلية�النظام�العالم�Bبتلك�اEقاييس،�إذ�ان�هناك�رؤى�متعددة�وثقافات�متنوعة،�لكل�واحدة�م·�ا�خصوصي��ا،�مما�

 .ي��ع��اف��ìا�واEحافظة�عWى�هوي��ا

ان�الحوار�اEفروض�بتفوق�القوة،���يف�BTMإ��إNى��شكالية�الثقافية،�وتحرك�جذري�5ي�الوظيفة�التاريخية�

�يتطلب� �وهذا �للعالم، �السياسية �الخارطة ��ستقرار�5ي �ينعكس�عWى �مما �والشعوب، �وقوميات�8مم �واديان لثقافة

 .اEهيمنة،�5ي�اصول�ومجا�ت�الحوار�ودعمها�التكافؤ

�نسانية،�ال����Bترتبط�بمعتقدات�أي�من�8مم�والشعوب،��عادة�رسم�-توجيه�الحوار�نحو�الجوانب�اEدنية

 .الخارطة��نسانية�للعالم،�من�خ*ل�تقليل�ال*تكافؤ�ب/ن�اEركز�و�طراف

�5ي�اEجا�ت�التنموية،�ال��Bالحواري�هو�ال- ان�اEجال�الفكري  قاعدة�الرئيسة�لخلق�فرص��ستثمار،��سيما

��øأك�
ً
�حضاريا

ً
�اقليما �التنمية �سيحقق �اذ ��س*مي، �نحو�خاص�العالم �وعWى �الجنوب، �عالم �5ي �ضمور �من تعاني

 
ً
،��سيما�ان�القوى�الغربية�الك��ى���تستطيع��نسحاب�اEطلق�منه�أو�تغي/�ه�مطلقا

ً
استقرارا

�من�اجل�تحقيق�مشروع� �العالم��س*مي، �ب/ن�انحاء �الجهود توحيد

�من�تب�BCجهة�أو�دولة�واحدة�. الجهود،�إNى�توحيد�الخطاب��س*مي
ً
�يتيح�له��مكانات�والوسائل�والبدائل،�بد� مما

�ا،��قرار�بالهويات�الثقافية�وخصوصيات�الشعوب�و�قليات�ال��Bيتطلب�من�دول�العالم��س*مي�ومنظما�

�الحق�5ي�تقرير�اEص/� ما�دام�العمل��ني�واEستقبWي�للعالم��س*مي،�سوف�. �5ي�العالم��س*مي،�واعطاءها

يكون�وفق�الكيانات�السياسية،�إذ�ان�هذا��قرار�سيحقق��ستقرار�السيا��BTإNى�حد�كب/�
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�بذ  - 11
ً
�قائما

ً
�عاEا تمثل�الحضارة��س*مية

الدينية،�وهو�أحد�العوالم�الحضارية�الرئيسة�من�ب/ن�العوالم�الحضارية��خرى،�اذ�يمتلك�قدرات�كب/�ة�تؤهله�ان�

يكون�قوة�س��اتيجية�مستقبلية

�عن�عطاء�اEوضع�الذي�يأتي�النفط�5ي�مقدمته،�إذ�يستحوذ�
ً
يتصف�بتواجد�اقلياته�داخل�اوربا�و8مريكيت/ن�فض*

�يتأثر�بأهمية�خاصة�5ي�الس��اتيجيات�العاEية%) 70(عWى�أكø��من�
ً
من�احتياطي�العالم،�مما�جعله�اقليما

تأخذ�عملية�تصاعد�الضغط�للسيطرة�عليه�من

نحو�أقحم�وبشكل�اوضح�عما�سبق�اEفهوم�الثقا5ي

�بتشكيلية�النظام�العالم�Bخ*ل�اEراحل�القادمة�  - 12
ً
�تقدم�مستقبل�حوار�الحضارات�مرتبطا ويبقى�مع�كل�ما

�تأث/ٌ�� �لها �سيكون Bوآليا��اال�� �العوEة �مسار�الحوار�من�خ*ل�منظومة �تحديد �5ي بالٌغ

إما�اعادة�انتاج�نظام�الهيمنة�تحت�شعار�النظام�العالم�Bالجديد،�أو�خلق�نظام�ما�بعد�الهيمنة�وهو�: خيارات�مختلفة

نظام�يستمد�مشروعيته�من�البحث�عن�ارضية�مش��كة�لتفاعل�اEدنيات�واند

 .الثقافية

 :التوصيات�

�التخلص�من�ال  -1 عWى�الفكر�الغربي�بمختلف�اتجاهاته�الفكرية،

هيكلية�النظام�العالم�Bبتلك�اEقاييس،�إذ�ان�هناك�رؤى�متعددة�وثقافات�متنوعة،�لكل�واحدة�م·�ا�خصوصي��ا،�مما�

ي��ع��اف��ìا�واEحافظة�عWى�هوي��ايستد~

ان�الحوار�اEفروض�بتفوق�القوة،���يف  -2

�يتطلب� �وهذا �للعالم، �السياسية �الخارطة ��ستقرار�5ي �ينعكس�عWى �مما �والشعوب، �وقوميات�8مم �واديان لثقافة

اEهيمنة،�5ي�اصول�ومجا�ت�الحوار�ودعمها�التكافؤ�اعادة�تفك/��القوة

توجيه�الحوار�نحو�الجوانب�اEدنية  -3

الخارطة��نسانية�للعالم،�من�خ*ل�تقليل�ال*تكافؤ�ب/ن�اEركز�و�طراف

ان�اEجال�الفكري   -4

��øأك�
ً
�حضاريا

ً
�اقليما �التنمية �سيحقق �اذ ��س*مي، �نحو�خاص�العالم �وعWى �الجنوب، �عالم �5ي �ضمور �من تعاني

 
ً
،��سيما�ان�القوى�الغربية�الك��ى���تستطيع��نسحاب�اEطلق�منه�أو�تغي/�ه�مطلقا

ً
استقرارا

5-  � �من�اجل�تحقيق�مشروع �العالم��س*مي، �ب/ن�انحاء �الجهود توحيد

الجهود،�إNى�توحيد�الخطاب��س*مي

 .لتلك�اEشاريع

يتطلب�من�دول�العالم��س*مي�ومنظما�  -6

�الحق�5ي�تقرير�اEص/� تعيش�5ي�العالم��س*مي،�واعطاءها

يكون�وفق�الكيانات�السياسية،�إذ�ان�هذا��قرار�سيحقق��ستقرار�السيا��BTإNى�حد�كب/�
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�الشعوب�و8مم�والتعاون�اEدني،�وهو�ما�أقرته�الشريعة��س*مية�لكل�

 .الطوائف�و�قليات�ال��Bأسلمت�أو�لم�تسلم�5ي�مرحلة�تكوين�الدولة��س*مية�آبان�الخ*فة�الراشدة�وما�بعدها

 .التاريخية�وال����Bتتغ/��اهمي��ا�بتغ/��الزمان

 .264،�ص1996

 .79،ص1995
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 "اتفاقية�إبراهيم

Resilience in the face of the "Abraham Accords" 

 

هدفت�الدراسة�إNى�التعرف�عWى�أبرز�اEحددات�و�ثار�ال��Bترك��ا�اتفاقية�أبراهام�عWى�القضية�الفلسطينية�وتسليط�

�وضعت�الدراسة�سؤال�اEشكلة�.  لذا

Eاذا�تم�الشروع�5ي�التطبيع�مع�هذه�الدول�وبالوقت�ذاته�Eاذا�تط�ى�اتفاقية�أبراهام�عWى�با�ي�

�العرب�دون�حل� �مع �ع*قات�س*م �بناء �عWى �القائمة �jس��اتيجية�jسرائيلية �أحد�8عمدة �أبراهام تعت���اتفاقية

�8سب �عWى �التغطية �أرادوا ��تفاقية �طر5ي �Sن �يعود �أبراهام �اتفاقية �امتلكته �الذي �jع*مي �الحقيقية�الزخم اب

كان�السبب�وراءه�إعطاء��تفاقية�صفة�وبعد�اس��اتي�ي،�للتغطية�

�و �مكاسب�مش��كة �وجود �اتفاقيات�التطبيع �ويف��ض�5ي �8طراف�توضيح�سبب��تفاقية، �قدرة �عدم �حالة�عWى 5ي

 jس��اتيجية�jسرائيلية

Abstract: 

The study aims at highlighting the parameters and conse

Palestinian cause, and to shade light on the internal and e

were reached. As such, the study seeks to answer the following 

agreements took place simultaneously, and why they overshadowe

the Palestinian cause? 

Following detailed examination and analyses, the study concludes:

- The “Abrahamic” agreements are considered as a main pillar of Israel

agreements with Arab states and marginalize the 

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

اتفاقية�إبراهيم"الصمود�5ي�مواجهة�

Resilience in the face of the "Abraham Accords"

 أمجد�بشكار/ باحث�دكتوراه

هدفت�الدراسة�إNى�التعرف�عWى�أبرز�اEحددات�و�ثار�ال��Bترك��ا�اتفاقية�أبراهام�عWى�القضية�الفلسطينية�وتسليط�

�الداخلية �البيئة �عWى ��تفاقية�الضوء �هذه �ضو�ëا �تشكلت�5ي Bال�� . والخارجية

Eاذا�تم�الشروع�5ي�التطبيع�مع�هذه�الدول�وبالوقت�ذاته�Eاذا�تط

 .�تفاقيات�و�ثار�ال��Bترك��ا�عWى�القضية�الفلسطينية

 ة�بمجموعة�من��ستنتاجات�ومن�أبرزها�

�العرب�دون�حل� �مع �ع*قات�س*م �بناء �عWى �القائمة �jس��اتيجية�jسرائيلية �أحد�8عمدة �أبراهام تعت���اتفاقية

�8سب �عWى �التغطية �أرادوا ��تفاقية �طر5ي �Sن �يعود �أبراهام �اتفاقية �امتلكته �الذي �jع*مي الزخم

BCتمثلة�5ي�بعدها�8مEالكامنة�خلف��تفاقية�وا. 

كان�السبب�وراءه�إعطاء��تفاقية�صفة�وبعد�اس��اتي" اتفاقية�أبراهام"إن�منح�اتفاقية�التطبيع�اسم�

�و �مكاسب�مش��كة �وجود �اتفاقيات�التطبيع �ويف��ض�5ي �8طراف�توضيح�سبب��تفاقية، �قدرة �عدم عWى

 .اتفاقية�أبراهام�تنتفي�هذه�ا�E�رات

jس��اتيجية�jسرائيلية - القضية�الفلسطينية� -التطبيع� –اتفاقية�أبراهام�

The study aims at highlighting the parameters and consequences of the “Abrahamic

an cause, and to shade light on the internal and external contexts within which these agreements 

were reached. As such, the study seeks to answer the following question: why these normalization 

agreements took place simultaneously, and why they overshadowed the effects of other agreements on 

amination and analyses, the study concludes: 

 agreements are considered as a main pillar of Israel’s strategy to achieve direct 

d marginalize the Palestinians; 
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�الداخلية �البيئة �عWى الضوء

Eاذا�تم�الشروع�5ي�التطبيع�مع�هذه�الدول�وبالوقت�ذاته�Eاذا�تط: الرئيس�والذي�تمثل�5ي

�تفاقيات�و�ثار�ال��Bترك��ا�عWى�القضية�الفلسطينية

ة�بمجموعة�من��ستنتاجات�ومن�أبرزها�وقد�خرجت�الدراس

�العرب�دون�حل� - �مع �ع*قات�س*م �بناء �عWى �القائمة �jس��اتيجية�jسرائيلية �أحد�8عمدة �أبراهام تعت���اتفاقية

 .القضية�الفلسطينية

�8سب - �عWى �التغطية �أرادوا ��تفاقية �طر5ي �Sن �يعود �أبراهام �اتفاقية �امتلكته �الذي �jع*مي الزخم

BCتمثلة�5ي�بعدها�8مEالكامنة�خلف��تفاقية�وا

إن�منح�اتفاقية�التطبيع�اسم� -

�و �مكاسب�مش��كة �وجود �اتفاقيات�التطبيع �ويف��ض�5ي �8طراف�توضيح�سبب��تفاقية، �قدرة �عدم عWى

اتفاقية�أبراهام�تنتفي�هذه�ا�E�رات

اتفاقية�أبراهام��:الكلمات�اEفتاحية

Abrahamic” agreements, on the 

ts within which these agreements 

uestion: why these normalization 

d the effects of other agreements on 

s strategy to achieve direct 
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- The massive media coverage of the agreements can be seen as a means to conceal the real drive of the 

agreement which is related to security

- The fact that the agreements were dubbed 

much as it reflects the lack of clear 

certain gains to the parties affiliated.  

Keywords: the Abraham Accords 

�العديد�من�التغ/�ات�واEتغ/�ات�السياسية�و�قتصادية�و�جتماعية� م،

،�وإشغالها�5ي�البحث�عن�مقومات�البقاء�
ً
ِم�العربيِة�عامة

ُ
ال��Bأسهمت،�وبشكٍل�مباشٍر�وغ/ِ��مباشر،�5ي�إضعاف�الُنظ

��T°ٍد�من�8قطار�العربية،�وعودة��ستبداد�بأق

�5ي�عدٍد�من�البلدان�العربية،�وتعميق��نقسامات�ب/ن�اEحاور�العربية�اEتصارعة،�مما�فتح�الباَب�
ً
مما�كان�عليه�سابقا

 .�ات�الدولية�وjقليمية

َبيل�وصول�الرئيس�8مريكي�السابق�
ُ
ترافق�ثاني�هذه�اEتغ/�ات�مع�تفاقم�إشكالية�الشرعية�5ي�بعض�البلدان�العربية�ق

فور�،�و )ترامب(م،�ليعلن�2016نوفم���من�العام�

�القرن  �صفقة �اسم �عل�çا �أطلق �jسرائيWي، �العربي �الصراع �لتسوية �خطة �لديه �بأن �ب*ده؛ �5ي �الحكم �زمام مه
ّ
. تسل

 (��Cّي�يتبuأيديولو�BّTأقرب�لعقٍد�سيا�

عند�إبرام�أي�اتفاق�س*م�مع�8طراف�العربية،�وبشكٍل�مخالف�عن�تلك��تفاقات�ال��Bعقد��ا�

كمصر�و8ردن�ومنظمة�التحرير�الفلسطينية،�

�jدارة� �تقدمه �ما �مقابل �العقد ��ìذا
ٌ
لزمة

�اEحافل�الدولية �السياسية�5ي �تثبيت�وشرعنة�ُنظِمها �وعWى�رأسها �واقتصاديٍة �من�مساعداٍت�سياسيٍة . 8مريكية�لها

غ/�ات�5ي�العالم��عل�çا�البعض�اEرحلة��رتدادية�جملة�من�اEت

�بلدان� �الشرعية�5ي �وذلك�نتاج�قضية�الصراع�عWى �ب/ن�أيدينا Bيتعلق�بمضمون�الورقة�ال�� �فيما �ليس�اقلها العربي،

�السياسات� �صعيد �وعWى �الدولية �اEحافل �5ي �سيما �الشرعية، �أهمية �تعاظم �الف��ة �هذه �5ي �ونشهد �عدة، عربية

 . عزيز�قدر��ا�عWى��ستمرار�5ي�الحكم

�
ً
والسياسة�ال��Bاتبعها�قد�مهدت�الطريق�أمام�إسرائيل�ومنح��ا�دورا

نية��ع*قا��ا�مع�8نظمة�العربية�با�عتماد�عWى�سياسات�jدارة�8مريكية�هذا�من�ناحية،�ومن�ناحيٍة�ثا

�اEركزي�5ي�اEنطقة , عملت�jدارة�8مريكية�عWى�محاولة�إعادة�رسم�أولويات�تلك�8نظمة�ع���إعادة�تعريف�عدوها
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The massive media coverage of the agreements can be seen as a means to conceal the real drive of the 

agreement which is related to security; 

The fact that the agreements were dubbed “The Abrahamic Agreements” reflect the

much as it reflects the lack of clear justifications that have as any other similar agreement

certain gains to the parties affiliated.   
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تسل
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�) دونالد�ترامب(إن�إدارة�الرئيس�8مريكي�السابق�
ً
والسياسة�ال��Bاتبعها�قد�مهدت�الطريق�أمام�إسرائيل�ومنح��ا�دورا

�ع*قا��ا�مع�8نظمة�العربية�با�عتماد�عWى�سياسات�jدارة�8مريكية�هذا�من�ناحية،�ومن�ناحيٍة�ثا

�اEركزي�5ي�اEنطقة عملت�jدارة�8مريكية�عWى�محاولة�إعادة�رسم�أولويات�تلك�8نظمة�ع���إعادة�تعريف�عدوها
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The massive media coverage of the agreements can be seen as a means to conceal the real drive of the 

 reflect their strategic nature, as 

ustifications that have as any other similar agreement- should have 

i strategy  

 :مقدمة�الدراسة

��عصفت باEنطقة�العربية�منذ�العام

،�وإشغالها�5ي�البحث�عن�مقومات�البقاء�
ً
ِم�العربيِة�عامة

ُ
ال��Bأسهمت،�وبشكٍل�مباشٍر�وغ/ِ��مباشر،�5ي�إضعاف�الُنظ

َتَمثل أوNى�هذه�اEتغ/�ات�5ي�اند�ع�الثورات�العربية�5ي�ع�والشرعية،�وتَ

�5ي�عدٍد�من�البلدان�العربية،�وتعميق��نقسامات�ب/ن�اEحاور�العربية�اEتصارعة،�مما�فتح�الباب
ً
مما�كان�عليه�سابقا

�أمام�التدخ*ت�8جنبية�5ي�البلدان�العرب
ً
واسعا

ب
ُ
ترافق�ثاني�هذه�اEتغ/�ات�مع�تفاقم�إشكالية�الشرعية�5ي�بعض�البلدان�العربية�ق

إNى�رئاسة�الو�يات�اEتحدة�8م/�كية�5ي�تشرين�الثاني) دونالد�ترامب(

�القرن  �صفقة �اسم �عل�çا �أطلق �jسرائيWي، �العربي �الصراع �لتسوية �خطة �لديه �بأن �ب*ده؛ �5ي �الحكم �زمام مه
ّ
تسل

)2020قارداش،�وجان،�(

�بأن�هذه�الخطة�ال��Bأدارها�الرئيس�8مريكي�السابق�
ً
تب/ن��حقا

عند�إبرام�أي�اتفاق�س*م�مع�8طراف�العربية،�وبشكٍل�مخالف�عن�تلك��تفاقات�ال��Bعقد��ا�الرؤية�jسرائيلية�

إسرائيل�مع�بعض�8طراف�العربية�5ي�الربع�8خ/��من�القرن�اEا

�م �اEنطقة �5ي �8مريكية �السياسة �رحاب �تس/��5ي Bال�� �العربية �الدول وأن

�اEحافل�الدولية �السياسية�5ي �تثبيت�وشرعنة�ُنظِمها �وعWى�رأسها �واقتصاديٍة �من�مساعداٍت�سياسيٍة 8مريكية�لها

 ) 2020 نافعة،(

شكلت�مرحلة�الربيع�العربي�وما�ت*ها�من�أحداث�أ

�بلدان� �الشرعية�5ي �وذلك�نتاج�قضية�الصراع�عWى �ب/ن�أيدينا Bيتعلق�بمضمون�الورقة�ال�� �فيما �ليس�اقلها العربي،

�السياسات� �صعيد �وعWى �الدولية �اEحافل �5ي �سيما �الشرعية، �أهمية �تعاظم �الف��ة �هذه �5ي �ونشهد �عدة، عربية

الخارجية،�ودورها�5ي�ثبات�8نظمة�الحاكمة�وت

إن�إدارة�الرئيس�8مريكي�السابق�

 
ً
�ثا, مركزيا عَزَز�ع*قا��ا�مع�8نظمة�العربية�با�عتماد�عWى�سياسات�jدارة�8مريكية�هذا�من�ناحية،�ومن�ناحيٍة

�اEركزي�5ي�اEنطقة عملت�jدارة�8مريكية�عWى�محاولة�إعادة�رسم�أولويات�تلك�8نظمة�ع���إعادة�تعريف�عدوها
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�للعرب�5ي�اEنطقة�إNى�
ً
�مركزيا

ً
�5ي�إظهار�أن�الجانب�jيراني�يمثل�عدوا

ً
�مهما

ً
وقد�كان��لغاء��تفاق�النووي�jيراني�دورا

�البارز�5ي�, الحركات�و8حزاب�ال��Bتحمل�فكر�جماعة�jخوان�اEسلم/ن نتيجة�دورها

 . العديد�من�الساحات�ال��Bنشط�ف�çا�حراك�الربيع�العربي،�وتراجع�تصنيف�الخطر�الذي�تمثله�إسرائيل�5ي�اEنطقة

�فرص �وأتاحت�لها �عديد�من�، �لتدخل�إNى �كب/�ة ة

وكانت�وجه��ا�8هم�صوب�دوِل�الخليِج�العربي،�و5ي�مقدم��ا�jمارات�

ت�إسرائيل�هذه�اEوجة�بطابٍع�دي�BّCويمي�BّCيحمل�رؤي��ا�التوسعية،�بحيث�اس��دفت�هذه�اEوجة�

�لعملية�الس*م�الفلسطيj�BCسرائيWي،�وهروب� دول�الطوق�العربي،�وتزامنت�هذه�اEوجة�مع�انسداد�تاٍم

إسرائيل�من�استحقاقات�عملية�الس*م�ال��Bأبرم��ا�مع�منظمة�التحرير،�وبذلك�تكون�قد�انتهجت�اس��اتيجية�تسوية�

 .¡�اية�العقد�الثاني�من�القرن�الحاNي

�مع�إسرائيل
ً
�تطبيعيا

ً
�وأبرمت�اتفاقا �اEوجة�من�التطبيع، �هذه �باسم�, تلقفت�jمارات�العربية�اEتحدة

َ
اتفاق�"ُعِرف

�تم�تغليفه�بغايات� �ونتيجة�لعدم�قدرة�أطراف��تفاق�عWى�توضيح�8هداف��س��اتيجية�اEنوي�تحقيقها ،

�اEتحدة �العربية �jمارات �دولة �تطرحها Bال�� �الذاتية �الرؤية �طبيعة �مع �تتوافق �اتفاق�, يجية �تبدو�وكأن لكي

�5ي�ذلك� التطبيع�مع�دول�الخليج�قد�تعدى�جدار�اEصلحة�السياسية�إNى�حّ/��تغي/��الثقافة�السياسية�للمنطقة،�بما

،�حيث�يحمل�5ي�جنباته�مواقف�وتوجهات�دينية�تجاه�

�أن�إسرائيل�لم�تعقد�هذا��تفاق�مع�دولة�عربية�رئيسية�ومركزية�5ي�اEنطقة؛�إ��أن�مثل�هذه��تفاقات�قد�

� �العربية �الدول �من �العديد �وفتحت�الباب�أمام �بل �الفلسطينية، �للقضية
ً
�كب/�ا

ً
�ظل�هذا�شكلت�تحديا �5ي للدخول

ْرِق�
َ
�تفاق�كالبحرين�واEغرب�والسودان�نتيجة�الضغط�8مريكي�أو�لغرض�اEقايضة،�وتخلل�هذه�اEوجة�محاولة�ط

�النظام�السعودي� باب�النظام�السيا��BTالسعودي�الذي�شهد�تحو�ت�وتغ/�ات�عدة�بعد�حراك�الربيع�العربي،�وبدا

�Bبادرة�الس*م�العربية�ال�E�
ً
عٌم�مصري�عل�BCوصريح�ومساند،�خ*فا

�مع� �وشاملة �عادلة �تسوية �إسرائيل �تنفيذ �بعد �العربية �والدول �إسرائيل �ب/ن �الكامل �التطبيع �تحقيق تش��ط

أتى�استجابة�للنظرة�jس��اتيجية�ال��Bتبن��ا�إسرائيل�

،�ع���تأسيس�ع*قاٍت�مع�8نظمِة�
ً
وjجماع�العربي�ثانيا
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�للعرب�5ي�اEنطقة�إNى�
ً
�مركزيا

ً
�5ي�إظهار�أن�الجانب�jيراني�يمثل�عدوا

ً
�مهما

ً
وقد�كان��لغاء��تفاق�النووي�jيراني�دورا

الحركات�و8حزاب�ال��Bتحمل�فكر�جماعة�jخوان�اEسلم/ن�جانب�قوى�التغي/��وعWى�رأسها

العديد�من�الساحات�ال��Bنشط�ف�çا�حراك�الربيع�العربي،�وتراجع�تصنيف�الخطر�الذي�تمثله�إسرائيل�5ي�اEنطقة

�من� �موجٍة �اEتغ/�ات�أطلقت�العنان��سرائيل�لبدء �فرص)التطبيع(هذه �وأتاحت�لها ،

وكانت�وجه��ا�8هم�صوب�دوِل�الخليِج�العربي،�و5ي�مقدم��ا�jمارات�, الساحات�العربية�وتوقع�اتفاقات�تطبيع�وس*م

ت�إسرائيل�هذه�اEوجة�بطابٍع�دي�BّCويمي�BّCيحمل�رؤي��ا�التوسعية،�بحيث�اس��دفت�هذه�اEوجة�

�لعملية�الس*م�الفلسطيj�BCسرائيWي،�وهروب� دول�الطوق�العربي،�وتزامنت�هذه�اEوجة�مع�انسداد�تاٍم

إسرائيل�من�استحقاقات�عملية�الس*م�ال��Bأبرم��ا�مع�منظمة�التحرير،�وبذلك�تكون�قد�انتهجت�اس��اتيجية�تسوية�

¡�اية�العقد�الثاني�من�القرن�الحاNي�الع*قات�العربية�jسرائيلية�دون�حل�القضية�الفلسطينية�قبيل

�مع�إسرائيل
ً
�تطبيعيا

ً
�وأبرمت�اتفاقا �اEوجة�من�التطبيع، �هذه تلقفت�jمارات�العربية�اEتحدة

�تم�تغليفه�بغايات� �ونتيجة�لعدم�قدرة�أطراف��تفاق�عWى�توضيح�8هداف��س��اتيجية�اEنوي�تحقيقها ،

�اEتحدة �العربية �jمارات �دولة �تطرحها Bال�� �الذاتية �الرؤية �طبيعة �مع �تتوافق يجية

�5ي�ذلك� التطبيع�مع�دول�الخليج�قد�تعدى�جدار�اEصلحة�السياسية�إNى�حّ/��تغي/��الثقافة�السياسية�للمنطقة،�بما

،�حيث�يحمل�5ي�جنباته�مواقف�وتوجهات�دينية�تجاه�"اهاماتفاق�أبر "الدين�و�قتصاد�والتحالفات،�ولذا�تم�تسميته�

�أن�إسرائيل�لم�تعقد�هذا��تفاق�مع�دولة�عربية�رئيسية�ومركزية�5ي�اEنطقة؛�إ��أن�مثل�هذه��تفاقات�قد�

� �العربية �الدول �من �العديد �وفتحت�الباب�أمام �بل �الفلسطينية، �للقضية
ً
�كب/�ا

ً
شكلت�تحديا

�تفاق�كالبحرين�واEغرب�والسودان�نتيجة�الضغط�8مريكي�أو�لغرض�اEقايضة،�وتخلل�هذه�اEوجة�محاولة�ط

�النظام�السعودي� باب�النظام�السيا��BTالسعودي�الذي�شهد�تحو�ت�وتغ/�ات�عدة�بعد�حراك�الربيع�العربي،�وبدا

�Eبادرة�الس*م�العربية�ال��B ,خ*ل�هذه�اEوجة�كداعٍم�لهذا��تفاق
ً
ِبَعُه�َدعٌم�مصري�عل�BCوصريح�ومساند،�خ*فا َوتَ

�مع� �وشاملة �عادلة �تسوية �إسرائيل �تنفيذ �بعد �العربية �والدول �إسرائيل �ب/ن �الكامل �التطبيع �تحقيق تش��ط

أتى�استجابة�للنظرة�jس��اتيجية�ال��Bتبن��ا�إسرائيل�) أبراهام(تقوم�الدراسة�عWى�فرضية�رئيسية�مفادها�بأن�اتفاق�

 
ً
،�ع���تأسيس�ع*قاٍت�مع�8نظمِة�, والقائمة�عWى�تجاوز�الحل�العادل�للقضية�الفلسطينية�أو�

ً
وjجماع�العربي�ثانيا

 . العربيِة�دون�حل�عادل�وشامل�للقضية�الفلسطينية
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�للعرب�5ي�اEنطقة�إNى�
ً
�مركزيا

ً
�5ي�إظهار�أن�الجانب�jيراني�يمثل�عدوا

ً
�مهما

ً
وقد�كان��لغاء��تفاق�النووي�jيراني�دورا

جانب�قوى�التغي/��وعWى�رأسها

العديد�من�الساحات�ال��Bنشط�ف�çا�حراك�الربيع�العربي،�وتراجع�تصنيف�الخطر�الذي�تمثله�إسرائيل�5ي�اEنطقة

�من� �موجٍة �اEتغ/�ات�أطلقت�العنان��سرائيل�لبدء هذه

الساحات�العربية�وتوقع�اتفاقات�تطبيع�وس*م

َفت�إسرائيل�هذه�اEوجة�بطابٍع�دي�BّCويمي�BّCيحمل�رؤي��ا�التوسعية،�بحيث�اس��دفت�هذه�اEوجة�. العربية�اEتحدة
َّ
ل
َ
غ

�خارج
ً
�لعملية�الس*م�الفلسطيj�BCسرائيWي،�وهروب��دو� دول�الطوق�العربي،�وتزامنت�هذه�اEوجة�مع�انسداد�تاٍم

إسرائيل�من�استحقاقات�عملية�الس*م�ال��Bأبرم��ا�مع�منظمة�التحرير،�وبذلك�تكون�قد�انتهجت�اس��اتيجية�تسوية�

الع*قات�العربية�jسرائيلية�دون�حل�القضية�الفلسطينية�قبيل

�مع�إسرائيل
ً
�تطبيعيا

ً
�وأبرمت�اتفاقا �اEوجة�من�التطبيع، �هذه تلقفت�jمارات�العربية�اEتحدة

�تم�تغليفه�بغايات�"أبراهام �ونتيجة�لعدم�قدرة�أطراف��تفاق�عWى�توضيح�8هداف��س��اتيجية�اEنوي�تحقيقها ،

�اEتحدةاس��ات �العربية �jمارات �دولة �تطرحها Bال�� �الذاتية �الرؤية �طبيعة �مع �تتوافق يجية

�5ي�ذلك� التطبيع�مع�دول�الخليج�قد�تعدى�جدار�اEصلحة�السياسية�إNى�حّ/��تغي/��الثقافة�السياسية�للمنطقة،�بما

الدين�و�قتصاد�والتحالفات،�ولذا�تم�تسميته�

خَتِلف
ُ
Eخر�ا�. 

�أن�إسرائيل�لم�تعقد�هذا��تفاق�مع�دولة�عربية�رئيسية�ومركزية�5ي�اEنطقة؛�إ��أن�مثل�هذه��تفاقات�قد� رغَم

� �العربية �الدول �من �العديد �وفتحت�الباب�أمام �بل �الفلسطينية، �للقضية
ً
�كب/�ا

ً
شكلت�تحديا

�تفاق�كالبحرين�واEغرب�والسودان�نتيجة�الضغط�8مريكي�أو�لغرض�اEقايضة،�وتخلل�هذه�اEوجة�محاولة�ط

�النظام�السعودي� باب�النظام�السيا��BTالسعودي�الذي�شهد�تحو�ت�وتغ/�ات�عدة�بعد�حراك�الربيع�العربي،�وبدا

خ*ل�هذه�اEوجة�كداعٍم�لهذا��تفاق

�مع� �وشاملة �عادلة �تسوية �إسرائيل �تنفيذ �بعد �العربية �والدول �إسرائيل �ب/ن �الكامل �التطبيع �تحقيق تش��ط

 .الفلسطيني/ن

 :فرضية�الدراسة

تقوم�الدراسة�عWى�فرضية�رئيسية�مفادها�بأن�اتفاق�

 
ً
والقائمة�عWى�تجاوز�الحل�العادل�للقضية�الفلسطينية�أو�

العربيِة�دون�حل�عادل�وشامل�للقضية�الفلسطينية
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�أخرى�تم�ال��ويج�, نتيجة�لتغي/��أولويات�الشعوب�وانشغالها�5ي�القضايا�الداخلية
ً
وتارة

وتارة�أخرى�أ¡�ا�نتيجة�, ��ا�صفقة�القرن�بما�يخص�القضية�الفلسطينية

�التغّ/�ات�رغم� �هذه �ُجلَّ �نجد�أّن إ��أننا

�نجد�أن�دول�التطبيع�إما�شعو�ìا� Sننا

���يوجد, رافضة�لفكرة�إقامة�الع*قات�مع�إسرائيل�وهذا�بحد�ذاته�ينقض�فكرة�التغي/��أولويات�الشعوب
ً
�أو�أ¡�ا�دو�

�لم�
ً
�ويمكن�أن�تلعب�دورا

ً
�شعبيا

ً
وأن�الدول�العربية�الك��ى�وال��Bتمتلك�وزنا

�ي��ز�سؤال�اEشكلة�اEر  كزي�والذي�ومن�هنا

ى�اتفاقية�أبراهام�عWى�با�ي��تفاقيات�وما�

 

 ع�بعض�الدول�العربية�عWى�هذا��تفاق؟

 كيف�تعاملت�8طراف�الفلسطينية�مع�مشهد�اتفاق�التطبيع�jسرائيWي�مع�بعض�الدول�العربية؟

�حيث�اعَتَ�َ�ت�اتفاقية� �وتدوين�نصوصها، �البيانات�وصياغة �جمع �أثناء �الحالة �دراسة �منهج �عWى اعتمدت�الدراسة

هِمها�عWى�با�ي�اتفاقيات�التطبيع�مع�إسرائيل،�رغم�اخت*ف�أسباب�ومحددات�كل�

ية�jسرائيلية�اEتبعة،�وكذلك�5ي�ذات��ثار�السلبية�ال��Bت��كها�مثل�

هذه��تفاقيات�عWى�القضية�الفلسطينية،�لذا�سيتم�تحليل��ثار�ال��Bتركه�هذا��تفاق�عWى�القضية�الفلسطينية�

 . 

�أثناء� �الباحث �تعزيز�قدرات �5ي �وتسهم �الدراسة، �هذه �ومباحِث �فصوِل �عناوين �صياغة �5ي �الدراسة �أهداف تسهم

ة�من�jجابات�ال��Bقد�ُتفِصُح�عن�مضامي·�ا�أسئلة�الدراسة،�وتتفرع�إNى�ما�

 .�5ي�ضو�ëا�اتفاق�أبراهام

 .التعرف�عWى�أبرز�اEحددات�و�ثار�ال��Bتركها��تفاق�عWى�صعيد�القضية�الفلسطينية
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نتيجة�لتغي/��أولويات�الشعوب�وانشغالها�5ي�القضايا�الداخليةتم�ال��ويج�عWى�أن�التطبيع�كان�

َف��ا�صفقة�القرن�بما�يخص�القضية�الفلسطينية
َ
ل

َ
لها�عWى�أ¡�ا�تجاوز�لبعض�jشكاليات�ال��Bخ

�الفلسطين �ال��Bعصفت�وتعصف�بالقضية �ات�الدولية�وjقليمية �التغّ/�ات�رغم�, ية/ُّ �هذه �ُجلَّ �نجد�أّن إ��أننا

 
ً
شِكل�8سا��BTالذي�دفع�باتجاه�التطبيع�عمليا

ُ
Eي�اíليست�� �نجد�أن�دول�التطبيع�إما�شعو�ìا�, حضور�بعضها Sننا

رافضة�لفكرة�إقامة�الع*قات�مع�إسرائيل�وهذا�بحد�ذاته�ينقض�فكرة�التغي/��أولويات�الشعوب

�لم�, �Bكما�íي�jمارات�اEتحدة
ً
�ويمكن�أن�تلعب�دورا

ً
�شعبيا

ً
وأن�الدول�العربية�الك��ى�وال��Bتمتلك�وزنا

 .�ا�من�سياسة�ال��ويج�العامة�لهذا��تفاق

�م��رات�التطبيع�ليست�ا�E�رات�الذي�تم�الحديث�ع·�ا
ً
�تصبح�إذا �ي��ز�سؤال�اEشكلة�اEر , هنا ومن�هنا

Eاذا�تم�الشروع�5ي�التطبيع�مع�هذه�الدول�وبالوقت�ذاته�Eاذا�تط�ى�اتفاقية�أبراهام�عWى�با�ي��تفاقيات�وما�

 _:íي��ثار�ال��Bت��كها�عWى�القضية�الفلسطينية؟�كما�ويتفرع�عنه�8سئلة�التالية

ع�بعض�الدول�العربية�عWى�هذا��تفاق؟ما�هو�دور�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�5ي�الدفع�نحو�توقي

 هل�أحدث�هذا��تفاق�تغي/��عWى�خريطة�التحالفات�العربية�وjقليمية؟

كيف�تعاملت�8طراف�الفلسطينية�مع�مشهد�اتفاق�التطبيع�jسرائيWي�مع�بعض�الدول�العربية؟

 ما�هو�تأث/��هذا��تفاق�عWى�مستقبل�القضية�الفلسطينية؟

�حيث�اعت �وتدوين�نصوصها، �البيانات�وصياغة �جمع �أثناء �الحالة �دراسة �منهج �عWى اعتمدت�الدراسة

هِمها�عWى�با�ي�اتفاقيات�التطبيع�مع�إسرائيل،�رغم�اخت*ف�أسباب�ومحددات�كل�
َ
أبراهام�حالة�دراسية�يمكن�تعميُم�ف

�تتوحد�5ي�إطار�jس��اتيج
ً
ية�jسرائيلية�اEتبعة،�وكذلك�5ي�ذات��ثار�السلبية�ال��Bت��كها�مثل�اتفاقية،�ولك·�ا�جميعا

هذه��تفاقيات�عWى�القضية�الفلسطينية،�لذا�سيتم�تحليل��ثار�ال��Bتركه�هذا��تفاق�عWى�القضية�الفلسطينية�

. من�خ*ل�تحليل�واقع�محددا��ا،�وأسبا�ìا،�وتداعيا��ا،�وتتبع�فواعلها�عWى�8رض

�أثناء� �الباحث �تعزيز�قدرات �5ي �وتسهم �الدراسة، �هذه �ومباحِث �فصوِل �عناوين �صياغة �5ي �الدراسة �أهداف تسهم

ة�من�jجابات�ال��Bقد�ُتفِصُح�عن�مضامي·�ا�أسئلة�الدراسة،�وتتفرع�إNى�ما�
َ
صياغة�نتائج�وتوصيات�بحثه،�ف�B8ُجمل

َل�5ي�ضو�ëا�اتفاق�أبراهامتسليط�الضوء�عWى�البيئة�الداخل
َّ
ية�والخارجية�ال��Bتشك

التعرف�عWى�أبرز�اEحددات�و�ثار�ال��Bتركها��تفاق�عWى�صعيد�القضية�الفلسطينية
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 مشكلة�الدراسة�

تم�ال��ويج�عWى�أن�التطبيع�كان�

لها�عWى�أ¡�ا�تجاوز�لبعض�jشكاليات�ال��Bخ

�الفلسطين �ال��Bعصفت�وتعصف�بالقضية �ات�الدولية�وjقليمية ُّ/
َ
الَتغ

 
ً
شِكل�8سا��BTالذي�دفع�باتجاه�التطبيع�عمليا

ُ
Eي�اíليست�� حضور�بعضها

رافضة�لفكرة�إقامة�الع*قات�مع�إسرائيل�وهذا�بحد�ذاته�ينقض�فكرة�التغي/��أولويات�الشعوب

�ìا�وزن�شع��Bكما�íي�jمارات�اEتحدة

تأخذ�نصي��ا�من�سياسة�ال��ويج�العامة�لهذا��تفاق

�م��رات�التطبيع�ليست�ا�E�رات�الذي�تم�الحديث�ع·�ا
ً
�تصبح�إذا هنا

Eاذا�تم�الشروع�5ي�التطبيع�مع�هذه�الدول�وبالوقت�ذاته�Eاذا�تط: يتمثل�5ي

íي��ثار�ال��Bت��كها�عWى�القضية�الفلسطينية؟�كما�ويتفرع�عنه�8سئلة�التالية

ما�هو�دور�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�5ي�الدفع�نحو�توقي .1

هل�أحدث�هذا��تفاق�تغي/��عWى�خريطة�التحالفات�العربية�وjقليمية؟ .2

كيف�تعاملت�8طراف�الفلسطينية�مع�مشهد�اتفاق�التطبيع�jسرائيWي�مع�بعض�الدول�العربية؟ .3

ما�هو�تأث/��هذا��تفاق�عWى�مستقبل�القضية�الفلسطينية؟ .4

 : منهجية�الدراسة

�حيث�اعت �وتدوين�نصوصها، �البيانات�وصياغة �جمع �أثناء �الحالة �دراسة �منهج �عWى اعتمدت�الدراسة

أبراهام�حالة�دراسية�يمكن�تعميُم�ف

�تتوحد�5ي�إطار�jس��اتيج
ً
اتفاقية،�ولك·�ا�جميعا

هذه��تفاقيات�عWى�القضية�الفلسطينية،�لذا�سيتم�تحليل��ثار�ال��Bتركه�هذا��تفاق�عWى�القضية�الفلسطينية�

من�خ*ل�تحليل�واقع�محددا��ا،�وأسبا�ìا،�وتداعيا��ا،�وتتبع�فواعلها�عWى�8رض

 :لدراسة�أهداف�ا

�أثناء� �الباحث �تعزيز�قدرات �5ي �وتسهم �الدراسة، �هذه �ومباحِث �فصوِل �عناوين �صياغة �5ي �الدراسة �أهداف تسهم

صياغة�نتائج�وتوصيات�بحثه،�ف

 _:يأتي

 
ً
تسليط�الضوء�عWى�البيئة�الداخل... أو�

 
ً
التعرف�عWى�أبرز�اEحددات�و�ثار�ال��Bتركها��تفاق�عWى�صعيد�القضية�الفلسطينية... ثانيا
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 .تبيان�8بعاد��س��اتيجية�لهذا��تفاق�عWى�أوزان�الفاعل/ن�السياسي/ن�5ي�الشرق�8وسط

�Bى�التحديات�ال�Wُه�القيادة�الفلسطينية�5ي�سبيل�التغلب�ع

ت��ز�أهمية�الدراسة�كو¡�ا�تعالج�قضيٍة�تبدو�أ¡�ا�تعب/��عن�متغ/��هام�5ي�السلوك�السيا��BTلدى�بعض�الدول�العربية،�

�5ي�حقل�الع*قات�jقليمية�ال��Bكانت�
ً
ائم�ومختلف�عن�كل�السياقات�التاريخية�ال��Bمورست�سابقا

ومن�, ٍل�5ي�السلوك�السيا��BTلدى�بعض�الدول�اEجاورة�هذا�من�ناحية

 .ية�وعWى�رأسها�القضية�الفلسطينية

وتسلط�هذه�الدراسة�الضوء�عWى�جملة�من�اEتغ/�ات�ال��Bطرأت�عWى�واقع�بعض�الُنظم�السياسية�العربية،�وتب/ن�

�مع� Bوالشع�� Bالرسم� BCالفلسطي� �التعامل �حول�طبيعة
ً
�تحليليا

ً
�وصفا وتقدم

تتوزع�حدود�الدراسة�ب/ن�عدة�موضوعات�أو�حدود،�وأهمها�الحد�اEكاني،�والحد�الزماني،�وحدود�اEوضوعات،�وíي�

 jى�اتفاق�أبراهام،�سيما�دولة�Wملكة�ت�عEمارات�ومملكة�البحرين�وا

�5ي�حدها�اEكاني�إسرائيل�والفلسطيني/ن
ً
 .اEغربية�والجمهورية�السودانية،�وتتضمن�الدراسة�أيضا

م�وإNى�اليوم،�بل�يتجاوز�ذلك�ليشمل�الف��ة�

�منذ�بدء�شرارة�حراك�الربيع�العربي�منذ�¡�اية�عام� م،�وخ*ل�تحو�ته�2010ه،�سيما

�jقليمية� �الع*قات �حقل �ال��ك/��عWى �ضم·�ا �ومن �موضوعات، �عدة �الدراسة �هذه تتضمن

�السياسات� �وتحليل بعض�اEواثيق�و�تفاقيات،

بيل�jع*ن�عن�اتفاق�أبراهام�وبعد�ذلك،�ووصف�تأث/��مثل�هذه�
ُ
العامة�ال��Bتبن��ا�السلطة�الوطنية�الفلسطينية�ق

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

تبيان�8بعاد��س��اتيجية�لهذا��تفاق�عWى�أوزان�الفاعل/ن�السياسي/ن�5ي�الشرق�8وسط

�Bى�التحديات�ال�Wومنطلقات�الدور�الذي�يمكن�أن�تلَعَبُه�القيادة�الفلسطينية�5ي�سبيل�التغلب�ع

 :أهمية�الدراسة�وم()راÀ¿ا

ت��ز�أهمية�الدراسة�كو¡�ا�تعالج�قضيٍة�تبدو�أ¡�ا�تعب/��عن�متغ/��هام�5ي�السلوك�السيا��BTلدى�بعض�الدول�العربية،�

�5ي�حقل�الع*قات�jقليمية�ال��Bكانت�
ً
ائم�ومختلف�عن�كل�السياقات�التاريخية�ال��Bمورست�سابقا

ٍل�5ي�السلوك�السيا��BTلدى�بعض�الدول�اEجاورة�هذا�من�ناحية
َ
ل

َ
ها�دول�اEنطقة،�وقد�يقود�إNى�حدوث�خ

ُ
تعاِيش

�تجاه�النظرة�إNى�القضايا�اEركز 
ً
ية�وعWى�رأسها�القضية�الفلسطينيةناحية�ثانية�فتح�الباب�واسعا

وتسلط�هذه�الدراسة�الضوء�عWى�جملة�من�اEتغ/�ات�ال��Bطرأت�عWى�واقع�بعض�الُنظم�السياسية�العربية،�وتب/ن�

�الفلسطينية �القضية �عWى �والشع. انعكاسا��ا Bالرسم� BCالفلسطي� �التعامل �حول�طبيعة
ً
�تحليليا

ً
�وصفا وتقدم

 .��Bأبرم��ا�بعض�البلدان�العربية�مع�إسرائيلموجة�معاهدات�الس*م�ال

تتوزع�حدود�الدراسة�ب/ن�عدة�موضوعات�أو�حدود،�وأهمها�الحد�اEكاني،�والحد�الزماني،�وحدود�اEوضوعات،�وíي�

 jى�اتفاق�أبراهام،�سيما�دولة�Wَعت�ع
َ
ويشمل�البلدان�العربية�ال��Bوق

�5ي�حدها�اEكاني�إسرائيل�والفلسطيني/ن
ً
اEغربية�والجمهورية�السودانية،�وتتضمن�الدراسة�أيضا

م�وإNى�اليوم،�بل�يتجاوز�ذلك�ليشمل�الف��ة�2020أغسطس� ��13يقتصر�عWى�الف��ة�ال��Bوقَع�ف�çا�منذ�

�منذ�بدء�شرارة�حراك�الربيع�العربي�منذ�¡�اية�عام�ت��تفاق�ومهدت�ل ه،�سيما

 .م2015العنيفة�منذ�صيف�عام�

�jقليمية� �الع*قات �حقل �ال��ك/��عWى �ضم·�ا �ومن �موضوعات، �عدة �الدراسة �هذه تتضمن

� ��برام �ومدى�حاج��ا �السياسية م
ُ
�تحدث�للُنظ �قد Bالسياسات�والتحو�ت�ال�� �وتحليل بعض�اEواثيق�و�تفاقيات،

بيل�jع*ن�عن�اتفاق�أبراهام�وبعد�ذلك،�ووصف�تأث/��مثل�هذه�
ُ
العامة�ال��Bتبن��ا�السلطة�الوطنية�الفلسطينية�ق

  .�تفاقيات�عWى�مستقبل�القضية�الفلسطينية
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ً
تبيان�8بعاد��س��اتيجية�لهذا��تفاق�عWى�أوزان�الفاعل/ن�السياسي/ن�5ي�الشرق�8وسط... ثالثا

 
ً
ومنطلقات�الدور�الذي�يمكن�أن�تلع�معرفة�حدود... رابعا

 .أوجد��ا�هذه��تفاقية

أهمية�الدراسة�وم()راÀ¿ا

ت��ز�أهمية�الدراسة�كو¡�ا�تعالج�قضيٍة�تبدو�أ¡�ا�تعب/��عن�متغ/��هام�5ي�السلوك�السيا��BTلدى�بعض�الدول�العربية،�

�5ي�حقل�الع*قات�jقليمية�ال��Bكانت�وأنه�سلوك�ق
ً
ائم�ومختلف�عن�كل�السياقات�التاريخية�ال��Bمورست�سابقا

ها�دول�اEنطقة،�وقد�يقود�إNى�حدوث�خ
ُ
تعاِيش

�تجاه�النظرة�إNى�القضايا�اEركز 
ً
ناحية�ثانية�فتح�الباب�واسعا

وتسلط�هذه�الدراسة�الضوء�عWى�جملة�من�اEتغ/�ات�ال��Bطرأت�عWى�واقع�بعض�الُنظم�السياسية�العربية،�وتب/ن�

�الفلسطينية �القضية �عWى انعكاسا��ا

موجة�معاهدات�الس*م�ال

 :حدود�الدراسة

تتوزع�حدود�الدراسة�ب/ن�عدة�موضوعات�أو�حدود،�وأهمها�الحد�اEكاني،�والحد�الزماني،�وحدود�اEوضوعات،�وíي�

 :عWى�النحو��تي

ويشمل�البلدان�العربية�ال��Bوق: الحد�اEكاني -

�5ي�حدها�اEكاني�إسرائيل�والفلسطيني/ن
ً
اEغربية�والجمهورية�السودانية،�وتتضمن�الدراسة�أيضا

��يقتصر�عWى�الف��ة�ال��Bوقع: الحد�الزماني -

ت��تفاق�ومهدت�ل ال��Bسبقَ

العنيفة�منذ�صيف�عام�

�اEوضوعات - �jقليمية�: حدود �الع*قات �حقل �ال��ك/��عWى �ضم·�ا �ومن �موضوعات، �عدة �الدراسة �هذه تتضمن

� ��برام �ومدى�حاج��ا �السياسية م
ُ
�تحدث�للُنظ �قد Bوالتحو�ت�ال�

بيل�jع*ن�عن�اتفاق�أبراهام�وبعد�ذلك،�ووصف�تأث/��مثل�هذه�
ُ
العامة�ال��Bتبن��ا�السلطة�الوطنية�الفلسطينية�ق

�تفاقيات�عWى�مستقبل�القضية�الفلسطينية
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رها�س¶ي�إسرائيل�منذ�نشأ��ا�لتكوين�جذور�لها�5ي�اEنطقة�

�عWى�أم·�ا�وضمان�استمراري��ا�وإقامة�ع*قات�مع�انظمة�عربية�مركزية�تعتقد�أن�مصلح��ا�القومية�

�هذه�8نظ
ً
مة�و�س��اتيجية�بإقامة�ع*قات�تطبيعية�مع�إسرائيل،�ذلك�عWى�حساب�الحقوق�الفلسطينية،�متجاوزة

�التوصل�لحل� �وإسرائيل�شريطة �إقامة�ع*قات�ب/ن�الدول�العربية �الذي�نص�عWى �العربي �اEطّبعة��جماع العربية

�5ي� �العربية �الس*م �مبادرة �نصت�عليه �كما م

العسكري�و8م�BCوالتكنولوuي�و�قتصادي�وحاجة�دول�

التطبيع�لها،�وتحقيق��خ��اق�الجيوبلوتيكي��سرائيل�5ي�منطقة�الخليج�العربي�من�بوابة�مجا�ìة�واستحضار�الخطر�

���ميش�القضية� �عWى �عمل ��تفاق �هذا أن

�من�بوابة� �العربية �اEنطقة �السيا���BTسرائيل�5ي �الوجود �بات�الطرح�يركز�عWى �العربية الفلسطينية�ضمن�8ولوية

�بالتسويات� �تأثره �ومدى ،
ً
�عامة �العربي، Bقليمj� �النظام �نشأة �الدراسة �هذه تناولت

نية�النظام�jقليم�Bالعربي�ككل،�وال��Bأسهمت�5ي�بروز�اتفاقات�التطبيع�

�مدى�العقد� �عWى �التغ/�ات�الجيوسياسية أن

�5ي�شكل�أزمات�جديدة�مثل�ثورات�الربيع�العربي،�وظهور�الحركات�8يد يولوجية�5ي�الساحة��BTقد�تم�اخ��الها

BTا�Eا� �العقد �مدى �عWى �وتركيا �إيران �مثل �الجديدة �غ/��العربية �الهيمنة �وقوى �هذه�, العربية، �أن �الدراسة وتؤكد

التطورات�قد�غ/�ت�موقف�اEلكيات�العربية�تجاه�فكرة�8من�القومي�العربي؛�وأصبحت�ترى�أن�القضية�الفلسطينية�

�Bقليمjى�النظام�Wوأنه�سيكون��تفاق�أبراهام�تداعيات�مريرة�ع

تداعيات�التطبيع�العربي�مع�اسرائيل�عWى�حساب�القضية�

�العربي�وتشكيل�ج�� �تعزيز�التعاون�jسرائيWي �أشارت�الدراسة�اNى �كما ة�مش��كة�ضد�ايران�ع�����ويل�الفلسطينية،

�الرؤية� �حيث �السياسية، �الفلسطيني/ن �لحقوق �وتجاهل �العربية، �للدول �العدو�8ول �ا¡�ا �عWى �خطرها خيم

�القضية� �حساب �عWى �ايران �Eواجهة �القومي �Sم·�ا �الذاتية �اEصلحة �أولت �اEطّبعة �العربية �للدول �س��اتيجية

�BTوقف�السيا�Eالعربي�تجاه�عملية�التطبيع�زاد�ا�Bوقف�الرسمEأن�غياب�ا

�تجاه�القضية�الفلسطينية،�عدا�عن�ا¡�اء�فكرة�تطبيق�حل�الدولت/ن�وإقامة�دولة�فلسطينية�
ً
�وت�çا

ً
الفلسطي�BCضعفا

�تدرك�أن� بعة�وخاصة�الخليجية�م·�ا

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

رها�س¶ي�إسرائيل�منذ�نشأ��ا�لتكوين�جذور�لها�5ي�اEنطقة�تستعرض�هذه�الدراسة�5ي�محاو ) 

�عWى�أم·�ا�وضمان�استمراري��ا�وإقامة�ع*قات�مع�انظمة�عربية�مركزية�تعتقد�أن�مصلح��ا�القومية�

�هذه�8نظ
ً
و�س��اتيجية�بإقامة�ع*قات�تطبيعية�مع�إسرائيل،�ذلك�عWى�حساب�الحقوق�الفلسطينية،�متجاوزة

�التوصل�لحل� �وإسرائيل�شريطة �إقامة�ع*قات�ب/ن�الدول�العربية �الذي�نص�عWى �العربي �اEطّبعة��جماع العربية

� BTمن�أرا�� �با�نسحاب�jسرائيWي �اEتمثل �الفلسطينية �5ي�1967القضية �العربية �الس*م �مبادرة �نصت�عليه �كما م

�إسرائيل�هذا��خ��اق�لتفوقها
ً
العسكري�و8م�BCوالتكنولوuي�و�قتصادي�وحاجة�دول��،�مستغلة

التطبيع�لها،�وتحقيق��خ��اق�الجيوبلوتيكي��سرائيل�5ي�منطقة�الخليج�العربي�من�بوابة�مجا�ìة�واستحضار�الخطر�

�الخليج �لدول �الدائم �أهمها. jيراني �نتائج �عدة �إNى �الدراسة ���مي: وتوصلت �عWى �عمل ��تفاق �هذا أن

�من�بوابة� �العربية �اEنطقة �السيا���BTسرائيل�5ي �الوجود �بات�الطرح�يركز�عWى �العربية الفلسطينية�ضمن�8ولوية

�بالتسويات��)2021 �تأثره �ومدى ،
ً
�عامة �العربي، Bقليمj� �النظام �نشأة �الدراسة �هذه تناولت

نية�النظام�jقليم�Bالعربي�ككل،�وال��Bأسهمت�5ي�بروز�اتفاقات�التطبيع�السياسية�مع�إسرائيل،�والتأث/��5ي�هيكل�وب

�كاتفاق�أبراهام �إسرائيل، �أهمها. مع �نتائج �عدة �إNى �مدى�العقد�: وتوّصلت�الدراسة �عWى �التغ/�ات�الجيوسياسية أن

�5ي�شكل�أزمات�جديدة�مثل�ثورات�الربيع�العربي،�وظهور�الحركات�8يد �BTقد�تم�اخ��الها

�اEا �العقد �مدى �عWى �وتركيا �إيران �مثل �الجديدة �غ/��العربية �الهيمنة �وقوى العربية،

التطورات�قد�غ/�ت�موقف�اEلكيات�العربية�تجاه�فكرة�8من�القومي�العربي؛�وأصبحت�ترى�أن�القضية�الفلسطينية�

وأنه�سيكون��تفاق�أبراهام�تداعيات�مريرة�عWى�النظام�jقليم�B, قيقية�اEباشرةمجرد�إلهاء�أبعدها�عن�ال��ديدات�الح

تداعيات�التطبيع�العربي�مع�اسرائيل�عWى�حساب�القضية�تطرقت�هذه�الدراسة�إNى�عرض��

�العربي�وتشكيل�ج�� �تعزيز�التعاون�jسرائيWي �أشارت�الدراسة�اNى �كما الفلسطينية،

�الرؤية� �حيث �السياسية، �الفلسطيني/ن �لحقوق �وتجاهل �العربية، �للدول �العدو�8ول �ا¡�ا �عWى �خطرها خيم

�القضية� �حساب �عWى �ايران �Eواجهة �القومي �Sم·�ا �الذاتية �اEصلحة �أولت �اEطّبعة �العربية �للدول �س��اتيجية

أن�غياب�اEوقف�الرسم�Bالعربي�تجاه�عملية�التطبيع�زاد�اEوقف�السيا��BT: عدة�نتائج،�أهمها

�تجاه�القضية�الفلسطينية،�عدا�عن�ا¡�اء�فكرة�تطبيق�حل�الدولت/ن�وإقامة�دولة�فلسطينية�
ً
�وت�çا

ً
الفلسطي�BCضعفا

�اEط �أن�الدول�العربية �وأكدت�الدراسة �حال�انضمام�أنظمة�عربية�أخرى، �تدرك�أن�5ي بعة�وخاصة�الخليجية�م·�ا

 .الطريق�اNى�واشنطن�يمر�ع���إسرائيل
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 :الدراسات�السابقة

) 2022بشارات،�( دراسة�

العربية�للحفاظ�عWى�أم·�ا�وضمان�استمراري��ا�وإقامة�ع*قات�مع�انظمة�عربية�مركزية�تعتقد�أن�مصلح��ا�القومية�

�هذه�8نظ
ً
و�س��اتيجية�بإقامة�ع*قات�تطبيعية�مع�إسرائيل،�ذلك�عWى�حساب�الحقوق�الفلسطينية،�متجاوزة

�التوصل�لحل� �وإسرائيل�شريطة �إقامة�ع*قات�ب/ن�الدول�العربية �الذي�نص�عWى �العربي �اEطّبعة��جماع العربية

�من�أرا �با�نسحاب�jسرائيWي �اEتمثل �الفلسطينية القضية

�إسرائيل�هذا��خ��اق�لتفوقها2002ب/�وت�عام�
ً
،�مستغلة

التطبيع�لها،�وتحقيق��خ��اق�الجيوبلوتيكي��سرائيل�5ي�منطقة�الخليج�العربي�من�بوابة�مجا�ìة�واستحضار�الخطر�

�الخليج �لدول �الدائم jيراني

�من�بوابة� �العربية �اEنطقة �السيا���BTسرائيل�5ي �الوجود �بات�الطرح�يركز�عWى �العربية الفلسطينية�ضمن�8ولوية

 .الخليج�العربي

� �( دراسة ،BTU2021الشي

السياسية�مع�إسرائيل،�والتأث/��5ي�هيكل�وب

�كاتفاق�أبراهام �إسرائيل، مع

�5ي�شكل�أزمات�جديدة�مثل�ثورات�الربيع�العربي،�وظهور�الحركات�8يد اEا��BTقد�تم�اخ��الها

�اEا �العقد �مدى �عWى �وتركيا �إيران �مثل �الجديدة �غ/��العربية �الهيمنة �وقوى العربية،

التطورات�قد�غ/�ت�موقف�اEلكيات�العربية�تجاه�فكرة�8من�القومي�العربي؛�وأصبحت�ترى�أن�القضية�الفلسطينية�

مجرد�إلهاء�أبعدها�عن�ال��ديدات�الح

 .العربي

�(Aaron, 2020(دراسة�

�العربي�وتشكيل�ج �تعزيز�التعاون�jسرائيWي �أشارت�الدراسة�اNى �كما الفلسطينية،

�الرؤية� �حيث �السياسية، �الفلسطيني/ن �لحقوق �وتجاهل �العربية، �للدول �العدو�8ول �ا¡�ا �عWى �خطرها وتضخيم

�القضية� �حساب �عWى �ايران �Eواجهة �القومي �Sم·�ا �الذاتية �اEصلحة �أولت �اEطّبعة �العربية �للدول �س��اتيجية

 .الفلسطينية

عدة�نتائج،�أهمهالتتوصل�الدراسة�إNى� 

�تجاه�القضية�الفلسطينية،�عدا�عن�ا¡�اء�فكرة�تطبيق�حل�الدولت/ن�وإقامة�دولة�فلسطينية�
ً
�وت�çا

ً
الفلسطي�BCضعفا

�اEط �أن�الدول�العربية �وأكدت�الدراسة �حال�انضمام�أنظمة�عربية�أخرى، 5ي

الطريق�اNى�واشنطن�يمر�ع���إسرائيل

 



     2022ديمسبر 

توافقت�هذه�الدراسة�مع�الدراسات�السابقة�5ي�أن��صطفاف�الجديد�ب/ن�إسرائيل�وبعض�الدول�العربية�تم�تحت�

ومي�للدول�العربية�وخاصة�الخليجية�م·�ا،�لكن�

���B8دف��نشاء�نظام�شراكة�وتشكيل�

�من� �تحُد �عن�اية�ضغوط�دولية �بعيدة �نفسها �وإبقاء �ناحية �ايران�من �Eواجهة �ناشئة �دول�عربية �خاص�مع اتحاد

�اتيجية�بما�يتعلق�بالقضية�الفلسطينية�ومن�ناحية�أخرى�ا¡�اء��جماع�العربي�اEوحد�تجاه�اسرائيل،�

�الوسيط�8قوى�ب/ن�الدول�العربية� �بقا�ëا �يتناسب�مع �بما �نسج�خيوط�ع*قا��ا �لذلك�عملت�إسرائيل�عWى نتيجة

�واEتغ/�ات� ��تفاقية، �لهذه �الحاضنة �البيئة �الجزء بحيث�يتناول�هذا

jى�الواقع�Wساهمت�5ي�بلور��ا�وانعكاس�ذلك�ع�Bوالقضية�السياسية�و�قتصادية�والفكرية�و8يديولوجية�ال��Bقليم

بحيث�يتناول�هذا�الجزء�آلية�تعامل�: إس��اتيجية�مواجهة�التحديات

،�وjمارات�العربية�اEتحدة�عWى�وجه�الخصوص؛�كنتاٍج�
ً
تفاق�أبراهام�ب/ن�إسرائيل�وبعض�8نظمة�العربية�عامة

ِم�jقليم�Bالعربي�الناجم�عن�
ُ
رذ

َ
ش

َ
ِنتاِج�الت

�التفوِق�jسرائيWي�عWى�مختلف� �عن�حالِة
ً
ِ��ا

�5ي� �jسرائيWي �أتقنه �الذي �الناعم BTالدبلوما�� �والعمل �والتقنية، �والتكنولوجية �و�قتصادية �السياسية الُصُعِد،

إسرائيل�من�فرض�وجودها��اEحافل�الدولية،�و�رتباطات�الجذرية�واEنهجية�مع�القوى�الدولية�والعاEية،�وال��Bمكنت

�ب/ن�بعض�8نظمة�العربية�
ً
�تعزيز�الع*قات�السياسية�مؤخرا �أسهم�5ي

ً
�مركزيا

ً
ِعِب�دورا

ت�إل�çا�إسرائيل
َ
. لذلك،�كان�لهذه�التسمية�د�لة�دينية�هَدف

ت�ب/ن�إسرائيل�ودوٍل�عربيِة�برعاية�الو�ياِت�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

 تعقيب�ع�ى�الدراسات�السابقة

توافقت�هذه�الدراسة�مع�الدراسات�السابقة�5ي�أن��صطفاف�الجديد�ب/ن�إسرائيل�وبعض�الدول�العربية�تم�تحت�

ومي�للدول�العربية�وخاصة�الخليجية�م·�ا،�لكن�عنوان�مجا�ìة�ايران�كقوة�إقليمية�بما�تشكله�من�خطر�عWى��من�الق

إسرائيل�تنظر�اNى�مجموعة�من�اEحددات�الداخلية�والخارجية�لهذه�الع*قة،�ف���B8دف��نشاء�نظام�شراكة�وتشكيل�

�من� �تحُد �عن�اية�ضغوط�دولية �بعيدة �نفسها �وإبقاء �ناحية �ايران�من �Eواجهة �ناشئة �دول�عربية �خاص�مع اتحاد

�اتيجية�بما�يتعلق�بالقضية�الفلسطينية�ومن�ناحية�أخرى�ا¡�اء��جماع�العربي�اEوحد�تجاه�اسرائيل،�

�الوسيط�8قوى�ب/ن�الدول�العربية� �بقا�ëا �يتناسب�مع �بما �نسج�خيوط�ع*قا��ا �لذلك�عملت�إسرائيل�عWى نتيجة

 .    والو�يات�اEتحدة��مريكية�5ي�لعب�دور�إعادة�تشكيل�اEنطقة

 _: م�تقسيم�الدراسة�إNى�جزأين�رئيس/ن

�واEتغ/�ات: اتفاق�أبراهام �واEتغ/�ات�: البيئة ��تفاقية، �لهذه �الحاضنة �البيئة �الجزء بحيث�يتناول�هذا

jى�الواقع�Wساهمت�5ي�بلور��ا�وانعكاس�ذلك�ع�Bالسياسية�و�قتصادية�والفكرية�و8يديولوجية�ال�

إس��اتيجية�مواجهة�التحديات: القيادة�الفلسطينية�واتفاق�أبراهام

 .القيادة�الفلسطينية�مع�هذا��تفاق،�محددات�الدور�والفرص�والتحديات

 :البيئة�واEتغ/�ات: اتفاق�أبراهام

،�وjمارات�العربية�اEتحدة�عWى�وجه�الخصوص؛�كنتاٍج�
ً
تفاق�أبراهام�ب/ن�إسرائيل�وبعض�8نظمة�العربية�عامة

ِم�jقليم�Bالعربي�الناجم�عن�
ُ
رذ

َ
ش

َ
لل��هِل�السيا��BTالعربي،�ووسيلة�للبحث�عن�مقومات�البقاء�والشرعية،�َوِنتاِج�الت

�من�8سباب�واEسببات �التفوِق�jسرائيWي�عWى�مختلف�و5ي�الجانب��خ. جملٍة �عن�حالِة
ً
ر،�جاء�هذا��تفاق�ُمَعِ��ا

�5ي� �jسرائيWي �أتقنه �الذي �الناعم BTالدبلوما�� �والعمل �والتقنية، �والتكنولوجية �و�قتصادية �السياسية الُصُعِد،

اEحافل�الدولية،�و�رتباطات�الجذرية�واEنهجية�مع�القوى�الدولية�والعاEية،�وال��Bمكنت

�ب/ن�بعض�8نظمة�العربية�
ً
�تعزيز�الع*قات�السياسية�مؤخرا �أسهم�5ي

ً
�مركزيا

ً
ِعِب�دورا

َ
�ِلل �وأهلها �العربيِة �اEنطقِة 5ي

 .والو�يات�اEتحدة�8مريكية

 :التسمية�والد�لة

لذلك،�كان�لهذه�التسمية�د�لة�دينية�هد. عليه�الس*م) إبراهيم(إNى�ن��Bهللا�

،�بات�هذا��سم�ُيطلق�عWى�مجموعة�من�اتفاقات�الس*م�ال��Bُعِقَدت�ب/ن�إسرائيل�ودوٍل�عربيِة�برعاية�الو�ياِت�
ً
و�حقا

�،BTU2021الشي( 
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تعقيب�ع�ى�الدراسات�السابقة

توافقت�هذه�الدراسة�مع�الدراسات�السابقة�5ي�أن��صطفاف�الجديد�ب/ن�إسرائيل�وبعض�الدول�العربية�تم�تحت�

عنوان�مجا�ìة�ايران�كقوة�إقليمية�بما�تشكله�من�خطر�عWى��من�الق

إسرائيل�تنظر�اNى�مجموعة�من�اEحددات�الداخلية�والخارجية�لهذه�الع*قة،�ف

�من� �تحُد �عن�اية�ضغوط�دولية �بعيدة �نفسها �وإبقاء �ناحية �ايران�من �Eواجهة �ناشئة �دول�عربية �خاص�مع اتحاد

�اتيجية�بما�يتعلق�بالقضية�الفلسطينية�ومن�ناحية�أخرى�ا¡�اء��جماع�العربي�اEوحد�تجاه�اسرائيل،�أهدافها��س�

�الوسيط�8قوى�ب/ن�الدول�العربية� �بقا�ëا �يتناسب�مع �بما �نسج�خيوط�ع*قا��ا �لذلك�عملت�إسرائيل�عWى نتيجة

والو�يات�اEتحدة��مريكية�5ي�لعب�دور�إعادة�تشكيل�اEنطقة

 :أقسام�الدراسة

م�تقسيم�الدراسة�إNى�جزأين�رئيس/ن
تَ

�8ول  اتفاق�أبراهام: الجزء

jى�الواقع�Wساهمت�5ي�بلور��ا�وانعكاس�ذلك�ع�Bالسياسية�و�قتصادية�والفكرية�و8يديولوجية�ال�

 .الفلسطينية

القيادة�الفلسطينية�واتفاق�أبراهام: الجزء�الثاني

القيادة�الفلسطينية�مع�هذا��تفاق،�محددات�الدور�والفرص�والتحديات

اتفاق�أبراهام -الجزء�8ول�

،�وjمارات�العربية�اEتحدة�عWى�وجه�الخصوص؛�كنتاٍج�جاء�ا
ً
تفاق�أبراهام�ب/ن�إسرائيل�وبعض�8نظمة�العربية�عامة

لل��هِل�السيا��BTالعربي،�ووسيلة�للبحث�عن�مقومات�البقاء�والشرعية،�و

�من�8سباب�واEسببات جملٍة

�5ي� �jسرائيWي �أتقنه �الذي �الناعم BTالدبلوما�� �والعمل �والتقنية، �والتكنولوجية �و�قتصادية �السياسية الُصُعِد،

اEحافل�الدولية،�و�رتباطات�الجذرية�واEنهجية�مع�القوى�الدولية�والعاEية،�وال��Bمكنت

�ب/ن�بعض�8نظمة�العربية�
ً
�تعزيز�الع*قات�السياسية�مؤخرا �أسهم�5ي

ً
�مركزيا

ً
ِعِب�دورا

َ
�ِلل �وأهلها �العربيِة �اEنطقِة 5ي

والو�يات�اEتحدة�8مريكية

التسمية�والد�لة: اتفاق�أبراهام

إNى�ن��Bهللا�) أبراهام(ُيش/ُ��اسم�

،�بات�هذا��سم�ُيطلق�عWى�مجموعة�من�اتفاقات�الس*م�ال��Bُعِقد
ً
و�حقا

الشيBTU،�. ( اEتحدِة�8مريكية
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�8مريكية� �والو�يات�اEتحدة �اEتحدة �سرائيل�وjمارات�العربية

،�إNى�اتفاقات�الس*م�اEوقعة�ب/ن�إسرائيل�وjمارات� �لóشارِة،�وبشكٍل�جما~ّيٍ
ً
��حقا

�لدخول�مع�إ). 2020
ً
بقاء�الباب�مفتوحا

�بعد �فيما �والسودان �اEغرب �مع �جرى �كما ��تفاق، �هذا �ضمن �العربية �8نظمة �من �مدى�, اEزيد �ِلَتَحُسِس
ً
إضافة

�لهذِه�
ً
استجابة�بعض�أنظمة�الخليج�العربي�من�هذا��تفاق،�وعWى�رأسها�اEملكِة�العربيِة�السعودية،�وال��Bأبدت�قبو�

 .مع�التغ/�اِت�السياسيِة�و�قتصاديِة�و�جتماعيِة�والدينيِة�ال��Bجرت�وتجري�ف�çا

�كاملة،� �دبلوماسية �ع*قات �إقامة �عWى �اEتحدة، �العربية �وjمارات �إسرائيل �ب/ن �واEوقعة ��تفاقية، �هذه ارتكزت

�التطويرية� �الجوانب �من �وغ/�ها �واEناخ، �والبيئة �و8من �والط/�ان احة

كما�وأشارت�هذه��تفاقية�و5ي�مقدم��ا،�إNى�معاهدتي�الس*م�ب/ن�إسرائيل�ومصر�

�بحيث� �jسرائيWي، BCالفلسطي� ل*حتياجات�الشرعية��يستجيب"لحل�الصراع

 )2022قناة�الجزيرة،�

 .واح��امه،�ويتم�معالجة�الصراعات�ب/ن�البلدين�بطرٍق�سلمية

 .ستثمار�والتعليم�والصحة�والسياحة�والط/�ان

ي�مع�الدول�العربية�وإقامة�الع*قات�دون�دفع�

لذلك�لم�تتطرق�هذه��تفاقية�إNى�أي�إشارٍة��قامة�دولة�فلسطينية�عWى�حدود�الرابع�من�

�لعملية�الس*م�للتوصل�إNى�حل�عادل�وشامل�للقضية�الفلسطينية�من�قبيل� �أو�إحياًء حل�”م،

�واسعٍة�من�الضفة�الغربية�اEحتلة ) 2022شطريت،�وجرايعة،�. (،�أو�إلغاء�خطط�الضم�jسرائيلية�Sجزاٍء

, ية،�ولم�تب/ن�موقفها�من�القضية�الفلسطينية�ككل

�العربي� �الصراع �من �8مريكية �موقف�jدارة �مع
ً
�ومتناغمة �jسرائيلية، �الرواية �مع

ً
�متوافقة �ُجلها، �و5ي �جاءت بل
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�مرةٍ  �مش��ٍك _ وSوِل �بياٍن �8مريكية��5ي �والو�يات�اEتحدة �اEتحدة �سرائيل�وjمارات�العربية

،�إNى�اتفاقات�الس*م�اEوقعة�ب/ن�إسرائيل�وjمارات� �لóشارِة،�وبشكٍل�جما~ّيٍ
ً
م،�ثم�استخِدَم��حقا

2020ناصر،�( العربية�اEتحدة�من�جهة،�وب/ن�إسرائيل�والبحرين�من�جهٍة�أخرى�

�بعد �فيما �والسودان �اEغرب �مع �جرى �كما ��تفاق، �هذا �ضمن �العربية �8نظمة �من اEزيد

�لهذِه�
ً
استجابة�بعض�أنظمة�الخليج�العربي�من�هذا��تفاق،�وعWى�رأسها�اEملكِة�العربيِة�السعودية،�وال��Bأبدت�قبو�

مع�التغ/�اِت�السياسيِة�و�قتصاديِة�و�جتماعيِة�والدينيِة�ال��Bجرت�وتجري�ف�çا

 :النصوص�والبنود

�كاملة،� �دبلوماسية �ع*قات �إقامة �عWى �اEتحدة، �العربية �وjمارات �إسرائيل �ب/ن �واEوقعة ��تفاقية، �هذه ارتكزت

�كالسي �مجا�ت، �عدة �5ي �اEش��ك �التطويرية�والتعاون �الجوانب �من �وغ/�ها �واEناخ، �والبيئة �و8من �والط/�ان احة

كما�وأشارت�هذه��تفاقية�و5ي�مقدم��ا،�إNى�معاهدتي�الس*م�ب/ن�إسرائيل�ومصر�. والتكنولوجية�و8منية�والعسكرية

�اEش��ك �بحيث�" �ل��ام �jسرائيWي، BCالفلسطي� لحل�الصراع

 ).2022بشارات،�. ( ،�أي�الفلسطي�BCوjسرائيWي

قناة�الجزيرة،�: ( حملت�هذه��تفاقية�العديد�من�البنود،�وال��Bيمكن�إجمالها�بما�يأتي

 .تكوين�ع*قات�دبلوماسية،�وتطبيع�كامل�ب/ن�البلدين

واح��امه،�ويتم�معالجة�الصراعات�ب/ن�البلدين�بطرٍق�سلمية�اع��اف�كل�طرٍف�بسيادة�الطرف��خر 

 .إقامة�سفارات�وتبادل�سفراء�ب/ن�البلدين�بأسرع�وقٍت�ممكٍن 

 .ال��ام�الدولت/ن�باتخاذ�كل�الطرق�Eنع�8عمال�اEعادية�ضد�الطرف��خر

ستثمار�والتعليم�والصحة�والسياحة�والط/�انالتجارة�و� : توقيع�اتفاقات�للتعاون�ب/ن�البلدين�5ي�مجا�ٍت�عدة�م·�ا

باEحصلة،�اثبت�إسرائيل�أ¡�ا�قادرة�عWى�التحرك�نحو�التطبيع�التدري�ي�مع�الدول�العربية�وإقامة�الع*قات�دون�دفع�

لذلك�لم�تتطرق�هذه��تفاقية�إNى�أي�إشارٍة��قامة�دولة�فلسطينية�عWى�حدود�الرابع�من�. 

�لعملية�الس*م�للتوصل�إNى�حل�عادل�وشامل�للقضية�الفلسطينية�من�قبيل� �أو�إحياًء م،

�واسعٍة�من�الضفة�الغربية�اEحتلة ،�أو�إلغاء�خطط�الضم�jسرائيلية�Sجزاٍء

�عن�مستقبل�الدولة�الفلسطين
ً
ية،�ولم�تب/ن�موقفها�من�القضية�الفلسطينية�ككلولم�تحمل�هذه��تفاقية�تصورا

�العربي� �الصراع �من �8مريكية �موقف�jدارة �مع
ً
�ومتناغمة �jسرائيلية، �الرواية �مع

ً
�متوافقة �ُجلها، �و5ي �جاءت بل

،�والصراع�الفلسطيj�BCسرائيWي�عWى�وجه�الخصوص
ً
 .jسرائيWي�عامة

 البيئة�واEسببات�

... 
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��سم �هذا �تداُوِل َم �مرةٍ _تَ وSوِل

م،�ثم�استخِدم13/8/2020بتاريخ�

العربية�اEتحدة�من�جهة،�وب/ن�إسرائيل�والبحرين�من�جهٍة�أخرى�

�بعد �فيما �والسودان �اEغرب �مع �جرى �كما ��تفاق، �هذا �ضمن �العربية �8نظمة �من اEزيد

�لهذِه�
ً
استجابة�بعض�أنظمة�الخليج�العربي�من�هذا��تفاق،�وعWى�رأسها�اEملكِة�العربيِة�السعودية،�وال��Bأبدت�قبو�

 
ً
مع�التغ/�اِت�السياسيِة�و�قتصاديِة�و�جتماعيِة�والدينيِة�ال��Bجرت�وتجري�ف�çا��تفاقية�انسجاما

النصوص�والبنود -اتفاقية�أبراهام�

�كاملة،� �دبلوماسية �ع*قات �إقامة �عWى �اEتحدة، �العربية �وjمارات �إسرائيل �ب/ن �واEوقعة ��تفاقية، �هذه ارتكزت

�كالسي �مجا�ت، �عدة �5ي �اEش��ك والتعاون

والتكنولوجية�و8منية�والعسكرية

�. و8ردن �إNى
ً
�اEش��ك"إضافة �ل��ام

،�أي�الفلسطي�BCوjسرائيWي"وتطلعات�الشعب/ن

حملت�هذه��تفاقية�العديد�من�البنود،�وال��Bيمكن�إجمالها�بما�يأتي

تكوين�ع*قات�دبلوماسية،�وتطبيع�كامل�ب/ن�البلدين  -

اع��اف�كل�طرٍف�بسيادة�الطرف��خر  -

إقامة�سفارات�وتبادل�سفراء�ب/ن�البلدين�بأسرع�وقٍت�ممكٍن  -

ال��ام�الدولت/ن�باتخاذ�كل�الطرق�Eنع�8عمال�اEعادية�ضد�الطرف��خر -

توقيع�اتفاقات�للتعاون�ب/ن�البلدين�5ي�مجا�ٍت�عدة�م·�ا -

باEحصلة،�اثبت�إسرائيل�أ¡�ا�قادرة�عWى�التحرك�نحو�التطبيع�التدري

. أية�أثمان�للفلسطيني/ن

�لعملية�الس*م�للتوصل�إNى�حل�عادل�وشامل�للقضية�الفلسطينية�من�قبيل�1967يران�لعام�حز  �أو�إحياًء م،

�واسعٍة�من�الضفة�الغربية�اEحتلة“الدولت/ن ،�أو�إلغاء�خطط�الضم�jسرائيلية�Sجزاٍء

�عن�مستقبل�الدولة�الفلسطين
ً
ولم�تحمل�هذه��تفاقية�تصورا

�العربي� �الصراع �من �8مريكية �موقف�jدارة �مع
ً
�ومتناغمة �jسرائيلية، �الرواية �مع

ً
�متوافقة �ُجلها، �و5ي �جاءت بل

،�والصراع�الفلسطيj�BCسرائيWي�عWى�وجه�الخصوص
ً
jسرائيWي�عامة

البيئة�واEسببات�: اتفاق�أبراهام

...والدور�jقليمjBمارات�
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ِلك�jمارات�العربية�اEتحدة�العديد�من�اEشاريع�والطموحات�السياسية�والتوسعية�jقليمية�ال��Bتفوق�قدر��ا�

ِثرة�5ي�
َ
ُقوٍة�إقليميٍة�ُمأ

َ
ونفوذها،�وíي�بحاجة�لقوة�إسرائيل�ودعم�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�5ي�هذا�الصدد�ِلُت�ِ�ُزها�ك

�ومصر�و8ردن�من�جهٍة� �ال��Bجرت�ب/ن�إسرائيل�من�جهٍة، ��تفاق�5ي�مضامينه�عن�مسارات�التسوية يختلف�هذا

�من�خارج�الطوق�. 
ً
فهو�يس��دف�دو�

لكن�ثمة�بيئة�مشجعة�وحاضنة�لهذا��تفاق�قد�

تُه�للعلن�بعدما�كانت�الع*قات�ب/ن�أطراف��تفاق�سرية،�ومقتصرة�عWى�بعض�التباد�ت�التجارية�

�بل�إن� �أبراهام�فحسب، ��تفاقية الحاضنة

�الرسمية�والفصائلية،� �الفلسطينية، �للقيادة بمقاطع��ا

�اEنطقة� �5ي �إقليمية �كقوة �بالوصول ها

�اليم/ن� �لذلك�5ي�ظل�وجود
ً
�وأن�البيئة�باتت�مهيأة �النفوذ، �يمنحها

ً
�أو�تطبيعا �مع�إسرائيل،

ً
�تحالفا ي

�إماراتية� �وحاجٍة �العربية، �اEنطقة �تعمُّ �T

 .لوصول�إNى�ما�هو�أبعد�من�دول�الطوق�العربي

�5ي� �السعودية، �متورطة�مع �فقد�وجدت�jمارات�نفسها �وضمن�حاجة�jمارات�للقوة�jسرائيلية، �ذات�السياق، 5ي

حر�ìما�ضد�اليمن،�و5ي�مواجهة�ليبيا،�كما�وحاولت�التأث/��عWى��نتخابات�ال��Eانية�والرئاسية�التونسية،�والعبث�مع�

�ضد�jخوان�اEسلم/ن�5ي�jقليم�العربي،�وشاركت�السعودية�5ي�حصار�قطر�
ً
ام/ن�jيراني�وال��كي،�وفتحت�حربا

�أحسنت�إسرائيل� �وهو�ما �والعسكرية، �و8منية �و�قتصادية �السياسية �قدر��ا �مواجهات�تفوق �وíي م،

�BّTودبلوما�� ٍBّTاٍق�سيا��ماراتية�لها�باخ�jوترجمة�الحاجة�

�اليمن�لدى�الو�يات�اEتحدة� �الحرب�عWى �5ي �مشارك��ا �تضررت�جراء Bال�� �إص*ح�سمع��ا �jمارات�إNى وسعت�دولة

�السي��اني�jسرائي �8من �سبيل�الحصول�عWى �الحثيث�5ي �سع�çا �إNى �با�ضافة �وأنظمة�8مريكية، �الغذائي �و8من Wي

�تصنف�ضمن� �أسلحة �الحصول�عWى �ذلك�فان�jمارات�تريد �إNى �إضافة �والتقنيات�العسكرية�jسرائيلية، اEراقبة

��انتقلت�دولة�jمارات�وفق�معطيات�هذا��تفاق�إNى�تدش/ن�مرحلة�جديدة�من�تطبيع�الع*قات
ً
مع�إسرائيل�متجاوزة

،�حيث�يتضمن�ما�نشر�من��تفاق،�اس��داف�إيران�ونفوذها�5ي�اEنطقة�و5ي�الواقع�

 . إن��س��داف�الحقيقي�واEباشر�كانت�آثاره�الواسعة�والعميقة�عWى�القضية�الفلسطينية
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ِلك�jمارات�العربية�اEتحدة�العديد�من�اEشاريع�والطموحات�السياسية�والتوسعية�jقليمية�ال��Bتفوق�قدر��ا�

ونفوذها،�وíي�بحاجة�لقوة�إسرائيل�ودعم�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�5ي�هذا�الصدد�ِلُت�ِ�ُزها�ك

�ومصر�و8ردن�من�جهٍة� �ال��Bجرت�ب/ن�إسرائيل�من�جهٍة، ��تفاق�5ي�مضامينه�عن�مسارات�التسوية يختلف�هذا

�اEحك �مصالح�أمنية�وإقليمية�وفورية�عWى �Sن�مصر�و8ردن�كان�لهما . أخرى،

�جغرافي �حدوٍد �و��تربطها �لها، �أي�غ/��مجاورة �أو�أمنيٍة العربي، لكن�ثمة�بيئة�مش. ٍة

تُه�للعلن�بعدما�كانت�الع*قات�ب/ن�أطراف��تفاق�سرية،�ومقتصرة�عWى�بعض�التباد�ت�التجارية�

N ,2022( 

� �البيئة ���يئة ��تفاق�عWى �هذا �توقيع �أدت�إNى Bبل�إن�لم�تقتصر�الظروف�ال�� �أبراهام�فحسب، ��تفاقية الحاضنة

�كانت�قد�أقدمت�منذ�العام� �اEتحدة �الرسمية�والفصائلية،� j2014مارات�العربية �الفلسطينية، �للقيادة بمقاطع��ا

�يذكر �أي�سبب�أو�توّجه �. (دون �اEنطقة�). 2020الغ��ا، �5ي �إقليمية �كقوة �بالوصول �رأت�jمارات�أن�طموَحها فقد

�اليم/ن� �لذلك�5ي�ظل�وجود
ً
�وأن�البيئة�باتت�مهيأة �النفوذ، �يمنحها

ً
�أو�تطبيعا �مع�إسرائيل،

ً
�تحالفا ي

�إماراتية� �وحاجٍة �العربية، �اEنطقة �تعمُّ �Tوفو�� �أمريكا، �حكم �سدة �5ي �وترامب �إسرائيل، �حكم �سدة �5ي jسرائيWي

ها�حاجة�إسرائيلية�ل
ُ
لوصول�إNى�ما�هو�أبعد�من�دول�الطوق�العربيللتكنولوجيا�والتقنية�jسرائيلية،�يقاِبل

�5ي� �السعودية، �متورطة�مع �فقد�وجدت�jمارات�نفسها �وضمن�حاجة�jمارات�للقوة�jسرائيلية، �ذات�السياق، 5ي

حر�ìما�ضد�اليمن،�و5ي�مواجهة�ليبيا،�كما�وحاولت�التأث/��عWى��نتخابات�ال��Eانية�والرئاسية�التونسية،�والعبث�مع�

�ضد�jخوان�اEسلم/ن�5ي�jقليم�العربي،�وشاركت�السعودية�5ي�حصار�قطر�
ً
ام/ن�jيراني�وال��كي،�وفتحت�حربا

�أحسنت�إسرائيل� �وهو�ما �والعسكرية، �و8منية �و�قتصادية �السياسية �قدر��ا �مواجهات�تفوق �وíي م،

�ودبلوما��BّTخ�اEناسب�لóع*ن�عن�هذا��تفاق،� ٍBّTاٍق�سيا��ماراتية�لها�باخ�jوترجمة�الحاجة�

�اليمن�لدى�الو�يات�اEتحدة� �الحرب�عWى �5ي �مشارك��ا �تضررت�جراء Bال�� �إص*ح�سمع��ا �jمارات�إNى وسعت�دولة

�السي��اني�jسرائي �8من �سبيل�الحصول�عWى �الحثيث�5ي �سع�çا �إNى �با�ضافة 8مريكية،

�تصنف�ضمن� �أسلحة �الحصول�عWى �ذلك�فان�jمارات�تريد �إNى �إضافة �والتقنيات�العسكرية�jسرائيلية، اEراقبة

 . قائمة�الرفض�بالنسبة�للو�يات�اEتحدة�8مريكية

انتقلت�دولة�jمارات�وفق�معطيات�هذا��تفاق�إNى�تدش/ن�مرحلة�جديدة�من�تطبيع�الع*قات

،�حيث�يتضمن�ما�نشر�من��تفاق،�اس��داف�إيران�ونفوذها�5ي�اEنطقة�و5ي�الواقع�2002مبادرة�الس*م�العربية�عام�

إن��س��داف�الحقيقي�واEباشر�كانت�آثاره�الواسعة�والعميقة�عWى�القضية�الفلسطينية
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مَتِلك�jمارات�العربية�اEتحدة�العديد�من�اEشاريع�والطموحات�السياسية�والتوسعية�jقليمية�ال��Bتفوق�قدر��ا� تَ

ونفوذها،�وíي�بحاجة�لقوة�إسرائيل�ودعم�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�5ي�هذا�الصدد�ِلُت�ِ�ُزها�ك

 .عربيةاEنطقة�ال

�ومصر�و8ردن�من�جهٍة� �ال��Bجرت�ب/ن�إسرائيل�من�جهٍة، ��تفاق�5ي�مضامينه�عن�مسارات�التسوية يختلف�هذا

�اEحك �مصالح�أمنية�وإقليمية�وفورية�عWى �Sن�مصر�و8ردن�كان�لهما أخرى،

�جغرافي �حدوٍد �و��تربطها �لها، �أي�غ/��مجاورة العربي،

مهدت�له،�وأخَرَجتُه�للعلن�بعدما�كانت�الع*قات�ب/ن�أطراف��تفاق�سرية،�ومقتصرة�عWى�بعض�التباد�ت�التجارية�

Nashed. (و�ستخباراتية

� �البيئة ���يئة ��تفاق�عWى �هذا �توقيع �أدت�إNى Bلم�تقتصر�الظروف�ال�

�كانت�قد�أقدمت�منذ�العام� �اEتحدة jمارات�العربية

�يذكر �أي�سبب�أو�توّجه دون

�اليم/ن�العربية�يستد~ �لذلك�5ي�ظل�وجود
ً
�وأن�البيئة�باتت�مهيأة �النفوذ، �يمنحها

ً
�أو�تطبيعا �مع�إسرائيل،

ً
�تحالفا ي

�وفو �أمريكا، �حكم �سدة �5ي �وترامب �إسرائيل، �حكم �سدة �5ي jسرائيWي

ها�حاجة�إسرائيلية�ل
ُ
للتكنولوجيا�والتقنية�jسرائيلية،�يقاِبل

�5ي� �السعودية، �متورطة�مع �فقد�وجدت�jمارات�نفسها �وضمن�حاجة�jمارات�للقوة�jسرائيلية، �ذات�السياق، 5ي

حر�ìما�ضد�اليمن،�و5ي�مواجهة�ليبيا،�كما�وحاولت�التأث/��عWى��نتخابات�ال��Eانية�والرئاسية�التونسية،�والعبث�مع�

�ضد�jخوان�اEسلم/ن�5ي�jقليم�العربي،�وشاركت�السعودية�5ي�حصار�قطر�النظ
ً
ام/ن�jيراني�وال��كي،�وفتحت�حربا

� �أحسنت�إسرائيل�2017عام �وهو�ما �والعسكرية، �و8منية �و�قتصادية �السياسية �قدر��ا �مواجهات�تفوق �وíي م،

استغ*له�5ي���يئة�اEناخ�اEناسب�لóع*ن�عن�هذا��تفاق،�

�5ي�مصلح��ا  .يصبُّ

�اليمن�لدى�الو�يات�اEتحدة� �الحرب�عWى �5ي �مشارك��ا �تضررت�جراء Bال�� �إص*ح�سمع��ا �jمارات�إNى وسعت�دولة

�السي��اني�jسرائي �8من �سبيل�الحصول�عWى �الحثيث�5ي �سع�çا �إNى �با�ضافة 8مريكية،

�تصنف�ضمن� �أسلحة �الحصول�عWى �ذلك�فان�jمارات�تريد �إNى �إضافة �والتقنيات�العسكرية�jسرائيلية، اEراقبة

قائمة�الرفض�بالنسبة�للو�يات�اEتحدة�8مريكية

انتقلت�دولة�jمارات�وفق�معطيات�هذا��تفاق�إNى�تدش/ن�مرحلة�جديدة�من�تطبيع�الع*قات

مبادرة�الس*م�العربية�عام�

إن��س��داف�الحقيقي�واEباشر�كانت�آثاره�الواسعة�والعميقة�عWى�القضية�الفلسطينية

  



     2022ديمسبر 

�قد�تم�زرعه�5ي�وسط�8مة�العربية،�لكّن�اEناعة�العربية�وjس*مية�ظلت�ترفضه�
ً
غريبا

�اEوحد� كان���بد�من�تحطيم�وتفتيت�القرار�العربي

�إس��اتيج �تصورات�ورؤى �عدة �ولذلك�وضعت�إسرائيل �الوسائل، �بكافة �مع�الرافض�لها �تعاملها �أثناء �تساعدها ية

�
ً
�ضاغطا

ً
�العامل�jقليم�Bومؤثراته�ال��Bلعبت�دورا

ً
ست�جيدا

�ا�استطاعت�أن�تجعل�من�التدخ �وأ¡َّ
ً
�خاصة

ً
ل�jيراني�5ي�اEنطقة،�بوابة

�الدراسات�السياسية �تلك�الع*قات�). 2020وحدة �تكن �لم وإن

�الخطر� ��حتواء �الخليجية �وخاصة �العربية �الدول �مع �اتصا�ٍت �وجود �إNى �أEحت�إسرائيل �ولطاEا ،
ً
�سابقا باEكشوفة

لتكوين�محور�عربٍي�س�BٍCبالتعاون�مع�إسرائيل�للتصدي�لكبح�جماِح�اEحور��خر�الشي¶ي�الذي�

ي�jسرائيWي�فتمثل�5ي�إ¡�اء�مطالبة�الدول�العربية�لحل�القضية�

 )Zilber ,2020. (ات�مع�إسرائيل

�5ي�معادلة�
ً
�وتغي/�ا

ً
�كب/�ا

ً
�عن�القضية�الفلسطينية�تعت���اخ��اقا

ً
8رض�مقابل�"ترى�إسرائيل�أن�عملية�التطبيع�بعيدا

خلف�هللا،�(للمنظومة�العربية�القائمة�عWى�حل�الصراع�وإقامة�الدولة�الفلسطينية�

وأن�تكون�هذه�القضية�من�ضمِن�ملفات�التأجيل�وغ/��حاضرة�عWى�الطاولة،��ìذا�8مر�نجحت�إسرائيل�5ي�

 .�إعادة�تموضعها�ضمن�مفاعيل�السياسة�jقليمية�الضاغطة�عWى�تحالفات�اEنطقة�العربية

ها،�سيما�بعد�حاجة�jمارات�للحصول�

�قّوضت� كان�ذلك�نتيجة�التطبيع�وإقامة�الع*قات�مع�إسرائيل�ال��Bتراها�خطوة�عظيمة�S¡�ا

��ل��ام�بمبادرة�الس*م�العربية�5ي�ب/�وت�وال��Bنصت�عWى�خطوة�اتفاق�س*م�عWى�
ً
jجماع�العربي�اEوحد،�متجاوزة

حل�الدولت/ن�والحل�الشامل�والعادل�للقضية�الفلسطينية،�ومهدت��سرائيل�بأن�تتقدم�عWى�غالبية�8نظمة�

�من� �وغ/�ها �اEتحدة، �العربية �jمارات �مع �تلتقي �بأن �بإسرائيل �T

�لهذا��تفاق
ً
 .ت�حاضنة

ِمد�الحل�jقليم�Bالذي�أعدت�له�القيادة�jسرائيلية�عWى�التقاء�اEصالح�والتطبيع�السيا��BTو8م�BCوالتجاري�ب/ن�

�تأسيس�شرق�أوسط�جديد�آمن،� �تعمل�عWى Bال�� �الرؤية ��ìدف�تمهيد�الطريق�أمام إسرائيل�وبعض�الدول�العربية

8مريكية،�شرط�خلوه�من�الصراع�العربي�jسرائيWي،�وهذا�بدوره�سيخفف�الضغط�8وروبي�

�8مريكية� �jدارات �تخفيف�الضغط�عWى �من �وستتمكن �8وروبية، �اEجتمعات �5ي �قبولها �من �ويزيُد �إسرائيل، عWى

هذا�التطبيع�إNى�إخراج�نفسها�و��دف�إسرائيُل�من�وراء�

ُتدِرك�باEقابل�أن�بعض�الدول�العربية�تس¶ى�

�لها�لتحس/ن�الع*قات�مع�الو�يات�اEتحدة�8مريكية،�وتحقيق�مكاسب�أخرى 
ً
 (Aaron, 2020)".للتطبيع�ليكون�مدخ*

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

 إسرائيل�والدور�الجديد�

 
ً
�قد�تم�زرعه�5ي�وسط�8مة�العربية،�لكّن�اEناعة�العربية�وjس*مية�ظلت�ترفضه��لطاEا�كانت�إسرائيل�جسما

ً
غريبا

�والتمدد �البقاء �تحافظ�إسرائيل�عWى �ولكي �باستمرار، �اEوحد�. وتلفظه كان���بد�من�تحطيم�وتفتيت�القرار�العربي

�إس��اتيج �تصورات�ورؤى �عدة �ولذلك�وضعت�إسرائيل �الوسائل، �بكافة الرافض�لها

 )2010اEحارمة،�. ( 

�
ً
�ضاغطا

ً
�العامل�jقليم�Bومؤثراته�ال��Bلعبت�دورا

ً
استغلت�إسرائيل�8حداث�الكب/�ة�5ي�الوطن�العربي�وَدَرست�جيدا

�ا�استطاعت�أن�تجعل�من�التدخ. "عWى�الدول�العربية�حسب�ما�تراه�إسرائيل �وأ¡َّ
ً
خاصة

� �العربية، �الدوِل �مع �تطبيعيه �ع*قاٍت �5ي �الدراسات�السياسية( للدخول وحدة

�الخطر� ��حتواء �الخليجية �وخاصة �العربية �الدول �مع �اتصا�ٍت �وجود �إNى �أEحت�إسرائيل �ولطاEا ،
ً
�سابقا باEكشوفة

لتكوين�محور�عربٍي�س�BٍCبالتعاون�مع�إسرائيل�للتصدي�لكبح�جماِح�اEحور��خر�الشي¶ي�الذي�

أما�الهدف�الرئي°�BTللتفك/���س��اتي�ي�jسرائيWي�فتمثل�5ي�إ¡�اء�مطالبة�الدول�العربية�لحل�القضية�

ات�مع�إسرائيلالفلسطينية�والتوصِل�لحِل�الدولت/ن�كأساٍس�لقبوِل�تطبيع�الع*ق

�5ي�معادلة�
ً
�وتغي/�ا

ً
�كب/�ا

ً
�عن�القضية�الفلسطينية�تعت���اخ��اقا

ً
ترى�إسرائيل�أن�عملية�التطبيع�بعيدا

للمنظومة�العربية�القائمة�عWى�حل�الصراع�وإقامة�الدولة�الفلسطينية�" الس*م�مقابل�الس*م

وأن�تكون�هذه�القضية�من�ضمِن�ملفات�التأجيل�وغ/��حاضرة�عWى�الطاولة،��ìذا�8مر�ن

�إعادة�تموضعها�ضمن�مفاعيل�السياسة�jقليمية�الضاغطة�عWى�تحالفات�اEنطقة�العربية

رَز�َدوَرها،�سيما�بعد�حاجة�jمارات�للحصول�وهنا�ب, لعبت�إسرائيل�دور�الوسيط�ب/ن�بعض�8نظمة�العربية�وأمريكا

�قّوضت� كان�ذلك�نتيجة�التطبيع�وإقامة�الع*قات�مع�إسرائيل�ال��Bتراها�خطوة�عظيمة�S¡�ا

��ل��ام�بمبادرة�الس*م�العربية�5ي�ب/�وت�وال��Bنصت�عWى�خطوة�اتفاق�س*م�عWى�
ً
jجماع�العربي�اEوحد،�متجاوزة

حل�الدولت/ن�والحل�الشامل�والعادل�للقضية�الفلسطينية،�ومهدت��سرائيل�بأن�تتقدم�عWى�غالبية�8نظمة�

�واEتانة �با�ستقرار�والقوة �من�, العربية �وغ/�ها �اEتحدة، �العربية �jمارات �مع �تلتقي �بأن �بإسرائيل �TMأف� وهو�شأن

 
َ
�لهذا��تفاق8نظمة�العربية�اEطّبعة،�وبالعديد�من�العوامل�ال��Bش

ً
ت�حاضنة

َ
ل
َ
ك

ِمد�الحل�jقليم�Bالذي�أعدت�له�القيادة�jسرائيلية�عWى�التقاء�اEصالح�والتطبيع�السيا��BTو8م�BCوالتجاري�ب/ن�

�تأسيس�شرق�أوسط�جديد�آمن،� �تعمل�عWى Bال�� �الرؤية ��ìدف�تمهيد�الطريق�أمام إسرائيل�وبعض�الدول�العربية

8مريكية،�شرط�خلوه�من�الصراع�العربي�jسرائيWي،�وهذا�بدوره�سيخفف�الضغط�8وروبي�

�8مريكية� �jدارات �تخفيف�الضغط�عWى �من �وستتمكن �8وروبية، �اEجتمعات �5ي �قبولها �من �ويزيُد �إسرائيل، عWى

و��دف�إسرائيُل�من�وراء�). 2016أبو�زنيط،�. (ضرورة�البحث�عن�حل�مع�الفلسطيني/ن

�ا�تحظى�بالقبول،�َوُتدِرك�باEقابل�أن�بعض�الدول�العربية�تس¶ى� من�الدولة�اEنبوذة�5ي�اEنطقة،�وترويج�نفسها�عWى�أ¡َّ

�لها�لتحس/ن�الع*قات�مع�الو�يات�اEتحدة�8مريكية،�وتحقيق�مكاسب�أخرى 
ً
للتطبيع�ليكون�مدخ*
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إسرائيل�والدور�الجديد�

 
ً
لطاEا�كانت�إسرائيل�جسما

�والتمدد �البقاء �تحافظ�إسرائيل�عWى �ولكي �باستمرار، وتلفظه

�إس��اتيج �تصورات�ورؤى �عدة �ولذلك�وضعت�إسرائيل �الوسائل، �بكافة الرافض�لها

. ( بلدان�اEنطقة�العربية

استغلت�إسرائيل�8حداث�الكب/�ة�5ي�الوطن�العربي�ود

عWى�الدول�العربية�حسب�ما�تراه�إسرائيل

� �العربية، �الدوِل �مع �تطبيعيه �ع*قاٍت �5ي للدخول

�الخطر� ��حتواء �الخليجية �وخاصة �العربية �الدول �مع �اتصا�ٍت �وجود �إNى �أEحت�إسرائيل �ولطاEا ،
ً
�سابقا باEكشوفة

لتكوين�محور�عربٍي�س�BٍCبالتعاون�مع�إسرائيل�للتصدي�لكبح�جماِح�اEحور��خر�الشي¶ي�الذي�jيراني�5ي�اEنطقة،�و 

أما�الهدف�الرئي°�BTللتفك/���س��اتي. ت��عمه�إيران

الفلسطينية�والتوصِل�لحِل�الدولت/ن�كأساٍس�لقبوِل�تطبيع�الع*ق

�5ي�معادلة�
ً
�وتغي/�ا

ً
�كب/�ا

ً
�عن�القضية�الفلسطينية�تعت���اخ��اقا

ً
ترى�إسرائيل�أن�عملية�التطبيع�بعيدا

الس*م�مقابل�الس*م"أو�" الس*م

وأن�تكون�هذه�القضية�من�ضمِن�ملفات�التأجيل�وغ/��حاضرة�عWى�الطاولة،��ìذا�8مر�ن). 2021

تغي/��اEعادلة�ع�َ��إعادة�تموضعها�ضمن�مفاعيل�السياسة�jقليمية�الضاغطة�عWى�تحالفات�اEنطقة�العربية

لعبت�إسرائيل�دور�الوسيط�ب/ن�بعض�8نظمة�العربية�وأمريكا

�قّوضت�, عWى�أسلحة�متطورة كان�ذلك�نتيجة�التطبيع�وإقامة�الع*قات�مع�إسرائيل�ال��Bتراها�خطوة�عظيمة�S¡�ا

��ل��ام�بمبادرة�الس*م�العربية�5ي�ب/�وت�وال��Bنصت�عWى�خطوة�اتفاق�س*م�عWى�
ً
jجماع�العربي�اEوحد،�متجاوزة

حل�الدولت/ن�والحل�الشامل�والعادل�للقضية�الفلسطينية،�ومهدت��سرائيل�بأن�تتقدم�عWى�غالبية�8نظمة�أساس�

�واEتانة �با�ستقرار�والقوة العربية

8نظمة�العربية�اEطّبعة،�وبالعديد�من�العوامل�ال��Bش

َيعَتِمد�الحل�jقليم�Bالذي�أعدت�له�القيادة�jسرائيلية�عWى�التقاء�اEصالح�والتطبيع�السيا��BTو8م�BCوالتجاري�ب/ن�

�تأسيس�شرق�أوسط�جديد�آمن،� �تعمل�عWى Bال�� �الرؤية ��ìدف�تمهيد�الطريق�أمام إسرائيل�وبعض�الدول�العربية

8مريكية،�شرط�خلوه�من�الصراع�العربي�jسرائيWي،�وهذا�بدوره�سيخفف�الضغط�8وروبي�يدور�5ي�فلك�السياسة�

�8مريكية� �jدارات �تخفيف�الضغط�عWى �من �وستتمكن �8وروبية، �اEجتمعات �5ي �قبولها �من �ويزيُد �إسرائيل، عWى

ضرورة�البحث�عن�حل�مع�الفلسطيني/ن

�ا�تحظى�بالقبول،�و من�الدولة�اEنبوذة�5ي�اEنطقة،�وترويج�نفسها�عWى�أ¡َّ

�لها�لتحس/ن�الع*قات�مع�الو�يات�اEتحدة�8مريكية،�وتحقيق�مكاسب�أخرى 
ً
للتطبيع�ليكون�مدخ*
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�مع�
ً
�وتناغما

ً
�5ي�احتضانه�من�قبل�أكø��jدارات�8مريكية�توافقا تتخلص�أبرز�معالم�البيئة�الحاضنة�لهذا��تفاق؛

�قامت�بالكث/��من�jجرا)ترامب Bوال�� ءات�،

اEمهدة�لهذا��تفاق،�كنقل�السفارة�8م/�كية�للقدس،�ودعم��ستيطان�5ي�الضفة�الغربية،�وإلغاء�التمايز�الرفيع�ب/ن�

 
ً
�وسياسيا

ً
�الفلسطيني/ن�اقتصاديا �محاصرة �الظروف�اEناخية��حيث�تبنت�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�سياسة ل��يئة

�بوقف�اEساعدات�اEالية�للسلطة� �من�صفقة�القرن،�فبدأت�أمريكا
ً
عد�جزءا

ُ
�ت Bناسبة��برام�اتفاقية�التطبيع�ال�Eا

،�ووقف�دعم�وكالة�غوث�وتشغيل�ال*جئ/ن�الفلسطيني/ن�8ونروا�
ً
مليون�دو�ر�سنوّيا

،�إضافة�إNى�إغ*ق�السفارة�الفلسطينية�5ي�واشنطن،�
ً
وإلغاء�التمثيل�) 2020الغ��ا،�( ر�سنوّيا

�وال��Bخلقت�اEناخ�اEناسب��برام�هذه� �من�jجراءات�السياسية�و�قتصادية�والقانونية، �وغ/�ها �ف�çا، BCالفلسطي

وقد�شكلت�هذه�العوامل�واEسببات،�وغ/�ها،�البيئة�اEواتية��تفاق�أبراهام،�وال��Bأدت�إNى�شرعنة�الوجود�jسرائيWي�

�
ً
5ي�فلسط/ن،�وشيطنة�الوجود�الفلسطيBC،�ومحاولة�تصفية�القضية�الفلسطينية�لصالح�إسرائيل،�ومنحها�مساحة

�يتيح�لها� �غطاء �ومنحها �BTالفلسطينية،

 .تنفيذ�سياسا��ا�الداخلية�وعWى�رأسها�جملة�jجراءات�والقوان/ن�ال��Bمن�شأ¡�ا�أن�تعزز�قومي��ا�ال�çودية

ية�جديدة�تكون�íي�اEمسكة�بأوراقها�خاصة�بعد��نسحاب�

ي�من�منطقة�الشرق�8وسط�وتب�BCاس��اتيجية�عنوا¡�ا�إقامة�ع*قات�علنية�ب/ن�إسرائيل�ووك*�ëا�5ي�اEنطقة،�

�التصد �الثانية �وبالدرجة �س*م، ��تفاقية �التوصل �بعدم �الفلسطينية �القضية �إزاء �إسرائيل �عزل �عدم ي�أهدافها

�عWى�الدول�العربية�لتوقيع�اتفاقية�ابراهام�بعد�قرار�تحّول�5ي�
ً
�ضاغطا

ً
لذلك�لعبت�الو�يات�اEتحدة��مريكية�دورا

الرؤية��مريكية�بانحسار�دورها�5ي�منطقة�الشرق�8وسط�وتحّول�الرؤية�السياسية�اEركزية�نحو�ترميم�الع*قة�مع�

من�هذا�اEنطلق�سعت�الو�يات�اEتحدة��مريكية�زيادة�شعور�الخطر�jيراني�لدى�دول�الخليج�واستحضار�خطرها�

�اس �فاSخ/�ة �وإسرائيل، �عربية
ً
�دو� �خاص�يضم �اتحاد �بتشكيل �شراكة �نظام �انشاء �والضغط�باتجاه تغلت�الدائم،

�تتعلق� �اش��اطات �أي �عن
ً
�بعيدا �العربية �الدول �مع �خيوط�ع*قا��ا �نسج �لتعيد ��مريكية ضغط�الو�يات�اEتحدة

بالقضية�الفلسطينية،�وإبقاء�نفسها�بعيدة�عن�ضغوط�دولية�بما�يتعلق�بحقوق�الفلسطيني/ن�السياسية،�والو�يات�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

 الو�يات�ا�تحدة�.مريكية......دولية�الحاضنة�

�مع�
ً
�وتناغما

ً
�5ي�احتضانه�من�قبل�أكø��jدارات�8مريكية�توافقا تتخلص�أبرز�معالم�البيئة�الحاضنة�لهذا��تفاق؛

�الرئيس�8مريكي�السابق� ��تفاق�5ي�ظل�إدارة ترامب(فقد�جرى�هذا

اEمهدة�لهذا��تفاق،�كنقل�السفارة�8م/�كية�للقدس،�ودعم��ستيطان�5ي�الضفة�الغربية،�وإلغاء�التمايز�الرفيع�ب/ن�

 .اEوقف/ن�8م/�كي�وjسرائيWي�اليمي�BCتجاه�القضية�الفلسطينية

 
ً
�وسياسيا

ً
�الفلسطيني/ن�اقتصاديا �محاصرة حيث�تبنت�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�سياسة

�بوقف�اEساعدات�اEالية�للسلطة� �من�صفقة�القرن،�فبدأت�أمريكا
ً
عد�جزءا

ُ
�ت Bناسبة��برام�اتفاقية�التطبيع�ال�Eا

،�ووقف�دعم�وكالة�غوث�وتشغيل�ال*جئ/ن�الفلسطيني/ن�8ونروا�) 840(الفلسطينية،�وíي�بحدود�
ً
مليون�دو�ر�سنوّيا

،�إضافة�إNى�إغ*ق�السفارة�الفلسطينية�5ي�واشنطن،�مليون�دو� 
ً
ر�سنوّيا

�وال��Bخلقت�اEنا �من�jجراءات�السياسية�و�قتصادية�والقانونية، �وغ/�ها �ف�çا، BCالفلسطي

 .للحاق��ìا��تفاقية،�والبوح��ìا�للعلن،�وتشجيع�الكث/��من�8نظمة�العربية

وقد�شكلت�هذه�العوامل�واEسببات،�وغ/�ها،�البيئة�اEواتية��تفاق�أبراهام،�وال��Bأدت�إNى�شرعنة�الوجود�jسرائيWي�

�
ً
5ي�فلسط/ن،�وشيطنة�الوجود�الفلسطيBC،�ومحاولة�تصفية�القضية�الفلسطينية�لصالح�إسرائيل،�ومنحها�مساحة

�5ي�مش BّTMللم� ،Bّوإقليم� �عربّيٍ �يتيح�لها�وبغطاٍء �غطاء �ومنحها �5ي�8را��BTالفلسطينية، روعها��ستيطاني�والتوس¶ي

تنفيذ�سياسا��ا�الداخلية�وعWى�رأسها�جملة�jجراءات�والقوان/ن�ال��Bمن�شأ¡�ا�أن�تعزز�قومي��ا�ال�çودية

 الضغط�8مريكي��نجاز��تفاقية

ية�جديدة�تكون�íي�اEمسكة�بأوراقها�خاصة�بعد��نسحاب�تس¶ى�الو�يات�اEتحدة��مريكية�اNى�انشاء�معادلة�إقليم

ي�من�منطقة�الشرق�8وسط�وتب�BCاس��اتيجية�عنوا¡�ا�إقامة�ع*قات�علنية�ب/ن�إسرائيل�ووك*�ëا�5ي�اEنطقة،�

�التصد �الثانية �وبالدرجة �س*م، ��تفاقية �التوصل �بعدم �الفلسطينية �القضية �إزاء �إسرائيل �عزل �عدم أهدافها

 .ل¥نشطة�jيرانية�وأذرعها�5ي�اEنطقة

�عWى�الدول�العربية�لتوقيع�اتفاقية�ابراهام�بعد�قرار�تحّول�5ي�
ً
�ضاغطا

ً
لذلك�لعبت�الو�يات�اEتحدة��مريكية�دورا

الرؤية��مريكية�بانحسار�دورها�5ي�منطقة�الشرق�8وسط�وتحّول�الرؤية�السياسية�اEركزية�نحو�ترميم�الع*قة�مع�

 .جيم�الدور�الصي�BCواستعادة�مكان��ا�الدولية

من�هذا�اEنطلق�سعت�الو�يات�اEتحدة��مريكية�زيادة�شعور�الخطر�jيراني�لدى�دول�الخليج�واستحضار�خطرها�

�اس �فاSخ/�ة �وإسرائيل، �عربية
ً
�دو� �خاص�يضم �اتحاد �بتشكيل �شراكة �نظام �انشاء �والضغط�باتجاه الدائم،

�تتعلق� �اش��اطات �أي �عن
ً
�بعيدا �العربية �الدول �مع �خيوط�ع*قا��ا �نسج �لتعيد ��مريكية ضغط�الو�يات�اEتحدة

بالقضية�الفلسطينية،�وإبقاء�نفسها�بعيدة�عن�ضغوط�دولية�بما�يتعلق�بحقوق�الفلسطيني/ن�السياسية،�والو�يات�
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دولية�الحاضنة�البيئة�ال

�مع�
ً
�وتناغما

ً
�5ي�احتضانه�من�قبل�أكø��jدارات�8مريكية�توافقا تتخلص�أبرز�معالم�البيئة�الحاضنة�لهذا��تفاق؛

�الرئيس�8مريكي�السابق�. إسرائيل ��تفاق�5ي�ظل�إدارة فقد�جرى�هذا

اEمهدة�لهذا��تفاق،�كنقل�السفارة�8م/�كية�للقدس،�ودعم��ستيطان�5ي�الضفة�الغربية،�وإلغاء�التمايز�الرفيع�ب/ن�

اEوقف/ن�8م/�كي�وjسرائيWي�اليمي�BCتجاه�القضية�الفلسطينية

 
ً
�وسياسيا

ً
�الفلسطيني/ن�اقتصاديا �محاصرة حيث�تبنت�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�سياسة

�بوقف�اEساعدات�اEالية�للسلطة� �من�صفقة�القرن،�فبدأت�أمريكا
ً
عد�جزءا

ُ
�ت Bناسبة��برام�اتفاقية�التطبيع�ال�Eا

الفلسطينية،�وíي�بحدود�

مليون�دو� ) 350(بحدود�

�وال��Bخلقت�اEنا �من�jجراءات�السياسية�و�قتصادية�والقانونية، �وغ/�ها �ف�çا، BCالفلسطي

�تفاقية،�والبوح��ìا�للعلن،�وت

وقد�شكلت�هذه�العوامل�واEسببات،�وغ/�ها،�البيئة�اEواتية��تفاق�أبراهام،�وال��Bأدت�إNى�شرعنة�الوجود�jسرائيWي�

�
ً
5ي�فلسط/ن،�وشيطنة�الوجود�الفلسطيBC،�ومحاولة�تصفية�القضية�الفلسطينية�لصالح�إسرائيل،�ومنحها�مساحة

�5ي�مش BّTMللم� ،Bّوإقليم� �عربّيٍ وبغطاٍء

تنفيذ�سياسا��ا�الداخلية�وعWى�رأسها�جملة�jجراءات�والقوان/ن�ال��Bمن�شأ¡�ا�أن�تعزز�قومي��ا�ال�çودية

الضغط�8مريكي��نجاز��تفاقية

تس¶ى�الو�يات�اEتحدة��مريكية�اNى�انشاء�معادلة�إقليم

التدري�ي�من�منطقة�الشرق�8وسط�وتب�BCاس��اتيجية�عنوا¡�ا�إقامة�ع*قات�علنية�ب/ن�إسرائيل�ووك*�ëا�5ي�اEنطقة،�

�التصد �الثانية �وبالدرجة �س*م، ��تفاقية �التوصل �بعدم �الفلسطينية �القضية �إزاء �إسرائيل �عزل �عدم أهدافها

ل¥نشطة�jيرانية�وأذرعها�5ي�اEنطقة

�عWى�الدول�العربية�لتوقيع�اتفاقية�ابراهام�بعد�قرار�تحّول�5ي�
ً
�ضاغطا

ً
لذلك�لعبت�الو�يات�اEتحدة��مريكية�دورا

الرؤية��مريكية�بانحسار�دورها�5ي�منطقة�الشرق�8وسط�وتحّول�الرؤية�السياسية�اEركزية�نحو�ترميم�الع*قة�مع�

لدول�8وروبية�وتحجيم�الدور�الصي�BCواستعادة�مكان��ا�الدوليةا

من�هذا�اEنطلق�سعت�الو�يات�اEتحدة��مريكية�زيادة�شعور�الخطر�jيراني�لدى�دول�الخليج�واستحضار�خطرها�

�اس �فاSخ/�ة �وإسرائيل، �عربية
ً
�دو� �خاص�يضم �اتحاد �بتشكيل �شراكة �نظام �انشاء �والضغط�باتجاه الدائم،

�تتعلق� �اش��اطات �أي �عن
ً
�بعيدا �العربية �الدول �مع �خيوط�ع*قا��ا �نسج �لتعيد ��مريكية ضغط�الو�يات�اEتحدة

بالقضية�الفلسطينية،�وإبقاء�نفسها�بعيدة�عن�ضغوط�دولية�بما�يتعلق�بحقوق�الفلسطيني/ن�السياسية،�والو�يات�



     2022ديمسبر 

jيراني�بصناعة�وترويج�ايران�كعدو�أول�Eصالح�الخليج�

العربي�بمنطقة�الشرق�8وسط،�وهذا�ما�دفع�الدول�العربية�بتسريع�الع*قات�مع�إسرائيل،�فنسجت�خيوط�ع*قات�

 .إسرائيل�بما�يتناسب�مع�إبقا�ëا�الوسيط�8قوى�ب/ن�دول�عربية�والو�يات�اEتحدة�5ي�مجا�ت�عدة

احث�بخصوص�ما�سيق�من�ت��يراٍت�حول�غاية��تفاقية�بوقف�الخطر�jيراني�الداهم�5ي�منطقة�الشرق�

8وسط،�وحماية�أمن�8نظمة�العربية�اEطبعة�من�اEشروع�jيراني�وصيانة�مصالحها�5ي�اEنطقة�ما�هو���ذر�الرماد�

 .ن�وقضي��م�ومقاوم��م

�ما� ج�الواهية�الداعية�للتطبيع�العل�BCبوجود�مخاوف�مش��كة�ب/ن�8نظمة�العربية�وإسرائيل�غالبا

�والعراق� �كاليمن�وسوريا �من�الساحات�العربية �العديد �5ي �فتدخل�ايران �كمستند، �خطر�اEشروع�jيراني يستخدم

ر�وغ/��مشروع�فان�هذا�التدخل���يع�BCبالضرورة�بإقامة�ع*قات�صريحة�وعلنية�

�BTوشن�الحروب�عWى�الفلسطيني/ن،�وتاريخه�

�للم �بالسؤال �التوجه �حال �و5ي �عربية، �دوٍل �واعتداءات�عWى �حروٍب �ثماني �أكø��من �بشن �فتجد�شاهد �العربي واطن

الغالبية�العظم��من�الشعوب�ترى�إسرائيل�íي�العدو�اEركزي�والرئي°�ì�،BTذا�يكون�ا¡�يار�صناعة�العدو�البديل�كما�

 .تروجها�8نظمة�اEطبعة�و�ìذا�التطبيع�يفقد�اEطبع/ن�ما�بقي�لهم�من�رصيد�شع��Bعربي

�عWى�ث*ث�
ً
/ن�jمارات�العربية�اEتحدة�وإسرائيل�قبل�وبعد�اتفاق�أبراهام�بصورٍة�كب/�ٍة�وقائمة

معاداة�إيران،�ومحاربة�jخوان�اEسلم/ن�وقوى�اEقاومة�اEناهضة��سرائيل،�والقناعة�اEش��كة�بأّن�

�مع� �التعامل �وأن �ال·�ائي، �الحل �وقضايا BTسيا�

�اEعيشية �أوضاعهم �وتحس/ن ��قتصادية �الحلول �ضمن �يبقى �يجب�أن �مقابل��(Aaron, 2020) .الفلسطيني/ن و5ي

�التوسع� �من �Eزيٍد �مقدمٍة �بل �فقط، �سلمية �لتسوية �مقدمة ���يكون �بأن ��تفاق �هذا �من �إسرائيل �أرادت ذلك،

بناء�وتنظيم�الواقع�الجيوسيا��BTلóقليم�العربي،�وإ¡�اء�أي�شكٍل�من�إشكال�التضامن�العربي،�

�5ي�الصراع�
ً
�للقضية�الفلسطينية،�باعتبار�فلسط/ن�طرفا

ً
رغم�أن�هذه��تفاقية�وكما�تد~ي�دول�التطبيع�بأ¡�ا�خادمة

�هذه��تفاقية�و5ي� �أنَّ
َّ
�إ� �اEنطقة�العربية؛ �5ي Bقليمjالس*م�� �وتبدو�داعمة�Eسا~ي كما

� ��نفجار�عWى�) 2020اEسعدي، و��يقتصر�هذا

�من� �عليه �يشتمل �وبما �وjيرانية، وال��كية

وبشكٍل�عاٍم،�تحاول�هذه��تفاقية�فرض�متغ/�ات�تمس�jقليم�العربي�ككل،�بحيث�تتمثل�أبرز�معالم�هذه�اEتغ/�ات�
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jيراني�بصناعة�وترويج�ايران�كعدو�أول�Eصالح�الخليج��اEتحدة�اثبتت�نجاعة�الضغط�والتخوف�اEستمر�من�الخطر 

العربي�بمنطقة�الشرق�8وسط،�وهذا�ما�دفع�الدول�العربية�بتسريع�الع*قات�مع�إسرائيل،�فنسجت�خيوط�ع*قات�

إسرائيل�بما�يتناسب�مع�إبقا�ëا�الوسيط�8قوى�ب/ن�دول�عربية�والو�يات�اEتحدة�5ي�مجا�ت�عدة

احث�بخصوص�ما�سيق�من�ت��يراٍت�حول�غاية��تفاقية�بوقف�الخطر�jيراني�الداهم�5ي�منطقة�الشرق�

8وسط،�وحماية�أمن�8نظمة�العربية�اEطبعة�من�اEشروع�jيراني�وصيانة�مصالحها�5ي�اEنطقة�ما�هو���ذر�الرماد�

ن�وقضي��م�ومقاوم��م5ي�العيون،�فعملية�التطبيع�تس��دف�باEقام�8ول�الفلسطيني/

�ما� ج�الواهية�الداعية�للتطبيع�العل�BCبوجود�مخاوف�مش��كة�ب/ن�8نظمة�العربية�وإسرائيل�غالبا

�والعراق� �كاليمن�وسوريا �من�الساحات�العربية �العديد �5ي �فتدخل�ايران �كمستند، �خطر�اEشروع�jيراني يستخدم

ر�وغ/��مشروع�فان�هذا�التدخل���يع�BCبالضرورة�بإقامة�ع*قات�صريحة�وعلنية�وغ/�ها�مع�التسليم�بأن�التدخل�ساف

مع�احت*ل���زال�ُيمعن�بكافة�أشكال�القتل�و�عتقال�ومصادرة�8را��BTوشن�الحروب�عWى�الفلسطيني/ن،�وتاريخه�

�للم �بالسؤال �التوجه �حال �و5ي �عربية، �دوٍل �واعتداءات�عWى �حروٍب �ثماني �أكø��من �بشن شاهد

الغالبية�العظم��من�الشعوب�ترى�إسرائيل�íي�العدو�اEركزي�والرئي°�ì�،BTذا�يكون�ا¡�يار�صناعة�العدو�البديل�كما�

تروجها�8نظمة�اEطبعة�و�ìذا�التطبيع�يفقد�اEطبع/ن�ما�بقي�لهم�من�رصيد�شع��Bعربي

 اEتغ/�ات�والنتائج

�عWى�ث*ث�
ً
/ن�jمارات�العربية�اEتحدة�وإسرائيل�قبل�وبعد�اتفاق�أبراهام�بصورٍة�كب/�ٍة�وقائمة

معاداة�إيران،�ومحاربة�jخوان�اEسلم/ن�وقوى�اEقاومة�اEناهضة��سرائيل،�والقناعة�اEش��كة�بأّن�

�ال �الس*م �أي �اEنال، �بعيد �احتماٌل �الفلسطيني/ن �مع �مع�الس*م �التعامل �وأن �ال·�ائي، �الحل �وقضايا BTسيا�

�اEعيشية �أوضاعهم �وتحس/ن ��قتصادية �الحلول �ضمن �يبقى �يجب�أن الفلسطيني/ن

�التوسع� �من �Eزيٍد �مقدمٍة �بل �فقط، �سلمية �لتسوية �مقدمة ���يكون �بأن ��تفاق �هذا �من �إسرائيل �أرادت ذلك،

بناء�وتنظيم�الواقع�الجيوسيا��BTلóقليم�العربي،�وإ¡�اء�أي�شكٍل�من�إشكال�التضامن�العربي،�

 .�Bوالجماه/�ي،�مع�القضية�الفلسطينية

�5ي�الصراع�
ً
�للقضية�الفلسطينية،�باعتبار�فلسط/ن�طرفا

ً
رغم�أن�هذه��تفاقية�وكما�تد~ي�دول�التطبيع�بأ¡�ا�خادمة

�الشرق�8وسط �هذه��تفاقية�و5ي� .اEمتد�5ي �أنَّ
َّ
�إ� �اEنطقة�العربية؛ �5ي Bقليمjالس*م�� �وتبدو�داعمة�Eسا~ي كما

�برم��ا �اEنطقة �Sمن
ً
�الذي�سينفجر���ديدا �تعميق�للصراع �. ( باط·�ا اEسعدي،

�العربية �بمكوناته �ككل، �jقليم �جوانبه �5ي �يشمل �بل �العربية، �من��الدول �عليه �يشتمل �وبما �وjيرانية، وال��كية

 
ً
 .توجهاٍت�سياسيٍة�وإيديولوجيٍة�ودينيٍة�وعقائديٍة�أيضا

وبشكٍل�عاٍم،�تحاول�هذه��تفاقية�فرض�متغ/�ات�تمس�jقليم�العربي�ككل،�بحيث�تتمثل�أبرز�معالم�هذه�اEتغ/�ات�

 .�ات
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اEتحدة�اثبتت�نجاعة�الضغط�والتخوف�اEستمر�من�الخطر 

العربي�بمنطقة�الشرق�8وسط،�وهذا�ما�دفع�الدول�العربية�بتسريع�الع*قات�مع�إسرائيل،�فنسجت�خيوط�ع*قات�

إسرائيل�بما�يتناسب�مع�إبقا�ëا�الوسيط�8قوى�ب/ن�دول�عربية�والو�يات�اEتحدة�5ي�مجا�ت�عدة

احث�بخصوص�ما�سيق�من�ت��يراٍت�حول�غاية��تفاقية�بوقف�الخطر�jيراني�الداهم�5ي�منطقة�الشرق�فيما�يرى�الب

8وسط،�وحماية�أمن�8نظمة�العربية�اEطبعة�من�اEشروع�jيراني�وصيانة�مصالحها�5ي�اEنطقة�ما�هو���ذر�الرماد�

5ي�العيون،�فعملية�التطبيع�تس��دف�باEقام�8ول�الفلسطيني/

�ما� بالرغم�من�الحجج�الواهية�الداعية�للتطبيع�العل�BCبوجود�مخاوف�مش��كة�ب/ن�8نظمة�العربية�وإسرائيل�غالبا

�والعراق� �كاليمن�وسوريا �من�الساحات�العربية �العديد �5ي �فتدخل�ايران �كمستند، �خطر�اEشروع�jيراني يستخدم

وغ/�ها�مع�التسليم�بأن�التدخل�ساف

مع�احت*ل���زال�ُيمعن�بكافة�أشكال�القتل�و�عتقال�ومصادرة�8را

�للم �بالسؤال �التوجه �حال �و5ي �عربية، �دوٍل �واعتداءات�عWى �حروٍب �ثماني �أكø��من �بشن شاهد

الغالبية�العظم��من�الشعوب�ترى�إسرائيل�íي�العدو�اEركزي�والرئي°�ì�،BTذا�يكون�ا¡�يار�صناعة�العدو�البديل�كما�

تروجها�8نظمة�اEطبعة�و�ìذا�التطبيع�يفقد�اEطبع/ن�ما�بقي�لهم�من�رصيد�شع

اEتغ/�ات�والنتائج: اتفاق�أبراهام

�عWى�ث*ث�توطدت�الع*قات�ما�ب
ً
/ن�jمارات�العربية�اEتحدة�وإسرائيل�قبل�وبعد�اتفاق�أبراهام�بصورٍة�كب/�ٍة�وقائمة

معاداة�إيران،�ومحاربة�jخوان�اEسلم/ن�وقوى�اEقاومة�اEناهضة��سرائيل،�والقناعة�اEش��كة�بأّن�: متغ/�ات�رئيسة

�ال �الس*م �أي �اEنال، �بعيد �احتماٌل �الفلسطيني/ن �مع الس*م

�اEعيشية �أوضاعهم �وتحس/ن ��قتصادية �الحلول �ضمن �يبقى �يجب�أن الفلسطيني/ن

�التوسع� �من �Eزيٍد �مقدمٍة �بل �فقط، �سلمية �لتسوية �مقدمة ���يكون �بأن ��تفاق �هذا �من �إسرائيل �أرادت ذلك،

بناء�وتنظيم�الواقع�الجيوسيا��BTلóقليم�العربي،�وإ¡�اء�أي�شكٍل�من�إشكال�التضامن�العربي،�jسرائيWي،�ع���إعادة�

الشع��Bوالجماه/�ي،�مع�القضية�الفلسطينية

�5ي�الصراع�
ً
�للقضية�الفلسطينية،�باعتبار�فلسط/ن�طرفا

ً
رغم�أن�هذه��تفاقية�وكما�تد~ي�دول�التطبيع�بأ¡�ا�خادمة

�الشرق�8وسط اEمتد�5ي

�برم��ا �اEنطقة �Sمن
ً
�الذي�سينفجر���ديدا �تعميق�للصراع باط·�ا

�العربية �بمكوناته �ككل، �jقليم �جوانبه �5ي �يشمل �بل �العربية، الدول

 
ً
توجهاٍت�سياسيٍة�وإيديولوجيٍة�ودينيٍة�وعقائديٍة�أيضا

وبشكٍل�عاٍم،�تحاول�هذه��تفاقية�فرض�متغ/�ات�تمس�jقليم�العربي�ككل،�بحيث�تتمثل�أبرز�معالم�هذه�اEتغ/�ات�

ع���ث*ث�أصعدة�أو�ج��ات



     2022ديمسبر 

�ك*� �ذلك�Sنَّ ،
ً
�جديدا

ً
�أو�موضوعا

ً
�jماراتي��يران�ليس�ِسرا �jسرائيWي فالعداء

�ومنذ�مدة�طويلة،�و5ي�الخفاء�Eحاربة�الوجود�jيراني�5ي�jقليم
ً
فاEوقع�الجغرا5ي�لóمارات�العربية�. البلدين�عم*�معا

والقوة�العسكرية�والتقنية�والتكنولوجية�و8منية�jسرائيلية�هو�ما�

�للت*�ي�jماراتي�jسرائيWي�ع���هذا��تفاق�Eنع�الهيمنة�jيرانية�عWى�
ً
لذا،�تكون�إيران�بذلك�عنوانا

،�ع���الساحة�والبوابة�الليبية�حيث� ٍBّCمارات�وتركيا،�وبشكٍل�ضمjتتصارع�

لذلك،�تحاول�jمارات��ستفادة�من�إسرائيل�5ي�

��كي�5ي�jقليم،�سيما�وأن�هناك�توجهاٍت�تركيٍة���دف�إNى�

�5ي� �إقليميٍة �كقوٍة �تحاول�طرح�نفسها Bوال�� �دولة�jمارات، �ترفضه �وهو�ما �العالم�jس*مي، �5ي BCالس� ُعم�اEحور

. لتمدد�jيراني�وال��كي�5ي�بعض�الدول�العربية

�اEقاومة� �قوى �مع �وغ/��اEباشرة �اEباشرة �اتصا���ا �ولها �ولبنان، �سوريا �5ي �إيران �تتواجد حيث

كما�وتتواجد�تركيا�5ي�قطر�والصومال�وبعض�8قطار�العربية�8خرى،�ولكٍل�م·�ا�مشروع�إقليم�Bتوس¶ي،�

لذلك،�ترى�إسرائيل�5ي�. و�ما�تخشاه�إسرائيل�5ي�ظل�غياب�اEشروع�العربي،�والذي�منحها�التوسع�والنفوذ�والقوة

الحقبة�الخليجية�الحالية�اEلجأ�لسد�هذا�الفراغ،�و��ديم�أركان�أي�محاولٍة�لل·�وض�العربي،�والتصدي�للتوسع�ال��كي�

إحدى�أهم�نتاجات�هذا��تفاق؛�و�دة�مشروع�عربي�إقليم�Bمتوافق�مع�

حاولت�jمارات�العربية�عWى�مدار�السنوات�العشر�السابقة�لعب�دور�يحتوي�عWى�كث/ٍ��من�jرباك�عWى�صعيد�ع*قا��ا�

�موقف�jمارات�اEعلن� �ثم �ومن �سوريا، �5ي �jماراتية �السياسة �من
ً
�بدءا �العربي، �الديمقراطي �والتحول �8نظمة ع

�من�
ً
�الخاص�5ي�موانئ�اليمن،�وليس�اقل�إرباكا �اليمن�ودورها بخصوص�عداءها�لحركات�jس*م�السيا�BT،�ودخولها

�لم�تكن�محور� Bال�� �للدول�العربية �الشؤون�الداخلية �5ي �تدخلها ت�لóمارات�العديد�من����امات�حوِل

�للصراع�jماراتي�مع�الديمقراطية�وjس*مي/ن�اEعتدل/ن،�
ً
�مفتوحة

ً
لت�ساحة

َّ
صراع�واEثال�عWى�ذلك�تونس�ال��Bشك

�العبث� �إسرائيل، �خلفها �ومن �jمارات �تحاول لذا،

باEشهد�الديمقراطي�التون°BT،�من�خ*ل�اصطناع�8زمات�ف�çا،��يصال�بعض�القوى�التونسية�ال��Bقد�تقبل�بالتطبيع�
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 :النتائج�ع�ى�صعيد�mقليم

�اEجال�الحيوي�jيراني �ك*�: صرة �ذلك�Sنَّ ،
ً
�جديدا

ً
�أو�موضوعا

ً
�jماراتي��يران�ليس�ِسرا �jسرائيWي فالعداء

�ومنذ�مدة�طويلة،�و5ي�الخفاء�Eحاربة�الوجود�jيراني�5ي�jقليم
ً
البلدين�عم*�معا

والقوة�العسكرية�والتقنية�والتكنولوجية�و8منية�jسرائيلية�هو�ما�. جه�إسرائيلاEتحدة�القريب�من�إيران�هو�ما�تحتا

�للت*�ي�jماراتي�jسرائيWي�ع���هذا��تفاق�Eنع�الهيمنة�jيرانية�عWى�
ً
لذا،�تكون�إيران�بذلك�عنوانا

 
ً
 ).2020اEسعدي،�. ( الخليج�والشرق�8وسط�عموما

،�ع���الساحة�والبوابة�الليبية�حيث�: التمدد�والتواجد�ال��كي ٍBّCمارات�وتركيا،�وبشكٍل�ضمjتتصارع�

�عWى�ارض�اEيدان�5ي�ليبيا
ً
لذلك،�تحاول�jمارات��ستفادة�من�إسرائيل�5ي�. تميل�كفة�هذا�الصراع�إNى�تركيا،�خاصة

��كي�5ي�jقليم،�سيما�وأن�هناك�توجهاٍت�تركيٍة���دف�إNى�هذا�الجانب،�بحيث�يس��دف�طرفا��تفاق�وقف�الَتَمُدد�ال

�5ي� �إقليميٍة �كقوٍة �تحاول�طرح�نفسها Bوال�� �دولة�jمارات، �ترفضه �وهو�ما �العالم�jس*مي، �5ي BCالس� ُعم�اEحور

 ).2020اEسعدي،�

لتمدد�jيراني�وال��كي�5ي�بعض�الدول�العربيةتخ��TUإسرائيل،�وضمن�الحديث�عن�متغ/�ات�ونتائج�هذا��تفاق،�ا

�اEقاومة� �قوى �مع �وغ/��اEباشرة �اEباشرة �اتصا���ا �ولها �ولبنان، �سوريا �5ي �إيران �تتواجد حيث

كما�وتتواجد�تركيا�5ي�قطر�والصومال�وبعض�8قطار�العربية�8خرى،�ولكٍل�م·�ا�مشروع�إقليم�Bتوس¶ي،�

و�ما�تخشاه�إسرائيل�5ي�ظل�غياب�اEشروع�العربي،�والذي�منحها�التوسع�والنفوذ�والقوة

الحقبة�الخليجية�الحالية�اEلجأ�لسد�هذا�الفراغ،�و��ديم�أركان�أي�محاولٍة�لل·�وض�العربي،�والتصدي�للتوسع�ال��كي�

�أن�تكون�
ً
إحدى�أهم�نتاجات�هذا��تفاق؛�و�دة�مشروع�عربي�إقليم�Bمتوافق�مع�لذا،�فإنه�من�الوارد�جدا

 ).2020الرنتاوي،�.( الرواية�jسرائيلية�بشكٍل�لصيق

 :النتائج�ع�ى�صعيد�ا�نظومة�العربية

حاولت�jمارات�العربية�عWى�مدار�السنوات�العشر�السابقة�لعب�دور�يحتوي�عWى�كث/ٍ��من�jرباك�عWى�صعيد�ع*قا��ا�

�موقف�jمارات�اEعلن� �ثم �ومن �سوريا، �5ي �jماراتية �السياسة �من
ً
�بدءا �العربي، �الديمقراطي �والتحول �8نظمة ع

�الخاص�5ي�موان �اليمن�ودورها بخصوص�عداءها�لحركات�jس*م�السيا�BT،�ودخولها

�تقار�ìا�مع�تركيا
ً
 .ذلك�صراعها�5ي�ليبيا�مع�تركيا�و�حقا

�لم�تكن�محور� Bال�� �للدول�العربية �الشؤون�الداخلية �5ي �تدخلها ت�لóمارات�العديد�من����امات�حوِل

�للصراع�jماراتي�مع�الديمقراطية�وjس*مي/ن�اEعتدل/ن،�
ً
�مفتوحة

ً
لت�ساحة

َّ
صراع�واEثال�عWى�ذلك�تونس�ال��Bشك

�ال �القضية �مع �للتضامن
ً
�تونس�عنوانا �وشكلت �العبث�. فلسطينيةكما �إسرائيل، �خلفها �ومن �jمارات �تحاول لذا،

باEشهد�الديمقراطي�التون°BT،�من�خ*ل�اصطناع�8زمات�ف�çا،��يصال�بعض�القوى�التونسية�ال��Bقد�تقبل�بالتطبيع�
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النتائج�ع�ى�صعيد�mقليم

�اEجال�الحيوي�jيرانيمحا_  صرة

�ومنذ�مدة�طويلة،�و5ي�الخفاء�Eحاربة�الوجود�jيراني�5ي�jقليم
ً
البلدين�عم*�معا

اEتحدة�القريب�من�إيران�هو�ما�تحتا

�للت*�ي�jماراتي�jسرائيWي�ع���هذا��تفاق�Eنع�الهيمنة�jيرانية�عWى�. تحتاجه�jمارات
ً
لذا،�تكون�إيران�بذلك�عنوانا

 
ً
الخليج�والشرق�8وسط�عموما

التمدد�والتواجد�ال��كيالوقوف�أمام�_ 

�عWى�ارض�اEيدان�5ي�ليبيا
ً
تميل�كفة�هذا�الصراع�إNى�تركيا،�خاصة

هذا�الجانب،�بحيث�يس��دف�طرفا��تفاق�وقف�الت

�5ي� �إقليميٍة �كقوٍة �تحاول�طرح�نفسها Bوال�� �دولة�jمارات، �ترفضه �وهو�ما �العالم�jس*مي، �5ي BCالس� َزُعم�اEحور تَ

اEسعدي،�. ( الساحة�العربية

تخ��TUإسرائيل،�وضمن�الحديث�عن�متغ/�ات�ونتائج�هذا��تفاق،�ا

)Zilber ,2020 (قاومة�Eا� �قوى �مع �وغ/��اEباشرة �اEباشرة �اتصا���ا �ولها �ولبنان، �سوريا �5ي �إيران �تتواجد حيث

كما�وتتواجد�تركيا�5ي�قطر�والصومال�وبعض�8قطار�العربية�8خرى،�ولكٍل�م·�ا�مشروع�إقليم�Bتوس¶ي،�. الفلسطينية

و�ما�تخشاه�إسرائيل�5ي�ظل�غياب�اEشروع�العربي،�والذي�منحها�التوسع�والنفوذ�والقوةوه

الحقبة�الخليجية�الحالية�اEلجأ�لسد�هذا�الفراغ،�و��ديم�أركان�أي�محاولٍة�لل·�وض�العربي،�والتصدي�للتوسع�ال��كي�

�أن�تكون�. أو�jيراني
ً
لذا،�فإنه�من�الوارد�جدا

الرواية�jسرائيلية�بشكٍل�لصيق

النتائج�ع�ى�صعيد�ا�نظومة�العربية

حاولت�jمارات�العربية�عWى�مدار�السنوات�العشر�السابقة�لعب�دور�يحتوي�عWى�كث/ٍ��من�jرباك�عWى�صعيد�ع*قا��ا�

�موقف�jمارات�اEعلن�م �ثم �ومن �سوريا، �5ي �jماراتية �السياسة �من
ً
�بدءا �العربي، �الديمقراطي �والتحول �8نظمة ع

�الخاص�5ي�موان �اليمن�ودورها بخصوص�عداءها�لحركات�jس*م�السيا�BT،�ودخولها

�تقار�ìا�مع�تركيا
ً
ذلك�صراعها�5ي�ليبيا�مع�تركيا�و�حقا

�لم�تكن�محور� Bال�� �للدول�العربية �الشؤون�الداخلية �5ي �تدخلها كذلك�ُوِجَهت�لóمارات�العديد�من����امات�حوِل

�للصراع�jماراتي�مع�الديمقراطية�وjس*مي/ن�اEعتدل/ن،�
ً
�مفتوحة

ً
لت�ساحة

َّ
صراع�واEثال�عWى�ذلك�تونس�ال��Bشك

�ال �القضية �مع �للتضامن
ً
�تونس�عنوانا �وشكلت كما

باEشهد�الديمقراطي�التون°BT،�من�خ*ل�اصطناع�8زمات�ف�çا،��يصال�بعض�القوى�التونسية�ال��Bقد�تقبل�بالتطبيع�

 .مع�إسرائيل



     2022ديمسبر 

اEستوى��قتصادي،��و5ي�الشأن�نفسه،�تحاول�إسرائيل�استغ*ل�الع*قات�القوية�ب/ن�jمارات�والجزائر�سيما�عWى

�أو�فتح�قنوات��تصال�مع�قواه� �ومحاولة�اخ��اقه�ع���زرع�بذور�التطبيع�فيه، وذلك�ع���التسلل�للبيت�الجزائري،

�5ي�مسارها��خ��ا�ي�للشارع�العربي�من�بو 
ً
ابة�بعض�8نظمة��BTقدما

�تفي� �و� كة،
َ
�ُمسَ��ل �الفلسطينية؛ �والسلطة �مصر�و8ردن �مع �إسرائيل �وقع��ا Bال�� ��تفاقيات �باتت وقد

باSهداف�jسرائيلية�التوسعية،�فإسرائيل�بحاجٍة�Eلء�الفراغ�السيا��BTالحادث�5ي�jقليم�العربي،�ع���إيجاد�نظام�

ي�5ي�الجانب�8م�BCالناجم�عن��نسحاب�العسكري�8مريكي�

 ). 2020ماكوفسكي،�( من�اEنطقة�العربية،�5ي�ظل�تصاعد�وت/�ة�النفوذ�jيراني�وال��كي�5ي�jقليم�العربي�

�مقصورة�عWى�الع*قات�الثنائية�ب/ن�عدد�من�
ً
رائيل�لم�تكن�يوما

�ف*�زالت� �الفلسطينية، �للقضية �الداخلية �البيئة �5ي �تغي/�ات �الع*قات �تلك �تجاوزت �بل �وإسرائيل �العربية الدولة

� �الضفة �لجغرافية
ً
�هاما

ً
�اس��اتيجيا

ً
�تغي/�ا �ليتم �jسرائيWي �ل*ستيطان

ً
�مطمعا �الغربية �والضفة الغربية�القدس

والقدس،�ُيعت���تطبيع�إسرائيل�اEتسارع�مع�الدول�العربية�قوة�انجاز�لها،�باEقابل�أضعف�موقف�القضية�الفلسطينية�

. 

�او�القدس،� �الغربية �الضفة BTأرا�� 5ي

�تسوية� �شهادات �الغربية �الضفة �5ي �للمستوطن/ن �ُيمنح �مرة وSول

َل�رافعة�ل*ستيطان�والضم�وليس�
ّ
،�لذلك�فان�التطبيع�شك

لدول�العربية�ال��Bطبعت�وباSخص�حكام��مارات�أ¡�ا�أوقفت��ستيطان�جراء�ع*ق��ا�العلنية�مع�

عدا�عن�تصاعد�عمليات�الهدم�اEستمرة�بعد�اع*ن�التطبيع�للمنشئات�القائمة�5ي�القدس�والضفة�الغربية�ومصادرة�

�تدم/��خطوط� وقد�أقدمت�إسرائيل�عWى

للمياه�تغذي�وتخدم�قرى�مدينة�الخليل�5ي�أق���Tجنوب�الضفة�واريحا�عدا�عن�اEصادقة�عWى�بناء�اكø��من�خمسة�

�ف�وحدة�استيطانية�جديدة�قبل�أيام�ف*�يكاد�يمر�يوم���و��دم�منازل�فلسطينية�ودفيئات�وخطوط�مياه�وتدم/��

�من�jجراءات�jسرائيلية� �التصاعد �كان�هذا �وقد �والقدس�ومسافر�يطا ��غوار�الفلسطينية �5ي BT

اEختص�لدراسة�الصراع�jسرائيWي�العربي�

اه�كان�ضمن�مخطط�أرئيل�شارون�قبل�اكø��من�

،�وقد�تم�)2021الطناني،�( عقدين�عندما�كان�عWى�رأس�الحكومة�jسرائيلية�للسيطرة�عWى�كافة�موارد�الضفة�الغربية�

�القضية� �هو�اضعاف �بقدر�ما �فقط �تطبيع �عن �يدور �� فالحديث

 .�BTالفلسطينية�سواء�5ي�القدس�او�الضفة�وا¡�اء�حلم�إقامة�دولة�فلسطينية

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

و5ي�الشأن�نفسه،�تحاول�إسرائيل�استغ*ل�الع*قات�القوية�ب/ن�jمارات�والجزائر�سيما�عWى

�أو�فتح�قنوات��تصال�مع�قواه� �ومحاولة�اخ��اقه�ع���زرع�بذور�التطبيع�فيه، وذلك�ع���التسلل�للبيت�الجزائري،

 .اEدنية�والسياسية�للتواصل�مع�jسرائيلي/ن

�5ي�مسارها��خ��ا�ي�للشارع�العربي�من�بو 
ً
�للم�BTMقدما تتطلع�إسرائيل،�وع���هذا��تفاق�وغ/�ه،

�ُمس� �الفلسطينية؛ �والسلطة �مصر�و8ردن �مع �إسرائيل �وقع��ا Bال�� ��تفاقيات �باتت وقد

باSهداف�jسرائيلية�التوسعية،�فإسرائيل�بحاجٍة�Eلء�الفراغ�السيا��BTالحادث�5ي�jقليم�العربي،�ع���إيجاد�نظام�

�لسد�الفراغ�التدري�ي�5ي�الجانب�8م�BCالناجم�عن��نسحاب�العسكري�8مريكي�إضاف. �BTمعها
ً
ة

من�اEنطقة�العربية،�5ي�ظل�تصاعد�وت/�ة�النفوذ�jيراني�وال��كي�5ي�jقليم�العربي�

 النتائج�عWى�صعيد�القضية�الفلسطينية

�مقصورة�عWى�الع*قات�الثنائية�ب/ن�عدد�من�مخاطر�التطبيع�ب/ن�عدٍد�من�الدول�العربية�مع�إس
ً
رائيل�لم�تكن�يوما

�ف*�زالت� �الفلسطينية، �للقضية �الداخلية �البيئة �5ي �تغي/�ات �الع*قات �تلك �تجاوزت �بل �وإسرائيل �العربية الدولة

� �الضفة �لجغرافية
ً
�هاما

ً
�اس��اتيجيا

ً
�تغي/�ا �ليتم �jسرائيWي �ل*ستيطان

ً
�مطمعا �الغربية �والضفة القدس

والقدس،�ُيعت���تطبيع�إسرائيل�اEتسارع�مع�الدول�العربية�قوة�انجاز�لها،�باEقابل�أضعف�موقف�القضية�الفلسطينية�

�5ي�اEنطقة�عن�دعمها�للقضية�الفلسطينية
ً
.وسط�تخWي�أكø��الدول�العربية�تأث/�ا

�بشكل�غ/��مسبوق�سواء �التوسع��ستيطاني �زاد BCالعل� �التطبيع �اع*ن �أرا��بعد 5ي

�8رض �عWى �أخطر�jجراءات�jسرائيلية �تسوية�. وضمن �شهادات �الغربية �الضفة �5ي �للمستوطن/ن �ُيمنح �مرة وSول

َل�رافعة�ل*ستيطان�والضم�وليس�) 2021الطناني�( �BTال��Bتم��ستيطان�عل�çا�
ّ
،�لذلك�فان�التطبيع�شك

لدول�العربية�ال��Bطبعت�وباSخص�حكام��مارات�أ¡�ا�أوقفت��ستيطان�جراء�ع*ق��ا�العلنية�مع�

عدا�عن�تصاعد�عمليات�الهدم�اEستمرة�بعد�اع*ن�التطبيع�للمنشئات�القائمة�5ي�القدس�والضفة�الغربية�ومصادرة�

� �من�مياه�وصخور �يحتو��ا �مخزون�للفلسطيني/ن�بما عُد
ُ
�تدم/��خطوط�, بالتحديدأراٍض�ت وقد�أقدمت�إسرائيل�عWى

للمياه�تغذي�وتخدم�قرى�مدينة�الخليل�5ي�أق���Tجنوب�الضفة�واريحا�عدا�عن�اEصادقة�عWى�بناء�اكø��من�خمسة�

�ف�وحدة�استيطانية�جديدة�قبل�أيام�ف*�يكاد�يمر�يوم���و��دم�منازل�فلسطينية�ودفيئات�وخطوط�مياه�وتدم/��

�من�jجراءات�jسرائيلية� �التصاعد �كان�هذا �وقد �والقدس�ومسافر�يطا ��غوار�الفلسطينية �5ي BT

اEختص�لدراسة�الصراع�jسرائيWي�العربي�) عكينوت�jسرائيWي(الشاهد�أن�معهد�. بازدياد�منذ�توقيع�اتفاقية�التطبيع

اه�كان�ضمن�مخطط�أرئيل�شارون�قبل�اكø��من�اعلن�ضمن�وثيقة�رسمية�أن�هذا�الهدم�والضم�وتسارعه�وسرقة�اEي

عقدين�عندما�كان�عWى�رأس�الحكومة�jسرائيلية�للسيطرة�عWى�كافة�موارد�الضفة�الغربية�

�التطبيع �اتفاقية �بعد �هذا �من �العديد �القضية�, تنفيذ �هو�اضعاف �بقدر�ما �فقط �تطبيع �عن �يدور �� فالحديث

ص�8را��BTالفلسطينية�سواء�5ي�القدس�او�الضفة�وا¡�اء�حلم�إقامة�دولة�فلسطينية
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و5ي�الشأن�نفسه،�تحاول�إسرائيل�استغ*ل�الع*قات�القوية�ب/ن�jمارات�والجزائر�سيما�عWى

�أو�فتح�قنوات��تصال�مع�قواه� �ومحاولة�اخ��اقه�ع���زرع�بذور�التطبيع�فيه، وذلك�ع���التسلل�للبيت�الجزائري،

اEدنية�والسياسية�للتواصل�مع�jسرائيلي/ن

�للم تتطلع�إسرائيل،�وع���هذا��تفاق�وغ/�ه،

�ُمس�. العربية �الفلسطينية؛ �والسلطة �مصر�و8ردن �مع �إسرائيل �وقع��ا Bال�� ��تفاقيات �باتت وقد

باSهداف�jسرائيلية�التوسعية،�فإسرائيل�بحاجٍة�Eلء�الفراغ�السيا��BTالحادث�5ي�jقليم�العربي،�ع���إيجاد�نظام�

سيا��BTعربي�متما
�BTمعها

من�اEنطقة�العربية،�5ي�ظل�تصاعد�وت/�ة�النفوذ�jيراني�وال��كي�5ي�jقليم�العربي�

النتائج�عWى�صعيد�القضية�الفلسطينية

مخاطر�التطبيع�ب/ن�عدٍد�من�الدول�العربية�مع�إس

�ف*�زالت� �الفلسطينية، �للقضية �الداخلية �البيئة �5ي �تغي/�ات �الع*قات �تلك �تجاوزت �بل �وإسرائيل �العربية الدولة

� �الضفة �لجغرافية
ً
�هاما

ً
�اس��اتيجيا

ً
�تغي/�ا �ليتم �jسرائيWي �ل*ستيطان

ً
�مطمعا �الغربية �والضفة القدس

والقدس،�ُيعت���تطبيع�إسرائيل�اEتسارع�مع�الدول�العربية�قوة�انجاز�لها،�باEقابل�أضعف�موقف�القضية�الفلسطينية�

�5ي�اEنطقة�عن�دعمها�للقضية�الفلسطينية
ً
وسط�تخWي�أكø��الدول�العربية�تأث/�ا

�بشكل�غ/��مسبوق�سواء �التوسع��ستيطاني �زاد BCالعل� �التطبيع �اع*ن بعد

�8رض �عWى �أخطر�jجراءات�jسرائيلية وضمن

ل¥را��BTال��Bتم��ستيطان�عل�çا��)طابو(

لدول�العربية�ال��Bطبعت�وباSخص�حكام��مارات�أ¡�ا�أوقفت��ستيطان�جراء�ع*ق��ا�العلنية�مع�كما�اد~ى�حكام�ا

 إسرائيل

عدا�عن�تصاعد�عمليات�الهدم�اEستمرة�بعد�اع*ن�التطبيع�للمنشئات�القائمة�5ي�القدس�والضفة�الغربية�ومصادرة�

�يحتو �مخزون�للفلسطيني/ن�بما عُد
ُ
أراٍض�ت

للمياه�تغذي�وتخدم�قرى�مدينة�الخليل�5ي�أق���Tجنوب�الضفة�واريحا�عدا�عن�اEصادقة�عWى�بناء�اكø��من�خمسة�

�ف�وحدة�استيطانية�جديدة�قبل�أيام�ف*�يكاد�يمر�يوم���و��دم�منازل�فلسطينية�ودفيئات�وخطوط�مياه�وتدم/��

�من�jجراءات�jسرائيلية�بركسات�للمو  �التصاعد �كان�هذا �وقد �والقدس�ومسافر�يطا ��غوار�الفلسطينية �5ي BT
ا

بازدياد�منذ�توقيع�اتفاقية�التطبيع

اعلن�ضمن�وثيقة�رسمية�أن�هذا�الهدم�والضم�وتسارعه�وسرقة�اEي

عقدين�عندما�كان�عWى�رأس�الحكومة�jسرائيلية�للسيطرة�عWى�كافة�موارد�الضفة�الغربية�

�التطبيع �اتفاقية �بعد �هذا �من �العديد تنفيذ

ص�8را��BTالفلسطينية�سواء�5ي�القدس�او�الضفة�وا¡�اء�حلم�إقامة�دولة�فلسطينيةالفلسطينية�وتقلي



     2022ديمسبر 

�حول� �العربي �بغياب�jجماع �تتذرع �إسرائيل �أن �إذ �الدولية �الساحة �5ي �الفلسطينية �القيادة �دور جيم

�واللج �اEحاكم �إNى �باللجوء �الفلسطينية �القيادة �إسرائيل�ِدد �Eقاضاة �الدولية ان

�بدعم�الدول�العربية�لها،�لكن�5ي�ظل�ما�شهده�هذا��تفاق،�فقد�بات�من�الصعب�jجماع�العربي�عWى�ادانة�
ً
متسلحة

،�حيث�أن�إسرائيل�تربطها�اليوم�ع*قات�مع�الدول�العربية�اEطبعة�عWى�عدة�أصعدة�ف*�يمكن�أن�يتم�
ً
إسرائيل�دوليا

ؤسسات�الدولية�مع�من�تربطهم�ع*قة�معها،�بذلك�تكون�دول�التطبيع�قد�اضعفت�خاصرة�

 :إس��اتيجية�مواجهة�التحديات

قيادة�الفلسطينية�نفسها�أمام�تحٍد�جديٍد�متمثٍل�5ي�اتفاق�أبراهام�ب/ن�إسرائيل�وjمارات�العربية�اEتحدة،�

�العربية،� �8نظمة �ك��يات �من
ً
�خاصة �ضمنية،

ٌ
�موافقة �يرافقه �عربّيٍ �وصمٍت ، �أوروبّيٍ �وقبوٍل �أمريكية، وبرعايٍة

تفاق�أوسلو،�وقرارات�الشرعية�الدولية،�واEرجعية�الرباعية�

إ��أن�إسرائيل�. الدولية،�واEبادرة�العربية�للتسوية�مع�إسرائيل،�وذلك�للوصول�مع�إسرائيل،�إNى�قضايا�الحل�ال·�ائي

�الف BT8را�� �5ي �والتوس¶ي ��ستيطاني �ِلُتكِمل�مسارها �العربية، �8نظمة �مع �اتفاٍق �بأي �تل��م �وتخاطب�لم لسطينية،

8نظمة�العربية�ع���بوابة�اتفاقات�التطبيع،�دون��ك��اث�للقضية�الفلسطينية،�والحق�الفلسطي5�BCي�تقرير�اEص/�،�

�jمارات� �دولة �قادة �سيما �العربي، �ي

�
ً
لذلك،�رفضت�القيادة�الفلسطينية�اتفاق�أبراهام،�ورأت�فيه�تصفية�للقضية�الفلسطينية،�وخروجا

���Bدف�إNى�إجهاض�مبادرة�الس*م�العربية�ال��Bتبنت��نسحاب�jسرائيWي�الكامل�

�ال*جئ/ن� �Eشكلة �العادلة �والتسوية �الدوNي، 8من

�تحييد�الدول�العربية� ��تفاق���دف�إNى �فإن�هذا �الوقت�عينه، لكن�5ي

�اEقاطعة� �العربية �إضعاف�الج��ة �خ*ل �من �العربي �وإرباك�اEشهد �الفلسطينية، �القضية �عن �تلو�8خرى الواحدة

�قضية� �العربية �8نظمة �للكث/��من �بالنسبة �تعد �لم �الفلسطينية �القضية �بأن �ت¶ي �الفلسطينية �القيادة وأصبحت

�أو� Bالرسم� �سواء ،BCالفلسطي� �الوجود �تجاهل �والذي �أبراهام، �اتفاق �ترجمه وهو�شأٌن

�jسرائيWي،� ��حت*ل �دولة �تجاه �العربية �اEقاطعة �تقويض�مكانة BCتع� قية

وإخراج�الع*قات�السرية�ب/ن�إسرائيل�وبعض�8نظمة�العربية�للعلن،�ح���وإن�كانت�هذه�الدولة�هامشية،�أو�ذات�

كريس�jقصاء�تجاه�القضية�تأث/ٍ��محدوٍد�عWى�اEستوى�العربي،�كا�مارات�والبحرين،�لك·�ا�تؤدي�إNى�الس/��5ي�سياسة�ت

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�حول� �العربي �بغياب�jجماع �تتذرع �إسرائيل �أن �إذ �الدولية �الساحة �5ي �الفلسطينية �القيادة �دور جيم

�واللج �اEحاكم �إNى �باللجوء �الفلسطينية �القيادة �ُ�َ�ِدد �ما
ً
�فغالبا ،BCالفلسطي� اEوقف

�بدعم�الدول�العربية�لها،�لكن�5ي�ظل�ما�شهده�هذا��تفاق،�فقد�بات�من�الصعب�jجماع�العربي�عWى�ادانة�
ً
متسلحة

،�حيث�أن�إسرائيل�تربطها�اليوم�ع*قات�مع�الدول�العربية�اEطبعة�عWى�عدة�أصعدة�ف*�يمكن�أن�يتم�
ً
إسرائيل�دوليا

ؤسسات�الدولية�مع�من�تربطهم�ع*قة�معها،�بذلك�تكون�دول�التطبيع�قد�اضعفت�خاصرة�

�ال��BطاEا�استندت�عل�çم�5ي�تقديم�مثل�هذه�اEشاريع
ً
 .الفلسطيني/ن�دوليا

إس��اتيجية�مواجهة�التحديات: القيادة�الفلسطينية�واتفاق�أبراهام

 واقع�القيادة�الفلسطينية

قيادة�الفلسطينية�نفسها�أمام�تحٍد�جديٍد�متمثٍل�5ي�اتفاق�أبراهام�ب/ن�إسرائيل�وjمارات�العربية�اEتحدة،�

�العربية،� �8نظمة �ك��يات �من
ً
�خاصة �ضمنية،

ٌ
�موافقة �يرافقه �عربّيٍ �وصمٍت ، �أوروبّيٍ �وقبوٍل �أمريكية، وبرعايٍة

تفاق�أوسلو،�وقرارات�الشرعية�الدولية،�واEرجعية�الرباعية�فلطاEا�تمسكت�القيادة�الفلسطينية�با

الدولية،�واEبادرة�العربية�للتسوية�مع�إسرائيل،�وذلك�للوصول�مع�إسرائيل،�إNى�قضايا�الحل�ال·�ائي

�8را �5ي �والتوس¶ي ��ستيطاني �ِلُتكِمل�مسارها �العربية، �8نظمة �مع �اتفاٍق �بأي �تل��م لم

8نظمة�العربية�ع���بوابة�اتفاقات�التطبيع،�دون��ك��اث�للقضية�الفلسطينية،�والحق�الفلسطي5�BCي�تقرير�اEص/�،�

�jمارات� �دولة �قادة �سيما �العربي، �الخلي�ي �بعض�دول �مع �وبتساوٍق �jسرائيWي �للنهج
ً
�استكما� ��تفاق �هذا يأتي

�
ً
لذلك،�رفضت�القيادة�الفلسطينية�اتفاق�أبراهام،�ورأت�فيه�تصفية�للقضية�الفلسطينية،�وخروجا

ف���B8دف�إNى�إجهاض�مبادرة�الس*م�العربية�ال��Bتبنت��نسحاب�jسرائيWي�الكامل�. عن�قرارات�الشرعية�الدولية

� �عام �اEحتلة، BT1967القرار�� �حسب �ال*جئ/ن��Eجلس) 242(م، �Eشكلة �العادلة �والتسوية �الدوNي، 8من

�للتطبيع�مع�إسرائيل ا
ً
�شرط ��تفاق��. الفلسطيني/ن؛ �فإن�هذا �الوقت�عينه، لكن�5ي

�إضعاف�الج �خ*ل �من �العربي �وإرباك�اEشهد �الفلسطينية، �القضية �عن �تلو�8خرى الواحدة

2021 .( 

�قضية� �العربية �8نظمة �للكث/��من �بالنسبة �تعد �لم �الفلسطينية �القضية �بأن �ت¶ي �الفلسطينية �القيادة وأصبحت

 
ً
�العرب�جميعا ���م �أو�. مركزية Bالرسم� �سواء ،BCالفلسطي� �الوجود �تجاهل �والذي �أبراهام، �اتفاق �ترجمه وهو�شأٌن

��تفا �هذه �jسرائيWي،�فمثل ��حت*ل �دولة �تجاه �العربية �اEقاطعة �تقويض�مكانة BCتع� قية

وإخراج�الع*قات�السرية�ب/ن�إسرائيل�وبعض�8نظمة�العربية�للعلن،�ح���وإن�كانت�هذه�الدولة�هامشية،�أو�ذات�

تأث/ٍ��محدوٍد�عWى�اEستوى�العربي،�كا�مارات�والبحرين،�لك·�ا�تؤدي�إNى�الس/��5ي�سياسة�ت

 ). 2021شقور،�( الفلسطينية،�ونقلها�من�اEركز�إNى�الهامش�

106 

 

�حول� �العربي �بغياب�jجماع �تتذرع �إسرائيل �أن �إذ �الدولية �الساحة �5ي �الفلسطينية �القيادة �دور �تحجيم �عن عدا

��ُ� �ما
ً
�فغالبا ،BCالفلسطي� اEوقف

�بدعم�الدول�العربية�لها،�لكن�5ي�ظل�ما�شهده�هذا��تفاق،�فقد�بات�من�الصعب�jجماع�العربي�عWى�ادانة�
ً
متسلحة

،�حيث�أن�إسرائيل�تربطها�اليوم�ع*قات�مع�الدول�العربية�اEطبعة�عWى�عدة�أصعدة�ف*�يمكن�أن�يتم�
ً
إسرائيل�دوليا

E5ي�ا� ؤسسات�الدولية�مع�من�تربطهم�ع*قة�معها،�بذلك�تكون�دول�التطبيع�قد�اضعفت�خاصرة�التصويت�ضدها

�ال��BطاEا�استندت�عل�çم�5ي�تقديم�مثل�هذه�اEشاريع
ً
الفلسطيني/ن�دوليا

القيادة�الفلسطينية�واتفاق�أبراهام -الجزء�الثاني�

واقع�القيادة�الفلسطينية

قيادة�الفلسطينية�نفسها�أمام�تحٍد�جديٍد�متمثٍل�5ي�اتفاق�أبراهام�ب/ن�إسرائيل�وjمارات�العربية�اEتحدة،�وجدت�ال

�العربية،� �8نظمة �ك��يات �من
ً
�خاصة �ضمنية،

ٌ
�موافقة �يرافقه �عربّيٍ �وصمٍت ، �أوروبّيٍ �وقبوٍل �أمريكية، وبرعايٍة

فلطاEا�تمسكت�القيادة�الفلسطينية�با. كالسعودية�ومصر

الدولية،�واEبادرة�العربية�للتسوية�مع�إسرائيل،�وذلك�للوصول�مع�إسرائيل،�إNى�قضايا�الحل�ال·�ائي

�8را �5ي �والتوس¶ي ��ستيطاني �ِلُتكِمل�مسارها �العربية، �8نظمة �مع �اتفاٍق �بأي �تل��م لم

8نظمة�العربية�ع���بوابة�اتفاقات�التطبيع،�دون��ك��اث�للقضية�الفلسطينية،�والحق�الفلسطي5�BCي�تقرير�اEص/�،�

 . والتحرر�من��حت*ل

�الخلي �بعض�دول �مع �وبتساوٍق �jسرائيWي �للنهج
ً
�استكما� ��تفاق �هذا يأتي

�. ة�اEتحدةالعربي
ً
لذلك،�رفضت�القيادة�الفلسطينية�اتفاق�أبراهام،�ورأت�فيه�تصفية�للقضية�الفلسطينية،�وخروجا

عن�قرارات�الشرعية�الدولية

� �عام �اEحتلة، BT8را�� من

�للتطبيع�مع�إسرائيل ا
ً
�شرط الفلسطيني/ن؛

�إضعاف�الج �خ*ل �من �العربي �وإرباك�اEشهد �الفلسطينية، �القضية �عن �تلو�8خرى الواحدة

2021اEسعدي،�( ئيل��سرا

�قضية� �العربية �8نظمة �للكث/��من �بالنسبة �تعد �لم �الفلسطينية �القضية �بأن �ت¶ي �الفلسطينية �القيادة وأصبحت

 
ً
�العرب�جميعا ���م مركزية

�أو�الفصائWي Bتفا. الشع��� �هذه فمثل

وإخراج�الع*قات�السرية�ب/ن�إسرائيل�وبعض�8نظمة�العربية�للعلن،�ح���وإن�كانت�هذه�الدولة�هامشية،�أو�ذات�

تأث/ٍ��محدوٍد�عWى�اEستوى�العربي،�كا�مارات�والبحرين،�لك·�ا�تؤدي�إNى�الس/��5ي�سياسة�ت

الفلسطينية،�ونقلها�من�اEركز�إNى�الهام
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� �اقتصادّيٍ �تعيشه�الدول�العربية�من�تأزٍم و5ي�مقابل�ذلك،�و5ي�ظل�الوضع�السائد�واEتأزم�5ي�اEنطقة�العربية،�وما

�5ي�مستقبل�_ مع�مرور�الوقت
ً
�محوريا

ً
طابعا

اEنطقة�برم��ا،�وأن�قواعد�اللعبة�5ي�الشرق�8وسط�ستتغ/��و�����تحت�موجة��تفاقات�الفردية�مع�إسرائيل،�وذلك�

�)2021شقور،�
ً
�كب/�ا

ً
،��وهو�ما�يشكل�تحديا

�عWى� �والضغط �jسرائيلية، �للسياسات �التصدي �5ي �العربية �8نظمة �عWى
ً
�كث/�ا �عولت Bوال�� �الفلسطينية، ادة

 .5�BTي�مفاوضات�الحل�ال·�ائي�مع�السلطة�الفلسطينية

�يختلج� فاقات�تمنح�إسرائيل�شرعية�دولية،�وبكل�ما

�مع�
ً
�إNى�أن�هذه��تفاقات�تأتي�انسجاما

ً
إضافة

�بإدار  �أي �خاصة، BCالفلسطي� �وjسرائيWي ،
ً
�عامة �jسرائيWي �العربي �الصراع �مع �التعاطي �5ي �jسرائيلية ة�السياسة

الصراع�وليس�حله،�ومن�ثم�تجزئة�التسوية�إNى�مساراٍت�منفصلة،�ومن�ثم�تجزئة�هذه�اEسارات�اEنفصلة�إNى�مراحل�

�عن�كشف�رؤية�إسرائيل�ال·�ائية�5ي�حل�الصراع�مع�العرب�والفلسطيني/ن�
ً
بن�شطريت،�جرابعة،�( ومحطات،�بعيدا

بحيث�, تتمحور�التحديات�والصعوبات�ال��Bتواجه�القيادة�الفلسطينية�من�جراء�هذا��تفاق؛�بالنتائج�ال��Bقد�تفرزها

��سرائيل�
ً
�عWى�_�اتفاق�أبراهام�شرعية

ً
خاصة

�تعميق� �خ*ل �من ��حت*ل �أزمة �لتجاوز �إسرائيل �بحيث�تس¶ى �الفلسطيني/ن، �بحق سا��ا

�أخرى  �5ي�معادلة�8من�jقليم�Bمن�جهٍة ٍBّTوالتمركز�ك*عٍب�أسا�� �وارتباطا��ا�jقليمية�من�جهة، . شبكة�مصالحها

� �اEحور �عWى �واEحسوبة �اEختلفة �jع*م �وسائل �5ي �الفلسطيني/ن �شيطنة �عن
ً
�قدرة�فض* �وإبراز�عدم jماراتي،

 

�للقيادة�الفلسطينية،�حيث�تس¶ى�إسرائيل،�
ً
�كب/�ا

ً
شكل�شرعنة��حت*ل�jسرائيWي�الناجمة�عن�هذه��تفاقية�تحديا

ُ
ت

�الدبلوماسية�اEباشرة� لذهنية�5ي�العقل�العربي�من�خ*ل�أدوا��ا

�العربية� �8نظمة �ع���التقرب�من �العربي، �الوجدان �5ي �صور��ا �بناء �إعادة �إسرائيل �ُتريد �اEقام �هذا �و5ي والناعمة،

وقد�نجحت�. احت*لباتفاقات�س*م�منفردة،�واس��داف�8جيال�العربية�بقالٍب�من�8فكار�اEخالفة�لفكرة�أ¡�ا�دولة�

�محور� �عWى �اEحسوبة �العربية �القنوات �خ*ل �أفكار�من �تمرير�مجموعة 5ي

�من�اEثقف/ن�والسياسي/ن�اEنادين�بضرورة�الس*م�مع�إسرائيل،�والنظر�إل�çا�
ً
التطبيع،�وُتخرج�للجمهور�العربي�بعضا

�قدرة� �فاق
ً
�سياسيا

ً
�انجازا �يعُد ��تفاق �هذا �من �إسرائيل �حققته �ما �أن �إNى �jسرائيلي/ن �الساسة ��من

�5ي�شرعنة�الحق�الفلسطيBC،�وتسليط�الضوء�عWى�السياسات�jسرائيلية،� السياسة�الفلسطينية�وعWى�مر�العقود،
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� �اقتصادّيٍ �تعيشه�الدول�العربية�من�تأزٍم و5ي�مقابل�ذلك،�و5ي�ظل�الوضع�السائد�واEتأزم�5ي�اEنطقة�العربية،�وما

�وسيا�BّTٍ؛�فإن�إسرائيل�ت¶ي�بأن�مثل�هذه��تفاقات�ستأخذ،� مع�مرور�الوقتو _واجتما~ّيٍ

اEنطقة�برم��ا،�وأن�قواعد�اللعبة�5ي�الشرق�8وسط�ستتغ/��و�����تحت�موجة��تفاقات�الفردية�مع�إسرائيل،�وذلك�

�وواضح� ٍBّCشقور،�( بسبب�توغل�دولة��حت*ل�5ي�عمق�العالم�العربي�بشكٍل�عل

�عWى� �والضغط �jسرائيلية، �للسياسات �التصدي �5ي �العربية �8نظمة �عWى
ً
�كث/�ا �عولت Bوال�� �الفلسطينية، ادة

jدارات�8مريكية�اEتعاقبة��جبار�إسرائيل�عWى�ا5�BTMEي�مفاوضات�الحل�ال·�ائي�مع�السلطة�الفلسطينية

�الصدد �يختلج�بأن�مثل�هذه��ت, ُتدِرك�القيادة�الفلسطينية�و5ي�هذا فاقات�تمنح�إسرائيل�شرعية�دولية،�وبكل�ما

�ُتجاه�الفلسطيني/ن �مع�. هذه�الشرعية�من�قراراٍت�وسياسياٍت�إسرائيليٍة
ً
�إNى�أن�هذه��تفاقات�تأتي�انسجاما

ً
إضافة

�بإدار  �أي �خاصة، BCالفلسطي� �وjسرائيWي ،
ً
�عامة �jسرائيWي �العربي �الصراع �مع �التعاطي �5ي �jسرائيلية السياسة

الصراع�وليس�حله،�ومن�ثم�تجزئة�التسوية�إNى�مساراٍت�منفصلة،�ومن�ثم�تجزئة�هذه�اEسارات�اEنفصلة�إNى�مراحل�

�عن�كشف�رؤية�إسرائيل�ال·�ائية�5ي�حل�الصراع�مع�العرب�والفلسطيني/ن�
ً
ومحطات،�بعيدا

 الذاتية�وا�وضوعية�التحديات: لقيادة�الفلسطينية�واتفاق�أبراهام

تتمحور�التحديات�والصعوبات�ال��Bتواجه�القيادة�الفلسطينية�من�جراء�هذا��تفاق؛�بالنتائج�ال��Bقد�تفرزها

��سرائيل�. يؤدي�هذا��تفاق�إNى�شرعنة��حت*ل�jسرائيWي�لفلسط/ن
ً
�اتفاق�أبراهام�شرعية فقد�منَح

�ممار  �تعميق�5ي �خ*ل �من ��حت*ل �أزمة �لتجاوز �إسرائيل �بحيث�تس¶ى �الفلسطيني/ن، �بحق سا��ا

�أخرى  �5ي�معادلة�8من�jقليم�Bمن�جهٍة ٍBّTوالتمركز�ك*عٍب�أسا�� �وارتباطا��ا�jقليمية�من�جهة، شبكة�مصالحها

� �اEحور �عWى �واEحسوبة �اEختلفة �jع*م �وسائل �5ي �الفلسطيني/ن �شيطنة �عن
ً
فض*

،�عWى�مجاراة�قضي��م�الفلسطينية
ً
�وشعبا

ً
 )2020يوسف،�. ( الفلسطيني/ن،�قيادة

�للقيادة�الفلسطينية،�حيث�تس¶ى�إسرائيل،�
ً
�كب/�ا

ً
شكل�شرعنة��حت*ل�jسرائيWي�الناجمة�عن�هذه��تفاقية�تحديا

ُ
ت

�الدبلوماسية�اEباشرة�ومن�وراء�هذه��تفاقية،�إNى�إعادة�إنتاج�صور��ا�ا لذهنية�5ي�العقل�العربي�من�خ*ل�أدوا��ا

�العربية� �8نظمة �ع���التقرب�من �العربي، �الوجدان �5ي �صور��ا �بناء �إعادة �إسرائيل �ُتريد �اEقام �هذا �و5ي والناعمة،

باتفاقات�س*م�منفردة،�واس��داف�8جيال�العربية�بقالٍب�من�8فكار�اEخالفة�لفكرة�أ¡�ا�دولة�

�الجانب �هذا �5ي �ما �حٍد �محور�_ إNى �عWى �اEحسوبة �العربية �القنوات �خ*ل �أفكار�من �تمرير�مجموعة 5ي

�من�اEثقف/ن�والسياسي/ن�اEنادين�بضرورة�الس*م�مع�إسرائيل،�والنظر�إل�çا�
ً
التطبيع،�وُتخرج�للجمهور�العربي�بعضا

�قدرة� �فاق
ً
�سياسيا

ً
�انجازا �يعُد ��تفاق �هذا �من �إسرائيل �حققته �ما �أن �إNى �jسرائيلي/ن �الساسة ��من

�5ي�شرعنة�الحق�الفلسطيBC،�وتسليط�الضوء�عWى�السياسات�jسرائيلية،� السياسة�الفلسطينية�وعWى�مر�العقود،

�للقيادة�الفلسطينية
ً
 )2021وتد،�. ( وهو�ما�يعد�وبحد�ذاته،�تحديا
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� �اقتصادّيٍ �تعيشه�الدول�العربية�من�تأزٍم و5ي�مقابل�ذلك،�و5ي�ظل�الوضع�السائد�واEتأزم�5ي�اEنطقة�العربية،�وما

�وسيا�BّTٍ؛�فإن�إسرائيل�ت¶ي�بأن�مثل�هذه��تفاقات�ستأخذ،� واجتما~ّيٍ

اEنطقة�برم��ا،�وأن�قواعد�اللعبة�5ي�الشرق�8وسط�ستتغ/��و�����تحت�موجة��تفاقات�الفردية�مع�إسرائيل،�وذلك�

�وواضح� ٍBّCبسبب�توغل�دولة��حت*ل�5ي�عمق�العالم�العربي�بشكٍل�عل

�عWى�للقي �والضغط �jسرائيلية، �للسياسات �التصدي �5ي �العربية �8نظمة �عWى
ً
�كث/�ا �عولت Bوال�� �الفلسطينية، ادة

Eى�اWتعاقبة��جبار�إسرائيل�عEدارات�8مريكية�اj

�الصدد َوُتدِرك�القيادة�الفلسطينية�و5ي�هذا

�ُتجاه�الفلسطيني/ن هذه�الشرعية�من�قراراٍت�وسياسياٍت�إسرائيليٍة

�بإدار  �أي �خاصة، BCالفلسطي� �وjسرائيWي ،
ً
�عامة �jسرائيWي �العربي �الصراع �مع �التعاطي �5ي �jسرائيلية السياسة

الصراع�وليس�حله،�ومن�ثم�تجزئة�التسوية�إNى�مساراٍت�منفصلة،�ومن�ثم�تجزئة�هذه�اEسارات�اEنفصلة�إNى�مراحل�

�عن�كشف�رؤية�إسرائيل�ال·�ائية�5ي�حل�الصراع�مع�العرب�والفلسطيني/ن�
ً
ومحطات،�بعيدا

2022 . ( 

لقيادة�الفلسطينية�واتفاق�أبراهاما

تتمحور�التحديات�والصعوبات�ال��Bتواجه�القيادة�الفلسطينية�من�جراء�هذا��تفاق؛�بالنتائج�ال��Bقد�تفرزها

يؤدي�هذا��تفاق�إNى�شرعنة��حت*ل�jسرائيWي�لفلسط/ن

�العربي �ممار _ اEستوى 5ي

�أخرى  �5ي�معادلة�8من�jقليم�Bمن�جهٍة ٍBّTوالتمركز�ك*عٍب�أسا�� �وارتباطا��ا�jقليمية�من�جهة، شبكة�مصالحها

� �اEحور �عWى �واEحسوبة �اEختلفة �jع*م �وسائل �5ي �الفلسطيني/ن �شيطنة �عن
ً
فض*

،�عWى�مجاراة�قضي��م�الفلسطينية
ً
�وشعبا

ً
الفلسطيني/ن،�قيادة

�للقيادة�الفلسطينية،�حيث�تس¶ى�إسرائيل،�
ً
�كب/�ا

ً
شكل�شرعنة��حت*ل�jسرائيWي�الناجمة�عن�هذه��تفاقية�تحديا

ُ
ت

ومن�وراء�هذه��تفاقية،�إNى�إعادة�إنتاج�صور��ا�ا

�العربية� �8نظمة �ع���التقرب�من �العربي، �الوجدان �5ي �صور��ا �بناء �إعادة �إسرائيل �ُتريد �اEقام �هذا �و5ي والناعمة،

باتفاقات�س*م�منفردة،�واس��داف�8جيال�العربية�بقالٍب�من�8فكار�اEخالفة�لفكرة�أ¡�ا�دولة�

� �الجانب_إسرائيل �هذا �5ي �ما �حٍد إNى

�من�اEثقف/ن�والسياسي/ن�اEنادين�بضرورة�الس*م�مع�إسرائيل،�والنظر�إل�çا�
ً
التطبيع،�وُتخرج�للجمهور�العربي�بعضا

 .كحليٍف�اس��اتي�يٍّ 

�الكث/ �قدرة�ُيجِمع �فاق
ً
�سياسيا

ً
�انجازا �يعُد ��تفاق �هذا �من �إسرائيل �حققته �ما �أن �إNى �jسرائيلي/ن �الساسة ��من

�5ي�شرعنة�الحق�الفلسطيBC،�وتسليط�الضوء�عWى�السياسات�jسرائيلية،� السياسة�الفلسطينية�وعWى�مر�العقود،

�للقيادة�الفلسطينية
ً
وهو�ما�يعد�وبحد�ذاته،�تحديا
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�عن� �وإبعادها �وتحييدها، �عزلها �5ي �يتمثل �الفلسطينية �للقيادة
ً
�هاما

ً
�تحديا ��تفاق �هذا �ُي�ِ�ز �عينه، �اEوضوع 5ي

�5ي��ونة�8خ/�ة،�
ً
وهو�شأن�أثر�عWى�السلطة�الفلسطينية�كث/�ا

�
ً
�إضافة �أمام�اتفاق�أبراهام،

ً
�وحيدة ها

�اقتصاديٍة� �تحدياٍت �لها �شكل �مما �أو�غربية، �عربية �كانت �سواء �لها، �اEانحة �الدول �من �ع·�ا �اEاNي �الدعم لتوقف

طينية�منذ�توقيع�اتفاق�أبراهام�ب/ن�jمارات�العربية�

�BCوقف�الفلسطيEا� �أو�دعم �العربية �اEبادرة �عWى �بالتأكيد �العربية �انتاب�الجامعة �الفشل�الذي �وإسرائيل؛ اEتحدة

�أ �مواجهة �إNى �الهادف �jسرائيWي �الجهد �مع �وjع*مي BTالسيا�� �الت*�ي �عWى
ً
�ع*وة �اEنفرد، دوات�الرافض�للتطبيع

�من� �عدٍد �5ي �السامية �تكميم�معاداة �وقوننة �اEقاطعة�ضد�إسرائيل، �كتجريم�حركة اEقاومة�الشعبية�الفلسطينية،

ُتوقن�القيادة�الفلسطينية�أن�ما�سبق�ذكره�من�تحدياٍت�ناجمٍة�عن�اتفاق�أبراهام�تصُب�5ي�تحٍد�أك���لطاEا�خشيته�

،�إNى�التطبيع�مع�إسرائيل�دون��ك��اث�
ً
طينية،�وهو�توجه�بعض�الدول�العربية،�بل�وjس*مية�أيضا

�بعض� �و5ي BCيع� �وهذا �وخارجيٍة، �داخليٍة �Sسباٍب �للتطبيع �العربية �8نظمة �تتجه
ُ
حيث

�
ً
�جذرّيا

ً
�وليس�ح* �اEرحلة �عناوين اEصالحة

 .للصراع�5ي�ضوء�عدم�التوصل�إNى�حل�شامل�ع���جو�ت�تفاوض�امتدت�عWى�مدار�سنوات�طويلة

�BT8را�� �5ي �السياسات�jسرائيلية �الفلسطينية�جراء �القيادة �واجه��ا Bتفاق�إنتاج�نفس�التحديات�ال��� �هذا أعاد

كتصفية�القضية�الفلسطينية،�وفرض��ستس*م�

��سرائيل�ونقل�سفار��ا�
ً
�عاصمة ��ìا �وحسم�موضوع�القدس�بعد�اع��اف�jدارة�8م/�كية ،BCالشعب�الفلسطي� عWى

مشروعها�اEتمثل�بضم�مناطق�واسعة�

�
ً
�زمانيا �Tسجد�8ق�Eا� �اقتسام �إNى �الهادفة �سياسا��ا �5ي �واستمرار�إسرائيل �إل�çا، �اEحتلة �الفلسطينية BT

�5ي�البيئة�الفلسطينية،�خاصة�أن�القيادة�الفلسطينية�
ً
قد�تكون�بعض�التحديات�الناجمة�عن�اتفاق�أبراهام�متوافرة

�واEجتمع� �العربية، �القيادات�و8نظمة �عWى �تعويلها �ظل �5ي �إسرائيل، �مع �التعامل 5ي

لكن�ومع�هذا��خ��اق�jسرائيWي�لóقليم�العربي،�فإن�الخطوات�jسرائيلية�باتت�تحظى�

د~ي�من�القيادة�الفلسطينية�التصدي�له،�ومواجهة�هذه��تفاقات�Eا�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�عن� �وإبعادها �وتحييدها، �عزلها �5ي �يتمثل �الفلسطينية �للقيادة
ً
�هاما

ً
�تحديا ��تفاق �هذا �ُي�ِ�ز �عينه، �اEوضوع 5ي

�5ي��ونة�8خ/�ة،�. الداعم/ن�واEناصرين�واEؤيدين�للقضية�الفلسطينية
ً
وهو�شأن�أثر�عWى�السلطة�الفلسطينية�كث/�ا

�واEاNي BTى�الصعيدين�السيا�Wع� �فقد�وجد. سيما
ً
�إضافة �أمام�اتفاق�أبراهام،

ً
�وحيدة فَسها �الفلسطينية�نَ ت�القيادة

�اقتصاديٍة� �تحدياٍت �لها �شكل �مما �أو�غربية، �عربية �كانت �سواء �لها، �اEانحة �الدول �من �ع·�ا �اEاNي �الدعم لتوقف

 ) 2020يوسف،�

طينية�منذ�توقيع�اتفاق�أبراهام�ب/ن�jمارات�العربية�مما�يدل�عWى�حالة�التحييد�والعزلة�ال��Bتعيشها�القيادة�الفلس

�BCوقف�الفلسطيEا� �أو�دعم �العربية �اEبادرة �عWى �بالتأكيد �العربية �انتاب�الجامعة �الفشل�الذي �وإسرائيل؛ اEتحدة

�أ �مواجهة �إNى �الهادف �jسرائيWي �الجهد �مع �وjع*مي BTالسيا�� �الت*�ي �عWى
ً
�ع*وة �اEنفرد، الرافض�للتطبيع

�من� �عدٍد �5ي �السامية �تكميم�معاداة �وقوننة �اEقاطعة�ضد�إسرائيل، �كتجريم�حركة اEقاومة�الشعبية�الفلسطينية،

 )2020يوسف،�

ُتوقن�القيادة�الفلسطينية�أن�ما�سبق�ذكره�من�تحدياٍت�ناجمٍة�عن�اتفاق�أبراهام�تصُب�5ي�تحٍد�أك���لطاEا�خشيته�

،�إNى�التطبيع�مع�إسرائيل�دون��ك��اث�
ً
طينية،�وهو�توجه�بعض�الدول�العربية،�بل�وjس*مية�أيضا

�برم��ا �الفلسطينية �بعض�. للقضية �و5ي BCيع� �وهذا �وخارجيٍة، �داخليٍة �Sسباٍب �للتطبيع �العربية �8نظمة �تتجه
ُ
حيث

�و  �التطبيع �أن �مفادها �جديدة �نظرية �مقاربة �خلق �وتجلياته، �مضامينه
ً
�جذرّيا

ً
�وليس�ح* �اEرحلة �عناوين اEصالحة

للصراع�5ي�ضوء�عدم�التوصل�إNى�حل�شامل�ع���جو�ت�تفاوض�امتدت�عWى�مدار�سنوات�طويلة

�8را �5ي �السياسات�jسرائيلية �الفلسطينية�جراء �القيادة �واجه��ا Bتفاق�إنتاج�نفس�التحديات�ال��� �هذا أعاد

�أكø��ق �لكن�بشكٍل �ودوNيٍّ الفلسطينية، Bّوإقليم� �عربّيٍ �وبغطاٍء ،
ً
كتصفية�القضية�الفلسطينية،�وفرض��ستس*م�. وة

��سرائيل�ونقل�سفار��ا�
ً
�عاصمة ��ìا �وحسم�موضوع�القدس�بعد�اع��اف�jدارة�8م/�كية ،BCالشعب�الفلسطي� عWى

َمُسك�إسرائيل�ب مشروعها�اEتمثل�بضم�مناطق�واسعة�إل�çا،�وتعزيز��ستيطان�ال�çودي�5ي�الضفة�الغربية�اEحتلة،�َوتَ

�
ً
�زمانيا �Tسجد�8ق�Eا� �اقتسام �إNى �الهادفة �سياسا��ا �5ي �واستمرار�إسرائيل �إل�çا، �اEحتلة �الفلسطينية BT

�5ي�البيئة�الفلسطينية،�خاصة�أن�القيادة�الفلسطينية�
ً
قد�تكون�بعض�التحديات�الناجمة�عن�اتفاق�أبراهام�متوافرة

�زمٍن  �واEجتمع�_ ومنذ �العربية، �القيادات�و8نظمة �عWى �تعويلها �ظل �5ي �إسرائيل، �مع �التعامل 5ي

لكن�ومع�هذا��خ��اق�jسرائيWي�لóقليم�العربي،�فإن�الخطوات�jسرائيلية�باتت�تحظى�, الدوNي،�والقرارات�الدولية

�يست ،�أو�عWى�8قل؛�بصمٍت�عربّيٍ د~ي�من�القيادة�الفلسطينية�التصدي�له،�ومواجهة�هذه��تفاقات�Eا�بقبوٍل�عربّيٍ

 .لها�من�مخاطر�عWى�القضية�الفلسطينية
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�عن�و �وإبعادها �وتحييدها، �عزلها �5ي �يتمثل �الفلسطينية �للقيادة
ً
�هاما

ً
�تحديا ��تفاق �هذا �ُي�ِ�ز �عينه، �اEوضوع 5ي

الداعم/ن�واEناصرين�واEؤيدين�للقضية�الفلسطينية

�واEاNي BTى�الصعيدين�السيا�Wع� سيما

�اقتصاديٍة� �تحدياٍت �لها �شكل �مما �أو�غربية، �عربية �كانت �سواء �لها، �اEانحة �الدول �من �ع·�ا �اEاNي �الدعم لتوقف

يوسف،�. ( واجتماعيٍة�كث/�ة

مما�يدل�عWى�حالة�التحييد�والعزلة�ال��Bتعيشها�القيادة�الفلس

�BCوقف�الفلسطيEا� �أو�دعم �العربية �اEبادرة �عWى �بالتأكيد �العربية �انتاب�الجامعة �الفشل�الذي �وإسرائيل؛ اEتحدة

�أ �مواجهة �إNى �الهادف �jسرائيWي �الجهد �مع �وjع*مي BTالسيا�� �الت*�ي �عWى
ً
�ع*وة �اEنفرد، الرافض�للتطبيع

�من� �عدٍد �5ي �السامية �تكميم�معاداة �وقوننة �اEقاطعة�ضد�إسرائيل، �كتجريم�حركة اEقاومة�الشعبية�الفلسطينية،

يوسف،�. ( الدول�8وروبية

ُتوقن�القيادة�الفلسطينية�أن�ما�سبق�ذكره�من�تحدياٍت�ناجمٍة�عن�اتفاق�أبراهام�تصُب�5ي�تحٍد�أك���لطاEا�خشيته�

،�إNى�التطبيع�مع�إسرائيل�دون��ك��اث�القيادة�الفلس
ً
طينية،�وهو�توجه�بعض�الدول�العربية،�بل�وjس*مية�أيضا

�برم��ا �الفلسطينية للقضية

�و  �التطبيع �أن �مفادها �جديدة �نظرية �مقاربة �خلق �وتجلياته، مضامينه

للصراع�5ي�ضوء�عدم�التوصل�إNى�حل�شامل�ع���جو�ت�تفاوض�امتدت�عWى�مدار�سنوات�طويلة

�8را �5ي �السياسات�jسرائيلية �الفلسطينية�جراء �القيادة �واجه��ا Bتفاق�إنتاج�نفس�التحديات�ال��� �هذا أعاد

�أكø��ق �لكن�بشكٍل الفلسطينية،

��سرائيل�ونقل�سفار��ا�
ً
�عاصمة ��ìا �وحسم�موضوع�القدس�بعد�اع��اف�jدارة�8م/�كية ،BCالشعب�الفلسطي� عWى

إل�çا،�وتعزيز��ستيطان�ال�çودي�5ي�الضفة�الغربية�اEحتلة،�و

�
ً
�زمانيا �Tسجد�8ق�Eا� �اقتسام �إNى �الهادفة �سياسا��ا �5ي �واستمرار�إسرائيل �إل�çا، �اEحتلة �الفلسطينية BTمن�8را�

 
ً
 .ومكانيا

�5ي�البيئة�الفلسطينية،�خاصة�أن�القيادة�الفلسطينية�
ً
قد�تكون�بعض�التحديات�الناجمة�عن�اتفاق�أبراهام�متوافرة

� �قد
ً
�زمٍن _أبدت�تراخيا ومنذ

الدوNي،�والقرارات�الدولية

�يست ،�أو�عWى�8قل؛�بصمٍت�عربّيٍ بقبوٍل�عربّيٍ

لها�من�مخاطر�عWى�القضية�الفلسطينية

  

  



     2022ديمسبر 

 الفرص�ا�تاحة�وسبل�التصدي

اء�اEجتمع�بمحاول��ا�اس��ض_ م�مع�إسرائيل

�عWى�8نظمة�العربية�5ي�مسارها�
ً
وعّولت�القيادة�الفلسطينية�كث/�ا

لكن�كان��سرائيل�موقف�آخر�من�هذا�اEسار،�

فها��ستيطانية،�وتحويل�القضية�الفلسطينية�Eسألة�اقتصادية�بحتة،�لتصل�

إNى�العديد�من�8نظمة�العربية،�بالتطبيع�تارة،�أو�بالتعاون��قتصادي�والتجاري�و�ستخباراتي�

جهة�مخرجات�ونتاجات�هذه��تفاقية،�وإفرازا��ا�عWى�

 
ً
�أيضا �8وسط �الشرق �5ي BTالسيا�� �العمل �تغي/��قواعد �5ي �ودورها �ككل، �jقليم �القيادة�. مستوى �تحتاج لذلك،

Wطرأت�ع�Bات�ال��اتيجية�جديدة��دارة�الع*قة�مع�الدول�العربية�تأخذ�بع/ن��عتبار�التغ/�إس��BCى�تبNى�الفلسطينية�إ

إذ�أن�الجمود�الفلسطي�BCوالتعامل�مع�القيادات�العربية�شأن�له�أهميته�

�ستجد� �ذلك �وخ*ف �العربي، �للشارع �jسرائيلية ��خ��اقات �نجاح �ظل �5ي �الفلسطينية �للقيادة �بالنسبة القصوى

 .مواجهة�التوغل�jسرائيWي�5ي�8را��BTالفلسطينية

من�ترتيب�البيت�الداخWي�الفلسطيBC،�وتعزيز�مكانة�منظمة�

BT8را�� �5ي �ال�çودي �والتوغل �jسرائيWي، ��ستيطان �ضد �اEقاومة �وأدوات �وسائل �وتفعيل �التحرير�الفلسطينية،

BCالجانب�الفلسطي� �عWى �تمادت�5ي�هجومها �تجنب�الصدام�مع�8نظمة�اEطبعة�مهما �إNى وذلك�Sن�. تحتاج�القيادة

�للكث/��من� Bوقف�الشع�Eا� �وأن �سيما �العرب، �وليست�مع �jسرائيWي، ��حت*ل �مع �الفلسطيني/ن�8ساسية معركة

�تستغلها� �أن �اEمكن �من �عربّيٍ �طرٍف �تصدر�صوب�أي �إساءٍة �أي ن

� �ذلك، �يWي �العربية �ل¥نظمة �والتطبي¶ي BTالدبلوما�� �تكريس�اخ��اقها �5ي �( إسرائيل �ابتعاد�) 2020يوسف، ضرورة

�الفلسطينية �والقضية �الوطنية �قضاياهم �ب/ن �مفاضلة �5ي �العرب �وضع �عن �يدرك�. الفلسطيني/ن �أن �اEهم فمن

�السياسية� �أبعادها �لها �قضايا �هنالك �وأن �عربية، �دولٍة �بكل �خاصة �داخلية �معاد�ت �هناك �بأن نيون

�سياسات� �تقرر �من �íي �الحاكم �العربي BTالسيا�� �النظام �وعقيدة �وطبيعة �شكل �وأن �و8يديولوجية، و�قتصادية

�بالبحث�عن�مناصرين�خارج�jقليم�العربي،�خاصة�من�الدول�
ٌ
لفلسطينية�مطالبة

�تنظر�للقضية� Bوال�� �آسيا، �شرق �ودول �وإفريقيا �8وروبية، �وبعض�اEجتمعات �ال*تينية، �أمريكا �ودول jس*مية،

�تخص� �أو�إقليمية �قومية �بقضايا �ارتباطها �دون �العربية، �الع/ن �عن �مختلفة �بع/ٍن �وما�الفلسطينية �العربي، jقليم

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

الفرص�ا�تاحة�وسبل�التصدي: القيادة�الفلسطينية�واتفاق�أبراهام

م�مع�إسرائيل1991ومنذ�توقيعها��تفاق�أوسلو�عام�_ اتسم�طابع�القيادة�الفلسطينية�

�عWى�8نظمة�العربية�5ي�مسارها�. الدوNي�الرا~ي�لعملية�الس*م�مع�الجانب�jسرائيWي
ً
وعّولت�القيادة�الفلسطينية�كث/�ا

�عن�استج*ب�بعض�الحقوق�الفلسطينية
ً
لكن�كان��سرائيل�موقف�آخر�من�هذا�اEسار،�. �BTمع�إسرائيل�بحثا

فها��ستيطانية،�وتحويل�القضية�الفلسطينية�Eسألة�اقتصادية�بحتة،�لتصل�لُتحسن�توظيف�الوقت�5ي�خدمة�أهدا

إNى�العديد�من�8نظمة�العربية،�بالتطبيع�تارة،�أو�بالتعاون��قتصادي�والتجاري�و�ستخباراتي�

�من�القيادة�الفلسطينية�Eوا
ً
�جديا

ً
جهة�مخرجات�ونتاجات�هذه��تفاقية،�وإفرازا��ا�عWى�يستد~ي�اتفاق�أبراهام�موقفا

 
ً
�أيضا �8وسط �الشرق �5ي BTالسيا�� �العمل �تغي/��قواعد �5ي �ودورها �ككل، �jقليم مستوى

Wطرأت�ع�Bات�ال��اتيجية�جديدة��دارة�الع*قة�مع�الدول�العربية�تأخذ�بع/ن��عتبار�التغ/�إس��BCى�تبNالفلسطينية�إ

B� ) .�،والتعامل�مع�القيادات�العربية�شأن�له�أهميته�)  2020فرحات�BCإذ�أن�الجمود�الفلسطي

�ستجد� �ذلك �وخ*ف �العربي، �للشارع �jسرائيلية ��خ��اقات �نجاح �ظل �5ي �الفلسطينية �للقيادة �بالنسبة القصوى

مواجهة�التوغل�jسرائيWي�5ي�8را�القيادة�الفلسطينية�نفسها�خارج�اEعادلة،�ووحيدة�5ي

�وأسا�BTٍّ _تنطلق�معالم�هذه�jس��اتيجية� من�ترتيب�البيت�الداخWي�الفلسطيBC،�وتعزيز�مكانة�منظمة�_ وبشكٍل�أوNّيٍ

�8را �5ي �ال�çودي �والتوغل �jسرائيWي، ��ستيطان �ضد �اEقاومة �وأدوات �وسائل �وتفعيل التحرير�الفلسطينية،

BCالجانب�الفلسطي� �عWى �تمادت�5ي�هجومها �تجنب�الصدام�مع�8نظمة�اEطبعة�مهما �إNى تحتاج�القيادة

�اEوقف�الشع �وأن �سيما �العرب، �وليست�مع �jسرائيWي، ��حت*ل �مع �الفلسطيني/ن�8ساسية معركة

�وأ �السياسية، �مغاير�Sنظم��ا �العربية �تستغلها�الشعوب �أن �اEمكن �من �عربّيٍ �طرٍف �تصدر�صوب�أي �إساءٍة �أي ن

� �ذلك، �يWي �العربية �ل¥نظمة �والتطبي¶ي BTالدبلوما�� �تكريس�اخ��اقها �5ي إسرائيل

�الفلسطينية �والقضية �الوطنية �قضاياهم �ب/ن �مفاضلة �5ي �العرب �وضع �عن الفلسطيني/ن

�السياسية� �أبعادها �لها �قضايا �هنالك �وأن �عربية، �دولٍة �بكل �خاصة �داخلية �معاد�ت �هناك �بأن نيون

�سياسات� �تقرر �من �íي �الحاكم �العربي BTالسيا�� �النظام �وعقيدة �وطبيعة �شكل �وأن �و8يديولوجية، و�قتصادية

 ) .2020فرحات،�( الدولة�الداخلية�والخارجية�

�ا �فإن�القيادة �الشأن�عينه، �بالبحث�عن�مناصرين�خارج�jقليم�العربي،�خاصة�من�الدول�و5ي
ٌ
لفلسطينية�مطالبة

�تنظر�للقضية� Bوال�� �آسيا، �شرق �ودول �وإفريقيا �8وروبية، �وبعض�اEجتمعات �ال*تينية، �أمريكا �ودول jس*مية،

�تخص� �أو�إقليمية �قومية �بقضايا �ارتباطها �دون �العربية، �الع/ن �عن �مختلفة �بع/ٍن الفلسطينية

 .يختلجه�من�معاد�ٍت�سياسيٍة�جاذبة�وطاردة
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القيادة�الفلسطينية�واتفاق�أبراهام

اتسم�طابع�القيادة�الفلسطينية�

الدوNي�الرا~ي�لعملية�الس*م�مع�الجانب�jسرائيWي

�عن�استج*ب�بعض�الحقوق�الفلسطينية
ً
التفاو��BTمع�إسرائيل�بحثا

لُتحسن�توظيف�الوقت�5ي�خدمة�أهدا

إNى�العديد�من�8نظمة�العربية،�بالتطبيع�تارة،�أو�بالتعاون��قتصادي�والتجاري�و�ستخباراتي�_ عقب�ذلك_إسرائيل�

�أخرى 
ً
 .الخفي�تارة

�من�القيادة�الفلسطينية�Eوا
ً
�جديا

ً
يستد~ي�اتفاق�أبراهام�موقفا

 
ً
�أيضا �8وسط �الشرق �5ي BTالسيا�� �العمل �تغي/��قواعد �5ي �ودورها �ككل، �jقليم مستوى

Wطرأت�ع�Bات�ال��اتيجية�جديدة��دارة�الع*قة�مع�الدول�العربية�تأخذ�بع/ن��عتبار�التغ/�إس��BCى�تبNالفلسطينية�إ

Bوالشع��Bوقف/ن�الرسمEا

�ستجد� �ذلك �وخ*ف �العربي، �للشارع �jسرائيلية ��خ��اقات �نجاح �ظل �5ي �الفلسطينية �للقيادة �بالنسبة القصوى

القيادة�الفلسطينية�نفسها�خارج�اEعادلة،�ووحيدة�5ي

تنطلق�معالم�هذه�jس��اتيجية�

�8را �5ي �ال�çودي �والتوغل �jسرائيWي، ��ستيطان �ضد �اEقاومة �وأدوات �وسائل �وتفعيل التحرير�الفلسطينية،

 .الفلسطينية

BCالجانب�الفلسطي� �عWى �تمادت�5ي�هجومها �تجنب�الصدام�مع�8نظمة�اEطبعة�مهما �إNى تحتاج�القيادة

�اEوقف�الشع �وأن �سيما �العرب، �وليست�مع �jسرائيWي، ��حت*ل �مع �الفلسطيني/ن�8ساسية معركة

�وأ �السياسية، �مغاير�Sنظم��ا �العربية الشعوب

� �ذلك، �يWي �العربية �ل¥نظمة �والتطبي¶ي BTالدبلوما�� �تكريس�اخ��اقها �5ي إسرائيل

�الفلسطينية �والقضية �الوطنية �قضاياهم �ب/ن �مفاضلة �5ي �العرب �وضع �عن الفلسطيني/ن

�السياسية�الفلسطي �أبعادها �لها �قضايا �هنالك �وأن �عربية، �دولٍة �بكل �خاصة �داخلية �معاد�ت �هناك �بأن نيون

�سياسات� �تقرر �من �íي �الحاكم �العربي BTالسيا�� �النظام �وعقيدة �وطبيعة �شكل �وأن �و8يديولوجية، و�قتصادية

الدولة�الداخلية�والخارجية�

�ا �فإن�القيادة �الشأن�عينه، و5ي

�تنظر�للقضية� Bوال�� �آسيا، �شرق �ودول �وإفريقيا �8وروبية، �وبعض�اEجتمعات �ال*تينية، �أمريكا �ودول jس*مية،

�تخص� �أو�إقليمية �قومية �بقضايا �ارتباطها �دون �العربية، �الع/ن �عن �مختلفة �بع/ٍن الفلسطينية

يختلجه�من�معاد�ٍت�سياسيٍة�جاذبة�وطاردة
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ح�هذه�jس��اتيجية�يجب�عWى�القوى�الفلسطينية�التمسك�بخيار�الوحدة�الوطنية،�والتم��س�وراء�مواقف�

�تمنح�الكل�الفلسطي��BCح��ام�والوزن�والدافع�لتجاوز�اEحن�والصعاب�من�اجل�ا لتأث/��عWى�ِحدة

� �ككل �العربي �jقليم �عWى �وخطور��ا �اEختلفة، �وإفرازا��ا �ومخرجا��ا �نتائجها �من �والحد �التطبيع شعبان،�( موجات

�الوقوف�أمام�موجات� �وبشكل�منفرد، بأنه�ليس�بمقدورها

�والتفاوض �الس*م �مسارات �كيف�تدير�إسرائيل
ً
�جيدا �ت¶ي وت¶ي�, S¡�ا

القيادة�الفلسطينية�بأن�مخزو¡�ا�من�8دوات�السياسية�و�قتصادية�و�جتماعية�و8يديولوجية�قد�باتت�مس��لكة،�

�وح���صوب�إسرائيل�نفسها �أو�jقليم�العربي، ،BCللشارع�الفلسطي� �تلك�اEوجهة �للتجديد��لذا،. سواء �بحاجٍة B8ف

�لها�للخروج�عن�اEألوف،�والتصدي�للغطرسة�jسرائيلية،�وإعادة��عتبار�
ً
والتغي/�،�وقد�يكون�اتفاق�أبراهام�فرصة

 
ً
�أيضا

ً
 .للقضية�الفلسطينية،�لكن�بأدوات�سياسية�ودبلوماسية�جديدة،�و5ي�ساحات�إقليمية�ودولية�مختلفة

8عمدة�jس��اتيجية�jسرائيلية�القائمة�عWى�بناء�ع*قات�س*م�مع�العرب�دون�حل�

�عWى�8سباب�الحقيقة� �التغطية ��تفاق�أرادوا �أن�طر5ي �إNى �اتفاق�أبراهام �الذي�امتلكه �الزخم�jع*مي عود

اق�التطبيع�اسم�اتفاق�أبراهام�كان�السبب�وراءه�إعطاء��تفاق�صفة�وُبعٌد�اس��اتي�ّي،�للتغطية�عWى�

�مكاسب�مش��كة�و5ي� �اتفاقات�التطبيع�وجود �يف��ض�5ي �حيث�انه عدم�قدرة�8طراف�توضيح�سبب��تفاق،

فرضه�اتفاق�أبراهام�عWى�القيادة�الفلسطينية،�إ��انه���يمكن�إنكار�أن�

, منظومة�إجماع�العمل�العربي�ما�زالت�قائمة�عWى�رفض�التطبيع�دون�تحقيق�حل�عادل�للقضية�الفلسطينية

اتفاقات�تطبيع�مع�إسرائيل�ترفض�ذلك،�وُيَعد�

جم�السعودية�خارج�إطار�التطبيع�يعت���فرصة�5ي�غاية�8همية�بالنسبة�للقيادة�الفلسطينية،�و��

 .الفلسطينية�يتوقع�الباحث�أن�ُتقدم�السعودية�عWى�تطبيع�ع*قا��ا�مع�إسرائيل�دون�حل�القضية

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

ح�هذه�jس��اتيجية�يجب�عWى�القوى�الفلسطينية�التمسك�بخيار�الوحدة�الوطنية،�والتم��س�وراء�مواقف�

�تمنح�الكل�الفلسطي��BCح��ام�والوزن�والدافع�لتجاوز�اEحن�والصعاب�من�اجل�ا ِحدة

� �ككل �العربي �jقليم �عWى �وخطور��ا �اEختلفة، �وإفرازا��ا �ومخرجا��ا �نتائجها �من �والحد �التطبيع موجات

�أن�تدرك� �الفلسطينية �القيادة �نفسها_وعWى �قرارة �الوقوف�أمام�موجات�_ و5ي �وبشكل�منفرد، بأنه�ليس�بمقدورها

�ا �صوب �اEتتالية �jسرائيلية �والتفاوض, لعربالتطبيع �الس*م �مسارات �كيف�تدير�إسرائيل
ً
�جيدا �ت¶ي S¡�ا

القيادة�الفلسطينية�بأن�مخزو¡�ا�من�8دوات�السياسية�و�قتصادية�و�جتماعية�و8يديولوجية�قد�باتت�مس��لكة،�

�وح���صوب�إسرائيل�نفسها �أو�jقليم�العربي، ،BCللشارع�الفلسطي� �تلك�اEوجهة سواء

�لها�للخروج�عن�اEألوف،�والتصدي�للغطرسة�jسرائيلية،�وإعادة��عتبار�
ً
والتغي/�،�وقد�يكون�اتفاق�أبراهام�فرصة

 
ً
�أيضا

ً
للقضية�الفلسطينية،�لكن�بأدوات�سياسية�ودبلوماسية�جديدة،�و5ي�ساحات�إقليمية�ودولية�مختلفة

8عمدة�jس��اتيجية�jسرائيلية�القائمة�عWى�بناء�ع*قات�س*م�مع�العرب�دون�حل�يعت���اتفاق�أبراهام�أحد�

 .القضية�الفلسطينية

�عWى�8سباب�الحقيقة� �التغطية ��تفاق�أرادوا �أن�طر5ي �إNى �اتفاق�أبراهام �الذي�امتلكه �الزخم�jع*مي عود

BCتمثلة�5ي�بعدها�8مEالكامنة�خلف��تفاق�وا. 

اق�التطبيع�اسم�اتفاق�أبراهام�كان�السبب�وراءه�إعطاء��تفاق�صفة�وُبعٌد�اس��اتي

�مكاسب�مش��كة�و5ي� �اتفاقات�التطبيع�وجود �يف��ض�5ي �حيث�انه عدم�قدرة�8طراف�توضيح�سبب��تفاق،

 .حالة�اتفاق�أبراهام�تنتفي�هذه�ا�E�رات�

فرضه�اتفاق�أبراهام�عWى�القيادة�الفلسطينية،�إ��انه���يمكن�إنكار�أن�جم�التحديات�الذي�

منظومة�إجماع�العمل�العربي�ما�زالت�قائمة�عWى�رفض�التطبيع�دون�تحقيق�حل�عادل�للقضية�الفلسطينية

 .وهذه�فرصة�مم/�ة�للقيادة�الفلسطينية

اتفاقات�تطبيع�مع�إسرائيل�ترفض�ذلك،�وُيعما�زالت�8حزاب�والقوى�السياسية�5ي�الدول�العربية�ال��Bوقعت�

 .ذلك�فرصة�أخرى�أمام�القيادة�الفلسطينية

جم�السعودية�خارج�إطار�التطبيع�يعت���فرصة�5ي�غاية�8همية�بالنسبة�للقيادة�الفلسطينية،�و��

يتوقع�الباحث�أن�ُتقدم�السعودية�عWى�تطبيع�ع*قا��ا�مع�إسرائيل�دون�حل�القضية

110 

 

ولكي�تنجح�هذه�jس��اتيجية�يجب�عWى�القوى�الفلسطينية�التمسك�بخيار�الوحدة�الوطنية،�والتم��س�وراء�مواقف�

�تمنح�الكل�الفلسطي��BCح��ام�والوزن�والدافع�لتجاوز�اEحن�والصعاب�من�اجل�ا وإس��اتيجيات�مَوِحدة

� �ككل �العربي �jقليم �عWى �وخطور��ا �اEختلفة، �وإفرازا��ا �ومخرجا��ا �نتائجها �من �والحد �التطبيع موجات

2020 .( 

�أن�تدرك� �الفلسطينية �القيادة وعWى

�ا �صوب �اEتتالية �jسرائيلية التطبيع

القيادة�الفلسطينية�بأن�مخزو¡�ا�من�8دوات�السياسية�و�قتصادية�و�جتماعية�و8يديولوجية�قد�باتت�مس��لكة،�

�وح���صوب�إسرائيل�نفسها �أو�jقليم�العربي، ،BCللشارع�الفلسطي� �تلك�اEوجهة سواء

�لها�للخروج�عن�اEألوف،�والتصدي�للغطرسة�jسرائيلية،�وإعادة��عتبار�
ً
والتغي/�،�وقد�يكون�اتفاق�أبراهام�فرصة

 
ً
�أيضا

ً
للقضية�الفلسطينية،�لكن�بأدوات�سياسية�ودبلوماسية�جديدة،�و5ي�ساحات�إقليمية�ودولية�مختلفة

 : النتائج

يعت���اتفاق�أبراهام�أحد� .1

القضية�الفلسطينية

�عWى�8سباب�الحقيقة� .2 �التغطية ��تفاق�أرادوا �أن�طر5ي �إNى �اتفاق�أبراهام �الذي�امتلكه �الزخم�jع*مي َيعود

BCتمثلة�5ي�بعدها�8مEالكامنة�خلف��تفاق�وا

اق�التطبيع�اسم�اتفاق�أبراهام�كان�السبب�وراءه�إعطاء��تفاق�صفة�وُبعٌد�اس��اتيإن�منح�اتف .3

�مكاسب�مش��كة�و5ي� �اتفاقات�التطبيع�وجود �يف��ض�5ي �حيث�انه عدم�قدرة�8طراف�توضيح�سبب��تفاق،

حالة�اتفاق�أبراهام�تنتفي�هذه�ا�E�رات�

عWى�الرغم�من�حجم�التحديات�الذي� .4

منظومة�إجماع�العمل�العربي�ما�زالت�قائمة�عWى�رفض�التطبيع�دون�تحقيق�حل�عادل�للقضية�الفلسطينية

وهذه�فرصة�مم/�ة�للقيادة�الفلسطينية

ما�زالت�8حزاب�والقوى�السياسية�5ي�الدول�العربية�ال��Bوقعت� .5

ذلك�فرصة�أخرى�أمام�القيادة�الفلسطينية

بقاء�دولة�بحجم�السعودية�خارج�إطار�التطبيع�يعت���فرصة�5ي�غاية�8همية�بالنسبة�للقيادة�الفلسطينية،�و�� .6

يتوقع�الباحث�أن�ُتقدم�السعودية�عWى�تطبيع�ع*قا��ا�مع�إسرائيل�دون�حل�القضية
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�استمرارية� �عWى �الحفاظ �ضرورة �5ي واEتمثل

الع*قات�مع�العالم�العربي�Sسباب�كث/�ة���يتسع�اEجال�لذكرها�5ي�هذا�البحث،�إ��أن�القيادة�5ي�الوقت�نفسه�مج��ة�

تفاق�أبراهام،�وهنا�مطلوب�من�القيادة�الفلسطينية�بشق�çا�الرسم�Bوغ/��الرسم�Bتب�BCّما�

ضعف�التطبيع�وأي�اتفاق�مستقبWي�مع�دول�عربية�أخرى�من�خ*ل�التوجه�اNى�الشارع�العربي�باستغ*ل�الفجوة�

 .م�الحاضنة�العربية�للقضية�الفلسطينية

�الدول�والشعوب�وبالذات�الشعوب� �بمخاطر�وعدائية�اEشروع�الصهيوني�عWى تعبئة�الشعوب�العربية�وتوعي��ا

ال��Bتقيم�ع*قات�مع�إسرائيل�والتأكيد�عWى�فهم�حقيقة�فكرة�اEشروع�الصهيوني�الذي���يكتفي�باحت*ل�فلسط/ن�

عWى�الدول�العربية�والشرق�8وسط�من�خ*ل�توسيع�الع*قات�مع�مؤسسات�اEجتمع�اEدني�و8حزاب�

 .والنقابات�والقوى�السياسية�5ي�العالم�العربي�من�خ*ل�تب�BCاس��اتيجيات�وطنية�لبناء�قوية�شاملة

ت��ير�تطبيع�الع*قات�مع�إسرائيل�ضرورة�ترتيب�البيت�الفلسطي�BCوحل�مشكلة��نقسام�فيه�ليسد�الباب�امام�

�أسس� �عWى BCالفلسطي� BTالسيا�� �النظام �بناء �إعادة �خ*ل �وذلك�من BCالفلسطي� �وتغييب�الصوت �انقسامه جة

ديمقراطية�وحضارية�وتشاركية�والتسريع�5ي�تحقيق�الوحدة�الوطنية�الفلسطينية،�وتوحيد�مختلف�الجهود�والتناسق�

 
ً
�وخارجيا

ً
 .وتوحيد�الخطاب�السيا��BTالفلسطيBC،�داخليا

�وال��ك/��عWى� �التطبيع �Eواجهة �الفلسطينية �القضية �ودعم �اEبعø�ة �العربية �الجهود �تأط/��ومأسسة �اNى الدعوة

�من�خ*ل�مطالب� �اEنطقة �تحقيق�8من�و�ستقرار�5ي �5ي ها

الفلسطيني/ن�التأكيد�اEستمر�عWى�قرارات�اEجتمع�الدوNي�الذي�ما�زال�متمسك�بعدم�شرعية��ستيطان�والتأكيد�عWى�

�مجلة�شؤون�فلسطينية _ مركز�8بحاث: ،

،�رسالة�دكتوراه�غ/��منشورة،�جامعة�اEنار،�

�الفلسطينية �القضية �عWى �اEحتملة �jسرائيWي �العربي �التطبيع �شؤون�"تداعيات �مجلة ،

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�الفلسطينية �القيادة �تعايشه �الذي �اEوقف �صعوبة �من �الرغم �الحفا, عWى �ضرورة �5ي واEتمثل

الع*قات�مع�العالم�العربي�Sسباب�كث/�ة���يتسع�اEجال�لذكرها�5ي�هذا�البحث،�إ��أن�القيادة�5ي�الوقت�نفسه�مج��ة�

تفاق�أبراهام،�وهنا�مطلوب�من�القيادة�الفلسطينية�بشق�çا�الرسم�Bوغ/��الرسم�Bتب�BCّما�عWى��ستمرار�5ي�رفضها��

ضعف�التطبيع�وأي�اتفاق�مستقبWي�مع�دول�عربية�أخرى�من�خ*ل�التوجه�اNى�الشارع�العربي�باستغ*ل�الفجوة�

�¡Sة�ب/ن�مواقف�القيادات�ومواقف�الشعوب�العربية�من�التطبيع��م�الحاضنة�العربية�للقضية�الفلسطينيةالكب/

�الدول�والشعوب�وبالذات�الشعوب� �بمخاطر�وعدائية�اEشروع�الصهيوني�عWى تعبئة�الشعوب�العربية�وتوعي��ا

ال��Bتقيم�ع*قات�مع�إسرائيل�والتأكيد�عWى�فهم�حقيقة�فكرة�اEشروع�الصهيوني�الذي���يكتفي�باحت*ل�فلسط/ن�

عWى�الدول�العربية�والشرق�8وسط�من�خ*ل�توسيع�الع*قات�مع�مؤسسات�اEجتمع�اEدني�و8حزاب�

والنقابات�والقوى�السياسية�5ي�العالم�العربي�من�خ*ل�تب�BCاس��اتيجيات�وطنية�لبناء�قوية�شاملة

ضرورة�ترتيب�البيت�الفلسطي�BCوحل�مشكلة��نقسام�فيه�ليسد�الباب�امام�

�أسس� �عWى BCالفلسطي� BTالسيا�� �النظام �بناء �إعادة �خ*ل �وذلك�من BCالفلسطي� �وتغييب�الصوت �انقسامه جة

ديمقراطية�وحضارية�وتشاركية�والتسريع�5ي�تحقيق�الوحدة�الوطنية�الفلسطينية،�وتوحيد�مختلف�الجهود�والتناسق�

 �Bوالرسم�Bوالحزبي�
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�وال��ك/��عWى�: رابعا �التطبيع �Eواجهة �الفلسطينية �القضية �ودعم �اEبعø�ة �العربية �الجهود �تأط/��ومأسسة �اNى الدعوة
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 العرائـض�آلية�للتأث/��5ي�القرار�ال��ابي�باEغرب

Petitions are a mechanism to influence the national decision in 

 اEغرب –فاس�

تعت�ــ��العــرائض�مــن�أوNــى��ليــات�ال�ــ�Bنقلــت�العديــد�مــن�8نظمــة�مــن�إطارهــا��ســتبدادي،�إNــى�أنظمــة�منفتحــة�تســمح�

كايات،�دون�أن�يتعـــرض�مقـــدموها�للمتابعـــة�والتضـــييق،�وتعت�ـــ��بريطانيـــا�وفرنســـا�مهـــد�هـــذه��ليـــة�

وتكريســا�للتوجــه�الــذي�يعت�ــ��حــق�تقــديم�العــرائض�ذا�أهميــة�بالغــة�5ــي�إشــراك�اEــواطن/ن�والجمعيــات�5ــي�تــدب/��الشــأن�

مكسبا�دستوريا،�باعتباره�مظهرا�من�مظاهر�حرية�الـرأي�

والتعب/ــــ�،�وارتقــــى�بــــه�إNــــى�آليــــة�اق��احيــــة�تســــمح�للمــــواطن/ن�والجمعيــــات،�بــــا�نخراط�باق��احــــا��م�وم*حظــــا��م�5ــــي�جميــــع�

 .القضايا�ال��Bتدخل�ضمن�اختصاصات�الوحدات�ال��ابية،�ال��Bتنتم�Bلها�هاته�الجمعيات

 الجمعيات –

Abstract: 

   Petitions are fundamental tools that transformed some political authoritarian regimes into open 

political regimes that accept notes and complaints without sub

and harassment. In this regard, France and Britain are considered to be the birthplace of this 

participatory mechanism. 

    In keeping with this new orientation, the right to present peititons is very important in engaging 

citizens and associations in the management of public affairs or political life. The 

has made this right an insitituanal gain, as it is one of the aspects of freedom of speech, and has elevated 

it to a proposition mechanism that permits citizens and ass

and remarks in all issues that are related to the Territorial Integrity or units of these associations.

   Key Words: Petitions - management of public affairs 
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Morocco 

 عادل�عيدون .د

فاس� - كلية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�
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مكسبا�دستوريا،�باعتباره�مظهرا�من�مظاهر�حرية�الـرأي�العام�أو�5ي�الحياة�السياسية،�جعل�اEشرع�اEغربي�هذا�الحق�

والتعب/ــــ�،�وارتقــــى�بــــه�إNــــى�آليــــة�اق��احيــــة�تســــمح�للمــــواطن/ن�والجمعيــــات،�بــــا�نخراط�باق��احــــا��م�وم*حظــــا��م�5ــــي�جميــــع�

القضايا�ال��Bتدخل�ضمن�اختصاصات�الوحدات�ال��ابية،�ال��Bتنتم�Bلها�هاته�الجمعيات

–الديمقراطية�التشاركية� –تدب/��الشأن�العام� –رائض�

etitions are fundamental tools that transformed some political authoritarian regimes into open 

political regimes that accept notes and complaints without subjecting their holders to 

and harassment. In this regard, France and Britain are considered to be the birthplace of this 

In keeping with this new orientation, the right to present peititons is very important in engaging 

ciations in the management of public affairs or political life. The M

has made this right an insitituanal gain, as it is one of the aspects of freedom of speech, and has elevated 

it to a proposition mechanism that permits citizens and associations to participate by their propositions 

and remarks in all issues that are related to the Territorial Integrity or units of these associations.
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 .ناديق��ق��اعتفويض�أفراد�الشعب�السلطة�Eمثل/ن�ينوبون�ع·�م�5ي�تدب/��شؤون�الدولة�عن�طريق�ص

لقد�استقرت�الغاية�من�الحق�5ي�تقديم�العرائض�5ي�خدمة�الصالح�العام،�من�خ*ل�جعلها�آلية�من�آليات�اEساهمة�

�السياسة� �وجعل �التشاركية، �اEقاربة

�بخصوص�أي�قرار� �مق��حا��م �وتقديم �نظرهم �وجهة ��بداء للمعني/ن��ìا

يل�النص،�وعادة�ما�يتم�جمع�هاته�التوقيعات�

لوجيا�الحديثة�عWى�مشاركة�اEواطن/ن�5ي�الشوارع�من�قبل�متطوع/ن،�وقد�را~ى�الجيل�الجديد�من�الدسات/��تأث/��التكنو 

  .5170ي�الحياة�السياسية�من�خ*ل�جعل�العرائض�أداة�من�8دوات�اEهمة�5ي�الديمقراطية�التشاركية

وتم�تعريف�هذا�الحق�عWى�أنه�تمك/ن�اEواطن�من�التقدم�بمطالب�ومق��حات�وشكاوى�وتظلمات�بشكل�خطي�إNى�

�بالشؤون�العامة �ع*قة �لها Bأو�تلك�ال�� ومع�تطور�مفهوم�. به�بشكل�فردي،

العرائض�بخاصة�5ي�الدول�8وربية،�بدأت�العرائض�تتخذ�ح/�ا�خاصا��ìا�يرتبط�بع*قة�اEواطن�مع�السلطة،�والدفاع�

تب�BCمواقف�أو�لية�للضغط�عWى�صناع�القرار،�ل

�الشكاوى� �$ليات BT8سا�� �فاEفهوم �باSساس، �كالشكايات �اEشا�ìة �وبعض�اEفاهيم �العريضة �التمي/��ب/ن ويجب

خص�تقديم�شكوى�ضد�دولة�طرف�5ي�اEعاهدة،�يد~ي�ف�çا�

  .172كفولة�5ي�اEعاهدة،�إNى�هيئة�الخ��اء�ال��Bترصد�وتتبع�تنفيذ�اEعاهدة

ناءات�ال��Bتتعلق�باEجا�ت�السيادية�ال����Bيمكن�التقدم�ف�çا�بعرائض،�S¡�ا�

ن�5ي�8صل�بعيدة�عن�اهتمامات�اEواطن�و��تمس�بمصالحه�العامة،�كإدارة�الدفاع�مث*،�وال��Bتبقى�حكرا�

�بعض�اEرتكزات�ال����Bيمكن�أن�تكون�مجا��للتقدم� �أن�أي�دولة�تكون�لها �إNى �تجدر�jشارة كما

�ب/ن�التجربة�اEغربية�والتجارب�الدولية ،�مطبعة�شمس�"الحق�5ي�تقديم�العرائض،

http://www.ohch.org/AR/HR 

يجوز�حاليا�لسبعة�من�الهيئات�اEنشأة�بموجب�معاهدات�حقوق�jنسان�ان�تتلقى�شكاوى�فردية�أو�ب*غات�

 .اللجنة�اEعنية�بحقوق�jنسان
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�قصد�ال��اجع�عن�قرار� �وجود�قضية�معينة�تحتاج�إNى�حل�أو�الضغط�عل�çا �السلطات�إNى �وتنبيه �العامة، اEصلحة

ئض�تجسيدا�Eفهوم�السيادة�الشعبية�ال��Bتس¶ى�إNى�تكريس�مبدأ�مساهمة�الشعب�5ي�مع/ن،��ìذا�اEع��Cتشكل�العرا

�الذي�يقوم�عWى� �ل¥مة �السيادة �Eبدأ �نقيضا �باعتبارها �كنوع�من�أنواع�الديمقراطية�اEباشرة، �العامة، تدب/��شؤو¡�ا

تفويض�أفراد�الشعب�السلطة�Eمثل/ن�ينوبون�ع·�م�5ي�تدب/��شؤون�الدولة�عن�طريق�ص

لقد�استقرت�الغاية�من�الحق�5ي�تقديم�العرائض�5ي�خدمة�الصالح�العام،�من�خ*ل�جعلها�آلية�من�آليات�اEساهمة�

�السياسة� �وجعل �التشاركية، �Eبادئ�اEقاربة �تكريسا �اEدني �اEجتمع �طرف�فعاليات �من �القرار�العمومي �ص/�ورة 5ي

�اEجال �من�خ*ل�فتح �أكø��حكامة �بخصوص�أي�قرار��العامة �مق��حا��م �وتقديم �نظرهم �وجهة ��بداء للمعني/ن��ìا

 

يل�النص،�وعادة�ما�يتم�جمع�هاته�التوقيعات�ذتتخذ�العريضة�5ي�كث/��من�8حيان�شكل�مجموعة�من�التوقيعات�ت

لوجيا�الحديثة�عWى�مشاركة�اEواطن/ن�5ي�الشوارع�من�قبل�متطوع/ن،�وقد�را~ى�الجيل�الجديد�من�الدسات/��تأث/��التكنو 

5ي�الحياة�السياسية�من�خ*ل�جعل�العرائض�أداة�من�8دوات�اEهمة�5ي�الديمقراطية�التشاركية

وتم�تعريف�هذا�الحق�عWى�أنه�تمك/ن�اEواطن�من�التقدم�بمطالب�ومق��حات�وشكاوى�وتظلمات�بشكل�خطي�إNى�

�تتعلق Bال�� �5ي�8مور �بالشؤون�العامة�السلطات�العامة �ع*قة �لها Bأو�تلك�ال�� به�بشكل�فردي،

العرائض�بخاصة�5ي�الدول�8وربية،�بدأت�العرائض�تتخذ�ح/�ا�خاصا��ìا�يرتبط�بع*قة�اEواطن�مع�السلطة،�والدفاع�

عن�الحقوق�والحريات�8ساسية،�من�خ*ل�استخدام�العرائض�كآلية�للضغط�عWى�صناع�القرار،�ل

  .171سياسات�أو�تشريعات�معينة

� BT8سا�� �فاEفهوم �باSساس، �كالشكايات �اEشا�ìة �وبعض�اEفاهيم �العريضة �التمي/��ب/ن ويجب

بموجب�معاهدات�حقوق�jنسان؛�هو�أنه�يجوز�Sي�شخص�تقديم�شكوى�ضد�دولة�طرف�5ي�اEعاهدة،�يد~ي�ف�çا�

Eعاهدةحدوث�ان��اك�للحقوق�اEترصد�وتتبع�تنفيذ�ا�Bاء�ال��ى�هيئة�الخ�Nعاهدة،�إEكفولة�5ي�ا

                                         

يجب�jشارة�إNى�وجود�بعض��ستثناءات�ال��Bتتعلق�باEجا�ت�السيادية�ال����Bيمكن�التقدم�ف�çا�بعرائض،�S¡�ا�

ن�5ي�8صل�بعيدة�عن�اهتمامات�اEواطن�و��تمس�بمصالحه�العامة،�كإدارة�الدفاع�مث*،�وال��Bتبقى�حكرا�

�بعض�اEرتكزات�ال����Bيمكن�أن�تكون�مجا��للتقدم� �أن�أي�دولة�تكون�لها �إNى �تجدر�jشارة كما

 .....بالعرائض،�كشكل�الدولة�ونظامه

 .14:ق،�صمحمد�الطوزي،�مرجع�ساب

� �مقتدر، �ب/ن�التجربة�اEغربية�والتجارب�الدولية"محمد�رضا الحق�5ي�تقديم�العرائض،

14. 

 .موقع�اEفوضية�السامية�لحقوق�jنسان

rg/AR/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.asp

يجوز�حاليا�لسبعة�من�الهيئات�اEنشأة�بموجب�معاهدات�حقوق�jنسان�ان�تتلقى�شكاوى�فردية�أو�ب*غات�

اللجنة�اEعنية�بحقوق�jنسان -: مقدمة�من�طرف�أفراد�ضد�الدول�اEصادقة�عWى�هاته�اEعاهدة،�وíي
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�قصد�ال��اجع�عن�قرار� �وجود�قضية�معينة�تحتاج�إNى�حل�أو�الضغط�عل�çا �السلطات�إNى �وتنبيه �العامة، اEصلحة

مع/ن،��ìذا�اEع��Cتشكل�العرا

�الذي�يقوم�عWى� �ل¥مة �السيادة �Eبدأ �نقيضا �باعتبارها �كنوع�من�أنواع�الديمقراطية�اEباشرة، �العامة، تدب/��شؤو¡�ا

تفويض�أفراد�الشعب�السلطة�Eمثل/ن�ينوبون�ع·�م�5ي�تدب/��شؤون�الدولة�عن�طريق�ص

لقد�استقرت�الغاية�من�الحق�5ي�تقديم�العرائض�5ي�خدمة�الصالح�العام،�من�خ*ل�جعلها�آلية�من�آليات�اEساهمة�

�Eباد �تكريسا �اEدني �اEجتمع �طرف�فعاليات �من �القرار�العمومي �ص/�ورة 5ي

�اEجال �من�خ*ل�فتح �أكø��حكامة العامة

 .169يتعلق�بالشأن�العام

تتخذ�العريضة�5ي�كث/��من�8حيان�شكل�مجموعة�من�التوقيعات�ت

5ي�الشوارع�من�قبل�متطوع/ن،�وقد�را~ى�الجيل�الجديد�من�الدسات/��تأث/��التكنو 

5ي�الحياة�السياسية�من�خ*ل�جعل�العرائض�أداة�من�8دوات�اEهمة�5ي�الديمقراطية�التشاركية

وتم�تعريف�هذا�الحق�عWى�أنه�تمك/ن�اEواطن�من�التقدم�بمطالب�ومق��حات�وشكاوى�وتظلمات�بشكل�خطي�إNى��

�تتعلق Bال�� �5ي�8مور السلطات�العامة

العرائض�بخاصة�5ي�الدول�8وربية،�بدأت�العرائض�تتخذ�ح/�ا�خاصا��ìا�يرتبط�بع*قة�اEواطن�مع�السلطة،�والدفاع�

عن�الحقوق�والحريات�8ساسية،�من�خ*ل�استخدام�العرائض�ك

سياسات�أو�تشريعات�معينة

� BT8سا�� �فاEفهوم �باSساس، �كالشكايات �اEشا�ìة �وبعض�اEفاهيم �العريضة �التمي/��ب/ن ويجب

بموجب�معاهدات�حقوق�jنسان؛�هو�أنه�يجوز�Sي�

Eحدوث�ان��اك�للحقوق�ا

                                                                
يجب�jشارة�إNى�وجود�بعض��ست -169

ن�5ي�8صل�بعيدة�عن�اهتمامات�اEواطن�و��تمس�بمصالحه�العامة،�كإدارة�الدفاع�مث*،�وال��Bتبقى�حكرا�تكو 

�الدولة �بعض�اEرتكزات�ال����Bيمكن�أن�تكون�مجا��للتقدم�. عWى �أن�أي�دولة�تكون�لها �إNى �تجدر�jشارة كما

بالعرائض،�كشكل�الدولة�ونظامه
محمد�الطوزي،�مرجع�ساب -170
171- � �مقتدر، محمد�رضا

14: ،�ص2018برينت،�
موقع�اEفوضية�السامية�لحقوق�jنسان -172

Communications.aspx

يجوز�حاليا�لسبعة�من�الهيئات�اEنشأة�بموجب�معاهدات�حقوق�jنسان�ان�تتلقى�شكاوى�فردية�أو�ب*غات�

مقدمة�من�طرف�أفراد�ضد�الدول�اEصادقة�عWى�هاته�اEعاهدة،�وíي



     2022ديمسبر 

�أهمية�بالغة�5ي�إشراك�اEواطن/ن�والجمعيات�5ي�تدب/��الشأن� �للتوجه�الذي�يعت���حق�تقديم�العرائض�ذا وتكريسا

را�من�مظاهر�حرية�الرأي�العام�أو�5ي�الحياة�السياسية،�جعل�اEشرع�اEغربي�هذا�الحق�مكسبا�دستوريا،�باعتباره�مظه

�جميع� �5ي �وم*حظا��م �با�نخراط�باق��احا��م �والجمعيات، �للمواطن/ن �تسمح �اق��احية �آلية �إNى �به ارتقى

 .ال��Bتنتم�Bلها�هاته�الجمعيات

استطاع�اEغرب�تكريس�اEشاركة�اEواطنة�من�خ*ل�إعمال�

�للورقة� �ثنائي �تقسيم BCتب� �مع �التاريKي، �واEنهج �التحليWي، �الوصفي �اEنهج �اعتماد �تم �jشكالية �هاته ولدراسة

ع��اف�بحق�تقديم�العرائض�دوليا،�والثاني�قراءة�5ي�jطار�القانوني�

ى�إن�أهم�8نظمة�اEعمول��ìا�5ي�مجال�العرائض،�íي�نظم�تبلورت�وتمأسست�ع���مراحل،�ومحطات�ترسخ�ف�çا�لد

�Bوكأحد��ليات�ال��B8ى�السواء�إيمان�قوي�بالحق�5ي�تقديم�العرائض،�كحق�بديWواطن/ن�والسلطات�العمومية�عEا

�عرف� �الحق �هذا �الدولة، �مؤسسات �مع �ع*ق��م �5ي �وأولويا��م �وتفضي*��م �آرا�ëم �عWى �اEواطنون �خ*لها يع���من

،�ليتم�تبنيه�كحق�من�حقوق��نسان�

 ).الفرع�الثاني

�الس �8نظمة �كأول �وفرنسا �بريطانيا �من �انطلقت �التاريخية، �اEحطات �من �العرائض�بمجموعة �ال��Bمرت ياسية

�بالتسلط� �التاريخية �الف��ة �تلك �5ي �8نظمة �هاته �اتسام �رغم �للسلطات، �العرائض �بتقديم �للمواطن/ن سمحت

،�فهاتان�التجربتان�التأسيسيتان�"الديمقراطية�التشاركية

 .  مشاركة�فعلية�5ي�تدب/��الشأن�العام

فحق�تقديم�العرائض�عرف�كممارسة�5ي�النظام�ال��يطاني�القائم�عWى�8عراف�الدستورية�الذي�تكرس�وبات�ثابتا�

�إذ�تم�تعي/ن�مجموعت/ن�من� �والذي�أقر�حق�تقديم�العرائض�للملك، ،
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�أهمية�بالغة�5ي�إشراك�اEواطن/ن�والجمعيات�5ي�تدب/��الشأن� �للتوجه�الذي�يعت���حق�تقديم�العرائض�ذا وتكريسا

العام�أو�5ي�الحياة�السياسية،�جعل�اEشرع�اEغربي�هذا�الحق�مكسبا�دستوريا،�باعتباره�مظه

�جميع� �5ي �وم*حظا��م �با�نخراط�باق��احا��م �والجمعيات، �للمواطن/ن �تسمح �اق��احية �آلية �إNى �به ارتقى

ال��Bتنتم�Bلها�هاته�الجمعيات ،القضايا�ال��Bتدخل�ضمن�اختصاصات�الوحدات�ال��ابية

استطاع�اEغرب�تكريس�اEشاركة�اEواطنة�من�خ*ل�إعمال�من�كل�هذا�يمكن�طرح�jشكالية�التالية،�إNى�أي�مدى�

 .آلية�العرائض،�س/�ا�عWى�نهج�التجارب�الرائدة�5ي�هذا�اEجال

�للورقة� �ثنائي �تقسيم BCتب� �مع �التاريKي، �واEنهج �التحليWي، �الوصفي �اEنهج �اعتماد �تم �jشكالية �هاته ولدراسة

ع��اف�بحق�تقديم�العرائض�دوليا،�والثاني�قراءة�5ي�jطار�القانوني�البحثية،�خصص�الفرع�8ول�للتأريخ��قرار�و� 

 .  اEؤطر�لحق�تقديم�العرائض�باEغرب

 من�التأسيس�إNى�التدويل: الحق�5ي�تقديم�العرائض

إن�أهم�8نظمة�اEعمول��ìا�5ي�مجال�العرائض،�íي�نظم�تبلورت�وتمأسست�ع���مراحل،�ومحطات�ترسخ�ف�çا�لد

اEواطن/ن�والسلطات�العمومية�عWى�السواء�إيمان�قوي�بالحق�5ي�تقديم�العرائض،�كحق�بدي

�عرف� �الحق �هذا �الدولة، �مؤسسات �مع �ع*ق��م �5ي �وأولويا��م �وتفضي*��م �آرا�ëم �عWى �اEواطنون �خ*لها يع���من

،�ليتم�تبنيه�كحق�من�حقوق��نسان�)الفرع�8ول (لفرنسية�التأسيس�له�من�خ*ل�التجربت/ن�اEؤسست/ن�ال��يطانية�وا

الفرع�الثاني(الكونية�تضمنته�مختلف�دسات/��الدول�الديمقراطية�واEنظمات�jقليمية�

 التأريخ�Eفهوم�العريضة

�الس �8نظمة �كأول �وفرنسا �بريطانيا �من �انطلقت �التاريخية، �اEحطات �من �العرائض�بمجموعة مرت

�بالتسلط� �التاريخية �الف��ة �تلك �5ي �8نظمة �هاته �اتسام �رغم �للسلطات، �العرائض �بتقديم �للمواطن/ن سمحت

الديمقراطية�التشاركية"و�نغ*ق،�مما�يمكن�اعتبارها�5ي�تلك�الف��ة�ثورة�5ي�مجال�

مشاركة�فعلية�5ي�تدب/��الشأن�العامسمحتا�بتطور�هاته��لية�واعتمادها�لتحقيق�

فحق�تقديم�العرائض�عرف�كممارسة�5ي�النظام�ال��يطاني�القائم�عWى�8عراف�الدستورية�الذي�تكرس�وبات�ثابتا�

�مع�إع*ن�اEيثاق�8عظم�سنة� �إذ�تم�تعي/ن�مجموعت/ن�من�1215اليوم، �والذي�أقر�حق�تقديم�العرائض�للملك، ،

 : مهم��ما�تلقي�العرائض�خاص�من�قبل�اEلك

 مجموعة�مكلفة�بتلقي�العرائض؛�
                                                                                                                        

 .اللجنة�العلمية�اEعنية�بالقضاء�عWى�التمي/��ضد�اEرأة

 .لجنة�مناهضة�التعذيب

 .لجنة�القضاء�عWى�التمي/��العنصري 

 .اللجنة�اEعنية�بحقوق�8شخاص�ذوي�jعاقة

 .اللجنة�اEعنية�بحا�ت��ختفاء�القسري 

 . قتصادية�و�جتماعية�والثقافيةلجنة�الحقوق��
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�أهمية�بالغة�5ي�إشراك�اEواطن/ن�والجمعيات�5ي�تدب/��الشأن� �للتوجه�الذي�يعت���حق�تقديم�العرائض�ذا وتكريسا

العام�أو�5ي�الحياة�السياسية،�جعل�اEشرع�اEغربي�هذا�الحق�مكسبا�دستوريا،�باعتباره�مظه

�جميع�و �والتعب/�، �5ي �وم*حظا��م �با�نخراط�باق��احا��م �والجمعيات، �للمواطن/ن �تسمح �اق��احية �آلية �إNى �به ارتقى

القضايا�ال��Bتدخل�ضمن�اختصاصات�الوحدات�ال��ابية

من�كل�هذا�يمكن�طرح�jشكالية�التالية،�إNى�أي�مدى�

آلية�العرائض،�س/�ا�عWى�نهج�التجارب�الرائدة�5ي�هذا�اEجال

�التاري �واEنهج �التحليWي، �الوصفي �اEنهج �اعتماد �تم �jشكالية �هاته ولدراسة

البحثية،�خصص�الفرع�8ول�للتأريخ��قرار�و� 

اEؤطر�لحق�تقديم�العرائض�باEغرب

الحق�5ي�تقديم�العرائض: اEحور�8ول 

إن�أهم�8نظمة�اEعمول��ìا�5ي�مجال�العرائض،�íي�نظم�تبلورت�وتمأسست�ع���مراحل،�ومحطات�ترسخ�ف�çا�لد

اEواطن/ن�والسلطات�العمومية�عWى�السواء�إيمان�قوي�بالحق�5ي�تقديم�العرائض،�كحق�بدي

�عرف� �الحق �هذا �الدولة، �مؤسسات �مع �ع*ق��م �5ي �وأولويا��م �وتفضي*��م �آرا�ëم �عWى �اEواطنون �خ*لها يع���من

التأسيس�له�من�خ*ل�التجربت/ن�اEؤسست/ن�ال��يطانية�وا

الكونية�تضمنته�مختلف�دسات/��الدول�الديمقراطية�واEنظمات�jقليمية�

التأريخ�Eفهوم�العريضة: الفرع�8ول 

�الس �8نظمة �كأول �وفرنسا �بريطانيا �من �انطلقت �التاريخية، �اEحطات �من �العرائض�بمجموعة مرت

�بالتسلط� �التاريخية �الف��ة �تلك �5ي �8نظمة �هاته �اتسام �رغم �للسلطات، �العرائض �بتقديم �للمواطن/ن سمحت

و�نغ*ق،�مما�يمكن�اعتبارها�5ي�تلك�الف��ة�ثورة�5ي�مجال�

سمحتا�بتطور�هاته��لية�واعتمادها�لتحقيق�

فحق�تقديم�العرائض�عرف�كممارسة�5ي�النظام�ال��يطاني�القائم�عWى�8عراف�الدستورية�الذي�تكرس�وبات�ثابتا�

�مع�إع*ن�اEيثاق�8عظم�سنة� اليوم،

8شخاص�من�قبل�اEلك

مجموعة�مكلفة�بتلقي�العرائض؛� -
                                                                               

اللجنة�العلمية�اEعنية�بالقضاء�عWى�التمي/��ضد�اEرأة -        

لجنة�مناهضة�التعذيب -        

لجنة�القضاء�عWى�التمي/��العنصري  -        

اللجنة�اEعنية�بحقوق�8 -        

اللجنة�اEعنية�بحا�ت��ختفاء�القسري  -        

لجنة�الحقوق�� -        
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خص�بسبب�عرائض،�أو�م*حظات�أبداها�5ي�مجلس�اEلك�

�يتظلمون� �من�طرف�8شخاص�الذين Eقدمة

�تقديم� �يتولون �اEشرع �له �يتطرق �لم �مشكل �يع��ضهم �الذين �وبات�8فراد �السلطات�اEختصة، �إNى �ويحيلها عنده،

مجلس�العموم،�حيث�يتوNى��لعب�مجلس�العموم�5ي�القرن�الرابع�دورا�هاما�5ي�تكريس�حق�تقديم�العرائض�5ي

جل�التقرير�5ي�موضوع�العريضة�مرفقة�برأيه�بالسلب�أو�

أكد�مجلس�العموم�ال��يطاني�أن�حق� 

�Eجلس� �وتقديمها �فبات�بإمكان�أي�فرد�إعداد�العرائض، �ال��يطانية، �اEملكة 5ي

العموم�بشأن�تظلم�وقع�عليه�عWى�أن�يتوNى�اEجلس�تلقي�العرائض،�ودراس��ا�من�خ*ل�تحديد�موضوعها�وطبيع��ا�

إع*نا�يسمح�بحرية�إقامة�الشعائر� 1687

�عWى� �جهرا �وقراءته �jع*ن �بتفعيل �فأمر�اEلك�رئيس�8ساقفة �عليه �اEصادقة �رفض�ال��Eان �jع*ن �هذا الدينية،

�للملك� ��ìا �تقدموا �عريضة �خ*ل �بذلك�من �القيام �من�مساعديه �رفض�هو�وستة �رئيس�8ساقفة �غ/��أن اEنابر،

�حقهم� �استعملوا �أ¡�م �بدعوى �برأ��م �الهيئة �غ/��أن �محلف/ن، �هيئة �إNى �إحال��م �اEلك�عWى �فعمل �الرفض، ضمن

�حق� �لوجود �الحدث�أسس�بشكل�فعWي �وهذا ،

�قانون� �وقعا �واللذان �للعرش�ال��يطاني، �وزوجته لك�وليام

،�بموجب�هذا�القانون�تم�تقييد�السلطات�اEلكية�5ي�بريطانيا�بوضع�8سس�الدستورية�للسلطة�

بالتأسيس�لحق�تقديم� 1787التنفيذية،�و�ع��اف�بحق�تقديم�العرائض�بشكل�خاص،�لكن�ذلك�عرف�تحو��سنة�

عرفت�هذه�الف��ة�كø�ة�العرائض،�. ات�طابع�عام�أي�اEواضيع�ال����Bم�اEصلحة�العامة�كإلغاء�العبودية

ولقد�تكرس�نظام�تقديم�العرائض�5ي�بريطانيا،�بحيث��زال�

�التقدم� �طريقة �تحدد �إجراءات�مسطرية �وفق ،

�شكل� �5ي �ولكن �الفرنسية�كحق�مع��ف�به، �الثورة �قبل �فرنسا �5ي �العرائض�كان�حاضرا �تقديم �أن�نظام كما

�اEلك�أو�السلطات�اEختصة �إNى �أو�سياسية إ��أن� .خصية���تتطرق�إNى�مصلحة�عامة،

من� 62تكريسها�كحق�مضمون�تم�إرساؤه�عWى�يد�رجال�الثورة،�من�خ*ل�إقرار�حق�تقديم�العرائض�بموجب�اEادة�

�5ي� �بالحق �الفرنسي/ن �للمواطن/ن �سمح �بمقتضاه �البلديات، �بتشكيل واEتعلق

��øواطنون�أكEلغ�بذلك�مأمور�البلديات،�وأن���ينتدب�ا

ينص�عWى�أن�حق�تقديم�العرائض� 1791
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 .مجموع�دراسة�العريضة،�وإحال��ا�عWى�السلطة�اEختصة

تم�سن�تشريع�ينص�عWى�عدم�السماح�بتوقيف�أي�شخص�بسبب�عرائض،�أو�م*حظات�أبداها�5ي�مجلس�اEلك�

�للعرائض�ا �اEلك��ستماع �بحيث�يتوNى �الثالث؛ �اEلك�ادوارد �عهد �من�طرف�58ي Eقدمة

�تقديم� �يتولون �اEشرع �له �يتطرق �لم �مشكل �يع��ضهم �الذين �وبات�8فراد �السلطات�اEختصة، �إNى �ويحيلها عنده،

 . عرائض�بشأ¡�ا�لل��Eان�من�أجل�ملء�الفراغ�التشري¶ي

لعب�مجلس�العموم�5ي�القرن�الرابع�دورا�هاما�5ي�تكريس�حق�تقديم�العرائض�5ي

�عWى�مجلس�اللوردات�من� �وإحال��ا جل�التقرير�5ي�موضوع�العريضة�مرفقة�برأيه�بالسلب�أو�أاEجلس�مهمة�دراس��ا

 1669و5ي�سنة�. jيجاب،�عWى�أن�يعود�القرار�ال·�ائي�للملك�5ي�موضوع�العرائض

�Eجلس��تقديم�العرائض�متاح�لكل�شخص �وتقديمها �فبات�بإمكان�أي�فرد�إعداد�العرائض، �ال��يطانية، �اEملكة 5ي

العموم�بشأن�تظلم�وقع�عليه�عWى�أن�يتوNى�اEجلس�تلقي�العرائض،�ودراس��ا�من�خ*ل�تحديد�موضوعها�وطبيع��ا�

 .�صدار�حكم�ف�çا�بالقبول�أو�الرفض

1687ني،�إذ�أصدر�سنة�ه�اEمارسة�5ي�عهد�اEلك�جاك�الثاذ

�عWى� �جهرا �وقراءته �jع*ن �بتفعيل �فأمر�اEلك�رئيس�8ساقفة �عليه �اEصادقة �رفض�ال��Eان �jع*ن �هذا الدينية،

�للملك� ��ìا �تقدموا �عريضة �خ*ل �بذلك�من �القيام �من�مساعديه �رفض�هو�وستة �رئيس�8ساقفة �غ/��أن اEنابر،

�حقهم� �استعملوا �أ¡�م �بدعوى �برأ��م �الهيئة �غ/��أن �محلف/ن، �هيئة �إNى �إحال��م �اEلك�عWى �فعمل �الرفض، ضمن

� �5ي �ال��Eان ��زالت�5ي �الحدث�بلوحة �هذا �وخلد �حق�"ويستم��"الطبي¶ي، �لوجود �الحدث�أسس�بشكل�فعWي �وهذا ،

� �لسنة �ال��يطانية �الثورة �جاءت�با1688Eإن Bوال�� �قانون�، �وقعا �واللذان �للعرش�ال��يطاني، �وزوجته لك�وليام

،�بموجب�هذا�القانون�تم�تقييد�السلطات�اEلكية�5ي�بريطانيا�بوضع�8سس�الدستورية�للسلطة�

التنفيذية،�و�ع��اف�بحق�تقديم�العرائض�بشكل�خاص،�لكن�ذلك�عرف�تحو��سنة�

ات�طابع�عام�أي�اEواضيع�ال����Bم�اEصلحة�العامة�كإلغاء�العبودية

ولقد�تكرس�نظام�تقديم�العرائض�5ي�بريطانيا،�بحيث��زال�. 8مر�الذي�حتم�وضع�نظام�قانوني�يحدد�مسطرة�تقديمها

�واللوردات �العموم BT°جلEالعرائض�� �تقديم �نظام �اليوم �حدود �التقدم�إNى �طريقة �تحدد �إجراءات�مسطرية �وفق ،

 .بعرائض�وإحال��ا�عWى�الوزارة�اEختصة

�شكل� �5ي �ولكن �الفرنسية�كحق�مع��ف�به، �الثورة �قبل �فرنسا �5ي �العرائض�كان�حاضرا �تقديم �أن�نظام كما

�اEلك�أو�السلطات�اEختصة �إNى �أو�سياسية عريضة�تظلم�أو�شكوى�شخصية���تتطرق�إNى�مصلحة�عامة،

تكريسها�كحق�مضمون�تم�إرساؤه�عWى�يد�رجال�الثورة،�من�خ*ل�إقرار�حق�تقديم�العرائض�بموجب�اEادة�

�5ي� 1789دجن���  �بالحق �الفرنسي/ن �للمواطن/ن �سمح �بمقتضاه �البلديات، �بتشكيل واEتعلق

لغ�بذلك�مأمور�البلديات،�وأن���ينتدب�اEواطنون�أكø��التجمع�بدون�س*ح،�من�اجل�كتابة�العرائض،�شريطة�أن�يب

1791مايو� 22 - 18ثم�صدر�مرسوم�آخر�5ي�. خاص�لتقديم�العرائض
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مجموع�دراسة�العريضة،�وإحال��ا�عWى�السلطة�اEختصة� -

تم�سن�تشريع�ينص�عWى�عدم�السماح�بتوقيف�أي�

�للعرائض�ا �اEلك��ستماع �بحيث�يتوNى �الثالث؛ �اEلك�ادوارد �عهد 5ي

�تقديم� �يتولون �اEشرع �له �يتطرق �لم �مشكل �يع��ضهم �الذين �وبات�8فراد �السلطات�اEختصة، �إNى �ويحيلها عنده،

عرائض�بشأ¡�ا�لل��Eان�من�أجل�ملء�الفراغ�التشري¶ي

لعب�مجلس�العموم�5ي�القرن�الرابع�دورا�هاما�5ي�تكريس�حق�تقديم�العرائض�5ي

�عWى�مجلس�اللوردات�من� �وإحال��ا اEجلس�مهمة�دراس��ا

jيجاب،�عWى�أن�يعود�القرار�ال·�ائي�للملك�5ي�موضوع�العرائض

تقديم�العرائض�متاح�لكل�ش

العموم�بشأن�تظلم�وقع�عليه�عWى�أن�يتوNى�اEجلس�تلقي�العرائض،�ودراس��ا�من�خ*ل�تحديد�موضوعها�وطبيع��ا�

�صدار�حكم�ف�çا�بالقبول�أو�الرفض

ذتم�التأكيد�عWى�ه

�عWى� �جهرا �وقراءته �jع*ن �بتفعيل �فأمر�اEلك�رئيس�8ساقفة �عليه �اEصادقة �رفض�ال��Eان �jع*ن �هذا الدينية،

�للملك� ��ìا �تقدموا �عريضة �خ*ل �بذلك�من �القيام �من�مساعديه �رفض�هو�وستة �رئيس�8ساقفة �غ/��أن اEنابر،

�حقهم�تت �استعملوا �أ¡�م �بدعوى �برأ��م �الهيئة �غ/��أن �محلف/ن، �هيئة �إNى �إحال��م �اEلك�عWى �فعمل �الرفض، ضمن

� �5ي �ال��Eان ��زالت�5ي �الحدث�بلوحة �هذا �وخلد الطبي¶ي،

 .تقديم�العرائض

� �لسنة �ال��يطانية �الثورة إن

،�بموجب�هذا�القانون�تم�تقييد�السلطات�اEلكية�5ي�بريطانيا�بوضع�8سس�الدستورية�للسلطة�1689الحقوق�سنة�

التنفيذية،�و�ع��اف�بحق�تقديم�العرائض�بشكل�خاص،�لكن�ذلك�عرف�تحو��سنة�

ات�طابع�عام�أي�اEواضيع�ال����Bم�اEصلحة�العامة�كإلغاء�العبوديةالعرائض�ذ

8مر�الذي�حتم�وضع�نظام�قانوني�يحدد�مسطرة�تقديمها

�واللوردات �العموم BT°جلEالعرائض�� �تقديم �نظام �اليوم �حدود إNى

بعرائض�وإحال��ا�عWى�الوزارة�اEختصة

�شكل� �5ي �ولكن �الفرنسية�كحق�مع��ف�به، �الثورة �قبل �فرنسا �5ي �العرائض�كان�حاضرا �تقديم �أن�نظام كما

�اEلك�أو�السلطات�اEختصة �إNى �أو�سياسية عريضة�تظلم�أو�شكوى�شخصية���تتطرق�إNى�مصلحة�عامة،

تكريسها�كحق�مضمون�تم�إرساؤه�عWى�يد�رجال�الثورة،�من�خ*ل�إقرار�حق�تقديم�العرائض�بموجب�اEادة�

� �الصادر�5ي  14اEرسوم

التجمع�بدون�س*ح،�من�اجل�كتابة�العرائض،�شريطة�أن�يب

من�عشرة�أشخاص�لتقديم�العرائض
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للمواطن/ن�الحرية�بأن�: "5ي�الباب�8ول�عWى�أن

من�حقوق�jنسان�واEواطنة�سنة� 32

إن�حق�تقديم�العرائض�إNى�القائم/ن�: "

�الجمهورية� ن�اE*حظ�هو�أن�دستور

الخامسة�لم�يمنح�حق�تقديم�العرائض�نفس�8همية،�فاكتفى�بالتنصيص�عWى�ذلك�الحق�5ي�النظم�الداخلية�لكل�

�أ¡�ا���كث/�ا�من�الدول�اع��فت�بالحق�5ي�تقديم�العرائض�وإن�اختلفت�5ي�كيفية�تنظيمها،�إ� 

 .تخرج�عن�كو¡�ا�آلية�للمساهمة�5ي�الس/�ورة�القرارية،�وتنبيه�اEؤسسات�إNى�كيفية�تدب/�ها�للشأن�العام

�التجرب ة�ئناس�بالتجارب�اEقارنة،�م·�ا

�م·�ا،� �كل �تختلف�تجربة Bوال�� �الدول، �من �مجموعة �تجربة �إNى إضافة

�من�خ*ل�التأط/��القانوني�$ليات� �محليا شاركية،�وإعمال�آليا��ا

فبالرجوع�إNى�اEدونة�العامة�للجماعات�ال��ابية�بفرنسا،�فإننا�نجد�أنه�بالرغم�من�اع��اف�اEشرع�الدستوري�

ة�التشريعية�ما�،�إ��أنه�ي*حظ�أن�العرائض�5ي�البني

دون�الدستور،�إNى�حدود��ن،�غ/��منظمة�بموجب�النصوص�التنظيمية�للمدونة،�كما���نجد�أثرا�بأي�من�ملحقات�

��'' الكالدونية�الجديدة''هذه�اEدونة،�كما�أن�ك*�من�القسم�التشري¶ي�والقسم�التنظيم�Bالخاص�بمدونة�الجماعات�

-LQ(6441و�) LQ6231-1: (فالعرائض�منظمة�فقط�باEدونة�العامة�للجماعات�ال��ابية�الفرنسية�بموجب�اEواد�رقم

- سانت''،�وíي�اEواد�اEنظمة�لث*ث�جماعات�فرنسية�ما�وراء�البحار�ذات�وضع�خاص،�اEتمثلة�5ي�

،�وتحتفظ�جميعها�بنفس�الصيغة�و8حكام،�مع�تغي/��

 :فقط�5ي�أسماء�هذه�الجماعات،�وبالرجوع�إNى�اEضمون�اEوحد��ìذه�اEواد،�نستخرج�8حكام�التالية

 يمكن�للمجلس�ال��ابي�مسك،�عن�طريق�عريضة،�كل�مسألة�ناتجة�عن�اختصاصات�الجماعة؛

 عWى�8قل�من�الناخب/ن�اEسجل/ن�باللوائح��نتخابية؛

�ملتمس� �كل �عنوان �النسب، ��سم، �عWى �وتحتوي �مؤرخة �تكون �بال*ئحة�) موقع(يجب�أن �تسجيله ورقم

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

5ي�الباب�8ول�عWى�أن ��1793يمكن�تفويضه�أو�استعماله�بشكل�جما~ي،�حيث�نص�دستور�

�"السلطات�اEؤسسة�عرائض�موقعة�بشكل�فردي �نصت�اEادة 32،�كما

: "عWى�حق�تقديم�العرائض�بشكل�مطلق�وغ/��محدد�بتنصيصها�عWى��تي

�بأي�شكل �أو�تحديده �أو�تعليقه ���يمكن�منعه �السلطات�العامة �غ/��أ"عWى �الجمهورية�، ن�اE*حظ�هو�أن�دستور

الخامسة�لم�يمنح�حق�تقديم�العرائض�نفس�8همية،�فاكتفى�بالتنصيص�عWى�ذلك�الحق�5ي�النظم�الداخلية�لكل�

 .�والجمعية�العامة

كث/�ا�من�الدول�اع��فت�بالحق�5ي�تقديم�العرائض�وإن�اختلفت�5ي�كيفية�تنظيمها،�إ� 

تخرج�عن�كو¡�ا�آلية�للمساهمة�5ي�الس/�ورة�القرارية،�وتنبيه�اEؤسسات�إNى�كيفية�تدب/�ها�للشأن�العام

 العريضة�من�خ*ل�التجارب�اEقارنة

�التجرب 5ي�ظل�النقاش�الجاري�حول�تقديم�العرائض�للجماعات،���بأس�من��ستئناس�بالتجارب�اEقارنة،�م·�ا

�اEجال �هذا �5ي �تعت���رائدة Bال�� �م·�ا،�. الفرنسية، �كل �تختلف�تجربة Bوال�� �الدول، �من �مجموعة �تجربة �إNى إضافة

 .باخت*ف�السياق�الداخWي�الذي�سمح�بالتأط/��القانوني�لهاته��لية�التشاركية

 :حق�تقديم�العرائض�بفرنسا

�دولة�رائدة�5ي�مجال�الديمقراطية�الت �من�خ*ل�التأط/��القانوني�تعت���فرنسا �محليا شاركية،�وإعمال�آليا��ا

فبالرجوع�إNى�اEدونة�العامة�للجماعات�ال��ابية�بفرنسا،�فإننا�نجد�أنه�بالرغم�من�اع��اف�اEشرع�الدستوري�

،�إ��أنه�ي*حظ�أن�العرائض�5ي�البني2008173الفرن°�BTبالعرائض�بموجب�التعديل�الدستوري�لسنة�

دون�الدستور،�إNى�حدود��ن،�غ/��منظمة�بموجب�النصوص�التنظيمية�للمدونة،�كما���نجد�أثرا�بأي�من�ملحقات�

هذه�اEدونة،�كما�أن�ك*�من�القسم�التشري¶ي�والقسم�التنظيم�Bالخاص�بمدونة�الجماعات�

 .ئضيتضمنان�بدورهما�أية�إشارة�إNى�العرا

فالعرائض�منظمة�فقط�باEدونة�العامة�للجماعات�ال��ابية�الفرنسية�بموجب�اEواد�رقم

،�وíي�اEواد�اEنظمة�لث*ث�جماعات�فرنسية�ما�وراء�البحار�ذات�وضع�خاص،�اEتمثلة�5ي�

�بي/�وميكلون  ،�وتحتفظ�جميعها�بنفس�الصيغة�و8حكام،�مع�تغي/��''مارتان-سانت''،�ثم�5ي�''سانت�ـ

فقط�5ي�أسماء�هذه�الجماعات،�وبالرجوع�إNى�اEضمون�اEوحد��ìذه�اEواد،�نستخرج�8حكام�التالية

يمكن�للمجلس�ال��ابي�مسك،�عن�طريق�عريضة،�كل�مسألة�ناتجة�عن�اختصاصات�الجماعة؛

 ردية�أو�جماعية؛يمكن�للعريضة�أن�تقدم�بصفة�ف

 يجب�أن�تكون�خطية،�وتحت�أي�شكل�كان،�ومحررة�بنفس�8لفاظ؛

عWى�8قل�من�الناخب/ن�اEسجل/ن�باللوائح��نتخابية؛% 5يجب�أن�تكون�موقعة�من�طرف�

�ملتمس� �كل �عنوان �النسب، ��سم، �عWى �وتحتوي �مؤرخة �تكون يجب�أن

                                         

 . 15: محمد�الطوزي،�مرجع�سابق،�ص
119 

 

��يمكن�تفويضه�أو�استعماله�بشكل�جما~ي،�حيث�نص�دستور�

السلطات�اEؤسسة�عرائض�موقعة�بشكل�فردي�يراسلوا

عWى�حق�تقديم�العرائض�بشكل�مطلق�وغ/��محدد�بتنصيصها�عWى��تي 1793

�بأي�شكل �أو�تحديده �أو�تعليقه ���يمكن�منعه �السلطات�العامة عWى

الخامسة�لم�يمنح�حق�تقديم�العرائض�نفس�8همية،�فاكتفى�بالتنصيص�عWى�ذلك�الحق�5ي�النظم�الداخلية�لكل�

من�مجلس�الشيوخ�والجمعية�العامة

كث/�ا�من�الدول�اع��فت�بالحق�5ي�تقديم�العرائض�وإن�اختلفت�5ي�كيفية�تنظيمها،�إ� �دو5ي�هذا�السياق�نج

تخرج�عن�كو¡�ا�آلية�للمساهمة�5ي�الس/�ورة�القرارية،�وتنبيه�اEؤسسات�إNى�كيفية�تدب/�ها�للشأن�العام

العريضة�من�خ*ل�التجارب�اEقارنة: الفرع�الثاني  

5ي�ظل�النقاش�الجاري�حول�تقديم�العرائض�للجماعات،���بأس�من��ست��

�اEجال �هذا �5ي �تعت���رائدة Bال�� الفرنسية،

باخت*ف�السياق�الداخWي�الذي�سمح�بالتأط/��القانوني�لهاته��لية�التشاركية

حق�تقديم�العرائض�بفرنسا: أو��

�دولة�رائدة�5ي�مجال�الديمقراطية�الت تعت���فرنسا

فبالرجوع�إNى�اEدونة�العامة�للجماعات�ال��ابية�بفرنسا،�فإننا�نجد�أنه�بالرغم�من�اع��اف�اEشرع�الدستوري�. العرائض

الفرن°�BTبالعرائض�بموجب�التعديل�الدستوري�لسنة�

دون�الدستور،�إNى�حدود��ن،�غ/��منظمة�بموجب�النصوص�التنظيمية�للمدونة،�كما���نجد�أثرا�بأي�من�ملحقات�

هذه�اEدونة،�كما�أن�ك*�من�القسم�التشري¶ي�والقسم�التنظيم�Bالخاص�بمدونة�الجماعات�

يتضمنان�بدورهما�أية�إشارة�إNى�العرا

فالعرائض�منظمة�فقط�باEدونة�العامة�للجماعات�ال��ابية�الفرنسية�بموجب�اEواد�رقم

،�وíي�اEواد�اEنظمة�لث*ث�جماعات�فرنسية�ما�وراء�البحار�ذات�وضع�خاص،�اEتمثلة�5ي�)LQ6331-1(و�) 1

Bوميكلون '' ،�و5ي''بارتيليم�بي/� سانت�ـ

فقط�5ي�أسماء�هذه�الجماعات،�وبالرجوع�إNى�اEضمون�اEوحد��ìذه�اEواد،�نستخرج�8حكام�التالية

يمكن�للمجلس�ال��ابي�مسك،�عن�طريق�عريضة،�كل�مسألة�ناتجة�عن�اختصاصات�الجماعة؛ .1

يمكن�للعريضة�أن�تقدم�بصفة�ف .2

يجب�أن�تكون�خطية،�وتحت�أي�شكل�كان،�ومحررة�بنفس�8لفا .3

يجب�أن�تكون�موقعة�من�طرف� .4

�ملتمس� .5 �كل �عنوان �النسب، ��سم، �عWى �وتحتوي �مؤرخة �تكون يجب�أن

 �نتخابية؛
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     2022ديمسبر 

�أمام� �طعن �محل �يكون �أن �يمكنه �الذي �بقرار�معلل، �العريضة �قبول �شأن �5ي �التنفيذي �اEجلس يتداول

 .حينما�تقبل�العريضة،�يقدم�رئيس�اEجلس�ال��ابي�تقريرا�بشأ¡�ا�5ي�الدورة�اEقبلة

عديد�من�الدول�العرائض�من��ليات�8ساسية��عمال�الديمقراطية�

 . التشاركية،�مستلهمة�ذلك�من�مضام/ن�العديد�من�اEواثيق�والعهود�الدولية�والجهوية

حقوق�8ساسية،�فمن�خ*ل�اEادة�بتتبع�الدسات/��8وربية،�نجد�أن�حق�تقديم�العرائض�5ي�أEانيا�يعت���حقا�من�ال

،�يمكن�لكل�مواطن�تقديم�طلبات�خطية�أو�شكاوى�أو�مطالب�إNى�لجنة�العرائض�

�أصبح�من�اEمكن�منذ�الفاتح�من�شتن��� تقديم�العرائض�عن� 2005وع*وة�عWى�ذلك،

Wى�شبكة��ن��نيت�إNى�لجنة�العرائض�5ي�ال��Eان�E8اني��تحادي،�وإذا�حصلت�العريضة�عWى�

خص�أو�أكø��داخل�أجل���يتعدى�ث*ثة�أسابيع�من�است*مها،�فإن�لجنة�العرائض�عادة�ما�تناقشها�5ي�

الكلمة�لشرح�م��رات�طلبه�أو�شكايته�أو�

،�حيث�منح�الحق�للبلجيكي/ن�بشكل�فردي�5ي�توجيه�

�عWى�الهيئات�الدستورية . العرائض�اEوقعة�إNى�السلطة�العامة،�وجعل�حق�توجيه�العرائض�بشكل�جما~ي�مقتصرا

�ال��Eان� �العرائض�إNى �اEواطن/ن�jيطالي/ن�يمك·�م�رفع �أن�جميع �تؤكد�عWى من�الدستور�jيطاNي

� �اEادة �الهولندي�من� 5نفس�الحق�أكدته من�الدستور

للدفاع�عن�حقوقه،�أو�عن��ى شكاو �خ*ل�التنصيص�عWى�حق�كل�فرد�5ي�تقديم�التماسات�أو�احتجاجات�أو�مطالب�أو 

�والسلطات� �الذاتية �أو�مؤسسات�jدارة �سيادية، �تمارس�سلطة Bللهيئات�ال�� �العام �أو�الصالح �والقوان/ن الدستور

8خرى�بمنطق��Bالحكم�الذاتي،�وكذلك�الحق�5ي�أن�يخطر�بنتائج�النظر�فيما�تقدم�به�خ*ل�ف��ة�معقولة�من�الوقت،�

� �حيث�أكدت�اEادة �اEجال، �هذا �5ي �كان�أكø��توسعا �الدستور�jسباني�فقد �لجميع��سبان�أن� 29أما �أنه عWى

�القانون،� �أحكام �ع·�ا �و�ثار�الناجمة �العريضة �شكل �يطابق �أن �عWى �أو�جماعية، �فردية �كتابية �بعريضة يتقدموا

،�عWى�أن�2014ديسم��� 23من�القانون�8سا��BTلجمهورية�أEانيا��تحادية،�كما�وقع�تعديله�5ي�

بالتماسات�أو�بشكاية�إNى��كل�فرد�سواء�كان�بمفرده�أو�با�ش��اك�مع�مجموعة�من�8فراد،�له�الحق�5ي�التقدم�كتابيا

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

 العريضة�إNى�رئيس�اEجلس�ال��ابي؛

�أمام� �طعن �محل �يكون �أن �يمكنه �الذي �بقرار�معلل، �العريضة �قبول �شأن �5ي �التنفيذي �اEجلس يتداول

حينما�تقبل�العريضة،�يقدم�رئيس�اEجلس�ال��ابي�تقريرا�بشأ¡�ا�5ي�الدورة�اEقبلة

عديد�من�الدول�العرائض�من��ليات�8ساسية��عمال�الديمقراطية�إNى�جانب�التجربة�الفرنسية،�فقد�اعت��ت�ال

التشاركية،�مستلهمة�ذلك�من�مضام/ن�العديد�من�اEواثيق�والعهود�الدولية�والجهوية

 :تجارب�مختلفة: حق�تقديم�العرائض

بتتبع�الدسات/��8وربية،�نجد�أن�حق�تقديم�العرائض�5ي�أEانيا�يعت���حقا�من�ال

،�يمكن�لكل�مواطن�تقديم�طلبات�خطية�أو�شكاوى�أو�مطالب�إNى�لجنة�العرائض�174من�القانون�8سا�E8�BTاني

�ال��Eان�E8اني��تحادي �أصبح�من�اEمكن�منذ�الفاتح�من�شتن���. 5ي وع*وة�عWى�ذلك،

Wى�شبكة��ن��نيت�إNى�لجنة�العرائض�5ي�ال��Eان�E8اني��تحادي،�وإذا�حصلت�العريضة�عWى�طريق�استمارة�متوفرة�ع

خص�أو�أكø��داخل�أجل���يتعدى�ث*ثة�أسابيع�من�است*مها،�فإن�لجنة�العرائض�عادة�ما�تناقشها�5ي�

الكلمة�لشرح�م��رات�طلبه�أو�شكايته�أو�جلسة�عامة،�وتستد~ي�هاته�اللجنة�الطرف�الذي�تقدم�بالعريضة،�تمنح�له�

،�حيث�منح�الحق�للبلجيكي/ن�بشكل�فردي�5ي�توجيه�28وأكد�الدستور�البلجيكي�كذلك�عWى�هذا�الحق�5ي�مادته�

�عWى�الهيئات�الدستورية العرائض�اEوقعة�إNى�السلطة�العامة،�وجعل�حق�توجيه�العرائض�بشكل�جما~ي�مقتصرا

�ال��Eان� �العرائض�إNى �اEواطن/ن�jيطالي/ن�يمك·�م�رفع �أن�جميع �تؤكد�عWى من�الدستور�jيطاNي

�أو�لعرض�احتياجات�عامة �إجراءات�تشريعية �. لطلب�اتخاذ �اEادة نفس�الحق�أكدته

خ*ل�التنصيص�عWى�حق�كل�فرد�5ي�تقديم�التماسات�أو�احتجاجات�أو�مطالب�أو 

�والسلطات� �الذاتية �أو�مؤسسات�jدارة �سيادية، �تمارس�سلطة Bللهيئات�ال�� �العام �أو�الصالح �والقوان/ن الدستور

8خرى�بمنطق��Bالحكم�الذاتي،�وكذلك�الحق�5ي�أن�يخطر�بنتائج�النظر�فيما�تقدم�به�خ*ل�ف��ة�معقولة�من�الوقت،�

 .ألة�تنظيم�هذا�الحقوأحالت�عWى�القانون�مس

� �حيث�أكدت�اEادة �اEجال، �هذا �5ي �كان�أكø��توسعا �الدستور�jسباني�فقد أما

�القانون،� �أحكام �ع·�ا �و�ثار�الناجمة �العريضة �شكل �يطابق �أن �عWى �أو�جماعية، �فردية �كتابية �بعريضة يتقدموا

                                         

من�القانون�8سا��BTلجمهورية�أEانيا��تحادية،�كما�وقع�تعديله�5ي�

كل�فرد�سواء�كان�بمفرده�أو�با�ش��اك�مع�مجموعة�من�8فراد،�له�الحق�5ي�التقدم�كتابيا

 ". الجهات�اEختصة،�وإNى�اEجالس�النيابية

 .14:محمد�الطوزي،�مرجع�سابق،�ص
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العريضة�إNى�رئيس�اEجلس�ال��ابي؛توجيه� .6

�أمام� .7 �طعن �محل �يكون �أن �يمكنه �الذي �بقرار�معلل، �العريضة �قبول �شأن �5ي �التنفيذي �اEجلس يتداول

 اEحكمة�jدارية؛

حينما�تقبل�العريضة،�يقدم�رئيس�اEجلس�ال��ابي�تقريرا�بشأ¡�ا�5ي�الدورة�اEقبلة .8

إNى�جانب�التجربة�الفرنسية،�فقد�اعت��ت�ال

التشاركية،�مستلهمة�ذلك�من�مضام/ن�العديد�من�اEواثيق�والعهود�الدولية�والجهوية

حق�تقديم�العرائض: ثانيا��

بتتبع�الدسات/��8وربية،�نجد�أن�حق�تقديم�العرائض�5ي�أEانيا�يعت���حقا�من�ال

من�القانون�8سا�E8�BTاني 17

�ال��Eان�E8اني��تحادي 5ي

Wى�شبكة��ن��نيت�إNى�لجنة�العرائض�5ي�ال��Eان�E8اني��تحادي،�وإذا�حصلت�العريضة�عWى�طريق�استمارة�متوفرة�ع

شخص�أو�أكø��داخل�أجل���يتعدى�ث*ثة�أسابيع�من�است*مها،�فإن�لجنة�العرائض�عادة�ما�تناقشها�5ي� 5000تزكية�

جلسة�عامة،�وتستد~ي�هاته�اللجنة�الطرف�الذي�تقدم�بالعريضة،�تمنح�له�

  .175تظلمه

وأكد�الدستور�البلجيكي�كذلك�عWى�هذا�الحق�5ي�مادته�

�عWى�الهيئات�الدستورية العرائض�اEوقعة�إNى�السلطة�العامة،�وجعل�حق�توجيه�العرائض�بشكل�جما~ي�مقتصرا

� �أن�اEادة �ال��Eان� 50كما �العرائض�إNى �اEواطن/ن�jيطالي/ن�يمك·�م�رفع �أن�جميع �تؤكد�عWى من�الدستور�jيطاNي

�أو�لعرض�احتياجات�عامة �إجراءات�تشريعية لطلب�اتخاذ

خ*ل�التنصيص�عWى�حق�كل�فرد�5ي�تقديم�التماسات�أو�احتجاجات�أو�مطالب�أو 

�والسلطات� �الذاتية �أو�مؤسسات�jدارة �سيادية، �تمارس�سلطة Bللهيئات�ال�� �العام �أو�الصالح �والقوان/ن الدستور

8خرى�بمنطق��Bالحكم�الذاتي،�وكذلك�الحق�5ي�أن�يخطر�بنتائج�النظر�فيما�تقدم�به�خ*ل�ف��ة�معقولة�من�الوقت،�

وأحالت�عWى�القانون�مس

� �حيث�أكدت�اEادة �اEجال، �هذا �5ي �كان�أكø��توسعا �الدستور�jسباني�فقد أما

�القانون،� �أحكام �ع·�ا �و�ثار�الناجمة �العريضة �شكل �يطابق �أن �عWى �أو�جماعية، �فردية �كتابية �بعريضة يتقدموا

                                                                
من�القانون�8سا��BTلجمهورية�أEانيا��تحادية،�كما�وقع�تعديله�5ي� 17تنص�اEادة� -174

كل�فرد�سواء�كان�بمفرده�أو�با�ش��اك�مع�مجموعة�من�8فراد،�له�الحق�5ي�التقدم�كتابيا"

الجهات�اEختصة،�وإNى�اEجالس�النيابية
محمد�الطوزي،�مرجع�سابق،�ص -175



     2022ديمسبر 

هذا�الحق�Sعضاء�القوات�اEلكية�اEسلحة�أو�اEؤسسات�العسكرية�أو�الهيئات�

  .176ال��Bتخضع�لنظام�عسكري،�لكن�بشكل�فردي�فقط�وطبقا�Eا�تنص�عليه�تشريعا��م�الخاصة

�من�التعديل�الدستوري�الذي�يكرس�الحقوق� و5ي�الو�يات�اEتحدة�8مريكية،�شكل�حق�تقديم�العرائض�جزءا

�العرائض �وتقديم �والصحافة، �والتجمع، �والدين، �التعب/�، �اEتعلق�. حرية �البند ويكفل

الحق�للجميع�للجوء�إNى�الحكومة�لفائدة�السياسات�ال��Bتعن�çم�أو�ضدها،�وتشمل�هذه�الحرية�الحق�5ي�

 .177"عم�بعض�التشريعات�أو�التصدي�لها

�اEواطن/ن�8وربي/ن �Eشاركة �اس��اتيجية ��تحاد�8وربي�فقد�جعل�من�حق�تقديم�العرائض�أداة �حيث�178أما ،

خص�مقيم�5ي�إحدى�الدول�8عضاء�أن�يقدم�إNى�ال��Eان�8وربي،�سواء�

دية،�عريضة�بخصوص�مسألة�تدخل�5ي�اختصاص��تحاد�8وربي�وتعنيه�بشكل�مباشر،�كما�

  .179يمكن�للمقاو�ت�ممارسة�هذا�الحق�الذي�تكفله�اEعاهدة؛�إذا�كان�مقرها�بإحدى�بلدان��تحاد

�حيث�مكن�ج �لشرط�ممارسة�حق�تقديم�العرائض؛ �لل��Eان�8وربي�أشار�بشكل�تفصيWي �الداخWي ميع�فالنظام

من�النظام�الداخWي�للجمعية��ستشارية�

كل�مواطن�5ي��تحاد�وكل�: "وجاءت�كالتاNي

�بتقديم�عريضة� �الحق�بشكل�فردي�أو�جما~ي �له ولة�عضو،

 ."لل��Eان�8وربي�حول�موضوع�يدخل�5ي�مجال�نشاط�اEجموعة�8وربية،�ويتعلق��ìا�بشكل�مباشر

�تقديم�العرائض�داخل�بلدان��تحاد� �تعزيز�الحق�5ي ى

�الرسمية�ل*تحاد�2011مايو� �الجريدة ،

�ل*تحاد�8وربي�2001  21بتاريخ� 72،

،�كما�يعكس�قبول�ال��Eان�8وربي�تلقي�العرائض�إلك��ونيا�إرادة�ال��Eان�5ي�تسهيل�استفادة�اEواطن/ن�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

هذا�الحق�Sعضاء�القوات�اEلكية�اEسلحة�أو�اEؤسسات�العسكرية�أو�الهيئات�والنقطة�اEهمة�5ي�هذه�اEادة؛�íي�منح�

ال��Bتخضع�لنظام�عسكري،�لكن�بشكل�فردي�فقط�وطبقا�Eا�تنص�عليه�تشريعا��م�الخاصة

�من�التعديل�الدستوري�الذي�يكرس�الحقوق� و5ي�الو�يات�اEتحدة�8مريكية،�شكل�حق�تقديم�العرائض�جزءا

�التالية �العرائض: لخمس �وتقديم �والصحافة، �والتجمع، �والدين، �التعب/�، حرية

الحق�للجميع�للجوء�إNى�الحكومة�لفائدة�السياسات�ال��Bتعن�çم�أو�ضدها،�وتشمل�هذه�الحرية�الحق�5ي�

عم�بعض�التشريعات�أو�التصدي�لهاجمع�التوقيعات�من�أجل�قضية�معينة�والضغط�عWى�الهيئات�التشريعية�لد

�اEواطن/ن�8وربي/ن �Eشاركة �اس��اتيجية ��تحاد�8وربي�فقد�جعل�من�حق�تقديم�العرائض�أداة أما

يمكن�لكل�مواطن�5ي��تحاد�8وربي�أو�أي�شخص�مقيم�5ي�إحدى�الدول�8عضاء�أن�يقدم�إNى�ال��Eان�8وربي،�سواء�

دية،�عريضة�بخصوص�مسألة�تدخل�5ي�اختصاص��تحاد�8وربي�وتعنيه�بشكل�مباشر،�كما�

يمكن�للمقاو�ت�ممارسة�هذا�الحق�الذي�تكفله�اEعاهدة؛�إذا�كان�مقرها�بإحدى�بلدان��تحاد

�حيث�مكن�ج �لشرط�ممارسة�حق�تقديم�العرائض؛ �لل��Eان�8وربي�أشار�بشكل�تفصيWي �الداخWي فالنظام

من�النظام�الداخWي�للجمعية��ستشارية� 56مواط�BCالسوق�8وربية�اEش��كة�من�ممارسة�هذا�الحق،�ونصت�اEادة�

وجاءت�كالتاNي E1992جلس�أوربا�بتنصيصها�5ي�معاهدة�الوحدة�8وربية�بماس��خت�سنة�

�د �أو�معنوي�مقيم�وله�مركز�قانوني�5ي �بتقديم�عريضة�خص�طبي¶ي �الحق�بشكل�فردي�أو�جما~ي �له ولة�عضو،

لل��Eان�8وربي�حول�موضوع�يدخل�5ي�مجال�نشاط�اEجموعة�8وربية،�ويتعلق��ìا�بشكل�مباشر
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Nان�8وربي�سلسلة�من�القرارات�الهادفة�إE�تقديم�العرائض�داخل�بلدان��تحاد�اعتمد�ال�� �تعزيز�الحق�5ي ى

� مايو� 15بتاريخ��200INV/ 2026عWى�سبيل�اEثال�القرار�(8وربي�وتسهيل�تنفيذه

�2002ف��اير� �قرارا ،INI2001/2137 � 2001دجن��� 12اEؤرخ�5ي

،�كما�يعكس�قبول�ال��Eان�8وربي�تلقي�العرائض�إلك��ونيا�إرادة�ال��Eان�5ي�تسهيل�استفادة�اEواطن/ن�
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والنقطة�اEهمة�5ي�هذه�اEادة؛�íي�منح�

ال��Bتخضع�لنظام�عسكري،�لكن�بشكل�فردي�فقط�وطبقا�Eا�تنص�عليه�تشريعا��م�الخاصة

�من�التعديل�الدستوري�الذي�يكرس�الحقوق� و5ي�الو�يات�اEتحدة�8مريكية،�شكل�حق�تقديم�العرائض�جزءا

�ا �التالية8ساسية لخمس

الحق�للجميع�للجوء�إNى�الحكومة�لفائدة�السياسات�ال��Bتعن�çم�أو�ضدها،�وتشمل�هذه�الحرية�الحق�5ي�"بالعرائض�

جمع�التوقيعات�من�أجل�قضية�معينة�والضغط�عWى�الهيئات�التشريعية�لد

�اEواطن/ن�8وربي/ن �Eشاركة �اس��اتيجية ��تحاد�8وربي�فقد�جعل�من�حق�تقديم�العرائض�أداة أما

يمكن�لكل�مواطن�5ي��تحاد�8وربي�أو�أي�

دية،�عريضة�بخصوص�مسألة�تدخل�5ي�اختصاص��تحاد�8وربي�وتعنيه�بشكل�مباشر،�كما�بصورة�جماعية�أو�فر 

يمكن�للمقاو�ت�ممارسة�هذا�الحق�الذي�تكفله�اEعاهدة؛�إذا�كان�مقرها�بإحدى�بلدان��تحاد

�حيث�مكن�ج� �لشرط�ممارسة�حق�تقديم�العرائض؛ �لل��Eان�8وربي�أشار�بشكل�تفصيWي �الداخWي فالنظام

مواط�BCالسوق�8وربية�اEش��كة�من�ممارسة�هذا�الحق،�ونصت�اEادة�

Eجلس�أوربا�بتنصيصها�5ي�معاهدة�الوحدة�8وربية�بماس��خت�سنة�

�د �أو�معنوي�مقيم�وله�مركز�قانوني�5ي شخص�طبي¶ي

لل��Eان�8وربي�حول�موضوع�يدخل�5ي�مجال�نشاط�اEجموعة�8وربية،�ويتعلق��ìا�بشكل�مباشر

                                                                
الدستور�البلجيكي�لعام� -: أنظر -176

الدستور�jيطاNي�لعام� -              

لهولندي�كما�وقع�تعديله�سنة�الدستور�ا -              

الدستور�ال��تغاNي�لسنة� -              

الدستور��سباني�لسنة� -              
محمد�الطوزي،�مرجع�سابق،�ص -177
178- Nان�8وربي�سلسلة�من�القرارات�الهادفة�إE�اعتمد�ال�

� 8وربي�وتسهيل�تنفيذه

ف��اير� 7بتاريخ� 834وربي�

،�كما�يعكس�قبول�ال��Eان�8وربي�تلقي�العرائض�إلك��ونيا�إرادة�ال��Eان�5ي�تسهيل�استفادة�اEواطن/ن�)2002مارس�

 .قدر�jمكان�من�jجراء
محمد�الطوزي،�مرجع�سابق،�ص -  179
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يحق�Sي�شخص�أو�جماعة�أو�أية�هيئة�غ/��

ا�قانونا�5ي�دولة�أو�أكø��من�الدول�8عضاء�5ي�اEنظمة،�أن�ترفع�إNى�اللجنة�عرائض�تتضمن�شجبا،�

من�خ*ل�تطور�ممارسة�حق�العرائض�ن*حظ�أن�هذا�الحق�انتقل�من�اEجال�الشخ��BTالضيق�إNى�الفضاء�العام�

رغم�أن�بعض�الدسات/���زالت�. خصية

�فإن�مؤسسات�أخرى�أحدثت�مؤسسات�خاصة� �التشريعية، �لنظر�الهيئة �وتسندهم �ب/ن�الشكوى�والعريضة، تجمع

اEقابل�عWى�الصعيد�الدوNي�لنظر�5ي�التظلمات�والشكاوى�اEتعلقة�بان��اك�حقوقهم�5ي�ع*ق��م�بمؤسسات�الدولة،�و5ي�

لم�يتم�تدويل�الحق�5ي�تقديم�العرائض�يقدر�ما�تم�خلق�آليات�إقليمية،�ودولية�لتمك/ن�8فراد�من�تقديم�شكاوى�أمام�

 . هيئات�معنية�بمراقبة�مدى�ال��ام�الدول�بالحقوق�اEكفولة�5ي�اEعاهدات،�و�تفاقيات�ال��Bصادق�عل�çا

5ي�مختلف�التجارب�الدولية�اEقارنة�تسطر�حزمة�خاصة�لتأط/��آليات�وكيفيات�تقديم�

�القرار�ال·�ائي� �أن �الجزئيات، �بعض �5ي �تختلف �كانت وإن

أي�نظام�للعرائض��وتحديد�مدى�نجاح

�العمومية� �السلطات �مع �اEجتمع �اEستمر�لفئات �التواصل �5ي �الفعلية �اEواطن/ن �مشاركة �يضمن �دينامية �خلق 5ي

كالحق�5ي�الحصول�عWى�الجواب�و5ي�آجال�

�إيداع� �أصحاب�العريضة، �إNى �جلسات�ل*ستماع �تنظيم �إمكانية اطة،

العرائض�بطريقة�إلك��ونية،�نشر�العرائض�ومراحل�معالج��ا�عWى�البوابة�jلك��ونية�الخاصة�بالعرائض،�واEغرب�لم�

 .يشد�عن�هاته�القاعدة�فقد�أسس�لنظام�قانون�س¶ى�لتنظيم�الحق�5ي�تقديم�العرائض�للسلطات�العمومية

�لتعزيز� �جديدة �ع���إقرار�آليات �اEواطنة �باEشاركة �ل*رتقاء �جديد Eنظور

�العرائض� �راهن�عWى �اEغربي لتجويد�فاEشرع

�5ي� �وتظمينه �الحق، �هذا �دس��ة �خ*ل �من �العام؛ �الشأن �ومدبري �اEواطن �ب/ن �ولتجس/��الفجوة التدب/��العمومي،

�النصوص�القانونية�عرفت�انتقادات� �هاته ،

 ).الفرع�الثاني(أوNى�عø�ات�الديمقراطية�التشاركية�ال��ابية�باEغرب�

�هذال� �5ي �الرائدة �غرار�التجارب�الدولية �اEستوى�ال��ابي�باEغرب�عWى �العرائض�عWى �تقديم �الحق�5ي تمت�دس��ة

يمكن�للمواطن/ن�واEواطنات�والجمعيات�

�مطالبة�اEجلس�بإدراج�نقطة�تدخل�5ي�اختصاصه�ضمن�جدول�أعماله �الهدف�م·�ا �ويتأسس�181''تقديم�عرائض، ،

�ودخلت�ح/1969نون��� ،� �5ي  ��18التنفيذ

يوليوز� 29بتاريخ� 1.1191،�الصادر�بتنفيذه�الظه/��الشريف�رقم�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

يحق�Sي�ش"إNى�أنه� 44أما��تفاقية�8مريكية�لحقوق�jنسان،�فتش/��5ي�اEادة�

ا�قانونا�5ي�دولة�أو�أكø��من�الدول�8عضاء�5ي�اEنظمة،�أن�ترفع�إNى�اللجنة�عرائض�تتضمن�

  .180"تفاقية�من�قبل�دولة�طرفأو�شكاوى�ضد�أي�خرق�لهاته��

من�خ*ل�تطور�ممارسة�حق�العرائض�ن*حظ�أن�هذا�الحق�انتقل�من�اEجال�الش

ء�أول�ظهور�لهذا�الحق�من�أجل��نتصاف�من�اEظالم�الشخصية

�فإن�مؤسسات�أخرى�أحدثت�مؤسسات�خاصة� �التشريعية، �لنظر�الهيئة �وتسندهم �ب/ن�الشكوى�والعريضة، تجمع

لنظر�5ي�التظلمات�والشكاوى�اEتعلقة�بان��اك�حقوقهم�5ي�ع*ق��م�بمؤسسات�الدولة،�و5ي�

لم�يتم�تدويل�الحق�5ي�تقديم�العرائض�يقدر�ما�تم�خلق�آليات�إقليمية،�ودولية�لتمك/ن�8فراد�من�تقديم�شكاوى�أمام�

هيئات�معنية�بمراقبة�مدى�ال��ام�الدول�بالحقوق�اEكفولة�5ي�اEعاهدات،�و�تفاقيات�ال��Bصادق�عل�çا

5ي�مختلف�التجارب�الدولية�اEقارنة�تسطر�حزمة�خاصة�لتأط/��آليات�وكيفيات�تقديم�إن�أنظمة�تقديم�العرائض�

� �8نظمة �هذه �ب/ن �اEش��ك �القاسم �ويبقى �القرار�ال·�ائي�–العرائض، �أن �الجزئيات، �بعض �5ي �تختلف �كانت وإن

وتحديد�مدى�نجاح. ل�العريضة�يبقى�ب/ن�يدي�الهيئات�العمومية�واEؤسسات�اEنتخبة

�العمومية� �السلطات �مع �اEجتمع �اEستمر�لفئات �التواصل �5ي �الفعلية �اEواطن/ن �مشاركة �يضمن �دينامية �خلق 5ي

كالحق�5ي�الحصول�عWى�الجواب�و5ي�آجال�: والهيئات�اEنتخبة،�يتأسس�عWى�مجموعة�من�اEحددات�واEؤشرات�8خرى 

�وس �دون �اEباشر�للعريضة �والتقديم �إيداع�معقولة، �أصحاب�العريضة، �إNى �جلسات�ل*ستماع �تنظيم �إمكانية اطة،

العرائض�بطريقة�إلك��ونية،�نشر�العرائض�ومراحل�معالج��ا�عWى�البوابة�jلك��ونية�الخاصة�بالعرائض،�واEغرب�لم�

يشد�عن�هاته�القاعدة�فقد�أسس�لنظام�قانون�س¶ى�لتنظيم�الحق�5ي�تقديم�العرائض�للسلطات�العمومية

 التأط/��القانوني�لحق�تقديم�العرائض�باEغرب

� �لسنة �اEغربي �الدستور �لتعزيز� 2011أسس �جديدة �ع���إقرار�آليات �اEواطنة �باEشاركة �ل*رتقاء �جديد Eنظور

�السواء �وال��ابي�عWى BCالوط� �تدب/��الشأن�العام �اEواطن/ن�5ي �العرائض�. مساهمة �راهن�عWى �اEغربي فاEشرع

�5ي� �وتظمينه �الحق، �هذا �دس��ة �خ*ل �من �العام؛ �الشأن �ومدبري �اEواطن �ب/ن �ولتجس/��الفجوة التدب/��العمومي،

�الث*ث� �للجماعات�ال��ابية�بمستويا��ا �النصوص�القانونية�عرفت�انتقادات�)الفرع�8ول (القوان/ن�التنظيمية �هاته ،

أوNى�عø�ات�الديمقراطية�التشاركية�ال��ابية�باEغرب��عدة�من�قبل�الفاعل/ن�ال��ابي/ن�الذين�اعت��وها

 اEداخل�القانونية��عمال�حق�تقديم�العرائض�باEغرب

�هذال� �5ي �الرائدة �غرار�التجارب�الدولية �اEستوى�ال��ابي�باEغرب�عWى �العرائض�عWى �تقديم �الحق�5ي تمت�دس��ة

�حيث�أشار�الدستور� �الفصل� 2011اEغربي�لسنة�مجال، �أنه 5139ي يمكن�للمواطن/ن�واEواطنات�والجمعيات�'': إNى

�مطالبة�اEجلس�بإدراج�نقطة�تدخل�5ي�اختصاصه�ضمن�جدول�أعماله �الهدف�م·�ا تقديم�عرائض،

                                         

� �5ي �اعتمدت�هاته��تفاقية �لحقوق�jنسان، نون��� �22تفاقية�8مريكية

،�الصادر�بتنفيذه�الظه/��الشريف�رقم�2011،�من�الدستور�اEغربي�لسنة�
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أما��تفاقية�8مريكية�لحقوق�jنسان،�فتش/��5ي�اEادة�

�ìف��ى�اللجنة�عرائض�تتضمن�حكومية�مع�Nنظمة،�أن�ترفع�إEمن�الدول�8عضاء�5ي�ا��øا�قانونا�5ي�دولة�أو�أك

أو�شكاوى�ضد�أي�خرق�لهاته��

من�خ*ل�تطور�ممارسة�حق�العرائض�ن*حظ�أن�هذا�الحق�انتقل�من�اEجال�ال�

ء�أول�ظهور�لهذا�الحق�من�أجل��نتصاف�من�اEظالم�الالواسع،�حيث�جا

�فإن�مؤسسات�أخرى�أحدثت�مؤسسات�خاصة� �التشريعية، �لنظر�الهيئة �وتسندهم �ب/ن�الشكوى�والعريضة، تجمع

لنظر�5ي�التظلمات�والشكاوى�اEتعلقة�بان��اك�حقوقهم�5ي�ع*ق��م�بمؤسسات�الدولة،�و5ي�

لم�يتم�تدويل�الحق�5ي�تقديم�العرائض�يقدر�ما�تم�خلق�آليات�إقليمية،�ودولية�لتمك/ن�8فراد�من�تقديم�شكاوى�أمام�

هيئات�معنية�بمراقبة�مدى�ال��ام�الدول�بالحقوق�اEكفولة�5ي�اEعاهدات،�و�تفاقيات�ال��Bصادق�عل�çا

إن�أنظمة�تقديم�العرائض���

� �8نظمة �هذه �ب/ن �اEش��ك �القاسم �ويبقى العرائض،

بخصوص�مآل�العريضة�يبقى�ب/ن�يدي�الهيئات�العمومية�واEؤسسات�اEنتخبة

�العمومية� �السلطات �مع �اEجتمع �اEستمر�لفئات �التواصل �5ي �الفعلية �اEواطن/ن �مشاركة �يضمن �دينامية �خلق 5ي

والهيئات�اEنتخبة،�يتأسس�عWى�مجموعة�من�اEحددات�واEؤشرات�8خرى 

�وس �دون �اEباشر�للعريضة �والتقديم معقولة،

العرائض�بطريقة�إلك��ونية،�نشر�العرائض�ومراحل�معالج��ا�عWى�البوابة�jلك��ونية�الخاصة�بالعرائض،�واEغرب�لم�

يشد�عن�هاته�القاعدة�فقد�أسس�لنظام�قانون�س¶ى�لتنظيم�الحق�5ي�تقديم�العرائض�للسلطات�العمومية

التأط/��القانوني�لحق�تقديم�العرائض�باEغرب: اEحور�الثاني

� �لسنة �اEغربي �الدستور أسس

�السواء �وال��ابي�عWى BCالوط� �تدب/��الشأن�العام �اEواطن/ن�5ي مساهمة

�5ي� �وتظمينه �الحق، �هذا �دس��ة �خ*ل �من �العام؛ �الشأن �ومدبري �اEواطن �ب/ن �ولتجس/��الفجوة التدب/��العمومي،

�الث*ث� �للجماعات�ال��ابية�بمستويا��ا القوان/ن�التنظيمية

عدة�من�قبل�الفاعل/ن�ال��ابي/ن�الذين�اعت��وها

اEداخل�القانونية��عمال�حق�تقديم�العرائض�باEغرب: الفرع�8ول �

�هذال�� �5ي �الرائدة �غرار�التجارب�الدولية �اEستوى�ال��ابي�باEغرب�عWى �العرائض�عWى �تقديم �الحق�5ي تمت�دس��ة

�حيث�أشار�الدستور� مجال،

�مطالبة�اEجلس�بإدراج�نقطة�تدخل�5ي�اختصاصه�ضمن�جدول�أعماله �الهدف�م·�ا تقديم�عرائض،

                                                                
180 - � �5ي �اعتمدت�هاته��تفاقية �لحقوق�jنسان، �تفاقية�8مريكية

 .1978يوليوز�
،�من�الدستور�اEغربي�لسنة�139:الفصل - 181
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�للعرائ �العام �TMقتEا� �عWى �ال��ابي، �بالعرائض�الخاص�باEجال �اEتعلق �التشاركي �Tبموجب�� ض�اEنظم

،�وقد�أشار�182''.....للمواطن/ن�واEواطنات�الحق�5ي�تقديم�عرائض�إNى�السلطات�العمومية

�بالجهات�والجماعات�ال��ابية�8خرى  �العرائض�الخاصة �لهذه Bالقانون�التنظيم� �إNى�شمولية ،�183بدوره

التدامج�للمقتضيات�الدستورية�اEنظمة�للعرائض،�يمكن�تسجيل�اE*حظات�

يعت���عاما�ويشمل�جميع�اEستويات� 15

وبذلك�يكون�أشمل�من�حيث�منح�الحق�لكل�من�اEواطن/ن�والجمعيات�تقديم�العرائض،�

 الذي�يمنح�الحق�للمواطن/ن�فقط؛

خص�هذا�الحق�بمجال�واحد،�وهو�إدراج�نقطة�تدخل�5ي�اختصاص�اEجالس�الجهوية�أو�

 .اEجا�ت�والقضايا�الذي�فتح�هذا�الحق�عWى�جميع

��TاEتعلق�بالعرائض�لوحده،�بخضوعه�للقانون�التنظيمB،�دون�

� �الفصل �كل�من �5ي �اEشار�إل�çا �عل�çا، �أحال Bال�� �باEشاركة �اEقتضيات�اEتعلقة �السكان�'': 136با�ي ويؤمن�مشاركة

آليات�'' من 139،�والفصل�''ساهم��م�5ي�التنمية�البشرية�اEندمجة�واEستدامة

�وتتبعها �التنمية �برامج �إعداد �اEواطن/ن�والجمعيات�5ي �لتيس/��مساهمة �للحوار�والتشاور، �واكتفت�فقط�''تشاركية ،

اEشرع�الدستوري�قد��ضمن�هذا�الفصل�8خ/�،�بتنظيم�آلية�العرائض�اEحلية�بموجب�قانون�تنظيمB،�و�ìذا�يكون 

�ترك�جل�مقتضيات�اEشاركة�8خرى�للقوان/ن�العادية،� �بينما �الدستورية، �من�الص*بة �العرائض�درجة أضفى�عWى

�مستو  �عWى �وتطور �دستورية، �يشكله�حق�تقديم�العرائض�من�جرأة �رغم�ما دية�الحقوق�والحريات�الفر �ى لكن،

،�جعلت�بعض�متتب¶ي�الشأن�العام�139

نه�جعل�موضوع�العريضة�يقتصر�فقط�عWى�مطالبة�اEجلس،�

ما�يخص�القراءة�الدستورية�للحق�5ي�تقديم�العرائض،�أما�فيما�يخص�التنظيم�القانوني�لهذا�الحق�عWى�

�قبل� �من �عريضة �بإيداع �اEتعلقة �الشروط �ب/ن �م/��اEشرع �فقد �الث*ث، �بمستويا��ا �ال��ابية �الجماعات مستوى
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�للعرائ �العام �TMقتEا� �عWى �ال��ابي، �بالعرائض�الخاص�باEجال �اEتعلق �التشاركي �T

للمواطن/ن�واEواطنات�الحق�5ي�تقديم�عرائض�إNى�السلطات�العمومية'': ،�الذي�أكد�أنه

�بالجهات�والجماعات�ال��ابية�8خرى  �العرائض�الخاصة �لهذه Bالقانون�التنظيم� �إNى�شمولية بدوره

التدامج�للمقتضيات�الدستورية�اEنظمة�للعرائض،�يمكن�تسجيل�اE*حظات��،�وحول�هذا139

15خاصا�باEستوى�الجهوي�وال��ابي،�فإن�الفصل� 139إذا�كان�الفصل�

 اEركزية�وال*مركزية؛

منح�الحق�لكل�من�اEواطن/ن�والجمعيات�تقديم�العرائض،� 139

الذي�يمنح�الحق�للمواطن/ن�فقط؛ 15الجهة�ال��Bيحق�لها�تقديم�العرائض،�من�الفصل�

خص�هذا�الحق�بمجال�واحد،�وهو�إدراج�نقطة�تدخل�5ي�اختصاص�اEجالس�الجهوية�أو� 139

الذي�فتح�هذا�الحق�عWى�جميع 15ال��ابية،�ضمن�جدول�أعمالها،�عWى�عكس�الفصل�

قد�خص�هذا�اEقت��TMاEتعلق�بالعرائض�لوحده،�بخضوعه�للقانون�التنظيمB،�دون� 146كما�نسجل�أن�الفصل�

�الفصل� �كل�من �5ي �اEشار�إل�çا �عل�çا، �أحال Bال�� �باEشاركة �اEقتضيات�اEتعلقة با�ي

ساهم��م�5ي�التنمية�البشرية�اEندمجة�واEستدامةاEعني/ن�5ي�تدب/��شؤو¡�م،�والرفع�من�م

�وتتبعها �التنمية �برامج �إعداد �اEواطن/ن�والجمعيات�5ي �لتيس/��مساهمة �للحوار�والتشاور، تشاركية

ضمن�هذا�الفصل�8خ/�،�بتنظيم�آلية�العرائض�اEحلية�بموجب�قانون�تنظيمB،�و�ìذا�يكون 

�ترك�جل�مقتضيات�اEشاركة�8خرى�للقوان/ن�العادية،� �بينما �الدستورية، �من�الص*بة �العرائض�درجة أضفى�عWى

 .حيث�تتوفر�اEرونة�الكافية�من�إمكانية�إضافة�أخرى 

�مستو  �عWى �وتطور �دستورية، �يشكله�حق�تقديم�العرائض�من�جرأة �رغم�ما لكن،

139والجماعية�فإن�الصيغة�ال��Bوردت��ìا�مقتضيات�الفقرة�الثانية�من�الفصل�

 S� �اEقت��TMالدستوري، نه�جعل�موضوع�العريضة�يقتصر�فقط�عWى�مطالبة�اEجلس،�ال��ابي�يقللون�من�شأن�هذا

 .  ختصاصاته�5ي�جدول�8عمالابإدراج�نقطة�تدخل�ضمن�

ما�يخص�القراءة�الدستورية�للحق�5ي�تقديم�العرائض،�أما�فيما�يخص�التنظيم�القانوني�لهذا�الحق�عWى�

�قبل� �من �عريضة �بإيداع �اEتعلقة �الشروط �ب/ن �م/��اEشرع �فقد �الث*ث، �بمستويا��ا �ال��ابية �الجماعات مستوى

 . اEواطنات�واEواطنات،�وتلك�اEقدمة�من�طرف�الجمعيات

                                                                                                                        

 .2011يوليوز� 30،�بتاريخ�5964،�اEنشور�بالجريدة�الرسمية�عدد�

 .2011،�دستور�

 .2011،�دستور�
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�اEقت �عWى �ال��ابي، �بالعرائض�الخاص�باEجال �اEتعلق �التشاركي �TMقتEا� هذا

،�الذي�أكد�أنه15الفصل�

�بالجهات�والجماعات�ال��ابية�8خرى  146الفصل� �العرائض�الخاصة �لهذه Bالقانون�التنظيم� �إNى�شمولية بدوره

139اEشار�إل�çا�5ي�الفصل�

 :التالية

إذا�كان�الفصل� -

اEركزية�وال*مركزية؛

139أن�الفصل� -

الجهة�ال��Bيحق�لها�تقديم�العرائض،�من�الفصل�

139أن�الفصل� -

ال��ابية،�ضمن�جدول�أعمالها،�عWى�عكس�الفصل�

كما�نسجل�أن�الفصل�

�الفصل� �كل�من �5ي �اEشار�إل�çا �عل�çا، �أحال Bال�� �باEشاركة �اEقتضيات�اEتعلقة با�ي

اEعني/ن�5ي�تدب/��شؤو¡�م،�والرفع�من�م

�وتتبعها �التنمية �برامج �إعداد �اEواطن/ن�والجمعيات�5ي �لتيس/��مساهمة �للحوار�والتشاور، تشاركية

ضمن�هذا�الفصل�8خ/�،�بتنظيم�آلية�العرائض�اEحلية�بموجب�قانون�تنظيمB،�و�ìذا�يكون 

�ترك�جل�مقتضيات�اEشاركة�8خرى�للقوان/ن�العادية،� �بينما �الدستورية، �من�الص*بة �العرائض�درجة أضفى�عWى

حيث�تتوفر�اEرونة�الكافية�من�إمكانية�إضافة�أخرى 

�مستو  �عWى �وتطور �دستورية، �يشكله�حق�تقديم�العرائض�من�جرأة �رغم�ما لكن،

والجماعية�فإن�الصيغة�ال��Bوردت��ìا�مقتضيات�الفقرة�الثانية�من�الفصل�

�اEقت ال��ابي�يقللون�من�شأن�هذا

بإدراج�نقطة�تدخل�ضمن�

ما�يخص�القراءة�الدستورية�للحق�5ي�تقديم�العرائض،�أما�فيما�يخص�التنظيم�القانوني�لهذا�الحق�عWى�هذا�في

�قبل� �من �عريضة �بإيداع �اEتعلقة �الشروط �ب/ن �م/��اEشرع �فقد �الث*ث، �بمستويا��ا �ال��ابية �الجماعات مستوى

اEواطنات�واEواطنات،�وتلك�اEقدمة�من�طرف�الجمعيات

                                                                               

،�اEنشور�بالجريدة�الرسمية�عدد�2011
،�دستور�15: الفصل -  182
،�دستور�146: الفصل -  183



     2022ديمسبر 

،�ال��Bاشارت�121نون�التنظيم�Bللجماعات،�فبعد�التنصيص�عWى�الحق�5ي�تقديم�العرائض�5ي�اEادة�

مـن�الدسـتور،�يمكن�للمواطنـات�واEواطنيـن�والجمعيـات�أن�يقدمـوا�

�مطالبـة�اEجلـس�بـإدراج�نقطـة�تدخـل�5ي�ص*حياتـه�ضمـن� ا

  ."��يمكن�أن�يمس�موضوع�العريضة�الثوابت�اEنصوص�عل�çا�5ي�الفصل�8ول�من�الدستور 

� �الشروط�اEتعلقة�123184فقد�نص�عWى�شروط�لتقديم�العرائض�من�قبل�اEواطنات�واEواطن/ن�5ي�اEادة �أما ،

أن�تكون�الجمعية�مع��فا��ìا�ومؤسسة�باEغرب�طبقا�للتشريع�الجاري�به�العمل�Eدة�تزيد�عWى�ث*ث�

 .عية�سليمة�إزاء�القوان/ن�و8نظمة�الجاري��ìا�العمل

 .أن�يكون�مقرها�أو�أحد�فروعها�واقعا�ب��اب�الجماعة�اEعنية�بالعريضة

�فنجد�نفس�الشروط�اEطلوبة��يداع�العريضة�لدى�الجماعات،� �عWى�مستوى�العما�ت�و8قاليم�والجهات، أما

ناء�وجود�شرط�إضا5ي�بالنسبة�للجمعيات�ال��Bتقدم�العريضة�إNى�مجلس�العمالة�أو�jقليم،�وهو�أن�يكون�عدد�

اEتعلق�بالجماعات،�الصادر�بتنفيذه�الظه/��الشريف�رقم�

يجب�أن�: "،�إNى2015يوليوز� 23،�بتاريخ�

 أن�يكونوا�من�ساكنة�الجماعة�اEعنية�أو�يمارسوا��ìا�نشاطا�اقتصاديا�أو�تجاريا�أو�مهنيا؛�

مواطن�الجماعات�ال��Bيقل�عدد�سكا¡�ا�

غ/��يجب�أن���يقل�عدد�اEوقع/ن�. �ا�من�الجماعات

�رقم� �ظه/��شريف �الصادر�بتنفيذه �و8قاليم، ما�ت

 1436شوال� 6بتاريخ� 6380،�الصادر�بالجريدة�الرسمية�عدد�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

نون�التنظيم�Bللجماعات،�فبعد�التنصيص�عWى�الحق�5ي�تقديم�العرائض�5ي�اEادة�

مـن�الدسـتور،�يمكن�للمواطنـات�واEواطنيـن�والجمعيـات�أن�يقدمـوا� 139طبقـا�Sحـكام�الفقـرة�الثانيـة�مـن�الفصـل�

�عرائـض�يكـون�الهـدف�م·�ـ �بعـده، �مطالبـة�اEجلـس�بـإدراج�نقطـة�تدخـل�5ي�ص*حياتـه�ضمـن�وفـق�الشـروط�اEحددة ا

��يمكن�أن�يمس�موضوع�العريضة�الثوابت�اEنصوص�عل�çا�5ي�الفصل�8ول�من�الدستور 

فقد�نص�عWى�شروط�لتقديم�العرائض�من�قبل�اEواطنات�واEواطن/ن�5ي�اEادة�

 :124ات،�فقد�تم�التنصيص�عل�çا�5ي�اEادة�

 :يجب�عWى�الجمعيات�تقديم�العريضة�استيفاء�الشروط�التالية

أن�تكون�الجمعية�مع��فا��ìا�ومؤسسة�باEغرب�طبقا�للتشريع�الجاري�به�العمل�Eدة�تزيد�عWى�ث*ث�

 .سنوات�وتعمل�طبقا�للمبادئ�الديمقراطية�و8نظمة�8ساسية

عية�سليمة�إزاء�القوان/ن�و8نظمة�الجاري��ìا�العملأن�تكون�5ي�وض

أن�يكون�مقرها�أو�أحد�فروعها�واقعا�ب��اب�الجماعة�اEعنية�بالعريضة

 ".أن�يكون�نشاطها�مرتبطا�بموضوع�العريضة

�فنجد�نفس�الشروط�اEطلوبة��يداع�العريضة�لدى�الجماعات،� �عWى�مستوى�العما�ت�و8قاليم�والجهات، أما

ناء�وجود�شرط�إضا5ي�بالنسبة�للجمعيات�ال��Bتقدم�العريضة�إNى�مجلس�العمالة�أو�jقليم،�وهو�أن�يكون�عدد�

100(185. 

                                         

اEتعلق�بالجماعات،�الصادر�بتنفيذه�الظه/��الشريف�رقم� 113.14من�القانون�التنظيم�Bرقم�

،�بتاريخ�6380،�اEنشور�بالجريدة�الرسمية�عدد�2015يوليوز�

 :اليةيستو5ي�مقدمو�العريضة�من�اEواطنات�واEواطن/ن�الشروط�الت

أن�يكونوا�من�ساكنة�الجماعة�اEعنية�أو�يمارسوا��ìا�نشاطا�اقتصاديا�أو�تجاريا�أو�مهنيا؛�

 أن�تتوفر�ف�çم�شروط�التسجيل�5ي�اللوائح��نتخابية؛�

 أن�تكون�لهم�مصلحة�مباشرة�مش��كة�5ي�تقدم�العريضة؛

مواطن�الجماعات�ال��Bيقل�عدد�سكا¡�ا�) 100( أن���يقل�عدد�اEوقع/ن�م·�م�عن�أو�مواطنة�فيما�يخص�مائة

مواطن�أو�مواطنة�أنه�بالنسبة�لغر��ا�من�الجماعات 200نسمة�و

 ".مواطن�أو�مواطنة�بالنسبة�للجماعات�ذات�نظام�اEقاطعات

� Bالتنظيم� �القانون �بالع 112.14من �رقم�اEتعلق �ظه/��شريف �الصادر�بتنفيذه �و8قاليم، ما�ت

،�الصادر�بالجريدة�الرسمية�عدد�)2015يوليو� 7( 1436من�رمضان�
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نون�التنظيم�Bللجماعات،�فبعد�التنصيص�عWى�الحق�5ي�تقديم�العرائض�5ي�اEادة�وبالرجوع�للقا

طبقـا�Sحـكام�الفقـرة�الثانيـة�مـن�الفصـل�: "إNى

�عرائـض�يكـون�الهـدف�م·�ـ �بعـده، وفـق�الشـروط�اEحددة

 .  جـدول�أعمالـه

��يمكن�أن�يمس�موضوع�العريضة�الثوابت�اEنصوص�عل�çا�5ي�الفصل�8ول�من�الدستور 

�� فقد�نص�عWى�شروط�لتقديم�العرائض�من�قبل�اEواطنات�واEواطن/ن�5ي�اEادة

ات،�فقد�تم�التنصيص�عل�çا�5ي�اEادة�بالجمعي

يجب�عWى�الجمعيات�تقديم�العريضة�استيفاء�الشروط�التالية" 

أن�تكون�الجمعية�مع��فا��ìا�ومؤسسة�باEغرب�طبقا�للتشريع�الجاري�به�العمل�Eدة�تزيد�عWى�ث*ث� �1

سنوات�وتعمل�طبقا�للمباد

أن�تكون�5ي�وض �2

أن�يكون�مقرها�أو�أحد�فروعها�واقعا�ب��اب�الجماعة�اEعنية�بالعريضة �3

أن�يكون�نشاطها�مرتبطا�بموضوع�العريضة �4

�فنجد�نفس�الشروط�اEطلوبة��يداع�العريضة�لدى�الجماعات،� �عWى�مستوى�العما�ت�و8قاليم�والجهات، أما

ثناء�وجود�شرط�إضا5ي�بالنسبة�للجمعيات�ال��Bتقدم�العريضة�إNى�مجلس�العمالة�أو�jقليم،�وهو�أن�يكون�عدد�باست

100(منخرط�çا�يفوق�اEائة�

                                                                
184  - � من�القانون�التنظيم�Bرقم� 123تش/��اEادة

يوليوز� 7بتاريخ� 1.15.85

يستو5ي�مقدمو�العريضة�من�اEواطنات�واEواطن/ن�الشروط�الت

أن�يكونوا�من�ساكنة�الجماعة�اEعنية�أو�يمارسوا��ìا�نشاطا�اقتصاديا�أو�تجاريا�أو�مهنيا؛� -

أن�تتوفر�ف�çم�شروط�التسجيل�5ي�اللوائح��نتخابية؛�  -

أن�تكون�لهم�مصلحة�مباشرة�مش��كة�5ي�تقدم�العريضة؛  -

أن���يقل�عدد�اEوقع/ن�م·�م�عن�أو�مواطنة�فيما�يخص�مائة -

نسمة�و   35000عن�

مواطن�أو�مواطنة�بالنسبة�للجماعات�ذات�نظام�اEقاطعات 400عن�
185- � � 115اEادة Bالتنظيم� �القانون من

من�رمضان� 20صادر�5ي� 1.15.84

 ).2015يوليو� 23(



     2022ديمسبر 

�فقد�فصل� �مستوى�البث�ف�çا، �عWى �أما �تقديم�العرائض�للجماعات�ال��ابي، �اEستوى�الشكWي��مكانية �عWى هذا

تودع�العريضة�لدى�رئيس�مجلس�الجماعة�مرفقة�بالوثائق�اEثبتة�للشروط�اEنصوص�عل�çا�أع*ه�مقابل�وصل�

�5ي� �للشروط�الواردة �استيفاءها �من �يتحقق �مكتب�اEجلس�الذي �رئيس�اEجلس�إNى �قبل �من �العريضة تحال

�أو� �اللجنة �إلـى �وتحتال �اEوالية، �العادية �الدورة �أعمال�اEجلس�5ي �جـدول �5ي �تسجل �العريضة، �قبول �حالة 5ي

 

 . العريضةيخ���رئيس�اEجلس�الوكيل�أو�اEمثل�القانوني�للجمعية،�حسب�الحالة،�بقبول�

�القانوني� �أو�اEمثل �الوكيل �تبليغ �الرئيس �عWى �يتعن �اEجلس، �مكتب �قبل �مـن �العريضة �قبول �عدم �حالة 5ي

 ".أشهر�ابتداء�من�تاريخ�توصله�بالعريضة

�أو� �العما�ت�و8قاليم، �سواء ال��ابية�8خرى،

بعد�استيفاء�العريضة�لشروطها�القانونية،�تودع�لدى�رئيس�مجلس�الجماعة�ال��ابية�اEعنية،�مرفقة�بالوثائق�اEثبتة�

�الر  �ليتوNى �مقابل�وصل�يسلم�فورا، �القوان/ن�التنظيمية�الث*ث، �5ي �إNى�للشروط�اEنصوص�عل�çا �إحال��ا BCعEئيس�ا

مكتب�اEجلس�الذي�يتحقق�من�استيفا�ëا�للشروط�القانونية�حسب�الحالة،�وهنا�نسجل�أن�دراسة�العرائض�عكس�

ما�هو�معمول�به�بالنسبة�للعرائض�اEوجهة�إNى�السلطات�العمومية،�ال��Bتحال�عWى�لجنة�العرائض�سواء�عWى�مستوى�

 . ن�يتوNى�مكتب�اEجلس�اEع�BCهذه�اEهمة�دون�إحداث�لجنة�خاصة�لهذا�الغرض

 قراءة�5ي�jطار�القانوني�اEنظم�للحق�5ي�تقديم�العرائض�من�قبل�الجمعيات�باEغرب

�ت�عWى�إن�الشروط�اEطلوبة�توفرها�5ي�الجمعيات�لتقديم�العرائض�للجماعات�ال��ابية،�تطرح�العديد�من�jشكا

مستوى�اEمارسة،�من�قبيل�الشرط�اEتعلق�بضرورة�توفر�الجمعية�عWى�أقدمية�Eدة�تزيد�عن�ث*ث�سنوات،�يمكن�أن�

�عWى� �لو�أسست�بناء �ح�� �العرائض، �تقديم �5ي �حقها �التأسيس�من�ممارسة �من�الجمعيات�الحديثة �العديد يحرم

�الجماعات� �تقدمها Bال�� �تعزيز�الخدمات�العمومية �ا

 

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�فقد�فصل� �مستوى�البث�ف�çا، �عWى �أما �تقديم�العرائض�للجماعات�ال��ابي، �اEستوى�الشكWي��مكانية �عWى هذا

 :125186بشكل�دقيق،�من�خ*ل�اEادة��القانون�التنظيم�Bللجماعات�ف�çا

تودع�العريضة�لدى�رئيس�مجلس�الجماعة�مرفقة�بالوثائق�اEثبتة�للشروط�اEنصوص�عل�çا�أع*ه�مقابل�وصل�

�5ي� �للشروط�الواردة �استيفاءها �من �يتحقق �مكتب�اEجلس�الذي �رئيس�اEجلس�إNى �قبل �من �العريضة تحال

 . ،�حسب�الحالةأع*ه

�أو� �اللجنة �إلـى �وتحتال �اEوالية، �العادية �الدورة �أعمال�اEجلس�5ي �جـدول �5ي �تسجل �العريضة، �قبول �حالة 5ي

 . اللجان�الدائمة�اEختصة�لدراس��ا�قبل�عرضها�عWى�اEجلس�للتداول�5ي�شأ¡�ا

يخ���رئيس�اEجلس�الوكيل�أو�اEمثل�القانوني�للجمعية،�حسب�الحالة،�بقبول�

�القانوني� �أو�اEمثل �الوكيل �تبليغ �الرئيس �عWى �يتعن �اEجلس، �مكتب �قبل �مـن �العريضة �قبول �عدم �حالة 5ي

أشهر�ابتداء�من�تاريخ�توصله�بالعريضة) 3(للجمعية،�حسب�الحالة،�بقرار�الرفض�مع*�داخل�أجل�ثالثة�

�للمستويات �القوان/ن�التنظيمية �5ي �اEتضمنة �نفس�اEسطرة �أو��وíي �العما�ت�و8قاليم، �سواء ال��ابية�8خرى،
187 

بعد�استيفاء�العريضة�لشروطها�القانونية،�تودع�لدى�رئيس�مجلس�الجماعة�ال��ابية�اEعنية،�مرفقة�بالوثائق�اEثبتة�

�الر  �ليتوNى �مقابل�وصل�يسلم�فورا، �القوان/ن�التنظيمية�الث*ث، �5ي للشروط�اEنصوص�عل�çا

مكتب�اEجلس�الذي�يتحقق�من�استيفا�ëا�للشروط�القانونية�حسب�الحالة،�وهنا�نسجل�أن�دراسة�العرائض�عكس�

ما�هو�معمول�به�بالنسبة�للعرائض�اEوجهة�إNى�السلطات�العمومية،�ال��Bتحال�عWى�لجنة�العرائض�سواء�عWى�مستوى�

ن�يتوNى�مكتب�اEجلس�اEع�BCهذه�اEهمة�دون�إحداث�لجنة�خاصة�لهذا�الغرضرئاسة�الحكومة�أو�أحد�مجل°�BTال��Eا

قراءة�5ي�jطار�القانوني�اEنظم�للحق�5ي�تقديم�العرائض�من�قبل�الجمعيات�باEغرب

إن�الشروط�اEطلوبة�توفرها�5ي�الجمعيات�لتقديم�العرائض�للجماعات�ال��ابية،�تطرح�العديد�من�jشكا

مستوى�اEمارسة،�من�قبيل�الشرط�اEتعلق�بضرورة�توفر�الجمعية�عWى�أقدمية�Eدة�تزيد�عن�ث*ث�سنوات،�يمكن�أن�

�عWى� �لو�أسست�بناء �ح�� �العرائض، �تقديم �5ي �حقها �التأسيس�من�ممارسة �من�الجمعيات�الحديثة �العديد يحرم

�من�شأ¡ �Eشاريع �من�الكفاءات�الحاملة �مجموعة �الجماعات�تظافر�جهود �تقدمها Bال�� �تعزيز�الخدمات�العمومية �ا

                                         

�Bتعلق�بالجماعات 113- 14من�القانون�التنظيمEا. 

 .اEتعلق�بالجهات 111.14قانون�التنظيم�Bرقم�من�ال

 .اEتعلق�بالجماعات 113.14من�القانون�التنظيم�Bرقم�

 .اEتعلق�بالعم*ت�و8قاليم 112.14من�القانون�التنظيم�Bرقم�

 .133: محمد�رضا�مقتدر،�مرجع�سابق،�ص
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�فقد�فصل� �مستوى�البث�ف�çا، �عWى �أما �تقديم�العرائض�للجماعات�ال��ابي، �اEستوى�الشكWي��مكانية �عWى هذا

القانون�التنظيم�Bللجماعات�ف�çا

تودع�العريضة�لدى�رئيس�مجلس�الجماعة�مرفقة�بالوثائق�اEثبتة�للشروط�اEنصوص�عل�çا�أع*ه�مقابل�وصل�"

 . يسلم�فورا

�5ي� �للشروط�الواردة �استيفاءها �من �يتحقق �مكتب�اEجلس�الذي �رئيس�اEجلس�إNى �قبل �من �العريضة تحال

أع*ه 124أو� 123اEادت/ن�

�أو� �اللجنة �إلـى �وتحتال �اEوالية، �العادية �الدورة �أعمال�اEجلس�5ي �جـدول �5ي �تسجل �العريضة، �قبول �حالة 5ي

اللجان�الدائمة�اEختصة�لدراس��ا�قبل�عرضها�عWى�اEجلس�للتداول�5ي�شأ¡�ا

يخ���رئيس�اEجلس�الوكيل�أو�اEمثل�القانوني�للجمعية،�حسب�الحالة،�بقبول�

�القانوني� �أو�اEمثل �الوكيل �تبليغ �الرئيس �عWى �يتعن �اEجلس، �مكتب �قبل �مـن �العريضة �قبول �عدم �حالة 5ي

للجمعية،�حسب�الحالة،�بقرار�الرفض�مع*�داخل�أجل�ثالثة�

�للمستويات  �القوان/ن�التنظيمية �5ي �اEتضمنة �نفس�اEسطرة وíي

.187الجهات�عWى�حد�سواء

بعد�استيفاء�العريضة�لشروطها�القانونية،�تودع�لدى�رئيس�مجلس�الجماعة�ال��ابية�اEعنية،�مرفقة�بالوثائق�اEثبتة�

�الر  �ليتوNى �مقابل�وصل�يسلم�فورا، �القوان/ن�التنظيمية�الث*ث، �5ي للشروط�اEنصوص�عل�çا

مكتب�اEجلس�الذي�يتحقق�من�استيفا�ëا�للشروط�القانونية�حسب�الحالة،�وهنا�نسجل�أن�دراسة�العرائض�عكس�

ما�هو�معمول�به�بالنسبة�للعرائض�اEوجهة�إNى�السلطات�العمومية،�ال��Bتحال�عWى�لجنة�العرائض�سواء�عWى�مستوى�

رئاسة�الحكومة�أو�أحد�مجل°�BTال��Eا

قراءة�5ي�jطار�القانوني�اEنظم�للحق�5ي�تقديم�العرائض�من�قبل�الجمعيات�باEغرب: الفرع�الثاني

إن�الشروط�اEطلوبة�توفرها�5ي�الجمعيات�لتقديم�العرائض�للجماعات�ال��ابية،�تطرح�العديد�من�jشكا

مستوى�اEمارسة،�من�قبيل�الشرط�اEتعلق�بضرورة�توفر�الجمعية�عWى�أقدمية�Eدة�تزيد�عن�ث*ث�سنوات،�يمكن�أن�

�عWى� �لو�أسست�بناء �ح�� �العرائض، �تقديم �5ي �حقها �التأسيس�من�ممارسة �من�الجمعيات�الحديثة �العديد يحرم

�من�شأ¡ �Eشاريع �من�الكفاءات�الحاملة �مجموعة تظافر�جهود

 .188ال��ابية
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     2022ديمسبر 

�تم� �قد �العرائض، �الدستوري�للجمعيات�لتقديم �التمك/ن �أن �يعت��ون �الجمعوي/ن �الفاعل/ن �من �العديد �أن كما

إفراغه�من�محتواه،�بفرض�الشرط�اEتعلق�بتوفر�الجمعية�الراغبة�5ي�تقديم�عريضة�لجماعة�ما،�عWى�فروع��ìاته�

�وتتوفر�عWى�خ��ات�وكفاءات�5ي�مستوى�عال،� ،BCستوى�الوطEا� �تشتغل�عWى Bالجمعيات�ال�� BTفهو�يق�� ماعة،

ق��احية�أن�تعطي�إضافة�قوية�5ي�ش���

�BCاتي�ي�ووط�ما�أن�هناك�جمعيات�ذات�طابع�اس�

 .اختارت�عدم�تأسيس�فروع�لها،�ومن�حقها�تقديم�عرائض�إNى�أي�جماعة�من�الجماعات

كما�أن�اش��اط�ارتباط�موضوع�العريضة�بنشاط�الجمعية،�حمل�الكث/��من�التخوفات�لدى�الفاعل�الجمعوي،�إذ�

�5ي� �الواردة ��ختصاصات �عWى �بناء �اختصاصها �ضمن ��مندرجة

�من�أجل�رفض�العريضة �ويتم�استغ*لها �تكون�تحمل�د��ت�متعددة، �قد Bال�� �8ساسية �هو�الشأن�. أنظم��ا كما

�لرفض� �تعت���مدخ* �أن �يمك·�ا �وفضفاضة، �عامة �تعت���عبارة Bال�� �اEش��كة، �اEباشرة �اEصلحة �لعبارة بالنسبة

م��ا�8ساسية،�فهذا�تجسيد�حقيقي�للفقرة�

�الجمعيات�واEنظمات�غ/�� �تنظيم �يكون �يجب�أن �أنه �ينص�عWى �الذي ،

�يفتح�اEجال�أمام�اEواطن/ن�والجمعيات�من�أجل� �لم �أنه �العرائض، �مجال�البث�5ي �5ي �اEشرع عWى

إيداع�العرائض�ع���الوسائل�jلك��ونية،�كما�هو�الشأن�بالنسبة�للتجارب�اEقارنة�أو�كما�هو�معمول�به�عWى�اEستوى�

ن�أن�تقوم�بإعداد�بوابة�إلك��ونية�لتلقي�العرائض�jلك��ونية،�مما�يسهل�التعبئة�

�لدى�با�ي�سكان�الجماعة�أو�العمالة�أو�jقليم�أو�الجهة،�بخاصة�5ي�الجهات�ذات� والتعريف�بالعريضة�وموضوعها

،�والتواصل�بشكل�مباشر�مع�اEساحة�الكب/�ة،�وال����Bيمكن�معها�التعبئة�Eوضوع�العريضة�اEوجهة�Eجلس�الجهة

اEواطن/ن،�5ي�الوقت�الذي�سيكون�من�السهل�تقديم�عرائض�من�خ*ل�بوابة�إلك��ونية�تابعة�لجماعة�ترابية�معينة،�

�التواصل� �ع���وسائل �مشارك��ا �وأيضا �التوقيعات، �جمع �طور �5ي Bالعرائض�ال�� �عWى �من��ط*ع �اEواطن/ن وتمك/ن

�وتحال�إNى� �العادية�اEوالية، �5ي�جدول�أعمال�اEجلس�للدورة �تدرج�5ي�حالة�قبولها ب�للعريضة،

�إخبار�رئيس� �ضرورة �مع �شأ¡�ا، �5ي �اEجلس�للتداول �عWى �عرضها �قبل �لدراس��ا �اEختصة �الدائمة �أو�اللجان اللجنة

صوص�القوان/ن�التنظيمية�الث*ثة،�عدم�تحديدها�Sي�آجال�قانونية�للبت�5ي�العريضة�والرد�عل�çا�5ي�

حالة�قبولها،�لكن�التنصيص�عWى�تسجيل�العريضة�اEقبولة�5ي�جدول�أعمال�الدورة�العادية�اEوالية�يمكن�أن�يعوض�

لزم�بالرد�عل�çم�قبل�انعقاد�الدورة�العادية�

 Sأن�هذا��ل��ام�يبقى�ال��اما�أخ*قيا�فقط�5ي�ظل�غياب�أي�إشارة�قانونية�لذلك،�فا��والية،�غ/Eجل�الوحيد�الوارد�ا

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�تم� �قد �العرائض، �الدستوري�للجمعيات�لتقديم �التمك/ن �أن �يعت��ون �الجمعوي/ن �الفاعل/ن �من �العديد �أن كما

إفراغه�من�محتواه،�بفرض�الشرط�اEتعلق�بتوفر�الجمعية�الراغبة�5ي�تقديم�عريضة�لجماعة�ما،�عWى�فروع��ìاته�

�وتتوفر�عWى�خ��ات�وكفاءات�5ي�مستوى�عال،� ،BCستوى�الوطEا� �تشتغل�عWى Bالجمعيات�ال�� BTفهو�يق�� ماعة،

ق��احية�أن�تعطي�إضافة�قوية�5ي�ش���تستطيع�من�خ*لها�التدخل�5ي�كل�جماعة�ترابية،�ترى�أ¡�ا�قادرة�بقو��ا��

ما�أن�هناك�جمعيات�ذات�طابع�اس��اتياEجا�ت،�ال��Bقد�تكون�إحدى�الجماعات�5ي�أمس�الحاجة�إل�çا،�ك

اختارت�عدم�تأسيس�فروع�لها،�ومن�حقها�تقديم�عرائض�إNى�أي�جماعة�من�الجماعات

كما�أن�اش��اط�ارتباط�موضوع�العريضة�بنشاط�الجمعية،�حمل�الكث/��من�التخوفات�لدى�الفاعل�الجمعوي،�إذ�

�غ/ �الجمعيات �تقدمها Bاعتبار�العرائض�ال�� �5ي�يمكن �الواردة ��ختصاصات �عWى �بناء �اختصاصها �ضمن ��مندرجة

�من�أجل�رفض�العريضة �ويتم�استغ*لها �تكون�تحمل�د��ت�متعددة، �قد Bال�� �8ساسية أنظم��ا

�لرفض� �تعت���مدخ* �أن �يمك·�ا �وفضفاضة، �عامة �تعت���عبارة Bال�� �اEش��كة، �اEباشرة �اEصلحة �لعبارة بالنسبة

 .ئض�اEقدمة�من�طرف�اEواطنات�واEواطن/ن

 Sم��ا�8ساسية،�فهذا�تجسيد�حقيقي�للفقرة�ظن5ي�ح/ن�أن�شرط�أن�تعمل�الجمعية�طبقا�للمبادئ�الديمقراطية�و

 � �الجمعيات�واEنظمات�غ/��2011من�دستور �تنظيم �يكون �يجب�أن �أنه �ينص�عWى �الذي ،

 . لمبادئ�الديمقراطيةالحكومية�وتسي/�ها�طبقا�ل

�يفتح�اEجال�أمام�اEواطن/ن�والجمعيات�من�أجل� �لم �أنه �العرائض، �مجال�البث�5ي �5ي �اEشرع عWى

إيداع�العرائض�ع���الوسائل�jلك��ونية،�كما�هو�الشأن�بالنسبة�للتجارب�اEقارنة�أو�كما�هو�معمول�به�عWى�اEستوى�

ن�أن�تقوم�بإعداد�بوابة�إلك��ونية�لتلقي�العرائض�jلك��ونية،�مما�يسهل�التعبئة�الوطBC،�بحيث�أن�الجماعات�يمك

�لدى�با�ي�سكان�الجماعة�أو�العمالة�أو�jقليم�أو�الجهة،�بخاصة�5ي�الجهات�ذات� والتعريف�بالعريضة�وموضوعها

اEساحة�الكب/�ة،�وال����Bيمكن�معها�التعبئة�Eوضوع�العريضة�اEوجهة�Eجلس�الجهة

اEواطن/ن،�5ي�الوقت�الذي�سيكون�من�السهل�تقديم�عرائض�من�خ*ل�بوابة�إلك��ونية�تابعة�لجماعة�ترابية�معينة،�

�التواصل� �ع���وسائل �مشارك��ا �وأيضا �التوقيعات، �جمع �طور �5ي Bالعرائض�ال�� �عWى �من��ط*ع �اEواطن/ن وتمك/ن

�وتحال�إNى� �العادية�اEوالية، �5ي�جدول�أعمال�اEجلس�للدورة �تدرج�5ي�حالة�قبولها ب�للعريضة،

�إخبار�رئيس� �ضرورة �مع �شأ¡�ا، �5ي �اEجلس�للتداول �عWى �عرضها �قبل �لدراس��ا �اEختصة �الدائمة �أو�اللجان اللجنة

 .اEجلس�للوكيل�أو�اEمثل�القانوني�للجمعية�بقبول�العريضة

صوص�القوان/ن�التنظيمية�الث*ثة،�عدم�تحديدها�Sي�آجال�قانونية�للبت�5ي�العريضة�والرد�عل�çا�5ي�

حالة�قبولها،�لكن�التنصيص�عWى�تسجيل�العريضة�اEقبولة�5ي�جدول�أعمال�الدورة�العادية�اEوالية�يمكن�أن�يعوض�

لزم�بالرد�عل�çم�قبل�انعقاد�الدورة�العادية�تحديد�آجال�الرد�عWى�أصحاب�العريضة�اEقبولة،�Sن�رئيس�اEجلس�م

 Sأن�هذا��ل��ام�يبقى�ال��اما�أخ*قيا�فقط�5ي�ظل�غياب�أي�إشارة�قانونية�لذلك،�فا��والية،�غ/Eا
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�تم� �قد �العرائض، �الدستوري�للجمعيات�لتقديم �التمك/ن �أن �يعت��ون �الجمعوي/ن �الفاعل/ن �من �العديد �أن كما

إفراغه�من�محتواه،�بفرض�الشرط�اEتعلق�بتوفر�الجمعية�الراغبة�5ي�تقديم�عريضة�لجماعة�ما،�عWى�فروع��ìاته�

�وتتوفر�عWى�خ��ات�وكفاءات�5ي�مستوى�عال،�الج ،BCستوى�الوطEا� �تشتغل�عWى Bالجمعيات�ال�� BTفهو�يق�� ماعة،

تستطيع�من�خ*لها�التدخل�5ي�كل�جماعة�ترابية،�ترى�أ¡�ا�قادرة�بقو��ا��

اEجا�ت،�ال��Bقد�تكون�إحدى�الجماعات�5ي�أمس�الحاجة�إل�çا،�ك

اختارت�عدم�تأسيس�فروع�لها،�ومن�حقها�تقديم�عرائض�إNى�أي�جماعة�من�الجماعات

كما�أن�اش��اط�ارتباط�موضوع�العريضة�بنشاط�الجمعية،�حمل�الكث/��من�التخوفات�لدى�الفاعل�الجمعوي،�إذ�

�غ/ �الجمعيات �تقدمها Bاعتبار�العرائض�ال�� يمكن

�من�أجل�رفض�العريضة �ويتم�استغ*لها �تكون�تحمل�د��ت�متعددة، �قد Bال�� �8ساسية أنظم��ا

�لرفض� �تعت���مدخ* �أن �يمك·�ا �وفضفاضة، �عامة �تعت���عبارة Bال�� �اEش��كة، �اEباشرة �اEصلحة �لعبارة بالنسبة

ئض�اEقدمة�من�طرف�اEواطنات�واEواطن/نالعرا

5ي�ح/ن�أن�شرط�أن�تعمل�الجمعية�طبقا�للمباد

� �الفصل �من  812خ/�ة

الحكومية�وتسي/�ها�طبقا�ل

�يؤاخ�� �يفتح�اEجال�أمام�اEواطن/ن�والجمعيات�من�أجل��ذوما �لم �أنه �العرائض، �مجال�البث�5ي �5ي �اEشرع عWى

إيداع�العرائض�ع���الوسائل�jلك��ونية،�كما�هو�الشأن�بالنسبة�للتجارب�اEقارنة�أو�كما�هو�معمول�به�عWى�اEستوى�

الوطBC،�بحيث�أن�الجماعات�يمك

�لدى�با�ي�سكان�الجماعة�أو�العمالة�أو�jقليم�أو�الجهة،�بخاصة�5ي�الجهات�ذات� والتعريف�بالعريضة�وموضوعها

اEساحة�الكب/�ة،�وال����Bيمكن�معها�التعبئة�Eوضوع�العريضة�اEوجهة�Eجلس�الجهة

اEواطن/ن،�5ي�الوقت�الذي�سيكون�من�السهل�تقديم�عرائض�من�خ*ل�بوابة�إلك��ونية�تابعة�لجماعة�ترابية�معينة،�

�التواصل� �ع���وسائل �مشارك��ا �وأيضا �التوقيعات، �جمع �طور �5ي Bالعرائض�ال�� �عWى �من��ط*ع �اEواطن/ن وتمك/ن

 .�189جتما~ي

�وتحال�إNى�وبعد�دراسة�اEكت �العادية�اEوالية، �5ي�جدول�أعمال�اEجلس�للدورة �تدرج�5ي�حالة�قبولها ب�للعريضة،

�إخبار�رئيس� �ضرورة �مع �شأ¡�ا، �5ي �اEجلس�للتداول �عWى �عرضها �قبل �لدراس��ا �اEختصة �الدائمة �أو�اللجان اللجنة

اEجلس�للوكيل�أو�اEمثل�القانوني�للجمعية�بقبول�العريضة

صوص�القوان/ن�التنظيمية�الث*ثة،�عدم�تحديدها�Sي�آجال�قانونية�للبت�5ي�العريضة�والرد�عل�çا�5ي�كما�ي*حظ�بخ

حالة�قبولها،�لكن�التنصيص�عWى�تسجيل�العريضة�اEقبولة�5ي�جدول�أعمال�الدورة�العادية�اEوالية�يمكن�أن�يعوض�

تحديد�آجال�الرد�عWى�أصحاب�العريضة�اEقبولة،�Sن�رئيس�اEجلس�م

 Sأن�هذا��ل��ام�يبقى�ال��اما�أخ*قيا�فقط�5ي�ظل�غياب�أي�إشارة�قانونية�لذلك،�فا��والية،�غ/Eا
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     2022ديمسبر 

5ي�القوان/ن�التنظيمية،�هو�5ي�حالة�رفض�العريضة�من�قبل�مكتب�اEجلس،�آنذاك�يتوجب�عWى�الرئيس�تبليغ�الوكيل�

 .اEمثل�القانوني�للجمعية�حسب�الحالة�بقرار�الرفض�معل*�داخل�أجل�شهرين�ابتداء�من�تاريخ�توصله�بالعريضة

�العادية،� �دورته �انعقاد �من �شهر�واحد �باSمر�قبل BCعEجلس�اEا� �إNى �قدمت�عريضة �حالة �5ي �السؤال �يطرح وهنا

�اEجلس� �دورة �انعقاد �إ��بعد �عريض��م ل

ويمكن�jشارة�إNى�نقطة�تم�إغفالها�من�طرف�اEشرع�5ي�هذا�اEجال،�وíي�مدى�إمكانية�إدراج�العرائض�ضمن�نقط�

�كانت�تتضمن� �إذا �و�سيما �العرائض، �تأخر�البت�5ي �لتجاوز عقدها

كما�أن�عدم�فتح�اEجال�للطعن�5ي�قرار�الرفض�يعت���من�النواقص�اEسجلة�5ي�هذا�jطار،�إذ�من�اEفروض�إتاحة�

ر�ف�çا�جميع�الشروط�القانونية،�وأن�

�أو� �بشأن�العريضة، �إليه �من�أجل��ستماع �وكيل�العريضة �دعوة �إمكانية �التنصيص�عWى �يتم �لم �أنه �إNى إضافة

�من� �التحقق�من�العريضة �أثناء �ضرورية �أ¡�ا �حسب�الحالة، خ*ل�البت�تقديم�إيضاحات�يرى�اEكتب�أو�اEجلس،

تكريسا�للتوجه�الدوNي�الذي�يعت���حق�تقديم�العرائض�ذا�أهمية�عظم��5ي�إشراك�اEواطن/ن،�والجمعيات�5ي�تدب/��

الشأن�العام�أو�5ي�الحياة��جتماعية،�جعل�اEشرع�اEغربي�هذا�الحق�حقا�دستوريا،�باعتباره�مظهرا�من�مظاهر�حرية�

عمل�يتم�عWى�أساسه�توجيه��لتماس�إNى�السلطة�العمومية�أم*�5ي�الحصول�عWى�jجابة،�أو�

يطلب�8فراد�من�السلطات�العمومية�إبداء�رأي�حول�موضوع�مع/ن�أو�تقديم�م*حظات�5ي�8مور�ال��Bتتعلق��ìا�بشكل�

ض�من�ب/ن�أهم�الوسائل�القانونية�ال��Bتتيح�

للمواطن/ن�والجمعيات�التواصل�اEباشر�مع�السلطات�العمومية،�وذلك�من�أجل�بسط�تظلما��م�ومق��حا��م�لتجويد�

تدب/��الشأن�العام،�وهو�معطى�يجعل�من�ممارسة�هذا�الحق�من�ب/ن�أهم�مظاهر�الديمقراطية�التشاركية�ال��Bترتكز�

 .191واطن/ن�الجمعيات�5ي�تدب/��الشأن�العام،�وانخراطهم�الفعWي�5ي�الحياة�السياسية

�العامة� �اEديرية ��ìا �قمت Bال�� �الدراسة �مخرجات �5ي �جاء �كما �والعملية، �اEيدانية �8ولية �اEؤشرات �كانت وإذا

�سبيل�اEثال �تو - عWى �آلية�، �إعمال �بمحدودية âي

تقديم�العرائض�عWى�اEستوى�ال��ابي،�فإن�ذلك�يعت���منطقيا�Sن�التجربة�اEغربية�لم�تعرف�بعد�تراكما�كب/�ا�5ي�هذا�

،�وتم�تزيل�مضامينه�5ي�القوان/ن�2011

 .2019،�"الديمقراطية�التشاركية�اEحلية،�تقديم�العرائض�للجماعات�ال��ابية�كنموذج

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

5ي�القوان/ن�التنظيمية،�هو�5ي�حالة�رفض�العريضة�من�قبل�مكتب�اEجلس،�آنذاك�يتوجب�عWى�الرئيس�تبليغ�الوكيل�

اEمثل�القانوني�للجمعية�حسب�الحالة�بقرار�الرفض�معل*�داخل�أجل�شهرين�ابتداء�من�تاريخ�توصله�بالعريضة

�العادية،� �دورته �انعقاد �من �شهر�واحد �باSمر�قبل BCعEجلس�اEا� �إNى �قدمت�عريضة �حالة �5ي �السؤال �يطرح وهنا

�يعرف �لن �اEرفوضة �فإن�أصحاب�العريضة �الشهرين �Sجل �اEجلس�واحتسابا �دورة �انعقاد �إ��بعد �عريض��م �مآل وا

 .العادية،�وهو�أمر�غ/��منطقي،�ما�يع�BCأن�أجل�الشهرين�مبالغ�فيه�إNى�حد�ما

ويمكن�jشارة�إNى�نقطة�تم�إغفالها�من�طرف�اEشرع�5ي�هذا�اEجال،�وíي�مدى�إمكانية�إدراج�العرائض�ضمن�نقط�

� �يمكن Bال�� �الدورات��ستثنائية �أعمال �كانت�تتضمن�جدول �إذا �و�سيما �العرائض، �تأخر�البت�5ي �لتجاوز عقدها

 .  مطالب�ذات�طبيعة�استعجالية

كما�أن�عدم�فتح�اEجال�للطعن�5ي�قرار�الرفض�يعت���من�النواقص�اEسجلة�5ي�هذا�jطار،�إذ�من�اEفروض�إتاحة�

�تب/ن�Sصحاب�العريضة�أن�عريض��م�تتوف �إذا �القرار، ر�ف�çا�جميع�الشروط�القانونية،�وأن�الفرصة�للطعن�5ي�هذا

 . قرار�الرفض�غ/��مب�BCعWى�أسس�قانونية

�أو� �بشأن�العريضة، �إليه �من�أجل��ستماع �وكيل�العريضة �دعوة �إمكانية �التنصيص�عWى �يتم �لم �أنه �إNى إضافة

�من� �التحقق�من�العريضة �أثناء �ضرورية �أ¡�ا �حسب�الحالة، تقديم�إيضاحات�يرى�اEكتب�أو�اEجلس،

تكريسا�للتوجه�الدوNي�الذي�يعت���حق�تقديم�العرائض�ذا�أهمية�عظم��5ي�إشراك�اEواطن/ن،�والجمعيات�5ي�تدب/��

الشأن�العام�أو�5ي�الحياة��جتماعية،�جعل�اEشرع�اEغربي�هذا�الحق�حقا�دستوريا،�باعتباره�مظهرا�من�مظاهر�حرية�

عمل�يتم�عWى�أساسه�توجيه��لتماس�إNى�السلطة�العمومية�أم*�5ي�الحصول�عWى�jجابة،�أو�

يطلب�8فراد�من�السلطات�العمومية�إبداء�رأي�حول�موضوع�مع/ن�أو�تقديم�م*حظات�5ي�8مور�ال��Bتتعلق��ìا�بشكل�

ض�من�ب/ن�أهم�الوسائل�القانونية�ال��Bتتيح�كما�يعت���حق�تقديم�العرائ. فردي،�أو�تلك�ال��Bلها�ع*قة�بالشأن�العام

للمواطن/ن�والجمعيات�التواصل�اEباشر�مع�السلطات�العمومية،�وذلك�من�أجل�بسط�تظلما��م�ومق��حا��م�لتجويد�

تدب/��الشأن�العام،�وهو�معطى�يجعل�من�ممارسة�هذا�الحق�من�ب/ن�أهم�مظاهر�الديمقراطية�التشاركية�ال��Bترتكز�

واطن/ن�الجمعيات�5ي�تدب/��الشأن�العام،�وانخراطهم�الفعWي�5ي�الحياة�السياسية

�العامة� �اEديرية ��ìا �قمت Bال�� �الدراسة �مخرجات �5ي �جاء �كما �والعملية، �اEيدانية �8ولية �اEؤشرات �كانت وإذا

�ميدانيا �العرائض�وتفعيلها �آلية �حول�إعمال �سبيل�اEثال- 192للجماعات�اEحWي عWى

تقديم�العرائض�عWى�اEستوى�ال��ابي،�فإن�ذلك�يعت���منطقيا�Sن�التجربة�اEغربية�لم�تعرف�بعد�تراكما�كب/�ا�5ي�هذا�

2011اEجال،�بحيث�أنه�وSول�مرة�تمت�دس��ة�هذا�اEفهوم�بشكل�صريح�مع�دستور�

                                         

. 

 .64:عبد�اللطيف�بكور�وحسنة�ك�ي،�مرجع�سابق،�ص
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5ي�القوان/ن�التنظيمية،�هو�5ي�حالة�رفض�العريضة�من�قبل�مكتب�اEجلس،�آنذاك�يتوجب�عWى�الرئيس�تبليغ�الوكيل�

اEمثل�القانوني�للجمعية�حسب�الحالة�بقرار�الرفض�معل*�داخل�أجل�شهرين�ابتداء�من�تاريخ�توصله�بالعريضة�أو 

�العادية،� �دورته �انعقاد �من �شهر�واحد �باSمر�قبل BCعEجلس�اEا� �إNى �قدمت�عريضة �حالة �5ي �السؤال �يطرح وهنا

�يعرف �لن �اEرفوضة �فإن�أصحاب�العريضة �الشهرين �Sجل واحتسابا

العادية،�وهو�أمر�غ/��منطقي،�ما�يع�BCأن�أجل�الشهرين�مبالغ�فيه�إNى�حد�ما

ويمكن�jشارة�إNى�نقطة�تم�إغفالها�من�طرف�اEشرع�5ي�هذا�اEجال،�وíي�مدى�إمكانية�إدراج�العرائض�ضمن�نقط�

�الدورات��ستث �أعمال جدول

مطالب�ذات�طبيعة�استعجالية

كما�أن�عدم�فتح�اEجال�للطعن�5ي�قرار�الرفض�يعت���من�النواقص�اEسجلة�5ي�هذا�jطار،�إذ�من�اEفروض�إتاحة�

�تب/ن�Sصحاب�العريضة�أن�عريض��م�تتوف �إذا �القرار، الفرصة�للطعن�5ي�هذا

قرار�الرفض�غ/��مب�BCعWى�أسس�قانونية

�أو� �بشأن�العريضة، �إليه �من�أجل��ستماع �وكيل�العريضة �دعوة �إمكانية �التنصيص�عWى �يتم �لم �أنه �إNى إضافة

�من� �التحقق�من�العريضة �أثناء �ضرورية �أ¡�ا �حسب�الحالة، تقديم�إيضاحات�يرى�اEكتب�أو�اEجلس،

 .190ف�çا

 :خاتمة  

تكريسا�للتوجه�الدوNي�الذي�يعت���حق�تقديم�العرائض�ذا�أهمية�عظم��5ي�إشراك�اEواطن/ن،�والجمعيات�5ي�تدب/�� 

الشأن�العام�أو�5ي�الحياة��جتماعية،�جعل�اEشرع�اEغربي�هذا�الحق�حقا�دستوريا،�باعتباره�مظهرا�من�مظاهر�حرية�

عمل�يتم�عWى�أساسه�توجيه��لتماس�إNى�السلطة�العمومية�أم*�5ي�الحصول�عWى�jجابة،�أو�الرأي�والتعب/�،�وهو�

يطلب�8فراد�من�السلطات�العمومية�إبداء�رأي�حول�موضوع�مع/ن�أو�تقديم�م*حظات�5ي�8مور�ال��Bتتعلق��ìا�بشكل�

فردي،�أو�تلك�ال��Bلها�ع*قة�بالشأن�العام

للمواطن/ن�والجمعيات�التواصل�اEباشر�مع�السلطات�العمومية،�وذلك�من�أجل�بسط�تظلما��م�ومق��حا��م�لتجويد�

تدب/��الشأن�العام،�وهو�معطى�يجعل�من�ممارسة�هذا�الحق�من�ب/ن�أهم�مظاهر�الديمقراطية�التشاركية�ال��Bترتكز�

Eى�إشراك�اWي�5ي�الحياة�السياسيةعWالشأن�العام،�وانخراطهم�الفع��واطن/ن�الجمعيات�5ي�تدب/

�العامة� �اEديرية ��ìا �قمت Bال�� �الدراسة �مخرجات �5ي �جاء �كما �والعملية، �اEيدانية �8ولية �اEؤشرات �كانت وإذا

�ميدانيا �العرائض�وتفعيلها �آلية �حول�إعمال للجماعات�اEحWي

تقديم�العرائض�عWى�اEستوى�ال��ابي،�فإن�ذلك�يعت���منطقيا�Sن�التجربة�اEغربية�لم�تعرف�بعد�تراكما�كب/�ا�5ي�هذا�

اEجال،�بحيث�أنه�وSول�مرة�تمت�دس��ة�هذا�اEفهوم�بشكل�صريح�مع�دستور�
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     2022ديمسبر 

،�غ/��أنه�يمكن�القول�أن�اEغرب�أمام�مرحلة�تأسيسية�واعدة��قرار�ثقافة�

1- Jacques Leclerc, « Le droit de Pé

،�الطبعة�"2011دراسة�مقارنة�عWى�ضوء�دستور�

3- Denis Alland et Stéphane Rials, 

،�"من�أجل�تفعيل�الحق�5ي�تقديم�العرائض�الشعبية�والحق�5ي�اEبادرة�التشريعية،�دراسة�مقارنة

ناءات�ال��Bتتعلق�باEجا�ت�السيادية�ال����Bيمكن�التقدم�ف�çا�بعرائض،�S¡�ا�

تكون�5ي�8صل�بعيدة�عن�اهتمامات�اEواطن�و��تمس�بمصالحه�العامة،�كإدارة�الدفاع�مث*،�وال��Bتبقى�حكرا�عWى�

لها�بعض�اEرتكزات�ال����Bيمكن�أن�تكون�مجا��للتقدم�بالعرائض،�

�والتجارب�الدولية �اEغربية �ب/ن�التجربة �تقديم�العرائض، �مطبعة�شمس�برينت،�"الحق�5ي ،

http://www.ohch.org 

يجوز�حاليا�لسبعة�من�الهيئات�اEنشأة�بموجب�معاهدات�حقوق�jنسان�ان�تتلقى�شكاوى�فردية�أو�ب*غات�مقدمة�

 .ة�اEعنية�بحقوق�jنسان

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

،�غ/��أنه�يمكن�القول�أن�اEغرب�أمام�مرحلة�تأسيسية�واعدة��قرار�ثقافة�2015��ابية�سنة�

 .اEشاركة�السياسية�من�مدخل�العرائض

 Le droit de Pétition: étude de droit comparé », Thèse, Universit

Chatillon-sur-Seine, Imprimerie Ernest Leclerc, 1993, p. 1. 

دراسة�مقارنة�عWى�ضوء�دستور�: اEبادرة�التشريعية�والرقابية�للمجتمع�اEدني

 .73: ،�ص2014

phane Rials, « Dictionnaire de la culture juridique », Paris, Quadrige, 

universitaires de France ( 

من�أجل�تفعيل�الحق�5ي�تقديم�العرائض�الشعبية�والحق�5ي�اEبادرة�التشريعية،�دراسة�مقارنة

 . 14:،�ص2012

 . 74:نور�الدين�قربال،�مرجع�سابق،�ص

يجب�jشارة�إNى�وجود�بعض��ستثناءات�ال��Bتتعلق�باEجا�ت�السيادية�ال����Bيمكن�التقدم�ف�çا�بعرائض،�S¡�ا�

تكون�5ي�8صل�بعيدة�عن�اهتمامات�اEواطن�و��تمس�بمصالحه�العامة،�كإدارة�الدفاع�مث*،�وال��Bتبقى�حكرا�عWى�

لها�بعض�اEرتكزات�ال����Bيمكن�أن�تكون�مجا��للتقدم�بالعرائض،�كما�تجدر�jشارة�إNى�أن�أي�دولة�تكون�

..... 

 .14:محمد�الطوزي،�مرجع�سابق،�ص

�والتجارب�الدولية �اEغربية �ب/ن�التجربة �تقديم�العرائض، الحق�5ي

 .حقوق�jنسانموقع�اEفوضية�السامية�ل

www.ohch.org/AR/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.asp

يجوز�حاليا�لسبعة�من�الهيئات�اEنشأة�بموجب�معاهدات�حقوق�jنسان�ان�تتلقى�شكاوى�فردية�أو�ب*غات�مقدمة�

ة�اEعنية�بحقوق�jنساناللجن -: من�طرف�أفراد�ضد�الدول�اEصادقة�عWى�هاته�اEعاهدة،�وíي

 .اللجنة�العلمية�اEعنية�بالقضاء�عWى�التمي/��ضد�اEرأة

 .لجنة�مناهضة�التعذيب

 .لجنة�القضاء�عWى�التمي/��العنصري 

 .اللجنة�اEعنية�بحقوق�8شخاص�ذوي�jعاقة
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،�عWى�أن�2014ديسم��� 23من�القانون�8سا��BTلجمهورية�أEانيا��تحادية،�كما�وقع�تعديله�5ي�

فراد،�له�الحق�5ي�التقدم�كتابيا�بالتماسات�أو�بشكاية�إNى�

�بلدان��تحاد� �العرائض�داخل �تقديم �5ي �تعزيز�الحق �إNى �القرارات�الهادفة �من �سلسلة وربي

�الجريدة�الرسمية�ل*تحاد�2011مايو� ،

�ل*تحاد�8وربي�2001  21بتاريخ� 72،

،�كما�يعكس�قبول�ال��Eان�8وربي�تلقي�العرائض�إلك��ونيا�إرادة�ال��Eان�5ي�تسهيل�استفادة�اEواطن/ن�

�1969نون��� �5ي �ودخلت�ح/��التنفيذ ،18 

يوليوز� 29بتاريخ� 1.1191،�الصادر�بتنفيذه�الظه/��الشريف�رقم�

�الظه/��الشريف�رقم� �الصادر�بتنفيذه اEتعلق�بالجماعات،

� �بتاريخ ،23 � �إNى2015يوليوز يجب�أن�: "،

 أن�يكونوا�من�ساكنة�الجماعة�اEعنية�أو�يمارسوا��ìا�نشاطا�اقتصاديا�أو�تجاريا�أو�مهنيا؛�
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مايو� 15بتاريخ��200INV/ 2026عWى�سبيل�اEثال�القرار�(8وربي�وتسهيل�تنفيذه�

�2002ف��اير� �قرارا ،INI2001/2137 � �2001��دجن 12اEؤرخ�5ي

،�كما�يعكس�قبول�ال��Eان�8وربي�تلقي�العرائض�إلك��ونيا�إرادة�ال��Eان�5ي�تسهيل�استفادة�اEواطن/ن�

 

 .15:محمد�الطوزي،�مرجع�سابق،�ص

�� �اعتمدت�هاته �لحقوق�jنسان، �8مريكية ��تفاقية �5ي نون��� 22تفاقية

،�الصادر�بتنفيذه�الظه/��الشريف�رقم�2011،�من�الدستور�اEغربي�لسنة�
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� �2015يوليوز �عدد �الرسمية �بالجريدة �اEنشور ،6380� �بتاريخ ،
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أن�يكونوا�من�ساكنة�الجماعة�اEعنية�أو�يمارسوا��ìا�نشاطا�اقتصاديا�أو�تجاريا�أو�مهنيا؛�

  أن�تتوفر�ف�çم�شروط�التسجيل�5ي�اللوائح��نتخابية؛

 أن�تكون�لهم�مصلحة�مباشرة�مش��كة�5ي�تقدم�العريضة؛
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 5ي�رسم�م*مح�النظام�الدوNي

The Russian invasion of Ukraine in 2022 and the impact of its 

repercussions on shaping the features of the international system 

 كلية�القانون�والعلوم�السياسية

اذا�ماعلمنا�حجم�, ان�التداعيات�الدولية�للغزو�الرو��BTعWى�أوكرانيا�ألقت�بظ*لها�عWى�اEجتمع�الدوNي�بصورة�عامة�

وكذلك�ماكان�يطمح�له�حلف�الناتو�, القوة��قتصادية�ال��Bتتمتع��ìا�اوكرانيا�وال��Bتأثرت�كث/�ا��ìذا�العمل�العسكري�

حدود�الروسية�عن�طريق�وعوده�بضم�اوكرانيا�ومنحها�إمتيازات�تساعدها�عWى�الوقوف�بالضد�

كان�الغرض�م·�ا�إثارة�, اذ�كانت�وعود�الناتو�شفوية�لحكومة�كييف�

من�أحداث�عسكرية�مستمرة�لغاية��ومات*ها

فض*�عن�كون�هذا�العمل�العسكري�الرو��BTقد�خلق�أجواء�دولية�مشحونة�ماب/ن�مؤيد�ورافض�

 .وماب/ن�متحفظ�والسبب�Sن�الكث/��من�الدول�تحاول�بطريقة�وأخرى�عدم�الدخول�بمواجهة�مباشرة�مع�روسيا�

Abstract: 

The international repercussions of the 

community in general, if we know the size of the economic power en

affected by this military action, as well as what 

borders through its promises to anne

neighbor, which was not achieved and on many occasions, as 

government, the purpose of which was to provoke the 

in February of 2022, and the subse

About the fact that this Russian military action has created a charged international atmosphere between 

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

5ي�رسم�م*مح�النظام�الدوNي�وأثر�تداعياته 2022كرانيا�عام�الغزو�الرو�S�BTو 

The Russian invasion of Ukraine in 2022 and the impact of its 

repercussions on shaping the features of the international system

 زياد�يوسف�حمد. د.م.أ

كلية�القانون�والعلوم�السياسية

 لعراقا –الجامعة�العراقية�

ان�التداعيات�الدولية�للغزو�الرو��BTعWى�أوكرانيا�ألقت�بظ*لها�عWى�اEجتمع�الدوNي�بصورة�عامة�

القوة��قتصادية�ال��Bتتمتع��ìا�اوكرانيا�وال��Bتأثرت�كث/�ا��ìذا�العمل�العسكري�

حدود�الروسية�عن�طريق�وعوده�بضم�اوكرانيا�ومنحها�إمتيازات�تساعدها�عWى�الوقوف�بالضد�

اذ�كانت�وعود�الناتو�شفوية�لحكومة�كييف�, وهو�مالم�يتحقق�و5ي�مناسبات�كث/�ة�

ومات*ها,  2022الروس�وهو�ماحدث�فع*�وعWى�أرض�الواقع�5ي�شباط�من�عام�

فض*�عن�كون�هذا�العمل�العسكري�الرو��BTقد�خلق�أجواء�دولية�م

وماب/ن�متحفظ�والسبب�Sن�الكث/��من�الدول�تحاول�بطريقة�وأخرى�عدم�الدخول�بمواجهة�مباشرة�مع�روسيا�

�BTحلف�الناتو -اوكرانيا� –الغزو�الرو� 

The international repercussions of the Russian invasion of Ukraine cast a shadow over the international 

community in general, if we know the size of the economic power enjoyed by Ukraine, which was greatly 

military action, as well as what NATO aspired to, which is to get closer to the 

borders through its promises to annex Ukraine and grant it privileges Help her to stand against her 

neighbor, which was not achieved and on many occasions, as NATO's verbal promises to the 

government, the purpose of which was to provoke the Russians, which actually happened on the ground 

in February of 2022, and the subsequent military events continue until writing this research, as well. 

ussian military action has created a charged international atmosphere between 
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كرانيا�عام�الغزو�الرو�S�BTو 

The Russian invasion of Ukraine in 2022 and the impact of its 

repercussions on shaping the features of the international system

 :اEلخص�

ان�التداعيات�الدولية�للغزو�الرو��BTعWى�أوكرانيا�ألقت�بظ*لها�عWى�اEجتمع�الدوNي�بصورة�عامة��

القوة��قتصادية�ال��Bتتمتع��ìا�اوكرانيا�وال��Bتأثرت�كث/�ا��ìذا�العمل�العسكري�

حدود�الروسية�عن�طريق�وعوده�بضم�اوكرانيا�ومنحها�إمتيازات�تساعدها�عWى�الوقوف�بالضد�وهو�التقرب�أكø��من�ال

وهو�مالم�يتحقق�و5ي�مناسبات�كث/�ة�, من�جار��ا�

الروس�وهو�ماحدث�فع*�وعWى�أرض�الواقع�5ي�شباط�من�عام�

فض*�عن�كون�هذا�العمل�العسكري�الرو��BTقد�خلق�أجواء�دولية�م, كتابة�هذا�البحث�

وماب/ن�متحفظ�والسبب�Sن�الكث/��من�الدول�تحاول�بطريقة�وأخرى�عدم�الدخول�بمواجهة�مباشرة�مع�روسيا�

الغزو�الرو��BT: الكلمات�اEفتاحية

kraine cast a shadow over the international 

oyed by Ukraine, which was greatly 

ATO aspired to, which is to get closer to the Russian 

elp her to stand against her 

erbal promises to the Kyiv 

ussians, which actually happened on the ground 

uent military events continue until writing this research, as well. 

ussian military action has created a charged international atmosphere between 
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supporters and opponents and between conservatives, and the reason is because many countries are 

trying, in one way or another, not to enter into a direct confrontation with 

Keywords: Russian invasion - Ukraine 

, وذات�أهمية�اس��اتيجية�واقتصادية�وثقافية�

ومنذ�انفصال�أوكرانيا�عن��تحاد�السوفي��B،�تنافست�كل�من�روسيا�والغرب�من�أجل�نفوذ�أك���5ي�الب*د�للحفاظ�

كما�تمثل�مهد�العرق�الرو��BT, اوكرانيا�تمر�انابيب�الغاز�اNى�اوربا�

لذا�حاول�الروس�بش���الطرق�من�الوصول�اNى�أوكرانيا�

ة�لغاية�لحظة�وآخرها�الحرب�الروسية�اEعلنة�عWى�اوكرانيا�واEستمر 

�للسيادة� �أن��اك �مثل �Sوكرانيا BTالرو�� �الغزو �أن �مفاده BT°رئي� �تساؤل �5ي �البحث �إشكالية تكمن

�التساؤل�يتوجب� علينا�تحليل�ومن�أجل�jجابة�عWى�هذا

�BT°ي�, ذلك�بمجموعة�أسئلة�فرعية�ومن�خ*لها�سيتم�التوصل��جابة�تساؤلنا�الرئيíــ:وهذه�8سىلة�الفرعية� 

�BTالرو�� �حدثت�بعد�الغزو �كب/�ة �هو�ان�هناك�تداعيات�دولية �مفادها ينطلق�البحث�من�فرضية

 .وكان�لها�دور�كب/��5ي�رسم�وتوضيح�معالم�النظام�الدوNي�للمرحلة�اEقبلة��

�بالنسبة� �أهمية�اوكرانيا م�ال��ك/��عWى

� �والتاريخية �الجغرافية �8همية �عن �8ول �اEطلب �8همية�,  سيكون �ستكون بينما

, ومن�خ*ل�مطلب/ن�, أما�اEبحث�الثاني�سيكون�عن�جوانب�الغزو�الرو�S�BTوكرانيا�

ودور� 2022اما�اEطلب�الثاني�سيتم��البحث�فيه�عن��غزو�عام�

أما�الثاني�, 8ول�منه�عن�التداعيات�الدولية�للغزو�

بينما�سيكون�محور�اEطلب�الثالث�, عWى�ضم�اوكرانيا�
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supporters and opponents and between conservatives, and the reason is because many countries are 

trying, in one way or another, not to enter into a direct confrontation with Russia. 

Ukraine – NATO 

وذات�أهمية�اس��اتيجية�واقتصادية�وثقافية�, أن�أوكرانيا��تعد�ثاني�أقوى�جمهورية�سوفيتية�بعد�روسيا�

ومنذ�انفصال�أوكرانيا�عن��تحاد�السوفي��B،�تنافست�كل�من�روسيا�والغرب�من�أجل�نفوذ�أك���5ي�الب*د�للحفا

اوكرانيا�تمر�انابيب�الغاز�اNى�اوربا��فعن�طريق, عWى�م/�ان�القوى�5ي�اEنطقة�لصالحهما�

لذا�حاول�الروس�بش���الطرق�من�الوصول�اNى�أوكرانيا��,وتضم�نسبة�عالية�من�السكان�تعود�أصولهم�لهذا�العرق�

وآخرها�الحرب�الروسية�اEعلنة�عWى�اوكرانيا�واEستمر , وضم�شبه�جزيرة�القرم�

 .كل�ذلك�له�تداعيات��دولية�كب/�ة�

�للسيادة� �أن��اك �مثل �Sوكرانيا BTالرو�� �الغزو �أن �مفاده BT°رئي� �تساؤل �5ي �البحث �إشكالية تكمن

�التساؤل�يتوجب�, الدولية�وهوماسيلقي�بظ*له�مستقب*�عWى�الواقع�الدوNي� ومن�أجل�jجابة�عWى�هذا

�BT°ذلك�بمجموعة�أسئلة�فرعية�ومن�خ*لها�سيتم�التوصل��جابة�تساؤلنا�الرئي

 .ماأهمية�روسيا�بالنسبة�Sوكرانيا�

 .ما�íي��س��اتيجية�الروسية�تجاه�حلف�الناتو�وموقفه�من�أوكرانيا�

 .الرو��BTماíي�الرؤية�اEستقبلية�Eا�بعد�الغزو�

�BTالرو�� �حدثت�بعد�الغزو �كب/�ة �هو�ان�هناك�تداعيات�دولية �مفادها ينطلق�البحث�من�فرضية

وكان�لها�دور�كب/��5ي�رسم�وتوضيح�معالم�النظام�الدوNي�للمرحلة�اEقبلة��

�بالنسبة�ففي�اEبحث�8ول�سيت, تم�تقسيم�البحث�اNى�ث*ثة�مباحث� �أهمية�اوكرانيا م�ال��ك/��عWى

� �مطلب/ن �خ*ل �ومن �, لروسيا �والتاريخية �الجغرافية �8همية �عن �8ول �اEطلب سيكون

أما�اEبحث�الثاني�سيكون�عن�جوانب�الغزو�الرو�S�BTوكرانيا�, 8قتصادية�محور�اEطلب�الثاني�

اما�اEطلب�الثاني�سيتم��البحث�فيه�عن��غزو�عام�,  2014أحداث�شيه�جزيرة�القرم�عام�

8ول�منه�عن�التداعيات�الدولية�للغزو�, أما�اEبحث�الثالث�ستتم�دراسته�بث*ثة�مطالب�

عWى�ضم�اوكرانيا�فسيكون�عن��س��اتيجية�الروسية�من�حلف�الناتو�و�صرار�

 .عن�الرؤية�اEستقبلية��للنظام�الدوNي��بعد�الغزو�
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supporters and opponents and between conservatives, and the reason is because many countries are 

أن�أوكرانيا��تعد�ثاني�أقوى�جمهورية�سوفيتية�بعد�روسيا� / اEقدمة

ومنذ�انفصال�أوكرانيا�عن��تحاد�السوفي��B،�تنافست�كل�من�روسيا�والغرب�من�أجل�نفوذ�أك���5ي�الب*د�للحفا

عWى�م/�ان�القوى�5ي�اEنطقة�لصالحهما�

وتضم�نسبة�عالية�من�السكان�تعود�أصولهم�لهذا�العرق�

وضم�شبه�جزيرة�القرم� 2014وم·�ا�غزو�عام�

كل�ذلك�له�تداعيات��دولية�كب/�ة�, كتابة�هذا�البحث�

�البحث �للسيادة�/ اشكالية �أن��اك �مثل �Sوكرانيا BTالرو�� �الغزو �أن �مفاده BT°رئي� �تساؤل �5ي �البحث �إشكالية تكمن

الدولية�وهوماسيلقي�بظ*له�مستقب*�عWى�الواقع�الدوNي�

�BT°ذلك�بمجموعة�أسئلة�فرعية�ومن�خ*لها�سيتم�التوصل��جابة�تساؤلنا�الرئي

ماأهمية�روسيا�بالنسبة�Sوكرانيا�/ 1

ما�íي��س��اتيجية�الروسية�تجاه�حلف�الناتو�وموقفه�من�أوكرانيا�/ 2

ماíي�الرؤية�اEستقبلية�Eا�بعد�الغزو�/ 3

�البحث �الرو��BT/  فرضية �حدثت�بعد�الغزو �كب/�ة �هو�ان�هناك�تداعيات�دولية �مفادها ينطلق�البحث�من�فرضية

وكان�لها�دور�كب/��5ي�رسم�وتوضيح�معالم�النظام�الدوNي�للمرحلة�اEقبلة��,,  Sوكرانيا

تم�تقسيم�البحث�اNى�ث*ثة�مباحث�/  هيكلية�البحث

� �مطلب/ن �خ*ل �ومن لروسيا

8قتصادية�محور�اEطلب�الثاني�

أحداث�شيه�جزيرة�القرم�عام���ول�منه�عن

أما�اEبحث�الثالث�ستتم�دراسته�بث*ثة�مطالب�. حلف�الناتو�منه�

فسيكون�عن��س��اتيجية�الروسية�من�حلف�الناتو�و�صرار�

عن�الرؤية�اEستقبلية��للنظام�الدوNي��بعد�الغزو�

  

  

 



     2022ديمسبر 

�الجغرافية� �الجوانب �íي �وأهمها �أبرزها �لعل �كث/�ة �منطلقات �من BTالرو�� �للجانب �بالنسبة �أوكرانيا �أهمية تندرج

�من�الدول�إذ� �مختلفة�عن�غ/�ها تقع�أغلبية�إن�جغرافية�اوكرانيا

�بعد �أوروبا �5ي �ثاني�أك���بلد�من�حيث�اEساحة �  وíي �أن�مناطقها�, روسيا كما

�كب/�� � �منا:ي �بتنوع �تمتعها �مع �اEنخفضة BT ,

مايقارب�(ومعظم�اراض�çا�, وتضاريسها��تكون�عWى�شكل�سطح�سهWي�عام�يدخل�5ي�السهل��وربي�الكب/��اEتسع�شرقا�

ف�الهضاب�والت*ل�اEنخفضة�ف�çا�نحو�مايقارب�
(193 

,  (194)وف�çا�أهم�مجاري��¡�ار�وهو�¡�ر�الدني���وكذلك�¡�ر�الدوننيتس�الشماNي�و¡�ر�الدنيس���وسالف/��وأ¡�ار�أخرى�قص/�ة

BTكما�ا¡�ا�تاريخيا�كانت�تعد�, (195)�ا�أوكرانيا�كانت�عام*�مهما�ومؤثرا�بالنسبة�للجانب�الرو�

إذ�عدت�روسيا�تلك�اEحاو�ت�هو� 2004

�والبلقان�ومع�ذلك�و5ي�تلك� �5ي�مناطق�اوراسيا ة�لها

  ,(196)) فيكتور�يانوكوفيتش(

�بالنسبة� �بالجانب�التاريKي �مدى�أهمية�العوامل�الجغرافية�ومسندة �نتيجة�مفادها �اNى �تقودنا هذه��حداث�وغ/�ها

�حلف�الناتو�5ي� �الذي�يشهده �التوسع �تجاه �اEنيعة �الحيوي�وبواب��ا �مجالها �تعدها �إذ �اوكرانيا �تجاه ر��ا

 .الدول�القريبة�لها�وهو�ماكان�احد��سباب�ال��Bستقودنا�5ي�بحثنا�هذا�الة�التدخل�العسكري�الرو�5�BTي�اوكرانيا�

واهمها�, ات�اEتطورة�اقتصاديا�لتوافر�الø�وات�الباطنية�اEهمة�

اذ�ت��كز�اهم�مناجم�الفحم�5ي�, جري�هو�الحديد�ومصادر�الطاقة��كذلك�من�النفط�والغاز�والكهرباء�

حديد�فتوجد�5ي�5ي�غربي�الب*د�اما�اهم�حقول�انتاج�ال

, اEانيا�, اEركز�الديمقراطي�العربي�, مستقبل�النسق�الدوNي�

 232ص,  2008, القاهرة�
195) ( group of authors , the kremlin playbook, part 3 ,(keeping the faith) , a re

,Russia ,  anr Eurasia program , center for strategic and international studies , February 2022 , p 25 

اذار�,  معهد�العربية�للدراسات�, �زمة��وكرانية��والحرب�الباردة�الجديدة��5ي�فهم�الواقع�الدوNي��
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 أهمية�أوكرانيا�بالنسبة�للجانب�الرو����

�الجغرافية� �الجوانب �íي �وأهمها �أبرزها �لعل �كث/�ة �منطلقات �من BTالرو�� �للجانب �بالنسبة �أوكرانيا �أهمية تندرج

 ــ:تاريخية�و8قتصادية�وكما��يأتي�

� �:8همية�الجغرافية�والتاريخية � �ــ �من�الدول�إذ �مختلفة�عن�غ/�ها إن�جغرافية�اوكرانيا

�بعد. السهل�8وروبي�الشر�ي �أوروبا �5ي �ثاني�أك���بلد�من�حيث�اEساحة وíي

�منا �بتنوع �تمتعها �مع �اEنخفضة BT8را�� �إNى �اEرتفعات �من �متمايزة �خصائص�جغرافية �ذات ة

وتضاريسها��تكون�عWى�شكل�سطح�سهWي�عام�يدخل�5ي�السهل��وربي�الكب/��اEتسع�شرقا�

ف�الهضاب�والت*ل�اEنخفضة�ف�çا�نحو�مايقارب�تكون�مناطق��سهلية�قليلة��رتفاع��،�وكما�تؤل

.(193أما�اEتبقي�من�مساح��ا�فتكون�مناطق�مرتفعة�وجبلية�

وف�çا�أهم�مجاري��¡�ار�وهو�¡�ر�الدني���وكذلك�¡�ر�الدوننيتس�الشماNي�و¡�ر�الدنيس���وسالف/��وأ¡�ار�أخرى�قص/�ة

ìتتمتع��Bتلك�الجغرافية�ال�BTا�أوكرانيا�كانت�عام*�مهما�ومؤثرا�بالنسبة�للجانب�الرو��

2004اوكرانيا�جزءا�م·�ا��سيما�بعد�اند�ع�العديد�من�الثورات�ف�çا�وم·�ا�ثورة�عام�

�والبلقان�ومع�ذلك�و5ي�تلك�محاولة�الدول�الغربية�لتغي/���نظمة�اEوالية�Eوسكو�والصديق �5ي�مناطق�اوراسيا ة�لها

( الثورة�تحديدا�استطاعت�روسيا�من�ايصال�احد�اEوال/ن�لها�لسدة�الحكم�وهو

�بالجانب�التاري �مدى�أهمية�العوامل�الجغرافية�ومسندة �نتيجة�مفادها �اNى �تقودنا هذه��حداث�وغ/�ها

�حلف�الناتو�5ي� �الذي�يشهده �التوسع �تجاه �اEنيعة �الحيوي�وبواب��ا �مجالها �تعدها �إذ �اوكرانيا �تجاه ر��ا

الدول�القريبة�لها�وهو�ماكان�احد��سباب�ال��Bستقودنا�5ي�بحثنا�هذا�الة�التدخل�العسكري�الرو�5�BTي�اوكرانيا�

ات�اEتطورة�اقتصاديا�لتوافر�الø�وات�الباطنية�اEهمة�íي�من�الجمهوريــ��:8همية�jقتصادية�

جري�هو�الحديد�ومصادر�الطاقة��كذلك�من�النفط�والغاز�والكهرباء�

5ي�غربي�الب*د�اما�اهم�حقول�انتاج�ال) لفوف�ـ�فالينسك(واحواض� ,حوض�الدونيتس�5ي�شر�ي�الب*د�

                                         

مستقبل�النسق�الدوNي��زمة��وكرانية�وتداعيا��ا��عWى�, احمد�أم/ن�وآخرون�

القاهرة�, الدار�اEصرية�اللبنانية�, الجغرافيا�السياسية�, حسام�الدين�جاد�الرب�

) ( group of authors , the kremlin playbook, part 3 ,(keeping the faith) , a report of the C

urasia program , center for strategic and international studies , February 2022 , p 25
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أهمية�أوكرانيا�بالنسبة�للجانب�الرو����/ ا�بحث�.ول�

�الجغرافية� �الجوانب �íي �وأهمها �أبرزها �لعل �كث/�ة �منطلقات �من BTالرو�� �للجانب �بالنسبة �أوكرانيا �أهمية تندرج

تاريخية�و8قتصادية�وكما��يأتي�وال

8همية�الجغرافية�والتاريخية�/ اEطلب�8ول�

�داخل السهل�8وروبي�الشر�ي الب*د

�8رااEختلف �إNى �اEرتفعات �من �متمايزة �خصائص�جغرافية �ذات ة

وتضاريسها��تكون�عWى�شكل�سطح�سهWي�عام�يدخل�5ي�السهل��وربي�الكب/��اEتسع�شرقا�

تكون�مناطق��سهلية�قليلة��رتفاع��،�وكما�تؤل) من�مساح��ا�% 70

أما�اEتبقي�من�مساح��ا�فتكون�مناطق�مرتفعة�وجبلية�, ) من�مساح��ا�% 25(

وف�çا�أهم�مجاري��¡�ار�وهو�¡�ر�الدني���وكذلك�¡�ر�الدوننيتس�الشماNي�و¡�ر�الدنيس���وسالف/��وأ¡�ار�أخرى�قص/�ة

ìتتمتع��Bتلك�الجغرافية�ال�

اوكرانيا�جزءا�م·�ا��سيما�بعد�اند�ع�العديد�من�الثورات�ف�çا�وم·�ا�ثورة�عام�

محاولة�الدول�الغربية�لتغي/���نظمة�اEوالية�Eوسكو�والصديق

الثورة�تحديدا�استطاعت�روسيا�من�ايصال�احد�اEوال/ن�لها�لسدة�الحكم�وهو

�بالجانب�التاري �مدى�أهمية�العوامل�الجغرافية�ومسندة �نتيجة�مفادها �اNى �تقودنا هذه��حداث�وغ/�ها

�ونظ �حلف�الناتو�5ي�لروسيا �الذي�يشهده �التوسع �تجاه �اEنيعة �الحيوي�وبواب��ا �مجالها �تعدها �إذ �اوكرانيا �تجاه ر��ا

الدول�القريبة�لها�وهو�ماكان�احد��سباب�ال��Bستقودنا�5ي�بحثنا�هذا�الة�التدخل�العسكري�الرو�5�BTي�اوكرانيا�

8همية�jقتصادية�/ اEطلب�الثاني�

خامات�الفحج�الحجري�هو�الحديد�ومصادر�الطاقة��كذلك�من�النفط�والغاز�والكهرباء�

حوض�الدونيتس�5ي�شر�ي�الب*د�

                                                                
احمد�أم/ن�وآخرون�() 193

  14ص,  2022, برل/ن�
حسام�الدين�جاد�الرب�( )  194

port of the CSIS Europe 

urasia program , center for strategic and international studies , February 2022 , p 25
�زمة��وكرانية��والحرب�الباردة�الجديدة��5ي�فهم�الواقع�الدوNي��, احمد�ابو�زيد�( ) 196

 4ص,   2014
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�ام*ح�, ) نيكوبول  �مثل �أخرى �معادن وف�çا

السابق�وعانى�اقتصاد�الدولة�الجديدة�من�انخفاضات�هائلة�

�القرن   كب/�ا �التسعينيات�من �أوائل �5ي

�BTبسبب�عدم�الوصول�إNى�8سواق�اEالية�والتوسع�النقدي�الهائل�لتمويل�jنفاق�الحكومي�،�5ي�ح/ن�انخفض�

�5ي�ذلك�الوقت�Eعظم
ً
 الجمهوريات خم�اEرتفع�شائعا

�من�هذه�اEشاكل
ً
.(198)ن�ب/ن��الدول�8كø��تضررا

. 

أول�عام�من�النمو��قتصادي� 2000وشهد�عام�

إذ�كانت�تلك� 2008و �2000ب/ن�عامي�

� �و8غذية �والكيمياويات �للمعادن �التقليدية �الصناعات �من BT°رئي� �بشكل � ,رات �عامي ،� 2008و 2001وب/ن

إنتعشت�أسعارتلك�اEواد�بسبب�النمو��قتصادي�الدوNي�السريع�،�بينما�ظل�سعر�الغاز�الطبي¶ي�اEستورد�من�روسيا�

اNى�انه�عاد�اNى�التعا5ي�مرة� 2008ت�الدول�من�8زمة�اEالية�عام�

بلغ�نمو�الناتج�اEحWي�jجماNي�  إذ, بسبب�تعا5ي��قتصاد�العالم�Bوكذلك�ارتفاع�أسعار�اEعادن

الناتج�اEحWي� من�الشرائية القوة دللتعا

�اEدة� �تلك �5ي � �الب*د �اقتصاد �من ٪

مكانة�اوكرانيا�5ي�العقيدة�الجيوسياسية�الجيوبوليتيكية�الروسية�ـ�طريق�نحو�التوسع�

 .4ص,  2022, حزيران� 5, بغداد�, ابحاث�ودراسات�
198)( “Verkhovna Rada of Ukraine 

Rada of Ukraine 24 August 1991, Archived from the original on 30 

https://www.marefa.org/%D8%A7

� �أيًضا �باEع���Cقتصادي�وقانونية �قد�تعت���منتجة Bل��ام�(ال����بشرط�توفر�معاي/

�اش��اكات� �الضرائب�مث*�أو�دفع �تفادي�دفع من�أجل

Interfax Ukraine Azarov , “Shadow trade accounts for 40 
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� �مدينة �من �بالقرب �إستخراجه �اEنغن/��فيكون نيكوبول (اما

 .( 197)البوتاسيوم�واEلح�الصخري�والك��يت

السابق�وعانى�اقتصاد�الدولة�الجديدة�من�انخفاضات�هائلة��السوفي�B �تحاد  ،�إستقلت�أوكرانيا�عن

�السنوات�التالية �5ي �التضخم �jنتاج�وارتفاع�معدل �شهدت�, .5ي  كما
ً
كب/�ا�تضخما

�BTبسبب�عدم�الوصول�إNى�8سواق�اEالية�والتوسع�النقدي�الهائل�لتمويل�jنفاق�الحكومي�،�5ي�ح/ن�انخفض�

�5ي�ذلك�الوقت�Eعظم
ً
��نخفاض�5ي�jنتاج�والتضخم�اEرتفع�شائعا �هذا وكان�

�من�هذه�اEشاكل،�لكن�أوكرانيا�كانت�م
ً
ن�ب/ن��الدول�8كø��تضررا

وشهد�عام�. استقرت�أوكرانيا�5ي�أوائل�العقد�8ول�من�القرن�الحادي�والعشرين

٪�ب/ن�عامي�50منذ�استق*لها��واستمر��قتصاد�5ي�النمو�بفضل�نمو�الصادرات�بنسبة�

� �و8غذية �والكيمياويات �للمعادن �التقليدية �الصناعات �من BT°رئي� �بشكل رات

إنتعشت�أسعارتلك�اEواد�بسبب�النمو��قتصادي�الدوNي�السريع�،�بينما�ظل�سعر�الغاز�الطبي¶ي�اEستورد�من�روسيا�

ت�الدول�من�8زمة�اEالية�عام�كما�عانى��قتصاد��وكراني�إسوة�ببا�ي�إقتصاديا

بسبب�تعا5ي��قتصاد�العالم�Bوكذلك�ارتفاع�أسعار�اEعادن 

� �5ي�عام�   ٪�ووصل�نصيب�الفرد 4.3مايقارب� 2010الحقيقي�Sوكرانيا
ً
لتعا�وفقا

�دو�ر�أمر  6,700 �قدر ,يكي � أوكرانيون  سياسيون  كما �اEدة�40أن �تلك �5ي � �الب*د �اقتصاد �من ٪

                                         

مكانة�اوكرانيا�5ي�العقيدة�الجيوسياسية�الجيوبوليتيكية�الروسية�ـ�طريق�نحو�التوسع�

ابحاث�ودراسات�, مركز�حمورابي�للبحوث�والدراسات��س��اتيجية�

kraine Resolution on Declaration of Independence of U

kraine 24 August 1991, Archived from the original on 30 September 2007, 

 ــ:منشور�ع���الرابط�, أقتصاد�اوكرانيا�هو�أقتصاد�السوق�الحر�النا
�Tء�

D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A 

� �Sنشطة �أيًضا �باEع���Cقتصادي�وقانونية �قد�تعت���منتجة Bال�

�السلطات�العامة �عن �عن�عمد �مخفية �اش��اكات�( ولك·�ا �الضرائب�مث*�أو�دفع �تفادي�دفع من�أجل

 : للمزيد�ينظر�, الضمان��جتما~ي�أو��لتفاف�حول�معاي/��أو�متطلبات�معينة

kraine Azarov , “Shadow trade accounts for 40% of domestic market , K
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�روغ( �, ) كريفوري �مدينة �من �بالقرب �إستخراجه �اEنغن/��فيكون اما

البوتاسيوم�واEلح�الصخري�والك��يت

،�إستقلت�أوكرانيا�عن1991اب� 524ي�

�الت �jنتاج�وارتفاع�معدل 5ي

اEا��BTبسبب�عدم�الوصول�إNى�8سواق�اEالية�والتوسع�النقدي�الهائل�لتمويل�jنفاق�الحكومي�،�5ي�ح/ن�انخفض�

� �كب/�� ��نخفاض�5ي�jنتاج�والت, jنتاج�بشكل� �هذا وكان�

،�لكن�أوكرانيا�كانت�م�السابقة السوفيتية

استقرت�أوكرانيا�5ي�أوائل�العقد�8ول�من�القرن�الحادي�والعشرين

منذ�استق*لها��واستمر��قتصاد�5ي�النمو�بفضل�نمو�الصادرات�بنسبة�

�الصاد �و8غذية �والكيمياويات �للمعادن �التقليدية �الصناعات �من BT°رئي� �بشكل رات

إنتعشت�أسعارتلك�اEواد�بسبب�النمو��قتصادي�الدوNي�السريع�،�بينما�ظل�سعر�الغاز�الطبي¶ي�اEستورد�من�روسيا�

 
ً
 .(199)منخفضا

كما�عانى��قتصاد��وكراني�إسوة�ببا�ي�إقتصاديا

 2010أخرى�بحلول�عام�

� �5ي�عام� الحقيقي�Sوكرانيا

� �مايقارب j6,700جماNي

                                                                
مكانة�اوكرانيا�5ي�العقيدة�الجيوسياسية�الجيوبوليتيكية�الروسية�ـ�طريق�نحو�التوسع�" , ماهر�لطيف�) ) 197

مركز�حمورابي�للبحوث�والدراسات��س��اتيجية�, " �م��اطوري�

tion of Independence of Ukraine “ . Verkhovna 

eptember 2007, Retrieved 12 

September 2007. 
أقتصاد�اوكرانيا�هو�أقتصاد�السوق�الحر�النا( ) 199

D8%AF_%D8%A3%D9%88

D9%8A%D8%A7/simplified

�الظل�هو�(*)  �اقتصاد Sنشطة

�السلطات�العامة) بنظم�معينة �عن �عن�عمد �مخفية ولك·�ا

الضمان��جتما~ي�أو��لتفاف�حول�معاي/��أو�متطلبات�معينة

 of domestic market , Kiev ,December 2011 
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 الجمركية الضوابط تراجعت�الصادرات�8وكرانية�إNى�روسيا�بشكل�كب/��بسبب

وأستمر�,  (201)أصبح��قتصاد�8وكراني�5ي�حالة��كب/�ة�من�الركود

ذلك��سيما�بعد�ض�شبه�جزيرة�القرم�من�قبل�الروس�وأستمرت�با�قتصاد�غ/��اE��ن�وحاولت�بطرق�كث/�ة�من�أجل�

طرة�عWى�هذا�الوضع��قتصادي�غ/��اEستقر�بطرق�ش���م·�ا�تعويم�العملة�الوطنية�وكذلك�فرض�سعر�مستقر�

, وبوديليا�, والشمال�الغربي�, الكاربات�: 

     .(202)ودونيتسك, ودني��و�

حرب�(  2014 بل�سبقه�التدخل�الذي�حصل�عام

 ــ:وكما�يأتي� 2022و

 2014كانت�بداياته�8وNى�5ي�أوائل�عام�

�سيما�بعد�الطاحة�بالرئيس�الوكراني�, 

وبعد�ذلك�قامت�,  (203)�بإحتجاجات�رافقها�الكث/��من�العنف�5ي�العاصمة�كييف�

200)( Leonard Peter , “Ukraine to deploy troops to 

news Canada on 14 April 2014 , Associated  
201) (Big debts and dwinding cash ,  

تش/��إNى�سوق�العم*ت�8جنبية�أو�البورصة�العاEية�للعم*ت�8جنبية،�وíي�اختصار�للمصطلح�

،�وهو�سوق�يمتد�5ي�»سوق�تداول�العم*ت�8جنبية

جميع�أنحاء�العالم�حيث�تصرف�العم*ت�من�قبل�عدة�مشارك/ن،�مثل�البنوك�العاEية�واEؤسسات�الدولية�و8سواق�

Big debts and dwinding cash ,  

202() Report “Westinghouse Wins Contract to 

release) the original  

 ــ�:ع���الرابط�, وكرانيا�والطريق�Sوروبا�ع���الحكم،�الجزيرة�نت�

http://www.al 
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تراجعت�الصادرات�8وكرانية�إNى�روسيا�بشكل�كب/��بسبب 2013و5ي�صيف�

 .(200)روسيا قبل

أصبح��قتصاد�8وكراني�5ي�حالة��كب/�ة�من�الركود  2013وبحلول�منتصف�شهر�تشرين�8ول�من�عام��

ذلك��سيما�بعد�ض�شبه�جزيرة�القرم�من�قبل�الروس�وأستمرت�با�قتصاد�غ/��اE��ن�وحاولت�بطرق�كث/�ة�من�أجل�

طرة�عWى�هذا�الوضع��قتصادي�غ/��اEستقر�بطرق�ش���م·�ا�تعويم�العملة�الوطنية�وكذلك�فرض�سعر�مستقر�

: وكما�تنقسم�اوكرانيا�اNى�تسع�مناطق�اقتصادية�íي�, * لعمل��ا�5ي�سوق�فوركس

ودني��و�, بحر�8سود�والساحل�وال, والشمالية�الشرقية�, ووسط�اوكرانيا�

 جوانب�الغزو�الرو�����وكرانيا

بل�سبقه�التدخل�الذي�حصل�عام, هو�8ول�الذي�شنته�روسيا�عWى�أوكرانيا� 

و 2014امي�لذا�و5ي�هذا�اEبحث�سيتم�إبراز�تلك�الجوانب�لع

 ــ: 2014أحداث�شبه�جزيرة�القرم�عام�

كانت�بداياته�8وNى�5ي�أوائل�عام�, " * شبه�جزيرة�القرم�" أو�ماتسم��بأزمة� 2014الغزو�الرو��BTلوكرانيا�عام�

,  عندما�أصبحت�تلك�الجزيرة�محور�أزمة�ب/ن�الشرق�والغرب�منذ�الحرب�الباردة

فيكتور�يانكوفيتش�بإحتجاجات�رافقها�الكث/��من�العنف�5ي�العاصمة�كييف�

                                         

kraine to deploy troops to Quash Pro –Russian insurgency in the east

news Canada on 14 April 2014 , Associated Press , Archived from the original Retrieved 26 October 2014 

) (Big debts and dwinding cash , Ukraine tests creditors nerves , Reuters 17 October 2013 

تش/��إNى�سوق�العم*ت�8جنبية�أو�البورصة�العاEية�للعم*ت�8جنبية،�وíي�اختصار�للمصطلح�

سوق�تداول�العم*ت�8جنبية«أي�" Foreign Exchange Market"جنبية�

جميع�أنحاء�العالم�حيث�تصرف�العم*ت�من�قبل�عدة�مشارك/ن،�مثل�البنوك�العاEية�واEؤسسات�الدولية�و8سواق�

Big debts and dwinding cash , Ukraine tests creditors nerves , Reuters 17 October 2013

Wins Contract to Provide Fuel Supplies to Ukraine “ , 19 

release) the original Westinghouse Electric , Archived from Retrieved 15 April 2014 .

وكرانيا�والطريق�Sوروبا�ع���الحكم،�الجزيرة�نت�محمد�صفوان�جو�ق،�معارضة�أ

40d7-5c58-//www.aljazeera.net/news/pages/47ea560b
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و5ي�صيف�, *الظل اقتصاد  هو

Bقبل من صارمة كانت ال�

وبحلول�منتصف�شهر�تشرين�8ول�من�عام��

ذلك��سيما�بعد�ض�شبه�جزيرة�القرم�من�قبل�الروس�وأستمرت�با�قتصاد�غ/��اE��ن�وحاولت�بطرق�كث/�ة�من�أجل�

طرة�عWى�هذا�الوضع��قتصادي�غ/��اEستقر�بطرق�ش���م·�ا�تعويم�العملة�الوطنية�وكذلك�فرض�سعر�مستقر�السي

لعمل��ا�5ي�سوق�فوركس

ووسط�اوكرانيا�, والعاصمة�

جوانب�الغزو�الرو�����وكرانيا/ ا�بحث�الثاني�

 2022لم�يكن�غزو�عام�

لذا�و5ي�هذا�اEبحث�سيتم�إبراز�تلك�الجوانب�لع, )  شبه�جزيرة�القرم

أحداث�شبه�جزيرة�القرم�عام�/ اEطلب�8ول�

الغزو�الرو��BTلوكرانيا�عام�

عندما�أصبحت�تلك�الجزيرة�محور�أزمة�ب/ن�الشرق�والغرب�منذ�الحرب�الباردة

فيكتور�يانكوفيت) امواNي�لروسيا( 

                                                                

ussian insurgency in the east” , Yahoo 

Retrieved 26 October 2014 

kraine tests creditors nerves , Reuters 17 October 2013 

تش/��إNى�سوق�العم*ت�8جنبية�أو�البورصة�العاEية�للعم*ت�8جنبية،�وíي�اختصار�للمصطلح�» فوركس«كلمة�(*)

جنبية��قتصادي�من�اللغة�8 

جميع�أنحاء�العالم�حيث�تصرف�العم*ت�من�قبل�عدة�مشارك/ن،�مثل�البنوك�العاEية�واEؤسسات�الدولية�و8سواق�

 ــ:للمزيد�ينظر�, اEالية�

reditors nerves , Reuters 17 October 2013

kraine “ , 19 june 2015 (press 

lectric , Archived from Retrieved 15 April 2014 .
محمد�صفوان�جو�ق،�معارضة�أ()203

3216d15e3796-bfbf-40d7
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5ي�استفتاء�) غالبي��م�من�8صول�الروسية�

رغب��م�5ي��نضمام�اNى�روسيا��تحادية�ولكن�اوكرانيا�ومعها�لدول�الغربية�أجزمت�بأن�هذا��ستفتاء�غ/��

�من�السلطات� �فيه �الروسية �أمن�وحقوق�الغالبية �حماية �) الفاشية(جة
ً
�كييف�مستغ* 5ي

�هروب� �بعد �اEؤسسات �من �وغ/�ها �الوزارات �5ي �والعسكرية منية

،�وتغي/��السلطات�اEحلية،�ثم�jع*ن�عن�ضم�

                                                                                 

�BعWى�القرم�ليس�جديًدا�،�وإن�خمد�لعقود�؛�فالقرم�كان�جزًءا�من�الدولة�العثمانية�

�الشمالية�،�بعد�أن�دخله�jس*م�5ي�النصف�8ول�من�القرن�العاشر�اEي*دي�،�وكان�معظم�سكانه�من� 5ي�أجزا�ëا

قلعة�،�وكانت�تضم�مناطق�ما�ُيسم���ن�

قامت�عWى�, ) 5ي�أوكرانيا�اليوم(وشمال�جزيرة�القرم�

ت�ع·�ا�
ّ
،�وíي�مملكة�ضعفت�بضعف�الدولة�العثمانية�،�وتخل

،�ليبدأ�الوجود�1774،�ال��Bنصت�عWى�منح�القرم�استق*ً��ذاتًيا�عام�

ت�الجزيرة�عام�
ّ
ت�با�تفاقية�واحتل

ّ
أخل

بعد�ذلك�, الكث/��من�اEعالم�الحضارية�الت��ية�jس*مية�ف�çا�

تراجع�الوجود�الت��ي�5ي�القرم�،�وخاصة�بعد�سيطرة�السوفيت�عليه�،�ثم�هّجر�نظام�الزعيم�جوزيف�ستال/ن�التتار�

من�روسيا� "العمال�الكادح/ن"قسًرا�بدعوى�الخيانة�خ*ل�الحرب،�وُوّزعت�بيو��م�وأراض�çم�عWى�

ل�الروس�واEنحدرون�من�أصول�
ّ
يشك

ل�8وكرانيون�نسبة�تقارب�
ّ
مليون�نسمة�،�بينما�يشك

حيث�,  1954ية�القرم�واحدة�من�دول��تحاد�السوفي��BإNى�العام�

�عبد�:للمزيد�ينظر�,  1991قرر�الزعيم�نيكيتا�خروتشوف�ضمها�إNى�أوكرانيا�لتبقى�كذلك�بعد�استق*ل�8خ/�ة�عام� ــ

دار�, العاEية�الثانية��التاريخ�اEعاصر�لوربا�من�الثورة�الفرنسية�اNى�الحرب

القوى�الك��ى�ةالشرق�, جمال�محمود�حجد�

وينظر�ايضا�,  88ــ� 67صص�,  1989, �سكندرية�

 ــ:ع���الرابط�

� � �نمو�اEخاوف��نفصالية �مع �لروسيا �مواليا �عمدة �تع/ن صحيفة�, سيفاستوبول

السلوم�الرو��BT" ,ابراهيم�يوسف�عبيد�و�نعمة�سعيد�سرور�

� �العربي �التاريخ �, مجلة ,  2017,  8العدد
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غالبي��م�من�8صول�الروسية�( عقب�تصويت�سكا¡�ا�, قوات�موالية�لروسيا�بالسيطرة�عWى�تلك�الجزيرة�

رغب��م�5ي��نضمام�اNى�روسيا��تحادية�ولكن�اوكرانيا�ومعها�لدول�الغربية�أجزمت�بأن�هذا��ستفتاء�غ/��

�من�السلطات� �فيه �الروسية �أمن�وحقوق�الغالبية �حماية حجة

�و8  �السياسية �الفراغات �بملء �8خ/�ة �هروب�انشغال �بعد �اEؤسسات �من �وغ/�ها �الوزارات �5ي �والعسكرية منية

،�وتغي/��السلطات�اEحلية،�ثم�jع*ن�عن�ضم�"الناعم"إذ�أن�التدخل�العسكري�, �وجميع�رموز�نظامه�

                                                                                                                        

�BعWى�القرم�ليس�جديًدا�،�وإن�خمد�لعقود�؛�فالقرم�كان�جزًءا�من�الدولة�العثمانية�إن�التنافس�والصراع�jقليم

�الشمالية�،�بعد�أن�دخله�jس*م�5ي�النصف�8ول�من�القرن�العاشر�اEي*دي�،�وكان�معظم�سكانه�من� 5ي�أجزا�ëا

طلق�عل�çم��حًقا�اسم
ُ
قلعة�،�وكانت�تضم�مناطق�ما�ُيسم���ن�ت��ية�تع�BCال" القرم"وتسمية�". التتار: "أصول�تركية�،�أ

وشمال�جزيرة�القرم�) 5ي�روسيا��ن(و8را��BTاEحيطة�ببحر�آزوف�

ت�ع·�ا��BT1441-1783القرم�مملكة�قرمية�ت��ية�من�العام�
ّ
،�وíي�مملكة�ضعفت�بضعف�الدولة�العثمانية�،�وتخل

،�ال��Bنصت�عWى�منح�القرم�استق*ً��ذاتًيا�عام�"كوجك�قينارجه"/�ة�بتوقيع�معاهدة�

ت�الجزيرة�عام� الرو�S�BTول�مرة�5ي�شبه�الجزيرة�،�ولكن�jم��اطورة�الروسية�يكات/�ينا�الثانية
ّ
ت�با�تفاقية�واحتل

ّ
أخل

الكث/��من�اEعالم�الحضارية�الت��ية�jس*مية�ف�çا�و ) بغجة�سراي�آنذاك(،�وأحرقت�ودمرت�عاصم��ا�

تراجع�الوجود�الت��ي�5ي�القرم�،�وخاصة�بعد�سيطرة�السوفيت�عليه�،�ثم�هّجر�نظام�الزعيم�جوزيف�ستال/ن�التتار�

قسًرا�بدعوى�الخيانة�خ*ل�الحرب،�وُوّزعت�بيو��م�وأراض�çم�عWى�

�،�ليعظم�وجود�الروس�5ي�jقليم� عدت�عام�, وغ/�ها
ُ
ل�الروس�واEنحدرون�من�أصول� 2001ووفق�إحصائية�أ

ّ
يشك

ل�8وكرانيون�نسبة�تقارب� 2من�إجماNي�عدد�السكان�البالغ�% 58روسيا�نسبة�تقارب�نحو�
ّ
مليون�نسمة�،�بينما�يشك

ل�تتار�القرم�نسبة�
ّ
ية�القرم�واحدة�من�دول��تحاد�السوفي��BإNى�العام�وكانت�جمهور , % 12،�ويشك

قرر�الزعيم�نيكيتا�خروتشوف�ضمها�إNى�أوكرانيا�لتبقى�كذلك�بعد�استق*ل�8خ/�ة�عام�

التاريخ�اEعاصر�لوربا�من�الثورة�الفرنسية�اNى�الحرب, العزيز�سليمان�نوار�و�عبد�اEجيد�نعن¶ي�

� 245ص�ص�,  2014, ب/�وت� جمال�محمود�: وكذلك�ينظر�,  252ــ

�سكندرية�, دار�اEعرفة�الجامعية�, ) 5ي�القرن/ن�التاسع�عشر�والعشرين

ع���الرابط�فيا�شبه�جزيرة�القرم�وتاريخ�التتار�ف�çا،�أوكرانيا�برس�

http://ukrpress.net 

� �: اوكرانيا � �نمو�اEخاوف��نفصالية �مع �لروسيا �مواليا �عمدة �تع/ن سيفاستوبول

ابراهيم�يوسف�عبيد�و�نعمة�سعيد�سرور�:  وللمزيد�ينظر�,   2014شباط� 25

� �الجنوبية �اوسيتيا �ــ �جورجيا Bازم�� �,  2008تجاه �القرم �, "  2014واوكرانيا �العربي �التاريخ مجلة
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قوات�موالية�لروسيا�بالسيطرة�عWى�تلك�الجزيرة�

رغب��م�5ي��نضمام�اNى�روسيا��تحادية�ولكن�اوكرانيا�ومعها�لدول�الغربية�أجزمت�بأن�هذا��ستفتاء�غ/��ب 2013عام�

 . (204)قانوني�وشر~ي�

�من�السلطات� �فيه �الروسية �أمن�وحقوق�الغالبية �حماية �بحجة BTالتدخل�الرو�� جاء

�و8  �السياسية �الفراغات �بملء �8خ/�ة انشغال

يانوكوفيتش�وجميع�رموز�نظامه�

                                                                               

إن�التنافس�والصراع�jقليم(*)

�الشمالية�،�بعد�أن�دخله�jس*م�5ي�النصف�8ول�من�القرن�العاشر�اEي*دي�،�وكان�معظم�سكانه�من� 5ي�أجزا�ëا

طلق�عل�çم��حًقا�اسم
ُ
أصول�تركية�،�أ

و8را��BTاEحيطة�ببحر�آزوف�" شبه�جزيرة�القرم"

أرا��BTالقرم�مملكة�قرمية�ت��ية�من�العام�

/�ة�بتوقيع�معاهدة�هذه�8خ

الرو�S�BTول�مرة�5ي�شبه�الجزيرة�،�ولكن�jم��اطورة�الروسية�يكات/�ينا�الثانية

،�وأحرقت�ودمرت�عاصم��ا�1783

تراجع�الوجود�الت��ي�5ي�القرم�،�وخاصة�بعد�سيطرة�السوفيت�عليه�،�ثم�هّجر�نظام�الزعيم�جوزيف�ستال/ن�التتار�

قسًرا�بدعوى�الخيانة�خ*ل�الحرب،�وُوّزعت�بيو��م�وأراض�çم�عWى� 1944بالكامل�عام�

�،�ليعظم�وجود�الروس�5ي�jقليم� وغ/�ها

روسيا�نسبة�تقارب�نحو�

ل�تتار�القرم�نسبة�24%
ّ
،�ويشك

قرر�الزعيم�نيكيتا�خروتشوف�ضمها�إNى�أوكرانيا�لتبقى�كذلك�بعد�استق*ل�8خ/�ة�عام�

العزيز�سليمان�نوار�و�عبد�اEجيد�نعن¶ي�

ب/�وت�, ال·�ضة�العربية�

5ي�القرن/ن�التاسع�عشر�والعشرين(�وسط�

فيا�شبه�جزيرة�القرم�وتاريخ�التتار�ف�çا،�أوكرانيا�برس�أم/ن�القاسم،�جغرا. د:  

http://ukrpress.net/node/2512
�آموس�( ) 204 �" ,هوارد اوكرانيا

25ل��يطانية�5ي�الغارديان�ا

� �الجنوبية �اوسيتيا �ــ �جورجيا Bازم�� تجاه

 143ص



     2022ديمسبر 

احWي�j�BTقليم�،���عWى�جزء�من�شريطه�الس

�5ي�جميع�أرجاء�القرم�،�و�ìذا�تصبح�íي�القوة�8ك���5ي�شمال�البحر� ·�ا�من�نشر�قوا��ا�ودفاعا��ا
ّ
ما�قد�يمك

�BTوسواحل�القرم�لتنفيذ�مشروع�خط�

�لتجاوز�اEياه�jقليمية� يع�BCتوف/��نحو�عشرين�مليار�دو�ر�كانت�ستنفقها

كما�أن�والنجاح�الرو�5�BTي�القرم�قد�يغري�موسكو�أو�حلفاءها�بتكرار�هذا�السيناريو�5ي�مناطق�أخرى�تضم�

�أو�رم �تابعة، �إNى�مناطق�موالية�أو�ح�� �لتحويلها �روس�5ي�شرق�وجنوب�أوكرانيا، �عن�الغرب�عWى�رعايا ادية�تفصلها

أوكرانيا�اEوالية�"قلبت�روسيا�اEعادلة�لصالحها�فتحولت�عملًيا�من�موضع�الدفاع�عن�حدودها�إNى�زحف�يقر�ìا�من�

بعدته�وعتاده�وكذلك�تدرك�أوكرانيا�أن�جيشها�

نه�من�كسب�تلك�الخ��ات�ال*زمة�لدفع�
ّ
ن�بقدرات�نظ/�ه�الرو��BT،�وأنه�لم�يخض�أي�حرب�تمك

�لتحرير�القرم�ومنع�انفصاله� �أن�عدم�استخدام�القوة � �يؤكد�عWى �ولهذا �, أو�هزيمة�موسكو،
ً
�فع* قد�تسهم�روسيا

ل���ديًدا�كب/ً�ا��قتصاد�القرم�الذي�
ّ
ما�يشك

أما�إذا�ما�وقعت�معارك�عسكرية�فإن�القرم�مرشح�لتكرار�سيناريو�أبخازيا�،�

Eى�أن�جميع�اNشارة�إjسؤول/ن�5ي�كييف�يؤكدون�وهنا�تجدر�

(206)عWى�عدم�اع��افهم�بالقرم�كجزء�من�روسيا�،�وجميع�ما�تقوم�به�سلطاته�من�إجراءات
.. 

ذلك��أثار�حشد�القوات�العسكرية�الروسية�عWى�الحدود�مع�أوكرانيا�قلق��تحاد�8وروبي�وحلف�الناتو،�وشارك��م�ك

كما�أن�حشد�القوات�الروسية�جاء�ت��يره��من�

� �القرم�وشرق�اوكرانيا �5ي�شبه�جزيرة , ابحاث�ودراسات�, " يا

�ا �ــ �والغرب�بعد�8زمة�8وكرانية �8وربية�جراء�روسيا وجه�الضعف�ــ

 www.rand.org/t/RR1498ــ�:ع���الرابط�

�التنافس�الدوNي �لزمة�القرم�5ي�ظل� �والتداعيات�الجيوسياسية ��روسيا �اوراسيا مجلة�, " عWى

وينظر�,  135ص,  2018ديسم���,  4العدد�

� �مدارات�سياسية �ديسم��, مجلة ص�,  2017 عدد

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

القرم�إNى�روسيا�،�قد�منح�موسكو�سيطرة�شبه�كاملة�عWى�سواحل�وأرا�j�BTقليم�،���عWى�جزء�من�شريطه�الس

�5ي�جميع�أرجاء�القرم�،�و�ìذا�تصبح�íي�القوة�8ك���5ي�شمال�البحر� ·�ا�من�نشر�قوا��ا�ودفاعا��ا
ّ
ما�قد�يمك

و�ìذه�السيطرة�وذلك�الو�ء�أيًضا�،�تستطيع�روسيا�أن�تستخدم�أرا��BTوسواحل�القرم�لتنفيذ�مشروع�خط�

�, لنقل�الغاز�إNى�أوروبا� �لتجاوز�اEياه�jقليمية�ما يع�BCتوف/��نحو�عشرين�مليار�دو�ر�كانت�ستنفقها

كما�أن�والنجاح�الرو�5�BTي�القرم�قد�يغري�موسكو�أو�حلفاءها�بتكرار�هذا�السيناريو�5ي�مناطق�أخرى�تضم�

�أو�رم �تابعة، �إNى�مناطق�موالية�أو�ح�� �لتحويلها �روس�5ي�شرق�وجنوب�أوكرانيا، رعايا

 .8205قل،�فتحم�Bبذلك�حدودها�ونفوذها

قلبت�روسيا�اEعادلة�لصالحها�فتحولت�عملًيا�من�موضع�الدفاع�عن�حدودها�إNى�زحف�يقر�ìا�من�

وكذلك�تدرك�أوكرانيا�أن�جيشها�, ويقتطع�أراض�çا��،�وكما�يقر�ìا�من�الغرب�الداعم�لكييف�

نه�من�كسب�تلك�الخ��ات�ال*زمة�لدفع�
ّ
ن�بقدرات�نظ/�ه�الرو��BT،�وأنه�لم�يخض�أي�حرب�تمك

�لتحرير�القرم�ومنع�انفصاله� �أن�عدم�استخدام�القوة � �يؤكد�عWى �ولهذا أو�هزيمة�موسكو،

ل���ديًدا�كب/ً�ا��قتصاد�القرم�الذي�,  ن�ذلك�قد���يطول�كث/�ا�بدعم�jقليم�كجزء�بات�من�أراض�çا�،�ولك
ّ
ما�يشك

أما�إذا�ما�وقعت�معارك�عسكرية�فإن�القرم�مر,  سيعتمد�Sول�مرة�عWى�نفسه�منذ�عقود�

وهنا�تجدر�jشارة�إNى�أن�جميع�اE, بفقر�شديد��وقلة�من�الدول�تع��ف�به�كدولة�مستقلة�

عWى�عدم�اع��افهم�بالقرم�كجزء�من�روسيا�،�وجميع�ما�تقوم�به�سلطاته�من�إجراءات

 ــ:ودور�حلف�الناتو�منه� 2022غزو�عام�

أثار�حشد�القوات�العسكرية�الروسية�عWى�الحدود�مع�أوكرانيا�قلق��تحاد�8وروبي�وحلف�الناتو،�وشارك��م�ك

كما�أن�حشد�القوات�الروسية�جاء�ت��يره��من�, الو�يات�اEتحدة�8مريكية�من�أن�روسيا�قد�تنوي�غزو�أوكرانيا�قريًبا�

                                         

�ع���من�عمليات�روس", مايكل�كوفمان�وآخرون� �القرم�وشرق�اوكرانيا �5ي�شبه�جزيرة يا

    www.rand.org/t/RR1498ــ�:ع���الرابط�, مؤسسة�راند�ل*بحاث�والدراسات�

�اف�ستيفن��رابي�وآخرون� �ا" , ــ �ــ �والغرب�بعد�8زمة�8وكرانية روسيا

ع���الرابط�, مؤسسة�راند�ل*بحاث�والدراسات�, ابحاث�ودراسات�

�التنافس�الدوNي �لزمة�القرم�5ي�ظل� �والتداعيات�الجيوسياسية روسيا

�BT°ركز�الجام¶ي�احمد�بن�ي�ي�الونشريEجلد�التاسع�, الجزائر�, اEالعدد�, ا

� �: الحروب�الهجينة �أنموذجا ��وكرانية �. �زمة �مدارات�سياسية مجلة
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القرم�إNى�روسيا�،�قد�منح�موسكو�سيطرة�شبه�كاملة�عWى�سواحل�وأرا

�5ي�جميع�أرجاء�القرم�،�و�ìذا�تصبح�íي�القوة�8ك���5ي�شمال�البحر�, فقط� ·�ا�من�نشر�قوا��ا�ودفاعا��ا
ّ
ما�قد�يمك

و�ìذه�السيطرة�وذلك�الو�ء�أيًضا�،�تستطيع�روسيا�أن�تستخدم�أرا. 8سود

�" التيار�الجنوبي" لنقل�الغاز�إNى�أوروبا

كما�أن�والنجاح�الرو�5�BTي�القرم�قد�يغري�موسكو�أو�حلفاءها�بتكرار�هذا�السيناريو�5ي�مناطق�أخرى�تضم�, 8وكرانية�

�أو�رم �تابعة، �إNى�مناطق�موالية�أو�ح�� �لتحويلها �روس�5ي�شرق�وجنوب�أوكرانيا، رعايا

8قل،�فتحم�Bبذلك�حدودها�ونفوذها

قلبت�روسيا�اEعادلة�لصالحها�فتحولت�عملًيا�من�موضع�الدفاع�عن�حدودها�إNى�زحف�يقر�ìا�من�

ويقتطع�أراض�çا��،�وكما�يقر�ìا�من�الغرب�الداعم�لكييف�, " للغرب

نه�من�كسب�تلك�الخ��ات�ال*زمة�لدفع�
ّ
وتعداد�جنوده���ُيقاَرن�بقدرات�نظ/�ه�الرو��BT،�وأنه�لم�يخض�أي�حرب�تمك

�لتحرير�القرم�ومنع�انفصاله� �أن�عدم�استخدام�القوة � �يؤكد�عWى �ولهذا أو�هزيمة�موسكو،

بدعم�jقليم�كجزء�بات�من�أراض�çا�،�ولك

سيعتمد�Sول�مرة�عWى�نفسه�منذ�عقود�

بفقر�شديد��وقلة�من�الدول�تع��ف�به�كدولة�مستقلة�

عWى�عدم�اع��افهم�بالقرم�كجزء�من�روسيا�،�وجميع�ما�تقوم�به�سلطاته�من�إجراءات

غزو�عام�/ اEطلب�الثاني�

أثار�حشد�القوات�العسكرية�الروسية�عWى�الحدود�مع�أوكرانيا�قلق��تحاد�8وروبي�وحلف�الناتو،�وشارك��م�ك

الو�يات�اEتحدة�8مريكية�من�أن�روسيا�قد�تنوي�غزو�أوكرانيا�قريًبا�

                                                                
مايكل�كوفمان�وآخرون�( ) 205

مؤسسة�راند�ل*بحاث�والدراسات�

�اف�ستيفن��رابي�وآخرون�:وللمزيد�ينظر� ــ

ابحاث�ودراسات�, " الضغوط�الروسية�
206 ( )� �حداد �التنافس�الدوNي", اسماء �لزمة�القرم�5ي�ظل� �والتداعيات�الجيوسياسية روسيا

اEركز�الجام¶ي�احمد�بن�ي, اEعيار�

� �: لنفس�الباحثة الحروب�الهجينة
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     2022ديمسبر 

قبل�موسكو�للرد�عWى�تزويد�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�القوات�8وكرانية�بالتدريب�و8سلحة�اEضادة�للدبابات�وغ/�ها�

  . (207)ة�،��ستخدامها�5ي�القتال�ضد��نفصالي/ن�اEدعوم/ن�من�روسيا�5ي�شرق�الب*د

وهو�8مر��, ،�أجرت�القوات�8وكرانية�مع�قوات�من�حلف�شمال�8طل°�BTمناورات�عسكرية�ُمش��كة�

�قاذفات�غ �ف�çا �استخدمت Bال�� �اEناورات �تلك �اق��اب �مع �موسكو��سيما �من�ج �نووية �قدرات �ذات ربية

�وهو�8مر�الذي�تراه�موسكو� ،� �الروسية �من�الحدود
ً
مي*

 .( 208)8مر��خر�الذي�أثار�قلق�موسكو�يتعلق�باحتمالية�انضمام�أوكرانيا�لحلف�الناتو

�الحلف �5ي �ستصبح�عضًوا �وهو�موقف�أعادوا�“أوكرانيا ،

ومنذ�أن�ضمت�روسيا�شبه�جزيرة�القرم�ودعمها�ل*نفصالي/ن�5ي�شرق�الب*د�5ي�عام�

سفر�تحركات�القوات�الروسي
ُ
ة�السابقة�بالقرب�من�ولم�ت

�أو�صراع�ُمسلح�بعد�،�لكن�يبدو�أن�اEعلومات�ال��Bقامت�بجمعها��ستخبارات� الحدود�8وكرانية�عن�وقوع�صداٍم

�عWى� �أوروبا �5ي �الو�يات�اEتحدة�8مريكية وبات�حلفاء

ت�8مريكية�،�وربما�يكون�ذلك�نابًعا�من�مصدر�ثق��م�5ي�jدارة�8مريكية�الحالية�5ي�البيت�

� �وأوكرانيا BT°من�قبل�حلف�شمال�8طل� �السلوك�اEهدد �عWى �رًدا �تأتي �بأ¡�ا �8خ/�ة �تصرفا��ا �روسيا ويخ��TU,  ُت��ر

الي/ن�اEوال/ن�لروسيا�بالقوة�5ي�منطقة�دونباس�5ي�شرق�

وتنفي�موسكو�أن�تكون�لها�أي�نوايا�عدوانية�5ي�8زمة�الحالية�،�لك·�ا�توضح�أن�أي�تحركات�من�قبل�حلف�

ة�لذا�بدأت�روسيا�تدريبات�عسكرية�منتظمة�5ي�منطق��ا�العسكري

وأعلنت�حليف��ا�, آ�ف�جندي�إNى�مناطق�التدريب�

وهناك�ا��امات�روسية�Sوكرانيا��بزيادة�

�من��زمة�اNى�الحرب�� �واوكرانيا روسيا

 7ص,  2022
208)( Taras Kuzio & pual D Anieri , the 

 9ص, مصدر�سبق�ذكره�

�تحت�رعاية�منظمة�8من�والتعاون�5 �مينسك�بي*روسيا، �5ي �بعد�محادثات�مكثفة �أوروباتم�التوقيع�عليه نفذ�. ي

��ط*ق�النار �فورًيا �محاو�ت�سابقة�لوقف�القتال�5ي�دونباس�وقًفا �وقف�. �تفاق�الذي�أعقب�عدة لكنه�فشل�5ي

�5ي�  12القتال�5ي�دونباس،�وبالتاNي�تبع��ا�حزمة�جديدة�من�jجراءات�تسم��مينسك�الثانية،�وال��Bتم��تفاق�عل�çا

 .مصدر�سبق�ذكره�, " اوكرانيا�بؤرة�توتر�تاريخية�ب/ن�موسكو�والغرب�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

قبل�موسكو�للرد�عWى�تزويد�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�القوات�8وكرانية�بالتدريب�و8سلحة�اEضادة�للدبابات�وغ/�ها�

ة�،��ستخدامها�5ي�القتال�ضد��نفصالي/ن�اEدعوم/ن�من�روسيا�5ي�شرق�الب*دمن�8مور�اللوجيستية�والعسكري

،�أجرت�القوات�8وكرانية�مع�قوات�من�حلف�شمال�8طل°�BTمناورات�عسكرية�ُمش��كة�

�غ �قاذفات �ف�çا �استخدمت Bال�� �اEناورات �تلك �اق��اب �مع �موسكو��سيما ج

�مسافة� �البحر�8سود�عWى �منطقة �5ي �وهو�8مر�الذي�تراه�موسكو� 12الحدود�الروسية ،� �الروسية �من�الحدود
ً
مي*

8مر��خر�الذي�أثار�قلق�موسكو�يتعلق�باحتمالية�انضمام�أوكرانيا�لحلف�الناتو

�التحالف�أن�أعلنت�الدول�8عضا �5ي �الحلف”ء �5ي �ستصبح�عضًوا أوكرانيا

ومنذ�أن�ضمت�روسيا�شبه�جزيرة�القرم�ودعمها�ل*نفصالي/ن�5ي�شرق�الب*د�5ي�عام�, التأكيد�عليه�مطلع�العام�الحاNي�

�لعضوية�الناتو� �أوكرانيا �5ي Bازداد�الدعم�الشع�� سفر�تحركات�القوات�الروسي, ،
ُ
ولم�ت

�أو�صراع�ُمسلح�بعد�،�لكن�يبدو�أن�اEعلومات�ال��Bقامت�بجمعها��ستخبارات� الحدود�8وكرانية�عن�وقوع�صداٍم

�تنوي�لعمل�عسكري� �بأن�روسيا �ُتوâي �اEرة �هذه �عWى�,  8مريكية �أوروبا �5ي �الو�يات�اEتحدة�8مريكية وبات�حلفاء

ت�8مريكية�،�وربما�يكون�ذلك�نابًعا�من�مصدر�ثق��م�5ي�jدارة�8مريكية�الحالية�5ي�البيت�اقتناع�هذه�اEرة�باEعلوما

� �وأوكرانيا BT°من�قبل�حلف�شمال�8طل� �السلوك�اEهدد �عWى �رًدا �تأتي �بأ¡�ا �8خ/�ة �تصرفا��ا �روسيا ُت��ر

الي/ن�اEوال/ن�لروسيا�بالقوة�5ي�منطقة�دونباس�5ي�شرق�الكرمل/ن�أن�تس¶ى�أوكرانيا��ستعادة�مناطق�سيطرة��نفص

وتنفي�موسكو�أن�تكون�لها�أي�نوايا�عدوانية�5ي�8زمة�الحالية�،�لك·�ا�توضح�أن�أي�تحركات�من�قبل�حلف�

لذا�بدأت�روسيا�تدريبات�عسكرية�منتظمة�5ي�منطق��ا�العسكري, شمال�8طل°5�BTي�الشرق�سُتقابل�برد�فعل�عنيف

آ�ف�جندي�إNى�مناطق�التدريب� 10الجنوبية�،و�ال��Bتقع�أجزاء�م·�ا�عWى�حدود�أوكرانيا�،�وانتقل�

وهناك�ا��امات�روسية�Sوكرانيا��بزيادة�, بي*روسيا�عن�مناورات�عسكرية�مش��كة�مع�روسيا�عWى�الحدود�8وكرانية�

                                         

�توتر�تاريخية�ب/ن�موسكو�والغرب� �بؤرة �, " اوكرانيا �من��زمة�اNى�الحرب��( 5ي �واوكرانيا روسيا

2022,  القاهرة�, اEركز�اEصري�للفكر�والدراسات��س��اتيجية�

 pual D Anieri , the Sources of Russia’s Great power politics , E – 

publishing , Bristol ,  

مصدر�سبق�ذكره�, " اوكرانيا�بؤرة�توتر�تاريخية�ب/ن�موسكو�والغرب�

�تحت�رعاية�منظمة�8من�والتعاون�5 �مينسك�بي*روسيا، �5ي �بعد�محادثات�مكثفة تم�التوقيع�عليه

��ط*ق�النار �فورًيا �محاو�ت�سابقة�لوقف�القتال�5ي�دونباس�وقًفا �تفاق�الذي�أعقب�عدة

�5ي� القتال�5ي�دونباس،�وبالتاNي�تبع��ا�حزمة�جديدة�من�jجراءات�تسم��مينسك�الثانية،�وال��Bتم��تفاق�عل�çا

اوكرانيا�بؤرة�توتر�تاريخية�ب/ن�موسكو�والغرب�" , السيد�احمد�: للمزيد�ينظر�
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قبل�موسكو�للرد�عWى�تزويد�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�القوات�8وكرانية�بالتدريب�و8سلحة�اEضادة�للدبابات�وغ/�ها�

من�8مور�اللوجيستية�والعسكري

،�أجرت�القوات�8وكرانية�مع�قوات�من�حلف�شمال�8طل°�BTمناورات�عسكرية�ُمش��كة� 2021و5ي�ايلول�

�غ �قاذفات �ف�çا �استخدمت Bال�� �اEناورات �تلك �اق��اب �مع �موسكو��سيما �أزعج الذي

� �مسافة �البحر�8سود�عWى �منطقة �5ي الحدود�الروسية

8مر��خر�الذي�أثار�قلق�موسكو�يتعلق�باحتمالية�انضمام�أوكرانيا�لحلف�الناتو, تجاوًزا�عل�çا�

� أعلنت�الدول�8عضا  2008ففي�عام�

التأكيد�عليه�مطلع�العام�الحاNي�

�لعضوية�الناتو� 2014 �أوكرانيا �5ي Bازداد�الدعم�الشع�� ،

�أو�صراع�ُمسلح�بعد�،�لكن�يبدو�أن�اEعلومات�ال��Bقامت�بجمعها��ستخبارات� الحدود�8وكرانية�عن�وقوع�صداٍم

�تنوي�لعمل�عسكري� �بأن�روسيا �ُتوâي �اEرة �هذه 8مريكية

اقتناع�هذه�اEرة�باEعلوما

 .�209بيض

� �وأوكرانيا BT°من�قبل�حلف�شمال�8طل� �السلوك�اEهدد �عWى �رًدا �تأتي �بأ¡�ا �8خ/�ة �تصرفا��ا �روسيا ُت��ر

الكرمل/ن�أن�تس¶ى�أوكرانيا��ستعادة�مناطق�سيطرة��نفص

وتنفي�موسكو�أن�تكون�لها�أي�نوايا�عدوانية�5ي�8زمة�الحالية�،�لك·�ا�توضح�أن�أي�تحركات�من�قبل�حلف�, الب*د�

شمال�8طل°5�BTي�الشرق�سُتقابل�برد�فعل�عنيف

الجنوبية�،و�ال��Bتقع�أجزاء�م·�ا�عWى�حدود�أوكرانيا�،�وانتقل�

بي*روسيا�عن�مناورات�عسكرية�مش��كة�مع�روسيا�عWى�الحدود�8وكرانية�

                                                                
�توتر�تاريخية�ب/ن�موسكو�والغرب�" , احمد�السيد�( ) 207 �بؤرة اوكرانيا

اEركز�اEصري�للفكر�والدراسات��س��اتيجية�, ) البدايات�واEآ�ت�

 International relation 

publishing , Bristol , England , 2020 , p.86 
اوكرانيا�بؤرة�توتر�تاريخية�ب/ن�موسكو�والغرب�" , احمد�السيد�( ) 209

�تحت�رعاية�منظمة�8من�والتعاون�5(*) �مينسك�بي*روسيا، �5ي �بعد�محادثات�مكثفة تم�التوقيع�عليه

��ط*ق�النار �فورًيا �محاو�ت�سابقة�لوقف�القتال�5ي�دونباس�وقًفا �تفاق�الذي�أعقب�عدة

�5ي� القتال�5ي�دونباس،�وبالتاNي�تبع��ا�حزمة�جديدة�من�jجراءات�تسم��مينسك�الثانية،�وال��Bتم��تفاق�عل�çا

للمزيد�ينظر�, . 2015ف��اير�



     2022ديمسبر 

�8وكراني�أسلحة�ثقيلة�وطائرات�مس/�ة�

من�الغرب�والو�يات�اEتحدة�8مريكية�،�بعدم�س¶ي�

شأ¡�ا�استبعاد�أي�تحركات�أخرى�لحلف�شمال�8طل°5�BTي�

ورًدا�عWى�ما�تراه�. غ/��مقبول “ الناتو”�BTالروسية،�وهو�8مر�الذي�يعت��ه�

أوكرانيا�مزاعم�روسية�بشأن�س¶ي�كييف��ستعادة�سيطر��ا�عWى�منطقة�دونباس،�نفت�كييف�أي�خطة�Sي�هجوم�

موضحة�أ¡�ا�فقط�دعاية�روسية�للتغطية�عWى�استعدادات�موسكو�لشن�هجوم�ُمحتمل،�وطالبت�

كما�ان�هناك�اس��اتيجية�روسية�, يا�تداعيات�دولية�

وماíي�الرؤية�اEستقبلية�لذلك�سيتم�توضيحها�وكما�

 ــ:يضفي�الغاز�الرو��BTجملة�من�التعقيدات�عWى�الصراع�الحاNي�ب/ن�روسيا�والغرب��من�خ*ل��تي�

 ـــ���بصورة�عام�توفر�روسيا�مايقارب�ثلث�اس��*ك�الغاز

اد�8وروبي�إNى�روسيا�لتوف/��أكø��من�ربع�وارداته�من�

وتحديًدا��5ي�8رباع�الث*ثة�8وNى�من�عام�

  2020قارنة�بعام��م) ٪�6(مليار�م���مكعب�من�الغاز،�بزيادة�قدرها�

� 13مليار�م���مكعب�والذي�من�شأنه�تغطية� , ٪�فقط�من��س��*ك�

%)  80(8وروبي�اEحWي�،�5ي�ح/ن�تشكل�jمدادات�الخارجية�،�ومعظمها�من�دول�روسيا�وال0�ويج�والجزائر�مايقارب�

،�فأن�روسيا��)  Statista( الصادرة�عن�موقع��

�و5ي� ،� �عامة �بصورة �8وروبي �واردات��تحاد �إجماNي من

،��فيما�ارتفعت�%) 44(مايقارب���،�مثل�نصيب�الغاز�الرو��BTمن�واردات�الغاز�8وروبية

 9ص, مصدر�سبق�ذكره�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

،�فض*�عن�استخدام�الجيش�8وكراني�أسلحة�ثقيلة�وطائرات�مس/�ة�عدد�قوا��ا�بالقرب�من�خط�التماس�5ي�دونباس�

  ,(210)* “  2مينسك�”محظورة�بموجب�اتفاقية�

من�الغرب�والو�يات�اEتحدة�8مريكية�،�بعدم�س¶ي�“ ضمانات�قانونية”�ا�فأن��موسكو�تحاول�الحصول�عWى��

شأ¡�ا�استبعاد�أي�تحركات�أخرى�لحلف�شمال�8طل°5�BTي��إضافة��ن��اع�ضمانات�من. أوكرانيا�ل*نضمام�إNى�الحلف

الشرق�ونشر�أنظمة�أسلحة�بالقرب�من�8را��BTالروسية،�وهو�8مر�الذي�يعت��ه�

أوكرانيا�مزاعم�روسية�بشأن�س¶ي�كييف��ستعادة�سيطر��ا�عWى�منطقة�دونباس،�نفت�كييف�أي�خطة�Sي�هجوم�

موضحة�أ¡�ا�فقط�دعاية�روسية�للتغطية�عWى�استعدادات�موسكو�لشن�هجوم�ُمحتمل،�وطالبت�

 .( 211(أوروبا�بالوقوف�معها�5ي�هذه�اللحظة�الحرجة

 تداعيات�الغزو�الرو��BTوالرؤية�اEستقبلية�له

يا�تداعيات�دولية�ان�لهذا�العمل�العسكري�الذي�أقدمت�عليه�روسيا�تجاه�أوكران

وماíي�الرؤية�اEستقبلية�لذلك�سيتم�توضيحها�وكما�, قد�تم�رسمها�من�أجل�عدم�انضمام�اوكرانيا�اNى�حلف�الناتو�

�BTــ:التداعيات�الدولية�للغزو�الرو� 

 ـ: الغاز�الرو��BTوأثره�عWى�أقتصاديات�الدول 

يضفي�الغاز�الرو��BTجملة�من�التعقيدات�عWى�الصراع�الحاNي�ب/ن�روسيا�والغرب��من�خ*ل��تي�

BTى�الغاز�الرو�Wـــ���بصورة�عام�توفر�روسيا�مايقارب�ثلث�اس��*ك�الغاز�:اعتماد�الدول��وروبية�ع

اد�8وروبي�إNى�روسيا�لتوف/��أكø��من�ربع�وارداته�من�كما�يلجأ��تح, الطبي¶ي�5ي�أوروبا�اEستخدم�5ي�اEجا�ت�اEختلفة��

وتحديًدا��5ي�8رباع�الث*ثة�8وNى�من�عام�,  النفط�الخام�،�وهو�ما�يجعل�روسيا�أك���مصدر�منفرد�للطاقة�5ي��تحاد�

مليار�م���مكعب�من�الغاز،�بزيادة�قدرها�  291،�كما�اس��لك��تحاد�8وروبي�مايقارب

�بلغ�jنتاج�8وروبي�من�الغاز�نحو� مليار�م���مكعب�والذي�من�شأنه�تغطية� 38فيما

8وروبي�اEحWي�،�5ي�ح/ن�تشكل�jمدادات�الخارجية�،�ومعظمها�من�دول�روسيا�وال0

الصادرة�عن�موقع�� 2020ووفق�إحصائيات�عام�, د�8وروبي�من�الغاز�الذي�يس��لكه��تحا

� �وبلغت�حص��ا ،� �أوروبا �للغاز�إNى �أك���مورد �و5ي�%)  43(تعد ،� �عامة �بصورة �8وروبي �واردات��تحاد �إجماNي من

،�مثل�نصيب�الغاز�الرو��BTمن�واردات�الغاز�8وروبية 2021

                                         

 ( 77ص, . ت.د, روسيا�تنادي�بحق�العودة�اNى�القمة�

مصدر�سبق�ذكره�, " اوكرانيا�بؤرة�توتر�تاريخية�ب/ن�موسكو�والغرب�
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عدد�قوا��ا�بالقرب�من�خط�التماس�5ي�دونباس�

محظورة�بموجب�اتفاقية�

من�جان��ا�فأن��موسكو�تحاول�الحصول�عWى��

أوكرانيا�ل*نضمام�إNى�الحلف

الشرق�ونشر�أنظمة�أسلحة�بالقرب�من�8را

أوكرانيا�مزاعم�روسية�بشأن�س¶ي�كييف��ستعادة�سيطر��ا�عWى�منطقة�دونباس،�نفت�كييف�أي�خطة�Sي�هجوم�

موضحة�أ¡�ا�فقط�دعاية�روسية�للتغطية�عWى�استعدادات�موسكو�لشن�هجوم�ُمحتمل،�وطالبت�. عسكري�5ي�دونباس

أوروبا�بالوقوف�معها�5ي�هذه�اللحظة�الحرجة

تداعيات�الغزو�الرو��BTوالرؤية�اEستقبلية�له/ اEبحث�الثالث�

ان�لهذا�العمل�العسكري�الذي�أقدمت�عليه�روسيا�تجاه�أوكران

قد�تم�رسمها�من�أجل�عدم�انضمام�اوكرانيا�اNى�حلف�الناتو�

 ـــ:يأتي�

التداعيات�الدولية�للغزو�الرو��BT/ اEطلب�8ول�

الغاز�الرو��BTوأثره�عWى�أقتصاديات�الدول / او��

يضفي�الغاز�الرو��BTجملة�من�التعقيدات�عWى�الصراع�الحاNي�ب/ن�روسيا�والغرب��من�خ*ل��تي�

-1 BTى�الغاز�الرو�Wاعتماد�الدول��وروبية�ع

الطبي¶ي�5ي�أوروبا�اEستخدم�5ي�اEجا�ت�اEختلفة��

النفط�الخام�،�وهو�ما�يجعل�روسيا�أك���مصدر�منفرد�للطاقة�5ي��تحاد�

،�كما�اس��لك��تحاد�8وروبي�مايقارب 2021

�بلغ�jنتاج�8وروبي�من�الغاز�نحو�,   فيما

8وروبي�اEحWي�،�5ي�ح/ن�تشكل�jمدادات�الخارجية�،�ومعظمها�من�دول�روسيا�وال

من�الغاز�الذي�يس��لكه��تحا

� �وبلغت�حص��ا ،� �أوروبا �للغاز�إNى �أك���مورد تعد

2021النصف�8ول�من�عام��
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�بقيت�دون  �ولك·�ا ،� �قليلة وتوزعت�ب/ن�أمريكا�, %) 23(بنسبة

د�أي�غاز�5ي�أوربا�عموما��يختلف��عتماد�عWى�الغاز�الرو��BTبشكل�كب/��من�دولة�إNى�أخرى،�إذ�يش��ي�البعض�بالكا

و5ي�اEقابل��هناك�, . رو��BT،�مثل�اEملكة�اEتحدة�،�أو�يستخدمون�كميات�منخفضة�من�الغاز�الطبي¶ي�،�مثل�السويد

, ��مثل�مقدونيا�الشمالية،�فنلندا،�صربيا�

من�%  30انيا�ال��Bتحصل�أEانيا�عWى�أكø��من�نصف�غازها�الطبي¶ي�وأكø��من�

إمدادا��ا�من�النفط�الخام�من�روسيا�،�فيما�تحصل�فرنسا�عWى�معظم�احتياجا��ا�من�الكهرباء�من�الطاقة�النووية�

�بينما �من�الوقود�8حفوري، �الواردات�الروسية�لتلبية�احتياجا��ا ���تزال�تعتمد�عWى �الغاز��لك·�ا �عWى تعتمد�إيطاليا

وهناك�عدد�من�العوامل�ال��Bأسهمت�وساعدت�5ي�زيادة��عتماد�8وروبي�عWى�الغاز�الرو��BT،�م·�اعWى�سبيل�اEثال���

�ويج�5ي�توف/��نصف�الطلب�ال��يطاني�عWى�

�الغاز�أو� من�ضغوط�لوقف�استخراج

�Sسباب�متعلقة� BTالرو�� �الغاز�الطبي¶ي �عن �أك���أو�كبديل �بشكل �الغاز�اEسال �عWى �8وروبي ��عتماد صعوبة

بارتفاع�تكلفة�الغاز�اEسال�،�بشكل���يتناسب�مع�8سعار�اEحلية�8وروبية�،�فض*�عن�طرق�نقله��وضرورة�وجود�

ك��تحاد�
ّ
�بعد�تفك �أوروبا �تتدفق�إNى BTان�معظم�صادرات�الغاز�الرو�� � ـــ

وبعد�تفكك���تحاد�السابق�،�احتفظت�

ومنذ�ذلك�الوقت�،�اختلف�البلدان�,  

لذا�عمدت�روسيا�إNى�تنويع�شبكة�الغاز،�وتقليل�اعتمادها�عWى�أوكرانيا�ع���عقد�شراكات�واتفاقات�

� �5ي��زمة��وكرانية �الغاز�والشرق��وسط� �ـ �, " التأث/�ات�الجيوسياسية روسيا�( 5ي

,  2022,  القاهرة�, اEركز�اEصري�للفكر�والدراسات��س��اتيجية�

213()Taras Kuzio &  Crisis in Russian studies 

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�اEسال”واردات��تحاد�8وروبي�من� �بقيت�دون “  الغاز�الطبي¶ي �ولك·�ا ،� �قليلة بنسبة
( 

5ي�أوربا�عموما��يختلف��عتماد�عWى�الغاز�الرو��BTبشكل�كب/��من�دولة�إNى�أخرى،�إذ�يش��ي�البعض�بالكا

رو��BT،�مثل�اEملكة�اEتحدة�،�أو�يستخدمون�كميات�منخفضة�من�الغاز�الطبي¶ي�،�مثل�السويد

٪��مثل�مقدونيا�الشمالية،�فنلندا،�صربيا�%)  100(دوًل�أخرى��سيما�5ي�وسط�وشرق�أوروبا،�تعتمد�عليه��بنسبة�

Eمن�و�عتماد�بنسب�أقل�كما�5ي�ا��øمن�نصف�غازها�الطبي¶ي�وأك��øى�أكWانيا�عEتحصل�أ�Bانيا�ال�

إمدادا��ا�من�النفط�الخام�من�روسيا�،�فيما�تحصل�فرنسا�عWى�معظم�احتياجا��ا�من�الكهرباء�من�الطاقة�النووية�

�بينما �من�الوقود�8حفوري، �الواردات�الروسية�لتلبية�احتياجا��ا ���تزال�تعتمد�عWى لك·�ا

 . (213)من�احتياجا��ا%  46الرو�5�BTي�إمدادها�بما�نسبته�

وهناك�عدد�من�العوامل�ال��Bأسهمت�وساعدت�5ي�زيادة��عتماد�8وروبي�عWى�الغاز�الرو��BT،�م·�اعWى�سبيل�اEثال���

 .خراج�الغاز�ضعف�jنتاج�اEحWي�نظًرا�لعوامل�بيئية�تقيد�عملية�است

تضاؤل�احتياطيات�بحر�الشمال�بشكل�أدى�إNى�لجوء�بريطانيا�إNى�ال0�ويج�5ي�توف/��نصف�الطلب�ال��يطاني�عWى�

� �نفسها �للغاز�بالقارة–�ويج �أك���منتج �حالًيا �تعد Bالغاز�أو� - ال�� من�ضغوط�لوقف�استخراج

 .تخفيفه�،�Eا�5ي�ذلك�من�أضرار�بيئية

�Sسباب�متعلقة� BTالرو�� �الغاز�الطبي¶ي �عن �أك���أو�كبديل �بشكل �الغاز�اEسال �عWى �8وروبي ��عتماد صعوبة

بارتفاع�تكلفة�الغاز�اEسال�،�بشكل���يتناسب�مع�8سعار�اEحلية�8وروبية�،�فض*�عن�طرق�نقله��وضرورة�وجود�

 بنية�تحتية�مجهزة��ستقباله��

� �أوروبا �إNى BTك��تحاد�:الرو�
ّ
�بعد�تفك �أوروبا �تتدفق�إNى BTان�معظم�صادرات�الغاز�الرو�� � ـــ

وبعد�تفكك���تحاد�السابق�،�احتفظت�, السوفي���Bمن�خ*ل��البنية�التحتية�اEوجودة�5ي�خطوط�8نابيب�5ي�أوكرانيا

,  وط�8نابيب�روسيا�بأك���احتياطيات�الغاز�5ي�العالم�،�فيما�ورثت�أوكرانيا�خط

لذا�عمدت�روسيا�إNى�تنويع�شبكة�الغاز،�وتقليل�اعتمادها�عWى�أوكرانيا�ع���عقد�شراكات�واتفاقات�

                                         

� ",رحاب�الزيادي�وآخرون� �5ي��زمة��وكرانية �الغاز�والشرق��وسط� �ـ التأث/�ات�الجيوسياسية

اEركز�اEصري�للفكر�والدراسات��س��اتيجية�, ) واوكرانيا�من��زمة�اNى�الحرب��البدايات�واEآ�ت�

  Crisis in Russian studies ? ( nationalism, imperialism) , Racism and war , 

International relation publishing , Bristol , England , 2020 , p.p .30  

 65ص,  مصدر�سبق�ذكره�,  رحاب�الزيادي�وآخرون�
140 

 

واردات��تحاد�8وروبي�من�

.(212).وروسيا�ودوٍل�أخرى 

5ي�أوربا�عموما��يختلف��عتماد�عWى�الغاز�الرو��BTبشكل�كب/��من�دولة�إNى�أخرى،�إذ�يش��ي�البعض�بالكا

رو��BT،�مثل�اEملكة�اEتحدة�،�أو�يستخدمون�كميات�منخفضة�من�الغاز�الطبي¶ي�،�مثل�السويد

دوًل�أخرى��سيما�5ي�وسط�وشرق�أوروبا،�تعتمد�عليه��بنسبة�

و�عتماد�بنسب�أقل�كما�5ي�اE, وغ/�ها�

إمدادا��ا�من�النفط�الخام�من�روسيا�،�فيما�تحصل�فرنسا�عWى�معظم�احتياجا��ا�من�الكهرباء�من�الطاقة�النووية�

�بينما �من�الوقود�8حفوري، �الواردات�الروسية�لتلبية�احتياجا��ا ���تزال�تعتمد�عWى لك·�ا

الرو�5�BTي�إمدادها�بما�نسبته�

وهناك�عدد�من�العوامل�ال��Bأسهمت�وساعدت�5ي�زيادة��عتماد�8وروبي�عWى�الغاز�الرو��BT،�م·�اعWى�سبيل�اEثال���

 ــ: (214)للحصر�

ضعف�jنتاج�اEحWي�نظًرا�لعوامل�بي/  أ�

تضاؤل�احتياطيات�بحر�الشمال�بشكل�أدى�إNى�لجوء�بريطانيا�إNى�ال/  ب�

� �نفسها �ال0�ويج �تعاني �فيما الغاز،

تخفيفه�،�Eا�5ي�ذلك�من�أضرار�بي

� �Sسباب�متعلقة�/ ج BTالرو�� �الغاز�الطبي¶ي �عن �أك���أو�كبديل �بشكل �الغاز�اEسال �عWى �8وروبي ��عتماد صعوبة

بارتفاع�تكلفة�الغاز�اEسال�،�بشكل���يتناسب�مع�8سعار�اEحلية�8وروبية�،�فض*�عن�طرق�نقله��وضرورة�وجود�

بنية�تحتية�مجهزة��ستقباله��

�خطوط�نقل�الغاز�/  2 �أوروبا �إNى BTالرو�

السوفي���Bمن�خ*ل��البنية�التحتية�اEوجودة�5ي�خطوط�8نابيب�5ي�أوكرانيا

روسيا�بأك���احتياطيات�الغاز�5ي�العالم�،�فيما�ورثت�أوكرانيا�خط

لذا�عمدت�روسيا�إNى�تنويع�شبكة�الغاز،�وتقليل�اعتمادها�عWى�أوكرانيا�ع���عقد�شراكات�واتفاقات�, حول�هذا�jرث�
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� �الدول�8وروبية���تمر�بالضرورة�ع���أوكرانيا �إNى �مد�خطوط�أنابيب�جديدة ومن�هذا�,  (215)جديدة�تستطيع�ع��ها

،�والذي�بمقتضاه�يتم�نقل�الغاز�الرو��BTإNى�أEانيا��

الذي�يمر�تحت�البحر�)  بلوس��يم(بدأت�روسيا�5ي�استخدام�خط�أنابيب�

بحضور�اEستشار�E8اني�)  نورد�س��يم

تم�  2020و5ي�عام�,     2012،�وتم�بدء�العمل�به�5ي�عام�

،�فيما�بدأ�العمل�5ي�خط��الواصل�ب/ن�روسيا�وتركيا�ومن�ثم�دول��تحاد�8وروبي

،�ولكن� 2021،�واكتمل�بناؤه�5ي�عام�

نظًرا�Eوقعه�5ي�واجهة�الصراع�الرو��BTمع�الغرب�،�لم�يتم�تشغيله�بعد�،إذ���يزال�ينتظر�ال��خيص�ال·�ائي�من�هيئة�

ــ�أن�روسيا�تستخدم�س*ح�الطاقة�Eنافع�اقتصادية�،�إNى�جانب�اEحافظة�

�اEس��لك/ن� �عWى BTممارسة�ضغط�سيا�� �إNى �دعت�الحاجة �ما وإذا

BTى�الغاز�الرو�Wى�.  هم�بمحورية�اعتمادهم�عWو��ُتْقِدُم�روسيا�أبًدا�ع

غازبروم�(�ع��اف�باستخدامها�الطاقة�عموًما�أو�الغاز�عWى�وجه�التحديد�كوسيلة�للضغط،�إذ�دائًما�ما�تقدم�شركا��ا�

�عند�النظر�5ي�عدد� �اEس��لك/ن�، �الضاغطة�عWى �لقرارا��ا �تجارًيا من�حا�ت�تعطل�jمدادات�أو�ت��يًرا

�مواٍل� �بزعيم �jطاحة �أدت�إNى Bوال�� ،

  . ( 217)بدفع�أسعار�السوق�بالكامل�مقابل�الغاز�اEصدر�إل�çا

،�عWى�إثر�ال�0اع� 2009الروس��للغاز�كس*ح�ضد�الغرب�هو�ماحدث�5ي�كانون�الثاني���من�عام�

الدائر�ب/ن�روسيا�وأوكرانيا�حول�رسوم�العبور،�إذ�تم��5ي�حي·�ا�حظر�إمدادات�الغاز�إNى��تحاد�8وروبي�ع���أوكرانيا��

،�بدون�إمدادات�5ي�منتصف�) اEورد�الوحيد�لها

مما�اضطرت�دول��كسلوفاكيا�وبعض�دول�البلقان�إNى�تقن/ن�الغاز�وإغ*ق�اEصانع�و�كذلك�

من�(  2نورد�س��يم)وقبيل�تصاعد�8زمة�ب/ن�روسيا�والغرب�،�كان�يتم�ال��ويج�لخط�أنابيب�

  . (218)بل�شركة�غازبروم�وشركات�الطاقة�الغربية�كمشروع�لتعويض��نخفاض�5ي�إنتاج�الغاز�8وروبي�اEحWي

�Bر�العربية�للعلوم�ناشرون�الدا, ي�العالم

�5ي��زمة��وكرانية� �الغاز�والشرق��وسط� مصدر�سبق�, التأث/�ات�الجيوسياسية�ـ

�B184ص, مصدر�سبق�ذكره�, ي�العالم 

, مصدر�سبق�ذكره�, التأث/�ات�الجيوسياسية�ـ�الغاز�والشرق��وسط��5ي��زمة��وكرانية�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

� �الدول�8وروبية���تمر�بالضرورة�ع���أوكرانيا �إNى �مد�خطوط�أنابيب�جديدة جديدة�تستطيع�ع��ها

،�والذي�بمقتضاه�يتم�نقل�الغاز�الرو��BTإNى�أEانيا�� 1997عام�)  أوروبا –يامال�(Eنطلق�جرى�العمل�عWى�خط�أنابيب��

بدأت�روسيا�5ي�استخدام�خط�أنابيب�   2003و5ي�عام�, باEرور�ببي*روسيا�وبولندا�

�تم�التوقيع�ع 2005 �الخط�8ول�من، نورد�س��يم( Wى�اتفاقية�بناء

،�وتم�بدء�العمل�به�5ي�عام�) ف*ديم/��بوت/ن( والرئيس�الرو�BT)  ج/�هارد�شرودر

الواصل�ب/ن�روسيا�وتركيا�ومن�ثم�دول��تحاد�8وروبي(  ترك�س��يم

،�واكتمل�بناؤه�5ي�عام� 2018الواصل�ب/ن�روسيا�وأEانيا�ع���بحر�البلطيق�عام�

نظًرا�Eوقعه�5ي�واجهة�الصراع�الرو��BTمع�الغرب�،�لم�يتم�تشغيله�بعد�،إذ���يزال�ينتظر�ال��خيص�ال·�ائي�من�هيئة�
(216 

ــ�أن�روسيا�تستخدم�س*ح�الطاقة�Eنافع�اقتصادية�،�إNى�جانب�اEحافظة�: استخدام�روسيا�للغاز�5ي�مواجهة�الغرب

� �دول �5ي BTالسيا�� �نفوذها �اEس��لك/ن�*) الخارج�القريب(عWى �عWى BTممارسة�ضغط�سيا�� �إNى �دعت�الحاجة �ما وإذا

هم�بمحورية�اعتمادهم�عWى�الغاز�الرو�BTال·�ائي/ن�،�تستخدم�موسكو�الغاز�بغرض�تذك/� 

�ع��اف�باستخدامها�الطاقة�عموًما�أو�الغاز�عWى�وجه�التحديد�كوسيلة�للضغط،�إذ�دائًما�ما�تقدم�شركا��ا�

�عند�النظر�5ي�عدد� �اEس��لك/ن�، �الضاغطة�عWى �لقرارا��ا �تجارًيا ت��يًرا

� �عام �¡�اية �أوكرانيا �5ي �ال��تقالية �أعقاب�الثورة �مواٍل� 2004ففي �بزعيم �jطاحة �أدت�إNى Bوال�� ،

بدفع�أسعار�السوق�بالكامل�مقابل�الغاز�اEصدر�إل�çا 2005للكرمل/ن�،�طالبت�شركة�غازبروم�أوكرانيا�عام�

الروس��للغاز�كس*ح�ضد�الغرب�هو�ماحدث�5ي�كانون�الثاني���من�عام�

الدائر�ب/ن�روسيا�وأوكرانيا�حول�رسوم�العبور،�إذ�تم��5ي�حي·�ا�حظر�إمدادات�الغاز�إNى��تحاد�8وروبي�ع���أوكرانيا��

اEورد�الوحيد�لها�ال��Bكانت�روسيا( وأدى�ذلك�إNى�ترك�بعض�دول�أوروبا�الشرقية�،

مما�اضطرت�دول��كسلوفاكيا�وبعض�دول�البلقان�إNى�تقن/ن�الغاز�وإغ*ق�اEصانع�و�كذلك�, 

وقبيل�تصاعد�8زمة�ب/ن�روسيا�والغرب�،�كان�يتم�ال��ويج�لخط�أنابيب�,  

بل�شركة�غازبروم�وشركات�الطاقة�الغربية�كمشروع�لتعويض��نخفاض�5ي�إنتاج�الغاز�8وروبي�اEحWي

                                         

روسيا��تحادية�ومستقبل�التوازن��س��اتي�ي�العالم�B, عناد�كاظم�حس/ن�النائWي�

183 

�5ي��زمة��وكرانية�" ,رحاب�الزيادي�وآخرون� �الغاز�والشرق��وسط� التأث/�ات�الجيوسياسية�ـ

�Bكانت�منضوية�تحت�مظلة��تحاد�السوفي��Bا�تلك�الدول�ال��ìُيقصد�. 

روسيا��تحادية�ومستقبل�التوازن��س��اتي�ي�العالمW ,�Bي�عناد�كاظم�حس/ن�النائ

التأث/�ات�الجيوسياسية�ـ�الغاز�والشرق��وسط��5ي��زمة��وكرانية�" ,رحاب�الزيادي�وآخرون�

141 

 

� �الدول�8وروبية���تمر�بالضرورة�ع���أوكرانيا �إNى �مد�خطوط�أنابيب�جديدة جديدة�تستطيع�ع��ها

Eنطلق�جرى�العمل�عWى�خط�أنابيب��ا

باEرور�ببي*روسيا�وبولندا�

�, 8سود� �ايلولر� 2005و5ي

ج/�هارد�شرودر(السابق�

ترك�س��يم)تشغيل�خط�أنابيب

الواصل�ب/ن�روسيا�وأEانيا�ع���بحر�البلطيق�عام�)  2نورد�س��يم)أنابيب�

نظًرا�Eوقعه�5ي�واجهة�الصراع�الرو��BTمع�الغرب�،�لم�يتم�تشغيله�بعد�،إذ���يزال�ينتظر�ال��خيص�ال·�ائي�من�هيئة�

E8216انيةتنظيم�الطاقة�).

استخدام�روسيا�للغاز�5ي�مواجهة�الغرب/  3

�دول� �5ي BTالسيا�� �نفوذها عWى

ال·�ائي/ن�،�تستخدم�موسكو�الغاز�بغرض�تذك/� 

�ع��اف�باستخدامها�الطاقة�عموًما�أو�الغاز�عWى�وجه�التحديد�كوسيلة�للضغط،�إذ�دائًما�ما�تقدم�شركا��ا�

�)  أو�روسنفت �عند�النظر�5ي�عدد �اEس��لك/ن�، �الضاغطة�عWى �لقرارا��ا �تجارًيا ت��يًرا

�, نزاعات�التسع/� �عام �¡�اية �أوكرانيا �5ي �ال��تقالية �أعقاب�الثورة ففي

للكرمل/ن�،�طالبت�شركة�غازبروم�أوكرانيا�عام�

الروس��للغاز�كس*ح�ضد�الغرب�هو�ماحدث�5ي�كانون�الثاني���من�عام��ومن�أمثلة�استخدام

الدائر�ب/ن�روسيا�وأوكرانيا�حول�رسوم�العبور،�إذ�تم��5ي�حي·�ا�حظر�إمدادات�الغاز�إNى��تحاد�8وروبي�ع���أوكرانيا��

وأدى�ذلك�إNى�ترك�بعض�دول�أوروبا�الشرقية�،

, الشتاء�و�Eدة�أسبوع/ن�

,  قطع�إمدادات�الكهرباء�

بل�شركة�غازبروم�وشركات�الطاقة�الغربية�كمشروع�لتعويض��نخفاض�5ي�إنتاج�الغاز�8وروبي�اEحWيق

                                                                
عناد�كاظم�حس/ن�النائWي�( ) 215

183ص�,  2017, ب/�وت�, 
رحاب�الزيادي�وآخرون�( )  216

 63ص, ذكره�

(*)�Bكانت�منضوية�تحت�مظلة��تحاد�السوفي��Bا�تلك�الدول�ال��ìُيقصد�
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     2022ديمسبر 

ترى�الحكومات�5ي�أوروبا�الوسطى�والشرقية�،�5ي�خط�8نابيب��اع*ه�محاولة�لزيادة�النفوذ�السيا��BTلروسيا�عل�çا�،�

BTى�العدوان�الرو�Wهذا�من�, .وروبية�حول�كيفية�الرد�ع

ومن�جانب�آخر�تشعر�دول�أوروبا�الشرقية�،�مثل�بولندا�وأوكرانيا�عWى�سبيل�اEثال�،�بالقلق�من�أن�يحرمها�

تحت��الخط�الجديد�من�مليارات�الدو�رات�من�رسوم�العبور�السنوية�،�وكذلك�إمدادات�الغاز�اEباشرة�،�مما�سيضعها

)  720(اNى��خسارة�سنوية�Sوكرانيا�قاربت�

�،�و5ي�حال�تشغيل�الخط�الجديد� نورد�)مليون�دو�ر�،�وال��Bكانت�تجن�çا�عن�طريق�عبور�الغاز�الرو��BTمن�خ*لها

اEوافقة�) 2نورد�س��يم)ونتيجة�للتأخر�5ي�منح�خط�

،�إذ�خفضت� 2021التنظيمية�ال·�ائية�،�لجأت�روسيا�إNى�استخدام�س*ح�الضغط�مجدًدا�،�وكان�ذلك��5ي�كانون�8ول�

من�أن�روسيا�كانت���تزال�فعWى�الرغم�

تفي�بعقودها�من�الناحية�الفنية�،�إ��أ¡�ا�توقفت�عن�بيع�غاز�إضا5ي�فوري�كما�كانت�تفعل�5ي�اEا��BT،�مما�أدى�5ي�

ال·�اية�إNى�ارتفاع�أسعار�الطاقة�5ي�أوروبا�ث*ث�أضعاف�وسط���ديدات�بحدوث�نقص�5ي�إمدادات�الطاقة�5ي�جميع�

�اNى�حد�كب/��5ي�استخدام�س*ح�الطاقة� حت�روسيا

كالعمليات�(تنوعت�هذه�الخسائر�ب/ن�بشرية�

بسبب�العقوبات�الغربية�،�وال��Bطالت�العديد�من�القطاعات�

وأضحت�روسيا�أكø��عزلة�مما�كانت�عليه�ح���

�5ي� BTان�الرو��جال�الجوي�أمام�الط/Eغِلق�ا
ُ
�وأ ،BTِطع�التبادل�التجاري�والثقا5ي�والسيا�

ُ
�وق ،� لحرب�الباردة

العديد�من�الدول�8وروبية�،�وُمنع�الرياضيون�والفنانون�والسياسيون�الروس�من�اEشاركة�5ي�العديد�من�الفعاليات�،�
221  

� �8وكراني �توقفت�معظم�8نشطة�, خمت�خسائر��قتصاد إذ

�لم� �الروسية �فالحرب �والجسور �الطرق �من �8ساسية �التحتية �لحقت��ضرار�بالبنية �كما ،� �الب*د �5ي �قتصادية

وكرانية�فقط�،�بل�أيًضا�8هداف�اEدنية�،�كما�جرى�اس��داف�البنية�التحتية�

مصدر�سبق�ذكره�, ية�ـ�الغاز�والشرق��وسط��5ي��زمة��وكرانية�

،��2022آذار�/مارس 10،�"هل�تتحول�الحرب�8وكرانية�إNى�كارثة�اس��اتيجية�Eوسكو؟

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

ترى�الحكومات�5ي�أوروبا�الوسطى�والشرقية�،�5ي�خط�8نابيب��اع*ه�محاولة�لزيادة�النفوذ�السيا��BTلروسيا�عل�çا�،�

وروبية�حول�كيفية�الرد�عWى�العدوان�الرو�BTوربما�سيسهم�هذا�الخط�5ي�توسع��نقسامات�السياسية�8 

ومن�جانب�آخر�تشعر�دول�أوروبا�الشرقية�،�مثل�بولندا�وأوكرانيا�عWى�سبيل�اEثال�،�بالقلق�من�أن�يحرمها�

الخط�الجديد�من�مليارات�الدو�رات�من�رسوم�العبور�السنوية�،�وكذلك�إمدادات�الغاز�اEباشرة�،�مما�سيضعها

اNى��خسارة�سنوية�Sوكرانيا�قاربت�)  1نورد�س��يم)رحمة�روسيا�،�وهذا�ما�إتضح�فع*�عندما�تم��افتتاح�خط�

�،�و5ي�حال�تشغيل�الخط�الجديد� مليون�دو�ر�،�وال��Bكانت�تجن�çا�عن�طريق�عبور�الغاز�الرو��BTمن�خ*لها

ونتيجة�للتأخر�5ي�منح�خط�,  (219)مليار�يورو ) 1.8( يمكن�أن�تخسر�كييف�مايقارب�

التنظيمية�ال·�ائية�،�لجأت�روسيا�إNى�استخدام�س*ح�الضغط�مجدًدا�،�وكان�ذلك��5ي�كانون�8ول�

فعWى�الرغم�, روسيا�صادرا��ا�من�الغاز�إNى�أوروبا�مع�اشتداد�حدة�8زمة�اEتعلقة�بأوكرانيا�

تفي�بعقودها�من�الناحية�الفنية�،�إ��أ¡�ا�توقفت�عن�بيع�غاز�إضا5ي�فوري�كما�كانت�تفعل�5ي�اEا

ال·�اية�إNى�ارتفاع�أسعار�الطاقة�5ي�أوروبا�ث*ث�أضعاف�وسط���ديدات�بحدوث�نقص�5ي�إمدادات�الطاقة�5ي�جميع�

�اNى�حد�كب/��5ي�استخدام�س*ح�الطاقة�ويمكن�الق �ومن�خ*ل�8زمة�8خ/�ة�،�نجحت�روسيا ول�إنه�

 . (220)بشكل���يمكن�ا��امها�بخرق�أي�من�ع*قا��ا�التجارية�مع�الدول�8خرى 

 ــ:الخسائر�الروسية�و.وكرانية�

اء�تدخلها�العسكري�5ي�أوكرانيا،�و  تنوعت�هذه�الخسائر�ب/ن�بشرية�تعرضت�روسيا�لخسائر�متنوعة�من�جرَّ

بسبب�العقوبات�الغربية�،�وال��Bطالت�العديد�من�القطاعات�(،�واقتصادية�) القتالية�مع�طول�اEدة�الزمنية�للحرب

وأضحت�روسيا�أكø��عزلة�مما�كانت�عليه�ح���,  ) عزلة�روسيا�عن�اEجتمع�الدوNي�(،�وسياسية�

�5ي� BTان�الرو��جال�الجوي�أمام�الط/Eغِلق�ا
ُ
�وأ ،BTِطع�التبادل�التجاري�والثقا5ي�والسيا�

ُ
�وق ،� لحرب�الباردة

العديد�من�الدول�8وروبية�،�وُمنع�الرياضيون�والفنانون�والسياسيون�الروس�من�اEشاركة�5ي�العديد�من�الفعاليات�،�

 . لعديد�من�دول�العالموكذلك�ُحِظرت�حركة�السفن�الروسية�من�دخول�موانئ�ا

� �8وكراني �تضخمت�خسائر��قتصاد ،� �البلدين �استمرار�الحرب�ب/ن ومع

�لم� �الروسية �فالحرب �والجسور �الطرق �من �8ساسية �التحتية �لحقت��ضرار�بالبنية �كما ،� �الب*د �5ي �قتصادية

وكرانية�فقط�،�بل�أيًضا�8هداف�اEدنية�،�كما�جرى�اس��داف�البنية�التحتية�تس��دف�تدم/��اEواقع�العسكرية�8 

                                         

ية�ـ�الغاز�والشرق��وسط��5ي��زمة��وكرانية�التأث/�ات�الجيوسياس" ,رحاب�الزيادي�وآخرون�

هل�تتحول�الحرب�8وكرانية�إNى�كارثة�اس��اتيجية�Eوسكو؟"إيمان�أحمد�عبد�الحليم�،�
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ترى�الحكومات�5ي�أوروبا�الوسطى�والشرقية�،�5ي�خط�8نابيب��اع*ه�محاولة�لزيادة�النفوذ�السيا��BTلروسيا�عل�çا�،��

وربما�سيسهم�هذا�الخط�5ي�توسع��نقسامات�السياسية�8 

ومن�جانب�آخر�تشعر�دول�أوروبا�الشرقية�،�مثل�بولندا�وأوكرانيا�عWى�سبيل�اEثال�،�بالقلق�من�أن�يحرمها�, جانب�

الخط�الجديد�من�مليارات�الدو�رات�من�رسوم�العبور�السنوية�،�وكذلك�إمدادات�الغاز�اEباشرة�،�مما�سيضعها

رحمة�روسيا�،�وهذا�ما�إتضح�فع*�عندما�تم��افتتاح�خط�

�،�و5ي�حال�تشغيل�الخط�الجديد� مليون�دو�ر�،�وال��Bكانت�تجن�çا�عن�طريق�عبور�الغاز�الرو��BTمن�خ*لها

يمكن�أن�تخسر�كييف�مايقارب�(   2س��يم

التنظيمية�ال·�ائية�،�لجأت�روسيا�إNى�استخدام�س*ح�الضغط�مجدًدا�،�وكان�ذلك��5ي�كانون�8ول�

روسيا�صادرا��ا�من�الغاز�إNى�أوروبا�مع�اشتداد�حدة�8زمة�اEتعلقة�بأوكرانيا�

تفي�بعقودها�من�الناحية�الفنية�،�إ��أ¡�ا�توقفت�عن�بيع�غاز�إضا5ي�فوري�كما�كانت�تفعل�5ي�اEا

ال·�اية�إNى�ارتفاع�أسعار�الطاقة�5ي�أوروبا�ث*ث�أضعاف�وسط���ديدات�بحدوث�نقص�5ي�إمدادات�الطاقة�5ي�جميع�

� ويمكن�الق, أنحاء�القارة

بشكل���يمكن�ا��امها�بخرق�أي�من�ع*قا��ا�التجارية�مع�الدول�8خرى 

الخسائر�الروسية�و.وكرانية�/ ثانيا�

اء�تدخلها�العسكري�5ي�أوكرانيا،�و  تعرضت�روسيا�لخسائر�متنوعة�من�جرَّ

القتالية�مع�طول�اEدة�الزمنية�للحرب

،�وسياسية�) �قتصادية�الروسية

�ا �5ي�5ي�مدة BTان�الرو��جال�الجوي�أمام�الط/Eغِلق�ا
ُ
�وأ ،BTِطع�التبادل�التجاري�والثقا5ي�والسيا�

ُ
�وق ،� لحرب�الباردة

العديد�من�الدول�8وروبية�،�وُمنع�الرياضيون�والفنانون�والسياسيون�الروس�من�اEشاركة�5ي�العديد�من�الفعاليات�،�

وكذلك�ُحِظرت�حركة�السفن�الروسية�من�دخول�موان

� �جان��ا �ت, من ،� �البلدين �استمرار�الحرب�ب/ن ومع

�لم� �الروسية �فالحرب �والجسور �الطرق �من �8ساسية �التحتية �لحقت��ضرار�بالبنية �كما ،� �الب*د �5ي �قتصادية

تس��دف�تدم/��اEواقع�العسكرية�8 

                                                                
 اEصدر�نفسه���219
رحاب�الزيادي�وآخرون�( ) 220

 64ص, 
إيمان�أحمد�عبد�الحليم�،�() 221
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     2022ديمسبر 

وتسبب�إغ*ق�اEوانئ�, �واEطارات�8وكرانية�نتيجة�8ضرار�ال��Bلحقت��ìا�

�نقل� �استبدال �8وكرانية �الحكومة حاولت

, البضائع�الزراعية�ع���السكك�الحديدية�إNى�دول�الجوار�8وروبي�،�قبل�أن�تحظر�تصدير�العديد�من�السلع�الزراعية�

( وعWى�الرغم�من�صعوبة�حصر�8ضرار�اEادية�5ي�أوكرانيا�بشكل�¡�ائي�إ��أن�التقديرات�تش/��إNى�أن�ما���يقل�عن

بعد��زمة�،�أعاد�الهولنديون�النظر�5ي�خطة�التخلص�من�الدبابات�الثقيلة،�وأعلن�E8ان�رفع�م/�اني��م�العسكرية�إNى�

وذلك�ر̂دا�عWى�الغزو�الرو�S�BTوكرانيا�

إ��أ¡�ا�أعلنت�الحكومة�5ي�  ،�وبالرغم�من�الحظر�الذي�تفرضه�أEانيا�عWى�تصدير�8سلحة�الفتاكة�إNى�مناطق�ال�0اع�،

�للدبابات�و �م" ستنجر"صاروخ� �500مضاد خزون�من

ا�5ي�إطار�حلف�شمال�8طل°�BT،��سيما�5ي�سلوفاكيا
ً
 .( 223)كما�اتجهت�لتعزيز�قوا��ا�اEنتشرة�شرق

وتكمن�اEعضلة�8منية�8وروبية�5ي�كون��رتدادات�العكسية�الناتجة�عن�فرض�العقوبات�عWى�روسيا�كب/�ة�اذا�ماتم�

وعWى�, لك�بحكم��رتباطات�الجغرافية�والديمغرافية�و�قتصادية�و8منية�

إف��اض�ان�إذا�8زمة�8وكرانية�تحقق�لواشنطن�العديد�من�8هداف��س��اتيجية�،�مثل�تأزيم�الع*قات�ب/ن�موسكو�

 
ً

�فاص* ل�منعطًفا ِ
ّ
�هذه�8زمة�يمكن�أن�تشك �،�إ��ان� ل¥من�8وروبي�،�وقد�تؤدي�إNى��ودول��تحاد�8وروبي�وغ/�ها

وكلما�وكلما�طال�أمد�تلك�8زمة�واستمر�تدفق�ال*جئ/ن�8وكراني/ن��

 .(224)�اف�موارد�وقدرات��تحاد�8وروبي

 ــ:(225)واجهت�الدول�8وروبية�العديد�من�8ضرار�والتحديات�بسبب�تداعيات�الحرب�نوجزها�بالنقاط��تية

،�ع���الرابط�2022آذار�/مارس 23،�مركز�اEستقبل،�

223 Sudha David-Wilp and Thomas 

Changing Berlin,” Foreign Affairs,  

 ــ:ع���الرابط�

 .مصدر�سبق�ذكره�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

وأغلقت�أغلب�اEوانئ�واEطارات�8وكرانية�نتيجة�8ضرار�ال��Bلحقت��ìا�

�و  ،� �البحري �النقل �حركة �عرقلة �اNى �البحر�8سود �عWى ة
َّ
طل
ُ
Eا� �نقل�8وكرانية �استبدال �8وكرانية �الحكومة حاولت

البضائع�الزراعية�ع���السكك�الحديدية�إNى�دول�الجوار�8وروبي�،�قبل�أن�تحظر�تصدير�العديد�من�السلع�الزراعية�

وعWى�الرغم�من�صعوبة�حصر�8ضرار�اEادية�5ي�أوكرانيا�بشكل�¡�ائي�إ��أن�التقديرات�تش/��إNى�أن�ما���يقل�عن

 .222ليار�دو�ر�من�البنية�جرى�تدم/�ها

 :تداعيات�الحرب�ع�ى�سياسات�اوربا�الدفاعية�

بعد��زمة�،�أعاد�الهولنديون�النظر�5ي�خطة�التخلص�من�الدبابات�الثقيلة،�وأعلن�E8ان�رفع�م/�اني��م�العسكرية�إNى�

وا�عن�نهج�
َّ
وذلك�رد" يز�القدرات�العسكريةال��يث�5ي�تعز "وميدان̂يا�،�تخل

،�وبالرغم�من�الحظر�الذي�تفرضه�أEانيا�عWى�تصدير�8سلحة�الفتاكة�إNى�مناطق�ال�0اع�،

�للدبابات�و �ألف�صاروخ�مضاد �أوكرانيا �تسليم �بصدد �أ¡�ا ،

ا�5ي�إطار�حلف�شمال�8طل°�BT،��سيما�5ي�سلوفاكيا
ً
كما�اتجهت�لتعزيز�قوا��ا�اEنتشرة�شرق

وتكمن�اEعضلة�8منية�8وروبية�5ي�كون��رتدادات�العكسية�الناتجة�عن�فرض�العقوبات�عWى�روسيا�كب/�ة�اذا�ماتم�

�وذ �عWى�واشنطن� �مع�ارتدادا��ا لك�بحكم��رتباطات�الجغرافية�والديمغرافية�و�قتصادية�و8منية�مقارن��ا

إف��اض�ان�إذا�8زمة�8وكرانية�تحقق�لواشنطن�العديد�من�8هداف��س��اتيجية�،�مثل�تأزيم�الع*قات�ب/ن�موسكو�

 
ً

�فاص* ل�منعطًفا ِ
ّ
�هذه�8زمة�يمكن�أن�تشك �،�إ��ان� ودول��تحاد�8وروبي�وغ/�ها

وكلما�وكلما�طال�أمد�تلك�8زمة�واستمر�تدفق�ال*جئ/ن�8وكراني/ن��, تغي/��جذري�5ي��س��اتيجيات�8منية�8وروبية�

بصورة�مستمرة�إNى�دول��تحاد�8وروبي�،�يستمر�معها�است�0اف�موارد�وقدرات��تحاد�8وروبي

 ــ:تصادية�.وروبية�

واجهت�الدول�8وروبية�العديد�من�8ضرار�والتحديات�بسبب�تداعيات�الحرب�نوجزها�بالنقاط��تية

                                         

،�مركز�اEستقبل،�"آليات�أوكرانيا��دارة�اقتصاد�الحرب�مع�روسيا

https: 

ilp and Thomas Kleine-Brockhoff, “A New Germany: How P

https:   Foreign Affairs, March 1, 2022, “accessed April 3, 2022”.

ع���الرابط�,  2022ايار� 3, " تداعيات��الحرب�الروسية��وكرانية�" , 

https://studies.aljazeera.net 

مصدر�سبق�ذكره�, تداعيات��الحرب�الروسية��وكرانية�" 
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وأغلقت�أغلب�اEوان, ل*تصا�ت�5ي�أوكرانيا�

�و  ،� �البحري �النقل �حركة �عرقلة �اNى �البحر�8سود �عWى ة
َّ
طل
ُ
Eا� 8وكرانية

البضائع�الزراعية�ع���السكك�الحديدية�إNى�دول�الجوار�8وروبي�،�قبل�أن�تحظر�تصدير�العديد�من�السلع�الزراعية�

وعWى�الرغم�من�صعوبة�حصر�8ضرار�اEادية�5ي�أوكرانيا�بشكل�¡�ائي�إ��أن�التقديرات�تش/��إNى�أن�ما���يقل�عن

ليار�دو�ر�من�البنية�جرى�تدم/�هام) 100

تداعيات�الحرب�ع�ى�سياسات�اوربا�الدفاعية�/  ثالثا�

بعد��زمة�،�أعاد�الهولنديون�النظر�5ي�خطة�التخلص�من�الدبابات�الثقيلة،�وأعلن�E8ان�رفع�م/�اني��م�العسكرية�إNى�

وا�عن�نهج�, مليار�يورو� 100
َّ
وميدان̂يا�،�تخل

،�وبالرغم�من�الحظر�الذي�تفرضه�أEانيا�عWى�تصدير�8سلحة�الفتاكة�إNى�مناطق�ال

�ألف�صارو2022شباط�/ 27 �أوكرانيا �تسليم �بصدد �أ¡�ا ،

ا�5ي�إطار�حلف�شمال�8طل°�BT،��سيما�5ي�سلوفاكيا, الجيش�E8اني�
ً
كما�اتجهت�لتعزيز�قوا��ا�اEنتشرة�شرق

وتكمن�اEعضلة�8منية�8وروبية�5ي�كون��رتدادات�العكسية�الناتجة�عن�فرض�العقوبات�عWى�روسيا�كب/�ة�اذا�ماتم�

�وذ �عWى�واشنطن� �مع�ارتدادا��ا مقارن��ا

إف��اض�ان�إذا�8زمة�8وكرانية�تحقق�لواشنطن�العديد�من�8هداف��س��اتيجية�،�مثل�تأزيم�الع*قات�ب/ن�موسكو�

 
ً

�فاص* ل�منعطًفا ِ
ّ
�هذه�8زمة�يمكن�أن�تشك �،�إ��ان� ودول��تحاد�8وروبي�وغ/�ها

تغي/��جذري�5ي��س��اتيجيات�8منية�8وروبية�

بصورة�مستمرة�إNى�دول��تحاد�8وروبي�،�يستمر�معها�است

تصادية�.وروبية�الخسائر�Pق/ رابعا

واجهت�الدول�8وروبية�العديد�من�8ضرار�والتحديات�بسبب�تداعيات�الحرب�نوجزها�بالنقاط��تية

                                                                
آليات�أوكرانيا��دارة�اقتصاد�الحرب�مع�روسيا"يناز�الباز،�ماه�222

https://bit.ly/37oCwkTــ�:

ow Putin’s Aggression Is 

.https://fam.ag/3u31hLS
" , عصام�عبد�الشا5ي���224

studies.aljazeera.net/ar/article/5361
" , عصام�عبد�الشا5ي��225
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التأميم�بسبب�الحرب�والعقوبات���ديد��ستثمارات�و8صول�8وروبية�5ي�روسيا�وتعرضها�لخطر�اEصادرة�أو�

 .مع�حظر�الرح*ت�الجوية�ب/ن�روسيا�والدول�8وروبية�

 ــ:عWى�عدم�ضم�أوكرانيا�

شهدت�توترات�م��ايدة��سيما�5ي��ونة�8خ/�ة�

،�وعWى�خلفية�الحضور�اE��ايد��الواضح�واEلفت�للنظر�من�قبل�حلف�شمال�8طل°5�BTي�اEناطق�القريبة�من�الحدود�

لف�Sوكرانيا�بشأن�ضمها�تحت�جناح�الحلف�اذا�ما�إستقلت�بنفسها�وبقرارا��ا�بمعزل�عن�

ومن�, مما��ترتب�عWى�ذلك��تصعيد�عسكري�رو��BTأدى�إNى�تأزم�8وضاع��وتحديدا�عWى�الحدود�8وكرانية�

 7و��BTوالو�يات�اEتحدة�بتاريخ�بالغة�الحساسية�ب/ن�رئي°��BTتحاد�الر 

�BTى�حضور�الرئيس�الرو�Wبوت/ن”وتمت�القمة�بشكل�مغلق�،�اقتصر�ع��وحده�من�“ ف*ديم/

وأعضاء�من�فريقه�الرئا��BTالذين�شاركوا�من�خ*ل�الحضور�5ي�

                                                                                 

�لل �بحّل �ف*ديم/��بوت/ن BّTوالرو�� �جو�بايدن �8م/�كّي �الرئيس/ن �ب/ن ��ف��اضّية �القّمة �تخرج �تشهده�لم توّتر�الذي

ألف�جندّي�عWى�الحدود�اEش��كة�5ي�خطوة�íي�الثانية�لعان�

�عWى�ب*ده�أوائل�
ً
�عسكرّيا

ً
وهو�ماحدث�  2022وقّدر�وزير�الدفاع�8وكرانّي�أوليك°�BTريزنيكوف�شّن�روسيا�هجوما

https://www.annaharar.com/arabic/politics/international/usa/08122021093610613 
روسيا�واوكرانيا�من��زمة�اNى�الحرب��البدايات�

10 

شباط�/ 24أوكرانيا�منذ��وتحدث�أيضا�خ*ل�اEؤتمر�الصحفي�عما�وصفها�بالعملية�الخاصة�ال��Bتش·�ا�قواته�5ي

،�) شر�ي�أوكرانيا(وتابع�أن�الهدف�ال·�ائي�للعملية�الخاصة�هو�حماية�إقليم�دونباس�

وتأتي�تصريحات�الرئيس�الرو�5�BTي�تركمانستان�بينما�أطلقت�

كما�تأتي�5ي�ظل�تصعيد�ك*مي�, ي�مدريد�رسميا�عملية�انضمام�فنلندا�والسويد�إNى�الحلف

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

 .تباطؤ�النمو��قتصادي�8وربي�

 .جم�التبادل�التجاري�مع�روسيا�

��ديد��ستثمارات�و8صول�8وروبية�5ي�روسيا�وتعرضها�لخطر�اEصادرة�أو�

 .��ديد�أمن�الطاقة�8وروبي�

 .��ديد�8من�الغذائي�

مع�حظر�الرح*ت�الجوية�ب/ن�روسيا�والدول�8وروبية�  تضرر�قطاع�الط/�ان�والسياحة

 .أزمة�ال*جئ/ن�8وكراني/ن�

عWى�عدم�ضم�أوكرانيا�jس��اتيجية�الروسية�من�حلف�الناتو�وjصرار�

�BT°ة�) الناتو(ان�الع*قات��بصورة�عامة�ب/ن�روسيا�وحلف�شمال�8طل�شهدت�توترات�م��ايدة��سيما�5ي��ونة�8خ/

،�وعWى�خلفية�الحضور�اE��ايد��الواضح�واEلفت�للنظر�من�قبل�حلف�شمال�8طل°5�BTي�اEناطق�القريبة�من�الحدود�

لف�Sوكرانيا�بشأن�ضمها�تحت�جناح�الحلف�اذا�ما�إستقلت�بنفسها�وبقرارا��ا�بمعزل�عن�الروسية�،�ووعود�من�الح

مما��ترتب�عWى�ذلك��تصعيد�عسكري�رو��BTأدى�إNى�تأزم�8وضاع��وتحديدا�عWى�الحدود�8وكرانية�

بالغة�الحساسية�ب/ن�رئي°��BTتحاد�الر ) * قمة�اف��اضية(هذا�اEنطلق�،�تم�عقد��

2021  �BTى�حضور�الرئيس�الرو�Wوتمت�القمة�بشكل�مغلق�،�اقتصر�ع

وأعضاء�من�فريقه�الرئا��BTالذين�شاركوا�من�خ*ل�الحضور�5ي�“ جو�بايدن”جهة،�ومن�جهة�أخرى�الرئيس�8مريكي�

  , (226(8مريكي�أثناء�القمة

                                                                                                                        

�لل �بحّل �ف*ديم/��بوت/ن BّTوالرو�� �جو�بايدن �8م/�كّي �الرئيس/ن �ب/ن ��ف��اضّية �القّمة �تخرج لم

ألف�جندّي�عWى�الحدود�اEش��كة�5ي�خطوة�íي�الثانية�لعان� 93اذ�حشدت�موسكو�أكø��من�

�عWى�ب*ده�أوائل�
ً
�عسكرّيا

ً
وقّدر�وزير�الدفاع�8وكرانّي�أوليك°�BTريزنيكوف�شّن�روسيا�هجوما

 ــ�:ع���الرابط�, " قمة�بايد�ن�ــ�بوت/ن��ف��اضية�نجاح�نس��B؟
https://www.annaharar.com/arabic/politics/international/usa/08122021093610613

روسيا�واوكرانيا�من��زمة�اNى�الحرب��البدايات�( 5ي�, " اخر�اوراق�موسكو�5ي�نزاعها�ضد�اوكرانيا�

10ص,  2022,  القاهرة�, اEركز�اEصري�للفكر�والدراسات��س��اتيجية�

وتحدث�أيضا�خ*ل�اEؤتمر�الصحفي�عما�وصفها�بالعملية�الخاصة�ال��Bتش·�ا�قواته�5ي

وتابع�أن�الهدف�ال·�ائي�للعملية�الخاصة�هو�حماية�إقليم�دونباس�, BT،�قائ*�إ¡�ا�تحقق�أهدافها

وتأتي�تصريحات�الرئيس�الرو�5�BTي�تركمانستان�بينما�أطلقت�, وإرساء�شروط�تضمن�أمن�روسيا�،�عWى�وفق�تعب/�ه�

5�BT°ى�الحلفقمة�حلف�شمال�8طلNي�مدريد�رسميا�عملية�انضمام�فنلندا�والسويد�إ
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تباطؤ�النمو��قتصادي�8وربي� -1

ضعف�حجم�التبادل�التجاري�مع�روسيا�� -2

��ديد��ستثمارات�و8صول�8وروبية�5ي�روسيا�وتعرضها�لخطر�اEصادرة�أو� -3

 .الغربية�

��ديد�أمن�الطاقة�8وروبي� -4

��ديد�8من�الغذائي� -5

تضرر�قطاع�الط/�ان�والسياحة -6

أزمة�ال*جئ/ن�8وكراني/ن� -7

jس��اتيجية�الروسية�من�حلف�الناتو�وjصرار�/  اEطلب�الثاني�

�BT°ان�الع*قات��بصورة�عامة�ب/ن�روسيا�وحلف�شمال�8طل

،�وعWى�خلفية�الحضور�اE��ايد��الواضح�واEلفت�للنظر�من�قبل�حلف�شمال�8طل°5�BTي�اEناطق�القريبة�من�الحدود�

الروسية�،�ووعود�من�الح

مما��ترتب�عWى�ذلك��تصعيد�عسكري�رو��BTأدى�إNى�تأزم�8وضاع��وتحديدا�عWى�الحدود�8وكرانية�, الروس�

هذا�اEنطلق�،�تم�عقد��

2021كانون�8ول�من�عام�

جهة،�ومن�جهة�أخرى�الرئيس�8مريكي�

8مريكي�أثناء�القمةالغرفة�ذا��ا�مع�الرئيس�

                                                                               

�لل(*) �بحّل �ف*ديم/��بوت/ن BّTوالرو�� �جو�بايدن �8م/�كّي �الرئيس/ن �ب/ن ��ف��اضّية �القّمة �تخرج لم

اذ�حشدت�موسكو�أكø��من�, الحدود�ب/ن�البلدين�

�عWى�ب*ده�أوائل�. 2021
ً
�عسكرّيا

ً
وقّدر�وزير�الدفاع�8وكرانّي�أوليك°�BTريزنيكوف�شّن�روسيا�هجوما

 :للمزيد�ينظر�, فع*�

T°اضية�نجاح�نس" , ��جورج�عي�قمة�بايد�ن�ــ�بوت/ن��ف�
https://www.annaharar.com/arabic/politics/international/usa/08122021093610613

اخر�اوراق�موسكو�5ي�نزاعها�ضد�اوكرانيا�"  , داليا�يسري��226

اEركز�اEصري�للفكر�والدراسات��س��اتيجية�, ) واEآ�ت�

وتحدث�أيضا�خ*ل�اEؤتمر�الصحفي�عما�وصفها�بالعملية�الخاصة�ال��Bتش·�ا�قواته�5ي(*) 

اEا�BT،�قائ*�إ¡�ا�تحقق�أهدافها

وإرساء�شروط�تضمن�أمن�روسيا�،�عWى�وفق�تعب/�ه�

5�BT°قمة�حلف�شمال�8طل



     2022ديمسبر 

�تماس� �عWى �كو¡�ا �الدول �با�ي �انضمام �من �نظرته �للحلف�تختلف�عن �أوكرانيا ��نضمام BTالرئيس�الرو�� �نظرة ان

الرئيس�الرو���BTبالرد�عWى�وهو�ما�أشار�اليه�

ية�تحتية�عسكرية�5ي�فنلندا�والسويد�،�5ي�ح/ن�وافق�قادة�الحلف�خ*ل�قم��م�اEنعقدة�

الذي�عقد��5ي�* ففي�اEؤتمر�الصحفي, 

إن�انضمام�السويد�وفنلندا�للناتو�أمر�

��Cلكنه��حذر�من�أنه�5ي�حالة�نشر�البلدين�لوحدات�عسكرية�وب

�الخارجية� �ويع���عن�السياسة �حرب�باردة �أداة �الناتو�بأنه �واصفا �باEثل�، �للرد �فستضطر�روسيا ،� تحتية�عسكرية

                                                                                 

ب/ن�روسيا�والغرب�عWى�وقع�التصعيد�العسكري�5ي�أوكرانيا�،�وتفاقم�أزمة�الغذاء�5ي�العالم�جراء�الحرب�اEستمرة�5ي�

الناتو�قوات�5ي��فنلندا�والسويد�وقيادة�الحلف�

� �للدراسات �مركز�الجزيرة �5ي �افتتاحية �, مقالة �بتاريخ /  30نشرت

https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/6/30/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D

%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AD

%D9%86%D8%B4%D8%B1

�الحلف��ط �والسويد�وقيادة �فنلندا � �مانشر�الناتو�قوات�5ي �íي�بوت/ن�يلوح�بالرد�اذا �يعت��ون�ان�روسيا BT°ل

 :ع���الرابط�,  2022/

https://www.aljazeera.net/news

%D9%8A%D9%84

%D8%A7%D9%84%D9%86

بقيادة�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�،�وإNى�القيادة�

, و8بفاء�عWى�هذا�التحالف�لوقت�الزمات�

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�تماس� �عWى �كو¡�ا �الدول �با�ي �انضمام �من �نظرته �للحلف�تختلف�عن �أوكرانيا ��نضمام BTالرئيس�الرو�� �نظرة ان

وهو�ما�أشار�اليه�, حدودي�مباشر�مع�دولته�وأن�انضمامها�للحلف�يشكل�خطرا�كب/�ا�عل�çا�

ية�تحتية�عسكرية�5ي�فنلندا�والسويد�،�5ي�ح/ن�وافق�قادة�الحلف�خ*ل�قم��م�اEنعقدة�الحلف�إذا�ما�نشر�قوات�أو�بن

, 5ي�مدريد�عWى�التصور�jس��اتي�ي�الجديد�للناتو�الذي�يعد�روسيا�أك�����ديد�له�

إن�انضمام�السويد�وفنلندا�للناتو�أمر�ش�قمِة�دول�بحر�قزوين�5ي�تركمانستان�،�إذ�قال�بوت/ن�

لكنه��حذر�من�أنه�5ي�حالة�نشر�البلدين�لوحدات�عسكرية�وب��C, مختلف�تماما�عن�موضوع�أوكرانيا�بالنسبة�لب*ده�

�الخارجية� �ويع���عن�السياسة �حرب�باردة �أداة �الناتو�بأنه �واصفا �باEثل�، �للرد �فستضطر�روسيا ،� تحتية�عسكرية

                                                                                                                        

ب/ن�روسيا�والغرب�عWى�وقع�التصعيد�العسكري�5ي�أوكرانيا�،�وتفاقم�أزمة�الغذاء�5ي�العالم�جراء�الحرب�اEستمرة�5ي�

�: للمزيد�ينظر�,  الناتو�قوات�5ي��فنلندا�والسويد�وقيادة�الحلف�بوت/ن�يلوح�بالرد�اذا�مانشر�" ـ

��ك��� �ال��ديد �íي �روسيا �ان �يعت��ون BT°طل� ,� �للدراسات �مركز�الجزيرة �5ي �افتتاحية مقالة

https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/6/30/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D

%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%A5%D8%B0%D8%A7

%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88

%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA 
�الحلف��ط �والسويد�وقيادة �فنلندا � �مانشر�الناتو�قوات�5ي بوت/ن�يلوح�بالرد�اذا

/6/  30نشرت�بتاريخ�, مقالة�افتتاحية�5ي�مركز�الجزيرة�للدراسات�

azeera.net/news/politics/2022/6/30/%D8%A8%D9%88%D8%AA

%D8%A8%D8%A7%D9%84-D9%84%D9%88%D8%AD

%D9%86-%D8%A5%D8%B0%D8%A7

%D9%82%D9%88-D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88

بقيادة�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�،�وإNى�القيادة��القوات�متعددة�الجنسيات إNى تحالف�الراغب/ن

و8بفاء�عWى�هذا�التحالف�لوقت�الزمات��العراق حرب  ،�وما�ت*�ذلك�من2003  عام العراق

wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8

%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8 
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�تماس� �عWى �كو¡�ا �الدول �با�ي �انضمام �من �نظرته �للحلف�تختلف�عن �أوكرانيا ��نضمام BTالرئيس�الرو�� �نظرة ان

حدودي�مباشر�مع�دولته�وأن�انضمامها�للحلف�يشكل�خطرا�كب/�ا�عل�çا�

الحلف�إذا�ما�نشر�قوات�أو�بن

5ي�مدريد�عWى�التصور�jس��اتي

عWى�هامش�قمِة�دول�بحر�قزوين�5ي�تركمانستان�،�إذ�قال�بوت/ن� 29/6/2022

مختلف�تماما�عن�موضوع�أوكرانيا�بالنسبة�لب*ده�

�الخارجية� �ويع���عن�السياسة �حرب�باردة �أداة �الناتو�بأنه �واصفا �باEثل�، �للرد �فستضطر�روسيا ،� تحتية�عسكرية

  . (227)8م/�كية�

  

  

                                                                               

ب/ن�روسيا�والغرب�عWى�وقع�التصعيد�العسكري�5ي�أوكرانيا�،�وتفاقم�أزمة�الغذاء�5ي�العالم�جراء�الحرب�اEستمرة�5ي�

للمزيد�ينظر�, الجارة�الغربية�لروسيا�

��ك��� �ال��ديد �íي �روسيا �ان �يعت��ون BT°طل�

 :ع���الرابط�,  6/2022
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/6/30/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-

%D8%A5%D8%B0%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-

%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A

�الحلف��ط( )  227 �والسويد�وقيادة �فنلندا � �مانشر�الناتو�قوات�5ي بوت/ن�يلوح�بالرد�اذا

مقالة�افتتاحية�5ي�مركز�الجزيرة�للدراسات�, ال��ديد��ك���

-D8%AA%D9%8A%D9%86

-%D8%B1%D8%AFD9%84

-D9%86%D8%B4%D8%B1

-D9%88%D8%A7%D8%AA

%D9%81%D9%8A 

تحالف�الراغب/ن  يش/��مصطلح (*)

العراق غزو  العسكرية�خ*ل

 ــ:للمزيد�ينظر�

81_%D8%A7%D9%84%D8

D8%A8%D9%8A%D9%86



     2022ديمسبر 

�محموة� �اNى �النظام �ذلك �تجزاة �علينا ينوجب

�5ي�مجلس�8من�التابع� �القائم�،�و�سيما الرو��BTكشف�عن�العديد�من�نقاط�الضعف�5ي�النظام�الدوNي

اذ��أظهرت�8زمة��أن�حق�النقض�ل¥عضاء��الدائم/ن�5ي�مجلس�

لكون��,  ل�عائًقا�كب/ً�ا�أمام��عملية�الس*م�،�ومنذ�البداية��كان�عقبة�رئيسية�أمام�استكمال�الهيئة�Eهم��ا�

عWى�) الفيتو(تلك�الدول�غالًبا�ما�تنقسم�إNى�كتل�جيوسياسية�متنافسة�،�فيمارس�عضو�5ي�كتلة�واحدة�حق�النقض�

أن�الو�يات�, الرو�5�BTي�مجلس�8من��

�اEعلوم, )* تحالف�الراغب/ن ���عدد� ومن
ُ
�ك أن

�للو�يات�اEتحدة�يمنح�ا لعقوبات�ال��Bالبلدان�وانتشار�نظام�اEدفوعات�القائم�عWى�الدو�ر�خارج�الحدود�jقليمية�

�العقوبات� �نظام �س/�يد �حا�ت�أخرى�، �5ي �كما �الحالة �هذه �و5ي �ذلك�، ومع
 .هذا�من�جانب�, )

دد�8طراف�،�فحاليا�يواجه�تحديات�حقيقية�،�بالنظر�

و��تقتصر�تلك�ال��ديدات�عWى�8عمال�العدوانية�التقليدية�

 ِ
ّ
�ال��ديدات�8منية�8خرى�ال��Bتشك التقنيات�  لهامن�النوع�الذي�يشهده�العالم�5ي�أوكرانيا�فحسب�،�بل�تشمل�أيًضا

�حق�النقض�لعضو�دائم� اق��اح�إمكانية�رّدِ

�تتجاوز�حق� � �البلدان�8عضاء B?ل�ثل ِ
ّ
�تمث ،� من�شأنه�أن�يسمح�بأغلبية�كب/�ة

عWى�الرغم�من�الخسائر�ال��Bتلحق�بروسيا�بسبب�قرار�رئيسها�بالتدخل�5ي�أوكرانيا�،�إ���أن�احتمال�سقوط�النظام�

�5ي�ظل� �ولصعوبات�إزاحة�النخبة�الحالية�با�حتجاجات�الجماه/�ية�، �اEدى�القص/��، �5ي �قد�يكون�صعًبا ،� BTالرو�

228)( Kemal Derviş and José Antonio Ocampo, 

Syndicate.org, -Project 

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

 ــ:الرؤية�ا�ستقبلية�للنظام�الدوvي�Sي�ظل�الغزو�

� �الغزو �ظل �5ي �الدوNي �للننظام �اEستقبلية �الرؤية �توضيح �أجل �محموة�, من �اNى �النظام �ذلك �تجزاة �علينا ينوجب

 ــ:وكا�تي�, مستويات�يفوم�عل�çا�هذا�النظام�ومدى�تأث/��8زمة�عليه�

 :ت�الغزو�الرو��BTومستقبل�اEؤسسة�الدولية

�5ي�مجلس�8من�التابع� �القائم�،�و�سيما الرو��BTكشف�عن�العديد�من�نقاط�الضعف�5ي�النظام�الدوNي

اذ��أظهرت�8زمة��أن�حق�النقض�ل¥عضاء��الدائم/ن�5ي�مجلس�, ودوره�5ي�jشراف�عWى�هذا�النظام��

ل�عائًقا�كب/ً�ا�أمام��عملية�الس*م�،�ومنذ�البداية��كان�عقبة�رئيسية�أمام�استكمال�الهيئة�Eهم��ا�

تلك�الدول�غالًبا�ما�تنقسم�إNى�كتل�جيوسياسية�متنافسة�،�فيمارس�عضو�5ي�كتلة�واحدة�حق�النقض�

�،�يعBCففي�أزمة�أوكرانيا�حا, العديد�من�القرارات�الحاسمة� الرو�5�BTي�مجلس�8من��  حق�النقض ليا

�فرض�عقوبات�إ��من�خ*ل ���يمك·�م �وحلفاءها �8مريكية تحالف�الراغب/ن(  اEتحدة

�للو�يات�اEتحدة�يمنح�ا البلدان�وانتشار�نظام�اEدفوعات�القائم�عWى�الدو�ر�خارج�الحدود�jقليمية�

�
ً

�هائ* ا
ً
�نفوذ �الو�يات�اEتحدة �العقوبات�, تفرضها �نظام �س/�يد �حا�ت�أخرى�، �5ي �كما �الحالة �هذه �و5ي �ذلك�، ومع

 (228)العاEية�الذي�يفرضه�مجلس�8من�من�تقويض��قتصاد�الخاضع�للعقوبات

دد�8طراف�،�فحاليا�يواجه�تحديات�حقيقية�،�بالنظر�ومن�جانب�آخر،�إذا�كان�مجلس�8من�يقع�5ي�قلب�النظام�متع

و��تقتصر�تلك�ال��ديدات�عWى�8عمال�العدوانية�التقليدية�, . للنطاق�اE��ايد�لل��ديدات�ال��Bيواجهها�الس*م�و8من

 ِ
ّ
�ال��ديدات�8منية�8خرى�ال��Bتشك من�النوع�الذي�يشهده�العالم�5ي�أوكرانيا�فحسب�،�بل�تشمل�أيًضا

�حق�النقض�لعضو�دائم� -لذلك�ي��ز�ومن�ضمن�مق��حات�تغي/��طريقة�عمل�مجلس�8من اق��اح�إمكانية�رّدِ

� �اEادة �تتجاوز�حق�) 27(عن�طريق�إضافة�بند�إNى � �البلدان�8عضاء B?ل�ثل ِ
ّ
�تمث ،� من�شأنه�أن�يسمح�بأغلبية�كب/�ة

 :ة�ا�ستقبلية�للبنية�الدولية�وللبلدين�ا�تحارب%ن�

عWى�الرغم�من�الخسائر�ال��Bتلحق�بروسيا�بسبب�قرار�رئيسها�بالتدخل�5ي�أوكرانيا�،�إ���أن�احتمال�سقوط�النظام�

�5ي�ظل� �ولصعوبات�إزاحة�النخبة�الحالية�با�حتجاجات�الجماه/�ية�، �اEدى�القص/��، �5ي �قد�يكون�صعًبا ،� BTالرو�

                                         

 Antonio Ocampo, “Will Ukraine's Tragedy Spur UN Security Council 

https:  yndicate.org, March 3, 2022. “accessed April 1, 2022”.
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الرؤية�ا�ستقبلية�للنظام�الدوvي�Sي�ظل�الغزو�/ ا�طلب�الثالث�

� �الغزو �ظل �5ي �الدوNي �للننظام �اEستقبلية �الرؤية �توضيح �أجل من

مستويات�يفوم�عل�çا�هذا�النظام�ومدى�تأث/��8زمة�عليه�

ت�الغزو�الرو��BTومستقبل�اEؤسسة�الدوليةتداعيا/ اEستوى�8ول��

�5ي�مجلس�8من�التابع� الغزو  ان� �القائم�،�و�سيما الرو��BTكشف�عن�العديد�من�نقاط�الضعف�5ي�النظام�الدوNي

ودوره�5ي�jشراف�عWى�هذا�النظام��, ل¥مم�اEتحدة�

 ِ
ّ
ل�عائًقا�كب/ً�ا�أمام��عملية�الس*م�،�ومنذ�البداية��كان�عقبة�رئيسية�أمام�استكمال�الهيئة�Eهم��ا�8من�يمث

تلك�الدول�غالًبا�ما�تنقسم�إNى�كتل�جيوسياسية�متنافسة�،�فيمارس�عضو�5ي�كتلة�واحدة�حق�النقض�

العديد�من�القرارات�الحاسمة�

�فرض�عقوبات�إ��من�خ*ل ���يمك·�م �وحلفاءها �8مريكية اEتحدة

�للو�يات�اEتحدة�يمنح�ا البلدان�وانتشار�نظام�اEدفوعات�القائم�عWى�الدو�ر�خارج�الحدود�jقليمية�

�
ً

�هائ* ا
ً
�نفوذ �الو�يات�اEتحدة تفرضها

العاEية�الذي�يفرضه�مجلس�8من�من�تقويض��قتصاد�الخاضع�للعقوبات

ومن�جانب�آخر،�إذا�كان�مجلس�8من�يقع�5ي�قلب�النظام�متع

للنطاق�اE��ايد�لل��ديدات�ال��Bيواجهها�الس*م�و8من

 ِ
ّ
�ال��ديدات�8منية�8خرى�ال��Bتشك من�النوع�الذي�يشهده�العالم�5ي�أوكرانيا�فحسب�،�بل�تشمل�أيًضا

لذلك�ي��ز�ومن�ضمن�مق��حات�تغي/��طريقة�عمل�مجلس�8من, الجديدة�

� �اEادة عن�طريق�إضافة�بند�إNى

  . (229)النقض�

ة�ا�ستقبلية�للبنية�الدولية�وللبلدين�ا�تحارب%ن�النظر / ا�ستوى�الثاني�

عWى�الرغم�من�الخسائر�ال��Bتلحق�بروسيا�بسبب�قرار�رئيسها�بالتدخل�5ي�أوكرانيا�،�إ���أن�احتمال�سقوط�النظام�

�5ي�ظل� �ولصعوبات�إزاحة�النخبة�الحالية�با�حتجاجات�الجماه/�ية�، �اEدى�القص/��، �5ي �قد�يكون�صعًبا ،� BTالرو�

                                                                

 Security Council Reform?,” 

.https://bit.ly/3wFZxtO
229 Ipid . 
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�وكازاخستان�وسوريا �بي*روسيا �5ي �دعم�حلفائه �5ي ومن�,  (230)ا

أن�روسيا�قوة�عظم��،�وبالرغم�من�أ¡�ا�منحازة�

�نحياز�مع�الوقت�وتتحالف�مع�الو�يات�اEتحدة�،�Sن�قوة�الص/ن�

�ذهبت�موسكو�وواشنطن�إNى�صياغة�ع*قات� �ما وإذا

الذي�تقوده��متقاربة�،�بسبب�خوفهما�اEتبادل�من�الص/ن�،�فسيتم�إدماج�روسيا�عWى�نحو�سهل�5ي�النظام�اEحدود

�من�الو�يات� �عWى�ع*قات�ودية�مع�الص/ن�بسبب�خوفها

�الذي�تقوده� �اEحدود �النظام �نحو�سهل�5ي �عWى �فسوف�يحدث�إدماج�روسيا �من�الص/ن�، �أكø��من�خوفها اEتحدة

يا�لن�تصطف�إNى�أحد�الطرف/ن�وتبقى�عWى�الهامش�،�وتعمل�عWى�

�نحو� �سعًيا ،� �مًعا �معهما �والتفاوضية �التنافسية �قدرا��ا �من �تعزز �نقاط �اكتساب �5ي �مًعا �تنافسهما �من �ستفادة

سيا�بشكل�و�ìذه�الحالة�سيكون��تجاه�والتفك/��5ي�سيناريو�نظام�عالم�Bتسيطر�فيه�رو 

, فعال�عWى�جزء�كب/��من�أوروبا�الشرقية�،�بينما�تسيطر�الص/ن�عWى�جزء�كب/��من�شرق�آسيا�وغرب�اEحيط�الهادئ�

�
ً
وهنا�سيتع/ن�عWى�الو�يات�اEتحدة�وحلفا�ëم�5ي�أوروبا�وآسيا�أن�يقرروا��مرة�أخرى�،�فيما�إذا�كان�هذا�العالم�مقبو�

إذ��تتكيف�كل�منطقة�5ي�, ��Tوالصراع�العاEي/ن�

ح�أن�تندمج�أغلب�البلدان�5ي�أوروبا�،��سيما�القوى�8ساسية�،�ضمن�النظام� َّ

كما�أ¡�ا�, �ا��دوًرا�عسكر̂يا�جد̂يا�5ي�احتواء�الص/ن�

�مباشًرا� ل���ديًدا ِ
ّ
�أن�الص/ن���ُتمث �،�كما �دول�شرق�آسيا �القدرة�عWى�تصدير�قوة�عسكرية�جوهرية�تجاه� ليس�لها

, با�5ي�ترحيل�اEسؤولية�إNى�الو�يات�اEتحدة�وحلفا�ëا��سيوي/ن��

اع�السياسة�8م/�كية�سيدخلون�8وروبي/ن�داخل�نظامهم�اEحدود�Sسباب�اقتصادية�وأمنية�واس��اتيجية� , إ��أن�صنَّ

��ستخدا �ذات �التكنولوجيات �بيع �من �8وروبية �البلدان �منع �عWى �اEتحدة �الو�يات �تحرص �للص/ن�إذ �اEزدوج م

�العسكرية� �القوات �ستبقى � ،� �اEقابل 5ي

 . ( 233)ا�ومستمرة�5ي�العمل�باعتبارها�صانع�للس*م�5ي�اEنطقة

 .مصدر�سبق�ذكره�
231) ) John J. Mearsheimer, 

232)( Robert Kagan, “What we can e

 .مصدر�سبق�ذكره�
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�وكازاخستان�وسوريا �بي*روسيا �5ي �دعم�حلفائه �5ي �وخارج̂يا �بوت/ن�داخل̂يا �تبناها Bالسياسات�القمعية�ال�

أن�روسيا�قوة�عظم��،�وبالرغم�من�أ¡�ا�منحازة�" عن�روسيا�الدولة�وليس�النظام�،�يرى�جون�م/�شايمر�

�نحياز�مع�الوقت�وتتحالف�مع�الو�يات�اEتحدة�،�Sن�قوة�الص/ن��ن�إNى�الص/ن�،�فمن�اEحتمل�أن�ُتحّوِل�جانب�

�الجغرا5ي� �لتقار�ìما �نظًرا �ذهبت�موسكو�وواشنطن�إNى�صياغة�ع*قات�, اE��ايدة�،�تعد�أعظم���ديد�لروسيا �ما وإذا

متقاربة�،�بسبب�خوفهما�اEتبادل�من�الص/ن�،�فسيتم�إدماج�روسيا�عWى�نحو�سهل�5ي�النظام�اEحدود

�من�الو�يات� �ما�استمرت�موسكو�5ي�الحفاظ�عWى�ع*قات�ودية�مع�الص/ن�بسبب�خوفها �إذا أما

�الذي�تقوده� �اEحدود �النظام �نحو�سهل�5ي �عWى �فسوف�يحدث�إدماج�روسيا �من�الص/ن�، �أكø��من�خوفها اEتحدة

ل�5ي�أن�روس
َّ
يا�لن�تصطف�إNى�أحد�الطرف/ن�وتبقى�عWى�الهامولكن�يبقى�احتمال�آخر�يتمث

�نحو� �سعًيا ،� �مًعا �معهما �والتفاوضية �التنافسية �قدرا��ا �من �تعزز �نقاط �اكتساب �5ي �مًعا �تنافسهما �من �ستفادة
و�ìذه�الحالة�سيكون��تجاه�والتفك/��5ي�سيناريو�نظام�عالم�Bتسيطر�فيه�رو ,  (231)

فعال�عWى�جزء�كب/��من�أوروبا�الشرقية�،�بينما�تسيطر�الص/ن�عWى�جزء�كب/��من�شرق�آسيا�وغرب�اEحيط�الهاد

�
ً
وهنا�سيتع/ن�عWى�الو�يات�اEتحدة�وحلفا�ëم�5ي�أوروبا�وآسيا�أن�يقرروا��مرة�أخرى�،�فيما�إذا�كان�هذا�العالم�مقبو�

بداية�حقبة�من�الفو���Tوالصراع�العاEي/ن�"م�BالحاNي�و،�Sن�هذا�يع�BC¡�اية�النظام�العال

 .  (232)"العالم�بشكل�غ/��مستقر�مع�التكوين�الجديد�للقوة

ح�أن�تندمج�أغلب�البلدان�5ي�أوروبا�،��سيما�القوى�8ساسية�،�ضمن�النظام� أما�أوروبا�،�ف/�ى�م/�شايمر�أنه�من�اEرجَّ

لو�يات�اEتحدة�8مريكية�،�عWى�الرغم�من�عدم�لع��ا��دوًرا�عسكر̂يا�جدي

�مباشًرا� ل���ديًدا ِ
ّ
�أن�الص/ن���ُتمث �،�كما �دول�شرق�آسيا �القدرة�عWى�تصدير�قوة�عسكرية�جوهرية�تجاه� ليس�لها

با�5ي�ترحيل�اEسؤولية�إNى�الو�يات�اEتحدة�وحلفا�ëا��سيوي/ن��Sوروبا�،�وSن�8مر�يبدو�أكø��منطقية�بالنسبة�Sورو 

اع�السياسة�8م/�كية�سيدخلون�8وروبي/ن�داخل�نظامهم�اEحدود�Sسباب�اقتصادية�وأمنية�واس��اتيجية� إ��أن�صنَّ

��ستخدا �ذات �التكنولوجيات �بيع �من �8وروبية �البلدان �منع �عWى �اEتحدة �الو�يات �تحرص إذ

� �يتطلب�8مر�ذلك �حينما �عل�çا �اقتصادية �فرض�ضغوط �5ي �العسكرية�, واEساعدة �القوات �ستبقى � ،� �اEقابل 5ي

8م/�كية�5ي�أوروبا�،�محافظة�عWى�الناتو�ح̂يا�ومستمرة�5ي�العمل�باعتبارها�صانع�للس*م�5ي�اEنطقة
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�بوت/ن�داخلي �تبناها Bالسياسات�القمعية�ال�

عن�روسيا�الدولة�وليس�النظام�،�يرى�جون�م/�شايمر�, جانب�آخر�

�ن�إNى�الص/ن�،�فمن�اEحتمل�أن�ُتحّوِل�جانب�

�الجغرا5ي� �لتقار�ìما �نظًرا اE��ايدة�،�تعد�أعظم���ديد�لروسيا

متقاربة�،�بسبب�خوفهما�اEتبادل�من�الص/ن�،�فسيتم�إدماج�روسيا�عWى�نحو�سهل�5ي�النظام�اEحدود

�ما�استمرت�موسكو�5ي�الحفا, الو�يات�اEتحدة� �إذا أما

�الذي�تقوده� �اEحدود �النظام �نحو�سهل�5ي �عWى �فسوف�يحدث�إدماج�روسيا �من�الص/ن�، �أكø��من�خوفها اEتحدة

ل�5ي�أن�روس, الص/ن��
َّ
ولكن�يبقى�احتمال�آخر�يتمث

�نحو� �سعًيا ،� �مًعا �معهما �والتفاوضية �التنافسية �قدرا��ا �من �تعزز �نقاط �اكتساب �5ي �مًعا �تنافسهما �من �ستفادة

(استكمال�بني��ا�القطبية

فعال�عWى�جزء�كب/��من�أوروبا�الشرقية�،�بينما�تسيطر�الص/ن�عWى�جزء�كب/��من�شرق�آسيا�وغرب�اEحيط�الهاد

�
ً
وهنا�سيتع/ن�عWى�الو�يات�اEتحدة�وحلفا�ëم�5ي�أوروبا�وآسيا�أن�يقرروا��مرة�أخرى�،�فيما�إذا�كان�هذا�العالم�مقبو�

،�Sن�هذا�يع�BC¡�اية�النظام�العال

العالم�بشكل�غ/��مستقر�مع�التكوين�الجديد�للقوة

أما�أوروبا�،�ف/�ى�م/�شايمر�أنه�من�اEر

لو�يات�اEتحدة�8مريكية�،�عWى�الرغم�من�عدم�لعاEحدود�بقيادة�ا

�مباشًرا� ل���ديًدا ِ
ّ
�أن�الص/ن���ُتمث �،�كما �دول�شرق�آسيا �القدرة�عWى�تصدير�قوة�عسكرية�جوهرية�تجاه� ليس�لها

Sوروبا�،�وSن�8مر�يبدو�أكø��منطقية�بالنسبة�Sورو 

اع�السياسة�8م/�كية�سيدخلون�8وروبي/ن�داخل�نظامهم�اEحدود�Sسباب�اقتصادية�وأمنية�واس��اتيجية� إ��أن�صنَّ

��ستخدا �ذات �التكنولوجيات �بيع �من �8وروبية �البلدان �منع �عWى �اEتحدة �الو�يات �تحرص إذ

� �يتطلب�8مر�ذلك �حينما �عل�çا �اقتصادية �فرض�ضغوط �5ي واEساعدة

8م/�كية�5ي�أوروبا�،�محافظة�عWى�الناتو�حي
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ise and Fall of the Liberal International Order,” 

ol. 43, no. 4 (Spring 2019): 48-49

ashington Post, February 21, 

.https://wapo.st/3DcwEqs
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�الغرب� د �هدَّ �أن �بعد �مجلس�8من، �5ي �روسيا �موقع �قضية ت��ز

وإذا�كان�طرد�روسيا�أو�تجميد�عضوي��ا�5ي�مجلس�8من�أو�حقها�5ي�

�إمكانية �م·�ا ،� �تجميد�عضوي��ا �بالضرورة BCتع��� �فإن�هناك�مسارات�بديلة ،� �التصويت�يواجه�صعوبات�حقيقية

�إNى�أن� , الطلب�من�روسيا��متناع�عن�التصويت�عWى�قرار�مجلس�8من،�Sنه�متعلق�بعدوا¡�ا وقد�أشارت�أوكرانيا

أن��تحاد�السوفي��Bلم�يعد�موجوًدا�،�وكان�

ه�الكيانات�،�بما�5ي�ذلك�روسيا�،�5ي�الحصول�عWى�اEقعد�وليس�فقط�

�بعضوية�مجلس�8من� �الجمعية�العامة�أي�قرار�بالسماح�لروسيا ولم�يجِر�تعديل�, ولم�ُيعرض�عWى

رة�تش/��إNى��تحاد�الس ِ
ّ
،�234وفي��B،�وليس�روسيا�و��تزال�اEذك

�الوحدات� �من�أهم �بإعتبارها ،� �Sوكرانيا وبالنسبة

الدولية�اEرتبطة��ìذه�8زمة�،�فإن�أحد�اEسارات�اEستقبلية�اEطروحة�لها�هو�التقسيم�،�وفكرته�تقوم�عWى�استمرار�

�لـ �الحكم �أو�تغي/��نظام �أوكرانيا �تقسيم �والتفاوض�حول ،� �الهجمات �فيدراNي"عيد ،�" حكم

�ومدينة� �بحر�أزوف�، �الجنوب�عWى �Tأق�� 5ي

    . ( 235)اري��قليم�دونباس�جزء�من�التقسيم�jد

،�اEعهد�اEصري�للدراسات�السياسية�

،�مجلة�السياسة�الدولية�"5ي�أوكرانياالتداعيات�واEسارات�اEحتملة�للعملية�العسكرية�الروسية�
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� ،BTالرو�� �الدور �مستقبل �بمسارات �يتعلق �الغرب�وفيما د �هدَّ �أن �بعد �مجلس�8من، �5ي �روسيا �موقع �قضية ت��ز

وإذا�كان�طرد�روسيا�أو�تجميد�عضوي��ا�5ي�مجلس�8من�أو�حقها�5ي�. بتجريدها�من�عضوي��ا�الدائمة�5ي�مجلس�8من

�إمكانية �م·�ا ،� �تجميد�عضوي��ا �بالضرورة BCتع��� �فإن�هناك�مسارات�بديلة ،� التصويت�يواجه�صعوبات�حقيقية

الطلب�من�روسيا��متناع�عن�التصويت�عWى�قرار�مجلس�8من،�Sنه�متعلق�بعدوا¡�ا

نة��تحاد�الجمهوريات�السوفيتية�أعلنت�5ي�عام� أن��تحاد�السوفي��Bلم�يعد�موجوًدا�،�وكان� 1991الجمهوريات�اEكّوِ

ه�الكيانات�،�بما�5ي�ذلك�روسيا�،�5ي�الحصول�عWى�اEقعد�وليس�فقط�ي�أن�يكون�معها�الحق�القانوني�Sي�من�هذ

�بعضوية�مجلس�8من� �الجمعية�العامة�أي�قرار�بالسماح�لروسيا ولم�ُيعرض�عWى

ك�دول��تحاد�السابق�
ُّ
رة�تش/��إNى��تحاد�الس, Eيثاق�8مم�اEتحدة��بعد�تفك ِ

ّ
و��تزال�اEذك

� �اEتحدة �ل¥مم �التابع �مجلس�8من �5ي �الدائم/ن �8عضاء �الوحدات�, كأحد �من�أهم �بإعتبارها ،� �Sوكرانيا وبالنسبة

الدولية�اEرتبطة��ìذه�8زمة�،�فإن�أحد�اEسارات�اEستقبلية�اEطروحة�لها�هو�التقسيم�،�وفكرته�تقوم�عWى�استمرار�

�وتص �العسكرية �لـالعملية �الحكم �أو�تغي/��نظام �أوكرانيا �تقسيم �والتفاوض�حول ،� �الهجمات عيد

� Bمثل�مدين�� �لدونباس�، �لضمها �ومدينة�) ماريوبول (واقتطاع�مدن�إس��اتيجية �بحر�أزوف�، �الجنوب�عWى �Tأق�� 5ي

جزء�من�التقسيم�jد -وفق�القناعة�الروسية� - عWى�البحر�8سود�،�S¡�ما�
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� ،BTالرو�� �الدور �مستقبل �بمسارات �يتعلق وفيما

بتجريدها�من�عضوي��ا�الدائمة�5ي�مجلس�8من

�إمكانية �م·�ا ،� �تجميد�عضوي��ا �بالضرورة BCتع��� �فإن�هناك�مسارات�بديلة ،� التصويت�يواجه�صعوبات�حقيقية

الطلب�من�روسيا��متناع�عن�التصويت�عWى�قرار�مجلس�8من،�Sنه�متعلق�بعدوا¡�ا

نة��تحاد�الجمهوريات�السوفيتية�أعلنت�5ي�عام� الجمهوريات�اEكّوِ

ينب�ي�أن�يكون�معها�الحق�القانوني�Sي�من�هذ

� �بعضوية�مجلس�8من�, لصالح�روسيا �الجمعية�العامة�أي�قرار�بالسماح�لروسيا ولم�ُيعرض�عWى

ك�دول��تحاد�السابق�
ُّ
Eيثاق�8مم�اEتحدة��بعد�تفك

� �اEتحدة �ل¥مم �التابع �مجلس�8من �5ي �الدائم/ن �8عضاء كأحد

الدولية�اEرتبطة��ìذه�8زمة�،�فإن�أحد�اEسارات�اEستقبلية�اEطروحة�لها�هو�التقسيم�،�وفكرته�تقوم�عWى�استمرار�

�وتص �العسكرية �لـالعملية �الحكم �أو�تغي/��نظام �أوكرانيا �تقسيم �والتفاوض�حول ،� �الهجمات عيد

� Bمثل�مدين�� �لدونباس�، �لضمها واقتطاع�مدن�إس��اتيجية

عWى�البحر�8سود�،�S¡�ما�) أوديسا(
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 �اEركزية�وال*مركزية�jدارية

 5ي�الدولة�البسيطة�والدولة�اEركبة

The principle of administrative centralization and decentralization 

In the simple state and the compound state 

 باحث�دكتوراه�5ي�القانون�العام

 

�نوع/ن��ول�دول� �اNى �إياها �تقسيمه �عWى �الشكلية �الدول�من�الناحية �Sنواع رض�بيانه

�5ي� �اEتبع �عن�النظام �البسيطة �للدولة �الداخWي �يختلف�النظام �وبالتاNي �او�اتحادية، �ودول�مركبة �او�موحدة بسيطة

�ال �فالدول�البسيطة�بشكل�عام�تذهب�اNى�بساطة�ال��كيب�وينفرد�هذا نوع�من�الدول�بإدارة�شؤونه�الدول�اEركبة،

�اما� �واحد�وعلم�واحد�وسلطة�تشريعية�وتنفيذية�وقضائية�واحدة، �الدول�دستور الداخلية�والخارجية�ويكون�لهذه

�تختلف�عن� �بشكلية�خاصة �الدول�تنفرد �فهذه �مختلف، �فاSمر�هنا �او�الدول��تحادية �يتعلق�بالدول�اEركبة فيما

ن�مجموعة�من�الدول�اEتحدة�فيما�بي·�ا�و�تتخذ�شكل�متفق�عليه،�فأما�يكون�بذلك�

 .النظم�السياسية

Abstract: 

Emphasis is placed on the statement of centralization and decentralization in the unified state and the 

federal state and a statement of its most important pillars and advantages, with an e

examples of countries that take both principles, and despite the differen

to the statement of the political and economic organization of the countries that adopt them, and clean 

which is It is not new that the centralization system is older than the decentralization system, and also that 

the states are the system or form of the federal or composite state is more recent than the simple or 

unitary state. 
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�اEركزية�وال*مركزية�jدارية
ٔ
مبدا

5ي�الدولة�البسيطة�والدولة�اEركبة  

The principle of administrative centralization and decentralization

In the simple state and the compound state

 لقمان�محمد�عي°��Tكريف

باحث�دكتوراه�5ي�القانون�العام

 ايران| جامعة�قم�الحكومية�

�مع �الدستوري�5ي �نوع/ن��ول�دول�ركز�الفقه �اNى �إياها �تقسيمه �عWى �الشكلية �الدول�من�الناحية �Sنواع رض�بيانه

�5ي� �اEتبع �عن�النظام �البسيطة �للدولة �الداخWي �يختلف�النظام �وبالتاNي �او�اتحادية، �ودول�مركبة �او�موحدة بسيطة

�ال �فالدول�البسيطة�بشكل�عام�تذهب�اNى�بساطة�ال��كيب�وينفرد�هذا الدول�اEركبة،

�اما� �واحد�وعلم�واحد�وسلطة�تشريعية�وتنفيذية�وقضائية�واحدة، �الدول�دستور الداخلية�والخارجية�ويكون�لهذه

�تختلف�عن� �بشكلية�خاصة �الدول�تنفرد �فهذه �مختلف، �فاSمر�هنا �او�الدول��تحادية �يتعلق�بالدول�اEركبة فيما

ن�مجموعة�من�الدول�اEتحدة�فيما�بي·�ا�و�تتخذ�شكل�متفق�عليه،�فأما�يكون�بذلك�الدول�البسيطة،�وíي�عادة�ما�تكو 

 ..اما�تعاهدي�او�فيدراNي�او�كونفدراNي

النظم�السياسية –الدولة�اEركبة –الدولة�البسيطة� –ال*مركزية��دارية�

statement of centralization and decentralization in the unified state and the 

federal state and a statement of its most important pillars and advantages, with an e

amples of countries that take both principles, and despite the difference between them, both of them go 

to the statement of the political and economic organization of the countries that adopt them, and clean 

which is It is not new that the centralization system is older than the decentralization system, and also that 

es are the system or form of the federal or composite state is more recent than the simple or 
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The principle of administrative centralization and decentralization

In the simple state and the compound state

 :ا�لخص�

�مع �الدستوري�5ي ركز�الفقه

�5ي� �اEتبع �عن�النظام �البسيطة �للدولة �الداخWي �يختلف�النظام �وبالتاNي �او�اتحادية، �ودول�مركبة �او�موحدة بسيطة

�ال �فالدول�البسيطة�بشكل�عام�تذهب�اNى�بساطة�ال��كيب�وينفرد�هذا الدول�اEركبة،

�اما� �واحد�وعلم�واحد�وسلطة�تشريعية�وتنفيذية�وقضائية�واحدة، �الدول�دستور الداخلية�والخارجية�ويكون�لهذه

�تختلف�عن� �بشكلية�خاصة �الدول�تنفرد �فهذه �مختلف، �فاSمر�هنا �او�الدول��تحادية �يتعلق�بالدول�اEركبة فيما

الدول�البسيطة،�وíي�عادة�ما�تكو 

اما�تعاهدي�او�فيدراNي�او�كونفدراNي

 :الكلمات�اEفتاحية

ال*مركزية��دارية� –اEركزية��دارية�

statement of centralization and decentralization in the unified state and the 

federal state and a statement of its most important pillars and advantages, with an explanation of some 

ce between them, both of them go 

to the statement of the political and economic organization of the countries that adopt them, and clean 

which is It is not new that the centralization system is older than the decentralization system, and also that 

es are the system or form of the federal or composite state is more recent than the simple or 
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Systems. 

تنصب�اهمية�عWى�بيان�اEركزية�وال*مركزية��دارية�5ي�الدولة�البسيطة�والدولة�اEركبة�وبيان�اهم�اركا¡�ا�ومزاياها،�مع�

بيان�بعض��مثلة�للدول�ال��Bتأخذ�بك*�اEبدأين،�وبالرغم�من��خت*ف�بي·�ما���ان�ك*هما�يذهبان�اNى�بيان�التنظيم�

ا��BTو�قتصادي�للدول�ال��Bتعتمدهما،�ونظيف�عWى�ذلك�وهو�ليس�بجديد�ان�نظام�اEركزية�يعد�اقدم�نشوًء�

من�نظام�ال*مركزية،�وكذلك�فأن�الدول�اEركبة�ال��Bتأخذ�نظام�او�شكل�الدولة��تحادية�او�اEركبة�يعد�احدث�نشوًء�

5ي�ظل�تعدد�النظم�السياسية�واخت*فها�وانتشار�الديمقراطية�و�تطور�الحياة�عكس�هذا��تجاه�ظله�عWى�نظام�ادارة�

�الدولة� �وتحولت�بعض�الدول�من�شكل ��دارية، �ال*مركزية �اNى ��دارية �اEركزية �من�نظام �فتحولت�الدولة الدول،

�عWى�ذلك�ذهبت�دراستنا�اNى�بيان�الية��دارة�لتلك�الدولة�
ً
،�وترتيبا

�يتعلق�بالسلبيات� �بيان�وجهات�النظر�اEختلفة�لجانب�من�الفقه�فيما مع

،�وكذلك�بيان�ماهية�ال*مركزية��دارية�

�م·�ما�5ي�ظل�تطور�النظم�السياسية�اEختلفة
ً
 .وبيان�مدى�توافق�ك*

�البسيطة� �الدولة �5ي �وال*مركزية �للمركزية اEختلفة

ستتضمن�خطة�دراستنا�ما�يWي،�اNى�بيان�مفهوم�الدول�البسيطة�5ي�اEطلب��ول�مع�تضم/ن�هذا�اEطلب�ث*ثة�فروع،�

تطرق�5ي��ول�اNى�بيان�مفهوم�الدولة�البسيطة�و�5ي�الثاني�اNى�بيان�اEركزية��دارية�5ي�الدولة�البسيطة،�ونتطرق�5ي�

بينما�نتناول�مفهوم�الدول�اEركبة�5ي�اEطلب�الثاني�مع�تضم/ن�هذا�اEطلب�

ان�غالبية�الدول�البسيطة�تأخذ�بنظام�اEركزية��دارية،�وهذا���يع�BCعدم�اتخاذ�الدولة�اEوحدة�لنظام�ال*مركزية�

سائد�هو�استخدام�تلك�الدول�لنظام�اEركزية��دارية،�لذا�سنحاول�بيان�مفهوم�اEركزية��دارية�5ي�
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Administrative Decentralization - Simple State - Comple

The Importance Of The Study 

تنصب�اهمية�عWى�بيان�اEركزية�وال*مركزية��دارية�5ي�الدولة�البسيطة�والدولة�اEركبة�وبيان�اهم�اركا¡�ا�ومزاياها،�مع�

بيان�بعض��مثلة�للدول�ال��Bتأخذ�بك*�اEبدأين،�وبالرغم�من��خت*ف�بي·�ما���ان�ك*هما�يذهبان�اNى�بيان�التنظيم�

ا��BTو�قتصادي�للدول�ال��Bتعتمدهما،�ونظيف�عWى�ذلك�وهو�ليس�بجديد�ان�نظام�اEركزية�يعد�اقدم�نشوًء�

من�نظام�ال*مركزية،�وكذلك�فأن�الدول�اEركبة�ال��Bتأخذ�نظام�او�شكل�الدولة��تحادية�او�اEركبة�يعد�احدث�نشوًء�

 .من�الدولة�البسيطة�او�اEوحدة

Study Problem 

5ي�ظل�تعدد�النظم�السياسية�واخت*فها�وانتشار�الديمقراطية�و�تطور�الحياة�عكس�هذا��تجاه�ظله�عWى�نظام�ادارة�

�الدولة� �وتحولت�بعض�الدول�من�شكل ��دارية، �ال*مركزية �اNى ��دارية �اEركزية �من�نظام �فتحولت�الدولة الدول،

�عWى�ذلك�ذهبت�دراستنا�اNى�بيان�الية��دارة�لتلك�الدولة�)لفيدراليةا(اNى�الدولة�اEركبة�
ً
،�وترتيبا

�و�الدولة��تحادية �البسيطة �يتعلق�بالسلبيات�. ب/ن�الدولة �بيان�وجهات�النظر�اEختلفة�لجانب�من�الفقه�فيما مع

 .و�يجابيات�لتلك��دارات

Study Aim 

،�وكذلك�بيان�ماهية�ال*مركزية��دارية�)البسيطة(ية�اEركزية��دارية�5ي�الدول�اEوحدة���دف�دراستنا�اNى�بيان�ماه

�م·�ما�5ي�ظل�تطور�النظم�السياسية�اEختلفة
ً
وبيان�مدى�توافق�ك*

Study Methodology 

� �والنظريات ��ساسية �للمفاهيم �التحليWي �اEنهج �استخدام �البسيطة�تم �الدولة �5ي �وال*مركزية �للمركزية اEختلفة

 .والدولة�اEركبة،�مع��ستئناس�باEنهج�اEقارن�5ي�بيان�التأصيل�لك*�اEفهوم/ن

Study Plan 

ستتضمن�خطة�دراستنا�ما�يWي،�اNى�بيان�مفهوم�الدول�البسيطة�5ي�اEطلب��ول�مع�تضم/ن�هذا�اEطلب�ث*ثة�فروع،�

تطرق�5ي��ول�اNى�بيان�مفهوم�الدولة�البسيطة�و�5ي�الثاني�اNى�بيان�اEركزية��دارية�5ي�الدولة�البسيطة،�ونتطرق�5ي�

بينما�نتناول�مفهوم�الدول�اEركبة�5ي�اEطلب�الثاني�مع�تضم/ن�هذا�اEطلب�. الفرع�الثاني�اNى�بيان�ال*مركزية��دارية

 . كيفية�توزيع��ختصاصات�5ي�الدول�اEركبة�فرع�واحد�ونتطرق�فيه�اNى�اليه�او 

 )البسيطة(مدى�تطبيق�مبدأ�اEركزية�وال*مركزية�jدارية�5ي�الدولة�اEوحدة�

ان�غالبية�الدول�البسيطة�تأخذ�بنظام�اEركزية��دارية،�وهذا���يع�BCعدم�اتخاذ�الدولة�اEوحدة�لنظام�ال*مركزية�

سائد�هو�استخدام�تلك�الدول�لنظام�اEركزية��دارية،�لذا�سنحاول�بيان�مفهوم�اEركزية��دارية�5ي�
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Complex State - Political 

Importance Of The Study| أهمية�الدراسة�

تنصب�اهمية�عWى�بيان�اEركزية�وال*مركزية��دارية�5ي�الدولة�البسيطة�والدولة�اEركبة�وبيان�اهم�اركا¡�ا�ومزاياها،�مع�

بيان�بعض��مثلة�للدول�ال��Bتأخذ�بك*�اEبدأين،�وبالرغم�من��خت*ف�بي·�ما���ان�ك*هما�يذهبان�اNى�بيان�التنظيم�

ا��BTو�قتصادي�للدول�ال��Bتعتمدهما،�ونظيف�عWى�ذلك�وهو�ليس�بجديد�ان�نظام�اEركزية�يعد�اقدم�نشوًء�السي

من�نظام�ال*مركزية،�وكذلك�فأن�الدول�اEركبة�ال��Bتأخذ�نظام�او�شكل�الدولة��تحادية�او�اEركبة�يعد�احدث�نشوًء�

من�الدولة�البسيطة�او�اEوحدة

Problem| مشكلة�الدراسة�

5ي�ظل�تعدد�النظم�السياسية�واخت*فها�وانتشار�الديمقراطية�و�تطور�الحياة�عكس�هذا��تجاه�ظله�عWى�نظام�ادارة�

�الدولة� �وتحولت�بعض�الدول�من�شكل ��دارية، �ال*مركزية �اNى ��دارية �اEركزية �من�نظام �فتحولت�الدولة الدول،

اNى�الدولة�اEركبة�) اEوحدة(البسيطة�

�و�الدولة��تحادية �البسيطة ب/ن�الدولة

و�يجابيات�لتلك��دارات

Study Aim| هدف�الدراسة�

��دف�دراستنا�اNى�بيان�ماه

�م·�ما�5ي�ظل�تطور�النظم�السياسية�اEختلفة. عند�الدول�اEركبة
ً
وبيان�مدى�توافق�ك*

Study Methodology| منهج�الدراسة�

� �والنظريات ��ساسية �للمفاهيم �التحليWي �اEنهج �استخدام تم

والدولة�اEركبة،�مع��ستئناس�باEنهج�اEقارن�5ي�بيان�التأصيل�لك*�اEفهوم/ن

Study Plan| خطة�الدراسة�

ستتضمن�خطة�دراستنا�ما�يWي،�اNى�بيان�مفهوم�الدول�البسيطة�5ي�اEطلب��ول�مع�تضم/ن�هذا�اEطلب�ث*ثة�فروع،�

تطرق�5ي��ول�اNى�بيان�مفهوم�الدولة�البسيطة�و�5ي�الثاني�اNى�بيان�اEركزية��دارية�5ي�الدولة�البسيطة،�ونتطرق�5ي�ن

الفرع�الثاني�اNى�بيان�ال*مركزية��دارية

فرع�واحد�ونتطرق�فيه�اNى�اليه�او 

 ا�طلب�Pول 

مدى�تطبيق�مبدأ�اEركزية�وال*مركزية�jدارية�5ي�الدولة�اEوحدة�

ان�غالبية�الدول�البسيطة�تأخذ�بنظام�اEركزية��دارية،�وهذا���يع�BCعدم�اتخاذ�الدولة�اEوحدة�لنظام�ال*مركزية�

سائد�هو�استخدام�تلك�الدول�لنظام�اEركزية��دارية،�لذا�سنحاول�بيان�مفهوم�اEركزية��دارية�5ي��دارية،�وانما�ال
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الدولة�البسيطة�5ي�الفرع��ول�مع�بيان�مفهوم�ال*مركزية��دارية�5ي�الفرع�الثاني،�بينما�تطرقنا�5ي�الفرع�الثالث�اNى�

يقصد�باEركزية��دارية�5ي�الدولة�البسيطة�هو�حصر�او�ترك/��ممارسة�مظاهر�الوظيفة��دارية�5ي�الدولة�بيد�الحكومة�

 .ية�منتخبةاو�من�يمثلها�5ي��قاليم�دون�مشاركة�هيئات�محل

�السلطة� �وíي �بيد�هيئة�واحدة �ان�تكون�الوظيفة��دارية�مركزة íي

اEركزية�5ي�العاصمة،�بحيث�يكون�لها�وحدها�حق�اصدار�القرارات�ال*زمة�5ي�كل��قليم،�و�شراف�عWى�كل�اEرافق�

 ".ا�هيمنة�عWى�اEمثل/ن�اللذين�يخضعون�لسلط��ا�الرئاسية

�حيث�يتوNى� �هو�الدولة �واحد خص�معنوي�عام

 .�يمن�عWى�النشاط��داري،�وان�تعدد�الهيئات�و��فراد�القائم/ن�به،�وفق�نظام�السلطة�الرئاسية

íي�حصر�كافة�الص*حيات�بيد�اEركز�) 

ولها�اصدار�كافة�القرارات�واتخاذ��جراءات�عWى�كافة��قليم�و��يشاركها�او�يزاحمها�اي�هيئة�او�سلطة�

يراد�من�ال*مركزية��دارية�5ي�الدولة�البسيطة�íي�منح�السكان�ص*حية�تدب/��امورهم�وíي�توزيع�الوظائف��دارية�

�الهيئات�اEحلية�5ي� �وتخضع�هذه �وب/ن�هيئات�الجماعات�اEحلية�او�اEصلحية، �العاصمة�، ب/ن�الحكومة�اEركزية�5ي

�
ً
�وتبعا �الشعبية، �الديمقراطية �من �تحقيق�مزيد �اNى �تؤدي �وíي �اEركزية، �الحكومة Sشراف�و�رقابة

�خلق�جماعات�محلية� �وتؤدي�بذل�اNى �و�اEحلية، �اEركزية �م·�ا �العامة خاص�اEعنوية

�ب/ن� �الدولة �5ي ��دارية �الوظيفة �ممارسة �توزيع �بأ¡�ا ��دارية �ال*مركزية �بيان �اNى �الفقه ب�جانب�اخر�من

�بأ¡�ا�توزيع�الوظيفة��دارية�ب/ن�السلطة�اEركزية�وهيئات�محلية�منتخبة�ومتمتعة�
ً
بالشخصية�القانونية�وعرفت�ايضا

 .وتمارس�اختصاصها�بطريقة�مستقلة�عن�السلطة�اEركزية���من�ناحية�الخضوع�Sشرافها�او�وصاي��ا

يرى�جانب�من�الفقه�الدستوري�ان�مفهوم�ال*مركزية�يجب�ربطه�بالديمقراطية،�باعتبارها�الية�لتدعيم�الديمقراطية،�

�مقارنة� �اقل�من��يدولوجية �أيدولوجيات�او�بدرجة �ودون Eحيطها

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

                                                                                                                        

الدولة�البسيطة�5ي�الفرع��ول�مع�بيان�مفهوم�ال*مركزية��دارية�5ي�الفرع�الثاني،�بينما�تطرقنا�5ي�الفرع�الثالث�اNى�

 ).اEركبة(بيان�مفهوم�الدولة�البسيط�

 )البسيطة(مفهوم�مبدأ�اEركزية��دارية�5ي�الدولة�اEوحدة�

يقصد�باEركزية��دارية�5ي�الدولة�البسيطة�هو�حصر�او�ترك/��ممارسة�مظاهر�الوظيفة��دارية�5ي�الدولة�بيد�الحكومة�

او�من�يمثلها�5ي��قاليم�دون�مشاركة�هيئات�محل) مجلس�الوزراء،�الوزراء

� �تعريفها �اNى �ذهب�جانب�اخر�من�الفقه �السلطة�"بينما �وíي �بيد�هيئة�واحدة �ان�تكون�الوظيفة��دارية�مركزة íي

اEركزية�5ي�العاصمة،�بحيث�يكون�لها�وحدها�حق�اصدار�القرارات�ال*زمة�5ي�كل��قليم،�و�شراف�عWى�كل�اEرافق�

ا�هيمنة�عWى�اEمثل/ن�اللذين�يخضعون�لسلط��ا�الرئاسيةالعامة�الوطنية�و�اEحلية،�كذلك�تكون�له

�حيث�يتوNى� �هو�الدولة �واحد �شخص�معنوي�عام �بيد �وحصرها ��دارية �الوظيفة �جميع �بأ¡�ا
ً
وكذلك�عرفت�ايضا

�يمن�عWى�النشاط��داري،�وان�تعدد�الهيئات�و��فراد�القائم/ن�به،�وفق�نظام�السلطة�الرئاسية

) البسيطة(ا�تقدم�يتب/ن�لنا�بان�اEركزية��دارية�5ي�الدولة�اEوحدة�

ولها�اصدار�كافة�القرارات�واتخاذ��جراءات�عWى�كافة��قليم�و��يشاركها�او�يزاحمها�اي�هيئة�او�سلطة�

 )البسيطة(ة�5ي�الدولة�اEوحدة�مفهوم�مبدأ�ال*مركزية��داري

يراد�من�ال*مركزية��دارية�5ي�الدولة�البسيطة�íي�منح�السكان�ص*حية�تدب/��امورهم�وíي�توزيع�الوظائف��دارية�

�الهيئات�اEحلية�5ي� �وتخضع�هذه �وب/ن�هيئات�الجماعات�اEحلية�او�اEصلحية، �العاصمة�، ب/ن�الحكومة�اEركزية�5ي

�
ً
�وتبعا �الشعبية، �الديمقراطية �من �تحقيق�مزيد �اNى �تؤدي �وíي �اEركزية، �الحكومة Sشراف�و�رقابة

�خلق�جماعات�محلية� �وتؤدي�بذل�اNى �و�اEحلية، �اEركزية �م·�ا �العامة �تعدد��شخاص�اEعنوية لذلك�نكون�بصدد

 .تتمتع�باستق*ل�قانوني�ذاتي�مع�خضوعها�لوصاية�ومراقبة�الدولة

�ب/ن� �الدولة �5ي ��دارية �الوظيفة �ممارسة �توزيع �بأ¡�ا ��دارية �ال*مركزية �بيان �اNى �الفقه ب�جانب�اخر�من

 .السلطة�اEركزية�وب/ن�هيئات�محلية�او�مصلحية�تتمتع�بالشخصية�اEعنوية

�بأ¡�ا�توزيع�الوظيفة��دارية�ب/ن�السلطة�اEركزية�وهيئات�محلية�منتخبة�ومتمتعة�
ً
وعرفت�ايضا

وتمارس�اختصاصها�بطريقة�مستقلة�عن�السلطة�اEركزية���من�ناحية�الخضوع�Sشرافها�او�وصاي��ا

يرى�جانب�من�الفقه�الدستوري�ان�مفهوم�ال*مركزية�يجب�ربطه�بالديمقراطية،�باعتبارها�الية�لتدعيم�الديمقراطية،�

� �قرارات�مناسبة �اتخاذ �تمكن�من �اEركزية �مقارنة�وهذه �اقل�من��يدولوجية �أيدولوجيات�او�بدرجة �ودون Eحيطها

151 

 

                                                                               

الدولة�البسيطة�5ي�الفرع��ول�مع�بيان�مفهوم�ال*مركزية��دارية�5ي�الفرع�الثاني،�بينما�تطرقنا�5ي�الفرع�الثالث�اNى�

بيان�مفهوم�الدولة�البسيط�

 الفرع��ول 

مفهوم�مبدأ�اEركزية��دارية�5ي�الدولة�اEوحدة�

يقصد�باEركزية��دارية�5ي�الدولة�البسيطة�هو�حصر�او�ترك/��ممارسة�مظاهر�الوظيفة��دارية�5ي�الدولة�بيد�الحكومة�

مجلس�الوزراء،�الوزراء(اEركزية�5ي�العاصمة�

� �تعريفها �اNى �ذهب�جانب�اخر�من�الفقه بينما

اEركزية�5ي�العاصمة،�بحيث�يكون�لها�وحدها�حق�اصدار�القرارات�ال*زمة�5ي�كل��قليم،�و�شراف�عWى�كل�اEرافق�

العامة�الوطنية�و�اEحلية،�كذلك�تكون�له

� �بيد �وحصرها ��دارية �الوظيفة �جميع �بأ¡�ا
ً
وكذلك�عرفت�ايضا

و��يمن�عWى�النشاط��داري،�وان�تعدد�الهيئات�و��فراد�القائم/ن�به،�وفق�نظام�السلطة�الرئاسية

�عWى�م
ً
ا�تقدم�يتب/ن�لنا�بان�اEركزية��دارية�5ي�الدولة�اEوحدة�وترتيبا

ولها�اصدار�كافة�القرارات�واتخاذ��جراءات�عWى�كافة��قليم�و��يشاركها�او�يزاحمها�اي�هيئة�او�سلطة�) العاصمة(

 .اخرى 

 الفرع�الثاني

مفهوم�مبدأ�ال*مركزية��داري

يراد�من�ال*مركزية��دارية�5ي�الدولة�البسيطة�íي�منح�السكان�ص*حية�تدب/��امورهم�وíي�توزيع�الوظائف��دارية�

�الهيئات�اEحلية�5ي� �وتخضع�هذه �وب/ن�هيئات�الجماعات�اEحلية�او�اEصلحية، �العاصمة�، ب/ن�الحكومة�اEركزية�5ي

� �وظائفها �ممارسة
ً
�وتبعا �الشعبية، �الديمقراطية �من �تحقيق�مزيد �اNى �تؤدي �وíي �اEركزية، �الحكومة Sشراف�و�رقابة

�تعدد�� لذلك�نكون�بصدد

تتمتع�باستق*ل�قانوني�ذاتي�مع�خضوعها�لوصاية�ومراقبة�الدولة

�ذه �ب/ن�بينما �الدولة �5ي ��دارية �الوظيفة �ممارسة �توزيع �بأ¡�ا ��دارية �ال*مركزية �بيان �اNى �الفقه ب�جانب�اخر�من

السلطة�اEركزية�وب/ن�هيئات�محلية�او�مصلحية�تتمتع�بال

�بأ¡�ا�توزيع�الوظيفة��دارية�ب/ن�السلطة�اEركزية�وهيئات�محلية�منتخبة�ومتمتعة�
ً
وعرفت�ايضا

وتمارس�اختصاصها�بطريقة�مستقلة�عن�السلطة�اEركزية���من�ناحية�الخضوع�Sشرافها�او�وصاي��ا

يرى�جانب�من�الفقه�الدستوري�ان�مفهوم�ال*مركزية�يجب�ربطه�بالديمقراطية،�باعتبارها�الية�لتدعيم�الديمقراطية،�

� �قرارات�مناسبة �اتخاذ �تمكن�من �اEركزية وهذه

 .بالسلطة�5ي�اEركز
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�وب/ن� �اEركزي ��ختصاصات�ب/ن��تحاد �توزيع �íي ��دارية �ال*مركزية �ان �عWى �بان��غلب�اتفق �تقدم �مما ح

�
ً
��وíي�ان�الو�يات�5ي�الدولة�الو�يات�وعدم�حصر��ختصاصات�بيد�اEركز�فقط،�مع��شارة�اNى�نقطة�مهمة�جدا

 .�تحادية�تمارس�اختصاصا��ا�تحت�مراقبة�دولة��تحاد�واشرافه�اEباشر�او�غ/��اEباشر

ية�سلطة�سياس: دولة�بسيطة�5ي�تركيب��ا�الدستورية

�تظهر� �اEوحدة �الدولة �ففي �ظل�اقليم�واحد، �5ي �واحد�وقوان/ن�موحدة �ودستور �متجانسة �بشرية �و�وجماعة واحدة

الدولة�كوحدة�واحدة�سواء�عWى�الصعيد�الخارuي�او�عWى�الصعيد�الداخWي،�بعبارة�اخرى،�الدولة�اEوحدة�او�البسيطة�

الداخلية،�مهما�كانت�اليات�ممارسة�هذا�اEبدأ،�وما�قد�يع��يه�

وحدة�واحدة�5ي�اEجال/ن�الخارuي�والداخWي،�حيث�

�ا �اEجال �5ي �النظام�اما �فتتم/��بوحدة لداخWي

السيا�BT،�اذ�يوجد�دستور�واحد�يسري�عWى�كافة�اقليم�الدولة�اEوحد،�و��يوجد�ازدواج�5ي�السلطات،�حيث�توجد�

�موحدة،�تمارسها�سلط ة�واحدة،�فتطهر�الدولة�وحدة�واحد�تلك�الدولة�ال��Bتكون�السيادة�ف�çا

íي�تلك�ال��Bتباشر�ف�çا�سلطات�الحكم�هيئة�موحدة�او�حكومة�واحدة،�كما�هو�الشأن�5ي�فرنسا�

�السلطات� �تكون �موحدة �و�(سيادة التشريعية

مثل�. واحدة،�وتتسم�بوحدة�النظام�السيا��BTالداخWي�وجماعة�بشرية�متجانسة،�وعلم�واحد

�توزيع� �او�كيفية �الية �بيان �وسنتناول ��ول، �الفرع �5ي �اEركبة �الدولة �مفهوم �بيان �اNى �سنتطرق
ً
سلفا

فالدولة�اEركبة�. ��كةمجموعة�دول�اتحدت�لتحقيق�اهداف�مش

�5ي� �وتتوزع�سلطات�الحكم �مش��كة، �لسلطة �5ي �الداخلة �دولت/ن�او�اكø��مع�خضوع�الدولة �اساس�اتحاد �عWى تقوم

��خت*ف�نوع��تحاد�الذي�يربط�بي·�ما
ً
 .ويختلف�توزيع�السلطة�تبعا

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

                                                                                                                        

�وب/ن� �اEركزي ��ختصاصات�ب/ن��تحاد �توزيع �íي ��دارية �ال*مركزية �ان �عWى �بان��غلب�اتفق �تقدم �مما ح

�
ً
الو�يات�وعدم�حصر��ختصاصات�بيد�اEركز�فقط،�مع��شارة�اNى�نقطة�مهمة�جدا

�تحادية�تمارس�اختصاصا��ا�تحت�مراقبة�دولة��تحاد�واشرافه�اEباشر�او�غ/��اEباشر

 )البسيطة

دولة�بسيطة�5ي�تركيب��ا�الدستورية"عرف�بعض�الفقه�الدستوري�الدولة�البسيطة�او�اEوحدة�بأ¡�ا�

�تظهر� �اEوحدة �الدولة �ففي �ظل�اقليم�واحد، �5ي �واحد�وقوان/ن�موحدة �ودستور �متجانسة �بشرية �و�وجماعة واحدة

الدولة�كوحدة�واحدة�سواء�عWى�الصعيد�الخارuي�او�عWى�الصعيد�الداخWي،�بعبارة�اخرى،�الدولة�اEوحدة�او�البسيطة�

الداخلية،�مهما�كانت�اليات�ممارسة�هذا�اEبدأ،�وما�قد�يع��يه�ال��Bيسود�ف�çا�مبدأ�وحدة�الدولة�بمظاهره�الخارجية�و�

وحدة�واحدة�5ي�اEجال/ن�الخارuي�والداخWي،�حيث�"بينما�ذهب�جانب�اخر�من�الفقه�اNى�تعريف�الدولة�اEوحدة�بأ¡�ا�

�الخارجية �شؤو¡�ا �وادارة �الخارج �5ي �تمثيلها �تتوNى �اوحد �هيئة �ا. توجد �اEجال �5ي اما

السيا�BT،�اذ�يوجد�دستور�واحد�يسري�عWى�كافة�اقليم�الدولة�اEوحد،�و��يوجد�ازدواج�5ي�السلطات،�حيث�توجد�

 .سلطة�واحد�تشريعية�وسلطة�تنفيذية�واحدة�وسلطة�قضائية�واحدة

�موحدة،�تمارسها�سلط ة�واحدة،�فتطهر�الدولة�وحدة�واحد�تلك�الدولة�ال��Bتكون�السيادة�ف�çا

 .عWى�الصيدين�الداخWي�والخارuي

íي�تلك�ال��Bتباشر�ف�çا�سلطات�الحكم�هيئة�موحدة�او�حكومة�واحدة،�كما�هو�الشأن�5ي�فرنسا�

 .وبلجيكا�واليونان�وايران�ومصر

� �ذات �دولة �íي �البسيطة �الدولة �بأن �لنا �يتضح �تقدم �ما �عWى
ً
�السلطات�وترتيبا �تكون �موحدة سيادة

واحدة،�وتتسم�بوحدة�النظام�السيا��BTالداخWي�وجماعة�بشرية�متجانسة،�وعلم�واحد

 )�تحادية(مدى�تطبيق�مبدأ�اEركزية�وال*مركزية�jدارية�5ي�الدولة�اEركبة�

�توزيع� �او�كيفية �الية �بيان �وسنتناول ��ول، �الفرع �5ي �اEركبة �الدولة �مفهوم �بيان �اNى �سنتطرق
ً
سلفا

 .�ختصاصات�5ي�الدولة�اEركبة�5ي�الفرع�الثاني

مجموعة�دول�اتحدت�لتحقيق�اهداف�مش"عرف�جانب�من�الفقه�الدولة�اEركبة�او�اEتحدة�بأ¡�ا�

�5ي� �وتتوزع�سلطات�الحكم �مش��كة، �لسلطة �5ي �الداخلة �دولت/ن�او�اكø��مع�خضوع�الدولة �اساس�اتحاد �عWى تقوم

��خت*ف�نوع��تحاد�الذي�يربط�بي·�ما. الدولة�اEركبة�عWى�الدول�اEكونة�لها
ً
ويختلف�توزيع�السلطة�تبعا
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�وب/ن� �اEركزي ��ختصاصات�ب/ن��تحاد �توزيع �íي ��دارية �ال*مركزية �ان �عWى �بان��غلب�اتفق �تقدم �مما ويتضح

�
ً
الو�يات�وعدم�حصر��ختصاصات�بيد�اEركز�فقط،�مع��شارة�اNى�نقطة�مهمة�جدا

�تحادية�تمارس�اختصاصا��ا�تحت�مراقبة�دولة��تحاد�واشرافه�اEباشر�او�غ/��اEباشر

 الفرع�الثالث

البسيطة(مفهوم�الدولة�اEوحدة�

عرف�بعض�الفقه�الدستوري�الدولة�البسيطة�او�اEوحدة�بأ¡�ا�

�تظهر� �اEوحدة �الدولة �ففي �ظل�اقليم�واحد، �5ي �واحد�وقوان/ن�موحدة �ودستور �متجانسة �بشرية �و�وجماعة واحدة

الدولة�كوحدة�واحدة�سواء�عWى�الصعيد�الخارuي�او�عWى�الصعيد�الداخWي،�بعبارة�اخرى،�الدولة�اEوحدة�او�البسيطة�

ال��Bيسود�ف�çا�مبدأ�وحدة�الدولة�بمظاهره�الخارجية�و�

 .من�استثناءات

بينما�ذهب�جانب�اخر�من�الفقه�اNى�تعريف�الدولة�اEوحدة�بأ¡�ا�

�الخارجية �شؤو¡�ا �وادارة �الخارج �5ي �تمثيلها �تتوNى �اوحد �هيئة توجد

السيا�BT،�اذ�يوجد�دستور�واحد�يسري�عWى�كافة�اقليم�الدولة�اEوحد،�و��يوجد�ازدواج�5ي�السلطات،�حيث�توجد�

سلطة�واحد�تشريعية�وسلطة�تنفيذية�واحدة�وسلطة�قضائية�واحدة

�با¡�ا�
ً
�موحدة،�تمارسها�سلط"وعرفت�ايضا تلك�الدولة�ال��Bتكون�السيادة�ف�çا

عWى�الصيدين�الداخWي�والخارuي

�عرفت�بأ¡�ا�
ً
íي�تلك�ال��Bتباشر�ف�çا�سلطات�الحكم�هيئة�موحدة�او�حكومة�واحدة،�كما�هو�الشأن�5ي�فرنسا�"وايضا

وبلجيكا�واليونان�وايران�ومصر

�ذات� �دولة �íي �البسيطة �الدولة �بأن �لنا �يتضح �تقدم �ما �عWى
ً
وترتيبا

واحدة،�وتتسم�بوحدة�النظام�السيا��BTالداخWي�وجماعة�بشرية�متجانسة،�وعلم�واحد) التنفيذية�و�القضائية

 .سوريا�و�ردن�ومصر

 اEطلب�الثاني

مدى�تطبيق�مبدأ�اEركزية�وال*مركزية�jدارية�5ي�الدولة�اEركبة�

�تقدم �توزيع��كما �او�كيفية �الية �بيان �وسنتناول ��ول، �الفرع �5ي �اEركبة �الدولة �مفهوم �بيان �اNى �سنتطرق
ً
سلفا

�ختصاصات�5ي�الدولة�اEركبة�5ي�الفرع�الثاني

 الفرع��ول 

 مفهوم�الدولة�اEركبة

عرف�جانب�من�الفقه�الدولة�اEركبة�او�اEتحدة�بأ¡�ا�

�5ي� �وتتوزع�سلطات�الحكم �مش��كة، �لسلطة �5ي �الداخلة �دولت/ن�او�اكø��مع�خضوع�الدولة �اساس�اتحاد �عWى تقوم

الدولة�اEركبة�عWى�الدول�اEكونة�لها
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�ب/ن�دول� �السيادة �ف�çا �تتجزأ �كما �او�اكø��لتحقيق�غرض�مش��ك، �دولت/ن د

�لنوع��تحاد،�بحيث�تتعدد�الدسات/�،�وتتعدد�سلطات�الحكم�داخل�الدولة��تحادية
ً
 .�تحاد�طبقا

�عWى�ما�تقدم�يتب/ن�لنا�بأن�الدول�اEركبة�íي�مجموعة�من�الدولة�اتفقت�عWى��نضمام�ضمن�دولة�وا
ً
حد�مع�وترتيبا

�مختلفة،�ويمكن�ايجازها�
ً
ولعل�الفقه�الدستوري�يم/���ب/ن�اشكال�متعددة�من�الدول�اEركبة�او��تحادية�وتأخذ�صورا

 

 الية�توزيع�Pختصاصات�Sي�الدولة�ا�ركبة

اتفقه�الفقه�الدستوري�عWى�ان�الدستوري��تحادي�هو�الذي�يتكفل�بتوزيع��ختصاصات�ب/ن�السلطة��تحادية�

�لطريقة�نشأة��تحاد�وبمدى�رغبة�الدول��عضاء�وكذلك�واض¶ي�الدستور�
ً
ذلك�يتأثر�تبعا

�فأن�دسات/��الدولة�اEركبة�او��تحادية�تتبع�احد�الطرق�الث*ثة�التاNي
ً
 :و5ي�هذا�الجانب�تحديدا

�بحيث�يحدد�اختصاص�كل� وم�الدستور��تحادي�بذكر�اختصاصات�كل�دولة�داخلة�5ي��تحاد�ودولة��تحاد،

وهذا��سلوب�بالرغم�من�سهولته���انه�ي*زمه�عيب�جسيم�يتمثل�5ي�ان�اEشرع�

 .تدخل�5ي�اختصاص�كل�من�الو�يات�و��تحاد

وف�çا�يلجأ�واضعو�الدستور�اNى�تحديد�اختصاصات�الو�يات�عWى�سبيل�الحصر،�وي��ك�ماعدا�ذلك�من�اختصاصات�

�يشمل�كل�من�لم�ي
ً
�عاما

ً
�شام*

ً
رد�به�نص�،�اNى�دولة��تحاد،�ومن�ثم�فأن�اختصاص�دولة��تحاد�يكون�اختصاصا

�كل�ما�ممكن�ان�يستجد�5ي�اEستقبل�من�امور�او�مسائل���
ً
�كل�ما�لم�يرد�به�نص،�كما�يشمل�ايضا

ً
كما�يشمل�ايضا

لحصر،�وي��ك�ماعدا�ذلك�اNى�اختصاص�

وهذا��سلوب�يجعل�الو�يات�íي�صاحبة��ختصاص�العام�5ي�مزاولة��مور�الداخلية،�بينما�يكون�مزاولة�
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�اتحا" �عن �ب/ن�دول�عبارة �السيادة �ف�çا �تتجزأ �كما �او�اكø��لتحقيق�غرض�مش��ك، �دولت/ن د

�لنوع��تحاد،�بحيث�تتعدد�الدسات/�،�وتتعدد�سلطات�الحكم�داخل�الدولة��تحادية
ً
�تحاد�طبقا

�عWى�ما�تقدم�يتب/ن�لنا�بأن�الدول�اEركبة�íي�مجموعة�من�الدولة�اتفقت�عWى��نضمام�ضمن�دولة�وا
ً
وترتيبا

 .�تلك�الدولة�بسياد��ا

�مختلفة،�ويمكن�ايجازها�
ً
ولعل�الفقه�الدستوري�يم/���ب/ن�اشكال�متعددة�من�الدول�اEركبة�او��تحادية�وتأخذ�صورا

BTخ� :Union Personnelle 

 Confederation d'Etats): الكونفدراNي(�تحاد�التعاهدي�او��ستق*Nي�

 L'union reelle: حاد�الفعWي�او�الحقيقي

 Etat Federal: �تحاد�الفيدراNي�او�اEركزي 

 الفرع�الثاني

الية�توزيع�Pختصاصات�Sي�الدولة�ا�ركبة

اتفقه�الفقه�الدستوري�عWى�ان�الدستوري��تحادي�هو�الذي�يتكفل�بتوزيع��ختصاصات�ب/ن�السلطة��تحادية�

�لطريقة�نشأة��تحاد�وبمدى�رغبة�الدول��عضاء�وكذلك�واض¶ي�الدستور�وهو�ب
ً
ذلك�يتأثر�تبعا

 .�تحادي�5ي�تقوية�سلطاته�او�5ي�تقوية�سلطات�الو�يات

�فأن�دسات/��الدولة�اEركبة�او��تحادية�تتبع�احد�الطرق�الث*ثة�التاNي
ً
و5ي�هذا�الجانب�تحديدا

 : الطريقة�او��سلوب��ول 

�بحيث�يحدد�اختصاص�كل� وم�الدستور��تحادي�بذكر�اختصاصات�كل�دولة�داخلة�5ي��تحاد�ودولة��تحاد،

وهذا��سلوب�بالرغم�من�سهولته���انه�ي*زمه�عيب�جسيم�يتمثل�5ي�ان�اEشرع�. دولة�داخلة�عWى�سبيل�الحصر�

�Bسائل�و�الحا�ت�ال�Eبكل�ا�
ً
تدخل�5ي�اختصاص�كل�من�الو�يات�و��تحادالدستوري���يستطيع�ان�يتنبأ�سلفا

 :الطريقة�او��سلوب�الثاني

وف�çا�يلجأ�واضعو�الدستور�اNى�تحديد�اختصاصات�الو�يات�عWى�سبيل�الحصر،�وي��ك�ماعدا�ذلك�من�اختصاصات�

�يشمل�كل�من�لم�ي
ً
�عاما

ً
�شام*

ً
اNى�دولة��تحاد،�ومن�ثم�فأن�اختصاص�دولة��تحاد�يكون�اختصاصا

�كل�ما�ممكن�ان�يستجد�5ي�اEستقبل�من�امور�او�مسائل���
ً
�كل�ما�لم�يرد�به�نص،�كما�يشمل�ايضا

ً
كما�يشمل�ايضا

�5ي�اختصاص�الو�يات
ً
 .تدخل�5ي�اEسائل�اEذكورة�سلفا

 :الطريقة�او��سلوب�الثالث

لحصر،�وي��ك�ماعدا�ذلك�اNى�اختصاص�وفيه�يتم�تحديد�اختصاص�دولة��تحاد�5ي�الدستور��تحادي�عWى�سبيل�ا

وهذا��سلوب�يجعل�الو�يات�íي�صاحبة��ختصاص�العام�5ي�مزاولة��مور�الداخلية،�بينما�يكون�مزاولة�

�5ي�الدستور�فقط
ً
 .دولة��تحاد�محدد�5ي�اEسائل�ال��Bورد�ذكرها�سلفا
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� �با¡�ا
ً
�عرفت�ايضا "كما

�لنوع��تحاد،�بحيث�تتعدد�الدسات/�،�وتتعدد�سلطات�الحكم�داخل�الدولة��تحادية
ً
�تحاد�طبقا

�عWى�ما�تقدم�يتب/ن�لنا�بأن�الدول�اEركبة�íي�مجموعة�من�الدولة�اتفقت�عWى��نضمام�ضمن�دولة�وا
ً
وترتيبا

احتفاظ�تلك�الدولة�بسياد��ا

�مختلفة،�ويمكن�ايجازها�
ً
ولعل�الفقه�الدستوري�يم/���ب/ن�اشكال�متعددة�من�الدول�اEركبة�او��تحادية�وتأخذ�صورا

 :بما�يWي

▪ BTتحاد�الشخ��

�تحاد�التعاهدي�او��ستق*Nي� ▪

حاد�الفعWي�او�الحقيقي�ت ▪

�تحاد�الفيدراNي�او�اEركزي  ▪

اتفقه�الفقه�الدستوري�عWى�ان�الدستوري��تحادي�هو�الذي�يتكفل�بتوزيع��ختصاصات�ب/ن�السلطة��تحادية�

�لطريقة�نشأة��تحاد�وبمدى�رغبة�الدول��عضاء�وكذلك�واض¶ي�الدستور�وهو�ب. والدولة�اEنضوية
ً
ذلك�يتأثر�تبعا

�تحادي�5ي�تقوية�سلطاته�او�5ي�تقوية�سلطات�الو�يات

�فأن�دسات/��الدولة�اEركبة�او��تحادية�تتبع�احد�الطرق�الث*ثة�التاNي
ً
و5ي�هذا�الجانب�تحديدا

الطريقة�او��سلوب��ول  ▪

�بحيث�يحدد�اختصاص�كل�يق وم�الدستور��تحادي�بذكر�اختصاصات�كل�دولة�داخلة�5ي��تحاد�ودولة��تحاد،

دولة�داخلة�عWى�سبيل�الحصر�

�Bسائل�و�الحا�ت�ال�Eبكل�ا�
ً
الدستوري���يستطيع�ان�يتنبأ�سلفا

الطريقة�او��سلوب�الثاني ▪

وف�çا�يلجأ�واضعو�الدستور�اNى�تحديد�اختصاصات�الو�يات�عWى�سبيل�الحصر،�وي��ك�ماعدا�ذلك�من�اختصاصات�

�يشمل�كل�من�لم�ي
ً
�عاما

ً
�شام*

ً
اNى�دولة��تحاد،�ومن�ثم�فأن�اختصاص�دولة��تحاد�يكون�اختصاصا

�كل�ما�ممكن�ان�يستجد�5ي�اEستقبل�من�امور�او�مسائل���
ً
�كل�ما�لم�يرد�به�نص،�كما�يشمل�ايضا

ً
كما�يشمل�ايضا

�5ي�اختصاص�الو�يات
ً
تدخل�5ي�اEسائل�اEذكورة�سلفا

الطريقة�او��سلوب�الثالث ▪

وفيه�يتم�تحديد�اختصاص�دولة��تحاد�5ي�الدستور��تحادي�عWى�سبيل�ا

وهذا��سلوب�يجعل�الو�يات�íي�صاحبة��ختصاص�العام�5ي�مزاولة��مور�الداخلية،�بينما�يكون�مزاولة�. الو�يات

�5ي�الدستور�فقط
ً
دولة��تحاد�محدد�5ي�اEسائل�ال��Bورد�ذكرها�سلفا
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وشملت�كذلك�بيان�مفهوم�) اEوحدة(

 .اEركزية�و�ال*مركزية�5ي�الدولة�البسيطة،�وهذا�ما�تطرق�له�الباحث�5ي�اEطلب��ول 

لسائد�وكذلك�تطرق�الباحث�اNى�بيان��تجاه�ا

�الدستور،�فتحد�دستور�لدولة�معينة�يختلف�عن�دستور�دولة�اخرى� اEركبة�íي�الدولة�ال��Bيتعدد��ìا

�اك���مما�تتيحهه�اEركزية��دارية�5ي�سرعة�اتخاذ�القرار��داري 
ً
 .تتيح�ال*مركزية��دارية�مجا�

 .رية�والسياسية�اEوكلة�عWى�الحكومة�اEركز

�BTبضرورة�اعتماد�ال*مركزية��دارية�كو¡�ا�تتيح�مجال�اوسع�و�حرية�اكø��ل¥قاليم�و�اEحافظات��تخاذ�القرار�

�عWى�دور�اEركز�5ي�اEناسب،�ومن�جهة�اخرى�تخفف�من�كاهل��عمال�عWى�عاتق�اEركز،��مر�الذي�ينعكس�ايج
ً
ابا

�5ي�ظل�انتشار�النظم�الديمقراطية�و�الدولة�
ً
��نرى�ضرورة�اتحاد�الدول�فيما�بي·�ا�لتكوين�اتحاد�فدراNي�وخصوصا

ة�القرارات�وعملية�اEراقبة��BTبضرورة�وضع�لجان�مش��كة�ب/ن�اEركز�و��قاليم�او�اEحافظات�من�اجل�مراجع

نرى�بأن��تحاد�الكونفدراNي�هو��قرب�اNى��سلوب�الديمقراطي�السليم�الذي�يتيح�للدول��نضمام�وفق�اتفاق�

 م2003 –

 م1998 –ب*�دار�طبع�

 –دار�وائل�للنشر� –الطبعة��وNى� –ماهية�القانون��داري�

 م2019 –ب/�وت�

 م2002 –منشورات�جامعة�حلب� –
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(اسة�قد�تضمنت�بيان�مفهوم�الدولة�البسيطة�يبدوا�لنا�مما�تقدم�ان�هذه�الدر 

اEركزية�و�ال*مركزية�5ي�الدولة�البسيطة،�وهذا�ما�تطرق�له�الباحث�5ي�اEطلب��ول 

وكذلك�تطرق�الباحث�اNى�بيان��تجاه�ا) �تحادية(بينما�تضمن�اEطلب�الثاني�بيان�مفهوم�مبدأ�الدولة�اEركبة�

 .5ي�الية�توزيع��ختصاصات�5ي�الدولة�اEركبة

 .ان�مبدأ�ال*مركزية��دارية�هو�احد�صور�الديمقراطية�الحديثة

 .نظام�اEركزية��دارية�يعد�اقدم�نشوًء�من�نظام�ال*مركزية��دارية

 .الدولة�البسيطة�íي�الدولة�ال��Bيكون�لها�دستور�واحد

�الدستور،�فتحد�دستور�لدولة�معينة�يختلف�عن�دستور�دولة�اخرى� اEركبة�íي�الدولة�ال��Bيتعدد��ìا

 .داخلة�ضمن��تحاد

�اك���مما�تتيحهه�اEركزية��دارية�5ي�سرعة�اتخاذ�القرار��داري 
ً
تتيح�ال*مركزية��دارية�مجا�

رية�والسياسية�اEوكلة�عWى�الحكومة�اEركزتخفف�اEسؤولية��دارية�من�ثقل�اتخاذ�القرارات��دا

Recommendations 

�BTبضرورة�اعتماد�ال*مركزية��دارية�كو¡�ا�تتيح�مجال�اوسع�و�حرية�اكø��ل¥قاليم�و�اEحافظات��تخاذ�القرار�

اEناسب،�ومن�جهة�اخرى�تخفف�من�كاهل��عمال�عWى�عاتق�اEركز،��مر�الذي�ينعكس�ايج

 . القيام�باSعمال�اEوكلة�اليه�بموجب�الدستور 

�5ي�ظل�انتشار�النظم�الديمقراطية�و�الدولة�
ً
��نرى�ضرورة�اتحاد�الدول�فيما�بي·�ا�لتكوين�اتحاد�فدراNي�وخصوصا

�BTبضرورة�وضع�لجان�مش��كة�ب/ن�اEركز�و��قاليم�او�اEحافظات�من�اجل�مراجع

 .و�شراف�عWى�تنفيذ�القوان/ن

نرى�بأن��تحاد�الكونفدراNي�هو��قرب�اNى��سلوب�الديمقراطي�السليم�الذي�يتيح�للدول��نضمام�وفق�اتفاق�

 .او�معاهدة�يتم�من�خ*له�تعضيد�دور�حقوق��نسان�وغ/�ها

–دار�العلوم�للنشر�والتوزيع� –5ي�القانون�الدستوري�الوج/��

ب*�دار�طبع� –النظم�الدستورية�اEعاصرة�والنظام�الدستوري��س*مي�

ماهية�القانون��داري� –الجزء��ول� –القانون��داري� 

ب/�وت� –مكتبة�الس·�وري� –مبادئ�القانون�الدستوري� –حميد�حنون�خالد�

– 1ط –مبادئ�القانون�الدستوري�والنظم�السياسية� –سام�سليمان�دله�
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 Conclusion| الخاتمة�

يبدوا�لنا�مما�تقدم�ان�هذه�الدر 

اEركزية�و�ال*مركزية�5ي�الدولة�البسيطة،�وهذا�ما�تطرق�له�الباحث�5ي�اEطلب��ول 

بينما�تضمن�اEطلب�الثاني�بيان�مفهوم�مبدأ�الدولة�اEركبة�

5ي�الية�توزيع��ختصاصات�5ي�الدولة�اEركبة

 Results| �ستنتاجات

ان�مبدأ�ال*مركزية��دارية�هو�احد�صور�الديمقراطية�الحديثة .1

نظام�اEركزية��دارية�يعد�اقدم�نشوًء�من�نظام�ال*مركزية��دارية .2

الدولة�البسيطة�íي�الدولة�ال��Bيكون�لها�دستور�واحد .3

�الدستور،�فتحد�دستور�لدولة�معينة�يختلف�عن�دستور�دولة�اخرى�الدولة� .4 اEركبة�íي�الدولة�ال��Bيتعدد��ìا

داخلة�ضمن��تحاد

�اك���مما�تتيحهه�اEركزية��دارية�5ي�سرعة�اتخاذ�القرار��داري  .5
ً
تتيح�ال*مركزية��دارية�مجا�

تخفف�اEسؤولية��دارية�من�ثقل�اتخاذ�القرارات��دا .6

Recommendations| التوصيات�

نو�BTJبضرورة�اعتماد�ال*مركزية��دارية�كو¡�ا�تتيح�مجال�اوسع�و�حرية�اكø��ل¥قاليم�و�اEحافظات��تخاذ�القرار� .1
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Yemeni Consultations:stations and obstacles 2015 

 صنعاء

م،�وتوضـيح�2021 - �2015دف�البحث�إNى�استعراض�أهم�جو�ت�اEشاورات�اليمنيـة،�ونتائجهـا��خـ*ل�الف�ـ�ة�الزمنيـة�

ماالـــذي�جعـــل�اEشـــاورات�السياســـية�اليمنيـــة�تـــراوح�دون�أي�تقــــدم�إيجـــابي؟،�وهـــل�كانـــت�التـــدخ*ت�الخارجيـــة�5ـــي�أزمــــة�

�Eوضــوع�وطبيعــة�البحــث�تمــت�معالجــة�اEوضــوع��
ً
ي،�والوصــفي�التحليWــي�بصــف��ما�أكøــ��م*ئمــة

 .يتناول�8ول�محطات�اEشاورات،�فيما�يتناول�الثاني�معوقات�اEشاورات،�با�ضافة�إNی�خاتمة

مــــم�اEتحــــدة�ال�ــــ�Bتخللــــت�الصــــراع�اEســــتمر�5ــــي�الــــيمن�منــــذ�العــــام�

�تسـوية�شــاملة�لهـذا�الصــراع�الـذي�تسـبب�5ــي�كارثـة�إنســانية�íـي�8ســوأ�عWـی�مســتوی�

 -ارات�jمـ -السـعودية�(،�وإقليميـة)اجتماعيـة

�عـــن�اEوقـــف�اEتضـــارب�ل¥مـــم�اEتحـــدة،�وتحديـــًدا��نقســـام�القـــائم�بـــ/ن�الـــدول�دائمـــة�العضـــوية
ً
 -أمريكـــا�(،�فضـــ*

Abstract:  

This research paper reviews the most important rounds of 

2015-2021 to clarify the internal and e

The research problem focused on answering the following two rel

Yemeni political consultations to falter without any positive progress

Yemen's political crisis a relief factor or a complicating factor

Using the historical and descriptive

nature of the research. The subject was dealt with in two sections: the first deals with the stages of 

consultations, while the second deals with the obstacles to consultations, in addition to a con
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2015( محطات،�ومعوقات: نيةاEشاورات�اليم

Yemeni Consultations:stations and obstacles 2015

 صريح�صالح�القاز. د

صنعاء –مركز�الدراسات��س��اتيجية�

�دف�البحث�إNى�استعراض�أهم�جو�ت�اEشاورات�اليمنيـة،�ونتائجهـا��خـ*ل�الف�ـ�ة�الزمنيـة�

 .Eعوقات�الداخلية،�والخارجية�ال��Bحالت�دون�نجاحها

 : اE��ابط/ن�التالي/ن�تمحورت�إشكالية�البحث�5ي�jجابة�عWی�التساؤل/ن

ماالـــذي�جعـــل�اEشـــاورات�السياســـية�اليمنيـــة�تـــراوح�دون�أي�تقــــدم�إيجـــابي؟،�وهـــل�كانـــت�التـــدخ*ت�الخارجيـــة�5ـــي�أزمــــة�

 . يد؟اليمن�السياسية�عامل�انفراج�أم�عامل�تعق

�Eوضــوع�وطبيعــة�البحــث�تمــت�معالجــة�اEوضــوع��
ً
وبواســطة�اEنهجــ/ن�التــاريKي،�والوصــفي�التحليWــي�بصــف��ما�أكøــ��م*ئمــة

Nشاورات،�با�ضافة�إEشاورات،�فيما�يتناول�الثاني�معوقات�اEيتناول�8ول�محطات�ا

مــــم�اEتحــــدة�ال�ــــ�Bتخللــــت�الصــــراع�اEســــتمر�5ــــي�الــــيمن�منــــذ�العــــام�أن�اEشــــاورات�اليمنيــــة�برعايــــة�8 

م،�قـد�فشـلت�5ــي�التوصـل�إNــی�تسـوية�شــاملة�لهـذا�الصــراع�الـذي�تسـبب�5ــي�كارثـة�إنســانية�íـي�8ســوأ�عWـ

اجتماعيـة -اقتصادية� -عسكرية� -سياسية�(�معوقات�داخلية

�عـــن�اEوقـــف�اEتضـــارب�ل¥مـــم�اEتحـــدة،�وتحديـــًدا��نقســـام�القـــائم�بـــ/ن�الـــدول�دائمـــة�العضـــوية
ً
،�فضـــ*

 .،�5ي�كيفية�التعاطي�مع�هذا�الصراع)الص/ن -روسيا�

 . معوقات -محطات� -اليمن� -السعودية� -مشاورات�

This research paper reviews the most important rounds of Yemeni consultations and their results during 

2021 to clarify the internal and external obstacles that prevented their success.

The research problem focused on answering the following two related questions: 

emeni political consultations to falter without any positive progress? Were the external interventions in 

emen's political crisis a relief factor or a complicating factor? 

sing the historical and descriptive-analytical approaches, as they are more appropriate to the sub

nature of the research. The subject was dealt with in two sections: the first deals with the stages of 

consultations, while the second deals with the obstacles to consultations, in addition to a con
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عرف�بثـــورة�الربيـــع�العربـــي��منـــذ�العـــام�
ُ
م،�مـــن�2011تعـــاني�الـــيمن�كواحـــدة�مـــن�الشـــعوب�العربيـــة�ال�ـــ�Bطال��ـــا�موجـــة�مـــات

تداعيات�هذه�الثورة�ال��Bأدخلت��البلد�5ي�أتون�صراع�سيا��BTمريـر،��واح�ـ�اب�عسـكري�عنيـف�5ـي�العديـد�مـن�ج��ـات�

 لعربي�لدعم�الشرعية�اليمنية�بقيادة�اEملكة�العربية�السعودية،�

جمـال�: �سبع�سنوات،�وخ*ل�عدد�من�الجو�ت�التشاورية�برعاية�8مم�اEتحدة�ال��Bأوفـدت�أربعـة�مبعـوث/ن�

حكومــة�صــنعاء�بقيــادة�(غريفيــث،�وهــانس�غرونـدبرغ،�لــم�ُيفلــح��طرفــا�الصـراع

،�5ي�تحقيق�أي�تقدم��فيمـا�يتعلـق�بإيقـاف�هـذه�

��ريــــب�أن�هــــذا�،�و )ممتلكــــات�خاصــــة -

،�وخارجيـــة�)اجتماعيـــة -اقتصـــادية� -عســـكرية�

 .جر�عø�ة،�وعقبة�كأداء�أمام�تحقيق�الس*م�اليم�BCالشامل

،�)الصـــ/ن -روســـيا� -فرنســـا� -بريطانيـــا� -

يتنــاول�8ول،�محطــات�اEشــاورات،�فيمــا�
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social) and regional obstacles (Saudi Arabia - UAE 

nited Nations, specifically the division between the perm
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audi Arabia,  Yemen, stations, obstacles 

عرف�بثـــورة�الربيـــع�العربـــي��منـــذ�العـــام�
ُ
تعـــاني�الـــيمن�كواحـــدة�مـــن�الشـــعوب�العربيـــة�ال�ـــ�Bطال��ـــا�موجـــة�مـــات

تداعيات�هذه�الثورة�ال��Bأدخلت��البلد�5ي�أتون�صراع�سيا��BTمريـر،��واح�ـ�اب�عسـكري�عنيـف�5ـي�العديـد�مـن�ج

لعربي�لدعم�الشرعية�اليمنية�بقيادة�اEملكة�العربية�السعودية،�جته�دول�ماُيسم��بالتحالف�ا

 .م�مع�فرض�حصار�بري،�وبحري،�وجوي،�شامل

�سبع�سنوات،�وخ*ل�عدد�من�الجو�ت�التشاورية�برعاية�8مم�اEتحدة�ال��Bأوفـدت�أربعـة�مبعـوث/ن�

غريفيــث،�وهــانس�غرونـدبرغ،�لــم�ُيفلــح��طرفــا�الصـراع�بـن�عمــر،�وإســماعيل�ولــد�الشـيخ،�ومــارتن

،�5ي�تحقيق�أي�تقدم��فيمـا�يتعلـق�بإيقـاف�هـذه�)الرئيس�اEستقيل�عبد�ربه�منصور�هادي،�وحكومته

-ممتلكــــات�عامــــة�(،�واEاديــــة)معــــاق/ن�وجرâــــی -قتWــــی�(الحــــرب،�وخســــائرها�البشــــرية

عســـكرية� -سياســـية�(التلكــؤ،�وjخفـــاق�ناتجـــان�عـــن�جملـــة�مـــن�اEعوقــات�الداخليـــة

،�ال��Bَبقيت�حجر�عø�ة،�وعقبة�كأداء�أمام�تحقيق�الس*م�اليم�BCالشامل)إيران -jمارات�

-أمريكـــا�(ســـم�بـــ/ن�الـــدول�دائمـــة�العضـــوية�اEوقـــف�اEتنـــاقض،�واEنق

يتنــاول�8ول،�محطــات�اEشــاورات،�فيمــا�: ســوف�نســتعرض�5ــي�بحثنــا�هــذا�أبــرز�محطــات�التشــاور،�ومعوقاتــه�5ــي�مبحثــ/ن

 .يتناول�الثاني،�معوقات�اEشاورات،�با�ضافة�إNی�خاتمة

 : بما�أن�لكل�عمل�أهدافه�فإن�أهم�ما���دف�إليه�البحث�مايWي

 .استعراض�أهم�جو�ت�التشاور،�ونتائج�كل�جولة

 .كشف�اEعوقات�الداخلية،�والخارجية�ال��Bحالت�دون�نجاح�اEشاورات
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بـن�عمــر،�وإســماعيل�ولــد�الشـيخ،�ومــارتن

الرئيس�اEستقيل�عبد�ربه�منصور�هادي،�وحكومته -حركة�أنصار�هللا�

الحــــرب،�وخســــائرها�البشــــرية
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 . تجاه�هذا�الصراع

 : هيكل�البحث -أ

ســوف�نســتعرض�5ــي�بحثنــا�هــذا�أبــرز�محطــات�التشــاور،�ومعوقاتــه�5ــي�مبحثــ/ن

Nشاورات،�با�ضافة�إEيتناول�الثاني،�معوقات�ا

 : أهداف�البحث -ب�

بما�أن�لكل�عمل�أهدافه�فإن�أهم�ما�

استعراض�أهم�جو�ت�التشاور،�ونتائج�كل�جولة -1
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والسيا��BTداخل�طرف�ماُيسم��بالشرعية،�كلما�أدی�ذلك�إNی�تعاظم�حكومة�صنعاء�

 .،�تسببت�بشكل�كب/��5ي�عرقلة�التسوية�السياسية

�أزمة� �5ي �وهل�كانت�التدخ*ت�الخارجية �إيجابي؟، �تراوح�دون�أي�تقدم �اليمنية لذي�جعل�اEشاورات�السياسية

�Eوضوع،�وطبيعة�البحث�خ*
ً
ل�الف��ة�ي،�والوصفي�التحليWي�بصف��ما�أكø��م*ئمة

�محادثات�الس*م�اليمنية�5ي�مدينة�جنيف�السويسرية�،� قد�أفتتح�

م،�و5ي�اليوم�8خ/���م·�ا�صرح�وزير�الخارجية�اليم�BCآنذاك�

إسماعيل�(،�إن�اEفاوضات�ان��ت�دون�التوصل�Sي�إتفاق،�وأكد�يومها�اEبعوث�الدوNي�الثاني��إNى�اليمن�

غ/��أن�رياض�ياس/ن�. ن�وقف�إط*ق�النار�أمر��بد�منه�5ي�حال�عدم�التوصل�إNى�إتفاق�شامل

�5ي�تدم/��كل� ،�لليمن�وإذا�واصلوا�قتل�8برياء�واستمروا

Eشاورات�النجاح،��ومرد�ذلك�إNى�تمسك�حكومة�عبدربه�منصور�هادي�بنصوص�اEبادرة�الخليجية،�

2216.( 

5ي�هذه���،�بوقف�الحرب�كشرط�ل*نخراط�
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�أزمة� �5ي �وهل�كانت�التدخ*ت�الخارجية �إيجابي؟، �تراوح�دون�أي�تقدم �اليمنية لذي�جعل�اEشاورات�السياسية
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�Eوضوع،�وطبيعة�البحث�خ*: �اEنهج/ن
ً
التاريKي،�والوصفي�التحليWي�بصف��ما�أكø��م*ئمة

 

 ):2(و

� �محادثات�الس*م�اليمنية�5ي�مدينة�جنيف�السويسرية�،�” بان�كي�مون “كان��8م/ن�العام�ل¥مم�اEتحدة قد�أفتتح�

 .لنار�Sسباب�إنسانية�ضرورة�وقف�إط*ق�ا

م،�و5ي�اليوم�8خ/���م·�ا�صرح�وزير�الخارجية�اليم�BCآنذاك�2015يونيو� 19يونيو�ح��� 16واستمرت��اEفاوضات�من�

،�إن�اEفاوضات�ان��ت�دون�التوصل�Sي�إتفاق،�وأكد�يومها�اEبعوث�الدوNي�الثاني��إNى�اليمن�

ن�وقف�إط*ق�النار�أمر��بد�منه�5ي�حال�عدم�التوصل�إNى�إتفاق�شامل،�عWى�أ

�5ي�تدم/��كل�)حركة�أنصار�هللا(إذا�استمر�احت*لهم� ،�لليمن�وإذا�واصلوا�قتل�8برياء�واستمروا

 ".فأي�وقف��ط*ق�النار�يمكن�التوصل�إليه؟

Eشاورات�النجاح،��ومرد�ذلك�إNى�تمسك�حكومة�عبدربه�منصور�هادي�بنصوص�اEبادرة�الخليجية،�

2216(ومخرجات�الحوار�الوط�BC،وإصرارها�عWى�تطبيق�قرار�مجلس�8من�الدوNي��رقم�

،�بوقف�الحرب�كشرط�ل*نخراط�)حركة�أنصار�هللا�واEؤتمر�الشع��Bالعام(5ي�ح/ن�طالب�وفد�حكومة�صنعاء
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كلما�زاد�التفكك�العسكري، -1

 .بالقدر�نفسه

إقليمية�(التدخ*ت�الخارجية -2

 :إشكالية�البحث -ء�

Wجابة�عjتتمحور�إشكالية�البحث�5ي�

�أزمة�ماا �5ي �وهل�كانت�التدخ*ت�الخارجية �إيجابي؟، �تراوح�دون�أي�تقدم �اليمنية لذي�جعل�اEشاورات�السياسية
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،�عWى�أ)ولد�الشيخ�أحمد
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ومخرجات�الحوار�الوط�BC،وإصرارها�عWى�تطبيق�قرار�مجلس�8من�الدوNي��رقم�
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) بيل(م�بمدينة�2015 -ديسم��� 20 -  15

8طراف�" دوNي�إNى�اليمن،�إسماعيل�ولد�الشيخ�أن

م،�2016 -اتفقت�عWى�أن�يتم�عقد�مشاورات�ثانية�5ي�منتصف�يناير�

�BTMلبناء�الثقة�تف��تحدة،�ومجموعة�تداب/Eا�8مم�ا�çدون�تحديد�مكا¡�ا�مع�إنشاء�لجنة�ل*تصال،�وال��دئة�تشرف�عل

  .N" (237)ى�jفراج�عن�اEعتقل/ن�وضمان�س/�ورة�وقف�إط*ق�النار،�وإيصال�اEساعدات�jنسانية

م،�برعاية�8مم�2016 -أغسطس�6إبريل،�إNی��

تضمنت�أجندة�اEشاورات�اEحددة�من�8مم�اEتحدة�خمسة�

وقف�إط*ق�النار،�و�نسحاب�من�اEدن،�وتسليم�الس*ح،�وإعادة�مؤسسات�الدولة�با�ضافة�إNى�

منيـة�للحـل،�مـع��خـت*ف�5ـي�اسـبقي��ا،�

حيــث�أصــر�وفــد�حكومــة��الــرئيس�اEســتقيل�عبدربــه�منصــور�هــادي�عWــى�البــدء�5ــي�تنفيــذ�jجــراءات�8منيــة،�والعســكرية�

�نسحاب�من�اEدن،�وتسليم�8سـلحة�

بـــــأن�الشـــــق�: فيمـــــا�تمســـــك�وفـــــد�حكومـــــة�صـــــنعاء�برؤيتـــــه�ال�ـــــ�Bمفادهـــــا

ــي��تفــاق�عليــه�قبــل�الشــق�العســكري��و8مCــ��Bكتشــكيل�حكومــة�توافقيــة�انتقاليــة،�تتــوNى�íــي�jشـــراف�

 .        

م�عن�أي�نتائج�إيجابية�مع�إصرار�كل�2016

 .(238) ،�نوايا�ومساٍع�حميدة�ف�çا)

أن�اEشـاورات�لـم�تحقـق�أي�تقـدم�ممـا�كـان�يؤمـل،�عـاد�5ـي�الكويـت�

إمـا�أن�توقعوهـا،�وإمـا�الحصـار��قتصـادي�

لــوا�مــا�شــئتم�لــن�نستســلم�افع: " وقابلــه�وفــد�صــنعاء�بــالرد

ليظـــل�الوفـــد�إثــــر�ذلـــك�ث*ثـــة�أشـــهر�عالًقـــا�بمســـقط،�بســــبب�منـــع�الســـعودية�للطـــائرة�ال�ـــ�Bيســـتقلها�مــــن�

 -  B6،�مركز�اEستقبل�ل¥بحاث�والدراسات�اEتقدمة،�

  2022 -إبريل� -  8،��تاريخ��ط*ع،�

   40،�ص،�)2022 -مركز�أبعاد�للدراسات�والبحوث،�إبريل�

: ،�عWى�الرابط�التاNي 2018 -ديسم��� - 6،�بتاريخ�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

E�،15دة�خمسة��أيام�،�برعاية�8مم�اEتحدة�من��)2(انعقدت�مشاورات�جنيف�

 ،)1جنيف�(السويسرية،�ُبعيد�خمسة�أشهر�من�انعقاد�

دوNي�إNى�اليمن،�إسماعيل�ولد�الشيخ�أنوان��ت�اEشاورات�دون�تحقيق�أي�تقدم،�عدا�ما�أعلنه�اEبعوث�ال

اتفقت�عWى�أن�يتم�عقد�مشاورات�ثانية�5ي�منتصف�يناير�) 2(اليمنية�اEشاركة�5ي�مشاورات�الس*م�جنيف

دون�تحديد�مكا¡�ا�مع�إنشاء�لجنة�ل*تصال،�وال��دئة�تشرف�عل�çا�8مم�اEتحدة،�ومجموعة�تداب/��لبناء�الثقة�تف

Nى�jفراج�عن�اEعتقل/ن�وضمان�س/�ورة�وقف�إط*ق�النار،�وإيصال�اEساعدات�jنسانية

 : م2016

إبريل،�إNی�� - 21انعقدت�مشاورات�الس*م�اليمنية�5ي�دولة�الكويت�5ي�الف��ة�من�

�ووفد�حكوم �ب/ن�الحكومة�اليمنية، تضمنت�أجندة�اEشاورات�اEحددة�من�8مم�اEتحدة�خمسة�. ة�صنعاءاEتحدة،

وقف�إط*ق�النار،�و�نسحاب�من�اEدن،�وتسليم�الس*ح،�وإعادة�مؤسسات�الدولة�با�ضافة�إNى�

. 

منيـة�للحـل،�مـع��خـت*ف�5ـي�اسـبقي��ا،�مـن�يونيـو،�طـرح�كـل�طـرف�رؤيتـه�السياسـية،�و8  30-إبريـل�وح�ـ��ال

حيــث�أصــر�وفــد�حكومــة��الــرئيس�اEســتقيل�عبدربــه�منصــور�هــادي�عWــى�البــدء�5ــي�تنفيــذ�jجــراءات�8منيــة،�والعســكرية�

�نسحاب�من�اEدن،�وتسليم�8سـلحة�:  اEطلوبة�من�حركة�أنصار�هللا�والرئيس�السابق�عWي�عبدهللا�صالح،�اEتمثلة�5ي

BTـــــى�الشـــــق�السيا�ـــــNمفادهـــــا. ومـــــن�ثـــــم��نتقـــــال�إ�Bفيمـــــا�تمســـــك�وفـــــد�حكومـــــة�صـــــنعاء�برؤيتـــــه�ال�ـــــ

ــي��تفــاق�عليــه�قبــل�الشــق�العســكري��و8مCــ��Bكتشــكيل�حكومــة�توافقيــة�انتقاليــة،�تتــوNى�íــي�jشـــراف�

. 8منيةعWى�الجانب�8م�BCالخاص�با�نسحاب،�وتسليم�8سلحة،�وكل�ال��تيبات�

2016 -لم�تسفر�اEشاورات�ال��Bشهدت�جولت/ن،�وان��ت�5ي�السابع�من�أغسطس�

)صباح�8حمد�الجابر�الصباح(طرف�عWى�فرض�رؤيته،�وكان�Sم/��الكويت�الشيخ�

أن�اEشـاورات�لـم�تحقـق�أي�تقـدم�ممـا�كـان�يؤمـل،�عـاد�5ـي�الكويـت�" مـاثيو�تـولر" وحينما�أدرك�السـف/��8مريكـي�5ـي�الـيمن

إمـا�أن�توقعوهـا،�وإمـا�الحصـار��قتصـادي�: أمـامكم��ن�صـفقة: " ليستخدم�لغة�ال��ديد�مع�وفد�حكومة�صنعاء�بقولـه

وقابلــه�وفــد�صــنعاء�بــالرد". وســننقل�البنــك،�وســنمنع�jيــرادات،�وســنغلق�مطــار�صــنعاء

ليظـــل�الوفـــد�إثــــر�ذلـــك�ث*ثـــة�أشـــهر�عالًقـــا�بمســـقط،�بســــبب�منـــع�الســـعودية�للطـــائرة�ال�ـــ�Bيســـتقلها�مــــن�

  

                                         

Eاذا�تتعø��مفاوضات�حل�8زمة�اليمنية؟�أبو�ظ�B،�مركز�اEستقبل�ل¥بحاث�والدراسات�اEتقدمة،�: أحمد�عاطف،�مراوغة�الحوثي

،��تاريخ��ط*ع،�https://futureuae.com › Item؟Future Center: لرابط�التاNي

مركز�أبعاد�للدراسات�والبحوث،�إبريل�(�تفاقيات�الهشة�مع�الحوثي/ن�وفشل�مبادرات�الس*م،�

،�بتاريخ�2015بداية�الحرب��أبرز�جو�ت�اEفاوضات�واEشاورات�اليمنية�ال��Bحصلت�منذ

https:2022 -إبريل�  -17،�تاريخ��ط*ع� 
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انعقدت�مشاورات�جنيف�

السويسرية،�ُبعيد�خمسة�أشهر�من�انعقاد�

وان��ت�اEشاورات�دون�تحقيق�أي�تقدم،�عدا�ما�أعلنه�اEبعوث�ال�

اليمنية�اEشاركة�5ي�مشاورات�الس*م�جنيف

دون�تحديد�مكا¡�ا�مع�إنشاء�لجنة�ل*تصال،�وال��دئة�تشرف�عل�çا�8مم�اEتحدة،�ومجموعة�تداب/��لبناء�الثقة�تف

Nى�jفراج�عن�اEعتقل/ن�وضمان�س/�ورة�وقف�إط*ق�النار،�وإيصال�اEساعدات�jنسانيةإ

2016مشاورات�الكويت�) ب

انعقدت�مشاورات�الس*م�اليمنية�5ي�دولة�الكويت�5ي�الف��ة�من�

�ووفد�حكوم �ب/ن�الحكومة�اليمنية، اEتحدة،

وقف�إط*ق�النار،�و�نسحاب�من�اEدن،�وتسليم�الس*ح،�وإعادة�مؤسسات�الدولة�با�ضافة�إNى�: محاور�رئيسية�íي

ملف�8سرى،�واEعتقل/ن

إبريـل�وح�ـ��ال - 21و�منذ�

حيــث�أصــر�وفــد�حكومــة��الــرئيس�اEســتقيل�عبدربــه�منصــور�هــادي�عWــى�البــدء�5ــي�تنفيــذ�jجــراءات�8منيــة،�والعســكرية�

اEطلوبة�من�حركة�أنصار�هللا�والرئيس�السابق�عWي�عبدهللا�صالح،�اEتمثلة�5ي

ومـــــن�ثـــــم��نتقـــــال�إNـــــى�الشـــــق�السيا�ـــــBTالثقيلـــــة،�

السيا�ــ�BTينب�ــي��تفــاق�عليــه�قبــل�الشــق�العســكري��و8مCــ��Bكتشــكيل�حكومــة�توافقيــة�انتقاليــة،�تتــوNى�íــي�jشـــراف�

عWى�الجانب�8م�BCالخاص�با�نسحاب،�وتسليم�8سلحة،�وكل�ال��تيبات�

لم�تسفر�اEشاورات�ال��Bشهدت�جولت/ن،�وان��ت�5ي�السابع�من�أغسطس�

طرف�عWى�فرض�رؤيته،�وكان�Sم/��الكويت�الشيخ�

وحينما�أدرك�السـف/��8مريكـي�5ـي�الـيمن

ليستخدم�لغة�ال��ديد�مع�وفد�حكومة�صنعاء�بقولـه

وســننقل�البنــك،�وســنمنع�jيــرادات،�وســنغلق�مطــار�صــنعاء

�مهمـــا�كـــان
ً
ليظـــل�الوفـــد�إثــــر�ذلـــك�ث*ثـــة�أشـــهر�عالًقـــا�بمســـقط،�بســــبب�منـــع�الســـعودية�للطـــائرة�ال�ـــ�Bيســـتقلها�مــــن�" أبـــدا

    .(239)العودة�إNى�صنعاء�

  

 

                                                                
أحمد�عاطف،�مراوغة�الحوث() 237

لرابط�التاNي،�عWى�ا 2019 -يناير�
�تفاقيات�الهشة�مع�الحوثي/ن�وفشل�مبادرات�الس*م،�() 238
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حركـــة�أنصـــار�(صـــنعاء،�اتفـــق�وفـــد�حكومـــة�

،�عWــــــى�تجنيــــــب�مدينــــــة�الحديــــــدة،�وموان�gــــــا�

5ـــي� 2451،��قتتــال،�والخــراب،�والــدمار،�وتعــزز�هــذا�jتفــاق�بقــرار�مجلــس�8مــن�

،�)مـــــــارتن�غريفيـــــــث(اطـــــــة�مبعــــــوث�8مـــــــم�اEتحــــــدة�الثالـــــــث�إNـــــــى�الــــــيمن�

مينـاء�(يبدأ�منذ�توقيع��تفاق�وقف�إط*ق�النار�بمحافظـة،�ومدينـة�الحديـدة،�ومـوانئ�الحديـدة،�

 ).م2018 -ديسم�� -18(

5ي�مدينة،�وميناء�الحديدة،�ومينائي�الصليف،�ورأس�عي°��TإNـى�مواقـع�يتوافـق�عل�çـا�

ث*ثــة�مــن�طــرف�حكومــة�صــنعاء�وث*ثــة�مــن�طــرف�حكومــة�هــادي�

،�مـن�8مـم�اEتحـدة،�ليتـوNى�قيـادة�)باتريـك�كـامي/�ت

إNى�الحديدة�بمعية�فريق�أممB،��واجتمع�بمدينـة�الحديـدة�بممثWـي�الطـرف/ن،�

 .(241) م،�خططهما�حول�إعادة��نتشار

الــذي�حقـق�نجاًحــا�عWـى�8رض،�مــن�بــ/ن�سلسـلة�اEشــاورات�وإن�بشـكل�غ/ــ��كامــل،�

ء�عWـى�ويعود�السبب�5ي�ذلك�إNى�رغبة�كل�طرف�5ي�إقناع�اEجتمع�الدوNي�بميوله�نحـو�السـ*م،�وإNـى�حـرص�حكومـة�صـنعا

�Bحافظـات�ال�ــEــى�حيـاة�ســكان�اWـا�يشــكله�ذلـك�مــن�خطـورة�إنســانية�عاليـة�عE��/ـا�التــدم�

تحت�سيطر��ا،�وشاطرها�نفس�الشعور�اEوقف�8مم�Bالذي�ضغط�عWى�حكومة�عبد�ربه�منصور�هادي�بشدة�للقبـول�

-،�واللجــــان�الشــــعبية�التابعــــة�لحكومــــة�صــــنعاء�حســــب�

م،�ال�ـ�Bأصـبحت�تعـاني�مـن��نفـ*ت�8مCـ�Bوغيـاب�الخـدمات�8ساسـية�

عت�ـــــ��الشـــــريان�الوحيـــــد��مـــــداد�
ُ
مـــــن�ســـــكان�الـــــيمن�% �80الحديـــــدة�ت

،��ســــــيما،�وأن�بقيـــــت�اEــــــوانئ�اليمنيـــــة���تفــــــي�

�الرغم�من�نجـاح��تفـاق�5ـي�تجنيـب�الحديـدة�معركـة�مروعـة،�وكـذا�نجـاح�صـفقة�8سـری�اEنبثقـة�عنـه؛�

: م��،��عWى�الرابط�التاNي2019-1-6مركز�أبعاد�للدراسات�والبحوث،

241 ()Yemen's Houthis start redeployment in 

security/yemens-houthis 

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

 : م2018

،�اتفـــق�وفـــد�حكومـــة�)م2018 -ديســـم��� -13و 6بـــ/ن�(5ـــي�مشـــاورات�اســـتمرت�أســـبوًعا�5ـــي�الســـويد

،�عWــــــى�تجنيــــــب�مدينــــــة�الحديــــــدة،�وموان)ســــــتكهولم(،�وحكومــــــة�عبدربــــــه�منصــــــور�هــــــادي�5ــــــي�العاصــــــمة�الســــــويدية

�Tتفــاق�بقــرار�مجلــس�8مــن�)الحديــدة،�والصــليف،�ورأس�عي°ــjقتتــال،�والخــراب،�والــدمار،�وتعــزز�هــذا���،

اطـــــــة�مبعــــــوث�8مـــــــم�اEتحــــــدة�الثالـــــــث�إNـــــــى�الــــــيمن�بعـــــــد�أن�أيــــــد�اEجلـــــــس�إح

يبدأ�منذ�توقيع��تفاق�وقف�إط*ق�النار�بمحافظـة،�ومدينـة�الحديـدة،�ومـوان

�T°الحديدة،�وميناء�الصليف،�وميناء�رأس�عي(فتوحة�5ي�،�وبدأت�الهدنة�اE)

5ي�مدينة،�وميناء�الحديدة،�ومينائي�الصليف،�ورأس�عي°��TإNـى�مواقـع�يتوافـق�عل�çـا�: إعادة��نتشار�لقوات�الطرف/ن

ث*ثــة�مــن�طــرف�حكومــة�صــنعاء�وث*ثــة�مــن�طــرف�حكومــة�هــادي�:الطرفــان�بواســطة�لجنــة�مكونــة�مــن�ســتة�أعضــاء

باتريـك�كـامي/�ت(عي/ن�الج0ـ�ال�الهولنـدي�اEتقاعـد�بإشراف�8مم�اEتحدة،�وتم�ت

 ".كفؤ�وقوي "هذه�اEهمة�بواسطة�نظام�رقابي�

إNى�الحديدة�بمعية�فريق�أممB،��واجتمع�بمدينـة�الحديـدة�بممثWـي�الطـرف/ن،�" كامب/�ت"م،�وصل�

سلم
َ
م،�خططهما�حول�إعادة��نتشار2019 -م·�ما�5ي�يناير�Eناقشة�انتشار�القوات،�وت

الــذي�حقـق�نجاًحــا�عWـى�8رض،�مــن�بــ/ن�سلسـلة�اEشــاورات�وإن�بشـكل�غ/ــ��كامــل،� -الوحيــد -،)

ويعود�السبب�5ي�ذلك�إNى�رغبة�كل�طرف�5ي�إقناع�اEجتمع�الدوNي�بميوله�نحـو�السـ*م،�وإNـى�حـرص�حكومـة�صـنعا

�Bحافظـات�ال�ــEــى�حيـاة�ســكان�اWـا�يشــكله�ذلـك�مــن�خطـورة�إنســانية�عاليـة�عE��/ـا�التــدم�gتجنيـب�مدينـة�الحديــدة،�وموان

تحت�سيطر��ا،�وشاطرها�نفس�الشعور�اEوقف�8مم�Bالذي�ضغط�عWى�حكومة�عبد�ربه�منصور�هادي�بشدة�للقبـول�

ش،�واللجــــان�الشــــعبية�التابعــــة�لحكومــــة�صــــنعاء�حســــب�با�تفــــاق�كــــي��يكــــون�مصــــ/��تحريــــر�الحديــــدة�مــــن�قبضــــة�الجــــي

م،�ال�ـ�Bأصـبحت�تعـاني�مـن��نفـ*ت�8مCـ�Bوغيـاب�الخـدمات�8ساسـية�2015مشـاìً�ا�Eعركـة��تحريـر�عـدن�عـام�

عت�ـــــ��الشـــــريان�الوحيـــــد��مـــــداد�
ُ
�عـــــن�أن�مـــــوانئ�الحديـــــدة�ت

ً
ومرتًعـــــا�للجماعـــــات�jرهابيـــــة،�فضـــــ*

،��ســــــيما،�وأن�بقيـــــت�اEــــــوان)مشــــــتقات�نفطيـــــة -أدويـــــة� -مـــــواد�غذائيــــــة�(ت�الحيـــــاة�8ساســــــية

�الرغم�من�نجـاح��تفـاق�5ـي�تجنيـب�الحديـدة�معركـة�مروعـة،�وكـذا�نجـاح�صـفقة�8سـر
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2018اتفاق�ستكهولم�) ج

5ـــي�مشـــاورات�اســـتمرت�أســـبوًعا�5ـــي�الســـويد��

،�وحكومــــــة�عبدربــــــه�منصــــــور�هــــــادي�5ــــــي�العاصــــــمة�الســــــويدية)هللا

)�Tالحديــدة،�والصــليف،�ورأس�عي°ــ

بعـــــــد�أن�أيــــــد�اEجلـــــــس�إح). م2018 -ديســــــم�� -21(

 .(240) بخصوص�ذلك

 :من�أهم�نقاط��تفاق

يبدأ�منذ�توقيع��تفاق�وقف�إط*ق�النار�بمحافظـة،�ومدينـة�الحديـدة،�ومـوان: وقف�إط*ق�النار�-1

�T°الحديدة،�وميناء�الصليف،�وميناء�رأس�عي

إعادة��نتشار�لقوات�الطرف/ن -2

الطرفــان�بواســطة�لجنــة�مكونــة�مــن�ســتة�أعضــاء

بإشراف�8مم�اEتحدة،�وتم�ت

هذه�اEهمة�بواسطة�نظام�رقابي�

م،�وصل� 52018ي�¡�اية�ديسم���

سلم
َ
Eناقشة�انتشار�القوات،�وت

)اسـتكهولم(وُيعت�ـ��إتفــاق�

ويعود�السبب�5ي�ذلك�إNى�رغبة�كل�طرف�5ي�إقناع�اEجتمع�الدوNي�بميوله�نحـو�السـ*م،�وإNـى�حـرص�حكومـة�صـنعا

تجنيـب�مدينـة�الحديــدة،�وموان

تحت�سيطر��ا،�وشاطرها�نفس�الشعور�اEوقف�8مم�Bالذي�ضغط�عWى�حكومة�عبد�ربه�منصور�هادي�بشدة�للقبـول�

با�تفــــاق�كــــي��يكــــون�مصــــ/��تحريــــر�الحديــــدة�مــــن�قبضــــة�الجــــي

مشـاìً�ا�Eعركـة��تحريـر�عـدن�عـام� -تصوره

�عـــــن�أن�مـــــوان
ً
ومرتًعـــــا�للجماعـــــات�jرهابيـــــة،�فضـــــ*

ت�الحيـــــاة�8ساســــــيةبمتطلبـــــا

بالغرض،�وعWی�الرغم�من�نجـاح��تفـاق�5ـي�تجنيـب�الحديـدة�معركـة�مروعـة،�وكـذا�نجـاح�صـفقة�8سـر
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حـــ/ن،�و�خــر��يحمــل�الطــرف��خــر��إرتكـــاب�

م،�بــــــ/ن�8طــــــراف�السياســــــية�اليمنيــــــة،�

ماعـدا�حركـة�أنصـار�. لف�اEكونات�السياسية�بما�ف�çا�اEـؤتمر�الشـع��Bالعـام

،�م��امًنـا�مـع�عمليـات�عسـكرية�نفـذها�ماُيسـم��التحـالف�العربـي�

صـنعاء،�وقـال�رئـيس�اللجنـة�العسكري��بقيادة�السعودية�عWى�العاصمة�صنعاء�وكل�اEناطق�ال�ـ�Bتسـيطر�عل�çـا�حكومـة�

أن�مرجعيـــة�الحـــوار�íـــي�اEبـــادرة�الخليجيـــة،�ومخرجـــات�الحـــوار�الـــوطBC،�وقــــرار�

القضــاء�حي·�ــا�عWــى�اللجنــة�: ،�وكــان�مــن�أهــداف�اEــؤتمر

كلت�بموجــب�jعـ*ن�الدســتوري�مــن�قبـل�حركــة�أنصــار�هللا�،�واسـتعادة�8ســلحة،�واEعــدات�

مــــن�جانــــب�حكومــــة�عبدربــــه�)  الريــــاض

س��نتقاNي�الجنوبي�اEدعوم�من�دولـة�jمـارات�العربيـة�اEتحـدة�الـذي�رفـض�منـذ�أن�تأسـس�5ـي�

 .(244) م،��ع��اف�بشرعية�عبد�ربه�منصور�هادي،�وحكومته،�وقاوم�تواجدهما�5ي�عدن

كحـد�أق�ـ��Tيكـون���وزيـًرا) 24(مـن�التوقيـع�عليـه�تتكـون�مـن�

ل*نتقـــــــاNي�نصـــــــيب�5ـــــــي�عضـــــــوي��ا،��وقـــــــد�جـــــــرى�اقتســـــــام�حقائـــــــب�الحكومـــــــة�مناصـــــــفه�تقريًبـــــــا�بحيـــــــث�يكـــــــون�للمحافظـــــــات�

حقيبــة؛�5ــي�حــ/ن�غــاب�أي�تمثيــل�للمــرأة�

تفـاق�عWـى�عـودة�الحكومـة�إNـى�عـدن�لتأديـة�اليمـ/ن�الدسـتورية�

با�ضـــافة�إNـــى�دمـــج�كـــل�. ـــم�تســـتأنف�الحكومـــة،�وكـــل�مؤسســـا��ا�مهامهـــا�مـــن�عـــدن

 .(245) التشكي*ت��العسكرية،�ال��Bتعمل�خارج�إطار�الدولة�وأسلح��ا�ضمن�قيادة�وزارتي�الدفاع،�والداخلية

ل�بنود�jتفاق�لم�ُتنفذ�ف*��عبد�ربه�منصور�هادي�استطاع�العودة�إNى�عدن،�و��حكومته�تمكنت�من�مزاولـة�

مهامها�م·�ا،�و��دُمجـت�التشـكي*ت�العسـكرية،�وأسـلح��ا�ضـمن�الدولـة،�وكـل�ماحصـل�هـو��ع�ـ�اف�بـاEجلس��نتقـاNي،�

اEركز�الفلسطيS�BCبحاث�السياسات�والدراسات�jس��اتيجية،�مسارات،�تقدير�موقف�

https://��،2022 –إبريل� - 20،�تاريخ��ط*ع 

� ،� �السيادة �ركام �عWى �اليمن �5ي �الس*م �إNى �التاNي2011 -11- 8الطريق �الرابط �عWى ،� :  م

�تقدير� �السياسات، �ودراسة �ل¥بحاث� �اEركز�العربي الدوحة،

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

حـــ/ن،�و�خــر��يحمــل�الطــرف��خــر��إرتكـــاب�ــحايا�مــن�الجانبــان�ظــل�مســـتمر،�وبــات�كــل�طــرف�بــ/ن�ال

 .(242)الخروقات�اEن��كة�لهذا��تفاق

 :مشاورات�أحادية�الجانب

 : 

م،�بــــــ/ن�8طــــــراف�السياســــــية�اليمنيــــــة،� 2015مــــــايو��  19 - 17انعقــــــد�مــــــؤتمر�الريــــــاض�كمــــــؤتمر�سيا�ــــــ�BTيمCــــــ5�Bــــــي�الف�ــــــ�ة�

لف�اEكونات�السياسية�بما�ف�çا�اEـؤتمر�الشـعخصية�سياسية�من�مخت

،�م��امًنـا�مـع�عمليـات�عسـكرية�نفـذها�ماُيسـم��التحـالف�العربـي�"انقـاذ�الـيمن�،�وبنـاء�الدولـة�jتحاديـة

العسكري��بقيادة�السعودية�عWى�العاصمة�صنعاء�وكل�اEناطق�ال�ـ�Bتسـيطر�عل�çـا�حكومـة�

أن�مرجعيـــة�الحـــوار�íـــي�اEبـــادرة�الخليجيـــة،�ومخرجـــات�الحـــوار�الـــوطBC،�وقــــرار�: " التحضـــ/�ية�للمـــؤتمر�عبـــدالعزيز�جبـــاري 

،�وكــان�مــن�أهــداف�اEــؤتمر"،�الصــادر�تحــت�البنــد�الســابع)2216(مجلــس�8مــن�الــدوNي�رقــم�

كلت�بموجــب�jعـ*ن�الدســتوري�مــن�قبـل�حركــة�أنصــار�هللا�،�واسـتعادة�8ســلحة،�واEعــدات�الثوريـة�5ــي�صــنعاء�ال�ـ�Bتشــ

 .(243) العسكرية�ال��Bسيطرت�عل�çا

 : م

ــــع�عWــــى��تفــــاق�يــــوم�الث*ثــــاء�
ُ
الريــــاض(م،��5ــــي�العاصــــمة�الســــعودية� 2019 -نــــوفم��� - 5وق

س��نتقاNي�الجنوبي�اEدعوم�من�دولـة�jمـارات�العربيـة�اEتحـدة�الـذي�رفـض�منـذ�أن�تأسـس�5ـي�

م،��ع��اف�بشرعية�عبد�ربه�منصور�هادي،�وحكومته،�وقاوم�تواجدهما�5ي�عدن

مـن�التوقيـع�عليـه�تتكـون�مـن�)30(وأهم�ماجاء�5ـي�هـذا�jتفـاق�هـو�تشـكيل�حكومـة�خـ*ل

ل*نتقـــــــاNي�نصـــــــيب�5ـــــــي�عضـــــــوي��ا،��وقـــــــد�جـــــــرى�اقتســـــــام�حقائـــــــب�الحكومـــــــة�مناصـــــــفه�تقريًبـــــــا�بحيـــــــث�يكـــــــون�للمحافظـــــــات�

حقيبــة؛�5ــي�حــ/ن�غــاب�أي�تمثيــل�للمــرأة�)13(،�حقيبــة�إNــى�جانــب�رئــيس�الحكومــة،�وللمحافظــات�الجنوبيــة

�عن�إغفال�حصة�إقليم���امة،�ونـص��
ً
تفـاق�عWـى�عـودة�الحكومـة�إNـى�عـدن�لتأديـة�اليمـ/ن�الدسـتورية�والشباب،�فض*

ـــم�تســـتأنف�الحكومـــة،�وكـــل�مؤسســـا��ا�مهامهـــا�مـــن�عـــدن
َ
أمـــام�عبـــد�ربـــه�منصـــور�هـــادي،�ومـــن�ث

التشكي*ت��العسكرية،�ال��Bتعمل�خارج�إطار�الدولة�وأسلح��ا�ضمن�قيادة�وزارتي�الدفاع،�والداخلية

ل�بنود�jتفاق�لم�ُتنفذ�ف*��عبد�ربه�منصور�هادي�استطاع�العودة�إNى�عدن،�و��حكومته�تمكنت�من�مزاولـة�

مهامها�م·�ا،�و��دُمجـت�التشـكي*ت�العسـكرية،�وأسـلح��ا�ضـمن�الدولـة،�وكـل�ماحصـل�هـو��ع�ـ�اف�بـاEجلس��نتقـاNي،�

                                         

اEركز�الفلسطيS�BCبحاث�السياسات�والدراسات�jس��اتيجية،�مسارات،�تقدير�موقف�( بسام�أبو�عكر،�مستقبل�الحرب�5ي�اليمن،

 6 - 5،�ص�

 - Kachafي�Nى�الرابط�التاWكشاف�،�ع :https://www.kachaf.com › wiki

�و�نفصالي/ن �الحكومة �.. اتفاق ،� �السيادة �ركام �عWى �اليمن �5ي �الس*م �إNى الطريق

https://abaadstudies.org -59822 .2022 -مارس� - 15تاريخ��ط*ع�. 

�الجديدة �اليمنية �ت: الحكومة Bال�� �والتحديات �تقدير�( واجهها،ظروف�تشكلها �السياسات، �ودراسة �ل¥بحاث� �اEركز�العربي الدوحة،

 4 -1،�ص�ص�)2021
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إ��أن�ســقوط�الضــحايا�مــن�الجانبــان�ظــل�مســـتمر،�وبــات�كــل�طــرف�بــ/ن�ال

الخروقات�اEن��كة�لهذا��تفاق

مشاورات�أحادية�الجانب -2

: م2015مؤتمر�الرياض�) أ

انعقــــــد�مــــــؤتمر�الريــــــاض�كمــــــؤتمر�سيا�ــــــ�BTيمCــــــ5�Bــــــي�الف�ــــــ�ة�

،�شخصية�سياسية�من�مخت)401(بمشاركة

انقـاذ�الـيمن�،�وبنـاء�الدولـة�jتحاديـة"هللا�تحت�شعار�

العسكري��بقيادة�السعودية�عWى�العاصمة�صنعاء�وكل�اEناطق�ال�ـ�Bتسـيطر�عل�çـا�حكومـة�

التحضـــ/�ية�للمـــؤتمر�عبـــدالعزيز�جبـــاري 

مجلــس�8مــن�الــدوNي�رقــم�

الثوريـة�5ــي�صــنعاء�ال�ـ�Bتشــ

العسكرية�ال��Bسيطرت�عل�çا

م2018اتفاق�الرياض�) ب

ــــع�عWــــى��تفــــاق�يــــوم�الث*ثــــاء�
ُ
وق

س��نتقاNي�الجنوبي�اEدعوم�من�دولـة�jمـارات�العربيـة�اEتحـدة�الـذي�رفـض�منـذ�أن�تأسـس�5ـي�منصوري�هادي،�واEجل

م،��ع��اف�بشرعية�عبد�ربه�منصور�هادي،�وحكومته،�وقاوم�تواجدهما�5ي�عدن�2017-مايو�

وأهم�ماجاء�5ـي�هـذا�jتفـاق�هـو�تشـكيل�حكومـة�خـ*ل

ل*نتقـــــــاNي�نصـــــــيب�5ـــــــي�عضـــــــوي��ا،��وقـــــــد�جـــــــرى�اقتســـــــام�حقائـــــــب�الحكومـــــــة�مناصـــــــفه�تقريًبـــــــا�بحيـــــــث�يكـــــــون�للمحافظـــــــات�

،�حقيبــة�إNــى�جانــب�رئــيس�الحكومــة،�وللمحافظــات�الجنوبيــة)11(الشــمالية

�عن�إغفال�حصة�إقليم���امة،�ونـص��
ً
والشباب،�فض*

أمـــام�عبـــد�ربـــه�منصـــور�هـــادي،�ومـــن�ث

التشكي*ت��العسكرية،�ال��Bتعمل�خارج�إطار�الدولة�وأسلح��ا�ضمن�قيادة�وزارتي�الدفاع،�والداخلية

ل�بنود�jتفاق�لم�ُتنفذ�ف*��عبد�ربه�منصور�هادي�استطاع�العودة�إNى�عدن،�و��حكومته�تمكنت�من�مزاولـة�غ/��أن�ك

مهامها�م·�ا،�و��دُمجـت�التشـكي*ت�العسـكرية،�وأسـلح��ا�ضـمن�الدولـة،�وكـل�ماحصـل�هـو��ع�ـ�اف�بـاEجلس��نتقـاNي،�

                                                                
بسام�أبو�عكر،�مستقبل�الحرب�5ي�اليمن،() 242

،�ص� 2020 -مارس� - 5،�)
- ) 2015(مؤتمر�الرياض�() 243
�و�نفصالي/ن() 244 �الحكومة اتفاق

https://abaadstudies.org › news
�الجديدة() 245 �اليمنية الحكومة

2021 -يناير� - 4موقف،�
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د�للدولـة،�وإشـراكه�5ـي�الحكومـة،�ومنحـه�حقائـب�وزاريـة�

2020 (246). 

�عن�إجراء� �وكانت�عبارة �النجاح، �ُيكتب�لها �لم �السابقة �و8حادية �السياق�أن�كل��تفاقات�الثنائية، �هذا �5ي تب/ن

اف�عWى�القيام�به،�وهم�يشكون�5ي�إمكانية�تطبيقها�عملًيا،�وكل�ما�حصل�ليس�أكø��من�تغطيات�

إع*مية�ل*س��*ك�jع*مي�تسببت�5ي�هدر�نفقات�مالية�باهظة�هنا،�وهناك،�وكان�من�8صح،�ومن�اEف��ض�إنفاقها�

عبدربه�منصور�هادي�إNى�: ،�ُيعت���نفسه�صاحب�الفضل�5ي�إيصال

منصب�رئاسة�الجمهورية،�وهو��يستحقه،�وينظر�إليه،�ومعه�حركة�أنصار�هللا�عWى�أنه�منت�B8الص*حية�بعد�أن�كان�

 .(247) ،�بموجب�اEبادرة�الخليجية�وآلي��ا�اEزمنة

� �عبدهللا�صالح،�2015يناير� �ورأى�عWي � � م

ص�اEبادرة�لذلك�ظلت��نصو . وأنصار�هللا�أن�السعودية�íي�من�تفرض�عبد�ربه�منصور�هادي�رئيًسا�عWى�اليمن�بالقوة

تي�يتمسك��ìا�اEستقيل
َّ

عبد�ربه�:،�بشأن�اليمن�ال*

 .(248) منصور�هادي�محل�رفض�مش��ك�من�قبلعWي�عبدهللا�صالح،�وحركة�أنصار�هللا،�وعامل�تحالف�بي·�ما

�وعWى� �بإنتقائية�Eصلحة�خصومهما، �تنفيذها تم

�BCبادرة،�كما�أن�مخرجات�الحوار�الوطEحددة�5ي�اEة�العام/ن�ا�التمديد�لعبد�ربه�منصور�هادي�بعد�ف�

� �و��قيادة �عبدهللا�صالح، ���عWي �يقبلها، �لم �مسألة �أقاليم �سته �إNى �اليمن �تقسيم �ف�çا �جاء Bما�ال��¡Sأنصار�هللا�

 .(249)ُيعت��ا¡�ا�غ/��عادلة�من�حيث�معياري�الø�وة،�والسكان،�ويؤكدان�أ¡�ا�مشروع�لتفكيك�اليمن

�الرابط� �عWى ��س��اتيجية، �للدراسات �صنعاء �مركز � �اليمن، �جنوب �5ي �القيادة �زمام �تتوNى السعودية
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� �الغد، �عدن �الرابط�التاNي2015 –يناير� - 13، �عWى ، :

) ،�مطابع�دائرة�التوجيه�اEعنوي،2014 - 2013

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

د�للدولـة،�وإشـراكه�5ـي�الحكومـة،�ومنحـه�حقائـب�وزاريـة�وشرعنة�وجوده�من�خ*ل�توقيع��تفاق�معه�ككيان�سيا��BTنِ 

2020إبريل� 25مهمة�لم�يكتف��ìا�بل�عاد�إNى�إع*ن�jدارة�الذاتية�للجنوب�بتاريخ

�عن�إجراء� �وكانت�عبارة �النجاح، �ُيكتب�لها �لم �السابقة �و8حادية �السياق�أن�كل��تفاقات�الثنائية، �هذا �5ي تب/ن

اف�عWى�القيام�به،�وهم�يشكون�5ي�إمكانية�تطبيقها�عملًيا،�وكل�ما�حصل�ليس�أكø��من�تغطيات�

إع*مية�ل*س��*ك�jع*مي�تسببت�5ي�هدر�نفقات�مالية�باهظة�هنا،�وهناك،�وكان�من�8صح،�ومن�اEف��ض�إنفاقها�

  .5ي�جوانب�إنسانية�يمنية�ضرورية

 معوقات�نجاح�ا�شاورات

،�ُيعت���نفسه�صاحب�الفضل�5ي�إيصال)عWي�عبدهللا�صالح(لطاEا�استمر�الرئيس�السابق

منصب�رئاسة�الجمهورية،�وهو��يستحقه،�وينظر�إليه،�ومعه�حركة�أنصار�هللا�عWى�أنه�منت

،�بموجب�اEبادرة�الخليجية�وآلي��ا�اEزمنة)م2014ح��� 2012

� �Eجلس�النواب�بتاريخ �اEوجهة � �بموجب�استقالته �أيًضا �  22ومستقيل يناير�

وأنصار�هللا�أن�السعودية�íي�من�تفرض�عبد�ربه�منصور�هادي�رئيًسا�عWى�اليمن�بالقوة

Bالشامل،�والقرار�8مم�BCستقيل)2216(الخليجية،�ومخرجات�الحوار�الوطEا�ا�ìتي�يتمسك�
َّ

،�بشأن�اليمن�ال*

منصور�هادي�محل�رفض�مش��ك�من�قبلعWي�عبدهللا�صالح،�وحركة�أنصار�هللا،�وعامل�تحالف�بي·�ما

�الخليجي �للمبادرة �اEزمنة �التنفيذية �نظرهماSن��لية �من�وجهة �وعWى�: ة �بإنتقائية�Eصلحة�خصومهما، �تنفيذها تم

�BCبادرة،�كما�أن�مخرجات�الحوار�الوطEحددة�5ي�اEة�العام/ن�ا�التمديد�لعبد�ربه�منصور�هادي�بعد�ف�

� �و��قيادة �عبدهللا�صالح، ���عWي �يقبلها، �لم �مسألة �أقاليم �سته �إNى �اليمن �تقسيم �ف�çا �جاء Bال�

ُيعت��ا¡�ا�غ/��عادلة�من�حيث�معياري�الø�وة،�والسكان،�ويؤكدان�أ¡�ا�مشروع�لتفكيك�اليمن

                                         

�الرابط� �عWى ��س��اتيجية، �للدراسات �صنعاء �مركز � �اليمن، �جنوب �5ي �القيادة �زمام �تتوNى السعودية

https://sanaacenter.org/ar/publications/8352  .2019 -11 - 8

 .2011 -نوفم��� - 23اEبادرة�الخليجية،�8ربعاء�

�؟ �اليمن �5ي �8قاليم �الستة �يرفض�الحوثيون�مشروع �Eاذا �أبو�عوذل، �!صالح �الغد، �عدن ،

https://adengad.n�،2022 –إبريل� -10،�تاريخ��ط*ع. 
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وشرعنة�وجوده�من�خ*ل�توقيع��تفاق�معه�ككيان�سيا��BTنِ 

مهمة�لم�يكتف��ìا�بل�عاد�إNى�إع*ن�jدارة�الذاتية�للجنوب�بتاريخ

�عن�إجراء� �وكانت�عبارة �النجاح، �ُيكتب�لها �لم �السابقة �و8حادية �السياق�أن�كل��تفاقات�الثنائية، �هذا �5ي تب/ن

اف�عWى�القيام�به،�وهم�يشكون�5ي�إمكانية�تطبيقها�عملًيا،�وكل�ما�حصل�ليس�أكø��من�تغطيات�روتي�BCدأبت�كل�8طر 

إع*مية�ل*س��*ك�jع*مي�تسببت�5ي�هدر�نفقات�مالية�باهظة�هنا،�وهناك،�وكان�من�8صح،�ومن�اEف��ض�إنفاقها�

5ي�جوانب�إنسانية�يمنية�ضرورية

 ا�بحث�الثاني

معوقات�نجاح�ا�شاورات

 :معوقات�داخلية -1

 :سياسًيا)  أ

لطاEا�استمر�الرئيس�السابق

منصب�رئاسة�الجمهورية،�وهو��يستحقه،�وينظر�إليه،�ومعه�حركة�أنصار�هللا�عWى�أنه�منت

2012( توافقي�Eدة�عامان�من

�Eجلس�النواب�بتاريخ� �اEوجهة � �بموجب�استقالته �أيًضا ومستقيل

وأنصار�هللا�أن�السعودية�íي�من�تفرض�عبد�ربه�منصور�هادي�رئيًسا�عWى�اليمن�بالقوة

Bالشامل،�والقرار�8مم�BCالخليجية،�ومخرجات�الحوار�الوط

منصور�هادي�محل�رفض�مش��ك�من�قبلعWي�عبدهللا�صالح،�وحركة�أنصار�هللا،�وعامل�تحالف�بي·�ما

�الخليجي �للمبادرة �اEزمنة �التنفيذية Sن��لية

التمديد�لعبد�ربه�منصور�هادي�بعد�ف��ة�العام/ن�اEحددة�5ي�اEبادرة،�كما�أن�مخرجات�الحوار�الوط�BC: سبيل�اEثال

� �و��قيادة �عبدهللا�صالح، ���عWي �يقبلها، �لم �مسألة �أقاليم �سته �إNى �اليمن �تقسيم �ف�çا �جاء Bال�

ُيعت��ا¡�ا�غ/��عادلة�من�حيث�معياري�الø�وة،�والسكان،�ويؤكدان�أ¡�ا�مشروع�لتفكيك�اليمن

                                                                
�الرياض() 246 �الرابط�: اتفاق �عWى ��س��اتيجية، �للدراسات �صنعاء �مركز � �اليمن، �جنوب �5ي �القيادة �زمام �تتوNى السعودية

publications-all/analysis-ar:التاNي
اEبادرة�الخليجية،�8ربعاء�() 247
�؟() 248 �اليمن �5ي �8قاليم �الستة �يرفض�الحوثيون�مشروع �Eاذا �أبو�عوذل، صالح

adengad.net › public › news
وثيقة�مخرجات�الحوار�الوط�BCالشامل،�مؤتمر�الحوار�الوط�BCالشامل،�: أنظر() 249
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،�لصالح�)صنعاء(إ��أ¡�ما�5ي�8ساس��يرغبا�5ي�إضعاف�سيطرة�قوة�اEركز

�نفوذهما� �بقاء �عWی �تحرصان �ومذهبية، �عسكرية، � تقليديت/ن

 .(250) ،�الذي�صدر�خصيًصا�Eعاقبة�عWي�عبدهللا�صالح،�وحركة�أنصار�هللا

،�)م2016 – 2015(هو��خر�ساهم�5ي�تعك/��الجوء�السيا�BT،�وم�ن�الع*قة�التحالفية�بي·�ما�إNى�ح̂د�ما�خ*ل�عامي

،�موازية�لسلطة�عبد�ربه�منصور�هادي،�وجعلهما�

S¡�ما�اعتقدا،�وبخاصة��عWي�عبدهللا�صالح�بأن��عبدربه�منصور�

�السعودية،� �بواسطة �القرار� ��ستصدار�هذا �جاهدين �سعيا من

بعد� - وجهة�نظرهما� -ية،�وغ/��مستساغة�من�

� Bوفقرات�القرار�8مم� ،BCمخرجات�الحوار�الوط� �و5ي �منصب�الرئاسة، �النظر�5ي �بإعادة �طالبا  )2216(أن�
ُ
�وق وبلت�،

�بالرفض�من�الطرف��خر�الذي�تمسك�برئاسة��عبدربه�منصور�هادي،�وبالتنفيذ�الحر5ي�لكل�ذلك�ع*وة� �ما

ا�لرئيس�الجمهورية�كان�من�ضمن�معوقات�الحوار ً (251). 

سم��ثورة�
ُ
ف��اير�� 11إزاحته�عن�الحكم،�فيما�ت

��يحق�Eن�كان�جزًءا�من�نظامه�أن�ُيعيد�إنتاج�نفسه�من�جديد�5ي�منصب�كب/��

�لسنوات،� �ميدانًيا �لكونه�حار�ìا �وعسكري�لها �أنصار�هللا�فأن�عWي�محسن�8حمر�ُيعد�أك���خصم�فكري، �حركة أما

الفكر�الس�BCاEضاد�لها،�وله�ع*قات�واسعة،�ووطيدة�مع�الجماعات�jس*مية�السنية،�والقبلية،�والعسكرية�

ا�لها�كحركة�شيعية،�وهو�من�يغدق�عWى�خصومها�8موال،�والس*ح� ً(252). 

� � � �السياسية �العاصمة �أنصار�هللا�عWى �حركة �السياق�أن�سيطرة �هذا �5ي �اليمنيةالجدير�ذكره ،�)صنعاء(للجمهورية

�عدن،�وم·�ا�إNي�السعودية،�ومكوثه،�وكل�أعوانه�خارج�اليمن�بعد�أن�فشل�5ي�البقاء�

Sنه�إذا�كان�هادي،�وحكومته�لم�. �BTأمام�العالم

فأ¡�ما�بكل�تأكيد�غ/��مؤه*ن��عWى�حكم�اليمن،�وما�

�للحراك� �واEجلس�8عWى �الجنوبي، BCالوط� �و�ئت*ف �الجامع، �ومؤتمر�حضرموت �الجنوبي، �اEجلس��نتقاNي نشأة

14- � �التاNي 2015 –إبريل �الرابط �عWى ، :

� �للدراسات، �اEصري �اEعهد �اليمن، �ومستقبل �السعودي�jماراتي �عن��،الصراع �الرابط�التاNي2016 -سبتم��� - 6غاندي �عWى � ، :

 -  1990(�الثورة�،�الجمهورية�اليمنية�خ*ل�ربع�قرن�من��ستبداد،�والهيمنة�الخارجية

 .75 – 74،��ص�ص�

 30 -17 -8،�ص�ص�)2018ديسم���) 32(ركز��ستشاري�للدراسات�والتوثيق،�العدد

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

إ��أ¡�ما�5ي�8ساس��يرغبا�5ي�إضعاف�سيطرة�قوة�اEركز. وأن�كان��طرحهما�ليس�بعيًدا�عن�الحقيقة

�اEحافظات �كقوت/ن)بقيت �لهما �ع�W،بالنسبة �تحرصان �ومذهبية، �عسكرية، � تقليديت/ن

�Bي�عبدهللا�صالح،�وحركة�أنصار�هللا)2216(ولعل�القرار�8ممWعاقبة�عEالذي�صدر�خصيًصا��،

هو��خر�ساهم�5ي�تعك/��الجوء�السيا�BT،�وم�ن�الع*قة�التحالفية�بي·�ما�إNى�ح̂د�ما�خ*ل�عامي

،�موازية�لسلطة�عبد�ربه�منصور�هادي،�وجعلهما�)اEجلس�السيا�8�BTعWى(�تشكيل�سلطة�رئاسية�بديلة

S¡�ما�اعتقدا،�وبخاصة��عWي�عبدهللا�صالح�بأن��عبدربه�منصور�. يقفان�5ي�خندق�واحد�Eواجهة�ج��ته،�ومن�ورا�ëا

� �هما �لóص*ح BCاليم� �التجمع �حزب �وقيادة �السعودية،�هادي، �بواسطة �القرار� ��ستصدار�هذا �جاهدين �سعيا من

لذا�كان�الحوار�5ي�ظل�هذه�اEعطيات،�وjجراءات�قضية�عبثية،�وغ/��مستساغة�من�

� Bوفقرات�القرار�8مم� ،BCمخرجات�الحوار�الوط� �و5ي �منصب�الرئاسة، �النظر�5ي �بإعادة �طالبا أن�

�بالرفض�من�الطرف��خر�الذي�تمسك�برئاسة��عبدربه�منصور�هادي،�وبالتنفيذ�الحر5ي�لكل�ذلك�ع*وة� �ما

ا�لرئيس�الجمهورية�كان�من�ضمن�معوقات�الحوار �ال�عWي�محسن�8حمر�نائٕبً

سم��ثورة�خصم�سيا��BTساهم�بفاعلية�5ي� -لعWي�عبدهللا�صالح�
ُ
إزاحته�عن�الحكم،�فيما�ت

��يحق�Eن�كان�جزًءا�من�نظامه�أن�ُيعيد�إنتاج�نفسه�من�جديد�5ي�منصب�كب/�� -حسب�صالح�

�لسنوات،� �ميدانًيا �لكونه�حار�ìا �وعسكري�لها �أنصار�هللا�فأن�عWي�محسن�8حمر�ُيعد�أك���خصم�فكري، �حركة أما

الفكر�الس�BCاEضاد�لها،�وله�ع*قات�واسعة،�ووطيدة�مع�الجماعات�jس*مية�السنية،�والقبلية،�والعسكرية�

ا�لها�كحركة�شيعية،�وهو�من�يغدق�عWى�خصومها�8موال،�والس*ح� ً

� � � �السياسية �العاصمة �أنصار�هللا�عWى �حركة �السياق�أن�سيطرة �هذا �5ي الجدير�ذكره

وهروب�عبدربه�منصور�هادي�إNی�عدن،�وم·�ا�إNي�السعودية،�ومكوثه،�وكل�أعوانه�خارج�اليمن�بعد�أن�فشل�5ي�البقاء�

كرئيس�5ي�عدن�كعاصمة�مؤقته�قد�قوى�موقفها�السيا�BT،�والتفاو��BTأمام�العالم

فأ¡�ما�بكل�تأكيد�غ/��مؤه*ن��عWى�حكم�اليمن،�وما�! طئ�قدم�5ي�نطاقهما�الجغرا5ي�اليمBCيستطيعا�أن�يوجدا�لهما�مو 

�للحراك� �واEجلس�8عWى �الجنوبي، BCالوط� �و�ئت*ف �الجامع، �ومؤتمر�حضرموت �الجنوبي، �اEجلس��نتقاNي نشأة

 .(253) الثوري�السلم�Bلتحرير�واستق*ل�الجنوب

                                         

� �رقم �الدوNي �8من �)  2216(قرار�مجلس �الخارجية - 2015للعام ��وزارة 14اليمنية،

https://www.mofa 

� �للدراسات، �اEصري �اEعهد �اليمن، �ومستقبل �السعودي�jماراتي �عن��،الصراع غاندي

 .2022 –يناير� -10،�تاريخ��ط*ع،�

BT،�اليمن�من�الوحدة�إNی�الثورة�،�الجمهورية�اليمنية�خ*ل�ربع�قرن�من��ستبداد،�والهيمنة�الخارجية

،��ص�ص�)2022 -صنعاء،�مركز�الدراسات�السياسية�وjس��اتيجية�اليمBC،�ف��اير�

ركز��ستشاري�للدراسات�والتوثيق،�العددب/�وت،�اE(اEكونات�السياسية�5ي�جنوب�اليمن،�
168 

 

وأن�كان��طرحهما�ليس�بعيًدا�عن�الحقيقة

�اEحافظات(8طراف بقيت

ولعل�القرار�8مم�B. بواسطة�اEركز

هو��خر�ساهم�5ي�تعك/��الجوء�السيا�BT،�وم�ن�الع*قة�التحالفية�بي·�ما�إNى�حد

ودفعهما�إNی�تشكيل�سلطة�رئاسية�بديلة

يقفان�5ي�خندق�واحد�Eواجهة�ج

� �هما �لóص*ح BCاليم� �التجمع �حزب �وقيادة هادي،

لذا�كان�الحوار�5ي�ظل�هذه�اEعطيات،�وjجراءات�قضية�عب. وjمارات

� Bوفقرات�القرار�8مم� ،BCمخرجات�الحوار�الوط� �و5ي �منصب�الرئاسة، �النظر�5ي �بإعادة �طالبا أن�

�بالرفض�من�الطرف��خر�الذي�تمسك�برئاسة��عبدربه�منصور�هادي،�وبالتنفيذ�الحر5ي�لكل�ذلك�ع*وة� مطال��ما

عWى�أن�تنصيب�الج0�ال�عWي�محسن�8حمر�نائب

لعWي�عبدهللا�صالح� -Sنه�بالنسبة�

حسب�صالح� -م،��ومن�ثم�2011

 .كهذا

�لسنوات،� �ميدانًيا �لكونه�حار�ìا �وعسكري�لها �أنصار�هللا�فأن�عWي�محسن�8حمر�ُيعد�أك���خصم�فكري، �حركة أما

�Cس*مية�السنية،�والقبلية،�والعسكرية��ويتبjضاد�لها،�وله�ع*قات�واسعة،�ووطيدة�مع�الجماعات�Eا�BCالفكر�الس

ا�لها�كحركة�شيعية،�وهو�من�يغدق�عWى�خصومها�8موال،�والس*ح� اEناهضة�أيدلوجٕيً

� � � �السياسية �العاصمة �أنصار�هللا�عWى �حركة �السياق�أن�سيطرة �هذا �5ي الجدير�ذكره

Nوهروب�عبدربه�منصور�هادي�إ

كرئيس�5ي�عدن�كعاصمة�مؤقته�قد�قوى�موقفها�السيا�BT،�والتفاو

يستطيعا�أن�يوجدا�لهما�مو 

�للحراك� �واEجلس�8عWى �الجنوبي، BCالوط� �و�ئت*ف �الجامع، �ومؤتمر�حضرموت �الجنوبي، �اEجلس��نتقاNي نشأة

الثوري�السلم�Bلتحرير�واستق*ل�الجنوب

                                                                
250 ()� �رقم �الدوNي �8من قرار�مجلس

www.mofa-ye.org › Pages
251 ()� �للدراسات، �اEصري �اEعهد �اليمن، �ومستقبل �السعودي�jماراتي �عن��،الصراع غاندي

https://eipss-eg.org��،تاريخ��ط*ع�،
أنس�القا�BT،�اليمن�من�الوحدة�إN: أنظر�() 252

صنعاء،�مركز�الدراسات�السياسية�وjس��اتيجية�اليمBC،�ف��اير�) (2015
اEكونات�السياسية�5ي�جنوب�اليمن،�() 253



     2022ديمسبر 

�فيما� �وتحديًدا �و8هداف، �الرؤى، �وحكومته�ككيانات�سياسية�متباينة دي،

،�إ��دليل�عWى�تفكك�معسكر�عبد�ربه�منصور�هادي�سياسًيا،�
ً
يتعلق�بوحدة�اليمن،�وشكل�نظامه�السيا��BTمستقب*

تلبية�مطال��ا��رفت�أن�عبدربه�منصور�هادي،�وحكومته�غ/��قادران�عWى

أي�تسوية�سياسية�يمنية�شاملة،�وهو�ما�أضعف�موقف��عبدربه�منصور�هادي�أمام�حكومة�صنعاء�ال��Bعجز�عWى�

مواجه��ا�برؤية،�وطنية،�واحدة��بسبب�انشغاله�باEماحكات�البينية�داخل�معسكره�فمن�الصعب�عWی�من�يعيش�5ي�

الذين�استغلوا�ذلك�الفشل�5ي�تقديم�

أن�: أنفسهم�كبديل،�وط�BCمناسب�عWى�الساحة،�فرضته�طبيعة�اEرحلة،�ويستحق��ع��اف�العالم�Bبشرعيته�مؤكدين

 .(255) �8رض،�ومن��وزن�له���حوار�معه

وحدها�من�أنكر�شرعية��عبدربه�منصور�هادي�وحكومته�وروج�لفشلهما�بل�أن��ت��قيادات�

،�من�داخل�معسكر�)الوزير�صالح�الجبواني،�الوزير�ال��Eاني��عبدالعزيز�جباري،�الوزير�أحمد�اEيسري 

ت�أداء�حكومته،�وفسادها،�وفشلها،�هاجمت�تبعيته�اEطلقة�للسعودية،�وjمارات،�وانتقد
 (257). 

و��ُيقارن�هذا�التباين،�والتصدع�بما�جرى�داخل�حكومة�صنعاء�ال��Bتقاتلت،�وانت��8قتالها�بمقتل�عWي�عبدهللا�صالح�

حركة�أنصار�هللا،�فقد�حافظت�حركة�أنصار�هللا�عWى�فاعلية�اEجلس�

�والعسكرية�5ي�ظرف� �السياسية، �وتمكنت�من�السيطرة بعت�الوضع،

�بتاريخ�)عWي�عبدهللا�صالح م����ديس  4،

وفد�اEؤتمر�الشع��Bالعام�:(�BTبرأس�واحد�بعد�أن�كان�برأس/ن

،�وهو�مالم�يتوفر�داخل�مناطق�سيطرة�عبد�ربه�منصور�هادي،�وحكومته،�ويرجع�ذلك�إNی�أن�

أنصار�(سيطر�عل�çا�حكومة�صنعاء�أكø��من�غ/�ها،�أي�أن�الطرفان

 .B،�و�جتما~ي�الواحد

و8هم��من�ذلك�أن�حكومة�صنعاء�لم�تتعامل�مع�القيادات�الجنوبية،�وغ/�ها�داخل�العاصمة�صنعاء،�وكل�مناطق�

: �ما�عWی�روح�الشراكة�معها�كتمسكها

�" تحليل"عبد�الناصر�اEودع،�هل�ساهمت�الحرب�الهجينة�5ي�تعقيد،�وإطالة�الحرب�5ي�اليمن؟� ،�عWى�الرابط�2019 –يناير� -  2،

صنعاء،�إصدار�الدائرة�الحقوقية�والقانونية�

�الراب  ‹ https://al-omana.net: ط�التاNيعWى

�التاNي 2021 -ديسم��� - 3 �الرابط �عWى ، :

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�ها �فيما�عWى�حساب�سلطة�عبد�ربه�منصور �وتحديًدا �و8هداف، �الرؤى، �وحكومته�ككيانات�سياسية�متباينة دي،

،�إ��دليل�عWى�تفكك�معسكر�عبد�ربه�منصور�هادي�سياسًيا،�
ً
يتعلق�بوحدة�اليمن،�وشكل�نظامه�السيا��BTمستقب*

وتراجع�سيطرته�Eصلحة�هذه�الكيانات؛�ال��Bَعرفت�أن�عبدربه�منصور�هادي،�وحكومته�غ/��قادران�عWى

�Bأي�تسوية�سياسية�يمنية�شاملة،�وهو�ما�أضعف�موقف��عبدربه�منصور�هادي�أمام�حكومة�صنعاء�ال�

Wماحكات�البينية�داخل�معسكره�فمن�الصعب�عEمواجه��ا�برؤية،�وطنية،�واحدة��بسبب�انشغاله�با

الذين�استغلوا�ذلك�الفشل�5ي�تقديم��.(254)  ؟)حكومة�صنعاء(مهجح�5ي�تحقيق�س*م�مع�خصو 

أنفسهم�كبديل،�وط�BCمناسب�عWى�الساحة،�فرضته�طبيعة�اEرحلة،�ويستحق��ع��اف�العالم�Bبشرعيته�مؤكدين

عبدربه�منصور�هادي،�وحكومته،���وزن�لهما�عWی�8رض،�ومن��وزن�له���حوار�معه

وحدها�من�أنكر�شرعية��عبدربه�منصور�هادي�وحكومته�وروج�لفشلهما�بل�أن��ت��قيادات��

الوزير�صالح�الجبواني،�الوزير�ال��Eاني��عبدالعزيز�جباري،�الوزير�أحمد�اEيسري 
هاجمت�تبعيته�اEطلقة�للسعودية،�وjمارات،�وانتقد256)

.)أحمد�بن�دغر -مبادرة�عبد�العزيز�جباري�(وأكø��من�ذلك�طالبت�بإيقاف�الحرب

و��ُيقارن�هذا�التباين،�والتصدع�بما�جرى�داخل�حكومة�صنعاء�ال��Bتقاتلت،�وانت��8قتالها�بمقتل�عWي�عبدهللا�صالح�

حركة�أنصار�هللا،�فقد�حافظت�حركة�أنصار�هللا�عWى�فاعلية�اEجلس���Bالعام��كشريك�رئي°�BTمع

�والعسكرية�5ي�ظرف� �السياسية، �وتمكنت�من�السيطرة بعت�الوضع،
َ
�واحدة،�وط السيا�8�BTعWى�كسلطة�سياسية،

�بعد�مقتل�رئيس�اEؤتمر�الشع��Bالعالم� عWي�عبدهللا�صالح(قيا�BT،�وباتت�5ي�فسحة�من�أمرها

م،��حيث�أصبح�قرارها�واحد،�ووفد�وط�BCتفاو��BTبرأس�واحد�بعد�أن�كان�برأس/ن

Nوهو�مالم�يتوفر�داخل�مناطق�سيطرة�عبد�ربه�منصور�هادي،�وحكومته،�ويرجع�ذلك�إ�،

سيطر�عل�çا�حكومة�صنعاء�أكø��من�غ/�ها،�أي�أن�الطرفانB،�و�جتما~ي�داخل�اEناطق�ال��Bت

الغالب�م·�ما،�واEغلوب�يقعان�ضمن�jطار�اEذه�B،�و�جتما~ي�الواحد): 

و8هم��من�ذلك�أن�حكومة�صنعاء�لم�تتعامل�مع�القيادات�الجنوبية،�وغ/�ها�داخل�العاصمة�صنعاء،�وكل�مناطق�

Wی�ح̂د�ما�عNالقصوی،�ومنطق��قصاء�الشامل�بل�حافظت�إ�

                                         

عبد�الناصر�اEودع،�هل�ساهمت�الحرب�الهجينة�5ي�تعقيد،�وإطالة�الحرب�5ي�اليمن؟�

https://alم2022-6-28،�تاريخ��ط*ع��. 

صنعاء،�إصدار�الدائرة�الحقوقية�والقانونية�(جرائم�حرب�وحشية�ترتك��ا�الو�يات�اEتحدة�بحق�اEدني/ن�5ي�اليمن

 . 47 - 46،�ص�ص�)2020باEكتب�السيا�S�BTنصار�هللا،�

� �نت، �8مناء �الشرعية، �اEيسري�والجبواني�ضد �يقوده �الراب 15- 9 - 2019انق*ب�جديد عWى

 .م28-6-2022

�الخيار�العسكري  �" فشل �و8هداف، �بالدوافع �وتشكيك 3يث/��الجدل،

https://www.alhurra.com yemeم2022-5-30،�تاريخ��ط*ع�. 
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�ها عWى�حساب�سلطة�عبد�ربه�منصور

،�إ��دليل�عWى�تفكك�معسكر�عبد�ربه�منصور�هادي�سياسًيا،�
ً
يتعلق�بوحدة�اليمن،�وشكل�نظامه�السيا��BTمستقب*

وتراجع�سيطرته�Eصلحة�هذه�الكيانات؛�ال��Bع

أي�تسوية�سياسية�يمنية�شاملة،�وهو�ما�أضعف�موقف��عبدربه�منصور�هادي�أمام�حكومة�صنعاء�ال��B: 5ي

Wماحكات�البينية�داخل�معسكره�فمن�الصعب�عEمواجه��ا�برؤية،�وطنية،�واحدة��بسبب�انشغاله�با

صراع�مع�حلفائه�أن�ينجح�5ي�تحقيق�س*م�مع�خصو 

أنفسهم�كبديل،�وط�BCمناسب�عWى�الساحة،�فرضته�طبيعة�اEرحلة،�ويستحق��ع��اف�العالم�Bبشرعيته�مؤكدين

Wعبدربه�منصور�هادي،�وحكومته،���وزن�لهما�ع

�لم�تكن�حكومة�صنعاء

الوزير�صالح�الجبواني،�الوزير�ال��Eاني��عبدالعزيز�جباري،�الوزير�أحمد�اEيسري : (حزبية،�وإدارية

(256عبدربه�منصور�هادي

وأكø��من�ذلك�طالبت�بإيقاف�الحرب

و��ُيقارن�هذا�التباين،�والتصدع�بما�جرى�داخل�حكومة�صنعاء�ال��Bتقاتلت،�وانت

رئيس�اEؤتمر�الشع��Bالعام��كشريك�رئي°�BTمع

�وط �واحدة، السيا�8�BTعWى�كسلطة�سياسية،

�بعد�مقتل�رئيس�اEؤتمر�الشع قيا�BT،�وباتت�5ي�فسحة�من�أمرها

م،��حيث�أصبح�قرارها�واحد،�ووفد�وط�BCتفاو 2017

،�وهو�مالم�يتوفر�داخل�مناطق�سيطرة�عبد�ربه�منصور�هادي،�وحكومته،�ويرجع�ذلك�إN)وفد�حركة�أنصار�هللا -

التجانس�اEذه�B،�و�جتما~ي�داخل�اEناطق�ال��Bت

): عWي�عبدهللا�صالح -هللا�

و8هم��من�ذلك�أن�حكومة�صنعاء�لم�تتعامل�مع�القيادات�الجنوبية،�وغ/�ها�داخل�العاصمة�صنعاء،�وكل�مناطق��

��ا�بلغة�ال��ميش�القصوسيطر 

 بعبد�العزيز�بن�حبتور 

                                                                
عبد�الناصر�اEودع،�هل�ساهمت�الحرب�الهجينة�5ي�تعقيد،�وإطالة�الحرب�5ي�اليمن؟�() 254

https://aljanadpost.net:  التاNي
جرائم�حرب�وحشية�ترتك -/�وشيما�اليمن�ه() 255

باEكتب�السيا�S�BTنصار�هللا،�
256 ()� �نت، �8مناء �الشرعية، �اEيسري�والجبواني�ضد �يقوده انق*ب�جديد

detailsط*ع�j28،�تاريخ�
�.. اليمن() 257 �الخيار�العسكري "بيان فشل
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�خ*ل��ونة� �تكرست�ف�çا Bال�� �عدن �مدينة �5ي �يوجد �وهو�مالم �صنعاء �لحكومة �رئيًسا ،

إن�نزعة�حب�الذات،�ورفض��خر�قد�ساهمت�5ي�عدم�نجاح�اEشاورات،�وإطالة�أمد�الصراع،�ويتجWى�ذلك�5ي�لغة�

�ح/ن� �صنعاء �اEناهض�لحكومة �jع*م �مايردده بيل

�خصومها �صنعاء �تصف�حكومة �ذلك بالخونة،�: مقابل

�للسيطرة،�عWى�اEجتمع�السيا�BT،�واEدني،�و8هWي،�والتفرد�بإدارته،� واEرتزقة،�والعم*ء�5ي�س¶ى�حثيث�من�ك*هما

�لها� �يكون �اEف��ض�أن �من �وكان �ُهمشت، Bال�� �اEدني �اEجتمع �ومنظمات �السياسية، �8حزاب �دور �لغياب
ً
استغ*�

5ي�ضبط،�وإدارة�الصراع�السيا�BT،�والدفع�نحو�التفاوض�البناء،�والشراكة�الوطنية،�ويعود�السبب�5ي�كل�هذا�

اليمن�تعاني�من�ظاهرة�تراكم�8زمات،�ودورات�الصراع�اEختلفة،�وحينما�جاءت�

ی�مصالحة�وطنية�خ*ل�مؤتمر�الحوار�

م،�لم�تتمكن�القوى�السياسية�والوطنية�جميعها�من�تنفيذه�بل�ظلت�كل�أسباب،�ونتائج�جو�ت�العنف�

�تقليدية،� �كقوی �وخصومها �ثورية، �كقوة

وبشكل�كب/��5ي�مسألة�نظام�الحكم،�ففي�الوقت�الذي�يتمسك�فيه�الطرف�اEناهض�لحركة�أنصار�هللا�بالديمقراطية�

�Bی�تطبيق�الديمقراطية�الشعبية�ال�Nوتميل�إ� �لها،
ً
�نجد�8خ/�ة�غ/��متقبلة الغربي،

 (260 

،�من�قبل�ماُيسم��التحالف�العربي�لدعم�شرعية�الرئيس�اEستقيل�عبدربه�منصور�

العمليات�السياسية؛�فلم�يكن�هادي�مساهمة�كب/�ة�5ي��إذكاء�التوتر�السيا�BT،�أي�أن�العمليات�العسكرية�أجهضت�

�وليس �اليمن،  - Sن�القصف�الذي�تعرضت�له

�،�وتركيًعا�للقبول�بما�تمليه�السعودية،�وحكومة��
ً
سر�من�طرف�غالبية�أبناء�اليمن�عWى�أنه�إذ��

ُ
ف

ما�أدى�إNى�تماسك� -�بد�من��أن�تقبلوا�بما�نريد�طائع/ن�أو�ُمكره/ن�

�بعد�أن�تعرضت�منازل�عWى�عبدهللا�صالح،�ومقربيه،�وقيادات�حزبه ) اEؤتمر�الشع��Bالعام(حكومة�صنعاء�وتحديًدا

� �نفسها �صنعاء �حكومة �قيادة �وتجد ،�øأك� �الوضع �ليتعقد �والتدم/�، �العسكرية،�للقصف، �اEوجهة �عWى مج��ة

: ،�عWى�الرابط�التـاNي 2017-ديسم���  - 25.اEعهد�اEصري�للدراسات

 -  22 ص�ص)  2021 -  1تركيا،�مركز�اEخا�للدراسات،�ط

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�الجنوبية �شبوة �خ*ل��ونة�)محافظة �تكرست�ف�çا Bال�� �عدن �مدينة �5ي �يوجد �وهو�مالم �صنعاء �لحكومة �رئيًسا ،

  .(258) 8خ/�ة�ثقافة�الكراهية�لكل�ماهو�شماNي

إن�نزعة�حب�الذات،�ورفض��خر�قد�ساهمت�5ي�عدم�نجاح�اEشاورات،�وإطالة�أمد�الصراع،�ويتجWى�ذلك�5ي�لغة�

�ح/ن� �صنعاء �اEناهض�لحكومة �jع*م �مايردده بيل
َ
�ق �من �والتخوينية ��قصائية، �اEتصارعان �الرئيسان الفريقان

�5ي �للسلطة، �الغ/��مستحقة �والس*لية �خصومها�با�نق*بية �صنعاء �تصف�حكومة �ذلك مقابل

�للسيطرة،�عWى�اEجتمع�السيا�BT،�واEدني،�و8هWي،�والتفرد�بإدارته،� واEرتزقة،�والعم*ء�5ي�س¶ى�حثيث�من�ك*هما

�لها� �يكون �اEف��ض�أن �من �وكان �ُهمشت، Bال�� �اEدني �اEجتمع �ومنظمات �السياسية، �8حزاب �دور �لغياب
ً
استغ*�

5ي�ضبط،�وإدارة�الصراع�السيا�BT،�والدفع�نحو�التفاوض�البناء،�والشراكة�الوطنية،�ويعود�السبب�5ي�كل�هذا�

اليمن�تعاني�من�ظاهرة�تراكم�8زمات،�ودورات�الصراع�اEختلفة،�وحينما�جاءت�: الِعداء�والجمود�السيا�BT،�إNی�أن

Eف��ض�أن�يف�BTMإNی�مصالحة�وطنية�خ*ل�مؤتمر�الحوار�الفرصة�لتطبيق�قانون�العدالة��نتقالية�الذي�كان�من�ا

م،�لم�تتمكن�القوى�السياسية�والوطنية�جميعها�من�تنفيذه�بل�ظلت�كل�أسباب،�ونتائج�جو�ت�العنف�

 .(259)والحروب�اليمنية�قائمة�دون�معالجة،�وج���ضرر 

�أنصار�هللا �حركة �ب/ن �مازالت�شاسعة �السياسية �الفجوة �أن �ندرك �كقووهنا �وخصومها �ثورية، �كقوة

وبشكل�كب/��5ي�مسألة�نظام�الحكم،�ففي�الوقت�الذي�يتمسك�فيه�الطرف�اEناهض�لحركة�أنصار�هللا�بالديمقراطية�

�وتميل�إNی�تطبيق�الديمقراطية�الشعبية�ال��B -�النمط�8مريكي� �لها،
ً
�نجد�8خ/�ة�غ/��متقبلة الغربي،

 ..(�260تحقيق�العدالة��جتماعية،�والسياسية�لجهة�الكادح/ن،�واEهمش/ن

،�من�قبل�ماُيسم��التحالف�العربي�لدعم�شرعية�الرئيس�اEستقيل�عبدربه�منصور�)العدوان

هادي�مساهمة�كب/�ة�5ي��إذكاء�التوتر�السيا�BT،�أي�أن�العمليات�العسكرية�أجهضت�

BTالخيار�السيا�� �عWى �وليس. من�اEعقول�أن�يكون�الخيار�العسكري�مقدًما �اليمن، Sن�القصف�الذي�تعرضت�له

�،�وتركيًعا�للقبول�بما�تمليه�السعودية،�وحكومة��
ً
سر�من�طرف�غالبية�أبناء�اليمن�عWى�أنه�إذ��

ُ
ف

ب/ن�أن�الهدف�منه� �بد�من��أن�تقبلوا�بما�نريد�طائع/ن�أو�ُمكره/ن� - ،�وتَ

�بعد�أن�تعرضت�منازل�عWى�عبدهللا�صالح،�ومقربيه،�وقيادات�حزبه حكومة�صنعاء�وتحديًدا

� �نفسها �صنعاء �حكومة �قيادة �وتجد ،�øأك� �الوضع �ليتعقد �والتدم/�، للقصف،

                                         

اEعهد�اEصري�للدراسات -مسارات�الحرب�5ي�اليمن�: ما�بعد�صالح -أبو�راس�

 .2022-5- 18: ،�تاريخ��ط*ع

تركيا،�مركز�اEخا�للدراسات،�ط( ؤثرات،�شروط،عادل�دشيلة�،�وآخرون،��بناء�الس*م�5ي�اليمن�،�تجارب،�م

 .BT300 – 301،�اليمن�من�الوحدة�إNی�الثورة،مرجع�سابق�،ص�ص�
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�الجنوبية( �شبوة محافظة

8خ/�ة�ثقافة�الكراهية�لكل�ماهو�شماNي

إن�نزعة�حب�الذات،�ورفض��خر�قد�ساهمت�5ي�عدم�نجاح�اEشاورات،�وإطالة�أمد�الصراع،�ويتجWى�ذلك�5ي�لغة�

�ق �من �والتخوينية ��قصائية، �اEتصارعان �الرئيسان الفريقان

�5ي: يصفها �للسلطة، �الغ/��مستحقة �والس*لية با�نق*بية

�للسيطرة،�عWى�اEجتمع�السيا�BT،�واEدني،�و8هWي،�والتفرد�بإدارته،� واEرتزقة،�والعم*ء�5ي�س¶ى�حثيث�من�ك*هما

�لها� �يكون �اEف��ض�أن �من �وكان �ُهمشت، Bال�� �اEدني �اEجتمع �ومنظمات �السياسية، �8حزاب �دور �لغياب
ً
استغ*�

5ي�ضبط،�وإدارة�الصراع�السيا�BT،�والدفع�نحو�التفاوض�البناء،�والشراكة�الوطنية،�ويعود�السبب�5ي�كل�هذا��موقف

الِعداء�والجمود�السيا�BT،�إNی

الفرصة�لتطبيق�قانون�العدالة��نتقالية�الذي�كان�من�ا

�BCم،�لم�تتمكن�القوى�السياسية�والوطنية�جميعها�من�تنفيذه�بل�ظلت�كل�أسباب،�ونتائج�جو�ت�العنف� 2013الوط

والحروب�اليمنية�قائمة�دون�معالجة،�وج���ضرر 

�أنصار�هللا �حركة �ب/ن �مازالت�شاسعة �السياسية �الفجوة �أن �ندرك وهنا

وبشكل�كب/��5ي�مسألة�نظام�الحكم،�ففي�الوقت�الذي�يتمسك�فيه�الطرف�اEناهض�لحركة�أنصار�هللا�بالديمقراطية�

jنتخابية�عWی�النمط�8مريكي�

Wهمش/نتعمل�عEی�تحقيق�العدالة��جتماعية،�والسياسية�لجهة�الكادح/ن،�وا

 : عسكرًيا) ب

العدوان(كان�للتدخل�العسكري 

هادي�مساهمة�كب/�ة�5ي��إذكاء�التوتر�السيا�BT،�أي�أن�العمليات�العسكرية�أجهضت�

BTالخيار�السيا�� �عWى من�اEعقول�أن�يكون�الخيار�العسكري�مقدًما

�،�وتركيًعا�للقبول�بما�تمليه�السعودية،�وحكومة�� -اEقام�هنا�لسرده�
ً
سر�من�طرف�غالبية�أبناء�اليمن�عWى�أنه�إذ��

ُ
ف

ب/ن�أن�الهدف�منه�عبد�ربه��منصور�هادي ،�وتَ

�بعد�أن�تعرضت�منازل�عWى�عبدهللا�صالح،�ومقربيه،�وقيادات�حزبه حكومة�صنعاء�وتحديًدا

� �نفسها �صنعاء �حكومة �قيادة �وتجد ،�øأك� �الوضع �ليتعقد �والتدم/�، للقصف،

                                                                
أبو�راس��هود�محمد�قباص() 258
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والتحشيد�لها،��Sن�سبيل�الحرب�بات�الخيار�اEتاح�بعد�أن�لم�يبق�لها�ماتخ��TUخسارته،�فالحرب�بالفعل�لم�تعط�

  ..(261)  فرصة،�أو�تقدم�محفز�للحوار��بل�حشرت�حكومة�صنعاء�5ي�زاوية�ضيقة�ليس�أمامها�إ��القتال

�جرت� �وأن �والدماء �الخراب، �ظل �5ي �واEضمون �الشكل، �حيث �من حة

س،�وفضائع�5ي�اEناطق�ال��Bتسيطر�عل�çا�حكومة�صنعاء،�إ��أن�حسن��ا�الوحيدة�تتمثل�5ي�

الحربي�العسكري�بعد�أن�أيقنت،�بأن�مشوار�الحرب�طويل،�

��Tبمجاملة�العالم،�5ي�ح/ن�كانت،�ومازالت�حكومة�عبد�

�والحصار�اEفروضان� �مع�الحرب، �وبالفعل�استطاعت�حكومة�صنعاء �الدعم�الخارuي،

قصفت�أهداف،�ومنشئات�حيوية�5ي�العمق/ن�السعودي،�وjماراتي،�وقد�

 .(262) انعكست�فاعلية�قوة�الردع�هذه�عWى�العملية�السياسية،�والعسكرية�لصالح�حكومة�صنعاء

Sشاورات�Eط�إيقافها�ل*نخراط�5ي�ا�ا��تمتلك�قوة�الردع�ال*زمة��فح/ن�كانت�حكومة�صنعاء�5ي�بداية�الحرب�تش��¡

وليس�. أصبحتا�السعودية،�وjمارات�5ي�الوقت�الراهن�هما�من�تش��طا�إيقاف�العمليات�العسكرية�كشرط�للتفاوض

�قصف�8هداف� �من �مك·�ا �معلومات �توف/��بنك �5ي �صنعاء �حكومة �لقوات �العسكري ��ستخباراتي �النجاح بخاف

�حكومة� �وجدنا �8مام، �إNی �مشينا �كلما �أنه BCيع� �بما �عالية، �بدقة ،

كما�.�القوة،�واEستقيل�عبدربه�منصور�هادي،�وحكومته�يس/�ون�من�القوة�إNی�الضعف

BT
�محمد�اEقد ،�)عيدروس�الزبيدي،

جاء�5ي�مصلحة�حكومة�صنعاء�)8حزمة�والُنخب�العسكرية�و8منية

� �العسكرية �القوة �وواحدية �واللجان�(، الجيش،

تأخر�التسوية�خ*ل�السنوات�السابقة�يعود�إNى�أن�حالة�الصراع�اEسلح�لم�ُيسفر�ع·�ا���

ل¥�بحاث�ودراسة��الدوحة،�اEركز�العربي(ي؟�تقييم�حالة�

،� �مس/�ة �وطائرات �كروز �صوايخ �بي·�ا �جديدة �أسلحة �عن �يكشفون �التاNي2019 – 7 - 7الحوثيون �الرابط �عWى ،  :

�الرابط�التاNي  ‹ https://arabic.rt.com: عWى

- يناير� -3،�) تحقيق�خاص�للمصدر�أون*ين

 .م2022 -

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

والتحشيد�لها،��Sن�سبيل�الحرب�بات�الخيار�اEتاح�بعد�أن�لم�يبق�لها�ماتخ��TUخسارته،�فالحرب�بالفعل�لم�تعط�

فرصة،�أو�تقدم�محفز�للحوار��بل�حشرت�حكومة�صنعاء�5ي�زاوية�ضيقة�ليس�أمامها�إ��القتال

�نا �مشاورات �ُتجرى �أن �اEنطق �جرت�فليس�من �وأن �والدماء �الخراب، �ظل �5ي �واEضمون �الشكل، �حيث �من جحة

 .فليست�سوى�مناورة��سقاط�الحجة،�وترتيب�الحال

س،�وفضائع�5ي�اEناطق�ال��Bتسيطر�عل�çا�حكومة�صنعاء،�إ��أن�حسن��ا�الوحيدة�تتمثل�5ي�

الحربي�العسكري�بعد�أن�أيقنت،�بأن�مشوار�الحرب�طويل،��اجبار�8خ/�ة��عWى�التوجه�الفعWي�الحثيث�صوب�التصنيع

وأن�قرار�إيقافها�مرهون�بمزاج�القيادة�السعودية�ال��Bتح��TMبمجاملة�العالم،�5ي�ح/ن�كانت،�ومازالت�حكومة�عبد�

�والحصار�اEفروضان� �مع�الحرب، �وبالفعل�استطاعت�حكومة�صنعاء عول�عWی�الدعم�الخارuي،

قصفت�أهداف،�ومنشئات�حيوية�5ي�العمق/ن�السعودي،�وjماراتي،�وقد�) ط/�ان�مس/� - صواريخ�

انعكست�فاعلية�قوة�الردع�هذه�عWى�العملية�السياسية،�والعسكرية�لصالح�حكومة�صنعاء

Sشاورات�Eط�إيقافها�ل*نخراط�5ي�ا�فح/ن�كانت�حكومة�صنعاء�5ي�بداية�الحرب�تش�

أصبحتا�السعودية،�وjمارات�5ي�الوقت�الراهن�هما�من�تش��طا�إيقاف�العمليات�العسكرية�كشرط�للتفاوض

�قصف�8هداف� �من �مك·�ا �معلومات �توف/��بنك �5ي �صنعاء �حكومة �لقوات �العسكري ��ستخباراتي �النجاح بخاف
(263). 

� �إN)تجمعات�عسكرية -قيادات�عسكرية �مشينا �كلما �أنه BCيع� �بما �عالية، �بدقة ،

Nون�من�القوة�إ�ستقيل�عبدربه�منصور�هادي،�وحكومته�يس/Eی�القوة،�واNمن�الضعف�إ��صنعاء�تس/

�محمد�اEقد -رمي�عبدالرحمن�اEح -طارق�صالح� -عWي�محسن�8حمر عيدروس�الزبيدي،

 والتشكي*ت�العسكرية�اEتصارعة�داخل�معسكر�عبد�ربه�منصور�هادي

8حزمة�والُنخب�العسكرية�و8منية -العمالقة�� -حراس�الجمهورية�

�القيادة �بواحدية �تتصف Bالحوثي(ال�� �اEلك �عبد �اEس/�ة �)قائد �العسكرية �القوة �وواحدية ،

 . ،�وجعلها�5ي�موقع�قوة���تقبل�اEشاورات�إ��بما�يناس��ا

تأخر�التسوية�خ*ل�السنوات�السابقة�يعود�إNى�أن�حالة�الصراع�اEسلح�لم�ُيسفر�ع·�ا���: ما�يجب�jشارة�إليه�أن

 .(264)كلًيا�يتقبلها�طرف��منتصر�كلًيا�يفرض�شروطه،�و��طرف�م·�زم�

                                         

عاتق�جار�هللا،�ع*قة�صالح،�والحوثي�تنسيق�تكتيكي�أم�تحالف�إس��اتي�ي؟�تقييم�حالة�

 . 17 - 16،�ص�ص�)2016

،� �مس/�ة �وطائرات �كروز �صوايخ �بي·�ا �جديدة �أسلحة �عن �يكشفون الحوثيون

https://almahrahpost.com م2022 - 6 -18،�تاريخ��ط*ع��. 

�" أرامكو"-بعة�لالحوثيون�يعلنون�اس��داف�منشآت�تا �السعودية�، �الرابط�التاNي  2021-  9 - 55ي عWى

 .م2022 -4 -15،�تاريخ��ط*ع�

تحقيق�خاص�للمصدر�أون*ين(البنادق�اEش��كة�5ي�اليمن.. عدنان�الج��ني،�جيش،�وجيوش  -

-6-6،�تاريخ��ط*ع�.  https://almasdaronline.com › articles:  لرابط�التاNي
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والتحشيد�لها،��Sن�سبيل�الحرب�بات�الخيار�اEتاح�بعد�أن�لم�يبق�لها�ماتخ��TUخسارته،�فالحرب�بالفعل�لم�تعط�

فرصة،�أو�تقدم�محفز�للحوار��بل�حشرت�حكومة�صنعاء�5ي�زاوية�ضيقة�ليس�أمامها�إ��القتال

�نا� �مشاورات �ُتجرى �أن �اEنطق فليس�من

فليست�سوى�مناورة��سقاط�ال

�لهذه�الحرب�من�مآس،�وفضائع�5ي�اEناطق�ال��Bتسيطر�عل�çا�حكومة�صنعاء،�إ��أن�حسن��ا�الوحيدة�تتمثل�5ي� وEا

اجبار�8خ/�ة��عWى�التوجه�الفعWي�الحثيث�صوب�التصنيع

وأن�قرار�إيقافها�مرهون�بمزاج�القيادة�السعودية�ال��Bتح

�والحصار�اEفروضان� �مع�الحرب، �وبالفعل�استطاعت�حكومة�صنعاء عول�عWی�الدعم�الخارuي،
َ
�هادي�ت ربه�منصور

صواريخ�(إنتاج�قوة�ردع��عل�çا

انعكست�فاعلية�قوة�الردع�هذه�عWى�العملية�السياسية،�والعسكرية�لصالح�حكومة�صنعاء

Sشاورات�Eط�إيقافها�ل*نخراط�5ي�ا�فح/ن�كانت�حكومة�صنعاء�5ي�بداية�الحرب�تش�

أصبحتا�السعودية،�وjمارات�5ي�الوقت�الراهن�هما�من�تش��طا�إيقاف�العمليات�العسكرية�كشرط�للتفاوض

�قصف�8هداف� �من �مك·�ا �معلومات �توف/��بنك �5ي �صنعاء �حكومة �لقوات �العسكري ��ستخباراتي �النجاح بخاف

.) منشئات�حيوية(الثابتة

Eتحركةوا)� قيادات�عسكرية

Nون�من�القوة�إ�ستقيل�عبدربه�منصور�هادي،�وحكومته�يس/Eی�القوة،�واNمن�الضعف�إ��صنعاء�تس/

�القيادات عWي�محسن�8حمر(أن�تعدد

والتشكي*ت�العسكرية�اEتصارعة�داخل�معسكر�عبد�ربه�منصور�هادي

)�BCحراس�الجمهورية� -الجيش�الوط

�القيادة �بواحدية �تتصف Bال�

،�وجعلها�5ي�موقع�قوة���تقبل�اEشاورات�إ��بما�يناس)الشعبية

ما�يجب�jشارة�إليه�أن

طرف��منتصر�كلًيا�يفرض�شروطه،�و��طرف�م·�زم�
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لرابط�التاNي،�عWى�ا2021



     2022ديمسبر 

�أي�جهة�وسيطة،�أو�محايدة��كما�يحلوا�

،�وغ/��مع��ف��ìا�دولًيا�بينما�شرعية�خصومها�سياسية،�ومع��ف��ìا�

ی�شرعي��ا�العسكرية،�و��íي�تحصلت�

 . �العكس�من�خصومهما�الذين�يملكون�أكø��من�غطاء�بمساندة�العالم

�لتوظيف�معظمها �نظًرا �وإطالة�أمده �الصراع، �تقوية�طرفا �5ي �5ي��ساهمت�اEساعدات�jنسانية�الخارجية� عسكرًيا

�استخدام��قتصاد�كس*ح� �العسكري�5ي �فشلها �هادي�بعد� �ولم�ت��دد�حكومة�عبد�ربه�منصور �والحشد، التعبئة،

للضغط�عWى�حكومة�صنعاء�من�خ*ل�تشديد�الحصار�ال��ي،�والجوي،�والبحري،�لعرقلة�دخول�اEتطلبات�8ساسية�

اء�سعًيا�م·�ا�5ي�خلق�حالة�استياء،�وتذمر�5ي�أوساطهم�قد�

�اEتحارب/ن،�قد� سياسية،�وعسكرية،�واقتصادية�داخل�مؤسسات�الطرف/ن�

لكون�هذه�القيادات�ترى�5ي�أي�تسوية�سياسية�¡�ائية�فيما�لو�تحققت�بم�0لة�¡�اية�Eصالحها�من�

�سيما�تلك�ال��Bتأكد�لها�استحالة�العودة�إNى�اEناطق�ال��Bتقع�تحت�سيطرة�حكومة�صنعاء،�وصدرت�بحقها،�

�إNى� �العسكرية �بالقوة �العودة �لح/ن �استمرار�الحرب ا

�وتعوض�ماخسرته �الخارج، �5ي �وأسرها �تتمكن�من�ترتيب�وضعها، �أو�ح�� و5ي�نفس�الوقت�أنتج�الصراع��. ممتلكا��ا،

أمراء�حرب�5ي�شمال�اليمن��وجنوبه،�وشرقه،�وغربه�يمارسون�اقتصاد�الحرب،�ولم�َيرق�لهم�أي�تسوية�سياسية�ريثما�

�وبالذات�5ي� �جنوبه، �و5ي �اليمن، �شمال �5ي �شعبية �حاضنة �هادي�يفتقر�إNى �منصور �ربه �الرئيس�اEستقيل�عبد ن

�بصورة�غ/���ئقة،�وم·�ا�إNی�سلطنة -كما�آسلفنا

�ماُيعرف� �مقات*ت �من �بقصف�صنعاء �يعلم �لم �بأنه �وقت��حق �5ي �وتصريحه �السعودية، �العربية �فاEملكة عمان،

�السلطنة�فأن�ذلك�كله��قد�أضعف�موقفه�السيا�BT،�والعسكري�5ي�

ياسًيا�وإع*مًيا،�وجماه/�ًيا�5ي�تسويقه�للشعب�

 .اليم�BCكعميل،�وخائن،�ومرتزق،�وغ/��جدير�بكر��BTالرئاسة،�وليس�من�الصواب�القبول�ببقائه

� ،� �صنعاء � -18مركز �التاNي 2020 –مارس �الرابط : عWى

:  ،�عWى�الرابط�التاNي2017 – 11 - 20حفصة�جودة،��خريطة�أمراء�الحرب�5ي�اليمن،��تقرير،�نون�بوست�،�بتاريخ�

،��تاريخ�،�عWى�الرابط� 16إبريل -  2020ت�jس��اتيجية�،�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

و�أنه�Eن�اEستحيل�أن�تتخWی�حكومة�صنعاء��عن�الس*ح�،�أو�تسلمه�إNی�أي�جهة�وسيطة،�أو�محايدة��كما�يحلوا�

،�وغ/��مع��ف��ìا�دولًيا�بينما�شرعية�خصومها�سياسية،�ومع��ف��ìا�)عسكرية -ثورية�(Sن�شرعي��ا

الس*ح�باتت�دون�ِغطاء،�ف*�íي�بقت�عWی�شرعي��ا�العسكرية،�و��íي�تحصلت��فلو�تخلت�حكومة�صنعاء�عن

�شرعية�سياسية؛�عWی�العكس�من�خصومهما�الذين�يملكون�أكø��من�غطاء�بمساندة�العالم

�لتوظيف�معظمها �نظًرا �وإطالة�أمده �الصراع، �تقوية�طرفا �5ي ساهمت�اEساعدات�jنسانية�الخارجية�

�استخدام��قتصاد�كس*ح� �العسكري�5ي �فشلها �هادي�بعد� �ولم�ت��دد�حكومة�عبد�ربه�منصور �والحشد، التعبئة،

للضغط�عWى�حكومة�صنعاء�من�خ*ل�تشديد�الحصار�ال��ي،�والجوي،�والبحري،�لعرقلة�دخول�اEتطلبات�8ساسية�

اء�سعًيا�م·�ا�5ي�خلق�حالة�استياء،�وتذمر�5ي�أوساطهم�قد�للحياة�كاEشتقات�النفطية�بحق�سكان�مناطق�حكومة�صنع

 . تتبلور�مع�مرور�8يام�إNى�ثورة�شعبية�ضدها

  .(265)إما�لتج��ها�عWى�التفاوض�بضعف،�أو�تؤدي�لóطاحة��ìا

�اEتحارب/ن،�قد�: كما�أن�تغول�قيادات�تقليدية�منتفعة سياسية،�وعسكرية،�واقتصادية�داخل�مؤسسات�الطرف/ن�

لكون�هذه�القيادات�ترى�5ي�أي�تسوية�سياسية�¡�ائية�فيما�لو�تحققت�بم

�سيما�تلك�ال��Bتأكد�لها�استحالة�العودة�إNى�اEناطق�ال��Bتقع�تحت�سيطرة�حكومة�صنعاء،�وصدرت�بحقها،�

�له �اEناسب �من �أنه �رأت �حيث �قضائية، �أحكام �إNى�وممتلكا��ا �العسكرية �بالقوة �العودة �لح/ن �استمرار�الحرب ا

�وتعوض�ماخسرته �الخارج، �5ي �وأسرها �تتمكن�من�ترتيب�وضعها، �أو�ح�� ممتلكا��ا،

أمراء�حرب�5ي�شمال�اليمن��وجنوبه،�وشرقه،�وغربه�يمارسون�اقتصاد�الحرب،�ولم�َيرق�لهم�أي�تسوية�سياسية�ريثما�

 .(266) وا�من�بناء�إم��اطوريات�اقتصادية�ضخمة

�وبالذات�5ي� �جنوبه، �و5ي �اليمن، �شمال �5ي �شعبية �حاضنة �هادي�يفتقر�إNى �منصور �ربه �الرئيس�اEستقيل�عبد ن

�عن�هروبه�من�صنعاء�إNى�عدن) محافظة�أب/ن
ً
كما�آسلفنا - فض*

�ماُيعرف� �مقات*ت �من �بقصف�صنعاء �يعلم �لم �بأنه �وقت��حق �5ي �وتصريحه �السعودية، �العربية �فاEملكة عمان،

بالتحالف�العسكري�العربي،�إ��وهو�5ي�طريقه�إNی�السلطنة�فأن�ذلك�كله��قد�أضعف�موقفه�السيا�BT،�والعسكري�5ي�

ياسًيا�وإع*مًيا،�وجماه/�ًيا�5ي�تسويقه�للشعب�وتمكنت�حكومة�صنعاء�من�استثمار�ذلك�س. 

اليم�BCكعميل،�وخائن،�ومرتزق،�وغ/��جدير�بكر��BTالرئاسة،�وليس�من�الصواب�القبول�ببقائه

                                         

� �اEعونات �عWى � -الحرب �يناير �اليمن، � -تقرير � - 2020 -ف��اير ،� �صنعاء 18مركز

https://sanaacenter.org م2022 -6 -20،�تاريخ��ط*ع�. 

حفصة�جودة،��خريطة�أمراء�الحرب�5ي�اليمن،��تقرير،�نون�بوست�،�بتاريخ�

https://www.noonpost.com م2022- 6 -25،�تاريخ��ط*ع�. 

ت�jس��اتيجية�،�ي�،�وآخرون�،�اليمن�بعد�هادي�،�مركز�صنعاء�للدراسا

https://sanaacenter.org ��،2022 –إبريل� - 20،��تاريخ��ط*ع. 
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و�أنه�Eن�اEستحيل�أن�تتخWی

Sن�شرعي��ا. لخصومها�ترديده

فلو�تخلت�حكومة�صنعاء�عن. دولًيا

عWی�شرعية�سياسية؛�عWی�العكس�من�خصومهما�الذين�يملكون�أكø��من�غطاء�بمساندة�العالم

 : اقتصادًيا) ج

�لتوظيف�معظمها �نظًرا �وإطالة�أمده �الصراع، �تقوية�طرفا �5ي ساهمت�اEساعدات�jنسانية�الخارجية�

�استخدام��قتصاد�كس*ح� �العسكري�5ي �فشلها �هادي�بعد� �ولم�ت��دد�حكومة�عبد�ربه�منصور �والحشد، التعبئة،

للضغط�عWى�حكومة�صنعاء�من�خ*ل�تشديد�الحصار�ال��ي،�والجوي،�والبحري،�لعرقلة�دخول�اEتطلبات�8ساسية�

للحياة�كاEشتقات�النفطية�بحق�سكان�مناطق�حكومة�صنع

تتبلور�مع�مرور�8يام�إNى�ثورة�شعبية�ضدها

إما�لتج��ها�عWى�التفاوض�بضعف،�أو�تؤدي�لóطاحة��ìا

كما�أن�تغول�قيادات�تقليدية�منتفعة�

لكون�هذه�القيادات�ترى�5ي�أي�تسوية�سياسية�¡�ائية�فيما�لو�تحققت�بم. الحل�السيا��BTأعاق

�سيما�تلك�ال��Bتأكد�لها�استحالة�العودة�إNى�اEناطق�ال��Bتقع�تحت�سيطرة�حكومة�صنعاء،�وصدرت�بحقها،�. الحرب

�له �اEناسب �من �أنه �رأت �حيث �قضائية، �أحكام وممتلكا��ا

�وتعوض�ماخسرته �الخارج، �5ي �وأسرها �تتمكن�من�ترتيب�وضعها، �أو�ح�� ممتلكا��ا،

أمراء�حرب�5ي�شمال�اليمن��وجنوبه،�وشرقه،�وغربه�يمارسون�اقتصاد�الحرب،�ولم�ي

وا�من�بناء�إم��اطوريات�اقتصادية�ضخمةيتمكن

 : اجتماعًيا) د

�وبالذات�5ي� �جنوبه، �و5ي �اليمن، �شمال �5ي �شعبية �حاضنة �هادي�يفتقر�إNى �منصور �ربه �الرئيس�اEستقيل�عبد لjن

محافظة�أب/ن(مسقط�رأسه�

�ماُيعرف� �مقات*ت �من �بقصف�صنعاء �يعلم �لم �بأنه �وقت��حق �5ي �وتصريحه �السعودية، �العربية �فاEملكة عمان،

Nبالتحالف�العسكري�العربي،�إ��وهو�5ي�طريقه�إ

(267) أغلب�مناطق�اليمن

اليم�BCكعميل،�وخائن،�ومرتزق،�وغ/��جدير�بكر��BTالرئاسة،�وليس�من�الصواب�القبول�ببقائه
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،�من�%)80(�كب/��من�توجيه،�وتفعيل�غالبية�سكان�اEناطق�ال��Bتسيطر�عل�çا

�و�عتصامات� � �والفعاليات، �التظاهرات، �و5ي �والرجال، �ات�القتال�باEال،

�وقلصت� �القبWي، �للدا~ي �و�ستجابة �القبلية، �الحمية �نزعة �ف�çم �وأيقضت �وjع*مية، �و�جتماعية، السياسية،

�وتوجيه� �للتقاليد�القبلية، جسيد �تَ �نصوصها �5ي Bال�� ،

�تتكئ�عWى�كتلة�سكانية� �تتفاوض�من�موقع�قوة��S¡�ا كل�ماسبق�عزز�من�موقف�حكومة�صنعاء�السيا�BT،�وجعلها

�من�تلك�الواقعة� عت���أكø��أمًنا
ُ
�ت �تحكمها Bناطق�ال�Eوبقيت�ا� إن�العاصمة�صنعاء،

بما�يدل�أن�8خ/�ة�لم�تستطع�أن�تقدم�للمجتمع�اEحWي�والدوNي�5ي�ش���

ل��نف*ت�8مBC،�وظهور�الجماعات�ولع

�العاEية�jنسانية� �قد�جعلت�النداءات� �اEناطق�الواقعة�تحت�سيطر��ا، �وتصاعد�عمليات��غتيا�ت�5ي jرهابية،

إن�أي�انف*ت�أم5�BCي�اEناطق�ال��B: من�منطلق

مة�صنعاء�ذات�الكثافة�السكانية،�سوف�يفاقم�الكارثة�jنسانية�اليمنية�و��دد�jقليم،�ولذلك�

ليس�5ي�مصلحة�اليمن�واEنطقة�أن�تصبح�اEناطق�ال��Bتسيطر�عل�çا�حكومة�صنعاء��مشا�ìة�لتلك�ال��Bتسيطر�عل�çا�

jماراتي�5ي�إرباك�الوضع�اليمBC،�وفشل�طيلة�سبع�سنوات�عWى�تحقيق�أهداف�

�للتحالف�استعجلت�الخيار�العسكري،� �Sن�السعودية�كقائدة ،BTأو�بالحوار�السيا�� �إن�بالحسم�العسكري، تدخله،

،�إن�مسألة�القضاء�عWى�)القبلية -العسكرية

�يشرعن�وجودها،� �معها BTي�تفاوض�سيا�Sدون�حاجة�� �بضعة�شهور

السيد�: ي�من�صنعاء،�و��أدخلت�ف�çا�حليفها

�كل� �كفيل�5ي Bالعالم� BTالسيا�� �ونفوذها �واEالية، �العسكرية، �واعتقدت�أن�إمكاني��ا �هادي، دربه�منصور

8حوال��بإزالة�حركة�أنصار�هللا��كمكون�صغ/����يملك�من�القدرات�اEختلفة�مايضمن�له�البقاء،�لك·�ا�تفاجئت�بعد�

 � �التاNي  2019 –مارس �الرابط �عWى ،  :

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

ليس�ذلك�فحسب��بل�تمكنت�إNى�ح̂د�كب/��من�توجيه،�وتفعيل�غالبية�سكان�اEناطق�ال��Bتسيطر�عل�çا

�و�عتصامات�التحشي � �والفعاليات، �التظاهرات، �و5ي �والرجال، �ورفد�ج��ات�القتال�باEال، د،

�وقلصت� �القبWي، �للدا~ي �و�ستجابة �القبلية، �الحمية �نزعة �ف�çم �وأيقضت �وjع*مية، �و�جتماعية، السياسية،

 . الصراعات�القبلية�البينية�من�خ*ل�حلحلت�العديد�من�قضايا�الثأر،�وغ/�ها

�القبWي �مجلس�الت*حم �الشرف�القبWي(بواسطة �وتوجيه�)وثيقة �للتقاليد�القبلية، جسيد �تَ �نصوصها �5ي Bال�� ،

 .(268) لتحركات��القبائل،�وضمان��و��ëم

�تتك �تتفاوض�من�موقع�قوة��S¡�ا كل�ماسبق�عزز�من�موقف�حكومة�صنعاء�السيا�BT،�وجعلها

�وليس�من�اEبالغة�القو  �من�تلك�الواقعة�:ل كب/�ة، عت���أكø��أمًنا
ُ
�ت �تحكمها Bناطق�ال�Eوبقيت�ا� إن�العاصمة�صنعاء،

بما�يدل�أن�8خ/�ة�لم�تستطع�أن�تقدم�للمجتمع�اEحWي�والدوNي�5ي�ش���. تحت�سيطرة�حكومة�عبد�ربه�منصور�هادي

BCى�أحقي��ا،�وكفاء��ا�لقيادة�الشعب�اليمWي�يشهد�عNجا�ت�أي�نموذج�مثاEولع. ا

�العاEية�jنسانية� �قد�جعلت�النداءات� �اEناطق�الواقعة�تحت�سيطر��ا، �وتصاعد�عمليات��غتيا�ت�5ي jرهابية،

من�منطلق. ح�لجهة�حكومة�صنعاء�عWى�النداءات�السياسية�ضدها

مة�صنعاء�ذات�الكثافة�السكانية،�سوف�يفاقم�الكارثة�jنسانية�اليمنية�و

ليس�5ي�مصلحة�اليمن�واEنطقة�أن�تصبح�اEناطق�ال��Bتسيطر�عل�çا�حكومة�صنعاء��مشا�ìة�لتلك�ال��Bتسيطر�عل�çا�

 .حكومة�عبد�ربه�منصور�هادي

 :jمارتي

jماراتي�5ي�إرباك�الوضع�اليمBC،�وفشل�طيلة�سبع�سنوات�عWى�تحقيق�أهداف� -السعودي� -ساهم�التدخل�العسكري 

�للتحالف�استعجلت�الخيار�العسكري،� �Sن�السعودية�كقائدة ،BTأو�بالحوار�السيا�� �إن�بالحسم�العسكري، تدخله،

العسكرية -السياسية(ليمنية�لها�الوضع�بعد�أن�استضافة�عدد�من�القيادة�ا

�يشرعن�وجودها،� �معها BTي�تفاوض�سيا�Sدون�حاجة�� �لن�تستغرق�سوی�بضعة�شهور �أنصار�هللا�عسكرًيا حركة

السيد�الحوثي�من�صنعاء،�و��أدخلت�ف�çا�حليفها: ووجدت�نفسها�بعد�مشوار�طويل���íي�أخرجت�خصمها

�كل� �كفيل�5ي Bالعالم� BTالسيا�� �ونفوذها �واEالية، �العسكرية، �واعتقدت�أن�إمكاني��ا �هادي، دربه�منصور

8حوال��بإزالة�حركة�أنصار�هللا��كمكون�صغ/����يملك�من�القدرات�اEختلفة�مايضمن�له�البقاء،�لك·�ا�تفاجئت�بعد�
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ليس�ذلك�فحسب��بل�تمكنت�إNى�حد��

�5ي التحشي: سكان�الجمهورية

�وقلصت� �القبWي، �للدا~ي �و�ستجابة �القبلية، �الحمية �نزعة �ف�çم �وأيقضت �وjع*مية، �و�جتماعية، السياسية،

الصراعات�القبلية�البينية�من�خ*ل�حلحلت�العديد�من�قضايا�الثأر،�وغ/�ها

علت�
َ
�القبWيوف �مجلس�الت*حم بواسطة

لتحركات��القبائل،�وضمان��و��ëم

�تتك �تتفاوض�من�موقع�قوة��S¡�ا كل�ماسبق�عزز�من�موقف�حكومة�صنعاء�السيا�BT،�وجعلها

�وليس�من�اEبالغة�القو  كب/�ة،

تحت�سيطرة�حكومة�عبد�ربه�منصور�هادي

BCى�أحقي��ا،�وكفاء��ا�لقيادة�الشعب�اليمWي�يشهد�عNجا�ت�أي�نموذج�مثاEا

�العاEية�jنسانية� �قد�جعلت�النداءات� �اEناطق�الواقعة�تحت�سيطر��ا، �وتصاعد�عمليات��غتيا�ت�5ي jرهابية،

والحقوقية�ترجح�لجهة�حكومة�صنعاء�عWى�النداءات�السياسية�ضدها

مة�صنعاء�ذات�الكثافة�السكانية،�سوف�يفاقم�الكارثة�jنسانية�اليمنية�وتحت�سيطرة�حكو 

ليس�5ي�مصلحة�اليمن�واEنطقة�أن�تصبح�اEناطق�ال��Bتسيطر�عل�çا�حكومة�صنعاء��مشا�ìة�لتلك�ال��Bتسيطر�عل�çا�

حكومة�عبد�ربه�منصور�هادي

  

 :معوقات�خارجية -2

jمارتي -التدخل�السعودي�) أ

ساهم�التدخل�العسكري 

�للتحالف�استعجلت�الخيار�العسكري،� �Sن�السعودية�كقائدة ،BTأو�بالحوار�السيا�� �إن�بالحسم�العسكري، تدخله،

وتk	�لها�الوضع�بعد�أن�استضافة�عدد�من�القيادة�ا

�لن�تستغرق�سو �أنصار�هللا�عسكرًيا حركة

ووجدت�نفسها�بعد�مشوار�طويل���íي�أخرجت�خصمها

�كل�الرئيس�عب �كفيل�5ي Bالعالم� BTالسيا�� �ونفوذها �واEالية، �العسكرية، �واعتقدت�أن�إمكاني��ا �هادي، دربه�منصور

8حوال��بإزالة�حركة�أنصار�هللا��كمكون�صغ/����يملك�من�القدرات�اEختلفة�مايضمن�له�البقاء،�لك·�ا�تفاجئت�بعد�
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بل�و5ي�مناطق�حيوية،� -تضر�ìا�5ي�العمق

والحقيقة�. لتقم�إثر�ذلك�بمناشدة�العالم�للقيام�بإيقاف�هذه��العمليات�العسكرية،�والبحث�عن�مخرج�سيا��BTشامل

�الرئيس�اEستقيل�عبدربه�م �اEقام�8ول�من�أجل� �التحديد�لم�يكن�5ي نصور��وجه

�حركة� �وجود �أعت��ت�السعودية �السعودي�إذ �القومي �بل�من�أجل�8من �وسيادته، �وأمن�اليمن، �وشرعيته، هادي،

BCالس� �وفكرها الوهابي،� -�دد�استقرارها

و�يختلف�8مر�بالنسبة�لóمارات�كثاني�دولة�5ي�إطار�ماُيسم��التحالف�العربي�لدعم�الشرعية�اليمنية�حيث�استغلت�

��5ي�اليمن،�وبخاصة�5ي�اEحافظات�الجنوبية،�والشرقية�الغنية�بالجزر�الهامة،�واEوارد� �الغطاء�لتحقيق�أجند��ا هذا

،�واقصاء�قياداته،�وكان�)jخوان�اEسلم/ن

�الرئيس�اEستقيل�عبد�ربه�منصور�هادي��قالة�نايف�البكري�محافظ�عدن�ليتم�

�Sمن� �مديًرا � �شايع �ش*ل�عWي �وتعي/ن�حليفها ،

 .(272)محافظة�عدن،�وكذلك�عزل�محافظ�البيضاء�نايف�القي°�BTالذي�لم�يكن�عWى�انسجاًما�مع�سياس��ا

�الس �التسوية �وعرقلة �وغياب�الس*م، �حرب�اليمن، �إطالة �5ي �تسببتا �وjمارات�نفس�çما �بسبب�السعودية ياسية،

�5ي �استغلت�حكومة�صنعاء�عملية�التطبيع�العربية�بقيادة�jمارات�مع�الكيان�jسرائيWي التمسك�بخيار�: �ا

Sمريكا،�وإسرائيل،�م��رة�أن���مصداقية�شعارها�اEبكر�اEناهض

jماراتية�5ي�اليمن،�أي�أن� -و5ي�وضع�كهذا��يمكن�أن�ننظر�للمشاورات�اليمنية،�إ��من�زاوية�8هداف�السعودية�

�5ي� �مرهون�برغبات�قيادتي�الدولت/ن،�ومدی�ِجدي��ما فشلها

) 2021 -سبتم��� -13برل/ن،�اEركز�الديموقراطي�العربي،�

9 - � �التاNي 2015 –إبريل �الرابط �عWى ، :

� �حالة، �تقييم �اليمنية، �الجزر � �تجاه �jماراتية �8جندة �غالب، �بن �للدراسات�(ح �مركز�اEخا تركيا،

�عن�اEجلس�الرئا�BT،��تغي/��قيادات�عسكرية�ومحلية،�اEركز�اEصري�للدراسات،�
ً
إبريل� - 8بعيدا

القاهرة،�مجلة�قضايا�ونظرات�مركز�الحضارة�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

تضر�ìا�5ي�العمق - ة�من�صنعاءف��ة�من�الحرب�بعدد�من�الصواريخ،�والطائرات�اEس/�ة�القادم

لتقم�إثر�ذلك�بمناشدة�العالم�للقيام�بإيقاف�هذه��العمليات�العسكرية،�والبحث�عن�مخرج�سيا��BTشامل

�الرئيس�اEستقيل�عبدربه�م �اEقام�8ول�من�أجل� �التحديد�لم�يكن�5ي �التدخل�السعودي�عWی�وجه أن�هذا

�حركة� �وجود �أعت��ت�السعودية �السعودي�إذ �القومي �بل�من�أجل�8من �وسيادته، �وأمن�اليمن، �وشرعيته، هادي،

BCالس� �وفكرها �بم�0لة�إمتداد�فكري�شي¶ي��يران���دد�استقرارها أنصار�هللا�عWى�سدة�الحكم�5ي�صنعاء�

 .(270) نيويخرج�اليمن�من�دائرة�نفوذها�إNى�دائرة�النفوذ�jيرا

و�يختلف�8مر�بالنسبة�لóمارات�كثاني�دولة�5ي�إطار�ماُيسم��التحالف�العربي�لدعم�الشرعية�اليمنية�حيث�استغلت�

��5ي�اليمن،�وبخاصة�5ي�اEحافظات�الجنوبية،�والشرقية�الغنية�بالجزر�الهامة،�واEوارد� �الغطاء�لتحقيق�أجند��ا هذا

Eاتيجية�الساحلية�الحيوية،�وا�س�j(271)واقع�. 

jخوان�اEسلم/ن(�سع�çا�اEستمر�ل��ميش�حزب�التجمع�اليم�BCلóص*ح�5ي�اليمن

ذلك�واضًحا�من�خ*ل�الضغط�عWی�الرئيس�اEستقيل�عبد�ربه�منصور�هادي��قالة�نايف�البكري�محافظ�عدن�ليتم�

�عنه �Tنصب�من�تر�Eمن�)عيدروس�الزبيدي(ات�اS� �مديًرا � �شايع �ش*ل�عWي �وتعي/ن�حليفها ،

محافظة�عدن،�وكذلك�عزل�محافظ�البيضاء�نايف�القي°�BTالذي�لم�يكن�عWى�انسجاًما�مع�سياس��ا

�الس �التسوية �وعرقلة �وغياب�الس*م، �حرب�اليمن، �إطالة �5ي �تسببتا �وjمارات�نفس�çما السعودية

 .(273) !خ*فهما�حول�بعض�8جندة،�ومسائل�النفوذ،�والهيمنة�السياسية

�5ي �استغلت�حكومة�صنعاء�عملية�التطبيع�العربية�بقيادة�jمارات�مع�الكيان�jسرائيWي �ا

الجهاد�اEقدس�كأولوية،�وفرض�ع/ن،�والتأكيد�عWی�مصداقية�شعارها�اEبكر�اEناهض

 .الس*م�مع�jسرائيليون�القدامی،�والجدد�ليس�من�الدين�jس*مي�5ي�ش�	

و5ي�وضع�كهذا��يمكن�أن�ننظر�للمشاورات�اليمنية،�إ��من�زاوية�8هداف�السعودية�

�أو� �مرهون�برغبات�قيادتي�الدولت/ن،�ومد�نخراط،�أو�عدم��نخراط�5ي�اEشاورات،�ونجاحها، فشلها

                                         

برل/ن،�اEركز�الديموقراطي�العربي،�(،�2020 - 2015محمد�حس/ن�عWي�القاسم،�8زمة�اليمنية�أسبا�ìا�وأبعادها�

https://democraticac.de ‹�،2022 – 4 - 20،�تاريخ��ط*ع� . 

�الحوثي/ن �مع �السعودية �الحرب �: آش/��أوركابي، ،� �جديدة �خطوط �قديمة، 9حدود

https://www.washingtoninstitute.org��،م 2022 - 6 - 20،�تاريخ��ط*ع. 

�صال - �حالة، �تقييم �اليمنية، �الجزر � �تجاه �jماراتية �8جندة �غالب، �بن ح

 9 - 8ص�ص�

�عن�اEجلس�الرئا�BT،��تغي/��قيادات�عسكرية�ومحلية،�اEركز�اEصري�للدراسات،�: هود�محمد�قباص�أبو�راس،�اليمن
ً
بعيدا

 . 2022  -ف��اير� -15،�تاريخ��ط*ع،�W :eg.org-https://eipssى�الرابط�التاNي

القاهرة،�مجلة�قضايا�ونظرات�مركز�الحضارة�(من��تفاق�إNی��خت*ف،: التحالف�السعودي�jماراتي�5ي�اليمن�

  122 - 121ص�ص�) 2020 - 16العدد�ال
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ف��ة�من�الحرب�بعدد�من�الصواريخ،�والطائرات�اEس/�ة�القادم

 .(269) وحساسة

لتقم�إثر�ذلك�بمناشدة�العالم�للقيام�بإيقاف�هذه��العمليات�العسكرية،�والبحث�عن�مخرج�سيا��BTشامل

Wالتدخل�السعودي�ع� أن�هذا

�حركة� �وجود �أعت��ت�السعودية �السعودي�إذ �القومي �بل�من�أجل�8من �وسيادته، �وأمن�اليمن، �وشرعيته، هادي،

�بم أنصار�هللا�عWى�سدة�الحكم�5ي�صنعاء�

ويخرج�اليمن�من�دائرة�نفوذها�إNى�دائرة�النفوذ�jيرا

و�يختلف�8مر�بالنسبة�لóمارات�كثاني�دولة�5ي�إطار�ماُيسم��التحالف�العربي�لدعم�الشرعية�اليمنية�حيث�استغلت�

��5ي�اليمن،�وبخاصة�5ي�اEحافظات�الجنوبية،�والشرقية�الغنية�بالجزر�الهامة،�واEوارد� �الغطاء�لتحقيق�أجند��ا هذا

Eوانئ�الحيوية،�واEالطبيعية،�وذات�ا

�عWی�سع�çا�اEستمر�ل��مي
ً
ع*وة

Wذلك�واضًحا�من�خ*ل�الضغط�ع

�ذ �5ي �له ات�اEنصب�من�ترتعي/ن�خلًفا

محافظة�عدن،�وكذلك�عزل�محافظ�البيضاء�نايف�القي°�BTالذي�لم�يكن�عWى�انسجاًما�مع�سياس��ا

�الس�� �التسوية �وعرقلة �وغياب�الس*م، �حرب�اليمن، �إطالة �5ي �تسببتا �وjمارات�نفس�çما السعودية

خ*فهما�حول�بعض�8جندة،�ومسائل�النفوذ،�والهيمنة�السياسية

�استغلت�حكومة�صنعاء�عملية�التطبيع�العربية�بقيادة�jمارات�مع�الكيان�jسرائيWي�5ي من�جان��ا

Wقدس�كأولوية،�وفرض�ع/ن،�والتأكيد�عEالجهاد�ا

الس*م�مع�jسرائيليون�القدام

و5ي�وضع�كهذا��يمكن�أن�ننظر�للمشاورات�اليمنية،�إ��من�زاوية�8هداف�السعودية�

�أو� �نخراط،�أو�عدم��نخراط�5ي�اEشاورات،�ونجاحها،

 . ذلك

                                                                
محمد�حس/ن�عWي�القاسم،�8زمة�اليمنية�أسبا�ìا�وأبعادها�() 269

mocraticac.de:  ،�عWى�الرابط�التاNي
�الحوثي/ن() 270 �مع �السعودية �الحرب آش/��أوركابي،

www.washingtoninstitute.org
�: أنظر�() 271 �جارهللا -عاتق
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     2022ديمسبر 

�من�سلسلة� �ذلك�واضًحا �ويبدو� ،nع*قة�قوية�ب/ن�إيران،�وحركة�أنصار�� �وجود�

�واليمنية�والقنوات�jخبارية، �من�القيادات�jيرانية، �لعدد �ذلك�التصريحات�اEتواترة �مثال�عWی �وأبرز : وjع*مية،

�إبراهيم� �واعتماد �5ي�صنعاء، �لها ،�سف/ً�ا

ال��Bاع��فت�نصف�اع��اف�بقبولها�! 

�داخل� �اEش��كة �الشيعية �الفكرية �الخلفية �وíي �واحدة، �مشكاة �من �خرجت �اEتينة �الع*قة �هذه �أن �5ي و��شك

فكر�س�BC(�النقيض�الفكري�م·�ا�بقيادة�السعودية

،�فليس�غريًبا�أن�توظف�إيران�ع*ق��ا�بحكومة�

صنعاء�بقيادة�أنصار�هللا�Eا�يخدم�أجند��ا�5ي�اEنطقة،�والعالم،�والBTUء�نفسه�بالنسبة�لحركة�أنصار�هللا�ال��Bتستفيد�

هذه�الع*قة�5ي�تطوير�ذا��ا�عسكرًيا،�وسياسًيا،�ومن�ثم�فأن�عملية�الس*م�5ي�اليمن�إذا�لم�يكن�موعد�نجاحها�

�وم��رات� �تحت�عناوين، �ترحيلها �إيران�عWی �تعمل أن

�رأسه�التدخل�8مريكي�من�منطلق�اEصلحة�الوطنية�8مريكية�العليا،�و8من�

�BC-فا�س*م�كدين�بشقيه�الس ��الشي¶ي�ُيعت�

  - سبيل�اEثال� -�م�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�عWی�

 . �م�هو�أين؟�ومع�أي�طرف�تكمن�مصلحة�أمريكا؟

�يظل�jسل �اEنطقة�مضطربة،�ومل��بة� �وتأجيجه�وإبقاء �الصراع، �وإذكاء �فإن�سياسة�التفتيت، �عWى�ذلك، وب�وبناًء

8نسب،�لهذه�القوى،��Eا�من�شأنه�إ¡�اك�jس*م،�ومقدراته�من�الداخل�بأيدي�أبنائه�من�جهة،�وإبقاء�هذه�البلدان�

فمن�مصلحة�القوی�الغربية�ديمومة�. 

�،BTوالسيا��،BCسلم/ن��ضد��خر�الديEن�الس*م��يوحد��اS�،س*ميj

 .،�وت��اجع�5ي�الوقت�ذاته�اEبالغ�الباهضة�ال��Bتجن�çا��الدول�الغربية�من�صفقات�8سلحة

،�عWى�2022 –مايو� - 1مركز�صنعاء�للدراسات�jس��اتيجية،�

 .م2022

أكتوبر� - 23اEدونة،��› �العربي�لتحليل�السياسات�jيرانية،�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�من�سلسلة� �ذلك�واضًحا �ويبدو� ،nع*قة�قوية�ب/ن�إيران،�وحركة�أنصار�� ليس�هناك�مايمنع�التأكيد�عWی�وجود�

�واليمنية�والقنوات�jخبارية، �من�القيادات�jيرانية، �لعدد التصريحات�اEتواترة

BTوتعي/ن�الدبلوما�� �إبراهيم�)حسن�إيرلوا(اع��اف�إيران�بمشروعية�حكومة�صنعاء، �واعتماد �5ي�صنعاء، �لها ،�سف/ً�ا

�لليمن�5ي�طهران،�وهو�مالم�تقم�به�أي�دولة�أخری�عدا�سورية ! الديلم�Bسف/ً�ا

 .(274) مشق،�ولم�توفد�سف/ً�ا�إل�çا

�داخل� �اEش��كة �الشيعية �الفكرية �الخلفية �وíي �واحدة، �مشكاة �من �خرجت �اEتينة �الع*قة �هذه �أن �5ي و��شك

،�اEناهض�للقوی�jقليمية،�ال���تقف�عWی�النقيض�الفكري�م·�ا�بقيادة�السعودية

 .(275)) بعض�دول�الغرب -بريطانيا� 

،�فليس�غريًبا�أن�توظف�إيران�ع*ق��ا�بحكومة�)نظرية�اEصلحة(وبما�أن�الع*قة�ب/ن�الدول�ترتكز�5ي�اEقام�8ول�عWی�

صنعاء�بقيادة�أنصار�هللا�Eا�يخدم�أجند��ا�5ي�اEنطقة،�والعالم،�والBTUء�نفسه�بالنسبة�لحركة�أنصار�هللا�ال��Bتستفيد�

هذه�الع*قة�5ي�تطوير�ذا��ا�عسكرًيا،�وسياسًيا،�ومن�ثم�فأن�عملية�الس*م�5ي�اليمن�إذا�لم�يكن�موعد�نجاحها�

�الطبي¶ي �من �فأنه �إيران �مصالح B- � �اEصلحة �وم��رات� -حسب�لغة �تحت�عناوين، �ترحيلها �إيران�عWی �تعمل أن

 : الغربي

الغربي�5ي�اليمن،�وعWی�رأسه�التدخل�8مريكي�من�منطلق�اEصلحة�الوطنية�8مريكية�العليا،�و8من�

فا�س*م�كدين�بشقيه�الس�BC.  القومي�8مريكي،�وليس�من�منطلق�مبادئ�العدالة،�والقيم�jنسانية

���م�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�عWاEسي�ي،�و�  -عدًوا�فكرًيا�من�منظور�بعض�قادة�أنظمة�الغرب�

عربية�بل�ما��م�هو�أين؟�ومع�أي�طرف�تكمن�مصلحة�أمريكا؟ -من�اEظلوم،�أو�الظالم�5ي�أي�حرب�بينية�إس*مية�

�يظل�jسل �اEنطقة�مضطربة،�ومل��بة� �وتأجيجه�وإبقاء �الصراع، �وإذكاء �فإن�سياسة�التفتيت، �عWى�ذلك، وبناًء

8نسب،�لهذه�القوى،��Eا�من�شأنه�إ¡�اك�jس*م،�ومقدراته�من�الداخل�بأيدي�أبنائه�من�جهة،�وإبقاء�هذه�البلدان�

ا�مفتوحة�ل¥سلحة�8مريكية�
ً
. الغربية�بمليارات�الدو�رات�من�جهة�أخری  -سوق

jس*مي،�Sن�الس*م��يوحد��اEسلم/ن��ضد��خر�الديBC،�والسيا�BT،� - العربي�،�والصراع�jس*مي

،�وت��اجع�5ي�الوقت�ذاته�اEبالغ�الباهضة�ال��Bتجن�çا��الدول�الغربية�من�صفقات�8سلحة)

                                         

   82عادل�دشيلة�،�وآخرون�،�بناء�الس*م�5ي�اليمن،�مرجع�سابق،�ص،�

مركز�صنعاء�للدراسات�jس��اتيجية،� -حان�الوقت�لتقليل�الخسائر�: أحمد�الديب،هدنة�اليمن�وتن�ي�هادي

https://sanaacenter.org/ar/translations2022 -6 -22،�تاريخ��ط*ع�

محمد�خ/��ي،�دوافع�مساندة�إيران�للحوثي/ن�5ي�اليمن،�القاهرة،�اEنتدی�العربي�لتحليل�السياسات�jيرانية،�

 .م2022 – 6 – 27،�تاريخ��ط*ع�https://afaip.com: ،�عWى�الرابط�التاNي
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 : التدخل�jيراني) ب

Wليس�هناك�مايمنع�التأكيد�ع

�واليمنية�والقنوات�jخبارية، �من�القيادات�jيرانية، �لعدد التصريحات�اEتواترة

BTوتعي/ن�الدبلوما�� اع��اف�إيران�بمشروعية�حكومة�صنعاء،

�لليمن�5ي�طهران،�وهو�مالم�تقم�به�أي�دولة�أخر الديلم�Bسف/ً�ا

مشق،�ولم�توفد�سف/ً�ا�إل�çاسف/ً�ا�لصنعاء�5ي�د

�داخل� �اEش��كة �الشيعية �الفكرية �الخلفية �وíي �واحدة، �مشكاة �من �خرجت �اEتينة �الع*قة �هذه �أن �5ي و��شك

،�اEناهض�للقو)محور�اEقاومة(ماُيعرف

 -أمريكا(،�وحلفا�ëا)وهابي

Wقام�8ول�عEوبما�أن�الع*قة�ب/ن�الدول�ترتكز�5ي�ا

صنعاء�بقيادة�أنصار�هللا�Eا�يخدم�أجند��ا�5ي�اEنطقة،�والعالم،�والBTUء�نفسه�بالنسبة�لحركة�أنصار�هللا�ال��Bتستفيد�

هذه�الع*قة�5ي�تطوير�ذا��ا�عسكرًيا،�وسياسًيا،�ومن�ثم�فأن�عملية�الس*م�5ي�اليمن�إذا�لم�يكن�موعد�نجاحها��من

�الطبي¶ي �من �فأنه �إيران �مصالح Bيل�

 .(276) مختلفة

الغربي -التدخل�8مريكي�) ج

الغربي�5ي�اليمن،�وعWينطلق�التدخل�

القومي�8مريكي،�وليس�من�منطلق�مباد

عدًوا�فكرًيا�من�منظور�بعض�قادة�أنظمة�الغرب�

من�اEظلوم،�أو�الظالم�5ي�أي�حرب�بينية�إس*مية�

�يظل�jسل �اEنطقة�مضطربة،�ومل��بة� �وتأجيجه�وإبقاء �الصراع، �وإذكاء �فإن�سياسة�التفتيت، �عWى�ذلك، وبناًء

8نسب،�لهذه�القوى،��Eا�من�شأنه�إ¡�اك�jس*م،�ومقدراته�من�الداخل�بأيدي�أبنائه�من�جهة،�وإبقاء�هذه�البلدان�

ا�مفتوحة�ل¥سلحة�8مريكية�
ً
سوق

العربي�،�والصراع�jس*مي -الصراع��العربي�

)الغرب�اEسي�ي(والثقا5ي�
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أحمد�الديب،هدنة�اليمن�وتن() 275

translations/17686: الرابط�التاNي
محمد�خ/��ي،�دوافع�مساندة�إيران�للحوثي/ن�5ي�اليمن،�القاهرة،�اEنتد() 276

،�عWى�الرابط�التاNي2019  –



     2022ديمسبر 

�وسوف يظل�الس*م�فيه�رهًنا���ذلك،

وإذا�كان�للقوی�الغربية�من�ش�	���تم�به�

 .(277) 5ي�اليمن،�أو�غ/�ه�فهو�مصالحها،��ومساندة�الجماعات�jرهابية،�أو�التخلص�م·�ا�بعد�نفاد�مفعولها

مازال�اEجتمع�الدوNي��يمتلك�jرادة��¡�اء�حرب�اليمن،�وليس�لديه�رؤية�واضحة�لصنع�عملية�الس*م��فيه،�وغ/��

�الك��ی� �الدول �ب/ن �القائم ��نقسام

،�5ي�كيفية�التعاطي�مع�ملف�الصراع��اليم�BCالذي�تحرص�كل�م·�ا�
 (278 

�ا �والخارجية �الداخلية، �و8مزجة �نزعة�، �تحكمها Bل�

�عن�عدم�وجود�رغبة�أممية�كاملة�
ً
خر،�أكø��من�خضوعه�Eنطق�العقل،�ولغة�التصالح،�فض*

يذهب�أي�م·�ا،�وكله�أمل�ولم�. إن�8طراف�اEتشاورة�5ي�كل�جولة�من�جو�ت�اEشاورات�عانت�من�حالة�غياب�الثقة

�اEحWي،� �الرأي�العام �أمام �وإسقاط�الحجة؛ �السياسية، �باب�اEناورة �من �ذهابه �كان �بل �سياسية، �تسوية �إيجاد 5ي

�اEحتوی،� �فارغة �كل�جو�ت�التشاور �نتائج �جاءت� �ح�� �التشاور، �نجاح �بعدم �اEسبقة �اليقينية �لقناعته ،B

السبع�السنوات�اEاضية�ماهو�إ��تجريب�كل�طرف�من�عام�إNی�آخر�لكل�مابيده�

ح��� - �أمل�تركيع�الطرف��خر�بالقوة�

اليمن�تحت�الفصل�السابع�من�ميثاق�

�وزعيم�حركة�أنصار�هللا ،�)عبداEلك�الحوثي(،

�وضيقت�الخناق�عWی� ،BTشهد�السيا�Eْعِقيد�ا

لم�يكن�التدخل�العسكري�Eا�ُيسم��بالتحالف�العربي�لدعم�الشرعية�5ي�اليمن�موفًقا�سواًء�من�حيث�قرار�التدخل،�

�قراءة�اEوقف،�وتقديراته��نية،�واEستقبلية،�ولم�ُيحقق�

�حالة�من�التضامن،� لق�لها
َ
�العسكري،�و�جتما~ي،�وخ �تعزيز�موقف�حكومة�صنعاء ى�منه�بل�ساهم�5ي

،�بعد�أن�)من�سكان�الجمهورية�اليمنية

CAUS - مركز�دراسات�الوحدة�العربية،�مجلة�

�ودراسة� �ل¥بحاث �اEركز�العربي � �حالة، �تقييم الدوحة،

https:// 2022 – 4 - 5ط*ع�،�،�تاريخ�� . 
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�الغرب�من�الحرب�فيه�مبالغ�مهولة BCيج� Bوسوف: �اليمن�ال�� �عWی�ذلك، اEثال�ال�ي

وإذا�كان�للقو. الغربية�ال��Bتربط�تحقيقه��بأجند��ا�jقليمية،�والدولية

5ي�اليمن،�أو�غ/�ه�فهو�مصالحها،��ومساندة�الجماعات�jرهابية،�أو�التخلص�م·�ا�بعد�نفاد�مفعولها

 :¥مم�اEتحدة

مازال�اEجتمع�الدوNي��يمتلك�jرادة��¡�اء�حرب�اليمن،�وليس�لديه�رؤية�واضحة�لصنع�عملية�الس*م��فيه،�وغ/��

�وأبعاده �وتعقيداته، �الصراع، �أسباب �كب/��لكل �بشكل �الك��. مستوعب �الدول �ب/ن �القائم ��نقسام �عWی
ً
ع*وة

،�5ي�كيفية�التعاطي�مع�ملف�الصراع��اليم�BCالذي�تحرص�كل�م·�ا�)الص/ن -سيا�رو  -فرنسا� -بريطانيا�

.(�278ربط�تسوية�هذا�الصراع،�أو�عدم�تسويته�بمصالحها��نية،�واEستقبلية

 

�ا �والخارجية �الداخلية، �و8مزجة �ل¥هوی، �خضع �اليمن �5ي BTوالسيا�� �العسكري، �الصراع إن

�عن�عدم�وجود�رغبة�أممية�كاملة�
ً
خر،�أكø��من�خضوعه�Eنطق�العقل،�ولغة�التصالح،�فض*

 .�ح*ل�الس*م،�وتوف/��الضمانات��نجاح�مشاوراته�ومخرجا��ا

إن�8طراف�اEتشاورة�5ي�كل�جولة�من�جو�ت�اEشاورات�عانت�من�حالة�غياب�الثقة

�وإسقاط�ال �السياسية، �باب�اEناورة �من �ذهابه �كان �بل �سياسية، �تسوية �إيجاد 5ي

�اEحتو �فارغة �كل�جو�ت�التشاور �نتائج �جاءت� �ح�� �التشاور، �نجاح �بعدم �اEسبقة �اليقينية �لقناعته ،B

السبع�السنوات�اEاضية�ماهو�إ��تجريب�كل�طرف�من�عام�إN،�وكل�ما�جری�خ*ل�

،�عWی�أمل�تركيع�الطرف��خر�بالقوة�)اجتماعية -اقتصادية� -عسكرية� -سياسية�(من�أوراق�ضغط�متاحة�

اليمن�تحت�الفصل�السابع�من�ميثاق�،�الذي�وضع�)2216(أسهمت�القرارات�8ممية�بشأن�اليمن،�وبخاصة�القرار�

�ونص�عWی�معاقبة�الرئيس�السابق �وزعيم�حركة�أنصار�هللا)عWي�عبدهللا�صالح(8مم�اEتحدة، ،

Wوضيقت�الخناق�ع� ،BTشهد�السيا�Eْعِقيد�ا
َ
�ت � �5ي �والجوي�عWی�اليمن� �والبحري، رض�الحصار�ال��ي،

 .ا�أقرب�للحرب�منه�إNی�الس*م

لم�يكن�التدخل�العسكري�Eا�ُيسم��بالتحالف�العربي�لدعم�الشرعية�5ي�اليمن�موفًقا�سواًء�من�حيث�قرار�التدخل،�

أو�من�حيث�نتائجة�الكارثية؛�بل�كان�قراًرا�انفعاNي�يفتقر�إNی�قراءة�اEوقف،�وتقديراته��نية،�واEستقبلية،�ولم�ُيحقق�

�وخ �العسكري،�و�جتما~ي، �تعزيز�موقف�حكومة�صنعاء ى�منه�بل�ساهم�5ي

من�سكان�الجمهورية�اليمنية% �B)80حولها�من�أبناء�اEحافظات،�واEناطق�ال��Bتحكمها

                                         

CAUS -ب/�وت،�(شيماء�حسن�يح��،�تطورات�اEوقف�8مريكي�من�8زمة�5ي�اليمن،�

 . 162 - 155ص�ص�) 2018،�إبريل�)470(العدد�،�،� 40اEستقبل�العربي،�اEجلد�ال

�اليمن �البصري، �: عائشة �الحّل �ومأزق �اEتحدة �ل¥مم �الرابع �ودراسة�( اEبعوث �ل¥بحاث �اEركز�العربي � �حالة، �تقييم الدوحة،

https://www.dohainstitute.org › Pages: ،��،�عWى�الرابط�التاNي)2022
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�الغرب�من�الحرب�فيه�مبالغ�مهولة BCيج� Bسيبقی�اليمن�ال�

الغربية�ال��Bتربط�تحقيقه��بأجند��ا�jقليمية،�والدولية -با�رادة�8مريكية�

5ي�اليمن،�أو�غ/�ه�فهو�مصالحها،��ومساندة�الجماعات�jرهابية،�أو�التخلص�م·�ا�بعد�نفاد�مفعولها

¥مم�اEتحدةالدور�اEتضارب�ل) ء���

مازال�اEجتمع�الدوNي��يمتلك�jرادة��¡�اء�حرب�اليمن،�وليس�لديه�رؤية�واضحة�لصنع�عملية�الس*م��فيه،�وغ/��

�وأبعاده �وتعقيداته، �الصراع، �أسباب �كب/��لكل �بشكل مستوعب

بريطانيا� -أمريكا�(الفاعلة

عWی�ربط�تسوية�هذا�الصراع،�أو�عدم�تسويته�بمصالحها��نية،�واEستقبلية

 الخاتمة

 :توصل�البحث�إNي��تي

�ل¥هو - �خضع �اليمن �5ي BTوالسيا�� �العسكري، �الصراع إن

�عن�عدم�وجود�رغبة�أممية�كاملة�
ً
�نتقام،�والرفض�ل�خر،�أكø��من�خضوعه�Eنطق�العقل،�ولغة�التصالح،�فض*

�ح*ل�الس*م،�وتوف/��الضمانات��نجاح�مشاوراته�ومخرجا��ا

إن�8طراف�اEتشاورة�5ي�كل�جولة�من�جو�ت�اEشاورات�عانت�من�حالة�غياب�الثقة -

�وإسقاط�ال �السياسية، �باب�اEناورة �من �ذهابه �كان �بل �سياسية، �تسوية �إيجاد 5ي

�اEحتو �فارغة �كل�جو�ت�التشاور �نتائج �جاءت� �ح�� �التشاور، �نجاح �بعدم �اEسبقة �اليقينية �لقناعته ،Bو8جن�

عديمة�الجدوی،�وكل�ما�جری

من�أوراق�ضغط�متاحة�

 .  -طال�أمد�الصراع

أسهمت�القرارات�8ممية�بشأن�اليمن،�وبخاصة�القرار� -

�ونص�عWی�معاقبة�الرئيس�السابق 8مم�اEتحدة،

Wوالجوي�ع� �والبحري، رض�الحصار�ال��ي،
َ
�وف وغ/�هما،

ا�أقرب�للحرب�منه�إNحكومة�صنعاء،�وجعل��

لم�يكن�التدخل�العسكري�Eا�ُيسم��بالتحالف�العربي�لدعم�الشرعية�5ي�اليمن�موفًقا�سواًء�من�حيث�قرار�التدخل،��-

Nي�يفتقر�إNأو�من�حيث�نتائجة�الكارثية؛�بل�كان�قراًرا�انفعا

�وخماكان�يُ  �العسكري،�و�جتما~ي، �تعزيز�موقف�حكومة�صنعاء رت�ى�منه�بل�ساهم�5ي

و�لتفاف�الشع��Bحولها�من�أبناء�اEحافظات،�واEناطق�ال��Bتحكمها

                                                                
شيماء�حسن�يح��،�تطورات�اEوقف�8مريكي�من�8زمة�5ي�اليمن،�: أنظر�() 277

اEستقبل�العربي،�اEجلد�ال
�اليمن() 278 �البصري، عائشة
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5ي�وضع�كهذا�بات�خيار�الحرب�هو�اEفروض�عل�çا،�

واEمكن�لها،�وخيار�الس*م�هو�شبه�اEستحيل،�مستفيدة�5ي�الوقت�ذاته�من�الصراع،�والتفتت�السيا�BT،�والعسكري�

�السع �العمق/ن �وjماراتيقصف �اللذين�)ودي، ،

�رفع� �عWی �بقدر�ترك/�ها �العسكرية �وقف�العمليات �5ي �غ/��مركزة �قدجع*ها �الجوية �صنعاء �قوات�حكومة حقق��ما

�ُيعت���مسألة� �إ��نيل�jع��اف�الدوNي،�والذي� لم�يتبق�أمامها

�حالة� �إNی �داخل�صنعاء BTبالقرار�السيا�� �التفرد �من�حالة �تنقلها � �بأي�تسوية�سياسية �حكومة�صنعاء ��تك��ث�

 . التعدد،�والشراكة�مع�خصومها،��وبخاصة��أولئك�الذين�صدرت�بحقهم�أحكام�قضائية

الصراع�5ي�توظيف�بعضها�Sغراض��عسكرية،�وسياسية،�مما�عرقل�

 .وجود�أمراء�حرب�يعارضون�بشدة�نجاح�عملية�الس*م،�ويستمرئون�5ي�اقتصاد�الحرب

إما�للمقايضة��ìا،�أو�: تسببت�التدخ*ت�الخارجية�jقليمية،�والدولية�5ي�الشأن�اليم5�BCي�عرقلة�التسوية�السياسية

 .�حساب�اليمن�8رض،�وjنسان

�الثورة�،�الجمهورية�اليمنية�خ*ل�ربع�قرن�من��ستبداد،�والهيمنة�

 ).2022 - تيجية�اليمBC،�ف��اير�

�اليمن �5ي �اEدني/ن �بحق �الو�يات�اEتحدة �إصدار�(�ا صنعاء،

�للدراسات،�تر ( دشيلة��عادل�،�وآخرون،�بناء�الس*م�5ي�اليمن�،�تجارب،�مؤثرات،�شروط، كيا،�مركز�اEخا

،�مطابع�دائرة�2014 -  2013صنعاء،(وثيقة�مخرجات�الحوار�الوط�BCالشامل،�مؤتمر�الحوار�الوط�BCالشامل،�

� �اليمنية، �الخارجية �عWى� 2015 –إبريل� -14وزارة ،

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

5ي�وضع�كهذا�بات�خيار�الحرب�هو�اEفروض�عل�çا،�هالهم�الدماء،�والخراب،�والدمار،�ال��Bارتكبته�طائرات�التحالف،�و

واEمكن�لها،�وخيار�الس*م�هو�شبه�اEستحيل،�مستفيدة�5ي�الوقت�ذاته�من�الصراع،�والتفتت�السيا�BT،�والعسكري�

 .البي�BCداخل�معسكر�عبد�ربه�منصور�هادي

�والخارuي �الج��ات، �مختلف �5ي �الداخWي �العسكري �التقدم �السع(إن �العمق/ن قصف

Wع� �بقدر�ترك/�ها �العسكرية �وقف�العمليات �5ي �غ/��مركزة �قدجع*ها �الجوية �صنعاء �قوات�حكومة حقق��ما

�ماتم�رفعه� - الحصار�اEفروض�عWى�اليمن�الذي� �ُيعت���مسألة� -إذا �إ��نيل�jع��اف�الدوNي،�والذي� لم�يتبق�أمامها

�أم�أ
ً
�،�طاEا�،�والسلطة�عWی�8رض�لهاوقت،�وسوف�يأتي�عاج*

ً
 .ج*

Nإ� �داخل�صنعاء BTبالقرار�السيا�� �التفرد �من�حالة �تنقلها � �بأي�تسوية�سياسية �حكومة�صنعاء ��تك��ث�

التعدد،�والشراكة�مع�خصومها،��وبخاصة��أولئك�الذين�صدرت�بحقهم�أحكام�قضائية

الصراع�5ي�توظيف�بعضها�Sغراض��عسكرية،�وسياسية،�مما�عرقل��أفادت�اEساعدات�jنسانية�الخارجية�أطراف

وجود�أمراء�حرب�يعارضون�بشدة�نجاح�عملية�الس*م،�ويستمرئون�5ي�اقتصاد�الحرب

تسببت�التدخ*ت�الخارجية�jقليمية،�والدولية�5ي�الشأن�اليم5�BCي�عرقلة�التسوية�السياسية

لتمرير�أجندة�مختلفة،�أو�تحقيق�أطماع�معينة�عWی�حساب�اليمن�8رض،�وjنسان

�BTأنس�،�اليمن�من�الوحدة�إNی�الثورة�،�الجمهورية�اليمنية�خ*ل�ربع�قرن�من��ستبداد،�والهيمنة�

تيجية�اليمBC،�ف��اير�صنعاء،�مركز�الدراسات�السياسية�وjس��ا) (2015 - 1990

� �اليمن �اليمن -ه/�وشيما �5ي �اEدني/ن �بحق �الو�يات�اEتحدة �ترتك��ا �حرب�وحشية جرائم

 ).2020الدائرة�الحقوقية�والقانونية�باEكتب�السيا�S�BTنصار�هللا،�

دشيلة��عادل�،�وآخرون،�بناء�الس*م�5ي�اليمن�،�تجارب،�مؤثرات،�شروط،

 

 :الوثائق�والتقارير�الرسمية

وثيقة�مخرجات�الحوار�الوط�BCالشامل،�مؤتمر�الحوار�الوط�BCالشامل،�

 .)التوجيه�اEعنوي 

 .2011 -نوفم��� - 23اEبادرة�الخليجية،�8ربعاء�

�رق �)  2216(م�قرار�مجلس�8من�الدوNي � - 2015للعام �اليمنية، �الخارجية وزارة

https://www.mofa-ye.org › Pages 

177 

 

هالهم�الدماء،�والخراب،�والدمار،�ال��Bارتكبته�طائرات�التحالف،�و

واEمكن�لها،�وخيار�الس*م�هو�شبه�اEستحيل،�مستفيدة�5ي�الوقت�ذاته�من�الصراع،�والتفتت�السيا�BT،�والعسكري�

البي�BCداخل�معسكر�عبد�ربه�منصور�هادي

�الج - �مختلف �5ي �الداخWي �العسكري �التقدم إن

Wع� �بقدر�ترك/�ها �العسكرية �وقف�العمليات �5ي �غ/��مركزة �قدجع*ها �الجوية �صنعاء �قوات�حكومة حقق��ما

الحصار�اEفروض�عWى�اليمن�الذي�

�أم�أ
ً
وقت،�وسوف�يأتي�عاج*

- Nإ� �داخل�صنعاء BTبالقرار�السيا�� �التفرد �من�حالة �تنقلها � �بأي�تسوية�سياسية �حكومة�صنعاء ��تك��ث�

التعدد،�والشراكة�مع�خصومها،��وبخاصة��أولئك�الذين�صدرت�بحقهم�أحكام�قضائية

أفادت�اEساعدات�jنسانية�الخارجية�أطراف� -

 . فرص�الس*م

وجود�أمراء�حرب�يعارضون�بشدة�نجاح�عملية�الس*م،�ويستمرئون�5ي�اقتصاد�الحرب�-

تسببت�التدخ*ت�الخارجية�jقليمية،�والدولية�5ي�الشأن�اليم5�BCي�عرقلة�التسوية�السياسية -

Wلتمرير�أجندة�مختلفة،�أو�تحقيق�أطماع�معينة�ع

 :قائمة�ا�راجع

 :الكتب -1

 � Nأنس�،�اليمن�من�الوحدة�إ�BTالقا�

1990(الخارجية

 � � �اليمن ه/�وشيما

الدائرة�الحقوقية�والقانونية�باEكتب�السيا�S�BTنصار�هللا،�

دشيلة��عادل�،�وآخرون،�بناء�الس*م�5ي�اليمن�،�تجارب،�مؤثرات،�شروط، � 

 ) . 2021 - 1ط

الوثائق�والتقارير�الرسمية -2

وثيقة�مخرجات�الحوار�الوط�BCالشامل،�مؤتمر�الحوار�الوط�BCالشامل،� � 

التوجيه�اEعنوي 

اEبادرة�الخليجية،�8ربعاء� � 

�رق �  قرار�مجلس�8من�الدوNي

Pages ‹: الرابط�التاNي
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Yemen's Houthis start redeployment in 

https://uk.reuters.com/article

 ).2022 –مركز�أبعاد�للدراسات�والبحوث،�إبريل�

ات�jس��اتيجية،�اEركز�الفلسطيS�BCبحاث�السياسات�والدراس

الدوحة،�اEركز�العربي�ل¥بحاث��ودراسة�

�العدد ديسم���) 32(للدراسات�والتوثيق،
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 محاولة�للفهم

Political theory and the big questions 
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وثقافة�ورؤية�كل�قوة�من��الجديدة�واEحركة�للسياسات�وليست�مجرد�مفسرة�،ستولد�نظريات�سياسية�خاصة�بتاريخ

 .النظرية�السياسية،�السياسة�الخارجية،�النظام�الدوNي،�8ص*نية�،اللي��الية،الواقعية�

     Abstract:  

   This article seeks to understand the state of conflict an

explain the latest events, especially in light of the 

emergence of a new old phenomenon of theories that go beyond the limits of interpretation, to form an 

engine for the foreign policies of the powers. The researcher relied on the analysis methodology based on 

the fourth political theory of the R

context of the ongoing Russian-

drive policies and are not just an e

history, culture and vision of each of the forces aspiring to play a role in the framework of the n

international system. 

Keywords: political theory, foreign policy, the international system, nativism, liberalism, realism.
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محاولة�للفهم -النظرية�السياسية�و�سئلة�الك��ى�

Political theory and the big questions

- an attempt to understand

 صابر�يوسف�عWي�رمضان

�Bفلسط/ن –باحث�أكاديم 

تس¶ى�هذه��اEقالة�إNى�فهم�حالة��شتباك�والجدل�ب/ن�النظريات�السياسية�اEفسرة�ل*حدث،�خاصة�5ي�ظل�الحرب�

�لتشكل�محرك� �التفس/�، �تتجاوز�حدود Bبروز�ظاهرة�قديمة�جديدة�من�النظريات�ال�� وتؤكد�عWى

حث�عWى�منهجية�التحليل�اEستند�إNى�النظرية�السياسية�الرابعة�للمنظر�الرو��BTاعتمد�البا. 

. �وكرانية�اEستمرة-الكساندر�دوغ/ن�،�وال��Bطرحت�بقوة�5ي�سياق�الحرب�الروسية�

الجديدة�واEحركة�للسياسات�وليست�مجرد�مفسرة�،ستولد�نظريات�سياسية�خاصة�بتاريخ

 .القوى�الطامحة�للعب�دورا�5ي�اطار�النظام�الدوNي�اEقبل

النظرية�السياسية،�السياسة�الخارجية،�النظام�الدوNي،�8ص*نية�،اللي��الية،الواقعية�

This article seeks to understand the state of conflict and controversy between the political theories that 

plain the latest events, especially in light of the Russian-Ukrainian war. And it emphasizes the 

emergence of a new old phenomenon of theories that go beyond the limits of interpretation, to form an 

e for the foreign policies of the powers. The researcher relied on the analysis methodology based on 

the fourth political theory of the Russian theorist Alexander Dugin, which was put forward strongly in the 

-Ukrainian war. The researcher concluded that these new theories that 

drive policies and are not just an explanation, will generate special political theories specific to the 

history, culture and vision of each of the forces aspiring to play a role in the framework of the n

political theory, foreign policy, the international system, nativism, liberalism, realism.
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النظرية�السياسية�و�سئلة�الك��ى�

 :ملخص����

تس¶ى�هذه��اEقالة�إNى�فهم�حالة��شتباك�والجدل�ب/ن�النظريات�السياسية�اEفسرة�ل*حدث،�خاصة�5ي�ظل�الحرب��    

�لتشكل�محرك�. �وكرانية� -الروسية �التفس/�، �تتجاوز�حدود Bبروز�ظاهرة�قديمة�جديدة�من�النظريات�ال�� وتؤكد�عWى

. للسياسات�الخارجية�للقوى 

الكساندر�دوغ/ن�،�وال��Bطرحت�بقوة�5ي�سياق�الحرب�الروسية�

الجديدة�واEحركة�للسياسات�وليست�مجرد�مفسرة�،ستولد�نظريات�سياسية�خاصة�بتاريخ

القوى�الطامحة�للعب�دورا�5ي�اطار�النظام�الدوNي�اEقبل

النظرية�السياسية،�السياسة�الخارجية،�النظام�الدوNي،�8ص*نية�،اللي��الية،الواقعية�:   كلمات�مفتاحية�

d controversy between the political theories that 

krainian war. And it emphasizes the 

emergence of a new old phenomenon of theories that go beyond the limits of interpretation, to form an 

e for the foreign policies of the powers. The researcher relied on the analysis methodology based on 

ander Dugin, which was put forward strongly in the 

e researcher concluded that these new theories that 

planation, will generate special political theories specific to the 

history, culture and vision of each of the forces aspiring to play a role in the framework of the next 

political theory, foreign policy, the international system, nativism, liberalism, realism. 



     2022ديمسبر 

�للمفكر� �الرابعة �السياسية ،وبروز�النظرية

��ذهان� �بوت/ن،إNى BTللرئيس�الرو�� �الخارجية �السياسة �عWى �ومدى�تأث/�ها ،

�فكرية� �او�توجهات �الدولة، �الخاص�و�تقود �للتاريخ �معدلة ياسية

�،� �مثل�الفاشية �مسارات�ايديولوجية�ونظرية�عدة �أثر�5ي
ً
�تاريخيا وهذا

�الجيو  �اEشهد �5ي �او�تغي/�ات�جذرية �تعدي*ت �إحداث �عWى �واظهر�قدر��ا �والشيوعية، �والرأسمالية سيا��BTوالنازية،

�الواقع� �Eعطيات �معدلةوتستجيب �سياسية �لنظريات �بحاجة �نحن �هل �وسؤال � �إشكالية �بقوة �طرح مما

�Eختلف�القوى� Bو�قليم� �واEحWي �اEسرح�الدوNي �تجري�عWى Bال�� �للتاريخ،وذلك�لفهم�8نشطة �أس/�ة
ً
وليست�تماما

 .ن�أي�نوع�من�النظريات�نحتاج

تعتمد�م·�يجة�الباحث�عWى��التحليل�،�وإعادة�النظر�5ي�مجريات�الساحة�الدولية�و�قليمية،�عWى�خلفية�الحرب�

�إNى�النظرية�السياسية�الرابعة�ال��Bطرحها�اEفكر�الرو��BTالكساندر�دوغ/ن،�وال��Bتعكس�
ً
�وكرانية�استنادا

و��بد�5ي�سبيل�ذلك�من�. خ*لها�القوى�إNى�مراجعة�مكان��ا�وموقعها�من�النظام�والتفاع*ت�الدولية

�اعتبار� �السياسية،عWى �والفلسفة �التاريخ �إNى �أي �8مور �وEجريات �للنظريات �اEخت���8ول �إNى �النظرية�" العودة أن

تاريخها�الخاص�واEش��ك،فإن�لكل�أمة�نظرية�خاصة�

�الواقع�واEشهد�الدوNي�باشكال�مختلفة،�سواء�حروب� �يؤكد�عWى�حالة�الصدام�ب/ن�النظريات،وال��Bي��جمها �مما �ìا

ديثة�أن�الفكرة�الح" يدعم�ذلك�اEفكر�جل/ن�تندر�بقوله�

��نعكاس�الفكر�5ي�سلطتنا�ع���التاريخ
ً
�مناسبا

ً
وبذلك�يعود��280.عن�الثورة،فكرة�اعادة�البناء�السريع�والتام�تقدم�ترك/�ا

 . الفكر�أساس�النظرية�السياسية�ال��Bيمكن�لها�أن�تشكل�5ي�ظل�متغ/�ات�تاريخية�وسياسية�ما�سلطة�فوق�الدولة�

ي�مناط�من�يملك�النظرية�و�يديولوجية�السياسية�القابلة�للتنفيذ،�ويمكن�لها�أن�تقود�

�اس��جاع� �إNى �تعود �قواها �وتستعيد �تقوى�شوك��ا �عندما �أن�8مم إذ

�نفسه� �يفرض �للدولة
ً
�جديديا

ً
�شك* أن

�Eعاهدة�فرساي�اEذلة�بعد� �واضحا،�خاصة�بعد�رفضها �القرن�العشرين�و�النازية�نموذجا مثلت�اEانيا

حيث�تم�اعتماد�سياسات��نسحاب�من�عصبة�8مم،ومؤتمر�نزع�

وترجمت�5ي�حركة�سياسية�منظمة�وموجهة�للدولة�فيما�

�أسست�للحرب�العاEية�الثانية �الجديدة،بسياسات�جديدة �الرومانية �الص/ن�.بعد،لتعيد�مجد�8م��اطويرة �5ي واليوم
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� �الروسية �الحرب � -أعادت �منذ �اEستمرة ��24وكرانية � �للمفكر�2022شباط �الرابعة �السياسية ،وبروز�النظرية

��ذهان�"الكساندر�دوغ/ن �بوت/ن،إNى BTللرئيس�الرو�� �الخارجية �السياسة �عWى �ومدى�تأث/�ها ،

�س �لنظرية �أو�تبن�çم �والزعماء �تأثر�القادة �فكرية�مسألة �او�توجهات �الدولة، �الخاص�و�تقود �للتاريخ �معدلة ياسية

Bالشان�العالم� �للتعاطي�5ي �،�. سياسية�محددة �مثل�الفاشية �مسارات�ايديولوجية�ونظرية�عدة �أثر�5ي
ً
�تاريخيا وهذا

�الجيو  �اEشهد �5ي �او�تغي/�ات�جذرية �تعدي*ت �إحداث �عWى �واظهر�قدر��ا �والشيوعية، �والرأسمالية والنازية،

�الواقع� �Eعطيات �معدلةوتستجيب �سياسية �لنظريات �بحاجة �نحن �هل �وسؤال � �إشكالية �بقوة �طرح مما

�Eختلف�القوى� Bو�قليم� �واEحWي �اEسرح�الدوNي �تجري�عWى Bال�� �للتاريخ،وذلك�لفهم�8نشطة �أس/�ة
ً
وليست�تماما

ن�أي�نوع�من�النظريات�نحتاجوالدول،�والس¶ي�نحو�التنبؤ��ìوية�اEشهد�اEستقبWي،�لك

تعتمد�م·�يجة�الباحث�عWى��التحليل�،�وإعادة�النظر�5ي�مجريات�الساحة�الدولية�و�قليمية،�عWى�خلفية�الحرب�

�إNى�النظرية�السياسية�الرابعة�ال��Bطرحها�اEفكر�الرو��BTالكساندر�دوغ/ن،�وال��Bتعكس�
ً
�وكرانية�استنادا

خ*لها�القوى�إNى�مراجعة�مكان��ا�وموقعها�من�النظام�والتفاع*ت�الدولية

�اعتبار� �السياسية،عWى �والفلسفة �التاريخ �إNى �أي �8مور �وEجريات �للنظريات �اEخت���8ول �إNى العودة

تاريخها�الخاص�واEش��ك،فإن�لكل�أمة�نظرية�خاصة�وSن�لكل�أمة�فلسف��ا�و �279".السياسية�ما�íي�إ��فلسفة�سياسية

�الواقع�واEشهد�الدوNي�باشكال�مختلفة،�سواء�حروب� �يؤكد�عWى�حالة�الصدام�ب/ن�النظريات،وال��Bي��جمها �مما �ìا

يدعم�ذلك�اEفكر�جل/ن�تندر�بقوله�. عاEية�او�حروب�باردة�أو�اقليمية�او�بالوكالة،�أو�حروب�أهلية

��نعكاس�الفكر�5ي�سلطتنا�ع���التاريخ
ً
�مناسبا

ً
عن�الثورة،فكرة�اعادة�البناء�السريع�والتام�تقدم�ترك/�ا

الفكر�أساس�النظرية�السياسية�ال��Bيمكن�لها�أن�تشكل�5ي�ظل�متغ/�ات�تاريخية�وسياسية�ما�سلطة�فوق�الدولة�

 :النظرية�والسياسات�الخارجية�

اصبح�التغي/��التاريKي�مناط�من�يملك�النظرية�و�يديولوجية�السياسية�القابلة�للتنفيذ،�ويمكن�لها�أن�تقود�

�ل*عب/ن �او�باخر�السياسات�الخارجية �اس��جاع�. بشكل �إNى �تعود �قواها �وتستعيد �تقوى�شوك��ا �عندما �أن�8مم إذ

�بو�  �نيكو�س �سياس��ا،ويؤكد �5ي �والتقليدي �نفسه�" ن��اسي �يفرض �للدولة
ً
�جديديا

ً
�شك* أن

�Eعاهدة�فرساي�اEذلة�بعد� �واضحا،�خاصة�بعد�رفضها �القرن�العشرين�و�النازية�نموذجا مثلت�اEانيا

حيث�تم�اعتماد�سياسات��نسحاب�من�عصبة�8مم،ومؤتمر�نزع� 1933،ثم�عام�1919الحرب�العاEية�8وNى�عام�

وترجمت�5ي�حركة�سياسية�منظمة�وموجهة�للدولة�فيما� 1922اشتدت�قوة�الفاشية�5ي�ايطاليا�عام�

�أسست�للحرب�العاEية�الثانية �الجديدة،بسياسات�جديدة �الرومانية بعد،لتعيد�مجد�8م��اطويرة

                                         

 .24ص.التجريد�واEمارسة،�: النظرية�السياسية

 .269،�الفكر�السيا��BTو�سئلة��بدية،�ص

 .203،�نظرية�الدولة�،�ص2007
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 : مقدمة�

 ��� �الروسية �الحرب أعادت

� BTالكساندر�دوغ/ن" والفيلسوف�الرو�

�س �لنظرية �أو�تبن�çم �والزعماء �تأثر�القادة مسألة

Bالشان�العالم� �للتعاطي�5ي سياسية�محددة

�الجيو  �اEشهد �5ي �او�تغي/�ات�جذرية �تعدي*ت �إحداث �عWى �واظهر�قدر��ا �والشيوعية، �والرأسمالية والنازية،

� Bالواقع�. العالم� �Eعطيات �معدلةوتستجيب �سياسية �لنظريات �بحاجة �نحن �هل �وسؤال � �إشكالية �بقوة �طرح مما

�Eختلف�القوى� Bو�قليم� �واEحWي �اEسرح�الدوNي �تجري�عWى Bال�� �للتاريخ،وذلك�لفهم�8نشطة �أس/�ة
ً
وليست�تماما

والدول،�والس¶ي�نحو�التنبؤ��ìوية�اEشهد�اEستقبWي،�لك

تعتمد�م·�يجة�الباحث�عWى��التحليل�،�وإعادة�النظر�5ي�مجريات�الساحة�الدولية�و�قليمية،�عWى�خلفية�الحرب�����

�إNى�النظرية�السياسية�الرابعة�ال��Bطرحها�اEفكر�الرو��BTالكساندر�دوغ/ن،�وال��Bتعكس�- الروسية�
ً
�وكرانية�استنادا

خ*لها�القوى�إNى�مراجعة�مكان��ا�وموقعها�من�النظام�والتفاع*ت�الدوليةرؤية�تس¶ى�من�

�اعتبار� �السياسية،عWى �والفلسفة �التاريخ �إNى �أي �8مور �وEجريات �للنظريات �اEخت���8ول �إNى العودة

السياسية�ما�íي�إ��فلسفة�سياسية

�الواقع�واEشهد�الدوNي�باشكال�مختلفة،�سواء�حروب� �يؤكد�عWى�حالة�الصدام�ب/ن�النظريات،وال��Bي��جمها �مما �ìا

عاEية�او�حروب�باردة�أو�اقليمية�او�بالوكالة،�أو�حروب�أهلية

��نعكاس�الفكر�5ي�سلطتنا�ع���التاريخ
ً
�مناسبا

ً
عن�الثورة،فكرة�اعادة�البناء�السريع�والتام�تقدم�ترك/�ا

الفكر�أساس�النظرية�السياسية�ال��Bيمكن�لها�أن�تشكل�5ي�ظل�متغ/�ات�تاريخية�وسياسية�ما�سلطة�فوق�الدولة�

النظرية�والسياسات�الخارجية��

اصبح�التغي/��التاريKي�مناط�من�يملك�النظرية�و�يديولوجية�السياسية�القابلة�للتنفيذ،�ويمكن�لها�أن�تقود�لقد����

�ل*عب/ن �او�باخر�السياسات�الخارجية بشكل

�بو�  �نيكو�س �سياس��ا،ويؤكد �5ي �والتقليدي �التاريKي جوهرها

�Eعاهدة�فرساي�اEذلة�بعد��281".بالتدريج �واضحا،�خاصة�بعد�رفضها �القرن�العشرين�و�النازية�نموذجا مثلت�اEانيا

الحرب�العاEية�8وNى�عام�

اشتدت�قوة�الفاشية�5ي�ايطاليا�عام�كذلك�. الس*ح

�أسست�للحرب�العاEية�الثانية �الجديدة،بسياسات�جديدة �الرومانية بعد،لتعيد�مجد�8م��اطويرة

                                                                
النظرية�السياسية.2004. ابراهيم�ابراش�279
،�الفكر�السيا��BTو�سئلة��بدية،�ص1993. جل/ن�تندر�280
2007نيكو�س�بو�ن��اس،���281
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�كما� �الخارجية، �السياسات�الصينية �5ي ها

،�5ي�السيطرة�عWى�
ً
نعتمد�عWى�النظرية�الي��الية�بكامل�تطبيق��ا�5ي�فهم�السياسات�الخارجية�8مريكية�والغربية�عموما

�5.282ي�حديثه�عن�8م��اطوية�واEلوك�الخمس

ذهبت�مدارس�نحو�دراسة�النظرية�السياسية�الدينية�5ي�فهم�عWى��قل�توجهات�الحركات�الدينية�و�س*مية�

ولكل�ذلك�فإن�تنامي�القوة��قتصادية�والعسكرية�للدول،ليس�

�أو�يعيد�صياغة�واقع�جديد،�أو�
ً
،يمكن�أن�ينتج�حربا

�لتلك�القوى�العظم��اEهيمنة
ً
 .يلجأ�Sدوات�غ/��تقليدية�5ي�التغي/�،و5ي�تعريف�اEصالح�القومية،�بشكل�ليس�مرغوبا

. عالم�السياسة�ثورة�فعلية�وتحول�جذري�من�فهم�التاريخ�إNى�صناعته

فقد�طرح�افكار�تتعلق�بضرورة�التخلص�من�هشاشة�النظام�السيا��BTوالدولة�واEؤسسات،�من�خ*ل��رتباط�ليس�

لذلك�. قوميةبالقائد�الفرد�أو�اEؤسسة،�وانما�بالغريزة�أو�نظام�الغريزة�كمكون�جذري�لرغبات�اEجتمعات،�وهوي��ا�ال

خصية�لي��الية�ستأتي�وتحكم�ما�بعد�بوت/ن�لن�تكون�عامل�بناء�وانما�تدم/��لكل�اEنجزات�

ولن�يجنب�. الروسية�5ي�الحرب�الحالية�خاصة،�وستؤدي�بالضرورة�إNى�تفكيك�روسيا�وخسارة�القرم�والحرب�8هلية

،�وما�يرتبط��ìا�من�)�م��اطورية(ري�وط�BCيدعوا�Eزيد�من�السيادة�

فكر�ومضام/ن�تنعكس�5ي�تغي/��عWى�الوقائع�الجيوسياسية�الوطنية�باسلوب�رو��BTخاص،�او�بالطريقة�الحالية�للحرب�

ومي�الحريص�عWى�تنتظم�الدولة�ومقوما��ا�ومؤسسا��ا�وفق�توجهات�الزعيم�الجديد�الوط�BCوالق

Bتسبب�كل�هذا��ضطراب�العالم�Bالية�الغربية�ال��م/�ة�لروسيا�5ي�مواجهة�اللي�Eالرؤية�والهوية�الوطنية�ا. 

عWى�هذه�الخلفية،�و5ي�ظل�موجة�التغي/��و�إعادة�بناء�اEجتمعات،�يمكن�صياغة��سئلة��الك��ى�التالية،�Eاذا�تبقى�

Eاذا�من�اEهم�وجود�خط�. وى�الك��ى�والدول؟�وهذا�هو�سؤال��ستمرارية�والديمومة

))philosophical-intellectual nerve .

ول�والقوى؟�وهذا�سؤال�ما�ع*قة��النظرية�السياسية�بحالة�الخوف�من�التحلل��جتما~ي�والتفكك�الجيوسيا��BTللد

�والنظام �وهو�سؤال�النخبة �النظام�السيا�BT؟ �5ي �وتكوين�النخبة �بناء �طبيعة �5ي . كيف�تؤثر�النظرية

هل�يمكن�لقوة�أن�.كيف�للنظرية�أن�تحدد�او�تعيد�صياغة�الهوية�الوطنية�والقومية�؟�وهذا�سؤال�الهوية�ومن�نحن؟�

Bبدون�نظرية؟�وهذا�سؤال�الولوج�للنظام�العالم�Bهل�يحتاج�القائد�أو�. ريخ�العالم

Eاذا�تفشل�النظريات�السياسية�اEؤثرة�5ي�

بي·�م��س*موية�اEتطرفة�" ملوك 5"ويحذر�من�

�
ً
،�هو�عنوان�كتابه�يصف�فيه�الصراع�ب/ن�الهيمنة��مريكية�والغربية�عموما

�اEشهد� �عWى �الغربية �الراسمالية �لهيمنة ضادة

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�وتأث/�  �العميقة �التاريخية �اEاركسية �توجهات�الثقافة �النظر�5ي �إعادة �كما�يتم �الخارجية، �السياسات�الصينية �5ي ها

،�5ي�السيطرة�عWى�
ً
نعتمد�عWى�النظرية�الي��الية�بكامل�تطبيق��ا�5ي�فهم�السياسات�الخارجية�8مريكية�والغربية�عموما

�BT°فكر�الفرنEا� 5ي�حديثه�عن�8م��اطوية�واEلوك�الخمس" برنارد�ه0�ي�ليفي"مسار�التاريخ�العالمB،كما�صورها

ذهبت�مدارس�نحو�دراسة�النظرية�السياسية�الدينية�5ي�فهم�عWى��قل�توجهات�الحركات�الدينية�و�س*مية�

ولكل�ذلك�فإن�تنامي�القوة��قتصادية�والعسكرية�للدول،ليس�. الفاعلة�عWى�اEشهد�السيا��BTاEحWي�و�قليم�Bلها�

�أو�يعيد�صياغة�واقع�جديد،�أو�مرعبا�بحد�ذاته�إ��إذا�ارتبط�بخط�وعصب�فكري�ونظري�مث/�
ً
،يمكن�أن�ينتج�حربا

�لتلك�القوى�العظم��اEهيمنة
ً
يلجأ�Sدوات�غ/��تقليدية�5ي�التغي/�،و5ي�تعريف�اEصالح�القومية،�بشكل�ليس�مرغوبا

�من�السيادة�الوطنية: النظرية�السياسية�الرابعة�
ً
 .مزيدا

عالم�السياسة�ثورة�فعلية�وتحول�جذري�من�فهم�التاريخ�إNى�صناعتهشكل�طرح�اEفكر�دوغ/ن�للنظرية�الرابعة�5ي�

فقد�طرح�افكار�تتعلق�بضرورة�التخلص�من�هشاشة�النظام�السيا��BTوالدولة�واEؤسسات،�من�خ*ل��رتباط�ليس�

بالقائد�الفرد�أو�اEؤسسة،�وانما�بالغريزة�أو�نظام�الغريزة�كمكون�جذري�لرغبات�اEجتمعات،�وهوي��ا�ال

أكد�دوغ/ن�عWى�أن�أي�شخصية�لي��الية�ستأتي�وتحكم�ما�بعد�بوت/ن�لن�تكون�عامل�بناء�وانما�تدم/��لكل�اEنجزات�

الروسية�5ي�الحرب�الحالية�خاصة،�وستؤدي�بالضرورة�إNى�تفكيك�روسيا�وخسارة�القرم�والحرب�8هلية

ري�وط�BCيدعوا�Eزيد�من�السيادة�شخص�وط�BCقومي�او�عسك

فكر�ومضام/ن�تنعكس�5ي�تغي/��عWى�الوقائع�الجيوسياسية�الوطنية�باسلوب�رو��BTخاص،�او�بالطريقة�الحالية�للحرب�

تنتظم�الدولة�ومقوما��ا�ومؤسسا��ا�وفق�توجهات�الزعيم�الجديد�الوط�BCوالق

Bتسبب�كل�هذا��ضطراب�العالم�Bالية�الغربية�ال��م/�ة�لروسيا�5ي�مواجهة�اللي�Eالرؤية�والهوية�الوطنية�ا

عWى�هذه�الخلفية،�و5ي�ظل�موجة�التغي/��و�إعادة�بناء�اEجتمعات،�يمكن�صياغة��سئلة��الك��ى�التالية،�Eاذا�تبقى�

وى�الك��ى�والدول؟�وهذا�هو�سؤال��ستمرارية�والديمومةالنظريات�السياسية�وت·�ار�الق

((وعصب�فكري�وفلسفي�قيمS�Bي�نظرية�سياسية؟�وهذا�سؤال�الخط�الوجودي

ما�ع*قة��النظرية�السياسية�بحالة�الخوف�من�التحلل��جتما~ي�والتفكك�الجيوسيا��BTللد

�والنظام �وهو�سؤال�النخبة �النظام�السيا�BT؟ �5ي �وتكوين�النخبة �بناء �طبيعة �5ي كيف�تؤثر�النظرية

كيف�للنظرية�أن�تحدد�او�تعيد�صياغة�الهوية�الوطنية�والقومية�؟�وهذا�سؤال�الهوية�ومن�نحن؟�

ريخ�العالم�Bبدون�نظرية؟�وهذا�سؤال�الولوج�للنظام�العالمBتساهم��أو�تشارك�5ي�صناعة�التا

�BTى�لنظرية�سياسية؟�وهذا�سؤال�الخطاب�السيا��ؤثرة�5ي�.الزعيم�أو�القوى�الك�Eاذا�تفشل�النظريات�السياسية�اE

                                         

ويحذر�من�" �اطورية��مريكية�تنازل��م�"،�ه0�ي�ليفي�ين¶ى�)صحا5ي(احمد�مغربي

�"�م��اطورية�واEلوك�الخمس"وهذا�العنوان�
ً
،�هو�عنوان�كتابه�يصف�فيه�الصراع�ب/ن�الهيمنة��مريكية�والغربية�عموما

Eا� ��س*مية �الراديكالية �والقوى �وروسيا، �و �الص/ن �ابرزها �الخمس �اEشهد�واEلوك �عWى �الغربية �الراسمالية �لهيمنة ضادة
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�وتأث/�  �العميقة �التاريخية �اEاركسية �توجهات�الثقافة �النظر�5ي �إعادة يتم

،�5ي�السيطرة�عWى�
ً
نعتمد�عWى�النظرية�الي��الية�بكامل�تطبيق��ا�5ي�فهم�السياسات�الخارجية�8مريكية�والغربية�عموما

�BT°فكر�الفرنEا� مسار�التاريخ�العالمB،كما�صورها

� ذهبت�مدارس�نحو�دراسة�النظرية�السياسية�الدينية�5ي�فهم�عWى��قل�توجهات�الحركات�الدينية�و�س*مية�كما

الفاعلة�عWى�اEشهد�السيا��BTاEحWي�و�قليم�Bلها�

مرعبا�بحد�ذاته�إ��إذا�ارتبط�بخط�وعصب�فكري�ونظري�مث/�

�لتلك�القوى�العظم��اEهيمنة
ً
يلجأ�Sدوات�غ/��تقليدية�5ي�التغي/�،و5ي�تعريف�اEصالح�القومية،�بشكل�ليس�مرغوبا

 

النظرية�السياسية�الرابعة�  

شكل�طرح�اEفكر�دوغ/ن�للنظرية�الرابعة�5ي�����

فقد�طرح�افكار�تتعلق�بضرورة�التخلص�من�هشاشة�النظام�السيا��BTوالدولة�واEؤسسات،�من�خ*ل��رتباط�ليس�

بالقائد�الفرد�أو�اEؤسسة،�وانما�بالغريزة�أو�نظام�الغريزة�كمكون�جذري�لرغبات�اEجتمعات،�وهوي��ا�ال

أكد�دوغ/ن�عWى�أن�أي�شخصية�لي��الية�ستأتي�وتحكم�ما�بعد�بوت/ن�لن�تكون�عامل�بناء�وانما�تدم/��لكل�اEنجزات�

الروسية�5ي�الحرب�الحالية�خاصة،�وستؤدي�بالضرورة�إNى�تفكيك�روسيا�وخسارة�القرم�والحرب�8هلية

روسيا�ذلك���بوجود�شخص�وط�BCقومي�او�عسك

فكر�ومضام/ن�تنعكس�5ي�تغي/��عWى�الوقائع�الجيوسياسية�الوطنية�باسلوب�رو��BTخاص،�او�بالطريقة�الحالية�للحرب�

تنتظم�الدولة�ومقوما��ا�ومؤسسا��ا�وفق�توجهات�الزعيم�الجديد�الوط�BCوالق. 8وكرانية- الروسية�

Bتسبب�كل�هذا��ضطراب�العالم�Bالية�الغربية�ال��م/�ة�لروسيا�5ي�مواجهة�اللي�Eالرؤية�والهوية�الوطنية�ا

عWى�هذه�الخلفية،�و5ي�ظل�موجة�التغي/��و�إعادة�بناء�اEجتمعات،�يمكن�صياغة��سئلة��الك��ى�التالية،�Eاذا�تبقى����

النظريات�السياسية�وت·�ار�الق

وعصب�فكري�وفلسفي�قيمS�Bي�نظرية�سياسية؟�وهذا�سؤال�الخط�الوجودي

ما�ع*قة��النظرية�السياسية�بحالة�الخوف�من�التحلل��جتما~ي�والتفكك�الجيوسيا��BTللد

�والنظام. الجيوبوليتيك �وهو�سؤال�النخبة �النظام�السيا�BT؟ �5ي �وتكوين�النخبة �بناء �طبيعة �5ي كيف�تؤثر�النظرية

كيف�للنظرية�أن�تحدد�او�تعيد�صياغة�الهوية�الوطنية�والقومية�؟�وهذا�سؤال�الهوية�ومن�نحن؟�

تساهم��أو�تشارك�5ي�صناعة�التا

�BTى�لنظرية�سياسية؟�وهذا�سؤال�الخطاب�السيا��الزعيم�أو�القوى�الك�

                                                                
احمد�مغربي: للمزيد�أنظر���282

"وهذا�العنوان�. 2019\2\19.

Eا� ��س*مية �الراديكالية �والقوى �وروسيا، �و �الص/ن �ابرزها �الخمس واEلوك
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BCو8ث� �العر�ي �البعد �ذات �خاصة �8زمات �الكث/��من �معالجة �5ي � �الخارجية �مسألة��السياسات �مثل ،BTوالسيا�

�البعد� �ذات �أو �كشم/� �سرئيWي،ومسألة

مالذي�يجري�5ي�الساحة�العاEية،�. jقتصادي�واEاNي�مثل�حرية�السوق��مقابل�رأسمالية�الدولة؟�وهذا�سؤال�8زمات

�القديم� �والثقا5ي BTالسيا�� �التاريخ �إNى �العودة �يمكن �هل وختامها

س�.يرى�اEنظر�جوزيف. لذلك�فان�البعد�الثقا5ي�5ي�النظرية��السياسية�يتطلب�وجود�مشروع�سيا��BTأو�قوة�ناعمة�

�تعتمد�عWى�جاذبية��فكار�أو�القدرة�عWى�صياغة�برنامج� �السياق، مة�5ي�هذا

� �عام �منذ �الديمقراطيات �تحالف �مثل �أمة �Sي �فكري �خط ��يديولوجيات 1945يمثل ومجد�. بفعل

�5ي��م��اطورية�الرومانية�لدى�ايطاليا�والفاشية،�وفكرة�العثممانية�لدى�تركيا،�والقومية�العربية�ال��Bس ادت�نظريا

�تشهد�عودة� �وهنا �الرابعة، �السياسية �النظرية �اساس�5ي �ل*صول�توجه �العودة �Cبمع� �تمثل�النظرية�8ص*نية كما

�رفض�فرض�نه �وبالتاNي �الخاص، �تاريخها �من �هوي��ا �واستلهام �القومية �روحها �او�اEجتمعات�اNى BTاو�سيا�� �ثقا5ي ج

اجتما~ي�او�اقتصادي�عWى�أي�أمة،�وم���استعادة�الدول�هوي��ا�تلك�وتمتعت�بالقوة�ال*زمة�او�اEعقولة�ستثور�ضد�

. اللي��الية�ومن�هنا�جاءت�فكرة�النظرية�الرابعة�5ي�تصفية��ستعمار،وبناء�ذا��ا�وفق�نظرية�وظروف�جديدة�خاصة

أن�" اء�من�جديد،�أحد��نتقادات�ال��Bوجهها�اEفكر�ه0�ي�كيسنجر�لروسيا�عندما�حدد�

 283.مشكلة�روسيا�تكمن�5ي�اعتمادها�اسليب�تاريخية�5ي�دورها�الحيوي�5ي�بناء�النظام�العالم�Bالجديد

�القوى�و�قاليم�الساعية�اNى�استلهام� �اNي�ثم�النيولي��اNي�وبقية�

تاريخها�الخاص،�تزداد�التوجهات�نحو�السيادة�الوطنية�وبناء�النظريات�اEوجهة�للسياسات�الخارجية�5ي�ظل�فقدان�

�ا�عWى�ضوء�اند�ع�فقدت�النظرية�اللي��الية�مصداقي�

�ثم�عادت� �الثانية، �الحرب�العاEية �مرحلة �5ي �الواقعية �النظرية �اتاح�اEجال�لتحل�محلها مما

���يوجد�نظرية�. اللي��الية�بشكل�جديد�5ي�ضوء�تزايد��عتماد��قتصادي�والتجاري�اEتبادل�ب/ن�القوى�والدول 
ً
تاريخيا

�خففت�من�مستوى�او�احتما�ت�وقع�عنف�او�صراع�مثل� �،ربما �أو�أزمة �أو�صراعا عت�حربا

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

BCو8ث� �العر�ي �البعد �ذات �خاصة �8زمات �الكث/��من �معالجة �5ي � �الخارجية السياسات

� �اذربيجان �ب/ن �والصراع � -كوسوفو، BCالفلسطي� �والصراع �البعد� –أرمينيا، �ذات �أو �كشم/� �سرئيWي،ومسألة

jقتصادي�واEاNي�مثل�حرية�السوق��مقابل�رأسمالية�الدولة؟�وهذا�سؤال�8زمات

�وال �اEعرفة �سؤال �وهنا �؟ �أين �والتنبؤوإNى �القديم�. تحليل �والثقا5ي BTالسيا�� �التاريخ �إNى �العودة �يمكن �هل وختامها

 .   الخاص�بكل�أمة�لتفس/��عالم�السياسة�اليوم؟

لذلك�فان�البعد�الثقا5ي�5ي�النظرية��السياسية�يتطلب�وجود�مشروع�سيا��BTأو�قوة�ناعمة�

�الناع �تعتمد�عWى�جاذبية��فكار�أو�القدرة�عWى�صياغة�برنامج�8بن�أن�هناك�توجه�نحو�القوة �السياق، مة�5ي�هذا

� �عام �منذ �الديمقراطيات �تحالف �مثل �أمة �Sي �فكري �خط يمثل

�م��اطورية�الرومانية�لدى�ايطاليا�والفاشية،�وفكرة�العثممانية�لدى�تركيا،�والقومية�العربية�ال��Bس

 .1933العالم�العربي،�وقانون�او�مشروع�التمك/ن�لدى�النازية�عام�

�تشهد�عودة� �وهنا �الرابعة، �السياسية �النظرية �اساس�5ي �ل*صول�توجه �العودة �Cبمع� �تمثل�النظرية�8ص*نية كما

�رفض�فرض�نه �وبالتاNي �الخاص، �تاريخها �من �هوي��ا �واستلهام �القومية �روحها اEجتمعات�اNى

اجتما~ي�او�اقتصادي�عWى�أي�أمة،�وم���استعادة�الدول�هوي��ا�تلك�وتمتعت�بالقوة�ال*زمة�او�اEعقولة�ستثور�ضد�

اللي��الية�ومن�هنا�جاءت�فكرة�النظرية�الرابعة�5ي�تصفية��ستعمار،وبناء�ذا��ا�وفق�نظرية�وظروف�جديدة�خاصة

اء�من�جديد،�أحد��نتقادات�ال��Bوجهها�اEفكر�ه0�ي�كيسنجر�لروسيا�عندما�حدد�هذه�8ساليب�5ي�العودة�والبن

مشكلة�روسيا�تكمن�5ي�اعتمادها�اسليب�تاريخية�5ي�دورها�الحيوي�5ي�بناء�النظام�العالم�Bالجديد

 : جون�م%)�شايمر�مقابل�الكساندر�دوغ%ن

�القوى�و�قاليم�الساعية�اNى�استلهام�5ي�أتون��شتباك�النظري،�ب/ن�العالم�الغربي�اللي� �اNي�ثم�النيولي��اNي�وبقية�

تاريخها�الخاص،�تزداد�التوجهات�نحو�السيادة�الوطنية�وبناء�النظريات�اEوجهة�للسياسات�الخارجية�5ي�ظل�فقدان�

فقدت�النظرية�اللي��الية�مصداقي�" ناي��بن�.النظرية�الغربية�لهيمن��ا،�يقول�اEنظر�جوزيف�س

�ثم�عادت� �الثانية، �الحرب�العاEية �مرحلة �5ي �الواقعية �النظرية �اتاح�اEجال�لتحل�محلها مما

اللي��الية�بشكل�جديد�5ي�ضوء�تزايد��عتماد��قتصادي�والتجاري�اEتبادل�ب/ن�القوى�والدول 

�خففت�من�مستوى�او�احتما�ت�وقع�عنف�او�صراع�مثل� �،ربما �أو�أزمة �أو�صراعا عت�حربا

 .الديمقراطية�او�اللي��الية

                                         

 .71-70،�هل�تحتاج�أمريكا�لسياسة�خارجية�؟،�ص

 .64-63مقدمة�للنظرية�والتاريخ،�ص: ،�اEنازعات�الدولية�1997
184 

 

BCو8ث� �العر�ي �البعد �ذات �خاصة �8زمات �الكث/��من �معالجة �5ي � �الخارجية السياسات

� �اذربيجان �ب/ن �والصراع كوسوفو،

jقتصادي�واEاNي�مثل�حرية�السوق��مقابل�رأسمالية�الدولة؟�وهذا�سؤال�8زمات

�وال �اEعرفة �سؤال �وهنا �؟ �أين وإNى

الخاص�بكل�أمة�لتفس/��عالم�السياسة�اليوم؟

لذلك�فان�البعد�الثقا5ي�5ي�النظرية��السياسية�يتطلب�وجود�مشروع�سيا��BTأو�قوة�ناعمة���

�الناع 8بن�أن�هناك�توجه�نحو�القوة

BTسيا� ."� �عام �منذ �الديمقراطيات �تحالف �مثل �أمة �Sي �فكري �خط يمثل

�م��اطورية�الرومانية�لدى�ايطاليا�والفاشية،�وفكرة�العثممانية�لدى�تركيا،�والقومية�العربية�ال��Bس

العالم�العربي،�وقانون�او�مشروع�التمك/ن�لدى�النازية�عام�

�تشهد�عودة� �وهنا �الرابعة، �السياسية �النظرية �اساس�5ي �ل*صول�توجه �العودة �Cبمع� �تمثل�النظرية�8ص*نية كما

�رفض�فرض�نه �وبالتاNي �الخاص، �تاريخها �من �هوي��ا �واستلهام �القومية �روحها اEجتمعات�اNى

اجتما~ي�او�اقتصادي�عWى�أي�أمة،�وم���استعادة�الدول�هوي��ا�تلك�وتمتعت�بالقوة�ال*زمة�او�اEعقولة�ستثور�ضد�

اللي��الية�ومن�هنا�جاءت�فكرة�النظرية�الرابعة�5ي�تصفية��ستعمار،وبناء�ذا��ا�وفق�نظرية�وظروف�جديدة�خاصة

هذه�8ساليب�5ي�العودة�والبن

مشكلة�روسيا�تكمن�5ي�اعتمادها�اسليب�تاريخية�5ي�دورها�الحيوي�5ي�بناء�النظام�العالم�Bالجديد

جون�م%)�شايمر�مقابل�الكساندر�دوغ%ن

5ي�أتون��شتباك�النظري،�ب/ن�العالم�الغربي�اللي��

تاريخها�الخاص،�تزداد�التوجهات�نحو�السيادة�الوطنية�وبناء�النظريات�اEوجهة�للسياسات�الخارجية�5ي�ظل�فقدان�

النظرية�الغربية�لهيمن��ا،�يقول�اEنظر�جوزيف�س

�ثم�عادت��284".الحرب/ن�العاEيت/ن �الثانية، �الحرب�العاEية �مرحلة �5ي �الواقعية �النظرية �اتاح�اEجال�لتحل�محلها مما

اللي��الية�بشكل�جديد�5ي�ضوء�تزايد��عتماد��قتصادي�والتجاري�اEتبادل�ب/ن�القوى�والدول 

�العالم�من �5ي �خففت�من�مستوى�او�احتما�ت�وقع�عنف�او�صراع�مثل�سياسية �،ربما �أو�أزمة �أو�صراعا عت�حربا

الديمقراطية�او�اللي��الية

                                                                
،�هل�تحتاج�أمريكا�لسياسة�خارجية�؟،�ص2001. ه0�ي�كيسنجر��283
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فالحديث�عن�سياسة�توازن�القوى�لدى�النظرية�

�دائما� �والدول �العظم� �القوى �هل �تساؤل يفرضه

�تمددها� �وعWى �الحفاظ�عل�çا �قوة �كل �حاول �القوى �لتلك �نظريات�خاصة �توازن �أم �القوى �توازن �عWى �بناء تتحرك

 . 

�بعد�توازن�القوى  ركز�. ب�النظرية�السياسية�الرابعة،�سياسات�ما

اEنظر�واEفكر�السيا��BTالغربي�جون�م/��شايمر�عWى�سياسة�توازن�القوى�كمحرك�للسياسات�الخارجية�للدول�تجاه�

�توافر�القدرات��قتصادية�والعسكرية،ومدخ*ت�ثقافية�وسياس �5ي �وخاصة �بالذات، �اقليمها �البعض�و5ي ية�بعضها

أما�ما�بعد�توازن�القوى�هناك�تمدد�القوة�او�توسيع�النفوذ�والقوة�للقوى�العظم�،�وهذه�تحمل�

�الثقافية�والسياسية�و�قتصادية�والحضارية�الخاصة�بتاريخ�كل�قوة قد�تتفاوت�. 5ي�طيا��ا�مضام/ن�تتعلق�بالقوة

فقد�حدد�شايمر�مصدر�خوف�وقلق�الغرب�
بموجب�وجود�نظرية�سياسية�رابعة��285

 . تس¶ى�لتحقيق�تاريخ�خاص�،�فهذا�يوفر�جذور�الغطاء�وا�E�ر�الشر~ي�Eحاو�ت�التوسع�تلك

�او� �أخرى�بذات��تجاه �قوة �لتطور �دافع �ما، �قوة �أن�تطور � �إNى قعية�ترى�أن�أصول�اEنازعات�تعود

�5ي�ظل�وجود�تقارب�جيوسياي�فانه�سيؤدي�اNى�س¶ي�القوى�
ً
�نوويا س*حا

فمث*�امت*ك�الهند�للقوة�النووية�دفعت�

�الطريق؟�فالنظرة� �إNى�سلك�هذا
ً
�القوى�اEتباعدة�جيوسياسيا �تس¶ى �لكن�السؤال�Eاذا الباكستان�5ي�ذات�الطريق،

الواقعية���تكفي�هنا�لتحليل�الواقع،�الواقعية�تقول�لنا�انه���بد�لهذه�القوى�ان�تسلك�هذا�الطريق،�لكن�Eاذا؟�اهو�

�الخط�او�العصب�الفكري� �غ/��معلنة�يمثلها وازن�ومصالح�قومية�وأمنية�فقط؟�أم�أن�هناك�توجهات�ونوايا

لذلك�. الذي�يشد�الدولة�واEجتمعات�وقاد��ا،�وهو�جوهر�البناء�5ي�النظريات

�من�شأن�النظرية� �ìا�ح���الجيوسيا��BTمنه،�وهنا

السياسية�أن�تنقل�التاريخ�الصامت�إNى�ح/��الفعل،�وتعيد�بعث�الروح�القومية�فيه،�عWى�قاعدة�أنه���تاريخ�ب*�نظرية�

طبيعة�وهنا�فإن�مسألة�القائد�والزعامة�والنظرية�غ/��مرتبطة�بفرد�بعينه�او�مجتمع�أو�

اEؤسسات�بقدر�ما�íي�ارتباط�بذلك�الخط�الفكري�الذي�يكيف�كل�اEكونات�لخدمة�القائد�الذي�يجسد�تلك��فكار�

تمثل�مال/�يا�نموذج�واضح�5ي�اعتماد�النظرية��سيوية�5ي�التنمية��قتصادية�وبناء�نموذج�سيا��BTملكي�

ض�النظر�عن�من�يحكم�تبقى�النظرية�التنموية��سيوية�والسياسية�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

فالحديث�عن�سياسة�توازن�القوى�لدى�النظرية�. و5ي�ظل�و�دة�النظرية�السياسية�الرابعة�5ي�روسيا�ي��ز�جدل�مث/�

�بالض �حرج �جدل �يتطلب �الهجومية، �الواقعية �ثم �دائما�. رورةالواقعية �والدول �العظم� �القوى �هل �تساؤل يفرضه

�الحفا �قوة �كل �حاول �القوى �لتلك �نظريات�خاصة �توازن �أم �القوى �توازن �عWى �بناء تتحرك

. وهل�نحن�بحاجة�Eستوى�واحد�أم�مستوي/ن�من�التحليل�والتفس/�؟

�إNى�جان �بعد�توازن�القوى إحدى�معالم�عالم�السياسة�اEستقبWي، ب�النظرية�السياسية�الرابعة،�سياسات�ما

اEنظر�واEفكر�السيا��BTالغربي�جون�م/��شايمر�عWى�سياسة�توازن�القوى�كمحرك�للسياسات�الخارجية�للدول�تجاه�

�توافر�القدرات��قتصادية�والعسكرية،ومدخ*ت�ثقافية�وسياس �5ي �وخاصة �بالذات، �اقليمها �البعض�و5ي بعضها

أما�ما�بعد�توازن�القوى�هناك�تمدد�القوة�او�توسيع�النفوذ�والقوة�للقوى�العظم�،�وهذه�تحمل�

�الثقافية�والسياسية�و�قتصادية�والحضارية�الخاصة�بتاريخ�كل�قوة 5ي�طيا��ا�مضام/ن�تتعلق�بالقوة

فقد�حدد�شايمر�مصدر�خوف�وقلق�الغرب�. بوجودها�5ي�النظام�ككل�العناصر�5ي�التأث/��أو�الظهور�ولك·�ا�تبقى�ثابتة

285.من�روسيا�الناهضة�والقومية�الجديدة�هو�حالة�التوسع�والرغبة�القوية�لذلك

تس¶ى�لتحقيق�تاريخ�خاص�،�فهذا�يوفر�جذور�الغطاء�وا�E�ر�الشر~ي�Eحاو�ت�التوسع�تلك

�او� �أخرى�بذات��تجاه �قوة �لتطور �دافع �ما، �قوة �أن�تطور � �إNى قعية�ترى�أن�أصول�اEنازعات�تعود

�امتلكت�قوة� �5ي�ظل�وجود�تقارب�جيوسياي�فانه�سيؤدي�اNى�س¶ي�القوى�) أ(فاذا
ً
�نوويا س*حا

فمث*�امت*ك�الهند�للقوة�النووية�دفعت�. �خرى��مت*ك�ذات�الس*ح�او�عقد�تحالفات�مع�دول�تمتلك�هذا�الس*ح

�الطريق؟�فالنظرة� �إNى�سلك�هذا
ً
�القوى�اEتباعدة�جيوسياسيا �تس¶ى �لكن�السؤال�Eاذا الباكستان�5ي�ذات�الطريق،

الواقعية���تكفي�هنا�لتحليل�الواقع،�الواقعية�تقول�لنا�انه���بد�لهذه�القوى�ان�تسلك�هذا�الطريق،�لكن�Eاذا؟�اهو�

�الخط�او�العصب�الفكري� �غ/��معلنة�يمثلها وازن�ومصالح�قومية�وأمنية�فقط؟�أم�أن�هناك�توجهات�ونوايا

intellectual nerve (جتمعات�وقاد��ا،�وهو�جوهر�البناء�5ي�النظرياتEالذي�يشد�الدولة�وا

�الخاص� �تعيد�تصحيح�تاريخها �تقوى�الدول�فإ¡�ا �أنه�عندما �من�شأن�النظرية�قلنا �ìا�ح���الجيوسيا��BTمنه،�وهنا

السياسية�أن�تنقل�التاريخ�الصامت�إNى�ح/��الفعل،�وتعيد�بعث�الروح�القومية�فيه،�عWى�قاعدة�أنه���تاريخ�ب*�نظرية�

وهنا�فإن�مسألة�القائد�والزعامة�والنظرية�غ/��مرتبطة�بفرد�بعينه�او�مجتمع�أو�. و��نظرية�ب*�قيادة�وممارسة

اEؤسسات�بقدر�ما�íي�ارتباط�بذلك�الخط�الفكري�الذي�يكيف�كل�اEكونات�لخدمة�القائد�الذي�يجسد�تلك��فكار�

تمثل�مال/�يا�نموذج�واضح�5ي�اعتماد�النظرية��سيوية�5ي�التنمية��قتصادية�وبناء�نموذج�سيا��BTملكي�

ض�النظر�عن�من�يحكم�تبقى�النظرية�التنموية��سيوية�والسياسية�فبغ. مب�BCعWى�الس*م�الداخWي،�فاEلك�ينتخب

                                         

B463ص�. مأساة�القوى�العظم. 
185 

 

و5ي�ظل�و�دة�النظرية�السياسية�الرابعة�5ي�روسيا�ي��ز�جدل�مث/�

�بالض �حرج �جدل �يتطلب �الهجومية، �الواقعية �ثم الواقعية

�الحفا �قوة �كل �حاول �القوى �لتلك �نظريات�خاصة �توازن �أم �القوى �توازن �عWى �بناء تتحرك

وهل�نحن�بحاجة�Eستوى�واحد�أم�مستوي/ن�من�التحليل�والتفس/�؟. الحضاري؟

�إNى�جان� إحدى�معالم�عالم�السياسة�اEستقبWي،

اEنظر�واEفكر�السيا��BTالغربي�جون�م/��شايمر�عWى�سياسة�توازن�القوى�كمحرك�للسياسات�الخارجية�للدول�تجاه�

�توافر�القدرات��قتصادية�والعسكرية،ومدخ*ت�ثقافية�وسياس �5ي �وخاصة �بالذات، �اقليمها �البعض�و5ي بعضها

أما�ما�بعد�توازن�القوى�هناك�تمدد�القوة�او�توسيع�النفوذ�والقوة�للقوى�العظم�،�وهذه�تحمل�. وجيوسياسية�للدول 

�الثقافية�والسياسية�و�قتصادية�والحضارية�الخاصة�بتاريخ�كل�قوة 5ي�طيا��ا�مضام/ن�تتعلق�بالقوة

العناصر�5ي�التأث/��أو�الظهور�ولك·�ا�تبقى�ثابتة

من�روسيا�الناهضة�والقومية�الجديدة�هو�حالة�التوسع�والرغبة�القوية�لذلك

تس¶ى�لتحقيق�تاريخ�خاص�،�فهذا�يوفر�جذور�الغطاء�وا�E�ر�الشر~ي�Eحاو�ت�التوسع�تلك

�الوا� �او�فالنظرية �أخرى�بذات��تجاه �قوة �لتطور �دافع �ما، �قوة �أن�تطور � �إNى قعية�ترى�أن�أصول�اEنازعات�تعود

�امتلكت�قوة�. بشكل�آخر�مختلف فاذا

�خرى��مت*ك�ذات�الس*ح�او�عقد�تحالفات�مع�دول�تمتلك�هذا�الس*ح

�الطريق؟�فالنظرة� �إNى�سلك�هذا
ً
�القوى�اEتباعدة�جيوسياسيا �تس¶ى �لكن�السؤال�Eاذا الباكستان�5ي�ذات�الطريق،

الواقعية���تكفي�هنا�لتحليل�الواقع،�الواقعية�تقول�لنا�انه���بد�لهذه�القوى�ان�تسلك�هذا�الطريق،�لكن�Eاذا؟�اهو�

�الخط�او�العصب�الفكري�مجرد�ت �غ/��معلنة�يمثلها وازن�ومصالح�قومية�وأمنية�فقط؟�أم�أن�هناك�توجهات�ونوايا

intellectual nerve(القيم�Bوالفلسفي

�الخاص� �تعيد�تصحيح�تاريخها �تقوى�الدول�فإ¡�ا �أنه�عندما قلنا

السياسية�أن�تنقل�التاريخ�الصامت�إNى�ح/��الفعل،�وتعيد�بعث�الروح�القومية�فيه،�عWى�قاعدة�أنه���تاريخ�ب*�نظرية�

و��نظرية�ب*�قيادة�وممارسة

اEؤسسات�بقدر�ما�íي�ارتباط�بذلك�الخط�الفكري�الذي�يكيف�كل�اEكونات�لخدمة�القائد�الذي�يجسد�تلك��فكار�

تمثل�مال/�يا�نموذج�واضح�5ي�اعتماد�النظرية��سيوية�5ي�التنمية��قتصادية�وبناء�نموذج�سيا��BTملكي�. والنظريات

مب�BCعWى�الس*م�الداخWي،�فاEلك�ينتخب

                                                                
مأساة�القوى�العظمB. جون�م/��شايمر�285
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ناي��بن�أن�ت��ير�هيمنة�8قوى�ع���الحربي/ن�العاEي/ن�و5ي�السياسة�الدولية�Eا�

 287".ل*صلحبعد�الحروب�أ¡�ا��كانت�تعود�5ي�جزء�م·�ا�إNى�نظرية�وانتشار�افكار�تشارلز�داروين�عن�البقاء�

فالجدل�التاريKي�الذي�دار�ب/ن�النظريات�

�اللي��الية�ا ليوم�الثانية�صناعة�التاريخ�واEستقبل�،

تسيطر�وتصنع�مستقبل،�لذلك�برزت�أطروحة�¡�اية�التاريخ،�أما�الشيوعية�اEاركسية�و�ش��اكية�تراجعت�مع�ا¡�يار�

لكن�اEث/��و�دة�نظريات�سياسية�مبنية�عWى�الغريزة��و8ص*نية،�فما�

حيث�أن�هذه�. ��8ص*ني�Sي�قوة�5ي�ظروف�خاصة�ومحددة

��288.الغريزة�تتداخل�مع�اEعتقدات�ووجهات�النظر�العاEية�ال��Bتشكل�الفهم��س��اتي�ي�للقادة�والسياسي/ن�والنخب

�يرفض�الغربنة�او�التطرف�الغربي�منذ�¡�اية� BTجتمع�الرو�Eفا� س�ثقا5ي�خاص�وتعا5ي�Sي�قوة،

� �عام ��مريكية �الوطنية �ل*ستخبارات �تعب/��اEدير�السابق �العشرين،وفق �2017القرن �أن �عWى �أكد اEمارسات�" ،

كاسلوب�رو��BTنموذuي،�هذا�التوجه�ع���

عن�سياسة�ابتعاد�حاسم�عن�التجربة�النيو�لي��الية�من�قبل�حكومة�بوت/ن�نحو�دولة�أكø��هيمنة�وموقف�قومي،وضع�

ورفض�اللي��الية����289".الروس�خارج�التوجه�الديمقراطي�الرأسماNي�النيولي��اNي�مما�جعلها�غ/��مقبولة�للقوة�الغربية�

Santosh Desaiوالشد��� �الحتمية بالجاذبية

ة�تمثلت�5ي�الو�يات�اEتحدة�8مريكي. 

�الرئيس�ايز¡�اور�5ي�ايجاد�طريق��¡�اء��زمة�الكورية،�و5ي� �5ي�سياسات�جذرية�وسريعة�قام��ìا الغريزة�السياسية�،

وسياسة�. سياسة�كينيدي�5ي��هتمام�بصحوة�الدول�النامية�5ي�الحرب�الباردة،�وتعهد�نيكسون�با¡�اء�حرب�فيتنام

�برزت�سياسات��290.لنووي��يراني�،واتفاقية�باريس�للمناخ
ً
�ايضا

ً
تاريخيا

متطرفة�للزعيم�هتلر�5ي�توسعه�ال*عق*ني�5ي�اوروبا�وروسيا�واع*ن�الحرب�عWى�الو�يات�اEتحدة��مريكية�5ي�الحرب�

288  Roger Boyd, the combined transitions of great power politics and the global energy system A comparative Analysis of 

�5ي�8من�القومي��وهورئيس�مركز� دينيس�روس�،�مستشار�وزميل�معهد�واشنطن�لدراسة�الشرق��دنى،�شغل�مناصب�عليا

وس�تايمز،�بعنوان�هل�هناك�عناصر�5ي�اEقال�نشر�5ي�موقع�لوس�انجل

www.washingtoninstitute.org .accessed 12-11 -2022 
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ناي��بن�أن�ت��ير�هيمنة�8قوى�ع���الحربي/ن�العاEي/ن�و5ي�السياسة�الدولية�Eا�. ويفسر�اEنظر�جوزيف�س

بعد�الحروب�أ¡�ا��كانت�تعود�5ي�جزء�م·�ا�إNى�نظرية�وانتشار�افكار�تشارلز�داروين�عن�البقاء�

 : النظريات�السياسية�و8ص*نية�

فالجدل�التاري. نحن�أمام�نوع�من�النظريات�اEنتجة�لفلسفة�الولوج�إNى�اEسرح�الدوNي

�اللي��الية�ا. �وNى�الفهم�والتفس/��والتحليل،و�التنبؤ الثانية�صناعة�التاريخ�واEستقبل�،

تسيطر�وتصنع�مستقبل،�لذلك�برزت�أطروحة�¡�اية�التاريخ،�أما�الشيوعية�اEاركسية�و�ش��اكية�تراجعت�مع�ا¡�يار�

لكن�اEث/��و�دة�نظريات�سياسية�مبنية�عWى�الغريزة��و8ص*نية،�فما�. القوى�ال��Bحمل��ا�ثم�أعيد�استلهامها�من�جديد

 .�خرين�حول�ماهية�اEستقبل؟�مع��Cالغريزة�هنا�؟�وكيف�لها�أن�تنبه�

أقصد�بالغريزة�5ي�سياق�هذا�اEقال،�السلوك�الطبيع���8ص*ني�Sي�قوة�5ي�ظروف�خاصة�ومحددة

الغريزة�تتداخل�مع�اEعتقدات�ووجهات�النظر�العاEية�ال��Bتشكل�الفهم��س��اتي�ي�للقادة�والسياسي/ن�والنخب

�يرفض�الغربنة�او�التطرف�الغربي�منذ�¡�اية� BTجتمع�الرو�Eفا� س�ثقا5ي�خاص�وتعا5ي�Sي�قوة،

� �عام ��مريكية �الوطنية �ل*ستخبارات �تعب/��اEدير�السابق �العشرين،وفق القرن

�
ً
�تقريبا

ً
كاسلوب�رو��BTنموذuي،�هذا�التوجه�ع���أكتسب�حظوة�... التاريخية�للروس�الذين�عادة�ما�يتم�دفعهم�وراثيا

عن�سياسة�ابتعاد�حاسم�عن�التجربة�النيو�لي��الية�من�قبل�حكومة�بوت/ن�نحو�دولة�أكø��هيمنة�وموقف�قومي،وضع�

الروس�خارج�التوجه�الديمقراطي�الرأسماNي�النيولي��اNي�مما�جعلها�غ/��مقبولة�للقوة�الغربية�

� �الباحث�سانتوش�ديسياي �أسماه �ما �تقابل antosh DesaiاEفكر�دوغ/ن

 . اEتواصل�للغرائز�السياسية�ال��Bتدفع�ال*عب/ن�الرئيسي/ن��وتحفزهم

. فالغرائز�السياسية�يكون�لها�قوة�أك���من�الحسابات�السياسية�او�العق*نية

�الرئيس�ايز¡�اور�5ي�ايجاد�طريق��¡�اء��زمة�الكورية،�و5ي� �5ي�سياسات�جذرية�وسريعة�قام��ìا الغريزة�السياسية�،

سياسة�كينيدي�5ي��هتمام�بصحوة�الدول�النامية�5ي�الحرب�الباردة،�وتعهد�نيكسون�با¡�اء�حرب�فيتنام

لنووي��يراني�،واتفاقية�باريس�للمناخدونالد�ترامب�بشأن��نسحاب�من��تفاق�ا

متطرفة�للزعيم�هتلر�5ي�توسعه�ال*عق*ني�5ي�اوروبا�وروسيا�واع*ن�الحرب�عWى�الو�يات�اEتحدة��مريكية�5ي�الحرب�
                                         

 .18-15،التجربة��قتصادية�اEال/�ية،ص��B .2019الدين�التلباني

 .1997:98مصدر�سبق�ذكره،
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ويفسر�اEنظر�جوزيف�س�286.فاعلة

بعد�الحروب�أ¡�ا��كانت�تعود�5ي�جزء�م·�ا�إNى�نظرية�وانتشار�افكار�تشارلز�داروين�عن�البقاء�

النظريات�السياسية�و8ص*نية�

نحن�أمام�نوع�من�النظريات�اEنتجة�لفلسفة�الولوج�إNى�اEسرح�الدوNي����

�وNى�الفهم�والتفس/��والتحليل،و�التنبؤ. تمحور�حول�مسألت/ن

تسيطر�وتصنع�مستقبل،�لذلك�برزت�أطروحة�¡�اية�التاريخ،�أما�الشيوعية�اEاركسية�و�ش��اكية�تراجعت�مع�ا¡�يار�

القوى�ال��Bحمل��ا�ثم�أعيد�استلهامها�من�جديد

مع��Cالغريزة�هنا�؟�وكيف�لها�أن�تنبه�

أقصد�بالغريزة�5ي�سياق�هذا�اEقال،�السلوك�الطبيع����

الغريزة�تتداخل�مع�اEعتقدات�ووجهات�النظر�العاEية�ال��Bتشكل�الفهم��س��اتي

�تشكل�أسا �أ¡�ا �يرفض�الغربنة�او�التطرف�الغربي�منذ�¡�اية�كما BTجتمع�الرو�Eفا� س�ثقا5ي�خاص�وتعا5ي�Sي�قوة،

� �عام ��مريكية �الوطنية �ل*ستخبارات �تعب/��اEدير�السابق �العشرين،وفق القرن

�
ً
�تقريبا

ً
التاريخية�للروس�الذين�عادة�ما�يتم�دفعهم�وراثيا

عن�سياسة�ابتعاد�حاسم�عن�التجربة�النيو�لي��الية�من�قبل�حكومة�بوت/ن�نحو�دولة�أكø��هيمنة�وموقف�قومي،وضع�

الروس�خارج�التوجه�الديمقراطي�الرأسماNي�النيولي��اNي�مما�جعلها�غ/��مقبولة�للقوة�الغربية�

�عند ��الغربية �الباحث�سانتوش�ديسياي �أسماه �ما �تقابل اEفكر�دوغ/ن

اEتواصل�للغرائز�السياسية�ال��Bتدفع�ال*عب/ن�الرئيسي/ن��وتحفزهم

فالغرائز�السياسية�يكون�لها�قوة�أك���من�الحسابات�السياسية�او�العق*نية���

�الرئيس�ايز¡�اور�5ي�ايجاد�طريق��¡�اء��زمة�الكورية،�و5ي� �5ي�سياسات�جذرية�وسريعة�قام��ìا الغريزة�السياسية�،

سياسة�كينيدي�5ي��هتمام�بصحوة�الدول�النامية�5ي�الحرب�الباردة،�وتعهد�نيكسون�با¡�اء�حرب�فيتنام

دونالد�ترامب�بشأن��نسحاب�من��تفاق�ا

متطرفة�للزعيم�هتلر�5ي�توسعه�ال*عق*ني�5ي�اوروبا�وروسيا�واع*ن�الحرب�عWى�الو�يات�اEتحدة��مريكية�5ي�الحرب�
                                                                

احمد�مح��Bالدين�التلباني: أنظر��286
مصدر�سبق�ذكره،: �بن.جوزيف�س��287

oger Boyd, the combined transitions of great power politics and the global energy system A comparative Analysis of 

e united states, and Russia”. 2021.pp8-9.
289 Ibid pp62-63. 
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ؤيد�ذلك�التوجه�الياباني�أو�ي. العاEية�الثانية،حيث�خضعت�لغرئز�اكø��م·�ا�حسابات�عق*نية�متوفرة�5ي�عالم�اليوم

العودة�اليابانية�اEدعومة�بالتيار�القومي�اEحافظ،�5ي�ظل�بيئة�اقليمية�مضطربة،�والدا~ي�إNى�أن�تصبح�اليابان�قوة�

�عام� �منذ �الخارجية �سياس��ا �سادت Bال�� Bالعظم� �القوى �اEتحدة،وسياسات �الو�يات �أكø��عن �مستقلة Bعظم

5ي��عتماد�عWى�الذات�والنموذج�الخاص�5ي�

�سياسيا�
ً
جعل�اليابان�قوة�عظم��،ربما�يدفعها�إNى�اعادة�مراجعة�دستورها�وتب�BCسياسات�أكø��استق*لية،�تكون�نهجا

�باتت�رهينة�توجه�غريزي�قومي�أو�أص*ني�5ي�ش���انحاء� ملة،

فالرئيس�الصي�BCركز�عWى�فكر��ش��ايكية�ذات�الخصائص�الصينية�لعصر�جديد،�يتب��Cالدمج�ب/ن��ش��اكية�

�الشيوع �الحركة �ودراسات �اEاركسية �ومحورها �الغربية، �اEناهج �عن �كبديل �الغربية �الحداثة �وب/ن ية�وتقاليدها

�عWى� �بناء �اEعرفة �إNى�صناعة �وتطوير�ديمقراطية�خاصة�تحول�الص/ن�من�مجرد�مخت���للنظريات�الغربية الصينية،

يش/��رائد�الدراسات�الصينية�ديفيد�جودمان�إNى�اعتماد�الص/ن�كقوة�عظم��تعزز�موقعها�

�5ي�ظل�مبادرة�طريق�الحزام�والحرير �5ي�سبيل�ذلك��292.ع وíي

ويؤكد�. ترتكز�عWى�التقاليد�الصينية�الخاصة�ال��Bتجد�سندها�5ي�النظرية�الكونفوشيوسية�الداعمة�للتقاليد�الصينية�

ب�عWى�الغر  -ب*�تعارض�مع�جوهر�اEاركسية

�العامة� �الصبغة �الحفاظ�عWى �مع �Eستجدات�الواقع �التحديث�والتجديد�استجابة �النظريات�تمر�بمراحل بمعن�ان

وهذا�يؤكد�أن�لكل�أمة�نظري��ا�وتجرب��ا�وتاريخها�الخاص�تستلهمه�وت��زه�بطريقة�منفتحة�لك·�ا�معارضة�

كيان�صي�BCمنفتح�وقابل�للتمدد�ونشر�النفوذ،�وح�����نذهب�

سعت�إNى�زيادة�نفوذها� 2009ف��كيا�منذ�عام�

ركيا�بروابط�ونشر�تجرب��ا�ونظري��ا�الثقافية�والسياسية�الخاصة�،�من�بوابة�منظمة�الدول�ال��كية�ال��Bتش��ك�مع�ت

�تسم��اEجلس�ال��كي
ً
وكانت�. الثقافة�واللغة�والدين،خاصة�مع�جمهوريات��تحاد�السوفي��Bالقديمة�،وكانت�سابقا

وهذا�يبدوا�بداية�. �وكرانية –ازمة�الطاقة�وضم�ق��ص�ال��كية،�مثار�نقاش�5ي�إطار�اEنظمة�وعقب��زمة�الروسية�

Bحة�5ي�الشأن�العالم. 

�الصراع� �طبيعة �اNى �القوى�اEتصارعة �تتنظر��ìا Bال�� �او�النافذة �اEنطق �تحديد �5ي �مهمة �السياسية لذلك�فالنظرية

�كعدو�اس��اتي�ي�رغم�الحرب�وانما�اضطراب�
ً
فاللي��الية�8مريكية�والغرب��تنظر�اNى�روسيا��مبدئيا

�التحالف�وعمل�توازن�مع� �وقوى�اوروبا �اوروبية�،وتحاول�امريكا �قوة �توازن�القوى�8وروبي�باعتبار�روسيا حدث�5ي

ي�و�الفعWي�هو�من�الص/ن�ذات�الجغرافيا�والثقافة�اEختلفة،�

 .8جريدة��يام�عن�الشرق��وسط،ص
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العاEية�الثانية،حيث�خضعت�لغرئز�اكø��م·�ا�حسابات�عق*نية�متوفرة�5ي�عالم�اليوم

العودة�اليابانية�اEدعومة�بالتيار�القومي�اEحافظ،�5ي�ظل�بيئة�اقليمية�مضطربة،�والدا~ي�إNى�أن�تصبح�اليابان�قوة�

�عام� �منذ �الخارجية �سياس��ا �سادت Bال�� Bالعظم� �القوى �اEتحدة،وسياسات �الو�يات �أكø��عن �مستقلة Bعظم

5ي��عتماد�عWى�الذات�والنموذج�الخاص�5ي� 2021لوزراء�الياباني�شي�0و�آبي�عام�،وهذا�يفسر�سياسة�رئيس�ا

�سياسيا�
ً
جعل�اليابان�قوة�عظم��،ربما�يدفعها�إNى�اعادة�مراجعة�دستورها�وتب�BCسياسات�أكø��استق*لية،�تكون�نهجا

   291. وعقيدة�Sي�حكومات�قادمة

�التوجه�يطرح���ديدات�جيوسياسية�محت �باتت�رهينة�توجه�غريزي�قومي�أو�أص*ني�5ي�ش���انحاء�هذا ملة،

فالرئيس�الصي�BCركز�عWى�فكر��ش��ايكية�ذات�الخصائص�الصينية�لعصر�جديد،�يتب��Cالدمج�ب/ن��ش��اكية�

�الشيوع �الحركة �ودراسات �اEاركسية �ومحورها �الغربية، �اEناهج �عن �كبديل �الغربية �الحداثة �وب/ن وتقاليدها

�عWى� �بناء �اEعرفة �إNى�صناعة �وتطوير�ديمقراطية�خاصة�تحول�الص/ن�من�مجرد�مخت���للنظريات�الغربية الصينية،

يش/��رائد�الدراسات�الصينية�ديفيد�جودمان�إNى�اعتماد�الص/ن�كقوة�عظم��تعزز�موقعها�. العوامل�الثقافية�الصينية

�،وتبادل�اEناف �5ي�ظل�مبادرة�طريق�الحزام�والحريرعWى�طروحات�اEص/��اEش��ك�للبشرية ع

ترتكز�عWى�التقاليد�الصينية�الخاصة�ال��Bتجد�سندها�5ي�النظرية�الكونفوشيوسية�الداعمة�للتقاليد�الصينية�

ب*�تعارض�مع�جوهر�اEاركسية-عبد�الرحمن�شلقم،�أن�الزعيم�الصي�BCطور�شيوعية�صينية�منفتحة�

�الحفا �مع �Eستجدات�الواقع �التحديث�والتجديد�استجابة �النظريات�تمر�بمراحل بمعن�ان

وهذا�يؤكد�أن�لكل�أمة�نظري��ا�وتجرب��ا�وتاريخها�الخاص�تستلهمه�وت��زه�بطريقة�منفتحة�لك·�ا�معارضة�

كيان�صي�BCمنفتح�وقابل�للتمدد�ونشر�النفوذ،�وح�����نذهب��لفرض�اللي��الية�ومضامي·�ا�اEتعددة�عWى�العالم،�لوادة

�تشكل�قوة�كامنة�من�ذات�اEنطلق
ً
�فح���القوى��قليمية�ايضا

ً
ف��كيا�منذ�عام�. بيعدا

ونشر�تجرب��ا�ونظري��ا�الثقافية�والسياسية�الخاصة�،�من�بوابة�منظمة�الدول�ال��كية�ال��Bتش��ك�مع�ت

�تسم��اEجلس�ال��كي
ً
الثقافة�واللغة�والدين،خاصة�مع�جمهوريات��تحاد�السوفي��Bالقديمة�،وكانت�سابقا

ازمة�الطاقة�وضم�ق��ص�ال��كية،�مثار�نقاش�5ي�إطار�اEنظمة�وعقب��زمة�الروسية�

هد�Eمارسة�سياسية�ناجحة�5ي�الشأن�العالمBلفكر�اقليم�Bثقا5ي�عثماني�توس¶ي�يم

�الصراع� �طبيعة �اNى �القوى�اEتصارعة �تتنظر��ìا Bال�� �او�النافذة �اEنطق �تحديد �5ي �مهمة �السياسية لذلك�فالنظرية

�كعدو�اس��اتي
ً
فاللي��الية�8مريكية�والغرب��تنظر�اNى�روسيا��مبدئيا

�التحالف�وعمل�توازن�مع� �وقوى�اوروبا �اوروبية�،وتحاول�امريكا �قوة �توازن�القوى�8وروبي�باعتبار�روسيا حدث�5ي

روسيا�5ي�اوكرانيا،�5ي�ح/ن�الخوف�اللي��اNي�و�س��اتي�ي�و�الفعWي�هو�من�الص/ن�ذات�الجغرافيا�والثقافة�اEختلفة،�
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العاEية�الثانية،حيث�خضعت�لغرئز�اكø��م·�ا�حسابات�عق*نية�متوفرة�5ي�عالم�اليوم

العودة�اليابانية�اEدعومة�بالتيار�القومي�اEحافظ،�5ي�ظل�بيئة�اقليمية�مضطربة،�والدا~ي�إNى�أن�تصبح�اليابان�قوة�

�عام� �منذ �الخارجية �سياس��ا �سادت Bال�� Bالعظم� �القوى �اEتحدة،وسياسات �الو�يات �أكø��عن �مستقلة Bعظم

،وهذا�يفسر�سياسة�رئيس�ا1945

�سياسيا�
ً
جعل�اليابان�قوة�عظم��،ربما�يدفعها�إNى�اعادة�مراجعة�دستورها�وتب�BCسياسات�أكø��استق*لية،�تكون�نهجا

وعقيدة�Sي�حكومات�قادمة

�التوجه�يطرح���ديدات�جيوسياسية�محت��������� هذا

فالرئيس�الصي�BCركز�عWى�فكر��ش��ايكية�ذات�الخصائص�الصينية�لعصر�جديد،�يتب��Cالدمج�ب/ن��ش��اكية�. العالم

�الشيوع �الحركة �ودراسات �اEاركسية �ومحورها �الغربية، �اEناهج �عن �كبديل �الغربية �الحداثة �وب/ن وتقاليدها

�عWى� �بناء �اEعرفة �إNى�صناعة �وتطوير�ديمقراطية�خاصة�تحول�الص/ن�من�مجرد�مخت���للنظريات�الغربية الصينية،

العوامل�الثقافية�الصينية

�،وتبادل�اEناف عWى�طروحات�اEص/��اEش��ك�للبشرية

ترتكز�عWى�التقاليد�الصينية�الخاصة�ال��Bتجد�سندها�5ي�النظرية�الكونفوشيوسية�الداعمة�للتقاليد�الصينية�

عبد�الرحمن�شلقم،�أن�الزعيم�الصي�BCطور�شيوعية�صينية�منفتحة�

�الحفا �مع �Eستجدات�الواقع �التحديث�والتجديد�استجابة �النظريات�تمر�بمراحل بمعن�ان

وهذا�يؤكد�أن�لكل�أمة�نظري��ا�وتجرب��ا�وتاريخها�الخاص�تستلهمه�وت��زه�بطريقة�منفتحة�لك·�ا�معارضة��293.للنظرية

لفرض�اللي��الية�ومضامي·�ا�اEتعددة�عWى�العالم،�لوادة

�تشكل�قوة�كامنة�من�ذات�اEنطلق
ً
�فح���القوى��قليمية�ايضا

ً
بيعدا

ونشر�تجرب��ا�ونظري��ا�الثقافية�والسياسية�الخاصة�،�من�بوابة�منظمة�الدول�ال��كية�ال��Bتش��ك�مع�ت

�تسم��اEجلس�ال��كي
ً
الثقافة�واللغة�والدين،خاصة�مع�جمهوريات��تحاد�السوفي��Bالقديمة�،وكانت�سابقا

ازمة�الطاقة�وضم�ق��ص�ال��كية،�مثار�نقاش�5ي�إطار�اEنظمة�وعقب��زمة�الروسية�

لفكر�اقليم�Bثقا5ي�عثماني�توس¶ي�يم

�الصراع� �طبيعة �اNى �القوى�اEتصارعة �تتنظر��ìا Bال�� �او�النافذة �اEنطق �تحديد �5ي �مهمة �السياسية لذلك�فالنظرية

�كعدو�اس��اتي. وغاياته�وأداوته
ً
فاللي��الية�8مريكية�والغرب��تنظر�اNى�روسيا��مبدئيا

�التحالف�وعمل�توازن�مع�ي �وقوى�اوروبا �اوروبية�،وتحاول�امريكا �قوة �توازن�القوى�8وروبي�باعتبار�روسيا حدث�5ي

روسيا�5ي�اوكرانيا،�5ي�ح/ن�الخوف�اللي��اNي�و�س��اتي

                                                                

apans return to great power politics.13: pp69-90.
292�Bدر 2020. نادية�حلمEسة�الصينية�للعلوم�السياسية�،�ص�،�ا
2022عبد�الرحمن�شلقم،���293



     2022ديمسبر 

تم�سوق�هذه�التحلي*ت�السياسية�من�تجارب�

وتوجهات�مختلفة�لقوى�متباينة،�ح���نثبت�مؤشر�نقل�نظريات�من�مجال�التفسر�أو�التحليل�إNى�و�دة�نظريات�تعيد�

�والحرب�العاEية�الثانية �لنظام�وستفاليا �الك*سيكية، �الحدود�الجيوسياسية �اEجتمعات�بشكل�قد�يتجاوز كل�. بناء

�كبديل� �التحررية �النظرية��ش��اكية �بناء �5ي �تشومسكي BTفكر�السيا�Eا� �أشار�ال�çا Bال�� �التحرر ذلك�مرتبط�بغريزة

�لقراءة� �جديدة �طريقة �تولد Bال�� �و�دراكية، �العقلية �الفطرية �Cبالب� �التوجهات �تلك �وسم� ،� �الراسمالية للنظرية

نحن�بحاجة�لنظريات�جديدة�ومعدلة�وفق�اEستجدات�العاEية�و�قليمية،�Sنه���¡�اية�للتاريخ�إ��بفناء�الجنس�

كما���يمكن�Sي�توجه�نظري�ولو�كان�يس/��قوى�عظم��أن�يسد�8فق�الشامل�أمام�و�دة�النظريات�

فالنظريات�السياسية�ضرورية�Sن�التكوين�العالم�Bللمجتمعات�والدول�ما�زال�يرزع�

�تاريخية�اصبحت�مثار�نزاع�وقيد�للتغي/��مع�كل� �فمرحلة��ستعمار�رسمت�حدودا تحت�هيمنة�نزعات�دون�اخرى،

ية�واللي��الية�،�لتتحول�النظريات�لتكون�

محاو�ت�جدية�من�قبل�القوى�اEختلفة��عادة�بناء�تاريخها�الخاص�او�تصحيح�مسارها�التاريKي�اEرسوم�بحكم�القوى�

تحدد�ع*قات�هذه�الدول�مع�وSن�النظريات�تاتي�من�فهم�ص/�ورة�وبناء�وتكوين�البيئة�التاريخية�للقوى�والدول،�و 

�عWى�اEسرح�العالمB،�بفضل�ذلك�تحولت�النظريات�بل� �السيا��BTكنظام،�وحرك��ا �البعض�و5ي�طبيعة�بنا�ëا بعضها

�سياسية�ومحرك� �عن�عقيدة �عبارة �حالة�جعل��ا �إNى انتقلت�من�اطار�ومق��ح�للتحليل�والتفس/��والتنبؤ�و�ستجابة

�ب/ن�8مم و��بد�من�النظريات�. �قليمية�عWى�سواء�5ي�اعادة�بناء�تاريخها�وموقعها

��قطاب،وثنائية� �متعدد �وعالم �القوى، �توازن �مثل �الدولية �ل��وز�النظم ي

ياسية�الرابعة�ال��Bطرحها�اEفكر�القطبية،�ثم�القطب�الواحد،�وما�بعد�القطب�الواحد،�ومن�هنا�جاءت�النظرية�الس

الرو��BTالكساندر�دوغ/ن��لتعيد�الحياة�من�جديد�5ي�عصر��م��اطوريات�الشعبوية�وخاصة�القيصرية�ال��Bتنب�BCعWى�

�لخلق� �محاولة �5ي �أوكرانيا �الحرب�عWى �5ي BTالرو�� �للتوجه �مجملها �5ي �الشعب�الرو�BT،اEوجهة �لدى �أو�غريزة نزعة

�حرب�مص/��ووجود �مواجهة�عادية�وانما وكم�سيكون�. لت�النظرية�من�الحرب�ليست�مجرد

نظريا�طرح�فكرة�او�تصور�خياNي�لفكرة�بناء�نظرية�قومية�فعلية�وعملية�كعقيدة�سياسية�تعيد�بناء�التاريخ�العربي�

�او  �زعيم �او �تتنظر�قائد �فكرية �نظرية �5ي ��ستعمار �بعد ��ستعمار�وما �مرحلة �تصف/���لتجاوز �مبدأ �عWى � قوة

فإذا�أرادت�القوى�. �BاEتغ/��لصالح�النظرية

��عتبارات� �بعد �Eا �وتطلعا��ا �القومية �وهوي��ا �ذا��ا �اثبات �تعيد �أن �اEستقبل، �5ي �القوية �وربما �اليوم الضعيفة

�وتساعد�ال*عب/ن��خرين�
ً
ي،���بد�لها�من�نظرية�تس/�ها�او�

عWى�فهمها�والتحرك�5ي�الع*قات�معها�او�ضدها،�ربما�تمثل�تركيا�بشكل�واضح�هذا�التوجه�5ي��عتماد�غ/��اEعلن�عWى�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

تم�سوق�هذه�التحلي*ت�السياسية�من�تجارب�. ة�الدولة�وتمتلك�عقيدة�وخط�وجودي�عWى�أساس�مذهب�رأسمالي

وتوجهات�مختلفة�لقوى�متباينة،�ح���نثبت�مؤشر�نقل�نظريات�من�مجال�التفسر�أو�التحليل�إNى�و�دة�نظريات�تعيد�

�والحرب�العاEية�الثانية �لنظام�وستفاليا �الك*سيكية، �الحدود�الجيوسياسية �اEجتمعات�بشكل�قد�يتجاوز بناء

�كبديل� �التحررية �النظرية��ش��اكية �بناء �5ي �تشومسكي BTفكر�السيا�Eا� �أشار�ال�çا Bال�� �التحرر ذلك�مرتبط�بغريزة

�لقراءة� �جديدة �طريقة �تولد Bال�� �و�دراكية، �العقلية �الفطرية �Cبالب� �التوجهات �تلك �وسم� ،� �الراسمالية للنظرية

 

 .�دة�نظريات�سياسية�جديدة؟هل�ما�زال�هناك�مشهد�بحاجة�لو 

نحن�بحاجة�لنظريات�جديدة�ومعدلة�وفق�اEستجدات�العاEية�و�قليمية،�Sنه���¡�اية�للتاريخ�إ��بفناء�الجنس�

كما���يمكن�Sي�توجه�نظري�ولو�كان�يس/��قوى�عظم��أن�يسد�8فق�الشامل�أمام�و�دة�النظريات�

فالنظريات�السياسية�ضرورية�Sن�التكوين�العالم�Bللمجتمعات�والدول�ما�زال�يرزع�. رد�افكار�ورؤى 

�تاريخية�اصبحت�مثار�نزاع�وقيد�للتغي/��مع�كل� �فمرحلة��ستعمار�رسمت�حدودا تحت�هيمنة�نزعات�دون�اخرى،

ية�واللي��الية�،�لتتحول�النظريات�لتكون�لذلك�برزت�النازية�والفاشية�ومن�قبلها�الشيوع. نزعة�بشرية�ت��ز�5ي�8فق

محاو�ت�جدية�من�قبل�القوى�اEختلفة��عادة�بناء�تاريخها�الخاص�او�تصحيح�مسارها�التاري

 . الخارجية�5ي�لحظة�تاريخية�ما

وSن�النظريات�تاتي�من�فهم�ص/�ورة�وبناء�وتكوين�البيئة�التاريخية�للقوى�والدول،�و 

�عWى�اEسرح�العالمB،�بفضل�ذلك�تحولت�النظريات�بل� �السيا��BTكنظام،�وحرك��ا �البعض�و5ي�طبيعة�بنا�ëا بعضها

�سياسية�ومحرك� �عن�عقيدة �عبارة �حالة�جعل��ا �إNى انتقلت�من�اطار�ومق��ح�للتحليل�والتفس/��والتنبؤ�و�ستجابة

�ب/ن�8ممفعWي�للقيادات�وللقوى�الدولية�و �قليمية�عWى�سواء�5ي�اعادة�بناء�تاريخها�وموقعها

��قطاب،وثنائية� �متعدد �وعالم �القوى، �توازن �مثل �الدولية �ل��وز�النظم �التاريKي �تركيب�اEشهد ��ذهان �إNى لتعيد

القطبية،�ثم�القطب�الواحد،�وما�بعد�القطب�الواحد،�ومن�هنا�جاءت�النظرية�الس

الرو��BTالكساندر�دوغ/ن��لتعيد�الحياة�من�جديد�5ي�عصر��م��اطوريات�الشعبوية�وخاصة�القيصرية�ال��Bتنب�BCعWى�

�لخلق� �محاولة �5ي �أوكرانيا �الحرب�عWى �5ي BTالرو�� �للتوجه �مجملها �5ي �الشعب�الرو�BT،اEوجهة �لدى �أو�غريزة نزعة

�حرب�مص/��ووجود �مواجهة�عادية�وانما لت�النظرية�من�الحرب�ليست�مجرد

نظريا�طرح�فكرة�او�تصور�خياNي�لفكرة�بناء�نظرية�قومية�فعلية�وعملية�كعقيدة�سياسية�تعيد�بناء�التاريخ�العربي�

�او  �زعيم �او �تتنظر�قائد �فكرية �نظرية �5ي ��ستعمار �بعد ��ستعمار�وما �مرحلة لتجاوز

�ستعمار،واستلهام��فكار�الدينية�بطريقة�ما،�أما�الدولة�واEؤسسات�ف�B8اEتغ/��لصالح�النظرية

��عتبارات� �بعد �Eا �وتطلعا��ا �القومية �وهوي��ا �ذا��ا �اثبات �تعيد �أن �اEستقبل، �5ي �القوية �وربما �اليوم الضعيفة

�وتساعد�ال*عب/ن��خرين�
ً
بثقاف��ا�وقيمها�ومجدها�التاريKي،���بد�لها�من�نظرية�تس/�ها�او�

عWى�فهمها�والتحرك�5ي�الع*قات�معها�او�ضدها،�ربما�تمثل�تركيا�بشكل�واضح�هذا�التوجه�5ي��عتماد�غ/��اEعلن�عWى�
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وتمتلك�عقيدة�وخط�وجودي�عWى�أساس�مذهب�رأسمالي

وتوجهات�مختلفة�لقوى�متباينة،�ح���نثبت�مؤشر�نقل�نظريات�من�مجال�التفسر�أو�التحليل�إNى�و�دة�نظريات�تعيد�

�والحرب�العاEية�الثانية �لنظام�وستفاليا �الك*سيكية، �الحدود�الجيوسياسية �اEجتمعات�بشكل�قد�يتجاوز بناء

�كبديل� �التحررية �النظرية��ش��اكية �بناء �5ي �تشومسكي BTفكر�السيا�Eا� �أشار�ال�çا Bال�� �التحرر ذلك�مرتبط�بغريزة

�لقراءة� �جديدة �طريقة �تولد Bال�� �و�دراكية، �العقلية �الفطرية �Cبالب� �التوجهات �تلك �وسم� ،� �الراسمالية للنظرية

.الصراع�وبشكل�مختلف

هل�ما�زال�هناك�مشهد�بحاجة�لو 

نحن�بحاجة�لنظريات�جديدة�ومعدلة�وفق�اEستجدات�العاEية�و�قليمية،�Sنه���¡�اية�للتاريخ�إ��بفناء�الجنس��������

كما���يمكن�Sي�توجه�نظري�ولو�كان�يس/��قوى�عظم��أن�يسد�8فق�الشامل�أمام�و�دة�النظريات�. البشري�والكون 

رد�افكار�ورؤى ح���وإن�كانت�مج

�تاريخية�اصبحت�مثار�نزاع�وقيد�للتغي/��مع�كل� �فمرحلة��ستعمار�رسمت�حدودا تحت�هيمنة�نزعات�دون�اخرى،

نزعة�بشرية�ت��ز�5ي�8فق

محاو�ت�جدية�من�قبل�القوى�اEختلفة��عادة�بناء�تاريخها�الخاص�او�تصحيح�مسارها�التاري

الخارجية�5ي�لحظة�تاريخية�ما

وSن�النظريات�تاتي�من�فهم�ص/�ورة�وبناء�وتكوين�البيئة�التاريخية�للقوى�والدول،�و ����

�عWى�اEسرح�العالمB،�بفضل�ذلك�تحولت�النظريات�بل� �السيا��BTكنظام،�وحرك��ا �البعض�و5ي�طبيعة�بنا�ëا بعضها

�سياسية�ومحرك� �عن�عقيدة �عبارة �حالة�جعل��ا �إNى انتقلت�من�اطار�ومق��ح�للتحليل�والتفس/��والتنبؤ�و�ستجابة

فعWي�للقيادات�وللقوى�الدولية�و

�التاري �تركيب�اEشهد ��ذهان �إNى لتعيد

القطبية،�ثم�القطب�الواحد،�وما�بعد�القطب�الواحد،�ومن�هنا�جاءت�النظرية�الس

الرو��BTالكساندر�دوغ/ن��لتعيد�الحياة�من�جديد�5ي�عصر��م��اطوريات�الشعبوية�وخاصة�القيصرية�ال��Bتنب�BCعWى�

�لخلق� �محاولة �5ي �أوكرانيا �الحرب�عWى �5ي BTالرو�� �للتوجه �مجملها �5ي �الشعب�الرو�BT،اEوجهة �لدى �أو�غريزة نزعة

�وجع ،� �جديدة �حرب�مص/��ووجوداوكرانيا �مواجهة�عادية�وانما لت�النظرية�من�الحرب�ليست�مجرد

نظريا�طرح�فكرة�او�تصور�خياNي�لفكرة�بناء�نظرية�قومية�فعلية�وعملية�كعقيدة�سياسية�تعيد�بناء�التاريخ�العربي�

�او  �زعيم �او �تتنظر�قائد �فكرية �نظرية �5ي ��ستعمار �بعد ��ستعمار�وما �مرحلة لتجاوز

�ستعمار،واستلهام��فكار�الدينية�بطريقة�ما،�أما�الدولة�واEؤسسات�ف

��عتبارات� �بعد �Eا �وتطلعا��ا �القومية �وهوي��ا �ذا��ا �اثبات �تعيد �أن �اEستقبل، �5ي �القوية �وربما �اليوم الضعيفة

بثقاف��ا�وقيمها�ومجدها�التاريالجيوسياسية�الخاصة�

عWى�فهمها�والتحرك�5ي�الع*قات�معها�او�ضدها،�ربما�تمثل�تركيا�بشكل�واضح�هذا�التوجه�5ي��عتماد�غ/��اEعلن�عWى�
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�ع����رتباط�وتعزيز�الع*قات�مع�الشعوب�

�الفارسية� �تأث/��النظرية �5ي �جديدا �توجه
ً
�ايضا �ايران وتمثل

ظرية�دينية�ي�اEعلنة�بما�فيه�الكفاية،والحركة�الصهيونية�وكيا¡�ا��سرائيWي�يمتلك�ن

�بعد �تنضج �لم �سياسية �جغرافيا �عWى �وتجسيده BCالدي� �تاريخها �بناء �واضحة��عادة �زالت�القوى�!.توراتية كذلك�ما

�النظرية�الصينية�الخاصة�اEستوحاة�من�

�بوابة� �من �اEؤثرة �العاEية �الصينية �عة

 

�للشعوب� �الفلسفية �و�نتاجات �والفكرية �الثقافية �اEجا�ت �5ي �ايضا �تنعكس �السياسية النظريات

�تلقائي،Sن� �يفشل�بشكل �كامل �أخرى�بشكل �أمة �وقوى�عWى �Sمة �فرض�نمط�ثقا5ي اولة

ومن�هنا�جاءت�نظريات�الهيمنة�الثقافية�

ية�نزعة�جديدة�وباعث�جديد�والفكرية�ومحاو�ت�محو�تاريخ�واح*ل�تاريخ�آخر�بديل،�ح�����تكون�تلك�النظرية�والهو 

�دد�هيمنة�القوى�الخارجية�عل�çا،�ولفهم�ما�يدور�ومحاولة�Eنع�تشويه�الخط�القيم�Bوالفلسفي�Sي�أمة�

فالنظريات�السياسية�التفس/�ية�مثل�الواقعية�وغ/�ها�ستدوم�5ي�

�وبال·�اية�القوى�عWى�محتلف� �والنظريات�التاريخية�تجدد�حسب�خصوصية�كل�دولة، /�ية�،

�نظرية� �وبتحديد ��صول، �إNى �بعود��ا �وحرك��ا �مص/�ها �ويتوقف

،�والتفاع*ت�اEستقبلية�للقوى�الصاعدة�،ستعتمد�بطرق�مختلفة�

�الخاصة �وثقاف��ا �من�تاريخها
ً
�بروز�ظاهرة�. انط*قا �سيؤدي�إNى وهذا

� �لصالح ،� �8مريكية �الو�يات�اEتحدة �تمثلها Bال�� �الجديدة �او�اللي��الية �اللي��الية �هيمنة �دوNي�تراجع �او�مشهد عالم

�عWى�التفس/��فقط،�وانما� �لن�يقتصر�دورها وهذه�النظريات�السياسية�اEجددة�

فمث*�روسيا�تعتمد�عWى�. ستعمل�عWى�صنع�التحركات�وتوجهات�القوى�الجديدة�الصاعدة�5ي�عالم�السياسة�اEقبل�

5ي�ذلك�النظرية��السياسية�الرابعة�ال��Bطرحها�اEنظر�الكساندر�دوغ/ن،�

و5ي�الص/ن�تعتمد�السياسات�عWى�اعادة�بناء�النظرية�اEاركسية�مع�انفتاح�عWى�بعض�السياسات��قتصادية�اEناسبة�

�من�تاريخها�ومصالحها�
ً
�هناك�دول�تمثل�هذا�اقليمي. لعالم�السوق�الحر،�وكذلك�الهند�سيكون�لها�توجهات�انط*قا

ً
ا

�Eستقبل��ودور�عالم�Bلها�
ً
 .التوجه�النظري�مثل�تركيا�وسع�çا�لبناء�اطار�ثقا5ي��وحضاري�عثماني�تطلعا

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

شكل�بط�	�ع����رتباط�وتعزيز�الع*قات�مع�الشعوب�النظرية�التاريخية�الخاص��ìا�وíي�النظرية�العثمانية�ال��كية،ب

�اEش��ك �التاريخ �او�ذات �بال��كية �الناطقة �الفارسية�. واEجتمعات �تأث/��النظرية �5ي �جديدا �توجه
ً
�ايضا �ايران وتمثل

�م��اطورية�5ي�تسي/��سياس��ا�qي�اEعلنة�بما�فيه�الكفاية،والحركة�الصهيونية�وكيا¡�ا��سرائيWي�يمتلك�ن

�تن �لم �سياسية �جغرافيا �عWى �وتجسيده BCالدي� �تاريخها �بناء �واضحة��عادة توراتية

العاEية�البارزة�مثل�الص/ن�تعتمد�5ي�سياس��ا�القومية�والوطنية�عWى�مبادئ�النظرية�الصينية�الخاصة�اEستوحاة�من�

�مباد �منه �جزء �5ي �كأساس�يستوâي �بوابة�اEاركسية �من �اEؤثرة �العاEية �الصينية �لتعزيز�ال�0عة ئ�الكونفوشيوسية،

 . تعزيز��نسانية�بدل�آمركة�العالم�والهيمنة" حديثة�لتلك�التعاليم�تحت�مسم��

�للشعوب� �الفلسفية �و�نتاجات �والفكرية �الثقافية �اEجا�ت �5ي �ايضا �تنعكس �السياسية النظريات

�تلقائي،Sن�واEجتمعات،لذلك�فإن�مح �يفشل�بشكل �كامل �أخرى�بشكل �أمة �وقوى�عWى �Sمة �فرض�نمط�ثقا5ي اولة

ومن�هنا�جاءت�نظريات�الهيمنة�الثقافية�. ثقافة�أمة�أو�مجتمع�تكون�جزء�من�تاريخ�خاص،�ونظرية�خاصة�بتلك�8مة

والفكرية�ومحاو�ت�محو�تاريخ�واح*ل�تاريخ�آخر�بديل،�ح�����تكون�تلك�النظرية�والهو 

�دد�هيمنة�القوى�الخارجية�عل�çا،�ولفهم�ما�يدور�ومحاولة�Eنع�تشويه�الخط�القيم�Bوالفلسفي�Sي�أمة�

فالنظريات�السياسية�التفس/�ية�مثل�الواقعية�وغ/�ها�ستدوم�5ي�. وعمليات�اEحو�تلك�كان���بد�من�نظريات�جديدة

�وبال·�اية�القوى�عWى�محتلف� �والنظريات�التاريخية�تجدد�حسب�خصوصية�كل�دولة، /�ية�،

�نظرية� �وبتحديد ��صول، �إNى �بعود��ا �وحرك��ا �مص/�ها �ويتوقف �ل*ش�	 �تس¶ى �و� �فراغ �5ي �تتحرك �� مستويا��ا

 .متماسكة�شاملة�للمستقبل

،�والتفاع*ت�اEستقبلية�للقوى�الصاعدة�،ستعتمد�بطرق�مختلفة�يخلص�اEقال�إNى�أن�مجريات�السياسات�الخارجية�

�الخاص��ìا �السياسية �نظري��ا �بناء �اعادة �الخاصة. عWى �وثقاف��ا �من�تاريخها
ً
انط*قا

� �لصالح ،� �8مريكية �الو�يات�اEتحدة �تمثلها Bال�� �الجديدة �او�اللي��الية �اللي��الية �هيمنة تراجع

�عWى�التفس/��فقط،�وانما�. بنظريات�خاصة�متعددة�ومختلفة �لن�يقتصر�دورها وهذه�النظريات�السياسية�اEجددة�

ستعمل�عWى�صنع�التحركات�وتوجهات�القوى�الجديدة�الصاعدة�5ي�عالم�السياسة�اEقبل�

5ي�ذلك�النظرية��السياسية�الرابعة�ال��Bطرحها�اEنظر�الكساندر�دوغ/ن،�نزع��ا�الوطنية�والقومية�الخاصة�ويجسدها�

و5ي�الص/ن�تعتمد�السياسات�عWى�اعادة�بناء�النظرية�اEاركسية�مع�انفتاح�عWى�بعض�السياسات��قتصادية�اEناسبة�

�من�تاريخها�ومصالحها�
ً
لعالم�السوق�الحر،�وكذلك�الهند�سيكون�لها�توجهات�انط*قا

�Eستقبل��ودور�عالم�Bلها�
ً
التوجه�النظري�مثل�تركيا�وسع�çا�لبناء�اطار�ثقا5ي��وحضاري�عثماني�تطلعا
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النظرية�التاريخية�الخاص��ìا�وíي�النظرية�العثمانية�ال��كية،ب

�اEش��ك �التاريخ �او�ذات �بال��كية �الناطقة واEجتمعات

�م��اطورية�5ي�تسي/��سياس��ا�

�تن �لم �سياسية �جغرافيا �عWى �وتجسيده BCالدي� �تاريخها �بناء �واضحة��عادة توراتية

العاEية�البارزة�مثل�الص/ن�تعتمد�5ي�سياس��ا�القومية�والوطنية�عWى�مباد

�مباد �منه �جزء �5ي �كأساس�يستوâي اEاركسية

حديثة�لتلك�التعاليم�تحت�مسم��

�للشعوب��������� �الفلسفية �و�نتاجات �والفكرية �الثقافية �اEجا�ت �5ي �ايضا �تنعكس �السياسية النظريات

واEجتمعات،لذلك�فإن�مح

ثقافة�أمة�أو�مجتمع�تكون�جزء�من�تاريخ�خاص،�ونظرية�خاصة�بتلك�8مة

والفكرية�ومحاو�ت�محو�تاريخ�واح*ل�تاريخ�آخر�بديل،�ح�����تكون�تلك�النظرية�والهو 

لتلك�8مم���دد�هيمنة�القوى�الخارجية�عل�çا،�ولفهم�ما�يدور�ومحاولة�Eنع�تشويه�الخط�القيم�Bوالفلسفي�Sي�أمة�

وعمليات�اEحو�تلك�كان���بد�من�نظريات�جديدة

�التحليلة�والتفس �وبال·�اية�القوى�عWى�محتلف�قدر��ا �والنظريات�التاريخية�تجدد�حسب�خصوصية�كل�دولة، /�ية�،

�ل*ش �تس¶ى �و� �فراغ �5ي �تتحرك �� مستويا��ا

متماسكة�شاملة�للمستقبل

 : الخاتمة�

يخلص�اEقال�إNى�أن�مجريات�السياسات�الخارجية�

�الخاص��ìا �السياسية �نظري��ا �بناء �اعادة عWى

� �لصالح ،� �8مريكية �الو�يات�اEتحدة �تمثلها Bال�� �الجديدة �او�اللي��الية �اللي��الية �هيمنة تراجع

بنظريات�خاصة�متعددة�ومختلفة

ستعمل�عWى�صنع�التحركات�وتوجهات�القوى�الجديدة�الصاعدة�5ي�عالم�السياسة�اEقبل�

نزع��ا�الوطنية�والقومية�الخاصة�ويجسدها�

و5ي�الص/ن�تعتمد�السياسات�عWى�اعادة�بناء�النظرية�اEاركسية�مع�انفتاح�عWى�بعض�السياسات��قتصادية�اEناسبة�

�من�تاريخها�ومصالحها�
ً
لعالم�السوق�الحر،�وكذلك�الهند�سيكون�لها�توجهات�انط*قا

�Eستقبل��ودور�عالم�Bلها�
ً
التوجه�النظري�مثل�تركيا�وسع�çا�لبناء�اطار�ثقا5ي��وحضاري�عثماني�تطلعا
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تأث/��التحو�ت�السياسية�5ي�العراق�عWى�تطور�النظام�الصحفي�و�ع*مي�للف��ة�

The impact of political transformations in Iraq on the development 

of the press and media system for the period 2003 

 

توصلت�هذه�الدراسة�اNى�ان�العراق�قد�شهد�5ي�هذه�الف��ة�خمسة�تحو�ت�سياسية�مهمة�اثرت�5ي�تطور�النظام�

بقــوة�الســـ*ح�مــن�قبـــل� �B2003العرا�ــي�قبـــل�

) بريطانيــا, امريكــا(دول�ــ��Bحــت*ل�امريكــا�وبريطانيــا�ومــن�ثــم�اخ�ــ�اق�نظامــه��السيا�ــ�BTالجديــد�مــن�قبــل�دول�ــ��Bحــت*ل�

امـــا�التحـــول�. وشـــهد�النظـــام��ع*مـــي�خـــ*ل�هـــذا�التحـــول�فو�ـــ��Tاع*ميـــة�عارمـــة

واصـدار�قـانون�) بريطانيـا, امريكـا(فقد�تمث*�5ي�تأسيس�مجلس�الحكم�مـن�قبـل�دول�ـ��Bحـت*ل�

وتم/ـــــ��النظـــــام�الصـــــحفي�, ومـــــا�نـــــتج�ع·�مـــــا�مـــــن�حكومـــــة�انتقاليـــــة�ومؤقتـــــة

التحــول�امــا�. ــ��Tالــذي�احدثــه�التحــول�السيا�ــ��BTول 

حيــث�فـرض�هــذا�التحــول�السيا�ــ�BT, الــدائم

امــا�التحــول�. رغبــة�حكوميــة�جامحــة�5ــي�فــرض�هيمن��ــا�عWــى�النظــام�الصــحفي�و�ع*مــي�5ــي�العــراق�وخاصــة�الرســم�Bمنــه

واستمر�لغاية��ن�وما� �B2011والجماه/�ي�الذي�ابتداء�5ي�شباط�

احدثــة�مــن�تــأث/��مباشــر�عWــى�النظــام�الصــحفي�و�ع*مــي�وخاصــة�ع�ــ��تفعيلــة�لوســائل��عــ*م�الجديــد�الــذي�مــن�خ*لــه�

ي�مــن�اجــل�فــرض�تغ/ــ��سيا�ــ�BTعWــى�القــوى�الحزبيــة�والطائفيــة�

 . 2019وخاصة�5ي�احتجاجات�تشرين�

النظام�السيا��BT -الحراك�الشع��Bوالجماه/�ي�
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تأث/��التحو�ت�السياسية�5ي�العراق�عWى�تطور�النظام�الصحفي�و�ع*مي�للف��ة�

2003_2020 

The impact of political transformations in Iraq on the development 

and media system for the period 2003

 محمد�أحمد�محمد�طرفة.د

Bالعراق – باحث�أكاديم  

توصلت�هذه�الدراسة�اNى�ان�العراق�قد�شهد�5ي�هذه�الف��ة�خمسة�تحو�ت�سياسية�مهمة�اثرت�5ي�تطور�النظام�

�Bالعرا�ــي�قبـــل�5ــي�اســـقاط�النظــام�السيا�ـــ�Tالتحـــول��ول الصــحفي�و�ع*مــي�حيـــث�تمثــل�

دول�ــ��Bحــت*ل�امريكــا�وبريطانيــا�ومــن�ثــم�اخ�ــ�اق�نظامــه��السيا�ــ�BTالجديــد�مــن�قبــل�دول�ــ��Bحــت*ل�

وشـــهد�النظـــام��ع*مـــي�خـــ*ل�هـــذا�التحـــول�فو, والـــدول��قليميـــة�وعWـــى�راســـها�ايـــران

فقد�تمث*�5ي�تأسيس�مجلس�الحكم�مـن�قبـل�دول�ـ��Bحـت*ل��

ومـــــا�نـــــتج�ع·�مـــــا�مـــــن�حكومـــــة�انتقاليـــــة�ومؤقتـــــة 2004ادارة�الدولـــــة�العراقيـــــة�للف�ـــــ�ة��نتقاليـــــة�

مبــدأ�الفو�ــ��Tالــذي�احدثــه�التحــول�السيا�ــ��BTول و�ع*مــي�5ــي�هــذه�اEــدة�القصــ/�ة�بتــأثره�شــبه�الكامــل�ب

الــدائم 2005فقــد�تمثـل�بالســلطات�العراقيــة�اEنبثقــة�عـن�دســتور�

رغبــة�حكوميــة�جامحــة�5ــي�فــرض�هيمن��ــا�عWــى�النظــام�الصــحفي�و�ع*مــي�5ــي�العــراق�وخاصــة�الرســم�Bمنــه

و�خ/��فقد�تمثل�بالحراك�الشع��Bوالجماه/�ي�الذي�ابتداء�5ي�شباط�

احدثــة�مــن�تــأث/��مباشــر�عWــى�النظــام�الصــحفي�و�ع*مــي�وخاصــة�ع�ــ��تفعيلــة�لوســائل��عــ*م�الجديــد�الــذي�مــن�خ*لــه�

Nــي�والــدوWحEــى�القــوى�الحزبيــة�والطائفيــة�اســتطاع�ذلــك�الحــراك�تفعيــل�الــراي�العــام�اWع�BTسيا�ــ��ي�مــن�اجــل�فــرض�تغ/ــ

وخاصة�5ي�احتجاجات�تشرين�, 2003والعرقية�النافذة�5ي�النظام�السيا��BTالعرا�ي�بعد�

الحراك�الشع� -النظام�الصحفي�و�ع*مي� -التحو�ت�السياسية�
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Abstract: 

This study concluded that Iraq witnessed during this period five important political transformations that 

affected the development of the press and media system. The first shift represented the overthrow of the 

Iraqi political system before 2003 

the penetration of its new political system by the two occupying states. (America, Britain) and regional 

countries, led by Iran, and the media system witnessed during this transformati

chaos. As for the second and third political transformation, they were represented in the establishment of 

the Governing Council by the two occupying powers (

Administration for the Iraqi State for the Transitional 

interim government, and the press and media system was distinguished in this short period by its almost 

complete influence on the principle of The chaos caused by the first political 

political transformation, it was represented by the Ira

constitution of 2005, as this political transformation imposed an unbridled governmental desire to impose 

its hegemony on the press and media system in Ira

political transformation, it was represented by the popular and mass movement that started in February 

2011 and has continued until now, and its direct impact on the pre

through its activation of the new media, through which this movement was able to activate local and 

international public opinion in order to impose political change on the The partisan, sectarian and ethnic 

forces in force in the Ira 
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the Iraqi political system 
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chaos. As for the second and third political transformation, they were represented in the establishment of 

overning Council by the two occupying powers (USA and Britain) and the issuance of the Law of 

tate for the Transitional Period 2004 and the resulting transitional and 

interim government, and the press and media system was distinguished in this short period by its almost 

complete influence on the principle of The chaos caused by the first political transition. As for the fourth 

political transformation, it was represented by the Iraqi authorities emanating from the permanent 

constitution of 2005, as this political transformation imposed an unbridled governmental desire to impose 

ress and media system in Iraq, especially the official one. As for the fifth and final 

political transformation, it was represented by the popular and mass movement that started in February 

2011 and has continued until now, and its direct impact on the press and media system, especially 

through its activation of the new media, through which this movement was able to activate local and 

international public opinion in order to impose political change on the The partisan, sectarian and ethnic 

n the Iraqi political system after 2003, especially in the October 2019 protests
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من�قبل�التحالف��نجلو�امريكي�تحو��سياسيا�جذريا�ليس�5ي�

�العراقية� �الدولة �حكمت Bال�� �السياسية �الحكم �بمختلف�انظمة بل

فبعد�ان�كان�العراق�تحت�حكم�فكر�وفلسفة�نظام�الحزب�

اصبح�, 2003اEتمثل�بحزب�البعث�العربي��ش��اكي�5ي�الف��ة��خ/�ة�من�عمر�النظام�السيا��BTالعرا�ي�قبل�

نشا�من�قبل�اEحتل�الذي�وفر�له�الحماية�والدعم�الكامل/ن�
ُ
حيث�ُب�BCوا

مستوى��تجاهات�و�فكار�والرؤى�للقوى�ال��Bساهمت�5ي�

�باتجاه� �وثابتة �العراق�الجديد���يملك�رؤية�فكرية�وفلسفية�موحدة �5ي BTالنظام�السيا�� وان�هذا

ريد�له�ان�
ُ
وانما�كان�اساس�اتجاهه�وفلسفته�خاصة�باتجاه�وفلسفة�ورؤى�اEحتل�نحو�عراق�اEستقبل�كما�ا

وال����B, للقوى�اEحلية�ال��Bجاء��ìا�اNى�السلطة�حرية�الراي�5ي�تأسيس�نظام�سيا��BTعرا�ي�جديد

فكان�نظام�مب��CعWى�اEحاصصة�العرقية�

�مدى�تاريخ�تأسيس�الدولة� �عWى �عرا�ي BTاي�نظام�سيا�� �او�يعيشها فها

�والطائفية� �الحزبية ��راء �تلك �جليا حت

ارة�الدولة�واEكوناتية�الضيقة�عندما�انعكست�واصبحت�مواد�قانونية�وتشريعية�تضم·�ا�قانون�اEرحلة��نتقالية��د

وما�ت*ها�من�تشريعات�وممارسات�Eختلف�السلطات�

ان�الفلسفة�الفكرية�حول�بناء�الدولة�العراقية�من�خ*ل�تحليل�فكر�وفلسفة�8حزاب�والتيارات�السياسية�

تؤكد�ان�هذه��حزاب�والقوى�شهدت�تحو�ت�5ي�توجها��ا�السياسية�والفكرية�5ي�

الدولة�و�طبيعة�النظام�السيا��BTودور�الدين�5ي�نظام�الحكم�والع*قة�مع��خر،�فقد�غاب�عن�هذه�القوى�

�الدولة� �ادارة �5ي �فكرية �واجهت�ازمة �ا¡�ا �نجد لذا

بسبب�تعدد�الشرعيات�ال��Bولدت�ازمة�الطاعة�

 ��Bمح�وال�*Eى�اهداف�محددة�اWعارضة�بنيه�عEوسبب�اخر�ان�التخطيط�الذي�سبق��حداث�5ي�حقبة�ا�

�من� �لعديد �و8يديولوجية �الفكرية �الرؤية �التغي/���خت*ف �بعد �العراقية �الساحة �شهد��ا Bال�� �التطورات تواكب

�التغي/��بالنظام� �عWى �تصب �اEعارضة �مدة �5ي �نظر��ا كانت

وبعد�الوصول�اNى�السلطة�تغ/�ت�نظرة�

, تلك��حزاب�والقوى�العراقية�من�ان�يكون�نظام�الحكم�إس*ميا�اNى�ان�يكون��س*م�جزء�اسا��BTومهم�5ي�الدولة

�اEجتمع� �5ي �والدينية �استيعاب�التنوعات�الفكرية �من�اجل �هذا �ال��اجع وبرر

�يتوافق�وتطلعات�اEجتمع� �ظل�دستور �5ي �الديمقراطية
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من�قبل�التحالف��نجلو�امريكي�تحو��سياسيا�جذريا�ليس�5ي� 2003شهد�العراق�بعد�احت*له�5ي�نيسان�

� �قبل �الحاكم BTالسيا�� �العراقية�, فحسب 2003نظامه �الدولة �حكمت Bال�� �السياسية �الحكم �بمختلف�انظمة بل

فبعد�ان�كان�العراق�تحت�حكم�فكر�وفلسفة�نظام�الحزب�, م�ملكية�كانت�ام�جمهورية1921

اEتمثل�بحزب�البعث�العربي��ش��اكي�5ي�الف��ة��خ/�ة�من�عمر�النظام�السيا��BTالعرا�ي�قبل�

نشا�من�قبل�اEحتل�الذي�وفر�له�الحماية�والدعم�الكامل/ن�, بعد�هذه�الف��ة�نظاما�سياسيا�من�نوع�خاص
ُ
حيث�ُب�BCوا

مستوى��تجاهات�و�فكار�والرؤى�للقوى�ال��Bساهمت�5ي�وكان�نظاما�اقرب�ما�يوصف�به�انه�فوضويا�متناقضا�عWى�

�باتجاه� �وثابتة �العراق�الجديد���يملك�رؤية�فكرية�وفلسفية�موحدة �5ي BTالنظام�السيا�� وان�هذا

ريد�له�ان�
ُ
وانما�كان�اساس�اتجاهه�وفلسفته�خاصة�باتجاه�وفلسفة�ورؤى�اEحتل�نحو�عراق�اEستقبل�كما�ا

للقوى�اEحلية�ال��Bجاء��ìا�اNى�السلطة�حرية�الراي�5ي�تأسيس�نظام�سيا��BTعرا�ي�جديد

فكان�نظام�مب��CعWى�اEحاصصة�العرقية�. يمكن�لتلك��راء�الخروج�باي�شكل�عن�اتجاهات�فلسفة�اEحتل�الفوضوية

�لم�يعر  Bال�� �اEتناقضة �واEكوناتية �مدى�تاريخ�تأسيس�الدولة�والطائفية �عWى �عرا�ي BTاي�نظام�سيا�� �او�يعيشها فها

�والطائفية� �الحزبية ��راء �تلك �جليا �اتضحت �الجديدة �السياسية �للقوى ��راء �تناقض ورغم

واEكوناتية�الضيقة�عندما�انعكست�واصبحت�مواد�قانونية�وتشريعية�تضم·�ا�قانون�اEرحلة��نتقالية��د

وما�ت*ها�من�تشريعات�وممارسات�Eختلف�السلطات� 2005ومواد�الدستور�العرا�ي�الدائم�لسنة�

 .    2022ولغاية� 2003

ان�الفلسفة�الفكرية�حول�بناء�الدولة�العراقية�من�خ*ل�تحليل�فكر�وفلسفة�8حزاب�والتيارات�السياسية�

تؤكد�ان�هذه��حزاب�والقوى�شهدت�تحو�ت�5ي�توجها��ا�السياسية�والفكرية�5ي� 2003العراقية�ال��Bبرزت�بعد�عام�

الدولة�و�طبيعة�النظام�السيا��BTودور�الدين�5ي�نظام�الحكم�والع*قة�مع��خر،�فقد�غاب�عن�هذه�القوى�

�ب �ف�çا �الحكم �وإدارة �للدولة �متكاملة �اس��اتيجية �التغ/�وضع �الدولة�, عد �ادارة �5ي �فكرية �واجهت�ازمة �ا¡�ا �نجد لذا

بسبب�تعدد�الشرعيات�ال��Bولدت�ازمة�الطاعة�,  لصعوبة�التحديات�اEص/�ية�ال��Bاع��ضت�س/��العملية�السياسية

 ��Bمح�وال�*Eى�اهداف�محددة�اWعارضة�بنيه�عEوسبب�اخر�ان�التخطيط�الذي�سبق��حداث�5ي�حقبة�ا

�من� �لعديد �و8يديولوجية �الفكرية �الرؤية �التغي/���خت*ف �بعد �العراقية �الساحة �شهد��ا Bال�� �التطورات تواكب

�مث* �العراقية ��س*مية �السياسية �التغي/��بالنظام�, فاSحزاب �عWى �تصب �اEعارضة �مدة �5ي �نظر��ا كانت

وبعد�الوصول�اNى�السلطة�تغ/�ت�نظرة�, حول�شكل�الحكم�السيا��BTواقامة�نظام�حكم�إس*مي�اضافة�اNى��خت*ف

تلك��حزاب�والقوى�العراقية�من�ان�يكون�نظام�الحكم�إس*ميا�اNى�ان�يكون��س*م�جزء�اسا��BTومهم�5ي�الدولة

� �دستور �5ي �تأكيده �تم �ما �اEجتمع�, 2005وهذا �5ي �والدينية �استيعاب�التنوعات�الفكرية �من�اجل �هذا �ال��اجع وبرر

�يتوافق�وتطلعات�اEجتمع� �ظل�دستور �5ي �وفق�مبادئ�الديمقراطية �مدنية ونحت�تلك��حزاب�نحوى�دولة

 .العرا�ي�عWى�حد�ادعا�ëا�حينه
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 :ا�قدمة

شهد�العراق�بعد�احت*له�5ي�نيسان�

� �قبل �الحاكم BTالسيا�� نظامه

1921الحديثة�منذ�العام�

اEتمثل�بحزب�البعث�العربي��ش��اكي�5ي�الف��ة��خ/�ة�من�عمر�النظام�السيا��BTالعرا�ي�قبل��الواحد

بعد�هذه�الف��ة�نظاما�سياسيا�من�نوع�خاص

وكان�نظاما�اقرب�ما�يوصف�به�انه�فوضويا�متناقضا�عWى�

�باتجاه�, تأسيسه�وادارته �وثابتة �العراق�الجديد���يملك�رؤية�فكرية�وفلسفية�موحدة �5ي BTالنظام�السيا�� وان�هذا

ريد�له�ان�, محدد
ُ
وانما�كان�اساس�اتجاهه�وفلسفته�خاصة�باتجاه�وفلسفة�ورؤى�اEحتل�نحو�عراق�اEستقبل�كما�ا

للقوى�اEحلية�ال��Bجاء��ìا�اNى�السلطة�حرية�الراي�5ي�تأسيس�نظام�سيا��BTعرا�ي�جديد_ اEحتل_تاركا�, يكون 

يمكن�لتلك��راء�الخروج�باي�شكل�عن�اتجاهات�فلسفة�اEحتل�الفوضوية

�يعر  �لم Bال�� �اEتناقضة �واEكوناتية والطائفية

�الحديثة �ات. العراقية �الجديدة �السياسية �للقوى ��راء �تناقض ورغم

واEكوناتية�الضيقة�عندما�انعكست�واصبحت�مواد�قانونية�وتشريعية�تضم·�ا�قانون�اEرحلة��نتقالية��د

ومواد�الدستور�العرا�ي�الدائم�لسنة� 2004العراقية�لسنة�

2003العراقية�اEتعاقبة�منذ�

ان�الفلسفة�الفكرية�حول�بناء�الدولة�العراقية�من�خ*ل�تحليل�فكر�وفلسفة�8حزاب�والتيارات�السياسية��

العراقية�ال��Bبرزت�بعد�عام�

الدولة�و�طبيعة�النظام�السيا��BTودور�الدين�5ي�نظام�الحكم�والع*قة�مع��خر،�فقد�غاب�عن�هذه�القوى�, ما�يخص

�ب �ف�çا �الحكم �وإدارة �للدولة �متكاملة �اس��اتيجية وضع

لصعوبة�التحديات�اEص/�ية�ال��Bاع��ضت�س/��العملية�السياسية

وسبب�اخر�ان�التخطيط�الذي�سبق��حداث�5ي�حقبة�اEعارضة�بنيه�عWى�اهداف�محددة�اE*مح�وال���B , للسلطة

�من� �لعديد �و8يديولوجية �الفكرية �الرؤية �التغي/���خت*ف �بعد �العراقية �الساحة �شهد��ا Bال�� �التطورات تواكب

�مث*. �حزاب �العراقية ��س*مية �السياسية فاSحزاب

السيا��BTواقامة�نظام�حكم�إس*مي�اضافة�اNى��خت*ف

تلك��حزاب�والقوى�العراقية�من�ان�يكون�نظام�الحكم�إس*ميا�اNى�ان�يكون��س*م�جزء�اسا��BTومهم�5ي�الدولة

� �دستور �5ي �تأكيده �تم �ما وهذا

�وفق�مباد�,العرا�ي �مدنية ونحت�تلك��حزاب�نحوى�دولة

العرا�ي�عWى�حد�ادعا�ëا�حينه
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�ب/ن�ف��ة�اEعارضة�وف��ة��حت*ل �ما ففي�ف��ة�اEعارضة�, فقد�اختلفت�أيضا

وبعد�التغي/��5ي�). انفصال –كونفدرالية�

كما�تم�تأكيد�, توحدت�توجهات��حزاب�القومية�الكردية�حول�اقامة�دولة�اتحادية�برEانية�ديمقراطية�فيدرالية

�الجديد� BTالسيا�� �النظام �العنصر�اEؤثر�واEتأثر�5ي �كونه �ي

ليس�له�من�العمل� 2003فبعد�ان�كان�هذا�النظام�تابع�لنظام�سيا��BTشموNي�قبل�

اي���ع*مي�سوى�نصيب�اEهنية�البحتة�ال��Bتستوجب�عWى�القائم�با�تصال�ان�يصوغ�رسالته��ع*مية�بحرفية�دون 

�ومبادى�القوى� �عاكس�$راء �اع*ميا �نظاما �فانه وواقعا

 .السياسية�اEسيطرة�عWى�اEشهد�السيا��BTرغم�وجود�وسائل�اع*مية�تد~ي�الحيادية�و�ستق*لية�بشكل�او�اخر

اس��دفت�هذه�الدراسة�تسليط�الضوء�عWى��س��اتيجية�jيرانية�تجاه�العراق�خ*ل�مدة�ما�بعد��نسحاب�

،�وتتمحور�مشكلة�الدراسة�حول�معرفة�jس��اتيجية�jيرانية�اتجاه�العراق�

وقد�اعتمدت�الدراسة�عWى�اEنهج�الواق¶ي�

وقد��خلصت�. والوصفي�ومنهج�تحليل�النظم�من�خ*ل�عرض�اEحددات�ال��Bأثرت�وتؤثر�عWى�jس��اتيجية�jيرانية

�توازنات�القوى�jقليمية���عWى�أسا س�الدراسة�إNى�أن��س��اتيجية�jيرانية�jقليمية�تقوم�عWى�أساس�توظيف�

�العراق�فقد�خلصت�الدراسة�إNى�أن�إيران� �البعد��قتصادي�5ي��س��اتيجية�jيرانية�اتجاه و5ي

�
ً
رنة�واهتمت�بالنظام�السيا�5�BTي�إقليم�كوردستان�العراق�وتحديدا

�للسياسة� �اEحاو�ت�لتقديم�دراسة�مقارنة وتعد�من�أوNى

�الن �اEناقشة �5ي �واEشاركة �jع*م �أنظمة �ديناميكيات �لفهم �لóع*م�العراق ظرية

واستخدمت�هذه�الدراسة�التحليل�الكيفي،�للقوان/ن�الحالية�واEحفوظة�والوثائق�الحزبية�ووسائل�jع*م،�

�مقدمة�اNى�مجلس�كلية�العلوم� اطروحة�دكتوراه

295() Mohammed ail Yaseen Taha2018 

Political Science (Comparative P

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�ب/ن�ف��ة�اEعارضة�وف��ة��حت*ل, اما��حزاب�القومية�الكردية �ما فقد�اختلفت�أيضا

كونفدرالية� –فيدرالية�( ,الدولة�وشكل�الحكم�ف�çاتنوعت�اتجاهات�تلك�القوى�حول�

توحدت�توجهات��حزاب�القومية�الكردية�حول�اقامة�دولة�اتحادية�برEانية�ديمقراطية�فيدرالية

  .2005ذلك�5ي�الدستور�العرا�ي�لسنة�

�العرا �و�ع*مي �الصحفي �دخل�النظام �الجديد�من�هنا BTالسيا�� �النظام �العنصر�اEؤثر�واEتأثر�5ي �كونه �ي

فبعد�ان�كان�هذا�النظام�تابع�لنظام�سيا��BTشموNي�قبل�, ى�جديد�من�منحنيات�التطور 

�ع*مي�سوى�نصيب�اEهنية�البحتة�ال��Bتستوجب�عWى�القائم�با�تصال�ان�يصوغ�رسالته��ع*مية�بحرفية�دون 

�ادعاءا,  �حر�لي��اNي �اع*مي �نظام �عاكس�, اNى �اع*ميا �نظاما �فانه وواقعا

السياسية�اEسيطرة�عWى�اEشهد�السيا��BTرغم�وجود�وسائل�اع*مية�تد~ي�الحيادية�و�ستق*لية�بشكل�او�اخر

 :الدراسات�السابقة

 (294)(.2019)ماجد�فرحان�جابر

اس��دفت�هذه�الدراسة�تسليط�الضوء�عWى��س��اتيجية�jيرانية�تجاه�العراق�خ*ل�مدة�ما�بعد��نسحاب�

،�وتتمحور�مشكلة�الدراسة�حول�معرفة�jس��اتيجية�jيرانية�اتجاه�العراق�2011العسكري�8مريكي�من�العراق�عام�

وقد�اعتمدت�الدراسة�عWى�اEنهج�الواق¶ي�. ا�عWى�العراقبصورة�خاصة�،�بفرضية�أن�إيران�تس¶ى�إNى�فرض�هيمن��

والوصفي�ومنهج�تحليل�النظم�من�خ*ل�عرض�اEحددات�ال��Bأثرت�وتؤثر�عWى�jس��اتيجية�jيرانية

�توازنات�القوى�jقليمية���عWى�أسا الدراسة�إNى�أن��س��اتيجية�jيرانية�jقليمية�تقوم�عWى�أساس�توظيف�

�العراق�فقد�خلصت�الدراسة�إNى�أن�إيران� �البعد��قتصادي�5ي��س��اتيجية�jيرانية�اتجاه و5ي

 .تتحكم�با�قتصاد�العرا�ي�ع���إغراقه�بالسلع�اEختلفة�والرخيصة�الثمن

(295)Mohammed Ali Yaseen Taha (2018) .  

�تعت���هذه�الدراسة�من�الدراسات�اEقا
ً
رنة�واهتمت�بالنظام�السيا�5�BTي�إقليم�كوردستان�العراق�وتحديدا

�بالنظام�jع*مي�والتفاعل�ب/ن�النظام/ن �يتعلق�منه �للسياسة�, فيما �اEحاو�ت�لتقديم�دراسة�مقارنة وتعد�من�أوNى

�كوردستان �إقليم �5ي �الن-والصحافة �اEناقشة �5ي �واEشاركة �jع*م �أنظمة �ديناميكيات �لفهم العراق

واستخدمت�هذه�الدراسة�التحليل�الكيفي،�للقوان/ن�الحالية�واEحفوظة�والوثائق�الحزبية�ووسائل�jع*م،�

                                         

�العراق�بعد�عام�" 2019 �مقدمة�اNى�مجلس�كلية�العلوم�"�2011س��اتيجية�jيرانية�اتجاه اطروحة�دكتوراه

aseen Taha2018 Political parties and the press in the kurdistan region of Ira

cience (Comparative Politics), University of Lisbon, Institute of Social 

http://hdl.handle.net 
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اما��حزاب�القومية�الكردية

تنوعت�اتجاهات�تلك�القوى�حول�

توحدت�توجهات��حزاب�القومية�الكردية�حول�اقامة�دولة�اتحادية�برEانية�ديمقراطية�فيدرالية 2003

ذلك�5ي�الدستور�العرا�ي�لسنة�

�العرا �و�ع*مي �الصحفي �دخل�النظام من�هنا

من�ى�جديد�من�منحنيات�التطور 

�ع*مي�سوى�نصيب�اEهنية�البحتة�ال��Bتستوجب�عWى�القائم�با�تصال�ان�يصوغ�رسالته��ع*مية�بحرفية�دون 

�ذلك�النظام �مع , تقاطع

السياسية�اEسيطرة�عWى�اEشهد�السيا��BTرغم�وجود�وسائل�اع*مية�تد~ي�الحيادية�و�ستق*لية�بشكل�او�اخر

الدراسات�السابقة

ماجد�فرحان�جابر: دراسة]_

اس��دفت�هذه�الدراسة�تسليط�الضوء�عWى��س��اتيجية�jيرانية�تجاه�العراق�خ*ل�مدة�ما�بعد��نسحاب�

العسكري�8مريكي�من�العراق�عام�

بصورة�خاصة�،�بفرضية�أن�إيران�تس¶ى�إNى�فرض�هيمن��

والوصفي�ومنهج�تحليل�النظم�من�خ*ل�عرض�اEحددات�ال��Bأثرت�وتؤثر�عWى�jس��اتيجية�jيرانية

�توازنات�القوى�jقليمية���عWى�أسا الدراسة�إNى�أن��س��اتيجية�jيرانية�jقليمية�تقوم�عWى�أساس�توظيف�

�العراق�فقد�خلصت�الدراسة�إNى�أن�إيران�. الدوافع�الطائفية �البعد��قتصادي�5ي��س��اتيجية�jيرانية�اتجاه و5ي

تتحكم�با�قتصاد�العرا�ي�ع���إغراقه�بالسلع�اEختلفة�والرخيصة�الثمن

 . Mohammed Ali Yaseen Taha (2018)دراسة�_

تعت���هذه�الدراسة�من�الدراسات�اEقا

�بالنظام�jع*مي�والتفاعل�ب/ن�النظام/ن �يتعلق�منه فيما

�كوردستان �إقليم �5ي والصحافة

واستخدمت�هذه�الدراسة�التحليل�الكيفي،�للقوان/ن�الحالية�واEحفوظة�والوثائق�الحزبية�ووسائل�jع*م،�. والسياسة

                                                                
2019"ماجد�فرحان�جابر() 294

 ".معة�بغدادجا-السياسية

olitical parties and the press in the kurdistan region of Iraq. Doctoral Thesis, 

niversity of Lisbon, Institute of Social Sciences, 2018. 

.  hdl.handle.net/10451/37422
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وتوصلت�. خصية�شبه�اEنظمة�و�ستبيانات�اEجهولة�ال��Bأجريت�كجزء�من�هذه�الدراسة

واNى�إن�ال��ابط�ب/ن�jع*م�والسياسة�أمر���مفر�منه�وا¡�ما�

وتوصلت�الدراسة�اNى�ان�الصحفي/ن�ليس�بالضرورة�من�اEهني/ن،�ويكفي�أن�يكونوا�أعضاء�5ي�

�5ي�الرقابة��وكذلك�وجدت�الدراسة�ان �مهًما للدولة�دوًرا

�من�تنفيذها�بالكامل
ً
 .وتبقى�التشريعات�اEتعلقة�با�ع*م�5ي�الغالب�ح��ا�عWى�ورق�بد�

�لشبكة� �العراقية �8كاديمية �النخبة �وتفضي*ت�استخدام �انماط�وعادات �تحديد �الدراسة اس��دفت�هذه

�العراقية ��لك��ونية �للمواقع �العراقية �8كاديمية �النخبة �أفراد �وأسباب�استخدام �دوافع . ابرز

�العراقية ��لك��ونية �اEواقع �ب/ن �من �العراقية �8كاديمية �تفضي*ت�النخبة �من�, والكشف�عن �الدراسة �هذه وتعد

�النخبة� �من �عينة �عWى واجريت�الدراسة

وتوصلت�الدراسة�اNى�ان�هذا�, 8كاديمية�العراقية�اEستخدمة�للمواقع��لك��ونية�Eعرفة�ع*قته�باEشاركة�السياسية

�Bوضوعات�السياسية�ال�Eووجود�اهتمام�متوسط�من�أفراد�العينة�با

�Bال�� �السياسية �والقضايا �8حداث �مع �العينة �أفراد �تفاعل �مستوى �ان كما

فهم�يتابعون�اEوضوعات�والقضايا�السياسية�من�اجل��ط*ع�

�معلومات� �من �العراقية ��لك��ونية �اEواقع ه

�العراقية���يتناسب�مع�مستوى�اEشاركة�السياسية� �للمواقع��لك��ونية جم��ستخدام

�بالن �jطاحة �بعد �العرا�ي �الصحفي �اEشهد �وضع �الدراسة �تناولت�هذه �قبل �العرا�ي BTالسيا��  ,2003ظام

خصيات�بارزة�من�الصحافة�العراقية�لتكوين�صورة�

�الصحافة� �عمل �5ي �التدخ*ت�8مريكية �الخصوص�عن �وجه وحاولت�كذلك�الكشف�عWى

�توظيفه� �والذي�حاولت�السلطات��م/�كية �للصحف�اEحلية �نتشار�الهائل

�الطرح�اتى�بنتائج�سلبية�لدى�القراء�حول� ��ان�هذا

وصلت�الدراسة�كذلك�ت. ��Tالعارمة�ال��Bخلف��ا�تلك�السياسة

اطروحة�دكتوراه�مقدمة�. استخدام�النخب�للمواقع��لك��ونية�العراقية�وع*قته�باEشاركة�السياسية
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با�ضافة�إNى�اEقاب*ت�الشخصية�شبه�اEنظمة�و�ستبيانات�اEجهولة�ال��Bأجريت�كجزء�من�هذه�الدراسة

�ملكية�الحزب�كامل �ان� واNى�إن�ال��ابط�ب/ن�jع*م�والسياسة�أمر���مفر�منه�وا¡�ما�, ة�لوسائل�jع*مالدراسة�اNى

وتوصلت�الدراسة�اNى�ان�الصحفي/ن�ليس�بالضرورة�من�اEهني/ن،�ويكفي�أن�يكونوا�أعضاء�5ي�

وكذلك�وجدت�الدراسة�ان. أحد�8طراف�الحزبية�اEهيمنة�وال��Bتمتلك�وسائل�jع*م

�من�تنفيذها�بالكامل
ً
وتبقى�التشريعات�اEتعلقة�با�ع*م�5ي�الغالب�ح��ا�عWى�ورق�بد�

 (296)).2018(وسام�غاNي�الساعدي

�لشبكة� �العراقية �8كاديمية �النخبة �وتفضي*ت�استخدام �انماط�وعادات �تحديد �الدراسة اس��دفت�هذه

�العراقية ��لك��ونية �للمواقع �العراقية �8كاديمية �النخبة �أفراد �وأسباب�استخدام �دوافع ابرز

�العراقية ��لك��ونية �اEواقع �ب/ن �من �العراقية �8كاديمية �تفضي*ت�النخبة والكشف�عن

��ستبانة �وصحيفة �العلمية �اE*حظة �النخبة�, واستخدمت�اداة �من �عينة �عWى واجريت�الدراسة

8كاديمية�العراقية�اEستخدمة�للمواقع��لك��ونية�Eعرفة�ع*قته�باEشاركة�السياسية

ووجود�اهتمام�متوسط�من�أفراد�العينة�باEوضوعات�السياسية�ال��B, �ستخدام�يغلب�عليه�الطابع�العلم�Bوالثقا5ي

� �العراقية ��لك��ونية �ال�E,�Bواقع �السياسية �والقضايا �8حداث �مع �العينة �أفراد �تفاعل �مستوى �ان كما

فهم�يتابعون�اEوضوعات�والقضايا�السياسية�من�اجل��ط*ع�, تطرحها�اEواقع��لك��ونية�العراقية�مستوى�متوسط

�تقدم �بما �من �الثقة �من �عاٍل �مستوى �وجود �معلومات�وعدم �من �العراقية ��لك��ونية �اEواقع ه

�العراقية���يتناسب�مع�مستوى�اEشاركة�السياسية� �للمواقع��لك��ونية �ان�حجم��ستخدام اضافة�اNى

2012 (Haider S. Kadhum.(297) 

�بالن �jطاحة �بعد �العرا�ي �الصحفي �اEشهد �وضع �الدراسة تناولت�هذه

واستخدمت�هذه�8طروحة�أدلة�تستند�إNى�مقاب*ت�أصلية�مع�شخصيات�بارزة�من�الصحافة�العراقية�لتكوين�صورة�

�الصحافة�.  �عمل �5ي �التدخ*ت�8مريكية �الخصوص�عن �وجه وحاولت�كذلك�الكشف�عWى

�توظيفه��وم·�ا, 2006- 2003 �والذي�حاولت�السلطات��م/�كية �للصحف�اEحلية �نتشار�الهائل

�الطرح�اتى�بنتائج�سلبية�لدى�القراء�حول�, كمؤشر�عWى�النجاح�5ي�اضفاء�الطابع�الديمقراطي�5ي�العراق ��ان�هذا

التشكيك�بمصداقية�الصحافة�الجديدة�بسبب�الفو���Tالعارمة�ال��Bخلف��ا�تلك�السياسة
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با�ضافة�إNى�اEقاب*ت�الشخصية�شبه�اEنظمة�و�ستبيانات�اEجهولة�ال��Bأجريت�كجزء�من�هذه�الدراسة

�ملكية�الحزب�كامل �ان� الدراسة�اNى

وتوصلت�الدراسة�اNى�ان�الصحفي/ن�ليس�بالضرورة�من�اEهني/ن،�ويكفي�أن�يكونوا�أعضاء�5ي�. مكم*ن�احدهم�ل¥خر

أحد�8طراف�الحزبية�اEهيمنة�وال��Bتمتلك�وسائل�jع*م

�من�تنفيذها�بالكامل
ً
وتبقى�التشريعات�اEتعلقة�با�ع*م�5ي�الغالب�ح��ا�عWى�ورق�بد�

وسام�غاNي�الساعدي: دراسة_ 

�لشبكة� �العراقية �8كاديمية �النخبة �وتفضي*ت�استخدام �انماط�وعادات �تحديد �الدراسة اس��دفت�هذه

�العراقية�ن��نت�وتشخيص� ��لك��ونية �للمواقع �العراقية �8كاديمية �النخبة �أفراد �وأسباب�استخدام �دوافع ابرز

�العراقية ��لك��ونية �اEواقع �ب/ن �من �العراقية �8كاديمية �تفضي*ت�النخبة والكشف�عن

��ستبانة, البحوث�الوصفية �وصحيفة �العلمية �اE*حظة واستخدمت�اداة

8كاديمية�العراقية�اEستخدمة�للمواقع��لك��ونية�Eعرفة�ع*قته�باEشاركة�السياسية

�ستخدام�يغلب�عليه�الطابع�العلم�Bوالثقا5ي

�ا �تطرحها �العراقية ��لك��ونية Eواقع

تطرحها�اEواقع��لك��ونية�العراقية�مستوى�متوسط

�8خبار �تقدم. ومعرفة �بما �من �الثقة �من �عاٍل �مستوى �وجود وعدم

�العراقية���يتناسب�مع�مستوى�اEشاركة�السياسية�. سياسية �للمواقع��لك��ونية �ان�حجم��ستخدام اضافة�اNى

 .لعينة�الدراسة

2012: (دراسة_ 

�بالن �jطاحة �بعد �العرا�ي �الصحفي �اEشهد �وضع �الدراسة تناولت�هذه

واستخدمت�هذه�8طروحة�أدلة�تستند�إNى�مقاب*ت�أصلية�مع�

�اEحاو�ت �لهذه . مفصلة

� �الف��ة �5ي 2003العراقية

كمؤشر�عWى�النجاح�5ي�اضفاء�الطابع�الديمقراطي�5ي�العراق

التشكيك�بمصداقية�الصحافة�الجديدة�بسبب�الفو
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إضافة�إNى�ما�قامت�به�سلطة��ئت*ف�اEؤقتة�داخل�

�ا�لرئيس�سلطة��ئت*ف�اEؤقتة�الحق�5ي�إغ*ق�أو�معاقبة�أي�كيان�إع*مي�إذا�

راسة�اNى�أن�الخطط�8مريكية�ع���وزارة�دفاعها�كانت�مبكرة�بضرورة�تشكيل�

�Sمريكا �أو�الحم*ت�اEعادية �للرسائل �ومتصدية �ل*حت*ل�8مريكي، �الغالب�صديقة �5ي �عراقية لكن�, وخلق�صحافة

�أك� �بشكل �موجًها �اEهمة �له �اوكلت �الذي BT°الرئي� �اEقاول �كان �حيث �5ي�ًحا، ��نحو�التحكم

�اEحلي/ن� �الصحفي/ن �هو�رشوة ��حت*ل ��خر�لسلطة �اEفضل �jجراء �ان �اNى �ايضا �الدراسة وتوصلت

ومن�هم�, 2003لسبب�غزو�امريكا�للعراق�عام�

وبنيت�, وما�كان�يأمل�صناع�القرار�تحقيقه

�بالفاعل/ن� �الخاصة �اEهن �عWى �فاحصة �نظرة �إلقاء �خ*ل �من �التاريخية �العملية �تتبع �عWى �الدراسة �هذه نتائج

�السرية �رفعت�ع·�ا Bوكذلك�الوثائق�ال�� �تلك�النتائج�ال��B. ن�الرئيسي/ن�اEعني/ن�وبيانا��م�العامة وان�اهم

�BCلنائب�الرئيس��مريكي�ديك�تشي��من�مشروع�أك�� �هذه�الدراسة�تمثلت�5ي�أن�غزو�العراق�كان�جزًءا خرجت��ìا

ولم�. اEقيد�للقوة�العسكرية�8مريكية�بعد�هزيمة�فيتنام

سبتم��،�أو���ديد�أسلحة� 11تتفق�مع�التفس/�ات�البديلة�بأن�غزو�العراق�كان�نتيجة�رد�فعل�مبالغ�فيه�عWى�أحداث�

ن�النفط�أو�خطة�للربح�م) إسرائيل(الدمار�الشامل،�أو�خطة�لنشر�الديمقراطية�5ي�الشرق�8وسط�،�أو�رغبة�5ي�حماية�

�الجدد �الرئيس��مريكي�_ وليس�اEحافظ/ن �أقنعوا �من هم

�مناص��م �تول�çم �عند �العراق �5ي �تغي/��النظام �متابعة �أرادوا �القادة �هؤ�ء �أن �حيث �العراق، �مع �للحرب , بالذهاب

�Eتابعة�سياس��م� �ويوفر�فرصة �jرهاب، �الحرب�عWى �يمدد أن

 .�إNى�قوة�عالية�التقنية�وذات�تمويل�جيد

مثل�القسم��ول�5ي�الدراسات�ت, انقسمت�الدراسات�السابقة�ال��Bاستعرضناها�5ي�هذه�الدراسة�اNى�قسم/ن

السياسية�ال��Bتطرقت�نتائجها�بشكل�جزئي�وغ/��مباشر�اNى�تحو�ت�سياسية�مهمة�5ي�واقع�النظام�السيا��BTالعرا�ي�

�فعال�ومؤثر�بشكل�مباشر�عWى� �تناولت�مواقف�اهم�دولت/ن�كان�لهم�دورا �خاصة وبصورة

�وايران ��مريكية �اEتحدة �الو�يات �تلك�, ��وهم �نتائج �اشرت حيث

تمثلت�بما�يخص�الدور�والهدف��مريكي�وفق�ما�توصلت�الية�دراسة�
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إضافة�إNى�ما�قامت�به�سلطة��ئت*ف�اEؤقتة�داخل�, هناك�حاجة��نشاء�إطار�قانوني�جديد�لوسائل�jع*م

العراق�من�اصدار�اوامر�اعطت�بموج��ا�لرئيس�سلطة��ئت*ف�اEؤقتة�الحق�5ي�إغ*ق�أو�معاقبة�أي�كيان�إع*مي�إذا�

راسة�اNى�أن�الخطط�8مريكية�ع���وزارة�دفاعها�كانت�مبكرة�بضرورة�تشكيل�كما�توصلت�الد

�Sمريكا �أو�الحم*ت�اEعادية �للرسائل �ومتصدية �ل*حت*ل�8مريكي، �الغالب�صديقة �5ي �عراقية وخلق�صحافة

�أك� �بشكل �موجًها �اEهمة �له �اوكلت �الذي BT°الرئي� �اEقاول �كان �حيث جًحا،

�اEحلي/ن� �الصحفي/ن �هو�رشوة ��حت*ل ��خر�لسلطة �اEفضل �jجراء �ان �اNى �ايضا �الدراسة وتوصلت

 .لتغطية�مثل�هذه�8حداث�ونشرها�5ي�الصحف�اEوجودة

( Duggan, Edward C .(298) 

لسبب�غزو�امريكا�للعراق�عام�هدفت�هذه�الدراسة�اNى�معرفة��جابة�عن��سئلة�الرئيسة�

وما�كان�يأمل�صناع�القرار�تحقيقه, وما�íي�الدوافع�السياسية�لذلك, صناع�القرار�الرئيس/ن�5ي�اتخاذ�قرار�الغزو 

�بالفاعل/ن� �الخاصة �اEهن �عWى �فاحصة �نظرة �إلقاء �خ*ل �من �التاريخية �العملية �تتبع �عWى �الدراسة �هذه نتائج

�السرية �رفعت�ع·�ا Bوكذلك�الوثائق�ال�� ن�الرئيسي/ن�اEعني/ن�وبيانا��م�العامة

�BCلنائب�الرئيس��مريكي�ديك�تشي��من�مشروع�أك�� �هذه�الدراسة�تمثلت�5ي�أن�غزو�العراق�كان�جزًءا خرجت��ìا

اEقيد�للقوة�العسكرية�8مريكية�بعد�هزيمة�فيتنامووزير�الدفاع�دونالد�رامسفيلد��عادة�ترسيخ��ستخدام�غ/��

تتفق�مع�التفس/�ات�البديلة�بأن�غزو�العراق�كان�نتيجة�رد�فعل�مبالغ�فيه�عWى�أحداث�

الدمار�الشامل،�أو�خطة�لنشر�الديمقراطية�5ي�الشرق�8وسط�،�أو�رغبة�5ي�حماية�

� �البدائي/ن �اEحافظ/ن �ان �الدراسة �أثبت �الجدد_حيث وليس�اEحافظ/ن

�مناص �تول�çم �عند �العراق �5ي �تغي/��النظام �متابعة �أرادوا �القادة �هؤ�ء �أن �حيث �العراق، �مع �للحرب بالذهاب

�العراق�من�شأنه �بان�غزو �Eتابعة�سياس��م���م �ويوفر�فرصة �jرهاب، �الحرب�عWى �يمدد أن

طويلة�8مد�لتعزيز�قوة�الرئاسة�وتحويل�الجيش�إNى�قوة�عالية�التقنية�وذات�تمويل�جيد

 :التعليق�عWى�الدراسات�السابقة�وأوجه��ستفادة�م·�ا

انقسمت�الدراسات�السابقة�ال��Bاستعرضناها�5ي�هذه�الدراسة�اNى�قسم/ن

السياسية�ال��Bتطرقت�نتائجها�بشكل�جزئي�وغ/��مباشر�اNى�تحو�ت�سياسية�مهمة�5ي�واقع�النظام�السيا��BTالعرا�ي�

�فعال�ومؤثر�بشكل�مباشر�عWى�,  �تناولت�مواقف�اهم�دولت/ن�كان�لهم�دورا �خاصة وبصورة

�ال �العرا�ي BTالسيا�� �النظام �بعد �وايران 2003جديد ��مريكية �اEتحدة �الو�يات ��وهم

تمثلت�بما�يخص�الدور�والهدف��مريكي�وفق�ما�توصلت�الية�دراسة�, الدراسات��هداف�الحقيقية�لتلك�الدولت/ن
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هناك�حاجة��نشاء�إطار�قانوني�جديد�لوسائل�jع*م اNى�ان

العراق�من�اصدار�اوامر�اعطت�بموج

�معينة
ً
كما�توصلت�الد. خالف�شروطا

�Sمريكا �أو�الحم*ت�اEعادية �للرسائل �ومتصدية �ل*حت*ل�8مريكي، �الغالب�صديقة �5ي �عراقية وخلق�صحافة

�أك� �بشكل �موجًها �اEهمة �له �اوكلت �الذي BT°الرئي� �اEقاول �كان �حيث �ناجًحا، �يكن �لم البنتاغون

�اEحلي/ن�. اEعلومات، �الصحفي/ن �هو�رشوة ��حت*ل ��خر�لسلطة �اEفضل �jجراء �ان �اNى �ايضا �الدراسة وتوصلت

لتغطية�مثل�هذه�8حداث�ونشرها�5ي�الصحف�اEوجودة

)2011(دراسة�_

هدفت�هذه�الدراسة�اNى�معرفة��جابة�عن��سئلة�الرئيسة�

صناع�القرار�الرئيس/ن�5ي�اتخاذ�قرار�الغزو 

�بالفاعل/ن� �الخاصة �اEهن �عWى �فاحصة �نظرة �إلقاء �خ*ل �من �التاريخية �العملية �تتبع �عWى �الدراسة �هذه نتائج

�السريةالسياسي/ �رفعت�ع·�ا Bوكذلك�الوثائق�ال�� ن�الرئيسي/ن�اEعني/ن�وبيانا��م�العامة

�BCلنائب�الرئيس��مريكي�ديك�تشي��من�مشروع�أك�� �هذه�الدراسة�تمثلت�5ي�أن�غزو�العراق�كان�جزًءا خرجت��ìا

ووزير�الدفاع�دونالد�رامسفيلد��عادة�ترسيخ��ستخدام�غ/��

تتفق�مع�التفس/�ات�البديلة�بأن�غزو�العراق�كان�نتيجة�رد�فعل�مبالغ�فيه�عWى�أحداث�

الدمار�الشامل،�أو�خطة�لنشر�الديمقراطية�5ي�الشرق�8وسط�،�أو�رغبة�5ي�حماية�

�. العرا�ي �البدائي/ن �اEحافظ/ن �ان �الدراسة �أثبت حيث

�مناص �تول�çم �عند �العراق �5ي �تغي/��النظام �متابعة �أرادوا �القادة �هؤ�ء �أن �حيث �العراق، �مع �للحرب بالذهاب

�العراق�من�شأنه �بان�غزو �لد��م للقناعات�اEسبقة

طويلة�8مد�لتعزيز�قوة�الرئاسة�وتحويل�الجي

التعليق�عWى�الدراسات�السابقة�وأوجه��ستفادة�م·�ا_

انقسمت�الدراسات�السابقة�ال��Bاستعرضناها�5ي�هذه�الدراسة�اNى�قسم/ن

السياسية�ال��Bتطرقت�نتائجها�بشكل�جزئي�وغ/��مباشر�اNى�تحو�ت�سياسية�مهمة�5ي�واقع�النظام�السيا��BTالعرا�ي�

�لدراستنا �الزمنية , للف��ة

�ال �العرا�ي BTالسيا�� النظام

الدراسات��هداف�الحقيقية�لتلك�الدولت/ن
                                                                

SSERTATION Presented to the 

niversity of Oregon in partial fulfillment of the 
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     2022ديمسبر 

امسفيلد�ونائب�الرئيس�بوزير�الدفاع�ر 

لقناعا��م�اEسبقة�بان�غزو�العراق�من�شأنه�أن�

�ويوفر�فرصة�Eتابعة�سياس��م�طويلة�8مد�لتعزيز�قوة�الرئاسة�وتحويل�الجيش�إNى�قوة� يمدد�الحرب�عWى�jرهاب،

اما�بما�يخص�الدور�. وليس�الذريعة�اEعلنة�اEتمثلة�بأسلحة�الدمار�الشامل�العراقية

� �دراسة �بنتائج �تمثل �فرحان�فقد ماجد

يف��توازنات�القوى�jقليمية���عWى�5ي�بيان��س��اتيجية�jيرانية�jقليمية�ال��Bتقوم�عWى�أساس�توظ

�الخاصة� �تنظر�Eصالحها �برغماتية �العديد�من�اEراقب/ن�من�ان�ايران�دولة �يؤيده �ما وهذا

�والرخيصة� �اEختلفة �بالسلع �ع���إغراقه �العرا�ي �با�قتصاد �تتحكم �إيران �أن �تؤكد Bال�� �الدراسة �هذه �نتيجة بدليل

�للنظام�الصحفي� �اEختلفة �فقد�اهتم�5ي�8بعاد �هذه �دراستنا �5ي قسم�الثاني�من�الدراسات�السابقة

� �بعد �الجديد �العرا�ي BTالسيا�� �بالنظام �, 2003وع*قته �نتائج �وجدت دراسة���حيث

�كردستان�العراق� �الحزب�5ي �ان�ملكية �إن�, كاملة�لوسائل�jع*ماNى واNى

وكذلك�توصلت�الدراسة�اNى�ان�الصحفي/ن�

. ليس�بالضرورة�من�اEهني/ن،�ويكفي�أن�يكونوا�أعضاء�5ي�أحد�8طراف�الحزبية�اEهيمنة�وال��Bتمتلك�وسائل�jع*م

لدراسة�ان�للدولة�دوًرا�مهًما�5ي�الرقابة�وتبقى�التشريعات�اEتعلقة�با�ع*م�5ي�الغالب�ح��ا�عWى�ورق�

�بعد�  2003مما�تعكس�تلك�النتائج�شكل�النظام�الصحفي�و�ع*مي�الجديد�5ي�عراق�ما

�وعادات� �انماط �تحديد �اس��دفت Bال�

وتفضي*ت�استخدام�النخبة�8كاديمية�العراقية�لشبكة��ن��نت�وال��Bتوصلت�نتائجها�اNى�ان�هذا��ستخدام�يغلب�

�اEواقع� �تطرحها Bوضوعات�السياسية�ال�Eالعينة�با� ووجود�اهتمام�متوسط�من�أفراد

�اEواقع� �تطرحها Bال�� �السياسية �والقضايا �8حداث �مع �العينة �أفراد �تفاعل �مستوى �ان كما

. فهم�يتابعون�اEوضوعات�والقضايا�السياسية�من�اجل��ط*ع�ومعرفة�8خبار

اضافة�اNى�ان�. ��ونية�العراقية�من�معلومات�سياسية

مما�يدلل�. جم��ستخدام�للمواقع��لك��ونية�العراقية���يتناسب�مع�مستوى�اEشاركة�السياسية�لعينة�الدراسة

�اع*مية�حديثة� �اصبحت�وسيلة Bال�� �الجديد �استعمال�وسائل��ع*م �5ي �العراقية �الكب/��من�النخبة ��هتمام عWى

و5ي�ذات�الوقت�اكدت�نتائج�, 2003اف�اNى�وسائل��ع*م�التقليدية�5ي�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�بعد�

�اEشاركة� �من �النخب �تلك �احجام �خ*ل �من �الجديد BTالسيا�� �النظام �5ي �العراقية �النخب �قناعة �عدم الدراسة

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

(2011) Duggan, Edward C,بوزير�الدفاع�ر  من�ان�القادة�من�الصقور�البدائي/ن�ممثل/ن�

لقناعا��م�اEسبقة�بان�غزو�العراق�من�شأنه�أن�, دك�تشي�BCأرادوا�متابعة�تغي/��النظام�5ي�العراق�عند�تول�çم�مناص��م

�ويوفر�فرصة�Eتابعة�سياس��م�طويلة�8مد�لتعزيز�قوة�الرئاسة�وتحويل�الجي يمدد�الحرب�عWى�jرهاب،

وليس�الذريعة�اEعلنة�اEتمثلة�بأسلحة�الدمار�الشامل�العراقية, يل�جيدعالية�التقنية�وذات�تمو 

� �بعد �العراق �5ي �الجديد BTالسيا�� �النظام �تجاه ��يراني � 2003والهدف �دراسة �بنتائج �تمثل فقد

5ي�بيان��س��اتيجية�jيرانية�jقليمية�ال��Bتقوم�عWى�أساس�توظ

�الخاصة�, أساس�الدوافع�الطائفية �تنظر�Eصالحها �برغماتية �العديد�من�اEراقب/ن�من�ان�ايران�دولة �يؤيده �ما وهذا

�والرخيصة� �اEختلفة �بالسلع �ع���إغراقه �العرا�ي �با�قتصاد �تتحكم �إيران �أن �تؤكد Bال�� �الدراسة �هذه �نتيجة بدليل

�للنظام�الصحفي� �اEختلفة �فقد�اهتم�5ي�8بعاد �هذه �دراستنا �5ي قسم�الثاني�من�الدراسات�السابقة

2003 � �بعد �الجديد �العرا�ي BTالسيا�� �بالنظام وع*قته

Mohammed Ali Yaseen Taha )2018(كردستان�العراق�� �الحزب�5ي �ان�ملكية اNى

وكذلك�توصلت�الدراسة�اNى�ان�الصحفي/ن�. ال��ابط�ب/ن�jع*م�والسياسة�أمر���مفر�منه�وا¡�ما�مكم*ن�احدهم�ل¥خر

ليس�بالضرورة�من�اEهني/ن،�ويكفي�أن�يكونوا�أعضاء�5ي�أحد�8طراف�الحزبية�اEهيمنة�وال��Bتمتلك�وسائل�jع*م

لدراسة�ان�للدولة�دوًرا�مهًما�5ي�الرقابة�وتبقى�التشريعات�اEتعلقة�با�ع*م�5ي�الغالب�ح��ا�عWى�ورق�

�بالكامل �من�تنفيذها
ً
�بعد�. بد� مما�تعكس�تلك�النتائج�شكل�النظام�الصحفي�و�ع*مي�الجديد�5ي�عراق�ما

BTالسيا�� �للنظام �. وتبعيته �نتائج �الساعدياما �غاNي �وسام �وعادات��)2018(دراسة �انماط �تحديد �اس��دفت Bال�

وتفضي*ت�استخدام�النخبة�8كاديمية�العراقية�لشبكة��ن��نت�وال��Bتوصلت�نتائجها�اNى�ان�هذا��ستخدام�يغلب�

�والثقا5ي Bواقع�, عليه�الطابع�العلمEا� �تطرحها Bوضوعات�السياسية�ال�Eالعينة�با� ووجود�اهتمام�متوسط�من�أفراد

�اEواقع� �تطرحها Bال�� �السياسية �والقضايا �8حداث �مع �العينة �أفراد �تفاعل �مستوى �ان كما

فهم�يتابعون�اEوضوعات�والقضايا�السياسية�من�اجل��ط*ع�ومعرفة�8خبار, �لك��ونية�العراقية�مستوى�متوسط

��ونية�العراقية�من�معلومات�سياسيةوعدم�وجود�مستوى�عاٍل�من�الثقة�من�بما�تقدمه�اEواقع��لك

جم��ستخدام�للمواقع��لك��ونية�العراقية���يتناسب�مع�مستوى�اEشاركة�السياسية�لعينة�الدراسة

�اع*مية�حديثة� �اصبحت�وسيلة Bال�� �الجديد �استعمال�وسائل��ع*م �5ي �العراقية �الكب/��من�النخبة ��هتمام عWى

اف�اNى�وسائل��ع*م�التقليدية�5ي�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�بعد�

�اح �خ*ل �من �الجديد BTالسيا�� �النظام �5ي �العراقية �النخب �قناعة �عدم الدراسة

197 

 

(2011) Duggan, Edward C,

دك�تشي�BCأرادوا�متابعة�تغي/��النظام�5ي�العراق�عند�تول�çم�مناص

�ويوفر�فرصة�Eتابعة�سياس��م�طويلة�8مد�لتعزيز�قوة�الرئاسة�وتحويل�الجي يمدد�الحرب�عWى�jرهاب،

يل�جيدعالية�التقنية�وذات�تمو 

� �بعد �العراق �5ي �الجديد BTالسيا�� �النظام �تجاه ��يراني والهدف

5ي�بيان��س��اتيجية�jيرانية�jقليمية�ال��Bتقوم�عWى�أساس�توظ�)2019(جابر

أساس�الدوافع�الطائفية

�والرخيصة� �اEختلفة �بالسلع �ع���إغراقه �العرا�ي �با�قتصاد �تتحكم �إيران �أن �تؤكد Bال�� �الدراسة �هذه �نتيجة بدليل

 . الثمن

�ال �للنظام�الصحفي�اما �اEختلفة �فقد�اهتم�5ي�8بعاد �هذه �دراستنا �5ي قسم�الثاني�من�الدراسات�السابقة

� �بعد �العرا�ي 2003و�ع*مي

Mohammed Ali Yaseen Taha

ال��ابط�ب/ن�jع*م�والسياسة�أمر���مفر�منه�وا¡�ما�مكم*ن�احدهم�ل¥خر

ليس�بالضرورة�من�اEهني/ن،�ويكفي�أن�يكونوا�أعضاء�5ي�أحد�8طراف�الحزبية�اEهيمنة�وال��Bتمتلك�وسائل�jع*م

لدراسة�ان�للدولة�دوًرا�مهًما�5ي�الرقابة�وتبقى�التشريعات�اEتعلقة�با�ع*م�5ي�الغالب�ح��ا�عWى�ورق�وكذلك�وجدت�ا

�بالكامل �من�تنفيذها
ً
بد�

BTالسيا�� �للنظام وتبعيته

وتفضي*ت�استخدام�النخبة�8كاديمية�العراقية�لشبكة��ن��نت�وال��Bتوصلت�نتائجها�اNى�ان�هذا��ستخدام�يغلب�

�والثقا5ي Bعليه�الطابع�العلم

��لك��و �العراقية �اEواقع�,نية �تطرحها Bال�� �السياسية �والقضايا �8حداث �مع �العينة �أفراد �تفاعل �مستوى �ان كما

�لك��ونية�العراقية�مستوى�متوسط

وعدم�وجود�مستوى�عاٍل�من�الثقة�من�بما�تقدمه�اEواقع��لك

حجم��ستخدام�للمواقع��لك��ونية�العراقية���يتناسب�مع�مستوى�اEشاركة�السياسية�لعينة�الدراسة

�اع*مية�حديثة� �اصبحت�وسيلة Bال�� �الجديد �استعمال�وسائل��ع*م �5ي �العراقية �الكب/��من�النخبة ��هتمام عWى

اف�اNى�وسائل��ع*م�التقليدية�5ي�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�بعد�تض

�ا �خ*ل �من �الجديد BTالسيا�� �النظام �5ي �العراقية �النخب �قناعة �عدم الدراسة

 .  السياسية



     2022ديمسبر 

اقة�5ي�ترسيخ�اهداف�الدراسة�من�اجل�توصيف�

� �بعد �العرا�ي BTالسيا�� �النظام �طرأت�عWى Bال�� �وتفس/��التحو�ت�السياسية �تطور� 2003وتحديد �عWى �تأث/�ها ومدى

�نظام�الصحافة� �تطور �عWى حو�ت�السياسية�وبيان�مدى�تأث/�ها

�التحو�ت� ���تم�بالتحليل�والتوصيف�والتحديد�لواقع Bمن�الدراسات�ال�� �الدراسة�كو¡�ا تكمن�اهمية�هذه

�ها�عWى�أبعاد�النظام�الصحا5ي�و�ع*مي�5ي�ف��ة�مهمة�عاشها�العراق�من�خ*ل�رؤية�

 .وما��يمثله�ذلك�من�اضافة�قيمة�للمكتبة��ع*مية�العربية

�وتفس/��تأث/��التح �وتوصيف�وتحليل �رصد �5ي �الدراسة �هذه �5ي BT°الهدف�الرئي� �5ي�يتحدد �السياسية و�ت

�و�ع*مي �الصحفي �النظام �ابعاد �هذا�. عWى �لتحقيق �الدراسة وتس¶ى

�النظام� �ابعاد �تطور �عWى ��نجلوامريكي ��حت*ل �سلطة �بحكم �اEتمثل BTالسيا�� �تأث/��التحول �مدى ما

�اEتمثل�بمرحلة�مجلس�الحكم�وحكومته�اEؤقتة� BTالتحول�السيا���مدى�تأث/� عWى�) حكومة�اياد�ع*وي (ما

 

�وحكو  �الوطنية �الجمعية �بمرحلة �اEتمثل BTالسيا�� �تأث/��التحول �مدى �الجعفري (م��ا �ابراهيم عWى�) حكومة

 

� �الدائم�لسنة �العرا�ي �الدستور �اEتمثل�بمرحلة BTالتحول�السيا���ى� 2005مدى�تأث/Wع� �اEتعاقبة وسلطاته

 

� �للف��ة Bي�الشع��بروز�الحراك�الجماه/� �بمرحلة �اEتمثل BTالتحول�السيا���تأث/� �مدى عWى� 2022_2011ما

ومدى�مساهمة�ذلك�الحراك�5ي�تطور�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

اقة�5ي�ترسيخ�اهداف�الدراسة�من�اجل�توصيف�وبذلك�استفادت�دراستنا�من�مسح�ادبيات�الدراسات�السب

� �بعد �العرا�ي BTالسيا�� �النظام �طرأت�عWى Bال�� �وتفس/��التحو�ت�السياسية وتحديد

 .   2022_2003النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�بجميع�أبعاده�للف��ة�

�الدراسة�توصيف�وتحليل�الت �هذه �نظام�الصحافة�تس¶ى �تطور �عWى حو�ت�السياسية�وبيان�مدى�تأث/�ها

 .   2022_2003وjع*م�بالعراق�بعد��حت*ل��نجلوامريكي�للف��ة�

�التحو�ت� ���تم�بالتحليل�والتوصيف�والتحديد�لواقع Bمن�الدراسات�ال�� �الدراسة�كو¡�ا تكمن�اهمية�هذه

�ها�عWى�أبعاد�النظام�الصحا5ي�و�ع*مي�5ي�ف��ة�مهمة�عاشها�العراق�من�خ*ل�رؤية�السياسية�5ي�العراق�وربط�تأث/

وما��يمثله�ذلك�من�اضافة�قيمة�للمكتبة��ع*مية�العربية

�وتفس/��تأث/��التح �وتوصيف�وتحليل �رصد �5ي �الدراسة �هذه �5ي BT°الهدف�الرئي� يتحدد

� �5ي ��حت*ل��نجلوامريكي �بعد �و�ع*مي 2003العراق �الصحفي �النظام �ابعاد عWى

 :الهدف�ع����جابة�عWى�التساؤ�ت�التالية

�النظام� �ابعاد �تطور �عWى ��نجلوامريكي ��حت*ل �سلطة �بحكم �اEتمثل BTالسيا�� �تأث/��التحول �مدى ما

 ؟2022_2003ي�و�ع*مي�5ي�العراق�للف��ة�

�اEتمثل�بمرحلة�مجلس�الحكم�وحكومته�اEؤقتة� BTالتحول�السيا���مدى�تأث/� ما

 ؟2022_2003تطور�أبعاد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�للف��ة�

�وحكو  �الوطنية �الجمعية �بمرحلة �اEتمثل BTالسيا�� �تأث/��التحول مدى

 ؟�2022_2003تطور�أبعاد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�للف��ة�

� �الدائم�لسنة �العرا�ي �الدستور �اEتمثل�بمرحلة BTالتحول�السيا���مدى�تأث/

 ؟�2022_2003تطور�أبعاد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�للف��ة�

�بروز�الحراك�الجماه/�ي�الشع �بمرحلة �اEتمثل BTالتحول�السيا���تأث/� �مدى ما

ومدى�مساهمة�ذلك�الحراك�5ي�تطور�  2022_2003تطور�ابعاد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�للف��ة�

 وسائل��ع*م�الجديد؟�
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وبذلك�استفادت�دراستنا�من�مسح�ادبيات�الدراسات�السب

� �بعد �العرا�ي BTالسيا�� �النظام �طرأت�عWى Bال�� �وتفس/��التحو�ت�السياسية وتحديد

النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�بجميع�أبعاده�للف��ة�

 :مشكلة�الدراسة  ●

�الدراسة�توصيف�وتحليل�الت� �هذه تس¶ى

وjع*م�بالعراق�بعد��حت*ل��نجلوامريكي�للف��ة�

 :اهمية�الدراسة ●

�التحو�ت� ���تم�بالتحليل�والتوصيف�والتحديد�لواقع Bمن�الدراسات�ال�� �الدراسة�كو¡�ا تكمن�اهمية�هذه

السياسية�5ي�العراق�وربط�تأث/

وما��يمثله�ذلك�من�اضافة�قيمة�للمكتبة��ع*مية�العربية, الخ��اء�لتلك�التحو�ت

 :اهداف�الدراسة�وتساؤ���ا ●

�وتفس/��تأث/��التح �وتوصيف�وتحليل �رصد �5ي �الدراسة �هذه �5ي BT°الهدف�الرئي� يتحدد

� �5ي ��حت*ل��نجلوامريكي �بعد العراق

الهدف�ع����جابة�عWى�التساؤ�ت�التالية

�النظام� -1 �ابعاد �تطور �عWى ��نجلوامريكي ��حت*ل �سلطة �بحكم �اEتمثل BTالسيا�� �تأث/��التحول �مدى ما

ي�و�ع*مي�5ي�العراق�للف��ة�الصحف

�اEتمثل�بمرحلة�مجلس�الحكم�وحكومته�اEؤقتة� -2 BTالتحول�السيا���مدى�تأث/� ما

تطور�أبعاد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�للف��ة�

�وحكو  -3 �الوطنية �الجمعية �بمرحلة �اEتمثل BTالسيا�� �تأث/��التحول مدى

تطور�أبعاد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�للف��ة�

4- � �الدائم�لسنة �العرا�ي �الدستور �اEتمثل�بمرحلة BTالتحول�السيا���مدى�تأث/

تطور�أبعاد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�للف��ة�

�بروز�الحراك�الجماه/�ي�الشع -5 �بمرحلة �اEتمثل BTالتحول�السيا���تأث/� �مدى ما

تطور�ابعاد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�للف��ة�

وسائل��ع*م�الجديد؟�
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�عWى� �تفس/��النتائج �سيتم Bال�� ��جتماعية �اEسؤولية �نظرية �عWى �النظري �اطارها �5ي �الدراسة �هذه تعتمد

ضو�ëا�و�ستفادة�من�محددا��ا�5ي�ايضاح�تأث/��التحو�ت��جتماعية�5ي�العراق�خ*ل�ف��ة�الدراسة�عWى�واقع�ابعاد�

ظرية�اEسؤولية��جتماعية�تعد�مناسبة�ووثيقة�الصلة�بوسائل�jع*م�5ي�الوقت�الراهن،�وان�مباد�ëا�

تعت���نظرية�اEسئولية��جتماعية�امتدادا�او�تطويرا�

،�لذا�فالنظرية�تعد�(300)��ا�وال��اما��ا�تجاه�8فراد�واEجتمع

�الحرية�jع*مية،�وتوج�çا�لخدمة�اEجتمع�5ي�إطار�أخ*قيات�اEمارسة�اEهنية�ال��Bتضمن�5ي�

�جتماعية�إحدى�النظريات��وتعد�نظرية�اEسؤولية

لتفس/��اEمارسات�jع*مية�داخل�بنية�أي�مجتمع،�حيث�تؤكد�هذه�

�أو�الحرية� �بالحرية�jيجابية �يسم� �يتحمل�ببعض��ل��امات�نحو�اEجتمع�وهو�ما �الحرية �أن�الحق�5ي النظرية�عWى

أن�نظرية�اEسئولية��جتماعية�لوسائل�jع*م�تقيم�8داء�jع*مي�لهذه�

مهدت�أفكار�العديد�من�اEفكرين�ل��وز�نظرية�الحرية�والفكر�اللي��اNي�الذي�بدأ�يحكم�العمل�الصحفي�عقب�

رة�الفرنسية،�كما�أعقبت�ثورة�التحرير�5ي�الو�يات�اEتحدة�صدور�الدستور�الذي�نص�عWى�عدم�حق�الكونجرس�

وتعد�نظرية�اEسؤولية��(304).5ي�إصدار�أي�تشريع�من�شانه�أن�يحدد�حرية�8فراد�5ي�التعب/��عن�أراءهم�بأي�وسيلة

�Bوتحدد�شكل�الع*قة�ب/ن�السلطات�ووسائل��ع*م�

�خ*ل� �تدار�من Bال�� �الثالث �العالم �دول �5ي �الصحفية �باSنظمة �الغالب �5ي �متمثلة �السلطوية �النظرية �اNى اضافة

�الحزب�الحاكم�للدولة�جميع� �يمتلك�من�خ*لها Bوال�

والرابعة�, �نتاج�بما�ف�çا�وسائل��ع*م�ابان�ف��ة�الحرب�الباردة�متمثلة�با�تحاد�السوفي��Bوالدول��ش��اكية

299() Vold,S. (1999). Ranger. update: the 

وح���1999تجاوزات�اEمارسة�الصحفية�اEصرية�خ*ل�الف��ة�من�يناير

كلية�jع*م،�جامعة�. ية�والتطبيقأخ*قيات�jع*م�ب/ن�النظر 

 .34ص. عالم�الكتب

�. (مجلة�بحوث��تصال كلية�).يوليو 9العدد
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 :جتماعية�لوسائل��ع*م

�عWى� �تفس/��النتائج �سيتم Bال�� ��جتماعية �اEسؤولية �نظرية �عWى �النظري �اطارها �5ي �الدراسة �هذه تعتمد

ضو�ëا�و�ستفادة�من�محددا��ا�5ي�ايضاح�تأث/��التحو�ت��جتماعية�5ي�العراق�خ*ل�ف��ة�الدراسة�عWى�واقع�ابعاد�

 .النظام�الصحفي�وjع*مي

ظرية�اEسؤولية��جتماعية�تعد�مناسبة�ووثيقة�الصلة�بوسائل�jع*م�5ي�الوقت�الراهن،�وان�مباد�ëا�

تعت���نظرية�اEسئولية��جتماعية�امتدادا�او�تطويرا�و ��(299).تعد�قاعدة�أساسية�فيما�يقدمه�العاملون�5ي�مجال�8خبار

��ا�وال��اما��ا�تجاه�8فراد�واEجتمعللمفاهيم�و8فكار�اللي��الية،�حيث�تعمل�5ي�ضوء�مسئولي

�الحرية�jع*مية،�وتوج�çا�لخدمة�اEجتمع�5ي�إطار�أخ*قيات�اEمارسة�اEهنية�ال��Bتضمن�5ي�

 
ً
�للعمل�و8داء�يخدم�حرية�الفرد�واEجتمع�معا

ً
وتعد�نظرية�اEسؤولية .(301)ال·�اية�أسلوبا

لتفس/��اEمارسات�jع*مية�داخل�بنية�أي�مجتمع،�حيث�تؤكد�هذه��Mc QuailاEعيارية�ال��Bصنفها�دينيس�ماكويل�

�أو�الحرية� �بالحرية�jيجابية �يسم� �يتحمل�ببعض��ل��امات�نحو�اEجتمع�وهو�ما �الحرية �أن�الحق�5ي النظرية�عWى

أن�نظرية�اEسئولية��جتماعية�لوسائل�jع*م�تقيم�8داء�jع*مي�لهذه��Vivianيرى�فيفيان�،�و 

 .(303)الوسائل�من�خ*ل�التأث/�ات�اEفيدة�لóع*م�5ي�اEحيط��جتما~ي

مهدت�أفكار�العديد�من�اEفكرين�ل��وز�نظرية�الحرية�والفكر�اللي��اNي�الذي�بدأ�يحكم�العمل�الصحفي�عقب�

رة�الفرنسية،�كما�أعقبت�ثورة�التحرير�5ي�الو�يات�اEتحدة�صدور�الدستور�الذي�نص�عWى�عدم�حق�الكونجرس�

5ي�إصدار�أي�تشريع�من�شانه�أن�يحدد�حرية�8فراد�5ي�التعب/��عن�أراءهم�بأي�وسيلة

Tترتبط�النظام�السيا��Bوتحدد�شكل�الع*قة�ب/ن�السلطات�ووسائل��ع*م��جتماعية�احدى�النظرية��ربعة�ال��B

�خ*ل� �تدار�من Bال�� �الثالث �العالم �دول �5ي �الصحفية �باSنظمة �الغالب �5ي �متمثلة �السلطوية �النظرية �اNى اضافة

�النظم�الصحفية�و�ع*مية �5ي �الشمولية �الحزب�الحاكم�للدولة�جميع�, والنظرية �يمتلك�من�خ*لها Bوال�

�نتاج�بما�ف�çا�وسائل��ع*م�ابان�ف��ة�الحرب�الباردة�متمثلة�با�تحاد�السوفي��Bوالدول��ش��اكية

                                         

anger. update: the Social  Responsibility of the press. Unpublished M.S.Dissrtation (

تجاوزات�اEمارسة�الصحفية�اEصرية�خ*ل�الف��ة�من�يناير). ،�مايو2003. (فهمB،�نجوى�عبد�الس*م؛�إلهامي،�ج�çان

أخ*قيات�jع*م�ب/ن�النظر .2ج. اEؤتمر�العلم�Bالسنوي�التاسع. تحليل�من�اEستوى�الثاني

عالم�الكتب: القاهرة). 2ط.(نظريات�jع*م�واتجاهات�التأث/�). 2000
302() Mc Quail. D.( 2005),  

303()  

مجلة�بحوث��تصال. تماعية�وممارسة�العمل�jخباري نظرية�اEسئولية��ج). 1993

 .66ص�
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  :�طار�النظري�للدراسة    ●

جتماعية�لوسائل��ع*منظرية�اEسؤولية��  _

�عWى� �تفس/��النتائج �سيتم Bال�� ��جتماعية �اEسؤولية �نظرية �عWى �النظري �اطارها �5ي �الدراسة �هذه تعتمد

ضو�ëا�و�ستفادة�من�محددا��ا�5ي�ايضاح�تأث/��التحو�ت��جتماعية�5ي�العراق�خ*ل�ف��ة�الدراسة�عWى�واقع�ابعاد�

النظام�الصحفي�وjع*مي

ظرية�اEسؤولية��جتماعية�تعد�مناسبة�ووثيقة�الصلة�بوسائل�jع*م�5ي�الوقت�الراهن،�وان�مباد�ëا�إن�ن

تعد�قاعدة�أساسية�فيما�يقدمه�العاملون�5ي�مجال�8خبار

للمفاهيم�و8فكار�اللي��الية،�حيث�تعمل�5ي�ضوء�مسئولي

�Eبادئ�الحرية�jع*مية،�وتوج�çا�لخدمة�اEجتمع�5ي�إطار�أخ*قيات�اEمارسة�اEهنية�ال��Bتضمن�5ي�
ً
�او�تكييفا

ً
تعدي*

 
ً
�للعمل�و8داء�يخدم�حرية�الفرد�واEجتمع�معا

ً
ال·�اية�أسلوبا

اEعيارية�ال��Bصنفها�دينيس�ماكويل�

�أو�الحرية� �بالحرية�jيجابية �يسم� �يتحمل�ببعض��ل��امات�نحو�اEجتمع�وهو�ما �الحرية �أن�الحق�5ي النظرية�عWى

 
ً
يرى�فيفيان�،�و (302)الهادفة�اجتماعيا

الوسائل�من�خ*ل�التأث/�ات�اEفيدة�لóع*م�5ي�اEحيط��جتما~ي

مهدت�أفكار�العديد�من�اEفكرين�ل��وز�نظرية�الحرية�والفكر�اللي��اNي�الذي�بدأ�يحكم�العمل�الصحفي�عقب�

رة�الفرنسية،�كما�أعقبت�ثورة�التحرير�5ي�الو�يات�اEتحدة�صدور�الدستور�الذي�نص�عWى�عدم�حق�الكونجرس�الثو 

5ي�إصدار�أي�تشريع�من�شانه�أن�يحدد�حرية�8فراد�5ي�التعب/��عن�أراءهم�بأي�وسيلة

Tترتبط�النظام�السيا��Bجتماعية�احدى�النظرية��ربعة�ال��

�خ*ل� �تدار�من Bال�� �الثالث �العالم �دول �5ي �الصحفية �باSنظمة �الغالب �5ي �متمثلة �السلطوية �النظرية �اNى اضافة

�النظم�الصحفية�و�ع*مية, الحكومة �5ي �الشمولية والنظرية

�نتاج�بما�ف�çا�وسائل��ع*م�ابان�ف��ة�الحرب�الباردة�متمثلة�با�تحاد�السوفي��Bوالدول��ش��اكيةوسائل�

                                                                

.S.Dissrtation (San Jose State 

University). 
فهمB،�نجوى�عبد�الس*م؛�إلهامي،�ج�çان  3001

تحليل�من�اEستوى�الثاني: 2002مايو

 .90ص. القاهرة
2000.(عبد�الحميد،�محمد3012

c Quail. D.( 2005), PP. 185- 186.

() Vivian. J.(2006). P. 490. 
1993.(مكاوي،�حسن�عماد() 304

66ص�. jع*م،�جامعة�القاهرة



     2022ديمسبر 

�النظم� �وهذه ��ع*م �وسائل �عWى �وتحظر�الرقابة �سواها �عمن �الفردية �الحرية �تعWي Bال�� �اللي��الية �íي �النظرية íي

�وبريطانيا ��مريكية �الو�يات�اEتحدة �راسها �W.(305)ى ثبتت�نظريـة��

�اللي��الـي �الصحفي�وjع*مي �علـى�, �النظـام الـذي�اعتمد

اEهنية�و8خ*قية��خ��BTمـن�قبـل�الصحفي/ن�وjع*مي/ن،�وذلـك�مـن�خـ*ل�مواثيـق�الشـرف

  (306).الداعيـة�لتحقيـق�تـوازن�بيـن�حريـة�الصحافة�و�عـ*م�مع��خذ�بنظر��عتبار�مصلحـة�اEجتمـع

بأ¡�ا�إحدى�السمات�ال��Bيجب�ان�تتسم��ìا�وسائل�jع*م�

�ولك·�ا� �غ/��اEوثقة �و�ل��امات �بعض�الواجبات �تطبيق �بواسطة �وذلك تمع

�الحقيقة� �لتقديم �من��ا �jع*م �وسائل �تجعل Bال�� �8خ*قية

�بأ¡�ا�مجموعة�الوظائف�ال��Bيجب�أن�تل��م�بتأدي��ا�الصحافة�أمام�اEج تمع�5ي�مختلف�وُعرفت�ايضا

�كالدقة� �مهنية �قيم �Eوادها �معالج��ا �5ي �يتوافر �بحيث �والثقافية، �و�جتماعية �و�قتصادية �السياسية مجا�ته

واEوضوعية�والتوازن�والشمول،�وال��Bيجب�أن�تعكس�8وضاع�التاريخية�والحضارية�و8منية�عWى�اEستوي/ن�اEحWي�

 (308).حقيقية�تجعلها�مسئولة�أمام�القانون�والرأي�العام

أن�هنـاك�مجموعـة�مـن�اEبادي�العامة�لتنظيـم�اEسـؤولية��جتماعية�وفقـا�

�هـذه� �وتفعيـل �بثقته، �تحظـى �حتـى �اEجتمـع �تجـاه �ومسـؤولة محـددة

�ل��امات�يقتضـى�وجـود�معاييـر�مهنيـة�لنقـل�اEعلومـة،�كا�لتـزام�باليات�الرقابة�الذاتـية�والدقـة�واEوضوعيـة�والتـوازن�5ي�

وضـى�اEجتمعية�مـن�اعمال�عنف�وجريمـة�والتقليـل�مـن�شـأن��خر�وخاصة��

 64 69.دراســة�مقارنــه،�الــدار�اEصريــة�اللبنانيــة،�القاهــرة،�ص

 

�واEرئية �اEسموعة �مجال�jذاعة �5ي �با�تصال �القائم �ماجست/�. صورة قسم�علوم�. رسالة

 .40ص. الدار�اEصرية�اللبنانية

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�النظم� �وهذه ��ع*م �وسائل �عWى �وتحظر�الرقابة �سواها �عمن �الفردية �الحرية �تعWي Bال�� �اللي��الية �íي �النظرية íي

�وع �الدول�الغربية �5ي �متمثلة �وبريطانياالصحفية�و�ع*مية ��مريكية �الو�يات�اEتحدة �راسها Wى

�اللي��الـي �الصحفي�وjع*مي �Eبـادئ�النظـام �شكلت�إضافـة �مبادى�جديدة اEسـؤولية��جتماعيـة

شخ��BTمـن�قبـل�الصحفي/ن�وjع*مي/ن،�وذلـك�مـن�خـ*ل�مواثيـق�الشـرف

الداعيـة�لتحقيـق�تـوازن�بيـن�حريـة�الصحافة�و�عـ*م�مع��خذ�بنظر��عتبار�مصلحـة�اEجتمـع

MC Quailسؤولية��جتماعية���Eع*م�"اjا�وسائل��ìيجب�ان�تتسم��Bبأ¡�ا�إحدى�السمات�ال�

�للمج �الديمقراطية �تحقيق �عWى �ولك·�ا�للعمل �غ/��اEوثقة �و�ل��امات �بعض�الواجبات �تطبيق �بواسطة �وذلك تمع

BCضم� �بشكل ��ìا �الحقيقة�. مع��ف �لتقديم �من��ا �jع*م �وسائل �تجعل Bال�� �8خ*قية �اEبادئ �مجموعة �إ¡�ا كما

�بأ¡�ا�مجموعة�الوظائف�ال��Bيجب�أن�تل��م�بتأدي��ا�الصحافة�أمام�اEج وُعرفت�ايضا

�كالدقة� �مهنية �قيم �Eوادها �معالج��ا �5ي �يتوافر �بحيث �والثقافية، �و�جتماعية �و�قتصادية �السياسية مجا�ته

واEوضوعية�والتوازن�والشمول،�وال��Bيجب�أن�تعكس�8وضاع�التاريخية�والحضارية�و8منية�عWى�اEستوي/ن�اEحWي�

حقيقية�تجعلها�مسئولة�أمام�القانون�والرأي�العاموالدوNي�شريطة�أن�تتوافر�للصحافة�حرية�

 مبادئ�نظرية�ا�سئولية�Pجتماعية

أن�هنـاك�مجموعـة�مـن�اEبادي�العامة�لتنظيـم�اEسـؤولية��جتماعية�وفقـا��MC Quailيـرى�دينيـس�ما�كويل�

�ال��امـات �وتنفـذ �تتبنـى �أن ��عـ*م �وسـائل �هـذه��علـى �وتفعيـل �بثقته، �تحظـى �حتـى �اEجتمـع �تجـاه �ومسـؤولة محـددة

�ل��امات�يقتضـى�وجـود�معاييـر�مهنيـة�لنقـل�اEعلومـة،�كا�لتـزام�باليات�الرقابة�الذاتـية�والدقـة�واEوضوعيـة�والتـوازن�5ي�

 . العرض�لعمـل�وسائل��ع*م

وضـى�اEجتمعية�مـن�اعمال�عنف�وجريمـة�والتقليـل�مـن�شـأن��خر�وخاصة��علـى�وسـائل��ع*م�تجنـب�كل�مـا�يؤدي�للف

                                         

دراســة�مقارنــه،�الــدار�اEصريــة�اللبنانيــة،�القاهــرة،�ص, أخ*قيات�العمــل�jع*مي).1994. (

 .7النظم�الصحفية�5ي�العالم�العربي،�عالم�الكتب،�القاهرة،�ص�) 

�حنان�حسن�محمد �واEرئية). 2011.(الجندي، �اEسموعة �مجال�jذاعة �5ي �با�تصال �القائم صورة

 .30ص�. القاهرة: �تصال�وjع*م،�كلية��داب،�جامعة�ع/ن�شمس

الدار�اEصرية�اللبنانية: القاهرة. اEسئولية��جتماعية�للصحافة.2003

 Three theories of press responsibility and the advantages of 

 in Elliott، D Ibid، pp 47 - 59. 
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�النظم� �وهذه ��ع*م �وسائل �عWى �وتحظر�الرقابة �سواها �عمن �الفردية �الحرية �تعWي Bال�� �اللي��الية �íي �النظرية íي

�وع �الدول�الغربية �5ي �متمثلة الصحفية�و�ع*مية

�Eبـاد �شكلت�إضافـة �مبادى�جديدة اEسـؤولية��جتماعيـة

ضرورة�وجـود�ضابـط�شخ��BTمـن�قبـل�الصحفي/ن�وjع*مي/ن،�وذلـك�مـن�خـ*ل�مواثيـق�الشـرف

الداعيـة�لتحقيـق�تـوازن�بيـن�حريـة�الصحافة�و�عـ*م�مع��خذ�بنظر��عتبار�مصلحـة�اEجتمـع

 :مفهومها_

C Quailعرف�ما�كويل�

�للمج �الديمقراطية �تحقيق �عWى للعمل

BCضم� �بشكل ��ìا مع��ف

�بأ¡�ا�مجموعة�الوظائف�ال��Bيجب�أن�تل��م�بتأدي��ا�الصحافة�أمام�اEج. (307)"للمجتمع وُعرفت�ايضا

�كالدقة� �مهنية �قيم �Eوادها �معالج��ا �5ي �يتوافر �بحيث �والثقافية، �و�جتماعية �و�قتصادية �السياسية مجا�ته

واEوضوعية�والتوازن�والشمول،�وال��Bيجب�أن�تعكس�8وضاع�التاريخية�والحضارية�و8منية�عWى�اEستوي/ن�اEحWي�

والدوNي�شريطة�أن�تتوافر�للصحافة�حرية�

مبادئ�نظرية�ا�سئولية�Pجتماعية_ 

يـرى�دينيـس�ما�كويل�

 :لبعض��ل��امات�اهما

�ال��امـات -1 �وتنفـذ �تتبنـى �أن ��عـ*م �وسـائل علـى

�ل��امات�يقتضـى�وجـود�معاييـر�مهنيـة�لنقـل�اEعلومـة،�كا�لتـزام�باليات�الرقابة�الذاتـية�والدقـة�واEوضوعيـة�والتـوازن�5ي�

العرض�لعمـل�وسائل��ع*م

علـى�وسـائل��ع*م�تجنـب�كل�مـا�يؤدي�للف -2

 (309) .�قليات

                                                                
1994. (مــكاوي،�حســن�عمــاد�() 305
النظم�الصحفية�5ي�العالم�العربي،�عالم�الكتب،�القاهرة،�ص�) 1986.( فاروق, ابو�زيد() 306
�حنان�حسن�محمد() 307 الجندي،

�تصال�وjع*م،�كلية��داب،�جامعة�ع/ن�شمس
2003.حسام�الدين،�محمد() 308

309() Merill، J.C.،Three theories of press responsibility and the advantages of

pluralistic individuals m،in Elliott
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وذلـك�مـن�خـ*ل�تفعيل�اEعاي/��اEهنية�الرصينة�

 :�Bلعمل�وسائل��ع*م�تتمثل�5ي

�لوسائل� �الوظائف��ساسية �مدى�تأدية ويتمثل�5ي

 .عWى�مستوى�الفرد�والجماعة

ويتضمن�مجموعة�القيم�واEبادئ�ال��Bتحكم�اEمارسات�الصحفية�

ال��Bتنص�عWى�اح��ام�الخصوصية�وعدم�

�تداولها� �وحرية �للمعلومة �الوصول �لحرية �والدسات/� �القوان/ن �كفالة ويتضمن

�الحر �الصحفي �العمل �حقوق �من �مصادر�اEعلومات�كحق �سرية �اهتمام�, �عWى �ذاته �الوقت و5ي

�ل��ام�الكامل�بمقومات�اEجتمع�وسائل��ع*م�بتوجيه�اEجتمع�نحو�الحقائق�الدقيقة�لتنوير�اEجتمع�مع�

تعرضت�هذه�النظرية�لعد�انتقادات�وبمختلف�الف��ات�الزمنية�من�عمرها�وان�اهم�تلك��نتقادات�تمثلت�

��ع*م� �لوسائل �و�ع*مي �الصحفي �الدور م

 .ان�هذه�النظرية�تضع�اطر�تفس/�ية�Sوضاع�النظم�الصحفية�و�ع*مية�5ي�بلدان�العالم�الثالث

� �لتنظيم �واEلزمة ��ليات�الفاعلة �يفقدها �النظرية �وفق�هذه عمل�تلك�الوسائل�ان�عمل�وسائل��ع*م

 .،القاهـرة،�العربـي�للنشـر�والتوزيـع 1974

�jس*مية� �الفضائية �بالقنوات BCالدي� �الخطاب �معاجلة �5ي �واEهنية الضوابط�الشرعية

. 52016ي�اكتوبر�) 46(العدد. مجلة�البحوث��ع*مية�5ي�جامعة��زهر

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

وذلـك�مـن�خـ*ل�تفعيل�اEعاي/��اEهنية�الرصينة�, علـى�وسـائل��ع*م�أن�تضـع�حـق�اEجتمـع�والجمهـور�تحـت�دائـرة�الضـوء

 (310).5ي��داء�وتسخ/�ها�Eصلح�اEجتمع

 (311) :ؤولية��جتماعية�وفق�اEنظور��ع*ميابعاد�نظرية�اEس

تتضمن�هذه�النظرية�ث*ثة�معاي/��اساسية�5ي�الضبط�ا�BsEلعمل�وسائل��ع*م�تتمثل�5ي

�الصحفي�و�ع*مي ��داء �5ي �لوسائل�: معيار�الضبط��جتما~ي �الوظائف��ساسية �مدى�تأدية ويتمثل�5ي

عWى�مستوى�الفرد�والجماعة, الخ..اد��ع*م��5ي�التعليم�والتثقيف�و�قتص

ويتضمن�مجموعة�القيم�واEبادئ�ال��Bتحكم�اEمارسات�الصحفية�: معيار�ضبط�اخ*قيات�اEهنة�الصحفية

ال��Bتنص�عWى�اح��ام�الخصوصية�وعدم�, وغالبا�ما�يع���ع·�ا�بمواثيق�الشرف�الصحفي�و�ع*مي

 .الخ...خصيةالخداع�وعدم�تغليب�اEصالح�الش

�القانوني �الضبط �تداولها�: معيار �وحرية �للمعلومة �الوصول �لحرية �والدسات/� �القوان/ن �كفالة ويتضمن

�الحر �الصحفي �العمل �حقوق �من �مصادر�اEعلومات�كحق �سرية �عWى

وسائل��ع*م�بتوجيه�اEجتمع�نحو�الحقائق�الدقيقة�لتنوير�اEجتمع�مع�

 .وحفظ�الكرامة��نسانية

 P:(312)نتقادات�ا�وجة�لنظرية�ا�سؤولية�Pجتماعية

تعرضت�هذه�النظرية�لعد�انتقادات�وبمختلف�الف��ات�الزمنية�من�عمرها�وان�اهم�تلك��نتقادات�تمثلت�

�وتحجي �تقييد �5ي �التدخل �للسلطات �تتيح �النظرية �هذه ��ع*م�ان �لوسائل �و�ع*مي �الصحفي �الدور م

 .اEختلفة�بذريعة�مصطلحات�عدة�يؤطرها�الصالح�العام

ان�هذه�النظرية�تضع�اطر�تفس/�ية�Sوضاع�النظم�الصحفية�و�ع*مية�5ي�بلدان�العالم�الثالث

�لتنظيم� �واEلزمة ��ليات�الفاعلة �يفقدها �النظرية �وفق�هذه ان�عمل�وسائل��ع*م

 .بسبب�البنود�الفضفاضة�لتلك�النظرية�ال��Bيصعب�اخضاعها�ل*ختبار�اE·��ي

                                         

1974 – 1952ة�فـي�مصـر�بيـن�التشـريع�والتطبيـق�حريـة�الصحافـ). 1983

�بسيوني �محمد �ياس/ن �مروى �jس*مية�). 2016.(د �الفضائية �بالقنوات BCالدي� �الخطاب �معاجلة �5ي �واEهنية الضوابط�الشرعية

مجلة�البحوث��ع*مية�5ي�جامعة��زهر. عيةدراسة�5ي�إطار�نظرية�اEسؤولية��جتما

 .94ص. اEرجع�السابق). 2016.(د�مروى�ياس/ن�محمد�بسيوني
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علـى�وسـائل��ع*م�أن�تضـع�حـق�اEجتمـع�والجمهـور�تحـت�دائـرة�الضـوء -3

5ي��داء�وتسخ/�ها�Eصلح�اEجتمع

ابعاد�نظرية�اEس_ 

Eاساسية�5ي�الضبط�ا��تتضمن�هذه�النظرية�ث*ثة�معاي/

�الصحفي�و�ع*مي -1 ��داء �5ي معيار�الضبط��جتما~ي

�ع*م��5ي�التعليم�والتثقيف�و�قتص

معيار�ضبط�اخ*قيات�اEهنة�الصحفية� -2

وغالبا�ما�يع���ع·�ا�بمواثيق�الشرف�الصحفي�و�ع*مي, و�ع*مية

الخداع�وعدم�تغليب�اEصالح�ال

�القانوني� -3 �الضبط معيار

�الحر �الصحفي �العمل �حقوق �من �مصادر�اEعلومات�كحق �سرية والحفاظ�عWى

وسائل��ع*م�بتوجيه�اEجتمع�نحو�الحقائق�الدقيقة�لتنوير�اEجتمع�مع�

وحفظ�الكرامة��نسانية

Pنتقادات�ا�وجة�لنظرية�ا�سؤولية�Pجتماعية_ 

تعرضت�هذه�النظرية�لعد�انتقادات�وبمختلف�الف��ات�الزمنية�من�عمرها�وان�اهم�تلك��نتقادات�تمثلت�

 :5ي

�وت_  �تقييد �5ي �التدخل �للسلطات �تتيح �النظرية �هذه ان

اEختلفة�بذريعة�مصطلحات�عدة�يؤطرها�الصالح�العام

ان�هذه�النظرية�تضع�اطر�تفس/�ية�Sوضاع�النظم�الصحفية�و�ع*مية�5ي�بلدان�العالم�الثالث_ 

 _� �لتنظيم �واEلزمة ��ليات�الفاعلة �يفقدها �النظرية �وفق�هذه ان�عمل�وسائل��ع*م

�·Eيصعب�اخضاعها�ل*ختبار�ا�Bبسبب�البنود�الفضفاضة�لتلك�النظرية�ال�

                                                                
). 1983.(ليلـى�عبـد�اEجيـد() 310
�بسيوني.أ() 311 �محمد �ياس/ن �مروى د

دراسة�5ي�إطار�نظرية�اEسؤولية��جتما -ل¥حداث�السياسية�

 .95ص
د�مروى�ياس/ن�محمد�بسيوني.أ() 312
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�النظرية�ارتكزت�عWى�وسيلة�اع*مية�واحدة�وíي�الصحافة�دون��هتمام� ان�اغلب�مجا�ت�تطبيق�هذه

ويتطلب�هذا�اEنهج�جهدا�علميا�منظما�للحصول�

حيث�يمكن�ان�يستخدم�5ي�رصد�وفهم�مختلف�عناصر�

ن�اجل�التعرف�عWى�أسس�العملية��ع*مية�والنظام�jع*مي�الحاكم�5ي�العراق�وان�استخدامه�يحقق�نتائج�مهمة�م

النظام�الصحفي�و�ع*مي،�ودراسة�الع*قات�اEتبادلة�يتيح�للباحث�الربط�ب/ن�النظام�الصحفي�وjع*مي�بتفاصيله�

الدراسة�بوصفها�من�افضل�ادوات�جمع�

اEعلومات�والبيانات�ولتم/�ها�بالعمق�5ي�ادارة�الحوارات�من�اجل�الحصول�عWى�اEعلومات�الكافية�بالنسبة�اNى�اEسائل�

ال��Bتتطلب�شرحا�او�توضيحا�من�جانب�اEبحوث�لجمع�البيانات�عن�وسائل��ع*م�موضوع�دراستنا�اضافة�اNى�تحليل�

مبحوث/ن�من�الخ��اء�) 7(اEكونة�من�) 

�والصحفية� ��كاديمية �الصفوة تمثل

�Bال�� �اEعلومات �عWى �والحصول �ومعايشا��م �نظرهم �ووجهات �آرا�ëم �عWى للتعرف

 .2022_2003يمتلكو¡�ا�تجاه�التحو�ت�السياسية�وبيان�تأث/�ها�عWى�تطور�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�للف��ة�

. 2019, الدار�اEصرية�اللبنانية, القاهرة,1ط. 

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�النظرية�ارتكزت�عWى�وسيلة�اع*مية�واحدة�وíي�الصحافة�دون��هتمام� ان�اغلب�مجا�ت�تطبيق�هذه

 

 :ي�للدراسة

 :منهج��ونوع�الدراسة

ويتطلب�هذا�اEنهج�جهدا�علميا�منظما�للحصول�. الدراسة�م·��ي�اEسح�كو¡�ا�دراسة�وصفية

حيث�يمكن�ان�يستخدم�5ي�رصد�وفهم�مختلف�عناصر��(313).بيانات�ومعلومات�واوصاف�عن�الظاهرة�مجال�البحث

العملية��ع*مية�والنظام�jع*مي�الحاكم�5ي�العراق�وان�استخدامه�يحقق�نتائج�مهمة�م

النظام�الصحفي�و�ع*مي،�ودراسة�الع*قات�اEتبادلة�يتيح�للباحث�الربط�ب/ن�النظام�الصحفي�وjع*مي�بتفاصيله�

 .اEختلفة�وب/ن�التحو�ت�السياسية�الحاصة�5ي�العراق

 :ادوات�الدراسة

الدراسة�بوصفها�من�افضل�ادوات�جمع�تستخدم�هذه�الدراسة�اداة�اEقابلة�العلمية�اEتعمقة�مع�افراد�عينة�

اEعلومات�والبيانات�ولتم/�ها�بالعمق�5ي�ادارة�الحوارات�من�اجل�الحصول�عWى�اEعلومات�الكافية�بالنسبة�اNى�اEسائل�

ال��Bتتطلب�شرحا�او�توضيحا�من�جانب�اEبحوث�لجمع�البيانات�عن�وسائل��ع*م�موضوع�دراستنا�اضافة�اNى�تحليل�

. 

 :عينة�الدراسة

) Striated Sample(تستخدم�هذه�الدراسة�العينة�الطبقية�العشوائية�

�والسياسي/ن �واEشرع/ن �jع*مي/ن �من B8كاديم� �الحقل �اNى �ينتمون �والصحفية�, الذين ��كاديمية �الصفوة تمثل

� �العراق �5ي �والسياسية �ال��Bو�ع*مية �اEعلومات �عWى �والحصول �ومعايشا��م �نظرهم �ووجهات �آرا�ëم �عWى للتعرف

يمتلكو¡�ا�تجاه�التحو�ت�السياسية�وبيان�تأث/�ها�عWى�تطور�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�للف��ة�

 :�طار��جرائي�للدراسة

 : حدود�ومجتمع�الدراسة

 :تنقسم�حدود�الدراسة�اNى

                                         

Bسس�النظرية�والتطبيقية, مناهج�البحث��ع*مي. د�وجدي�حلم� .
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�النظرية�ارتكزت�عWى�وسيلة�اع*مية�واحدة�وíي�الصحافة�دون��هتمام�_  ان�اغلب�مجا�ت�تطبيق�هذه

 .  بوسائل��ع*م��خرى 

�طار�اE·��ي�للدراسة

منهج��ونوع�الدراسة ●

الدراسة�م·��تستخدم�هذه

بيانات�ومعلومات�واوصاف�عن�الظاهرة�مجال�البحث

العملية��ع*مية�والنظام�jع*مي�الحاكم�5ي�العراق�وان�استخدامه�يحقق�نتائج�مهمة�م

النظام�الصحفي�و�ع*مي،�ودراسة�الع*قات�اEتبادلة�يتيح�للباحث�الربط�ب/ن�النظام�الصحفي�وjع*مي�بتفاصيله�

اEختلفة�وب/ن�التحو�ت�السياسية�الحاصة�5ي�العراق

ادوات�الدراسة ●

تستخدم�هذه�الدراسة�اداة�اEقابلة�العلمية�اEتعمقة�مع�افراد�عينة�

اEعلومات�والبيانات�ولتم/�ها�بالعمق�5ي�ادارة�الحوارات�من�اجل�الحصول�عWى�اEعلومات�الكافية�بالنسبة�اNى�اEسائل�

ال��Bتتطلب�شرحا�او�توضيحا�من�جانب�اEبحوث�لجمع�البيانات�عن�وسائل��ع*م�موضوع�دراستنا�اضافة�اNى�تحليل�

اسات�السابقةنتائج�الدر 

عينة�الدراسة ●

تستخدم�هذه�الدراسة�العينة�الطبقية�العشوائية�

�والسياسي/ن �واEشرع/ن �jع*مي/ن �من B8كاديم� �الحقل �اNى �ينتمون الذين

� �العراق �5ي �والسياسية و�ع*مية

يمتلكو¡�ا�تجاه�التحو�ت�السياسية�وبيان�تأث/�ها�عWى�تطور�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�للف��ة�

�طار��جرائي�للدراسة

حدود�ومجتمع�الدراسة ●

تنقسم�حدود�الدراسة�اNى

                                                                
د�وجدي�حلمB, د�محمد�غريب. ا() 313

 .53ص



     2022ديمسبر 

�الدراسة� �اتمام �عملية �تقتضية �وفق�ما BCالزم� �يرتبط�مداها Bوال�� �الدراسات��نية �من لدراسة

ح���¡�اية�شباط�) يناير(وقد�تم�استخدام�اداة�الدراسة�5ي�اجراء�اEقاب*ت�اEتعمقة�من�بداية�شهر�كانون�الثاني

�وسائل� �نظام �عمل �عWى �و�ط*ع �الدراسة �عينة �للقاء �خاصة د

� �النظام �Eفهوم �أبعاد �خمسة الصحفي�_عWى

م��ع*مي،�وíي�عبارة�عن�مجموعة�اEبادئ�و�سس�الفكرية،�

�الفلسفة� �ي��جم �الذي �القانوني ��طار �ثم ��ع*مية، �للفلسفة �التطبيقية �ال��امج �وíي ��ع*مية �السياسات ثم

�البنية��تصالية��ساسية �ثم �اEؤسسات��ع*مية، �تحكم�عمل �تشريعات�قانونية �اNى لب��Cا(والسياسات��ع*مية

،�وتشمل�مستوى�تكنولوجيا��تصال�والكوادر�البشرية�اEتاحة�و�بنية�واEنشئات�و�مكانات�اEادية�

�تأتي�اEمارسات��ع*مية�5ي�الواقع�الفعWي�من�قبل�القائم�با�تصال
ً
 (314).وغ/�ها،�واخ/�ا

وíي�الوسائل�ال�Printed Media��B, اEطبوعة

وتشمل�الصحف�, تستخدم�تكنولوجيا�الطباعة�ال��Bيعود�تاريخها�اNى�منتصف�القرن�الخامس�عشر�باخ��اع�الطباعة

 (315).اضافة�اNى�النشرات�والدوريات�ذات�التوزيع�الجماه/�ي 

ل��ع*م�الجديد�ويشمل�الصحافة��لك��ونية�واEواقع�والبوابات�

�تحتويه�هذه�التطبيقات�من�نشاط�اتصاNي�يس��دف� وما

ريقة�موضوعية�تزويد�الجمهور�باSخبار�والحقائق�واEعلومات�عن�القضايا�واEوضوعات�واEشك*ت�ومجريات��مور�بط

وال��Bحدثت�ع���عدة� 2003ويقصد��ìا�مجموعة�التحو�ت�السياسية�5ي�العراق�بعد�

�بمجلس�الحكم� �بريمر�مرورا �بول �اEدني �الحاكم �سلطة �خ*ل �من �اEباشرة ��حت*ل �سلطة �بمرحلة �بدأت مراحل

النظام�jع*مي�العربي�ب/ن�اEفهوم�النظري�والواقع�العمWي�من�الخليج�إNى�اEحيط�مضام/ن�إع*مية�متشا�ìة�

http:. 

�"  فنون��تصال�و�ع*م�اEتخصص الدار�اEصرية�, 1ط, القاهرة

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�الدراسة� �اتمام �عملية �تقتضية �وفق�ما BCالزم� �يرتبط�مداها Bوال�� �الدراسات��نية �من لدراسة

وقد�تم�استخدام�اداة�الدراسة�5ي�اجراء�اEقاب*ت�اEتعمقة�من�بداية�شهر�كانون�الثاني

�وبغدا �عامة �العراق �وتشمل �مكانية �وسائل�حدود �نظام �عمل �عWى �و�ط*ع �الدراسة �عينة �للقاء �خاصة د

 .�ع*م�وع*قته�بالتحو�ت�السياسية�عن�قرب

� �نظام �تفس/��مصطلح �5ي �الدراسة �Systemتعتمد �� �النظام �Eفهوم �أبعاد �خمسة عWى

م��ع*مي،�وíي�عبارة�عن�مجموعة�اEبادíي�الفلسفة��ع*مية�ال��Bيقوم�عل�çا�النظا

�الفلسفة� �ي��جم �الذي �القانوني ��طار �ثم ��ع*مية، �للفلسفة �التطبيقية �ال��امج �وíي ��ع*مية �السياسات ثم

�البنية��تصالية��ساسية �ثم �اEؤسسات��ع*مية، �تحكم�عمل �تشريعات�قانونية �اNى والسياسات��ع*مية

،�وتشمل�مستوى�تكنولوجيا��تصال�والكوادر�البشرية�اEتاحة�و�بنية�واEنشئات�و�مكانات�اEادية�

�تأتي�اEمارسات��ع*مية�5ي�الواقع�الفعWي�من�قبل�القائم�با�تصال
ً
وغ/�ها،�واخ/�ا

اEطبوعةالصحافة�_ كما�حُدد�اع*ه_يقصد�به�نظام�: النظام�الصحفي

تستخدم�تكنولوجيا�الطباعة�ال��Bيعود�تاريخها�اNى�منتصف�القرن�الخامس�عشر�باخ��اع�الطباعة

اضافة�اNى�النشرات�والدوريات�ذات�التوزيع�الجماه/�ي , واEج*ت�باخت*ف�انواعها

ل��ع*م�الجديد�ويشمل�الصحافة��لك��ونية�واEواقع�والبوابات�يقصد�به�نظام�وسائ :النظام��ع*مي

�تحتويه�هذه�التطبيقات�من�نشاط�اتصاNي�يس��دف�. �خبارية�واEدونات�اضافة�اNى�وسائل�التواصل��جتما~ي وما

تزويد�الجمهور�باSخبار�والحقائق�واEعلومات�عن�القضايا�واEوضوعات�واEشك*ت�ومجريات��مور�بط

ويقصد��ìا�مجموعة�التحو�ت�السياسية�5ي�العراق�بعد�: التحو�ت�السياسية

�بمجلس�الحكم� �بريمر�مرورا �بول �اEدني �الحاكم �سلطة �خ*ل �من �اEباشرة ��حت*ل �سلطة �بمرحلة �بدأت مراحل

                                         

النظام�jع*مي�العربي�ب/ن�اEفهوم�النظري�والواقع�العمWي�من�الخليج�إNى�اEحيط�مضام/ن�إع*مية�متشا�ìة�

3/2020http://www.al-jazirah.com/1999/19990627/ar2.htm

فنون��تصال�و�ع*م�اEتخصص) " 2009ايرف�� ( د�شريف�درويش�اللبان�
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�ا -1 �هذه �الدراسة�ان �اتمام �عملية �تقتضية �وفق�ما BCالزم� �يرتبط�مداها Bوال�� �الدراسات��نية �من لدراسة

وقد�تم�استخدام�اداة�الدراسة�5ي�اجراء�اEقاب*ت�اEتعمقة�من�بداية�شهر�كانون�الثاني, و�ن��اء�م·�ا

 . 2022) ف��اير(

�وبغدا -2 �عامة �العراق �وتشمل �مكانية حدود

�ع*م�وع*قته�بالتحو�ت�السياسية�عن�قرب

 : مصطلحات�الدراسة ●

��:نظام_  �نظام �تفس/��مصطلح �5ي �الدراسة تعتمد

íي�الفلسفة��ع*مية�ال��Bيقوم�عل�çا�النظا. _و�ع*مي

�الفلسفة� �ي��جم �الذي �القانوني ��طار �ثم ��ع*مية، �للفلسفة �التطبيقية �ال��امج �وíي ��ع*مية �السياسات ثم

�البنية��تصالية��ساسية �ثم �اEؤسسات��ع*مية، �تحكم�عمل �تشريعات�قانونية �اNى والسياسات��ع*مية

،�وتشمل�مستوى�تكنولوجيا��تصال�والكوادر�البشرية�اEتاحة�و�بنية�واEنشئات�و�مكانات�اEادية�)التحتية�للنظام

�تأتي�اEمارسات��ع*مية�5ي�الواقع�الفعWي�من�قبل�القائم�با�تصال
ً
وغ/�ها،�واخ/�ا

النظام�الصحفي_  

تستخدم�تكنولوجيا�الطباعة�ال��Bيعود�تاريخها�اNى�منتصف�القرن�الخامس�عشر�باخ��اع�الطباعة

واEج*ت�باخت*ف�انواعها

النظام��ع*مي_ 

�خبارية�واEدونات�اضافة�اNى�وسائل�التواصل��جتما~ي

تزويد�الجمهور�باSخبار�والحقائق�واEعلومات�عن�القضايا�واEوضوعات�واEشك*ت�ومجريات��مور�بط

  (316).دون�تحريف

التحو�ت�السياسية

�بمجلس�الحكم� �بريمر�مرورا �بول �اEدني �الحاكم �سلطة �خ*ل �من �اEباشرة ��حت*ل �سلطة �بمرحلة �بدأت مراحل

                                                                
النظام�jع*مي�العربي�ب/ن�اEفهوم�النظري�والواقع�العمWي�من�الخليج�إNى�اEحيط�مضام/ن�إع*مية�متشا�ìة�" محمد�شومان�. د() 314

/3/3متاح�" وتحديات�مش��كة
�الحديدي. ا() 315 �Cد�شريف�دروي. ا, د�م

 . 25ص. اللبنانية
 .27ص, اEرجع�السابق() 316



     2022ديمسبر 

�العراق� �5ي �نظام�الحكم �من�خ*ل�تأكيد _ نظام�جمهوري�برEاني_دائمة

�خ��اق�الدوNي�و�قليم�Bللنظام�السيا��BTالعرا�ي�الجديد�وع*قته�بتطور�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�

�Bباردة�ورغبة�وتخطيط�ورعاية�ودعم�انجلوامريكي�كو¡�ما�دول�

��ان�هذا�الدعم�والرعاية�من�لدنا�اعظم�دولت/ن�تدعيان�

كان�نظام�لي��اليا�وديمقراطيا� 2003نظام�السيا��BTالعرا�ي�الوليد�بعد�

�للعراق� بل�وحسب�ادعاءا��م�عند�احتلهم

يما�ودوليا�وانما�كان�نظام�سياسيا�هجينا�وعقيما�ودخي*�عWى�النظم�السياسية�اقل

حيث�لم�يستطيع�هذا�النظام�من�تكوين�دولة�عراقية�حره�وديمقراطية�رغم�الدعم�الدوNي�

�من� �و�مكانيات�الهائلة �الجديد �العرا�ي BTالسيا�� �النظام �علية �الذي�حصل �العراقية �الدولة �تاريخ �5ي غ/��اEسبوق

بل��نكى�من�ذلك�فقد�شرع�اEحتل�ابواب�

�و�خ*قية� �القانونية �رغم�مسؤوليته �وخرق�سيادته �موارده �وادارة �شؤونه �5ي �والدولية العراق�للتدخ*ت��قليمية

شهد�السيا��BTالعرا�ي�قد���Tعارمه�للم

��ان�اEتتبع�, *��T)Creative chaos )319الخ*قة�

�الخ*قة� �Tالفو�� �اEسم�  Creative(ان�هذا

2005. 

مساء�يوم�) WhatsApp(مقابلة�اجريت�ع���تطبيق�

�السياسية �العلوم �5ي �الحاNي. دكتوراه استاذ�: العمل

مقيم�ويعمل�5ي�العراق�محافظة�نينوى�قبل�, 

�أشخاص� ��ìا �jحداث�تقوم �متعمدة �Tفو�� �مرحلة �بعد �سياسية �حالة تكوين

ين�حاله�إنسانية�مريحة�بعد�مرحلة�فو���Tمتعمدة�

واك���شهرة�لهذا�اEصطلح�بخصوص�العراق�واEنطقة�

نطن�بوست�8م/�كية،�بحديث�صحفي�مع�جريدة�واش

،�"الشرق�8وسط�الجديد"حيث�كشفت�عن�نية�الو�يات�اEتحدة��مريكية�نشر�الديمقراطية�بالعالم�العربي�والبدأ�بتشكيل�ما�يعرف�ب�

�اEصطلح�5ي�أدبيات�اEاس ونية�عWى�الرغم�من�وجود�هذا

القديمة�حيث�ورد�ذكره�5ي�أكø��من�مرجع�وأشار�إليه�الباحث�والكاتب�8مريكي�دان�براون�إ��أن�هذا�اEصطلح�لم�يطف�عWى�السطح�إ��

�بعد�الغزو�8مريكي�للعراق�الذي�قادته�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�5ي�عهد�الرئيس�جورج�دبليو�بوش�5ي�تصريح�وزيرة�خارجيته�كوندول/�ا

،�حيث�انتشرت�بعض�فرق�اEوت�ومنظمات�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�ال �الحكومة �العراق�والحكومة��نتقالية�وصو��اNى �5ي �نظام�الحكم �من�خ*ل�تأكيد دائمة

    (317).2005من�الدستور�العرا�ي�الدائم�لعام�

 :�طار�التحليWي�للدراسة

�خ��اق�الدوNي�و�قليم�Bللنظام�السيا��BTالعرا�ي�الجديد�وع*قته�بتطور�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�

باردة�ورغبة�وتخطيط�ورعاية�ودعم�انجلوامريكي�كو¡�ما�دول��B 2003تشكل�النظام�السيا�5�BTي�العراق�بعد�

��ان�هذا�الدعم�والرعاية�من�لدنا�اعظم�دولت/ن�تدعيان�, احت*ل�مسيطرة�عWى�اEشهد�العرا�ي�كام*�بقوة��الس*ح

نظام�السيا��BTالعرا�ي�الوليد�بعد�اللي��الية�والديمقراطية�5ي�العالم���يع�BCان�ال

�للمحتل/ن�الجدد �الحاكمة �يف��ض�ان�يكون�حسب�طبيعة��نظمة �للعراق�, كما بل�وحسب�ادعاءا��م�عند�احتلهم

وانما�كان�نظام�سياسيا�هجينا�وعقيما�ودخي*�عWى�النظم�السياسية�اقل, )عملية�حرية�العراق

حيث�لم�يستطيع�هذا�النظام�من�تكوين�دولة�عراقية�حره�وديمقراطية�رغم�الدعم�الدوNي�. 2022

�من� �و�مكانيات�الهائلة �الجديد �العرا�ي BTالسيا�� �النظام �علية �الذي�حصل �العراقية �الدولة �تاريخ �5ي غ/��اEسبوق

بل��نكى�من�ذلك�فقد�شرع�اEحتل�ابواب�, دولة�لها�ثقلها��قليم�BوالدوNياEوارد��قتصادية�والبشرية�لدى�العراق�ك

�و�خ*قية� �القانونية �رغم�مسؤوليته �وخرق�سيادته �موارده �وادارة �شؤونه �5ي �والدولية العراق�للتدخ*ت��قليمية

حتلة�من�تلك�التدخ*ت�السلبية
ُ
Eعارمه�للم�(318).كمحتل�5ي�حماية�الدولة�ا��Tمما�خلق�فو�

دعت�ال�çا��دارة��مريكية�اEحتلة�بداية��حت*ل�تحت�مسم��الفو���Tالخ*قة�

� �دراستنا �لف��ة �وخاصة �العرا�ي BTالنظام�السيا�� �الفو) 2022_2003(لحالة �اEسم� ان�هذا

                                         

28/12/2005بتاريخ�, 4012العدد, نص�الدستور�العرا�ي, جريدة�الوقائع�العراقية�الرسمية

مقابلة�اجريت�ع���تطبيق�. ياسية�بكلية�الحقوق�جامعة�اEوصلاستاذ�العلوم�الس. محمود�عزو�حمدو

�العلمB. ذكر: النوع. سنة) 40: (العمر.2022 �السياسية: التحصيل �العلوم �5ي دكتوراه

, مستقل: تجاه�السيا��BT. طالب, العمل�قبل��حت*ل. صحفي�وباحث

� �به �يقصد BTسيا�� �أ""مصطلح ��ìا �jحداث�تقوم �متعمدة �Tفو�� �مرحلة �بعد �سياسية �حالة تكوين

ين�حاله�إنسانية�مريحة�بعد�مرحلة�فو�ìدف�تعديل�8مور�لصالحهم،�أو�تكو , ومجموعات�معينه�بدون�الكشف�عن�هوي��م

واك���شهرة�لهذا�اEصطلح�بخصوص�العراق�واEنطقة�. خاص�وجماعات�معروفه�من�أجل�مساعده��خرين�5ي��عتماد�عWى�نفسهم

بحديث�صحفي�مع�جريدة�واش" كوندال/�ا�رايس"عندما�أدلت�وزيرة�الخارجية�8م/�كية�

حيث�كشفت�عن�نية�الو�يات�اEتحدة��مريكية�نشر�الديمقراطية�بالعالم�العربي�والبدأ�بتشكيل�ما�يعرف�ب�

�اEصطلح�5ي�أدبيات�اEاس. ��Tالخ*قة�5ي�اEنطقة�ع���سياسات�jدارة�8م/�كية عWى�الرغم�من�وجود�هذا

القديمة�حيث�ورد�ذكره�5ي�أكø��من�مرجع�وأشار�إليه�الباحث�والكاتب�8مريكي�دان�براون�إ��أن�هذا�اEصطلح�لم�يطف�عWى�السطح�إ��

بعد�الغزو�8مريكي�للعراق�الذي�قادته�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�5ي�عهد�الرئيس�جورج�دبليو�بوش�5ي�تصريح�وزيرة�خارجيته�كوندول/�ا

،�حيث�انتشرت�بعض�فرق�اEوت�ومنظمات�2005س�5ي�حديث�لها�أدلت�به�إNى�صحيفة�الواشنطن�بوست�8مريكية�5ي�شهر�نيسان�

 "".إرهابية�مثل�شركة�ب*ك�ووتر�8منية
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�ال �الحكومة والحكومة��نتقالية�وصو��اNى

من�الدستور�العرا�ي�الدائم�لعام�) 1(بواسطة�اEادة�

�طار�التحليWي�للدراسة

�خ��اق�الدوNي�و�قليم�Bللنظام�السيا��BTالعرا�ي�الجديد�وع*قته�بتطور�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق� ●

2003_2022. 

تشكل�النظام�السيا�5�BTي�العراق�بعد�

احت*ل�مسيطرة�عWى�اEشهد�العرا�ي�كام*�بقوة��الس*ح

اللي��الية�والديمقراطية�5ي�العالم���يع�BCان�ال

�للمحتل/ن�الجدد �الحاكمة �يف��ض�ان�يكون�حسب�طبيعة��نظمة كما

عملية�حرية�العراق(تحت�مسم��

2022_2003طيلة�الف��ة�

�من� �و�مكانيات�الهائلة �الجديد �العرا�ي BTالسيا�� �النظام �علية �الذي�حصل �العراقية �الدولة �تاريخ �5ي غ/��اEسبوق

اEوارد��قتصادية�والبشرية�لدى�العراق�ك

�و�خ*قية� �القانونية �رغم�مسؤوليته �وخرق�سيادته �موارده �وادارة �شؤونه �5ي �والدولية العراق�للتدخ*ت��قليمية

حتلة�من�تلك�التدخ*ت�السلبية
ُ
Eكمحتل�5ي�حماية�الدولة�ا

دعت�ال�çا��دارة��مريكية�اEحتلة�بداية��حت*ل�تحت�مسم��الفو

� �دراستنا �لف��ة �وخاصة �العرا�ي BTالنظام�السيا�� لحالة

                                                                
جريدة�الوقائع�العراقية�الرسمية() 317
 :اوضح�ذلك()318

محمود�عزو�حمدو. مقابلة�د_  

27/1/2022الخميس�اEصادف�

صحفي�وباحث: العمل�السابق. جام¶ي

 .       وبعد��حت*ل
�الخ*قة* (319 �Tالفو� (� �به �يقصد BTسيا�� مصطلح

ومجموعات�معينه�بدون�الكشف�عن�هوي��م

من�أشخاص�وجماعات�معروفه�من�أجل�مساعده��خرين�5ي��عتماد�عWى�نفسهم

عندما�أدلت�وزيرة�الخارجية�8م/�كية� 2005ظهر�5ي�مطلع�عام�

حيث�كشفت�عن�نية�الو�يات�اEتحدة��مريكية�نشر�الديمقراطية�بالعالم�العربي�والبدأ�بتشكيل�ما�يعرف�ب�

�الفو���Tالخ*قة�5ي�اEنطقة�ع���سياسات�jدارة�8م/�كية � من�خ*ل�نشر�

القديمة�حيث�ورد�ذكره�5ي�أكø��من�مرجع�وأشار�إليه�الباحث�والكاتب�8مريكي�دان�براون�إ��أن�هذا�اEصطلح�لم�يطف�عWى�السطح�إ��

بعد�الغزو�8مريكي�للعراق�الذي�قادته�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�5ي�عهد�الرئيس�جورج�دبليو�بوش�5ي�تصريح�وزيرة�خارجيته�كوندول/�ا

س�5ي�حديث�لها�أدلت�به�إNى�صحيفة�الواشنطن�بوست�8مريكية�5ي�شهر�نيسان�راي

إرهابية�مثل�شركة�ب*ك�ووتر�8منية



     2022ديمسبر 

�كان�هدفه� �وانما �قص/�ة �Eدة �Tخلق�فو�� �مستقر�بعد �حر�وديمقراطي BTسيا�� خلق�نظام

�اEنطقة �5ي �محورية �درجات�التفاؤل�اضعاف�العراق�كدوله �اعWى �5ي �هذا�, تمثل �امتد بل

�بأدوات�محلية�من�اEنطقة �او�ما�اطلق��الهدف�اNى�رسم�منطقة�شرق�اوسط�جديد�برؤية�انجلوصهيوامريكية� ذا��ا

�وجيوسياسية� �استعمارية رب
ّ
�ما لتحقيق

لنظام�ومن�اجل�تسليط�الضوء�عWى��خ��اق�الدوNي�و�قليم�Bللنظام�السيا��BTالعرا�ي�وع*قة�ذلك�بتطور�ا

�النظام� �اخ��اق �5ي �و�قليمية �الدولية �التدخ*ت �ابرز سنتناول

�للف��ة� �و�ع*مي �الصحفي �النظام �بتطور �وع*قته �العرا�ي BTالسيا�� �للنظام ��نجلوامريكي �خ��اق

, كما�مر�ذكره�سابقا) بريطانيا, امريكا�

وقد�شهد�اEسرح�السيا���BTلهذا�النظام�الوليد�مراحل�تأسيسية�عدة�تحت�سيطرة�تامة�للمخرج��نجلوامريكي�الذي�

�الحوارات�ب/ن�ممثل/ن�الق �Eرحلة�كتابة�وادارة �بل�تعداه �اEشهد�لم�يكتفي�بدوره�8خراuي �5ي وى�السياسية�الفاعلة

�كومبارس�Sقناع� �الحقيقي���يتعدى�كو¡�ا �كان�دورها Bحتل�وال�Eدعومة�من�قبل�اEوا

مع���ميش�وتغييب�وح���اغتيال�ممثل/ن�

وى�الوطنية�ال��Bاج��دت�بدخولها�للعملية�السياسية��لتمثيل�الشعب�العرا�ي�وتقلل�الضرر�

�للعراق�عWى�قرار�مجلس�8من�اEرقم� �السلطة�اEحتلة�5ي�حكمها خ*ل�هذه�اEدة�52003ي� 1483استندت�

ي،�فأصدرت�السلطة�أكø��من�مئة�مرسوم�

شامل�وفتح��قتصاد�العرا�ي�إمام�تأث/�ات�التجارة�الحرة�بعد�أعوام�من�الحصار��قتصادي�الشامل�الذي�عانى�منه�

�بسبب�تصاعد�اعمال�اEقاومة�الشعبية� �مباشرة، �إدارة�العراق�بصورة العراقية�وعبد�ان�فشلت�قوات��حت*ل�5ي

�B8ى�كلمة�سلطة�فWك/��ع�دارة�مع�ال�j5ي�� أعلنت�ني��ا�تأسيس�سلطة�تساعدها

حيث�أعلن�بول�بريمر�رئيس�jدارة�اEدنية�8مريكية�5ي�العراق�عن�

الحرب��ويع�BCايضا. يع�BCصراع�يتم/��بعدم�وضوح�الخطوط�الفاصلة�ب/ن�الحرب�والسياسة�واEقاتل/ن�واEدني/ن

5ي�معهد�8من�القومي�" �الذي�يعد�أول�من�أطلقها�5ي�محاضرة�علنية�

الحرب�با�كراه،�إفشال�الدولة،�زعزعة�استقرار�الدولة�ثم�فرض�واقع�جديد�يرا~ي�

ويش/��الجيل�الرابع�من�حروب�إNى�خسارة�الدول�القومية��حتكارها�شبه�الكامل�للقوات�اEقاتلة،�والعودة�إNى�أوضاع�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�كان�هدفه�� �وانما �قص/�ة �Eدة �Tخلق�فو�� �مستقر�بعد �حر�وديمقراطي BTسيا�� خلق�نظام

�بحت �انتقاميا �اEنطقة, استعماريا �5ي �محورية �درجات�التفاؤل�اضعاف�العراق�كدوله �اعWى �5ي تمثل

�بأدوات�محلية�من�اEنطقة الهدف�اNى�رسم�منطقة�شرق�اوسط�جديد�برؤية�انجلوصهيوامريكية�

� �الرابع �الجيل �حروب �وجيوسياسية��*Fourth generation wars _ F.G.W_) 320(علية �استعمارية رب
ّ
�ما لتحقيق

 .   تخدم�مصالح�واهداف�اصحاب�تلك�الرؤى

ومن�اجل�تسليط�الضوء�عWى��خ��اق�الدوNي�و�قليم�Bللنظام�السيا��BTالعرا�ي�وع*قة�ذلك�بتطور�ا

� �للف��ة �العرا�ي �و�ع*مي �النظام� 2003/2022الصحفي �اخ��اق �5ي �و�قليمية �الدولية �التدخ*ت �ابرز سنتناول

�للف��ة� �و�ع*مي �الصحفي �النظام �بتطور �وع*قته �العرا�ي BTالسيا�� �للنظام ��نجلوامريكي �خ��اق

امريكا�(بإرادة�دول���Bحت*ل� 2003العراق�بعد��تأسس�النظام�السيا�5�BTي

وقد�شهد�اEسرح�السيا���BTلهذا�النظام�الوليد�مراحل�تأسيسية�عدة�تحت�سيطرة�تامة�للمخرج��نجلوامريكي�الذي�

�الحوارات�ب/ن�ممثل/ن�الق �Eرحلة�كتابة�وادارة �بل�تعداه لم�يكتفي�بدوره�8خراuي

�كومبارس�Sقناع� 2003 �الحقيقي���يتعدى�كو¡�ا �كان�دورها Bحتل�وال�Eدعومة�من�قبل�اEوا

مع���مي, الراي�العام�العالم�Bبان�هناك�مشهد�لنظام�سيا��BTعرا�ي�حر�وديمقراطي

وى�الوطنية�ال��Bاج��دت�بدخولها�للعملية�السياسية��لتمثيل�الشعب�العرا�ي�وتقلل�الضرر�الشعب�من�الكفاءات�والق

�للعراق�عWى�قرار�مجلس�8من�اEرقم� �السلطة�اEحتلة�5ي�حكمها استندت�

ي،�فأصدرت�السلطة�أكø��من�مئة�مرسوم�أعيدت�هيكلة�اEؤسسات�العراقية�العامة�و�قتصاد�العرا�ي�بشكل�جذر 

شامل�وفتح��قتصاد�العرا�ي�إمام�تأث/�ات�التجارة�الحرة�بعد�أعوام�من�الحصار��قتصادي�الشامل�الذي�عانى�منه�

2003. 

�بسبب�تصاعد�اعمال�اEقاومة�الشعبية� �مباشرة، �إدارة�العراق�بصورة وعبد�ان�فشلت�قوات��حت*ل�5ي

�5ي�jدارة�مع�ال��ك/��عWى�كلمة�سلطة�ف, الشاملة�منذ��يام��وNى�ل*حت*ل أعلنت�ني��ا�تأسيس�سلطة�تساعدها

حيث�أعلن�بول�بريمر�رئيس�jدارة�اEدنية�8مريكية�5ي�العراق�عن�, وانما�سلطة�ذات�طابع�استشاري 

                                         

يع�BCصراع�يتم/��بعدم�وضوح�الخطوط�الفاصلة�ب/ن�الحرب�والسياسة�واEقاتل/ن�واEدني/ن

ماكس�مايوراينگ�الذي�يعد�أول�من�أطلقها�5ي�محاضرة�علنية�"الجديدة�وحسب�تعريف�ال��وفيسور�8مريكي�

الحرب�با�كراه،�إفشال�الدولة،�زعزعة�استقرار�الدولة�ثم�فرض�واقع�جديد�يرا~ي�: jسرائيWي�عندما�عرفها�بنقاط�مختصرة�بالشكل��تي

ويش/��الجيل�الرابع�من�حروب�إNى�خسارة�الدول�القومية��حتكارها�شبه�الكامل�للقوات�اEقاتلة،�والعودة�إNى�أوضاع�

 "".الصراع�الشائعة�5ي�العصر�ما�قبل�الحديث
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chaos  (اط*قا� BCيع���

�بحت �انتقاميا استعماريا

�بأدوات�محلية�من�اEنطقة الهدف�اNى�رسم�منطقة�شرق�اوسط�جديد�برؤية�انجلوصهيوامريكية�

� �الرابع �الجيل �حروب علية

)Geopolitics  (تخدم�مصالح�واهداف�اصحاب�تلك�الرؤى

ومن�اجل�تسليط�الضوء�عWى��خ��اق�الدوNي�و�قليم�Bللنظام�السيا��BTالعرا�ي�وع*قة�ذلك�بتطور�ا

� �للف��ة �العرا�ي �و�ع*مي الصحفي

 :السيا��BTالعرا�ي

�للف��ة�: دوليا_  �و�ع*مي �الصحفي �النظام �بتطور �وع*قته �العرا�ي BTالسيا�� �للنظام ��نجلوامريكي �خ��اق

2003_2022. 

تأسس�النظام�السيا�5�BTي

وقد�شهد�اEسرح�السيا���BTلهذا�النظام�الوليد�مراحل�تأسيسية�عدة�تحت�سيطرة�تامة�للمخرج��نجلوامريكي�الذي�

�الحوارات�ب/ن�ممثل/ن�الق �Eرحلة�كتابة�وادارة �بل�تعداه لم�يكتفي�بدوره�8خراuي

�بعد� 2003السيا��BTالعرا�ي

الراي�العام�العالم�Bبان�هناك�مشهد�لنظام�سيا��BTعرا�ي�حر�وديمقراطي

الشعب�من�الكفاءات�والق

 .     الواقع�علية

�للعراق�عWى�قرار�مجلس�8من�اEرقم� �السلطة�اEحتلة�5ي�حكمها استندت�

أعيدت�هيكلة�اEؤسسات�العراقية�العامة�و�قتصاد�العرا�ي�بشكل�جذر 

شامل�وفتح��قتصاد�العرا�ي�إمام�تأث/�ات�التجارة�الحرة�بعد�أعوام�من�الحصار��قتصادي�الشامل�الذي�عانى�منه�

2003_1990العراق�للف��ة�

�بسبب�تصاعد�اعمال�اEقاومة�الشعبية� �مباشرة، �إدارة�العراق�بصورة وعبد�ان�فشلت�قوات��حت*ل�5ي

الشاملة�منذ��يام��وNى�ل*حت*ل

وانما�سلطة�ذات�طابع�استشاري , ليست�حكومة

                                                                
يع�BCصراع�يتم/��بعدم�وضوح�الخطوط�الفاصلة�ب/ن�الحرب�والسياسة�واEقاتل/ن�واEدني/ن""  F.G.Wمصطلح�* 320

الجديدة�وحسب�تعريف�ال��وفيسور�8مريكي�

jسرائيWي�عندما�عرفها�بنقاط�مختصرة�بالشكل��تي

ويش/��الجيل�الرابع�من�حروب�إNى�خسارة�الدول�القومية��حتكارها�شبه�الكامل�للقوات�اEقاتلة،�والعودة�إNى�أوضاع�. 8مريكيةاEصالح�

الصراع�الشائعة�5ي�العصر�ما�قبل�الحديث



     2022ديمسبر 

��أول�سلطة��تشكلت��دارة��أمور�العراق�بعد�سقوط�النظام�العرا�ي�قبل�

�اEباشر�5ي� �السري �با�نتخاب �وطنية �جمعية �أول �بانتخاب �الخاصة �8وNى ��نتخابية �نظمت�التجربة فقد

وتمخض�عن�تلك� (321).واستنادا�عWى�قانون�إدارة�الدولة�للمرحلة��نتقالية�الذي�اعد�من�السلطة�اع*ه

�الجعفري  �ابراهيم �حلت�محل�)برئاسة ،

،�وتم�التصويت�عWى�هذه�الحكومة�من�قبل�مجلس�النواب�اEؤقت�

��ختيار�مجلس�نواب� �العراقية �ل*نتخابات �jعداد �íي �الحكومة �لهذه ة

كانون�8ول� 15و5ي�انتخابات�مجلس�النواب�5ي�

فقد�تم��عتماد� 2018و� 2014تم�اعتماد�نظام�الدوائر�اEتعددة�والعمل�بنظام�القائمة�اEطلقة،�إما�انتخابات�

ج��ت�القوى�, اEعدل�*322 )نظام�سانت�ليغو
ُ
حيث�ا

�اغل��ا �5ي عWى��نصياع�اNى�, واEدعومة�خارجيا

� �تشرين �واحتجاجات �تظاهرات �افرز��ا Bال�� �مج��ة� 2019ية �القوى �تلك وعدلت

�اك��� �فرصة �ويعطي ��حزاب �سطوة �من �يقلل �ل*نتخابات �جديد �بقانون �العرا�ي �النواب �Eجلس ��نتخابي القانون

ة�والتخلص�ح/ن�اEستقلي/ن�اصحاب�عدد��صوات��عWى�فاSعWى�بغض�النظر�عن�عدد�اصوات�القوائم�الحزبي

�Bالذي�كان�يحتكر�الفائزين�بالقوائم�الحزبية�حصرا�رغم�حصولهم�عWى�اصوات�اقل�من�اEرشح/ن�

�اEحافظة� �5ي �دوائر�متعددة �اNى �الدوائر��نتخابية �قسمت Bاو��ال�

وثالثا�ال��Bعدت�اEرشح�, ان�يكون�ال��شيح�فرديا�ضمن�الدائرة��نتخابية

�الخاصة� ��نتخابات �لتلك �ذاته �التوقيت و5ي

�إدا �قانون �إNى �استنادا �8وNى، �العراقية �للمرحلة�جريت�انتخابات�مجالس�اEحافظات �الدولة رة

تغ/�ات�كب/�ة�5ي�مجال�jدارات�اEحلية��سيما�اEجالس�البلدية�للمحافظات،�

ال��Bجمعت�مبدأي��نتخابات�وتقن/ن�اختيار��أعضاء�مجلس�jدارة��

قد�جرى�تب�BC 2003ية�ينتخبون�با�نتخاب�الحر�اEباشر�وبا�ق��اع�السري�لكن�بعد�

روحة�دكتوراه�،�جامعة�بغداد،�كلية�،�أط)2015

 187،ص 2004،ب/�وت�، 1النتائج�واEستقبل�،مركز�دراسات�الوحدة�العربية�،ط

�العد �العراقية �الوقائع 5ي�) 3981( دجريدة

وهذا�النظام��نتخابي�يقلل�من�العيوب�الناتجة�عن�عدم�

�العيب�تستفيد�منه�5ي�نتائج��نتخابات��حز  اب�الكب/�ة�عWى�وهذا

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

��أول�سلطة��تشكلت��دارة��أمور�العراق�بعد�سقوط�النظام�العرا�ي�قبل�تأسيس�مجلس�للحكم��نتقاNي�الذي�يعت�

�اEباشر�5ي� �السري �با�نتخاب �وطنية �جمعية �أول �بانتخاب �الخاصة �8وNى ��نتخابية �نظمت�التجربة فقد

واستنادا�عWى�قانون�إدارة�الدولة�للمرحلة��نتقالية�الذي�اعد�من�السلطة�اع*ه

� �انتقالية �عراقية �وحكومة ��نتقالية �الوطنية �الجمعية �الجعفري (تشكيل �ابراهيم برئاسة

،�وتم�التصويت�عWى�هذه�الحكومة�من�قبل�مجلس�النواب�اEؤقت�)ال��Bراسها�اياد�ع*وي ( الحكومة�العراقية�اEؤقتة�

�الرئيس �اEهام �وكانت ��ختيار�مجلس�نواب�، �العراقية �ل*نتخابات �jعداد �íي �الحكومة �لهذه ة

و5ي�انتخابات�مجلس�النواب�5ي�. سنوات�والتصديق�عWى�مسودة�الدستور  4وحكومة�دائمت/ن�مد��ما�

تم�اعتماد�نظام�الدوائر�اEتعددة�والعمل�بنظام�القائمة�اEطلقة،�إما�انتخابات�

نظام�سانت�ليغو(عWى�نظام�الدوائر�اEتعددة�ونظام�القائمة�اEفتوحة�مع�إدخال�

� �للف��ة �اEشهد�السيا��BTالعرا�ي �اغل 2022_2003السياسية�اEهيمنة�عWى �5ي واEدعومة�خارجيا

�الجماه/�  �اEطالبات �من �مهم �جزء �تشرين �واحتجاجات �تظاهرات �افرز��ا Bال�� ية

�اك��� �فرصة �ويعطي ��حزاب �سطوة �من �يقلل �ل*نتخابات �جديد �بقانون �العرا�ي �النواب �Eجلس ��نتخابي القانون

ح/ن�اEستقلي/ن�اصحاب�عدد��صوات��عWى�فاSعWى�بغض�النظر�عن�عدد�اصوات�القوائم�الحزبي

�Bالذي�كان�يحتكر�الفائزين�بالقوائم�الحزبية�حصرا�رغم�حصولهم�عWى�اصوات�اقل�من�اEر

� �اEادة �خ*ل �من �ذلك �اEحافظة�) 15(ح �5ي �دوائر�متعددة �اNى �الدوائر��نتخابية �قسمت Bاو��ال�

ان�يكون�ال��شيح�فرديا�ضمن�الدائرة��نتخابية�وثانيا�من�اEادة�ذا��ا�ال��Bفرضت

�الفائز��ول  �نظام �وفق ��صوات �اعWى �عWى �حصوله �حال �5ي � �الخاصة�. فائزا ��نتخابات �لتلك �ذاته �التوقيت و5ي

�إدا �قانون �إNى �استنادا �8وNى، �العراقية جريت�انتخابات�مجالس�اEحافظات

تغ/�ات�كب/�ة�5ي�مجال�jدارات�اEحلية��سيما�اEجالس�البلدية�للمحافظات،� �2003نتقالية،�فقد�شهد�العراق�بعد�

ال��Bجمعت�مبدأي��نتخابات�وتقن/ن�اختيار��أعضاء�مجلس�jدارة�� 2003الذي�اختلف�عن�8نظمة�السابقة�قبل��

ية�ينتخبون�با�نتخاب�الحر�اEباشر�وبا�ق��اع�السري�لكن�بعد�اEحلية،�فقد�كان�أعضاء�البلد

                                         

2015- 2003(جاسم�محمد�سهراب،�الدور�السيا��BTللحركات��جتماعية�5ي�العراق�

 .184ص.2016العلوم�السياسية،�

النتائج�واEستقبل�،مركز�دراسات�الوحدة�العربية�،ط-8هداف�:محمد�الهزاط�،احت*ل�العراق�

��نتقالية �للمرحلة �العراقية �الدولة �ادارة �. قانون �العد.م51/1/2004ي �العراقية �الوقائع جريدة

 .96ص

Sainte-Lagueوهذا�النظام��نتخابي�يقلل�من�العيوب�الناتجة�عن�عدم�, 1910نظام�انتخابي�قديم�ابتكر�عام��

�العيب�تستفيد�منه�5ي�نتائج��نتخابات��حز , التماثل�ب/ن�عدد��صوات�اEع���ع·�ا�وعدد�اEقاعد�اEتحصل�عل�çا وهذا

 .حساب��حزاب�الصغ/�ة�واEستقل/ن
206 

 

تأسيس�مجلس�للحكم��نتقاNي�الذي�يعت�

2003�، 

�اEباشر�5ي� �السري �با�نتخاب �وطنية �جمعية �أول �بانتخاب �الخاصة �8وNى ��نتخابية �نظمت�التجربة فقد

واستنادا�عWى�قانون�إدارة�الدولة�للمرحلة��نتقالية�الذي�اعد�من�السلطة�اع*ه 30/1/2005

���نتخابات �انتقالية �عراقية �وحكومة ��نتقالية �الوطنية �الجمعية تشكيل

الحكومة�العراقية�اEؤقتة�

� � 528ي �الرئيس2005نيسان �اEهام �وكانت ،

وحكومة�دائمت/ن�مد��ما�

تم�اعتماد�نظام�الدوائر�اEتعددة�والعمل�بنظام�القائمة�اEطلقة،�إما�انتخابات� 2005

عWى�نظام�الدوائر�اEتعددة�ونظام�القائمة�اEفتوحة�مع�إدخال�

�للف��ة� �اEشهد�السيا��BTالعرا�ي السياسية�اEهيمنة�عWى

�الجماه/�  �اEطالبات �من �مهم جزء

�اك��� �فرصة �ويعطي ��حزاب �سطوة �من �يقلل �ل*نتخابات �جديد �بقانون �العرا�ي �النواب �Eجلس ��نتخابي القانون

للمرشح/ن�اEستقلي/ن�اصحاب�عدد��صوات��عWى�فاSعWى�بغض�النظر�عن�عدد�اصوات�القوائم�الحزبي

من�التمثيل�النس��Bالذي�كان�يحتكر�الفائزين�بالقوائم�الحزبية�حصرا�رغم�حصولهم�عWى�اصوات�اقل�من�اEر

�, اEستقل/ن �اEادة �خ*ل �من �ذلك ويتضح

وثانيا�من�اEادة�ذا��ا�ال��Bفرضت, الواحدة

�الفائز��ول  �نظام �وفق ��صوات �اعWى �عWى �حصوله �حال �5ي � فائزا

�الوطنيةب �إداا�الجمعية �قانون �إNى �استنادا �8وNى، �العراقية جريت�انتخابات�مجالس�اEحافظات

�نتقالية،�فقد�شهد�العراق�بعد�

الذي�اختلف�عن�8نظمة�السابقة�قبل��

اEحلية،�فقد�كان�أعضاء�البلد

                                                                
 :اعتمد�الباحث�عWى() 321

جاسم�محمد�سهراب،�الدور�السيا��BTللحركات��جتماعية�5ي�العراق� - 1

العلوم�السياسية،�

محمد�الهزاط�،احت*ل�العراق� - 2

��نتقالية� - 3 �للمرحلة �العراقية �الدولة �ادارة قانون

96ص.31/12/2003
Lagueنظام�سانت�ليغو�* 322

التماثل�ب/ن�عدد��صوات�اEع���ع·�ا�وعدد�اEقاعد�اEتحصل�عل�çا

حساب��حزاب�الصغ/�ة�واEستقل/ن



     2022ديمسبر 

�القوائم� �باعتماد �تنافس�الكيانات�السياسية �واحدة �انتخابيه �دائرة �jدارية �بحدودها �محافظة �احتسبت�كل نظام

) 41(بعد�إن�جرى�تخصيص�اEغلقة�وجرت��نتخابات�العراقية�5ي�جميع�اEحافظات�العراقية�ماعدا�إقليم�كردستان�

إذ�جرى�استخدام�القائمة�النسبية�الشبة�مفتوحة�بد��

وال��Bكانت��خ/�ة�كانتخابات�للمجالس�البلدية�

فقد�استخدمت�نظام�التمثيل�النس���Bمع�اعتماد�القائمة�اEفتوحة�مع�

 (323).�خت*ف�5ي�توزيع�اEقاعد�وذلك�باستخدام�صيغة�انتخابية�تعطي�فرصة�للقوائم�الصغ/�ة�للحصول�عWى�مقاعد

Bحتل��نجلو�امريكي��وال�Eاظهرت�دور�ا

�اع*ه �الزمنية �الف��ة �فحسب�طيلة �والتأث/��فية �النظام �اخ��اق�هذا �ليس�5ي BTولكن�اظهرت�مدى�صناعته�, �سا�

ورعايته�لذلك�النظام�السيا��BTاEشوه�والعقيم�5ي�انجاب�دولة�ذات�مقومات�رصينة�يستحق�ان�يملكها�العراق�بثقله�

ومع�التحو�ت�اEرحلية�للنظام�السيا��BTالعرا�ي�طيلة�تلك�

حيث�ُيعّد�jع*م�. وبما�ان�النظام�الصحفي�و�ع*مي�يعت���الظل�اEتطابق�للفلسفة�السياسية�لنظام�اي�بلد�

اEذاهب�السياسية�5ي�اطار�التأث/��والتأثر،�أي�التفاعل�

فوسائل�. فيما�ب/ن�النظام/ن،��سيما�بعد�ان�تشعبت�الدراسات�jع*مية،�وتطورت�8فكار�السياسية�5ي�هذا�اEجال

�ورؤي�� ا��تصال�الجماه/�ي�íي�ال��Bتعكس�لنا�وضعية�أي�نظام�سيا��BTقائم،�ودرجة�تطوره�واتجاهاته�ومصالحها

�اقناعه�ع��� �وتعمل�عWى �يحقق�مصلحة�الفرد�واEجتمع، Eتطلبات�تماسك�النظام�نفسه�ومتطلبات�الدفاع�عنه�بما

و5ي�الوقت�ذاته�ان�الفلسفة�السياسية�Sي�نظام�íي�ال��Bتصنع�وتتحكم�5ي�

جلوامريكي�للنظام�السيا��BTالعرا�ي�كانت�له�تأث/�ات�مباشرة�وغ/��مباشرة�5ي�تطور�النظام�

�والسياسية� �الفكرية �النظام �ابعاد �جميع �خ*ل من

, ئم�با�تصال�عWى�ارض�الواقع�5ي�البلد

وانعكس�هذا��خ��اق�السيا�5�BTي�تطورات�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�5ي��صدارات�اEباشرة�لوسائل��ع*م�

� �عام �بعد �العرا�ي BTالسيا�� �النظام �و�ستقرار�5ي �،التحديث �العيثاوي �عWي �حس/ن �العربي�2003وسام ،اEركز�الديمقراطي

57. 

� �بالعدد �الرسمية �العراقية �الوقائع 5ي�) 4603(جريدة

 .88-73ص..2017مقدمة�إNى�مجلس�كلية��داب�ـ�جامعة�بغداد�

 .258،�ص 52015ي�العراق�اEعاصر،�دار�الرافدين،�ب/�وت،�

�كلية� �بغداد، �جامعة �غ/��منشورة، �دكتوراه �اطروحة �العراق، �القرار�5ي �صنع �وعملية ��تصال �وسائل �الشمري، �كاظم �اEنعم عبد

 .19،�ص1991ن�العربي،�مركز�دراسات�الوحدة�العربية،�ب/�وت،

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�القوائم� �باعتماد �تنافس�الكيانات�السياسية �واحدة �انتخابيه �دائرة �jدارية �بحدودها �محافظة �احتسبت�كل نظام

اEغلقة�وجرت��نتخابات�العراقية�5ي�جميع�اEحافظات�العراقية�ماعدا�إقليم�كردستان�

إذ�جرى�استخدام�القائمة�النسبية�الشبة�مفتوحة�بد�� 2009اما�انتخابات�0مقعد�) 51(مقعدا�ماعدا�قائمة�بغداد�

وال��Bكانت��خ/�ة�كانتخابات�للمجالس�البلدية� 2013/ 20/4ال��Bجرت�5ي�2013اماانتخابات�عام�

فقد�استخدمت�نظام�التمثيل�النس���Bمع�اعتماد�القائمة�اEفتوحة�مع� 2022_2003��ة�5ي�اEحافظات�العراقية�للف

�خت*ف�5ي�توزيع�اEقاعد�وذلك�باستخدام�صيغة�انتخابية�تعطي�فرصة�للقوائم�الصغ/�ة�للحصول�عWى�مقاعد

وال�B 2022_52003ي�اع*ه�ابرز�اEراحل�ال��Bعاشها�النظام�السيا��BTالعرا�ي�للف��ة�

�اع*ه �الزمنية �الف��ة �فحسب�طيلة �والتأث/��فية �النظام �اخ��اق�هذا �ليس�5ي BTسا��

ورعايته�لذلك�النظام�السيا��BTاEشوه�والعقيم�5ي�انجاب�دولة�ذات�مقومات�رصينة�يستحق�ان�يملكها�العراق�بثقله�

ومع�التحو�ت�اEرحلية�للنظام�السيا��BTالعرا�ي�طيلة�تلك�. ريخه�ومواردة�البشرية�و�قتصادية

وبما�ان�النظام�الصحفي�و�ع*مي�يعت���الظل�اEتطابق�للفلسفة�السياسية�لنظام�اي�بلد�

اEذاهب�السياسية�5ي�اطار�التأث/��والتأثر،�أي�التفاعل�الوجه��خر�للسياسة،�بدليل�ارتباط�نظريات�jع*م�وانظمته�ب

فيما�ب/ن�النظام/ن،��سيما�بعد�ان�تشعبت�الدراسات�jع*مية،�وتطورت�8فكار�السياسية�5ي�هذا�اEجال

�ورؤي�� �تصال�الجماه/�ي�íي�ال��Bتعكس�لنا�وضعية�أي�نظام�سيا��BTقائم،�ودرجة�تطوره�واتجاهاته�ومصالحها

�اقناعه�ع��� �وتعمل�عWى �يحقق�مصلحة�الفرد�واEجتمع، Eتطلبات�تماسك�النظام�نفسه�ومتطلبات�الدفاع�عنه�بما

و5ي�الوقت�ذاته�ان�الفلسفة�السياسية�Sي�نظام�íي�ال��Bتصنع�وتتحكم�5ي�, �طر�القانونية�والسياسية�والتنظيمية

  ((324)). أي�نظام�صحفي�واع*مي

�فان��خ��اق��ن جلوامريكي�للنظام�السيا��BTالعرا�ي�كانت�له�تأث/�ات�مباشرة�وغ/��مباشرة�5ي�تطور�النظام�لذا

� �الزمنية �الف��ة �طيلة �العرا�ي �و�ع*مي �والسياسية� 2022_2003الصحفي �الفكرية �النظام �ابعاد �جميع �خ*ل من

ئم�با�تصال�عWى�ارض�الواقع�5ي�البلدوتشريعاته�القانونية�والب��Cالتحتية�والتمويل�واEمارسات�الفعلية�من�قبل�القا

وانعكس�هذا��خ��اق�السيا�5�BTي�تطورات�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�5ي��صدارات�اEباشرة�لوسائل��ع*م�
                                         

� �عام �بعد �العرا�ي BTالسيا�� �النظام �و�ستقرار�5ي �،التحديث �العيثاوي �عWي �حس/ن وسام

57،ص2018،برل/ن�،أEانيا��، 1للدراسات��س��اتيجية�والسياسة��و�قتصادية���،ط

� �رقم �العرا�ي �النواب �مجلس �انتخابات �) 9(قانون �. 2020لسنة �بالعدد �الرسمية �العراقية �الوقائع جريدة

مقدمة�إNى�مجلس�كلية��داب�ـ�جامعة�بغداد�. رسالة�ماجست/��5ي�علم��جتماع. مروة�خض/��جبوري

�BTوت،�ناظم�نواف�إبراهيم،�العنف�السيا��عاصر،�دار�الرافدين،�ب/E5ي�العراق�ا

�كلية� �بغداد، �جامعة �غ/��منشورة، �دكتوراه �اطروحة �العراق، �القرار�5ي �صنع �وعملية ��تصال �وسائل �الشمري، �كاظم �اEنعم عبد

. 

ن�العربي،�مركز�دراسات�الوحدة�العربية،�ب/�وت،راسم�محمد�الجمال،��تصال�وjع*م�5ي�الوط
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�القوائم� �باعتماد �تنافس�الكيانات�السياسية �واحدة �انتخابيه �دائرة �jدارية �بحدودها �محافظة �احتسبت�كل نظام

اEغلقة�وجرت��نتخابات�العراقية�5ي�جميع�اEحافظات�العراقية�ماعدا�إقليم�كردستان�

مقعدا�ماعدا�قائمة�بغداد�

اماانتخابات�عام�0من�القائمة�اEغلقة

5ي�اEحافظات�العراقية�للف

�خت*ف�5ي�توزيع�اEقاعد�وذلك�باستخدام�صيغة�انتخابية�تعطي�فرصة�للقوائم�الصغ/�ة�للحصول�عWى�مقاعد

5ي�اع*ه�ابرز�اEراحل�ال��Bعاشها�النظام�السيا��BTالعرا�ي�للف��ة�

�اع*ه �الزمنية �الف��ة �فحسب�طيلة �والتأث/��فية �النظام �اخ��اق�هذا �ليس�5ي BTسا��

ورعايته�لذلك�النظام�السيا��BTاEشوه�والعقيم�5ي�انجاب�دولة�ذات�مقومات�رصينة�يستحق�ان�يملكها�العراق�بثقله�

ريخه�ومواردة�البشرية�و�قتصادية�قليم�BوالدوNي�وتا

وبما�ان�النظام�الصحفي�و�ع*مي�يعت���الظل�اEتطابق�للفلسفة�السياسية�لنظام�اي�بلد�, الف��ة

الوجه��خر�للسياسة،�بدليل�ارتباط�نظريات�jع*م�وانظمته�ب

فيما�ب/ن�النظام/ن،��سيما�بعد�ان�تشعبت�الدراسات�jع*مية،�وتطورت�8فكار�السياسية�5ي�هذا�اEجال

�ورؤي�� �تصال�الجماه/�ي�íي�ال��Bتعكس�لنا�وضعية�أي�نظام�سيا��BTقائم،�ودرجة�تطوره�واتجاهاته�ومصالحها

�اقناعه�ع��� �وتعمل�عWى �يحقق�مصلحة�الفرد�واEجتمع، Eتطلبات�تماسك�النظام�نفسه�ومتطلبات�الدفاع�عنه�بما

�طر�القانونية�والسياسية�والتنظيمية

أي�نظام�صحفي�واع*مي

�فان��خ��اق��ن لذا

� �الزمنية �الف��ة �طيلة �العرا�ي �و�ع*مي الصحفي

وتشريعاته�القانونية�والب��Cالتحتية�والتمويل�واEمارسات�الفعلية�من�قبل�القا

وانعكس�هذا��خ��اق�السيا�5�BTي�تطورات�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�5ي��صدارات�اEباشرة�لوسائل��ع*م�
                                                                

 :اعتمد�الباحث�عWى() 323

1 - � �عام �بعد �العرا�ي BTالسيا�� �النظام �و�ستقرار�5ي �،التحديث �العيثاوي �عWي �حس/ن وسام

للدراسات��س��اتيجية�والسياسة��و�قتصادية���،ط

2 -  �� �رقم �العرا�ي �النواب �مجلس �انتخابات قانون

9/11/2020 . 

مروة�خض/��جبوري�� - 3

ناظم�نواف�إبراهيم،�العنف�السيا��BT. د - 4
 :اعتمد�الباحث�عWى(()) 324

�كلية� - 1 �بغداد، �جامعة �غ/��منشورة، �دكتوراه �اطروحة �العراق، �القرار�5ي �صنع �وعملية ��تصال �وسائل �الشمري، �كاظم �اEنعم عبد

.92،�ص�1997داب،�

راسم�محمد�الجمال،��تصال�وjع*م�5ي�الوط - 2



     2022ديمسبر 

�اEرحلة�من�قبل�اEحتل��نجلو�امريكي�او��صدارات�غ/��اEباشرة� اEختلفة�للنظام�الصحفي�و�ع*مي�خاص��ìذه

�ع*م�اEختلفة�او�وسائل��ع*م�ال��Bتلقت�الدعم�من�قبله�سواء�كانت�وسائل�اع*م�تد~ي��ستق*لية�او�

 .2022_�2003خ��اق��يراني�للنظام�السيا��BTالعرا�ي�وع*قته�بتطور�النظام�الصحفي�و�ع*مي�للف��ة�

, عن�ما�سبقه�من�اخ��اق�انجلو�امريكي

بل�يمكن�القول�انه�تم�ب��يئة��جواء�اE*ئمة�له�

يوامريكية�لرسم�شكل�وبرغبة�اEحتل��نجلو�امريكي�لتحقيق�اهداف�قريبة�وبعيدة�اEدى�5ي��س��اتيجية��نجلوصه

م،�حدث�تغ/��5ي�اEوقف�jيراني�من�أجل�درء�الخطر�

سط�وال�5�Bي�الشرق�8و �*8325مريكي�عن�ايران،�من�اجل�ان���يطالها�تغي/��8نظمة�اEارقة�حسب�الوصف��مريكي

�Bاتيجية�استثمار�الفرص�وال��اس���تحدة�8مريكية�ع�Eكانت�ايران�من�بي·�ا،�8مر�الذي�دفعها�لتتعاون�مع�الو�يات�ا

�هذا�2022_2003 �يجن��ا �أم*�من�أن ،

�العسكري�8مريكي�اEكثف�عWى� �فقد�تمكنت�ايران�من�تحويل�الوجود قا،

�من�قبل�الو�يات� �التفاوض�معها �فرصة �إNى �من�وجود�لحصارها، ،

�5ي�أي�ترتيبا ت�إقليمية��حقة�اEتحدة�بشأن���دئة�8وضاع�5ي�العراق�وأفغانستان�مقابل�إط*ق�يد�ايران�وإشراكها

وتعزيز�دورها�jقليمB،�8مر�الذي�دفعها�بأن�تمسك�باEلف�العرا�ي،�وíي�تعرقل�اEشروع�8مريكي�5ي�العراق،�مما�منع�

ذلك�السياسة�8مريكية�من�ان�تدفع�اEواجهة�مع�إيران�إNى�نقطة�ال*عودة،�Sسيما�أن�التحو�ت�السياسية�الجديدة�

�5ي� �العراق �لدور �تعريف�جديد � �وضرورة �اEنطقة �مسائل �إNى ��يرانية �النظرة �كيفية 5ي

�س��اتيجية�jيرانية،�ففي�غضون�عقود�مضت�كان�العراق�يشكل�اك�����ديد�ل¥من�القومي�jيراني،�وأدى�التغي/��5ي�

إNى�فرصة�مغرية�أمام��س��اتيجية��ي��يران

حيث�استثمرت�ايران�خروج�العراق�من�التوازنات�jقليمية�بعد��حت*ل�8مريكي�Eصلحة�تكريس�هيمن��ا�

وزعام��ا�عWى�منطقة�الخليج�العربي�وانفرادها�بالتحكم�5ي�موارد�النفط�والطاقة�من�خ*ل�هيمن��ا�عWى�مضيق�هرمز�

�الو�يات�اEتحدة� �مع �العربي �الخليج �عWى �النفوذ �تقاسمها �من�خ*ل �العالم، �النفط�إNى �ممر�لعبور أهم

�ا�للوجود�العسكري�اEكثف�عWى�مياه�الخليج،�8مر�الذي�عزز�من�دورها�jقليم�Bوهمش�دور�دول�

�5ي� الجديد�فقد�اش��كت�ايران�مع�امريكا�وبريطانيا

واول�من�استخدم�هذه�العبارات�الرئيس��مريكي�جورج�دبليو�بوش�5ي�

نه�بدعم�تلك�الدول�لóرهاب�وسع�çا�لتطوير�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�اEرحلة�من�قبل�اEحتل��نجلو�امريكي�او��صدارات�غ/��اEباشرة� اEختلفة�للنظام�الصحفي�و�ع*مي�خاص��ìذه

�ع*م�اEختلفة�او�وسائل��ع*م�ال��Bتلقت�الدعم�من�قبله�سواء�كانت�وسائل�اع*م�تد~ي��ستق*لية�او�

�خ��اق��يراني�للنظام�السيا��BTالعرا�ي�وع*قته�بتطور�النظام�الصحفي�و�ع*مي�للف��ة�

BTاق��يراني�للنظام�السيا��ة��اختلف��خ��ي�للف��عن�ما�سبقه�من�اخ��اق�انجلو�امريكي 2022_2003العرا

بل�يمكن�القول�انه�تم�ب��يئة��جواء�اE*ئمة�له�,  فان�هذا��خ��اق�وان�تم�من�خ*ل�غض�النظر�عنه�من�قبل�اEحتل

وبرغبة�اEحتل��نجلو�امريكي�لتحقيق�اهداف�قريبة�وبعيدة�اEدى�5ي��س��اتيجية��نجلوصه

 .   وهوية�اEنطقة�بأدوات�محلية�من�اEنطقة�ذا��ا

م،�حدث�تغ/��5ي�اEوقف�jيراني�من�أجل�درء�الخطر�2003فبعد��حت*ل�العسكري�8مريكي�للعراق�عام�

8مريكي�عن�ايران،�من�اجل�ان���يطالها�تغي/��8نظمة�اEارقة�حسب�الوصف��مريكي

�Bاتيجية�استثمار�الفرص�وال��اس���تحدة�8مريكية�ع�Eكانت�ايران�من�بي·�ا،�8مر�الذي�دفعها�لتتعاون�مع�الو�يات�ا

� �دراستنا �تقدير�لف��ة �اقل �ايران�خ/��مستثمر�للفرص�عWى �ان 2003اثبتت�الوقائع

��ح �العسكري�8مريكي�اEكثف�عWى�اEوقف�أي�تحرك�امريكي�قد�يطالها �فقد�تمكنت�ايران�من�تحويل�الوجود قا،

�والغربي� �الشر�ي �افغانستان�والعراق(جانب�çا �من�قبل�الو�يات�)5ي �التفاوض�معها �فرصة �إNى �من�وجود�لحصارها، ،

�5ي�أي�ترتيبا اEتحدة�بشأن���دئة�8وضاع�5ي�العراق�وأفغانستان�مقابل�إط*ق�يد�ايران�وإشراكها

وتعزيز�دورها�jقليمB،�8مر�الذي�دفعها�بأن�تمسك�باEلف�العرا�ي،�وíي�تعرقل�اEشروع�8مريكي�5ي�العراق،�مما�منع�

ذلك�السياسة�8مريكية�من�ان�تدفع�اEواجهة�مع�إيران�إNى�نقطة�ال*عودة،�Sسيما�أن�التحو�ت�السياسية�الجديدة�

�تغي/�  �إNى �أدت �العراق �5ي��5ي �العراق �لدور �تعريف�جديد � �وضرورة �اEنطقة �مسائل �إNى ��يرانية �النظرة �كيفية 5ي

�س��اتيجية�jيرانية،�ففي�غضون�عقود�مضت�كان�العراق�يشكل�اك�����ديد�ل¥من�القومي�jيراني،�وأدى�التغي/��5ي�

�العراق�إNى�تحول�العراق�من�مهدد�عسكري�واس��اتي�ي��يران بنية�السلطة�5ي

حيث�استثمرت�ايران�خروج�العراق�من�التوازنات�jقليمية�بعد��حت*ل�8مريكي�Eصلحة�تكريس�هيمن��ا�

وزعام��ا�عWى�منطقة�الخليج�العربي�وانفرادها�بالتحكم�5ي�موارد�النفط�والطاقة�من�خ*ل�هيمن��ا�عWى�مضيق�هرمز�

�الو�يات�اEتحدة� �مع �العربي �الخليج �عWى �النفوذ �تقاسمها �من�خ*ل �العالم، �النفط�إNى �ممر�لعبور أهم

�ا�للوجود�العسكري�اEكثف�عWى�مياه�الخليج،�8مر�الذي�عزز�من�دورها�jقليم�Bوهم

�5ي�واما�عWى�صعيد�النظام�السيا��BTالعرا�ي� الجديد�فقد�اش��كت�ايران�مع�امريكا�وبريطانيا
                                         

واول�من�استخدم�هذه�العبارات�الرئيس��مريكي�جورج�دبليو�بوش�5ي�_ Axis of Evil_ دول�محور�الشر: الوصف��مريكي�اEتمثل�بـ

نه�بدعم�تلك�الدول�لóرهاب�وسع�çا�لتطوير�اعتقادا�م, ليصنف�به�حكومات�العراق�وايران�وكوريا�الشمالية 2002
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�اEرحلة�من�قبل�اEحتل��نجلو�امريكي�او��صدارات�غ/��اEباشرة� اEختلفة�للنظام�الصحفي�و�ع*مي�خاص��ìذه

�ع*م�اEختلفة�او�وسائل��ع*م�ال��Bتلقت�الدعم�من�قبله�سواء�كانت�وسائل�اع*م�تد~ي��ستق*لية�او�لوسائل�

 .حزبية

�خ��اق��يراني�للنظام�السيا��BTالعرا�ي�وع*قته�بتطور�النظام�الصحفي�و�ع*مي�للف��ة�: اقليميا_    

BTاق��يراني�للنظام�السيا��اختلف��خ�

فان�هذا��خ��اق�وان�تم�من�خ*ل�غض�النظر�عنه�من�قبل�اEحتل

وبرغبة�اEحتل��نجلو�امريكي�لتحقيق�اهداف�قريبة�وبعيدة�اEدى�5ي��س��اتيجية��نجلوصه

وهوية�اEنطقة�بأدوات�محلية�من�اEنطقة�ذا��ا

فبعد��حت*ل�العسكري�8مريكي�للعراق�عام�

8مريكي�عن�ايران،�من�اجل�ان���يطالها�تغي/��8نظمة�اEارقة�حسب�الوصف��مريكي

�Bاتيجية�استثمار�الفرص�وال��اس���تحدة�8مريكية�ع�Eكانت�ايران�من�بي·�ا،�8مر�الذي�دفعها�لتتعاون�مع�الو�يات�ا

� �دراستنا �تقدير�لف��ة �اقل �ايران�خ/��مستثمر�للفرص�عWى �ان اثبتت�الوقائع

��ح اEوقف�أي�تحرك�امريكي�قد�يطالها

�والغربي� �الشر�ي جانب�çا

�5ي�أي�ترتيبا اEتحدة�بشأن���دئة�8وضاع�5ي�العراق�وأفغانستان�مقابل�إط*ق�يد�ايران�وإشراكها

وتعزيز�دورها�jقليمB،�8مر�الذي�دفعها�بأن�تمسك�باEلف�العرا�ي،�وíي�تعرقل�اEشروع�8مريكي�5ي�العراق،�مما�منع�

ذلك�السياسة�8مريكية�من�ان�تدفع�اEواجهة�مع�إيران�إNى�نقطة�ال*عودة،�Sسيما�أن�التحو�ت�السياسية�الجديدة�

�تغي/�  �إNى �أدت �العراق 5ي

�س��اتيجية�jيرانية،�ففي�غضون�عقود�مضت�كان�العراق�يشكل�اك�����ديد�ل¥من�القومي�jيراني،�وأدى�التغي/��5ي�

�العراق�إNى�تحول�العراق�من�مهدد�عسكري�واس��اتي بنية�السلطة�5ي

  .jيرانية

حيث�استثمرت�ايران�خروج�العراق�من�التوازنات�jقليمية�بعد��حت*ل�8مريكي�Eصلحة�تكريس�هيمن��ا��

وزعام��ا�عWى�منطقة�الخليج�العربي�وانفرادها�بالتحكم�5ي�موارد�النفط�والطاقة�من�خ*ل�هيمن��ا�عWى�مضيق�هرمز�

� �يعد �الو�يات�اEتحدة�الذي �مع �العربي �الخليج �عWى �النفوذ �تقاسمها �من�خ*ل �العالم، �النفط�إNى �ممر�لعبور أهم

8مريكية�وتحد��ا�للوجود�العسكري�اEكثف�عWى�مياه�الخليج،�8مر�الذي�عزز�من�دورها�jقليم�Bوهم

واما�عWى�صعيد�النظام�السيا��BTالعرا�ي�, الخليج�العربي�اقليميا
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تشكيله�من�خ*ل�قو��ا�الناعمة�اEتمثلة��ìيمن��ا�اEطلقة�عWى�العقيدة�الفكرية�ل¥حزاب�والحركات�الدينية�ال��Bلجئت�

 �� �حصة �لها �كان Bوال�� �عرا�ي �بمسم� �تأسست�بالداخل��يراني Bاو�ال�� �السابق �العرا�ي �النظام �ابان �ايران سد�اNى
 (326 

��يران،�S¡�ا�كانت��تجد�نفسها�محاصرة�من�قبل�
ً
لقد�شكل�التدخل�العسكري�8مريكي�5ي�العراق�تناقضا

خرى�وجدت�
ُ
ان�الو�يات�اEتحدة�من�جهة،�ومن�جهة�أ

ي��يران،�اEتمثل�بالنظام�السيا�5�BTي�العراق�قبل�

�بعده� �وما �ذاته �العام �5ي �العربي Bوالحراك�الشع�

انب�الحركات�jس*مية�ال��Bتد~ي�التحرر�وركو�ìا�موجة�الغضب�الشع��Bوالجماه/�ي�

�وقطر،�و5ي�الوقت�نفسه�عملت�ايران�عWى�جذب� �السياسية�ومساند��ا،�برفقة�تركيا للشعوب�العربية�عWى�انظم��ا

�إNى�جانب�حلفا�ëا�jقليمي �5ي�سوريا /ن�5ي�العراق�ولبنان�واليمن�روسيا��تحادية�والص/ن�كحلفاء�دولي/ن�Eساند��ا

jرهابي�عWى�أغلبية�اEدن�) داعش( والبحرين،�والحيلولة�دون�سقوط�النظام�السوري،��سيما�عقب�هيمنة�تنظيم�

عWى�وحدة�وس*مة�8را��BT 2011لذلك�عملت�ايران�ع���اس��اتيجي��ا�5ي�العراق�بعد�عام�

،�قد�أوجدت�فرصـة�مناسبـة�لكي�2014

ترسخ�إيران�دورها�5ي�العراق،�إNى�جانب�ما�كانت�تتمتع�به�من�نفوذ�ع���ع*قا��ا�مع�سوريا�ولبنان،�لكن�هذا�النجاح�

دة�القوية�لصورة�إيران�بوصفها�jيراني�رافقته�خسارة�عWى�مستوى�الرأي�العام�العربي،�وíي�خسارة�مرتبطة�بالعو 

لدى�قاعدة�عريضة�من�الرأي�العام�_ 

�واحت*ل� �العقول �اخ��اق �محاول��ا �م·�ا �بسمات�عدة �العراق �5ي �الدعائية ��يرانية �تم/�ت��س��اتيجية وقد

وت*زم�تكتيك�دعاي��ا�مع�. مختلفة��ستغ*ل�عواطف�الجمهور�وكسب�ميولهم�واتجاها��م

�قليلة� �نقاط�مركزية �عWى �والتأكيد �النقاشات�اEستمرة �أثارة �من�خ*ل �اس��اتيجية �وذلك�عن�طريق�وضع الحدث،

�الناس�وتدم �والت*عب�بعقول BTوقف�السيا�Eحقائق�ا� �اNى�. /��وع�çموكذلك�اخفاء اضافة

�غراق�jع*مي،�حيث�يتم�خلط��وراق�ع���ضخ�كم�من�اEواد�jع*مية�اEتنوعة�5ي�مضامي·�ا�لتضليل�الراي�العام�

�النفس�من�مصدر�ما �عWى النشاط�  .وتنمية�القلق�داخل�اEتلق/ن�لخلق�عدم��رتياح�والتوتر�لحدوث�خطر�او�ضرر

اEنطقة�العربية�عامة�والعراق�خاصة�ليس�حديث�العهد�واستخدام�ايران�لوسائل��ع*م�

اEختلفة�كان�ينطوي�عWى�نشاط�دعائي�يرتبط�بشعار�سابق�هو�تصدير�الثورة��س*مية،�ويرتبط�ايضا�برغبة�رجال�

قف�النشاط�الدعائي��يراني�اEوجه�بدليل�عدم�تو 

للمنطقة�العربية�5ي�اي�مرحلة�من�مراحل�الدولة��س*مية��يرانية���ان�درجة�وقوة�هذه�الدعاية�قد�مرت�بف��ات�

�تبع�ذلك�من�صراعات�5ي� �العراقية�وما �بالحرب��يرانية �واEتمثلة � �اEنطقة �شهد��ا Bمد�وجزر�حسب��حداث�ال�

�العلوم� �مجلس�كلية �اNى �مقدمة �دكتوراه اطروحة
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  (2003.326والكلمة�الفصل�داخليا�5ي�صناعة�النظام�السيا��BTالعرا�ي�الجديد�بعد�

��يران،�S¡�ا�كانت��تجد�نفسها�محاصرة�من�قبل�
ً
لقد�شكل�التدخل�العسكري�8مريكي�5ي�العراق�تناقضا

خرى�وجدت�)  افغانستان�والعراق(القوات�8مريكية�من�الشرق�والغرب�
ُ
من�جهة،�ومن�جهة�أ

عد�صاحبة�الجميل��ك���5ي�اسقاط�اك���عدو�اس��اتي�ي��يران،�اEتمثل�بالنظام�السيا�5�BTي�العراق�قبل�
ُ
8مريكية�ت

�العراق�عام� �من �بعده�2011وبعد��نسحاب�العسكري�8مريكي �وما �ذاته �العام �5ي �العربي Bوالحراك�الشع�

انب�الحركات�jس*مية�ال��Bتد~ي�التحرر�وركو�ìا�موجة�الغضب�الشعتمكنت�ايران�من�الوقوف�إNى�ج

�وقطر،�و5ي�الوقت�نفسه�عملت�ايران�عWى�جذب� �السياسية�ومساند��ا،�برفقة�تركيا للشعوب�العربية�عWى�انظم��ا

�إNى�جانب�حلفا�ëا�jقليمي �5ي�سوريا روسيا��تحادية�والص/ن�كحلفاء�دولي/ن�Eساند��ا

والبحرين،�والحيلولة�دون�سقوط�النظام�السوري،��سيما�عقب�هيمنة�تنظيم�

لذلك�عملت�ايران�ع���اس��اتيجي��ا�5ي�العراق�بعد�عام�. 2013

2014عWى�jرهاب�ضد�تنظيم��داعش��رهابي��عام��العراقية،��سيما�أن�الحرب

ترسخ�إيران�دورها�5ي�العراق،�إNى�جانب�ما�كانت�تتمتع�به�من�نفوذ�ع���ع*قا��ا�مع�سوريا�ولبنان،�لكن�هذا�النجاح�

jيراني�رافقته�خسارة�عWى�مستوى�الرأي�العام�العربي،�وíي�خسارة�مرتبطة�بالعو 

_ وحقيقة�تلك�التحركات�قومية�عنصرية_دولة�تتحرك�بدوافع�ظاهرها�طائفية�

�واحت*ل� �العقول �اخ��اق �محاول��ا �م·�ا �بسمات�عدة �العراق �5ي �الدعائية ��يرانية �تم/�ت��س��اتيجية وقد

مختلفة��ستغ*ل�عواطف�الجمهور�وكسب�ميولهم�واتجاها��مالنفوس�باستعمال�أساليب�

�قليلة� �نقاط�مركزية �عWى �والتأكيد �النقاشات�اEستمرة �أثارة �من�خ*ل �اس��اتيجية �وذلك�عن�طريق�وضع الحدث،

�الناس�وتدم.  �والت*عب�بعقول BTوقف�السيا�Eحقائق�ا� وكذلك�اخفاء

�غراق�jع*مي،�حيث�يتم�خلط��وراق�ع���ضخ�كم�من�اEواد�jع*مية�اEتنوعة�5ي�مضامي·�ا�لتضليل�الراي�العام�

�النفس�من�مصدر�ما �عWى وتنمية�القلق�داخل�اEتلق/ن�لخلق�عدم��رتياح�والتوتر�لحدوث�خطر�او�ضرر

اEنطقة�العربية�عامة�والعراق�خاصة�ليس�حديث�العهد�واستخدام�ايران�لوسائل��ع*م�الدعائي��يراني�اEوجه�اNى�

اEختلفة�كان�ينطوي�عWى�نشاط�دعائي�يرتبط�بشعار�سابق�هو�تصدير�الثورة��س*مية،�ويرتبط�ايضا�برغبة�رجال�

BCاطورية�الفارسية�تحت�غطاء�دي�بدليل�عدم�تو . الدين�5ي�ايران�بإعادة�بناء��م�

للمنطقة�العربية�5ي�اي�مرحلة�من�مراحل�الدولة��س*مية��يرانية���ان�درجة�وقوة�هذه�الدعاية�قد�مرت�بف��ات�

�تبع�ذلك�من�صراعات�5ي� �العراقية�وما �بالحرب��يرانية �واEتمثلة � �اEنطقة �شهد��ا Bمد�وجزر�حسب��حداث�ال�
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تشكيله�من�خ*ل�قو��ا�الناعمة�اEتمثلة��ìيمن��ا�اEطلقة�عWى�العقيدة�الفكرية�ل¥حزاب�والحركات�الدينية�ال��Bلجئت�

 �� �حصة �لها �كان Bوال�� �عرا�ي �بمسم� �تأسست�بالداخل��يراني Bاو�ال�� �السابق �العرا�ي �النظام �ابان �ايران اNى

والكلمة�الفصل�داخليا�5ي�صناعة�النظام�السيا��BTالعرا�ي�الجديد�بعد�

��يران،�S¡�ا�كانت��تجد�نفسها�محاصرة�من�قبل�
ً
لقد�شكل�التدخل�العسكري�8مريكي�5ي�العراق�تناقضا

القوات�8مريكية�من�الشرق�والغرب�

عد�صاحبة�الجميل��ك���5ي�اسقاط�اك���عدو�اس��اتي
ُ
8مريكية�ت

2003 .� �العراق�عام �من وبعد��نسحاب�العسكري�8مريكي

تمكنت�ايران�من�الوقوف�إNى�ج

�وقطر،�و5ي�الوقت�نفسه�عملت�ايران�عWى�جذب� �السياسية�ومساند��ا،�برفقة�تركيا للشعوب�العربية�عWى�انظم��ا

�إNى�جانب�حلفا�ëا�jقليمي �5ي�سوريا روسيا��تحادية�والص/ن�كحلفاء�دولي/ن�Eساند��ا

والبحرين،�والحيلولة�دون�سقوط�النظام�السوري،��سيما�عقب�هيمنة�تنظيم�

2013السورية��بعد�عام�

العراقية،��سيما�أن�الحرب

ترسخ�إيران�دورها�5ي�العراق،�إNى�جانب�ما�كانت�تتمتع�به�من�نفوذ�ع���ع*قا��ا�مع�سوريا�ولبنان،�لكن�هذا�النجاح�

jيراني�رافقته�خسارة�عWى�مستوى�الرأي�العام�العربي،�وíي�خسارة�مرتبطة�بالعو 

دولة�تتحرك�بدوافع�ظاهرها�طائفية�

�واحت*ل�. العربي �العقول �اخ��اق �محاول��ا �م·�ا �بسمات�عدة �العراق �5ي �الدعائية ��يرانية �تم/�ت��س��اتيجية وقد

النفوس�باستعمال�أساليب�

�قليلة� �نقاط�مركزية �عWى �والتأكيد �النقاشات�اEستمرة �أثارة �من�خ*ل �اس��اتيجية �وذلك�عن�طريق�وضع الحدث،

�الذهن �5ي �عالقة . لتبقى

�غراق�jع*مي،�حيث�يتم�خلط��وراق�ع���ضخ�كم�من�اEواد�jع*مية�اEتنوعة�5ي�مضامي·�ا�لتضليل�الراي�العام�

�النفس�من�مصدر�ما �عWى وتنمية�القلق�داخل�اEتلق/ن�لخلق�عدم��رتياح�والتوتر�لحدوث�خطر�او�ضرر

الدعائي��يراني�اEوجه�اNى�

اEختلفة�كان�ينطوي�عWى�نشاط�دعائي�يرتبط�بشعار�سابق�هو�تصدير�الثورة��س*مية،�ويرتبط�ايضا�برغبة�رجال�

BCاطورية�الفارسية�تحت�غطاء�دي�الدين�5ي�ايران�بإعادة�بناء��م�

للمنطقة�العربية�5ي�اي�مرحلة�من�مراحل�الدولة��س*مية��يرانية���ان�درجة�وقوة�هذه�الدعاية�قد�مرت�بف��ات�

�تبع�ذلك�من�صراعات�5ي� �العراقية�وما �بالحرب��يرانية �واEتمثلة � �اEنطقة �شهد��ا Bمد�وجزر�حسب��حداث�ال�
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�تطور� �فض*�عن �والبحرين �واليمن �ولبنان �وسوريا �العراق �5ي ��يراني �النفوذ �تمرد �اNى �بالتاNي ادى

إن�رغبة�دول�الجوار�. الع*قات�السياسية�والعسكرية�ال��Bترتبط��ìا�ايران�بدول�اEنطقة���سيما�قطر�وعمان�والكويت

�العراقية� �الداخلية �والتطورات�السياسية قليمية

�بعد��نسحاب�العسكري�8مريكي�من� �ما �Eرحلة �الدور �هذا �ممارسة �وتعت���ايران�أكø��دول�الجوار�5ي بشكل�كب/�،

،�والذي�منح���2014رهابي�عWى�ثلث�8را��BTالعراقية�عام�

�العراقية� �للحكومة �و�ستشارات �الثمن �مدفوعة �اEعونة �تقديم �شكل �عWى �العراق �5ي �للتدخل �أوسع فرصة

�الع*قات�مع� �من �شبكة BCتب� �واستطاعت�أن �العراق، �اتجاه �إطار�تعزيز�اس��اتيجي��ا �5ي �التنظيم��رهابي، Eواجهة

�العراق �5ي فاغلب�القوى�السياسية��(327).رها

�صنفت�� ��نجلوامريكي �ل*حت*ل �الشكWي ��نسحاب �بعد �داخليا �العراق �5ي BTالسيا�� �النظام �عWى �سيطرت Bال�

�Bل*زمات�ال�� �عقائديا �تقدم�تفس/�ا Bوال�� �العقائدية �ال��ويج�عن�اهداف�احزا�ìا ���دف�اNى Bال�� با�حزاب�العقائدية

واغلب�تلك�القوى�واكø�ها�سيطرة�عWى�اEشهد�السيا��BTالعرا�ي�تلك�القوى�السياسية�ال��Bتتخذ�

وصنفت�ايضا�بأحزاب�وقوى�اEصالح�غ/��اEشروعة�ال��Bتبحث�

ا�تلك�القوى�و�حزاب�نشطت�5ي�اEدن�واEحافظات�

�اشخاص�فاعل/ن�والو�ء� خصانية�وترتبط�بوجود

�عرقية� �تيارات�سياسية �السياسية �والقوى ��حزاب �الصنف�من �هذا وشمل

يمكن�ان�يحدد�, دوليا�واقليميا�من�خ*ل�ما�تقدم

� �نيسان �5ي �بدأت ��وNى � 2003اEرحلة �¡�اية �مع عند� 2011وان��ت

رة�مباشرة�من�قبل�اEحتل��نجلوامريكي�

, عWى�س/��النظام�السيا��BTالعرا�ي�مع�فسح�اEجال�Eسرحية�العملية�السياسية�من�اتمام�فصولها�حسب�رغبة�اEحتل

�العرا�ي� BTالسيا�� �النظام �تشكيل�وتحديد�هوية �ايران�عWى �تمثل�بسيطرة �فقد �اEباشرة �السيطرة �اEرادف�لهذه اما

داخليا�عWى��قل�من�خ*ل�استخدام�قو��ا�الناعمة�5ي�السيطرة�عWى��حزاب�والقوى�السياسية�

اما�اEرحلة�الثانية�. العراقية�ذات�التوجهات�الفكرية�والعقائدية�اEتخذة�من�قادة�الثورة��يرانية�مرجع�عقائديا�لها

مباشر�عWى�فصول�مسرحية�العملية�السياسية�

�اEرادفة�.  2003 �القوى �عWى ��بقاء مع

��وهو��خ��اق��نجلوامريكي�من�خ*ل�استخدام�هذه�اEرة�

21 -22. 

�الصحف� �مواقع �ع�� �الخارجية �سياس��ا �إزاء �العربية �للدول �اEوجهة �jيرانية الدعاية
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�تطور� �فض*�عن �والبحرين �واليمن �ولبنان �وسوريا �العراق �5ي ��يراني �النفوذ �تمرد �اNى �بالتاNي ادى

الع*قات�السياسية�والعسكرية�ال��Bترتبط��ìا�ايران�بدول�اEنطقة���سيما�قطر�وعمان�والكويت

jمرتبط�بالتفاع*ت�� �العراقية، �الشؤون �5ي �التدخل �عWى �العراقية�وقدر��ا �الداخلية �والتطورات�السياسية قليمية

�بعد��نسحاب�العسكري�8مريكي�من� �ما �Eرحلة �الدور �هذا �ممارسة �وتعت���ايران�أكø��دول�الجوار�5ي بشكل�كب/�،

م،��سيما�بعد�سيطرة�تنظيم�داعش��رهابي�عWى�ثلث�8را��BTالعراقية�عام�

�العراقية� �للحكومة �و�ستشارات �الثمن �مدفوعة �اEعونة �تقديم �شكل �عWى �العراق �5ي �للتدخل �أوسع فرصة

�الع*قات�مع� �من �شبكة BCتب� �واستطاعت�أن �العراق، �اتجاه �إطار�تعزيز�اس��اتيجي��ا �5ي �التنظيم��رهابي، Eواجهة

�ودو  �تديم�من�خ*له�نفوذها Bالعراقمختلف�القوى�السياسية�والعسكرية�ال�� �5ي رها

�صنفت�� ��نجلوامريكي �ل*حت*ل �الشكWي ��نسحاب �بعد �داخليا �العراق �5ي BTالسيا�� �النظام �عWى �سيطرت Bال�

�Bل*زمات�ال�� �عقائديا �تقدم�تفس/�ا Bوال�� �العقائدية �ال��ويج�عن�اهداف�احزا�ìا ���دف�اNى Bال�� با�حزاب�العقائدية

واغلب�تلك�القوى�واكø�ها�سيطرة�عWى�اEشهد�السيا��BTالعرا�ي�تلك�القوى�السياسية�ال��Bتتخذ�

وصنفت�ايضا�بأحزاب�وقوى�اEصالح�غ/��اEشروعة�ال��Bتبحث�. من�قيادات�الثورة��يرانية�مرجع�فكري�وعقائدي�لها

ا�تلك�القوى�و�حزاب�نشطت�5ي�اEدن�واEحافظات�عن�اEصالح�الذاتية�و�نية�لها�عWى�حساب�الوطن�واEواطن�وغالب

� �عام �ا, 2014ش��رهابي� ��حزاب�الشخصانية�وترتبط�بوجود واخ/�ا

�الحزب �عرقية�, خص�اكø��من �تيارات�سياسية �السياسية �والقوى ��حزاب �الصنف�من �هذا وشمل

دوليا�واقليميا�من�خ*ل�ما�تقدم 2022_2003ب��خ��اق�النظام�السيا��BTالعرا�ي�

��خ��اق �لهذا �ومتعاكست/ن �م��ادفت/ن �, مرحلت/ن �نيسان �5ي �بدأت ��وNى اEرحلة

رة�مباشرة�من�قبل�اEحتل��نجلوامريكي�وهذه�الف��ة�شهدت�سيط, الخروج�الشكWي�لقوات��حت*ل��نجلو�امريكي

عWى�س/��النظام�السيا��BTالعرا�ي�مع�فسح�اEجال�Eسرحية�العملية�السياسية�من�اتمام�فصولها�حسب�رغبة�اEحتل

�العرا�ي� BTالسيا�� �النظام �تشكيل�وتحديد�هوية �ايران�عWى �تمثل�بسيطرة �فقد �اEباشرة �السيطرة �اEرادف�لهذه اما

داخليا�عWى��قل�من�خ*ل�استخدام�قو��ا�الناعمة�5ي�السيطرة�عWى��حزاب�والقوى�السياسية�

العراقية�ذات�التوجهات�الفكرية�والعقائدية�اEتخذة�من�قادة�الثورة��يرانية�مرجع�عقائديا�لها

مباشر�عWى�فصول�مسرحية�العملية�السياسية��فقد�شهدت�سيطرة�ايران�بشكل 2022اNى� 

� �بعد �الجديد �العرا�ي BTالسيا�� �النظام �كبار�ساسة �بتصريحات �جاء 2003كما

��وهو��خ��اق��نجلوامريكي�من�خ*ل�استخدام�هذه�اEرة�, واEتعاكسة�5ي�هذه�اEرحلة�مع�دورها�5ي�اEرحلة��وNى
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�ومما � �تطور��اEنطقة �فض*�عن �والبحرين �واليمن �ولبنان �وسوريا �العراق �5ي ��يراني �النفوذ �تمرد �اNى �بالتاNي ادى

الع*قات�السياسية�والعسكرية�ال��Bترتبط��ìا�ايران�بدول�اEنطقة���سيما�قطر�وعمان�والكويت

jمرتبط�بالتفاع*ت�� �العراقية، �الشؤون �5ي �التدخل �عWى وقدر��ا

�بعد��نسحاب�العسكري�8مريكي�من� �ما �Eرحلة �الدور �هذا �ممارسة �وتعت���ايران�أكø��دول�الجوار�5ي بشكل�كب/�،

م،��سيما�بعد�سيطرة�تنظيم�داع2011العراق�¡�اية�

�العراقية��ايران �للحكومة �و�ستشارات �الثمن �مدفوعة �اEعونة �تقديم �شكل �عWى �العراق �5ي �للتدخل �أوسع فرصة

�الع*قات�مع� �من �شبكة BCتب� �واستطاعت�أن �العراق، �اتجاه �إطار�تعزيز�اس��اتيجي��ا �5ي �التنظيم��رهابي، Eواجهة

�ودو  �تديم�من�خ*له�نفوذها Bمختلف�القوى�السياسية�والعسكرية�ال�

�صنفت�� ��نجلوامريكي �ل*حت*ل �الشكWي ��نسحاب �بعد �داخليا �العراق �5ي BTالسيا�� �النظام �عWى �سيطرت Bال�

�Bل*زمات�ال�� �عقائديا �تقدم�تفس/�ا Bوال�� �العقائدية �ال��ويج�عن�اهداف�احزا�ìا ���دف�اNى Bال�� با�حزاب�العقائدية

Eتتخذ�. جتمعيعاني�م·�ا�ا�Bي�تلك�القوى�السياسية�ال��واغلب�تلك�القوى�واكø�ها�سيطرة�عWى�اEشهد�السيا��BTالعرا

من�قيادات�الثورة��يرانية�مرجع�فكري�وعقائدي�لها

عن�اEصالح�الذاتية�و�نية�لها�عWى�حساب�الوطن�واEواطن�وغالب

�عام� �داعش��رهابي� ال��Bسيطر�عل�çا

�الحزب �للشخص�اكø��من �هنا يكون

ب��خ��اق�النظام�السيا��BTالعرا�ي�ان�اEراق. وطائفية

��خ��اق �لهذا �ومتعاكست/ن �م��ادفت/ن مرحلت/ن

الخروج�الشكWي�لقوات��حت*ل��نجلو�امريكي

عWى�س/��النظام�السيا��BTالعرا�ي�مع�فسح�اEجال�Eسرحية�العملية�السياسية�من�اتمام�فصولها�حسب�رغبة�اEحتل

�العرا�ي� BTالسيا�� �النظام �تشكيل�وتحديد�هوية �ايران�عWى �تمثل�بسيطرة �فقد �اEباشرة �السيطرة �اEرادف�لهذه اما

داخليا�عWى��قل�من�خ*ل�استخدام�قو��ا�الناعمة�5ي�السيطرة�عWى��حزاب�والقوى�السياسية� 2003الجديد�بعد�

العراقية�ذات�التوجهات�الفكرية�والعقائدية�اEتخذة�من�قادة�الثورة��يرانية�مرجع�عقائديا�لها

 2012اEمتدة�من�بداية�

� �بعد �الجديد �العرا�ي BTالسيا�� �النظام �كبار�ساسة �بتصريحات �جاء كما

واEتعاكسة�5ي�هذه�اEرحلة�مع�دورها�5ي�اEرحلة��وNى
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     2022ديمسبر 

خصيات�السياسية�5ي�النظام�السيا��BTالعرا�ي�

�ملفات�الفساد� �بريطانيا �الفكرية�والعقائدية�بسبب�امت*ك�الو�يات�اEتحدة�وحليف��ا الجديد�عWى�مختلف�مشار�ìا

�لتلك� �وحليف��ا �امريكا �مهدت �ان �بعد خصيات

�واEواطن �الوطن �بحق �اEخزية �اEلفات �بتلك �وتورطها ��نغماسها �الطريق �اEتمثلة�. خصية ��وNى �اEرحلة ففي

�منظمة� 2011 �عن �تقارير�صادرة اكدت

�أدنى�درجة�5ي�قائمة� كما�أن�العراق�يحتلُّ

وíي�كلها�مؤشرات�تقول�لنا�. تقارير�مماثلة�ومفجعة

�وحليف��ا،� �أمريكا �فإن �الباب، �هذا �و5ي ،
ً
�كب/�ا

ً
�حدا بلغ

, امريكا�(دوليا�واقليما�تتحمل�مسؤوليته�كاملة�دول���Bحت*ل�

�الوليد �لذلك�النظام �تحقيق�اخ��اقها �5ي �ايران فلو��الضوء�, لعبته

�وفق� BTالسيا�� �تسي/��النظام �5ي �اEتحكم��ول �واصبح �ذلك�الدور �تغول �Eا ��يراني �للدور �خضر�من�قبل�اEحتل

�الف��ة� �5ي �حدث �غ/��مباشر�كما �بشكل �ذلك �كان �ان �سواء �العراقية �اEصلحة �حساب �عWى �ومصالحة أهدافه

وكل�ما�تقدم�يصب�5ي�¡�اية�اEطاف�5ي�مصلحة�

�والدولية� ��قليمية �التوازنات �دائرة �من �واخراجه �العراق �بأضعاف �اEتمثلة ��نجلوصهيوامريكية ��هداف تحقيق

لصهيوني�واEصالح��قتصادية�و�ستعمارية�

�و�ع*مي� �الصحفي �النظام �تطور �5ي �وع*ق��ا �العرا�ي BTالسيا�� �للنظام �والعقائدية �الفكرية �تجاهات

روز�عدة�احزاب�وتيارات�سياسية�يمكن�حصر�ابرزه�بأحزاب�

وأحزاب�قائمة�عWى�العرق�أو�القومية�. 

 . 43ص)  2011دار�اسامة�للنشر�والتوزيع�،�

� �متاح عWى�. 9/7/2021 ليوم 523:11ي

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/ 

https://p.dw.com   /12:19  2022/ 03/ 11 متاح�5ي� 

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

لناعمة�لتحقيق�هذا��خ��اق�اEتمثل�بالسيطرة�عWى�اغلب�الشخصيات�السياسية�5ي�النظام�السيا��BTالعرا�ي�

�ملفات�الفساد� �بريطانيا �الفكرية�والعقائدية�بسبب�امت*ك�الو�يات�اEتحدة�وحليف��ا الجديد�عWى�مختلف�مشار�ìا

� �تلك �Sغلب �العرا�ي �الشعب �بحق �و�جرامي �و�خ*�ي �لتلك�اEاNي �وحليف��ا �امريكا �مهدت �ان �بعد الشخصيات

�واEواطن �الوطن �بحق �اEخزية �اEلفات �بتلك �وتورطها ��نغماسها �الطريق خصية

� �العرا�ي BTالسيا�� �النظام �عWى �وحليف��ا �Sمريكا �اEباشرة 2011_2003بالسيطرة

�أدنى�درجة�5ي�قائمة�. لية�أن�الفساد�اEاNي�5ي�العراق�أصبح���مثيل�له�5ي�التاريخ كما�أن�العراق�يحتلُّ

تقارير�مماثلة�ومفجعة" هيئة�الشفافية�العراقية"كذلك�صدرت�عن�

�قد �الجديدة، �العراقية �الدولة �5ي �اEاNي �وال·�ب �الفساد �وحليف��ا،��أن �أمريكا �فإن �الباب، �هذا �و5ي ،
ً
�كب/�ا

ً
�حدا بلغ

 (328).يتحم*ن�مسؤوليات�كب/�ة�عن�الفساد�الذي�أحدثوه�5ي�العراق

دوليا�واقليما�تتحمل�مسؤوليته�كاملة�دول���Bحت*ل� 2022_2003ان�اخ��اق�النظام�السيا��BTالعرا�ي�

�الذي Bالسل�� �الدور �الوليد�بغض�النظر�عن �لذلك�النظام �تحقيق�اخ��اقها �5ي �ايران لعبته

�وفق� BTالسيا�� �تسي/��النظام �5ي �اEتحكم��ول �واصبح �ذلك�الدور �تغول �Eا ��يراني �للدور �خضر�من�قبل�اEحتل

�الف��ة� �5ي �حدث �غ/��مباشر�كما �بشكل �ذلك �كان �ان �سواء �العراقية �اEصلحة �حساب �عWى �ومصالحة أهدافه

وكل�ما�تقدم�يصب�5ي�¡�اية�اEطاف�5ي�مصلحة��(329).2022_2012او�بشكل�مباشر�كما�حدث�5ي�الف��ة�

�والدولية� ��قليمية �التوازنات �دائرة �من �واخراجه �العراق �بأضعاف �اEتمثلة ��نجلوصهيوامريكية ��هداف تحقيق

لصهيوني�واEصالح��قتصادية�و�ستعمارية�لغرض�رسم�جغرافية�سياسية�جديدة�للمنطقة�تحقق��من�القومي�ا

 ).   بريطانيا

�و�ع*مي� �الصحفي �النظام �تطور �5ي �وع*ق��ا �العرا�ي BTالسيا�� �للنظام �والعقائدية �الفكرية �تجاهات

 :اتجاهات��حزاب�العراقية��

روز�عدة�احزاب�وتيارات�سياسية�يمكن�حصر�ابرزه�بأحزاب�ب 2003شهدت�النظام�السيا��BTالعرا�ي�الجديد�بعد�

. ذات�توجهات�اس*مية�كحزب�الدعوة�وحزب�الفضيلة�والحزب��س*مي�العرا�ي

                                         

�BTاني�والسيا�E�دار�اسامة�للنشر�والتوزيع�،�: عمان�( بسام�عبد�الرحمن�،��ع*م�ال�

� �بعد �عرا�ي �وزراء �رئيس �اول �ع*وي �اياد �. 2003تصريحات متاح

arabic/middleeast/2010/10/101018_maliki_iran_tc2 & https://www.aa.com.tr

https://p.dw.com/p/HJur.قراءة�5ي�ملفات�الفساد�اEاNي�8مريكي�5ي�العراق. 
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لناعمة�لتحقيق�هذا��خ��اق�اEتمثل�بالسيطرة�عWى�اغلب�الالقوة�ا

�ملفات�الفساد� �بريطانيا �الفكرية�والعقائدية�بسبب�امت*ك�الو�يات�اEتحدة�وحليف��ا الجديد�عWى�مختلف�مشار�ìا

� �تلك �Sغلب �العرا�ي �الشعب �بحق �و�جرامي �و�خ*�ي اEاNي

�واEواطن �الوطن �بحق �اEخزية �اEلفات �بتلك �وتورطها ��نغماسها �الطريق الشخصية

� �العرا�ي BTالسيا�� �النظام �عWى �وحليف��ا �Sمريكا �اEباشرة بالسيطرة

لية�أن�الفساد�اEاNي�5ي�العراق�أصبح���مثيل�له�5ي�التاريخالشفافية�الدو 

كذلك�صدرت�عن�. الشفافية�الدولية

�قد �الجديدة، �العراقية �الدولة �5ي �اEاNي �وال·�ب �الفساد أن

يتحم*ن�مسؤوليات�كب/�ة�عن�الفساد�الذي�أحدثوه�5ي�العراق

ان�اخ��اق�النظام�السيا��BTالعرا�ي�

�السل) بريطانيا �الدور بغض�النظر�عن

�وفق� BTالسيا�� �تسي/��النظام �5ي �اEتحكم��ول �واصبح �ذلك�الدور �تغول �Eا ��يراني �للدور �خضر�من�قبل�اEحتل

�الف��ة� �5ي �حدث �غ/��مباشر�كما �بشكل �ذلك �كان �ان �سواء �العراقية �اEصلحة �حساب �عWى �ومصالحة أهدافه

او�بشكل�مباشر�كما�حدث�5ي�الف��ة� 2011_2003

�والدولية� ��قليمية �التوازنات �دائرة �من �واخراجه �العراق �بأضعاف �اEتمثلة ��نجلوصهيوامريكية ��هداف تحقيق

لغرض�رسم�جغرافية�سياسية�جديدة�للمنطقة�تحقق��من�القومي�ا

بريطانيا, امريكا(لدول���Bحت*ل

�و�ع*مي� ● �الصحفي �النظام �تطور �5ي �وع*ق��ا �العرا�ي BTالسيا�� �للنظام �والعقائدية �الفكرية �تجاهات

2003_2022. 

اتجاهات��حزاب�العراقية��

شهدت�النظام�السيا��BTالعرا�ي�الجديد�بعد�

ذات�توجهات�اس*مية�كحزب�الدعوة�وحزب�الفضيلة�والحزب��س*مي�العرا�ي
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2 - ��� �بعد �عرا�ي �وزراء �رئيس �اول �ع*وي �اياد تصريحات
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د�وأحزاب�تجمع�ب/ن�العرق�والدين�كحزب��تحا

. وأحزاب�تّد~ي�العلمانية�كالحزب�الوط�BCالديمقراطي�وحزب�اEؤتمر�العرا�ي�والحزب�الشيو~ي

�والتيار� ��س*مي �كاEجلس��عWى �حزبي �تنظيم �اNى �نفسها �تحويل �فضلت�عدم وحركات�وتيارات�وتجمعات�سياسية

بالرغم�من�ان��(330).زاب�وتجمعات�صغ/�ة�لتمثيل��قليات

النظام�السيا��BTالعرا�ي�الجديد�قد�تشكل�دون�هوية�واضحه�بسبب�تضارب��تجاهات�والعقائد�للقوى�اEشكلة�لهذا�

�تلك�القوى� �تشريعات�كون �من �ت*ه وما

وبجميع�تناقضا��ا�íي�من�صاغت�ذلك�الدستور�بمباركة�ودعم�اEحتل�فأصبحت�مواد�عديدة�من�الدستور�

ورغم�التناقض�والتضاد�الفكري�والعقائدي�لجميع�القوى�

كٌل�حسب�نصيبه�وحصته���ان�من� 

�حزب�او�تيار� 2003 �اي �م·�ا BTق�
ُ
�ا قد

واختصار��حزاب�والتيارات� 2022_2003

�وال��كمانية�و�قليات��خرى  �القوميات�الكردية �الجديد�عWى BTبالنظام�السيا�� �اEشاركة بسبب�, لقومية

والذي�ُحل�, التخوف�من�عودة�حزب�البعث�العربي��ش��اكي�اNى�العملية�السياسية�تحت�مسم��قومي�عربي�جديد

،�وأمرت�بتنفيذ�أمر��ع*ن�بالحل�2003

لتاتي�اEادة�. عن�طريق�إلغاء�هياكل�الحزب�واطره�واقصاء�قياداته�عن�مراكز�السلطة�واEسؤولية�5ي�اEجتمع�العرا�ي

قانون�حظر� 2016لسنة�) 32(وكذلك�قانون�رقم�

�العراق�بعد� �5ي �الحزبية تم/�ت�الحياة

�سنوات �مرور�عدة �من �الرغم �عWى �اEعالم �غ/��محددة �العراق �5ي �الحزبية �الخريطة �ان �م·�ا �عده . ِبسمات

ولم�تستطيع�اي�. واستمراري��ا�بشخص�زعيمها

من�القوى�السياسية�ان�تستقطب�العراقي/ن�حول�مشروع�وط�BCحقيقي،�ولم�تصل�تلك�القوى�5ي�الوقت�نفسه�اNى�

�اNى�اخر،� وقد�تم/�ت�القوى�السياسية�بسرعة��نتقال�من�اتجاه

�اسس� �عWى فبنت�تحالفات�ب/ن�تلك�القوى�اغل��ا

�أولويات� �ترتيب �5ي �ودورها �السياسية �ل¥حزاب �التسويقية �العامة الع*قات

 .66رسالة�ماجست/��قدمت�Eجلس�كلية��ع*م�جامعة�بغداد�ص

 .528/12/2005ي� 4012اEنشور�5ي�جريدة�الوقائع�العراقية�الرسمية�بالعدد�

اEنشور�5ي�.    قانون�حظر�حزب�البعث�والكيانات�و�حزاب�و�نشطة�العنصرية�و�رهابية�والتكف/�ية

                                                                    .  

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

وأحزاب�تجمع�ب/ن�العرق�والدين�كحزب��تحا. كالحزب�الديمقراطي�الكردستاني�وحزب��تحاد�الوط�BCالكردستاني�

وأحزاب�تّد~ي�العلمانية�كالحزب�الوط�BCالديمقراطي�وحزب�اEؤتمر�العرا�ي�والحزب�الشيو~ي

�والتيار� ��س*مي �كاEجلس��عWى �حزبي �تنظيم �اNى �نفسها �تحويل �فضلت�عدم وحركات�وتيارات�وتجمعات�سياسية

زاب�وتجمعات�صغ/�ة�لتمثيل��قلياتاضافة�اNى�أح. الصدري�وحركة�الوفاق�الوط�BCالعلمانية

النظام�السيا��BTالعرا�ي�الجديد�قد�تشكل�دون�هوية�واضحه�بسبب�تضارب��تجاهات�والعقائد�للقوى�اEشكلة�لهذا�

� �دستور �مواد �5ي �انعكس�واضحا �الذي �وتضادها �وتناقضا��ا �تلك�القوى� 2005النظام �تشريعات�كون �من �ت*ه وما

وبجميع�تناقضا��ا�íي�من�صاغت�ذلك�الدستور�بمباركة�ودعم�اEحتل�فأصبحت�مواد�عديدة�من�الدستور�

�الدولة�العراقية�الحديثة�واEتطورة �لبناء ورغم�التناقض�والتضاد�الفكري�والعقائدي�لجميع�القوى�.  عائق�حقيقيا

كٌل�حسب�نصيبه�وحصته���ان�من� 2005لسنة��والتيارات�ال��Bشاركت�5ي�بناء�وتمرير�مواد�الدستور�العرا�ي�الدائم

� �بعد �العرا�ي BTالسيا�� �للنظام � �والعقائدية ��تجاهات�الفكرية 2003اE*حظ�ان

2003سيا��BTيحمل�فكر�قومي�عربي�من�اEشاركة�5ي�العملية�السياسية�5ي�العراق�

�وال��كمانية�و�قليات��خرى  �القوميات�الكردية �الجديد�عWى BTبالنظام�السيا�� �اEشاركة لقومية

التخوف�من�عودة�حزب�البعث�العربي��ش��اكي�اNى�العملية�السياسية�تحت�مسم��قومي�عربي�جديد

2003يسان�ن 16من�قبل�سلطة��حت*ل��نجلوامريكي�5ي�العراق��بتأريخ�

عن�طريق�إلغاء�هياكل�الحزب�واطره�واقصاء�قياداته�عن�مراكز�السلطة�واEسؤولية�5ي�اEجتمع�العرا�ي

وكذلك�قانون�رقم�.   وتأكد�هذا�الحظر 2005او��من�الدستور�العرا�ي�الدائم�لسنة�

�والتكف/�ية �العنصرية�و�رهابية �العراق�بعد�. ب�البعث�والكيانات�و�حزاب�و�نشطة �5ي �الحزبية تم/�ت�الحياة

�سنوات �مرور�عدة �من �الرغم �عWى �اEعالم �غ/��محددة �العراق �5ي �الحزبية �الخريطة �ان �م·�ا �عده ِبسمات

واستمراري��ا�ب�خصنة�القوى�السياسية،�اي�ان�القوى�السياسية�يرتبط�وجودها

من�القوى�السياسية�ان�تستقطب�العراقي/ن�حول�مشروع�وط�BCحقيقي،�ولم�تصل�تلك�القوى�5ي�الوقت�نفسه�اNى�

�اNى�اخر،�. ابرام�عقد�اجتما~ي�مع�القوى�السياسية��خرى  وقد�تم/�ت�القوى�السياسية�بسرعة��نتقال�من�اتجاه

�اساس�فكري  �وليس�عWى �اEصلحية، فبنت�تحالفات�ب/ن�تلك�القوى�اغل. والخسارة

 ((331)).مصلحية�ضيقة،�غيبت�ف�çا�اEصلحة�العليا�لبناء�الدولة

                                         

Bالتميم� �عWي �كيوش �كريم �أولويات�" خلف �ترتيب �5ي �ودورها �السياسية �ل¥حزاب �التسويقية �العامة الع*قات

 .108ص. اطروحة�دكتوراه�مقدمة�لكلية��ع*م�جامعة�بغداد

Bجلس�كلية��ع*م�جامعة�بغداد�ص"2005"الصحافة�الحزبية�5ي�العراق" أزهار�صبيح�غنتاب�الكع�Eقدمت���رسالة�ماجست/

اEنشور�5ي�جريدة�الوقائع�العراقية�الرسمية�بالعدد�. او�) 7(اEادة�. 2005دستور�جمهورية�العراق�لسنة�

قانون�حظر�حزب�البعث�والكيانات�و�حزاب�و�نشطة�العنصرية�و�رهابية�والتكف/�ية 2016لسنة�

.                                                                    517/10/2016ي� 4420جريدة�الوقائع�العراقية�الرسمية�بالعدد�
212 

 

كالحزب�الديمقراطي�الكردستاني�وحزب��تحاد�الوط�BCالكردستاني�

وأحزاب�تّد~ي�العلمانية�كالحزب�الوط�BCالديمقراطي�وحزب�اEؤتمر�العرا�ي�والحزب�الشيو~ي. الكردستاني��س*مي

�والتيار� ��س*مي �كاEجلس��عWى �حزبي �تنظيم �اNى �نفسها �تحويل �فضلت�عدم وحركات�وتيارات�وتجمعات�سياسية

الصدري�وحركة�الوفاق�الوط�BCالعلمانية

النظام�السيا��BTالعرا�ي�الجديد�قد�تشكل�دون�هوية�واضحه�بسبب�تضارب��تجاهات�والعقائد�للقوى�اEشكلة�لهذا�

� �دستور �مواد �5ي �انعكس�واضحا �الذي �وتضادها �وتناقضا��ا النظام

وبجميع�تناقضا��ا�íي�من�صاغت�ذلك�الدستور�بمباركة�ودعم�اEحتل�فأصبحت�مواد�عديدة�من�الدستور�جميعها�

�الدولة�العراقية�الحديثة�واEتطورة �لبناء عائق�حقيقيا

والتيارات�ال��Bشاركت�5ي�بناء�وتمرير�مواد�الدستور�العرا�ي�الدائم

� �بعد �العرا�ي BTالسيا�� �للنظام � �والعقائدية ��تجاهات�الفكرية اE*حظ�ان

سيا��BTيحمل�فكر�قومي�عربي�من�اEشاركة�5ي�العملية�السياسية�5ي�العراق�

�وال��كمانية�و�قليات��خرى والحركات�ا �القوميات�الكردية �الجديد�عWى BTبالنظام�السيا�� �اEشاركة لقومية

التخوف�من�عودة�حزب�البعث�العربي��ش��اكي�اNى�العملية�السياسية�تحت�مسم��قومي�عربي�جديد

من�قبل�سلطة��حت*ل��نجلوامريكي�5ي�العراق��بتأريخ� وُحظر

عن�طريق�إلغاء�هياكل�الحزب�واطره�واقصاء�قياداته�عن�مراكز�السلطة�واEسؤولية�5ي�اEجتمع�العرا�ي

او��من�الدستور�العرا�ي�الدائم�لسنة�) 7(

�والتكف/�يةحز  �العنصرية�و�رهابية ب�البعث�والكيانات�و�حزاب�و�نشطة

�سنوات 2003 �مرور�عدة �من �الرغم �عWى �اEعالم �غ/��محددة �العراق �5ي �الحزبية �الخريطة �ان �م·�ا �عده ِبسمات

وشخصنة�القوى�السياسية،�اي�ان�القوى�السياسية�يرتبط�وجودها

من�القوى�السياسية�ان�تستقطب�العراقي/ن�حول�مشروع�وط�BCحقيقي،�ولم�تصل�تلك�القوى�5ي�الوقت�نفسه�اNى�

ابرام�عقد�اجتما~ي�مع�القوى�السياسية��خرى 

�الربح �اNى �اساس�فكري �استنادا �وليس�عWى �اEصلحية، والخسارة

مصلحية�ضيقة،�غيبت�ف�çا�اEصلحة�العليا�لبناء�الدولة
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�ب*�مؤسسات� �ودولة ،BCوأم� BTسيا�� �فراغ �من �يعاني
ً
�بلدا �وأصبح �سياسية، �لصدامات �ساحة �العراق أصبح

ولعل�من�أبرز�. أصبح�الوضع�العرا�ي�والقضية�العراقية�غاية�الحساسية�والتشابك

حزب�وحركة�) 200(اEؤشرات�هو�ظاهرة�إنشاء�الكث/��من�الحركات�و8حزاب�السياسية�إNى�درجة�أصبح�هناك�أكø��من�

من�مشاكل�اجتماعية��،�وأصبح�واقع�العراق�يعاني

, وبرزت�بشكل�كب/��تلك��شكاليات�بعد�سقوط�الحكومة�اEركزية�5ي�بغداد

وأصبحت�هناك�بطالة�عارمة�وتخلف�اقتصادي�شديد�وارتفاع�معد�ت�الجريمة�بكل�أشكالها،�وأصبح�هناك�انتشار�

�م·�ا�قبل��حت*ل�مثل�آفة�اEخدرات،�وأصبح�
ً
نظمات�الدولية�اEختصة�خاليا

�واتسم� �و8منية �والسياسية �والعلمية �والخدمية �والتعليمية �و�قتصادية ��جتماعية �Cالب� �5ي هناك�ضعف�م��ايد

�ال �مستقبل �تشكيل �اجل �من �متناقضة �سياسية �ورؤى �خ*فات �بوجود �الف��ة �هذه �5ي �العرا�ي �وشكل�الوضع عراق

هل�íي�دولة�فدرالية؟�او�دولة�كونفدرالية؟�أم�دولة�مركزية؟�وهناك�قوى�وجهات�تس¶ى�لخلق�ف�ن�طائفية�

�وjقليمية� �اEحلية �الصعد �عWى �وامتدادا��ا �تفاع*��ا �لها �اEشاكل �هذه �Sن �خط/�ة �مشاكل �وíي �ومذهبيه وعرقيه

�Eصالحها��س��اتيجية
ً
من�جهة�أخرى�شهد�النظام�. شاكل�وفقا

5ي�السياسة�فقد�امتلك�هذا�النظام�الوليد�

�تيارات� �اNى �اضافة �أصولية، �إس*مية �توجهات �وهناك �الدولة �عن �الدين �نحو�فصل �اتجاهات �ذات �سياسية قوى

طية،�فأصبح�الواقع�السيا��BTالعرا�ي�يش/��إNى�هذا�اEزيج�اEركب�واEعقد�من�نظام�سيا��BTدون�هوية�فهو�نظام�

 . الخ�من�اEسميات�5ي�ان�واحد

�بريطانيا�إن�التحو�ت�السياسية�ال��Bتمثلت�باحت*ل�العراق�من�قبل�الو�يات�اEت حدة�8مريكية�وحليف��ا

وتغي/��نظام�الحكم�العرا�ي�بالقوة�وإنشاء�شكل�جديد�وطرق�جديدة��دارة�النظام�وشؤون�الدولة�وبالشكل�الذي�فتح�

�الشؤون� �إدارة �إشكالية �ابرَز �قد �بعض�8حيان �5ي �واEتضاربة �اEختلفة �و8فكار�والعقائد

�للتعامل�مع�ال��كة�السياسية�و�جتماعية�و�قتصادية�
ً
أي�نظام�من�أنظمة�الحكم�اEعروفة�عاEيا

 .�عن�طبيعة��حت*ل�والبيئة�السياسية�الداخلية�والخارجية�للعراق

�سبق�من�قوى� �الجديد�اضافة�Eا العرا�ي

ان�تعدد�الرؤى�ل¥حداث�. وتيارات�سياسية�تمثلت�5ي�العشائر�واEرجعيات�الدينية�العليا�ذات�النفوذ��جتما~ي�الواسع

قد�يدفع�اNى�الكشف�  2003والقضايا�وتباين�اEواقف�حولها�كما�مر�ذكره�5ي�5ي�النظام�السيا��BTالعرا�ي�الجديد�بعد�

�العمل�الصحفي� �5ي �دون�سواها �لخيارات�معينة �من�خ*ل�تبنيه BTالسيا�� �وانتماؤه �با�تصال تجاهات�القائم

و�ع*مي،�حيث�يعد�بعض�اEتخصص/ن�ان��تجاهات�السياسية�تعد�ثاني�العوامل�من�حيث�القدرة�عWى�التأث/��5ي�

حياز�الثقا5ي،�وهذا�ما�أكدته�عدة�دراسات�مهمة�

ان�للقائم�با�تصال�اتجاهات�. عن�التوجهات�السياسية�للقائم/ن�با�تصال�إNى�وجود�تنوع�5ي��نتماء�السيا��BTبي·�م

                                                                                 

 .101ص, 2010مطبعة�البينة،�, بغداد�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�ب*�مؤسسات� �ودولة ،BCوأم� BTسيا�� �فراغ �من �يعاني
ً
�بلدا �وأصبح �سياسية، �لصدامات �ساحة �العراق أصبح

أصبح�الوضع�العرا�ي�والقضية�العراقية�غاية�الحساسية�والتشابك�سياسية�و��هيئات�سلطه،��ìذا

اEؤشرات�هو�ظاهرة�إنشاء�الكث/��من�الحركات�و8حزاب�السياسية�إNى�درجة�أصبح�هناك�أكø��من�

،�وأصبح�واقع�العراق�يعاني2003سياسية�بعد�أن�كان�نظام�الحزب�الواحد�هو�السائد�قبل�

وبرزت�بشكل�كب/��تلك��شكاليات�بعد�سقوط�الحكومة�اEركزية�5ي�بغداد, بسبب�اخفاقات�نظامه�السيا��BTالجديد

وأصبحت�هناك�بطالة�عارمة�وتخلف�اقتصادي�شديد�وارتفاع�معد�ت�الجريمة�بكل�أشكالها،�وأصبح�هناك�انتشار�

Eاف�ا�خدرات،�وأصبح�فات�اجتماعية�كان�العراق�وباع�Eم·�ا�قبل��حت*ل�مثل�آفة�ا�
ً
نظمات�الدولية�اEختصة�خاليا

�واتسم� �و8منية �والسياسية �والعلمية �والخدمية �والتعليمية �و�قتصادية ��جتماعية �Cالب� �5ي هناك�ضعف�م��ايد

�ال �مستقبل �تشكيل �اجل �من �متناقضة �سياسية �ورؤى �خ*فات �بوجود �الف��ة �هذه �5ي �العرا�ي الوضع

هل�íي�دولة�فدرالية؟�او�دولة�كونفدرالية؟�أم�دولة�مركزية؟�وهناك�قوى�وجهات�تس¶ى�لخلق�ف�ن�طائفية�

�وjقليمية� �اEحلية �الصعد �عWى �وامتدادا��ا �تفاع*��ا �لها �اEشاكل �هذه �Sن �خط/�ة �مشاكل �وíي �ومذهبيه وعرقيه

Eاتيجيةوالدولية�وهناك�جهات�خارجية�تغذي�مثل�هذه�ا�صالحها��س�E�
ً
شاكل�وفقا

5ي�السياسة�فقد�امتلك�هذا�النظام�الوليد�_ jس*م_اخت*فات�حول�دور�الدين� 2003السيا��BTالعرا�ي�الجديد�بعد�

�تيارات� �اNى �اضافة �أصولية، �إس*مية �توجهات �وهناك �الدولة �عن �الدين �نحو�فصل �اتجاهات �ذات �سياسية قوى

طية،�فأصبح�الواقع�السيا��BTالعرا�ي�يش/��إNى�هذا�اEزيج�اEركب�واEعقد�من�نظام�سيا��BTدون�هوية�فهو�نظام�

الخ�من�اEسميات�5ي�ان�واحد...شر�ي�وغربي�واس*مي�اصوNي�ووسطي�ولي��اNي�واتحادي�وانفصاNي

إن�التحو�ت�السياسية�ال��Bتمثلت�باحت*ل�العراق�من�قبل�الو�يات�اEت

وتغي/��نظام�الحكم�العرا�ي�بالقوة�وإنشاء�شكل�جديد�وطرق�جديدة��دارة�النظام�وشؤون�الدولة�وبالشكل�الذي�فتح�

�ابرز �قد �بعض�8حيان �5ي �واEتضاربة �اEختلفة ئ�و8فكار�والعقائد

�للتعامل�مع�ال��كة�السياسية�و�جتماعية�و�قتصادية�
ً
أي�نظام�من�أنظمة�الحكم�اEعروفة�عاEيا

الثقيلة�والوضع�السيا��BTالجديد�النا
T	�عن�طبيعة��حت*ل�والبيئة�السياسية�الداخلية�والخارجية�للعراق

BTالنظام�السيا�� �5ي �العديد�من�القوى��جتماعية�اEؤثرة �سبق�من�قوى��وقد�برز �الجديد�اضافة�Eا العرا�ي

وتيارات�سياسية�تمثلت�5ي�العشائر�واEرجعيات�الدينية�العليا�ذات�النفوذ��جتما~ي�الواسع

والقضايا�وتباين�اEواقف�حولها�كما�مر�ذكره�5ي�5ي�النظام�السيا��BTالعرا�ي�الجديد�بعد�

�العمل�الصحفي� �5ي �دون�سواها �لخيارات�معينة �من�خ*ل�تبنيه BTالسيا�� �وانتماؤه �با�تصال تجاهات�القائم

و�ع*مي،�حيث�يعد�بعض�اEتخصص/ن�ان��تجاهات�السياسية�تعد�ثاني�العوامل�من�حيث�القدرة�عWى�التأث/��5ي�

حياز�الثقا5ي،�وهذا�ما�أكدته�عدة�دراسات�مهمة�خيارات�نقل��حداث�و�خبار�من�قبل�القائم/ن�با�تصال�بعد��ن

عن�التوجهات�السياسية�للقائم/ن�با�تصال�إNى�وجود�تنوع�5ي��نتماء�السيا��BTبي·�م
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�ب*�مؤسسات�� �ودولة ،BCوأم� BTسيا�� �فراغ �من �يعاني
ً
�بلدا �وأصبح �سياسية، �لصدامات �ساحة �العراق أصبح

سياسية�و��هيئات�سلطه،��ìذا

اEؤشرات�هو�ظاهرة�إنشاء�الكث/��من�الحركات�و8حزاب�السياسية�إNى�درجة�أصبح�هناك�أكø��من�

سياسية�بعد�أن�كان�نظام�الحزب�الواحد�هو�السائد�قبل�

بسبب�اخفاقات�نظامه�السيا��BTالجديد

وأصبحت�هناك�بطالة�عارمة�وتخلف�اقتصادي�شديد�وارتفاع�معد�ت�الجريمة�بكل�أشكالها،�وأصبح�هناك�انتشار�

Eاف�ا�فات�اجتماعية�كان�العراق�وباع�$

�واتسم� �و8منية �والسياسية �والعلمية �والخدمية �والتعليمية �و�قتصادية ��جتماعية �Cالب� �5ي هناك�ضعف�م��ايد

�ال �مستقبل �تشكيل �اجل �من �متناقضة �سياسية �ورؤى �خ*فات �بوجود �الف��ة �هذه �5ي �العرا�ي الوضع

هل�íي�دولة�فدرالية؟�او�دولة�كونفدرالية؟�أم�دولة�مركزية؟�وهناك�قوى�وجهات�تس¶ى�لخلق�ف�ن�طائفية�, الدولة

�وjقليمية� �اEحلية �الصعد �عWى �وامتدادا��ا �تفاع*��ا �لها �اEشاكل �هذه �Sن �خط/�ة �مشاكل �وíي �ومذهبيه وعرقيه

Eوالدولية�وهناك�جهات�خارجية�تغذي�مثل�هذه�ا

السيا��BTالعرا�ي�الجديد�بعد�

�تيارات� �اNى �اضافة �أصولية، �إس*مية �توجهات �وهناك �الدولة �عن �الدين �نحو�فصل �اتجاهات �ذات �سياسية قوى

طية،�فأصبح�الواقع�السيا��BTالعرا�ي�يش/��إNى�هذا�اEزيج�اEركب�واEعقد�من�نظام�سيا��BTدون�هوية�فهو�نظام�وس

شر�ي�وغربي�واس*مي�اصوNي�ووسطي�ولي��اNي�واتحادي�وانفصاNي

إن�التحو�ت�السياسية�ال��Bتمثلت�باحت*ل�العراق�من�قبل�الو�يات�اEت

وتغي/��نظام�الحكم�العرا�ي�بالقوة�وإنشاء�شكل�جديد�وطرق�جديدة��دارة�النظام�وشؤون�الدولة�وبالشكل�الذي�فتح�

�ابرز �قد �بعض�8حيان �5ي �واEتضاربة �اEختلفة �الروئ�و8فكار�والعقائد �أمام
ً
الباب�واسعا

�للتعامل�مع�ال��كة�السياسية�و�جتماعية�و�قتصادية��السياسية�وع�� 
ً
أي�نظام�من�أنظمة�الحكم�اEعروفة�عاEيا

الثقيلة�والوضع�السيا��BTالجديد�النا

      BTالنظام�السيا�� �5ي �العديد�من�القوى��جتماعية�اEؤثرة وقد�برز

وتيارات�سياسية�تمثلت�5ي�العشائر�واEرجعيات�الدينية�العليا�ذات�النفوذ��جتما~ي�الواسع

والقضايا�وتباين�اEواقف�حولها�كما�مر�ذكره�5ي�5ي�النظام�السيا��BTالعرا�ي�الجديد�بعد�

�ا �العمل�الصحفي�عن �5ي �دون�سواها �لخيارات�معينة �من�خ*ل�تبنيه BTالسيا�� �وانتماؤه �با�تصال تجاهات�القائم

و�ع*مي،�حيث�يعد�بعض�اEتخصص/ن�ان��تجاهات�السياسية�تعد�ثاني�العوامل�من�حيث�القدرة�عWى�التأث/��5ي�

خيارات�نقل��حداث�و�خبار�من�قبل�القائم/ن�با�تصال�بعد��ن

عن�التوجهات�السياسية�للقائم/ن�با�تصال�إNى�وجود�تنوع�5ي��نتماء�السيا��BTبي·�م
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     2022ديمسبر 

�نحو�ذاته�ونحو�موضوع�رسالته��ع*مية�ونحو�الجمهور،�فاتجاهه�نحو�ذاته�يؤثر�عWى�نوع�الرسالة�ال��Bيؤد��ا�وعWى

�من�يتعاملون�معه�فيثقون� �ينعكس�عWى �نفسه�مما �5ي �يولد�الثقة �فانه �ايجابيا �كان�اتجاهه�نحو�ذاته �فاذا تأث/�ها،

�فالقائم�با�تصال�يكلف�بالكتابة�عن� �يكتب�وينشر، �واتجاهه�نحو�اEوضوع�ف*بد�ان�يؤمن�بما برسالته��ع*مية،

اما�اتجاه�, يصبح�من�الصعب�عليه�ان�ينقل�معلوماته�بفاعلية

القائم�با�تصال�نحو�الجمهور�فيعد�من�العوامل�ال��Bتحدد�مدى�نجاح��أو�فشل��تصال،�فالجمهور���يستمع�و��

ن�ذا�ان�القائم�با�تصال�كلما�كا. �تم�به�ح���وان�كان�ما�يقوله�صحيحا�ومنطقيا

�أو� �يخالفه �ما �كل �و��مل �والصحفية، �jع*مية �نشر�الرسائل �5ي �قراراته �5ي �سيؤثر�ذلك �أو�عقائدي BTسيا�� اتجاه

�للقائم/ن�با�تصال� BTالسيا�� وهناك�ع*قة�ب/ن��تجاه

ا�تصال�الذين�تتعارض�اتجاها��م��يديولوجية�مع�السياسة�

خرى�تتناغم�مع�اتجاها��م�السياسية،�أي�ان�أداءهم�jع*مي�يصبح�
ُ
jع*مية�يلجؤون�إNى�نشر�اعمالهم�5ي�وسائل�أ

�لل �والصحفية �اEمارسات�jع*مية �خ*ل �من قائم�وظهر�ذلك�جليا

�تلك� �5ي �با�تصال �القائم �ينتقي حيث

 (332).الوسائل�الرسائل�jع*مية�ال��Bتنسجم�مع�أيدولوجيته�الفكرية�أو�تشكل�أهمية�لحزبه�او�تياره�اذا�كان�منتميا�له

ال�ان�يعتمد�عWى�الضبط�الذاتي�للمشاعر�واEيول�و�تجاهات�5ي�

�بحاجا��م�الخاصة�بعيدا�عن�مواقفهم�اEهنية�كذلك�التصرف�بطريقة�مهنية�و�عتماد�

اتية�للقائم�لذا�نجد�ان�القيم�الذ. عWى�8سلوب�اEوضو~ي�واستخدامهم�الفهم�والتحليل�بد��من��حكام�العشوائية

با�تصال�واتجاهاته�تشكل�ضغطا�عليه�وتؤثر�5ي�ادائه�الصحفي�مهما�حاول�ان�يبتعد�عن�الذاتية�ويل��م�باEوضوعية�

�اEهنية�ومستوى�التدريب�والتعليم�الذي�يحظى�به�القائم� �والخ��ة �ا

�بحرفية� �الصحفية �اEوضوعات �مع �يتعامل �ويجعله �با�تصال لقائم

لذا�فان�فئه�الصحفي/ن�و�ع*مي/ن�اEهني/ن�الذين�يعملون�5ي�وسائل��ع*م�الحزبية�وح���الرسمية�اNى�حد�

�وتم�, ي�الجديد�م�فكر�وعقائد�سياسية�ورؤى�وطنية�ابعدوا�عن�العمل�5ي�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا

رسالة�ماجست/��مقدمة�إNى�مجلس�"2005الحكومة��ئت*فية�5ي�ظل�دستور�العراق�لعام�

� �اEصري/ن، �الصحفي/ن �والتوزيع،�: القاهرة(سيسيولوجيا �للنشر العربي

 .133 -132،�ص).1975دار�الفكر�العربي،�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

نحو�ذاته�ونحو�موضوع�رسالته��ع*مية�ونحو�الجمهور،�فاتجاهه�نحو�ذاته�يؤثر�عWى�نوع�الرسالة�ال��Bيؤد

�من�يتعاملون�معه�فيثقون� �ينعكس�عWى �نفسه�مما �5ي �يولد�الثقة �فانه �ايجابيا �كان�اتجاهه�نحو�ذاته �فاذا تأث/�ها،

�فالقائم�با�تصال�يكلف�بالكتابة�عن� �يكتب�وينشر، �واتجاهه�نحو�اEوضوع�ف*بد�ان�يؤمن�بما برسالته��ع*مية،

يصبح�من�الصعب�عليه�ان�ينقل�معلوماته�بفاعلية�اشياء�كث/�ة�واذا�لم�يؤمن�بصدق�ما�يقوله�ويقتنع�به،

القائم�با�تصال�نحو�الجمهور�فيعد�من�العوامل�ال��Bتحدد�مدى�نجاح��أو�فشل��تصال،�فالجمهور���يستمع�و��

خص�يشعر�انه�����تم�به�ح���وان�كان�ما�يقوله�صحيحا�ومنطقيا

�و �والصحفية، �jع*مية �نشر�الرسائل �5ي �قراراته �5ي �سيؤثر�ذلك �أو�عقائدي BTسيا�� اتجاه

�أو�عWى��قل�سيقلل�من�شانه �للقائم/ن�با�تصال�. يتعارض�مع�مصالح�فكره، BTالسيا�� وهناك�ع*قة�ب/ن��تجاه

�من�القائم/ن�ب
ً
ا�تصال�الذين�تتعارض�اتجاها��م��يديولوجية�مع�السياسة�وادا�ëم�الصحفي�وjع*مي،�إذ�أن�عددا

خرى�تتناغم�مع�اتجاها��م�السياسية،�أي�ان�أداءهم�jع*مي�يصبح�
ُ
jع*مية�يلجؤون�إNى�نشر�اعمالهم�5ي�وسائل�أ

�اتجاها��م �تتعارض�مع Bال�� �الوسائل �5ي �لل. معتاد �والصحفية �اEمارسات�jع*مية �خ*ل �من وظهر�ذلك�جليا

�العراق �5ي �و�ع*مي �الصحفي �للنظام �اEختلفة ��ع*م �وسائل �5ي �تلك�, با�تصال �5ي �با�تصال �القائم �ينتقي حيث

الوسائل�الرسائل�jع*مية�ال��Bتنسجم�مع�أيدولوجيته�الفكرية�أو�تشكل�أهمية�لحزبه�او�تياره�اذا�كان�منتميا�له

ال�ان�يعتمد�عWى�الضبط�الذاتي�للمشاعر�واEيول�و�تجاهات�5ي�ويف��ض�السلوك�ا�BsEعWى�القائم�با�تص

اEواقف�اEختلفة�و�حتفاظ�بحاجا��م�الخاصة�بعيدا�عن�مواقفهم�اEهنية�كذلك�التصرف�بطريقة�مهنية�و�عتماد�

عWى�8سلوب�اEوضو~ي�واستخدامهم�الفهم�والتحليل�بد��من��حكام�العشوائية

با�تصال�واتجاهاته�تشكل�ضغطا�عليه�وتؤثر�5ي�ادائه�الصحفي�مهما�حاول�ان�يبتعد�عن�الذاتية�ويل��م�باEوضوعية�

�اEهنية�ومستوى�التدريب�والتعليم�الذي�يحظى�به�القائم� �والخ��ة �يكت��ا Bال�� �منه�للسطور BTء

�ا �ذاتية �ضبط �5ي �يساعد �ان �يمكن �بحرفية�با�تصال �الصحفية �اEوضوعات �مع �يتعامل �ويجعله �با�تصال لقائم

لذا�فان�فئه�الصحفي/ن�و�ع*مي/ن�اEهني/ن�الذين�يعملون�5ي�وسائل��ع*م�الحزبية�وح���الرسمية�اNى�حد�

��م�فكر�وعقائد�سياسية�ورؤى�وطنية�ابعدوا�عن�العمل�5ي�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا

                                         

Bالحكومة��ئت*فية�5ي�ظل�دستور�العراق�لعام�" 2013"شداد�خليفة�خزعل�التميم

 .116- 115ص"عة�اEستنصريةالجام

�مصر �5ي �الصحفي �العمل �بخيت، �: السيد �اEصري/ن، �الصحفي/ن سيسيولوجيا

دار�الفكر�العربي،�: القاهرة(ج�çان�احمد�رش�B،��سس�العملية�لنظريات�jع*م،�

 .144ص.مرجع�سابق. �ي�اEوسوي 

B196ص. مرجع�سابق. أزهار�صبيح�غنتاب�الكع�. 
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نحو�ذاته�ونحو�موضوع�رسالته��ع*مية�ونحو�الجمهور،�فاتجاهه�نحو�ذاته�يؤثر�عWى�نوع�الرسالة�ال��Bيؤد

�من�يتعاملون�معه�فيثقون� �ينعكس�عWى �نفسه�مما �5ي �يولد�الثقة �فانه �ايجابيا �كان�اتجاهه�نحو�ذاته �فاذا تأث/�ها،

�فالقائم�با�تصال�يكلف�بالكتابة�عن� �يكتب�وينشر، �واتجاهه�نحو�اEوضوع�ف*بد�ان�يؤمن�بما برسالته��ع*مية،

اشياء�كث/�ة�واذا�لم�يؤمن�بصدق�ما�يقوله�ويقتنع�به،

القائم�با�تصال�نحو�الجمهور�فيعد�من�العوامل�ال��Bتحدد�مدى�نجاح��أو�فشل��تصال،�فالجمهور���يستمع�و��

يقتنع�بك*م�شخص�يشعر�انه���

�و �والصحفية، �jع*مية �نشر�الرسائل �5ي �قراراته �5ي �سيؤثر�ذلك �أو�عقائدي BTسيا�� اتجاه

�أو�عWى��قل�سيقلل�من�شانه يتعارض�مع�مصالح�فكره،

�من�القائم/ن�ب
ً
وادا�ëم�الصحفي�وjع*مي،�إذ�أن�عددا

خرى�تتناغم�مع�اتجاها��م�السياسية،�أي�ان�أداءهم�jع*مي�يصبح�
ُ
jع*مية�يلجؤون�إNى�نشر�اعمالهم�5ي�وسائل�أ

�اتجاها��م �تتعارض�مع Bال�� �الوسائل �5ي معتاد

�العراق �5ي �و�ع*مي �الصحفي �للنظام �اEختلفة ��ع*م �وسائل �5ي با�تصال

الوسائل�الرسائل�jع*مية�ال��Bتنسجم�مع�أيدولوجيته�الفكرية�أو�تشكل�أهمية�لحزبه�او�تياره�اذا�كان�منتميا�له

sEض�السلوك�ا�ويف�

اEواقف�اEختلفة�و�حتفاظ�بحاجا��م�الخاصة�بعيدا�عن�مواقفهم�اEهنية�كذلك�التصرف�بطريقة�مهنية�و�عتماد�

عWى�8سلوب�اEوضو~ي�واستخدامهم�الفهم�والتحليل�بد��من��حكام�العشوائية

با�تصال�واتجاهاته�تشكل�ضغطا�عليه�وتؤثر�5ي�ادائه�الصحفي�مهما�حاول�ان�يبتعد�عن�الذاتية�ويل��م�باEوضوعية�

�يكت Bال�� �منه�للسطور ف*�بد�ان�يتسرب�
BTء

�ا �ذاتية �ضبط �5ي �يساعد �ان �يمكن با�تصال

�ø(333).أك 

لذا�فان�فئه�الصحفي/ن�و�ع*مي/ن�اEهني/ن�الذين�يعملون�5ي�وسائل��ع*م�الحزبية�وح���الرسمية�اNى�حد�

�بعيد�ولد��م�فكر�وعقائد�سياسية�ورؤى�وطنية�ابعدوا�عن�العمل�5ي�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا
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1 - Bشداد�خليفة�خزعل�التميم

الجام -كلية�القانون�

�مصر. د� - 2 �5ي �الصحفي �العمل �بخيت، السيد

 .39ص).1998

ج�çان�احمد�رش�B،��سس�العملية�لنظريات�jع*م،�. د� - 3
 :اعتمد�الباحث�عWى() 333

إسراء�جاسم�فل�ي�اEوسوي  - 1

أزهار�صبيح�غنتاب�الكع - 2



     2022ديمسبر 

مما�.  �ستعانة�بمن�هم�دخ*ء�عWى�مهنة�الصحافة�و�ع*م�لسد�الفراغ�الذي�احدثه�ابعاد�مح��فو��ع*م�الحقيق/ن

ادى�بوسائل��ع*م�ل¥حزاب�والتيارات�السياسية�5ي�النظام�الصحفي�و�ع*مي�الجديد�با�بتعاد�عن�اEهنية�و�متياز�

�للقوى� �والعقائدية �والفكرية �السياسية ��تجاهات �ادت لهذا

�الصحفي� �للنظام �و�يدلوجية �التوجهات�السياسية �تعدد �5ي �هاما دورا

� BTالسيا�� �اEشهد �عWى �اEسيطرة �السياسية �لتلك�القوى �بذات�العدد �العرا�ي �الهامش�و�ع*مي �اNى �اضافة الجديد

�التنافس�غ/��اEنصف�مع� �وسط�زحمة�وشدة �لها �قدم �وال��Bسعت��يجاد�موطأ البسيط�لوسائل��ع*م�اEستقلة

_ قبل�ان�تتنفس�الصعداء�, وسائل�اع*م�تلك��حزاب�والتيارات�صاحبة�اEال�والسلطة�والنفوذ�5ي�العراق�الجديد

عند�تعرف�واستخدام�النظام��ع*مي�والصحفي�العرا�ي�لوسائل��ع*م�

ال��Bاحدثت�توازن�نوع�ما�ب/ن�سيطرة��حزاب�والتيارات�السياسية�السلطوية�والدور�الفاعل�

�و�ع*م �الصحافة �لنظام �العملية �الوقائع �اثبتته �ما ��وهذا �بعد �عراق�ما والذي� 52003ي

�ا�اEحتل�السلطة�دون�الدولة�5ي�نظام�سيا��BTولد�مشوه�

من�رحم�اجندات�اEحتل�السلبية�اتجاه�بناء�دولة�عراقية�حره�وديمقراطية�وحديثة�ومتطورة�كتجرب��BاEانيا�واليابان�

 :2022_2003التحول�السيا��BTع���محاو�ت�اص*ح�النظام�السيا��BTالعرا�ي�بواسطة�الحراك�الجماه/�ي�للف��ة�

�منذ��يام�والشهور��وNى��حت*ل�بغداد�5ي�نيسان� من�قبل�التحالف� 2003شهد�العراق�حراك�جماه/�يا

�تلك�اEطالب� �نوع �حسب �كل �مختلفة �بطرق Eحتل

�بالتعنيف�والتفريق� �مرورا فكانت�ردت�الفعل�للقوات�اEحتلة�ممتدة�من�ال��حيب�بالتظاهرات�وحماي��ا

�التظاهرات ُخفف�عن�القوات�) مواجهة

والقي� 2022_2003تأسيس�مجلس�الحكم�العرا�ي�وما�تبعه�من�تشكيل�لحكومات�عراقية�متعاقبة�للف��ة�

 .  الذي�شهد�الخروج�الصوري�لقوات��حت*ل

لة�بسبب�فقد�برزت�العديد�من��حتجاجات�عWى�8وضاع�السياسية�و�قتصادية��سيما�مع�وجود�البطا

�اEختلفة� �اEجتمع �طاقات ��ستيعاب �تخطيط�الدولة �دور �بسبب�غياب �والجامعات، �اEدارس�واEعاهد ي

�من�اجل�امتصاص� BTالسيا�� ��نفتاح �إNى �اج���الحكومة �مما �والخاص، �العام �القطاع �5ي �عمل �توافر�فرصة وعدم

ية،�مما�دفع�اEطالب/ن�با�ص*ح�إNى�التجمهر�واستعمال�

إن�jص*ح�الجزئي�الذي�قامت�به�الحكومات�العراقية�اEتعاقبة�جاء�بطبيعة�الحال�نتيجة�مطالبة�اEواطن/ن�با�ص*ح�

�و  �أكø��ديمقراطية �وجعلها �بمؤسسات�الدولة �تربطهم Bالع*قات�ال�� �صياغة �وإعادة BTحقوقهم�السيا�� �مع انسجاما

إن�تجربة�الحكومات�العراقية�اEتذبذبة�

5ي�jص*ح�السيا��BTومدى�انعكاسه�عWى�تحسن�أداء�8جهزة�الحكومية�ليست�ببعيدة�عن�الواقع�اEشار�إليه،�ففي�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�ستعانة�بمن�هم�دخ*ء�عWى�مهنة�الصحافة�و�ع*م�لسد�الفراغ�الذي�احدثه�ابعاد�مح��فو��ع*م�الحقيق/ن

ادى�بوسائل��ع*م�ل¥حزاب�والتيارات�السياسية�5ي�النظام�الصحفي�و�ع*مي�الجديد�با�بتعاد�عن�اEهنية�و�متياز�

�والتقلي �الحزبي �والرتابةبا�نغ*ق �والعشوائية �للقوى�. دية �والعقائدية �والفكرية �السياسية ��تجاهات �ادت لهذا

� �بعد �العراق �5ي �السياسية �الصحفي� 2003والتيارات �للنظام �و�يدلوجية �التوجهات�السياسية �تعدد �5ي �هاما دورا

� BTالسيا�� �اEشهد �عWى �اEسيطرة �السياسية �لتلك�القوى �بذات�العدد �العرا�ي و�ع*مي

�التنافس�غ/��اEنصف�مع� �وسط�زحمة�وشدة �لها �قدم �وال��Bسعت��يجاد�موطأ البسيط�لوسائل��ع*م�اEستقلة

وسائل�اع*م�تلك��حزاب�والتيارات�صاحبة�اEال�والسلطة�والنفوذ�5ي�العراق�الجديد

عند�تعرف�واستخدام�النظام��ع*مي�والصحفي�العرا�ي�لوسائل��ع*م� 2010م�بعد�العا_وسائل��ع*م�اEستقلة�

ال��Bاحدثت�توازن�نوع�ما�ب/ن�سيطرة��حزاب�والتيارات�السياسية�السلطوية�والدور�الفاعل�) 

�اEستقلة �و�ع*م. لوسائل��ع*م �الصحافة �لنظام �العملية �الوقائع �اثبتته �ما وهذا

هيمنت�علية�القوى�و�حزاب�والتيارات�السياسية�ال��Bاور�uا�اEحتل�السلطة�دون�الدولة�5ي�نظام�سيا��BTولد�مشوه�

من�رحم�اجندات�اEحتل�السلبية�اتجاه�بناء�دولة�عراقية�حره�وديمقراطية�وحديثة�ومتطورة�كتجرب��BاEانيا�واليابان�

 . ة�الثانية

التحول�السيا��BTع���محاو�ت�اص*ح�النظام�السيا��BTالعرا�ي�بواسطة�الحراك�الجماه/�ي�للف��ة�

�منذ��يام�والشهور��وNى��حت*ل�بغداد�5ي�نيسان� شهد�العراق�حراك�جماه/�يا

�مختلف�الصعد �وعWى �ا, �نجلوامريكي �قوات �قبل �من �تلك�اEطالب�استقبل �نوع �حسب �كل �مختلفة �بطرق Eحتل

�بالتعنيف�والتفريق� �مرورا فكانت�ردت�الفعل�للقوات�اEحتلة�ممتدة�من�ال��حيب�بالتظاهرات�وحماي��ا

�بالرصاص�ال�ي � �تفريقها �او�التجاهل�وصو��اNى Bالسلم ,� �العبء �التظاهرات(لكن�هذا مواجهة

تأسيس�مجلس�الحكم�العرا�ي�وما�تبعه�من�تشكيل�لحكومات�عراقية�متعاقبة�للف��ة�

الذي�شهد�الخروج�الصوري�لقوات��حت*ل 2011عWى�عاتق�تلك�الحكومات�وخاصة�بعد�العام�

فقد�برزت�العديد�من��حتجاجات�عWى�8وضاع�السياسية�و�قتصادية��سيما�مع�وجود�البطا

�اEختلفة� �اEجتمع �طاقات ��ستيعاب �تخطيط�الدولة �دور �بسبب�غياب �والجامعات، �اEدارس�واEعاهد ي

�من�اجل�امتصاص� BTالسيا�� ��نفتاح �إNى �اج���الحكومة �مما �والخاص، �العام �القطاع �5ي �عمل �توافر�فرصة وعدم

ية،�مما�دفع�اEطالب/ن�با�ص*ح�إNى�التجمهر�واستعمال�غضب�القوى�الجماه/�ية�وإجراء�إص*حات�5ي�غال��ا�كانت�شكل

إن�jص*ح�الجزئي�الذي�قامت�به�الحكومات�العراقية�اEتعاقبة�جاء�بطبيعة�الحال�نتيجة�مطالبة�اEواطن/ن�با�ص*ح�

�و  �أكø��ديمقراطية �وجعلها �بمؤسسات�الدولة �تربطهم Bالع*قات�ال�� �صياغة �وإعادة BTالسيا�

إن�تجربة�الحكومات�العراقية�اEتذبذبة�. السياسية�وjنسانية�ومكافحة�اEحسوبية�الحزبية�والفئوية�5ي�التعامل�معهم

5ي�jص*ح�السيا��BTومدى�انعكاسه�عWى�تحسن�أداء�8جهزة�الحكومية�ليست�ببعيدة�عن�الواقع�اEشار�إليه،�ففي�
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�ستعانة�بمن�هم�دخ*ء�عWى�مهنة�الصحافة�و�ع*م�لسد�الفراغ�الذي�احدثه�ابعاد�مح��فو��ع*م�الحقيق/ن

ادى�بوسائل��ع*م�ل¥حزاب�والتيارات�السياسية�5ي�النظام�الصحفي�و�ع*مي�الجديد�با�بتعاد�عن�اEهنية�و�متياز�

�والتقلي �الحزبي با�نغ*ق

� �بعد �العراق �5ي �السياسية والتيارات

� BTالسيا�� �اEشهد �عWى �اEسيطرة �السياسية �لتلك�القوى �بذات�العدد �العرا�ي و�ع*مي

�التنافس�غ/��اEنصف�مع� �وسط�زحمة�وشدة �لها �قدم �وال��Bسعت��يجاد�موطأ البسيط�لوسائل��ع*م�اEستقلة

وسائل�اع*م�تلك��حزاب�والتيارات�صاحبة�اEال�والسلطة�والنفوذ�5ي�العراق�الجديد

وسائل��ع*م�اEستقلة�

) New Media(الجديد�لـ�

�اEستقلة لوسائل��ع*م

هيمنت�علية�القوى�و�حزاب�والتيارات�السياسية�ال��Bاور

من�رحم�اجندات�اEحتل�السلبية�اتجاه�بناء�دولة�عراقية�حره�وديمقراطية�وحديثة�ومتطورة�كتجرب��BاEانيا�واليابان�

ة�الثانيةبعد�الحرب�العاEي

التحول�السيا��BTع���محاو�ت�اص*ح�النظام�السيا��BTالعرا�ي�بواسطة�الحراك�الجماه/�ي�للف��ة� ●

�منذ��يام�والشهور��وNى��حت*ل�بغداد�5ي�نيسان� شهد�العراق�حراك�جماه/�يا

�مختلف�الصعد �وعWى �نجلوامريكي

�بالتعنيف�والتفريق�, الجماه/�ية �مرورا فكانت�ردت�الفعل�للقوات�اEحتلة�ممتدة�من�ال��حيب�بالتظاهرات�وحماي��ا

�بالرصاص�ال � �تفريقها �او�التجاهل�وصو��اNى Bالسلم

تأسيس�مجلس�الحكم�العرا�ي�وما�تبعه�من�تشكيل�لحكومات�عراقية�متعاقبة�للف��ة�اEحتلة�عند�

عWى�عاتق�تلك�الحكومات�وخاصة�بعد�العام�

فقد�برزت�العديد�من��حتجاجات�عWى�8وضاع�السياسية�و�قتصادية��سيما�مع�وجود�البطا

�اEختلفة� �اEجتمع �طاقات ��ستيعاب �تخطيط�الدولة �دور �بسبب�غياب �والجامعات، �اEدارس�واEعاهد �خري�ي كø�ة

�من�اجل�امتصاص� BTالسيا�� ��نفتاح �إNى �اج���الحكومة �مما �والخاص، �العام �القطاع �5ي �عمل �توافر�فرصة وعدم

غضب�القوى�الجماه/�ية�وإجراء�إص*حات�5ي�غال

 .العنف�اEتبادل

إن�jص*ح�الجزئي�الذي�قامت�به�الحكومات�العراقية�اEتعاقبة�جاء�بطبيعة�الحال�نتيجة�مطالبة�اEواطن/ن�با�ص*ح�

�و  �أكø��ديمقراطية �وجعلها �بمؤسسات�الدولة �تربطهم Bالع*قات�ال�� �صياغة �وإعادة BTالسيا�

السياسية�وjنسانية�ومكافحة�اEحسوبية�الحزبية�والفئوية�5ي�التعامل�معهم

5ي�jص*ح�السيا��BTومدى�انعكاسه�عWى�تحسن�أداء�8جهزة�الحكومية�ليست�ببعيدة�عن�الواقع�اEشار�إليه،�ففي�



     2022ديمسبر 

�الدولة�العراقية�بسبب��خفاقات�الحكومية�اEتكررة� والسياسية�ال��Bتعاني�م·�ا

ت�هذه�اEطالب�ان�تحولت�إNى�مطالب�سياسية�

�والقان �الدستورية �jص*حات �عWى �وركزت �الحكومية �بالسياسات �الخدمي �الجانب �jص*ح�. ونية�رتباط �أصبح إذ

�الفقر� �من �للحد �وذلك �اEشروعة �الدستورية �حقوقهم �عWى �للحصول �بغيا �jفراد �يردده �أساسيا �مطلبا BTالسيا�

�تضافر� �خ*ل �من �يتحقق �jص*ح �وهذا �والخدمات��جتماعية � �8ساسية �Cالب��وتوف/� �الخدمات �وتردي والبطالة

حراك�اEدني�5ي�العراق�الحكومات�العراقية�اEتعاقبة�عWى�تحقيق�مجموعة�

من�jص*حات�ال��Bتمس�الحياة�بشكل�مباشر،�لكن�سرعان�ما�تلتف�تلك�الحكومات�عWى�تلك��ص*حات�وتحولها�

�ال �النظام �الخجولة ��ص*حات �تلك سيا��BTوشملت

�الجوانب��جتماعية�والثقافية ولعل�ابرز�jص*حات�. والنظام��نتخابي�والجوانب��قتصادية�و�دارية�اضافة�اNى

�تنظيم�داعش� �قدمه�رئيس�الوزراء�حيدر�العبادي�ابان�سيطرة �الجديد�هو�ما �العرا�ي BTالنظام�السيا�� جولة�5ي

�تفاق�السيا��BTب/ن�الكتل�السياسية�اEشاركة�5ي�الحكومة�ال��Bسميت�

،�وأول�هذه�الخطوات�jص*حية�تمثلت�5ي�تشكيل�حكومة�

�الشراكة�الحقيقية�5ي�اتخاذ�القرارات�ومحاربة�الفساد�واEفسدين،�وإجراء�jص*حات� اEطلوبة�5ي�عWى�أساس�مبدأ

الجهاز�jداري�للدولة،�واعتماد�أسس�واس��اتيجيات�جديدة�بما�5ي�ذلك�مراجعة�واقعية�Eنظومة�الفساد�ومكافحته�

من�الوثيقة�ذا��ا�عWى�تحقيق�التمثيل�اEتوازن�للمكونات�اEجتمعية�5ي�الوظائف�العامة�5ي�

� �اEادة �وفق �التوازن �لضمان �العامة �الهيئة �قانون �الدستور ) 105(تشريع . من

إما�بعد�عام�. والتأكيد�عWى�حرص�الحكومة�عWى�ضمان�استق*لية�القضاء�وإبعاده�عن�التأث/�ات�السياسية�والطائفية

لحراك��حتجاuي�5ي�محافظات�بغداد�والوسط�

اي�بعد� 2015\8\9جع�رئيس�الحكومة�حيدر�العبادي�5ي�

�له،�5ي� الجمعة�الثانية�للتظاهرات،�بإط*ق�برنامج�إص*ح،�متخذا�من��حتجاج�ومطالبات�اEرجعيات�الدينية�سندا

وان�هذا�jص*ح�ضم�خمسة�حزم�_ لو�كانت�هناك�رغبة�حكومية�صادقة

يمكن�. حول�jص*ح�والفساد�والخدمات�وال��شيق�الوزاري�وقدمت�ورقة�jص*ح�إNى�مجلس�ال��Eان�للمصادقة�عل�çا

اEطالب�ال��Bرفعها�اEتظاهرون�ال��Bتمثل�

�الحزبية� �اEحاصصة �عWى �بالقضاء �واEطالبة �للمسؤول/ن، �الفساد �ملفات �وكشف ،BTالسيا�� �الفساد بمحاربة

،ص� 2005حسن/ن�توفيق�إبراهيم�،jص*ح�السيا��BTلدول�مجلس�التعاون�لدول�الخليج�العربية،�مركز�الخليج�ل¥بحاث،�دبي،

� �الوطنية، �الوحدة �حكومة �5ي �اEشاركة �السياسية �الكتل �ب/ن BTالسيا�� , �2014تفاق

/2021. 
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�الدولة�العراقية�بسبب��خفاقات�الحكومية�اEتكررة��ظل�صعوبة�الظروف��قتصادية� والسياسية�ال��Bتعاني�م·�ا

فإن�jص*حات�تركزت�5ي�بدايا��ا�عWى�اEطالب�الخدمية،�وما�إن�لبثت�هذه�اEطالب�ان�تحولت�إNى�مطالب�سياسية�

�والقان �الدستورية �jص*حات �عWى �وركزت �الحكومية �بالسياسات �الخدمي �الجانب �رتباط

�الفقر� �من �للحد �وذلك �اEشروعة �الدستورية �حقوقهم �عWى �للحصول �بغيا �jفراد �يردده �أساسيا �مطلبا BTالسيا�

�تضافر� �خ*ل �من �يتحقق �jص*ح �وهذا �والخدمات��جتماعية � �8ساسية �Cالب��وتوف/� �الخدمات �وتردي والبطالة

حراك�اEدني�5ي�العراق�الحكومات�العراقية�اEتعاقبة�عWى�تحقيق�مجموعة�الجهود�اEجتمعية�مع�الحكومة�وقد�اج���ال

من�jص*حات�ال��Bتمس�الحياة�بشكل�مباشر،�لكن�سرعان�ما�تلتف�تلك�الحكومات�عWى�تلك��ص*حات�وتحولها�

�الحكومات �لتلك �اEكونة �السياسية �والقوى ��حزاب �ال, Eصالح ��ص*حات �تلك وشملت

�الجوانب��جتماعية�والثقافية والنظام��نتخابي�والجوانب��قتصادية�و�دارية�اضافة�اNى

�تنظيم�داع �قدمه�رئيس�الوزراء�حيدر�العبادي�ابان�سيطرة �الجديد�هو�ما �العرا�ي BTالنظام�السيا�� جولة�5ي

�تفاق�السيا��BTب/ن�الكتل�السياسية�اEشاركة�5ي�الحكومة�ال��Bسميت���BTالعراقية�5ي�وثيقة

،�وأول�هذه�الخطوات�jص*حية�تمثلت�5ي�تشكيل�حكومة�2014من�قبل�تلك�القوى�بحكومة�الوحدة�الوطنية�لسنة�

�الشراكة�الحقيقية�5ي�اتخاذ�القرارات�ومحاربة�الفساد�واEفسدين،�وإجراء�jص*حات� عWى�أساس�مبدأ

الجهاز�jداري�للدولة،�واعتماد�أسس�واس��اتيجيات�جديدة�بما�5ي�ذلك�مراجعة�واقعية�Eنظومة�الفساد�ومكافحته�

 (334).كما�نصت�علية�تلك�الوثيقة

 
ً
من�الوثيقة�ذا��ا�عWى�تحقيق�التمثيل�اEتوازن�للمكونات�اEجتمعية�5ي�الوظائف�العامة�5ي�) ثامنا

�خ*ل �من �اEختلفة �الدولة � اصل �اEادة �وفق �التوازن �لضمان �العامة �الهيئة �قانون تشريع

والتأكيد�عWى�حرص�الحكومة�عWى�ضمان�استق*لية�القضاء�وإبعاده�عن�التأث/�ات�السياسية�والطائفية

لحراك��حتجاuي�5ي�محافظات�بغداد�والوسط�ى�jص*ح�السيا��BTبشكل�أخر�وذلك�بسبب�ضغط�ا

والجنوب�عWى�الحكومة�وتأييد�اEرجعية�الدينية�5ي�النجف�شجع�رئيس�الحكومة�حيدر�العبادي�5ي�

�له،�5ي� الجمعة�الثانية�للتظاهرات،�بإط*ق�برنامج�إص*ح،�متخذا�من��حتجاج�ومطالبات�اEرجعيات�الدينية�سندا

لو�كانت�هناك�رغبة�حكومية�صادقة_مؤاتيه�لتحقيق�اص*ح�حقيقي�

حول�jص*ح�والفساد�والخدمات�وال��شيق�الوزاري�وقدمت�ورقة�jص*ح�إNى�مجلس�ال��Eان�للمصادقة�عل�çا

اEطالب�ال��Bرفعها�اEتظاهرون�ال��Bتمثل�القول�إن�الحراك�اEدني�أسهم�بجزء�بسيط�5ي�jص*ح�السيا��BTمن�خ*ل�

�الحزبية� �اEحاصصة �عWى �بالقضاء �واEطالبة �للمسؤول/ن، �الفساد �ملفات �وكشف ،BTالسيا�� �الفساد بمحاربة
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� �الوطنية، �الوحدة �حكومة �5ي �اEشاركة �السياسية �الكتل �ب/ن BTالسيا�� �تفاق
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ظل�صعوبة�الظروف��قتصادية�

فإن�jص*حات�تركزت�5ي�بدايا��ا�عWى�اEطالب�الخدمية،�وما�إن�لب

�والقان �الدستورية �jص*حات �عWى �وركزت �الحكومية �بالسياسات �الخدمي �الجانب �رتباط

�الفقر� �من �للحد �وذلك �اEشروعة �الدستورية �حقوقهم �عWى �للحصول �بغيا �jفراد �يردده �أساسيا �مطلبا BTالسيا�

�تضافر� �خ*ل �من �يتحقق �jص*ح �وهذا �والخدمات��جتماعية � �8ساسية �Cالب��وتوف/� �الخدمات �وتردي والبطالة

الجهود�اEجتمعية�مع�الحكومة�وقد�اج���ال

من�jص*حات�ال��Bتمس�الحياة�بشكل�مباشر،�لكن�سرعان�ما�تلتف�تلك�الحكومات�عWى�تلك��ص*حات�وتحولها�

�الحكومات �لتلك �اEكونة �السياسية �والقوى ��حزاب Eصالح

�الجوانب��جتماعية�والثقافية والنظام��نتخابي�والجوانب��قتصادية�و�دارية�اضافة�اNى

�تنظيم�داع �قدمه�رئيس�الوزراء�حيدر�العبادي�ابان�سيطرة �الجديد�هو�ما �العرا�ي BTالنظام�السيا�� الخجولة�5ي

�رهابي�عWى�ثلث��را��BTالعراقية�5ي�وثيقة

من�قبل�تلك�القوى�بحكومة�الوحدة�الوطنية�لسنة�

�الشراكة�الحقيقية�5ي�اتخاذ�القرارات�ومحاربة�الفساد�واEفسدين،�وإجراء�jص*حات� عWى�أساس�مبدأ

الجهاز�jداري�للدولة،�واعتماد�أسس�واس��اتيجيات�جديدة�بما�5ي�ذلك�مراجعة�واقعية�Eنظومة�الفساد�ومكافحته�

كما�نصت�علية�تلك�الوثيقة

 (وكذلك�نصت�اEادة�
ً
ثامنا

�خ*لمف �من �اEختلفة �الدولة اصل

والتأكيد�عWى�حرص�الحكومة�عWى�ضمان�استق*لية�القضاء�وإبعاده�عن�التأث/�ات�السياسية�والطائفية

اخذ�من�ى�jص*ح�السيا��BTبشكل�أخر�وذلك�بسبب�ضغط�ا  2015

والجنوب�عWى�الحكومة�وتأييد�اEرجعية�الدينية�5ي�النجف�

�له،�5ي� الجمعة�الثانية�للتظاهرات،�بإط*ق�برنامج�إص*ح،�متخذا�من��حتجاج�ومطالبات�اEرجعيات�الدينية�سندا

مؤاتيه�لتحقيق�اص*ح�حقيقي�لحظة�بدأت�

حول�jص*ح�والفساد�والخدمات�وال��شيق�الوزاري�وقدمت�ورقة�jص*ح�إNى�مجلس�ال��Eان�للمصادقة�عل�çا

القول�إن�الحراك�اEدني�أسهم�بجزء�بسيط�5ي�jص*ح�السيا��BTمن�خ*ل�

�الحزبية� �اEحاصصة �عWى �بالقضاء �واEطالبة �للمسؤول/ن، �الفساد �ملفات �وكشف ،BTالسيا�� �الفساد بمحاربة

                                                                
 :اعتمد�الباحث�عWى() 334
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��وثيقة - 3 �الوطنية، �الوحدة �حكومة �5ي �اEشاركة �السياسية �الكتل �ب/ن BTالسيا�� �تفاق

/pdf/Window5/4.pdf



     2022ديمسبر 

�تقليل� �ومحاولة �تغي/��بعض�الوزراء �خ*ل �من �اEطالب �لهذه �العبادي �الوزراء �رئيس �استجابة �فكانت السياسية،

�من�اجل�تقليل� �وكذلك�دمج�بعض�الوزارات�العراقية�مع�بعضها�8خر، اEسئول/ن،

�وهذه� �اEسؤول/ن، �ترشيق�عدد �ومحاولة �اEفسدين، �محاسبة �مع �جديدة �وزارية �كابينة �تشكيل �عن
ً
�فض* jنفاق،

شباط� 25اهرين�منذ�جميعها�إص*حات�بسيطة���ترتقي�إNى�اEستوى�اEطلوب،�ولم�ترتق�إNى�مطالب�اEحتج/ن�واEتظ

�تعديل�و�إص*ح�والتغي/��5ي� �5ي �نجاحات�الحراك�اEدني�هو�jسهام �أحد تعد

بعض�القرارات�أو�القوان/ن،�فالحراك�اEدني�العرا�ي�كان�قادرا�عWى�إحداث�تأث/��5ي�العملية�السياسية�ونجح�اNى�حد�ما�

�Bالذي�يعد�أحد�طرق�نظام�التمثيل�النس�

وهو�إعطاء�كل�حزب�أو�قائمة�انتخابية�عددا�من�اEقاعد�النيابية�يتناسب�مع�قو��ا�العددية�و8صوات�ال��Bيحصل�

�النصف�الثاني�من�القرن�التاسع�عشر� �5ي Bالدنماركي�� �نص�الدستور عندما

5ي�نظامه��نتخابي�عWى�نظام�التمثيل�النس��Bالذي�يعتمد�عWى�مبدأ�مفاده�

ع�م, يحصل�كل�حزب�عWى�عدد�من�اEقاعد�يتناسب�مع�عدد�8صوات�ال��Bيحصل�عل�çا�ذلك�الحزب�5ي��نتخابات

وضع�عتبة�انتخابية�بعشرات���ف�من��صوات�يتحتم�عWى�اEشارك/ن�جمعها�لدخول�التنافس�عWى�اEقعد��نتخابي�

�من� �اصوات�اعWى �برغم�حصولهم�عWى �برEاني �اي�مقعد �من�الحصول�عWى �اEستقل/ن�و�حزاب�الصغ/�ة �يحرم مما

تحوذ�عWى�اEقاعد��نتخابية�من�خ*ل�جمعها�لعشرات�بل�

ح/ن�محلي/ن�كø��لجمع�اصوات�تصب�بالتاNي�لصالح�تلك��حزاب�مقابل�مغانم�

� �يوم �عقدها Bال�� �جلسته �5ي �مجلس�النواب�العرا�ي تشرين�الثاني� 4وقد�قرر

من�قانون��نتخابات�وíي�طريقة�توزيع�

� �التواصل��جتما~ي �حيث�شهدت�مواقع �العرا�ي �الجمهور �اثار�حفيظة  Social(مما

�ودعا� ��حتجاج، �حركة �تفعيل �إNى �دعوات �وانط*ق النيابي

�الكب/�ة� �8حزاب �هيمنة �من �للحد �القانون، �التحرير�للتعب/��عن�رفض�هذا �ساحة �5ي �حاشدة �تظاهرة �إNى ناشطون

,  وتصاعدت�اEطالبات�بتشريع�قانون�انتخابات�يضمن�إعطاء�فرصة�8حزاب�الصغ/�ة�واEستقل/ن�للفوز�5ي��نتخابات

1.7 (� � ��نتخابات�لعام وتعت���, 52018ي

ويبدو�إن�غالبية�8حزاب�والقوى�. جزئية�غ/��كافية�لك·�ا�اقل�ضررا�ل¥حزاب�الصغ/�ة�واEستقل/ن�من�النسبة�اEعدلة

نتخابات�مما�جعل�ذلك�اEعوق�8ك���الذي�يواجهة�تشريع�قانون�

 .جع�سابقمر , 2014وثيقة��تفاق�السيا��BTب/ن�الكتل�السياسية�اEشاركة�5ي�حكومة�الوحدة�الوطنية،�

 .45،�ص�2017،�بغداد،�1¡�اية��متثال�بداية�اEساءلة،�ط

 .47،�ص1991صالح�جواد�كاظم�وعWي�غالب�العاني،�8نظمة�السياسية،�دار�الحكمة،�بغداد،�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�تقليل� �ومحاولة �تغي/��بعض�الوزراء �خ*ل �من �اEطالب �لهذه �العبادي �الوزراء �رئيس �استجابة �فكانت السياسية،

�من�اجل�تقليل��وترشيق�عدد�الوزراء�وحاميات �وكذلك�دمج�بعض�الوزارات�العراقية�مع�بعضها�8خر، اEسئول/ن،

�وهذه� �اEسؤول/ن، �ترشيق�عدد �ومحاولة �اEفسدين، �محاسبة �مع �جديدة �وزارية �كابينة �تشكيل �عن
ً
�فض* jنفاق،

جميعها�إص*حات�بسيطة���ترتقي�إNى�اEستوى�اEطلوب،�ولم�ترتق�إNى�مطالب�اEحتج/ن�واEتظ

�صعيد�النظام��نتخابي �عWى �تعديل�و�إص*ح�والتغي/��5ي� اما �5ي �نجاحات�الحراك�اEدني�هو�jسهام �أحد تعد

بعض�القرارات�أو�القوان/ن،�فالحراك�اEدني�العرا�ي�كان�قادرا�عWى�إحداث�تأث/��5ي�العملية�السياسية�ون

الذي�يعد�أحد�طرق�نظام�التمثيل�النس, م·�ا�قانون�سانت�ليغو��نتخابي��BTء�الصيت5ي�تعديل�بعض�القوان/ن�و 

وهو�إعطاء�كل�حزب�أو�قائمة�انتخابية�عددا�من�اEقاعد�النيابية�يتناسب�مع�قو��ا�العددية�و8صوات�ال��Bيحصل�

�النصف�الثاني�من�القرن�التاسع�عشر� �5ي Bالتمثيل�النس�� �بنظام �وتم�8خذ عل�çا،

 .(335)العام�عWى�إتباع�هذا�النظام

5ي�نظامه��نتخابي�عWى�نظام�التمثيل�النس 2003اعتمد�العراق�منذ�التغي/��عام�

يحصل�كل�حزب�عWى�عدد�من�اEقاعد�يتناسب�مع�عدد�8صوات�ال��Bيحصل�عل�çا�ذلك�الحزب�5ي��نتخابات

وضع�عتبة�انتخابية�بعشرات���ف�من��صوات�يتحتم�عWى�اEشارك/ن�جمعها�لدخول�التنافس�عWى�اEقعد��نتخابي�

�من� �اصوات�اعWى �برغم�حصولهم�عWى �برEاني �اي�مقعد �من�الحصول�عWى �اEستقل/ن�و�حزاب�الصغ/�ة �يحرم مما

تحوذ�عWى�اEقاعد��نتخابية�من�خ*ل�جمعها�لعشرات�بل��صوات�ال��Bيحصل�عل�çا�افراد��حزاب�الكب/�ة�وال��Bتس

مئات��لوف�من��صوات�ع���زج�مرشح/ن�محلي/ن�كø��لجمع�اصوات�تصب�بالتاNي�لصالح�تلك��حزاب�مقابل�مغانم�

�. ح/ن�الكومبارس �يوم �عقدها Bال�� �جلسته �5ي �مجلس�النواب�العرا�ي وقد�قرر

من�قانون��نتخابات�وíي�طريقة�توزيع�) 14(وال��Bتم�تضمي·�ا�5ي�الفقرة�) 1.9(اعتماد�نظام�سانت�ليغو�اEعدل�

�اEتنافسة �ب/ن�القوائم �. اEقاعد �التواصل��جتما~ي �حيث�شهدت�مواقع �العرا�ي �الجمهور �اثار�حفيظة مما

�القرار  �بشأن �واسعا �جد��وانتقادا �العراق �ودعا��5ي ��حتجاج، �حركة �تفعيل �إNى �دعوات �وانط*ق النيابي

�الكب/�ة� �8حزاب �هيمنة �من �للحد �القانون، �التحرير�للتعب/��عن�رفض�هذا �ساحة �5ي �حاشدة �تظاهرة �إNى ناشطون

وتصاعدت�اEطالبات�بتشريع�قانون�انتخابات�يضمن�إعطاء�فرصة�8حزاب�الصغ/�ة�واEستقل/ن�للفوز�5ي��نتخابات

� � �القانون�واعتماد�طريقة �إيقاف�هذا 1.7(فقد�استطاعت�الحركة��حتجاجية

جزئية�غ/��كافية�لك·�ا�اقل�ضررا�ل¥حزاب�الصغ/�ة�واEستقل/ن�من�النسبة�اEعدلة

نتخابات�مما�جعل�ذلك�اEعوق�8ك���الذي�يواجهة�تشريع�قانون�السياسية�الحاكمة�تعارض�القائمة�اEفتوحة�5ي�� 

                                         

وثيقة��تفاق�السيا��BTب/ن�الكتل�السياسية�اEشاركة�5ي�حكومة�الوحدة�الوطنية،�

¡�اية��متثال�بداية�اEساءلة،�ط: فالح�عبد�الجبار،�سعد�عبد�الرزاق�،حركة��حتجاج�واEساءلة

صالح�جواد�كاظم�وعWي�غالب�العاني،�8نظمة�السياسية،�دار�الحكمة،�بغداد،�
217 

 

�تقليل� �ومحاولة �تغي/��بعض�الوزراء �خ*ل �من �اEطالب �لهذه �العبادي �الوزراء �رئيس �استجابة �فكانت السياسية،

وترشيق�عدد�الوزراء�وحاميات

�وهذه� �اEسؤول/ن، �ترشيق�عدد �ومحاولة �اEفسدين، �محاسبة �مع �جديدة �وزارية �كابينة �تشكيل �عن
ً
�فض* jنفاق،

جميعها�إص*حات�بسيطة���ترتقي�إNى�اEستوى�اEطلوب،�ولم�ترتق�إNى�مطالب�اEحتج/ن�واEتظ

2011. 

�صعيد�النظام��نتخابي �عWى اما

بعض�القرارات�أو�القوان/ن،�فالحراك�اEدني�العرا�ي�كان�قادرا�عWى�إحداث�تأث/��5ي�العملية�السياسية�ون

5ي�تعديل�بعض�القوان/ن�و 

وهو�إعطاء�كل�حزب�أو�قائمة�انتخابية�عددا�من�اEقاعد�النيابية�يتناسب�مع�قو��ا�العددية�و8صوات�ال��Bيحصل�

�التمثيل�النس �بنظام �وتم�8خذ عل�çا،

العام�عWى�إتباع�هذا�النظام

اعتمد�العراق�منذ�التغي/��عام�

يحصل�كل�حزب�عWى�عدد�من�اEقاعد�يتناسب�مع�عدد�8صوات�ال��Bيحصل�عل�çا�ذلك�الحزب�5ي��نتخابات

وضع�عتبة�انتخابية�بعشرات���ف�من��صوات�يتحتم�عWى�اEشارك/ن�جمعها�لدخول�التنافس�عWى�اEقعد��نتخابي�

�من� �اصوات�اعWى �برغم�حصولهم�عWى �برEاني �اي�مقعد �من�الحصول�عWى �اEستقل/ن�و�حزاب�الصغ/�ة �يحرم مما

�صوات�ال��Bيحصل�عل�çا�افراد��حزاب�الكب/�ة�وال��Bتس

مئات��لوف�من��صوات�ع���زج�مر

�Sولئك�اEرشح/ن�الكومبارس بسيطة

اعتماد�نظام�سانت�ليغو�اEعدل� 2013

�اEتنافسة �ب/ن�القوائم اEقاعد

Media ( القرار� �بشأن �واسعا �جد��وانتقادا �العراق 5ي

�الكب/�ة� �8حزاب �هيمنة �من �للحد �القانون، �التحرير�للتعب/��عن�رفض�هذا �ساحة �5ي �حاشدة �تظاهرة �إNى ناشطون

وتصاعدت�اEطالبات�بتشريع�قانون�انتخابات�يضمن�إعطاء�فرصة�8حزاب�الصغ/�ة�واEستقل/ن�للفوز�5ي��نتخابات

� � �القانون�واعتماد�طريقة �إيقاف�هذا فقد�استطاعت�الحركة��حتجاجية

جزئية�غ/��كافية�لك·�ا�اقل�ضررا�ل¥حزاب�الصغ/�ة�واEستقل/ن�من�النسبة�اEعدلة

السياسية�الحاكمة�تعارض�القائمة�اEفتوحة�5ي�� 
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وثيقة��تفاق�السيا��BTب/ن�الكتل�السياسية�اEشاركة�5ي�حكومة�الوحدة�الوطنية،� - 1

فالح�عبد�الجبار،�سعد�عبد�الرزاق�،حركة��حتجاج�واEساءلة� - 2
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     2022ديمسبر 

�القائمة� �عWى �الدعوات�ل*عتماد �وتصاعد �للراي�العام �إن�يكون�محركا �من�شأنه �وهذا �اEفتوحة، انتخابات�القائمة

�العراق�5ي�مدن�رئيسة�ع دة�5ي�اEفتوحة�5ي��نتخابات�بد��من�القائمة�اEغلقة�من�خ*ل�تظاهرات�شعبية�شهدها

نتيجة�لظهور�دعوات�كث/�ة�بشان�ضرورة�تطوير�النظام��نتخابي�5ي�العراق،�من�

ح�ما�وليس�إNى�حزب�او�كتلة�معينة�فقد�ظهرت�مطالب�م��ايدة�

الشعبية�ال��Bاصبحت�تاريخ� 2019ا�مر�بنا�5ي�الفصل�الثاني�من�دراستنا�حيث�شهد�العراق�انتفاضة�تشرين�

لبدء�مرحلة�جديدة�من�بناء�النظام�السيا��BTالعام�5ي�البلد�ووضعت�النظام�السيا��BTالعرا�ي�5ي�احرج�موقف�يمر�به�

بسبب�) القضائية, التنفيذية, التشريعية

�سببه�ذلك�من�ضغط�جماه/�ي�هائل�5ي�ساحة�التحرير� �التغي/��وما جهد�وعزيمة�ودماء�اEتظاهرين�واصرارهم�عWى

�بانحراف�النظام� �تغ/�ات�سريعة�مع��فة �بالسلطات�اNى�اجراء �حدا مما

فشملت�تلك��جراءات�اصدار�قانون�جديد�

��نتقالية �اEرحلة �قانون �اNى �مستند وعزل�. بقرار�حكومي

وكذلك�طال�العزل�, .اب�العرا�يالحكومات�اEحلية�5ي�جميع�اEحافظات�من�خ*ل�التصويت�عWى�ذلك�5ي�مجلس�النو 

�العرا�ي �ال��Eان �قبل �من �تلك��ستقالة �وقبول �استقال��ا �تقديم �عWى �اجبارها �من�خ*ل �بأكملها �اEركزية , الحكومة

اكø��انصافا�من�سابقة�رغم�انه���يل��Bكامل�طموح�

رض�رئيس�للحكومة�دون�رغبة�
ُ
اع*ن�قيام�انتخابات�مبكرة�وSول�مره�5ي�تاريخ�النظام�السيا��BTالجديد�ف

 .2،�ص2014نتخابي�5ي�العراق،�مركز�الدراسات��س��اتيجية�الدولية،�جامعة�بغداد،�

،�كـرب*ء،�10الـدوا~ي�والـد��ت��،�مجلـة�أهـل�البيـت،�العـدد�

 . 54،ص�2016،ب/�وت�،

بعد�قراءات�ومناقشات�5ي� 2005لسنة�) 30(

اي�خــــارج�زمــــن� 2021ونشــــر�5ــــي�الجريــــدة�الرســــمية�5ــــي�شــــهر�حزيــــران�

الوقــــائع�العراقيــــة�. 2005لســــنة�) 30(قــــانون�التعــــديل��ول�للمــــر�رقــــم�

ان�بحـــــــــــــــــــل�مجـــــــــــــــــــالس�اEحافظـــــــــــــــــــات�و�قضـــــــــــــــــــية�والنـــــــــــــــــــواâي�والغـــــــــــــــــــاء�امتيـــــــــــــــــــازات�كبـــــــــــــــــــار�اEســـــــــــــــــــؤول/ن�متـــــــــــــــــــاح�

/ https://ar.parliament.iq/2019/12/01قبــول�ال��Eــان�العرا�ــي��ســتقالة�رئــيس�الــوزراء�العرا�ــي�عــادل�عبــد�اEهــدي�متــاح�عWـــي�

 .59/11/2020ي�) 4603(جريدة�الوقائع�العراقية�بالعدد�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�القائمة� �عWى �الدعوات�ل*عتماد �وتصاعد �للراي�العام �إن�يكون�محركا �من�شأنه �وهذا �اEفتوحة، انتخابات�القائمة

�العراق�5ي�مدن�رئيسة�ع اEفتوحة�5ي��نتخابات�بد��من�القائمة�اEغلقة�من�خ*ل�تظاهرات�شعبية�شهدها

نتيجة�لظهور�دعوات�كث/�ة�بشان�ضرورة�تطوير�النظام��نتخابي�5ي�العراق،�من�. الب*د�كبغداد�والبصرة�والسماوة

اجل�إعطاء�الناخب�فرصة�أفضل�Eنح�صوته�إNى�مرشح�ما�وليس�إNى�حزب�او�كتلة�معينة�فقد�ظهرت�مطالب�م��ايدة�

 (336).لتغ/��بعض�خصائص�النظام��نتخابي�اEتبع

ا�مر�بنا�5ي�الفصل�الثاني�من�دراستنا�حيث�شهد�العراق�انتفاضة�تشرين�

لبدء�مرحلة�جديدة�من�بناء�النظام�السيا��BTالعام�5ي�البلد�ووضعت�النظام�السيا��BTالعرا�ي�5ي�احرج�موقف�يمر�به�

�الع,  BTالسيا�� �لجئت�جميع�سلطات�النظام �اذ التشريعية(را�ي

�سببه�ذلك�من�ضغط�جماه/�ي�هائل�5ي�ساحة�التحرير� �التغي/��وما جهد�وعزيمة�ودماء�اEتظاهرين�واصرارهم�عWى

�واغلب�محافظات�الوسط�والجنوب �بانحراف�النظام�, ببغداد �تغ/�ات�سريعة�مع��فة �بالسلطات�اNى�اجراء �حدا مما

�امام�عزيمة�واصرار�اEتظاهرين فشملت�تلك��جراءات�اصدار�قانون�جديد�, يمقراطية�واه��ازه

�العليا ��تحادية � *337للمحكمة �منذ �اديرت Bنتقالية 2005ال��� �اEرحلة �قانون �اNى �مستند بقرار�حكومي

الحكومات�اEحلية�5ي�جميع�اEحافظات�من�خ*ل�التصويت�عWى�ذلك�5ي�مجلس�النو 

�العرا�ي �ال��Eان �قبل �من �تلك��ستقالة �وقبول �استقال��ا �تقديم �عWى �اجبارها �من�خ*ل �بأكملها �اEركزية الحكومة

اكø��انصافا�من�سابقة�رغم�انه���يل�(338).2022إضافة�اNى�اقرار�تعديل�لقانون��نتخابات�الجديد�لعام�

رض�رئيس�للحكومة�دون�رغبة�
ُ
اع*ن�قيام�انتخابات�مبكرة�وSول�مره�5ي�تاريخ�النظام�السيا��BTالجديد�ف

                                         

نتخابي�5ي�العراق،�مركز�الدراسات��س��اتيجية�الدولية،�جامعة�بغداد،�هيفاء�احمد�محمد،�النظام�� 

 .85ص.مرجع�سابق�. مروة�خض/��جبوري

الـدوا~ي�والـد��ت��،�مجلـة�أهـل�البيـت،�العـدد�: سامر�مؤيد�عبد�اللطيف،�التعديل�5ي�قـانون��نتخابـات�العرا�ـي

،ب/�وت�، 1قانون�انتخابات�مجالس�اEحافظات�،دار�الس·�وري�ط�وليد�كامل�الزيدي،

(قانون�التعديل��ول�للمر�رقم� 2021لسنة�) 25(اقر�قانون�اEحكمة��تحادية�العليا�رقم�

ونشــــر�5ــــي�الجريــــدة�الرســــمية�5ــــي�شــــهر�حزيــــران� 2021واقــــر�بصــــيغته�ال·�ائيــــة�5ــــي�اذار� 2020

2020. 

قــــانون�التعــــديل��ول�للمــــر�رقــــم� 2021لســــنة�) 25(قــــانون�اEحكمــــة��تحاديــــة�العليــــا�رقــــم�

 .57/6/2021ي�

ان�بحـــــــــــــــــــل�مجـــــــــــــــــــالس�اEحافظـــــــــــــــــــات�و�قضـــــــــــــــــــية�والنـــــــــــــــــــواâي�والغـــــــــــــــــــاء�امتيـــــــــــــــــــازات�كبـــــــــــــــــــار�اEســـــــــــــــــــؤول/ن�متـــــــــــــــــــاح�

https://ar.parliament.i/2019/10/28 /16:19 11/7/2021بتاريخ�. 

قبــول�ال��Eــان�العرا�ــي��ســتقالة�رئــيس�الــوزراء�العرا�ــي�عــادل�عبــد�اEهــدي�متــاح�عWـــي�

2021. 

جريدة�الوقائع�العراقية�بالعدد�. ٢٠٢٠لسنة�)  ٩(قانون�انتخابات�مجلس�النواب�العرا�ي�رقم�
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�القائمة� �عWى �الدعوات�ل*عتماد �وتصاعد �للراي�العام �إن�يكون�محركا �من�شأنه �وهذا �اEفتوحة، انتخابات�القائمة

�العراق�5ي�مدن�رئيسة�ع اEفتوحة�5ي��نتخابات�بد��من�القائمة�اEغلقة�من�خ*ل�تظاهرات�شعبية�شهدها

الب*د�كبغداد�والبصرة�والسماوة

اجل�إعطاء�الناخب�فرصة�أفضل�Eنح�صوته�إNى�مر

لتغ/��بعض�خصائص�النظام��نتخابي�اEتبع

ا�مر�بنا�5ي�الفصل�الثاني�من�دراستنا�حيث�شهد�العراق�انتفاضة�تشرين�وكم

لبدء�مرحلة�جديدة�من�بناء�النظام�السيا��BTالعام�5ي�البلد�ووضعت�النظام�السيا��BTالعرا�ي�5ي�احرج�موقف�يمر�به�

� �5ي �تأسيسه , 2003منذ

�سببه�ذلك�من�ضغط�جماه/�ي�هائل�5ي�ساحة�التحرير� �التغي/��وما جهد�وعزيمة�ودماء�اEتظاهرين�واصرارهم�عWى

�واغلب�محافظات�الوسط�والجنوب ببغداد

�الد �امام�عزيمة�واصرار�اEتظاهرينالذي�كان�يد~ي يمقراطية�واه��ازه

�العليا ��تحادية للمحكمة

الحكومات�اEحلية�5ي�جميع�اEحافظات�من�خ*ل�التصويت�عWى�ذلك�5ي�مجلس�النو 

�العرا�ي �ال��Eان �قبل �من �تلك��ستقالة �وقبول �استقال��ا �تقديم �عWى �اجبارها �من�خ*ل �بأكملها �اEركزية الحكومة

إضافة�اNى�اقرار�تعديل�لقانون��نتخابات�الجديد�لعام�

رض�رئيس�للحكومة�دون�رغبة�و , اEتظاهرين
ُ
اع*ن�قيام�انتخابات�مبكرة�وSول�مره�5ي�تاريخ�النظام�السيا��BTالجديد�ف

                                                                
 :اعتمد�الباحث�عWى() 336

هيفاء�احمد�محمد،�النظام��  - 1

مروة�خض/��جبوري - 2

سامر�مؤيد�عبد�اللطيف،�التعديل�5ي�قـانون��نتخابـات�العرا�ـي. د - 3

 .84،�ص2017

وليد�كامل�الزيدي، - 4
اقر�قانون�اEحكمة��تحادية�العليا�رقم�* 337

2020ال��Eــــان�العرا�ــــي�طيلــــة�عــــام�

2020_2003دراستنا�اEمتدة�
 :اعتمد�الباحث�عWى() 338

قــــانون�اEحكمــــة��تحاديــــة�العليــــا�رقــــم� - 1

5ي�) 4635(بالعدد�

ان�بحـــــــــــــــــــل�مجـــــــــــــــــــالس�اEحافظـــــــــــــــــــات�و�قضـــــــــــــــــــية�والنـــــــــــــــــــواâي�والغـــــــــــــــــــاء�امتيـــــــــــــــــــازات�كبـــــــــــــــــــار�اEســـــــــــــــــــؤول/ن�متـــــــــــــــــــاح�قـــــــــــــــــــرار�ال��Eـــــــــــــــــــ - 2

5https://ar.parliament.iqي
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     2022ديمسبر 

حيث�طالب�اEتظاهرون�, �حزاب�اEتسلطة�بغض�النظر�عن�مدى�موقف�الجماه/��اEنتفضة�من�الحكومة�الجديدة

حم�معاناة�العراقي/ن�وال��Bكانت�بالضد�من�

�واEطالبة�بسيادة�وطن�اثارت�سخط�وغضب� �سواء اEوقف��يراني�و�مريكي�من�الشأن�الداخWي�العرا�ي�عWى�حدا

الدول�اEتحكمة�5ي�اEشهد�السيا��BTالعرا�ي�مما�ولد�ذلك�عدم�تعاطف�من�تلك�القوى�اEؤثرة�5ي�اEشهد�العرا�ي�مع�

�BTتلك�الساحات�ولو�اNى�ح/ن�بانتظار�ما�قد�تنتج�

 .  ��Tوالفساد�وا¡�اك�الدولة

بدأت�اول� 2015اج�ففي�سنة�عWى�الصعيد��داري�تحقق�جزء�من�jص*حات�jدارية�بفعل�تأث/��حركة��حتج

�إNى�تظاهرات�¡�ار�الجمعة�الرابع
ً
و5ي�اEقابل،�أطلق�. تظاهرة�بأربعة�آ�ف�متظاهر،�ولكن�زخم�الحركة�تصاعد�وصو�

�من�الوزارات،�وزارة�البيئة�مع�وزارة�
ً
رئيس�الحكومة�العراقية�حيدر�العبادي�حزمة�إص*حات،�jدارية�م·�ا�دمج�عددا

�حقائب�وزارة� �والغاء �العاNي �التعليم �بوزارة �والتكنولوجيا �العلوم �ووزارة �الثقافة �و�ثار�مع احة

�تخفيض� �اجل �من �فعلية �وزارة �عWى �تحصل �لم Bال�� �السياسية �ل¥حزاب�والقوى �ترضية �منحت�سابقا Bال�� الدولة

نية�للوزراء�ومستشار��م�ومن�ضم·�م�

إNى�جانب�إصدار�أوامر�بإيقاف�مخصصات�حمايات�

�نظام�مأزوم 2022_2003يمكن�القول�إن�jص*حات�ال��Bذكرت�آنفا�íي�إص*حات�جزئية،�فالنظام�السيا��BTالعرا�ي

يحتاج�إNى�jص*ح�الشامل،�وقد�بات�من�الضروري�العمل�عWى�إجراء�عملية�إص*ح�5ي�بنية�النظام�السيا��BTالعرا�ي�

�بالحرية� �يتصف �جديد BTسيا�� �نظام �بناء �نقل �لم �تقدير�ان �اقل �عWى نائية،

ته�وشرائحه�من�خ*ل�إعادة�النظر�5ي�عدة�مواد�

    (339).دستورية�وتفعيل�القوان/ن�اEعطلة�ال��Bتصب�5ي�اEصلحة�العامة�لبناء�دولة�اEواطنة�ذات�السيادة�الكاملة

�تأث/�� �بمدى �واEتمثلة �السياسية بالتحو�ت

�الخب/��ان� �رأى �فقد �النظام �ذلك �ابعاد �تطور �عWى ��نجلوامريكي ��حت*ل �سلطة �بحكم �اEتمثل BTالسيا�� التحول

رئيس�قسم��ع*م�بكلية�اEستقبل�. دكتوراه�5ي��ع*م

باحث�5ي�مركز�الدراسات�والبحوث�5ي�, رئيس�تحرير�جريدة�اضواء

يقيم�5ي�العراق�محافظة�بغداد�قبل�. مستقل

 .8/2/2022رمضان�5ي�منطقة�اEنصور�ببغداد�بتاريخ�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�حزاب�اEتسلطة�بغض�النظر�عن�مدى�موقف�الجماه/��اEنتفضة�من�الحكومة�الجديدة

حم�معاناة�العراقي/ن�وال��Bكانت�بالضد�من���ان�شعارات��نتفاضة�ال��Bولدت�من�ر , بتغي/��النظام�السيا��BTككل

�واEطالبة�بسيادة�وطن�اثارت�سخط�وغضب� �سواء اEوقف��يراني�و�مريكي�من�الشأن�الداخWي�العرا�ي�عWى�حدا

الدول�اEتحكمة�5ي�اEشهد�السيا��BTالعرا�ي�مما�ولد�ذلك�عدم�تعاطف�من�تلك�القوى�اEؤثرة�5ي�اEشهد�العرا�ي�مع�

ُسلط�ضغط�كب/�ا�عWى�ساحات�التظاهر�ادى�اNى�ت*
�BTتلك�الساحات�ولو�اNى�ح/ن�بانتظار�ما�قد�تنتج�

عنه��ص*حات�ال��Bما�كانت�ان�تتحقق�لو�ارادة�الشعب�الثائر�عWى�الفو���Tوالفساد�وا¡�اك�الدولة

عWى�الصعيد��داري�تحقق�جزء�من�jص*حات�jدارية�بفعل�تأث/��حركة��حتج

�إNى�تظاهرات�¡�ار�الجمعة�الرابع
ً
تظاهرة�بأربعة�آ�ف�متظاهر،�ولكن�زخم�الحركة�تصاعد�وصو�

�من�الوزارات،�وزارة�البيئة�مع�وزارة�
ً
رئيس�الحكومة�العراقية�حيدر�العبادي�حزمة�إص*حات،�jدارية�م·�ا�دمج�عددا

�حقائب�وزارة� �والغاء �العاNي �التعليم �بوزارة �والتكنولوجيا �العلوم �ووزارة �الثقافة �و�ثار�مع احة

�تخفيض� �اجل �من �فعلية �وزارة �عWى �تحصل �لم Bال�� �السياسية �ل¥حزاب�والقوى �ترضية �منحت�سابقا Bال�� الدولة

نية�للوزراء�ومستشارالتكاليف�اEالية�و�امتصاص�التضخم�اEاNي�،�وخّفض�عدد�عناصر�اEواكب�8م

�الدفاع�والداخلية إNى�جانب�إصدار�أوامر�بإيقاف�مخصصات�حمايات�. الرئاسات�الث*ث�تحويل�الفائض�إNى�وزارتي�

يمكن�القول�إن�jص*حات�ال��Bذكرت�آنفا�íي�إص*حات�جزئية،�فالنظام�السيا��BTالعرا�ي

يحتاج�إNى�jص*ح�الشامل،�وقد�بات�من�الضروري�العمل�عWى�إجراء�عملية�إص*ح�5ي�بنية�النظام�السيا��BTالعرا�ي�

�بالحرية� �يتصف �جديد BTسيا�� �نظام �بناء �نقل �لم �تقدير�ان �اقل �عWى �استثنائية، �ظروف �ظل �5ي �أسس الذي

�الشعب�العرا�ي�بكافة�فئا ته�وشرائحه�من�خ*ل�إعادة�النظر�5ي�عدة�مواد�والديمقراطية�الحقيقية�ال��Bيتطلع�ال�çا

دستورية�وتفعيل�القوان/ن�اEعطلة�ال��Bتصب�5ي�اEصلحة�العامة�لبناء�دولة�اEواطنة�ذات�السيادة�الكاملة

 :اEقاب*ت�العلمية�اEتعمقة

  (340).اكرم�فرج�الربي¶ي

�ب �العراق �5ي ��ع*مي �الصحفي �النظام �ع*قة �بشان �تأث/�� 2003عد �بمدى �واEتمثلة �السياسية بالتحو�ت

�الخب/��ان� �رأى �فقد �النظام �ذلك �ابعاد �تطور �عWى ��نجلوامريكي ��حت*ل �سلطة �بحكم �اEتمثل BTالسيا�� التحول

                                         

 .87ص.مرجع�سابق�

دكتوراه�5ي��ع*مالتحصيل�العلم�B). ذكر(النوع�. سنة) 59(العمر�. اكرم�فرج�الربي¶ي

رئيس�تحرير�جريدة�اضواء, رئيس�مركز�اضواء��ستشاري�للدراسات�والبحوث
مستقل�تجاه�السيا��BT. سكرت/��تحرير�5ي�قسم�اخبار�تليفزيون�العراق�قبل��حت*ل

رمضان�5ي�منطقة�اEنصور�ببغداد�بتاريخ� 14اجريت�اEقابلة�بمق��8جيفارا�5ي�شارع�
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�حزاب�اEتسلطة�بغض�النظر�عن�مدى�موقف�الجماه/��اEنتفضة�من�الحكومة�الجديدة

بتغي/��النظام�السيا��BTككل

�واEطالبة�بسيادة�وطن�اثارت�سخط�وغضب� �سواء اEوقف��يراني�و�مريكي�من�الشأن�الداخWي�العرا�ي�عWى�حدا

الدول�اEتحكمة�5ي�اEشهد�السيا��BTالعرا�ي�مما�ولد�ذلك�عدم�تعاطف�من�تلك�القوى�اEؤثرة�5ي�اEشهد�العرا�ي�مع�

ُسلط�ضغط�كب/�ا�عWى�ساحات�التظاهر�ادى�اNى�ت*�نتفاضة�و 

عنه��ص*حات�ال��Bما�كانت�ان�تتحقق�لو�ارادة�الشعب�الثائر�عWى�الفو

عWى�الصعيد��داري�تحقق�جزء�من�jص*حات�jدارية�بفعل�تأث/��حركة��حتج

�إNى�تظاهرات�¡�ار�الجمعة�الرابع
ً
تظاهرة�بأربعة�آ�ف�متظاهر،�ولكن�زخم�الحركة�تصاعد�وصو�

�من�الوزارات،�وزارة�البيئة�مع�وزارة�
ً
رئيس�الحكومة�العراقية�حيدر�العبادي�حزمة�إص*حات،�jدارية�م·�ا�دمج�عددا

�السي �ووزارة �حقائب�وزارة�الصحة �والغاء �العاNي �التعليم �بوزارة �والتكنولوجيا �العلوم �ووزارة �الثقافة �و�ثار�مع احة

�تخفيض� �اجل �من �فعلية �وزارة �عWى �تحصل �لم Bال�� �السياسية �ل¥حزاب�والقوى �ترضية �منحت�سابقا Bال�� الدولة

التكاليف�اEالية�و�امتصاص�الت

�الدفاع�والداخلية الرئاسات�الث*ث�تحويل�الفائض�إNى�وزارتي�

 .اEسئول/ن�اEتقاعدين

يمكن�القول�إن�jص*حات�ال��Bذكرت�آنفا�íي�إص*حات�جزئية،�فالنظام�السيا��BTالعرا�ي

يحتاج�إNى�jص*ح�الشامل،�وقد�بات�من�الضروري�العمل�عWى�إجراء�عملية�إص*ح�5ي�بنية�النظام�السيا��BTالعرا�ي�

�است �ظروف �ظل �5ي �أسس الذي

�الشعب�العرا�ي�بكافة�فئا والديمقراطية�الحقيقية�ال��Bيتطلع�ال�çا

دستورية�وتفعيل�القوان/ن�اEعطلة�ال��Bتصب�5ي�اEصلحة�العامة�لبناء�دولة�اEواطنة�ذات�السيادة�الكاملة

اEقاب*ت�العلمية�اEتعمقة

اكرم�فرج�الربي¶ي. مقابلة�د_ 

�ب �العراق �5ي ��ع*مي �الصحفي �النظام �ع*قة بشان

�الخب/��ان� �رأى �فقد �النظام �ذلك �ابعاد �تطور �عWى ��نجلوامريكي ��حت*ل �سلطة �بحكم �اEتمثل BTالسيا�� التحول

                                                                
 :اعتمد�الباحث�عWى() 339

مرجع�سابق�. مروة�خض/��جبوري_ 
اكرم�فرج�الربي¶ي. مقابلة�د() 340

رئيس�مركز�اضواء��ستشاري�للدراسات�والبحوث. الجامعة�الخاصة
سكرت/��تحرير�5ي�قسم�اخبار�تليفزيون�العراق�قبل��حت*ل, وزارة�الثقافة

اجريت�اEقابلة�بمق. وبعد��حت*ل



     2022ديمسبر 

�فحسب �ليست�وليدة�ساع��ا �اعقبت��حت*ل�مباشرة Bالصحفية�و�ع*مية�ال���T ,نتجت�عن�� وانما

ي�كب/��ليس�Eمارسة�الصحافة�و�ع*م�فقط�وانما�عWى�جميع�الصعد�الثقافية�بسبب�الحصار�الخانق�

وانما�شمل�التطور�العلم�B, الذي�سبق��حت*ل�بث*ثة�عشر�سنة�والذي�لم�يقتصر�عWى�الجانب��قتصادي�فحسب

�تعدى�ممارسة� �بشكل �و�ع*مية فية

�Bالخ*قة�ال���Tي�النظم��خرى�بإناء�الفو����Tالصحفية�و�ع*مية�ال��Bتصب�مع�با

وبسبب�. اعلن�ع·�ا�اEحتل�كسياسة�ينتهجها�تجاه�ليس�العراق�فحسب�وانما�جميع�دول�اEنطقة�وخاصة�العربية�م·�ا

�للنظام� �حله �من�خ*ل �Tفو�� �من �احدثه �Eا �العرا�ي �و�ع*مي �الصحفي �النظام �تجاه هذه

السابق�بالكامل�وعدم�وضوحه�بتأسيس�نظام�صحفي�واع*مي�جديد�ذو�هوية�محددة�انسحبت�هذه�السياسات�عWى�

�و  �والحكومات��نتقالية �مجلس�الحكم �العراق�كنشوء �شهدها Bال�� �ال*حقة �والسلطات�التحو�ت�السياسية اEؤقتة

فلم�تشهد�تلك�التحو�ت�اEت*حقة�تطورا�يعتد�به�للنظام�الصحفي�

��بل�شهد�النظام�الصحفي�تطور�سلبيا�نحو�توجيه��ع*م�الرسمE�Bصلحة�السلطات�وخاصة�

. ت�قانونية�تحمل�الطابع�السيا��BTاكø��من�الطابع�القانوني�والدستوري

كمثال���للحصر�من�خ*ل�ربط�تمويل�هيئة��ع*م�و�تصا�ت�وشبكة��ع*م�العرا�ي�بوزارة�اEالية�الحكومية�وغ/�ها�

 �� �التطور �الخب/��واما �النظام�واضاف �5ي يجابي

�الذي�احدثته��حتجاجات�والتظاهرات� BTتمثل�بالتحول�السيا�� �فقد �الف��ة �هذه �العراق�5ي �5ي الصحفي�و�ع*مي

الجماه/�ية�وال��Bشكلت�وعيا�شبابيا�جديدا�وايجابيا�ليس�سياسيا�فحسب�وانما�انسحب�عWى�تطور�استخدام�وسائل�

�اثرت�وساهمت�بشكل�كب/��5ي�هذا� Bال�

بشان�تأث/��التحول�السيا��BTاEتمثل�بحكم�سلطة��حت*ل��نجلوامريكي�عWى�تطور�ابعاد�النظام�الصحفي�

�كب/�ا�شهده�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�هذه� رأى�الخب/��ان�هناك�تأث/�ا

�الشخصيات� �تشجيع �اNى �اضافة �لتوجهاته �تابع BTسيا�� �ذات�نهج خصيات�اع*مية

مما�انعكس�ذلك�التحول�عWى�س/��, منه

اما�5ي�مرحلة�توNي�مجلس�الحكم�وانبثاق�الحكومة�

اEؤقتة�فقد�شهد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�متنفسا�للصحفي/ن�و�ع*مي/ن�5ي�التعامل�مع�السلطات�رغم�اEؤاخذات�

�التعامل�مع�تلك�السلطة�كو¡�ا�سلطة�تتكون�من�عراقي/ن�وليس� حيث�رفع�بعض�من�الحرج�5ي

ص*ح��الرئيس�السابق�لفرع�نقابة�الصحفي/ن�العراقي/ن�5ي�محافظة

محرر�5ي�, العمل�قبل��حت*ل. ماجست/��اع*م

 .       مقيم�ويعمل�5ي�العراق�محافظة�ص*ح�الدين�قبل�وبعد��حت*ل

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�فحسب �ليست�وليدة�ساع��ا �اعقبت��حت*ل�مباشرة Bالصحفية�و�ع*مية�ال���T

ي�كب/��ليس�Eمارسة�الصحافة�و�ع*م�فقط�وانما�عWى�جميع�الصعد�الثقافية�بسبب�الحصار�الخانق�

الذي�سبق��حت*ل�بث*ثة�عشر�سنة�والذي�لم�يقتصر�عWى�الجانب��قتصادي�فحسب

�الجانب�كان�مؤشر�لدى�اEحتل �للحريات�الصح, وهذا �تعدى�ممارسة�بدليل�اط*قة �بشكل �و�ع*مية فية

الحريات�اNى�مستوى�خلق�الفو���Tالصحفية�و�ع*مية�ال��Bتصب�مع�با�ي�النظم��خرى�بإناء�الفو

اعلن�ع·�ا�اEحتل�كسياسة�ينتهجها�تجاه�ليس�العراق�فحسب�وانما�جميع�دول�اEنطقة�وخاصة�العربية�م·�ا

�فو �من �احدثه �Eا �العرا�ي �و�ع*مي �الصحفي �النظام �تجاه هذه

السابق�بالكامل�وعدم�وضوحه�بتأسيس�نظام�صحفي�واع*مي�جديد�ذو�هوية�محددة�انسحبت�هذه�السياسات�عWى�

�و  �والحكومات��نتقالية �مجلس�الحكم �العراق�كنشوء �شهدها Bال�� �ال*حقة التحو�ت�السياسية

فلم�تشهد�تلك�التحو�ت�اEت*حقة�تطورا�يعتد�به�للنظام�الصحفي�, 2022وصو��اNى�سنة� 2005

��بل�شهد�النظام�الصحفي�تطور�سلبيا�نحو�توجيه��ع*م�الرسمE�Bصلحة�السلطات�وخاصة�

ت�قانونية�تحمل�الطابع�السيا��BTاكø��من�الطابع�القانوني�والدستوريالسلطة�الحكومية�من�خ*ل�اصدار�تشريعا

كمثال���للحصر�من�خ*ل�ربط�تمويل�هيئة��ع*م�و�تصا�ت�وشبكة��ع*م�العرا�ي�بوزارة�اEالية�الحكومية�وغ/�ها�

�الرابعة �السلطة �عمل �استق*لية �من �حدت Bال�� ��جراءات �� . من �التطور �الخب/��واما واضاف

�الذي�احدثته��حتجاجات�والتظاهرات� BTتمثل�بالتحول�السيا�� �فقد �الف��ة �هذه �العراق�5ي �5ي الصحفي�و�ع*مي

الجماه/�ية�وال��Bشكلت�وعيا�شبابيا�جديدا�وايجابيا�ليس�سياسيا�فحسب�وانما�انسحب�عWى�تطور�استخدام�وسائل�

� �م·�ا �اثرت�وساهمت�بشكل�كب/��5ي�هذا�) Social Media(واEجتمعية� )New Media(�ع*م�وخاصة�الجديدة Bال�

 .التحول�السيا��BTاEهم�5ي�عراق�ما�بعد��حت*ل

 (341).مقابلة��ستاذ�حسن�عبد�هللا�سالم

بشان�تأث/��التحول�السيا��BTاEتمثل�بحكم�سلطة��حت*ل��نجلوامريكي�عWى�تطور�ابعاد�النظام�الصحفي�

�كب/�ا�شهده�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�هذه�, 2022_2003لعراق�للف��ة� رأى�الخب/��ان�هناك�تأث/�ا

�ت �اNى �اضافة �لتوجهاته �تابع BTسيا�� �ذات�نهج �لشخصيات�اع*مية �جلب�اEحتل �5ي �تمثل الف��ة

منه��ع*مية�اEحلية�ال��Bرغبت�5ي��نخراط�5ي�مشروع��حت*ل�واصبحت�جزءا

اما�5ي�مرحلة�توNي�مجلس�الحكم�وانبثاق�الحكومة�. عمل�النظام�الصحفي�و�ع*مي�الجديد�5ي�عراق�ما�بعد��حت*ل

اEؤقتة�فقد�شهد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�متنفسا�للصحفي/ن�و�ع*مي/ن�5ي�التعامل�مع�السلطات�رغم�اEؤاخذات�

�التعامل�مع�تلك�السلطة�كو¡�ا�سلطة�تتكون�من�عراقي/ن�وليس� حيث�رفع�بعض�من�الحرج�5ي

                                         

الرئيس�السابق�لفرع�نقابة�الصحفي/ن�العراقي/ن�5ي�محافظة. حسن�عبد�هللا�سالم�رئيس�تحرير�جريدة��يام�السبعة

ماجست/��اع*م: التحصيل�العلمB. ذكر: النوع. سنة) 52: (العمر. 5ي�م�0له 2022

BTمقيم�ويعمل�5ي�العراق�محافظة�ص*ح�الدين�قبل�وبعد��حت*ل, مستقل: �تجاه�السيا�
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�فحسب �ليست�وليدة�ساع��ا �اعقبت��حت*ل�مباشرة Bالصحفية�و�ع*مية�ال���Tاسباب�الفو�

ي�كب/��ليس�Eمارسة�الصحافة�و�ع*م�فقط�وانما�عWى�جميع�الصعد�الثقافية�بسبب�الحصار�الخانق�تعطش�جماه/� 

الذي�سبق��حت*ل�بث*ثة�عشر�سنة�والذي�لم�يقتصر�عWى�الجانب��قتصادي�فحسب

�الجانب�كان�مؤشر�لدى�اEحتل, والثقا5ي وهذا

الحريات�اNى�مستوى�خلق�الفو

اعلن�ع·�ا�اEحتل�كسياسة�ينتهجها�تجاه�ليس�العراق�فحسب�وانما�جميع�دول�اEنطقة�وخاصة�العربية�م·�ا

�اEحتل �سياسة �فو�رصانة �من �احدثه �Eا �العرا�ي �و�ع*مي �الصحفي �النظام �تجاه هذه

السابق�بالكامل�وعدم�وضوحه�بتأسيس�نظام�صحفي�واع*مي�جديد�ذو�هوية�محددة�انسحبت�هذه�السياسات�عWى�

�و  �والحكومات��نتقالية �مجلس�الحكم �العراق�كنشوء �شهدها Bال�� �ال*حقة التحو�ت�السياسية

2005اEنبثقة�عن�دستور�

��بل�شهد�النظام�الصحفي�تطور�سلبيا�نحو�توجيه��ع*م�الرسمE�Bصلحة�السلطات�وخاصة�, عما�اتى�به�اEحتل

السلطة�الحكومية�من�خ*ل�اصدار�تشريعا

كمثال���للحصر�من�خ*ل�ربط�تمويل�هيئة��ع*م�و�تصا�ت�وشبكة��ع*م�العرا�ي�بوزارة�اEالية�الحكومية�وغ/�ها�

�الرابعة �السلطة �عمل �استق*لية �من �حدت Bال�� ��جراءات من

�الذي�احدثته��حتجاجات�والتظاهرات� BTتمثل�بالتحول�السيا�� �فقد �الف��ة �هذه �العراق�5ي �5ي الصحفي�و�ع*مي

الجماه/�ية�وال��Bشكلت�وعيا�شبابيا�جديدا�وايجابيا�ليس�سياسيا�فحسب�وانما�انسحب�عWى�تطور�استخدام�وسائل�

� �م·�ا �ع*م�وخاصة�الجديدة

التحول�السيا��BTاEهم�5ي�عراق�ما�بعد��حت*ل

مقابلة��ستاذ�حسن�عبد�هللا�سالم_ 

بشان�تأث/��التحول�السيا��BTاEتمثل�بحكم�سلطة��حت*ل��نجلوامريكي�عWى�تطور�ابعاد�النظام�الصحفي�

لعراق�للف��ة�و�ع*مي�5ي�ا

�ل �جلب�اEحتل �5ي �تمثل الف��ة

�ع*مية�اEحلية�ال��Bرغبت�5ي��نخراط�5ي�مشروع��حت*ل�واصبحت�جزءا

عمل�النظام�الصحفي�و�ع*مي�الجديد�5ي�عراق�ما�بعد��حت*ل

اEؤقتة�فقد�شهد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�متنفسا�للصحفي/ن�و�ع*مي/ن�5ي�التعامل�مع�السلطات�رغم�اEؤاخذات�

�التعامل�مع�تلك�السلطة�كو¡�ا�سلطة�تتكون�من�عراقي/ن�وليس�, مةعن�تلك�الحكو  حيث�رفع�بعض�من�الحرج�5ي

                                                                
حسن�عبد�هللا�سالم�رئيس�تحرير�جريدة��يام�السبعة/مقابلة�ا() 341

8/1/2022مقابلة�بتاريخ�. الدين

�تجاه�السيا�BT. تلفزيون�العراق

 



     2022ديمسبر 

�الجمعية� �عن �اEنبثقة ��نتقالية �الحومة �اكø��5ي �تنفيسا �آنذاك �و�ع*مي �الصحفي �النظام وشهد

الحق�الوظيفي�لعدد�كب/��من�شريحة�خاصة�وان�هذه�اEرحلة�اعيد�ف�çا�

��ان�, 2003لسنة�) 2(الصحفي/ن�و�ع*مي/ن�الذين�سرحهم�الحاكم�اEدني�بعد�حل�وزارة��ع*م�وفق�ار�سلطة�رقم�

هذه��يجابيات�اEحدودة�5ي�هذه�التحو�ت�السياسية�لم�تمنع�تأش/��العديد�من�السلبيات�Eمارسة�تلك�السلطات�

� �لسنة �الدائم �العرا�ي �الدستور �بمرحلة �اEتمثل BTالسيا�� �بخصوص�تأث/��التحول �عWى� 2005اما �اEتعاقبة وسلطاته

اتاح�فقد�اشار�الخب/��اNى�ان�هذا�التحول�قد�

للنظام�السيا��BTتعدد�السلطات�مما�انعكس�بالتاNي�عWى�النظام�الصحفي�و�ع*مي�من�خ*ل�تشريع�بعض�القواني/ن�

�بخصوص�تلك� �ذكرناها Bال�� �باE*حظات

عWى�تطور� 2022_2011بمرحلة�بروز�الحراك�الجماه/�ي�الشع��Bللف��ة�

فقد�اشار�الخب/��عWى�وجود�نقلة�نوعية�5ي�وسائل�

السلطات�عWى��5ي�توجيه�الجمهور�بشكل�عمWي�وفعال�واجبار 

��حتجاجات� �ف��ة �طيلة �التأث/���يجابي واستمر�هذا

ودور�تلك�الوسائل��ع*مية�الجديدة�5ي�توجيه�

ح�النظام�السيا��BTوال·�وض�بالواقع�الخدمي�و�عمار�والقضاء�عWى�الفساد�وما�

نتج�عنه�من�بعض��ص*حات�السياسية�وخاصة��طاحة�بالحكومة�القائمة�آنذاك��وتعديل�قانون��نتخابات�العامة�

�العراقية� �والسلطات ��نجلوامريكي ��حت*ل �سلطة �بحكم اEتمثل

فقد�رأى�الخب/��ان�, 2022_2003عWى�تطور�ابعاد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�للف��ة�

في�عضو�الهيئة�العليا�ل¥ع*م�والعضو�اEناوب�5ي�مجلس�الحكم��نتقاNي�ومستشار�رئيس�الوزراء�العرا�ي�5ي�اول�سلطة�

. ذكر: النوع. سنة) 61: (العمر.31/1/2022

العمل�. متقاعد�وناشط�مدني�5ي��حتجاجات�الداعية��قامة�دولة�مدنية

عضو�الهيئة�العليا�ل¥ع*م�والعضو�اEناوب�5ي�مجلس�الحكم��نتقاNي�ومستشار�رئيس�الوزراء�العرا�ي�5ي�اول�سلطة�عراقية�بعد�

عدة�اعمال�سياسية�ومهنية�م·�ا�صحفي�ومؤسس�لراديو�تموز�5ي�دولة�

ومعارض�باEنفى�اقام�5ي�اوربا�واقليم�كردستان�ابان�تسعينيات�القرن�العشرين�عندما�كان�هذا��قليم�خارج�سيطرة�

BTمقيم�ويعمل�خارج�العراق�قبل�, شيو~ي: �تجاه�السيا�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�الجمعية� �عن �اEنبثقة ��نتقالية �الحومة �اكø��5ي �تنفيسا �آنذاك �و�ع*مي �الصحفي �النظام وشهد

خاصة�وان�هذه�اEرحلة�اعيد�ف�çا�) ابراهيم�الجعفري (الوطنية�بعد�ذلك�برئاسة�

الصحفي/ن�و�ع*مي/ن�الذين�سرحهم�الحاكم�اEدني�بعد�حل�وزارة��ع*م�وفق�ار�سلطة�رقم�

هذه��يجابيات�اEحدودة�5ي�هذه�التحو�ت�السياسية�لم�تمنع�تأش/��العديد�من�السلبيات�Eمارسة�تلك�السلطات�

 .التحو�ت�تجاه�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�آنذاك

� �لسنة �الدائم �العرا�ي �الدستور �بمرحلة �اEتمثل BTالسيا�� �بخصوص�تأث/��التحول اما

فقد�اشار�الخب/��اNى�ان�هذا�التحول�قد� 2022_2003تطور�أبعاد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�للف��ة�

للنظام�السيا��BTتعدد�السلطات�مما�انعكس�بالتاNي�عWى�النظام�الصحفي�و�ع*مي�من�خ*ل�تشريع�بعض�القواني/ن�

�تخص�النظام �اخرى �او�الغاء �وتعديل �الدستور �ذلك �بخصوص�تلك�, وفق �ذكرناها Bال�� �باE*حظات ��حتفاظ مع

بمرحلة�بروز�الحراك�الجماه/�ي�الشع��Bللف��ة��اما�بخصوص�تأث/��التحول�السيا��BTاEتمثل

فقد�اشار�الخب/��عWى�وجود�نقلة�نوعية�5ي�وسائل�,  2022_2003أبعاد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�للف��ة�

5ي�توجيه�الجمهور�بشكل�عمWي�وفعال�واجبار �()�ع*م�للنظام�تمثل�بدخول�وسائل��ع*م�الجديد�

�اك�� �بصورة �لها �و�ستجابة ��حتجاجات�. �نصات�Eطالب�ذلك�الجمهور �ف��ة �طيلة �التأث/���يجابي واستمر�هذا

ودور�تلك�الوسائل��ع*مية�الجديدة�5ي�توجيه� 2019ح�ذلك�التأث/��جليا�5ي�احتجاجات�اكتوبر�

ح�النظام�السيا��BTوال·�وض�بالواقع�الخدمي�و�عمار�والقضاء�عWى�الفساد�وما�الجماه/�ي�وايصال�مطال��م�5ي�اص* 

نتج�عنه�من�بعض��ص*حات�السياسية�وخاصة��طاحة�بالحكومة�القائمة�آنذاك��وتعديل�قانون��نتخابات�العامة�

 

  (342)جاسم�الحلفي

� BTالسيا�� �التحول �تأث/� �مدى �العراقية�بشان �والسلطات ��نجلوامريكي ��حت*ل �سلطة �بحكم اEتمثل

عWى�تطور�ابعاد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�للف��ة�

                                         

في�عضو�الهيئة�العليا�ل¥ع*م�والعضو�اEناوب�5ي�مجلس�الحكم��نتقاNي�ومستشار�رئيس�الوزراء�العرا�ي�5ي�اول�سلطة�

��حت*ل �بعد �عراقية �. تنفيذية �بتاريخ �بغداد �5ي �الكرادة �بمنطقة �م�0له �5ي �اجريت 31مقابلة

متقاعد�وناشط�مدني�5ي��حتجاجات�الداعية��قامة�دولة�مدنية: العمل�الحاNي. العلوم�السياسية�دكتوراه�5ي

عضو�الهيئة�العليا�ل¥ع*م�والعضو�اEناوب�5ي�مجلس�الحكم��نتقاNي�ومستشار�رئيس�الوزراء�العرا�ي�5ي�اول�سلطة�عراقية�بعد�

عدة�اعمال�سياسية�ومهنية�م·�ا�صحفي�ومؤسس�لراديو�تموز�5ي�دولة�, العمل�قبل��حت*ل�.لعرا�ي�حت*ل�وقيادي�5ي�الحزب�الشيو~ي�ا

ومعارض�باEنفى�اقام�5ي�اوربا�واقليم�كردستان�ابان�تسعينيات�القرن�العشرين�عندما�كان�هذا��قليم�خارج�سيطرة�

�تجاه�السيا�BT. بعد�حرب�احت*ل�الكويت�الحكومة�العراقية�آنذاك�لتمتعه�بالحماية�الدولية

 .       5ي�العراق�محافظة�بغداد �2003حت*ل�ويقيم�حاليا�ومنذ��حت*ل�5ي�
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�احت*ل �الجمعية�, سلطة �عن �اEنبثقة ��نتقالية �الحومة �اكø��5ي �تنفيسا �آنذاك �و�ع*مي �الصحفي �النظام وشهد

الوطنية�بعد�ذلك�برئاسة�

الصحفي/ن�و�ع*مي/ن�الذين�سرحهم�الحاكم�اEدني�بعد�حل�وزارة��ع*م�وفق�ار�سلطة�رقم�

هذه��يجابيات�اEحدودة�5ي�هذه�التحو�ت�السياسية�لم�تمنع�تأش/��العديد�من�السلبيات�Eمارسة�تلك�السلطات�

التحو�ت�تجاه�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�آنذاك�اEنبثقة�ع���هذه

� �لسنة �الدائم �العرا�ي �الدستور �بمرحلة �اEتمثل BTالسيا�� �بخصوص�تأث/��التحول اما

تطور�أبعاد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�للف��ة�

للنظام�السيا��BTتعدد�السلطات�مما�انعكس�بالتاNي�عWى�النظام�الصحفي�و�ع*مي�من�خ*ل�تشريع�بعض�القواني/ن�

�تخص�النظام �اخرى �او�الغاء �وتعديل �الدستور �ذلك وفق

 .التشريعات�انفا

اما�بخصوص�تأث/��التحول�السيا��BTاEتمثل

أبعاد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�للف��ة�

�ع*م�للنظام�تمثل�بدخول�وسائل��ع*م�الجديد�

�اك�� �بصورة �لها �و�ستجابة �نصات�Eطالب�ذلك�الجمهور

الجماه/�ية�اNى�ان�اتضح�ذلك�التأث/��جليا�5ي�احتجاجات�اكتوبر�

الجماه/�ي�وايصال�مطال��م�5ي�اص* 

نتج�عنه�من�بعض��ص*حات�السياسية�وخاصة��طاحة�بالحكومة�القائمة�آنذاك��وتعديل�قانون��نتخابات�العامة�

 . واجراء�انتخابات�مبكرة

جاسم�الحلفي. مقابلة�د_

� BTالسيا�� �التحول �تأث/� �مدى بشان

عWى�تطور�ابعاد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�للف��ة�, 2022اEتعاقبة�ح���

                                                                
في�عضو�الهيئة�العليا�ل¥ع*م�والعضو�اEناوب�5ي�مجلس�الحكم��نتقاNي�ومستشار�رئيس�الوزراء�العرا�ي�5ي�اول�سلطة�جاسم�الحل. د() 342

��حت*ل �بعد �عراقية تنفيذية

Bدكتوراه�5ي: التحصيل�العلم

عضو�الهيئة�العليا�ل¥ع*م�والعضو�اEناوب�5ي�مجلس�الحكم��نتقاNي�ومستشار�رئيس�الوزراء�العرا�ي�5ي�اول�سلطة�عراقية�بعد�: السابق

�حت*ل�وقيادي�5ي�الحزب�الشيو~ي�ا

ومعارض�باEنفى�اقام�5ي�اوربا�واقليم�كردستان�ابان�تسعينيات�القرن�العشرين�عندما�كان�هذا��قليم�خارج�سيطرة�, 1996السويد�سنة�

الحكومة�العراقية�آنذاك�لتمتعه�بالحماية�الدولية

�حت*ل�ويقيم�حاليا�ومنذ��حت*ل�5ي�

 



     2022ديمسبر 

�النظام� ���ديم �نجحت�5ي �قد �سلطات�عراقية �اول �احت*ل �كانت�سلطة �التحو�ت�وبمختلف�السلطات�سواء هذه

�خ*ل� �من �واEوجة �السلطوي �النظام �عWى وقضت�مجتمعتا

��ان�تلك�السلطات�مجتمعتا�لم�تسطيع�وطيلة�تلك�الف��ة�من�بناء�

�بداية�, لشعب�العرا�ي �ان �سابقا �ذكرنا فكما

من�قبل�السلطة� 2004لسنة�) 66(و) 

��, وهما�كما�ذكرنا�كانا�تشريع/ن�متقدم/ن�5ي�مجال�الحريات��ع*مية�والصحفية

وتواNي�السطات�ذات��تجاهات�, عف�التطبيق�وعدم�وجود�متطلبات�نجاح�هذان�التشريعان�كما�ذكرنا�سابقا

الفلسفية�والسياسية�اEتضاربة�كل�هذا�وغ/�ه�ادى�اNى�تراجع�النظام�الصحفي�و�ع*مي�Eصلحة�سلطة�الحكومة�عWى�

سا�عن�السياسات�الحكومية�بغض�النظر�عن�

�للف��ة� �العراق �5ي �و�ع*مي �الصحفي �النظام �5ي �الجديد ��ع*م �وسائل �ب/ن �التأث/��اEتبادل �مدى �بخصوص اما

�الـ�� �اع*م �اصبحت �ف��ة �5ي لخب/��ان

�وهو�من�يعيد� �للحركات��حتجاجية �واEوجه هو�القائد

انتاجها�من�خ*ل�تحديد�شعارا��ا�وتوقيتا��ا�وال��ويج�لها�والدفاع�ع·�ا�ضد��عتداءات�ال��Bتطالها�وايصال�صو��ا�اNى�

اضافة�اNى�الحم*ت�ال��Bتنطلق�من�اجل��فراج�عن�معتقWي�تلك�

�هذه �الجديدة ��ع*م �ع���وسائل �به �يقوم �ما �غالبا �الدور �النظر�عن�, وهذا �بغض �النشطاء عامة

لب�وسائل��ع*م�التقليدية�باتت�تعتمد�عWى�الـ��

�الراي� �اتجاه �مقياس�Eعرفة �كونه �اNى �اضافة �ومعلوما��ا �من�مصادر�اخبارها كمصدر�رئيس�ومهم

� �للف��ة �العراق �5ي  2022_2003و�ع*مي

�التحول� ومدى�تأث/��التحول�السيا��BTاEتمثل�بحكم�سلطة��حت*ل�عWى�ذلك�التطور�رأى�الخب/��ان�هذا

السيا��BTادى�اNى�انتقاله�نوعية�5ي�تطور�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�بعد�ان�كان�نظام�شموNي�اصبح�نظام�

�الجديد� �النظام �حرم �مما �طبي¶ي �تدرج �تمت�بدون �تلك��نتقالة �بسبب�ان ون�فوضويا

اما�بشان�التحو�ت�السياسية�ال��Bمثلت�السلطات�العراقية�

معاون�ثقا5ي�5ي��سنة�النوع�ذكر�اEستوى�التعليم�Bماجست/��5ي��ع*م�يعمل�حاليا

�مستقل BTالسيا�� �العراق�. �تجاه �داخل يقيم

�بتاريخ �ببغداد ��سكان �منطقة �5ي �العامة �الثقافية �الع*قات �دائرة �5ي �بمكتبة �اEقابلة  اجريت

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�ن �قد �سلطات�عراقية �اول �احت*ل �كانت�سلطة �التحو�ت�وبمختلف�السلطات�سواء هذه

� �لسنة �السابق �و�ع*مي �كامل 2003الصحفي �خ*ل�, بشكل �من �واEوجة �السلطوي �النظام �عWى وقضت�مجتمعتا

��ان�تلك�السلطات�مجتمعتا�لم�تسطيع�وطيلة�تلك�الف��ة�من�بناء�, �جراءات�اEختلفة�ال��Bقامت��ìا�تلك�السطات

�ا �وتطلعات�ومصالح �طموح Bيل�� �حر�وديمقراطي �واع*مي �صحفي لشعب�العرا�ينظام

�بإصدار��مرين� �عمليا ) 65( تأسيس�النظام�الصحفي�و�ع*مي�الجديد�ابتدأ

وهما�كما�ذكرنا�كانا�تشريع/ن�متقدم/ن�5ي�مجال�الحريات��ع*مية�والصحفية, اEدنية�ل*حت*ل�وكما�مر�بنا�سابقا

عف�التطبيق�وعدم�وجود�متطلبات�نجاح�هذان�التشريعان�كما�ذكرنا�سابقا

الفلسفية�والسياسية�اEتضاربة�كل�هذا�وغ/�ه�ادى�اNى�تراجع�النظام�الصحفي�و�ع*مي�Eصلحة�سلطة�الحكومة�عWى�

سا�عن�السياسات�الحكومية�بغض�النظر�عن�حساب�الصالح�العام�وتحول��ع*م�وخاصة�الرسم�Bمنه�مدافعا�شر 

 .�خطاء�الفادحة�ال��Bارتكب��ا�تلك�الحكومات�بحق�العراق

�للف��ة� �العراق �5ي �و�ع*مي �الصحفي �النظام �5ي �الجديد ��ع*م �وسائل �ب/ن �التأث/��اEتبادل �مدى �بخصوص اما

�الف��ة �خ*ل Bالشع�� �الجماه/�ي �ا, 2022_2011و�الحراك �الـ��رأى �اع*م �اصبحت �ف��ة �5ي لخب/��ان

� �الجديد �وهو�من�يعيد�) New Media(ووسائل��ع*م �للحركات��حتجاجية �واEوجه هو�القائد

انتاجها�من�خ*ل�تحديد�شعارا��ا�وتوقيتا��ا�وال��ويج�لها�والدفاع�ع·�ا�ضد��عتداءات�ال��Bتطالها�وايصال�صو��ا�اNى�

اضافة�اNى�الحم*ت�ال��Bتنطلق�من�اجل��فراج�عن�معتقWي�تلك�, uي�ونقل�الراي�العام�الدوNي�تجاهها

�هذه �الجديدة ��ع*م �ع���وسائل �به �يقوم �ما �غالبا �الدور وهذا

لب�وسائل��ع*م�التقليدية�باتت�تعتمد�عWى�الـ��اضافة�اNى�ان�اغ. مستويا��م�الثقافية�والتعليمية�ومكان��م��جتماعية

�الراي� �اتجاه �مقياس�Eعرفة �كونه �اNى �اضافة �ومعلوما��ا �من�مصادر�اخبارها كمصدر�رئيس�ومهم

 .العام�السائد�5ي�تلك�الف��ة

B(343)خضر�خلف�الدليم   

� �الصحفي �النظام �بتطور �السياسية �التحو�ت �ع*قة �بشان �للف��ة �العراق �5ي و�ع*مي

�التحول� ومدى�تأث/��التحول�السيا��BTاEتمثل�بحكم�سلطة��حت*ل�عWى�ذلك�التطور�رأى�الخب/��ان�هذا

السيا��BTادى�اNى�انتقاله�نوعية�5ي�تطور�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�بعد�ان�كان�نظام�شموNي�اصبح�نظام�

�يك �واقرب�ما �الحرية �الجديد�يد~ى �النظام �حرم �مما �طبي¶ي �تدرج �تمت�بدون �تلك��نتقالة �بسبب�ان ون�فوضويا

اما�بشان�التحو�ت�السياسية�ال��Bمثلت�السلطات�العراقية�, �ستفادة�من�ابعاد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�السابق

                                         

سنة�النوع�ذكر�اEستوى�التعليم�Bماجست/��5ي��ع*م�يعمل�حاليا) 60(خضر�خلف�شهاب�الدليم�Bالعمر�

�الثقافة �بوزارة �العامة �الثقافة �الع*قات ��حت*ل, دائرة �قبل ��ع*م �وزارة �5ي �مستقل. صحفي BTالسيا�� �تجاه

��حت*ل �وبعد �قبل �بغداد �بتاريخ. محافظة �ببغداد ��سكان �منطقة �5ي �العامة �الثقافية �الع*قات �دائرة �5ي �بمكتبة �اEقابلة اجريت
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�ن �قد �سلطات�عراقية �اول �احت*ل �كانت�سلطة �التحو�ت�وبمختلف�السلطات�سواء هذه

� �لسنة �السابق �و�ع*مي الصحفي

�جراءات�اEختلفة�ال��Bقامت��ìا�تلك�السطات

�يل �حر�وديمقراطي �واع*مي �صحفي نظام

�بإصدار��مرين� �عمليا تأسيس�النظام�الصحفي�و�ع*مي�الجديد�ابتدأ

اEدنية�ل*حت*ل�وكما�مر�بنا�سابقا

عف�التطبيق�وعدم�وجود�متطلبات�نجاح�هذان�التشريعان�كما�ذكرنا�سابقاان�ض

الفلسفية�والسياسية�اEتضاربة�كل�هذا�وغ/�ه�ادى�اNى�تراجع�النظام�الصحفي�و�ع*مي�Eصلحة�سلطة�الحكومة�عWى�

حساب�الصالح�العام�وتحول��ع*م�وخاصة�الرسم�Bمنه�مدافعا�شر 

�خطاء�الفادحة�ال��Bارتكب��ا�تلك�الحكومات�بحق�العراق

�للف��ة� �العراق �5ي �و�ع*مي �الصحفي �النظام �5ي �الجديد ��ع*م �وسائل �ب/ن �التأث/��اEتبادل �مدى �بخصوص اما

�الشع, 2020_2003 �الجماه/�ي و�الحراك

)Social Media  (� �الجديد ووسائل��ع*م

انتاجها�من�خ*ل�تحديد�شعارا��ا�وتوقيتا��ا�وال��ويج�لها�والدفاع�ع·�ا�ضد��عتداءات�ال��Bتطالها�وايصال�صو��ا�اNى�

uي�ونقل�الراي�العام�الدوNي�تجاههاالعالم�الخار 

�هذه. �حتجاجات �الجديدة ��ع*م �ع���وسائل �به �يقوم �ما �غالبا �الدور وهذا

مستويا��م�الثقافية�والتعليمية�ومكان��م��جتماعية

)Social Media (الراي�� �اتجاه �مقياس�Eعرفة �كونه �اNى �اضافة �ومعلوما��ا �من�مصادر�اخبارها كمصدر�رئيس�ومهم

العام�السائد�5ي�تلك�الف��ة

خضر�خلف�الدليمB. مقابلة�ا_ 

� �الصحفي �النظام �بتطور �السياسية �التحو�ت �ع*قة بشان

�التحول�   ومدى�تأث/��التحول�السيا��BTاEتمثل�بحكم�سلطة��حت*ل�عWى�ذلك�التطور�رأى�الخب/��ان�هذا

السيا��BTادى�اNى�انتقاله�نوعية�5ي�تطور�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�بعد�ان�كان�نظام�شموNي�اصبح�نظام�

�يك �واقرب�ما �الحرية يد~ى

�ستفادة�من�ابعاد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�السابق
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�الثقافة �بوزارة �العامة �الثقافة �الع*قات دائرة

��حت*ل �وبعد �قبل �بغداد محافظة

8/2/2022. 
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�و  �والجمعية ��نتقالية �بالحكومة �مرورا �اEؤقتة �والحكومة �من�مجلس�الحكم �والسلطات�العراقية�اEتعاقبة الوطنية

فقد�رأى�الخب/��ان�تلك�التحو�ت�لم�تأتي�بجديد�عن�التحول�السابق�ان�لم�نقل�سعت�

بشكل�او�اخر�لتقييد�بعض�الحريات�ال��Bاطلقت�5ي�التحول��ول�وتقييد�العمل�الصحفي�و�ع*مي�Eصلحة�الجانب�

خب/��ان�للتحول�السيا��BTاEتمثل�بالحراك�الشع��Bاثر�فعال�لتطور�وسائل�اع*مية�

وصحفية�جديدة�تمثلت�بوسائل��ع*م�الجديد�ووسائل�التواصل��جتماعية�أضيفت�وفرضت�نفسها�كوسائل�اع*م�

م�س/��عمل�تلك�حيث�استخدمت�لتنظي

واشار�الخب/��اNى�قناعته�الخاصة�به�ان�هذه��حتجاجات�لم�تر�ى�Eستوى�الحراك�

�الفئات�العمرية��خرى  �با�ي �من �خالية �وكانت�شبه �الشباب�والصبية �مثلت�فئة �بسبب�ا¡�ا B ,من�بعض���

�للف��ة� �العراق�عWى�نظام�الصحافة�و�ع*م�الجديد� وم·�ا�, 2022_2003اثر�التحو�ت�السياسية�5ي

�حريات�صحفية� �رافقه �التحول �هذا �رأى�الخب/��ان �بحكم�سلطة��حت*ل��نجلوامريكي �اEتمثل BTالسيا�� التحول

�تغي/��واقع�النظام�الصحفي� �5ي �التحول�السيا��BTلم�يكن�صاحب�ارادة لكن�ان�هذا

�الحكم� �بمجلس �اEتمثل BTالسيا�� �التحول �عن اما

تلك�اEدة�كانت�مدة�قص/�ة�غارقة�بالفو���Tليس�باEجال�

فتلك�السلطات�لم�تستطيع�ان�تب��Cمستشفى�او�تقدم�

ع�اي�خدمة�5ي�الجانب��نساني�تراها�تستطيعان���ته�بالنظام�الصحفي�و�ع*مي�رغم�اهميته�وخطورته�ولكن��تسا

�لدى�الصحفي/ن�و�ع*مي/ن�من�جهة�والسلطات�من�جهة�اخرى�يتمثل�

وهذا�غ/��صحيح�, 5ي�التوجس�والحذر�من�اي�شكل�من�اشكال�التقرب�اNى�تقني/ن�النظام��ع*مي�وي��جم�عWى�انه�قيود

بشان�التحول�السيا��BTاEتمثل�بمرحلة�الدستور�العرا�ي�

�التحول� �هذا �الخب/��ان �رأى �و�ع*مي �الصحفي �النظام �أبعاد �تطور �عWى �اEتعاقبة وسلطاته

فاEمارسات�الصحفية�قبل�هذا�التحول�لم�

غ/���ن�ما�جاء�بذلك�الدستور�بشان��ع*م�مادة�عامة�لم�ت��جم�اNى�سياسات�وتشريعات�تحدد�تلك�الرؤية�العامة�

اما�اEمارسات�والحريات�فقد�استمرت�عWى�ما�هو�علية�قبل�صدور�الدستور�مع��خذ�

وبخصوص�تأث/��التحول�. الخ..ل�çا�سابقا�وم·�ا��منية�و�جتماعية�

عWى�تطور�ابعاد�النظام�الصحفي� 2022

: النوع. سنة) 54: (العمر.17/2/2022جامعة�بغداد�بتاريخ�

�بغداد �بجامعة �كلية��ع*م �السابق. عميد �ك: العمل �5ي �الصحافة لية�استاذ

 .       مقيم�ويعمل�داخل�العراق�محافظة�بغداد�قبل�وبعد��حت*ل

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�و  �والجمعية ��نتقالية �بالحكومة �مرورا �اEؤقتة �والحكومة �من�مجلس�الحكم اEتعاقبة

فقد�رأى�الخب/��ان�تلك�التحو�ت�لم�تأتي�بجديد�عن�التحول�السابق�ان�لم�نقل�سعت� 2005

بشكل�او�اخر�لتقييد�بعض�الحريات�ال��Bاطلقت�5ي�التحول��ول�وتقييد�العمل�الصحفي�و�ع*مي�Eصلحة�الجانب�

خب/��ان�للتحول�السيا��BTاEتمثل�بالحراك�الشع��Bاثر�فعال�لتطور�وسائل�اع*مية�ورأى�ال. 

وصحفية�جديدة�تمثلت�بوسائل��ع*م�الجديد�ووسائل�التواصل��جتماعية�أضيفت�وفرضت�نفسها�كوسائل�اع*م�

�5ي�مواطن�عدة حيث�استخدمت�لتنظي, حديثة�تضاف�اNى�وسائل��ع*م�التقليدية�وتفوقت�عل�çا

واشار�الخب/��اNى�قناعته�الخاصة�به�ان�هذه��حتجاجات�لم�تر�ى�Eستوى�الحراك�, الخ...�حتجاجات�وتنظيم�اوقا��ا�

�الفئات�العمرية��خرى  �با�ي �من �خالية �وكانت�شبه �الشباب�والصبية �مثلت�فئة �بسبب�ا¡�ا B

 .    ت�اع*مية�لتلك��حتجاجاتخصيات�ال��Bاريد�لها�ان�تكون�ومضا

  (344)عمار�طاهر�محمد

� �للف��ة �العراق�عWى�نظام�الصحافة�و�ع*م�الجديد� اثر�التحو�ت�السياسية�5ي

�حريات�صحفية� �رافقه �التحول �هذا �رأى�الخب/��ان �بحكم�سلطة��حت*ل��نجلوامريكي �اEتمثل BTالسيا�� التحول

�Tة�لحد�الفو��واقع�النظام�الصحفي�, واع*مية�كب/��تغي/� �5ي �التحول�السيا��BTلم�يكن�صاحب�ارادة لكن�ان�هذا

�اEرجوة ��هداف �يحقق �افضل �واقع �اNى �العراق �5ي �الحكم�, و�ع*مي �بمجلس �اEتمثل BTالسيا�� �التحول �عن اما

تلك�اEدة�كانت�مدة�قص/�ة�غارقة�بالفو�نتقاNي�والحكومت/ن��نتقالية�واEؤقتة�فقد�رأى�الخب/��ان�

فتلك�السلطات�لم�تستطيع�ان�تب��Cمستشفى�او�تقدم�, �ع*مي�فحسب�وانما�بش���اEجا�ت�الحياتية�للشعب�العرا�ي

اي�خدمة�5ي�الجانب��نساني�تراها�تستطيعان���ته�بالنظام�الصحفي�و�ع*مي�رغم�اهميته�وخطورته�ولكن��تسا

فهناك�مفهوم�خاطئ�لدى�الصحفي/ن�و�ع*مي/ن�من�جهة�والسلطات�من�جهة�اخرى�يتمثل�, 

5ي�التوجس�والحذر�من�اي�شكل�من�اشكال�التقرب�اNى�تقني/ن�النظام��ع*مي�وي��جم�عWى�انه�قيود

بشان�التحول�السيا��BTاEتمثل�بمرحلة�الدستور�العرا�ي��اما. ف*�يعقل�ترك�النظام��ع*مي�فوضوي��ìذه�الطريقة

�التحول� �هذا �الخب/��ان �رأى �و�ع*مي �الصحفي �النظام �أبعاد �تطور �عWى �اEتعاقبة وسلطاته

فاEمارسات�الصحفية�قبل�هذا�التحول�لم�, السيا��BTلم�يأتي�بجديد�عWى�تطور�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق

غ/���ن�ما�جاء�بذلك�الدستور�بشان��ع*م�مادة�عامة�لم�ت��جم�اNى�سياسات�وتشريعات�تحدد�تلك�الرؤية�العامة�

اما�اEمارسات�والحريات�فقد�استمرت�عWى�ما�هو�علية�قبل�صدور�الدستور�مع��خذ�, القابلة�للتأويل�بكل��تجاهات

ل�çا�سابقا�وم·�ا��منية�و�جتماعية�بنظر��عتبار�اEحددات�الذاتية�ال��Bتم�التطرق�ا

2022_2011السيا��BTاEتمثل�بمرحلة�بروز�الحراك�الجماه/�ي�الشع���Bم�للف��ة�

                                         

Bجامعة�بغداد�بتاريخ�/ مقابلة�اجريت�معه�5ي�مكتبه�بكلية��ع*م. اكاديم

��ع*م �5ي �الحاNي. دكتوراه �بغداد: العمل �بجامعة �كلية��ع*م عميد

BTمقيم�ويعمل�داخل�العراق�محافظة�بغداد�قبل�وبعد��حت*ل, مستقل: �تجاه�السيا�
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�و  �والجمعية ��نتقالية �بالحكومة �مرورا �اEؤقتة �والحكومة �من�مجلس�الحكم اEتعاقبة

2005اEنبثقة�عن�دستور�

بشكل�او�اخر�لتقييد�بعض�الحريات�ال��Bاطلقت�5ي�التحول��ول�وتقييد�العمل�الصحفي�و�ع*مي�Eصلحة�الجانب�

. الحكومي�قدر�اEستطاع

وصحفية�جديدة�تمثلت�بوسائل��ع*م�الجديد�ووسائل�التواصل��جتماعية�أضيفت�وفرضت�نفسها�كوسائل�اع*م�

�5ي�مواطن�عدة حديثة�تضاف�اNى�وسائل��ع*م�التقليدية�وتفوقت�عل�çا

�حتجاجات�وتنظيم�اوقا��ا�

�الفئات�العمرية��خرى  �با�ي �من �خالية �وكانت�شبه �الشباب�والصبية �مثلت�فئة �بسبب�ا¡�ا Bالشع�

الشخصيات�ال��Bاريد�لها�ان�تكون�ومضا

عمار�طاهر�محمد. مقابلة�د_ 

��بشان �للف��ة �العراق�عWى�نظام�الصحافة�و�ع*م�الجديد� اثر�التحو�ت�السياسية�5ي

�حريات�صحفية� �رافقه �التحول �هذا �رأى�الخب/��ان �بحكم�سلطة��حت*ل��نجلوامريكي �اEتمثل BTالسيا�� التحول

�Tة�لحد�الفو��واع*مية�كب/

�اEرجوة ��هداف �يحقق �افضل �واقع �اNى �العراق �5ي و�ع*مي

�نتقاNي�والحكومت/ن��نتقالية�واEؤقتة�فقد�رأى�الخب/��ان�

�ع*مي�فحسب�وانما�بش���اEجا�ت�الحياتية�للشعب�العرا�ي

اي�خدمة�5ي�الجانب��نساني�تراها�تستطيعان���ته�بالنظام�الصحفي�و�ع*مي�رغم�اهميته�وخطورته�ولكن��تسا

, مشاكله�وتعقيد�مشهده

5ي�التوجس�والحذر�من�اي�شكل�من�اشكال�التقرب�اNى�تقني/ن�النظام��ع*مي�وي��جم�عWى�انه�قيود

ف*�يعقل�ترك�النظام��ع*مي�فوضوي��ìذه�الطريقة

� �لسنة �التحول� 2005الدائم �هذا �الخب/��ان �رأى �و�ع*مي �الصحفي �النظام �أبعاد �تطور �عWى �اEتعاقبة وسلطاته

السيا��BTلم�يأتي�بجديد�عWى�تطور�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق

غ/���ن�ما�جاء�بذلك�الدستور�بشان��ع*م�مادة�عامة�لم�ت��جم�اNى�سياسات�وتشريعات�تحدد�تلك�الرؤية�العامة�تت

القابلة�للتأويل�بكل��تجاهات

بنظر��عتبار�اEحددات�الذاتية�ال��Bتم�التطرق�ا

السيا��BTاEتمثل�بمرحلة�بروز�الحراك�الجماه/�ي�الشع
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�العلمB. ذكر ��ع*م: التحصيل �5ي دكتوراه

�تجاه�السيا�BT. �ع*م�بجامعة�بغداد



     2022ديمسبر 

�الحرا ك�الجماه/�ي�كل�و�ع*مي�5ي�العراق�رأى�الخب/��ان�اEنافسة�السياسية�ب/ن�القوى�النافذة�قد�استغلت�هذا

حسب�مصلحته�بالتأييد�او�بالضد�من�تلك�التظاهرات�وانعكست�هذه�الحالة�عWى�النتاج�الصحفي�و�ع*مي�لوسائل�

مما�, �ع*م�اEملوكة�من�قبل�تلك�الجهات�اEتحالفة�او�اEتضادة�ووظفت�كل�وسيلة�اع*مية�رؤي��ا�وفق�رؤية�م*كها

�ُضخت�ع���تلك� Bال�� �الزائدة �العادي�بسبب�الجرع �لدى�اEتلقي �من�الب*دة ة

مما�ولد�عزوف�من�قبل�ذلك�الجمهور�عن�

 ).ول�الوسيلةمم(متابعة�ال��امج�السياسية�ال����Bدف�اNى��ثارة�والنيل�من�الخصوم�واع*ء�شان��حبة�

� �للف��ة �نظام�الصحافة�و�ع*م�الجديد� �العراق�عWى �5ي  2020_2003بيان�اثر�التحو�ت�السياسية

وعن�مدى�تأث/��التحول�السيا��BTاEتمثل�بحكم�سلطة��حت*ل��نجلوامريكي�والسلطات�العراقية�اEتعاقبة�وصو��

�Bبالتحول�السيا��BTالرئيس�اEتمثل�بحكم�

ذهبت�بعيدا�5ي�توجيه�وسائل��ع*م�وخاصة�الرسمية�

سيطر��ا�عWى�التعيينات�للمناصب�5ي�محاولة�م·�ا�للسيطرة�عWى�عمل�تلك�الوسائل�وبشكل�غ/��معلن�من�خ*ل�فرض�

�اEؤسسات �لتلك ��دارية �الهيكلية �5ي �الحزبية �كوادر�السلطة �وزج �اEؤسسات �تلك �5ي �العليا �اNى�, القيادية اضافة

�تلك� �تمويل �ربط �اNى �السلطات �تلك �س¶ي �خ*ل �من �الحكومي �التمويل �خ*ل �من �اEؤسسات �تلك �عWى السيطرة

��ان�الذي�يحسب�با�يجاب�لهذه�اEرحلة�بشان�تطور�

�كب/�ة �مؤسسات�اع*مية �ونشوء ��ع*مية �الوسائل �تعدد �و�ع*مي �الصحفي بغض�النظر�عن��تجاهات�, النظام

�بروز� �مرحلة �الجماه/�ي�وبشان الحراك

�للشعب� �كب/�ة �التحول�ننتج�عن�معاناة �رأى�الخب/��ان�هذا �جديد BTكتحول�سيا�

العرا�ي�جراء�سياسات�اEحتل�الفوضوية�وما�تبعها�من�سياسات�خاطئة�للقوى�السياسية�ال��Bاستلمت�مقاليد�الحكم�

وان�هذا�التحول�, عام�ذو�بعد�سيا��BTلرؤية�جديدة�تختلف�عن�ما�سبق

�هذه� �وانتشار�واستمرارية �تشجيع �كب/��5ي �لعبت�دور Bوال�� �الجديدة ��ع*م �وسائل �5ي �ومتأثرا �مؤثرا �جاء BTالسيا�

�الوسا �هذه �وانتشار�استخدام �اتساع �تطور �ساعد BTالسيا�� �التحول �هذا �فان �ذاته �الوقت ئل�و5ي

BTساهمت�5ي�هذا�التحول�السيا��Bة�ال��ع*مية�الجديدة�بسبب�الشرائح��جتماعية�الكث/�. 

مقابلة�اجريت�معها�بمكتب�عمادة�كلية��ع*م�5ي�جامعة�بغداد�بتاريخ�

�الحاNي �كلية��ع*م�: العمل �5ي �الصحافة رئيس�قسم

استاذ�الصحافة�5ي�كلية��ع*م�بجامعة�بغداد�وعضو�مجلس�

 .       داخل�العراق�محافظة�بغداد�قبل�وبعد��حت*ل

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�الحرا و�ع*مي�5ي�العراق�رأى�الخب/��ان�اEنافسة�السياسية�ب/ن�القوى�النافذة�قد�استغلت�هذا

حسب�مصلحته�بالتأييد�او�بالضد�من�تلك�التظاهرات�وانعكست�هذه�الحالة�عWى�النتاج�الصحفي�و�ع*مي�لوسائل�

�ع*م�اEملوكة�من�قبل�تلك�الجهات�اEتحالفة�او�اEتضادة�ووظفت�كل�وسيلة�اع*مية�رؤي��ا�وفق�رؤية�م*كها

�حال �و�ع*مية �ُضخت�ع���تلك�احدثت�تلك�اEنافسة Bال�� �الزائدة �العادي�بسبب�الجرع �لدى�اEتلقي �من�الب*دة ة

مما�ولد�عزوف�من�قبل�ذلك�الجمهور�عن�, وسائل��ع*م�باتجاه�الجمهور�العرا�ي�وما�تحمله�من�تناقضات�5ي�الطرح

متابعة�ال��امج�السياسية�ال����Bدف�اNى��ثارة�والنيل�من�الخصوم�واع*ء�شان��حبة�

 : (345)ج/�ي 

� �للف��ة �نظام�الصحافة�و�ع*م�الجديد� �العراق�عWى �5ي بيان�اثر�التحو�ت�السياسية

وعن�مدى�تأث/��التحول�السيا��BTاEتمثل�بحكم�سلطة��حت*ل��نجلوامريكي�والسلطات�العراقية�اEتعاقبة�وصو��

لخب/��ان�هذه�التحو�ت�السياسية�تطابقت�بشكل�نس��Bبالتحول�السيا��BTالرئيس�اEتمثل�بحكم�

ذهبت�بعيدا�5ي�توجيه�وسائل��ع*م�وخاصة�الرسمية� 2005رغم�ان�السلطات�اEنبثقة�بعد�دستور�

5ي�محاولة�م·�ا�للسيطرة�عWى�عمل�تلك�الوسائل�وبشكل�غ/��معلن�من�خ*ل�فرض�

�اEؤسسات �لتلك ��دارية �الهيكلية �5ي �الحزبية �كوادر�السلطة �وزج �اEؤسسات �تلك �5ي �العليا القيادية

�تلك� �تمويل �ربط �اNى �السلطات �تلك �س¶ي �خ*ل �من �الحكومي �التمويل �خ*ل �من �اEؤسسات �تلك �عWى السيطرة

��ان�الذي�يحسب�با�يجاب�لهذه�اEرحلة�بشان�تطور�, �ي�وتارة�5ي�وزارة�اEاليةاEؤسسات�تارة�بمجلس�النواب�العرا

�كب/�ة �مؤسسات�اع*مية �ونشوء ��ع*مية �الوسائل �تعدد �و�ع*مي �الصحفي النظام

�واEؤسسات��ع*مية �الوسائل �تلك �عمل �تحكم Bال�� �اEختلفة �بروز�. السياسية �مرحلة وبشان

�للشعب� 2022_2011 �كب/�ة �التحول�ننتج�عن�معاناة �رأى�الخب/��ان�هذا �جديد BTكتحول�سيا�

العرا�ي�جراء�سياسات�اEحتل�الفوضوية�وما�تبعها�من�سياسات�خاطئة�للقوى�السياسية�ال��Bاستلمت�مقاليد�الحكم�

عام�ذو�بعد�سيا��BTلرؤية�جديدة�تختلف�عن�ما�سبق�فاصبح�هناك�راي, من�الحاكم�اEدني�للمحتل

�ت �كب/��5ي �لعبت�دور Bوال�� �الجديدة ��ع*م �وسائل �5ي �ومتأثرا �مؤثرا �جاء BTالسيا�

�الوسا �هذه �وانتشار�استخدام �اتساع �تطور �ساعد BTالسيا�� �التحول �هذا �فان �ذاته �الوقت و5ي

BTساهمت�5ي�هذا�التحول�السيا��Bة�ال��ع*مية�الجديدة�بسبب�الشرائح��جتماعية�الكث/�

  (346)محمد�عزو�حمدو

                                         

مقابلة�اجريت�معها�بمكتب�عمادة�كلية��ع*م�5ي�جامعة�بغداد�بتاريخ�. واكاديمية, سهام�حسن�عWي�الشج/�ي�صحفية

�العلمB. ان?��:النوع .سنة ��ع*م: التحصيل �5ي �الحاNي. دكتوراه العمل

استاذ�الصحافة�5ي�كلية��ع*م�بجامعة�بغداد�وعضو�مجلس�: العمل�السابق. بجامعة�بغداد�وعضو�مجلس�نقابة�الصحفي/ن�العراقي/ن

داخل�العراق�محافظة�بغداد�قبل�وبعد��حت*ل�مقيمة�وتعمل, مستقلة
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�الحرا و�ع*مي�5ي�العراق�رأى�الخب/��ان�اEنافسة�السياسية�ب/ن�القوى�النافذة�قد�استغلت�هذا

حسب�مصلحته�بالتأييد�او�بالضد�من�تلك�التظاهرات�وانعكست�هذه�الحالة�عWى�النتاج�الصحفي�و�ع*مي�لوسائل�

�ع*م�اEملوكة�من�قبل�تلك�الجهات�اEتحالفة�او�اEتضادة�ووظفت�كل�وسيلة�اع*مية�رؤي��ا�وفق�رؤية�م*كها

�حال �و�ع*مية احدثت�تلك�اEنافسة

وسائل��ع*م�باتجاه�الجمهور�العرا�ي�وما�تحمله�من�تناقضات�5ي�الطرح

متابعة�ال��امج�السياسية�ال����Bدف�اNى��ثارة�والنيل�من�الخصوم�واع*ء�شان��حبة�

سهام�الشج/�ي . مقابلة�د_  

��بشان �للف��ة �نظام�الصحافة�و�ع*م�الجديد� �العراق�عWى �5ي بيان�اثر�التحو�ت�السياسية

وعن�مدى�تأث/��التحول�السيا��BTاEتمثل�بحكم�سلطة��حت*ل��نجلوامريكي�والسلطات�العراقية�اEتعاقبة�وصو��

لخب/��ان�هذه�التحو�ت�السياسية�تطابقت�بشكل�نسرأى�ا 2022لعام�

رغم�ان�السلطات�اEنبثقة�بعد�دستور�, سلطة��حت*ل

5ي�محاولة�م·�ا�للسيطرة�عWى�عمل�تلك�الوسائل�وبشكل�غ/��معلن�من�خ*ل�فرض�

�اEؤسسات �لتلك ��دارية �الهيكلية �5ي �الحزبية �كوادر�السلطة �وزج �اEؤسسات �تلك �5ي �العليا القيادية

�تلك� �تمويل �ربط �اNى �السلطات �تلك �س¶ي �خ*ل �من �الحكومي �التمويل �خ*ل �من �اEؤسسات �تلك �عWى السيطرة

اEؤسسات�تارة�بمجلس�النواب�العرا

�كب/�ة �مؤسسات�اع*مية �ونشوء ��ع*مية �الوسائل �تعدد �و�ع*مي �الصحفي النظام

�واEؤسسات��ع*مية �الوسائل �تلك �عمل �تحكم Bال�� �اEختلفة السياسية

� �للف��ة ��م B2011الشع�

العرا�ي�جراء�سياسات�اEحتل�الفوضوية�وما�تبعها�من�سياسات�خاطئة�للقوى�السياسية�ال��Bاستلمت�مقاليد�الحكم�

من�الحاكم�اEدني�للمحتل

�ت �كب/��5ي �لعبت�دور Bوال�� �الجديدة ��ع*م �وسائل �5ي �ومتأثرا �مؤثرا �جاء BTالسيا�

�الوسا, �حتجاجات �هذه �وانتشار�استخدام �اتساع �تطور �ساعد BTالسيا�� �التحول �هذا �فان �ذاته �الوقت و5ي

BTساهمت�5ي�هذا�التحول�السيا��Bة�ال��ع*مية�الجديدة�بسبب�الشرائح��جتماعية�الكث/�

محمد�عزو�حمدو. مقابلة�د_  
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     2022ديمسبر 

�بسبب�تغي/�� �جذريا �تغي/�ا �و�ع*مي �الصحفي �النظام شهد

�القائمة�آنذاك , ت*ل�عWى�حل�جميع�مؤسسات�ووسائل��ع*م

اEسؤولة�عن�"" اEفوضية�العراقية�ل*تصا�ت�و�ع*م�

تم���اصدار�تراخيص�البث�و�رسال�وتنظيم�العمل��ع*مي�بشكل�عام�داخل�العراق�وفق�رؤية�تلك�السلطة�وكذلك

ريد�لها�حسب�ادعاء�سلطة�الحاكم�اEدني�بان�تكون�نسخة�من�
ُ
هيئة��ذاعة�""تأسيس�شبكة��ع*م�العرا�ي�وال��Bا

كذلك�,  من�حيث��ستق*لية�اEالية�والتحريرية�لتمثل�جسد��ع*م�العرا�ي�الجديد�وفق�تلك�الرؤية

لذلك�شهدت�ف��ة�حكم�السلطة�اEدنية�

�بطبعات�رديئة �كب/��من�الصحف�واغل��ا �برئاسة�اياد�ع*وي�صدور�عدد �اEؤقتة �العراقية �تاريخ�قيام�الحكومة , اNى

�القائم�آنذاك �للوضع �تتخذ�جانب�اEعارضة Bنوع�اخر�من�الصحف�ال�� �صدور �الن. و�حظنا وع�من�ومن�خ*ل�هذا

�بحرية�واستق*لية�لحد�ما �بمتنفس�جيد�للتعب/��عن�اراءة �الف��ة�. الصحف�شعر�الصحفي�العرا�ي �انتجت�هذه مما

كون�, ��Tاع*مية�كب/�ة�ادت�فيما�بعد�اNى�صناعة�خطاب�الكراهية�ع���وسائل��ع*م�اEختلفة

�ان�كان� �و�تجاهات�بعد ��راء �متضاربة هائل�من�الوسائل��ع*مية

�بنشاطات�مسؤوNي� ���تم �ما �وغالبا �واحد �ذات�اتجاه �فكرية �فلسفة �وفق �موحد �اع*مي ��نصات�لراي �عWى معتادا

�ية�عWى�انفتحت�وسائل��ع*م�عWى�ادراج�موادها�الخ�

�التحول�متمث*�بإتاحة� �الهائل�الذي�رافق�هذا BCى��نفتاح�التقNاضافة�ا

�النظام� �ايام �است*مه �اEواطن/ن �عWى �محظورا �كان �والذي ��ع*م �وسائل �اEباشر�Eختلف �الفضائي �البث است*م

 2003لو�يات�اEتحدة�8مريكية�عندما�اقدمت�عWى�احت*ل�العراق�5ي�

��ا¡�ا�لم�تكن�, جم�عنه�اسقاط�النظام�السيا��BTالعرا�ي�القائم�آنذاك

مما�نجم�, ا�البلدوال��Bتمك·�ا�من�ادارة�شؤون�هذ

�العراقي/ن�قبل�غ/�هم�تمثلت�بقدوم�قوى��رهاب�الوافدة�عWى�اEجتمع� ��Tعارمة�تحمل�اعبا�ëا

�السياسية� �القوى �واتجاهات �رؤى �تعدد �جراء �نشأت Bال�� �السياسية �اEشاكل �اNى �اضافة �وانتعاش�نشاطها العرا�ي

جاسم�الحلفي�الذي�ع���عن�يقينه�اEطلق�بان�اEحتل�لم�

يكن�ي¶ي�جيدا�سيكولوجية�اEجتمع�العرا�ي�وطبيعة�اتجاهاته�اEعادية�واEناهضة�واEشكك�بنوايا�اEحتل�من�قبل�وبعد�

ول�سيا��BTجديد�بعد��نتقال�التدري�ي�

�jع*مي/ن� �تعرض �بسبب �و�ع*مي �الصحفي �العمل �عWى �سلبيا �تأث/�ا �السلطات �تلك �اNى �اEحتل �من للسلطة

والصحفي/ن�لش���اEضايقات�وان��اك�لحقوقهم�اEهنية�من�قبل�تلك�السلطات�الحكومية�الناشئة�آنذاك�ولم�تقتصر�

في/ن�عWى�خروقات�تلك�السلطات�وانما�امتد�ذلك��ن��اك�ليشمل�جماعات�خارج�اطار�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

� �للعراق�5ي �بسبب�تغي/�� 2003بعد��حت*ل��نجلو�امريكي �جذريا �تغي/�ا �و�ع*مي �الصحفي �النظام شهد

�اEدنية�ل*ح �حيث�اقدمت�السلطة BTالسيا�� �القائمة�آنذاكنظامه ت*ل�عWى�حل�جميع�مؤسسات�ووسائل��ع*م

اEفوضية�العراقية�ل*تصا�ت�و�ع*م�"" ت�وسائل�اع*م�جديدة�وفق�رؤي��ا�اEتجسدة�بأنشاء�

اصدار�تراخيص�البث�و�رسال�وتنظيم�العمل��ع*مي�بشكل�عام�داخل�العراق�وفق�رؤية�تلك�السلطة�وكذلك

ريد�لها�حسب�ادعاء�سلطة�الحاكم�اEدني�بان�تكون�نسخة�من�
ُ
تأسيس�شبكة��ع*م�العرا�ي�وال��Bا

من�حيث��ستق*لية�اEالية�والتحريرية�لتمثل�جسد��ع*م�العرا�ي�الجديد�وفق�تلك�الرؤية

Eى�تقديم�الدعم�اNدنية�اEي��صدار�العديد�من�الصحفسعت�السلطة�اNدنية�, اEة�حكم�السلطة�ا�لذلك�شهدت�ف�

�كب/��من�الصحف�واغل �برئاسة�اياد�ع*وي�صدور�عدد �اEؤقتة �العراقية �تاريخ�قيام�الحكومة اNى

�القائم�آنذاك �للوضع �تتخذ�جانب�اEعارضة Bنوع�اخر�من�الصحف�ال�� �صدور و�حظنا

�بحرية�واستق*لية�لحد�ما �بمتنفس�جيد�للتعب/��عن�اراءة الصحف�شعر�الصحفي�العرا�ي

��Tاع*مية�كب/�ة�ادت�فيما�بعد�اNى�صناعة�خطاب�الكراهية�ع���وسائل��ع*م�اEختلفة

�ال �الكم �لهذا 	kيكن�م� �لم �العرا�ي �اEجتمع �ان�كان�ان �و�تجاهات�بعد ��راء �متضاربة هائل�من�الوسائل��ع*مية

�بنشاطات�مسؤوNي� ���تم �ما �وغالبا �واحد �ذات�اتجاه �فكرية �فلسفة �وفق �موحد �اع*مي ��نصات�لراي �عWى معتادا

انفتحت�وسائل��ع*م�عWى�ادراج�موادها�الخ� 2003بينما�بعد�, الدولة�وبحسب�اسبقية�اهمية�ذلك�اEسؤول

�التحول�متمث*�بإتاحة�, القضايا��جتماعية�والخ*فات�السياسية �الهائل�الذي�رافق�هذا BCى��نفتاح�التقNاضافة�ا

�النظام� �ايام �است*مه �اEواطن/ن �عWى �محظورا �كان �والذي ��ع*م �وسائل �اEباشر�Eختلف �الفضائي �البث است*م

لو�يات�اEتحدة�8مريكية�عندما�اقدمت�عWى�احت*ل�العراق�5ي�واكد�الخ/��ان�ا. 2003

جم�عنه�اسقاط�النظام�السيا��BTالعرا�ي�القائم�آنذاك قد�حققت�نجاحا�تاما�5ي�خط��ا�العسكرية�نَ

�العسكرية وال��Bتمك·�ا�من�ادارة�شؤون�هذ, تمتلك�الرؤية�السياسية�الناجعة�كما�تحقق�5ي�خط��ا

�العراقي/ن�قبل�غ/�هم�تمثلت�بقدوم�قوى��رهاب�الوافدة�عWى�اEجتمع� ��Tعارمة�تحمل�اعبا�ëا

�السياسية� �القوى �واتجاهات �رؤى �تعدد �جراء �نشأت Bال�� �السياسية �اEشاكل �اNى �اضافة �وانتعاش�نشاطها العرا�ي

جاسم�الحلفي�الذي�ع���عن�يقينه�اEطلق�بان�اEحتل�لم�. ؤية�الخب/��دوهذا�الراي�تطابق�مع�ر 

يكن�ي¶ي�جيدا�سيكولوجية�اEجتمع�العرا�ي�وطبيعة�اتجاهاته�اEعادية�واEناهضة�واEشكك�بنوايا�اEحتل�من�قبل�وبعد�

ول�سيا��BTجديد�بعد��نتقال�التدرياما�فيما�بعد�فقد�شهدت�ف��ة�السلطات�العراقية�اEؤقتة�و�نتقالية�كتح

�jع*مي/ن� �تعرض �بسبب �و�ع*مي �الصحفي �العمل �عWى �سلبيا �تأث/�ا �السلطات �تلك �اNى �اEحتل �من للسلطة

والصحفي/ن�لش���اEضايقات�وان��اك�لحقوقهم�اEهنية�من�قبل�تلك�السلطات�الحكومية�الناشئة�آنذاك�ولم�تقتصر�

في/ن�عWى�خروقات�تلك�السلطات�وانما�امتد�ذلك��ن��اك�ليشمل�جماعات�خارج�اطار�تلك��ن��اكات�لحقوق�الصح
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� �للعراق�5ي بعد��حت*ل��نجلو�امريكي

�اEدنية�ل*ح �حيث�اقدمت�السلطة BTالسيا�� نظامه

وانشئت�وسائل�اع*م�جديدة�وفق�رؤي��ا�اEتجسدة�بأنشاء�

اصدار�تراخيص�البث�و�رسال�وتنظيم�العمل��ع*مي�بشكل�عام�داخل�العراق�وفق�رؤية�تلك�السلطة�وكذلك

ريد�لها�حسب�ادعاء�سلطة�الحاكم�اEدني�بان�تكون�نسخة�من�
ُ
تأسيس�شبكة��ع*م�العرا�ي�وال��Bا

من�حيث��ستق*لية�اEالية�والتحريرية�لتمثل�جسد��ع*م�العرا�ي�الجديد�وفق�تلك�الرؤية"" BBCال��يطانية�

Eى�تقديم�الدعم�اNدنية�اEسعت�السلطة�ا

�كب/��من�الصحف�واغل �برئاسة�اياد�ع*وي�صدور�عدد �اEؤقتة �العراقية �تاريخ�قيام�الحكومة اNى

�القائم�آنذاك �للوضع �تتخذ�جانب�اEعارضة Bنوع�اخر�من�الصحف�ال�� �صدور و�حظنا

�بحرية�واستق*لية�لحد�ما �بمتنفس�جيد�للتعب/��عن�اراءة الصحف�شعر�الصحفي�العرا�ي

والف��ات�ال��Bتل��ا�فو���Tاع*مية�كب/�ة�ادت�فيما�بعد�اNى�صناعة�خطاب�الكراهية�ع���وسائل��ع*م�اEختلفة

�يكن�م �لم �العرا�ي �اEجتمع ان

�بنشاطات�مسؤوNي� ���تم �ما �وغالبا �واحد �ذات�اتجاه �فكرية �فلسفة �وفق �موحد �اع*مي ��نصات�لراي �عWى معتادا

الدولة�وبحسب�اسبقية�اهمية�ذلك�اEسؤول

القضايا��جتماعية�والخ*فات�السياسية

�النظام� �ايام �است*مه �اEواطن/ن �عWى �محظورا �كان �والذي ��ع*م �وسائل �اEباشر�Eختلف �الفضائي �البث است*م

2003السيا��BTالسابق�لسنة�

قد�حققت�نجاحا�تاما�5ي�خط��ا�العسكرية�ن

�العسكرية تمتلك�الرؤية�السياسية�الناجعة�كما�تحقق�5ي�خط��ا

�العراقي/ن�قبل�غ/�هم�تمثلت�بقدوم�قوى��رهاب�الوافدة�عWى�اEجتمع� عن�ذلك�خلق�فو���Tعارمة�تحمل�اعبا�ëا

�السياسية� �القوى �واتجاهات �رؤى �تعدد �جراء �نشأت Bال�� �السياسية �اEشاكل �اNى �اضافة �وانتعاش�نشاطها العرا�ي

وهذا�الراي�تطابق�مع�ر _ . الوافدة�مع�اEحتل

يكن�ي¶ي�جيدا�سيكولوجية�اEجتمع�العرا�ي�وطبيعة�اتجاهاته�اEعادية�واEناهضة�واEشكك�بنوايا�اEحتل�من�قبل�وبعد�

 (347)._ �حت*ل

اما�فيما�بعد�فقد�شهدت�ف��ة�السلطات�العراقية�اEؤقتة�و�نتقالية�كتح�

�jع*مي/ن� �تعرض �بسبب �و�ع*مي �الصحفي �العمل �عWى �سلبيا �تأث/�ا �السلطات �تلك �اNى �اEحتل �من للسلطة

والصحفي/ن�لش���اEضايقات�وان��اك�لحقوقهم�اEهنية�من�قبل�تلك�السلطات�الحكومية�الناشئة�آنذاك�ولم�تقتصر�

تلك��ن��اكات�لحقوق�الصح
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�احداث�العنف� �اNى �اضافة � �اEتنفذة �ل¥حزاب�السياسية �اEسلحة �ليشمل��ذرع تلك�الحكومات�وسلطات��حت*ل

�العراق �اEدن �وبا�ي �والنجف �الفلوجة �5ي �لوجودها �واEناوئ/ن ��حت*ل �قوات �ب/ن �تلك�اEتبادل �ووصلت ��خرى ية

�ن��اكات�لحد�تصفية�الصحفي/ن�او�اختطافهم�عWى�يد�اEحتل�او��ذرع�اEسلحة�او�الجماعات��رهابية�واEتطرفة�

وخاصة�بعد��حداث�الطائفية�ال��Bعصفت�بالب*د�وابرزها�تفج/���ضرحة�واEقامات�اEقدسة�5ي�سامراء�وما�تبعها�

�اEدني�العرا�ي� �اEجتمع �اEواطن�البسيط�وبالتاNي �ثمنه ختلف�اEجاميع�اEتطرفة�دفع

 . اضافة�اNى�الصحفي�و�ع*مي�الذي�يؤدي�رسالته�الصحفية�5ي�نقل��حداث�وسط�ذلك�الكم�الكب/��من�التناقضات

فقد�اكد�الخب/��عWى�ان�ذلك� ,2005اما�بخصوص�التحول�السيا��BTاEتمثل�5ي�اقرار�الدستور�العرا�ي�الدائم�لسنة�

��ان�السياسات�, منه) 38(الدستور�قد�اعطا�ضمانا�كامل�للحريات�الصحفية�و�ع*مية�وخاصة�وفق�ما�جاء�باEادة�

��لك��ونية� �والجرائم �اEعلومة �اNى �الوصول �حق �5ي �اEتمثلة �و�ع*مي �الصحفي �بالشأن �العرا�ي �للمشرع �ع*مية

�اEجال �هذا �5ي �الطموح B ,تساير�تلك�السياسات�� حيث�لم

�ع*مية�التحو�ت�التكنولوجية�الهائلة�5ي�مجال��تصال�وال��Bبدأت�تزداد�بشكل�طردي�منذ�بدايات�القرن�الحادي�

والنقص�التشري¶ي�وعدم�تكامل�ما�واضاف�الخب/��ان�العيوب�5ي�السياسات��ع*مية�

بدليل�, �ال��Bدعا�ال�çا�الدستور�من�حرية�للصحافة�و�ع*م

اNى�التضييق�عWى�الصحفي/ن�من�خ*ل�تطبيق�

وال��Bتعود�اNى�ف��ة�النظام�العرا�ي�اEوجة�قبل�سنة�

�الحكومات� �تلك �ذرعا �تضيق �عندما �الحكومات �Eصلحة ��ستخدامها �مفعولها �سريان ض�النظر�عن
ُ
�غ Bوال�

Nى�ابعد�من�ذلك�عندما�اسست���بل�ذهبة�تلك�الحكومة�ا

�الوزراء� �رئاسة �نفوذ �للدولة�بواسطة �السلطة�من�خ*ل�توظيف�القدرات�اEالية�الهائلة �دف�لخدمة

كالسيطرة�عWى�شبكة��ع*م�العرا�ي�او�غ/�ها�من�اEؤسسات��ع*مية�وخاصة�الحزبية�والقريبة�من��حزاب�اEتنفذة�

بدليل�تحول�التغطيات��ع*مية�. الدولة�وفق�رؤى�رئيس�الحكومة�واEقرب/ن�من�السلطة

لشبكة��ع*م�العراق�وال��Bيف��ض��ìا�ا¡�ا�هيئة�خاصة�تعمل�Eصلحة�الدولة�العراقية�باتت�اقرب�اNى�ما�ان�تكون�

, ات�مع�مصالح�الدولة�العراقيةناطقة�باسم�السلطة�التنفيذية�ومنفذه�لسياسات�الحكومة�وان�تعارضت�تلك�السياس

�الخب/��د �طرحة �الراي�مع�ما جاسم�الحلفي�عن�. وتطابق�هذا

�وتنظيم� �با�ستمرار�بمجال�ادارة �نفسه �Sقناع جة

كون�السيد�اEالكي�اتخذ�سياسية�تجاه��ع*م�شبة�ما�تكون�باEوجهة�دون��ع*ن�

فقام�بتعي/ن�اعضاء�من�الحزب�الذي�, 

�كه �اEستقلة �و�ع*مية �الصحفية �الهيئات �5ي �ونافذة �قيادية �بمناصب �الية Bوشبكة�ينتم� �و�تصا�ت �8ع*م يئة

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�احداث�العنف� �اNى �اضافة � �اEتنفذة �ل¥حزاب�السياسية �اEسلحة �ليشمل��ذرع تلك�الحكومات�وسلطات��حت*ل

�العراق �اEدن �وبا�ي �والنجف �الفلوجة �5ي �لوجودها �واEناوئ/ن ��حت*ل �قوات �ب/ن اEتبادل

�ن��اكات�لحد�تصفية�الصحفي/ن�او�اختطافهم�عWى�يد�اEحتل�او��ذرع�اEسلحة�او�الجماعات��رهابية�واEتطرفة�

وخاصة�بعد��حداث�الطائفية�ال��Bعصفت�بالب*د�وابرزها�تفج/���ضرحة�واEقامات�اEقدسة�5ي�سامراء�وما�تبعها�

�اEدني�العرا�ي�من�اعمال�عنف�متبادل�ب/ن�م �اEجتمع �اEواطن�البسيط�وبالتاNي �ثمنه ختلف�اEجاميع�اEتطرفة�دفع

اضافة�اNى�الصحفي�و�ع*مي�الذي�يؤدي�رسالته�الصحفية�5ي�نقل��حداث�وسط�ذلك�الكم�الكب/��من�التناقضات

اما�بخصوص�التحول�السيا��BTاEتمثل�5ي�اقرار�الدستور�العرا�ي�الدائم�لسنة�

الدستور�قد�اعطا�ضمانا�كامل�للحريات�الصحفية�و�ع*مية�وخاصة�وفق�ما�جاء�باEادة�

��لك��ونية� �والجرائم �اEعلومة �اNى �الوصول �حق �5ي �اEتمثلة �و�ع*مي �الصحفي �بالشأن �العرا�ي �للمشرع �ع*مية

�اEجال �هذا �5ي �الطموح Bتل�� �قوان/ن �سن �5ي �تفلح �لم خرى

�ع*مية�التحو�ت�التكنولوجية�الهائلة�5ي�مجال��تصال�وال��Bبدأت�تزداد�بشكل�طردي�منذ�بدايات�القرن�الحادي�

واضاف�الخب/��ان�العيوب�5ي�السياسات��ع*مية�, 2022

شرع�من�قوان/ن�5ي�هذه�الف��ة�يؤكد�عدم�تطبيق�اEبادئ�ال��Bدعا�ال�çا�الدستور�من�حرية�للصحافة�و�ع*م

اNى�التضييق�عWى�الصحفي/ن�من�خ*ل�تطبيق� 2005رجوع�حكومة�نوري�اEالكي�وíي�اول�حكومة�منتخبة�وفق�دستور�

وال��Bتعود�اNى�ف��ة�النظام�العرا�ي�اEوجة�قبل�سنة� 1969لسنة�) 111(ن�العقوبات�العرا�ي�فقرات�قانونية�من�قانو 

�الحكومات� �تلك �ذرعا �تضيق �عندما �الحكومات �Eصلحة ��ستخدامها �مفعولها �سريان ض�النظر�عن
ُ
�غ Bوال�

��بل�ذهبة�تلك�الحكومة�اN, بالحريات�ال��Bمنحها�الدستور�للعمل�الصحفي�و�ع*مي

�الوزراء� �رئاسة �نفوذ �للدولة�بواسطة �السلطة�من�خ*ل�توظيف�القدرات�اEالية�الهائلة �دف�لخدمة

كالسيطرة�عWى�شبكة��ع*م�العرا�ي�او�غ/�ها�من�اEؤسسات��ع*مية�وخاصة�الحزبية�والقريبة�من��حزاب�اEتنفذة�

�تعمل�خارج�اهداف� Bقرب/ن�من�السلطةوال�Eالدولة�وفق�رؤى�رئيس�الحكومة�وا

لشبكة��ع*م�العراق�وال��Bيف��ض��ìا�ا¡�ا�هيئة�خاصة�تعمل�Eصلحة�الدولة�العراقية�باتت�اقرب�اNى�ما�ان�تكون�

ناطقة�باسم�السلطة�التنفيذية�ومنفذه�لسياسات�الحكومة�وان�تعارضت�تلك�السياس

�الخب/��د. ومصالح�ورغبات�جميع�اطياف�اEجتمع�واهتماما��م �طرحة �الراي�مع�ما وتطابق�هذا

�وتنظيم� �با�ستمرار�بمجال�ادارة �نفسه �Sقناع �حجة �له �يبقى �لم �ذكر�ان �عندما �نوري�اEالكي �السيد �حكومة يء

كون�السيد�اEالكي�اتخذ�سياسية�تجاه��ع*م�شبة�ما�تكون�باEوجهة�دون��ع*ن�, �يالشأن�الصحفي�و�ع*مي�العرا

, رغبة�منه�بخلق�اع*م�مطبل�له�ورادا�عWى�منتقديه, عن�ذلك�وانما�بشكل�عمWي

�كه �اEستقلة �و�ع*مية �الصحفية �الهيئات �5ي �ونافذة �قيادية �بمناصب �الية Bينتم
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�احداث�العنف� �اNى �اضافة � �اEتنفذة �ل¥حزاب�السياسية �اEسلحة �ليشمل��ذرع تلك�الحكومات�وسلطات��حت*ل

�العراق �اEدن �وبا�ي �والنجف �الفلوجة �5ي �لوجودها �واEناوئ/ن ��حت*ل �قوات �ب/ن اEتبادل

�ن��اكات�لحد�تصفية�الصحفي/ن�او�اختطافهم�عWى�يد�اEحتل�او��ذرع�اEسلحة�او�الجماعات��رهابية�واEتطرفة�

وخاصة�بعد��حداث�الطائفية�ال��Bعصفت�بالب*د�وابرزها�تفج/���ضرحة�واEقامات�اEقدسة�5ي�سامراء�وما�تبعها�

من�اعمال�عنف�متبادل�ب/ن�م

اضافة�اNى�الصحفي�و�ع*مي�الذي�يؤدي�رسالته�الصحفية�5ي�نقل��حداث�وسط�ذلك�الكم�الكب/��من�التناقضات

اما�بخصوص�التحول�السيا��BTاEتمثل�5ي�اقرار�الدستور�العرا�ي�الدائم�لسنة�

الدستور�قد�اعطا�ضمانا�كامل�للحريات�الصحفية�و�ع*مية�وخاصة�وفق�ما�جاء�باEادة�

��لك��ونية� �والجرائم �اEعلومة �اNى �الوصول �حق �5ي �اEتمثلة �و�ع*مي �الصحفي �بالشأن �العرا�ي �للمشرع �ع*مية

 �� �تلوالحريات�الصحفية �قوان/ن �سن �5ي �تفلح �لم خرى

�ع*مية�التحو�ت�التكنولوجية�الهائلة�5ي�مجال��تصال�وال��Bبدأت�تزداد�بشكل�طردي�منذ�بدايات�القرن�الحادي�

2022والعشرين�وصو��لعام�

شرع�من�قوان/ن�5ي�هذه�الف��ة�يؤكد�عدم�تطبيق�اEباد

رجوع�حكومة�نوري�اEالكي�وíي�اول�حكومة�منتخبة�وفق�دستور�

ن�العقوبات�العرا�ي�فقرات�قانونية�من�قانو 

�الحكومات� 2003 �تلك �ذرعا �تضيق �عندما �الحكومات �Eصلحة ��ستخدامها �مفعولها �سريان ض�النظر�عن
ُ
�غ Bوال�

بالحريات�ال��Bمنحها�الدستور�للعمل�الصحفي�و�ع*مي

�الوزراء� �رئاسة �نفوذ �للدولة�بواسطة �السلطة�من�خ*ل�توظيف�القدرات�اEالية�الهائلة Sع*م�رديف���دف�لخدمة

كالسيطرة�عWى�شبكة��ع*م�العرا�ي�او�غ/�ها�من�اEؤسسات��ع*مية�وخاصة�الحزبية�والقريبة�من��حزاب�اEتنفذة�

�تعمل�خارج�اهداف� Bوال�

لشبكة��ع*م�العراق�وال��Bيف��ض��ìا�ا¡�ا�هيئة�خاصة�تعمل�Eصلحة�الدولة�العراقية�باتت�اقرب�اNى�ما�ان�تكون�

ناطقة�باسم�السلطة�التنفيذية�ومنفذه�لسياسات�الحكومة�وان�تعارضت�تلك�السياس

ومصالح�ورغبات�جميع�اطياف�اEجتمع�واهتماما��م

� �له �يبقى �لم �ذكر�ان �عندما �نوري�اEالكي �السيد �حكومة م�يء

الشأن�الصحفي�و�ع*مي�العرا

عن�ذلك�وانما�بشكل�عمWي

�كه �اEستقلة �و�ع*مية �الصحفية �الهيئات �5ي �ونافذة �قيادية �بمناصب �الية Bينتم

 (348).�ع*م�العرا�ي
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�قانون�حماية� �تشريع �الف��ة �هذه �5ي �من�تطلعات��ع*مي/ن�والصحفي/ن �القريبة ومن�حسنات�السياسة��ع*مية

بجهود�وضغط�من�قبل�نقابة�الصحفي/ن�والعديد�من�اEنظمات�العاملة�

�بروز�الحراك� �بمرحلة �اEتمثل BTالسيا�� �تأث/��التحول �بخصوص�مدى اما

� �العراق�للف��ة �5ي �الصحفي�و�ع*مي �النظام �أبعاد �تطور   2022_2003عWى

صة�ع���وسائل��ع*م�و�كان�هذا�الخطاب�

�BCخاصة�تدخل�الخطاب�الدي��العراق�بشكل�كب/� �5ي �واEجتم¶ي �كانت�تحدق�و��دد�السلم��هWي Bخاطر�ال�Eاحد�ا

خصيات�دينية�مما�ادى�اNى�بروز�الخطاب�الطائفي�

ومما�زاد�خطورة�هذا�الخطاب�5ي�غالبه�انه�كان�ممول�

�وتركيا �العربي �دول�الخليج �وهما �اEنطقة �الداعم/ن�لذلك�الحراك�5ي B ,

�ادى�ذلك�الدعم�اNى�تأث/��سل��Bمباشر�5ي� ما

اما�وسائل��ع*م�اEستقلة�, عمل�وسائل�الصحافة�و�ع*م�5ي�العراق�او�تلك�الوسائل�ال��Bتس��دف�الجمهور�العرا�ي

�عWى�الجمهور  �ومدى�تأث/�ها وكذلك�, فقد�عانت�5ي�هذه�اEرحلة�من�سوء�التمويل�الذي�انعكس�بالسلب�عWى�عملها

�حيا��م�وعملهم� �عWى BCالوضع��م� �والصحفي/ن�اEستقل/ن�والعزل�من�مدى�خطورة �اEستقلة ئل��ع*م

�متعددة� �جهات �عنف�من �اعمال �من �اEناطق �تلك �تشهده �كانت �و�نبار�Eا �الدين �وص*ح �نينوى �مدن �5ي وخاصة

�Eصالحها �الصحفي �ل��ويض�العمل �جميعها �تعمل ��هداف�واEصالح �5ي �شهدت� ,ومتضاربة �فقد �بغداد �داخل اما

� �العراق�للف��ة �5ي �الصحفي�و�ع*مي �النظام �5ي �الجديد �الحراك�, 2022_2003وبخصوص�تأث/��وسائل��ع*م عWى

ية�الجديدة�قد�اشاعت�روح�فقد�اكد�الخب/��عWى�ان�هذه�الوسيلة��ع*م

فلطاEا�ُحرمت�تلك�الجماه/��من�هذه�اE/�ة�

كون�ان��ع*م�آنذاك�موجة�من�, طيلة�الف��ات�السابقة�لظهورها�وخاصة�ابان�السبعينات�والثمانينات�والتسعينات

�الحاكم BTالسيا�� �النظام �لصالح �ومقننة �محدودة �الجديدة�. ووسائله �الوسيلة ��ان�هذه

منحت�اEواطن�امكانية�ان�يكون�ناقل�للحدث�اضافة�لدوره��حتجاuي�مما�ولَد�لدينا�فيما�عرف�فيما�بعد�بصحافة�

 �� �الوسائل �با�ي �حساب �عWى �وانتشرت�سريعا �انتعشت Bال�� �اEجتمع �او�صحافة ��خرى�اEواطن �التقليدية ع*مية

وخاصة�الصحافة�اEطبوعة�ال��Bتراجع�دورها�وتأث/�ها�كث/�ا�بسبب�بروز�هذا�النوع�الجديد�واEؤثر�من�وسائل��ع*م�

خصية�للنشطاء�واEدون/ن�عWى�وسائل�وتطبيقات�التواصل��جتما~ي�

اما�بشان�. الخ�قد�اصبحت�بمثابة�صحف�ووسيلة�اع*م��انية�تؤثر�وتتأثر�باSحداث

فقد�رأى�الخب/��ان�هذه�الوسيلة�الحديثة�لعبت�

صل�اما�عن�التأث/��السل�5�Bي�النظامي/ن�

جيع�العنف�والكراهية�عWى�مستوى�عاNي�كأط*ق�

الوصمات��جتماعية�ب/ن�الخصوم�ومحاسبة�وانتقاد��خرين�عWى�آرا�ëم�ومعتقدا��م�والتحريض�ب/ن�ابناء�اEجتمع�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�قانون�حماية� �تشريع �الف��ة �هذه �5ي �من�تطلعات��ع*مي/ن�والصحفي/ن �القريبة ومن�حسنات�السياسة��ع*مية

بجهود�وضغط�من�قبل�نقابة�الصحفي/ن�والعديد�من�اEنظمات�العاملة� 2011لسنة�) 21(الصحفي/ن�العراقي/ن�رقم�

�الخب/� �بحسب�راي �الشأن �بروز�الحراك�. �ìذا �بمرحلة �اEتمثل BTالسيا�� �تأث/��التحول �بخصوص�مدى اما

� �للف��ة B2011_2022 � �العراق�للف��ة �5ي �الصحفي�و�ع*مي �النظام �أبعاد �تطور عWى

صة�ع���وسائل��ع*م�و�كان�هذا�الخطاب�فقد�رأى�الخب/��ان�هذه�اEرحلة�شهدت�تزايد�كب/��لخطاب�الكراهية�وخا

�BCخاصة�تدخل�الخطاب�الدي��العراق�بشكل�كب/� �5ي �واEجتم¶ي �كانت�تحدق�و��دد�السلم��هWي Bخاطر�ال�Eاحد�ا

Eختلف��تجاهات�والوافد�ع���وسائل��ع*م�من�خارج�العراق�لشخصيات�دينية�مما�ادى�اNى�بروز�الخطاب�الطائفي�

ومما�زاد�خطورة�هذا�الخطاب�5ي�غالبه�انه�كان�ممول�, ا�بما�كانت�تمر�به�اEنطقة�وخاصة�احداث�سوريا

�وتركيا �العربي �دول�الخليج �وهما �اEنطقة �الداعم/ن�لذلك�الحراك�5ي Bو��غبار�علية�من�قبل�القط�� بشكل�واضح

�ادى�ذلك�الدعم�اNى�تأث/��سلم, اضافة�اNى�تمويل�الخطاب�الطائفي�من�الكفة��خرى�من�قبل�ايران ما

عمل�وسائل�الصحافة�و�ع*م�5ي�العراق�او�تلك�الوسائل�ال��Bتس��دف�الجمهور�العرا�ي

�عWى�الجمهور  �ومدى�تأث/�ها فقد�عانت�5ي�هذه�اEرحلة�من�سوء�التمويل�الذي�انعكس�بالسلب�عWى�عملها

�حيا��م�وعملهم� �عWى BCالوضع��م� �والصحفي/ن�اEستقل/ن�والعزل�من�مدى�خطورة �اEستقلة ئل��ع*م

�متعددة� �جهات �عنف�من �اعمال �من �اEناطق �تلك �تشهده �كانت �و�نبار�Eا �الدين �وص*ح �نينوى �مدن �5ي وخاصة

�Eصالحها �الصحفي �ل��ويض�العمل �جميعها �تعمل ��هداف�واEصالح �5ي ومتضاربة

 . الحريات�الصحفية�و�ع*مية�مضايقات�وضغوطات�حكومية

� �العراق�للف��ة �5ي �الصحفي�و�ع*مي �النظام �5ي �الجديد وبخصوص�تأث/��وسائل��ع*م

فقد�اكد�الخب/��عWى�ان�هذه�الوسيلة��ع*م �B2011_2022خ*ل�الف��ة

فلطاEا�ُحرمت�تلك�الجماه/��من�هذه�اE/�ة�, التمرد�لدى�الجماه/��اEحتجة�Eا�توفره�من�خدمات�اع*مية�انية�ومؤثرة

طيلة�الف��ات�السابقة�لظهورها�وخاصة�ابان�السبعينات�والثمانينات�والتسعينات

�كامل �بشكل �الدولة �الحاكم�قبل BTالسيا�� �النظام �لصالح �ومقننة �محدودة ووسائله

منحت�اEواطن�امكانية�ان�يكون�ناقل�للحدث�اضافة�لدوره��حتجاuي�مما�ولَد�لدينا�فيما�عرف�فيما�بعد�بصحافة�

 �� �الوسائل �با�ي �حساب �عWى �وانتشرت�سريعا �انتعشت Bال�� �اEجتمع �او�صحافة اEواطن

وخاصة�الصحافة�اEطبوعة�ال��Bتراجع�دورها�وتأث/�ها�كث/�ا�بسبب�بروز�هذا�النوع�الجديد�واEؤثر�من�وسائل��ع*م�

فجميع�الصفحات�الشخصية�للنشطاء�واEدون/ن�عWى�وسائل�وتطبيقات�التواصل��جتما~ي�). 

الخ�قد�اصبحت�بمثابة�صحف�ووسيلة�اع*م��انية�تؤثر�وتتأثر�باSحداث...رامكالفيس�بوك�وتوي���و��نستغ

فقد�رأى�الخب/��ان�هذه�الوسيلة�الحديثة�لعبت�, اجتماعيا) New Media(الفائدة�ال��Bحقق��ا�وسائل��ع*م�الجديدة

�5ي�التواصل�وسرعة�معرفة��حداث�و�خبار�والتفاعلية�والتوا �ايجابيا صل�اما�عن�التأث/��السلدورا

فقد�ساهمت�تلك�اEنصات�5ي�نشر�وتشجيع�العنف�والكراهية�عWى�مستوى�عاNي�كأط*ق�, السيا��BTو�جتما~ي�العرا�ي

الوصمات��جتماعية�ب/ن�الخصوم�ومحاسبة�وانتقاد��خرين�عWى�آرا�ëم�ومعتقدا��م�والتحريض�ب/ن�ابناء�اEجتمع�
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�قانون�حماية�� �تشريع �الف��ة �هذه �5ي �من�تطلعات��ع*مي/ن�والصحفي/ن �القريبة ومن�حسنات�السياسة��ع*مية

الصحفي/ن�العراقي/ن�رقم�

�الخب/��واEهتمة �بحسب�راي �الشأن �ìذا

� �للف��ة Bي�الشع��الجماه/

فقد�رأى�الخب/��ان�هذه�اEرحلة�شهدت�تزايد�كب/��لخطاب�الكراهية�وخا

�BCخاصة�تدخل�الخطاب�الدي��العراق�بشكل�كب/� �5ي �واEجتم¶ي �كانت�تحدق�و��دد�السلم��هWي Bخاطر�ال�Eاحد�ا

Eختلف��تجاهات�والوافد�ع���وسائل��ع*م�من�خارج�العراق�ل

ا�بما�كانت�تمر�به�اEنطقة�وخاصة�احداث�سوريااEتبادل�متأثر 

�و��غبار�علية�من�قبل�القط بشكل�واضح

اضافة�اNى�تمويل�الخطاب�الطائفي�من�الكفة��خرى�من�قبل�ايران

عمل�وسائل�الصحافة�و�ع*م�5ي�العراق�او�تلك�الوسائل�ال��Bتس��دف�الجمهور�العرا�ي

�عWى�الجمهور  �ومدى�تأث/�ها فقد�عانت�5ي�هذه�اEرحلة�من�سوء�التمويل�الذي�انعكس�بالسلب�عWى�عملها

�حيا��م�وعملهم�عانت�وسا �عWى BCالوضع��م� �والصحفي/ن�اEستقل/ن�والعزل�من�مدى�خطورة �اEستقلة ئل��ع*م

�متعددة� �جهات �عنف�من �اعمال �من �اEناطق �تلك �تشهده �كانت �و�نبار�Eا �الدين �وص*ح �نينوى �مدن �5ي وخاصة

�Eصالحها �الصحفي �ل��ويض�العمل �جميعها �تعمل ��هداف�واEصالح �5ي ومتضاربة

الحريات�الصحفية�و�ع*مية�مضايقات�وضغوطات�حكومية

� �العراق�للف��ة �5ي �الصحفي�و�ع*مي �النظام �5ي �الجديد وبخصوص�تأث/��وسائل��ع*م

الجماه/�ي�الشع��Bخ*ل�الف��ة

التمرد�لدى�الجماه/��اEحتجة�Eا�توفره�من�خدمات�اع*مية�انية�ومؤثرة

طيلة�الف��ات�السابقة�لظهورها�وخاصة�ابان�السبعينات�والثمانينات�والتسعينات

�كامل �بشكل �الدولة قبل

منحت�اEواطن�امكانية�ان�يكون�ناقل�للحدث�اضافة�لدوره��حتجاuي�مما�ولد

 �� �الوسائل �با�ي �حساب �عWى �وانتشرت�سريعا �انتعشت Bال�� �اEجتمع �او�صحافة اEواطن

وخاصة�الصحافة�اEطبوعة�ال��Bتراجع�دورها�وتأث/�ها�كث/�ا�بسبب�بروز�هذا�النوع�الجديد�واEؤثر�من�وسائل��ع*م�

). New Media(الجديد�

كالفيس�بوك�وتوي���و��نستغ

الفائدة�ال��Bحقق��ا�وسائل��ع*م�الجديدة

�5ي�التواصل�وسرعة�معرفة��حداث�و�خبار�والتفاعلية�والتوا �ايجابيا دورا

السيا��BTو�جتما~ي�العرا�ي

الوصمات��جتماعية�ب/ن�الخصوم�ومحاسبة�وانتقاد��خرين�عWى�آرا�ëم�ومعتقدا��م�والتحريض�ب/ن�ابناء�اEجتمع�



     2022ديمسبر 

فقد�, 5�Bي�العراق�خ*ل�الف��ة�الزمنية�لدراستنا

فت�وسائل��ع*م�الجديد
ُ
) New Media(عندما�وظ

�سبيل� �5ي �العراقية �السلطات �عWى حتجاجات

�الخارجية �التدخ*ت �عن �التام BTالسيا�� �وتحقيق��ستق*ل �الفساد �كمكافحة �اEعلنة �اهدافها �اNى�, تحقيق اضافة

حيث�استطاعت�تلك��حتجاجات�من�اجبار�السلطات�العراقية�والقوى�السياسية�النافذة�

�ت�Eصلحة�مطالب�اEحتج/ن�كإسقاط�الحكومة�وتعديل�قانون��نتخابات�واجراءات�حكومية�

�مستوى� �نظر�الخب/��كانت�وفق�مبدا �اEحتج/ن�حسب�وجهة �حصل�عل�çا Bكاسب�ال�Eا� ��ان�هذه

اEسؤولة�عن�النظام�السيا���BTجابة�5ي�السياسات�العامة�وال��Bسعت�من�خ*لها�تلك�الجهات�الحكومية�والحزبية�

5ي�العراق�اNى�امتصاص�ضغط�وتأث/���حتجاجات�ع���تلك��ص*حات�ال��Bكان�الهدف�م·�ا�باSساس�امتصاص�زخم�

 يعرضها�الباحث�وفقا��جابا��ا�عWى�تساؤ�ت�الدراسة

� �قبل �العرا�ي BTالسيا�� �الس*ح�من�قبل�دول��B 2003وشمل�اسقاط�النظام بقوة

. 522/5/2003ي��(349))1483(�حت*ل�امريكا�وبريطانيا�واع*ن�العراق�كبلد�محتل�وفق�قرار�مجلس��من�الدوNي�اEرقم�

�ايران)  , والدول��قليمية�وعWى�راسها

حيث�شهد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�خ*ل�هذا�التحول�تطورا�تمثل�بصدور�عدة�وسائل�اع*م�مختلفة�م·�ا�

�اضافة�اNى�توزيع�صحف�عاEية� صحف�اصدرها�اEحتل�بصورة�مباشرة�كصحيفة�بغداد��ن�والعراق�اليوم�وغ/�ها

�الزمان�والشرق��وسط Bحتل�كصحيف�Eي�من�قبل�ا��عWى�صعيد��ذاعة�, (350).لعرا اما

اEسموعة�فقد�أنشأت�قوات��حت*ل��مريكي�منذ��يام��وNى��حت*ها�لبغداد�اذاعة�سميت�اذاعة�جمهورية�العراق�

اما�عWى�صعيد�الصحافة�, بغداد�ه�الزوراء�وسط�

و�ع*م�اEرئي�فقد�اسس�اEحتل��مريكي�قناة�العراقية�الفضائية�عWى�انقاض�مؤسسات�وزارة��ع*م�ال��Bحلت�من�

ورافق�هذا�. �B13/5/2003كمحطة�أرضية�5ي�

،�بعد�أن�أشار�إNى�جميع�القرارات�السابقة�بشأن�

وأن��8برنامج�النفط�مقابل�) ناء�حظر�8سلحة

عضو�من�اعضاء�مجلس� 14ا�واEملكة�اEتحدة؛�وقد�وافق�عليه�

وسلم�مجلس��من�بمسؤوليات�وال��امات�اEملكة�اEتحدة�والو�يات�اEتحدة�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

طور��ستفادة�من�وسائل��ع*م�الجديد�للحراك�الشع�5�Bي�العراق�خ*ل�الف��ة�الزمنية�لدراستنا

فت�وسائل��ع*م�الجديد 2019رأى�الخب/��ان�ذلك�التطور�بلغ�ذروته�5ي�احتجاجات�اكتوبر�
ُ
عندما�وظ

�وضغط�تلك��  �اقامت�واستمرارية �كب/��5ي �بشكل �اEحتج/ن �قبل �سبيل�من �5ي �العراقية �السلطات �عWى حتجاجات

�الخارجية �التدخ*ت �عن �التام BTالسيا�� �وتحقيق��ستق*ل �الفساد �كمكافحة �اEعلنة �اهدافها تحقيق

حيث�استطاعت�تلك��حتجاجات�من�اجبار�السلطات�العراقية�والقوى�السياسية�النافذة�. �الكريم

�ت�Eصلحة�مطالب�اEحتج/ن�كإسقاط�الحكومة�وتعديل�قانون��نتخابات�واجراءات�حكومية�

�مستوى� �نظر�الخب/��كانت�وفق�مبدا �اEحتج/ن�حسب�وجهة �حصل�عل�çا Bكاسب�ال�Eا� ��ان�هذه

�جابة�5ي�السياسات�العامة�وال��Bسعت�من�خ*لها�تلك�الجهات�الحكومية�والحزبية�

5ي�العراق�اNى�امتصاص�ضغط�وتأث/���حتجاجات�ع���تلك��ص*حات�ال��Bكان�الهدف�م·�ا�باSساس�امتصاص�زخم�

يعرضها�الباحث�وفقا��جابا��ا�عWى�تساؤ�ت�الدراسة, خلصت�الدراسة�اNى�عدة�نتائج

 �� BTول التحول�السيا�:�� �قبل �العرا�ي BTالسيا�� وشمل�اسقاط�النظام

�حت*ل�امريكا�وبريطانيا�واع*ن�العراق�كبلد�محتل�وفق�قرار�مجلس��من�الدوNي�اEرقم�

) بريطانيا, امريكا(ومن�ثم�اخ��اق�نظامه�الجديد�من�قبل�دول���Bحت*ل

حيث�شهد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�خ*ل�هذا�التحول�تطورا�تمثل�بصدور�عدة�وسائل�اع*م�مختلفة�م·�ا�

�اضافة�اNى�توزيع�صحف�عاEية� صحف�اصدرها�اEحتل�بصورة�مباشرة�كصحيفة�بغداد��ن�والعراق�اليوم�وغ/�ها

�الزمان�والشرق��وسطبإصدارات�خاصة�بالداخل�ا Bحتل�كصحيف�Eي�من�قبل�ا�لعرا

اEسموعة�فقد�أنشأت�قوات��حت*ل��مريكي�منذ��يام��وNى��حت*ها�لبغداد�اذاعة�سميت�اذاعة�جمهورية�العراق�

بموقع�بسيط�يضم�أستوديو�صغ/��5ي�مت�0ه�الزوراء�وسط� 

و�ع*م�اEرئي�فقد�اسس�اEحتل��مريكي�قناة�العراقية�الفضائية�عWى�انقاض�مؤسسات�وزارة��ع*م�ال��Bحلت�من�

وبدأت�ب;�ا�التجري��Bكمحطة�أرضية�5ي�, قبله�وخاصة�تلفزيون�العراق�وقناة�العراق�الفضائية

                                         

،�بعد�أن�أشار�إNى�جميع�القرارات�السابقة�بشأن�2003مايو� 22ي�اعتمد�5ي�،�الذ)1483(قرار�مجلس�8من�التابع�ل¥مم�اEتحدة�رقم�

باستثناء�حظر�8سلحة(الحالة�ب/ن�العراق�والكويت،�رفع�اEجلس�العقوبات�التجارية�اEفروضة�عWى�العراق�

ا�واEملكة�اEتحدة؛�وقد�وافق�عليه�وقد�صاغت�الو�يات�اEتحدة�القرار�وشاركت�5ي�رعايته�إسباني

وسلم�مجلس��من�بمسؤوليات�وال��امات�اEملكة�اEتحدة�والو�يات�اEتحدة�. Sن�سوريا�لم�تشارك�5ي�التصويت

 .بوصفهما�دولت/ن�قائمت/ن�باحت*ل�للعراق

 .سبق��شارة�ال�çا. ومحمود�عزو�حمد
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طور��ستفادة�من�وسائل��ع*م�الجديد�للحراك�الشعوعن�ت. الواحد

رأى�الخب/��ان�ذلك�التطور�بلغ�ذروته�5ي�احتجاجات�اكتوبر�

�وضغط�تلك��  �اقامت�واستمرارية �كب/��5ي �بشكل �اEحتج/ن �قبل من

�الخارجية �التدخ*ت �عن �التام BTالسيا�� �وتحقيق��ستق*ل �الفساد �كمكافحة �اEعلنة �اهدافها تحقيق

الخدمات�والعيش�الكريم

�تناز  �اتخاذ�عدة �ت�Eصلحة�مطالب�اEحتج/ن�كإسقاط�الحكومة�وتعديل�قانون��نتخابات�واجراءات�حكومية�عWى

�اخرى  �مستوى�, وبرEانية �نظر�الخب/��كانت�وفق�مبدا �اEحتج/ن�حسب�وجهة �حصل�عل�çا Bكاسب�ال�Eا� ��ان�هذه

�جابة�5ي�السياسات�العامة�وال��Bسعت�من�خ*لها�تلك�الجهات�الحكومية�والحزبية�

5ي�العراق�اNى�امتصاص�ضغط�وتأث/���حتجاجات�ع���تلك��ص*حات�ال��Bكان�الهدف�م·�ا�باSساس�امتصاص�زخم�

 .  تلك��حتجاجات

 نتائج�الدراسة

خلصت�الدراسة�اNى�عدة�نتائج ●

  

1-  �� BTالتحول�السيا�

�حت*ل�امريكا�وبريطانيا�واع*ن�العراق�كبلد�محتل�وفق�قرار�مجلس��من�الدوNي�اEرقم�

ومن�ثم�اخ��اق�نظامه�الجديد�من�قبل�دول���Bحت*ل, ابتداءا

حيث�شهد�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�خ*ل�هذا�التحول�تطورا�تمثل�بصدور�عدة�وسائل�اع*م�مختلفة�م·�ا�

�اضافة�اNى�توزيع�صحف�عاEية� صحف�اصدرها�اEحتل�بصورة�مباشرة�كصحيفة�بغداد��ن�والعراق�اليوم�وغ/�ها

بإصدارات�خاصة�بالداخل�ا

اEسموعة�فقد�أنشأت�قوات��حت*ل��مريكي�منذ��يام��وNى��حت*ها�لبغداد�اذاعة�سميت�اذاعة�جمهورية�العراق�

�5ي� �ب;�ا  13/4/2003وبدأ

و�ع*م�اEرئي�فقد�اسس�اEحتل��مريكي�قناة�العراقية�الفضائية�عWى�انقاض�مؤسسات�وزارة��ع*م�ال��Bحلت�من�

قبله�وخاصة�تلفزيون�العراق�وقناة�العراق�الفضائية

                                                                
قرار�مجلس�8من�التابع�ل¥مم�اEتحدة�رقم�() 349

الحالة�ب/ن�العراق�والكويت،�رفع�اEجلس�العقوبات�التجارية�اEفروضة�عWى�العراق�

وقد�صاغت�الو�يات�اEتحدة�القرار�وشاركت�5ي�رعايته�إسباني. الغذاء

Sن�سوريا�لم�تشارك�5ي�التصويت, عضًوا �15من�من�ب/ن�

بوصفهما�دولت/ن�قائمت/ن�باحت*ل�للعراق
 :وضح�ذلك() 350

محمود�عزو�حمد. مقابلة�د_ 
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�اهلية �كانت�ام �حزبية �مختلفة �مؤسسات�اع*مية �انشاء �من �عارمة �T .النظام���وُسّ/� وحكم

الفلسفية�والسياسية�والتشريعية�وبناه�التحتية�وتمويله�واEمارسات�الفعلية�

�من� �الثاني �الفصل �5ي �مفص* ��ìا �مررنا كما

) 6(باSمر�رقم�) بريطانيا, امريكا(يعد�تأسيس�مجلس�الحكم�من�قبل�دول���Bحت*ل�

حيث�شهد�نظام�,  2022_2003التحول�السيا��BTالثاني�5ي�النظام�السيا��BTالعرا�ي�

فة�و�ع*م�العرا�ي�5ي�التحول�انعطافه�جديدة�لك·�ا�ليست�بالكب/�ة�تمثلت�بتأسيس�مجلس�الحكم�5ي�العراق�

وافرزت�عملية�تشكيل�هذا�اEجلس�غياب�

د�ان�كانت�القومية�وحدها�تمثل���ديدا�لوحدته�قبل�

أدت�اول�حكومة��(352) .كما�ظهرت�خ*ل�مدة�عمل�هذا�اEجلس�العديد�من�اEشك*ت�اقر��ìا�اعضاءه�انفسهم

� �ايلول �من �الثاني �5ي �القانونية �اليم/ن �السابق �النظام �زوال �تشكلت�بعد �كان�2003عراقية �اذ �ع*وي �اياد �برئاسة ،

اعلن�فيه�اسماء�التشكيلة�الوزارية�ال��Bخلت�

وافقت�واكدت�عWى�نهج�اEحتل�وفلسفته�وسياساته�تجاه�

هدت�هذه�التشكيلة�غياب�وتغييب�واضح/ن�Sية�

�شهد��ا� Bال�� �اي�من�التشكي*ت�السياسية �صياغة �5ي �من�الداخل�العرا�ي �فعليه �او�شعبية �رسمية �عراقية مشاركة

،�وال��Bتمت�بلور��ا�خلف��بواب�2022

اية�ومباركة�وتأييد�من�سلطات��حت*ل�وموافقة�مدير�سلط��ا�اEدنية�بول�بريمر�الذي�اكد�ان�الحكومة�

�كانت� �وان �اليومية، �الشؤون �ستمارس��شراف�عWى �حس/ن �بصدام ��طاحة �بعد �ما �مرحلة �تشكلت�5ي Bال�� �وNى

ال*ئحة�التنظيمية�الصادرة�من�سلطة��ئت*ف�اEؤقتة�لتأسيس�مجلس�الحكم�

ال*ئحة�التنظيمية�الصادرة�من�سلطة��ئت*ف�اEؤقتة�لتأسيس�مجلس�الحكم�

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�اهلية �كانت�ام �حزبية �مختلفة �مؤسسات�اع*مية �انشاء �من �عارمة �T

الفلسفية�والسياسية�والتشريعية�وبناه�التحتية�وتمويله�واEمارسات�الفعلية�(الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�بجميع�أبعاده�

�اEدنية ��حت*ل �سلطة �اصدر��ا Bوامر�ال�Sمن�و �(351).با� �الثاني �الفصل �5ي �مفص* ��ìا �مررنا كما

يعد�تأسيس�مجلس�الحكم�من�قبل�دول���Bحت*ل��:التحول�السيا��BTالثاني

التحول�السيا��BTالثاني�5ي�النظام�السيا��BTالعرا�ي�  7/2003

فة�و�ع*م�العرا�ي�5ي�التحول�انعطافه�جديدة�لك·�ا�ليست�بالكب/�ة�تمثلت�بتأسيس�مجلس�الحكم�5ي�العراق�

وافرزت�عملية�تشكيل�هذا�اEجلس�غياب�. بمباركة�وتأييد�مطلق�من�قبل�سلطة��حت*ل�وفق�هيكلية�عرقية�وطائفيه

د�ان�كانت�القومية�وحدها�تمثل���ديدا�لوحدته�قبل�الحس�الوطBC،�بسبب�انسحاب�العراق�اNى�الطائفية�والعرقية�بع

كما�ظهرت�خ*ل�مدة�عمل�هذا�اEجلس�العديد�من�اEشك*ت�اقر��ìا�اعضاءه�انفسهم

� �ايلول �من �الثاني �5ي �القانونية �اليم/ن �السابق �النظام �زوال �تشكلت�بعد عراقية

اعلن�فيه�اسماء�التشكيلة�الوزارية�ال��Bخلت�) 28(بيان�يحمل�الرقم� 2003آب� 31كم�قد�اصدر�بتاريخ�

وافقت�واكدت�عWى�نهج�اEحتل�وفلسفته�وسياساته�تجاه�_ الحكومة�الجديدة_وíي�بذلك�, تشكيل��ا�من�وزارة��ع*م

هدت�هذه�التشكيلة�غياب�وتغييب�واضح/ن�Sية�وش�(353).النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�بعد�تغي/��نظام�الحكم

�شهد��ا� Bال�� �اي�من�التشكي*ت�السياسية �صياغة �5ي �من�الداخل�العرا�ي �فعليه �او�شعبية �رسمية �عراقية مشاركة

2022_2003اEرحلة�وال��Bاسست�فيما�لبعد�لشكل�وهوية�النظام�السيا��BTالعرا�ي�

اية�ومباركة�وتأييد�من�سلطات��حت*ل�وموافقة�مدير�سلط��ا�اEدنية�بول�بريمر�الذي�اكد�ان�الحكومة�

�كانت� �وان �اليومية، �الشؤون �ستمارس��شراف�عWى �حس/ن �بصدام ��طاحة �بعد �ما �مرحلة �تشكلت�5ي Bال�� �وNى

                                         

 .سبق��شارة�ال�çا. اكرم�فرج�الربي¶ي

 .سبق��شارة�ال�çا. حسن�عبد�هللا�سالم

 .       سبق��شارة�ال�çا. جاسم�الحلفي

Bا.خضر�خلف�شهاب�الدليم�çسبق��شارة�ال. 

 .سبق��شارة�ال�çا, حمدعمار�طاهر�م

 .سهام�حسن�عWي�الشج/�ي�سبق��شارة�ال�çا

 .سبق��شارة�ال�çا. محمود�عزو�حمدو

ال*ئحة�التنظيمية�الصادرة�من�سلطة��ئت*ف�اEؤقتة�لتأسيس�مجلس�الحكم�" 13/7/2003لسلطة��ئت*ف�5ي�

 .23ص,1ج.513/8/2003ي�3978الوقائع�العراقية�بالعدد�

ال*ئحة�التنظيمية�الصادرة�من�سلطة��ئت*ف�اEؤقتة�لتأسيس�مجلس�الحكم�" 13/7/2003لسلطة��ئت*ف�5ي�

 .23ص,1ج.513/8/2003ي�3978الوقائع�العراقية�بالعدد�

B75ابق�صمرجع�س. أزهار�صبيح�غنتاب�الكع�. 

 .سبق��شارة�ال�çا. حسن�عبد�هللا�سالم
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�فو  BTالسيا�� �اهليةالتحول �كانت�ام �حزبية �مختلفة �مؤسسات�اع*مية �انشاء �من �عارمة �T�

الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�بجميع�أبعاده�

�با�تصال �اEدنية) للقائم ��حت*ل �سلطة �اصدر��ا Bوامر�ال�Sبا

 .دراستنا

التحول�السيا��BTالثاني -2

/513/7ي�. لسلطة��ئت*ف

فة�و�ع*م�العرا�ي�5ي�التحول�انعطافه�جديدة�لك·�ا�ليست�بالكب/�ة�تمثلت�بتأسيس�مجلس�الحكم�5ي�العراق�الصحا

بمباركة�وتأييد�مطلق�من�قبل�سلطة��حت*ل�وفق�هيكلية�عرقية�وطائفيه

الحس�الوطBC،�بسبب�انسحاب�العراق�اNى�الطائفية�والعرقية�بع

كما�ظهرت�خ*ل�مدة�عمل�هذا�اEجلس�العديد�من�اEشك*ت�اقر��ìا�اعضاءه�انفسهم 2003

� �ايلول �من �الثاني �5ي �القانونية �اليم/ن �السابق �النظام �زوال �تشكلت�بعد عراقية

كم�قد�اصدر�بتاريخ�مجلس�الح

تشكيل��ا�من�وزارة��ع*م

النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�بعد�تغي/��نظام�الحكم

�شهد��ا� Bال�� �اي�من�التشكي*ت�السياسية �صياغة �5ي �من�الداخل�العرا�ي �فعليه �او�شعبية �رسمية �عراقية مشاركة

اEرحلة�وال��Bاسست�فيما�لبعد�لشكل�وهوية�النظام�السيا��BTالعرا�ي�

اية�ومباركة�وتأييد�من�سلطات��حت*ل�وموافقة�مدير�سلط��ا�اEدنية�بول�بريمر�الذي�اكد�ان�الحكومة�اEغلقة،�برع

�كانت� �وان �اليومية، �الشؤون �ستمارس��شراف�عWى �حس/ن �بصدام ��طاحة �بعد �ما �مرحلة �تشكلت�5ي Bال�� �وNى

                                                                
 :اتفق�5ي�ذلك() 351

اكرم�فرج�الربي¶ي. مقابلة�د�� - 1

حسن�عبد�هللا�سالم/مقابلة�ا�� - 2

جاسم�الحلفي. د�� - 3

خضر�خلف�شهاب�الدليمB. مقابلة�ا�� - 4

عمار�طاهر�م. مقابلة�د�� - 5

سهام�حسن�عWي�ال. مقابلة�د�� - 6

محمود�عزو�حمدو. مقابلة�د�� - 7
 :اعتمد�الباحث�عWى() 352

لسلطة��ئت*ف�5ي� 6امر�رقم� - 1

الوقائع�العراقية�بالعدد�" را�يالع

لسلطة��ئت*ف�5ي� 6امر�رقم��� - 2

الوقائع�العراقية�بالعدد�" العرا�ي

أزهار�صبيح�غنتاب�الكع�� - 3
 :اوضح�ذلك() 353

حسن�عبد�هللا�سالم/مقابلة�ا� - 1



     2022ديمسبر 

�باستخدام�نصوص��مرالذي� ي��نتقاNي

،�الذي�نص�عWى�ان�السلطة��ئت*فية�اEؤقتة�تمارس�سلطات�

ويعهد�ال�çا�بممارسة�جميع�السلطات�التنفيذية�

ال��Bنصت�عWى�ان�تبقى�القوان/ن�) 2(

،�سارية�اEفعول�وقابلة�للتطبيق،�ما�لم�تعلقها�

مما���شك�ف�çان�هذا�التحول�5ي�النظام�السيا��BTالعرا�ي���يعد�

بسبب�عدم�تقاطعه�مع�التحول� 2022

�له�كون�ان�اEحتل�كان�صاحب�الكلمة�الفصل�5ي�تشكيل�هيكلة�وهوية�ه �طبيعيا �مجلس��ول�بل�يعت���امتدادا ذا

. رغم�من��دوار�الدرامية�ال��Bاد��ا��حزاب�والقوى�السياسية�اEر��BTعل�çا�من�قبل�اEحتل

قانون�ادرة�الدولة� ا�بصدور تحو��ثالث

�دارة�الدولة�أثناء�ف��ة��حت*ل�8مريكي�للعراق�وحل�مؤسسات�الدولة�العراقية�

�كمدة� �اEؤقتة �اقصر�الدسات/��العراقية �القانون �هذا �ويعد �مجلس�الحكم �قبل اEؤقت�من

فقد� 2022_2003ونتج�عن�هذا�التحول�السيا��BTللنظام�السيا��BTالعرا�ي�

� �اEباشر�5ي �السري �با�نتخاب �وطنية �جمعية �أول �بانتخاب �الخاصة �8وNى ��نتخابية �التجربة  30/1/2005نظمت

�وتمخض�عن�تلك��نتخابات�(357).واستنادا�عWى�قانون�إدارة�الدولة�للمرحلة��نتقالية�الذي�اعد�من�السلطة�اع*ه

�الجعفري  �ابراهيم �الحكومة�)برئاسة �محل �حلت ،

� �الحكومة�من�قبل�مجلس�النواب�اEؤقت�5ي �هذه �وتم�التصويت�عWى ،28 

��ختيار�مجلس�نواب�وحكومة� �ل*نتخابات�العراقية �jعداد �íي �الحكومة �لهذه رئيسة

�BT5ي�النظام�السيا��BTولم�يشهد�هذا�التحول�السيا�

ل�جوانب�الحياة�وم·�ا�العرا�ي�عن�تطورات�ذات�قيمة�5ي�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�حيث�عمت�الفو�5��Tي�ك

نينا�معالجة�الوضع�الوظيفي�لكوادر�وزارة��ع*م�العراقية�ال��Bحلت�من�قبل�سلطات��حت*ل�

 .96ص.531/12/2003ي�) 3981( ة�العدد

 .96ص.531/12/2003ي�) 3981( جريدة�الوقائع�العراقية�العدد

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�(354).السلطة�ستبقى�بأيدي��مريكان ���باستخدام�نصوص��مرالذي�من�جانبه�هدد�مجلس�الحكم�العرا ي��نتقاNي

،�الذي�نص�عWى�ان�السلطة��ئت*فية�اEؤقتة�تمارس�سلطات�)1(م��بالرقم�2003ايار� 23أصدرت�سلطة��حت*ل�5ي�

،�من�أجل�ادارة�شؤون�العراق�خ*ل�اEرحلة��نتقالية
ً
ويعهد�ال�çا�بممارسة�جميع�السلطات�التنفيذية�. الحكومة�مؤقتا

(بما�5ي��مر�ال*ئحة�5ي�القسم�. ية�والقضائية�ال*زمة�لتحقيق�اهدافها

،�سارية�اEفعول�وقابلة�للتطبيق،�ما�لم�تعلقها�2003نيسان� –ابريل� 16ال��Bكانت�سارية�5ي�العراق�ابتداًء�من�تاريخ�

مما���شك�ف�çان�هذا�التحول�5ي�النظام�السيا��BTالعرا�ي���يعد��(355).السلطة��ئت*فية�اEؤقتة�او�تستبدلها�او�تلغها

2022_2003ذات�تأث/��ميداني�عWى�عمل�و�تطور�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�

�له�كون�ان�اEحتل�كان�صاحب�الكلمة�الفصل�5ي�تشكيل�هيكلة�وهوية�ه �طبيعيا �ول�بل�يعت���امتدادا

رغم�من��دوار�الدرامية�ال��Bاد��ا��حزاب�والقوى�السياسية�اEر, الحكم�وحومته��نتقالية

 .وشهد�هذا�التحول�بعض�التطورات�5ي�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�

تحو��ثالث 2022_2003شهد�النظام�السيا��BTالعرا�ي� :التحول�السيا��BTالثالث

�دارة�الدولة�أثناء�ف��ة��حت*ل�8مريكي�للعراق�وحل�مؤسسات�الدولة�العراقية��(356).2004العراقية�للف��ة��نتقالية�

�كمدة�1970 �اEؤقتة �اقصر�الدسات/��العراقية �القانون �هذا �ويعد �مجلس�الحكم �قبل اEؤقت�من

ونتج�عن�هذا�التحول�السيا��BTللنظام�السيا��BTالعرا�ي�. 2005محله�دستور��

� �اEباشر�5ي �السري �با�نتخاب �وطنية �جمعية �أول �بانتخاب �الخاصة �8وNى ��نتخابية �التجربة نظمت

واستنادا�عWى�قانون�إدارة�الدولة�للمرحلة��نتقالية�الذي�اعد�من�السلطة�اع*ه

� �انتقالية �عراقية �وحكومة ��نتقالية �الوطنية �الجمعية �الجعفري (تشكيل �ابراهيم برئاسة

�اياد�ع*وي  �راسها Bال�(� �الحكومة�من�قبل�مجلس�النواب�اEؤقت�5ي �هذه �وتم�التصويت�عWى ،

�ال �وكانت�اEهام ��ختيار�مجلس�نواب�وحكومة�، �ل*نتخابات�العراقية �jعداد �íي �الحكومة �لهذه رئيسة

ولم�يشهد�هذا�التحول�السيا�5�BTي�النظام�السيا���BT(358).سنوات�والتصديق�عWى�مسودة�الدستور 

العرا�ي�عن�تطورات�ذات�قيمة�5ي�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�حيث�عمت�الفو

نينا�معالجة�الوضع�الوظيفي�لكوادر�وزارة��ع*م�العراقية�ال��Bحلت�من�قبل�سلطات��حت*ل�

  (359).حيث�دمج�اغلب�تلك�الكوادر�ضمن�الكادر�الوظيفي�لوزارة�الثقافة

                                         

 سبق��شارة�ال�çا. جاسم�الحلفي

B68ص. مرجع�سابق. أزهار�صبيح�غنتاب�الكع�. 

ة�العددجريدة�الوقائع�العراقي.م51/1/2004ي�. قانون�ادارة�الدولة�العراقية�للمرحلة��نتقالية

جريدة�الوقائع�العراقية�العدد.م51/1/2004ي�. قانون�ادارة�الدولة�العراقية�للمرحلة��نتقالية

 .258ص, ناظم�نواف�إبراهيم،�مرجع�سابق

 .اسبق��شارة�ال�ç, عمار�طاهر�محمد

 .سبق��شارة�ال�çا. حسن�عبد�هللا�سالم
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السلطة�ستبقى�بأيدي��مريكان

أصدرت�سلطة��حت*ل�5ي�

،�من�أجل�ادارة�شؤون�العراق�خ*ل�اEرحلة��نتقالية
ً
الحكومة�مؤقتا

ية�والقضائية�ال*زمة�لتحقيق�اهدافهاوالتشريع

ال��Bكانت�سارية�5ي�العراق�ابتداًء�من�تاريخ�

السلطة��ئت*فية�اEؤقتة�او�تستبدلها�او�تلغها

ذات�تأث/��ميداني�عWى�عمل�و�تطور�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�

�له�كون�ان�اEحتل�كان�صاحب�الكلمة�الفصل�5ي�تشكيل�هيكلة�وهوية�ه �طبيعيا �ول�بل�يعت���امتدادا

الحكم�وحومته��نتقالية

وشهد�هذا�التحول�بعض�التطورات�5ي�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�

التحول�السيا��BTالثالث -3

العراقية�للف��ة��نتقالية�

�سنة �دستور 1970وإلغاء

محله�دستور��تاريخية�قبل�ان�يحل�

� �اEباشر�5ي �السري �با�نتخاب �وطنية �جمعية �أول �بانتخاب �الخاصة �8وNى ��نتخابية �التجربة نظمت

واستنادا�عWى�قانون�إدارة�الدولة�للمرحلة��نتقالية�الذي�اعد�من�السلطة�اع*ه

� �انتقالية �عراقية �وحكومة ��نتقالية �الوطنية �الجمعية تشكيل

�اEؤقتة� �اياد�ع*وي (العراقية �راسها Bال�

� �ال2005نيسان �وكانت�اEهام ،

سنوات�والتصديق�عWى�مسودة�الدستور  4دائمت/ن�مد��ما�

العرا�ي�عن�تطورات�ذات�قيمة�5ي�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�حيث�عمت�الفو

اذا�ما�استثنينا�معالجة�الوضع�الوظيفي�لكوادر�وزارة��ع*م�العراقية�ال��Bحلت�من�قبل�سلطات��حت*ل�, �ع*مية

حيث�دمج�اغلب�تلك�الكوادر�ضمن�الكادر�الوظيفي�لوزارة�الثقافة

                                                                
 :اكد�ذلك() 354

جاسم�الحلفي. مقابلة�د - 1
355 ()Bأزهار�صبيح�غنتاب�الكع�
قانون�ادارة�الدولة�العراقية�للمرحلة��نتقالية() 356
قانون�ادارة�الدولة�العراقية�للمرحلة��نتقالية() 357
ناظم�نواف�إبراهيم،�مرجع�سابق. د(()) 358
 :اوضح�ذلك() 359

عمار�طاهر�محمد. مقابلة�د� - 1

حسن�عبد�هللا�سالم/مقابلة�ا - 2



     2022ديمسبر 

�الدستور�تح 2022 �بصدور �تمثل و��رابعا

واستمر�سريان�, 2004ليحل�محل�قانون�إدارة�الدولة�العراقية�للمرحلة��نتقالية�لسنة�

�Bى�مواده�او�فقراته�بسبب�صياغته�ال�Wجراء�تعدي*ت�عSو��توجد�بوادر�

�مر�الذي�_دم�تعديله���بتوافق�جميع��حزاب�والقوى�السياسية�ال��Bاعدته�تحت�مظلة�اEحتل�

�تغي/��كWي� �عند� �التعليق�او��لغاء Bحال�� �غ/��قابل�للتعديل���5ي �الدستور �ان�هذا �ُينبأ مما

وقد�جاء�هذا�الدستور�نتيجة��نتخاب�الجمعية�

�لتشكيل�2005 ��ستعداد �ف�çا �وجرى ،

�الوطنية� �الجمعية �إNى �للدستور �ال·�ائية �اEسودة �تقديم تم

،�واثارت�هذه�النسبة��B15/10/2005عام�5ي�

�ان��� �تنص�عWى �فقرات�الدستور �الغ/��متحزب�كون�ان�احد �الشعب�العرا�ي �من�الغضب�لدى�اغلب�افراد موجة

دت�ان�محافظ��Bص*ح�الدين�و�نبار�íي�

�Bحولها�وخاصة�محافظة�نينوى�ال���فيما�ان�هناك�محافظات�اخرى�اث/

�رفض�ذلك�) � �اEمكن �من �كان حيث

واجريت��نتخابات�التشريعية�كنتيجة�Eا�نص�

ولم�تضيف�هذه�, ،�وتم�تشكيل�مجلس�النواب�العرا�ي�وتشكيل�الحكومة�العراقية

وص*ن�اNى�السلطات�ال��Bانبثقت�التحو�ت�5ي�السلطات�العراقية�اEتعاقبة�بعد�است*مها�السلطة�من�الحاكم�اEدني�

أي�جديد�بشان�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�بل�اتخذت�اجراءات�اكø��شدة�ل��ويض�ذلك�

جدير�بالذكر�أن�كتابة�الدستور�تمت�بعد�تشكيل�جمعية�

�آخرين�لتصبح�
ً
�لتسم��فيما�بعد�� 70عضوا

ً
عضوا

،�5ي�مادته��وNى�شكل�الدولة،�وطبيعة�النظام�

لة،�نظام�الحكم�ف�çا�السيا��BTونوعه�حيث�وصف��جمهورية�العراق�با¡�ا�دولة�مستقلة�اتحادية�واحدة�ذات�سيادة�كام

وبرزت�م*مح�هذا�الدستور�5ي� ,جمهوري�نيابي��برEاني��ديموقراطي�اتحادي،�وان�هذا�الدستور�ضامن�لوحدة�العراق

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�الرابع BTالسيا�� �: التحول �العرا�ي BTالسيا�� �النظام 2022_2003شهد

ليحل�محل�قانون�إدارة�الدولة�العراقية�للمرحلة��نتقالية�لسنة�,  2005

و��توجد�بوادر�Sجراء�تعدي*ت�عWى�مواده�او�فقراته�بسبب�صياغته�ال��B 2022_2003طيلة�ف��ة�دراستنا�

دم�تعديله���بتوافق�جميع��حزاب�والقوى�السياسية�ال��Bاعدته�تحت�مظلة�اEحتل�

�تغي/��كWي� �عند� �التعليق�او��لغاء Bحال�� �غ/��قابل�للتعديل���5ي �الدستور �ان�هذا �ُينبأ مما

وقد�جاء�هذا�الدستور�نتيجة��نتخاب�الجمعية�. قوالحاكم�5ي�العرا 2022_2003للنظام�السيا��BTالسائد�5ي�دراستنا�

/1/2005� �5ي �انتقالية �حكومة �أول �وتشكيل ،28/4/2005

� �و5ي �الدستور، �لكتابة �تأسيسية �الوطنية� 28/8/2005جمعية �الجمعية �إNى �للدستور �ال·�ائية �اEسودة �تقديم تم

5ي�استفتاء�شع��Bعام�5ي�% 78جراء�التعديل�عل�çا،�ونالت�اEسودة�

�ان��� �تنص�عWى �فقرات�الدستور �الغ/��متحزب�كون�ان�احد �الشعب�العرا�ي �من�الغضب�لدى�اغلب�افراد موجة

دت�ان�محافظ��Bص*ح�الدين�و�نبار�íي��BاEستفتي/ن�5ي�ث*ث�محافظات���ان�النتائج�ال��Bاعلنت�اك

فيما�ان�هناك�محافظات�اخرى�اث/��حولها�وخاصة�محافظة�نينوى�ال��B, فقط�من�حققت�الثلث/ن�الرافض�للدستور 

�ب �والحاسم �الثالث �توفر�التصويت �ان �اEؤكد �يكن �لم �ان �اEتوقع �من ) �(كان

�تم�اق واجريت��نتخابات�التشريعية�كنتيجة�Eا�نص�  2005رار�الدستور�العرا�ي�الدائم�لسنة�وعWى�إثرها

،�وتم�تشكيل�مجلس�النواب�العرا�ي�وتشكيل�الحكومة�العراقية12/2005/

التحو�ت�5ي�السلطات�العراقية�اEتعاقبة�بعد�است*مها�السلطة�من�الحاكم�اEدني�

أي�جديد�بشان�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�بل�اتخذت�اجراءات�اكø��شدة�ل��ويض�ذلك�

جدير�بالذكر�أن�كتابة�الدستور�تمت�بعد�تشكيل�جمعية���(360).النظام�Eصلحة�با�ي�السلطات�وخاصة�الحكومية�م·�ا

�،�وأضيف�لها� 55ن�تأسيسية��لجنة�صياغة�الدستور�م
ً
�آخرين�لتصبح� 15عضوا

ً
عضوا

،�5ي�مادته��وNى�شكل�الدولة،�وطبيعة�النظام�2005وقد�وضح�الدستور�العرا�ي�الدائم�لعام�

السيا��BTونوعه�حيث�وصف��جمهورية�العراق�با¡�ا�دولة�مستقلة�اتحادية�واحدة�ذات�سيادة�كام

جمهوري�نيابي��برEاني��ديموقراطي�اتحادي،�وان�هذا�الدستور�ضامن�لوحدة�العراق

                                         

 .سبق��شارة�ال�çا. اكرم�فرج�الربي¶ي

 .سبق��شارة�ال�çا. حسن�عبد�هللا�سالم

 .       سبق��شارة�ال�çا. جاسم�الحلفي

 .سبق��شارة�ال�çا.ليمBخضر�خلف�شهاب�الد

 .سبق��شارة�ال�çا, عمار�طاهر�محمد

 .سهام�حسن�عWي�الشج/�ي�سبق��شارة�ال�çا

 .سبق��شارة�ال�çا. محمود�عزو�حمدو
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�الرابع -4 BTالسيا�� التحول

2005العرا�ي�الدائم��لسنة�

طيلة�ف��ة�دراستنا� 2005دستور�

دم�تعديله���بتوافق�جميع��حزاب�والقوى�السياسية�ال��Bاعدته�تحت�مظلة�اEحتل�ُصيغت�لضمان�ع

�تغي/��كWي�_ يعد�من�اEستحي*ت �عند� �التعليق�او��لغاء Bحال�� �غ/��قابل�للتعديل���5ي �الدستور �ان�هذا �ُينبأ مما

للنظام�السيا��BTالسائد�5ي�دراستنا�

� �5ي �العراقية /31الوطنية

� �و5ي �الدستور، �لكتابة �تأسيسية جمعية

جراء�التعديل�عل�çا،�ونالت�اEسودة�وإقرارها،�بعد�ا

�ان��� �تنص�عWى �فقرات�الدستور �الغ/��متحزب�كون�ان�احد �الشعب�العرا�ي �من�الغضب�لدى�اغلب�افراد موجة

يع��ض�علية�ثل?�BاEستفتي/ن�5ي�ث*ث�محافظات���ان�النتائج�ال��Bاعلنت�اك

فقط�من�حققت�الثلث/ن�الرافض�للدستور 

�ب �والحاسم �الثالث �توفر�التصويت �ان �اEؤكد �يكن �لم �ان �اEتوقع �من كان

�تم�اق.   الدستور  وعWى�إثرها

/15الية�هذا�الدستور�5ي�

التحو�ت�5ي�السلطات�العراقية�اEتعاقبة�بعد�است*مها�السلطة�من�الحاكم�اEدني�

أي�جديد�بشان�النظام�الصحفي�و�ع*مي�العرا�ي�بل�اتخذت�اجراءات�اكø��شدة�ل��ويض�ذلك� 2005عن�دستور�

النظام�Eصلحة�با�ي�السلطات�وخاصة�الحكومية�م·�ا

تأسيسية��لجنة�صياغة�الدستور�م

وقد�وضح�الدستور�العرا�ي�الدائم�لعام�. هيئة�صياغة�الدستور 

السيا��BTونوعه�حيث�وصف��جمهورية�العراق�با¡�ا�دولة�مستقلة�اتحادية�واحدة�ذات�سيادة�كام

جمهوري�نيابي��برEاني��ديموقراطي�اتحادي،�وان�هذا�الدستور�ضامن�لوحدة�العراق
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حت�هذه�اE*مح�ع����نتخابات�التشريعية�

   (361) .يل�مجلس�النواب،�وإفراز�حكومة�دائمة�Sربع�سنوات

�BاEتمثل�بالتظاهرات�و�حتجاجات�الجماه/�ية�ال��Bبرزت�5ي�

� �شباط �منذ �نوا��ا �تشكلت �قد �كانت Bالحكومة�, 2011وال�� �اج��ت حيث

الجماه/��Eنحها�مائة�يوم�لتتمكن�من�من�تحقيق�مطالب�اEحتج/ن���ان�الحكومة�استفادة�من�امتصاص�

واستمر�هذا�التحول�اEهم�5ي�النظام�. 

داث��رهابية�ال��Bعصفت�بالعراق�وال��Bفقد�

�التحول�السيا��BTتكلل�بانتفاضة� ��ان�هذا

� �بعد �الجديد �العرا�ي BTالسيا�� �النظام ��وNى �للمرة �هزت �نتائج �افرزت�من  2003وما

�نقطة� �تعد ���ا¡�ا �معظمها ��لتفاف�عWى �اص*حات�رغم �اجراء �عWى �السياسية �وقواه �النظام احزاب�هذا

التحول��هم�حيث�استقالة�الحكومة�وíي�سابقة�لم�يشهدها�النظام�السيا��BTالجديد�رغم�كل�اEا��BTال��Bشهدها�

ويعد�اهم�تحول�, رة�وتعهد�بحل�نفسة�قبل�اجراءها

كون�ان�هذا�التحول�يمثل��رادة�الشعبية�

�السياسية� �ودكتاتورية��حزاب�والقوى �هيمنة �للخ*ص�من �تطلعاته �5ي �الشعب�العرا�ي �ارادة �عن �اEع��ة الحقيقية

وقد�استغل�هذا�التحول�السيا��BTمن�قبل�

�البعض�بدا~ي�اEناصرة�او�الضد� �الحزبية�والطائفية�والعرقية�5ي�تسقيط�بعضها الجهات�النافذة�بمختلف�مسميا��ا

��ع*م� �وسائل �5ي �للنظر �ملفت بشكل

�واEستقبل �الواقع �النظم�. العراق �لقسم �ماجست/��مقدمة رسالة

 .1ص. 28/12/2005

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

حيث�اتضحت�هذه�اE*مح�ع����نتخابات�التشريعية� 2003التحول�السيا��BTالرابع�5ي�النظام�السيا��BTالعرا�ي�بعد�

يل�مجلس�النواب،�وإفراز�حكومة�دائمة�Sربع�سنوات،�وتشك 2005

يعد�الحراك�الشع��BاEتمثل�بالتظاهرات�و�حتجاجات�الجماه/�ية�ال��Bبرزت�5ي��:التحول�السيا��BTالخامس

� �دراستنا �ف��ة �خ*ل � 2022_2003العراق �شباط �منذ �نوا��ا �تشكلت �قد �كانت Bوال�
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. غضبة�الجماه/��5ي�تلك�اEهلة�والتقطت�انفاسها�دون�تحقيق�مطالب�اEحتج/ن

داث��رهابية�ال��Bعصفت�بالعراق�وال��Bفقد�عWى�مدى�سنوات�عدة�عWى�الرغم�من��ح 2003

�التحول�السيا��BTتكلل�بانتفاضة�, بسببه�السيطرة�عWى�ثلث��را��BTالعراقية�Eصلحة�اEجاميع��رهابية ��ان�هذا

2019 � �بعد �الجديد �العرا�ي BTالسيا�� �النظام ��وNى �للمرة �هزت �نتائج �افرزت�من وما

�نقطة� �تعد ���ا¡�ا �معظمها ��لتفاف�عWى �اص*حات�رغم �اجراء �عWى �السياسية �وقواه �النظام احزاب�هذا
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�السياسية� �ودكتاتورية��حزاب�والقوى �هيمنة �للخ*ص�من �تطلعاته �5ي �الشعب�العرا�ي �ارادة �عن �اEع��ة الحقيقية
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�مصالحة �بحسب �كل �الحراك �هذا �, من �الكراهية �خطاب �واثار �ولد ��ع*م�مما �وسائل �5ي �للنظر �ملفت بشكل
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التحول�السيا��BTالرابع�5ي�النظام�السيا��BTالعرا�ي�بعد�
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التحول�السيا��BTالخامس -5

� �دراستنا �ف��ة �خ*ل العراق

الجماه/��Eنحها�مائة�يوم�لتتمكن�من�من�تحقيق�مطالب�اEحتج/ن���ان�الحكومة�استفادة�من�امتصاص�للتوسل�اNى�

غضبة�الجماه/��5ي�تلك�اEهلة�والتقطت�انفاسها�دون�تحقيق�مطالب�اEحتج/ن

2003السيا��BTالعرا�ي�بعد�

بسببه�السيطرة�عWى�ثلث��را
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� �نقطة�واج��ت �تعد ���ا¡�ا �معظمها ��لتفاف�عWى �اص*حات�رغم �اجراء �عWى �السياسية �وقواه �النظام احزاب�هذا
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واج���ال��Eان�عWى�اقرار�قوان/ن�مهمة�واع*ن�انتخابات�مبك, العراق
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للجمهور�العرا�ي�كوسيلة�صحافة�واع*م�

اضافة�اNى�محاولة�سلطات�النظام�السيا��BTالجديدة�

يح�و�ال��ديد�بإصدار�قانون�الجرائم�اEعلوماتية�
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يعد��هم�من�ب/ن�التحو�ت�السياسية�ال��Bساهمت�بتطور�النظام�الصحفي�و�ع*مي�5ي�العراق�بعد�

للجمهور�العرا�ي�كوسيلة�صحافة�واع*م�) Social Media(و�) New Media(امات�وسائل��ع*م�الجديد�

اضافة�اNى�محاولة�سلطات�النظام�السيا��BTالجديدة��(365).تضاف�اNى�وسائل�الصحافة�و�ع*م�التقليدية�ال��Bسبق��ا
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 ٢٠٢٠مستقبل�الصراع�Sي�إقليم�ناغورني�كاراباخ�بعد�حرب�عام�

 Sي�ظل�العوامل�mقليمية�والدولية

The Future of the Conflict in 

light of regional and international factors

 د�محمد�منذر�جQل

 كلية�القانون�والعلوم�السياسية

 الجامعة�العراقية

�ا �تتمتع�بموقع�فريد�عWى�خريطة �ويسكن�اEنطقة�تمثل�جنوب�القوقاز�منطقة�ذات�أهمية�اس��اتيجية�كو¡�ا لعالم،

�اEشاكل� �من �والعديد �والنشطة حونة

�مركز� �أّ¡�ا �عن �فض*ت �أراض�çا، �عWى �القائمة �اEجمدة �اعات

Eتحدة�8مريكية�و�تحاد�8وروبي�وتركيا�وإيران،�إذ�إّن�نفوذهم�م��ابط�مع�

�ع���جنوب�القوقاز� �ونقل�اEوارد �الطاقة �أمن �قضية عدُّ
ُ
�وت �8م/�كية، �والو�يات�اEتحدة �لروسيا BT°الرئي� إبراز�الدور

�الع*قات� �وهناك�عامل�أخر�وراء �ال*عب/ن�الكبار، �تضارب�مصالح �5ي BTهو�توجه�عنصر�أسا�� �اEنطقة �5ي اEعقدة

 .٢٠٢٠،�مستقبل�الصراع�5ي�جنوب�القوقاز،�حرب�8سابيع�الستة�عام�

Abstract: 

            The South Caucasus represents a strategically impor

location on the world map, and the region is inhabited by diverse ethnicities and religious 

sects, which exposed it to a high concentration of charged and active conflicts and many 

border problems, The region suffers from 

collision and conflicting center between Russia, the United States of America, the European 

Union, Turkey and Iran, as their influence is interconnected with highlighting the key role of 

Russia and the United States of America, The issue of energy security and the transfer of 

resources across the South Caucasus is a key element of the conflict of interest of the major 

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

مستقبل�الصراع�Sي�إقليم�ناغورني�كاراباخ�بعد�حرب�عام�

Sي�ظل�العوامل�mقليمية�والدولية

The Future of the Conflict in Nagorno-Karabakh After the 2020 war In 

regional and international factors 

د�محمد�منذر�جQل.حوراء�حس%ن�كريم�������������أ

كلية�القانون�والعلوم�السياسية/ الدراسات�الدولية

الجامعة�العراقية/ قسم�العلوم�السياسية

�ا �تتمتع�بموقع�فريد�عWى�خريطة تمثل�جنوب�القوقاز�منطقة�ذات�أهمية�اس��اتيجية�كو¡�ا

�اEشاكل� �من �والعديد �والنشطة �اEشحونة �الصراعات �من �ل��ك/��عاNي �عرضها �مما �متنوعة �دينية �وطوائف أعراق

�مركز� �أّ¡�ا �عن �فض*ت �أراض�çا، �عWى �القائمة �اEجمدة ��ستقرار�وال�0اعات �عدم �من �اEنطقة �تعاني �إذ الحدودية،

Eتحدة�8مريكية�و�تحاد�8وروبي�وتركيا�وإيران،�إذ�إّن�نفوذهم�م��ابط�مع�متصادم�ومتضارب�ب/ن�روسيا�والو�يات�ا

�ع���جنوب�القوقاز� �ونقل�اEوارد �الطاقة �أمن �قضية عدُّ
ُ
�وت �8م/�كية، �والو�يات�اEتحدة �لروسيا BT°الرئي� إبراز�الدور

�الع*قات� �وهناك�عامل�أخر�وراء �ال*عب/ن�الكبار، �تضارب�مصالح �5ي BTعنصر�أسا�

 .سياس��ا�الخارجية�متعددة��تجاهات�ومصالحها�اEتنافسة

ناغورني�كاراباخ،�مستقبل�الصراع�5ي�جنوب�القوقاز،�حرب�8سابيع�الستة�عام� إقليم

The South Caucasus represents a strategically important region as it enjoys a unique 

location on the world map, and the region is inhabited by diverse ethnicities and religious 

sects, which exposed it to a high concentration of charged and active conflicts and many 

border problems, The region suffers from instability and frozen conflicts on its territory, as a 

collision and conflicting center between Russia, the United States of America, the European 

Union, Turkey and Iran, as their influence is interconnected with highlighting the key role of 

e United States of America, The issue of energy security and the transfer of 

resources across the South Caucasus is a key element of the conflict of interest of the major 
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arabakh After the 2020 war In 

 :ا�لخص

�ا �تتمتع�بموقع�فريد�عWى�خريطة تمثل�جنوب�القوقاز�منطقة�ذات�أهمية�اس��اتيجية�كو¡�ا

Eا� �الصراعات �من �ل��ك/��عاNي �عرضها �مما �متنوعة �دينية �وطوائف أعراق

��ستقرار�وال �عدم �من �اEنطقة �تعاني �إذ الحدودية،

متصادم�ومتضارب�ب/ن�روسيا�والو�يات�ا

�ع���جنوب�القوقاز� �ونقل�اEوارد �الطاقة �أمن �قضية عدُّ
ُ
�وت �8م/�كية، �والو�يات�اEتحدة �لروسيا BT°الرئي� إبراز�الدور

�الع*قات� �وهناك�عامل�أخر�وراء �ال*عب/ن�الكبار، �تضارب�مصالح �5ي BTعنصر�أسا�

سياس��ا�الخارجية�متعددة��تجاهات�ومصالحها�اEتنافسة

إقليم: الكلمات�اEفتاحية
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players, and another factor behind the region's complex relations is its multidirecti

policy orientation and competing interests.

Keywords: Nagorno-Karabakh, the future of the conflict in the South Caucasus, the Six 

Weeks War in 2020. 

�٤٨٠٠تبلغ�مساحته�حواNي��اEتنازع�عليه�5ي�الجزء�الجنوبي�الشر�ي�من�جمهورية�أذربيجان،�

كلم،�وعاصمته�ستيبانك��ت،�يتم/��jقليم�بطبيعته�الجغرافية�الجبلية،�مع�وجود�مجموعة�من��¡�ار�ال��Bتستخدم�

�أّنه�يشكل�أهمية�جيواس��اتيجية�
ّ
مياهها�للري�وتوليد�الطاقة�الكهرومائية،�عWى�الرغم�من�قلة�موارده��قتصادية�إ�

دائًما�مطمًعا�للجميع�والس¶ي�للسيطرة�عليه�مما�أخضعه�لف��ات�تاريخية�طويلة�من��حت*ل،�

وشهد�jقليم�عدًدا�كب/ً�ا�من�الحروب�والتنق*ت�وعمليات�هجرة�ونزوح�ب/ن�السكان،�لذا�فليس�مستغرًبا�5ي�التاريخ�

 .قرن�و5ي�قرن�آخر�أقلية

�عن�أّن�
ً

��وقف�إط*ق�النار�الذي�توسطت�فيه�روسيا�القتال�لكنه�ترك�ناغورني�كاراباخ�دون�س*م�مستقر،�فض*

�BTالوضع�السيا�� �أّ¡�ا�لم�تفعل�الكث/��لحلَّ
ّ
غ/�ت�الحقائق�8رضية�إNى�حد�كب/��لصالح�أذربيجان،�إ�

الوقت�نفسه�يقوم�الجانبان�بحفر�خنادق�وبناء�تحصينات�جديدة�عWى�طول�خطوط�أقرب�إNى�

�أن�يتسبب�تجدد� �ومن�اEرجح �مرأى�من�اEستوطنات�اEدنية، �عWى �وغالًبا �T

Bة�ال��كانت�5ي�الف��Bمن�تلك�ال���øدني/ن�أكEسبقت�الحرب�التصعيد�5ي�وقوع�إصابات�ب/ن�الجنود�وا. 

�إقليم� �عWى �وهو�الصراع �الع*قـات�الدوليـة، �فـي �جـانـب�أصبح�سائًدا �علـى �تسليط�الضـوء �أهمية اكتبست�الدراسـة

�للتفـاع*ت� �أو�تركهـا �ل¥زمـة، �الحلـول�السياسية �عـن�إيجاد �سـع�çا �الـدول�اEعنية �عن�بتخلـي
ً

�فض* ،

�عند�الضرورة،�أو�التأخ/��5ي�مواجهة�اEشك*ت�ح���يصبح�التدخل�العسكري�اضطرارًيا�
ّ
ون�تـدخل�إ�

Sطراف�الصراع،�وهذا�يؤدي�إNى�إّن�يكون�الصـراع�خياًرا�جاهًزا�لتلـك�الـدول�لتحريكهـا�بحسـب�الوضع�اEستجد�وتأث/�ها�

�تحاول� �كو¡�ا �كب/�ة �أهمية �من �الدراسة �تحتويه �ما عن

 .معالجة�موضوًعا�مهًما�5ي�مواضيع�الصراعات�jقليمية�وآثارها�عWى�استقرار�منطقة�الدول�اEعنية�بالصراع

�عن����دف�الدراسة�إNى�التعرف�عWى�عمق�8ثر�الذي�تركه�الصراع�8رمي8�BCذري�حول�إقليم�ناغوري�كاراباخ،
ً

فض*

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

players, and another factor behind the region's complex relations is its multidirecti

policy orientation and competing interests. 
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يقع�إقليم�ناغورنو�كاراباخ�اEتنازع�عليه�5ي�الجزء�الجنوبي�الشر�ي�من�جمهورية�أذربيجان،�

كلم،�وعاصمته�ستيبانك��ت،�يتم/��jقليم�بطبيعته�الجغرافية�الجبلية،�مع�وجود�مجموعة�من��¡�ار�ال��Bتستخدم�

�أّنه�يشكل�أهمية�جيواس��اتيجية�
ّ
مياهها�للري�وتوليد�الطاقة�الكهرومائية،�عWى�الرغم�من�قلة�موارده��قتصادية�إ�

دائًما�مطمًعا�للجميع�والس¶ي�للسيطرة�عليه�مما�أخضعه�لف��ات�تاريخية�طويلة�من��حت*ل،�

وشهد�jقليم�عدًدا�كب/ً�ا�من�الحروب�والتنق*ت�وعمليات�هجرة�ونزوح�ب/ن�السكان،�لذا�فليس�مستغرًبا�5ي�التاريخ�

قرن�و5ي�قرن�آخر�أقليةالديموغرا5ي�لóقليم�أن�تكون�إحدى�الجماعات�العرقية�هم�8غلبية�5ي�

�عن�أّن�
ً

��وقف�إط*ق�النار�الذي�توسطت�فيه�روسيا�القتال�لكنه�ترك�ناغورني�كاراباخ�دون�س*م�مستقر،�فض*

�BTالوضع�السيا�� �أّ¡�ا�لم�تفعل�الكث/��لحلَّ
ّ
غ/�ت�الحقائق�8رضية�إNى�حد�كب/��لصالح�أذربيجان،�إ�

الوقت�نفسه�يقوم�الجانبان�بحفر�خنادق�وبناء�تحصينات�جديدة�عWى�طول�خطوط�أقرب�إNى�

�ومن�اEر �مرأى�من�اEستوطنات�اEدنية، �عWى �وغالًبا �TMوقت�م� �البعض�أكø��من�أّي بعضهما

Bة�ال��كانت�5ي�الف��Bمن�تلك�ال���øدني/ن�أكEالتصعيد�5ي�وقوع�إصابات�ب/ن�الجنود�وا

�إقليم� �عWى �وهو�الصراع �الع*قـات�الدوليـة، �فـي �جـانـب�أصبح�سائًدا �علـى �تسليط�الضـوء �أهمية اكتبست�الدراسـة

�للتفـاع*ت� �أو�تركهـا �ل¥زمـة، �الحلـول�السياسية �عـن�إيجاد �سـع�çا �الـدول�اEعنية �عن�بتخلـي
ً

�فض* ،

�عند�الضرورة،�أو�التأخ/��5ي�مواجهة�اEشك*ت�ح���يصبح�التدخل�العسكري�اضطرارًيا�
ّ
ون�تـدخل�إ�

Sطراف�الصراع،�وهذا�يؤدي�إNى�إّن�يكون�الصـراع�خياًرا�جاهًزا�لتلـك�الـدول�لتحريكهـا�بحسـب�الوضع�اEستجد�وتأث/�ها�

 
ً

�فض* �ذات�الصلة، �والدولية �مواقف�اEراكز�jقليمية �تحاول��عWى �كو¡�ا �كب/�ة �أهمية �من �الدراسة �تحتويه �ما عن

معالجة�موضوًعا�مهًما�5ي�مواضيع�الصراعات�jقليمية�وآثارها�عWى�استقرار�منطقة�الدول�اEعنية�بالصراع

��دف�الدراسة�إNى�التعرف�عWى�عمق�8ثر�الذي�تركه�الصراع�8رمي8�BCذري�حول�إقليم�ناغوري�كارابا

 .مستقبل�jقليم�بعد�الحرب�8خ/�ة
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 :المقدمة

يقع�إقليم�ناغورنو�كاراباخ�اEتنازع�عليه�5ي�الجزء�الجنوبي�الشر�ي�من�جمهورية�أذربيجان،�

كلم،�وعاصمته�ستيبانك��ت،�يتم/��jقليم�بطبيعته�الجغرافية�الجبلية،�مع�وجود�مجموعة�من��¡�ار�ال��Bتستخدم�

�أّنه�يشكل�أهمية�جيواس��اتيجية�
ّ
مياهها�للري�وتوليد�الطاقة�الكهرومائية،�عWى�الرغم�من�قلة�موارده��قتصادية�إ�

دائًما�مطمًعا�للجميع�والس¶ي�للسيطرة�عليه�مما�أخضعه�لف��ات�تاريخية�طويلة�من��حت*ل،�بموقعه�وهذا�ما�جعله�

وشهد�jقليم�عدًدا�كب/ً�ا�من�الحروب�والتنق*ت�وعمليات�هجرة�ونزوح�ب/ن�السكان،�لذا�فليس�مستغرًبا�5ي�التاريخ�

الديموغرا5ي�لóقليم�أن�تكون�إحدى�الجماعات�العرقية�هم�8غلبية�5ي�

أن��8وقف�إط*ق�النار�الذي�توسطت�فيه�روسيا�القتال�لكنه�ترك�ناغورني�كارابا

�الوضع�السيا��BT 2020حرب�عام� �أّ¡�ا�لم�تفعل�الكث/��لحلَّ
ّ
غ/�ت�الحقائق�8رضية�إNى�حد�كب/��لصالح�أذربيجان،�إ�

الوقت�نفسه�يقوم�الجانبان�بحفر�خنادق�وبناء�تحصينات�جديدة�عWى�طول�خطوط�أقرب�إNى�لناغورني�كاراباخ،�و5ي�

�وقت�م �البعض�أكø��من�أّي بعضهما

Bة�ال��كانت�5ي�الف��Bمن�تلك�ال���øدني/ن�أكEالتصعيد�5ي�وقوع�إصابات�ب/ن�الجنود�وا

 أهمية�الدراسة�

�إقليم� �عWى �وهو�الصراع �الع*قـات�الدوليـة، �فـي �جـانـب�أصبح�سائًدا �علـى �تسليط�الضـوء �أهمية اكتبست�الدراسـة

�للتفـاع*ت� �أو�تركهـا �ل¥زمـة، �الحلـول�السياسية �عـن�إيجاد �سـع�çا �الـدول�اEعنية �عن�بتخلـي
ً

�فض* �كاراباخ، ناغورني

�عند�الضرورة،�أو�التأخ/��5ي�مواجهة�اEشك*ت�ح���يصبح�التدخل�العسكري�اضطرارًيا�الذاتية�من�د
ّ
ون�تـدخل�إ�

Sطراف�الصراع،�وهذا�يؤدي�إNى�إّن�يكون�الصـراع�خياًرا�جاهًزا�لتلـك�الـدول�لتحريكهـا�بحسـب�الوضع�اEستجد�وتأث/�ها�

 
ً

�فض* �ذات�الصلة، �والدولية �مواقف�اEراكز�jقليمية عWى

معالجة�موضوًعا�مهًما�5ي�مواضيع�الصراعات�jقليمية�وآثارها�عWى�استقرار�منطقة�الدول�اEعنية�بالصراع

 هدف�الدراسة

��دف�الدراسة�إNى�التعرف�عWى�عمق�8ثر�الذي�تركه�الصراع�8رمي8�BCذري�حول�إقليم�ناغوري�كارابا

مستقبل�jقليم�بعد�الحرب�8خ/�ة
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�5ي�ظل�صراع�8طراف�نتيجة�اخت*فهم�5ي�

�مع� �تتجدد Bوال�� �التأريخية �له�جذوره

�اصطفافات�الحرب� �يفسر�دخولهم �وهو�ما �jقليم، ��ìذا �ل¥طراف�اEحيطة �و�قتصادية �السياسية �اEصالح تجدد

�عن�ذلك�أصبح�مستقبل�jقليم�غام
ً

ًضا�8خ/�ة�إذ�أنتجت�تداعيات�سلبية�عWى�مجمل�منطقة�جنوب�القوقاز،�فض*

من�أجل�يتم�تغطية�موضوع�الدراسة�تّم��عتماد�عWى�اEدخل��ستشرا5ي�للتوصل�إNى�الرؤية�اEستقبلية�حول�وضع�

Tadevosyan.M, (2021), the concepts of victory and defeat in the recent 

narrative of the Armenian side, George 

،�وكيف�غ/�ت�بشكل�2020يوًما�5ي�خريف�

�وتسليط�الضوء�عWى� ،BCتحليل�هزيمة�الجانب�8رم� ��ìذه�الرسالة�تّم �5ي�اEنطقة، كب/��اEشهد�السيا��BTو�جتما~ي

مشاركة�وسائل�jع*م�التقليدية�ووسائل�التواصل��جتما~ي�5ي�سرد�القصص�بشكل�نشط�والتطور�السردي�الذي�

ًحا�Eا�توصلت�إليه�فقد�قمت�بذكر�حرب�كاراباخ�الثانية�

�عن�إعطاء�النسب�التقديرية�
ً

وكيف�قلبت�موازين�القوى�مع�ذكر�أسباب��نتصار��ذربيجاني�والهزيمة�8رمنية،�فض*

jى�الجذور�التاريخية�للصراع�مع�إعطاء�نظرة�مستقبلية�لوضع�Nقليم،�للمعدات�العسكرية�لك*�الجانب/ن،�والرجوع�إ

تمثلت�نتائج�الدراسة�بأّن�غالبية�السكان�8رمن�يعتقدون�أن�الحرب�لم�تنته�بعد،�خصوًصا�Eا�تعيشه�الب*د�من�حالة�

�عWى� �والخارجية �اEحلية �من�خ*ل�وسائل�jع*م �اEتوفرة �واEعلومات�اEتضاربة �الب*د، �5ي BTعدم��ستقرار�السيا�

 .��كية�و8ذربيجانية،�وإّن�هذا�الوضع�سيدعم�بالتأكيد�عسكرة�أقوى�للب*د

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

ما�هو�مستقبل�إقليم�ناغورني�كاراباخ�5ي�ظل�صراع�8طراف�نتيجة�اخت*فهم�5ي�(تنطلق�إشكالية�الدراسة�من�سؤال�

 ؟)8سباب�و�بعاد�و8هداف�اEنشودة

� �الصر (انطلقت�الدراسة�من�فرضية�مفادها، �مع�أّن �تتجدد Bوال�� �التأريخية �إقليم�ناغورنو�كاراباخ�له�جذوره اع�5ي

�اصطفافات�الحرب� �يفسر�دخولهم �وهو�ما �jقليم، ��ìذا �ل¥طراف�اEحيطة �و�قتصادية �السياسية �اEصالح تجدد

�عن�ذلك�أصبح�مستقبل�jقليم�غام
ً

8خ/�ة�إذ�أنتجت�تداعيات�سلبية�عWى�مجمل�منطقة�جنوب�القوقاز،�فض*

من�أجل�يتم�تغطية�موضوع�الدراسة�تّم��عتماد�عWى�اEدخل��ستشرا5ي�للتوصل�إNى�الرؤية�اEستقبلية�حول�وضع�

, (2021), the concepts of victory and defeat in the recent Nagorno

narrative of the Armenian side, George Mason University, Annual World Convention of the Association for 

the S 

زت�الباحثة�5ي�هذه�الدراسة�عWى�حرب�كاراباخ�الثانية�ال��Bاستمرت�
ّ
يوًما�5ي�خريف� 44رك

�وتسليط�الضوء�عWى� ،BCتحليل�هزيمة�الجانب�8رم� ��ìذه�الرسالة�تّم �5ي�اEنطقة، كب/��اEشهد�السيا��BTو�جتما~ي

مشاركة�وسائل�jع*م�التقليدية�ووسائل�التواصل��جتما~ي�5ي�سرد�القصص�بشكل�نشط�والتطور�السردي�الذي�

ًحا�Eا�توصلت�إليه�فقد�قمت�بذكر�حرب�كارابايدعم�مواقف�هذا�الجانب�أو��خر،�ولكن�كان��خت*ف�واض

�عن�إعطاء�النسب�التقديرية�
ً

وكيف�قلبت�موازين�القوى�مع�ذكر�أسباب��نتصار��ذربيجاني�والهزيمة�8رمنية،�فض*

jى�الجذور�التاريخية�للصراع�مع�إعطاء�نظرة�مستقبلية�لوضع�Nللمعدات�العسكرية�لك*�الجانب/ن،�والرجوع�إ

تمثلت�نتائج�الدراسة�بأّن�غالبية�السكان�8رمن�يعتقدون�أن�الحرب�لم�تنته�بعد،�خصوًصا�Eا�تعيشه�الب*د�من�حالة�

�عWى� �والخارجية �اEحلية �من�خ*ل�وسائل�jع*م �اEتوفرة �واEعلومات�اEتضاربة �الب*د، �5ي BTعدم��ستقرار�السيا�

��كية�و8ذربيجانية،�وإّن�هذا�الوضع�سيدعم�بالتأكيد�عسكرة�أقوى�للب*دنطاق�واسع�بما�5ي�ذلك�اEعلومات�ال
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 إشكالية�الدراسة

تنطلق�إشكالية�الدراسة�من�سؤال�

8سباب�و�بعاد�و8هداف�اEنشودة

 فرضية�الدراسة�

� انطلقت�الدراسة�من�فرضية�مفادها،

�اصطفافات�الحرب� �يفسر�دخولهم �وهو�ما �jقليم، ��ìذا �ل¥طراف�اEحيطة �و�قتصادية �السياسية �اEصالح تجدد

�عن�ذلك�أصبح�مستقبل�jقليم�غام
ً

8خ/�ة�إذ�أنتجت�تداعيات�سلبية�عWى�مجمل�منطقة�جنوب�القوقاز،�فض*

 ).إNى�درجة�كب/�ة

 منهجية�الدراسة

من�أجل�يتم�تغطية�موضوع�الدراسة�تّم��عتماد�عWى�اEدخل��ستشرا5ي�للتوصل�إNى�الرؤية�اEستقبلية�حول�وضع�

 .إقليم�ناغورني�كاراباخ

 الدراسات�السابقة�

no-Karabakh war. The 

orld Convention of the Association for 

the Study of Nationalities.

زت�الباحثة�5ي�هذه�الدراسة�عWى�حرب�كارابا
ّ
رك

�وتسليط�الضوء�عWى� ،BCتحليل�هزيمة�الجانب�8رم� ��ìذه�الرسالة�تّم �5ي�اEنطقة، كب/��اEشهد�السيا��BTو�جتما~ي

مشاركة�وسائل�jع*م�التقليدية�ووسائل�التواصل��جتما~ي�5ي�سرد�القصص�بشكل�نشط�والتطور�السردي�الذي�

يدعم�مواقف�هذا�الجانب�أو��خر،�ولكن�كان��خت*ف�واض

�عن�إعطاء�النسب�التقديرية�
ً

وكيف�قلبت�موازين�القوى�مع�ذكر�أسباب��نتصار��ذربيجاني�والهزيمة�8رمنية،�فض*

jى�الجذور�التاريخية�للصراع�مع�إعطاء�نظرة�مستقبلية�لوضع�Nللمعدات�العسكرية�لك*�الجانب/ن،�والرجوع�إ

تمثلت�نتائج�الدراسة�بأّن�غالبية�السكان�8رمن�يعتقدون�أن�الحرب�لم�تنته�بعد،�خصوًصا�Eا�تعيشه�الب*د�من�حالة�

�عWى� �والخارجية �اEحلية �من�خ*ل�وسائل�jع*م �اEتوفرة �واEعلومات�اEتضاربة �الب*د، �5ي BTعدم��ستقرار�السيا�

نطاق�واسع�بما�5ي�ذلك�اEعلومات�ال
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Waal.T.D, (2021), In the South Caucasus, Can 

ينيا�وأذربيجان�غ/�ت�خريطة�جنوب�القوقاز�بشكل�كب/�،�إذ�كان�للقتال�

�وروابط� ا
ً
�الصراع�آفاق �ومع�ذلك�فتحت�نتيجة تكلفة�بشرية�فادحة�ولم�تحسم�الخ*فات�السياسية�الك��ى�بي·�م،

د�لم�أقتصر�عWى�تجارية�جديدة�وتعاوًنا�اقتصادًيا�ع���اEنطقة�Sول�مرة�منذ�جيل،�تمثل��خت*ف�Eا�توصلت�إليه�فق

�إعادة� �من �لتمك·�م �البلدين �ب/ن �ما ��جتماعية �القنوات �فتح �أهمية �ذكرت �ولكن �اEنطقة �5ي ��قتصادية التجارة

�فرصة� �ضياع �وعدم �زاهر، �مستقبل �و�لتفات�إNى �الصراع �لتجاوز �بجهودهم �والس¶ي الع*قات�ع���روابط�الس*م

�تزيد�من�ال��ابط�والتعاون�jقليمي/ن،� ع�الدول�القوقازية�الث*ث�Sّ¡�ا

�وحسب� �جنوب�القوقاز، �5ي �اEغلقة �لفتح�طرق�النقل �تمتد �الفوائد��قتصادية �أّن �مفادها �بنتيجة ان��ت�الدراسة

تصادية�والنقل�5ي�سيتم�إلغاء�حظر�جميع��تصا�ت��ق

�بناغورني� �اEقاطعات�الجنوبية�8ربع�اEحيطة �5ي �jقليمية �ا

،�ووافقت�)مداغ/�،�هادروت،�شوشا(

ونقلت�هذه�اEناطق�إNى�أذربيجان�بحلول�8ول�

،�و5ي�الوقت�نفسه�تّم�نشر�وحدة�حفظ�الس*م�الروسية�عWى�خط�التماس�وعWى�طول�ممر�

 (366).دال�القوات�العسكرية�8رمينية�وعتادها�بقوات�حفظ�س*م�روسية

BTء�عن�الوضع�اEستقبWي�للكيان�8رمي��BCنفصاNي،�وقال�وزير�الخارجية�

كد�وحدة�أرا��BTأذربيجان�هذا�يع�BCأن�قرارات�مجلس�8من�الدوNي�ال��Bتؤ 

�ناغورنو�كاراباخ� �فإن �الدوNي �نظر�القانون �وجهة �من �أّنه بنفسه

،�يبدو�أن�حق�8رمن�اEحلي/ن�5ي�تقرير�

�Bثنيون�بنفس�الحقوق�ال�jا�هو�الحال�مع�أّي�مقارنات�5ي�كوسوفو،�لذلك�سيتمتع�8رمن�

�الثقافية� �الحقوق �من �كاملة �مجموعة �ذلك �5ي �بما �أذربيجان، �5ي �8خرى �العرقية �8قليات �مجموعات ��ìا تتمتع

366() Emerson.M, (2020), Beyond Frozen Conflict Scenarios for the Separatist Disputes of East
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outh Caucasus, Can New Trade Routes Help Overcome a G

Carnegie Endowment for International  

ينيا�وأذربيجان�غ/�ت�خريطة�جنوب�القوقاز�بشكل�كب/�،�إذ�كان�للقتال�تطرق�الكاتب�إNى�أّن�الحرب�8خ/�ة�ب/ن�أرم

�وروابط� ا
ً
�الصراع�آفاق �ومع�ذلك�فتحت�نتيجة تكلفة�بشرية�فادحة�ولم�تحسم�الخ*فات�السياسية�الك��ى�بي·�م،

تجارية�جديدة�وتعاوًنا�اقتصادًيا�ع���اEنطقة�Sول�مرة�منذ�جيل،�تمثل��خت*ف�Eا�توصلت�إليه�فق

�إعادة� �من �لتمك·�م �البلدين �ب/ن �ما ��جتماعية �القنوات �فتح �أهمية �ذكرت �ولكن �اEنطقة �5ي ��قتصادية التجارة

�فرصة� �ضياع �وعدم �زاهر، �مستقبل �و�لتفات�إNى �الصراع �لتجاوز �بجهودهم �والس¶ي الع*قات�ع���روابط�الس*م

�تزيد�من�ال��ابط�والتعاون�jقليمي/ن،�اEشاريع�jقليمية�اEستقبلية�ال��Bتشمل�جمي ع�الدول�القوقازية�الث*ث�Sّ¡�ا

�وحسب� �جنوب�القوقاز، �5ي �اEغلقة �لفتح�طرق�النقل �تمتد �الفوائد��قتصادية �أّن �مفادها �بنتيجة ان��ت�الدراسة

سيتم�إلغاء�حظر�جميع��تصا�ت��ق 2020النقطة�التاسعة�من�إتفاقية�وقف�إط*ق�النار�لعام�

 .اEنطقة�وقد�ينعكس�ذلك�إيجابًيا�عWى�ديناميكيات�الصراع�هناك

�بناغورني� �اEقاطعات�الجنوبية�8ربع�اEحيطة �5ي �jقليمية ��تفاق�وقف�إط*ق�النار�مكاس��ا عززت�أذربيجان�وفًقا

راباخ�وكذلك�أجزاء�من�إقليم�كا) فضوNي،�ج��ائيل،�زانجي*ن،�جوبادNي

ونقلت�هذه�اEناطق�إNى�أذربيجان�بحلول�8ول�) كالباجار،�أغدام،��ش/ن(أرمينيا�عWى��نسحاب�من�اEقاطعات�الث*ث�

،�و5ي�الوقت�نفسه�تّم�نشر�وحدة�حفظ�الس*م�الروسية�عWى�خط�التماس�وعWى�طول�ممر�٢٠٢٠

دال�القوات�العسكرية�8رمينية�وعتادها�بقوات�حفظ�س*م�روسية

ومن�الناحية�القانونية،���يذكر��تفاق�أّي�
BTء�عن�الوضع�اEستقبWي�للكيان�8رمي��BCنفصاNي،�وقال�وزير�الخارجية�

هذا�يع�BCأن�قرارات�مجلس�8من�الدوNي�ال��Bتؤ " لم�يتحدد"إّن�الوضع�

�الرئيس� �صرح �وقد �اEفعول، �سارية �ناغورنو�كارابا) بوت/ن(تبقى �فإن �الدوNي �نظر�القانون �وجهة �من �أّنه بنفسه

،�يبدو�أن�حق�8رمن�اEحلي/ن�5ي�تقرير�"جزء���يتجزأ�من�جمهورية�أذربيجان"واEناطق�اEجاورة�لها�مع��ف��ìا�عWى�أ¡�ا�

�Bثنيون�بنفس�الحقوق�ال�jا�هو�الحال�مع�أّي�مقارنات�5ي�كوسوفو،�لذلك�سيتمتع�8رمن�

�الثقافية� �الحقوق �من �كاملة �مجموعة �ذلك �5ي �بما �أذربيجان، �5ي �8خرى �العرقية �8قليات �مجموعات ��ìا تتمتع

                                         

() Emerson.M, (2020), Beyond Frozen Conflict Scenarios for the Separatist Disputes of East

Centre for European Policy Studies, Brussels, p206. 

() Guliyev.F, (2020), The End of the "Nagorno-Karabakh" Region, global Policy, ADA University,  Baku, p1.
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تطرق�الكاتب�إNى�أّن�الحرب�8خ/�ة�ب/ن�أرم

�وروابط� ا
ً
�الصراع�آفاق �ومع�ذلك�فتحت�نتيجة تكلفة�بشرية�فادحة�ولم�تحسم�الخ*فات�السياسية�الك��ى�بي·�م،

تجارية�جديدة�وتعاوًنا�اقتصادًيا�ع���اEنطقة�Sول�مرة�منذ�جيل،�تمثل��خت*ف�Eا�توصلت�إليه�فق

�إعادة� �من �لتمك·�م �البلدين �ب/ن �ما ��جتماعية �القنوات �فتح �أهمية �ذكرت �ولكن �اEنطقة �5ي ��قتصادية التجارة

�فرصة� �ضياع �وعدم �زاهر، �مستقبل �و�لتفات�إNى �الصراع �لتجاوز �بجهودهم �والس¶ي الع*قات�ع���روابط�الس*م

اEشاريع�jقليمية�اEستقبلية�ال��Bتشمل�جمي

�وحسب� �جنوب�القوقاز، �5ي �اEغلقة �لفتح�طرق�النقل �تمتد �الفوائد��قتصادية �أّن �مفادها �بنتيجة ان��ت�الدراسة

النقطة�التاسعة�من�إتفاقية�وقف�إط*ق�النار�لعام�

اEنطقة�وقد�ينعكس�ذلك�إيجابًيا�عWى�ديناميكيات�الصراع�هناك

 تمهيد

��تفاق�وقف�إط*ق�النار�مكاس عززت�أذربيجان�وفًقا

فضوNي،�ج��ائيل،�زانجي*ن،�جوبادNي(كاراباخ�

أرمينيا�عWى��نسحاب�من�اEقاطعات�الث*ث�

٢٠٢٠من�ديسم���من�عام�

دال�القوات�العسكرية�8رمينية�وعتادها�بقوات�حفظ�س*م�روسية�تش/ن،�واستب

ومن�الناحية�القانونية،���يذكر��تفاق�أّي�

�BTإّن�الوضع�) �فروف(الرو�

� �الرئيس �صرح �وقد �اEفعول، �سارية تبقى

واEناطق�اEجاورة�لها�مع��ف��ìا�عWى�أ¡�ا�

ا�هو�الحال�مع�أّي�مقارنات�5ي�كوسوفو،�لذلك�سيتمتع�8رمن�jثنيون�بنفس�الحقوق�ال��BاEص/��مشكوك�فيه�كم

�الثقافية� �الحقوق �من �كاملة �مجموعة �ذلك �5ي �بما �أذربيجان، �5ي �8خرى �العرقية �8قليات �مجموعات ��ìا تتمتع

 (367).واللغوية

                                                                

() Emerson.M, (2020), Beyond Frozen Conflict Scenarios for the Separatist Disputes of Eastern Europe, 

Centre for European Policy Studies, Brussels, p206.

Karabakh" Region, global Policy, ADA University,  Baku, p1.
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ورني�كاراباخ،�وعWى�الرغم�من�سيطرة�أذربيجان�

م�8من�والخدمات�لسكان� �أساسية�حول�من�سيقدَّ �لكن���تزال�هناك�أسئلة ،

�ث*ث� �اNى �التطرق �لذلك�تم �النار�سيصمد، �وقف�إط*ق �كان �إذا �وما �اEساعدات�jنسانية �إدارة �وكيفية اEنطقة،

�من� �للمستقبل BCالزم� �اEدى �تحديد �مع ،

 .اف المتنازعة

Sources: Calhoun.A.G, (2022), Armenia AndAzerbaijan Establish Border Commission to Decide Nagorno

Karabakh’s Future, The Organization for World Peace, 
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ورني�كاراباخ،�وعWى�الرغم�من�سيطرة�أذربيجان�وبعد�مرور�عام/ن،�ومنذ�أن�أوقفت�أرمينيا�وأذربيجان�حر�ìما�عWى�ناغ

م�8من�والخدمات�لسكان� �أساسية�حول�من�سيقدَّ �لكن���تزال�هناك�أسئلة �كاراباخ، �أغلب�مناطق�ناغورني عWى

�ث*ث� �اNى �التطرق �لذلك�تم �النار�سيصمد، �وقف�إط*ق �كان �إذا �وما �اEساعدات�jنسانية �إدارة �وكيفية اEنطقة،

�من� �للمستقبل BCالزم� �اEدى �تحديد �مع �كاراباخ، �ناغورني �5ي �للصراع �أحتما�ت�مستقبلية لبناء

 

 ٢٠٢٠الحدود الجديدة بعد حرب ناغورنو كاراباخ ا6خيرة لعام 

اف المتنازعةومن خKل اللجنة الحدودية الجديدة التي تشكلت، أوضحت ھذا الخارطة ما توصلت إليه ا6طر

Sources: Calhoun.A.G, (2022), Armenia AndAzerbaijan Establish Border Commission to Decide Nagorno

Karabakh’s Future, The Organization for World Peace, https://images.app.goo.gl, Date of Visit 2022/7/
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وبعد�مرور�عام/ن،�ومنذ�أن�أوقفت�أرمينيا�وأذربيجان�حر�ìما�عWى�ناغ

�كارابا �أغلب�مناطق�ناغورني عWى

�ث*ث� �اNى �التطرق �لذلك�تم �النار�سيصمد، �وقف�إط*ق �كان �إذا �وما �اEساعدات�jنسانية �إدارة �وكيفية اEنطقة،

�مستقبلية �كارابا�مشاهد �ناغورني �5ي �للصراع �أحتما�ت�مستقبلية لبناء

 .خمس�إNى�عشر�سنوات

الحدود الجديدة بعد حرب ناغورنو كاراباخ ا6خيرة لعام  )١(خارطة 

 

ومن خKل اللجنة الحدودية الجديدة التي تشكلت، أوضحت ھذا الخارطة ما توصلت إليه ا6طر

Sources: Calhoun.A.G, (2022), Armenia AndAzerbaijan Establish Border Commission to Decide Nagorno-

, Date of Visit 2022/7/5, 

2:00pm. 
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�تعقيد�داخWي� �وال��Bلد��ا �واحدة�من�أطول�الحروب�العرقية�5ي��تحاد�السوفي��Bسابًقا

�تش �إذ �والتاريخية، �والدينية �والثقافية �الجيوسياسية �تتأثر�بالعوامل Bال�� �8زمات �ب/ن �من �وíي �العوامل�واسع، مل

�اEقوضة �والحدود �الشرعية �وانعدام �اEياه، �وشبكة �عرقية، �منطقة �ووجود �محدبة، �حدود ،�)وجود

اEشاعر�السلبية�التاريخية�ل¥رمن،�والنهج�jقليمية�اEتناقضة�

،�أدناه�)ي/�ية�ضد�بعضهم�البعض،�وسياسات�الدول�السوفيتية�بشأن�8عراق

(368 

�منح�C،�وأن�اEحافظة�عWى�س*مة�هذه�الحدود�هو� �لها حدود�أذربيجان�اEتاخمة�لجمهورية�أرمينيا

�5ي� �Sذربيجان �اس��اتيجًيا �التحدي�ضعًفا �لذلك�يسبب�هذا �أو�فجوة، �نتوء �دون �السلسة الحدود

�حدود�هذين�البلدين�5ي�هذه�اEنطقة�من�ب/ن�أسوء�أنواع�الحدود�السياسية� عدُّ
ُ
�عWى�آمن�حدودها،�لذلك�ت

�وال �والتحدب �الشقوق �من �العديد �ولها �جبلية �8ساس�íي �5ي �Sّ¡�ا �الدول، �العامل�ب/ن �هذا �يتسبب �مما خدوش،

�لجمهورية� �مصدر�قلق �دائًما �القضية �هذه �وكانت �الجمهوريت/ن، �هات/ن �ب/ن �طويل �صراع �اEستقر�5ي BTالجيوسيا�

�ساحة� �سيكون �السابق �القرن �مثل �والعشرين �الحادي �القرن �أن �العلماء �من �العديد يعتقد

�الصراعات� �الدوNي �النظام �وسيواجه �و8ثنية �اEستقبل�توسيع�8زمات�العرقية �5ي ح

مجموعة�عرقية�مع�العديد�من��خت*فات�و8ديان�

 .�ا�امكانيات�كب/�ة�لحدوث�صراعات�وأزمات�عرقية�بصورة�مستمرة

�منذ� �التاريخ، �خ*ل �مختلفة �أدواًرا �كانت�لها Bال�� �الطبيعية�8خرى �العوامل �ب/ن �من �اEياه �شبكة عدُّ
ُ
ت

الحرب�العاEية�الثانية�كان�لشبكة�اEياه�دور�رادع�ولكن�بسبب�التقدم�التكنولوuي�أصبح�ل¥¡�ار�دور�مختلف�ذات�

�Bركزية�حول�القضية�ال�Eى�الحكومة�اNأرسلها�8رمن�إ�Bع�الشكاوى�ال�

�عن�ذلك�أن�8¡�ار�5ي�أذربيجان�تع���جبال�
ً

،�فض*

368() Ebrahimi.S and Others (2020), The Future of the Role of Russia and Turkey in Kara

Perspective of Decision Theory, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 

 

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

 ا�حور�.ول 

 مشهد�Pستمرار�Sي�تصعيد�الصراع

�وال��Bلد �حرب�ناغورنو�كاراباخ�واحدة�من�أطول�الحروب�العرقية�5ي��تحاد�السوفي��Bسابًقا عدُّ
ُ
ت

�تش �إذ �والتاريخية، �والدينية �والثقافية �الجيوسياسية �تتأثر�بالعوامل Bال�� �8زمات �ب/ن �من �وíي واسع،

�اEقوضة �والحدود �الشرعية �وانعدام �اEياه، �وشبكة �عرقية، �منطقة �ووجود �محدبة، �حدود وجود

اEشاعر�السلبية�التاريخية�ل¥رمن،�والنهج�jقليمية�اEتناقضة�(بينما�تشمل�العوامل�الثقافية�والتاريخية�والسياسية�

ي/�ية�ضد�بعضهم�البعض،�وسياسات�الدول�السوفيتية�بشأن�8عراقل¥ذربيجاني/ن�و8رمن،�والسياسات�التم

(368-:سيتم�مناقشة�العوامل�الجيوسياسية�بإيجاز،�لتوضيح�أسباب�تشكيل�8زمة

�منح�C،�وأن�اEحافظة�عWى�س*مة�هذه�الحدود�هو� �لها حدود�أذربيجان�اEتاخمة�لجمهورية�أرمينيا

�5ي� �Sذربيجان �اس��اتيجًيا �التحدي�ضعًفا �لذلك�يسبب�هذا �أو�فجوة، �نتوء �دون �السلسة الحدود

�حدود�هذين�البلدين�5ي�هذه�اEنطقة�من�ب/ن�أسوء�أنواع�الحدود�السياسية� عدُّ
ُ
�عWى�آمن�حدودها،�لذلك�ت

�وال �والتحدب �الشقوق �من �العديد �ولها �جبلية �8ساس�íي �5ي �Sّ¡�ا �الدول، ب/ن

�لجمهورية� �مصدر�قلق �دائًما �القضية �هذه �وكانت �الجمهوريت/ن، �هات/ن �ب/ن �طويل �صراع �اEستقر�5ي BTالجيوسيا�

�ساحة� �سيكون �السابق �القرن �مثل �والعشرين �الحادي �القرن �أن �العلماء �من �العديد يعتقد

�ومن�اEرج �الصراعات�للصراعات�العرقية، �الدوNي �النظام �وسيواجه �و8ثنية �اEستقبل�توسيع�8زمات�العرقية �5ي ح

مجموعة�عرقية�مع�العديد�من��خت*فات�و8ديان� 50السياسية�و8منية�و�ضطرابات،�تضم�منطقة�القوقاز�حواNي�

�ا�امكانيات�كب/�ة�لحدوث�صراعات�وأزمات�عرقية�بصورة�مستمرة

�منذ� �التاريخ، �خ*ل �مختلفة �أدواًرا �كانت�لها Bال�� �الطبيعية�8خرى �العوامل �ب/ن �من �اEياه �شبكة عدُّ
ُ
ت

الحرب�العاEية�الثانية�كان�لشبكة�اEياه�دور�رادع�ولكن�بسبب�التقدم�التكنولوuي�أصبح�ل¥¡�ار�دور�مختلف�ذات�

ع�الشكاوى�ال��Bأرسلها�8رمن�إNى�الحكومة�اEركزية�حول�القضية�ال��Bأهمية�جيوسياسية�معينة،�5ي�اEقام�8ول�جمي

�عن�ذلك�أن�8¡�ار�5ي�أذربيجان�تع���جبال�
ً

اشتكى�ف�çا�سكان�كاراباخ�من�إّ¡�م���يستفيدون�من�مياه�كاراباخ،�فض*

 .�وتتسبب�بالسيطرة�عWى�8وضاع�اEهمة�5ي�كاراباخ
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�وال��Bلد �حرب�ناغورنو�كاراباخ�واحدة�من�أطول�الحروب�العرقية�5ي��تحاد�السوفي��Bسابًقا عدُّ
ُ
ت

�تش �إذ �والتاريخية، �والدينية �والثقافية �الجيوسياسية �تتأثر�بالعوامل Bال�� �8زمات �ب/ن �من �وíي واسع،

� �اEقوضة(الجيوسياسية �والحدود �الشرعية �وانعدام �اEياه، �وشبكة �عرقية، �منطقة �ووجود �محدبة، �حدود وجود

بينما�تشمل�العوامل�الثقافية�والتاريخية�والسياسية�

ل¥ذربيجاني/ن�و8رمن،�والسياسات�التم

سيتم�مناقشة�العوامل�الجيوسياسية�بإيجاز،�لتوضيح�أسباب�تشكيل�8زمة

�منح�C،�وأن�اEحافظة�عWى�س*مة�هذه�الحدود�هو�: الحدود�اEحدبة �لها حدود�أذربيجان�اEتاخمة�لجمهورية�أرمينيا

�من� �5ي�أكø��صعوبة �Sذربيجان �اس��اتيجًيا �التحدي�ضعًفا �لذلك�يسبب�هذا �أو�فجوة، �نتوء �دون �السلسة الحدود

�حدود�هذين�البلدين�5ي�هذه�اEنطقة�من�ب/ن�أسوء�أنواع�الحدود�السياسية� عدُّ
ُ
الحفاظ�عWى�آمن�حدودها،�لذلك�ت

�وال �والتحدب �الشقوق �من �العديد �ولها �جبلية �8ساس�íي �5ي �Sّ¡�ا �الدول، ب/ن

�لجمهورية� �مصدر�قلق �دائًما �القضية �هذه �وكانت �الجمهوريت/ن، �هات/ن �ب/ن �طويل �صراع �اEستقر�5ي BTالجيوسيا�

 .أذربيجان

�عرقية �منطقة �ساحة�: وجود �سيكون �السابق �القرن �مثل �والعشرين �الحادي �القرن �أن �العلماء �من �العديد يعتقد

�ومن�اEر للصراعات�العرقية،

السياسية�و8منية�و�ضطرابات،�تضم�منطقة�القوقاز�حواNي�

اEتنوعة،�لذلك�لد��ا�امكانيات�كب/�ة�لحدوث�صراعات�وأزمات�عرقية�بصورة�مستمرة

�اEياه �منذ�: شبكة �التاريخ، �خ*ل �مختلفة �أدواًرا �كانت�لها Bال�� �الطبيعية�8خرى �العوامل �ب/ن �من �اEياه �شبكة عدُّ
ُ
ت

الحرب�العاEية�الثانية�كان�لشبكة�اEياه�دور�رادع�ولكن�بسبب�التقدم�التكنولوuي�أصبح�ل¥¡�ار�دور�مختلف�ذات�

أهمية�جيوسياسية�معينة،�5ي�اEقام�8ول�جمي

اشتكى�ف�çا�سكان�كاراباخ�من�إّ¡�م���يستفيدون�من�مياه�كارابا

كاراباخ�وتتسبب�بالسيطرة�عWى�8وضاع�اEهمة�5ي�كارابا
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�سبب� �يعود �إذ �مهمة، �أدواًرا �يلعبون �متعددون ��عبون ،

�سيتم� �وعليه �كاراباخ، �ناغورني �صراع �وأبرزها �اEنطقة �هذه �5ي �العرقية �الصراعات �من �العديد �جود �إNى وجودهم

 (369)-:ي�هذا�الصراعالتحقيق�5ي�دور�روسيا�كواحدة�من�أهم�ال*عب/ن�5ي�هذا�الصراع،�ومن�ثم�مناقشة�دور�تركيا�5

�الخاصة�عن�طريق�تقليل�دور� �مملك��ا �عWى

�روسيا�نفسها�وريث�السوفييت�وأّ¡�ا�أعظم�دولة�تلعب� عدُّ
ُ
الو�يات�اEتحدة�اEتمثل�بحلف�الناتو�5ي�منطقة�القوقاز،�ت

�عWى�وجودها،�وأن�الصراع�5ي�ناغورني�كاراباخ�جعل�الع*قات�الروسية�

ا�معقدة�وعرض�أستقرار�اEنطقة�للخطر،�ع*وة�عWى�ذلك�فإّن�روسيا�íي�ال*عب�8ك���
ً
مع�الجمهوريات�اEستقلة�حديث

� ��خت*فات �التحريض�عWى �خ*ل �من �الخاصة �مصالحه �تحقيق �يحاول �الذي �اEنطقة �وإّن�5ي �والثقافية، العرقية

�BT°رئي� �دور �لستال/ن �كان �إذ �الخاصة، �سلط��م �عWى �اEحافظة �أجل �التحريض�من ��ìذا �الروس�سعداء اEسؤولون

�يسمح�
ّ
بسياسة�تفكيك�الهويات�وتشتيت�8عراق�5ي�القوقاز�وخاصة�إقليم�ناغورني�كاراباخ،�و�ìذه�الطريقة�حاول�إ�

�تحت�حكم� �8رمنية �كاراباخ�ذات�8غلبية �ناغورني �وضع �إNى �أيًضا �وس¶ى كيا،

أذربيجان،�ووضع�ناخشيفان�ذات�8غلبية�8ذربيجانية�تحت�حكم�أرمينيا،�إذ�كان�هذا�8مر�يكفي��شعال�نار�الفتنة�

من�ال*عب/ن�اEهم/ن�5ي�ناغورني�كاراباخ،�تتطور�أهداف�تركيا�ومصالحها�

�القوقاز� �منطقة �5ي �الطاقة �موارد �استغ*ل �5ي �رغبة �ا

�السيا �هذا �و5ي �اEنطقة، �خارج �الطاقة �نقل �خطوط �وتحديد �وتعدي·�ا �نفوذها�واستكشافها �من �تركيا �س��يد ق

�العسكرية�و8منية�و8يديولوجية�أو�تعزيز�القومية�ال��كية�5ي�القوقاز،�أن�التأكيد�عWى�أهمية� �قتصادي�ودوافعها

�أستق*ل�أذربيجان� �ُيعدُّ �إذ �والغربي، �اEجتمع�8وروبي �القوقاز�من�أجل��ندماج�الكامل�5ي �منطقة �5ي �ال��كي الدور

�وتوضيح�موقفها� �وتقليل�النفوذ�الرو�5�BTي�القوقاز،�íي�فرصة�لتحقيق�أهداف�تركيا

إذ�أن�أرمينيا�: ي*حظ�أّنه���يوجد�أّي�طرف�من�أطراف�الصراع�لديه�خطة�طويلة�8جل�للوضع�5ي�ناغورني�كاراباخ

�عن�دعوات�الجميع�إNى�ع*قات�أوثق�مع�
ً

مها�5ي�الحرب�فض*

�وتوف/��ضمان�أم�BCللمناطق�اEأهولة�باSرمن�5ي�

تدريجًيا�تحت��اع�وتخطط�لدمج�بقية�اEناطق�اEأهولة�باSرمن�5ي�كاراباخ�

حكم�باكو�اEباشر�لك·�ا�لم�توضح�كيف�يمكن�فعل�ذلك�5ي�وجود�قوات�حفظ�الس*م�الروسية،�5ي�ح/ن�ستيباناك/�ت�
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�جنوب�القوقاز� �منطقة �5ي �سبب�يوجد �يعود �إذ �مهمة، �أدواًرا �يلعبون �متعددون ��عبون �كاراباخ، �ناغورني وتحديًدا

�كارابا �ناغورني �صراع �وأبرزها �اEنطقة �هذه �5ي �العرقية �الصراعات �من �العديد �جود �إNى وجودهم

التحقيق�5ي�دور�روسيا�كواحدة�من�أهم�ال*عب/ن�5ي�هذا�الصراع،�ومن�ثم�مناقشة�دور�تركيا�5

�الخاصة�عن�طريق�تقليل�دور� �مملك��ا �اEتنافسة�مع�الغرب�من�أجل�الحفاظ�عWى �السياسية �القوة ��تزال�روسيا

�روسيا�نفسها�وريث�السوفييت�وأّ¡�ا�أعظم�دولة�تلعب� عدُّ
ُ
الو�يات�اEتحدة�اEتمثل�بحلف�الناتو�5ي�منطقة�القوقاز،�ت

وتس¶ى�للحفاظ�عWى�وجودها،�وأن�الصراع�5ي�ناغورني�كارابا�دوًرا�5ي�صراع�ناغورني�كاراباخ

ا�معقدة�وعرض�أستقرار�اEنطقة�للخطر،�ع*وة�عWى�ذلك�فإّن�روسيا�íي�ال*عب�8ك���
ً
مع�الجمهوريات�اEستقلة�حديث

� ��خت*فات �التحريض�عWى �خ*ل �من �الخاصة �مصالحه �تحقيق �يحاول �الذي �اEنطقة 5ي

�BT°رئي� �دور �لستال/ن �كان �إذ �الخاصة، �سلط��م �عWى �اEحافظة �أجل �التحريض�من ��ìذا �الروس�سعداء اEسؤولون

�يسمح�
ّ
بسياسة�تفكيك�الهويات�وتشتيت�8عراق�5ي�القوقاز�وخاصة�إقليم�ناغورني�كاراباخ،�و�ìذه�الطريقة�حاول�إ�

�تر  �مع �جغرافية �صلة �بأّي �تحت�حكم�Sذربيجان �8رمنية �كاراباخ�ذات�8غلبية �ناغورني �وضع �إNى �أيًضا �وس¶ى كيا،

أذربيجان،�ووضع�ناخشيفان�ذات�8غلبية�8ذربيجانية�تحت�حكم�أرمينيا،�إذ�كان�هذا�8مر�يكفي��شعال�نار�الفتنة�

 .وتأجيج�الصراع�ب/ن��ذري/ن�و8رمن،�وكل�ذلك�يصب�5ي�مصلحة�موسكو

من�ال*عب/ن�اEهم/ن�5ي�ناغورني�كاراباخ،�تتطور�أهداف�تركيا�ومصالحها��٢٠٢٠كيا�بعد�حرب�عام�

�القوقاز� �منطقة �5ي �الطاقة �موارد �استغ*ل �5ي �رغبة �لد��ا �كان �إذ �والطاقوية، ��قتصادية �القضايا �أساس عWى

�السيا �هذا �و5ي �اEنطقة، �خارج �الطاقة �نقل �خطوط �وتحديد �وتعدي·�ا واستكشافها

�العسكرية�و8منية�و8يديولوجية�أو�تعزيز�القومية�ال��كية�5ي�القوقاز،�أن�التأكيد�عWى�أهمية� �قتصادي�ودوافعها

�أستق*ل�أذربيجان� �ُيعدُّ �إذ �والغربي، �اEجتمع�8وروبي �القوقاز�من�أجل��ندماج�الكامل�5ي �منطقة �5ي �ال��كي الدور

�وتوضيح�موقفها� يمية�5ي�كاراباخ�وتقليل�النفوذ�الرو�5�BTي�القوقاز،�íي�فرصة�لتحقيق�أهداف�تركيا

ي*حظ�أّنه���يوجد�أّي�طرف�من�أطراف�الصراع�لديه�خطة�طويلة�8جل�للوضع�5ي�ناغورني�كارابا

�عن�دعوات�الجميع�إNى�ع*قات�أوثق�مع�مشغولة�باSزمة�السياسية�الداخلية�ال��Bأعقبت�استس* 
ً

مها�5ي�الحرب�فض*

روسيا�لتأملهم�من�اEساعدة�بالحفاظ�عWى�الوضع�الراهن�5ي�كاراباخ�وتوف/��ضمان�أم�BCللمناطق�اEأهولة�باSرمن�5ي�

اEنطقة،�أّما�أذربيجان�فأعلنت�عن�حل�ال�0اع�وتخطط�لدمج�بقية�اEناطق�اEأهولة�باSرمن�5ي�كارابا

حكم�باكو�اEباشر�لك·�ا�لم�توضح�كيف�يمكن�فعل�ذلك�5ي�وجود�قوات�حفظ�الس*م�الروسية،�5ي�ح/ن�ستيباناك/�ت�

                                         

() Marsili.M (2021), The Nagorno-Karabakh Conflict: A Legal Conundrum, Military Academy Research Center 

(CINAMIL), Military University Institute (CIDIUM), p4. 
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�جنوب�القوقاز� �منطقة �5ي يوجد

�كارابا �ناغورني �صراع �وأبرزها �اEنطقة �هذه �5ي �العرقية �الصراعات �من �العديد �جود �إNى وجودهم

التحقيق�5ي�دور�روسيا�كواحدة�من�أهم�ال*عب/ن�5ي�هذا�الصراع،�ومن�ثم�مناقشة�دور�تركيا�5

�اEتنافسة�مع�الغرب�من�أجل�الحفا �السياسية �القوة ��تزال�روسيا

�روسيا�نفسها�وريث�السوفييت�وأّ¡�ا�أعظم�دولة�تلعب� عدُّ
ُ
الو�يات�اEتحدة�اEتمثل�بحلف�الناتو�5ي�منطقة�القوقاز،�ت

دوًرا�5ي�صراع�ناغورني�كاراباخ

ا�معقدة�وعرض�أستقرار�اEنطقة�للخطر،�ع*وة�عWى�ذلك�فإّن�روسيا�íي�ال*عب�8ك���
ً
مع�الجمهوريات�اEستقلة�حديث

� ��خت*فات �التحريض�عWى �خ*ل �من �الخاصة �مصالحه �تحقيق �يحاول �الذي �اEنطقة 5ي

�BT°رئي� �دور �لستال/ن �كان �إذ �الخاصة، �سلط��م �عWى �اEحافظة �أجل �التحريض�من ��ìذا �الروس�سعداء اEسؤولون

بسياسة�تفكيك�الهويات�وتشتيت�8عراق�5ي�القوقاز�وخاصة�إقليم�ناغورني�كارابا

�تر  �مع �جغرافية �صلة �بأّي Sذربيجان

أذربيجان،�ووضع�ناخشيفان�ذات�8غلبية�8ذربيجانية�تحت�حكم�أرمينيا،�إذ�كان�هذا�8مر�يكفي��شعال�نار�الفتنة�

وتأجيج�الصراع�ب/ن��ذري/ن�و8رمن،�وكل�ذلك�يصب�5ي�مصلحة�موسكو

كيا�بعد�حرب�عام�أصبحت�تر : تركيا

�لد �كان �إذ �والطاقوية، ��قتصادية �القضايا �أساس عWى

�السيا �هذا �و5ي �اEنطقة، �خارج �الطاقة �نقل �خطوط �وتحديد �وتعدي·�ا واستكشافها

�العسكرية�و8منية�و8يديولوجية�أو�تعزيز�القومية�ال��كية�5ي�القوقاز،�أن�التأكيد�عWى�أهمية� �قتصادي�ودوافعها

�أستق*ل�أذربيجان� �ُيعدُّ �إذ �والغربي، �اEجتمع�8وروبي �القوقاز�من�أجل��ندماج�الكامل�5ي �منطقة �5ي �ال��كي الدور

�وتوضيح�موقفها�وس*م��ا�jقل يمية�5ي�كاراباخ�وتقليل�النفوذ�الرو�5�BTي�القوقاز،�íي�فرصة�لتحقيق�أهداف�تركيا

 .بشكٍل�دقيق

ي*حظ�أّنه���يوجد�أّي�طرف�من�أطراف�الصراع�لديه�خطة�طويلة�8جل�للوضع�5ي�ناغورني�كارابا

مشغولة�باSزمة�السياسية�الداخلية�ال��Bأعقبت�استس* 

روسيا�لتأملهم�من�اEساعدة�بالحفا

اEنطقة،�أّما�أذربيجان�فأعلنت�عن�حل�ال

حكم�باكو�اEباشر�لك·�ا�لم�توضح�كيف�يمكن�فعل�ذلك�5ي�وجود�قوات�حفظ�الس*م�الروسية،�5ي�ح/ن�ستيباناك/�ت�

                                                                

lict: A Legal Conundrum, Military Academy Research Center 

(CINAMIL), Military University Institute (CIDIUM), p4.
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�Bالزراعة�ال�� عدُّ
ُ
�إNى�ربع�حجمها�السابق�ولم�ت �بالتعامل�مع�أزمات�ما�بعد�الحرب�إذ�تقلص�اقتصادها مشغولة�جًدا

��BTالزراعية�5ي�كاراباخ�أصبحت�تحت�

�5ي� �عن�إّ¡�م�فشلوا
ً

�لم�تحل،�فض* Bال�� �وأذربيجان�بشأن�القضايا �لذلك�ت��ايد����امات�ب/ن�أرمينيا �باكو، سيطرة

�اEلغ �احتجاز�اEناطق �إNى �الحرب، �أسرى �سراح �إط*ق �ووصول�من ومة،

�كانت�اEناوشات�5ي� وأصبحت�كل�قضية�ورقة�مساومة�سياسية،�وأخ/ً�ا

�ما� �للحاجة�إNى�اEشاركة�الدبلوماسية�5ي�قضايا �صارًخا
ً

�وأذربيجان�دلي* عWى�الحدود�ب/ن�أرمينيا

تحديات�جديدة�وفاقمت�8سئلة�ال��Bلم�تتم�jجابة�عل�çا�حول�مستقبل�الع*قات�

والذي�أن��8حرب� 2020،�و5ي�أعقاب�وقف�إط*ق�النار�الذي�توسطت�فيه�روسيا�5ي�نوفم���

كن���تزال��شتباكات�العسكرية��الثانية،�وعWى�الرغم�من�وجود�قوات�حفظ�الس*م�الروسية�عWى�8رض�ل

�وح�الجما~ي�وانعدام�8من��قتصادي�واEادي،�ومع�تعزيز�8رمن�

ا،�أصبحت�انفجارات�العنف�شائعة،�لذلك�عWى�اEدى�
ً
و8ذري/ن�Eواقفهم�عWى�طول�الخطوط�8مامية�اEنشأة�حديث

�أذربيجان�اEنتصرة�ولك·�ا��� �عWى�البيئة�الجيوسياسية�jقليمية، �متأثرة�بالتغ/�ات�ال��Bتطرأ أرمينيا

تزال�هجومية�شدة،�وجورجيا�ال��Bتس¶ى�جاهدة�من�أجل�الحياد�ولك·�ا���تزال�متشابكة�بعمق�مع�أذربيجان�وتركيا�

(371 

�مشاكل�ما�بعد�الحرب،�ناهيك�عن�مسألة� �ليس�مؤاتًيا�للحوار�ال*زم�لحلَّ

�ال��Bتكمن�5ي�قلب�الصراع،�منذ�الحرب�كانت�أرمينيا�5ي�أزمة�سياسية�5ي�ليلة�وقف�إط*ق�النار�

خصيات�الحزب�الحاكم،�إذ�يلقي�السياسيون�باللوم�

عWى�الخسائر�5ي�زمن�الحرب�ويتعهدون�باEستقبل�من�خ*ل�ع*قات�أوثق�مع�روسيا�كضمان�أمBC،�أّما�5ي�باكو�عWى�

�عن�أن�الحصول 
ً

عWى�اEزيد�من�اEساعدات�إNى��النقيض�من�ذلك،�إذ�قال�الرئيس�8ذربيجاني�بأ¡�ا�حرب�عادلة،�فض*

��Tوارد�ال*زمة�للتعامل�مع�فو�Eت�و��يريفان�ا�اع�أمر�بالغ�8همية،�إذ���تمتلك�ستيباناك/�

�دد�بأزمة�إنسانية�طويلة�8مد�وتشريد�الناس�عWى�اEدى�الطويل،�لذلك�يمكن�لوكا�ت�

ة�واEنظمات�غ/��الحكومية�اEساعدة�5ي�تحمل�عبء�مساعدة�النازح/ن،�إذ�أن�اEنظمة�الدولية�الوحيدة�

 í�.(372)ي�اللجنة�الدولية�للصليب�8حمر�اEوجودة�هناك�منذ�التسعينيات

370() Post-war Prospects for Nagorno 

371() Call for Research: Future of Karabakh 

372() Russell.M (2020), Russia in the southern Caucasus, European Parliamen 

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�Bالزراعة�ال�� عدُّ
ُ
�إNى�ربع�حجمها�السابق�ولم�ت �بالتعامل�مع�أزمات�ما�بعد�الحرب�إذ�تقلص�اقتصادها مشغولة�جًدا

تدامة�Sّن�ما�يقرب�نصف�8را��BTالزراعية�5ي�كاراباكانت�ثاني�أك���قطاع�توظيف�بعد�الجيش�مس

�5ي� �عن�إّ¡�م�فشلوا
ً

�لم�تحل،�فض* Bال�� �وأذربيجان�بشأن�القضايا �لذلك�ت��ايد����امات�ب/ن�أرمينيا �باكو، سيطرة

� �الحرب �بعد �8كø��إلحاًحا �8مور �اEلغ(تسوية �احتجاز�اEناطق �إNى �الحرب، �أسرى �سراح �إط*ق من

�كانت�اEناوشات�5ي�) منظمات�jغاثة�الدولية�إNى�منطقة�ال�0اع وأصبحت�كل�قضية�ورقة�مساومة�سياسية،�وأخ/ً�ا

�ما� �للحاجة�إNى�اEشاركة�الدبلوماسية�5ي�قضايا �صارًخا
ً

�وأذربيجان�دلي* عWى�الحدود�ب/ن�أرمينيا

(370 

تحديات�جديدة�وفاقمت�8سئلة�ال��Bلم�تتم�jجابة�عل�çا�حول�مستقبل�الع*قات� 2020لعام�

خ،�و5ي�أعقاب�وقف�إط*ق�النار�الذي�توسطت�فيه�روسيا�5ي�نوفم���

�الثانية،�وعWى�الرغم�من�وجود�قوات�حفظ�الس*م�الروسية�عWى�8رض�ل

اEستمرة�عWى�حدودي�كاراباخ�وأرمينيا،�إNى�جانب�ال�0وح�الجما~ي�وانعدام�8من��قتصادي�واEادي،�ومع�تعزيز�8رمن�

ا،�أصبحت�انفجارات�العنف�شائعة،�لذلك�عWى�اEدى�
ً
و8ذري/ن�Eواقفهم�عWى�طول�الخطوط�8مامية�اEنشأة�حديث

�أذربيجان�اEنتصرة�ولك·�ا��� �عWى�البيئة�الجيوسياسية�jقليمية، �متأثرة�بالتغ/�ات�ال��Bتطرأ أرمينيا

تزال�هجومية�شدة،�وجورجيا�ال��Bتس¶ى�جاهدة�من�أجل�الحياد�ولك·�ا���تزال�متشابكة�بعمق�مع�أذربيجان�وتركيا�

(371.محلية�هائلة�وتعتمد�عل�çما�اقتصادًيا،�وإيران�وتركيا�متورطتان�5ي�تحديات

�مشاكل�ما�بعد�الحرب،�ناهيك�عن�مسألة� مع�تعرض�الكث/��لصدمات�نفسية�فإّن�اEناخ�ليس�مؤاتًيا�للحوار�ال*زم�لحلَّ

�ال��Bتكمن�5ي�قلب�الصراع،�منذ�الحرب�كانت�أرمينيا�5ي�أزمة�سياسية�5ي�ليلة�وقف�إط*ق�النار�

غاضبون�اEباني�الحكومية�واختبأت�شخصيات�الحزب�الحاكم،�إذ�يلقي�السياسيون�باللوم�أقتحم�ال

عWى�الخسائر�5ي�زمن�الحرب�ويتعهدون�باEستقبل�من�خ*ل�ع*قات�أوثق�مع�روسيا�كضمان�أمBC،�أّما�5ي�باكو�عWى�

�عن�أن�الحصول 
ً

النقيض�من�ذلك،�إذ�قال�الرئيس�8ذربيجاني�بأ¡�ا�حرب�عادلة،�فض*

اEناطق�اEتضررة�من�ال�0اع�أمر�بالغ�8همية،�إذ���تمتلك�ستيباناك/�ت�و��يريفان�اEوارد�ال*زمة�للتعامل�مع�فو

ما�بعد�الحرب�وحدها�مما���دد�بأزمة�إنسانية�طويلة�8مد�وتشريد�الناس�عWى�اEدى�الطويل،�لذلك�يمكن�لوكا�ت�

ة�واEنظمات�غ/��الحكومية�اEساعدة�5ي�تحمل�عبء�مساعدة�النازح/ن،�إذ�أن�اEنظمة�الدولية�الوحيدة�

العاملة�5ي�ناغورني�كاراباخ�íي�اللجنة�الدولية�للصليب�8حمر�اEوجودة�هناك�منذ�التسعينيات

                                         

war Prospects for Nagorno-Karabakh (2021), International Crisis Group, Europe Report, p3

() Call for Research: Future of Karabakh identity and security, (2021), USC Dornsife Institute of Armenian 

Studies, https://www.Armenian.usc.edu, Date of visit 2022/7/1, 9:00pm. 

() Russell.M (2020), Russia in the southern Caucasus, European Parliamentary Research Service (EPRS), p1.
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�إNى�ربع� �بالتعامل�مع�أزمات�ما�بعد�الحرب�إذ�تقلص�اقتصادها مشغولة�جًدا

كانت�ثاني�أك���قطاع�توظيف�بعد�الجي

�5ي� �عن�إّ¡�م�فشلوا
ً

�لم�تحل،�فض* Bال�� �وأذربيجان�بشأن�القضايا �لذلك�ت��ايد����امات�ب/ن�أرمينيا �باكو، سيطرة

� �الحرب �بعد �8كø��إلحاًحا �8مور تسوية

منظمات�jغاثة�الدولية�إNى�منطقة�ال

�ما��٢٠٢٢و 2021عام� �للحاجة�إNى�اEشاركة�الدبلوماسية�5ي�قضايا �صارًخا
ً

�وأذربيجان�دلي* عWى�الحدود�ب/ن�أرمينيا

(370.بعد�الصراع�مباشرة

لعام��خلقت�حرب�آرتساخ

jقليمية�ووضع�آرتساخ،�و5ي�أعقاب�وقف�إط*ق�النار�الذي�توسطت�فيه�روسيا�5ي�نوفم���

كاراباخ�الثانية،�وعWى�الرغم�من�وجود�قوات�حفظ�الس*م�الروسية�عWى�8رض�ل

اEستمرة�عWى�حدودي�كاراباخ�وأرمينيا،�إNى�جانب�ال

ا،�أصبحت�انفجارات�العنف�شائعة،�لذلك�عWى�اEدى�
ً
و8ذري/ن�Eواقفهم�عWى�طول�الخطوط�8مامية�اEنشأة�حديث

���الطويل�ستظل� �أذربيجان�اEنتصرة�ولك·�ا �عWى�البيئة�الجيوسياسية�jقليمية، �متأثرة�بالتغ/�ات�ال��Bتطرأ أرمينيا

تزال�هجومية�شدة،�وجورجيا�ال��Bتس¶ى�جاهدة�من�أجل�الحياد�ولك·�ا���تزال�متشابكة�بعمق�مع�أذربيجان�وتركيا�

وتعتمد�عل�çما�اقتصادًيا،�وإيران�وتركيا�متورطتان�5ي�تحديات

مع�تعرض�الكث/��لصدمات�نفسية�فإّن�اEنا

وضع�ناغورني�كاراباخ�ال��Bتكمن�5ي�قلب�الصراع،�منذ�الحرب�كانت�أرمينيا�5ي�أزمة�سياسية�5ي�ليلة�وقف�إط*ق�النار�

أقتحم�ال 2020نوفم��� 59ي�

عWى�الخسائر�5ي�زمن�الحرب�ويتعهدون�باEستقبل�من�خ*ل�ع*قات�أوثق�مع�روسيا�كضمان�أمBC،�أّما�5ي�باكو�عWى�

�عن�أن�الحصول 
ً

النقيض�من�ذلك،�إذ�قال�الرئيس�8ذربيجاني�بأ¡�ا�حرب�عادلة،�فض*

اEناطق�اEتضررة�من�ال�0اع�أمر�بالغ�8همية،�إذ���تمتلك�ستيباناك/�ت�و��يريفان�اEوارد�ال*زمة�للتعامل�مع�فو

ما�بعد�الحرب�وحدها�مما���دد�بأزمة�إنسانية�طويلة�8مد�وتشريد�الناس�عWى�اEدى�الطويل،�لذلك�يمكن�لوكا�ت�

ة�واEنظمات�غ/��الحكومية�اEساعدة�5ي�تحمل�عبء�مساعدة�النازح/ن،�إذ�أن�اEنظمة�الدولية�الوحيدة�8مم�اEتحد

العاملة�5ي�ناغورني�كاراباخ�íي�اللجنة�الدولية�للصليب�8حمر�اEوجودة�هناك�منذ�التسعينيات

                                                                

Karabakh (2021), International Crisis Group, Europe Report, p3-4.

identity and security, (2021), USC Dornsife Institute of Armenian 

, Date of visit 2022/7/1, 9:00pm.

tary Research Service (EPRS), p1.
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وأن�سلطات�8مر�الواقع���اف،�خاصة

ح�بأ¡�ا�مضطرة�لتقديم�اEساعدات�ل¥فراد�العسكري/ن�الذين�ترك��م�الحرب�وأسر�القتWى،�خصصت�

�اEباشر�Sجزاء� �إNى�زيادة�دعمها �أكø��من�نصف�م/�انية�اEنطقة�5ي�السنوات�8خ/�ة،�وقد�تشعر�بأ¡�ا�مضطرة أرمينيا

تخضع��ن�للسيطرة�8ذربيجانية،�عWى�الرغم�من�أّنه�من�الصعب�تخيل�مدى�ضائقة�السيولة�

Sرمينيا�وا¡�ا�ستكون�غ/��قادرة�عWى�فعل�الكث/�،�و��يبدو�أن�روسيا�تخطط�لتحمل�الكث/��من�هذا�العبء�بخ*ف�زيادة�

بعد�شهر�واحد�من�دخول�إتفاقية�وقف�إط*ق�النار�ح/��التنفيذ�5ي�ناغورني�كاراباخ،���يزال�مئات���ف�من�الناس�

�خ*ل�فصل�الشتاء،� �ومن�اEتوقع�أن�تزداد��حتياجات�jنسانية�سوًءا �اEنطقة، �5ي�جميع�أنحاء متضررين�بشدة

دنيون�ودمرت�مئات�اEنازل�والب��Cالتحتية�الحيوية،�و��تزال�

8سلحة�غ/��اEنفجرة�5ي�اEناطق�اEأهولة�بالسكان�مما�يشكل���ديًدا�للحياة�و8طراف،�5ي�دورها�كوسيط�محايد�تدعم�

�جانب� �إNى �كانت�حاضرة �لقد �العمليات، �تنظيم�مثل�هذه �للصليب�8حمر�الجانب/ن�5ي �الدولية قوات�حفظ�اللجنة

�الرفات�من�الخنادق� �العشرات�من�عمليات�jنقاذ�إذ�يدخل�الجانبان�ساحة�اEعركة��ستعادة الس*م�الروسية�5ي

�يمكن� �ما �بأسرع �قدًما BTMEا� �عWى �العمليات �هذه �Eساعدة �الجانب/ن �ب/ن �التواصل �هو�تسهيل �هدفها والحقول،

�للقيام� �عWى�وجود�الضمانات�8منية�ال*زمة�لفريقها دها

�BCنطقة،�بالتعاون�مع�الصليب�8حمر�8رمEستواصل�اللجنة�الدولية�للصليب�8حمر�دعم�ضحايا�هذا�الصراع�5ي�ا

�ل �جهدها �قصارى �وتبذل �jنسانية ��حتياجات �بتقييم �فرقها �تقوم �إذ �8حمر�8ذربيجاني، �إNى�واله*ل لوصول

 (375)-:خاص�اEحتاج/ن�إNى�اEساعدة،�تشمل�بعض��حتياجات�والشواغل�jنسانية�الرئيسية

�الحرب�واEدني/ن� �أسرى �جميع �إNى �والوصول خاص�اEفقودين،

�اEباني� �وإص*ح �والتدفئة �اEأوى �دعم �وح،

373() Improving Prospects for Peace after the Nagorno

374() Nagorno-Karabakh conflict: Operational Update December 2020, (2020), International Committee of the 

375() Nagorno-Karabakh Conflict, (2020),  

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

أن�عدم�وجود�مصدر�دخل�موثوق�به،�سوف�يعرض�ناغورنو�كاراباخ�ل*ست�0اف،�خاصة

ح�بأ¡�ا�مضطرة�لتقديم�اEساعدات�ل¥فراد�العسكري/ن�الذين�ترك��م�الحرب�وأسر�القتWى،�خصصت�

�اEباشر�Sجزاء� �إNى�زيادة�دعمها �أكø��من�نصف�م/�انية�اEنطقة�5ي�السنوات�8خ/�ة،�وقد�تشعر�بأ¡�ا�مضطرة أرمينيا

تخضع��ن�للسيطرة�8ذربيجانية،�عWى�الرغم�من�أّنه�من�الصعب�تخيل�مدى�ضائقة�السيولة�

Sرمينيا�وا¡�ا�ستكون�غ/��قادرة�عWى�فعل�الكث/�،�و��يبدو�أن�روسيا�تخطط�لتحمل�الكث/��من�هذا�العبء�بخ*ف�زيادة�

 (373).بعض�الدعم�للمنظمات�الدولية�العاملة�5ي�اEنطقة�مثل�الصليب�8حمر

بعد�شهر�واحد�من�دخول�إتفاقية�وقف�إط*ق�النار�ح/��التنفيذ�5ي�ناغورني�كاراباخ،���يزال�مئات���ف�من�الناس�

�خ*ل�فصل�الشتاء،� �ومن�اEتوقع�أن�تزداد��حتياجات�jنسانية�سوًءا �اEنطقة، �5ي�جميع�أنحاء متضررين�بشدة

دنيون�ودمرت�مئات�اEنازل�والب��Cالتحتية�الحيوية،�و��تزال�5ي�دمار�وقتل�وجرح�م�٢٠٢١تسبب�تصعيد�الخريف�عام�

8سلحة�غ/��اEنفجرة�5ي�اEناطق�اEأهولة�بالسكان�مما�يشكل���ديًدا�للحياة�و8طراف،�5ي�دورها�كوسيط�محايد�تدعم�

�جانب� �إNى �كانت�حاضرة �لقد �العمليات، �تنظيم�مثل�هذه �للصليب�8حمر�الجانب/ن�5ي �الدولية اللجنة

�الرفات�من�الخنادق� �العشرات�من�عمليات�jنقاذ�إذ�يدخل�الجانبان�ساحة�اEعركة��ستعادة الس*م�الروسية�5ي

Eا� �عWى �العمليات �هذه �Eساعدة �الجانب/ن �ب/ن �التواصل �هو�تسهيل �هدفها والحقول،

�إذ�يعتمد�وجو  �الجثث، �للقيام�وبس*سة�لزيادة�فرصة�العثور�عWى �عWى�وجود�الضمانات�8منية�ال*زمة�لفريقها دها

�BCنطقة،�بالتعاون�مع�الصليب�8حمر�8رمEستواصل�اللجنة�الدولية�للصليب�8حمر�دعم�ضحايا�هذا�الصراع�5ي�ا

�ل �جهدها �قصارى �وتبذل �jنسانية ��حتياجات �بتقييم �فرقها �تقوم �إذ �8حمر�8ذربيجاني، واله*ل

خاص�اEحتاج/ن�إNى�اEساعدة،�تشمل�بعض��حتياجات�والشواغل�jنسانية�الرئيسية

�الحرب�واEدني/ن� �أسرى �جميع �إNى �والوصول �وتتبع�8شخاص�اEفقودين، �جانب، �إNى �الجثث�ونقلها �أس��جاع دعم

 .إقامة�اتصا�ت�عائلية/وتبادل�رسائل�الصليب�8حمر

�اEباني� �وإص*ح �والتدفئة �اEأوى �دعم �ال�0وح، �بعد �ديارهم �إNى �أو�العائدين �للنازح/ن �والشتوية ائية

 .ومرافق�النظافة�واEياه�النظيفة

                                         

() Improving Prospects for Peace after the Nagorno-Karabakh War, (2020), International Crisis Group, 

Karabakh conflict: Operational Update December 2020, (2020), International Committee of the 
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أن�عدم�وجود�مصدر�دخل�موثوق�به،�سوف�يعرض�ناغورنو�كارابا

ستشعر�عWى�8رجح�بأ¡�ا�مضطرة�لتقديم�اEساعدات�ل¥فراد�العسكري/ن�الذين�ترك��م�الحرب�وأسر�القتWى،�خصصت�

�اEباشر�Sجزاء� �إNى�زيادة�دعمها �أكø��من�نصف�م/�انية�اEنطقة�5ي�السنوات�8خ/�ة،�وقد�تشعر�بأ¡�ا�مضطرة أرمينيا

 ��Bى�الرغم�من�أّنه�من�الصعب�تخيل�مدى�ضائقة�السيولة��ناغورنو�كاراباخ�ال�Wتخضع��ن�للسيطرة�8ذربيجانية،�ع

Sرمينيا�وا¡�ا�ستكون�غ/��قادرة�عWى�فعل�الكث/�،�و��يبدو�أن�روسيا�تخطط�لتحمل�الكث/��من�هذا�العبء�بخ*ف�زيادة�

بعض�الدعم�للمنظمات�الدولية�العاملة�5ي�اEنطقة�مثل�الصليب�8حمر

بعد�شهر�واحد�من�دخول�إتفاقية�وقف�إط*ق�النار�ح/��التنفيذ�5ي�ناغورني�كارابا

�خ*ل�فصل�الشتاء،� �ومن�اEتوقع�أن�تزداد��حتياجات�jنسانية�سوًءا �اEنطقة، �5ي�جميع�أنحاء متضررين�بشدة

تسبب�تصعيد�الخريف�عام�

8سلحة�غ/��اEنفجرة�5ي�اEناطق�اEأهولة�بالسكان�مما�يشكل���ديًدا�للحياة�و8طراف،�5ي�دورها�كوسيط�محايد�تدعم�

�جانب� �إNى �كانت�حاضرة �لقد �العمليات، �تنظيم�مثل�هذه �للصليب�8حمر�الجانب/ن�5ي �الدولية اللجنة

�الرفات�من�الخنادق� �العشرات�من�عمليات�jنقاذ�إذ�يدخل�الجانبان�ساحة�اEعركة��ستعادة الس*م�الروسية�5ي

Eا� �عWى �العمليات �هذه �Eساعدة �الجانب/ن �ب/ن �التواصل �هو�تسهيل �هدفها والحقول،

�إذ�يعتمد�وجو  �الجثث، وبس*سة�لزيادة�فرصة�العثور�عWى

 (374).بعملهم

�BCنطقة،�بالتعاون�مع�الصليب�8حمر�8رمEستواصل�اللجنة�الدولية�للصليب�8حمر�دعم�ضحايا�هذا�الصراع�5ي�ا

�ل �جهدها �قصارى �وتبذل �jنسانية ��حتياجات �بتقييم �فرقها �تقوم �إذ �8حمر�8ذربيجاني، واله*ل

8شخاص�اEحتاج/ن�إNى�اEساعدة،�تشمل�بعض��حتياجات�والشواغل�jنسانية�الرئيسية

�وتتبع�8 �جانب، �إNى �الجثث�ونقلها �أس��جاع دعم

وتبادل�رسائل�الصليب�8حمر

�الغذ �الjمدادات �بعد �ديارهم �إNى �أو�العائدين �للنازح/ن �والشتوية ائية

ومرافق�النظافة�واEياه�النظيفة
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     2022ديمسبر 

�عن�
ً

�5ي�ذلك�8دوية�ومجموعات�لع*ج�اEر���TاEصاب/ن،�فض* �إمدادات�طبية،�بما مستشفى�ومرفًقا�طبًيا

 723مجموعة�إسعافات�أولية،�تلقت�

متطوًعا�مجتمًعا�عWى�إجراء�جلسات�نفسية�واجتماعية�طارئة�ل¥طفال�

قبل�مجموعة�مينسك�التابعة�Eنظمة�8من�والتعاون�5ي�أوروبا،�لحرب�ناغورنو�كاراباخ�ليس�واضًحا،�إNى�

: تضم�اEجموعة�ثمانية�أعضاء�دائم/ن

�عن�أرمينيا�وأذربيجان،�قالت�روسيا�وíي�8كø��مشاركة�ب/ن�
ً

ض*

الرؤساء�اEشارك/ن�إ¡�ا�تريد�مشاركة�مجموعة�مينسك�5ي�حل�الوضع�5ي�ناغورني�كاراباخ�لك·�ا�لم�تحدد�كيف،�وان��ت�

�ي �إذ �اEجموعة، �لقيمة شعر�القادة�علًنا

�حليفة� �تركيا �تجاه �العداء �وتزايد �أرمينيا �لصالح �يرو¡�ا Bال�� �باريس �من �خاص �بشكل �با�حباط 8ذربيجانيون

�وكذلك�تم/�ت�5ي��بتكار� �العسكرية�مختلفة، �كانت�طريقة�بناء�ك*�الطرف/ن�اEتحارب/ن�لقدرا��ما �سابًقا، �ذكرنا كما

�الحلول� �تأث/��مباشر�عWى �له �كان �مما �العسكرية، �العقيدة �وتوظيف �التحالف ارات

التكتيكية�والتكنولوجية�اEستخدمة�خ*ل�الحرب�وعWى�التطورات�السياسية�والخيارات��س��اتيجية�ال��Bمن�شأ¡�ا�

يًدا�5ي�اEنطقة�Sّن�القرارات�أن�تؤثر�عWى�مزيد�من�التقدم�5ي�هذا�الصراع،�ومن�اEتوقع�أيًضا�حدوث�توترات�أكø��تعق

السياسية�الوطنية�ستقود�الخيارات��س��اتيجية�وتشكل�الطريق�Eزيد�من�القدرات�العسكرية،�كانت�إعادة�النظر�5ي�

�وبعض�الدول�8وروبية� �وبولندا �عWى�سبيل�اEثال�تدخلت�أوكرانيا �أيًضا �خارج�اEنطقة �واضحة القدرات�العسكرية

� �حرب�عام �5ي �اختبارها �تّم Bبدون�طيار�ال�� �ال��كية �الجوية �تش/��التطورات�٢٠٢٠جيا �مما ،

اEستمرة�5ي�اEنطقة�إNى�أن�النتائج�5ي�الحرب�8خ/�ة�íي�ليست�نتائج�¡�ائية،�وينب�ي�توقع�اEزيد�من�التطورات�5ي�البعد�

وجهود�حفظ�الس*م،�لم�يتم�إحراز�تقدم�كب/��5ي�تحقيق�اتفاق�س*م�

دائم�ب/ن�أذربيجان�وأرمينيا،�لتأكيد�نفوذها�5ي�اEنطقة�تكمل�تركيا�طواعية�جهود�حفظ�الس*م�الروسية،�وينخفض�

النظام�5ي�اEنطقة،�عWى�الرغم�من�ال�0اع�

376() Improving Pr 

377() Bivainis.A, (2022), Multi

Institute of Advanced Technology (BPTI),  

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�5ي�ذلك�8دوية�ومجموعات�لع*ج�اEر �إمدادات�طبية،�بما مستشفى�ومرفًقا�طبًيا

 .19- باSكسج/ن�مثبتة�5ي�جناح�ع*ج�كوفيدمقبس�إمداد�

مجموعة�إسعافات�أولية،�تلقت� 42مجموعة�من�الس���الطبية�عWى�السلطات�الصحية،�وتوزيع�

متطوًعا�مجتمًعا�عWى�إجراء�جلسات�نفسية�واجتماعية�طارئة�ل¥طفال� 45أسرة�دعم�الصحة�العقلية�إذ�تّم�تدريب�

قبل�مجموعة�مينسك�التابعة�Eنظمة�8من�والتعاون�5ي�أوروبا،�لحرب�ناغورنو�كارابا

تضم�اEجموعة�ثمانية�أعضاء�دائم/ن) فرنسا�وروسيا�والو�يات�اEتحدة�8م/�كية(جانب�الرؤساء�اEشارك/ن�الث*ثة�

�عن�أرمينيا�وأذربيجان،�قالت�روسيا�وíي�8كø��مشاركة�ب/ن�تركيا�وبي*روسيا�وأEانيا�وإيطاليا�والسويد�وفنلندا،�ف
ً

ض*

الرؤساء�اEشارك/ن�إ¡�ا�تريد�مشاركة�مجموعة�مينسك�5ي�حل�الوضع�5ي�ناغورني�كارابا

� �باكو�برفض �إNى �و8مريكي/ن �والفرنسي/ن �الروس �الرؤساء �ي) علييف(زيارة �إذ �اEجموعة، �لقيمة علًنا

�حليفة� �تركيا �تجاه �العداء �وتزايد �أرمينيا �لصالح �يرو¡�ا Bال�� �باريس �من �خاص �بشكل �با�حباط 8ذربيجانيون

�وكذلك�تم/�ت�5ي��بتكار� �العسكرية�مختلفة، �كانت�طريقة�بناء�ك*�الطرف/ن�اEتحارب/ن�لقدرا��ما �سابًقا، �ذكرنا كما

�خي �ب/ن �العسكرية �الحلول�والتغي/�ات �تأث/��مباشر�عWى �له �كان �مما �العسكرية، �العقيدة �وتوظيف �التحالف ارات

التكتيكية�والتكنولوجية�اEستخدمة�خ*ل�الحرب�وعWى�التطورات�السياسية�والخيارات��س��اتيجية�ال��Bمن�شأ¡�ا�

أن�تؤثر�عWى�مزيد�من�التقدم�5ي�هذا�الصراع،�ومن�اEتوقع�أيًضا�حدوث�توترات�أكø��تعق

السياسية�الوطنية�ستقود�الخيارات��س��اتيجية�وتشكل�الطريق�Eزيد�من�القدرات�العسكرية،�كانت�إعادة�النظر�5ي�

�وبعض�الدول�8وروبية� �وبولندا �عWى�سبيل�اEثال�تدخلت�أوكرانيا �أيًضا �خارج�اEنطقة �واضحة القدرات�العسكرية

� �حرب�عام �5ي �اختبارها �تّم Bبدون�طيار�ال�� �ال��كية �الجوية جيا

اEستمرة�5ي�اEنطقة�إNى�أن�النتائج�5ي�الحرب�8خ/�ة�íي�ليست�نتائج�¡�ائية،�وينب�ي�توقع�اEزيد�من�التطورات�5ي�البعد�

 (377).ي�Eلحمة�الحرب�هذه

وجهود�حفظ�الس*م،�لم�يتم�إحراز�تقدم�كب/��5ي�تحقيق�اتفاق�س*م� 2020ط*ق�النار�5ي�نوفم���

دائم�ب/ن�أذربيجان�وأرمينيا،�لتأكيد�نفوذها�5ي�اEنطقة�تكمل�تركيا�طواعية�جهود�حفظ�الس*م�الروسية،�وينخفض�

النظام�5ي�اEنطقة،�عWى�الرغم�من�العدد�النازح/ن�داخلًيا�إذ�تحافظ�قوات�حفظ�الس*م�عWى�درجة�معينة�من�

                                         

() Improving Prospects for Peace after the Nagorno-Karabakh War, Op.Cit. p13.

() Bivainis.A, (2022), Multi-dimensional assessment of the Second Nagorno-Karabakh War, The Baltic 

Institute of Advanced Technology (BPTI), https://securityanddefence.pl, Date of Visit 2022/7/2, 10:00 pm.
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�5ي�ذلك�8دوية�ومجموعات�لع*ج�اEر 15تلقى� �إمدادات�طبية،�بما مستشفى�ومرفًقا�طبًيا

مقبس�إمداد��١٢مواد�النظافة�و

مجموعة�من�الس���الطبية�عWى�السلطات�الصحية،�وتوزيع� 300تم�توزيع�

أسرة�دعم�الصحة�العقلية�إذ�تّم�تدريب�

 .والشباب

قبل�مجموعة�مينسك�التابعة�Eنظمة�8من�والتعاون�5ي�أوروبا،�لحرب�ناغورنو�كاراباكما�أن�مست

جانب�الرؤساء�اEشارك/ن�الث*ثة�

تركيا�وبي*روسيا�وأEانيا�وإيطاليا�والسويد�وفنلندا،�ف

الرؤساء�اEشارك/ن�إ¡�ا�تريد�مشاركة�مجموعة�مينسك�5ي�حل�الوضع�5ي�ناغورني�كارابا

� �باكو�برفض �إNى �و8مريكي/ن �والفرنسي/ن �الروس �الرؤساء زيارة

�حليفة� �تركيا �تجاه �العداء �وتزايد �أرمينيا �لصالح �يرو¡�ا Bال�� �باريس �من �خاص �بشكل �با�حباط 8ذربيجانيون

 (376).أذربيجان

�وكذلك�تم/�ت�5ي��بتكار� �العسكرية�مختلفة، �كانت�طريقة�بناء�ك*�الطرف/ن�اEتحارب/ن�لقدرا��ما �سابًقا، �ذكرنا كما

�خي �ب/ن �العسكرية والتغي/�ات

التكتيكية�والتكنولوجية�اEستخدمة�خ*ل�الحرب�وعWى�التطورات�السياسية�والخيارات��س��اتيجية�ال��Bمن�شأ¡�ا�

أن�تؤثر�عWى�مزيد�من�التقدم�5ي�هذا�الصراع،�ومن�اEتوقع�أيًضا�حدوث�توترات�أكø��تعق

السياسية�الوطنية�ستقود�الخيارات��س��اتيجية�وتشكل�الطريق�Eزيد�من�القدرات�العسكرية،�كانت�إعادة�النظر�5ي�

�وبعض�الدول�8وروبية� �وبولندا �عWى�سبيل�اEثال�تدخلت�أوكرانيا �أيًضا �خارج�اEنطقة �واضحة القدرات�العسكرية

�التكنولو  �للحصول�عWى �حرب�عام �5ي �اختبارها �تّم Bبدون�طيار�ال�� �ال��كية �الجوية جيا

اEستمرة�5ي�اEنطقة�إNى�أن�النتائج�5ي�الحرب�8خ/�ة�íي�ليست�نتائج�¡�ائية،�وينب

السيا��BTو�س��اتي�ي�Eلحمة�الحرب�هذه

ط*ق�النار�5ي�نوفم���عWى�الرغم�من�وقف�إ

دائم�ب/ن�أذربيجان�وأرمينيا،�لتأكيد�نفوذها�5ي�اEنطقة�تكمل�تركيا�طواعية�جهود�حفظ�الس*م�الروسية،�وينخفض�

عدد�النازح/ن�داخلًيا�إذ�تحافظ�قوات�حفظ�الس*م�عWى�درجة�معينة�من�

                                                                

Karabakh War, Op.Cit. p13.

Karabakh War, The Baltic 
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�النار،� �$خر�وقف�إط*ق �ح/ن �من �الصغ/�ة �اEحلية �تن��ك�الجماعات�اEسلحة �إذ �قائمة �الخ*فات ���تزال اEجمد

�الحكومة� �حلت �ناغورنو�كاراباخ، �5ي �اEدنية �الحريات �عWى �وتؤثر�سلًبا �وأرمينيا �أذربيجان �ب/ن �ال��ديدات وتتواصل

�السابقة�لتأكيد�سيطر��ا�عWى�8رض�بينما�يستمر��قتصاد�5ي�النمو�بمعدل�تدري�ي�

�للمنطقة� �غ/��اEحلولة �للطبيعة �نظًرا �الصراع، �تصعيد �إعادة �بسبب�إمكانية �اEباشر�محدود B

�مما� �اEتعø��والبنية�التحتية�اEتداعية، النظام��جتما~ي

 (378).أدى�إNى�ارتفاع�عدد�السكان�الذين�يواجهون�تدهوًرا�5ي�مستويات�اEعيشة�وفرص�العمل�5ي�اEنطقة

وعليه،�إن�أّي�رؤية�مستقبلية�للتكامل�jقليم5�Bي�جنوب�القوقاز�مشروطة�بحل�ث*ثة�صراعات�إقليمية�تعوق�التنقل�

�الذي�يلوح�5ي�8فق،�إذ�وضع�هذا�الصراع�جداًرا���يمكن�اخ��اقه�

�العقبة�الرئيسة�أمام�التكامل�jقليم5�Bي�اEنطقة،�Sّن� ب/ن�و�يت/ن�من�الو�يات�الث*ث�5ي�جنوب�القوقاز،�وهو�ُيعدُّ

�من�jمكانات��قتصادية� �يقلل �مما �أستقرار�كامن، �عدم استمرار�5ي

 (379).للبلدان�اEنفردة�واEنطقة�بأسرها،�لهذا�السبب�هناك�حاجة�ملحة�لتسوية�هذه�الصراعات�jقليمية

�لصالح�أذربيجان�مما� يبة�السكانية�تدريجًيا

ا�بشأن�
ً
،�5ي�هذا�اEشهد،�ستوقع�أرمينيا�وأذربيجان�اتفاق

أستعادة��تصا�ت�وبدء�عملية�ترسيم�الحدود،�لك·�ما�تفش*ن�5ي�التوصل�إNى�اتفاق�بشأن�وضع�ناغورني�كاراباخ،�

Nى�عدم�وجود�اتفاق�ستد~ي�روسيا�أن�قوات�حفظ�الس*م�الروسية�ينب�ي�أن�تبقى�5ي�ناغورني�كاراباخ�بعد�

�وناغورني�كاراباخ�عWى�هذا،�وسيكون�أمام�أذربيجان� ناف�8عمال�العدائية،�وستتفق�أرمينيا

أو�اEطالبة�بانسحا�ìا،�لكن�الخيار�8خ/��سيضع�

فمن�غ/��) علييف(أذربيجان�تلقائًيا�5ي�مواجهة�روسيا�ويخلق�توترات�ثنائية�كب/�ة،�بالنظر�إNى�السياسة�الحذرة�للرئيس�

378() Atallah.Y and Others, (2021), 2021 Conflict Risk Diagnostic: Nagorno

379() Novruzlu.T (2020), The South Caucasus: A Future Vision for Development and Regionalism, Journal of 

380() Tadevosyan.M, (2021), the concepts of victory and defeat in the recent Nagorno

narrative of the Armenian side, George Mason University, Annual World Convention of the Association for the 
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� �ح/ن �من �الصغ/�ة �اEحلية �تن��ك�الجماعات�اEسلحة �إذ �قائمة �الخ*فات ���تزال اEجمد

�ناغورنو�كارابا �5ي �اEدنية �الحريات �عWى �وتؤثر�سلًبا �وأرمينيا �أذربيجان �ب/ن �ال��ديدات وتتواصل

محل�حكومة�أرتساخ�السابقة�لتأكيد�سيطر��ا�عWى�8رض�بينما�يستمر��قتصاد�5ي�النمو�بمعدل�تدري

�للمنطقة� �غ/��اEحلولة �للطبيعة �نظًرا �الصراع، �تصعيد �إعادة �بسبب�إمكانية �اEباشر�محدود B

�Eعالجة �مبادرة �لم�تتخذ�أذربيجان�و��أرمينيا �مما��اEتنازع�عل�çا �اEتعø��والبنية�التحتية�اEتداعية، النظام��جتما~ي

أدى�إNى�ارتفاع�عدد�السكان�الذين�يواجهون�تدهوًرا�5ي�مستويات�اEعيشة�وفرص�العمل�5ي�اEنطقة

وعليه،�إن�أّي�رؤية�مستقبلية�للتكامل�jقليم5�Bي�جنوب�القوقاز�مشروطة�بحل�ث*ثة�صراعات�إقليمية�تعوق�التنقل�

اخل�اEنطقة،�وأهمها�حل�صراع�ناغورني�كاراباخ�الذي�يلوح�5ي�8فق،�إذ�وضع�هذا�الصراع�جداًرا���يمكن�اخ��اقه�

�العقبة�الرئيسة�أمام�التكامل�jقليم5�Bي�اEنطقة،�Sّن� ب/ن�و�يت/ن�من�الو�يات�الث*ث�5ي�جنوب�القوقاز،�وهو�ُيعدُّ

�تحبس�جنوب�القوقاز�ب �من�jمكانات��قتصادية�الصراعات�jقليمية �يقلل �مما �أستقرار�كامن، �عدم استمرار�5ي

للبلدان�اEنفردة�واEنطقة�بأسرها،�لهذا�السبب�هناك�حاجة�ملحة�لتسوية�هذه�الصراعات�jقليمية

 ا�حور�الثاني

 مشهد�العودة�إvى�الحرب

�تتحول�ال��ك ��2020يزال�الوضع�الراهن�بعد�حرب�عام� �وبينما �لصالح�أذربيجان�مما�سارًيا، يبة�السكانية�تدريجًيا

ا�بشأن�2030يؤدي�إNى�أحتمال�كب/��بنشوب�حرب�جديدة�بعد�عام�
ً
،�5ي�هذا�اEشهد،�ستوقع�أرمينيا�وأذربيجان�اتفاق

أستعادة��تصا�ت�وبدء�عملية�ترسيم�الحدود،�لك·�ما�تفش*ن�5ي�التوصل�إNى�اتفاق�بشأن�وضع�ناغورني�كارابا

Nى�عدم�وجود�اتفاق�ستد~ي�روسيا�أن�قوات�حفظ�الس*م�الروسية�ينب�ي�أن�تبقى�5ي�ناغورني�كارابا

�وناغورني�كاراباخ�عWى�هذا،�وسيكون�أمام�أذربيجان� ناف�8عمال�العدائية،�وستتفق�أرمينيا

أو�اEطالبة�بانسحا�ìا،�لكن�الخيار�8خ/��سيضع�اEوافقة�عWى�تمديد�تفويض�قوات�حفظ�الس*م�الروسية�

أذربيجان�تلقائًيا�5ي�مواجهة�روسيا�ويخلق�توترات�ثنائية�كب/�ة،�بالنظر�إNى�السياسة�الحذرة�للرئيس�

 (380).ح�أن�يختار�طريق�اEواجهة�مع�روسيا

                                         

() Atallah.Y and Others, (2021), 2021 Conflict Risk Diagnostic: Nagorno
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.T (2020), The South Caucasus: A Future Vision for Development and Regionalism, Journal of 

Central Asia and the Caucasus, No.1, p1 

() Tadevosyan.M, (2021), the concepts of victory and defeat in the recent Nagorno

nian side, George Mason University, Annual World Convention of the Association for the 

Study of Nationalities, p28. 
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� �ح/ن �من �الصغ/�ة �اEحلية �تن��ك�الجماعات�اEسلحة �إذ �قائمة �الخ*فات ���تزال اEجمد

�ناغورنو�كارابا �5ي �اEدنية �الحريات �عWى �وتؤثر�سلًبا �وأرمينيا �أذربيجان �ب/ن �ال��ديدات وتتواصل

محل�حكومة�أرتسا�8ذربيجانية

�للمنطقة� �غ/��اEحلولة �للطبيعة �نظًرا �الصراع، �تصعيد �إعادة �بسبب�إمكانية �اEباشر�محدود Bفإن��ستثمار�8جن�

�Eعالجة �مبادرة �لم�تتخذ�أذربيجان�و��أرمينيا اEتنازع�عل�çا

أدى�إNى�ارتفاع�عدد�السكان�الذين�يواجهون�تدهوًرا�5ي�مستويات�اEعيشة�وفرص�العمل�5ي�اEنطقة

وعليه،�إن�أّي�رؤية�مستقبلية�للتكامل�jقليم5�Bي�جنوب�القوقاز�مشروطة�بحل�ث*ثة�صراعات�إقليمية�تعوق�التنقل�

اخل�اEنطقة،�وأهمها�حل�صراع�ناغورني�كاراباد

�العقبة�الرئيسة�أمام�التكامل�jقليم5�Bي�اEنطقة،�Sّن� ب/ن�و�يت/ن�من�الو�يات�الث*ث�5ي�جنوب�القوقاز،�وهو�ُيعدُّ

�تحبس�جنوب�القوقاز�ب الصراعات�jقليمية

للبلدان�اEنفردة�واEنطقة�بأسرها،�لهذا�السبب�هناك�حاجة�ملحة�لتسوية�هذه�الصراعات�jقليمية

��يزال�الوضع�الراهن�بعد�حرب�عام�

يؤدي�إNى�أحتمال�كب/��بنشوب�حرب�جديدة�بعد�عام�

أستعادة��تصا�ت�وبدء�عملية�ترسيم�الحدود،�لك·�ما�تفش*ن�5ي�التوصل�إNى�اتفاق�بشأن�وضع�ناغورني�كارابا

Nى�عدم�وجود�اتفاق�ستد~ي�روسيا�أن�قوات�حفظ�الس*م�الروسية�ينبوبالنظر�إ

�وناغورني�كارابا 2025نوفم��� Eنع�إستئناف�8عمال�العدائية،�وستتفق�أرمينيا

اEوافقة�عWى�تمديد�تفويض�قوات�حفظ�الس*م�الروسية�: خياران

أذربيجان�تلقائًيا�5ي�مواجهة�روسيا�ويخلق�توترات�ثنائية�كب/�ة،�بالنظر�إNى�السياسة�الحذرة�للرئيس�

اEرجح�أن�يختار�طريق�اEواجهة�مع�روسيا

                                                                

() Atallah.Y and Others, (2021), 2021 Conflict Risk Diagnostic: Nagorno-Karabakh, p5, 

, Date of Visit 2022/7/3, 1:00 pm.

.T (2020), The South Caucasus: A Future Vision for Development and Regionalism, Journal of 

Central Asia and the Caucasus, No.1, p1-2.

() Tadevosyan.M, (2021), the concepts of victory and defeat in the recent Nagorno-Karabakh war. The 

nian side, George Mason University, Annual World Convention of the Association for the 

Study of Nationalities, p28.
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ا�عWى�تمديد�قوات�حفظ�الس*م�الروسية،�وربما�

ترغب�أذربيجان�5ي�تنظيم�وجود�القوات�الروسية�من�خ*ل�اتفاقية�ثنائية�مع�روسيا�وبالتاNي�طرد�أرمينيا�من�العملية،�

عWى�8قل،�وستستغل�أذربيجان�هذه� 

� �لجلب �خطط �هناك �إذ �سابًقا، �الذاتي �بالحكم �اEتمتع �jقليم �5ي �8ذربيجاني/ن �عدد �لزيادة ألف� 27000��ة

،�من�وجهة�النظر�8ذربيجانية�2030ألف�5ي�منطقة�هادروت�بحلول�عام�

�¡�اية� �ومستقبل�غ/��مؤكد�سيؤدي�5ي Sسباب�أمنية

�كاراباخ� �ناغورني �5ي �التغ/�ات�الديموغرافية �فإّن �الوقت�نفسه �و5ي �أذربيجان، �لصالح

�أو� عWى�8قل،�قد�ينظمون�أستفتاء�ل*نضمام�إNى�أرمينيا

يا،�بينما�قد�يوزع�الروس�جوازات�سفر�روسية�لتعزيز�نفوذهم،�سيضمن�هذا�السيناريو�أماًنا�نسبًيا�عWى�اEدى�

 (381).،�لكن�اEنظور�طويل�8جل�سيظل�متقلًبا

�و�ضطرابات�الداخلية،� �أوكرانيا �5ي BTو�

�دولة� �ولن�تنشر�أّي �ناغورنو�كاراباخ، 5ي

�إرادة� �ضد �كاراباخ �ناغورني �5ي قوات

�الثقا5ي� �من��ستق*ل �خفيفة �نسخة

ش�هناك،�وسوف�ترفض�نشر�أّي�قوة�

فقون�عWى�العيش�تحت�سيطرة�أذربيجان�أو�

جة�أ¡�ا�توفر�جميع�الضمانات�ل¥قلية�8رمنية�

ي�الو�يات�اEتحدة�8م/�كية�و�تحاد�8وروب

 (382).هذه�التطورات�ويع���عن�مخاوفه�لكن�تصريحا��م�لن�تحدث�أّي�تغي/�ات�عWى�أرض�الواقع

�الصراع� �حل �بتغي/��عملية �باكو �ال��كية �والعسكرية �السياسية �اEساعدات جعت

�بشكل� �مفيدة �ال·�ائية �النتيجة �أن �من لرغم

�يفضلون�رؤية�الجزء�من�ناغورني�كاراباخ�الذي�قاوم�يقع�تحت�حماية�

قوات�حفظ�الس*م�الروسية�وليس�تحت�رعاية�أذربيجان،�لذلك�فالشعور�العام�5ي�أرمينيا�هو�أن�الوضع�الجديد���

يستمر�لصالح�8ذري/ن،�Sّنه�مفهوًما�جيًدا�من�قبل�معظم�اEشارك/ن�5ي�اEائدة�اEستديرة�أن�اتفاق�الس*م�

ا�به�لس*م�مستقر�وطويل�8مد،�عWى�العكس�من�ذلك�
ً
لن�يكون�أساًسا�موثوق

ants of Political Solutions for the Nagorno

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

ا�عWى�تمديد�قوات�حفظ�الس*م�الروسية،�وربما�5ي�غضون�ذلك،�قد�تطالب�أذربيجان�بتناز�ت�من�روسيا�Eوافق��

ترغب�أذربيجان�5ي�تنظيم�وجود�القوات�الروسية�من�خ*ل�اتفاقية�ثنائية�مع�روسيا�وبالتاNي�طرد�أرمينيا�من�العملية،�

 52030ي�هذا�اEشهد�سيبقى�مستقبل�ناغورني�كاراباخ�5ي�طي�النسيان�ح���عام�

� �لجلب �خطط �هناك �إذ �سابًقا، �الذاتي �بالحكم �اEتمتع �jقليم �5ي �8ذربيجاني/ن �عدد �لزيادة ��ة

ألف�5ي�منطقة�هادروت�بحلول�عام� �BT30000شو
�BTوحواNي�

�السكان�8رمن �عدد �من�8ذري/ن�وتراجع �اE��ايدة �¡�اية��فإن�8عداد �ومستقبل�غ/��مؤكد�سيؤدي�5ي Sسباب�أمنية

�كارابا �ناغورني �5ي �التغ/�ات�الديموغرافية �فإّن �الوقت�نفسه �و5ي �أذربيجان، �كاراباخ�لصالح �نزاع �حل اEطاف�إNى

�بعد�حرب� �أو� 2020ستج���8رمن�عWى�الرد�لتأم/ن�حدود�ما عWى�8قل،�قد�ينظمون�أستفتاء�ل*نضمام�إNى�أرمينيا

يا،�بينما�قد�يوزع�الروس�جوازات�سفر�روسية�لتعزيز�نفوذهم،�سيضمن�هذا�السيناريو�أماًنا�نسبًيا�عWى�اEدى�

،�لكن�اEنظور�طويل�8جل�سيظل�متقلًبا)من�سبع�إNى�عشر�سنوات(القص/��إNى�اEدى�اEتوسط�

�الر  �كاراباخ�بسبب�التدخل �ناغورني �القوات�الروسية �مغادرة �حالة �5ي �و�ضطرابات�الداخلية،�أما �أوكرانيا �5ي BTو�

�بعد�حرب�عام� �الدفاع�عن�حدود�ما �غ/��قادرة�عWى �ناغورنو�كارابا 2020فستكون�أرمينيا 5ي

�وغ/�ها �وفرنسا �وأEانيا �اEتحدة �واEملكة �8م/�كية �اEتحدة �كارابا) الو�يات �ناغورني �5ي قوات

�الثقا5ي� �من��ستق*ل �خفيفة �ناغورنو�كاراباخ�نسخة �تعرض�باكو�عWى �قد �الدوNي �اEجتمع �تجاه كبادرة

وتد~ي�5ي�نفس�الوقت�أّنه�يجب�عWى�السكان�8ذري/ن�دخول�ستيباناك/�ت�للعيش�هناك،�وسوف�ترفض�نشر�أّي�قوة�

فقون�عWى�العيسيوا) إن�وجدوا(حفظ�س*م�دولية،�قلة�من�8رمن�5ي�ناغورنو�كاراباخ�

سيغادرون�إNى�أرمينيا،�بينما�س��فض�أذربيجان�فكرة�التطه/��العر�ي�بحجة�أ¡�ا�توفر�جميع�الضمانات�ل¥قلية�8رمنية�

الو�يات�اEتحدة�8م/�كية�و�تحاد�8وروب(إذا�كانوا�يفضلون�اEغادرة�فهذا�اختيارهم،�قد�يستنكر�اEجتمع�الدوNي�

هذه�التطورات�ويع���عن�مخاوفه�لكن�تصريحا��م�لن�تحدث�أّي�تغي/�ات�عWى�أرض�الواقع

�الصراع� �حل �بتغي/��عملية �باكو �ال��كية �والعسكرية �السياسية �اEساعدات �شجعت �نظر�أرمينيا، �وجهة �من أّما

�ا �وعWى �الراهن، Bقليمj� �لتغي/��الوضع �العسكرية �الوسائل �بشكل�باستخدام �مفيدة �ال·�ائية �النتيجة �أن �من لرغم

�إّن�أرمينيا�وأرمن�كاراباخ�يفضلون�رؤية�الجزء�من�ناغورني�كارابا
ّ
حاسم�Sذربيجان،�إ�

قوات�حفظ�الس*م�الروسية�وليس�تحت�رعاية�أذربيجان،�لذلك�فالشعور�العام�5ي�أرمينيا�هو�أن�الوضع�الجديد���

يستمر�لصالح�8ذري/ن،�Sّنه�مفهوًما�جيًدا�من�قبل�معظم�اEشارك/ن�5ي�اEائدة�اEستديرة�أن�اتفاق�الس*م�

ا�به�لس*م�مستقر�وطويل�8مد،�عWى�العكس�من�ذلك�" استس*ًما"الذي�أعت��ه�أحد�8طراف�
ً
لن�يكون�أساًسا�موثوق

                                         

( , The Variants of Political Solutions for the Nagorno-Karabakh Conflict, Journal of 

Conflict Transformation, Caucasus 

382() Tadevosyan.M, Op.Cit. p29. 
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5ي�غضون�ذلك،�قد�تطالب�أذربيجان�بتناز�ت�من�روسيا�Eوافق��

ترغب�أذربيجان�5ي�تنظيم�وجود�القوات�الروسية�من�خ*ل�اتفاقية�ثنائية�مع�روسيا�وبالتاNي�طرد�أرمينيا�من�العملية،�

5ي�هذا�اEشهد�سيبقى�مستقبل�ناغورني�كارابا

�الف �لجلب �خطط �هناك �إذ �سابًقا، �الذاتي �بالحكم �اEتمتع �jقليم �5ي �8ذربيجاني/ن �عدد �لزيادة ��ة

أذربيجاني�إNى�أرا��BTشو
�BTوحواNي�

�السكان�8رمن �عدد �من�8ذري/ن�وتراجع �اE��ايدة فإن�8عداد

�كارابا �ناغورني �5ي �التغ/�ات�الديموغرافية �فإّن �الوقت�نفسه �و5ي �أذربيجان، �كاراباخ�لصالح �نزاع �حل اEطاف�إNى

�بعد�حرب� ستج���8رمن�عWى�الرد�لتأم/ن�حدود�ما

يا،�بينما�قد�يوزع�الروس�جوازات�سفر�روسية�لتعزيز�نفوذهم،�سيضمن�هذا�السيناريو�أماًنا�نسبًيا�عWى�اEدى�روس

القص/��إNى�اEدى�اEتوسط�

�كارابا �ناغورني �القوات�الروسية �مغادرة �حالة �5ي أما

�بعد�حرب�عام� �الدفاع�عن�حدود�ما �غ/��قادرة�عWى فستكون�أرمينيا

� �وغ/�ها(أخرى �وفرنسا �وأEانيا �اEتحدة �واEملكة �8م/�كية �اEتحدة الو�يات

�ناغورنو�كارابا�أذربيجان، �تعرض�باكو�عWى �قد �الدوNي �اEجتمع �تجاه كبادرة

وتد~ي�5ي�نفس�الوقت�أّنه�يجب�عWى�السكان�8ذري/ن�دخول�ستيباناك/�ت�للعي

حفظ�س*م�دولية،�قلة�من�8رمن�5ي�ناغورنو�كارابا

سيغادرون�إNى�أرمينيا،�بينما�س��فض�أذربيجان�فكرة�التطه/��العر�ي�ب

إذا�كانوا�يفضلون�اEغادرة�فهذا�اختيارهم،�قد�يستنكر�اEجتمع�الدوNي�

هذه�التطورات�ويع���عن�مخاوفه�لكن�تصريحا��م�لن�تحدث�أّي�تغي/�ات�عWى�أرض�الواقع) ومجلس�أوروبا

� �نظر�أرمينيا، �وجهة �من أّما

�ا �وعWى �الراهن، Bقليمj� �لتغي/��الوضع �العسكرية �الوسائل باستخدام

�إّن�أرمينيا�وأرمن�كارابا
ّ
حاسم�Sذربيجان،�إ�

قوات�حفظ�الس*م�الروسية�وليس�تحت�رعاية�أذربيجان،�لذلك�فالشعور�العام�5ي�أرمينيا�هو�أن�الوضع�الجديد���

يستمر�لصالح�8ذري/ن،�Sّنه�مفهوًما�جيًدا�من�قبل�معظم�اEشارك/ن�5ي�اEائدة�اEستديرة�أن�اتفاق�الس*م�يمكن�أن�

الذي�أعت��ه�أحد�8طراف�

                                                                

381()  Abushov.K ,)2021(

Conflict Transformation, Caucasus Edition, No.1, p7.

() Tadevosyan.M, Op.Cit. p29.
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�عن�خطر�
ً

ويمكن�أن�يؤدي�5ي�ال·�اية�إNى�حرب�أخرى،�فض*

استمرار�سباق�التسلح�عWى�اEدى�الطويل�وأوجه�عدم��ستقرار�اEستمرة�الناجمة�عن�تكنولوجيات�التدم/��الجديدة�

�هو�الحال�5ي�كوسوفو�أو�كإقل �ل¥مم�اEتحدة،�كما يم�يخضع�Eجلس�الوصاية�قد�يكون�ترك�إدارة�اEنطقة�مباشرة

�اEعاي/��الدولية� �مع �أكø��انسجاًما �بالتأكيد �سيكون ،

بتفويض�فقط�من�8طراف�الث*ثة�اEوقعة�عWى�إع*ن�

وبالتاNي�تفتقر�إNى�تفويض�من�8مم�اEتحدة،�لكي�

�jرادة� ��فتقار�إNى �عقبت/ن�أساسيت/ن�وíي �التغلب�عWى ي

�بدعم�مجلس�8من�التابع�ل¥مم�اEتحدة،�ومع�ذلك�ترى�موسكو�

8عضاء�الدائم/ن��خرين�5ي�مجلس�8من�التابع�ل¥مم�اEتحدة�منافس/ن،�ولن�تكون�راغبة�5ي�السماح�لهم�بالدخول�

بيجان�ال��Bتد~ي�أ¡�ا�حلت�الصراع�من�

5ي�ما�يخص�مشكلة�الردع،�هناك�سؤال�عما�سيحدث�إذا�تعرضت�قوات�حفظ�الس*م�للهجوم�من�قبل�دول�ليس�لها�

�من�غ/��اEرجح�أن� �للهجوم�قد�يغادرون، �وتفويض�محدود �وبدون�قدرات�دفاعية�كب/�ة �اEنطقة، �5ي مصالح�فورية

�موا�أكø��من�خ*ل�زيادة�وجود�القوات،�العملية�الروسية�الحالية�مختلفة�Sّن�روسيا�íي�القوة�jقليمية�ال��Bلها�

مصلحة�فورية�5ي�اEنطقة�وقدرات�دفاعية�كافية�لردع�العدوان�من�جميع�8طراف،�لذلك�فإن�إدارة�8مم�اEتحدة�5ي�

�إNى�جنب�مع�جهود�إضافية�لضمان�ردع�موثوق�به�ضد� ن�تس/��جنًبا

و5ي�غياب�اEشاركة�الهادفة�من�اEنظمات�jقليمية،�لم�تظهر�منصات�الحوار�سوى�القليل�من�النجاح�اEلموس�5ي�

باخ�ب/ن�أرمينيا�وأذربيجان،�ولكن��اع�ناغورني�كارا

�بوضع�
ً
�سيوفر�حوار�أكø��شمو� Bال�� �الرئيسية �اEكونات �الفريق �يفتقد �اEحلي/ن �والناشط/ن �الس*م �بناة �غياب مع

383() Whitehorse.A, (2020), what Future for Nagorno

Consequence for Conflict Settlement in the South Caucasus Region, PfP Consortium Defense Academy and 

384() Rademaker.M and Others (2021), Armenia and the future of the South Caucasus, The Hague Centre for 

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

�عن�خطر�قد�يغذي�اEزيد�من�عدم�الثقة�والتوترات�ب/ن�8عراق،�
ً

ويمكن�أن�يؤدي�5ي�ال·�اية�إNى�حرب�أخرى،�فض*

استمرار�سباق�التسلح�عWى�اEدى�الطويل�وأوجه�عدم��ستقرار�اEستمرة�الناجمة�عن�تكنولوجيات�التدم/��الجديدة�

( 

�هو�الحال�5ي�كوسوفو�أو�كإقل �ل¥مم�اEتحدة،�كما قد�يكون�ترك�إدارة�اEنطقة�مباشرة

�اEعاي/��الدولية� �مع �أكø��انسجاًما �بالتأكيد �سيكون �كاراباخ، �ناغورني �لصراع
ً

�بدي* �مؤقًتا
ً

�ح* �اEتحدة، �ل¥مم التابع

بتفويض�فقط�من�8طراف�الث*ثة�اEوقعة�عWى�إع*ن�"لحفظ�الس*م،�إذ�تتمتع�بعثة�حفظ�الس*م�الروسية�الحالية�

وبالتاNي�تفتقر�إNى�تفويض�من�8مم�اEتحدة،�لكي�" وíي�أرمينيا�وأذربيجان�وروسيا�٢٠٢٠نوفم���

�jرادة� ��فتقار�إNى �عقبت/ن�أساسيت/ن�وíي �التغلب�عWى �بنجاح�ينب�ي �لحفظ�الس*م �اEتحدة �بعثة�8مم �تنفيذ يتم

 (384)-:السياسية�والردع�اEوثوق 

حدة�لناغورني�كاراباخ�بدعم�مجلس�8من�التابع�ل¥مم�اEتحدة،�ومع�ذلك�ترى�موسكو�ي�أن�تحظى�إدارة�8مم�اEت

8عضاء�الدائم/ن��خرين�5ي�مجلس�8من�التابع�ل¥مم�اEتحدة�منافس/ن،�ولن�تكون�راغبة�5ي�السماح�لهم�بالدخول�

�عن�ذلك�ستكون�إدارة�8مم�اEتحدة�غ/��مقبولة�Sذر 
ً

بيجان�ال��Bتد~ي�أ¡�ا�حلت�الصراع�من�إNى�فنا�ëا�الخلفي،�فض*

 . خ*ل�كسب�الحرب�8خ/�ة

5ي�ما�يخص�مشكلة�الردع،�هناك�سؤال�عما�سيحدث�إذا�تعرضت�قوات�حفظ�الس*م�للهجوم�من�قبل�دول�ليس�لها�

�من�غ/��اEر �للهجوم�قد�يغادرون، �وتفويض�محدود �وبدون�قدرات�دفاعية�كب/�ة �اEنطقة، �5ي مصالح�فورية

�موا�أكø��من�خ*ل�زيادة�وجود�القوات،�العملية�الروسية�الحالية�مختلفة�Sّن�روسيا�íي�القوة�jقليمية�ال��Bلها�

مصلحة�فورية�5ي�اEنطقة�وقدرات�دفاعية�كافية�لردع�العدوان�من�جميع�8طراف،�لذلك�فإن�إدارة�8مم�اEتحدة�5ي�

�أ �وسيتع/ن�عل�çا �إNى�جنب�مع�جهود�إضافية�لضمان�ردع�موثوق�به�ضد��بعيدة�حالًيا ن�تس/��جنًبا

 .العدوان�من�جميع�8طراف

و5ي�غياب�اEشاركة�الهادفة�من�اEنظمات�jقليمية،�لم�تظهر�منصات�الحوار�سوى�القليل�من�النجاح�اEلموس�5ي�

التوسط�للس*م،�مجموعة�مينسك�íي�منتدى�التفاوض�الرئي°�BTل�0اع�ناغورني�كارا

�بوضع�
ً
�سيوفر�حوار�أكø��شمو� Bال�� �الرئيسية �اEكونات �الفريق �يفتقد �اEحلي/ن �والناشط/ن �الس*م �بناة �غياب مع

                                         

() Whitehorse.A, (2020), what Future for Nagorno-Karabah in the Wake of the 2020 Six

Consequence for Conflict Settlement in the South Caucasus Region, PfP Consortium Defense Academy and 

Security Studies Institute, Australian National Defense Academy, p2. 

() Rademaker.M and Others (2021), Armenia and the future of the South Caucasus, The Hague Centre for 

Strategic Studies, Holland, p32. 
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قد�يغذي�اEزيد�من�عدم�الثقة�والتوترات�ب/ن�8عراق،�

استمرار�سباق�التسلح�عWى�اEدى�الطويل�وأوجه�عدم��ستقرار�اEستمرة�الناجمة�عن�تكنولوجيات�التدم/��الجديدة�

(383).أمر�خط/��بطبيعته

�هو�الحال�5ي�كوسوفو�أو�كإقل� �ل¥مم�اEتحدة،�كما قد�يكون�ترك�إدارة�اEنطقة�مباشرة

�كارابا �ناغورني �لصراع
ً

�بدي* �مؤقًتا
ً

�ح* �اEتحدة، �ل¥مم التابع

لحفظ�الس*م،�إذ�تتمتع�بعثة�حفظ�الس*م�الروسية�الحالية�

نوفم��� 9 وقف�إط*ق�النار�5ي

�بنجاح�ينب �لحفظ�الس*م �اEتحدة �بعثة�8مم �تنفيذ يتم

السياسية�والردع�اEوثوق 

ينب�ي�أن�تحظى�إدارة�8مم�اEت

8عضاء�الدائم/ن��خرين�5ي�مجلس�8من�التابع�ل¥مم�اEتحدة�منافس/ن،�ولن�تكون�راغبة�5ي�السماح�لهم�بالدخول�

�عن�ذلك�ستكون�إدارة�8مم�اEتحدة�غ/��مقبولة�Sذر 
ً

إNى�فنا�ëا�الخلفي،�فض*

خ*ل�كسب�الحرب�8خ/�ة

5ي�ما�يخص�مشكلة�الردع،�هناك�سؤال�عما�سيحدث�إذا�تعرضت�قوات�حفظ�الس*م�للهجوم�من�قبل�دول�ليس�لها�

�من�غ/��اEر �للهجوم�قد�يغادرون، �وتفويض�محدود �وبدون�قدرات�دفاعية�كب/�ة �اEنطقة، �5ي مصالح�فورية

�موا�أكø��من�خ*ل�زيادة�وجود�القوات،�العملية�الروسية�الحالية�مختلفة�Sّن�روسيا�íي�القوة�jقليمية�ال��Bلها�يل�

مصلحة�فورية�5ي�اEنطقة�وقدرات�دفاعية�كافية�لردع�العدوان�من�جميع�8طراف،�لذلك�فإن�إدارة�8مم�اEتحدة�5ي�

�أ �وسيتع/ن�عل�çا ناغورنو�كاراباخ�بعيدة�حالًيا

العدوان�من�جميع�8طراف

و5ي�غياب�اEشاركة�الهادفة�من�اEنظمات�jقليمية،�لم�تظهر�منصات�الحوار�سوى�القليل�من�النجاح�اEلموس�5ي�

التوسط�للس*م،�مجموعة�مينسك�íي�منتدى�التفاوض�الرئي°�BTل

�بوضع�
ً
�سيوفر�حوار�أكø��شمو� Bال�� �الرئيسية �اEكونات �الفريق �يفتقد �اEحلي/ن �والناشط/ن �الس*م �بناة �غياب مع

                                                                

Karabah in the Wake of the 2020 Six-week War? 

Consequence for Conflict Settlement in the South Caucasus Region, PfP Consortium Defense Academy and 

Studies Institute, Australian National Defense Academy, p2.
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�الديناميات� �للحوار�لكن �قوي �منتدى �وجود �عدم �عن
ً

�فض* �مش��ك، �بشكل �عل�çا �متفق �وقرارات �مفصلة خيارات

 .��تميل�8وضاع�السياسية�داخل�ك*�البلدين�نحو�إيجاد�حلول�وسط�لحل�اEشكلة�8ولية

�اEستمرة� �العسكرة �ذلك�أن �من �و8هم �للعنف، �مواتية �بيئة �إNى �الو�يات �الناس�داخل �ب/ن �اE��ايد �الفصل يؤدي

ومة�الروسية�ك*�الطرف/ن�باEعدات�العسكرية�وتحتفظ�بقاعدة�عسكرية�5ي�أرمينيا،�مما�يؤجل�التوصل�إNى�

�أّ¡�ا���
ّ
حل�سلم�Bللصراع،�عWى�الرغم�من�أن�روسيا�íي�رسمًيا�وسيط�5ي�حل�الصراع�داخل�مجموعة�مينسك،�إ�

دفة�أو�مستدامة�لحل�الصراع�جزئًيا،�ح���أ¡�ا�

�إNى� �من��نضمام �أEانيا �مثل �الجدد �8عضاء �Eنع BTوالدبلوما�� BTالسيا�� �مختلف�النفوذ �استخدام �حد تذهب�إNى

كان�اEحلي/ن�تعطي�هذه�البيئة�السياسية�اEغلقة�واEتوترة�8ولوية�للمخاوف�8منية�الوطنية�وjقليمية�فوق�أمن�الس

 .وتؤثر�سلًبا�عWى�الح/��اEدني�وتؤثر�أيًضا�عWى�تداب/��بناء�الثقة�وتشكل�خطاب�السياسات�والقرارات

�عدم��ستقرار�و�ستبعاد�هذا�بظ*له�عWى�اEنطقة،�إذ�تّم�ذكر�الصراعات�5ي�جنوب�القوقاز�5ي�مجا�ت�

5ي�م*حظاته�5ي�) Antonio Guterresأنطونيو�غوت/�يس�

حل�هذه�الحا�ت�يتطلب�دحر�اEد�الخط/��للقومية�

إجراءات�ملموسة��،�ومع�ذلك�فإّن�هذه�البيانات�الطموحة�لم�ت��جم�إNى�أّي 

Sّي�سبب�من�8سباب،� �2025بعد�نوفم���

�وعدم� �القوقاز، �جنوب �من �روسيا رد

�وإعادة�التوط/ن�5ي�أرمينيا�أو�بلدان�أخرى،�أرمينيا�

�كاراباخ�بعد� �ناغورني �بضمان�أمن �تخلت�عن�ال��امها �إذ ،

وإجبارها�التوقيع�عWى��ستس*م،�فقدت�أرمينيا�8همية�الجيوسياسية�القليلة�ال��Bكانت�

علًنا�رئيس�أرمينيا�وأرمينيا�كدولة�عدة�مرات�ولم�

أرمينيا�-ي�والقوى�اEشاركة�5ي�اEنطقة�إNى�استنتاج�واضح�
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ومة�الروسية�ك*�الطرف/ن�باEعدات�العسكرية�وتحتفظ�بقاعدة�عسكرية�5ي�أرمينيا،�مما�يؤجل�التوصل�إNى�

�أّ¡�ا���
ّ
حل�سلم�Bللصراع،�عWى�الرغم�من�أن�روسيا�íي�رسمًيا�وسيط�5ي�حل�الصراع�داخل�مجموعة�مينسك،�إ�
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�عدم��ستقرار�و�ستبعاد�هذا�بظ*له�عWى�اEنطقة،�إذ�تّم�ذكر�الصراعات�5ي�جنوب�القوقاز�5ي�مجا�ت�
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وتنشيط�مبادرات�الوساطة�ذات�الصلة

بسبب�الديناميات�السياسية�والنهج�8منية�التقليدية�وعدم�jدماج�اEجدي

�كارابا �غادرت�روسيا مستقبل�ناغورني�كاراباخ�غ/��واضح�وغامض،�إذا

�النا �8مريكية �والجهود �وتركيا، �روسيا �ب/ن �الجديد ��تفاق وبوجود
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�كل�شروط� �لتنفيذ �مستعدون �وهم �8رمن��ستس*م �القادة �قبل �وقد �نفسها، �عن �الدفاع �عWى �القدرة �ا

� �بيان �بتمديد �روسيا �تقوم �قد �ممكنة �خيارات �فهناك�عدة بنفس� 2020نوفم���،

،�لنف��ض�حدوث�تدهور�كب/��2030الشروط�وستبقى�القوات�الروسية�هناك�Eدة�خمس�سنوات�أخرى�ح���نوفم���

الروسية�من�قبل�قوات� 24وíي�سقوط�مقاتلة�سوخوي�

�بتمديد� ية،�وتدحض�أذربيجان�تحت�ضغط�تركيا،�عرض�روسيا

�باستق*ل�ناغورني�كاراباخ�ضمن�خط� �5ي�هذه�الحالة�قد�تع��ف�روسيا

�لنشر�قاعدة�عسكرية�روسية�دائمة�هناك،�أفضل�سيناريو�

�Eدة�خمس�سنوات�أخرى�بنفس�الشروط،�

ومع�ذلك�5ي�جميع�السيناريوهات�فإن�اEتغ/��الرئي°�BTهو�رؤية�روسيا�وقدرات�الكرمل/ن�عWى�حماية�مصالحها�5ي�جنوب�

وإ¡�ا�تساعد�عWى�تسوية�العديد�من�اEشاكل�ولكن�ليس�كلها،�5ي�

أول�قمة�بعد�الحرب�ب/ن�نظ/�يه�8رم�BCو8ذربيجاني،�وأطلقوا�محادثات�حول�إستئناف�

رمينيا�وتخفيف�ي�أن�يؤدي�إNى�مزيد�من�ال��ابط�ب/ن�أذربيجان�وأ

التوترات�عWى�اEدى�الطويل،�وعWى�الرغم�من�الخطط��ستكمال�اEناقشات�الفنية�بحلول�مارس�وصلت�اEحادثات�إNى�

�Sذربيجان،� �مهم �طريق �يوجد �إذ �أرمينيا �جنوب �5ي �القتال �بتجدد ���دد �بيانات�ساخنة �إNى �أدى �مما طريق�مسدود

�القوات� �أنشأ��ا �جديدة �مواقع �عWى �وأذربيجان �أرمينيا �ضت
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من�اEتوقع�حدوث�مواجهة�عسكرية�ب/ن�روسيا�وتركيا،�وقد�تتطور�إNى�مواجهة�ب/ن�روسيا�وحلف�الناتو،�هذا��مر�

أذربيجان�من�جهة�أخرى،�إذ�إن�للثنائي�

8ول�عضوية�5ي�منظمة�معاهدة�8من�الجما~ي،�5ي�ح/ن�تجمع�الثنائي�الثاني�اتفاقيات�تقع�تحت�إطار�اEجلس�8عWى�

ة�ال��Bتتعرض�ل*عتداء،�رغم�أن��تفاقيات�ا�E�مة���

�السيناريو�هو� �تزيد�من�فرص�هذا Bومن�العوامل�ال�� �شكل�الدعم�اEقدم�و��تنص�عWى�كونه�عسكرًيا، تحدد�تماًما
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وإ¡�ا�تساعد�عWى�تسوية�العديد�من�اEشاكل�ولكن�ليس�كلها،�5ي�روسيا�íي�الوسيط�الرئيس�ب/ن�أرمينيا�وأذربيجان�

أول�قمة�بعد�الحرب�ب/ن�نظ/�يه�8رم�BCو8ذربيجاني،�وأطلقوا�محادثات�حول�إست) بوت/ن
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8ذربيجانية�بالقرب�من�حدود�الدولة،�سلطت�هذه�اEواجهة�الضوء�عWى�هشاشة�وقف�إط*ق�النار

من�اEتوقع�حدوث�مواجهة�عسكرية�ب/ن�روسيا�وتركيا،�وقد�تتطور�إNى�مواجهة�ب/ن�روسيا�وحلف�الناتو،�هذا��مر�
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ة�ال��Bتتعرض�ل*عتداء،�رغم�أن��تفاقيات�ا�E�مة���للدول" تقديم�الدعم"ي�وíي�تحالفات�تفرض�

�السيناريو�هو� �تزيد�من�فرص�هذا Bومن�العوامل�ال�� �شكل�الدعم�اEقدم�و��تنص�عWى�كونه�عسكرًيا، تحدد�تماًما

                                         

386() Poghosyan.B, (2021), the future of Nagorno Karabakh,  New Geopoli%cs Research Network

https://www.newgeopolitics.org, Date of Visit 2022/7/4, 2: am. 

387() Poghosyan.B, (2021), the future of Nagorno Karabakh, Op.Cit. 

، كراسات استراتيجية دراسات في مفھوم مختلف للتنظيم الدولي)٢٠٢١(عريقات، محمود سKمة، 

 .٥٠ربي للمعارف، القاھرة، ص

248 

 

�كل�شروط� �لتنفيذ �مستعدون �وهم �8رمن��ستس*م �القادة �قبل �وقد �نفسها، �عن �الدفاع �عWى �القدرة ليس�لد��ا

(386.الرئيس�8ذربيجاني

�كارابا �5ي �روسيا �بقاء �حالة و5ي

الشروط�وستبقى�القوات�الروسية�هناك�Eدة�خمس�سنوات�أخرى�ح���نوفم���

5ي�الع*قات�الروسية�ال��كية�عWى�غرار�أزمة�نوفم���

الدفاع�الجوية�ال��كية�قرب�الحدود�السورية�ال��ك

أنتشار�القوات�الروسية�5ي�ناغورني�كارابا

التماس�الحاNي�وتوقيع�اتفاق�مع�سلطات�ناغورني�كارابا

وسيا�هو�تمديد�نشر�قوات�حفظ�الس*م�الروسية�5ي�ناغورني�كارابالر 

ومع�ذلك�5ي�جميع�السيناريوهات�فإن�اEتغ/��الرئي°�BTهو�رؤية�روسيا�وقدرات�الكرمل/ن�عWى�حماية�مصالحها�5ي�جنوب�

 (387).القوقاز

روسيا�íي�الوسيط�الرئيس�ب/ن�أرمينيا�وأذربيجان�

بوت/ن(أستضاف��٢٠٢١يناير�

�ستخدام�اEش��ك�لطرق�النقل�jقليمية،�مما�ينب

التوترات�عWى�اEدى�الطويل،�وعWى�الرغم�من�الخطط��ستكمال�اEناقشات�الفنية�بحلول�مارس�وصلت�اEحادثات�إNى�

�Sذربيجان،� �مهم �طريق �يوجد �إذ �أرمينيا �جنوب �5ي �القتال �بتجدد ���دد �بيانات�ساخنة �إNى �أدى �مما طريق�مسدود

� �مايو �منتصف �5ي �التوترات أندلعت

8ذربيجانية�بالقرب�من�حدود�الدولة،�سلطت�هذه�اEواجهة�الضوء�عWى�هشاشة�وقف�إط*ق�النار

من�اEتوقع�حدوث�مواجهة�عسكرية�ب/ن�روسيا�وتركيا،�وقد�تتطور�إNى�مواجهة�ب/ن�روسيا�وحلف�الناتو،�هذا��مر�

فات�القائمة�فعلًيا�عWى�محوري�روسيايدعم�التحال

8ول�عضوية�5ي�منظمة�معاهدة�8من�الجما~ي،�5ي�ح/ن�تجمع�الثنائي�الثاني�اتفاقيات�تقع�تحت�إطار�اEجلس�8عWى�

للتعاون��س��اتي�ي�وíي�تحالفات�تفرض�

�السيناريو�هو� �تزيد�من�فرص�هذا Bومن�العوامل�ال�� �شكل�الدعم�اEقدم�و��تنص�عWى�كونه�عسكرًيا، تحدد�تماًما

                                                                

() Poghosyan.B, (2021), the future of Nagorno Karabakh, 

, Date of Visit 2022/7/4, 2: am.

() Poghosyan.B, (2021), the future of Nagorno Karabakh, Op.Cit.

عريقات، محمود سKمة،  ()388
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ل�استمرار�حالة�التوتر�ب/ن�البلدين�دون�انفراجات�ولو�نسبية،�لكن�هذا�السيناريو�مستبعد�5ي�اEدى�القريب�لحرص�ك

 (389)-:من�روسيا�وتركيا�ومن�خلفها�حلف�الناتو�عWى�عدم�الوصول�Eواجهة�مباشرة�Sسباب�عدة�أهمها

 .الكلفة�الباهظة�Sية�مواجهة�عسكرية�ب/ن�موسكو�وأنقرة�واحتما�ت�تورط�حلف�الناتو�ف�çا

�عن�الضائقة��قتصادية�الروسية
ً

 . ي�سوريا�وأوكرانيا�وجورجيا،�فض*

 .8رمينية

 

�ذلك���يمكن� �ومع �ل*خت*فات�ب/ن�تصورات�8طراف، �نظًرا ح،

�5ي�معاهدة�أرمينيا�وأذربيجان،�وينب�ي�وضع�معاي/��محددة�Eدة�

ي�أن�يكون�القرار�ال·�ائي�Eحكمة�العدل�الدولية�بشأن�تطبيق��تفاقية�الدولية�للقضاء�

ي�تطبيق�تداب/��مكثفة�لبناء�الثقة�خ*ل�هذه�الف��ة�قد�

ريع�اقتصادية�صغ/�ة�عWى�مستوى�اEجتمع�اEحWي�

��مكانية� 2020 ��نتقالية �الف��ة خ*ل

 .استكمال�قوات�حفظ�الس*م�الروسية�بمراقب/ن�عسكري/ن�دولي/ن�بتفويض�من�مجلس�8من�الدوNي

،�إذ�لن�يعمل�هنا�أستق*ل�ثقا5ي�و��عرض�لتجربة�

5ي�ناغورنو�كاراباخ�وسوف�يمنح�أرمينيا�الحق�5ي�

لوقت�نفسه�سيكون�Sذربيجان�الحق�5ي�ضمان�أمن�

�BالدوNي�هناك�لف��ة�من�الوقت،�ينب�ي�أن�يتمتع�8رمن�

 .٢٩٠-٢٨٩ ، مطبعة السيماء للنشر والتوزيع، بغداد، ص

390() Poghosyan.B, (2022), Scenarios for the Future of Nagorno Karabakh, The Armenian Weekly, 
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استمرار�حالة�التوتر�ب/ن�البلدين�دون�انفراجات�ولو�نسبية،�لكن�هذا�السيناريو�مستبعد�5ي�اEدى�القريب�لحرص�ك

من�روسيا�وتركيا�ومن�خلفها�حلف�الناتو�عWى�عدم�الوصول�Eواجهة�مباشرة�Sسباب�عدة�أهمها

الكلفة�الباهظة�Sية�مواجهة�عسكرية�ب/ن�موسكو�وأنقرة�واحتما�ت�تورط�حلف�الناتو�ف�çا

 .تأث/�ا��ا�السلبية�عWى�خطوط�نقل�الطاقة�من�اEنطقة

�عن�الضائقة��قتصادية�الروسيةأتساع�جهد�روسيا�Eواجهة�الناتو�5
ً

ي�سوريا�وأوكرانيا�وجورجيا،�فض*

 . افتقار�تركيا�Eنظومة�صاروخية�دفاعية

8رمينية-وأخ/ً�ا،�حالة�الحرب�الباردة�شبه�الروتينية�ال��Bتحولت�إل�çا��شتباكات�8ذرية

 ا�حور�الثالث

 مشهد�التوصل�إvى�اتفاق�ير���ë.طراف

�ذلك���يمكن� �ومع �ل*خت*فات�ب/ن�تصورات�8طراف، �نظًرا �غ/��مرجح، �اEشهد �يبدو�هذا الف��ة،

 (390)-:استبعاده�تماًما�وله�اتجاهان�فرعيان

هو�تحديد�ف��ة�انتقالية�لناغورنو�كاراباخ�5ي�معاهدة�أرمينيا�وأذربيجان،�وينب

تقالية،�وينب�ي�أن�يكون�القرار�ال·�ائي�Eحكمة�العدل�الدولية�بشأن�تطبيق��تفاقية�الدولية�للقضاء�

عWى�جميع�أشكال�التمي/��العنصري،�و5ي�نفس�الوقت�ينب�ي�تطبيق�تداب/��مكثفة�لبناء�الثقة�خ*ل�هذه�الف��ة�قد�

ريع�اقتصادية�صغ/�ة�عWى�مستوى�اEجتمع�اEحWي�تشمل�إنشاء�منطقة�اقتصادية�حرة�5ي�ناغورنو�كاراباخ�وإط*ق�مشا

�حرب� �بعد �الراهن �الوضع �عWى �jبقاء �ينب�ي �8رمن�و�ذري/ن، �م·�ا 2020يستفيد

استكمال�قوات�حفظ�الس*م�الروسية�بمراقب/ن�عسكري/ن�دولي/ن�بتفويض�من�مجلس�8من�الدوNي

جاد�حل�دائم�فيما�يتعلق�بوضع�ناغورنو�كاراباخ،�إذ�لن�يعمل�هنا�أستق*ل�ثقا5ي�و��عرض�لتجربة�

5ي�ناغورنو�كارابا" السيادة�اEش��كة"جزر�آ�ند،�قد�يكون�الخيار�اEحتمل�تطبيق�فكرة�

�ا �5ي �ناغورنو�كاراباخ، �Sمن�السكان�8رمن�5ي لوقت�نفسه�سيكون�Sذربيجان�الحق�5ي�ضمان�أمن�أن�تكون�ضامًنا

الشعب�8ذريي�مع�الحفاظ�5ي�نفس�الوقت�عWى�الوجود�8جن��BالدوNي�هناك�لف��ة�من�الوقت،�ينب

                                         

، مطبعة السيماء للنشر والتوزيع، بغداد، ص٢، قره باغ تاريخ الصراع، ط)٢٠٢١(عبد الحميد، معتز محي، 

() Poghosyan.B, (2022), Scenarios for the Future of Nagorno Karabakh, The Armenian Weekly, 

https://Armenianweekly.com, Date of visit 2022/7/5, 4:00 pm. 
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استمرار�حالة�التوتر�ب/ن�البلدين�دون�انفراجات�ولو�نسبية،�لكن�هذا�السيناريو�مستبعد�5ي�اEدى�القريب�لحرص�ك

من�روسيا�وتركيا�ومن�خلفها�حلف�الناتو�عWى�عدم�الوصول�Eواجهة�مباشرة�Sسباب�عدة�أهمها

الكلفة�الباهظة�Sية�مواجهة�عسكرية�ب/ن�موسكو�وأنقرة�واحتما�ت�تورط�حلف�الناتو�ف�çا

تأث/�ا��ا�السلبية�عWى�خطوط�نقل�الطاقة�من�اEنطقة

أتساع�جهد�روسيا�Eواجهة�الناتو�5

افتقار�تركيا�Eنظومة�صاروخية�دفاعية

وأخ/ً�ا،�حالة�الحرب�الباردة�شبه�الروتينية�ال��Bتحولت�إل�çا��شتباكات�8ذرية

�من�هذه �غ/��مر�اعتباًرا �اEشهد �يبدو�هذا الف��ة،

استبعاده�تماًما�وله�اتجاهان�فرعيان

هو�تحديد�ف��ة�انتقالية�لناغورنو�كارابا: 8ول ��������

تقالية،�وينب�ي�أن�يكون�القرار�ال·�ائي�Eحكمة�العدل�الدولية�بشأن�تطبيق��تفاقية�الدولية�للقضاء�تلك�الف��ة��ن

عWى�جميع�أشكال�التمي/��العنصري،�و5ي�نفس�الوقت�ينب

تشمل�إنشاء�منطقة�اقتصادية�حرة�5ي�ناغورنو�كارابا

�ينب �8رمن�و�ذري/ن، �م·�ا يستفيد

استكمال�قوات�حفظ�الس*م�الروسية�بمراقب/ن�عسكري/ن�دولي/ن�بتفويض�من�مجلس�8من�الدوNي

جاد�حل�دائم�فيما�يتعلق�بوضع�ناغورنو�كاراباهو�إي :الثاني��������

جزر�آ�ند،�قد�يكون�الخيار�اEحتمل�تطبيق�فكرة�

�ناغورنو�كارابا �Sمن�السكان�8رمن�5ي أن�تكون�ضامًنا

الشعب�8ذريي�مع�الحفاظ�5ي�نفس�الوقت�عWى�الوجود�8جن

                                                                

عبد الحميد، معتز محي،  ()389

() Poghosyan.B, (2022), Scenarios for the Future of Nagorno Karabakh, The Armenian Weekly, 

, Date of visit 2022/7/5, 4:00 pm.
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ح��بالحق�5ي�الحصول�عWى�الجنسية�8رمنية�أو�8ذربيجانية،�5ي�ح/ن�ينب�ي�أيًضا�السما

�تعزيز�التعاون��قتصادي� �ناغورنو�كاراباخ�إNى �5ي �قد�يؤدي�إنشاء�منطقة�اقتصادية�حرة بخيار�الجنسية�اEزدوجة،

�إNى�منطقة�إدارية�خاصة�تحكمها�أرمينيا�

 .يدعم�اEجتمع�الدوNي�تنمية�القدرات�اEؤسسية�للمنطقة

�5ي� �شاركوا �الذين �اللي��الية خاص�ذوي��راء

�عن�ذلك�أن�آفاق�التقار 
ً

�فض* �اEستقبل، �وتث/��رؤي��م�للقوقاز�اEسالم��مال�5ي �الثقافات، ب�ب/ن�مشاريع�متعددة

أرمينيا�وتركيا�تكون�بمثابة�سبب�للتقارب�ب/ن�أرمينيا�وأذربيجان�أيًضا،�مما�يقلل�من�التوتر�5ي�اEنطقة،�ويبدو�أن�القوة�

�عWى�الساحة� �يتم�إلقاء�اللوم�عWى�الب*د�لعرقلة�عملية�الس*م،�ست��ك�روسيا �ما السياسية�الروسية�تنحسر�وكث/ً�ا

�الصراع�أن�يفتح�الفرص�اEحتملة� لمناورة�والتوصل�إNى�اتفاق،�إذ�يمكن�لحل�هذا

 (391).للتعاون�jقليم�Bمن�خ*ل�دمج�أرمينيا�5ي�اEشاريع،�وسيؤدي�حل�هذا�الصراع�إNى�تنشيط�جنوب�القوقاز

أن�يؤدي�إNى�تضاءل�إّن�8حداث�8خ/�ة�5ي�أوكرانيا�والعقوبات�الدولية�ضد�روسيا�وانخفاض�أسعار�النفط،�يمكن�

موقف�روسيا�5ي�فضاء�ما�بعد��تحاد�السوفي�B،�وسيسمح�ذلك�للدول�الغربية�باEشاركة�بنشاط�أك���5ي�حل�نزاع�

�الدول� �ستكون �الوقت�نفسه �5ي �للدولة، �jقليمية �الس*مة �اح��ام �5ي �الدوNي �القانون

�وبالتاNي� �روسيا، �واردات�الغاز�والنفط�من جم

سيكون�هناك�اEزيد�من��هتمام�بتنفيذ�مشاريع�الطاقة�5ي�بحر�قزوين�بمشاركة�أذربيجان،�يمكن�أن�يؤدي�التنفيذ�

 (392).تلك�اEشاريع�أيًضاح�Eشاريع�الطاقة�5ي�بحر�قزوين�إNى�زيادة�اهتمام�اEجتمع�8رم�BCفيما�يتعلق�ب

�ليس�مشكلة�Sرمينيا�وأذربيجان�فقط،�ولكن�مشكلة�Eنطقة�القوقاز�بأكملها،�كونه�

العامل�8ول�الذي�بدأ�بزعزعة�استقرار�اEنطقة،�لقد�مرت�أكø��من�ث*ث/ن�عاًما�عWى�تدم/���تحاد�السوفي��Bوحاول�

ح�أّي�م·�م،�لذلك���تعاني�منطقة�ناغورني�كاراباخ�بمفردها�

بل�تعاني�أرمينيا�وأذربيجان�أيًضا،�وبسبب�8وضاع�غ/��اEستقرة�تتوقف�8عمال�التجارية�بسبب�خوف�العديد�من�

توافق�5ي��راء�والتوصل�إNى�حل�وسط،�ومحاولة�

�هذا� �من �للخروج �طرق �إيجاد �اجل �من �البعض، �بعضهم �تجاه ��ìا �يشعرون Bال�� �والكراهية �الغضب نسيان

392() Chitadze.N, (2022), Economic Factors of the Nagorno

393() The Nagorno
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و�ذري/ن�5ي�ناغورنو�كاراباخ�بالحق�5ي�الحصول�عWى�الجنسية�8رمنية�أو�8ذربيجانية،�5ي�ح/ن�ينب

�ناغورنو�كاراباخ �5ي �قد�يؤدي�إنشاء�منطقة�اقتصادية�حرة بخيار�الجنسية�اEزدوجة،

وتقليل�التوترات،�5ي�هذا�اEشهد�و5ي�¡�اية�اEطاف�قد�تتحول�ناغورنو�كاراباخ�إNى�منطقة�إدارية�خاصة�تحكمها�أرمينيا�

يدعم�اEجتمع�الدوNي�تنمية�القدرات�اEؤسسية�للمنطقةوأذربيجان�بشكل�مش��ك،�و5ي�الوقت�نفسه�قد�

�5ي� �شاركوا �الذين �اللي��الية �و8شخاص�ذوي��راء �الغرب، �5ي �الشباب�اEتعلم/ن �من �بالعديد �الجديد يتأثر�الجيل

�عن�ذلك�أن�آفاق�التقار 
ً

�فض* �اEستقبل، �وتث/��رؤي��م�للقوقاز�اEسالم��مال�5ي �الثقافات، مشاريع�متعددة

أرمينيا�وتركيا�تكون�بمثابة�سبب�للتقارب�ب/ن�أرمينيا�وأذربيجان�أيًضا،�مما�يقلل�من�التوتر�5ي�اEنطقة،�ويبدو�أن�القوة�

�عWى�الساحة� �يتم�إلقاء�اللوم�عWى�الب*د�لعرقلة�عملية�الس*م،�ست��ك�روسيا �ما السياسية�الروسية�تنحسر�وكث/ً�ا

�الصراع�أن�يفتح�الفرص�اEحتملة�مساحة�أك���Sرمينيا�وأذربيجان�ل لمناورة�والتوصل�إNى�اتفاق،�إذ�يمكن�لحل�هذا

للتعاون�jقليم�Bمن�خ*ل�دمج�أرمينيا�5ي�اEشاريع،�وسيؤدي�حل�هذا�الصراع�إNى�تنشيط�جنوب�القوقاز

إّن�8حداث�8خ/�ة�5ي�أوكرانيا�والعقوبات�الدولية�ضد�روسيا�وانخفاض�أسعار�النفط،�يمكن�

موقف�روسيا�5ي�فضاء�ما�بعد��تحاد�السوفي�B،�وسيسمح�ذلك�للدول�الغربية�باEشاركة�بنشاط�أك���5ي�حل�نزاع�

�الدول� �ستكون �الوقت�نفسه �5ي �للدولة، �jقليمية �الس*مة �اح��ام �5ي �الدوNي �Eبادئ�القانون �وفًقا

�أكø��بتقليل��عت �مهتمة �وبالتاNي�الغربية �روسيا، �واردات�الغاز�والنفط�من �حجم �وتقليل �الروسية �الطاقة �عWى ماد

سيكون�هناك�اEزيد�من��هتمام�بتنفيذ�مشاريع�الطاقة�5ي�بحر�قزوين�بمشاركة�أذربيجان،�يمكن�أن�يؤدي�التنفيذ�

ح�Eشاريع�الطاقة�5ي�بحر�قزوين�إNى�زيادة�اهتمام�اEجتمع�8رم�BCفيما�يتعلق�ب

�الصراع�عWى�ناغورني�كاراباخ�ليس�مشكلة�Sرمينيا�وأذربيجان�فقط،�ولكن�مشكلة�Eنطقة�القوقاز�بأكملها،�كونه� ُيعدُّ

العامل�8ول�الذي�بدأ�بزعزعة�استقرار�اEنطقة،�لقد�مرت�أكø��من�ث*ث/ن�عاًما�عWى�تدم/���تحاد�السوفي��Bوحاول�

اEشاركة�5ي�حل�الصراع�ولكن�لم�ينجح�أّي�م·�م،�لذلك���تعاني�منطقة�ناغورني�كارابا

بل�تعاني�أرمينيا�وأذربيجان�أيًضا،�وبسبب�8وضاع�غ/��اEستقرة�تتوقف�8عمال�التجارية�بسبب�خوف�العديد�من�

توافق�5ي��راء�والتوصل�إNى�حل�وسط،�ومحاولة�رجال��عمال�ل*ستثمار�5ي�هذه�الدول،�لذلك�ينب�ي�عWى�الدولت/ن�ال

�هذا� �من �للخروج �طرق �إيجاد �اجل �من �البعض، �بعضهم �تجاه ��ìا �يشعرون Bال�� �والكراهية �الغضب نسيان

                                         

391() Novruzlu.T, Op.Cit. p2. 

() Chitadze.N, (2022), Economic Factors of the Nagorno-Karabakh Conflict, Black Sea Region Geopolitical 

Research Center, International Black Sea Univer 

() The Nagorno-Karabakh Conflict: A Visual Explainer, (2022), International Crisis Group, 

https://www.crisisgroup.org, Date of Visit 2022/7/5, 8:33pm.  
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و�ذري/ن�5ي�ناغورنو�كاراباخ�بالحق�5ي�الحصول�عWى�الجنسية�8رمنية�أو�8ذربيجانية،�5ي�ح/ن�ينب

�ناغورنو�كارابا �5ي �قد�يؤدي�إنشاء�منطقة�اقتصادية�حرة بخيار�الجنسية�اEزدوجة،

وتقليل�التوترات،�5ي�هذا�اEشهد�و5ي�¡�اية�اEطاف�قد�تتحول�ناغورنو�كارابا

وأذربيجان�بشكل�مش��ك،�و5ي�الوقت�نفسه�قد�

�و8 �الغرب، �5ي �الشباب�اEتعلم/ن �من �بالعديد �الجديد يتأثر�الجيل

�عن�ذلك�أن�آفاق�التقار 
ً

�فض* �اEستقبل، �وتث/��رؤي��م�للقوقاز�اEسالم��مال�5ي �الثقافات، مشاريع�متعددة

أرمينيا�وتركيا�تكون�بمثابة�سبب�للتقارب�ب/ن�أرمينيا�وأذربيجان�أيًضا،�مما�يقلل�من�التوتر�5ي�اEنطقة،�ويبدو�أن�القوة�

�عWى�الساحة� �يتم�إلقاء�اللوم�عWى�الب*د�لعرقلة�عملية�الس*م،�ست��ك�روسيا �ما السياسية�الروسية�تنحسر�وكث/ً�ا

مساحة�أك���Sرمينيا�وأذربيجان�ل

للتعاون�jقليم�Bمن�خ*ل�دمج�أرمينيا�5ي�اEشاريع،�وسيؤدي�حل�هذا�الصراع�إNى�تنشيط�جنوب�القوقاز

إّن�8حداث�8خ/�ة�5ي�أوكرانيا�والعقوبات�الدولية�ضد�روسيا�وانخفاض�أسعار�النفط،�يمكن�

موقف�روسيا�5ي�فضاء�ما�بعد��تحاد�السوفي�B،�وسيسمح�ذلك�للدول�الغربية�باEشاركة�بنشاط�أك���5ي�حل�نزاع�

�الدول� �ستكون �الوقت�نفسه �5ي �للدولة، �jقليمية �الس*مة �اح��ام �5ي �الدوNي �Eبادئ�القانون �كاراباخ�وفًقا ناغورني

�أكø��بتقليل��عت �مهتمة الغربية

سيكون�هناك�اEزيد�من��هتمام�بتنفيذ�مشاريع�الطاقة�5ي�بحر�قزوين�بمشاركة�أذربيجان،�يمكن�أن�يؤدي�التنفيذ�

الناجح�Eشاريع�الطاقة�5ي�بحر�قزوين�إNى�زيادة�اهتمام�اEجتمع�8رم�BCفيما�يتعلق�ب

�الصراع�عWى�ناغورني�كارابا ُيعدُّ

العامل�8ول�الذي�بدأ�بزعزعة�استقرار�اEنطقة،�لقد�مرت�أكø��من�ث*ث/ن�عاًما�عWى�تدم/���تحاد�السوفي��Bوحاول�

اEشاركة�5ي�حل�الصراع�ولكن�لم�ين�العديد�من�8طراف

بل�تعاني�أرمينيا�وأذربيجان�أيًضا،�وبسبب�8وضاع�غ/��اEستقرة�تتوقف�8عمال�التجارية�بسبب�خوف�العديد�من�

رجال��عمال�ل*ستثمار�5ي�هذه�الدول،�لذلك�ينب

�هذا� �من �للخروج �طرق �إيجاد �اجل �من �البعض، �بعضهم �تجاه ��ìا �يشعرون Bال�� �والكراهية �الغضب نسيان

 (393).الصراع

                                                                

() Novruzlu.T, Op.Cit. p2.

Karabakh Conflict, Black Sea Region Geopolitical 

Research Center, International Black Sea University, p. 107.

Karabakh Conflict: A Visual Explainer, (2022), International Crisis Group, 

, Date of Visit 2022/7/5, 8:33pm. 
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إذ�إّن�هناك�حاجة�للبدء�بخطوات�صغ/�ة�ال��Bتمكن�يريفان�وباكو�من�التحرك�تدريجًيا�نحو�تطبيع�ع*قا��ما��ìدف�

¡�اية�اEطاف�عWى�اتفاق�س*م�شامل�5ي�اEستقبل�هذا�ممكن،�وممكن�اذا�أتبعت�جميع�8طراف�اEعنية�

�باEحتوى�jيجابي���دف�إNى�أستعادة�الثقة�ب/ن� �لتحقيق�س*م�إيجابي�مستدام�مب�BCعWى�العدالة�ومWيء �بناًءا نهًجا

�5ي�س*م�ووئام�والس¶ي��عادة�بناء�ع*قات�

�عWى�تحقيق�تسوية� �يمكن�أن�تساعد�أذربيجان�وأرمينيا Bى�بعض�8سباب�ال�Nإ� حسن�الجوار�ب/ن�البلدين،�استناًدا

م�اEتبادل�من�خ*ل�القنوات�الحكومية�وغ/��الحكومية،�وذلك�عن�طريق�إط*ق�

�من�خ*ل�الحوارات�اEحلية�حول�فرص�التعاون،� �ب/ن�اEجتمعات�اEنفصلة �الجسور �بناء �تركز�عWى �مبتكرة مشاريع

/ن�آثاًرا�متعددة،�مثل��وكذلك�العائدين�من�النازح/ن�وال*جئ

جيع��تصال�البشري�من�خ*ل�8نشطة�التجارية�اEش��كة،�

�وأذربيجان�لتقديم� �إNى�جنب�مع�الدوائر�الحكومية�5ي�أرمينيا إنشاء�فريق�متخصص�من�الخ��اء�يمك·�م�العمل�جنًبا

�البلدين،� �ب/ن �والتفاهم �الثقة �أستعادة �كيفية �القرار�حول �لصان¶ي �جيًدا �والتوصيات�اEدروسة �السياسية شورة

سيكون�الهدف�الرئي°�BTهو�تشكيل�روايات�جديدة�واستخدام�8دوات�الحديثة�وتعبئة�موارد�إضافية�وإعداد�الرأي�

ات�ب/ن�8طراف�اEتنازعة�إNى�س*م�دا5ئ�يمكن�أن�

Bتبادلة�والتفاعل�التجاري�والتباد�ت�الثقافية�والتواصل�التعليمEيشمل�أشياء�مثل�التجارة�ا. 

�أن�النساء� �إNى �تش/��8دلة �جدول�8عمال، �عWى �حوار�الس*م �5ي ��دراج�دورهن�البناء �الثقة �بناء �5ي إشراك�النساء

ملية�الس*م�عادة�ما�يركزن�بشكل�أقل�عWى�غنائم�الحرب�وأكø��عWى�اEصالحة�والتنمية��قتصادية�

�أمر�ضروري� �النساء �مشاركة �زيادة �أن �إذ �اEستدام، �الس*م �5ي �عناصر�حاسمة �وكلها ��نتقالية �والعدالة والتعليم

ن�تساعد�5ي�كسر�القوالب�النمطية�السلبية�

 .وخلق�صداقات�جديدة،�وقد�يساهم�ذلك�5ي�إرساء�أسس�اEصالحة�والس*م�الدائم�5ي�¡�اية�اEطاف

394() Labarre.F and Niculescu.G, (2021), What 

 

395() Joint Statement by the Heads of Delegation of the OSCE Minsk Group Co

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

إذ�إّن�هناك�حاجة�للبدء�بخطوات�صغ/�ة�ال��Bتمكن�يريفان�وباكو�من�التحرك�تدريجًيا�نحو�تطبيع�ع*قا��ما��ìدف�

¡�اية�اEطاف�عWى�اتفاق�س*م�شامل�5ي�اEستقبل�هذا�ممكن،�وممكن�اذا�أتبعت�جميع�8طراف�اEعنية�

�باEحتوى�jيجابي� �لتحقيق�س*م�إيجابي�مستدام�مب�BCعWى�العدالة�ومWيء �بناًءا نهًجا

ها�íي�العيش�5ي�س*م�ووئام�والس¶ي��عادة�بناء�ع*قات�8رمن�و8ذري/ن،�إذ�إّن�أفضل�طريقة�Eستقبل�كاراباخ�بأكمل

�عWى�تحقيق�تسوية� �يمكن�أن�تساعد�أذربيجان�وأرمينيا Bى�بعض�8سباب�ال�Nإ� حسن�الجوار�ب/ن�البلدين،�استناًدا

 سلمية�عادلة�و¡�ائية،�وíي�كا$تي�

 (394)-:إNى�أرمينيا�وأذربيجان�

م�اEتبادل�من�خ*ل�القنوات�الحكومية�وغ/��الحكومية،�وذلك�عن�طريق�إط*ق�تعزيز�اEصالحة�وبناء�الثقة�والتفاه

�من�خ*ل�الحوارات�اEحلية�حول�فرص�التعاون،� �ب/ن�اEجتمعات�اEنفصلة �الجسور �بناء �تركز�عWى �مبتكرة مشاريع

وسيكون�لهذه�اEشاريع�ال��Bتشمل�الطائفت/ن�5ي�كاراباخ�وكذلك�العائدين�من�النازح/ن�وال*جئ

أستعادة��قتصاد�5ي�اEناطق�ال��Bمزق��ا�الحرب،�وتشجيع��تصال�البشري�من�خ*ل�8نشطة�التجارية�اEش��كة،�

. 

�وأذربيجان�لتقديم� �إNى�جنب�مع�الدوائر�الحكومية�5ي�أرمينيا إنشاء�فريق�متخصص�من�الخ��اء�يمك·�م�العمل�جنًبا

�البلدين،� �ب/ن �والتفاهم �الثقة �أستعادة �كيفية �القرار�حول �لصان¶ي �جيًدا �والتوصيات�اEدروسة �السياسية شورة

سيكون�الهدف�الرئي°�BTهو�تشكيل�روايات�جديدة�واستخدام�8دوات�الحديثة�وتعبئة�موارد�إضافية�وإعداد�الرأي�

ات�ب/ن�8طراف�اEتنازعة�إNى�س*م�دا5العام��تفاق�س*م�شامل،�من�خ*ل�القيام�بذلك�ستتطور�الع*ق

Bتبادلة�والتفاعل�التجاري�والتباد�ت�الثقافية�والتواصل�التعليمEيشمل�أشياء�مثل�التجارة�ا

�أن�النساء� �إNى �تش/��8دلة �جدول�8عمال، �عWى �حوار�الس*م �5ي ��دراج�دورهن�البناء �الثقة �بناء �5ي إشراك�النساء

ملية�الس*م�عادة�ما�يركزن�بشكل�أقل�عWى�غنائم�الحرب�وأكø��عWى�اEصالحة�والتنمية��قتصادية�

�أمر�ضروري� �النساء �مشاركة �زيادة �أن �إذ �اEستدام، �الس*م �5ي �عناصر�حاسمة �وكلها ��نتقالية �والعدالة والتعليم

ن�تساعد�5ي�كسر�القوالب�النمطية�السلبية�بالفعل�Sّن�مشارك��ن�ستخلق�إتصا�ت�جيدة�وقوية�ب/ن�الناس�ويمكن�أ

وخلق�صداقات�جديدة،�وقد�يساهم�ذلك�5ي�إرساء�أسس�اEصالحة�والس*م�الدائم�5ي�¡�اية�اEطاف

 (395)-:إNى�مجموعة�مينسك�التابعة�Eنظمة�8من�والتعاون�5ي�أوروبا

                                         

() Labarre.F and Niculescu.G, (2021), What Future for Nagorno- Karabakh in the Wake of the 2020 Six

Weeks War?, Federal Ministry of Defence Rossauer Lände, Vienna, p14 

() Joint Statement by the Heads of Delegation of the OSCE Minsk Group Co-Chair Countries, (2020), 

https://www.osce.org, Date of visit 2022/7/7, 2:00am. 
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إذ�إّن�هناك�حاجة�للبدء�بخطوات�صغ/�ة�ال��Bتمكن�يريفان�وباكو�من�التحرك�تدريجًيا�نحو�تطبيع�ع*قا��ما��ìدف�

¡�اية�اEطاف�عWى�اتفاق�س*م�شامل�5ي�اEستقبل�هذا�ممكن،�وممكن�اذا�أتبعت�جميع�8طراف�اEعنية�التوقيع�5ي�

�باEحتوى�jيجابي� �لتحقيق�س*م�إيجابي�مستدام�مب�BCعWى�العدالة�ومWيء �بناًءا نهًجا

8رمن�و8ذري/ن،�إذ�إّن�أفضل�طريقة�Eستقبل�كارابا

�عWى�تحقيق�تسوية� �يمكن�أن�تساعد�أذربيجان�وأرمينيا Bى�بعض�8سباب�ال�Nإ� حسن�الجوار�ب/ن�البلدين،�استناًدا

سلمية�عادلة�و¡�ائية،�وíي�كا$

 
ً
إNى�أرمينيا�وأذربيجان��:أو�

تعزيز�اEصالحة�وبناء�الثقة�والتفاه

�من�خ*ل�الحوارات�اEحلية�حول�فرص�التعاون،� �ب/ن�اEجتمعات�اEنفصلة �الجسور �بناء �تركز�عWى �مبتكرة مشاريع

وسيكون�لهذه�اEشاريع�ال��Bتشمل�الطائفت/ن�5ي�كارابا

أستعادة��قتصاد�5ي�اEناطق�ال��Bمزق��ا�الحرب،�وت

.وبالتاNي�تسهيل�التواصل

�وأذربيجان�لتقديم� �إNى�جنب�مع�الدوائر�الحكومية�5ي�أرمينيا إنشاء�فريق�متخصص�من�الخ��اء�يمك·�م�العمل�جنًبا

Eالبلدين،�ا� �ب/ن �والتفاهم �الثقة �أستعادة �كيفية �القرار�حول �لصان¶ي �جيًدا �والتوصيات�اEدروسة �السياسية شورة

سيكون�الهدف�الرئي°�BTهو�تشكيل�روايات�جديدة�واستخدام�8دوات�الحديثة�وتعبئة�موارد�إضافية�وإعداد�الرأي�

العام��تفاق�س*م�شامل،�من�خ*ل�القيام�بذلك�ستتطور�الع*ق

Bتبادلة�والتفاعل�التجاري�والتباد�ت�الثقافية�والتواصل�التعليمEيشمل�أشياء�مثل�التجارة�ا

�أن�النساء� �إNى �تش/��8دلة �جدول�8عمال، �عWى �حوار�الس*م �5ي ��دراج�دورهن�البناء �الثقة �بناء �5ي إشراك�النساء

ملية�الس*م�عادة�ما�يركزن�بشكل�أقل�عWى�غنائم�الحرب�وأكø��عWى�اEصالحة�والتنمية��قتصادية�اEشاركات�5ي�ع

�أمر�ضروري� �النساء �مشاركة �زيادة �أن �إذ �اEستدام، �الس*م �5ي �عناصر�حاسمة �وكلها ��نتقالية �والعدالة والتعليم

بالفعل�Sّن�مشارك��ن�ستخلق�إتصا�ت�جيدة�وقوية�ب/ن�الناس�ويمكن�أ

وخلق�صداقات�جديدة،�وقد�يساهم�ذلك�5ي�إرساء�أسس�اEصالحة�والس*م�الدائم�5ي�¡�اية�اEطاف

 
ً
إNى�مجموعة�مينسك�التابعة�Eنظمة�8من�والتعاون�5ي�أوروبا�:ثانيا

                                                                

Karabakh in the Wake of the 2020 Six-

Weeks War?, Federal Ministry of Defence Rossauer Lände, Vienna, p14-15.

Chair Countries, (2020), 

, Date of visit 2022/7/7, 2:00am.
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اEستقبل،�من�خ*ل�إنشاء�مراكز�للس*م�واEصالحة�

5ي�كل�من�يريفان�وباكو،�اذا�أخذنا�5ي��عتبار�البيان�اEش��ك�الصادر�عن�الدول�اEشاركة�5ي�رئاسة�مجموعة�مينسك�

بدو�أّنه�،�ي2020ديسم��� 4إNى� 53ي�اEجلس�الوزاري�السابع�والعشرين�Eنظمة�8من�والتعاون�5ي�أوروبا�5ي�الف��ة�من�

،�إذ�تتصرف�روسيا�بشكل�منفصل،�وتتصرف�

���ي��ك�التحالف�الث*ثي�هذا� �تصريحات�روتينية�فقط، �وتصدر�الو�يات�اEتحدة �الصراع�تقريًبا، �كطرف�5ي فرنسا

ع�ذلك�يمكن�أن�يكون�للرؤساء�اEشارك/ن�Eجموعة�مينسك�

�كلتا� �5ي �استعراض�8داء �لجان �تكون �أن �يمكن �الغاية �لهذه �تحقيًقا �الحرب، �بعد �الس*م �بناء �عWى تأث/��إيجابي

 .العاصمت/ن�بمثابة�أدوات�جديدة�Eجموعة�مينسك��عادة�التأهيل�وإعادة�jدماج�بعد�ان��اء�الصراع

�ذلك�اEنظمات� �5ي �بما �الجهات�الفاعلة�ذات�الصلة، �بشكل�وثيق�مع�جميع ل�لجان�استعراض�8داء

�BT°مثل/ن�الدائم/ن�بشكل�رئيEي�أن�تركز�أنشطة�لجان�ا

�Bساعدة�حكوم�E�،صالحة�الدائمةEحوار�الس*م�وا��

�حول� ��ìدف�التفك/���س��اتي�ي �جديدة �اقتصادية �وخطط�تنمية �اس��اتيجيات�س*م �وضع �عWى �وأذربيجان أرمينيا

سرها،�تقدم�دراسة�أجر��ا�أن�للتسوية�السلمية�فوائد�طويلة�8جل�وواضحة،�إذ�إّن�الصراع�يعيق�تنمية�اEنطقة�بأ

 (396)-:جة�اقتصادية���يمكن�إنكارها��يجاد�حل

5ي�اEالية�العامة،�ستستفيد�كل�من�أرمينيا�وأذربيجان�بقوة�من�اEدخرات�الكب/�ة�5ي�النفقات�اEالية�اEتعلقة�بالصراع،�

�من�الناتج�اEحWي�jجماNي�السنوي�5ي�ك*�البلدين�إNى�مستوى�مماثل�

�عن�ذلك�يمكن�Sرمينيا�توف/��نفقات�سنوية�قدرها�
ً

٪�من�الناتج�اEحWي�5�0.9ي�س*م،�فض*

٪�0.4جان�توف/��النفقات�لدعم�النازح/ن�يصل�إNى�

من�الناتج�اEحWي�jجماNي�السنوي،�من�شأن�هذه�الوفورات�اEالية�أن�تمكن�ك*�البلدين�من�خفض�عجز�اE/�انية�

 

�5ي� �بالصراع �تسببت Bال�� �و8من �بالهوية �اEتعلقة �واEوت �الحياة �قضايا س

�البعض،�فقط� �ما�عملًيا�أّي�اتصال�مع�بعضهما

أو�الط*ب�الذين�يلتقون�اEجموعات��جتماعية�اEحدودة�جًدا�مثل�التجار�الذين�يقومون�بأعمال�تجارية�5ي�جورجيا،�

بالجانب��خر�5ي�العواصم�8جنبية،�يواجهون�أعضاء�من�اEجموعة�العرقية�8خرى�ويسمعون�وجهة�نظرهم،�وعندما�
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اEستقبل،�من�خ*ل�إنشاء�مراكز�للس*م�واEصالحة��تعزيز�إعادة�التأهيل�بعد�الحرب�وتسهيل�اتفاق�الس*م�ال·�ائي�5ي

5ي�كل�من�يريفان�وباكو،�اذا�أخذنا�5ي��عتبار�البيان�اEش��ك�الصادر�عن�الدول�اEشاركة�5ي�رئاسة�مجموعة�مينسك�

5ي�اEجلس�الوزاري�السابع�والعشرين�Eنظمة�8من�والتعاون�5ي�أوروبا�5ي�الف��ة�من�

�م�أفكار�أو�مق��حات�جديدة�لوضع�ما�بعد�الحرب�5ي�كاراباخ،�إذ�تتصرف�روسيا�بشكل�منفصل،�وتتصرف�

���ي��ك�التحالف�الث* �تصريحات�روتينية�فقط، �وتصدر�الو�يات�اEتحدة �الصراع�تقريًبا، �كطرف�5ي فرنسا

ع�ذلك�يمكن�أن�يكون�للرؤساء�اEشارك/ن�Eجموعة�مينسك�فرصة�تذكر��حياء�مجموعة�مينسك�5ي�كاراباخ،�ولكن�م

�كلتا� �5ي �استعراض�8داء �لجان �تكون �أن �يمكن �الغاية �لهذه �تحقيًقا �الحرب، �بعد �الس*م �بناء �عWى تأث/��إيجابي

العاصمت/ن�بمثابة�أدوات�جديدة�Eجموعة�مينسك��عادة�التأهيل�وإعادة�jدماج�بعد�ان��اء�الصراع

�ذلك�اEنظمات� �5ي �بما �الجهات�الفاعلة�ذات�الصلة، �بشكل�وثيق�مع�جميع ل�لجان�استعراض�8داء

�BT°مثل/ن�الدائم/ن�بشكل�رئيEتحدة�و�تحاد�8وروبي،�ينب�ي�أن�تركز�أنشطة�لجان�اEقليمية،�مثل�8مم�اjالدولية�و

��حوار�الس*م�واEصالحة�الدائمة،�Eساعدة�حكوم��BعWى�بناء�قدرات�الجهات�الفاعلة�الوطنية��ìدف�اEساعدة�5ي�تيس/

��ìدف�التفك/���س��اتي �جديدة �اقتصادية �وخطط�تنمية �اس��اتيجيات�س*م �وضع �عWى �وأذربيجان أرمينيا

 .ضرورة�إتباع�نهج�إقليم�Bمش��ك

أن�للتسوية�السلمية�فوائد�طويلة�8جل�وواضحة،�إذ�إّن�الصراع�يعيق�تنمية�اEنطقة�بأ

بتكليف�من��تحاد�8وروبي�حجة�اقتصادية���يمكن�إنكارها��يجاد�حل�201٩شركة�برل/ن�إيكونوميكس�عام�

5ي�اEالية�العامة،�ستستفيد�كل�من�أرمينيا�وأذربيجان�بقوة�من�اEدخرات�الكب/�ة�5ي�النفقات�اEالية�اEتعلقة�بالصراع،�

٪�من�الناتج�اEحWي�jجماNي�السنوي�5ي�ك*�البلدين�إNى�مستوى�مماثل�2فقات�العسكرية�بنسبة�

�عن�ذلك�يمكن�Sرمينيا�توف/��نفقات�سنوية�قدرها�
ً

ش�5ي�س*م،�فض*

جان�توف/��النفقات�لدعم�النازح/ن�يصل�إNى�jجماNي�لدعم��قتصاد�اEحWي�5ي�ناغورني�كاراباخ،�ويمكن�Sذربي

من�الناتج�اEحWي�jجماNي�السنوي،�من�شأن�هذه�الوفورات�اEالية�أن�تمكن�ك*�البلدين�من�خفض�

 .وزيادة�jنفاق�بشكل�كب/��5ي�اEجا�ت�اEفيدة�اجتماعًيا�مثل�التعليم�أو�الصحة

�بنف �محاصرة �8طراف �جميع �تزال �5ي�� �بالصراع �تسببت Bال�� �و8من �بالهوية �اEتعلقة �واEوت �الحياة �قضايا س

�البعض،�فقط� �يع�BCأن�اEجتمع/ن�ليس�لد��ما�عملًيا�أّي�اتصال�مع�بعضهما الثمانينيات،�5ي�اEمارسة�العملية�هذا

اEجموعات��جتماعية�اEحدودة�جًدا�مثل�التجار�الذين�يقومون�بأعمال�تجارية�5ي�جورجيا،�

بالجانب��خر�5ي�العواصم�8جنبية،�يواجهون�أعضاء�من�اEجموعة�العرقية�8خرى�ويسمعون�وجهة�نظرهم،�وعندما�
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تعزيز�إعادة�التأهيل�بعد�الحرب�وتسهيل�اتفاق�الس*م�ال·�ائي�5ي

5ي�كل�من�يريفان�وباكو،�اذا�أخذنا�5ي��عتبار�البيان�اEش��ك�الصادر�عن�الدول�اEشاركة�5ي�رئاسة�مجموعة�مينسك�

5ي�اEجلس�الوزاري�السابع�والعشرين�Eنظمة�8من�والتعاون�5ي�أوروبا�5ي�الف��ة�من�

ليس�لد��م�أفكار�أو�مق��حات�جديدة�لوضع�ما�بعد�الحرب�5ي�كارابا

���ي��ك�التحالف�الث* �تصريحات�روتينية�فقط، �وتصدر�الو�يات�اEتحدة �الصراع�تقريًبا، �كطرف�5ي فرنسا

فرصة�تذكر��حياء�مجموعة�مينسك�5ي�كارابا

�كلتا� �5ي �استعراض�8داء �لجان �تكون �أن �يمكن �الغاية �لهذه �تحقيًقا �الحرب، �بعد �الس*م �بناء �عWى تأث/��إيجابي

العاصمت/ن�بمثابة�أدوات�جديدة�Eجموعة�مينسك��عادة�التأهيل�وإعادة�jدماج�بعد�ان��اء�الصراع

�أن�تعم �ذلك�اEنظمات�ينب�ي �5ي �بما �الجهات�الفاعلة�ذات�الصلة، �بشكل�وثيق�مع�جميع ل�لجان�استعراض�8داء

الدولية�وjقليمية،�مثل�8مم�اEتحدة�و�تحاد�8وروبي،�ينب

عWى�بناء�قدرات�الجهات�الفاعلة�الوطنية��ìدف�اEساعدة�5ي�تيس/

��ìدف�التفك/���س��اتي �جديدة �اقتصادية �وخطط�تنمية �اس��اتيجيات�س*م �وضع �عWى �وأذربيجان أرمينيا

ضرورة�إتباع�نهج�إقليم�Bمش��ك

أن�للتسوية�السلمية�فوائد�طويلة�8جل�وواضحة،�إذ�إّن�الصراع�يعيق�تنمية�اEنطقة�بأ

شركة�برل/ن�إيكونوميكس�عام�

5ي�اEالية�العامة،�ستستفيد�كل�من�أرمينيا�وأذربيجان�بقوة�من�اEدخرات�الكب/�ة�5ي�النفقات�اEالية�اEتعلقة�بالصراع،�

فقات�العسكرية�بنسبة�إذ�يمكن�تخفيض�الن

�عن�ذلك�يمكن�Sرمينيا�توف/��نفقات�سنوية�قدرها�
ً

للبلدان�8خرى�ال��Bتعيش�5ي�س*م،�فض*

jجماNي�لدعم��قتصاد�اEحWي�5ي�ناغورني�كارابا

من�الناتج�اEحWي�jجماNي�السنوي،�من�شأن�هذه�الوفورات�اEالية�أن�تمكن�ك*�البلدين�من�خفض�

وزيادة�jنفاق�بشكل�كب/��5ي�اEجا�ت�اEفيدة�اجتماعًيا�مثل�التعليم�أو�الصحة

�بنف �محاصرة �8طراف �جميع �تزال �

�يع�BCأن�اEجتمع/ن�ليس�لد الثمانينيات،�5ي�اEمارسة�العملية�هذا

اEجموعات��جتماعية�اEحدودة�جًدا�مثل�التجار�الذين�يقومون�بأعمال�تجارية�5ي�جورجيا،�

بالجانب��خر�5ي�العواصم�8جنبية،�يواجهون�أعضاء�من�اEجموعة�العرقية�8خرى�ويسمعون�وجهة�نظرهم،�وعندما�
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(CEPS), Brussels, p225-227.
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يتعلق�8مر�بتداب/��بناء�الثقة�يميل�الجانبان�إNى�شغل�مواقف�يستبعد�بعضها�البعض،�إذ�أن�ك*�اEجتمع/ن�يعيشان�

��øالرغم�من�إّ¡�م�أك� �الشباب�لم�يتم�إثبات��مال�ف�çم�عWى م�و�غ��اب�عن��خر،�ح��

عوEة�من�آبا�ëم�ويحملون�أمتعة�أقل�من�الصراع،�من�ناحية�أخرى�نشأوا�بروايات�وطنية�مهيمنة�تصور�الجانب��خر�

�تفتقر�إNى�ذكريات�وقت�عاشت�فيه� �ا

�اEدى� �عWى �أن�يستخدم�اس��اتيجية�مزدوجة ي

" إدارة�الصراع"خرى،�ويتطلب�5ي�اEدى�القص/��

Eنع�الجانب/ن�من�العودة�إNى�حرب�من�شأ¡�ا�أن�تسبب�معاناة�أنسانية�رهيبة�وتعيد�قضية�الس*م�من�قبل�جيل�آخر،�

�من�العمل�داخل� �بمزيد �القيام �يتم �إذ �الصراع �وتحويل ي

الف� 1960،�وضح�الحد�8ق���Tلحجم�القوة�ب�

�من�اEقرر�أن�تدور� مركبة�آلية�أخرى،

�تطالب�أرمينيا�
ّ
كل�ستة�أشهر،�كما�أعطى�البيان�ف��ة�و�ية�مد��ا�خمس�سنوات�يتم�تجديدها�تلقائًيا�شرط�إ�

و��أذربيجان�بانسحا�ìا،�تطالب�روسيا�بتفويض�رسم�Bمن�قبل�أرمينيا�وأذربيجان�لتمكن�قوات�حفظ�الس*م�بتحديد�

ر�دفاًعا�عن�النفس�أو�لحماية�اEدني/ن،�وما�íي�اEساعدة�

�الذين� �السكان �ب/ن �ولكن �ليس�فقط�للمسؤول/ن �الثقة �بناء �5ي �هذا �سيساعد �وEن، �تقدمها �اEف��ض�أن �من Bال�

أن�موافقة�"يتفاعلون�مع�قوات�حفظ�الس*م�يومًيا،�لم�تدع�موسكو�قوى�خارجية�أخرى�للتأث/��عWى�التفويض�قائلة�

،�وبما�أن�كل�من�أرمينيا�وأذربيجان�دعت�إNى�النشر�فإن�روسيا���تنظر�

إNى�التأييد�الدوNي�لبعثة�حفظ�الس*م�عWى�أّنه�ضروري،�و��يخططون�للحصول�عWى�موافقة�مجلس�8من�التابع�ل¥مم�

�لوقف�إط*ق� �الوحيد Bالضامن�8جن�� �ستظل �لها التابعة

�لتفوق�أذربيجان�العسكري�و�قتصادي�تمكنت�من� �ونظًرا �الثانية،

،�سيكون�Sكø��1993تحرير�أراض�çا�اEع��ف��ìا�دولًيا�من��حت*ل�8رم�BCواستعادة�سياد��ا�عل�çا�Sول�مرة�منذ�عام�

ألف�أذربيجاني�فرصة�للعودة�إNى�منازلهم�واحتفلوا�بفخر�5ي�هذا�النصر�التاريKي�وبعودة�أراض�çم�8صلية،�بدأ�

علًنا�أن�عصر�) علييف(،�إذ�ذكر�الرئيس�8ذربيجاني�

�Bستكون�مليئة�بال��ميم�وإعادة�jعمار،�Sّن�5ي�الواقع�تّم�تدم/��اEناطق�اEحررة�ومعظم�
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يتعلق�8مر�بتداب/��بناء�الثقة�يميل�الجانبان�إNى�شغل�مواقف�يستبعد�بعضها�البعض،�إذ�أن�ك*�اEجتمع/ن�يعيشان�

�الرغم�من�إّ¡�م�أكø��مع�روايات��نقسام�الدائ �الشباب�لم�يتم�إثبات��مال�ف�çم�عWى م�و�غ��اب�عن��خر،�ح��

عوEة�من�آبا�ëم�ويحملون�أمتعة�أقل�من�الصراع،�من�ناحية�أخرى�نشأوا�بروايات�وطنية�مهيمنة�تصور�الجانب��خر�

�ال��Bعاشت�5ي�الحقبة�السوفيتية�فإ¡ّ  �تفتقر�إNى�ذكريات�وقت�عاشت�فيه�كأعداء،�عWى�عكس�8جيال�8ك���سًنا �ا

 .الدولتان�جنًبا�إNى�جنب�بس*م�ويمكن�Eعظمها�التحدث�بلغة�مش��كة

�اEدى� �عWى �أن�يستخدم�اس��اتيجية�مزدوجة �كاراباخ�ينب�ي �صراع �إ¡�اء �إNى �شخص�يس¶ى �أن�أّي �يش/��إNى كل�هذا

خرى،�ويتطلب�5ي�اEدى�القص/��اEستخدمة�5ي�سياقات�أ" حل�ال�0اع"القص/��والطويل�تتجنب�مفردات�

Eنع�الجانب/ن�من�العودة�إNى�حرب�من�شأ¡�ا�أن�تسبب�معاناة�أنسانية�رهيبة�وتعيد�قضية�الس*م�من�قبل�جيل�آخر،�

�من�العمل�داخل� �بمزيد �القيام �يتم �إذ �الصراع �وتحويل �من�الص����س��اتي�ي �نهج �أتباع �يتطلب�اEدى�الطويل إذ

 .ت�8رمنية�و8ذربيجانية�أكø��من�العمل�بي·�ما

ي�لقوات�حفظ�الس*م�الروسية�5ي�ناغورني�كاراباخ،�وضح�الحد�8ق���Tل

�وقصر�تجه/�هم�عWى�8سلحة�الصغ/�ة�و �من�اEقرر�أن�تدور� 380ناقلة�جنود�مدرعة�و��٩٠فرًدا مركبة�آلية�أخرى،

�تطالب�أرمينيا�
ّ
كل�ستة�أشهر،�كما�أعطى�البيان�ف��ة�و�ية�مد��ا�خمس�سنوات�يتم�تجديدها�تلقائًيا�شرط�إ�

و��أذربيجان�بانسحا�ìا،�تطالب�روسيا�بتفويض�رسم�Bمن�قبل�أرمينيا�وأذربيجان�لتمكن�قوات�حفظ�الس*م�بتحديد�

ر�دفاًعا�عن�النفس�أو�لحماية�اEدني/ن،�وما�íي�اEساعدة�م���وتحت�أّي�ظرف�تتدخل�وما�إذا�كان�بإمكا¡�م�إط*ق�النا

�الذين� �السكان �ب/ن �ولكن �ليس�فقط�للمسؤول/ن �الثقة �بناء �5ي �هذا �سيساعد �وEن، �تقدمها �اEف��ض�أن �من Bال�

يتفاعلون�مع�قوات�حفظ�الس*م�يومًيا،�لم�تدع�موسكو�قوى�خارجية�أخرى�للتأث/��عWى�التفويض�قائلة�

،�وبما�أن�كل�من�أرمينيا�وأذربيجان�دعت�إNى�النشر�فإن�روسيا���تنظر�"طراف�اEعنية�كافية�بموجب�القانون�الدوNي

إNى�التأييد�الدوNي�لبعثة�حفظ�الس*م�عWى�أّنه�ضروري،�و��يخططون�للحصول�عWى�موافقة�مجلس�8من�التابع�ل¥مم�

� �قوات�حفظ�الس*م �لذلك�تع��ف�موسكو�أن �الضامن�8جناEتحدة، �ستظل �لها التابعة

�لتفوق�أذربيجان�العسكري�و�قتصادي�تمكنت�من� �ونظًرا �من�حرب�كاراباخ�الثانية، �أن��ت�أذربيجان�وأرمينيا لقد

تحرير�أراض�çا�اEع��ف��ìا�دولًيا�من��حت*ل�8رم�BCواستعادة�سياد��ا�عل�çا�Sول�مرة�منذ�عام�

Kى�منازلهم�واحتفلوا�بفخر�5ي�هذا�النصر�التاريNألف�أذربيجاني�فرصة�للعودة�إ

الخ��اء�والسياسيون�5ي�العصف�الذه�BCلتصميم�مستقبل�كاراباخ،�إذ�ذكر�الرئيس�8ذربيجاني�

�5ي�اEنطقة�وال� �Bستكون�مليئة�بال��ميم�وإعادة�jعمار،�Sّن�5ي�الواقع�تّم�تدم/��اEناطق�اEحررة�ومعظم�جديد�يبدأ
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يتعلق�8مر�بتداب/��بناء�الثقة�يميل�الجانبان�إNى�شغل�مواقف�يستبعد�بعضها�البعض،�إذ�أن�ك*�اEجتمع/ن�يعيشان�

مع�روايات��نقسام�الدائ

عوEة�من�آبا�ëم�ويحملون�أمتعة�أقل�من�الصراع،�من�ناحية�أخرى�نشأوا�بروايات�وطنية�مهيمنة�تصور�الجانب��خر�

�ال��Bعاشت�5ي�الحقبة�السوفيتية�فإ¡ّ  كأعداء،�عWى�عكس�8جيال�8ك���سًنا

الدولتان�جنًبا�إNى�جنب�بس*م�ويمكن�Eعظمها�التحدث�بلغة�مش��كة

�كارابا �صراع �إ¡�اء �إNى �شخص�يس¶ى �أن�أّي �يش/��إNى كل�هذا

القص/��والطويل�تتجنب�مفردات�

Eنع�الجانب/ن�من�العودة�إNى�حرب�من�شأ¡�ا�أن�تسبب�معاناة�أنسانية�رهيبة�وتعيد�قضية�الس*م�من�قبل�جيل�آخر،�

�من�الص����س��اتي �نهج �أتباع �يتطلب�اEدى�الطويل إذ

ت�8رمنية�و8ذربيجانية�أكø��من�العمل�بي·�مااEجتمعا

إّن�البيان�الث*ثي�لقوات�حفظ�الس*م�الروسية�5ي�ناغورني�كارابا

�و �وقصر�تجه/�هم�عWى�8سلحة�الصغ/�ة فرًدا

�تطالب�أرمينيا�القوة�
ّ
كل�ستة�أشهر،�كما�أعطى�البيان�ف��ة�و�ية�مد��ا�خمس�سنوات�يتم�تجديدها�تلقائًيا�شرط�إ�

و��أذربيجان�بانسحا�ìا،�تطالب�روسيا�بتفويض�رسم�Bمن�قبل�أرمينيا�وأذربيجان�لتمكن�قوات�حفظ�الس*م�بتحديد�

م���وتحت�أّي�ظرف�تتدخل�وما�إذا�كان�بإمكا¡�م�إط*ق�النا

�الذين� �السكان �ب/ن �ولكن �ليس�فقط�للمسؤول/ن �الثقة �بناء �5ي �هذا �سيساعد �وEن، �تقدمها �اEف��ض�أن �من Bال�

يتفاعلون�مع�قوات�حفظ�الس*م�يومًيا،�لم�تدع�موسكو�قوى�خارجية�أخرى�للتأث/��عWى�التفويض�قائلة�

طراف�اEعنية�كافية�بموجب�القانون�الدوNي8 

إNى�التأييد�الدوNي�لبعثة�حفظ�الس*م�عWى�أّنه�ضروري،�و��يخططون�للحصول�عWى�موافقة�مجلس�8من�التابع�ل¥مم�

� �قوات�حفظ�الس*م �لذلك�تع��ف�موسكو�أن اEتحدة،

 (397).النار

�من�حرب�كارابا �أن��ت�أذربيجان�وأرمينيا لقد

تحرير�أراض�çا�اEع��ف��ìا�دولًيا�من��حت*ل�8رم�BCواستعادة�سياد��ا�عل�çا�Sول�مرة�منذ�عام�

ألف�أذربيجاني�فرصة�للعودة�إNى�منازلهم�واحتفلوا�بفخر�5ي�هذا�النصر�التاري 800من�

الخ��اء�والسياسيون�5ي�العصف�الذه�BCلتصميم�مستقبل�كارابا

�5ي�اEنطقة�وال� جديد�يبدأ

                                                                



     2022ديمسبر 

�Bيتمثل�بالتعايش�السلم� أن�مستقبل�اEنطقة

�بكاراباخ�كمنطقة�مستقلة�ولكن�تّم� لدوNي

ي�تطوير�النموذج�والنسق�اEناسب��دماج�8رمن�5ي�دولة�أذربيجان،�

�وامتيازات� �بحقوق �تتمتع �وكلها �والدينية �العرقية �8قليات �من �العديد �تضم �8عراق �متعدد �بلد �أذربيجان كون

��وطBC،�ويتم�تقديم�8رمن�ليكونوا�جزًءا�من�هذا�التنوع�

(398 

لسلم�Bخ*ل�الف��ة�السوفيتية�وعليه،�كان�ل¥رمن�و�ذري/ن�أوقات�الحرب�ولكن�أيًضا�سنوات�عديدة�من�التعايش�ا

ألف�أرم5�BCي�باكو�واستمتعوا�بمراكز�رفيعة�اEستوى�5ي�الحكومة�والتعليم�و�قتصاد،�وباEثل�عاش�

�كل�من� �كاراباخ�تعلم�ممثلوا �و5ي �بالسلمية�و�ستقرار�Eعظم�الوقت، �أيًضا �وشعروا �أرمينيا ألف�أذربيجاني�5ي

ة�لغات�بعضهم�البعض،�وحضروا�اEناسبات�اEش��كة�و8حداث�الثقافية،�لذلك�يمكن�أن�يكون�

�جنوب� �دول �عانت �التاريخية، �والتظلمات �الصدمات �جانًبا �الجانبان �وضع �اذا �ومزدهًرا
ً

�متفائ* �اEنطقة مستقبل

�يمكن�أن�تجعل�القوقاز�من�الحروب�وترغب�5ي�ال��ك/��عWى�الفرص�اEستقبلية،�لذلك�أن�فتح�طرق� النقل�وممرا��ا

�وإيران�حراسة� �وروسيا �إشراك�تركيا �مع Bقليمjطار�التعاون�óل� �ويمكن �من�8وراسيا، �Eزيد �عبور �محور اEنطقة

E� �يمكن �جيدة، �هو�بداية �الحرب �أسرى �تبادل �وأن �اEرحلة، �هذه �5ي �مهمة �الثقة �بناء �اEساعدات�مبادرات شاركة

jنسانية�وأنشطة�jغاثة�وإزالة�8لغام�والزيارات�اEتبادلة�والط*ب�واEنظمات�غ/��الحكومية�اEساعدة�5ي�بناء�الثقة�

�BTبسبب��حت*ل،�ومع�ذلك�5ي�السنوات�اEقبلة�

�القضايا� �اEجتمعت/ن�علًنا �أن�يناقش�كلتا �من�اEهم�أيًضا �الس*م�اEستدام، محورية�لبناء

�الحقوق� �8خرى �القضايا �تشمل �قد �وحروب، �بنادق �دون �مدنية �بذلك�بطريقة �القيام �ويمكن ���مهم Bال�� اEباشرة

�سوف� �اEش��كة �العناصر�الثقافية Wى

�للشباب� �اEش��كة �التعليمية �ال��امج �يمكن�تنظيم �اEستقبل�غ/��البعيد �5ي �السابق/ن، �ب/ن�الخصوم تضييق�الفجوة

�إNى� �العملية �هذه �5ي �مهم �دور Bينتم� �أيًضا، �مفيدة �والقومية �العرقية �الكراهية �عWى ���دف�للقضاء Bوال�� و8طفال

398() Ismailzade.F, (2020), the future of Karabakh: An Azerbaijani perspective, Daily Sabah, 

https://www.dailysabah.com, Date of Visit 2022/7/8, 11:01 pm. 

399() Ibid. 
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� �وتصور �من�الصفر، �بنا�ëا �إعادة �التحتية�وتحتاج�إNى �Cيتمثل�بالتعاي) علييف(الب� أن�مستقبل�اEنطقة

�إذ�لم�يتم��ع��اف�ا �اEجتمعت/ن�داخل�س*مة�أذربيجان�jقليمية، �بكارابالكلتا لدوNي

�ع��اف�بس*مة�أذربيجان�jقليمية،�وبالتاNي�ينب�ي�تطوير�النموذج�والنسق�اEناسب��دماج�8رمن�5ي�دولة�أذربيجان،�

�وامتيازات� �بحقوق �تتمتع �وكلها �والدينية �العرقية �8قليات �من �العديد �تضم �8عراق �متعدد �بلد �أذربيجان كون

�غالبية�8ذري/ن�بأّن�التنوع�العر�ي�للب*د�ك��0وطBC،�ويتم�تقديم�8رمن�ليكونوا�جزًءا�من�هذا�التنوع� ،�وُيعدُّ

(398.الثقا5ي�ويعيشون�جنًبا�إNى�جنب�مع��ذري/ن�وغ/�هم�من�الجماعات�العرقية

وعليه،�كان�ل¥رمن�و�ذري/ن�أوقات�الحرب�ولكن�أيًضا�سنوات�عديدة�من�التعايش�ا

ألف�أرم5�BCي�باكو�واستمتعوا�بمراكز�رفيعة�اEستوى�5ي�الحكومة�والتعليم�و�قتصاد،�وباEثل�عاش�

�كارابا �و5ي �بالسلمية�و�ستقرار�Eعظم�الوقت، �أيًضا �وشعروا �أرمينيا ألف�أذربيجاني�5ي

ة�لغات�بعضهم�البعض،�وحضروا�اEناسبات�اEش��كة�و8حداث�الثقافية،�لذلك�يمكن�أن�يكون�

�جنوب� �دول �عانت �التاريخية، �والتظلمات �الصدمات �جانًبا �الجانبان �وضع �اذا �ومزدهًرا
ً

�متفائ* �اEنطقة مستقبل

القوقاز�من�الحروب�وترغب�5ي�ال��ك/��عWى�الفرص�اEستقبلية،�لذلك�أن�فتح�طرق�

�وإيران�حراسة� �وروسيا �إشراك�تركيا �مع Bقليمjطار�التعاون�óل� �ويمكن �من�8وراسيا، �Eزيد �عبور �محور اEنطقة

 (399).اEنطقة�ضد�الحروب�و8شغال�اEستقبلية

E� �يمكن �جيدة، �هو�بداية �الحرب �أسرى �تبادل �وأن �اEرحلة، �هذه �5ي �مهمة �الثقة �بناء مبادرات

jنسانية�وأنشطة�jغاثة�وإزالة�8لغام�والزيارات�اEتبادلة�والط*ب�واEنظمات�غ/��الحكومية�اEساعدة�5ي�بناء�الثقة�

وإيجاد�أرضية�مش��كة�للتعاون،�كانت�هذه�الزيارات�نادرة�5ي�اEا��BTبسبب��حت*ل،�ومع�ذلك�5ي�السنوات�اEقبلة�

�البشرية� �أن�يناقشستكون�الجسور �من�اEهم�أيًضا �الس*م�اEستدام، محورية�لبناء

�الحقوق� �8خرى �القضايا �تشمل �قد �وحروب، �بنادق �دون �مدنية �بذلك�بطريقة �القيام �ويمكن ���مهم Bال�� اEباشرة

�ال��ك/��ع �إّن �اEش��ك، �والتاريخ �والفرص�التعليمية �الدينية �واEواقع �سوف�الثقافية �اEش��كة �العناصر�الثقافية Wى

�للشباب� �اEش��كة �التعليمية �ال��امج �يمكن�تنظيم �اEستقبل�غ/��البعيد �5ي �السابق/ن، �ب/ن�الخصوم تضييق�الفجوة

�إNى� �العملية �هذه �5ي �مهم �دور Bينتم� �أيًضا، �مفيدة �والقومية �العرقية �الكراهية �عWى ���دف�للقضاء Bوال�� و8طفال
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� �وتصور �من�الصفر، �بنا�ëا �إعادة �التحتية�وتحتاج�إNى �Cالب

�إذ�لم�يتم��ع��اف�ا �اEجتمعت/ن�داخل�س*مة�أذربيجان�jقليمية، لكلتا

�ع��اف�بس*مة�أذربيجان�jقليمية،�وبالتاNي�ينب

�وامتيازات� �بحقوق �تتمتع �وكلها �والدينية �العرقية �8قليات �من �العديد �تضم �8عراق �متعدد �بلد �أذربيجان كون

�غالبية�8ذري/ن�بأّن�التنوع�العر�ي�للب*د�كدستورية ،�وُيعدُّ

الثقا5ي�ويعيشون�جنًبا�إNى�جنب�مع��ذري/ن�وغ/�هم�من�الجماعات�العرقية

وعليه،�كان�ل¥رمن�و�ذري/ن�أوقات�الحرب�ولكن�أيًضا�سنوات�عديدة�من�التعاي

ألف�أرم5�BCي�باكو�واستمتعوا�بمراكز�رفيعة�اEستوى�5ي�الحكومة�والتعليم�و�قتصاد،�وباEثل�عاش� 200عاش�حواNي�

�كارابا 300 �و5ي �بالسلمية�و�ستقرار�Eعظم�الوقت، �أيًضا �وشعروا �أرمينيا ألف�أذربيجاني�5ي

ة�لغات�بعضهم�البعض،�وحضروا�اEناسبات�اEش��كة�و8حداث�الثقافية،�لذلك�يمكن�أن�يكون�اEجموعت/ن�العرقي

�جنوب� �دول �عانت �التاريخية، �والتظلمات �الصدمات �جانًبا �الجانبان �وضع �اذا �ومزدهًرا
ً

�متفائ* �اEنطقة مستقبل

القوقاز�من�الحروب�وترغب�5ي�ال��ك/��عWى�الفرص�اEستقبلية،�لذلك�أن�فتح�طرق�

�وإيران�حراسة� �وروسيا �إشراك�تركيا �مع Bقليمjطار�التعاون�óل� �ويمكن �من�8وراسيا، �Eزيد �عبور �محور اEنطقة

اEنطقة�ضد�الحروب�و8شغال�اEستقبلية

E� �يمكن �جيدة، �هو�بداية �الحرب �أسرى �تبادل �وأن �اEرحلة، �هذه �5ي �مهمة �الثقة �بناء مبادرات

jنسانية�وأنشطة�jغاثة�وإزالة�8لغام�والزيارات�اEتبادلة�والط*ب�واEنظمات�غ/��الحكومية�اEساعدة�5ي�بناء�الثقة�

وإيجاد�أرضية�مش��كة�للتعاون،�كانت�هذه�الزيارات�نادرة�5ي�اEا

�البشرية� ستكون�الجسور

�الحقوق� �8خرى �القضايا �تشمل �قد �وحروب، �بنادق �دون �مدنية �بذلك�بطريقة �القيام �ويمكن ���مهم Bال�� اEباشرة

�ال��ك/��ع �إّن �اEش��ك، �والتاريخ �والفرص�التعليمية �الدينية �واEواقع الثقافية

�للشباب� �اEش��كة �التعليمية �ال��امج �يمكن�تنظيم �اEستقبل�غ/��البعيد �5ي �السابق/ن، �ب/ن�الخصوم تضييق�الفجوة

�إNى� �العملية �هذه �5ي �مهم �دور Bينتم� �أيًضا، �مفيدة �والقومية �العرقية �الكراهية �عWى ���دف�للقضاء Bوال�� و8طفال

                                                                

() Ismailzade.F, (2020), the future of Karabakh: An Azerbaijani perspective, Daily Sabah, 
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البلدان�8جنبية�ال��Bأجرت�مصلحة�5ي�هذه�اEنطقة�ويمكن�أن�تساعد�عWى�حد�سواء�مع�عملية�

BTملفات�التنافس�الرو�� �والرو�BT-�إNى �بما-ال��كي، ،BT°قد��8طل

ل�8وNى�للعب� يفتح�اEجال�Eساومات�تؤدي�إNى�صفقة�ما�بخصوصه،�فالع*قة�الخاصة�ب/ن�تركيا�وأذربيجان�قد�تؤّهِ

دور�الوسيط�أو�الضاغط�عWى�باكو�ل��دئة�8وضاع،�ويعزز�هذا��مر�رفض�الطرف/ن�الرو��BTوال��كي�من�حيث�اEبدأ�

ح����ن�عن�بلورة�حل�" مينسك"جز�ث*ثية�

�تركيا� �دخول �إNى �8مر�الذي�أدى �وعضوي��ا، �بني��ا �اع��اضات�واق��احات�حول �الباب�عWى �فتح �مما �ل¥زمة مستدام

ا�لها�لفشلها�كعضو�ف�çا�مثل����امات�8ذرية�لها�با�نحياز�Sرمينيا�بسبب�عضوية�روسيا�ف�çا،�وانتقادات�تركيا�مؤخرً 

�اEدى� �السيناريو�مستبعد�عWى �يبدو�أن�هذا �بالتدخل�واEساعدة، �إنجاز�اتفاق�¡�ائي�وبعض��ق��احات�8وروبية 5ي

 .تقييم�روسيا�ل¥زمة�باعتبارها�تقع�5ي�جوارها�القريب�الذي���يمكن�أن�تسمح�با�خ*ل�بتوازناته�ع���دور�تركي�فاعل

 . أنقرة،�وغياب�التكافؤ�العسكري�و�س��اتي�ي�بي·�ما

 .الشعور�8ذري�بوجود�فرصة�حقيقية��س��جاع�أراض�çا�اEحتلة�5ي�ظل�تفوقها�العسكري�وضائقة�يريفان��قتصادية

�إّن� �إقليم�ناغورنو�كاراباخ، مشاهد�مستقبلية�حول�الوضع�5ي

�وأرمينيا �الجهات�)أذربيجان �عن
ً

�فض* ،

�إذ�أّ¡�م�)يلالو�يات�اEتحدة�8مريكية�و�تحاد�8وروبي�وإسرائ ،

�أو�5ي�حال�حصول� �يخدم�مصالحهم، �إNى�مواجهات�إقليمية�5ي�ما قادرين�عWى�تحريك��شتباكات�اEحلية�وتطويرها

�أّنه�غ/��متوقع�5ي�الف��ة�
ّ
لذلك،�إّن�مشهد�العودة�إNى�الحرب،�هو�ليس�بمشهد�بعيد�اEدى�أو�مستحيل�الحدوث،�إ�

�عWى�بقية�8طراف�الفاعل/ن�5ي� �الحيوية�5ي�منطقة�جنوب�القوقاز�وسيطر��ا روسيا�Eصالحها

�
ً

هذه�الحرب،�ووصولها�إNى�ما�كانت�تخطط�له�5ي�تقر�ìا�من�أذربيجان�وإعطاء�درس���يمكن�نسيانه��رمينيا،�فض*

أيًضا�بسبب�ضمان�مصالح�8طراف�8خرى�من�

400() Vanyan.m, (2020), Nagorno

 للدراسات،ساحة صراع جديدة بين روسيا وتركيا، مركز الجزيرة 

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

البلدان�8جنبية�ال��Bأجرت�مصلحة�5ي�هذه�اEنطقة�ويمكن�أن�تساعد�عWى�حد�سواء�مع�عملية�

 (400).إعادة�jعمار�وكذلك�بناء�الس*م�والثقة�الدائم/ن�ب/ن�8ذري/ن�و8رمن

BTملفات�التنافس�الرو�� �ناغورنو�كاراباخ�إNى �إقليم من�اEمكن�أن�تنضم�مسألة

ل�8وNى�للعب� يفتح�اEجال�Eساومات�تؤدي�إNى�صفقة�ما�بخصوصه،�فالع*قة�الخاصة�ب/ن�تركيا�وأذربيجان�قد�تؤّهِ

دور�الوسيط�أو�الضاغط�عWى�باكو�ل��دئة�8وضاع،�ويعزز�هذا��مر�رفض�الطرف/ن�الرو��BTوال��كي�من�حيث�اEبدأ�

�أزمة�إسقاط�اEقا �أن�عجز�ث*ثية�للمواجهة�العسكرية�كما�ظهر�5ي تلة�الروسية،

�تركيا� �دخول �إNى �8مر�الذي�أدى �وعضوي��ا، �بني��ا �اع��اضات�واق��احات�حول �الباب�عWى �فتح �مما �ل¥زمة مستدام

كعضو�ف�çا�مثل����امات�8ذرية�لها�با�نحياز�Sرمينيا�بسبب�عضوية�روسيا�ف�çا،�وانتقادات�تركيا�مؤخرً 

�اEدى� �السيناريو�مستبعد�عWى �يبدو�أن�هذا �بالتدخل�واEساعدة، �إنجاز�اتفاق�¡�ائي�وبعض��ق��احات�8وروبية 5ي

 (401)-:اEنظور�لعدة�أسباب�أهمها

تقييم�روسيا�ل¥زمة�باعتبارها�تقع�5ي�جوارها�القريب�الذي���يمكن�أن�تسمح�با�خ*ل�بتوازناته�ع���دور�تركي�فاعل

أنقرة،�وغياب�التكافؤ�العسكري�و�س��اتي-الع*قات�غ/��الطبيعية�ال��Bما�زالت�سائدة�عWى�محور�موسكو

الشعور�8ذري�بوجود�فرصة�حقيقية��س��جاع�أراض�çا�اEحتلة�5ي�ظل�تفوقها�العسكري�وضائقة�يريفان��قتصادية

�تمت�مناقشة�ث*ث� �ومن�خ*ل�ما �سبق، �إقليم�ناغورنو�كارابانستنج�مما مشاهد�مستقبلية�حول�الوضع�5ي

� �8ساسية �الجهات �قبل �من �للتطور �ُعرضة �Sّ¡�ا �غامضة �زالت �ما �وأرمينيا(8مور أذربيجان

�وإيران �وتركيا الو�يات�اEتحدة�8مريكية�و�تحاد�8وروبي�وإسرائ(والجهات�الدولية�) روسيا

�أو�5ي�حال�حصول� �يخدم�مصالحهم، �إNى�مواجهات�إقليمية�5ي�ما قادرين�عWى�تحريك��شتباكات�اEحلية�وتطويرها

�أّنه�غ/��متوقع�5ي�الف��ة�
ّ
لذلك،�إّن�مشهد�العودة�إNى�الحرب،�هو�ليس�بمشهد�بعيد�اEدى�أو�مستحيل�الحدوث،�إ�

�عWى�بقية�8طراف�الفاعل/ن�5ي� �الحيوية�5ي�منطقة�جنوب�القوقاز�وسيطر��ا روسيا�Eصالحها

�
ً

هذه�الحرب،�ووصولها�إNى�ما�كانت�تخطط�له�5ي�تقر�ìا�من�أذربيجان�وإعطاء�درس���يمكن�نسيانه��رمينيا،�فض*

أيًضا�بسبب�ضمان�مصالح�8طراف�8خرى�من�عن�انشغالها�5ي�حر�ìا�عWى�أوكرانيا�وضائق��ا�اEالية�ال��Bتعاني�م·�ا،�و 

                                         

() Vanyan.m, (2020), Nagorno-Karabakh: What does the future hold, openDemocracy free thinking for the 

world, https://opendemocracy.net, Date of Visit 2022/7/9, 11:34 pm. 
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البلدان�8جنبية�ال��Bأجرت�مصلحة�5ي�هذه�اEنطقة�ويمكن�أن�تساعد�عWى�حد�سواء�مع�عملية�اEنظمات�الدولية�و 

إعادة�jعمار�وكذلك�بناء�الس*م�والثقة�الدائم/ن�ب/ن�8ذري/ن�و8رمن

�ناغورنو�كارابا �إقليم من�اEمكن�أن�تنضم�مسألة

ل�8وNى�للعب� يفتح�اEجال�Eساومات�تؤدي�إNى�صفقة�ما�بخصوصه،�فالع*قة�الخاصة�ب/ن�تركيا�وأذربيجان�قد�تؤّهِ

دور�الوسيط�أو�الضاغط�عWى�باكو�ل��دئة�8وضاع،�ويعزز�هذا��مر�رفض�الطرف/ن�الرو��BTوال��كي�من�حيث�اEبدأ�

�أزمة�إسقاط�اEقا للمواجهة�العسكرية�كما�ظهر�5ي

�تركيا� �دخول �إNى �8مر�الذي�أدى �وعضوي��ا، �بني��ا �اع��اضات�واق��احات�حول �الباب�عWى �فتح �مما �ل¥زمة مستدام

كعضو�ف�çا�مثل����امات�8ذرية�لها�با�نحياز�Sرمينيا�بسبب�عضوية�روسيا�ف�çا،�وانتقادات�تركيا�مؤخرً 

�اEدى� �السيناريو�مستبعد�عWى �يبدو�أن�هذا �بالتدخل�واEساعدة، �إنجاز�اتفاق�¡�ائي�وبعض��ق��احات�8وروبية 5ي

اEنظور�لعدة�أسباب�أهمها

تقييم�روسيا�ل¥زمة�باعتبارها�تقع�5ي�جوارها�القريب�الذي���يمكن�أن�تسمح�با�خ*ل�بتوازناته�ع���دور�تركي�فاعل

الع*قات�غ/��الطبيعية�ال��Bما�زالت�سائدة�عWى�محور�موسكو

الشعور�8ذري�بوجود�فرصة�حقيقية��س��جاع�أراض�çا�اEحتلة�5ي�ظل�تفوقها�العسكري�وضائقة�يريفان��قتصادية

�تمت�مناقشة�ث*ث� �ومن�خ*ل�ما �سبق، نستنج�مما

� �8ساسية �الجهات �قبل �من �للتطور �ُعرضة �Sّ¡�ا �غامضة �زالت �ما 8مور

�وإيران(jقليمية� �وتركيا روسيا

�أو�5ي�حال�حصول� �يخدم�مصالحهم، �إNى�مواجهات�إقليمية�5ي�ما قادرين�عWى�تحريك��شتباكات�اEحلية�وتطويرها

 .تطورات�غ/��محسوبة

�أّنه�غ/��متوقع�5ي�الف��ة�
ّ
لذلك،�إّن�مشهد�العودة�إNى�الحرب،�هو�ليس�بمشهد�بعيد�اEدى�أو�مستحيل�الحدوث،�إ�

�عWى�بقية�8طراف�الفاعل/ن�5ي��اEقبلة،�بسبب�ضمان �الحيوية�5ي�منطقة�جنوب�القوقاز�وسيطر��ا روسيا�Eصالحها

�
ً

هذه�الحرب،�ووصولها�إNى�ما�كانت�تخطط�له�5ي�تقر�ìا�من�أذربيجان�وإعطاء�درس���يمكن�نسيانه��رمينيا،�فض*

عن�انشغالها�5ي�حر�ìا�عWى�أوكرانيا�وضائق��ا�اEالية�ال��Bتعاني�م·�ا،�و 

                                                                

oes the future hold, openDemocracy free thinking for the 

, Date of Visit 2022/7/9, 11:34 pm.

، ناغورنو كاراباخ)٢٠٢٠(سعيد الحاج،  ()401

https://studies.aljazeera.net
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8��Tطراف،�فحسب�وجهة�نظر�الباحثة�أّنه�مشهد�

الغربية�تحديًدا�عWى�غنائم�-مستحيل�الحدوث�5ي�هذه�الف��ة،�لطاEا�لم�تتفق�اEصالح�الروسية�مع�اEصالح��مريكية

Wى�الرغم�من�أن�تطبيق�هذا�اEشهد�عWى�أرض�الواقع�يجلب�الس*م�والوئام�و�ستقرار�ليس�فقط�عWى�

�العاEية� �للتجارة �لضما¡�م �8طراف �بقية �وعWى �القوقاز�بأكملها، �جنوب �منطقة �عWى �ولكن

�عWى� �الفعلية �وسيطر��ا �يضمن�نفوذها ما

�اتفاق� �إNى �التوصل �ثم �ومن �الصراع ��ستمرار�5ي �الصراع، �تصعيد ��ستمرار�5ي �مشهد ح

ث�وتسوية�مؤقتة�ب/ن�8طراف�اEتحاربة�ونبذ�هذا��تفاق�وعدم��ل��ام�به�ومن�ثم�الرجوع�إNى�نقطة��خت*ف�وحدو 

خ،�تشتعل�اEنطقة�من�أبسط�اEواقف�

�وبعد�ذلك�تتدخل� �حولها، �تل��م�كل�ما �ضارة �مستويات�الصراع�وتصبح�حرًبا �أعWى ب/ن�الطرف/ن�ومن�ثم�تصل�إNى

تج���كل�من�أذربيجان�وأرمينيا�القبول��ìا�وتنفيذها،�وبالتاNي�

�فالحرب�íي�
ً
�اEواطن/ن�8برياء�من�ك*�الجانب/ن،�اذا

ّ
يتصافحون�القادة�الكبار،�و��يتألم�من�بشاعة�الحرب�وقسو��ا�إ�

ت�أردية�دينية�أو�أخ*قية�أو�أك���الجرائم�5ي�العالم�ودائًما�تكون�من�أجل�8رض�أو�اEال�أو�الب��ول،�لك·�ا�تتس���تح

�لذلك� �يفعله�jع*م�الحديث�من�دور�كب/��لتغطية�الحقائق�اEادية�بستائر�من�الروحانيات، �عن�ما
ً

إنسانية،�فض*

سيبقى�هذا�jقليم�مشتع�بنار�الفتنة�والحروب�Sّن�روسيا�لن�ولم�تتخWى�عن�القوقاز�ولن�ولم�تسمح�بالتسوية�ما�ب/ن�

�منطقة�القوقاز،�منطقة�ذات�أهمية�اس��اتيجية�كب/�ة�بالنسبة�للو�يات�اEتحدة�8مريكية�من�الناحية�العسكرية� عدُّ
ُ
ت

و�قتصادية،�فمن�الناحية�العسكرية�هو�تكريس�ان��اع�القوقاز�من�روسيا��تحادية�وإضعافها�إذ�تمثل�هذه�الدول�

ي�Sم/�كا�من�جهة�أخرى،�كما�أّ¡�ا�توفر�ممرات�

جوية�للطائرات�الحربية�8مريكية�ال��Bتنطلق�من�قواعدها�اEنتشرة�5ي�أوروبا�للوصول�إNى�أفغانستان،�وأقامة�قواعد�

ية��قتصادية�فان�هذه�اEنطقة�تشكل�ممرات�عبور�

من�احتياطيات�الغاز�5ي��d٪٥.١٣من�احتياطيات�النفط�5ي�العالم،�و

العالم،�وتأمل�أمريكا�أن�تحولها�إNى�مصدر�بديل�للطاقة�يمك·�ا�أن�تسد�حاجات�الغرب�اذا�حدث�أّي�خلل�5ي�شحن�

هو�عدم�وجود�حكم�خارuي�فعال�وموثوق،�ويمكن�القول�إّن�

�عن�زيادة�
ً

�BTمتنازع�عل�çا�تقليدًيا�5ي�لحظة�تراجع�jم��يالية،�فض*

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

8خ/�ة،�5ي�ح/ن�أن�مشهد�التوصل�إNى�حل�ير�8��Tطراف،�فحسب�وجهة�نظر�الباحثة�أّنه�مشهد�

مستحيل�الحدوث�5ي�هذه�الف��ة،�لطاEا�لم�تتفق�اEصالح�الروسية�مع�اEصالح��مريكية

Wى�الرغم�من�أن�تطبيق�هذا�اEشهد�عWى�أرض�الواقع�يجلب�الس*م�والوئام�و�ستقرار�ليس�فقط�عWى�

�العاEية� �للتجارة �لضما¡�م �8طراف �بقية �وعWى �القوقاز�بأكملها، �جنوب �منطقة �عWى �ولكن

�اEشهد �ترى��ìذا �ترفض�ذلك�Sّ¡�ا �روسيا �إّن
ّ
�إ� �الطاقة، �عWى��وخطوط�نقل �الفعلية �وسيطر��ا �يضمن�نفوذها ما

�اتفاق� �إNى �التوصل �ثم �ومن �الصراع ��ستمرار�5ي �الصراع، �تصعيد ��ستمرار�5ي �مشهد �ترجح �الباحثة �فإّن لذلك،

وتسوية�مؤقتة�ب/ن�8طراف�اEتحاربة�ونبذ�هذا��تفاق�وعدم��ل��ام�به�ومن�ثم�الرجوع�إNى�نقطة��خت*ف�وحدو 

الصراع،�Sّن�هذا�اEشهد�هو�الواقع�الفعWي�ال��Bتشهده�منطقة�ناغورنو�كاراباخ،�تشتعل�اEنطقة�من�أبسط�اEواقف�

�وبعد�ذلك�تتدخل� �حولها، �تل��م�كل�ما �ضارة �مستويات�الصراع�وتصبح�حرًبا �أعWى ب/ن�الطرف/ن�ومن�ثم�تصل�إNى

تج���كل�من�أذربيجان�وأرمينيا�القبول��ìا�وتنفيذها،�وبالتاNي�8طراف�وتبتكر�تسوية�مؤقتة�ت*ئم�مصالحها�وأهدافها�و 

�فالحرب�íي�
ً
�اEواطن/ن�8برياء�من�ك*�الجانب/ن،�اذا

ّ
يتصافحون�القادة�الكبار،�و��يتألم�من�بشاعة�الحرب�وقسو��ا�إ�

أك���الجرائم�5ي�العالم�ودائًما�تكون�من�أجل�8رض�أو�اEال�أو�الب��ول،�لك·�ا�تتس���تح

�لذلك� �يفعله�jع*م�الحديث�من�دور�كب/��لتغطية�الحقائق�اEادية�بستائر�من�الروحانيات، �عن�ما
ً

إنسانية،�فض*

سيبقى�هذا�jقليم�مشتع�بنار�الفتنة�والحروب�Sّن�روسيا�لن�ولم�تتخWى�عن�القوقاز�ولن�ولم�تسمح�بالتسوية�ما�ب/ن�

 .ا�يخدم�مصالحها

�منطقة�القوقاز،�منطقة�ذات�أهمية�اس��اتيجية�كب/�ة�بالنسبة�للو�يات�اEتحدة�8مريكية�من�الناحية�العسكرية� عدُّ
ُ
ت

و�قتصادية،�فمن�الناحية�العسكرية�هو�تكريس�ان��اع�القوقاز�من�روسيا��تحادية�وإضعافها�إذ�تمثل�هذه�الدول�

�الحليف��س��اتي�ي�Sم/�كا�من�جهة�أخرى،�كما�أّ¡�ا�توفر�ممرات� عدُّ
ُ
وسيا�من�جهة�وتركيا�ال��Bت

جوية�للطائرات�الحربية�8مريكية�ال��Bتنطلق�من�قواعدها�اEنتشرة�5ي�أوروبا�للوصول�إNى�أفغانستان،�وأقامة�قواعد�

ية��قتصادية�فان�هذه�اEنطقة�تشكل�ممرات�عبور�عسكرية�لحماية�حقول�النفط�والتجارة�البحرية،�أّما�من�الناح

من�احتياطيات�النفط�5ي�العالم،�و�d٪۲٠متواصلة�للطاقة،�إذ�تحتوي�عWى�ما�يساوي�

العالم،�وتأمل�أمريكا�أن�تحولها�إNى�مصدر�بديل�للطاقة�يمك·�ا�أن�تسد�حاجات�الغرب�اذا�حدث�أّي�خلل�5ي�

 .من�منطقة�الخليج�العربي

هو�عدم�وجود�حكم�خارuي�فعال�وموثوق،�ويمكن�القول�إّن� 1988كان�للصراع�اEتكرر�عWى�ناغورني�كاراباخ�منذ�عام�

�عن�زيادة�
ً

الصراع�نشأ�كصدام�للطموحات�السياسية�Sرا��BTمتنازع�عل�çا�تقليدًيا�5ي�لحظة�تراجع�jم��يالية،�فض*
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8خ/�ة،�5ي�ح/ن�أن�مشهد�التوصل�إNى�حل�ير�٢٠٢٠خ*ل�حرب�

مستحيل�الحدوث�5ي�هذه�الف��ة،�لطاEا�لم�تتفق�اEصالح�الروسية�مع�اEصالح��مريكية

Wى�الرغم�من�أن�تطبيق�هذا�اEشهد�عWى�أرض�الواقع�يجلب�الس*م�والوئام�و�ستقرار�ليس�فقط�عWى�القوقاز،�وع

�العاEية� �للتجارة �لضما¡�م �8طراف �بقية �وعWى �القوقاز�بأكملها، �جنوب �منطقة �عWى �ولكن �ناغورنو�كاراباخ إقليم

�اEشهد �ترى��ìذا �ترفض�ذلك�Sّ¡�ا �روسيا �إّن
ّ
�إ� �الطاقة، وخطوط�نقل

 .جنوب�القوقاز

�اتفاق� �إNى �التوصل �ثم �ومن �الصراع ��ستمرار�5ي �الصراع، �تصعيد ��ستمرار�5ي �مشهد �ترجح �الباحثة �فإّن لذلك،

وتسوية�مؤقتة�ب/ن�8طراف�اEتحاربة�ونبذ�هذا��تفاق�وعدم��ل��ام�به�ومن�ثم�الرجوع�إNى�نقطة��خت*ف�وحدو 

الصراع،�Sّن�هذا�اEشهد�هو�الواقع�الفعWي�ال��Bتشهده�منطقة�ناغورنو�كارابا

�وبعد�ذلك�تتدخل� �حولها، �تل��م�كل�ما �ضارة �مستويات�الصراع�وتصبح�حرًبا �أعWى ب/ن�الطرف/ن�ومن�ثم�تصل�إNى

8طراف�وتبتكر�تسوية�مؤقتة�ت*ئم�مصالحها�وأهدافها�و 

�فالحرب�íي�
ً
�اEواطن/ن�8برياء�من�ك*�الجانب/ن،�اذا

ّ
يتصافحون�القادة�الكبار،�و��يتألم�من�بشاعة�الحرب�وقسو��ا�إ�

أك���الجرائم�5ي�العالم�ودائًما�تكون�من�أجل�8رض�أو�اEال�أو�الب��ول،�لك·�ا�تتس���تح

�لذلك� �يفعله�jع*م�الحديث�من�دور�كب/��لتغطية�الحقائق�اEادية�بستائر�من�الروحانيات، �عن�ما
ً

إنسانية،�فض*

سيبقى�هذا�jقليم�مشتع�بنار�الفتنة�والحروب�Sّن�روسيا�لن�ولم�تتخWى�عن�القوقاز�ولن�ولم�تسمح�بالتسوية�ما�ب/ن�

�5ي�م
ّ
ا�يخدم�مصالحهاالبلدين�إ�

 الخاتمة�

�منطقة�القوقاز،�منطقة�ذات�أهمية�اس��اتيجية�كب/�ة�بالنسبة�للو�يات�اEتحدة�8مريكية�من�الناحية�العسكرية� عدُّ
ُ
ت

و�قتصادية،�فمن�الناحية�العسكرية�هو�تكريس�ان��اع�القوقاز�من�روسيا��تحادية�وإضعافها�إذ�تمثل�هذه�الدول�

�الحليف��س��اتيمنطقة�عازلة�ب/ن�ر  عدُّ
ُ
وسيا�من�جهة�وتركيا�ال��Bت

جوية�للطائرات�الحربية�8مريكية�ال��Bتنطلق�من�قواعدها�اEنتشرة�5ي�أوروبا�للوصول�إNى�أفغانستان،�وأقامة�قواعد�

عسكرية�لحماية�حقول�النفط�والتجارة�البحرية،�أّما�من�الناح

متواصلة�للطاقة،�إذ�تحتوي�عWى�ما�يساوي�

العالم،�وتأمل�أمريكا�أن�تحولها�إNى�مصدر�بديل�للطاقة�يمك·�ا�أن�تسد�حاجات�الغرب�اذا�حدث�أّي�خلل�5ي�

من�منطقة�الخليج�العربيالنفط�

كان�للصراع�اEتكرر�عWى�ناغورني�كارابا

الصراع�نشأ�كصدام�للطموحات�السياسية�Sرا
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�مواقف� �ب/ن �الفجوة ��تساع �أدى �وأذربيجان �أرمينيا �ب/ن �والعداء �وتشابكها، �والدولية ية

�بسبب� �أذربيجان �جانب �إNى �تركيا �وقوف �أن ،Bالسلم� �فرص�الحل �من �وقلل �الصراع �شدة �من �زاد �مما الطرف/ن،

�أ¡�ا�تستفيد�الروابط�العرقية�والدينية�واللغوية�تزيد�من�حساسية�8رمن،�وبالرغم�من�دعم�روسيا�Sرمي
ّ
نيا�بقوة�إ�

�B8ا�لبعض�8طراف�5ي�دور�روسيا�كمحايدة،�أّما�بالنسبة��يران�ف
ً
من�ثراء�أذربيجان�وقد�عملت�مبيعات�8سلحة�شك

�الخ*فات�السياسية� �تزداد �بينما �النفط�jيراني، �إNى �بحاجة �أرمينيا �Sّن �وسياسية �Sسباب�اقتصادية �أرمينيا تدعم

مية�ب/ن�أذربيجان�وإيران،�بينما�تنظر�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�والغرب�إNى�أذربيجان�بأّ¡�ا�دولة�

�للتوتر� �بي·�م �فيما �ولكن�تتعرض�الع*قة �اEنطقة، �5ي BTوسيا�� ي

��� �إّن�هذا
ّ
�وهدوء�8وضاع�نسبًيا،�إ�

�إّن�روسيا�مسيطرة�
ّ
يع�BCبان��اء�الحرب�عWى�jقليم،�بل�ب/ن�الح/ن�و8خر�تحدث�بعض�اEناورات�ما�ب/ن�الطرف/ن،�إ�

�Bال��Bرث�السوفي�jي�جزء�من�íمنطقة�جنوب�القوقاز�� عدُّ
ُ
�ت وكب/��جًدا�Sّ¡�ا

�الغربية�والشرقية� �مجال�التوسع�لóم��اطورية�الروسية�مقارنة�مع�حدودها �عن�كو¡�ا
ً

�فض* �اEحافظة�عل�çا، ي

�م عدُّ
ُ
نطقة�تماس�مع�تركيا�وإيران�والشمالية،�ومنطقة�عمق�جغرا5ي�مهم�ضد�الهجمات�القادمة�من�الغرب�والشرق،�وت

 .لذلك�عملت�روسيا�عWى�زحزحة�الدول�اEنافسة�وتوسيع�سيطر��ا�تجاه�الجنوب�القوقازي 

وعليه�ف*�يزال�وقف�إط*ق�النار�ب/ن�أرمينيا�وأذربيجان�هًشا،�إذ�إّن�قرب�القوات�عWى�الخطوط�8مامية�من�بعضها�

�إNى� �الوصول �إNى �8لغام �إزالة �من �الحرب �بعد �ما �قضايا ول

�BTالزراعية،�وإعتماد�كل�من�8رمن�و8ذربيجاني/ن�عWى�الطرق�الرئيسية�ال��Bتع���الج��ة�كلها�مصادر�للتوتر،�إذ�

�وق �الروسية �الس*م �حفظ �لقوات �التفويض�الواضح �ولكن �تقلب�خط�اEواجهة، �مدى �اEتكرر ناة�يظهر�التصعيد

�ناغورني� �5ي �باSرمن �اEأهولة �اEناطق �إNى �الدولية �منظمات�jغاثة �ووصول �العاجلة �اعات

�جميع� �مصلحة �قدر�من�8من�و�ستقرار�يصب�5ي �تحقيق �5ي �للمساعدة
ً

�طوي* ا
ً
�شوط �يقطع �أن �من�شأنه

� �الحرب �بعد �ما �قضايا �Eعالجة �محاولة �أّي �و�حتياجات�-ة 8من

�منطقة�توترات�منخفضة�الحدة�لعقود�قادمة،�لن�تؤثر�هذه�

ذلك�الخطط��التوترات�عWى�الع*قات�ب/ن�أرمينيا�وأذربيجان�فحسب،�بل�ستؤثر�أيًضا�عWى�جنوب�القوقاز�ككل،�بما�5ي

كجزء�من�وقف�إط*ق�النار��عادة�بناء�الروابط�التجارية�والبنية�التحتية�اEتقطعة�5ي�اEنطقة،�وأخ/ً�ا،�فأن�الس*م�

�أّنه�أيًضا�عملية�تبحث�عن��نتعاش��جتما~ي�و�قتصادي،�وإعادة�إدماج�اEجتمعات�
ّ
ليس�مجرد�غياب�الحرب،�إ�

�من� �الرغم �عWى �اEنطقة، �بلدان �جميع �يفيد �الذي �اEعرفة �عWى �القائم ح
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�jقليم �اEصالح �مواقف�تعقيدات �ب/ن �الفجوة ��تساع �أدى �وأذربيجان �أرمينيا �ب/ن �والعداء �وتشابكها، �والدولية ية

�بسبب� �أذربيجان �جانب �إNى �تركيا �وقوف �أن ،Bالسلم� �فرص�الحل �من �وقلل �الصراع �شدة �من �زاد �مما الطرف/ن،

الروابط�العرقية�والدينية�واللغوية�تزيد�من�حساسية�8رمن،�وبالرغم�من�دعم�روسيا�Sرمي

ا�لبعض�8طراف�5ي�دور�روسيا�كمحايدة،�أّما�بالنسبة��يران�ف
ً
من�ثراء�أذربيجان�وقد�عملت�مبيعات�8سلحة�شك

�الخ*فات�السياسية� �تزداد �بينما �النفط�jيراني، �إNى �بحاجة �أرمينيا �Sّن �وسياسية �Sسباب�اقتصادية �أرمينيا تدعم

مية�ب/ن�أذربيجان�وإيران،�بينما�تنظر�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�والغرب�إNى�أذربيجان�بأّ¡�ا�دولة�

�للتوتر� �بي·�م �فيما �ولكن�تتعرض�الع*قة �اEنطقة، �5ي BTوسيا�� �صديق�اس��اتي�ي �وأّ¡�ا �ذات�مم/�ات�طاقوية حيوية

 .كيوال��اجع�بسبب�قوة�الضغط�اللوبي�8رمي5�BCي�الكونغرس�8م/� 

��� �إّن�هذا
ّ
عWى�الرغم�من�سيطرة�أذربيجان�5ي�الف��ة�8خ/�ة�عWى�إقليم�ناغورني�كاراباخ�وهدوء�8وضاع�نسبًيا،�إ�

�إّن�روسيا�مسيطرة�
ّ
يع�BCبان��اء�الحرب�عWى�jقليم،�بل�ب/ن�الح/ن�و8خر�تحدث�بعض�اEناورات�ما�ب/ن�الطرف/ن،�إ�

�منطقة�جنوب�القوقاز�íي�جزء�من�jرث�السوفي��Bال��BعWى�8وضاع�5ي�jقليم�بشكل�واضح� عدُّ
ُ
�ت وكب/��جًدا�Sّ¡�ا

�الغربية�والشرقية� �مجال�التوسع�لóم��اطورية�الروسية�مقارنة�مع�حدودها �عن�كو¡�ا
ً

�فض* �اEحافظة�عل�çا، ي

�م عدُّ
ُ
والشمالية،�ومنطقة�عمق�جغرا5ي�مهم�ضد�الهجمات�القادمة�من�الغرب�والشرق،�وت

لذلك�عملت�روسيا�عWى�زحزحة�الدول�اEنافسة�وتوسيع�سيطر��ا�تجاه�الجنوب�القوقازي 

وعليه�ف*�يزال�وقف�إط*ق�النار�ب/ن�أرمينيا�وأذربيجان�هًشا،�إذ�إّن�قرب�القوات�عWى�الخطوط�8مامية�من�بعضها�

�ح �اليومية �وال�0اعات �السكنية، �اEناطق �إNى�البعض�ومن �الوصول �إNى �8لغام �إزالة �من �الحرب �بعد �ما �قضايا ول

�BTالزراعية،�وإعتماد�كل�من�8رمن�و8ذربيجاني/ن�عWى�الطرق�الرئيسية�ال��Bتع���الج

�وق �الروسية �الس*م �حفظ �لقوات �التفويض�الواضح �ولكن �تقلب�خط�اEواجهة، �مدى �اEتكرر يظهر�التصعيد

�ناغورني� �5ي �باSرمن �اEأهولة �اEناطق �إNى �الدولية �منظمات�jغاثة �ووصول �العاجلة �ال�0اعات �لحل �منتظمة إتصال

�جميع� �مصلحة �قدر�من�8من�و�ستقرار�يصب�5ي �تحقيق �5ي �للمساعدة
ً

�طوي* ا
ً
�شوط �يقطع �أن �من�شأنه

�والدولي �اEحلية �الفاعلة �الجهات �تبذل �لم �واذا �الحرب �بعد �ما �قضايا �Eعالجة �محاولة �أّي ة

فمن�اEرجح�أن�تبقى�ناغورني�كاراباخ�منطقة�توترات�منخفضة�الحدة�لعقود�قادمة،�لن�تؤثر�هذه�

التوترات�عWى�الع*قات�ب/ن�أرمينيا�وأذربيجان�فحسب،�بل�ستؤثر�أيًضا�عWى�جنوب�القوقاز�ككل،�بما�5ي

كجزء�من�وقف�إط*ق�النار��عادة�بناء�الروابط�التجارية�والبنية�التحتية�اEتقطعة�5ي�اEنطقة،�وأخ/ً�ا،�فأن�الس*م�

�أّنه�أيًضا�عملية�تبحث�عن��نتعاش��جتما~ي�و�قتصادي،�وإعادة�إدماج�اEجتمعات�
ّ
ليس�مجرد�غياب�الحرب،�إ�

� �و�قتصاد �الصراع، �من �من�اEتضررة �الرغم �عWى �اEنطقة، �بلدان �جميع �يفيد �الذي �اEعرفة �عWى �القائم الناجح

 .التعقيدات�والصعوبات�والتحديات�العديدة�ال��Bتواجه�جنوب�القوقاز�اليوم
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�jقليم �اEصالح تعقيدات

�بسبب� �أذربيجان �جانب �إNى �تركيا �وقوف �أن ،Bالسلم� �فرص�الحل �من �وقلل �الصراع �شدة �من �زاد �مما الطرف/ن،

الروابط�العرقية�والدينية�واللغوية�تزيد�من�حساسية�8رمن،�وبالرغم�من�دعم�روسيا�Sرمي

ا�لبعض�8طراف�5ي�دور�روسيا�كمحايدة،�أّما�بالنسبة��يران�ف
ً
من�ثراء�أذربيجان�وقد�عملت�مبيعات�8سلحة�شك

�الخ*فات�السياسية� �تزداد �بينما �النفط�jيراني، �إNى �بحاجة �أرمينيا �Sّن �وسياسية �Sسباب�اقتصادية �أرمينيا تدعم

مية�ب/ن�أذربيجان�وإيران،�بينما�تنظر�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�والغرب�إNى�أذربيجان�بأّ¡�ا�دولة�والفكرية�وح���jع* 

�صديق�اس��اتي �وأّ¡�ا �ذات�مم/�ات�طاقوية حيوية

وال��اجع�بسبب�قوة�الضغط�اللوبي�8رمي5�BCي�الكونغرس�8م/� 

عWى�الرغم�من�سيطرة�أذربيجان�5ي�الف��ة�8خ/�ة�عWى�إقليم�ناغورني�كارابا

�إّن�روسيا�مسيطرة�
ّ
يع�BCبان��اء�الحرب�عWى�jقليم،�بل�ب/ن�الح/ن�و8خر�تحدث�بعض�اEناورات�ما�ب/ن�الطرف/ن،�إ�

عWى�8وضاع�5ي�jقليم�بشكل�واضح�

�الغربية�والشرقية� �مجال�التوسع�لóم��اطورية�الروسية�مقارنة�مع�حدودها �عن�كو¡�ا
ً

�فض* �اEحافظة�عل�çا، ينب�ي

�م عدُّ
ُ
والشمالية،�ومنطقة�عمق�جغرا5ي�مهم�ضد�الهجمات�القادمة�من�الغرب�والشرق،�وت

لذلك�عملت�روسيا�عWى�زحزحة�الدول�اEنافسة�وتوسيع�سيطر��ا�تجاه�الجنوب�القوقازي 

وعليه�ف*�يزال�وقف�إط*ق�النار�ب/ن�أرمينيا�وأذربيجان�هًشا،�إذ�إّن�قرب�القوات�عWى�الخطوط�8مامية�من�بعضها�

�وال �السكنية، �اEناطق البعض�ومن

8را��BTالزراعية،�وإعتماد�كل�من�8رمن�و8ذربيجاني/ن�عWى�الطرق�الرئيسية�ال��Bتع���الج

�وق �الروسية �الس*م �حفظ �لقوات �التفويض�الواضح �ولكن �تقلب�خط�اEواجهة، �مدى �اEتكرر يظهر�التصعيد

�ناغورني� �5ي �باSرمن �اEأهولة �اEناطق �إNى �الدولية �منظمات�jغاثة �ووصول �العاجلة �ال�0اعات �لحل �منتظمة إتصال

�جميع� �مصلحة �قدر�من�8من�و�ستقرار�يصب�5ي �تحقيق �5ي �للمساعدة
ً

�طوي* ا
ً
�شوط �يقطع �أن كاراباخ�من�شأنه

 .8طراف

�والدولي �اEحلية �الفاعلة �الجهات �تبذل �لم واذا

فمن�اEرج - 8ساسية�وال�0وح

التوترات�عWى�الع*قات�ب/ن�أرمينيا�وأذربيجان�فحسب،�بل�ستؤثر�أيًضا�عWى�جنوب�القوقاز�ككل،�بما�5ي

كجزء�من�وقف�إط*ق�النار��عادة�بناء�الروابط�التجارية�والبنية�التحتية�اEتقطعة�5ي�اEنطقة،�وأخ/ً�ا،�فأن�الس*م�

�أّنه�أيًضا�عملية�تبحث�عن��نتعاش��جتما~ي�و�قتصادي،�وإعادة�إدماج�اEجتمعات�
ّ
ليس�مجرد�غياب�الحرب،�إ�

� �و�قتصاد �الصراع، �من اEتضررة

التعقيدات�والصعوبات�والتحديات�العديدة�ال��Bتواجه�جنوب�القوقاز�اليوم
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�يواجه�جنوب�القوقاز�تحديات�5ي�تطوير�مؤسسات�سياسية�قابلة�للحياة،�إذ���تزال�البلدان�الث*ثة�بحاجة�إNى�إحراز 

�ال��اث� �إNى �ويعود�هذا �اEجتمع، �الطابع�الديمقراطي�عWى �القانون�واEزيد�من�التقدم�5ي�إضفاء تقدم�لضمان�سيادة

الحرب��أرتكبت�أن��اكات�جسيمة�ضد�حقوق�jنسان�خ*ل�

أ¡�ت�قوة�حفظ�الس*م�الروسية�8عمال�العدائية�واسعة�النطاق،�وقد�تسيطر�عWى�اEنطقة�Eدة�عشر�أو�خمسة�عشر�

عاًما�أو�ح���لف��ة�أطول�قادمة،�مما�أدى�إNى�تجميد�الصراع�مرة�أخرى،�ولكن���تزال�8عمال�العدائية�8خ/�ة�حاضرة�

�BTة�لنفوذ�رو��لم�تأخذها�أذربيجان�خ*ل�الحرب�8خ/�Bا،�وال��ìف��ع�Eا��غ/�

ا�5ي�الصراع،�إذ�أن�ظروف�النضج�تكون�غائبة�بعدم�أستعداد�
ً
�روسيا�íي�ال*عب�الدوNي�8كø��نشاط عدُّ

ُ
قوي،�لذلك�ت

با¡�اء�النظام�القديم�5ي�جنوب�القوقاز،�لكن�شكل�

�تتوقف�روايات� �وأن �با�نتصار�و�ستفزاز، �اEتفعم القومي

ي�ل¥طراف�اEشاركة�5ي�الصراع�أن�يعززوا�اEصالحة�وبناء�الثقة�والتفاهم�اEتبادل�من�خ*ل�القنوات�الحكومية�

�للصليب�8حمر،� �الدولية �واللجنة �للهجرة، �الدولية �واEنظمة ال*جئ/ن،

 .الوصول�إNى�رعاية�ال*جئ/ن�وإعادة�رفات�أسرى�الحرب�الذين�سقطوا�والتحقق�5ي�عمليات�القتل�خارج�نطاق�القانون 

تسهيل�الحوار�حول��أن�يب�BCعWى�جهوده�السابقة�ل

القضايا�اEتعلقة�باEياه�ب/ن�أرمينيا�وأذربيجان�عWى�حدودهما�الدولية��عادة�النظر�5ي�هذه�اEخاوف�نفسها��ن،�كما�

 .خاص�الذين�فقدوا�أثناء�الحرب�وتحديد�هوي��م�من�مقاتل/ن�ومدني/ن

ديمسبر  - كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : مجلة اتجاھات سياسية

يواجه�جنوب�القوقاز�تحديات�5ي�تطوير�مؤسسات�سياسية�قابلة�للحياة،�إذ���تزال�البلدان�الث*ثة�بحاجة�إNى�إحراز 

�ال��اث� �إNى �ويعود�هذا �اEجتمع، �الطابع�الديمقراطي�عWى �القانون�واEزيد�من�التقدم�5ي�إضفاء تقدم�لضمان�سيادة

 .السيا��BTالسوفي��Bالذي�تركه�كتحديات�معقدة�وصلبة�5ي�اEنطقة

�5ي�صراع�ناغورني�كاراباخ�أرتكبت�أن��اكات�جسيمة�ضد�حقوق�jنسان�خ*ل� أن�جميع�8طراف�اEتورطة

 .٢020يوًما�5ي�عام�

أ¡�ت�قوة�حفظ�الس*م�الروسية�8عمال�العدائية�واسعة�النطاق،�وقد�تسيطر�عWى�اEنطقة�Eدة�عشر�أو�خمسة�عشر�

عاًما�أو�ح���لف��ة�أطول�قادمة،�مما�أدى�إNى�تجميد�الصراع�مرة�أخرى،�ولكن���تزال�8عمال�العدائية�8خ/�ة�حاضرة�

 

�BTة�لنفوذ�رو��لم�تأخذها�أذربيجان�خ*ل�الحرب�8خ/�Bا،�وال��ìف��ع�Eا��يخضع�جزء�جمهورية�ناغورني�كاراباخ�غ/

ا�5ي�الصراع،�إذ�أن�ظروف�الن
ً
�روسيا�íي�ال*عب�الدوNي�8كø��نشاط عدُّ

ُ
قوي،�لذلك�ت

 .كاراباخ ائم�طويل�اEدى�للصراع�5ي�ناغورنوروسيا�ل*ل��ام�بإيجاد�حل�د

با¡�اء�النظام�القديم�5ي�جنوب�القوقاز،�لكن�شكل� 2020عWى�الرغم�من�قيام�حرب�8سابيع�الستة�ال��Bحدثت�عام�

�وغامًضا
ً
 .النظام�الجديد�الذي�سيأتي�بعد�ذلك�ما�زال�مجهو�

�و  �للخطاب�العدواني �هناك�وقف�فوري �يكون �أن �تتوقف�روايات�ي �وأن �با�نتصار�و�ستفزاز، �اEتفعم القومي

 .�ا�القومية�غ/��اEتسامحة

ي�ل¥طراف�اEشاركة�5ي�الصراع�أن�يعززوا�اEصالحة�وبناء�الثقة�والتفاهم�اEتبادل�من�خ*ل�القنوات�الحكومية�

�لشؤون �اEتحدة �8مم �مفوضية �عWى �للصليب�8حمر،��ي �الدولية �واللجنة �للهجرة، �الدولية �واEنظمة ال*جئ/ن،

الوصول�إNى�رعاية�ال*جئ/ن�وإعادة�رفات�أسرى�الحرب�الذين�سقطوا�والتحقق�5ي�عمليات�القتل�خارج�نطاق�القانون 

يمكن�للصليب�8حمر�اEوجود�بالفعل�عWى�أرض�ناغورنو�كاراباخ�أن�يب�BCعWى�جهوده�السابقة�ل

القضايا�اEتعلقة�باEياه�ب/ن�أرمينيا�وأذربيجان�عWى�حدودهما�الدولية��عادة�النظر�5ي�هذه�اEخاوف�نفسها��ن،�كما�

يمكن�أن�يساعد�5ي�تعقب�8شخاص�الذين�فقدوا�أثناء�الحرب�وتحديد�هوي��م�من�مقاتل/ن�ومدني/ن
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 Pستنتاجات�

يواجه�جنوب�القوقاز�تحديات�5ي�تطوير�مؤسسات�سياسية�قابلة�للحياة،�إذ���تزال�البلدان�الث*ثة�بحاجة�إNى�إحراز 

�ال��اث� �إNى �ويعود�هذا �اEجتمع، �الطابع�الديمقراطي�عWى �القانون�واEزيد�من�التقدم�5ي�إضفاء تقدم�لضمان�سيادة

السيا��BTالسوفي��Bالذي�تركه�كتحديات�معقدة�وصلبة�5ي�اEنطقة

�5ي�صراع�ناغورني�كارابا أن�جميع�8طراف�اEتورطة

يوًما�5ي�عام� 44الذي�أستمرت�

أ¡�ت�قوة�حفظ�الس*م�الروسية�8عمال�العدائية�واسعة�النطاق،�وقد�تسيطر�عWى�اEنطقة�Eدة�عشر�أو�خمسة�عشر�

عاًما�أو�ح���لف��ة�أطول�قادمة،�مما�أدى�إNى�تجميد�الصراع�مرة�أخرى،�ولكن���تزال�8عمال�العدائية�8خ/�ة�حاضرة�

  .ذهان�ك*�الشعب/ن5ي�أ

يخضع�جزء�جمهورية�ناغورني�كارابا

ا�5ي�الصراع،�إذ�أن�ظروف�الن
ً
�روسيا�íي�ال*عب�الدوNي�8كø��نشاط عدُّ

ُ
قوي،�لذلك�ت

روسيا�ل*ل��ام�بإيجاد�حل�د

عWى�الرغم�من�قيام�حرب�8سابيع�الستة�ال��Bحدثت�عام�

�وغامًضا
ً
النظام�الجديد�الذي�سيأتي�بعد�ذلك�ما�زال�مجهو�

 التوصيات�

�و  �للخطاب�العدواني �هناك�وقف�فوري �يكون �أن ينب�ي

الكراهية�ال��Bتغذ��ا�القومية�غ/��اEتسامحة

ينب�ي�ل¥طراف�اEشاركة�5ي�الصراع�أن�يعززوا�اEصالحة�وبناء�الثقة�والتفاهم�اEتبادل�من�خ*ل�القنوات�الحكومية�

 .وغ/��الحكومية

�لشؤون �اEتحدة �8مم �مفوضية �عWى ينب�ي

الوصول�إNى�رعاية�ال*جئ/ن�وإعادة�رفات�أسرى�الحرب�الذين�سقطوا�والتحقق�5ي�عمليات�القتل�خارج�نطاق�القانون 

يمكن�للصليب�8حمر�اEوجود�بالفعل�عWى�أرض�ناغورنو�كارابا

القضايا�اEتعلقة�باEياه�ب/ن�أرمينيا�وأذربيجان�عWى�حدودهما�الدولية��عادة�النظر�5ي�هذه�اEخاوف�نفسها��ن،�كما�

يمكن�أن�يساعد�5ي�تعقب�8
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�Bقليمjالتعاون�5ي�جوارها،�إذ�ضاعت�فرصة�تعميق�التكامل�و�ستق*ل�

ج�çان،�ومن�شأن�اEشاريع�jقليمية�اEستقبلية�ال��Bتشمل�جميع�الدول�

�5ي �مصلحة �البلدان �جميع �يمنح �مما �ال��ابط�والتعاون�jقليمي/ن، �من �تزيد �الث*ث�أن أستقرار�اEنطقة��القوقازية

 .،�مطبعة�السيماء�للنشر�والتوزيع،�بغداد

�الدوNي �للتنظيم �مختلف �مفهوم �5ي �دراسات �اس��اتيجية �كراسات اEبادرات�: ،

ساحة�صراع�جديدة�ب/ن�روسيا�وتركيا،�مركز�الجزيرة�للدراسات،�

https://studies.aljazeera.net. 
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تونس : ديمقراطية في ظل ا6زمات ا�قتصادية

The Delimma of Democratic Transitions in light of 

Economic Crises: he Tunisia Model 

 كلية العلوم القانونية وا�قتصادية المحمدية

 .جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، المغرب

�هــــذه�الورقــــة�أحــــد�التحــــديات�اEرتبطــــة�بــــالتحول�الــــديمقراطي،�واEتمثلــــة�5ــــي�8زمــــة��قتصــــادية�ال�ــــ�Bتعرفهــــا�

اقتصــادات�دول�التحــول�خــ*ل�هــذه�اEرحلــة�اEوســومة�بعــدم�اليقــ/ن�اEؤس°ــBT،�وذلــك��ستكشــاف�مــدى�مســاهمة�تلــك�

،�انط*قـا�مـن�سـياق�تعامـل�الحكومـات�اEنتخبـة�مـع�

ومن�خ*ل�النموذج�التون°�BTالذي�بنيت�عليه�آمال�وأح*م�شـعوب�كث/ـ�ة�5ـي�العـالم�العربـي،�سـتخت���تـأث/��8زمـة�

ي�5ــي��قتصــادية�وارتــددا��ا��جتماعيــة�والسياســية�5ــي�ســياق�اEعالجــة�الحكوميــة�لهــذه��زمــة،�عWــى�التحــول�الــديمقراط

 .تونس،�انط*قا�من�اEسار�الجديد�الذي�اتخذه�الرئيس�اEنتخب،�و�تأث/��ذلك�اEسار�عWى�التجربة�الديمقراطية�الفتية

�زمــــــة��قتصــــــادية� -التحــــــول�الــــــديمقراطي�5ـــــي�تــــــونس

Abstract: 

   This paper discuses one of the challenges associated with the democratic transition, whish is represented in 

the economic crisis that transition countries are experiencing during this phase marked by institutional 

uncertainty, this is to explore the extent to whish these

contribute to the chances of success or failure of the transition, based on the context of the elected 

governments’ dealings with the crisis. Through the Tunisian model on whish the hopes and dreams of many 

peoples in the Arab world were built; we will test the impact of the economic crisis and political repercussions 

in the context of the government’s handling of this crisis on the democratic transition in Tunisia, based on the 

new path taken by the young president, and the impact of that path on the young democratic experience. 

Keywords ; Democratic Transitions 

Crisis.   

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

ديمقراطية في ظل ا6زمات ا�قتصاديةمعضلة التحو�ت ال

The Delimma of Democratic Transitions in light of 

Economic Crises: he Tunisia Model

 حفيظ  ديدون

كلية العلوم القانونية وا�قتصادية المحمدية

جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، المغرب

�هــــذه�الورقــــة�أحــــد�التحــــديات�اEرتبطــــة�بــــالتحول�الــــديمقراطي،�واEتمثلــــة�5ــــي�8زمــــة��قتصــــادية�ال�ــــ�Bتعرفهــــا�

اقتصــادات�دول�التحــول�خــ*ل�هــذه�اEرحلــة�اEوســومة�بعــدم�اليقــ/ن�اEؤس°ــBT،�وذلــك��ستكشــاف�مــدى�مســاهمة�تلــك�

،�انط*قـا�مـن�سـياق�تعامـل�الحكومـات�اEنتخبـة�مـع�8زمات�والتداب/��اEتخذة�Eواجه��ا�5ي�فرص�نجـاح�التحـول�أو�فشـله

ومن�خ*ل�النموذج�التون°�BTالذي�بنيت�عليه�آمال�وأح*م�شـعوب�كث/ـ�ة�5ـي�العـالم�العربـي،�سـتخت���تـأث/��8زمـة�

�قتصــادية�وارتــددا��ا��جتماعيــة�والسياســية�5ــي�ســياق�اEعالجــة�الحكوميــة�لهــذه��زمــة،�عWــى�التحــول�الــديمقراط

تونس،�انط*قا�من�اEسار�الجديد�الذي�اتخذه�الرئيس�اEنتخب،�و�تأث/��ذلك�اEسار�عWى�التجربة�الديمقراطية�الفتية

التحــــــول�الــــــديمقراطي�5ـــــي�تــــــونس -8زمـــــة��قتصــــــادية -التحــــــو�ت�الديمقراطيــــــة

uses one of the challenges associated with the democratic transition, whish is represented in 

the economic crisis that transition countries are experiencing during this phase marked by institutional 

uncertainty, this is to explore the extent to whish these crises and the mesures taken to confront them 

contribute to the chances of success or failure of the transition, based on the context of the elected 

governments’ dealings with the crisis. Through the Tunisian model on whish the hopes and dreams of many 

oples in the Arab world were built; we will test the impact of the economic crisis and political repercussions 

in the context of the government’s handling of this crisis on the democratic transition in Tunisia, based on the 

ident, and the impact of that path on the young democratic experience. 

; Democratic Transitions - Economoic crisis- Democratic Transition in Tunisia
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 : اEلخص�التنفيذي

ش�هــــذه�الورقــــة�أحــــد�التحــــديات�اEرتبطــــة�بــــالتحول�الــــديمقراطي،�واEتمثلــــة�5ــــي�8زمــــة��قتصــــادية�ال�ــــ�Bتعرفهــــا�تنــــاق    

اقتصــادات�دول�التحــول�خــ*ل�هــذه�اEرحلــة�اEوســومة�بعــدم�اليقــ/ن�اEؤس°ــBT،�وذلــك��ستكشــاف�مــدى�مســاهمة�تلــك�

8زمات�والتداب/��اEتخذة�Eواجه��ا�5ي�فرص�نجـاح�التحـول�أو�فشـله

ومن�خ*ل�النموذج�التون°�BTالذي�بنيت�عليه�آمال�وأح*م�شـعوب�كث/ـ�ة�5ـي�العـالم�العربـي،�سـتخت���تـأث/��8زمـة�. �زمة

�قتصــادية�وارتــددا��ا��جتماعيــة�والسياســية�5ــي�ســياق�اEعالجــة�الحكوميــة�لهــذه��زمــة،�عWــى�التحــول�الــديمقراط

تونس،�انط*قا�من�اEسار�الجديد�الذي�اتخذه�الرئيس�اEنتخب،�و�تأث/��ذلك�اEسار�عWى�التجربة�الديمقراطية�الفتية

التحــــــو�ت�الديمقراطيــــــة: كلمـــــات�مفتاحيــــــة�

 .  التونسية

uses one of the challenges associated with the democratic transition, whish is represented in 

the economic crisis that transition countries are experiencing during this phase marked by institutional 

crises and the mesures taken to confront them 

contribute to the chances of success or failure of the transition, based on the context of the elected 

governments’ dealings with the crisis. Through the Tunisian model on whish the hopes and dreams of many 

oples in the Arab world were built; we will test the impact of the economic crisis and political repercussions 

in the context of the government’s handling of this crisis on the democratic transition in Tunisia, based on the 

ident, and the impact of that path on the young democratic experience.  
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عديllدة، إلllى عllدم يقينيllة المرحلllة  
ا�نتقاليllة ومآ�تھllا؛ ففllي حllين اسllتطاعت نمllاذج عديllدة تكllريس وترسllيخ النظllام الllديمقراطي بعllد مرحلllة 
التحول، انتكست تجارب أخرى وعادة إلى الحكم ا�ستبدادي والسلطوي، وفشlلت بlذلك المرحلlة ا�نتقاليlة 
حولllت ھllذه المرحلllة بطموحاتھllا وآمالھllا إلllى مرحلllة مllن  

 .ا�ضطراب السياسي وغياب ا�ستقرار، وتعدد ا6زمات ا�جتماعية وا�قتصادية

ساھم الفشل الديمقراطي في عدة تجارب ببلدان العالم النامي إلlى تحlول ا�ھتمlام ا6كlاديمي لعلlم التحlول  
إلllى البحllث فllي محllددات اسllتدامة الديمقراطيllة بعllد 

وھذا التحول في ا�ھتمام ا6كاديمي نابع من انھيار بعlد الlديمقراطيات ونكوصlھا مlرة أخlرى 
إلى الحكم ا�سlتبدادي، ومlن ضlحالة وعقlم بعlض النمlاذج الديمقراطيlة التlي تlم تبنيھlا بعlد الموجlة الثالثlة 

 .يتعلق في مواجھة ا6زمات ا�قتصادية وا�جتماعية لمواطنيھا

يرتبط غالبا نجاح أو فشل مرحلة التحول الديمقراطي بمحددات عديدة، وتقدم لنا أدبيات علم التحول  
إرثا غنيا في ھذا المجال، حيث تختلف وتتنوع محددات وجود الديمقراطية 
رت إليھا أديبات كثيرة؛ من الثقافة المدنية، وھو إرث غني بالدراسات ا6كاديمية منذ 
إلى المحددات المرتبطة بالطبقات 

والمحددات ا�قتصادية وا�جتماعية وا}رث الديمقراطي، والمجتمع التعددي والتركيبة 

الخ، و� يسعنا المقام ھنا للوقوف على 
كل ھاته المحددات والشروط المصاحبة للديمقراطية والتي تعمل على ترسيخ الديمقراطية واستدامتھا أو  

ھاد به كثيرا في تفسير تعمل في سقوطھا وانھيارھا، لذلك سنفحص في ھذه المقالة محدد دال تم ا�ستش

 :  تعتبر دراسة سيمون مارتن ليبست من أولى ا6بحاث ا6كاديمية التي بحثت في الشروط المسبقة والمواتية لقيام النظام الديمقراطي، ينظر

Seymour martin lipset , Some social requisites of democracy “economic Development and political legitimacy”, 

 :ة واستمراريتھاينظر في ھذا الخصوص مثK لدراسة بروزرسكي وزمKؤه، حول الظروف المساعدة على استدامة الديمقراطي

Prezovski at all., Democracy well 

التحول الديمقراطي الديمقراطي في  أواخر القرن 

406               Sydney Verba and Gabriel Almend, Civil culture in Five Nation,London

المنظمة : لبنان(ينظر في ھذا الخصوص إلى العمل الفذ لبارينغتون مور، ا6صول ا�جتماعية للديكتاورية والديمقراطية، ترجة أحمد محمود 
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 تشllير تجllارب التحllو�ت الديمقراطيllة التllي جllرت وتجllري فllي بلllدان
ا�نتقاليllة ومآ�تھllا؛ ففllي حllين اسllتطاعت نمllاذج عديllدة تكllريس وترسllيخ النظllام الllديمقراطي بعllد مرحلllة 
التحول، انتكست تجارب أخرى وعادة إلى الحكم ا�ستبدادي والسلطوي، وفشlلت بlذلك المرحلlة ا�نتقاليlة 

حولllت ھllذه المرحلllة بطموحاتھllا وآمالھllا إلllى مرحلllة مllن  بمllا تحملllه مllن آمllال الحريllة والعllيش الكllريم؛ فت
ا�ضطراب السياسي وغياب ا�ستقرار، وتعدد ا6زمات ا�جتماعية وا�قتصادية

ساھم الفشل الديمقراطي في عدة تجارب ببلدان العالم النامي إلlى تحlول ا�ھتمlام ا6كlاديمي لعلlم التحlول  
إلllى البحllث فllي محllددات اسllتدامة الديمقراطيllة بعllد  402طيllة،مllن البحllث حllول الشllروط المسllبقة للديمقرا

وھذا التحول في ا�ھتمام ا6كاديمي نابع من انھيار بعlد الlديمقراطيات ونكوصlھا مlرة أخlرى 
إلى الحكم ا�سlتبدادي، ومlن ضlحالة وعقlم بعlض النمlاذج الديمقراطيlة التlي تlم تبنيھlا بعlد الموجlة الثالثlة 

يتعلق في مواجھة ا6زمات ا�قتصادية وا�جتماعية لمواطنيھا خاصة في ما

يرتبط غالبا نجاح أو فشل مرحلة التحول الديمقراطي بمحددات عديدة، وتقدم لنا أدبيات علم التحول  
إرثا غنيا في ھذا المجال، حيث تختلف وتتنوع محددات وجود الديمقراطية » 

رت إليھا أديبات كثيرة؛ من الثقافة المدنية، وھو إرث غني بالدراسات ا6كاديمية منذ 
إلى المحددات المرتبطة بالطبقات  406مرورا بسيديني فيربا وكابرييل ألموند،

والمحددات ا�قتصادية وا�جتماعية وا}رث الديمقراطي، والمجتمع التعددي والتركيبة 

الخ، و� يسعنا المقام ھنا للوقوف على ...ة، وحجم الدولة، ووجود ا6زمات ا�جتماعية وا�قتصادية
كل ھاته المحددات والشروط المصاحبة للديمقراطية والتي تعمل على ترسيخ الديمقراطية واستدامتھا أو  

تعمل في سقوطھا وانھيارھا، لذلك سنفحص في ھذه المقالة محدد دال تم ا�ستش
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 :مقدمة  

تشllير تجllارب التحllو�ت الديمقراطيllة التllي جllرت وتجllري فllي بلllدان   
ا�نتقاليllة ومآ�تھllا؛ ففllي حllين اسllتطاعت نمllاذج عديllدة تكllريس وترسllيخ النظllام الllديمقراطي بعllد مرحلllة 
التحول، انتكست تجارب أخرى وعادة إلى الحكم ا�ستبدادي والسلطوي، وفشlلت بlذلك المرحلlة ا�نتقاليlة 

بمllا تحملllه مllن آمllال الحريllة والعllيش الكllريم؛ فت
ا�ضطراب السياسي وغياب ا�ستقرار، وتعدد ا6زمات ا�جتماعية وا�قتصادية

ساھم الفشل الديمقراطي في عدة تجارب ببلدان العالم النامي إلlى تحlول ا�ھتمlام ا6كlاديمي لعلlم التحlول    
مllن البحllث حllول الشllروط المسllبقة للديمقرا

وھذا التحول في ا�ھتمام ا6كاديمي نابع من انھيار بعlد الlديمقراطيات ونكوصlھا مlرة أخlرى  403قيامھا،
إلى الحكم ا�سlتبدادي، ومlن ضlحالة وعقlم بعlض النمlاذج الديمقراطيlة التlي تlم تبنيھlا بعlد الموجlة الثالثlة 

خاصة في ما 404للتحول؛

يرتبط غالبا نجاح أو فشل مرحلة التحول الديمقراطي بمحددات عديدة، وتقدم لنا أدبيات علم التحول     
» transitologie  «

رت إليھا أديبات كثيرة؛ من الثقافة المدنية، وھو إرث غني بالدراسات ا6كاديمية منذ واستدامتھا كما أشا
مرورا بسيديني فيربا وكابرييل ألموند، 405توكفيل

والمحددات ا�قتصادية وا�جتماعية وا}رث الديمقراطي، والمجتمع التعددي والتركيبة  407ا�جتماعية،

ة، وحجم الدولة، ووجود ا6زمات ا�جتماعية وا�قتصاديةالسكاني
كل ھاته المحددات والشروط المصاحبة للديمقراطية والتي تعمل على ترسيخ الديمقراطية واستدامتھا أو  

تعمل في سقوطھا وانھيارھا، لذلك سنفحص في ھذه المقالة محدد دال تم ا�ستش

                                                                

تعتبر دراسة سيمون مارتن ليبست من أولى ا6بحاث ا6كاديمية التي بحثت في الشروط المسبقة والمواتية لقيام النظام الديمقراطي، ينظر  402
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ينظر في ھذا الخصوص مثK لدراسة بروزرسكي وزمKؤه، حول الظروف المساعدة على استدامة الديمقراطي  403

1990, (cambredge:  Cambredg university press.1990).

استعمل أول مرة مصطلح الموجة الثالثلة في كتاب  404
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     2022ديمسبر 

�Bزمات��قتصادية�ال�Sى�حد�السواء،�ويتعلق�8مر�هنا،�باWا¡�يار�8نظمة�الديمقراطية�وح���8نظمة��ستبدادية�ع

تعصف�بالكث/��من�اقتصادات�البلدان�5ي�طور�التحول�الديمقراطي،�أو�تلك�ال��Bتعرف�اضطرابات�سياسية�وعدم�

لع*قة�ب/ن��زمة��قتصادية�و�¡�يار�الديمقراطي�الكث/��من�النقاش�العلمB،�وفيما�كانت�تطرح�5ي�السابق�

��تجاه� �5ي �تغي/��النظام �كأحد�8سباب�5ي �تقدم �باتت�حاليا �الدوافع�و8سباب��¡�يار�8نظمة��ستبدادية، كأحد

�جربت� �عديدة �دول �عرفت �بعدما �اEحدد ��ìذا ستد�ل

�م·�ا،� �كانت�تعاني Bال�� �و�جتماعية �ظل�8وضاع��قتصادية �5ي �الديمقراطية �لتجار�ìا � �ا¡�يارا �حديثا الديمقراطية

راطية�وقد�تمت�هذه��¡�يارات�للعملية�الديمق

بواسطة�قادة�منتخب/ن،�ساعد��م�ظروف�8زمة��قتصادية�من�اعت*ء�السلطة،�ومكن��م�سلطا��م�ال��Bحازوا�عل�çا�

بواسطة�jرادة�الشعبية�من�اتخاذ�قرارات�سياسية�لتقييد�اEنافسة�والتعددية،�أدت�5ي�ال·�اية�إNى�تدنيس�اEؤسسات�

مرة�أخرى�إNى�الحكم��ستبدادي،�القائم�عWى�حكم�الفرد�شبه�اEطلق،�

تقدم�لنا�تونس�نموذجا�مثاليا�للتحو�ت�الديمقراطية�ال��Bتمت�5ي�ظل�أوضاع�اقتصادية�غ/��مواتية؛�حيث�بالرغم�

بعد�الثورة�قد�أر���Tدعائم�الحريات�السياسية�واEدنية�من�خ*ل�

�إNى� �با�ضافة ،BTستقرار�السيا��� �وغياب �وتجاذبا��ا �اEرحلة �ظروف �أن �إ� �الديمقراطية، �واEؤسسات الدستور

�أي� �غياب �ظل �5ي �وذلك ��قتصادية، �8زمة �وعمقت BT°التون� ��قتصاد �عWى �أثرت �الصعبة، �jقليمية الظروف

�و�قتصادية� ��جتماعية �8وضاع �عWى �واضحا �8زمة �تأث/��هذه �فكان �م·�ا، �للخروج �واضحة �حكومية ��اتيجية

للمواطن�التون°BT،�مما�زاد�من�خنق�الشعب�التون°�BTتجاه�8حزاب�والطبقة�السياسية؛�فكان�رد�الفعل�الشع��Bهو�

�بدي*�غ/�� �باعتباها يدية�ال��Bظهرت�بعد�الثورة،

�الشعب� �بذلك�من�سؤم �مستفيدا �تونس، �5ي �تحول�جديدة �مرحلة � �انتخاب�الرئيس�قيس�سعيد �كان لقد

التون°�BTمن�الطبقة�السياسية�ال��Bقادت�اEرحلة��نتقالية�نتيجة�سوء�8وضاع��قتصادية�اE��دية،�ومن�ظروف�

اEعاكس�Sي�تغي/��ديمقراطي�5ي�اEنطقة،�فاتخذ�بذلك�قرارات�سياسية�وال��Bتم�أغل��ا�5ي�غياب�أي�

سند�دستوري،�تبدو�أ¡�ا�تس/��بالنظام�السيا��BTناحية��ستبداد�مرة�أخرى،�ومن�هنا�تنبع�أهمية�هذا�البحث�5ي�كونه�

�5ي� �خاصة �مححدة؛ �ظروف�هيكلية لبحث�5ي

كمسلمة�مسبقة�لتفس/��غياب�الديمقراطية�وفشلها،�ومن�

ثم�فإن�هذه�الدراسة�تقوم�عWى�إشكالية�التحول�الديمقراطي�5ي�ظل�ظروف�8زمة��قتصادية،�وانعكاس�مسار�هذه�

مركز دراسة الوحدة العربية، : لبنان (ة لبيان  ديمقراطي عربي، 

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

�Bزمات��قتصادية�ال�Sى�حد�السواء،�ويتعلق�8مر�هنا،�باWا¡�يار�8نظمة�الديمقراطية�وح���8نظمة��ستبدادية�ع

تعصف�بالكث/��من�اقتصادات�البلدان�5ي�طور�التحول�الديمقراطي،�أو�تلك�ال��Bتعرف�اضطرابات�سياسية�وعدم�

لع*قة�ب/ن��زمة��قتصادية�و�¡�يار�الديمقراطي�الكث/��من�النقاش�العلمB،�وفيما�كانت�تطرح�5ي�السابق�

��تجاه� �5ي �تغي/��النظام �كأحد�8سباب�5ي �تقدم �باتت�حاليا �الدوافع�و8سباب��¡�يار�8نظمة��ستبدادية، كأحد

��ستبداد �إNى �الديمقراطية �من �أي �� . اEعاكس؛ �جربت�تكرس �عديدة �دول �عرفت �بعدما �اEحدد ��ìذا ستد�ل

�م·�ا،� �كانت�تعاني Bال�� �و�جتماعية �ظل�8وضاع��قتصادية �5ي �الديمقراطية �لتجار�ìا � �ا¡�يارا �حديثا الديمقراطية

وقد�تمت�هذه��¡�يارات�للعملية�الديمق... �وي*،�وروسيا،�والب/�و�وتاي*ند�ومجموعة�من�الدول�jفريقية

بواسطة�قادة�منتخب/ن،�ساعد��م�ظروف�8زمة��قتصادية�من�اعت*ء�السلطة،�ومكن��م�سلطا��م�ال��Bحازوا�عل�çا�

بواسطة�jرادة�الشعبية�من�اتخاذ�قرارات�سياسية�لتقييد�اEنافسة�والتعددية،�أدت�5ي�ال·�اية�إNى�تدنيس�اEؤسسات�

مرة�أخرى�إNى�الحكم��ستبدادي،�القائم�عWى�حكم�الفرد�شبه�اEطلق،�الديمقراطية�الفتية�5ي�هذه�الدول�والعودة�

 .وتقييدا�كب/�ا�للحريات�اEدنية�والسياسية

تقدم�لنا�تونس�نموذجا�مثاليا�للتحو�ت�الديمقراطية�ال��Bتمت�5ي�ظل�أوضاع�اقتصادية�غ/��مواتية؛�حيث�بالرغم�

بعد�الثورة�قد�أر���Tدعائم�الحريات�السياسية�واEدنية�من�خ*ل�من�أن��نتقال�إNى�النظام�الديمقراطي�الذي�تم�

�إNى� �با�ضافة ،BTستقرار�السيا��� �وغياب �وتجاذبا��ا �اEرحلة �ظروف �أن �إ� �الديمقراطية، �واEؤسسات الدستور

�أي� �غياب �ظل �5ي �وذلك ��قتصادية، �8زمة �وعمقت BT°التون� ��قتصاد �عWى �أثرت �الصعبة، �jقليمية الظروف

�و�قتصادية� ��جتماعية �8وضاع �عWى �واضحا �8زمة �تأث/��هذه �فكان �م·�ا، �للخروج �واضحة �حكومية ��اتيجية

للمواطن�التون°BT،�مما�زاد�من�خنق�الشعب�التون°�BTتجاه�8حزاب�والطبقة�السياسية؛�فكان�رد�الفعل�الشع

�بدي*�غ/��دعم�أفراد�للوصول�إNى�السلطة�من�خارج�الطبقة�السياسية�التقل �باعتباها يدية�ال��Bظهرت�بعد�الثورة،

�الشعب� �بذلك�من�سؤم �مستفيدا �تونس، �5ي �تحول�جديدة �مرحلة � �انتخاب�الرئيس�قيس�سعيد �كان لقد

التون°�BTمن�الطبقة�السياسية�ال��Bقادت�اEرحلة��نتقالية�نتيجة�سوء�8وضاع��قتصادية�اE��دية،�ومن�ظروف�

اEعاكس�Sي�تغي/��ديمقراطي�5ي�اEنطقة،�فاتخذ�بذلك�قرارات�سياسية�وال��Bتم�أغل

سند�دستوري،�تبدو�أ¡�ا�تس/��بالنظام�السيا��BTناحية��ستبداد�مرة�أخرى،�ومن�هنا�تنبع�أهمية�هذا�البحث�5ي�كونه�

�وذلك�با �تجارب�عدة، �5ي �التحول�الديمقراطي�الذي�تم �معضلة �ميعالج �ظروف�هيكلية لبحث�5ي

كمسلمة�مسبقة�لتفس/��غياب�الديمقراطية�وفشلها،�ومن��408"�ستثنائية�العربية"نموذج�عربي،�دائما�ما�تطرح�فيه�

ثم�فإن�هذه�الدراسة�تقوم�عWى�إشكالية�التحول�الديمقراطي�5ي�ظل�ظروف�8زمة��قتصادية،�وانعكاس�مسار�هذه�
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�Bزمات��قتصادية�ال�Sى�حد�السواء،�ويتعلق�8مر�هنا،�باWا¡�يار�8نظمة�الديمقراطية�وح���8نظمة��ستبدادية�ع

تعصف�بالكث/��من�اقتصادات�البلدان�5ي�طور�التحول�الديمقراطي،�أو�تلك�ال��Bتعرف�اضطرابات�سياسية�وعدم�

BTاستقرار�سيا�   . 

لع*قة�ب/ن��زمة��قتصادية�و�¡�يار�الديمقراطي�الكث/��من�النقاش�العلمB،�وفيما�كانت�تطرح�5ي�السابق�تث/��ا���

��تجاه� �5ي �تغي/��النظام �كأحد�8سباب�5ي �تقدم �باتت�حاليا �الدوافع�و8سباب��¡�يار�8نظمة��ستبدادية، كأحد

��ستبداد �إNى �الديمقراطية �من �أي اEعاكس؛

�م·�ا،� �كانت�تعاني Bال�� �و�جتماعية �ظل�8وضاع��قتصادية �5ي �الديمقراطية �لتجار�ìا � �ا¡�يارا �حديثا الديمقراطية

كف�0وي*،�وروسيا،�والب/�و�وتاي*ند�ومجموعة�من�الدول�jفريقية

بواسطة�قادة�منتخب/ن،�ساعد��م�ظروف�8زمة��قتصادية�من�اعت*ء�السلطة،�ومكن��م�سلطا��م�ال��Bحازوا�عل�çا�

بواسطة�jرادة�الشعبية�من�اتخاذ�قرارات�سياسية�لتقييد�اEنافسة�والتعددية،�أدت�5ي�ال·�اية�إNى�تدنيس�اEؤسسات�

الديمقراطية�الفتية�5ي�هذه�الدول�والعودة�

وتقييدا�كب/�ا�للحريات�اEدنية�والسياسية

تقدم�لنا�تونس�نموذجا�مثاليا�للتحو�ت�الديمقراطية�ال��Bتمت�5ي�ظل�أوضاع�اقتصادية�غ/��مواتية؛�حيث�بالرغم�����

من�أن��نتقال�إNى�النظام�الديمقراطي�الذي�تم�

�إNى� �با�ضافة ،BTستقرار�السيا��� �وغياب �وتجاذبا��ا �اEرحلة �ظروف �أن �إ� �الديمقراطية، �واEؤسسات الدستور

�أي� �غياب �ظل �5ي �وذلك ��قتصادية، �8زمة �وعمقت BT°التون� ��قتصاد �عWى �أثرت �الصعبة، �jقليمية الظروف

�و�قتصادية�اس ��جتماعية �8وضاع �عWى �واضحا �8زمة �تأث/��هذه �فكان �م·�ا، �للخروج �واضحة �حكومية ��اتيجية

للمواطن�التون°BT،�مما�زاد�من�خنق�الشعب�التون°�BTتجاه�8حزاب�والطبقة�السياسية؛�فكان�رد�الفعل�الشع

دعم�أفراد�للوصول�إNى�السلطة�من�خارج�الطبقة�السياسية�التقل

�الشعب�. مجرب �بذلك�من�سؤم �مستفيدا �تونس، �5ي �تحول�جديدة �مرحلة � �انتخاب�الرئيس�قيس�سعيد �كان لقد

التون°�BTمن�الطبقة�السياسية�ال��Bقادت�اEرحلة��نتقالية�نتيجة�سوء�8وضاع��قتصادية�اE��دية،�ومن�ظروف�

�Bتم�أغلالسياق��قليم�Bنطقة،�فاتخذ�بذلك�قرارات�سياسية�وال�Eديمقراطي�5ي�ا��ي�تغي/Sعاكس�Eا

سند�دستوري،�تبدو�أ¡�ا�تس/��بالنظام�السيا��BTناحية��ستبداد�مرة�أخرى،�ومن�هنا�تنبع�أهمية�هذا�البحث�5ي�كونه�

�وذلك�با �تجارب�عدة، �5ي �التحول�الديمقراطي�الذي�تم �معضلة يعالج

نموذج�عربي،�دائما�ما�تطرح�فيه�

ثم�فإن�هذه�الدراسة�تقوم�عWى�إشكالية�التحول�الديمقراطي�5ي�ظل�ظروف�8زمة��قتصادية،�وانعكاس�مسار�هذه�
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�التحليWي� �اEنهج �عWى ��عتماد �خ*ل �من ��شكالية �هذه �عWى �با�جابة سنقوم

 : �ستنباطي�القائم�عWى�أسلوب�دراسة�الحالة،�واEنهج�اEقارن،�وذلك�انط*قا�من�فرضيت/ن�اثنت/ن

 .ناءا�من�ذلك

 .�جراءات�اEتخذة�Eواجهة��8زمة��قتصادية�من�قبل�الحكومات�اEنتخبة�íي�اEحدد��¡�يار�الديمقراطية�أو�بقاءها

تفرض�عل�çا��جابة�عWى��شكالية�وفحص�الفرضيات�معالجة�اEوضوع�5ي�مبحث/ن،�سنخصص�ل¥ول��¡�يارات�

�الديمقراطية،� ��¡�يارات �حجم �عWى �الوقوف �خ*ل �من قتصادية

�8زمة� �حجم �وإيضاح ،BT°التون� �النموذج �5ي �البحث �للثاني � �سنخصص �فيما �اEوضوع، �قاربت Bال�� والدراسات

�بالتحول�الديمقراطي�وقد�تمت� �للعملية�الديقراطية�بعد�ف��ة�من�قيامها تعددت�تجارب�الدول�ال��Bعرفت�ا¡�يارا

هذه��¡�يارات�5ي�ظل�تراجع�الديمقراطية�عاEيا،�وتطرح�عدة�أسباب�ومحددات�لهذا�الفشل؛�وíي�عديدة�ومتنوعة،�

ية�وتأث/�ه�عWى�بقاء�الديمقراطية�أو�ا¡�يارها�5ي�ف��ة�ما�بعد�التحول�

�Bالتحو�ت�الهيكلية�ال�� �مع �للتحول�الديمقراطي، �اEوجة�الثالثة تزامنت�التحو�ت�الديمقراطية�ال��Bجرت�أثناء

أدى�هذا�ال��امن�. نتيجة�ارتفاع�اEديونية�وحدي��ا

�كان�الحزب�الذي�أدار� �ما ؛�حيث�كث/�ا

Elias Papaionnou and Gregorios siourounis, Democrati and growth, the Economic journal, volume .118, n°532, 

2008; Freud carolne and Melise jaud, regime change

Economics (IIT), april, 2014 ; Ades A. and H.chua, the neighbor’s curse: regional Instability and economic 

growth, journal of economic growth,n. 2 , (

Politique et croissance économic: Estimation a partir d’une modèle panel dynamic, L’actualité économic

vol.94 ,n.1, mars 2018; Luiz carlos bresser pereira, Jose maria marvall, Adam prezowsk

new democracies :A social democratic Approche, (Cambridge university press, 1993)

، انتھت الفترة الرئاسية �ثني عشر رئيسا عقب مظاھرات شعبية أو ضغط شعبي أرغمھم على 
ؤساء إلى ترك مناصبھم في بوليفيا تحت الضغط الشعبي للمرة الثالثة خKل عشرين عاما، وفي ا�كوادور للمرة الثالثة 

�ري دايموند، : كان سادس رئيس ارجنتيني خKل ثمانية عشر شھرا، أنظر

 .292.،ص)2014الشبكة العربية ل�بحاث والنشر، الطبعة ا�ولى 

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

�الديمقراطية �التحليWي�. إNى �اEنهج �عWى ��عتماد �خ*ل �من ��شكالية �هذه �عWى �با�جابة سنقوم

�ستنباطي�القائم�عWى�أسلوب�دراسة�الحالة،�واEنهج�اEقارن،�وذلك�انط*قا�من�فرضيت/ن�اثنت/ن

تساهم�8زمة��قتصادية�5ي��¡�يار�الديمقراطي،�وتونس�لم�تكن�استثناءا�من�ذلك

�جراءات�اEتخذة�Eواجهة��8زمة��قتصادية�من�قبل�الحكومات�اEنتخبة�íي�اEحدد��¡�يار�الديمقراطية�أو�بقاءها

تفرض�عل�çا��جابة�عWى��شكالية�وفحص�الفرضيات�معالجة�اEوضوع�5ي�مبحث/ن،�سنخصص�ل¥ول��¡�يارات�

�� �ظروف�8زمة �ظل �5ي �تمت Bال�� �الديمقراطية �عWى �الوقوف �خ*ل �من قتصادية

� �وإيضاح ،BT°التون� �النموذج �5ي �البحث �للثاني � �سنخصص �فيما �اEوضوع، �قاربت Bال�� والدراسات

 .           �قتصادية�وتأث/��ذلك�عWى�التحول�الديمقراطي�5ي�هذا�البلد

 .ابهìP¿يار�الديمقراطي�وأسب

�بالتحول�الديمقراطي�وقد�تمت� �للعملية�الديقراطية�بعد�ف��ة�من�قيامها تعددت�تجارب�الدول�ال��Bعرفت�ا¡�يارا

هذه��¡�يارات�5ي�ظل�تراجع�الديمقراطية�عاEيا،�وتطرح�عدة�أسباب�ومحددات�لهذا�الفشل؛�وíي�عديدة�ومتنوعة،�

ية�وتأث/�ه�عWى�بقاء�الديمقراطية�أو�ا¡�يارها�5ي�ف��ة�ما�بعد�التحول�لذلك�سنخت���اEحدد�اEرتبط��باSزمات��قتصاد

 .  ìP¿يارات�الديمقراطية�خQل�ا�وجة�الثالثة

�Bالتحو�ت�الهيكلية�ال�� �مع �للتحول�الديمقراطي، �اEوجة�الثالثة تزامنت�التحو�ت�الديمقراطية�ال��Bجرت�أثناء

نتيجة�ارتفاع�اEديونية�وحدي��ا�409كث/��من�دول�العالم�النامي�5ي�الثماينينات،

BTالسيا�� �أثر�عWى�استقرارها �كان�الحزب�الذي�أدار�410إNى�بروز�تحديات�كب/�ة�للسطات��نتقالية� �ما ؛�حيث�كث/�ا

                                         

 :للمزيد حول ا6زمات ا�قتصادية خKل الفترة ا�نتقالية ينظر

Elias Papaionnou and Gregorios siourounis, Democrati and growth, the Economic journal, volume .118, n°532, 

; Freud carolne and Melise jaud, regime change :democracy and crowth, peterson institus for international 

; Ades A. and H.chua, the neighbor’s curse: regional Instability and economic 

growth, journal of economic growth,n. 2 , (1997), Ben doudou makrem et Rahali faycel, Démocratie, Stabilité 

Politique et croissance économic: Estimation a partir d’une modèle panel dynamic, L’actualité économic

,n.1, mars 2018; Luiz carlos bresser pereira, Jose maria marvall, Adam prezowski, Economic reforms in 

:A social democratic Approche, (Cambridge university press, 1993) 

، انتھت الفترة الرئاسية �ثني عشر رئيسا عقب مظاھرات شعبية أو ضغط شعبي أرغمھم على 2004و  1985خKل الفترة الممتدة ما بين 
ؤساء إلى ترك مناصبھم في بوليفيا تحت الضغط الشعبي للمرة الثالثة خKل عشرين عاما، وفي ا�كوادور للمرة الثالثة 

كان سادس رئيس ارجنتيني خKل ثمانية عشر شھرا، أنظر 2003الرئاسة في ماي " نيستور كيرسنر 

الشبكة العربية ل�بحاث والنشر، الطبعة ا�ولى : الدوحة(عبد النور الخراقي، 

265 

 

� �التحول �عWى �الديمقراطية8زمة إNى

�ستنباطي�القائم�عWى�أسلوب�دراسة�الحالة،�واEنهج�اEقارن،�وذلك�انط*قا�من�فرضيت/ن�اثنت/ن

تساهم�8زمة��قتصادية�5ي��¡�يار�الديمقراطي،�وتونس�لم�تكن�است

�جراءات�اEتخذة�Eواجهة��8زمة��قتصادية�من�قبل�الحكومات�اEنتخبة�íي�اEحدد��¡�يار�الديمقراطية�أو�بقاءها

تفرض�عل�çا��جابة�عWى��شكالية�وفحص�الفرضيات�معالجة�اEوضوع�5ي�مبحث/ن،�سنخصص�ل¥ول��¡�يارات�������

�� �ظروف�8زمة �ظل �5ي �تمت Bال�� الديمقراطية

� �وإيضاح ،BT°التون� �النموذج �5ي �البحث �للثاني � �سنخصص �فيما �اEوضوع، �قاربت Bال�� والدراسات

�قتصادية�وتأث/��ذلك�عWى�التحول�الديمقراطي�5ي�هذا�البلد

ìP¿يار�الديمقراطي�وأسب: ا�بحث�.ول �

�بالتحول�الديمقراطي�وقد�تمت�    �للعملية�الديقراطية�بعد�ف��ة�من�قيامها تعددت�تجارب�الدول�ال��Bعرفت�ا¡�يارا

هذه��¡�يارات�5ي�ظل�تراجع�الديمقراطية�عاEيا،�وتطرح�عدة�أسباب�ومحددات�لهذا�الفشل؛�وíي�عديدة�ومتنوعة،�

لذلك�سنخت���اEحدد�اEرتبط��باSزمات��قتصاد

 . الديمقراطي

ìP¿يارات�الديمقراطية�خQل�ا�وجة�الثالثة: أو���

������Bالتحو�ت�الهيكلية�ال�� �مع �للتحول�الديمقراطي، �اEوجة�الثالثة تزامنت�التحو�ت�الديمقراطية�ال��Bجرت�أثناء

كث/��من�دول�العالم�النامي�5ي�الثماينينات،�عرف��ا�اقتصادات

BTالسيا�� �أثر�عWى�استقرارها إNى�بروز�تحديات�كب/�ة�للسطات��نتقالية�

                                                                

للمزيد حول ا6زمات ا�قتصادية خKل الفترة ا�نتقالية ينظر  409

Elias Papaionnou and Gregorios siourounis, Democrati and growth, the Economic journal, volume .118, n°532, 

:democracy and crowth, peterson institus for international 

; Ades A. and H.chua, the neighbor’s curse: regional Instability and economic 

et Rahali faycel, Démocratie, Stabilité 

Politique et croissance économic: Estimation a partir d’une modèle panel dynamic, L’actualité économic , 

i, Economic reforms in 

خKل الفترة الممتدة ما بين   410
ؤساء إلى ترك مناصبھم في بوليفيا تحت الضغط الشعبي للمرة الثالثة خKل عشرين عاما، وفي ا�كوادور للمرة الثالثة تقديم استقالتھم، فقد أرغم الر

نيستور كيرسنر " وعندما تولى . خالل عقد

عبد النور الخراقي، روح الديمقراطية، ترجمة 
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�اسبانيا� �5ي �ذلك �حصل �وقد �عمليا، �يختفي لم

�والفيلب/ن �و�وروغواي�وكوريا �والب/�و �وال��ازيل�وjكوادور �واليونان�و�رجنت/ن�وبوليفيا أدى�. وتونس�411وال��تغال

�الحكومات� �متابعة �عدم �إNى �الديمقراطي، �التحول �دول �كث/��من �5ي �اEنتخبة �للحكومات BTستقرار�السيا��� غياب

�5ي� �والحزبي �الحكومي �الفشل �هذا �ساهم ��قتصادية، �8زمة �مواجهة �إNى �الهادفة للسياسات��قتصادية

�نتيجة�استمرار�سوء� �عWى�نموذج�التحول�الديمقراطي�وأعاقته، �ارتدادت�سياسية�انعكست�سلبا �إNى نماذج�عديدة

 .   الحكومات��نتقالية�اEرحلة�بكفاءة

5ي�تفس/�ه��تجاهات��ص*ح��قتصادي�5ي�أمريكا�ال*تينية،�وجد�غي/�مو�أودونيل،�أن�الدول�ال��Bلم�تتبع�سياسات�

،�كانت�5ي�حالة�استعادة�الديمقراطية،�بعد�ف��ة�من�الحكم�العسكري،�حيث�

�رئيس� �أي �وسع �5ي �يكن �ولم �بفاعلية، �بالعمل �مث*، �8وروغواي �الكونغرس�5ي �شرع �الديمقراطية استعادة

�القوى� �من �امت*ك�شبكة �امت*ك�أو�عدم �ب/ن �الفرق� ح

للعمل�الديمقراطي�ساعدت��413ياسية

�5ي� �الحا�ت�íي�أكø��النماذج�نجاحا لذلك�كانت�هذه

�5ي�ال��Eان�مع� سياس��ا��قتصادية،�حيث�تابعت�الحكومات�السياسة��قتصادية�تدريجيا،�وتمت�مناقشة�معظمها

�الشعب �أفراد �با�ي �عWى �تبعات�اجتماعية�كب/�ة �. لها ألفريد�"و" روبرت�كوفمان"يقدم

�حيث�تكون�خيارات�السياسات� �للحكومات�اEنتخبة؛ جة�أخرى�لتفس/��خيارات�السياسات��قتصادية

ول�الديمقراطي�5ي��قتصادية�مريحة�لتك�ال��Bورثت�أوضاع�اقتصادية�جيدة�عن�أس*فها�التسلطي/ن،�كحا�ت�التح

كوريا�وتايوان،�5ي�ح/ن�تكون�خيارات�السياسات��قتصادية�صعبة�ومحدودة�5ي�التحو�ت�الناتجة�عن�أزمة�النظام�

��يخفي�مححدات�أخرى�ل��سيخ�النظام�

�إNى� �حاجة �5ي �تكون�نماذج�التحو�ت�الديمقراطية �فقد �السلطوي، �الحكم �أخرى�إNى �مرة الديمقراطي�ومنع��رتداد

شركة الكبوعات للنشر : بيروت( أبحاث مختارة 

بKنتر و�ري . للمزيد حول الخبرة السياسية وتأثير المؤسسات في حالة استعادة الديمقراطية على فرص استدامتھا أنظر مثK،  مارك ف

414 Robert kaufamne and stephan Haggaard, Political Economy o

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

� �إن �هذا �التالية، �با�نتخابات �النجاح �5ي �يفشل ��نتقالية �اسبانيا�اEرحلة �5ي �ذلك �حصل �وقد �عمليا، �يختفي لم

�والفيلب/ن �و�وروغواي�وكوريا �والب/�و �وال��ازيل�وjكوادور �واليونان�و�رجنت/ن�وبوليفيا وال��تغال

�الحكومات� �متابعة �عدم �إNى �الديمقراطي، �التحول �دول �كث/��من �5ي �اEنتخبة �للحكومات BTستقرار�السيا��� غياب

�5ي� �والحزبي �الحكومي �الفشل �هذا �ساهم ��قتصادية، �8زمة �مواجهة �إNى �الهادفة للسياسات��قتصادية

�نتيجة�استمرار�سوء� �عWى�نموذج�التحول�الديمقراطي�وأعاقته، �ارتدادت�سياسية�انعكست�سلبا �إNى نماذج�عديدة

الحكومات��نتقالية�اEرحلة�بكفاءة8وضاع��قتصادية�و�جتماعية�للمواطن/ن،�لكن�5ي�نماذج�أخرى�أدرات�

5ي�تفس/�ه��تجاهات��ص*ح��قتصادي�5ي�أمريكا�ال*تينية،�وجد�غي/�مو�أودونيل،�أن�الدول�ال��Bلم�تتبع�سياسات�

،�كانت�5ي�حالة�استعادة�الديمقراطية،�بعد�ف��ة�من�الحكم�العسكري،�حيث�)�ورغواي�والشيWي

�رئيس� �أي �وسع �5ي �يكن �ولم �بفاعلية، �بالعمل �مث*، �8وروغواي �الكونغرس�5ي �شرع �الديمقراطية استعادة

�متطرفة �اقتصادية �إقرار�سياسة �القوى�... أوروغوياني �من �امت*ك�شبكة �امت*ك�أو�عدم �ب/ن �الفرق� لذلك�يتضح

ياسية؛�فالخ��ة�الس412اEؤسسية�الفاعلة�ال��Bتؤمن�قاعدة�لعملية�صنع�السياسة

�للمؤسسات�الديمقراطية �البلدان�5ي�توطيد�سريع�نسبيا �5ي�. هذه �الحا�ت�íي�أكø��النماذج�نجاحا لذلك�كانت�هذه

�5ي�ال��Eان�مع� سياس��ا��قتصادية،�حيث�تابعت�الحكومات�السياسة��قتصادية�تدريجيا،�وتمت�مناقشة�معظمها

�فلم�تكن� �الشعبمختلف�الجماعات؛ �أفراد �با�ي �عWى �تبعات�اجتماعية�كب/�ة لها

�حيث�تكون�خيارات�السياسات� �للحكومات�اEنتخبة؛ جة�أخرى�لتفس/��خيارات�السياسات��قتصادية

�قتصادية�مريحة�لتك�ال��Bورثت�أوضاع�اقتصادية�جيدة�عن�أس*فها�التسلطي/ن،�كحا�ت�التح

كوريا�وتايوان،�5ي�ح/ن�تكون�خيارات�السياسات��قتصادية�صعبة�ومحدودة�5ي�التحو�ت�الناتجة�عن�أزمة�النظام�

           414...�ستبدادي�كالتحول�الذي�وقع�5ي�الفليب/ن�و8وروغواي

�بلدان�العالم�النامي �اEحدد�الدال��¡�يار�الديمقراطية�5ي ��يخفي�م�غ/��أن�هذا

�إNى� �حاجة �5ي �تكون�نماذج�التحو�ت�الديمقراطية �فقد �السلطوي، �الحكم �أخرى�إNى �مرة الديمقراطي�ومنع��رتداد

                                         

أبحاث مختارة : بKنتر و�ري دايموند غييرمو أودونيل وأدم بروزرسكي وأخرون، الديمقراطية

97 -98. 

 .99-98.ص.

للمزيد حول الخبرة السياسية وتأثير المؤسسات في حالة استعادة الديمقراطية على فرص استدامتھا أنظر مثK،  مارك ف
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Robert kaufamne and stephan Haggaard, Political Economy of Transition democraty, (United Kingdom: 

Princeton University Press 1995). 

266 

 

� �إن �هذا �التالية، �با�نتخابات �النجاح �5ي �يفشل ��نتقالية اEرحلة

�والفيلب/ن �و�وروغواي�وكوريا �والب/�و �وال��ازيل�وjكوادور �واليونان�و�رجنت/ن�وبوليفيا وال��تغال

�الحكومات� �متابعة �عدم �إNى �الديمقراطي، �التحول �دول �كث/��من �5ي �اEنتخبة �للحكومات BTستقرار�السيا��� غياب

� �5ي�اEنتخبة �والحزبي �الحكومي �الفشل �هذا �ساهم ��قتصادية، �8زمة �مواجهة �إNى �الهادفة للسياسات��قتصادية

�نتيجة�استمرار�سوء� �عWى�نموذج�التحول�الديمقراطي�وأعاقته، �ارتدادت�سياسية�انعكست�سلبا �إNى نماذج�عديدة

8وضاع��قتصادية�و�جتماعية�للمواطن/ن،�لكن�5ي�نماذج�أخرى�أدرات�

5ي�تفس/�ه��تجاهات��ص*ح��قتصادي�5ي�أمريكا�ال*تينية،�وجد�غي/�مو�أودونيل،�أن�الدول�ال��Bلم�تتبع�سياسات����

�ورغواي�والشيWي(اقتصادية�متطرفة�

�رئيس��بمجرد �أي �وسع �5ي �يكن �ولم �بفاعلية، �بالعمل �مث*، �8وروغواي �الكونغرس�5ي �شرع �الديمقراطية استعادة

�متطرفة �اقتصادية �إقرار�سياسة أوروغوياني

اEؤسسية�الفاعلة�ال��Bتؤمن�قاعدة�لعملية�صنع�السياسة

�للمؤسسات�الديمقراطية �البلدان�5ي�توطيد�سريع�نسبيا هذه

�5ي�ال��Eان�مع� سياس��ا��قتصادية،�حيث�تابعت�الحكومات�السياسة��قتصادية�تدريجيا،�وتمت�مناقشة�معظمها

�فلم�تكن� مختلف�الجماعات؛

�حيث�تكون�خيارات�السياسات�" استيبان �للحكومات�اEنتخبة؛ حجة�أخرى�لتفس/��خيارات�السياسات��قتصادية

�قتصادية�مريحة�لتك�ال��Bورثت�أوضاع�اقتصادية�جيدة�عن�أس*فها�التسلطي/ن،�كحا�ت�التح

كوريا�وتايوان،�5ي�ح/ن�تكون�خيارات�السياسات��قتصادية�صعبة�ومحدودة�5ي�التحو�ت�الناتجة�عن�أزمة�النظام�

�ستبدادي�كالتحول�الذي�وقع�5ي�الفليب/ن�و8وروغواي

�بلدان�العالم�النامي����� �اEحدد�الدال��¡�يار�الديمقراطية�5ي غ/��أن�هذا

�إNى� �حاجة �5ي �تكون�نماذج�التحو�ت�الديمقراطية �فقد �السلطوي، �الحكم �أخرى�إNى �مرة الديمقراطي�ومنع��رتداد

                                                                

بKنتر و�ري دايموند غييرمو أودونيل وأدم بروزرسكي وأخرون، الديمقراطية. مارك ف  411

97.،ص)2016والتوزيع، طبعة 

.فسه، صأنظر المرجع ن  412
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،�ومزيدا�من�توسيع�اEشاركة،�كما�قد�تكون�

��قتصادية �8زمات �وتجاوز �الفردي، �الدخل �وزيادة �القومي �الدخل �وتراكم ،�417النمو

�التفاوت� �والفقر�وكبح �الفساد �ومحاربة ��ستبدادي/ن، �أس*فها �عن �الجديدة �الديمقراطية �ورث��ا Bال�� و�جتماعية

عWى�الجيش�والقوات�اEسلحة،�أو�5ي���جتما~ي،�أو�تعزيز�دور�مؤسسات�الرقابة�واEحاسبة،�أو�ربما�5ي�السيطرة�اEدنية

دخل�5ي�حا�ت�ركود�ديمقراطي�طويل،�

�تزاي �5ي � �تتمثل �أسباب �أربع �إNى �دايموند �أشار��ري �الركود، �لهذا �أسباب �عدة �هناك ��¡�يارات�كانت � �معدل د

كالهند،�وجنوب�( الديمقراطية،�ثانيا؛�تدهور�جودة�واستقرار�الديمقراطية�5ي�العالم،�خاصة�5ي�دول�8سواق�الناشئة�

�ذلك�الدول�اEهمة� �5ي �بما �تعمق��ستبداد �ثالثا؛ ،

�أن�الديمقراطيات�الراسخة،� ،�رابعا؛�يبدوا

�من�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�تعمل�بشكل��BTء�وتفتقر�إNى�jرادة�والثقة�بالنفس�لتعزيز�الديمقراطية�بشكل� بدءا

ال��Bتتم�من�طرف�قادت�منتخب/ن�أسعفهم�مركزهم�السيا���BTتخاذ�

قرارات،�أعادت�النظام�الديمقراطي�إNى��ستبداد�مرة�أخرى،�مقابل�تراجع�8شكال�التقليدية�القائمة�عWى��نق*بات�

الرؤساّء؛�كا�نق*ب�الذاتي�إذ��يمكن�أن�تقع��¡�يارات�الديمقراطية�نتيجة��نق*بات�الذاتية�ال��Bيقوم��ìا�

�والحكومة� �ال��Eان �بحل �سعيد، �قيس BT°التون� �الرئيس �اتخذها Bال�� �أو�با�جراءات �الب/�و، �5ي �فيجموري للرئيس

ثاره�بالقرار�السيا�5�BTي�الب*د،�حيث�يتم�استخدام�السلطة�لتدنيس�اEؤسسات�واEمارسات�الديمقراطية�من�

توكفيل، : للمزيد حول دور الثقافة المدنية في وجود الديمقراطية وترسيخھا، أنظر العمل المؤسس لتوكفيل حول ما �حظه في دراسته �مريكا

 :ند، لدور الثقافة المدنية في نشوء الديمقرا طية 

 ).2017دار التنوير للطباعة والنشر، الطبعة ا�ولى 

 :ن ا6زمات ا�قتصادية تمثل أحد أبرز التھديدات ل�ستقرار الديمقراطي، انظر

Larry Daymond and Juan J.Linz, Introduction

Daymond and Juan J.Linz, and Seymour Martin Lipest, Democracy and Developing

418 Larry Daymond, Facing up to The Democratic Recession, journal of Democracy,Vol.26, n.1, January 2015. 

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

،�ومزيدا�من�توسيع�اEشاركة،�كما�قد�تكون�416والتوافق�السيا��BTوتعزيز�اEؤسساتية�415الثقافة�السياسية�اEدنية

�من �مزيد �إNى �حاجة ��قتصادية�5ي �8زمات �وتجاوز �الفردي، �الدخل �وزيادة �القومي �الدخل �وتراكم النمو

�التفاوت� �والفقر�وكبح �الفساد �ومحاربة ��ستبدادي/ن، �أس*فها �عن �الجديدة �الديمقراطية �ورث��ا Bال�� و�جتماعية

�جتما~ي،�أو�تعزيز�دور�مؤسسات�الرقابة�واEحاسبة،�أو�ربما�5ي�السيطرة�اEدنية

 .مزيد�من�تعزيز�حكم�القانون�و�الشفافية

دخل�5ي�حا�ت�ركود�ديمقراطي�طويل،� 2006عWى�أي�حال،��تش/��تقارير�منظمة�بيت�الحرية�إNى�أن�العالم�منذ�سنة�

�تزاي �5ي � �تتمثل �أسباب �أربع �إNى �دايموند �أشار��ري �الركود، �لهذا �أسباب �عدة �هناك كانت

الديمقراطية،�ثانيا؛�تدهور�جودة�واستقرار�الديمقراطية�5ي�العالم،�خاصة�5ي�دول�8سواق�الناشئة�

� ��ري�دايموند �يسم�çا �ذلك�الدول�اEهمة�"الدول�اEتأرجحة"أو�كما �5ي �بما �تعمق��ستبداد �ثالثا؛ ،

�أن�الديمقراطيات�الراسخة،�...)كالص/ن�وروسيا،�والسعودية�وإيران(�س��اتيجية� ،�رابعا؛�يبدوا

�من�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�تعمل�بشكل��BTء�وتفتقر�إNى�jرادة�والثقة�بالنفس�لتعزيز�الديمقراطية�بشكل� بدءا

ال��Bتتم�من�طرف�قادت�منتخب/ن�أسعفهم�مركزهم�السيا���BTتخاذ��من�جهة�أخرى،�زادت��¡�يارات�الديمقراطية

قرارات،�أعادت�النظام�الديمقراطي�إNى��ستبداد�مرة�أخرى،�مقابل�تراجع�8شكال�التقليدية�القائمة�عWى��نق*بات�

إذ��يمكن�أن�تقع��¡�يارات�الديمقراطية�نتيجة��نق*بات�الذاتية�ال��Bيقوم��ìا�

�والحكومة� �ال��Eان �بحل �سعيد، �قيس BT°التون� �الرئيس �اتخذها Bال�� �أو�با�جراءات �الب/�و، �5ي �فيجموري للرئيس

ثاره�بالقرار�السيا�5�BTي�الب*د،�حيث�يتم�استخدام�السلطة�لتدنيس�اEؤسسات�واEمارسات�الديمقراطية�من�

                                         

للمزيد حول دور الثقافة المدنية في وجود الديمقراطية وترسيخھا، أنظر العمل المؤسس لتوكفيل حول ما �حظه في دراسته �مريكا

ند، لدور الثقافة المدنية في نشوء الديمقرا طية مرجع سابق،  أنظر أيضا عمل سيدني فيربا وغابرييل ألمو
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الثقافة�السياسية�اEدنية

�من �مزيد �إNى �حاجة 5ي

�التفاوت� �والفقر�وكبح �الفساد �ومحاربة ��ستبدادي/ن، �أس*فها �عن �الجديدة �الديمقراطية �ورث��ا Bال�� و�جتماعية

�جتما~ي،�أو�تعزيز�دور�مؤسسات�الرقابة�واEحاسبة،�أو�ربما�5ي�السيطرة�اEدنية

مزيد�من�تعزيز�حكم�القانون�و�الشفافية

عWى�أي�حال،��تش/��تقارير�منظمة�بيت�الحرية�إNى�أن�العالم�منذ�سنة���

�تزاي �5ي � �تتمثل �أسباب �أربع �إNى �دايموند �أشار��ري �الركود، �لهذا �أسباب �عدة �هناك كانت

الديمقراطية،�ثانيا؛�تدهور�جودة�واستقرار�الديمقراطية�5ي�العالم،�خاصة�5ي�دول�8سواق�الناشئة�

�وتركيا �...) إفريقيا ��ري�دايموند �يسم�çا أو�كما

�س��اتيجية�والقوية�من�الناحية�

�من�الو�يات�اEتحدة�8مريكية�تعمل�بشكل��BTء�وتفتقر�إNى�jرادة�والثقة�بالنفس�لتعزيز�الديمقراطية�بشكل� بدءا

  .418فعال�5ي�الخارج

من�جهة�أخرى،�زادت��¡�يارات�الديمقراطية���

قرارات،�أعادت�النظام�الديمقراطي�إNى��ستبداد�مرة�أخرى،�مقابل�تراجع�8شكال�التقليدية�القائمة�عWى��نق*بات�

إذ��يمكن�أن�تقع��¡�يارات�الديمقراطية�نتيجة��نق*بات�الذاتية�ال��Bيقوم��ìا�. العسكرية

�والحكومة� �ال��Eان �بحل �سعيد، �قيس BT°التون� �الرئيس �اتخذها Bال�� �أو�با�جراءات �الب/�و، �5ي �فيجموري للرئيس

واستئثاره�بالقرار�السيا�5�BTي�الب*د،�حيث�يتم�استخدام�السلطة�لتدنيس�اEؤسسات�واEمارسات�الديمقراطية�من�

                                                                

للمزيد حول دور الثقافة المدنية في وجود الديمقراطية وترسيخھا، أنظر العمل المؤسس لتوكفيل حول ما �حظه في دراسته �مريكا  415
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�أو�الخنق� �قواعدها، �وتغي/��5ي �ك��وير��نتخابات �متعددة �أشكال �ذلك �اتخذ وقد

مسحا�شام*�لصعود�8نظمة�الديكتاتورية�الحديثة؛�فوجدت�

يكتاتوري�كانت�تتم�غالبا�ع����نق*بات�العسكرية،�غ/��أن�التحول�نحو�الديكتاتورية�كان�

�لتحجيم� �وقوان/ن �لتمرير�تشريعات �سلطاته �يستخدم �أن قبل

طيا�بتحويل�نفسها�ناحية�،�حيث�تقوم�حكومة�منتخبة�ديمقرا

�ستبداد،�عادة�من�خ*ل�منع�اEعارضة،�واعتقال�قاد��ا،�أو�إغ*ق�الهيئة�التشريعية�وخرق�حقوق�اEعارضة�وتزوير�

،��و�5ي�أوكرانيا�سنة��02004وي*�سنة�

�باستخدام� ���ديدات�ذات�مصداقية �تقوم�عWى Bال�� ��نق*بات�العسكرية �العكس� ى

�التشريع� �أنظمة �5ي �وتحكمها �السلطة �5ي �وجودها �اس��اتيجية �تستخدم �اEنتخبة �اEجموعات �فإن �اEسلح، العنف

�و�خ �اEنافسة، نق�الحريات�والتضييق�عWى

 .إذن،�ما�الذي�يدفع�بعض�الحكومات�اEنتخبة�ديمقراطيا�لكي�تنحو�نحو�الحكم��ستبدادي؟

5ي�مثل�هذه�الحا�ت�غالبا�ما�تكون�اEؤسسات�الديمقراطية�مثل�8حزاب�السياسية�وال��Eانات�ضعيفة�التطور،�

يؤدي�. قر�الب/�وقراطية�إNى�الخ��ة�السياسية،�و8كø��من�ذلك،��ستق*لية�والسلطة��دارة��قتصاد�بشكل�فعال

ضعف�8داء��قتصادي�وتزايد�عدم�اEساواة�5ي�تفاقم�مشاكل�إساءة�استخدام�السلطة�وتزوير��نتخابات�وان��اك�

اEعارضة�تدريجيا،�ونشاط�اEجتمع�اEدني�الخارج�عن�

،�كما�اتخذت�السلطات�الحاكمة�5ي�ف�0وي*�نفس�

�فكان� ��نتخابات، �5ي �اEنافسة �عWى �والتضييق �اEعارضة، �jع*م جب�وسائل

الشبكة العربية : الدوحة(ون، كيف تعمل الديكتاتوريات؟، السلطة وترسيخھا وانھيارھا، ترجمة عبدالرحمن عياش، 
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ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

� �ديمقراطيا، �منتخب/ن �قادة �أو�الخنق�قبل �قواعدها، �وتغي/��5ي �ك��وير��نتخابات �متعددة �أشكال �ذلك �اتخذ وقد

  419.ي�للديمقراطية��والتضييق�عWى�الحريات�وسيادة�القانون 

مسحا�شام*�لصعود�8نظمة�الديكتاتورية�الحديثة؛�فوجدت��5420ي�دراسة�حديثة�قدمت�باربرا�غيدس�وأخرون،

يكتاتوري�كانت�تتم�غالبا�ع����نق*بات�العسكرية،�غ/��أن�التحول�نحو�الديكتاتورية�كان�أن�التحو�ت�نحو�الحكم�الد

� �ونز��ة، �حرة �فاز�بانتخابات �ع���حزب �يتم �لت"أيضا �وقوان/ن �لتمرير�تشريعات �سلطاته �يستخدم �أن قبل

،�حيث�تقوم�حكومة�منتخبة�ديمقرا421"اEعارضة،�ومن�ثم�يقود�حكومته�نحو�الديكتاتورية

�ستبداد،�عادة�من�خ*ل�منع�اEعارضة،�واعتقال�قاد��ا،�أو�إغ*ق�الهيئة�التشريعية�وخرق�حقوق�اEعارضة�وتزوير�

وف�0وي*�سنة� 2002،�وغينيا�بيساو�سنة�2000،�كما�حدث�5ي�روسيا�سنة�

2007 ...Wباستخدام�وع� ���ديدات�ذات�مصداقية �تقوم�عWى Bال�� ��نق*بات�العسكرية �العكس� ى

�التشريع� �أنظمة �5ي �وتحكمها �السلطة �5ي �وجودها �اس��اتيجية �تستخدم �اEنتخبة �اEجموعات �فإن �اEسلح، العنف

�بحظر�اEعارضة �أو�تشريعية �ع���إجراءات�قانونية �فتقوم �و�خ�423والقضاء؛ �اEنافسة، والتضييق�عWى

 .  اEدنية�والسياسية�لتضمن�سيطر��ا�عWى��نتخابات

إذن،�ما�الذي�يدفع�بعض�الحكومات�اEنتخبة�ديمقراطيا�لكي�تنحو�نحو�الحكم��ستبدادي؟

5ي�مثل�هذه�الحا�ت�غالبا�ما�تكون�اEؤسسات�الديمقراطية�مثل�8حزاب�السياسية�وال��Eانات�ضعيفة�التطور،�

قر�الب/�وقراطية�إNى�الخ��ة�السياسية،�و8كø��من�ذلك،��ستق*لية�والسلطة��دارة��قتصاد�بشكل�فعال

ضعف�8داء��قتصادي�وتزايد�عدم�اEساواة�5ي�تفاقم�مشاكل�إساءة�استخدام�السلطة�وتزوير��نتخابات�وان��اك�

اEعارضة�تدريجيا،�ونشاط�اEجتمع�اEدني�الخارج�عن��؛�ففي�روسيا�تقلصت�مساحة424قواعد�اللعبة�الديمقراطية

،�كما�اتخذت�السلطات�الحاكمة�5ي�ف425سيطرة�السلطات�الحاكمة�نتيجة�استفحال�8زمة��قتصادية

�فكان� ��نتخابات، �5ي �اEنافسة �عWى �والتضييق �اEعارضة، �jع*م �وحجب�وسائل �اEعارضة �عWى �التضييق �5ي النهج
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� �ديمقراطيا، �منتخب/ن �قادة قبل

التدري�ي�للديمقراطية��والتضييق�عWى�الحريات�وسيادة�القانون 

5ي�دراسة�حديثة�قدمت�باربرا�غيدس�وأخرون،����

أن�التحو�ت�نحو�الحكم�الد

�ونز �حرة �فاز�بانتخابات �ع���حزب �يتم أيضا

اEعارضة،�ومن�ثم�يقود�حكومته�نحو�الديكتاتورية

�ستبداد،�عادة�من�خ*ل�منع�اEعارضة،�واعتقال�قاد��ا،�أو�إغ*ق�الهيئة�التشريعية�وخرق�حقوق�اEعارضة�وتزوير�

،�كما�حدث�5ي�روسيا�سنة��422نتخابات

2012 � �سنة 2007وكينيا

�التشريع� �أنظمة �5ي �وتحكمها �السلطة �5ي �وجودها �اس��اتيجية �تستخدم �اEنتخبة �اEجموعات �فإن �اEسلح، العنف

�بحظر�اEعارضة �أو�تشريعية �ع���إجراءات�قانونية �فتقوم والقضاء؛

اEدنية�والسياسية�لتضمن�سيطر��ا�عWى��نتخابات

إذن،�ما�الذي�يدفع�بعض�الحكومات�اEنتخبة�ديمقراطيا�لكي�تنحو�نحو�الحكم��ستبدادي؟����

5ي�مثل�هذه�الحا�ت�غالبا�ما�تكون�اEؤسسات�الديمقراطية�مثل�8حزاب�السياسية�وال��Eانات�ضعيفة�التطور،�����

قر�الب/�وقراطية�إNى�الخ��ة�السياسية،�و8كø��من�ذلك،��ستق*لية�والسلطة��دارة��قتصاد�بشكل�فعالوتفت

ضعف�8داء��قتصادي�وتزايد�عدم�اEساواة�5ي�تفاقم�مشاكل�إساءة�استخدام�السلطة�وتزوير��نتخابات�وان��اك�

قواعد�اللعبة�الديمقراطية

سيطرة�السلطات�الحاكمة�نتيجة�استفحال�8زمة��قتصادية

�و �اEعارضة �عWى �التضييق �5ي النهج
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     2022ديمسبر 

الديمقراطي�يتم�تدريجيا�5ي�هذين�الدولت/ن�إNى�أن�تحولتا�نحو��ستبداد�مرة�أخرى،�ويبدو�أن�تونس�تس/��

نحو�ذلك�الطريق�5ي�تقييد�الديمقراطية�من�خ*ل��جراءات�ال��Bاتخذها�الرئيس�اEنتخب،�بحل�ال��Eان�والحكومة�

دية�و�جتماعية�5ي�الب*د،�ويكمن�العامل�الواحد�ب/ن�

هذه�النماذج�هو�عدم�قدرة�الحكومات�الديمقراطية�اEنتخبة�5ي�مواجهة�8زمة��قتصادية�ومعالج��ا،�الBTUء�الذي�

 .سمح�بصعود�زعماء�سياسي/ن�ساهموا�5ي�تقويض�أسس�اEنافسة�والتعددية�5ي�بلدا¡�م

�إNى� �أغل��ا �5ي �التحو�ت�الديمقراطية �سارت �أكø��استعصاء؛ �والتوطيد �ال��سيخ *ت

كسب�رهان�التوافق�ب/ن�النخب�والجماعات�لتحقيق��ستقرار�السيا��BTللنظام�الجديد،��وقد�كان�نجاح��نتقال�5ي�

Eا� �تحدد Bال�� �من��تفاقيات�واEواثيق�السياسية ���م�القبول�بمجوعة Bال�� جا�ت�الحيوية

�النخب�العسكرية� �أدار��ا Bال�� �الديمقراطي �أكø��حا�ت�التحول �ال*تينية �أمريكا �5ي �التحو�ت�الديمقراطية تمثل

�ورتب�الرجوع�إNى� �اEدني، �النظام �نخب�أخرى�عودة �بالتحالف�مع ،

،�وقد�حدث�8مر�ذاته�427مجموعة�من�اEواثيق�والبنود�الدستورية�ال��Bحافظت�عWى�مصالح�الجيش

�والنخب�اEحافظة�عملية�التحول�الديمقراطي،�فحافظوا�بذلك�عWى�بعض��متيازات،��

�لذلك�فإن�jش �الحا�ت�تجعل�الديمقراطيات�مقيدة�من�جوانب�كث/�ة، �تكمن�5ي�عملية�مثل�هذه كا�ت�اEهمة�هنا

أشارت�ت/�ي�ل/ن�كارل�من�خ*ل�دراس��ا�للتحو�ت�5ي�أمريكا�ال*تينية�والوسطى،�أن��هذه�اEرحلة�تتطلب�مهارات�

رحلة�8خ/�ة�5ي�هذه�اE. وال��امات�من�الجهات�الفاعلة�الرئيسية�ال��Bتختلف�نوعيا�عن�تلك�ال��Bتظهر�أثناء��نتقال

من�التوطيد،�يجب�عWى�الجهات�الفاعلة�السياسية�إثبات�القدرة�عWى�التمي/��ب/ن�القوى�السياسية�بد��من�جذ�ìا�

��بقاء� �الس¶ي �من �بد� �وتوج�çها، �اEتنافسة �السياسية �اEشاريع �تحديد �عWى �والقدرة �كب/�، �تحالف �إNى جميعا

ن�جدول�8عمال،�و�ستعداد�Eواجهة��ص*حات�التدريجية،���سيما�

وهو�ما�تم�بالفعل�5ي�تجارب��5428ي�مجا�ت��قتصاد�والع*قات�اEدنية�العسكرية،�بد��من�تأجيلها�إNى�وقت��حق،

���يقوم�الفاعلون�السياسيون�بدوهم�لتعزيز�الديم قراطية�وترسيخها،�لكن�عندما

� �سنة �ذاتي �انق*ب �عWى �الرئيس�فيجيموري �قدم �الب/�و، �ففي �بض*له؛ �يلقي � �خطر�الشعبوية وحصن� 1992فإن

المركز العربي ل�بحاث ودراسة : الدوحة

428 Terry Lynn Karl, Dilemmas of De
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الديمقراطي�يتم�تدريجيا�5ي�هذين�الدولت/ن�إNى�أن�تحولتا�نحو��ستبداد�مرة�أخرى،�ويبدو�أن�تونس�تس/��

نحو�ذلك�الطريق�5ي�تقييد�الديمقراطية�من�خ*ل��جراءات�ال��Bاتخذها�الرئيس�اEنتخب،�بحل�ال��Eان�والحكومة�

�نتيجة��ستفحال�8زمة��قتصا دية�و�جتماعية�5ي�الب*د،�ويكمن�العامل�الواحد�ب/ن�ثاره�بجميع�السلطات،

هذه�النماذج�هو�عدم�قدرة�الحكومات�الديمقراطية�اEنتخبة�5ي�مواجهة�8زمة��قتصادية�ومعالج��ا،�الBTUء�الذي�

سمح�بصعود�زعماء�سياسي/ن�ساهموا�5ي�تقويض�أسس�اEنافسة�والتعددية�5ي�بلدا¡�م

�مشك �تكون �أخرى �أحيان �أغل5ي �5ي �التحو�ت�الديمقراطية �سارت �أكø��استعصاء؛ �والتوطيد �ال��سيخ *ت

كسب�رهان�التوافق�ب/ن�النخب�والجماعات�لتحقيق��ستقرار�السيا��BTللنظام�الجديد،��وقد�كان�نجاح��نتقال�5ي�

"Eا� �تحدد Bال�� �من��تفاقيات�واEواثيق�السياسية القبول�بمجوعة

�النخب�العسكرية� �أدار��ا Bال�� �الديمقراطي �أكø��حا�ت�التحول �ال*تينية �أمريكا �5ي �التحو�ت�الديمقراطية تمثل

�ورتب�الرجوع�إNى� �اEدني، �النظام �نخب�أخرى�عودة �بالتحالف�مع �نسق�الجيش، �ال��ازيل�مث*؛ �ففي و�قتصادية،

مجموعة�من�اEواثيق�والبنود�الدستورية�ال��Bحافظت�عWى�مصالح�الجي

5ي�الشيWي�عندما�أدار�الجيش�والنخب�اEحافظة�عملية�التحول�الديمقراطي،�فحافظوا�بذلك�عWى�بعض��متيازات،��

�لذلك�فإن�jش �الحا�ت�تجعل�الديمقراطيات�مقيدة�من�جوانب�كث/�ة، مثل�هذه

أشارت�ت/�ي�ل/ن�كارل�من�خ*ل�دراس��ا�للتحو�ت�5ي�أمريكا�ال*تينية�والوسطى،�أن��هذه�اEرحلة�تتطلب�مهارات�

وال��امات�من�الجهات�الفاعلة�الرئيسية�ال��Bتختلف�نوعيا�عن�تلك�ال��Bتظهر�أثناء��نتقال

من�التوطيد،�يجب�عWى�الجهات�الفاعلة�السياسية�إثبات�القدرة�عWى�التمي/��ب/ن�القوى�السياسية�بد��من�جذ�ìا�

��بقاء� �الس¶ي �من �بد� �وتوج�çها، �اEتنافسة �السياسية �اEشاريع �تحديد �عWى �والقدرة �كب/�، �تحالف �إNى جميعا

ن�جدول�8عمال،�و�ستعداد�Eواجهة��ص*حات�التدريجية،���سيما��ص*حات�ال��Bتحدث�توترا�وانقساما�بعيدة�ع

5ي�مجا�ت��قتصاد�والع*قات�اEدنية�العسكرية،�بد��من�تأجيلها�إNى�وقت��حق،

�ال*تينية ���يقوم�الفاعلون�السياسيون�بدوهم�لتعزيز�الديم.  عديدة�بدول�5ي�أمريكا لكن�عندما

� �سنة �ذاتي �انق*ب �عWى �الرئيس�فيجيموري �قدم �الب/�و، �ففي �بض*له؛ �يلقي � �خطر�الشعبوية فإن
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الديمقراطي�يتم�تدريجيا�5ي�هذين�الدولت/ن�إNى�أن�تحولتا�نحو��ستبداد�مرة�أخرى،�ويبدو�أن�تونس�تس/����نحدار 

نحو�ذلك�الطريق�5ي�تقييد�الديمقراطية�من�خ*ل��جراءات�ال��Bاتخذها�الرئيس�اEنتخب،�بحل�ال��Eان�والحكومة�

�نتيجة��ستفحال�8زمة��قتصا واستئثاره�بجميع�السلطات،

هذه�النماذج�هو�عدم�قدرة�الحكومات�الديمقراطية�اEنتخبة�5ي�مواجهة�8زمة��قتصادية�ومعالج��ا،�الBTUء�الذي�

سمح�بصعود�زعماء�سياسي/ن�ساهموا�5ي�تقويض�أسس�اEنافسة�والتعددية�5ي�بلدا¡�م

�مشك���� �تكون �أخرى �أحيان 5ي

كسب�رهان�التوافق�ب/ن�النخب�والجماعات�لتحقيق��ستقرار�السيا��BTللنظام�الجديد،��وقد�كان�نجاح��نتقال�5ي�

"بعض�8حيان�يتضمن�

   .426"النخب

�النخب�العسكرية����� �أدار��ا Bال�� �الديمقراطي �أكø��حا�ت�التحول �ال*تينية �أمريكا �5ي �التحو�ت�الديمقراطية تمثل

�نسق�الجي �ال��ازيل�مث*؛ �ففي و�قتصادية،

مجموعة�من�اEواثيق�والبنود�الدستورية�ال��Bحافظت�عWى�مصالح�الجيالحكم�اEدني�ب

5ي�الشيWي�عندما�أدار�الجيش�والنخب�اEحافظة�عملية�التحول�الديمقراطي،�فحافظوا�بذلك�عWى�بعض��متيازات،��

�لذلك�فإن�jش �الحا�ت�تجعل�الديمقراطيات�مقيدة�من�جوانب�كث/�ة، مثل�هذه

 .  ال��سيخ�الديمقراطي

أشارت�ت/�ي�ل/ن�كارل�من�خ*ل�دراس��ا�للتحو�ت�5ي�أمريكا�ال*تينية�والوسطى،�أن��هذه�اEرحلة�تتطلب�مهارات����

وال��امات�من�الجهات�الفاعلة�الرئيسية�ال��Bتختلف�نوعيا�عن�تلك�ال��Bتظهر�أثناء��نتقال

من�التوطيد،�يجب�عWى�الجهات�الفاعلة�السياسية�إثبات�القدرة�عWى�التمي/��ب/ن�القوى�السياسية�بد��من�جذ�ìا�

��بقاء� �الس¶ي �من �بد� �وتوج�çها، �اEتنافسة �السياسية �اEشاريع �تحديد �عWى �والقدرة �كب/�، �تحالف �إNى جميعا

�ص*حات�ال��Bتحدث�توترا�وانقساما�بعيدة�ع

5ي�مجا�ت��قتصاد�والع*قات�اEدنية�العسكرية،�بد��من�تأجيلها�إNى�وقت��حق،

�ال*تينية عديدة�بدول�5ي�أمريكا

� �سنة �ذاتي �انق*ب �عWى �الرئيس�فيجيموري �قدم �الب/�و، �ففي �بض*له؛ �يلقي � �خطر�الشعبوية فإن
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�نتيجة�سئم�الشعب�من�النخب� �كب/�، B

و�جتماعية،�كما�كان�تأث/��عودة�الب/�ونية�5ي�8رجنت/ن�

�Bمشك*ت�ال��سيخ�الديمقراطي،�وحدية�اEشك*ت��قتصادية�واEالية�

��وي*��لنفس�8سباب،�ال��Bأدت�إNى�صعود�الخطاب�الشعبوي�5ي�هذه

؛�حيث����تعمل�429ينم�وصول�هؤ�ء�الزعماء�إNى�السلطة�5ي�بلدا¡�م�عن��الفشل�5ي�إدراة�التحول�الديمقراطي

�وتخفيض� �و�جتماعية، �اEشك*ت��قتصادية �وحل �8زمات��قتصادية �Eواجهة �واسع �بجهد السلطات��نتقالية

�Bلها،�في��ز�بذلك�الخطاب�الشعبوي�ويقدم�

حلو��سطحية�Sزمات�مستعصية،�فيس��وي�هذا�الخطاب��فئات�كب/�ة�من�السكان،�وعندما�يتيقن�اEنتخبون�الجدد�

�السلطات� �با�ي �و���ميش �التنفيذية �سلطا��م �توسيع �عWى �يعملون �فإ¡�م �لهم، �الكب/��اEمنوح B

�عWى� �ويضيقون �وقرارت، �بتشريعات �سلطا��م �ويحصنون �jع*م، �وسائل �عWى �السيطرة �إNى ويسعون

وهنا�تكمن�معضلة�التحول�الديمقراطي�5ي�ظل�هذه�الظروف،�حيث�

ائل�غ/��ديمقراطية�واستبدادية،�ويمثل�

اعتمدت�الكث/��من�الديكتاتوريات�خ*ل�القرن�العشرين�عWى�شرعية�8داء،�وخاصة�منه��قتصادي�اEرتبط��بالنمو�

�8زمة� �وقع �تحت �ا¡�ار�معظمها �8داء �شرعية �إNى �النظم �هذه �افتقدت �وح/ن �و�الفردي، �القومي خل

للمزيد حول أزمة الديمقراطية وصعود الشعبوية أنظر مثK، عزمي بشارة، الشعبوية وا�زمة الدائمة للديمقراطية، سياسات عربية، المركز 

و مداني ليلى، تراجع جودة الديمقراطية في العالم ومخاطر صعود 

ير الشعبوية في الديمقراطيات فصK بين حدود تأث

جودة الديمقراطية على نطاق : الليبرالية الراسخة، وتأثيرھا على الديمقراطية الناشئة من خKل ثKث جوانب من المؤسسات الديمقراطية، وھي

واء من اليمين أو اليسار له تأثير ووجدت الدراسة أن الحكم الشعبوي س
حين  سلبي على ا6نظمة السياسية ويؤدي إلى خطر كبير على تآكل الديمقراطية، وأن ھذا التآكل يمكن احتواءه من طرف الديمقراطيات الراسخة في

لطوي � يزال في التطور تدريجيا باتجاه قد تصل حدود تأثير الشعبوية إلى تھديد بقاء الديمقراطيات الوليدة، خاصة تلك التي تحولت من نظام س

Jordan Kile and Limor Gultchin, and Authers, Populistin Power Around the World, 7th November 2018, Global 

challenges, https://institute.global/policy/populistts 
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Jordan Kile and Limor Gultchin, and Authers, op.cit. 

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

�نتيجة�سئم�الشعب�من�النخب� �كب/�، Bإطار�دعم�شع�� �ذلك�5ي �تم �وقد �ال��Eان، �تعطيل�عمل �من�خ*ل سلطاته

و�جتماعية،�كما�كان�تأث/��عودة�الب/�ونية�5ي�8رجنت/ن��السياسية�وفسادها�وفشلها�5ي�معالجة�اEشاكل��قتصادية

واضحا،�وقد�عكس�صعود�هذا�التيار�الشع��Bمشك*ت�ال��سيخ�الديمقراطي،�وحدية�اEشك*ت��قتصادية�واEالية�

و�جتماعية،�وكان�صعود�هوغو�تشاف/��5ي�ف�0وي*��لنفس�8سباب،�ال��Bأدت�إNى�صعود�الخطاب�الشعبوي�5ي�هذه

ينم�وصول�هؤ�ء�الزعماء�إNى�السلطة�5ي�بلدا¡�م�عن��الفشل�5ي�إدراة�التحول�الديمقراطي

�وتخفيض� �و�جتماعية، �اEشك*ت��قتصادية �وحل �8زمات��قتصادية �Eواجهة �واسع �بجهد السلطات��نتقالية

Nء�الذي�يؤدي�إBTUز�بذلك�الخطاب�الشعبوي�ويقدم�حدة�ال*مساواة�5ي�الدخل،�ال�لها،�في��Bى��تراجع�الدعم�الشع�

حلو��سطحية�Sزمات�مستعصية،�فيس��وي�هذا�الخطاب��فئات�كب/�ة�من�السكان،�وعندما�يتيقن�اEنتخبون�الجدد�

�و���مي �التنفيذية �سلطا��م �توسيع �عWى �يعملون �فإ¡�م �لهم، �الكب/��اEمنوح B

�عWى� �ويضيقون �وقرارت، �بتشريعات �سلطا��م �ويحصنون �jع*م، �وسائل �عWى �السيطرة �إNى ويسعون

وهنا�تكمن�معضلة�التحول�الديمقراطي�5ي�ظل�هذه�الظروف،�حيث�� .ويحدون�من�اEنافسة�مستقب*

ائل�غ/��ديمقراطية�واستبدادية،�ويمثل�هناك�دائما�خطرا�ي��دد�هذه�اEرحلة�يكمن�5ي�تحول��هتمام�الشع��Bنحو�بد

 .   خطر�الشعبوية�أك�����ديد�5ي�هذا�السياق

 .تأث/��8زمات��قتصادية�عWى�الديمقراطيات�الجديدة

اعتمدت�الكث/��من�الديكتاتوريات�خ*ل�القرن�العشرين�عWى�شرعية�8داء،�وخاصة�منه��قتصادي�اEرتبط��بالنمو�

�8زمة� �وقع �تحت �ا¡�ار�معظمها �8داء �شرعية �إNى �النظم �هذه �افتقدت �وح/ن �و�الفردي، �القومي خل
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�Bتعتمد�كث/�ا�عWى�شرعي��ا�الشعبية،�لكن�

�النظام� �إNى �التحول �مع �تزداد لجماعات

�بالقول  �لهما، �دراسة �وغ/��: "5ي �الديمقراطية �8نظمة إن

أوضحت�نماذج�كث/�ة�خيبة����432".الديمقراطية�معرضة�لعدم��ستقرار�5ي�حالة�8زمات��قتصادية�عWى�حد�السواء

�5ي� �كب/�ة �فدب�الشك�لدى�فئات�اجتماعية �تحدي�8زمات��قتصادية، �أمام �خاصة �الديمقراطي، النظام

قدرة�الديمقراطيات�الجديدة�5ي�مواجهة�التحديات��قتصادية�و�جتماعية،�وأعيد�الجدل�5ي�كث/��من�الحا�ت�حول�

�وتحقيق� ��قتصاد �إNى �التوازن �عادة

خاصة�وأن�8نظمة�الديمقراطية�تكون�تحت�ضغط�التأث/��الشع��BعWى�عملها،�وتساهم�

�5ي� �الحكومات�اEنتخبة، �أغلب�8حيان�عWى �5ي �الخاصة�وتفرضها �مصالحها BCتب� �5ي �اEختلفة اEجموعات�jجتماعية

�8نظمة� �5ي �الشرعية �فقدان �أرجع �لكن ،

لقد�كان�عمل�لي��0مقدمة�Eجموعة�من�

�لكن�5ي�أسباب�ا¡�يارها �الديمقراطية�وقيامها �تركز�ليس�فقد�عWى�كيفية�نشوء Bمن�.  كاديمية�ال�� وبدءا

طور�العديد�من�الباحث/ن�نماذج�نظرية�معقدة�تركز�عWى�دور�8زمات�

ن�بأن�8زمات��قتصادية�يمكن�أن�تؤدي�أيضا�

432 Robert kaufamne and stephan Hagga

Princeton University Press 1995) p.102.

 :أنظر مثK في ھذا الخصوص �ستنتاجات دراسة روبرت وايد حول التأثير السلبي للتعددية والمنافسة في الدول النامية على النمو

Robert wade « Governing The market, Economic Theory and the role of government in west Asian 

Industiarialisation ».  Princeton University Press.1990.

434 Juan Linz, Crisis, Breakdown and Re

435 Guillemo O’Donnell, Modernisation and Bureaucratic Authoritarianism

Berkley : Institute of International Studies, University of California.1970

436 Mark J.Gasiorowski, Economic Crisis and Political Regime Change: An Event Historyb Analysis, America

political science, vol.89, no.4 (december 1995).

437 Robert Kaufman, Transition to stable Authoritarian

Sage 1979. 

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

وهذه�الحقيقة��تنطبق�جزءيا�عWى�8نظمة�الديمقراطية،�ف�B8تعتمد�كث/�ا�عWى�شرعي��ا�الشعبية،�لكن�

�وا �8فراد �طموحات �وأن �خاصة �وفعالي��ا؛ �بأداءها �مرتبطة �الشرعية �النظام�هذه �إNى �التحول �مع �تزداد لجماعات

�كوفمان �هكارد"و" روبرت �بالقول " ستيفان �لهما، �دراسة 5ي

الديمقراطية�معرضة�لعدم��ستقرار�5ي�حالة�8زمات��قتصادية�عWى�حد�السواء

�5ي� �كب/�ة �فدب�الشك�لدى�فئات�اجتماعية �تحدي�8زمات��قتصادية، �أمام �خاصة �الديمقراطي، النظام

قدرة�الديمقراطيات�الجديدة�5ي�مواجهة�التحديات��قتصادية�و�جتماعية،�وأعيد�الجدل�5ي�كث/��من�الحا�ت�حول�

�ومتطرفة �مؤEة �اقتصادي �إص*ح �نماذج �تطبيق �5ي �الديمقراطية �وتحقيق��ص*حية ��قتصاد �إNى �التوازن �عادة

خاصة�وأن�8نظمة�الديمقراطية�تكون�تحت�ضغط�التأث/��الشع�433

�5ي� �الحكومات�اEنتخبة، �أغلب�8حيان�عWى �5ي �الخاصة�وتفرضها �مصالحها BCتب� �5ي �اEختلفة اEجموعات�jجتماعية

 .قتصادية�و�جتماعية�للدولة�5ي�تدهور�مستمر

� �ت·�ار�S¡�ا �الديمقراطية �بأن �الشرعية"��مبكرا �8نظمة�"تفقد �5ي �الشرعية �فقدان �أرجع �لكن ،

لقد�كان�عمل�لي�434.الديمقراطية�لفشل�السياسي/ن�الديمقراطي/ن�5ي�حل�اEشاكل�السياسية

�لكن�5ي�أسباب�ا¡�يارها �الديمقراطية�وقيامها �تركز�ليس�فقد�عWى�كيفية�نشوء Bكاديمية�ال�

طور�العديد�من�الباحث/ن�نماذج�نظرية�معقدة�تركز�عWى�دور�8زمات��435العمل�الرائد�الذي�قام�به�غي/�مو�أودونيل،

ن�بأن�8زمات��قتصادية�يمكن�أن�تؤدي�أيضا�فيما�حاجج�أخرو ��436قتصادية�5ي�ا¡�يار�الديمقراطيات�الجديدة،

   437.إNى�تغي/��النظام�5ي��تجاه�اEعاكس�ودفعه�نحو�تب�BCالنظام�الديمقراطي
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وهذه�الحقيقة��تنطبق�جزءيا�عWى�8نظمة�الديمقراطية،�ف� .�قتصادية

�وا �8فراد �طموحات �وأن �خاصة �وفعالي��ا؛ �بأداءها �مرتبطة �الشرعية هذه

 . الديمقراطي

���� �الحجة �هذه �كوفمان"أكد روبرت

الديمقراطية�معرضة�لعدم��ستقرار�5ي�حالة�8زمات��قتصادية�عWى�حد�السواء

�5ي��أمل�من �كب/�ة �فدب�الشك�لدى�فئات�اجتماعية �تحدي�8زمات��قتصادية، �أمام �خاصة �الديمقراطي، النظام

قدرة�الديمقراطيات�الجديدة�5ي�مواجهة�التحديات��قتصادية�و�جتماعية،�وأعيد�الجدل�5ي�كث/��من�الحا�ت�حول�

�ومتطرفة �مؤEة �اقتصادي �إص*ح �نماذج �تطبيق �5ي �الديمقراطية ص*حية

�433ستقرار��قتصادي،

�5ي� �الحكومات�اEنتخبة، �أغلب�8حيان�عWى �5ي �الخاصة�وتفرضها �مصالحها BCتب� �5ي �اEختلفة اEجموعات�jجتماعية

قتصادية�و�جتماعية�للدولة�5ي�تدهور�مستمرح/ن�تكون�الوضعية��

���� �ت·�ار�S¡�ا �الديمقراطية �بأن �لي��0مبكرا �خوان جادل

الديمقراطية�لفشل�السياسي/ن�الديمقراطي/ن�5ي�حل�اEشاكل�السياسية

�لكن�5ي�أسباب�ا¡�يارها8دبيات�8 �الديمقراطية�وقيامها �تركز�ليس�فقد�عWى�كيفية�نشوء Bكاديمية�ال�

العمل�الرائد�الذي�قام�به�غي/�مو�أودونيل،

�قتصادية�5ي�ا¡�يار�الديمقراطيات�الجديدة،

إNى�تغي/��النظام�5ي��تجاه�اEعاكس�ودفعه�نحو�تب�BCالنظام�الديمقراطي
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�النظم� �تغي/� �تفس/� �5ي ��قتصادية �تأث/��8زمات �يخص �فيما �متضاربة �نتائج �اEختصة �8دبيات �لنا تقدم

/��النظام�من�الديكتاتورية�و�ستبداد�نحو�الديمقراطية؛�فيما�أكد�عدد�

�تأث/��دال�5ي�تغي/��النظام،�سواء�إNى�الحكم�الديمقراطي�أو��ستبدادي،� �أن�8زمات�jقتصادية�لم�يكن�لها م·�م،�

لخمسينيات�والستينيات،�خمية�ال��Bأعاقت�التحول�الديمقراطي�5ي�ا

لكن�أزمات�الركود�لم�يكن�لها�تأث/�ات�بمرور�الوقت�من�

هذه�الفرضية�تعاكس�كليا�استنتاجات�جون�تيوريل�الذي�وجد�أن�8زمات��نكماشية���التضخمية�íي�

�حجج� �بوضوح �تدعم �بالتضخم �اEتعلقة ج

�Bعن�ال�� القائلة�بأن�العمليات�ال��Bتؤثر�عWى�التحول�الديمقراطي�5ي�موجة،�تختلف�جدا

� �خ*ل�النصف�الثاني�من�القرن�العشرين�الع*قة �العموم،�كرست�8دبيات�الك*سيكية، �ب/ن�8داء�عWى القوية

�تأث/��النمو� �ما�توصل�إليه�بروزوفسكي�وزم*ؤه��حول� وهذا

�5ي� �انخفاضا �الديمقراطيات �تواجه �عندما �حيث �والهشة؛ �الجديدة �الديمقراطيات �بقاء �عWى �والدخل، �قتصادي

�اقتصاديا �تشهد�نموا �كانت�عليه�عندما �443.مما وأكدت�أدبيات��

�أثناء� �الديمقراطية �عWى �للحفاظ �كمحفز �الطويل �الديمقراطي �jرث �أخرى �إل�çا �وأضافت جة،

�هذه� �مثل �لó¡�يار�5ي �غ/�ها �أكø��من �اEعرضة �íي �والهشة � �الديمقراطيات�الضعيفة ويعكس�ذلك�أن

438 Mark J.Gasiorowski, Op.cit, p.892. 

، ترجمة خليل الحاج صالح، )2006- 1972

441 Karen L. Remmer, Debt or Democracy

and Transsfiguration, Prospect for Latin America’s Economic Revival, ed. David Felix. Armonk, NY: Sharp. 1990. 

442 Larrry Diamond, The impact of the Economic Crisis

444 Moller.J.Schmotz .A. Skaaring S.E, Economic Crisis and Democratic Breakdow in the interwar years: A 

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

�النظم� �تغي/� �تفس/� �5ي ��قتصادية �تأث/��8زمات �يخص �فيما �متضاربة �نتائج �اEختصة �8دبيات �لنا تقدم

�5ي�اتجاه�تغي /��النظام�من�الديكتاتورية�و�ستبداد�نحو�الديمقراطية؛�فيما�أكد�عدد�السياسية،�وقد�انساق�أغل��ا

�تأث/��دال�5ي�تغي/��النظام،�سواء�إNى�الحكم�الديمقراطي�أو��ستبدادي،� �أن�8زمات�jقتصادية�لم�يكن�لها م·�م،�

فيما�توصلت�دراسات��أخرى�إNى�أن�8زمات�التضخمية�ال��Bأعاقت�التحول�الديمقراطي�5ي�ا

لكن�أزمات�الركود�لم�يكن�لها�تأث/�ات�بمرور�الوقت�من��438يبدو�أ¡�ا�سهلت�التحول�الديمقراطي�5ي�أواخر�الثمانينات،

هذه�الفرضية�تعاكس�كليا�استنتاجات�جون�تيوريل�الذي�وجد�أن�8زمات��نكماشية���الت

�دال �كمحدد �تعمل �وحدها Bالديمقراطي،�ال�� �التحول �بالت  439عWى �اEتعلقة والحجج

441��Bعن�ال�� القائلة�بأن�العمليات�ال��Bتؤثر�عWى�التحول�الديمقراطي�5ي�موجة،�تختلف�جدا

� �خ*ل�النصف�الثاني�من�القرن�العشرين�الع*قة �العموم،�كرست�8دبيات�الك*سيكية، عWى

�تأث/��النمو��442.�قتصادي�وبقاء�8نظمة،�وخاصة�الديمقراطيات �ما�توصل�إليه�بروزوفسكي�وزم*ؤه��حول� وهذا

�5ي� �انخفاضا �الديمقراطيات �تواجه �عندما �حيث �والهشة؛ �الجديدة �الديمقراطيات �بقاء �عWى �والدخل، �قتصادي

�أكø��بث*ث�مرات �اقتصاديا�الدخل�يكون�احتمال�اختفاءها �تشهد�نموا �كانت�عليه�عندما مما

�للحفا �كمحفز �الطويل �الديمقراطي �jرث �أخرى �إل�çا �وأضافت جة،

�هذه� �مثل �لó¡�يار�5ي �غ/�ها �أكø��من �اEعرضة �íي �والهشة � �الديمقراطيات�الضعيفة ويعكس�ذلك�أن

   445.صوصا�عندما�ت��اكم�8زمة�وتستمر�عWى�مدى�سنوات
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�النظم������� �تغي/� �تفس/� �5ي ��قتصادية �تأث/��8زمات �يخص �فيما �متضاربة �نتائج �اEختصة �8دبيات �لنا تقدم

�5ي�اتجاه�تغي السياسية،�وقد�انساق�أغل��ا

�تأث/��دال�5ي�تغي/��النظام،�سواء�إNى�الحكم�الديمقراطي�أو��ستبدادي،� �أن�8زمات�jقتصادية�لم�يكن�لها م·�م،�

فيما�توصلت�دراسات��أخرى�إNى�أن�8زمات�الت

يبدو�أ¡�ا�سهلت�التحول�الديمقراطي�5ي�أواخر�الثمانينات،

هذه�الفرضية�تعاكس�كليا�استنتاجات�جون�تيوريل�الذي�وجد�أن�8زمات��نكماشية���الت.  هذا�القبيل

�دال �كمحدد �تعمل �وحدها Bال�

441وريمر�440هنتنغتون 

 .   قبلها

����� �خ*ل�النصف�الثاني�من�القرن�العشرين�الع*قة �العموم،�كرست�8دبيات�الك*سيكية، عWى

�قتصادي�وبقاء�8نظمة،�وخاصة�الديمقراطيات

�5ي� �انخفاضا �الديمقراطيات �تواجه �عندما �حيث �والهشة؛ �الجديدة �الديمقراطيات �بقاء �عWى �والدخل، �قتصادي

�أكø��بث*ث�مرات الدخل�يكون�احتمال�اختفاءها

�للحفا �كمحفز �الطويل �الديمقراطي �jرث �أخرى �إل�çا �وأضافت �الحجة، �هذه كث/�ة

�هذه��8444زمات، �مثل �لó¡�يار�5ي �غ/�ها �أكø��من �اEعرضة �íي �والهشة � �الديمقراطيات�الضعيفة ويعكس�ذلك�أن

صوصا�عندما�ت��اكم�8زمة�وتستمر�عWى�مدى�سنواتالظروف،�خ

                                                                

للمزيد أنظر، جون تيوريل، محددات التحول الديمقراط  439

المركز العربي ل�بحاث ودراسة السياسات: الدوحة(

صمويل ھنتنغتون، الموجة الثالثة، مرجع سابق،ص. 440

the Debt Crisis in Latin American. In Debt 

and Transsfiguration, Prospect for Latin America’s Economic Revival, ed. David Felix. Armonk, NY: Sharp. 1990.

: Why Democracy survive, Journal of Democracy, vol.22, 
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النقاش�العلم�BاEنصب��حول�تأث/��8زمات��قتصادية�عWى�الديمقراطية�

�و�شملت� �العظيم، �الكساد �أزمة �منذ �اقتصادي �تراجع �أسوأ �5ي �8زمة �هذه �تسببت �حيث �الحديثة، �8دبيات 5ي

دادا��ا�وتأث/�ها�جميع�دول�العالم،�وإن�اختلفت�حدة�8زمة�من�دولة�إNى�أخرى�تبعا��رتباطها��قتصادي�5ي�النظام�

�بقي� �الديمقراطيات �عWى �تأث/�ها �فإن ��قتصادية �تبعا��ا �من �الرغم �عWى �يبدو�أنه �لكن �الدوNي، �و�قتصادي اEاNي

عWى�الديمقراطيات،�بث*ث�أسباب،�واحدة�يرجع�

تفس/�ها��ستنتاجات�دراسة�بروزرسكي�وزم*ؤه،�و8خرت/ن�إNى�ظروف�التغي/��الذي�طرأ�عWى�الديمقراطيات�منذ�بداية�

�ضرب��قتصاديات �الشديدة ��قتصادية �عمق�8زمة �أن �إNى �يرجع �فالسبب�8ول، �الدخل��8لفية؛ �وذات الغنية

جة�بروزرسكي�بأن�الديمقراطية�لن�ت·�ار�

�الناحية� �من �و8ضعف �8حدث �الديمقراطيات �ح�� �أن �دايموند ��ري ��حظ �فقد �الثاني؛ أما

�تم� �وبالتاNي �وهزيم��م، ��نتخابات �5ي �اEسؤول/ن �بمعاقبة لشعب

يش/��السبب�الثالث،�إNى�أن��¡�يارات�الديمقراطية�ال��Bحدثت�5ي�بعض�نماذج�

�إNى�سوء�jدراة�الداخلية، � �ويرجعها �،Bالركود�العالم��447التحو�ت�الديمقراطية،�تسبق�بكث/�� يفسر�5ي�أن�وهو�ما

الكث/��من�الحا�ت�ال��Bوقعت�ف�çا��¡�يارت�الديمقراطية�كانت�اEعد�ت��جمالية�للنمو��قتصادي�جيدة�إNى�حد�

إ���449وبالرغم�من�أن��ري�دايموند���ينكر�تأث/��8زمات��قتصادية�عWى��¡�يار�الديمقراطي�و��يستبعده،

�ضعف� �وíي �أساسية �م/�ة �تش��ك�5ي �جميعها هو�أ¡�ا

�التنفيذية،� �السلطات �وتجاوزات �وانتشار�الفساد ��دارة �ينتشر�سوء �حيث �ف�çا؛ �اللي��اNي �الجانب �وغياب الحوكمة

� �نماذج �5ي �م*حظته �يمكن كف�0وي*�وهو�ما

 نحن � ننكر ھنا آثار ا�زمة ا�قتصادية في تحفيز حركات راديكالية مناھضة للديمقراطية، وأحزاب قومية متطرفة، مع صعود تأثير الخطاب
زيادة سكه الشعبوي في كثير من البلدان، وقد اتخذ ھذا ا6مر في الدول ا6وروبية صراعا ھوياتيا وقوميا موجه ضد المھاجرين وا6قليات، وھو ما يع

، لكن ذلك لم يؤدي إلى تھديد جدي للنظام ...)

447 Larrry Diamond, The impact of the Economic Crisis 

، وجد أن  إثنى عشرة حالة كانت تعرف 1999
نھيار الديمقراطي، وشملت جمھورية معد�ت نمو إجمالية جيدة إلى حد ما، وباستثناء حا�ت قليلة عرفت تدھورا في نموھا ا�تصادي أثناء وقوع ا�

 :، أنظر2009

Larrry Diamond, The impact of the Economic Crisis 

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

النقاش�العلم�BاEنصب��حول�تأث/��8زمات��قتصادية�عWى�الديمقراطية� 2008أعادت�8زمة��قتصادية�لسنة�

�و�شملت� �العظيم، �الكساد �أزمة �منذ �اقتصادي �تراجع �أسوأ �5ي �8زمة �هذه �تسببت �حيث �الحديثة، �8دبيات 5ي

دادا��ا�وتأث/�ها�جميع�دول�العالم،�وإن�اختلفت�حدة�8زمة�من�دولة�إNى�أخرى�تبعا��رتباطها��قتصادي�5ي�النظام�

�بقي� �الديمقراطيات �عWى �تأث/�ها �فإن ��قتصادية �تبعا��ا �من �الرغم �عWى �يبدو�أنه �لكن �الدوNي، �و�قتصادي اEاNي

عWى�الديمقراطيات،�بث*ث�أسباب،�واحدة�يرجع� 82008زمة��قتصادية�لسنة�يفسر��ري�دايموند�ضعف�تأث/��

تفس/�ها��ستنتاجات�دراسة�بروزرسكي�وزم*ؤه،�و8خرت/ن�إNى�ظروف�التغي/��الذي�طرأ�عWى�الديمقراطيات�منذ�بداية�

�ضرب��قتصاديات �الشديدة ��قتصادية �عمق�8زمة �أن �إNى �يرجع �فالسبب�8ول، 8لفية؛

اEرتفع،�وهذه�الدول�لها�أنظمة�ديمقراطية�مرسخة�مؤسساتيا،�مما�يؤكد�حجة�بروزرسكي�بأن�الديمقراطية�لن�ت·�ار�

�الناحية� �من �و8ضعف �8حدث �الديمقراطيات �ح�� �أن �دايموند ��ري ��حظ �فقد �الثاني؛ أما

�ل �سمحت �مؤسساتية �أشكال �طورت �تم��قتصادية �وبالتاNي �وهزيم��م، ��نتخابات �5ي �اEسؤول/ن �بمعاقبة لشعب

يش/��السبب�الثالث،�إNى�أن��¡�يارات�الديمقراطية�ال��Bحدثت�5ي�بعض�نماذج�. اEحافظة�عWى�النظام�الديمقراطي

�إNى�سوء�jدراة�الداخلية، � �ويرجعها �،Bالركود�العالم��التحو�ت�الديمقراطية،�تسبق�بكث/

الكث/��من�الحا�ت�ال��Bوقعت�ف�çا��¡�يارت�الديمقراطية�كانت�اEعد�ت��جمالية�للنمو��قتصادي�جيدة�إNى�حد�

وبالرغم�من�أن��ري�دايموند���ينكر�تأث/��8زمات��قتصادية�عWى��¡�يار�الديمقراطي�و��يستبعده،

�من�تجارب��¡�يارات ��حظه ��أن�ما �منذ �ضعف� 1999الديمقراطية �وíي �أساسية �م/�ة �تش��ك�5ي �جميعها هو�أ¡�ا

�التنفيذية،� �السلطات �وتجاوزات �وانتشار�الفساد ��دارة �ينتشر�سوء �حيث �ف�çا؛ �اللي��اNي �الجانب �وغياب الحوكمة

�الحكومة �فعالية �وغياب �واستمرار�العنف �القانون، �سيادة �... وضعف �نماذج �5ي �م*حظته �يمكن وهو�ما

   .450...وجورجيا�وروسيا�ونيج/�يا�وهندوراس�وكينيا�وباكستان
                                         

نحن � ننكر ھنا آثار ا�زمة ا�قتصادية في تحفيز حركات راديكالية مناھضة للديمقراطية، وأحزاب قومية متطرفة، مع صعود تأثير الخطاب
الشعبوي في كثير من البلدان، وقد اتخذ ھذا ا6مر في الدول ا6وروبية صراعا ھوياتيا وقوميا موجه ضد المھاجرين وا6قليات، وھو ما يع

...)كالنمسا والمانيا وفرنسا(تمثيل ا6حزاب المتطرفة في المجالس التشريعية لكثير من البلدان ا6وروبية 

 .الديمقراطي، أو تھديد للقيم اللليبرالية داخل ھذه الدول

Larrry Diamond, The impact of the Economic Crisis : Why Democracy survive, op.cit, p.18

1999 من جميع الحا�ت التي �حظھا �ري دايموند والتي وقعت فيھا انھيارات ديمقراطية منذ

معد�ت نمو إجمالية جيدة إلى حد ما، وباستثناء حا�ت قليلة عرفت تدھورا في نموھا ا�تصادي أثناء وقوع ا�

2009والنيجر سنة  2009ومدغشقر سنة  2009وھندوراس سنة  2002

Larrry Diamond, The impact of the Economic Crisis : Why Democracy survive,op.cit.p.20. 
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أعادت�8زمة��قتصادية�لسنة��������

�و�شملت� �العظيم، �الكساد �أزمة �منذ �اقتصادي �تراجع �أسوأ �5ي �8زمة �هذه �تسببت �حيث �الحديثة، �8دبيات 5ي

دادا��ا�وتأث/�ها�جميع�دول�العالم،�وإن�اختلفت�حدة�8زمة�من�دولة�إNى�أخرى�تبعا��رتباطها��قتصادي�5ي�النظام�ارت

�بقي� �الديمقراطيات �عWى �تأث/�ها �فإن ��قتصادية �تبعا��ا �من �الرغم �عWى �يبدو�أنه �لكن �الدوNي، �و�قتصادي اEاNي

   446.محدودا

يفسر��ري�دايموند�ضعف�تأث/�������

تفس/�ها��ستنتاجات�دراسة�بروزرسكي�وزم*ؤه،�و8خرت/ن�إNى�ظروف�التغي/��الذي�طرأ�عWى�الديمقراطيات�منذ�بداية�

�ضرب��قتصاديات �الشديدة ��قتصادية �عمق�8زمة �أن �إNى �يرجع �فالسبب�8ول، 8لفية؛

اEرتفع،�وهذه�الدول�لها�أنظمة�ديمقراطية�مرسخة�مؤسساتيا،�مما�يؤكد�

BCغ� �بلد �5ي �الناحية�. أبدا �من �و8ضعف �8حدث �الديمقراطيات �ح�� �أن �دايموند ��ري ��حظ �فقد �الثاني؛ أما

�ل �سمحت �مؤسساتية �أشكال �طورت �قتصادية

اEحافظة�عWى�النظام�الديمقراطي

�إNى�سوء�jدراة�الداخلية، � �ويرجعها �،Bالركود�العالم��التحو�ت�الديمقراطية،�تسبق�بكث/

الكث/��من�الحا�ت�ال��Bوقعت�ف�çا��¡�يارت�الديمقراطية�كانت�اEعد�ت��جمالية�للنمو��قتصادي�جيدة�إNى�حد�

وبالرغم�من�أن��ري�دايموند���ينكر�تأث/��8زمات��قتصادية�عWى��¡�يار�الديمقراطي�و��يستبعده،�448.ما

�من�تجارب��¡�يارات ��حظه أن�ما

�التنفيذية،� �السلطات �وتجاوزات �وانتشار�الفساد ��دارة �ينتشر�سوء �حيث �ف�çا؛ �اللي��اNي �الجانب �وغياب الحوكمة

�الحكومة �فعالية �وغياب �واستمرار�العنف �القانون، �سيادة وضعف

وجورجيا�وروسيا�ونيج/�يا�وهندوراس�وكينيا�وباكستان

                                                                

نحن � ننكر ھنا آثار ا�زمة ا�قتصادية في تحفيز حركات راديكالية مناھضة للديمقراطية، وأحزاب قومية متطرفة، مع صعود تأثير الخطاب  446
الشعبوي في كثير من البلدان، وقد اتخذ ھذا ا6مر في الدول ا6وروبية صراعا ھوياتيا وقوميا موجه ضد المھاجرين وا6قليات، وھو ما يع

تمثيل ا6حزاب المتطرفة في المجالس التشريعية لكثير من البلدان ا6وروبية 

الديمقراطي، أو تھديد للقيم اللليبرالية داخل ھذه الدول

Democracy survive, op.cit, p.18

من جميع الحا�ت التي �حظھا �ري دايموند والتي وقعت فيھا انھيارات ديمقراطية منذ  448
معد�ت نمو إجمالية جيدة إلى حد ما، وباستثناء حا�ت قليلة عرفت تدھورا في نموھا ا�تصادي أثناء وقوع ا�

2002ونيبال سنة   2000فيجي سنة 

: Why Democracy survive,op.cit.p.20. 

449 Op.cit p.18 

450 Op.cit pp.20-21-22.
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�النظام� �الع*قة�القوية�ب/ن�8زمات��قتصادية�ومعضلة�التحول�إNى �تش/��8دبيات�الك*سيكية�إNى وبشكل�عام،

�للمزيد�من�البحث�والت �تلك�الع*قة�وتطرحها محيص�كما�غ/��أن�جهود�أبحاث�حديثة�تشكك�5ي

�تحفز��¡�يار�الديمقراطي� Bال�� �íي �هل�8زمات��قتصادية �نتسائل �أن �يمكننا �وهنا �دايموند، ��ري �دراسة �5ي رأينا

�؟ �هذه�8زمة �Eواجهة �الحلول�اEق��حة �أم �أن�. وتفشل�تجارب�التحول�الديمقراطي، �من�م*حظة �نابع والسؤال�هنا

ة�باSزمات��قتصادية،�بينما�ت·�ار�ديمقراطيات�أخرى�5ي�ظل�ظروف�

،�أن�ذلك�راجع�إNى�) 2010و� 51903ي�دراسة�موسعة�شملت�الف��ة�ماب/ن�

� �كانت �وفعالة �مدربة �ب/�وقراطية �عWى �الدول �حازت �السياسية�فكلما �السلطات استجابة

حيث�تؤمن��454أسرع،�وإدار��ا�ل¥زمة�أكø��نجاجا،�Sن�الب/�وقراطية�كما�قام�أودونيل�íي�أحد�مفاتيح�إدراة�8زمة،

�عن� �الناتجة �بعض�اEصاعب Bوتحم� �وحيادية، �وسرعة �وأكø��انضباطا �وتنفيذا �أكø��حكمة �سياسات �8خ/�ة هذه

  455.م�اEساواة،�وبالتاNي�تقليل�الحوافز�الجماه/�ية�للتعبئة�ضد�النظام

�الع*قة� �Sن �الديمقراطي، �التحول �فشل � �عWى ��قتصادية �ل*زمة �رفض�التأث/��اEستقل ��ف��اض، يعكس�هذا

�8زمات �أن �حقيقة �يعكس �مما �كث/�ة، �أدبيات �أشارت �كما �الحا�ت، �كل �وليس �الحا�ت �بعض � �فقط �تناسب

�تعامل� �ذلك�إNى �اEطاف�لتغي/��النظام،حيث�يرجع �¡�اية �5ي �حاسمة �محركات�للتغي/��وليس�آلية �مجرد �قتصادية

القادة�الديمقراطي/ن�مع�عدم�الرضا�من��الجماه/��بسبب�الفقر�وال*مساواة�نتيجة�حدية�8زمة��قتصادية،الBTUء�

�لديمقراطية� �اEناهضة �الحركات �حشد �إNى �يؤدي �مما ،

�أن� �عديدة �حا�ت �5ي �تم �إذ �الديمقراطي؛ �التحول �حا�ت �عنه �تكشف �ما ذلك

451 Svolik M. Whish Democracies Will Last

Consolidation, British Journal of Political Science, vol.45, no.4. 2015, pp.715

Crisis and Democratic Breakdown in the Interwar Years

2015,PP.301-31; and PrzewoskI.A.  Democracy and Market (New york: Cambridge university press),1991.

452Moller.J.Schmotz .A. Skaaring S.E.  Economic Crisis and Democratic Breakdow in the interwar year

reassessment, Historical Social Research, vol.2, no.40, 2015, pp.303

453 David D.E. Anderson and Suthan Krisharajan, Economic crisis, Bereaucratic Quality and Democraty 

Breakdown, Government position, vol.54, no.4, 2019,pp.715

454 Guillemo O’Donnell, Modernisation and Bureaucratic Authoritarianism

Politics,p.1-30 and 70. 

455 David D.E. Anderson and Suthan Krisharajan, op.cit, p.717.

456 Op.cit.719. 

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

�النظام� �الع*قة�القوية�ب/ن�8زمات��قتصادية�ومعضلة�التحول�إNى �تش/��8دبيات�الك*سيكية�إNى وبشكل�عام،

�للمزيد�من�البحث�والت �تلك�الع*قة�وتطرحها غ/��أن�جهود�أبحاث�حديثة�تشكك�5ي

�تحفز��¡�يار�الديمقراطي� Bال�� �íي �هل�8زمات��قتصادية �نتسائل �أن �يمكننا �وهنا �دايموند، ��ري �دراسة �5ي رأينا

�؟ �هذه�8زمة �Eواجهة �الحلول�اEق��حة �أم وتفشل�تجارب�التحول�الديمقراطي،

ة�باSزمات��قتصادية،�بينما�ت·�ار�ديمقراطيات�أخرى�5ي�ظل�ظروف�بعض�الديمقراطيات�تنجو�من�الضغوط�اEرتبط

.452 

5ي�دراسة�موسعة�شملت�الف��ة�ماب/ن�(اف��ض�مث*�ديفيد�أندرسون�وأخرون�

453�� �كانت �وفعالة �مدربة �ب/�وقراطية �عWى �الدول �حازت فكلما

أسرع،�وإدار��ا�ل¥زمة�أكø��نجاجا،�Sن�الب/�وقراطية�كما�قام�أودونيل�íي�أحد�مفاتيح�إدراة�8زمة،

�عن� �الناتجة �بعض�اEصاعب Bوتحم� �وحيادية، �وسرعة �وأكø��انضباطا �وتنفيذا �أكø��حكمة �سياسات �8خ/�ة هذه

م�اEساواة،�وبالتاNي�تقليل�الحوافز�الجماه/�ية�للتعبئة�ضد�النظام8زمات،��سيما�الفقر�وتزايد�عد

�الع*قة� �Sن �الديمقراطي، �التحول �فشل � �عWى ��قتصادية �ل*زمة �رفض�التأث/��اEستقل ��ف��اض، يعكس�هذا

�8زمات �أن �حقيقة �يعكس �مما �كث/�ة، �أدبيات �أشارت �كما �الحا�ت، �كل �وليس �الحا�ت �بعض � �فقط تناسب

�تعامل� �ذلك�إNى �اEطاف�لتغي/��النظام،حيث�يرجع �¡�اية �5ي �حاسمة �محركات�للتغي/��وليس�آلية �مجرد �قتصادية

القادة�الديمقراطي/ن�مع�عدم�الرضا�من��الجماه/��بسبب�الفقر�وال*مساواة�نتيجة�حدية�8زمة��قتصادية،الBTUء�

�بالديمقراطية �وانخفاض��يمان �الثقة �عدم �من �يزيد �لديمقراطية�الذي �اEناهضة �الحركات �حشد �إNى �يؤدي �مما ،

�للنظام �جدي �ب��ديد �أن��456.للقيام �عديدة �حا�ت �5ي �تم �إذ �الديمقراطي؛ �التحول �حا�ت �عنه �تكشف �ما ذلك

                                         

. Whish Democracies Will Last ? Coups, Incumbent Takeovers, and the Dynamic of Democratic 

Consolidation, British Journal of Political Science, vol.45, no.4. 2015, pp.715-738; and Moller at.all, Economic 

Crisis and Democratic Breakdown in the Interwar Years: A Rassessment, Historical Social Resherch, vol.40, no.2, 

31; and PrzewoskI.A.  Democracy and Market (New york: Cambridge university press),1991.

Moller.J.Schmotz .A. Skaaring S.E.  Economic Crisis and Democratic Breakdow in the interwar year

reassessment, Historical Social Research, vol.2, no.40, 2015, pp.303-304. 
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�النظام���� �الع*قة�القوية�ب/ن�8زمات��قتصادية�ومعضلة�التحول�إNى �تش/��8دبيات�الك*سيكية�إNى وبشكل�عام،

�للمزيد�من�البحث�والت�451الديمقراطي، �تلك�الع*قة�وتطرحها غ/��أن�جهود�أبحاث�حديثة�تشكك�5ي

�تحفز��¡�يار�الديمقراطي� Bال�� �íي �هل�8زمات��قتصادية �نتسائل �أن �يمكننا �وهنا �دايموند، ��ري �دراسة �5ي رأينا

�؟ �هذه�8زمة �Eواجهة �الحلول�اEق��حة �أم وتفشل�تجارب�التحول�الديمقراطي،

بعض�الديمقراطيات�تنجو�من�الضغوط�اEرتبط

.مماثلة�أو�ح���أقل�شدة

اف��ض�مث*�ديفيد�أندرسون�وأخرون����

�الب/�وقراطية؛ 453جودة

أسرع،�وإدار��ا�ل¥زمة�أكø��نجاجا،�Sن�الب/�وقراطية�كما�قام�أودونيل�íي�أحد�مفاتيح�إدراة�8زمة،

�عن� �الناتجة �بعض�اEصاعب Bوتحم� �وحيادية، �وسرعة �وأكø��انضباطا �وتنفيذا �أكø��حكمة �سياسات �8خ/�ة هذه

8زمات،��سيما�الفقر�وتزايد�عد

�الع*قة���� �Sن �الديمقراطي، �التحول �فشل � �عWى ��قتصادية �ل*زمة �رفض�التأث/��اEستقل ��ف��اض، يعكس�هذا

�8زمات �أن �حقيقة �يعكس �مما �كث/�ة، �أدبيات �أشارت �كما �الحا�ت، �كل �وليس �الحا�ت �بعض � �فقط تناسب

�تعامل� �ذلك�إNى �اEطاف�لتغي/��النظام،حيث�يرجع �¡�اية �5ي �حاسمة �محركات�للتغي/��وليس�آلية �مجرد �قتصادية

القادة�الديمقراطي/ن�مع�عدم�الرضا�من��الجماه/��بسبب�الفقر�وال*مساواة�نتيجة�حدية�8زمة��قتصادية،الBTUء�

�بالديمقراطية �وانخفاض��يمان �الثقة �عدم �من �يزيد الذي

�للنظام �جدي �ب��ديد للقيام

                                                                

? Coups, Incumbent Takeovers, and the Dynamic of Democratic 

738; and Moller at.all, Economic 

: A Rassessment, Historical Social Resherch, vol.40, no.2, 

31; and PrzewoskI.A.  Democracy and Market (New york: Cambridge university press),1991. 

Moller.J.Schmotz .A. Skaaring S.E.  Economic Crisis and Democratic Breakdow in the interwar years: A 

David D.E. Anderson and Suthan Krisharajan, Economic crisis, Bereaucratic Quality and Democraty 
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استجابة�الحكومات�اEنتخبة�ل¥وضاع��قتصادية�وأدارت�8زمة��قتصادية�بكفاءة،�فيما�كان�القصور�يع��ي�حا�ت�

 

�للمرحلة��نتقالية�5ي�تونس�لغياب�اليق/ن�حول�مسار�اEرحلة�ومآلها،� ساهمت�الوضعية�السياسية�غ/��اEستقرة

8زمة��قتصادية�غياب�أي�اس��اتيجية�حكومية�واضحة�Eواجه��ا،�مما�ساهم�5ي�تعقيد�الوضع�

�قتصادي�و�جتما~ي�5ي�تونس،�وأدى�ذلك�إNى�السؤم�والسخط�من�الوضع�اE��دي،�وهو�ما�دفع�غالبية�اEواطن/ن�إNى��

تقالية،�فكان�انتخاب�الرئيس�الجديد�تغي/�ا�5ي�

� �ان��ت�بسقوط�النظام�5ي �معلنة�بذلك�2011ف��اير� 27، ،

لثورة�وتنصيب�حكومة�جديدة�انتقالية،�بعد�القيام�بالثورة�انتقلت�تونس�إNى�مرحلة�بناء�وإعداد�مؤسسات�

،��بانتخاب�الهيئة�التأسيسية،�ثم�ثانيا�

�اEؤسسات�. 458نحو�الحرية �بناء � �أن إ�

�الفاعل/ن� �مختلف �ب/ن �والصراع �اEواجهة �من �ف��ات �عرف �حيث �سلسا، �دائما �يكن �لم �تونس �5ي الديمقراطية

�اEرحلة� �بالتوازن�الهش�خ*ل�هذه �الصراع �وكان�من�اEمكن�أن�يعصف�هذا ��نتقالية، �اEرحلة السياسي/ن�خ*ل

وشكري�بلعيد،�وال��Bأدت�اNى�استقالة�الحكومة�و¡�اية�

�جديدة،� �حكومة �تشكيل �و�تم �لتونس، �رئيسا BT°السب� �قايد �الباuي انتخب

ورية،لكن�5ي�ظل�فدخلت�تونس�مرحلة�جديدة�تتسم�نسبيا�با�ستقرار�السيا�BT،�بعد�استكمال�بناء�اEؤسسات�الدست

�نمو� �5ي �تراجعا �أغل��ا �5ي �تمر�بمرحلة�تحول�ديمقراطي�تواجه� Bى�أن�الدول�ال�Wالدرسات��قتصادية�ع� تب/ن�لنا

�من� �سنوات �بضع �بعد �النمو�يتحسن غ/��أن

�،BTنتخبة،�وكذا�من�خ*ل�تثبيت��ستقرار�السيا�Eاتخذ��ا�الحكومات�ا�Bآليات�التحف/���قتصادي�ال�

457   Ibid ,p.96    

458   Mahmoud ben romdhane,Tunisie: La démocratue en quéte d

459 :ينظر مثK، بخصوص ذلك    

Elias Papaionnou and Gregorios siourounis,op.cit.; Freud carolne and Melise  jaud, op.cit.

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

استجابة�الحكومات�اEنتخبة�ل¥وضاع��قتصادية�وأدارت�8زمة��قتصادية�بكفاءة،�فيما�كان�القصور�يع��ي�حا�ت�

 .  س�8زمة��قتصادية�وزاد�من�أثارها�السياسية�عWى�الديمقراطية

 .تأث/�8زمة��قتصادية�عWى�التحول�الديمقراطي�5ي�تونس

�للمرحلة��نتقالية�5ي�تونس�لغياب�اليق/ن�حول�مسار�اEرحلة�وم ساهمت�الوضعية�السياسية�غ/��اEستقرة

8زمة��قتصادية�غياب�أي�اس��اتيجية�حكومية�واضحة�Eواجه��ا،�مما�ساهم�5ي�تعقيد�الوضع�

�قتصادي�و�جتما~ي�5ي�تونس،�وأدى�ذلك�إNى�السؤم�والسخط�من�الوضع�اE��دي،�وهو�ما�دفع�غالبية�اEواطن/ن�إNى��

تقالية،�فكان�انتخاب�الرئيس�الجديد�تغي/�ا�5ي�تب�BCخيارات�أخرى�بعيدا�عن�النخب�السياسية�ال��Bأدارت�اEرحلة��ن

 .    2011قواعد�اللعبة�السياسية�ال��Bبدأت�منذ�

 . 8زمة��قتصادية�التونسية�5ي�ف��ة�التحول�الديمقراطي

�ان��ت�بسقوط�النظام�5ي�2010ديسم��� 17عرفت�تونس�احتجاجات�بداية�من� ،

لثورة�وتنصيب�حكومة�جديدة�انتقالية،�بعد�القيام�بالثورة�انتقلت�تونس�إNى�مرحلة�بناء�وإعداد�مؤسسات�

،��بانتخاب�الهيئة�التأسيسية،�ثم�ثانيا��B457تطلعات�وطموحات�الثورة�التونسية،�ثورة�الحرية�والكرامة

� BT°التون� �الشعب �طموح �ذروة �5ي �الجديد، �الدستور �إعداد �خ*ل نحو�الحريةمن

�الفاعل/ن� �مختلف �ب/ن �والصراع �اEواجهة �من �ف��ات �عرف �حيث �سلسا، �دائما �يكن �لم �تونس �5ي الديمقراطية

�بالتوازن�اله �الصراع �وكان�من�اEمكن�أن�يعصف�هذا ��نتقالية، �اEرحلة السياسي/ن�خ*ل

وشكري�بلعيد،�وال��Bأدت�اNى�استقالة�الحكومة�و¡�اية� 2013يوليو� �25�اهم5�Bي�خصوصا�مع�أحداث�اغتيال�محمد�ال

�جديدة،� 2014ديسم���  �حكومة �تشكيل �و�تم �لتونس، �رئيسا BT°السب� �قايد �الباuي انتخب

فدخلت�تونس�مرحلة�جديدة�تتسم�نسبيا�با�ستقرار�السيا�BT،�بعد�استكمال�بناء�اEؤسسات�الدست

 . وضع�اقتصادي�غ/��مستقر�وهش

�أغل �5ي �تمر�بمرحلة�تحول�ديمقراطي�تواجه� Bى�أن�الدول�ال�Wالدرسات��قتصادية�ع� تب/ن�لنا

�اEرحلة، �هذه �خ*ل BTستقرار�السيا��� �لغياب ��جماNي �من��459ناتجها �سنوات �بضع �بعد �النمو�يتحسن غ/��أن

�،BTنتخبة،�وكذا�من�خ*ل�تثبيت��ستقرار�السيا�Eاتخذ��ا�الحكومات�ا�Bآليات�التحف/���قتصادي�ال�

                                         

Mahmoud ben romdhane,Tunisie: La démocratue en quéte d’Etat(Tunisie : sud edition Avril 2018)p.185

Elias Papaionnou and Gregorios siourounis,op.cit.; Freud carolne and Melise  jaud, op.cit.
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استجابة�الحكومات�اEنتخبة�ل¥وضاع��قتصادية�وأدارت�8زمة��قتصادية�بكفاءة،�فيما�كان�القصور�يع��ي�حا�ت�

س�8زمة��قتصادية�وزاد�من�أثارها�السياسية�عWى�الديمقراطيةأخرى�مما�كر 

تأث/�8زمة��قتصادية�عWى�التحول�الديمقراطي�5ي�تونس: اEبحث�الثاني���

�للمرحلة��نتقالية�5ي�تونس�لغياب�اليق/ن�حول�مسار�اEرحلة�وم��� ساهمت�الوضعية�السياسية�غ/��اEستقرة

8زمة��قتصادية�غياب�أي�اس��اتيجية�حكومية�واضحة�Eواجه��ا،�مما�ساهم�5ي�تعقيد�الوضع�وقد�زاد�من�تعميق�

�قتصادي�و�جتما~ي�5ي�تونس،�وأدى�ذلك�إNى�السؤم�والسخط�من�الوضع�اE��دي،�وهو�ما�دفع�غالبية�اEواطن/ن�إNى��

تب�BCخيارات�أخرى�بعيدا�عن�النخب�السياسية�ال��Bأدارت�اEرحلة��ن

قواعد�اللعبة�السياسية�ال��Bبدأت�منذ�

8زمة��قتصادية�التونسية�5ي�ف��ة�التحول�الديمقراطي: أو���

عرفت�تونس�احتجاجات�بداية�من�����

لثورة�وتنصيب�حكومة�جديدة�انتقالية،�بعد�القيام�بالثورة�انتقلت�تونس�إNى�مرحلة�بناء�وإعداد�مؤسسات�نجاح�ا

دستورية�تل��Bتطلعات�وطموحات�الثورة�التونسية،�ثورة�الحرية�والكرامة

� BT°التون� �الشعب �طموح �ذروة �5ي �الجديد، �الدستور �إعداد �خ*ل من

�الفاعل/ن� �مختلف �ب/ن �والصراع �اEواجهة �من �ف��ات �عرف �حيث �سلسا، �دائما �يكن �لم �تونس �5ي الديمقراطية

�بالتوازن�اله �الصراع �وكان�من�اEمكن�أن�يعصف�هذا ��نتقالية، �اEرحلة السياسي/ن�خ*ل

خصوصا�مع�أحداث�اغتيال�محمد�ال

�ال��ويكا � ف��ة �و5ي ،21 

فدخلت�تونس�مرحلة�جديدة�تتسم�نسبيا�با�ستقرار�السيا�BT،�بعد�استكمال�بناء�اEؤسسات�الدست

وضع�اقتصادي�غ/��مستقر�وه

�أغل���� �5ي �تمر�بمرحلة�تحول�ديمقراطي�تواجه� Bى�أن�الدول�ال�Wالدرسات��قتصادية�ع� تب/ن�لنا

�اEرحلة، �هذه �خ*ل BTستقرار�السيا��� �لغياب ��جماNي ناتجها

آليات�التحف/���قتصادي�ال��Bاتخذ��ا�الحكومات�اEنتخبة،�وكذا�من�خ*ل�تثبيت��ستقرار�السيا�BT،��التحول،�بفعل

                                                                

: sud edition Avril 2018)p.185 

Elias Papaionnou and Gregorios siourounis,op.cit.; Freud carolne and Melise  jaud, op.cit. 



     2022ديمسبر 

وعWى�غرار�با�ي�البلدان�ال��Bعرفت�تحو�ت�ديمقراطية،�شهدت�تونس�مرحلة�من�عدم��ستقرار�السيا�BT،�أثر�بشكل�

��نتقالية،� �من�اEرحلة �العشر��وNى �السنوات� �خ*ل BT°التون� مؤشرات��قتصاد

أظهرت�التحلي*ت�ال��Bأجريت�أن�تونس�تعاني�من�انخفاض�حاد�5ي�نموها��قتصادي،�سواء�من�حيث�نسبة�تراجع�

سات�الدولية،�للرجوع�النمو�أو�من�حيث�مدة�ال��اجع،�وليس�هناك�أي�توقعات���من�قبل�السلطات�الوطنية�أو�اEؤس

شملت�هذه�الف��ة�(5ي�اEائة� 1.7إNى�اEعدل�اEسجل�سابقا�قبل�التحول،�حيث�سجلت�تونس�معدل�نمو�متوسط�قدره�

دولة�عرفت�انتقا�� 41من�مجموع� 31

�كان� �فأصبح��قتصاد�يعاني�من�الركود�بعدما ،

،�ال��Bلم�تكن�لها�معالم�واضحة؛�إذ�كانت�

ة�لم�يكن�لها�تأث/�ات�إيجابية�عWى�النمو��قتصادي�بقدر�ما�مثلت�عبئا�إضافيا�

�5ي�مقابل�ذلك�فإن�مجموع�مكونات�التموين�العمومي�تواجه�تحدي�الدين�العام�بشكل��� ،

لسياسات�العامة�،�حيث�أضحت�ا)م/�انية�الدولة،�اEؤسسات�العمومية،�وصناديق�الضمان�jجتما~ي

بعد�الثورة�آلية��حتواء�اEطالب��جتماعية،�من�خ*ل�تقديم�الوظائف�لعشرات��8ف�من�العاطل/ن،�وبالتاNي�زيادة�

عدد�اEوظف/ن�5ي�القطاع�العام�بشكل�غ/��مسبوق،�5ي�نفس�الوقت�لم�تعرف�موارد�الدولة�زيادة�كب/�ة؛�فخ*ل�سبع�

مليون�دينار� 6785رة�أجور�اEوظف/ن�بنسبة�أكø��من�الضعف�حيث�انتقلت�من�

�القطاع�العام �راجع�إNى�نسبة�التوظيف�غ/��اEسبوقة�5ي �وهذا �أصبحت�. ، 5ي� 73كما

� �سنة �اEائة �52010463ي �هذه �وترجع النسب�،

� �منذ �العام �القطاع �فاتورة �وارتفاع �اEعمم �الدعم �زيادة �إNى �8ول �اEقام �5ي �الهدف�م·�ا� 2011اEرتفعة �كان Bوال�� ،

                                                                

عبد الجليل بدوي وأخرون؛ تونس ا�نتقال الديمقراطي العسير، ا�شكا�ت والتحديات ا�قتصادية وا�جتماعية خKل مرحلة التحول 

، )2017ماي  15مركز الجزيرة للدراسات؛ 

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

وعWى�غرار�با�ي�البلدان�ال��Bعرفت�تحو�ت�ديمقراطية،�شهدت�تونس�مرحلة�من�عدم��ستقرار�السيا�BT،�أثر�بشكل�

BT°ى�وضعية��قتصاد�التونWع��كب/. 

�تطور  �دراسة ��نتقالية،��لكن�من�خ*ل �من�اEرحلة �العشر��وNى �السنوات� �خ*ل BT°التون� مؤشرات��قتصاد

أظهرت�التحلي*ت�ال��Bأجريت�أن�تونس�تعاني�من�انخفاض�حاد�5ي�نموها��قتصادي،�سواء�من�حيث�نسبة�تراجع�

النمو�أو�من�حيث�مدة�ال��اجع،�وليس�هناك�أي�توقعات���من�قبل�السلطات�الوطنية�أو�اEؤس

إNى�اEعدل�اEسجل�سابقا�قبل�التحول،�حيث�سجلت�تونس�معدل�نمو�متوسط�قدره�

31مما�جعلها�تحتل�اEرتبة�) 2018اNى�سنة� 2010اEرحلة�من�القيام�بالثورة�سنة�

�كما�خسرت� �السابقنقطة�م 2.9ديمقراطيا، �كان�460ن�متوسط�نموها �فأصبح��قتصاد�يعاني�من�الركود�بعدما ،

  .2010461 – 52001ي�اEئة�أثناء�العشرية�

،�ال��Bلم�تكن�لها�معالم�واضحة؛�إذ�كانت�2011زاد�الوضع�تأزما�مع�السياسات��قتصادية�الكلية�اEعتمدة�منذ�

ة�لم�يكن�لها�تأث/�ات�إيجابية�عWى�النمو��قتصادي�بقدر�ما�مثلت�عبئا�إضافيا�قائمة�عWى�سياسات�وبرامج�اجتماعي

�5ي�مقابل�ذلك�فإن�مجموع�مكونات�التموين�العمومي�تواجه�تحدي�الدين�العام�بشكل��� ،

م/�انية�الدولة،�اEؤسسات�العمومية،�وصناديق�الضمان�jجتما~ي

بعد�الثورة�آلية��حتواء�اEطالب��جتماعية،�من�خ*ل�تقديم�الوظائف�لعشرات��8ف�من�العاطل/ن،�وبالتاNي�زيادة�

عدد�اEوظف/ن�5ي�القطاع�العام�بشكل�غ/��مسبوق،�5ي�نفس�الوقت�لم�تعرف�موارد�الدولة�زيادة�كب/�ة؛�فخ*ل�سبع�

رة�أجور�اEوظف/ن�بنسبة�أكø��من�الضعف�حيث�انتقلت�من�سنوات�من�قيام�الثورة،�زادت�فاتو 

�القطاع�العام2017سنة� �راجع�إNى�نسبة�التوظيف�غ/��اEسبوقة�5ي �وهذا ،

� �مقابل �كمرتبات�للوظائف�5ي �عائدات�الضرائب�توزع �من � 53اEائة �سنة �اEائة 5ي

� �منذ �العام �القطاع �فاتورة �وارتفاع �اEعمم �الدعم �زيادة �إNى �8ول �اEقام �5ي اEرتفعة

                                         

460 Mahmoud ben romdhan, op. cit p. 48للمزيد حول ھذه الدراسة أنظر                                    :

عبد الجليل بدوي وأخرون؛ تونس ا�نتقال الديمقراطي العسير، ا�شكا�ت والتحديات ا�قتصادية وا�جتماعية خKل مرحلة التحول 

 .65.، ص)2017مركز ا�ھرام لدراسات حقوق ا�نسان؛ 

مركز الجزيرة للدراسات؛ :الدوحة(، )2017- 2011(التونسي في ظل المرحلة ا�نتقالية علي الشابي؛ تحديات ا�قتصاد

463 Mahmoud ben romdhan,Op. cit, P.28. 
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وعWى�غرار�با�ي�البلدان�ال��Bعرفت�تحو�ت�ديمقراطية،�شهدت�تونس�مرحلة�من�عدم��ستقرار�السيا�BT،�أثر�بشكل�

BT°ى�وضعية��قتصاد�التونWع��كب/

�تطور ���� �دراسة لكن�من�خ*ل

أظهرت�التحلي*ت�ال��Bأجريت�أن�تونس�تعاني�من�انخفاض�حاد�5ي�نموها��قتصادي،�سواء�من�حيث�نسبة�تراجع�

النمو�أو�من�حيث�مدة�ال��اجع،�وليس�هناك�أي�توقعات���من�قبل�السلطات�الوطنية�أو�اEؤس

إNى�اEعدل�اEسجل�سابقا�قبل�التحول،�حيث�سجلت�تونس�معدل�نمو�متوسط�قدره�

اEرحلة�من�القيام�بالثورة�سنة�

�خسرت� �كما ديمقراطيا،

5ي�اEئة�أثناء�العشرية� 4,4يحقق�نسبة�نمو�

زاد�الوضع�تأزما�مع�السياسات��قتصادية�الكلية�اEعتمدة�منذ����

قائمة�عWى�سياسات�وبرامج�اجتماعي

�5ي�مقابل�ذلك�فإن�مجموع�مكونات�التموين�العمومي�تواجه�تحدي�الدين�العام�بشكل���462عWى�م/�انية�الدولة ،

م/�انية�الدولة،�اEؤسسات�العمومية،�وصناديق�الضمان�jجتما~ي(يمكن�تحمله�

بعد�الثورة�آلية��حتواء�اEطالب��جتماعية،�من�خ*ل�تقديم�الوظائف�لعشرات��8ف�من�العاطل/ن،�وبالتاNي�زيادة�

عدد�اEوظف/ن�5ي�القطاع�العام�بشكل�غ/��مسبوق،�5ي�نفس�الوقت�لم�تعرف�موارد�الدولة�زيادة�كب/�ة؛�فخ*ل�سبع�

سنوات�من�قيام�الثورة،�زادت�فاتو 

�إNى� BT°سنة� 14644تون

� �مقابل �كمرتبات�للوظائف�5ي �عائدات�الضرائب�توزع �من اEائة

� �منذ �العام �القطاع �فاتورة �وارتفاع �اEعمم �الدعم �زيادة �إNى �8ول �اEقام �5ي اEرتفعة

                                                                

Mahmoud ben romdhan, op. cit p. 48-49  
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�وبالتاNي�فقد� �عWى�م/�انية�الدولة، �كب/�ا �شكل�ضغطا �مما ،

   .465قتصادي�البحث�والبعد��جتما~ي

إن�تعامل�الحكومات�التونسية�مع�8زمة��قتصادية�الحالية�الناتجة�عن�غياب��ستقار�السيا��BTلم�يكن�ناجعا،�

،�فمنذ�سنة�466حيث�زادت�السياسات�اEتبعة�الضغط�عWى�اEوازنة�العامة�للدولة�بسبب�تدهور�النشاط��قتصادي

�5ي�اتجاه�الطلب�فقط،�فكانت�الزيادة�غ/��اEسبوقة�5ي��نفاق� �قتصادية�أحادية�الجانب،

الذي�يشمل�م/�انية�الدولة�والسلطات�

5ي� 9كب/�ا،�كما�بلغ�عجز�الحساب�الجاري�

ولم�يتأتى�ذلك�العجز�. 467،�وبالتاNي�أصبحت�اEديونية�عند�مستويات�غ/��مسبوقة

�من�القرارات�السياسية�اEتسرعة�5ي�شأن�سياسات�التوظيف� �بل�أتى�أيضا من�تراجع��ستثمار�والعوائد�فحسب،

ومن�ثم،�فقد�سقطت�تونس�فع*�فيما�حذر�منه�

،�من�أن�النظام�الديمقراطي�غ/��قادر�عWى�اتباع�سياسة�كبح��س��*ك،�نتيجة�رضوخ�القادة�

�حساب�jدخار�و�  �عWى �عارض�، �ح/ن �5ي ستثمار،

�الرسوم� �زيادة �إNى �جانب�م·�ا ���دف�5ي Bوال�� �تقشفية، �م/�انية �تنفيذ �إمكانية �تونس�بشدة �والنقابات�5ي اEواطنون

،�ورفع�أسعار�السلع�واEواد�الغذائية�اEدعومة
ّ
   .471والضرائب�غ/��اEباشرة،�وإثقال�كاهل�اEواطن�العادي�بأعبا�ëا

2013 . 

المركز العربي ل�بحاث ودراسة السياسات، الطبعة 

المركز العربي  لKبحاث ودراسة السياسات، الطبعة  

Gregory Brunk, Gregory Caldera and Michels Lewis

Socialism,  And Democracy: In imperical Inquiry, European 

Burkhart, Economic Freedom and Democracy: Post

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

�وبالتاNي�فقد�464التخفيف�من�حدة�التوترات�السياسية�و�جتماعية �عWى�م/�انية�الدولة، �كب/�ا �شكل�ضغطا �مما ،

قتصادي�البحث�والبعد��جتما~يسقطت�تونس�5ي�إشكالية�التوفيق�ب/ن�8داء��

إن�تعامل�الحكومات�التونسية�مع�8زمة��قتصادية�الحالية�الناتجة�عن�غياب��ستقار�السيا��BTلم�يكن�ناجعا،�

حيث�زادت�السياسات�اEتبعة�الضغط�عWى�اEوازنة�العامة�للدولة�بسبب�تدهور�النشاط��قتصادي

�5ي�اتجاه�الطلب�فقط،�فكانت�الزيادة�غ/��اEسبوقة�5ي��نفاق� �قتصادية�أحادية�الجانب،

الذي�يشمل�م/�انية�الدولة�والسلطات�(جيع��س��*ك�عWى�حساب��سثمار،�ونتيجة�لذلك�بلغ�العجز�العام�

كب/�ا،�كما�بلغ��مستوى ) اEحلية�واEؤسسات�اEملوكة�للدولة،�وصناديق�الضمان��جتما~ي

،�وبالتاNي�أصبحت�اEديونية�عند�مستويات�غ/��مسبوقة2012اEائة�5ي�اEتوسط�منذ�عام�

�من�القرارات�السياسية�اEتسرعة�5ي�شأن�سياسات�التوظيف� �بل�أتى�أيضا من�تراجع��ستثمار�والعوائد�فحسب،

ومن�ثم،�فقد�سقطت�تونس�فع*�فيما�حذر�منه�. 468التخفيف�من�حدة�التوترات��جتماعية

،�من�أن�النظام�الديمقراطي�غ/��قادر�عWى�اتباع�سياسة�كبح��س��*ك،�نتيجة�رضو

�الرفاه �الكث/��من �بدعم �إم*ءات�الناخب/ن �إNى �حساب�jدخار�و� 470الديمقراطي/ن �عWى ،

�الرسوم� �زيادة �إNى �جانب�م·�ا ���دف�5ي Bوال�� �تقشفية، �م/�انية �تنفيذ �إمكانية �تونس�بشدة �والنقابات�5ي اEواطنون

،�ورفع�أسعار�السلع�واEواد�الغذائية�اEدعومة
ّ
والضرائب�غ/��اEباشرة،�وإثقال�كاهل�اEواطن�العادي�بأعبا�ëا

                                         

2013تقرير صندوق النقد الدولي، منطقة الشرق ا6وسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، نونبر

 .  3.علي الشابي،مرجع سابق، ص

المركز العربي ل�بحاث ودراسة السياسات، الطبعة :الدوحة(أحمد الكواز وأخرون، السياسات التنموية وتحديات الثورة في ا�قطار العربية، 

467  Mahmoud ben ramdhan, Op.cit. ,p.52. 

المركز العربي  لKبحاث ودراسة السياسات، الطبعة  : الدوحة(طار العربية، دارم البصار وأخرون،  السياسات التنموية وتحديات الثورة في ا�ق
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Burkhart, Economic Freedom and Democracy: Post-Cold War Tests, European Journal of political Research, 

 .    151.غيورغ سورسن، حرجع سابق، ض
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277 

 

التخفيف�من�حدة�التوترات�السياسية�و�جتماعية

سقطت�تونس�5ي�إشكالية�التوفيق�ب/ن�8داء��

إن�تعامل�الحكومات�التونسية�مع�8زمة��قتصادية�الحالية�الناتجة�عن�غياب��ستقار�السيا��BTلم�يكن�ناجعا،����

حيث�زادت�السياسات�اEتبعة�الضغط�عWى�اEوازنة�العامة�للدولة�بسبب�تدهور�النشاط��قتصادي

�5ي�اتجاه�الطلب�فقط،�فكانت�الزيادة�غ/��اEسبوقة�5ي��نفاق��كانت�السياسة  2010 �قتصادية�أحادية�الجانب،

العام�وتشجيع��س��*ك�عWى�حساب��سثمار،�ونتيجة�لذلك�بلغ�العجز�العام�

اEحلية�واEؤسسات�اEملوكة�للدولة،�وصناديق�الضمان��جتما~ي

اEائة�5ي�اEتوسط�منذ�عام�

�من�القرارات�السياسية�اEتسرعة�5ي�شأن�سياسات�التوظيف� �بل�أتى�أيضا من�تراجع��ستثمار�والعوائد�فحسب،

التخفيف�من�حدة�التوترات��جتماعية�جتما~ي�من�أجل�

،�من�أن�النظام�الديمقراطي�غ/��قادر�عWى�اتباع�سياسة�كبح��س��*ك،�نتيجة�رضو469كث/��من�الباحثي/ن

�الرفاه �الكث/��من �بدعم �إم*ءات�الناخب/ن �إNى الديمقراطي/ن

�الرسوم� �زيادة �إNى �جانب�م·�ا ���دف�5ي Bوال�� �تقشفية، �م/�انية �تنفيذ �إمكانية �تونس�بشدة �والنقابات�5ي اEواطنون

،�ورفع�أسعار�السلع�واEواد�الغذائية�اEدعومة
ّ
والضرائب�غ/��اEباشرة،�وإثقال�كاهل�اEواطن�العادي�بأعبا�ëا

                                                                

تقرير صندوق النقد الدولي، منطقة الشرق ا6وسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، نونبر  464

علي الشابي،مرجع سابق، ص  465
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 . 239.،ص2017)ا�ولى 
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 . 182.،ص)2017.ا�ولى
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ناءا�من�نماذج�التحو�ت�الديمقراطية�ال��Bجرت�5ي�بلدان�عديدة،��وال��Bعرفت�

�عقد�من�القيام� �أكø��من� �بعد ،BT°النموذج�التون� �ي*حظ�5ي لكن�ما

اEؤسسات�اEالية�الدولية����بالتحول�الديمقراطي،�أ¡�ا�اسم��ت�5ي�خسارة�معدل�النمو،�والتوقعات�الحكومية��ومن

�5ي�ظل� �الركود��قتصادي�الطويل،�خصوصا �وأن�تونس�يمكن�أن�تدخل�مرحلة �بتعا5ي��قتصاد�من�أزمته، توâي

Nإ� �أم �بعد�الثورة، �للحكومات��نتقالية �السياسات��قتصادية �اEتسمة�فهل�يرجع�ذلك�إNى �السياسية �الظرفية ى

بغياب��ستقرار�السيا�BT،�وانعدام�اليق/ن�بشأن�مخرجات�هذه�اEرحلة،�8مر�الذي�يحد�من��ستثمار؟،�أم�أن�تونس�

أم�هناك�عوامل�جارجية�أثرت�5ي�مسار�

�شك�أن�8حداث�ال��Bتلت�الثورة�التونسية،�أثرت�عWى��ستقرار�السيا�BT،�فالصراعات�السياسية�بعد�الثورة،�

�با�ضافة�إNى�عدم�استقرار�الحكومات� �اEؤسسات�الديمقراطية، تم�تشكيل�العديد�من�الحكومات�( واستكمال�بناء

��ستقرار� �عWى �أثرت �كلها �تونس، �عرف��ا Bال�� ��رهابية حداث

التحول�من�(كما�أن�طبيعة�التحول�5ي�تونس�

�أو��ح*ل�حسب�إنتنغتون  �اEظ�474، �لعبت�ف�çا Bاهرات�،ال�

�زيادة��زمة��قتصادية�نتيجة�صراع� �5ي�سقوط�النظام،�ساهم�5ي �محوريا اEكثفة�و�حتجاجات�و�ضرابات�دورا

�بدافع�ال��ميش�5ي�إدارة�اEرحلة��نتقالية أو��475النخب�وخوفها�عWى�مصالحها��قتصادية،�وبالتاNي�عدم�انخراطها

�الرئيس� �عائلة �تم�مع �ب��ريب�رؤوس�8موال�نحو�الخارج�كما القيام

السابق�زين�العابدين�بن�عWي،�ورفضها�كل�مبادرة�لفتح�ملفات�الفساد�اEاNي�و�داري�وكل�مشروع�إص*âي���دف�إNى�

�النخب��قتصادية ول�كيفية�ح) خاصة�م·�ا

472  Regional Economic Outlook

، إ� أن دور النخب وادوارھا 2011رغم أن المظاھرات وا�حتجاجات المكثفة كانت سببا مباشرا لسقوط النظام ا�ستبدادي في تونس سنة 

Kل المرحلة ا�نتقالية في تونس، ينظر مثKمھدي مبروك وأحمد بوغانمي : ره في تمكين المسار الديمقراطي خ

المركز العربي ل�بحاث ودراسة السياسات، الطبعة 

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

ن�تونس�استثناءا�من�نماذج�التحو�ت�الديمقراطية�ال��Bجرت�5ي�بلدان�عديدة،��وال��Bعرفت�

��قتصادي�، �نموها �5ي �تراجعا �472معظمها �عقد�من�القيام�� �أكø��من� �بعد ،BT°النموذج�التون� �ي*حظ�5ي لكن�ما

بالتحول�الديمقراطي،�أ¡�ا�اسم��ت�5ي�خسارة�معدل�النمو،�والتوقعات�الحكومية��ومن

�5ي�ظل� �الركود��قتصادي�الطويل،�خصوصا �وأن�تونس�يمكن�أن�تدخل�مرحلة �بتعا5ي��قتصاد�من�أزمته، توâي

BTالصراعات�السياسية�ب/ن�النخب،�وغياب��ستقرار�السيا�. 

Nإ� �أم �بعد�الثورة، �للحكومات��نتقالية �السياسات��قتصادية فهل�يرجع�ذلك�إNى

بغياب��ستقرار�السيا�BT،�وانعدام�اليق/ن�بشأن�مخرجات�هذه�اEرحلة،�8مر�الذي�يحد�من��ستثمار؟،�أم�أن�تونس�

أم�هناك�عوامل�جارجية�أثرت�5ي�مسار�. دخلت�مرحلة�التحول�الديمقراطي�الطويل�الذي���يأتي�بأي�نمو�عWى�jط*ق؟

 .ون°BT؟

�شك�أن�8حداث�ال��Bتلت�الثورة�التونسية،�أثرت�عWى��ستقرار�السيا�BT،�فالصراعات�السياسية�بعد�الثورة،�

�با�ضافة�إNى�عدم�استقرار�الحكومات� �اEؤسسات�الديمقراطية، واستكمال�بناء

 8� �ثم �بي·�ا، �التجانس �وغياب ��ستقرار�، �عWى �أثرت �كلها �تونس، �عرف��ا Bال�� ��رهابية حداث

كما�أن�طبيعة�التحول�5ي�تونس�. السيا��BTوكان�لها�بالغ�8ثر�عWى�ال��اجع�5ي�النمو�والتنمية��قتصادية

Bأو�التحول�بالضغط�الشع�� �أو��ح*ل�حسب�إنتنغتون 473)خ*ل�ثورة�شعبية، ،

�زيادة��زمة��قتصادية�نتيجة�صراع� �5ي�سقوط�النظام،�ساهم�5ي �محوريا اEكثفة�و�حتجاجات�و�ضرابات�دورا

�بدافع�ال��ميش�5ي�إدارة�اEرحلة��نتقالية النخب�وخوفها�عWى�مصالحها��قتصادية،�وبالتاNي�عدم�انخراطها

�بأعمال�تخريبية��فشال��نتقال�ك �قيامها �الرئيس�ح�� �عائلة �تم�مع �ب��ريب�رؤوس�8موال�نحو�الخارج�كما القيام

السابق�زين�العابدين�بن�عWي،�ورفضها�كل�مبادرة�لفتح�ملفات�الفساد�اEاNي�و�داري�وكل�مشروع�إص*âي�

�وذلك�لغياب�ترتيبات�ب/ن�النخب�واEعارضة� �النخب��قتصادية(، خاصة�م·�ا

                                         

onomic Outlook :Middle East and Centrale Asia ,Internationale Monetary  Fund 

(IMF)(November 2012). 

رغم أن المظاھرات وا�حتجاجات المكثفة كانت سببا مباشرا لسقوط النظام ا�ستبدادي في تونس سنة 

ره في تمكين المسار الديمقراطي خKل المرحلة ا�نتقالية في تونس، ينظر مثKالطKئعية � يمكن تجاوزه أو إنكا

المركز العربي ل�بحاث ودراسة السياسات، الطبعة : الدوحة(التشكل والمھمات وا6دوار : وحافظ عبدالرحيم وأخرون، النخب وا�نتقال الديمقراطي

  124-117.ص.ر؛ صمويل ھنتنغتون؛ الموجة الثالثة، مرجع سابق 

  16..علي الشابي؛ مرجع سابق؛ ص
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ن�تونس�استعWى�أي�حال،�لم�تك�����

��قتصادي�، �نموها �5ي �تراجعا معظمها

بالتحول�الديمقراطي،�أ¡�ا�اسم��ت�5ي�خسارة�معدل�النمو،�والتوقعات�الحكومية��ومن

�5ي�ظل� �الركود��قتصادي�الطويل،�خصوصا �وأن�تونس�يمكن�أن�تدخل�مرحلة �بتعا5ي��قتصاد�من�أزمته، توâي

BTالصراعات�السياسية�ب/ن�النخب،�وغياب��ستقرار�السيا�

���Nإ� �أم �بعد�الثورة، �للحكومات��نتقالية �السياسات��قتصادية فهل�يرجع�ذلك�إNى

بغياب��ستقرار�السيا�BT،�وانعدام�اليق/ن�بشأن�مخرجات�هذه�اEرحلة،�8مر�الذي�يحد�من��ستثمار؟،�أم�أن�تونس�

دخلت�مرحلة�التحول�الديمقراطي�الطويل�الذي���يأتي�بأي�نمو�عWى�jط*ق؟

ون°BT؟تعا5ي��قتصاد�الت

�شك�أن�8حداث�ال��Bتلت�الثورة�التونسية،�أثرت�عWى��ستقرار�السيا�BT،�فالصراعات�السياسية�بعد�الثورة،����

�با�ضافة�إNى�عدم�استقرار�الحكومات� �اEؤسسات�الديمقراطية، واستكمال�بناء

�اEرحلة �هذه �8 )خ*ل �ثم �بي·�ا، �التجانس �وغياب ،

السيا��BTوكان�لها�بالغ�8ثر�عWى�ال��اجع�5ي�النمو�والتنمية��قتصادية

�أو�التحول�بالضغط�الشع خ*ل�ثورة�شعبية،

�زيادة��زمة��قتصادية�نتيجة�صراع� �5ي�سقوط�النظام،�ساهم�5ي �محوريا اEكثفة�و�حتجاجات�و�ضرابات�دورا

�بدافع�ال��مي النخب�وخوفها�عWى�مصالحها��قتصادية،�وبالتاNي�عدم�انخراطها

�بأعمال�تخريبية��فشال��نتقال�ك �قيامها ح��

السابق�زين�العابدين�بن�عWي،�ورفضها�كل�مبادرة�لفتح�ملفات�الفساد�اEاNي�و�داري�وكل�مشروع�إص*âي�

�توزيع�الø�وة �وذلك�لغياب�ترتيبات�ب/ن�النخب�واEعارضة�476إعادة ،

                                                                

,Internationale Monetary  Fund 

(IMF)(November 2012).

رغم أن المظاھرات وا�حتجاجات المكثفة كانت سببا مباشرا لسقوط النظام ا�ستبدادي في تونس سنة   473

الطKئعية � يمكن تجاوزه أو إنكا

وحافظ عبدالرحيم وأخرون، النخب وا�نتقال الديمقراطي

 ).2019ا�ولى

ر؛ صمويل ھنتنغتون؛ الموجة الثالثة، مرجع سابق للمزيد انظ 474

علي الشابي؛ مرجع سابق؛ ص 475
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     2022ديمسبر 

ال��ازيل،�الشيWي،�جنوب�(إدارة�اEرحلة��نتقالية�كما�وقع�5ي�كث/��من��التحو�ت�الديمقراطية�خ*ل�الف��ة��نتقالية�

من�جهة�أخرى�لم�تكن�8وضاع��قليمية�والدولية�مساعدة�عWى�التحول�الديمقراطي،�فعWى�اEستوى��قليم�Bلم�

�قليمية�تنظر�بع/ن�الرضا�إNى�التغي/��الديمقراطي�5ي�تونس،�وخصوصا�5ي�منطقة�الخليج�والدول�اEجاورة�

،�هذه�اEخاوف�مستمدة�من�التأث/�ات�اEحتملة�Eوجات�الثورات�العربية�عWى�هذه�

�الدومينو" �حيث�أن�التحول�"ظاهرة ،

جع�عWى�التحول�الديمقراطي�5ي�دولة�أخرى،�وذلك�Eواجه��ا�مشك*ت�مماثلة،�أو�أن�النموذج�يعد�

،�يدفع�الدول�8خرى�إNى�القيام�بالتحول�الديمقراطي،�كان�مطروحا�بشدة�لدى�8نظمة��ستبدادية�

اEنطقة،�لذلك�ركز�العديد�من�بلدان��ستبدادية�5ي�اEنطقة�كل�اهتمامها�عWى�النموذج�التون°BT؛�ففشل�انتقالها�

وبعد�نجاح��نق*ب�. 479الديمقراطي�سيكون�انتصارا�لجميع�الديكتاتوريات�5ي�اEنطقة�وهزيمة�قاسية�للديمقراطية

�توسعت�رقعة� �الليبية، �الحرب�8هلية �إNى با�ضافة

�دد�الدول��قليمية�وقابل�للتصدير�إل�çا،�فعملت�

�أو��حجام�عن� �من�خ*ل�إثارة�8زمات��قتصادية، بعض�القوى�jقليمية�إNى�محاولة�إفشال�التجربة�وإجهاضها

�تحول� �مع �خصوصا �والدوNي، Bستقرار��قليم�� �عWى �أثار�وخيمة �العربي �للربيع �فإن �الدوNي؛ �اEستوى �عWى أما

�الجماعات��رهابية�لتثبيت �إNى�حروب�أهلية�استغل��ا �5ي��الثورات�العربية�5ي�كل�من�سوريا،�اليمن،�وليبيا وجودها

من�جهة�أخرى،�فإن�. هذه�البلدان،��فتحول��هتمام�الدوNي�من�دعم�الديمقراطية�إNى�أولوية�محاربة�العنف�و�رهاب

تعامل�الحكومات�التونسية�مع�8زمة��قتصادية�لم�يكن�ناجعا،�فبا�ضافة�إNى�ميل�الحكومات�التونسية�اEتعاقبة�

�يحرص� �الحاNي �التنمية �منوال �فإن �الضغوط��جتماعية، �ستثمار�نتيجة

  .480باSساس�عWى�تحقيق�أعWى�نسب�نمو�عWى�حساب��هتمام�بالعمل�عWى�تحقيق�التنمية�الشاملة�اEتكاملة

 وجه الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي في كثير من لقاءاته ا�عKمية اتھامات إلى ا�مارات، بأنھا تعمل على محاولة إفشال

صمويل ھنتنغتون؛ الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي مرجع سابق؛ 

479https://www.lemaonde.fr/idees:article

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

إدارة�اEرحلة��نتقالية�كما�وقع�5ي�كث/��من��التحو�ت�الديمقراطية�خ*ل�الف��ة��نتقالية�

من�جهة�أخرى�لم�تكن�8وضاع��قليمية�والدولية�مساعدة�عWى�التحول�الديمقراطي،�فعWى�اEستوى��قليم�Bلم�

�قليمية�تنظر�بع/ن�الرضا�إNى�التغي/��الديمقراطي�5ي�تونس،�وخصوصا�5ي�منطقة�الخليج�والدول�اEجاورة�

،�هذه�اEخاوف�مستمدة�من�التأث/�ات�اEحتملة�Eوجات�الثورات�العربية�عWى�هذه�477...)السعودية،�jمارات،�مصر

� �فنظرية �ما؛ �حد �إNى �كانت�مستقر�ة Bأو�" العدوى "أو�" كرات�الثلج"الدول�ال�"

جع�عWى�التحول�الديمقراطي�5ي�دولة�أخرى،�وذلك�Eواجه��ا�مشك*ت�مماثلة،�أو�أن�النموذج�يعد�

،�يدفع�الدول�8خرى�إNى�القيام�بالتحول�الديمقراطي،�كان�مطروحا�بشدة�لدى�8نظمة��ستبدادية�

اEنطقة،�لذلك�ركز�العديد�من�بلدان��ستبدادية�5ي�اEنطقة�كل�اهتمامها�عWى�النموذج�التون°BT؛�ففشل�انتقالها�

الديمقراطي�سيكون�انتصارا�لجميع�الديكتاتوريات�5ي�اEنطقة�وهزيمة�قاسية�للديمقراطية

�العسكري، �الحكم �إNى �أخرى �مرة �مصر�ونكوصها �5ي �توسعت�رقعة��العسكري �الليبية، �الحرب�8هلية �إNى با�ضافة

الضغط�الخارuي��قليم�BعWى�النموذج�التون°�BTباعتباره�نموذج���دد�الدول��قليمية�وقابل�للتصدير�إل�çا،�فعملت�

�أو�� �من�خ*ل�إثارة�8زمات��قتصادية، بعض�القوى�jقليمية�إNى�محاولة�إفشال�التجربة�وإجهاضها

 .  �ستثمار�5ي��قتصاد�التون°�BTأو�سحب�رؤوس�8موال�م·�ا

�تحول� �مع �خصوصا �والدوNي، Bستقرار��قليم�� �عWى �أثار�وخيمة �العربي �للربيع �فإن �الدوNي؛ �اEستوى �عWى أما

�الجماعات��رهابية�لتثبيت �إNى�حروب�أهلية�استغل��ا الثورات�العربية�5ي�كل�من�سوريا،�اليمن،�وليبيا

هذه�البلدان،��فتحول��هتمام�الدوNي�من�دعم�الديمقراطية�إNى�أولوية�محاربة�العنف�و�رهاب

تعامل�الحكومات�التونسية�مع�8زمة��قتصادية�لم�يكن�ناجعا،�فبا�ضافة�إNى�ميل�الحكومات�التونسية�اEتعاقبة�

�حساب� �نحو��س��*ك�عWى �الثورة �يحرص�بعد �الحاNي �التنمية �منوال �فإن �الضغوط��جتماعية، �ستثمار�نتيجة

باSساس�عWى�تحقيق�أعWى�نسب�نمو�عWى�حساب��هتمام�بالعمل�عWى�تحقيق�التنمية�الشاملة�اEتكاملة

                                         

وجه الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي في كثير من لقاءاته ا�عKمية اتھامات إلى ا�مارات، بأنھا تعمل على محاولة إفشال

 . رة التونسية، ومحاولة استنساخ النموذج المصري في تونس

صمويل ھنتنغتون؛ الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي مرجع سابق؛ : للمزيد حول تأثيرات التحو�ت الديمقراطية على الدول ا�خرى أنظر

maonde.fr/idees:article/2011/05/17/un-plan-economic-pour

démocratique 
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إدارة�اEرحلة��نتقالية�كما�وقع�5ي�كث/��من��التحو�ت�الديمقراطية�خ*ل�الف��ة��نتقالية�

 ...).إفريقيا،�اسبانيا

من�جهة�أخرى�لم�تكن�8وضاع��قليمية�والدولية�مساعدة�عWى�التحول�الديمقراطي،�فعWى�اEستوى��قليم�Bلم���

�قليمية�تنظر�بع/ن�الرضا�إNى�التغي/��الديمقراطي�5ي�تونس،�وخصوصا�5ي�منطقة�الخليج�والدول�اEجاورة��تكن�القوى 

السعودية،�jمارات،�مصر(

� �فنظرية �ما؛ �حد �إNى �كانت�مستقر�ة Bالدول�ال�

الناجح�5ي�دولة�يشجع�عWى�التحول�الديمقراطي�5ي�دولة�أخرى،�وذلك�Eواجه��ا�مشك*ت�مماثلة،�أو�أن�النموذج�يعد�

،�يدفع�الدول�8خرى�إNى�القيام�بالتحول�الديمقراطي،�كان�مطروحا�بشدة�لدى�8نظمة��ستبدادية�478مث*�يحتدى

اEنطقة،�لذلك�ركز�العديد�من�بلدان��ستبدادية�5ي�اEنطقة�كل�اهتمامها�عWى�النموذج�التون°BT؛�ففشل�انتقالها�5ي�

الديمقراطي�سيكون�انتصارا�لجميع�الديكتاتوريات�5ي�اEنطقة�وهزيمة�قاسية�للديمقراطية

�العسكري، �الحكم �إNى �أخرى �مرة �مصر�ونكوصها �5ي العسكري

الضغط�الخارuي��قليم�BعWى�النموذج�التون°�BTباعتباره�نموذج�

�أو�� �من�خ*ل�إثارة�8زمات��قتصادية، بعض�القوى�jقليمية�إNى�محاولة�إفشال�التجربة�وإجهاضها

�ستثمار�5ي��قتصاد�التون°�BTأو�سحب�رؤوس�8موال�م·�ا

�تحول����� �مع �خصوصا �والدوNي، Bستقرار��قليم�� �عWى �أثار�وخيمة �العربي �للربيع �فإن �الدوNي؛ �اEستوى �عWى أما

�الجماعات��رهابية�لتثبيت �إNى�حروب�أهلية�استغل��ا الثورات�العربية�5ي�كل�من�سوريا،�اليمن،�وليبيا

هذه�البلدان،��فتحول��هتمام�الدوNي�من�دعم�الديمقراطية�إNى�أولوية�محاربة�العنف�و�رهاب

تعامل�الحكومات�التونسية�مع�8زمة��قتصادية�لم�يكن�ناجعا،�فبا�ضافة�إNى�ميل�الحكومات�التونسية�اEتعاقبة�

�حساب� �نحو��س��*ك�عWى �الثورة بعد

باSساس�عWى�تحقيق�أعWى�نسب�نمو�عWى�حساب��هتمام�بالعمل�عWى�تحقيق�التنمية�الشاملة�اEتكاملة

                                                                

وجه الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي في كثير من لقاءاته ا�عKمية اتھامات إلى ا�مارات، بأنھا تعمل على محاولة إفشال  477

رة التونسية، ومحاولة استنساخ النموذج المصري في تونسالثو

للمزيد حول تأثيرات التحو�ت الديمقراطية على الدول ا�خرى أنظر  478
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�ال �من �اEرحلة �هذه �خ*ل BTغياب��ستقرار�السيا�� �عWى �زيادة �مجتمعة، �العوامل �تظافر�هذه �فإن تحول�وبالتاNي

�اEؤشرات� � �5ي �سلبا �انعكست Bوال�� �تطورها، �و �الحالية ��قتصادية �8زمة �5ي �ساهمت �تونس، �5ي � الديمقراطي

�ونوعية� �الديمقراطي �ال��سيخ �أعاقة �التحديات �هذه �فإن �ثم �ومن �الثورة، �بعد �وفرص�تعزيز�التنمية � �جتماعية

ح�5ي��نتخابات�8خ/�ة�من�خارج�الدائرة�السياسية�

��دف�من�وراءها�حسب�ما�تم�jع*ن�

بدأت�هذه�القرارات�بإقالة�رئيس�الحكومة،�

�فاستأثر�الرئيس�بعد� �التشريعية، �وتعطيل�ص*حياته �عن�أعضائه �ال��Eانية �الحصانة �ورفع وتجميد�أعمال�ال��Eان،

ذلك�بكل�الص*حيات�التنفيذية�والتشريعية،�إضافة�إNى�منصب�النيابة�العامة،�ليتم�بعد�ذلك�تشكيل�حكومة�جديدة�

ون�اEوافقة�ال��Eانية،�واستمرت��جراءات�اEتخذة�إNى�أن�تم�jع*ن�عن�مشروع�الدستور�الجديد�الذي�وسع�من�

 .ى�يصبو�نحو�تعزيز�النظام�الرئا��BTبسلطات�مطلقة

Eتتبع�E؛�فاBT°سار��نتقال�الديمقراطي�5ي�تونس�كانت�هذه��جراءات�تمثل�ذورة�أزمة�التحول�الديمقراطي�التون

�اEسدود �الباب �إNى �بالنموذج �وصلت �م��اكمة، �عديدة �أزمات �هناك �أبرز�. يستشف�بأن BTالسيا�� ��ستقطاب كان

��قتصادية� �عمق�8زمة �شكل � �الحقيقة �5ي �لكن �8حداث، �واجهة �سطح �تظهر�عWى Bال�� �التونسية تجليات�8زمة

من�اEتسطلعة�أرا�ëم�%  30لقد�ع���الشعب�التون°�BTعن�ذلك�5ي�5ي�استط*عات�الرأي�اEجراة،�حيث�اعت���أكø��من�

� �بنسبة �البطالة �تل�çا �تونس، �تواجهها �أك���مشكلة �íي ��قتصادية �8وضاع �سوء �أن �وارتفاع�19.7%، ،

فقط�من�أن�عدم��ستقرار�السيا�í�BTي�أك���مشكلة�تواجه�

�بأن� �التونسي/ن �لدى�غالبية �انطباع �ترسخ وقد

تماعية�ال��Bتواجهها�الب*د،�إذ�الحكومات�اEتعاقبة�بعد�الثورة�غ/��جادة�5ي�إيجاد�حلول�للمشك*ت��قتصادية�و�ج

�أك��� �حل �5ي �غ/��جادة �الحكومة �أن �عن ع��وا

�واستشراء�الفساد�اEاNي� �يسود�اعتقاد�واسع�ب/ن�التونسي/ن�بفساد�الطبقة�السياسية، �فيما اEشك*ت��قتصادية،

أن�% 83من�التونسي/ن�أن�الفساد�منتشر�جدا�أو�إNى�حد�ما،�فيما�ع���أكø��من��

�اعتقد� Bال�� ��وNى �اEرتبة �5ي �السياسية �الطبقة وجاءت

 .115.، ص2021، سبتمبر 9، المجل 

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

�ال �من �اEرحلة �هذه �خ*ل BTغياب��ستقرار�السيا�� �عWى �زيادة �مجتمعة، �العوامل �تظافر�هذه �فإن وبالتاNي

�اEؤشرات� � �5ي �سلبا �انعكست Bوال�� �تطورها، �و �الحالية ��قتصادية �8زمة �5ي �ساهمت �تونس، �5ي � الديمقراطي

�ونوعية� �الديمقراطي �ال��سيخ �أعاقة �التحديات �هذه �فإن �ثم �ومن �الثورة، �بعد �وفرص�تعزيز�التنمية � �جتماعية

ح�5ي��نتخابات�8خ/�ة�من�خارج�الدائرة�السياسية�الديمقراطية�5ي�تونس،�ودفعت�باEواطن�التون°�BTإNى�دعم�مرش

 .النكوص�الديمقراطي�5ي�تونس

،�مجموعة�من��جراءات�ال����Bدف�من�وراءها�حسب�ما�تم�jع*ن�2021يوليو� 25اتخذ�الرئيس�التون°�BT،�منذ�

بدأت�هذه�القرارات�بإقالة�رئيس�الحكومة،�". اEفسدين�عWى�مؤسسات�الدولة�من��¡�يار،�ومحاربة�

�فاستأثر�الرئيس�بعد� �التشريعية، �وتعطيل�ص*حياته �عن�أعضائه �ال��Eانية �الحصانة �ورفع وتجميد�أعمال�ال��Eان،

ذلك�بكل�الص*حيات�التنفيذية�والتشريعية،�إضافة�إNى�منصب�النيابة�العامة،�ليتم�بعد�ذلك�تشكيل�حكومة�جديدة�

ون�اEوافقة�ال��Eانية،�واستمرت��جراءات�اEتخذة�إNى�أن�تم�jع*ن�عن�مشروع�الدستور�الجديد�الذي�وسع�من�

ص*حيات�السلطة�التنفيذية�5ي�من�ى�يصبو�نحو�تعزيز�النظام�الرئا��BTبسلطات�مطلقة

Eتتبع�E؛�فاBT°كانت�هذه��جراءات�تمثل�ذورة�أزمة�التحول�الديمقراطي�التون

�اEسدود �الباب �إNى �بالنموذج �وصلت �م��اكمة، �عديدة �أزمات �هناك يستشف�بأن

��قتصادية� �عمق�8زمة �شكل � �الحقيقة �5ي �لكن �8حداث، �واجهة �سطح �تظهر�عWى Bال�� �التونسية تجليات�8زمة

 .  واجه�الديمقراطية�التونسية�و�جتماعية�التحدي�8برز�الذي

لقد�ع���الشعب�التون°�BTعن�ذلك�5ي�5ي�استط*عات�الرأي�اEجراة،�حيث�اعت���أكø��من�

� �بنسبة �البطالة �تل�çا �تونس، �تواجهها �أك���مشكلة �íي ��قتصادية �8وضاع �سوء �أن ،

فقط�من�أن�عدم��ستقرار�السيا�í�BTي�أك���مشكلة�تواجه�% 2.8،�فيما�ع���%15.8بنسبة�

�8ك�� �اEشكلة �íي �وسياساته �الحكم �بأن��481.اعت���أن �التونسي/ن �لدى�غالبية �انطباع �ترسخ وقد

الحكومات�اEتعاقبة�بعد�الثورة�غ/��جادة�5ي�إيجاد�حلول�للمشك*ت��قتصادية�و�ج

� �استط*ع �5ي �أرا�ëم �اEستطلعة �التونسي/ن �أك��� 2007/2018من �حل �5ي �غ/��جادة �الحكومة �أن �عن ع��وا

�واستشراء�الفساد�اEاNي� �يسود�اعتقاد�واسع�ب/ن�التونسي/ن�بفساد�الطبقة�السياسية، �فيما اEشك*ت��قتصادية،

من�التونسي/ن�أن�الفساد�منتشر�جدا�أو�إNى�حد�ما،�فيما�ع���أكø��من��% 90 وjداري،�حيث�يعتقد�أكø��من

� �استط*عات �5ي �جدا �مستفحل �اعتقد��2019/2020،482الفساد Bال�� ��وNى �اEرتبة �5ي �السياسية �الطبقة وجاءت
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�ال�� �من �اEرحلة �هذه �خ*ل BTغياب��ستقرار�السيا�� �عWى �زيادة �مجتمعة، �العوامل �تظافر�هذه �فإن وبالتاNي

�اEؤشرات� � �5ي �سلبا �انعكست Bوال�� �تطورها، �و �الحالية ��قتصادية �8زمة �5ي �ساهمت �تونس، �5ي � الديمقراطي

�ونوعية� �الديمقراطي �ال��سيخ �أعاقة �التحديات �هذه �فإن �ثم �ومن �الثورة، �بعد �وفرص�تعزيز�التنمية � �جتماعية

الديمقراطية�5ي�تونس،�ودفعت�باEواطن�التون°�BTإNى�دعم�مر

 . التقليدية

النكوص�الديمقراطي�5ي�تونس: ثانيا����

اتخذ�الرئيس�التون°�BT،�منذ�����

الحفاظ�عWى�مؤسسات�الدولة�من��¡�يار،�ومحاربة�: " عليه

�فاستأثر�الرئيس�بعد� �التشريعية، �وتعطيل�ص*حياته �عن�أعضائه �ال��Eانية �الحصانة �ورفع وتجميد�أعمال�ال��Eان،

ذلك�بكل�الص*حيات�التنفيذية�والتشريعية،�إضافة�إNى�منصب�النيابة�العامة،�ليتم�بعد�ذلك�تشكيل�حكومة�جديدة�

ون�اEوافقة�ال��Eانية،�واستمرت��جراءات�اEتخذة�إNى�أن�تم�jع*ن�عن�مشروع�الدستور�الجديد�الذي�وسع�من�د

ص*حيات�السلطة�التنفيذية�5ي�من

���Eتتبع�E؛�فاBT°كانت�هذه��جراءات�تمثل�ذورة�أزمة�التحول�الديمقراطي�التون

�اEسدود �الباب �إNى �بالنموذج �وصلت �م��اكمة، �عديدة �أزمات �هناك يستشف�بأن

��قتصادية� �عمق�8زمة �شكل � �الحقيقة �5ي �لكن �8حداث، �واجهة �سطح �تظهر�عWى Bال�� �التونسية تجليات�8زمة

و�جتماعية�التحدي�8برز�الذي

لقد�ع���الشعب�التون°�BTعن�ذلك�5ي�5ي�استط*عات�الرأي�اEجراة،�حيث�اعت���أكø��من����

� �2020سنة �بنسبة �البطالة �تل�çا �تونس، �تواجهها �أك���مشكلة �íي ��قتصادية �8وضاع �سوء �أن ،

بنسبة��8سعار�وغ*ء�اEعيشة

�و� �8ك��% 2.4تونس، �اEشكلة �íي �وسياساته �الحكم اعت���أن

الحكومات�اEتعاقبة�بعد�الثورة�غ/��جادة�5ي�إيجاد�حلول�للمشك*ت��قتصادية�و�ج

59 %� �استط*ع �5ي �أرا�ëم �اEستطلعة �التونسي/ن من

�واستشراء�الفساد�اEاNي� �يسود�اعتقاد�واسع�ب/ن�التونسي/ن�بفساد�الطبقة�السياسية، �فيما اEشك*ت��قتصادية،

وjداري،�حيث�يعتقد�أكø��من

� �استط*عات �5ي �جدا �مستفحل الفساد
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اEرتبة�الثانية�بنسبة�،�ورجال��عمال�و�قتصادي/ن�5ي�

وكمحصلة�لذلك،�يمكن�القول�بأن�8زمات��قتصادبة�و�جتماعية�كانت�التحدي�8برز�الذي�واجهه�الحكومات�

�هذه� �عWى �التغلب �تستطع �لم �الثورة �بعد �ما �حكومات �غ/��أن ،BT°التون� �الشعب �حسب �الثورة �بعد �ما التونسية

قتصادية�اEتصاعدة؛�فنسب�النمو�5ي�الناتج�اEحWي�كانت��أقل�خ*ل�السنوات�

العشر�بعد�الثورة،�مما�سجلته�5ي�السنوات�العشر�قبلها،�وتراجعت��ستثمارت�8جنبية�اEباشرة�بشكل�كب/��خ*ل�

�نتقال�الديمقراطي���أدى�كل�ذلك�إNى�مشكل�عدم�الثقة�5ي�اEؤسسات�الدستورية�ال��Bتشكلت�5ي�ف��ة

�التونسية؛� �اEواطن/ن�بال��Eان�و8حزاب�والنخب�السياسية �ثقة �تراجع �تكشف�نتائج�استط*ع�الرأي�إNى �إذ بتونس،

من�التونسي/ن�ع��وا�% 60،�حيث� 2011

5ي�%  64إNى� 52012/2013ي�استط*ع�

خ*ل�نفس�السنوات،�لذلك�فإن�فجوة�الثقة�

ل�شرعية�إحدى�أهم�بال��Eان�التون°�BTتكاد�تتعدى�الثقة�اEبنية�عWى�تقييم�8داء�وباتت�أقرب�إNى�نطاق�التساؤل�حو 

�بعد�الثورة �الب*د �الذي�تأسس�بحسب�دستور ،BT°التون� BT484.سلطات�النظام�السيا�� �النتائج�5ي�� �يؤكد�هذه وما

�فالنمو� �الديمقراطي، �النظام �خ*ل�مرحلة �اEحققة �و�جتماعية �النتائج��قتصادية استط*عات�الرأي�هو�حصيلة

�وتراجعت� �للنمو، �بعض�8حيان�يسجل�نتائج�سلبية �و5ي اضية،

�ارتفعت� �فيما �الدولة، �م/�انية �الضغط�عWى �وزاد �اE��ايدة، �اEطالبة��جتماعية �مواجهة �5ي BT°التون� ��قتصاد قدرة

�الرئي �اتخذها Bال�� �لóجراءات Bأن�� �من �حيث�بالرغم ،BT°س�التون

�BT8فضل،�إ��أن�انسداد�8فق�السيا��BTأن�النظام�الديمقراطي�هو�النظام�السيا���تعت��BT°غالبية�الشعب�التون

وفشل�8حزاب�السياسية�و�تجاهات�السياسية�5ي�معالجة��شكا�ت��قتصادية�و�جتماعية�بعد�الثورة،�دفعها�

دوا�هذا�الدعم�لم�يكن�شيكا�عWى�بياض؛�فا�ستفتاء�الشع��Bالذي�قاطعه�الغالبية�العظم��

من�الشعب�التون°�BTعWى�الدستورالجديد،�والذي�خول�سلطات�واسعة�للسلطة�التنفيذية�ال��Bيمثلها�الرئيس،�يؤكد�

لك��ستفتاء�عWى�الدستور�أن�الشعب�التون°���BTزال�يتشبت�بالنظام�الديمقراطي�كنظام�صالح�للحكم،�وتحول�بذ

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

،�ورجال��عمال�و�قتصادي/ن�5ي�%43التونسي/ن�أ¡�ا�الفئات�8كø��مساهمة�بالفساد�بنسبة�

وكمحصلة�لذلك،�يمكن�القول�بأن�8زمات��قتصادبة�و�جتماعية�كانت�التحدي�8برز�الذي�واجهه�الحكومات�

�هذه� �عWى �التغلب �تستطع �لم �الثورة �بعد �ما �حكومات �غ/��أن ،BT°التون� �الشعب �حسب �الثورة �بعد �ما التونسية

قتصادية�اEتصاعدة؛�فنسب�النمو�5ي�الناتج�اEحWي�كانت��أقل�خ*ل�السنوات�اEشك*ت،�ومواجهة�حدية�8زمة��

العشر�بعد�الثورة،�مما�سجلته�5ي�السنوات�العشر�قبلها،�وتراجعت��ستثمارت�8جنبية�اEباشرة�بشكل�كب/��خ*ل�

أدى�كل�ذلك�إNى�مشكل�عدم�الثقة�5ي�اEؤسسات�الدستورية�ال��Bتشكلت�5ي�ف��ة

�التونسية؛� �اEواطن/ن�بال��Eان�و8حزاب�والنخب�السياسية �ثقة �تراجع �تكشف�نتائج�استط*ع�الرأي�إNى �إذ بتونس،

2011فهناك�فجوة�راسخة�ب/ن�اEواطن�وال��Eان�بحسب�استط*عات�الرأي�منذ�

5ي�استط*ع�%  55تقل�عدم�الثقة�5ي�هذه�اEؤسسة�من�عن�عدم�ثق��م�5ي�ال��Eان،�وقد�ان

خ*ل�نفس�السنوات،�لذلك�فإن�فجوة�الثقة�%  25إNى�% 39،�وتراجعت�نسبة�الثقة�من�2020

بال��Eان�التون°�BTتكاد�تتعدى�الثقة�اEبنية�عWى�تقييم�8داء�وباتت�أقرب�إNى�نطاق�التساؤل�حو 

�بعد�الثورة �الب*د �الذي�تأسس�بحسب�دستور ،BT°التون� BTسلطات�النظام�السيا�

�فالنمو� �الديمقراطي، �النظام �خ*ل�مرحلة �اEحققة �و�جتماعية �النتائج��قتصادية استط*عات�الرأي�هو�حصيلة

 %2 Eوتراجعت�خ*ل�العشر�سنوات�ا� �للنمو، �بعض�8حيان�يسجل�نتائج�سلبية �و5ي اضية،

�ارتفعت� �فيما �الدولة، �م/�انية �الضغط�عWى �وزاد �اE��ايدة، �اEطالبة��جتماعية �مواجهة �5ي BT°التون� ��قتصاد قدرة

�الرئي �اتخذها Bال�� �لóجراءات Bالشع�� �أك���للدعم �تفس/�ا �النتائج �هذه تعطينا

�BT8فضل،�إ��أن�انسداد�8فق�السيا��BTأن�النظام�الديمقراطي�هو�النظام�السيا���تعت��BT°غالبية�الشعب�التون

وفشل�8حزاب�السياسية�و�تجاهات�السياسية�5ي�معالجة��شكا�ت��قتصادية�و�جتماعية�بعد�الثورة،�دفعها�

دوا�هذا�الدعم�لم�يكن�شيكا�عWى�بياض؛�فا�ستفتاء�الشع��Bالذي�قاطعه�الغالبية�العظم��

من�الشعب�التون°�BTعWى�الدستورالجديد،�والذي�خول�سلطات�واسعة�للسلطة�التنفيذية�ال��Bيمثلها�الرئيس،�يؤكد�

أن�الشعب�التون°���BTزال�يتشبت�بالنظام�الديمقراطي�كنظام�صالح�للحكم،�وتحول�بذ

 .   إNى�استفتاء�عWى�شعبية�الرئيس�ومشروعيته
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التونسي/ن�أ¡�ا�الفئات�8كø��مساهمة�بالفساد�بنسبة�

34.%483 

وكمحصلة�لذلك،�يمكن�القول�بأن�8زمات��قتصادبة�و�جتماعية�كانت�التحدي�8برز�الذي�واجهه�الحكومات����

�هذه� �عWى �التغلب �تستطع �لم �الثورة �بعد �ما �حكومات �غ/��أن ،BT°التون� �الشعب �حسب �الثورة �بعد �ما التونسية

اEشك*ت،�ومواجهة�حدية�8زمة��

العشر�بعد�الثورة،�مما�سجلته�5ي�السنوات�العشر�قبلها،�وتراجعت��ستثمارت�8جنبية�اEباشرة�بشكل�كب/��خ*ل�

أدى�كل�ذلك�إNى�مشكل�عدم�الثقة�5ي�اEؤسسات�الدستورية�ال��Bتشكلت�5ي�ف��ة. هذه�اEدة

�التونسية؛� �اEواطن/ن�بال��Eان�و8حزاب�والنخب�السياسية �ثقة �تراجع �تكشف�نتائج�استط*ع�الرأي�إNى �إذ بتونس،

فهناك�فجوة�راسخة�ب/ن�اEواطن�وال��Eان�بحسب�استط*عات�الرأي�منذ�

عن�عدم�ثق��م�5ي�ال��Eان،�وقد�ان

2019/2020استط*ع�سنة�

بال��Eان�التون°�BTتكاد�تتعدى�الثقة�اEبنية�عWى�تقييم�8داء�وباتت�أقرب�إNى�نطاق�التساؤل�حو 

�بعد�الثورة �الب*د �الذي�تأسس�بحسب�دستور ،BT°التون� BTسلطات�النظام�السيا�

�فالنمو� �الديمقراطي، �النظام �خ*ل�مرحلة �اEحققة �و�جتماعية �النتائج��قتصادية استط*عات�الرأي�هو�حصيلة

% �قتصادي���يتعدى�

�ارتفعت� �فيما �الدولة، �م/�انية �الضغط�عWى �وزاد �اE��ايدة، �اEطالبة��جتماعية �مواجهة �5ي BT°التون� ��قتصاد قدرة

 .اEديونية�بشكل�كب/�

�الشع��� �أك���للدعم �تفس/�ا �النتائج �هذه تعطينا

�BT8فضل،�إ��أن�انسداد�8فق�السيا��BTأن�النظام�الديمقراطي�هو�النظام�السيا���تعت��BT°غالبية�الشعب�التون

وفشل�8حزاب�السياسية�و�تجاهات�السياسية�5ي�معالجة��شكا�ت��قتصادية�و�جتماعية�بعد�الثورة،�دفعها�

دوا�هذا�الدعم�لم�يكن�شيكا�عWى�بياض؛�فا�ستفتاء�الشعإNى�تب�BCالبديل،�لكن�يب

من�الشعب�التون°�BTعWى�الدستورالجديد،�والذي�خول�سلطات�واسعة�للسلطة�التنفيذية�ال��Bيمثلها�الرئيس،�يؤكد�

أن�الشعب�التون°���BTزال�يتشبت�بالنظام�الديمقراطي�كنظام�صالح�للحكم،�وتحول�بذ

إNى�استفتاء�عWى�شعبية�الرئيس�ومشروعيته
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�ب/ن�طموحات�الشعب� �ما �تونس، �5ي �بعد�الف��ة��نتقالية �تجربة�الحكومات�ما �أحدث��ا Bال�� �فإن�الفجوة ومن�ثم،

،�والتوزيع�العادل�)امةثورة�الحرية�والكر 

�الحكومات� �ب/ن�فشل� للø�وات�وتحس/ن�ظروف�معيش��م�والتغلب�عWى�8زمات��قتصادية�و�جتماعية�وحلها،�وما

اEنتخبة�5ي�إدراة�اEرحلة�ومواجهة�التحديات��قتصادية�و�جتماعية�و�ستقطاب�السيا��BTب/ن�النخب�و8حزاب،�

�التحول� بعيدا�عن�الطبقة�السياسية�التقليدية�ال��Bظهرت�بعد�الثورة،�غ/��أن�هذا

�الرئيس� �اتخذها Bال�� ��جراءات �بفعل �الديمقراطي �النظام �مستقبل �حول �اليق/ن �عدم �من �دوامة �تونس�5ي أدخل

قتصادية�كانت�مت*زمة�التحول�الديمقراطي�خ*ل�اEوجة�الثالثة�كما�

توضحها�8دبيات�البحثية�الحديثة،��رتباط�التحول�بمرحلة�من�عدم�اليق/ن�السيا��BTواEؤس°BT،�ومن�طبيعة�الحال�

Eنتخبة�5ي�نماذج�وقد�اختلف�تعامل�الحكومات��ا

التحول�الديمقراطي�مع�8زمة،�ويمكن�أن�يكون�ذلك�راجع�إNى�ظروف�هيكلية�ومؤسسية�مستمدة�من�طبيعة�النظام�

�اEرحلة�تكون�حاسمة�Eعالجة�8زمة��قتصادية� �الفاعل/ن�السياسي/ن�خ*ل�هذه �غ/��أن�دور �ستبدادي�السابق،

�تحدي�8زمة��قتصادية،� �مواجهة لذلك�فقد�استطاعت�نماذج�عديدة

فيما�شاب�القصور�أخرى�وهو�ما�ساهم�5ي�ارتدادات�سياسية�ساهمت�ف�çا�سوء�8وضاع��قتصادية�ومظالم�8فراد�

 .  وسؤمهم�من�النخب�الجديدة،�الBTUء�الذي�يدفعهم�إNى�تب�BCخيارات�أخرى�قد�تكون�شعبوية�أو�استبدادية

سارت�التحو�ت�الديمقراطية�أثناء�اEوجة�الثالثة�إNى�اEرور�باSزمة��قتصادية�وتراجع�النمو،���وذلك���رتباط�هذه�

وقد�اختلف�تعامل�الحكومات�. مرحلة�بعدم�يق/ن�وغياب��ستقرار�السيا�BT،�وضبابية�حول�نتائج�اEرحلة�ومآ���ا

�اEرحلة��نتقالية�سياسيا� �إدارة �5ي حت�دول�عديدة

كان�النجاح�أو�القصور�5ي�بعض�8حيان�مرتبط�بظروف�خارجية؛�

السوق�8وروبية�ففي�ح/ن�ساعدت�ظروف�التحول�5ي�جنوب�أروبا�وشرقها�وجود�منطقة�جذب�اقتصادي�تتمثل�5ي�

�الديمقراطي� �التحول �فيه �جرى �الذي Bقليم�� �كالسياق �مضادة، �أخرى �نماذج �5ي �كانت�ظروف�التحول اEش��كة،

�أزمة� �إNى �أو�معالج��ا، �لحلها �وغياب�أي�أفق �اEمتدة ��قتصادية �عرفت�سياق�ظروف�8زمة Bال�� أدت�النماذج

�BTواطن/ن�من�النظام�السيا�Eيث�ساهم�ذلك�5ي�غياب�الثقة�لدى�8فراد�وا

�نتيجة�لغياب�أي�تحسن�5ي� واEؤسسات�الديمقراطية�الفتية�ومن�نظام�8حزاب�السياسية�ومن�النخب�السياسية،

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

�ب/ن�طموحات�الشعب� �ما �تونس، �5ي �بعد�الف��ة��نتقالية �تجربة�الحكومات�ما �أحدث��ا Bال�� �فإن�الفجوة ومن�ثم،

ثورة�الحرية�والكر (التون°5�BTي�تحقيق�الكرامة،�وهو�اEطلب�8سا��BTللثوار�إNى�جانب�الحرية�

�الحكومات� �ب/ن�فشل� للø�وات�وتحس/ن�ظروف�معيش��م�والتغلب�عWى�8زمات��قتصادية�و�جتماعية�وحلها،�وما

اEنتخبة�5ي�إدراة�اEرحلة�ومواجهة�التحديات��قتصادية�و�جتماعية�و�ستقطاب�السيا��BTب/ن�النخب�و8حزاب،�

�للتغي/�  �التحول��كان�دافعا�قويا�ومحركا بعيدا�عن�الطبقة�السياسية�التقليدية�ال��Bظهرت�بعد�الثورة،�غ/��أن�هذا

�الرئيس� �اتخذها Bال�� ��جراءات �بفعل �الديمقراطي �النظام �مستقبل �حول �اليق/ن �عدم �من �دوامة �تونس�5ي أدخل

                                 

قتصادية�كانت�مت*زمة�التحول�الديمقراطي�خ*ل�اEوجة�الثالثة�كما�كمحصلة�لذلك،�يمكن�القول�أن��زمات��

توضحها�8دبيات�البحثية�الحديثة،��رتباط�التحول�بمرحلة�من�عدم�اليق/ن�السيا��BTواEؤس°BT،�ومن�طبيعة�الحال�

وقد�اختلف�تعامل�الحكومات��ا. فإن�هذا�الوضع�غ/��اEستقر�يؤثر���محالة�عWى�الوضع��قتصادي

التحول�الديمقراطي�مع�8زمة،�ويمكن�أن�يكون�ذلك�راجع�إNى�ظروف�هيكلية�ومؤسسية�مستمدة�من�طبيعة�النظام�

�اEرحلة�تكون�حاسمة�Eعالجة�8زمة��قتصادية� �الفاعل/ن�السياسي/ن�خ*ل�هذه �غ/��أن�دور �ستبدادي�السابق،

�واقتصاديا �التحول�سياسيا �تحدي�8زمة��قتصادية،� .وتدب/��مرحلة �مواجهة لذلك�فقد�استطاعت�نماذج�عديدة

فيما�شاب�القصور�أخرى�وهو�ما�ساهم�5ي�ارتدادات�سياسية�ساهمت�ف�çا�سوء�8وضاع��قتصادية�ومظالم�8فراد�

وسؤمهم�من�النخب�الجديدة،�الBTUء�الذي�يدفعهم�إNى�تب�BCخيارات�أخرى�قد�تكون�شعبوية�أو�استبدادية

سارت�التحو�ت�الديمقراطية�أثناء�اEوجة�الثالثة�إNى�اEرور�باSزمة��قتصادية�وتراجع�النمو،���وذلك���رتباط�هذه�

مرحلة�بعدم�يق/ن�وغياب��ستقرار�السيا�BT،�وضبابية�حول�نتائج�اEرحلة�ومآ���ا

�اEرحلة��نتقالية�سياسيا��نتقالية�مع�8زمة��قتصاد �إدارة �5ي �نجحت�دول�عديدة �ففيما ية�من�دولة�إNى�أخرى؛

كان�النجاح�أو�القصور�5ي�بعض�8حيان�مرتبط�بظروف�خارجية؛�.  واقتصاديا،�اع��ى�القصور�والفشل�نماذج�أخرى 

ففي�ح/ن�ساعدت�ظروف�التحول�5ي�جنوب�أروبا�وشرقها�وجود�منطقة�جذب�اقتصادي�تتمثل�5ي�

�الديمقراطي� �التحول �فيه �جرى �الذي Bقليم�� �كالسياق �مضادة، �أخرى �نماذج �5ي �كانت�ظروف�التحول اEش��كة،

�أزمة� �إNى �أو�معالج��ا، �لحلها �وغياب�أي�أفق �اEمتدة ��قتصادية �عرفت�سياق�ظروف�8زمة Bال�� أدت�النماذج

يث�ساهم�ذلك�5ي�غياب�الثقة�لدى�8فراد�واEواطن/ن�من�النظام�السيا��BTلنموذج�التحول�الديمقراطي�نفسه،�ح

�نتيجة�لغياب�أي�تحسن�5ي� واEؤسسات�الديمقراطية�الفتية�ومن�نظام�8حزاب�السياسية�ومن�النخب�السياسية،
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�ب/ن�طموحات�الشعب�� �ما �تونس، �5ي �بعد�الف��ة��نتقالية �تجربة�الحكومات�ما �أحدث��ا Bال�� �فإن�الفجوة ومن�ثم،

التون°5�BTي�تحقيق�الكرامة،�وهو�اEطلب�8سا��BTللثوار�إNى�جانب�الحرية�

�الحكومات� �ب/ن�فشل� للø�وات�وتحس/ن�ظروف�معيش��م�والتغلب�عWى�8زمات��قتصادية�و�جتماعية�وحلها،�وما

اEنتخبة�5ي�إدراة�اEرحلة�ومواجهة�التحديات��قتصادية�و�جتماعية�و�ستقطاب�السيا��BTب/ن�النخب�و8حزاب،�

�للتغي/�  كان�دافعا�قويا�ومحركا

�الرئيس� �اتخذها Bال�� ��جراءات �بفعل �الديمقراطي �النظام �مستقبل �حول �اليق/ن �عدم �من �دوامة �تونس�5ي أدخل

                                .    اEنتخب

كمحصلة�لذلك،�يمكن�القول�أن��زمات��   

توضحها�8دبيات�البحثية�الحديثة،��رتباط�التحول�بمرحلة�من�عدم�اليق/ن�السيا��BTواEؤس°BT،�ومن�طبيعة�الحال�

فإن�هذا�الوضع�غ/��اEستقر�يؤثر���محالة�عWى�الوضع��قتصادي

التحول�الديمقراطي�مع�8زمة،�ويمكن�أن�يكون�ذلك�راجع�إNى�ظروف�هيكلية�ومؤسسية�مستمدة�من�طبيعة�النظام�

�اEرحلة�تكون�حاسمة�Eعالجة�8زمة��قتصادية� �الفاعل/ن�السياسي/ن�خ*ل�هذه �غ/��أن�دور �ستبدادي�السابق،

�واقتصاديا �التحول�سياسيا وتدب/��مرحلة

فيما�شاب�القصور�أخرى�وهو�ما�ساهم�5ي�ارتدادات�سياسية�ساهمت�ف�çا�سوء�8وضاع��قتصادية�ومظالم�8فراد�

وسؤمهم�من�النخب�الجديدة،�الBTUء�الذي�يدفعهم�إNى�تب�BCخيارات�أخرى�قد�تكون�شعبوية�أو�استبدادية

 :خاتمة��

سارت�التحو�ت�الديمقراطية�أثناء�اEوجة�الثالثة�إNى�اEرور�باSزمة��قتصادية�وتراجع�النمو،���وذلك���رتباط�هذه�����

مرحلة�بعدم�يق/ن�وغياب��ستقرار�السيا�BT،�وضبابية�حول�نتائج�اEرحلة�وم

�نتقالية�مع�8زمة��قتصاد

واقتصاديا،�اع��ى�القصور�والفشل�نماذج�أخرى 

ففي�ح/ن�ساعدت�ظروف�التحول�5ي�جنوب�أروبا�وشرقها�وجود�منطقة�جذب�اقتصادي�تتمثل�5ي�

�الديمقراطي� �التحول �فيه �جرى �الذي Bقليم�� �كالسياق �مضادة، �أخرى �نماذج �5ي �كانت�ظروف�التحول اEش��كة،

BT°التون. 

�أزمة����� �إNى �أو�معالج��ا، �لحلها �وغياب�أي�أفق �اEمتدة ��قتصادية �عرفت�سياق�ظروف�8زمة Bال�� أدت�النماذج

لنموذج�التحول�الديمقراطي�نفسه،�ح

�نتيجة�لغياب�أي�تحسن�5ي� واEؤسسات�الديمقراطية�الفتية�ومن�نظام�8حزاب�السياسية�ومن�النخب�السياسية،



     2022ديمسبر 

�غاب �وح/ن �اEرحلة، �هذه �أثناء �كب/�ة �آمال �عل�çا �عقدوا Bال�� �و�جتماعية ��قتصادية �حيوا��م �هذه�شروط ت

 .�Bبدائل���شعبوية�وغ/��ديمقراطية

5ي�نماذج�كهذه،�غالبا�ما�يظهر�زعيم�سيا��BTيقدم�خطابا�سياسيا�مغايرا�ومتم/�ا�عن�الطبقة�السياسية�السائدة،�

�أنه� �يقدم�نفسه�عWى �اE��ايد�لخطابه، B

�Bالكب/��له�يقدم�عWى�قرارات�سياسية�تحد�

 .      من�اEنافسة�والتعددية�ويقيد�عمل�اEؤسسات�الديمقراطية�اEستقلة�كال��Eان�والسلطة�القضائية

دراسة�الحالة�لديننا�مثلت�تجربة�التحول�الديمقراطي�التون°�BTالفتية�مجا���ختبار�فرضيات�البحث�والتحقق�

�التحول� �فيه �جرى Bال�� Bقليم�� �كالسياق �مسبقة �بشروط �مرتبطة �أخرى ��عتبار�محددات �بع/ن �8خذ �مع م·�ا،

�التحول  �التحو�ت�. لعملية �جميع وكشأن

الديمقراطية�دخل��قتصاد�التون°5�BTي�أزمة�منذ�بداية�الحراك،�نتيجة�غياب��ستقرار�السيا��BTخ*ل�هذه�اEرحلة،��

�إNى�غياب�jرادة� �بعد�ذلك،�ويرجع�بذلك�جزء�كب/��م·�ا غ/��أن�دوامة��زمة��قتصادية�استمرت�وزادت�تداعيا��ا

�أو� فاستفحال��زمة��قتصادية�واستمرارها�وغياب�أي�أفق�لحلها

�بيانات� �تظهر �وكما ،BT°التون� �الديمقراطي �التحول �نموذج �أزمة �شكل �السياسية، ��رادة �غياب �نتيجة مواجه��ا

�واعتب�رأن�8زمة� �اهتماماته �صدراة BT°التون

�قتصادية�والفساد�أك�����ديد�للديمقراطية،�غ/��أن�تعامل�الحكومات�ما�بعد�التحول�لم�يكن�ناجعا�وموفقا،�وهو�ما�

�مما� �من�اEؤسسات�والعملية�الديمقراطية�برم��ا، �وتوجسها حفز�قطاعات�كب/�ة�من�ااEواطن�ن�للتعب/��عن�سخطها

�محفزات� وعليه�فإن�8زمات��قتصادية���تعت���وحدها

�5ي�معالجة� �ومدى�نجاح�الحكومات�أو�فشلها �بل�jجراءات�اEتخذة�Eواجهة�8زمة، لتغي/��النظام�ناحية��ستبداد،

قتصادية�حفزت�مظالم�اEواطن/ن�نحو�انتخاب�رئيس�من�

�التحول�بانتخاب� خارج�دائرة�النخبة�السياسية�اEنتمية�ل¥حزاب�التونسية�باعتباره�بدي*�لها،�غ/��أن�ضمانات�هذا

�والغ/�  ��جراءات��ستثنائية �تظهره �تونس�كما �5ي �وترسيخها �الديمقراطية �لصالح �نتائجها �تكن �لم �شعبوي، �زعيم

اEنظمة�العربية�لل��جمة�: لبنان(بارينغتون،�مور،�8صول��جتماعية�للديكتاورية�والديمقراطية،�ترجة�أحمد�محمود�

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

�غاب �وح/ن �اEرحلة، �هذه �أثناء �كب/�ة �آمال �عل�çا �عقدوا Bال�� �و�جتماعية ��قتصادية �حيوا��م شروط

التحسينات�نتيجة�استفحال�8زمة��قتصادية،�دفع�اEواطن/ن�نحو�تن��Bبدائل���شعبوية�وغ/��ديمقراطية

5ي�نماذج�كهذه،�غالبا�ما�يظهر�زعيم�سيا��BTيقدم�خطابا�سياسيا�مغايرا�ومتم/�ا�عن�الطبقة�السياسية�السائدة،�

�ويستفيذ� �نظام�8حزاب�السياسية، �تجاوز �أنه�يحاول�بذلك� �يقدم�نفسه�عWى �اE��ايد�لخطابه، Bمن�الدعم�الشع�

اEنقد�للوضع�السيا��BTو�قتصادي�اE��دي،�وح/ن�يتقن�من�الدعم�الشع��Bالكب/��له�يقدم�عWى�قرارات�سياسية�تحد�

من�اEنافسة�والتعددية�ويقيد�عمل�اEؤسسات�الديمقراطية�اEستقلة�كال��Eان�والسلطة�القضائية

دراسة�الحالة�لديننا�مثلت�تجربة�التحول�الديمقراطي�التون°�BTالفتية�مجا���ختبار�فرضيات�البحث�والتحقق�

�التحول� �فيه �جرى Bال�� Bقليم�� �كالسياق �مسبقة �بشروط �مرتبطة �أخرى ��عتبار�محددات �بع/ن �8خذ �مع م·�ا،

�اEصاحبة �و�جتماعية ��قتصادية �والظروف ،BT°التون� �التحول �الديمقراطي لعملية

الديمقراطية�دخل��قتصاد�التون°5�BTي�أزمة�منذ�بداية�الحراك،�نتيجة�غياب��ستقرار�السيا��BTخ*ل�هذه�اEرحلة،��

�إNى�غياب�jرادة� �بعد�ذلك،�ويرجع�بذلك�جزء�كب/��م·�ا غ/��أن�دوامة��زمة��قتصادية�استمرت�وزادت�تداعيا��ا

�أو�.    و�س��اتيجيات�الحكومية�Eواجه��ا فاستفحال��زمة��قتصادية�واستمرارها�وغياب�أي�أفق�لحلها

�بيانات� �تظهر �وكما ،BT°التون� �الديمقراطي �التحول �نموذج �أزمة �شكل �السياسية، ��رادة �غياب �نتيجة مواجه��ا

�للشعب� �و�قتصادية �تبوأت�اEطالب��جتماعية �واعتب�رأن�8زمة�استط*عات�الرأي� �اهتماماته �صدراة BT°التون

�قتصادية�والفساد�أك�����ديد�للديمقراطية،�غ/��أن�تعامل�الحكومات�ما�بعد�التحول�لم�يكن�ناجعا�وموفقا،�وهو�ما�
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تلك�الدويلة،�با�ضافة�اNى�ضمان�تفوق�8خ/�ة�عWى�ج/�ا¡�ا�العرب�5ي�كافة�الصعد��استيعا�ìم�داخل

�دويلة� :الهدف �5ي �8حزاب�الفاعلة �بمس/�ة �تتحكم Bال�� �السياسية �العقيدة �عWى �تسليط�الضوء �اNى �الباحثون س¶ى

إسرائيل�،�وال��Bلها�تأث/��مهم�عWى�توجهات�حكومة�تل�ابيب�الحالية�واEستقبلية�5

�حزاب�،�كان�حزب�الليكود،�الذي�ترأسته�

�الكيان�السيا��BT،�: الفرضية اف��ض�الباحثون�ان�العقيدة�السياسية�،ال�í�Bي�النصوص�و8عراف�ال��Bيس/��عل�çا

�تأث/��كب/��عWى�منهجه�5ي�الحكم�وبالتاNي�طريقة�تعامله�مع�قضايا�مص/�ية�مست�لحزب�الليكود�jسرا ئيWي�،�كان�لها

دول�وشعوب�اEنطقة�واولها�الشعب�الفلسطي8�BCبي
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و5ي�اEنهج�العلم�BاEتبع�5ي�الدراسة�فقد�تم�اعتماد�اEنهج�الوصفي�وíي�طريقة�ناجعة�5ي�وضع�هذه�الدراسة،�

لباحث�او�الدارس�عWى�مراقبة�ظاهرة�كاSحزاب�اليمينية��سرائيلية،�ومن�ثم�تدوين�جميع�ما�يتعلق��ìا�

�تلك� �سلوكيات �تحديد �5ي �خ��ات�الدارس�ومهارته �عWى �أيضا، ،� �اEنهج �هذا �ويعتمد �واضًحا، �دقيقا �وصًفا ووصفه

د�لة�عدم�أع��اف�الباحث��ìا�كدولة،�وأ¡�ا���تعدو�كو¡�ا�كيان�غاصب�

�العرب� ��صلي/ن�،وهم ��صحا�ìا �الحقوق�اEسلوبة �وبا�ي �اليوم �يحتلها Bرض�ال��� �وتعود �من�زوال، �له محتل��بد

�تعد�الخطوة��  ،� �عناصر�قوته�وضعفه �وابرز �الذي�يقود�عمل�عدوك�، �الفكر� �التفوق�عليه�ان�معرفة �باتجاه وNى

��Tواسبق�من�معارك�السيوف�والرصاص�،�والعدو�الصهيوني�يعرف�ذلك،�ويستخدمه�

�س*مي�،�منذ�أيجاده�5ي�قلب�الشرق��وسط�

 العقيدة�لدى�.حزاب�mسرائيلية

�تعد� Bؤسسات�ال�Eا� �تشارك�مع Bال�� �التيارات�و8حزاب �الكث/��من عWى

�ذات� �للمؤسسات �امتداد �íي � �معظمها ان

�ستيطانية�ال��Bكانت�قائمة�قبل�إع*ن�الدويلة��،حالها�حال�با�ي�اEؤسسات��خرى،�كما�أ¡�ا�أتت�تعب/�ا�

�عWى� �عملها �5ي �تعتمد �وتوسعية، �استعمارية � �توجهات�فكرية �ذلك�من �يستتبع �وما �معظمها، �5ي �أوروبية �نشأة عن

 (485).،�والصهيونية،�والعمل�التعاوني،�وغ/�ها�

�توجيه� �بقصد �ذاتيا �وتفس/��الوقائع �م*حظة �ترتكز�عWى �كاملة �فكرية منظومة

�اثبات�وجود� �كعقيدة ،� �فيه ���يشك�معتقده �مما تعرف�با¡�ا

ابو بكر علي الھاشمي و محمد علي عز الدين، ا�حزاب ا�سرائيلية واثرھا في رسم السياسة الخارجية، مجلة ا�جتھاد لKبحاث العلمية، 

 .241، ص 2004ناشرون ، لبنان، 

 .427، ص 1989العربية ، دار التحرير للطباعة والنشر، 

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

و5ي�اEنهج�العلم�BاEتبع�5ي�الدراسة�فقد�تم�اعتماد�اEنهج�الوصفي�وíي�طريقة�ناجعة�5ي�وضع�هذه�الدراسة،�

لباحث�او�الدارس�عWى�مراقبة�ظاهرة�كاSحزاب�اليمينية��سرائيلية،�ومن�ثم�تدوين�جميع�ما�يتعلق��ìا�

�تلك� �سلوكيات �تحديد �5ي �خ��ات�الدارس�ومهارته �عWى �أيضا، ،� �اEنهج �هذا �ويعتمد �واضًحا، �دقيقا �وصًفا ووصفه

 

د�لة�عدم�أع��اف�الباحث��ìا�كدولة،�وأ¡�ا���تعدو�كو¡�ا�كيان�غاصب�ب/ن�قوس/ن�) اسرائيل(

�العرب� ��صلي/ن�،وهم ��صحا�ìا �الحقوق�اEسلوبة �وبا�ي �اليوم �يحتلها Bرض�ال��� �وتعود �من�زوال، �له محتل��بد

�تعد�الخطوة��  ،� �عناصر�قوته�وضعفه �وابرز �الذي�يقود�عمل�عدوك�، �الفكر� ان�معرفة

فمعركة��فكار�أم��TMواسبق�من�معارك�السيوف�والرصاص�،�والعدو�الصهيوني�يعرف�ذلك،�ويستخدمه�

�س*مي�،�منذ�أيجاده�5ي�قلب�الشرق��وسط�–�اه�يشن�حربا���هوادة�ف�çا�،�ضد�الفكر�والوجود�العربي�

العقيدة�لدى�.حزاب�mسرائيلية: ا�بحث�.ول 

� �5ي �السياسية �الحياة �تعد�) دويلةإسرائيل(تقوم Bؤسسات�ال�Eا� �تشارك�مع Bال�� �التيارات�و8حزاب �الكث/��من عWى

� �يم/�� �ومما �العامة، �السياسات �وضع �jسرائيلية"5ي �ذات�" 8حزاب �للمؤسسات �امتداد �íي � �معظمها ان

�ستيطانية�ال��Bكانت�قائمة�قبل�إع*ن�الدويلة��،حالها�حال�با�ي�اEؤسسات��خرى،�كما�أ¡�ا�أتت�تعب/�ا�

�عWى� �عملها �5ي �تعتمد �وتوسعية، �استعمارية � �توجهات�فكرية �ذلك�من �يستتبع �وما �معظمها، �5ي �أوروبية �نشأة عن

،�والصهيونية،�والعمل�التعاوني،�وغ/�ها�ارض�اEيعاد،�و�ش��اكية: ترفع�شعارات�مثل

� BTالسيا�� �CعEتوجيه��:با� �بقصد �ذاتيا �وتفس/��الوقائع �م*حظة �ترتكز�عWى �كاملة �فكرية منظومة

� �إنسانية �اثبات�وجود�): العقيدة(و�(486). سلوك�وعمل�مجموعة �كعقيدة ،� �فيه ���يشك�معتقده �مما تعرف�با¡�ا

 (487). وبعثة�8نبياء�والرسل،�جمعه�عقائد

                                         

ابو بكر علي الھاشمي و محمد علي عز الدين، ا�حزاب ا�سرائيلية واثرھا في رسم السياسة الخارجية، مجلة ا�جتھاد لKبحاث العلمية، 

 .28، ليبيا، ص2017- ، كانون ا�ول 

ناشرون ، لبنان،  - ص بالمصطلحات السياسية والدستورية والدولية، مكتبة لبناناحمد سعيفان، القاموس خا

العربية ، دار التحرير للطباعة والنشر،  - مصر -اللغة العربية، جمھورية -
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و5ي�اEنهج�العلم�BاEتبع�5ي�الدراسة�فقد�تم�اعتماد�اEنهج�الوصفي�وíي�طريقة�ناجعة�5ي�وضع�هذه�الدراسة،� :اEنهج

لباحث�او�الدارس�عWى�مراقبة�ظاهرة�كاSحزاب�اليمينية��سرائيلية،�ومن�ثم�تدوين�جميع�ما�يتعلق��ìا�وف�çا�يعمل�ا

�تلك� �سلوكيات �تحديد �5ي �خ��ات�الدارس�ومهارته �عWى �أيضا، ،� �اEنهج �هذا �ويعتمد �واضًحا، �دقيقا �وصًفا ووصفه

 .الظاهرة�خ*ل�اE*حظة

(ان�وضع�كلمة�: م*حظة

�العرب� ��صلي/ن�،وهم ��صحا�ìا �الحقوق�اEسلوبة �وبا�ي �اليوم �يحتلها Bرض�ال��� �وتعود �من�زوال، �له محتل��بد

 .الفلسطيني/ن

 �� �تعد�الخطوة ،� �عناصر�قوته�وضعفه �وابرز �الذي�يقود�عمل�عدوك�، �الفكر� ان�معرفة

فمعركة��فكار�أم��TMواسبق�من�معارك�السيوف�والرصاص�،�والعدو�الصهيوني�يعرف�ذلك،�ويستخدمه�. وهزيمته

 ضد�مناؤيه�من

العرب�،�ف0�اه�يشن�حربا���هوادة�ف�çا�،�ضد�الفكر�والوجود�العربي�

 .،�اNى�يومنا�هذا�

� �5ي �السياسية �الحياة تقوم

� رسمية �يم/�� �ومما �العامة، �السياسات �وضع 5ي

�ستيطانية�ال��Bكانت�قائمة�قبل�إع*ن�الدويلة��،حالها�حال�با�ي�اEؤسسات��خرى،�كما�أ¡�ا�أتت�تعب/�ا�التوجهات�

�عWى� �عملها �5ي �تعتمد �وتوسعية، �استعمارية � �توجهات�فكرية �ذلك�من �يستتبع �وما �معظمها، �5ي �أوروبية �نشأة عن

ترفع�شعارات�مثل) برجماتية(اساليب�

� �) اEذهب(العقيدة BTالسيا�� �CعEبا

� �إنسانية سلوك�وعمل�مجموعة

وبعثة�8نبياء�والرسل،�جمعه�عقائدالخالق�هللا�،�

                                                                

ابو بكر علي الھاشمي و محمد علي عز الدين، ا�حزاب ا�سرائيلية واثرھا في رسم السياسة الخارجية، مجلة ا�جتھاد لKبحاث العلمية، () 485

، كانون ا�ول 2جامعة الزيتونة ، العدد

احمد سعيفان، القاموس خا() 486

-الوجيز، مجمع -المعجم() 487
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5ي�فكرة�الصهيونية�،�رغم�اخت*ف�مذاه��م�ومشار�ìم���ان�ما�يجمعهم�

�) إسرائيل 5ي�" التعددية�الحزبية"نظام

�حزب/ن�كب/�ين�� �نظام�مكون�من� �تعتمد�عWى Bو�ال�� �عWى�عكس�الو�يات�اEتحدة��مريكية�مث*، نتخابي�،

 .وهذا�باEجمل�يع�BCأن�عددا�كب/�ا�من�8حزاب�ال�çودية�سوف�تتنافس�عWى�مقاعد�الكنيسيت�اEائة�والعشرين

�5ي�الحصول�عWى�
ً
عWى�الرغم�من�ا¡�ا�فشلت�مجتمعة

�5ي�بناء��ئت*فات�
ً
�حاسما

ً
�أ¡�ا�باتت�5ي�العقود�8خ/�ة�تلعب،�5ي�معظم�8حيان،�دورا

ّ
،�إ�

� �ال�çودية، �ازدياد�سلطة�8صولية �5ي
ً
�كب/�ا

ً
�أن�لهذه�8حزاب�تأث/�ا �5ي ودفعت�الحكومات�و��شّك

،�»حزب�الليكود«5ي�رئاسة�الحكومة،�كـ

وهو�ما�اع��ف�به�رئيس�الحكومة�. يل�رضاها

 .»�مع�8حزاب�الدينية�منذ�قيام�الدولة

لدرجة�ان�ح����حزاب�العلمانية�أصبحت�تتقرب�اNى�

 .ات�ودعمهم�ماديا�ومعنويا�

�الكث/��من� �الBTUء �وف�çا ،� �والدنيوية �خليط�من��فكار�الدينية ��حزاب��سرائيلية �تعتنقها Bال�� �تبدو�العقيدة لذا

بأي�ثمن�واEحافظة�عWى�وجودها�السرطاني�

�بعد� �حديث�نشأ �ما �قبل�احت*ل�فلسط/ن�وم·�ا �قديم�نشأ �ما �وم·�ا ،� �وأحزاب�علمانية وتنقسم�اNى�أحزاب�دينية�،

و5ي�. ة�جزءا���يتجزء�من�اEشهد�السيا�j�BTسرائيWي

�إNى�مؤسسات�الحركة�الصهيونية�السابقة�لقيام�تلك�الدويلة لت�. الواقع،�تعود�جذورها��وNى�
ّ
وعWى�مر�السن/ن،�مث

�حزب�  ")أغودات�إسرائيل"عWى�سبيل�اEثال،

�،BCفدال�الديEوالذي�عرف��حقا�بجزب�ا�،

�وجود� �السبق�5ي �عصا BCالدي��كان�للتأث/� �لذا �بي·�م، �الدين�ال�çودي�الجامع �فكرة �عWى �ال�çودي�قام�أساسا فالتجمع

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

5ي�فكرة�الصهيونية�،�رغم�اخت*ف�مذاه��م�ومشار�ìم���ان�ما�يجمعهم�) إسرائيل(وتمثل�العقيدة�لدى�8حزاب�5ي�

�قلب�فلسط/ن�اEحتلة �5ي �ال�çودية �الدولة �. ويوحدهم�هو�فكرة إسرائيل(وتعتمد�دويلة

�حزب/ن�كب/�ين�� �نظام�مكون�من� �تعتمد�عWى Bو�ال�� �عWى�عكس�الو�يات�اEتحدة��مريكية�مث*، نتخابي�،

وهذا�باEجمل�يع�BCأن�عددا�كب/�ا�من�8حزاب�ال�çودية�سوف�تتنافس�عWى�مقاعد�الكنيسيت�اEائة�والعشرين

�5ي�الحصول�عWى�. Wي�ول¥حزاب�الدينية�مكانة�مهمة��5ي�الصراع�السيا�j�BTسرائي
ً
عWى�الرغم�من�ا¡�ا�فشلت�مجتمعة

�5ي�بناء��ئت*فات�»الكنيست
ً
�حاسما

ً
�أ¡�ا�باتت�5ي�العقود�8خ/�ة�تلعب،�5ي�معظم�8حيان،�دورا

ّ
،�إ�

� �ال�çودية، �ازدياد�سلطة�8صولية �5ي
ً
�كب/�ا

ً
�أن�لهذه�8حزاب�تأث/�ا �5ي و��شّك

 
ً
�ما�تضطر�8حزاب�. jسرائيلية�عWى�تب�BCّمواقف�أكø��تطّرفا

ً
5ي�رئاسة�الحكومة،�كـ» العلمانية«وغالبا

يل�رضاها
صات�مالية�لنَ إNى�تقديم�تناز�ت�ل¥حزاب�الدينية�ودعم�مؤّسسا��ا�بمخصَّ

راته،�ح/ن�قال8سبق،�إسحق�شام/�،�5
ّ
كّنا�مرغم/ن�عWى�التعايش�مع�8حزاب�الدينية�منذ�قيام�الدولة«: ي�مذك

لدرجة�ان�ح����حزاب�العلمانية�أصبحت�تتقرب�اNى�) اسرائيل(وهنا�يبدو�ان�الفكر�الدي�BCيقود�الحياة�السياسية�5ي�

ات�ودعمهم�ماديا�ومعنويا�اEستعمرين�هناك�ع���أثارة�اEشاعر�الدينية�والتملق�اNى�كبار�الحاخام

�الكث/��من� �الBTUء �وف�çا ،� �والدنيوية �خليط�من��فكار�الدينية ��حزاب��سرائيلية �تعتنقها Bال�� �تبدو�العقيدة لذا

بأي�ثمن�واEحافظة�عWى�وجودها�السرطاني�) اسرائيل(�ن��ازية�واEراوغة�واEصلحية�،�غ/��ان�أهم�أهدافها�قيام�دويلة�

 

�بعد� �حديث�نشأ �ما �قبل�احت*ل�فلسط/ن�وم·�ا �قديم�نشأ �ما �وم·�ا ،� �وأحزاب�علمانية وتنقسم�اNى�أحزاب�دينية�،

 .�حت*ل�واستقرار��مر�لل�çود�بعد�الحروب�ال��Bخاضوها�مع�العرب

ة�جزءا���يتجزء�من�اEشهد�السيا�j�BTسرائيWيلقد�كانت�8حزاب�السياسية�الدينية�ال�çودي

�إNى�مؤسسات�الحركة�الصهيونية�السابقة�لقيام�تلك�الدويلة الواقع،�تعود�جذورها��وNى�

�اEتطرف�: تلك�8حزاب�اتجاه/ن�ديني/ن�مختلف/ن BT°حزب�(القطاع�8رثوذك� عWى�سبيل�اEثال،

،�والذي�عرف��حقا�بجزب�اEفدال�الديBC،�")همزراâي"عWى�سبيل�اEثال،�حزب�(والحزب�8رثوذك°�BTأو�الدي�BCالقومي�

. 

�وجود� �السبق�5ي �عصا BCالدي��كان�للتأث/� �لذا �بي·�م، �الدين�ال�çودي�الجامع �فكرة �عWى �ال�çودي�قام�أساسا فالتجمع

 .ة�
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وتمثل�العقيدة�لدى�8حزاب�5ي�

�قلب�فلسط/ن�اEحتلة �5ي �ال�çودية �الدولة ويوحدهم�هو�فكرة

 �� �حزب/ن�كب/�ين��نظامها �نظام�مكون�من� �تعتمد�عWى Bو�ال�� �عWى�عكس�الو�يات�اEتحدة��مريكية�مث*، نتخابي�،

وهذا�باEجمل�يع�BCأن�عددا�كب/�ا�من�8حزاب�ال�çودية�سوف�تتنافس�عWى�مقاعد�الكنيسيت�اEائة�والعشرين. فقط

ول¥حزاب�الدينية�مكانة�مهمة��5ي�الصراع�السيا�j�BTسرائي

الكنيست«غالبية�مقاعد�

�إسقاطها �5ي �. وحّ�� �ال�çودية، �ازدياد�سلطة�8صولية �5ي
ً
�كب/�ا

ً
�أن�لهذه�8حزاب�تأث/�ا �5ي و��شّك

 
ً
jسرائيلية�عWى�تب�BCّمواقف�أكø��تطّرفا

صات�مالية�لن إNى�تقديم�تناز�ت�ل¥حزاب�الدينية�ودعم�مؤّسسا��ا�بمخصَّ

راته،�ح/ن�قال8سبق،�إسحق�شام/�،�5
ّ
ي�مذك

وهنا�يبدو�ان�الفكر�الدي�BCيقود�الحياة�السياسية�5ي�

اEستعمرين�هناك�ع���أثارة�اEشاعر�الدينية�والتملق�اNى�كبار�الحاخام

�الكث/��من� �الBTUء �وف�çا ،� �والدنيوية �خليط�من��فكار�الدينية ��حزاب��سرائيلية �تعتنقها Bال�� �تبدو�العقيدة لذا

�ن��ازية�واEراوغة�واEصلحية�،�غ/��ان�أهم�أهدافها�قيام�دويلة�

 .ق��وسط5ي�قلب�الشر 

 :8حزاب�jسرائيلية�

�بعد� �حديث�نشأ �ما �قبل�احت*ل�فلسط/ن�وم·�ا �قديم�نشأ �ما �وم·�ا ،� �وأحزاب�علمانية وتنقسم�اNى�أحزاب�دينية�،

�حت*ل�واستقرار��مر�لل�çود�بعد�الحروب�ال��Bخاضوها�مع�العرب

لقد�كانت�8حزاب�السياسية�الدينية�ال�çودي: 8حزاب�الدينية-1

�إNى�مؤسسات�الحركة�الصهيونية�السابقة�لقيام�تلك�الدويلة الواقع،�تعود�جذورها��وNى�

تلك�8حزاب�اتجاه/ن�ديني/ن�مختلف/ن

والحزب�8رثوذك°�BTأو�الدي�BCالقومي�

.أو�الحزب�الدي�BCالقومي

�وجود� �السبق�5ي �عصا BCالدي��كان�للتأث/� �لذا �بي·�م، �الدين�ال�çودي�الجامع �فكرة �عWى �ال�çودي�قام�أساسا فالتجمع

ة�وتشكيل��حزاب�الديني
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تحمل�الفكر�jخواني�،و�) دينية-سياسية

لك·�ا�انشقت�عن�الحركة�ال��B. 1971ال��Bتأسست�سنة�

�انتخابات� �5ي �اEشاركة �حول �الخ*ف�يدور وكان

�أن� �واعتبارها �محافظة �بعقيدة �احتفاظها ورغم

�منذ�) 8حزاب�العربية
ً
ال��Bتم�انشا�ëا�تباعا

�كان�برغبة�فلسطينية،���دف�إNى�إثبات�الوجود�العربي�الفلسطيBC،�وللمحافظة�عWى� ،

كم�íي�ديمقراطية،�لكن�) إسرائيل(ورة�

ة�ُيمكن�
ّ
لم�يتم�منحها�أي�وزن�سيا���BTيذكر،�ولم�يتم�إفساح�اEجال�امام�تلك��حزاب�نحو�اتخاذ�أّية�قرارات�مستقل

�5ي� �حكومي �ائت*ف �كيان �إNى �الكنيست �5ي نواب

أول�خطوة�من�نوعها�لحزب�من��صول�العربية�5ي�الدويلة�اEزعومة،�ال��Bيشكل�العرب�عشرين�باEئة�

) الدويلة(ال��Bتتشارك�مع�مؤسسات�" 

ض�الباحث/ن�تصنيف�اخر�ل*حزاب��سرائيلية�يقوم�عWى�

�اEتداول�لحزبية�الكلمة�)إسرائيل �CعEوبا� ،

ال��B" كتلة�م/�تس"الذي�يحتل�موضعا�5ي�الخريطة�يمتد�من�جهة�الوسط�إNى�جهة�اليسار،�و

 يضم�معسكر�اليم/ن�عدة�أحزاب�سياسية�م·�ا�حزب�الليكـود�،�

� " : اEتدينون�الصهيونيون : "باSساس�إNى�قسم/ن�هما

: ومفردها�يعBC" ( حريديم�" الذين�يسمـون�

}سKمية في إسرائيل بداية السبعينيات، وأحد رموزھا إلى حين 

، ويلقبونه بشيخ ا6قصى ھو رئيس الجناح الشمالي للحركة 

ويعد من أشھر الشخصيات السياسية وأبرزھا مواجھة للسياسات 

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

سياسية(وíي�حركة�" الحركة�jس*مية�الجنوبية"وهناك�أحزاب�إس*مية�عربية�مثل�

ال��Bتأسست�سنة�) إسرائيل(كانت�جزءا�من�الحركة�jس*مية�العامة�5ي�دويلة�

488�� �توقيع �اوسل(بعد �) واتفاق �انتخابات�. 1993عام �5ي �اEشاركة �حول �الخ*ف�يدور وكان

�ص*ح �بقيادة �الشمالية �jس*مية �الحركة �تقاطعها Bأن�. الكنيست�ال�� �واعتبارها �محافظة �بعقيدة �احتفاظها ورغم

 .jس*م�هو�الحل،�تدعو�الحركة�الجنوبية�اNى��ندماج�5ي�اEجتمع�jسرائيWي

8حزاب�العربية(احزاب���ودية�واخرى�عربية�،�ولكن�أغلب�تلك��وم·�ا

�كان�برغبة�فلسطينية،���دف�إNى�إثبات�الوجود�العربي�الفلسطيBC،�وللمحافظة�عWى�1948 ،

ورة�شجيع�إسرائيWي،�Sجل�أن�تعكس�لدى�اEجتمع�الدوNي�ص

ة�ُيمكن�
ّ
لم�يتم�منحها�أي�وزن�سيا���BTيذكر،�ولم�يتم�إفساح�اEجال�امام�تلك��حزاب�نحو�اتخاذ�أّية�قرارات�مستقل

� �انضمام �اEوحدة"ويعد �العربية �" القائمة �بـ �5ي� 4اEمثلة �حكومي �ائت*ف �كيان �إNى �الكنيست �5ي نواب

أول�خطوة�من�نوعها�لحزب�من��صول�العربية�5ي�الدويلة�اEزعومة،�ال��Bيشكل�العرب�عشرين�باEئة�

�ان�الحياة�السياسية�5ي� �عWى�) اسرائيل(وبما " �حزاب�السياسية"تستند�كث/�ا

ض�الباحث/ن�تصنيف�اخر�ل*حزاب��سرائيلية�يقوم�عWى�الرسمية�5ي�وضع�خريطة�السياسات�العامة،�فقد�وضع�بع

 : اليسار�واليم/ن�واخرى�دينية�استناد�اNي�منطلقا��ا��يدلوجية،�وíي�كا�تي

�"معسكر�اليسار�"وتندرج�تحت�تصنيف� �5ي
ً
إسرائيل(حاليا

الذي�يحتل�موضعا�5ي�الخريطة�يمتد�من�جهة�الوسط�إNى�جهة�اليسار،�و،�)

 ).راتس(و) .. مبام(و) ..شينوى : (تتكون�من�ث*ثة�أحزاب�íي�

يضم�معسكر�اليم/ن�عدة�أحزاب�سياسية�م·�ا�حزب�الليكـود�،�

�اEتدين �) إسرائيل(/ن�5ي�دويلة�وينقسم� باSساس�إNى�قسم/ن�هما

الذين�يسمـون�" : اEتدينون�اEتشددون "،�و"هتسيونيم�هداتييم�" 

 .،�ومن�ب/ن�تلك�8حزاب�هناك�حزب�اEفدال�،�و�اغوادات�يسرائيل

                                         

}سKمية في إسرائيل بداية السبعينيات، وأحد رموزھا إلى حين وھو من مؤسسي الحركة ا) 1958مواليد ام الفحم  

، ويلقبونه بشيخ ا6قصى ھو رئيس الجناح الشمالي للحركة 1996انشقاقھا نھاية التسعينيات نتيجة لقرار بعض قادتھا خوض انتخابات الكنيست عام 

Kويعد من أشھر الشخصيات السياسية وأبرزھا مواجھة للسياسات . ميةوحاصل على شھادة البكالوريوس في الشريعة ا}س
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وهناك�أحزاب�إس*مية�عربية�مثل�

كانت�جزءا�من�الحركة�jس*مية�العامة�5ي�دويلة�

� �ص*ح"ي��عمها *488"رائد

�ص*ح �بقيادة �الشمالية �jس*مية �الحركة �تقاطعها Bالكنيست�ال�

jس*م�هو�الحل،�تدعو�الحركة�الجنوبية�اNى��ندماج�5ي�اEجتمع�jسرائيWي

وم·�ا: 8حزاب�العلمانية-2

1948قيام�دويلة�ال�çود�عام�

الحقوق�الوطنية،�وبتشجيع�إسرائيWي،�Sجل�أن�تعكس�لدى�اEجتمع�الدوNي�ص

ة�ُيمكن�
ّ
لم�يتم�منحها�أي�وزن�سيا���BTيذكر،�ولم�يتم�إفساح�اEجال�امام�تلك��حزاب�نحو�اتخاذ�أّية�قرارات�مستقل

�. تحقيقها �انضمام ويعد

أول�خطوة�من�نوعها�لحزب�من��صول�العربية�5ي�الدويلة�اEزعومة،�ال��Bيشكل�العرب�عشرين�باEئة�) إسرائيل(دويلة

 .من�سكا¡�ا

�ان�الحياة�السياسية�5ي� وبما

الرسمية�5ي�وضع�خريطة�السياسات�العامة،�فقد�وضع�بع

اليسار�واليم/ن�واخرى�دينية�استناد�اNي�منطلقا��ا��يدلوجية،�وíي�كا�تي

وتندرج�تحت�تصنيف�: 8حزاب�اليسارية: أو�

)العمل�jسرائيWي(حزب�

تتكون�من�ث*ثة�أحزاب�íي�

يضم�معسكر�اليم/ن�عدة�أحزاب�سياسية�م·�ا�حزب�الليكـود�،�: 8حزاب�اليمينية: ثانيا

� �اEتدين: 8حزاب�الدينية: ثالثا وينقسم�

" الذيــن�يدعون�بالع��ية�

،�ومن�ب/ن�تلك�8حزاب�هناك�حزب�اEفدال�،�و�اغوادات�يسرائيل)حريدي�

                                                                

مواليد ام الفحم  : (الشيخ رائد صKح *488

انشقاقھا نھاية التسعينيات نتيجة لقرار بعض قادتھا خوض انتخابات الكنيست عام 

وحاصل على شھادة البكالوريوس في الشريعة ا}سK. ا}سKمية الفلسطينية

 .العدائية ا}سرائيلية
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�أحزاب�وقوى�) إسرائيل �ان�هناك�عدة اذ

�السياسية� �التطورات � �بسبب �8خ/�ين، �العقدين �5ي �معظمها �تأسس �وقطرية، �ومحلية �تمثيلية �وهيئات سياسية

� �5ي �العرب �راكح�). إسرائيل(ني/ن وم·�ا

�مهاجر،� �مليون �النصف �تعدادهم �يفوق الذين

) ائيلإسر (ويعانون�من�صعوبات�متنوعة�5ي��ندماج�5ي�الحياة��جتماعية�والسياسية�jسرائيلية،�ومن�تلك�8حزاب�

�Bودي�حول�العالم�،�لكن�العقيدة�الفكرية�ال��çان��حزاب��سرائيلية�تتنوع�بحكم�تنوع�الشتات�ال

�ود�العالم�5ي�فلسط/ن�العربية�بغية�خلق�وطن�مصطنع�لل�çود�،�مستندين�اNى�

و�جاء�5ي�. 1988هو�عبارة�عن�تكتل�من�مجموعة�أحزاب�يمينية�اسرائيلية،�وقد�تم�تحوله�إNى�حزب�واحد�عام�

وأن�". ��الية�تس¶ى�من�أجل�جمع�الشتات�ال�çودي�5ي�أرض�الوطن

 :ولتحقيق�هذا�سيقوم�الليكود�بما�يWي��

 . �عWى�حقهم�اEزعوم�با�رض

 . ب��سرائيWي�5ي�تراث�هذا�الشعب�وإقامة�نظام�حكم�ديمقراطي

 .تنمية�اEؤسسات��قتصادية�و�هتمام�بتطوير�اEدن�و8حياء�ال��Bتعاني�ضائقة�اقتصادية�واجتماعية

 ).اسرائيل

ومقولة����وجود�. يؤمن�بالحرب�اEستمّرة�ضد�العرب

�بشرط�
ّ
�إ� �مفاوضات �يخوض�أي �لن �أّنه ��نتخابّية �الحملة �وخ*ل �البداية �منذ �يّد~ي �والحزب �فلسطينّية، لدولة

 (489).وهو�يتحّدث�عن�بناء�مستوطنات�ويبن�çا

: من حزب العمل، مركز مسارات للدراسات الفلسطينية، الرابط

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

� �5ي �اوساط�الفلسطيني/ن�العرب� �تنشط�5ي Bإسرائيل(وال�

�السياسية� �التطورات � �بسبب �8خ/�ين، �العقدين �5ي �معظمها �تأسس �وقطرية، �ومحلية �تمثيلية �وهيئات سياسية

�الفلسطي �طرأت�بمرور�الوقت�عWى Bال�� �والثقافية، �و�جتماعية �و�قتصادية �5ي �العرب ني/ن

 

�الروسية �: 8حزاب �من �قو��ا �الروس(وتستمد �مهاجر،�) اEهاجرين �مليون �النصف �تعدادهم �يفوق الذين

ويعانون�من�صعوبات�متنوعة�5ي��ندماج�5ي�الحياة��جتماعية�والسياسية�jسرائيلية،�ومن�تلك�8حزاب�

 .بيتنا

�Bودي�حول�العالم�،�لكن�العقيدة�الفكرية�ال��çان��حزاب��سرائيلية�تتنوع�بحكم�تنوع�الشتات�ال

�ا�هو�العمل�عWى�تجميع���ود�العالم�5ي�فلسط/ن�العربية�بغية�خلق�وطن�مصطنع�لل�çود�،�مستندين�اNى�

 .د~ي�عائدية��را��BTاEقدسة�لهم�منذ��ف�السن/ن�

 مكانة�الليكود�ب/ن�8حزاب�jسرائيلية

هو�عبارة�عن�تكتل�من�مجموعة�أحزاب�يمينية�اسرائيلية،�وقد�تم�تحوله�إNى�حزب�واحد�عام�

��الية�تس¶ى�من�أجل�جمع�الشتات�ال�çودي�5ي�أرض�الوطنلي -عبارة�عن�حركة�وطنية�: "

ولتحقيق�هذا�سيقوم�الليكود�بما�يWي��. الحزب�يؤمن�بـحرية��نسان�والعدالة��جتماعية

،�والحفاظ�عWى�حقهم�اEزعوم�با�رض)اسرائيل(جمع�شتات�ال�çود�حول�العالم�5ي�أرض�

ب��سرائيWي�5ي�تراث�هذا�الشعب�وإقامة�نظام�حكم�ديمقراطيتعزيز�القيم�ال��Bيؤمن��ìا�الشع

تنمية�اEؤسسات��قتصادية�و�هتمام�بتطوير�اEدن�و8حياء�ال��Bتعاني�ضائقة�اقتصادية�واجتماعية

اسرائيل(�عتناء�بالقطاعات�التعليمية،�والصحية،�والبيئية،�والعمل�للسكان�5ي�

يؤمن�بالحرب�اEستمّرة�ضد�العرب" الليكود"و. ات�اEختلفة�5ي�حياة�الدولة

�بشرط�
ّ
�إ� �مفاوضات �يخوض�أي �لن �أّنه ��نتخابّية �الحملة �وخ*ل �البداية �منذ �يّد~ي �والحزب �فلسطينّية، لدولة

وهو�يتحّدث�عن�بناء�مستوطنات�ويبن�çا. ناءفيعد�بالبناء�والبناء�والب" الليكود"أّما�. �ع��اف�بالدولة�ال�çودّية

                                         

من حزب العمل، مركز مسارات للدراسات الفلسطينية، الرابط" الطبعة الليكودية: "رازي نابلسي، خطاب غبّاي
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�: حزاب�العربية8 : رابعا �5ي �اوساط�الفلسطيني/ن�العرب� �تنشط�5ي Bوال�

�السياسية� �التطورات � �بسبب �8خ/�ين، �العقدين �5ي �معظمها �تأسس �وقطرية، �ومحلية �تمثيلية �وهيئات سياسية

�الفلسطي �طرأت�بمرور�الوقت�عWى Bال�� �والثقافية، �و�جتماعية و�قتصادية

.والحزب�التقدمي�العربي

�الروسية: خامسا 8حزاب

ويعانون�من�صعوبات�متنوعة�5ي��ندماج�5ي�الحياة��جتماعية�والسياسية�jسرائيلية،�ومن�تلك�8حزاب�

بيتنا) إسرائيل(بعالياه��و�

ان��حزاب��سرائيلية�تتنوع�بحكم�تنوع�الشتات�ال�çودي�حول�العالم�،�لكن�العقيدة�الفكرية�ال��B: خ*صة�اEبحث

تجمع�أغل��ا�هو�العمل�عWى�تجميع�

د~ي�عائدية��راأرث�دي�BCمزيف�ي

مكانة�الليكود�ب/ن�8حزاب�jسرائيلية: اEبحث�الثاني

هو�عبارة�عن�تكتل�من�مجموعة�أحزاب�يمينية�اسرائيلية،�وقد�تم�تحوله�إNى�حزب�واحد�عام�: الليكود

: "البيان�التأسي°�BTله�أنه

الحزب�يؤمن�بـحرية��نسان�والعدالة��جتماعية

جمع�شتات�ال�çود�حول�العالم�5ي�أرض� -1

تعزيز�القيم�ال��Bيؤمن��ìا�الشع -2

تنمية�اEؤسسات��قتصادية�و�هتمام�بتطوير�اEدن�و8حياء�ال��Bتعاني�ضائقة�اقتصادية�واجتماعية -3

�عتناء�بالقطاعات�التعليمية،�والصحية،�والبي -4

ات�اEختلفة�5ي�حياة�الدولةالس¶ي�لدمج�8قلي -5

�بشرط�
ّ
�إ� �مفاوضات �يخوض�أي �لن �أّنه ��نتخابّية �الحملة �وخ*ل �البداية �منذ �يّد~ي �والحزب �فلسطينّية، لدولة

�ع��اف�بالدولة�ال�çودّية

                                                                

رازي نابلسي، خطاب غبّاي ()489

https://2u.pw/q5OBG 



     2022ديمسبر 

ح/�وت�و8حرار،�وهما�كانا�متكتل/ن�5ي�إطار�كتلة�

�والقائمة�الرسمية،�ومن.. ،�ومن�حزب/ن�صغ/�ين�هما�اEركز�الحر�

،�وكان�الدا~ي�8برز�اNى��تأسيسه�زعيم�

،�قبيل��نتخابات�وانضم�إNى�حزب�8حرار،�وكان�الحزب�8ك���

ي�كان�ي��عمه��مناحم�بيغن،�واستطاع�5ي�¡�اية�8مر�من�احتواء�

،عندما�حصلت�موافقة�8حزاب�اEكونة�لليكود،�عWى�التخWي�عن�

ل�الليكود�و�ندماج�5ي�حزب�واحد،�أو�باSحرى�5ي�حزب�ح/�وت،�وكانت�الغاية��من�تشكي

(490 

�الثامنة �الكنيست ��نتخابات �توطئة �اللي��اNي، BCاليمي� �الجذور�. ، وتعود

لصهيوني�السابع�عشر،�وظهر�خ*له�الشرخ�ب/ن�

�التصحيح�الصهيونية� �وحركة �حاييم�وايزمن، بقيادة�) اليم/ن�الصهيوني(بقيادة

�حيال�
ً
�إNى�ان��اج�سياسة�أكø��تطّرفا

ً
،�داعيا

�إسرائيل �» مملكة �عWى ���ودية �¡�ر�«بغالبية Bضّف�

إضافة�إNى�ذلك،�رفض�جابوتنسكي�فكرة�بن�

إNى�دولت/ن�مستقلت/ن�مرتبطت/ن�باتحاد�فيدراNي،�

حدود�تستطيع�من�خ*لها�الدفاع�عن�نفسها�من�دون�

،�والذي�)احم�بيغنمن(بزعامة�" ح/�وت�

عندما�وافقت�8حزاب�اEكونة�  1985تمكن�5ي�¡�اية�8مر�،�من�احتوى�جميع�8حزاب�وضمها�اليه�،�وقد�تم�ذلك�عام��

لليكود،��عWى�التخWي�عن�أطرها�ومؤسسا��ا�اEستقلة��و�ندماج�5ي�حزب�واحد،�أو�باSحرى�5ي�حزب�ح/�وت،�وقد�كان�

�بإزاحة�
ً
5ي�كتلة�برEانية�انتخابية�موحدة،�أم*

عن�الحكم�والحلول��محله،�وذك�من�أجل�تنفيذ�برنامج�اليم/ن�السيا��BTو�قتصادي،�لكن�حزب��

/�ة�من�تأسيسه،�عWى�الرغم�،�ال��Bأجريت�بعد�مدة�قص

�/بعد�حرب�تشرين�8ول  ،�لكنه�عاد�1973أكتوبر�

ا}سرائيلية واثرھا في رسم السياسة الخارجية، مجلة ا�جتھاد ل�بحاث العلمية، 

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

ح/�وت�و8حرار،�وهما�كانا�متكتل/ن�5ي�إطار�كتلة�: من�اندماج�حزبي01973فالليكود�ماهو���حزب�يمي�BCتأسس�عام��

،�ومن�حزب/ن�صغ/�ين�هما�اEركز�الحر�)كتلة�ح/�وت�8حرار�/غوش�ح/�وت�لي��اليم

،�وكان�الدا~ي�8برز�اNى��تأسيسه�زعيم�" حركة�أرض�إسرائيل�الكاملة�" مجموعة�من�أصول�عمالية،�كانت�تنتم�BإNى�

الحرب�أرئيل�شارون،�الذي�قدم�استقالته�من�الجيش،�قبيل��نتخابات�وانضم�إNى�حزب�8حرار،�وكان�الحزب�8ك���

ي�كان�ي��عمه��مناحم�بيغن،�واستطاع�5ي�¡�اية�8مر�من�احتواء�الذ" ح/�وت�" و8قوى�5ي�الليكود�منذ�تأسيسه�هو�

،عندما�حصلت�موافقة�8حزاب�اEكونة�لليكود،�عWى�التخWي�عن�1985جميع�8حزاب�ودمجها�فيه،�وقد�تم�ذلك�سنة��

و�ندماج�5ي�حزب�واحد،�أو�باSحرى�5ي�حزب�ح/�وت،�وكانت�الغاية��من�تشكي أطرها�ومؤسسا��ا�اEستقلة،

(490. لحلول�5ي�كتلة�برEانية�انتخابية�واحدة�) إسرائيل(هذا�،�هو�تكتيل�اليم/ن�5ي�

� �تكّتل �بيغن �مناحيم �الثامنة»الليكود«أّسس �الكنيست ��نتخابات �توطئة �اللي��اNي، BCاليمي� ،

لصهيوني�السابع�عشر،�وظهر�خ*له�الشر،�العام�الذي�ُعقد�فيه�اEؤتمر�ا1931إNى�عام�» 

�) اليسار�الصهيوني �التصحيح�الصهيونية �وحركة �حاييم�وايزمن، بقيادة

�حيال�»موقفه�اEعتدل«زئيف�جابوتنسكي؛�إذ�هاجم�جابوتنسكي�وايزمن�بسبب�
ً
�إNى�ان��اج�سياسة�أكø��تطّرفا

ً
،�داعيا

� �هو�إنشاء �أن�هدف�الصهيونية
ً
�معت��ا �إسرائيل«، مملكة

إضافة�إNى�ذلك،�رفض�جابوتنسكي�فكرة�بن�. ،�باستخدام�القوة�العسكرية�و�قتصادية�ال�çودية�ضد�العرب

�بتقسيم�فلسط/ن» �ودية BTMتسوية�تق��ي،��ع�Nى�دولت/ن�مستقلت/ن�مرتبطت/ن�باتحاد�فيدراNإ

حدود�تستطيع�من�خ*لها�الدفاع�عن�نفسها�من�دون�) اسرائيل(،�أي�أن�يكون�لـ»جدار�حديدي

ح/�وت�" منذ�تأسيسه�كان�هو�) الليكود(واE*حظ�ان�الحزب�8قوى�و�ك���5ي�تجمع�

تمكن�5ي�¡�اية�8مر�،�من�احتوى�جميع�8حزاب�وضمها�اليه�،�وقد�تم�ذلك�عام��

لليكود،��عWى�التخWي�عن�أطرها�ومؤسسا��ا�اEستقلة��و�ندماج�5ي�حزب�واحد،�أو�باSحرى�5ي�حزب�ح/�وت،�وقد�كان�

�بإزاحة�) إسرائيل(تكتيل��أحزاب�اليم/ن�5ي���هو ) الليكود
ً
5ي�كتلة�برEانية�انتخابية�موحدة،�أم*

عن�الحكم�والحلول��محله،�وذك�من�أجل�تنفيذ�برنامج�اليم/ن�السيا��BTو�قتصادي،�لكن�حزب��

،�ال��Bأجريت�بعد�مدة�قص 1973لم�يتمكن�من�تحقيق�ذلك�5ي�انتخابات�عام��

�عWى�شعبية�حزب� بعد�حرب�تشرين�8ول ) العمل(من�التدهور�الكب/��الذي�كان�قد�طرأ

                                         

ا}سرائيلية واثرھا في رسم السياسة الخارجية، مجلة ا�جتھاد ل�بحاث العلمية،  أبو بكر علي الھاشمي ومحمد علي عز الدين، ا6حزاب

 .33، ص  2017
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فالليكود�ماهو���حزب�يمي�BCتأسس�عام��

غوش�ح/�وت�لي��اليم( غاحل�

مجموعة�من�أصول�عمالية،�كانت�تنتم�BإNى�

الحرب�أرئيل�شارون،�الذي�قدم�استقالته�من�الجي

و8قوى�5ي�الليكود�منذ�تأسيسه�هو�

جميع�8حزاب�ودمجها�فيه،�وقد�تم�ذلك�سنة��

أطرها�ومؤسسا��ا�اEستقلة،

هذا�،�هو�تكتيل�اليم/ن�5ي�

� �تكّتل �بيغن �مناحيم أّسس

» الليكود«jيديولوجية�لـ

� �العّمالية اليسار�الصهيوني(الحركة

زئيف�جابوتنسكي؛�إذ�هاجم�جابوتنسكي�وايزمن�بسبب�

�ال�çودية« إنشاء �»الدولة �هو�إنشاء �أن�هدف�الصهيونية
ً
�معت��ا ،

،�باستخدام�القوة�العسكرية�و�قتصادية�ال�çودية�ضد�العرب»8ردن

� دولة���ودية«غوريون�إنشاء

�بفكرة�إنشاء�
ً
جدار�حديدي«مؤمنا

 .أي�اعتبارات�سياسية

واE*حظ�ان�الحزب�8قوى�و�ك���5ي�تجمع�

تمكن�5ي�¡�اية�8مر�،�من�احتوى�جميع�8حزاب�وضمها�اليه�،�وقد�تم�ذلك�عام��

لليكود،��عWى�التخWي�عن�أطرها�ومؤسسا��ا�اEستقلة��و�ندماج�5ي�حزب�واحد،�أو�باSحرى�5ي�حزب�ح/�وت،�وقد�كان�

الليكود(الهدف�من�تشكيل�

عن�الحكم�والحلول��محله،�وذك�من�أجل�تنفيذ�برنامج�اليم/ن�السيا��BTو�قتصادي،�لكن�حزب��) العمل�( حزب�

لم�يتمكن�من�تحقيق�ذلك�5ي�انتخابات�عام��) الليكود(

�عWى�شعبية�حزب� من�التدهور�الكب/��الذي�كان�قد�طرأ

                                                                

أبو بكر علي الھاشمي ومحمد علي عز الدين، ا6حزاب ()490

2017،  جامعة زيتونة، ليبيا، 2العدد



     2022ديمسبر 

�وأحلت�محلها� �الحكم �عن�سدة �العمالية �أزاحت�الحركة Bوال�� ،

الذي�ادى�ليس�فقط�لهيمنة�تكّتل�)كاديما�

�تثبيت�ك*� �5ي ي/ن،
ّ
�ع���إبعاده�أعضاء�حزب�الليكود�وحزب�العمل�الوسط م�أيضا

�نتنياهو� �القيادة�) بنيام/ن �حركة �مع دل
ُ
جا �التَّ عWى

�ان��اج�� �اNى ،BTا�Eركّزية�لليكود�5ي�خ*ل�العقد�اEاللجنة�ا� �ادت�عضّويته�5ي ال�çوّدية�وíي�جناح�دي�BCقومي�للحزب،

ت�عWى�تأسيس�) اسرائيل
َ
التقليّدية�فاشتمل

�BTكل�حزب�العمل�الثقل�السيا� ففي�ح/ن�شَّ

ق�
ّ
نه�تم/��بتعل

^
هو�الثقل�السيا��BTهذا�ولك

�من� �للحزب�اEهيمن، �اEعاي/��اEحددة �وحسب�هذه ،

� �كان�حزب� �كما �jسرائيلية، �السياسية �الحياة �سياق �5ي ي�5" مباي"هو�حزب�مهيمن

. العقود�8وNى�لقيام�الدويلة�اEزعومة،�كما�أن�8دبيات�غالًبا�ما���تذكر�الحزب�اEهيمن�5ي�إطار�النظام�الديمقراطي

وعWى�الرغم�من��أن�الديمقراطية�jسرائيلية�ف�çا�كث/��من�8عطاب�الجوهرية�النابعة�من�تعريفها�بصف��ا�ديمقراطية�

��من�الديمقراطية�jجرائية�كتداول�السلطة،�وحيادية�اEؤسسات�الرسمية�خ*ل�

 (494). �نتخابات،�وíي�5ي�ال·�اية�ديمقراطية�حقيقية�Eجموعة�إثنية�قومية،�وíي�8غلبية�ال�çودية

�كحـزب� � �نجـد�ان�8حزاب�8ساسـية يوجـد�(و) العمـل�حزب(و) الليكـود(ووظائفهـا

�السياسـية�عـWى�إعطاء�تعريـف� �تتفق�5ي�برامجها ،�جميعها

أبو بكر علي الھاشمي ومحمد علي عز الدين، ا6حزاب ا}سرائيلية واثرھا في رسم السياسة الخارجية، مجلة ا�جتھاد ل�بحاث العلمية، 

 .8، ص.2011-حاييم مالكا، مستقبل الشراكة ا�ستراتيجية ا6مريكية ا}سرائيلية ، مركز الدراسات ا�ستراتيجية والدولية ، أيلول

 .35، ص 2015- ، ايار 14عربية، العدد

نموذجا، برنامج دراسات 2013  انتخابات: ا}سرائيلي

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

� �انتخابات�سنة �5ي �وأحلت�محلها�1977وتمكن�من�تحقيق�ذلك� �الحكم �عن�سدة �العمالية �أزاحت�الحركة Bوال�� ،

  (491)).إسرائيل(تاريخ�Sول�مرة�5ي�) 

كاديما�( تكوين�حزب�: لكن�تلك�اEكانة�اEهمة�،�تأثرت�بسبب�عوامل�متعددة�م·�ا�

�تثبيت�ك*� �5ي ي/ن،
ّ
�ع���إبعاده�أعضاء�حزب�الليكود�وحزب�العمل�الوسط �فحسب�بل�ساَهم�أيضا اليم/ن�الوسطي�ّ

� �حزب �) دالليكو (ففي �اج��� ،� �اEثال �سبيل �نتنياهو�(عWى بنيام/ن

�اللجنة�اEركّزية�لليكود�5ي�خ*ل�العقد�اEا �ادت�عضّويته�5ي ال�çوّدية�وíي�جناح�دي�BCقومي�للحزب،

ٍية
ّ
بت�سياس�(492). سياسات�أكø��قوّمٍية�ودين

َ
ما�الضربة�اEؤEة�ال��Bأصا

ّ
اسرائيل(ة�أ

�) كاديما(حز�َب�" أرييل�شارون"زعيم�حزب�الليكود�السابق� كل�حزب�العمل�الثقل�السيا�2005�BTعام� ففي�ح/ن�شَّ

ية�5ي�
ّ
هو�الثقل�السيا��BTهذا�ولك) كاديما(طوال�عقٍود،�أصبح�حزب�) إسرائيل(اEقابل�للسياسة�اليمين

 (493).�التأسيّسية�ال��Bتبناها�مؤس°�BTالدويلة�اللي��اليون 

� �خانة �ضمن �حزب�الليكود �يضع �اEهيمن(وهناك�من �من�) الحزب �للحزب�اEهيمن، �اEعاي/��اEحددة �وحسب�هذه ،

�" الليكود �كان�حزب� �كما �jسرائيلية، �السياسية �الحياة �سياق �5ي هو�حزب�مهيمن

العقود�8وNى�لقيام�الدويلة�اEزعومة،�كما�أن�8دبيات�غالًبا�ما���تذكر�الحزب�اEهيمن�5ي�إطار�النظام�الديمقراطي

وعWى�الرغم�من��أن�الديمقراطية�jسرائيلية�ف�çا�كث/��من�8عطاب�الجوهرية�النابعة�من�تعريفها�بصف��ا�ديمقراطية�

��من�الديمقراطية�jجرائية�كتداول�السلطة،�وحيادية�اEؤسسات�الرسمية�خ*ل�فإّ¡�ا�تحافظ�عWى�ح/��كب/

�نتخابات،�وíي�5ي�ال·�اية�ديمقراطية�حقيقية�Eجموعة�إثنية�قومية،�وíي�8غلبية�ال�çودية

�جانـب�تعريـف�هويـة� �كحـزب�) إسرائيـل(5ي � �نجـد�ان�8حزاب�8ساسـية ووظائفهـا

�السياسـية�عـWى�إعطاء�تعريـف�)تسـي��BليفBC-القائمة(وحـزب�) البيـت�ال�çودي �تتفق�5ي�برامجها ،�جميعها

  (495).�وديـة،�ووظائفها�اEشـتقة�من�خ*ل�هـذا�التعريـف

                                         

أبو بكر علي الھاشمي ومحمد علي عز الدين، ا6حزاب ا}سرائيلية واثرھا في رسم السياسة الخارجية، مجلة ا�جتھاد ل�بحاث العلمية، 

 .33، ص  2017

حاييم مالكا، مستقبل الشراكة ا�ستراتيجية ا6مريكية ا}سرائيلية ، مركز الدراسات ا�ستراتيجية والدولية ، أيلول

 

عربية، العدد ، مجلة سياسات2015)الكنيست(مھند مصطفى ، ا�نتخابات البرلمانية ا�سرائيلية

ا}سرائيلي-المجتمع -مواقف - في  -وتحو�ت–إسرائيل  - في–التصويت - اماطانس شحاتة، أنماط 

 .6، ص 2015اسرائيل، المركز العربي للدراسات ا�جتماعية التطبيقية، 
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� �انتخابات�سنة �5ي وتمكن�من�تحقيق�ذلك�

) الليكود( اليم/ن�بزعامة�

لكن�تلك�اEكانة�اEهمة�،�تأثرت�بسبب�عوامل�متعددة�م·�ا�

�فحسب�بل�ساه اليم/ن�الوسطي�ّ

�. اليسار�واليم/ن �حزب ففي

�اللجنة�اEركّزية�لليكود�5ي�خ*ل�العقد�اEا �ادت�عضّويته�5ي ال�çوّدية�وíي�جناح�دي�BCقومي�للحزب،

ٍية
ّ
سياسات�أكø��قوّمٍية�ودين

زعيم�حزب�الليكود�السابق�

ية�5ي�
ّ
اEقابل�للسياسة�اليمين

باEبادئ�التأسيّسية�ال��Bتبناها�مؤس°�BTالدويلة�اللي��اليون �أضعف

� �خانة �ضمن �حزب�الليكود �يضع وهناك�من

� الليكود"الصعب�الحسم�ّأن

العقود�8وNى�لقيام�الدويلة�اEزعومة،�كما�أن�8دبيات�غالًبا�ما���تذكر�الحزب�اEهيمن�5ي�إطار�النظام�الديمقراطي

وعWى�الرغم�من��أن�الديمقراطية�jسرائيلية�ف�çا�كث/��من�8عطاب�الجوهرية�النابعة�من�تعريفها�بصف��ا�ديمقراطية�

فإّ¡�ا�تحافظ�عWى�ح/��كب/. و��ودية

�نتخابات،�وíي�5ي�ال·�اية�ديمقراطية�حقيقية�Eجموعة�إثنية�قومية،�وíي�8غلبية�ال�çودية

�جانـب�تعريـف�هويـة� 5ي

البيـت�ال�çودي(و) مسـتقبل

كدولـة���وديـة،�ووظائفها�اEشـتقة�من�خ*ل�هـذا�التعريـف) إسرائيل(

                                                                

أبو بكر علي الھاشمي ومحمد علي عز الدين، ا6حزاب ا}سرائيلية واثرھا في رسم السياسة الخارجية، مجلة ا�جتھاد ل�بحاث العلمية،  ()491

2017امعة زيتونة، ليبيا، ،  ج2العدد

حاييم مالكا، مستقبل الشراكة ا�ستراتيجية ا6مريكية ا}سرائيلية ، مركز الدراسات ا�ستراتيجية والدولية ، أيلول  ()492

 .8 المصدر نفسه، ص ()493

مھند مصطفى ، ا�نتخابات البرلمانية ا�سرائيلية ()494

اماطانس شحاتة، أنماط () 495

اسرائيل، المركز العربي للدراسات ا�جتماعية التطبيقية، 
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�جرت�سنة�� Bال�� ��نتخابات �إ��5ي ،� سرائيلية

قبل�انتخابات�سنة���" ح/�وت"الذي�تكون�من�تحالف�قوى�اليم/ن�بقيادة�حزب�

5ي�تكوين�حكومة�ائت*ف�يمينية�Sول�مرة�

بكø�ة�8حزاب�واختفاء�صفة��حزاب�

 (496).الكب/�ة�اEهيمنة،�وíي�حالة�حدثت�5ي�جميع�مفاصل�الحزبية�jسرائيلية؛�اليم/ن�واليسار�والوسط

�خططها� �ووضع ،� �السلطة �أست*م �هدفها �كان �وصغ/�ة كب/�ة

� �دويلة �مس/�ة �5ي �اليساريون �أحدثه �ما �عن �بعيدا �التنفيذ، �موضع �و�جتماعية �و�قتصادية �)اسرائيل(السياسية

5ي�خصيات�ال�çودية�وال��Bكان�لها�باع�طويل�

و�5ي�نظامها��السيا�BT،�إذ�لها�تاث/��جWي�5ي�عملية�صنع�القرار��الخاص�

íي�اEؤسسة�السياسية�الرسمية�اEسؤولة�بصفة�أساسية�عن�

عملية�صنع�القرار�وتنفيذه،�فبا�مكان�القول�أن�تلك�8حزاب�íي�من�أهم�مؤسسة�سياسية�غ/��رسمية�تؤثر�5ي�رسم�

�مقا �أكø�ية �للحزب�الحاصل�عWى �أن�ال��نامج��نتخابي �وذلك�من�واقع �العامة، �الكنيست�5ي�السياسة عد

 (497)).ال��نامج�الحكومي

عدة�مرات�،�وتوNى�منصب�رئيس�وزراء�حكومات�إسرائيل�من�حزب�

،�وبنيام/ن�نتنياهو�)1984�،1986-1992

��نفصال� �ولكن�خطة �اEغتصبة، �الفلسطينية � BT

وبالرغم�من�أن�. إNى�نشوء�معضلة�فكرية�لدى�الحزب

�اEركزية� �واللجنة �يمينيون �وزراء �بي·�م �من ،

اسية 6حزاب اليمين في إسرائيل، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

ابو بكر علي الھاشمي و محمد علي عز الدين، ا�حزاب ا�سرائيلية واثرھا في رسم السياسة الخارجية، مجلة ا�جتھاد لKبحاث العلمية، 

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

 �� �و�الحزبية �السياسية �اEنظومة �5ي ��ك��، �التحول �يحصل �لم �جرت�سنة��لذا Bال�� ��نتخابات �إ��5ي ،� سرائيلية

الذي�تكون�من�تحالف�قوى�اليم/ن�بقيادة�حزب�)) الليكود((ح/ن�حصل�حزب�

5ي�تكوين�حكومة�ائت*ف�يمينية�Sول�مرة�" الليكود" ،�ونجح�بعد�ذاك�)العمل(،�عWى�عدد�مقاعد�اكø��من�حزب�

 ).إسرائيل

بكø�ة�8حزاب�واختفاء�صفة��حزاب�) إسرائيل(اتسمت�اEنظومة�الحزبية�5ي� 1981وبعد��نتخابات�ال��Bجرت�سنة�

الكب/�ة�اEهيمنة،�وíي�حالة�حدثت�5ي�جميع�مفاصل�الحزبية�jسرائيلية؛�اليم/ن�واليسار�والوسط

��حزاب �تجمع �مثل �الليكود �ان ،� �خططها��ح �ووضع ،� �السلطة �أست*م �هدفها �كان �وصغ/�ة كب/�ة

� �دويلة �مس/�ة �5ي �اليساريون �أحدثه �ما �عن �بعيدا �التنفيذ، �موضع �و�جتماعية �و�قتصادية السياسية

وقد�توNى�قيادة�هذا�الحزب�أبرز�الشخصيات�ال�çودية�وال��Bكان�لها�باع�طويل�. وصراعها�اEستمر�مع�ج/�ا¡�ا�العرب

 .العمل�السيا��BTداخل�وخارج�اEنظومة�السياسية�الرسمية�ال�çودية�

 أثر�الليكود�ع�ى�السياسة�Pسرائيلية

و�5ي�نظامها��السيا�BT،�إذ�لها�تاث/��جWي�5ي�عملية�صنع�القرار��الخاص�) إسرائيل(ل¥حزاب�السياسية�مكانة�مهمة�5ي�

íي�اEؤسسة�السياسية�الرسمية�اEسؤولة�بصفة�أساسية�عن�) الحكومة(ن�كانت�بالسياست/ن�الخارجية�والداخلية،�فإ

عملية�صنع�القرار�وتنفيذه،�فبا�مكان�القول�أن�تلك�8حزاب�íي�من�أهم�مؤسسة�سياسية�غ/��رسمية�تؤثر�5ي�رسم�

�مقا �أكø�ية �للحزب�الحاصل�عWى �أن�ال��نامج��نتخابي �وذلك�من�واقع �العامة، السياسة

ال��نامج�الحكومي(موضوعات�السياسة�الداخلية�والخارجية�هو��5ي�ال·�اية�سيكون�

عدة�مرات�،�وتوNى�منصب�رئيس�وزراء�حكومات�إسرائيل�من�حزب�) إسرائيل(لقد�حاز�حزب�الليكود�عWى�8غلبية�5ي�

1984-1983(،�ثم�إسحاق�شام/��)1983-1977(مناحيم�بيغن�

 ).كاديما(وأنشأ�بعدها�حزب�) 2005-2001(يل�شارون�

��نفصال�) الليكود �ولكن�خطة �اEغتصبة، �الفلسطينية � BTرا��� �اEستوطنات�5ي �إقامة بدعم

إNى�نشوء�معضلة�فكرية�لدى�الحزب،�أدت�"قطاع�غزة"لشارون،�وال��Bقضت�بإخ*ء�اEستوطن/ن�من�

� �من �فالعديد �الخطة، �للحزب�أيدوا � �اEركزية�)الليكودي/ن(اEعتدل/ن�من�اEنتم/ن �واللجنة �يمينيون �وزراء �بي·�م �من ،

                                         

اسية 6حزاب اليمين في إسرائيل، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، امطانس شحادة، البرامج السي

http://www.palestine/تاريخ، صK2، ب. 

ابو بكر علي الھاشمي و محمد علي عز الدين، ا�حزاب ا�سرائيلية واثرھا في رسم السياسة الخارجية، مجلة ا�جتھاد لKبحاث العلمية، 

 .28، ليبيا، ص2017- ، كانون ا�ول 
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 �� �و�الحزبية �السياسية �اEنظومة �5ي ��ك��، �التحول �يحصل �لم لذا

ح/ن�حصل�حزب�1977،

،�عWى�عدد�مقاعد�اكø��من�حزب� 1973

إسرائيل(ويلة�منذ�إقامة�د

وبعد��نتخابات�ال��Bجرت�سنة�

الكب/�ة�اEهيمنة،�وíي�حالة�حدثت�5ي�جميع�مفاصل�الحزبية�jسرائيلية؛�اليم/ن�واليسار�والوسط

��حزاب �تجمع �مثل �الليكود �ان ،� �يتضح �تقدم ومما

� �دويلة �مس/�ة �5ي �اليساريون �أحدثه �ما �عن �بعيدا �التنفيذ، �موضع �و�جتماعية �و�قتصادية السياسية

وصراعها�اEستمر�مع�ج/�ا¡�ا�العرب

العمل�السيا��BTداخل�وخارج�اEنظومة�السياسية�الرسمية�ال�çودية�

أثر�الليكود�ع�ى�السياسة�Pسرائيلية: ا�بحث�الثالث

ل¥حزاب�السياسية�مكانة�مهمة�5ي�

بالسياست/ن�الخارجية�والداخلية،�فإ

عملية�صنع�القرار�وتنفيذه،�فبا�مكان�القول�أن�تلك�8حزاب�íي�من�أهم�مؤسسة�سياسية�غ/��رسمية�تؤثر�5ي�رسم�

�مقا وتصميم �أكø�ية �للحزب�الحاصل�عWى �أن�ال��نامج��نتخابي �وذلك�من�واقع �العامة، السياسة

موضوعات�السياسة�الداخلية�والخارجية�هو��5ي�ال·�اية�سيكون�

لقد�حاز�حزب�الليكود�عWى�8غلبية�5ي�

مناحيم�بيغن�: الليكود�،�كل�من�

وأريئيل�شارون�) 1996-1999(

�حزب� �قام الليكود(تقليديا،

لشارون،�وال��Bقضت�بإخ*ء�اEستوطن/ن�من�

�من� �فالعديد �الخطة، �للحزب�أيدوا � اEعتدل/ن�من�اEنتم/ن

                                                                

امطانس شحادة، البرامج السي()  496

http://www.palestine-studies.org/ar

ابو بكر علي الھاشمي و محمد علي عز الدين، ا�حزاب ا�سرائيلية واثرھا في رسم السياسة الخارجية، مجلة ا�جتھاد لKبحاث العلمية، () 497

، كانون ا�ول 2لعددجامعة الزيتونة ، ا
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Eشروع�قرار�لبسط� 2017وصّوت�الحزب�5ي�شهر�كانون�8ول�عام�

�وزراء� �وكان �عشر�، �عشر�والتاسعة الثامنة

�من� حفلت�بالعديد�من�8حداث�الهامة،

 ،�)jسرائيلية-أول�معاهدة�س*م�اEصرية�

كان�وزيرا�(حيث�حكومة�إسرائيل�العشرون�والحادية�والعشرون

إسحق�(السابق� "الليكود"،�ثم�الحادية�والعشرون�اNى�الخامسة�والعشرون،�إذ�عرفت�حكومة�زعيم�حزب�

،�"��للدولة�الفلسطينية"،�"��للقدس"

 1992د،�و5ي�عام�مع��نتفاضة�الفلسطينية�ال��Bاندلعت�خ*ل�ف��ة�رئاسته�للوزراء�بعنف�شدي

�والثالثة� �والث*ثون �والثانية �والعشرون السابعة

د�كل�من�والث*ثون�والرابعة�والث*ثون�والخامسة�والث*ثون�عWى�التواNي�،�وكان�وزراء�الخارجية�5ي�مدد�توليه�من�الليكو 

�والثالثة� �والعشرون �السابعة �الحكومة �5ي �الخارجية �حقيبة خصيا

�السابق � �صرح�به�رئيس�الحكومة �ما بنيام/ن�(�تكز�عWى

لخمس�دورات�انتخابية،�والذي�) اسرائيل

�التفاوض�مع�� �عملية �5ي
ً
�أساسيا

ً
��مر�شرطا �هذا �جعل �انه �بل �ودية،

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

وصّوت�الحزب�5ي�شهر�كانون�8ول�عام�. عارضوا�فكرة�ترك�أية�مستوطنات

 .لسيطرة�jسرائيلية�عWى�با�ي�اEستوطنات�5ي�الضفة�الغربية�وغور�8ردن

 تاريخ�الحكومات�الليكودية

� �بيغن �مناحيم �توNي �): 1983-1977(مدة �وزراء�) إسرائيل(حيث�حكومة �وكان �عشر�، �عشر�والتاسعة الثامنة

 . االخارجية�كل�من�مناحيم�بيغن�و�إسحاق�شام/��وك*هما�من�الليكود�أيض

� �ترأسها Bال�� �الحادية�عشرة �الحكومة �تولت�ف�çا Bال�� �من�) مناحيم�بيغن(اEدة حفلت�بالعديد�من�8حداث�الهامة،

أول�معاهدة�س*م�اEصرية�(�تفاقية�الخاصة�بالس*م�ب/ن�إسرائيل�وأك���دولة�عربية�

 لجنوب�للبنان�

 .ثاني�عاصمة�عربية�بعد�القدس

 .1981اEفاعل�النووي�العرا�ي�

حيث�حكومة�إسرائيل�العشرون�والحادية�والعشرون): 1983-1984�،1986-1992(

،�ثم�الحادية�والعشرون�اNى�الخامسة�والعشرون،�إذ�عرفت�حكومة�زعيم�حزب�

"برفضها�Eس/�ة�الس*م�jسرائيلية�العربية،�واش��رت�عنه��ءاته�الث*ث�

 ".��لعودة�ال*جئ/ن�الفلسطيني/ن�إNى�ديارهم

مع��نتفاضة�الفلسطينية�ال��Bاندلعت�خ*ل�ف��ة�رئاسته�للوزراء�بعنف�شدي

BTقرر��ع��ال�عن�العمل�السيا�. 

�نتنياهو� �بنيام/ن ��):1999- 1996(مدة �والثالثة�) إسرائيل(حيث�حكومة �والث*ثون �والثانية �والعشرون السابعة

والث*ثون�والرابعة�والث*ثون�والخامسة�والث*ثون�عWى�التواNي�،�وكان�وزراء�الخارجية�5ي�مدد�توليه�من�الليكو 

�كاتس� �و�يسرائيل �شارون �والثالثة�. أرييل �والعشرون �السابعة �الحكومة �5ي �الخارجية �حقيبة �هو�شخصيا �توNى كما

 .والث*ثون�والرابعة�والث*ثون 

�السابق) الليكود(ولغرض�توضيح�مواقف�حزب� � �صرح�به�رئيس�الحكومة �ما �الجانب،�س0�تكز�عWى �هذا 5ي

اسرائيل(باعتباره�السيا���BTكø��شغ*�Eنصب�رئيس�وزراء��ومواقفه،�وذلك

�التفاوض�مع��) إسرائيل( �عملية �5ي
ً
�أساسيا

ً
��مر�شرطا �هذا �جعل �انه �بل ���ودية، كدويلة
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عارضوا�فكرة�ترك�أية�مستوطنات) الليكود(لحزب�

لسيطرة�jسرائيلية�عWى�با�ي�اEستوطنات�5ي�الضفة�الغربية�وغور�8ردنا

تاريخ�الحكومات�الليكودية

�: أو�� �بيغن �مناحيم �توNي مدة

الخارجية�كل�من�مناحيم�بيغن�و�إسحاق�شام/��وك*هما�من�الليكود�أيض

� �ترأسها Bال�� �الحادية�عشرة �الحكومة �تولت�ف�çا Bال�� اEدة

 :أهمها

�تفاقية�الخاصة�بالس*م�ب/ن�إسرائيل�وأك���دولة�عربية�

لجنوب�للبنان�) اسرائيل(اجتياح�

ثاني�عاصمة�عربية�بعد�القدس�احت*ل�ب/�وت�وíي

اEفاعل�النووي�العرا�ي�) تموز (تدم/��

(مدة�إسحاق�شام/��:ثانيا

،�ثم�الحادية�والعشرون�اNى�الخامسة�والعشرون،�إذ�عرفت�حكومة�زعيم�حزب�)للخارجية

برفضها�Eس/�ة�الس*م�jسرائيلية�العربية،�واش��رت�عنه��ءاته�الث*ث�) شام/�

��لعودة�ال*جئ/ن�الفلسطيني/ن�إNى�ديارهم"

مع��نتفاضة�الفلسطينية�ال��Bاندلعت�خ*ل�ف��ة�رئاسته�للوزراء�بعنف�شدي) شام/�(لقد�تعامل�

BTقرر��ع��ال�عن�العمل�السيا�

� �نتنياهو�:ثالثا �بنيام/ن مدة

والث*ثون�والرابعة�والث*ثون�والخامسة�والث*ثون�عWى�التواNي�،�وكان�وزراء�الخارجية�5ي�مدد�توليه�من�الليكو 

�كاتس� �و�يسرائيل �شارون أرييل

والث*ثون�والرابعة�والث*ثون 

ولغرض�توضيح�مواقف�حزب�

ومواقفه،�وذلك) نتنياهو

� �هوية �عWى
ً
�دوما (شدد



     2022ديمسبر 

 8� �الحزب �تعريف �ادرج �الذي ) إسرائيل(ول

�ال�çود� �للمهاجرين �اEاNي �الدعم �تقديم �استطاع �كما �وتوسع��ا، �ال�çودية �اEستوطنات �عدد �زيادة 5ي

الذي�" مكان�ب/ن�8مم"الك��ى،�وظهر��ذلك�واضحا��5ي�كتاباته�وبخاصة�كتاب�

1986. 

بأّنه�) نتنياهو(ي·�ا�القضية�8منية،�حيث�اد~ى�

�أمن� �خطر���دد �انه �اليسار�عWى �صعود �صور �وقد �jسرائيلية، �8منية �اEصالح �عن �الدفاع �القادر�عWى الوحيد

) الليكود�(ومصالحها��س��اتيجية،�5ي�ظل�تنامي�التحديات�8منية�و�س��اتيجية�5ي�اEنطقة،�كما�قلل�

�ا�عن�النقاش�الجماه/�ي،�فامتنع�عن�إصدار�برنامج�اقتصادي�

�للنقاش�والنقد �أفكاره ���ُيخضع �ح�� �القادمة، �للمرحلة ��قتصادية �ومشاريعه �خططه ��جل�. يوضح �مناؤيه فقام

شخصية�أمنية�وعسكرية�٢٠٠باصدار��بيان�حذرت�فيه��

ل�التيار�اEركزي�5ي�اEؤسسة�8منية،�من�الضرر�8م�BCو�س��اتي�ي�الذي�سّببه�نتنياهو�لـ�
ّ
إسرائيلية�خارج�الخدمة،�تمث

جل�قادة�من�أ"خصيات�حركة�اجتماعية�عشية��نتخابات�أطلقت�عWى�نفسها�اسم�

عن�نفسه�أمام�الجمهور�jسرائيWي�بأّنه�

�الحكومة� �5ي �ووزير�خارجية ،� �والعشرون �التاسعة �إسرائيل �حكومة حيث

. من�العمر،�انتصارا�ساحقا�با�نتخابات�وتم�تكليفه�برئاسة�الحكومة

فاستمر�با�عتماد�اNى�السياسة���ستيطانية�الواسعة،�واوقف�اEفاوضات�مع�السلطة�الفلسطينية،�بعد�موجة�من�

BCجدار�"بالنسبة�لتل�أبيب�و�" جدار�أم

بتفكيك�اEستوطنات�5ي�قطاع�غزة،�وسحب�

 .�jسرائيWي،�5ي�خطوة�اعت��ها�البعض�تطورا�سياسيا�والبعض��خر�رضوخا�تكتيكيا�للضغوط�الدولية

امطانس شحادة، البرامج السياسية 6حزاب اليمين في إسرائيل، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

 .38، ص  2015- ، ايار 14د، مجلة سياسات عربية، العد

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

�التحرير�الفلسطينية( �)منظمة �وكان �8 " الليكود"، الحزب

 (498).51999ي�برنامجه��نتخابي�عام�) ديمقراطية(

�ال�çود� �للمهاجرين �اEاNي �الدعم �تقديم �استطاع �كما �وتوسع��ا، �ال�çودية �اEستوطنات �عدد �زيادة 5ي

 .لفلسطيني/نالروس،�وتمكن�من�اEحافظة�عWى�خطه�اEتشدد�تجاه�العرب�وا

الك��ى،�وظهر��ذلك�واضحا��5ي�كتاباته�وبخاصة�كتاب�) إسرائيل(كما�أمن�نتنياهو�بأيدولوجية�

1986عام�" كيف�يفوز�الغرب"،�و1996عام�" محاربة�jرهاب

ي·�ا�القضية�8منية،�حيث�اد~ى�ركز�5ي�حم*ته��نتخابية�عWى�الكث/��من�القضايا�ومن�ب

�خطر� �انه �اليسار�عWى �صعود �صور �وقد �jسرائيلية، �8منية �اEصالح �عن �الدفاع �القادر�عWى الوحيد

ومصالحها��س��اتيجية،�5ي�ظل�تنامي�التحديات�8منية�و�س��اتيجية�5ي�اEنطقة،�كما�قلل�

5ي�حملته�من�أهمية�القضايا��قتصادية،�محاو��تغيي��ا�عن�النقاش�الجماه/�ي،�فامتنع�عن�إصدار�برنامج�اقتصادي�

�للنقاش�والنقد �أفكاره ���ُيخضع �ح�� �القادمة، �للمرحلة ��قتصادية �ومشاريعه �خططه يوضح

باصدار��بيان�حذرت�فيه����عن�نتنياهو�،) الليكود(ضرب�الصورة�8منية�ال��Bرسمها�

ل�التيار�اEركزي�5ي�اEؤسسة�8منية،�من�الضرر�8م�BCو�س��اتي
ّ
إسرائيلية�خارج�الخدمة،�تمث

،�وقد�شكلت�هذه�الشخصيات�حركة�اجتماعية�عشية��نتخابات�أطلقت�عWى�نفسها�اسم�

عن�نفسه�أمام�الجمهور�jسرائيWي�بأّنه�) نتنياهو(وكان�هدفها�اEركزي�ضرب��نطباع�الذي�بلوره�

 (499).رجل�8من�وحاميه�5ي�الدولة

� �شارون �الحكومة�): 2003-2001(يل �5ي �ووزير�خارجية ،� �والعشرون �التاسعة �إسرائيل �حكومة حيث

من�العمر،�انتصارا�ساحقا�با�نتخابات�وتم�تكليفه�برئاسة�الحكومة 73،وكان�5ي�) شارون(،�انتصر��

فاستمر�با�عتماد�اNى�السياسة���ستيطانية�الواسعة،�واوقف�اEفاوضات�مع�السلطة�الفلسطينية،�بعد�موجة�من�

جدار�أمBC"يحاصر�الضفة�الغربية،�العمليات�ضد�jسرائيلي/ن،�وباشر�5ي�بناء�جدار�فصل�

� 2005و5ي�عام�. بالنسبة�للفلسطيني/ن بتفكيك�اEستوطنات�5ي�قطاع�غزة،�وسحب�) شارون(أمر�

�jسرائيWي،�5ي�خطوة�اعت��ها�البعض�تطورا�سياسيا�والبعض��خر�رضوخا�تكتيكيا�للضغوط�الدولية

                                         

امطانس شحادة، البرامج السياسية 6حزاب اليمين في إسرائيل، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

http://www.palestine/4، ص. 

، مجلة سياسات عربية، العد2015)الكنيست(مھند مصطفى ، ا�نتخابات البرلمانية ا�سرائيلية
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� �وممثلهم (الفلسطيني/ن

(و�) دولة���ودية(بصف��ا�

� �ال�çود�) نتنياهو(نجح �للمهاجرين �اEاNي �الدعم �تقديم �استطاع �كما �وتوسع��ا، �ال�çودية �اEستوطنات �عدد �زيادة 5ي

الروس،�وتمكن�من�اEحافظة�عWى�خطه�اEتشدد�تجاه�العرب�وا

كما�أمن�نتنياهو�بأيدولوجية�

محاربة�jرهاب"،�و1995ألفه�عام�

ركز�5ي�حم*ته��نتخابية�عWى�الكث/��من�القضايا�ومن�ب) الليكود(حزب�

�خطر� �انه �اليسار�عWى �صعود �صور �وقد �jسرائيلية، �8منية �اEصالح �عن �الدفاع �القادر�عWى الوحيد

ومصالحها��س��اتيجية،�5ي�ظل�تنامي�التحديات�8منية�و�س��اتيجية�5ي�اEنطقة،�كما�قلل�) إسرائيل(دويلة

5ي�حملته�من�أهمية�القضايا��قتصادية،�محاو��تغيي

�للنقاش�والنقد �أفكاره ���ُيخضع �ح�� �القادمة، �للمرحلة ��قتصادية �ومشاريعه �خططه يوضح

ضرب�الصورة�8منية�ال��Bرسمها�

ل�التيار�اEركزي�5ي�اEؤسسة�8منية،�من�الضرر�8م�BCو�س��اتي
ّ
إسرائيلية�خارج�الخدمة،�تمث

،�وقد�شكلت�هذه�ال)اسرائيل(

وكان�هدفها�اEركزي�ضرب��نطباع�الذي�بلوره�" ،)إسرائيل(أمن�

رجل�8من�وحاميه�5ي�الدولة

�:رابعا �شارون �أريئيل مدة

  .السابعة�والعشرون�

،�انتصر��2001ففي�عام�

فاستمر�با�عتماد�اNى�السياسة���ستيطانية�الواسعة،�واوقف�اEفاوضات�مع�السلطة�الفلسطينية،�بعد�موجة�من�

العمليات�ضد�jسرائيلي/ن،�وباشر�5ي�بناء�جدار�فصل�

بالنسبة�للفلسطيني/ن" العزل�العنصري 

قوات�الجيش�jسرائيWي،�5ي�خطوة�اعت��ها�البعض�تطورا�سياسيا�والبعض��خر�رضوخا�تكتيكيا�للضغوط�الدولية

                                                                

امطانس شحادة، البرامج السياسية 6حزاب اليمين في إسرائيل، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، () 498

http://www.palestine-studies.org/ar

مھند مصطفى ، ا�نتخابات البرلمانية ا�سرائيلية ()499
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وكان�ضامنا��عادة�انتخابه�. 8قرب�إNى�الوسط

/ اNى�ان�تم�jع*ن�عن�وفاته�5ي�كانون�الثاني�

ة�مع�بعض�دول�عربية�،�اذ�كشف�ذلك�رئيس�الوزراء�jسرائيWي�8سبق�

�منذ�أكø��من� �عهد� 10مستمرة �قد�بدأت�5ي �وíي اعوام،

،�)"إسرائيل(ترتكز�عWى�حق�الشعب�ال�çودي�5ي�ارض�

�غزة �تجسيده،�) قطاع �تعمل�عWى �حقا واعتباره

�ب��تيبات�jدارة�الذاتية�اEتفق ،��Bوال�� ،� عل�çا

jدارة�"الغربية،�وعدم�قيام�دولة�فلسطينية�ف�çا،�اما�

ناف�اEفاوضات�5ي�شأن�اتفاق�Eنح�السكان�5ي�

�) لبنان ) jسرائيWي(وسيستمر�الجيش

اEحافظة�عWى�وجود�الشريط�8م�BCمن�أجل�ضمان�س*مة�الجليل�القدس�عاصمة�ل*حت*ل��سرائيWي،�واعتبارها��

قانون�تطبيق�): الليكود(بناء�عWى�اق��اح�الحكومة�برئاسة�حزب�

�هذا� �عWى �الكاملة ��حت*ل��سرائيWي �وبذلك�تقررت�سيطرة ،

�وسيعم) إسرائيل �توسيع�بأسرها، ل�عWى

�الضفة�الغربية�وقطاع�غزة� �5ي BT5ي�موضوع�التنازل�عن��را�� من�اكø���حزاب�متشدد�فكريا

قتصادية�لصالح�الفلسطيني/ن�،�ويؤيد��ستيطان�ويدعمه�بقوة،�ويظهر�مي*�أك���للعنف�و�العدوان�،�ومن�الناحية��

5ي�الحكم�) العمل(،ثم�أضطر�Eشاركة�حزب�

�وتأسيس�حزب�كاديما،�" شارون" عنه

 :، الرابط24وفاة رئيس وزراء دويلة إسرائيل ا�سبق أرييل شارون بعد غيبوبة دامت ثماني اعوام، قناة فرانس

https://2u.pw/CAf62 

ر علي الھاشمي و محمد علي عز الدين، ا�حزاب ا�سرائيلية واثرھا في رسم السياسة الخارجية، مجلة ا�جتھاد لKبحاث العلمية، 

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

8قرب�إNى�الوسط" كاديما"،�بعد�تركه�لليكود،�حزب�)أرييل�شارون

اNى�ان�تم�jع*ن�عن�وفاته�5ي�كانون�الثاني��(500).وأغرقته�5ي�غيبوبة�دائمة 2006ولكن�اصابته�جلطة�دماغية�5ي�

ة�مع�بعض�دول�عربية�،�اذ�كشف�ذلك�رئيس�الوزراء�jسرائيWي�8سبق�وكان��سرائيل�5ي�عهده�ع*قات�خارجية�سري

�فمث*�ع*قات� �" إسرائيل"، �منذ�أكø��من�"jمارات�"بدولة مستمرة

 (501).واستمرت�خ*ل�ف��ة�و�يته

� ترتكز�عWى�حق�الشعب�ال�çودي�5ي�ارض�) حزب�الليكود(ان�ابرز�اEرتكزات�الفكرية�للعقيدة�السياسية�لـ

� �مناطق�مثل �عWى �بالسيادة �اEطالبة �5ي �(والحق �غزة(و) السامرة(و)��ودا قطاع

�اتفاق �ب��تيبات�jدارة�الذاتية�اEتفق)كامب�ديفيد( وحاولت�الحكومة�برئاسة�الليكود�اEحافظة�عWى ،

الغربية،�وعدم�قيام�دولة�فلسطينية�ف�çا،�اما�) إسرائيل(أكدت�عWى�عدم�حدوث�أي�تقسيم�جغرا5ي�5ي�أرض�

�ستئناف�اEفاوضات�5ي�شأن�اتفاق�Eنح�السكان�5ي�) حزب�الليكود(ال��Bاتفق�عل�çا�ليست�دولة،�وسيس¶ى�

 ية�كاملة،��ودا�والسامرة�وقطاع�غزة�إدارة�ذات

� �لـدويلة ���مطامع �ان �ايضا �) اسرائيل(يد~ي �دولة لبنان(5ي

اEحافظة�عWى�وجود�الشريط�8م�BCمن�أجل�ضمان�س*مة�الجليل�القدس�عاصمة�ل*حت*ل��سرائيWي،�واعتبارها��

بناء�عWى�اق��اح�الحكومة�برئاسة�حزب�) نيستالك(مدينة�غ/��قابلة�Sي�تقسيم،�فلقد��اتخذ�

� �هضبة �عWى �وإدار��ا �وقضا�ëا �هذا�)الجو�ن(قانون�الدولة �عWى �الكاملة ��حت*ل��سرائيWي �وبذلك�تقررت�سيطرة ،

�واستأنف� �البلد، �من �أرض�) الليكود(الجزء �5ي �بزخم إسرائيل(اEشروع��ستيطاني

 (502).وتطوير�اEستوطنات�ال��Bتمت�إقام��ا�هناك

�الضفة�الغربية�وقطاع�غزة� �5ي BT5ي�موضوع�التنازل�عن��را�� من�اكø���حزاب�متشدد�فكريا

لصالح�الفلسطيني/ن�،�ويؤيد��ستيطان�ويدعمه�بقوة،�ويظهر�مي*�أك���للعنف�و�العدوان�،�ومن�الناحية��

،ثم�أضطر�Eشاركة�حزب�1984-1977يمثل�التيار�اللي��اNي�الرأسماNي�،�واستطاع�الحزب�من�الحكم�

� �للحكم �عاد �ثم ،1996-1999� �عام �وأخ/�ا ،2001 � �انشقاق "قبل

                                         

وفاة رئيس وزراء دويلة إسرائيل ا�سبق أرييل شارون بعد غيبوبة دامت ثماني اعوام، قناة فرانس
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أرييل�شارون(أسس� 2005و5ي�عام�

ولكن�اصابته�جلطة�دماغية�5ي�

2014 

وكان��سرائيل�5ي�عهده�ع*قات�خارجية�سري

�أوEرت( �فمث*�ع*قات�)إ��ود ،

واستمرت�خ*ل�ف��ة�و�يته) أرييل�شارون(

ان�ابرز�اEرتكزات�الفكرية�للعقيدة�السياسية�لـ�

� �مناطق�مثل �عWى �بالسيادة �اEطالبة �5ي والحق

�اتفاق وحاولت�الحكومة�برئاسة�الليكود�اEحافظة�عWى

أكدت�عWى�عدم�حدوث�أي�تقسيم�جغرا5ي�5ي�أرض�

ال��Bاتفق�عل�çا�ليست�دولة،�وسيس¶ى�" الذاتية

��ودا�والسامرة�وقطاع�غزة�إدارة�ذات

� �حزب �) الليكود(وكان �لـدويلة ���مطامع �ان �ايضا يد~ي

اEحافظة�عWى�وجود�الشريط�8م�BCمن�أجل�ضمان�س*مة�الجليل�القدس�عاصمة�ل*حت*ل��سرائيWي،�واعتبارها��

مدينة�غ/��قابلة�Sي�تقسيم،�فلقد��اتخذ�

� �هضبة �عWى �وإدار��ا �وقضا�ëا قانون�الدولة

�واستأنف� �البلد، �من الجزء

وتطوير�اEستوطنات�ال��Bتمت�إقام��ا�هناك

�5ي�موضوع�التنازل�عن��را) الليكود(لذلك�يعد� من�اكø���حزاب�متشدد�فكريا

لصالح�الفلسطيني/ن�،�ويؤيد��ستيطان�ويدعمه�بقوة،�ويظهر�مي*�أك���للعنف�و�العدوان�،�ومن�الناحية��

يمثل�التيار�اللي��اNي�الرأسماNي�،�واستطاع�الحزب�من�الحكم�

�للحكم�1984-1992 �عاد �ثم ،

                                                                

وفاة رئيس وزراء دويلة إسرائيل ا�سبق أرييل شارون بعد غيبوبة دامت ثماني اعوام، قناة فرانس ()500

https://2u.pw/O43m1 

إسرائيل"عKقة : أولمرت() 501

ر علي الھاشمي و محمد علي عز الدين، ا�حزاب ا�سرائيلية واثرھا في رسم السياسة الخارجية، مجلة ا�جتھاد لKبحاث العلمية، ابو بك() 502

، كانون ا�ول 2جامعة الزيتونة ، العدد



     2022ديمسبر 

،�إ��ان�انتخاب��سرائيلي/ن�اEباشر�لنتنياهو�

 .فل*خ/��شعبية�كب/�ة�استغلها�حزب�الليكود

،�بعد�استمرار�مدة�حكمه�بصورة�) إسرائيل

 واNى�جانب. عنه) ارييل�شارون(،�الذي�استلمه�حزبا�م·�ارا�بعد�انشقاق�

�السياسية� �التحو�ت �مر�بالكث/��من �قد �الحزب �هذا �كان ��خ/��، �العقد �وخ*ل �فإنه �السلطة، �حزب �اNى تحوله

 (504). 5ي�خطاباته�من�جهة�اخرى و�جتماعية�الداخلية�،�وال��Bأحدثت�فيه�تغي/�ا�داخليا�من�جهة،�واحدثت�تحو�ت�

فقـد�2003اNـى�السـلطة�عـام��) الليكـود(

وموقفـه�مـن�) شـارون(خصـية��قادتـه�،�فمـث*�

ال�ــــ�Bتضــــمنت��نســــحاب�احــــادي�الجانــــب�مــــن�

ا��ـــود�(وطــرح�2006اNــى�الســلطة�عــام�) 

�ســـــرائيلية�5ـــــي�الضـــــفة��التــــــي�تضــــــمنت��نســــــحاب�مــــــن�بعــــــض�اEســـــتوطنات

�التأث/��5ي�السياسة��سـرائيلية�عن�طريق�تسوية�مرحلية�للصراع�الفلسطي��BCسرائيWي
ً
 (505).الغربية�،�محاو�

،�ســـواء�كانـــت�) اســـرائيل(و5ـــي�بحـــث�اخـــر�اعـــده�مركـــز�ترينـــدز�للبحـــوث�اســـتنتج�انـــه�5ـــي�كـــل�8حــــوال،�فــــإن��نتخابــــات�5ـــي�

ـتظل�تث/���الجـدل�5ي�الداخـل�حتـى�يتـم��عـ*ن�عــن�حكومـــة�جديـــدة،�فـــإن�تأث/�هـــا�سـيكون�

علــى�أولويــات�هــذه�السياســة�بغــض�النظــر�عمــن�

،�إذ�هنــــــاك�رؤيــــــة�مشــــــ��كة�لطبيعــــــة�التحديــــــات�

 (506).،�وكيفيـة�تعامـلها��معهـا�بمـا�يضمـن�مصالحهـا�وأم·�ـا

 : وíينرم/ن�يوسف�ث*ثة�محاور�رئيسة�للسياسة�الخارجية�لليكود�وتأث/�ها�عWى�الكيان��سرائيWي�،�

حيــث�شــهدت�الع*قــات��مريكيــة��:التعــاون��مريكــي��ســرائيWي�خــ*ل�عهــد�الــرئيس�كــارتر�وصــو��اNــى�الــرئيس�بــوش

�ســرائيلية�تطــورا�كب/ــ�ا�5ــي�عهــد�منــاحيم�بــيغن�زعــيم�تكتــل�الليكــود�ووصــلت�مرحلــة�التعــاون�بي·�مــا�اNــى�درجــة�التحــالف�

ومــذكرة�التفــاهم�اEشــ��ك�عــام� 1979اتفاقيــة�التفــاهم�اEشــ��ك�عــام�

�ســرائيWي��منــذ�عهــد�كــارتر�ح�ــ��عهــد�-،�وهكــذا�فــإن�التعــاون��مريكــي�

 .10يخ ، ص

 .282، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، ص

 .1جامعة الموصل ، ص–السياسة ا}سرائيلية، كلية العلوم السياسية 

 .13، ص 2021قراءة في النتائج، وخريطة التحالفات، والتوجھات المحتملة، مركز ترندز للبحوث و، 

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

،�إ��ان�انتخاب��سرائيلي/ن�اEباشر�لنتنياهو�1996ورغم�ان�الحزب�حصل�عWى�مقاعد�اقل�من�حزب�العمل�سنة�

فل*خ/��شعبية�كب/�ة�استغلها�حزب�الليكود�(503). زعيم�الليكود�أعطى�اEجال�لليكود�للحكم

إسرائيل(5ي�العقد��خ/��ان�يكرس�نفسه�كحزب�السلطة�5ي�

،�الذي�استلمه�حزبا�م·�ارا�بعد�انشقاق�) بنيام/ن�نتنياهو(متواصلة�بواسطة�رئيسه�

�السياسية� �التحو�ت �مر�بالكث/��من �قد �الحزب �هذا �كان ��خ/��، �العقد �وخ*ل �فإنه �السلطة، �حزب �اNى تحوله

و�جتماعية�الداخلية�،�وال��Bأحدثت�فيه�تغي/�ا�داخليا�من�جهة،�واحدثت�تحو�ت�

(اNى�انه�عWـى�الـرغم�مـن�وصـول�حـزب�" محمد�جمال�الدين�العلوي 

كان�تأث/�ه�5ي�السياسة��سرائيلية�ليس�ب��نامج�الحـزب،�بــل�ع�ـ��أفكــار�وشخصـية��قادتـه�،�فمـث*�

ال�ــــ�Bتضــــمنت��نســــحاب�احــــادي�الجانــــب�مــــن�) خطــــة�الفصــــل(،�وطرحـــــه�)خارطــــة�الطريـــــق(ائميــــة�

) كاديمــا(اEســتوطنات��ســرائيلية�فـــي�قطــاع�غــزة،�وتكــرر�ذلــك�عنــدما�وصــل�حــزب�

التــــــي�تضــــــمنت��نســــــحاب�مــــــن�بعــــــض�اEســـــتوطنات) خطـــــة�التجميـــــع(خطتـــــه�الخاصـــــة�

�التأث/��5ي�السياسة��سـرائيلية�عن�طريق�تسوية�مرحلية�للصراع�الفلسطي��BCسرائيWي
ً
الغربية�،�محاو�

و5ـــي�بحـــث�اخـــر�اعـــده�مركـــز�ترينـــدز�للبحـــوث�اســـتنتج�انـــه�5ـــي�كـــل�8حــــوال،�فــــإن��نتخابــــات�5ـــي�

ـتظل�تث/���الجـدل�5ي�الداخـل�حتـى�يتـم��عـ*ن�عــن�حكومـــة�جديـــدة،�فـــإن�تأث/�هـــا�سـيكون��B8س

علــى�أولويــات�هــذه�السياســة�بغــض�النظــر�عمــن�" شـــبه�إجمــاع"محدودا�عWـى�توجهـــات�السياســـة�الخارجيـــة�،�Sن�هنـــاك�

،�إذ�هنــــــاك�رؤيــــــة�مشــــــ��كة�لطبيعــــــة�التحديــــــات�)الوســــــط(أو�) اليســــــار(أو�) اليمـــــ/ن(سيشــــــكل�الحكومــــــة،�ســــــواء�كـــــان�مـــــن�

،�وكيفيـة�تعامـلها��معهـا�بمـا�يضمـن�مصالحهـا�وأم·�ـا)إسـرائيل(الخارجيـة�و�اEخاطـر�التـي�تواجـه�دويلة

نرم/ن�يوسف�ث*ثة�محاور�رئيسة�للسياسة�الخارجية�لليكود�وتأث/�ها�عWى�الكيان��سرائيWي�،�

التعــاون��مريكــي��ســرائيWي�خــ*ل�عهــد�الــرئيس�كــارتر�وصــو��اNــى�الــرئيس�بــوش

�ســرائيلية�تطــورا�كب/ــ�ا�5ــي�عهــد�منــاحيم�بــيغن�زعــيم�تكتــل�الليكــود�ووصــلت�مرحلــة�التعــاون�بي·�مــا�اNــى�درجــة�التحــالف�

اتفاقيــة�التفــاهم�اEشــ��ك�عــام�: م·�ــا�ي�ووقــع�الطرفــان�اتفاقيــات�تفــاهم

،�وهكــذا�فــإن�التعــاون��مريكــي� 1983واتفاقيــة�قــرارات��مــن�القــومي�عــام�

                                         

يخ ، صا�حزاب السياسية في اسرائيل، مؤسسة ا�بداع لKبحاث والدراسات والتدريب، بKتار

، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، ص2020دليل اسرائيل :انطوان شلحت، ا�حزاب السياسية في اسرائيل، فصل من كتاب 

السياسة ا}سرائيلية، كلية العلوم السياسية  -وأثرھا في رسم - العلوي، ا6حزاب

قراءة في النتائج، وخريطة التحالفات، والتوجھات المحتملة، مركز ترندز للبحوث و، : 2021
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ورغم�ان�الحزب�حصل�عWى�مقاعد�اقل�من�حزب�العمل�سنة�

زعيم�الليكود�أعطى�اEجال�لليكود�للحكم

5ي�العقد��خ/��ان�يكرس�نفسه�كحزب�السلطة�5ي�) الليكود( تمكن�حزب�

متواصلة�بواسطة�رئيسه�

�السياسية� �التحو�ت �مر�بالكث/��من �قد �الحزب �هذا �كان ��خ/��، �العقد �وخ*ل �فإنه �السلطة، �حزب �اNى تحوله

و�جتماعية�الداخلية�،�وال��Bأحدثت�فيه�تغي/�ا�داخليا�من�جهة،�واحدثت�تحو�ت�

محمد�جمال�الدين�العلوي "ويش/���ستاذ�

كان�تأث/�ه�5ي�السياسة��سرائيلية�ليس�ب��نامج�الحـزب،�بــل�ع�ـ��أفكــار�و

ائميــــة�مشــــروع�التســــوية�الد

اEســتوطنات��ســرائيلية�فـــي�قطــاع�غــزة،�وتكــرر�ذلــك�عنــدما�وصــل�حــزب�

خطتـــــه�الخاصـــــة�) أوEـــــرت

�التأث/��5ي�السياسة��سـرائيلية�عن�طريق�تسوية�مرحلية�للصراع�الفلسطي��BCسرائيWي
ً
الغربية�،�محاو�

و5ـــي�بحـــث�اخـــر�اعـــده�مركـــز�ترينـــدز�للبحـــوث�اســـتنتج�انـــه�5ـــي�كـــل�8حــــوال،�فــــإن��نتخابــــات�5ـــي�

السابقة�ام�الحالية،��ف�B8س

محدودا�عWـى�توجهـــات�السياســـة�الخارجيـــة�،�Sن�هنـــاك�

سيشــــــكل�الحكومــــــة،�ســــــواء�كـــــان�مـــــن�

الخارجيـة�و�اEخاطـر�التـي�تواجـه�دويلة

نرم/ن�يوسف�ث*ثة�محاور�رئيسة�للسياسة�الخارجية�لليكود�وتأث/�ها�عWى�الكيان��سرائيWي�،�. وتصنف�د

التعــاون��مريكــي��ســرائيWي�خــ*ل�عهــد�الــرئيس�كــارتر�وصــو��اNــى�الــرئيس�بــوش: أو�

�ســرائيلية�تطــورا�كب/ــ�ا�5ــي�عهــد�منــاحيم�بــيغن�زعــيم�تكتــل�الليكــود�ووصــلت�مرحلــة�التعــاون�بي·�مــا�اNــى�درجــة�التحــالف�

�ســ��اتي�ي�ووقــع�الطرفــان�اتفاقيــات�تفــاهم

واتفاقيــة�قــرارات��مــن�القــومي�عــام� 1981

                                                                

ا�حزاب السياسية في اسرائيل، مؤسسة ا�بداع لKبحاث والدراسات والتدريب، بKتار() 503

انطوان شلحت، ا�حزاب السياسية في اسرائيل، فصل من كتاب  ()504

العلوي، ا6حزاب- جمال الدين - محمد  ()505

2021سرائيلية ا�نتخابات ا� ()506



     2022ديمسبر 

قتصــادي�والعســكري�فواشــنطن�ظلــت�تقــدم�الــدعم�السيا�ــ�BTوالدبلوما�ــ�BTو�

 .لتل�ابيب�،�وبقيت�جميع��دارات�اEتعاقبة�تعمل�عWى�ان�تكون��سرائيل�السطوة�والسيطرة�5ي�اEنطقة�العربية

لم�تكن�الع*قات��سرائيلية�السوفيتية�،�5ي�يوم�من��يام�

Eتعـــارف�عليـــه،�فقـــد�اقتصـــرت�هـــذه�الع*قـــات�عWـــى�التمثيـــل�الدبلوما�ـــ�BT،�والتبـــادل�التجـــاري�

اEحــــدود،�امــــا�الهجــــرة�ال�çوديــــة�فكانــــت�مقيــــدة�منــــذ�ف�ــــ�ة�طويلــــة�ودخلــــت�الع*قــــات�بــــ/ن�البلــــدين�مرحلــــة�القطيعــــة�بعــــد�

بيـــــع�الع*قـــــات�مـــــع��تحـــــاد�تعمـــــل�بكـــــل�جهـــــدها��عـــــادة�وتط

الســوفي��B،�مــن�خــ*ل�إزالــة�الشــيوعية�والقضــاء�عل�çــا،�فعنــدما�تــوNى�غورباشــوف�الحكــم�5ــي��تحــاد�الســوفي�5�Bــي�اذار�

،�عقد�أول�لقاء�ب/ن�الطرف/ن�5ي�فلنـدا�لتسـوية�اEسـائل�بـ/ن�الطـرف/ن�،�خاصـة�وان�موسـكو�كانـت�قـد�اقتنعـت�انـه�

وهكذا�ومنـذ�عـام�. ثات�السياسية�ب/ن�الطرف/ن�لتحقيق�التسوية�ال*زمة�5ي�الشرق��وسط

،�بــدأت�الع*قــات�الســوفيتية��ســرائيلية�تتقــدم�مــن�خــ*ل�الع*قــات�التجاريــة�والثقافيــة�والســياحية،�فقــد�جــرى�

ففي�موضوع�ال*جئ/ن�شكلت�تلك�القضية�الوجه�الحقيقي�

فهناك�أعداد�هائلة�من�الشعب�الفلسطي�BCمازالوا�يعيشـون�

عـــن�الســـماح�ل*جئـــ/ن�الفلســـطيني/ن�بـــالعودة�اNـــى�

ديـــــارهم���يمكـــــن�تفســـــ/�ه���5ـــــي�ضـــــوء��عتبـــــارات�العنصـــــرية�،�وان�أصـــــل�الصـــــراع�العربـــــي��ســـــرائيWي�يرجـــــع�اNـــــى�فكـــــرة�

ر�امـا�القـدس�،�فتعـد�مـادة�تث/ـ��مشـاع. 

التعصـــب�الـــدي�BCعـــن�ال�çــــود�،�لـــذا�اخـــذت�تســـتغله�كعامــــل�جـــذب�لل�çـــود�حـــول�العــــالم�ودفعهـــم�للهجـــرة�اNـــى�فلســــط/ن�،�

كمــــا�ركــــزت�الصــــهيونية�عWــــى�اEدينــــة�اEقدســــة�مــــن�خــــ*ل�

حـــــــــت�ســـــــــيطر��م�،�فعملـــــــــوا�عWـــــــــى�عنـــــــــدما�وقعـــــــــت�القـــــــــدس�ت

،�)اسـرائيل(اعتمد�مبدأ�تجميع�ال�çود�من�حول�العالم�اNى�ارض�فلسط/ن�حل�اقامة�الدولة�ال�çوديـة�تحـت�مسـم��دولـة�

طائفـة�مـ·�م�وال��Bمنذ�نشـأ��ا�اNـى�يومنـا�هـذا�تعـاني�مـن�مسـألة��ع�ـ�اف��ìـا�،�مـع�ج/�ا¡�ـا�العـرب�وغ/ـ��العـرب�،�رغـم�ان��

 .�BTالفلسطينية�و�ق���Tالشريف

الجامعة /،  أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

فواشــنطن�ظلــت�تقــدم�الــدعم�السيا�ــ�BTوالدبلوما�ــ�BTو�. بــوش�مــرورا�بريغــان�،�كــان�قويــا�وفــاع*

لتل�ابيب�،�وبقيت�جميع��دارات�اEتعاقبة�تعمل�عWى�ان�تكون��سرائيل�السطوة�والسيطرة�5ي�اEنطقة�العربية

لم�تكن�الع*قات��سرائيلية�السوفيتية�،�5ي�يوم�من��يام�: الع*قات��سرائيلية�مع��تحاد�السوفي��Bالسابق�

Eتعـــارف�عليـــه،�فقـــد�اقتصـــرت�هـــذه�الع*قـــات�عWـــى�التمثيـــل�الدبلوما�ـــ�BT،�والتبـــادل�التجـــاري�ع*قـــات�حســـنة�بـــاEع��Cا

اEحــــدود،�امــــا�الهجــــرة�ال�çوديــــة�فكانــــت�مقيــــدة�منــــذ�ف�ــــ�ة�طويلــــة�ودخلــــت�الع*قــــات�بــــ/ن�البلــــدين�مرحلــــة�القطيعــــة�بعــــد�

تعمـــــل�بكـــــل�جهـــــدها��عـــــادة�وتط) اســـــرائيل(وهكـــــذا�اخـــــذت�. 1967العـــــدوان��ســـــرائيWي�عـــــام�

الســوفي��B،�مــن�خــ*ل�إزالــة�الشــيوعية�والقضــاء�عل�çــا،�فعنــدما�تــوNى�غورباشــوف�الحكــم�5ــي��تحــاد�الســوفي�5�Bــي�اذار�

،�عقد�أول�لقاء�ب/ن�الطرف/ن�5ي�فلنـدا�لتسـوية�اEسـائل�بـ/ن�الطـرف/ن�،�خاصـة�وان�موسـكو�كانـت�قـد�اقتنعـت�انـه�

ثات�السياسية�ب/ن�الطرف/ن�لتحقيق�التسوية�ال*زمة�5ي�الشرق��وسط��بد�من�وجود�قناة�للمحاد

،�بــدأت�الع*قــات�الســوفيتية��ســرائيلية�تتقــدم�مــن�خــ*ل�الع*قــات�التجاريــة�والثقافيــة�والســياحية،�فقــد�جــرى�

 .التوقيع�عWى�اتفاقيات�تبادل�افتتاح�مكاتب�تجارية�بي·�ما

ففي�موضوع�ال*جئ/ن�شكلت�تلك�القضية�الوجه�الحقيقي�: بي��سرائيWي�5ي�قضي���Bجئ/ن�والقدس

فهناك�أعداد�هائلة�من�الشعب�الفلسطي�BCمازالوا�يعيشـون�. للصراع�العربي��سرائيWي�،�ومأساة�القضية�الفلسطينية

عـــن�الســـماح�ل*جئـــ/ن�الفلســـطيني/ن�بـــالعودة�اNـــى�  )اســـرائيل(ان�امتنـــاع�. حيـــاة�اللجـــوء�والشـــتات�واEهجـــر�اNـــى�يومنـــا�هـــذا�

ديـــــارهم���يمكـــــن�تفســـــ/�ه���5ـــــي�ضـــــوء��عتبـــــارات�العنصـــــرية�،�وان�أصـــــل�الصـــــراع�العربـــــي��ســـــرائيWي�يرجـــــع�اNـــــى�فكـــــرة�

. الصهيونية�ال��Bتدعو�اNى�انشـاء�الدويلـة��سـرائيلية�ال�ـ���Bتتسـع���لل�çـود�فقـط

التعصـــب�الـــدي�BCعـــن�ال�çــــود�،�لـــذا�اخـــذت�تســـتغله�كعامــــل�جـــذب�لل�çـــود�حـــول�العــــالم�ودفعهـــم�للهجـــرة�اNـــى�فلســــط/ن�،�

كمــــا�ركــــزت�الصــــهيونية�عWــــى�اEدينــــة�اEقدســــة�مــــن�خــــ*ل�. غــــرب�القــــدس�اســــما�للحركــــة�) صــــهيون 

عنـــــــــدما�وقعـــــــــت�القـــــــــدس�ت 1967و�عـــــــــام� �1948ســـــــــتيطان�5ـــــــــي�داخـــــــــل�اEدينـــــــــة�عـــــــــام�

اعتمد�مبدأ�تجميع�ال�çود�من�حول�العالم�اNى�ارض�فلسط/ن�حل�اقامة�الدولة�ال�çوديـة�تحـت�مسـم��دولـة�

وال��Bمنذ�نشـأ��ا�اNـى�يومنـا�هـذا�تعـاني�مـن�مسـألة��ع�ـ�اف��ìـا�،�مـع�ج/�ا¡�ـا�العـرب�وغ/ـ��العـرب�،�رغـم�ان��

اليوم�اع��فوا���ìا�واخر����زال�يعت��ها�العدو�الصهيوني�اEحتل�ل*را��BTالفلسطينية�و�ق���Tالشريف
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بــوش�مــرورا�بريغــان�،�كــان�قويــا�وفــاع*

لتل�ابيب�،�وبقيت�جميع��دارات�اEتعاقبة�تعمل�عWى�ان�تكون��سرائيل�السطوة�والسيطرة�5ي�اEنطقة�العربية

الع*قات��سرائيلية�مع��تحاد�السوفي��Bالسابق�: ثانيا�

ع*قـــات�حســـنة�بـــاEع��Cا

اEحــــدود،�امــــا�الهجــــرة�ال�çوديــــة�فكانــــت�مقيــــدة�منــــذ�ف�ــــ�ة�طويلــــة�ودخلــــت�الع*قــــات�بــــ/ن�البلــــدين�مرحلــــة�القطيعــــة�بعــــد�

العـــــدوان��ســـــرائيWي�عـــــام�

الســوفي��B،�مــن�خــ*ل�إزالــة�الشــيوعية�والقضــاء�عل�çــا،�فعنــدما�تــوNى�غورباشــوف�الحكــم�5ــي��تحــاد�الســوفي�5�Bــي�اذار�

،�عقد�أول�لقاء�ب/ن�الطرف/ن�5ي�فلنـدا�لتسـوية�اEسـائل�بـ/ن�الطـرف/ن�،�خاصـة�وان�موسـكو�كانـت�قـد�اقتنعـت�انـه�1985

��بد�من�وجود�قناة�للمحاد

،�بــدأت�الع*قــات�الســوفيتية��ســرائيلية�تتقــدم�مــن�خــ*ل�الع*قــات�التجاريــة�والثقافيــة�والســياحية،�فقــد�جــرى�1987

التوقيع�عWى�اتفاقيات�تبادل�افتتاح�مكاتب�تجارية�بي·�ما

بي��سرائيWي�5ي�قضي���Bجئ/ن�والقدسالصراع�العر : ثالثا

للصراع�العربي��سرائيWي�،�ومأساة�القضية�الفلسطينية

حيـــاة�اللجـــوء�والشـــتات�واEهجـــر�اNـــى�يومنـــا�هـــذا�

ديـــــارهم���يمكـــــن�تفســـــ/�ه���5ـــــي�ضـــــوء��عتبـــــارات�العنصـــــرية�،�وان�أصـــــل�الصـــــراع�العربـــــي��ســـــرائيWي�يرجـــــع�اNـــــى�فكـــــرة�

الصهيونية�ال��Bتدعو�اNى�انشـاء�الدويلـة��سـرائيلية�ال�ـ���Bتتسـع���لل�çـود�فقـط

التعصـــب�الـــدي�BCعـــن�ال�çــــود�،�لـــذا�اخـــذت�تســـتغله�كعامــــل�جـــذب�لل�çـــود�حـــول�العــــالم�ودفعهـــم�للهجـــرة�اNـــى�فلســــط/ن�،�

صــــهيون (متخــــذين�مــــن�جبــــل�

�ســـــــــتيطان�5ـــــــــي�داخـــــــــل�اEدينـــــــــة�عـــــــــام�

 (507).توحيدها

 :الخاتمة�والنتائج

اعتمد�مبدأ�تجميع�ال�çود�من�حول�العالم�اNى�ارض�فلسط/ن�حل�اقامة�الدولة�ال�çوديـة�تحـت�مسـم��دولـة�

وال��Bمنذ�نشـأ��ا�اNـى�يومنـا�هـذا�تعـاني�مـن�مسـألة��ع�ـ�اف��ìـا�،�مـع�ج/�ا¡�ـا�العـرب�وغ/ـ��العـرب�،�رغـم�ان��

اليوم�اع��فوا���ìا�واخر����زال�يعت��ها�العدو�الصهيوني�اEحتل�ل*را

                                                                

نرمين يوسف غوانمة، حزب الليكود ودوره في السياسة ا�سرائيلية  ()507

.266، ا�ردن، ص2001ا�ردنية، 



     2022ديمسبر 

�BTجرت�هناك�،�ودخلت�اغل��ـا�السـباق�السيا�ـ�Bا�احزاب�سياسية�ضمن�العملية�السياسية�ال��çهذه�الدويلة�تكونت�ف

ان�حـــزب�الليكــــود�،�والـــذي�كـــان�لـــه�ولقادتــــه�التـــأث/���بلـــغ�5ــــي�

وهنـــا�ن*حــــظ�ان�العقيــــدة�السياســـية�ال�ــــ�Bتبناهــــا�حـــزب�الليكــــود�íــــي�ذا��ـــا�عقيــــدة��حــــزاب�ال�çوديـــة�اEتشــــددة�لكــــن�مــــع�

�ـــود�كبـــار�،�كـــان�لهـــم��ثـــر�الواضـــح�5ـــي�أغلـــب�السياســـات�الداخليـــة�والخارجيـــة�،�ال�ـــ�Bســـ/�ت�

 .اNى�ان�وصلت�اNى�ما�وصلت�اليه�اليوم�من�قوة�وتفوق�عWى�جميع�الدول�اEحيطة��ìا�

حزاب��سـرائيلية�،�ولـه�تـاريخ�مهـم،�عاصـر�فيـه�مراحـل�مختلفـة�مـن�نشـوء�ونمـو�وبقـاء�

 .الدويلة�ال�çودية�عWى�ارض�فلسط/ن�العربية،�وخوضها�صراعا�داميا�مع�الج/�ان،�لم�ينت�B8تماما�اNى�يومنا�هذا

وصــــعود�التيــــار�العلمــــاني�،���ان�ورغــــم�ان��نتخابــــات��ســــرائيلية��خ/ــــ�ة�،�أشــــرت�تراجعــــا�لليمــــ/ن�و�حــــزاب�الدينيــــة�

ـ�BTولــن�تسـتطيع�البقــاء�و�سـتمرار�دون�الرابطــة�الدينيـة�ال�çوديــة�

ال�ـــ�Bتشـــدهم�لـــبعض،�ومـــن�دو¡�ـــا�ســـتفتك��ìـــم�وتفـــرقهم��خت*فـــات�والتناقضـــات�بيـــ·�م�،�وال�ـــ�Bمـــن�الصـــعب�تجاوزهـــا�

ذلك�نــرى�ان��ســ��اتيجية��ســرائيلية�،�منــذ�قيــام�دويلــ��م�،�تعتمــد�خطــة�ابتكــار�عــدو�وتحشــيد�ال�çــود�ضــده،�ع�ــ��بــث�

قدم�ال�çـود
ُ
 �BالبـابWي�والهولوكوسـت��Eانيـة�،�لكـي�يـــــ

��م�البينية،�ومن�دون�استخدام�رابطة�الدين�لن�يستطيع�أي�حزب�او�قائـد�

وأخ/ـــ�ا�،�ان�العقيـــدة�السياســـية�ل*حـــزاب��ســـرائيلية�،�وم·�ـــا�الليكـــود�،�íـــي�خلـــيط�مـــن�افكـــار�دينيـــة���وديـــة�اســـتعمارية�

دون�غ/ــ�ه،�شــعب�هللا�اEختــار��اســتيطانية�اســتع*ئية�،�وإن�جــاءت�بلبــوس�حديثــة�وانمــاط�حياتيــة�متقدمــة،�تــرى�شــع��ا

ــ�BTاEحتلــة�الفلســطينية�،�عWــى�اخت*فهــا�8يــديولوuي،�

يعــد�حــزب�الليكــود�حزبــا�رئيســا�ومهمــا�بــ/ن�8حــزاب�ال�çوديــة�8خــرى�،�فكــان�لــه�الــدور�8ك�ــ��5ــي�التخطــيط�وقيــادة�

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

هذه�الدويلة�تكونت�ف�çا�احزاب�سياسية�ضمن�العملية�السياسية�ال��Bجرت�هناك�،�ودخلت�اغل

ان�حـــزب�الليكــــود�،�والـــذي�كـــان�لـــه�ولقادتــــه�التـــأث/���بلـــغ�5ــــي�للوصـــول�اNـــى�ســـد�الحكــــم�،�ومـــن�بـــ/ن�أهـــم�تلــــك��حـــزاب�كـــ

 .الفلسفة�السياسية��شمل�ال��Bتقود�اسرائيل�5ي�اEحافل�الدولية�و�قليمية

وهنـــا�ن*حــــظ�ان�العقيــــدة�السياســـية�ال�ــــ�Bتبناهــــا�حـــزب�الليكــــود�íــــي�ذا��ـــا�عقيــــدة��حــــزاب�ال�çوديـــة�اEتشــــددة�لكــــن�مــــع�

 .اك�،�لغرض�كسب�الوقت�ونيل�الحلفاء�تساهل�هنا�وتنازل�وق��Bهن

ولقـــد�قـــاد�الليكـــود�زعمـــاء���ـــود�كبـــار�،�كـــان�لهـــم��ثـــر�الواضـــح�5ـــي�أغلـــب�السياســـات�الداخليـــة�والخارجيـــة�،�ال�ـــ�Bســـ/�ت�

اNى�ان�وصلت�اNى�ما�وصلت�اليه�اليوم�من�قوة�وتفوق�عWى�جميع�الدول�اEحيطة��ìا�

حزاب��سـرائيلية�،�ولـه�تـاريخ�مهـم،�عاصـر�فيـه�مراحـل�مختلفـة�مـن�نشـوء�ونمـو�وبقـاء�لذا�يعد�الليكود�من�اك���وأهم�� 

الدويلة�ال�çودية�عWى�ارض�فلسط/ن�العربية،�وخوضها�صراعا�داميا�مع�الج/�ان،�لم�ينت

ورغــــم�ان��نتخابــــات��ســــرائيلية��خ/ــــ�ة�،�أشــــرت�تراجعــــا�لليمــــ/ن�و�حــــزاب�الدينيــــة�

أ¡�ـا�اســ/�ة�اEا�ـ�BTولــن�تسـتطيع�البقــاء�و�سـتمرار�دون�الرابطــة�الدينيـة�ال�çوديــة�) اســرائيل(الحقـائق�الثابتـة�عــن�دويلـة�

ال�ـــ�Bتشـــدهم�لـــبعض،�ومـــن�دو¡�ـــا�ســـتفتك��ìـــم�وتفـــرقهم��خت*فـــات�والتناقضـــات�بيـــ·�م�،�وال�ـــ�Bمـــن�الصـــعب�تجاوزهـــا�

ذلك�نــرى�ان��ســ��اتيجية��ســرائيلية�،�منــذ�قيــام�دويلــ��م�،�تعتمــد�خطــة�ابتكــار�عــدو�وتحشــيد�ال�çــود�ضــده،�ع�ــ��بــث�

قدم�ال�çـود
ُ
الخـوف�والرعـب�مـن�تنـامي�الخصـوم�والتـذك/��الـدائم�بـأهوال�السـ��BالبـابWي�والهولوكوسـت��Eانيـة�،�لكـي�يـــــ

��م�البينية،�ومن�دون�استخدام�رابطة�الدين�لن�يستطيع�أي�حزب�او�قائـد�عWى��تحاد�ويكونوا�اقوياء�ويتناسوا�خ*فا

وأخ/ـــ�ا�،�ان�العقيـــدة�السياســـية�ل*حـــزاب��ســـرائيلية�،�وم·�ـــا�الليكـــود�،�íـــي�خلـــيط�مـــن�افكـــار�دينيـــة�

اســتيطانية�اســتع*ئية�،�وإن�جــاءت�بلبــوس�حديثــة�وانمــاط�حياتيــة�متقدمــة،�تــرى�شــع�

 .والوحيد�صاحب�الحق�بالحياة�

 :وأبرز�ما�توصل�اليه�البحث�من�نتائج�،��تي�

جميــع�8حــزاب�ال�çوديــة�ال�ــ�Bقــدمت�او�تشــكلت�داخــل�8را�ــ�BTاEحتلــة�الفلســطينية�،�عWــى�اخت*فهــا�8يــديولوuي،�

 .صهيوني�اEحتلتش��ك�5ي�هدف�وغاية�واحدة�íي�أنشاء�وبقاء�الكيان�ال

يعــد�حــزب�الليكــود�حزبــا�رئيســا�ومهمــا�بــ/ن�8حــزاب�ال�çوديــة�8خــرى�،�فكــان�لــه�الــدور�8ك�ــ��5ــي�التخطــيط�وقيــادة�

 .مس/�ة�الكيان�خ*ل�سنوات�طويلة�وحروب�خاضها�مع�الدول�العربية
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هذه�الدويلة�تكونت�ف�çا�احزاب�سياسية�ضمن�العملية�السياسية�ال��Bجرت�هناك�،�ودخلت�اغل

للوصـــول�اNـــى�ســـد�الحكــــم�،�ومـــن�بـــ/ن�أهـــم�تلــــك��حـــزاب�كـــ

الفلسفة�السياسية��شمل�ال��Bتقود�اسرائيل�5ي�اEحافل�الدولية�و�قليمية

وهنـــا�ن*حــــظ�ان�العقيــــدة�السياســـية�ال�ــــ�Bتبناهــــا�حـــزب�الليكــــود�íــــي�ذا��ـــا�عقيــــدة��حــــزاب�ال�çوديـــة�اEتشــــددة�لكــــن�مــــع�

تساهل�هنا�وتنازل�وق��Bهن

ولقـــد�قـــاد�الليكـــود�زعمـــاء���ـــود�كبـــار�،�كـــان�لهـــم��ثـــر�الواضـــح�5ـــي�أغلـــب�السياســـات�الداخليـــة�والخارجيـــة�،�ال�ـــ�Bســـ/�ت�

اNى�ان�وصلت�اNى�ما�وصلت�اليه�اليوم�من�قوة�وتفوق�عWى�جميع�الدول�اEحيطة��ìا�) اسرائيل(

لذا�يعد�الليكود�من�اك���وأهم�� 

الدويلة�ال�çودية�عWى�ارض�فلسط/ن�العربية،�وخوضها�صراعا�داميا�مع�الج/�ان،�لم�ينت

ورغــــم�ان��نتخابــــات��ســــرائيلية��خ/ــــ�ة�،�أشــــرت�تراجعــــا�لليمــــ/ن�و�حــــزاب�الدينيــــة�

الحقـائق�الثابتـة�عــن�دويلـة�

ال�ـــ�Bتشـــدهم�لـــبعض،�ومـــن�دو¡�ـــا�ســـتفتك��ìـــم�وتفـــرقهم��خت*فـــات�والتناقضـــات�بيـــ·�م�،�وال�ـــ�Bمـــن�الصـــعب�تجاوزهـــا�

 . والعيش�بس*م

ذلك�نــرى�ان��ســ��اتيجية��ســرائيلية�،�منــذ�قيــام�دويلــ��م�،�تعتمــد�خطــة�ابتكــار�عــدو�وتحشــيد�ال�çــود�ضــده،�ع�ــ��بــث�لــ

الخـوف�والرعـب�مـن�تنـامي�الخصـوم�والتـذك/��الـدائم�بـأهوال�السـ

عWى��تحاد�ويكونوا�اقوياء�ويتناسوا�خ*فا

 .فعل�ذلك

وأخ/ـــ�ا�،�ان�العقيـــدة�السياســـية�ل*حـــزاب��ســـرائيلية�،�وم·�ـــا�الليكـــود�،�íـــي�خلـــيط�مـــن�افكـــار�دينيـــة�

اســتيطانية�اســتع*ئية�،�وإن�جــاءت�بلبــوس�حديثــة�وانمــاط�حياتيــة�متقدمــة،�تــرى�شــع

والوحيد�صاحب�الحق�بالحياة�

وأبرز�ما�توصل�اليه�البحث�من�نتائج�،��تي�

جميــع�8حــزاب�ال�çوديــة�ال�ــ�Bقــدمت�او�تشــكلت�داخــل�8را: أو�

تش��ك�5ي�هدف�وغاية�واحدة�íي�أنشاء�وبقاء�الكيان�ال

يعــد�حــزب�الليكــود�حزبــا�رئيســا�ومهمــا�بــ/ن�8حــزاب�ال�çوديــة�8خــرى�،�فكــان�لــه�الــدور�8ك�ــ��5ــي�التخطــيط�وقيــادة�: ثانيــا

مس/�ة�الكيان�خ*ل�سنوات�طويلة�وحروب�خاضها�مع�الدول�العربية



     2022ديمسبر 

الحكـم�بفعـل�الكاريزمـا�والتـأث/��الـذي�يمكن�القول�ان�حزب�الليكود�حزب�قادة�يعتمـد�علـ�çم�5ـي�الوصـول�اNـى�سـدة�

 ).بنيام/ن�نتنياهو

الليكـود�يمثـل�اليمــ/ن�الـذي�ان�ضـعف�فلـن�يمــوت�،�وبحسـب�اخـر��سـتط*عات�فــاز�حـزب�الليكـود�اليميCـ�BبــاEركز�

عضــــــوا،�5ــــــي��نتخابــــــات�8خ/ــــــ�ة�8ول�مــــــن�تشــــــرين�

ابو�بكر�عWي�الهاشم�Bو�محمد�عWـي�عـز�الـدين،��حـزاب��سـرائيلية�واثرهـا�5ـي�رسـم�السياسـة�الخارجيـة،�مجلـة�

 

 .�حزاب�السياسية�5ي�اسرائيل،�مؤسسة��بداع�ل*بحاث�والدراسات�والتدريب،�ب*تاريخ

ناشـــرون،� -احمـــد�ســـعيفان،�القـــاموس�الخـــاص�باEصـــطلحات�السياســـية�والدســـتورية�والدوليـــة،�مكتبـــة�لبنـــان

انتخابــــات��: اEجتمــــع�jســــرائيWي-مواقــــف�

 .2015نموذجا،�برنامج�دراسات�اسرائيل،�اEركز�العربي�للدراسات��جتماعية�التطبيقية،�

ــــــــحادة،�ال�ـــــــــ�امج�السياســــــــية�Sحـــــــــزاب�اليمــــــــ/ن�5ـــــــــي�إســــــــرائيل،�مؤسســـــــــة�الدراســــــــات�الفلســـــــــطينية،�

قــــــراءة،�5ــــــي�النتــــــائج،�وخريطــــــة�التحالفــــــات�والتوجهــــــات�اEحتملــــــة،�مركــــــز�ترنــــــدز�

،�مؤسســــة�2020دليــــل�اســــرائيل�العــــام�

 https://2u.pw/CAf62: ،�موقع�اEدين،�الرابط

حاييم�مالكا،�مستقبل�الشراكة��س��اتيجية�8مريكية�jسرائيلية�،�مركز�الدراسات��س��اتيجية�والدوليـة�،�

–jســــرائيلية،�كليــــة�العلــــوم�السياســــية�

 .1989اEعجم�الوج/�،�مجمع�اللغة�العربية،�جمهورية�مصر�العربية�،�دار�التحرير�للطباعة�والنشر،�

ديمسبر  -كانون ا�ّول –العدد الواحد و العشرون : جلة اتجاھات سياسيةم 

يمكن�القول�ان�حزب�الليكود�حزب�قادة�يعتمـد�علـ�çم�5ـي�الوصـول�اNـى�سـدة�

بنيام/ن�نتنياهو( و) ارييل�شارون(و) مناحيم�بيغن(يمتلكونه�5ي�أوساط�ال�çود�من�أمثال�

الليكـود�يمثـل�اليمــ/ن�الـذي�ان�ضـعف�فلـن�يمــوت�،�وبحسـب�اخـر��سـتط*عات�فــاز�حـزب�الليكـود�اليميCـ�BبــاEركز�

عضــــــوا،�5ــــــي��نتخابــــــات�8خ/ــــــ�ة�8ول�مــــــن�تشــــــرين� 120ي�ال��Eــــــان�اEكــــــون�مــــــن�مقعــــــدا�5ــــــ 31أو� 

ابو�بكر�عWي�الهاشم�Bو�محمد�عWـي�عـز�الـدين،��حـزاب��سـرائيلية�واثرهـا�5ـي�رسـم�السياسـة�الخارجيـة،�مجلـة�

 .،�ليبيا2017-،�كانون��ول��2ج��اد�ل*بحاث�العلمية،�جامعة�الزيتونة�،�العدد

�حزاب�السياسية�5ي�اسرائيل،�مؤسسة��بداع�ل*بحاث�والدراسات�والتدريب،�ب*تاريخ

احمـــد�ســـعيفان،�القـــاموس�الخـــاص�باEصـــطلحات�السياســـية�والدســـتورية�والدوليـــة،�مكتبـــة�لبنـــان

مواقــــف�-5ــــي�تحــــو�ت�-و -إســــرائيل–5ــــي� -التصــــويت -ــــحاتة،�أنمــــاط

نموذجا،�برنامج�دراسات�اسرائيل،�اEركز�العربي�للدراسات��جتماعية�التطبيقية،�
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