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 2022العامل العربي من املتغريات التكتيكية عام 

 2023إىل التحوالت األكرب يف عام 

للحا املمكنة  األساسية  االجتاهات  املقال  هذا  العام  يتناول  هناايت  مع  العربية   2023لة 
د  استناداً إىل املخرجات املتنوعة السياسية واالقتصادية واألمنية واالجتماعية، واملخرجات ذات األبعا

 .اجليوسياسية اجليواسرتاتيجية أيضاً 
خمتلف  لدى  النظر  مدى  قصر  بسبب  املعقدة  اللحظية  اجلدليات  يف  الدخول  عن  وبعيداً 
العام  يف  اليت متت  املتغريات  ليتسع الستيعاب  املدى  تفتح  أن  ستحاول  املقالة  هذه  فإن  الفرقاء، 

املتغريات وم2022 تواجه هذه  اليت  الفرص والتحدايت  ا يعضدها من ظواهر ومتغريات ، ويقدم 
العام   حمتملة خالل  سي  2023أخرى  والذي  التحليل،  األفكار    ،ابلضرورة  ،نهي  من  عدد  بطرح 

نصيب   ليكون  العريب  للعامل  األفضل  املتغريات  لدفع  هبا  األخذ  ميكن  اليت  واالجتاهات  واملسارات 
العام   يتمكن بعضها من اجتياز حاجز   أولياً، ورمبا   2023حتققها أكرب، واليت قد تثمر يف هناية 

 اهتا مبختلف األبعاد آنفة الذكر. اإلجناز األويل حنو اجتاهات حتقق أكثر وضوحاً يف مسار 
كان أكثرها يف سياق املسارات السابقة    ، حتوالت مهمة   2022شهد العام    ، ابدئ ذي بدء 

ء عليها ملن ميلك التخطيط  م ممكنات جديدة للبنابنوعيها اإلجيايب والسليب، ولكن بعضها استجّد وقدّ 
املمكنات، حيث   هلذه  الفعال  االستثمار  وإرادة  واملثابرة  واملتابعة  عام حتوالت  نرى  العلمي  أنه كان 

العام   هناايت  مع  أكرب  لتغريات  فرصاً  حتمل  مهمة  أو  2023أولية  بتفكيك  يتعلق  فيما  خاصة   ،
ة بني عدد من  ات اخلالفات احلادّ تفكك األزمات املستعصية من جهة، وكذلك يف اجتاهات طّي ملف 

خبصوص   الفلسطينية  ابلقضية  يتعلق  وفيما  والشعبية،  والرمسية  واإلسالمية،  العربية  املهمة  األطراف 
 استعادة روح املقاومة يف الضفة الغربية ضد االحتالل اإلسرائيلي على حد سواء.

التأوقد خ   العام مبشهد متعدد األلوان وبعوامل فاعلة متعددة  ثريات، كان من أمهها جناح  تم 
، والذي مّثل حقاً تغيرياً سيسيولوجياً وثقافياً  2022دولة قطر إبدارة وإجناح موندايل قطر )العرب(  

 يـاحـتتـاالف الـقامل
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واإلسالم ابلعرب  العاملي  التفكري  اخلاّل ابو   ،يف  واإلسالمية  العربية  والقدرات  العربية  يف لدول  قة 
را ومبستوى  ابحرتام  اإلنساين  التنوع  مع  والقيمالتعامل  والعادات  األخالق  من  إبراٍق  وكذلك  ز ، 

العريب يف أت القضية الفلسطينيةاإلمجاع  الييد  يتوقعه املاليني  ومئات   ،املوندايل  وا حضر ذين  ، مما مل 
 . والتواصل االجتماعي طوال شهراإلعالم عرب األثري ووسائل ذين اتبعوه املاليني ال

العربية   القمة  بعقد  اجلزائري  النجاح  أعادت وكذلك  واليت  موعدها،  عن  أتخرت كثرياً  اليت 
الفلسطي  بعض  القضية  بني  السياسية  اخلالفات  وجتاوز  العربية،  والسياسة  الفكر  يف  مركزيتها  إىل  نية 

ك  الدول العربية اليت كان من املمكن أن ت عيق إصدار البيان اخلتامي أو أن جتعله بال معىن، وهو ما حرّ 
فرص حتقيق  مهمة يف  العريب   ديناميكية  ب   ، التضامن  الفلسطينية  املصاحلة  دفع  طاقة  و قوة  وكذلك يف 

 وأتكيد حيادية العرب عن احملاور الدولية يف الصراعات املسلحة مثل احلرب يف أوكرانيا.  ، جديدة 
ل صدمة كبرية للشعب الفلسطيين إبصرار اجملتمع مبشهد شكّ يف املقابل    2022تم العام  خ  و 

الي الكيان اإلسرائيلي بربانجمه الشوفيين ااإلسرائيلي على انتخاب  الستيطاين،  مني املتطرف ليحكم 
الدويل و  القانون  على  وممارسة  فكراً  واملتمرد  والتهديد،  واإلرهاب  العنف  أدوات  بكل  املصحوب 

د على كل عاماً، والتمرّ   75والذي ال يعرتف ابإلرادة الدولية اليت اعرتفت به منذ    ،واجملتمع الدويل
اإلن عليها  القيم  املتفق  األممسانية  القيم  حىت    ،بني  يفتلك  وردت  حلقوق  اليت  العاملي  اإلعالن   

اإلنسان، وقد أرخى هذا املتغري بظالل الشؤم جتاه سلوك هذه احلكومة املتطرفة ضد الفلسطينيني 
ي   مل  واليت  معها  ظه  والعرب،  للتعامل  الرفض  أو  القلق  من  قدراً كافياً  الرمسي  العريب  اجلانب  مع ر 

املتحدة ط لألمم  العامة  الدولية  األسف، يف مقابل حتويل اجلمعية  العدل  لب استشارة من حمكمة 
والذي  الفلسطينية"،  األراضي  الحتالل  القانونية  والتبعات  اإلسرائيلي  االحتالل  "ماهية  حول 

ة  الدول العربي وعلى رأسهم    ،دوهاستقبله رئيس هذه احلكومة املتطرفة بشتيمة العامل والقرار والذين أيّ 
"ابلدانءة  ،واإلسالمية إايهم مجيعاً  التمرّ   واصفاً  استمرار  أعلن  املسبق على مجيع واحلقارة"، كما  د 

 هبا إسرائيل سابقاً على حد قوله. مة إلسرائيل كما مل تلتزم وأبهنا غري م لز   ،قرارات األمم املتحدة
مثة س  أخرى،  استمرت مبستوايت وديناميكي من جهة  التأثريية يف  تع م   ات ياقات  املستوايت  ددة 

أو اليت تتعدد فيها املليشيات    ، سواء املسلحة   ، ها أزمة الصراعات الداخلية عدد من الدول العربية، وأمه 
أو احلراكات الشعبية املطلبية سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو    ، املهددة للسلم االجتماعي 
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مع الكيان  اإلسرائيلي و   -ريقة التعامل مع الصراع العريب قطاعية، وكذلك بعض اخلالفات املهمة يف ط 
  ، برعاية مركز دراسات الشرق األوسط يف األردنّ و   ، العربية الفكرية جنحت النخبة يت سرائيلي أيضاً، وال اإل 

وكذلك العمل    ، 2022للتعامل معه يف أوائل العام ابلتوصل إىل مالمح اسرتاتيجية عربية جديدة شاملة  
تف  والبي على حماولة  الداخلية  األزمات  العربية كيك  م   ، نية  وبني كل  روح  وبينها  وتنامي  وإيران،  تركيا  ن 

 املقاومة الفلسطينية يف الضفة الغربية ضد قوات االحتالل ومستوطنيه املسلحني بظواهر جديدة متنوعة. 

 2023االجتاهات األساسية املمكنة للحالة العربية مع هناايت العام  
املخ  إىل  الس استناداً  املتنوعة  واالجتماعية رجات  واألمنية  واالقتصادية  ذات  ياسية  واملخرجات   ،
اجليوسياسية   أيضاً و األبعاد  العام،    ، اجليواسرتاتيجية  مشهد  ختام  بعضها يف  إىل  التحليل  أشار  واليت 

، واليت خلقت  2023فيمكن رصد أهم االجتاهات األساسية املمكنة للحالة العربية مع هناايت العام  
 :  2023، وأهم هذه املمكنات لعام  كما أشري أعاله   2022اميكيات املتغريات املتعددة يف العام  دين 

السابق إ العودة   • العريب مبستواها  التضامن  فلسفة  املستوى    ، ىل  على  التأثري  وإن كان حمدود 
 االسرتاتيجي، والذي قد يؤثر يف األبعاد التكتيكية قصرية املدى.

العامل  • مركزية  أتكيد  الد  تزايد  التجارة  خبصوص  الطاقة  العريب  وخبصوص  جهة،  من  ولية 
اجمللس أبن عرب  مشرتكة  عربية  إىل خطط  حيتاج  ما  وهو  أخرى،  من جهة  املختلفة  واعها 

من   جزء  توفري  وكيفية  جهة،  من  معه  التعامل  لكيفية  العريب  واالجتماعي  االقتصادي 
جماالت  يف  النفطية  غري  العربية  الدول  لدعم  اخلاص  والتعليم   مدخوله  والطاقة  الغذاء 

 . من جهة أخرى  والصحة
  ة يبتوافقات حملاه إهناء حاالت االحرتاب الداخلي، وفتح املسارات السياسية  التقدم ابجت •

من ليبيا وسوراي، وبدء اجتاهات الشعور ابالستنزاف    وخاصة يف كلٍّ   ،ورمبا دولية  ،وإقليمية
يف  أو بني امليليشيات  يولوجية أو املذهبية  سواء السياسية أو األيد  ،والعبثية يف الصراعات

ل إىل تنازالت فعلية تعيد التوازن السياسي والدميغرايف إىل واقعيته بعيداً عن والتحو   ،العراق
وأتك   املفسدة،  املسلح  احملاصصات  االنقالب  حالة  يف  االستقرار  عن  ابلعجز  املعنيني  د 

اليمن يف  والدميقراطية  الدولة  احلاج  ،على  إىل  وتنامي  املاسة  يف  ة  شاملة  وطنية  مصاحلة 
 نف واملذهبية.البالد بعيداً عن الع
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تنامي فرص التحول حنو برامج ومشاريع إلهناء اخللل السياسي واالقتصادي واالجتماعي   •
يف كلٍّ  الدولة  حقيقية   يف  انتخاابت  إجراء  عرب  وخصوصاً  وتونس،  والسودان  لبنان  من 

البال يف  السياسي  الطيف  لكل  يف كلٍّ   ،دواقعية  هتميش  أو  إقصاء  تونس   بال  من 
تنازالت متبادلة بني الفرقاء يف لبنان بدعم عريب وإقليمي، ورمبا بعض    والسودان، وتقدمي

 الة الصومالية. التطور غري الرئيسي يف احل
الرمسي • العريب  الدعم  الشعيب  ،تطور  عن  احتماالت   ،انهيك  الفلسطينية يف ظل  للقضية 

ال ظل    يف  شعبية واملسلحة مع قوات االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيهتصاعد املواجهات 
الربامج   اإلسرائيلية  احلكومة وذات  جهة،  من  والعنفية  اإلرهابية  العقلية  ذات  اجلديدة 

والتهويدية   واإلسالمية  و االستيطانية  العربية  واألمة  الفلسطيين  الشعب  مع  من  الصدامية 
 دويل واضح املعامل لضبطها. أي معيار يفتقد النظام الدويل واليت جهة أخرى، 

وط • مصاحلة  إىل  للتوصل  الفرص  تنامي  تنامي  موازاة  يف  فلسطني،  يف  للنجاح  قابلة  نية 
برائسة   املتطرفة  اليمنية  اإلسرائيلية  احلكومة  للجميع من  اإلسرائيلية  االجتثاثية  التهديدات 

الفلسطي الوطنية  والقدرات  املقاومة  روح  تنامي  وكذلك  إرهاب  نتنياهو،  مواجهة  يف  نية 
والضف القدس  اليهود يف  واملستوطنني  االحتالل  الغربيةقوات  قطاع   ، ة  واالعتداءات على 

ومثلها غرفة عمليات للمقاومة    ،عبيةشالغزة، ورمبا تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة  
لسياسي  د وفق اإلطار ااملسلحة يف الضفة الغربية، استناداً إىل برانمج سياسي نضايل موحّ 

نظّ  لعام  الذي  الوطين  الوفاق  وثيقة  جتديد  2006مته  ذلك  يف  مبا  السياسي  ،  النظام 
 ابت العامة املتفق عليها سابقاً. الفلسطيين ابالنتخا

ر فرص أولية إلعادة ترتيب العالقات مع إيران على قاعدة حسن اجلوار اإلسالمي من  توفّ  •
األ لكل  الداخلية  الشئون  يف  التدخالت  ووقف  والتوافق جهة،  أخرى،  جهة  من  طراف 

الفلسطينية ولنضال الشعب الفلسطيين يف    تركي داعم للقضية  -إيراين  -على موقف عريب
الروسي،    -اإليراين  -مواجهة حكومة التطرف اليميين اإلسرائيلية اجلديدة. )احلوار الرتكي

الروسي واحلوار  -الرتكي  -واحلوار  والعالقات  -السعودي   السوري،  القطرية    اإليراين، 
 ...(.  مع إيران ،خاصة التجارية  ،ةواإلماراتي
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العريب • العالقات   االنفتاح  اجلديدة الستعادة  الرتكية  التوجهات  تركيا يف ظل  مع  األوسع 
، واستثمار هذا من دول اخلليج العربية وسوراي ومصر واألردنّ   وخصوصاً مع كلٍّ   ،العربية

املصاحل   دائرة حتقيق  بتوسيع  منع  التحول عربياً  واليت قد تساعد يف  االقتصادية املشرتكة، 
بعض الدول العربية، والتنسيق املشرتك معها يف جمال الطاقة يف  قتصادية يف  أي اهنيارات ا

العربية الدول  بعض  داخل  اخلالفات  حل  يف  وكذلك  جديدة،  تركية  اكتشافات   ،ظل 
يف كلٍّ  اإل  خصوصاً  املوقف  يف  التماسك  ومتتني  وسوراي،  ليبيا  القضية  من  لدعم  سالمي 

 قوق العربية واإلسالمية األخرى. الفلسطينية ودعم احل
وضعاً   خترج  سوف  مهمة،  عربية  جيوسياسية  حتوالت  املمكنات  هذه  جمموع  يشكل  حيث 

  ة سم دور ومكانة دولية للعرب مدعوم م الفرص للتفكري اهلادئ بر قدّ ت سرتاتيجياً أفضل للعامل العريب و ا جيو 
 النظام  ومع القوى الفاعلة يف   ، ى من جهة رب وبعالقات قوية مع الدول اإلسالمية الك   ، شعبياً واقتصادايً 

 . من جهة أخرى   الدويل بتوازن دقيق 

 األفكار واملسارات واالجتاهات الالزمة
مثة أفكار ومسارات واجتاهات مهمة الزمة لدفع املتغريات احملتملة آنفة الذكر لتحقق األفضل  

 ، وأمهها: 2023أولياً يف هناية العام حتققها أكرب، واليت قد تثمر  للعامل العريب وليكون نصيب
الداخلية يف كل ق طر  است .1 إلهناء األزمات واخلالفات ومبشاركة شاملة  عريّب  مرار احلوارات 

 بال إقصاء.
ع .2 فرق  ولتشكيل  و جدت،  إن  النزاعات  لفض  عربية  آلية  بلورة  على  العاجل  مل  العمل 

الفرقاء العرب حلل اخلالفات والبدء بصفحات م  من ذلك  و صاحلة جديدة،  مشرتكة بني 
 العربية بشان اخلالفات احلدودية.تفعيل دور احملكمة اإلدارية 

ليتحول   ،العريب  واملتعلق أبمن الطاقة والغذاء يف العامل  ،تنمية التفكري االسرتاتيجي اإلمنائي .3
التكامل   حتقق  تنفيذية  آليات  العربية إىل  الغذائية  ابلسالسل  االكتفاء  وحتقق  جهة،  من 

 .من جهة أخرى  والتعاون الصحي دون استجداء اآلخرين
ومبا يفتح املشاركة الشعبية    ،القيام إبصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية وفق احلاجة .4

ملنع  ،  يف حتمل مسئولية القرارات والسياسات اليت تتبناها الدولة، وذلك يف خمتلف األقطار
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من   الداخلي يف كثري  والتوافق  التنمية  مسار  تعطل  قد  شعبية  احتجاجات  حنو  االنزالق 
 األقطار العربية. 

وإسالمية    ، ة ي ل إىل قواسم مشرتكة أببعاد مصلح والتوصّ   ، تشكيل جلنة عربية لتفكيك األزمات  .5
من سوراي    كلٍّ   ويوقف الصراعات يف   ، ة مع كل من إيران وتركيا مبا حيقق املصاحل املشرتكة عامّ 

والعراق  ا   واليمن  على  منهما  أي  مع  إقليمية  مواجهات  إىل  االنزالق  ملنع  ملستوايت  وليبيا، 
 االقتصادية أو األمنية. 

من منظمة التعاون اإلسالمي    مجاعي عريب موحد ومتماسك مدعوم  التوافق على موقف .6
احملتلة لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالل  إهناء  على  التأكيد  يف  كشرط   1967عام    أيضاً 

لتحقيق األمن واالستقرار يف املنطقة، والرتاجع أو جتميد أي خطوات خمالفة لذلك حلصر  
الزاوية التطبيع و   ،إسرائيل يف  لعبها على حبال  لتستفرد على  ووقف  العربية  تباين املواقف 

تبيّن  وي قرتح  األابلفلسطينيني،  الشرق  مركز دراسات  إليها  توصل  اليت  االسرتاتيجية  وسط   
 .2022من عام أغسطس  /آبآنفة الذكر، واليت وصلت إىل كل القادة العرب يف 

التأكيد على دعم نضال الشعب الفلسطيين بكافة الوسائل املتاحة يف داخل فلسطني ويف  .7
 لدفاع عن ذلك يف اجملتمع الدويل. االشتات، وتبيّن 

الفلسطينيني على املصاحلة  .8 الفرقاء  آل  الوطنية،  تشجيع  ية ومظلة عربية داعمة بقوة  وتوفري 
قد مت التوافق عليها  خصوصاً أن متطلبات املصاحلة    ،2023لعام  التحقيق ذلك خالل  

واتفاق ،  2009عام  القاهرة  ، واتفاق  2007مكرة عام  وأمهها اتفاق    ،عديدةابتفاقات  
االنتخاابت  2021عام  سطنبول  إ القمّ   ،خبصوص  قبيل  اجلزائر  يف  املصاحلة  ة واتفاق 

 .2022يف عام  العربية

، بعضها خلق 2022تستند بقوة إىل خمرجات مهمة للعام    2023ولذلك فإن بواكري العام  
واإلشكاالت  العريب    ، التحدايت  الفكر  يدفع  الذي  األمر  واإلمكاانت،  الفرص  خيلق  وأكثرها 

العربية   قاعدوالقيادات  من  القادمة  املرحلة  يف  ابلتفكري  االنطالق  إىل  والشعبية  التوافق    ة الرمسية 
يف ظل حتقيق املصاحل املشرتكة والعامة على املستوايت    ، حىت اخلاصة منها   ، واملصاحلة وحتقيق املصاحل 
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وعلى مستوى الدول يف وقت واحد، وبعيداً عن ضيق األفق يف النظر إىل املتغريات    ، الفردية واحلزبية 
بقي التفكري والفكر والسياسية  وي   ، نةك املعيقة، ألن االنغماس فيها يعيق القدرة على النظر ابلفرص املم 

فرصة للتفكري خارج احلوائط    ، بدرجة ما   ، رت حبيسة اللحظة مبعطياهتا اآلنية، ولعل هذ املقالة قد وفّ 
اجلديدة  واخليارات  املسارات  ابتداع  حنو  ابلتايل  والتوجه  املستقبل،  يف  للتفكري  واملانعة  القائمة  اآلنية 

متفاوت القوة وفق    ، الناشئة أو الكامنة للتوصل إىل وضع عريب أفضل  ت والتحول حنو استثمار املمكنا 
العمليات   لالخنراط يف  الشباب  وقطاعات  األجيال  أمام  اجملال  تفتح  واليت  إليها،  أشري  اليت  امللفات 

 .بعيداً عن أجواء اإلحباط واليأس   ، اجلارية يف بالدها بنوع من الثقة يف املستقبل 
 التحرير
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Editorial 

The Arab World from the Tactical Changes in 2022 

To the more Significant Transformations in 2023 

English Abstract 

This article deals with the possible fundamental trends of the 
Arab situation at the end of the year 2023 based on the various 
political, economic, security, and social outcomes and outputs with 
geopolitical and geostrategic dimensions. To accommodate the 
changes that took place in 2022 and to present the opportunities and 
challenges facing these changes and the possible phenomena and other 
variables that support them during 2023. It also offers several ideas, 
paths, and directions to advance better changes for the Arab world and 
have a more significant share of their realization by the end of 2023. 

 The article deals with essential variables with which the year 
2022 concluded its scene, especially concerning the crucial results of 
the Arab world in the successful Qatar World Cup, which provided a 
better environment for looking at the Arab factor and the international 
media among hundreds of millions of people from the world. It also 
deals with convening the Arab summit in Algeria as a paving step for 
better Arab cooperation to face common challenges.  

The article also stresses the importance of the growing spirit of 
Palestinian resistance in the West Bank against the Israeli occupation. 
Nevertheless, it notes with regret the decision of the Israelis to elect an 
extreme right-wing government that threatens by all means of 
violence and terror against the Palestinians and Arabs and their 
sanctities. Furthermore, the prime minister of this government insulted 
those who voted for the resolution of the United Nations General 
Assembly to request the advice of the International Court of Justice 
regarding the Israeli occupation of the Palestinian territories and its 
consequences. Benjamin Netanyahu, the head of this government, 
affirmed that this decision and what would be issued by the 
International Court of Justice and all United Nations resolutions do 
not bind Israel. As such, he declared "rebellious" statements against 
the law and the international community in a direct and sharp response 
to Arab tendencies to normalize relations with Israel.  
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The article deals with the possible fundamental trends of the Arab 
situation at the end of the year 2023 in light of the changes witnessed 
in the year 2022 and the other changes or transformations that the year 
2023 may see. The article refers to some of these possibilities, 
including a return to the philosophy of Arab solidarity at its previous 
level, the increasing emphasis on the centrality of the Arab world 
concerning international trade on the one hand, and regarding the 
energy of various types, on the other hand, the progress towards 
ending internal conflicts, and growing opportunities for transformation 
towards programs and projects to finish the imbalance in political, 
economic and social in some Arab countries. The article points to the 
availability of preliminary opportunities to rearrange relations with 
Iran based on good Islamic neighborliness on the one hand and to stop 
interference in the internal affairs of all parties on the other hand. The 
article mentions the broader Arab openness with Turkey and the 
investment of this Arab transformation by expanding the circle of 
achieving common economic interests. It expects that Arab support 
for the Palestinian cause will develop in light of the possibility of 
escalating confrontations with the Israeli occupation forces under the 
new government of Israel. 

The article confirms that the sum of these possibilities constitutes 
significant Arab geopolitical transformations that may produce a 
better geostrategic situation for the Arab world and provides 
opportunities for calm thinking about drawing an advanced 
international role and repositioning the Arabs. 

The article also presents many necessary ideas, paths, and 
directions to advance the aforementioned potential changes, including 
continuing internal dialogues in each country to end crises and 
disputes and with broad participation. Also, it affirmed the necessity 
for developed strategic development thinking related to energy and 
food security in the Arab world. Furthermore, it calls upon Arab 
governments to carry out political, economic, and social reforms 
according to the need in a way that opens popular participation in 
taking responsibility for the decisions and policies it adopts. Finally, 
the article calls for establishing an Arab committee to dismantle crises 
and reach common denominators with general Islamic and interest 
dimensions with Iran and Turkey to achieve common interests. It also 
offers to agree on a unified and coherent Arab collective position 
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supported by the Organization of Islamic Cooperation also in stressing 
the end of the Israeli occupation of the Palestinian territories occupied 
in 1967 as a condition to achieve security and stability in the region 
and to emphasize support for the struggle of the Palestinian people by 
all available means. 

The article considers that the early years of 2023 are firmly based 
on essential outputs for 2022, some of which created challenges and 
problems, and most of them create opportunities and potentials, which 
prompts Arab thought to start thinking about the next stage of 
consensus and reconciliation. Therefore, the article calls for thinking 
about devising new paths and options and shifting towards investing 
in emerging or potential potentials to reach a better Arab situation of 
varying strength, according to the files referred to, to open the way for 
generations and youth sectors to engage in the ongoing processes in 
their countries with a kind of confidence in the future. 



 " 
 
 

 

 
 
 
 

 

والدراسـاتوث ـالبح



 



 19 وسياسية للعامل العربي يف ظل الصراعات الدولية واإلقليميةيجلا التحوالت
 

 ت اجليوسياسية للعامل العربي التحوال

 يف ظل الصراعات الدولية واإلقليمية
 د. وائل شديد

 امللخص

بيان أهم األحداث يف املنطقة العربية، واإلضاءة عليها يف فرتات زمنية كانت    ل إ الدراسة   هتدف هذه 
تست  العربية. كما  للمنطقة  اجليوسياسي  املنحىن  على  هامة  منعطفات  وشكلت  إل  فاصلة  الدراسة  هدف 

استقراء أهم التحوالت اجليوسياسية للعامل العريب سواء يف البعد اإلقليمي أو يف تفاعالته مع القوى اخلارجية  
 العاملية.  

وتؤثر  وخل   اليت حدثت وحتدث  املعتربة  اجليوسياسية  التحوالت  العديد من  هناك  أن  إل  الدراسة  صت 
ولإلقليم   للدول  اجليوسياسي  املركز  اجليوسياسي  ا على  الوضع  يف  أساسية  ات  لتغّير الطريق  ومتهد  لعريب، 

 املستقبلي للمنطقة العربية.  
تغّيات جيوسياسية، مكوانت مسلحة، القوى اخلارجية، التعقيد، االضطراابت،    الكلمات املفتاحية: 

 أمن املربعات. 
The Geopolitical Transformations of the Arab World in 

Light of International and Regional Conflicts 

Dr. Wael Shadeed 

ABSTRACT 
This study aims to explore the most important events in the region 

and shed light on them through critical periods that constituted important 

turning points on the geopolitical curve of the Arab region. The study 

also aims to extrapolate the most critical geopolitical transformations of 

the Arab world, whether in the regional geopolitical dimension or its 

interactions with global external powers.  

The study concluded that many significant geopolitical shifts have 

taken place and are still occurring in the Arab region, paving the way for 

fundamental changes in the geopolitical situation of the Middle East.  

Keywords: geopolitical changes, armed components, external 

forces, complexity, unrest, dispatched security 

 
   جية ومستشار الدبلوماسية العامة واإلدارة االستاتيجية يف البيئات املضطربةتيامؤلف وابحث يف الشؤون اجليوست  ،

 .األردن
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 مقدمة

اثنتني أدت   إل  تقسيمها  إل  العربية  املنطقة  على  مرت  اليت  واالنتداب  االستعمار  حقبة 
واحداً، مبعىن أهنا دولة قومية   سياسياً  العربية كياانً  املنطقة  وعشرين دولة عربية، وابلتايل ال تشكل 

املنطق تشكل  أن  املمكن  من  العموم  يف  ولكن  أو كونفدرالية،  فيدرالية  أو  إقليماً  واحدة  العربية  ة 
الظروف  يف  متماثلة  جغرافية  منطقة  يف  تقع  عربية  دول  عدة  من  يتألف  أنه  اعتبار  على  سياسياً 
التارخيية والسكانية والسياسية، وتشرتك يف ثقافة عربية وإسالمية واحدة، إضافة إل ارتباطها بشبكة  

مم هبا،  اخلاصة  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  التفاعالت  إقليمياً من  نظاماً  تشكل  جيعلها    1ا 
األوسط على اعتبار أنه يغطي واحداً متعارف عليه عاملياً ابلعامل العريب، وأحياانً يطلق عليه الشرق  

 مساحة كبّية من منطقة الشرق األوسط عند إضافة إيران وتركيا إليه.  
واجليو  السياسية  اجلغرافيا  مها:  مفهومني  بني  الدراسة  اجلغرافيا    ، سرتاتيجي ا وتفرق  أن  اعتبار  على 

السياسية مصطلح يشمل السياسة الداخلية للدولة وما يتعلق هبا مثل املوارد، والقضااي احلكومية، والقوانني  
 الداخلية، وإدارة املوارد الطبيعية واملوارد االقتصادية، وكل قضااي السيادة املتعلقة هبا ضمن حدود الدولة.  

تورجه السياسة اخلارجية لدولة ما، أي كل ما يتعلق مبا هو خارج  بينما يقصد ابجليواسرتاتيجي
ات يف  نتيجة تغّير العامة والرمسية  الدبلوماسية  أو  الناعمة  أو  القوة اخلشنة  الدولة من خالل  حدود 

 .  2العوامل اجلغرافية أو العوامل اجليوسياسية أو ألسباب أيدولوجية أو ملصاحل جمموعات معينة 

العريب زاخراً ابألحداث املتتالية على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى    موملا كان اإلقلي
اإلقليم، فإن الدراسة ستتعرض لبعض األحداث املهمة اليت شكلت حتورالً ملحوظاً، إذ أن استعراض  

    األحداث اهلامة كلها أو معظمها حيتاج إل جملدات وليس حملها مثل هذه الدراسة.

 الدراسة فرضية

فرضية تمقا على  وإقليمية  الدراسة  داخلية  معتربة  جيوسياسية  حتورالت  هناك  أن  مفادها 
حدثت وحتدث يف دول العامل العريب قد تغّير يف الوضع اجليواسرتاتيجي احلايل للمنطقة العربية، وأن 

 
الدولية )الواقع والتحدايت واملستقبل(، دراسات  1 التحوالت  العريب يف ظل  النظام اإلقليمي  القاضي،  العزام وعادل  أمني 
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ات والدينامي اماً معقداً ظالعربية ن  ة العالية وحالة التعقيد وعدم اليقني جتعل من املنطقةكيهذه التغّير
(Complex System.تنطبق عليها خواص األنظمة املعقدة وميكن قراءهتا من هذا املنظور )   

 إشكالية الدراسة

هل هناك حتورالت جيوسياسية حقيقية حدثت يف الدول العربية، وما هي هذه التحوالت على   
 :هي فرعية أسئلة ثالثة السؤال هذا تفرع عن وقد  املستوى اإلقليمي؟

 ي أهم األحداث اليت وقعت يف العامل العريب؟ هما •

 ما هي أهم التحورالت اجليوسياسية اليت نتجت عنها؟  •
 ما هو التحورل يف التموضع االسرتاتيجي العريب بشكل عام؟ •

 أهداف الدراسة

 التعررف على أهم األحداث اليت وقعت يف املنطقة العربية.   .1

 استنباط اهم التحوالت اليت حدثت. .2

 .م اآلاثر هلذه التحوالتأهى لالتعرف ع .3

 الدراسة منهجية

املنهج الدراسة  التارخيي استخدمت  عنها   الوصفي  والتعبّي  وإبرازها  التحورالت  الستقراء 
 والتعررف على آاثرها اجليوسياسية يف املنطقة العربية.  

 اإلطار النظري للدراسة

ال اجليوسياسي  مفهوم  وهو  األول  اجتاهني:  من  الدراسة  يذتنطلق  املخاطر    نظري  إل 
التفاعالت  أو  ابلتورترات  املرتبطة  املخاطر  تلك  أهنا  على  اخلارجية  اجليوسرتاتيجية  أو  اجليوسياسية 
العملية بني الالعبني الذين يؤثرون على مسارات العالقات الدولية، وعلى اعتبار أن املخاطر متيل 

االقتص أو  السياسية  العوامل  تتغّير  عندما  االرتفاع  و ديةاإل  من ،  التحورل  ينشأ  أن  ميكن  ابلتايل 
حدوث تغيّي يف السياسة أو حلول كارثة طبيعية، أو حصول تدهور اقتصادي، أو نشوء حرب،  
كما أن التحورل يف املشهد اجليوسياسي يشّي عادة إل اجتاه التغيّي يف االحتياجات السياسية أو  

 ة. جيار خلسرتاتيجية للقوى الداخلية واااالقتصادية أو اجليو 
أما االجتاه الثاين فينطلق من مفهوم نظرية التعقيد على اعتبار أن الدول نظم مفتوحة متكيرفة   
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ات  التغّير لفهم  مقارابت  تقدرم  قد  التعقيد  نظرية  أن  اعتبار  وعلى  اخلارجية،  بيئاهتا  مع  وتتفاعل 
ع القدرة  وتضعف  اليقني  حالة  من  تقلرل  ما  عادة  اليت  املعقدة  املستقبلي،  لتا  لىاجليوسياسية  نبؤ 

    ومقارابت للتعامل معها حبيث ال يتسبب ذلك يف احنرافات رئيسية عن اسرتاتيجية الدولة.

   املطلب األول: احلالة العامة وأهم التحّوالت يف البيئة اجليوسياسية الداخلية

، ابتداًء من ها خل دا تعترب املنطقة العربية من املناطق الساخنة يف العامل لكثرة األحداث والتعقيد وت 
الصهيوين   واالحتالل  وتونس،  العراق  يف  واالضطراابت  وليبيا،  واليمن  سوراي  يف  املعقد  الوضع 
لفلسطني، إل الوضع املرتبك يف السودان، وعدم االستقرار يف الصومال. ويضاف إل ذلك العديد  

القوى اخلارجية أتيت    ذه ه   أس من القوى والالعبني اخلارجني كالدول األوربية والصني وروسيا، وعلى ر 
وتركيا،  إيران  مثل  اإلقليمية  القوى  تدخل  التعقيد،  هذا  إل  ويضاف  األمريكية.  املتحدة    الوالايت 

 مضافاً هلا بطبيعة احلال القوى احمللية للدول العربية ذاهتا وعالقاهتا البينية واخلارجية وخالفاهتا الداخلية.  
 عربية يفتقد للحرية والدميقراطية، حيث "مارست الل  دو ومبا أن الوضع الداخلي يف أغلب ال

 واستولت حتكمها، اليت مقدرات اجملتمعات على اهليمنة بواقع السلطة العربية السياسية األنظمة

 بناء املشاركة يف عن حنرته أو الشعب وعزلت الواحدة،  الق طرية الدولة داخل  السلطات مجيع على

شكلرت  3كنفها يف يعيش يتلا لةالدو  بناء حنو واالنطالق حياته، العريب  الربيع  سنني  أن  إال   ،"
مما   عام،  بشكل  األنظمة  لبقاء  وجودايً  هتديداً  وأوجدت  العربية،  املنطقة  وضع  يف  منعطفاً كبّياً 
انعكس بقوة على سياسات هذه األنظمة الداخلية واخلارجية، وقد اندلعت ثورات الربيع العريب يف 

زخم من األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية املأزومة، ولذلك الت  مداملنطقة العربية، واست
حالة   يف  املنطقة  أدخل  مما  متشاهبة،  شعارات  ورددت  بعضها،  مع  ما  حد  إل  وتزامنت  تتالت 

 اضطراب وخوٍف على مستقبل العديد من األنظمة العربية واستمرار الدولة العميقة فيها.  
القا بعض  دفع  التخورف  مكان يف  لعا  دةهذا  أي  االحتجاجات يف  إل  لينظروا  القلقني  رب 

اإلقليم على أهنا هتديدات حمتملة جيب مواجهتها، وزادت األنظمة القلقة من تعاوهنا يف الدفاع عن 
يف   تدخلوا  مصر، كما  يف  املسلمني  اإلخوان  بقيادة  املنتخبة  ابحلكومة  اإلطاحة  فدعموا  بقائها 

 
الدولية )الواقع والتحدايت واملستقبل(، دراسات   3 التحوالت  العريب يف ظل  النظام اإلقليمي  القاضي،  العزام وعادل  أمني 
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ليبيا وسور  يمن على أمل جناح حلفائهم يف السلطة وحرمان منافسيهم من الو   ايحروب أهلية مثل 
 .4مثل هذا الفوز

ومما يلفت النظر يف املنطقة العربية يف السنوات األخّية، هو بروز وصعود مكورانت مسلرحة )غّي  
للحدود   عابرة  أخرى  أو  طائفية  أو  حملية  سواء كانت  للدولة،  تتبع  ال   Non-state) حكومية( 

Actors (NSAs) )  ؛ حيث شكلرت هذه املكورانت حتوراًل جديداً مل يكن موجوداً من قَ ْبل هبذه القوة
اإلقليمية   احلدود  وجعلت  الدولة،  مؤسسات  املكورانت  هذه  نسفت  وسوراي  وليبيا  العراق  ففي  والتأثّي، 

التشك 5شفافة وبال معىن  فعااًل يف احلروب اإلقليمية ابلوكالة، وأصبحت هذه  الة  ح   ت يال ، ولعبت دوراً 
 واقعية تشكل حتوراًل جديداً يف الوضع اجليوسياسي الداخلي ويف املنطقة العربية بشكل عام.  

وابلرتكيز على هذه املكوانت الناشئة، ميكن حتديد منطني عريضني: األول نتج بسبب اهنيار دول  
ة واالستقالل  زي رك م مركزية كانت سلطوية ولكنها مورحدة، فربزت هذه املكورانت لتطالب مبزيد من الال 

بدعم   سوراي  مشال  يف  واألكراد  العراق،  يف  األكراد  ذلك  ومثال  قبلية،  أو  عرقية  أسس  على  الذايت 
 عسكري أمريكي ظاهره حجة حماربة داعش وابطنه تفكيك الدولة السورية، والضغط على تركيا.  

وعشائرية    يةبلق  وتشهد مناطق أخرى حالة مماثلة من املطالبة ابالستقاللية ولكن على أسس
وحزبية وطائفية كما يف شرق ليبيا، وكذا احلراك اجلنويب واحلوثي يف اليمن؛ حيث اختلطت األمور  
الدولة ومن هو خارج عن الدولة، كما أصبحت بعض التنظيمات تستعني  يف حتديد من هو مع 

 .جمموعات فاغنر الروسيةابملرتزقة األجانب كما يف ليبيا مثل 
كورانت اخلارجة عن الدولة آاثر عديدة من أمهها التحورل الكبّي يف  امله  هذونتج عن تشركل  

أو "أمن املربعات"؛ حيث تقسم   6مفهوم األمن، فمن أمن الدولة املوحدة إل مفهوم "أمن الر َقع"
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، قد يكون رمسيراً   الدولة إل مساحات جغرافية )ر َقع، مربعات( يسيطر على كل مربع تشكيل معنير
احمل أو  أيل  تمومن  قد يكون من طائفة  الرمسي  املسلح غّي  َكورِّن 

 
امل أن يكون غّي رمسي، وهذا  ضاً 

 عشّية أو حزب أو فلول اجليش النظامي. 
وأصبح هذا املفهوم هو الذي حيكم العالقات بني القوات املسلحة النظامية املتبقية واملكوانت 

حت فلول القوات املسلحة النظامية  أضو   ،اجلديدة اخلارجة عن الدولة واملدعومة من رعاة خارجيني
السابقة تضفي الشرعية على امليليشيات غّي احلكومية وحتورهلا إل جهات أمنية شبه نظامية تتول 

تعمل  إمسؤولية   السابقة  الرمسية  املسلحة  القوات  من  قطاعات  جتد  املقابل  ويف  املربعات،  حدى 
 ".  7كقوات رديفة للمليشيات
ا  هو  الثاين  جمتمعياً، كتلك انكور ملالنمط  هبا  معرتف  ولكن  احلكومية  غّي  احمللية  الفرعية  ت 

املكوانت املتجمعة يف وحدات احلشد الشعيب يف العراق، وامليليشيات غّي الرمسية املوالية للنظام يف  
سوراي واملرتبطة ابهلياكل العسكرية الرمسية. وهناك حالة ابرزة وهي حالة حزب هللا يف لبنان ككيان  

لبنان ولكن متناقضة مع حمح  سلم لي طائفي وعابر للحدود؛ حيث حيتل احلزب مكانة مؤثرة يف 
املسلحة   والقوات  هللا  حزب  بني  العسكرية"  "الثنائية  من  حالة  خلق  إل  أدى  مما  الدولة،  مفهوم 

 .  8اللبنانية، وهي حالة قد تتطور يف املستقبل إل صراع حول سياسات األمن القومي للبالد
من التحورل اجليوسياسي يف املنطقة العربية الناتج عن مكورانت غّي حكومية طورر  ع  نو الهذا  

شكاًل جديداً يف السيطرة على الدولة كما هو احلال يف العراق، مما خلق شكالً جديداً من التحورل 
الدولة   مؤسسات  على  املكوانت  هذه  استيالء  مبعىن  األسفل"،  من  الدولة  على  "السيطرة  حنو 

أمام ا  دهار ومو  والسياسية  االقتصادية  والتزاماهتم  األيديولوجية  إرساء هيمنتهم  من األسفل، وابلتايل 
 .9أتباعهم

 
 . نفس املصدر أعاله 7
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الصفقات   "دولة  عليها  يطلق  أن  ميكن  ما  إل  الدول  بعض  حتورل  وهو  جديٌد،  حتورٌل  وبرز 
والع  املتبادلة"؛ منها  احمللية  الدولة(  عن  )اخلارجة  احلكومية  غّي  املكورانت  قد ل  رة ابحيث  لحدود، 

اليت   السورية  للدولة  الداخلي  الصراع  ومنها حتورل  الدولة،  "تفريغ" مؤسسات  فعااًل يف  دورًا  لعبت 
كانت يف السابق "دولة ظل" تديرها أجهزة أمنية متعددة إل "دولة صفقات تبادلية" تعتمد على 

احلكومية واملكورانت غّي  احمللية  األمنية  اجلهات  مع  املصاحل  مع   ليتا  تبادل  وأيضاً  ابلوكالة،  تعمل 
اجلهات الفاعلة األخرى املنغمسة يف مؤسسات الدولة ذات املصاحل الضيرقة من أجل البقاء على 

 . 10قيد احلياة مع تقدمي اخلدمات للسكان 

  املطلب الثاني: أهم التحّوالت يف البعد اجليواسرتاتيجي

واالنتد االستعمار  منذ حقبة  العربية  املنطقة  الكربى،    ماو   ابكانت  القوى  أتثّي  يزال حتت 
األور  والدول  وإيطاليا  وفرنسا  اخلارجيون كربيطانيا  الالعبون  الوالايت و حيث  وتبقى  وروسيا.  بية 

األولوايت  بتغيّي  أوابما  ابراك  الرئيس  عهد  منذ  بدأت  أهنا  بَ ْيد  أتثّياً،  األكثر  األمريكية  املتحدة 
ط تدرجيياً لتتفرغ لصراعها مع الصني وروسيا، وأحالت  سو األاألمريكية، لتنتقل األولوية من الشرق  

 العديد من امللفات حللفائها الرئيسيني احملليني، مما ترك فراغاً واضحاً.  
ومن التحورالت الواضحة يف السنوات األخّية، أن احللفاء املقربني للوالايت املتحدة بدأوا مبعارضة  

ا  السياسة اخلارجية  االتفاقية  ي ر ألم وتقويض بعض األهداف  فإسرائيل تعارض  أكثر من مرة،  العليا  كية 
النووية مع إيران بقوة وتعيق التقدم فيها، كما أن خفض سقف إنتاج النفط جملموعة "أوبك بلس" بقيادة  
السعودية خيالف بشكل واضح الرغبة األمريكية بزايدة اإلنتاج، مما يوحي أبن منطقة الشرق األوسط قد  

اجلغرافي  ا حتورلت  نظام  س ل ا  إل  املتحدة  الوالايت  تديرها  أمنية  بنية  م تمحور حول  نظام  من  فيها  ياسية 
 . 11متعدد األقطاب يفتقر إل املعايّي أو املؤسسات أو آليات املوازنة لضبط الصراع واستخدام القوة" 

 
10 Lina Khatib and Lina Sinjab, “Syria’s Transactional State: How the 

Conflict Changed the Syrian State’s Exercise of Power,” Chatham House, 

10 October 2018, at:  
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018

-10-10-syrias-transactional-state-khatib-sinjab.pdf 
11 Waleed Hazbun, “Regional Powers and the Production of Insecurity in the 

Middle East,” Middle East and North Africa Regional 
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ر  ويشكك احللفاء احملليون يف القدرات أو النوااي األمريكية، مما يدفعهم للتصرف بشكل أكث 
ترتكه  تسا الذي  والفراغ  اخلارجية  الفاعلة  اجلهات  أدوار  يف  امللحوظ  التغّير  فإن  عليه  وبناء  قاللية، 

احمللية القوى  سلوك  يف  وتغيّيات  شكوك كبّية  إل  أدى  املتحدة  فإن  12الوالايت  عام،  بشكل   .
قوية داخلياً،  لاات  املنطقة العربية املضطربة بشكل متزايد واليت تستهلكها التحدايت احمللية واملنافس

يبدو أهنا حالياً أقل قابلية للسيطرة اخلارجية، ولكن وجود القواعد العسكرية يف املنطقة يعزز وجود 
 القوى اخلارجية رغم ما يرتدد عن انسحاهبا. 

حيث   ترمب،  دوانلد  الرئيس  فرتة  يف  املتحدة  الوالايت  جتاه  السليب  التصورر  هذا  تعزيز  مت  لقد 
ع  من  يف  ل ا دم  تشكلرت حالة  القادة  معظم  يكن  مل  قبل،  من  الفعلية إلدارته.  السياسات  بشأن  يقني 

أوابما،  إدارة  من سياسات  مراتحون  األوسط  االتفاقية    الشرق  مثل  مبادرات  بشكل سليب  ويعارضون 
النووية مع إيران أو دعم التحورالت الدميقراطية يف املنطقة، وجاءت سياسات ترمب غّي متسقة إل حد  

ل اإلدارة األمريكية نفسها، وظهرت اخلالفات الداخلية يف التغيّيات السياسية املفاجئة مثل  خ ا  د كبّي يف 
( على الرغم من تصديق الوكالة الدولية للطاقة  JCPOAانسحابه من خطة العمل الشاملة املشرتكة ) 

التناقض جلياً يف سوراي من عدم توجيه ضرب  امتثال إيران لشروطها، وظهر  رية إل  ك س ة ع الذرية على 
إرسال قوات أمريكية، مث األوامر ابنسحاهبا من بعض املناطق، وكذلك الرتدد يف املوقف األمريكي من  

 .  13حصار قطر، مما ألقى بظالل من الشك العميق على مصداقية أي التزامات أمريكية 
لت من لر وق  وبدا واضحاً أنه كلما أوكلت الوالايت املتحدة بعض امللفات إل احللفاء احملليني

املوارد اليت كانت على استعداد لاللتزام هبا لتحقيق أهدافها السياسة، كلما سعى احللفاء اإلقليميون 
إل حتقيق مصاحلهم اخلاصة هبم بداًل من املصلحة األمريكية. هذا التحورل من سياسات مورجهة من 

 

Architecture (MENARA) Working Papers No. 11, September 2018.  
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2018, http://www.merip.https://merip.org/2018/01/how-the-houthis-became-

shia/ 
13 Lynch, Marc, and Amaney Jamal. "Introduction: Shifting Global Politics 

and the Middle East." Pomeps Studies (March 2019): 3-6. 
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قات الدولية بعمق داخل الالعقبل الوالايت املتحدة إل سياسات حملية منافسة أعاد تشكيل سلوك  
 . 14فريقيا أمنطقة اخلليج ويف منطقة الشرق األوسط ومشال 

احلقيقي  واالقتصادي  السياسي  ثقلها  عن  التغاضي  يتم  ما  غالباً  واليت  للصني،  ابلنسبة  أما 
ت واملتزايد ألهنا ال تشارك يف التدرخالت العسكرية وال تلعب دوراً سياسياً علنياً، فقد رحبرت خبطوا 

ولردت معز  املقابل،  ويف  االقتصادية.  مصاحلها  لتأمني  آسيا كطريقة  جتاه  للتحورل  اخلليج  دول  اء 
أوجد  مما  ما،  القطبية إل حد  للتعددية  العربية والصني تصورراً  الدول  املتنامية بني بعض  العالقات 

 .15قلقاً لدى واشنطن
خالل كانون األول/ ديسمرب   غبيناليت عقدها الرئيس الصيين شي جني    وتعترب القمم الثالث 
يف السعودية مع القيادة السعودية ومع القادة اخلليجيني ومع القادة العرب دليالً واضحاً    2022

على تورجهات تعزيز نفوذ الصني يف الشرق األوسط، وعلى الشعور بعدم االستقرار والقلق احلقيقي 
املتحدة   الوالايت  تدعم  اليت  اخلارجية  التهديدات  األكراد يف   اً بعضمن  دعم  حالة  منها، كما يف 

يف   اقتصادية  األساس  يف  تزال  ما  الصني  أهداف  إن  القول  ميكن  ولكن  تركيا،  ضد  سوراي  مشال 
والتحورل  اإلنسان  حقوق  الحرتام  للدول كالدعوة  الداخلية  الشؤون  يف  تتدخل  وال  املنطقة، 

للدور األ  التورجه حنو الصني، كما تؤكد   يريكين األممالدميقراطي، وتبقى دول اخلليج حباجة  رغم 
 واشنطن أهنا تبقى ملتزمة أبمن اخلليج. 

األوكرانية النفاق الغريب من حيث رفض االحتالل الروسي يف    –كما كشفت احلرب الروسية  
يتعلق  فيما  مصاحلها،  على  اخلارجية  القوى  حرص  وعكست  الصهيوين،  االحتالل  دعم  مقابل 

مصاحل دول املنطقة، ونتيجة لذلك واستجابة لرتاجع األولوايت   با ى حسابلطاقة والنفط والغاز عل
العريب اجتاهات سياسية حملية مناكفة   يتولد يف املشهد اجليوسياسي  األمريكية يف املنطقة فقد بدأ 
نتيجة   ابستمرار  يزداد  الذي  املتحدة  للوالايت  العلين  الشعيب  العداء  أن  األمريكية، كما  للمصاحل 

 
14 Soubrier, Emma. "Global and regional crises, empowered Gulf rivals, and 

the evolving paradigm of regional security." Pomeos Studies 34 (March 

2019): 63-66. 
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الس اعتمدهتا    لبيةمواقفها  اليت  األمريكية  الناعمة  القوة  أسس  يقورض  أصبح  العربية  القضااي  من 
  وعملت عليها لفرتات طويلة.

 املطلب الثالث: التحوالت يف التموضع اجليوسياسي العربي 

لقد َمرر الوطن العريب بتطوررات خمتلفة يف دورة حياته االسرتاتيجية، ومتوضع بناء على ذلك يف 
ة خمتلفة، وعموماً فقد متوضعت املنطقة العربية يف أربع مراحل اسرتاتيجية: مرحلة  يجاتيمواضع اسرت 

االضطراابت  ومرحلة  اخلارجية،  القوى  مع  واملشادرة  االستقالل  ومرحلة  واالستعمار،  التقسيم 
 العميقة، مث مرحلة ثورة الشعوب العربية والثورة املضادة. 

وكانت    1946حىت عام    1916ر" من عام  امستعمرحلة "التقسيم واالالتموضع األول:  
( بيكو  سايكس  اتفاقية  الفرتة  هذه  شكلرت  اليت  األحداث  بلفور  1916أهم  وتصريح   ،)

(. ولعل من أهم آاثر وحتورالهتا هذه 1924(، وأنظمة االنتداب، وهناية اخلالفة العثمانية ) 1917)
واالنتداب لربيطانيا وفرنسا وإيطاليا    عماراملرحلة، هو خضوع الوطن العريب بكامله حتت َنّْي االست

ومتيرزت  والقهر،  الثروات  السيادة، وسلب  وفقدان  لدول عديدة  تقسيمه  وابلتايل  أساسي،  بشكل 
رجاء الوطن العريب؛ حيث استقلرت بعض أهذه الفرتة بظهور حركات مقاومة االستعمار يف أغلب  

احملورية منها، مثل: مصر و  وسوراي، وبقي العديد من الدول العربية    قاالعر الدول العربية وخصوصاً 
 حتت االستعمار أو االنتداب املباشر لسنوات أخرى.  

إل عام    1946وهو مرحلة "االستقالل واملشادة مع القوى اخلارجية" من عام  التموضع الثاين:  
ويف    ، ل تقال ؛ حيث كانت الدول العربية مسرحاً ملقاومة االستعمار وأشكال االنتداب لنيل االس 1973

 هذه الفرتة استقلرت األردن وليبيا والسودان وتونس وموريتانيا واجلزائر والكويت والصومال واإلمارات وقطر. 
وضعها   اليت  بينها  احلدود  وترسيم  العربية  الدول  تشكل  هو  املرحلة  حتورالت  أهم  ومن 

والرتكيز عليه   قطر  الداخلي لكل  االنكفاء  والدخول يف مرحلة  فيه، ومن   ءلبنااالستعمار،  الدولة 
( وقيام الكيان اإلسرائيلي احملتل بعد اهلزمية العربية يف نكبة  1947أبرز األحداث تقسيم فلسطني ) 

قامت    ، مما نتج عنه حتورل كبّي متثرل يف زراعة الكيان الصهيوين يف قلب األمة العربية. مث 1948
وظهور أول مجهورية يف مصر وبدأ   لكية( وكان من أهم حتورالهتا سقوط امل1952الثورة املصرية )

( الثالثي  العدوان  الفرتة  وشهدت  الناصرية،  قناة 1956عصر  أتميم  آاثرها  أهم  من  وكان   ،)
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السويس، وكان لظهور النفط والغاز كمورد أساسي لدول اخلليج العريب حداثً مهماً كان من أهم 
الع اخلليج  لدول  واملالية  االقتصادية  القوة  صعود  الباردة   ريب،حتوالته  احلرب  الفرتة  هذه  وشهدت 

 العربية بني التيار القومي بزعامة مصر والدول احملافظة واليت تتزعمها السعودية.  
( األهلية  اليمن  حرب  أيضاً  الفرتة  هذه  أهم  1970-1962وشهدت  من  وكان   ،)

الي واصطفاف  اجلمهوري  النظام  حقبة  لتبدأ  االمامية  احلقبة  انتهاء  فيها  مالتحورالت  اخلط   عمن 
عام   ويف  السعودية.  العربية  للمملكة  املنافس  عبدالناصر  بقيادة  ا حتلت كامل   1967القومي 

العريب  الصراع  ودخل  العريب،  العامل  هلا  تعرض  نكسة  أكرب  وكانت  واجلوالن  وسيناء  فلسطني 
العريب م النظام  الفلسطينية، وشكرل  املقاومة  خمتلفاً وظهرت حركات  ب عداً  التحرير   نظمةاإلسرائيلي 

 .  1964الفلسطينية بقرار من اجلامعة العربية عام  
، وما أسفر عنها من عبور قناة السويس وحلحلة يف املوقف  1973أكتوبر    6مث جاءت حرب  

اإل  القوات  على  عسكرية  انتصارات  وحتقيق  العريب،  مهرد  العسكري  ولكنه  سيناء،  يف  احملتلة  سرائيلية 
(، وحتورلت دولة اجلوار العريب األكرب لفلسطني إل  1978يد  ف ب دي التفاقية السالم مع مصر )كام 

 حالة سالم دائم مع إسرائيل مما أحدث حتوراًل كبّياً من موضع الصراع إل موضع السالم.  
عام   اخلليجي  النفط  قطع  آاثراً    1973وشكرل  أوجد  جريئاً  حداثً  العربية،  للحرب  دعماً 

مما   العاملي،  االقتصاد  العريب على مسرح األحداث اجليوسياسية يف دوضع  عاملية على  اخلليج  ول 
املنطقة، ويف املقابل مت ربط البرتول ابلدوالر فيما عرف ابلبرتودوالر وما نتج عنه من تثبيت الدوالر  

 كعملة عاملية تتحكم يف االقتصاد العاملي.
املنطقة، وتورلدت   اخلارجيني يف  الالعبني  تغلغل  ازداد  الفرتة  االنقسام يف    حالةويف هذه  من 

الصف العريب، ما أضعف املركز االسرتاتيجي للمنطقة وسهرل عمليات التدرخل األجنيب، فتحورلت  
للقدس يف  السادات  الوالايت املتحدة، ومع زايرة  السادات حنو  أنور  الرئيس حممد  مصر يف عهد 

الثاين/ عام   تشرين  الع  1977نوفمرب  اإلقليمي  النظام  يف  االنقسام  اجلامعة    ريب،حدث  ونقلت 
    .16العربية من القاهرة إل تونس 

الثالث    أما عام  التموضع  من  العميقة"  "االضطراابت  مرحلة  عام    1974فكان  حىت 
 

16 Kahader, Bichara. Shifting geopolitics in the Arab World 1945-2017. 
Malta: Mediterranean  Academy of Diplomatic Studies, 2018. 
https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstream/123456789/46567/1/Shifting_
geopolitics_in_the_Arab_World_1945-2017_2018.pd. 
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، وامتازت هذه احلقبة بكوهنا مليئة ابألحداث اليت أسرست لتحورالت كربى يف املنطقة فيما  2009
، وما نتج عنها من  1975ليت اندلعت عام  انية  بعد، وكان من أبرز األحداث احلرب األهلية اللبنا

القوات  منطلقات طائفية وغّيها، ودخول  اللبنانيني من  الفرقاء  الفلسطينيني مع أحد  اشتباك مع 
لبنان عام   إل  لبنان يف حالة عارمة من   1976السورية  فغرقت  العربية،  الدول  بقرار من جامعة 

السياسية واالقتصادي الثورة اإليرانية عام  الة واالفوضى ما تزال آاثرها  جتماعية إل اآلن، مث كانت 
لالسرتاتيجية    1979 ركن  من  اإليراين،  اجليواسرتاتيجي  التموضع  يف  وحتوراًل  انقالابً  أحدثت  اليت 

   األمريكية إل مناكف هلا يف الشرق االوسط.
( اإليرانية  العراقية  احلرب  أيضاً  املرحلة  اق ر الع  (، تالها غزو 1989-1980وشهدت هذه 

، وكان من أهم حتورالهتا تصدع املوقف العريب، وإهناء 1990للكويت مث حرب حترير الكويت عام  
دخلت اجلزائر   1990القوة العسكرية للجيش العراقي كواحد من أكرب اجليوش العربية. ويف عام  

 يف صراع داخلي وعنف راح ضحيته عشرات اآلالف من املواطنني.
مع   الصراع  مستوى  اإلاالكيوعلى  عام ن  لبنان  اإلسرائيلية  القوات  اجتاحت  فقد  سرائيلي، 

، ومن أهم آاثر االجتياح خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها من لبنان يف 1982
اندالع   وتبعها  املواجهة،  دول  يف  الفلسطينية  للمنظمات  املقاوم  التموضع  إلهناء  حتورل  أكرب 

لتنقل حالة الصراع من شبه السكون إل انتفاضة شعبية   1987ام  االنتفاضة األول يف فلسطني ع
(  2003-2000عارمة استمرت ثالث سنوات، مث تلتها بسنوات االنتفاضة الفلسطينية الثانية )

 لتنقل الصراع من ثورة احلجارة إل ثورة شبه مسلحة تضرب يف خاصرة االحتالل االسرائيلي. 
بني منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل    1993عام    وسلووختلل تلك الفرتة توقيع اتفاقية أ 

مقابل  الدولية  املساعدات  يتلقى  الفلسطينية كمكورن سياسي جديد  السلطة  نتج عنها والدة  اليت 
االلتزام ابتفاقية السالم ونبذ العنف وأي شكل من أشكال املقاومة، وكذلك التنسيق مع إسرائيل 

ة من املفاوضات الفاشلة. وابلتايل خلق أكرب حتورل للمقاومة  لطوي  يف القضااي األمنية مقابل عملية
عن  الدفاع  حالة  إل  بل  السالم،  حالة  إل  املقاومة  حالة  من  وانتقاهلا  ومنظماهتا  الفلسطينية 
االحتالل ومحايته بداًل من مقاومته من قَِّبل السلطة الفلسطينية املدعومة من أكرب فصيل فلسطيين 

 يل لعقود ماضية.  ئإسراخاض املقاومة ضد 
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عام   بعدها    2000ويف  وجاء  لبنان،  جنوب  من  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  انسحبت 
عام   يف  غزة  قطاع  من  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  للصراع،  2005انسحاب  الفت  حتورل  يف   ،

الربملانية االنتخاابت  يف  "محاس"  اإلسالمية  املقاومة  حركة  بفوز  فلسطني  يف  الوضع    عام  ويتطورر 
، وأسفر ذلك عن حل حكومة الوحدة اليت تشكرلت  2007وسيطرهتا على قطاع غزة يف    2006

إل كيانني حبكم األمر  األراضي الفلسطينية بناء على اتفاق مكة للمصاحلة الفلسطينية، ومت تقسيم
الغربيةالواقع:   ختضع  الضفة  ا اليت  الفلسطينيةيلوطنللسلطة  "فتح"،    ة  الوطين  التحرير  بقيادة حركة 

إ  الفلسطيين  الوضع  ينتقل  وبذلك  غزة،  قطاع  "محاس" يف  بقيادة  الفلسطينية  السلطة  ل وحكومة 
 حالة عالية التعقيد من حيث االنقسام الفلسطيين اجلغرايف والسياسي.  

اليت تناوهلا البحث يف    اترت وعلى صعيد آخر، فقد شهد العامل أيضاً حتورالت كربى خالل الف 
العريب، وكان من أمهها تفكك االحتاد السوفيييت عام   الباردة،    1991العامل  وانتهاء حقبة احلرب 

ودخول العامل حتت نفوذ القطب الواحد وهو الوالايت املتحدة األمريكية، وكان فيها تفجّي مبنَ َيْي 
عام   نيويورك  يف  الدولية  عن2001التجارة  نتج  الذي  الشرق  رت اخه  ،  يف  االسرتاتيجي  العمق  اق 

لينتهي دور العراق التارخيي  2003األوسط، فكان احتالل الوالايت املتحدة األمريكية للعراق عام 
 يف املنطقة العربية، ودخوله نفق الفوضى.

مبكافحة    املعروفة  العاملية  احلملة  وانطالق  ألفغانستان،  األمريكي  االحتالل  ذلك  ورافق 
ج عنها من توحش يف الضوابط األمنية، وإدخال املنطقة العربية يف حالة من الرقابة  تن  مااإلرهاب و 

ابالنتخاابت  والتنمية  العدالة  احلزب  وفاز  فيها،  احلية  القوى  وتقزمي  مثيل  هلا  يسبق  مل  اليت  املالية 
عام   الرتكية  احملسوب2003الربملانية  أردوغان  طيب  رجب  احلايل  الرتكي  الرئيس  وتول   لى ع   ، 

 التوجه اإلسالمي رائسة الوزراء.  
مصر   حتورل  منها  عميقة، كان  واسرتاتيجية  جيوسياسية  لتحورالت  املرحلة  هذه  وأسرست 

إبيران مصر  ا ست بدلت  حيث  األمريكية  لالسرتاتيجية  ما  17والسعودية كركيزتني  سرعان  ولكن   ،

 
17 Kahader, Bichara. Shifting geopolitics in the Arab World 1945-2017. 

Malta: Mediterranean Academy of Diplomatic Studies, 2018. 

https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstream/123456789/46567/1/Shifting_

geopolitics_in_the_Arab_World_1945-2017_2018.pd. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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بعد اتفاقية    1989-1979نكفأت مصر عن دورها االسرتاتيجي يف املنطقة العربية يف الفرتة من  ا
. وحلق ذلك فقدان 1979-1978تفاقيات كامب ديفيد لعام السالم مع إسرائيل املعروفة ابسم ا

يهما،  الدول العربية التقليدية مثل العراق وسوراي دورمها اإلقليمي نتيجة اندالع الفوضى السياسية ف
مما أوجد فراغاً اسرتاتيجياً كبّياً يف املنطقة فاندفعت إيران بعد احتالل العراق لتمأله ومتد نفوذها يف  
العراق ولبنان وسوراي واليمن مما مهرد لتحورل ميزان القوى اإلقليمية لصاحل إيران مرحلياً. وكان من 

ب السنية يف العراق ووالدة املكورانت نتائج ذلك ألول مرة يف التاريخ احلديث هتميش أتباع املذاه
اإلسالمية يف  "الدولة  تنظيم  مثل:  ابلضبط،  خلفها  يقف  من  ي عرف  ال  اليت  املتطرفة  والتنظيمات 
اليت  املسلرحة  املليشيات  من  والعديد  الشعيب،  واحلشد  "داعش"،  ابسم  املعروف  والشام"  العراق 

 اين. ير شكرلتها قوى عراقية مدعومة من احلرس الثوري اإل
لتزيد األوضاع االقتصادية سوءاً يف العديد من   2008وجاءت األزمة االقتصادية العاملية عام 

األنظمة   بعض  ودكتاتورية  األمنية  القبضة  وازدادت  العريب،  اخلليج  منطقة  ابستثناء  العربية  الدول 
فكانت احملرركات العربية وتدهورت احلرايت وانتشر الفساد وساءت األوضاع االقتصادية والسياسية،  

القوية اليت مهردت يف الواقع للغضب الشعيب الذي فجرر ما عرف ابلربيع العريب يف املرحلة الالحقة 
   . 2011يف عام  

،  حىت اآلن  2010مرحلة "ثورة الشعوب العربية والثورة املضادة" من عام  التموضع الرابع:  
التونسي حممد البوعزيزي نفسه يف أواخر    حراق املواطنإانطلقت شرارة الربيع العريب من تونس إثر  

ديسمرب   األول/  العمق 2010كانون  ذات  اجليوسياسية  التحورالت  العريب  الربيع  شكل  حيث   ،
العربية   املنطقة  يف  األخّية  العقود  يف  االستبداد  من  اجلماعي  للتحرر  حماولة  أكرب  ومثرل  الفائق 

، وقد جنحت موجات الربيع العريب ابإلطاحة لالنتقال من األنظمة السلطوية ال أنظمة دميقراطية
أبربعة أنظمة يف املنطقة؛ فبعَد الثورة التونسية وإسقاط نظام زين العابدين بن على وهروبه ال خارج 

حممد  املصرية إبسقاط الرئيس السابق يناير  25ثورة   ، جنحت2011تونس يف كانون الثاين/ يناير  
مبارك فرباير    حسين  شباط/  مث 2011يف  بقتل فرباير  17ثورة   ،  القذايف الليبية  وإسقاط  معمر 

 على التنحي. علي عبد هللا صاحل اليت أجربت الثورة اليمنيةتلتها و  نظامه،
الربيع   جتربة  لتكرار  ومتماسكة  قوية  شعبية  عربية حركات  دول  أخرى شهدت  ويف ظروف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(2011)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
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العراق ابعتصام األنبار عام   واليت استطاعت اإلطاحة   2019يف   ، ويف اجلزائر2013العريب يف 
حتالبوتفليقة بنظام ظهر  املقابل  ويف  املضادة .  الثورات  الكررة   ف  فأعادت  العريب،  الربيع  لثورات 

للدولة العميقة من خالل االنقالب على التحورل الدميقراطي يف دول الربيع العريب أبشكال خمتلفة 
 ومبراحل متتابعة. 

وهتجّي   العربية  واملدن  احلواضر  تدمّي  هو  قبلها  واليت  الفرتة  هذه  يف  ما حدث  أخطر  ومن 
اليت مت تدمّيها حبجة حماربة مجاعات اإلرهاب مبسميات خمتلفة، ومت هتجّي أهايل هذه أهلها منها، و 

خارجي   وجلوء  هتجّي  محلة  أكرب  يف  التارخيية  أتباع  احلواضر  ضد  ابلكامل  مورجهاً  وداخلي، كان 
 املذاهب السنية، يف اتريخ األمة العربية.

العربية واحلواضر  املدن  إفراغ  أن  املراقبون  يؤكد  يهدف   فيما  وجلوء  هتجّي  خمطط  يتم ضمن 
لتحوالت سياسية    إلخالئها واحداث تغيّيات دميغرافية سياسية وطائفية مقصودة ومتعمدة متهيداً 

    ليس فقط يف بنية الدولة ولكن أيضا يف والءات الدولة العربية الداخلية واخلارجية.
 قطاع غزة وقوات  يف أما عن الصراع يف فلسطني فقد وقعت عدة حروب بني حركة "محاس"  

اإل األعوام  االحتالل  يف  الوضع 2021و  2014و   2012،  2008/ 2009سرائيلي  لتنقل   ،
 الفلسطيين من حالة الدفاع إل حالة قدرة معقولة على الردع يف تطور الفت للمقاومة الفلسطينية.  

عام   قد سبقه    2015كما شهد  السوري، وكان  للنظام  دعماً  الروسي  العسكري  التدرخل 
أفغانستان  لا من  له  املوالية  "الشيعية"  واملليشيات  الثوري  احلرس  خالل  من  املباشر  اإليراين  تدرخل 

فوضى  حالة  يف  سوراي  ودخلت  بداعش.  ي سمى  ما  ميليشيات  وكذا  ولبنان،  والعراق  وابكستان 
 وتعقيد شديدة وفريدة من نوعها؛ حيث تدخلت الحقاً تركيا والوالايت املتحدة األمريكية وبعض

 الدول األوروبية عسكرايً. 
بني  النفوذ  تقاسم  وهو  األول  اجليواسرتاتيجي:  يف  جديدان  مفهومان  سوراي  يف  تطور  لقد 
القوى  هذه  بني  التحالفات  والثاين  الواحدة،  الدولة  داخل  يف  املربعات  على  اخلارجية  القوى 

أن تتقاسم القوى  العظمى نفوذها على الدول   املتصارعة على املربعات ذاهتا. ومن املألوف اترخيياً 
األصغر فتكون دولة معيرنة بكاملها حتت نفوذ قوة دولية وتكون دولة بكاملها حتت نفوذ قوة دولية  
جتد  سوراي  مشال  ففي  الواحدة،  الدولة  داخل  املربعات  على  النفوذ  سوراي  يف  ظهر  أنه  إال  اثنية، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
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الزو  دير  الروسي، ويف  النفوذ  الساحل  الرتكي، ويف  النفوذ   ر النفوذ  إل  األمريكي، ابإلضافة  النفوذ 
 اإليراين يف عدة مناطق.

فالوالايت    نفوذها؛  لتدير شؤون  غّي حكومية  مكورانت  على  ابالعتماد  الدول  هذه  وتقوم 
يرانيون ي شغلون مليشيات لروس ي شغلون مليشيات حملية، واإلاملتحدة األمريكية ت شرغل األكراد، وا

م يشغل  والنظام  مشال   ا مستوردة،  يف  ثورية  قوات  ت شغل  وتركيا  السوري،  اجليش  قوات  من  تبقى 
إدلب، كما أن هذه القوى تتحالف وتتصارع مع بعضها على ذات املربعات، فالوالايت املتحدة 
توافق على التواجد العسكري الرتكي يف مربع مشال إدلب وتعارضه بشدة يف مربع شرقي الفرات، 

الوال تتناحر مع  اليت  الرتكية  ايوروسيا  للقوات  السماح  تتوافق معها يف عدم  أوكرانيا  املتحدة يف  ت 
لكن  سوراي  جنوب  مربعات  يف  إيران  مع  روسيا  وتتحالف  الفرات،  شرقي  مربعات  يف  ابالنتشار 
 ختتلف معها يف مربعات الساحل السوري وتتوافق مع إسرائيل يف ضرب احلليف اإليراين وميليشياته.  

اً حتررك السعودية واإلمارات عسكرايً حتت مسمى التحالف العريب ضوشهدت هذه الفرتة أي
 اإليرانية على اليمن عرب حليفها احلوثي.  متدد احلوثي، وختورفاً من امتداد السيطرة ابجتاه اليمن لوقف 

 

قبل   من  قطر  مبحاصرة  مرة  ألول  اخلليجي  الصف  يف  عميق  تصدرع  الفرتة  هذه  وحدث يف 
ين ومصر، مما أوجد خلاًل كبّياً يف مراكز الثقل يف املنطقة العربية ومركزه ر بحالسعودية واإلمارات وال

التقسيم  
 االستقالل واالستعمار 

االضطرابات  
 العميقة

ثورة الشعوب والثورة  
 المضادة 

 مراحل التموضع العرب 

خط االستقرار واالزدهار 

 والحضارة 
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اجليوسياسي العام، ونتج عنه تصدع قدرة املنطقة العربية على مواجهة الضغوطات اخلارجية كإقليم 
التطبيع مع إسرائيل خارج  اإلمارات والبحرين واملغرب إل موضع  متفاهم، وتزامن مع ذلك حتورل 

 لعريب واملبادرة العربية وشروطها.  اف املوق

  أهم التحوالت اجليوسياسية نتيجة حتوالت التموضع العربي

العربية إل دول فاشلة كاليمن   الدول  نتيجة حتورل جمموعة من  العريب  النظام  تبلور اضطراب 
سرتاتيجي االوليبيا وسوراي، أو شبه فاشلة كالعراق ولبنان يف أكرب حالة تدهور للمركز اجليوسياسي و 

للعامل العريب، مما نتج عنه فسح اجملال أمام التدخالت األجنبية املباشرة سياسياً وعسكرايً، وتعميق 
اخلالفات العربية الداخلية واشتداد ضغط الثورة املضادة للتحول الدميقراطي، واتساع اخلالفات بني 

 املتنافسني الداخليني يف الدولة الواحدة. 
ة جناح املد اإلسالمي يف الوصول للحكم من خالل انتخاابت شرعية  ّي كبومن التحورالت ال 

الثورات  نتيجة هجمة  العمق  تعررض هلزة يف  أنه  بَ ْيد  واملغرب،  يف كل من مصر وتونس وفلسطني 
وإزاحة  واألردن  اجلزائر  يف  اإلسالمية  للحركة  الداخلي  الصف  يف  خلخلة  أوجدت  اليت  املضادة 

 ر وتونس واملغرب والسودان.  صم اإلسالميني عن السلطة يف
والكويت  وليبيا وتونس  اليمن وفلسطني  اإلسالميون يف كل من  يزال  فما  وابلرغم من ذلك، 
العميقة   للدولة  املضادة  الثورة  أن  الرئيسية يف دوهلم. صحيح  السياسية  املكورانت  واملغرب من  وتركيا 

تزال  ما  أهنا  إال  األنظمة،  زمام األمور يف بعض  االقتصادي    يف   استعادت  حالة من عدم االستقرار 
 والسياسي الداخلي، يف حني ظلت بقية األنظمة األخرى املضطربة غّي قادرة على استعادة السيطرة.  

وعلى املستوى االقليمي، ونظراً الرتباك املشهد اجليوسياسي العريب وحصول فراغ كبّي يف أفقه  
مبا الحتالالت  إيران  واندفاع  مسلحة    ة شر اجليواسرتاتيجي،  بقوات  املهمة  العربية  الدول  من  لعدد 

ومليشيات حملية حليفة، واندفاع تركيا حلماية أمنها الشرقي واجلنويب للعراق وسوراي على التوايل حنو  
الوجود  واستمر  داعش،  وتنظيم  الكردية  القوى  من  أمنها  تستهدف  اليت  اجملموعات  مواجهة 

ا لألراضي  ابحتالله  متمسكاً  عام  للفاإلسرائيلي  احتلها  اليت  حىت  اتفاقات   1967سطينية  رغم 
السالم اليت وقعها مع العرب والفلسطينيني، وزاد شعوره ابلقوة مع توسع ما عرف ابلتطبيع مع دول 
عربية من خارج دول املواجهة وبال تنسيق عريب أو فلسطيين رمسي، األمر الذي أوجد حتورالً رئيسياً  

ويف لعبة املنافسة هذه، تبدو الدول   املنطقة مل تعد بيد الدول العربية. يفمتمثاًل يف أن حمركات الدفع 
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العربية بال تورجه متفق عليه ومرتبكة وغّي قادرة على املبادرة، مما أدى إل حتول اجلغرافيا السياسية  
 ".  18اإلقليمية من نظام لدول عربية إل نظام شرق أوسطي 

ا التحورالت اهلامة هو حتورل مركز  ل االسرتاتيجي من مصر والعراق وسوراي إل دول  قلثومن 
البعد  يف  السعة  حيث  من  اخلليج  منطقة  يف  العوامل  من  جمموعة  تضافرت  فقد  العريب.  اخلليج 
الكبّي يف دور كل من مصر   الرتاجع االسرتاتيجي  إليها  أنظمة احلكم، مضافاً  االقتصادي وطبيعة 

 من هذا الفراغ.  ليج ألن متأل جزءاً معترباً خلا والعراق وسوراي، مما أاتح اجملال أمام دول
   (Complex Systemاملطلب الرابع: املنطقة العربية كنظام معقد )

( فهي نظام  Open Adaptive Systemتعترب املنطقة العربية نظاماً مفتوحاً متكيفاً )
مع تتفاعل  وغّيها  شعبية  وحركات  وأنظمة حكم  دول  من  داخلية  مكوانت  على  ها  عض ب  حيتوي 

بيئاهتا   مع  وتتفاعل  جهة  من  بعضها  مع  تتفاعل  الداخلية  مكوانهتا  ألن  مفتوحة  وهي  البعض، 
اخلارجية وتتبادل معها املعطيات والنتائج من جهة أخرى. ويتبني من العرض السابق مدى كثافة  

( معقداً  نظاماً  جتعلها  اليت  العربية  املنطقة  يف  العالية  والديناميكية   Complexالتحوالت 

ystemS 19( حيث أن من مواصفات النظم املعقدة:    
 أنه نظام مفتوح متكيف وديناميكي. •

عن  • عادة  تنجم  التفاعالت  من  وكثّياً  التوازن،  عن  بعيداً  ويعمل  ثبوت  حالة  يف  ليس 
 أتثّيات أو أحداث خارجية. 

غّي  • ابجتاهات  تتطور  ولكنها  اثبتة  غّي  فيه  النظام  وقواعد  خطية  غّي  النظام    عالقات 
لوفة. وغّي اخلطية تعين أن االستجابة قد ال ترتبط ابلسبب، فالنتيجة ال تتناسب مع  مأ

 املدخالت، أي أن مضاعفة املدخالت لن تؤدي ابلضرورة إل مضاعفة املخرجات. 

 حالة عدم اليقني عالية يف خمتلف األبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغّيها.  •

 
18 Kahader, Bichara. Shifting geopolitics in the Arab World 1945-2017. P 

36. Malta: Mediterranean Academy of Diplomatic Studies, 2018. 

https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstream/123456789/46567/1/Shifting_

geopolitics_in_the_Arab_World_1945-2017_2018.pd. 
19 Shadid, Wael Khalil. "A framework for managing organizations in 

complex environments." Construction management and economics 36, no. 4 

(2018): 182-202. 
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التن • على  القدرة  عدم  الداخلية ع  بؤحالة  املكورانت  بني  للتداخالت  نظراً  أيضاً  الية 
 واخلارجية اإلقليمية واخلارجية الدولية، والتغيّي مسة أساسية فيه.  

يتمتع حبساسية عالية لألحداث، حيث أن حداثً أو تغيّياً صغّياً قد ينتج عنه آاثر كبّية   •
 غّي متوقعة ال تتناسب مع بساطة احلدث نفسه. 

ب • فيه  مع  ا  ني تتورلد  تنسجم  ال  اجتاهات  ت دخله يف  بيئته  غريبة عن  واآلخر جواذب  حلني 
اليمن  20اسرتاتيجياته  يف  احلوثي  ومجاعة  سوراي،  يف  مث  العراق  يف  داعش  تنظيم  ، كظهور 
 وغّي ذلك.  

بناء عليه، فإن صفات النظم املعقدة أعاله تنطبق على اإلقليم العريب القائم يف هذه املرحلة،  
م على جلعاولذلك ميكن  يعني  مما  املعقدة،  النظم  منظور سلوكيات  من  فيه  ات  والتغّير التحورالت  ة 

إدارة  االسرتاتيجية يف  اإلدارة  مببادئ  االستعانة  املدى، كما ميكن  القصّي  التنبؤ  دراسته وحماوالت 
املعقدة  اجليوسياسية على   21البيئات  التحوالت  مع  التعامل  االسرتاتيجي يف  والتنفيذ  التخطيط    يف 

وى الدولة أو على مستوى اإلقليم العريب، ويف هذا االضطراب، ظهر يف املنطقة العربية جمموعة  ستم
ت يف ثالثة أبعاد:   من التحوالر

التحورالت اجليوسياسية يف داخل الدول العربية، ومنها بروز مكوانت مسلحة    البعد األول:
وأخرى  طائفية  أو  حملية  سواء  للدولة  تتبع  ال  حكومية(  املكورانت ابع  )غّي  وظهور  للحدود،  رة 

الفرعية احمللية غّي احلكومية ولكن معرتف هبا جمتمعياً مما نتج عن احلالتني خلق حالة من "الثنائية  
أمن الدولة املورحد، وظهر   العسكرية" يف الدولة الواحدة. كما شاع مفهوم "أمن املربعات" بداًل من

لى املربعات يف الدولة الواحدة ومفهوم التحالفات ع  يةمفهوم تقاسم النفوذ من قبل القوى اخلارج
أو   املعامالت  دولة  إل  الدول  بعض  وحتورلت  ذاهتا.  املربعات  على  املتصارعة  القوى  هذه  بني 

تفريغ مؤسسات الدولة  وكان من املظاهر الالفتة التحورل يف بعض الدول حنو  الصفقات املتبادلة،  
الربي عليها. وشكل  للسيطرة  أسفل  عنه  الع  من  نتج  االستبداد  أكرب حماولة حترر مجاعي من  عريب 

 
20 Khalil, Wael R. Complexity management: Managing Organizations in 

Complex Environments From Strategic Perspective. North Charleston: 

Independent Publishing Platform, 2014. 
 نفس املصدر أعاله  21
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سقوط أنظمة وظهور ثورة مضادة حتاول إعادة الدولة العميقة. ومن التحوالت احلرجة تدمّي العديد 
املنطقة.   اتريخ  يف  وجلوء  هجرة  عمليات  أكرب  عنها  لينتج  وسوراي  العراق  يف  واحلواضر  املدن  من 

    ل دول فاشلة أو شبه فاشلة. إ يةوحتول جمموعة من الدول العرب
التحورالت اجليواسرتاتيجية يف املنطقة العربية: حتورل عدد من الدول العربية من   البعد الثاين: 

التارخيي  اإلقليمي  الدور  انتهى  والتطبيع معها، كما  السالم  إسرائيل إل موضع  الصراع مع  موضع 
امل يف  الكبّي  االسرتاتيجي  الفراغ  وشجرع  القوى طقنللعراق،  ميزان  وحتويل  اخرتاقها  على  إيران  ة 

اخلارجية كإقليم  الضغوطات  العريب على مواجهة  اإلقليم  قدرة  فيها لصاحلها، وتصدرعت  اإلقليمي 
متفاهم، وحتورلت حمركات الدفع يف املنطقة من يد الدول العربية إل أيدي دول إقليمية ابختالف 

الث مركز  حتورل  واهدافها، كما  اخلليج ا  قلدوافعها  دول  إل  وسوراي  والعراق  مصر  من  السرتاتيجي 
 وبرزت كل من قطر واإلمارات والسعودية كالعبني إقليميني.

التحورل العام يف املركز اجليوسياسي العريب؛ حيث متوضعت املنطقة العربية يف   البعد الثالث:
االستقال ومرحلة  واالستعمار،  التقسيم  مرحلة  اسرتاتيجية:  مراحل  االضطراابت ،  لأربع  ومرحلة 

العميقة، مث مرحلة ثورة الشعوب العربية والثورة املضادة. بَ ْيد أن مثة جمموعة من الدول العربية لن متر 
يف خماض املرحلة الرابعة نظراً لكوهنا أكثر استقراراً مثل دول اخلليج العريب، وميكن هلذه اجملموعة أن 

دث توازانً اسرتاتيجياً وتكافؤاً مع وى اإلقليمية اخلارجية، وأن ختفف من الضغوطات اخلارجية  لقا  حت 
ثالثة   يف  عمالً  يتطلب  ذلك  أن  إال  عربية،  أبيٍد  لتصبح  املنطقة  يف  الدفع  حمركات  تسرتجع  حىت 
الشراكة   حنو  والتحورل  الفساد  ومكافحة  احلرية  ونشر  دولة  يف كل  داخلٍي  توازٍن  إحداث  حماور: 

ات مع حركات التغيّي الشعبية ابجتاه املصاحلة ال املعاداة، واعتبار  امهتف الشعبية والدميقراطية، وعقد  
   املصلحة العربية العليا يف قمة الرؤى االسرتاتيجية.

 اخلالصة

إن ما حدث وحيدث يف العامل العريب يؤكد على أن التغيّي أصبح حتمياً ابلرغم من املقاومة  
الدا االنقسام  تتزايد حالة  تواجهه، وقد  لكياانتي  خلاليت  لتنتهي  الفاشلة  الدول شبه   جزئية يف 

أصغر بدعم خارجي. وابلرغم من جناح الثورات املضادة  سياسية وتكوين كياانت لالنفصال تسعى
اليت أعادت بعض األنظمة القدمية املدعومة من اخلارج على مدى عقود، إال أن قدرة هذه الدول 
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عن   خارجة  مكوانت  وتشكلت  التحكم،  على  وتتعرض هذه طر سيضعفت  بعضها،  الدولة يف  ة 
 الدول لعمليات آتكل ولكن دون وجود بديل واضح يف األفق.  

للقوى  احليوية  املصاحل االسرتاتيجية  التارخيي على  متنرعها  الشرق األوسط  منطقة  أثبتت  كما 
ة  لي وااخلارجية، حيث مل يتمكن مئات اآلالف من القوات األمريكية من إقامة دولة دائمة وشرعية م

ال يف أفغانستان وال يف العراق، وأن التدخل يف سوراي مل مينع إيران وال روسيا من تقليل سيطرهتم أو  
 أتثّيهم على النظام هناك. 

حلافة   دوله  من  العديد  وصول  نتيجة  العريب  لإلقليم  اجليوسياسي  املركز  تراجع  من  وابلرغم 
قادرة على تزال  ما  أخرى  عربية  دواًل  أن  إال  ما  حدإ   الفشل،  إذا  العربية  للمنطقة  معتربة  نقلة  اث 

وعورة  رغم  العربية  املنطقة  ومصلحة  احمللية  مصاحلها  االسرتاتيجية  رؤاها  يف  االعتبار  بعني  أخذت 
 الطريق بتعقيدات متنوعة األبعاد واملستوايت.

ؤ وتزداد نبلتومبا أن اإلقليم العريب يف حالة من الديناميكية العالية اليت تقل فيها القدرة على ا 
حالة عدم اليقني، فإن حالة عدم االستقرار والتفاعالت الداخلية والتعقيد جتعل من اإلقليم العريب 

 نظاماً معقداً ميكرننا من استخدام خواص األنظمة املعقدة يف التعامل معه والتوقع القصّي األمد. 
أبن   ويوحي  ما،  تغيّي  حنو  تندفع  العربية  املنطقة  فإن  هي    ذهه  وابلتايل،  التفاعالت كما 

حالة   إل  هبا  يؤول  موجود،  هو  عما  خمتلفاً  جديداً  ومنطاً  جاذابً  ست  ورلِّد  املعقدة،  األنظمة  خواص 
 استقرار قريب حوله.  

 املراجع

 أواًل: املراجع العربية
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 م الدولي إشكالية حوكمة النظا

 يف منع انتشار األزمات

 . مصطفى خبوشد

 امللخص

النظام الدويل مع انتشار األزمات  ت  ناقش هذه الدراسة وجود عجز كبري يف تعاطي خمتلف مؤسسات 
أسب  عن  حبثها  وعدم  والنتائج،  األعراض  زاوية  من  ومعاجلتها  وتعددها  املشكالت.  الدولية  هذه  وجذور  اب 

ال واعت  التحليل  شبكي من خالل البحث يف فكرة العوملة ذاهتا واملنطق الذي تقوم عليه  مدت الدراسة منهج 
يف   وانتشارها  األزمات  بني كثرة  القائمة  االرتباطات  يف  وحبثت  وانتشارها،  األزمات  انفجار  سهل  والذي 

النظا  الدولية من جهة وطبيعة حوكمة هذا  عند النظام  والوقوف  اليت حتكم    م من جهة اثنية،  الديناميكيات 
 االرتباطات.   هذه 

الدويل،  وخل   النظام  فوضوية  عن  الناجتة  الدويل وضعفها  النظام  أن هشاشة حوكمة  إىل  الدراسة  صت 
بدوره إىل   أدى  والذي  األزمات،  انتشار  زاد  وتنظمه،  الدول  الدول تضبط سلوك  فوق  دولية  وغياب سلطة 

ب فرص بناء قواعد ومعايري جديدة تنظم  يسية يف النظام الدولية وصع العالقات بني الفواعل الرئ   ة تعقيد إدار 
 العالقات بينها. 

املفتاحية الدويل،  الكلمات  النظام  أزمات  األزمات،  انتشار  الدولية،  األزمات  احلوكمة،  الدويل،  النظام   :
 الفوضى، انتقال القوة. 

The Problem of Governance of the International System 

in Preventing the Spread of Crises 

Dr. Mostafa Bekhouche 

ABSTRACT 
This study discusses the existence of a significant deficit in the 

various institutions of the international system dealing with the spread 

and multiplicity of international crises. To deal with them from the 

angle of symptoms and results and not look for the causes and roots of 

these problems. The study adopted the network analysis approach by 

examining the idea of globalization itself and the logic on which it is 

based, which facilitated the outbreak and spread of crises. 

 

 

  اجلزائر.  -أستاذ العالقات الدولية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة حممد خيضر 
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The study concluded that the fragility and weakness of the governance 

of the international system resulting from the chaos of the international 

system, and the absence of an international authority over states that control 

and regulate the behavior of states increased the spread of crises. Moreover, 

it led to the complexity of managing relations between the main actors in the 

international system and challenging opportunities to build new rules and 

standards that regulate relations between them. 

Keywords: the international system, governance, international crises, 

spread of problems, crises of the global system, chaos, transition of power. 

 مقدمة

بشكل   احلديث  الدويل    الفت تصاعد  النظام  عجز  عن  األايم  هذه  مسبوق  وغري 
يل  طبيعتها يف التعاطي مع األزمات املتنوعة اليت يشهدها النظام الدو   ومؤسساته على اختالف 

، أزمة أوكرانيا، أزمة الالجئني، أزمة اهلجرة غري الشرعية، أزمة املناخ،  19)أزمة جائحة كوفيد  
فاملال  االقتصادية وغريها(؛  مع  ح  األزمة  ودوله  الدويل  النظام  مؤسسات  خمتلف  تعاطي  على  ظ 

وعجزها يف    -على اختالف إمكانياهتا وتنوع طبيعتها   -هو ضعف أدائها   ت انتشار هذه األزما 
ابلفلسفة   مرتبطة  وقيمية  هيكلية  اختالالت  عن  لتكشف  تصاعدها،  إىل  أدى  ما  وهو  إدارهتا 

 ذاهتا اليت تقوم عليها.  
م الكثري  ما سيطرح  إعادة    نوهو  أقلها  ات كثرية،  تغرير اليت سرتافقها بكل أتكيد  املراجعات 

رانيا حقيقة تعقد وبعدها أزمة أوك  19ب أولوايت عملها وأجنداهتا، وقد أكدت جائحة كوفيد  ترتي
العاملي، ولتحقيق ذلك حنتاج لكثري من احلكمة   التعايش  وتشابك اجملتمع الدويل، ما يفض حالة 

إال  واليت ال ميكن ضبطها    وآليات العيش املشرتك يف عامل مليء ابلتناقضات،   والتبصر لتطوير قواعد
للنظ حوكمة  الوطنية  بتطوير  عرب  والشبكات  الدولية  واملؤسسات  الدول  لتشمل  متتد  الدويل  ام 

 والوكاالت اليت تعمل بتأثري وفعالية متفاوتة لتعزيز وتنظيم وإدارة الشؤون الدولية.  
د عجٍز كبرٍي يف تعاطي خمتلف مؤسسات النظام الدويل مع انتشار  و وتناقش هذه الدراسة وج

الدوليةالدولية وتعددها؛ فاملالح ظ على تعامل هذه املؤسسات مع خمتلف األزما  األزمات أنه   ت 
يتعاطى معها من زاوية واحدة فقط تتعامل مع األعراض والنتائج، ويف جمال حمدود، وهي بذلك ال  

الس االرتباطات  عن  عن بتبحث  البحث  بشكل كبري  هتمل  وابلتايل  حتكمها،  اليت  واحلركيات  بية 
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الاألسبا الدويل  النظام  بطبيعة  أساساً  مرتبطة  أبهنا  يعتقد  واليت  واجلذور،  أن ب  واحلقيقة  فوضوية، 
 هذه النظرة تقوم على حتليل خطي يساهم يف احلد من بعض آاثر هذه األزمات وليس كلها.  

اوز هذا املنطق، واعتمدت على منهج يعتمد منطق التحليل جتلذلك تعمدت هذه الدراسة  
انالشبكي من خال والذي سهل  عليه،  تقوم  الذي  واملنطق  ذاهتا  العوملة  البحث يف فكرة  فجار  ل 

له،   أسست  الذي  واالقتصادي  السياسي  التنظيم  بشأن  التساؤل  عرب  وذلك  وانتشارها،  األزمات 
لتدفقات، والتوقف عند التقاطعات واالرتباطات بينها،  اوعرب مساءلة دور كل الفواعل، ورصد كل  

بلورة   وملا  وذلك هبدف  اثنياً؟  وملاذا حدثت  أواًل،  األزمات  فهم سبب هذه  تساهم يف  هبذا رؤية 
 الشكل والسرعة والكثافة اثلثاً؟ وملصلحة من رابعاً؟ 

االرتباطات  البحث يف  أعاله هدفها  الدراسة  أاثرهتا  اليت  التساؤالت  القائمة بني كثرة    إن كل 
ة حوكمة هذا النظام من جهة اثنية، والوقوف  األزمات وانتشارها يف النظام الدولية من جهة، وطبيع 

حتك اليت  الديناميكيات  هذه  عند  ستحاول  الذي  املركزي  التساؤل  فإن  وعليه  االرتباطات،  هذه  م 
  شرية األخرية بطبيعة حوكمته؟ع الدراسة هو: ما هي عالقة اضطراب النظام الدويل وتعدد أزماته يف ال 

الدرا ق سمت  التساؤل،  هذا  على  العنصولإلجابة  خ صص  رئيسية:  عناصر  ثالثة  إىل  ر  سة 
األول لتحديد طبيعة العوملة كنظام حمكوم آبليات السوق وقواعده، وعالقتها بديناميكيات انتشار  

تبطة بطبيعته الفوضوية وغياب سلطة  ر األزمة، أما العنصر الثاين فتناول أزمة حوكمة النظام الدويل امل
الصيين -صر الثالث لدراسة انعكاسات التنافس األمريكيفوق الدول تضبط سلوكها، وخ صص العن

 الدويل انطالقاً من مقوالت "نظرية انتقال القوة" و"فخ ثيوسيديتس".  على حوكمة النظام

 أواًل: طبيعة العوملة وعالقتها بديناميكيات انتشار األزمات

العالقة بني ظاهرتني مرتدب اليت تبحث يف  الدراسة  بطتني ابلنظام  اية وبسبب طبيعة مشكلة 
ٍف ن س ِقير لألزمة الدولية حىت يسهل رصد الدويل )احلوكمة، األزمة(، فإن املناسب هو اعتماد تعري

ال املدلول  مع  متسقة  النسق  مدرسة  رواد  تعريفات  وقد جاءت  بينهما،  والتأثر  التأثري  غوي لعالقة 
تع فهي  نقطة حتورل،  تعين  واليت  اإلجنليزية  اللغة  "أزمة" يف  واخلطورة لكلمة  ابلصعوبة  يتسم  وقتاً  ين 

رار حمدد، وتعررف كورال بيل األزمة الدولية أبهنا نقطة حتول والقلق على املستقبل، ووجوب اختاذ ق
Turning Point  مستوى يهدد ىليف طبيعة العالقة بني أطراف ما؛ حيث ترتفع الصراعات إ 
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تقع بني حلفاء تتحول عالقة التحالف   بتغيري طبيعة العالقات بني الدول، ففي حال األزمات اليت
األز  انشقاق، ويف حالة  إىل إىل عالقة  العالقة من عالقة سلم  تتحول  األعداء  بني  تقع  اليت  مات 

 .  1عالقة حرب
حداث سريعة التالحق تزيد من بينما يرى أوراين ونج أن األزمة الدولية هي جمموعة من األ

العام، أو أي من نظمه الفرعية فوق املستوايت املعتادة أثر قوى عدم االستقرار يف النظام الدويل  
، وعليه فإن 2ملحوظ، حبيث تزيد من إمكانيات وقوع العنف داخل النظام الدويل  الطبيعية وبشكل

لـ "نقطة حتول، أو موق مفاجئ يؤدي إىل أوضاع غري مستقرة،    فمفهوم األزمة الدولية هنا يشري 
قت قصري، ويستلزم اختاذ قرار حمدد للمواجهة يف وقت تكون وحتدث نتائج غري مرغوب فيها، يف و 

 .  3املعنية غري مستعدة، أو غري قادرة على املواجهة" فيه األطراف 
ترو  الذي  الرأمسايل  العوملي  اخلطاب  يف  عميق  لتأمل  حاجة  فثمة  الدراسة  هذه  ه  جويف 

جائحة كوفيد   والذي كشفت  الدولية،  عيوبه  19املؤسسات  أوكرانيا  معايريه،    وأزمة  وازدواجية 
لفة تتطلب توسيع الرؤية هلا لتتجاوز الوقوف والذي هو بصدد ظاهرة تشكل ومتدد أزمات دولية خمت

 يفعند األعراض، وتبحث يف األسباب واخللفيات والسياقات؛ فاألزمات انتشرت وامتدت آاثرها  
من قوى العوملة اليت أسست    دول وأنظمة خمتلفة ومتنوعة، وتشرتك كلها يف ظاهرة التنميط املفروضة

التجارة وتشجيع املنافسة كآليتني قادرتني على فرض    شيئاً فشيئاً خلطاب يقوم على مقوالت حترير 
 غري قادرتني نيتوازن النظام بشكل ذايت، وهو ما كشف عن اختالالت كبرية أثبتت أن هاتني اآلليت

النظام، وضبط قوى السوق اليت القيم اإلنسانية    مبفردمها على إحداث توازن  حتررت من قيود كل 
 األرابح والفوائد.   ملصلحة منطق حسايب يقوم على تعظيم

وخبصوص الديناميكيات اليت حتكم انتشار األزمات يالحظ أهنا ذات دفع ذايت مرتبط بطبيعة  
اليت حت ما ميكن أن ر العوملة ذاهتا  السوق وآلياته، وهو  الضوابط والقيود ملصلحة قوى  رت من كل 

 
 املتبادل بني إدارة األزمات  (. األزمة الدولية والنظام الدويل: دراسة يف عالقة التأثري2011,  11س سليمان. )نو خليل عر  1

 . ظام الدويل. سلسلة أوراق حبثية. الدوحة، قطر: املركز العريب لألحباث ودراسة السياساتسرتاتيجية الدولية وهيكل الناال
 املرجع السابق.   2
(. إدارة األزمات والكوارث ضرورة حتمية. املؤمتر السنوي الثالث إلدارة األزمات  1998مد. )حمحواش، مجال الدين     3

 جامعة عني مشس.  (. القاهرة: كلية التجارة،38والكوارث )صفحة البحث 
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العيش املشرتك، وعليه  يشكل حلظة فارقة يف اتريخ اإلنسانية إبطالق مسار حتول جديد يف طريقة  
جهة،   من  ضوابط  أي  من  املتحررة  العوملة  طبيعة  بني  السببية  االرتباطات  عن  الكشف  فإن 

 ات من جهة اثنية، يؤكد على وجود خلل كبري يف حوكمة النظام الدويل.م وديناميكيات انتشار األز 
، اضطراب النظام الدويلجاءت جائحة كوفيد وأعقبتها أزمة أوكرانيا لتزيدا من خماوف  د  وق

حيث فشلت الوالايت املتحدة والصني يف التعاون معاً لبناء اسرتاتيجية مشرتكة ملواجهتهما، وحىت 
الص منظمة  عمل  من حآليات  مقبولة  درجة  تضمن  أن  تستطع  ومل  ابلعطب  أصيبت  العاملية  ة 

ب اشرتاكالتنسيق  وأوقفت  منها،  املتحدة  الوالايت  انسحبت  ذلك  من  وأكثر  بل  فيها  ينهما،  اهتا 
 وسحبت دعمها هلا. 

وقد أدى كل ذلك إىل تفاقم التناقضات بني البلدين، وتعطيل عمل املؤسسات الدولية    
اتفاقية    ة املختصة )منظمة الصح  العاملية، جملس األمن الدويل، انسحاب الوالايت املتحدة من 

لعام  اب  حور   2015ريس  مما  وغريهل(،  املناخي  التغري  آاثر  من  التخفيف  اسرتاتيجية  بشأن  ل 
التنافس االسرتاتيجي بينهما إىل نبوءة ذاتية التحقق؛ حيث وبسبب غياب قواعد ومعايري متفق  

وتنظم   حتكم  وملزمة  املتحدة  ا عليها  الوالايت  بني  التنافس  موضوع  عاد  الدول،  بني  لعالقات 
يت األمريكي  فيما  خصوصاً  للنقاش،  صاعدة  قوة  بوصفها  والصني  مهيمنة  قوة  بوصفها  علق  ة 

بفكرة حتمية الصدام بني القوتني من عدمها، اعتماداً على مقولة فخ ثيوسيديتس اليت طرحها  
أليسون  ثنائي   4غراهام  على  تؤكد  الصاعدة    ة اليت  القوة   rising power"متالزمة 

syndrome   مة  ومتالزمة القوة احلاكruling power syndrome  اليت ينشأ عنها "
الذي قد يدفع حنو مواجهة بني القوتني، أو الرتكيز    Thucydides Trapفخ ثيوسيديتس  

ليت تقوم على  ا ، و 5على صعود الصني السلمي وفقًا ملقوالت متدد القوة اليت طرحها بول كنيدي 
الزائد عن احلد" ليشرح   التمدد اإلمرباطوري  العظمى؛ حيث تصبح  فكرة "قانون  القوى  تراجع 

ية أكرب من قدرهتا على الدفاع عنها كلها يف وقت متزامن،  مصاحل القوة العظمى والتزاماهتا العامل 
 

يمنة، هنظر: غراهام أليسون، حتمية احلرب بني القوة الصاعدة والقوة املاملزيد من التفصيل بشأن مقولة "فخ ثيوسيديتس"   4
 (. 2018: إمساعيل هباء الدين سليمان، )بريوت: دار الكتاب العريب مجةتر 
: مالك البديري، مجة تر   نشوء وسقوط القوى الكربى.بول كيندي،  نظر:  املزيد من التفصيل بشأن مقولة "متدد القوة"   5

 (.2007 3)األردن: األهلية للنشر والتوزيع،ط
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بدي  قوى  صعود  مقابل  فيها،  فراغاً  اتركة  عنها،  والتخلي  االنسحاب  يف  حلظة  ل لتبدأ  تتحني  ة 
 ملء الفراغ لتفرض منطقها اجلديد. 

االنتقال والتحول يف بيئة دولية تشكل جمااًل  عايري حتكم وتنظم هذا  ويف ظل غياب قواعد وم 
، حيث قواعد اللعبة فيه غري مفهومة جيداً، واملعلومات بشأنه غري كاملة على الدوام،  أزموايً واضحاً 

  حتكمه وميزان القوة هو الضابط هلا. ليتتبقى القوة هي الوسيلة الوحيدة ا
 جمزأة ومنقسمة وممزقة  وأزمة أوكرانيا حقيقة أن أورواب   19كما كشفت كذلك جائحة كوفيد  

احلرب  فرتة  يف  خصوصاً  بشكٍل كاٍف  واضحة  تكن  مل  حقيقة  وهي  مضى،  وقت  أي  من  أكثر 
الدويل الليربايل، غري أنه    امالباردة ويف مرحلة احلرب على اإلرهاب بسبب وجود هتديد مشرتك للنظ

ففي قمة بروكسل اليت استمرت مخسة أايم كاملة   وبسبب زوال هذا التهديد جتلت بشكل سافر؛ 
عاش االقتصادي إلعادة احلياة إىل االقتصاد األورويب املتضرر من جائحة  من أجل إقرار خطة اإلن

إ اخلطة  هذه  بشأن  االحتاد  دول  انقسمت  املستجد،  الدول   ىلفريوس كوروان  متثله  األول  فريقني: 
سويد وفنلندا والنمسا وهولندا وترافع من أجل تقدمي قروض  املقتصدة أو البخيلة وتشمل الدمنارك وال 

بداًل من إعطاء منح جمانية لالقتصادات املدينة اليت تضررت بشدة من كوروان، ومعظمها  قابلة للرد  
فرض وتريد  املتوسط،  البحر  على  املطلة  الدول  هذه ر   من  إنفاق  على كيفية  صرامة  أكثر  قابة 

 .6نسا وأملانيا ويرافع من أجل تضامن أكرب بني دول االحتاد األموال، أما الثاين فتمثله فر 
مشرتكة،    أوروبية  وأمنية  خارجية  سياسة  بناء  بشأن  النقاش  للواجهة  أوكرانيا  أزمة  وأعادت 

دوٍر مؤثٍر يف األزمة؛ حيث يرى روبنيك ب وكشفت عن انقسام أورويب يعيق االحتاد األورويب عن لع
االحتاد األورويب اخلروج من عباءة "القوة الناعمة" اليت تقتصر على   أن املعطيات اجلارية تفرض على 

هذا  أن  بـ ْيد  اجليوسياسية،  الناحية  من  صلبة"  "قوة  يصبح  أن  إىل  والتجارية  االقتصادية  اجلوانب 
وجتاوز اخلالفات بني بلدان االحتاد، وأضاف روبنيك "ال    التحول يتطلب الوصول إىل إمجاع أورويب 

تل، فعلى سبيل يناً يف رؤى دول االحتاد األورويب حيال التهديدات اليت يواجهها التكيزال هناك تبا
الوضع األمين   ينتاب بولندا حيال  الذي  القلق  إيطاليا نفس  شرقاً، ويتفق يف هذا املثال ال يساور 

 
يالف: إ، من  2022,  09  08ريخ االسرتداد  أسرار العشاء األخري! ات  ل:(. قمة بروكس2020,  07  21أ.ف.ب. )  6

https://elaph.com/Web/Economics/2020/07/1299113.html 
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؛ ففي مدير مركز اجلغرافيا السياسية يف جامعة كامربيدج يف اململكة املتحدة  -الرأي بريندان سيمز
، قال "حيتاج االحتاد األورويب إىل التحول ليكون دولة واحدة برئيس واحد DWمقابلة مع قناة  

جيوسياسياً  اليت    وبرملان واحد حىت يصبح العباً  املتحدة  الوالايت  الوحدة متكنت  فعن طريق  قوايً، 
ز أقر أبن حتقيق  لف من مخسني والية يف تشكيل دولة واحدة وجتميع قوهتا"، بـ ْيد أن سيم تأ كانت ت 

اً غري مرجح حدوثه حالياً، مضيفاً: "لألسف مع  بلدان االحتاد األورويب هذه الوحدة الكاملة يعد أمر 
 . 7تتة"مش استمرار هذا الوضع لن يكون االحتاد األورويب قادراً على فعل ما يريد؛ إذ ستظل قوته  

دة يف النظام الدويل؛ حيث  اليوم تؤكد أننا بصدد أزمة جدي   املؤشراتاألكيد أن الكثري من  
مشرتكة  برزت   وآليات  قواعد  غياب  بسبب  لألزمات  الفوضوية  الدولية  االستجابة  مثري  وبشكل 

ية  وم ومتفق عليها للتعامل معها، واالنكماش االقتصادي الذي تزايد بسببها، وصعود السياسات الق
لنظام الدويل الذي ظهر أنه  الشعبوية، وعودة أمهية حدود الدولة، وهي كلها مؤشرات تعكس أزمة ا

وهو يبحث    Francis Fukuyamaيس فوكوايما  أقل تعاوانً وأكثر هشاشة، وكما يري فرانس
 ون يف آاثر جائحة كوفيد على النظام الدويل فإن "األزمات الكربى هلا عواقب وخيمة، وعادة ما تك

احلرب العاملية الثانية، لكنه أدى غري متوقعة؛ فقد حفز الكساد الكبري االنعزالية والقومية والفاشية و 
إىل االتفاق اجلديد   ، وصعود الوالايت املتحدة كقوة عظمى عاملية،  The New Dealأيضاً 

أمريكي نْي   ويف النهاية إهناء االستعمار. وأنتجت هجمات احلادي عشر من أيلول/ سبتمرب تدخل نْي 
اإلسال التطرف  من  جديدة  وأشكااًل  إيران،  وصعود  لعام  فاشل نْي،  املالية  األزمة  أدت  مي، كما 

عادية للمؤسسات اليت حلت حمل القادة يف مجيع أحناء العامل،  إىل زايدة شعبية الشعبوية امل  2008
فري  لوابء  نسبياً  آاثراً كبرية  املستقبليون  املؤرخون  يتتبع  سوف  ويكمن   وسوحسبه  احلايل،  كوروان 

 التحدي يف اكتشافها مسبقاً".  
تداعيات ال  وستنتج  النظام  ابقي  على  من  أمهية  أكثر  السياسية  العواقب  فيها  تكون  دويل 

العواقب األخرى كما يناقش فوكوايما؛ حيث يؤكد أنه ميكن استدعاء السكان إىل األعمال البطولية  
ل ولكن  الوقت،  لبعض  اجلماعية  ابلفقدان   يسللتضحية  املقرتن  الوابء  استمر  ما  وإذا  األبد،  إىل 

 
أم فرصة جيوسياسية لالحتاد األورويب؟ مت االسرتداد من 2022,  10  14ليزا لويس. ) 7 ـ نقطة ضعف  (. أزمة أوكرانيا 

DW: https://2u.pw/21wZw 
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للوظائف، املسبوق سيؤدي حتماً   الواسع  الديون غري  الطويل، وعبء  تتحول   والركود  توترات  إىل 
 .8إىل ردة فعل سياسية 

إذ يعكس هذا االضطراب  ليس جديداً؛  الدويل احلايل  النظام  أن اضطراب  إىل  ويشار هنا 
درجيياً يف يت يعيشها النظام الدويل، حيث متيل األنظمة العاملية إىل التغيري تال  الدورية   9حالة التحول

عام   ففي  تسارعاً؛  أكثر  مساراً  السويس عن ، ك 1956البداية، مث أيخذ  فاشل يف  تدخل  شف 
تراجع يف القوة الربيطانية وشكل حلظة هناية عهد اململكة املتحدة كقوة عاملية. واليوم فإن جائحة  

تتكشف مع  ، وبدأت أزمة النظام الدويل احلالية  10كن أن متثل "حلظة سويس" أخرى مي  91كوفيد  
أحادية    وسقوط  الباردة  احلربهناية   حلظة  الكثريون  اعتربه  "ما  تشكل  وبداية  السوفيييت،  االحتاد 

ابهليمنة" املتحدة  الوالايت  فيها  تفردت  األمريكية،  سوالان 11القطب  خافيري  يرى  وكما  حيث   ،
Javier Solana   ًاترخييا عادي  غري  وضع  يف  العامل  الباردة  احلرب  هناية  تركت  ، كانت  فقد 

وعلى هذا األساس حددت سياسة الوالايت   الوالايت املتحدة فيه القوة املهيمنة الوحيدة يف العامل، 
 بعاً ، وط12األجندة العاملية حول قضااي حمددة كتصدير الدميقراطية والقيم الليربالية   املتحدة اخلارجية

ؤكد أن عالقات القوة هي احملدد يتم ذلك دائماً وفق ما يتواءم ومصاحلها ورؤيتها للعامل، وهو ما ي
 الدويل بعيداً عن أي قواعد أو ضوابط أو معايري دولية مشرتكة.   لطبيعة التفاعالت الناشئة يف النظام

 
8   Fukuyama, F. (2020, July/August). The Pandemic and Political Order. It 

Takes a State. Foreign Affairs. Retrieved from 

https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-06-09/pandemic-and-

political-orde 
لتبلور مالمح نظام جديد، حيث حتدث حتوالت جذرية   يةيشري التحول يف النظام الدويل إىل هناية لنظام دويل قائم وبدا 9

 .(05، صفحة 2011)سليمان، نظر: ايف خمتلف عناصر النظام. ملزيد من التفصيل 
10   Campbell, K. M., & Doshi, R. (2020, 18 March). The Coronavirus Could 

Reshape Global Order. Foreign Affairs. Retrieved from 

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-03-18/coronavirus-

could-reshape-global-order 
11 Cooley, A., & Nexon, D. H. (2020, July/August). How Hegemony Ends: 

The Unraveling of American Power. Foreign Affairs. Retrieved from 

https://fam.ag/2CxyOWd  (24/06/2020)  
12   Solana, J. (2021, Nov 22). Redefining Engagement with China. Project 

Syndicate. Retrieved from https://shortest.link/1Qyl. 
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الشواهد  إ من  الكثري  ان  اليومن  عملية  بصدد  العامل  أن  سببت  تقاتكشف  واليت  اهليمنة،  ل 
إىل أن    Kevin Ruddكيفني رود    الكثري من االضطراب يف النظام الدويل؛ حيث يشري مثالً 

الصني  هي أنه من املرجح أن خترج كل من    19احلقيقة غري املرحية اليت ترتبت عن جائحة كوفيد  
  Pax Sinica 13  ينياً والوالايت املتحدة من هذه األزمة منهكتان بشكل كبري؛ حبيث ال سالم ص 

أمريكياً   سالم  وال  سيربز،  سيستم  Pax Americanaجديداً  وبدال ً متجدد  ذلك  ر،  من 
الفوضى   حنو  اثبتاً  ولكن  بطيئاً  اجنرافاً  النتيجة  واخلارج، وستكون  الداخل  القوتني يف  ستضعف كلتا 

عدم وجود أي طرف  ، مع  الدولية تشمل األمن الدويل، ومتتد إىل التجارة الدولية، وإىل إدارة الوابء 
  شية مكان النظام والتعاون. يوجه حركة املرور، وتتخذ أشكااًل خمتلفة من القومية املتف 

وابلتايل فإن الطبيعة الفوضوية لالستجاابت الوطنية والعاملية للوابء متثل حتذيراً ملا ميكن أن أييت على  
كل ثالثة عوامل مستقبل النظام  ، ستش ، وكما هو احلال مع نقاط انعطاف اترخيية أخرى 14نطاق أوسع 

صادية النسبية للقوى العظمى، وكيفية النظر إىل هذه التغيريات  العاملي: التغريات يف القوة العسكرية واالقت 
أحناء العامل، واالسرتاتيجيات اليت تنشرها القوى العظمى. وبناًء على هذه العوامل الثالثة، لدى    مجيع يف  

 .  15حقيقي للقلق بشأن أتثريمها العاملي يف عامل ما بعد الوابء   ة سبب الصني والوالايت املتحد 
ال  ويذهب كيفني أبن  يشهد  رود  الليربايل  الدويل  القوة    تفتتاً نظام  مسبوق، كانت  غري 

العسكرية واالقتصادية للوالايت املتحدة نقطة االرتكاز اجليوسياسية اليت استند إليها النظام، غري أن 
 ها أواًل إقليمياً، ومؤخراً على الصعيد العاملي. تتحداالصني استطاعت أن 

من خالل إضعاف هيكل التحالف    مشاكل إىل النظام الدويل   وجاءت إدارة ترامب لتضيف 
القوى ضد  توازن  على  احلفاظ  يف  حمورايً  التقليدي  االسرتاتيجي  املنطق  يف  )الذي كان  األمريكي 

 
الصيين هو مصطلح اترخيي يشري إىل فرتات السالم يف شرق آسيا بقيادة الصني. وعند جتميع الفرتات املتعددة   السالم  13

 مدهتا ما يقرب من ألفي عام.  لغللسالم الصيين مًعا تب
14    Rudd, K. (2020, May 6). The Coming Post-COVID Anarchy. The 

Pandemic Bodes Ill for Both American and Chinese Power—and for the 

Global Order. Foreign Affairs.   
15 Rudd, K. (2021, March/April). Short of War. How to Keep U.S.-Chinese 

Confrontation from Ending in Calamity. Foreign Affairs. Retrieved from 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-02-05/kevin-

rudd-usa-chinese-confrontation-short-of-war 
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ا املتعددة  املؤسسات  عن  الشرعية  ونزع  سياسي  ألطرابكني(  فراغ  )خلق  منهجي  بشكل  ف 
. وهو  16عاملاً خمتل الوظائف وعشوائياً بشكل متزايد  ودبلوماسي يؤهل الصني مللئه(، وكانت النتيجة 

التحالف الذي ميكن أن يلعب دوراً حمدداً يف استيعاب الصني واحتوائها، فوفقاً ملريشامير إذا تواصل  
معظم جريان  "سينضم  االقتصادي  الصني  وكوراي    -الصني   منو  وسنغافورة  والياابن  اهلند  ذلك  مبا يف 

وفيتنام  وروسيا  الصني"   -اجلنوبية  قوة  الحتواء  املتحدة  الوالايت  خيالف  17إىل  من  هناك  أن  غري   .
. وعليه ويف حلظات  18مريشامير ويؤكد على أن "احتواء الصني يشبه حماولة إعادة اجلينر إىل الزجاجة"

مرحلة اضطراب النظام الدويل تغيب قواعد حوكمة النظام الدويل  منها  التحول واالنعطاف اليت تتض 
هشة، لتحضر القوة وعالقاهتا كمحدد رئيس ملخرجات هذه املرحلة، ولتتشكل بذلك    واليت هي أصالً 

 ديناميكية ذاتية لالضطراب حمكومة بثنائية "هشاشة حوكمة النظام الدويل/ انتشار األزمات". 
الباحث راندال شوي  العامل لر فري أما  أن  مل يعد م شكراًل من قوة عظمى   ، متزايد حنو    وعلى   ، ى 

لدولية غالباً ابلتوافق أو الصراع أو  موعة من القوى العظمى، واليت تدير السياسة ا جم   واحدة أو حىت 
اليت   القوى  من  ومتباينة  متنوعة  جمموعة  الدويل  النظام  يف  ستكون  ذلك  من  وبداًل  النسيب،  التوازن 

لى ع   افها، وحتورلت السياسة الدولية يف القرن احلادي والعشرين من نظام يرتكز يق أهد تتنافس لتحق 
لألخطاء واملخاطر وال ميكن    مبادئ اثبتة نسبياً، ميكن التنبؤ هبا إىل نظام جمهول وغري مستقر وعرضة 

ياسية  الس   19األحد أن يتنبأ أبي انتظام سلوكي، فقد انتقلنا من اجلغرافيا السياسية إىل عصر اإلنرتوبي 
العلمي حسبه.   قيادة والصراعات والتهدي   والعامل ابملعىن  ت ستكون "ابردة" أكثر من  داسيصبح بال 

 
16 (Rudd, The Coming Post-COVID Anarchy. The Pandemic Bodes Ill for 

Both American and Chinese Power—and for the Global Order, 2020   
17 Mearsheimer, J. J. (2006, April ). China's Unpeaceful Rise C. urrent 

History (2006), p. 160. 
18 Nanto , D., & Chanlett-Avery, E. (2006). The Rise of China and Its 

Effects on Taiwan, Japan, and South Korea: U.S. Policy Choices. 

Washington: Library of Congress  .  
زايئية، ابإلضافة لتخصصه يف جماالٍت أخرى. وهو اإلنرتوبيا هي مصطلح علمي هام ومفهوم أساسي يف الكيمياء الفي  19

النظام اضطراب  خلاصية  مباشر  مقياس  هو  املفهوم  وهذا  احلرارية،  الديناميكا  من  والفوضى، أ  جزء  االنتظام  عدم  حالة  و 
التفصيل   من  ملزيد  الفوضى.  قلت  اإلنرتوبيا  قلت  وكلما  الفوضى  زادت  االنرتوبيا  زادت  من    entropyنظر:  افكلما   ،
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"، واملخاطر لن أتيت بسبب احلروب بني القوى العظمى وإمنا بسبب اخلالفات حول  كوهنا "ساخنة 
 وغريها.لبيئة  القضااي اجليوسياسية املتصاعدة، حول العمالت النقدية والتجارة العاملية وا 

اب  أيضاً  السياسيني  الفاعلني  بني  الدولية  العالقات  تتميز  ال  الوحسبه  والفوضى،  ضطراب 
اليت   الرقمية  والثورة  املعلومات  عصر  يف  إىل سيما  العاديني  املواطنني  من  بدءاً  للجميع  أاتحت 

العابر  اإلجرامية  اإلرهابية  والشبكات  ابملنظمات  مروراً  الرأي  وقادة  للحداملشاهري  الومهية  ة  ود 
يد مل يدرس مبا فيه الكفاية، إذ  جدواحلركات الدينية واإليديولوجية أبن متارس سلطتها، وهو طور  

لى تعطيل وإيقاف سري األحداث قبل حدوثها بينما  متتلك إحدى هذه الفئات أو بعضها القدرة ع
 . 20ال تستطيع تنفيذ أجندهتا اخلاصة 

ي أساساً ابلتغري يف موازين القوة العاملية وانتقال مصادر  العامل   االضطراب إذن، مي كن تفسري حالة  
املرتبة الثانية  رة والثروة من الغرب إىل الشرق، والصعود التارخيي للصني الذي جعلها حتتل  جا اإلنتاج والت 

تنظم   ملزمة  قواعد  وأمام غياب  الصدارة.  وتنافس ها على موقع  أمريكا  بعد  العاملي  االقتصاد  قمة  على 
ماية مصاحلها  حل بني الدول بسبب فوضوية النظام الدويل، تلجأ الدول لالعتماد على نفسها    عالقات ال 

وتنتشر، وهو ما يكشف حقيقة هشاشة  والدفاع عنها، ويف ظل تناقض املصاحل وتضارهبا تنشأ األزمات 
 حوكمة النظام الدويل وضعفها يف ضبط سلوكية الدول خاصة يف مراحل االضطراب والتحول. 

 : أزمة حوكمة النظام الدوليثانيًا

العاملية"   "احلوكمة  مصطلح  إىل  النظر  يف    يفميكن  مزدوج  حتول  أنه  على  الدولية  العالقات 
إىل امل للحكومة  املورجهة  السياسة  ومن  العاملية،  السياسة  إىل  الدولية  السياسة  من  الراسخ،  نظور 

وكمة العاملية أواًل عدم وجود طرح احلاحلكم كأسلوب واسع إلدارة املشكالت. عالوة على ذلك ت
ميك واضح  هيمنة  هيكل  ذات  )عاملية(  يف ن  سيادة  والتعاون  اإلكراه  بني  الرتابط  واثنياً  حتديده، 

 ثاً التحورل املستمر للهياكل والعمليات. العالقات الدولية، واثل
ة، مث  الفاعلومع ذلك فإن مفهوم احلوكمة يركز على اهلياكل أكثر من الرتكيز على اجلهات  

الجتماعية واالقتصادية،  ا  هناك انتقادات على الرتكيز املؤسسي القوي، وعدم االعرتاف ابلظروف
 

20 Schwellerm, R. L. (2014, June 16). The Age of Entropy: Why the New 

World Order Won't Be Orderly. Foreign Affairs. Retrieved from 
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2014-06-16/age-entropy 
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العاملية  للحوكمة  الغائب  األخالقي  حسب    ،21واألساس  العاملية"  "احلوكمة  مصطلح  ويشمل 
سات للدراالتعريف الذي تضمنه تقرير جملس املخابرات القومي األمريكي ومعهد االحتاد األورويب  

اليت والشبكات  والشراكات  والعمليات  واألنظمة  املؤسسات  مجيع  العمل ت   األمنية،  يف  ساهم 
ف الرتتيبات الرمسية وغري الرمسية  اجلماعي وحل املشكالت على املستوى الدويل، ويشمل هذا التعري

وميكن   الوطنية،  عرب  السياقات  يف  احلكومية  غري  الفاعلة  اجلهات  دور  إىل  ه ابإلضافة  ذا حسب 
ية بقدر ما يساهم يف اجلهود ملالتقرير اعتبار التعاون اإلقليمي أيضاً عنصراً من عناصر احلوكمة العا

ما   حيث  من  احلكومة  عن  احلوكمة  وختتلف  هرمية؛  األوسع،  وسلطة  سيادية  امتيازات  من  تعنيه 
 . 22فاحلوكمة العاملية ال تساوي احلكومة العاملية 

الدولية يف  الساحة  وإنشاء  القر   وتتطلب  العامل خارج احلدود،  لتوحيد  والعشرين حافزاً  احلادي  ن 
مب ي مؤسسات عامل  يعد  اللغز  العوملة، وإن حل هذا  تفرضه فكرة  الذي  التقويض  ثابة  ة ميكنها مكافحة 

يقرتح   إطار عمل  األساس  العاملية هي يف  العاملية، وإن احلوكمة  احلوكمة  للشرعية على  متديد وإضفاء 
واالقتصادية  ة عباً مرتابطاً يدمج مجيع جماالت اجملتمع، مبا يف ذلك القطاعات االجتماعي ة ومل عالقة عاملي 

ي، وذلك وفقاً لدعوات الليرباليني، وي نظر  والسياسية والثقافية والبيئية لتدور القضااي ذات الوعي اجلماع 
ااي الراهنة، بينما هي  القض   إىل مفهوم احلوكمة العاملية من نطاق ضيق على أهنا حركة هتدف إىل معاجلة 

أهنا تعترب أداة ملساعدة الدول املستقلة على    ىل يف األساس أكرب من ذلك بكثري. فقد أشار ويتمان، إ 
هة القضااي الدولية الناشئة، وحتقيق الوحدة خللق السالم العاملي والوائم  احلصول على املساعدة يف مواج 

العاملية وفشلها، فعلى سبيل املثال، كان بوسع األمم  سسات  املنشود، وينبع هذا من انعدام كفاءة املؤ 
إر  اإلنسانية إىل رواندا يف سنة  سا املتحدة، من خالل  أثناء اإلابدة اجلماعية يف    1994ل اإلعاانت 

 . 23طار مساندة جيش التوتسي، ردع اجملزرة اليت حدثت على مستوى القاعدة الشعبية إ 

 
21 Kacowicz, A. (2012, 01). Global Governance, International Order, and 

World Order. The Oxford Handbook of Governance. 

doi:10.1093/oxfordhb/9780199560530.013.0048 
22 (The National Intelligence Council, The EU Institute of Security Studies, 

September 2010, p. 13) 
23 ( فينكاات رامان.  العاملية وما هي حتدايهتا؟2020,  03  26فارشا  احلوكمة  تتمثل فكرة  فيم  ديبلوماسي،  )  (.  مودرن 

 https://www.noonpost.com/content/36461احملرر( نون بوست. مت االسرتداد من 
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حكم   نظام  أبهنا  احلوكمة  روزنو  يع ويعرف  األقل  ال  على  أو  األغلبية  قبلته  إذا  إال  مل 
مف  يطرح  لذلك  فيه؛  يؤثر  من  حكومة  هو أقوى  بدون  "احلوكمة   Governanceم 

without Government  العاملية السياسة  إىل دراسة  والذي يفضي بشكل خاص   ."
من   أنه  من  الرغم  على  اجملال،  هذا  عن  واضح  بشكل  غائبة  املركزية  السلطة  أن  حيث  من 

الروتينية موجود بشكل طبي واضح  ال  الرتتيبات  النظام ومن  القليل من  أن  القدر  يف    عي بنفس 
العاملية  الشؤون  على    ، إدارة  ابلقدرة  تتمتع  مركزية  سلطة  إىل  يفتقر  نظام  وجود  إىل  وابلنظر 

دراسة   هي  الرئيسية  التحقيق  مهمة  أن  ذلك  على  يرتتب  عاملي،  نطاق  على  القرارات  إنفاذ 
، وهو ما  24ملرتبطة عادة ابحلوكمة يف السياسة العاملية دون مؤسسات احلكم هام ا مدى أداء امل 

من  طر ي  الكثري  القوى  ح  ومصاحل  ورؤية  إرادة  عن  مستقلة  حلوكمة  التأسيس  أمام  الصعوابت 
 الكربى املؤثرة يف النظام الدويل. 

ة ودول عديليومع تزايد االضطراب يف النظام الدويل والذي برز يف الصراع بني قوى صاعدة ت
الفجوة بني زايد اتسعت  الفوضى وضعف هياكل ة  مرتاجعة حمافظة حتاول احلفاظ على هيمنتها، 

توائم   عاملية  حوكمة  لتطوير  احلاجة  ي ربز  ما  وهو  القواعد احلكم،  مع  للسلطة  اجلديد  التوزيع 
 واملؤسسات اجلديدة بشكل يضمن السالم واالستقرار الدوليني. 

احل    أن  اليوم  املستوى    وكمة واألكيد  على  املشرتكة  للمشاكل  اجلماعية  اإلدارة  ابعتبارها  العاملية 
النجاحا ويل الد  من  العديد  حققت  قد  مؤسساهتا  أن  من  الرغم  فعلى  حاسم.  مبنعطف  متر  منذ  ،  ت 

نشأهتا بعد احلرب العاملية الثانية، إال أن العدد املتزايد من القضااي املدرجة على جدول األعمال الدويل  
وم قيداهت وتع  معها،  التعامل  على  الوطنية  واحلكومات  الدولية  املنظمات  قدرة  يفوق  العوملة  ع  ا،  ظهور 

 لدرجة أن التهديدات احمللية السابقة مل  وتطورها السريع، ازدادت املخاطر اليت يتعرض هلا النظام الدويل 
وا  األمن  على  حمتماًل  خطراً  تشكل  اآلن  ولكنها  حملياً  لالحتواء  قابلة  حيث  الستق تعد  العامليني؛  رار 

املع  العرقية واألمراض  النزاعات  التهديدات مثل  املناخ وأمن  دي أصبحت  ة واإلرهاب ابإلضافة إىل تغري 
 

24 Rosenau, J. N. (2009). GOVERNANCE, ORDER, AND CHANGE IN 

WORLD POLITICS. In E.-O. C. JAMES N. ROSENAU, GOVERNANCE 

WITHOUT GOVERNMENT: ORDER AND CHANGE IN WORLD 

POLITICS. Cambridge University Press.  
doi:https://doi.org/10.1017/CBO9780511521775 
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دفقات اهلجرة الدولية والتقنيات اجلديدة تشكل خطراً حقيقياً على األمن  الطاقة وندرة الغذاء واملياه وت 
 .  25والسلم الدوليني 

اخلربا من  العديد  بنيويربط  ودول   ء  والصني  روسيا  يف  األجانب  وكراهية  القومية  تصاعد 
راف لوالايت املتحدة من جهة، وجعل املواقف الوطنية يف املنتدايت املتعددة األطوااالحتاد األورويب  

دائرة  شرارة  إطالق  إىل  هذا  يؤدي  وقد  اثنية،  جهة  من  العاملية  احلوكمة  ملتطلبات  استيعاابً  أقل 
العاملية اليت  غري    احلوكمة  الغاضبة  الوطنية  العامة  واملناقشات  املتباينة،  والتصورات  ذي تغالفعالة، 

البعض.   يضع  بعضها  والذي  العاملية،  للحوكمة  الغريب  "النهج  أبن  الباحثني  بعض  جيادل  كما 
 .26الوالايت املتحدة والغرب كمركز وكصانع للقوانني والقواعد يقلل من استعداد اآلخرين للتعاون"

وم عليهــا  يقــ أن احلوكمــة العامليــة تواجــه معضــلة معقــدة مرتبطــة بطبيعــة األســس الــيت  يتبــني  راســة  وابلد 
؛ فـــاملطلوب منهـــا أن حتقـــق تـــوازانً دقيقـــاً للغايـــة بـــني احـــرتام ســـيادة الـــدول وعـــدم  النظـــام الـــدويل الوســـتفايل 

صــالحيات    متلــك وخلــق ســلطة فــوق وطنيــة    -مبدأ أساسي للنظام الوســتفايل   -التدخل يف شأهنا الداخلي 
دويل بشــكل مســتقل عــن إرادات  الــ تتجاوز سيادة الدول وتتيح هلا ممارسة عمليــات الضــبط علــى املســتوى  

و آتكل مفهــوم ســيادة الدولــة، والــذي علــى الــرغم مــن أنــه  الدول، وهو ما أنتج يف العقود األخرية اجتاهاً حن 
الســيادة احملــدودة اليــوم هــي الســائدة،  كــرة  ما يزال حجر األساس الذي تقوم عليه العالقات الدولية، فإن ف 

  لنشــر قــيم اقتصــاد الســوق والدميقراطيــة( واملســاعدة الدميقراطيــة    ية سياســية )مبــدأ املشــروط   وذلــك العتبــارات 
وأمنيــة )مبــدأ التــدخل اإلنســاين ملواجهــة ظــاهرة اإلابدة اجلماعيــة املتكــررة وعمليــات صــنع الســالم وحفــظ  

خرى اقتصادية )منطق التكامل واالنــدماج الــذي فــرض علــى دول االحتــاد  ، وأ السالم وبناء السالم األممية( 
 (. Subsidiarity Principleال تبين مبدأ التبعية  مث األوريب 

ظ أن ســرعة ونطــاق ومســتوى االبتكــار التكنولــوجي ســاعدت يف إنتــاج فجــوة العــرض  واملالحــ 
ا حتــــت ضــــغط كبــــري نفســــهوالطلــــب يف احلوكمــــة، ووجــــدت احلكومــــات واجلهــــات الفاعلــــة األخــــرى 

 
25 The National Intelligence Council, The EU Institute of Security Studies. 

(September 2010). Global Governance 2025: at a Critical Juncture. 

Washington: The National Intelligence Council . 
26 (The National Intelligence Council, The EU Institute of Security Studies, 

September 2010, pp. 10-11) 
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هــذه املطالــب، وهــو مــا كشــف ة للتكيف والبتكار أساليب جديدة للعمــل، لكنهــا فشــلت يف مواكبــ 
النظــام الــدويل يف التكيــف، كمــا أدى آتكــل نوعيــة عجز الدولة القوميــة احلديثــة الــيت تعتــرب أهــم ركــائز 

ــام الـــدويل، وهـــ  ــطراب يف النظـ ــاون الـــدويل إىل مزيـــد مـــن الفوضـــى واالضـ ــريات يف ذا يالتعـ عكـــس التغيـ
 من قبل القوى املنظمة واملهيمنة. مااالسرتاتيجيات والسياسات الوطنية جتاه التعددية، وال سي

اًء يف تعزيــز مث تعميــق  2000ففــي الوقــت الــذي لعبــت الــوالايت املتحــدة حــىت عــام   دوراً بنــر
، وال 2005و 2001ي وتوسيع نطاق النظام الــدويل الليــربايل، فــإن سياســات إدارة بــوش بــني عــام

ان هلــا أتثــري مزعــزع لالســتقرار كــ   أيلــول/ ســبتمرب 11ســيما خــالل ردهــا علــى اهلجمــات اإلرهابيــة يف 
للنظــام الــدويل، ورغــم اجلهــود الــيت بــذهلا بــوش مــن خــالل اإلضــرار اجلســيم بشــرعية واشــنطن كمركــز 

، إلصــالح (2017-2009(، وخليفته ابراك أوابمــا )2009-2005خالل فرتة واليته الثانية )
انجحــة إىل حــد كبــري، واألمـــر ن الضــرر واســتقرار الــدور املهــيمن للـــوالايت املتحــدة، غــري اهنــا مل تكـــ 

ــاً هـــو عـــدم قـــدرة ابقـــي القـــوى  الدوليـــة املـــؤثرة علـــى التـــدخل لتصـــحيح هـــذه الـــذي زاد الوضـــع تفاقمـ
 . 27مللنظا عادة التوازنإابجتاه  يب وال الصني حتركاً و االختالالت، فال االحتاد األور 

النظــام الـــدويل ذاتـــه،    عـــة وأعتقــد أن عـــدم  قــدرة ابقـــي القـــوى علــى التـــدخل مـــربر ومفهــوم يف ظـــل طبي 
أبن    Bruce  Jonesمــن القــوى الصــاعدة؛ حيــث ينــاقش    والــيت هــي حمــل احتجــاج مــن قــبلهم خصوصــاً 

ــدمها موضـــوعي   ــا، أحـ ــا بعـــدان جيـــب معاجلتهمـ ــام الـــدويل هلـ ــه مؤسســـات النظـ حيـــث أن  املشـــاكل الـــيت تواجـ
انً أكـــرب بـــني الـــدول وترتيبـــات  او هتديـــدات اليـــوم للســـلم واألمـــن الـــدوليني عـــابرة للحـــدود، وابلتـــايل تتطلـــب تعـــ 

ــي حيـــ  ــاين سياسـ ــاص، والثـ ــاع اخلـ ــمل القطـ ــة  جديـــدة تشـ ــات العامليـ ــدة واملؤسسـ ــم املتحـ ــة األمـ ــزال هيئـ ــا تـ ث مـ
و مــا أصــاب بعــض الـــدول  انيــة، وهــ بعـــد احلــرب العامليــة الث   األخــرى تعكــس توزيــع القــوة الــذي كــان موجــوداً 
 .  28تصور عدم قدرهتا على التأثري على قراراهتا ب  األعضاء الرئيسية يف األمم املتحدة ابإلحباط بسب 

 
27 Hanns W Maull. (April–May, 2019). The Once and Future Liberal Order. 

Survival. Global Politics and Strategy: 
https://www.iiss.org/publications/survival/2019/survival-global-politics-

and-strategy-aprilmay-2019/612-02-maul 
28 Bruce, J., & Others. (2009). Power & Responsibility: Building 

International Order in an Era of Transnational Threats. Washington: 

Brookings Institution Press. 
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وقـــــد جـــــادل قبلـــــه نيبـــــور أبن "النظـــــام املســـــتقر غـــــري ممكـــــن بـــــدون إدخـــــال أدوات العدالـــــة يف 
بســرعة إىل االســتياء والتمــرد  ادل يــدعواالتفاقيات اليت من شأهنا توفري النظام"، ألن "النظام غري العــ 

سبب "جمرد توازن بني "القوى العظمى" لن يكفــي للحفــاظ الاللذين يؤداين إىل الرتاجع عنه"، وهلذا 
 .29على السالم"

اخلارجية   السياسة  عن  الناجتة  اخلالفات  تتجاوز  النظام  أزمة  أبن  ايكينربي  جادل  بينما 
ملستمرة، فهي أزمة سلطة داخل التنظيم املهيمن القدمي تصادية ااألمريكية األخرية أو حىت األزمة االق

نبع هذه وليست أزمة يف مبادئ عميقة للنظام نفسه. إهنا أزمة حكم. فبالنسبة له ت  ،للنظام الليربايل
األزمة من حقيقة أن األسس األساسية للنظام القدمي قد تغريت، وتشمل التغيريات التحوالت يف  

ال ومعايري  املالسلطة،  احلكومية،  سيادة  غري  الفاعلة  ابجلهات  املتعلقة  والتهديدات  عليها،  تنازع 
الطاون الدويل  للنظام  املهيمنة  األمريكية  القيادة  وأصبحت  املشاركة،  الدول  للدول ق  مقبولة  ليربايل 

األخرى خالل عقود ما بعد احلرب؛ ألهنا قدمت األمن و"خدمات النظام" األخرى جملموعة واسعة  
، ولكنه يثري  ايلالسلطة اآلن أقل أماانً، وهذا ال يعين النهاية احلتمية للنظام الليرب ول. هذه  من الد

ملتضافر نيابة عن اجملتمع العاملي، والقيام  حتدايً أساسياً له: وهو إنشاء سلطة شرعية للعمل الدويل ا
 بذلك يف وقت تتآكل فيه عالقات السلطة القدمية.

كان ضحية جناحه، لقد جنح يف هزمية التهديد السوفيييت، وجنح  الدويل    ويؤكد ايكينربي أن النظام   
اد السوفيييت من  ام مفتوح وقوي نسبياً للتجارة واالستثمار، لكن وابملقابل قلل زوال االحت نظ يف إنشاء  

أمهية الضماانت العسكرية األمريكية يف أورواب الغربية وشرق آسيا، وأدى النمو االقتصادي يف دول مثل  
إىل أسئلة عميقة حول  ا  هلند إىل إنشاء مراكز جديدة للقوة العاملية، وأدت هذه التطورات وغريه الصني وا 

ذلك إىل رفض النظام الليربايل يف حد ذاته، ولكن    طبيعة النظام الدويل املتمركز حول أمريكا، ومل يؤد 
وأ  املتحدة  الوالايت  بني  السلطة  بشأن  التفاوض  إعادة  إىل  الدعوة  امل برزت  الرئيسيني  صحاب  صلحة 

 . 30دة، وليس إىل نظام جديد دي اآلخرين. ابختصار يرى ايكينربي أننا حباجة إىل صفقة ج 

 
29 Miller, P. (2016). American power and liberal order: a conservative 

internationalist grand strategy. Washington: Georgetown University Press . 
30  Ikenberry, Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of 

the American World Order. Princeton University Press, 2011, pp. 6-7) 
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وجه   على  بعدها  وما  السبعينيات  يف  بىن  املهيمن  الليربايل  النظام  أن  على  ايكينربي  ويؤكد 
لسياسي  تصادي وااخلصوص آليات لقيادة احلوكمة املشرتكة والفرص للدول اليت ختضع للتحرير االق

ا حيث كان  االتساع؛  يف  اآلخذة  معايريه  ضمن  واالندماج  احلرب لنلالنضمام  بعد  الليربايل  ظام 
نضمام إليه أكثر من املطلوب، ومن املهم أن انجحاً بشكل ملحوظ، وعدد الدول اليت أرادت اال

لبناء   أوسع  جلهود  منصة  وفرت  النظام  هلذا  األطراف  املتعددة  األسس  أن  عرب  التعاون  نالحظ 
 ية. ملاجملاالت االقتصادية والسياسية واألمنية والبيئية واملشاعات العا

التناقضات اليت ظلت     املتحدة على  الوالايت  بقيادة  بناء نظام ما بعد احلرب  أخرياً، مت 
جهة   من  العليا  م ثلها  عاملية  بني  التوترات  أحد  وكان  الباردة،  احلرب  خالل  الغالب  يف  قائمة 

الغربية من جهة أخرى، وحتدث فرانكلني روزفلت  جيتها وخ وأيديولو  صوصية قاعدهتا السياسية 
نفس وا  الليربايل  النظام  لكن  العاملية،  واحلماية  احلقوق  عن  الالحقة  بناؤه كاتفاق  ألجيال  مت  ه 

  -جتاري وأمين بني الوالايت املتحدة وأورواب والياابن، كان هناك أيضا توتر بني منطقها اهلرمي 
ا اعترب الذي   رمسية ه  غري  إمرباطورية  أو  ليربالية  هيمنة  إما  االنفت   -ملراقبون  والتعددية    اح ومبادئ 

األد  احلد  سوى  املتحدة  الوالايت  تقبل  ومل  ابملثل،  استخدامها  واملعاملة  على  القيود  من  ىن 
نفسها   وتركت  عليها  متفق  ومؤسسات  بقواعد  األخرى  الدول  تقييد  إىل  لقد سعت  للسلطة، 

قد  اإلمكا مبعزل  وفقاً  ر  للعمل  حوافز  املتحدة  الوالايت  لدى  وكان  القيود،  هذه  مثل  عن  ن 
لقوهتا وشجعت الدول األضعف    اعد ومعايري مشرتكة إىل احلد الذي وفرت فيه غطاًء شرعياً قو ل 

 من مقاومتها.    على التعاون مع اهليمنة األمريكية بدالً 
أو جمتمع للدميقراطيات من جهة    مل كنادي عكست هذه التوترات تناقضاً جوهرايً أكثر بني الع 

أ  جهة  من  األوسع  العامل  لتنظيم  احلرب  خر وكمنصة  هناية  بعد  بشكل كامل  ستظهر  قضية  وهي  ى، 
مساه  31الباردة  ما  وقيمها ضمن  وفرض شروطها  ابهليمنة،  املتحدة  الوالايت  تفرد  بذلك حلظة  لتربز   ،

ى ثالثية "حقوق اإلنسان، الدميقراطية،  ي قام عل الرئيس جورج بوش األب "النظام الدويل اجلديد" الذ 
 ن ليس معنا فهو ضدان" يف عهد الرئيس جورج بوش اإلبن. "م التنمية"، ووصلت حلد رفع شعار  

 
31 (Ikenberry, A World Safe for Democracy. Liberal Internationalism and 

the Crises of Global Order, 2020, pp. 180-182 ) 
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وارد   ستيفن  الدويل    Steven Wardويرى  للنظام  رئيسية  خصائص  ثالث  هناك  أن 
 :32الليربايل هي 
القواعد بني الدول بعيداً عن    ائمة علىأنه يهدف إىل احلفاظ على العالقات املفتوحة والق -

اطر الصراع الرئيسي، وتقليل املخاوف بشأن  خم  تعظيم فوائد التفاعل االقتصادي، وتقليل
 املغامرة األمريكية.  

النظام الدويل الليربايل غري فأنه على األقل يف حقبة ما بعد احلرب الباردة يزعم أنه عاملي؛   -
 فعاليته جغرافياً.  الف مدى حمدد جغرافيا، على الرغم من اخت

والايت املتحدة عدداً من املنافع العامة يف  الأنه يتم أتمينه من قبل القيادة األمريكية، وتوفر  -
سبيل اجملالني وعلى  استهالكها،  من  األخرى  الدول  تستفيد  واليت  واألمين  االقتصادي   

الع  والقوة  عاملية،  احتياطية  عملة  األمريكي  الدوالر  يوفر  األاملثال  تسهل  سكرية  مريكية 
 التدفق احلر للموارد والتجارة. 

بعد هناية احلرب الباردة اشتمل على ثالثة إنشاء نظام دويل ليربايل  ن  وجيادل جون مريشامير أب
، كان من الضروري توسيع العضوية يف املؤسسات اليت تشكل النظام  أولا :  33أهداف رئيسية هي 

ورة، وبعبارة أخرى من الضروري إنشاء شبكة  عند الضر الغريب، وكذلك إنشاء مؤسسات جديدة  
، كان من الضروري دمج البلدان يف مجيع أحناء  اثنياا وية العاملية.  عضمن املؤسسات الدولية ذات ال

الباردة،   احلرب  وحلفاؤها خالل  املتحدة  الوالايت  بنته  الذي  املفتوح  االقتصادي  النظام  يف  العامل 
اً. وهذا اهلدف ابلطبع يتوافق مع اهلدف األول، حيث أن ر انفتاحوجعل هذا النظام ابلفعل أكث

، كان من األمهية مبكان تعزيز اثلثاا ات الدولية تتعامل مع الشؤون االقتصادية،  سسالعديد من املؤ 
الدميقراطية الليربالية بقوة يف مجيع أحناء العامل، وهي مهمة كان مهملة كثرياً عندما كانت الوالايت 

رتبط ت  ى السلطة مع االحتاد السوفيييت، وحسب مريشامير فإن هذه املهام الثالثتنافس علاملتحدة ت 
 

32 Ward, S. (2017). Status and the Challenge of Rising Powers. Cambridge: 

Cambridge University Press. 
33 Mearsheimer, J. (2018, September 11). The Rise & Fall of the Liberal 

International Order. Paper Prepared for Presentation at Notre Dame 

International Security Center. 
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املتبادل   االعتماد  ونظرية  الليربالية،  املؤسساتية  للسالم:  األساسية  الليربالية  ابلنظرايت  مباشراً  ارتباطاً 
نظام دويل  ان بناء  االقتصادي، ونظرية السالم الدميقراطي، وهكذا يف أذهان مهندسي هذا النظام، ك 

طى هذا االعتقاد الراسخ الوالايت املتحدة  أع ليربايل قوي ومستدام مرادفاً خللق عامل يسوده السالم، وقد 
إلنشاء  قوايً  حافزاً  بشكل خاص    وحلفائها  مهماً  فيه  وروسيا  الصني  دمج  وكان  اجلديد،  النظام  هذا 

ت املتحدة، وكان اهلدف هو ضمهما إىل  الوالاي   لنجاحه، ألهنما كانتا أقوى دولتني يف النظام إىل جانب 
ا ابلكامل يف االقتصاد الدويل املفتوح، واملساعدة يف حتويلهما  هم أكرب عدد ممكن من املؤسسات، ودجم 

حىت أن البعض يزعم أن القوى والديناميكيات االجتماعية اليت جيلبها اقتصاد    ، 34راطيات ليربالية إىل دميق 
  السياسية على االهنيار، وهم جيادلون أبنه مع امللكية اخلاصة والثروة   الشيوعية السوق ستجرب يف النهاية  

اد وعياً وتعليماً فإن عدداً  أصحاب املصلحة االقتصاديني وجمموعات املصاحل والطبقة املتوسطة اليت تزد و 
ون  الشيوعي  كبرياً من السكان الصينيني سرييدون أن يكون هلم رأي يف صنع القرار الذي يتمتع به القادة 

طالب االجتماعية لقيادة  امل حصرايً، وستشكل مثل هذه الطبقة الوسطى جتمعاً يتم من خالله صياغة  
 . 35تلك القيادة احلزب الشيوعي، مما يؤدي يف النهاية إىل حتدي  

وهو ذات املنطق الذي يتبناه إيكنبريي حيث شجع صانعي السياسة األمريكيني على دمج  
ة هائلة صاعدة" يف النظام الدويل احلايل لتجنب حرب القوى الكربى وة عامليالصني اليت اعتربها "ق

إحباطفاواحل تستطيع  "ال  واشنطن  أن  ومبا  النظام،  هلذا  األمريكية  القيادة  الصني"    ظ على  صعود 
حذر إيكنبريي من إقامة الكثري من الرتتيبات الثنائية واملتعددة األطراف، ألن هذا لن يؤدي فقط 

على   نيالعاملي املفيد حالياً للوالايت املتحدة وللصني كذلك، ولكنه سيشجع بكالنظام    إىل تفتيت
 .36أن حتذو حذوها 

بشكل   مندجمة  الصني  تكون  أن  ضرورة  على  ويؤكد  املنطق  نفس  الين  ويتقاسم كريستوفر 
العاملية، لكنه رأى أن أورواب والوالايت املتحدة غري راغبتني يف   التخلي أفضل يف هياكل احلوكمة 

 
 املرجع السابق   34

35 Kachiga, J. (2021). The Rise of China and International Relations Theory. 

New York: Peter Lang . 
36 (Ikenberry, The Rise of China and the Future of the West: Can the Liberal 

System Survive?, 2008, p. 26) 
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بشأن سالمة "االنغالق"    اً ن بعض املزااي املؤسسية اليت ما تزاالن تتمتعان هبا، وهو ما جعله قلقع
 .37الغريب املتأصل يف اهلياكل احلالية

األيديولوجية  أسسه  وبعض  التآكل،  يف  آخذة  العاملي  النظام  أساسيات  أن  اليوم  األكيد 
ا فالنظام  للغاية؛  مقلقة  بطريقة  للتحدي  اتتعرض  والذي لعاملي  مذهالً  الذي حقق جناحاً  لليربايل، 

ربع   إىل  وتعميقه  اتساعه  والتزام قر أدى  قوية  أمنية  عالقات  على  ب ين  أنصاره،  حبسب  ذهيب  ن 
العالقات األمنية لضغوط مع منو املشاعر االنعزالية يف   ابقتصاد عاملي مفتوح، واآلن تتعرض هذه 

التعد القوى  وأصبحت  الرئيسية،  أكثالبلدان  نوح ،  38ر حزماً يلية  فعل  مثلما  الكثريون  وقد جادل 
الصراع اجليواسرتاتيجي أمر ال مفر منه، لكن االعتماد  أن "راً مؤخ  Noah Feldmanفيلدمان  

السيطرة،   الصراع ومينعه من اخلروج عن نطاق  إدارة هذا  أن يساعد يف  املتبادل ميكن  االقتصادي 
االستهزاء   مت  اليت  الدولية  والتواملؤسسات  اآللية" هبا  من  جزء  هي  شأهنا  من  وكما 39قليل  لكن   ،

يبدو   قد  لوندستاد  حجاالحياجج  املتبادل  واالقتصادي  املايل  ضد عتماد  الواقع  يف  للغاية  قوية  ة 
 اندالع احلرب. 

ويبدو أنه قد ثبت خطؤها    ،لكن املشكلة أن هذه احلجة قد مت طرحها عدة مرات من قبل  
كتابه الشهري "الوهم   Norman Angellنورمان أجنيل  نشر    1910مراراً وتكراراً؛ ففي عام  

"، وفيه أكد أن الوهم الذي ساد هو أن األمم تنصر ابملواجهة  The Great Illusionالكبري  
املسلحة أو احلرب أو الغزو، يف حني العكس هو الصحيح؛ حيث أن االعتماد االقتصادي املتبادل 

اقتصادايً  ضارة  ستكون  احلرب  أن  جلميع  يعين  التجارة   أمناط  يتم كسر  حيث  املعنية؛  البلدان 
ويع  العادية  املقاومة    اينواالستثمار  ألن  جمدايً  الغزو  يكون  لن  الطويل  املدى  على  وحىت  اجلميع، 

ستمرة لالحتالل ستضعف احلافز احمللي لإلنتاج وابلتايل جتعل املنطقة احملتلة عدمية القيمة، وأجنيل امل

 
37 Layne, C. (2009). The Waning of US Hegemony – Myth or Reality? A 

Review Essay. International Security, 34 (01.)  
38 Lehti, M. (2020). Henna-Riikka Pennanen, Jukka Jouhki (Ed). 

Contestations of Liberal Order: The West in Crisis? Palgrave Macmillan. 
39 Wang , J. (2022). China in the International Order: A Contributor or a 

Challenger? In: Chengxin Pan and Emilian Kavalski (ed). China’s Rise and 

Rethinking International Relations Theory. Bristol University Press. 
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مستحيلة، لكنها كانت بال جدوى، ومع ذلك بعد بضع سنوات   رب كانتبذلك مل يؤكد أن احل
احلرب بال  اندلعت  فلطاملا كانت  ابلفعل،  جداً  مقربني  اقتصاديني  شركاء  بني  األوىل  ريطانيا  عاملية 

ففي عام   أمهية ألملانيا،  التجاري األكثر  الشريك  أهم شريك 1910العظمى  أملانيا اثين  ، كانت 
تحدة، كما كانت التجارة بينهما مكملة لبعضهما البعض إىل حد ما على ايت امللربيطانيا بعد الوال

أصبحألقا واألملاين  الربيطاين  االقتصاد ْين  أن  املشكلة  وكانت  البداية،  يف  ليتم ل  جتانساً  أكثر  ا 
وق  استبدال الرتابط ابملنافسة التجارية، وهكذا صرح اإلمرباطور ويليام الثاين أنه "بعد االعرتاف بتف

ملالصنا إذا  لتدمريها، وستنجح بال شك  قريباً  إجنلرتا  األملانية، ستسعى  بقوة  من  عة  الكارثة  نع هذه 
ت ما  قوي"، وهكذا سرعان  تعزيز حبري  والعسكري وبسرعة من خالل  االقتصادي  التنافس  الشى 

خيلق40معاً  لكنه  املشرتكة،  املصاحل  يعزز  االقتصادي  "الرتابط  أبن  االعرتاف  جيب  لذلك  أيضاً    ، 
تشارلز كوبتشان  ن به  جادل  ما  وهو  مشرتكة"،    يثح  Charles Kupchan قاط ضعف 

على أشار   يعتمد كلياً  يغرس االستياء  أو  الثقة  يولد  املتبادل  االعتماد  إذا كان  ما  أن "مسألة  إىل 
العوملة إىل رد فعل عنيف  التكامل االقتصادي"؛ إذ قد تؤدي  فيه  السياق السياسي الذي حيدث 

، ليثبت  41جي" شعبوية ودولة تعمل على وقود القومية االقتصادية والتنافس االسرتاتي  تج أنظمةو"تن
األزمات  انتشار  يف كبح  االقتصادي  التكامل  قدرة  على  تؤكد  اليت  الليربالية  مقوالت  أن  بذلك 

واعد واحلروب بسبب عدم جدواها، غري كافية مبفردها إذا مل ترتافق ببناء حوكمة عاملية تقوم على ق
 ايري وضوابط مشرتكة وملزمة.ومع

 ه على حوكمة النظام الدوليساتالصيين وانعكا-ثالثًا: التنافس األمريكي

القوةإ بعالقات  احملكوم  الصيين  األمريكي  التنافس  العاملية  -ن  احلوكمة  الذي هو    -وليس 
بسب  املتحالفة معهما، وذلك  الدول األخرى  الدولتني وكل  لسلوكيات  الضابط  ب غياب سيشكل 

 وية للنظام الدويل.فوضليات ملزمة إلدارة التنافس الدويل بني القوى الكربى بسبب الطبيعة الآ

 
40 Wang , J. (2022). China in the International Order: A Contributor or a 

Challenger? In: Chengxin Pan and Emilian Kavalski (ed). China’s Rise and 

Rethinking International Relations Theory. Bristol University Press. 
41 Miller, P. (2016). American power and liberal order: a conservative 

internationalist grand strategy. Washington: Georgetown University Press . 
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تعديلية  دولة  إنشاء  بتجنب  مهتمة  املتحدة  الوالايت  إذا كانت  أبنه  وورد  ستيفن  وجيادل 
)واليت تشمل على األرجح احلق يف  الصني  فعليها أن تستوعب مطالب  للغرب،  شديدة ومعادية 

سيكون اهلدف   لكنذ يف شرق آسيا(، وهذا ال يعين التنازل عن القيادة العاملية للصني، و جمال نفو 
اليت ت الصني كقوة عظمى تستحق نفس احلقوق  املتحدة يف هو االعرتاف أبن  الوالايت  هبا  تمتع 

مبا يف ذلك احلق يف إدارة شرق آسيا وحبر الصني اجلنويب ابلطريقة اليت تدير هبا    السياسة العاملية، 
 .42الوالايت املتحدة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

أبن الصني تعتمد أساليب مغايرة يف صعودها    John Owen ن أوين  اجج جو بينما حي
هود لدمج االقتصادات األجنبية مع االقتصاد لبناء نظام دويل بديل، وأحد هذه األساليب زايدة اجل

البحرية   املوانئ  تصميم  مت  وقد  والطريق،  احلزام  مبادرة  هي  األساسية  اآللية  تكون  حيث  الصيين، 
رات والسكك احلديدية والطرق السريعة وخطوط األانبيب وشبكات الطاقة اليت مت إنشاؤها  واملطا

 ع عشرات البلدان. يف إطار هذا الربانمج لزايدة جتارة الصني م
النمو  لضمان  والطريق كوسيلة  احلزام  مبادرة  تستخدم  الصينية  القيادة  أن  الواضح  ومن 

املزي ستفعل  لكنها  األجل،  طويل  املضيفة  االقتصادي  البلدان  ستجعل  فإهنا  تنجح  ما  فبقدر  د، 
اب التزاماً  أقل  املضيفة  البلدان  تلك  جتعل  أن  ميكن  بدورها  واليت  الصني  على  لدميقراطيات تعتمد 

الثرية، وابلتايل تقليل الضغط على الصني إلضفاء الطابع الدميقراطي على نظامها السياسي، وتضم  
بعض الدميقراطيات الليربالية مثل إيطاليا والربتغال، وهدف بكني مبادرة احلزام والطريق مشاركني من  

ال بعض  وجعل  احمللية،  وممارساهتا  ملؤسساهتا  معارضة  أي  إضعاف  على هو  تعتمد  دميقراطيات 
ذلك على  يساعد  أن  أصبحت 43استثماراهتا ميكن  املبادرة  هذه  ومن خالل  الصني  أن  ويعتقد   .

يل وحمركاً للمبادرات الدولية، لدرجة أن الوالايت املتحدة والياابن فاعالً مؤثراً يف تشكيل النظام الدو 
عم للبنية التحتية مبعايري أعلى ومزااي ودواًل أخرى ابدرت إبطالق مبادرات تنافسية لتقدمي متويل ود

أفضل   عامل  بناء  إعادة  خطة  ابيدن  إدارة  أطلقت  فمثاًل  احمللية،  العاملة  للقوى   Buildأكثر 

 
42 Ward, S. (2017). Status and the Challenge of Rising Powers. Cambridge: 

Cambridge University Press. 
43 Owen, J. (2021). Two emerging international orders? China and the 
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orld B3WBack Better W  44    جمموعة من  احلزام   G7املدعومة  ملبادرة  كمنافس 
لبوابة العاملية" ليدخل املنافسة  والطريق الصينية، كما أعلن االحتاد األورويب عن خطته االسرتاتيجية "ا

اليت  45العاملية الغربية وكذا مؤسسات بريتون وودز  املبادرات  أنه وعلى عكس  ، لكن املالحظ هنا 
وطية يف توزيع مساعداهتا، فإن املساعدات والقروض الصينية غري مرتبطة بشروط تعتمد مبدأ املشر 

ليتها، وابلتايل فهي تلقى القبول أكثر وعلى سياسية مسبقة متس بسيادة دول العامل الثالث واستقال
حساب املبادرات الغربية، ويبدو أن منو االقتصاد الصيين شكل فرصة ساحنة للصني لتتقمص دور  

يعطي حيث  "من  هيمنته؛  لبسط  الغرب  اعتمده  الذي  املنطق  نفس  وهو  وتسود،  تنتشر  حىت   "
احلضار  انتقال  عن  حديثه  يف  بروديل  املتوسط  فيلسوف  وأن الحظ  يسود"،  يعطي  من  "أن  ات 

 .  46يف صنع اآلخرين  الغرب وهو يصنع نفسه على مر العصور ساعد أيضاً 
لبنية التحتية والتمويل ليست أبن جهود الصني يف ا  Rush Doshiروش دوشي  وحياجج  

مدفوعة بشكل أساسي ابلفوائد االقتصادية املطلقة أو مطالب جمموعات املصاحل الصينية، ولكن 
الرغبة يف تنمية النفوذ االقتصادي، والذي ميكن أن أيخذ أشكاال عديدة، كأن يكون   ودافعها ه

اقتصادايً عالئقياً، والذي يتضمن التالعب ابالعتماد   املتبادل بني الدول )على سبيل املثال نفوذاً 
اليت    اتفاقية التجارة الثنائية(، كما ميكن أن يكون هيكلياً، والذي يتضمن تشكيل األنظمة واألطر

 
توسط يف بناء بنية  ملتبىن قادة جمموعة السبع الذين يسعون ملنافسة الصني خطة لدعم البلدان ذات الدخل املنخفض وا  44

أفضل   عامل  بناء  إعادة  خطة  تكون  أن  يريد  إنه  ابيدن،  جو  األمريكي،  الرئيس  وقال  أفضل.   Build Backحتتية 

Better World B3W  الوالايامل من  الدول  دعومة  إن  وقال  مشابه.  صيين  لربانمج  اجلودة  عايل  بديالً  املتحدة  ت 
م والطريق اليت اقرتحتها الصني. وأضاف إن مبادرة مماثلة جيب أن تساعد "تلك  زاالدميقراطية سيكون لديها بديل ملبادرة احل

الواقع إىل املساعدة". ملزيد   اليت حتتاج يف  العامل  التفصيل  اجملتمعات حول  للدراسات االسرتاتيجية: نظرامن  الدويل  املركز   :
  https://www.icss.ae/ar/node/398خطوات أمريكية حملاصرة تقدم احلزام والطريق الصيين  

»البوابة العاملية«، واليت ي نظر   الحتاد األورويبكشفت رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين النقاب عن مبادرة ا  45
وهي خطة استثمار عاملية ضخمة الستثمار   ة.إليها على نطاق واسع على أهنا مصممة ملنافسة مبادرة احلزام والطريق الصيني

املشروعات ، يف مشروعات البنية التحتية و 2027مليار دوالر( على املستوى العاملي، حبلول عام    340مليار يورو )  300
  https://shortest.link/23Wvنظر: ا ية واملناخية. ملزيد من التفصيل الرقم

46 ( الدراسات 2000وجيه كوثراين.  مركز  بريوت:  العامل.  وبقية  الغرب  يف:  أزمات،  إدارة  أم  احلضارات  صدام   .)
 االسرتاتيجية والبحوث والتوثيق. 

https://www.icss.ae/ar/node/398
https://shortest.link/23Wv
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أن  وميكن  العملة(،  على  السيطرة  املثال  سبيل  )على  العاملي  االقتصادي  النشاط  خالهلا  من  يتم 
السياس تشكيل  إعادة  يتضمن  والذي  حملياً،  )على سبيل يكون  للدولة  الداخلية  والتفضيالت  ات 

النخبة(  سيطرة  من  47املثال  احلد  هدفها  منافسة  ديناميكيات  بسلوكها  الصني  أطلقت  وهكذا   .
عود الصني وانتشار أتثريها خارج حدودها، وهو ما يكشف لنا من جديد عن هيمنة منطق القوة ص

 ومعايريها. وعالقاته وتوازاانته على حساب منطق احلوكمة وقواعدها 
ويضيف أوين أسلوابً اثنياً للبناء الصيين هو املؤسسات واملعايري الدولية؛ حيث تقوم بكني ببناء  

ة األطراف اخلاصة هبا، وحتاول تعديل أخرى قائمة، وذلك هبدف املساعدة يف  د بعض املؤسسات املتعد 
املتحدة حلقوق اإلنسان لعام  إضعاف املعارضة احملتملة لصعودها؛ فمن الواضح مثاًل أن إعالن األمم  

وثيقة ليربالية تعدد جمموعة واحدة من احلقوق العاملية، بينما تعمل الصني على جعل حقوق    1948
نسبية وليست عاملية. وضمن هذا السياق أنتج منتدى حقوق اإلنسان جنوب/ جنوب لعام    ن اإلنسا 

أتخذ    2017 أن  جيب  اإلنسان  حقوق  أن  على  ينص  الذي  بكني  السياقات  إعالن  االعتبار  يف 
( الذي أنشأته  AIIBاإلقليمية والوطنية والتارخيية، كما أن البنك اآلسيوي لالستثمار يف البنية التحتية ) 

، حمايد رمسياً جتاه املؤسسات السياسية للدول املقرتضة، على عكس املؤسسات  2013صني يف عام  ل ا 
نمية اآلسيوي، واليت استخدمت نفوذها يف حماولة حترير  املالية الدولية األقدم مثل البنك الدويل وبنك الت 

أيضا حتاو  الفنية  اجملاالت  للمقرتضني. ويف  واالقتصادية  السياسية  القواعد    ل املؤسسات  تعديل  الصني 
الـ   املتحدة  األمم  وكاالت  بني  ومن  الدولية،  حاليا    15واملعايري  يرأسها  وكاالت  أربع  هناك  اخلاصة، 

االحت  املتحدة  مواطنون صينيون:  األمم  ومنظمة  الدويل،  املدين  الطريان  ومنظمة  لالتصاالت،  الدويل  اد 
والزراعة. وجتسد  األغذية  ومنظمة  الصناعية،  خلدمة    للتنمية  معياراً  املتحدة هذه اترخيياً  األمم  وكاالت 

 الصاحل العاملي املفرتض بداًل من املصاحل السياسية ألي دولة مبفردها. 
نرتنت العاملية، تضغط الصني يف األمم املتحدة من أجل قاعدة للسيادة  ويف جمال حوكمة اإل 

، 48خل اليت تتبناها الوالايت املتحدة دالوطنية من شأهنا أن تسمح ابلرقابة بدالً من قاعدة عدم الت

 
47 Doshi, R. (2021). The Long Game: China’s Grand Strategy to Displace 

American Order. USA: Oxford University Press. 
48   Owen, J. (2021). Two emerging international orders? China and the 
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لتكون قواعد احلوكمة ذاهتا حمل تنازع وتنافس وتعكس عالقات القوة القائمة، وقد تكون هي ذاهتا  
 دوث أزمات دولية بدل أن متنع وقوعها. سبباً يف ح

السياس الصني  خطة  خريف  ي هتدف  يف  عنها  اإلعالن  مت  اليت  اجلديدة،  إىل  2020ة   ،
الذكاء االصطناعي ابالسماح للصني   التكنولوجيا اجلديدة مبا يف ذلك  لسيطرة على مجيع جماالت 

العسكري  2035حبلول عام   التحديث  برانمج  إكمال  وتعتزم بكني اآلن  ،  2027حبلول عام  . 
للصراع مع  اليت ميكن تصورها  السيناريوهات  الصني ميزة حامسة يف مجيع  رئيسي هو منح  هبدف 

االنتصار يف مثل هذا الصراع سيسمح للرئيس شي جني بينغ   ، ألنيوانالوالايت املتحدة على ات
Xi Jinping  لى نفس بتنفيذ إعادة توحيد قسري مع اتيوان وهو إجناز من شأنه أن يضعه ع

الصيين  الشيوعي  احلزب  جممع  داخل  تونغ  تسي  ماو  إكونومي 49مستوى  إليزابيث  تؤكد  لذلك   ،
Elizabeth Economy    إذا مل تعكس سيطرة الصني خأن شي لن يقبل أي ريطة للصني 

التاسع عشر للحزب يف تشرين األول/   الباحثة هنا   على اتيوان، وتشري إىل إعالن شي يف املؤمتر 
عنصراً ال بد منه لتحقيق "التجديد   14أن الوحدة مع اتيوان كانت واحدة من    2017أكتوبر  

خالل قوله أن "الناس على جانيب املضيق   العظيم لألمة الصينية"، كما أكد على أمهية التوحيد من
هم عائلة واحدة، بدم مشرتك ... ال أحد يستطيع قطع األوردة اليت تربطنا"، واعترب شي أن "نزعة  

، وشكل خطاب  50ل االنفصالية" يف اتيوان تظل "أكرب خطر خفي على التجديد الوطين" االستقال
األول/   تشرين  يف  للحزب  عشر  التاسع  املؤمتر  يف  حقيقية    2017كتوبر  أشي  طريق  خارطة 

، وعد ابستعادة عظمة  أولا تستهدف حتقيق أهداف حمددة، أوضحها شي يف ثالثة عناصر هي:  
عام   وهو   الذي   2049الصني حبلول  الشعبية،  الصني  لتأسيس مجهورية  املئوية  الذكرى  يصادف 

ه وهو  قرن،  مدة  الصني  عاشتها  اليت  الذل  سنوات  حمو  إىل  يهدف  قومي  مصمم دهدف  ف 
ملساعدة الصينيني على إعادة التواصل مع شعورهم ابلفخر والعظمة. ويف سعيها الستعادة مثل هذه 

التجديد العظمة والفخر، تريد الصني أال تكون يف ا الرئيس شي عن هدف  الثانية، وأعرب  ملرتبة 
 

49(Rudd, Short of War. How to Keep U.S.-Chinese Confrontation from 

Ending in Calamity, 2021)     
50 Economy, E. (2022, January/February). Xi Jinping’s New World Order. 

Can China Remake the International System? . Foreign Affairs. Retrieved 

from https://shortest.link/29IT 
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عام   حبلول  للجيش  الكامل  التمكني  هدف  يستلزم  الذي  الكا2020الكبري،  والتحديث  ل م ، 
عام   حبلول  عام  2035للجيش  حبلول  عاملي  مستوى  على  وجعله  تكون 2050،  أن  وينبغي   .

، وكان اهلدف الثاين الذي 2050الصني يف مثل هذا املوقف من املطالبة بوضع مهيمن بعد عام  
مت التعبري عنه يف خطابه هو أن تتحمل الصني مسؤولية احلوكمة العاملية، وهذا اهلدف ابلذات هو  

مناسب،  و دليل   الوقت  أن  تعتقد  أن  مبجرد  الصني  به  سرتحب  الذي  القيادي  الدور  على  اضح 
ال احلوكمة  مسائل  يف  القيادة  عباءة  الرتداء  الصني  استعداد  خطاب وأصبح  خالل  واضحاً  عاملية 

، فإىل جانب تعزيز العوملة، يعلم الرئيس شي أن احلوكمة العاملية  2017الرئيس شي يف قمة دافوس 
بري لدعم التجارة متعددة األطراف، واليت بدورها ال تكون ممكنة إال إذا مت أتمني النظام  اتتضمن تد

األخرى اليت هتم البشرية، مثل البيئة؛ فاحلوكمة  الدويل وعندما يتم التعامل بقوة مع القضااي احمليطة  
الر  قيادة  حتت  الصني،  وتبدو  بكثري.  ذلك  من  وأكثر  األشياء  هذه  تشمل كل  شي ئالعاملية  يس 

مراتحة أكثر فأكثر لفكرة جتسيد القيادة العاملية. وكان اهلدف الثالث الذي مت توضيحه يف خطاب 
لفي للصني، وهو أقصى شرق آسيا الذي حيوي عدداً الرئيس شي هو أتكيد القيادة يف الفناء اخل

كن أن تندلع يف أي من القضااي اليت مل يتم حلها، والقضااي اخلاملة، والقضااي غري املستقرة اليت مي
وقت، من بينها: قضااي حبر الصني، اتيوان، الوجود األمريكي، الياابن، احلدود الشمالية الغربية مع 

لتحويل احلماسة  اهلند وهلم جرا ...، وأت لقيادهتا االقتصادية دافع كاٍف  مل الصني يف أن يكون 
 . 51ءالعدوانية بعيداً عن مسائل احلرب والرتكيز على قضااي الرخا

وتعتقد الصني اليوم أن اقتصادها أصبح قادراً على حتمل أي عقوابت قد تفرضها الوالايت  
 تنص عليها املواثيق الدولية، واليت ترى املتحدة بدعوى فرض احرتام حقوق اإلنسان واحلرايت اليت

غري    الصني أهنا ليست دولية ولكنها معايري غربية مت تدويلها بشكل متحيز بفضل عالقات القوة
الدولية   املنتدايت  املتوازنة اليت كانت سائدة، وعليه حترص الصني على أن تكون أكثر نشاطاً يف 

د الدعم حلملتها للرد على املعايري الراسخة بشأن خصوصاً منها التابعة لألمم املتحدة هبدف حش
 حقوق اإلنسان عرب التشكيك يف عامليتها وحياديتها. 

 
51 Kachiga, J. (2021). The Rise of China and International Relations Theory. 

New York: Peter Lang . 
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لتعريف   Wang Jisiويرى   توزيع    أبنه  يف  النظر  أواًل  الضروري  من  املعاصر،  الدويل  النظام 
اية احلرب الباردة،  القدرات بني القوى الدولية الكربى، فبعد هناية احلرب العاملية الثانية وخاصة منذ هن 

وذلك   للتنمية،  أكرب  وفرص  مساحة  على  العاملي  االقتصاد  بنشاط يف  شاركت  اليت  البلدان  حصلت 
النظام الدويل  انتشلت نفسها    بفضل  للعوملة، ففي كل قارة هناك دول  والعملية التارخيية  املنفتح نسبياً 

الفقر والتخلف، لقد تطور اهليكل الدويل بشكل م  تزايد من "ثنائي القطب" أو "أحادي  تدرجيياً من 
 . 52القطب" العمودي سابقاً إىل هيكل أفقي أكثر. ومع ذلك، فإنه مل يصبح بعد "متعدد األقطاب" 

اليت جتمعها املصاحل    -وال سيما الدول  -م بناء النظام الدويل من قبل جهات فاعلة خمتلفةتوي
و  النظام  على  احلفاظ  يتم  وابلتايل  املشرتكة،  االجتماعية  واألهداف  التفاعالت  خالل  من  تغيريه 

ني يف بناء نظام مع  مهماً   للدول. يف هذه التفاعالت تلعب االهتمامات واألفكار واألهداف دوراً 
واحلفاظ عليه، ومن اآلاثر الضمنية األخرى للبناء االجتماعي للنظام أنه من الضروري أن يتم اجلمع 

القض الفاعلني ابالتفاق على جمموعة من  ااي والتفامهات املشرتكة حول كيفية حتقيق األهداف بني 
تفاق اجلهات الفاعلة ن ااملشرتكة، وهناك إمكانية لرؤية النظام الدويل على أنه ليربايل، وعلى الرغم م

القضااي اليت أهلمت إنشاء املؤسسات، إال أهنا تظل متنوعة يف تكوينها   على جمموعة حمدودة من 
 األحداث اجلديدة واهتماماهتا وأولوايهتا.احمللي وردود أفعاهلا على 

ب جي  وهكذا فإن النظام الليربايل حيتوي على العديد من التناقضات حول نوع الليربالية اليت 
لألمن  53اتباعها اخلارجي  احمليط  شك ل  أنه  الليربايل  الدويل  النظام  بشأن  األكيد  الشيء  لكن   ،

قوة النسبية ألمريكا، لذلك يزداد احلافز لالستثمار  األمريكي، ويصبح هذا أكثر أمهية إذا تراجعت ال
ة على االعتماد على تحديف النظام الليربايل كامتداد للنفوذ األمريكي إذا تراجعت قدرة الوالايت امل

، وهو ما حيدث اليوم ابلضبط ملواجهة الصعود الصيين؛ حيث على مدى العقدين 54ميزة قوهتا اخلام 
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53 Jones, C. (2018). Concepts of International Order. In: China's Challenge 

to Liberal Norms. London: Palgrave Macmillan. 

doi:https://doi.org/10.1057/978-1-137-42761-8_3 
54 Miller, P. (2016). American power and liberal order: a conservative 

internationalist grand strategy. Washington: Georgetown University Press . 



  البحوث والدراسات  (102) دالعد -وسطيةألة دراسات شرق جم 68 
 

املشهد اجليوسياسي نتيجة تصاعد قوهتا االقتصادية والعسكرية. وهكذا املاضيني منا دور الصني يف  
اسرتاتي الصني كمنافٍس  إىل  اآلن  املتحدة  الوالايت  قادة  الدويل جي  ينظر  النظام  قلب  إىل  يسعى 

غربية يف  غري  قوة  أول  الصني  أصبحت  هاس  راين  يرى  وكما  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  الليربايل 
احل الدويل  ما  النظام  )وهو  الدويل  النظام  قواعد  تشكيل  إلعادة  بطموح  تسعى  ثقل  ذات  ديث 

نشأته يف هناية احل  فمنذ  األمريكية(، وحسبه  قواعد   ربيتعارض واملصلحة  مل تكن  الثانية،  العاملية 
أيضا مل تكن هشة  أبداً، ولكنها  النظام احلديث اثبتة  استطاعت أن تصمد و   وأعراف ومؤسسات 

تمع الدويل. غري أنه بصعود الصني كثرت األسئلة حول استمرار فعالية النظام  وتستمر يف تنظيم اجمل
إىل  55الدويل  الصينية  القيادة  سعي  عن  يكشف  ما  وهو  أحدثه  است،  الذي  القيادي  الفراغ  غالل 

 الرتاجع األمريكي، إلعادة صياغة قواعد ومعايري النظام الدويل مبا يتوافق مع مصاحلها.  
املتناقضة كما الحظ مايكل بيكلي هي "أن األنظمة الدولية ضرورية لتجنب واحلقيقة احملزنة و 

وى العظمى، وستكون املنافسة مع القالفوضى، لكنها ال تظهر عادة إال خالل فرتات التنافس بني  
الوحيدة  الطريقة  تكون  قد  لكنها  وحلفائها،  املتحدة  للوالايت  ابلنسبة  ابملخاطر  حمفوفة  الصني 

 .56" لتجنب خماطر أكرب
ضد    Amitav Acharya & Dan Pleschوقد جادل أميتاف أشاراي ودان بليش  

 :57ض ثالثة أسباب رئيسية هي بعر اخللط املتكرر بني النظام الدويل الليربايل والعاملية 
، مل يكن النظام الدويل الليربايل نظاماً عاملياً، يف الواقع بعد انتخاب ترامب لرائسة الوالايت  أولا 
الليربايل هبذا؛ حيث كتب جوزيف س. اني  املتحدة،   الدويل  للنظام  الرئيسيني  اعرتف بعض املؤيدين 

الد  الرئيسيني أن النظام  الليربايل "اقتصر إىل حد كبري على جمموعة من الدول    ويل وهو أحد املدافعني 
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الكبرية مثل  ذات التفكري املتشابه اليت تقع على ساحل احمليط األطلسي"، و"مل يشمل العديد من الدول  
 الصني واهلند ودول املعسكر السوفييت، ومل يكن له دائماً أتثريات محيدة على غري األعضاء".  

أ زعم  للنقاش  يعيد  فقط  ميتوهذا  ليست  الليربايل  الدويل  النظام  عاملية  أبن  أشاراي  اف 
رف ابلعامل الثالث  "أسطورة" مبا أن الكتلة السوفيتية والصني واهلند وإندونيسيا وجزء كبري ممن كان يع

خارجه، ولكن أيضاً أن "النظام الدويل الليربايل ++" مل يكن محيداً جداً ابلنسبة للكثريين خارجه،  
 النامي، مث جيب النظر إىل النظام الدويل الليربايل على أنه "نظام دويل ولكن ليس عامل خاصة يف ال

 نظاماً عاملياً لفرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية".  

احلقيقة اليت تشكك يف اخللط بني األمم املتحدة والنظام الدويل الليربايل هي أن األوىل  اثنياا،  
الليرب  األفكار  من  مع كل  واجملتمعية  اليأتسست  االشرتاكية  األفكار  ذلك  يف  مبا  الليربالية،  وغري  ة 

 واحملافظة، وامتد بعضها إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. 

لأل اثلثاا  حقبة  ، كان  يف  املتحدة  حول    1945-1942مم  املتمحور  السرد  من  أكرب  مجهور 
اليربايل، وطغى هذا   العاملي  النظام  لتأسيس  املتحدة  بينما كانت  الس الوالايت  املعاصر،  الواقع  رد على 

هناك مسامهات آسيوية وغريها من املسامهات غري الغربية يف اهلياكل التأسيسية لألمم املتحدة، وقضااي  
من  ترت  املكبوتة،  أو  املنسية  الديناميكيات  هذه  ولفهم  املرأة.  وضع  إىل  احلرب  جرائم  سياسة  من  اوح 

 نشأة األمم املتحدة يف أوائل األربعينيات.    ت بسا الضروري العودة للبحث يف ظروف ومال 
واملالح ظ أنه مع تصاعد احلرب التجارية بني الوالايت املتحدة والصني، والدعم الصيين لقوى  

اثنية  مث ابردة  حرب  مالمح  أصبحت  روسيا  مع  وحتالفها  الشمالية،  وكوراي  وابكستان  تركيا  ل 
الوالايت املتحدة "ال تسعى إىل حرب ابردة  أنصرح واضحة، رغم نفي الرئيس ابيدن لذلك حيث 

. غري أن ما يشهده العامل اليوم من انتشار غري مسبوق  58جديدة أو عامل منقسم إىل كتل جامدة"
ت يقول بعكس ما أكده الرئيس ابيدن، ففي ظل احتدام األزمة األوكرانية، وتزايد التهديد لألزما

اتيجة األمن القومي األمريكي اجلديدة الصني وليس رت الروسي ابستخدام السالح النووي اعتربت اس
العاملي روسيا التحدي األكثر أمهية للنظام الدويل وأعطت األولوية للتفوق عليها ابعتبارها منافسها  
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قرن  59الوحيد  من  التحرر  استطاعت  فالصني  الصينية،  القوة  بطبيعة  مرتبط  ذلك  يف  والسبب   ،
عاإل املتحدة  الوالايت  لتنافس  التكنولوجية    لىذالل  وحىت  االقتصادية  اجملاالت  خمتلف  يف  الرايدة 

عن   بدائل  تطوير  استطاعت  اليت  الوحيدة  الدولة   -GAFA (Google- Appleفهي 

Facebook- Amazon)  ابسم تعرف   ،BATX  (Baidu-Alibaba-

Tencent-Xiaomi) بذلك لتجمع  أبعادها  يف كل  متكاملة  قوة  لبناء  طريقها  يف  وهي   ،
ا والقوة  لقوسائل  والطريق(،  احلزام  )مبادرة  الناعمة  والقوة  العسكري(،  االنفاق  )تزايد  اخلشنة  وة 

احلديثة التكونولوجيات  وتوظف  بينها،  جتمع  اليت  تصحح   الذكية  أن  وتريد  اجلديدة،  احلروب  يف 
مبا  الباردة  الثانية وهناية احلرب  العاملية  هناية احلرب  تفامهات  ترتب عن  الذي  القائم  توافق ي  الوضع 

 وصعودها، وهو األمر الذي أحدث اضطراابً يف النظام الدويل وتراجعاً يف حوكمته. 
 اخلالصة

لألزما مسبوق  غري  انتشاراً  الدويل  النظام  اليت يشهد  االضطراب  حالة  يعكس  ما  وهو  ت، 
غري   واإلقليمي  الدويل  املستوى  على  قوى  لصعود  دفع  الذي  وحتوهلا  القوة  انتقال  بسبب  يعيشها 

 ة على الوضع القائم، وتسعى ملراجعته مبا يتماشى مع مصاحلها ومتدد نفوذها.  ضيرا
ضطراب، وأدت إىل وشكلت التحوالت يف القوة النسبية بني بكني وواشنطن جوهر هذا اال

إحياء االهتمام ابحلجة القائلة أبن احتمالية اندالع حرب كربى تزداد عندما تبدأ قوة صاعدة غري  
ويف ظل هذه الثنائية "صعود الصني/ تراجع الوالايت املتحدة" ة مهيمنة مرتاجعة، قو راضية يف إزاحة 

املهيمن يف تدهور نسيب، ونتيجة    برزت من جديد سردية أن القدرات املادية اليت تقف وراء النظام 
لذلك فإن اخلالف على القواعد األساسية واملؤسسات يف ازدايد وهو ما زاد يف هشاشة احلوكمة  

الصاعدة   يةالدول القوة  بني  عنيفة حتمية  مواجهة  حنو  يدفع  قد  الذي  األمر  مؤسساهتا،  وأضعف 
يف ظل فوضويته تعتمد يف النهاية على والقوة املهيمنة، اعتماداً على حجة أن شرعية أي نظام دويل  

،  ايلالقوة، وابلتايل ستسعى القوى الصاعدة إىل استغالل انتشار األزمات لتقويض شرعية النظام احل
النتيجة عدم  ذلك فستكون  املهيمنة ورفضت  القوى  قاومت  وإذا  ومعايري جديدة،  قواعد  وإرساء 

 ة. استقرار، وابلتايل انعدام األمن، ورمبا حروب جديد

 
اسرتات  59 لوثيقة  الرجوع  ميكن  التفصيل  من  القو ملزيد  األمن  الرابط: يجية  يف  األمريكي  مي 
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واملالح ظ أن معظم الدراسات الغربية تسلط الضوء على الصني وصعودها ابعتبارها قوة مثرية  
النظام القائم مبا يتوافق ومصاحلها، وتركز ابلتايل على د  لالضطراب والفوضى، تسعى لتعديل قواع

اإل جوارها  دول  وعلى  األوىل  ابلدرجة  املتحدة  الوالايت  على  قوهتا  وزايدة  صعودها  قليمي أتثري 
الوالايت املتحدة  النظام الدويل بدرجة اثلثة، أو على كيفية حماولة  الثانية، وعلى حوكمة  ابلدرجة 

قوهتا يعيد و   التعاطي مع زايدة  أن يكون سؤال: كيف  املرجح  وإدارة صعودها؛ لذلك من  نفوذها 
املتحدة الوالايت  خصوصاً  األخرى  القوى  تستجيب  وكيف  العامل؟  تشكيل  الصني  ودول   صعود 

 جوارها اجلغرايف لصعودها؟ أهم انشغاالت وقضااي سياسات القوى العظمى خالل القرن احلايل. 
الصني على النظام الدويل هو السؤال السياسي الرئيسي  د  هذا السؤال حول كيفية أتثري صعو 

ي ركز يف الذي أنتج الكثري من التنظري خالل العقد األخري داخل الوالايت املتحدة األمريكية، والذ
دون  واستيعابه،  الصيين  الصعود  احتواء  من  وحلفائها  املتحدة  للوالايت  ميكن  على كيف  جممله 

 يربايل ومعايريه.للاملساس جبوهر النظام الدويل ا
وغياب  الدويل  النظام  فوضوية  عن  الناجتة  وضعفها  الدويل  النظام  حوكمة  هشاشة  وبسبب 

نظمه، زاد انتشار األزمات، والذي أدى بدوره إىل سلطة دولية فوق الدول تضبط سلوك الدول وت
ق بناء  فرص  وصعب  الدولية  النظام  يف  الرئيسية  الفواعل  بني  العالقات  إدارة  ومعايري  واتعقيد  عد 

يربز   ما  وهو  الدويل.  النظام  حوكمة  هشاشة  يف  زاد  الذي  األمر  بينها،  العالقات  تنظم  جديدة 
 وة دولياً وإقليمياً؛ حيث تربز أهم مالحمه يف التايل: حتول عالقات القبشكل واضح اليوم يف شكل 

ال1 رأسها  وعلى  الغربية  القوى  نظر  يف  املتسارع  صعودها  بسبب  الصني  حتول  ايت  وال. 
بنظام  واستبداله  قلبه  الدويل، هبدف  النظام  يف  لالضطراب  الرئيسي  للمسبب  املتحدة 

 . هتيمن فيه وعليه الصني
والشعبوية يف الغرب خصوصاً يف دول أورواب بشكل يعيد   . تسريع صعود احلركات القومية2

اال مستقبل  بشأن  حقيقياً  نقاشاً  ويفتح  ومؤسساته،  االحتاد  أهلية  حول  اد  حتالنقاش 
 األورويب خصوصاً بعد انسحاب بريطانيا منه. 

ات يف ميزان القوى  3 . تتوجه هياكل وعمليات احلوكمة العاملية بسبب عدم مواكبتها للتغرير
ال يف  يف  الصاعدة  القوى  تشكك  حيث  صلة؛  ذات  غري  تصبح  ألن  الدويل  نظام 
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ى املهيمنة، وبدون أطر قو الرتتيبات املؤسسية احلالية، اليت يبدو أهنا ختدم أكثر مصاحل ال
عمل مناسبة إلرساء حوكمة فعالة يف نظام دويل يف حالة تغرير مستمر، ميكن أن تسود 

 راب وعدم االستقرار.الفوضى، مما يؤدي إىل مزيد من االضط
واألكيــــد أننــــا بصــــدد حلظــــة اضــــطراب فارقــــة، بــــدأت اقتصــــادية، وهنايتهــــا مفتوحــــة علــــى كــــل 

الصــدام بــني القــوى الدوليــة واإلقليميــة. واحلكمــة القدميــة "عنــدما ال  يــةاالحتمــاالت، مبــا فيهــا إمكان
لــو كــان احتمــال  تعــرب البضــائع احلــدود فــإن اجلنــود ســيفعلون ذلــك" جتعلنــا ال نســتبعد ذلــك، حــىت

وقوعه على املدى القريب واملنظور مستبعداً ابلنظر إىل العواقــب االقتصــادية اخلطــرية للصــراع، وكلفتــه 
لــدول الــيت تــرتبط ببعضــها الــبعض بطــرق معقــدة، وهــو مــا ي صــدق بشــكل خــاص علــى ا املرتفعــة بــني

القائمة بني هشاشة احلوكمــة العالقات األمريكية الصينية املتشابكة؛ لكن وبسبب العالقة التساندية 
العاملية من جهة وانتشار األزمات الدولية من جهة اثنية، والــيت تعكــس فوضــوية النظــام الــدويل تبقــى  

 حتماالت قائمة مبا فيها عودة احلروب الكربى أبشكال وأدوات جديدة. الكل ا
ار األزمـــات لـــذلك وابلنظـــر إىل حجـــم األخطـــار املرتتبـــة عـــن هشاشـــة احلوكمـــة العامليـــة وانتشـــ 

الدوليــة، يبقــى خيــار متتــني التعــاون الــدويل وتعزيــز مؤسســات ومعــايري احلوكمــة العامليــة، هــو الضــامن 
ــة هبـــا مســـتقلة عـــن كـــل والعـــدم الوقـــوع يف "فـــخ د ــعيد" الـــيت متلـــك ديناميكيـــات ذاتيـــة خاصـ مـــة التصـ

 الفواعل الدوليني الذين يكتفون فيها مبنطق ردود األفعال فقط.
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 املشهد السياسي العربي

 ة وسيناريوهات املستقبلاملالمح الرئيس

 د. ناصر الطويل

 امللخص

ي العربية،  املنطقة  يف  العام  السياسي  املشهد  من يف  واقع كثري  عليها    توزع  تسيطر  دول  بني  العربية  الدول 
وتتوسع مكاسب االستبداد  فيها  يتجذر  املزمنة، وبني دول  الداخلية  والصراعات  وأخرى احلروب  آخر،  بعد  يوماً  ه 

تعيش حالة استقرار نسيب مع حتدايت سياسية واقتصادية واجتماعية داخلية، يف ظل تعّرض املنطقة لضغوط كبرية 
موازين  تشكيل  إعادة  حول  الدولية  الساحة  على  املتسارعة  التطورات  من  أكرب  وبشكل  اإلقليمي،  احمليط  من 

 متعددة يف الغذاء والطاقة والتضخم.  القوى، وما ينتج عنها من استقطاب وأزمات
القريب   املستقبل  بسيناريوهات  للخروج  العريب  السياسي  املشهد  مالمح  التحليل  العام يف  ويصف  للوضع 

النظم   بني  العالقة  واجتاهات  الداخلية،  والصراعات  احلروب  رأسها  على  تقع  عوامل،  عدة  على  معتمداً  املنطقة، 
والتط اليت  العربية احلاكمة وشعوهبا،  والتداعيات  اإلقليمية والدولية،  العربية ابلقوى  الدول  ورات يف عالقات بعض 

 ميكن أن حتدث نتيجة الصراعات واحلروب الدولية. 
وقد بنّي التحليل هيمنة حالة الضعف واالرتباك السياسي على املشهد السياسي العريب، مع حتسن نسيب يف  

يف خارطة الصراعات املسّلحة يف عدد من الدول العربية، متهيداً لتسوايت   العربية، ومجود  –العالقات الرمسية العربية
 سياسية مؤقتة، يف منحى صراعي جديد.

سيناريوهات   ثالثة  إىل  التحليل  أشار  ابستمرار  وقد  القاضي  األول  السيناريو  العربية:  املنطقة  يف  حمتملة 
امل العامة  مبؤشراهتا  االجتاهي(  )السيناريو  احلالية  استمرار األوضاع  بني  املزواجة  على  تقوم  واليت  حالياً،  توافرة 

العربية العالقات  النسيب يف  انفراج جزئي   -االنقسامات والصراعات، يف مقابل التحسن  الثاين  العربية. والسيناريو 
جز  عاماً  انفراجاً  العربية مبا خيُلق  املنطقة  التطورات اإلجيابية يف  تراكم يف  السيناريو حدوث  العامل  يتوقع هذا  يف  ئياً 

العريب، ورمبا ميتد األمر إىل حرب جديدة بني قوى املقاومة يف قطاع غزة وجيش االحتالل. والسيناريو الثالث الذي 
االحتقاانت  وزايدة  العربية،  الدول  من  عدد  يف  الداخلية  الصراعات  بتفاقم  الضعف  حالة  تكريس  إىل  يفضي 

 الداخلية يف عدد آخر منها. 
ل إىل أنه، ويف ظل املؤشرات املتوافرة، فإن السيناريو االجتاهي هو السيناريو املرجح، ما مل  وقد خُلص التحلي

حتدث حتوالت دراماتيكية فيما يتصل ابلصراعات الدولية حول ميزان القوة يف العامل، كأن تتسع احلرب يف أوكرانيا  

 

  اليمن.  -جامعة صنعاء ،أستاذ العلوم السياسية 
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ق آسيا وغريها، تتصل ابلصراع حول املكانة ومتتد إىل مناطق أخرى يف أورواب، أو اندالع حرب دولية جديدة يف شر 
 والنفوذ يف العامل، أو ختطو بعض الدول العربية خطوات جريئة يف إعادة بناء التضامن العريب واملصاحلة الوطنية.

املفتاحية القوى،  الكلمات  موازين  الغذاء،  أزمة  الطاقة،  أزمة  العربية،  األزمات  السياسية،  احلالة  العريب،  العامل   :
 . القات اإلقليمية، العالقات الدوليةالع

The political scene in the Arab world 

Key features and possible scenarios 

Dr. Nasser Al-Taweel 
ABSTRACT 

 The political scene in the Arab world is dominated by turbulence of 

multiple dimensions. The political scene includes civil wars and living in a state 

of relative stability with internal political, economic, and social challenges in 

light of the continuous erosion of the legitimacy of ruling elites. The reasons 

behind the formation of the scene lie in many influential factors. The factors 

vary from the economic and social rights of citizens to tremendous pressures 

from the regional environment and, to a greater extent, from the rapid 

developments on the international scene regarding the possibilities of reshaping 

the balance of power, polarization, and multiple prospected crises in food, 

energy, and inflation. 

This analysis describes the features of the Arab political scene and the 

possible scenarios of the situation in the region based on several factors. The 

top of these factors are wars and internal conflicts, expected trends in the 

relationship between the ruling Arab regimes and their peoples, developments 

in the relations of some Arab countries with regional and international powers, 

and the repercussions of international conflicts and wars. 

The analysis showed the predominance of turbulence in the Arab political 

scene, with a relative improvement in official Arab-Arab relations, and a 

stalemate in the map of armed conflicts in several Arab countries, as a prelude 

to temporary political settlements or a decline in a new conflict trend. 

The analysis indicated three possible scenarios in the Arab region: the first 

scenario, which judges the continuation of the current situation (the directional 

scenario), with its general indicators currently available. These indicators are based 

on a dual process between the continuation of divisions and conflicts in exchange 

for the relative improvement in Arab-Arab relations. The second scenario is a 

partial breakthrough. This scenario expects positive developments in the Arab 

region, which will create a partial general breakthrough in the Arab world, adding 

up the possibility of extending a new war between the Palestinian resistance forces 
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in the Gaza Strip and the Israeli occupation army. Furthermore, the third scenario 

perpetuates the weakness by exacerbating internal conflicts in some Arab countries 

and increasing internal tensions in others.  

In the end, and light of the available indicators, the directional scenario is 

the most likely unless dramatic shifts occur. The possible changes include the 

spread of international conflicts over the balance of power in the world, the 

expansion of the Ukrainian war to other regions in Europe, or the outbreak of a 

new regional conflict.  

Keywords: The Arab world, the political scene, the Arab crises, the 

energy crisis, the food crisis, the balance of power, regional relations, 

international relations. 
 مقدمة

يف املشهد العام يف املنطقة العربية، ُيالحظ جناح قوى الشد العكسي إبفشال املوجة األوىل  
ال عام  من  اندلع  الذي  العريب  القوة    2011ربيع  عن  الناتج  واالستنزاف  عربية،  دول  مثانية  يف 

واجلغرافية   والطائفية  الدينية  االنقسامات  على  تتغذى  اليت  والصراعات  احلروب  يف  املستهلكة 
والسياسية، وشهدت بعض حاالت الصراع ثبااتً نسبياً يف خطوط املواجهة العسكرية، فيما تراوح  

املشهد   حاالت مالمح  ومن  ُعنفاً،  أكثر  بشكل  التصعيد  إمكانية  أو  مؤقتة  هتدئة  بني  أخرى 
إضافية يف دول عربية جديدة، وآتكل مستمر  االستبداد ملكاسب  الراهن حتقيق  العريب  السياسي 
اإلقليمي،   احمليط  من  لضغوط كبرية  املنطقة  وتعّرض  واالجتماعية،  االقتصادية  املواطنني  حلقوق 

 من التطورات املتسارعة على الساحة الدولية حول إعادة تشكيل موازين القوى، وما  وبشكل أكرب 
 ينتج عنها من استقطاابت وأزمات متعددة. 

 األزمات واحلروب

العربية، وإن خّفت وتريهتا بشكل نسيب يف   الدول  إليها عدد من  انزلقت  اليت  ال تزال احلروب 
نهاية، وبعضها يستعد للتصعيد من جديد؛ فقد تعّرضت  الوقت احلايل، تراوح مكاهنا من حيث أفق ال 

األزمة الليبية النتكاسة أعادت املشهد اللييب إىل الوراء يف مرحلة الصعبة تنذر ابحلالة اليت شهدها قبل  
، فقد كّلف الربملان يف شرق ليبيا  2020تشرين األول/ أكتوبر    23توقيع اتفاق وقف إطالق النار يف  

 يف طرابلس.   1فتحي ابشاغا تتنازع مع حكومة عبد احلميد الدبيبة   حكومة جديدة برائسة 

 
شهد السياسي اللييب ينذر إبعادة البالد إىل مرحلة ما قبل اتفاق وقف إطالق النار، موقع سبوتنيك عريب، مل. أبو الغيط: ا1
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وبعد اجلمود العسكري املؤقت يف احلرب يف اليمن بفعل التوافق على هدنة إنسانية مع مطلع 
، رفض احلوثيون جتديد اهلدنة، وبقيت البالد يف مسار الالحرب والالسلم،  2022نيسان/ أبريل  

إمكانية   على  مؤشرات  توافر  من مع  عنفاً  أكثر  تكون  قد  احلرب  من  جديدة  جولة  إىل  العودة 
التشابك مع  نتيجة  إنسانية ومعيشية خانقة، وتعقيدات إضافية  أزمة  قبلها، يف ظل  اليت  اجلوالت 

 األوضاع والتطورات اإلقليمية والدولية.
شغال  ويف السياق ذاته متر األزمة يف سوراي حبالة من اجلمود العسكري والسياسي، يف ظل ان

روسيا ابحلرب يف أوكرانيا، ويف ظل الضغوط الشعبية والسياسية على احلكومة الرتكية للتعاطي مع 
مسلحة   إرهابية  تقوم أبعمال  اليت  الكردية  اجلماعات  ومواجهة  أراضيها،  على  السوريني  املهّجرين 

روسية    جهوداً   زمة من مشال سوراي، حيث تشهد حماوالت تفكيك األ  داخل األراضي الرتكية انطالقاً 
تركية سورية مشرتكة وابلتأكيد بعلم ومشاركة ايران وعدم معارضة قوية من الوالايت املتحدة ما يشري  

 .2023قليم يف سوراي خالل العام للصراع الداخلي واإل ىل فرصة قد تضع حداً إ
املشهد  يف  وبعد أشهر من الصراع بني املكّوانت السياسية واملليشيات الشيعية حصل انفراج نسيب  

فإن   ومع هذا  وتشكيل حكومة جديدة،  للجمهورية  رئيس  انتخاب  العراق، من خالل  السياسي يف 
عوامل التوتر ما تزال قائمة بفعل عوامل الصراع بني املكّوانت الشيعية، وسعي بعضها لفرض هيمنتها  

 ية. على احلياة السياسية، ويف ظل مستوايت عالية من الفساد، وتدخالت خارجية إيران 
وتعيش لبنان أزمة خانقة بسبب االنقسام بني النخبة السياسية، وهيمنة حزب هللا على جزء 
ممتد،  فراغ رائسي  البالد يف  تدخل  أن  املتوقع  ومن  البالد،  واألمين يف  السياسي  املشهد  مهم من 

 عرفومجود يف تشكيل احلكومة بفعل االنقسام الطائفي والسياسي واستمرار التمسك بنظرية ما يُ 
 ابلثلث املعطل للثنائي الشيعي يف لبنان. 

من   احلال يف كل  هو  سياسي، كما  وانسداد  انقسام  من  تعاين  اليت  الدول  إىل  األمر  وميتد 
أبزمات  مرتبطة  وأخرى  داخلية،  عوامل  بفعل  متزايدة  اقتصادية  صعوابت  ظل  يف  وتونس،  مصر 

ع كبري يف التضخم األساسي، والذي تفا الطاقة والغذاء على املستوى العاملي، وهو ما ساهم يف ار 
 .2022خالل شهر تشرين األول/ أكتوبر  3%9.2، ويف تونس  2%19بلغ يف مصر 

 

 https://shortest.link/8qGlعلى الرابط: 
 % خالل أكتوبر، قناة العربية، على الرابط: 19البنك املركزي: ارتفاع التضخم األساسي يف مصر إىل  .2
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 ثنائية االنقسام أو االستبداد

تتوزع معظم الدول العربية، عدا عدد قليل منها، بني ثنائية مؤملة: االنقسامات اليت تؤدي إىل  
تبداد والفشل، وكلتامها من العوامل الرئيسية اليت أدت السصراع هواييت أو هيمنة أنظمة جتمع بني ا

واملذهبية   الدينية  االنقسامات  استمرت  فقد  العريب؛  السياسي  املشهد  يف  الضعف  هيمنة  إىل 
الصراع   حترك  اليت  وهي  والضعف،  التآكل  من  مزيد  حنو  ابملنطقة  الدفع  يف  والسياسية  واجلغرافية 

اين من حروب مثل: سوراي واليمن وليبيا والصومال، وتضمن تع  بشكل مباشر يف الدول العربية اليت
استدامته، وجتعل الصراع السياسي هو امللمح العام يف عدد من الدول، كما هو احلال يف العراق  
ولبنان، وابجململ فإن االنقسامات السابقة تعد من العوامل الرئيسية اليت تفّت يف عضد اجملتمعات 

 دول، واستمرار الصراعات وحُتيلها إىل صراعات مزمنة.ال العربية، وتقف خلف متزق
وتتغّذى تلك االنقسامات، كما هو معلوم، على مؤشرين آخرين ابرزين يف املشهد السياسي  
العريب: مها عودة االستبداد السياسي واتساع مساحته من انحية، وآتكل حقوق املواطنني السياسية  

أ ، وهو ما يؤدي إىل تعمق االنقسامات يف دول عربية،  خرى واالقتصادية واالجتماعية من انحية 
وإمكانية حتّوهلا اىل مصادر للصراع املكشوف يف عدد آخر منها؛ فقد التحقت تونس ابلدول اليت 
الربملان، وصياغة دستور جديد، ومتريره من خالل  بعد حّل  السلطات  التفّرد إبدارة  يُهيمن عليها 

اآل مع  الشراكة  يرفض  األوضاع يف مصر  خرخطاب شعبوي  وانتهت  السياسية،  املخاوف  ويثري   ،
وعدد آخر من الدول العربية إىل آتكل كبري يف احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية، بفعل 
عدم التوازن يف أولوايت توجيه اإلنفاق احلكومي، وخصوصاً املبالغة يف النفقات على الُبىن التحتية  

نوات العشر القادمة، من جسور ومدن وقصور جديدة، على حساب السرمبا غري الضرورية خالل  
املواطنني،   لغالبية  واملعيشية  االقتصادية  احلقوق  تضمن  اليت  واالقتصادية  البشرية  التنمية  أولوايت 

 انهيك عن األزمة يف احلقوق السياسية واستمرار االعتماد على نظرية اإلقصاء ورفض اآلخر.
يف  الالفتة  التطورات  ا ومن  بعض    يف  ثقافية  حتوالت  إلحداث  السعي  العريب  السياسي  ملشهد 

اجملتمعات اخلليجية، وتبيّن السلطات يف بعض الدول إجراءات دراماتيكية حتّد من دور مؤسسات ثقافية  
واخلارجي   الداخلي  الليربايل  االنفتاح  من  مزيد  تدفع ابجتاه  تقليدية حلساب مؤسسات جديدة  ودينية 

خطرها تنامي فرص عدم االستقرار بسبب التحوالت الدراماتيكية يف ظل  أ اليت من  طر  واحملفوف ابملخا 
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ثقافة عميقة سائدة ترتبط ابلبعد الديين والعريب لعشرات السنني وهي قد ال تقبل الكثري من مكوانت  
الفكر   فوقية ختالف  بطريقة  إسرائيل  العالقات مع  تطبيع  الثقافة اجلديدة، انهيك عن بعض عمليات 

 قافة والرؤية العربية العامة من جهة واحمللية اليت كانت تتبناها الدولة منذ عقود طويلة. الث و 

 العربية -انفراج جزئي يف العالقة العربية

العربية،    -اتسم املشهد العريب كذلك بتجاوز بعض األزمات اليت كانت توتر العالقات العربية
بني قائمة  اليت كانت  اخلليجية  األزمة  طويت  قفقد  والبحرين   واإلمارات  والسعودية  جهة  من  طر 

( الـ  اخلليجية  القمة  فقبيل  اثنية،  جهة  من  يف  41ومصر  ُعقدت  اليت  يناير   5(  األول/  كانون 
، أعلن وزير اخلارجية الكوييت الشيخ أمحد انصر الصباح التوصل إىل اتفاق يتم مبوجبه فتح  2021

السعود بني  والبحرية  الربية  واحلدود  القمة،  4وقطرية  األجواء  تلك  يف  قطر  أمري  شارك  وابلفعل   ،
ودّشن ذلك االتفاق النفراجة يف العالقات بني دول املنطقة جتاوزت االشتباك اإلعالمي والسياسي 
السابق، واليت شكل تنظيم املوندايل العاملي يف قطر فرصة جديدة هلا لتحقيق رمزايت استعادة البيئة  

مباش  مبسامهة  املوحدة  بنجاح رة  العربية  األممية  اإلشادة  ظل  يف  خاصة  أنفسهم  الدول  قادة  من 
للجماهري   ومميزة  معتدلة  صورة  يف  اإلسالمية  العادات  وروح  العامة  العربية  الروح  وبروز  املوندايل 

 العاملية املشاركة، واليت تتبناها كل دول اخلليج فكرايً ودينياً وقومياً. 
ا  النظام السوري وعزله عربياً  الجت ويف السياق نفسه، وابلرغم من استمرار  القائم ملقاطعة  العام  اه 

ودولياً، إال أن مساراً جديداً أخذ يف االتساع مييل إىل التعامل مع الرئيس السوري بشار األسد يف حماولة  
للحّد من النفوذ اإليراين يف سوراي واملنطقة، وإعادة سوراي والنظام احلاكم فيها إىل احلضن العريب ليأخذ  

يف الدفاع عن مصاحل األمة العربية وقضية فلسطني يف إطار العمل العريب املشرتك، ويف هذا السياق    وره د 
أعادت كل من ُعمان واإلمارات والبحرين بعثاهتا الدبلوماسية إىل سوراي، وزار وزير اخلارجية اإلمارايت  

الثاين/ نوفمرب   أبو ظيب الرئيس  لت  استقب   2022، ويف آذار/ مارس  2021دمشق يف شهر تشرين 
 . 2012السوري، يف زايرة هي األوىل له إىل دولة عربية منذ عام  

،  2022( يف اجلزائر يف بداية شهر تشرين الثاين/ نوفمرب  31وقُبيل انعقاد القمة العربية الـ )
 

األنباء 4 وكالة  وقطر،  السعودية  بني  والبحرية  الربية  واحلدود  األجواء  لفتح  التفاق  التوصل  يعلن  الكوييت  اخلارجية  وزير   .
 https://shortest.link/8x5Pالكويتية )كوان(، على الرابط: 
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بذلت اجلزائر ودول عربية أخرى جهوداً إلعادة سوراي إىل مقعدها يف جامعة الدول العربية، لكن 
هود اصطدمت مبواقف معارضة من بعض الدول العربية، وعلى األرجح أن املرحلة القادمة  اجل  تلك

العربية، خاصة يف ظل  ستشهد تطورات كبرية يف هذا امللف جلهة عودة سوراي إىل جامعة الدول 
حتريك  يف  يساهم  رمبا  والذي  سوراي،  يف  احلاكم  النظام  مع  تركية  عالقات  يف  إقليمية  انفراجات 

اجلوار    ويةالتس السوريني يف جدول  الالجئني  مأساة  وتقليل حجم  السوريني  الفرقاء  بني  السياسية 
 كاألردن ولبنان وتركيا، ما مل حتدث مستجدات حتول دون ذلك.

(، وهي  31عقدت يف اجلزائر العاصمة القمة العربية العادية الـ )  وعطفاً على ما سبق، فقد
إذ كا انقطاع،  بعد  اليت جاءت  مالقمة  عام  ن  تُعقد يف  أن  املفرتض  مل  2020ن  ذلك  أن  إال   ،

حيدث حبجة جائحة كوروان، واعترب اخلرباء انعقادها مؤشراً على التعايف النسيب يف العالقات الرمسية  
الدول  من  وعدد  اجلزائر  بني  القائم  اخلالف  تبعات  من  تنُج  فلم  هذا  ومع  العربية،  الدول  بني 

من التطبيع مع إسرائيل على ما يبدو، ولذلك مل تنجح القمة يف  ائراخلليجية على خلفية موقف اجلز 
بذاهتا كان  القمة  انعقاد  أن  ومع  إال جزئّياً،  الشمل(  )ملّ  وهو  رفعته  الذي  الطموح  الشعار  حتقيق 
جناحاً نسبياً مهّماً، ولكن خمرجاهتا كانت عادية ابستثناء أهنا أعادت االعتبار للقضية الفلسطينية،  

هنا اخلتامي على "مركزية القضية الفلسطينية والدعم املطلق حلقوق الشعب الفلسطيين بيافقد أكد  
للتصرف القابلة  من 5" غري  التمكن  بسبب  االنعقاد  تشوش جول  علنية  تشهد خالفات  مل  ؛ كما 

 .  توافقات مهمة على البيان اخلتامي بني العرب
ة اليت متر يف حلظة حرجة جداً،  ينيوفيما يتعلق ابلتوافق على النص املختص ابلقضية الفلسط

اجلزائر  وأن  منها، خاصة  واملوقف  السياسة  فيما خيص  دفع  قوة  اجلزائر  يف  القمة  انعقاد  وفّر  فقد 
أكتوبر   األول/  تشرين  شهر  يف  استضافت  قد  احلالية  كانت  القمة  الفصائل   2022رئيس 

ق الوحدة الوطنية الفلسطينية"،  قيالفلسطينية إلجراء حوار وطين أُطلق عليه "ملّ الشمل من أجل حت
وتضّمنت   للمصاحلة"،  اجلزائر  "إعالن  وثيقة  على  الفلسطينية  الفصائل  وقّعت  احلوار  هناية  ويف 
منظمة   وتطوير  وتعزيز  االنقسام،  وإهناء  الوطنية  املصاحلة  حتقيق  إىل  اهلادفة  اخلطوات  من  جمموعة 

اجمل وانتخاب  مؤسساهتا،  وتفعيل  الفلسطينية  إجراء    لسالتحرير  يف  واإلسراع  الفلسطيين،  الوطين 

 

 ( )وثيقة(، وكالة األانضول، على الرابط:31. إعالن اجلزائر الصادر عن القمة العربية العادية الـ )5
https://shortest.link/84NZ 
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. األمر الذي 6انتخاابت عامة رائسية وتشريعية يف قطاع غزة والضفة الغربية مبا فيها مدينة القدس
رحبت به القمة وقررت تشكيل جلنة عربية لإلشراف على تطبيق هذا االتفاق إىل جانب اجلزائر، 

 من العريب السابق ولو حبده األدىن.   تضافيما اعترب خطوة مهمة على طريق استعادة ال

 األوكرانية -تداعيات ضاغطة للحرب الروسية

األوكرانية بظالل كثيفة على املشهد السياسي يف املنطقة العربية، فهي    -ألقت احلرب الروسية 
وإن كانت قد زادت من أمهية املنطقة يف السياسات الدولية يف ظل احلاجة الشديدة ملصادر الطاقة،  

ها أقحمت املنطقة يف استقطاب شديد بني القوى الدولية املتصارعة، وكان أتثريها من حيث أزمة  كنّ ل 
الطاقة متبايناً إىل حد كبري، فقد وفرت مداخيل مالية كبرية للدول العربية اليت تصّدر النفط والغاز،  

تقاطر  حيث  له،  بدائل  عن  والبحث  الروسيني،  والغاز  النفط  على  احلصار  ظل  ا ويف  لقيادات  ت 
لزايرة   اضطر  الذي  ابيدن  جو  األمريكي  الرئيس  فيها  مبا  العربية،  املنطقة  لزايرة  والعاملية  األوروبية 
يؤكد   سياسياً  خطاابً  القمة  تلك  يف  وتبىّن  فيها،  العربية  الدول  بعض  بقيادات  وااللتقاء  السعودية 

الدولية للقوى  تركها  وعدم  املنطقة  يف  األمريكي  احلضور  العاصمة  امل   استمرار  شهدت  نافسة، كما 
السعودية قمة مشاهبة عربية خليجية مع الصني واليت هدفت إىل حتقيق مكاسب عربية يف ظل هذا 

 التجاذب كما وفرت فرصاً للتفكري بتعدد اخليارات االقتصادية على األقل على املستوى الدويل.
الشديد  االرتفاع  من  األخرى  العربية  الدول  عانت  ذلك،  الطاقة، وحتّملت    يف   وخبالف  أسعار 

موازانهتا تكاليف مالية إضافية تفوق قدرهتا املالية، وعانت بشكل أكرب من أزمة التضخم العاملية اليت  
السلع   أسعار  وارتفاع كبري يف  الشرائية،  قيمتها وقدرهتا  احمللية وآتكل  العمالت  قيمة  تراجع  إىل  أدت 

 لعربية املعنية. الذي يثري القلق من تنامي احتجاجات شعبية جديدة يف عدد من الدول ا   واخلدمات 
حاد حنو  برتاجع  مهدد  منها  الغذاء، وابت عدد  أزمة يف  العربية  الدول  من  وواجهت عدد 
نسب فقٍر ونقص تغذيٍة أعلى، مبا يف ذلك بروز خطر "اجملاعة النسيّب"، وخاصة الدول اليت تعاين 

من   من أصاًل  احلال يف كل  هو  الداخلية، كما  للصراعات  مزمن  االقتصادية وحضور  املوارد  شّح 
مصر   حال  هو  عالية كما  بشرية  من كثافة  تعاين  أو  والعراق،  والصومال  ولبنان  وسوراي  اليمن 

 
 الفصائل الفلسطينية توقع على إعالن اجلزائر للمصاحلة، وكالة األانضول، على الرابط: . 6

https://shortest.link/8tky 
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الروسية احلرب  فقد كشفت  جمل، 
ُ
وابمل واجلزائر،  تعاين   -والسودان  اليت  اهلشاشة  حالة  األوكرانية 

عربية عديدة يف جمال أمن الغذاء، وأن االتفاقات العربية االقتصادية مل تتمكن من محاية  منها دول  
 الدول العربية من تداعيات الصراعات الدولية متعددة األبعاد.

لقد أسهمت أزمات الطاقة والغذاء وارتفاع األسعار يف زايدة املخاطر اليت تتهدد حياة الناس 
 من الصراعات واحلروب، كما تفاقمت أزمة الغذاء واملاء يف كل بصورة جدية يف الدول اليت تعاين

من اليمن وسوراي والصومال، يف ظل تراجع اهتمامات املنظمات الدولية اإلنسانية ابلعون اإلنساين 
النقل من جهة،   الغذاء وتكلفة  أسعار  ارتفاع  البلدان، بسبب  للنازحني واملهجرين يف هذه  املقدم 

جع اهتمامها ابألزمات اإلنسانية يف املنطقة وبقية العامل حلساب االهتمام  وبشكل أكرب بسبب ترا
هتدئة   يف  أثر  هلا كبري  يكن  مل  املخاطر  تلك  أن  والغريب  اثنية،  جهة  من  األوكرانيني  ابلنازحني 
الصراعات املشتعلة يف عدد من الدول العربية، حيث بقيت احلروب يف حالة من االستمرار مبعزل 

 الدولية وتداعياهتا شديدة اخلطورة. عن التطورات 
الدول   بعض  يف  مسبوق  غري  غذائي  ابنكشاف  األزمات  تلك  أسهمت  نفسه  الوقت  ويف 
الدول  تلك  الشرائية يف  القوة  إىل آتكل  التضخم  الكبري يف مستوى  االرتفاع  أدى  خاصة، حيث 

ياجاهتم األساسية، وهو  على حنو ما ذكران، وابت الكثري من األفراد واألسر عاجزين عن الوفاء ابحت
ما وّسع الفجوة بني الشعوب ونظم احلكم يف تلك البلدان، ووضع تلك النظم يف أزمة حقيقية، إذ  
ال ميكن للمواطنني حتّمل اجلمع بني أزمات اقتصادية طاحنة إىل جانب أزمات احلرايت واحلقوق  

الدولة وضمان االستقرار فيها    اليت ضّحت هبا األنظمة بعد ثورات الربيع بدواعي احلفاظ على كيان
 واليت فشلت بتوفري احلد املعقول من احلقوق االقتصادية واالجتماعية.

 اشتباك مع اإلدارة األمريكية

اخلليجية العالقات  يف  مسبوقة  غري  جزئي  اشتباك  حالة  احلالية كذلك  املرحلة    -تشهد 
األ االنتشار  مستوى  إىل  جزئياً  االشتباك  هذا  ويعود  واالنسحاب األمريكية،  املنطقة،  يف  مريكي 

أولوية   تراجع  نتيجة  أوابما،  ابراك  األسبق  األمريكي  الرئيس  إدارة  بدأته  الذي  اجلزئي  العسكري 
االسرتاتيجية األمريكية يف ظل تنامي هتديدات شرق آسيا وجنوهبا حسب التحليل األمريكي، وهو ما  

اإلقليمية، ما قد يدفع بسياسات متعجلة الختاذ  قد يرتك املنطقة يف حالة انكشاف أمين أمام التحدايت  
 قرارات اسرتاتيجية، بردة فعل غري مدروسة كماهو احلال يف استعجال التطبيع مع إسرائيل. 
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أكرب    وبشكل  اليمن،  يف  احلرب  من  ابيدن  إدارة  موقف  بسبب  االشتباك  هذا  تعزز  وقد 
العهد السعودي   العلين مع ويل  للتعامل  حممد بن سلمان على خلفية مقتل بسبب رفضها األّويل 

أنه   االنتخابية  احلمالت  أثناء  األمريكي  الرئيس  أعلن  فقد  خاشقجي،  السعودي مجال  الصحفي 
 سيجعل من السعودية دولة منبوذة، وقد ظل يتحاشى التعامل العلين مع ويل العهد السعودي. 

يف طمعاً  السعودية  زايرة  على  أجربته  الطاقة  أزمة  تصاعد  فإن  هذا  الرايض  ومع  ترفع  أن   
والدول اخلليجية إنتاجها من النفط، إال أن الدول اخلليجية مل تتجاوب مع مطالبه، وهو ما زاد يف 
توتر العالقة، خاصة بعد قرار منظمة الدول املصدرة للنفط واملتحالفة معها )أوبك+( خفض إنتاج 

ملا كانت تطالب به اإلدارة األمريكية، واهتمت اإل دارة األمريكيُة السعوديَة أبهنا اليت النفط خالفاً 
فالدميري   الروسي  الرئيس  لصاحل  األمريكية  ابملصاحل  تضّحي  القرار  هبذا  وأهنا  القرار،  خلف  تقف 
للكوجنرس   النصفية  االنتخاابت  نتائج  يف  التأثري  يستهدف  أبنه  القرار  األمريكيون  وفسر  بوتني، 

الدميقراط اجلمهوريني على حساب  لصاحل  قد طلبت  األمريكي  ابيدن كانت  إدارة  أن  يني، خاصة 
   7أتجيل قرار خفض إنتاج النفط ملدة شهر واحد، ريثما تنتهي االنتخاابت.

وقد جاءت نتائج االنتخاابت األمريكية خالفاً ملا كان متوقعاً، فقد متّكن احلزب الدميقراطي  
اجلمهوري يف جملس النواب، من االحتفاظ ابألغلبية يف جملس الشيوخ، مقابل أغلبية ضئيلة للحزب  

 والذي أبقى إدارة ابيدن يف حالة قوة نسبية. 
لقد ترك هذا الوضُع السعوديَة وعدداً من الدول اخلليجية يف حالة توتر واشتباك جزئي علين مع  
اإلدارة واملؤسسات األمريكية، وهي سياسة حمفوفة ابلكثري من املخاطر، ال سيما أنه جاء متزامناً مع  

السعودية بسبب اهتام األوىل للرايض ابلوقوف    -أخرى، مثل التوتر العلين يف العالقات اإليرانية تطورات  
خلف االحتجاجات الشعبية داخل إيران، وهتديد قيادات عسكرية وسياسية إيرانية بشكل علين بضرب  

 املصاحل السعودية، وهو أمر قد يكون له تداعيات سلبية يف املستقبل القريب. 

 
 انظر: 7
 ة السعودية: واشنطن طلبت أتجيل قرار خفض إنتاج النفط شهرا، وكالة األانضول، متاح على الرابط: ي اخلارج -

https://shortest.link/aGws 
 ، متاح على الرابط:21غضب مجهوري بعد كشف الرايض طلب إدارة ابيدن أتجيل قرار أوبك، موقع عريب  -

https://shortest.link/aGwa 
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 لعالقات مع الدول اإلقليميةتوتر يف ا

تشهد العالقات العربية مع الدول اإلقليمية حاالت من الشّد والتوتر، فالعالقة مع إسرائيل 
اإلسرائيلي حول القدس احملتلة ويف   -عرفت تنوعاً مشبعاً ابملفارقات، فقد تزايد االشتباك الفلسطيين
تالل اإلسرائيلي اهلادفة إىل هتويد بيت  معظم مناطق الضفة الغربية، يف ظل تصاعد إجراءات االح

املقدس والتضييق على سكان القدس، وجرت حرب خاطفة بني املقاومة الشعبية يف غزة واجليش 
 .2022اإلسرائيلي يف شهر آب/ أغسطس 

إيران   سياسات  من  اخلليج  دول  بعض  لدى  اهلاجس  ضغط  وحتت  ذلك،  وخبالف 
اإلم  من  طّبعت كلٌّ  املنطقة،  يف  بشكل كامل،  املتهورة  إسرائيل  مع  عالقاهتا  والبحرين  ارات 

اخلليجية   الدول  بعض  حتاول  حيث  مؤقت،  بشكل  معها  السودان  وطّبعت  املغرب،  وكذلك 
توظيف عالقاهتا مع إسرائيل لسّد الفراغ احملتمل الذي تركته السياسات األمريكية يف املنطقة،  

إيران، والذي ختشى هذه الدول    واالستفادة من ذلك يف ظل االشتباك منخفض املستوى مع 
 من تصاعده حسب حتليلها. 

دفعة   سيعطي  إسرائيل  يف  الوزراء  رائسة  إىل  نتنياهو  بنيامني  عودة  فإن  األرجح  وعلى 
جديدة جلهود التطبيع اليت تتبناها عدد من الدول العربية يف ظل استمرار وسخونة االشتباك  

 اإلقليمي القائم مع إيران. 

 تملةالسيناريوهات احمل

تعتمد املسارات املستقبلية للوضع العام يف املنطقة العربية على عدد من العوامل احلاكمة، تقع 
يف مقّدمتها مآالت احلروب والصراعات الداخلية، واجتاهات العالقة بني النظم احلاكمة والشعوب 

والتداعيات اليت ميكن   العربية، والتطورات يف عالقات بعض الدول العربية ابلقوى اإلقليمية والعاملية، 
 أن حتدث نتيجة الصراعات واحلروب الدولية.

وبناء عليه ميكن القول إن أكثر السيناريوهات احملتملة للتطورات العربية على املدى القريب 
 تتمثل يف:

 السيناريو األول: السيناريو االجتاهي

وال اجتاهها احلايل،  استمرار األوضاع يف  السيناريو اىل  املزواجة بني  ويشري هذا  تقوم على  يت 
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مقابل  يف  رائدة،  تنمية  أو  هنضة  إحداث  يف  األنظمة  وفشل  والصراعات،  االنقسامات  استمرار 
العربية العالقات  يف  النسيب  الدولية    -التحسن  القوى  بعض  مع  العربية  العالقات  يف  أو  العربية، 

 ربية.واإلقليمية، وبشكل رمبا أقل من العالقة بني الشعوب واألنظمة الع 
أو   مؤقتة،  هتدئة  بني  املراوحة  يف  العربية  الدول  بعض  منها  تعاين  اليت  احلروب  تستمر  حيث 
استمرار، ولكن بصورة ال يتمكن معها أي طرف من حسم الصراع لصاحله، خاصة يف كل من ليبيا  

ولبنان،  واليمن، ويُتوقع كذلك استمرار هشاشة األوضاع السياسية واألمنية يف كل من سوراي والعراق  
الداخلية   أزماهتا  يف  وتونس  مصر  من  ومراوحة كل  واالنسدادات،  االختناقات  من  للكثري  وتعرضها 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، واستمرار التباين يف التحدايت اليت تواجهها الدول النفطية وتلك  

ألز  سلبية  أكثر  تداعيات  مع  االقتصادية،  مواردها  حمدودية  من  تعاين  والطاقة  اليت  الغذاء  مات 
احلاملة   الشعبية  احلركات  له  تتعرض  الذي  القهر  ظل  يف  األوضاع  هشاشة  تستمر  والتضخم، كما 
يف   التوتر  استمرار  وكذا  منها،  املعتدل  اإلسالمي  االجتاه  ذات  وخاصة  املنطقة  يف  التغيري  ملشاريع 

 والايت املتحدة األمريكية.عالقات الدول اخلليجية مع كل من إيران أساساً وبدرجة حمدودة مع ال 

 السيناريو الثاني: انفراج جزئي

عاماً   انفراجاً  العربية مبا خيُلق  املنطقة  التطورات اإلجيابية يف  السيناريو حدوث تراكم يف  يتوقع هذا 
ذلك ومن  العريب،  العامل  يف  بني  جزئياً  مستمر  صدام  حنو  احملتلة  األراضي  يف  األوضاع  حتول 

الضف ميتد الفلسطينيني يف  وقد  نتنياهو،  يقودها  واليت  إسرائيل  يف  تطرفاً  األكثر  واحلكومة  الغربية  ة 
األمر إىل حرب جديدة بني قوى املقاومة يف قطاع غزة وجيش االحتالل اإلسرائيلي، وتطور مثل 
للشعب الفلسطيين، وتوليد مزاج  هذه احلالة قد يدفع الشعوب العربية إىل مظاهرات واسعة أتييداً 

ضور إعالمي ضاغط جُيرب الدول العربية على جتميد التطبيع، ويُعيد القضية الفلسطينية إىل شعيب وح 
 مكاهنا املركزي بني القضااي العربية على املستوى الشعيب، وبدرجة أقل على املستوى الرمسي. 

كي ويفرتض هذا السيناريو إمكانية حدوث انفراج يف األزمة السورية أيضاً من خالل بناء تفاهم تر 
ويهيئ  السوري،  والنظام  السياسية  املعارضة  بني  جديد  حلوار  اجملال  يفتح  سوراي،  حول  روسي 
مناطقهم،   إىل  السوريني  واملهجرين  النازحني  من  جزء كبري  عودة  وتضمن  الصراع،  تنهي  لرتتيبات 

 ويتوازى مع ذلك عودة النظام السوري إىل جامعة الدول العربية.
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 هلذا السيناريو تزايد الضغوط الشعبية والسياسية يف تونس وتبلور حركة  ومن التحوالت املمكنة وفقاً 
شعبية واسعة لتغيري الرئيس "قيس سعيد" واستعادة العملية الدميقراطية، يف ظل العزلة الشعبية اليت  
مل   واليت  الربملانية  االنتخاابت  يف  املتدنية  التصويت  نسبة  عكستها  واليت  الرئيس  منها  يعاين  ابت 

.% املعدلة(، وحدوث مثل هذا األمر قد يعزز اجلو املساند للمطالب  11او    -%8.8وز )تتجا
 الشعبية الدميقراطية واإلصالحية يف العامل العريب. 

إدارة  اتفاق  توافق قوى رئيسية على  بعد  التهدئة  السودان حنو  اجتاه األوضاع يف  أيضاً  ومن ذلك 
ائماً على إقصاء قوى سياسية أصيلة إال أنه قد ُيسهم يف املرحلة االنتقالية، فهذا االتفاق وإن بقي ق

للقوى  احلقيقية  األوزان  تعكس  عامة  النتخاابت  الظروف  ويوفر  آبخر  أو  بشكل  األوضاع  هتدئة 
ويساهم يف  الدولة،  نسيب يف  استقرار  تعزيز  يسهم يف  قد  ما  السوداين، وهو  الشارع  السياسية يف 

 الذي يعد أحد العوامل الرئيسية لعدم استقرارها.إضعاف النفس اإلقصائي يف املنطقة و 
ومن  إليها،  االستقرار  العربية يف جلب  املنطقة  تطورات خارج  تسهم  قد  السيناريو  هذا  إطار  ويف 
إضعاف  إىل  يؤدي  مبا  النظام  عنف  وتزايد  إيران،  يف  الشعبية  االحتجاجات  اتساع  إمكانية  ذلك 

بُنيته   يف  جوهرية  حتوالت  حدوث  أو  انفراج النظام  حدوث  إىل  يؤدي  قد  ما  وهو  سياساته،  أو 
إيران  قوة  تعترب  عام حيث  بشكل  اخلليج  ومنطقة  وسوراي  والعراق  واليمن  لبنان  يف  وأمين  سياسي 

 عاماًل مهدداً الستقرارها مجيعاً بكل أسف.

 السيناريو الثالث: تكريس حالة الضعف

من الدول العربية، وزايدة االحتقاانت يتوقع هذا السيناريو تفاقم الصراعات الداخلية يف عدد  
أكرب   وبشكل  والسياسية  االقتصادية  األزمات  مؤشرات  تزايد  بفعل  منها،  آخر  عدد  يف  الداخلية 

 الرتاجع يف احلقوق واحلرايت، وخاصة االقتصادية واالجتماعية منها. 
الدول اإلقليمية  ويتوقع كذلك استمرار وتزايد الضغوط اخلارجية بفعل استمرار التوتر مع عدد من  

والدولية، وخاصة إسرائيل وإيران وبشكل أقل الوالايت املتحدة، واليت قد يكون هلا تداعيات يف املزيد  
العراق،   سوراي،  اليمن،  لبنان  العربية:  الدول  من  عدد  يف  واألمنية  السياسية  األوضاع  إضعاف  من 

 دول جملس التعاون اخلليجي.   فلسطني، وزايدة املخاطر األمنية واالسرتاتيجية اليت تواجهها 
احلرب   وخاصة  الدولية،  الصراعات  عن  الناجتة  التداعيات  بفعل  أكرب  بشكل  ضغوط  وتتولد 
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األوكرانية، وتكون تلك املخاطر أكرب يف حال اتساع رقعة احلرب لتشمل دواًل ورمبا مناطق    -الروسية 
أورواب، أو اندالع مواجهات بني    األوكرانية إىل دول أخرى يف شرق   -أخرى، كامتداد احلرب الروسية 

 الصني واتيون، أو بني كوراي الشمالية وجارتيها كوراي اجلنوبية والياابن. 
ويف هذه احلالة فإنه من املتوقع أن تتفاقم بشكل كبري أزمات: الطاقة، والغذاء والتضخم، مبا خيلق  

تلك مصادر الطاقة، أو بدائل اقتصادية  هتديدات سياسية واقتصادية وأمنية جدية يف الدول العربية اليت ال مت 
 تؤمن حاجتها من الطاقة والغذاء يف ظل تنامي عدم الرضى الشعيب عن سياسات احلكومات القائمة. 

وابجململ فإن هذا السيناريو يتوقع أن تتكامل عوامل الضعف الداخلية مع تداعيات األزمات  
 شهد السياسي واألمين يف العامل العريب.  والصراعات الدولية يف إحلاق املزيد من الضعف يف امل

 اخلالصة 

يُفيد العرض السابق، أبن املشهد السياسي العريب قد يرتاوح بني ثالثة سيناريوهات، أحدها  
مييل إىل حدوث حتسن يف عدد من القضااي واألبعاد، ومبراكمتها وتكاملها تتولد حالة من االنفراج 

سيناريو أخرى يشري إىل تكامل بني عوامل الضعف الداخلية  والتحسن النسيب العام يف املنطقة، و 
مبا   الداخلية  األزمات  معها  تتفاقم  واليت  اخلارجية  الضغوط  مع  وتعمق  اتساع  تكون يف حال  اليت 
يؤدي إىل تكريس حالة الضعف يف املنطقة، ويف ظل املؤشرات املتوافرة، فإن السيناريو االجتاهي هو 

رار اجتاه املشهد بنفس الديناميكية، ما مل حتدث حتوالت دراماتيكية فيما  السيناريو املرجح، أي استم
األوكرانية، أو مثائل هلا    -يتصل ابلصراعات الدولية حول ميزان القوة يف العامل، بفعل احلرب الروسية

 يف آسيا واملتصالن ابلصراع الدويل على املكانة والدور والنفوذ يف العامل.  
التح فإن  أو يف  من جهة أخرى  املستعصية  األزمات  والت املمكنة يف أي دولة عربية ذات 

العربية   للمطالب  جديدة  بيئة  توفر  قد  اإلسرائيلي  االحتالل  مع  الفلسطينية  املواجهات  تطور 
حاجات  بتلبية  احلالية  العربية  للسياسات  حمتمل  فشل  ظل  يف  خاصة  والدميقراطية،  ابإلصالح 

الدول أغلب  األساسية يف  واحلرايت،   املواطنني  والغذاء  ابلطاقة  يتعلق  فيما  األخص  وعلى  العربية 
وخيدم مثل هذا التوجه استمرار التعنت يف قبول املشاركة الشعبية من جهة، ويف وقف األزمات يف 

 لبنان وسوراي واليمن والصومال وليبيا من جهة أخرى.  
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 ملصاحلة الفلسطينية يف اجلزائرااتفاق 

 اآلليات وضعفالسياقات 

 د. أمين يوسف

 امللخص

الشمل   ملّ  اتفاق  على  والتحليلية  البحثية  األضواء  تسليط  إىل  املقتضب  االسرتاتيجي  التحليل  هذا  يهدف 
سارات وبنود ما فيه من مالتفاق بكل  الفلسطيين يف اجلزائر يف سياقات فلسطينية وجزائرية وإقليمية ودولية. هذا ا 

اإلقليميني،   الالعبني  التوقيت، ومصاحل  مع  املرتبطة  الظروف  االعتبار  بعني  إذا أخذان  إال  فهمه  وجهود ال ميكن 
وفرص النجاح والفشل يف ضوء استمرار حالة االنقسام يف فلسطني ودميومة األزمة احلزبية واالستقطاابت املرافقة  

امتداداً للمبادرات السابقة الفاشلة رغم أهنا اختلفت عنها من حيث الظروف اجلزائرية    ءت املبادرة هلذه احلالة، وجا
والسياقات والرغبات وإمكانيات النجاح يف ضوء متغريات مرتبطة مع الفلسطينيني وبدولة االحتالل والوضع العريب  

 عموماً.  
التحليل االسرتاتيجي على إعادة قراءة الصور  الفة الشاملة لواعتمد هذا  لسطينية بعد العديد من  لمصاحلة 

املبادرات وفشل احملاوالت إلصالح ذات البني بني الفرقاء. وقد خُلص التحليل إىل أن املبادرة اجلزائرية مل ختتلف  
الظروف، كما أوصى أبمهية أن يكون هناك خطة   العريضة رغم اختالف  عن سابقاهتا من حيث اخلطوط  كثرياً 

 ذ.ق أو التنفيفشل التطبي بديلة يف حال 
اتفاق مل الشمل، املصاحلة الفلسطينية، اتفاق اجلزائر، االنقسام الفلسطيين، الوساطة    الكلمات املفتاحية:

 اجلزائرية.
The Palestinian Reconciliation Agreement in Algeria: 

Contexts and the Lack of Mechanisms 

Dr. Ayman Youssef 
ABSTRACT 

This strategic analysis aims to shed research and analytical light on the 

Palestinian reunification agreement in Algeria in Palestinian, Algerian, 

regional, and international contexts. The agreement, with all its paths, clauses, 

and efforts, can only be understood if we consider the circumstances associated 

with the timing. The interests of the regional players also were considered. The 

analysis explores the chances of success and failure in light of the state of 

 

  فلسطني -اجلامعة العربية األمريكيةأستاذ العلوم السياسية وحل النزاعات يف. 
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Palestinian political division, the persistence of the partisan crisis, and the 

polarization. The Algerian initiative was an extension of many previous 

initiatives. However, it differed in terms of circumstances, contexts, desires, 

and possibilities of success in the light of variables associated with the 

Palestinians, Israel, and the Arab situation. 

This strategic analysis relied on re-reading the overall picture of 

Palestinian reconciliation after many initiatives and failed attempts to reconcile 

the parties since 2007. The analysis concluded that the Algerian initiative was 

similar to its predecessors in broad lines, despite the different circumstances. 

However, it also recommended the importance of having an alternative plan in 

the event of failure of implementation. 

Keywords: reunion agreement, Palestinian reconciliation, Algerian 

agreement, Palestinian division, Algerian mediation. 

 تقديم تأطريي

شكلت قضية االنقسام السياسي واجلغرايف معضلة حمورية يف احلالة الوطنية الفلسطينية على  
إقليمية ودولية على  الرمسية والشعبية والفصائلية، وكان هلا ارتباطات مع متغريات  كافة املستوايت 

سواء. احلزيب   حد  واالستقطاب  االستعصاء  مرحلة  دخلت  احلالة  هذه  أن  أفرزت ويبدو  أن  بعد 
منظومة سياسية مأزومة، مل تستطع التعامل مع نتائج   2006االنتخاابت التشريعية الثانية يف العام  

السياسي  االنقسام  تبعات  الفلسطينية وحتييد  القضية  عملي خلدمة  بشكل  االنتخاابت  وخمرجات 
 ظل ظروف ومتغريات وآاثره وإسقاطاته السلبية على الوضعية الفلسطينية اجليوسياسية، خصوصاً يف 

 ومستجدات طارئة وسريعة متر هبا املنطقة العربية والعامل ككل. 

" املصادر واألدبيات واألحباث  Reconciliationوتعد املصاحلة كمصطلح  أغلب  " يف 
السابقة،  هدفاً وعملية كاملة ومتواصلة، هلا أهداف حمددة وإطار زماين ومكاين للتطبيق والتقييم 

ابمل يتعلق  املعامل  فيما  وواضحة  حمددة  طريقة  توجد  ال  املصاحلة  فكر  ويف  والنتائج،  خرجات 
واملسارات، أو طريق خمتصر للوصول إىل نتائج سريعة، مبعىن أهنا حتتاج إىل وقت إلنضاج الظروف 

 .1وإخضاعها ملعادلة جديدة متهد لربوز متغريات صديقة لفكر املصاحلة وفلسفتها العامة 

 
1 Ayman Yousef & Sezai Ozcelik، reconciliation and peace building 

perspectives from civil society organizations, conflict studies quarterly, 

issue 35, April 2021, p. 89-109 
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رت بتجارب العنف البنيوي أو العنف التكتيكي أو العابر، يكون الرتكيز  إن اجملتمعات اليت م
فيها على خلق بيئة تصاحلية حاضنة ألي توافق أو اتفاق بني الفرقاء أو اخلصوم أو حىت األعداء، 
وخارجية،   داخلية  تغيريات  إجيايب إلحداث  أو سالم  إجيابية  إلجياد حمددات  التحرك  لذلك ميكن 

العملية كما قال املفكر النروجيي "يوهان غالتونج" طويلة ومستدامة وفيها أشكال    وابلتايل فإن هذه
".  Dealing with the past" والتعامل مع املاضي " Healingكثري من تضميد اجلراح "

والثقافية   االجتماعية  مبستوايهتا  احمللية  اجملتمعات  دجمنا  إذا  إال  وانفذة  فاعلة  املصاحلة  تصبح  وال 
العملية، فضالً عن دور اجملتمع املدين والنقاابت والزعامات احمللية، وهذا يعين أن  واحمللية يف  هذه 

الفاعلة كمحددات  واملواطنة  االجتماعي  واالنسجام  التوزيعية  والعدالة  العدل  مع  املصلحة  تتناغم 
 .2حمركة للوضع العام 

 اإلشكالية

صاحلة الفلسطينية األخرية برعاية  تكمن إشكالية هذا التحليل االسرتاتيجي يف وضع ورقة امل
اجلزائر يف سياقات العمل الوطين املشرتك وجهود رأب الصدع الداخلي، ويف ضوء متغريات وفواعل 
إقليمية ودولية صاعدة ومتغرية ومستجدة، ويف ظل مستجدات فلسطينية معقدة وصعبة تدفع ومتهد 

شهده من موجة جديدة من احلراكات األجواء للمزيد من الوحدة والتضامن اجلمعي، يف ظل ما ن
بعض  وتتبع  اجلديدة  الوثيقة  بنود  ألهم  رصد  وهناك  االحتالل،  مع  واملشتبكة  املقاومة  امليدانية 
ووصول  التنفيذ  جناح  لضمان  عملي  بشكل  الوثيقة  تطبيق  شأهنا  من  اليت  والتوصيات  املقرتحات 

 قطار املصاحلة الفلسطينية إىل حمطات هامة وحمورية. 

 افاألهد

على  يقف  والغاايت  األهداف  من  جمموعة  حتقيق  إىل  االسرتاتيجي  التحليل  هذا  يسعى 
 رأسها: 

حمدد  -1 بشكل  الشمل  ملّ  وثيقة  أو  االتفاقية  بنود  على  والنقدية  التحليلية  األضواء  تسليط 
والوقوف عليها أو عندها هبدف العرض    -إن وجدت  -ومتتابع وفهم املضامني اجلديدة 

 والتحليل. 

 
2 Ibid. 100. 
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فوارق إ إدراك -2 أي  هناك  واملبادرات   ن كان  للمصاحلة  احلالية  الوثيقة  بني  اختالفات  أو 
السابقة بدءاً من القاهرة ومروراً مبكة املكرمة وقطر وانتهاًء بنقاشات وتفامهات إسطنبول 

 وتقييم الدروس والتغذية الراجعة. 

املصاحلة ال سيما  تتبع الرغبة الفلسطينية، خاصة الرمسية والفصائلية والنخبوية، من قضية   -3
بني   ترتيبات  األوىل  مراحلها  العامل كانت يف  جتارب  الكثري من  يف  الوطنية  املصاحلة  وأن 

 القادة والنخبة واألشخاص املؤثرين.

عمل نقاشات أعمق وعصف ذهين حول موضوع املصاحلة الفلسطينية، ال سيما أن هذا   -4
طاء وخمتصني وحمللني هبدف  التحليل ميكن أن يكون أرضية أو منصة عريضة خلرباء ونش

 تقدمي مقرتحات أكثر حتديداً تساعد صناع القرار للمضي يف طرق الوحدة الوطنية.

واملخاطر  -5 املتاحة  الفرص  مقابل  املصاحلة،  طريق  يف  تقف  اليت  املعيقات  وفهم  إدراك 
التقدم ال   واإلمكانيات، يف ضوء ظروف داخلية وخارجية ميكن استغالهلا إلحراز بعض 

 إذا مت قراءة هذه الظروف بشكل عقالين وصحيح. سيما 

فهم السياقات املتداخلة واملرتابطة اليت دفعت اجلزائر للتقدم هبذه املبادرة أو الوثيقة يف هذا   -6
الوقت، وعالقتها مع املنظومة اإلقليمية والدولية خاصة أن أحد بنود تضمن وجود جلنة  

 اقع.   جزائرية عربية للمتابعة والتطبيق على أرض الو 

 حزبية مأزومة يف فلسطني

يصعب اجلزم أن هناك نظاماً حزبياً مكتمل البناء والبنية يف فلسطني، ذو خصائص ومسات  
النظام  األول،  صعيدين:  على  ومتأزماً  مأزوماً  يبدو  فإنه  الواقع،  يف  وجوده  افرتضنا  وإن  واضحة، 

الذي مل تتضح هويته وطبيعته بعد، فال هو نظام رائسي النمط األمريكي وال هو   السياسي  على 
برملانياً على النمط الربيطاين حبيث مينح صالحيات وسلطات أوسع للربملان، وإمنا هو نظام خمتلط، 

 .3تتداخل فيه صالحيات السلطة التنفيذية بشقيها، مؤسسة الرائسة وجملس الوزراء

ات إمسية شكلية ال  يضاف إىل ذلك السلطتني التشريعية والقضائية واللتان تتمتعان بصالحي
 

الفلسطينية، رام    3 الوطنية  السلطة  تداخل الصالحيات يف مؤسسات  تقرير حول  املستقلة حلقوق عزيز كايد،  اهليئة  هللا: 
 . 47-46، ص. 1999املواطن، 
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احلرايت  على  واحلفاظ  السلطات  بني  الفصل  مبدأ  حلماية  احلقيقية  الصالحيات  درجة  إىل  ترقى 
تنتج حالة التأزم بسبب غياب قانون أحزاب عصري ومتقدم يتناسب مع تطورات  العامة. وأيضاً 

يت عايشها الفلسطيين العمل السياسي الفلسطيين، وتنوع التجارب الفكرية واأليديولوجية واحلزبية ال
 يف آخر أربعة عقود. 

من   العديد  توالد  ظاهرة  من  فلسطني  يف  احلزبية  تعانيه  فيما  فيظهر  الثاين،  الصعيد  أما 
اليت  املسميات  من  وغريها  حزب"  جبهة،  "حركة،  خمتلفة،  مسميات  حتت  والفصائل  التنظيمات 

االحتال واملقاومة ضد  النضال  مرحلة  يف  الواقع  أرض  على  خمتلف جتسدت  أن  املعروف  ومن  ل. 
التنظيمات والفصائل املنضوية حتت لواء منظمة التحرير اكتسبت متثيلها داخل مؤسسات املنظمة 
طريق  عن  لتمثيلها  جّدي  جهد  بذل  دومنا  احملاصصة  أو  الكواتت  أبسلوب  التعيني  طريق  عن 

 االنتخاب كوهنا منت يف اخلارج وعكست الشتات الفلسطيين. 
ا أسلوب  أن  التحرير  كما  منظمة  مؤسسات  داخل  الشواغر  وملء  املناصب  لشغل  لتعيني 

النخب   بني  فجوة كبرية  والفصائل وخلق  التنظيمات  لكافة  الداخلية  الدميقراطية  من  فعالً  أضعف 
السياسية والقيادات املخضرمة هلذه التنظيمات من جهة، وقاعدهتا الشعبية واجلماهريية والتنظيمية  

هذا ومع  أخرى.  جهة  للشعب  مثّ   من  العليا  اجلماهريية  القاعدة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  لت 
واالختيار   والتمثيل  الشعب  إىل  واالستناد  الفصائلية،  والدميقراطية  التعددية،  من حيث  الفلسطيين 

مثل شخصيات كارزماتية مؤثرة عليها  واالنتخاب كأساس الختاذ القرار السياسي، ابلرغم من سطوة  
 .4اتايسر عرف الراحل

الكاملة، متثل حركة   التنظيمات والفصائل اليت مل تصل بعد إىل مرحلة األحزاب  وعلى مستوى 
فتح التيار الوطين الرئيسي، فهي اليت قادت النضال، ونّوعت آليات املقاومة بني العمل الفدائي املسلح  

لسلمية، وعكست املرحلية  ا  يف البداية قبل االنتقال للجهد السياسي والدبلوماسي وتبين املقاومة الشعبية 
اتفاق   بعد  ما  مرحلة  الفلسطينية يف  السلطة  إنشاء  فتح يف  السياسية يف خطواهتا، وسامهت  والواقعية 
اإلدارية، فهو   "أوسلو"، واعتمدت السلطة على فتح يف تكوين أجهزهتا األمنية واإلدارية والبريوقراطية 

ول واجمللس الوزاري احلايل وأغلبية الوكالء العامني  األ التنظيم الذي خرّج أغلب أعضاء اجمللس التشريعي  
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االنتخاابت   يف  فتح  ورفعت  السلطة،  مؤسسات  يف  الدنيا  الدرجات  أصحاب  واملوظفني  واملدراء 
شعار التحرير والتنمية، حبكم عالقاهتا الدولية واإلقليمية وُقرهبا من املؤسسات    2006التشريعية الثانية  

 األجانب، وهذا طبعاً رغم التشرذم والتفسخ الداخلي الذي تعانيه احلركة بسبب  لني املالية الدولية واملمو 
 الصراعات الداخلية على أسس عائلية وعشائرية ومناطقية وصراعات خنبوية داخلية.  

الداخلي،   التنظيمي  االنضباط  األخرية مشكلة عدم  العشرة  السنوات  فتح يف  وتواجه حركة 
غ بعد  حتديداً  أتثريها  األجنحة  ياوزاد  على  التنظيمية  السيطرة  حيث ضعفت  عرفات،  الرئيس  ب 

املختلفة والقطاعات الرئيسية داخل احلركة بسبب صراع املصاحل واألجندات واالعتبارات املناطقية،  
 .5فضاًل عن ضعف التنسيق مع قطاعات الشباب واملرأة والطلبة والنقاابت

التش االنتخاابت  يف  مثلت  فقد  محاس،  حركة  السياسي    2006عية  ريأما  اإلسالم  حركة 
ديسمرب   األول/  يف كانون  األوىل  الفلسطينية  االنتفاضة  خالل  انطلقت  واليت  ،  1987الرئيسة، 

الشعبية   قاعدهتا  توسيع  يف  سامهت  اليت  احمليطة  والظروف  العوامل  جمموعة  من  اترخيياً  واستفادت 
وما تبع ذلك من تراجع   1967عربية عام  الوزادت املد اجلماهريي املؤيد هلا؛ ومنها هزمية اجليوش  

املد القومي العريب، إضافة إىل جناح الثورة اإليرانية، وانطالق اإلسالم اجلهادي يف أفغانستان عام  
عام  1979 بريوت  من  التحرير  منظمة  قوات  وخروج  العسكرية.    1982،  شوكتها  وضعف 

ناصرها عمليات فدائية انجحة  ع  واكتسبت محاس شرعية مضاعفة يف انتفاضة األقصى بعد تنفيذ
   .6يف العمق اإلسرائيلي، ومسامهتها بطريقة مباشرة يف عسكرة االنتفاضة

السياسية،   للمعركة  إدارهتا  فتبدو جتربة محاس حديثة يف  الرمسي،  السياسي  اجلانب  أما على 
الذي ما ز  الوطن  انتخابية على صعيد  فيها جتربة  اليت تدخل  يئن حتت    الخاصة أهنا املرة األوىل 

االحتالل، واقرتنت حداثة جتربة محاس اإلدارية والسياسية مع تشتت دوائر صنع القرار فيها ما بني 
 .7الداخل )غزة والضفة( واخلارج والسجون

 
هالل،    5 نقديةمجيل  حتليلية  دراسة  أوسلو،  بعد  الفلسطيين  السياسي  الفلسطينية، النظام  الدراسات  مؤسسة  )بريوت:   ، 

 .86-76( ص.1998
م التمرد عليه، رام هللا: املركز الفلسطيين للدراسات السياسية واملسحية، أواحلكم: دخول النظام  ابسم الزبيدي، محاس     6
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إن االستقطاب السياسي احلاد بني فتح ومحاس وصراعهما للحصول على أصوات الناخبني مل  
د االنتخابية وال  العملية  البعيد، مقيصب يف مصلحة  املدى  الفلسطيين على  السياسي  النظام  رطة 

ألن الناخب الفلسطيين وقع يف دائرة االختيار بني بديلني ال اثلث هلما، وسط ختوف من أن تتفق 
لألحزاب  نصيب  هناك  يكون  أن  دون  مناصفة،  السياسي  النظام  اقتسام كعكة  على  احلركتان 

تطور النظام السياسي وأثّر على درجة دميقراطيته. لذلك   لىالصغرية واملستقلني، ما ترك أثراً سلبياً ع
ظهرت احلاجة املاسة لظهور بديل اثلث رمبا جيمع اليسار الفلسطيين بكافة أطيافه وألوانه السياسية  

 .8واأليديولوجية ليشكل خياراً اثلثاً ميكن االعتماد عليه من قبل الناخب العادي 

إىل نتيجة أن هذا االجتاه    -ابلتأكيد  - فلسطني سيصليف   وإن الدارس واملتتبع لتاريخ اليسار
السياسي بكافة أطيافه، قد تعرض ألزمة شديدة وضائقة، يف أعقاب اهنيار االشرتاكية يف االحتاد  

وعزوف بعض ألوان اليسار من الدخول يف مدخالت النظام السياسي بعد   1991السوفيييت عام  
تربيرا بناء على  أوسلو  اتفاقية  اليسار  ت  توقيع  أزمة  تراكم  ذلك  إىل  أيديولوجية وسياسية، يضاف 

العسكرية   األجنحة  غياب  شبه  أو  غياب  بسبب  احلالية  االنتفاضة  خالل  واضح  وبشكل  أكثر 
الفاعلة لبعض ألوان اليسار لرفد ودعم الفلسطيين يف معركته ضد االحتالل، ما انعكس سلباً على 

 قاعدته الشعبية واجلماهريية. 

 اجلزائر جولة املصاحلة احلالية؟د ملاذا تقو

عام   يف  الرائسي  التجديد  أعقاب  يف  الفلسطيين  الدميوقراطي  التحول  بتجربة  الكل  أشاد 
، واليت أفضت إىل بروز نظام سياسي مييل 2006واالنتخاابت التشريعية الثانية يف عام    2005

اال يف  الالفت  محاس  جناح  بعد  الثنائي  احلزيب  االستقطاب  حنو  فتح نتبقوة  وفشل  الثانية  خاابت 
ميدانية اشتباكات  والحقاً  إعالمية  لفظية  تراشقات  إىل  أدى  وهذا  وصاعق،  مدٍو  انتهت   بشكل 

مقتضيات  على كل  وسيطرة حركة محاس  غزة،  يف  الفلسطينية  والسلطة  فتح  ابنتهاء حكم حركة 
 . 2007الشارع الغزاوي، وهو ما نتج عنه انقسام سياسي وجغرايف مستمر منذ العام  

متدد االنقسام وتنوعت املبادرات إلهنائه، لكن النتيجة على أرض الواقع ما تزال ماثلة كما هي،  
حيث بلغت تفاصيل االنقسام وأتثرياته السلبية إىل روتني احلياة الفلسطينية وتفاصيلها الدقيقة مبا فيها  
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أ  حىت  الضحااي،  وأهايل  والثكلى  واحلصار  واملعابر  والكهرابء  علين    ا ن ن املياه  "مزاد  سوق  يف  دخلنا 
محاس سواًء كانت داخلية أم خارجية، لدرجة    –للمبادرات" اليت تولت العشرات منها حلل إشكال فتح 

(  2006( ووثيقة األسرى ) 2005أصبح استحضارها يف غاية الصعوبة. ونتذكر منها اتفاق القاهرة ) 
 ( املكرمة  مكة  ) 2007واتفاق  اليمنية  واملبادرة  و 2007(  الشخصيات  ق ي ث (،  عن  الصادرة  حق  ة 

 ( ) 2009املسيحية  املصاحلة  واتفاق   ،)2011 ( القاهرة  وتفامهات  موسكو  2011(،  ولقاء   ،)
 (. 2021(، وتفامهات اسطنبول ) 2019(، وموسكو ) 2012(، ولقاءات الدوحة ) 2011) 

القضية   وتعد  والعلن،  السر  يف  لفلسطني  مناِصرة  وقيادة  شعباً  تزال  وما  اجلزائر  كانت 
املنطلقات فلا أحد  قضية وطنية ودينية وقومية ووجدانية، وهذا  للجزائريني عموماً  لسطينية ابلنسبة 

إىل  تعود  القضية  ولعل  االستيطاين،  اإلسرائيلي  االحتالل  من  للتحرر  وشعبها  فلسطني  لدعم 
اليني حبيث  ملاأجبدايت عمليات العمل املقاوم اليت أبدع فيها اجلزائريون ودفعوا مثناً ابهظاً من دماء  

والعدوان  واإلمربايلية  االستعمار  ضد  مقاوم  ومنوذج  احلرية  عن  الباحثني  لكل  حسنة  قدوة  حتولوا 
 واالستيطان اإلحاليل. 

ويبدو أن القيادة اجلزائرية اترخيياً وحىت اليوم، مبن فيهم الرئيس احلايل عبد اجمليد تبون، يدركون  
وهذا أحد السياقات اهلامة اليت تدفع احلكومة اجلزائرية    ، نيهذا العمق الشعيب اجلزائري املؤيد لفلسط

حب   مسار  يف  ذلك  يصب  إذ  األخرية،  املصاحلة  اجتماعات  واستضافة  أواًل،  فلسطني  لدعم 
اجلزائريني لكل شيء مرتبط مع فلسطني، ومن املنظور الواقعي الرباغمايت اكتسب النظام يف اجلزائر 

اجلزائريني   عيون  يف  الشرعية  الدميقراطي   يفهذه  والتحول  الشعيب  التمثيل  إشكاليات  ضوء 
 والضغوطات اليت متارس على اجلزائر على هذا الصعيد، سواًء يف الداخل أو اخلارج.

حيث  اجلزائريني؛  وعقول  قلوب  يف  حيزاً كبرياً  حتتل  فلسطني  أن  اجلزائرية  احلكومة  تدرك 
لألحباث ودراسة السياسات يف قطر أن   يبأظهرت آخر استطالعات الرأي اليت أجراها املركز العر 

الصهيوين  99 الكيان  استخدام كلمة  ويفضلون  إبسرائيل،  االعرتاف  يرفضون  اجلزائريني  من   %
 . 9كبديل عن إسرائيل 

 
عبد الرحيم رمحوين ومشس اهلدى جناح، اجلزائر بني ثنائية قدسية القضية الفلسطينية والرفض املطلق للتطبيع مع إسرائيل،   9

 .89-85، ص. 281شؤون فلسطينية، عدد 



 101 ملصاحلة الفلسطينية يف اجلزائرااتفاق 
 

التطبيع  هو  الفلسطينية،  املصاحلة  مبلف  لالهتمام  اجلزائريني  يدفع  الذي  الثاين  االعتبار  أما 
تبين ألن  االحتالل،  دولة  مع  وإقليمية   العريب  عربية  داخلية  جبهة  بناء  يف  يساهم  املصاحلة  ملف 

املغربية مع إسرائيل يف خمتلف اجملاالت  العالقة  للتطبيع، ال سيما يف ضوء  تطور  ومغاربية رافضة 
السياسية والعسكرية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية، تبع ذلك خلخلة يف توازن القوى وانطالق  

التسلح   لسباق  إسرائيل،   نيبمحلة  مع  االتفاقيات  من  العديد  األوىل  توقيع  بعد  واجلزائر  املغرب 
للرابط، وتدريب وحىت تعاون أمين  التعاون األمين والعسكري وبيع سالح إسرائيلي متطور  تشمل 
املناصرة  العربية واألفريقية  للجزائر، ابعتبارها أكثر الدول  القومي  استخباري معلومايت أضر ابألمن 

  والرافضة للتطبيع. نيينللفلسطي
عام   هناية  يف  إسرائيل  مع  التطبيع  التفاق  املغرب  توقيع  رمسي   2020إن  اعرتاف  مقابل 

ضربة   اعترب  هناك،  الذايت  احلكم  مشروع  ومترير  الغربية،  الصحراء  على  املغربية  ابلسيادة  أمريكي 
فلسطني   بني  جديدة  مقاربة  خللق  تعمل  اليت  للجزائر  واسرتاتيجية  على لاو سياسية  الغربية  صحراء 

األخالقية   واملقارابت  واملعاانة،  والتهجري  االحتالل  حيث  من  متشاهبتان  قضيتان  أهنما  اعتبار 
 واإلنسانية مبضامني سياسية. 

كما تنطلق اجلزائر من رغبة لتنويع حتالفاهتا يف املنطقة من خالل النفاذ عرب ملف املصاحلة 
التطبيع وا التقليدية ل مثلتنسيق مع دو الفلسطينية وحماربة  إيران وتركيا وسوراي، وتقوية حتالفاهتا  ل: 

والعربية   الدولية  مكانتها  من  تعزز  اإلقليمية  امللفات  ألن  االحتادية،  وروسيا  والصني  اهلند  مع 
مع   النطاق  واسعة  العريب  التطبيع  أعقاب  يف  جديدة  وحتالفات  معادالت  بروز  ظل  يف  واإلفريقية 

أ مبظلة  العرب إسرائيل  حساب  على  املنطقة،  يف  إسرائيل  الندماج  حاضنة  اسرتاتيجية  مريكية 
 ومصاحلهم وقضاايهم القومية والوطنية.

االخرتاق  محالت  ملالحقة  اجلزائر  بسعي  فريتبط  اجلزائرية،  للجهود  الثالث  االعتبار  أما 
أن ابتت   بعد  السمراء  القارة  مباش  46اإلسرائيلي يف  تقيم عالقة  أفريقية  إسرائيل من دولة  رة مع 

احلمالت   55أصل   آخر  جاءت  حيث  والعريب،  اجلزائري  األمن  على  خماطر  يشكل  ما  دولة، 
اإلسرائيلية حينما حاول التشادي موسى فقي أمني عام مفوضية االحتاد األفريقي مترير قرار لقبول 

وذ تل أبيب لدى عضوية إسرائيل بصفة مراقب يف االحتاد األفريقي، يف إشارة واضحة إىل زايدة نف
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التكنولوجيا  مثل:  الناعمة  القوة  إسرائيل  استغالل  ذلك،  إىل  ُيضاف  األفريقية.  الدول  من  العديد 
وخربات الزراعة واملياه والطاقة املتجددة واملساعدات االقتصادية واإلغاثية، لتقوية عالقاهتا مع دول 

ا، فضاًل عن اخرتاقات يف غرب القارة، عديدة أمهها: أثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان وأوغند 
 ويبدو أن الرتكيز اإلسرائيلي اآلن على دول الساحل والصحراء الكربى احملاذية للجزائر. 

 يف طبيعة وثيقة مّل الشمل الفلسطينية يف اجلزائر

العاصمة    14وقع   يف  الوطنية  الوحدة  وحتقيق  للمصاحلة  الشمل  ملّ  وثيقة  فلسطينياً  فصياًل 
إعالن قيام الدولة الفلسطينية   1988ة، ابحتفالية جرت يف قصر األمم الذي شهد يف العام اجلزائري

للعام   الفلسطينية  األراضي  إىل 1967املستقلة على  تبون،  الرئيس  ، وجرى احلفل حبضور ورعاية 
وقد  وقطر،  ُعمان  دوليت  عن  ممثلني  إىل  إضافة  واسعة،  رمسية  وجزائرية  فلسطينية  مشاركة  جانب 

 10ت وثيقة املصاحلة جمموعة هامة من النقاط احملورية واملسارات احلامسة وهي: تضمن

التشديد على أمهية الوحدة الوطنية الداخلية فلسطينياً كأساس وكجسر للصمود واملقاومة    -1
اخلالفات   كل  حلل  كأساس  العقالين  احلوار  لغة  وانتهاج  األرض،  على  والثبات 

وبشكل   سلمياً  البينية  على واإلشكاليات  والعمل  الفلسطيين،  الشعب  بتضحيات  يليق 
الفلسطيين  التمثيل  وحدانية  لضمان  التحرير،  ملنظمة  الفلسطينية  الفصائل  التحاق كل 
الربانمج  توحيد  وسبل  الوطين  املشروع  على  إجيايب  مردود  من  هلا  ملا  الوطنية  والشرعية 

 النضايل والسياسي وامليداين. 

ب -2 السياسية  الشراكة  االنتخاابت تعزيز مبدأ  الفلسطينية مبا يكفل إجراء  القوى  ني خمتلف 
العامة يف فلسطني، من دون أن يكون هناك ذكر واضح لالنتخاابت التشريعية والرائسية  
)هناك بند خمصص لالنتخاابت ووضع مدة زمنية حمددة لعقد االنتخاابت(، مع أن كلمة 

لتم املقصود  هو  ذلك  ألن  ضمناً،  بذلك  توحي  هامة  االنتخاابت  سياسية  شراكة  تني 
قوية   مؤسسات  إفراز  على  قادرة  تكون  داخلية  دميقراطية  سياسية  حتوالت  إىل  تفضي 

 لصناعة قرارات مستقبلية مصريية.

وبرانمج  -3 الوطنية كفلسفة  املصاحلة  لتحقيق  واقعية  عملياتية  وإجراءات  خطوات  اختاذ 
 

10 http://bitly.ws/ys8W 
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ال اليت  السلبية  آاثره  من  والتخلص  االنقسام  إلهناء  الفلسطينيني  سياسي  حياة  مست 
احلالة   هذه  الستمرار  السلبية  املضامني  ومعاجلة كل  ومعنوايً،  ونفسياً  واجتماعياً  سياسياً 
الغريبة والعابرة على احلالة الفلسطينية اليت ابلتأكيد تتناقض مع طموحات شرعية وتلحق  

واإلنسا األخالقي  عمقها  ومتس  الفلسطينية،  القضية  وشرعية  مبشروعية  دولياً  الضرر  ين 
 وشعبياً وعلى كافة املستوايت. 

الوطين،   -4 )اجمللس  مؤسساهتا  وتفعيل  تقوية  عرب  الفلسطينية  التحرير  منظمة  أدوار  تعزيز 
اللجنة التنفيذية، اجمللس املركزي واألذرع النقابية واالحتادات الشعبية( حبيث تصبح سقفاً  

ي ذلك  ألن  السياسية،  والقوى  الفصائل  لكل  مانعاً  الفلسطيين  جامعاً  التمثيل  قوي 
والصوت الفلسطيين يف الساحات اخلارجية ويهيئ األرضيات لتطوير برانمج عمل سياسي  
املؤسساتية   أطرها  خالل  من  املنظمة  تقوده  للتحقيق  وقابل  وعقالين  منطقي  فاعل 

 والسفارات والدبلوماسية الرمسية والشعبية.

النتخاب جملس وطين -5 املالئمة  األرضيات  هتيئة  من ضمان  عام  فلسطيين جديد خالل   
توقيع اتفاق مل الشمل ضمن آلية التمثيل النسيب مبشاركة الكل الفلسطيين، قوى سياسية  
وشعبية وفصائل ومنظمات نقابية، ولعل هذا البند هو األكثر وضوحاً فيما يتعلق ابإلطار  

رج، مع ترك  الزمين من اخلوض أو نقاش آليات الوصول إىل الفلسطينيني يف الداخل واخلا
النقاشات حول اآلليات اإلبداعية والقانونية ملرحلة الحقة حبيث تنسجم مع احلديث عن  
أدوات جديدة لتمثيل الفلسطينيني، ال سيما أولئك الذين يعيشون يف بلدان الشتات ومبا 

 ال ميس حقوقهم املدنية والسياسية والوطنية والقانونية.  

الفلسطينية؛ الرائسية والتشريعية يف الضفة الغربية وقطاع    التسريع إبجراء االنتخاابت العامة -6
غزة والقدس يف مدة عام ابحلد األقصى ضمن األنظمة والقوانني املعمول هبا، من دون أن 
السماح  إسرائيل  رفضت  حال  يف  املقدسة  ابملدينة  متعلقة  نصوص  هناك  يكون 

ن اسرائيل املستفيد األول  للفلسطينيني إبجرائها هناك، وهذا على األغلب ما سيحصل أل
من تعطيل االنتخاابت وإدامة االنقسام وحىت تغذيته خلدمة مصاحلها التوسعية وأجنداهتا  

 االحتاللية واالستيطانية. 
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والطاقات  -7 املوارد  أجل جتنيد كل  والتشريعية من  التنفيذية  الفلسطينية،  املؤسسات  توحيد 
اإلعمار   إعادة  املوجودة خلدمة عملية  الفلسطينية، ألن والقدرات  األراضي  والصمود يف 

ذلك يساعد يف إعادة بناء املؤسسات والبىن التحتية اليت دمرها االحتالل خاصة يف قطاع  
غزة بفعل احلرب والعدوان املستمر واحلصار اخلانق املفروض هناك. كما أن إعادة توحيد 

ويل خارجي وجتنيد  وبناء املؤسسات وتوحيد اجلهود والربامج يساعد يف احلصول على مت
 .املساعدات اإلغاثية واإلنسانية ملن حيتاجها اليوم يف املناطق احملاصرة واملنكوبة

تفعيل آلية األمناء العامني للفصائل الفلسطينية من أجل تعزيز الشراكة السياسية وحتقيق   -8
األمر   يرمي يف حقيقة  وهذا  الواقع،  أرض  االنقسام على  آاثر  وإزالة  الوطنية  إىل  الوحدة 

أو   معيقات  نشبت  أو  الفصائل يف حال ظهرت  يف  اهلرم  رأس  أعلى  من  واضح  تدخل 
معّوقات تواجه تنفيذ االتفاق، وكأن اجلزائر معنية بكسب موافقة وتدخل األمناء العامني  

 ليكونوا مع االتفاق وليس ضده يف مرحلة التفعيل والتنفيذ.

ب -9 تنفيذ  ومتابعة  اإلشراف  عريب  جزائري  فريق  مع كل  يتوىل  ابلتعاون  املصاحلة  وثيقة  نود 
بتفسري   متعلقة  إشكاليات  هناك  إن كان  الفوري  التدخل  وضمن  الفلسطينية،  األطراف 
االتفاق أو إعادة أتويله أو آليات تطبيقه، خاصة أنه ال نقاش مت حول اآلليات واملواعيد 

 واألطر الزمنية الصارمة املرتبطة مع االتفاق.  

 ت وثيقة اجلزائر للمصاحلةخطة بديلة يف حال فشل

يبدو أن استطالعات الرأي املعرفية والتحليلية بني احملللني السياسيني والنخبة الفكرية واملعرفية  
فيما يتعلق بفرص وإمكانيات تطبيق بنود املصاحلة اليت رعتها   الفلسطينية أظهرت تشاؤماً واضحاً 

ف والنوااي اجلزائرية املتقدمة من هذا امللف احليوي القيادة اجلزائرية صادقة، ومع أن الكل أشاد ابملواق
البحثية  األقالم  من  العديد  أن  إال  املصاحلة،  اتفاق  رعاية  عرب  قيادهتا  ومساندة  فلسطني  لدعم 
والتصورات االسرتاتيجية تعتقد أن مآل اتفاق اجلزائر لن خيتلف، وسيصل إىل مآالت االتفاقيات 

، وأن أكرب ُمفشل للحالة التصاحلية الفلسطينية هي القيادات 2007والتفامهات السابقة منذ العام 
وأن  ضيقة،  وخنبوية  حزبية  واستقطاابت  مأزومة  حزبية  هناك  أن  سيما  ال  الفلسطينية،  والزعامات 
طريف الصراع أو النزاع )فتح ومحاس( هلما اعتبارات ومعادالت وتوازانت مصاحلية رمبا تتناقض مع 



 105 ملصاحلة الفلسطينية يف اجلزائرااتفاق 
 

املصاحلة وجهود رأب اجلهود   فريق  وفشلت  ذلك  وإن مت  والسياسي.  األهلي  السلم  وبناء  الصدع 
اجلزائرية احلالية، فإن خطة التحرك البديلة يف هذه احلالة ميكن أن تعتمد على مرتكزات وتصورات 

 جديدة ومنها:

الرئيس   -1 منها  األول،  الصف  يف  الفلسطينية  السياسية  النخبة  بني  حوارات  على  العمل 
حركيت فتح ومحاس ألن الرتتيبات للمصاحلة عادة تكون يف مراحلها  حممود عباس وقيادات

األوىل عرب تدخل النخبة السياسية الفاعلة والقيادات املؤثرة، حيث يتم توقيع االتفاق من  
هتيئة   مهمتها  تكون  متخصصة  وفود  بواسطة  التفاصيل  مناقشة  مرحلة  تبدأ  مث  قبلهم، 

والتع االتفاق  لتطبيق  والظروف  أدل  األرضيات  وليس  واملعطيات،  اجلزئيات  مع كل  امل 
عام   اسطنبول  لقاءات  حققته  الذي  الكبري  االخرتاق  من  حوارات  هكذا  جناح  على 

الدفع حنو    2021و   2020 األول من احلركتني، واليت جنحت يف  الصف  قيادات  بني 
االحتالل   رفض  صخرة  على  حتطمت  ولكنها  العامة،  االنتخاابت  إجراء  على  التوافق 

ح إبجراء االنتخاابت يف القدس، وإن مشاركة الرئيس عباس وقادة فتح ومحاس يف  السما 
هكذا حوارات تعكس النوااي احلسنة واجلدية واملثابرة الوطنية العالية للمضي ُقدماً يف هذا 

 الطريق ابجتاه املصاحلة.  

لى احلركتني  ويعتقد كثريون يف هذا الصدد أن اجلزائر متتلك أدوات النفوذ وآليات التأثري ع
السلم األهلي، ال سيما يف هذه املرحلة من املواجهة مع   إلمتام املصاحلة وترتيب أوضاع 
واعتقااًل، ويف ظل موجة تصعيد وأتزمي جديدة يف  وهدماً  دولة االحتالل اليت متعن قتالً 

 األراضي الفلسطينية.

الساح -2 على  العاملة  الفلسطينية  الفصائل  دعوة كل  على  اجلزائر  الفلسطينية،  حرصت  ة 
للدبلوماسية   إجناز  وهذا  املعروفة،  وغري  املعروفة  املؤثرة،  وغري  املؤثرة  والصغرية،  الكبرية 
ال   والتقسيمي  التحصيصي  الفصائلي  الفكر  يف  يتمثل  اإلشكال  من  جزءاً  ألن  اجلزائرية 
سيما الفصيلني الكبريين، لكن الفشل يف إمتام ذلك يعين البحث عن طريق بديل تكون  

آخرين  مك فواعل  وإمنا  السياسية،  والنخبة  الفصائل  فقط  ليس  دعوة  خالل  من  وانته 
مؤثرين يف الساحة الفلسطينية خاصة اجملتمع املدين واالحتادات الشعبية والنقاابت والقطاع  
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هذه   ألن  واخلارج،  الداخل  يف  الفلسطينيني  واملثقفني  الفكر  ومراكز  واجلامعات  اخلاص 
والفو  احليوية  الصوت، املكوانت  ووحدة  الوطن  وحدة  على  حرصاً  األكثر  الداخلية  اعل 

وهي أيضاً القادرة على إمساع أصوات حمايدة وإجيابية ووطنية، وتستطيع إن امتلكت الرؤية  
حزيب  استقطاب  يشوهبا  معادلة  يف  املتخاصمني  بني  توازن  إحداث  السياسية،  واإلرادة 

 ثنائي حاد.   

الل خمتصني وخرباء يف حل النزاعات وتسوية الصراعات  أن تقوم احلكومة اجلزائرية من خ  -3
النزاع   مكان  تتضمن  عالية  ومهنية  بعناية  مكتوبة  وثيقة  إبعداد  الوطنية،  واملصاحلات 
عدم  مهددات  تبيان  أمهية  مع  للجميع،  مرٍض  عقالين  بشكل  حلها  وفرص  واخللل، 

ية )الشراكة السياسية،  تنفيذها، على أن تتضمن الورقة املكتوبة مسارات املصاحلة الرئيس
للمشروع   عامة  مالمح  من  وغري  النضايل  والربانمج  السياسي،  الربانمج  الوطنية،  الوحدة 
الوطين الفلسطيين(، وآليات التنفيذ والتحرك يف امليدان )إطار زمين لالنتخاابت الرائسية  

امل والدبلوماسي،  السياسي  العمل  أدوات  الوطين،  اجمللس  انتخاابت  قاطعة  والتشريعية، 
اخلارج  ومتثيل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  إصالح  واملسلحة،  الشعبية  املقاومة  الدولية، 
بعض   تتضمن  أن  للوثيقة  وميكن  احملتل(.  الداخل  يف  الفلسطينيني  ووضعية  الفلسطيين 
على   الرقابة  وجلنة  امليداين،  والرصد  املتابعة  جلنة  مثل  امليدان  يف  العاملة  اهلامة  اللجان 

 ابت وجلنة إعالمية وإدارة أزمات.  االنتخا

العام   -4 يف  حدث  ما  نبش  واإلرهاصات   2007إعادة  واملربرات  األسباب  حيث  من 
السلبية هبدف رصده وعرضه وحتليله وجتنب حدوثه، ولعل جتارب   واإلسقاطات واآلاثر 
املصاحلات الوطنية يف الكثري من دول العامل كانت دائماً تبدأ من جرد حساب أو حلظة  

الدماء  مك إسالة  تكرار  بعدم  والتعهد  والقرب  والود  واألمل  الندم  يسودها  واعتذار  اشفة 
واللجوء إىل السالح يف مقاربة جديدة أتخذ ابالعتبار آالم الثكلى ودموع أسر الضحااي،  

ونفسياً،   ومعنوايً  وتشكيل جلان متابعة إلعادة  وإعادة تضميد جراحهم وتعويضهم مادايً 
، ومثنها  تل يف معركة داخلية خاسرة كان كل ضحاايها من الفلسطينينيأتهيل من قام ابلق

ودولياً. وشعبياً  ووجدانياً  سلبياً،  الفلسطينية  ابلقضية  مسَّ  جداً  مكلف    إن   السياسي 
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 Forget andحلظات املكاشفة والتسامح واملغفرة والتعايل على اجلراح وتنفيذ آلية "

forgiveنفس عادة يف حلظات هدوء  تكون  لصاحل  "  انبعاث وطين جارف  وإعادة  ي 
جامع   وطين  فضاء  لصاحل  الشخصية  اآلالم  خالله  من  وتصادر  العليا،  الوطنية  القضية 

 مانع.

والنقاش   -5 احلوار  جلسات  يف  واجلديدة  التقليدية  وتشكيالته  أمناطه  بكل  اإلعالم  دمج 
قادر على لعب دور سليب أتجيجي استفزازي يغذي الصر  اعات  والعصف الذهين، ألنه 

أتزمي   على  ويعمل  األهلي  السلم  يهدد  ما  اجلياشة،  العواطف  ويلهب  اجملتزأة  والرواايت 
بيئات  يف  للصراعات  وملطف  ومساند  مساعد  عامل  إىل  يتحول  وقد  حتمي،  داخلي 
أصاًل متوترة ومتشنجة فيها انقسامات على كافة املستوايت، وهذا يعين البدء بوقف كل 

وا والتشكيك  التحريض  يف كل  محالت  حتليلية  برامج  إعداد  إىل  االنتقال  قبل  لتخوين 
أيضاً عن الوحدة الوطنية، يتم فيها استضافة أطراف  احملطات العامة واخلاصة والفصائلية

 من كل الفصائل، فضاًل عن أصوات أكادميية وفكرية ووطنية ومعرفية حمايدة. 

ائري عريب للمتابعة واملراقبة، تضمن أحد بنود املبادرة اجلزائرية للمصاحلة، تشكيل وفد جز  -6
وهذا يف  فقط،  وُعمان  قطر  من  املصاحلة حبضور ممثلني  وثيقة  توقيع  أن  للنظر  والالفت 
أن  املبادرة اجلزائرية. ونعتقد  أو عربية على  إقليمية  حقيقة األمر ال يكفي إلضفاء صفة 

قطر وحىت تركيا،  جلنة املتابعة العربية جيب أن تضم ممثلني من األردن ومصر والسعودية و 
فاعلية يف   األكثر  الدول هي  امليدان، ألن هذه  أرض  الوضع على  مراقبة  مهمة  لتسهيل 
جهد   أي  يف  عنهم  القفز  ميكن  ال  إقليميني  والعبني  فواعل  وألهنم  الفلسطيين،  امللف 
التنفيذي   للفعل  مسهل  عامل  تكون  ألن  أيضاً  وكذلك  الفلسطينيني،  بني  للتقريب 

 وامليداين. 

 تاجات والتوصياتاالستن

اإلعالن   - بعد  األخرية وحىت  اجلزائر  رافقت حوارات  اليت  الشعبية  الالمباالة  ُيالَحظ حالة 
السياسيني   املربر حبكم تكرار صور تصافح  األمر  وبنوده،  للمصاحلة  االتفاق اجلديد  عن 
ضد   تلعب  األخرية  الالمباالة  حالة  أن  إال  العهود،  لنقض  جمدداً  العودة  قبل  اخلصماء 
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الوحدة، فهي حترر السياسيني واألحزاب وتضمن هلم غياب   الفلسطينيني حبقوق  مصاحل 
لتحقيق املصاحلة وتسلب   الضغط  القواعد يكون هدفها  أي حترك ومطالبات شعبية من 
امليدان أو الشارع من أي فاعلية مستقبلية، خاصة أن االنقسام السياسي جّذر معه ثقافة  

 ة يف املآالت النهائية. سياسية سلبية ومتقوقعة وسطحي
لقاءات املصاحلة األخرية كسبت أمهية كوهنا كانت يف اجلزائر ذات االرتباط  - صحيح أن 

الوجداين املتبادل بني الشعبني الفلسطيين واجلزائري، إال أن فشل هذه االتفاقية قد يرتتب  
القضي ومناصرة  دعم  جبهات  أهم  أحد  أتييد  من  بعضاً  الفلسطينيني  خسارة  ة عليها 

هذا  يف  ونستذكر  واالجتماعي،  واملادي  السياسي  الصعيد  على  العادلة  الفلسطينية 
مكة   اتفاق  توقيع  برعاية  املصاحلة  إلمتام  لعبه  السعودية  حاولت  الذي  الدور  السياق، 

بعد   2007 له جمدداً  تلتفت  ومل  امللف  أعرضت عن هذا  املشرفة، ولكنها  الكعبة  أمام 
لسطينيني كنخبة سياسية وفصائل مع املبادرة السعودية يف  فشل مبادرهتا وعدم تعاطي الف

 وقتها. 
اليت  - الدولية  اليمن( والظروف  إيران، حرب  )التطبيع، مواجهة  يف ظل األوضاع اإلقليمية 

الغذاء، وصراعات   توريد  عنها من مشكالت  نتج  وما  أوكرانيا  احلرب يف  انقلبت عقب 
حمورايً  دوراً  عربية  دول  هبا  تلعب  اليت  امللف الطاقة  سيجد  هل  السعودية،  خصوصاً   

إىل   فلسطينية  الدولية يساعد يف دفع موضوعات  السياسة  على طاولة  الفلسطيين مكاانً 
 املقدمة، أو أن تصبح جزءاً من األجندات اإلقليمية والدولية؟
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   السياسات العربية والسياقات الدولية وفلسطني
 د. خريي عمر

 امللخص
العقد املاضي ) العربية خالل  املنطقة  ات متسارعة، نتج عنها أزمات بني  2021-2011تعرضت  ( لتغّير

وانشغال العربية  الوالايت   الدول  شروع  أسهم  املنطقة، كما  قضااي  جتاه  الرؤى  يف  وتباينات  الداخلية  بقضاايها 
مشكلة  ملا وبروز  اإلقليمية  األولوايت  سلم  على  الفلسطينية  القضية  تراجع  يف  النهائي  احلل  قضااي  بتجاوز  تحدة 

 .التطبيع العريب مع إسرائيل
نوفمرب   األول/  تشرين  مطلع  اجلزائر  يف  عقدت  اليت  العربية  القمة  اجتماعات  أن حبث  عن  2022إال   ،

الدول، يعد مؤشراً على ارتفاع مستوى االستجابة للتحدايت   ضع تسوايت ملشكالت احلكم وعدم االستقرار يف ب
حتملة، والقدرة على تناول القضااي اخلالفية، سواء ما يتعلق ابلوضع يف ليبيا وسوراي أو العالقات الثنائية، رغم  

ُ
امل

 .ت اجلماعيةاقتباعد املواقف العربية جتاه مشكالت اإلقليم، وأثر ذلك على تشكيل بيئة مناهضة للتقدم يف العال
وقد جاء هذا التحليل الستكشاف فرص التحول يف السياسات العربية بشأن العمل املشرتك من جهة، ويف  
لعدة حماور؛ األزمات  تناوله  الفلسطيين وقضيته، وذلك من خالل  الشعب  العريب لدعم نضال  السياسة واملوقف 

قارب اإلقليمي، العامل اخلارجي وإسرائيل، وقيود وحتدايت تلالعربية والتساند اإلقليمي، القمة العربية يف اجلزائر وا
 التقارب، مث اجتاهات املستقبل للوضع العريب والسياسات العربية وقضية فلسطني.

العربية مبحورية القضية الفلسطينية إىل عودة قضية   وقد خُلص التحليل إىل احتمالية أن تؤسس سياقات القمة 
العريب لعالقات مرنة يف    -مال العريب والدويل، وكذلك فإن سياقات التقارب العريب ع الشعب الفلسطيين على جدول األ 

ات الدولية واإلقليمية قد ظهرت يف املناقشات األولية حول بيان القمة، حيث يكمن التحدي يف كيفية   التعامل مع التغّير
 .األوكرانية   -العاملية كاحلرب الروسية   اي التوصل لفهم مشرتك لدى التعامل مع حماوالت االستقطاب الدويل جتاه القضا 

املفتاحية: مل    الكلمات  قمة  العربية،  القمة  املشرتكة،  العربية  السياسات  العربية،  اخلالفات  العربية،  املنطقة 
 الشمل، القضااي العربية، مشكالت املنطقة العربية. 

Arab politics, international contexts, and Palestine 

Dr. Khairy Omar 
ABSTRACT 

During the past decade (2011-2021), the Arab region has undergone rapid 

changes, which resulted in crises among Arab countries, preoccupation with 

their internal issues, and differences in visions towards regional issues. In 

 
 ركيا. ت -عة صقارايأستاذ مساعد، معهد الشرق األوسط، جام 
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addition, the United States' attempt to bypass the "deal of the century 

"contributed to the decline of the Palestinian issue on regional priorities and the 

emergence of the normalization process of some Arab countries with Israel. 

The Arab Summit meeting held in Algiers in early November 2022 sought 

settlements to the problems of governance and instability in some countries, 

which indicates the high level of response to potential challenges, and the 

ability to address contentious issues, whether related to the situation in Libya 

and Syria or Bilateral relations. 

 The analysis explores opportunities for transformation in Arab policies 

regarding joint action on the one hand and in Arab politics and position to 

support the struggle of the Palestinian people and their cause on the other hand. 

It addresses several axes, including Arab crises and regional support, the Arab 

summit in Algeria and regional rapprochement, the external factor, and Israel. It 

also includes the constraints and challenges of rapprochement, future trends for 

the Arab political scene and policies, and the Palestinian cause. 

In the end, the analysis found that the contexts of the Arab summit, 

reconsidering the centrality of the Palestinian issue, could establish the return of 

the Palestinian people's cause and struggle to the Arab and international 

agenda. Likewise, the contexts of Arab-Arab rapprochement for flexible 

relations in dealing with international and regional changes appeared in the 

preliminary discussions on the summit statement, where it lies. The challenge is 

reaching a common understanding when dealing with international polarization 

attempts towards global issues such as the Russian-Ukrainian war. 

Keywords: The Arab region, Arab disputes, standard Arab policies, Arab 

summit, reunification summit, Arab issues, problems of the Arab region. 

 مقدمة

العريب  الفلسطينية خالل العقد املاضي )   -شهد الصراع  (  2021-2011اإلسرائيلي والقضية 
حتوالت وحتدرايت عديدة، كما شهد اختالف الرؤى العربية جتاه النظرة للقضية الفلسطينية وموقعها على  

ا  مستحيالت  أصبحت  حىت  األولوايت،  مستحيلة  ص ل سلم  العربية  واملمكنات  ممكنة،  عندها  هيونية 
 . 1حسب الرؤية العربية الرمسيرة، وذلك يف ظل انغالق أفق التسوية للقضية الفلسطينية 

 
  -وثيقة أصدرها مركز دراسات الشرق األوسط  هي "  اإلسرائيلي   -للتعامل مع الصراع العرب مالمح االسرتاتيجية العربية  "  1

بلور األردن، و  العرب من أكثر من  هتا  شارك يف  العام  الرأي  الدولة واملفكرين وقادة  السياسيني ورجال  دولة    14عشرات 
  17قشات رعاها مركز دراسات الشرق األوسط يف األردّن على مدى  منا مؤمترات و عربية، مستعينني بدراسات ونتاجات  

 من الباحثني واخلرباء العرب.   200عاماً، وشارك فيها حوايل  
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العربية، وشروع   املنطقة  التغّيات املتسارعة يف  الفلسطينية من عاملني، مها  القضية  وقد عانت 
عرب مبادرة السالم، وقد شكل تضافر هذين العاملني    ي ئ الوالايت املتحدة يف جتاوز قضااي احلل النها 

بيئة مناهضة سامهت يف إعادة ترتيب األولوايت اإلقليمية، ودوران اجلدل بني تصورات السالم العربية  
األمريكية   السالم  مبادرة  من  وتشكل كل  املصّي،  تقرير  وسياسات  الدولة  شكل  حول  واألمريكية 

القرن( ومبادرة السالم ا  التداول حول الصياغات املختلفة  2002ربية )قمة بّيوت  ع ل )صفقة  بيئة   )
 للحل النهائي.

وعلى املستوى الفلسطيين، أصبحت أوضاع املؤسسات الفلسطينية أكثر تعقيداً، حيث عمل  
وجود السلطة الوطنية على تشتت املوارد الذاتية، فكان من الالفت ترابط استمرار السلطة الوطنية  

حول مسائل أساسية، كاجلبهة الوطنية املشرتكة، واتساق النظر حلالة االستعمار    لمع تباعد الفصائ
( أوسلو  اتفاقي  تطبيقات  مع  ابلتزامن  اخلارجية.  والعالقات  سامهت  1993االستيطاين،  اليت   )

حل ب صار  الفلسطينية، كما  التحرير  منظمة  وخباصة  الفلسطينية  الوطنية  املؤسسات  دور  تعطيل 
ومبراجعة حماوالت املصاحلة، ميكن مالحظة تراجع الرغبة يف االنضواء حتت  بة.  و عالدولتني أكثر ص

 قواسم سياسية أو نضالية. 
والعالقات   السياسة  لرتتيب  املتوقعة  الصيغة  عن  السؤال  يربز  والقضااي،  املصاحل  تعدد  ظل  ويف 

هنا  فاحلديث  دولة،  احتياجات كل  ابختالف  القبول  ومع  العربية؟  للدول  على    ، اخلارجية  ينصب 
األولوايت املشرتكة. وحسب بياانت القمم العربية األخّية، ميكن مالحظة تصاعد االحتياجات األمنية  
يف   حيزاً كبّياً  واليمن  ليبيا  سوراي،  يف  األمن  مشكالت  شغلت  فقد  املزمنة؛  القضااي  ترتاجع  فيما 

إقليمياً. وعلى  ل ا املناقشات الرمسية، سواء ابعتبارها هتديداً أو بسبب كثافة التدخل   دويل واعتبارها ثقباً 
اللقاءات   العربية ويف  اجلامعة  الرمسي على مستوى  التداول  الفلسطينية يف  القضية  جانب آخر، ظلت 

تجاوزة للحل النهائي. 
ُ
 الدولية، الثنائية واجلماعية، ولكن دون طرح يكافئ املشروعات الدولية امل

امل هبذه  االهتمام  يُعد  السياق،  هذا  اسرتاتيجية او ويف  لبناء  األوىل  اخلطوة  والقدرات  رد 
مستقبلية، ويساهم حتديد مفردات العمليات السياسية واجتاهاهتا يف االقرتاب من تصور السياسات 
والعالقات بني الدول وأتثّيها على الوضع الفلسطيين، وتُعد املفاهيم جزءاً أساسياً يف االقرتاب من 

 يف التفاوت واالنتظام يف التعامل على امللف الفلسطيين.  ر عمصادر القوة عندما ُتساعد يف ت 
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التحرر   مع  والتباعد  ابلتقارب  املتعلقة  تلك  خصوصاً  دركات، 
ُ
امل تعدد  إىل  اإلشارة  وميكن 

أمهية  أتيت  ولذلك،  االستيطاين.  االحتالل  منط  حول  النقاش  يف  املرجعية  النقطة  ابعتباره  الوطين، 
 وتالقي اقرتاحاهتا مع تطلعات التحرر.   ةمناقشة سياسات التسوية السلمي 

املصرية السالم  معاهدة  عند  تتوقف  مل  خمتلفة،  أطروحات  املاضية، ظهرت  العقود   -وخالل 
حتلة، وهي جتربة حتتاج 

ُ
انتهت لتكوين سلطة فلسطينية على جزٍء من األراضي امل اإلسرائيلية، بل 

 ي الفلسطيين وحتقيق اإلمجاع الوطين. ساللدراسة من وجهة أتثّيها على التقدم يف البناء السي
ويف إطار التكيف مع هذه التغّيات، ميكن العمل على استشراف اسرتاتيجية تسمح مبراجعة 
السياسات العربية جتاه القضية الفلسطينية، حبيث تعمل على تقدمي استشراف للعالقات اإلقليمية  

العربية للتغّيات اخلارجية يؤدي لبناء موقف    فرضية أن تقارب السياسات   والدولية. وهنا، ميكن اقرتاح
مشرتك جتاه القضية الفلسطينية، وخصوصاً فيما تعلق بتوسيع ضماانت املصاحلة الفلسطينية وترتيب  
العامة   املالمح  استشراف  السابقة، ميكن  املرحلة  لتقييم  ووفقاً  والدولية،  اإلقليمية  العالقات  أولوايت 

الرئيسية املرتبطة ابلتكامل السياسي    للسنوات املقبلة، وذلك من حيث  اجتاهات التأثّي يف املتغّيات 
 ومعاجلة االنقسام الفلسطيين. 

 األزمات والتساند اإلقليمي

على الرغم من ُمضي أكثر من عقد على األزمات اإلقليمية، ما زالت األحداث املتسارعة يف 
ي مل  جهة،  فمن  اإلقليمية.  العالقات  على  تؤثر  األوسط  تسوية  اسالشرق  يف  العريب  الربيع  هم 

أسباهبا،   عن  النظر  وبغض  البلدان،  من  عدد  يف  أزمات  عليه  ترتبت  ما  بقدر  املنطقة  مشكالت 
شكل 

ُ
امل ويكمن  جتاوزها،  يتم  مل  العربية،  السياسات  يف  فراغ  وجود  على  شاهدة  النتائج  ظلت 

وتصنيف استبعادية  ثقافة  خلق  يف  التغيّي  حماوالت  صاحب  الذي  الثورة   ةياألساسي  أرضية  على 
املراحل  بعض  يف  تظهر  اليت  التصنيفات  هذه  ملثل  وجتريدية  موضوعية  معايّي  توافر  دون  والدولة 

 عدائية وتتخذ طريقة تصفية احلساابت.
املضادة، وقد   والثورة  الثورة  أولية حتت مزاعم  ويف سياق هذه األحداث، تشكلت حتالفات 

املتبادل ابلتقويض  احلالة  السياسية يف   ،انشغلت هذه  اهنماك احلركات  أو  العربية  الدول  سواء بني 
صراعات غّي انضجة، وترتب على هذا النمط من التفاعل وجود ظاهرتني، كانت األوىل يف إعالء 
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األولوايت احمللية على تقدمي فهم مشرتك لألمن اإلقليمي، ليس فقط ما يتعلق ابجلدل حول وضع 
يتع فيما  ولكن  املنطقة،  يف  الدولية    قلإيران  العوامل  من  اآلتية  اخلارجية  التهديدات  جتاه  ابلنظر 

 وخصوصاً مع تصاعد احتماالت حرب عاملية سوف تؤدي لتغّيات إقليمية عميقة.
مع   ابلعالقة  يتعلق  فيما  تفاوت كبّي  ظهور  اإلقليمية  التباينات  على  ترتب  فقد  الثانية،  أما 

يزيد من تراجع أولوية القضية الفلسطينية فقط،    إسرائيل، حيث برزت قاطرة تطبيع غّي مشروط، ال
بل يسمح هبدر كثّي من املقومات املتبقية من حقوق الفلسطينيني، وجيد التطبيع فرصته يف استمرار 

 اختالف الدول العربية على بناء تصور لألولوايت يف السياسة اخلارجية.
و  اإلقليمية  الصراعات  تنامي  شكل  املاضيني،  العقدين  للقضية  حا وخالل  التحدايت  من  داً 

ليبيا والسودان وسوراي ولبنان،   الداخلية، ومنها  البلدان بشؤونه  الفلسطينية، حيث انشغلت بعض 
وكان لتزايد الصراعات احمللية يف عدة دول أثر واضح يف ظهور اهتمامات بتسوية مشكالت األمن 

فت امتداد آاثراها لدول اجلوار  اللوبسط سيطرة الدولة يف كل من سوراي، ليبيا واليمن، وكان من ا 
 لتجعلها حمط قلق يف السياسة اخلارجية والعالقات اإلقليمية.

وابلنظر الجتاه العالقات اإلقليمية، ميكن مالحظة تذبذب العالقات بني الدول واختالفها يف  
السلمي التسوية  أطروحات  التطبيع، ظلت  النظر عن خالفات  الفلسطينية، وبغض  للقضية   ةالنظر 

راكدة وقليلة االحتمال للتطور. وهي ترجع لسببني، يتعلق األول، يتعلق ابملشكالت اليت مرت هبا  
بعض البلدان خالل العقد املاضي، بشكل جعلها أكثر انكفاًء على شؤوهنا الداخلية وغّي قادرة 

اي يف ر و على إحداث انتقال يف تصوراهتا حول العالقات اإلقليمية، وهنا ميثل اخلالف على وضع س
اجلامعة العربية إشكالياً، فرغم أهنا دولة مؤسسة وحتظى بشخصيتها االعتبارية، ظل موقعها فارغاً،  

 واثر اجلدل حوله، كما لو كان مسألة انضمام جديدة. 
ظل  حيث  العربية؛  الدول  جامعة  لتطوير  متجانس  مشروع  بدون  العربية  الدول  بدت  فقد 

قائماً  السياسي  التوجه  حول  والبعثية   اخلالف  القومية  للتقسيمات  تبعاً  أيديولوجية  خلفية  على 
مع اخلالف  وزادت حدهتا  اإلقليمي  املشهد  التقسيمات على  وامللكية، وسيطرت هذه  اجلمهورية 

 حول مبادرات السالم والتطبيع.  
ويتعلق السبب الثاين بغياب حزمة السياسات الالزمة لتعريف وضع إسرائيل وترتيب العالقة  
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أساس قاعدة احلرب أو السالم. ونتيجة لذلك، ظهرت فجوة القوة ببني الطرفني، فمن   ىلمعها ع
جهة الفلسطينيني، مل تساعد التسوية السلمية )عملية أوسلو( على تطوير البىن السياسية، بقدر ما  

 كشفت عن تنافر الكياانت الفلسطينية.  
إقليم  تنسيق  دون  السلمية  التسوية  دخلت  السياق،  هذا  مفاوضات    ،يويف  يف  وبدأت 

ال فعلى  أهدافها،  مل حتقق  جزئية،  وعسكرية  وتسوايت  بشرية  إمكاانت  العربية  الدول  امتالك  رغم 
جتاه  مشرتكة  سياسة  تتضح  مل  تطلعاته،  من  واحلدر  الصهيوين  املشروع  حتدري  على  قادرة  وماديرة 

 التطبيع والعالقة إسرائيل. 
الو  يف  نشطة  سياسة  مصر  بدأت  جهتها،  على اسومن  واحلفاظ  احلروب  تلك  لوقف  طة 

األمن، يف   اخلارجية، سامح شكري يف جملس  وزير  األطراف، ويف خطاب  مع كل   16التواصل 
، اعترب استمرار القضية الفلسطينية دون حل أمراً حمبطاً ال يساعد على التوصل 2021أاير/ مايو  

حل وفقاً  األراضي  على  فلسطينية  دولة  إنشاء  يضمن  متوازن  عام  و دحلل  تشمل   1967د  واليت 
 القدس الشرقية.  

وأرجعت مصر مشكلة اهتزاز االستقرار اإلقليمي لشيوع مناخ احتقان تراكم عرب سنوات من  
اشتعال احلرب وتصاعد االستيطان يف  أن  اعتربت  املنطقة؛ حيث  السالم يف  التخلي عن إحالل 

السياق، يشكل للسالم. ويف هذا  تقويض  الغربية عوامل  تقويض   الضفة  إسرائيل على  قدرة  عدم 
القضية   وبقاء  اإلقليمية  الوساطة  إسناد  يف  حامساً  حُمدداً  غزة  قطاع  يف  والعسكرية  السياسية  البنية 

 الفلسطينية يف أولوايت السياسة اإلقليمية.

 قليمياإل القمة العربية والتقارب

ُمغايرة لتوقعات    2022نوفمرب    / ( يف اجلزائر يف األول من تشرين الثاين 31بدت القمة العربية رقم ) 
عدم انعقادها، حيث حظيت حبضور ومشاركة العديد من قادة الدول واملمثلني الرمسيني للحكومات، وهو  
حتملة، وخصوصاً ما يتعلق ابلقدرة  

ُ
ما ميكن اعتباره مؤشراً على ارتفاع مستوى االستجابة للتحدايت امل

ما يتعلق ابلوضع يف ليبيا وسوراي أو العالقات الثنائية. ويُعد    ء التفاوضية يف تناول القضااي اخلالفية، سوا 
السياسية عاملياً   التغّيات  الراهنة يف ظل تسارع  للحاجات  إدراكاً  الشمل"  "ملر  القمة حتت شعار  انعقاد 

 وإقليمياً. كما أنه يؤسس لتوسيع فرص تسوية املشكالت العالقة فيما بني الدول العربية. 
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مارس   آذار/  جدول  ملاومنذ  تكوين  على  االختالف  حتدايت  العربية  القمة  واجهت  اضي، 
بني  ما  مشرتكة  قواسم  تكن  فلم  إسرائيل،  مع  التطبيع  من  املوقف  خلفية  على  وذلك  األعمال، 

العربية العالقات  يف  الشامل  لالنفتاح  الداعية  الدول  ترى   -جمموعة  أخرى  ومواقف  اإلسرائيلية 
الفلسطينيني. كما   دعم  دول هظأبولوية  مع  للعالقة  املشرتك  التصور  حول  اثنوية  خالفات  رت 

اجلوار، وخصوصاً ما يتعلق بتوجيه السياسة اإليرانية للقرار السياسي يف أربع عواصم عربية، وذلك 
الرتكية، والتوتر بني املغرب واجلزائر وأزمة سد النهضة. ولوضوح   -ابإلضافة جلدل العالقات العربية

يث مشاركة القادة حمل تشكك ومتابعة حىت قبيل االنعقاد بيومني، مما زاد دح هذه التباينات، ظلر  
من احتمالية اخلالفات يف املناقشات أو التحفظ على البيان اخلتامي، غّي أن انعقاد القمة حبضور  

تقريب    13 يف  للُمضي  القابلية  من  قدراً  عَكس  األخرى  للدول  واضح  وبتمثيل  الدول  قادة  من 
 الفية.  خلاالنظر للقضااي 

ويف ظل السعي لـ "ملر الشمل"، اجتهت القمة العربية للبحث عن تسوايت ملشكالت احلكم  
وعدم االستقرار يف بعض الدول. وبغض النظر عن توافر اإلمكانية السياسية، يساعد التوجه حنو  

دوافع   احللول السلمية وبناء السلطة يف كل من ليبيا، لبنان واليمن على حل الصراع والبحث عن
لتنشيط  خاصة  إشارات  هناك  وكانت  استقرارها،  ودعم  الدستورية  احلكومات  وتشكيل  السالم 
الوضع الدستوري يف العراق والصومال؛ حيث اعترب تشكيل احلكومة وإجراء االنتخاابت يف البلدين 

 تقدماً مهماً يف الوصول لالستقرار ومكافحة اإلرهاب وحتسني اخلدمات العامة. 
اقشات والبيان اخلتامي، بدت الدول العربية على وعي ابجتاهات التغّي احملتملة  نموابلنظر لل

الدول،   بني  العالقات  تشكيل  إلعادة  مقدمة  االستقطاب  حلالة  نظرت  وقد  الدويل،  النظام  يف 
الداخلي،   واالستقرار  القومي  األمن  على  خماطرها  لتقليل  متوازن  أساس  على  تكون  أن  ورغبت 

توح تطلعات  على   ديوتبنت  العاملي  النظام  مالمح  رسم  يف  للمسامهة  ركيزة  الشمل(  )ملر  اجلهود 
عرب   أوكرانيا  احلرب حول  تسوايت  االخنراط يف يف  من خالل  وذلك  السيادة،  يف  املساواة  أساس 
جمموعة االتصال العربية، واليت تضم يف عضويتها كالً من اجلزائر، مصر، األردن، اإلمارات العربية،  

وا تسييس سلالعراق،  عدم  أساس  على  وذلك  العربية،  الدول  جلامعة  العام  لألمني  ابإلضافة  ودان 
 املنظمات الدولية. 
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وقد انشغلت األعمال التحضّيية برتتيب مستوايت معاجلة مشكالت عدم االستقرار يف عدد 
العاملية.   ة س من البلدان العربية، وذلك ابإلضافة للموقف من القضية الفلسطينية ودور اجلامعة يف السيا 

وعلى مستوى ترتيب األولوايت، وضع إعالن اجلزائر الصادر عن القمة العربية القضية الفلسطينية يف  
صدارة التداول الرمسي، وذلك على مستوايت الوعي الكلي ابألبعاد الدينية، السياسية واالجتماعية  

. وكان  1967يران/ يونيو  حز   4الالزمة لضمان حق تقرير املصّي والدولة ذات السيادة وفق خطوط  
الفصائل   مصاحلة  اجتماع  وانعقاد  الكاملة،  العضوية  فلسطني  مبنح  املتحدة  األمم  مطالبة  الفتاً، 

الفرتة   أكتوبر    13  -11الفلسطينية ابجلزائر يف  األول/  القمة، حبيث  2022تشرين  انعقاد  قبل   ،
 ة الفلسطينية.ضي بدت سياسة جتميعية لرتقية التعامل اإلقليمي والدويل على الق 

 العامل اخلارجي وإسرائيل

األعمال   يف  اجلدل  من  جانباً  اخلارجي  التدخل  شغل  العريب،  العامل  يف  الوضع  تناول  ولدى 
تدخلة عدم ارتياح  

ُ
التحضّيية حول مدى وضوح املوقف العريب، فقد لقيت مطالب تسمية الدول امل

عن القمم السابقة ابختالف عالقات الدول    ظهر صداه يف البيان اخلتامي، وميكن تفسّي ذلك التغّي 
 العربية مع دول اجلوار )تركيا، إثيوبيا وإيران(، حبيث يصعب التالقي على موقف سليب من دولة ما.  

وهلذا سعى إعالن اجلزائر لعالقات إجيابية مع دول اجلوار بتثبيط التوتر ودعم املصاحل املشرتكة  
اآلسيوية   األفريقية،  املستوايت  والعالقات واعلى  التدخل  وعدم  اجلوار  احرتام  وفق  ملتوسطية، 

بني   واحلدودية  األمنية  التسوايت  يف  السلمي  النهج  تبىن  األفريقي،  القرن  مستوى  فعلى  املتوازنة، 
جيبويت وإريرتاي، وتعكس هذه الصياغة قدرة على خفض التوتر مع دول اجلوار )تركيا، إيران وأحياانً  

ما ميكن   وهو  اإليرانية    أنإثيوبيا(،  السياسة  متابعة  نشاط جلنيت  من  التخفيف  حنو  يكون خطوة 
 والرتكية، وخصوصاً بعد تضاؤل أتثّيها، وتفاقم املشكالت يف سوراي، ليبيا واليمن.  

توقع   يصعب  الثالثة،  األزمات  يف  الدويل  التداخل  حلجم  وابلنظر  اإلقليمي  املستوى  وعلى 
القر  املستقبل  يف  آاثرها  من  واضح يبالتعايف  تصور  دون  الدولية  التباينات  تزال  ال  جهة،  فمن   ،

للتهدئة واحلل السياسي، وهذا ما يرجع يف جزء منه لتصاعد التنافسية الدولية حول تطوير مناطق 
 النفوذ يف العامل )ضمن سياقات احلرب اجلارية(.  
األجنلو التنافس  يظهر  ليبيا،  حالة  اال  -ويف  االستحواذ  على  والروسي  تصادي قأمريكي 
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ذات  ويف  هلما،  دور  حبث  يف  وفرنسا  إيطاليا  وحماولة  الليبية،  واألراضي  املوارد  على  والعسكري 
على  إيران  دخول  يساهم  سلمي. كما  حٍل  ألي  حُمبطة  نفوذ  معادلة  سوراي  يف  تكونت  السياق، 

األمنية، ويك املذهيب وتداعياهتا  بؤرة صراع مزمنة الرتباطها ابخلالف  العامل   مناليمن يف تشكيل 
يشكل  نفوذ عرب وكالء حمليني، وهو وضع  ملناطق  الدولة  تقسيم  الثالثة يف  احلاالت  بني  املشرتك 
البلدان  هذه  السياسي يف  احلل  َسّي  على  العربية  الدول  اختالف  ويعكس  املشرتك،  للعمل  حتدايً 

 قيود التالقي على تصور مشرتك لوقف احلرب األهلية فيها. 
ال  يتَكون  عام،  ابلسياقات  واوبشكل  األول  يرتبط  عاملني،  تضافر  ظل  يف  اإلسرائيلي  قع 

العريب   الناتو  مشروع  اإلقليمية، ظهر  التغّيات  ففي ظل  اإلسرائيلي،  املشروع  مع  وتالقيها  الدولية 
كفكرة حملاولة مللء فراغ األمن اإلقليمي وبسبب غياب نظرة إقليمية مشرتكة، ومن الوجهة األمنية  

النقب الدفاع للشرق األوسط" يف  ،  بشأن اجتماع  ، 2017توضح استعادة طرح مبادرة "منظرمة 
صيغة إلدماج إسرائيل يف مستوايت أمنية واقتصادية، تسمح للشركات العسكرية اإلسرائيلية ابلعمل 
هذه  مهمة  ترتكرز  اجلماعية،  السياسات  يف  الفلسطينية  املسألة  احنسار  فبجانب  العريب،  العامل  يف 

 .دول "املعتدلة" حتت مظلة حتالٍف عقيدته األمنية حماربة إيرانالالصيغة يف حشد 
نتائج  احنازت  مرات،  ألربع  اإلسرائيلية  االنتخاابت  نتائج  أترجح  بعد  فإنه  الثاين،  أما 

الصهيوين، ما يشكل عودة   -خليارات اليمني الديين  2022االنتخاابت يف تشرين الثاين/ نوفمرب  
اليهودي املسألة  جلذور  حل ة  نوعية  فكرة  إبهناء  عملياً  يهدد  مما  النهائي،  واحلل  للصراع  وتصوراهتا 

 الدولتني املطروحة حلل القضية الفلسطينية. 
ويثّي هذا التطور اجلدل حول مدى توافر القدرات للسّي يف مشروع الدولة اليهودية. ولدى  

وتراجع   صعود  سياق  يف  االنتخاابت  نتائج  حتليل  ميكن  املسألة،  هذه   تناول 
ُ
الدينية  امل كوانت 

 وانعكاس أتثّيها على القضية الفلسطينية.
النهائية   بتصوراهتا  يتعلق  فيما  اإلسرائيلية  األحزاب  بني  قليلة  الفروق  تبدو  أساسية،  وجهة  ومن 
وإبعادهم عن اجلغرافيا   الفلسطينيني  إزاحة  تنحدر من مفاهيم  السياسات  النهائي، فكل  للدولة واحلل 

ية السكانية، وقد تقاربت احلكومات اليسارية واليمنية يف هذه التطلعات، ولذلك،  بن )اإلقليم( وتقويض ال 
 استمرت مشاريع االستيطان ومصادرة األراضي ابختالفات حمدودة على مدى العقود املاضية.  
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ومن وجهة أخرى، ظلت العوامل الدولية مساندة إلسرائيل بغض النظر عن تركيبة احلكومة  
األدىن للدول الغربية يف ضمان تفوقها األمين والعسكري جبانب عدم حتوهلا    دالقائمة، ويتمثل احل

 لتحالفات أخرى مع الصني أو روسيا.  
يف هذه السياقات، ميكن القول إن تقدم إسرائيل يف العقود املاضية هو نتيجة لتضافر ُمتغّيَْي؛  

اهتزاز ترابط الفلسطينيني    بل الغريب ووضوح مشروعه السياسي، يف مقا   -متاسك التحالف اإلسرائيلي 
وتفكك حتالفاهتم مع النطاق احليوي، فقد ظل التضامن األمريكي واألورويب مع إسرائيل مستقراً عند  

 مستوى اعتبار سالمتها السياسية واستمرار وجودها ضمن األولوايت األمنية والعسكرية. 
القرن(   )صفقة  األوسط  للشرق  األمريكية  املبادرة  قراءة  على  وإوميكن  مؤشراً  القدس  عالن 

توجهات السياسة األمريكية للعقد القادم، ومل تقتصر الوثيقتان على طرح تصورات لدمج إسرائيل 
إقليمياً، بل أكدات على فتح النقاش على بدائل تكوين شبكات مساندة لبقاء الكيان اإلسرائيلي 

 ضمن املوازانت اآلمنة.  

 وحتدياته التقاربقيود 

عدة   مرور  ابلشؤون  ديفرض  االهتمام  على  قيوداً  ونيف  لعقد  داخلية  مبشكالت  عربية  ول 
اإلقليمية، حيث يتجه تركيزها على السياسة العامة وترتيب الشؤون االقتصادية، وحتتاج البلدان اليت 
مرت حبرب أهلية لعقد آخر للتعايف من آاثر حقبة التفكك والنزاع؛ فخالل مرحلة النزاع، مل تتوقف 

عند ولذلك،   اآلاثر  االجتماعي.  للتفسخ  امتدت  ولكنها  السياسي،  الكيان  من  اهنيار جزٍء كبّي 
حتتاج مرحلة إعادة البناء لوقت يتوقف إجنازها على مدى التضامن االجتماعي والسياسي يف هذه 
البلدان، ومُتثل هذه احلاالت فجوة يف األمن اإلقليمي، كما تشكل قيداً على رسم مالمح التطلعات 

 كة جتاه التحدايت اآلتية من النظام الدويل.املشرت 
أفقاً   يفتح  اإلثنية،  الصراعات  يف  متثلت  إقليمية،  بعوامل  السياسية  األزمات  ارتباط  ولعل 
تعديل  يف  ساهم  مما  اإلقليمية،  السياسات  من  جانباً كبّياً  النطاقات  هذه  شكلت  وقد  للتوتر، 

الداخ ية. وتبدو املشكالت اإلثنية يف كل من سوراي  لأولوايت الدول، سواء جتاه معاجلة األزمات 
احلكم  مناطق  تُعد  فمن جانب سوراي،  الداخلي.  االستقرار  تواجه  اليت  القيود  على  وليبيا شاهدة 
الذايت يف املناطق الكردية حتدايً ُمزمناً لتكامل الدولة وُمغذية للنزعات االنفصالية، ويف وضع مماثل، 
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ا إشكالياً على مدى املراحل االنتقالية وبروز دعوة الدولة االحتادية  يظل دمج مجاعة األمازيغ يف ليب
بني األقاليم الثالثة طرابلس برقة وفزان كما كان العهد امللكي. وبغض النظر عن الدور املركزي يف 
السياسة اإلقليمية أو هامشيته، مُيثل استمرار تفكك البلدين فجوة يف السياسات اإلقليمية. وبسبب  

لتدخل الدويل، ينصرف جزٌء كبّي من املوارد اإلقليمية، أمنياً واقتصادايً يف معاجلة التداعيات اكثافة  
 السلبية ملشكالت األمن وحتييد اآلاثر النامجة عنه. 

الدينية  اخلالفات  من  منط  ظهور  مع  والعراق  اليمن  من  يف كل  املذهبية  الصراعات  وتتالزم 
متدة، فمنذ  

ُ
صراعات ُمعقدة، كان حمورها الُبعد املذهيب، وبينما ترجع   ، دخل البلدان يف2004امل

الدينية   الفروق  تبلور  للعراق  األمريكي  الغزو  َحفز  فقد  قبلية ومذهبية،  لعوامل  اليمن  اخلالفات يف 
تزايد  فيما  أو سياسية،  قانونية  بقيت املشكالت دون تسوايت  الفرتة،  واإلثنية. وعلى مدى هذه 

الشيعية يف املنظمات  اليمن   نفوذ  الشعيب" يف  "احلشد  "أنصار هللا" و  الدولة، ولعل هيمنة مجاعة 
والعراق على الرتتيب يعد مثااًل على ذلك. ترتافق هذه التطورات مع متغّيين، استمرار اخلالفات 
العربيةـ اإليرانية حول مشكالت األمن اإلقليمي وتالزمه مع انتشار احلرب األهلية، كما ترتابط مع 

 خل الدويل يف كثّي من الشؤون الداخلية واإلقليمية. دتغلغل الت
وعلى أية حال، تشكلت صورة إيران على مسارين؛ كان املسار األول شائعاً لدى الكثّي من  
السياسيني العرب يف تصدير الصراع املذهيب يف الدول العربية، وقد شكلت األحداث وعي كثّي من 

وبلدان والعراق  سوراي  يف  العربية  لفكرة   النخب  إيران  جلوء  ساهم  فقد  الثاين،  املسار  أما  أخرى. 
عدائية،   حلالة  مراحل  اإلقليمية، ووصلت يف  العالقات  السلبية يف  تكبّي صورهتا  الثورة يف  تصدير 
انقسام  ظهور  عن  فضالً  األهلية،  احلرب  استمرار  عزز  السياسي  الصراع  من  أمناطاً  كما شكلت 

للس ورافضني  مؤيدين  بني  جاهزة  ياسرتاتيجي  اهتامات  السياقات  هذه  ووفرت  اإليرانية،  اسات 
سوراي   يف  وجودها  تداعيات  بعد  وخاصة  ثورهتا،  مع  واملتعاطفني  إيران  مع  املتواصلة  للجهات 

 ومساندهتا لنظام البعث وتدخلها يف اليمن والعراق ولبنان. 
تطلعات   على  اإلقليم  مشكالت  جتاه  العربية  املواقف  تباعد  يؤثر  أن  الشمل"،  "وحيتمل  ملر 

للجامعة   عودة سوراي  اخلالف حول  يشكل  التهديدات، كما  جتاه  املشرتكة  للرؤية  االفتقار  حيث 
واحداً من املفردات اخلالفية، جبانب توتر بعض العالقات الثنائية، األرضية املالئمة لبطء تطلعات 
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كالت، سواء لطبيعتها  شالتقارب والعمل املشرتك، وليس من املرجح التوصل حلل قريب ملثل هذه امل
 املزمنة أو لنقص القوة الدافعة القرتاح تسوية بشأهنا. 

يف    للتقدم  مناهضة  بيئة  تشكيل  يف  اخلارجية  املتغّيات  تداعيات  ُتساهم  السياق،  هذا  ويف 
العالقات اجلماعية، وخصوصاً ما يتعلق بتأثّي األزمات الدولية على قطاع الغذاء وارتفاع الرقم القياس  

 االستهالك، مما يساهم يف توجه احلكومات لتقسيم أولوايهتا بني الشؤون الداخلية واخلارجية.  ر ألسعا 
مستقبلية،   لسياسات  التوافقات  حتويل  على  القدرة  يف  ماثلة  لالهتمام  ثّية 

ُ
امل العملية  وتبدو 

ا يف  تقليدايً  وأعماهلا  القمة  حمتوى  بدى  إذ  املشرتكة؛  املصاحل  على رسوخ  يتوقف  ما  شارة  إلوهذا 
لتالقي احلكومات والشعوب والتكامل بني الدولة واجملتمع عندما أشار الرئيس اجلزائري، عبد اجمليد 
تبون، إىل الوقاية من النزاع وحل الصراع إبدماج الشباب يف املشاركة الوطنية واإلقليمية، ابإلضافة  

ة والثقافية املؤهلة للوصول يلتجسيد مشاريع التكامل االقتصادي مبا يتناسب مع املقومات االقتصاد
 ملنطقة التجارة احلرة.

العربية،   البلدان  بني  التباين  ومعاجلة  الشمل  للمر  الالزمة  الشروط  توافر  أمهية  تبدو  ولذلك، 
وهنا تظهر أمهية التضامن السياسي. ووفق حمتوى خطاب الرؤساء، ميكن مالحظة وجود مستويني 

الوفود مع إعالن اجلزائر، فقد توسع بعضها يف احلديث    للتعبّي، فمن جانب تقاطع كلمات رؤساء
الشؤون  يف  ُمستغرقاً  الكلمات  أغلب  آخر، كان  جانب  ومن  والدولية،  اإلقليمية  الشؤون  عن 

 الداخلية، ما ميكن تصنيفها وفق معياري االنتشار واالنكماش يف التخطيط السياسي.  
العراق والسع تناول قضااي عربية ودولية،  و وقد توسعت كلمات اجلزائر، مصر، قطر،  دية يف 

الرئيس اجلزائري خلفية إعالن اجلزائر، وتقاربت معها، من منظور خمتلف يف  حيث شكلت كلمة 
النزيف  الوطنية، وقف  الدولة  متاثل خماطر هتديد  املصري عن  الرئيس  القضااي عندما حتدث  بعض 

لصرا هنائية  تسوايت  وبلورة  اخلارجية  التدخالت  وردع  فيما  عالعرب  صفرية،  مبعادلة  حتل  لن  ات 
 كانت بقية الكلمات أكثر اهتماماً ابلشؤون اخلاصة لدوهلا. 

 اجتاهات املستقبل

القضية   بوضع  تتعلق  ال  جديدة،  مالمح  وجود  عن  غزة  على  العدوان  تداعيات  تكشف 
رها  االفلسطينية يف السياسة اإلقليمية فقط، بقدر ما تُثبت القدرة على الكشف عن عوامل استمر 
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والعربية   واألردن،  مصر  اجلزائر،  ُتشكل  املسار،  هذا  ويف  السياسية.  العمليات  يف  الزاوية  حجر 
القمة   بدت  وقد  النهائي،  احلل  ومحاية  الفلسطينية  املطالب  إسناد  يف  مرتابطة  جمموعة  السعودية 

مظلة غربية   تالعربية واحداً من مؤشرات االستجابة ملوازنة حماوالت فرض التطبيع حاًل وحيداً حت
 تتجاوز احلقوق األساسية.  

وميكن القول، أن اخلطاب الرمسي ال يوفر التضامن الكايف للتقدم يف تطبيق التطلعات احمللية،  
اإلقليمي  املستوى  على  مُمكنة  لتسوايت  أوىل  خطوة  أتطّي  يف  يساعد  لكنه  الدولية،  أو  اإلقليمية 

لالقتص االنتباه  لفت  يف  الثقة  من  قدراً  يتعلق اويبعث  ما  الطبيعية، خصوصاً  للموارد  السياسي  د 
بفائض الطاقة واستثمار الفوائض النقدية لدى دول اخلليج والعراق، غّي أن حتريك السياسات يف  
هذا االجتاه يظل حباجة لتكامل إرادة سياسية، كما يساهم انفتاح العالقات اإلقليمية على إعادة 

النقب بتصوراته األمريكية،  االنظر يف املواقف املشرتكة جتاه سياس ت إسرائيل وطرح بدائل ملشروع 
الرتكية العالقات  مراجعة  أتيت  السياق،  هذا  اإلقليمي   -ويف  التباعد  مرحلة  لتجاوز  املصرية خطوة 

 وبدء مرحلة أخرى تقوم على التنسيق جتاه خماطر لألمن املشرتك. 
مرنة  لعالقات  السياقات  هذه  تؤسس  أن  حتمل 

ُ
امل من  التغّيات    ولذلك،  مع  التعامل  يف 

التحدايت  تتابع  سوف  أوكرانيا،  يف  احلرب  تداعيات  عزل  صعوبة  ومع  اإلقليمية.  وتلك  الدولية 
السياسية واألمنية على املنطقة، ويكمن التحدي يف كيفية التوصل لفهم مشرتك لدى التعامل مع 

 حماوالت االستقطاب الدويل جتاه احلرب. 
النسبية يف إدارة فائض الطاقة يف املنطقة العربية، بشكل مستقل أو    وهنا، تظهر أمهية امليزات

إنه يف   املتحالفة معها؛ حيث  والدول  للنفط،  املنتجة  الدول  اليت تشمل  )أوبك+(  ضمن جمموعة 
ظل االجتاهات اجلديدة لتجارة الطاقة، ميكن للبلدان العربية وضع ميثاق مشرتك لسياسات الطاقة  

ّي يف الشؤون الدولية فضالً عن تنسيق العالقات اإلقليمية، وتعزيز االستثمار  ثمينحها قدراً من التأ
بني  املشرتكة  للفائدة  املوارد  لتحويل  االقتصادي  النمو  لتحقيق  والبشريرة  الطبيعيرة  للموارد  األمثل 

    البلدان العربية ودول اجلوار العريب.
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 اتفاقية الرتسيم البحري بني لبنان وإسرائيل
 د. حممد موسى

 لخصامل

األوكرانية" السياسية واالقتصادية على    -سامهت التحوالت اجليوسياسية العاملية، وتداعيات احلرب "الروسية
ي بني املنطقة والعامل، وظهور كميات كبرية من الغاز يف حوض شرق البحر املتوسط، يف صياغة اتفاق ترسيم حبر 

 .لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية
ويكمن التحدي يف احرتام اجلانبني للرتسيم الذي اقتصر على النقاط البحرية، وسط تساؤالت عن احلقوق  
الشرعية للشعب الفلسطيين، وصمود االتفاق يف ظل احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة ذات التوجهات اليمينية املتطرفة  

 ، انهيك عن وجود ثغرات قانونية ودستورية حول االتفاق لدى اجلانب اللبناين. برائسة بنيامني نتنياهو
  2022تشرين األول/ أكتوبر    27ويناقش هذا التقرير اتفاق ترسيم احلدود البحرية الذي وّقع بني لبنان يف  

ية اليت احتلتها، وما  استناداً إىل سياسة األمر الواقع اليت استطاعت من خالهلا إسرائيل سرقة ثروات األراضي العرب
يرتتب على االتفاق من نقاط غامضة ستظهر خالل مفاوضات الرتسيم الربي إن بدأت وفق التوجهات األمريكية،  
بعد جتاوز املفاوض اللبناين واملفاوض اإلسرائيلي بعض اخلطوط املتعرجة اليت متتد من "خط الطفافات"، وصوالً إىل  

نحها كافّة املساحات البحرية اليت متنح للجزر من مياه إقليمية، وذلك يف  "صخرة ختليت" حيث تطالب إسرائيل مب
 ظل حاجة اجلميع لالتفاق على احلدود العتبارات حملية والذي ميكن أن نسميه "اتفاق احلاجة". 

أن   إىل  التقرير  واجلمهورية  وخُلص  لبنان  بني  البحرية  احلدود  الرتسيم  آفاق  يفتح  قد  احلايل،  الرتسيم  إجناز 
القربصية )الرومية(، وسيثري التساؤالت عن مدى أتثري هذه اخلطوة على عالقة لبنان بدولة قربص الرتكية واجلمهورية  

من املمكن أن يشكل جناح اتفاق الرتسيم، خطوة حنو بداية  كما أنه    الرتكية اليت تربطها بلبنان عالقات اترخيية.
"سوري حدودي  ترسيم  حماداثت  برعاية  -بدء  عندما    لبناين"  وتسويقاً  واستخراجاً  وتنقيباً  وحفراً  ترسيماً  روسية 

 تنضج الظروف إقليمياً ودولياً. 
الذي   االتفاق  من  متعددة  أهدافاً  حقق  قد  اإلسرائيلي  اجلانب  أن  التقرير  املكاسب كشف  حيث  ومن 

قتصادية اليت سيجنيها  حصل مبوجبه على اعرتاف ضمين لبناين بشرعيته وحدوده البحرية، ابإلضافة إىل الفوائد اال
 من تصدير الغاز املستخرج إىل أورواب. 

اللبناين   االقتصاد  لدعم  حمتملة  فرصة  توفر  يف  تتمثل  مكاسب  عدة  جىن  فقد  اللبناين  اجلانب  وخبصوص 
 . 2019وإمكانية وقف سلسلة األزمات االقتصادية الطاحنة اليت تعاين منها البالد منذ عام 

 البحري، لبنان، إسرائيل، اتفاق احلاجة، غاز املتوسط، شرق املتوسط. : الرتسيم الكلمات املفتاحية

 

   .أكادميي وابحث اقتصادي لبناين 
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The Maritime Demarcation agreement between Lebanon 

and Israel 

Dr. Muhammad Musa 
ABSTRACT 

The report discusses the maritime border demarcation agreement signed 

between Lebanon on October 27, 2022. The agreement was framed within the 

de facto policy that Israel has occupied Palestinian and Lebanese land and coast 

in the Mediterranean. 

Many factors have contributed to achieving the drafting of a maritime 

demarcation agreement between Lebanon and Israel under US auspices. These 

factors include the Global geopolitical shifts, the political and economic 

repercussions of the "Russian-Ukrainian" war on the region and the world, and 

the emergence of large quantities of gas in the eastern Mediterranean basin.   

Nether less, the main challenge lies in respect of the two sides for the 

demarcation, which was limited to the maritime points.The threats come from 

amid questions about the Palestinian legal rights and the steadfastness of the 

agreement in light of the new Israeli government with extreme right-wing 

tendencies headed by Benjamin Netanyahu. Moreover, still have questions 

regarding some legal and constitutional loopholes on the Lebanese side. 

The ambiguous points arising from the agreement will appear during the 

land demarcation negotiations. The demarcation negotiations began with 

American orientations after the Lebanese negotiator and the Israeli negotiator 

crossed some zigzag lines that extended from the "floating line" to the "Takelit 

Rock." Israel demands that it be granted all the marine spaces granted to the 

islands from its territorial waters in light of the need for everyone to agree on 

the borders due to local considerations. Which it might be called a "need 

agreement." 

In terms of gains, the report revealed that the Israeli side had achieved 

multiple goals from the agreement, according to which it obtained implicit 

Lebanese recognition of its legitimacy and maritime borders. Also, it will reap 

many economic benefits from exporting the extracted gas to Europe. 

Concerning the Lebanese side, it has reaped several gains, represented in 

the availability of a potential opportunity to support the Lebanese economy and 

the possibility of stopping the series of severe economic crises from which the 

country has been suffering since 2019. 

The report concluded that completing the current demarcation may open 

prospects for the demarcation of the maritime borders between Lebanon and 

the (Roman) Republic of Cyprus. However, it also would raise questions about 
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the extent of the impact of this step on Lebanon's relationship with the Turkish 

state of Cyprus and the Turkish Republic, which has historical relations with 

Lebanon. On the other hand, it is also possible that the success of the 

demarcation agreement constitutes a step toward negotiations on the 

demarcation of the "Syrian-Lebanese" border under Russian auspices in terms 

of demarcation, excavation, exploration, extraction, and marketing when 

regional and international conditions mature enough. 

Keywords: maritime demarcation, Lebanon, Israel, the need agreement, 

Mediterranean gas, the eastern Mediterranean. 

 مقدمة

يتناول هذا التقرير حتليل وقراءة االتفاق الذي مت توقيعه بني لبنان وإسرائيل للحدود البحرية 
والذي وقع يف   أكتوبر    27بينهما،  األول/  البحث يف مكاسب  2022تشرين  التقرير  ، وحياول 

اجلانب   لدى  مهمة  متغريات  ظل  يف  االتفاق  تطبيق  مرحلة  يف  احملتملة  واإلشكاالت  الطرفني 
 اإلسرائيلي ورمبا لدى اجلانب اللبناين.  

وقانونياً يطبق الرتسيم البحري بصفته أحد أشكال الرتسيم الوطين، لفض النزاعات بني الدول 
إما ابلرتاضي عرب   البحرية اليت حلت  النزاعات  العديد من  البحرية، كما جرى يف  حول املطالبات 

أو عرب احملاكم املشرتكة بني املباشرة  اللجوء إىل حماكم دولية  املفاوضات  أو عرب  املعنيتني  الدولتني   
خاصة، واألمثلة على ذلك كثرية وأبرزها ما جرى بني الصومال وكينيا، وقبلها الدمنارك مع الكثري  

 القطرية، ولكن يبقى املعيار األمسى هو االحتكام إىل الوقائع  -من جاراهتا، وهناك احلدود اإليرانية
والطوبوغرافية املستندة إىل احلقائق العلمية احلامسة، اليت ال تقبل التأويل واجلدال التارخيية واجلغرافية  

التارخيية    رغم واالجتهادات  التفسريات  من  الكثري  إىل  ُعرضة  دائماً  تكون  املشاهبة  اخلالفات  أن 
 والقانونية املتضاربة. 
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   21املصدر عريب   -29و   23للخطني صورة 

الع احلرب  الثوشكّلت  وما  املية  موارد  انية  استغالل  ملفهوم  حتّول  نقطة  أحداث،  من  تالها 
والبحثي،   العلمي  التطور  مع  ابلتوازي  البحرية  أوجدت   إضافةالطاقة  اليت  احلديثة  التقنيات  إىل 

اقتصر الدور االقتصادي  للبحار مشولية أوسع، بعد أن  لتعطي الدور االقتصادي  األدوات الالزمة 
 لصيد لعقود طويلة. واصالت وات على املللبحار واحمليطا

وفيما خيص ثروات البحر األبيض املتوسط، فهي تقع يف منطقة قدَّرت هيئة املسح اجليولوجي  
من مصادر الغاز غري    3تريليون م  122احتمال وجود ما يقرب من    2010األمريكية يف العام  

وقربص دون وإسرائيل   ولبنان  املكتشفة يف حوضها )شرق املتوسط( قبالة سواحل سوراي وفلسطني
، وهنا  لالستخراجمليارات برميل من النفط القابل    107، ابإلضافة إىل ما يقارب  1خوض حروب

تكرب االحتماالت على شىت خمتلف الرؤى  والطموحات ملختلف الفرقاء املعنيني من الدول صاحبة  
 احلق إىل الالعبني الدوليني واإلقليميني.

ع إىل  ابهتمام  احلربوينظر  الطاقة    –الروسية  امل  أسواق  على  السلبية  آباثرها  األوكرانية 
 

هي هيئة    United States Geological Surveyعن هيئة املسح اجليولوجي األمريكية    2010تقرير صادر عام   1
املتحدة. يدرس علماء  الوالايت  الطبيعية،  املسح اجليولوجي األمريكي تضا   علمية يف حكومة  املتحدة، مواردها  الوالايت  ريس 

 والكوارث الطبيعية اليت هتددها. يضم املركز أربع ختصصات علمية، هتتم بعلم األحياء، اجلغرافيا، اجليولوجيا، واهليدرولوجيا. 
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العاملية، وحتديداً الغاز الذي المست أسعاره مستوايت قياسية، الذي جعل األنظار تتجه حنو غاز  
شرق املتوسط الذي قد يشكل رافعة أمن وأمان واستقرار ألسواق الطاقة، ابلقدر نفسه الذي قد 

 لفرقاء.روب بني ايشكل فيه مفتاحاً حل
سبق،   ما  على  القارة    فإن وبناًء  فأبناء  والدوليني،  اإلقليميني  الالعبني  لشىت  خمتلفة  أدواراً  مثة 

األوروبية يقومون بدور الدافعني وليسوا الفاعلني وتتحدد أولويتهم يف ثروات املتوسط بتعزيز أمن الطاقة؛  
الروسية"    -عالقات "األوروبية تدهور ال   السيما مع لتنويع مصادر الواردات، وكذلك تنويع طرق التوريد،  

خالل السنوات األخرية بسبب امللف األوكراين وأثره يف تعطل مشروع خط أانبيب "نورد سرتمي" لنقل  
أغسطس   آب/  يف  جديدة  قياسية  مستوايت  اىل  الطاقة  أسعار  وارتفاع  أورواب،  إىل  روسيا  من  الغاز 

م يف حتقيق هذه املعادلة، وخيفف من  توسط ليسه ز شرق امل . وعليه فقد ابتت النظرة إىل غا 2022
 االعتماد شبه الكلي على الغاز الروسي، السيما ابلنسبة إىل دول شرق وجنوب أورواب. 

حاضر األورويب  االحتاد  أن  مثل   ويبدو  إليه  تنتمي  اليت  الدول  بعض  خالل  من  املعادلة  يف 
، كما يبدو أن محاسة فرنسا  فط والغازيب عن النقربص اليواننية واليوانن، ومن خالل شركات التنق

ورئيسها إميانويل ماكرون لغاز شرق املتوسط مرتفعة، وميكن أن يكون هلا دور يف استخراج الغاز  
 ابلتعاون مع إسرائيل وتعزيز دورها يف اإلقليم عرب البوابة األحفورية واالقتصادية. 

طرح للربط األانبيب   تركيا حيثبدءاً من  أما الروس، فهم أصحاب الدور اخلفي يف املنطقة،  
العابرة عرب تركيا كنقطة توزيع للغاز الروسي؛ كما أهنا حاضرة يف الصراع على الغاز يف شرق البحر 
املتوسط من خالل شركات التنقيب عن الغاز يف اجلانب اللبناين، عرب ائتالف جيمع شركة نوفاتك 

( وشركة إيين  Energies SETotalة )( مع شركة تواتل الفرنسيNOVATEKالروسية )
(، علماً أبن للحضور الروسي دور سياسي واقتصادي، ورغم انسحاب روسيا من ENIاإليطالية )

الشمال عرب   تتواجد يف  أهنا  إال  اللبناين لصاحل قطر،  الغاز يف اجلنوب  التنقيب عن  التنافس على 
لضمان وجودها يف أورواب  ثوذكسية(  رواب األر التمويل املايل لقربص اليواننية واليوانن )إحدى دول أو 

 بوضوحواالحتاد األورويب، ومن خالل الوجود العسكري واالتفاقات الثنائية يف سوراي؛ حيث يظهر  
 الدور الروسي الفاعل إلبرام أي اتفاق الحق. 

الروسي العامل  تشكيل  اإلسرائيلي  -وخبصوص  بعد  املنطقة  يف  التحوالت  بعد  خاصة   ،
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اإلس باحلكومة  بنيرائيلية  يف رائسة  اإليراين  للوجود  ورؤيتها  وحلفائه،  املتطرف  اليميين  نتنياهو  امني 
سوراي وغض الطرف الروسي عن الضرابت اإلسرائيلية لدمشق، إضافة إىل احلاجة لروسيا من أجل 
القيام بوساطات بني إسرائيل من جهة واجلمهورية العربية السورية من جهة أخرى، ما يرجح وقوف 

 احلها. سكو مع مص مو 
ورغم أن الغاز يف شرق البحر املتوسط ال يشكّ ل بدياًل عن الغاز الروسي وال يزامحه، إال أن  
موسكو تريد أن تضمن احتكارها السوق األوروبية من خالل حضورها يف أي مشاريع غاز مكمّ لة 

 أو بديلة، حبيث ال يؤث ّر ذلك سلباً عليها، وهذا ما تفعله ابلتحديد.
ايت املتحدة األمريكية، فهي ترتبط غالباً بضمان تدفق الطاقة ومحاية  بدور الوالما يتعلق  وفي

إسرائيل وعليه تنظر أمريكا إىل املنطقة من خالل إطار أوسع يتعلق أبولوايهتا يف الشرق األوسط. 
 سئل عن وكان الرئيس األمريكي احلايل جو ابيدن عندما كان انئباً للرئيس؛ قد أاثر مجلة أمور حني 

إىل اهتمامه ابملسألة القربصية    ، حيث أشار2014سط وتركيا وإسرائيل وقربص يف العام  شرق املتو 
للسكان   الكبري ( نظراً إىل العدد  Delawareحني كان عضواً يف جملس الشيوخ لوالية ديالوير )

 يف ديالوير من أصل يوانين. 
ا: إنشاء حلف طاقة  وسط، أوهل شرق املت   وتطرق ابيدن يف جوابه إىل ثالثة متغريات أساسية يف 

إقليمي جديد يشمل مصر وإسرائيل وقربص وتركيا واليوانن لتصدير الغاز إىل أورواب عرب تشييد أانبيب  
التوصل إىل حل للمشكلة القربصية من خالل توحيد   إىل تركيا واليوانن مث دول السوق األوروبية. مث 

)ي  منفصلتني  إدارتني  أساس  على  وت اجلزيرة  وا واننية  أردوغان  ركية(،  الرتكي  الرئيس  استعداد  إىل  إلشارة 
اليت    األخطار ، حيث يرى ابيدن انتهاء  للقبول بتوحيدها رغم اعرتاضات اجليش الرتكي على هذه اخلطوة 

  للمصاحل ، خاصة املخاوف من هتديد اليوانن  1974دعت إىل احتالل اجلزء الشمايل من اجلزيرة عام  
ىل حلول وسطية إجيابية تتجاوز املخاوف القدمية. وأخرياً، أشار إىل  التوصل إ   ة، وإمكان الرتكية يف اجلزير 

اهتمام الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان بتطوير مصادر الغاز الطبيعي يف شرق املتوسط، حلاجة تركيا  
اولة  مهم يف حم االقتصادية. واعترب ابيدن أن إيصال الغاز الشرق املتوسطي إىل األسواق األوروبية، جزء  

 . 2طن فك اعتماد أورواب تدرجيياً على صادرات الغاز الروسي واشن 
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والسؤال املطروح: هل تشق رؤية الرئيس ابيدن طريقها بني هذه الصراعات املتنقلة والثروات 
امللفات   على وقع حساسية  و طبيعياً  مادايً  ابلواقع   السياسيةاهلائلة  املنطقة واملمزوجة  املفتوحة يف 

املاجلي أموسياسي  اإليراين  عقد؟،  امللف  أن  خاصة  الصراعات  فاعل     -تزداد 
ُ
امل حول  األمريكي 

النووي مل ينته برغم حماولة األوروبيني يف فيينا، وكذلك اصرار الوالايت املتحدة وحلفاؤها على تقليم 
يف سوراي  أظافر إيران يف املنطقة ويف صلبها دول شرق املتوسط؛ حيث نفوذ طهران البالغ السيما  

 ماذا عن األدوار اإلقليمية لرتكيا يف ظل بداايت سياسية جديدة ظهرت خالل استقبال ولبنان، مث
الرئيس أردوغان لرئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة الشيخ حممد بن زايد يف تشرين الثاين/ نوفمرب  

االقتصادي 2021 التعاون  تعزيز  الزايرة  عن  نتج  حيث  يف،  االنفراج  وبدء  التواصل،  املصري    
اإلسرائيلية نقطة حتول حنو حلحلة امللف السوري   -لرتكي، ورمبا يشكل استعادة العالقات الرتكيةا

 .3وتبدل خارطة التحالفات  سورايالعالق منذ سنني؛ نظراً للدور الرتكي القوي يف 
سال والتعاون املتزايد مع اجلانب اإل 

ُ
ييل  أداة للتس سرائيلي ك أما عن الدور املصري يف عملية الغاز امل

اقتصادايً   املنهكة  الدول  تبلور  املصرية، وهل  العباءة  الغاز اإلسرائيلي منفذاً حتت  والتصدير، فهل جيد 
كلبنان خطوات تطبيعيه أو شبه تطبيعيه من أجل االستفادة من ثروات املتوسط األحفورية، وهل تقبل  

الفلسطينية حتت وطأة احلاجة االقت  الطاقة ابلرتسيم األمريكي؟،  الية ونق صادية وامل األردن والسلطة  ص 
وهل ستكون هذه الدول ممراً ملشروع خط األانبيب ومكاانً إلقامة مصانع تسييل الغاز، وهل ستشكل  

للجانب إلسرائيلي الولوج إىل    يضمن موانئها حمطات لتصدر الغاز، حسب دفرت شروط دويل إقليمي  
وهل يعد ملف الرتسيم اإلسرائيلي اللبناين بداية     أورواب، لتصدير إىل املتوسط والتحكم يف الغاز املتهيئ ل 

 هلذه التحوالت اإلسرائيلي بوساطة أمريكية وحتت الرعاية األممية. 

 أبعاد االتفاق

انطالقاً من األبعاد اجليوسياسية الواردة أعاله، أخذ قانون البحار املطبق على حركة السفن  
جدي أبعاداً  البحرية؛    املتعلقةما تلك  دة، ال سيوالبضائع واألشخاص  الواجهة  الدول ذات  حبقوق 

أمام كم كبري من  أننا سنكون  ما يشري إىل  حيث أصبحت هذه احلقوق مطالب وطنية سيادية، 
القضااي خالل الفرتة القادمة يف حوض البحر املتوسط، نتيجة الختالفات الرتسيم واجلرف القاري 
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ة القادمة عرضة لبؤرة مشتعلة بفعل الثروات ى يف الفرت رمبا يبق  لكل دولة، حىت أن البحر املتوسط 
 الشغل الشاغل للعديد من أقطاب العامل واملنطقة.األحفورية، ال سيما ثروات الغاز وليبقى 

اإلقليمية  الساحات  صراعات  يف  جديداً  ملعباً  املتوسط  البحر  يشكل  السياق،  هذا  ويف 
يث يتداخل السياسي ابالقتصادي ا البعض حسات ببعضهوالدولية؛ حيث تتداخل املصاحل والسيا 

اب للوصول  ابلتنموي  ابالسرتاتيجي  ثروات إجليوسياسي  حول  سؤال  هنا  ويربز  واحدة،  حمصلة  ىل 
املتوسط األحفورية وحتديداً الغاز الطبيعي واملسال؟ وأين الدور العريب؟ وماذا عن الدور اإلسرائيلي 

يت كان الغاز ممرها األساسي إن عرب منظمات ادية، والات االقتصيف كل املتوسط عرب بوابة التحالف 
أبرزها   من  جلملة حجج  الواقع  األمر  ضرورات  حتت  أو  االقتصادية  الشراكة  من  أنواع  أو  إقليمية 

 األمن االقتصادي العاملي ومسألة أمن الطاقة أو االحنناء بفعل الوجع االقتصادي!
 بداية القصة

"اخلط   أن  الواضح،  اخلط    "29من  لهو  عن  احلقيقي  بعيداً  وذلك  البحرية  اللبنانية  لحدود 
" جاء لتحقيق عدة مكاسب تتعلق بتحسني شروط لبنان التفاوضية 29أن طرح "اخلط    مقوالت

واعتماد رأس الناقورة كنقطة انطالق برية يف الرتسيم مصححاً األخطاء السابقة، ولتحقيق ما ميكن 
امل من  األوىل  اجلولة  يف  ربح  و من  إلضاففاوضات،  حرب ذلك  يف  واضح  وعلمّي  تقيّن  تفوق  ة 

 اخلطوط الذي جعل كل املعنيني ابمللف يف حالة إرابك ظاهر. 
" خالصة ما قدمه اجليش اللبناين ومديرايته املعنية طوبوغرافياً، وذلك استناداً 29وميثل "اخلط 

تضاف إىل   2كلم  1350منح لبنان  ، والذي  2011عام   الربيطاينإىل تقرير املكتب اهليدوغرايف  
فاخلط يستند بكل وضوح إىل القانون الدويل وقانون البحار   ،4عليها أساساً املتنازع    2كلم  608

الناقورة،   رأس  الربي  االنطالق  نقطة  اعتمدت  ولقد  ابجلزر،  يتعلق  فيما  خاصة  الدولية  واألعراف 
، ومها االتفاقان اللذان 19495اهلدنة  ، واتفاق  1923كومب" عام    نيو  –استناداً إىل اتفاق "بويل 

طاحنة   حبروب  املتكررة  اإلسرائيلية  اخلروقات  برغم  لعقود  اإلسرائيلي  العدو  مع  العالقة  حكما 
 . 1982واجتياحات متمددة بلغت العاصمة بريوت عام 

( حتديداً عدة أمتاٍر  1وقد عمد اجلانب اإلسرائيلي إىل إزاحة نقطة رأس الناقورة والنقطة )ب
 

 / https://www.lebarmy.gov.lb :بتصرف عن دراسة خطوط وحدود الصادرة عن 4
5 Armistice Agreement between Lebanon and Israel UN Doc S/1296 23 

March 1949   
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 الشمال؛ ليقلل من مساحة لبنان البحرية وحيّيد ابلتايل املنتجعات السياحية اإلسرائيلية املقامة  إىل
لن   أن مسارات اجلدل  يعين  ما  الناقورة،  نتنياهو إىل احلكم تنتهيعلى رأس  بعد وصول  ، خاصة 

والعد املتطرف  احلقيقي  وجهه  إىل  اإلسرائيلي  اجملتمع  أتخذ  اليت  املتطرفني  وكالم    واين،ومعه كتلة 
الواضح   جتاه  نتنياهو  متاماً كما  املتحفظ  االتفاق  مع  "سأتعامل  قال:  حيث  لبنان؛  مع  االتفاق 

 آخر". تعاملت مع اتفاق أوسلو"، واصفاً إايه أبنه "اتفاق استسالم 
قصة احلدود اللبنانية الفلسطينية املعقدة برغم هنايتها على يد الوسيط األمريكي، قبل وتبدأ  

اللبناين ميشال  أايم من إ الرئيس  فاعلية حكومة تصريف   عونهناء  الثانية وانتهاء  واليته الدستورية 
األعمال اإلسرائيلية برائسة ايئري البيد، واليت كانت تسابق الزمن على أبواب االنتخاابت اإلسرائيلية  

 . 2022اليت أجريت يف األول من تشرين الثاين/ نوفمرب 
فاق احلاجة" للجميع، فالوقائع تؤكد ذلك والشواهد كثرية وعلى وميكن القول إنه ابلتايل "ات

دولياً،   خمتلفة  واإليرانية  أمريكياً مستوايت  العربية  املباركة  على  التأكيد  مع  ولبنانياً،  إسرائيلياً   ،
 والفرنسية اليت جتلت ببند االتفاق مع شركة تواتل يف كال اجلانبني. 

يف    2011والكهرابء ارتفاعاً قياسياً مستمراً منذ عام    أسعار الغاز فعلى الصعيد الدويل، تشهد  
أمل يف   ابرقة  تنتظر  اليت  االقتصادي   جمال أورواب  قوهتا  رغم  احلرب  الطاقة  بعد  اشكالية  ازداد  والذي  ة، 

 األوكرانية، وذلك ما دفع املفوضية األوروبية إىل اختاذ جمموعة تدابري طارئة ملعاجلة األزمة. -الروسية 
الطاقة ويف    ورمبا من غري بعيداً عن معاجلة ارتفاع أسعار  اجملد ، حماولة إجياد حلول لألزمات 

مقدمتها الغاز الذي  يرتبط به االرتفاع غري املسبوق ألسعار الكهرابء يف مجيع أحناء أورواب، بسبب  
 اعتماد حمطات الكهرابء األساسية على الغاز يف تغطية الطلب على الكهرابء وحتديد األسعار اليت

  ابتت ال تعرف سقوفاً.
والشركات   األورويب  االحتاد  يف  املواطنني  الكهرابء، كاهل  أبسعار  اهلائلة  الزايدة  هذه  وترهق 

وفقراء الطاقة األكثر تضرراً من ازدايد   الضعفاءالصغرية واملتوسطة والصناعة عموماً، ويُعّد العمالء  
الصغرية واملتوسطة عدم القدرة على دفع   والشركات األسعار، وختشى األسر ذات الدخل املتوسط  

امللّحة   لألولوية  استجابة  حالياً  املقرتحة  الطوارئ  تدابري  جمموعة  متّثل  لذلك  املرتفعة؛  الطاقة  فواتري 
فاد به تقرير ما أحلماية املستهلكني يف االحتاد األورويب من ارتفاع أسعار الطاقة هذا الشتاء، برغم  

بفضل احتياطيات الوقود   2022ورواب ستتمكن من الصمود يف شتاء  لصندوق النقد الدويل أبن أ
 املرتاكمة.
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التجديد  انتخاابت  موعد  مع  متزامناً  الناقورة  اتفاق  جاء  فقد  األمريكي،  ابلدور  يتعلق  وفيما 
النصفي األمريكية، مع حاجة اإلدارة األمريكية إىل إظهار دعمها إلسرائيل وحفاظها على احلضور  

اً وحتسني صورهتا أمام الناخب األمريكي املنزعج من أسعار املعيشة وكلف الطاقة حيث  األمريكي دولي 
 . 6من جيوب املواطن األمريكيمليار دوالر    200حققت شركات البرتول األمريكية أرابحاً تفوق  

لتحقيق نصر سياسي دبلوماسي ميهد ملرحلة  االتفاق،  إجناز  األمريكية على  اإلدارة  وحرصت 
احللف  ) إنقاذ  األطلسي  مشال  حلف  يف  األوروبيني  الطاقة،  NATOاء  أزمة  أتثري  حتت  الواقعني   )

السماح   عرب  الطاقة  أسعار  جبدار  فتح كوة  على  اإلنتاج،    للدول ويعمل  تقليلها  فراغ  مبلء  اجلديدة 
ومتهيداً ملراحل مقبلة يف حوض املتوسط عرب أحالف الطاقة وإدخال لبنان فيها، كمنتدى غاز شرق  

الثاين/ يناير  املتوس القاهرة،    2019ط الذي أسس بدعم أمريكي يف كانون  ويقع مقره الرئيسي يف 
التجارية وأتمني   ويهدف إىل إنشاء سوق غاز إقليمي يف منطقة شرق املتوسط، وحتسني العالقات 
العرض والطلب بني الدول األعضاء وهي مصر واألردن وإسرائيل وقربص )الرومية( واليوانن وإيطاليا  

 ، ابإلضافة عضوية مراقبة لكل من االحتاد األورويب ودولة اإلمارات العربية املتحدة.وفلسطني 
السياسية واالقتصادية  أما إسرائيلياً، فقد جاء االتفاق   يف حلظة دولية معقدة بكل تشعباهتا 

"كوفيد   فريوس كوروان  انتشار  أزمة  من  اخلروج  بعد  تزامنها  "الروسية19السيما  واحلرب   ،"-  
العامل؛   والغاز والثروة األحفورية يف كل  النفط  أزمة يف عامل  أزمة تستولد  األوكرانية" وما خلفته من 

شتاء   أمام  املخارج  صعوبة  وازدايد  تنتهي،  ال  اليت  واإلنتاج  األسعار  لعبة  وهنا  2023حيث   ،
من دعم يتجلى الدور األمريكي يف دفع اجلانب اإلسرائيلي حنو االتفاق مع كل ما يتطلب ذلك  

 على كافة املستوايت. 
على   االتفاق  توقيع  خالل  من  حصلت  إسرائيل  أن  بشرعيتها،  كما  ضمين  لبناين  اعرتاف 

احملتلة، على  لألراضي  الشمالية  احلدود  بضم  مستقبلية  إسرائيلية  لرغبة  االتفاق  تلبية  إىل  ابإلضافة 
اللبناين االتفاق  بعد  جرى  ما  النار  -غرار  إطالق  لوقف  أبريل    اإلسرائيلي  نيسان/  ،  1996يف 

الذي تبناه جملس األمن   1701، ضمن سياق القرار الدويل  2006وتفامهات حرب متوز/ يوليو  

 
عن 6 صادر  popping-eey-post-giants-oil-https://accountable.us/report-205-  :تقرير 

billion-record-profits/ 



 133 اتفاقية الرتسيم البحري بني لبنان وإسرائيل
 

، والذي يدعو إىل وقف كامل للعمليات القتالية  2006آب/ أغسطس    11الدويل ابإلمجاع يف  
الفوري لكل هجماته وإسرائيل ابلوق القرار حزب هللا ابلوقف  لبنان. ويطالب  الفوري لكل يف  ف 

 .7عملياهتا العسكرية اهلجومية وسحب كل قواهتا من جنوب لبنان 

ومن العوامل اليت أسهمت يف استعجال توقيع احلكومة اإلسرائيلية على االتفاق، توقيعها عدة   
بشأن بيع ابلعاصمة املصرية القاهرة،    2022حزيران/ يونيو    15اتفاقات مع  االحتاد األورويب يف  

موجود ابلفعل إىل مصر؛ حيث يتم تسييل الغاز، مث   أانبيبأورواب، بعد نقله عرب خط  الغاز إىل  
 شحنه إىل أورواب. 

القطاع  سيدرها  اليت  األموال  من  مزيد  إىل  حباجة  ابتت  اإلسرائيلية  املوازانت  أن  يبدو  كما 
ابإلض قياسية،  مستوايت  إىل  الغاز  أسعار  ارتفاع  ظل  يف  االستثمارات  لزايدة  إىل األحفوري  افة 

جاهزية "حقل كاريش" املليء ابلغاز للضخ بسبب اكتمال البىن التحتية اخلاصة، والذي أصبح هبذا 
مليارات  من  االستفادة  اإلسرائيلية  للحكومة  يتيح  ما  الكاملة،  اإلسرائيلية  السيادة  حتت  االتفاق 

 األوكرانية.  -الدوالرات نظري تصدير الغاز، يف ظل أزمة الغاز على أصداء احلرب الروسية
وعلى اجلانب املقابل، تشهد الساحة اللبنانية حراكاً سياسياً حلماية احلق اللبناين يف الغاز؛ إذ  

لبنانيون عزمهم   التنقيب، غداة اعتبار    القيامأكد مسؤولون  "بكل ما يف وسعهم" ملتابعة عمليات 
ستفزازية، علماً أبن لبنان قد وزير اجليش اإلسرائيلي بيين غانتس اخلطوات الرمسية يف هذا اإلطار ا

للتنقيب عن  اإليطالية  وإيين  الروسية  ونوفاك  الفرنسية  تواتل  يضم شركات  ائتالف  مع  اتفاقاً  وقع 
الغاز منذ أكثر من ثالثة سنوات، قبل أن تنسحب الشركة الروسية اليت سيحل مكاهنا شركة قطرية  

 الغاز. قطرية" بشأن أسواق -يف إشارة إىل وجود تفامهات "روسية
  9اللبناين بدأ مع إعالن إسرائيل أن الرقعة )البلوك( رقم    -القول إن اخلالف اإلسرائيلي وميكن  

احلكومة اللبنانية    على منح   2019أفيغدور ليربمان وزير اخلارجية اإلسرائيلية عام  ملك هلا، حيث علق  
حقل للغاز فيه رقعة هي ملكنا  لشركات دولية امتياز التنقيب عن النفط، ابلقول: "مينحون عروضاً على 

بكل املقاييس، إىل جمموعات دولية وهي شركات حمرتمة ترتكب برأيي خطأ فادحاً خيالف كل القواعد  
 والربوتوكول يف حاالت مماثلة"، والذي فسر إبنه هتديد مبطن للشركات والدولة اللبنانية يف وقت واحد. 

 
7 https://news.un.org/ 
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رئيس ألكث وغياب  لبنان  يف  السياسي  التخبط  الرئيس وأدى  والية  انتهاء  بعد  سنتني  من  ر 
ومناقصات،   فرص  ضياع  إىل  سليمان  توليه    سرعانميشال  بعد  عون  ميشال  الرئيس  هبا  بدأ  ما 

العام   أواخر  األرض  2016السلطة  فعلى  الرمسي،  املوقف  فقط  يتضمن  ال  اللبناين  احملور  لكن   ،
التحتي بنيتها  إسرائيل ابهلجوم على  الذي هدد  الطبيعي يف حال يتحرك حزب هللا  والغاز  للنفط  ة 

 حتركت ملنع االستكشاف اللبناين.
ويف ظل هذا التخبط، أعاد املوفد األمريكي عاموس هوكشتني إحياء املفاوضات العالقة بني  
املسار   يف  األساس  نقطة  إىل  ابلعودة  البحرية  احلدود  ترسيم  حول  اإلسرائيلي  واجلانب  لبنان 

"اخلط   وهو  اجلديد  عوائد   " 23التفاوضي  من  االستفادة  إىل  واحلاجة  لبنانياً،  حساسة  حلظة  يف 
لبنان، بعد سلسلة أزمات خانقة ما   العجلة االقتصادية يف  النفطية والغازية؛ إلعادة إطالق  الثروة 

 تزال تداعياهتا قائمة. 

 مكاسب لبنان من االتفاق

 ميكن القول إن هذا االتفاق وفر للبنان مجلة من املكتسبات أمهها:
اخلطوط لا أو  حتديد  حول  األزمة  تعمق  بفعل  األبواب  على  حرابً كانت  واملنطقة  لبنان  جتنيب   :

 البحرية لعملية الرتسيم البحري.
قاان  اثنياا  نتوءات  على  حبصوله  األساسي  اإلطار  اتفاق  من  أراد  ما  على  الرمسي  لبنان  حصول   :

 . 8املقابلة البحري مضافاً" إىل حقل قاان من جهته   23وابلتايل أخذ اخلط 
تشري املسوحات اليت أجرهتا شركة تواتل الفرنسية للمياه اللبنانية إىل وجود حقل فيما يعرف   :اثلثاا 

، الواقع على احلدود مع إسرائيل، والذي يسمى يف لبنان بـ "حقل قاان"، إال أنه  9ابلرقعة رقم  
اخلط   ب  23يتجاوز  معرتفاً  ما ابت  تقع ضمن  منه  أجزاء  أن  أي  إسرائيليةجنوابً،  مياهاً  ،  9ه 

وأمام هذا الواقع املعقد، حددت االتفاقية أبن يكون "حقل قاان" اتبعاً أبكمله للبنان، وهو ما  
يعين أن لبنان له احلقوق احلصرية يف تطويره واالستفادة منه، إال أن إلسرائيل أيضا حقوق فيه  

 تبعاً لوقوع أجزاء منه يف مياهها. 
 

 https://www.dohainstitute.org :بتصرف  8
 . وهو جزء من بنود االتفاق،  www.bbc.com :بتصرف من موقع هيئة اإلذاعة الربيطانية  9
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ق على أن تقوم شركة تواتل الفرنسية، اليت فازت مبناقصة التنقيب  وبناء على ذلك، جرى التواف
، إببرام اتفاق منفصل مع إسرائيل لتعويضها عن حصتها يف "حقل قاان" من  9يف القطاع رقم  

 أرابح الشركة اخلاصة وليس من أرابح لبنان. 
ن حركة شركة تواتل : حصل لبنان على وعود قاطعة ببدء عملية التنقيب فوراً، وهذا ما ظهر مرابعاا 

 الفورية، السيما على الصعيد اللوجسيت.
الدولية  خامساا  عالقاته  يف  انفراجة  إلحداث  مدخاًل  تكون  قد  ورقة  االتفاق  بقبوله  لبنان  ربح   :

السيما األمريكية، بعدما عاىن وال يزال من عزلة دولية بفعل مجلة معطيات يف واقعه الداخلي 
 حة الدولية.ومقاربته ألمور املنطقة والسا

القوانني سادساا  أقر  ما  إذا  االئتمانية، خاصة  لبنان إىل األسواق  لعودة  بوابة  االتفاق  قد يشكل   :
اتفاق مع صندوق النقد الدويل، ورمبا عودة تصنيفه االئتماين بعدما أصبح  اإلصالحية لبلورة 

، وإعالنه "مفلس خارج إطارات التصنيف بفعل قرارات احلكومة بوقف الدفع للدائنني الدوليني
 (. selective defaultإرادايً" )

 اخلالصة

ال يتعدى االتفاق اللبناين اإلسرائيلي لرتسيم احلدود البحرية بينهما  أنه "اتفاق حاجة" جلميع 
، السيما جلهة بنود االلتزام الفوري ليس فقط األطراف املعنية، ولكن تبقى العربة يف تنفيذ االتفاق

برو  وإمنا  اقتصادايً  ابلتنقيب،  أنفاسه  يلفظ  الذي  للبنان  حقيقي  دويل  أمريكي  ودعم  وحيوية  حية 
% من اللبنانيني ابتوا فقراء حبسب أرقام  82؛ حيث أرقام الفقر تشري إىل أن  اجتماعياً ومالياً وحىت  

(، ابإلضافة إىل ESCWA  -جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا 
الـ45فاقت نسبتها    البطالة اليت حجز مليار دوالر وأزمة    100%، كما فاق الدين العام حاجز 

 السوق من البوابة االقتصادية. ، وعليه دخل لبنان هبذه االتفاقية يف حال مت تنفيذها 10الودائع 
رأسه   وعلى  اليمني  عودة  بعد  خاصة  لبنوده،  إسرائيل  احرتام  يف  تكمن  االتفاق  قيمة  إن 

ذي تعهد لناخبيه اإلسرائيليني بنسف االتفاق، وكذلك قدرة االتفاق على الصمود بنيامني نتنياهو ال
 

 : 2022لبنان يف العام سكوا والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل حول مجلة تقارير دولية صادرة عن اإل 10
 https://www.unescwa.org/ 



  التحليالت االسرتاتيجيةالتقارير و  (102) دالعد -وسطيةألة دراسات شرق جم 136 
 

أمام األزمات املرتاكمة يف الشرق األوسط، ويف ظل الثغرات القانونية والدستورية يف إقرار االتفاق  
 لدى اجلانب اللبناين.

مهورية القربصية  وكذلك يف حال استمرار االتفاق فانه قد يفتح آفاق الرتسيم بني لبنان واجل
هذه اخلطوة على عالقة لبنان بدولة قربص الرتكية    أتثري)الرومية(، وقد يثري التساؤالت عن مدى  

 واجلمهورية الرتكية اليت تربطها بلبنان عالقات اترخيية. 
  -ومن املمكن أن ُيشكل جناح اتفاق الرتسيم، خطوة حنو بداية بدء حماداثت ترسيم "سوري 

رو  برعاية  إقليمياً  لبناين"  الظروف  تنضج  عندما  وتسويقاً  واستخراجاً  وتنقيباً  وحفراً  ترسيماً  سية 
 ودولياً.
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 قراءة للقمة العربية يف اجلزائر

 2022الشمل العربي سنة  قمة لم

 د. سامية غربي

 لخصامل

الدولية   الساحة  على  املتسارعة  ات  والتغّير التطورات  بسبب  والتعاون  التكتل  اجلديد  الدويل  النظام  يفرض 
هذه  العربية  الدول  أدركت  ولقد  القوى،  موازين  إعادة تشكيل  تستدعي  يف أغلبها  يف طياهتا    واليت  حتمله  احلقيقة ملا 

من خماطر هتدد أمنها القومي واستقرارها، فأصبح بناء ركائز صلبة لعالقات وطيدة بني دول الوطن العريب أكثر من 
من  وتنوعت  احملاوالت  توالت  اإلطار  هذا  ويف  العربية،  األمة  قضااي  لصاحل  مجاعية  مكتسبات  من  له  ملا  ضرورة، 

  عدة قرارات اترخيية تبلورت يف اجتماعات القمم العربية. أجل ملر الشمل العريب عرب
العالقة   القضااي  وملختلف  العربية  للعالقات  طريق  خارطة  رمست  اليت  اأُلطر  حتديد  إىل  التحليل  هذا  يهدف 

يفوق   ما  مجع  خالل  من  السابقة،  العربية  القمم  اجتماعات  قراءة    20منذ  خالل  من  عربياً،  وملكاً  ورئيساً  قائداً 
االتفاق  مل إىل  وصوالً  العربية  املنطقة  يف  الغذائي  األمن  ابسرتاتيجية  مروراً  الفلسطيين،  ابلشأن  بدءاً  امللفات  ختلف 

م  ملقومات حول  األمثل  االستغالل  تكفل  شاملة  رؤية  وفق  العريب  التكامل  مشروع  لتجسيد  اجلهود  ضاعفة 
 االقتصادات العربية وللفرص الثمينة اليت تتيحها. 

لتحليل إىل أن أهم ما ميكن تسجيله على ضوء اجتماعات قمة اجلزائر هي الرغبة لالتفاق بني  وقد خُلص ا
املشرتك   العريب  العمل  إطار  يف  للُمضي  حافزاً  تعترب  واليت  العريب،  الوطن  علىدول  العربية  والعمل  العالقات    -تعزيز 

على   واإلمجاع  جملاريها،  العرب  مياه  إلعادة  مميرزة  وابدرة  لألمة  العربية،  املركزية  القضية  هي  الفلسطينية  القضية  أن 
عام   احملتلة  األراضي  من  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  ابنسحاب  واملطالبة  من   1967العربية،  الرابع  حدود  حىت 

 وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس.   1967حزيران 
 ة، الوطن العريب، قمة اجلزائر.قمة عربية، جامعة الدول العربيالكلمات املفتاحية: 

A Review of the Arab Summit in Algeria 2022 

"The Arab Inclusion Summit"  

Dr. Samia Gharbi 
ABSTRACT 

The new international order imposes bloc and cooperation due to the rapid 
developments and changes in the international arena. It could reshape the 
balance of power. Arabs must have their share in the new transformations 

 
  اجلزائر -احلميد مهري / عبد2جامعة قسنطينة. 
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because of its possible collective gains in favor of the causes of the Arab nation. 
In this context, reunification through several historic decisions has crystallized 
in the meetings of the Arab summits. 

The analysis identifies the frameworks to draw a roadmap for Arab 

relations. It includes various outstanding issues that have prevailed since the 

previous Arab summit meetings. First, it started to reassure the Arab obligation 

to the Palestinian cause as the major Arab cause. Also, it considered the food 

security strategy in the Arab region. Finally, it ended with an Agreement on 

doubling efforts to embody the Arab integration project, according to a 

comprehensive vision that guarantees the optimal exploitation of the 

foundations of Arab economies and the valuable opportunities they offer. 

The analysis, in the end, explored the desire for an Agreement between 

Arab regimes, which is considered an incentive to proceed with joint Arab 

action and to strengthen Arab-Arab internal relations. The summit's 

communique demanded the withdrawal of the Israeli occupation forces from 

the Arab territories occupied on 4 June 1967. It affirms its determination to 

establishment of an independent Palestinian state with Jerusalem as its capital. 

Keywords: Arab Summit, League of Arab States, Arabs, Algeria Summit, 

the Palestinian cause. 

 مقدمة

يتناول هذا التقرير حتلياًل سياسياً للقمة العربية اليت عقدت يف األول من تشرين الثاين/ نوفمرب  
أمام   2022 البحث  بساط  على  طرحت  اليت  واملسائل  القضااي  أهم  ويتضمن  العاصمة،  اجلزائر  يف 

الوف بعض  حماوالت  على  أيضاً  وحيتوي  القمة.  مؤمتر  يف  شاركت  اليت  العربية  تسوية  الوفود  العربية  ود 
 بعض اخلالفات والقضااي العالقة بني بعض الدول العربية. 

على  ثورهتا  ببدء  اجلزائر  احتفال  عيد  يف  اجلزائر  يف  عقد  الذي  العربية  القمة  مؤمتر  يعد 
سنة   الفرنسي  مل    1954االستعمار  "مؤمتر  عليه  وأطلق  والثالثني.  احلادي  العربية  القمة  مؤمتر  هو 

عد أن تفرق العرب وقادهتم يف ظل احلروب األهلية يف سوراي والعراق وليبيا واليمن،  الشمل العريب" ب
 وانقسموا فرقاً وحماور متباينة بل ومتحاربة فيما بينها أحياانً. 

سنة   تونس  يف  العربية  القمة  انعقاد  بعد  سنوات  ثالث  خالل  جرى  ذلك  فقد  2019كل   ،
)كوفيد   جائحة كوروان  العربية  البالد  وال  19اجتاحت  إسرائيل  مع  التطبيع  وابء  اجتاحها  مثلما   ،)

اليت استجابت للضغوط األمريكية وارتعبت من النفوذ اإليراين املتعاظم  سيما يف دول اخلليج العربية 
 يف املشرق العريب، وهرولت إىل التفاهم والتطبيع مع إسرائيل وإبرام اتفاقيات التعاون معها. 
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دية وتراكم الديون على معظم الدول العربية، وسامهت  وصاحب هذه األحداث أزمات اقتصا
الروسية واحلرب  وجائحة كوروان  الذكر  اآلنفة  األهلية  األقطار    –احلروب  بعض  هتديد  يف  األوكرانية 

 العربية خبطر اجملاعة.
بسبب   اجلزائر،  يف  العربية  القمة  مؤمتر  يف  األخرى  العربية  القضااي  فلسطني  قضية  تصدرت 

اجلزائري املؤيد والداعم هلذه القضية، فقد دعت اجلزائر إىل مؤمتر القمة العربية وفدان املوقف الرمسي  
اجلزائر  يف  فلسطني،  لدولة  ممثلة  بصفتها  الفلسطينية  الوطنية  والسلطة  و"محاس"  "فتح"  حركيت  من 
واعتبار   فصائلهم،  صفوف  وتوحيد  الفلسطينيني  مشل  مل  ضرورة  أكد  الذي  اجلزائر"  "إعالن  صدر 

 .1ك من قرارات القمة العربية، وأتليف فريق جزائري عريب لتنفيذ ما جاء فيه من قرارات وبنودذل
للقضية   بقوة  الداعمة  العربية  الدول  من  العربية  القمة  استضافت  اليت  اجلزائر  أن  املعروف  من 

إجراء انتخاابت  الفلسطينية، وكان "إعالن اجلزائر" جناحاً كبّياً للجزائر، فقد نص اإلعالن املذكور على  
اإلعالن، وأن يكون   خالل عام واحد من توقيع  وقطاع غزة  والقدس  الغربية  رائسية وتشريعية يف الضفة 

 انتخاب اجمللس الوطين الفلسطيين وفق نظام التمثيل النسيب يف داخل فلسطني وخارجها. 
ؤمتر القمة، كما مل  ومن اجلدير ابلذكر أن احلكومة اجلزائرية مل تدع نظام احلكم يف سوراي إىل م

مل   املؤمتر  أن  ويبدو  املؤمتر،  جلسات  يف  العربية  الدول  جامعة  عضوية  إىل  سوراي  عودة  موضوع  تُِثر 
وكان  العربية،  البالد  يف  املتفاقم  والرتكي  اإليراين  التدخل  يناقش  ومل  واليمن  ليبيا  يف  األوضاع  يبحث 

مماث صورة  العربية  الدول  جلامعة  العامة  األمانة  اليت موقف  التحدايت  مواجهة  عن  العريب  للعجز  لة 
 هتدد األمة العربية ودوهلا. 

 املساعي الرامية إىل إجناح قمة اجلزائر

يف  العرب  القادة  من  املؤمترين  إىل  وجهه  الذي  بوتن  فالدميّي  الروسي  الرئيس  خطاب  كان 
جناح القمة، فقد تضمن خطاب الرئيس الروس ي استعداد بالده اجلزائر من العوامل اليت سامهت يف 

املستوين  على  األمن  توطيد  هبدف  فيها  األعضاء  والدول  العربية  الدول  جامعة  مع  عالقاهتا  لتطوير 

 

واملغرب -1 والكويت  واإلمارات  السعودية  قادة  وغياب  اجلزائر  يف  العرب  الزعماء  اجتماع  بدء  العربية:  مت  القمة   .
املوقع   من  االسرتداد   https://www.bbc.com/arabic/middleeast-63470350االسرتداد  اتريخ 

21/11/2022 . 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-63470350
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وحل  األوسط  الشرق  يف  واألمنية  السياسية  القضااي  تسوية  خالل  من  وذلك  والعاملي،  اإلقليمي 
حرتام الكامل لسيادة الدول األزمات يف ليبيا وسوراي واليمن وفق القانون الدويل املعرتف به ومع اال

إىل  حيتاج  الراهن  الدويل  الوضع  تصحيح  أبن  اعتقاده  عن  بوتن  الرئيس  وأعرهبا  أراضيها.  وسالمة 
 .2اجلهود املشرتكة املنسقة للدول وللمنظمات الدولية مثل جامعة الدول العربية 

اجلز  احلكومة  وفرت  فقد  العربية،  القمة  جناح  يف  واضحاً  اجلزائر  دور  املختلفة وكان  أبجهزهتا  ائرية 
متاماً   وخال  العربية،  للقمة  رقمي  مؤمتر  أول  املؤمتر  هذا  حبيث كان  االتصال  وسائل  يف  احلديثة  األجهزة 
من استعمال الورق. ورمبا استفادت اجلزائر من جتربة األمانة العامة جلامعة الدول العربية يف هذا اجملال،  

الع اخلارجية  وزراء  اجتماعات  وبذلك  فقد كانت  احلديثة،  االتصال  وسائل  تستعمل  القاهرة  يف  رب 
القرارات   مشاريع  وكانت  املؤمتر،  يف  املشاركة  الوفود  لكل  عالية  بتقنية  حاسوب  أجهزة  اجلزائر  وفرت 

 ومسوداهتا جاهزة على هذه األجهزة، وابإلمكان ختزينها أو إجراء التعديالت عليها. 
ئر هذا العام هي القمة الرابعة اليت استضافتها اجلزائر، وهذه القمة العربية اليت عقدت يف اجلزا

سنة   نوفمرب  الثاين/  تشرين  يف  عقدت  اليت  العربية  القمة  اجلزائر  استضافت  أعقاب   1973فقد  يف 
أكتوبر   أو  رمضان  االنتفاضة  1973حرب  عقب  عقدت  اليت  العربة  القمة  استضافت  مثلما   ،

سنة   األوىل  ال1988الفلسطينية  واستضافت  سنة  ،  عقدت  اليت  العربية  اغتيال   2005قمة  بعد 
 شباط/ فرباير من تلك السنة.  14رئيس وزراء لبنان رفيق احلريري يف 

العرب  القادة  من  بعدد  مميزاً  األخّية  اجلزائر  قمة  يف  املشاركني  للقادة  التمثيل  مستوى  كان 
التون الرئيس  تونس  وفد  ترأس  فقد  مرة،  ألول  فيها  بالدهم  ميثلون  ابعتباره الذين  سعيرد  قيس  سي 

، وترأس  2019رئيس القمة العربية الثالثني اليت عقدت يف عاصمة بالده يف تشرين األول/ أكتوبر  
العراقية   اجلمهورية  رئيس  العراقي  الوفد  ترأس  العليمي، كما  رشاد  القيادة  جملس  رئيس  اليمين  الوفد 

األ الفريق  السوداين  الوفد  رائسة  وتوىل  الرشيد،  جملس عبداللطيف  رئيس  الربهان،  عبدالفتاح  ول 
مارس   آذار/  يف  انتخب  الذي  املنفي  حممد  اجلزائر  قمة  إىل  اللييب  الوفد  وترأس  السوداين،  السيادة 

تصريف   2021سنة حكومة  رئيس  ميقايت،  جنيب  لبنان  وفد  وترأس  اللييب.  الدولة  جمللس  رئيساً 
 

واملغرب،    - 2 والكويت  واإلمارات  السعودية  قادة  وغياب  اجلزائر  يف  العرب  الزعماء  اجتماع  بدء  العربية:  االسرتداد القمة  مت 
املوقع:   االسرتداد    ،https://www.bbc.com/arabic/middleeast-63470350من  اتريخ 

21/11/2022 . 
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وم عون،  ميشيل  اللبناين  الرئيس  حكم  هناية  بعد  وفدها  األعمال  رئيس  القمة  هذه  يف  الكويت  ثل 
بن  احلسني  األمّي  وفده  وترأس  األردن  مثل  عهدها، كما  ويل  الصباح،  اجلابر  األمحد  مشعل  الشيخ 
التعاون  ملنظمة  العام  واألمني  العريب  الربملان  رئيس  القمة  هذه  يف  وشارك  عهده،  ويل  الثاين،  عبدهللا 

 م ألول مرة يف مؤمتر القمة العربية.اإلسالمي. ومجيعهم ميثلون بالدهم ومنظماهت
الرئيس   وهم:  سابقة  عربية  قمم  يف  شاركوا  أن  هلم  سبق  عربية  دول  رؤساء  القمة  هذه  يف  وشارك 
بن   متيم  الشيخ  قطر  وأمّي  عباس،  حممود  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  ورئيس  السيسي  عبدالفتاح  املصري 

 واين، والرئيس ورئيس مجهورية جيبويت إمساعيل عمر جيلي. محد آل اثين، والرئيس املوريتاين حممد ولد الغز 
امللك  عن  نيابة  السعودية  العربية  اململكة  مثل  فقد  آخرون،  قادة  اجلزائر  قمة  عن  وغاب 
سلمان بن عبدالعزيز، وزير خارجية اململكة فيصل بن فرحان آل سعود، وترأس وفد دولة اإلمارات 

س جملس الوزراء حاكم ديب الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم العربية املتحدة انئب رئيس الدولة رئي
البحرين  يف  الوزراء  جملس  رئيس  انئب  ومثل  الدولة،  رئيس  هنيان  آل  زايد  بن  حممد  الشيخ  من  بداًل 
وترأس   القمة،  هذه  يف  خليفة  آل  عيسى  بن  محد  البحرين  ملك  خليفة  آل  مبارك  بن  حممد  الشيخ 

ثم بن طارق انئب رئيس الوزراء أسعد بن طارق، وترأس وفد وفد سلطنة عان نيابة عن السلطان هي
اململكة املغربية وزير خارجيتها انصر بو ريطة يف هذه القمة بداًل من امللك حممد السادس. وغابت  

 .2022وحىت سنة  2011سوراي عن مجيع مؤمترات القمة العربية اليت عقدت بعد سنة 
منظما ميثلون  ضيوف  هذه  اجلزائر  قمة  مجهورية  وحضر  رئيس  علييف  إهلام  هم:  دولية  ت 

الرئيس  مسال،  ماكي  السنغايل  والرئيس  االحنياز،  عدم  دول  حلركة  احلايل  الرئيس  بصفته  أذربيجان 
رئيس  فتحي  فوسى  وحممد  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  غوتّيش  وأنطونيو  األفريقي،  لالحتاد  احلايل 

 .3األمني العام ملنظمة العمل اإلسالمي  مفوضية االحتاد األفريقي، وحسني إبراهيم طه
 اجللسة االفتتاحية للقمة

بصفته   سعيرد  قيس  التونسي  الرئيس  بكلمة  اجلزائر  يف  العربية  للقمة  األوىل  اجللسة  افتتحت 
سنة   بالده  يف  عقدت  اليت  السابقة  القمة  أن  2019رئيس  يف  أمله  عن  التونسي  الرئيس  أعرب   ،

و  احللول  قمة  اجلزائر  قمة  تكون تكون  أن  ومتىن  العرب،  األشقاء  بني  اخلالفات  وجتاوز  الصدع  رأب 
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مواجهة   إىل  ودعا  العريب،  العامل  إلضعاف  ضروساً  حرابً  يشنون  من  على  واالنتصار  الشمل  للمر  قمة 
 .4هذه احلرب واالنتصار عليها، وسلم الرئيس سعيرد رائسة الدورة احلالية للقمة العربية للجزائر

الرئيس   بعده  القمة  وحتدث  بضيوف  ابلرتحيب  استهل كلمته  الذي  تبون  عبداجمليد  اجلزائري 
مرحلة  املعاصر  اترخيه  يف  يعرف  مل  العريب  العامل  أن  اجلزائري  الرئيس  وأكد  فيها،  املشاركة  وابلوفود 
لتجديد  مثينة  فرصة  يعد  اجلزائر  يف  العريب  اللقاء  هذا  أن  وبنير  اليوم،  يعيشها  اليت  عصيبة كاملرحلة 

ا )اجلامعة(،  متسك  العربية  منظمتنا  أجلها  من  أتسست  اليت  واألهداف  ابملبادئ  العرب  لقادة 
التكامل  ملسار  متجدد  لدفع  مهمة  حمطة  العريب  اللقاء  هذا  أن  وأكد  شعوبنا،  آمال  هبا  وتعلقت 
ما   خطورة  إىل  ونبره  املشرتكة  مصاحلنا  حيفظ  منيع  عريب  اقتصادي  تكتل  بناء  إىل  أيضاً  ودعا  العريب 

وتنسيق يوا اتصاالت  جلنة  أتليف  ضورة  على  وشدد  وحتدايت  نقص  من  العريب  الغذائي  األمن  جهه 
عربية لدعم القضية الفلسطينية، وأبدى استعداد بالده لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة لألمم 

 املتحدة من أجل منح دولة فلسطني العضوية الكاملة يف األمم املتحدة. 
ألقا اليت  أنطونيو  ويف كلمته  أكد  االفتتاحية،  اجللسة  هذه  يف  املتحدة  لألمم  العام  األمني  ها 

غوتّيش دور جامعة الدول العربية يف حتقيق السالم والتنمية يف العامل، وشدد على أمهية وحدة العامل  
واإلرهاب  األجنيب  التدخل  أمام  الباب  يفتح  ألنه  العربية  الدول  بني  االنقسام  من  وحذر  العريب، 

ثرية   والفنت منطقة  إنشاء  على  ابحتادها  قادرة  العربية  القيادات  أبن  ثقته  عن  وأعرب  الطائفية، 
املتبادلة،   واملصاحل  احلوار  خالل  من  العربية  الدول  بني  اخلالفات  حل  إىل  ودعا  اهلائلة،  إبمكانياهتا 

 ونبره إىل ضرورة إهناء املعاانة املستمرة لشعب فلسطني وزوال االحتالل اإلسرائيلي. 
ويف كلمة الرئيس السنغايل ماكي سايل، الرئيس احلايل لالحتاد األفريقي، اليت ألقاها يف جلسة  
والدول  األفريقية  الدول  بني  املشرتكة  املبادئ  من  الفلسطينية  القضية  عن  الدفاع  اعترب  االفتتاح، 

 األفريقي.  -العربية، ودعا إىل توثيق التعاون املشرتك العريب
اال مفوضية  رئيس  االحتاد ودعا  بني  العالقات  متتني  إىل  فقي  موسى  حممد  األفريقي  حتاد 

طاقاهتا   هتدد  صعبة  حتدايت  تواجه  والعربية  األفريقية  اجملتمعات  إن  وقال  العربية،  والدول  األفريقي 
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جهودها،   وتوحيد  الفلسطينية  الفصائل  بني  املصاحلة  إىل  الرامية  اجلزائر  جبهود  وأشاد  بشعوهبا  وتضر 
دع على  احلرية  وشدد  يف  املشروعة  حقوقه  السرتجاع  فلسطني  شعب  لكفاح  األفريقي  االحتاد  م 

شعب   نصرة  أجل  من  بينها  والتنسيق  واألفريقية  العربية  اجلهود  تضافر  ضرورة  إىل  ودعا  واالستقاللن 
 فلسطني بصورة عملية وفعرالة. 

أن  طه،  إبراهيم  حسني  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  العام  العام  األمني  القمة    وتوقع  هذه  تكلل 
للشعب   احلماية  لتوفّي  الدولية  اجلهود  مضاعفة  إىل  ودعا  هلا،  اجلزائر  رائسة  بسبب  ابلنجاح 
إىل  إلعالن اجلزائر الرامي  اإلسالمي  التعاون  منظمة  وأكد دعم  األساسية،  حقوقه  وتلبية  الفلسطيين 

 ملر مشل الفلسطينيني، وإهناء االنقسام بني فصائلهم وتوحيد صفوفهم.
يف  و  يف كلمته  االحنياز  عدم  حلركة  احلايل  الرئيس  علييف،  إهلام  أذربيجان  مجهورية  رئيس  أعرب 

العريب،   الشمل  ملر  إىل  الساعية  تبون  الرئيس  مببادرة  وإشادته  العربية  للقمة  أتييده  عن  االفتتاحية  اجللسة 
 تعمار يف التاريخ. كما أشاد ابنعقادها يف اجلزائر بلد الشهداء الذين حرروا بالدهم من أسوأ اس 

اجللسة   يف  يف كلمته  أكد  فقد  الغيط،  أبو  أمحد  العربية  الدول  جلامعة  العام  األمني  أما 
حالياً،   العرب  يعيشها  اليت  املتعددة  األزمات  ملواجهة  شاملة  السرتاتيجية  املاسة  احلاجة  االفتتاحية 

كبّية واملتنوعة، وأكد أيضاً  وأعرب عن يقينه بقدرة العرب على فعل الكثّي إن حشدوا إمكاانهتم ال
أن الدفاع عن القضية الفلسطينية واجب قومي، وأن اإلمجاع العريب ال زال معلقاً على حل الدولتني 

سنة   حدود  جادة،  1967ضمن  سياسة  عرب  يكون  أن  ينبغي  لذلك  الطريق  أن  إىل  أشار  ، كما 
ال إىل  لالنضمام  املتحدة  واألمم  الدويل  اجملتمع  الغيط  أبو  السلمي ودعا  النضال  هذا  يف  العربية  دول 

 الرامي إىل االعرتاف ابلدولة الفلسطينية واملوافقة على عضوية دولة فلسطني يف األمم املتحدة.

 اجتماعات اليوم الثاني للقمة

نوفمرب   الثاين/  تشرين  من  الثاين  اليوم  يف  اجلزائر  يف  العربية  القمة  أعمال  ،  2022تواصلت 
يف  العرب  القادة  وسوراي    وتناول  وليبيا  واليمن  فلسطني  قضااي  العلنية  القمة  جلسات  يف  خطبهم 

 . 5والعراق والسودان مثلما عرضوا األزمتني العامليتني الطاقة والغذاء 
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دعوة   واعتربه  القمة  هذه  انعقاد  عن  يف كلمته  السيسي  عبدالفتاح  املصري  الرئيس  حتدث 
الص لعزمية  وجتديداً  العربية  القومية  روح  وحترير الستلهام  اإلسالمية،  العربية  هويتنا  على  للحفاظ  مود 

العربية   املبادرة  واعترب  الفلسطينية،  األزمة  رأسها  وعلى  العربية  األزمات  حبل  وطالب  الوطنية  إرادتنا 
فلسطني  أرض  على  الدولتني  قيام  على  القائم  الشامل  العادل  واحلل  املشرتكة  العربية  للرؤية  جتسيداً 

مقاب األرض  مبدأ  حزيران/  وعلى  من  الرابع  حدود  على  مستقلة  فلسطينية  دولة  وإنشاء  السالم،  ل 
القانون   1967يونيو   مبادئ  وفق  وطنهم  للفلسطينيني  يعود  وبذلك  الشرقية،  القدس  وعاصمتها 

 الدويل والشرعية الدولية.
السودان  ودعا السيسي إىل بذل املزيد من اجلهود العربية حلل أزمات ليبيا وسوراي واليمن والعراق و 

ملواجهة   جهودهم  تكامل  بضرورة  العرب  القادة  وانشد  وسالمتها،  شعوهبا  أمن  على  احلفاظ  أجل  من 
هنر   على  النهضة  سد  بناء  حول  أثيوبيا  مع  بالده  خالف  املصري  الرئيس  وعرض  الغذاء،  الطاقة  أزميت 

 د وتشغيله. النيل، وطالب احلكومة األثيوبية ابلتوقيع على اتفاق دويل ُملزم بشأن ملء الس 
الدول   على  للضغط  دولياً  تتحرك  وزارية  جلنة  بتشكيل  عباس  حممود  الفلسطيين  الرئيس  وطالب 
نقل  ومنع  املتحدة،  األمم  يف  الكاملة  عضويتها  على  واحلصول  فلسطني  بدولة  لالعرتاف  األوربية 

قانونية  جلنة  أتليف  إىل  أيضاً  ودعا  القدس،  إىل  الدول  حبق   سفارات  ارتكبت  اليت  اجلرائم  ملتابعة 
ا سنة  الشعب  نكبة  خالل  االحتالل   1948لفلسطيين  أن  عباس  وأكد  اليوم.  وحىت  بعدها  وما 

اإلسرائيلي ُمصرر على تقويض حل الدولتني، وانتهاك القانون الدويل، واالستمرار يف االستيطان غّي  
و  أمواهلم،  واحتجاز  الفلسطينيني،  أراضي  وسرقة  احلصار  املشروع،  وفرض  العنصرية،  القوانني  إصدار 

ستعيد  الفلسطينية  السلطة  إن  وقال  الضفة،  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وخميمات  غزة  قطاع  على 
 النظر يف جممل عالقاهتا مع إسرائيل طاملا أهنا ال حترتم شيئاً وال تقيم وزانً لشيء. 

إن العراق يف كلمته:  رشيد  عبداللطيف  حق    وقال الرئيس العراقي  من  مبوقفه  متمسكاً  زال  ما 
الفلسطينيني على  وحيرا  الشرف،  القدس  وعاصمته  ترابه  دولته على كامل  الفلسطيين إبقامة  الشعب 
لتجاوز   لبنان  يف  لألشقاء  بالده  دعم  وجدد  االنقسام،  حالة  جتاوز  أجل  من  جهد  من  بذلوه  ما 

تب اليت  السياسية  اجلهود  وأيد  واالقتصادية،  السياسية  ليبيا،  األزمة  يف  والوحدة  السالم  لتحقيق  ذل 
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األراضي  وحدة  أجل  من  سوراي  يف  املتنازعة  األطراف  خمتلف  بني  اجلارية  احملاداثت  أيضاً  أيد  كما 
 السورية ونشر السالم يف ربوعها. 

احلرب   يُنهي  سلمي  حل  إىل  للتوصل  اليمن  يف  املتنازعة  األطراف  العراقي  الرئيس  ودعا 
دانيني إىل توحيد صفوفهم وحل مشكالهتم سلمياً. وعلى الصعيد اإلقليمي األهلية، مثلما دعا السو 

األهنار   ملياه  عادل  توزيع  على  واالتفاق  وتركيا  إيران  من  وكل  العرب  بني  التفاهم  تطوير  إىل  دعا 
 .6اجلارية يف بالدهم

طيين وأكد الرئيس املوريتاين حممد ولد الشيخ الغزواين موقف بالده الداعم حلق الشعب الفلس
لرتسيخ  اجلاد  للعمل  اجلهود  مبضاعفة  وطالب  الشرقية،  القدس  وعاصمتها  الوطنية  دولته  إبقامة 

 التعاون بني البالد العربية.
إلهناء  تبذل  اليت  للجهود  دعمه  عن  يف كلمته  جيلي  عمر  إمساعيل  جيبويت  رئيس  وأعرب 

يمين الشقيق. ودعا األطراف الليبية الصراع يف اليمن وإهناء املعاانة اإلنسانية اليت يعيشها الشعب ال
صمود  تعزيز  إىل  اجلهود العربية الرامية  بالدهم. وأيد  أزمة  حلل  شامل  حوار  يف  الدخول  إىل  املتنازعة 
الشعب الفلسطيين يف مقاومة االحتالل ودحره، ودعا أيضاً إىل ضرورة توحيد اجلهود العربية لتجاوز  

 يق أمام التدخالت األجنبية يف شؤون دولنا. األزمات اليت تواجهها دولنا ولقطع الطر 
حق   ضمان  ضرورة  يف كلمته  الصباح،  اجلابر  األمحد  مشعل  الشيخ  الكويت  عهد  ويل  وأكد 
الشعب الفلسطيين يف إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس، وأعرب عن دعم بالده جلهود اجلزائر 

 سكري سوراي وأتييدها للحل السياسي. لتحقيق املصاحلة الفلسطينية، وعن رفض بالده للحل الع
متسك   وأكد  اليمنية  لألزمة  سياسي  حل  أجل  من  جهودها  مواصلة  إىل  املتحدة  األمم  ودعا 
بالده ابلنظام الدويل متعدد األطراف ومببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة من أجل جتنب احلروب 

 والنزاعات بني الدول. 
حسني األمّي  األردين  العهد  ويل  إىل    ولفت  القمة  يف  املشاركني  القادة  انتباه  الثاين  عبدهللا  بن 

العادل  السالم  أن  وأكد  أمتهم،  عن  الدفاع  يف  وجهودهم  مواقفهم  وتوحد  العرب  جتمع  القدس  أن 
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الدولة   قيام  يضمن  ألنه  للعرب  االسرتاتيجي  اخليار  يزال  ال  الدولتني  حل  أساس  على  الشامل 
وعاصمتها القدس الشريف، وأشار األمّي حسني إىل   1967الفلسطينية املستقلة على حدود سنة  

أن استقرار العراق ركيزة ألمن املنطقة، وجيب تكاتف اجلميع لدعمه، كما شدد على ضرورة تكثيف 
 اجلهود العربية الستئناف عملية السالم يف الشرق األوسط. 

أمام   يف كلمته  الربهان،  عبدالفتاح  السوداين  السيادة  جملس  رئيس  السودان وقال  إن  القمة، 
يثمن جهود األصدقاء الذين وقفوا إىل جانبه يف حمنة الفيضاانت اليت اجتاحت البالد، وأضاف أنه  
لوفاق   الوصول  أمل  على  السودانية  األطراف  بني  للحوار  املالئم  املناخ  توفّي  على  شخصياً  يعمل 

من الذايت العريب  االكتفاء  مشروع  بدعم  القمة العربية  وطالب  الربهان   وطين،  وأكد  والغذاء  احلبوب 
الفلسطيين الصراع  إهناء  إىل  ودعا  الفلسطينية،  القضية  من  الثابت  بالده  على   -موقف  اإلسرائيلي 

الفلسطينية  الدولة  وإقامة  العربية،  السالم  ومبادرة  الدولية،  الشرعية  وقرارات  الدولتني  حل  أساس 
 .1967املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود سنة 

عن  االبتعاد  ضرورة  كلمته  يف  املنفي  يونس  حممد  اللييب  الرائسي  اجمللس  رئيس  وأكد 
موقف  تبين  إىل  العرب  األشقاء  ودعا  ليبيا.  بشأن  املتحدة  األمم  قرارات  واحرتام  الليبية  االنقسامات 

الده من موحد جتاه ليبيا إلخراج املرتزقة من البالد ووقف التدخالت الدولية فيها. وقال أن موقف ب
دولته   إقامة  يف  الفلسطيين  الشعب  حبقوق  االعرتاف  على  وقائم  يتغّي  ال  اثبت  الفلسطينية  القضية 

 املستقلة وعاصمتها القدس وفقاً للمبادرة العربية ومقررات األمم املتحدة. 
اليمين الرائسي  القيادة  جملس  رئيس  القضية    وقال  إن  كلمته،  يف  العليمي  حممد  رشاد 

ما   واالستقالل الفلسطينية  احلرية  أجل  من  التاريخ  يف  نضااًل  األطول  والرمز  األوىل  القضية  زالت 
وبناء الدولة الفلسطينية املنشودة، وجدد موقف بالده الثابت من القضية الفلسطينية العادلة، واملؤيد 
منع  بضرورة  العرب  القادة  وطالب  املتحدة،  األمم  يف  الكاملة  العضوية  على  فلسطني  حلصول 

 ت إيران املدمرة يف شؤون بالده، وتفعيل دور الشراكة العربية يف مواجهة التحدايت العاملية.تدخال
وأعرب رئيس مجهورية جزر القمر عزايل عثمان، يف كلمته، عن أمله يف أن تثمر جهود القمة 

تقرار والرخاء العربية يف اجلزائر وحتقق نتائج إجيابية يف جمال العمل العريب املشرتك، وتوفر األمن واالس
املنطقة   قضااي  حلل  مدخاًل  سيكون  الفلسطينية  القضية  حل  إن  وقال  أمجع،  وللعامل  العربية  للشعوب 
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األراضي  احتالل  إلهناء  إسرائيل  على  الضغوط  مبمارسة  الدولية  األطراف  وطالب  األخرى، 
ن مع الدول العربية  الفلسطينية واالستجابة للشرعية الدولية، وأعرب عن تطلع بالده ملزيد من التعاو 

 يف اجملاالت كافة. 
ودعا الرئيس الصومايل حسن شيخ حممود، يف كلمته، إىل توحيد اجلهود العربية لتفعيل آليات 
أمن  هتدد  واليت  العربية  الدول  تواجه  اليت  الطاحنة  لألزمات  حلول  إلجياد  املشرتك  العريب  العمل 

ريب كامل للتصدي لإلرهاب الذي يعرقل التنمية واستقرار الوطين العريب، وأكد حاجة بالده لدعم ع
 يف الصومال والسعي إىل إعفاء بالده من الديون اليت ترهقها. 

القضية  حل  إن  البحرين  مللك  اخلاص  املمثل  خليفة،  آل  مبارك  بن  حممد  الشيخ  وقال 
العرب   قضية  ابعتبارها  أجلها،  من  بالده  تعمل  اليت  واألهداف  املطالب  أهم  من  املركزية  الفلسطينية 

القدس   وعاصمتها  الفلسطينية  الدولة  بقيام  وذلك  حبلها،  إال  املنطقة  يف  السالم  يتحقق  لن  اليت 
دور   وتعزيز  املشرتكة،  التحدايت  ملواجهة  العريب  الصف  توحيد  ضرورة  حممد  الشيخ  وأكد  الشريف، 

عم البحرين للدول جامعة الدول العربية، وسيادة حسن اجلوار بني الدول، واحرتام سيادهتا. وأعلن د
 العربية األخرى، السيما مساندهتا ملصر والسودان يف نزاعهما مع إثيوبيا حول مياه النيل.

جسد  إىل  وحتول  لبنان  يف  تغّيت  األوضاع  إن  قال  فقد  ميقايت  جنيب  لبنان  وزراء  رئيس  أما 
اترخي يف  اقتصادية  أزمة  أسوأ  تواجه  اللبنانية  فالدولة  مقوايت،  إىل  حباجة  نصف ضعيف  وضعت  ها 

من  إلنقاذه  للبنان  العربية  الدول  مساعدة  على  اللبنانية  احلكومة  وتعورل  الفقر.  خط  حتت  اللبنانيني 
أعلن  دوهلا، كما  تواجه  اليت  التحدايت  ملواجهة  العربية  الدول  جامعة  عمل  تفعيل  إىل  ودعا  أزماته، 

الفلسطينية، القضية  رأسها  وعلى  العربية  القضااي  مع  بالده  يف   تضامن  الفلسطيين  الشعب  وحق 
 تقرير مصّيه وإقامة دولته املستقلة.

أن   املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  انئب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ  وأكد 
ابلتضامن  إال  عليها  التغلب  ميكن  ال  والعامل  العربية  املنطقة  تواجهها  اليت  والتهديدات  التحدايت 

اإلقليمي والدويل، ورحب مببادرة ملر الشمل الفلسطيين، وأكد دعم   والتعاون املشرتك على الصعيدين
 بالده للقضية الفلسطينية.
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وقال وزير خارجية اململكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود يف كلمته أمام القمة،  
الفلسطيين للشعب  يتحقق  حىت  العربية  األمة  اهتمام  صلب  يف  دائماً  الفلسطينية  القضية   ستبقى 

أثرت  مشرتكة  حتدايت  أفرزت  املتتالية  العاملية  األزمات  أن  وذكر  السيادة.  ذات  دولته املستقلة  إقامة 
الدول  دعا  لذا  الشاملة،  التنمية  حتقيق  فرص  من  وأضعفت  واستقرارها  العربية  منطقتنا  أمن  على 

مصاحله خالفاهتا، وتغليب  ونبذ  بينها،  فيما  والتشاور  تكثيف التنسيق  إىل  ملواجهة  العربية  ا املشرتكة 
آليات  وتطوير  العربية،  الدول  جامعة  إصالح  على  ابلعمل  وطالب  واملستقبلية،  احلالية  األزمات 
للدول  الداخلية  الشؤون  يف  اخلارجي  التدخل  السعودي  الوزير  وأدان  العريب.  التضامن  لتعزيز  عملها 

املسلحة   اإلرهابية  امليليشيات  وانتشار  للدولة  مؤسسات  أضعف  يف الذي  وأعلن  إطارها،  خارج 
 ختام كلمته أن بالده ستستضيف القمة العربية القادمة يف دورهتا الثانية والثالثني.

آفاق   إىل  املشرتك  العريب  العمل  اجلزائر  قمة  تدفع  أن  اثين  آل  محد  بن  متيم  قطر  أمّي  ومتىن 
 الم يف املنطقة.  أرحب تليب طموحات الشعوب العربية يف التنمية واالزدهار، وتدعم األمن والس

كما دعا الرئيس الفلسطيين حممود عباس من خالل كلمته يف القمة العربية ابجلزائر إىل ضرورة 
تبين خارطة طريق واضحة حيال القضية الفلسطينية الساعية للحصول على استقالهلا وحرية شعبها  

اإلسر  االحتالل  انتهاكات  لفضح  دولياً  للتحرك  عربية  وزارية  جلنة  تكوين بتشكيل  عن  فضاًل  ائيلي، 
يف  منوهاً  وأمريكا،  الربيطانيني  قبل  من  الفلسطينيني  ضد  ارتكبت  اليت  اجلرائم  ملتابعة  قانونية  جلنة 
إجناح  ويف  الفلسطينية  القضية  دعم  يف  خاصة  واجلزائري  خاصة  العربية  الدول  بدور  ذاته  اإلطار 

 جهود الوحدة الفلسطينية. 

 البيان اخلتامي لقمة اجلزائر

نوفمرب  اخ الثاين/  تشرين  من  الثاين  يف  أعماهلا  اجلزائر  يف  العربية  القمة  وصدر  2022تتمت   ،
 :7بيان ختامي عنها خلص نتائج أعمال هذه القمة وقراراهتا اليت ميكن إمجاهلا مبا أييت 

مببادرة   .1 التمسك  مع  الفلسطيين،  الشعب  حلقوق  املطلق  والدعم  الفلسطينية  القضية  مركزية 
بكل عناصرها، مع مواصلة اجلهود واملساعي الرامية إىل محاية    2002ية لعام  السالم العرب

 
 البيان اخلتامي للقمة العربية، مت االسرتداد من املوقع: - 7

 https://www.youm7.com/story/2022/11/2 21/11/2022، بتاريخ. 
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مدينة القدس احملتلة ومقدساهتا، والعمل على املطالبة الدائمة برفع احلصار اإلسرائيلي عن  
الشعب   إلخضاع  االحتالل  سلطات  قبل  من  القوة  استخدام  وإدانة  غزة،  قطاع 

العربية ابجلهود  واإلشادة  الدعم   الفلسطيين،  وتقدمي  الفلسطيين  الصف  لتوحيد  املبذولة 
 الكامل لتوجه دولة فلسطني للحصول على العضوية الكاملة يف األمم املتحدة.

تعزيز العمل العريب املشرتك حلماية األمن القومي العريب مبفهومها الشامل، مع الرفض التام  .2
للدول   الداخلية  الشؤون  يف  أشكاهلا  بكل  اخلارجية  اجلهود للتدخالت  ودعم  العربية، 

دعم   مع  جوارها،  وأمن  أمنها  ويصون  البالد  وحدة  حيفظ  مبا  الليبية  األزمة  إلهناء  اهلادفة 
الدول   قيام  وضرورة  الرائسي،  القيادة  جملس  تشكيل  ومباركة  اليمنية  الشرعية  احلكومة 

 العربية بدور مجاعي يف التوصل إىل حل سياسي لألزمة السورية. 
ا .3 بتنشيط  البنانية  الرتحيب  اجلمهورية  مع  التضامن  وجتديد  العراق،  يف  الدستورية  حلياة 

توطيد   أجل  من  الفيدرالية  الصومال  جلمهورية  الدعم  وتقدمي  واستقرارها،  أمنها  لصيانة 
بني   للخالف  سياسي  حل  حتقيق  إىل  الرامية  اجلهود  ودعم  فيها،  واالستقرار  األمن  دعائم 

 وموضوع األسرى لدى الطرفني.جيبويت وأريرتاي حول احلدود بينهما 
جامعة  .4 دور  وتفعيل  األوسط،  الشرق  يف  النووية  األسلحة  من  خالية  منطقة  إنشاء  ضرورة 

التكامل   مشروع  لتجسيد  اجلهود  ومضاعفة  وحلها،  النزاعات  من  الوقاية  يف  العربية  الدول 
األ لتحدايت  االستجابة  يف  اجلهود  تضافر  مع  شاملة،  رؤية  وفق  العريب  من  االقتصادي 

 الغذائي والصحي والطاقة وتغّيات املناخ. 
وخمتلف   .5 العربية  والدول  الدويل  واجملتمع  العربية  اجملموعة  بني  ومتوازنة  سليمة  عالقات  بناء 

الدولية  املنظومة  معامل  صياغة  يف  العربية  الدول  ومشاركة  واإلقليميني،  الدوليني  الشركاء 
الروسية واحلرب  الكوروان  بعد  ما  عدم  األ  -اجلديدة  مببادئ  ابلكامل  وااللتزام  وكرانية، 

االحنياز واملوقف العريب من حرب أوكرانيا استناداً إىل نبذ استعمال القوة يف اخلالفات بني  
 الدول وتفعيل خيار السالم. 

لتحالف   .6 املتوازنة  السياسة  العاملية،    +OPECتثمني  الطاقة  أسواق  استقرار  لضمان 
معا  يف  دور الدول العربية  ودعم  وتقدير  املناخ،  تغّيات  مثل  الكربى للبشرية  جلة التحدايت 



  التحليالت االسرتاتيجيةالتقارير و  (102) دالعد -وسطيةألة دراسات شرق جم 150 
 

املناخ   قمة  الستضافة  هنائيات  COP27مصر  الحتضان  تتأهب  اليت  قطر  ومساندة   ،
لعام   القدم  لكرة  العامل  لتحالف  2022كأس  العاملي  للمنتدى  املغرب  استضافة  ودعم   ،

اململكة عاصمة  الرايض،  ترشيح  وأتييد  للحضارات،  املتحدة  السعودية   األمم  العربية 
 . EXPO2030الستضافة معرض 

 اخلالصة

اجل مبختلف  ابإلشادة  اجلزائر  ابلعاصمة  املنعقدة  العربية  القمة  جلسات  القيرمة  تُ ورجت  هود 
وتوفّي   التنسيق  وإحكام  التشاور  لتعميق  وتبصر  حبكمة  اجتماعاهتا  خمتلف  وتسيّي  لتنظيم  اهلادفة 

العريب   االستحقاق  هذا  لنجاح  وقد  الشروط  وتوافقية،  أخوية  روح  سادته  الذي  اختتمت  اهلام، 
بيان   إبصدار  العربية  القمة  لتوجيهاجتماعات  طريق  خارطة  رسم  العربية،    ختامي  العالقات  وتوطيد 

 والذي مشلت عدة أطر أمهها:  
الفلسطينية   -1 القضية  جتاه  احلاسم  املوقف  على  ركز  والذي  الفلسطينية:  القضية  حمور 

ف أن  على  العربية والتأكيد  ابجملهودات  اإلشادة  مع  مصّيها،  تقرير  يف  رة  حر دولة  لسطني 
 الداعمة لتوحيد الصف الفلسطيين ورفع احلصار اإلسرائيلي عن الشعب الفلسطيين. 

القومي   -2 األمن  حلماية  الشائكة  القضااي  املوضوع  مسر  وهنا  العريب:  الوطن  أوضاع  حمور 
ال التوتر  بؤر  إىل  التطرق  مع  أبعاده،  واألزمة  مبختلف  ليبيا،  يف  الوضع  رأسها  وعلى  عربية 

املطالبة   عن  فضاًل  الصومال،  ومجهورية  ولبنان،  والعراق،  سوراي،  يف  والوضع  اليمينية، 
ابحلل السياسي بني جيبويت وإريرتاي، وكذلك ضرورة التوصل إىل اسرتاتيجية عربية لألمن  

 الغذائي حتقق االكتفاء الذايت للوطن العريب.
ات العربية: شددت القمة على تعزيز وعصرنة العمل العريب املشرتك حسب  حمور العالق  -3

مشروع   لتجسيد  اجلهود  ومضاعفة  العربية،  الشعوب  وطموحات  تطلعات  تقتضيه  ما 
 التكامل العريب وفق رؤية شاملة. 

املوقف  -4 الدول  اختارت  فقد  الدولية:  والشراكات  اجلوار  دول  مع  العالقات  حمور 
 يت املوقع العريب املوحد يف خارطة األوضاع الدولية.احليادي، وحماولة تثب
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  2022دالالت نتائج االنتخابات اإلسرائيلية تشرين الثاني / نوفمرب 

 وانعكاساتها املختلفة

 د. عماد أبو عّواد

 لخصامل
يُناقش التقرير الدالالت العامة لفوز املعسكر املؤيد لعودة رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق بنيامني نتنياهو  

نوفمرب  الكنيست اإلسرائيلي اليت عقدت مطلع شهر تشرين الثاين/وفوز معسكر اليمني اإلسرائيلي يف انتخاابت  
مستوى 2022 على  أو  الداخلية،  سواًء  السياسية  الساحة  يف  امللفات  خمتلف  على  الفوز  هذا  وانعكاسات   ،

 . 1948العالقة مع الفلسطينيني يف الساحات الثالث، الضفة الغربية، قطاع غزة وكذلك األراضي احملتلة عام 
تقرير أن نتائج االنتخاابت أظهرت انقسام اجملتمع اإلسرائيلي إىل ثالث تيارات هم التيار العلماين  ورأى ال

وتيار املستوطنني املتدينني وتيار احلريدمي، وستربز بشكل أوضح مشكلة تيار املتدينني الذين ال خيدمون يف اجليش 
خمصصا على  وحيصلون  إنتاجية  قطاعات  يف  يعملون  وال  من اإلسرائيلي  سيزيد  ما  الرمسية،  املوزانة  من  مالية  ت 

 العبء الضرييب املفروض على اجملتمع اإلسرائيلي.
  48  وقد رجح التقرير أن تستمر احلكومة اإلسرائيلية املقبلة يف تنفيذ سياسات التضييق على فلسطينيي الـ

د حدوثها  وتسهيل  اجلرائم  مبتابعة  والتساهل  النقب  يف  التهجري  سياسات  وتّوسع   اخلومواصلة  العريب،  اجملتمع 
نشاط االستيطان وعمليات ضم أراضي الفلسطينيني اخلاصة يف الضفة الغربية، كما يتوقع استمرار سياسة احلصار 

 والتعامل اخلشن مع قطاع غزة. 
وخُلصت الورقة إىل استبعاد حصول تغيريات جوهرية على السياسة اإلسرائيلية اخلارجية جتاه املنطقة العربية  

، واقتصار تلك التغرّيات على الشأن الداخلي اإلسرائيلي، وعالقة السلطات الرمسية اإلسرائيلية  ل ول اإلقليم والعادو 
 بيهود الوالايت املتحدة. 

املفتاحية:  اإلسرائيلي،    الكلمات  اجملتمع  الكنيست،  اإلسرائيلي،  اليمني  اإلسرائيلية،  االنتخاابت  نتائج 
 حكومة ميينية إسرائيلية.  ،تيارات اجملتمع اإلسرائيلي

Indications of the Results of the Israeli Elections, 
November 2022  and its Various Repercussions 

Dr. Imad Abu Awwad 
ABSTRACT 

The report discusses the general indications of the right camp's victory 
supporting the return of former Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in 
the Israeli Knesset elections in early November 2022. It stresses the 
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repercussions of this victory on the various files in the political arena, whether 
internally or at the level of the relationship with the Palestinians in the three 
arenas, the West Bank, the Gaza Strip, and the territories occupied in 1948. 

 The report considered that the results of the elections showed the 

division of Israeli society into three streams: the secular stream, the religious 

settlers stream, and the ultra-Orthodox stream. 

 The report suggested that the next Israeli government would continue to 

implement policies of harassing Arabs in Israel, continuing displacement 

policies in the Negev, tolerating following up on crimes, and facilitating their 

occurrence within the Arab community. It is also to expand settlement activity 

and annexation of Palestinian private lands in the West Bank and expect the 

continuation of the blockade policy and rough dealings with the Gaza Strip. 

The report concluded that fundamental changes in Israeli foreign policy 

towards the Arab region, the Middle East, and the world are excluded. Instead, 

those changes were limited to Israeli internal affairs and the relationship of the 

official Israeli authorities with the American Jews of the United States. 

 Keywords: Israeli election results, the Israeli right, the Knesset, Israeli 

society, currents in Israeli society, Israeli right-wing government. 

 مقدمة

ل تكن نتائج االنتخاابت اإلسرائيلية اليت أظهرت تفوق معسكر رئيس الوزراء األسبق بنيامني  
نتنياهو أبربعة وستني مقعداً من أصل مئة وعشرين مفاجئة كثرياً، بل إهنا أكدت مساحة االنقسام 

علي حصل  الذي  األصوات  عدد  أّن  حيث  لنتنياهو،  وال  نتنياهو  تيارّي  بني  ما  تيار  احلاصل  ه 
الذي  نتنياهو  داعمي  غّلة  بزايدة  ساهم  ومما  األصوات،  من  آالف  ببضعة  أقل  نتنياهو  معارضي 
لنسبة   اترخيياً  اإلسرائيلي  اليسار  ميثل  الذي  مريتس  حزب  عبور  عدم  هو  ميينية،  حكومة  شكيل 

 القانونية.  احلسم
نتنياهو السادسة عن سابقاهتا، فمن سيتقا مسون معه احلكم ومن املتوقع أن ختتلف حكومة 

فحسب   ليس  الربامج  من  الكثري  لتطبيق  جداً  مفتوحة  وشهيتهم  الليكود،  حزب  من  ميينية  أكثر 
النقاش واسعاً حول  يفتح ابب  الذي  األمر  يؤمنون هبا،  اليت  األيدولوجية  أيضاً  االنتخابية، ولكن 

ري، يف وزارات حساسة  تداعيات وجود قطيب الصهيونية الدينية، بتسالئيل مسوتريتش وإيتيمار بن غف
األكثر  القضااي  يف  واحلسم  امللفات  إدارة ُكربى  دفة  إليه  املوكل  والسياسي  األمين  املطبخ  ويف 

 حساسية. 
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نتنياهو وتقدم معسكر بن غفري بني أوساط  لفوز معسكر  العامة  التقرير الدالالت  ويُناقش 
يف امللفات  خمتلف  على  الفوز  هذا  وانعكاسات  الدينية،  سواًء   الصهيونية  السياسية  الساحة 

الداخلية، أو على مستوى العالقة مع الفلسطينيني يف الساحات الثالث، الضفة الغربية، قطاع غزة 
 .1948وكذلك االراضي احملتلة عام 

 التكتيك الذي قاد إىل الفوز

ابلنظر إىل توزيع األصوات يف االنتخاابت اإلسرائيلية، فإّن معسكر معارضي نتنياهو حصل  
عدد أصوات قريبة من اليت حصدها معسكر نتنياهو، لكن األخري خاض تكتيكاً مميزاً حيث    على

األحزاب،  من  أّي  وسقوط  األصوات  بتشتت  تسمح  ل  بطريقة  معسكره  توحيد صفوف  استطاع 
فبعد أن احتدم اخلالف بني قطيب الصهيونية الدينية إيتيمار بن غفري وبتسالئيل مسوتريتش، تدخل 

، ومنعت االنفصال الذي  1ساهم إبجياد صيغة مسحت خبوضهم االنتخاابت موحدين على الفور و 
 كان يتهدد سقوط أحدمها. 

، 2هذه الوحدة سامهت ابرتفاع نسب التصويت يف مناطق اليمني اإلسرائيلي أو ميني نتنياهو 
يغدور حيث ال ميكن فصل حزيب "املعسكر الرمسي" برائسة بيين غانتس و"إسرائيل بيتنا" برائسة أف

حزب  وزعيم  االنتقايل  الوزراء  رئيس  رغبة  فإّن  اآلخر،  اجلانب  على  اليميين.  التوجه  عن  ليربمان 
الليكود، ساهم يف   االقرتاب من  مقاعد كبري من أجل  بتحقيق عدد  "يوجد مستقبل" ايئري البيد 
أربعة   العمل على  فقد حصل حزب  التكتل،  الصغرية من ذات  التصويت لألحزاب  تراجع نسب 

 قاعد، فيما وجد نفسه حزب مريتس وألول مرّة منذ أتسيسه خارج الكنيست. م
وأهم ما خدم نتنياهو يف هذا الفوز، هو انقسام األحزاب العربية إىل ثالث قوائم، واليت لو  

على   حلصلت  موحدة  االنتخاابت  حزب   14خاضت  خروج  إىل  أدى  انقسامها  ولكن  مقعداً، 
ألف صوت لدخول الكنيست، األمر الذي أدى إىل ضياع    16التجمع بعد أن كان حباجة إىل  

 ألف صوت عريب بسبب عدم اجتياز التجمع نسبة احلسم.   138
 

)خد 1 سريوجيم،  هكذ19.08.2022شوت  حسم،  نتنياهو  االنتخاابت،   ا(،  جفري  وبن  مسوتريتش  خيوض  أن  جيب 
  http://bitly.ws/ysa2سريوجيم، 

 (، الليكوديني خرجوا من البيت، األرقام وراء فوز اليمني، معاريف،  2022\11\3معاريف أون الين، )  2

https://www.maariv.co.il/elections-2022/Article-955959  

https://www.maariv.co.il/elections-2022/Article-955959


  التحليالت االسرتاتيجيةر والتقاري  (102) دالعد -وسطيةألة دراسات شرق جم 154 
 

% أو  60هذا االنقسام ذاته أدى إىل عدم وصول نسبة التصويت لدى الوسط العريب إىل  
 مقعداً، فاالنقسام دفع  15، ومنح حينها العرب  2019%، وهو الرقم الذي كان يف العام  65

شرحية واسعة للبقاء يف البيت، خاصة أّن طريقة إخراج التجمع من قبل حزيب اجلبهة والعربية للتغيري  
موحدين،  االنتخاابت  خاضوا  األقل  على  أو  النسبة  بذات  العرب  صوت  فلو  سيئة،  بلعبة  كان 

 مقعداً، وكان هذا كافيا حلرمان كتلة نتنياهو من األغلبية. 14لوصلوا إىل 
السياسية، إىل  كما أدت خسار  اللعبة  العريب خارج  التجمع  ة حزب مريتس، وخروج حزب 

مقاعد ذهبت بسبب عدم بلوغ تلك األحزاب نسبة احلسم،    6فقدان معسكر معارضي نتنياهو لـ
مقعداً. عالوة على ذلك فقد استطاع اليمني   64األمر الذي مّكن نتنياهو من الوصول إىل رقم  

كمية كبرية من الكراهية، أدت إىل تراجع أحزاب الوسط واليسار،    تشويه صورة احلكم القائم، وبث
حتت عنوان اعتمادها على حزب عريب يف االئتالف. وهذا اجلدول يوضح عدد املقاعد اليت حصل  

 عليها كل معسكر:
 مقعداً(  56)   معسكر "ال لنتنياهو" مقعداً(  64)    معسكر نتنياهو
 مقعداً  24بيد بزعامة ايئري ال "يوجد مستقبل" مقعداً  32نتنياهو   بنيامني الليكود بزعامة 

الدينية" مسوتريتش  بتسالئيل  بزعامة    "الصهيونية 
 مقعداً  14فري غبن إيتيمار و 

 مقعداً  12 انتسغبزعامة بيين  "املعسكر الرمسي"

 مقاعد  6ليربمان أفيغدور بزعامة  "إسرائيل بيتنا" مقعداً  11شاس بزعامة أريه درعي  
جولدكنوف  إسحاق  بزعامة    "هتوراةوت  يهد"
 مقاعد  7

 مقاعد  5بزعامة منصور عباس   "القائمة املوحدة"

بزعامة أمين عودة وأمحد الطييب    "العربية للتغيري"التجمع و 
 مقاعد  5

 مقاعد  4ميخائلي مرياف حزب العمل بزعامة  

 انعكاسات هذه النتائج حمليًا، فلسطينيًا وإقليميًا

 ستوى الداخليأواًل: على امل

يف إسرائيل تُرى هذه النتائج على أهّنا األكثر كارثية، وستكون انعكاساهتا السلبية على الواقع 
وحصول  سيادية،  وزارة  مسوتريتش  بتسالئيل  وتويل  للوزارة،  غفري  بن  إيتيمار  فوصول  الداخلي، 
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ال ، واليت وفق  3تغلباحلريدي أريه درعي على منصب وزارة املالية، يف ظل احلديث عن سن فقرة 
 كثريين ستؤدي إىل توجيه ضربة قوية إىل عمق الدميقراطية اإلسرائيلية.

كما أن أوساط املركز واليسار يف إسرائيل، من رؤساء وزراء سابقني كإيهود أوملرت وإيهود  
االستخبارات  شعبة  رئيس  يدلني  وعاموس  آيزنكوت،  سابقني كجايب  أركان  هيئة  ورؤساء  ابراك، 

اعتربوا أّن الفاشية والتطرف والفساد واحملسوبية ستكون هي عنوان حكومة نتنياهو اليت لن السابق،  
تنجح يف حتسني االقتصاد واألمن يف ظل سيطرة احلريدمي الرافضني للتجنيد واألقل عماًل وإنتاجاً يف  

 .4"إسرائيل" على مناصب وزارية حساسة 
% من 50أجرته القناة الثانية، أّن   طالع للرأي ويف اليوم التايل لنتائج االنتخاابت، أظهر است

وأّن  للنتائج،  مساعهم  بعد  "إسرائيل"  من  ابهلجرة  فكروا  لنتنياهو  املعارض  واليسار  املركز  معسكر 
النسبة  82 أن كانت  بعد  منقسمة  "إسرائيل"  أّن  يعتقدون  عام  %69  الكراهية  %20175   ،

تزداد "إسرائيل"  السائد يف  التعبري  وهو  مع   اجملانية  وحتديداً  سنوات،  منذ  املراقبني  من  الكثري  وفق 
سياسة نتنياهو واعتماده على احلريدمي واملتدينني الصهاينة يف حكوماته مؤخراً، حماواًل اخلالص من  

 حماكماته، وهبدف أخذ حصانة ابالعتماد عليهم، األمر الذي وّلد املزيد من الشروخات الداخلية.
اليوم   تنقسم إسرائيل  تيار  عملياً  تيارات يف دولة واحدة، ابت سياق تعاطي كل  إىل ثالث 

منها أشبه بدولة داخل دولة، ليس فقط من الناحية الفكرية، بل أيضاً من حيث التّوزع اجلغرايف،  
املتدينني  من  وأغلبهم  املستوطنني  ودولة  العلمانيني،  من  سكاهنا  غالبية  واليت  أبيب  تل  دولة 

وزعني يف القدس وبين براك ويُعتربون غالبية السكان فيهما، ما يشكل الصهاينة، ودولة احلريدمي امل
انقساماً جغرافياً وفكرايً، ل يؤثر إىل اآلن عملياً على عمل مؤسسات الدولة لكن ابت يُهددها يف 

 حال استمرار متوضعه وفق صورته احلالية. 
 

وفق هذه الفقرة من التشريع، يتم منع حمكمة العدل العليا من التدخل يف قوانني الكنيست، إذا مت تشريع القانون أبغلبية    3
ض مع ر لغاء أي قانون يتم تشريعه من الكنيست إذا تعاعضو كنيست. حيث وفق املتبع اليوم فإّن احملكمة إبمكاهنا إ  61

 قانون حرية اإلنسان واحرتامه. 
 (، هذه أضرار حكومة نتنياهو املقبلة، معاريف،2022\11\20بن كسبيت، )  4
 https://www.maariv.co.il/journalists/Article-959665  
 ستطالع رأي جلنة إسرائيل للتضامن االجتماعي، يديعوت أحرونوت، ا(، 2022\12\16ميتلر بيشمان، )  5

https://www.ynet.co.il/activism/article/hyful411io  

https://www.maariv.co.il/journalists/Article-959665
https://www.ynet.co.il/activism/article/hyful411io
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الذي   الوقت  للدولة، ففي  الغالبية    وتنحصر تلك اخلالفات على الشكل املرغوب  فيه  تريد 
صبغ  ابجتاه  تسري  املتدينني  توجهات  فإّن  احلايل،  الدولة  شكل  على  احلفاظ  والتقليدية  العلمانية 

حريدية، وتطبيق ما يعرف ابلسيادة من خالل تقييد دور احملكمة العليا، وجعل -الدولة بصبغة دينية
ريع، األمر الذي سيخلق املزيد من الكنيست اليت تتبع للسلطة التنفيذية ذات قدرات فائقة يف التش

 األزمات الداخلية. 
زعيم   غانتس  بيين  أو  البيد،  ايئري  االنتقايل  الوزراء  رئيس  سواًء  املناهض،  املعسكر  قيادات 
االنتخاابت   نتائج  أّن  اعتربوا  غلئون،  زهافا  مريتس  زعيمة حزب  وكذلك  الرمسي،  املعسكر  حزب 

 ف اإلسرائيلية من احلكومة اجلديدة ابلنقاط التالية: ، ومُيكن حصر املخاو 6كارثية على الدولة 
وانئب   .1 حماكمته،  يتم  وزراء  رئيس  الفاسدين،  السياسيني  من  جمموعة  احلكومة  ستضم 

 رئيس الوزراء ووزير الداخلية مت سجنه سبع سنوات.
سُتساهم احلكومة يف املزيد من التصدعات الداخلية، فمن اجلانب األول سُتقيد عمل  .2

عليا يف إسرائيل، وستشرع الكثري من القوانني اليت ال حتظى سوى بدعم أقلية،  احملكمة ال
للحكومة وليس   العام  التوجه  الشركاء ابلتصويت وفق  تلزم  االئتالفية  االتفاقات  ولكن 

 القناعات، حتت قاعدة أصوت معك لتصوت معي. 
التجنيد، وستزيد   .3 من  احلريدمي  املتدينني  إعفاء  اجلديدة  احلكومة  امليزانيات  سرتسخ  من 

من  وسيزيد  العاملني،  على  الضرييب  العبء  من  سيزيد  الذي  األمر  هلم،  املخصصة 
 من جمموع السكان.  7%13.5األعباء على الدولة، مع ارتفاع نسبة احلريدمي إىل 

لآلخر،   .4 طرف  أي  تقبل  وعدم  الكبرية،  الكراهية  ظل  يف  الداخلي  االنقسام  استمرار 
وذين من أجل العودة اىل احلكم، سيقود وفق مراقبني إىل  بسبب استخدام نتنياهو للمنب

 .8صراع داخلي عنيف 

 
  http://bitly.ws/ysa3نتخاابت كارثية، هآرتس، (، نتائج اال20222\11\4هآرتس، )  6
)14عخشاف   7 عخشاف  2022\02\19،  تظنون،  كما  ليس  احلريدي  الوسط  يف  األرقام   ،)14  ، 

http://bitly.ws/ysa7 / 
8   ( شاابت،  بن  اليوم، 2022\11\5مائري  إسرائيل  الداخلي،  االنقسام  إىل  اإليراين  النووي  من   ،)

https://www.israelhayom.co.il/news/local/article/13263945  

https://www.now14.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%90%D7%9C%D7%95-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%97/
https://www.now14.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%90%D7%9C%D7%95-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%97/
https://www.israelhayom.co.il/news/local/article/13263945
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 ثانيًا: على املستوى الفلسطيين

هناك ساحات فلسطينية ثالث، ودرجات التأثري على كّل واحدة منها ستختلف جوهرايً عن  
احملت األراضي  يف  الفلسطينيون  هم  نتنياهو  عودة  من  انزعاجاً  األكثر  الساحة  عام  األخرى،  لة 

، والذين كان شعارهم لعقد من الزمن أبّن هدفهم اسقاط الفاشي نتنياهو، ابلرغم من أهّنم  1948
هم من أعادوه عندما صوت جزء منهم ضد حكومة ايئري البيد وأسقطوها. وتتمثل أوىل املخاطر 

ي التوجه  فإّن  املصطلح  هذا  استخدام  وعند  والسيادة،  ابلسيطرة  اجلديدة  احلكومة  حنو  برغبة  كون 
ال   "إسرائيل"  أبّن  غفري  بن  يرى  حيث  النقب،  يف  حتديداً  الفلسطينيني  على  التضييق  من  املزيد 

هناك السيطرة  فرض  هي  الداخلي  األمن  وزارة  تسلم  من  أهدافه  أهم  أحد  وأّن  هناك،  ، 9تسيطر 
 أي وحصر البدو الفلسطينيني يف مناطق حمددة، عالوة على حماولته تشريع قوانني تسمح بتهجري

 فلسطيين ُمتهم ابلتعاون ضد "إسرائيل"، وطرد بعض العائالت الفلسطينية خارجاً.
أييت ذلك بعد أن كان شعور الفلسطينيني يف الداخل أبنّه من املمكن أن يكون هناك تغيري  
خاصة مع وجود حزب فلسطيين يف االئتالف احلكومي، والتخّوف اليوم ينصب يف اجتاه إمكانية  

رّدة فعل أعنف من السابق جتاه فلسطينيي الداخل، خاصة يف ظل حتريض ممنهج   أن يكون هناك
تسلكه الصهيونية الدينية، ومن املرجح أن يكون هناك إيقاف لبعض املشاريع اليت بدأهتا احلكومة  
ارتبط  ما  الداخل، خاصة  لفلسطيين  الكارثي  الواقع  من  التخفيف  شأهنا  من  واليت كان  السابقة، 

 السكين وختطيط املدن. منها ابلتوسع
وكذلك من أكثر ما خُيشى مع دخول احلكومة اجلديدة، هو عودة معدالت اجلرمية إىل سابق  
اجلرمية،   ملنع  تتدخل  ال  اإلسرائيلية  الشرطة  أّن  إىل  عطيات 

ُ
وامل التقارير  ُتشري كافة  حيث  عهدها، 

ال ابستمرار  تقوم  وال  اجرامية،  عصاابت  مع  ابلتواطؤ  البعض  اجلنائية  ويتهمها  امللفات  يف  تحقيق 
العام   يف  مّت  حيث  احملتل،  الداخل  يف  الفلسطينيني  بقتل  مقتل   2020املرتبطة  ملفات  تفكيك 

 . 10% من العرب 22% من اليهود والوصول إىل اجلناة، مقابل فقط 71
وإن   الغربية،  الضفة  السياسة يف  بذات  إسرائيل  تستمر  أن  املتّوقع  من  اآلخر،  اجلانب  على 

 
)48عرب    9 عرب  2022\11\21،  الشرطة،  على  مطلقة  مسؤولية  غفري  بن  مينح  الليكود   ،)48 ،

http://bitly.ws/ysa8  
   ly.ws/ysabhttp://bit(، الفجوة يف اتساع، هآرتس، 2021\8\8يهوشع براينر، )  10
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ا بوترية ضغط عسكري أقل، حيث يتبىن نتنياهو فكرة تقليص الصراع وتقليص الصدام مع كان رمب
انعطافة   حاهلا،  على  ستستمر  اليت  األراضي  ومصادرة  االستيطان  مسرية  وستشهد  الفلسطينيني، 

البؤر االستيطانية إىل 11ابجتاه شرعنة  لتنضم  هبا دولة االحتالل  تعرتف  ، وحتويلها إىل مستوطنات 
 مستوطنة رمسية يف الضفة الغربية.  130ن أكثر م

كما أّن تسلم بتسالئيل مسوتريتش زعيم الصهيونية الدينية مللف األراضي يف الضفة الغربية،  
الفلسطينيني  أراضي  على  إّّنا  الدولة،  أراضي  على  فقط  ليس  السيطرة  من  املزيد  ابجتاه  سيدفع 

قتحامات املسجد األقصى، وإىل تغيري معادالت اخلاصة، وستدفع الرتكيبة احلكومية إىل املزيد من ا
 مهمة يف مدينة اخلليل كزايدة املستوطنني يف داخلها وطرد جزء من الفلسطينيني. 

بوترية  اآلخر  هو  سيسري  بشكل كبري،  مطبق  األرض  على  عملياً  الذي  الضم  ومشروع 
اقرتحه   الضم كما  اليمني  فيه  يرفض  الذي كان  الوقت  ويف  امتسارعة،  السابق ألمريكي  الرئيس 

دوانلد ترامب، كونه غري كاف من وجهة نظرهم، فإّن الفرصة ستكون ساحنة من أجل تطبيق كل 
القوانني اإلسرائيلية على املستوطنات، والتمهيد بشكل متسارع لتحوهلا إىل مدن كربى، ُتضيق على 

ال املرحلة  يف  وصواًل  أراٍض،  من  هلم  تبقى  ما  وتصادر  الالفلسطينيني  إلعالن  الكامل،  نهائية  ضم 
 % من مساحة الضفة الغربية. 60ألكثر من 

متثيل   إّن  حيث  ملهامها،  احلكومة  هذه  تسلم  مع  األهم  املتأثر  فستكون  القدس  أما 
تسريع   على  الرتكيز  ابجتاه  سيدفع  احلكومة،  يف  الكبري  الدينية(  والصهيونية  )احلريدمي  املتدينني 

ان فيها وختصيص ميزانيات ضخمة هلا، خاصة أّن غالبية سكان  عجلة هتويد املدينة، واالستيط 
املتدينني  من  إىل  12القدس  الفلسطينيني  وإخراج  التضييق  من  املزيد  إىل  سيؤدي كذلك  ما   ،

واستمرار   شعفاط،  وخميم  عقب  جتمعات ككفر  يف  جتميعهم  واستمرار  املدينة،  أسوار  خارج 
إ  حيث  املقدسية،  هوايهتم  سحب  أجل  من  جداً  مالحقتهم  قاسية  ظروفاً  املقدسّي  يعيش  ّما 

تتبعها   يفقد هويته، كسياسة  املدينة وابلتايل  ينسحب من حميط  أو  يدفعه ابجتاهها االحتالل، 
 

(، نتنياهو وبن جفري اتفقوا على تعديل قانون االنفصال، هآرتس، 2022\11\ 16ميخال هاوزر ويهوننت ليس، )   11
http://bitly.ws/ysad  

12   ( افرايت،  بيزنعاس،  2022\5\26ليئا  واحلريدمي،  الصغار  من  أغلبهم  مواطن،  مليون  من  تقرتب  القدس   ،) 

http://bitly.ws/ysae/  

https://bizzness.net/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%A4%D7%A9-%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99/
https://bizzness.net/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%A4%D7%A9-%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99/
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من   أكثر  هوية  سحب  يف  أسهمت  واليت  املقدسيني،  هوايت  لسحب  ألف    20"إسرائيل" 
 . 13مقدسي 

امللفات االقتصادية واألمنية    وعلى صعيد السلطة الفلسطينية فإّن استمرار التعاطي معها يف 
الدور   من حيث  أكثر وضوحاً  إىل جهة  السلطة  سيحول  الذي  الضغط  من  املزيد  مع  يتغري،  لن 
انتهى   املتمثل حبمل أعباء االحتالل االسرائيلي، وليس كجهة تسعى لالستقالل وبناء دولة، فقد 

ونظراً  بعيد،  زمن  منذ  اإلسرائيلي  التوجه  للسلط  هذا  البنية  الفساد   ةلضعف  واستشراء  الفلسطينية 
ف الداخلية،  الصراعات  وتنامت  واقعياً إفيها،  قادرة  غري  السلطة  التحدايت   ن  مواجهة  على 

 اإلسرائيلية، على املستوى الرمسي.
وال ينتظر قطاع غزة الذي يعاين من حصار مطبق، الكثري مع تغرّي احلكومات يف "إسرائيل"،  

غزة، ل تتغري املعادالت جتاهها، يف ظل حروب واعتداءات ر  فمنذ عهد حكومة أوملرت وبدء حصا
فيها،   العيش  ويالت  من  ضاعفت  ولكن  عسكرايً،  وصمودها  غزة  صالبة  من  زادت  متكررة 
رمبا   حالة  غزة،  مع  التعاطي  يف  السياق  ذات  ذاهبة يف  نفسها  السادسة ستجد  نتنياهو  وحكومة 

ت احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة من مساحة  ادستؤدي إىل تقريب موعد احلرب املقبلة، يف حال ز 
 الضغط على الفلسطينيني هناك.

 ثالثًا: على املستوى اإلقليمي والدولي

تركز عني بنيامني نتنياهو على املزيد من التطبيع مع الدول العربية، وهو الذي حيتفظ لنفسه  
الو  برعاية  التطبيعية  إبراهام  ابتفاقيات  املعروف  التارخيي  أفيغدور  الابإلجناز  ووفق  املتحدة،  ايت 

مع  العالقات  لتطبيع  سيجتهد  نتنياهو  فإّن  االنتقايل،  املالية  ووزير  بيتنا"  "إسرائيل  زعيم  ليربمان 
من  14السعودية سلسلة  مؤخراً  طبعت  اليت  العربية  الدول  مع  العالقات  تشهد  أن  املرجح  ومن   ،

 يف اجتاهات أمهها االقتصاد. ة الزايرات لبنيامني نتنياهو، وسط حديث عن حماوالت حتسيني
وإن كان   األردن  مع  العالقات  تشوش  احتمال  من  اإلسرائيلي  التخوف  تدهور  ويبقى 

 
 حيل املئات قسرايً، مفتاح،  قدسيون: عقوابت صارمة هتدد إقامتهم ومتهد لرت امل(، 2021\6\22مفتاح، )  13

http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=15514&CategoryId=9   
14   ( بريسكي،  ليربمان 2022\11\19آان  إقام (،  بعد  األركان  هيئة  رئيس  سُيقيل  نتنياهو  معاريف،    ة:  احلكومة، 

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-959628  

http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=15514&CategoryId=9
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-959628


  التحليالت االسرتاتيجيةر والتقاري  (102) دالعد -وسطيةألة دراسات شرق جم 160 
 

الدينية"   بن غفري و"الصهيونية  الكبري من سلوك  أبدت األردن خوفها  العالقات مستبعداً، حيث 
يتوقع   ال  نتنياهو  لكن  العموم،  وجه  على  والقدس  خصوصاً  األقصى  املسجد  يسمح أجتاه  ن 

إبحداث تغيريات كبرية واضحة على الوضع الراهن، خوفاً من املزيد من تدهور األوضاع يف املدينة  
املقدسة، وحرصاً على عدم توتر العالقات مع األردن اليت أبدت استياءها من أواخر حقبة نتنياهو  

 وسلوكه السابق. 
  15ومة اإلسرائيلية حلزب للا ك ويف الوقت الذي انتقد فيه نتنياهو بشدة ما أمساه خضوع احل

بعد اتفاق ترسيم احلدود البحرية بني "إسرائيل" ولبنان، فإنّه سيكون مسروراً ألّن هذا االتفاق املهم  
اليمني  من  له  املوجه  االنتقادات  سيل  عن  نفسه  ليحيد  للوزراء،  رائسته  إاّبن  يكن  ل  إسرائيلياً 

 الشعبوي والذي يُعترب اخلزان االنتخايب له. 
يعمل نتنياهو على استمرار حتسني العالقات مع دول اخلليج اليت جتمعها اتفاقات تطبيعية  سو 

رائسة   لتوليه  األول  العام  الدول خالل  لتلك  زايرات  لرتتيب  جيتهد  أن  املرجح  ومن  إسرائيل،  مع 
  ، 16الوزراء، خاصة أنّه قام ببعث رسائل طمأنة لتلك الدول أبنّه هو من حيدد السياسات اخلارجية 

بعد ختوف دول اخلليج من تواجد بن غفري ومسوتريتش يف احلكومة، عالوة على أّن "إسرائيل" ترى 
 أبّن دول اخلليج أكثر ترحيباً بنتنياهو من غريه، وترى فيه أكثر أتثرياً يف العالقات اإلقليمية. 

املرجح، وستوا  هو  على حاهلا  األوضاع  استمرار  سيناريو  فإّن  اإليراين  امللف  احلكومة  صأّما  ل 
)بينيت  تنفذها حكومة  اليت كانت  السياسة  واليت كانت تسري على خطى    -اجلديدة ذات  البيد(، 

نتنياهو يف التعامل مع إيران، واملرجح أن تستمر "إسرائيل" من خالل عالقاهتا االسرتاتيجية مع روسيا  
لكن ستكون حك  السورية،  األراضي  إيران يف  استهداف  املتحدة يف  نتنياهو صاحبة  و والوالايت  مة 

اإليراين النووي  امللف  انتقاد  يف  أعلى  هذا 17صوت  يف  املتحدة  للوالايت  وإزعاجاً  ضغطاً  وأكثر   ،

 
زب للا ال يستحق أن يكون رئيساً (، نتنياهو مهامجا لبيد: من خيضع حل2022\10\11موران أزوالي وآخرون، )   15

   https://www.ynet.co.il/news/election2022/article/hk00usg7qjريف، اللوزراء، مع
16   ( زيكن،  األ2022\11\11داين  سيلطف  نتنياهو  أّن  أيملون  اخلليج  دول  يف  والوالايت (،  السعودية  بني  جواء 

   https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001429482 املتحدة، جلوبس،
 عاريف، (، كيف ستتعامل حكومة نتنياهو مع املسألة اإليرانية، م2022\12\7زيلمان شوابل، )  17

 https://www.maariv.co.il/journalists/Article-963595  

https://www.ynet.co.il/news/election2022/article/hk00usg7qj
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001429482
https://www.maariv.co.il/journalists/Article-963595
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امللف، وأكثر ضغطاً ابجتاه املزيد من العقوابت ضد إيران، مع استبعاد تعامل "إسرائيل" بشكل منفرد  
 .أمريكية ان دون موافقة  ر مع امللف النووي اإليراين، كأن تُقدم على استهداف عسكري إلي 

وإجيابية؛   جيدة  بوترية  احلالية  ابجتاهاهتا  اإلسرائيلية  الرتكية  العالقات  استمرار  املرجح  ومن 
ول منذ حيث أكد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان ونتنياهو خالل اتصال هاتفي بينهما هو األ

 .  18، أن عصراً جديداً من العالقات سيبدأ2013عام 
تشهد اجتاهات العالقة اإلسرائيلية مع أورواب والوالايت املتحدة تغرّيات جوهرية،   وال يتوقع أن 

الكبري   اهلجوم  يتبىن سياسة  نتنياهو  أّن  التصرحيات، خاصة  التوتر على مستوى  وقد نشهد بعض 
والضغط املضاعف على أورواب فيما يتعلق ابلكثري من امللفات وعلى رأسها امللف النووي اإليراين،  

مع اليمني األورويبكوإن   ، فإّن أل الرأس القادم له، يف آلية 19ان يبدع يف نسج العالقات حتديداً 
 التعامل مع روسيا، يف ظل ميل حكومة البيد لدعم أوكرانيا بشكل واضح يف احلرب.

نتنياهو الذي هاجم فالدميري بوتني قبل االنتخاابت بنحو أسبوعني وصرّح أبنّه يف حال فوزه 
أوك ابلسالح ر سيدعم  ابيدن  20انيا  إدارة  أّن  تسريبات  نُقلت  حيث  حقيقة،  أزمة  يف  نفسه  جيد   ،

منزعجة جداً من سلوك نتنياهو سابقاً والذي اعتمد على التقارب مع روسيا والصني، حيث أحملت  
من حلفائها  السلوك  هذا  تعد حتتمل  ل  أهّنا  املتحدة  نتنياهو  21الوالايت  تصرحيات  أّن  يفسر  ما   ،

 يت يف هذا السياق، خاصة مع شعوره بعدم رغبة ابيدن بعودته.أتاألخرية 

 اخلالصة

األ التحليل  يتوقع  اجلديدة  ال  اإلسرائيلية  االنتخاابت  لنتائج  من أويل  الكثري  هناك  تكون  ن 
التغيريات يف السياسة اخلارجية اإلسرائيلية، ورغبة الوالايت املتحدة بعدم وجود نتنياهو لن تؤثر على 

 
 ، واي نت، 2013(، نتنياهو واردوغان حتدثوا للمرة األوىل منذ العام 2022\11\17ايتامار اخياانر، )  18

https://www.ynet.co.il/news/article/h1u2j9qij  
 مالحظات بعد الفوز، مكور ريشون،  5(، انتصار ماذا اآلن، 2022\11\4ارئيل شنيل، )  19

https://www.makorrishon.co.il/opinion/538905/   
20   ( موراج،  امل2022\10\22متري  دعم روسيا ابلسالح،  ق(،  ملوازنة  واستعد  انتقد حاكم روسيا  لنتنياهو،  املثرية  ابلة 

  https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/13201207إسرائيل اليوم، 
 (، مع اقرتاب املصادقة على احلكومة، حدري حريدمي، 0222\11\22مائري شليم، ) 21

https://www.bhol.co.il/news/1465754  
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الد ايئري عمسرية  أورواب حلكومة  وارتياح  يتوقع  -م،  ال  نتنياهو  ارتياحها حلكومة  من  أكثر  ن أ البيد 
العالقة   نفسها مضطرة الستمرار  "إسرائيل"، وروسيا جتد  السياسة جتاه  أورويب يف  تغيري  إىل  تؤدي 

ميل  مالقوية مع "إسرائيل" اليت حتظى بغطاء روسي كبري يف استمرار استهدافها للساحة السورية، رغ
 تل أبيب الواضح ألوكرانيا.

وسياسة   سنوات  منذ  املستمر  التوتر  السياق،  هذا  يف  خيتلف كثرياً  ال  الفلسطيين  وامللف 
األخريين،  العقدين  خالل  بعيد  حد  إىل  متقاربة  الفلسطينيني كانت  على  الضاغطة  "إسرائيل" 

البيد وغانتس ل تكن   صحيح أّن املخاوف تزداد يف ظل حكومة تضم الوجه الفاشي، لكن سياسة
إنساين بعد  اليت ابتت ذات  الفلسطينية  القضية  أركان  تقويض  اقتصادي   -محائمية، واستمرت يف 

 فقط، ومت إفراغها من خالل التهديد الدائم للسلطة، من أي أبعاد سياسية. 
التيار   وسيطرة  الداخلية،  األزمات  استمرار  هو  االحتالل  سيواجه  الذي  األهم  املأزق 

كسي الذي يضم املتدينني بشقيهم، الصهيوين واحلريدي، ما سيؤدي إىل املزيد من األزمات و األرثد
و  الدولة  بشكل  املرتبطة  الدميالداخلية  الدولة  تقويض  وصبغ  الفاسدين،  محاية  وتشريعات  قراطية، 

 بعباءة دينية.
ان هلم  كليس هذا فحسب، بل سيزيد من الشرخ املستمر مع يهود الوالايت املتحدة، الذين   

مساحة  وختصيص  إسرائيل،  يف  الديين  التشريع  على  تعديالت  إدخال  بضرورة  مستمرة  مطالبات 
اليهودية،   من  اإلصالحية كجزء  ابلطائفة  واالعرتاف  الرباق،  حائط  عند  هلم  املختلطة  للصلوات 
ابلرفض  قوبلت  مطالبات  وهي  لإلصالحيني،  ينتمون  املتحدة  الوالايت  يهود  غالبية  أّن  خاصة 

فعت يهود أمريكا ملقاطعة خطاب نتنياهو قبل أعوام، قبل أن ُتشري الكثري من التقارير إىل بدء دو 
األرثوذوكس  للمتدينني  قومياً  بيتاً  مُتثل  ابتت  اسرائيل  أّن  غالبيتهم  وشعور  إسرائيل،  عن  ابتعادهم 

 فقط، وليس لكل اليهود. 
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 األمريكي على الشرق األوسط -تداعيات التوتر الصيين
 د. وانغ قوانغدا

 امللخص

  املنطقة   دول   عالقات   على   وتداعياته  األمريكية  -الصينية  العالقات   ف   املتنامي   التوتر   الورقة   هذه   تناولت
  عالقاهتا   لوقف  يهاعل  مورست  اليت  الضغوطات  كبري  حد  إىل  قاومت  العربية  الدول  أن  الورقة  ورأت  ابلصني،  العربية

   الكربى. والقوى  املتحدة الوالايت  مع عالقاهتا  ف املعقول التوازن من  نوعا   وحّققت الصني،  مع
التوتر الصيين األمريكي سيستمر إىل أن يعيد االسرتاتيجيون األمريكيون نظرهتم للصني    -وأشارت إىل أن 

ل القومي  لألمن  مهّددة  دولة  ومن  التعاون،  إىل  العداء  ستستمر من  معها، كما  التعامل  ميكن  دولة  إىل  بالدهم 
الضغوط األمريكية على دول الشرق األوسط، وعلى الدول النامية بشكل عام لتحجيم عالقاهتا مع الصني، وأن 
الدويل   السياسي  املسرح  على  اجلارية  الكبرية  التغرّيات  أدركوا  قد  األوسط  الشرق  ف  املتحدة  الوالايت  شركاء 

ق ف  اخلارجية  وحتوالت  سياستهم  خيارات  تنويع  أمهية  إىل  وتّوصلوا  العامل،  ف  املتحدة  الوالايت  وسياسات  وة 
 وخصوصا  من قبل دول اخلليج العربية.

العربية بلغت مرحلة متقدمة من القوة وربط املصاحل االقتصادية    -وذهبت الورقة إىل أن العالقات الصينية 
والشع والسياسية والثقافية  يتم رفع والتجارية  التعاون االسرتاتيجية، كما قد  العالقات إىل مرحلة شراكة  بية، ونقل 

 مستوى هذه العالقات قريبا  إىل مرحلة الشراكة االسرتاتيجية الشاملة.  
العربية بلغت مستوى  متقدما  من التداخل خراج دوائر التأثري عليه من  -صت إىل أن العالقات الصينيةوخل  

ذه املصاحل الرئيسية قد ال تسمح الصني ودول اخلليج العربية والدول العربية املساس هبذه قبل أي دولة أخرى، وه
 العالقات املهمة وذات النفع املشرتك. 

الصينية،    -الصينية، العالقات العربية  -األمريكي، العالقات األمريكية-التّوتر الصيينالكلمات املفتاحية:  
 األمريكي، الشرق األوسط.  -لصيينحبر الصني اجلنويب، تداعيات التّوتر ا

The Repercussions of Chinese-American Tension on the 
Middle East 

Dr. Wang Guangda 
ABSTRACT 

This paper deals with the growing tension in Sino-American relations and 

its repercussions on Arab-Chinese relations. The paper assumes that the Arab 

countries have resisted the pressures exerted against their relations with China. 

 

  الدولية للدراسات  العريب لإلصالح والتنمية، أستاذ جامعة شنغهاي  الدراسات الصيين  التنفيذي يف مركز   –املدير 
 الصني. 
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As a result, they have achieved a reasonable balance in their relations with the 

United States and other major powers. 

The paper indicated that the Chinese-American tension would continue. 

Therefore, American pressure will continue on the Middle Eastern and other 

developing countries to curtail their relations with China. Moreover, the United 

States partners in the Middle East have realized the significant changes in the 

international political scene and the shifts in the policies of the United States. 

As a result, they adopted new diversifying foreign policy options, especially the 

Arab Gulf states. 

The paper showed that Chinese-Arab relations had reached an advanced 

stage of strength, linking economic, commercial, political, cultural, and popular 

interests and transferring relations to the stage of strategic cooperation 

partnership. Moreover, the level of these relations may soon be upgraded to the 

stage of comprehensive strategic partnership after the mutual summit in Riyadh 

on 9/12/2022. 

The paper concluded that Chinese-Arab relations had reached an advanced 

level of overlap. However, such overlapping does not prejudice these essential 

and mutually beneficial relations. 

Keywords: Chinese-American tension, US-Chinese relations, Arab-

Chinese relations, South China Sea, repercussions of Chinese-American 

tension, Middle East. 

 مقدمة

 على  تؤثر  كبرية  قرية  ف  تقطن  العامل  دول  أصبحت   فقد  وتواصال ،  ترابطا    أكثر  اليوم  العامل  ابت
 بدوره  سيؤثّر   احلاصل  والتوتر  األمريكية  الصينية  العالقات   تداعيات  أنّ   يعين   ما  وهو   البعض،  بعضها 

   األوسط. الشرق دول خمتلف على
 املاضية،   العقود  مدى   على  صراع  ساحة  األوسط   الشرق  منطقة  شكلت  نفسه،  احلني  وف

 2010  عام   بدأت  اليت  العريب"  الربيع  بـ"ثورات  مرورا    2003  عام  للعراق  األمريكي  الغزو  من  بدءا  
  جديدة. عاملية أقطاب تظهر بدأت حيث اليوم؛  إىل وصوال  

  اهلادئ،   واحمليط   سيا آ   منطقة   حنو   ابلتّوجه   الرغبة   عن   املتعاقبة   األمريكية   اإلدارات   تصريح   من   الرغم   فعلى 
  حّول   ما   وهو   حتديدا ،   العريب   والعامل   عموما    األوسط   الشرق   منطقة   ميزات   عن   االستغناء   من   تتمكن   مل   أهنا   إال 

  العسكري   ابلتدخل   وأخرى   الدبلوماسية   ابلطرق   مرة   ابلعنف،   واترة   ابللني   اترة   توتر،   ساحة   إىل   املنطقة   تلك 
 األوسط.   الشرق   على   وتداعياته   األمريكي   -الصيين   لتّوتر ا   جوهر   ف   للبحث   الورقة   هذه   ءت جا   د وق   املباشر. 
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 أواًل: التوتر الصيين األمريكي وجوهره

  العالقات  شهدت  العاملي،  الوضع  ف  املستمرة  التغرّيات  ومع  الثانية،  العاملية  احلرب  منذ
  تحدةامل  الايت والو   الصني  تصرفت   الثانية،   العاملية   احلرب  ففي   تغرّيات،  عدة  األمريكية   -الصينية

 الوالايت  كانت   العشرين،  القرن  من  الثمانينيات  أواخر  وف   الفاشية،  الدول  غزو   ضد  كحليفني
  االقتصاد  منو  استمرار  مع و   التسعينيات،  وف   حليفة".   غري   صديقة  "دولة   الصني  تعترب  املتحدة
  تناسبي  مبا   ي،واالقتصاد  السياسي   الصني  منوذج   تشكيل  ف   أتمل   املتحدة  الوالايت  كانت   الصيين،

 آنذاك. حمتمال   اسرتاتيجيا   شريكا    الصني ف ترى  املتحدة الوالايت كانت  إذ األجنيب، السلوك مع
  الياابين  نظريه  الصيين  االقتصاد  إمجايل  جتاوز  عندما  ،2010  عام  ف  التحّول  نقطة  وجاءت

  العامل  ف   اقتصاد  أكرب   هاابعتبار   املتحدة  الوالايت  دخلت  عندها  العامل،  ف  اقتصاد   أكرب   اثين  وأصبح
 ومراكز  األمريكية  اإلعالم   وسائل   وبدأت   الصني،  من  احلذر   تّوخي  عنواهنا  جديدة  مرحلة   ف

 تدرك  حيث   األمريكية؛  -الصينية  العالقات  حول  سلبية  توقعات  تقّدم  التصعيد  ف  البحوث
 لناتج ا  إمجايل   حيث   من  املتحدة  الوالايت   إىل   دولة   أقرب   أصبحت  الصني   أن   املتحدة  الوالايت

  اقتصاد  أكرب  مستقبال    بذلك  فتصبح  عليها   الصني  تتفوق   أن  وختشى  جدا ،  قلقة  وهي  االقتصادي،
  عام  ف  املتحدة  الوالايت  رائسة  ترامب دوانلد  توىل  أن  وبعد  العاملية،  هيمنتها  يهّدد  مما  العامل،  ف

 من  سلسلة  فرض  ف  بدأت  املتحدة،  الوالايت   جتاوز   من  الصني   ف  تنميةال  منع  أجل  ومن  ،2017
 جديد.  بشكل  سلبيا    منحى    أتخذ  األمريكية-الصينية  العالقات   وبدأت  الصني،   على  العقوابت

 للتغرّيات  نتيجة   الواقع  ف   هو  وضع  أسوأ   إىل   األمريكية-الصينية  العالقات   دخول  إبنّ   ويعتقد
 .األمريكية-الصينية العالقات ف اهليكلية

  "اننسي   األمريكي  النواب  جملس   رئيسة  زايرة  بعد  مريكياأل  -الصيين  التوتر  اشتدّ   وقد
 أيلول/  2  ف  املتحدة  الوالايت   وإعالن  ،2022  عام   أغسطس   آب/   2  ف   اتيوان  ىلإ  بيلوسي"

  كما   دوالر،  مليار   1.106  قدرها  إمجالية   بقيمة  لتايوان   أسلحة  لبيع  خطة  عن  2022  عام   سبتمرب
 2022   عام  سبتمرب  أيلول/  14  ف  ألمريكيا  الشيوخ  مبجلس  اخلارجية  الشؤون  جلنة   قامت

   ".2022 لعام اتيوان سياسة  "قانون واعتماد مبراجعة
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  حىت توقعات  مع  2020 إل  2005  من املتحدة  والوالايت الصني  يف اجلارية  ابألسعار اإلمجال   احمللي الناتج

 1  أمريكي( دوالر  )مليار  2035 عام

  الصني مبدأ خطري بشكل تنتهك أعاله ذكورةامل تحدةامل الوالايت تصرفات أنّ  الصني اعتربت
 أغسطس  آب/  17  بيان  وخاصة  املتحدة،  والوالايت  الصني  بني  املشرتكة  الثالثة  والبياانت  الواحدة

 العالقات   عن  فضال    األمنية،  ومصاحلها  الصني  بسيادة  ابلغة  أضرارا    أحلقت  وأهنا  ،1982  عام
 الصني  بسيادة   اتيوان  قضية  وتتعلق  اتيوان،  يقمض  عرب   رواالستقرا  والسالم   األمريكية  -الصينية
   الرمسية. الصينية التصرحيات وفق اجلوهرية ومصاحلها أراضيها ووحدة

 واحدة   صني  مببدأ  االلتزام  على  املتحدة  الوالايت  حتثّ   ابستمرار   الصني  ظلت  ولذلك
 والعالقات  رمسيةال  ادالتالتب  ووقف  املتحدة،  والوالايت  الصني  بني  املشرتكة  الثالثة  والبياانت
  القضية   هذه  مع  "والتعامل  هلا،  األسلحة  مبيعات   ووقف  واتيوان،  املتحدة  الوالايت  بني  العسكرية

 ابلعالقات   ابلغا    ضررا    تلحق  ال   كي  اتيوان"،   "استقالل   دعم  عن   واالمتناع  صحيح،   وبشكل   حبكمة
 اتيوان.   مضيق عرب واالستقرار والسالم األمريكية -الصينية

  لإلدارة  فكرة   إيصال   إىل   الصني  سعت   املاضي  العقد  خالل  وحتديدا    لسنواتا  مرّ   لىوع
 وأتمل   التنمية،   ف  مستقل  حبق  وتتمتع  سيادة،  وذات  مستقلة  دولة  الصني   أن  مفادها  األمريكية

 الصني  فإنّ   ولذلك  الصينية،   لألمة  العظيمة  النهضة  وحتقيق  جيد  بشكل  شؤوهنا   إدارة  ف  الصني
 

1  https://www.statista.com/statistics/1070632/gross-domestic-product-gdp-

china-us 
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 يصبح  كي  الشعب  هلذا  السعيدة  احلياة  وحتقيق  الصيين   الشعب  معيشة  ايتمستو   سنيحت  على  تعمل
 الصيين  الشعب   حيرم  أن  ألحد  ميكن  وال  األوسط،  الشرق  دول  ومنها  الدول  ابقي  مساعدة  إبمكاهنا 

 أفضل.  حياة عيش ف حقه من
  نحتسّ   أن   ف  فقط   أتمل  كانت  وإمنا  هبا،   اخلاصة  املتحدة  الوالايت  سياسات   الصني  تتحدّ   ومل

 األساسي   التنمية  هدف  ويتمّثل  البشرية، احلضارة تقدم دفع  على  قادرة  تصبح  كي  التنموي   واقعها
  للبشرية  والتقّدم   التنمية  ف   للمسامهة  وخارجيا    داخليا    أفضل   حياة  إىل  الشعب   توق   إرضاء   ف   للصني
 الشاملة.  التنمية اعتماد خالل من مجعاء

  املهيَمن   والدول   العامل   ف   املهيمنة   الدول   بني   العالقة   ألمريكية ا   لصينية ا   العالقات   تشبه   احلقيقة   وف 
  أنه   مع   تطورا ،   انمية   دولة   وأسرع   انمية   دولة   أكرب   أيضا    هي   بل   انمية،   دولة   فقط   ليست   فالصني   عليها؛ 

  أو   ملة الشا   الوطنية   القوة   حيث   من   سواء    رمسيا ،   تؤكد   كما   العامل   ف   دولة   أي   منافسة   ف   رغبة   لديها   ليس 
  وذات   مستقلة   دولة   هبا   تتمتع   أن   جيب   اليت   املشروعة   احلقوق   هو   الصني   تؤيّده   وما   العامل،   ف   لتأثريات ا 

   األخرى.   الدول   على   قيمها   أو   السياسي   نظامها   فرض   إىل   الصني   تسعى   ولن   سيادة، 
 الشؤون   ف  تدّخل  أي   وترفض  وقيمها،  السياسي  بنظامها  بقوة  ستتمسك  نفسه،  الوقت  وف

 السياسي  النظام  ف  للتدّخل  نّية  أي   لديها  ليس  وأهنا  مرارا ،  الصيين  الرئيس  ردد  اكم  اخليةالد
   العامل.  ف املتحدة الوالايت ونفوذ مكانة استبدال أو حتّدي  أو األمريكي،
 البلدين: بني العالقة ف إشكالية اجلوانب أكثر إىل  اإلشارة أمهية  الورقة ترى  السياق هذا وف
 التجاري،  اجلانب  مع  آبخر  أو   بشكل  التكنولوجي  اجلانب  يتداخل  : نولوجيةالتك  احلرب •

  الوالايت  دفع  األخرية  السنوات  ف   الصني  شهدته  الذي   التكنولوجي   فالتطور
  األمريكي   الرئيس  إدارة  شّنت   وقد  أمين،  هتديد  مبثابة  اعتباره  إىل  األمريكية  املتحدة
  أعطى  ما   وهو  2017  عام   منذ  صني ال  ضد  تكنولوجية  حراب    ترامب  دوانلد   السابقة

 على   سيكون  األمريكية  -الصينية  العالقات  توتّر  أبنّ   املستقبلي  التّوجه  من  نوعا  
 بعد   األمريكية  املتحدة  الوالايت  وأن  سيما   ال   رئيسي،  بشكل  جتارية   حرب  شكل
 جعلها  الذي   األمر  ،2سبوتنيك"  بـ"صدمة  يسّمى  مبا  أتثّرت  قد  الثانية  العاملية  احلرب

 
2 https://www.nippon.com/ar/currents/d00501/ 
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  اعتقال   عند  حدث  ما   هو   ذلك  يؤكد  وما   التكنولوجي،  أبمنها   القومي  أمنها  بط تر 
الوالايت  بناء على طلب من  وانزو" ف كندا،  "منغ  املالية لشركة "هواوي"  املديرة 

 املتحدة بتهمة انتهاك العقوابت املفروضة على إيران.
سلس  : اجلنويب  الصني  حبر • الصني  طرحت  العشرين،  القرن  مثانينات  املوامنذ  قف  لة 

حبر   ف  اجملاورة  الدول  وبني  بينها  احملددة  النزاعات  على  السيطرة  بشأن  واملبادرات 
"جزر   على  سيادهتا  على  التأكيد  وجددت  التفاوض،  عرب  وحلها  اجلنويب  الصني 
ومبادرة   سلميا ،  اجلنويب  الصني  حبر  ف  املعنية  النزاعات  حل  من  وموقفها  اننشا"، 

جانبا    النزاعات  معارضتها  واالستغال"تنحية  عن  بوضوح  وأعربت  املشرتك"،  ل 
لتدخل القوى اخلارجية ومعارضتها لتدويل قضية حبر الصني اجلنويب، وأكدت أنه ال  
ميكن للنزاعات أن تؤثر على تطور العالقة بني دول املنطقة، أما الوالايت املتحدة 

 فتحّول مركز النزاع إىل حبر الصني اجلنويب.
الذي منحت مبوجبه الوالايت املتحدة وبريطانيا ألول مرة   الفالتح  : وهوحتالف أوكوس •

النووية، ما يعين مشاركة   لبناء غّواصات تعمل ابلطاقة  تكنولوجيا ضرورية ألسرتاليا 
منذ   مرة  ألول  هبا  اخلاصة  الغّواصات  تكنولوجيا  أن    50واشنطن  بعد  عاما ، 

ا انتقدت  وقد  فقط،  بريطانيا  مع  السابق  ف  هذاتشاركتها  ووصفته    لصني  االتفاق 
السيئة   الباردة  احلرب  عقلية  يعكس  وأبنه  األفق"  و"ضيق  مسؤول"  "غري  أبنه 

خياطر اإلتفاق   إن  وقالت  اإلقليمي،    الصيت،  ابلسالم  جسيمة  أضرار  "إبحلاق 
 .  3وتكثيف سباق التسلح" 

 ف صحيفةبل إن صحيفة جلوابل اتميز الشعبية الصينية الواسعة االنتشار وقد حذر تعليق  
الصينية نقال  عن "خرباء عسكريني" مل تكشف عن هويتهم، من أن  غلوابل اتميز 
استحواذ أسرتاليا على غواصات تعمل ابلطاقة النووية "قد جيعلها هدفا  لضربة نووية  

نووية"  حرب  اندلعت  ما    أن   إىل  أشاروا  قد  وخرباء  أحباث  مراكز  وكانت،  4إذا 

 
3 https://www.aljazeera.net/politics/2022/4/6/180-ااا 
4 https://www.emaratalyoum.com/politics/news/2021-09-17-1.1536494 
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 والذي  اهلادئ،  احمليط   منطقة  ف  لصراعا  تشكيل  إعادة  إىل  يهدف  اجلديد  التحالف
  إقامة   عرب   الصيين  الصعود  ملواجهة  م عتمدة  أمريكية  اسرتاتيجية  ذاته  الوقت   ف  هو

   وعسكرية. أمنية  حتالفات
جم  الصني  أن  املعروف  من  :األوكراين  -الروسي  احلرب  من  الصني  موقف •   عن   حت 

 على  للحفاظ اخلارجية تهاسرتاتيجيا ف وتنادي  للدول، الداخلية الشؤون  ف التدخل
 الدول،  خمتلف  ف  تنموية  مشاريع  طرحها  من  الرغم  على  وذلك  الدول،  وأمن  سيادة

  متسكت   عندما   األوكرانية  -الروسية   احلرب  ف   الصني  اختذته  الذي   ذاته  املوقف   وهو
 ابلطرق  النزاعات  حل  على  يعتمد  الذي   الدويل  القانون  ومببادئ   الدول،  سيادة  مببدأ

 اجلمعية   وف  الدويل  األمن  جملس  ف  روسيا  جانب  إىل   الصني  تصّوت  ومل  لسلمية،ا
  ومع   ولكن  التصويت،  عن  امتنعت  بل  ضدها،  تقف  مل   لكنها  املتحدة،  لألمم  العامة

  دفعتها   واليت   لروسيا  األمنية   للهواجس  تفهمها   عن   أعلنت  الصني   فإنّ   هذا
  وقوع   عن  الكربى   يةاملسؤول  األطلسي  مشايل  حلف  بكني  ومحّلت  القوة،  الستخدام

  هذا  رفض  عليه  كان  بينما  أوكرانيا،  عضوية  طلب  ف  البحث  على  وافق  ألنه  النزاع،
  هتديدا    يشكل  "الناتو"  األطلسي   مشال  حلف  ف   أوكرانيا  دخول  ألن مباشرة،  الطلب
  احلرب   لتوصيف  "غزو"  مصطلح  استخدام  ذاته  الوقت  ف   ورفضت  لروسيا،  واضحا  
  انية.األوكر -الروسية

 األمريكي على الشرق األوسط -انيًا: تداعيات التّوتر الصيينث

  اجلوانب   ف   أساسي   بشكل   األوسط   الشرق   على   األمريكي   -الصيين   التوتر   تداعيات   تنعكس 
 التالية: 
  الوالايت    تّدعي  العاملية،  هيمنتها  على  احلفاظ  أجل  من  :األمريكي  النفوذ  ختفيف  ادعاء  .1

  آسيا   منطقة  إىل   العسكري   ثقلها  وتوجيه  الصني،   تنمية  من  احلد  على  وهتا ق  سرتّكز  أهنا  املتحدة
 إىل   اإلشارة  من  بدّ   ال  وهنا  األوسط،  الشرق  ف  االسرتاتيجي  وجودها  وتقليص  اهلادئ،  واحمليط 
  أهنا   إال   عظمى  دولة  تعدّ   أهنا  من  الرغم   فعلى  األوسط،   الشرق  ف  املتحدة  الوالايت  أتثري  تراجع
   املنطقة. ف حلفائها مع  فاتاختال من تعاين دولة ابتت
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  وكانت   تتحّول،  األوسط   الشرق  دول  أنّ   كذلك  األوكراين  -الروسي  الصراع  اندالع  وي ظهر
 املتحدة   الوالايت   مطالب   السابق   ف   رفضتا   قد  املتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة

 عن  وامتنعتا  ابيدن،  جو  دعوات  اوجتاهلت  الورواب،  الروسي  النفط   لتعويض  النفط   إنتاج  بزايدة
 املواقف  هذه  مجيع  ختّيل  الصعب   من  كان   وقد  روسيا،   بشأن  املتحدة  األمم  قرار   خبصوص   التصويت

 السابق.  ف
 هيمنتها،  على  احلفاظ  أجل  من  األخرى،  القوى   املتحدة  الوالايت  تستبعد  :االستبعاد  .2
 أنّ   إال  اإلقليمية،  التنمية  لتعزيز  جاء  ط األوس  رقالش  ف   الصيين  الوجود   أنّ   من  الرغم  على  وذلك

  ذكر إىل ابيدن جو األمريكي الرئيس تطرقّ  ما فكثريا   األخرى، الدول على تضغط  املتحدة الوالايت
 األمر   ،2022  عام   يوليو   متوز/   ف  األوسط   الشرق  إىل  األوىل   زايرته   خالل  والصني   روسيا   من  كل

  أعلنت  أن   بعد  فحت   األوسط،  الشرق  ف  األمريكي  رالدو   اجعتر   من  كبري  قلق  وجود  عن  ينمّ   الذي 
 ف   وجودها  تقليص  على  وعملت  اهلادئ   واحمليط   آسيا   حنو   ابلتّوجه  رغبتها   عن  املتحدة  الوالايت

  طرق. بعدة اإلعالن هذا عن الرتاجع حاولت  أهنا  إال العراق
  الشرق   ف  ثقلها   دتفق  قد  ا أهن  شعرت   املتحدة  الوالايت  أن  هو  األول:   جانبان،  املوضوع  وهلذا
 تزل  مل  املثال  سبيل  فعلى  أخرى،  أبشكال  التواجد  حتاول  املتحدة  الوالايت  أنّ   هو  والثاين:  األوسط،
 عربية.  دول أي  مع عالقتها توثيق من ومنعها  الصني ردع على تعمل املتحدة الوالايت

 إال  األوسط،  الشرق  ف  ألمريكا  اسرتاتيجية  ارتكاز   نقاط  وجود  استمرار  من   الرغم  على  ولكن
 القوى   فنفوذ  األوسط،  الشرق  ف  الوضع  على  التأثري  الصعب  من  كان  إسرائيل،  وابستثناء  أنه

  ختلت  بينما  الوضع،  استقرار  على  السورية   الدولة  تساعد  وروسيا  اإلتساع،   ف  آخذ  اإلقليمية
 مقاتالت   شراء  تعليق  عن  املتحدة  العربية   اإلمارات  أعلنت  كما   سوراي،  أكراد  عن  املتحدة  الوالايت

 وسط  تّوتر إىل أدى  مما الفرنسية،  "رافال"  مقاتالت واختارت ،5املتحدة  الوالايت من "35 – "أف
 بعد   خاصة   األخرية،  الفرتة  ف  مالية  صعوابت  تعاين  اليت  األمريكية  احلربية  الصناعات  ف  املسؤولني

 الغنية. اخلليج منطقة  ف حالسال  واقأس من مهما   جزءا   األمريكية  اإلدارة سياسات بسبب  فقد أن
  الشرق   ف  لوجوده  اسرتاتيجيا    ختفيفا    األمريكي  اجليش  نّفذ  أن  بعد  التهدئة:  حنو  التوّجه  .3
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 حتّول  وقد املتحدة، الوالايت وراء االصطفاف عن األوسط  الشرق دول  من عدد تراجعت األوسط،
  احمللية،   تنميتها  على  الرتكيز  مع  مستقل،  بشكل  سلمية  دولية  بيئة  خلق  إىل  املنطقة  دول  اهتمام
   وتضامنا .  سالما   أكثر املنطقة دول وأصبحت التهدئة، حنو اجتاها   اإلقليمي الوضع وأظهر

  أنّ   من  الرغم  على  الصني،  مع  أوثق  بشكل  وتتعاون  التنمية  على  ترّكز  املنطقة  دول  وبدأت
 املنطقة   لدول  أنّ   إال   دوافعه،  ف  والتشكيك  التعاون  هذا  عرقلة  على  تعمل  ظلت  املتحدة  الوالايت

 الصني.  فعلت كما  متاما   هانفس تطوير ف ذاته احلق
  دون   استثماراهتا  تنويع  حنو  تتّجه  األوسط   الشرق  دول  من  كثري  بدأت  :االستثمارات  تنويع  .4
 إىل  تنظر  الدول  معظم  بدأت  كما  فقط،  األمريكية  املتحدة  الوالايت  مع  تعاوهنا  حصر  إىل  احلاجة

  ف  الدخول  ظل  وف   أنه  يعين  ما   وهو  الداخلي،  االستقالل  من  املزيد  لتحقيق  التنمية  عملية  أمهية
  االعتماد  عن  بعيدا    األقطاب  هذه  بني   توازن   إقامة   حتاول  العربية  الدول  ابتت   األقطاب   متعدد  عامل
 التسليح. جوانب  وبعض االقتصادية املسائل ف رئيسي  بشكل أمريكا على

  للموقع   أنّ   كما  ل،االعتدا  على  القائمة  اإلسالمية   الثقافة  جوهر  التوازن  من  النوع  هذا  وميّثل 
 جعل   فقد   أيضا ،   أثره  وأورواب   وإفريقيا  آسيا   بني  الطرق  مفرتق   على  األوسط   الشرق  لدول  اجلغراف

 مزيد  وجود نالحظ  احلظ  وحلسن فريد، حضاري  وتنوع  خاصة، جيوسياسية أمهية املنطقة هلذه املوقع
  مصر  من  كل  يضم  الذي   يد"اجلد  "الشام   ظهور  مثل  املنطقة،  هذه  دول  بني  والتعاون   التضامن  من

 الربط  إىل  ابإلضافة   واألردن،   مصر  قبل   من  لبنان   إىل   املشرتك   الغاز   نقل  ومشروع   والعراق،   واألردن
  اخلليج. ودول العراق بني الكهرابئي
  راضني   غري   أخرى،  ودول  السعودية  مثل  اخلليج،  ف  املتحدة  الوالايت  حلفاء  أنّ   من  الرغم  وعلى

 ف   املتحدة  الوالايت  وتدخالت  األوسط،   الشرق  من  األمريكي  جياالسرتاتي  االنسحاب  عن
 القيام املتحدة الوالايت من تتوقع تزل مل املنطقة دول أنّ  إال  اإلنسان، حقوق ابسم الداخلية شؤوهنم
   خاص. بشكل األمنية االلتزامات ببعض

 املستقلة  ملكةامل  مواقف  عن  مرات  عدة  عرّبت  قد  السعودية  اخلارجية  وزارة  أن  املعروف  ومن
 تريد   أهنا  اململكة  أكدت  حيث  األوسط،  الشرق  إىل  ابيدن  جو  األمريكي  الرئيس  زايرة  خلفية  على

 من حالة   تشهد  العربية  الساحة  أن  من   الرغم  وعلى  معا ،  والصني  املتحدة  الوالايت  مع  قوية   عالقات
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  الشرق  ابيدن  جو   مريكياأل  الرئيس  زار   عندماو   األمريكية.   -الصينية  العالقات   توتر  إزاء  القلق
 متبادل  الدعم  يكون  أن   أمهية   إىل   السعودي   العهد  ويل   أشار   ،2022  عام  يوليو   متوز/  ف  األوسط 

  جتاه ابلتزاماهتا  املتحدة  الوالايت   تفي  أن   ضرورة  إىل   إشارة  ف  املشرتكة،   واملنفعة  املساواة  أساس  وعلى
 واملنطقة.  اململكة

  األوسط   الشرق  ف  األمريكي  الفراغ  مبلء  ترغب  ال  أهنا   مرارا    الصني   أعلنت  : الفراغ  ملء  .5
  وال   الوكالء،   بتنصيب   نقوم   "ال  بينغ:  جني  شي   الصيين   الرئيس  قاله  ما  وهو  أمريكا،  تّدعي  كما
 .6"الفراغ "ملء  ننوي  وال أحد، أي  من  النفوذ" "جمال بـ  يسمى ما ننتزع

 تكريس   إىل  تسعى  بذلك  وهي  ،  لفراغا  مللء  بديال    املشرتك"  املصري  "جمتمع  فكرة  الصني  وتطرح
  هبا،   اخلاصة تنميتها وحتقيق املصاعب جتاوز على النامية الدول مساعدة عرب الشاملة، التنمية مفهوم

 األمن  ومبادرة  العاملية،  التنمية  ومبادرة  والطريق"،  "احلزام  مبادرة  الصني  اقرتحت   الغاية،  هلذه  وحتقيقا  
 العاملي.
  تعاون   وحتجيم   مراقبة   على  املتحدة   الوالايت   تعمل  :العريب  -الصيين  التعاون  عرقلة   .6

  دولة   على  مباشر  غري  بشكل  أمريكا  تضغط   املثال،  سبيل  فعلى  األوسط،  الشرق  دول  مع  الصني
  الصينية  التكنولوجيا  عمالق  مع  االتصاالت  ف  اندماجها  عن  للتخلي  املتحدة  العربية  اإلمارات
  زايرته  خالل   أيضا    ابيدن  جو  ووّقع .7  "35  "إف   الشبح  التمقات  صفقة   تفقد  قد  أهنا   أو  هواوي،

  5G  االتصاالت   شبكات  من  املقبل  اجليل  إنشاء  أجل  من  للتعاون  اتفاقا    للسعودية  العام  هذا
 .8""هواوي   الصينية الشركة مع العمل عن اململكة تتخلى أبن أمال   السعودية،  ف 6Gو

 انتكاسة  إىل  يؤدي   لن  األمريكي  -الصيين  التوتر  إنّ   القول  ميكن  السابقة  النقاط  على  وتعليقا  
 العربية. والدول الصني بني العالقات ف

  من   اجلزائر  كانت  :للتعاون  شنغهاي  ومنظمة  الربيكس  دول  إل  العربية  الدول  انضمام  .7
 من   واحد  يوم  بعد  هذا  جاء  وقد  الربيكس.  دول  إىل  انضمام  طلب  قّدمت  اليت  العربية  الدول  أواخر

 
  7http://arabic.news.cn/2016-01/22/c_135035192.htm . 
8https://eurasiantimes.com/uae-being-forced-to-opt-between-us-f-35-stealth-

jets-huaweis-5g-rollout-reports/ 
  9https://carnegieendowment.org/sada/87649 
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-2022)  عامي  بني  الواقعة  الفرتة  ف  متتد  واليت  الثانية  اخلماسية  التعاون  التفاقية  اجلزائر  توقيع
  اجملاالت.   من  وغريها  واإلسكان   والطاقة  االقتصاد  مثل  اجملاالت  من  عددا    تتضمن  واليت  (2026

 مت  فقد  للتعاون،  شنغهاي   ملنظمة  حوار"  "شركاء  دائرة  إىل  العربية  الدول  من  عدد  انضم  كما
 البحرين  قبول  بشأن  اتفاق  إىل  التوصل  وجرى   حوار،  شركاء  وضع  وقطر  والسعودية  مصر نحم

 شنغهاي  منظمة  دول  مع  الصني   جتارة   حجم   أبن  علما    جدد،  حوار  كشركاء   والكويت  واإلمارات
 أمريكي.  دوالر مليار 343 حوايل  يبلغ 2021 عام للتعاون

 من دول العامل الصناعي وابلتايل من  كانت ومل تزل منطقة الشرق األوسط حمط أطماع كثري
 .  األمريكي -ابلتوتر الصيينالطبيعي أن تتأثر دول هذه املنطقة 

حيث تتخذ الوالايت املتحدة سياسات ضد الصني أو ملنع انتشارها وتوسعها عامليا  فهي ابلتأكيد  
الع  اخلليج  دول  هؤالء  ومن  السياسية،  هذه  ف  التقليديني  حلفائها  إشراك  الدول  حتاول  من  وكثري  ريب 

الصينية  العالقات  توتر  أن  املؤكد  من  وابلتايل  األخرى،  على    -العربية  سلبا   ينعكس  سوف  األمريكية 
 الشرق األوسط والدول العربية على وجه التحديد ف جماالت التكنولوجيا والتسلح والتجارة الدولية. 

القوا تواجد  بني  الصينيني  احملللني  بعض  يربط  أخرى  جهة  شرق  من  مشال  ف  األمريكية  ت 
سوراي، ومنطقة النتف على احلدود العراقية السورية األردنية وبني املسار الذي اختطته مبادرة احلزام 

 (. 1انظر الشكل رقم )والطريق، وابلتايل حتاول أن تتواجد إلعاقة جناح هذه املبادرة ف املنطقة، 

 
 احلرير  طريق مسار و  سوراي يف األمريكية القوات توزيع  (.1) الشكل
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  وخيدم  املشرتكة  االحتياجات  على   يقوم  طبيعي  تعاون   هو  املنطقة  ودول  الصني   بني  التعاون  إنّ 
 الوالايت  تقوم   العظمى"،   القوى   "منافسة   إىل  احلاجة   منطلق  من  ذلك،  ومع   اجلانبني.  كال   مصاحل
   التوازن. حتقيق معضلة تواجه املنطقة دول  جيعل مما العقبات بوضع املتحدة

إلقامة العالقات    30الذكرى الـ    2022يصادف عام    إسرائيل،  مع   الصني  تعاون  إطار  وف
الدبلوماسية بينهما، حيث يعمل اجلانبان على مواصلة تعميق التعاون االبتكاري ف جماالت تضم 

ابتكاري ثنائية  شراكة  تنمية  أجل  من  واالستثمار،  والتجارة  الصناعية،  واملشاريع  التعاون،  ة  آليات 
اهلياكل الصناعية ف الصني وإسرائيل تكمل بعضها بعضا  إىل حد كبري، ما يضع  ، نظرا  ألن شاملة

الرغم من أتثري وابء كوفيد   للتعاون االبتكاري، وعلى  التجارة بني 19أساسا  متينا   ، فقد حققت 
مليار دوالر    .822الصني وإسرائيل زايدة مطردة ف العام املاضي، ليتجاوز حجم التجارة الثنائية  

من   أكثر  قدره  ابرتفاع  الدبلوماسية    450أمريكي،  العالقات  إقامة  بداية  ف  عليه  عما كان  مرة 
عام    -الصينية بني 1992اإلسرائيلية  القوية  والتجاري  االقتصادي  التعاون  مرونة  على  يدل  ما   ،

 .9  البلدين وآفاقه الواعدة

الوصول إىل الناشئة قد أاثر  ومن جهة أخرى، إن اهتمام الصني بشأن  الرقمية  التكنولوجيا   
خماوف ف الوالايت املتحدة، ومما زاد من قلق واشنطن هو أن الصني قد حتصل على التكنولوجيات 

تعمل الوالايت املتحدة على لذا   الرئيسية من خالل التعاون أو االستحواذ مع الشركات اإلسرائيلية،
واب إسرائيل،  مع  الصني  تعاون  على  حصل التأثري  ما  ذلك  على  ظاهر، كمثال  أتثريها  فإّن  لفعل 

إذ   حيفا،  ميناء   الوالايت  لكن  اخلاصة،   ملصاحلها   الصني   مع  تتعاون  أن  إسرائيل  أتملخبصوص 
 من  الصني   استبعاد  وكذلك   األمنية.  القضااي   حبجة   ذلك  لعرقلة  جهدها   قصارى   تبذل  املتحدة
بومبيو  بعد تصرحي  اخلطوة  هذه  جاءت  وقد  املياه  حتلية  مشروع  مايك  اخلارجية األمريكي  ات وزير 

، وقال فيها إن "الصني تعرض مواطين إسرائيل للخطر، وحنن 2020خالل زايرته إلسرائيل ف عام  
   .10قلقون من االستثمارات الصينية ف خمتلف أحناء العامل"  

  ومع   ، الصني  ف   الضخمة   التكنولوجيا  تطبيقات   سوق  عن  التخّلي  تودّ   إسرائيل  أنّ   يبدو  ال و 
 

9 http://arabic.news.cn/2022-06/17/c_1310625347.htm 
10https://arabi21.com/story/1273151/-الصني-ختسر-مناقصة-مشروع-كبري-ف-إسرائيل-بضغط
 أمريكي 
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  املنطقة،  دول  بباقي  أسوة  5G  الـ  تقنيات  استخدام  عن  التوقف  على  إلجبارها  أمريكا  تعمل  هذا
 والصني  إسرائيل  بني  التجاري   التبادل أن  إال  التعاون  هذا  إحباط  املتحدة  الوالايت  حماوالت  رغمو 

  تتواب  ،2021  عام  دوالر   مليار  20  من  أكثر  إىل  1990  عام  دوالر  مليون  250  من  ازداد
  جمموع بلغ كما  العامل، ف هلا جتاري  شريك أكرب واثلث آسيا ف إلسرائيل جتاري  شريك أكرب الصني

 بني  دوالر  مليارات  مخسة  من  أكثر  اإلسرائيلية  الزراعية  التكنولوجيا  مشاريع  ف  الصني  استثمرته  ما
 .201711-2007 عاَمي  

  يؤثر   متعددة  مواضع  ف   فشاهلا إل  حماوالت  من  العالقة   هذه  جتاه  واشنطن  به   تقوم  ما   ولكن
 الطريان   صناعة   شركة   مع  عقدا    الصني  أبرمت  ،املثال  سبيل  فعلى  األمثل،   ابلشكل  سريها  على

 بشدة   املتحدة  الوالايت  اعرتضت  وقد  "فالكون"،   ابسم  جوا    املبكر  لإلنذار  نظام  لشراء  اإلسرائيلية
 بل  اإلسرائيلية،  الدفاع   اتمؤسس  مع  العسكري   التقين  التعاون  بتقليص  وهددت  ذلك،  على

بكِّر  لإلنذار  "فالكون"   طائرات  نظام  لبيع  إسرائيلية  صفقة   إلغاء   على  أبيب   تل  واشنطن  وأجربت
 
 امل

  فالكون". "أزمة   ابسم ت عَرف أزمة وهي ،2000 عام  الصني إىل
  أجل  من  2002  عام   ف   اتفاق  إىل  توصال   قد  اجلانبني  أن  من  الرغم  على   احلني،  ذلك  ومنذ 

  الصني   بني   الدفاعية   التبادالت  ولكن  املشروع،   إلغاء   جرَّاء  من  هبا   حلق  الذي   الضرر   عن  ويضتع
   تتباطأ. قد الثنائية  والعالقات توقفت، قد وإسرائيل

 طيار  بدون  للطائرات  الصني  شراء  أمام  عقبات  املتحدة  الوالايت  خلقت  ،2005  عام  وف
  السبب   أن  حيث وإسرائيل،  الصني  بني   قاتالعال   على  خطري  أتثري  ف   تسبب  مما  إسرائيل،  من

 ف   املتحدة  الوالايت  تدخل  ف  يكمن  وإسرائيل  الصني  بني  الدفاعي  التعاون  وقف  ف  األساسي
  وإسرائيل.  الصني بني العالقات

  أن   إال   األمريكية،   العوامل   من   منزعجة   تزال   ال   وإسرائيل   الصني   بني   العالقات   أن   من   الرغم   وعلى 
  من   الضغط   أن   رغم   مستمر،   تزايد   ف   األمريكية   الضغوط   مع   التعامل   على   يل وإسرائ   الصني   قدرة 

  العسكري   اجملال   ف   خاصة   وإسرائيل   الصني   بني   العالقات   تقدم   تعيق   تزال   ال   املتحدة   الوالايت 
   والتكنولوجي. 

 
11https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics/2022/10/19/-إسرائيل-والصني

التكنولوجيا -على-عني  
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ثالثًا: سياسة احتواء الصني يف مقابل التعاون املتنامي بني الصني ودول الشرق 

 األوسط

  أن   ذلك   ومن  الصني،  احتواء  على   تعمل  أهنا  املتحدة  الوالايت  تّدعي  كثرية   فمواق  ف
  نزع   حتاول  إذ  الواحدة،  الصني  مببدأ  العربية  الدول  اعرتاف  زعزعة  على  تعمل  املتحدة  الوالايت
 يظل   أن  املتحدة  الوالايت  أتمل  كما  بتايوان،  يتعّلق  فيما  األوسط   الشرق  دول  من  مضادة  اعرتافات
 لذا  املنطقة،  ف  الدائم  العسكري   وجودها  واشنطن  لتربر   مستمرا    اخلليج  ودول  إيران  بني  التناقض

 عالقات  من  بناءه  الصني  حتاول  ملا  خالفا    الناتو،  من  أوسطية  شرق  نسخة  تشكيل  واشنطن  تقرتح
 أساسا .  اقتصادية  بناء تعاون

  مع   التعاوت  من  الدول  عومن  التهديد  بني  تتفاوت   اتباعها   أمريكا  حتاول   اليت   االحتواء  فسياسة 
 الصني   فإن  الكبري  التحدي   هذا  وأمام  الصني.  ف  داخلية  مشكالت  اختالق  إىل  وصوال    الصني
  حرة،  جتارة  اتفاقيات  توقيع  إىل  وتسعى  األوسط،  الشرق  دول  مجيع مع  وجتاراي    اقتصاداي    تعاوان    جتري 

 .التكلفة حيث  من  ةفعالي أكثر سلعا   وتوفّر التكاملية، التجارة  من نوعا   ومتارس

  اخلالصة

 عالقات  لىع  وتداعياته  األمريكية  -الصينية  العالقات  ف  املتنامي  التوتر  الورقة  هذه  تناولت
  مارست  األخري  العقد  ف  خاصة  األمريكية  اإلدارات  وأن  خصوصا    ابلصني،  األوسط   الشرق  دول

 اخلليج  دول  وخصوصا    صني ابل  عالقاهتا  من  للحد  األوسط   الشرق  دول  من  عدد  على  كبرية  ضغوطا  
  العربية.

  من   نوعا    وحّققت   الضغوطات  هذه  كبري   حدّ    إىل   قاومت  العربية  الدول  أن   الورقة  هذه  وترى 
 أظهرت   املقابل  وف   الصني،   فيها  مبا  الكربى   والقوى   املتحدة  الوالايت  مع   عالقاهتا   ف   املعقول  التوازن
  واحلوار   املشرتكة   واملنفعة  السلمي  التعايش  ادئ مب  على  املرتكزة  الشراكات   ببناء   التزامها  الصني

 واملساندة   الدعم  وتقدمي  نفسها   تطوير  على  سلميا    العمل  ف   الصني  ستستمر  وقت   ف   والتشاور، 
 شرتك للبشرية وصوال  إىل حتقيق الرفاهية للجميع.امل املصري جمتمع بناء حنو والتوّجه الصديقة للدول

تواء الصني اليت تتبعها الوالايت املتحدة هي سياسة غري  كما لفتت الورقة إىل أن سياسة اح
جمدية وقد ثبت فشلها حيث مل تستطع وقف الصعود السلمي للصني حت اآلن، وابلطبع ستواصل 
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على  ذاته  الوقت  ف  وتعمل  املتزايدة،  األمريكية  الضغوط  من  الرغم  على  التنموية  العملية  الصني 
 مع احرتام سيادهتا ووحدة أراضيها، ومن املتوّقع أيضا  انضمام التعاون مع الدول النامية بشكل كبري

 معظم الدول العربية إىل املبادرات الصينية التنموية. 
الصيين التوتر  أبن  الورقة  هذه  ف  أعاله  أشران  وكما  تقديران  يستمر    -وف  سوف  األمريكي 

املتح الوالايت  ظلت  حال  ف  يتوسع  وقد  القادمة،  اخلمس  السنوات  إىل خالل  النظر  ترفض  دة 
على  بينهما  العالقات  بناء  ميكن  مشرتكة  مصاحلة  مثة  وأن  املساواة،  قدم  على  شريك  أنه  الصني 
املتحدة  الوالايت  ستستمر  وأمنيا . كما  واقتصاداي   سياسيا   للطرفني  القومي  األمن  وختدم  أساسها، 

الصني مع  العالقات  ف  توسعها  من  للحد  األوسط  الشرق  دول  على  جمال  ابلضغط  ف  وخاصة   
ف  اخليارات  تنويع  أبمهية  األوسط  الشرق  دول  لدى  متنامية  قناعة  ظل  ف  والتكنولوجيا،  التسلح 

 اجملاالت كافة.   
االقتصادية   املصاحل  وربط  القوة  من  مرحلة  العربية  الصينية  العالقات  فيه  بلغت  وقت  وف 

لتعاون االسرتاتيجية، كما قد يتم رفع والتجارية مرحلة متقدمة، ونقل العالقات إىل مرحلة شراكة ا
العربية   العالقات  قطعت  حيث  الشاملة.  االسرتاتيجية  الشراكة  مرحلة  إىل  العالقات  هذه  مستوى 

 شوطا  كبريا  ال يتوقع الرتاجع عنه خالل السنوات اخلمس القادمة.
قتصادية وف جمال  لقد أثبتت التوتّرات الدولية األخرية خاصة احلرب ف أوكرانيا وتداعياهتا اال 

الطاقة التزام العرب بشراكتهم مع الصني ورفضهم لتسييس شراكتهم االقتصادية والتجارية وف جمال 
 الطاقة مع الصني. 
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