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تتداعي األحداث الســياســية واالســتراتجية في اقليم الشــرق االوســط بصــورة كبيرة 

م عدوتتـداخـل الملفـات العربية واالقليمية بصـــــــــورة الفتة في ظل حالة من الســـــــــيولة   و 
االســـــتقرار واتســـــار رقعة تطورات االحداث ســـــواء كان في الملف الليبي أو الســـــوري أو 
اليمني والتطورات في منطقتي الخليج العربي و شـــــــــمال أفريقيا  وفي دول الجنوب األمر 
الذي يجعل الشـرق االوسـط في حالة من التجاذب بفعل حركة االحداث االيجابية والسلبية 

 . الفعاليات العربية وتداعياتها علي  كافة
اثــار تغير الموقف األمريكي تجــاه قوات يالجيو الوطنيي   فرضـــــــــيــات  في ليبيــا

عـديـدة حول تغيرات محتملـة للمواقف الـدولية في ليبيا  فمنذ اندالر  المواجهات قبل عدة 
أشــهر  حظي المشــير حفتر بدعم من الرئيس األمريكي ترامب  حيث أجرص اتصــاال هاتفيا 

قـب هجومـع علط طرابلس   اعترف فيهـا بـالـدور الجوهري لحفتر في مكـافحة مع حفتر ع
اإلرهـاب  وبحـث معع الرؤية المشـــــــــتركة النتقال ليبيا إلط نظام ســـــــــياســـــــــي مســـــــــتقر 
وديمقراطي.هذا الموقف تم تفســــــيره دعما من واشــــــنطن للعملية العســــــكرية التي ينفذها 

شارة واضحة إلنجاز هذه المهمة  التي قد تن هي ضعف حكومة الوفاق من خالل حفتر  وا 
تقدم المجموعات المســلحة في طرابلس ومصــراتة  واالنتقال لنظام ســياســي جديد يحضــر 

 .النتخابات تفضي إلط سلطة سياسية موحدة
  نت أمامع مهلة لحسم معركة طرابلسواليوم يتغير الموقف األمريكي ألن حفتر كا

شــــكل مباشــــر  انقلب األمر وجعل وبفشــــلع في الدخول للعاصــــمة واســــتعانتع بروســــيا ب

  
 افتتاحية العدد

 
 / أحمد الشربيني.دلواء
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واشـنطن تتجع لتغيير موقفها   لما ترص فيع نفوذا روسيا في ليبيا    األمر الذي لن تقبل 
 .واشنطن باستمراره وستتعامل معع بسيناريوهات متعددة 

و بعد مرور عدة أشــــهر من اإلحتجاجات الشــــعبية في شــــتط أنحاء  وفي الجزائر
 21اتجاه االطراف المعنية إلجراء انتخابات رئاســــــــية يوم الجزائر  ُتراهن الســــــــلطة علط 

رغم ذلك ما تزال المخاوف من تجدد التطورات علي أكثر من مســــــار  ديســــــمبر المقبل وب
الوضــع االقتصــادي المتردي فخالل األعوام الخمســة الماضــية تراجع ســعر  وتتمحور حول
ــ  ضالا عن استمرار تمسك من اقتصادها  ف %82والذي يمثل حوالي  %13برميل النفط بـ

قرار وعدم تحقيق اســت الفراغ المؤســســيالســتمرار  يو بإجراء انتخابات رئاســية تجنباالج
 لألوضار علط المستوص السياسي.
تشــــكيل حكومة جديدة  خاصــــة عقب  آماالا كبيرة علطويعّلق الشــــعب التونســــي 

من الواضــــــــ  أن الدولة الذي ُعرف عند الناخب التونســــــــي بنظافة اليد  و  انتخاب رئيس
هناك عدد من الملفات التي ســـــتواجع الحكومة التونســـــية القادمة أبرزها اإلرهاب  والعمل 
علط تحســين األوضــار االقتصــادية  مع توقع اســتمرار التجاذبات بين األحزاب الســياســية 

مقعدا برلمانيا(  وســـــعي  21الســـــيما عقب تولي زعيم حركة النهضـــــة رئاســـــة البرلمان )
لـة الســـــــــيطرة علط الحكومة القادمة  األمر الذي قد ال يتوافق مع عدد من الحركـة لمحـاو 

 األحزاب )قلب تونس..(. 
لط أن تتضــ  معالم المشــهد الســياســي الجديد  فإن حركة النهضــة تعول علط  وا 

  التي يبـدو من خالل تصـــــــــريحـات قيـاداتهـا أنهـا تتجع نحو «كتلـة اإلصـــــــــال  الوطني»
مقعدا برلمانيا(  21« )تحيا تونس»أما بالنســـــبة لحركة  المشـــــاركة في الحكومة المقبلة.

 فإنها ما تزال في وضع غامض ألنها لم تحسم أمرها بعد. 
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واصــــــــــل المتظــاهرون العراقيون احتجــاجــاتهم في بغــداد والمنــاطق وفي العراق 
ة غير مقنعة ومصرين علط تنحي المهدي  الوزراء عبدالجنوبية  معتبرين اسـتقالة رئيس 

الفســـــــاد في حين توعد مجلس القضـــــــاء األعلط في العراق  بإنزال أقصـــــــط  جميع رموز
العقوبة علط كل من اعتدص علط المواطنين المتظاهرين الســلميين  وفق قانون العقوبات 

 .2838لسنة 
ي ومن المرجع الديني ف شعبية والواقع أن عبد المهدي قد تعرض بالفعل لضغوط 

ام العنف الدامي من قبل قوات األمن تجاه النجف  لتقديم اســــــــتقالتع  بســــــــبب اســـــــــتخد
جراء انتخابات مبكرة  المحتجين الســـــــــلميين الذين طالبوا باســـــــــتقالتع ورحيل الحكومة  وا 
وتعديل الدســتور العراقي الحالي  كما دعا المرجع الديني في النجف آية ا الســيســتاني  

قالة الحكومة.  البرلمان    للقيام بواجبع  وا 
ع لم يســبق أن دخل المرجع الشــيعي الســيد علي الســيســتاني علط جدير بالذكر أن

ا ولم يســــبق أيضــــ اآلن  مثلما يحدثخط االحتجاجات المناوئة للنفوذ اإليراني في العراق 
أن تعرضـــــت بعثات دبلوماســـــية إيرانية ومســـــؤولون إيرانيون  مثل علي خامنئي وقاســـــم 

لمدن العراقية  وباألخص في ســــــليماني  إلحراق صــــــورهم وانتقادات علنية في شــــــوارر ا
 .شوارر المدن والمناطق ذات األكثرية الشيعية

ولعل أهمية تدخل الســـــــيســـــــتاني أنع يقف إلط جانب المحتجين في وجع موقف  
إيراني رســــــمي أكد عليع المرشــــــد اإليراني علي خامنئي أكثر من مرة  عندما اتهم جهات 

الغربيــة علط إيران  حســـــــــب  -كيــة خــارجيــة بتحريــك التظــاهرات في إطــار الحملــة األمير 
 ادعاءات المسؤولين في طهران. 

ويعد الحراك الشــعبي الحالي األكبر الذي شــهده العراق منذ عقود واألكثر دموية  
ألفاا في بغداد والجنوب ذي األغلبية الشيعية   22شخصاا وُجر   110حيث قتل أكثر من 
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وأدانت بريطانيا وفرنســـا «. ســـكوت عنهاال يمكن ال»حيث قالت األمم المتحدة إن الوفيات 
 .والواليات المتحدة  بشدة االستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المحتجين

وبصـــــفة عامة  فإن صـــــرار المرجعيات هذا ليس جديداا فيع جانب ديني يتصـــــل 
بنزار فقهي حول والية الفقيع بين النجف وقم  وجانب آخر ســــياســــي ينبع بشــــكل خاص 

عراقيين  من مختلف الطوائف  علط حمـــايـــة بلـــدهم من التـــدخـــل الخـــارجي من حرص ال
 والنفوذ األجنبي؛ خصوصاا بعدما صار هذا النفوذ باباا لنهب ثروات العراق. 

نـدلعت االحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء لبنان بعد فترة وجيزة وفي لبنـان ا
أكتوبر الماضـــــــــي في  27من إعالن الحكومة عن فرض إجراءات ضـــــــــريبية جديدة في 

مشـــــــاهد غير مســـــــبوقة  تجمع عشـــــــرات اآلالف من المحتجين الســـــــلميين من مختلف 
القطاعات الدينية والطبقية في المدن  في جميع أنحاء البالد  متهمين القيادة الســـياســـية 

وردد الحشــــود وهم يلوحون .بالفســــاد  ومطالبين بإجراء إصــــالحات اجتماعية واقتصــــادية
 مطالب بسقوط النظام.  بالعلم اللبناني

لقد تراكمت حالة اإلحباط إزاء الحكومة والنخبة الســياســية منذ ســنوات  وتصــاعد 
الغضـــــب العام في الســـــنوات األخيرة بســـــبب نقص الكهرباء والمياه  فضـــــالا عن تقاعس 

وعلط الرغم من   .الحكومــة عن إدارة أزمــة النفــايــات  واألزمــات االقتصـــــــــاديــة في البالد
لحكومية الســترضــاء المحتجين باإلصــالحات المعلنة  اســتمرت المظاهرات في المحاوالت ا

بيروت والعديد من المدن اللبنانية   وتحت ضـــــــغط الشـــــــارر  قدم رئيس الحكومة ســـــــعد 
أكتوبر  ولم يبادر عون _حتط اآلن_إلط تحديد موعد  18الحريري اســــــتقالة حكومتع في 

كومة جديدة  ما يثير غضــــب المتظاهرين لبدء االســــتشــــارات النيابية الملزمة لتشــــكيل ح
 .الذين يطالبون بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين ومستقلين عن األحزاب السياسية
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إن األوضــار في لبنان ســائرة نحو المجهول  بســبب زيادة حدة التظاهرات  طالما 
أن الطبقة الحاكمة لن تتنازل بســــــبب النظام الحالي المســــــيطر عليع حزب ا  الذي لن 

 .سم  بخروجع من المنظومة السياسية أو الحكومةي
إلط أن القوات األمريكية باقية في شمال  االوضار االستراتيجيةتشير وفي سوريا 

يد اآلخرين   وقوعها فيشـــــرقي ســـــوريا وقرب حدود العراق لــــــــــــــحماية آبار النفط ومنع 
قــة جغرافيــة جــدول زمني لبقــاء هــذه القوات التي تعززت في منط عــدم وجودوبــالرغم من 

أقل  بعد قرار الرئيس ترامب االنســحاب من الحدود مع تركيا وفي ظل المطالب التي نقلت 
إلط واشنطن والعواصم األوروبية وشملت إنهاء التهديد التركي ومعاقبة تركيا ووقف توريد 

 األسلحة لتركيا  وفرض عقوبات اقتصادية  ومعاقبتها علط استخدام أسلحة محرمة.
ألمم المتحدة الطريق للتقدم في العملية الســـــــياســـــــية بإطالق اللجنة وقد مهدت ا

بعد أكثر من ثماني  الدســـــــتورية والتي يمكن أن تكون خطوة أولط نحو حل ســـــــياســـــــي 
 .سنوات من المواجهات  حيث ال يمكن ألي حل عسكري استعادة االستقرار في سوريا

بإجراء  وتنتهيشــــــهراا   68وفي الســــــودان  بدأت مرحلة انتقالية وســــــتســــــتمر 
  ويأمل الســـــــودانيون أن ينهي االتفاق بشـــــــأن المرحلة االنتقالية اضـــــــطرابات انتخابات

أبريل الماضــي  البشــير من الرئاســة  22يشــهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيو  في 
 .(  تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي األوضار االقتصادية1028 – 2898)

البشـــــير بالســـــياق االقتصـــــادي  ز تحديات أخرص في عالقةذلك  تبر  وعالوة علط
الصــعب الذي تولت فيع حكومة حمدوك الســلطة  إضــافة إلط الحرب التي تشــهدها بعض 

 .مناطق البالد  واستمرار تحكم عناصر حزب البشير في مفاصل الدولة
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والمتتبع ألداء حكومة حمدوك ســــيقف علط أنها تســــعط لتحقيق نجا  في أمرين 
أولهما تحقيق السـالم ما من شـأنع خلق اســتقرار سـياسـي في البالد يســاهم في  محددين؛

 .تحقيق نمو اقتصادي  وهذا ما أكده رئيس الوزراء بأكثر من مناسبة
وجنـد حمـدوك كـل عالقـات الحكومـة الخارجية في حشـــــــــد جهود دولية لدعم هذا 

ارة الجنوبية وأديس االتجاه  من خالل لقاءاتع في واشـــنطن األمريكية وجوبا عاصـــمة الج
أبابا اإلثيوبية والقاهرة المصـــــــرية  وحتط لدص لقائع الرئيس الفرنســـــــي إيمانويل ماكرون 

 .أواخر سبتمبر الماضي
وصــــاحب هذا الحراك الســــياســــي نحو الســــالم من قبل الحكومة االنتقالية تركيز 

 الشائك الذي باتجاه آخر وهو رفع اسـم السودان من قائمة الدول الراعية لررهاب  الملف
 .لم يمّكن التغيير الحاصل في السودان من تيسيره

أن انشــــــغال الحكومة بقضــــــيتي الســــــالم وقائمة اإلرهاب ينبغي أن ال يؤثر علط 
قضــايا أخرص تعتبر أســاســية؛ مثل اســتبعاد رموز النظام الســابق  ومحاســبتهم علط جرائم 

أن هذه ” لحرية والتغييرإعالن ا“انتهـاكات حقوق اإلنســـــــــان والفســـــــــاد فيما تؤكد قوص 
القضـــايا هي التي حركت الجماهير في الشـــارر  وهي مطالب شـــعبية واجبة النفاذ  وعلط 

 .رأسها حل حزب البشير واستبعاد عناصر النظام السابق من سدة الخدمة المدنية
تبقي اشــــارة إلط أن الحكومة االنتقالية هي حالة بين النظامين الســــابق والجديد  

علط مســــاومة ســــياســــة وتفاوض  ولذلك فهي تتلمس الطرق القانوني في ونشــــأت بناء 
 التغيير وليس النهج الثوري.

هناك بعض المؤشـــرات الملموســـة التي تدعو لألمل في اليمن  ومنها  وفي اليمن
طالق ســـــرا  عدد من الســـــجناء والمحتجزين   التراجع في أعمال العنف في الشـــــمال   وا 
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ط الذي تحتاج إليع البالد بشــــــدة بالدخول إلط الحديدة  والســــــما  للســــــفن المحملة بالنف
 والسما  لوكاالت اإلغاثة بتقديم مساعدات لألشخاص المحتاجين لها.

كما أن اتفاق الرياض الذي توصلت إليع األطراف اليمنية في الجنوب  فرصة من 
محاوالت  مالمأمول أن تدفع باتجاه تقدم حقيقي وتترك تأثيراا إيجابياا علط األرض في خضــ

 التوّصل لحل.
تطورات  متصـــاعدة مع اإلعالن اإليراني المباشـــرعن  وقد شـــهدت منطقة الخليج 

بعد ســـــلســـــلة من الخطوات التي تخلفت فيها عن  %2قيامها بتخصـــــيب اليورانيوم حتي 
الذي انســـــــحبت منع الواليات المتحدة يثار تســـــــاؤال  1022التزاماتها بموجب اتفاق عام 

ايران في الوقت الراهن   وما ســـــــــوف يؤدي إليع من تطورات حقيقية  حول ما تخطط لع 
تتعلق بالعالقات اإليرانية األوروبية من جانب   واألمريكية اإليرانية من جانب آخر خاصة 
وأن السـلوك اإليراني بدا خالل الفترة األخيرة مسـتثمرا في االنشـغاالت األمريكية في قضايا 

آخر في التحرك   وخروجا عما حدده االتفاق النووي من  داخلية ودولية لكي يبدأ مســـــار
 2011وهو ما ترجم بخطوات فعلية بالبدء في تشـــغيل   %37 6ســـقف التخصـــيب عند 

وذلــك في اطــار خفض ايران التزامــاتهــا جهــازا للطرد المركزي في مفــاعــل فوردو النووي   
مرحلة جديدة من ضـــــــــمن االتفـاق النووي   وهو مـا يعني أيضـــــــــا أن ايران دخلت فعليا 

المواجهة والتي سبق وأن هددت بالتوقف من خاللها وفقا لبنود االتفاق النووي  والتزامها 
 23المباشـــر خاصـــة وأن الوكالة الدولية ســـبق وأن أعلنت أن ايران قامت بالفعل بتركيب 

 حيث وصــل مخزونها الحالي جهازا للطرد المركزي بل وكثفت عمليات تخصــيب اليورانيوم 
كلجم  في حين أن الســـــقف المحدد في االتفاق  222اليورانيوم المخصـــــب ما يعادل من 

 ..كلجم 600هو  1022النووي المبرم مع القوص الدولية في 
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في محصــــــلتع أن ايران عقدت العزم علي االنتقال من مرحلة  كل ما ســــــبق يعني
ــاق النووي لتبني  ــاظ علي االتف ــة للحف ــذار للقوي األوروبي ــد واالن ــة خطوات انفرادالتهــدي ي

لفرض ســــياســــة األمر الواقع   وهو األمر الذي ســـــيعني أن الجانب اإليراني لم يعد فعليا 
ملتزما بأي اتفاق   وما تبقي من بنود ســـتخضـــع للمراجعة التي يدرك تبعاتها الســـياســـية 
واالستراتيجية في ظل يقين بدأ يتبلور مع األطراف األوروبية بأن ايران لن تلتزم بما سبق 
اإلعالن عنــع   وفي ظــل اســـــــــتمرار الرهــانــات األمريكيــة علي برنــامج العقوبــات   والــذي 
ســـــــــيؤدي وفقا للطر  األمريكي لمراجعة كاملة للموقف الراهن   والزام ايران علي مراجعة 
ســـــــياســـــــتها   وهو أمر قد يطول خاصـــــــة وأن ايران بات لديها البدائل العملية المواجهة 

اتها وذلك في اطار خبرة اإليرانيين في اتبار ســـياســـات قائمة للســـياســـة األمريكية واجراء
علي المســــــاومة بل والعمل علي مســــــارات متعددة   ومن ثم فإن ايران ســــــتمضــــــي في 
مخططها إما لتحقيق أهدافها غير المعلنة بالعمل علي اســــتعادة االتفاق النووي الســــابق 

ما بناء اتفاق نووي والذي خرجت منع الواليات المتحدة  مع تحسين شروط التفا وض   وا 
جديد في ظل معطيات مســـتجدة   وفي ظل متغيرات طارئة فرضـــت نفســـها   ومن ثم فإن 
عادة قراءة  الدخول في مفاوضـــات جديدة ســـيتطلب تنازالت من قبل الطرفين من جديد   وا 
الصــورة الشــاملة   والتي تحتاج إيران من خاللها لتحقيق مكاســب ســياســية حقيقية عبر 

 أكثر واقعية واالستجابة لمتطلباتها اإلستراتيجية . اتفاق
يني فقد تصـدرت حركة الجهاد الفلسط وبالنسـبة للتطورات الفلسـطينية االسـرائيلية

ن كانت الغرفة المشتركة للفصائل  المشـهد الراهن في قطار غزة إثر المواجهة االخيرة   وا 
راءات الخاصــة بالتصــعيد   ومن الفلســطينية شــاركت أيضــا في ادارة المواجهة واتخاذ االج

الواضـ  أن حركة الجهاد الفلسـطيني  تبنت اجراء ات متشـددة في مواجهة اسرائيل   وأن 
المعادلة الراهنة لم تعد تكفي متطلباتها االمنية  واالســــتراتيجية في المدي المتوســــط  كما 
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حالة  وتثبيتتبنت  حركة حماس خيار وسط باعتبارها االحرص علي ابقاء قاعدة التهدئة 
الهدنة الحالية كما بقيت ردود الفعل الفلســـطينية الرســـمية والتي عبرت عنها مؤســـســـات 
الســلطة الســـياســـية واالعالمية في اطار بعدها االنســـاني وليس الســـياســـي     والمطالبة 
بوقف االعتداء علي القطار خاصـــة وأن اســـتمرار المواجهة تفيد القيادة الفلســـطينية التي 

ســــالة للرأي العام الفلســــطيني بمســــعاها للتوافق واجراء االنتخابات التشــــريعية تريد نقل ر 
 . والرئاسية بدال من استمرار سياسة االنقسامات الراهنة

في كل االحوال سـترتبط الحركة االسـرائيلية الراهنة والمحتملة  بعدم رغبة اسـرائيل 
كافة  يدة للردر وتضــــمينهافي تغيير قواعد االشــــتباك الراهن ولكنها تريد فرض نظرية جد

وهو أمر غاية في الصــعوبة والضــغط علي حركة  -بما فيها غير المنضــبطة  -الفصــائل 
حماس اليقاف اطالق الصــواريب باعتبارها المســئولة عن ادارة االمن وضــبطع في القطار 

ة يواال سيكون هناك وسائل ردر جديدة للحركة في الفترة المقبلة ) تريد الحكومة االسرائيل
باالساس اتفاق جمعي مع بعض الفصائل الفلسطينية  ) الجهاد / الجبهة الشعبية باالسم 

 .   وليس مع حماس بمفردها وهو أمر صعب وال يمكن تحققع
كمـا ســـــــــتعمـل حركـة حمـاس علي توظيف المشـــــــــهـد الراهن ومواجهـة انخفاض 

سياسيا سكريا و شـعبيتها وتأثر مواقفها وهو ما أكسـب حركة الجهاد الفلسـطيني حضورا ع
كبيرا وبــاتـت طرفــا مؤثرا فعــاال وكبيرا يمكن التعــامــل معــع من منطق القوة وهو مــا تتخوف 
حركة حماس من تبعاتع في ظل ضـــــغط اســـــرائيلي للعمل علي الحاق الجهاد الفلســـــطيني 

ا يهضــــــمن تفاهمات مســــــتقرة ومباشــــــرة لكي تطول امد الهدنة والتهدئة التي تســــــعي ال
 .اسرائيل

تشــــهد اســــرائيل تعثرا واضــــحا في تشــــكيل الحكومة التي تتعثر خطواتها  وال تزال 
برغم توجيـع اتهـامـات ثالثة  لرئيس الوزراء نتنياهو  من قبل المدعي القضـــــــــائي إال أن 
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رئيس الوزراء اإلسـرائيلي المنتهية واليتع  ما يزال يناور ويسـتغل الفرص للتوصل إلط أّي 
 لحكومة. من الحلول المطروحة العادة تشكيل ا

ومع مرور الوقــت دون جــدوص؛ يبــدو األمر جليــاا أّن خطــة الرئيس اإلســـــــــرائيلي  
ريفلن  قد فشـــــــلت في الوصـــــــول إلط حّل لتشـــــــكيل حكومة إســـــــرائيلية  تزامناا مع تعادل 
األصــــوات بين أكبر حزبعين علط الســــاحة الســــياســــية اإلســــرائيلية؛ فكّل الترجيحات تتوقع 

نياهو ومنافســع الرئيســي بيني جانتس  في تشــكيل حكومة فشــلها؛ نظراا لفشــل كل من نت
بعد االنتخابات التي جرت في شــــهر ســــبتمبر ســــيكون بإمكان أعضــــاء الكنيســــت خالل 
األســـابيع القليلة المقبلة أن يحاولوا تشـــكيل ائتالف حاكم  شـــريطة أن يتمكنوا من كســـب 

 .دعم عدد كاف من الزمالء
 في الكنيست  أن يجّرب حظع مرة أخرص فيويمكن لنتنياهو أيضاا  بصفتع عضواا 

تشـــــكيل الحكومة. بيد أن األمر األكثر ترجيحاا هو أنع ســـــيضـــــطر  في حال اإلعالن عن 
إجراء انتخابات ثالثة  إلط خوض واحدة من أهم  الحمالت االنتخابية في مســــيرتع  بينما 

 .ةتطارده أشبا  عريضة االتهام ومحاولتين سابقتين فاشلتين لتشكيل حكوم
ختاما إن الشــرق االوســط بكل تفاعالت دولع ووحداتع الســياســية تشــير إلي أننا  

أمـام مرحلــة ال تزال غير مســـــــــتقرة في ظــل مــدخالت عـديــدة تجري في أغلـب دول االقليم 
 ويتطلب التعامل معها بصورة أكثر واقعية  ومنهاجية .
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 افتتاحية الملف        

 ية في الشرق األوسطالسياسة األمريك
 )القضايا واإلشكاليات وحدود الدور المستقبلي(

يأتي هذا الملف المتخصصصف  ي اءا و قااو قمقصصتالس القصصيمقصصي افمءاإليي  ي ا الي   
ق ي الالب منه العمل  العءبي،  ي ظس تحديمت جقصصصصصصصصصصصم  إلتعءم لأم ا الي   أ مله خمصصصصصصصصصصصصي 

ضصصي يإلإلأم، ق ي ظس قصصإلنمءاقهمت يدإلدو اد تت ملنقصص ي للملتمت العءبيي المتتقحي يلي مصصصءا 
إلإلأم تطقءات افقضصصصصصصصمن الءاهني يلو المقصصصصصصصتقاإلت القصصصصصصصيمقصصصصصصصي قا قصصصصصصصتءاتإلجي، حإل  مم ت ا  
المقصصصصصصصصألي القصصصصصصصصقءاي يلو حملأم تتءاقا  إلأم إلم ي الخيمءات  خمصصصصصصصصصصي مو ت عمت يمليي إلنمليو 

ءإليي لإنشم  ق  المطمل ي التالقصم  التي اممت لأم تءإليم ق ءضت قااعم اقتءاتإلجيم جدإلدا إلتجم
منطاي آمني  ي العمق القصصصصصصقءا،  إلمم   ت ا  افقضصصصصصصمن  ي الخلإل، فإلء مقصصصصصصتاءو،  ي ظس 
التأصدإلصدات ا إلءانيي قتع ء المحمق ت افمءاإليي للتعممس مو التطلعمت ا إلءانيي لءف  خطقات 

ي مءاء الحءب  إنشصصصصصصصصم  التحملف الدقلي ال حءا لمقاجأي ايي مأددات إاليميي ق ي ظس اقصصصصصصصصت
اليمت قانحقصصصصصصصصصصصصصمء التحءإلمت الدقليي لقاتأم  ي ظس ت مإلت الءلع قالمصصصصصصصصصصصصصصمل  العءبيي الدقليي 
قيج  الم عق  افممي يت تحءاك المشصصصصصصأد الءاهت خمصصصصصصصي ياب تتإلك  داخلي  قضصصصصصصحت 
مممحصصه داخصصس اليمت  ي ظصصس الحءاك الجنقبي المتجصصدد، إلمصصم تع ءت المجأقدات افمءاإليصصي 

طءا ءليي قصصصصصصيمقصصصصصصيي للتقصصصصصصقيي العءبيي ا قصصصصصصءاوإلليي نتإلجي لعد  قجقد حإلقمي لمقصصصصصصتمءاء  ي 
إقصصصءاوإلليي  مقصصصوقلي قهق افمء الذا ادا لم اد مت تعاإلد المقاف  ملنقصصص ي فا طءا امءاإلي 

 جدإلد .
 ي ظصس هصذا افحصدا  المتمحاصي إلمت إيداد هذا الملف المتخصصصصصصصصصصصصصصصف  قالذا ءإل  

لمصءاي افمءاإليي لإلت ال قالت قالمتغإلءات، ال مني:  يلي يدو مقضقيمت افق  : العمامت ا
شصصصصصصإلمليي التقصصصصصصقيي العءبيي ا قصصصصصصءاوإلليي، ال مل : التغإلإلء  ي القصصصصصصيمقصصصصصصي  القصصصصصصيمقصصصصصصي افمءاإليي قاو
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افمءاإليي تجما قصصصصقءام، الءا و: القصصصصيمقصصصصي افمءاإليي تجما اليمت، الخممس: تقجأمت القصصصصيمقصصصصي 
ت متخصصصصصصصصصصصصصصصصصصإلت يت المقاف افمءاإلي مت افمءاإليي تجما إإلءات هذا  م ضصصصصصصصصم ي لمقضصصصصصصصصعإل

إشصصإلمليي ا ءهمب ققصصيمقصصي الطماي تجما منطاي الشصصء  افققصص ، القصصمدس: تقجأمت القصصيمقصصيي 
الخمءجيي افمءاإليي تجما اف مي القصيمقصصيي  ي القصصقدات، القصم و: محددات القصصيمقصصي الخمءجيي 

 افمءاإليي  ي منطاي الاءت ا  ءااي. 
ي إطمءهم العم  للتأ إلد يلي  عم الحاموق قهي قاد خلصصصصت مقضصصصقيمت الملف   

اننم امم  مءحلي متصصصصصليي   ي ا الي ، قات القصصصصصيمقصصصصصي افمءاإليي تتعممس مت منطق مصصصصصصلحي 
قصصصصصتءاتإلجيي، حإل  قصصصصصتظس هنمك  ق صصصصصصقءو م مشصصصصصءو انطمام مت اقصصصصصس قمعطيمت قصصصصصيمقصصصصصيي قاو

حأمم لتداخس مصصصمليمامت ممتدو قمتشصصع ي يلي قصصلإلس الم م  لإلت مصصصء قالق يمت المتحدو 
إإلجمليًم ققصصصصصصصصصلليًم، ممم يحت  إداءو حقصصصصصصصصصني قحإليمي لأم، إلمم ت  التأ إلد يلو ات محءك العماي 
المصصءاي افمءاإليي هي مصصء قليقت الق يمت المتحدو، إذا انإلمد دقءهم القيمقي قنتقذهم 

ت م يءبيًم قشصء  اققطيًم، قإلنختم ا هتمم  افمءاإلي  مصء تدءاجيًم،  صء  النظء يت
ذا  إلتقلو الءومقصصصصصصصصصصصي افمءاإليي قالمنمي العم  الذا يقصصصصصصصصصصصقد العمامت يلو المدع الاصصصصصصصصصصصصإلء، قاو
نشصصصصصطت مصصصصصصء قإلمنت ا  ء تأ إلءًا قنتقذًا  ي قصصصصصمحتنم ا اليميي قصصصصصإلنعإلس ذلك إإلجمليًم يلو 
المدع المتققصصصصصص  قال عإلد يلو العمامت لإلت الللدإلت، ق ملنقصصصصصصص ي  للدقء افمءاإلي  ي مقصصصصصصصألي 

عءبيي ا قصصءاوإلليي الماتءحي ، قمم قصصتعمس يليه ا داءو افمءاإليي خلف الملف إلو التقصصقيي ال
التأ إلد يلو ات ا داءو افمءاإليي قصصتعمس يلو ناس تصصصقءاتأم قمشصصءقيأم للتقصصقيي مت الطءا 
قالتءقا، إلو القجقد التعلي الحاياي،  قهق مصم إلتطلصصب مقاتصم يءبيصم حايايصم يلو المقصصصصصصصصصصصصصصتقا 

قيد  ا  تتم  لتلاي مم يعءم امءاإليم ، قدءاقصصصصصصصي مم يمإلت ات يتإلد الجمنب ال نموي قالمتعدد 
التلقصصصصصصصصصصطإلني خمصصصصصصصصصصصي  ي اطمن ف و مو تأميد مقصصصصصصصصصصمحمت ا ختم   ي المقااف التي   
تتممشصصصصصصصصصصصصصي مو الطءا العءبي، خمصصصصصصصصصصصصصصي قات ا داءو افمءاإليي اد تعمد إلو تءك مقصصصصصصصصصصصصصمحمت 
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مءات لدإللي فإلء ءقصصصصصصصميي ل عم القات،  ا ختم  الءقصصصصصصصمي للدق  المعنيي قالعمس يلو مقصصصصصصص
قاشصصصصصصمء الملف لقضصصصصصصقا إلو ات مءحلي جدإلدو مت التعمممت افمءاإليي  ي الشصصصصصصء  افققصصصصصص  
لدات  طءا المامءبي ا اتصصصصصصصصصصصمديي ققصصصصصصصصصصتمء  ملتعس للنم  اقصصصصصصصصصصتحامامت مختلتي  ي ظس إداءو 

اجب ق  امءاإليي ءاف ي  ي الحس ا اتصصصصصصصصصمدا، قهق حس قصصصصصصصصيظس محس ت مإلت قاختم  حاياي
 تتأ  ا عمدا جإلدا قمو قجقد اطءقحمت اخءا مامللي يءبيم قدقليم . 

ق صملنقصصصصصصصصصصصصصص صي للمقاف افمءاإلي تجصما الحءب  ي اليمت ت  التصأ إلصد يلو ناطتإلت اصد   
ت قت  ملضصصصصءقءو صصصصصحيحي تأميد تأ إلء الشصصصصءييي اليمنيي  ي اءاء الحءب قالقصصصصل ، قهق امء 

ي منيي  ي ا نتءاد  صنميي الاءاء اليمني خمصليس صحيحم،   ملءف  مت ضعف الشءييي الي
قانأم  متت ضصصصصصصمت حلف، ل ت إل او لأم هممد مأ  للمنمقءو خمصصصصصصصي  ي صصصصصصصنميي افحدا  
المصصصصصصصصصصصإلءاي  إلمم ءات إداءو تءامب انه قمت خم  صصصصصصصصصصصنميي قصصصصصصصصصصم  مو المإلليشصصصصصصصصصصيم الحق يي 

دممجأم  ي العمليي القصصصصصصيمقصصصصصصيي اليمنيي، يمإلت تحإلإلد التأ إلء قالنتقذ  و الجمميي، ا إلءاني يلقاو
ق ملتملي إ عمد الخطقءو التي يمإلت ات تشصصصصصصصصصصصصصصإللأم إإلءات يلءهم يلو منمطق النتقذ الحإلقا  ي 

 الممءات الممويي، قهق امء يصعب التتمل   شأنه. 
قخلف ملف اءا و القصصيمقصصصي افمءاإليي تجما القصصصقدات قالاءت ا  ءااي  ملتأ إلد يلو  

افمءاإليي تجما القصصصصصصصقدات مو ا قصصصصصصصتءاتإلجيي التي تتلنمهم تقا ق تقجأمت القصصصصصصصيمقصصصصصصصي الخمءجيي 
ا داءو افمءاإليي للتعممس مو دق  الامءو اف ءاايي  شصصإلس يم  قمو منطاي شصصء  ا ءاايم قالاءت 
اف ءااي  شصصصصإلس خمف، حإل  تشصصصصإلء إلو ات قاشصصصصنطت تلنت قصصصصيمقصصصصي التءاب قالحذء ل س مم 

تو مء ت ءاء القإلنمءاق اللإللي  ي الققدات قاقإلجءا يلو القمحي القيمقيي الققدانيي، لتجنب 
الملقصصصصصصقصصصصصصي العقصصصصصصإلءاي  ملقصصصصصصلطي  ي ال مد،  ملتقا ا مو حءف قاشصصصصصصنطت يلو تع ا  دقءهم 
القصيمقصي  ي القصقدات التي تم س اهميي إقتءاتإلجيي خمصي لقاشنطت  ي إطمء قعإلأم للحتم  

 إلد يلو ات ااي إلمم ت  التأيلو مصصصملحأم ا قصصتءاتإلجيي  ي منطاي شصصء  ا ءاايم قالاءت اف ء 
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منطاي الاءت اف ءااي تحتس مقاو الصصصصصصصصداءو  ي القصصصصصصصيمقصصصصصصصي الخمءجيي افمءاإليي  قحإل  لء  
تقجأصصم للق يصصمت المتحصصدو افمءاإليصصي تجصصما دق  الاءت اف ءااي افءبعصصي، اصصصصصصصصصصصصصصص   جليصصًم قتجصصما 

قصصصصصصصصصءاوإلس   افمء الذا اضصصصصصصصصصحو إلأدد المصصصصصصصصصصمل  الحإلقيي ليس  ا  للاق  اليميي ع ا إ إلقبيم قاو
إلمصصء قدق  الخلإل،، لس للدق  اف ءاايي المختءاي نتقصأم يلو المدع المتقق  قال عإلد  ممم 

 إلد و  ضءقءو التنقإلق لإلت تلك الاقع ا اليميي ق عضأم ال عم.

ق ي الج   افخإلء مت الملف يمل، إشصصصصإلملإلتإلت افقلو يت امءاإلم ققصصصصيمقصصصصي مإلم حي 
مد ا قصصصصتءاتإلجيي قالتي تءإل  يلو منو ا ءهملإلإلت مت ا ءهمب حإل  خلف لءصصصصصد اه   اف ع

قضصصصصصصصصصصصو إلده  يلو اقصصصصصصصصصصصلحي دممء شصصصصصصصصصصصممس قاقصصصصصصصصصصصتغم  ا لت مءات  ي ت نقلقجيم المعلقممت 
قا تصصصصم ت لصصصصملحأ ، إلذا منعأ  مت اقصصصتخدا  ا نتءنت لنشصصصء التطء ، ققصصصصق  افمقا  

هذا  لمتحدو إت ميأم لتحاإلقللجمميمت ا ءهمليي، امم  شصصصصأت القصصصصيمقصصصصمت التي تنقا الق يمت ا
افهدا   تءإل ت  ي تحصصصصصصصصصصصصإلت الحدقد قالمنم ذ الحدقديي قحمميي اللنيي التحتيي  ي الق يمت 
المتحدو ق امدو ا يتممد يلو الحلتم ، قال مني قصصصصيمقصصصصي الطماي افمءاإليي تجما منطاي الشصصصصء  

  مفقصصصمس ضصصصممتافققصصص ، حإل  خلف إلي ات التقاجد افمءاإلي  ي المنطاي    يقصصصتأد  
إمدادات النت   ا  لس يمتد إلو مصصصصصصصصصصصصمل  إقصصصصصصصصصصصتءاتإلجيي ا لء تتعلق  محمقلي تاقيم تغلغس 
 عم الدق  للقصصيطءو يلو المقاد النتطيي  ملمنطاي، م س ءققصصيم قالصصصإلت، التي اصصص حم لأمم 
تقاجد إللإلء  ملمنطاي ل قصصصصء احت مء الق يمت المتحدو قالدق  افقءقبيي  ي هذا المجم  حإل  
 متت ءققصصصصصصصصصصصصصيم تءإل  يلو اطميي الغم  قالنت   ي المنطاي، قهق مم إللء ا ت اإلد تقاجدهم  ي  
مشصصصصءقيمت نتطيي قفم اي  قصصصصقءام، قمصصصصصء، قالعءا ، قللنمت،  ضصصصصًم يت تقاجد الصصصصصإلت  ي 

  عم الدق .
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 العالقات المصرية األمريكية بين الثوابت والمتغيرات

 

 السفير/ نبيل فهمي

 وزير الخارجية السابق
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 العالقات المصرية األمريكية بين الثوابت والمتغيرات

  نبيل فهمي /السفير
   

  إلء يمإلت ات يام  قيطءا لتحلإلس اقصصصصصصصصصصصصصصس العمامت افمءاإليي المصصصصصصصصصصصصصصصءاي هنمك ال
قتقجأمتأم المقصصصصصتالليي المحتملي، خمصصصصصصًي مو حج  قنتقذ الدقلتإلت، قتشصصصصصعب نشصصصصصمطمتأم يلو 

اليميًم  ي ا طمء العءبي قا  ءااي قمت لعصملمي  صملنقصصصصصصصصصصصصصص ي للق يمت المتحدوالمقصصصصصصصصصصصصصصتقع ا ، قاو
نمم مت الصصصصصصصصصقاب ا  تءام ات   ملنقصصصصصصصص ي لمصصصصصصصصصء، خملأمم يلو ال حء افليم قافحمء قاو

أم إفتملأم إل إلءًا، ق تحإلم انتأموأم قصصصصصصصصصصءاعًم اقالعماي لإلت الدق  النشصصصصصصصصصصطي، يصصصصصصصصصصصعب تصصصصصصصصصصصقء 
 م ي ق تقصصصصصصصصيتأم يلو انأم تحإل  لالتتإلإلء  إلأم ايت مءات مختلتي قمتعددو، ق مت اف ضصصصصصصصس 

 دقاوء اقمقيي قمتداخلي.
،  ،  تي ا ضصصصصصس اق اقصصصصصقا الظءق ”داوءو المصصصصصصمل “ الداوءو المءإل اي ق الداخليي هي

قت قت هنمك مصلحي ل مهمم  ي إداءو العماي  إلتم و مو الطء  افخء اق إ ا هم،  نتأم  
إلس  ءصصصصصصصصصصصصصي متمحي، اق تجنب مغ ي المخمطء اق المشصصصصصصصصصصصصم س المحتملي، قالعمامت افمءاإليي 

، قالنصصصصصصصصصصف اءت  25٦١ق  25٧٦مءقءًا لتأمي  الانمو، قحءبي  2591المصصصصصصصصصصءاي منذ  قءو 
افخإلء شصصصصصصصصصصصصأدت تال مت ق ظءق  يدإلدو قدءجمت مختلتي قمتنقيي مت التقا ق قالتقتء، مو 
هذا اقصصصصتمءت حتو يندمم اطعت ءقصصصصميًم،  يصصصصصعب ات تتحءك مصصصصصء دقليًم دقت ات تتداخس 
مصصصصصملحأم مو مصصصصصمل  الق يمت المتحدو، إلمم يصصصصصعب يلو الق يمت المتحدو ات تتحءك  ي 

   العءبي اق الشء  اققطي دقت تداخس مصملحأم مو المصمل  المصءاي.العمل
قالصداوءو ال صمنيصي افققصصصصصصصصصصصصصصو قالققصصصصصصصصصصصصصصطيصي هي  داوءو ا يت مءات ، التي تل ء يلو تلك 
 المصصصصصصصصصصصصصصصصصمل ، قتتصصصأ ء لأصصصم،  عضصصصصصصصصصصصصصصأصصصم ايت صصصمءات داخليصصصي، قاخءع خصصصمءجيصصصي، ق اصصصًم للظءق 

                                                           
 -.وزير الخارجية السابق 
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إلءهم يلو قصصصصصلإلس الم م  ا نتخم مت قتأ  ا اليميي قالدقليي المصصصصصصمح ي للمءحلي،  أنمكالقطنيي
يلو القصصيمقصصإلإلت، خمصصصًي مو اقو اللقبي الإلأقدا  ي الق يمت المتحدو، ققجقد شصصعقء قصصللي 

 تصمدييقاف ممت ا ا، قهنمك النجمحمت قالعمل  العءبيد إلت تجما الق يمت المتحدو  ي مصء 
و م ايت صصمءات لأصصم انعإلصصمقصصصصصصصصصصصصصصصمت يل ي الللصصدإلت، اق التقتءات الصصدقليصصي قالحءقب ا اليميصصي، إللأصص

 يمامت الللدإلت.
 أي  الداوءو الشصخصصيي ا نقمنيي ، قهي الداوءو الخمءجيي افققو،   امم الداوءو ال مل ي

نمم فت المممءقصصصصصي القصصصصصيمقصصصصصيي  ليس فنأم اف  ء اهميي مت داوءتي المصصصصصصمل  قا يت مءات، قاو
داءو المصصمل  قمءايمو  ا يت مءات    الت مقصل  قليي امدو الدق  ققصيمقإلأم، قهي داوءو تل ء قاو

حتو  2591 ي الدقاوء افخءع اق تتأ ء لأم حقصصصصصصصصصصصصب تقجأمت قشصصصصصصصصصصصصخصصصصصصصصصصصصصيمت الامدو منذ 
، م س إإل نأمقء، قجقنقت، قنيإلققت، قإلمءتء، قجقءج لقد افب قإلذلك جقءج لقد  1١22
اف مقا،  إلمت ل س منأ   علو قصصصصصصصصصصصصصلإلس الم م  ق ليس الحصصصصصصصصصصصصصصء يلو الجمنب افمءاإليا لن

مختلتي تجما مصصء، قانطلق نتس الشصي  يلو يلد النمصصء قالقمدات قم مءك مت المنظقء 
 المصءا  ختم  تقجأمتأ  ق مدا اءتيمحأ  للق يمت المتحدو.

دائرة المصالح

الدائرة الشخصية 
االنسانية

دائرة االعتبارات



 1029 ديسمبر –يوليو  (48-48) انالعدد                                        الشـَـرق األوسـَـط  اقمجلة أور

- 09 - 
 

ات تلك الدقاوء تتقصصصصصصصصصصصصصص   ملمءقني، حإل  تاءء  إلأم  افخذ  ي ا يت مء قمت افهميصي
 ي  ء تلك ا يت مءات قافحدا   مم إلل ءالشصصصصصصخصصصصصصصيمت إليتيي التتميس مو ا يت مءات، قتتغإل

إليتيي التعممس مو المصصصصصصمل ، قاحيمًنم  ي تحدإلد المصصصصصصلحي قدقامأم، تنإلمد قتتضصصصصصصخ  ال ءو 
نمم تظس هنمك مصصصصصصصصصصصصلحي للق يمت المتحدو  ال ليي التي تشصصصصصصصصصصصإلس العمامت، اق احد دقاوءهم، قاو

 قلمصء  ي التعممس مو الطء  افخء. 
ًم اق ت قصصيطًم لومقء  ي قصصيم  تنمق  يمامت مت افهميي قاد إللدق هذا الطءا نظءا

نمم ااتءحه  عد ا  ء مت اءبعي ياقد مت التحلإلس  إلملعمامت لإلت مصصصصء قالق يمت المتحدو، قاو
قالمممءقي للعمامت الدقليي، لانميتي  أت العمامت لإلت الدق  هي يمامت مصمل ، تحإلمأم 

خمصي ق نقمني، قتشأد ال  إلء مت التطقء يلء ال مت،ايت مءات يدإلدو، قتداء قتتأ ء  عممس إ
ك ،قاجب اخذ ذلم س حصصصصصصء الق يمت المتحدو ،لإلت دق   ميلي  ي قصصصصصمحمت إاليميي ق دقليي

الذا يحمس ال  إلء مت المتغإلءات فإلء   ي ا يت مء، خمصصصصصصصصًي إذا إلنم ننظء نحق المقصصصصصصصتالس،
 .، قنقعو  ختيمء ا ضس القلس للتعممس معهالمعلقمي

ه مت المنمقب تنمق  الدقاوء ال م ي  ادء ا لء مت التتصإلس قالتطلإلق يلو يمامت قلعل
لدً ا  ملمصمل ،  ميت مءهم اف  ء   متًم قاقتاءاءا قتشأد تغإلءًا  طإلوًم  ي جقانلأم  ،الللدإلت

 المختلتي.
 أوالا: دائرة المصال :

علأم محس مقاو مصصصصصصصصصصصصصصصء الجغءا ي ا قصصصصصصصصصصصصصصتءاتإلجي، يلو  حءات قامءتإلت، ج       
اهتمم  الدق  ال لءع يلء القصنإلت، ات إلمنت افقءقبيي ا قصتعممءاي  ي الممضصصي، اق ا تحمد 
القصصصق إلتي قالق يمت المتحدو خم  الحءب ال مءدو، قذلك تأمإلنًم للممءات الممويي لمءقء قصصصتنأم 

 ضصصصًم يت  ييالطليعالحءبيي قالتجمءاي لتداق  قصصلعأم اق اقصصصتتمدتأم مت المقاد الخم  قال ءقات 
 ايت مءات امنيي ققيمقيي اخءع يدإلدو.
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ت إلصصصمنصصصت لصصصدءجصصصي ااصصصس نتإلجصصصي للتطقء         ق  ت ا  هصصصذا المصصصصصصصصصصصصصصصلحصصصي اصصصمومصصصي، قاو
الت نقلقجي قالعقصإلءا الذا نشأد  يه تنممي لققموس ا يصم  يت  عد يلو حقمب الادءات 

  ي قلقجيم ايضصصصصصصصمً الت ن ا ءتالعقصصصصصصصإلءاي افخءع،  حءاي إلمنت اق جقيي اصصصصصصصصإلءو المدع، قاد 
 مم يقصصصم  لأم  متخمذ طء  اطق  قايمق يت انمو القصصصقيس،  ،ال تم و ال حءاي للقصصصتت المدنيي
 مو تختيم الت لتي التجمءاي. 

هذا قيضصصم  إلو ذلك يقصصإلءاًم ققصصيمقصصيًم، ات الاقات المقصصلحي المصصصءاي هي        
م قصصءاوإلس  ي الممضصصي، إلمافاقع لإلت الجإلقد العءبيي، قمت    إلمنت يمقد المقاجأمت مو إ

انأصصم اف  ء إلتصصم و  ي التعصصممصصس داومصصًم مو اا مخصصمطء اخءع  صصملمنطاصصي، ممصصم ادع إلو اللجق  
ي ممم إلجعس الق يمت المتحدو تحم ظ يل، إلإلأم  ي يمليي تحءاء ال قات يلي قصصصصصصصصلإلس الم م 

، قمو اوإلليء ات اقتاء القم  العءبي ا ق المصءاي  عديمامت اقيي مو الملققي العقإلءاي 
 إلس مم تشأدا المنطاي مت تال مت حتو  عد انتأم  الحءب ال مءدو  شإللأم التالإلدا.

هنمك اءت مط ق إلق لإلت العممس العقصصصإلءا قنظإلءا القصصصيمقصصصي،  قفني يت الاق  ات   
 ملقصصصصما اداو لتحاإلق هد  قصصصصيمقصصصصي، قالتقجه القصصصصيمقصصصصي إلخلق الظءق  ق الذا تدخس  إلأم 

 الحقمب، تقتغس يمليمتًيًم اق إلعنصء ءادن.الادءات العقإلءاي  ي 
مت هذا المنطلق  إلمت لنتقذ مصصصصصصصء القصصصصصصيمقصصصصصصي منذ  قءو إلقنإلق قااو م مشصصصصصصء        

يلو المصصصمل  قالمقااف افمءاإليي، قاتذإلء ماقلي الءويس نيإلقصصقت لق اء خمءجيي مصصصء  عد 
لدايي 25٦1يم   حءب ا تقبء المجإلدو، ات اءاء الءويس القمدات  طءد القق إلتإلإلت مت مصء

قمت     أق  ملغ افهميي للق يمت المتحدو  ي صصصصصءايأم مو  ،لخءقجأ  مت الشصصصصء  افققصصصص 
 25٦١ا تحمد القصصصق إلتي، قممم جعس الءويس افمءاإلي يضصصصإلف انه  عد تحءاك الجلأي يم  

اصصصص حت مصصصصء طء   ميس مأ  للق يمت المتحدو ققصصصإللخذ ذلك  ي ا يت مء، قهق اقصصصمس 
ا شصصصصصصصصأدته العمامت لإلت الللدإلت. قانطلق نتس الشصصصصصصصصي  يلو مقاف جقءج لقد التغإلإلء الذ
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افب قتادإلءا  قصصصصصصأم  مصصصصصصصء  ي الجأد الدقلي لتحءاء ال قات، قهق مم تءتب يليه إقصصصصصصامط 
 الدإلقت العقإلءاي المصءاي.

هنمك  طليعي الحم  حم ت اخءع شصصصصصصصصصصصأدت تنمام  ي التقجأمت القصصصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصصصيي    
شصصصصصصصصصصءاًم  ي منتصصصصصصصصصصصف الاءت الممضصصصصصصصصصصي  عد  تقجأنماإلي، منأم المصصصصصصصصصصصءاي مو المنظقء افمء 

، قتلنإلنم قصصصصيمقصصصصمت اقصصصصتامليي دايمي لحءإلمت التحءاء، قد مينم يت الحق العءبي 2591 قءو
قدقءنم الءاود  ي حءإلي يد  ا نحيم ، اق ء ضنم ف ق العءا ، قلمحمقلي إيمدو تعءاف الشء  

 افقق .
ذا طءحت المعمدلي مت ال اقيي قالمص لحي المصءاي قنجد ايضًم ات هنمك مصلحي امنيي قاو

  ي حقت إداءو العمامت لإلت الللدإلت. ااتصمدييققيمقيي ق 
 تشصصصصصصإلس الق يمت المتحدو اقو امنيي قيقصصصصصصإلءاي ققصصصصصصيمقصصصصصصيي إللءع، قءف  انه يصصصصصصصعب 
منطايًم دخق  مصصصصء  ي مقاجأي يقصصصإلءاي م مشصصصءو مو الق يمت المتحدو،  م شصصصك ات تأ إلءهم 

ميًم ق ي الشصصصصصصصء  افققصصصصصصص  قا ءاايم يحقصصصصصصصب له الف حقصصصصصصصمب،  ضصصصصصصصًم يت ات العقصصصصصصصإلءا يمل
المقصصصصصصصصميدات العقصصصصصصصصإلءاي لمصصصصصصصصصء يلء مم إلتجمق   م ي ياقد مت ال مت ق ءت لنم إمإلمنيمت 

قء عت مت مقصصصصصصصتقع الاقات المقصصصصصصصصلحي المصصصصصصصصصءاي، إلمم ات مت اه  نتمو، مم ياءب مت ،همولي
مي العقصصصإلءاي المصصصصءاي قنظ  التقصصصلي  نصصصصف اءت مت التعمقت العقصصصإلءا إلمت تحقاس المنظق 

 إلأم تجما الغءب يممًي قالق يمت المتحدو خمصصصصصصصصصصصصصًي، ممم إلجعس اقصصصصصصصصصصصصتمءاء تقا ء الت نقلقجيي 
 العقإلءاي افمءاإليي امء هم  لمصء، يلو افاس يلو المدع الاصإلء.

ع، ء هذا قليس مت الم ملغي الاق  ات النتقذ القيمقي للق يمت المتحدو ا لء مت اا دقلي اخ
حتو مو اختم  المنظقمي القيمقيي الدقليي  ي يصء العقلمي يت مءحلي الحءب ال مءدو، 
قمت     أنمك مصلحي مصءاي  ي حقت إداءو يماتأم مو الق يمت المتحدو ديمًم لمصملحأم 

، خمصي  يمم إلتعلق  مفقضمن ا اليميي الشء  اتصمدييالدقليي القيمقيي قالعقإلءاي قا 
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اختم  الءلع حق  العدإلد مت الاضميم اهمأم يمليي القم  العءبيي ا قءاوإلليي،  اققطيي، ءف 
 قالقضو  ي ققءام، اق مقتجدات تظأء.

المقصصصصصصصصصصتتمد مت إلس ذلك، هق ات الق يمت المتحدو تصصصصصصصصصصصب اهتمممأم  قالدءس        
ليي، ق القصصصيمقصصصي قالعقصصصإلءا قا اتصصصصمدا يلو الدق  التميلي  ي قصصصمحتأم ا اليميي إلمنت اق د

 قانالنم هذا إلو الداوءو الققصصصصطو قهي داوءوحتو إذا اختلتت الءلع معأم لإلت الحإلت قافخء. 
  ا يت مءات .

 ثانياا: دائرة ياالعتباراتي
 لد قات إلنتأي اا تادإلء مقضصصصصصصصقيي إلو انه مت مصصصصصصصصلحي الللدإلت  ي الممضصصصصصصصي، 

اق   ي حم ت ا تتم  ل عم  إلتم و قحنإلي يماتأ قالحمضصصصصصصصصصصء قالمقصصصصصصصصصصتالس المنظقء إداءو 
الت صصمإلت  ي المقااف، لصصدقء إلمهمصصم يلو المقصصصصصصصصصصصصصصتقع الصصدقلي اق ا اليمي حتصصمظصصمً  يلو داوءو 

 .المصملحي المءإل اي
نمم اد تتغإلء مقمحي هذا الداوءو مو القات ق اًم لميت مءات، م س تغإلء دقء ققيمقمت إللتم  قاو

مل  ل مء و ق النشطي قا اليميي، لأمم مصالللدإلت،  أمءاإلم المنتعشي قالءاودو دقليًم، قمصء ا
متشم إلي اققو مت الق يمت المتحدو التي تتلنو قيمقمت انع اليي، تءإل  يلو قضعأم الداخلي 
قالعمود ا اتصمدا، قمصء المنشغلي داخليًم لإيمدو تءتإلب اقضميأم ااس تشم إلًم مو العمل   مم 

يمت محتأم ا اليميي، قمت    ااس اهتمممم  ملق  ي ذلك مو الق يمت المتحدو، قااس تأ ءًا يلو ق
 المتحدو اق اهميي لأم، قهي ايت مءات قتشإلس قتل ء  ي مقمحي المصمل  المشتءإلي للللدإلت.

قمو هذا قصصصصصصصصصصتظس هنمك مقصصصصصصصصصصمحي فإلء الإللي مت المصصصصصصصصصصصلحي المتداخلي اق          
ي شصصصصصصصصتدت النلءو ا نع الييلو افاس، حتو إذا ا الامد المشصصصصصصصصتءإلي ل س منأمم يلو طقا  العاد 

امءاإليصصًم،  صصملصصدق  ال لءع   يمإلت ات تنع   إلليصصًم يت افحصصدا  الصصدقليصصي، ققصصصصصصصصصصصصصصإل داد ذلصصك مو 
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تنممي نشصصصصمط قتحءك مصصصصصء الخمءجي يلو المقصصصصتقع ا اليمي، ققصصصصعإلأم  قصصصصصتعمدو ادء مت 
 نتقذهم القملق، يلمًم  أت ذلك لت يإلقت قأًم اق قءاعًم.

يدإلدو تل ء  ي المصمل  افمءاإليي، منأم ا يت مء افمني اق قهنمك ايت مءات         
القيمقي، م س المنم قمت الدقليي، قالتي إلمنت مو ا تحمد القق إلتي  ي الممضي، قتت ءء 
 ،ج ويًم قيلو مقمحي اصغء مو ءققيم، التي اص حت اف  ء انتشمًءا  ي الشء  افقق 

 قإلذلك مو الصإلت.
يت مءات القيمقيي قافمنيي الأممي،  إللمم  اد انتشمءهم، قتعتلء اضيي ا ءهمب مت ا 

 ملمنطاي، اق خءجت يت الشصصصصصصء  افققصصصصصص  فءبًم،  اد  امءاإلمقهددت اق تعءضصصصصصصت لمصصصصصصصمل  
ذا خف حدو  التماي لإلت المصصصصصصصمل  المصصصصصصصءاي قافمءاإليي المعمءضصصصصصصي للتقجأمت ا ءهمليي، قاو

هتمم  الق يمت المتحدو لتلك الاضصصيي ا ءهمب اق انإلمشصصت إلو القصصمحي الشصصء  اققصصطيي، اس ا 
 م لمم شأدنم  ي ال ممنإلنيمت، قانإلمشت مقمحي المصمل  المشتءإلي.

القيمقيي افخءع التي تل ء  ي مصمل  الق يمت المتحدو قالعمامت  ا يت مءاتقمت 
مو مصصصصصصصصصصء، تطقء العماي لإلت إقصصصصصصصصصءاوإلس قجإلءانأم العءب اق مو إإلءات،  تقتء تلك العمامت 

الق يمت المتحدو يلو تنشي  دقءهم مو افطءا  العءبيي، قاد إلل ء قل ًم يلو العماي  يشجو
مو مصصصصصصء إذا إلمنت طء ًم  ي التقتء، ق مت نمحيي اخءع اد إلق ء هذا التقتء  ءصصصصصصه لتنميي 
العمامت،  ميت مءهم مقاعي يلي اتتمايي قصصصصصصصم  مو إقصصصصصصصءاوإلس، قل  قلت تتجمق هم، قمت المتإلد 

تطقء العمامت العءبيي ا قصصصصصصصءاوإلليي قالقصصصصصصصصم  العءبي ا قصصصصصصصصءاوإللي الشصصصصصصصصممس هد  التنقيه ات 
نمم اد   يإلقت متإلدًا لمصء يلو المدع الاصإلء  ي العماي مو  مصءا اقتءاتإلجي قلي ، قاو
الق يصمت المتحصدو فنه يعني ات مصصصصصصصصصصصصصصصء لت ت قت الطء  العءبي القحإلد الذا يمإلت اللجق   

 ات تطقء العمامت العءبيي ا قصصصصءاوإلليي  ي التقصصصصعإلنيمت،  م تتماييقهق مم إلجعلني اذإلء ،إليه
مو افءدت ق اتتم  اققصصصصصصلق مو التلقصصصصصصطإلنإلإلت قملتمء مدءاد للقصصصصصصم  ا ء قصصصصصصل ًم يلو العماي 
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افمءاإليي المصءاي خم  إداءو إللإلنتقت، التي ءات ات امممأم لداوس يءبيي اخءا للتعممس مو 
 ممدهم يلي مصء.   إقءاوإلس، قمت    اللت مت ايت

قالمقصصصصصصصصصصصصصصألصي  ي النأميي تحتمج مإل ات مت ذهب،  تقتء العمامت اد إلخلق مشصصصصصصصصصصصصصصم س 
نمصم اصد إلق ء لأصم  ءصصصصصصصصصصصصصصصي  اهمإلتأصصم، إلمصم ات التطقء ا إلجصملي  ي  يلو للتصأ إلصدلمصصصصصصصصصصصصصصصء، قاو

العمامت العءبيي ا قصصصصءاوإلليي مأ  فننم نعتلء ات القصصصصم  الشصصصصممس له  قاود تجب ايي تحديمت 
 مءحليي.

قمت ا يت مءات افخءع التي تدخس  ي الحقم مت افمءاإليي داومًم القعي لجلب الم اد مت 
 ي  الغم  ق المقاءد الطليعيي الءخيصي لتنميي ادءاتأ  ا اتصمديي، قيلو افخف اللتءق  

الممضي، إ  ات نتإلجي لتطقء ت نقلقجيمت التناإلب الصخءا اص حت الق يمت المتحدو مصدءو 
 إلمم ات ا حتيمج المصءا للق يمت المتحدوااس ايتممدا يلو الشء  افقق  العءبي، للطماي، ق 

إلتغإلء  عد تحق  العمل  مت اطلإلت، إلو اطب، إلو ااطمب متعددو مو تعدد الاقو، حتو مو 
 اقتمءاء تمإل  الدقء افمءاإلي.

 ثالثاا: دائرة الشخصيات 
مت الجدإلدو يلو القصصصمحي ظأء خم  العشصصصءو قصصصنقات الممضصصصيي العدإلد مت الشصصصخصصصصي

القصيمقصيي لمصء قالق يمت المتحدو قإلمت لأ  تأ إلء داخلي قخمءجي، ممم إللء  اهميي العممس 
 ي العمامت،  أق ممم إلمت اق  امءاإلي مت  ا قصصصصصتاءاءالشصصصصصخصصصصصصي، حتو مو تقا ء ادء مت 

 ممس،    تحءإلت الد ي  عدا إلو النايم ال 1١١5اصصس ا ءااي إلتقلو منصصب الءومقي يم  
 تق  دقنصصصملصصصد تءامصصصب فإلء التالإلصصصدا، حتو  صصصملمعصصصمإلإلء افمءاإليصصصي، قل مهمصصصم  ق قجئ الجميو

 مقااف مختلتي لدءجي إللإلءو تجما مصء.
قياب  م قت يممًم مت ءومقي حقني م مءك اممت  قءو  ي مصء، ق عد المجلس العقإلءا 

مقي انتامليي جم  محمد مءقي يضق ا خقات المقلمإلت إلو الحإل ،    ي   قشأدنم ءو
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للمقتشمء يدلي منصقء،    انتخب المشإلء يلد التتما القيقي، قه  شخصيمت مختلتي 
تمممًم يت  عضأم ال عم، قهق مم إلل ء  ي الءليي  المصءاي تجما الق يمت المتحدو، حتو 

ت تجنب الءلقم  ال م ي اقتعدا  امءاإلم.  قاو
ذا  لءومقصصي مقصصتاءو  ي مصصصء الشصصخصصصيمت الايمديي قخمصصصي يلو المقصصتقع ا إلمنتقاو

قالتعديمت الدقصصصصصتقءاي افخإلءو،  ملقضصصصصصو  1١2٢إلو دءجي إللإلءو  عد إجءا  ا نتخم مت يم  
،  ي ظس  1١1١ااس اقصتاءاءا  ملنقص ي للق يمت المتحدو، قالتي قصتشصأد انتخم مت ءومقيي  ي 

، قيد  لءق  ياقصصصتاطمب امءاإلي داخلي شصصصدإلد، قتغإلءات  ي الديمقجءا يي ا نتخمليي افمءاإلي
مءش  ديماءاطي متمإل  حتو اآلت، ممم إلجعلني اشعء ات تلك ا نتخم مت قت قت ااءب إلو 
اقصصصتتتم  يلو دقنملد تءامب ققصصصيمقصصصمته قتصصصصء مته، ا  ء منأم منم قصصصي لإلت التقجأمت الح بيي 

 الديماءاطيي اق الجمأقءاي.
 نظرة مستقبلية  

فققصصصصصصصصصص   مءحلي اضصصصصصصصصصصطءاب قتحق  تمء المنظقمي الدقليي قإلذلك منطاي الشصصصصصصصصصصء  ا
جذءاي، ممم يصصصعب قضصصو قصصإلنمءاق قاضصص  اق قصصإلنمءاقهمت لدإللي تتصصصإلليي لمم هق امد ، مو 
اليميًم ات ت قت لدإلأم  هذا  مت الضصصصصصصصءقءا خمصصصصصصصصي  ملنقصصصصصصص ي للدق  النشصصصصصصصطي قالمل ءو دقليًم قاو

  ات نشأد جاقصتءاتإلجيمت مدءققصي  ملنقص ي لعمامتأمم  ي الحمضء قالمقتالس، فنه مت المء 
تداخس مت ءء  ي قصصصصصيمقصصصصصمتأم. قهذا إلنطلق  طليعي الحم  يلو العماي المصصصصصصءاي افمءاإليي، 

 - :ق ي هذا الصدد اقد إلءا  النامط التمليي
  قتظس هنمك يمامت ممتدو قمتشع ي لإلت مصء قالق يمت المتحدو لتداخس مصملحأمم

قحتو إذا إلمت الدا و هق مجءد ممم يحت  إداءو حقني قحإليمي لأم،  ،إإلجمليًم ققلليمً 
تجنب القلليمت المتءت ي يلو تقتء العمامت ا  ء مت ا قت ممء  ءف جدإلدو اق 

 منمي اإلجملي  ي العمامت.
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  مت المنتظء ات تتعءم هذا العمامت خم  العاد الامد  لتحديمت إللإلءو  ملنق ي
 اًم للمصلحي،لمصء، فت القيمقي افمءاإليي الخمءجيي تداء م س ااتصمدهم، ق 

قالمإلقب قالخقمءو قالت لتي، ق ي افلب افمء  منظقء اصإلء افجس، قهنمك ماقلي 
نمم معلءو تمممًم يت قيمقمتأم، إ  قهي    تاس لي ممذا  علت لي  امءاإليي داءجي قاو

نمم اق  لي ممذا قتتعله لي .  قاو
 جب هذا إل مت القاض  ات تءامب   يقتعدا مصء قمنتت  يلو العمامت معأم، قمو

يد  الم ملغي   ي التتمل  اق ا  تءام ات الق يي ال منيي قت قت قألي لمصء،  تجءبته 
إلءجس ايمم  تجعله قمييًم قملحًم يلو ا قتتمدو الملمققي قالقءاعي مت العماي، 
قهق مم شأدنما منذ اق  يم   نتخم ه  ي تمقإله لتغإلء مقااف مصء مت إلقءام 

 عم مت إلمنقا محس تحاإلق اق ت  الحإل  يلإلأ ، قامنقت الشممليي، قا  ءاج يت 
لك  مم  ي ذ ،منظممت المجتمو المدني، قاتقاو ات يإلقت ا  ء إلحمًحم   ي طل مته

ات تاق   مصء لدقء امني يقإلءا  ي الشء  افقق ، تجن ًم  قتخدا  الاقات 
ي   افمءاإليي، قهق مقاف اد   يحظو  مقا اي مصءاي ق إلخلق  عم التقتءات

 العماي.
  قءف  صعق ي تادإلء مقااف المءش  الديماءاطي لعد  ظأقءا حتو اآلت،  ليس مت

الخطأ ا  تءام انه قيإلقت ا  ء قلليي تجما مصء، اقً  مت منطلق تغإلء مقااف 
ققيمقمت تءامب، قاتقمام مو مقااف الح ب الديماءاطي التالإلديي، قاف  ء تأ ءًا 

و المدني، قمو هذا اديق إلو يد  الم ملغي  ي لجمميمت   الضغ   اق المجتم
التشمل  اق الالق مت  ق  مءش  ديماءاطي، فت المصلحي قتحإل  القيمقمت يلو 

قهنمك مصلحي مشتءإلي  ي إداءو العمامت  شإلس جإلد  ،المدع الاصإلء قالمتقق 
 اً ق  اءع ات العماي قتمس إل إلء ،حتو إذا اص   المنمي العم  ااس إإلجمليي يمم قلق
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حتو إذا  م  مءش  ديماءاطي  ملءومقي افمءاإليي إذا ادءنم يمامتنم مو ا داءو الجدإلدو 
داءو جقءج   إلتم و، ق  ي لدايي هذا الاءت تعءضنم لضغقط شدإلدو مت ال قنجءس قاو
لقد ا لت لمقاتنم الملاد لتلقطإلت، قتحت ذءاي الديقو  لإلصما القيمقي،  ي 

حم ظإلت الجدد  ي امءاإلم حمميي إقءاوإلس قتتتإلت العمل  حإلت إلمت الدا و الحاياي للم
العءبي، قمت    اقتأد قا مصء فهمإلتأم  ي القمحي العءبيي، قءف  إلس ذلك ل  تمس 

، يلمًم انه 1١١٢- 2555المقميدات افمءاإليي لمصء يقإلءاًم اق ااتصمديم منذ 
ا نم  إداءو  255٧إلمت اد اتخذ اءاء التختيم التدءاجي للمقميدات ا اتصمديي يم  

 لإلس إللإلنتقت 
  نمم لدا انميي ءاقخي ات محءك العماي المصءاي افمءاإليي اد يقتغءب ال عم، قاو

هي مصء قليقت الق يمت المتحدو، إذا انإلمد دقءنم القيمقي قنتقذنم يءبيًم قشء  
اققطيًم، قإلنختم ا هتمم  افمءاإلي  مصء تدءاجيًم،  صء  النظء يت مت إلتقلو 

ذا نشطت  الءومقي افمءاإليي قالمنمي العم  الذا يققد العمامت يلو المدع الاصإلء، قاو
مصء قإلمنت ا  ء تأ إلءًا قنتقذًا  ي مقمحتنم ا اليميي قإلنعإلس ذلك إإلجمليًم يلو 
المدع المتقق  قال عإلد يلو العمامت لإلت الللدإلت، ق صء  النظء يت مت يتق   ي 

أأم المقتاللي هق مدع تنممي نتقذ مصء المتصس  ي تقج،ا نتخم مت افمءاإليي
 ا اليمي  ي القااو الحملي  ي الشء  افقق  اق  ي اق  مقتالس المنطاي.

  مت هذا المنطلق يلو مصء ات تتحءك إاليميًم، ليس  ملايم  لدقء شءطي المنطاي
قتعءام مصملحنم لمخمطء نحت  ي فنو ينأم، ق  تقم  إمإلمنيمتنم قل  تقم  منذ 

ات تتتق مقاءد إللإلءو  ي مقميدات للتأ إلء يلو مصمل  قمممءقمت دق    مت طقاس
نمم الغموب يت المنطاي، قالمطلقب هق طءا ءليي مقتالليي للمنطاي،  ،المنطاي، قاو

 قالقعي للنم  ءقملي مجتمعيي جمذ ي داخس مصء قيلء حدقدهم إلو العمل  العءبي.
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  نمم حتو   يتقء ذلك  مم   اينيهق مي قت  ي إيمدو طءا المتمهي  الماد، المقألي لياو
للاقميي العءبيي قالتءإلإل  يلو مقاجأي ايدا  مشتءإلي،  لاد مء  مت هذا المممءقمت، 
نمم الماصقد هق قضو تصقءات للعمامت لإلت دق  الشء  افقق  خمصي العءبيي  قاو

قإليتيي العمس ققيًم للنم  مقتالس ا ضس مو احتءا  قيمدو  ،قلحاق  المقاطني منأم
،  ملايم  لدقء ءاود  ي تحدإلد افجندو ا اليميي انجم  قاقتام  قخصقصيي إلس منأم

  ي حد ذاته حتو إذا ايتءم ال عم اق ء م  عضأم.
  اد إلخلق م س هذا الطءا  عم الحقمقيمت لدع الجمنب افمءاإلي، قحتو مو  عم

الحإلي   ملتدءجالدق  العءبيي قالشء  اققطيي، إ  انه يمإلت ات إلت  التعممس مو ذلك  
قالمءقني القاييي،  مصء إلجب ات تاد   لقتي التاد  قالتنقاء قاللنم   ي قيم  الدق  
القطنيي الاقيي، ققإلء و ذلك مت مإلمننم لدع الجميو، تادإلءًا لمقااتنم، اق تجن ًم لتأ إلًءا 

 يلو المقمحي  مم   إلتمشو مو اءا  الغإلء.
 ي يي يمامتأم  ملدق  ال م ي فإلء العءبيقتعمس الق يمت المتحدو يلو ض   اق تنم

، ليس إلءاهيي  ي  ي الشء  افقق  حتو يلو حقمب العءب  مم  ي ذلك مصء
نمم فت تلك الدق  هي اف  ء  ميليي قنتقذًا قتأ إلءًا  ي  العءب اق  ي مصء، قاو
المنطاي اآلت، قاد اشمء اخإلءًا لءايمت هقك الم عق  افمءاإلي  إلءات إلو ءف ي 

يمت المتحدو  ي الدخق   ي متمقضمت شمملي مو إإلءات، قاد قلق لءققيم ات الق 
إلءات حق  المشء  دقت حضقء يءبي.  يادت يدد مت الام  ال م يي مو تءإليم قاو

  إت ايتممد دق  م س مصء يلو دقلي صدياي اجنليي اق يءبيي ا  ء مت الم   ليس
تنم يلو التحءك  مقتامليي مت المصلحي يلو المدع الطقاس، فت ذلك يحد مت ادء 

إاليميي، ق ي قيم  النظء إلو المقتالس إلجب ات نعمس يلو تعدد خيمءاتنم قتعمقننم 
مو دق  العمل  المختلتي، قخمصي الصإلت، ليس فنأم يمإلت ات تعقم الدقء افمءاإلي 
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نمم ليإلقت قاضحًم لصمحب الاءاء افمءاإلي قفإلءا ات مصء  يلو المدع الاصإلء، قاو
ءات اخءع، ممم إلجعس التعممس معنم محإلقمًم  حقم مت داياي، ققيي ات لدإلنم لأم خيم

 لداوس متنقيي اخءع.
  يمإلت الم ملغي  ي التأ إلد يلو ات اللنم  الذاتي القطني قالداخلي،  ي مجم  افمت  

الاقمي، قا اتصمدا، مو تتعإلس دقءنم ا اليمي، هق ا ضس ققإللي للتعممس مو الدق  
لق يمت المتحدو، قاتذإلء جإلدًا لام  قملق لي مو يضق جدإلد ق شمب ال لءع م س ا

 ي ال قنجءس افمءاإلي اقتغءب خمله مت اقتمءاء المقميدات طقا  ا  ء مت 
 م قت يممًم، قهق لام  ختمه  قلا  يت العمود الذا يعقد يلو امءاإلم مت ا قتمءاء 

المدو،    مو إقءاوإلس طقا  هذا ي تادي  مقميدات مإلم أو لمصء لتقايعأم اتتمايي قم
 قهق إنجم  قصته  أنه ج   مت التمءاخ قليس الحمضء اق المقتالس.
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 السياسة األمريكية واشكالية التسوية العربيةاإلسرائيلية 

 )قراءة في األبعاد السياسية واالستراتيجية(

 د. طارق فهمي 
لفلسطينية اإلسرائيلية بالمركز القومط لدراسات رئيس وحدة الدراسات ا

 الشرق األوسط
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 السياسة األمريكية واشكالية التسوية العربيةاإلسرائيلية 
 د. طارق فهمي

 تقديم: 
 امو ايمت ا داءو افمءاإليي يت مامءبتأم ا اتصصصصصصصصمديي  ي المنممي، قمت خم  طء 

امءاإلي ءإل   مفقصصصصمس يلو ا عمد ااتصصصصصمديي  حتي تعتني لإاممي المشصصصصءقيمت المشصصصصتءإلي لإلت 
طم  العنصصمت لإلمإلصصمنيصصمت ا اتصصصصصصصصصصصصصصصصمديصصي قءاصصمدو ا يمصصم ،  الاطصصمن قدق  الجقاء ا اليمي، قاو
قتمإلإلت الشصصصصصصعب التلقصصصصصصطإلني مت تحقصصصصصصإلت نقييي الحيمو، قتع ا  الحقإلمي التلقصصصصصصطإلنيي، ا إلء 

ط  له ا داءو ا مءاإليي مت العمس  ي التتءو الماللي لطءا لمامءبي قيمقيي تقمل  حق  مم تخ
 جدإلدو  ي الشء  افقق .

 اإلطار العام 
يمحظ يلي مقصصصصصصصصصصصصصصمءات التحءك افمءاإلي انأصم انتالت مت طءا اف إلمء قالءلع إلو 

قيي يمءحلي جدإلدو مت تنتإلذ المأم  يلء الدخق  ادمم  ي مءحلي تنتإلذ  عم المشءقيمت الءو
م  مشءقيمت خدميي متعلاي  ملميما قال أءب خم  ي الاطمن ، قليس  ي الضتي الغءبيي قمت 

قالءب  اللقجقصصصصصصصصصصصصصصتي إللصصدايصصي لمصصم طءا امءاإليصصم ، قاتجصصمقب مو المجأقدات الءاهنصصي للم عق  
ا ممي نياق ا ميمد إلنق  قالجمنب الاطءا  مو تطقاء دقء ءجم  ا يمم   ي اطمن ف و 

م   عم المشصصصصصصءقيمت المشصصصصصصتءإلي لإلت مجمقيمت ءجم  ا يمم  التلقصصصصصصطإلنإلإلت مت خم  إتم
قنظءاوأ  يلو الجمنب ا قصصصصصصصءاوإللي مو قجقد دقء اطءا م مشصصصصصصصء قصصصصصصصياق   ه القصصصصصصصتإلء محمد 
الع مدا الذا قصصصصصصصيإلقت الطء  الققصصصصصصصصي   ي هذا ا طمء ، قمت خم  دقء داي  قممق  مو 

 لدقء مءإل ا  ي هذا ا طمء. العمس يلو تطقاء دقء لجني ايممء الاطمن لتاق 

                                                           
 رئيس وحدة الدراسات الفلسطينية اإلسرائيلية بالمركز القومى لدراسات الشرق األوسط 
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قالعمصصس يلي تق إلء  عم ا يتمصصمدات المصصمليصصي قالمحصصددو  ي المشصصصصصصصصصصصصصصءقن افمءاإلي 
مليمءات دق ء للد  العمس قمت خم  ملقصصصصقصصصصمت  9ققصصصصيإلقت التءإلإل   مفقصصصصمس يلو تق إلء 

ايمم  اقءقبيي قيءبيي قمتعددو الجنقصصيمت ، مو اللد   ي تنتإلذ دءاقصصمت الجدقع المقضصصصقيي 
خمصصصي لتطقاء اطمن الخدممت ، قتطقاء اللنيي افقصصمقصصيي  ي اطمن ف و الس الشصصءقن  ي قال

لو  تنتإلذ افلقيمت التمليي الخمصصصصصصصصصصصي  ملمعملء قشصصصصصصصصصصق الطء  قءب  حءإلي الناس الداخلي مت قاو
الاطمن قا لتعمد يت ا تصصصم ت الءقصصميي يلو المقصصتقا القصصيمقصصي  ملمعني المتعمء  يليه 

خس مت خم  ملقصصصصصقصصصصصمت قمنظممت المجتمو المدني ، قءامدو ا يمم  مو التءإلإل  يلو الدا
قالمنظممت التطقييي العمملي  ي الداخس إضصم ي للملققمت افقءقبيي التي تعمس  ي الاطمن 
منذ قصصصصصصصنقات ، قتحظي  الق  مت حءإلي حممس قالمنظممت التلقصصصصصصصطإلنيي افخءع قالتي دخس 

قجه التحدإلد قا قصصصصصصصصتمءاء  ي دي  حملي  عضصصصصصصصصأم  ي شصصصصصصصصءا ي مو المنظممت افقءقبيي يلي 
القضصصصصصصصصصصصصصصو الءاهت داخصس اطصمن ف و ، قالحءف يلو يصد  تجدد المقاجأمت العقصصصصصصصصصصصصصصإلءاي لإلت 
قصصءاوإلس   قصصما المجم  امم  إمإلمنيي تنتإلذ  عم المشصصءقيمت العمجلي  التصصصموس التلقصصطإلنيي قاو

مءاإليصصصي يلو شصصصصصصصصصصصصصصأءا الماللصصصي  انصصصمن الءاا العصصصم  الصصصداخلي  حءف ا داءو اف 21خم  ا  
اقصصصصصصصصصصصصصتمءاء جأقدهم  ي المنطاي ، قيد  ا  تتم   ملطءا ا اتصصصصصصصصصصصصصصمدا  ا  قاانمن الحإلقمي 
ا قصصءاوإلليي لإيمدو تءتإلب حقصصم متأم القصصيمقصصيي قا قصصتءاتإلجيي تجما القصصلطي انطمام مت حءف 
امءاإلي يلو اقصصصصصتونم  ا تصصصصصصم ت التلقصصصصصطإلنيي ا قصصصصصءاوإلليي الءقصصصصصصميي ، مو دي  اا خطقو 

يي للد  متمقضصصصصمت،  قلق  صصصصصصقءو فإلء م مشصصصصءو  ي  عم الملتمت المشصصصصصتءإلي مو إيمدو إإلجمل
 تلءاد المشأد التلقطإلني  صقءو إلمملي ققا   ي الاطمن اق ف و.

ات العمامت التلقصصصصصصصطإلنيي ا مءاإليي اد شصصصصصصصأدت تقتءات متتمليي إلمت اهمأم  قالممحظ
ق قت مءاجعي القلطي التلقطإلنيي، قهفلق ا داءو ا مءاإليي مإلتب المنظمي  اءاء متمجئ، قبد

مم ا مء ا مي حايايي لإلت الجمنلإلت لأد  الضصصصصصصغ  يلي الضصصصصصصغ  يلي القصصصصصصلطي التلقصصصصصصطإلنيي 
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لللد   ي اقصصصصتونم  ا تصصصصصم ت الءقصصصصميي مو الحإلقمي ا قصصصصءاوإلليي  عد ء م الءويس محمقد 
لت ا  مت قي ا ي مس الشءقط ا مءاإليي لللد   ملتتمقم حإل  قعت ا داءو افمءاإليي لمممء 

اجس إج مء القصصصلطي التلقصصصطإلنيي يلو الالق   مفمء القااو قالءضصصصقي للتقصصصقيي افمءاإليي  إلمم 
اتجأت ا داءو افمءاإليي   قصصصصامط ملدا حق العقدو للتلقصصصصطإلنإلإلت يلء ا يمت قصصصصيمقصصصصيم يت 

إلت ،  قالامضصصصي  عقدو المجو251ق 25١الغم  هذا الحق  عليم قيد  ا يتءا  لنف اءاءا 
التلقصصصصصصصطإلنإلإلت إلي مقااعأ  التي ت  إجموأ  منأم إلمم يملت يلي تصصصصصصصصتيي الأإلومت قالجأمت 

 1١١الممنحي دقليم قهق مم جءا  ملنقصصصصص ي للقإلملي الدقليي افقنءقا قمخط  تاليف ا  ء مت 
ملإلقت دق ء مت المقصصصصصميدات للتلقصصصصصصطإلنإلإلت  ماتضصصصصصي اءاءات ءومقصصصصصصيي امءاإليي قدقت المءقء 

قنجءس مو تأ إلد  عم المصصصمدء ا مءاإليي  مل ح  يت مصصصصمدء لدإللي لتادي  يلو داوءو ال 
المقصصصصصصميدو الم مشصصصصصصءو للقصصصصصصإلمت المحتمجإلت  ي المجم  ا نقصصصصصصمني لس قاممت ا داءو ا مءاإليي 
لتمإلإلت الحإلقمي ا قصصصصصءاوإلليي مت تنتإلذ مخططأم  مت خم   ءم القاموو يلي افءم قهق 

 ات اقصتيطمنيي قالقعي لتنتإلذ قيمقمت م مشءو ق منتءدو مم جءا  ي الضصتي الغءبيي مت إجءا
قصصصصصصصصصصقا   ي  مخط  التءانقصصصصصصصصصصتإلء قطءد ا   افقصصصصصصصصصصء المادقصصصصصصصصصصيي مت منمطق تجمعمتأ  إلمم 
اقصصصصصصصصتلدلت خط  القإلملي الدقليي قمشصصصصصصصصءقيمتأم الخدميي لخطي الم عق  افممي قالتي تعء  

و ي مت المشءقيمت الجدإلدلخطي الم عق  افممي نيإلق ا ميمدنإلق ،  قالتي طءحت قصلقل
 ي الاطمن ، قل نأم  متت تنظء للتطقءات  ي الاطمن مت منظقء انقصصصصصمني، قليس قصصصصصيمقصصصصصي 

ملإلقت دق ء مت المقصصصميدات للجمنب  1١١قاد ايلنت ق اءو الخمءجيي افمءاإليي يت تاليف 
 سالتلقصصصصطإلني ضصصصصمت مءاجعي المقصصصصميدات افمءاإليي   للقصصصصلطي التلقصصصصطإلنيي التي طللأم الءوي

ملإلقت دق ء مت المقصصصصصصصصصصصصصصميدات  ٧9تءامصب  ي إلنصمإلء المصمضصصصصصصصصصصصصصصي ، إلمصم ت  حجصب ا  ء مت 
 لوقنءقا .
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ملإلقت دق ء  1١١ق ت  ا يمت ءقميم  ي دقاوء الخمءجيي افمءاإليي   لتعلإلق مللغ 
ملإلقت دق ء  192قخططصصت القيصصمت المتحصصدو تاصصدي   1١2٦الصصذا ت  التصصصصصصصصصصصصصصصصدإلق يليصصه يصصم  

 قتمقاس لملقصصصصصقصصصصصمت المجتمو المدني التي ،قالتعلي إلت الصصصصصصحي للتلقصصصصصطإلنإلإلت مت اجس تحقصصصصص
 قتنتأي  ي قلتملء الامد  .

 ي هذا القصيم  اتجأت ا داءو افمءاإليي لل ح  يت شءإلم   لقطإلنإلإلت امدءات يلي 
إيمدو  اقصتونم  ا تصصم ت التلقصطإلنيي افمءاإليي ق ام للطءا افمءاإلي الءاهت قيلي اءضيي 

قصصصصصلطي التلقصصصصصطإلنيي التعممس مو معأم ءقصصصصصميم قاقصصصصصتونم  ا تصصصصصصم ت جدإلدو  ي ظس ء م ال
الءقصصصصصصصصصميي حإل  تتداق  المصصصصصصصصصصمدء ا مءاإليي يدو اقصصصصصصصصصمم  منأم محمد دحمت  ميت مءا قجأم 
مالق  مت يدو اطءا   قمم  ا  حمضصصصصصءا  ي المشصصصصصأد التلقصصصصصطإلني العم   صصصصصصء  النظء يت 

داخس اطمن ف و  قانه احد مءا    خءقجه مت حءإلي  ت  قاقصصصصصصصصتمءاءا مم م لتيمء ا صصصصصصصصصما
الاقا داخس لقءصصصصي التءشصصصيحمت القصصصيمقصصصيي لخم ي الءويس محمقد ي مس إضصصصم ي لالقله مت 
 عم التصصموس التلقطإلنيي خمصي المقجقدو  ي اطمن ف و ققم   يمم الذا  ت  اقت عمدا 

  يحظي  الق  مت المشصصصصصصصصصصصصأد التلقصصصصصصصصصصصصطإلني  عد صصصصصصصصصصصصصدا  مو الءويس محمقد ي مس إ  انه  
 لقصصصصصصصصصطإلني يم  نظءا لعد  انتمموه لحءإلي  ت   ميت مءهم إللءا منظممت التحءاء التلقصصصصصصصصصطإلنيي 
إضصم ي لخلتيمته الغءبيي ا  ات الشصخصصإلت يحتمت مقمحي مت التتإلإلء افمءاإلي الءاهت يلي 

 اقمس مم إللي :
ات تطلإلق خيمء المامطعي يلي الءويس محمقد ي مس م لمم جءا مو الءويس يمقء  -ا

اءدا  اقو  يت مءات يدإلدو قالاي هذا الخيمء تقا ام امءاإليم إقءاوإلليم قبءاطمنيم يء مت ق 
 قهق مم اد يشجو يلي ا قتمءاء  يه .
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يد  قجقد ا ق قيمقي متقاو يمإلت ات يعإلد التقاصس التلقطإلني ا قءاوإللي يلي اا  -ب
مم قإللدا  قمقتقا  ي التتءو الماللي لس هنمك تقاو  م اد مت التصمد   ي افقلقيمت قه

 لتجمد العمامت التلقطإلنيي ا مءاإليي  صقءو إلمملي .
التخق  مت ايم  الءويس محمقد ي مس  مت من قيمقي تدءاجيي تقتأد   ح حي الجمنب  -ج

افمءاإلي مت المشأد الءاهت يلء تلني خيمء دقلي   إلءإل   ا  يلي اقتحضمء اطءا  
يم الدقليي يلء دقء مخط  له  لقطإلندقليي  ا  قانمم إيمدو الملف التلقطإلني للقاجأي 

  ي افم  المتحدو .
تصمي  الءويس محمقد ي مس يلي ايت مء الجمنب افمءاإلي ققي  فإلء ن اه   فإلء  -د

يمد  اق منصف قهق مم قإللدا لم اد مت المقاجأمت التلقطإلنيي ا قءاوإلليي لس 
ي تغإلإلء ت   ققيعجس  أا تغإلإلء  ي المشأد القيمقي الءاهت لس قاد إلجمد ايي تحق 

المشأد الءاهت لناس اا قتمءات لدق  اجنليي اخءا الي الادس  عد شت الجمنب التلقطإلني 
حملي دقليي يلي جقاتيمم  قهندقءاس التي ايلنت ناس قتمءاهمم الي الادس اققو  ملجمنب 

 افمءاإلي .
ي لتقحد الجمنب التلقطإلني  صقءو قاضحي خلف الءويس محمقد ي مس قالتقا ق التصمو -ه

ال لإلء يلي مقمءات التعممس مو تطقءات المشأد التلقطإلني الدقلي قهق مم اد يعاد 
المقاف افمءاإلي الذا ءاهت  صقءو قطحيي يلي احتمم ت الت مإلت يلي ءدقد التعس 
التلقطإلنيي قهق مم ل  يحد  قتطلب التدخس افمءاإلي قالتتإلإلء  ي لدإلس للءويس محمقد 

خم مت  ي الضتي الغءبيي قالادس قاطمن ف و حإل  إلءاد ي مس  قالذا ديم  جءا  انت
الءويس محمقد ي مس مت خم  هذا ا نتخم مت تجدإلد الشءييمت قا حت م  الي صندق  

 ا اتءان  نأم  ا ناقم  .
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 وعملت اإلدارة االمريكية علي الدعوة الي منهج تفاوضي يقوم علي ما يلي : 
نشم  تدقاء  عم اف إلمء الخمصي لإاممي ح -ا إل  ذاتي  ي اطمن ف و، قالضتي الغءبيي، قاو

صندق  مملي، لتعقيم المجوإلت التلقطإلنإلإلت الذإلت ت  تأجإلءاأ  مت اءاضإلأ   ملعم  
مو التأ إلد يلي  ام  القيمدو افمنيي يلو المقتقطنمت  ملمنمطق التلقطإلنيي  251٢

ت  قءاوإلس  حام م ملضتي الغءبيي قالادس لإلد إقءاوإلس،  حإل  قإلت  ض  هذا المقتقطن
امميق صقءو  دقلي  لقطإلنيي  ي منطاي ت اد مقمحتأم يت ضعف مقمحي  نأمويي قاو

المنمطق ا قب، الخمضعي لقيطءو القلطي التلقطإلنيي، قيلي ات تشإلس المقمحي مت 
 الغءبيي.مت مجمس مقمحي الضتي  ٢9% – 5١

س ، قالتي إقءاوإل تاقي  المقتقطنمت إلو  م ي  ومت: افقلو، ال لإلءو، قتض  إلو -ب
تتم س لص فقد يتصإلقت  ق معمليه ادقمي   ق اءاوإلس    يمم ت او مقتقطنتم  إإلتممء  
ق إلتقأمء  )التوي ال منيي( امومتإلت، يلو ا  إلت   امدو مقمحتأمم، امم التوي ال مل ي مت 

، يالمقتقطنمت، قالتي تشمس الللء ا قتيطمنيي فإلء الامنقنيي ق ًام للامنقت ا قءاوإلل
قإلت  إخملهم، مو الد و  تإلءو ت مد  افءاضي لإللت الجمنلإلت التلقطإلني قا قءاوإللي 
قافءدني  قإلذلك تاقي  الادس إلعمصمي  قءاوإلس  ي افج ا  الغءبيي للمدإلني  مم 

 يشمس اج ا  مت المنمطق الشءايي. 
ا يلو ق ات ت قت الللدو الاديمي التي تحي  لأم افققاء  ي الادس الشءايي، قتحت -ج

المادقمت الدإلنيي، قإلذلك المنمطق المجمقءو م س قلقات قجلس ال اتقت، تحت القيمدو 
 ا قءاوإلليي ل ت لإداءو مشتءإلي مت التلقطإلنإلإلت قافءدت.

ا مءاإليي اءبعي م مدئ للتعممس الماتءا يءبيم قاقءاوإلليم الملدا افق   طءحت ا داءو -د
ءاي، ال مني حءاي التءف قالدإلت قالع مدو هق الحءاي، اا ات إلتمتو المقاطنقت  ملح

قات ت قت إلءامي المقاطنإلت مصمني قات  ا حتءا ، غم النظء يت معتاداتأ ، ال مل  
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يقتتإلدقا مت التءف المتمحي لتحقإلت نم  حيمتأ ، قاخإلًءا: افمت الذا إلجب ات يض  
 لحدقدالجميو  ي ا الي  ، ق ي ا جمم  تقتأد  الخطي افمءاإليي حس مقألي ا

قاضميم القضو النأموي  ي الن ان المقتمء منذ ياقد لإلت الجمنلإلت التلقطإلني 
 قا قءاوإللي .

في هذا االطار من األفكار والرؤي االمريكية المطروحة سلفا يمكن ابداء بعض المالحظات 
 علي النحو التالي: 

 م إذ انه ت  مل  يحاق منأ، م عق ي القم   نأم  الصءان ا قءاوإللي التلقطإلني تاد
التءإلإل  مجددا يلو م مدءات ااتصمديي يلو حقمب اتتم  افءم ماملس القم  الذا يعد 
محقءام  ملنق ي للمقاف العءبي الءقمي قات  التعلإلء ينه  مقتمءاء الطءا العءبي  ملتققيي 

 ق ام لمم يعء   ملم مدءو العءبيي إلأقمس لحس الصءان .
 مء ققإلنمءاقهمت قل ت   إللدق انأ  تقصلقا الو يقامس يءضت ا داءو افمءاإليي يدو ا إل

الخطي النأمويي  مم  ي ذلك شإلس الدقلي التلقطإلنيي قمعمل  حدقدهم لنم  يلو تصقءات 
امءاإليي قم اي طءحت  ي لدايمت ق يي الءويس افمءاإلي تءامب قات مم طءا مجءد ا إلمء 

 التلقطإلني.يلإلأم الجمنب  يممي تحتظ
 فمءاإليي  ي نقختأم الجدإلدو، قلحس اشإلمليي الحدقد لإلت اقءاوإلس ات هد  الصتاي ا

قالتلقطإلنإلإلت هي قااعيم الغم  الحدقد اا انأم تعني ات الخطي افمءاإليي لت تنمدا م مشءو 
إلس ظس ايتءا  الق يمت المتحدو  ملادس يمصمي  قءاو مقتالي  ي لقطإلنيي   ضءقءو دقلي

إلت الدق ءات مت المقميدات افمءاإليي إلو اضم ي الو قحب ممإل قتمءتأم،قناس 
 ف و.التلقطإلنإلإلت، قالعمس يلي تصتيي دقء القإلملي الدقليي افنءقا  ي اطمن 

  الجدإلدو الماتءحي  ي الخطي لءق  الحدقد، قالتي  ا مءاإليي الطليعيل  تقض  ا داءو
ءبيي  اطمن غقتقم  لتد ق النمس قالقلو قتشإلإلس حإلقمي  لقطإلنيي قاحدو تجمو الضتي ال
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 ي ا جمم  يت  ت  الحدقد قبنم  مقمحمت مت ال اي يلء اجءا ات  ف و قتحد 
 امومم.مو ا  ام  يلي مقمحمت التجمذب لإلت الجمنلإلت  ااتصمديي،

  إل  يلو التءإل افمءاإليي موقيمقي قاقتءاتإلجي حاياي للخطي  اا محتقا انه   إلقجد
ويي طمن ف و  ميت مءا مدخم للتققيي النأمااتءاحمت لتمقاس دقلي لا قاقو لتادي نطم  

دقت تحدإلد اطمء  مني  ي ظس تحتظ الجمنب التلقطإلني يلي مم ت  تداقله امءاإليم مت 
 افمءاإلي.نقخ مإلءءو للمشءقن 

   يس يلي ل الغءبيي قل تااتءاا انشم  دقلي  لقطإلنيي دقت اخم  المقتقطنمت  ي الضتي
ا للقلطي التلقطإلنيي لتمقاس يءبي م مشء قيلي مو تادي  الدي  ا اتصمد 25٧٦حدقد 

   قءاوإلليي.اا  إلت  تأجإلء للمقاطنإلت العءب مت الداخس التلقطإلني ممت يحملقت الجنقيي 
  دهممقحدو قاقت عمقجقد الجيد ا قءاوإللي يلي حدقد نأء ا ءدت ق ام  الادس يمصمي 

ليي قذلك تل  ا ،دإلني   ي القات الءاهت مت ايي متمقضمت قالتعممس معأم يلي اقمس
للمطملب ا قءاوإلليي ا منيي  مم يتت  ال مب امم  متمقضمت االيميي إلمملي قيإلقت لدق  

 م مشءا.م س القعقديي دقءا 
 إشكاليات مستجدة 

كشف الطر  األمريكي السابق بكل ما يتضمنع من أفكار بعض اإلشكاليات علي النحو 
 التالي :

 
 لءف  إلس مم إلتءدد مت قجقد ء م  لقطإلني يم   ي ني: استمرار حالة الرفض الفلسطي

الاطمن قالضتي للطءا افمءاإلي ا  ات الجمنب افمءاإلي مم  ا  مصممم يلو المضي 
 لمتمقضإلت،اقلت إلتجه لتطقاءا اق تجمإلدا  يت مءات تتعلق لءليي  ءاق  نأجه، ي 
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قليقت  مديي،ااتصلءليي قانقماأ  القيمقيي، قايت مء الصءان التمءاخي المعاد يمإلت حله 
 قيمقيي.

  :يعمس المتمقم افمءاإلي  ي ظس خيمءات ضياي مءإل ا يلي التركيز علط خيارات ضيقة
المعنيي، طءا يم ، قفإلء شممس قمنمي قيمقي مختلف قادقاء فإلء قاضحي لوطءا  

مم قإلجعس للمامءبي ا مءاإليي حدقدهم  ي التنتإلذ قا تتموأم يلي تنتإلذ  عم  قهق
 يمت الصغإلءو قالأممشيي  ي الاطمن قليس  ي الضتي.المشءق 

 :يحتمج إتمم  المشءقن افمءاإلي لدي  مملي إللإلء إلتجمق  الءا   القيود المالية المطلوبة
مليمء دق ء خمصي قات المشءقيمت ا مءاإليي المادمي تءإل   9١ا قلي المطءقا قهق ا  

افءدت دق  اخءا  مقت نم  مصء ق  قل  تشء  صقءو إللإلءو فدقاء التلقطإلني،يلو الداخس 
 قللنمت قافتلت دقء ققءام قل  تتعءم للدقء الخلإلجي  ي التمقاس قالمقميدو الممليي.

 :ل  يحدد المشءقن افمءاإلي للقم  ا اتصمدا اطمءا  منيم يمإلت  انفتا  األفق الزمني
ق االخقم  ي تتمصإلله خمصي قانه إلتحد  يت اطء جدإلدو للعمس ققا   ي الاطمن 

قهق مم يعني اننم قنإلقت امم  مشءقن طمقا قيعمس ق ام لمم هق امو   الغءبيي،الضتي 
قمءإل ا يلو مم إلجءا ق ي الاطمن قليس  ي الضتي قمو ايمدات لدإللي فإلء ءقميي قفإلء 

يإلقت إلمم ق الغءبيي،مخق  لأم  ملعمس قتم إلس الجمنب التلقطإلني خمصي  ي الضتي 
 لء ققطم  االيمإلإلت م س مصء قاطء قافم  المتحدو.ا ءت مط العملي  ي الاطمن ي

 :تشإلء التطقءات التي جءت خم  افيم  التمليي لمم  الترقب واالنتظار لمرحلة تالية  
 عد اجتممن المنممي يت ءليي امءاإليي لتاإلي  مم إلجءا  عليم قالعمس يلي اءا و المقتجدات 

يعطي د  ت اقليي يت ات النأ،  ي قيماأم القيمقي قا اتصمدا الجدإلد ، قهق مم 
افمءاإلي لت إلتغإلء اق قياق  الجمنب افمءاإلي لإيمدو تدقاء ءلاته ا نتام  مت العم  الي 
الخمف،  قمت التءإلإل  يلي ال عد ا اتصمدا ف عمد قيمقيي قاقتءاتإلجيي حايايي ، قهق 
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  لي إتمممم قإلجعله يعمس يلي خيمءات اختلءهم جإلدا خمصي  ي اطمن ف و مو مقاص
 عم المشءقيمت المتتق يلإلأم قلتم ،مو التلقي   ملمشءقيمت الجدإلدو التي تشإلء 

 دءاقمت الجدقع انأم   تحتمج لجأد اق تمقاس إللإلء  تمممأم .
 محفزات بديلة 

وبرغم ما طر  من إشكاليات تصطدم بالمواقف المختلفة فقد اعتمدت اإلدارة االمريكية علي 
 ألطراف المختلفة وذلك علي النحو التالي:تسويق بعض المحفزات ل

اانمن الجمنب افءدني  عد  قجقد تداييمت حايايي يلي امنه القطني قانه قإلءب  مت  .1
س المنأك الداخ يلوا قتمءاء  ي التجمقب مو الطءا افمءاإلي، ققإللدا لنتمو، إإلجمليي 

تعمقت  صقء ال ااتصمديم مو العمس يلي تالإلس قتأميد التداييمت ا اليميي الخمصي
افءدني  ي مجم  اقتيعمب المجوإلت اق التقطإلت المت مد  اق الناس اللقجقتي، قحءإلي 

لي الداخس التلقطإلني.   المقانئ قالتجمءو قتناس ءلقس افمقا  العءبيي مت قاو
ا يمت يت تقطإلت المجوإلت التلقطإلنإلإلت  ي منمطق القجقد الءاهت ققا   ي ا ءدت اق  .0

مو ايمدو طءا ا  إلمء ا مءاإلي مت منطلق انقمني قليس قيمقي اق  ققءام اق للنمت
 251ق 25١ق ق صيغي اءاءا 

   ا  الجمنب ا ءدني متحتظم يلو  عم ا  إلمء ا مءاإليي المتعلاي ل عم  ق ي الماملس .3
التءتإل مت ا منيي  ي منطاي فقء ا ءدت قا ام   عم الاقات ا قءاوإلليي  ي منمطق 

 ق  منمطق الحدقد.التممس قيلو ط
إللدا ا ءدت إل إلءا مت التحتظمت يلي النأ، ا مءاإلي الذا إلءإل  يلي ات ا ءدت يمإلت  .4

ات يإلقت المدخس لتمءاء مشءقن التققيي الءاهت لحإلت يقدو المتمقم التلقطإلني اق ءحإلس 
الايمدو التلقطإلنيي قتقلي ايمدو جدإلدو مت داخس القلطي اق  متتم  جمعي للتصموس 

 التحءاء.ي  ي منظمي المنضقي
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ايتمد المقاف ا ءدني  ي تحءإله إ ا  الجمنلإلت التلقطإلني / ا مءاإلي يلي التنقإلق  .5
المعلت مو القلطي التلقطإلنيي مو حقمب المصمل  ا اتصمديي التي قتعقد يليه  ي ايي 

ظس تءدا ا قضمن الداخليي ااتصمديم قالحصق  يلي يمودات  اقليي  يتتمهممت قلق 
قااتصمديي مت الجمنب ا مءاإلي شءاطي يد  تادي  تقأيمت  يمم يعء   ملتقطإلت قيمقيي 

 المقتاللي اق التقطإلت اللدإلس  ميت مءا خطم احمء   يمإلت تجمق ا.
تحإلإلد الجمنب الللنمني  ي الطءا التنتإلذا ل عم المشءقيمت ا اليميي التي ت  يءضأم  .6

ما الققي  افمءاإلي  ي تاءاب قجأمت  ي لام  المنممي )ذإلءت للنمت تحدإلدا( لحإلت نج
 5النظء لإلت الجمنلإلت الللنمني قا قءاوإللي  ي الخم  المشتءك يلي منطاي الللقك/

خمصي قات الققي  افمءاإلي إلتحءك لت تيك قاض  قيقتأد  القصق  لحس نأموي اد 
 يمي.ليإلقت مادمي  لحم  للنمت  مشءقيمت إاليميي  ي المجم  ا اتصمدا قالتعمقت ا ا

التحقب للدقء القعقدا الم مشء  ي تنتإلذ  عم المشءقيمت اق تمقاس  عم الماتءحمت  .7
ي  ي المطءقح )قتحدإلداخمصي المتعلاي  ملتعمقت ا اليمي قليس  ا  داخس اطمن ف و 

 .العا ي(
 االتجاهات االمريكية 

ذلك للتحرك و سيكون امام اإلدارة االمريكية للتعامل مع المشهد الفلسطيني عدة اتجاهات 
 علي النحو التالي :
ضمات الداوءو ا مءاإليي حق  افقمم  الممإلت القلأم للتتمقم مو القلطي  البحث عن بديل :

التلقطإلنيي ق صء  النظء يت افقمم  المتداقلي  إنه   يمإلت اقتحضمء ايمدو قطنيي 
 مشءو اق قلام ات م لقطإلنيي لدإللي  ي م س هذا افجقا   قيمإلت ا  تتم  لإجءا  اتصم ت 

يلء ققطم  يءب اق اجمنب دقت ات تقجد اللدإلس الجمه  للضغ  يلي الءويس محمقد ي مس 
 قد عه  قتونم  ا تصم ت مو الجمنب افمءاإلي .
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 قتمضي ا داءو ا مءاإليي  ي نأجأم ا نتءادا للايم   تءم اإلسرائيلي:التنسيق مع الجانب 
للديمقا للتأدوي انتظمءا لخيمء  لقطإلني ا ضس خمصي  القاموو يلي افءم قيد  ا نصمت

قات إقءاوإلس اادمت يلي تلني إجءا ات م مشءو لتءجمي الاءاء افمءاإلي  شأت الادس قالتعممس 
مو ت عمته قهق مم اد إلد عأم لمقتمءاء  ي تغإلإلء المعطيمت الديمغءا يي يلي افءم قا نتظمء 

مو ايمدو  لقطإلنيي اخءا م لمم جءا مو الءويس لحإلت الدخق   ي متمقضمت قلق  عد مدو 
 التلقطإلني. عد تقليه ا ء ءحإلس الءويس يمقء يء مت مت المشأد  محمقد ي مس

القاض  ات ا داءو ا مءاإليي قمييي لتمءاء التقصس  تتم   توظيف التواصل اإلقليمي :
مامتأم الخلإلجيي قظإلف يإاليمي لديم يت اتتم   نموي  ليطإلني إقءاوإللي قهق مم اد إلد عأم لت

فدا  هذا الدقء  ي التتءو الماللي إضم ي لمصء قافءدت مو اانمن هذا افطءا   مت تداييمت 
اا اتتم  قيإلقت لصمل  المنطاي قاقتاءاءهم مو تحاإلق مإلمقب حايايي للجميو قهق مم إلد عأم 

يقتطيو ضمفطي قق لمقتمءاء  ي الضغ  يلي الجمنب التلقطإلني الذا مم  ا  ممقإلم  أقءا 
ات إلقظتأم قلت تاتصء  ا  يلي اقتمءاء التظمهءات   ي شقاءن ف و قالضتي قانه قيطقء 

  .قءاوإلليامم  المخط  افمءاإلي ا ادقاته داخليم ق ي الدقاوء الدقليي  ي التتءو الماللي للقاق  
يعد مقاتم ق ات الخقم  ي تتمصإلس متعلاي  ملمادقمت ا قمميي اق المقيحييتجزئة الحل: 

تصعإلديم م مشءا  ي التتءو الماللي خمصي قات ا يمت المقتت  يت ت عيي حمو  اللءا  الي 
اقءاوإلس قانه ضمت حدقد اقءاوإلس يأتي اقت مم  للمقاف ا مءاإلي المنحم  الي اقءاوإلس 

 ققإلءتب تداييمت خطإلءو تتعلق  مصداايي الدقء ا مءاإلي  أ مله  ي ا الي .
قتقتمء ا داءو ا مءاإليي تتعممس مو القلطي التلقطإلنيي مت منطق المن   ع:والمنالمن  

مطي مو يلي خ  التقاصس قالقق العمامت قالتأ إلدقتادي  التءف النظءاي الم مشءو لتطقاء 
قالمنو مت خم  ء م اا دقء حاياي فا  العءبي لدقت تادي  تصقءات محددو الجمنب

هق مم قيمتد  طليعي الحس لء م دقء اممي  ي يمليي طء  اخء ققا  ءققيم اق  ءنقيم ق 
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القم  يلء ا م  المتحدو قمت خم  دقء اللجني الءبمييي ق ملتملي  إت الق يمت المتحدو 
قتعمس يلي لنم  مقاف  ملت  ي اطمء المقاجأمت الدللقممقيي قالقيمقيي  ي ا م  المتحدو 

 قخمءجأم
 الموقف المصري 

يي لد و  عم افطءا  ا اليميي م س مصء لمقتمءاء  ي لعب تقعي ا داءو ا مءاإل .2
دقء الققي  متعدد المأم  قا نتام  مت دقء مءاا ي القضو الءاهت  ي الاطمن قإل   جمما 
التصموس التلقطإلنيي قالقيطءو يلإلأم إلو دقء قااعي ماملس الحصق  يلي دي  ملات 

ق ء، قلمخصصمت تتعلق  ملداخس مليمء د 5خمءج المعلت  ي مشءقن المنممي قالمادء 
المصءا قليس  ي قإلنم  مو اقتمءاء دي  الجمنب المصءا خمءجيم قمحمصءو ا نتامدات 

 الدقليي المقجأي له  ي ملف الحءامت قحاق  ا نقمت.
ق ي الماملس  إت التقاو لقجقد مصء  ي تتمصإلس الصتاي إلإطمء يم  لتمءاءهم مأ   .1

لي ايت مء ات مصء هي التي يمإلت ات تنج  اق قمدخس لتأ  مم قإلجءا  مفقمس ي
تتشس الصتاي  مم  ي ذلك تحتظأم يلي مم قيطءا مت لنقد مل مي يلي ا طءا  

قدقت اخضميأم لتتمقم اق نامد قلق  صقءو فإلء م مشءو خمصي قات تنمق   المختلتي،
نه مالذا جعس ا داءو تتأخء  ي يءضه قاي ا مءاإلي، هقالنقخ القم اي مت المشءقن 

 ءقميي. صقءو 
يلي قلإلس الم م  هي التي قتاقد ا طءا  ا خءا  مم  ي  -قليس ا ءدت  -ات مصء  .١

ذلك الجمنب التلقطإلني لتمءاء المشءقن ا مءاإلي  ق مم يحمله مت تداييمت قتشمس إلم ي 
ا طءا  المعنيي  مم  ي ذلك مصء التي قتتحمس الت لتي العمليي للتعممس مو المشءقن 

إلي المءتاب قالذا قإلتجمق  الحدإل  يت مشءقيمت قم اي ت  طءحأم منذ قنقات ا مءا
طقالي قمنأم مشءقن الجنءا  جإلقاء إلند قيق ا اءاد  قاأقشو لت دءيي ، قفإلءه  
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لمشءقيمت ا  ء جديي قمنأم ءد  ال حء قتققيو الاطمن قا نتتما مجددا يلي الجمنب 
لق  من  الجنقيي ا اتصمديي قا إلمء المصءا مت خم  مشءقيمت  طءحت  ي مصء تتع
 اخءا يعمد طءحأم مت جدإلد قل ت المعني قاحد .

إللدق مت التتمصإلس المتعددو قالشموإلي ات دقء إلس طء  قاض  قمحدد ققا  إلمنت دق   .1
الخلإل، العءبي اق ا ءدت امم مصء  مفمء مختلف خمصي قات مقءا ا حدا  ف و  إلس 

لإلديي قالتي تحتمج لمعملجمت مختلتي تتجمق  الحلق  التاي، الشمملي قالمعادو حايا تتمصإللأم
مت قلقلي مت المشءقي قالنمطيي قالتي تدقء افللأم  ي اطمء التققو تجما مصء يلء

دقنمم الحدإل  يت الماملس الذا يمإلت لمصء الحصق  يليه مو تجمق  من   المخط  لأم
 .مليمء دق ء 1١ – ١١ي تدقء لإلت مصء اءام لدإللي  ي الناب اق منحي ممليي ضخم

ق ام لمم تقءب مت لنقد  ي مشءقن التققيي ا مءاإليي المءتاب  إت مصء مطمل ي لإاممي  .9
منطاي تجمءو حءو لإلت ف و قالعءاد، حإل  قإلت  لنم  خمقي مشءقيمت  صنمييي إللإلءو ، 
حإل  قتام  هذا المشءقيمت يلو اءاضي مصءاي ، قهي التي قتشء  يلو انشطتأم 

لعمم  مت ف و إلو قإلنم ، ققيأتي  ل م العمم  مت ف و قال ل  اآلخء مت قيلو مءقء ا
ذا مم نج   -قإلنم ، ققإلت  لنم  مإلنم   لقطإلني  مصءا مشتءك قمحطي طماي شمقيي، قاو

التخطي   قإلت  إنشم  مطمء ايضم إلمم ات اطمن ف و قإل او  ي اإلدع حءإلي حممس قل ت 
أء افخإلءو متمقضمت مإل تي مو ايمدو  ملتنقإلق ال ممس مو مصء التي اجءت  ي افش

حممس حق  إجءا ات القيطءو يلو المعملء الحدقديي ققت اي مصء معلء ء   اللءا 
متتقحًم فجس فإلء مقمو ليس  ا  امم  حءإلي المقم ءات لس امم  حءإلي التجمءو لإلت 

 مصء قاطمن ف و .
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 الخالصة:
م  صمديي  ي الشء  ا قق  مت خداءت يجلي الطءا ا مءاإلي للتققيي القيمقيي قا ات .2

طءا ا داءو ا مءاإليي لخطتأم للتققيي قالتي لدات  مشءقن القم  ا اتصمدا الذا 
الت مت  ه منذ قصقلأم للحإل  قتأ إلدهم انه المدخس للتققيي القيمقيي التي ل  قلت تتص  

اءو ت ا دينأم ا   عد اتضما مقااف ا طءا  القيمقيي افخءع قالمعنيي  عد ات ادم
 ا مءاإليي امومي تحتإل اي حايايي لوطءا  العءبيي المشمءإلي  ي المشءقن افمءاإلي.

ايتمدت  يه ا داءو ا مءاإليي يلي مامءبي مت نقن جدإلد ادي  قلق قات طءا  ي   .1
مشءقيمت التعمقت ا اليمي  ي حا ي التقعإلنمت قل  إلنج  امم الإلق   مفمء مختلف  ي 

جما الي تءجمي مم تاقله ، قتعمس يلي تنتإلذا ققتتجه  ملتعس للعمس  ه ظس اداءو تءاد ا ت
يلي مءاحس قيمقيي قااتصمديي  صء  النظء يت ءدقد التعس الءقميي ، قشإلس قمضمقت 
مم يطءا امءاإليم  ي اجتممن المنممي قمم قإلليه مت خطقات امءاإليي حايايي قمت خم  

خيمءاتأم التتمقضيي ، قمت خم  طءا  مخط  ظأء جليم ات ا داءو قتعمس يلي تققاق
معلت   يحمس ختميم اق اقءاء لس  ملعإلس يحمس ءقموس قيمقيي  قااتصمديي حايايي لمت 
قيعمس مو ا داءو قانج  خطقاتأم الماتءحي خمصي ، قات ا داءو ا مءاإليي إلتمل أم تادإلءا 

ت الء م  صء  النظء ي حايايم  أت النجما  ي المنممي قإلد و ادمم للنم  تقا امت جدإلدو
التلقطإلني الءقمي قالذا قلق إلس التحءإلمت ا مءاإليي منذ يدو اشأء قتلني مقاتم 

 مخملتم ل س مم قإلجءا.
قتقتمء ا داءو ا مءاإليي  ي التققاق لخيمء القم  ا اتصمدا قتصء يليه انطمام مت  .١

لتعس لتنتإلذ و  متقجه  ضءقءو تغإلإلء القضو القيمقي مت منظقء ااتصمدا قهق مم قإلد 
مخططأم قاقت ممء مم ت اي مت يمء الق يي ا قلي للءويس تءامب للنم  ا قتحام  
ا اتصمدا قالعمس يليه يلي ات إللي ذلك ا تجما الي لنم  اقتءاتإلجيي قيمقيي  حام 
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 مف إلمء ا مءاإليي الخمصي  مل عد القيمقي تاق  يلي اقمس العءم قالطلب ، قيد  
مه و يلي يإلس مم طءا ااتصمديم قاقت ممءام قهق مم إلجب التقاف امممه  ءم خيمءات ج

  ملءويس تءامب ايلت مءاءا انه قإلقا ق يلي اا طءا  نموي إلقا ق يليه الطء مت .
إت خيمءات حس الدقلتإلت قا تتم   ي ملتمت الصءان افخءع  م س المقتقطنمت قالمجوإلت   .1

تمقم  نموي نأموي يندمم إلءفب الجمن مت قحق العقدو قالحدقد قالادس قيإلقت محس ت
قليس الق يمت المتحدو التي لت تتدخس  ملتعس  ي قيم  تتمقضي يم  ، اق انأم قتعمس 
يلي  ءم حس قيمقي م لمم تتحد   ي ا اتصمد قا قت ممء قالقم  مت منظقء مملي 

ه   يمإلت نقاقت ممءا  ا  ، قءبمم إلتملك  ءاق المتمقضإلت ا مءاإلإلإلت تصقءا صحيحم ا
حس الصءان العءبي ا قءاوإللي مت شاإلأم القيمقي قالتمءاخي مت خم  اتتم  يتءم 
يلي الجمنلإلت  ا  قبدقت مءاجعمت قمتمقضمت يمإلت ات تقتمء قنقات طقالي قهق مم 
اد يعاد ا مقء ، قيإلءء مم  عله الءلقم  ا مءاإلإلقت مت الس قالذإلت  شلقا  ملتعس  ي 

حايايي  ي مقمء التتمقم لس قا تتقا  طءا ءلا قتصقءات فإلء تحاإلق ايي انجم ات 
ءقميي قل  يقتطيعقا العمس يلإلأم م س ءليي لقد قم مدءو إللإلنتقت قاتتمايي إلممب ديتإلد 

قق ياي  مق  قءليي تإلنت قفإلءهم مت المشءقيمت التي طءحت امءاإليم قل  يإلتب لأم  1/
تعس طقا  العممإلت القم اإلت ققميده  النجما  قهق مم دءقه المتمقضقت ا مءاإلإلقت  مل

 ي ذلك  ء  يمس إلمملي مت مءا   قبإلقت الخلءو ا مءاإليي التي طءحت لداوس ااتصمديي 
قممليي ،  ققيمقيي للشء  ا قق  الجدإلد الذا إلءادا ا مءاإلإلقت قيقعقت  يه لتأمإلت 

و قهق مم ء مصملحأ  القيمقيي قا قتءاتإلجيي مو الحتم  يلي امت اقءاوإلس  صقءو إللإل
قيإلقت شعمءا للمءحلي الماللي  ي حم  ء م التلقطإلنإلإلت ءقميم الطءا ا مءاإلي قالعمس 
يلي ا شمله قهق مم قإلد و  عليم الي ضءقءو لنم  مقااف اخءا ا  ء اقتاءاءا ققضقحم  
قمت منظقء حمق  ، قهق مم قإلنطلق يلي اا دقلي حليتي للق يمت المتحدو قالتي اد   
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علأم مو اا طءا امءاإلي خمصي قات التتمهممت ا اتصمديي التي قتعمس إلتممشي ءد  
يلإلأم ا داءو ا مءاإليي لت تاتصء يلي الداخس التلقطإلني لس قتمتد الي دق  جقاء 
االيمي قلأم تداخمتأم مو الجمنب التلقطإلني قهق مم تدءإله الق يمت المتحدو التي حددت 

دات حم  القلأم  ملطءا ا مءاإلي المعلت ،قهق مم الذا قتحصس يليه هذا الدق  مت يمو
مم اد يشإلء إلي مخط  حاياي مت ممس لت إلتقاف يند مءحلي معإلني خمصي قات تنتإلذ 
المخط  ا مءاإلي قيإلقت ممتدا ققيأخذ   ي تنتإلذا قنقات اد تتجمق  يمء الق يي ال منيي 

 للءويس تءامب .
ف ا طءا  المعنيي قلت يقم  لأم قيعإلف الجمنب ا مءاإلي يلي تنميي قتطقاء مقاا .9

 ملء م اق يءالي مم إلخط  ،قهق مم إلجب الحذء منه  ت ا داءو ا مءاإليي لت تقم  
 مءقني  ي المقااف العءبيي ، اق الالق   منصم  الخيمءات التي يمإلت ات تأدد مشءقيأم 

وطءا  ف لالءاهت ااتصمديم ق ملتملي  إت ا داءو ا مءاإليي قتعتمد منأ، ناس المقاا
المختلتي للعمس قا نجم ، قليس الالق  اق الء م لمم يطءا خمصي قات الءويس ا مءاإلي 
تءامب قإلنشغس  ي التتءو الماللي  ي اداءو معءإلته ا نتخمليي قلت يإلقت لديه القات للتدخس 
 هالم مشء  ي التحءإلمت ا مءاإليي الءقميي ققإلتءك ذلك إلمم  عس منذ اللدايي لتءاق معمقني

للايم  لأذا مو منحأ  قلطمت إلمملي  ي التنتإلذ قالطءا ، قا شءا  يلي تاءاب قجأمت 
النظء لإلت المقااف المختلتي التي قتحتمج  ملتعس الي تدخس امءاإلي حمق  يمإلت اللنم  
يليه  ي التتءو الماللي خمصي قات الطءا ا مءاإلي قيحتمج الي اتتمايمت ، قاطء مشتءإلي 

ات مم طءا امءاإليم مجءد اطمء يم  قتصقء هيإللي يحتمج الي  للتنتإلذ يلي اقمس
تتمصإلس حايايي للعمس قبنم  التصقءات قالتتمهممت الامدمي  صء  النظء يت التحتظ اق 

 الء م مت الس ا طءا  المختلتي .
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مم قتعمس يليه ا داءو ا مءاإليي ناس تصقءاتأم قمشءقيأم مت الطءا قالتءقا، إلي القجقد  .٧
لحاياي،  قهق مم إلتطلب مقاتم يءبيم حايايم يلي المقتقا ال نموي قالمتعدد قيد  التعلي ا

ا  تتم  لتلاي مم يعءم امءاإليم ، قدءاقي مم يمإلت ات يتإلد الجمنب التلقطإلني خمصي 
 ي اطمن ف و مو تأميد مقمحمت ا ختم   ي المقااف التي   تتممشي مو الطءا 

يي اد تعمد الي تءك مقمحمت ا ختم  الءقمي للدق  العءبي خمصي قات ا داءو ا مءاإل
المعنيي قالعمس يلي مقمءات لدإللي فإلء ءقميي ل عم القات يلي ايت مء ات ا اتصمد 
قا قت ممء قتغإلإلء نم  معيشي المقاطنإلت  ي الاطمن ق ي ا الي  قهق امء يع   يليه 

المصمل   قق  مو الحتم  يليإل إلءا  ءاق المتمقضإلت الذإلت إلءادقت ءليي جدإلدو للشء  ا 
ا مءاإليي قا قءاوإلليي قيد  القصق  الي مقاجأمت جدإلدو يلي اا مقتقا ،قهق مم إلجب 
ا نت ما اليه  ي التتءو الماللي اذ ات ا داءو ا مءاإليي قتتعممس مو اا تقجه انطمام مت 

لمنظقء ا حقم مت  قالخقمءو التي تطءحأم قلت تغإلء ءلاتأم  طليعي الحم   ي المدا
جءا  اا تغإلإلء محتمس اد يشمس  عم ا طءا  المعنيي التي تقاجه خيمءات متعددو إلمم 
يملك الجمنب التلقطإلني ال  إلء مت ا قءا  القيمقيي  نظءام ، قل نه  ي النأميي   يمإلت 
الحدإل  يت مقاف مقحد اق تقجه ذق  عد مشتءك  ي الاطمن قالضتي لس نحت امم  

مل  مختلتي قخيمءات تتقو قتضإلق حقب التطقءات المطءقحي  ي مقااف متضمءبي قمص
المنطاي قالتي إلجب العمس يلإلأم  ي المدا المنظقء ق ي ظس التأ إلد ا مءاإلي ات 
الءويس ا مءاإلي قالقلطي التلقطإلنيي إلجب ات تتجه الي منأ، تتميلي جدإلد قتالس  مم 

الءاهني  قت الات  يلي إلس المعطيمتيطءا قهق امء   ت للمقوقلإلت ا مءاإلإلإلت الذإلت إلءاد
للصءان قالمقاجأي ، قالتأ إلد يلي ات التغإلإلء إلجب ات إلت  قاءضخ الجمنب التلقطإلني 
قيالس  ملتتمقم ق ام لقيمقمت ا مء القااو، قهق امء فإلء مالق   لقطإلنيم ققيقتمء 
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الإلس  د صء  النظء يت ت مإلت مقااف ا طءا  التلقطإلنيي المختلتي قالتي قتحتمج  ع
 لمءاجعمت يدإلدو   ي المدا المنتظء .

إت مءحلي جدإلدو مت التعمممت ا مءاإليي  ي الشء  ا قق  لدات  طءا المامءبي  .٦
ا اتصمديي ققتمء  ملتعس للنم  اقتحامامت مختلتي  ي ظس اداءو امءاإليي ءاف ي  ي الحس 

دا قمو دا جإلا اتصمدا قهق حس قيظس محس ت مإلت قاختم  حاياي قاجب تتأ  ا عم
قجقد اطءقحمت اخءا مامللي يءبيم قدقليم إلتطلب ا مء مءاجعي مقااف ا طءا  افخءع،  

قءققيم  2قمنأم المقاف التءنقي الذا قلق قات طءا ءليي محددو  ي ملتمء  مءاس 
التي تأهلت ا  ء مت مءو للديقو لملتمء مققإلق لقم  الشء  ا قق  هذا  م ضم ي 

يي قالتي يلءت ينأم اللجني الءبمييي قايمملأم قالتي نجحت الق يمت للتحءإلمت ا قءقب
المتحدو منذ اداءو الءويس القملق  مءاك اق ممم  ي تعطإللأم قالمعني ات الق يمت المتحدو 
امدءو يلي تخءاب اا مخط  يءبي لطءا ءلاتأم ا اتصمديي قاا طءا آخء   إلتممشو 

 يلإلأم ... مو تادإلءاتأم قتاإليممتأم التي قتعمس
يمإلت التأ إلد يلي الجمنب افمءاإلي لت إلتقانو يلي اتخمذ إجءا ات جقهءاي تمس مقمءات  .٢

التعممس مو الملف التلقطإلني  إلس تتمصإلله لد ا مت ال ح  يت لدإلس مت داخس القلطي 
قذلك  ي اطمء منم تي الءويس محمقد ي مس قد عه  تخمذ إجءا ات جدإلدو  ي اطمء 

التلقطإلنيي ا مءاإليي التي ام  الءويس محمقد ي مس لتجمإلدهم  ي  اقتونم  ا تصم ت
اطمء قإلنمءاق  لقطإلني إلد و  متخمذ إجءا ات انتءاديي  قمت جمنب قاحد لأد  مقاجأي 
الخطقات ا مءاإليي مت جمنب قاحد قالتي تمس جقهء الصءان العءبي ا قءاوإللي قيءالي 

دس  ا   ي ظس التخق  مت اادا  ا داءو الخطقات ا مءاإليي الءاهني ليس  ي ملف الا
ا مءاإليي  ملمقمس  ملتي المقتقطنمت قاقامط ملدا حق العقدو ممم يتءغ الاضيي 
التلقطإلنيي مت مضمقنأم قهق امء اد يصس  ملمنطاي لصدا  حاياي لت ياتصء يلي 
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لماللي ا الجمنلإلت التلقطإلني قا قءاوإللي خمصي قات الخيمءات التلقطإلنيي قتتقو  ي التتءو
ققا  يلي مقتقا الداخس قإلذلك يلي مقتقا الخمءج قات التلقي  لتغإلإلء الايمدو 
التلقطإلنيي اق د عأم الي حم ي الأمقيي ليس حم  ي ظس ء م  لقطإلني يم  للمقااف 

 ا مءاإليي ا قءاوإلليي .
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 التغير في السياسة األمريكية تجاه سوريا

 
 أحمد مصطفي

  مح   ملمءإل  الاقمي لدءاقمت الشء  افقق 
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 التغير في السياسة األمريكية تجاه سوريا
 أحمد مصطفي

 
افمءاإلي للاقات التءإليي قالمإللشيمت المعمقني لأم  ملدخق   ي افخضء  الضق م س 

الشصصمم  القصصقءا قاللد   ي إنشصصم  منطاي يم لي جدإلدو يلو الحدقد لإلت الللدإلت، تحقً  جدإلدًا 
 ي قصصصصصلقصصصصصلي التحق ت التي طءات يلو القصصصصصيمقصصصصصي افمءاإليي تجما قصصصصصقءام.  تي لدايي اف مي 

ًم لجمميمت المعمءضصصصصصصصي  مم  إلأم المقصصصصصصصلحي، قصصصصصصصمييًم إلو دايم اإليالقصصصصصصصقءاي لدا النظم  افمء 
إقصصامط نظم  افقصصد، إ  إنه  عد ا نتخم مت افمءاإليي ق عد  لقت يد  قااعيي هد  ا طمحي 
 مفقصصصصصصصد قخصصصصصصصصقصصصصصصصصًم  عد التدخس الءققصصصصصصصي، تحق  الأد  إلو الاضصصصصصصصم  يلو تنظي  الدقلي 

   إلو هد  احتقا  إإلءات  عد النجماا قصصصمميي قالذا لدقءا تطلب تحملتًم مو اف ءاد، قصصصصق 
  ي طءد تنظي  الدقلي ا قمميي مت إلممس افءاضي التي تقيطء يلإلأم. 

التغإلء القصصصصصصءاو  ي افهدا  افمءاإليي، تغإلء مقا ا  ي خءاطي التحملتمت  صصصصصصصمحب
ق ي افدقات المقصصصصصصصصصصصصصصتخصصدمصصي،  اصصد انتالصصت التحصصملتصصمت افمءاإليصصي مت التحصصملف مو جمصصميصصمت 

يت  - ويًم ج –شتو انقايأم إلو ا يتممد  شإلس ءويقي يلو اف ءاد،    التخلي المعمءضي  
اف ءاد قالقصصصصصصصصصصصصصصمصما لتءإليم  محتم  منمطاأ ، قا ب تلك التغإلءات تغإلءا مقا اًم  ي العماي مو 
ءققصصيم لخصصصقف قصصقءام مت تنم ء  ي المقااف قافهدا   ي يأد اق ممم إلو تنقصصإلق نقصصلي 

  ي يأد تءامب. 
إلد افدقات  اد انتالت الق يمت المتحدو مت ا يتممد يلو اقصصصصصصصصتخدا  اداو يلو صصصصصصصصصع
التدءاب قالتقصصصصصلي   ي دي  الجمميمت المعمءضصصصصصي، إلو التدخس  خدممتالدي  الممدا قتادي  

الم مشصصء قصصقا  يت طءاق الأجممت التي اممت لأم ياب حمد  خمت شصصإلخقت اق يت طءاق 
                                                           

 باحث بالمركز القومي لدراسات الشرق األوسط 
 



 1029 ديسمبر –يوليو  (48-48) انالعدد                                        الشـَـرق األوسـَـط  اقمجلة أور

- 66 - 
 

ءاي، إ  ات ذلك لدقءا اد تغإلء مو اءاء الءويس تقاجد اقات امءاإليي يلو افءاضصصصصصصصصصصصصي القصصصصصصصصصصصصق 
تءامب  قصصصحب الاقات ا مءاإليي مت قصصصصقءام    انقصصصصحملأم مت منطاي الحدقد التءإليي القصصصصقءاي 
للقصصصمما للاقات المديقمي تءإليًم  مأمجمي المنمطق الخمضصصصعي لو ءاد، قهق مم ايتلء تحجيمم 

 صعإلد المإلداني. لآلداو العقإلءاي، قيقدو لدقء ا  ء محدقديي يلو ال
 

 أوال مراحل السياسة االمريكية تجاه سوريا
 يمإلت تاقي  مءاحس القيمقي ا مءاإليي تجما ققءام إلو  م  مءاحس ءويقيي: 

  1022المرحلة األولط: وهي التي بدأت مع بداية االزمة السورية في 
ق إلأصصم إلصصمت المقاف افمءاإلي اصصمو  يلو دي  الجمصصميصصمت القصصصصصصصصصصصصصصقءاصصي المعصصمءضصصصصصصصصصصصصصصصي 

اقصصتأدا  اقصصامط نظم  افقصصد، لدا الدي  افمءاإلي ماتصصصءا يلو دي  فإلء يقصصإلءا، حإل  ق 
تءإل ت افلب المقميدات افمءاإليي   ي  مدئ افمء يلو تادي  مقاد فذاويي قحم مت تناس، 
إ  ات ذلك قصصصصصصءيمت مم تغإلء ذلك إلو دي  يقصصصصصصإلءا م مشصصصصصصء، حإل  اممت الق يمت المتحدو 

لدي  الجمميمت المقصلحي القصقءاي، اللءنمم، افق  لقاقطي ق اءو  لتصصمي  لءنممجإلت مختلتإلت
الف مامتس قصصصصصصصصقءا تحت فطم  محمءبي  29الد من افمءاإليي، قاقصصصصصصصصتأدا  تدءاب قتقصصصصصصصصلي  

تنظي  دايد، قاد ت  الغم  هذا اللءنمم، قصصصصصصصصءاعًم  عد  لقت  شصصصصصصصصله حإل  إلمت المنت، النأموي 
 ملإلقت دق ء.  9١١يي للغت حقالي  ضو مومت مت المامتلإلت لت لتي مءتتعي للغم

 Timberامصم اللءنصمم، ال صمني  اصد تلنته إداءو المخملءات افمءاإليي، قيء   مقصصصصصصصصصصصصصص  
 Sycamore اه  ادقات ، قبلغصصصت مإل انيصصصي حقالي مليصصصمء دق ء. ايتلء هصصصذا اللءنصصصمم، احصصصد

. تعددت 1١2٦حتو  1١2١مت  قصصصصصصصصصنقات 1التدخس افمءاإلي  ي قصصصصصصصصقءام، قاقصصصصصصصصتمء لمدو 
اقص مب نأميي اللءنمم،  اد قجأت انتامدات يدإلدو للمإل انيي الضصخمي التي خصصصت له، إلمم 
اتأ   عد  الحءف  ي امداد الجمميمت المقصصصصصصصلحي  ملقصصصصصصصما حإل  انتأو القصصصصصصصصما  ي اإلدا 

https://en.wikipedia.org/wiki/Timber_Sycamore
https://en.wikipedia.org/wiki/Timber_Sycamore
https://en.wikipedia.org/wiki/Timber_Sycamore
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لس ات  عم هذا افقصصصصلحي قصصصصصس إلو اإلدا تنظي  الاميدو(،  ي جمميمت شصصصصدإلدو التطء  )
حإلت اصصصمءنصصصه ال عم اآلخء  صصصملصصصدي  افمءاإلي الصصصذا ت  تاصصصديمصصصه لجمصصصميصصصي  المجصصصمهصصصدإلت   ي 

  2ا غمنقتمت افمء الذا يجس لنأميي اللءنمم،. 
 المرحلة الثانية: مرحلة التدخل العسكري المحسوب: 

متحدو لدقءهم العقصصصصإلءا  ي ا  مي القصصصصقءاي، شصصصصأدت هذا المءحلي تطقاء الق يمت ال
حإل  انتالت مت مءحلي تادي  الدي  الممدا قاللقجقصصصصصصصصصصصصصصتي للجمميمت المقصصصصصصصصصصصصصصلحي، إلو الايم  

  ضءبمت يقإلءاي م مشءو يلو مقااو ققءاي.
 1١2٦الءاس  ٦شصصصصصصصصصمس ذلك الضصصصصصصصصصءبمت التي اممت لأم الصصصصصصصصصصقاءاخ افمءاإليي  ي  

قصقءا  مقصتخدا  افقلحي  ي  خمت شإلخقت  إلمم اممت للمقااو القصقءاي ياب اتأم  الجيد ال
 ي منطاصصي  1١2٦مت مصصمإلق حتو إلقنإلق  التتءوالطصصموءات ا مءاإليصصي لتنتإلصصذ اءبو هجمصصمت  ي 

 التنف  شصصصصصء  قصصصصصقءام يلو اقات تم عي للحإلقمي القصصصصصقءاي، إلو جمنب ذلك  اد قاعت  عم 
تم عتإلت للجيد  11و قصصصصق المقاجأمت الجقيي التي اقصصصتءت يت إقصصصامط طموءتي دءقن  قطموء 

 21   امتد افمء إلو اصف منشومت ا حم  إليممقيي تم عي للحإلقمي الققءاي  ي  1الققءا،
قذلك يلو خلتيي اتأمممت للجيد القصصصصصصقءا  مقصصصصصصتخدا  افقصصصصصصلحي ال يممقيي  ي  1١2٢الءاس 

ءديي  هجقمه يلو منطاي  دقمه ، قصقً  إلو مشمءإلي طموءات امءاإليي  ي اقتعمدو الاقات ال
قالذا اقصصصصتء  شصصصصإلس م مشصصصصء يت ماتس  1١2٢إلءاس  15لحاق  نتطيي  ملشصصصصء  القصصصصقءا  ي 

 ١يدد مت مامتلي شءإلي  قافنء  افمنيي الءققيي. 

                                                           
/syria-/world/middleeast/cia0217128120https://www.nytimes.com-على: نيويورك تايمز، متاح 1 

trump.html-train-arm-rebel 
regime-syrian-strike-aircraft-https://www.cbsnews.com/news/us-سي بي اس نيوز، متاح على: 0 

base/-tanf-al-forces 

/russian-fall-/rise0219112126https://foreignpolicy.com-فورين بوليسي ومصادر أخرى، متاح على: 3 

war/-civil-syrian-wagner-army-private 

https://www.nytimes.com/2017/08/02/world/middleeast/cia-syria-rebel-arm-train-trump.html
https://www.nytimes.com/2017/08/02/world/middleeast/cia-syria-rebel-arm-train-trump.html
https://www.nytimes.com/2017/08/02/world/middleeast/cia-syria-rebel-arm-train-trump.html
https://www.cbsnews.com/news/us-aircraft-strike-syrian-regime-forces-al-tanf-base/
https://www.cbsnews.com/news/us-aircraft-strike-syrian-regime-forces-al-tanf-base/
https://www.cbsnews.com/news/us-aircraft-strike-syrian-regime-forces-al-tanf-base/
https://foreignpolicy.com/2019/10/06/rise-fall-russian-private-army-wagner-syrian-civil-war/
https://foreignpolicy.com/2019/10/06/rise-fall-russian-private-army-wagner-syrian-civil-war/
https://foreignpolicy.com/2019/10/06/rise-fall-russian-private-army-wagner-syrian-civil-war/
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إلو جمنب الضصصءبمت الم مشصصءو يمدت الق يمت المتحدو إلو تأقصصيس يدو نامط تقاجد 
ت ف  العقصصصصصإلءاي التي امم، اه  تلك النامط هي اميدو  التنالقصصصصصقءا لأم  ي الشصصصصصء  قالشصصصصصمم  

إلإللق متء مت ناطي التنف  11يلو  عد  1١2٧الق يمت المتحدو لتأقصصصيقصصصأم  ي لدايمت يم  
( ا قصصصصصصتءاتإلجي القاصصصصصصصس لإلت  غداد M1 الحدقديي مو العءا ، إلمم تاو الاميدو يلو طءاق )

 قدمشق. 
 طاصصيلجصمنصب الاصميصدو يمصدت الق يصمت المتحصصدو إلو  ءم منطاصي امنصي حق  هصذا المن

إل  متء، حإل  اممت الطموءات افمءاإليي يدو مءات  اصصصصصصصصصصصصصصصف قصصصصصصصصصصصصصصيمءات تم عي  99 ماداء 
 للجيد الققءا اق الجمميمت الملادو له يند دخقلأم هذا الحإل . 

إلمم يمدت الق يمت المتحدو إلو إنشصصصصصصصصصصصصصم  اميدو جقيي  منطاي  صصصصصصصصصصصصصصءات   محم ظي 
طء مت حإل  التجأإل ات قاف لء الحقصصصإلي  ملشصصصمم  الشصصصءاي القصصصقءا، قتعد هذا الاميدو افخ

 ي الشصصصصصصصصصمم  القصصصصصصصصصقءا )ت  إخموأم ملخءًا(، لجمنب ذلك  اد انشصصصصصصصصصأت الاقات افمءاإليي نامط 
مءاا ي يلو الحدقد التءإليي القصصصصصصقءاي )ت  إخموأم ملخءًا ايضصصصصصصم( قايتمدت قصصصصصصيمقصصصصصصي المداءج، 

ميمت  طاي  الء حإل  انشصصأت يدو مداءج  قصصتا م  الطإلءات العقصصإلءا  منمطق مختلتي منأم من
متء اصمدء يلو خدمي طموءو  21١١الاءا صي مت ا صمء النت  قالتي ت  تجأإل  مأ   لأصم  طق  
 متء. 21١١مقإلءو قطموءات ناس قمءقحيمت، قمأ    الممل يي   طق  

 المرحلة الثالثة: االنسحاب التدريجي من األزمة
نه ، قايالأم إيملدات هذا مو إيمت الءويس افمءاإلي الاضصصصصصم  يلو تنظي  دايد 

قالذا ت امت مو تنماف معد  ا حت م مت الجقيي لإلت الاقات  قصصقءامقصصحب اقات  مدا مت 
الجقيي افمءاإليي قنظإلءتأم القصصصصقءاي  ي افجقا  القصصصصصقءاي، قختقت قصصصصيمقصصصصصي مقا ا لمنصصصصصصي 

  جنإلف   ي ماملس اقتمءاء منصي  آقتمني   ي التنقإلق لإلت الاقع التميلي يلو افءم. 
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جم ت العمليي العقصصصصصصصصصإلءاي التءإليي افخإلءو  ن و القصصصصصصصصصم   قالتي ل  ت ت لتت  لدقت    
ضصق  اخضصء امءاإلي شمس انقحمب العنمصء افمءاإليي المقجقدو يلو الحدقد ق ي منمطق 

ًم العقصصصصإلءا افمءاإلي ل  يعد ءامًم محقءا التقاجدالتممس التءإلي ال ءدا، لتشصصصصإلء لقضصصصصقا ات 
س  شصصإلس  قءا  ي تتمهممت اجءاهم اف ءاد مو ءققصصيم مت نمحيي،  ي المعمدلي، قهق مم انعإل

 ققعي تءإلي لتتمهممت مو الحإلقمي الققءاي لءيميي ءققيي ايضم مت نمحيي اخءع. 
 ثانيا: أدوات فهم تغيرات السياسة االمريكية تجاه سوريا

ا ذ  يمإلت  أ  المءاحس ال م  القملق يءضأم، قلممذا تغإلءت القيمقي ا مءاإليي لأ
الق يمت المتحدو  ي قصصصصقءام، تنمق  افقضصصصصمن الداخليي ا مءاإليي  مصصصصصمل الشصصصصإلس إ  لتحدإلد 

 ق أ  دقء تغإلء الايمدو  ي صنو القيمقي الخمءجيي. 
 المصال  االمريكية في سوريا -2

 يمكن استعراض اهم مصال  الواليات المتحدة في سوريا في االتي:
 امن إسرائيل -أ

حد اه  محءإلمت القيمقي افمءاإليي تجما الشء  افقق  يعتلء ضممت امت إقءاوإلس ا
يمقمم، قققءام يلو قجه الخصقف.  ي قلإلس ذلك تق ء الق يمت المتحدو الدي  العقإلءا 

متلاي للمعقنمت العقصصصصصصصإلءاي افمءاإليي إلو جمنب الغطم   ا لءالم مشصصصصصصصء  قصصصصصصصءاوإلس التي تعد 
خملف الدق  العءبيي المحيطي قالتي ت القصصيمقصصي للضصصءبمت التي اممت تاق  لأم إقصصءاوإلس داخس

  شإلس قاض  قصءا  اقايد الامنقت الدقلي.
إذا مم نظءنم للحملي الققءاي نجد ات إقءاوإلس اد تمإلنت إلو حد إللإلء مت الحصق  يلو مم 
تصلق اليه مت ضممنمت امنيي قذلك يلء التنقإلق ا قءاوإللي الءققي. حإل  قعت إقءاوإلس 

نيي اق مإلليشيمت تم عي  إلءات  ملاءب مت الحدقد ا قءاوإلليي لضممت يد  قجقد اقات إإلءا
إل ، إلو جمنب ذلك  اد حصلت إقءاوإلس يلو ضق   ٢١قلعمق تادءا  عم التامءاء ب 



 1029 ديسمبر –يوليو  (48-48) انالعدد                                        الشـَـرق األوسـَـط  اقمجلة أور

- 72 - 
 

اخضء ءققي  ملايم   ضءبمت جقيي للمقااو ا إلءانيي التي يمإلت ات تم س تأدإلدًا لومت 
مت ت الحدقد الققءاي، لس قصس إلو ضءبا قءاوإللي،   ياتصء ذلك يلو المنمطق الاءا ي م

قجأتأم إقءاوإلس إلو مقااو إإلءانيي  ي ااصو الشء  الققءا  ملاءب مت الحدقد مو العءا ، 
 لس قمم تءدد يت مقوقلإلتأم  ي ضءب مقااو داخس العءا  نتقه. 

قبنم  يلو ذلك  إت هد  تحاإلق امت إقءاوإلس اد تحاق إلو حد إللإلء، افمء الذا إلد و 
 ا تءاجو الءف ي ا مءاإليي  ي التدخس اق التقاجد  صقءو م مشءو يلو افءم الققءاي.  متجم
 القضاء علط داعو -ب

، تصميد خطء تنظي  دايد يلو المصمل  افمءاإليي ا مء الذا 1١21 ي إلقلإلق 
جندا امءاإلي الو القصصصصتمءو افمءاإليي  ي  غداد قالانصصصصصليي ا مءاإليي  ٢١١اقصصصصتديو اءقصصصصم  

  ايلت الءويس افمءاإلي  مءاك اق ممم لد  العمليمت العقصصصصصصصصصصصإلءاي ضصصصصصصصصصصصد تنظي   ي اءبإلس، حإل
دايد، جم  ذلك مت خم   التحملف الدقلي ضصد تنظي  دايد ، ققضعت ا داءو افمءاإليي 
اشصصصصإلم  محددو للتدخس ضصصصصد التنظي  منأم: تق إلء الدي  العقصصصصإلءا الم مشصصصصء لشصصصصءإلم  الق يمت 

مس يلو اطو الع -إياصم  تصد ق المامتلإلت افجمنب للتنظي  المتحصدو الصذإلت يحصمءبقت التنظي ، 
قضصصو ققصصموس للتعممس مو اف مي ا نقصصمنيي المتتمامي  ي منمطق  -مصصصمدء  تمقاس التنظي  

 .2العمليمت
نتإلجصصصي لأصصصذا الت صصصمتف الصصصدقلي قالصصصدي  الجقا الصصصذا ت  تاصصصديمصصصه للاقات الماصصصمتلصصصي يلو 

الشصصصصصصصعلي  ي العءا ، الاقات ال ءديي  ملتقا ا مو افءم )الاقات العءاايي قمإلليشصصصصصصصيم الحشصصصصصصصد 
جأقد الجيد الققءا المديق  ءققيم  ي ققءام(  اد انتأت قيطءو التنظي  الظمهءو يلو اا 
اءاضي، قتحقلت ينمصءا إلو خميم نمومي إلتمءإل  افللأم يلو الحدقد العءاايي الققءاي ق ي 

 إلء. ت إللءع ق ملتملي ادءته يلو التأ الشمم  الققءا، قتءاجعت ادءاته يلو الايم   عمليم

                                                           
  isis/-defeat-to-coalition-global-the-su-https://www.state.gov/aboutموقع: 1

https://www.state.gov/about-us-the-global-coalition-to-defeat-isis/
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قمو قصصصصصصصصصصصصصصاقط اخء معصصماصصس التنظي   ي منطاصصي  ال صصمفق    ي قصصصصصصصصصصصصصصقءاصصم ايلت الءويس 
مت الاضصصصصصصصم  يلو تنظي  دايد، إلو جمنب  تمإلنتافمءاإلي تءامب ات الق يمت المتحدو اد 

ات  -  عد مإلملمي همتتيي مو الءويس التءإلي اءدقفمت  –ا يمت ياب ذلك  أقصصصصصصصصصصمليو ايلت 
الق يمت المتحدو قق  تقحب اقاتأم مت ققءام معلًم ذلك  منتتم  الحمجي لقجقد هذا الاقات 

  عد الاضم  يلو تنظي  دايد. 
إذا  إت الاضم  يلو قيطءو تنظي  دايد يلو افءاضي الققءاي قالعءاايي،    تمإلت الق يمت 

 م دايد ا نم  تقاجدا  ي ادلب، مالمتحدو  حاًم مت تصتيي  الق إلء ال غدادا   يي  تنظي  
دقا و لإلداءو افمءاإليي لتحجي  قجقدهم العقإلءا يلو افءاضي الققءاي، اق يلو افاس ق ء 

الذا طملمم ءدد ءفلته  ي اقتعمدو الجنقد افمءاإلإلإلت الو  –فطم  قيمقي  داءو تءامب 
 للايم  لأذا ا نقحمب. –الق يمت المتحدو 

 النفوذ اإليراني -ج
  تحجي  النتقذ ا إلءاني  ي قصصصقءام  ي صصصصدء امومي افقلقيمت ا مءاإليي قذلك اصصصص 

دايد، خمصصصصصصصي  عد ات  اد التنظي  جميو افءاضصصصصصصي التي  تنظي  عد التءاجو الشصصصصصصدإلد لخطء 
قصصصصلق ققصصصصيطء يلإلأم. تجلو ذلك قاضصصصصحًم  ي ا قصصصصتءاتإلجيي ا مءاإليي التي ايلنت مو تعإلإلت 

قءام قالتي قضصصصصصصعت تحجي  النتقذ ا إلءاني  شصصصصصصإلس قاضصصصصصص  جيمس جيتءا م عق م امءاإليم لقصصصصصص
 اقلقيي  ي ا جندو ا مءاإليي  ي ققءام. 

قتجدء ا شصصصصصصصصمءو إلو ات المقاف افمءاإلي  ي هذا الشصصصصصصصصأت مد قيم لتخق مت إاليميي 
ي قمدع تأ إلء ذلك الم مشصصصصصصصصصصصء يلو افمت اط ي المن ا إلءانيقخلإلجيي خمصصصصصصصصصصصي لتمدد النتقذ 

ات، إلصدي  ذلصك التاصدإلءات ا مءاإليصي التي تشصصصصصصصصصصصصصصإلء إلو خطقءو نجما الخطي الاقمي لأصذا الللصد
ا إلءانيي الخمصصصصصصصصصصصصي  مد طءاق لءا إلءب  العءا   قصصصصصصصصصصصقءام قمنه إلو للنمت قمدع اءت مط ذلك 
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لخطقط ناس افقصصصصصصصصصصصصصصلحي قتادي  الدي  اللقجقصصصصصصصصصصصصصصتي إلو ح ب   قفإلءا مت الجمميمت التي 
 ليي. تصنتأم الق يمت المتحدو إلجمميمت إءهم

إلمنت  إلءو إنشصصصم  اميدو  التنف   ي مقاعأم الحملي لأد  إيماي اا  هذاقبنم  يلو 
مخططمت لتت  الطءاق اللءا لإلت  غداد قدمشصصصصصصق، مو العمس يلو تحجي  اقصصصصصصتتمدو الطء إلت 

 )العءا  قققءام( مت قيطءو الاقات الققءاي يلو مدإلني  اللقإلمم   الحدقديي. 
د ا إلءاني  ي قصصقءام قمنو تمددا اصصص   مأمي إقصصءاوإلليي مو ذلك  إنه إللدق ات التقاج

 مفقصصصصصمس، حإل  اقصصصصصتمءت قتعمالت الضصصصصصءبمت ا قصصصصصءاوإلليي يلو المقااو ا إلءانيي  ي شصصصصصتو 
 هايايمإلت تح – ملنقصصصصصص ي للق يمت المتحدو  –انحم  قصصصصصصقءام، قمت     إت ذلك الأد  ايضصصصصصصم 

 يلء  ميس اخء ا  قهق إقءاوإلس. 
 يا المفيدة( النفط والغاز )سور  -د

او تتعد حاق  النت  قالغم   ي الشء  الققءا احد اه  ال ءقات الطليعيي الققءاي، ق 
قالشمم  الشءاي الققءا، حإل  ياو حاس  العمء   ي محم ظي  الشء  فملليي هذا الحاق   ي 

الف لءمإلصصس إلقميصصم، إلمصصم تقجصصد لنتس  ٢١دإلء ال قء قالصصذا ياصصدء انتصصمجصصه الإلقمي الطليعي ب 
ه حاق   التنك  ق  الجتءو   ي حإلت ياو  محم ظي الحقصصصصصصصصصصصصصإلي حاق   الءميمت  قالتي المحم ظ

 %5١الف لءمإلس إلقميم ق الشصصدادا  ق القصصقاديي .  تم س هذا اآل مء حقالي  5١تنت، حقالي 
 2مت انتمج الغم  %19مت ا نتمج النتطي الققءا ق 

اقات قصصصصصصصصصصقءام جميو هذا ا  مء تاو  ي منمطق تقصصصصصصصصصصيطء يلإلأم  شصصصصصصصصصصإلس م مشصصصصصصصصصصء   
الديماءاطيي  المديقمي امءاإليم، قنظءًا فهميي هذا المنطاي ااتصصصصصصمديًم  اد اطلق يلإلأم  عم 
المقوقلإلت الغءبإلإلت مصطل   ققءام المتإلدو ، قلعس الء  د  ت هذا افهميي إيمت الءويس 

                                                           
 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-46693867بي بي سي، متاح على:  1

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-46693867بي
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ءف  لصصك قذ لحمصصمإلتأصصمافمءاإلي تءامصصب ملخءًا يت إ اصصم   عم اقاتصصه  ي منصصمطق حاق  النت  
 ايمت انقحم ه مت منمطق التممس ال ءدا التءإلي. 

إ  انصصه ينصصد تاإلي  هصصذا العصصممصصس نجصصد إنصصه فإلء إلصصم ي لإل اصصم  يلو اقات امءاإليصصي يلو 
افءم لتتءو طقالصصي،  مت نصصمحيصصي  صصإت مجمقن ا حتيصصمطي النتطي الملإلصصد  ي قصصصصصصصصصصصصصصقءاصصم نحق 

، ممصصصم يعني ات عصصصملميال( مت ا حتيصصصمطي %١12٢مليصصصمءا لءمإلصصصس قهق مصصصم يم صصصس ااصصصس مت )
الت لتي القصصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصصيي قالعقصصصصصصصصصصإلءاي لأذا التقاجد اد ت قت ا لء  إل إلء مت جدقاا ا اتصصصصصصصصصصصمديي، 
خصصصصصصقصصصصصصًم  ي ظس التامءاء المتقاتء يت تمإلت الق يمت المتحدو مت تحاإلق ا تتم  ذاتيًم مت 

 ا نتمج النتطي  ي خم  قنقات. 
هصصصذا الاقات  ي منصصصمطق النت  ل ت يمإلت تتقصصصصصصصصصصصصصصإلء الاءاء افمءاإلي  صصصم  اصصصم  يلو 

إلإحدع ققموس الضغ  قالماميضي مو الحإلقمي الققءاي، يند الشءقن  ي متمقضمت التققيي 
القصصصصيمقصصصصيي، قضصصصصعًم  ي ا يت مء اف مي ا اتصصصصصمديي الخمناي التي تمء لأم الحإلقمي القصصصصقءاي 

 بيي يليه. ق جءا  العاق مت ا مءاإليي ا قء 
 لط سياستها تجاه سورياأثر تغير القيادة األمريكية ع -1

س قالذا يعتمد يلو تحلإل -يلو الءف  مت تءاجو دقء  المقصصصصصصصصصصصصصصتقع التءدا للتحلإلس  
 ي القصصصصصصصصصصصصصصنقات افخإلءو، إ  اننم   يمإلت ات نتجمهس ات قجقد  –شصصصصصصصصصصصصصصخف الامود قتقجأمته 

شصصصخف الءويس افمءاإلي  دقنملد تءامب  إلمت له  ملغ اف ء  ي تغإلإلءات القصصصصيمقصصصصي افمءاإليي 
 ا ققءام. تجم

ءام، الءا م فا تدخس يقإلءا امءاإلي  ي قق  -الس انتخم ه  - علو الءف  مت مقاته الحم   
إ  ات القتإلءو العمليي للتتميس العقإلءا قالمإلداني ا داد  شإلس إللإلء  ي يأد تءامب يت نظإلءا 

حي، ل ي يأد الءويس اق ممم،  تي حإلت ا تتو اق ممم لتدءاب قتقلي  مامتلي الجمميمت المق
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 إت تءامب ام  لأجممت م مشءو يلو مقااو ققءاي  ي ا  ء مت منمق ي ال ءهم ياب هجممت 
  خمت شإلخقت . 

 إت التقاجد افمءاإلي الم مشصصصصصء  ي شصصصصصء  قصصصصصقءام قاويمت هد   ذلك م ضصصصصصم ي إلو 
تاليف النتقذ ا إلءاني إلأد  معلت  ي ا قصصصصصصصصصصتءاتإلجيي ا مءاإليي هق  شصصصصصصصصصصإلس اق  مخء إلخد  

قصءاوإللي قهق ا مء الذا ءبمم ل  يإلت يحد  مو ءويس آخء ااس اءت مطًم  ملمصمل  ا مت ا 
 ا قءاوإلليي. 

 –إلو جمنب ذلك  إت ايتممد الءويس افمءاإلي يلو شصخصه قيلو اءا اته للمقاف 
ي ققضعه هد  الق م  لقيقد حملته ا نتخملي –لدقت اقتشمءو اداءته  ي العدإلد مت الحم ت 

اهدا  جعله إلتخذ اءاءات متعجلي    يحإلد ينأم قصصصصصصصصصصصصصصقا  تحت ضصصصصصصصصصصصصصصغقط  يلو مصم يداا مت
قصصصصصصصصصصصصصصحصصمب الاقات داخليصصي اق إاليميصصي، قلعصصس الء  ام لصصي هصصذا الاءاءات هق الاءاء الخصصمف  صصمن

قالذا اضصصصصصصصصصصصصصطء يمليًم ات يحإلد ينه يلء ا  ام  يلو ج   مت هذا ا مءاإليي مت قصصصصصصصصصصصصصقءام 
 الاقات  ي الشء  الققءا.

مامت تءامب ل عم ال يمم  يلو ءاقصصصصصأ  الءويس الءققصصصصصي إضصصصصصم ي إلو ذلك  إت ي
ق إيجم ه  شخصإلته اد ادت إلو نقن مت التنقإل يت مديمإلء لقتإلت قالذا يلء تءامب مءاء 

لإلت الللدإلت لس قتالس خطقات ءققصصصيي ل  يإلت لياللأم ءويس امءاإلي اخء )يلو قصصصلإلس الم م  
حدو لتدءالأم يلء لءام، المخملءات اقصصصصصصصصصصصصصتأدا  ءققصصصصصصصصصصصصصيم للجمميمت التي اممت الق يمت المت

ا مءاإليي قق اءو الد من  ي المءحلي افقلو مت التدخس العقصصصصصإلءا الءققصصصصصي  ي قصصصصصقءام(، إلمم 
ات يماته  ملءويس التءإلي اءدقفمت قادءو اءدقفمت يلو التأ إلء يليه اتضصصصصحت  شصصصصإلس إللإلء 

 ي الاءاء الخمف، ق للاقات افمءاإليي مت قصصصصصصصصصصصصصصقءام ي الاءاء الخصمف  صم نقصصصصصصصصصصصصصصحصمب ال لي 
لإيطم  ضصصصق  اخضصصصء للعمليي العقصصصإلءاي التءإليي افخإلءو  ي الشصصصمم  القصصصقءا، حإل  إت إلم 

 الاءاءات جم   عد مإلملمي همتتيي لإلت الءويقإلت. 
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مت ات القصيمقصي افمءاإليي  صتي يممي تحإلمأم اقايد قخطقط يممي  الءف إذا  علو 
ءاإليي  غم النظء يمت إلتق هم،  إت يقصصصصصصإلء يلو نأجأم الجميو، قتنتذهم الملقصصصصصصقصصصصصصمت افم

العممس الشصصصصصصصخصصصصصصصصي قتقاجد الءويس تءامب يلو ءاس ا داءو افمءاإليي لعب دقءًا محقءاًم  ي 
 الحملي الققءاي. 

 : خاتمة
قصصصلق إلو ات هنمك يدو يقامس ادت إلو التغإلءات التي ايتلءت متمجوي  مممنخلف 

مس هق طليعي افهدا  افمءاإليي  ي  ي القصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصي افمءاإليي تجما قصصصصصصصصصقءام، اه  هذا العقا
قصصصصصصصصصقءام، قالتي تحاق  عضصصصصصصصصصأم  ملتعس )إلملاضصصصصصصصصصم  يلو خطء تنظي  دايد( اق التي تق هم 
آخءات )تقلي إقصصصصءاوإلس لمقصصصصألي تحجي  النتقذ ا إلءاني( اق  ت لأذا افهدا  ت لتي قصصصصيمقصصصصيي 

 تتق  العمود منأم )م س حاق  الغم   ي الشء  الققءا(. 
تجما العم  للقيمقي افمءاإليي تجما ققءام اص   ا  ء ميًم إلو يد  ا نخءاط قيليه  إت ا 

 ي اف مي قيد  تقلي دقء مل ء  إلأم، انعإلس ذلك  ي الاءاء الخمف  قحب الاقات افمءاإليي 
مت الشمم  الققءا قتءك المنطاي لتتمهممت تءإليم مو ءققيم قالحإلقمي الققءاي، قهق افمء 

س يلو التققيي القيمقيي قالتي مت المتتءم ات تحظو  منطماه جدإلدو الذا لدقءا اد إلنعإل
 عد التتمه  يلو تشإلإلس اللجني الدقتقءاي، حإل  مت المتقاو ات يحظو التميلإلت الءويقإلإلت 
يلو افءم )تءإليم قاإلءات قءققيم(  ملدقء الءويقي قالمقجه لعمليي التققيي، يلو ات يإلقت 

 مم يضمت المصمل  افمنيي  قءاوإلس  ي منطاي الجنقب  ذلك  حضقء إقءاوإللي فإلء م مشء
 الققءا، قبدقء محدقد للق يمت المتحدو. 
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 الدور األمريكي للحرب في اليمن والرؤية األمريكية الجديدة

 
 د. وسام باسندوة

 لعءبيي للت اإلف قالتنمييءويس مجلس امنم  الم مدءو ا
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 الدور األمريكي للحرب في اليمن والرؤية األمريكية الجديدة 

  وسام باسندوةد. 

 مقدمة:

 لاد إلمت ة  كانت محطة معركة الحديدة مرحلة مفصــــــلية وهامة في الحرب اليمني
 يام  اقت مم  معءإلي تحءاء الحدإلدو مءو  عد اخءع د  ت مأمي، تقاف يندهم المحللقت 

، قهلو العمل  مت قصصصصصصصصصصصصاقط الم اد مت ا نقصصصصصصصصصصصصمنييمت  قايم يدإلدو تءت    ي معظمأم  ملحملي 
المدنإلإلت اق ا نجءاء لحءب شصصصصصصصصصصصصقاءن فإلء محقصصصصصصصصصصصصق ي، لإلنمم لومء ا عمد اخءع تتعلق  مل عد 

 قلي قءلاته  ي إداءو الحءب اليمنيي.الد
 مإلنم  الحدإلدو يعد مقءد دخس مأ  قحإلقا تعتمد يليه المإلليشيم الحق يي ، إلمم انه منتذ مأ  
ايًضم لعمليمتأم التأءاليي،  م ضم ي إلو العدإلد مت افق مب الجإلققيمقيي التي تعطإلأم قضًعم 

 مادمتأم العمصمي صنعم .مأًمم  قت مم  تحءاء المدت الءويقيي افخءع ق ي 

مصصم يعنإلنصصم هنصصم ات الألو الصصدقلي الصصذا ت امت مو انطم  هصصذا المعءإلصصي  ي إلصصس مءو،  
 ب إلو متمقضصصصصصصصصصصصمت قصصصصصصصصصصصتقإلأقل ، ل  يإلت لإلجدمقالذا ت لس اخإلًءا  ملتعس لقاتأم تممًمم، قالذه

يي، نملءءا المانو  ي مجم  التحلإلس القصصصصصيمقصصصصصي  مجءد الغضصصصصص ي قالت م ي يلو الحملي ا نقصصصصصم
 أنصمك اشصصصصصصصصصصصصصصت صم صمت مقصصصصصصصصصصصصصصتمءو قاقميي يلو إلس الجلأمت قتأدإلد قمقت للمدنإلإلت خم  تلك 
المعمءك المقصصتمءو، إلمم ات مدإلني تع  المحمصصصءو ف  ء مت خمس قصصنقات مت الس المإلليشصصيم 

 الحق يي  يإلمد العمل  يقمو لأم، ق ملحملي ا نقمنيي المأقمقيي التي يعمنإلأم القإلمت هنمك.
قاف معءإلصصي الحصصدإلصدو مصم صصمت  نطماأصصم مت اهميصصي  مصصم  عصد تقاف معءإلصصي قاصد إلصصمت لت

قاضصصصصحم جليم ات هنمك  إلتق يلو اقصصصصت مم  تحءاء  اصصصصص  تحءاء الحدإلدو ليس إلمم اللأم، إذ 
 ماي ال مد قيقدو الشءييي يلء نصء يقإلءا تم ، إلمم ات الذهمب لطمقلي متمقضمت قفحد 

                                                           
 رئيس مجلس أمناء المبادرة العربية للتثقيف والتنمية 
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م إلصصصصمت  امًءا فإلء مالق  يلو مصصصصم إللصصصصدق لصصصصدع ءايي الطء إلت الغل صصصصي يلو افءم ايضصصصصصصصصصصصصصصصصصصً
المتمقضصصصصمت، قاو  ل مت تأجلت متمقضصصصصمت قصصصصتقإلأقل  قصصصصميمت اخءع  ا ، قانأت الشصصصصءييي 
قالاقع الدايمي لأم اقصصصصصت مم  التحءاء،  اد إلمنت اقات الشصصصصصءييي اد قصصصصصصلت  ملتعس للشصصصصصصمءن 

إلس ظأء  شصصصصصصصالءويقصصصصصصصي  ملمدإلني ققصصصصصصصيطءت يليه،  عد ات قصصصصصصصيطءت يلو المإلنم  قالمطمء، ق 
متمجي  للتقاعمت ات اقو الحق إلإلت  ي المدإلني مجءد  ملقني هقا  ديمويي، خمصصصصصصصصصصصصصصي  ي ظس 

 يد  تق ء لإلوي حمضني لأ   ملمدإلني. 
مم نءاد اقله هنم ات التقجه للمتمقضمت  عد تحاإلق هذا النصء إلمت قيضو للشءييي 

د مت جدإلد  دقلًيم، قالإل ءصي ا لء  ي تحاإلق مإلمقب قيمقيي، قالدق ات هذا ل  يإلت مالقً  
ات معءإلي الحدإلدو قتقاتأم إلمنت  مءاي   عدهم ل  يعد احد إلءاهت يلو الحقصصصصصصصصصصصصصص  العقصصصصصصصصصصصصصصإلءا 
للمعءإلي، إلمم انه ق عد قتقإلأقل  اص   إاءاء القم  العمد  الشممس الملني يلو المءجعيمت 

م عق  أم الال م  ق ق اءاءات افم  المتحدو ايضم محس شك، خمصي مو القيمقي التي ات ع
الصدقلي لومإلت العصم  جءاتإلص   ي تج وصي ملتصمت اف مصي اليمنيصي، قاصد  لت  شصصصصصصصصصصصصصصلأم منذ تع ء 

 تطلإلق اتتم  قتقإلأقل  الذا يحمق  منحه اللي الحيمو مت حإلت آلخء دقت جدقع.
اليمت منعطًتم جدإلًدا  عد الاصصصصصف الذا تعءضصصصصت له منشصصصصأتي نت   حءبإلمم دخلت 

يي  ي الءا و يشصصصصصصصء مت قصصصصصصصلتملء مت العم  الجمءا، قهي العمليي تم عتإلت   اءامإلق  القصصصصصصصعقد
التي يصء الحق إلقت يلو تلنإلأم،  ملءف  مت ات إلس الملشءات تشإلء إلو ضلقن إإلءات اق اا 
مت حلتموأم  ي منمطق اخءع ا  ء اءًبم مت المنطاي المقصتأد ي إلملمإلليشمت المديقمي إإلءانًيم 

او هصذا العمليصي تعلء يت ناس الصصصصصصصصصصصصصصصءان  شصصصصصصصصصصصصصصإلس الء   ي العءا  م ًم،  ي إلصس افحقا  ت 
د ا إلءاني، ققإلدخلأم  ي مقمء جدإل-قضصقًحم إلو مقصتقاا الدقلي  ي إطمء الصصءان افمءاإلي

 قإللاي  ظمله يلو المقااف الدقليي مت هذا الحءب المنقيي التي طم  امدهم.
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  اليمن في الرؤية األمريكية 

 أوال: اعتبارات المصلحة: 

 المندب،  مب مضصصصصإلق افمءاإلي،  قصصصصيمم الاقمي مأمي لومت حإلقيي ايمنط اليمت
، قتعنو الق يمت المتحدو  ملحتم  يلو مصصصملحأم  افحمء لل حء الجنقبي المدخس الذا يعد

 ا قتءاتإلجيي  ي هذا المنطاي لضممت اآلتي:
 نتقذهم  ي المنطاي قمنو اا اقو دقليي اخءع مت منم قتأم هنمك إلءققيم قالصإلت. .2

 %1١امت الممحي ال حءاي قتأمإلت مءقء نمامت النت  قالغم ، إذ يمء حقالي   .1
 مت التجمءو العملميي يلء مضإلق  مب المندب.

  :ثانيا: بنك األهداف األمريكية 

اءت طت اليمت  ي القصصصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصصصي الخمءجيي افمءاإليي لدع ا داءات المتعما ي  مإلم حي 
، إليي إلق ، قظس هذا هدً م إقصصصصتءاتإلجًيم  ملًتم ممتًداا ءهمب، خمصصصصصي  عد تتجإلء ال مءجي افمءا

 ءلاتصصه  ي مإلصصم حصصي المإلصصمت اف  ء ممومصصي لتطلإلق اليمت قمو مجي  إداءو تءامصصب، إلصصمنصت 
افمءاإليَّي   المتحدو للق يمت التالإلدإلإلت قتاقيي العماي مو الحلتم  إإلءات، قمقاجأي ا ءهمب،

ل  قالمعءإلي متتقحي هنمك لإلت الميلإلت ا اليمإلإلت، ق  ملنتقذ ا إلءاني  ي اليمت  مت قاضصصصًحم 
يعد قصًءا ات المقصتأد  الءويس مت ا قصتءاتإلجيي ا إلءانيي  ي اليمت دق  الخلإل، قيلو ءاقأم 
الممل ي العءبيي القصصصعقديي،  مليمت  ملنقصصص ي للمشصصصءقن ا إلءاني ليقصصصت قصصصقع مخ قت  شصصصءا   

 ءخف مت إلس مإلليشصصصصيمتأم افخءع  ملمنطاي،إلنضصصصصب تحاق مت خمله اهدا أم لت لتي هي اف
قهق اف  ء  صميليصي مت حإلص  حج  قمقصصصصصصصصصصصصصصتقع التصأ إلء نظًءا لمقاعأم الجغءا ي قتأ إلءهم يلو 
الممحي الدقليي، قاءبأم مت الممل ي العءبيي القصعقديي، ق ملنقصص ي للقصصيمقصصي  التءامليي   اد إلمت 

يعتلء  م م ي تنتإلذا لقيقدا ا نتخمليي  اليمت  ي القصصصصصعقديي تاقدا الذا العءبي التحملف دي 
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 إنه قصصصصصصيقصصصصصصأس  للق يمت المتحدو، قمت جأي اخءع  التالإلديي الاديمي تاقيي التحملتمت لإيمدو
 .العءبيي الج اءو ش ه  ي الاميدو تنظي  معماس مت تق إلء  ءف تدمإلء

 :ثالثا: أوجع التدخل األمريكي في الحرب اليمنية 

نأم   إلمت مقاف الق يمت المتحدو دايًمم لعمليي يمصصصصصتي الح    قصصصصتعمدو الشصصصصءييي قاو
 إلو اللقجقصصصتي قا قصصصنمد ا قصصصتخ مءاتيي المعلقممت مشصصصمءإلي خم  اللدايي مت منذ ا نامب
 يمليمت فء ي المتحدو الق يمت قا قصصتأدا ، قانشصصأت التحدإلد يمليمت  ي المقصصميدو جمنب

 افمءاإلي الدي  قتق إلء العقصصصإلءاي لعمليمتا لتنقصصصإلق الممل ي العءبيي القصصصعقديي مشصصصتءإلي مو
الجق، قهق اللءنمم، الذا ايلت يت تقاته منذ نق ملء   ي  ملقاقد التحملف طموءات لت قاد
للمإلليشصصصصصصصيم الحق يي  ا إلءانيي القصصصصصصصتت، لمنو تأءاب افقصصصصصصصلحي ،  م ضصصصصصصصم ي إلو تتتيد1١2٢
   مليمت.

 مامتلي يلو مءقخيي مت حإلت آلخءإلمم ت مشء الق يمت المتحدو  طلعمت جقيي قهجممت ص
 اليمت.   ي الاميدو تنظي 

 يالمتحدو  ق ملءف  مت ات  عم التادإلءات تشصصصصصصصإلء إلو ات حج  مقصصصصصصصمهمي الق يمت 
 إ  انه يقصصتحإلس التنيي تصصصس إلو مليمءات الدق ءات، قالمقصصميدو قالتدءاب افقصصلحي صصصتامت
 مإلم حي جأقد الحءب اق  ي  ي قصصقا  اليمت،  ي افمءاإليي للمشصصمءإلي ال ممس المدع تادإلء

 ا ءهمب. 
  هنمك  عم رابعاا: المحددات المؤثرة للرؤية األمريكية الجديدة في األزمة اليمنية

المحددات التي ا ء تأم مءقء خمس قنقات مت يمء الحءب  ي اليمت،  م ضم ي إلو 
يمت، حءب  ي المتغإلءات جدإلدو تشإلس مجتمعي ا عمد الءليي افمءاإليي الجدإلدو لقاف ال

 يمإلت إجمملأم يلو النحق التملي:
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 :دخلت الحءب اليمنيي يممأم القمدس، قهق امء خملف إلس التقاعمت  إطالة أمد الحرب
التي ءات ات هذا الحءب اد تمتد فقمليو اق اشأء إلت  خملأم اقتعمدو ملققمت الدقلي 

القطني  دو مخءجمت الحقاءقالعقدو  تتم  قم  يشمءك  يه إلس التءام  اليمنإلإلت يلو امي
الذا ت  لءيميي دقليي الس ا نامب، إ  ات الحءب طملت إل إلءا ق م ا ق اق  مءاي ت شء 
لنأمإلتأم، قإللمم طم  امد الحءب  ادت ال لتي الممديي قالمعنقيي يلو الدق  التي لدإلأم مم 

غقط ض تخقءا، حإل  إل داد يدد الضحميم الذإلت يقاطقت  ي هذا الحءب قت داد معأم
الءاا العم  الدقليي قالمحليي، قتجعس قمعي الدق  يلو المحك،  ملحملي ا نقمنيي  مليمت 
الإلق  تصنف  أنأم افققا يلو مقتقع العمل ، نمهيك يت الت ملإلف الممديي للحءب ممليي 
ق شءاي، يلو الجمنب اآلخء تلعب المإلليشيم الحق يي يلو إطملي امد الحءب،  أي ليس 

خقءا  مت إلد و ال لتي ه  القإلمت المدنإلإلت، إلمم انأم تعيد قتاتمت يلو الحءب، لدإلأم مم ت
ق ملنق ي لأم إللمم طم  امد الحءب  ادت الضغقط يلو الخص ، قهي تءع ات مجءد 
 ام هم ءف  هذا القنقات  م م ي نصء قصمقد  غم النظء يت ال لتي التي إلد عأم ال مد 

ءب إل اد مت حج  الضغقط التي تد و لضءقءو إنأموأم قالمقاطنقت. لذا  إت إطملي امد الح
  أا إللتي.

 يعتلء ال عم ات اتتم  قتقإلأقل  الذا جءع تقايعه  ي العمصمي  :فشل اتفاق ستوكهولم
، قالذا قإلنأي  ي فضقت 1١2٢الققاديي لإلت طء ي الشءييي قا ناملإلإلت  ي ديقملء

منه، قالمتعلاي  م نقحمب لعدو ايم  يممه افق  دقت ات إلت  تنتإلذ المءحلي افقلو 
ت قالحاياي انه  شس  ملايمس إلو افهدا  التي إلمن -إلتع ء قل ت ل  يتشس -إلإللقمتءات

مءققمي له،  أت يإلقت لدايي للقصق   تتم  شممس، قمم جءع انه لد  ات يإلقت لدايي 
 جءع  ا تتم  شممس،  مت هق لذاته محًم للتج وي، قل  إلنتذ مو ذلك اا لند مت لنقد

  تج وتأم لمءاحس، قاتع ء حتو اآلت تنتإلذ اا مءحلي.
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 االنسحابات الصامتة والمعلنة من تحالف دعم الشرعية : 

الحءب انقصصصصصحلت  عم الدق  التي ت  ا يمت منذ انطم  يمصصصصصصتي  امدمو إطملي 
يي بالح   انأم ضصصصصصصصصمت التحملف، لءف  مشصصصصصصصصمءإلتأم الءم اي منذ اللدايي،  اد ظلت الممل ي العء 

القصصصصصصصعقديي تتحمس ال لتي افقلو لو مي  ي اليمت قصصصصصصصصقا  يلو مقصصصصصصصصتقع معءإلي تحءاء اليمت 
قدي  الشصصصصصصءييي اق يلو مقصصصصصصتقع الدي  ا نقصصصصصصمني، قمو هذا  اي لمشصصصصصصمءإلي هذا الدق   عدا 

 المعنقا.
ل ت المتمجوي اف لء إلمت إيمت ا ممءات العءبيي المتحدو انقحملأم، ق ق مم اقمته إيمدو 

تشمء لدايي،  ملمشمءإلي ا ممءاتيي ل  ت ت مجءد مشمءإلي ءم اي، افمء الذا إل اد مت حج  ا ن
افي م  الممديي قالمعنقيي يلو الممل ي العءبيي القعقديي، خمصي قانأم المعنيي افقلو  ملتأدإلد 

 ا إلءاني يلء اليمت التي تعد الحدياي الخلتيي للممل ي قبقا ي مأمي فمنأم القطني.  

 ضربات الحوثية في إطار الصرار الدولي:ال 

داب الحق إلقت منصصذ لصصدايصصي المعءإلصصي يلو اصصصصصصصصصصصصصصصف المنصصمطق الحصصدقديصصي القصصصصصصصصصصصصصصعقديصصي، 
دخلقا لقضصصصصصقا  ي خضصصصصص  المعءإلي الدقليي مو  الحق إلقت قاقصصصصصتخدا  الطموءات المقصصصصصإلءو، ل ت 

إلءات قاويمدو  ءم العاق مت  تضصصإلإلق ق تصصصميد حدو الصصصءان لإلت الق يمت المتحدو افمءاإليي قاو
الخنم  ا اتصصصصصمدا، إذ ايلت  يي  التمءد يلد الملك الحق ي، يت لد  الايم   عمليمت نقييي 
 ي العمق القصصعقدا قا ممءاتي قضصصءب المنشصصومت الحإلقيي، قهق مم إللإلد مت جدإلد ا ءتأمت 
للمشصصصصصصصءقن ا إلءاني يلو حقصصصصصصصمب المصصصصصصصصلحي اليمنيي، قالدق انه إلمت  م م ي إيمت اقصصصصصصصت ماي 

إإلءاني لإلتلنو الحق إلقت يمليصصمت تتق  اصصدءاتأ  الاتصصمليصصي لأصصد  التغطيصصي يلو التصصميصصس لصصإيعصصم  
الحاياي  ا إلءاني  حتو   يإلقت  ي مقاجأي تلاي الءد، لإلنمم ت او اليمت الحلاي افضصصصصصصصصصصعف 
 ي الءد ضصصمت اتقت المعءإلي،  ملحق إلقت   يألأقت الدا لتعءام  مده  للخطء ماملس تلاي 

وأم الذإلت يعتلءقت الحق إلإلت الحلإلف افءخف، قاه  هذا العمليمت اصف الضءبمت يت حلتم
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المنشصتت الحإلقيي القصعقديي، قالذا شصمس منشتت النت  قالمطمءات  منشأو نت   الشإل ي  اءب 
الحصدقد ا مصمءاتيصي مو القصصصصصصصصصصصصصصعقديي، قافه  الحد  الذا ه  العمل  اجمو قإلمد ات إلل ء يلو 

نت  تم عي فءامإلق  ي حالي   اإلق  ق خءاف  يلو  عد ا اتصصصمد العملمي  اصصصف منشصصومت 
إل  مت اليمت، افمء الصذا اصد إللشصصصصصصصصصصصصصصء إلو ايصم  حءب دقليصي، قايصم إلصمنصت الجأي التي 2٧9١

 همجمت منشتت النت  القعقديي،  أق ملشء يلو ات الحق إلإلت   يامتلقت قحده . 
 :الرؤية األمريكية الجديدة 

مح  لإلت الحق إلإلت قافمءاإلإلإلت يادت ا  ء مت  صملءف  مت قجقد انقات متتقحصي للت 
مءو إ صمت يأصد الءويس افمءاإلي القصصصصصصصصصصصصصصملق اق صممصم، إلتلصك التي قصصصصصصصصصصصصصص اصت خطي  اء الخمءجيي 

مأصصم  منصصصصصصصصصصصصصصص صصه ل  تحصصد  ايصصي  تءامصصبافمءاإليصي افقصصصصصصصصصصصصصصلق إلإلءا، إ  انصصه منصصذ تقلي الءويس 
أميي نم   ي نمتمقضصصصصصمت م مشصصصصصءو لإلت الطء إلت، إلو ات ايلنت  صصصصصصحيتي قق  اقصصصصصتءات جقء 

قلتملء المنصء  يت محمد مت امءاإليي حق يي تعاد قءا، إلمم ايلنت الخمءجيي افمءاإليي انأم 
تلذ  جأقًدا مت اجس د و الحق إلإلت قالممل ي العءبيي القصصصصعقديي إلو طمقلي متمقضصصصصمت ل ح  

 الحءب  ي اليمت قالقصق  إلو نأميي لأم.
لس ق اء الخمءجيي افمءاإلي للشء  افدنو قلق ذلك ا يمت  ي الخممس مت قلتملء مت ا

ديتإلد شإلنإلء خم   امءو للقعقديي اّت قاشنطت تجءا محمد مت مو الجمميي قياصد هنم 
 المإلليشم الحق يي، لأد  إإلجمد حس  مالق   مت الطء إلت للن ان اليمني.

قمت الطء  الماملس ايلت الحق إلقت  عد نحق اقصصصصصصصصصصلقن مت الغمءات التي اقصصصصصصصصصصتأد ت 
مإلق ، يت م صصصمدءو مت طء  قاحصصصد تنف يلو قاف الجمصصصميصصصي للأجمصصصمت  طصصصموءات دقت  اءا

طيمء قالصصصصصقاءاخ ال مليقصصصصتيي يلو الممل ي العءبيي القصصصصعقديي، ماملس قاف القصصصصعقديي للحءب 
  الغمءات الجقيي  ققاف مم اقمقا  الحصمء .
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احي طقالي مء  قمت القاض  ات المإلليشم الحق يي اءهات مت الحءب ق متت  حمجي إلو هدني
 قيمم مو ماتس معظ  محمءبإلأم، قايتممدهم يلو مجمقيي مت الصليي قافطتم   ي جلأمت 
الِاتم   م ضم ي إلو التجنإلد  ملاقو، افمء الذا إلجعس المامتس يتتاد للءقا الاتمليي قالدا و، 

م  خمس خلخم  مامتلإلأم القم اإلت مت انصمء الجمميي الملدلجإلت  تإلءهم، قالذإلت  ادتأ  
قنقات مت الاتم . نمهيك يت  شلأم  ي ملف إداءو الدقلي قالملف القيمقي قالخدممتي ق امدو 
تذمء النمس  ي المنمطق الخمضعي تحت قيطءتأم، قضغقطمتأ  المت ءءو  م ضءا مت 
قالتظمهءات للحصق  يلو الخدممت قالمءت مت، افمء الذا إلد عأم لل ح  يت شءاك إلتحمس 

 ي م ، اي م  الدقلي.معأم هذا اف

م مت الصس الصدق  الخمس داومي  قيلو الصصصصصصصصصصصصصصصعإلصد الصدقلي لاصت م صمدءو الحق إلإلت تءحإل صً
 خطقو اقلو مأمي  نحق قاف التصصصصصصعإلد  قصصصصصيحتمج  الحق إلإلتالعضصصصصصقيي، التي ايتلءت م مدءو 

إلو إت صميصه لصإجءا ات إإلجمليي يلو افءم مت جمنب الحق إلإلت قضصصصصصصصصصصصصصص   النتس مت جمنب 
 التحملف .
ءع افمءاإلمت انه  مت مت الضصصصصصصءقءا ات تتقاف الحءب قإلمم تعتلءهم لإلت الممل ي إل

، قا نتام  إلو المتمقضصمت القصيمقصيي، قهذا قصإللدا ق ق ءلاتأ  قالحق إلإلتالعءبيي القصعقديي 
لتختيم الحق إلإلت لأجمصصمتأ  يلو القصصصصصصصصصصصصصصعقديصصي قتأصصدوصصي يلو الحصصدقد، قالدا لصصدقءا لتختإلف 

العءبيي القصصصصصعقديي قيلو إداءو تءامب، قافه  تختإلف الضصصصصصغ   الضصصصصصغ  الدقلي يلو الممل ي
تنطلق و الداخلي يلو إداءو تءامب،  قيمم قهق يقتعد لخقم حملي انتخمليي ءومقيي جدإلدو. 

 هذه الرؤية األمريكية من نقطتين قد التكون بالضرورة صحيحة:
صحيًحم،  ء ليساق : تأميد تأ إلء الشءييي اليمنيي  ي اءاء الحءب قالقل ، قهق ام

  ملءف  مت ضصصصصعف الشصصصصصءييي اليمنيي  ي ا نتءاد  صصصصصنميي الاءاء اليمني خمصصصصصصي قانأم  متت 
ضصصصصصصمت حلف، ل ت إل او لأم هممد مأ  للمنمقءو خمصصصصصصصي  ي صصصصصصصنميي افحدا  المصصصصصصصإلءاي 
قالء  م م  مامءب هنم، هق مقاتأم الءا م لم مدءو إلإلءا،  ملءف  مت الق  الدق  الءويقصصصصصصصصصصصصصصي 



 1029 ديسمبر –يوليو  (48-48) انالعدد                                        الشـَـرق األوسـَـط  اقمجلة أور

- 87 - 
 

دي  الشصصصصءييي الملداا  ه ق ق مم ايلت إلإلءا لنتقصصصصه، قمضصصصصو  ي آخء المطم   ي تحملف 
 اءاء الشءييي اليمنيي قجءع ء م الم مدءو.

  دممجأم  ي  منيم: تءع إداءو تءامب انه قمت خم  صنميي قم  مو المإلليشيم الحق يي قاو
يي، ق ملتملي مالعمليي القيمقيي اليمنيي، يمإلت تحإلإلد التأ إلء قالنتقذ ا إلءاني يلو الجم

إ عمد الخطقءو التي ممإلت ات تشإللأم إإلءات يلءهم يلو منمطق النتقذ الحإلقا  ي الممءات 
الممويي، قهق امء يصعب التتمل   شأنه،  ملقاض  ات المإلليشيمت الطموتيي التي صنعتأم 
 وإإلءات  ي المنطاي مت للد آلخء تءت   معأم اءت مًطم ءقحًيم يامودًيم تحت متأق  مم يقم

الجغءا يم العاموديي،  مفمء يتق  إلقنه مجءد تحملف اقتءاتإلجي لءاجممتي نتعي ملات، 
ق ملءف  مت تقءا مت الحق إلإلت تصءاحمت لصحيتي  قق  قتءات جقءنم    أنأ  ء ضقا 
طل مت إإلءانيي لتلني يمليمت جدإلدو قتاق  لأم طأءات قحلتموأم ضد مقااو حإلقيي قعقديي، 

دو يلو ات تصءاحمت الحق إلإلت يمدو تختلف إل إلًءا يت مممءقمتأ  ل ت ت او الخلءات شمه
 يلو اءم القااو.

وبالرغم من أن األمريكيين لم يعلنوا حتط اآلن عن رؤيتهم للحل إال أنع يمكن استنتاج 
ا للتصريحات المتكررة لوزير الخارجية االمريكية بومبيو ووزير الدفار  بعض بنودها وفقا

 :ماتيس  نجملها بما يلي

  إلقاف الحق إلقت إطم  الصقاءاخ قالطموءات المقإلءو يلو القعقديي قا ممءات، إلت عه قاف
 الغمءات الجقيي التي تقتأد  الحق إلإلت.

 يمس منطاي حدقديي من قيي القما لإلت اليمت قالقعقديي. 

 .قحب افقلحي ال لإلءو إلملصقاءاخ ال مليقتيي مت اليمت 

  شمم  اليمت.إاممي منطاي حإل  ذاتي للحق إلإلت  ي 
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قا او لأذا الماتءحمت يدو تحديمت، اقلأم الق  القعقدإلإلت  ملجلقس إلو طمقلي متمقضمت 
مو الحق إلإلت  عإلًدا يت الشءييي اليمنيي، افمء الذا اد إلنت، ينه التخلي يت شءييي الءويس 

خلي تهمدا نأموًيم  ي المءحلي المحاي، نمهيك يت الق  الشءييي اليمنيي قدايمإلأم لأذا ال
 ققحب الملف مت اإلدإلأ  قمدع المنمقءو الذا قيإلقت متمحم لأ  حإلنأم. 

قمت جأي اخءع قت او إشإلمليي الق  الحق إلإلت  ملتخلي يت القما ال اإلس امومي دقًمم،  أق 
  ملنق ي لأ  مصدء اقتأ  ققجقده .

 يهق الق  الم اج الشصصصصصصصصصصصصصصعلي اليمني  تإلءو إاممي منطاي حإل  ذات افخإلءامم التحدا 
للحق إلإلت  ميت مءه  االيي، افمء الذا مت شصصصصأنه ا  إلأدد قحدو اليمت  حقصصصصب، لس ققصصصصيإلقت 
قصم اي خطإلءو ل س مت يمإلت ايت مءه  االيمت  ملمنطاي العءبيي، قمدخم لتاقي  الدق  العءبيي 

  يمم  عد.  
قم ،  يصتا قا او ا  ء مم يعني إداءو تءامب  ي هذا المءحلي إنأم  الحءب  ي اليمت قياد

المتحدو،  للق يمت ايمداتأم قدايمإلأم قتقلي  ا ءهمليي  م ضم ي إلو الاضم  يلو الجمميمت
قتأدإلدهم فمنأ  الاقمي، قإلذلك تأدإلدهم فمت  الخلإل، دق  يلو إإلءات لخطء قالتصدا

 ققممي الممحي الدقليي.

 الخالصة:

 مت  إنأم  الحءب  ي اليمت الملشءات التي تل أم الءليي افمءاإليي الجدإلدو  أت ملف
،  إت ل  إلتحاق 1١25افمءاإليي الس اناضصصصصصم  يم   الخمءجييمت افقلقيمت العليم للقصصصصصيمقصصصصصي 

،  ملتعمقت 1١1١ إنه قصصصصيإلقت  ملضصصصصءقءو مت افقلقيمت الاصصصصصقع لللإلت افليم  ي مطلو 
 مو الم عق  الدقلي قتقجأمت مجلس افمت.
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 توجهات السياسة األمريكية تجاه إيران

 

 مروة وحيد 
رئيس وحدة الدراسات اإليرانية والعراقية في المركز القومي لدراسات 

 الشرق األوسط.
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 مريكية تجاه إيرانتوجهات السياسة األ

   مروة وحيد

 مقدمع:

تعد القصصصصصيمقصصصصصي ا مءاإليي تجما اإلءات ج  ًا مت القصصصصصيمقصصصصصي ا مءاإليي ا شصصصصصمس تجما    
منطاي الشصصصصصصصصء  ا ققصصصصصصصص   شصصصصصصصصإلس يم  قمنطاي الخلإل، يلي قجه الخصصصصصصصصصقف، نظءًا لطليعي 

ءاإليي مالمصصصصصمل  ا مءاإليي  ي المنطاي، قهق مم إلجعس اإلءات تتصصصصصصدء اقلقيمت القصصصصيمقصصصصصي اف
تجما المنطاي  ي ظس مم تمتل ه إإلءات مت إمإلمنمت قماقممت الاقو الشصصصصصصصصصصصصصصمملي، مم مإلنأم مت 
ا ضصصصطمن لدقء مأ  مل ء  ي العدإلد مت الاضصصصميم ا اليميي، قمت هنم اصصصص حت اإلءات احد 
اه  التحديمت التي تقاجه الق يمت المتحدو  ي المنطاي، قهق مم د و افخإلءو الو التعممس مو 

إلءات ق ق  قالت قمحددات مت خم  ا يتممد يلي ققصصصصصصصصصصصصموس معإلنه لتحاإلق الأد  النأموي ا
المتم س  ي احتقا  اإلءات قالاضم  يلي التأدإلد الذا يمإلت ات تتءضه يلي مصمل  الق يمت 

 المتحدو قلحلتموأم  ي المنطاي.
ا وأهدافه ولذلك ستحاول الورقة الوقوف علط طبيعة السياسة االمريكية تجاه إيران  

 ووسائلها  من خالل استعراض النقاط والمحاور التالية:
 افهميي الجإلقاقتءاتإلجيي  إلءات.المحور األول: 
القيمقي الخمءجيي افمءاإليي تجما إإلءات  ي يأد الءويس افمءاإلي دقنملد  المحور الثاني:

 تءامب.
 مقتالس القيمقي افمءاإليي تجما إإلءات. المحور الثالث:

                                                           
 والعراقية في المركز القومي لدراسات الشرق األوسط. رئيس وحدة الدراسات اإليرانية 

 ا أعقبه من تصعيد إيراني أمريكي(وم)كتبت هذه الورقة قبل مقتل اللواء قاسم سليماني )قائد فيلق القدس( 
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 األولالمحور 

 األهمية الجيواستراتيجية إليران 

تءت   اقو ايصي دقلي  ي العمل   مجمقيه مت الادءات قا مإلمنيمت التي تتمتو لأم،    
قتتضصصصصصصصصصمت هذا الادءات مجمقيي مت العنمصصصصصصصصصصء الممديي قفإلء الممديي م س المقاو الجغءا ي 

لدا دقءا نيي التحءك  ت تقالمقصصصصمحي قاللنيي ا اتصصصصصمديي قالعقصصصصإلءاي، قالتي تتي  للدقلي إمإلم
 إاليميم مل ءًا  ي قلقك الدق  افخءع ققيمقتأم اق حتي  ي تشإلإلس يمامت الاقا.

ق ي ضصصصصصصصصصصصصصصق  مصصم تاصصد  تتصصأتو افهميصصي ا قصصصصصصصصصصصصصصتءاتإلجيصصي  إلءات مت اهميصصه مقاعأصصم     
الجغءا ي قمقصصصصصصصصصصمحتأم التي تعمد  حقالي خمس مقصصصصصصصصصصمحي الق يمت المتحدو ا مءاإليي، يمقو 

 ي يدد قصإلمنأم مامءنه لدق  الجقاء خمصي دق  الخلإل، العءبي، إلمم اص حت اإلءات يلي إل م
 ي مقاو جإلققيمقي مأ  لقاقيأم لإلت منم و النت  المأمي  ي الخلإل، العءبي قاقيم الققطي 

، ق اد مت اهميي ذلك المقاو 2552قالاقام  ق حء ا قات  عد انأيمء ا تحمد القصصصصق إلتي يم  
لحءاء الذا إلءب  اقءق م  تقصصصصصصصصصيم، إذ تعد اإلءات الطءاق افاصصصصصصصصصصء قالممء إيمدو احيم  طءاق ا

المءإل ا للمقاصمت لإلت همتإلت الامءتإلت، قإلذلك تعد اإلءات الدقلي القحإلد التي تءت   جغءا يًم 
ل حء ا قات قمنطاي آقصصيم الققصصطي قالاقام ، قاد ا دادت اهميي اإلءات  عد ا تشصصم  مصصصمدء 

 الطماي  ي  حء ا قات.
تمتو إإلءات  مقاو جغءا ي التءصصصي لمممءقصصي دقء إاليمي مل ء ق عم   اتمااذت،     

 ي مختلف اضصصصميم قملتمت المنطاي  شصصصإلس يم ، حإل  قصصصصف  اغنإلق لءاجنقصصصإلي مقصصصتشصصصمء 
ا مت الاقمي افقصصصصلق إإلءات  منأم المحقء الجإلقبقلتيإلي  ي إطمء منطاتأم قالذا إلجب يلو 

 يت مء لدا ءق  قيمقمتأم تجما المنطاي.الق يمت المتحدو اخذا  ي يإلت ا 
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امم يلو صعإلد افهميي ا اتصمديي  إلءات  تمتلك افخإلءو  ءقو نتطيه إللإلءو، قإلمنت 
،  صصملصص  ا لء منت، للنت  الخصصم   ي  اق صصك ، حإلصص  تءاجعصصت 1١2٢إإلءات حتو نأصصميصصي ا تقبء 

ه   إنتمج  1١2٢ق ملء حاصم إلو المءت صي الءا عصي  عصد القصصصصصصصصصصصصصصعقديي قالعءا  قا ممءات،  ي ن
، حإل  قصس 1١2٧ممإلإلت لءمإلس إلقميم، منذ الءبو افق   ١طأءات النتطي فق  مءو، دقت 

ملإلقت لءمإلس إلقميم  ي  11٦1لءمإلس، قل  إلتقاف تءاجو ا نتمج ا إلءاني، ليقجس  1159إلو 
، قيعقد صصصعقد 1١25ممإلإلت لءمإلس إلقميم مطلو  11٦١، قصصصعد اليم إلو 1١2٢ديقصصملء 

دق   شصصصصءا  الخم  ا إلءاني، ق ي  لءاإلء  ٢نتمج طأءات الطتإلف، إلو إيتم ات امءاإليي لصصصصصصصصصصصصصصصصصص إ
ملإلقت لءمإلصصس إلقميصصم،    تءاجو إلو  11٦1، صصصصصصصصصصصصصصصعصصد إنتصصمج النت  ا إلءاني اليم إلو 1١25
، ق ي ا جمصصصم   صصصمت انتصصصمج النت  لإلت مصصصمإلق 1١25ملإلقت لءمإلصصصس إلقميصصصم  ي مصصصمءس  11٧5
ملإلقت لءمإلصصس إلقميصصم، إلللغ متققصصصصصصصصصصصصصص  ايمتأصصم  2121جو لنحق ، اصصد تءا1١25قمصصمءس  1١2٢
 ملإلقت دق ء.  ٦11١الإلقميي 

 ضًم يت ذلك  مت إإلءات تمتلك الي جمنب النت  احتيمطي ضخ  مت الغم  الطليعي، حإل  
 %29تءلإلقت اد  مإلعب مم إلقا ا  51١تللغ ا حتيمطيمت ا إلءانيي مت الغم  الطليعي حقالي 

مت الغم  ممت ج  ملنت   %١١مي قهي ال منيي  ي العمل   عد ءققيم، مت ا حتيمطي العمل
 منه  ي حاق  فم  طليعي فإلء ممت جي  ملنت . %٧٦ق

قمت هنصصم، اتصصمحصصت الاصصدءات قا مإلصصمنصصمت ا اتصصصصصصصصصصصصصصصصمديصصي الأصصمولصصي  إلءات امتمك اصصدءات 
مديي صصصصصصصيقصصصصصصإلءاي إللإلءو انطماًم مت ات الادءات العقصصصصصصإلءاي  لد مت ات تقصصصصصصتند الي اميدو اات

متإلني، حإل  احتلت الاقات المقصصصصصصلحي ا إلءانيي المءت ي ال مل ي يشصصصصصصءو ضصصصصصصمت تصصصصصصصنإلف مقاو 
، إضصصصصصصصصم ي إلو ذلك يضصصصصصصصص  الجيد 1١2٢ جلق م   مإلء  مقء  فاقع الجإلقد  ي العمل  لعم  

الف مت الجنقد قصصصصصصصصصصصصقا   ي الخدمي اق  ي ا حتيمط، ق  شصصصصصصصصصصصصك ات  5١١ا إلءاني ا  ء مت 
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تي تمتل أم اإلءات اتمحت لأم ادءو إللإلءو يلي الحءإلي قلمنمقءو القصصصصصيمقصصصصصيي الادءات العقصصصصصإلءاي ال
تجما دق  الجقاء الجغءا ي، قمت    انأم تقصصصصصصصصصصتطيو مت خم  ادءاتأم العقصصصصصصصصصصإلءاي مممءقصصصصصصصصصصي 
قصصصصصيمقصصصصصي إاليميي مل ءو قذات ق ت ق اس اقصصصصصتءاتإلجي مت اجس تحاإلق اهدا أم قمصصصصصصملحأم  ي 

 المنطاي.
اإلءات تعصصصصد اقو مل ءو نظءا لمقاعأصصصصم الجغءا ي  قممصصصصم تاصصصصد ، يمإلت اقصصصصصصصصصصصصصصتخمف ات

ا قصصصصصصصصصصصصصصتءاتإلجي ق ءقاتأصصصصم الطليعيصصصصي قامتصصصصداداتأصصصصم الصصصصدإلنيصصصصي قالمصصصصذهليصصصصي قهق مصصصصم منحأصصصصم  اًم 
جإلقاقصصصصصصتءاتإلجيًم، قمت    يمإلت اقصصصصصصتخدا  تلك ا مإلمنمت قالمإل ات إلقءاي ضصصصصصصصغ  يلو الدق  

 افخءع ققا   ي لإلوتأم ا اليميي اق الدقليي.

 ني المحور الثا

 السياسة الخارجية االمريكية تجاه إيران في عهد الرئيس األمريكي دونالد ترامب

 أوالا: محددات السياسة االمريكية تجاه إيران

إلتنمق  مقضقن ال ح  القيمقي ا مءاإليي تجما اإلءات  ي يأد الءويس تءامب اقتنمدًا 
 ب تجصصما الاقع قا طءا ا مت الاقمي ا مءاإلي للءويس تءامصص اقصصصصصصصصصصصصصصتءاتإلجيصصيالو مصصم جصصم   ي 

ا اليميي قالدقليي  شصصصصصصإلس يم  ، قتجما اإلءات  شصصصصصصإلس خمف قذلك يلء ال ح   ي القصصصصصصيمقصصصصصصي 
الخمءجيي ا مءاإليي  ي يأد الءويس تءامب ق ام  قتءاتإلجيي ا مت الاقمي ا مءاإلي ، حإل  

دق  لاحتلت القصصصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصصصي ا مءاإليي تجما اإلءات قاءاء الءويس تءامب ا نقصصصصصصصصصصصحمب مت اتتم  ا
( مقصصصصصصصصصمحي قاقصصصصصصصصصعه مت ا هتمم  قالتحلإلس نظءا لمم يحتله مقضصصصصصصصصصقن اإلءات مت اهتمممم 9+2)

االيميم قدقليم يعإلس اهميي اإلءات نتقصصأم قدقءهم  ي منطاي الشصصء  ا ققصص    قصصيمم الاضصصصميم 
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المصصصإلءاي  إلأم هذا مت جمنب ، قمت جمنب اخء اهميي التعء  يلو قصصيمقصصصي الءويس تءامب 
 ت التي طءات  ي تلك القيمقي يت قيمقي ا داءات ا مءاإليي القم اي.قممهيي التحق 

حإل  إلمنت القصيمقصمت افمءاإليي تجما طأءات هي المقضقن اف  ء اتقماًم ققضقحًم 
، ق ي تحق  اقصصصصتءاتإلجي 1١2٦ دقنملد تءامب  منصصصصص ه  ي يم   افمءاإليمنذ تقلو الءويس 

النققيي مو طأءات قاقصصصصصصصصصصصصصتلدلأم  ملمقاجأي يت قصصصصصصصصصصصصصلته   مءاك اق ممم  انأو تءامب الصصصصصصصصصصصصصصتاي 
 المقتمءو قالءف ي  ي تغإلإلء النظم  داخس الجمأقءاي ا قمميي.

ايلنت ا داءو افمإلءإليي يت اقصصصصصتءاتإلجيي  1١2٢يشصصصصصء مت شصصصصصأء إلنمإلء  ال ممت تي 
ا مت الاقمي افمءاإلي قالتي جصم ت تحمصس نتس الشصصصصصصصصصصصصصصعصمء الصذا ء عه تءامب خم  حملته 

مءاإلم اقً  ، قجم   ي ا قصصصتءاتإلجيي الجدإلدو ات مصصصصمدء التأدإلد للق يمت المتحدو ا نتخمليي  ا
 قحلتموأم تمتي مت  م  جأمت هي: 

 مقاجأي الاقا ال لءع الطمقحي قهي ءققيم قالصإلت قمنو ظأقء الاقا المنم قي لأم. -2
 كمنو انتشمء اقلحي الدممء الشممس يلء مقاجأي الاقا ا اليميي القمييي  متم -1

القما النققا خمصي اإلءات قإلقءام الشممليي اق الدق  الممءاي حقب التعلإلء 
 افمءاإلي.

 التنظيممت ا ءهمليي. -١

اذت، ءإل ت ا قصصصصصصصصصصصصصصتءاتإلجيصي ا مءاإليصي للءويس دقنصملصد تءامب يلو يدد مت المحمقء 
م أإلحمميي اءاضصصصصي الق يمت المتحدو قشصصصصعل قاقلقيمتأمتتعلق  ي مجملأم  ملمصصصصصمل  ا مءاإليي 

قنم  الحيصمو ا مءاإليصي يلء مإلصم حصي التطء  قمنعه مت ا نتشصصصصصصصصصصصصصصمء داخس الق يمت المتحدو 
 ملأجءو. قيلو المقصتقا افمني، ءإل ت ا قتءاتإلجيي يلو إليتيي الحتم  يلي ا مت قالقم  
افمءاإلي، حإل  طءا الءويس افمءاإلي تءامب ملدا  ءم   القصصم   مقصصتخدا  الاقو  قتطقاء 
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ات المقصصصصصصصصصصصصصصلحصي ا مءاإليصي قمنظقمصي الصد من الصصصصصصصصصصصصصصصمءقخيي، امم يلي المقصصصصصصصصصصصصصصتقا هيصم صس الاق 
ا اتصصصصصصصصصصصصمدا ت  التءإلإل  يلي ضصصصصصصصصصصصءقءو تع ا  النتقذ ا اتصصصصصصصصصصصصمدا للق يمت المتحدو يملميًم 

 لتشجيو الاطمن الخمف قا قت ممء.
القصيمقصي الخمءجيي ا مءاإليي تجما اإلءات تغإلإلءات قاضحي  ي مقااف  تشصأدتإلمم    

ا مءاإليي قذلك  ملمامءني مو القصصصيمقصصصي التي ات عأم الءويس القصصصملق  مءاك اق ممم، قهق ا داءو 
مصم ايتلء ملشصصصصصصصصصصصصصصء يلي حا صي جدإلدو مت التغإلإلءات التي تنقا ا داءو ا مءاإليي الحمليي يلي 
تلنإلأم ضصصصصصصصصصصد اإلءات خمصصصصصصصصصصصي  يمم إلتعلق  ملتعممس افمءاإلي مو الملف النققا ا إلءاني، حإل  

مصصب يلو تلني اقصصصصصصصصصصصصصصتءاتإلجيصصي تنام  إلأصصم تعأصصدات الق يصصمت المتحصصدو لمتتصصم  ءإل ت إداءو تءا
النققا، قهق مم يعد احد اه  اقجه ا ختم  لإلت ا داءو ا مءاإليي الحمليي قبإلت قيمقي إداءو 
الءويس القصصصصملق  مءاك اق ممم التي ءإل ت يلو  صصصصصس الملف النققا ا إلءاني يت القصصصصيمقصصصصمت 

نم ي مو المصصمل  ا مءاإليي  ي المنطاي، لإلنمم ء ضت إداءو تءامب ا اليميي افخءع التي تت
 هذا التصس لإلت الملتمت.

، تصصصصصصصصصصصصصصصميدت حدو التقتءات لإلت ا داءو ا مءاإليي الجدإلدو قاإلءات حإل  ق ملتعس     
للغ الخم  الي ذءقتصصه لء م الءويس افمءاإلي تءامصصب المصصصصصصصصصصصصصصصصمداصصي يلي ا تتصصم  النققا 

إليي ا  ء يداويي تجما اإلءات، حإل  ءاا صصصصصصصصصصصنمن الاءاء افمإلءإلي ات قتلني اقصصصصصصصصصصتءاتإلجيي امءا
إإلءات اقصصصصصصصصصصصصصصتتصصصمدت مت ا تتصصصم  النققا قل  تلت   لءقحصصصه، إذ إنأصصصم تمإلنصصصت مت التخلف مت 
العاق مت، ق تحت القالأم لمقصصصصصصصت ممء امم  الاقع الدقليي المنم قصصصصصصصي للق يمت المتحدو، قصصصصصصصقا  

قبيي، قهق افمء الذا اد إلتي  لأم مو القات اقءا  الشصصصصءإلمت الءققصصصصيي اق الصصصصصإلنيي اق افقء 
ضصصصغ   ي مقاجأي الق يمت المتحدو  ي المقصصصتالس،  ضصصصًم يت تققصصصيو نتقذهم ا اليمي قمد 
يمامتأم مو حلتموأم الذإلت يم لقت خطًءا يلو مصصصصصصصصصصصصصصصمل  الق يمت المتحدو، قلأذا  اد تامءب 

 ضصصصءقءو إيمدو تاإلي  نتمو، مم  عد  تقجه تءمب مو تقجأمت مت داخس الملقصصصقصصصمت افمإلءإليي
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ا تتم  النققا مو إإلءات قتداييمت ذلك يلو المصصصصصصصصصمل  افمإلءإليي، قتحدإلد قصصصصصصصصيمقصصصصصصصصي جدإلدو 
للتعممس مو هذا الملف حتي قصصصصصصصصصصصس ا مء الي ايمت الءويس تءامب  ي ال ممت مت شصصصصصصصصصصأء 

( مو إإلءات 2+9ممإلق الممضي انقحمب  مدا مت ا تتم  النققا الذا الءمته الدق  ال لءع )
، قاويمدو  ءم العاق مت يلو طأءات، يلو الجمنب اآلخء ايلت الءويس ا إلءاني 1١29يم  

حقت ءقحمني  ام   مدا  م تتم  النققا دقت الق يمت المتحدو شءاطي ات تتأ د اإلءات خم  
 .    افقمليو الامدمي انأم قتحصس يلو امتيم ات ا تتم  إلمملي  ضممت  ماي اطءا  ا تتم

، ا نتي يشصصصصصصصصصصصصصصء 1١2٢ممإلق  12حصدد ق اء الخمءجيي  مميك لقملإلق   ي  يليصهلنصمً  
( شصصصءطم للد  متمقضصصصصمت جدإلدو مو إإلءات تتضصصصي  تتم  جدإلد  شصصصصأت لءنممجأم النققا، 21)

نأم   حإل  اشصصصصصتءطت إداءو تءامب تادي  م اد مت المعلقممت يت افقصصصصصلحي النققيي القصصصصصم اي قاو
ءانإلق  قاويمدو معملجته قالتقاف يت تطقاء قتصصصصدإلء الصصصصقاءاخ جميو يمليمت تخصصصصإلب الإلق 

ال مليقصصصتيي قالقصصصمما للمتتشصصصإلت لقصصصصق  فإلء محدقد فا مقااو يحتمس ات ت قت ذات صصصصله 
، 2+9 أنشصصصصصطي إإلءات النققيي، لإلنمم افتلت إداءو اق ممم النشصصصصصمط ا اليمي  إلءات خم  اتتم  

نتقذ اإلءات ا اليمي الم إلء قيلي ءاس هذا  قلذلك اشصصصصصصتءطت إداءو تءامب يدو مطملب  شصصصصصصأت
المطملب إنأم  دي  الجمميمت المقصصلحي قا ءهمليي ققصصصحب اقاتأم مت قصصصقءام ققاف قصصصلقإلأم 
المأصصدد لجإلءانأصصم  مصصم  ي ذلصصك التأصصدإلصصدات اللتظيصصي ضصصصصصصصصصصصصصصصد إقصصصصصصصصصصصصصصءاوإلصصس قالأجمصصمت ا ل تءقنيصصي 

 مءاإلإلإلت المحتج اتقالتأصصصدإلصصصدات لحءإلصصصي الشصصصصصصصصصصصصصصحت الصصصدقلي قا  ءاج يت جميو المقاطنإلت اف
 إلقجنم .

مت دقت شك،  اد ايتاد تءامب  أت النظم  ا إلءاني  عد تصعإلد الخطمب افمءاإلي ضدا 
اءاء العاق مت افمءاإليي يمإلت ات إلل ء يلو الامدو ا إلءانإلإلت خمصي  قا نقحمب مت ا تتم  قاو

ءدا يي  قلب ت ي ظس اند ن مظمهءات قاحتجمجمت إإلءانيي تندد  قيمقي طأءات ا اتصمد
افقضمن المعيشيي قايتءاضم يلي القيمقي الخمءجيي قاقتغم  امقا  الشعب ا إلءاني لدي  
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الحلتم  ا اليمإلت  ي ققءام قاليمت قللنمت قالعءا  قف و، إ  إت النظم  ا إلءاني اقتطمن  عليم 
 إخممد تلك المظمهءات قامعأم قل  يغإلء مت قيمقته.

إلجيي الءويس ا مءاإلي تءامب التي ايلنأم  ي ا تقبء  شصصصصصإلس يم  قصصصصصصعت اقصصصصصصتءات    
المدمءو ققاف تد ق امقا  النظم  ا إلءاني التي إلدي   ا إلءانييإلو مقاجأي افنشصصصصصطي  1١2٦

 2١١لأم ا ءهملإلإلت حإل  اشصصصصصصصمء إلو ات ا داءو افمءاإليي  ءضصصصصصصصت ياق مت يلو مم يامءب 
ه، يي قفإلءهم مت افنشصصطي فإلء المشصصءقي ءد قإليمت منخءطإلت  ي لءنمم، الصصصقاءاخ ال مليقصصت

حإل  تجقصصصصصدت قصصصصصيمقصصصصصي تءامب  شصصصصصأت إإلءات  شصصصصصإلس  علي مت خم  مقااته تجما الء  حلتم  
إإلءات قهق النظم  القصصصصصصقءا،  لدقا و قصصصصصصيمقصصصصصصي المقاجأي ا مءاإليي الخمصصصصصصصصي  م داءو الحمليي، 

 ضصصصصصصصصصد جمميمت قيلو خلتيي م اي  فءبيي  مقصصصصصصصصصتخدا  النظم  القصصصصصصصصصقءا لوقصصصصصصصصصلحي ال يميمويي
المعمءضصي المقصلحي  ي خمت شصإلخقت، اقصتأد ت الق يمت المتحدو مطمء الشعإلءات العقإلءا 

،  يمم ء ضصت الدقلي الققءاي ا تأمممت افمءاإليي  مقتخدا  1١2٦لءاف حمف   ي إلءاس 
 القما ال يميموي، قايتلءت الضءبمت افمءاإليي يدقانم ضد القيمدو الققءاي.

لق يمت المتحدو للنظم  القصصصصصصصصصقءا يلو خلتيي م اي  اقصصصصصصصصصتخدا  قت ءء اقصصصصصصصصصتأدا  ا  
مت خم  تقجإلأه ضصصصءبي يقصصصإلءاي اشصصصتءإلت  إلأم  ءنقصصصم  1١2٢القصصصما ال يممقا  ي إلءاس 

صصصصصصصصصصقاءاخ لضصصصصصصصصصءب اهدا  قمقااو يقصصصصصصصصصإلءاي قصصصصصصصصصقءاي قمءإل   22١قبءاطمنيم  علء إطم  
جحت تلك الأجممت  يمم ن لو حم  العلميي للء و، تمإلنت الد ميمت الجقيي الققءاي مت صد

  عضأم لإصم ي  عم افهدا  قتحاإلق خقموء ممديي.
قيمإلت ايت مء ات تقجيه الضصصءبمت العقصصإلءاي للنظم  القصصقءا هق ج   مت قصصيمقصصي   

تءامب لمقاجأي إإلءات مت خم  تقجيه ضصصءبمت يقصصإلءاي محدقدو فلء  حلتموأم  ي المنطاي 
عليي  ه مت القصصصصصصصصصصلطي اق التدخس العقصصصصصصصصصصإلءا قهق نظم   شصصصصصصصصصصمء افقصصصصصصصصصصد مت دقت ا طمحي الت

 .الم مشء
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اخءع، اقصصصصصتغلت إقصصصصصءاوإلس قصصصصصيمقصصصصصي المقاجأي ضصصصصصد إإلءات،   عد ا نقصصصصصحمب  جأيمت 
افمءاإلي مت ا تتم  النققا ق ءم العاق مت ا اتصصصصصصمديي قا يمت افمءاإلي يلو قصصصصصحب 

نت ، قمت    شصصصصصالاقات افمءاإليي مت قصصصصصقءام، إل تت إقصصصصصءاوإلس هجممتأم يلو الدقلي القصصصصصقءاي
هجممت صصصصمءقخيي يدإلدو يلو مقااو يقصصصإلءاي إإلءانيي قاقصصصتأدا  مقااو تم عي لح ب    ي 
قصصصصقءام، قالدق ات نتنيمهق اد ايتلء الخطقات التصصصصصعإلديي افمءاإليي ضصصصصد إإلءات  م م ي ضصصصصق  

 اخضء لتنتإلذ تلك الأجممت.

 ثانيُا: مستجدات الموقف األمريكي من االزمة مع إيران:

افحدا   شصصصإلس متقصصصمءن  ي الداخس ا إلءاني يلو إ ء ا نقصصصحمب افمءاإلي  تطقءت
مت ا تتم  ا إلءاني قاويمدو  ءم العاق مت مت جدإلد قالتي تم لت اه  مظمهءهم قانعإلمقمتأم 
 ي العاق مت التي ت   ءضصصصأم يلي اطمن الحدإلد قافلمقنإلق  قصصصصنميي القصصصيمءات قالتق ذ إلو 

مدت قهق افمء الصصذا ا ء يلو التعصصمممت ا إلءانيصصي الخصصمءجيصصي، جصصمنصصب الصصذهصصب قفإلءا مت المعصص
هصصذا إلو جصصمنصصب إيصصمدو  ءضصصصصصصصصصصصصصصأصصم العاق صصمت يلو اطصصمن النت  ا إلءاني  حإلصص  حظءت يلو 
الشءإلمت افجنليي التي قتتعممس مو ا اتصمد ا إلءاني خمصي  ي مجم  الطماي مت التعممس 

الاءاء لمدو قصصصصصصصصتي اشصصصصصصصصأء  ي ماملس  مو القصصصصصصصصق  افمءاإلي، مو اقصصصصصصصصت نم   ممت دق  مت هذا
تختيم قاءداتأم مت النت  ا إلءاني قه ، الصإلت قالأند قتءإليم قاليم مت قإلقءام الجنقبيي، إلو 
يطمليم، قهق افمء الذا م س ضصصصصصصصءبي امصصصصصصصصمي لماتصصصصصصصصمد ا إلءاني   جمنب تمإلقات قالإلقنمت قاو

 مم  عد ا تتم  إلوحإل  اضصصصصطءت معظ  الشصصصصءإلمت افقءقبيي التي إلمنت اد دخلت القصصصصق  
ا نقصصصصصصصصحمب مت القصصصصصصصصق  ا إلءاني قمنأم جإلنءا  إليإلتءاك افمءاإليي، لإلقن،، قشصصصصصصصصصس افلممنيي 
قتقتم  التءنقصصصصصصصصصيي قفإلءهم مت يمملاي الشصصصصصصصصصءإلمت افقءقبيي التي آ ءت يمامتأم مو القصصصصصصصصصق  

م يت أصصافمءاإلي اف لء  طليعصصي الحصصم  يلو الءف  مت المحصصمق ت افقءقبيصصي المختلتصصي   نصصمو
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ي مأم، إ  انأم انقصحلت  ي النأميي، مم ادع إلو تدهقء حمد شصمس إلم ي اطميمت ا اتصمد 
ا إلءاني قيلو ءاقصصصصصصصصصأم اطمن الطماي  طليعي الحم   حإل  قصصصصصصصصصءيمت مم تءاجعت الصصصصصصصصصصمدءات 

 ي النصصصصصصصصف افق  مت إلقنإلق اا ياب شصصصصصصصأء قاحد مت ا نقصصصصصصصحمب  %2٧النتطيي لنقصصصصصصص ي 
قا، قذلك  قلب تقاف إللءع شءإلمت النت  افقءقبيي يت التعممس افمءاإلي مت ا تتم  النق 

مو القصصصصصصق  ا إلءاني يلو نحق مم اقصصصصصصلتنم، قهق مم انعإلس لدقءا يلو قصصصصصصعء العملي القطنيي 
 11١١التي انأمءت  شصصصصصصإلس ل  يقصصصصصصلق له م إلس ليصصصصصصصس قصصصصصصعء الءام  ا إلءاني الءقصصصصصصمي إلو 

مم إل اد يت ضصصعف هذا الءا  يلو الءف   للدق ء القاحد لإلنمم قصصصس  ي القصصق  المقا اي إلو
مت المحمق ت ا إلءانيي المختلتي لت لإلته قمحمقلي تالإلس تلك التجقو الضخمي مم لإلت القعءات، 
قهق مم انعإلس لدقءا يلو مختلف الملشصصصصءات ا اتصصصصصمديي افخءع خمصصصصصي مو تدهقء حج  

ملإلقت لءمإلس  ا   212 ، إلو 1١2٢ملإلقت لءمإلصس اقاوصس يم   ١1٢صصصصصصصصصصصصصصصمدءات اللتءق  مت 
إلقميصصصًم  عصصصصد إياصصصصم  معظ  الصصصدق  افقءقبيصصصصي لقاءداتأصصصصم مت اللتءق  ا إلءاني، قتختيم ا لء 

  حإل  %1٦مقصتقءدا آقصيم الأند قالصصإلت لقاءداتأمم مت النت  ا إلءاني لنقب قصلت إلو 
الف لءمإلس نت  إلقميًم مم الس الاءاء  95١ختضصصصصصت الصصصصصصإلت يلو قصصصصصلإلس الم م  قاءداتأم مت 

الف لءمإلس  ا ، قمت الجدإلء  ملذإلء ات الصصصصصصصصصصصصصإلت هي ا لء مقصصصصصصصصصصصصتقءد  ١٧١مءاإلي إلو اف
 .للنت  ا إلءاني

إلس تلك الملشصءات القصلليي قفإلءهم قصمهمت  شإلس إللإلء  ي تدهقء المعيشي الداخليي 
للشصعب ا إلءاني الذا خءج  ي مظمهءات ضخمي مطمل ًم الحإلقمي ا إلءانيي لإيام  مغممءاتأم 

ي إللتتأ  ال  إلء، خمصصصصصصصي قانه حتو اقصصصصصصعمء القصصصصصصلو افقصصصصصصمقصصصصصصيي ل  تن، مت ا ء الخمءجيي الت
، إ  ات %9١العاق مت افمءاإليي   مءتتعت اقصصصصصصصعمء الدجمج قالحق  إلو مم إل اد يت الصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص 

النظم  ا إلءاني ظس إلءع ات المظمهءات التي مد قيي مت الق يمت المتحدو  ي إطمء قإلنمءاق 



 1029 ديسمبر –يوليو  (48-48) انالعدد                                        الشـَـرق األوسـَـط  اقمجلة أور

- 121 - 
 

مو تقالي التصصصصصصصصصصصصصصءاحمت افمءاإليي الملادو لمحتجمجمت  تتجإلء إإلءات مت الداخس، خمصصصصصصصصصصصصصصي
 .ا إلءانيي

قيلو الءف  مت التدهقء الحمد الذا شصصأدا الداخس ا إلءاني اقصصتمءت الايمدو ا إلءانيي 
 ي تصصصءاحمتأم الاقيي قالمأددو  ي مقاجأي الق يمت المتحدو  حإل  تعددت تصصصءاحمت إإلءات 

ءب قافم  مضصصصإلق هءم  قالتي إلمت منأم تصصصصءا  قايمداتأم القصصصيمقصصصيي قالعقصصصإلءاي حق  الح
ءويس افءإلصصمت ا إلءاني الجنءا  محمصصد  صصماقءا  صصأت الجيد ا إلءاني مقصصصصصصصصصصصصصصتعصصد  ي اا قاصصت 
 فم  مضصصصإلق هءم   ي حملي مم إذا حمقلت ايًم مت الدق  إ مءو المشصصصم س  يه، مضصصصيتًم انه 

دإلء، هذا دقلي اخءع التصإذا ل  تقتطو إإلءات تصدإلء نتطأم يلء المضإلق  لت تقتطيو اا 
يمقو يت تصصصصصصصصصصصصءا  ءويس الحءس ال قءا ا إلءاني الجدإلد حقصصصصصصصصصصصإلت قصصصصصصصصصصصممي يت ات إإلءات 
اصصصصصص حت  ي حملي مقاجأي شصصصصصمملي مو العدق تلك التصصصصصصءاحمت التي ايالت اءقصصصصصم  الق يمت 
المتحصدو لتع ا ات يقصصصصصصصصصصصصصصإلءاصي إلو المنطاصصي، قل  تاف التصصصصصصصصصصصصصصصءاحصمت ا إلءانيصصي يلو الجصمنصصب 

 ا ،  إلمنت إإلءات اد قجأت انتامداتأم إلو المقاف افقءقبي ايضصصصصصصًم  خمصصصصصصصي قات افمءاإلي 
إإلءات تقاعصصت الم اصصد مت الصصدي  مت حلتصصموأصصم افقءقبإلإلت  ي ا تتصصم  قليس مجءد الشصصصصصصصصصصصصصصجصصب 

 .قا داني لاءاءات قتصء مت الءويس افمءاإلي تجما طأءات
ديي  إلءات  ي ايامب مت تادي  اقءق م العدإلد مت المقصصصصصصميدات ا اتصصصصصصصم الءف قيلو 

ملإلقت إلقءق  ي  2٢ا نقحمب افمءاإلي مت ا تتم  قالتي إلمت منأم ح مي مقميدات  ايمي 
  لأد  دي  الاطمن الخمف ا إلءاني قا اتصصصصصصصصصصصصصصصمد ا إلءاني  ي مقاجأي 1١2٢افقصصصصصصصصصصصصصطس 

العاق صمت افمءاإليصي، إ  ات طأءات ءات ات ذلصصك فإلء إلصم  قات يلو اقءق صم ات تاصد  الم اصصد 
صصي مو ت اإلد الضصغقط افمءاإليي قانتأم  مألي القصتي اشصأء للدق  المقت نمو مت ا نتأم ، خم

خمصصصي قات إيطمليم قالإلقنمت اد ختضصصتم قاءداتأمم مت النت  ا إلءاني  ملتعس، قيلو الءف  مت 
ات الصصصصصصصإلت ا لء مقصصصصصصتقءد للنت  ا إلءاني إلمم ذإلءنم، ل  تعلت  عد  شصصصصصصإلس ءقصصصصصصمي يت إنأم  
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لنت  تمممًم مت إإلءات، إ  ات الضصصصصصغقط افمءاإليي يلو الصصصصصصإلت   ت ا  امومي لس اقصصصصصتإلءادهم ل
إت العمامت مم لإلت الللدإلت   ت ا  تشصصصصصصصصصأد م ادًا مت التقتء خمصصصصصصصصصصي  عد قضصصصصصصصصص  الشصصصصصصصصصءإلي 

يلو الامومي القصصصصصصصصصصصقدا  للتجمءو افمءاإليي، قهق مم إل اد مت  Huawei الصصصصصصصصصصصصإلنيي الشصصصصصصصصصصصأإلءو
 .الضغقط يلو طأءات

قصصصصصصصصصصصأم هذا المءو  ي مقاف شصصصصصصصصصصصدإلد الصصصصصصصصصصصصعق ي  حإل  تلدق الق يمت نت قجدتحإل  
المتحدو يم مي يلو حءممت طأءات مت صمدءاتأم النتطيي قيم مي يلو خنق ااتصمدهم حتو 
تءضصصصصصصصخ للمطملب افمءاإليي، يلو الءف  مت اقصصصصصصصتمءاء المطملب مت الدق  المقصصصصصصصت نمو لتمدإلد 

مءاإليصصي   ت ا  حتو اآلت  صصملتصصه، قهق مصصم د و التتءو اق التءاجو يت الاءاء، إ  ات الءدقد اف
طأءات فت تلعصصب لقءاصصي جصصدإلصصدو ينصصدمصصم ايلنصصت اإلءات يت تعلإلق الت امأصصم ل عم لنقد ا تتصصم  
النققا  ي إلقنإلق المنصصصصء ، قالتي تم لت  ي ليو  موم الإلقءانإلق  المخصصصصصب قالميما ال اإللي، 

 ٧١لتي   ت ا  داخصس ا تتصم  مألصي لصس إت ءقحصمني اصد  اد يلو ذلصصك  منحصصه للصدق  ال لءع ا
إلقمًم لحمميي ا اتصصصمد ا إلءاني مت العاق مت افمءاإليي، قاو   إت إإلءات قصصتعقد إلو تخصصصإلب 
الإلقءانإلق  لنقب ايلو مت المنصقف يلإلأم  ي ا تتم  قهق مم اد يعني حم  حدق ه انتأمك 

اءاء ي  ي ليمت لأم ياب الإإلءات لمتتصم   صملتعصس، قهق افمء الصذا ء ضصصصصصصصصصصصصصصتصه الصدق  افقءقبي
ا إلءاني  حإل  املقا انأ  قصصصصصصصصيقصصصصصصصصتمءقت  ي تاإلي  العمامت مو طأءات يلو اقصصصصصصصصمس الت امأم 
 صصصصم تتصصصصم  النققا، قهق افمء الصصصصذا ءد يليصصصصه جقاد ظءاف  اقلصصصصه إت يلو اقءق صصصصم الق صصصصم  

لق يمت ا صملت امصمتأصم  ي ا تتصم  مو طأءات، لصدً  مت إل امأصم  صم تتصم  الصذا انقصصصصصصصصصصصصصصحلصت منه 
 المتحدو، 

قبجمنب تلك التصصصصصصصصصصصءاحمت الاقيي المت مدلي مم لإلت الايمدات افمءاإليي قا إلءانيي  إت 
منطاي الخلإل، اد شأدت يدو هجممت تخءاليي مختلتي ملخءًا، إلمت منأم هجقمًم يلو نمامت 

قءا ا  تنت  قصصصصصعقديي ا ملي مإلنم  التجإلءو ا ممءاتي، قهق التتجإلء الذا ي عتاد  شصصصصصإلس قاقصصصصصو ا



 1029 ديسمبر –يوليو  (48-48) انالعدد                                        الشـَـرق األوسـَـط  اقمجلة أور

- 123 - 
 

الحءس ال قءا ا إلءاني اق ايي مإلليشصصصصصصصصصصصصصصيمت اخءع تم عي  إلءات، قهق افمء الذا ا دا تاءاء 
نءقاجي يت شصصصصءإلمت تأمإلت نءقاجيي ملخءا  حإل  تحد  التاءاء يت ات منتذ التتجإلء يلو 
افءج  هق الحءس ال قءا ا إلءاني، نظءًا لتشصم ه معدات الأجق  مو معدات قلق قات ادمأم 

ال قءا ا إلءاني إلو الحق إلإلت لشصصصت هجممت ممم لي يلو القصصصتت القصصصعقديي  ي ال حء الحءس 
افحمء  حقب التاءاء الذا نالته قإلملي ءققيم الإلق ، قهق مم اد إلتقا ق مو تأدإلدات الحءس 
ال قءا التي قصصصصصصصصصصصصصلق ات اشصصصصصصصصصصصصصءنم إلإلأم ياب الاءاءات افمءاإليي افخإلءو، قهق مم اد ياقا مت 

ي المقصصصصصصصتالس، قذلك يلو الءف  مت قجقد  عم التصصصصصصصصءاحمت افخءع احتمم ت الصصصصصصصصدا   
التي تتحد  يت التأدوي قنلذ الحءب قصصصصقا  مت جمنب الق يمت المتحدو اق مت جمنب إإلءات، 

اتخذت قاشصصصصصنطت إجءا ات ضصصصصصد القصصصصصتإلني  ادءامت  1١25ق ي ال م إلت مت شصصصصصأء افقصصصصصطس 
م و ه لصصصصمل  قنيم ه يت  إللق الادس الت  قادءجت ا طمنأم يلي اقاو  العاق مت لعمل2داءامت 

للحءس ال قءا ا إلءاني، قاياب ذلك  ي ال مل  مت شأء قلتملء  ءم ياق مت جدإلدو يلي 
لءنمم، التضصصصصصصم  ا إلءاني مت خم  حظء قإلملي التضصصصصصصصم  ا إلءانيي قا نإلت معأم مت معمهدهم 

 ال ح يي. 
قالتي تم صصس صصصصصصصصصصصصصصصلصصب  قمت هنصصم ق عصصد العءم القصصصصصصصصصصصصصصصملق ننتاصصس إلو الناطصصي التصصمليصصي 

مقضصصصصقينم قهي مقصصصصتالس تلك اف مي المشصصصصتعلي قمم يمإلت ات تلق  إليه افمقء لإلت الق يمت 
إلءات قحلتموأم  ي منطاي اخءع، تلك اف مي التي اد إلت  يلو إ ءهم إيمدو  المتحصدو قحلتصموأصم قاو

 تشإلإلس الخمءطي القيمقيي قتقا نمت الاقع لمنطاي الشء  افقق   مل ممس.

 : السياسة اإليرانية في مواجهة التصعيد األمريكي:ثالثاا 

 حذء فإلء معأقد، ” الضصصصصغ  افاصصصصصو“اقصصصصتقيب الامدو ا إلءانإلقت قطأو ياق مت   
قيلي الءف  مت خءقج تءامب مت خطي العمس الشمملي المشتءإلي، صمد ا تتم  النققا حتو 
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ي، حتي لد  الءد مو تصصصصصصصميد المقاجأي لإلت قاشصصصصصصنطت قطأءات يلي مداء افشصصصصصصأء الممضصصصصصصي
إإلءاني  عصصصد التصصصأ صصصد مت اّت المجتمو الصصصدقلي لت ياق   صصصأا إجءا ات   عصصصمد إإلءات يت قطصصصأو 
الضءبمت المقجعي التي تقللأم العاق مت افمءاإليي قليس ققع  عد ات يملت قاشنطت يلو 

 .يا إلءان امدو حّدو الحصمء يلء يد  الالق   ملتنم  ت لمقتمءاء لتصدإلء النت  
مم إلخف ا تتم  النققا، انتظء الامدو ا إلءانإلقت قصصصصصصصصصصصصني إلمملي  عد ا نقصصصصصصصصصصصصحمب ق ي

افمءاإلي منه للم مشصصءو  قصصلقصصصلي مت التصصصعإلدات المتقاضصصصعي قالمحقصصق ي، مو ايمت المءشصصصد 
افمصصي ا إلءانيصصي قحإلقمتأصصم لت تالصصس  صصأت إلت  إخضصصصصصصصصصصصصصصصميأصصم “افيلو آيصصي   يلي خصصممنوي اّت 
ءنصصممجأصصم النققا  ي القاصصت يإلنصصه، حإلصص  ايلنصصت اإلءات اءاءهصصم للعاق صصمت قات تقصصصصصصصصصصصصصصم  لتاإلإلصصد ل

تختيم ا لت ا  لتعأداتأم النققيي، قمت ضصصمنأم  امدو معد  تخ ات الإلقءانإلق  المخصصصب  مم 
مت  ١٧ق  1٧إلتطصملق مو الحاق  المنصصصصصصصصصصصصصصصقف يلإلأم  ي هذا المعمهدو، حقصصصصصصصصصصصصصصب اللنقد 

 اللصصدايصصي اذ ل  تعمصصس الصصدق  المقاعصصي ا تتصصم  النققا، التي تنف يلي حق اإلءات العقدو لناطصصي
 لمتتم  النققا حقب تعأداتأم المنصقف يلإلأم  ي ا تتمايي.

يلي ا يمت يت خطقو تتعلق لإدخم   1١25قلتملء  19لذلك، اادمت إإلءات  ي 
تعصصدإلصصس يلو ا تتصصم  النققا ماصصملصصس إلغصصم  العاق صصمت افمءاإليصصي، حإلصص  ايلت النصصمطق  صصمقصصصصصصصصصصصصصص  

لي ءبيعي يت يءم إإلءاني للتتمقم لتحقاس  اللءقتقإلق  ا ضصصصصصصصصم ي ، الحإلقمي ا إلءانيي ي
الذا إلتي  التتتيد المتمجئ للمقااو ا إلءانيي، إلو امنقت مل  ، قتقصصصصصصصصصصصءاو العمس للنقد ملجلي 
 ي ا تتم ، قذلك ماملس مقا اي ال قنغءس افمءاإلي يلو ا تتم  قء و العاق مت المتءقضصي 

لمتمقضصصصمت حق  هذا التعديمت منماشصصصي لند الغءقب الم إلء يلو إإلءات، ق  يقصصصت عد ضصصصمت ا
للجد  قالخم ، ق ملتملي احتمم  مّد امد الاإلقد المتءقضصصصصصصصصصصي يلو اللءنمم، النققا ا إلءاني، 

 .1١19قالتي إلمت يتتءم ات تنتأي  ي 
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م ممم ًم ا نم   امءته  قصصصصصلق قطءا ق اء الخمءجيي ا إلءاني محمد جقاد ظءاف يءضصصصصصً
، 1١25إلقلإلق  29الجمأقءا ءاند لق   ي  القصصصصصصصصصصصصصصإلنصمتقءيلو هصممد لاصموصه مو  إلو نإلقاقءك

النققا  ي اللءلممت ا إلءاني  شصصصصصصإلس نأموّي الس ات « اللءقتقإلق  ا ضصصصصصصم ي»إلتضصصصصصصمت إاءاء 
 مقجب ا تتم  النققا، قيقصصصصصصصصصصم  هذا اللءقتقإلق   عمليمت تتتيد  1١1١يحإلت مقيدا يم  

معلت ينأم قفإلء المعلت ينأم  ي الدق  افيضصصصصم ،  ي دقلي اققصصصصو قادق  للمقااو النققيي ال
ماصصملصصس ايصصم  الءويس افمءاإلي دقنصصملصصد تءامصصب  صصملتقجصصه إلو ال قنغءس مت اجصصس ء و العاق صصمت 

 .1١29يت إإلءات، إلمم هق منصقف يليه  مقجب ا تتم  النققا يم  

عممي لوم  ال قق ًام لتصءاحمت الءويس ا إلءاني حقت ءقحمني يلو هممد اجتمميمت الجمعيي
 إنه إذا تاءء إجءا  المتمقضمت مءو اخءع  قإلتعإلت يلو الق يمت  1١25المتحدو  ي قلتملء 

يلو تغإلإلء  2+9المتحدو ء و العاق مت لمدو قتي اشأء، ق ملتملي إللدا التتمقم مو مجمقيي 
 شإلس قمحتقع ا تتم .

 محدقديي ا ء الجأقد قلعس مت اه  افهدا  قالدقا و التي د عت إإلءات لأذا ا يمت
تعّءضصصصصصت إإلءات لإلح مط  عدمم اختات الجأقد التءنقصصصصصيي  ي تحاإلق اا تاد  يحلحس  ا قءبيي

،  ضصصصصصًم يت يد  م مدءو افطءا  افقءقبيي المتحدواف مي المتصصصصصصميدو لإلت إإلءات قالق يمت 
لخًءا م متخمذ خطقات نحق تختإلف حّدو الضصصغقط ا اتصصصمديي، مت خم  تتعإلس ماتءا طءا 

مليمء دق ء إلد عي مادمي لشصصصصصصحنمت نت  إإلءانيي، لدً  مت  29متمدا قضصصصصصصو حّد اوتممنّي ادءا 
آليي الت مد  المملي التي دشصصصنتأم التءقيإلم افقءقبيي، قإلذلك ل  تحاق خطي ختم ا لت اممت 
و لالنققيي مت جمنب إإلءات اهدا أم المءجقو،  لدً  مت الضصصصصصصصغ  يلو اطءا  اف مي قد عأم إ

اتخمذ مقااف يمليي تحقلت هذا الخطي إلو اإلد يلإلأم، إذ تء م إلس اطءا  ا تتم  ختم 
إإلءات  لت امصمتأصم النققيصي  مصم  إلأصم ءققصصصصصصصصصصصصصصيصم قالصصصصصصصصصصصصصصصإلت قافطءا  افقءقبيي، ق متت جميعأم 
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اجأ و طءد مءإل ا لء و نق ي تخصإلب الإلقءانإلق ، لأذا يلات طأءات تنتإلذ  نشءمن يجي مت 
ي مت ختم الت امصصمتأصصم النققيصصي، قايطصصت افطءا  افقءقبيصصي شصصصصصصصصصصصصصصأءات للق صصم  المءحلصصي ال صصمل صص

 ملت اممتأم  نامذ ا تتم  النققا ماملس يقدتأم لملت ا  للنقدا إلمملي، إلمم لدت حءاصصصصي يلو 
التحءك ضصصصصصصصصمت ا تتم  النققا،  دءا أم ات اا خطقات  متجما يقصصصصصصصصإلءو اللءنمم، النققا اد 

  قصصّيمم  عدمم قجأت الدق  افقءقبيي تحذإلًءا إلو إإلءات لنمً  يلو تلدا إلو يقااب قخيمي، 
مم ا مد  ه التاءاء افخإلء للقإلملي الطماي الذءاي مت ء و نقصصصص ي التخصصصصصإلب قنشصصصصء اجأ و طءد 

 مءإل ا  ي متميس نمتن .
مو ذلصصصصك، حتو اآلت تتصصصصمدت طأءات يمصصصصدًا اتخصصصصمذ خطقات تلدا إلو انتأصصصصمك     

لق إلمنت النيي التخلف مت ا تتم  النققا نأمويًم، إلمت لإمإلمت الامدو ا تتم   شصصصصصصإلس إلممس،  
ا إلءانإلإلت اتخمذ خطقات يدو تصصصصصصصصصصصصصصصعإلديي، م س التخلي يت تطلإلق اللءقتقإلق  ا ضصصصصصصصصصصصصصصم ي 

 لخلإل،المعمهدو يد  انتشصصصصمء افقصصصصلحي النققيي، قتعتلء ا شصصصصمءات التي اءقصصصصلتأم افحدا   ي 
يد   لقت التقءط ا إلءاني  شصصصصصإلس ءقصصصصصمي ا  انه ت ظأء  العءبي  مء و ا  ء، قيلي الءف  مت

ادلي مق قاي قمت اإلدو تدي  الشصصصصإلقك  ي اّنه إلمت  إلءات إلد   ي العمس التخءالي الذا اصصصصصمب 
نصصمالت ي نت  ءاقصصصصصصصصصصصصصصإلتإلت  ي التجإلءو  ي ا مصصمءات العءبيصصي المتحصصدو ق ي الأجمصصمت  صصملطصصموءات 

يي فءب التي تعلء الممل ي العءب-لإلب شصصء  المقصصإّلءو يلو محّطت ي ضصصخ يلو طق  خّ  افنم
القصصصصصصعقديي قهجممت معممس النت  لشصصصصصصءإلي اءامإلق  ي شصصصصصصأء قصصصصصصلتملء المنصصصصصصصء ، ق ي معظ  
الحم ت قصصم اي الذإلء، إلمت الضصصءء طتيتًم نقصصليًم، ممم يالس مت احتمم  قاقن اضصصءاء جمنليي 

 .اق اللجق  إلو ءّد امءاإلي تصعإلدا
قدهم المدءققصصصصصصي، يلو م ايمهم النقصصصصصصليي التي قتقصصصصصصل  طأءات الضصصصصصصق ، مت خم  ءد

مم يعء   ملحءب  ملقإلملي  طء  تالس إلو ادنو حد  اقتشصصصصصإللأم مت خم  قإلموأم ا اليمإلت 
مت مخمطء قاقن مقاجأي م مشصصصصصصصصصصصصءو. قهذا إلخّق  الامدو ا إلءانإلإلت ات إللت مقا  عاإلدتأ  العءااي 
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ماي لدع الدق  المجمقءو لأم،  إلمم التي تءب  امت صصصصصصصصمدءاتأم مت الطماي  أمت صصصصصصصصمدءات الط
، مإلءءًا مم امله يدد إللإلء مت المقصصصصصصصصصصلقلإلت 1١21حذء نموب  ي اللءلممت ا إلءاني  ي العم  

افمنإلإلت ا إلءانإلإلت  ي الممضي قالحمضء   إت اءاد العمل  ات إلجعس هذا المنطاي فإلء آمني، 
ت الطماي يمإلت ات يتضصصصصصصصصصي قصصصصصصصصصنجعس العمل  فإلء آمت ،  مجّءد لءق  تأدإلدات  عءالي إمدادا

 إلو اءتتميمت  ي افقعمء، ممم يحّقت ا اتصمد ا إلءاني الذا يعمني منذ  تءو طقاله. 

قمت نمحيي اخءا، حمق  النظم  القيمقي ا إلءاني التحمإلس يلي العاق مت ا اتصمديي 
لصإلت الي ا 1١25إلقنإلق  1١المتءقضي يليه، لأذا ام  النظم  لناس حقالي ملإلقت لءمإلس  ي 

يت طءاق شءإلي ناس قطنيي،  ضم يت اقتخدا   عم الشءإلمت حيًم تعإلنأم يلي مقاصلي 
شءا  المقاد افقليي مت الخمءج إلتعطإلس نظم  التت و ا لي للقتت، قناس ال ضموو مت قتإلنه 
الي اخءا  ي يءم ال حء، قاد قميد اقتخدا  هذا الققموس اإلءات لتصدإلء مم   ياس يت 

 ق ام لمم ذإلءته قإلملي للقملءج. 1١25إلقميًم  ي إلقنإلق  الف لءمإلس ١١١

إلمصصم تءا إإلءات ات ا تجصصما الصصدقلي لتع ا  امت الممحصصي  ي الخلإل، يشصصصصصصصصصصصصصصإلصصس تأصصدإلصصدًا 
لقءاي افم  مضصصصصصصصصصصصصصصإلق هءم ، قلذلك  الضصصصصصصصصصصصصصصغ لنتقذهصم  ي الخلإل، قان ن منأصم الادءو يلي 

 افمت  ي منطاي الخلإل، تادمت الحإلقمي ا إلءانيي  م مدءو لتشصصصصصصصصصصصإلإلس تحملف دقلي لضصصصصصصصصصصصممت
قالتي اطلات يلإلأم إإلءات اقصص   م مدءو هءم  للقصصم  ، ليضصص  التشصصإلإلس ملدوًيم إلًم مت ال قات 
مإلمنيي ض  اليمت  ي  إلءات قالعءا ، قاو قالقصعقديي قال حءات قا ممءات قاطء ققصلطني يممت قاو

م لمصصصم ايلنصصصه ق اء الخصصصمءجيصصصي ا إلءاني  محمصصصد جقاد ظءاف   ي ماء افم   قاصصصت  حق ق اصصصً
المتحدو  ي نإلقاقءك،  قهق مم يعإلس العءم ا إلءاني إصءاءهم يلو إإلجمد دقء لأم  ي امت 
الخلإل، العءبي قء م اقت عمدهم مت هذا الشأت، إلمم يعد خطقو إإلءانيي للءد يلو ت اإلد قجقد 
ي  عد إءقصصصصصصصصصم  الق يمت المتحدو لتع ا ات يقصصصصصصصصصإلءاي إ و لالاقات افجنليي  ي الخلإل،، خمصصصصصصصصصصً
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المنطاي ياب هجممت اءامإلق افخإلءو، قيلو الءف  مت صصصصصصعق ي تحاإلق هذا اتحملف  شصصصصصإلله 
المعلت إ  انه قيم س نقن آخء مت التحدا ا إلءاني لإلداءو افمءاإليي، قالقعقديي، قا ممءات 
 ي ظس يمامت إإلءات الجإلدو مو قلطني يممت قاطء قالعءا  يلو قجه الخصقف،  مم اد 

ل م ي احتمم ت/قصصصصصإلنمءاقهمت التصصصصصصعإلد  ي المءحلي الامدمي  مم  إلأم اقصصصصصتأدا  يتت  المجم  
  عم المصمل  ا إلءانيي  ي المنطاي

قيلو صصصعإلد الداخس ا إلءاني اقصصت مء النظم  القصصيمقصصي ا إلءاني الضصصغقط ا مءاإليي 
المختلتي لتأدوي القصصصصمحي الداخليي قامتصصصصصمف الغضصصصصب الجممهإلءا قالعمس يلو خلق اجممن 

 ني  ميت مء الدقلي تقاجه خطء قجقدا خمءجي.قط

 المحور الثالث

 مستقبل العالقات االمريكية اإليرانية

إللدق ات قصيمقصي تءامب حيم  إإلءات تحمق  الجمو لإلت افقصصس الجقهءاي لءلاتإلت     
 ، قاحدو متءقصصصصصخي  ي التأ إلد يلي التتق  افمءاإليافمءاإلييمتنم قصصصصتإلت للقصصصصيمقصصصصي الخمءجيي 

ال منيي تتعلق  قصصصصصصصصيمقصصصصصصصصي ضصصصصصصصص   النتس قاللءافممتيي ، حإل  حءف التءاق المعمءم  ملاقو، ق 
لمتتم  النققا ا إلءاني يلي تقلي  الضق  يلي يإلقب ققلليمت ا تتم ، قهق مم يلء ينه 

 إلمنت هذا العاق مت افاقصصصو  1١2٦يضصصق مجلس الشصصصإلقي افمءاإلي طق  إلقتقت  ي العم  
ميدت يلو إءإلمن النظم ، قاد تعّلمت  ي الجيد اّنه إت التي قاجأتأصم إإلءات إلقمصًم، قاد قصصصصصصصصصصصصصص

إلمت خصصصصصمك يلو ءإللتيه تطءحه اءضصصصصًم قتخناه. ل ّت اق ممم مّد إلد العقت ققصصصصميد آيمت   
 يلو القاق  .
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يلو الءف  مت ا جءا ات قالعاق صصمت التي تتخصذهصصم الق يصصمت المتحصدو افمءاإليصي  حق 
 قلت تلجأ إليه قاشنطت التي تقعو  ا  إلو تاقيم إإلءات، إ  ات الصصدا  العقصإلءا مقت عد

 المشءقن ا إلءاني قتحجي  النتقذ قتتإليك المإللشيمت التم عي للنظم  ا إلءاني.

 ملتملي، قتعمس ا داءو ا مءاإليي يلي التمقك  قما العاق مت إلأه  ينصء مت ينمصء 
ي اإلءات من الداخليي  اقتءاتإلجيي الضغقط الاصقا، خمصي مو تأ إلءهم الملحق  يلي افقض

الف لءمإلس ممم اد إلد عأم الي ال ح  يت  2١١مو تءاجو حج  صمدءات النت  مم يامءب 
ءاني إلمم ات الجمنب ا إلتحدو مت اجس ء و العاق مت ينأم، مقمءات لتت  حقاء مو الق يمت الم

جو شعليي الت يقعو إلو هذا الصدا   ي ظس تءاجو ادءاته العقإلءاي قا اتصمديي ملخًءا قتء 
 .النظم  الحملي

مو التصصأ إلصصد يلو ات امءاإلصصم قصصصصصصصصصصصصصصتحءف يلي اتخصصمذ مختلف ا جءا ات مت اجصصس   
التضصصصصصصصصصصصصصصإلإلق يلو الجصصصمنصصصب ا إلءاني مت خم  العاق صصصمت المتقاليصصصي قالتي لصصصداتأصصصم  صصصملعاق صصصمت 
ا اتصصصصصصصصصصصصصصمديي إلإدءاج الحءس ال قءا إلمنظمي إءهمليي، قهي التحءإلمت التي تشصصصصصصصصصصصصصإلء إلو ات 

 .ت تتي لأذا ا جءا ات ققتقاصس خطتأم لحصمء النظم  ا إلءانيقاشنطت لت 
قالتتءو افخإلءو تشصصصصإلء إلو ات نامط ا تتم  قالتماي لإلت الجمنلإلت افمءاإلي قا إلءاني 
تتءاجو  ي ظس صصصصصصءان النتقذ الذا يعيشصصصصصه الطء مت  ي المنطاي، قهق مم يشصصصصصإلء إلو اتقصصصصصمن 

 إت قاشنطت تقتغس حملي الضعف التي يعمني داوءو تضمءب المصمل  قليس العإلس، قلذلك 
منأم النظم  ا إلءاني  نأم  نتقذا قحصصصصصصصصصصصصصصمء تحءإلمته،  ملعماي لإلت قاشصصصصصصصصصصصصصنطت قطأءات لأم 
 عدإلت، حإل  إلتقصصصص  ال عد ا ق   ملعدا ، قاآلخء إلتقصصصص   ملتعمقت قت مد  المصصصصصمل  قهق ال عد 

ءو و التعمقت، قلعس التتالمقصصصصصصصصصصصتتء، حإلت تتأ   المصصصصصصصصصصصصمل  قتتعمءم يطغو جمنب العدا  يل



 1029 ديسمبر –يوليو  (48-48) انالعدد                                        الشـَـرق األوسـَـط  اقمجلة أور

- 112 - 
 

افخإلءو ا لء دلإلس يلي هذا ا مء للتقتء الامو  لإلت الللدإلت مو اشصصتداد العاق مت ا اتصصصمديي 
 .يلو طأءات

ا جءا ات ا مءاإليصي قا إلءانيصي التي ت  يءضصصصصصصصصصصصصصصأم  ي القصصصصصصصصصصصصصصطقء  إلصم صيلصذلصك،  صمت 
قتء قيد يه التالممضصصصصصصصصيي تشصصصصصصصصإلء الي ات مقصصصصصصصصتالس العمامت لإلت الللدإلت   إل ا  تقصصصصصصصصيطء يل

الياإلت، حإل  تشصصصصإلء القصصصصيمقصصصصي التي ات عتأم اإلءات الي ات طأءات  ضصصصصلت خيمء التصصصصصعإلد  ي 
لءنممجأم النققا إلي تءقصصصصصصصصصصس ءقصصصصصصصصصصملي الي قاشصصصصصصصصصصنطت قالعقاصصصصصصصصصصص  افقءقبيي متمدهم ات حملي 
الضصصصغقط الاصصصصقع التي تممءقصصصأم قاشصصصنطت لت ت عد اإلءات يت قصصصلقإلأم الخمءجي قلت تجلءهم 

محمت تمقضصصصصصعأم  ي ا الي ، اق حتي التنم   المءحلي يت اذءيأم الطقليي يلي تاليف مقصصصصص
 ي المنطاي قإلذلك ا مء المتعلق للءنمم، صصصصصقاءاخأم ال مليقصصصصتيي، قمت هنم يمإلت الاق   مت 
اإلءات   تمصمنو التتمقم  ي المءحلي الامدمي قل نأم تأخذ إلس ا جءا ات ا قصصصصصصصصصصصصصصت مايي ليإلقت 

  اقا تحصس مت خمله يلي م اد مت المإلمقب، يمقو يلي تتمقضصأم مت ايلي قمت مءإل
انتظمءهم مم قصصصصصتلق  اليه افقضصصصصصمن  ي الق يمت المتحدو ياب ا نتخم مت الءومقصصصصصيي الماللي، 
قيلي الءف  مت مجمس هذا التطقءات  مت المدا المتققصصصصصصصص    إلنلل يت قجقد مشصصصصصصصصمهد تد  

 يلي تامءب إإلءاني امءاإلي  ي اف ق.
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 توجهات السياسة الخارجية األمريكية تجاه األزمة السياسية 
 في السودان

 

 بحيري  د/ حسين علي
قومي لدراسات الشرق األوسط  حاصل علط دكتوراه باحث بالمركز ال

 العلوم السياسية.
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 توجهات السياسة الخارجية األمريكية تجاه األزمة السياسية في السودان

  د/ حسين علي بحيري  

 
شهدت األزمة السياسية في السودان اهتماماا من قبل الواليات المتحدة األمريكية  

  وما 1029بتطوراتها والتي نتجت عن اندالر االحتجاجات الشـــعبية في شـــهر ديســـمبر 
إســــقاط نظام اإلنقاذ بقيادة الرئيس المعزول يعمر البشــــيري وتولي المجلس  أدت إليع من

العســـكري االنتقالي إدارة شـــئون البالد  وصـــوالا إلط توقيع اتفاق تقاســـم الســـلطة مع قوص 
 يعبدا لءوصمقصصصصصصصصصصصصصصيالحريـة والتغيير  واإلعالن عن تشـــــــــكيـل الحكومـة االنتقـاليـة الجـديـدة 

د تبنت واشـــنطن ســـياســـة خارجية اتســـمت باإلنخراط حمدوكي  وفي ظل هذه التطورات فق
المتدرج في األزمة وفقاا للمتغيرات الســــــياســــــية التي شــــــهدتها البالد  مع الترقب والحذر 

 لحماية مصالحها اإلستراتيجية في منطقة شرق أفريقيا والقرن األفريقي بشكل عام.
 أوالا: محددات السياسة الخارجية األمريكية

يمقصصصصي الخمءجيي افمءاإليي تجما القصصصصقدات مو ا قصصصصصتءاتإلجيي التي تتقا ق تقجأمت القصصصص
تتلنمهم ا داءو افمءاإليي للتعممس مو دق  الامءو اف ءاايي  شصإلس يم  قمو منطاي شء  ا ءاايم 

تقجأمت القصصصيمقصصصي الخمءجيي افمءاإليي تجما القصصصقدات  قتتحددقالاءت اف ءااي  شصصصإلس خمف، 
اخليي المءت طي  عمليي صصصصصصنميي قاتخمذ الاءاء داخس الق يمت ق اًم لمجمقيي مت المحددات الد

جمميمت الضصصصصصصصصصصغ ...( قإلذلك اءت مطأم  معطيمت  -ال قنجءس -المتحدو نتقصصصصصصصصصصأم )الءويس 
اللإلوي ا اليميي قالدقليي التي تل ء يلو هذا القصصصصصصصيمقصصصصصصصمت، حإل  تل ء يمليي التنم س الدقلي 

                                                           
 .باحث بالمركز القومي لدراسات الشرق األوسط، حاصل على دكتوراه العلوم السياسية 
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 ءااي يلو هذا القصصصصصصيمقصصصصصصمت ايضصصصصصصًم، قيمإلت يلو التقاجد  ي منطاي شصصصصصصء  ا ءاايم قالاءت اف
 يءم الء  تلك المحددات يلو النحق التملي: 

حءف قاشنطت يلو مقا ني افدقاء ا اليميي قالدقليي الحمليي  ي الققدات يعد ج  ًا  .ا
هممًم  ي تحدإلد تقجأمت قيمقمتأم الخمءجيي تجما الققدات،  ملق يمت المتحدو 

أم ا قتءاتإلجيي  ي هذا المنطاي الأممي، قذلك افمءاإليي تحءف يلو حتظ مصملح
مت خم  المقميدو  ي حتظ ا قتاءاء افمني قالقيمقي لدق  منطاي شء  ا ءاايم 
قالاءت اف ءااي لتص   هذا الدق  ا  ء اقتعدادًا للتعمقت قالتنقإلق مو قاشنطت  ي 

ي هذا مءاإلي  إلم ي المجم ت القيمقيي قا اتصمديي قالعقإلءاي  مم يع   الدقء اف
 المنطاي.

تطلإلق متمهي  الشءا ي افمءاإليي اف ءاايي قالتالإلس مت قيمقي الدي  المملي، قمقميدو  .ب
ا اتصمديمت اف ءاايي يلو تحاإلق معد ت نمق ااتصمدا يمليي، قتطلإلق متأق  

 الشءا ي قتشجيو ا قت ممءات افمءاإليي  ي دق  الامءو.
ءاايي  ي اتجما التحق  الديماءاطي، قخمصي  ي دي  النظ  القيمقيي للدق  اف  .ج

 المنمطق ذات افهميي ا قتءاتإلجيي  ملنق ي للمصمل  افمءاإليي قمنأم الققدات.
قلتأ  تقجأمت القصيمقصي الخمءجيي افمءاإليي تجما اف مي القصيمقصيي  ي الققدات،  اد 

ي ما تطقءات افحدا   ت  تنمق  هذا القصصصصصصصيمقصصصصصصصمت قالمقااف النم عي مت ا داءو افمءاإليي تج
، همم مءحلي اند ن ا حتجمجمت الشصصصعليي اق ءويقصصصإلتإلتالقصصصقدات مت خم  مءحلتإلت  منإلتإلت 

 مءحلي مم الس ي   ال شإلء، قمءحلي مم  عد ي   ال شإلء قتشإلإلس الحإلقمي ا نتامليي الجدإلدو.
 مرحلة ما قبل عزل البشير -2

، تلنت 1١2٢أء ديقصصصصصملء ياب اند ن ا حتجمجمت الشصصصصصعليي  ي القصصصصصقادت  ي شصصصصص
الق يمت المتحدو افمءاإليي قيمقي خمءجيي ضمفطي،  معنو ات اند ن ا حتجمجمت الشعليي 
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قتعممس نظم  ا نامذ معأم ايتممدًا يلو المامءبي افمنيي  ا ، د و ا داءو افمءاإليي لمممءقصصصي 
وس م مشصصصصصءو نقن مت الضصصصصصغقط يلو الءويس المع ق   يمء ال شصصصصصإلء  مت خم  إيصصصصصصم  ءقصصصصصم

قيد  ا قصصصصصصصصصصصتجم ي لمطملب المحتجإلت مو اءتتمن يدد  للخءطق   أت مقاصصصصصصصصصصصصلي امو الحءامت
الاتلو ا نم  المشصصصصصمءإلي  ي هذا ا حتجمجمت،  م ضصصصصصم ي إلو اقصصصصصتمءاء العداويمت  ي منمطق 
الن ان م صس داء قء قالنإلصس اف ء  قجنقب إلءد صمت، تصد و  ي اتجصما يد  ء و ا داءو افمءاإليي 

  القصصصصصصصقدات مت امومي الدق  الءاييي لإلءهمب، قهق مم يعني اقصصصصصصصتمءاء معمنمو القصصصصصصصقدات  قصصصصصصص
ا اتصصمديي، ق ملتملي  إت تادي   ال شصإلء  لمم إل لت حقصت إداءته لو مي القصيمقيي الحمليي، اد 

 يقأ   ي تحقإلت الصقءو القلليي لدع قاشنطت حق  افقضمن الداخليي  ي الققدات. 
فحدا   ي القصصصصصصقدات، إلو ايم  ق د امءاإلي لءومقصصصصصصي المقصصصصصصميد قاد د عت تطقءات ا

ء    ءاايم  مجلس افمت الاقمي  قصصصصإلءاس قصصصصمءت مقصصصصتشصصصصمءاهالخمف للءويس افمءاإلي قإللإلء 
ل امءو الخءطق ، قاد ا د الق د افمءاإلي خم  هذا ال امءو يلو ءف ي قاشصصصصصصنطت  ي المضصصصصصصي 

جي مو القصصصصصصصصقدات، قخم  هذا ال امءو ت  الحدإل  ادمًم  ملمءحلي ال منيي مت الحقاء ا قصصصصصصصصتءاتإل
يت قجقد يءم امءاإلي ادمه  قصصصصصصصصصصمءتء  للءويس المع ق   ال شصصصصصصصصصصإلء  قالذا تم س  ي تنحي 
 ال شصصصصإلء  يت الحإل   ي ماملس تعلإلق اءاء المحإلمي الجنمويي الدقليي قء و اقصصصص  القصصصصقدات مت 

لو ذلصصك، قاصصم  لصصإجءا  تغإلإلء اصصمومصصي الصصدق  الءاييصصي لإلءهصصمب، فإلء ات  ال شصصصصصصصصصصصصصصإلء  ل  إلقا ق ي
قصصصصصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصصصصصي محدقد تم س  ي تغإلإلء ق و الق يمت قتغإلإلء  عم المقصصصصصصصصصصصصصوقلإلت، قهق مم اإلدته 

 2قاشنطت.
 مرحلة ما بعد البشير: -1

يمإلت تت و المقاف افمءاإلي قتحدإلد تقجأمت القصصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصصي الخمءجيي افمءاإليي تجما 
    ال شصصصصإلء  قتقلي المجلستطقءات افقضصصصمن القصصصصيمقصصصصيي  ي القصصصصقدات  ي مءحلي مم  عد ي  

                                                           
، متاح على: 0219فبراير  03، الجزيرة ،السودان: واشنطن ستبدأ المرحلة الثانية من الحوار مع الخرطوم1
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العقصصصصصصصصصصصصإلءا ا نتاملي ءومقصصصصصصصصصصصصي ال مد، مت خم  اقصصصصصصصصصصصصتعءام المقاف افمءاإلي تجما اف مي 
القصصصيمقصصصيي  ملقصصصقدات  ي مءحلتإلت  منإلتإلت متعمالتإلت، افقلو هي مءحلي مم الس التقايو يلو 

يلو الق ياي  يا تتم  القصيمقي الخمف لتامق  القلطي، قال منيي مءحلي مم  عد التقايو النأمو
 الدقتقءاي قتشإلإلس الحإلقمي ا نتامليي الجدإلدو.

 قبل توقيع االتفاق السياسي:)أ( 
المءحلي ت مطلًا  ي يمليي التتمقم لإلت المجلس العقصصصصصصصصصصإلءا ا نتاملي  هذاشصصصصصصصصصصأدت 

قاقع الحءاي قالتغإلإلء حق  اتتم  تامقصص  القصصلطي، افمء الذا ا مء ءدو  عس ا داءو افمءاإليي 
ادت محمق ت الملقصصصقصصصي العقصصصإلءاي ا قصصصتو مء  ملقصصصلطي قاو طم  يمليي تقصصصلي  القصصصلطي التي انت

للمدنإلإلت، قهق مم د و ا داءو افمءاإليي إلو م اد مت ا نخءاط  ي اف مي القصصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصصيي التي 
تشصصصأدهم ال مد،  اد اهتمت الليمنمت الصصصصمدءو يت ق اءو الخمءجيي افمءاإليي منذ ي   الءويس 

إلم ي افطءا  لضصصصصصصص   النتس قمطمل ي المجلس العقصصصصصصإلءا ا نتاملي تقصصصصصصصلي    ال شصصصصصصإلء  لديقو
يي يت تأإلإلد قاشنطت للمطملب الشءيالقصلطي للاقع المدنيي، حإل  ايلنت الخمءجيي افمءاإليي 

للشصصصصصعب القصصصصصقداني لتشصصصصصإلإلس نظم  قصصصصصيمقصصصصصي جدإلد قحإلقمي ياقدهم مدنإلقت، قتشصصصصصجيو اطءا  
، ققصصصصمء المقاف مشصصصصءقن ادمًم  ي اقصصصصءن قات ممإلتاف مي يلو العمس المشصصصصتءك لد و هذا ال

 افمءاإلي يلو النأ، التالإلدا المتم و لتطقءات اف مي دقت التدخس الم مشء.
قياب ايم  اقات التدخس القءاو  تم ايتصم  المدنإلإلت امم  ماء الايمدو العممي للاقات 

لتأم لمم حد  قمطملالمقلحي قق  العمصمي الخءطق ، ايءبت الخمءجيي افمءاإليي يت ء ضأم 
المجلس العقإلءا  ض   النتس، قالتأ إلد يلو ضءقءو إجءا  تحاإلق دقلي مقتاس قذق 
مصداايي لل شف يت المتقءطإلت  ي هذا افحدا  قتاديمأ  للمحمق ي، قا مءت الققمطي 
اف إلقبيي قالم مدءو اف ءاايي لحس اف مي  ي ال مد ءد التعس افمءاإلي لإلتخذ مقاتًم إلن  يت 

 اتجما الق يمت المتحدو للتدخس الم مشء  ي اف مي.



 1029 ديسمبر –يوليو  (48-48) انالعدد                                        الشـَـرق األوسـَـط  اقمجلة أور

- 117 - 
 

ووفقاا لهذه التطورات  فقد تمثلت توجهات السياسة الخارجية األمريكية تجاه األزمة 
السياسية في السودان في مرحلة ما بعد عزل البشير  في إسرار اإلدارة األمريكية نحو 

امها بتطورات األحداث في البالد  اتخاذ مجموعة من اإلجراءات التي أكدت علط تزايد اهتم
 ومن أهما ما يلي:

 عاب ايم  اقات الدي  القءاو  ايمدو التءاق اق   حمدات تعيين مبعوث للسودان   (2
دالق  )الجنءا  حمإلدتي(  تم ايتصم  المتظمهءات امم  ماء ايمدو الجيد لقق  

ي مجمقي العمصمي الخءطق  قمم اقتء ينه مت اتلو قجءحو، ايلنت قاشنطت اتخمذ
مت ا جءا ات للعب دقء  ميس  ي اف مي القيمقيي الءاهني  ملققدات، قإلمت يلو 

مقميد ق اء الخمءجيي افمءاإلي للشوقت اف ءاايي ءاس هذا ا جءا ات الايم  لإءقم  
 تإللقء نمجي  مت اجس اللام  مو مم لي المجلس العقإلءا ا نتاملي قاقع الحءاي 

، 2الحقاء قالمتمقضمت الخمصي لتقلي  القلطي للمدنإلإلت قالتغإلإلء لد عأ   قتونم 
قالتأ إلد يلو ضءقءو قاف اا هجممت يلو المدنإلإلت، حإل  ا د تإللقء  خم   امءته 
للخءطق  يلو التقجه الجدإلد للقيمقي الخمءجيي افمءاإليي تجما افحدا   ي الققدات 

م نتاملي إذا ء مت خم  تلني خيمءات متتقحي للتعممس مو المجلس العقإلءا ا 
إلمم اممت  ،تقلي  القلطي للمدنإلإلت، محذءًا مت خطقءو ت ءاء النمقذج اللإللي  ي ال مد

القتإلء المتاميد  دقنملد لق   م عق ًم للققدات لمم له مت  ا داءو افمءاإليي لتعإلإلت
 .1خلءو طقالي  ي الشوقت الققدانيي قاف ءاايي

                                                           
 ، متاح على:0219يونيو  13، سكاي نيوز عربيةالبرهان يلتقي مساعد وزير الخارجية األميركي،  1

 https://bit.ly/0XRwlM4 

 ، متاح على: 0219يونيو  15، السوداني نيوزعود مجدداً للسودان.. واشنطن تبرز في المشهد، بوث ي0 

https://bit.ly/31tIoS0 

https://bit.ly/2XRwlM4
https://bit.ly/31tIoS2
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ي ات قما العاق مت اد إللدق مجديًم  ي حإل  تءع ا داءو افمءاإلي فرض عقوبات  (1
التعممس مو الملققي العقإلءاي التي تقيطء يلو الحإل   ي الققدات، خمصي قات 
مجلس افمت الدقلي ل  يقتطو خم  التتءو افخإلءو إقتصداء ايي اءاءات تدإلت اق 
تتءم ياق مت يلو الملققي العقإلءاي  قلب المعمءضي الءققيي قالصإلنيي فيي 

امءاإليي  ي هذا الخصقف، قهق مم يمن  المجلس العقإلءا نقن مت الدي   اءاءات
لإلقتمءاء  ي قيمقمته التءديي دقت ا  تءا  للضغقط الدقليي قا اليميي افخءع، 
ق ملتملي اد تلجأ قاشنطت  ملتنقإلق مو ا تحمد افقءقبي لتءم ياق مت ا  ء  ميليي 

، قاد تءجمت قاشنطت ذلك 2الدقليمت تلك التي يمإلت ات تخءج يت مجلس افمت 
يت  ءم ياق مت يلو  عم افشخمف  1١25ا تقبء  22ا جءا  لإيمنأم  ي 

، قءف  ات 1المتقءطإلت  ي إ مءو الاماس قتقءطأ   ي اضميم  قمد لجنقب الققدات
هذا العاق مت   تءت    عمليي انتام  القلطي  ي الققدات إ  انأم تعد ملشءًا يلو 

شنطت  ءم ياق مت ضد اف ءاد اق المقوقلإلت اق حتو ضد النظم  اقتعداد قا
القيمقي ا نتاملي  أ مله  ي اا قات تتعمءم  يه قيمقمته مو المصمل  افمءاإليي 

 مت جأي، ق   مت قجقدهم قادءتأم يلو التأ إلء مت جأي اخءع.
طمل ي يدد مت ايضم  ال قنجءس  ضءقءو  ءم ياق مت قاد ي   هذا ا تجما، م (١

يلو  عم ايضم  المجلس العقإلءا ا نتاملي ممت  لت تقءطأ   ي يمليي  م 
ا يتصم  امم  ماء ايمدو الجيد  ملخءطق   ملاقو قمنأ  نموب ءويس المجلس 
العقإلءا ا نتاملي قامود اقات الدي  القءاو الجنءا   حمإلدتي    قلب تقءطه  ي 

ي  اءت ملأم مت الس  ي إال يمليي  م ا يتصم  قإلذلك تقءطه  ي جءاو  إ مدو ت 

                                                           
 ، متاح على: 0219يونيو  16، السوداني نيوز، مرمى النيرانخيارات أمريكية وعقوبات إفريقية.. )العسكري( في  1 

https://bit.ly/0XfPTgm 
 

 ، متاح على:0219أكتوبر  11 سودان تريبيون،أميركا تفرض عقوبات على رجل األعمال السوداني أشرف الكاردينال، 0 
 https://bit.ly/319iEZR 

https://bit.ly/2XfPTgm
https://bit.ly/319iEZR
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داء قء يندمم إلمت امودًا لاقات الجنجقاد التي اقتخدمأم الءويس المع ق   ال شإلء  
يضقاً مت ايضم   ٦٦للاضم  يلو حءإلمت التمءد  ي ا الي ، ق ي هذا ا طمء ديم 

ال قنجءس ا داءو افمءاإليي  ي شأء إلقنإلق الممضي إلو يد  ا يتءا   شءييي 
عقإلءا ا نتاملي قد عه نحق ا قءان  ي يمليي ناس القلطي لحإلقمي مدنيي المجلس ال
 انتامليي.

مت الملإلد ات ا داءو افمءاإليي قتقعو  قتخدا  قءاي اقتمءاء مكافحة اإلرهاب   (1
الققدات ضمت امومي الدق  الءاييي لإلءهمب لتحاإلق هد إلت ءويقإلإلت اقلأمم تع ا  

م  تصنإلف الققدات دقلي ءاييي لإلءهمب إلمحت   ي الشأت الققداني  مقتغ نتقذهم
مت اجس الد و لتأقيس دقلي ديماءاطيي تتمإلت مت محمءبي ا ءهمب، خمصي قات 
ءويس المجلس العقإلءا ا نتاملي التءاق  يلد التتما اللءهمت  ايلت  ي ا  ء مت 

دق  لمنمق ي يت ءفلته  ي إءقم  ق د لقاشنطت لل ح   ي إ الي الققدات مت امومي ا
الءاييي لإلءهمب، قاد اقتخدمت قاشنطت هذا افمء قممءقت ضغقطًم يلو المجلس 
العقإلءا ا نتاملي مت اجس ا قءان نحق تأقيس دقلي ديماءاطيي تتمإلت مت محمءبي 
ا ءهمب ق منإلأمم اقتخدا  ذلك للضغ  يلو الملققي العقإلءاي لإلقتجم ي لمطملب 

 .إلت قهق مم حد   ملتعساقع المعمءضي لتقلي  القلطي للمدنإل
حإل  صءا مقميد ق اء الخمءجيي افمءاإلي للشوقت  دعم الوساطة األثيوبية  (9

ا  ءاايي  تإللقء نمجي   أت  مدا تدي  الجأقد التي إللذلأم ا تحمد اف ءااي لتاءاب 
قجأمت النظء لإلت اقع الحءاي قالتغإلإلء قالملققي العقإلءاي  ي ال مد، قاشمء إلو 

  ا تحمد اف ءااي لتجمإلد يضقيي الققدات إذا تدهقءت افقضمن ا  ء إمإلمنيي ايم
مت ذلك، قهذا التصءاحمت تشإلء إلو التأ إلء افمءاإلي يلو ا تحمد اف ءااي  ي 
هذا الخصقف قإلذلك جأقد ءويس الق ءا  اف إلقبي للتقصس إلو حس قيمقي قلمي 
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مضي، قءات قاشنطت ات هنمك إلقنإلق الم ١١ ي الققدات، للد  مءحلي انتامليي  حلق  
قنمءاقهمت محتملي  نأم  اف مي  ي الققدات، قات احدهم إإلجملي، متم ًم  ي مقا اي 
الجميو يلو  تءو انتامليي، قات تت  ايمدو ال مد لقاقطي حإلقمي مدنيي ياللأم الشعب 

 .الققداني قهق مم ت  لتشإلإلس الحإلقمي ا نتامليي لءومقي  حمدقك 
إلمم طمللت قاشنطت الاقات المقلحي  قحب اقاتأم مت  الخرطوم  سحب الجيو من (٧

،  ي ظس تقجيه ا تأمممت ل عم الجأمت الداخليي لإ مءو التقضو 2العمصمي الخءطق 
قيد  ا قتاءاء افمني داخس ال مد قخمصي المقالإلت للنظم  الادي  مت ح ب الملتمء 

قتيمء  نصءو الشءاعي قدقلي  القطني )الحم   قم اًم( قجمميي ا خقات المقملإلت
، الذا نظم  مظمهءات  ي القملق لعءالي المتمقضمت لإلت 1الامنقت  القلتي المتشدد

 المجلس العقإلءا قاقع الحءاي قالتغإلإلء.
 عقب توقيع الوثيقة الدستورية:)ب( 

ايم  إلس مت المجلس العقصصإلءا ا نتاملي  1١25افقصصطس  2٦القصصقدات  ي  شصصأدت
 قالتغإلإلء  ملتقايو النأموي يلو ق موق المءحلي ا نتامليي )ا تتم  القيمقيقاقع إيمت الحءاي 

ا يمت الدقتقءا(، ققاو ا تتم  نموب ءويس المجلس العقإلءا الققداني  محمد حمدات  -
دالق ، إلو جمنب  احمد ءبيو  يت اقع إيمت الحءاي قالتغإلإلء، قق اًم لذلك  إنه قصصصصصصصصصصصصصصإلت  لد  

اشصصصصصصصصأء إلتقلو خملأم التءاق اق   ١قصصصصصصصنقات ق ١لمتتق يلإلأم  تتءو  منيي المءحلي ا نتامليي ا
 يلدالتتما اللءهمت  ءويس المجلس العقصصصإلءا ا نتاملي ءومقصصصي مجلس القصصصيمدو القطني خم  

شصصصأءًا، قتتقلو شصصصصخصصصصيي مدنيي ءومقصصصصي مجلس القصصصصيمدو القطني خم   12التتءو افقلو لمدو 
ءًا، يلو ات إلت  تنتإلذ مم ت  ا تتم  يليه قم اًم  نشم  هيم س شأ 2٢التتءو المت ايي المادءو لص 

                                                           
، متاح على: 0219يونيو  14 سودان تريبيون،سوداني سحب قواته من العاصمة، مسؤول أميركي: طالبنا الجيش ال1 

https://bit.ly/0MPUCBl 

، متاح 0219يونيو  15 الشرق األوسط،، «مندسون»و« محرضون»أميركا تحذر األطراف السودانية من فوضى يؤججها  0
 https://bit.ly/0IKdht2على: 

https://bit.ly/2MPUCBl
https://bit.ly/2IKdht0
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المجلس  -مجلس الق ءا   -القصصصصصصصصصصصلطي خم  المءحلي ا نتامليي الامدمي )المجلس القصصصصصصصصصصصيمدا 
 التشءاعي(.

قاد اصدءت ق اءو الخمءجيي افمءاإليي ليمنمً ءحلت  يه لتقايو ا تتم   ي الققدات لإلت المجلس 
قو لدايي ات هذا الخطق  اي قالتغإلإلء قاصتي إيما  ملخطقو المأمي إلو افمم العقإلءا قاقع الحء 

لتشإلإلس حإلقمي انتامليي  ايمدو مدنيي قالتي تضعأم قاشنطت شءطًم ملدويًم لء و اق  الققدات 
، قاشمد الليمت لجأقد الققطم  مت ا تحمد اف ءااي قحإلقمي 2مت امومي الدق  الءاييي لإلءهمب

 ي هذا ا تتمايي التمءاخيي، قيلء يت المقاف افمءاإلي تصءاحمت ق اء  إ إلقبيم للتقق 
الخمءجيي افمءاإلي  مميك لقملإلق  التي ا دت يلو دي  قاشنطت للشعب الققداني  ي ديقته 
لتشإلإلس حإلقمي مدنيي انتامليي ياقدهم المدنإلقت، قتختلف  شإلس جقهءا يت نظم  الءويس 

  قيمم  يمم إلتعلق  قجله  ي حاق  ا نقمت، قا نتأم مت الققداني المع ق   يمء ال شإلء ، 
، إلمم جم ت تصءاحمت  جقت 1التي اءت لأم مدإلء المخملءات الققدانيي القملق  صما اقد 

، دايمي لتقايو ق ياي ا يمت الدقتقءا قايتلءهم ١لقلتقت  مقتشمء افمت الاقمي افمءاإلي
جما تأقيس  م قتمءاء  ي اتافطءا  الققدانيي  هخطقو إللإلءو للققدانإلإلت، قديم  ي تصءاحمت

تمم  يمليي التحق  الديماءاطي  ي ال مد  .1حإلقمي ت نقاءاط تعتمد يلو ال تم ات قاو
قياب تشإلإلس الحإلقمي ا نتامليي الجدإلدو لءومقي  يلد  حمدقك   ي مطلو شأء قلتملء 

قك  التي جم ت  اقتجم ًي ، ايلنت الخمءجيي افمءاإليي دي  قاشنطت لحإلقمي  حمد1١25
صما ا اتصمد   ءادو الشعب الققداني قانطمام مت ا لت ا  تجما إنأم  الن ايمت الداخليي قاو

                                                           
، متاح على: 0219أغسطس  17واشنطن: ما حدث في الخرطوم خطوة مهمة، سكاي نيوز عربية،  1

https://bit.ly/32czhnK 
، متاح على: 0219أغسطس  5ز، ماذا قالت واشنطن عن توقيع اإلعالن الدستوري في السودان ؟، الراكوبة نيو0

https://bit.ly/0ZbUAEJ 
، متاح على: 0219أغسطس  18مستشار األمن القومي األمريكي يدعو لحكومة تكنوقراط في السودان، أخبار السودان، 3

https://www.sudanakhbar.com/554835 
، متاح على: 0219أغسطس  18مستشار األمن القومي األمريكي يدعو لحكومة تكنوقراط في السودان، المشهد السوداني،  4 

https://bit.ly/0ZbW7KZ 

https://bit.ly/30czhnK
https://bit.ly/2ZbUAEJ
https://www.sudanakhbar.com/554835
https://bit.ly/2ZbW7KZ
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قاويداد دقتقء جدإلد لل مد قإلذلك تنظي  انتخم مت حءو قن اأي لنأميي التتءو ا نتامليي، قات 
 2قاشنطت تلإلد يلو شءا تأم مو الخءطق .

 ثانياا: ملفات عالقة
 ت ا  هنمك جملي مت الملتمت اق الاضميم العملاي لإلت الجمنلإلت الققداني قافمءاإلي 
قالتي تنعإلس  شصصإلس م مشصصء يلو تقجأمت القصصيمقصصي الخمءجيي افمءاإليي الحمليي إ ا  تطقءات 
افقضصصصصصمن القصصصصصيمقصصصصصيي الءاهني  ي القصصصصصقدات، قمت اهمأم العمس يلو إ الي اقصصصصص  القصصصصصقدات مت 

للدق  الءاييي لإلءهمب، قهي مت اه  التحديمت التي قصصصصصصصصصصصصق  تتطلب يمًم الامومي افمءاإليي 
ي الس تقايو المجلس العقصصصإلءا ا نتاملي قاقع الحءادللقممقصصيًم مإل تًم مت الحإلقمي الجدإلدو، ق 

، صءا 1١25افقطس  2٦قالتغإلإلء  شإلس نأموي يلو ا تتم  القيمقي لتامق  القلطي  ي 
ي افمءاإليي للشصصصصوقت القصصصصيمقصصصصيي  أت قاشصصصصنطت تءهت ء و اقصصصص   ديتإلد هإلس  قإلإلس ق اءو الخمءجي

القصصصصقدات مت امومي الدق  الءاييي لإلءهمب،  ملتحق  إلو حإلقمي مدنيي قا قصصصصتجم ي للشصصصصقافس 
افمءاإليي المتعلاي  إلتملي الحءامت قحاق  ا نقصصصصصصصصصمت، قمإلم حي ا ءهمب قتحاإلق ا قصصصصصصصصصتاءاء 

 أنه  الممضيافقطس  11 حمدقك   ي  ، قاد صصءا1القصيمقصي، قتصصحي  مقصمء ا اتصصمد
لصدا  صملتعصس  ي اتصصصصصصصصصصصصصصصم ت مو ا داءو افمءاإليصي  ي هصذا الخصصصصصصصصصصصصصصصقف لتحدإلد مقيد اءاب 

 ١لمنماشي إليتيي ء و اق  الققدات مت هذا الامومي.
  صر  بعض المسئولين في اإلدارة األمريكية بأن 1028وفي مطلع شهر أكتوبر 

الســودان من قائمة الدول الراعية لررهاب  وأن اإلدارة واشــنطن لم تحدد ســقفاا زمنياا لرفع 

                                                           
، متاح على: 0219سبتمبر  11، واشنطن تؤكد دعمها لحكومة حمدوك بالسودان، وكالة األناضول لألنباء1 

https://bit.ly/0oBrOkw 
، 0219أغسطس  8بأداء الحكومة المدنية،، صحيفة نخبة السودان، ” قائمة اإلرهاب“واشنطن ترهن رفع اسم السودان من  0

 http://www.sudanelite.com/?p=122606متاح على: 

، متاح 0219أغسطس  04حمدوك: أجري محادثات مع واشنطن لرفع السودان من الئحة اإلرهاب، صحيفة نخبة السودان، 3
 http://www.sudanelite.com/?p=121241على: 

https://bit.ly/2oBrOkw
http://www.sudanelite.com/?p=100626
http://www.sudanelite.com/?p=101041
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يمكن تفسير إصرار واشنطن علط   و2تحدإلداً األمريكية محكومة بالقانون في هذه المسألة 
إبقاء الســـــــودان ضـــــــمن قائمة الدول الراعية لررهاب حتط اآلن  من خالل عدة عوامل  

 ومن أهمها ما يلي:
خي مت يد  ال اي افمءاإليي ال مملي  ي قيمقمت حإل  إلقجد مإلءا  تمءا غياب الثقة  .2

الحإلقممت المتعما ي قخمصي  ي يأد نظم  ا نامذ القملق  ايمدو الءويس المع ق  
 يمء ال شإلء  نظءًا لتمءاخه  ي التناس لإلت محمقء إاليميي قدقليي متنماضي حإل  إلمت 

موء قتأمإلت قإلتلنو قيمقي خمءجيي تأد   مفقمس إلو تعظي  المإلمقب قتالإلس الخ
 اموه  ي القلطي  غم النظء يت المشإلمت الداخليي التي تعمني منأم ال مد قخمصي 
يلو المقتقيمت افمنيي قا اتصمديي، ق ملتملي  إت قاشنطت قحتو  عد تشإلإلس 
الحإلقمي ا نتامليي الجدإلدو  ت ا  تنتظء حتو تتض  ممم  النظم  القيمقي الجدإلد 

ي التعممس مو الققدات خم  التتءو الامدمي قالنظء  ي مدع  ي ال مد لتحدإلد إليتي
جديي الملققي العقإلءاي  شمت تقأإلس يمليي ناس القلطي للمدنإلإلت، قانعم مقمت ذلك 

 يلو تقجأمت القيمقي الخمءجيي للحإلقمي الامدمي  ملنق ي للعمامت مو قاشنطت.
قا  جدإلدو  إلءاهي  اللدقاد ا دت تصصصصصصصصصصصصصصءاحمت ق اء الممليي  ي الحإلقمي ا نتامليي ال

، اصموًم  صأت ا داءو افمءاإليصي تءاصد التصأ صد مت ات الحإلقمي المدنيي افمءاإلييلو ذلصك التقجصه 
هي الحم   الحاياي  ي ال مد قليقصصصصت الملقصصصصصقصصصصصي العقصصصصصإلءاي، قذلك الس ات تء و اقصصصصصمه مت 

 1امومي ا ءهمب.
يي لءومقي  دقنملد تءامب  ، حإل  تعمس ا داءو افمءاإليي الحملتوجهات الرأي العام .1

يلو المقا ني لإلت تقجأمت القيمقي الخمءجيي  داءته قالضغقط التي تتءضأم يليه 

                                                           
، 0219أكتوبر  5األميركي لرفع اسمه من قائمة اإلرهاب، الشرق األوسط، « النصاب»ن لم يبلغ تحليل إخباري: السودا1 

 https://bit.ly/0otE8Uaمتاح على: 
تاح ، م0219أكتوبر  0وزير: مشاركة الجيش وراء رفض واشنطن حذف السودان من قائمة اإلرهاب، سودان تريبيون،  0 

 https://bit.ly/0oGLweuعلى: 

https://bit.ly/2otE8Ua
https://bit.ly/2oGLweu
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تقجأمت الءاا العم  افمءاإلي قخمصي مت الس جمميمت المصمل  داخس ال قنجءس 
قمنظممت حاق  ا نقمت افمءاإليي تجما الخءطق ، قالتي قجأت انتامدات قاقعي 

خمف لء و العاق مت ا اتصمديي، قخمصي منظمي  هإلقممت ءاإلتس  تخمذ الاءاء ال
ققتد ، قالنموب الديماءاطي  مجلس النقاب افمءاإلي  جي  مم جتءت ، قايضًم منظمي 
 إلتميي  افمءاإليي التي تعمءم اقمقمً اا ء و للعاق مت يلو الققدات  قلب مممءقمت 

ءف  يي ضد افاليمت  ي الققدات، ق نظم  ا نامذ لمم تءاا مت قيمقمت تمإلإل اي قانتأم 
ذلك إلقجد اتجما آخء يم س الءاا العم  افمءاإلي إلدي  مطملب الققدات  ي هذا 
الخصقف قمت ذلك ديقو الءويس افمءاإلي القملق  جيمي إلمءتء  ا داءو افمءاإليي 
 حذ  الققدات مت امومي ا ءهمب للقمما  ملدي  الدقلي للحإلقمي ا نتامليي، قتأ إلدا 
يلو ات الحإلقمي ا نتامليي الجدإلدو لدقت هذا الدي  الدقلي  إنأم قت او يءضي 
للخطء، خمصي قات اقتمءاء الحءممت ا اتصمدا اد إللدا إلو ا ح مط مءو اخءع 
ممم اد إلد و المقاطنإلت للمطمل ي لتغإلإلء هذا الحإلقمي التي تحتمج إلو إ  مت ادءتأم 

إلت، قإلذلك  عم اقمتذو الجممعمت افمءاإليي يلو تحقإلت افقضمن المعيشيي للمقاطن
، ق ملتملي  إت 2الذإلت يطمللقت  حذ  اق  الخءطق  مت الامومي افمءاإليي لإلءهمب

 ام  اق  الققادت ضمت هذا الامومي قيظس ءهنمً  مدع التاد  المنتظء  ي ملف حاق  
 ا نقمت قالحءامت افقمقيي خم  التتءو الماللي.

  ءف  ياد الحإلقمي ا نتامليي الجدإلدوم مع الفصائل المسلحة  عدم حسم قضية السال .١
 مدإلني جق م  ي جنقب  1١25ا تقبء  21قالجلأي ال قءاي جقلي متمقضمت جدإلدو  ي 

الققدات، قتقصس الطء مت خم  هذا الجقلي إلو التقايو يلو خمءطي طءاق 
 إلو  م ي ، حإل  اقمت الخمءطي اضميم التتمقم1١25ا تقبء  2٢للمتمقضمت  ي 

                                                           
، متاح 0219أكتوبر  0وزير: مشاركة الجيش وراء رفض واشنطن حذف السودان من قائمة اإلرهاب، سودان تريبيون،  1 

 https://bit.ly/0oGLweuعلى: 

https://bit.ly/2oGLweu
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ملتمت ءويقيي الملف القيمقي، قالملف ا نقمني، قملف التءتإل مت افمنيي، قاياب 
ذلك ايم  ق د الحإلقمي ا نتامليي لتقلي  قءاتإلت إلو الحءإلي الشعليي/شمم ، تضمنت 
افقلو ءدًا يلو ماتءا إيمت الم مدئ الذا ادمه ق د الحءإلي الشعليي حق  اضميم 

نت ال منيي تصقء ق د الحإلقمي لعمليي إداءو التتمقم، قمت التتمقم، لإلنمم تضم
جمنلأم ادمت الحءإلي الشعليي/شمم  تصقءًا تضمت المطمل ي  من  المنطاتإلت )جنقب 

النإلس اف ء ( حق تاءاء المصإلء  ي حملي يد  تجمقب الحإلقمي مو  -إلءد مت 
يمو ي قضءقءو مءا مطملب الحءإلي الشعليي قالتي مت لإلنأم الديقو إلو يلممنيي الدقل

التنقن الذا يعيشه الققدات يند تاقي  القلطي، قيعد ذلك تطقءًا إإلجمليًم  ي قإلء 
 2المتمقضمت لإلت الطء إلت.

ايم  قاشصصصصصنطت  ملتدخس الم مشصصصصصء لتحءاك ملف القصصصصصم   ا جتمميمتقاد قصصصصص ات هذا 
ي ال قءاي  الم عق  افمءاإلي إلو القصصصصصصصصصصصقدات  دقنملد لق    ملجلأي اجتممن  خم قذلك مت 

، قخم  هذا ا جتمميمت ت  التأ إلد يلو ضصءقءو دي  قتشجيو 1١25الامهءو  ي افقصطس 
العمليصصي القصصصصصصصصصصصصصصلميصصي  ي القصصصصصصصصصصصصصصقدات قالتي تجعصصس الحإل  ا اليمي الحاياي ج  ًا مت التءتإل صصمت 
القصصصيمقصصصيي قالدقصصصتقءاي ا نتامليي، ق مم يضصصصمت يد  إاصصصصم  اا مإلقت مت مإلقنمت القصصصقدات 

لمدنيي منأم قالعقصصصصصصصإلءاي، قإلذلك ءب  القصصصصصصصم   ملتحق  الديماءاطي، ق ي قات القصصصصصصصيمقصصصصصصصيي، ا
 تما يذال وكدحم  ديل  زراوال سروإل مبطلخ حإللأمرت رإليوال  الجلأي تأيلنقصصصصصملق، 

 ا نتاملإلي ميوالحك مو للتحمور ادهمداقتع تدوأ  ،لم إلجملي ووصتته مللاق أداوه بيا
 1.رور ودا ناتإلطالمن  ي قمم الو  وصوال فدلأ

                                                           
 ، متاح على:0219أكتوبر  02الراكوبة نيوز، ة تجدد المطالبة بتقرير المصير لمنطقتين، الحركة الشعبي1 

01117now/-news/sudan-https://rakobanews.com/sudan1 
، 0219أغسطس  06لد بوث في القاهرة، المشهد السوداني، الجبهة الثورية تلتقي بالمبعوث األميركي إلى السودان دونا0 

 https://bit.ly/31cG6W2متاح على: 

https://rakobanews.com/sudan-news/sudan-now/21117/
https://bit.ly/31cG6W0
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قاد ايلنت قاشنطت تأإلإلدهم لمتمقضمت القم  لإلت افطءا  الققدانيي ط ام للليمت الصمدء 
، حإل  ايءبت قاشننطت يت تتضإللأم 1١25ا تقبء  11يت ق اءو الخمءجيي افمءاإليي  ي 

فت ت قت ا تتمامت المقاعي لإلت الحإلقمي ا نتامليي قالجلأي ال قءاي  ي صيغي ققدانيي م مشءو 
الخءطق ، ق ي نتس القات حذءت قاشنطت الخءطق  مت مم اطلق يليه الليمت  افطءا    ي

المخءبي  التي تء م المشمءإلي  ي يمليي القم  قافتنم  التءف المتمحي حمليًم لقضو حلق  
 2يملجي قجذءاي فق مب الن ان الداخلي  ي ال مد.

تادمًم ملمققًم  ي ملتي ، حإل  ل  تحاق الققدات حقوق اإلنسان والحريات العامة .1
حاق  ا نقمت قالحءامت العممي  م ضم ي إلو ملتمت اخءع م س القم  قا صمحمت 
ا اتصمديي التي تحتمجأم ال مد  شإلس ءويقي  ي القات الءاهت، ق ي هذا الخصقف 

  ت ا  قاشنطت تءااب ادءو الحإلقمي ا نتامليي الجدإلدو يلو تحاإلق ذلك.
 الخالصة:

ت ا داءو افمءاإليي ضصصصصصصصصءقءو تع ا  دقءهم  ي القصصصصصصصصقدات قخمصصصصصصصصصي  ي ظس لاد ادءإل
م  افخإلءو، قإلمنت يمليي  م ا يتصصصصصصص التتءوالتطقءات القصصصصصصيمقصصصصصصيي التي شصصصصصصأدتأم ال مد  ي 

 ملاقو مت الس المجلس العقصصصصصصصصصصصصصصإلءا ا نتاملي هي ناطي التحق   ي المقاف افمءاإلي، حإل  
اخصصصس القصصصصصصصصصصصصصصقدات، إلمصصصم ءات ا داءو افمءاإليصصصي ات جعلتصصصه ا  ء اهتمصصصممصصصًم لتطقءات افحصصصدا  د

القصصصقدات اصصصص   قصصصمحي ل عم الاقع ا اليميي العءبيي قخمصصصصي مصصصصء قالقصصصعقديي قا ممءات 
قالعمس يلو التنقصصصصصإلق مو حلتموأم  ي المنطاي العءبيي لحمميي مصصصصصصملحأم  ي منطاي الشصصصصصء  

 افقق .
أ د انيي إلو ات التتءو الامدمي ق عد تقتءج  التطقءات افخإلءو  ي العمامت افمءاإليي الققد

ا داءو افمءاإليي مت تقلي  القلطي للمدنإلإلت قتشإلإلس حإلقمي مدنيي انتامليي، ات تلدا متمقضمت 
                                                           

، متاح 0219أكتوبر  00)أصدقاء السودان( يتفقون على صندوق للمساعدة في اإلصالحات االقتصادية، سودان تريبيون، 1 
 https://bit.ly/0pJBPwtعلى: 

https://bit.ly/2pJBPwt
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ء و اق  الققدات مت امومي الدق  الءاييي لإلءهمب، خمصي قات قاشنطت إلمنت تتقاو هذا 
يي لو المصمل  ا اتصمديي افمءاإلالخطقو مت الس الحإلقمي الجدإلدو، ققتم س مقألي الحتم  ي

 ي الققدات قمنطاي الشء  اف ءااي حم  ًا إللإلءًا امم  ا داءو افمءاإليي للايم  لأذا الخطقو، 
قلعس الحدإل  يت التحءإلمت الحمليي داخس ال قنجءس قمجلس النقاب افمءاإلإلإلت تشإلء إلو 

 -عقديي الق -ي قالدقليي )مصء ذلك، إ  انه ءف  الدي  الدقلي مت الس  عم الاقع ا اليمي
الممنيم( للخءطق   ي هذا الاضيي، إ  ات ذلك ل  إلنج   ي الضغ  يلو قاشنطت  - ءنقم 

  ي هذا الشأت.
ق صصصصتي يممي،  إت تقجأمت القصصصيمقصصصي الخمءجيي افمءاإليي تجما التغإلءات القصصصيمقصصصصيي 

ءاب قالحذء نت قيمقي التالتي شأدتأم الققدات خم  التتءو افخإلءو تشإلء إلو ات قاشنطت تل
ل س مم إلجءا يلو القصصمحي القصصيمقصصيي القصصقدانيي، لتجنب ت ءاء القصصإلنمءاق اللإللي  ي القصصقدات 
قاقصصصتو مء الملقصصصقصصصي العقصصصإلءاي  ملقصصصلطي  ي ال مد،  ملتقا ا مو حءف قاشصصصنطت يلو تع ا  

عإلأم قصص دقءهم القصصيمقصصي  ي القصصقدات التي تم س اهميي اقصصتءاتإلجيي خمصصصي لقاشصصنطت  ي اطمء
للحتم  يلو مصصصصصصصصصصصصصملحأم ا قصصصصصصصصصصصصصتءاإلتإلجي  ي منطاي شصصصصصصصصصصصصصء  ا ءاايم قالاءت اف ءااي  ميت مء 

 الققدات لقا ي لأمتإلت المنطاتإلت ا قتءاتإلجإلتإلت ق اًم للءليي افمءاإليي.
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 موضع القرن األفريقي من السياسة الخارجية األمريكية
 

 سندس محفوظ 
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 موضع القرن األفريقي من السياسة الخارجية األمريكية
 سندس محفوظ        

 

 تمهيد:

 ي مقضصصو الالب مت القصصيمقصصي الخمءجيي افمءاإليي  التي  اف ءااينطاي الاءت تاو م
اضصصصصصصصحت تعتلء المنطاي ج  ًا إت ل  ت ت اقصصصصصصصمقصصصصصصصًم لنتقذهم ا اليمي قالدقلي، ق ملنظء للتتءو 
الممضصصيي ا دادت ملشصصءات ا هتمم  افمءاإلي  ملمنطاي  يت مءات مقا ني النتقذ الصصصإلني مت 

 مت جأي اخءع. -ليس هنم محس تتصإللأم-مقيي جأي ق يت مءات جإلققي
 مؤشرات االهتمام األمريكي بمنطقة القرن األفريقي 

لمم إلمنت منطاي الاءت اف ءااي محتلي مقاو الصداءو مت القيمقي الخمءجيي افمءاإليي  
خصقصًم  ي التتءو افخإلءو، إلمت مت الطليعي ات تتعدد اف عمد التي تاتءب مت خملأم مت 

م انتأمً  لدي  لنتقذهنطاي التداً  مت يمامت دللقممقيي مءقءًا لتقاجد يقإلءا تلك الم
ق ي الصتحمت التمليي يمإلت يءم مظمهء هذا ا هتمم   ي إلس مت الدق   ا اتصمدا،

 التمليي:

   الصومال:( 2)

افمني إلأيمت يلو اجندو الق يمت المتحدو  ي الصصصصصصصصصصصصقمم    العقصصصصصصصصصصصإلءا   ا  ال عد 
ات الجقيي افمءاإليي يلو الحءإلمت ا ءهمليي هنمك )خصصصقصصصًم حءإلي الشصص مب حإل  إت الغمء 

ا ءهصمليصي قدايد( تت اإلصصد حصدتأصصم قءاعتأصم مو القاصصت  تلصك الغصصمءات التي إلصمت آخءهصصم الغصمءتصصمت 

                                                           
  .باحث مساعد بالمركز القومي لدراسات الشرق األوسط 
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مت مامتلي حءإلي الش مب  ي  2١الجقاتمت المتي نتذهمم الجيد افمءاإلي قاقتءتم يت اتس 
 . 2ا تقبء مت هذا العم 

الحق، إت التدخس العقصصصصإلءا افمءاإلي المتنممي  ي الصصصصصقمم  تحت مظلي مإلم حي ق 
للتقاجد ا ءهملي  ي الصصصصصصصصصصصصصصصقمم  ليس  ا  فت  حاياييا ءهصمب اختق  ي إلحم  اضصصصصصصصصصصصصصصءاءًا 

الأجممت الجقيي   تحقصص  المعمءك، قل ت فت التقاجد افمءاإلي  ي الصصصقمم   اد مت حم   
قالمامقمي، قبذلك ت قت حءإلي الشصصصصصصصصصصصصصص مب قدايد قفإلءهم اد الحءإلمت ا ءهمليي يلو الأجق  

 خءجقا مت ءح  القيمقمت افمءاإليي  ي افلتإلنيمت قاقتتمدقا منأم  ي ا قتمءاء. 
ق مم اننم  صصصدد يءم ملشصصءات ا هتمم  افمءاإلي  ملصصصقمم ،  إلجب التأ إلد يلو 

 لصصصصصقمم ،  أنمك ملشصصصصءاتانه إذا إلمت ال عد العقصصصصإلءا إلتصصصصصدء اجندو الق يمت المتحدو  ي ا
ت خف ق نأم-اخءع  افجندو  اهمأم المقصصصصميدات ا نقصصصصمنيي  تلك  الت مقجقدو ضصصصصمت  -قاو

ملإلقت دق ء  ي القصصصصصصصصصصصني الممليي  19٦التي تادمأم الق يمت المتحدو للصصصصصصصصصصصقمم  قالتي للغت 
مءاإليي ف ديمنم لقتممت  نمو ي مقصصصصصصصصميد مدإلء ا داءو ا  ءاايي للقإلملي ا ق اًم لتصصصصصصصصصءا  1١25

 م ضصصصصصصصصصصصصصصم ي إلو الدي  الممدا المقجه لاطميمت  عإلنأم، قالتي   (USAID) للتنميصي الدقليي
ي لء و مقصصصصصصصتقع التعلي   ي ملإلقت دق ء لدي  الجأقد الملذقل 9١إلمنت آخء مظمهءا تاديمأم 

 1الصقمم 
ءبمم إلتصصصصصقء ال عم ات المقصصصصميدات ا نقصصصصمنيي قالدي  الممدا الذا تادمه الق يمت 

  ي تمءاخ ديمأم للدق  التمشصصصصصلي  ي تحاإلق لوقلومتحدو للصصصصصصقمم  نامط إإلجمليي تحقصصصصصب ال
هق تعقيم الحإلقمي  افق ا قصصصصصصتاءاء، إ  ات تلك المقصصصصصصميدات لأم هد مت  ي قااو افمء: 

الصصصصصقممليي قالشصصصصعب الصصصصصقمملي يت الخقصصصصموء التي تلحاأم  مللنيي التحتيي ق أءقاا المدنإلإلت 

                                                           
 /http://alsomal.net، متاح على: 111210219الصومال الجديد، 1 
 /http://alsomal.net، متاح على: 311210219الصومال الجديد، 0 

http://alsomal.net/%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-257-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af-%d8%a7/
http://alsomal.net/%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-257-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af-%d8%a7/
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د  : الحتم  يلو مقطئ اال منيتدالإلء لمإلم حي ا ءهمب  ي الصصصصقمم ، ق  ا نم  مم تتخذا مت
 داخس دقلي لتلك افهميي الجإلققيمقيي لعلأم ت قت  مصلي  ي اا ن ان دقلي امو  اق محتمس.

 :أثيوبيا( 1)

قاحصدو تجمعأصم يماصمت مو الق يمت المتحدو إلتلك التي تجمو  ا ءاايصي  تقجصد دقلصي 
مت الممإلت ات نعتلء الق يصصصمت المتحصصصدو دقلصصصي ءاييصصصي للحإلقمصصصي اف إلقبيصصصي افخإلءو  صصصأ إلقبيصصصم،  

 الحمليي تحت ءومقي آلي احمد إت ص  التعلإلء.
  ملءجقن اليًم للقءا  قصصصصصصصصصصصيإلقت مت الجدإلء  ملذإلء ات الجمليي اف إلقبيي  ي الق يمت  

م  لأم التي االقصصصيمقصصصيي قا اتصصصصمديي  ا صصصصمحمتالمتحدو افمءاإليي إلمت لأم دقء  ميس  ي 
آلي احمد قالتي ادت  طليعي الحم   يطم  شصصصصصصصصصصءييي تمإلنه مت ايمدو منطاي الاءت اف ءااي 

  هذا الدي  الذا 2 شصصصصصصإلس خمف قشصصصصصصء  ا ءاايم  شصصصصصصإلس يم ، قإلس هذا لدي  امءاإلي  ملط و
 اقتمء يلو المقتقع الدللقممقي قالعقإلءا قا اتصمدا.

ت المتحدو لدي  جأقد ا إلقبيم لعاد مصملحي ، لدات الق يمالمقتقع الدللقممقييلو  -2
مو إءاتءام قالتي تمت  ملتعس  ي نأميي العم  الممضي، إلمم ديمت آلي احمد لإلتقق  
ءاتءام  ي نتس التتءو حتو يظأء افخإلء  صقءو ءجس القم   المصملحي لإلت جإللقتي قاو

 اقأ   يالذا انأو حءق ًم دامت لعاقد لإلت دق  الامءو  افمء الذا نج   يه ق 
 .1١251حصقله يلو جمو و نقبس للقم   ي ا تقبء 

،  إت الجأد المشتءك الذا تلذله الق يمت المتحدو مو ا إلقبيم المقتقع العقإلءا يلو  -1
لمإلم حي ا ءهمب  ي الاءت اف ءااي  شإلس يم  ق ي الصقمم   شإلس خمف مت اه  

                                                           
 “?Available on: 0219, April BBC”, How did US and Ethiopia become so close ,موقع2

47023691-canada-us-https://www.bbc.com/news/world 
  Available on: 0219, Oct.The Guardian ,موقع0
-minister-prime-ethiopian-ahmed-/abiy11/oct/0219https://www.theguardian.com/world/

prize-peace-nobel-0219-wins 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47203691
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/11/abiy-ahmed-ethiopian-prime-minister-wins-2019-nobel-peace-prize
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/11/abiy-ahmed-ethiopian-prime-minister-wins-2019-nobel-peace-prize
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مايي لإلت حد أم تقايو اتتالتقجأمت التي تءإل  يلإلأم افقلو  تلك الجأقد التي إلمت ا
الق يمت المتحدو قا إلقبيم لمإلم حي ا ءهمب  ي الاءت اف ءااي  ي افقطس مت العم  

 .2الحملي

،  لجمنب المقميدات الممليي الضخمي التي ادمتأم المقتقع ا اتصمدايلو  -١
اد ،  ل1مليمء دق ء ١الملققمت الدقليي ف إلقبيم  ي العم  المملي افخإلء قالتي للغت 

إلمت للق يمت المتحدو  صمي جقهءاي  ي قد النأضي الذا إلأدد المصمل  الممويي 
لدق  المصب الإلق ، التداً  مت اختيمء مقاو القد مت اللدايي مءقءًا  ملدءاقمت 

، قصقً  ١المقحيي التي تمت  نجمحه التي ام  لأم )مإلتب ا قتصما افمءاإلي(
ته إلقبيم ققضو افقلو صقاءاخ يلو القد لحممإلإلو التنقإلق افخإلء لإلت إقءاوإلس قا 

  ي التتءو افخإلءو إلمت لتنقإلق امءاإلي ايضًم. 

 جيبوتي:

تحتقا يلو الاميدو العقإلءاي افمءاإليي القحإلدو الداومي  ي الامءو  التي-إت جإللقتي 
ب ماف ءاايصي  إلصممصب ليمقنإلإلء  )قالتي تعتلء اصميصدو للمخملءات افمءاإليي قاقات مإلم حي ا ءه

ا لصصت  مصصممأصصم مت إلصصد الق يصصمت المتحصصدو افمءاإليصصي يلو مصصداء القصصصصصصصصصصصصصصنقات الالإللصصي  - ي الاصصمءو(
 . 1الممضيي لتمقك  ه الصإلت  أدقات الاقو الصل ي العقإلءاي قا اتصمديي

ل  تعد الق يمت المتحدو افمءاإليي خصصصصصقصصصصصًم  ي التتءو الاصصصصصإلءو القصصصصم اي امدءو يلو 
إللقتي،  ملصصصصإلت التي اصصصص حت تمتلك اميدو يقصصصإلءاي قاقات ات تقا ت النتقذ الصصصصإلني  ي ج

                                                           
  021928https://thelevantnews.com/, Available on: 0219, Aug.The Levant/موقع1
program-privatization-ain.com/article/ethiopia-https://al-، متاح على: 0219، يوليو العين اإلخبارية0 

telecom-sugar 
  %/https://almalnews.com، متاح على: 0219، أكتوبر جريدة المال3 
 CNN”, China and the US face off in Djibouti“a, and Brent Swalis, Damon, Arw ,موقع4
-droa-belt-/africa/china0219125106https://edition.cnn.com/ , Available on:0219May 

intl/index.html-djibouti-initiative 

https://thelevantnews.com/201908/
https://al-ain.com/article/ethiopia-privatization-program-sugar-telecom
https://al-ain.com/article/ethiopia-privatization-program-sugar-telecom
https://al-ain.com/article/ethiopia-privatization-program-sugar-telecom
https://almalnews.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/
https://edition.cnn.com/2019/05/26/africa/china-belt-road-initiative-djibouti-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2019/05/26/africa/china-belt-road-initiative-djibouti-intl/index.html
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مت الدإلت العم   ي جإللقتي، ل  تتاد  %٢١ضصخمي نقصليًم، إلمم اص حت تقتحقذ يلو نق ي 
ءو مت همجس لدع افخإل شإللتالق يمت المتحدو  ا  الادءو يلو اتخمذ قصيمقصمت تقا نأم، لس 

حججي لدإلقت جإللقتي لأم  قمم إلمت ات تقصصصصصيطء يلو المقانئ قتمنعأم مت القصصصصصصق  إلإلأم مت
مت الق يمت المتحدو إلو اآلت قصصصصصصصصصقع إطم  التصصصصصصصصصصءاحمت )خصصصصصصصصصصقصصصصصصصصصصًم تلك التي اطلاأم 
مقتشمء افمت الاقمي( قالتامءاء التي تشإلء لخطء قاقن جإللقتي  شإلس خمف قدق  ا ءاايي 

 .2اخءع  ي ا ضي الصإلت
نتقذ نتإلجي لخقمءتأم حءب الالق يمت المتحدو  إلجمد منتذ آخء لأم  اقءيتق ملط و 

  ي جإللقتي امم  الصإلت،  جم ت إءاتءام يلو ءاس اجندتأم إلمم قإلت  تقضيحه ادنما. 
 إريتريا:

انتأجت الق يمت المتحدو قصصصصصصصيمقصصصصصصصي خمءجيي تتقصصصصصصص   م حتقا  تجما دقلي إءاتءام  تلك 
ت اجندو ق ال شصصصصصصصصصصصصصصءاي  قالتي لطملمم قصصصصصصصصصصصصصصاطت م الطليعييالصدقلصي المحصدقدو  ي حج  المقاءد 

الق يمت المتحدو ءبمم مت خمقصصصصصصصصصصصصإلنيمت الاءت الممضصصصصصصصصصصصصي، قل ت إداءو تءامب حءصصصصصصصصصصصصصت إلس 
الحءف يلو الحتم  يلو مقطئ اد   ي اقصصصمءو، قءف  ات هنمك امومي طقالي مت افقصصص مب 
التي د عصت الق يصمت المتحدو لتلك الخطقو تلدا ممم إل إلءا القجقد ا إلءاني المتنممي  ي إءاتءام 

لدع قاشصنطت قتس الإلب  هذا التقاجد الذا إلءت    شصإلس اق ق لأد  إقتءاتإلجي مت مخمق  
لدع طأءات قهق التحإل   ي مضإلق  مب المندب، قتققيو نتقذ ال حءاي ا إلءانيي إلو مم قءا  
الخلإل،، ق ت  خطقط إمداد لناس افقصصصصصصصصصصصلحي يلء القصصصصصصصصصصصصقدات، قتمء  ملءف ي  ي الحتم  يلو 

إلمم تمء  ملءف ي  ي الحتم   قصصصصصصصصصصصصصصءاوإلس يلو منتذ جدإلد  إءتءاصم إلمحطصي ااتصصصصصصصصصصصصصصصمديصي جإلدو،
 ختءا  المنطاي قاقصصصصصتغم  مقاءدهم، إ  ات  اس النتقذ ا اتصصصصصصمدا قالعقصصصصصإلءا للصصصصصصإلت  ي 

                                                           
  .IBIDموقع2
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 - ي المقصصتالس  -جإللقتي هق الدا و الءويقصصي لتقجه الق يمت المتحدو  ءاتءام  التي يمإلنأم 
 د الق يمت المتحدو  ملقصق  إلو مقانوأم. اقتضم ي اميدو يقإلءاي امءاإليي جدإلدو قت قا

قل ي يحد  ذلك، إلمت يلو إءاتءام اقً  الخءقج مت ي لتأم الدللقممقصصصصصصيي، قخمصصصصصصصي 
لتطليو العمامت مو إ إلقبيم، حإل  تشصصصإلس افقلو الج   القصصصمحلي مت ال منيي، قلتحاإلق ذلك، 

إلإلقت قالدللقممقصصإلقت افمءا إلأم مقصصلقلق ال نيقصصي  شصصمءكاطلات الق يمت المتحدو حملي همدوي 
للضصصصصصصغ  يلو الجمنلإلت لملتام  قحس خم متأ ، قالتي انتأت إلمم هق معءق   متتم  قصصصصصصم   

، قل  تتقاف الق يمت المتحدو يند تلك المصملحي 2لإلت الللدإلت  ي قلتملء مت العم  الممضي
ميي ا إلقبيي ييادت المصصصصصصملحي لإلت إءاتءام قجإللقتي لء  -إلمم قصصصصصلق ذإلءا–لس لدي  آلي احمد

 .1 ي قلتملء مت نتس العم   عد يشءو ايقا  مت الاطيعي
ءبمم إلمت إيمدو إءتءام لمحيطأم تحت مظلي ا إلقبيي اه  نجمحمت الق يمت المتحدو  ي إءاتءام 

 التتءو الممضيي، قالذا اص   لقا ي جدإلدو للق يمت المتحدو  ي منطاي شء  ا ءاايم.

 النقاو األخير

الماتضصصصصصصصصصصصصصصب للتقجصه العصم  للق يصمت المتحصدو افمءاإليصي تجما دق   العءممت خم  
الاءت اف ءااي افءبعي، اصصصصصصصصصص   جليًم انه ءف  ات اادامأم اد  لت  ي دقلي إلجإللقتي إ  انأم 
تقصصصصصصصتخد  قءاي ءا حي اآلت قهي قءاي آلي احمد الذا تعتلءا لقا ه لأم قلحليتأم ا قصصصصصصصتءاتإلجي 

لذا اضصصحو إلأدد المصصصمل  الحإلقيي ليس  ا  للاقع ا اليميي  إقصصءاوإلس   ي المنطاي  افمء ا
)إلمصصصصصصء قدق  الخلإل،(، لس للدق  اف ءاايي المختءاي نتقصصصصصأم يلو المدع المتققصصصصص  قال عإلد  

                                                           
  ,July.The Economist?”, How  Ethiopia and Eritrea made peace“T.G ,0218 ,موقع1
-/how0218127117explains/-economist-tps://www.economist.com/thehtAvailable on: 

peace-made-eritrea-and-ethiopia 
 

  ,The once trouble horn of Africa is now a positive note on “Dahir, Abd Latifموقع0
, Available on: 0218, Sep.Quartz Africa ”,s busy Agenda’the UN

-hope-bring-deals-peace-djibouti-somalia-eritrea-/ethiopia1398520https://qz.com/africa/
africa/-of-horn-to 

https://www.economist.com/the-economist-explains/2018/07/17/how-ethiopia-and-eritrea-made-peace
https://www.economist.com/the-economist-explains/2018/07/17/how-ethiopia-and-eritrea-made-peace
https://qz.com/africa/1398502/ethiopia-eritrea-somalia-djibouti-peace-deals-bring-hope-to-horn-of-africa/
https://qz.com/africa/1398502/ethiopia-eritrea-somalia-djibouti-peace-deals-bring-hope-to-horn-of-africa/
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ممم إلد و  ضءقءو التنقإلق لإلت تلك الاقع ا اليميي ق عضأم ال عم  غيي اطو الطءاق يلو 
تدخله تحت مظلي امنأم الاقمي قالجمميي  اا محمق ت امومي اق محتملي للمقصصصصصصصصصمس  إلس مم

 )إت تمات المصمل (، قءف  صعق ي هذا المقمء إ  انه الخيمء القحإلد اآلت.
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 أمريكا وسياسة مكافحة اإلرهاب
 

 أ.د/ جمال عبد الجواد

 قا قتءاتإلجييقيمقيي مقتشمء مءإل  افهءا  للداءقمت ال
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 أمريكا وسياسة مكافحة اإلرهاب
  أ.د/ جمال عبد الجواد

 
ي يحتو اآلت، إلمت الاءت القاحد قالعشءات  ملنق ي للق يمت المتحدو ققيمقتأم الخمءج

اءت مإلم حي ا ءهمب، ل ت إللدق ات الحا ي التي محقءت  إلأم الق يمت المتحدو قصصصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصصصتأم 
الخمءجيي قافمنيي حق  مإلم حي ا ءهمب اد قصصصصصصصصلت إلو نأمإلتأم،  ءف  ات الق يمت المتحدو 
مم الت تخصصصصف ج  ا   يقصصصتأمت  ه مت مقاءدهم لمإلم حي ا ءهمب، إ  ات الأد  الخمف 

مب ل  يعد يحتس مقاو المءإل   ي قصصصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصصصمت افمت الاقمي افمءاإليي، قهق  مإلم حي ا ءه
المقاو الصذا  صمتصت تحتلصه نقييصي جصدإلصدو مت التأصدإلصدات، تتعلق  صملتنصم س ا قصصصصصصصصصصصصصصتءاتإلجي لإلت 
الق يصصمت المتحصصدو قاقع دقليصصي اخءع، افمء الصصذا د و ا ءهصصمب للتءاجو إلو مإلصصمنصصي متصصأخءو 

 .يلو جدق  ا هتممممت افمءاإليي
 االنسحاب األمريكي من سوريا يخلق فرصة جديدة لجماعات اإلرهاب 

إلءااصصصب الت عصصصمت التي تءتلصصصت يلو الاءاء  إللصصصهتجءا إلتصصصم صصصي هصصصذا الماصصصم   يمصصصم العصصصمل  
افمءاإلي  م نقصصحمب مت شصصمم  قصصقءام، قالتخلي يت اقات قصصقءام الديماءاطيي ذات اففلليي 

للءويس التءإلي  يطم  افقامء لجيد  خضصصصصصصءافال ءديي، قاو قصصصصصصما الطءاق قاويطم  الضصصصصصصق  
 مدا  جتيما المنمطق التي تقصصصصصصيطء يلإلأم الاقات ال ءديي  ي شصصصصصصمم  شصصصصصصء  قصصصصصصقءام، قلأذا 
التطقء صصصصصصصلي ق ياي لتغلء مقاو مإلم حي ا ءهمب  ي القصصصصصصيمقصصصصصصصي افمنيي قالخمءجيي للق يمت 

 المتحدو.
 1١21ء دايد لدوم مت يم  لدا التعمقت لإلت الق يمت المتحدو قال ءد يندمم قصصصصصصصصصيط

يلو مقصصصصصصصصصصصمحي إللإلءو متصصصصصصصصصصصصلي مت افءم يلء الحدقد القصصصصصصصصصصصقءاي العءاايي، قايلت ايم  دقلي 

                                                           
  ستراتيجيةواالمستشار مركز األهرام للدارسات السياسية 
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الخم ي ا قصصصصمميي  إلأم. الأب إيمت ايم  الخم ي حممس ال  إلءات مت العنمصصصصصء المتشصصصصصددو 
 ت ي ا الي  قالعمل ،  أصصصصصصصصصصص حت المنمطق التي يقصصصصصصصصصصيطء يلإلأم دايد مءإل  جذب للمتطء إل

ا قصصصصصصممإلإلت مت إلس انحم  العمل . إلقنت الق يمت المتحدو التحملف الدقلي لمإلم حي ا ءهمب 
لمحمءبي دايد، ق ي هذا القصصصصصصصصصيم  ديمت الق يمت المتحدو  1١21ل يممتأم  ي منتصصصصصصصصصصف 

قحدات الد من يت الشصصصصصصصعب، التي تحقلت  عد ذلك إلو اقات قصصصصصصصقءام الديماءاطيي، المإللشصصصصصصصيم 
حمد الديماءاطي، الح ب ال ءدا المقصصصيطء يلو افاملي  ال ءديي  ي شصصصمم  التم عي لح ب ا ت

 . 1١21ققءام منذ ات انقحلت منأم اقات النظم  الققءا  ي منتصف يم  
ق ءت الق يمت المتحدو ديمم يقإلءام إللإلءا للاقات ال ءديي، قبإلنمم قجه قما الجق افمءاإلي 

قمميي، اممت المإللشيمت ال ءديي  إلس الجأد ضءبمت اقيي ضد المقااو العقإلءاي للدقلي ا 
يلو افءم لتحءاء المنمطق الخمضعي لقيطءو دايد  ي شمم  شء  ققءام، قصق  إلو 
المحطي افخإلءو  ي هذا الحءب، يندمم نجحت الاقات ال ءديي المديقمي  ملطإلءات افمءاإلي 

  قيندهم ايلنت 1١25 ي تحءاء للدو  مفق   ي إالي  الحقإلي مت قيطءو دايد  ي ممءس 
 قاشنطت النصء النأموي يلو دايد. 

،  إت الءويس افمءاإلي تءامب ل  1١2٧منصذ انتخصم صه ءويقصصصصصصصصصصصصصصم للق يصمت المتحدو  ي 
يإلت قصصصصصصصصصصصصصصعإلصصصدا الصصصدا لتقءط الاقات افمءاإليصصصي  ي حءقب خصصصمءج الصصصديصصصمء. قإلصصصمت إنأصصصم  التقءط 

س تءامصصب  قلطصصملمصصم ديصصم افمءاإلي  ي حءقب فإلء ضصصصصصصصصصصصصصصءقءاصصي احصصد القيقد ا نتخصصمليصصي للءوي
الءويس افمءاإلي حلتم  الق يمت المتحدو لتحمس مقصصوقليي الد من يت انتقصصأ ، اق يلو افاس 
لتحمصصصس ت لتصصصصي ايصصصم  الق يصصصمت المتحصصصدو لصصصذلصصصك نيصصصم صصصي ينأ . ءاا الءويس تءامصصصصب  ي الحءب 

دإلت إلافمءاإليي يلو تنظي  دايد ا ءهملي تق اعم فإلء يمد  لوي م ، خمصصصصصصصصي قات المقصصصصصصصتت
الم صمشصصصصصصصصصصصصصصءات مت نتصصمو، هصصذا الحءب ه  افطءا  المقجقدو  ي الجقاء الشصصصصصصصصصصصصصصء  اققصصصصصصصصصصصصصصطي 
قافقءقبي. ل ت لمم إلمت مت الصصصصعب يلو الءويس تءامب ات إلنقصصصصحب مت المأمي التي لداا 
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قصلته  مءاك اق ممم الس القصصق  إلو ناطي تقم  له  مل ي  لإنجم  المأمي،  إنه مم ات خقء 
شصصصصصصصصصصصء  قصصصصصصصصصصصقءام، إ  قبدا الءويس افمءاإلي المتملمس  ي ال ح  يت دايد آخء مقااعه  ي 

 ءصي  خءاج الاقات افمءاإليي مت هنمك، حتو لق تءتب يلو ذلك خلق  ءاغ اد يقتتإلد منه 
 ا ءهملإلقت مءو اخءع. 

دايد  ي قصصصصصصصصصصصصقءام قالعءا ، لتتءك الللدإلت  عد ذلك، قلتتءك  تءامبلاد حمءبت إداءو 
للعدقات التءإلي. لاد ا ملت إداءو تءامب مم لداته ا داءو القصصصصم اي مت حلتم هم اف ءاد ضصصصصحيي 

حءب دقليي يلو دايد، ل ت مت فإلء الملإلد مم إذا إلمنت هذا ا داءو لتشصصصصصصصصصصصت الحءب يلو 
دايد، قلتأت  لأجمصصمت دايد  ي قصصصصصصصصصصصصصصقءاصصم قالعءا  لق ات افمء إللصصه لصصدا  ي ظصصس حإلمأصصم، 

 داءو إل إلء ال  إلء مت الشإلقك لأذا الخصقف. ملدا امءاإلم اق  الذا تلت    ه هذا ا 
 مكافحة اإلرهاب في ظل العداوات االستراتيجية

افمءاإليي ال  إلءات، ل ت هذا التحق  جم   ي القااو  القصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصيصصصصصصصصصصد  التحق   ي 
منقصصصصجمم مو تحق ت  ي التقجأمت ا قصصصصتءاتإلجيي للق يمت المتحدو، قهي التحق ت التي اتو 

ءامب لللإلت افليم، قالتي يإلقصصصت م اجم قصصصمودا لإلت افمءاإلإلإلت،  حتو لأم الءويس دقنملد ت
اشصد نامد تءامب مت الديماءاطإلإلت التادمإلإلت   إلختلتقت إل إلءا يلو هذا الجمنب مت قيمقمته، 

ت انتادقا الطءااي التي إلنتذا لأم.   قاو
اقتءاتإلجيمت  ييمإلت ممحظي التحق   ي القيمقي افمءاإليي تجما ا ءهمب قاضحم لتت و قمامءن

افمت الاقمي التي يصدءهم الءلقم  افمءاإلإلقت.  تي آخء اقتءاتإلجيي لومت الاقمي اصدءهم 
، احتس التأدإلد ا ءهملي قمإلم حي ا ءهمب مإلمني متادمي  ي 1١29الءويس اق ممم  ي  لءاإلء 

لتي اصدءهم ا ا قتءاتإلجيي افمءاإليي، قهي المإلمني التي تءاجعت  ي اقتءاتإلجيي افمت الاقمي
، ت  1١29.  تي اقتءاتإلجيي اق ممم لومت الاقمي  ي يم  1١2٦الءويس تءامب  ي ديقملء 

قضو التأدإلد ا ءهملي  ي المءت ي التمليي م مشءو  نتشمء اقلحي الدممء الشممس،  ميت مءهم 
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قمي للءويس ااه  التأدإلدات افمنيي التي تقاجه الق يمت المتحدو. امم  ي اقتءاتإلجيي افمت ال
،  إت الصقءو الءويقيي التي تءقمأم ا قتءاتإلجيي هي صقءو يمل  1١2٦تءامب الصمدءو يم  

محإلق   ملتنم س قالعداقات ا قتءاتإلجيي لإلت الاقع ال لءع، قهق يمل  تنم قي  ممتيم ، تدإلء 
همب يم س ء  يه الق يمت المتحدو قيمقمتأم ق ام لملدا  امءاإلم اق  .  ي هذا العمل  يظس ا 

تأدإلدا فمت الق يمت المتحدو، ل ت اهمإلته تضم لت جدا  ي ظس الصقءو الامتمي للصءايمت 
 ا قتءاتإلجيي لإلت الاقع ال لءع. 

امم التحق  افه   ي ا قصصصصصصصصصصصصتءاتإلجيي افمءاإليي  ي التعممس مو ا ءهمب،  إلتم س  ي 
 ، قحمصصصميصصصي افمت الصصصداخلي تعصصصمظ  اهميصصصي التعصصصممصصصس مو ا ءهصصصمب  ي إطصصصمء ملصصصدا  امءاإلصصصم اق 

 قالمأءبإلت.  ءف  ات قالمأمجءاتافمءاإلي، قتحصصصصصصصصصصصصصصصإلت الحصدقد ضصصصصصصصصصصصصصصد تأصدإلدات ا ءهملإلإلت 
تتحد  يت ممحاي ا ءهملإلإلت  ي امم ت قجقده ،  1١2٦اقصصصصصصصصصصصصتءاتإلجيي افمت الاقمي لعم  

 قحءممنأ  مت الممذات اآلمني، إ  ات اهميي إلس ذلك تتضصصصصصصصصصصصم    ي ضصصصصصصصصصصصق  التءإلإل  ال لإلء
 الذا تضعه ا قتءاتإلجيي يلو حمميي الداخس قتحصإلت الحدقد.

 مكافحة اإلرهاب في زمن العداوات االستراتيجية
ءف  ات ا ءهمب يم س حتو اآلت تحديم امنيم خطإلءا حم   ي  مد الشصصصصء  افققصصصص ، 

اس اقتحديم اءاب ا حتمم   ي اقءبم،  إت الق يمت المتحدو  ي هذا المءحلي إلمنت هد م لعدد 
قصصصصصصصصصصصصصصم اي، إلمنت  إلأم الق يمت  مءحليمت الأجمصمت ا ءهمليي مامءني  مم إلمت يليه الحم   ي 

المتحدو، مقاطنإلت قمنشصصتت قمصصصمل ، الأد  الءويقصصي لعمليمت ا ءهمب.  طقا  القصص عإلنمت 
قال ممنإلنمت إلمت  ل  ضصصصحميم ا ءهمب الدقلي ه  مت افمءاإلإلإلت، قاد  ادت هذا النقصصصص ي  ي 

لتملإلإلت  قصصصلب ال م ي آ   ضصصصحيي الذإلت ا هات اءقاحأ   ي يمليي الحمدا يشصصصء العادإلت ا
مت قصصلتملء، ل ت هذا النقصص ي تءاجعت  عد ذلك، افمء الذا الس مت اهميي ا ءهمب  ملنقصص ي 

 فمءاإلم، قالس مت اهتمم  الق يمت المتحدو  مإلم حي ا ءهمب الدقلي.
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 عد الحمدا يشء مت قلتملء  ي قد إل إلء مت  لاد نجحت إجءا ات افمت التي ت  اتخمذهم
ال غءات افمنيي  ي داخس امءاإلم قخمءجأم، افمء الذا حء  الجمميمت ا ءهمليي افصقليي 
لدءجي إللإلءو مت الادءو يلو شت هجممت ضد اهدا  امءاإليي.  ملماملس  اد  اد تقاتء حدق  

جمنب اشخمف متأ ءات  هجممت إءهمليي منقق ي لجمميمت امءاإليي متطء ي، خمصي مت
لإإلدإلقلقجيم التتق  افليم العنصءاي. إ  ات الءاا العم  افمءاإلي قالحإلقمي افمءاإليي   
إلنظءقت لأذا النقن مت الأجممت  ميت مءهم هجممت إءهمليي  ملمعنو المعتمد للمصطل ، قل نأ  

قتءخيف  القما، مءوإلنظءقت إلإلأم  ي إطمء النامشمت المعتمدو  ي المجتمو افمءاإلي حق  تج
اقتخدامه، قا ضطءا مت النتقيي، قالعنصءاي قجءاو  ال ءاهيي  معتلءات ات هذا الأجممت 
تعإلس مشإلمت  ءديي، ذات ا عمد محليي مجتمعيي، ماللإلت مت مقوقليي الحإلقمي ينأم، يلو 
يإلس مقوقلإلتأم يت التشس  ي منو الأجممت ا ءهمليي خمءجي المصدء   م ءهمب إلتوي 

إلليي   إلت  اقتديموأم للنامد القيمقي العم   ي الق يمت المتحدو  منمق ي حقاد  العنف تحل
العنصءا اق إقم و اقتخدا  افقلحي قاقايد ا تجمء  إلأم، لإلنمم يظس ا ءهمب  ي العاس 
القيمقي افمءاإلي منصء م إلو الأجممت التي إلت  شنأم  معء ي قتنقإلق مو جأمت اجنليي 

إلء يلو حإلقمي الق يمت المتحدو ققيمقمتأم، اقءاف ي  ي ا نتام  منأم  قلب مقتأد ي التأ 
 القيمقمت الخمءجيي التي تط اأم. 

 منتأم  دقلي دايد، قاتجما امءاإلم لمنقصصصصصحمب مت قصصصصصقءام قالعءا  قا غمنقصصصصصتمت،  إت 
اء ق الأجقمي  ي مإلم حي ا ءهمب،  يمم تتجه لتط الشمقليالق يمت المتحدو اقاطت المنأ، 

منأ، انتاصموي د صصميي. قاصد  صصصصصصصصصصصصصصصلصصت إداءو الءويس تءامصب منأجأصصم  ي مإلصم حصصي ا ءهصمب  ي 
  قهذا هي المءو 1١2٢ا قصصصصصصصصتءاتإلجيي الاقميي لمإلم حي ا ءهمب التي اصصصصصصصصصصدءتأم  ي ا تقبء 

افقلو التي تصصصصدء  إلأم الق يمت المتحدو ق ياي مقصصصتالي لمإلم حي ا ءهمب. قيمإلت الاق   ي 
ا الق ياي، ات ايم  إداءو الءويس تءامب لإصصصصداء اقصصصتءاتإلجيي خمصصصصي  مإلم حي ضصصصق  تحلإلس هذ
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ا ءهمب   يعإلس افهميي الخمصصصصصصصصصصصي التي تقلإلأم ا داءو لأذا الاضصصصصصصصصصصيي، قل نه يعإلس ءف ي 
ا داءو  ي إدخم  تغإلإلءات يلو قصصصيمقصصصمت مإلم حي ا ءهمب، قذلك  ي ظس تقجأمتأم الجدإلدو 

 قالد مييي.  ي مجم ت القيمقي الخمءجيي 
مم الت  ي حءب يلو ا ءهمب، قات قصصصمحي   قصصصتءاتإلجيي ات الق يمت المتحدوتاق  ا

ذ ، قات قجس الق يمت المتحدو  ي مإلم حي ا ءهمب منقالتعاإلدا ءهمب الدقلي تتق   ملقإلقلي 
هجممت الحمدا يشصصصصصصء مت قصصصصصصلتملء هق قصصصصصصجس مختل ،  لإلنمم نجحت امءاإلم  ي منو قاقن 

 إ  ات التأدإلد ا ءهملي ل  إلتءاجو  صتي يممي.  هجممت جدإلدو،
 تحدد ا قتءاتإلجيي افهدا  التي تقعو الق يمت المتحدو لتحاياأم  ي هذا المءحلي  ي التملي: 

 منو ا ءهملإلإلت مت قضو إلده  يلو اقلحي دممء شممس. .2
ا ءهملإلإلت مت اقتغم  ا لت مءات  ي ت نقلقجيم المعلقممت قا تصم ت منو  .1

 صملحأ .ل
 منو ا ءهملإلإلت مت اقتخدا  ا نتءنت لنشء التطء  قلتجنإلد ا ءهملإلإلت.  .١
 منقن قصق  افمقا  للجمميمت ا ءهمليي. .1

امم  شأت القيمقمت التي تنقا الق يمت المتحدو ات ميأم لتحاإلق هذا افهدا   تتم س  يمم 
 إللي: 
 تحصإلت الحدقد قالمنم ذ الحدقديي. .2
  ي الق يمت المتحدو. حمميي اللنيي التحتيي .1
 امدو ا يتممد يلو الحلتم ،  حإل  إلتقلو  عضأ  الايمدو  ي مإلم حي ا ءهمب إللمم  .١

إلمت ذلك ممإلنم، قات إلتقلو آخءات مقوقليي إللإلءو  ي مإلم حي ا ءهمب  ي ظس الدقء 
 الايمدا فمءاإلم. 
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تتعصصدد الق ياصصي الجمصصميصصمت ا ءهصصمليصصي التي تم صصس تأصصدإلصصدا للق يصصمت المتحصصدو إلصصمنصصت  ، قاو
تلإلصصد يلو اهميصصي تءتإلصصب المخصصمطء قافقلقيصصمت،  حإلصص  تصصأتي التأصصدإلصصدات ا ءهصصمليصصي المأصصددو 

ءا الق ياي اق  ، الذا تعتل امءاإلمللمصصصمل  افمءاإليي م مشصصءو  ي المادمي، قذلك تطليام لملدا  
ات  وملدا مقجأم للقصصصصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصصصصي افمنيي للق يمت المتحدو.  ع مءو اخءع  إت الق ياي تشصصصصصصصصصصصصإلء إل

الق يمت المتحدو ليقصصصصصصت  صصصصصصصدد ا قصصصصصصتأدا   م تمإلإل  للجمميمت ا ءهمليي، قل نأم  صصصصصصصدد 
التءإلإل  يلو التأدإلدات الم مشصصصصصصصءو للمصصصصصصصصمل  افمءاإليي،  ملجأد المطلقب ليس مقجأم ضصصصصصصصد 
 ا ءهمب، قل نه مقجه ضد التأدإلدات ذات الطليعي ا ءهمليي التي تقاجه الق يمت المتحدو. 

ياصي،  إت ا ءهملإلإلت مت ا قصصصصصصصصصصصصصصممإلإلت الءاديإلملإلإلت يم لقت التأدإلد ا ءهملي ق اصم للق 
  قيصصأتي تنظي  الصصدقلصصي ا قصصصصصصصصصصصصصصمميصصي يلو ءاس افمءاإليصصياف  ء خطقءو لومت قالمصصصصصصصصصصصصصصصصمل  

المنظممت ا قصمميي الءاديإلمليي المأددو للمصصمل  افمءاإليي،  أي الجمميي افاقع قصمح ي 
صصصصصس ايمدتأم الديقو لشصصصصت هجممت ضصصصصد المصصصصصمل  افمءاإليي. قالي المقاءد افق ء، قالتي تقا

 الاميدو تنظي  دايد مت حإل  الخطقءو.
قتحدد الق ياي نقن التأدإلد الذا تم له همتمت المنظمتمت، خمصي دايد، يلو المصمل  
افمءاإليي،  تاق  انه إلتم س  ي نجمحأ   ي تجنإلد العنمصء المقاليي لأ  يلء ش إلي ا نتءنت، 

ايم  هل   المجندإلت يت  عد  شت هجممت  مقتخدا  اقملإلب لداويي ضد اهدا  ءخقو  ق ي
لو حد مم الاميدو، قتظس امدءو  داخس الق يمت المتحدو. قتءج  ا قتءاتإلجيي ات دايد، قاو
يلو تأدإلد الق يمت المتحدو لأذا الطءااي لعدو قنقات امدمي.  ع مءو اخءع  إت ا قتءاتإلجيي 

طي دايد  ي  مد  عإلدو تأدإلدا م مشءا للمصمل  افمءاإليي، قات اف  ء جديي   تعتلء انش
قخطقءو هق ايم  دايد لتجنإلد العمم ، قاقتخدامأ   ختءا  الحدقد، قشت الأجممت  ي 

 الداخس افمءاإلي.
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قلمقاجأي التأدإلد الذا تم له هذا التنظيممت، تاتءا ا قصصصصصصصصتءاتإلجيي ضصصصصصصصصءقءو محمءبي 
و  صصه العاإلصصدو ا ءهصصمليصصي المتطء صصي لإلت  عم التوصصمت،  صصميت صصمء ات ذلصصك هق الالق  الصصذا تحظ

ت إلمت مت فإلء القاضصصصصصصصصصص  القصصصصصصصصصصلس الماتءحي  افقصصصصصصصصصصمس الذا ياق  يليه الخطء ا ءهملي  قاو
 لتحاإلق هذا الأد .

 م ضصصصصصم ي لأذا الجمميمت تءصصصصصصد ا قصصصصصتءاتإلجيي قجقد جمميمت إقصصصصصصمميي ءاديإلمليي 
 ، قطمل مت  م قصصصصصصصتمت، ق شصصصصصصصإلء طإل ي. قتتقصصصصصصص  هذا الجمميمت إءهمليي اخءع، م س لقإلق حءا

ناف قالعقامس المتعلاي ل القصصصصيمقصصصصيي ملتءإلإل  يلو افهدا  المحليي، ق أت م ا، مت العقامس 
المقاءد تمنعأم مت شت الأجممت ضد اهدا  امءاإليي. قمو هذا إلءصد التاءاء قجقد صمت 

، قاءصصصصد ايضصصصم التشصصصم ه ا إلدإلقلقجي لإلنأمقتامطعمت تءب  هذا الجمميمت لدايد قالاميدو، 
 ممم   إلجعس مت المقت عد تقءطأم ي شت هجممت ضد مصمل  امءاإليي. 

، تءصصصصصد قءاي ا قصصصصتءاتإلجيي ات إإلءات هي ا  ء الدق  تقءطم  ي الدق يلو مقصصصصتقع 
ءيميي ا ءهمب، قات الحءس ال قءا، ق إللق الادس التم و له، ياقمقت لدقء ءويقصصصصصصصصصصصي  ي هذا 

م . إلمم إلءصصصصصصصصصصصصصصصد التاءاء ايم  إإلءات لتمقاس قتدءاب قتنظي  جمميمت إءهمليي مقاليي لأم المج
 ي يدو  مد منأم للنمت قالعءا  قققءام قاليمت قال حءات، قات إإلءات تمتلك ينمصء قش إلمت 
جمه و للعمس منتشءو  ي انحم  العمل ، قالإلد ات التأدإلدات ا ءهمليي مءشحي لل امدو  ي حملي 

 الصءان مو إإلءات.تصعإلد 
إضصصصم ي إلو ذلك تءصصصصد قءاي ا قصصصتءاتإلجيي قجقد جمميمت إءهمليي اقميي التقجه  ي 
ت إلمنت تتلنو  يدد مت الللدات  ي اقءبم قآقصصصصيم، قهي جمميمت تقصصصصتأد  مصصصصصمل  محليي، قاو
ت إلمت احتمم  تحق  هذا الجمميمت للعمس الم مشء  خطم م اقميم معمديم للق يمت المتحدو، قاو

يي جمميمت إءهمليي محل قجقدمصصصمل  افمءاإليي محدقد للغميي. قاءصصصد التاءاء ايضصصم ضصصد ال
 ي الق يصصمت المتحصصدو، تتلنو إإلصصدإلقلقجيصصمت ءاديإلصصمليصصي تاق  يلو العء ، اق حاق  الحإلقات، اق 
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حمميي اللإلوي، اق قصصصيمدو المقاطت قالحق  ي ت قات مإللشصصصيمت. قيمحظ التاءاء  امدو معد ت 
 مءقه هذا الجمميمتتي القنقات افخإلءو. العنف الذا تم

قتحدد القءاي ا قصصصتءاتإلجيي التي إلجب يلو الق يمت المتحدو ا لت ا  لأم  ي مإلم حي 
التي تاق  يلو تءتإلب افقلقيمت، قيلو تجنب اقصصصصصتن ا  مقاءد  ا قصصصصصتءاتإلجييا ءهمب، قهي 

ءإلإل  الجأد ضصصصصصصصصصصصد الق يمت المتحدو  ي صصصصصصصصصصصصءايمت يلو جلأمت متعددو ضصصصصصصصصصصصد ا ءهمب، قت
الجمميمت ا ءهمليي التي تم س تأدإلدا م مشصصءا للمصصصمل  افمءاإليي، قيعء أم التاءاء يلو انأم 

 الجمميمت التي لدإلأم النيي قالمقاءد التي تقم  لأم لتأدإلد المصمل  افمءاإليي. 
 : ي هذا القيم  تءق  ا قتءاتإلجيي الخطقط العءاضي للتحءك افمءاإلي يلو النحق التملي

ممحاي الش إلمت المءت طي  م ءهمب، قليس  ا  ا  تتم  لإح مط المخططمت  .2
 ا ءهمليي.

 الت ممس  ي اقتخدا  المعلقممت المتجمعي لدع قإلم ت افمت قا قتخ مءات المختلتي.  .1
 اقتخدا  الققموس العقإلءاي قا قتخ مءاتيي  طءااي مت مملي. .١
مخططي العمليمت قا ءهملإلإلت اصحمب اقتأدا  امدو الجمميمت ا ءهمليي قمنتذا ق  .1

 الخلءات  ي مجم ت م س المتتجءات قاقلحي الدممء الشممس قالمعلقممتيي. 
 امدو الادءو يلو العمس خمءج الحدقد، م مشءو اق يلء حلتم ، مت اجس  امدو الادءو  .9

 يلو مقاجأي التأدإلدات ا ءهمليي. 
مت المتحدو، قالماصقد لأم احتجم  ا ءهملإلإلت الخطءات  ي قجقت خمءج الق ي .٧

جقانتمنممق، إلققإللي لمإلم حي ا ءهمب قجمو المعلقممت ا قتخ مءاتيي المتصلي 
  م ءهمب.

 مشمءإلي المعلقممت لإلت القإلم ت الحإلقميي المختلتي. .٦
 مشمءإلي المعلقممت المتمحي للاطمن الخمف. .٢
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 تت و معلقممت القتءامت قتحءإلمت العنمصء المشت ه لأ . .5
 فمقا  قالصتامت الممليي لوشخمف قالأإلومت المشت ه لأ .تت و ناس ا .2١
 ءم ءام ي مشددو يلو التجمءو  ي قناس المقاد المقتخدمي  ي صنميي  .22

 المتتجءات.
تت و انشطي الدق  التي تقتخد  ا ءهمب لتحاإلق اهدا أم، ق  يقءا هذا  ا   .21

  التي  إلء مت الدق يلو إإلءات التي ل  يعد قجلأم  ي هذا المجم  خم يم، قل ت يلو إل
 تتعس ذلك، لإلنمم تنإلءا قتقتنإلءا  ي العلت. 

منو ا ءهملإلإلت مت اختءا  الحدقد افمءاإليي إللدا مت خمءج الحدقد، ق ملتعمقت  .2١
مو الشءإلم  لت مد  اقاو  المقم ءات، ق حف خلتيمت المقم ءات للق يمت المتحدو لداي 

 ي للق يمت المتحدو.الس قصقلأ  إلو اءاضإلأم، ق حف الشحنمت المناقل
نشء  ء  مت مملي تم عي للقإلم ت افمءاإليي المختلتي العمملي  ي مجم   .21

مإلم حي ا ءهمب يلو المقتقع المحلي  ي الق يمت افمءاإليي المختلتي، لضممت 
 قءيي ا قتجم ي للتأدإلدات قادءو ا ضس يلو جمو المعلقممت ا قتخ مءاتيي.

ي يشصصصصصصصصصصء  إت الق يمت المتحدو  ي هذا المءحلي قإلمم هق قاضصصصصصصصصصص  مت النامط افءبع
تقصصصصصعو لتجنب التقءط  ي يمليمت يقصصصصصإلءاي إللءع لممحاي ا ءهمب، قانأم تتضصصصصصس لد  مت 

افمءاإلي،  حإل  تتءإل  جأقد  الداخسذلصك العمصس  تصميليصي ا  ء لتحصصصصصصصصصصصصصصصإلت الحصدقد قحمصميي 
، مت  عملي خمطتيمإلصم حي ا ءهمب خمءجيم يلو اهدا  مختمءو  عنميي، قيلو تقجيه ضصصصصصصصصصصصصصصءب

 قليس يمليمت يقإلءاي قتقاجد ممتد  ي  مد  عإلدو.
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 سياسة الطاقة األمريكية تجاه الشرق األوسط
 

 أحمد سمير 

  مح   ملمءإل  الاقمي لدءاقمت الشء  افقق 
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  سياسة الطاقة األمريكية تجاه الشرق األوسط
 *أحمد سمير 

 مقدمة

ا هتمم  افمءاإلي  ضصصصصصصصصصصصصصصءقءو تأمإلت إمدادات النت  العملميي،  صصصصصصصصصصصصصصصتتأم ءإلإل و  ت اإلد
قا داد التءإلإل  يلو ذلك افمء ، 25٦١اقصصصصصصصصصصصصمقصصصصصصصصصصصصصيي  ي تأمإلت امت الطماي، منذ ا مي حءب 

انيي م س ال قءو ا إلء  النت ايضصصصصصصصصصصصصصصًم  عد تأ ء الق يمت المتحدو  أ ممت ادت  ءتتمن اقصصصصصصصصصصصصصصعمء 
، قي شمء إلو ات ا ممت الشء  افقق  هي داومًم 255١، قالغ ق العءااي لل قات  ي 25٦5

شصصصصصصصصصصصصصصء يلو التي إلمنت تلدا إلو خلس  ي قصصصصصصصصصصصصصصق  النت  العملمي، ممم انعإلس  شصصصصصصصصصصصصصصإلس م م
ا اتصصصصمد افمءاإلي، ق ملتإلو إلمنت للق يمت المتحدو اقصصصتءاتإلجيي خمصصصصي لتعمملأم مو منطاي 
الشصصصء  افققصصص   صصصصتتأم  يب ءويقصصصي  ي قصصصق  النت  العملمي، قيلو مء العاقد الممضصصصيي 
إلصمت هنصمك  قالصت للتعممس مو المنطاي قل ت تتغإلء ادقاتأم  مختم  ءلع ا داءات افمءاإليي 

احدع الءإلمو  افقصصصصصصصصمقصصصصصصصصيي لضصصصصصصصصممت تقا ت  منأمما ي، قل ت يظس تق إلء إمدادات النت  المتع
 العءم قالطلب يلو ذلك المقءد ا قتءاتإلجي.

 ي هذا ا طمء تتنمق  الدءاقي اهميي النت   ملنق ي للق يمت المتحدو افمءاإليي، قخمصي القاءد 
ممس مو ت عأم الق يمت المتحدو للتعمت منطاي الشء  افقق ،  م ضم ي إلو القيمقمت التي ت

المنطاي  ي هذا الشأت، قالتي اخذت منحو مختلف  عد ا ممت اءتتمن اقعمء النت  العملميي 
لد اً مت ق عإلنمت الاءت الممضي،  قيمم قات التعممس مو منطاي الشء  افقق    إلت   مع   

 يت التعممس افمءاإلي مو  ماي العمل . 

 ي الواليات المتحدة:أوال: أمن الطاقة ف

 إشكالية المفهوم وتطبيقاتع: -2
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ت عء  منظمي افم  المتحدو امت الطماي  منه  اقصصصصصصصتمءاءاي تقا ء الطماي  ي اشصصصصصصصإلملأم 
قهق مم يطءا ا شصصصصصصصصصصإلمليي المتعلاي  ملندءو ، 2المختلتي، ق إلميمت إلم يي، ق أقصصصصصصصصصصعمء منمقصصصصصصصصصص ي 

ذا فم س لتلك المقاءد المحدقدو، ق ي ها قا قتخدا النقصليي لمصمدء الطماي الأإلدءقإلءبقنيي، 
ا طمء تعمني الق يمت المتحدو م لأم م س  ماي الدق  مت تلك ا شصصصصصصصصصصصصصصإلمليي، خمصصصصصصصصصصصصصصصي قانأم 
مقصصتقءد إللإلء للنت  الذا ي عد قصصلعي حإلقيي لضصصممت ا دهمء ا اتصصصمد افمءاإلي، إ  ات ذلك 

ه، خمصصصصصصصصصصي قات هنمك تطقءات المتأق  العم  اد   تءاا الق يمت المتحدو شصصصصصصصصصممًم  قصصصصصصصصصتخدام
متقصصصصصصصصصصصمءيي  يمم إلتعلق  مفقصصصصصصصصصصصقا  المحليي قالعملميي المتعلاي لتلك القصصصصصصصصصصصلعي ا قصصصصصصصصصصصتءاتإلجيي، 
قاءت مطأم  حمجمت الق يمت المتحدو قحلتموأم قشصصصصصءإلموأم،  ضصصصصصًم يت التشصصصصصم إلمت لإلت افطء 

عءم قالطلب ال ا اتصمديي قالتطقءات القيمقيي قافمنيي التي اد تل ء يلو شتم يي منظقمي
 للنت  يلو المقتقع الدقلي. 

ق و هذا القصصصصصصصصصصيم ،   إلقجد تعءاف محدد فمت الطماي افمءاإلي، حإل  تءع العدإلد 
مت ملقصصصصصقصصصصصمت صصصصصصنو الاءاء افمءاإليي ات التعءاتمت المقجقدو حمليًم فإلء قا يي، قادلس يلو 

ل حصص   1١2٦ي إلنصصمإلء لل قنجءس   الماصصد ذلصصك مطصصمل صصي ق اءو الطصصماصصي افمءاإليصصي  ي تاءاءهصصم 
صيمفي تعءاف لمتأق  امت الطماي  ي الق يمت المتحدو، قمت    طمللت  ي التاءاء لتققيو 

 1١21ا طصصمء الصصذا ااتءحصصه ق ءا  طصصماصصي مجمقيصصي القصصصصصصصصصصصصصص عصصي قق ءا  ا تحصصمد افقءقبي  ي 
 :1قالذا تضمت التمليلضممت امت الطماي  ي الاءت الحمدا قالعشءات، 

 مءني قشتم ي قتنم قيي،  مم  ي ذلك اققا  الغم .تطقاء اققا  طماي  -

                                                           
 موقع1

 Bruce G. Miller : The future role of coal, at: 
security-https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/energy 

 موقع0
 United States Department of Energy: Valuation of Energy Security for the United 
 States, January 0217, at: 
https://www.energy.gov/sites/prod/files/0217121/  

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/energy-security
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/01/f34/Valuation%20of%20Energy%20Security%20for%20the%20United%20States%20%28Full%20Report%29_1.pdf


 1029 ديسمبر –يوليو  (48-48) انالعدد                                        الشـَـرق األوسـَـط  اقمجلة أور

- 153 - 
 

 تنقيو انقان القاقد قالطماي قمصمدءهم، قتشجيو ا نتمج المحلي ل امدو إمدادات الطماي. -

تالإلس ان عم مت الغم ات الد إلوي، قتقءاو ا نتام  إلو ااتصمديمت تعتمد يلو مقتقع  -
 ممت امت الطماي.منختم مت ا ن عم مت ال ءبقنيي، إلمقمهمي ءويقيي  ي ض

داءو اقتجم ي الطلب. -  تع ا  إلتم و الطماي  ي الطلب قالعءم، قاو

تع ا  نشء ت نقلقجيمت الطماي النظيتي قالمقتدامي، قاقتمءاء ا قت ممء  ي ال ح   -
 العلمي قا لت مء.

تحقإلت مءقني انظمي الطماي، مت خم  دي  قتحدإل  اللنيي التحتيي ققيمقمت العءم  -
قميد يلو تحمس الصدممت، قمقاجأي الأجممت ا ل تءقنيي التي اد قالطلب، التي ت

 تتعءم لأم افنظمي المميإلني العمملي  ي ذلك المجم .

قضو انظمي ا قتجم ي للطقاءئ، قاتضمت ذلك تق إلء ا حتيمطيمت قالقاقد  -
لمقتعمضي يت القاءدات اللتءقليي لنقيإلأم الخم  قالمصنعي،  ي حملي حدق  

 ءو  ي الطماي.اضطءا مت إللإل

إلءت   امت الطماي  ي الق يمت المتحدو  عدد مت العنمصصصصصصء،  أمت الطماي افمءاإلي  
إلتحاق يندمم تقصصصصصل  الدقلي الطماي لمقصصصصصتخدمإلأم  شصصصصصإلس ذق جدقع ااتصصصصصصمديي، ق ملتإلو يمإلت 
ا يتممد يليه  ي قضصصصصصو الخط  قالءلع المقصصصصصتالليي )م س تحدإلد المصصصصصصمنو لت لتي اقصصصصصتخدا  

لنمق الم مي لتع ا  ا ال ميمتدءاقصصصصي حج  الءب  المتقاو(، ق ي نتس القات ضصصصصممت الطماي ل
ا اتصصصصصصصصمدا قاحتيمجمت افمت قالد من، قي شصصصصصصصمء إلو ات تلك العنمصصصصصصصصء تعد الحم مي ل يتيي 
تعصممصس افنظمصي افمءاإليصي المتعصما ي مو ذلك الملف، يلمًم  أت التعمءم لإلت قصصصصصصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصصصصصصمت 

مت جأي، قتخ   القصصيمقصصي الخمءجيي افمءاإليي مت جأي اخءع اد قالقصيمقصصي الخمءجيي  الطماي



 1029 ديسمبر –يوليو  (48-48) انالعدد                                        الشـَـرق األوسـَـط  اقمجلة أور

- 154 - 
 

ادع إلو ا ممت نتطيي إلمنت الق يمت المتحدو اقلو ضصصصصصحميمهم، م س ا مي الحصصصصصصمء النتطي 
25٦١. 
 أهمية النفط للواليات المتحدة: -1

 ملءف  مت محمق ت الق يمت المتحدو افمءاإليي لتنقيو ا يتممد يلو مصصصصمدء طماي 
  ا  يم س النقصصصصص ي اف لء مت لإلت تلك المصصصصصصمدء، قهق مم  النت ء النت ، إ  ات مختلتي فإل

 إلقضحه الشإلس التملي: 
 1029الطاقة في الواليات المتحدة في عام مصادر (: توزيع استخدامات 2شكل رقم )

: US Energy Information administration)Source( 

مت مصصصصصصصصمدء الطماي  %٦١ت نحق القصصصصصصصملق ات النت  قالغم  يم م الشصصصصصصصإلسإلقضصصصصصصص  
افقليي يلو الءف  مت انأمم مت المقاءد النمضصصصص ي، قمو حقصصصصمب التح  تءتتو نقصصصص ي ا يتممد 

 %1١، ق ملتملي تعتمد الق يمت المتحدو يلو نحق %٢١يلو مقاءد الطماي النمضصصصصصصصصصصصصصص ي إلو 
ًم مقصصصصصصتا  مت المصصصصصصصمدء المتجددو، قهق افمء الذا يم س إشصصصصصصإلمليي لصصصصصصصمنو الاءاء افمءاإلي
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الذا قصصصصصإلءهت اءاءاته  شصصصصصأت التققصصصصصو ا اتصصصصصصمدا قحدقد حءإلته الخمءجيي لتق إلء ذلك المقءد 
 النمضب.

ق ي هذا القيم  يمإلت تقضي  مدع مقمهمي النت   ي الاطميمت الءويقيي للق يمت 
 المتحدو يلء الجداق  التمليي: 

 1029الواليات المتحدة في (: نصيب استهالك القطاعات الرئيسية للطاقة في 2جدول رقم )

 النسبة المئوية القطار م

 %١٢ تقلإلد الطماي ال أءبمويي 2

 %1٢ الناس 1

 %1١ الصنميي ١

 %٧15 اقتخدا  من لي 1

 %11٦ اقتخدا  تجمءا  9

: US Energy Information administration)Source( 

مي لمحمقلي احدا  إلقض  الجدق  القملق قجقد يب  يلو ا داءات افمءاإليي الامد
 9المقاءد النمض ي قالمتجددو، قذلك لضممت اقتمءاءاي ا دهمء الصصصصصصصصصصصصص لإلتتقا ت  ي ا قتأمك 

اطميمت المقتأل ي للطماي  شإلس يم ، قذلك حتو   يقتء ناف مقاءد الطماي النمض ي يت 
 تءاجو  ي النشمط ا اتصمدا.  

 ًم داخليًم  صتته اف لء اقتأم الحإلقا للنت   ي ا اتصمد افمءاإلي، الدقءقلمعء ي 
مامءني  1١2٢(، قاف لء اقصصصصصصصصصصصصصصتإلءادًا  ي 2ق اصم للشصصصصصصصصصصصصصصإلصس ءا   %١٧ ي الق يصمت المتحصدو )

يمإلت إلءا   مصصصصصصصصصصصصصصصصصمدء الطصصصماصصصي افخءع )ق ق ليصصصمنصصصمت إداءو معلقمصصصمت الطصصصماصصصي افمءاإليصصصي(، 
 اقأمممته  ي الاطميمت الءويقيي للق يمت المتحدو يلو النحق التملي:
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 1029(: استخدامات القطاعات الرئيسية للنفط من إجمالي مصادر الطاقة األخرص في 1)جدول 

 نسبة مساهمة النفط من القطـــار م

 إجمالي مصادر الطاقة االخرص 

 %51 الناس 2

 %١1 الصنميي 1

 %5 اقتخدا  تجمءا  ١

 %٢ اقتخدا  من لي 1

: US Energy Information administration)Source( 

مت النت  إلمصصصصصصصصصصصصصصصصدء للطصصماصصي يلو اطصصمن الناصصس، يلمصصًم  صصأنصصه يقصصصصصصصصصصصصصصأ  مو اطصصمن إلأي
، إلمم يعمس  اطمن 2مت النمت، المحلي ا جمملي افمءاإلي قصصصصنقيمً  %٢19اللقجقصصصصتيمت لنحق 
ققا  المحلي  -، افمء الذا إللء  اهميي مقءد النت  1ملإلقت يممس 2١1١الناس  متءدا نحق 
إلقميي للمقاطنإلت قالدقلي، ق ملتملي يعد تءاجو إمدادات  ي تقصصصصصصصصصصإلإلء الحيمو ال -اق المقصصصصصصصصصصتقءد 

النت  تأدإلد م مشصصصصء لومت الاقمي افمءاإلي،   ملءف  مت ات النت  المقصصصصتقءد اقصصصصأ   حصصصصصي 
ملإلقت لءمإلس إلقميًم(، إ   11١)نحق 1١2٢ ا  مت إجمملي ا قتأمك افمءاإلي  ي  22%

 .١دقت حدق  ا ممت داخليي ات تلك النق ي مأمي لتغطيي الطلب المحلي قللحلق 

                                                           
 موقع1

 LOGISTICS AND TRANSPORTATION SPOTLIGHT, at: 
https://www.selectusa.gov/logistics-and-transportation-industry-united-states 

 موقع0
  Bureau of transportation statistics, United States department of Transportation, at: 
https://www.bts.gov/transportation-economic-trends/tet-0218-chapter-4-employment 

  at: Energy Information Administration, ,Oil imports and exportsموقع3 
https://www.eia.gov/energyexplained/oil-and-petroleum-products/imports-and-
exports.php 

https://www.selectusa.gov/logistics-and-transportation-industry-united-states
https://www.bts.gov/transportation-economic-trends/tet-2018-chapter-4-employment
https://www.eia.gov/energyexplained/oil-and-petroleum-products/imports-and-exports.php
https://www.eia.gov/energyexplained/oil-and-petroleum-products/imports-and-exports.php
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ضمت اقلقيمت ا داءات افمإلءإليي المتعما ي، قآخءهم إداءو  دقنملد  الطماياص   امت 
تءامصصب  الصصذا اطو قيقدًا ا نصصم  حملتصصه ا نتخصصمليصصي متصصمدهصصم تحاإلق ا  تتصصم  الصصذاتي مت الطصصماصصي 

ءاقصصصصصصصصأم الغم  يت طءاق تنقيو مصصصصصصصصصمدء إنتمج الطماي داخليًم، قيلو  1١1١لدايي مت العم  
مت  %21قالنت  الصصصصصصخءا، قالقصصصصصعي لتءشصصصصصإلد ا قصصصصصتأمك )تقصصصصصتألك الق يمت المتحدو نحق 

، ق صملتصملي  صأت قيقد تءامب 1١١9ا نتصمج العصملمي(، قصصصصصصصصصصصصصصصقً  إلو ا  تتصم  الصذاتي  حلق  
مصصصي خ تتقا ق مو التقجه ا قصصتءاتإلجي افمءاإلي لتاليف ا يتممد يلو القاءدات مت الطماي

 :2قهق مم اتض  مت خم  الشإلس التملي، النت 
 (1029-2890واردات البترول ومنتجاتع خالل الفترة )حجم (: 1شكل رقم )

: US Energy Information administration)Source( 

إلقض  الشإلس القملق لد  تءاجو حج  القاءدات اللتءقليي مت النت  الخم  قالمنتجمت 
، قذلك  ي إطمء القصصصصصصصيمقصصصصصصصي الءاميي إلو تع ا  ا  تتم  1١١9/1١2٢اللتءقليي خم  التتءو 

مت  1١١9الذاتي منه، قي شصصمء إلو انه  ملنظء إلو اءتتمن حج  قصصإلمت الق يمت المتحدو  ي 
)اا لنقصصصصصصصصصصصصصص صصي  اصصمدو  1١2٢ملإلقت نقصصصصصصصصصصصصصصمصصي  ي  ١1٦ملإلقت نقصصصصصصصصصصصصصصمصصي إلو نحق  15٧نحق 

                                                           
  ,US Energy Information US imports of crude oil and petroleum productsموقع1

administration, at: 
&f=A1IMUShttps://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MTT 

https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MTTIMUS1&f=A
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 ال امدو القصصصصصصصصإلمنيي، لس ، ل  يقصصصصصصصصتء ذلك يت  امدو حج  قاءدات النت  لتتقا ب مو2(2١19%
اتجأت للتءاجو اق شصصصصأدت اقصصصصتاءاء نقصصصصلي  ي  عم افحيمت، إلمم ات النمت، مت الصصصصصنميي 

تءالإلقت دق ء  ي يصصصم   111إلو نحق  1١١9تءالإلقت دق ء  ي يصصصم   21٦اءتتو مت نحق 
، اا ات ا قصصصصتخداممت المن ليي قالصصصصصنمييي للنت  ت اإلدت، إ  ات اقصصصصتإلءاد النت  مت 1١2٦1

ملإلقت لءمإلس مت النت  إلقميًم  11١الخمءج تءاجو، قي شمء إلو ات اقتإلءاد الق يمت المتحدو لصصصصصصصصصصص
 .259٦يعتلء افاس منذ يم   1١2٢ ي 

مت المعءق  ات القصصصصيمقصصصصمت افمءاإليي للحتم  يلو امت الطماي تضصصصصو  ي ايت مءهم 
حدا م داومًم امم  تا ضصطءا مت قيد  ا قتاءاء  ي منمطق ا نتمج الءويقيي، قهق مم يضعأ

قاقصصصصصصصصصصتخدا  المخ قت ا قصصصصصصصصصصتءاتإلجي افمءاإلي لتعقيم اا  تعظي  إنتمجأم مت النت  محليًم،
ءدت طمن، حإل  اقتق تناف، قضممت ا مدادات النتطيي مت الخمءج يلء تنقيعأم  ادء المق

، ١منأم مت دق  افق ك %١١، 1١2٢دقلصي  ي يم   1١الق يصمت المتحصدو النت  الخصم  مت 
م انأم تتجه  ي نتس القات لميتممد يلو الغم  الطليعي )الغم  الصصصصصصصصصصصصصخءا( إللدإلس يت إلم

 اللتءق ، قتحصإلس إإلءادات منه لتاليف يجءهم التجمءا  ي مإل ات الطماي الخمءجي.
 عد تقّايو  25٦9 ملنق ي لمحتيمطي ا قتءاتإلجي مت النت ، قالذا ت  اقتحدا ه  ي يم  

 قءد  امنقنًم  نشم  اق  مخ قت نت  خم  احتيمطي للطقاءئ  ي الءويس افمءاإلي   جإلءالد 
ملإلقت لءمإلس، مم إلجعله ا لء مخ قت احتيمطي  ٧19الق يمت المتحدو،  أق ي ادء حمليمً لنحق  

                                                           
 موقع1

 US Population by Year, at: 
https://www.multpl.com/united-states-population/table/by-year 

 موقع0

 U.S. Manufacturing Output 1997-0219, at: 

https://www.macrotrends.net/countries/USA/united-states/manufacturing-output 

 موقع3
 U.S. Imports by Country of Origin, US Energy Information administration, at: 
https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_impcus_a0_nus_epc2_im2_mbbl_a.htm  

https://www.multpl.com/united-states-population
https://www.multpl.com/united-states-population/table/by-year
https://www.macrotrends.net/countries/USA/united-states/manufacturing-output
https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_impcus_a2_nus_epc0_im0_mbbl_a.htm
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ملإلقت  ٦1٦للنت   ي العمل ، يلمًم  أت ا لء إلميي نت  ت  ا حتتم  لأم يلو ا طم  للغت 
مه إلخضو لعدو شءقط يلو ءاقأم انه   يقتطيو احد ققع ، إ  ات اقتخدا1١١5لءمإلس  ي 

مءات  ١ءويس الق يمت المتحدو افمءاإليي لإصداء امء للقمما  مقتخدامه، قاد ت  اقتخدامه 
يندمم همجمت الق يمت المتحدو  2552 ا  لمقاجأي ا ممت  ي ا مدادات، اقلأم  ي يم  

 عد ات دمء إيصمء إلمتءانم  1١١9 ي يم  افمءاإليي العءا   ي حءب الخلإل، ال منيي،    
يندمم ادت  1١22اللنيي التحتيي للنت   ي ال مد يلو طق  خلإل، المإلقيك، قال مل ي  ي 

 .2ا ضطءا مت المدنيي  ي لإلليم إلو  ي يي صمدءات النت  العملميي

ات مخط  تاليف ا يتمصصمد يلو النت  مت الخصصمءج تضصصصصصصصصصصصصصصمت تحتإل ًا  المعءق مت 
محليي  ي هذا المجم ، حإل  طقء المنتجإلت المحلإلإلت مت ت نقلقجيم اقصصصصصصصصتخءاج للصصصصصصصصصنميي ال

النت  قالغم  يلء اقصصصصصصتخدا  تانيي  الت قصصصصصصإلء الأإلدءقليإلي ، ق ملتإلو ت  القصصصصصصصق  إلو  عم 
المقاءد منأمم  قصصصصصصصلب تلك الت نقلقجيم، إلمم ات إنتم  الشصصصصصصصءإلمت العمملي  ي اقصصصصصصصتخءاج النت  

، ق اد ايضصصصًم ا نتم  يلو 1١١١/1١21قصصص  قصصصنقيًم  ي التتءو إلمتق  %22قالغم   اد لنقصص ي 
، قهق 1مليمء دق ء 2٢لتصصصصصصس إلو  1١2١ ي  %9انشصصصصصطي التطقاء قال ح  العلمي لنحق 

مصم اقصصصصصصصصصصصصصصأ  لصدقءا  ي تاليف القاءدات النتطيصي  ي إطصمء مخط  تحاإلق ا  تتصم  الذاتي مت 
 الطماي.

 ألوسطثانيا: سياسة الطاقة األمريكية تجاه الشرق ا

، قهق العم  2515لدا اءت مط ا اتصصصصصصصصصصمد افمءاإلي  ملطماي  شصصصصصصصصصإلس إللإلء منذ يم   
الصصذا انتأصصت  يصصه اصصدءو الق يصصمت المتحصصدو يلو ا  تتصصم  الصصذاتي  ي مجصصم  الطصصماصصي، ق صصملتصصإلو 

                                                           
 ، على:CNNموقع  لماذا تحتفظ الواليات المتحدة بمخزون نفط احتياطي ضخم؟، 1 

-reserve-petroleum-/strategic0219129116https://arabic.cnn.com/business/article/
explained 

 موقع0 
 Kiran Dhillon:Why Are U.S. Oil Imports Falling?,171410214, Time magazine, at: 

falling/-imports-oil-s-u-are-/why67163https://time.com/ 

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/09/16/strategic-petroleum-reserve-explained
https://arabic.cnn.com/business/article/2019/09/16/strategic-petroleum-reserve-explained
https://time.com/67163/why-are-u-s-oil-imports-falling/
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 قخمءجيًم، قلطملمم إلمت لتذلذب داخليمً اصصصصص   تأمإلت الطماي مت اقلقيمت القصصصصيمقصصصصي افمءاإليي 
يلو ا اتصصصصصمد افمءاإلي،  إللمم اءتتعت اقصصصصعمءا العملميي انعإلمقصصصصمت ملمققصصصصي اقصصصصعمء النت  

لو  25٦1إلمت اف ء اقصصصصصصصقا،  تي إلنمإلء يم    1تضصصصصصصصميتت اقصصصصصصصعمء النت  الخم  العملميي حقاو
مءات  قصصصصصصصصصصصصلب الحظء النتطي الذا ط اه ايضصصصصصصصصصصصصم  منظمي الدق  العءبيي المصصصصصصصصصصصصصدءو للنت  

لنقصصصصص ي للق يمت المتحدو التي ط ات قصصصصصيمقصصصصصي ممليي  اقا ك ،  يمم إلمت القضصصصصصو ا  ء تعاإلدا  م
دق ء  ١تققصصعيي، ممم  اد مت اقصصتتحم  التضصصخ   قصصلب اءتتمن قصصعء لءمإلس النت  قاتأم مت 

 21ق 2119، قالذا تءاقا مم لإلت 25٦٢، قاقصصصصصصصتمء ذلك ا ءتتمن حتو يم  2دق ء 21إلو 
 دق ء لللءمإلس. 

حتو جم ت اف مي ال منيي  25٦١افقلو ل  تشصتو افققا  العملميي مت ا مي النت  
 قصصصلب ال قءو ا إلءانيي، قالتي ادت  نختمم ا نتمج العملمي، ق ملتإلو ت اإلد  25٦5 ي يم  

لدات الحءب العءاايي/  25٢١، ق ي يم  دق ءا 19قعءا مءو اخءع ليصس قعء اللءمإلس إلو 
ملإلقت لءمإلس إلقميًم  ٧19دإلت مت ا إلءانيي التي تقصصللت  ي هلقط إجمإلو إنتمج النت  مت اللل

، ليات  قصصصصصصصصعء اللءمإلس ليصصصصصصصصصس إلو 25٢2الس الحءب إلو نحق ملإلقت لءمإلس إلقميًم  ي يم  
 .25٢21دق ءا  ي  ١٦   إلو  25٢١دق ءًا  ي  ١9

قمنذ ذلك الحإلت  مت للق يمت المتحدو قيمقمت حم مي  ي التعممس مو دق  الشء  افقق ، 
ممت إمداداته  ي حدهم افدنو  ي إطمء الحتم  يلو تقا ت افققا ، خمصي المنتجي للنت ، لض

ق ي هذا القيم  نشإلء إلو اه  القيمقمت المت عي تجما دق  الشء  فقق  للحتم  يلو 
 المعءقم النتطي يملميًم:  

                                                           
 أزمات في الطاقة عصفت باالقتصاد العالمي، على:15 

/419120https://alqabas.com/ 

 ، على:1211010214تقلبات أسعار النفط.. تاريخ طويل من التجارب، جريدة الشرق األوسط،  0 

039746https://aawsat.com/home/article/ 

https://alqabas.com/419102/
https://aawsat.com/home/article/239746/%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8
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 ترسيب التواجد -2

اممي  تشصصصصدد الق يمت المتحدو يلو اهميي تءقصصصصإلخ تقاجدهم  ي الدق  المنتجي للنت ، قاو
يمامت طإل ي مو فملليي تلك الدق   ادء المقصتطمن، ضصممنًم  قتمءاء إمدادات النت ، يلو 

قصيمقصيي اخءع، ق ي هذا القيم  شدد الءويس  ايت مءاتات يإلقت لضصخ النت  اقلقيي يت اا 
افمءاإلي افقصلق  ءاتشصمءد نيإلقصقت  يلو اهميي ضصممت التد ق المتقاصس  مدادات الطماي، 

 إننم   نذهب إلو هنمك د ميمً يت الديماءاطيي ق ضءقءو الد من ينه  اقله:   قصيمم النت  ق 
نذهب إلو هنمك لمحمءبي الدإلتمتقءاي، ق  نذهب إلو هنمك للد من يت الشصصصصصءييي الدقليي، إننم 

إلو  إت  ، ق ملتنذهب إلو هنمك قيلإلنم ات نذهب فننم لت نقم   مت تمس مصملحنم الحإلقيي
ي تجما الدق  النتطيي ل  تعد محإلقمي  مصمل  اإلدإلقلقجيي ضياي يلو فءاء القيمقي افمءاإلي

نمم اصصصصصصصصصصصصص حت ا يت مءات ا اتصصصصصصصصصصصصصمديي هي المتحإلمي  ي تلك  الحءب ال مءدو قمم  عدهم، قاو
القصصصصصصيمقصصصصصصي، مت خم  ضصصصصصصممت حصصصصصصصق  ا اتصصصصصصصصمد افمءاإلي يلو مقاءد إلم يي مت الطماي، 

إلت التعقاس يلإلأم ضصصمت شصصءقط قاقضصصمن تدي  ق قصصيمم النت  ق أقصصعمء معاقلي، ق صصصقءو يم
 .2 النمق قا  دهمء ا اتصمدا  ي الق يمت المتحدو

ق اًم لمم قصصصصصصصصلق، ي عد القصصصصصصصصيطءو يلو منمطق إنتمج النت  العملميي الءويقصصصصصصصصيي مت الس 
الق يمت المتحدو هي ج   مت القصصصصيمقصصصصي الاقميي للطماي التي قضصصصصعتأم إداءو الءويس ا قصصصصلق 

اقصصصصصصصمقصصصصصصصي لومت الاقمي قشصصصصصصصءط مقصصصصصصصلق  مإلقت لقد ، قالتي تعد  امت الطماي   جقءج دللإلق 
لضصصصصصصصممت النمق ا اتصصصصصصصصصمدا المقصصصصصصصتدا ،  ضصصصصصصصصًم يت إحإلم  القصصصصصصصصيطءو يلو مخ قنمت النت  
العملميي، ق ملتملو نقيت قاشنطت مت تقاجدهم يلء يدد مت افشإلم  فإلء التقاجد العقإلءا، 

تقاجد التي تالنت  منأم شصصصصصءإلي  ا قصصصصصقت مقبإلس ، م س الشصصصصصءإلمت افمءاإليي العمملي  ي مجم  

                                                           
، 101110217راتيجية، سليم كاطع علي: اإلدراك اإلستراتيجي األمريكي لـ)أمن الطاقة(، مركز المستقبل للدراسات االست 1 

 على:

001http://mcsr.net/news 

http://mcsr.net/news221
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دق   ملمنطاي )ق ق المقاو الءقصصصصصصمي للشصصصصصصصءإلي(، ه  مصصصصصصصء، قالقصصصصصصصعقديي، قا ممءات،  ٧ ي 
، إلمم إلشصصصصصصتت يدو مصصصصصصصمدء ات الشصصصصصصءإلي تقصصصصصصعو للتناإلب يت النت  2قاطء، قالعءا ، قتءإليم

غم  مت تقصصصصصتخءج القالغم   ي إقصصصصصءاوإلس، ق ي نتس القصصصصصيم  تقجد شصصصصصءإلي  نقبس انءجي  التي 
حاس  ليتم يمت  ا قصصصصءاوإللي،  ضصصصصًم يت نشصصصصمط الشصصصصءإلي  ي مصصصصصء  ي مجم ت النت  قالغم  
الطليعي، قخمصصصصصصي  يمم إلتعلق  مقصصصصصتإلءاد فم  الحاق  ا قصصصصصءاوإلليي لمصصصصصصء، ققصصصصصعإلأم للدخق  

  قتإلءاد الغم  مت الءف ايضًم. 
ت النت  هق القصصصصصصصصصصلب   يعد التقاجد افمءاإلي  ي المنطاي مت اجس ضصصصصصصصصصصممت إمدادا

القحإلد  ا ، لس يمتد إلو مصصصصصصصصصصصصمل  اقصصصصصصصصصصصتءاتإلجيي ا لء تتعلق  محمقلي تاقيم تغلغس  عم 
الدق  للقصصيطءو يلو المقاد النتطيي  ملمنطاي، م س ءققصصيم قالصصصإلت، التي اصصص حم لأمم تقاجد 
 مإللإلء  ملمنطاي ل قصصصصصصصصصصء احت مء الق يمت المتحدو قالدق  افقءقبيي  ي هذا المجم ،  ءققصصصصصصصصصصي

ي مشصصصصصصصمءاو   تقاجدهم متت تءإل  يلو اطميي الغم  قالنت   ي المنطاي، قهق مم إللء ا ت اإلد 
نتطيي قفم اي  قصقءام، قمصصء، قالعءا ، قللنمت،  ضًم يت تقاجد الصإلت  ي  عم الدق ، 
 علو قصلإلس الم م  اصص حت شءإلي النت  القطنيي الصإلنيي احد ا لء المقت مءات  ي صنميي 

 .1مت مشمءاو اطمن النت  الس ا نتمج( %1١ب  ي العءا  )تملك نحق النت   عد الحء 
 تقليص االعتماد علط نفط الشرق األوسط -1

تقعو الق يمت المتحدو لم تتم  ذاتيًم مت الطماي، ق ي نتس القات تاليف ا يتممد 
يلو نت  الخمءج، خمصصصي مت الشصصء  افققصص ، ق ي هذا القصصيم  شصصددت ق ياي افمت الاقمي 

يلو ضصصصصصصءقءو القصصصصصصعي فت تصصصصصصص   الق يمت المتحدو مأيمني يلو الطماي،  1١2٦مءاإليي اف
                                                           

  :ExxonMobil, atموقع1
mobil.com/?queryhttps://corporate.exxon 

 الصين تتوسع سياسيا واقتصاديا في الشرق األوسط لحماية مصالحها، على: 0 

online.com/-east-https://middle 

 

https://corporate.exxonmobil.com/?query=http%3a%2f%2fwww.exxonmobilchemical.com%2fen%2f#global-brands
https://middle-east-online.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%87%D8%A7
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قات ت تس تلك الأيمني التنقن  ي الحصصصصصصصصصصصق  يلو الطماي، إلمم تح  الق ياي يلو اقصصصصصصصصصصتغم  
المقاءد المحليي  إلتم و، قتحقصصإلت الت نقلقجيم افمءاإليي  ي مجم  الطماي، قالمطمل ي  ضصصءقءو 

  نقلقجيمت الطماي ا لت مءاي قالتعملي لتحاإلق ذلك الأد .مقاصلي الءامدو  ي ت
يشصصصصصصصصصصصصصصمء إلو ات إداءو معلقمصمت الطصماصي افمءاإليصي اد ا دت ات الق يمت المتحدو اد  

الصصصصصصصصصصصت ايتممدهم يلو لتءق  منظمي اق ك مت اجمملو قاءداتأم، حإل  انختضصصصصصصصصصصت نقصصصصصصصصصص ي 
 ٦مصصًم  صصمت هنصصمك يل، 1١2٢ ي يصصم   %15إلو نحق  25٦٦ ي يصصم   %٦١قاءداتأصصم مت 

دقلي، ق مم يعني تاليف ا يتممد يلو  21دق   ي المنظمي مت الشصء  افققصص  مت اصصصس 
منتجي النت   ي الشصصصصصصصء  افققصصصصصصص ، قمت د  ت ذلك التأ إلد يلو ات القصصصصصصصعقديي إلمنت مت 

النت  للق يصمت المتحصدو، قل نأصم اصصصصصصصصصصصصصصص حصت  ي المءإل  ال صمني  عصد إلندا، قذلك  مقءداا لء 
ت نصصصصصصإلب القاءدات النتطيي للق يمت المتحدو مت الخمءج، ماملس قاءداتأم مت م %5 حصصصصصصي 

، قاقضصصصصصصصصصصصص  الجدق  2مت اجمإلو قاءداتأم العملميي مت النت  %1٢إلندا التي شصصصصصصصصصصصصإللت نحق 
 التإلو التءاجو المطءد  ي قاءدات الق يمت المتحدو مت نت  افق ك.

 

 

 

 

                                                           

 EC and Persian Gulf countries has declined, while the Share of imports from OPموقع1
share of imports from Canada has increased, US Energy information administration, at: 

-and-products/imports-petroleum-and-a.gov/energyexplained/oilhttps://www.ei
exports.php 

 

https://www.eia.gov/energyexplained/oil-and-petroleum-products/imports-and-exports.php
https://www.eia.gov/energyexplained/oil-and-petroleum-products/imports-and-exports.php
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 (: واردات الواليات المتحدة النفطية6جدول )

 )باأللف برميل( 2886/1029ن الدول األعضاء بمنظمة األوبك خالل الفترة م
 2999 2994 2991 2991 2998 2998 2991    السنة

العدد/  

 برميل

   
241884148 241014119 241014982 241844101 241144081 248124101 248814111 

 1009 1004 1001 1001 1008 1008 1001 1001 1002 1000 السنة

العدد/ 

 برميل
241114211 241194110 248904248 241104410 244884808 241814128 241884911 249114889 249424118 248494818 

 1029 1024 1021 1021 1028 1028 1021 1021 1022 1020 ةالسن

العدد/ 

 برميل
241124111 248114104 248184804 241184011 240914421 9184111 242114982 242114111 9814141 

 

): US Energy information administrationSource( 

، حإل  تءاجو 1١١٢إلقضصصصصصصصصصصص  الجدق  القصصصصصصصصصصصملق التءاجو المطءد خمصصصصصصصصصصصصي منذ يم  
، قهي التتءو التي ت امنت لداإلتأم مو اف مي %91لنحق  1١١٢/1١2٢ا قصصصصصتإلءاد  ي التتءو 

صصمد افمءاإلي قالدق  المتادمي  شإلس ، قالتي تضصمنت ءإلقد  ي ا ات1١١٢الممليي العملميي 
يم ، ممم اقصصصصصصصصصصصصتء يت تاليف القاءدات النتطيي، قيشصصصصصصصصصصصصمء إلو قجقد يقامس اخءع ادت إلو 
تاليف ا قصصصصصصصتإلءاد منأم التطقء  ي صصصصصصصصنميي القصصصصصصصيمءات التي جعلتأم ااس اقصصصصصصصتأم ًم للقاقد، 

ت اإلد إنتمج الغم  ، ق 1١١٦يت إحم  القاقد  ملغم  الطليعي قالقاقد الحإلقا منذ يم    ضمً 
 الطليعي لمامللي ال امدو  ي الطلب يليه إللدإلس لللتءق .

 ي الماملس، اتجأت الق يمت المتحدو ل امدو قاءداتأم النتطيي مت الدق  مت خمءج منظمي 
 افق ك، قهق مم اقضحته الليمنمت الءقميي افمءاإليي يلو النحق التملي:
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 ة النفطية(: واردات الواليات المتحد1جدول )

 )باأللف برميل( 2886/1029من الدول خارج منظمة األوبك خالل الفترة 
 السنة

   2991 2998 2998 2991 2991 2994 2999 

العدد/  

 برميل

   
131313445 130713423 133353869 134893630 136043057 136553980 136433341 

4100 1001 1001 1008 1008 1001 1001 1002 1000 السنة  1009 

العدد/ 

 برميل
136563653 136353074 138453991 138563866 138463659 139383057 139473129 136943845 135983969 137223152 

 1029 1024 1021 1021 1028 1028 1021 1021 1022 1020 ةالسن

العدد/ 

 برميل
137213109 137053014 136453047 135463443 135833812 137113746 137293067 137723934 138903728 

 

): US Energy information administrationSource( 

إلقضصصصصصص  الجدق  القصصصصصصملق تذلذب قاءدات النت  خم  التتءو المذإلقءو، إ  انأم اخذت 
منحو تصصصصصصميدا اق اقصصصصصتاءاء نقصصصصصلي  شصصصصصإلس يم ، إ   ي  عم التتءات م س اف مي الممليي 

افق ك  ملنت  مت مصصصصصصصصصصصصصمدء  لنت   ات هنمك إحم  ، إلمم انه مت القاضصصصصصصصصصصصص1١١٢العملميي 
 ادت قاءدات الق يصصمت المتحصصدو النتطيصصي مت الصصدق  خصصمءج  1١١٢/1١2٢اخءع،  تي  التتءو 

، قذلصصصك  ي ماصصصملصصصس تءاجو مت قاءدات مت دق  افق صصصك لنحق %2٢منظمصصصي افق صصصك لنحق 
د ت  تعقيضأم محليًم مت اجمإلو القاءدات( ا %١1، إ  ات التجقو  ي القاءدات )نحق 91%

 اق يلء تاليف اقتأمك النت   شإلس يم  يلء قيمقمت ت  ذإلءهم قملتًم. 
 التدخل العسكري   -6

ي عد التدخس العقصصصصصصصإلءا مت احدع افدقات التي تمل أم الق يمت المتحدو ضصصصصصصصد تأدإلد 
ت  نإمدادات نت  المنطاي إلإلأم، قإلمنمف اخإلء  نامذ ا اتصصصمد افمءاإلي المتأ ء  أقصصعمء ال

قالتحقب مت ، 255١العملميي، قخإلء دلإلس يس ذلك ا جتيما العءااي لل قات  ي افقصطس 
تأدإلد القصصصعقديي  ي ضصصصخ نتطأم، حإل  إلمت تعطإلس ا مدادات العملميي احدع اقصصص مب الغ ق 

قلمقاجأصصصي ذلصصصك تحءإلصصصت الق يصصصمت المتحصصصدو لتشصصصصصصصصصصصصصصإلإلصصصس إتم  يقصصصصصصصصصصصصصصإلءا العءااي لل قاصصصت، 
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لتنتإلذ اءاءات مجلس افمت الخمصصصصصصصصي لإنقصصصصصصصحمب اقاتأم مت ال قات دقت اإلد اق  العءا  ضصصصصصصصد
مت العدد  %٦١شصصصصصءط، قبلغت نقصصصصص ي الجنقد افمءاإلإلإلت مت ا وتم  العقصصصصصإلءا  أ  ء مت 

  ، قاد2الف جندا( ٦١١الف مت اصصصس  9١١ ء مت ا جمإلو للجنقد التي ت  حشصصده  )ا 
لدات الق يمت المتحدو قحلتموأم مت حلف افطلقصصصصصي لتقجيه ضصصصصصءبمت جقيي يلو العءا ،    

ت  تحءاء ال قاصصت،  2552 لءاإلء  11هجمقا يلو الاقات العءاايصصي المقجقدو  صصمل قاصصت، ق ي 
ال قات )جقءج دللإلق لقد افمءاإليي  عد ف ق  لإلداءوقي شصصصصصصصصصصصصصصمء إلو ات التخق  الءويقصصصصصصصصصصصصصصي 

افب( تم س  ي قصصيطءو صصصدا  حقصصإلت يلو القصصعقديي قنتطأم، قلمم لذلك مت تأ إلءات قصصلليي 
 يلو اقعمء التت  العملميي، ممم إلل ء  شإلس م مشء يلو ا اتصمد افمءاإلي  شإلس قللي. 

مت احصصدع النمصصمذج ال صصمء و التي اقصصصصصصصصصصصصصصتخصصدمصصت  إلأصصم الق يصصمت المتحصصدو افمءاإليصصي الاقو 
العقإلءاي للحتم  يلو إمدادات النت  مت منطاي الشء  افقق ، الغ ق افمءاإلي للعءا   ي 

 إمتمك  لقصصصصصلب القحإلد  ي ذلك الغ ق،  و ضصصصصصق ، قهق إلمت احدع افقصصصصص مب قليس ا1١١١
 221العءا  احتيصصمطيصصمت نت  إللإلءو، حإلصص  للغصصت احتيصصمطصصمتصصه الماصصدءو مت النت  قاتأصصم لنحق 

مليصصمء لءمإلصصس  1١١الطصصماصصي افمءاإليصصي(، مو تقاو قصصصصصصصصصصصصصصصقلأصصم لنحق  مليصصمء لءمإلصصس )ق ق ق اءو
 قهي التقاعمت التي امءبت للقااو حإل  ذإلءت إداءو معلقممت الطماي افمءاإليي ،1مقصصصصصصصصصصصصصتا مً 

(EIA)   احتس المءت ي الخممقصصصصصصصصصصصي يملميم  أ لء  العءا "  أت 1١25 ي احصصصصصصصصصصصصمويي لأم لعم
، قيشصصصصمء  ي هذا الصصصصصدد إلو ا ديمد صصصصصمدءات 1١25١احتيمطيمت النت  الخم  الملإلدو لعم  

 التملي: إلمم هق ملإلت  ي الجدق النت  العءاايي للق يمت المتحدو  عد الغ ق، 
 

                                                           
 Constitutional Rights s Foreign Policy: Military Intervention, ’Americaموقع1 

at: Foundation, 
intervention.html-iraq/military-in-usa.org/war-ww.crfhttps://w 

at: Institution, Brookings The, 101510223How Much Oil Does Iraq Have?, : Luft Gal 0 
have/-iraq-does-oil-much-https://www.brookings.edu/research/how 

 ، على:181410219، 0219العراق يحتل المرتبة الخامسة باكبر احتياطي للنفط لعام 3 
/066974s/https://www.alsumaria.tv/new 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.crf-usa.org/war-in-iraq/military-intervention.html
https://www.brookings.edu/author/gal-luft/
https://www.brookings.edu/research/how-much-oil-does-iraq-have/
https://www.alsumaria.tv/news/266974/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%84%D8%B9/ar
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 لمتحدة(: صادرات العراق من النفط الخام للواليات ا2جدول )
 )باأللف برميل( 2883/1029خالل الفترة 

 السنة
      2991 2991 2994 2999 

العدد/  

 برميل

   
   403 303532 1003518 0643764 

 1009 1004 1001 1001 1008 1008 1001 1001 1002 1000 السنة

العدد/ 

 برميل
0063824 0893998 1673638 1753663 0393758 1903504 0213866 1763729 0093322 1633916 

 1029 1024 1021 1021 1028 1028 1021 1021 1022 1020 ةالسن

العدد/ 

 برميل
1513619 1673650 1743282 1043420 1343640 833706 1533531 0193075 1893152 

 

): US Energy information administrationSource( 

 شصصصصإلس ملمقس، اا  1١١1 إلقضصصصص  الجدق  ت اإلد صصصصصمدءات العءا  النتطيي  ي يم 
 ملنقصصصصصصص ي للق يمت المتحدو افمءاإليي، قذلك  مءتتمن يلو  افمقء عد ف ق العءا  قاقصصصصصصصتت مب 

، قمت    حد  تذلذب  ي حج  تلك الصصصصصمدءات نظءًا لحملي يد  %١٧اقصصصصمس قصصصصنقا لنحق 
قي شمء  ،ا قصتاءاء الداخليي، ققصيمقصمت الق يمت المتحدو لتاليف قاءداتأم النتطيي مت الخمءج

 شإلس ملمقس  قلب ت اإلد نتقذ  1١29 ي هذا الصدد إلو انختمم تلك الصمدءات  ي يم  
 تنظي  دايد  ي العءا ، قالتقتءات افمنيي  ي المنطاي  شإلس يم .

 العقوبات االقتصادية -1

ايتمدت الق يمت المتحدو يلو اداو العاق مت ا اتصصصصمديي  شصصصإلس إللإلء  ي قصصصيمقصصصتأم 
يلو يدد مت الدق   عد تقلي  دقنملد تءامب  قصصصصصصصصصصصصصصدو الءومقصصصصصصصصصصصصصصي، قت   الخمءجيي للتضصصصصصصصصصصصصصصإلإلق

اقصتخدامأم  شصإلس ملحق  يلو الدق  المصصدءو للنت  )م س ءققيم ق ن قيم(، قيشمء  ي هذا 
الصصصصصصصصصدد إلو النمقذج العءااي، ققصصصصصصصصعي الق يمت المتحدو لتءم ياق مت يلو نظم  صصصصصصصصصدا  

تمو الدقلي، حإل  اصصصصصصصدء مجلس افمت حقصصصصصصإلت  عد اجتيمحه ال قات، قذلك مت خم  المج
 تءم ياق مت شصصصصصصصصصمملي يلو العءا ، تضصصصصصصصصصمنت منو جميو  ٧/٢/255١(  ي ٧٧2الاءاء )

الدق  مت تصصصصدإلء اق اقصصصتإلءاد اا منتجمت مت العءا ، قتضصصصمت هذا  ملط و النت ، ق ملتإلو 
ت  تنتإلصصذ حظء دقلي يلو صصصصصصصصصصصصصصصصمدءت العءا ، قمنأصصم افم  خطقط انصصملإلصصب النت  التي مت 
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خملأصصم إلت  تصصصصصصصصصصصصصصصصدإلء النت  للخصصمءج، م صصس خ  إلءإلقك/ المقصصصصصصصصصصصصصصصصس/ تءإليصصم، قخ  العءا / 
جمءاي القصصصصتت الت  ميتءامالقصصصصعقديي، قمت جأي اخءع ام  افقصصصصطقلإلت افمءاإلي قاللءاطمني 

قنمامت النت  المنطلاي مت العءا  قال قات اق الذاه ي إلإلأمم، قإلمنت تصصصصصصصصصصصصصصمدء حمق تأمم، 
ي العءا ، إ  انه  ي نتس القات ادع ذلك إلو اءتتمن اقصصصصصصصعمء النت  افمء الذا  اد مت ي ل

 .2دق ء 1١11دق ء لللءمإلس إلو  291٧مت 
قاجأت الق يمت المتحدو اءتتمن اقعمء النت  يلء الضخ مت احتيمطأم ا قتءاتإلجي،  ضًم 

و ات ء إليت مطمل ي الدق  المنتجي للنت ، خمصي دق  افق ك ل امدو ا نتمج، قهق مم يشإل
قيمقي العاق مت افمءاإليي يلو اطمن النت  داومًم تتءا ق مو قجقد ظأإلء لأم مت الدق  
المنتجي لعد  تنممي الخلس لإلت العءم قالطلب، خمصي قات إلمنت الدقلي المتءقم يلإلأم 
العاق مت مت الدق  المل ءو  ي المعءقم النتطي م س العءا  قاتأم، حإل  إلمنت تنت، نحق 

لءمإلس إلقميًم، قل ت  عد تشدإلد الحظء الدقلي إ مت ف قهم ال قات  متت تنت، نحق  ملإلقت  ١1١
 .  1نصف ملإلقت لءمإلس إلقميًم لمقتأمك المحلي 

 ملنقصصصصصصصصصصصص ي للنمقذج ا إلءاني،  أق اخذ نم  متدءج يلو يإلس نظإلءا العءااي،  اد ت  
ندمم اصصصصصصصصصصصصدء ي 2559اقصصصصصصصصصصصتأدا  اطمن النت  ا إلءاني يلو يدو مءاحس، لدات  ي ممءس 

 حظء تجمءو الق يمت المتحدو  ي صصصصصصصصصنميي النت  ا إلءانيي، ق ي  اءاء  لإلس إللإلنتقت   الءويس
 Iran and Libya) اصصصمنقت ياق صصصمت إإلءات قلإلليصصصم ال قنغءس افمءاإلي ااء 255٧يصصصم  
Act) Sanctions، ١طصصصمن اللتءق  لصصصدإلأصصصمقذلصصصك لأصصصد  تاقيم تحءإلصصصمت إإلءات لتنميصصصي ا ،

قتضصصصمت يدد مت ا جءا ات منأم يد  من  الملقصصصقصصصمت الممليي افمءاإليي اءقم للشصصصءإلمت 
اق اف ءاد التي تقصصصصصصصصصصصصصصمه   ي تطقاء اطصمن النت  ا إلءاني، قيد  القصصصصصصصصصصصصصصمما  من  التءاخيف 

                                                           
 العراق والكويت الجذور..الغزو.. التحريري، على:  1 

.doc_cvt.htm20/sec02http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/IraqKwit/ 

 المرجع السابق 0 
  .at:1996and Libya Sanctions Act of Iran  - 3127H.R ,موقع3

3127bill/-congress/house-th124https://www.congress.gov/bill/ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/IraqKwit/20/sec02.doc_cvt.htm
https://www.congress.gov/bill/104th-congress/house-bill/3107
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الم مي لتصصصصصصدإلء منتجمتأ  اق قصصصصصلعأ  للخمءج،  ضصصصصصًم يت منو حصصصصصصقلأ  يلو اءقم مت 
 إلءاد قالتصدإلء اق الحصق  يلو خطم مت ضممت.  لنك ا قت

 شصصصصصصإلس يم ، تللقءت  إلءو اقصصصصصصصتأدا  الاطمن النتطي لدق  المنطاي  عد تقلي دقنملد 
، قإلمت اقصصصصصصصصصتأدا  اطمن الطماي  ي  عم دق  المنطاي 1١2٦تءامب قصصصصصصصصصدو الءومقصصصصصصصصصي   ي 

قاجأت  نطتللتضصصإلإلق يلإلأم، يلو ءاقصصأم إإلءات ققصصصقءام، قي شصصمء  ي هذ الصصصدد إلو ات قاشصصص
ق مت مت العا الدق مشصإللي  ي تطلإلق النمقذج العءااي يلو إإلءات، حإل  ء ضصصت العدإلد مت 

طء  قاحد، خمصصصصصصصصصي قات هنمك العدإلد مت المصصصصصصصصصمل  تءبطأم لإإلءات، م س تءإليم قالعدإلد مت 
الصصدق  افقءقبيصصي، ق صصملتصصإلو ل  تحصصد  العاق صصمت افمءاإليصصي يلو إإلءات نتس التصصأ إلء الملمقس 

 د  مو العءا .الذا ح
ذإلء ات مت ا  ء الاطصصميصصمت ا إلءانيصصي التي تضصصصصصصصصصصصصصصءءت مت العاق صصمت إلصصمت اطصصمن   إلصص 

ياق مت يلو المشصصصصصصتءات مت النت  قصصصصصصقا  دق  اق  1١2٢ ي نق ملء النت ، حإل   ءضصصصصصصت 
 -الأند -تءإليم -دق  )الصإلت ٢شءإلمت، ق ملءف  مت من  الق يمت المتحدو قاتأم إيتم ات لص

الإلقنمت(، قذلك  ي إطمء يد  احدا  ا مي  ي  -إيطصمليصم -تصمإلقات -نقبيصيإلقءاصم الج -اليصم صمت
تقتقءد  1١25قصق  النت ، إ  انأم لدات  ي  ءم ياق مت شمملي يلو اا دقلي  ي ممإلق 

اإلءات، ق ملتإلو انختضصصت صصصمدءات إإلءات النتطيي إلو نحق ملإلقت لءمإلس إلقميًم مت ا  ء  نت 
مدو  ءم العاق صصصمت، مو تصصصأ إلصصصد ا داءو افمءاإليصصصي ات ملإلقت لءمإلصصصس إلقميصصصم الصصصس إيصصص 119مت 

، قي شصصصصمء ايضصصصصًم إلو اقصصصصتأدا  شصصصصءإلمت قا ءاد 2المقصصصصتأد  القصصصصصق  إلو  صصصصصتء  صصصصصمدءات
يلو ا لء  مءت طإلت  صصصصصصصصصصصنميي النت  قمشصصصصصصصصصصتامته، حإل   ءضصصصصصصصصصصت الق يمت المتحدو ياق مت

س ال قءا ا إلءاني، لديمأم الحء  1١25مجمقيي ام ضي لللتءقإليممقيمت  ي إإلءات  ي إلقنإلق 

                                                           
 001410219لالنباء،  أمريكا تنهي جميع إعفاءات استيراد النفط اإليراني وأسعار الخام تقفز، وكالة رويترز1 
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تءاجعت  1١2٢قتشصصصصصإلء  عم المصصصصصصمدء إلو ات صصصصصصمدءات النت  ا إلءاني  ي إلقنإلق/ إلقلإلق 
 .2الف لءمإلس إلقميمً  9١١إلو ااس مت 

مت المعءق  ات ا داءو افمءاإليي اقتأد ت مت الحظء النتطي يلو إإلءات لحءممنأم 
طمء الضصصصصصغ  إنقيًم، قذلك  ي مليمء دق ء قصصصصص 9١مت إإلءاداته الضصصصصصخمي، قالتي ا دءت لنحق 

يلو طأءات ل    لءنممجأم النققا قاخت مءاتأم للصصصصصصصصصصصقاءاخ ال مليقصصصصصصصصصصتيي، قتاليف تدخلأم  ي 
الصصصصصصصصصصءايمت الداوءو  قصصصصصصصصصقءام قاليمت، إ  انه مت القاضصصصصصصصصص  ات العاق مت ل  تغإلء مت خمءطي 

صصصصصصصصصصصصصصصمدهم تالتصأ إلء ا إلءاني  ي المنطاي، قل نأم  ي نتس القات ا ءت  شصصصصصصصصصصصصصصإلس إللإلء يلو اا
القطني، خمصصصصصصي  يمم إلتعلق لتءاجو ايمي يملتأم المحليي، قت اإلد معد ت التضصصصصصخ ، قتءاجو 

 معد ت النمق النمتجي يت تءاجو ا إلءادات النتطيي.
 التحول إلط استخدام مفهوم يقوة الطاقةي -2

يشصصصصصصصصصصإلء متأق   اقو الطماي  إلو اقصصصصصصصصصصتغم  م ايم افمي  ي انتمج الطماي قالت نقلقجيم 
، قهذا اد يعني تق إلء الطماي 1ا  مصصصصصصصصصصصصصصملحأم العملميي، قتاقيم مصصصصصصصصصصصصصصمل  منم قصصصصصصصصصصصصصإلأملتع  

لوصصصدام  قالحلتم  الذإلت اصصص حقا يعتمدقت  شصصإلس إللإلء  ي قصصد حمجمتأ  يلو اقع هي  ي 
لو ي ايتممدهممءت ي الخصصصصصصصصصصق  إلمم هق الحم   ي جأقد الق يمت المتحدو   عمد اقءق م يت 

مإلت ات تعني ايضم لنشء منصي تناإلب نتطيي  ي ميما متنم ن الغم  الطليعي الءققي، إلمم ي
يلإلأم إلققصصإللي لتأ إلد القصصيطءو، إلمم هق الحم   ي يمليمت التناإلب الصصصإلنيي  ي  حء الصصصإلت 

                                                           
العقوبات األمريكية نجحت في خنق إنتاج النفط اإليراني وفاقمت أعباء النظام االقتصادية، موقع "االقتصادية"، «: بالتس1 »
 ، على:41810219

.html1652366_/article0219128123http://www.aleqt.com/ 
 موقع0

  Michael T. Klare: Hard Power, Soft Power, and Energy Power, foreign affairs, march 3, 
0215, at: 

-power-soft-power-/hard23-23-0215states/-https://www.foreignaffairs.com/articles/united
power-energy-and 

 

http://www.aleqt.com/2019/08/03/article_1650366.html
https://www.foreignaffairs.com/authors/michael-t-klare
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2015-03-03/hard-power-soft-power-and-energy-power
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2015-03-03/hard-power-soft-power-and-energy-power
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الجنقبي، ق صملم س تقاجد تءإليم  ي حقم شصصصصصصصصصصصصصصء  ال حء المتققصصصصصصصصصصصصصص   ملءف  مت ء م دق  
 . المنطاي لأذا التقاجد

لتضصصصصصصإلإلق الحصصصصصصصصمء يلو إإلءات تع ا هم لقصصصصصصيمقصصصصصصصي  اقو إلت امت مو التحءك افمءاإلي 
ت المتحدو  ي الق يم قالغم  يلو طتءو انتمج النت  ا يتممدالطصماصي ، قالتي تاق  يلو تع ا  

لمقصصصصصتعمضصصصصصي يت النت  ا إلءاني، قذلك مت خم  تصصصصصصدإلءا للدق  التي اقاتت اقصصصصصتإلءادا مت 
اجأي العاق مت ا اتصصصصصصصصصصصصصصصمديي التي اإلءات م س الصصصصصصصصصصصصصصصإلت،  عد ات إلمنت طأءات امدءو يلو مق 

 ءضصصصصصصصصتأم قاشصصصصصصصصنطت مت خم  اقصصصصصصصصتغم  العطد العملمي لنتطأم لد ًا مت تقصصصصصصصصعإلنمت الاءت 
نأم الإلق  لتجد نتقصصصصصصأم  ي ي لي مت اإلدو، إلنتإلجي  ءتتمن انتمج الق يمت المتحدو  الممضصصصصصصي، قاو

 .مي للنت النتطي الذا اّلس مت تأ إلء تءاجو الصمدءات ا إلءانيي يلو القق  العمل
مت القاضصصصصصصصصصصصصصص  ات هنمك تقجه امءاإلي لت  إلف تطلإلق هذا المتأق  التتءو الماللي  ي 
قصيمقصتأم تجما منطاي الشصء  افققص ، قهق مم لدات تظأء ملشءاته مت خم  الضغ  يلو 
اطمن الطماي يلو إإلءات لعد  تصصصصصصصصصصدإلء النت  للخمءج، خمصصصصصصصصصصي للصصصصصصصصصصإلت التي تعد مت الء  

و افمءاإليي،  ضصصصصصصصصًم يت تءإليم التي تحمق  الق يمت المتحدو  ءم منم قصصصصصصصصي الق يمت المتحد
ف مي )م س ا المنطايضصصصغقط يلإلأم  شصصصتو الطء  لضصصصممت تقا اأم معأم  ي يدد مت ملتمت 

القصصصقءاي(، إ  ات هنمك تحتظ امءاإلي يلو اقصصصتخدا  تلك القصصصيمقصصصي إلتعلق  عد  احدا  خلس 
نطت الضصصصصصصصصصصصصغ  يلو الدق  المنتجي للنت   ي قصصصصصصصصصصصصق  النت  العملمي، فنه إذا حمقلت قاشصصصصصصصصصصصص

 ملمنطاي لعد  التصصصصصصصصدإلء لدق   عإلنأم، م س الصصصصصصصصإلت، قصصصصصصصإللدا هذا إلو اءتتمن قصصصصصصصعء النت  
يملميًم، ق ملتملو تقصصصصصصصصتخد  الق يمت المتحدو قصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصي  اقو الطماي   ي حدهم افدنو لتحاإلق 

 مصملحأم ا قتءاتإلجيي ذات افقلقيي.
ي لديًم جديًم لقصصصصصصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصصصصصصي الق يمت المتحدو، مت دقت يم صس ا يتممد يلو اقو الطما

اقصصصصصصصتديم  مخمطء العمس العقصصصصصصصإلءا، قإللدإلس للاقو النميمي، إلق ء ادءًا مت النتقذ فإلء متق ء 
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مت الدللقممقصصصصيي قحدهم، قل ت اقصصصصصتخدا  الطماي   يإلمد يإلقت خمليم مت المخمطء، قذلك  ي 
  ي المنطاي، يلو قصصصصلإلس الم م  اتجما حملي تنممي التحءإلمت المنمهضصصصصي للقصصصصيمقصصصصي افمءاإليي

قءام العءا  ققصصصصصصصصصص م سالنت  للخمءج،  تصصصصصصصصصصصدإلءالعدإلد مت دق  المنطاي للتعمقت مو إإلءات  ي 
قتءإليم، ق ملتإلو ا شصصصصصصصصصم  قصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصي  اقو الطماي  افمءاإليي،  ضصصصصصصصصصًم يت اتجما تءإليم لتحدا 

اد النت  م  قتمءاء اقتإلء العاق مت افمءاإليي المتءقضصي يلو اطمن الطماي ا إلءاني، قاتجمهأ
مت طأءات  عد تطلإلق الحظء افمءاإلي الشصصصصصصصصصصصصممس يلو صصصصصصصصصصصصصمدءات النت  ا إلءانيي  ي ممإلق 

1١25. 
 خاتمة

هنصصمك  قالصصت  ي ا قصصصصصصصصصصصصصصتءاتإلجيصصي افمءاإليصصي إلت  العمصصس لتحاياأصصم،  غم النظء يت 
ت  ي مصصم يإلق اق ديماءاطيصصي، قات التغإلء  ا  داومصصم  إلصصمنصصتطليعصي ا داءو افمءاإليصصي، جمأقءاصصي 

اآلليمت، قهق مم يشصصصصصصصصصصصإلء إلو تءإلإل  قصصصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصصصمت الءويس افمءاإلي  دقنملد تءامب  يلو  ك 
ا ءت مط النتطي مو منطاي الشصء  افققص ، خمصي قات  تءو ءومقته تشأد مءحلي جني  ممء 
ا قصصصصصصصصتءاتإلجيي افمءاإليي منذ ياقد لتحاإلق ذلك الأد ، هق مم إلقضصصصصصصصص  قصصصصصصصصلب تصصصصصصصصصءاحمته 

 و يد  ا يتممد يلو الشصصصصصصصء  افققصصصصصصص ، قذلك  عد تنممي إنتمجيي الاطمن  الم مشصصصصصصءو لءفلته
النتطي افمءاإلي، قا يتممد يلو مصصصصصصصصصمدء طماي اخءع فإلء النت ،  ضصصصصصصصصًم يت اقصصصصصصصصتمءاء 

 نجما قيمقي تنقيو مصمدء اقتإلءاد النت .  
ق ملءف  مت اقتمءاء الجد  افمءاإلي داخس الملققمت الءقميي قفإلء الءقميي حق  

افققصص ، قجدقع العماي مو منتجي النت ، إ  ات ذلك  الشصصء  هميي ا قصصتءاتإلجيي لمنطاي اف
  يعني تءك دق  المنطاي المنتجي له لضصصصصصصصءبمت تأ  اقصصصصصصصتاءاءهم، قذلك للحتم  يلو قصصصصصصصعء 
معاق  لأذا القصصصلعي قتجنب ا ضصصصطءاب قيد  ا قصصصتاءاء  ي القصصصق  العملمي لللتءق ، قل ت 

ق يصصمت المتحصصدو ملف يصصد  اقصصصصصصصصصصصصصصتاءاء إمصصدادات النت  مت المنطاصصي  ي نتس القاصصت تقظف ال
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لتحاإلق مصصصصصملحأم العليم التي تتم س  ي حمميي امت إقصصصصءاوإلس، قذلك يلء تضصصصصإلإلق الحصصصصصمء 
يلو إإلءات  عد اقصصصصصصصصصتأدا أم منشصصصصصصصصصتت نتطيي  ي المنطاي قتأدإلد امت الممحي ال حءاي، افمء 

 مء الذا إللء  قيمقمت قاشنطت المءني للتعممسالذا إلد و  ءتتمن اقصعمء النت  العملميي، اف
 مو إلس ا مي يلو حدا، اص   النت  الحلاي افضعف لأم مامءني  ملتمت اخءع.   
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 التقارير والبحوث
 
 
 

  يتضــــــــمن هذا الباب مجموعة من 
التي أعـــدهـــا عـــدد من التقـــارير والبحوث 

 الخبراء من داخل وخارج المركز.
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 ليبيا والعالم العربي: تحالفات واحتماالت
 
 

 زياد عقل

 خبير بمركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باالهرام
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 ليبيا والعالم العربي: تحالفات واحتماالت
 زياد عقل

 
 تقديم

يظس الملف اللإللي اق اف مي اللإلليي احد إشصصصصصصصصصصصصصصإلمليمت العمل  العءبي المقصصصصصصصصصصصصصصتمءو منذ 
قلإلليم  ي حملي مت يد  ا قصصصصصصصصتاءاء افمني قالقصصصصصصصصيمقصصصصصصصصي،  1١22 لءاإلء  2٦قصصصصصصصصنقات. منذ 

، خمصصصصصصصصصصصي  عد حدق  حملي قا اليمييقالصصصصصصصصصصصءايمت الدقليي قتحقلت إلو مقصصصصصصصصصصءا للتدخمت 
، قظأقء إليمنمت متنقيي يلو إلس جلأي، 1١21ا ناقصصصصصم  لإلت شصصصصصء  لإلليم قفءبأم  ي العم  

 قخم مت المجتمو الدقلي حق  التعس المطلقب  ي ظس هذا القضو.
 تا و لإلليم  ي القات الحملي تحت قطأو حملي خم يي قمحتدمي مت الصصصصصصصصصصءان، يلو 

المقصتقاإلت القصيمقصي قالعقإلءا. يلي المقتقع القيمقي هنمك ا متمت ءويقإلتمت، افقلو هي 
 Multiple تعصدد الشصصصصصصصصصصصصصصءييصمت  ي لإلليم، اق مم يعء   ي يل  ا جتممن القصصصصصصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصصصصصصي ب

Sovereignty قهق مصم يعني يد  ايتءا  ال يمنمت المتعددو  ي الداخس اللإللي  شصصصصصصصصصصصصصصءييي ،
. اف مي ال منيي هي يد  قجقد 2مت  ءف اقتمءاء الصءان عضأ  ال عم، قهق مقاف إل اد 

مقاف مقحصصد مت الصصس المجتمو الصصدقلي قالاقع ا اليميصصي تجصصما الملف اللإللي، اق  معني اد ، 
حيم  يمليي التقصصصصصقيي القصصصصصيمقصصصصصيي  ي لإلليم مت نمحيي، قفيمب ا جممن يلو تقجه محدد مت 

من متقاجصصدو يلو المقصصصصصصصصصصصصصصتقع العءبي نصصمحيصصي اخءع. قالجصصدإلء  صصملصصذإلء ات حصصملصصي فيصصمب ا جمصص
 . 1قالمقتقع الدقلي

                                                           
 خبير بمركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باالهرام 
، متاح 0219أبريل  9ارق أبو السعد، أبرز مالمح األزمة الليبية وجذورها وأهم القوات المتصارعة، موقع حفريات، . ط1

 على:
oh8Maw1https://bit.ly/ 

مستقبل لألبحاث والدراسات . عبد اللطيف حجازي، تعقيدات التسوية: ليبيا.. عام جديد لألزمة دون حلول فعالة، مركز ال0
 ، متاح على:0219يناير  3المتقدمة، 

https://bit.ly/2Maw5oh
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 ي ظس هذا القصصصيم  تأتي افم  المتحدو ل ي ت قت احد الميلإلت  ي المشصصصأد. ق ي 
قااو ا مء، محمق ت قم مدءات افم  المتحدو  ي تطلإلق يمليي مت التقصصصصصصقيي القصصصصصصيمقصصصصصصيي ت  

ي. اللإللي ل  ت ت إلقمم نمجح المقا اصي يلإلأصم مت الصس إليصمنصمت متصصصصصصصصصصصصصصصمءيي مختلتي  ي الداخس
ءبمم لدات الاصصصصصصصصصي  م عق إلت ل  يقصصصصصصصصتطيعقا تتأ  طليعي الصصصصصصصصصءان م س ايمت ممءتت اق طمء  
متءا  ي القصصصصصصصصصنقات افقلي مت الصصصصصصصصصصءان.    جم  لءنمءدإلنق لإلقت قاختلق حملي مت ا جممن 

 . هذا1١29فإلء المعلء لإلت يدد مت افطءا  للخءقج  متتم  الصصصصصصصصصصصصخإلءات  ي ديقصصصصصصصصصصصملء 
ا تتم  يعد مءجعًم للشءييي حتو اآلت، قهنمك جأمت م س المجلس الءومقي قمجلس الدقلي، 

 شءيإلتأم الدقليي مت هذا ا تتم  لءيميي افم  المتحدو. قل ت مت فإلء الممإلت  تحظوقالتي 
نقصصصيمت ات اتتم  الصصصصصخإلءات  ي المغءب ل  إلت  تتعإلله منذ تقايعه حتو اآلت، لس إلمت اف ء 

 . 2ه هق إضم ي اطءا  جدإلدو داخس قيم  الصءان اللإللياف لء ل
خلف مصصمءتت إلقبلء لءنصصمءدإلنق لإلقت إلمم صصس لومإلت العصصم  قءويس  ع صصي افم  المتحصصدو 
 ي لإلليصم. قإلصمت ل قبلء تقجصه مختلف يت ذلصصك الصصذا تلنصصما لإلقت. إلصصمت إلقبلء إلءع ات مأمتصصه 

طءا  لقصق  إلو ا تتم  لإلت افهي التاءاب لإلت افطءا  حتو إلتمإلت الداخس اللإللي مت ا
قبلء ل ي انتأم   تءو إل  عدالمتصمءيي  شأت يمليي التققيي القيمقيي.    جم  فقمت قممي 

يشصصصصصصصصصصغس هذا المنصصصصصصصصصصصب، ق ي ااس مت  م ي اقصصصصصصصصصصمليو إلمت اد نشصصصصصصصصصصء خمءطي طءاق للحلحلي 
قء حتو نالقصصصصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصصصصيي  ي لإلليم، مءت طي لجدق   مني، قهي اف إلمء قاللنقد التي ل  تءع ال

اآلت. صصنميي الم مدءات القصيمقيي مت خمءج لإل م تذهب دقمًم لنتإلجي قاحدو، قهي يد  الادءو 
يلو صصصصصصصصصنميي اجممن قصصصصصصصصيمقصصصصصصصصي لإلت ال يمنمت المتصصصصصصصصصمءيي  ي لإلليم، قاد شصصصصصصصصأدنم ذلك  ي 

                                                           
TV2i1q1https://bit.ly/ 

1 .International Crisis Group ،متاح على: 0217سبتمبر  18، استعادة األمم المتحدة لقيادتها لعملية السالم في ليبيا ، 
z2OEYV1https://bit.ly/ 
 

https://bit.ly/2q7i1TV
https://bit.ly/2OEYV1z
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محصمق ت تطلإلق اتتصم  الصصصصصصصصصصصصصصصخإلءات، اق  ي محصمق ت تتعإلصس خمءطي الطءاق التي جم  لأم 
 . 2فقمت قممي
ك هي اف مي الحايايي التي تظس تضصصءب الداخس اللإللي، قتضصصءب معه العدإلد مت تل

مصصصمل  الدق  المجمقءو للإلليم، قمصصصمل  دق  ا الي . الملف اللإللي  ي المجمس يحمس مغ ع 
ضصصصصو ملف يلو قصصصصلإلس الم م  ت للإلليمشصصصصدإلد التنقن ل س التميلإلت  ي المنطاي. الدق  المجمقءو 

ميم افمت الاقمي، قامت الحدقد، قإلءقت التعممس مو الغءب، لإلليم يلو اءضصصصصصصصصصصصصصيي مت اضصصصصصصصصصصصصص
قالحتم  يلي ا قصصصصصصتاءاء  ي المنطاي، قء م تمدد التطء  ا قصصصصصصممي، قمإلم حي ا ءهمب، 
قمحمقلي صصصصصصصصصصيمفي شصصصصصصصصصإلس جدإلد للدقلي العءبيي، ق ي هذا يشصصصصصصصصصتءك العمل  العءبي إلإلس  أدقاء 

إلس  ملتدخس  ي الملف، خمصصصصي قلق  شصصصمختلتي قمتنقيي، قبنقصصصب فإلء متقصصصمقيي  يمم إلتعلق 
 م مشء. 

لجصمنصب التصدخمت قالتتصميمت العءبيصي، هنصمك اطءا  اخءع لأصم شصصصصصصصصصصصصصصأت  ي الصداخصصس 
 يه افطءا  الدقليي قافطءا  ا اليميي. تلك  شكاللإللي يلي اصعدو مختلتي. هنمك ممم   

حمد هنمك ا تافطءا  مت الممإلت تلخيصصصصصصصصصصأم  منتأي القصصصصصصصصصأقلي  ي قصصصصصصصصصيم  الملف اللإللي. 
افقءقبي )قصصصصصصصصصقا  يمس مت خم  المنظمي  شصصصصصصصصصإلس جمعي، اق مت خم  الدق  افيضصصصصصصصصصم  
 ءادا(، قهنمك يلي الجمنب اآلخء الق يمت المتحدو افمءاإليي، قالتي   تمء  أ ضصصصصصصصس مءحلي 
مت العمامت مو ا تحمد افقءقبي الذا يشأد حملي داخليي مت التتإلك. قل ت الجدإلء  ملذإلء 

لدقء العم  للق يمت المتحدو  ي القصصصصنتمت افخإلءتمت  ي الملف اللإللي شصصصصأد تءاجعًم إللإلءًا، ات ا
قانحصصداء  ي مقصصصصصصصصصصصصصصتقع النتقذ  ي الصصداخصصس اللإللي  صصملماصصمءنصصي  صصأدقاء  يلإلت آخءات م صصس دق  

يطمليم، ق ءنقم، قا تحمد افقءقبي قافم  المتحدو إلمنظممت  . 1الجقاء، قاو
                                                           

أكتوبر  17. بين فيشمان، خطة عمل األمم المتحدة لليبيا: التطلعات والتحديات، معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 1
 ، متاح على:0217

Qd1v4p1https://bit.ly/ 
، متاح 0219مايو  17الحسم أو تعاظم الصراع، مركز دراسات شؤون األمن العالمي والدفاع،  . سيد غنيم، مستقبل ليبيا بين0

 على: 

https://bit.ly/2p8v7Qd
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مت الصصصصصصصصصصصصصصصءان  ي العصصمل  العءبي يصصدد مت اف عصصمد. إلجصصب  ي ملتصص إلصصأحصصدللإلليصصم قملتأصصم 
افق  ات نذإلء ات ال  إلء مت الدق  العءبيي تتامطو مصصصصصصصصصملحأم مو الملف اللإللي  شصصصصصصصصإلس اق 
 تخء. شصمم  ا ءاايم ممم   شك  يه هي المعنيي  شإلس إللإلء  ملقضو  ي لإلليم، لس قتحءف 

افطءا  مت خلتيمت متنقيي. افمت دق  جقاء لإلليم يلو اقصصصصصصتمءاءاي التقاصصصصصصصس مو مختلف 
ا اليمي، قامت الحدقد. قمإلم حي ا ءهمب ه  مت الدقاي  الءويقصصصيي لتقاجد دق  م س مصصصصء، 
قالج اوء، قتقنس  ي مشصصصصصصصصأد الداخس اللإللي.  امدو النتقذ ا اليمي قاويمدو لنم  التحملتمت لإلت 

لإللي، قيلو ءاقصصصصصصصصصصصصصصأ  الممل صصي الصصدق  العءبيصصي يعصصد مصصدخم لعصصدد مت دق  الخلإل، إلي الملف ال
العءبيي القعقديي، قدقلي ا ممءات العءبيي المتحدو. تلك الدق  تضو  اتأم  ي يمليي للتققيي 
القصصصصصصيمقصصصصصصيي قتء م  شصصصصصصإلس إلممس التدخس العقصصصصصصإلءا افجنلي )قهق مم قصصصصصصتنمقله  ملم اد مت 

 التحلإلس  حام(.
قخمصصصصصصصصي دق  الخلإل، التنقصصصصصصصإلق المقجقد لإلت يدد مت الدق  العءبيي، قل ت  ي ظس 

اطء، قالتي تنتأ، نأجًم شصصصصصدإلد ا ختم  يت   شصصصصصأت الملف اللإللي، نجد ات هنمك دقلي م س
.  عإلصدًا يت خم أصم مو العصصدإلصد مت افنظمصصي العءبيصصي، 2قصصصصصصصصصصصصصصموء الصصدق  العءبيصي اق دق  الخلإل،

تيصصمء ل  الصت اطء تءاهت يلو تغإلإلء مقا ات الاقع  ي العصمل  العءبي مت خم  الءهصمت يلو ا
ا قصصصصصصممي. لاطء دقء ممتد  ي اف مي اللإلليي، خمصصصصصصصي للغءب اللإللي، يلو الءف  مت تلد  
الايمدات قال يمنمت. تدخس الدق   شصصصصصصصإلس فإلء ءقصصصصصصصمي، قتقاصصصصصصصصلأم مو جأمت فإلء شصصصصصصصءييي 
) غم النظء يت نتقذهم  ي الصصصءان(،   يصصصنو قصصقع امتداد لتءف تقصصقيي الصصصءان اللإللي 

قل ت المعصمءك التي تصدقء حق  طءاللس قمحيطأم الجغءا ي تن  دقت مقاجأصمت يقصصصصصصصصصصصصصصإلءاصي. 
 . 1يلو ات الحق  العقإلءا  مت الحس افاءب لقاد الصءان

                                                           
9vWkx18https://bit.ly/ 
 ، متاح على: 0217مايو  32. الخليل ولد أجدود، قطر ونهجها التخريبي في ليبيا، صحيفة الشرق األوسط، 1

aJzJ1Y1https://bit.ly/ 
 ، متاح على: 0218مارس  13. موقع حفريات، ما حقيقة الدور القطري في ليبيا، 0

tSlzj11https://bit.ly/ 

https://bit.ly/35vWkx9
https://bit.ly/2Y7aJzJ
https://bit.ly/33tSlzj
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يت الدق  العءبيي، قإلإلف تتعممس مو الملف اللإللي، لس   مقصصتتمضصصيقصصنحمق  الشصصءا 
 قل  تتعممس معه  ي المام  افق .  ل س دقلي مصصصصصصصصصصصصصصصمل  مختلتي، قاقصصصصصصصصصصصصصصت ممءات، قاهتممممت
قصصصصصصيمقصصصصصصيي، قل ت هس مت الممإلت ات نقصصصصصصتن، نمطم مم مت التدخس ا اليمي  ي الملف اللإللي 

 مت خم  تحلإلس يدد مت الدق  يلو حدع؟ 
 الوضع إقليمياا 

إاليميم، القضصصصصصو  ي لإلليم يطءا العدإلد مت افقصصصصصولي حق  مجمقيي مت الملتمت التي 
التي مت الممإلت تصصصصصصصصصصصصصصنإلف   متت قصصصصصصصصصصصصصمودو يلو الصصصصصصصصصصصصصصعإلد ا اليمي. إلقجد يدد مت التومت

التدخمت ا اليميي يلو قصصصصصيماأم. التوي افقلي هي دق  الجقاء، مصصصصصصء، قتقنس، قالج اوء، 
قالقصصصصصصصقدات. تلك الدق  لدإلأم مصصصصصصصصمل  ءاقصصصصصصصخي تتعلق  مفمت الاقمي، قللم اد مت الداي امت 

  دق الحدقد. اقصصصصصصصصصصصصتمءاء الصصصصصصصصصصصصصءان  ي لإلليم إلمت احد التأدإلدات التي جم ت يلي امت حدقد 
الجقاء  ت مء قصصصصصلليي. ق ملتملي، ق اًم لتلك ا حتيمجمت هنمك نم  قصصصصصمود  ي حملي التتميس مو 

 الملف اللإللي مت الس دق  الجقاء. 
هنملك إلمم ذإلءنم قصم اًم، اءبعي  يلإلت اقصصمقصصإلإلت  ي المشصصأد ا اليمي المتعلق  ملف 

ات. مصء اوء قتقنس قالققدالصءان  ي لإلليم. يلو ءاس هل   التميلإلت تأتي مصء،    الج  
خم  العصصدإلصصد مت المقااف  متلأصصم ءليصصي قاضصصصصصصصصصصصصصصحصصي  ي اف مصصي اللإلليصصي اصصممصصت  صصملتعلإلء ينأصصم 
لإللي، إلنت، يت يمليصصي فإلء -قال  إلء مت الم صصمدءات. مصصصصصصصصصصصصصصصء   الصصت تءاهت يلو حصصس لإللي

 مشءقطي مت الحقاء لإلت ال يمنمت الشءييي المتصمءيي. مصء مت احد الدق  الءا ضي تممممً 
 فا تدخس اجنلي  ي لإلليم قحملي الصءان لأم  أا شإلس. 

 مصر

مصصصصصصصء تنظء للمقصصصصصصألي اللإلليي يلو انأم اضصصصصصصيي امت اقمي، قاحد التءف لمممءقصصصصصصي 
المنطاي، خمصصصصصصي الشصصصصصمم  اف ءااي قمنطاي جنقب  امتالنتقذ الدقلي قا اليمي حتمظًم يلو 
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 ءهمليي إلجعس مت لإلليم، قالتي  متتالمتققص . إلمم ات صءان الدقلي المصءاي مو الحءإلمت ا 
احد المقااو ا قصصتءاتإلجيي التي تصصصدء ا ءهمب  ي المنطاي، احد اه  ال امن التي تأت  الدقلي 

. مصصصصصصصء تعلت ديمأم ال ممس للجيد القطني اللإللي  ايمدو اللقا  خليتي حتتء 2المصصصصصصصءاي لأم
مجلس النقاب، قيعد  إلقنه ال يمت العقصصصصصصصإلءا اف  ء ملقصصصصصصصقصصصصصصصيي، قالذا يحظو  شصصصصصصصءييي مت

الحملي القحإلدو  ي لإلليم التي تشصصصصأد لإلت اذءن يقصصصصإلءاي قاذءن قصصصصيمقصصصصيي، قالطء  الامدء يلي 
صصصصصصصصصصصصصصصنو تخطي  اقصصصصصصصصصصصصصصتءاتإلجي قتحاياصه يلي اءم القااو م صس مصم حد   ي معءإلي مإلم حي 
ا ءهصمب  ي مصصدإلنصصي دءنصصي يلو قصصصصصصصصصصصصصصلإلصصس الم صصم . قالجصصدإلء  صصملصذإلء ات منأ، مإلصصم حصصي ا ءهصصمب 

الءاديإلمليي  مت ج   مت محمقء القصصصصيمقصصصصي الخمءجيي المصصصصصءاي، قصصصصقا   ي لإلليم اق  قالحءإلمت
 . 1 ي قموء منمطق الصءان قبلء ا ءهمب  ي المنطاي

تممءس مصصصصصصء  ي الملف اللإللي يدد مت افدقاء المتنقيي يلو مقصصصصصتقيمت مختلتي. 
. قاد 1١22يم  تأت  مصصصصصصصصصصصصصء  ملف المصصصصصصصصصصصصصملحي لإلت الا موس اللإلليي منذ اند ن ال قءو منذ 

يادت مصصصء ا  ء مت اجتممن  ملامهءو لتنقصصإلق الءلع لإلت الا موس، قمحمقلي ح أم يلو ادا  
دقء إإلجملي  ي مءحلي حلحلي الصصصصصصصصصصصءان. هذا التحءإلمت تن و مت ايممت مصصصصصصصصصصصء  أت الا موس 
اللإلليي احد ينمصصء المجتمو التميلي، قالتي يمإلت مت خم  نتقذهم ا جتمميي، قالقصيمقي، 

. خمضصصصصصصت ١ي  عم افحيمت العقصصصصصصإلءا، ات تصصصصصصص   امدءو يلو إءقصصصصصصم  حملي مت التأدويق 
مصء  عد ذلك  ي محمق ت  جءا  اجتممن لإلت ايمدات افطءا  الءويقيي المتصمءيي، قه  
خليتي حتتء ق مو  القصءاج، لتنمق  ملف التقصصقيي القصيمقصصيي قانأم  الصصصءان. ل  إلتمإلت اجتممن 

                                                           
 5وبي لدراسات مكافحة اإلرهاب واالستخبارات، . رشا السيد عشري، األزمة الخليجية وأبعاد الدور الليبي، المركز األور1

 ، متاح على: 0219يوليو 
91OECp1https://bit.ly/ 

 ، متاح على:0219يوليو  17. عاطف الخالدي، كيف يمكن قراءة الدورين المصري والتركي في ليبيا؟، موقع حفريات، 0
GB94IJ1https://bit.ly/ 

. حسين عبد الراضي، صالح وهبة، ليبيا... سباق المصالح الدولية بين المشروع والمشبوه، المركز المصري للفكر 3
 ، متاح على: 0219سبتمبر  8والدراسات االستراتيجية، 

IHpHmd1https://bit.ly/ 

https://bit.ly/2OECp92
https://bit.ly/2IJ98GB
https://bit.ly/2IHpHmd
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تحاإلق ال  إلء مت النجما، قل  يصدء ينه ليمنم مشتءإلًم، حإل  ء م  الامهءو لإلت ا  نإلت مت
. ق غم النظء يت 2الطء مت مصصصصصصم حي  عضصصصصصأمم ال عم حقصصصصصب مم املت ققصصصصصموس ا يم 

تتمصصصصصإلس ا جتممن قمم حد   ه، تظس المشصصصصصإللي الءويقصصصصصيي  ي هذا القصصصصصيم  هق ات افطءا  
م إلت  تءا   شصءييي  عضأم ال عم، قهق مالمختلتي قالمتنقيي  ي الداخس اللإللي   تءاد ا ي

 Multipleتعءاتي  ي يل  ا جتممن القصصصصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصصصصي قال قءات المامءني لتعدد الشصصصصصصصصصصصصءييمت اق 
Sovereignty قهق مم مت شصصصأنه تمدإلد امد الصصصصءان قاقصصصتمءاء حملي ا ناقصصصم   إلس يقاالأم ،

 القلليي. 
خم  ءليي  يملت مصصصصصصصصصصصصصء  ي قات  حق يلو محمق ت تقحإلد الجيد اللإللي مت

ممنأجي تقصصعو  مفقصصمس لتقاجد اقو يقصصإلءاي ملقصصقصصيي ذات شصصصءييي معتء  لأم  ي الداخس 
اللإللي. قايتمدت الءليي المصصصصصصصصصصصصءاي  مفقصصصصصصصصصصصمس يلو  إلءو تقاجد مت لدإلأ  خلتيي يقصصصصصصصصصصصإلءاي 
ملقصصقصصيي  ي صصصتق  الجيد القطني اللإللي. هنمك العدإلد مت الضصص مط القصصم اإلت  ي الاقات 

لذإلت ياقمقت اآلت  ايمدو إليمنمت يقصصصصصإلءاي فإلء شصصصصصءييي  ي الغءب اللإللي. المقصصصصصلحي اللإلليي ا
الءليي المصءاي  ي هذا الشأت إلمت لأم شاإلت، الشق افق  متعلق لتتءاغ ال يمنمت العقإلءاي 
فإلء الشصصصءييي مت ايمداتأم، قالشصصصق ال مني متعلق ل امدو المتخصصصصصصصصإلت قالامدءات يلو العمس 

. هنم نءع ات 1قصصإلءا الشصصءيي، قهق الجيد القطني اللإلليالملقصصقصصي  ي صصصتق  ال يمت الع
مصصصصصصصصصصصصصصصء حءاصصصصصصصصصصصصصصصي يلو إحصدا  حصملصي مت احت صمء العنف  ي الصداخصس اللإللي، اق إلمصم تام  

. اقصتخدا  القما قاللجق  إلو الاقو إلجب ات يأتي monopoly of violence م نجلإل اي، 
 إللت نتقصصصصأم يلومت الس طء  ملقصصصصقصصصصي يحظو  شصصصصءييي دقليي، قليس مت الس اطءا  شصصصص
 اقس فإلء قطنيي، م س افقس الجغءا يي، قا إلدإللقجيي، قالالليي قالجأقيي. 

                                                           
 طيةمجلة دراسات شرق أوسد. محمد عبد الحفيظ الشيخ، ليبيا بين الصراع السياسي والصراع المسلح: التحديات واآلفاق، . 1

 . 32-06( صـصـ 0215، 19، السنة 71)عمان: مركز دراسات الشرق األوسط، العدد 
لجوار، المركز المصري للدراسات . ثروت عز الدين، تطورات األزمة الليبية واألطراف الداخلية الفاعلة ودور دول ا0

 ، متاح على: 0217أبريل  00واألبحاث االستراتيجية، 
hvAp0M1https://bit.ly/ 

https://bit.ly/2M0hvAp
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مت الممإلت تلخيف الءليي المصصصصصءاي  ي الداخس اللإللي  ي يدد مت النامط. الناطي 
افقلو هي الء م ال ممس فا نقن مت انقان التدخس افجنلي، خمصصصصي العقصصصإلءا، قمقصصصمندو 

المتحدو  ي م مدءاته. قهق مم يعني ات  افم ي لومإلت العم  لمنظمي م مدءات الم عق  الءقم
خطمب القصيمقصي الخمءجيي المصصءاي معني  مفقصمس لتقحإلد جلأي ملقصقيي تحظو  ملشءييي 
الدقليي، يلي المقصصصصصصتقيمت القصصصصصصيمقصصصصصصي قالعقصصصصصصإلءا، ق ملط و الجيد القطني اللإللي هق ال يمت 

. الناطي ال منيي هي امت الحدقد 2قا الداخس اللإلليالقحإلد الذا إلتمتو لأذا الشءقط يلو مقت
الغءبيي للدقلي المصءاي  ي ظس مم تشأدو جمءتأم لإلليم مت تقتءات امنيي قصءايمت قيمقيي. 
مت المنطاي  ي حم ت الصصصءان  ي تمءاخ ال قءات المامءني ات تأت  الدق   أمت حدقدهم  ي 

إلد مت التأدإلدات النمتجي يت امت حدقدهم قاجأت مصء العد 1١22المام  افق . منذ العم  
الغءبيي الءخق النمت، يت الصصصصصصصصءان القصصصصصصصيمقصصصصصصصي الذا تشصصصصصصصأدا لإلليم. قمنذ لد  حملي ا ناقصصصصصصصم  

قتغإلء  شإلس 1،  متت مصء ا  ء حءصم يلو التعممس مو الملف اللإللي،1١22القيمقي  ي 
لأذا  القلب الءويقيإللإلء التعممس المصءا مو هذا الملف منذ ذلك القات حتو اآلت، قإلمت 

التحق  هق التنقصصإلق لإلت الجأمت القصصيمقصصيي، قالعقصصإلءاي، قافمنيي المتقاجدو  ي هيإلس الدقلي 
المصصصصصصصصصصصصصصصءاصي، قهق نأ، مت التعصمقت ل  يإلت متعصمء  يليه مت الس  ي قصصصصصصصصصصصصصصيم  إداءو ملتمت 

 الصءايمت ا اليميي، خمصي  عد مءحلي الءبيو العءبي. 
مقاتأم  ي دي  ء و الحظء يت تقصصصصصصصلي  الجيد الناطي ال مل ي هي تمقصصصصصصك مصصصصصصصء  

اق دإلللقممقصصصصصصصصصصيي، ذإلءت الدقلي المصصصصصصصصصصصءاي انأم  دقلييالقطني اللإللي.  ي ا  ء مت منمقصصصصصصصصصص ي 
حءاصصصي يلي ء و حظء التقصصلي  يت الجيد القطني اللإللي، ممم   شصصك  يه ات هنمك ءب  

لحصصصصصصدقد الغءبيصصصصصصي مت خم  اءت صصصصصصمط لإلت دي  الجيد القطني اللإللي قبإلت افمت الاقمي ل

                                                           
 ، متاح على: 0215أغسطس  03. حسن السوسي، األزمة الليبية بين التجاذبات اإلقليمية والدولية، صحيفة العرب، 1

MEfhFg1https://bit.ly/ 
 ، متاح على: 0217ديسمبر  01. عال محمد فرج، الجهود المصرية لحلحلة األزمة الليبية، الهيئة العامة لالستعالمات، 0

ooVNwh1https://bit.ly/ 

https://bit.ly/2MEfhFg
https://bit.ly/2ooVNwh
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،  متت مصصصصء  ي حمجي لتأمإلت حدقدهم 1١21. منذ لد  ا ناقصصصم  القصصصيمقصصصي  ي 2المصصصصءاي
الغءبيي، قمت هنم نشصصأ التعمقت لإلت الدقلي المصصصءاي قالجيد القطني اللإللي يلو اءضصصيي مت 
المصصصمل  القطنيي المشصصتءإلي، قالمصصصمل  التي تتامطو مو  عضصصأم ال عم  ي مجم ت يدو. 

خليتي حتتء إلحلإلف  ي الداخس اللإللي شصصصصصصأد ال  إلء مت الدي  القصصصصصصيمقصصصصصصي الذا تلاما اللجق  ل
 . 1الجيد القطني اللإللي مت الس مصء

قل ت يظس القصصصصصصصصصصصصصلا  اف  ء محقءاي هق مدع محقءاي الدقء المصصصصصصصصصصصصصصءا  ي القات 
الحملي  ي الداخس اللإللي، قإلإلف اقصصصصصصتطميت القصصصصصصيمقصصصصصصي الخمءجيي المصصصصصصصءاي ات تظس  ي ًم 

قمت فإلء الممإلت ا قصصتغنم  ينه  ي المشصصأد اللإللي، قصصقا  مت نمحيي الداخس اللإللي  اقصصمقصصيم
اق مت نمحيي العماي مو الغءب.  ي ظس افقضصصصصصصصصصصصصصمن ا اليميي قالدقليي، تظس مصصصصصصصصصصصصصصء هي 
اللقا ي الءويقصصصصصصيي للمءقء لشصصصصصصمم  ا ءاايم، قللدق  المجمقءو إلي لإلليم، خمصصصصصصصي  ي ظس الحءاك 

مت الج اوء، قتقنس، قالقصصصقدات. الجدإلء  ملذإلء ات مصصصصء لدات  القصصصيمقصصصي الذا تشصصصأدا إلس
تمو التءافمت التي تءإلتأم افقضصصمن فإلء المقصصتاءو  ي إلس مت الج اوء، قتقنس، قالقصصقدات. 
قلذا إلتءك المشصصصصصصصصأد ا اليمي مصصصصصصصصصء  ي مإلمت دقت محمق ت للتققصصصصصصصص   ي احد اه  الملتمت 

 العءبيي قا اليميي. 
 دول الخليج  

العءبيي القصصصصصصصصصعقديي، مو ا ممءات العءبيي المتحدو، قجمأقءاي مصصصصصصصصصصء  ممل يالتمتم  
مصصصصصصصصء العءبيي لءليي مشصصصصصصصتءإلي حيم  الملف اللإللي، قهي احد اللنقد التي ت  يلو منصصصصصصصصتأم 
إيصصمدو إحيصصم  التحصصملتصصمت العءبيصصي.  إذا اتعمانصصم  ي التحلإلصصس إلقجصصد هنصصمك يماصصي ا دقاجيصصي لإلت 

                                                           
 3.. هل في صالح الواليات المتحدة األمريكية، معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، . محمد ماهر، الدور المصري في ليبيا1

 ، متاح على: 0219أكتوبر 
E1Ap2B1https://bit.ly/ 
نوفمبر  08حث العلمي، . د. محمد عبد الحفيظ الشيخ، المصالحة الوطنية في ليبيا: التحديات وآفاق المستقبل، مركز جيل الب0

 ، متاح على: 0217
iG1Z8B1https://bit.ly/ 

https://bit.ly/2B1Ap2E
https://bit.ly/2B4Z7iG
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ءاايم مت نمحيي، قامت منطاي الخلإل، مت نمحيي اخءع. إلس الدق  العءبيي  ي امت شصصصصصصصصصصصصصمم  ا 
الدق  العءبيي تتداخس مو  عضصصصصصصصصأم ال عم  ي اهتممممتأم  ململتمت ا اليميي المتنقيي. قل ت 
الملف اللإللي يلي قجصه التحدإلد، يحظو  مهتمم  إممءاتي  ملغ  شصصصصصصصصصصصصصصأنه، م لمم يحظو الملف 

 ا هتممممت قتغإلإلء تءاتليي افدقاء   يعلء إ اليمني  مهتمم  قصصصصصصعقدا، قإلس هذا التنقن  ي 
يت المصصصصصصصصصصمل  الاقميي لتلك الدق  التي تحمق  اقصصصصصصصصصتغم  حملي التقتء  ي للء الصصصصصصصصصصءايمت 
لتأمإلت الم اد مت المإلمقصصصصصب فمنأم الاقمي قلمصصصصصصصملحأم الداخليي التي تأ ءت مت جءا  حملي 

 . 2يد  ا قتاءاء ايم إلمنت، قاإلنمم إلمنت  ي المنطاي
ملي يد  ا قصصصصتاءاء اق ا ضصصصصطءاب القصصصصيمقصصصصي التي ظأءت  ي يدد مت الدق   ي ح

، تحدإلدًا تقنس،    مصصصصصصصصصء،    لإلليم يلي ا ءاايملدات مت شصصصصصصصصمم   1١22العمل  العءبي  ي 
التقالي.  ملط و إلمت هنمك قصيم  خمف ل س نمقذج، قشصي  اشص ه  مقصمء قصيمقصي قيقإلءا 

. يصصصمدو مصصصم تاقصصصصصصصصصصصصصص  ال قءات اق 1د مت العقامصصصس ي إلصصصس منأ ، قاءجو ذلصصصك  ي النأصصصميصصصي لعصصصد
، originsا ضطءا مت القيمقيي  ي يل  ا جتممن القيمقي لمءاحس  م ، مءحلي افصق  

. outcomes، ق ي النأصصميصصي مءحلصصي المخءجصصمت processesقالمءحلصصي العمليصصي مت احصصدا  
حدإلدا إلمنت لإلليم ت ءبمم تشملأت مءحلي افصق   ي يدد مت النممذج  ي العمل  العءبي، قات

تختلف إل إلءًا  ي لنإلقيصصي الصصدقلصي يت اا نمقذج آخء، قل نأصم  ي النأصصميصي إلصصمنصصت تعصصمني فيصصمب 
يمليصصي ديماءاطيصصي، قهق مصصم تتتق يليصصه قتتشصصصصصصصصصصصصصصصمءك  يصصه إلصصس النمصصمذج افخءع. قل ت المءحلصصي 
العمليي، قمءحلي المخءجمت إلمنت شصصصصصصدإلدو ا ختم   ي إلس نمقذج. ق ملتملي انعإلقصصصصصصت تلك 
ا ختم مت يلو دق  الخلإل،  ي ا  ء مت حملي، قخمصي لإلليم حإل  انأم ا  ء النممذج فيم ًم 

                                                           
، متاح 0215أبريل  02. بثينة إشتيوي، ماذا جنت دول الخليج العربي من الصراع الدائر في ليبيا؟، موقع ساسة بوست، 1

 على: 
MxyyYT1s://bit.ly/http 

 ، متاح على: 0218يوليو  06. سعد عبد هللا الحامد، وماذا بعد الربيع العربي؟، جريدة الحياة اللندنية، 0
YPZs1B1https://bit.ly/ 

https://bit.ly/2MxyyYT
https://bit.ly/2B2YPZs
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لمقصتاءاء القصيمقصي قالعقإلءا  ي الشمم  اف ءااي،  م إلقجد مجم  لمامءني المءاحس ال قءاي 
 قالتدخمت الدقليي  ي لإلليم  إلس مت مصء اق تقنس. 

اهتمممًم  ملشأت اللإللي، ليس  ا  للمشم س افمنيي ا ممءات العءبيي المتحدو هي ا  ء الدق  
التي تقللأم لإلليم لومت الاقمي للمنطاي إلإلس، ل ت ايضًم لصنميي دقء ايمدا  ي العمل  
العءبي مت خم  التدخس  ي ملتمت الصءان، قمحمقلي إلقب ءصإلد مت هذا التدخس يلو 

. هنمك 2لإل، مو القضو  ي لإلليمالمقتقع الدقلي، قهنم ت مت ا  دقاجيي  ي تداخس دق  الخ
مت نمحيي تخق   ي ات تمتد الظقاهء التي تشأدهم لإلليم إلي الخلإل،، قهق مم يش ه نظءاي 

قالتي اتو لأم يمل  ا جتممن  cycles of protestالدقمإلنق، ق إلءو دقءو التظمهءات اق 
م م . يلو  ، قلنم  ي ذلك  ي الحملي ال حءانيي Sydney Tarrowالقيمقي قإلدني تمءق 

الجمنب اآلخء   تقجد دق  خلإلجيي تعمدا مقاف المجتمو الدقلي مت الملف اللإللي، لس 
 ملعإلس، ال س إلدي  اءاءات افم  المتحدو قيقعو لتنتإلذهم، حتي قات إلمت يلي المقتقيمت 

 الءقميي المتعلاي  مقااف الدق  مت الاءاءات قا تتمامت. 

الاقع النميمي  ي العمامت الدقليي. لإلليم   الت  الناطي ال منيي هي اقصصصصصصصصتخدا  آليمت
 ي مءحلصصي إيصصمدو لنصصم  شصصصصصصصصصصصصصصءييصصي النظصصم ، قهق مصصم يعني ات الصصدقلصصي اللإلليصصي   إلقجصصد لأصصم نظصصم  

، قهق شصصصصصي  معتمد  ي الصصصصصصءايمت الممتدو، قهق مم يعد  ءصصصصصصي للاقع 1١22قصصصصيمقصصصصصي منذ 
ددو. قالجدإلء  ملذإلء  يمم إلتعلق ا اليميي لمممءقصصصصصصصصصصصصي ادقاء ا  ء  ميليي مت خم  ادقات متع

لأصذا الناطصي، ات اللاصم  افق  لإلت المشصصصصصصصصصصصصصصإلء خليتصي حتتء امود الجيد القطني اللإللي، ق مو  
القصصصصصصصصصصءاج ءويس المجلس الءومقصصصصصصصصصصي إلمت  ي الق ظلي.  ملط و إلمت هنمك اجتممن  ي الامهءو 

إلللقممقصصصصصصصيي الدقل نه ل  يصصصصصصصصس لنتمو، قل  إلنتأي لليمت مشصصصصصصصتءك لإلت افطءا  المتصصصصصصصصمءيي. 
النميمي تعد احد اه  آليمت القصصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصصي الخمءجيي ا ممءاتيي  ي المءحلي افخإلءو، قهي افداو 

                                                           
مايو  17خل في متاهة، رواق عربي، . رجب سعد، ليبيا ليست مستعدة للسالم: غياب التوافق يفاقم األزمة والدستور يد1

 ، متاح على: 0219
aaYXc12https://bit.ly/ 

https://bit.ly/31aaYXc
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التي إلت  ا يتممد يلإلأم  شإلس مت اإلد ملخءًا، خمصي  ي محمق ت حلحلي حم ت الصءان  ي 
 . 2المنطاي

 ي الحملي  vested interestsقلذا، دقلي ا ممءات العءبيي المتحدو لأم مصمل  امومي، اق 
اللإلليي، قتتعمقت  شإلس ماءب مو مصء  ي هذا الشأت. يمدو مم إلت  التنقإلق قيمقيًم، قيقإلءاًم، 
قامنيًم، قاقتخ مءاتيًم، لإلت الدق  ال م . تتنم ء العدإلد مت الشموعمت حق  امداد الجيد القطني 

قجد لتقلي ، قل ت   تاللإللي لدي  يقإلءا، قهق مم يعد مخملتم لاءاء مجلس افمت  حظء ا
ايي ادلي مقضقييي    مت تلك الشموعمت، إلمم انه يلو المقتقع الءقمي، ل  تا  اا دقلي 
مت ا  نإلت  مخملتي اءاءات قبيمنمت ملتمءات منظمي افم  المتحدو المعنيي  ملشأت اللإللي. 

متحدو ءبيي الإلمم انه إلمت هنمك يدد مت الشموعمت حق  خم مت لإلت مصء قبإلت ا ممءات الع
حق  الشأت اللإللي  ي مقألي خم ي حتتء حإلت إلمت مءاضًم قي عمل،  تءنقم. ق ملط و مت فإلء 
الممإلت ا  مت ذلك  شإلس ءقمي نظءا فنه ل  تصدء ايي ليمنمت ءقميي مت الدقلتمت. إلمت 
هنمك دي  لحتتء للخم ي مت الس ا ممءات العءبيي المتحدو، قدي  لعمء الحمقي مت الس 

صء لخم ي خليتي حتتء ا مت مءضه. ق غم النظء يت صد  تلك ا خ مء مت يدمه، م
مت فإلء الممإلت ات نعتاد ات التنقإلق لإلت مصء قا ممءات إلت  يلو مقتقع مت ممس   
إلناصه اا شي ،   م شك هنمك يدد مت الخم مت  شأت لإلليم حتو لإلت الحلتم   ي الملف، 

 . 1ل س دقلي هي العممس اف  ء تأ إلءاً  ي حق  م س هذا الخم متقتظس الادءو ا اليميي قيمقيم 

العءبيي القصصعقديي لأم يدد مت المعمد ت القصصيمقصصيي المختلتي يت المعمد ت  الممل ي
التي تخضصصو لأم إلس مت مصصصء قا ممءات.  يمم إلتعلق لتأ إلء مءحلي الءبيو العءبي يلي امت 

ي اليمت ا  ء مت القضصصصو  ي لإلليم. القصصصعقديي منطاي الخلإل،، تخشصصصو الممل ي مت القضصصصو  
هي افخءع تمء  حملي إلليي مت التحق ت القصصيمقصصيي قا جتممييي، قهق مم إللدا للتتإلإلء  ي 

                                                           
 .مرجع سبق ذكره. بثينة إشتيوي، 1
، 0219سبتمبر  03إندبندنت عربية، . د. زياد عقل، التداخل العربي في الملف الليبي.. البحث عن "قرار جمعي"، موقع 0

 على: متاح 
phwxrv1https://bit.ly/ 

https://bit.ly/2phwxrv
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إيمدو صصصصصصصصصصصنميي دقءهم ا اليمي  ي العمل  العءبي، ق ملط و منمطق الصصصصصصصصصصصءان مت الء  الللء 
إلد. الممل ي تشصصصصصصصصصأد العدإلد مت التي مت الممإلت ات إل ءقج مت خملأم ا قصصصصصصصصصس لدقء إاليمي جد

محمق ت التحق  ال ام ي مت خم  م مدءات تتلنمهم الدقلي، هذا النأ،  لد ات ياتءت مو يدد 
آخء مت الم مدءات التي إلت  القعي لتنتإلذهم يلو الصعإلد ا اليمي. ق ملتملي، تتدخس الممل ي 

ي جدإلءو و يلو ادا  ادقاء إاليمي ي ملتصمت الن ان  ي العصمل  العءبي إلي تاق  لصإ  صمت انأصم اصمدء 
لتغإلإلء تءاتليي النتقذ داخس العمل  العءبي. هنمك تقجه قاضصصصص  لدع الممل ي العءبيي القصصصصعقديي 

 . 2 يمدو انتمج دقءهم قنتقذهم  ي الشء  افقق  قشمم  ا ءاايم
مإلم حي ا ءهمب  ي لإلليم تعد هي المدخس الءويقصصصصصصصي  يمدو تللقء الدقء القصصصصصصصعقدا 

 Territorial  ا ءاايصم مت لقا صي لإلليصم.  عصد انأيمء نممذج ا ءهمب الجغءا ي، اق  ي شصصصصصصصصصصصصصصمصم
Terrorism ي إلس مت قصصصصصقءام قالعءا ، قالتخلف مت القصصصصصيطءو المإلدانيي للتنظي   ي تلك  ،

الصصدق ،  صصمتصصت لإلليصصم  م صصم صصي ملجصصأ للعصصموصصدإلت مت هصصذا التنظيمصصمت، نظءًا لغيصصمب الحصصد افدنو مت 
ا اليميي قالدقليي، قحملي ا ناقصصصصصم  القصصصصصيمقصصصصصي. مإلم حي ا ءهمب تعد احد افمت، قالتدخمت 

ال ءقت التي تقصصصتخدمأم القصصصعقديي  ي يماتأم مو ا الي ، اق مو الغءب، قخمصصصصي الق يمت 
المتحدو افمءاإليي. إيمدو صصيمفي الدقء اق النتقذ القصيمقي إلتطلب ادا  مغمإلء لمم إلمت يليه 

ي الممضصصصصيي.  م ضصصصصم ي إلو ذلك، تعتاد الممل ي ات ملف مإلم حي القضصصصصو  ي القصصصصنقات الالإلل
ا ءهصصمب صصصصصصصصصصصصصصصصمء افيلو  منصصم  ي  ءم النتقذ ا اليمي قالصصدقلي. ق صصملتصصملي ل  ت ت الممل صصي 
 عإلدو يت الملف اللإللي داخليًم.  ي هذا القصصصصصيم ، ءات الممل ي ات التحملف مو خليتي حتتء، 

 . 1  ء إ مدو لمصمل  الممل ي  ي القعقدييامود الجيد القطني اللإللي هق الحس اف

                                                           
 ، متاح على: 0219سبتمبر  03. أحمد عبد العليم، الدور السعودي في المنطقة.. دبلوماسية إدارة األزمات، العين اإلماراتية، 1

opxcaC1https://bit.ly/ 
 ، متاح على: 0218فبراير  05يل العبيدي، السعودية ودورها في استقرار ليبيا، صحيفة الشرق األوسط، . د. جبر0

fO19CG1https://bit.ly/ 

https://bit.ly/2opxcaC
https://bit.ly/2CG39fO
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اقصصصصتضصصصصم ت القصصصصعقديي  ي هذا القصصصصيم  يدد مت اللام ات لإلت المشصصصصإلء خليتي حتتء، 
قبإلت الملك قلممت، ققلي العأد محمد لت قلممت حق  القضو  ي لإلليم. م لأم م س جمأقءاي 

ت لتإلءو التاقصصصصصصصصي  ممصصصصصصصصصء العءبيي، قدقلي ا ممءات العءبيي المتحدو، إلمنت الممل ي ءا ضصصصصصصصصي 
نمحيي، قلتإلءو التدخس افجنلي  أا شصصصصصإلس مت افشصصصصصإلم  مت نمحيي اخءع. إلمم ات هنمك  عد 
آخء تلع ه الممل ي مت خم  تدخلأم  ي الشأت اللإللي إلتعلق  ملنتقذ  ي منطاي الخلإل،، قهق 
ال عد الذا تصصطد  مت خمله مو اطء  شإلس م مشء، خمصي  ي ظس ا صءاء الاطءا  ي 

قصصصصتمءاء يلو مءاهني دي  التيمءات ا قصصصصمميي القصصصصيمقصصصصيي  ي شصصصصمم  ا ءاايم، ق ي المنطاي ا 
إلإلس، قهق مم تء ضه الممل ي  شإلس إلممس. إلمم ات الممل ي تقتغس نتقذهم  ي الداخس اللإللي 
للحد مت خطقءو الطمقحمت الاطءاي التي تقصصصصصصصصصصصصصعو لتغإلإلء معمد ت الاقع قالنتقذ  ي منطاي 

مقصتغلي يدد مت الملتمت  ي المشصأد العءبي، قيلو ءاقصصأم التدخس  ي مقااو  الخلإل، تحدإلدًا،
 . 2التقتء  ي منطاي شمم  ا ءاايم

الجدإلء  ملذإلء، ات الممل ي العءبيي القصصصصصعقديي تقصصصصصتخد  الملف اللإللي إلأحد افقصصصصصس 
 س ي قصيمقتأم لمإلم حي ا ءهمب، قهذا إلءجو يلو الممل ي  عدد مت التقاود قا إلجمليمت. قلع

 تقصصصصلي  الاقات المقصصصصلحي القصصصصعقديي، مقصصصصتقع يلو ءاس هذا التقاود هق ال امدو الملحقظي  ي 
. قهق مم يعني ات 1قالصصصتامت التي ت  إلءامأم ملخءًا، خمصصصي مو الق يمت المتحدو افمءاإليي

القصصصصصصصصصصصعقديي تنظء للملف اللإللي ليس  ا  إلمدخس لمممءقصصصصصصصصصصصصي الدإلللقممقصصصصصصصصصصصصيي النميمي قالنتقذ 
ل نأم ايضصصصصصصم تءع  ي المشصصصصصصأد اللإللي يلو اءضصصصصصصيي مإلم حي ا ءهمب احد التءف ا اليمي، ق 

ل امدو ادءاتأم العقإلءاي، قتع ا  اقاهم  ي المنطاي. قل ت مت فإلء الممإلت إفتم  ات التنقإلق 

                                                           
رية . فاطمة بدير، محمود المصري، حفتر في الرياض.. دور مهم للسعودية النتشال ليبيا من أزماتها، العين اإلخبا1

 ، متاح على: 0219مارس  08اإلماراتية، 
djOh1M1https://bit.ly/ 

 ، متاح على:0215. موقع الوقت، قراءة في دور السعودية في ليبيا، 0
8Eh11B1https://bit.ly/ 

https://bit.ly/2M7djOh
https://bit.ly/2B66Eh4
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يظس امومم لإلت الدق  ال م ، مصصصء، قا ممءات العءبيي المتحدو، قالممل ي العءبيي القصصعقديي 
 إلمم ذإلءنم مت الس.   شأت الملف اللإللي

 دول الجوار 

يلو حدع  مع   يت قصصصصصصصصصصصموء دق  الجقاء نظءًا للتنقن الملحق   مصصصصصصصصصصصءلاد تنمقلنم 
الذا تممءقصصصصصه  ي الملف اللإللي. قل ت تظس دق  م س الج اوء، قتقنس، قالقصصصصصقدات، مت احد 

ت م اه  العمملإلت التميلإلت  ي المشصصصصصصصصصصصصصصأد اللإللي، خمصصصصصصصصصصصصصصصي  ي المنطاي الغءبيي. قيلو الءف 
التقتءات القصصصصيمقصصصصيي التي تمء لأم إلس مت هذا الدق  يلو الصصصصصعإلد الداخلي، يظس ل س دقلي 
منأ  مجم  مت النتقذ مو إليمنمت قمنمطق جغءا يي  ي الداخس اللإللي منذ قصصصنقات. آليي دق  
الجقاء  ي حد ذاتأم إلمنت مت ا  ء افدقات نتعم يلو المقصصصصتقع ا اليمي قالمقصصصصتقع الدقلي 

ت تاءاب قجأمت النظء، قالحلحلي القيمقيي لإلت افطءا  المتصمءيي. قءبمم إلمت  ي محمق 
للقصصصصصصصصصصصقدات يدد مت معمد ت المصصصصصصصصصصصصمل  افخءع التي اءت طت  ململف نظءا لتعلاأم  منطاي 

 جنقب لإلليم، قبنقن آخء مت الاضميم، ققق  نتنمق  ذلك لتتصإلس ا  ء  حام. 
قع ا اليميصصصي التي اصصصدمصصصت الصصصدي  للغءب الج اوء إلصصصمنصصصت يلو ءاس دق  الجقاء قالا

، قظأقء المجلس 1١29، خمصصي منذ تقايو اتتم  الصصخإلءات  ملمغءب  ي ديقملء 2اللإللي
الءومقصصصي  ايمدو  مو  القصصصصءاج إلتميس جدإلد  ي مشصصصأد الصصصصصءان منذ ذلك الحإلت. تحإل  إلس مت 

ت الحدقد إللي، امالج اوء قتقنس يدد مت المعمإلإلء التي تءب  مصصصصصصمل  تلك الدق   ململف الل
 لحدقدايعد ملتًم مشصصصصصصتءإلم لإلت امت الحدقد ل س مت هذا الدق  التي لدإلأم حدقد مشصصصصصصتءإلي مو 

اللإلليي. الجدإلء  ملذإلء الس الخقم  ي مقصصصصصصصصصألي امت الحدقد، ات دق  شصصصصصصصصصمم  ا ءاايم، م لأم 
لأم  وم س قصصصموء دق  العمل  العءبي ل  تلدا ايي ايتءاضصصصمت لخمءطي الطءاق افمميي التي ات

                                                           
، متاح 0214أغسطس  08في حل األزمة الليبية، معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى،  . ياسين بودهان، دور الجزائر1

 على: 
sx0MCw1https://bit.ly/ 

https://bit.ly/2MCw0sx
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فقصصصمت قصصصممي ملخءًا. قل ت يلو اا افحقا ،   مت المقاف الءقصصصمي   إلنعإلس  ملضصصصءقءو 
 . 2يلو المقاف العملي،  ل س قيم  يدد مت ال قالت

قل ت الج اوء تمء  مءحلي مت فيمب ا قصصصصصصصتاءاء القصصصصصصصيمقصصصصصصصي منذ فيمب يلد الع ا  
تءاغ القصصصصصصصيمقصصصصصصصي  ي الداخس لقتتلياي يت صصصصصصصصداءو المشصصصصصصصأد الايمدا، قهق مم ادع لحملي مت ال

القصصيمقصصي للمجم  العم . ذلك القضصصو الذا يطس  التجءافالج اوءا، خمصصصي  عد قصصنقات مت 
. 1يلو الداخس الج اوءا  مت احد اف عمد التي تصصصنو حملي مت التقتء القصصصيمقصصصي  ي الج اوء

ءًا للتحديمت ظ ي ظصس هصذا التقتء تتءاجو الادءات ا اليميي لدقلي الج اوء  ي الملف اللإللي، ن
يلو  المقصصصصصصصصوقليمتالداخليي التي تقاجأأم. هذا التءاجو  ي الدقء ا اليمي يضصصصصصصصصو الم اد مت 

الدقء المصصءا، حإل  ات جمأقءاي مصصصء العءبيي هي النمقذج القحإلد الذا إلتمتو لءب  لإلت 
 ا قصتاءاء ا قصتاءاء القصيمقصي قا قتاءاء الملققي، قهي الحملي التي مت الممإلت ات تصنو
انعإلصمس يلو افدقاء ا اليميصي التصميلي  ي الملف. الج اوء تا و لإلت معضصصصصصصصصصصصصصصلي امت الحدقد 
إلقنأم قاحدو مت دق  الجقاء التي تقصصصصصصصصصصصتاء يلو الحدقد الغءبيي للإلليم، إلمم انأم طملمم إلمنت 
احصد الطءا  الذا امتلك تقاصصصصصصصصصصصصصصصم مو مختلف الجأمت منذ لد  حملي ا ناقصصصصصصصصصصصصصصم   ي العم  

1١21. 
ج اوءا  ي الملف اللإللي متعلق  ي افقصصصصصصمس  ملتإلت محقءاإلت، امت الحدقد الدقء ال

يطمليم، مت نمحيي اخءع. امت الحدقد  مت نمحيي، قالعماي مو الغءب، قخمصصصصصصصصصصصصصصي  ءنقصصصصصصصصصصصصصم قاو
الشصصصصصصصصصصصصءايي لدقلي الج اوء، قالمتمخمي للغءب اللإللي تعد احد اه  اف عمد التي تنطلق مت تحت 

. ااممت الج اوء العدإلد مت التحملتمت ١اوءاي  ي الشصصصصأت اللإللي نميمهم القصصصصيمقصصصصي الخمءجيي الج  

                                                           
ت لة سياسامج. أحمد قاسم حسين، دور القوى الخارجية في العملية السياسية: حالة ليبيا بعد االتفاق السياسي "الصخيرات"، 1

 . 74-73( صـصـ 0219، يناير 36)بيروت: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، العدد  عربية
، 0219أبريل  3عاما في رئاسة الجزائر تنتهي باستقالة مثيرة، العين اإلخبارية اإلماراتية،  02. يونس بورنان، بوتفليقة.. 0

 متاح على:
8IJLxW1tps://bit.ly/ht 
 .مرجع سبق ذكره. د. زياد عقل، 3

https://bit.ly/2IJLxW5


 1029 ديسمبر –يوليو  (48-48) انالعدد                                        الشـَـرق األوسـَـط  اقمجلة أور

- 195 - 
 

مو إليمنمت ل  ت ت  ملضصصءقءو شصصءييي  ي الغءب اللإللي، قإلمت هذا  قصصلب الحءف يلي امت 
حدقد الدقلي الج اوءاي يلو الشصصءا  الحدقدا مو لإلليم، قهق مم يعد مقصصم ي جغءا يي مت فإلء 

ءاتإلجيي.  متت الج اوء لأذا القصصصصصصصصصلب احد التميلإلت الممإلت ا قصصصصصصصصصتأمني لأم، اق  ت مءهم ا قصصصصصصصصصت
المل ءات  ي الغءب اللإللي، قاحد الدايمإلت للمجلس الءومقي  ايمدو  مو  القءاج، قمت تعمقت 
معه مت تيمءات قصصصصيمقصصصصيي قمإلليشصصصصيمت، قيلو ءاقصصصصأ  الاقع الالليي قالعقصصصصإلءاي التي تتخذ مت 

 . 2مدإلني مصءاتي ماءًا لأم
ا  ي لإلليم نظءا للخلس القصصصصصصيمقصصصصصصي الداخلي، يضصصصصصصإلف الم اد مت تءاجو الدقء الج اوء 

افي م  يلي الدقلي المصصصصصصصصصصءاي إلتميس إاليمي، قهق تحد قصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصي جدإلد إلجب يلي الدقلي 
المصءاي قنظممأم القيمقي مقاجأته، قل ت ذلك   يعني  أا شإلس مت الشإلم  فيمب الدقء 

و الج اوء يت دقءهصصم  ي الشصصصصصصصصصصصصصصمصصم  الج اوءا يت الصصداخصصس اللإللي. مت فإلء الممإلت ات تتخل
اف ءااي، خمصصصصصصصصصي  ي ظس التقتءات القصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصيي التي تشصصصصصصصصصأدهم هي قتقنس. قلذا مت فإلء 
المتقاو ات تنقصحب الج اوء  شصإلس إلممس مت دقءهم  ي شصمم  ا ءاايم، خمصي قات هذا الدقء 

 لدقلي. ا احد مقاءد النتقذ القيمقي الذا إلخلق  شإلس يم  طليعي يماي الج اوء مو المجتمو
المقاف التقنقصصصصصصصصصصصي   يعد إل إلء الت ميد يت المقاف الج اوءا، قل ت هنمك اختم  
 ي افنممط التي تممءس لأم دق  الجقاء النتقذ  ي منمطق الصءان، قهي اختم مت تصنعأم 
 ي النأميي ءلع اقصصصصصصصصصصصصصصتءاتإلجيي،  ي افلب افحيمت ت قت طقالي ا جس. نجد ات تقنس معنيي 

قصصصصقيي القصصصصيمقصصصصيي، ق مقصصصصتخدا  لإلليم إلمدخس لمممءقصصصصي دقء  ي المجتمو الدقلي ا  ء  حملي الت
م س   لأمميصصصنو لتقنس دقءًا قصصيمقصصيًم هم   ي الملتمت ا اليميي، قخمصصصي  ي شصصمم  ا ءاايم. 

الج اوء، تعمني تقنس مت تقتءات داخليي  عد ق مو الءويس ال مجي امإلد القصصصصصصصصصصص قصصصصصصصصصصصي، قدخق  

                                                           
. عبد اللطيف حجازي، مسارات محتملة: الوساطة الجزائرية لتسوية األزمة الليبية.. الرؤية والتحركات، مركز المستقبل 1

 ، متاح على: 0217مارس  9لألبحاث والدراسات المتقدمة، 
eh8Vwf1ps://bit.ly/htt 

https://bit.ly/2Vwf4eh
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اد تعإلد تشصصصصصإلإلس مجملأم العم  إلإلس، لس قمقاف الدقلي إ ا   تقنس  ي يمليي قصصصصيمقصصصصيي جدإلدو
 . 2دقءهم ا اليمي  ي مءحلي مم  عد ا نتخم مت الءومقيي

امت الحصصدقد  صصملط و يعصصد احصصد اه  الملتصصمت التي تءب  ا هتمصصم  التقنقصصصصصصصصصصصصصصي  صصململف 
  ء االلإللي. قل ت التمعت  ي الدقء التقنقصصصصي  ي قصصصصيم  الصصصصصءان اللإللي، إلد  يلو انه إلمت 

، قخمصصصصصي ا تحمد افقءقبي. الغءباهتمممًم  مقصصصصتخدا  الملف اللإللي إلأحد ادقات العماي مو 
تقنس إلمنت احد الدق  قالتميلإلت الذإلت اشصت قا إل إلءًا مت القضصو  ي لإلليم، ققا  إلمت القلب 
هق العمليمت ا ءهمليي قالنشصصصصصصصصصصصصصمط ا ءهملي، اق انشصصصصصصصصصصصصصطي منظممت الأجءو فإلء الشصصصصصصصصصصصصصءييي، 

 . 1قنس إل إلءا مت القضو فإلء المقتاء  ي لإلليمتضءءت ت
تحصمق  ات تلعصب الصدقلصي التقنقصصصصصصصصصصصصصصيصي دقءهم إلأحد التميلإلإلت ا اليمإلإلت قالداخلإلإلت  ي 
الملف اللإللي. يلو المقصصصصصصصصصصصصصصتقع الصداخلي إلمنت تقنس خم  القصصصصصصصصصصصصصصنقات افخإلءو  م م ي لقا ي 

ذ لد  حملي ا ناقصصصصصصصم  . من١للداخس اللإللي، قصصصصصصصقا  يلي المقصصصصصصصتقع ا جتمميي اق اللقجيقصصصصصصصتي
تحقلت تقنس إلو المنتذ الءويقصصصصصصصصصصصصي لدخق  قخءقج افلب المقاطنإلت  ي فءب لإلليم، قصصصصصصصصصصصصقا  
للقصصتء اق للتعل  اق للعمج اق للعمس، قهق دقء ممءقصصته مصصصء ايضصصم مو الشصصء  اللإللي. إلمم 
لو اآلت، تتقاصصصصصصصصصصصصصصصس القصصصصصصصصصصصصصصتصمءات افقءقبيصي مو الصداخس اللإللي مت خم   انصه لقاصت طقاصس قاو

جدهم  ي تقنس اق  ي الامهءو. هذا  م ضصصصصصم ي فيداد إللإلءو مت النم حقت مت لإلليم قالذإلت تقا
 . 1يشإللقت جمليي لإلليي ضخمي  ي إلس مت تقنس قمصء

                                                           
، متاح 0217مارس  15. د. طارق ثابت، الصراع في ليبيا: فرص الحل والمواجهة، المركز العربي للبحوث والدراسات، 1

 على: 
OEnpFE1https://bit.ly/ 

 ون عربية، جامعة الدول العربية، متاح على: . سامح راشد، مآالت األزمة الليبية بين الحرب والسياسة، مجلة شئ0
4mBBK11https://bit.ly/ 
 ، متاح على: 0217نوفمبر  08. د. جبريل العبيدي، المعضلة الليبية واإلسالم السياسي، صحيفة الشرق األوسط، 3

du1AbY1ly/https://bit. 
 ، متاح على: 0215فبراير  00. موقع ميدل إيست أونالين، االرتباك يغلف الموقف التونسي من األزمة الليبية، 4

IKzqrT1https://bit.ly/ 

https://bit.ly/2OEnpFE
https://bit.ly/33mBBK8
https://bit.ly/2AbY3du
https://bit.ly/2IKzqrT
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القصقدات احد دق  جقاء لإلليم، قالتي تتعممس  شصإلس ا لء مو الجنقب اللإللي، خمصي 
ت قد فإلء المءاا ي جنق م م يمم إلتعلق  أمت الحدقد قشصصصصصصصص إلمت تأءاب ال شصصصصصصصصء مت خم  الحد

ي اللإللي إلتأ ء  شصإلس قاضص  مت افقضمن   الداخسالس الجمنب اللإللي. الدقء القصقداني  ي 
جنقب لإلليم، قالتي تختلف طليعتأم إل إلءا يت إلس مت شصء  لإلليم قفءبأم. الظءق  القصيمقصصيي 

مت الا موس لتالتي تتعممس معأم القصصصصصصصصصصصصصصقدات  ي الجنقب اللإللي تتحإل   إلأم يدد مت نتقذ قتحم
هذا  حملتمتلت ي المنطاي، قيلو ءاقصصصأ  ا موس الطقاء  قالتلق. إلمم إلتأ ء الجمنب القصصصقداني 

الا موس مو افطءا  المتصصصصصمءيي قصصصصقا  قصصصصيمقصصصصيًم اق يقصصصصإلءاًم. خم  العم  الممضصصصصي تمددت 
اقات الجيد القطني اللإللي جغءا يصصًم نحق المنطاصصي الجنقبيصصي، ق صصمت هنصصمك تقاجصصد يقصصصصصصصصصصصصصصإلءا 

 ، قات إلمت ليس  ملشصصصصصصصصصصإلس ال م ي،  ي المنطاي الجنقبيي، ق ملط و قصصصصصصصصصصلق ذلك يدد مت منظ
م مدءات التنقصصصصصصصصإلق،  ي  عم افحيمت فإلء المعلت ينأم، لإلت الجيد القطني اللإللي قا موس 

. الدقء الاللي  ي القصيمقي متقاجد  ي إلس منمطق لإلليم، قل ت ممم   شك 2المنطاي الجنقبيي
ا  ي منطاصصي الجنقب، ممصصم إلجعصصس القصصصصصصصصصصصصصصقدات حءاف يلو الحتصصم  يلي  يصصه هق اف  ء نتقذ

مقمء م دقج إلدقلي جقاء  شأت امت الحدقد، ج   منه هق التقاصس مو الاقع القيمقيي التي 
تم س الدقلي، قالج   اآلخء إلتعلق  ملتنقصصإلق مو الا موس. قل ت التقتءات القصصيمقصصيي افخإلءو  ي 

دا  اءاء  غلق الحصصدقد مو إلصصس مت لإلليصصم قا ءاايصصم القصصصصصصصصصصصصصصقدات ادت  تخصصمذ  المجلس القصصصصصصصصصصصصصصيصصم
الققصصصصطو، قهذا نظءًا لغيمب الحد افدنو مت افمت الحدقدا، قتعءم القصصصصقدات للخطء مت 
جءا  هذا الحملي. قهذا ياقدنم للملتمت الءويقصصصيمت الذإلت إلجذلقت اهتمم  القصصصقدات  ملقضصصصو  ي 

 . 1أءاب ال شءلإلليم، قه  مإلم حي ا همب، قالأجءو فإلء الشءييي قت

                                                           
 ، متاح على: 9021أبريل  9. أحالم الطيب، األزمة الليبية.. ما هو موقف الخرطوم؟، أخبار السودان، 1

BnaUy18https://bit.ly/ 
، متاح 0217نوفمبر  14. المركز السوداني للخدمات الصحفية، دراسة ليبية: موقف السودان من أزمة بالدنا ظل محايدًا، 0

 على: 
VxFaKj1https://bit.ly/ 

https://bit.ly/35BnaUy
https://bit.ly/2VxFaKj
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القصصصصقدات تعد ناطي التام  لإلت شصصصصء  ا ءاايم قفءبأم  ي الطءاق إلو ال حء المتققصصصص  
   القصصصقاحس افقءقبيي. إلمم ات القصصصقدات احد مداخس تقصصصلس ايضصصصم  الجمميمت ا ءهمليي مت 
مختلف الدق  اف ءاايي إلو العمل  العءبي اق للدق  افقءقبيي. قاد صصصصصصصصءا يمء ال شصصصصصصصإلء  ي 

 ي لام  مو  مو  القصصءاج ات فيمب ا قصصصتاءاء  ي لإلليم ا ء  شصصإلس قصصصللي يلي افمت  1١2٦
الاقمي القصصصقداني خمصصصصي  ي اضصصصيي الأجءو فإلء الشصصصءييي قا تجمء  مل شصصصء. الجدإلء  ملذإلء 
ات القصقدات ل  ت ت حليتًم  ملتًم فا مت افطءا  المتصمءيي  ي الداخس اللإللي شءاًم قفءبًم. 

ف القصصصصصصصصقداني إل لنو يلي مصصصصصصصصصمل  الدقلي  ي الملتمت اللذات قصصصصصصصصلق ذإلءهمم، طملمم إلمت المقا
الذا قصياق  لءيميي مصملحأم  ي تلك الملتمت. قهق مم  الطء قتتجه القصقدات للتحملف مو 

إلجعس مت الققدات مت التميلإلت فإلء المل ءات  ي الملف اللإللي لإلت دق  الجقاء، م لأم م س 
ع الدقلي، قل ت القصصصقدات يظس التميس اف  ء اهميي  ي تشصصصمد قالنإلجء، خمصصصصي يلي المقصصصتق 

 منطاي جنقب لإلليم. 
 العالم العربي والملف الليبي

الملتمت المعادو، قالتي تحمق  دق  العمل  العءبي،  احدالملف اللإللي ممم   شك  يه 
دق  لإلس ق اًم لءلاته التعممس معأم  أقصصملإلب مختلتي. التدخمت النميمي اق الصصصل ي مت الس ا

ءبي منذ قافمنيي. قل ت يظس العمل  الع القيمقييالعءبيي  ي لإلليم تخضصو لحقم مت المصمل  
قبد  حملي ا ناقصصصصصصصصصصم  فإلء امدء يلي التقصصصصصصصصصصصس لءليي مقحدو  شصصصصصصصصصصأت الحلحلي  1١21العم  

القصصصصصيمقصصصصصيي  ي لإلليم. قات ءء  شصصصصصس المنظمي الاقميي قهي جممعي الدق  العءبيي  ي محمق ت 
ي اختم  الءلع. قل ت محقء دق  الجقاء، قيلي ءاقصصصصصصأ  مصصصصصصصء، قتقنس، ءاب الصصصصصصصدن  

قالج اوء يظس اآلليي اف  ء نتقذًا يلي الصصصصصصصصصصصعإلد الدقلي ق ي الداخس اللإللي. قممم   شصصصصصصصصصصك 
 يه، إلجب ات إلت  إيمدو إحيم  دقء دق  الجقاء  ي مقصصصصألي التقصصصصقيي القصصصصيمقصصصصيي، خمصصصصصي  ي 
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مي  ي التقصصصصصصصصصصصس لحس لو مي لإلت افطءا  ظس يد  نجما الم عق  افممي فقصصصصصصصصصمت قصصصصصصصصصم
 المتصمءيي. 

ق ي ظس القصصصصجم  العقصصصصإلءا حق  طءاللس لإلت الجيد القطني اللإللي قالمإلليشصصصصيمت 
اخءع لجدليي التقصصصصقيي القصصصصيمقصصصصيي اق الحقصصصص   مءوالمتنقيي  ي الغءب اللإللي، إلجب ات نذهب 

 المت ءء للتدخمت العءبيي . قهذا ياقدنم لناطي اه ، قهي التشصس2العقصإلءا  ي الداخس اللإللي
اق الدقليي  ي ملف التقصصصصصصقيي القصصصصصصيمقصصصصصصيي، قهق مم يعني ات الحس إلجب ات إلن و مت تقا نمت 

لإللي، دقت تصصدخمت إاليميصصي اق دقليصصي -الصصداخصصس اللإللي، اق  معنو آخء، ات يإلقت الحصصس لإللي
و إنشم  س يلإ  لق إلمنت  ي قيم  تقإلإلء يمليي التتمقم. إلمم انه مت الممإلت ات إلت  العم

محقء يءبي مشتءك معني  مجمقيي مت الاضميم  ي الداخس اللإللي التي تل ء يلو مصمل  
يدد مت الدق  العءبيي م س مإلم حي ا ءهمب، قالأجءو فإلء الشءييي. فيمب التنقإلق الجمعي 
يت المقاف العءبي يعد احد قصصصلليمت القضصصصو  ي لإلليم، قاحد اقصصص مب إطملي امد الصصصصءان لإلت 

قالغءب. هصذا يعني ات هنصمك حصمجصي لم مدءو يءبيي  يمدو إحيم  يمليي التقصصصصصصصصصصصصصصقيي  الشصصصصصصصصصصصصصصء  
القيمقيي  ي لإلليم، خمصي  عد ا تامد  ع ي افم  المتحدو للمصداايي  ي الداخس اللإللي، قل ت 
هنمك نقيًم مت التاصصصصصصصصصصصإلء مت الس الدق  العءبيي  ي طءا م مدءات مجمعي للحلحلي، قتءاجو 

 . 1لجممعي الدق  العءبيي  ي هذا الملف  ي الدقء ا اليمي
  الخالصة

ملف اف مصصصي اللإلليصصصي التي تنعإلس يلي يصصصدد إللإلء مت الصصصدق  العءبيصصصي إلجصصصب ات إلت  
  شصصصأنه.  أشصصصإلم  متنقيي، إلتءك الملف اللإللي العءبييالتقصصصصس لمقاف قاجممن مت الس الدق  

ممس يلو دق  يءبيي إل ء. تتع قحملي يد  ا قصصصصصصتاءاء المتقاجدو  ه العدإلد مت اآل مء القصصصصصصلليي
                                                           

د. أحمد علي األطرش، المشهد السياسي واألمني في ليبيا.. رؤية تحليلية استشرافية، المنظمة الليبية للسياسات  .1
، عن االنقسام السياسي في ليبيا 1028يونيو  21ورقة بحثية قدمت في ندوة عقدت في طرابلس في واالستراتيجيات، 

 . 12-5صـصـ 
 . 04-4( صـصـ 0213، مارس 13ليبية.. إلى أين؟ )عمان، العدد ، األزمة المركز دراسات الشرق األوسط. 0
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إلس دقلي مو هذا القصصصصلليمت ق اًم لءلاتأم الخمصصصصصي لقصصصصيمقصصصصمتأم الخمءجيي قمدع تضصصصصءءهم مت 
القضصصصصصصصصو  ي لإلليم.  ي حم  تمإلت العمل  العءبي مت التقصصصصصصصصصس إلو ءليي مشصصصصصصصصتءإلي للتقصصصصصصصصقيي 
 ت القصصيمقصصيي، قالضصصغ  يلو افطءا  المختلتي للدخق   ي يمليي مت المصصصملحي، قصصق  يإلق 

العمل  العءبي ا  ء نتقذًا مت ملقصصصصصصقصصصصصصمت دقليي حمقلت تطلإلق هذا النأ، منذ قصصصصصصنقات طقا  
 ق شلت. 
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 الواقع في الشمال اليمني صعود الحوثيين: سلطة األمر

 

 

  سارة أشرف

 األوسط الشرق لدراسات القومي بالمركز مساعد باحث
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 الواقع في الشمال اليمني لطة األمرصعود الحوثيين: س
سارة أشرف  

يغلب يلو الن ان اليمني الءاهت تعدد افطءا  المل ءو يلو المشصصأد القصصيمقصصي، قمم  
طء  مم لإلت الحإلقمي المعتء  لأم دقلًيم التي  إلس س لإلت ءلع قطمقا إلءا ق ذلصك مت التنم

تحصصمق  ات يإلقت لأصصم نقن مت النتقذ  ي اءجصصم  اليمت قذلصصك  ي ضصصصصصصصصصصصصصصق  الأصصممد ال لإلء مت 
ا قصصصتامليي الذا حااته القصصصلطمت المحليي  ي المحم ظمت  الخمضصصصعي  للحإلقمي حملًيم قمنأم 

ا نتاملي الجنقبي القصصصصصميي لمنتصصصصصصم  مقصصصصصتا ًم  مأءب قحضصصصصصءمقت قالمأءو، قنتقذ المجلس
قالذا نج   ي القصصصصصصصيطءو التعليي يلو يدد مت المحم ظمت الجنقبيي،  ضصصصصصصصًم يت القصصصصصصصيطءو 
الحق يصي المحإلمصي  ي يصدد مت محصم ظمت الشصصصصصصصصصصصصصصمم  اليمني قالشصصصصصصصصصصصصصصمم  الغءبي، قهذا التعدد 

مإلمنمت حله التي  لد ا خذ  ي ت تءت    ضصصصصصصصصصصصصصصءقءو افقالتتتت هق مم إل اد مت تعاإلد الن ان قاو
 ا يت مء مصمل  إلم ي افطءا .

تمإلت  الحق إلقت اق جمميي  انصصصصمء     ي هذا القصصصيم  مت إحإلم  قصصصيطءتأ  يلو 
معظ  المءا   الحضصصصصصصصصصءاي اليمنيي قيلو ءاقصصصصصصصصصأم العمصصصصصصصصصصمي صصصصصصصصصصنعم  قالمنمطق ذات ال  م ي 

نقات، قهق مم إل إلء قذلك ءف  الحءب المقصصصصصصصصصصصصصتمءو منذ اءبو قصصصصصصصصصصصصص 1١21القصصصصصصصصصصصصإلمنيي منذ يم  
 ي قصصصصيم   متمءدوالتقصصصصمل ت  شصصصصأت إليتيي تحقلأ  مت حءإلي دإلنيي ق ام يي إلو قصصصصيمقصصصصيي،    

منمطاي محدقد، قاخإلًءا إلو جمميي اقصصصصصصصصصتطميت القصصصصصصصصصيطءو يلو ملقصصصصصصصصصقصصصصصصصصصمت الدقلي اليمنيي 
 قاختءااأم،  ضصًم يت ا قصتتمدو مت شص إلمت قدقاوء النتقذ فإلء الءقميي لنظم   يلي يلد  
صصصصصمل  ، قالتمإلت مت الحتم  يلو ا ضصصصصتأم يلو المنمطق الخمضصصصصعي إلو قصصصصيطءتأم إلو حد 

 إللإلء. 

                                                           
 باحث مساعد بالمركز القومي لدراسات الشرق األوسط 
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ق ي هذا ا طمء قإلناق  هذا التاءاء إلو  م ي اج ا ، اقلأ  نظءو يلو مءاحس تطقء الجمميي 
مت مجءد حءإلي متمءدو  ي صعدو شمم  اليمت إلو حءإلي منم قي للحإلقمي المعتء  لأم يلو 

قلي،    ا شمءو إلو إليتيي تققيو الحق إلقت قيطءتأ  مت خم  اقتغم  العقامس إداءو الد
الداخليي اليمنيي، قاخإلًءا التحديمت المقاجأي لنم  إداءتأ   ي ضق  ا يتممد يلو الاقو قإلقنأم 

 ذات تقلي  إللإلء، قالمإلس للمغم و  ي التشيو. 

: مراحل تطور جماعة الحوثيين:  أوالا

عدو  التي تت و التءاي الجمءقديي  ي المذهب ال ادا، الحق إلإلت، مء تشصصصصصصإلإلس جمميي 
يمإلت ءبطأم  مقصصصصصصمهمي لدء الدإلت الحق ي قالنه  حقصصصصصصإلت  قالتيمءاحس مت النمحيي التنظيميي 

، حإلص  اشصصصصصصصصصصصصصصتءك الح ب  ي اق  انتخصم مت 255١الحق ي   ي تصأقصصصصصصصصصصصصصصيس ح ب الحق يصم  
إلت الحق ي قيلد   الءا مي قنت، ينأم شصصصصصصصصصصصصصصغس إلس مت حقصصصصصصصصصصصصصص 255١لءلممنيي تعدديي يم  

ماعدإلت  ي اللءلممت لمدو اءبو قصصصنقات، قذلك الس خءقج  حقصصصإلت الحق ي  قيدد مت انصصصصمءا 
 قصصصصصصصصصصصصصصلصصب ا ختم   ي الءلع المصصذهليصصي قا ختم صصمت لإلت الايصصمدات  255٦مت الح ب يصصم  

تنظي   الح بيي، هذا إلو جمنب الحءإلي التي انل ات مت الح ب  ي اقاوس التقصصصصصصصصصصعإلنيمت قهي 
الشصصصصصصصصصصصصصص صصصمب الملمت  قالتي ءإل ت اهتمصصصممأصصصم حق  إحيصصصم  المصصصذهصصصب ال اصصصدا مت خم  الصصصديقو 
قالت اإلف، قذلك  ي مقاجأي انتشصصمء القصصلتيي قالقهمليي  ي منمطق الشصصمم  ق مفخف صصصعدو، 
قاتقمت تلك التتءو  ملعمامت الجإلدو لإلت نظم  الءويس القملق  يلي يلد   صمل   ق تنظي  

ملمت  الذا إلمت للحق إلإلت تقاجد  ه قيلو ءاقصصصأ  حقصصصإلت الحق ي قمحمد الحق ي، الشصصص مب ال
إلو حد قجقد م اي  يت دي  مملي م مشصصصصصصء مت الحإلقمي مت اجس مقاجأي القصصصصصصلتيي  ي تلك 
التتءو قمصم يم لصه ذلصك مت تاقيم لح ب ا صصصصصصصصصصصصصصصما، اق الحتصم  يلو ا يتصدا  الدإلني إلمم 
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قصصصإللي  حتقا  ال ادإلإلت، هذا إلو جمنب دخق   يحإلو صصصءا  صصصمل  ،  م ضصصم ي إلو إلقنأم ق 
 2نموً م يت ح ب الملتمء الشعلي العم . 1١١١الحق ي  لللءلممت اليمني يم  

قل ت تحقلت يماي نظم   صمل   قالحق إلإلت مت محمق ت اقتاطملأ  قتحإلإلده  إلو 
ت ي ي ي حءقب صصصصصعدو القصصصصت  قصصصصلب خءقج الحءإل تم سالصصصصصدا  قالصصصصصءان الم مشصصصصء الذا 

ي  ي ظس القضو ا اليمي قالدقلي حإلنأم  قصيطءته قتأدإلدهم لقصلطته  ي شصمم  اليمت، خمصصً
، قاد شصصصصصصصصصصصصصصأدت 1١١١المتم س  ي حءب الق يمت المتحدو يلو ا ءهمب، قف ق العءا  يم  

هذا التتءو ظأقء هتم  الحءإلي الحق يي  الشصصصصصعمء قالصصصصصصءخي  للمءو افقلو مت الس  الشصصصصص مب 
ت  اتأم   حقصصصصإلت الحق ي  قات ميه  ملتمءد مت الس نظم   صصصصصمل   مقصصصصتأد إلت الملمت ، قيليه 

 1إقامط الجمأقءاي قاويمدو ا مممي، قإلذلك اتأممأ   ملحصق  يلو دي  إإلءاني.
( مءحلي جدإلدو  ي تللقء الحق إلإلت إلجمميي 1١2١-1١١1قشإللت  تءو حءقب صعدو القت )

ي ملأم المتجذءو تمءاخًيم إلو تءاجو المإلمنمتمءدو  ي صءايأم ضد الحإلقمي، قالتي تءجو اق 
اصم  منمطق تمءإل   ا جتممييي التي إلمت يحتلأم الأمشمإلقت  عد قاقط دقلي ا مممي، قاو
ال ادإلإلت مت يمليمت التنميي، قاقتغم  الأقيمت الدإلنيي لمصلحي النظم  قالتأءج  لإلت دي  

و الحءقب  ءم قيطءتأ  يل الحءإلمت ال اديي قالقلتيي، قتمإلت الحق إلقت مت خم  هذا
 ١معظ  محم ظي صعدو. 

امصم يت المءحلصي التي تلإلأم  ي تشصصصصصصصصصصصصصصإلإلس الحءإلي الحق يي  تتم س  ي للقءو نتقصصصصصصصصصصصصصصأم 
ضصصصصصصصصصصصصد نظم   يلي يلد    1١22إلحءإلي  قءاي مت خم  مشصصصصصصصصصصصصمءإلتأم  ي احتجمجمت يم  
نإلإلت ت اليمشصصءاو  اققصصو م اقصتاطمبصصمل   تحت اقصص   انصصمء   ، قالذا قصصعقا مت خمله 

ق مفخف القصصصصصصصصصصإلمت مت المنمطق ذات الغملليي الشصصصصصصصصصصم عيي،  اد ءاقا  ي هذا الحءاك  ءصصصصصصصصصصصي 

                                                           
 06، 05، ص.0229أحمد محمد الدغشي، الظاهرة الحوثية: دراسة منهجية شاملة، دار الكتب اليمنية،  1
 men: Haunting Histories, AymanHamidi, Inscriptions of violence in Northern Yeموقع0

Unstable Moral Spaces, Middle Eastern Studies, vol. 45, No.0, March 0229, 166-172 
 0229مايو  07، 86اليمن: نزع فتيل األزمة في صعدة، مجموعة األزمات الدولية، تقرير الشرق األوسط رقم 3
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لضصصصصممت تم إللأ   ي القصصصصلطي المحليي  صصصصصعدو ق ي الحإلقمي، قإلذلك  ملنقصصصص ي للتعقيم يت 
ماعًدا  ي ملتمء الحقاء القطني ءف   ١9اتمه   ي الحءقب القت،    جم ت مشمءإلتأ  ب

 ه الم مدءو الخلإلجيي، ت  تم إللأ   يه إلو جمنب قءشصصصصصصصي العمس الخمصصصصصصصصي  ء ضصصصصصصصأ  لمم جم ت
 2  اضيي صعدو. 

قمت النمحيي المإلدانيي قالتققصصصصصصصصو يلو افءم،  اد  ءم الحق إلقت قصصصصصصصصيطءتأ  يلو 
ت امًنم مو الحءاك الشصصصصعلي المقجقد حإلنأم،  1١22 يم معظ  مدإلءامت محم ظي صصصصصعدو منذ 
الجق ، يمءات، إب، ذممء، الحدإلدو، حجي، قمنمطق مت لتشصمس قيطءتأ   عد ذلك إلس مت 

تع  قالليضصصصصصصم ، قإلمنت ناطي التحق  افلء  هي قصصصصصصيطءتأ  ال مملي للعمصصصصصصصمي صصصصصصصنعم   ي 
، قخم  1١29، قمت    إصداء ا يمت الدقتقءا الخمف لأ   ي  لءاإلء 1١21قصلتملء 

ليي  ي قالمذهليي قالال هذا المءحلي اتضصصصصصحت ادءو الحق إلإلت يلو تقظإلف العقامس القصصصصصيمقصصصصصيي
 شمم  اليمت. 

 : 1022-1022ثانياا: توسع رقعة سيطرة الحوثيين 

يمصس الحق إلقت خم  هذا التتءو يلو تقظإلف فضصصصصصصصصصصصصصصب قء م الا موس قالمقاطنإلت 
للقصصلطي المءإل اي قنظم   صصصمل   الامو  يلو المحقصصقبيي قالتقصصمد قالمعمنمو مت ناف التنميي، 

لحإلقمي ا نتامليي  يمم  عد تحت ءومقصصصصصصي  يلد ءبه منصصصصصصصقء قإلذلك فضصصصصصصلأ  تجما تاصصصصصصصإلء ا
همدا ، قإلذلك تجما افح اب التي انشصغلت لتامقص  المإلمقصصب القصيمقصصيي ايامب م مدءو مجلس 
ي  ي صصصصصصصعدو،  التعمقت الخلإلجي، مت اجس إلقصصصصصصب الدي   ي مقاجأي التقاجد القصصصصصصلتي خمصصصصصصصً

لي يلد حمء  يه قيماتأ  لنظم   يقح ب ا صما  قلب ت قانه الاللي قنتقذ يمولي آ  اف
  صصصصصمل  ،  ضصصصصًم يت إنشصصصصموأ  تحملف لءافممتي مو  صصصصصمل   قانصصصصصمءا مت ح ب الملتمء 

                                                           
 ، 0219أبريل  0ركز كارنيغي للشرق األوسط، أحمد ناجي، اليمن: الهوّياتالمتعددةلصعودالحوثّيين، م1

78744-pub-/ar0219124120mec.org/-https://carnegie 

https://carnegie-mec.org/2019/04/02/ar-pub-78744
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لتقطإلد القصصصيطءو يلو معظ  منمطق الشصصصمم  إلققصصصإللي لضصصصممت مإلمقصصصب قصصصيمقصصصيي  ي المءحلي 
 ا نتامليي حإلنأم. 

 ضصصصصصصعم  الا موسقءإل  الحق إلقت يلو إ عمد خصصصصصصصقمأ  القصصصصصصيمقصصصصصصإلإلت، قالعمس يلو إ
ي  عد تحتظمتأ  يلو يدد مت مخءجمت  الاقيي، مت اجس  امدو هممد المنمقءو حإلنأم خمصصصصصصصصصً
الحقاء القطني قاهمأم شصصصصصصصإلس التاقصصصصصصصي  التإلدءالي للدقلي، قاءب انتأم  التتءو ا نتامليي للءويس 

 ي  و همدا ، اقصصتطميت جمميي  انصصصمء    اقصصتغم  الخم مت القصصيمقصصيي قالالليي المقجقد
الشصصصصصصصمم ، قالضصصصصصصصعف الذا تعمني منه الحإلقمي، قءف ي  صصصصصصصصمل    ي التحملف مو اا طء  
  شصصصصصم  المءحلي ا نتامليي التي إلءاقصصصصصصأم  همدا ، إلو جمنب ا يتممد يلو اقتأ  التقصصصصصصليحيي 

 قالعقإلءاي ممم ادع لأ امي افطءا  المقاجأي لأ . 
 التي شصصصصصأدتأم محم ظتي قلذلك لء ت تحءإلمتأ   شصصصصصإلس قاضصصصصص   ي إلس مت المعمءك

صصصصصصصصصعدو قيمءات،  تي صصصصصصصصصصعدو قاجه الحق إلقت  عم العءااإلس الإلس  ءم قصصصصصصصصصيطءتأ  التممي 
يلإلأم،  تي دممج إلتقاجد مءإل  القصصصصصلتيي  ي المحم ظي، إلمم تعد مدإلءاي إلتم  معاس ءويقصصصصصي 
لخصصق  الحق إلإلت الاللإلإلت، قءاا الحق إلقت ضصءقءو الاضصم  يلو الخصق   ي صعدو لقضو 

حملتمت التي ظأءت لإلت الا موس قالقصصصصصلتإلإلت لمنو الحق إلإلت مت التققصصصصصو، قالحتم  يلو حد للت
ي  ي قجقد اتأمممت للقصصصصصلتإلإلت  ي صصصصصصعدو  ملتشصصصصصدد قتءقا،  الطليعي ال اديي للمحم ظي خمصصصصصصً
م مت ال ءاهيصي تجصما ال اصدإلإلت، قهق مصم  او تصأإلإلصًدا مت جصمنصب ال اصدإلإلت الذإلت شصصصصصصصصصصصصصصعءقا  خطصم صً

 صصصصصصصصصصصمل  ، ققصصصصصصصصصصميده   ي ذلك ءف ي مت الحإلقمي  ي الظأقء  مظأء   ملتأميد ا نم  حإل 
 المإلم   للتطء . 

قاقصصصصصتطمن الحق إلقت  قصصصصص  قصصصصصيطءتأ  يلو الشصصصصصمم  اليمني مت خم  مقاجأي ح ب 
ا صصصصما، قنتقذ  يلي محقصصصت افحمء  مت خم  اقصصصتغم  الخم مت القصصصيمقصصصيي لإلت همدا 

 همدا  قق اءو الد من ا نم  معمءك يمءات قح ب ا صصصصصصصصصصصصصصما، قالذا نت، ينه تحإلإلد الءويس 
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لإلت الحق إلإلت ققحصصدات مت الجيد تصصم عصصي لح ب ا صصصصصصصصصصصصصصصما، إلمصصم قصصصصصصصصصصصصصصصمه  إظأصصمء  1١21
 9١الحق إلقت لادءاتأ  العقإلءاي  ي اءاء تحءإلأ  للعمصمي صنعم  التي ت عد يت يمءات ب 

 2إل . 
  افحمء هصصذا إلو جصصمنصصب ايتمصصمد الحق إلقت يلو دي  الا صصموصصس  ي مقاجأصصي ا صصموصصس آ

إلقنأ  المشصصصصصمإلخ التالإلدإلإلت لا موس حمشصصصصصد، قالا موس المقاليي لح ب ا صصصصصصما الذا ظأء ا نم  
تمدد الحق إلإلت مت صصصصصعدو إلو العمصصصصصمي صصصصصنعم   اد ديمت الا موس المعمءضصصصصي لنتقذ ح ب 
ا صصصصصصصصصما قتحملف ا موس حمشصصصصصصصصد الحق إلإلت اق يلو افاس الت مت الحيمد، قذلك يلو امتداد 

ب صصصصصعدو التي تللقءت القصصصصيمقصصصصي الالليي  ي  عم جق تأم مت خم  دي  إلس مت  تءو حءق 
تحملف ا موس  إلإلس قخق ت لت يممء يلو قصصصصصصصصصصصصصلإلس الم م ، قهذا الدي  إلمت يعإلس شصصصصصصصصصصصصصعقء 
الا موس  ملتأميد لصصمل  ا موس حمشد ذات النتقذ القيمقي قا اتصمدا،  ضًم يت الخم  

به الملتمء الشصصعلي العم  مو ح ب ا صصصما  شصصأت القصصيمقصصي لإلت يلي يلد   صصصمل  قح  
 المقاف مت شإلس المءحلي ا نتامليي. 

قيمس الحق إلقت  عد ذلك يلو إخضصصصصصصمن الا موس مت خم  اآلليمت قافيءا  الالليي 
ي التي تندلو لإلت الا موس ممم يقصصصصصصمه   ي النأميي   العملايلتم الن ايمت قحس اضصصصصصصميم ال أء 

اق إلتي  لأ   مقصصصتغم  هذا الخصصصصقممت يند الحمجي، هذا لجمنب  تحقصصصإلت صصصصقءو الحق إلإلت،
ياد اتتمايمت قصصصصصصصصم  مت اجس تحإلإلد الا موس يت مقاجأتأم قإلمنت الء هم هي ق ياي الشصصصصصصصصء  
الاللي، التي ت  إحيموأم  عد المعمءك التي اقصصصصصصتمءت لشصصصصصصأءات مو ا موس حجقء  حجي، قالتي 

ي لمت يقصصصصتخد  الاقو ضصصصصصد الحق إلإلت، إلمم لجأقا تتءإل  حق  قصصصصلب الحاق  الالليي قا جتمميي
حملأ   شصصصصصإلقي  م إلو إ احي الاقع الالليي الاديمي المقاليي لصصصصصصمل  اق ح ب ا صصصصصصما قاو ايضصصصصً
مقالإلت لأ ، هذا إلو جمنب اقصصصصصصصتغم  الن ايمت يلو النتقذ داخس الا موس، قهذا القصصصصصصصصيم  مت 

                                                           
 ، 91710214، 04الحوثيون يسيطرون على مدينة عمران القريبة من صنعاء، فرانس 1
-02142729/ar/com.04france.www://httpsسيطرة-صنعاء-عمران-الحوثيون-اليمن 
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إلإلت مو الا موس إمم  منتصمء الحق شصأنه ات يعطي تتقصإلًءا  نتأم  افلب صصءايمت قصداممت 
 اق ياد اتتمامت قم  معأم، خمًصي مو اقو تقلي  الحق إلإلت قتنظيمأ .

قشإلس التحملف القيمقي لإلت الحق إلإلت ق يلي يلد   صمل   يممًم مل ًءا  ي تمدد 
الحق إلإلت، نظًءا لدقء انصصصصصصصصصصصصصصصمء  صصصصصصصصصصصصصصصمل    ي ح ب الملتمء قالا موس المقاليي له  ي معمءك 

ت  ي مقاجأي آ  افحمء، قمت    تقصصأإلس دخق  العمصصصمي قالقصصيطءو يلو الملقصصقصصمت يمءا
قا قصصصصصصتحقاذ يلو مخ قت افقصصصصصصلحي، إلمم ات هذا التحملف قضصصصصصصو افقصصصصصصس التي يقصصصصصصتخدمأم 
الحق إلقت حتو اآلت  داءو منمطق قصصصصصيطءتأم م س اللجني ال قءاي العليم، قالمجلس القصصصصصيمقصصصصصي 

تي لإلت ح ب الملتمء الشعلي العم  قالحق إلإلت، قإلذلك ، الذا تق يت يضقاته منمصافيلو
 2تامق  المنمصب الق اءاي  ي حإلقمي ا نامذ القطني.

  ثالثاا: إدارة الحوثيين لمناطق سيطرتهم: 

مت اقصصتغم  قتقظإلف شصص إلمت العمامت قالنتقذ فإلء الءقصصصميي التي  الحق إلقت تمإلت 
لقصقصمت الدقلي، قتأقصيس قيطءتأ  يلو اتمحتأم لأ  التحملف مو  صصمل  ، قالقصيطءو يلو م

 ميت مءا  1١21شصصصصصءييي اتتم  القصصصصصل  قالشصصصصصءا ي الذا قاعقا مو الءويس  همدا   ي قصصصصصلتملء 
النف الذا يشصصصصصصصصصمءإلقت مت خمله  ي الحإل ، قهق مم مإلت الحق إلقت  عد ذلك مت إصصصصصصصصصصصداء 

إلس   تشإلالذا ت   مقج ه تشإلإلس مجلس ءومقي، قمت   1١29ا يمت الدقتقءا  ي  لءاإلء 
 اللجني ال قءاي العليم، قالمجلس القيمقي افيلو إلملققمت تنتإلذيي. 

ءإل  الحق إلقت يلو ا  ام  يلو تحملتأ  مو ايضصصصم  ح ب الملتمء المقجقدقت  ي 
، قمعظ  هل   ه  1١2٦منمطق قصصصصيطءتأ   عد ماتس  يلي يلد   صصصصصمل    ي نأميي يم  

اتس  صمل   قاقتمءقا  ملتقاجد القيمقي خقً م مت مت ل  يقتطيعقا الخءقج مت صنعم   عد م

                                                           
 Saleh alliance and the future of -April Longley Alley, Collapse of the Houthiموقع1

Yemen’s war, Politics, Governance, and Reconstruction in Yemen, Project on Middle 
East Political Science, January 0218, p.11310 
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الحق إلإلت، ق ملتملي يقصصصقد ا يتامد  أت تحءإلمتأ  قاءاءاتأ  ليقصصصت  محم إءادتأ ، قإلمت مت 
الء  اءاءات تيمء الح ب  ي صصنعم  اختيمءه  احمد صصمل  ءويًقم للح ب، قاقتغس الحق إلقت 

نقاب  ضصصتم  نقن مت الشصصءييي يلو تقاجده  مت اجس ا  ام  يلو يمس مجلس الشصصقءع قال
اءاءاتأ ،  إلو جصصصمنصصصب يملأ  يلو مصصصس  الماصصصميصصصد التصصصمءفصصصي إمصصصم  صصصملتعإلإلت اق  صصصم نتخصصصم صصصمت 

 الت مإلليي. 
امم يت الاطمن افمني المقجقد  ي منمطق الشصصصصصمم  القااعي تحت قصصصصصيطءو الحق إلإلت 

    اد جمميي  انصصمءاليمت،  أق إلت قت مت ا ء  نقاحي يعد اطمًيم هجإلًنم، يلو فءاء  ماي 
إلو جمنب مت انضصص  مت الايمدات العقصصإلءاي قافمنيي الس الحءب،  تعس تحملف  صصصمل   مو 
الحق إلإلت، قءف  ا نشامامت التي حد ت  عد ماتله إ  انه تقجد تادإلءات لقجقد مم إلتءاقا لإلت 

ا همًمم مت ءً الف مامتس تحت قصيطءو قايمدو الحق إلإلت. قتم س الاقو قالامو ينص 1١١ –2٢١
العنصمصصصصصصصصصصصصصصصء التي يعتمصدقت يلإلأم  ي إداءو المنمطق الخمضصصصصصصصصصصصصصصعي لأ ، قذلك  ي مقاجأي اا 
صصقت معمءم لأ  إلمم حد  مو يدد مت انصمء  صمل    عد ماتله، قنتس افمء مو مت 
لأ  صصمت  ح ب ا صصما،  ضصًم يت التضإلإلق يلو قصق  ققموس ا يم  قالصحم ي. 

2 
الادءو التقليحيي للحق إلإلت اد شأدت تطقًءا ملحقًظم،  نجد ات  قتجدء ا شمءو إلو ات
مت خم  يمليمت تأءاب افقصصصصصلحي قالتي ءصصصصصصدتأم يدد  الصصصصصصددهنمك ديًمم إإلءانًيم  ي هذا 

مت تامءاء خلءا  افم  المتحدو قالتي احتقت يلو انقان مت الصصصصقاءاخ قافلغم ،  ضصصصًم يت 
  يمم إلخف ا قصصصصصتءاتإلجيمت العقصصصصصإلءاي، إلو جمنب الدقء ا قصصصصصتشصصصصصمءا الذا ام   ه ح ب  

 1الايم  لتدءاب ينمصء مت الحق إلإلت يلو اقتخدا  يدد مت افقلحي.
                                                           

  Yemen: Treatment of Sunni Muslims by Houthis in areas under Houthi controlموقع1
, 0217October  12), UNCHR Reports, Refworld, 0217September -0214(

.html264aa29a5https://www.refworld.org/docid/ 
  ,Michael Knights, The Houthi War Machine: From Guerrilla War to State Captureموقع0

Combating Terrorism Center, SEPTEMBER 0218, VOLUME 11, ISSUE 8, P.15-01 

https://www.refworld.org/docid/5a09aa064.html
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ق يمصصصصصم إلخف التغإلإلء ال اصصصصصم ي الصصصصصذا ياق   صصصصصه الحق إلقت،  يظأء مت خم  د و 
قصصصلتملء الذا يم س تمءاخ دخقلأ  صصصصنعم   12ا حتتم  الجممهإلءا لإجم ات مقصصصتحد ي م س 

قصصصصصصصصصلتملء،  م ضصصصصصصصصصم ي إلو ا حتتم ت ذات الصصصصصصصصصص غي  1٧ ي  25٧1مت احتتم   قءو لدً  
الدإلنيي يلو فءاء يإلد الغدإلء قيمشصصصصصصصصصصصصصصقءا ، قهق مم يتقصصصصصصصصصصصصصصء المخمق  المقجقدو مت التأ إلء 
ا إلءاني  ي هذا الصصدد، قيعطي قصلً م قاضًحم لمتأمممت المقجأي لأ   ملمغم و  ي التشيو، 

 م يلو اقايد ديمأ  مت ال ادإلإلت قالأمشمإلإلت.قهق مم يمإلت ات إلل ء قل ً 
إلمم ءإل قا يلو التعلوي ا جتممييي  ي منمطق قيطءتأ  ققا  مت النمحيي العقإلءاي 

م  يمصصم  ق ، قإلصصذلصصك  صصم يتمصصمد يلو  2٢يلء اصصمنقت التجنإلصصد ا ج صصمءا لمت ه   ي ا  يصصممصصً
حدإل  المنمه، يمي، قيلء تالمداءس الصصيتيي للتءقا، ف إلمءهم قءلاتأم للصءان اليمني قا ال

التعليميصصي  ي إلصصم صصي المءاحصصس قمنأصصم يلو قصصصصصصصصصصصصصصلإلصصس الم صصم   مءحلصصي التعلي  العصصملي حإلصص  اصصم  
الحق إلقت لتغإلإلءات  ي منمه، جممعي صصصصصنعم  للتءقا، لقصصصصءدإلتأ  المتقصصصصءو للصصصصصءان  ي اليمت 

قصصصصءاوإلس، قبء  طمنيم، امشصصصصإلءات  ي ذلك إلو مقصصصصلقليي إلس مت القصصصصعقديي، قالق يمت المتحدو، قاو
 2ا قءاوإللي دءاقي إل اميي.-قجميلإلت دءاقي الصءان العءبي

 رابعاا: التحديات التي تواجع الحوثيين:

تقجصصد يصصدد مت التحصصديصصمت التي اصصد تقاجصصه إداءو الحق إلقت، ءف  مصصم يظأء مت إحإلصصم  
، قيد  ءصصصصصصصد اا حءاك منظ  ءا م لأ ، إ  انه   لأ للقصصصصصصيطءو يلو المنمطق الخمضصصصصصصعي 

تقلي   الق  إلم ي افطءا  لأ  قاد إلت  إيعم  ذلك إلو اقتخدا  الحق إلإلت للاقو قالامو يمإلت ال
 ي قجه معمءضصصصصصصصصصصصإلأ ، اق قجقد إدءاك لدإلأ   أت الاصصصصصصصصصصصصقء  ي الخدممت قالقصصصصصصصصصصصلو قاناطمن 

                                                           
 imposed university curriculum reportedly glorifies -Ahmad Majidyar, New Houthiموقع1
, 0218March  1ectarianism, Middle East Institute, Iran, promotes s
-tedlyrepor-curriculum-university-imposed-houthi-https://www.mei.edu/publications/new

promotes-iran-glorifies 
 

https://www.mei.edu/publications/new-houthi-imposed-university-curriculum-reportedly-glorifies-iran-promotes
https://www.mei.edu/publications/new-houthi-imposed-university-curriculum-reportedly-glorifies-iran-promotes
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الءقاتب، إلءجو إلو ظءق  الحءب  شصصصصإلس يم ، مو تءإلإل  اليمنإلإلت يلو النجمو قال ام   ا . 
 ي اتأمممت التقصصمد المقجأي إلإلأ   عد ات لنقا خطملأ  يلو معمءضصصي قتتم س هذا التحديمت 

الحإلقمي قالنظم  التمقصصصصصصصصصصصد، ا قصصصصصصصصصصصتمءاء  ي  امدو  ءم الضصصصصصصصصصصصءاوب قا تمقات، قتحقاس هذا 
ا إلءادات لوفءام العقصصصصصصإلءاي لدً  مت تقجإلأأم لتيقصصصصصصإلء المعيشصصصصصصي للمقاطنإلت قتتءقصصصصصصخ هذا 

ب العدإلد مت الشصصخصصصيمت التم عي للجمميي التي المممءقصصمت مو فل ي الجنما العقصصإلءا قفيم
تتقصص   م يتدا  قذلك  عد ماتس  صصصصمل  الصصصصممد  ءويس المجلس القصصيمقصصصي افيلو القصصصملق، 

 ق ك يدد مت الشخصيمت اءت مطأ   أنصمء    عد دخق  صنعم .
ق ي هصذا القصصصصصصصصصصصصصصيصم ، تظأء اهميصي اللجق  للحقاء قالتقصصصصصصصصصصصصصصقيي  عد  لقت يد   ميليي 

ي قات الحق إلإلت إلجمميي اد ا لتقا انتقصصصصصصصأ  ا يتممد  يلو افدقات العقصصصصصصصإلءاي قالحءب خمصصصصصصصصً
إلحءإلي امدءو يلو التأال  ت ًعم للمتغإلءات المطءقحي، قتقصصصصصصصصصصصصصصعو  ي القات الءاهت إلو التأ إلء 
 ي المجتمو اليمني  عد ات إلمنقا مجءد حءإلي محصصصصصقءو  ي ااصصصصصي الشصصصصمم   صصصصصعدو، قذلك 

 ي مقصصصصمحي لإلت الحءإلمت المقصصصصلحي إلتميس مت فإلء الدق ،  عد ات اصصصصص حقا جمميي تتحءك 
قبإلت حءإلصي تممءس الحإل  قا داءو  شصصصصصصصصصصصصصصإلس  علي مت خم  ملقصصصصصصصصصصصصصصقصصصصصصصصصصصصصصمت الدقلي قالأيم س 
اللإلءقاءاطيي المقجقدو، قهق مم يعاد مت احتمم ت نجما المتمقضصصصصصصصصصصصمت  قصصصصصصصصصصصلب يد  قجقد 

المت صصصمد  مو الطء  محت ات إلصصصم يصصصي لصصصد و الطء  الحق ي لملت ا  مت جأصصصي، قيصصصد  ال اصصصي 
الحإلقمي مت جأصصي اخءع،  ضصصصصصصصصصصصصصصًم يت احتمصصم ت يصصد  قجقد ءف صصي حايايصصي لصصدع الحق إلإلت 
للتحءك  متجما تحاإلق للقم  لمم  ي ذلك القضو مت خقمءو لعدد مت ا متيم ات الحمليي  مم 
 إلأم ن ن القصصصصصما، ق ادات الادءو يلو التصصصصصصء  المطلق  ي منمطق تقاجده ، لذا اد يشصصصصصإلس 

تأدإلد  م قصصصصصصت عمد مت اا تقصصصصصصقيمت امدمي دا ًعم للحق إلإلت، قهق مم إلتطلب لدقءا اتتم   ايي ال
ي مو إلقنأ  مت انصصصصصصصصصصمء ا  ام  يلو صصصصصصصصصصقءو الدقلي ا تحمديي لضصصصصصصصصصممت  افطءا ، خمصصصصصصصصصصً

 ا قتتمدو مقتا م مت المقاءد النتطيي  ي إلس مت مأءب قشلقو قحضءمقت.
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مو الحق إلإلت  مع   يت قجقد حس شصصصصصصصصصصصممس قلذلك   يمإلت ات إلت  حس ا شصصصصصصصصصصصإلمليي 
يصصأخصصذ  ي ا يت صصمء مطصصملصصب إلصصم صصي افطءا  اليمنيصصي،  ي ضصصصصصصصصصصصصصصق  تعصصدد التصصميلإلت قيصصد  قجقد 
حإلقمي مءإل اي يمإلت الءإلقت إلإلأم، ق ملتملي يصصص   القضصصو مو الحق إلإلت ج ً ا مت تقصصمل ت 

 س الحإلقمي محق  شصصصصإلس الدقلي اليمنيي  ي المقصصصصتالس، قليس  ا  ل قنأ   صصصصصإلس ءويقصصصصي إلن
 الءاهني يلو القيطءو  عد اقتيموه يلو القلطي  ي صنعم .

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 1029 ديسمبر –يوليو  (48-48) انالعدد                                        الشـَـرق األوسـَـط  اقمجلة أور

- 014 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1029 ديسمبر –يوليو  (48-48) انالعدد                                        الشـَـرق األوسـَـط  اقمجلة أور

- 015 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

واقع صراعات الهيمنة الثقافية في ضوء تغيير لغة 
 التدريس بالمدارس المغربية

 

 هاجر علي

  مح   ي شلقت المغءب العءبي  ملمءإل  الاقمي لدءاقمت الشء  افقق 
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 واقع صراعات الهيمنة الثقافية في ضوء تغيير لغة التدريس بالمدارس المغربية
هاجر علي  

 تمهيد:

 ي  اس العلق  مصي صصصصصصصصصصصصصصصءان داوء  ي المغءب حق  الأقيي قال ام ي إلتخذ مت لغي تدء 
الملقصصصصقصصصصمت التعليميي المغءبيي مجمً  لمعمءإله، حإل  تقصصصصتعد الءبمط إلي إيداد منمه، جدإلدو 
 مللغي التءنقيي  ي المداءس الحإلقميي لتتقا ب مو الامنقت الجدإلد للتعلي ، افمء الذا قإلجد 

العمق  قالقصصصصصصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصصصصصصيي، قتع ا  ال ام ييصصصصصصصصصصصصصصصداا  ي ت لإلصت مإلصمنصي التءنإلتقنيي إلأداو للأيمني 
ا قصصصتءاتإلجي التءنقصصصي  ي  عدا ال شصصصءا،  ميت مء  مءاس احد اه  التميلإلت الدقلإلإلت المل ءات 

  ي النظم  المغءبي.
 مقا اي فء تي  1١25افقصصصصصصطس  25 اد نشصصصصصصءت الجءادو الءقصصصصصصميي المغءبيي لتمءاخ 
بيصصصي ( المتعلق  منظقمصصصي التء 9212٦اللءلمصصصمت، اصصصمنقت جصصصدإلصصصد للتعلي   الاصصصمنقت ا طصصصمء ءا  )

قالت قات قال ح  العلمي ، الذا ا مء جدً  قاقصصصصصصصصصصصعًم يلو القصصصصصصصصصصصمحي المغءبيي، قمت    إلنماد 
التاءاء مقضقن صءايمت الأيمني ال ام يي لإلت اللغمت التءنقيي قا نجلإل اي قالعءبيي  ي ضق  

د و إل ا تجما نحق تدءاس المقاد العلميي قالتانيي  ي المداءس المغءبيي  مللغي التءنقيي قهق مم
نحقا يدد مت افح اب الحم مي قالمعمءضصي ضممنًم لجقدو التعلي ، لإلنمم يصء إلس مت ح ب 
العدالي قالتنميي قحليته القصصصصصملق ح ب ا قصصصصصتام  )معمءم( يلو ايتممد اللغتإلت الءقصصصصصمإلتإلت 

 يقهمم العءبيي قافمم اغيي، يلمًم  أت الاقانإلت المنظمي لتنميي اقصصصتخدا  ا مم اغي التدءاس ي 
مم الت تقاجه يءااإلس امم  ااءاءهم  ضصصصصًم يت إلقت ا مم اغيي متعددو اللأجمت قذات حءق  

 ا الصدد.العءبيي  ي هذ هءم اي ل  تتطقء لت قت لغي لتدءاس العلق  مامءني  مم قصلت إلي

                                                           
 باحث في شؤون المغرب العربي بالمركز القومي لدراسات الشرق األوسط 
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 أوالا: مراحل تطور السياسة التعليمية في المغرب:

ي، حإل  إلمنت تعتمد يلو مداءس مءت القصصصصصصصيمقصصصصصصصي التعليميي المغءبيي  مءاحس مختلت
قالمنطق  صمللغصي العءبيي، ق مجي   قالحقصصصصصصصصصصصصصصمبذات طصم و دإلني تصدءس التءبيصي ا قصصصصصصصصصصصصصصمميصي 

ا قصصصصصصصصصصصصصتعممء حد  تحق  نقيي  ي المداءس حإل  لدا تأقصصصصصصصصصصصصصصيس مداءس يصصصصصصصصصصصصصصصءاي فلنم  
 افقءبإلإلت قالميقصصصقءات المغمءبي، قإلمت إل دءس  إلأم  مللغمت التءنقصصصيي قا قصصص منيي،    تأقصصصقصصصت

 مداءس اخءع حءو إل دءس  إلأم  مللغي العءبيي  ا .
(، قضعت الدقلي المغءبيي اءبعي م مدئ للنأقم 259٧ق ي مم  عد مءحلي ا قتام  )يم  

 مغءبي ا طء(، ل نأم قاجأت تحديمت مختلتي ا ات -التعءاب -التقحإلد - ملتعلي  )التعمي 
اتتمايي لتت  مداءس  259٢قم  ي ا تقبء يلو هيمني اللغي التءنقيي، منأم تقايو المغءب ق ءن

  ءنقيي  ي التعلي  ا لتداوي قا يدادا، ممم  ت  المجم  لنخب جدإلدو مءت طي  تءنقم.

ي  لإلت نظم  ا دقاجيي التعلقءف  اءتتمن مقتقيمت التعلي   ي مختلف افنحم ، ت ءس 
ت افءبو ي القصصصصصصصصصنقا، حإل  جءع تعءاب  عم المقاد الدءاقصصصصصصصصصيي  اللغتإلت التءنقصصصصصصصصصيي قالعءبيي

امتصصد تعمي  التعءاصصب إلي صصصصصصصصصصصصصصصتق  التعلي   255١افقلو مت التعلي  ا لتصصداوي، ق ي يصصم  
إل دءس  - مقصصصصت نم  شصصصصعب الامنقت قالدإلت قاللغي العءبيي -ال منقا، لإلنمم ظس التعلي  الجممعي 

  مللغي التءنقيي.
ا اقصصصصصصصصصصصصصصتأصصد  ( الصصذ1١2١-1١١١   جصصم  دقء المإل صصم  القطني للتءبيصصي قالت قات )

تحاإلق انصصدمصصمج مأني لخءاجي المصصداءس الحإلقميصصي، قحصصمق  تحقصصصصصصصصصصصصصصإلت تصصدءاس اللغصصي العءبيصصي 
ي  العملي لل ح  العلمي قالتعل شعبقاقتخداممتأم  ي إلس مجم ت العل  قالحيمو  ملديقو لتت  

 مللغي العءبيي قتشصصصصصصصصصصجيو حءإلي ا نتمج قالتءجمي لإلنتمج القطني الجإلد، قتنقيو اتامت اللغمت 
افجنليي لتنقيو لغمت تعلي  العلق  قالت نقلقجيم ق ت  شصصصصصصصصصصصصصعب  اختيمءاي  يمليي التخصصصصصصصصصصصصصصف 
لل حصص  قالت قات  صصمللغصصمت افجنليصصي اف  ء نتعصصًم قجصصدقع مت حإلصص  العطصصم  العلمي قيقصصصصصصصصصصصصصصء 
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قمت هنم جم  الد و نحق ا هتمم  لتعل  ا نجلإل اي  ميت مءهم لغي يل  يملميي، مو  2التقاصس،
 1الجممعي  ي اللغي قال ام ي ا مم اغيي. تطقاء ال ح  

ل ت ظس تعمظ  دقء اللغي التءنقصصصصصصصصصيي  ي الحيمو العممي المغءبيي لعدد مت افقصصصصصصصصص مب 
،  ضصصصصصصصصًم يت قاف مشصصصصصصصصءقن  1١١2منأم انشصصصصصصصصم  المعأد المل ي لل ام ي افمم اغيي  ي يم  

مي المتقا ق مو المإل م   عد ااءاء امنقنأم التنظي 1١١١إنشم  ا مديميي اللغي العءبيي  ي يم  
قالتي إلمت قصصصصصصصصصصي عأد إلإلأم ا شصصصصصصصصصصءا  يلو الملقصصصصصصصصصصقصصصصصصصصصصمت ال ح يي  -القطني للتءبيي قالت قات

ممم  اد مت تنم ن اللغتإلت العءبيي قافمم اغيي يلو  ١-الجصممعيصي المعنيي لتطقاء اللغي العءبيي
ي المداءس العمميي   الشصصصصءييي التمءاخيي قالأقيمتيي،  م ضصصصصم ي إلي ت اإلد ديقات إاءاء اللأجي

المغءبيصصصي قدي  اللقبي التءانإلتقني قالتيصصصمءات افمصصصم اغيصصصي لأصصصذا الصصصديقات افمء الصصصذا  اد مت 
 حملي التشتت اللغقا.

ءويقصصصصًم للمجلس افيلو 1١21 ي إلقلإلق   يمء ي اممت بتعإلإلت المقصصصصتشصصصصمء المل ي ق 
لحاق  علي   ي إلصصم صصي اللتءبيصصي قالت قات قال حصص  العلمي الصصذا حصصس محصصس المجلس افيلو للت

لف لتاإلي  منظقمي التعلي  المغءبيي  ي ضصصصصصصصصصصق  مم تحاق مت المإل م  القطني، ق  ا لت اممت، إل 
حإلصص  إلصصمت التقجصصه نحق إحم  ا نجلإل اصصي محصصس التءنقصصصصصصصصصصصصصصيصصي إللغصصي اجنليصصي اقلو  ي المنصصمه، 

إلمت مت ق التعليميي، ل ت اقاف  ي اممت  هذا التقجه قا او يلو التءنقصصصصصيي لغي اجنليي اقلو، 
قمت  1ايضم  المجلس ديمو اقتخدا  العمميي  ي منمه، التدءاس لد  العءبيي التصحو، لإلت

   يءم يلو العصصصمهصصس المغءبي ءليصصصي اقصصصصصصصصصصصصصصتءاتإلجيصصي اخءع لإلصصصصصصصصصصصصصصصما تمتصصصد خم  التتءو 
                                                           

 .39-38، صـ صـ الميثاق الوطني للتربية والتكوينالمملكة المغربية،  -1
باء عن ليم لتخفيف األعوضعععع مخططاً اسعععتعجالياً لتنفيذ هذا الميثاق، طالب بتنويع مصعععادر تمويل نظام التع 0229وفي عام  -0

كاهل الدولة المغربية بإشععععععراك الجماعات المحلية واألسععععععر في هذا التمويل، مما سععععععمح بتنامي دور القطاع الخاص في قطاع 
التعليم، لكنعه لم يحسعععععععن مسعععععععتوى األداء التعليمي بعل اظهر فروقعاً بين العائد االجتماعي والعائد المالي للقطاع الخاص في هذا 

مر الذي زاد من االنتقادات بأن عملية اصععععععالح التعليم في المغرب ذات صععععععبغة برجوازية تحقق مصععععععلحة النخب المجال، األ
الحاكمة ومصعععلحة المسعععتعمر القديم عن طريق محو الثقافة الوطنية وتكريس التبعية على المسعععتويات السعععياسعععية واالقتصعععادية 

 والعسكرية والتقنية والثقافية.
 .38بق ذكره صـ المملكة المغربية، س -3
 .0215مارس  6، هسبريسمجلس عزيمان يتجه لإلبقاء على الفرنسية لغة أجنبية أولى،  -4
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،  ميتممد هندقصصصصصصصصي لغقيي جدإلدو تديق إلي تتعإلس ا صصصصصصصصصما يلو المدع 2(1١29-1١١١)
 اف ا إلدإلقلقجيي.الطقاس،  عإلدًا يت المقا

تاقيصصي تصصدءاس اللغصمت افجنليصصي لمنتاصصم  مت مءحلصصي تعلمأصصم قلصذا ااتءحصصت هصصذا الءليصصي 
إلي   قمت    ديت إلي مءحلي التعل  لقاقصصصصصطتأم خمصصصصصصي يلو مقصصصصصتقع  ال إلملقءام / ال منقيي ،

 1 اياادممج اللغمت افجنليي  ي المامءبمت اللإلدافقجيي )اطء قنظءامت التعل ( قافنشطي المق 
ًم: تصصدءاس قال صصمنقا،  صصمنيصص ايلء آلإلتإلت همصصم: اقً : تاقيصصي اللغصصمت افجنليصصي  ي التعلي  ا يصصداد

، لأد  تنقيو ١ ا قصصصصصصص منيي( -ا نجلإل اي - عم مقاد ال إلملقءام  مللغمت افجنليي )التءنقصصصصصصصيي
لك ذ قمت    قءد فق  مءو مصطل   التنمقب اللغقا  الذا  مءت حقله  عد 1لغمت التدءاس،

ا مي امنقت التعلي  قمت  عدهم ا مي قصصصصصصصيمقصصصصصصصيي داخس الحإلقمي المغءبيي، فت ءويس الحإلقمي 
 لت إلإلءات  إلمت مت انصمء دي  تدءاس اللغي ا نجلإل اي فنأم تللي حمجي لدع الدق  العءبيي 
يممي، لإلد ات التقجه العم  داخس المجلس إلمت نحق دي  ت ءاس اللغي التءنقصصيي إللغي تدءاس 

 و  ي المنمه، التعليميي.اقل
، لتحقاس الءليي ا قتءاتإلجيي لتطقاء التعلي  1١29قاد إللف الملك الحإلقمي  ي ممإلق يم  

إلي مشءقن امنقت، قهي يمليي اقتغءات  م  قنقات تمإلنت الحإلقمي  عدهم مت احملته 
قت حق  نلمجلس النقاب، لإلد ات  مي اختم مت ظأءت لإلت الءليي ا قتءاتإلجيي قمشءقن الام

لغي التدءاس، افمء الذا  قء  أنه محمقلي  نأم  قضو العءبيي إللغي اقمقيي للتدءاس قمت 
    ت تب صتحي جدإلدو  ي ت ءاس التءنقيي قاضعم  نمق ا نجلإل اي.

                                                           
 تحت شعار "من أجل مدرسة االنصاف والجودة واالرتقاء الفردي والمجتمعي". -1
 بإحداث تدريجي لشبكات مختصة في تعليم اللغات األجنبية خارج المناهج الدراسية النظامية. -0
 1010-1028مذكرة إطار في شااان التنزيل األول للرؤية االسااتراتيجية لمملكة المغربية، وزارة التربية والتكوين المهني: ا -3

 .7، صـ 0215أكتوبر  10، من خالل تفعيل التدابير ذات األولوية
ط وإدراج هذا يزية على المدى المتوسععبالتدرج في التعليم الثانوي التأهيلي باللغة الفرنسععية، على المدى القريب، واللغة اإلنجل -4

المبدأ بالنسعبة للغة الفرنسية في التعليم اإلعدادي على المدى المتوسط، انظر: المملكة المغربية، وزارة التربية والتكوين المهني: 
 .5، صـ 0215، فبراير 1010-1028توطين التدابير ذات األولوية ضمن المشاريع االستراتيجية 
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قاد حمق   ءشصصصصصصصصصصصصصصإلد للمختمء  ق اء التعلي   ي حإلقمي  لت إلإلءات  ال منيي طءا نامد 
 مللغي التءنقصصصصصيي قاو مم  إحدا  مقصصصصصمء لنظم  ال إلملقءام الدقليي لتدءاس المقاد العلميي قالتانيي 

 صملمغءب يعتمصد يلو اللغصصي التءنقصصصصصصصصصصصصصصيصصي، قهق مصصم م صصس محصصمقلصصي جصصدإلصدو  يصمدو انتصمج منظقمصصي 
ا قصصصصصصصصتعممء ال ام ي قاللغقا، قاتعمءم مو مم قصصصصصصصصلق ات صصصصصصصصصءا  ه إلس مت ءويس الحإلقمي 

م و احم  ا نجلإل اي محس التءنقيي قجعلأقق اء التعلي  العملي  الحقت الداقدا  حق  ضءقء 
ال اميي  ي  عم التخصصصصصصصصمت الجممعيي، قظأءت اناقصصصمممت ممم لي داخس المجلس افيلو 

 للتءبيي قالت قات.
 بين ازدواجية الخطاب والمواد الخالفية: ثانياا: المسار التشريعي للقانون 

ني التعلي  قال ام ي إلي لج 1١2٢قصصصصصصصلتملء  21احملت حإلقمي الع ممني المغءبيي  ي 
قا تصصصصصصصصم   مجلس النقاب )الغء ي افقلو( مشصصصصصصصءقن امنقت منظقمي التءبيي قالت قات قال ح  

 إلنتأي المجلس  ي جلقصصصي يممي إلي اتالعلمي، ل نه اظأء خم مت قاقصصصعي لإلت النقاب الس 
 ًم يت نمو 12نمو ًم قمعمءضصصصي اءبعي نقاب قامتنمن  112،  مقا اي 1١25إلقلإلق 11إاءاءا  ي 

التصصصقات، قاأد  المشصصءقن إلي تع ا  مإلمني اللغي التءنقصصيي  ي المداءس، قاد امتنو معظ  
قنقاب ح ب  ا قتام   المحم ظ  -امود ا وتم  الحإلقمي -ايضم  ح ب العدالي قالتنميي 

يت التصقات يلو المقاد التي تنف يلو اقتخدا  اللغي التءنقيي  ي التدءاس، قاد نماشت 
مشءقن  11/٦/1١25لتعلي  قالشلقت ال ام يي قا جتممييي  ي مجلس المقتشمءات  ي لجني ا

 .الامنقت دقت ات ي علت طليعي مقااف افح اب مت المشءقن ققلقإلأ  التصقاتي حيمله
 ازدواجية الخطاب:

قالم صت ات مشصصصصصصصصصصصصصصءقن امنقت التعلي   ي المغءب اظأء ا دقاجيي  ي خطمب ايمدات 
تيمء قصصصصصصصصصعد  اا -قا ق  يه التءاق الحإلقمي للح ب  الذاي،  تي القات ح ب العدالي قالتنمي

إ  ات نقا ًم اخءات للح ب إلنمصصصصءقت ال يي  القصصصملق للح ب يلو المشصصصءقن  -الدإلت الع ممني
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 يلد ا له لت إلإلءات  ء ضصصصصصقا المشصصصصصءقن،  ضصصصصصًم يت ذلك اد  ءويس ال تلي اللءلممنيي للح ب 
ء ضصصصصت  -قصصصي ال تلي نتإلجي تصصصصصقات  ءااه يلو المشصصصءقن  ادءاس اف مي  اقصصصتاملته مت ءوم

الذا تقصصصصصلب  ي احءاج الح ب امم  الءاا العم  فت  -افممني العممي للح ب الق  ا قصصصصصتاملي
 احد ماقممت اإلدإلقلقجيي الح ب ا قمميي تاق  يلو الد من يت اللغي العءبيي.

 عقا يت  ءنقصصصصصي التعلي قتجدء ا شصصصصصمءو إلي ات ايضصصصصصم  ح ب العدالي قالتنميي اد دا 
منأم تقصصصصصصءاب إيممي حق  د من  مصصصصصصصطتو الءمإلد   قا ذإلء ي المغءب  ي مقااف قصصصصصصم اي، 

ق اء الدقلي المإللف  حاق  ا نقصصصصصصصمت  ي الءاس الممضصصصصصصصي  ي اجتممن افممني العممي للح ب 
يت ايتمصمد اللغصي التءنقصصصصصصصصصصصصصصيصي لتصدءاس المقاد العلميصي، لديقع ات التءنقصصصصصصصصصصصصصصيي امء معمد  ي 

 داءات المغءبيي.ا 
 المواد الخالفية:

 مءت افلب الخم مت حق  ممدتإلت  ي مشءقن امنقت التعلي ، حإل  تنف الممدو ءا  
يمء : قهق  مامءبي لإلدافقجيي قخاصصصصصصصقد  ملتنمقب اللغقا  ي التدءاس( يلو تعءاف مم الم1)

لي جصصمنصصب إتءبقا منصصدءج ي قصصصصصصصصصصصصصصت مء  ي التعلي  متعصصدد اللغصصمت لأصصد  تنقيو لغصصمت التصصدءاس 
اللغتإلت الءقصصصصمإلتإلت  ي الدقلي قذلك لتدءاس  عم المقاد،   قصصصصيمم العلميي قالتانيي منأم، اق 

  2 عم المضممإلت اق افج ا   ي  عم المقاد للغي اق للغمت اجنليي .
( المتعلاصي  ملأندقصصصصصصصصصصصصصصي اللغقيي، قالتي تءت   ١2امصم المصمدو الخم يصي ال صمنيصي  ءامأصم )

منأصم: إيطصم  افقلقيصي للصدقء القظيتي للغمت المعتمدو  ي الدءاقصصصصصصصصصصصصصصي يلو يصدد مت الم صمدئ 
الأمد  إلي تءقصصصصصصصصصإلخ الأقيي القطنيي، قتمإلإلت المتعل  مت اتامت اللغتإلت الءقصصصصصصصصصمإلتإلت قاللغمت 
افجنليي  ي التخصصصصصصصصصصمت العلميي قالتانيي، قتطقاء اللغي افمم اغيي  ي المدءقصصصصي،  ءقصصصصم  

تقا نصصصي تجعصصس الحصصمصصصصصصصصصصصصصصصصصس يلو ال إلصصصملقءاصصم متانصصم العءبيصصصي تعصصدديصصي لغقيصصي  إليتيصصصي تصصدءاجيصصي قم
                                                           

المتعلق بمنظومععة التربيععة والتكوين والبحععث العلمي، المنشعععععععور  51.17( في قععانون إطععار رقم 0يععة من المععادة )الفقرة الثععان -1
 (. 0219اغسطس  19) 1442ذو الحجة  17، 6825بالجريدة الرسمية المغربية، عدد 
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قافمصصم اغيصصي قمتمإلنصصم مت لغتإلت اجنلإلتإلت يلو افاصصس، قايمصصم  ملصصدا التنصصمقب اللغقا، قهق مصصم 
إلتعإلت يلو الملقصصصصصصصصصقصصصصصصصصصمت التءبقيي افجنليي العمملي  ملمغءب ا لت ا  لتدءاس اللغتإلت العءبيي 

أ  لأقاتأ  القطنيصصي مو مءايصصمو احإلصصم  ا تتصصمايصصمت قافمصصم اغيصصي ل صصس افطتصصم  المغصصمءبصصي لتعءات
المنظمي لعمس هذا الملقصصصصصصصصصصقصصصصصصصصصصمت داخس المغءب، ل ت تءك الامنقت تنظي  تطلإلق الأندقصصصصصصصصصصي 

 2اللغقيي لنصقف تنظيميي قءاا المجلس افيلو للتءبيي قالت قات قال ح  العلمي.
ي لغي صصصءًا هقيمإلننم الاق ، ات الامنقت ل  إلنف صصءاحي يلو ات ت قت التءنقصيي ح

تدءاس المقاد العلميي قالتانيي، إ  ات النخب قققموس ا يم  المغءبيي ءقجت ات الأد  مت 
الامنقت جعس التءنقصصصصصصصصصيي لغي تدءاس العلق   ي المداءس الحإلقميي مت قااو هيمني التءنقصصصصصصصصصيي 

لطمت ( يلو ات تاق  الق١1 ممدويلو الحيمو الجممعيي قالعممي المغءبيي، إلمم نف الامنقت )
الحإلقميي المعنيي  ي قصصصصلإلس تطلإلق م مدئ الأندقصصصصي اللغقيي يدو تدالإلء منأم تنقيو الخيمءات 
اللغقيي  ي المقصصملك قالتخصصصصصصمت قال ح   ي التعلي  العملي ق ت  مقصصمءات لمتم عي الدءاقصصي 

  مللغمت العءبيي قالتءنقيي قا نجلإل اي قا ق منيي  ي إطمء اقتامليي الجممعمت. 
 الدوافع التي قادت نحو إقرار قانون التعليم الجديد: ثالثاا:

امدت مجمقيي مت الدقا و نحق ااءاء امنقت التعلي  الجدإلد قمم إلتضمنه مت العمس يلو التعدد 
اللغقا  ي الملققمت التعليميي مو تءإلإل  اللقبي التءانإلتقني يلو تءقا، التدءاس  مللغي 

 التءنقيي. 

 فشل سياسة التعريب: .أ

م  التعليمي خم   تءو الحمميي التءنقصصصصصصصصصصيي يلو  عم افءاضصصصصصصصصصصي المغءبيي إلمت للنظ
( تأ إلءًا يلو انتشصصصصصصمء اللغي التءنقصصصصصصيي  قصصصصصصيمم  ي اققصصصصصصمط النخ ي المغءبيي، 2521-259٧)

                                                           
 المنشعور بالجريدة الرسمية المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، 51.17( من إطار رقم 30من نص المادة ) -1 

 (.0219اغسطس  19) 1442ذو الحجة  17، 6825المغربية، عدد 
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قتءاجو دقء المداءس الدإلنيي،  العءبيي ضصصصًم يمم صصصصمحب ذلك مت تءاجو  ي مممءقصصصي اللغي 
 ه التعليميي تأد  إلي دماءطي التعلي   ي المغءب. اد ءقج المقتعمء التءنقي ات قيمقت

لاءاء ، هقات ا-قااعيمً -قاد قصصصصصمه   ي اقصصصصصتمءاء هيمني التءنقصصصصصيي إللغي ءقصصصصصميي  منيي 
الحإلقمي المغءبيي لمإلم حي افميي المنتشصصصصءو ايتممدًا   قصصصصعيالقصصصصيمقصصصصي  مل مد  عد ا قصصصصتام  

اي افمء تءاجو ت ءاس اللغي يلو قصصصصصصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصصصصصصي التعءاب مت اجس تقحإلد الدقلي، ل ت  ي حاي
العءبيي  ي مختلف مءاحس التعلي  افقمقي قالجممعي قت اإلد  ي الماملس تع ا  اللغي التءنقيي 
إللغي للعلق  قالمعمء  ايتامدًا  أت ذلك يقمه   ي انخءاط المغءب  ي مقمء التنميي قالعقلمي 

اشصصصإلمليي اخءع  أت اللغي قهق مم تدي  مت خم  ققصصصموس ا تصصصصم  الحدإل ي،  ضصصصًم يت  مي 
التءنقصيي ت مد ت قت ال اميي  ي التعلي  الجممعي  ي فملليي التخصصصصصمت  ي حإلت ات التلمإلذ 

 2إلدءس  مللغي العءبيي  ي التعلي  ا لتداوي قا يدادا قال منقا.
 التحديات التي فرضتها فسيفساء الوضع اللغوي: التشتت اللغوي  .ب

خداممت اللغي مم لإلت )الداءجي المغءبيي، العءبيي إلتمإل  المجتمو المغءبي لتنقن اقصصصصصصصصصصت
، قق اًم (التصحي، قلأجمت يءبيي محليي متعددو قافمم اغيي قا ق منيي قالتءنقيي قا نجلإل اي

تقع لغتمت ءقصصصصصصصصصصمإلتمت، امم يلو المقصصصصصصصصصص قافمم اغييللدقصصصصصصصصصصتقء المغءبي تعتلء اللغتإلت العءبيي 
ت الءقصصصميي يقصصصقد اقصصصتخدا  اللغي التءنقصصصيي، الشصصصعلي تنتشصصصء الداءجي، قيلو مقصصصتقع التعممم

قءف  التنقن اللغقا ل  تنج  الحإلقممت المغءبيي  ي تءجمته ملقصصصصصصصصصصصصصقصصصصصصصصصصصصصيًم قهق مم يم س احد 
 التحديمت الأممي  ي القااو المغءبي قتقلب  ي تشتت لغقا قاض  داخس المجتمو المغءبي.

 زحف االنجليزية في مواجهة الفرنسية: .ج

                                                           
Farid Aitsiselmi and Dawn Marely: The role and status of French language in North  - 1

Africa (John Benjamins Pub Co, Amsterdam/Philadelphia, 0228), p.186. 
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مت حإل  ا نتشصصصصصمء يملميًم حإل  إلتحد  لأم حقا   لقصصصصصمدقصصصصصياتعتلء اللغي التءنقصصصصصيي 
 -ا قصصصصصصص منيي -ا نجلإل اي -الأنديي -، قذلك  عد )الصصصصصصصصإلنيي2ملإلقت نقصصصصصصصمي حق  العمل  11١

مطق التءنقصصصي خمصصصصي  ي من ا قصصصتعممءا العءبيي(، قيعقد التضصصصس  ي ذلك إلي إء  التمءاخ 
و، ت التءنقصصصصصصيي لغي ءقصصصصصصميي قحإلدفءب قققصصصصص  الامءو اف ءاايي قالتي اصصصصصصص    عضصصصصصصأم إلتخذ م

قال عم افخءع اتخذهم لغي ءقميي  منيي،  ضًم يت دقء اءتتمن يدد قإلمت الامءو  ي  امدو 
يصدد المتحد إلت لأم، قإلس هذا الدق  تءت    عمامت ق ياي قمتطقءو  مقصصصصصصصصصصصصصصتمءاء مو المغءب 

تءنقصصصصصصيي يملميًم   الحإل مم تقصصصصصصعو  ءنقصصصصصصم للحتم  يلو نتقذهم ال ام ي قمإلمنتأم  عد تءاجو تعل
 لصمل  اا م  النم  الط امت الققطو يلو تعل  اللغي ا نجلإل اي قفإلءهم مت اللغمت العملميي.

ام  ق اء التعلي  التءنقي ل امءو  1١21ق ي قلإلس التخطي  لمقاجأي هذا ال حف، ق ي يم  
  المجم  لعشءات تالءبمط لتقايو اتتمايي تع ا  التعمقت  ي مجم  التعلي  لإلت الللدإلت، حإل   

الشعب الدقليي  ي ال منقيي المغءبيي ق اد مت ش إلي الملققمت التعليميي التءنقيي  ملمغءب، 
قتعتمد قيمقي الءويس التءنقي ايممنقاس مم ءقت  ي احد جقانلأم الءويقيي يلو إيمدو ا يت مء 

 ملامي  ءإلتهاللغي التءنقيي خم  مشم للتءنقيي  ي اطمء التعدديي اللغقيي حإل  ايتلء
 لغي الدان  لإلنمم ا نجلإل اي  لغي اقتخدا  قتعممس ، قهق لذلك  1١2٢التءانإلتقنيي  ي ا تقبء 

إلدي  اللقبي التءانإلتقني المغءبي القميي لحمميي اللغي التءنقيي  ي مقاجأي ا قتعممء 
لق يمت ا ا نجلق امءاإلي   ي الامءو حإل  الصءان يلو النتقذ قالحضقء لإلت  ءنقم مت جأي ق 

 المتحدو قانجلتءا مت جأي اخءع.

قاد م لت يقدو المغءب لماعدهم  ي ا تحمد ا  ءااي مو تققيو مجم ت تعمقنه ال نموي 
قمتعدد افطءا  مو الدق  اف ءاايي قتادي  الءبمط طلب لتطقاء يضقاتأم  ي احد اه  

اايم ديي لدق  فءب ا ء الت تمت ا اليميي ق ياي الصلي ل مءاس، قهق المجمقيي ا اتصم

                                                           
al of Global Affairs, Development and Partnerships: PROMOTINGGener-Directorate - 1 

FRENCH WORLDWIDE, 0214, p.0. 
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)قإلديمق(  ءصًي  مإلني لتءنقم  ي إحيم  هيمنتأم ال ام يي قمحمقلي لمنو ان    تءتإلب  مءاس 
يت مصم  الدق  المتادمي إذا خقءت نتقذهم  ملامءو، قهق احد  قالت القيمقي الخمءجيي 

التجمءا قالعلمي ق  التءنقيي منذ ياقد، قلذا يم س انتشمء ا نجلإل اي إللغي للتقاصس الدللقممقي
العملمي احد مظمهء العقلمي ال ام يي قهق مم يم س تحديًم إضم يًم امم   ءف إحيم  انتشمء 

 2( يملميًم.%29-2١اللغي التءنقيي التي إلللغ معد  تعلمأم قنقيًم )

 تطور العالقات المغربية/ البريطانية: .د

تطقء ملحق   ي ت امت العمصصس يلو إاءاء مشصصصصصصصصصصصصصصءقن اصصمنقت التعلي   ي المغءب مو 
إلقلإلق  9العمامت المغءبيي/ اللءاطمنيي  ي ضصصصصصق  الحقاء ا قصصصصصتءاتإلجي لإلنأمم )الدقءو افقلو 

(  ي مجصم ت افمت قمإلصم حصي ا ءهصمب قدي  1١25قصصصصصصصصصصصصصصلتملء  2٦، الصدقءو ال صمنيصي 1١2٢
ا قصصتاءاء  ي القصصمحس قالصصصحءا ، قالمجم  ا اتصصصمدا إلملخدممت الممليي قالقصصيمحي قالطماي 

مصصم حإلصص  تعت   الللصصدإلت تقايو اتتصصم  ت صصمد  تجصصمءا لإلنأ ،المتجصصددو، قمجصصم ت ال اصصم صصي قالتعلي 
لمءحلي مم  عد اللءاإلقصصصصصصصت، إلمم قاعتم مذإلءو تتمه   نشصصصصصصصم  لجني مشصصصصصصصتءإلي خمصصصصصصصصي  ملتعلي  
العصصملي، حإلصص  إلءت   التخطي  اللءاطصصمني ا قصصصصصصصصصصصصصصتءاتإلجي للمءحلصصي الماللصصي ل اصصمدو اصصدءو العمصصس 

مو العمل  قا قصصصصصصصصصصصصصصتتمدو مت الدق  التي تتمتو لنتقذ إاليمي داخس الامءو قمنأم  الصدللقممقصصصصصصصصصصصصصصي
  طليعي الحم  الممل ي المغءبيي.

يلو قضصصصصصصصصصصصصصصو نظصصصصم  للمصصصصداءس  1١2٢قاصصصد اتتاصصصصت الحإلقمتإلت  ي إلقلإلق مت يصصصصم  
، للتعصصصمقت  ي مجصصصم  1١25مصصصمإلق  1٢اللءاطصصصمنيصصصي  صصصملمغءب قا ق يليصصصه مجلس النقاب  ي 

  لإلت الجمنلإلت ادي  ام يال اصم صي قاللغي لإلنأمم، يلمًم  أت  مي اتتم  طقء تالتعلي  قتشصصصصصصصصصصصصصصجيو 
، إ  ات 1ل  يشصصصصصصصصصصأد تطقاءًا  قصصصصصصصصصصلب النتقذ التءنقصصصصصصصصصصي  ملمغءب 25٢١مقاو  ي ا تقبء يم  

                                                           
  - .Ibidموقع 1
إن الولوج لهعذه المدارس البريطانية يكون ألبناء الجالية الدبلوماسعععععععية البريطانية في المغرب وانباء المغرب وابناء األجانب  -0

نظام المدارس البريطانية الجديد في المغرب على أن انشعععععاء اية مدرسعععععة بريطانية أو فتح فرع  المقيمين مؤقتاً أو دائماً، وينص
لمدرسععة بريطانية متواجدة بالمغرب يتم بموجب مذكرات دبلوماسععية بين البلدين، وأن تكون الشععهادات الدراسععية الصععادرة عنها 
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ا تتم  الجدإلد مت شصصصصصأنه  ت  مجم ت لمقصصصصصت ممء الخمف  ي اطمن التعلي  المغءبي، قإلمت 
، قتخط  لءاطمنيم إلي 1١25 ق النظم  الجدإلد  ي قلتملء مت الماءء ا تتما اق  مدءقصي ق 

ا تتما مءا    ام يي لءاطمنيي قملققمت تعليميي  ملعدإلد مت المدت المغءبيي لتشجيو المغمءبي 
 يلو مقاصلي الدءاقي  ي لءاطمنيم.

قصصصصصلقصصصصصلي مت التطقءات ذات الصصصصصصلي مت المأ  ا شصصصصصمءو إلإلأم، قمنأم قاد قصصصصصلق ذلك 
اللءاطمنيي قالمجلس ال ام ي اللءاطمني قمءإل  الدءاقصصمت ا قصصمميي  -لمغءبيياتتم  الجمعيي ا

لتع ا  التعصصصمقت  ي المجصصصم  التءبقا قالتعليمي  1١2١لجصصصممعصصصي إلصصصمملءاصصصدج  ي مطلو يصصصم  
،    اطم  اق  تجءبصصصصي 2قالتاصصصصمءب لإلت الجصصصصممعصصصصمت  ي الللصصصصدإلت لتاقيصصصصي الت صصصصمد  اف صصصصمديمي

ا نجلإل اي  ي يدد مت المداءس المغءبيي الحإلقميي  ي نمقذجيي للحصصصصصصصصصصصصصصصق  يلو ال إلملقءام 
، قياصد اطصمن افيمصم  اللءاطصصمني الملتمء الصدقلي للتصدلإلء المصملي للمقانئ 1١21 قصصصصصصصصصصصصصصلتملء

ال حءاصصصي  ي المغءب، قملتمء  المغءب: لقا صصصصي ا ءاايصصصصم  المنعاصصصصد  ي لنصصصصدت  ي نق ملء يصصصصم  
 إلءًا قاضصصصصصصصصصصصصصصحصصًم  ي تطقاء العماصصمت الصصذا نظمصصه منتصصدع اصصمدو افيمصصم   ي الللصصدإلت تصصأ 1١21

ال نمويي لإلنأمم، انطماًم مت ا تءاضمت  أت الاءت القاحد قالعشءات قيإلقت اءنًم ا ءاايًم  ممتيم  
 1قيمإلت ات ت قت المغءب لقا ي اقتءاتإلجيي جغءا يي للتققو اللءاطمني  ي الامءو.

لي    اممت قإلملي التعقءدًا يلو مصم قصصصصصصصصصصصصصصلق، قالصس ات إلت  إاءاء الاصمنقت الجدإلد للتعلي
التءنقصصصصي  ملخمءج، لإنشصصصصم  المجمقيي المدءقصصصصيي جمك شصصصصإلءاك  ققصصصص  العمصصصصصمي الءبمط لتعلي  

قصصصصصصصصصصصصصصس يدد المنخءطإلت  ي  إلمم، 1١25ءامم افطتم  قافق  ا لتداوي،  ي مطلو يم  
الف تلمإلذ  ي مختلف المءاحس  ١1الملقصصصصصصقصصصصصصمت التعليميي التءنقصصصصصصيي  ملمغءب إلي ا  ء مت 

                                                           
( A-Levelأو  GCSEادل المؤهالت الدراسععية البريطانية )معترف بها من المركز الوطني البريطاني لتقديم اعتراف بأنها تع

 ومعترف بها مغربياً.
 ccme.org.ma، متاح على الرابط: 0213يناير  17موقع مجلس الجالية المغربية بالخارج،  -1
ابط التالي: ، متاح على الر0214نوفمبر  10، العربيةكاليف ألدرتون، جمال العلوي: حول العالقات المغربية البريطانية،  -0

alarabia.net 
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ملقصصصصصقصصصصصي تعليميي تت و قإلملي  التعلي  التءنقصصصصصي  1١، قاقجد حقالي 1١21ليميي  ي يم  التع
 2 ي الخمءج ، قملققمت اخءع معتمدو مت الس ق اءو التعلي  التءنقيي.

 رابعاا: مآالت مستقبلية:

يعتلء قصصصصصصصصصصصصصيمقصصصصصصصصصصصصصي محليي، ل نه يعإلس حج   يالمغءبف  ات الامنقت الجدإلد للتعلي  ء 
س المغءب، يلء  امدو دقء ا قصصصصصصصصصت ممء التءنقصصصصصصصصصي  ي اطمن التعلي  الصصصصصصصصصصءايمت ال ام يي داخ

للنأقم  صأقضصصصصصصصصصصصصصصمن المنظقمصي التعليميصي، قاد  التمقيمتالمغءبي انطماصًم مت دقايي تق إلء 
يتءم ا يتممد يلو اللغي التءنقصصصصصيي  ي تدءاس العلق   ململقصصصصصقصصصصصمت التعليميي المغءبيي منذ 

يلو الحيمو القصصصصصصيمقصصصصصصيي قالح بيي قا جتممييي قال ام يي، المءاحس ا لتداويي يدد مت التأ إلءات 
حإلص  إلءع التيصمء المنصمهم لأصذا الاصمنقت انصه  م صم صي تنصم   يت اللغصي العءبيصي التي تم صس اقا  

القصصصصصصصصصمودو،  يالقصصصصصصصصصلقإليالتءا  ال ام ي قالأقيي قالتمءاخ المغءبي، فنه قصصصصصصصصصيغإلء طليعي افنممط 
معمت لق ت ميدًا لإلت النم  المغءب قنظءاوأ   ي المجتقانأي الخصقصيي ال ام يي لل مد، قاخ

العءبيي قا قصصصصصمميي افخءع، افمء الذا إلأدد احد ال قالت الءويقصصصصصيي التي ياق  يلإلأم النظم  
المغءبي، حإل  تقصصصصصصف اللغي العءبيي  أنأم لغي القحي قالاءآت، قشصصصصصأدت ا دهمءًا  ي الاءنإلت 

 إلنمم اتخذتأم اقءق م قالصإلت لغي لتدءاس العلق .الحمدا يشء قال مني يشء مت الميمد، ح
ق مم ات القصصصيمقصصصمت التعليميي ق ياي الصصصصلي  عمليي ناس الاي  قالتنقن ال ام ي مت جإلس 
فخء، يمإلت ات تشصصصصصصصصأد افققصصصصصصصصمط المغءبيي خم  المءحلي ا نتامليي لدءاقصصصصصصصصي اللجمت الق اءاي 

يي مت اجس  ح  إليتيي ا ءتام   ملعءب المعنيي قصصصصصصصصصصلس تطلإلق الامنقت الجدإلد، نشصصصصصصصصصصمطًم مغمإلءاً 
إللغصصي مأيمنصصي  ي المجصصم ت ال اصصم يصصي قالعلميصصي قالمعء يصصي يلء النأقم  مإلصصمنتأصصم  ي التصصدءاس 
داخس الملقصقصمت التعليميي المختلتي، قهق مم يحت  يلو النخب المغءبيي مءاجعي اءاء  ءنقي 

طمس للأقيي ق  -لعءبيي قافمم اغييا -التعلي ، لمم له مت تداييمت قلليي يلو اللغي القطنيي 

                                                           
 https://ma.ambafrance.org:موقع السفارة الفرنسة بالمغربشبكة التعليم الفرنسي في المغرب،  -1 
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المغءبيي ق ام تأم،  ضصصصصصصصصصصصصصصًم يت ذلك اد إل ح  المجلس القطني للغمت يت خطي مءضصصصصصصصصصصصصصصيي 
للتعدديي اللغقيي  ي الملقصصصصصصقصصصصصصمت التعليميي  حإل  تحم ظ يلو ال قالت الدقصصصصصصتقءاي  ي الدقلي 

م يي قمنأم او ال اقهي ءقصصصصصصميي العءبيي قافمم اغيي، إلمم اد ت  ف ق اءو ال ام ي ديمأم للمشصصصصصصمء 
مجم ت النشصصصصصصصصء قال تم ي  ملعءبيي مو إمإلمنيي تنشصصصصصصصصي  يمليمت التءجمي إلي اللغمت افجنليي 

 -الصصصصصصصصصصصصصصصإلنيي..( قمءاجعي منظقمي دي  ال تمب الماءق  )ال متب -التءنقصصصصصصصصصصصصصصيي -)ا نجلإل اي 
ي يالتق او(، حإل  إلقصصصصصي التقجه العملمي الءاهت يلو ضصصصصءقءو ات تتجه الدق  النمم -النشصصصصء

ل امدو مقصمهمتأم  ي التجمءو العملميي للصصنميمت ال ام يي قا لداييي فت معد  نمق ا اتصمد 
مت هذا النقن  عد انتشصمء العقلمي اصص   ا لء مت معد  نمق صصنميي الخدممت قالصنميمت 

 التحقاليي.
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 قطر: األسباب والمآالت التواجد التركي في

 

  محمود عبد العزيز

 معإلد  إلليي ا اتصمد قالعلق  القيمقيي
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 التواجد التركي في قطر: األسباب والمآالت
محمود عبد العزيز  

 مقدمة:

تعتلء اصصصصصصصي الاقايد العقصصصصصصإلءاي  و تءإليم هو اصصصصصصصي التحق   و مقصصصصصصمء القصصصصصصيمقصصصصصصي 
الخصمءجيصي التءإليصي مت جأي، قتأ   العمامت الاطءاي العءبيي مت جأي اخءع،  مو قصصصصصصصصصصصصصصصق  

شصصصصصأدت القصصصصصيمقصصصصصي الخمءجيي  اءدقفمتل يممي  1١١1ح ب العدالي قالتنميي إلو القصصصصصلطي  و 
 إلًءا جذءًام  أص   لدإلأم داوءتو تحءك ءويقإلتإلت لقيمقمتأم الخمءجيي.التءإليي تغ

، الءف ي  و الحصصصصق  يلو العضصصصقيي ال مملي  و ا تحمد افقءقبو قاقصصصتيتم  األولط
إضصصم ي  -قهق مم اقصتجد  و القصيمقصي التءإليي- خراألالمعمإلإلء المطلق ي  و هذا الصصدد، امم 
يم يلو قجه التحدإلد  ميت مءهم داوءو نتقذ تمءاخو لتءإل داوءو الشصصصصء  افققصصصص  قالمنطاي العءبيي

إلجب اقصصصصصصصصصصصتعمدتأم،  و إطمء مم ي ء   مقصصصصصصصصصصص  الع ممنيي الجدإلدو، التو ايتمدت الاقو النميمي 
 شصإلس اقصمس  قصتعمدو هذا النتقذ، قهق مم تجلو  و ظمهءو ا ا م  الأموس يلو المقلقمت 

 يي.قاف م  التءإليي التو ت  دللجتأم إلو العءب
حظو اءدقفمت  شعليي همولي  و المنطاي العءبيي لإيت مءا قجًأم حدا ًيم لإلقم  المتاد ، قمو 
تطقء افحدا   و المنطاي قءيمت مم إلشتت هذا القمعي الحقني يت حاياتأم، قاممطت 
الل م  يت ءف ي  ميلي  و تدمإلء الدق  الامومي قتققيو داوءو النتقذ القيمقي قالعقإلءع التءإلو، 
 تحقلت الع ممنيي النميمي إلو اءدقفمنيي خشني تحمس القما اإلنمم حلت، قإلمنت دقلي اطء 

 هو إحدع المحطمت التو تلاتت النتقذ التءإلو قمأدت له ققميدت يلو تاقاته.

                                                           
 معيد بكلية اإلقتصاد والعلوم السياسية 
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التحق ،  و ضصصصصصق  اف مي التو تشصصصصصأدهم المنطاي العءبيي لتتءو امءبت  هذاإت اصصصصصصي 
 يه الضق   يمم إللو.يلو العاد هو مم نحمق  ات نلاو يل

 مسار تطور العالقات التركية القطرية:

  نإلت إلس القد فصصصصصصصصصصصصدامونم الاطءاإلت ق  نقصصصصصصصصصصصم  فحد  مل إلد لأ  ، هإلذا ام  نموب 
الءويس التءإلو   لاد اقإلتمع   و مقصصصصصصصتأس  امءته التو ام  لأم للاميدو العقصصصصصصصإلءبي التءإليي  و 

 .2اطء،  و ممءس الممضو
التطقء المتقصصصصصصصصصصصمءن  و العمامت لإلت الللدإلت، قالتو إلمنت  تلخف الماقلي القصصصصصصصصصصصم اي

الت مد  التجمءع التءإلو  يمديي يلو مجمس افصصصصصصصصصصصصصعدو،  اد إلمتيمامت  1١22حتو العم  
الاطءع يصأتو متأخًءا يت نظإلءا القصصصصصصصصصصصصصصعقدع قا ممءاتو، حإل  للغت اجمملو ا قصصصصصصصصصصصصصصت ممءات 

مت مليصصصمء دق ء،لإلنمصصصم اصصصمءبصصصصت ااصصصس  1١22إلو  1١١9الاطءاصصصي إلو تءإليصصصصم  و التتءو مت 
مليمء دق ء  و التتءو ذاتأم، قاد شصصصصصصصأد هذا المعد  صصصصصصصصعقًدا 1ا قصصصصصصصت ممءات ا ممءاتيي يلو 

 1١2١مت اإلًدا مت الجمنب الاطءع إلو الإلق   و ماملس تنماف ا قصصصصصصصصصصت ممءات ا ممءاتيي منذ 
 .11١2٢تاءاً م إلو  شئ  و يم   لتصس

 لعمامت لإلت الللدإلت اد اءت    أمءات:قمت الممحظ ات تحقت مقتقع ا

 ، تدهقء العمامت لإلت اطء ق ايي دق  الخلإل، العءبو قمصء.األول

، تدهقء العمامت لإلت مصء  م ضم ي إلو دق  الخلإل، العءبو، مو تءإليم. قيعتلء العم  األخر
 هق العم  الحمق  الذع إلشف يت التنم ء الامو   و قيمقمت هذا الدق  ، خمصي 1١2١

                                                           
، متاح على الرابط التالى : 0219-3-08نائب أردوغان يوجه رسالة إلى قطر،  1
-021923081242278399https://arabic.sputniknews.com/world/  
 
0 , TRT world Qatari relations -entente cordial: exploring TurkeyErbar sahika, 

research center, feb0219,  pp:9 

https://arabic.sputniknews.com/world/201903281040078399-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86/


 1029 ديسمبر –يوليو  (48-48) انالعدد                                        الشـَـرق األوسـَـط  اقمجلة أور

- 035 - 
 

التقجأمت العداويي  لتءإليم ققعإلأم للنم  اميدو نتقذ  و المنطاي العءبيي يلو حقمب التءاغ 
 القيمقي الذع حد   و ايامب ال قءات العءبيي.

شصصصصصصصأدته القصصصصصصصيمقصصصصصصصي الاطءاي، مو  الذاهق الشصصصصصصصمهد يلو التحق   2559قيعد العم  
مدا  و س ل يممد دقء  ، حإل  ءفب  و إإلجقالداإنامب افمإلء القملق حمد لت خليته يلو 

ا الي ، قمت هنم تصصمد  مو الءامدو المصصءاي يءبًيم، حإل  اءاد إاممي يمامت م مشءو ق عملي 
مو اقصصءاوإلس، قاد إلمت العء  العءبو اموًمم يلو ات مصصصصء هو التو تتقلو هندقصصصي العمامت 

لقصطإلنيي قالتو تالعءبيي ا قصءاوإلليي،  ضصًم يت الدقء التمءاخو لمصصء  يمم إلخف الاضصيي ال
 اءادت اطء ات تقجد لنتقأم دقًءا  إلأم يلو حقمب مصء.

ذلك  و تذإلإلتأم للخم مت التلقصصصطإلنيي قاصصصصطتم أم مو حءإلي حممس  و  قاد تجلو 
للشصصصصعب قالحق التلقصصصصطإلنإلإلت، ق و قصصصصلإلس ذلك اقصصصصتخدمت  المم ليمقاجأي القصصصصلطي الشصصصصءييي 

م إلختص  و قهو انمو الج اءو للتءقا، قللًيم ل س ماداتأم ا يمميي المتنمميي  اقو  و تلك التتء 
مت الءصصإلد المصصءا يءبًيم، لس ق و الداخس المصصءع، قتعتلء ا يتدا ات ا قءاوإلليي يلو 

الم صم  الصصصصصصصصصصصصصصصمءي يلو محمقلي تغذيي العدا  تجما  1١2١، ق1١١٢اطصمن ف و  و العصممإلت 
 مصء.

 ظي  ا خقات المقصصصصصصصلمإلت  عدمت هنم تمات المصصصصصصصمل  التءإليي قالاطءاي يلو دي  تن
، قايتلء افمء  م م ي محقء جدإلد  صصصصصصصصدد 1١21قصصصصصصصصقلأ  للقصصصصصصصلطي  و مصصصصصصصصء  و العم  

لإلت   عًدا جدإلًدا للعمامت الققءايالتشصإلس  و المنطاي، قاضصم ت افحدا  المتقصمءيي لو مي 
أم اطممن إلالللدإلت قإلمهمم اتخذ مقاًتم معمدًيم لنظم  الءويس القصصصصقءع  شصصصصمء افقصصصصد،  اطء لد

يلء مت الدقلي القصصصصصصقءاي، قهق مم ء ضصصصصصصته الحإلقمي مء ت اقءق متتعلق  مد خطقط فم  إلو 
 الققءاي.
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التمءاخيي  و ققءام   تختو يلو احد، قاد لدا حإلنأم ات احم    أطمميأمامم تءإليم 
ء صصصصصصصصصصالمنطاي العءبيي  مت قشصصصصصصصصيإًلم قءبمم حاياي، إ  ات ال قءو  و م إليتءإليم  و مد النتقذ 

 يلو حإل  ا خقات اد اللت المق اإلت.
إ ء التطقءات المصصصءاي امم  شصص إلي تحملتمت جدإلدو،  أصصصص   التحملف  المنطاي متت 

 عقدع.ق -إممءاتو -الاطءع التءإلو امومم  شإلس قاض  قصءا ،  و ماملس تحملف مصءا 
 :التعاون اإلقتصادص بين البلدين كمدخل لتطوير العالقات 

 و اآلقنه افخإلءو  أ مي، مو تءاجو مقصصصصصصصصصتقع ا قصصصصصصصصصت ممءات  يمء ا اتصصصصصصصصصصمد التءإلي
الخلإلجيي خمصصصصي مت اطء قا ممءات،  م ضصصصم ي لتقتء العمامت مو الق يمت المتحدو  شصصصإلس 
ادع ف لء ا مي تقاجأأم العملي التءإليي ماملس الدق ء، ل  تجد تءإليم قصصقع الحلإلف قالصصصدإلق 

مليمء دق ء، قذلك  29لم مشصصصصءو إلو تءإليم  ايمي الاطءع ليعلت يت ح مي مت ا قصصصصت ممءات ا
 .1١2٢2حق مم ايلت افمإلء الاطءع  و  امءو إلو اناءو  و افقطس 

تعد تلك الح مه مت الدي  المملو قالنادع  و صصصقءو ا قصصت ممءات الم مشصصءو هو امي 
ذع لمم قصصلت إليه العمامت ا اتصصمديي لإلت الللدإلت ، خمصي  و ايامب الحصمء العءبو ا

قالذع شإلس ناطي التحق  ال منيي  و تطقء العمامت لإلت  1١2٦ ءم يلو اطء  و إلقنإلق 
 الللدإلت.

 اد اقصءيت تءإليم لإاممي جقصء جقع لقصصد العج   و المقاد الغذاويي الذع قاجه اطء 
مليمء 219إلو  1١2٦التءإليي إلو اطء  و العم   الصصصصصصمدءات و ايامب الحصصصصصمء، قاءتتعت 

حقب فء ي التجمءو الاطءاي، قاد إلمت ذلك ا ءتتمن  1١2٧يت العم   %1٧دق ء،  مءتتمن 
 لقد العج  الذع خلته ا نقحمب ا ممءاتو قالقعقدع مت ال مد.

                                                           
، متاح على الرابط 1802أغسطس15مليار دوالر من اإلستثمارات المباشرة، الحرة، 15الرئاسة التركية:قطر تعد ب 1

  /https://www.alhurra.com/aالتالى:

https://www.alhurra.com/a/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9/455070.html
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، 1١29قاد إلمت حج  الصصصصصمدءات القصصصصعقديي قا ممءاتيي إلو اطء  اد للغ  و العم  
نيي دق ءات  و اطميمت اللملإلقت دق ء للمقاد الغذاويي  ا ،  م ضصصصصصصصصصصم ي الو مليمءات ال١١5

 التحتيي.
اطء تعتلء اآلت المقت مء ال مل   و القق  التءإليي  و اطميمت   إتق شصإلس يم ، 

خمصصصصصصصصصصصي  و الاطمن المصصصصصصصصصصصء و حإل   2مليمء دق ء ١١مختلتي لإجمملو اقصصصصصصصصصصت ممءات إلللغ 
 ا قصصصصصصصصتحقاذ يلو اللنك الإلقنمت القطنو لتءإليم، 1١29اقصصصصصصصصتطمن لنك اطء القطنو  و يم  

 مليمء دق ء.1151قهق اللنك الخممس  و ال مد،  و صتاي للغت ايمتأم 
اقصصصصصصصصصصصصت ممءاتأم  و اطء خمصصصصصصصصصصصصصي  و ايامب الحصصصصصصصصصصصصصمء العءبو  تم تءإليمإلمم  ادت 

شصصصصصصصصصصصصصصءإلصصي تءإليصصي جصصدإلصصدو إلو القصصصصصصصصصصصصصصق  الاطءاصصي  1١المتءقم يلإلأصصم، حإلصص  دخلصصت ا  ء مت 
ءإليي جمق ت ايمي المشصصصصمءاو التمقصصصصتأد ي اطميمت التصصصصصنيو قافدقيي قالمقاد الغذاويي، حتو ت

،إلمم  تللغ حج  ا قصصصصصصصصت ممءات التءإليي الاطءاي  و 1١2٢مليمء دق ء  و العم  29 و اطء 
شصصصصصصءإلي تءإليي اطءاي مشصصصصصصتءإلي، 2٢٧شصصصصصصءإلي )1١9مليمء دق ء،مق يي يلو  19اطء حقالو 

 شءإلي تءإليي(.25ق
 :التعاون العسكرص بين البلدين 

لتشصصصصصصصصصصصصصصمصصس إلو جصصمنصصب التعصصمقت  1١21منصصذ العصصم  التءإليصصي الاطءاصصي  العماصصمتتطقءت 
القصيمقصي قا اتصصمدع، التعمقت افمنو قالعقصإلءع، قاد للغ يدد الام  المشصتءإلي لإلت الللدإلت 

م لإلت الطء إلت، قيعتلء العصصم   1١امصصي، قت   إلأصصم تقايو ا  ء  29ا  ء مت  هق  1١١٦اتتصصماصصً
ملإلقت 21١اقصصصصصلحي تءإليي  ايمي  لدايي التعمقت العقصصصصإلءع لإلت الللدإلت حإل  قاو اتتم  لشصصصصءا 

 يلو طموءات لدقت طيمء  دءقن   تءإليي. 1١21دق ء، إلمم حصلت اطء  و العم  
                                                           

، متاح علي الرابط التالي: 0219يونيو  08االستثمارات القطرية في تركيا ,استراتيجية إقتصادية ذكية، مركز الجزيرة  1
:mKVqW1JnqOXZaTI3ewq50pvNlqxlk0ak6https://proxysite.cc/index.php?q=nKjZqWuTY

qU2hYmyRapZrYmhsapeYaGRsYJyo5inYmKVaJxgaW9GmmdWoo 
 

https://proxysite.cc/index.php?q=nKjZqWuTY6ak2pvNlqxlk52ewq3JnqOXZaTI1mKVqWGmmdWoo9inYmKVaJxgaW5hYmyRapZrYmhsapeYaGRsYJyo0qU
https://proxysite.cc/index.php?q=nKjZqWuTY6ak2pvNlqxlk52ewq3JnqOXZaTI1mKVqWGmmdWoo9inYmKVaJxgaW5hYmyRapZrYmhsapeYaGRsYJyo0qU
https://proxysite.cc/index.php?q=nKjZqWuTY6ak2pvNlqxlk52ewq3JnqOXZaTI1mKVqWGmmdWoo9inYmKVaJxgaW5hYmyRapZrYmhsapeYaGRsYJyo0qU
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قتعتلء اطء مت الدق  التو   تخصف مإل انيمت إللإلءو لإلنتم  يلو شلقت الد من، لعد  
د إلقجقد مخمطء يمليي تقتأد أم مت جأي، قتمتعأم  ملحمميي افمءاإليي مت خم  اميدو الع د

 مت جأي اخءع، ل ت افمء تغإلء مو تطقءات الءبيو العءبو،     ءم الحصمء العءبو يلإلأم.

م، حإلتدخلصصت العماصصمت التءإل 1١21 و العصصم   م تصصمءاخيصصً قايو ت  ت يصصي الاطءاصصي منعطتصصً
اتتمايي للد من المشتءك قالتعمقت العقإلءع، ق مقجب ا تتم  يمإلت ت مد  الاقات لإلت الللدإلت، 

تحت فطم  حمميي  1١29الد عمت العقصصصصصصصإلءاي التءإليي إلو اطء  و ا تقبء  ققصصصصصصصصلت اقلو
القصصصصصصصصصصم  قالتعمقت المشصصصصصصصصصصتءك، قمو القات ت  إنشصصصصصصصصصصم  الايمدو المشصصصصصصصصصصتءإلي التءإليي الاطءاي  و 

 ،  يمم  مت يعء   مق  اميدو طمء  لت  امد العقإلءاي.1١2٦
قف و قجه الخصصصصصصصصصصصصصصل  يإلت خم ًيم يلو الدق  العءبيي مم تءمو إليه اطء قتءإليم يل

مت اطء،  2١، لذا تم لت إحدع المطملب العءبيي ا الخلإل،مت التقاجد يقصصصصصصصإلءًام  و منطاي 
إفم  الاميدو العقصصإلءاي التءإليي لدإلأم، قل  ت ت مصصصمد ي حإلنوذ ات يصصصمد  اللءلممت التءإلو 

 مي ا نم  اقج اف 1١2٦يلو ا تتمايي المشصصصصصصصصصصصصتءإلي لإلت الللدإلت لتدخس حإل  التنتإلذ  و إلقنإلق 
مو دق  المامطعي ، قهق مم يمإلت إيت مءا  م م ي ءد تءإلو يلو اف مي قمقاته منأم، خمصصصي 
ات اءدقفمت إيتلء افمء  م م ي ا يتدا  يلو القصصصصصصصصصصصصصيمدو الاطءاي، حإل  صصصصصصصصصصصصصصءا  و ايامب 

 2اف مي ات تءإليم قتظس ق يي لاطء إلمم ات المطملب العءبيي فإلء مالقلي
مصم ياءب مت  م صي ا   جنصدع يلو ااس تادإلء،  قصصصصصصصصصصصصصصصس يصدد الجنقد افتءاك إلو

ا   جندع إلمم نشصصءت صصصحيتي دإلء شصصليغس افلممنيي، خمصصصي مو التأ د  9١١١قا  ء مت 
مت العمس الجمءع   تتما اميدو يقإلءاي تءإليي  منيي  و اطء، قهو تققيو قتطقاء للاميدو 

اًم خءاف العصم  الجمءع ق  المقجقدو  صملتعصس، قمت الماءء ات تتتت  التققصصصصصصصصصصصصصصعصمت الجصدإلصدو  و

                                                           
 5rdogan: Saudi list of demands from Qatar not acceptable, Press TV, Jul E ,0217 ,موقع 1

available at: 
loyal-arabia-saudi-qatar-/turkey02171271251507557https://www.presstv.com/Detail/ 
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للتامءاء افخإلءو  ي ققصصصصصصصصصموس ا يم  التءإليي،  إت المنشصصصصصصصصصأو  ي طءااأم للتققصصصصصصصصصو  ي ا تقبء 
المالس مو إضصصم ي اميدو جقيي قمإلنم  يقصصإلءا. نتإلجي لذلك، قصصتنمق ال تإل ي التءإليي لتصصصص   

لخمصصصصي. ات ا ءاي يمس  مقصصصتقع اللقا  تضصصص  ينمصصصصء الجيد قالاقات الجقيي قال حءاي قالاق 
 فما الذص تستهدفع كال الدولتين من وراء هذا التواجد العسكرص التركط فط قطر؟

اطء  إنأم قءف  تصصصصصصصصصصصصصقءهم المتتعس للعداويمت قتءقاجأم لءف ي الدق   إلو ملنقصصصصصصصصصصصص ي 
العءبيي المامطعي  و ضصصصصصصصءبأم يقصصصصصصصإلءًام، قهق امء ت  نتيه مءاًءا قت ءاًءا، قاخءهم يلو لقصصصصصصصمت 

مصمءاتو  انقء اءاصمد  حإلص  ايتلء افمء  م م ي إختءان اطءع لمعنو مقصصصصصصصصصصصصصصخ ق اء الصدقلصي ا 
 )  و إشمءو إلو ا حتم  الع ممنو(.2للقيمدو قيقدو  حتم  انتأو منذ ا  ء مت موي يم 

قيمإلت ا شمءو إلو امءات  يمم إلخف الأد  الاطءع مت إتمحي التقاجد العقإلءع التءإلو 
 لدإلأم.

و مممءقي الضغ  قا لت ا   و مقاجأي الدق  العءبيي التو تختلف : الءف ي الاطءاي  األول
معأم قانتأو ا مء  تءم الحصمء يلإلأم، إلمم انأم تتحقب  مإلمنيي ناس الاميدو العقإلءاي 

حمميي  و حم  حدق  يدقات افمءاإليي إلو القعقديي مءو اخءع،ق ملتملو ت او  م فطم  
  ، ل نأم تتحقب ا  ء  مإلمنيي تدلإلء انامب داخلوإلأم، ءف  إنختمم هذا ا حتمميقإلءع يل

، قتشإلء 1١١9، ق255٧ضدهم قهق مم قلق قات حد  مءتإلت لدي  قعقدا  و العممإلت 
التامءاء إلو ات الجنقد افتءاك منتشءات لحمميي الملققمت الءقميي قاصء الحإل  لتقءب 

 الشإلقك حق  ق   الجنقد قالعقإلءاإلت المحلإلإلت.

التقاجد ا إلءانو  و الخلإل، لإدخم  الشءاك التءإلو الذع يمإلت ات يإلقت شءاإًلم  : مقا نياألخر
 و مشءقيمت الطماي قا نتمج قالناس المشتءك لإلت الللدات ال م ي، ق و ايامب الحصمء قاعت 

 -اإلءات -لتقايو اتتمايي مشتءإلي مو اإلءات قتءإليم،  منشم  الخ  اللءع لناس ال ضموو) تءإليم
                                                           

الرابط ، متاح على 0219أغسطس 16قطر ترسخ عن محيطها بقاعدة عسكرية ثانية، جريدة البيان،   1
  0219world/arabs/-https://www.albayan.ae/one-28-16-1.3607396التالى:

 

https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-08-16-1.3627396
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، إلمم قيالف مدو قصق  %٢١ختم ت ملإلف ناس ال ضموو إلو اطء لنق ي اطء( الذع قإل
 إلق  إلو إلقمإلت  ا .21ال ضموو التءإليي لاطء مت 

أما تركيا فإن أهدافها تبدو متعددة من وراء وجودها العسكرص فط قطر  ويمكن اإلشارة 
 إليها كما يلط:

 .ءمليمء دق 2٧حمميي ا قت ممءات التءإليي  و اطء قالتو تللغ  -ا

مممءقي الضغ  يلو الدق  العءبيي خمصي مصء قالقعقديي مت خم  تاقيي  -ب
 المقاف الاطءع  و مقاجأي المامطعي العءبيي. 

التقاجد  و ميمو الخلإل، العءبي إلمنتذ لحمميي التجمءو التءإليي  و المحي  الأندع،  -ج
  م ضم ي، لمقا ني التقاجد ا إلءانو  و الخلإل، قالمنطاي  شإلس يم .

 ءصي التدءاب للاقات التءإليي  و لإلوي صحءاقيي  مم يمإلنأم مت الايم   اتمحي -د
 عمليمت يقإلءاي خمءج نطماأم الجغءا و التالإلدع،  ضًم يت  امدو النتقذ التءإلو 

  و المنطاي قهق احد ا عمد مم يعء   ملع ممنيي الجدإلدو.

س المءت ي تحتالءف ي التءإليي  و ا قتتمدو مت اطمن الغم  قالطماي  و اطء التو  -ه
مت اجمملو ا حتيمطو  %21ال مل ي يملمًيم  و تصدإلءالغم  إلمم إلقجد لأم 

 العملمي

ءف ي تءإليم  و تعقيم خقموء شءإلمت القما  عد تءاجو مليعمتأم  و التتءو  -ق
افخإلءو، حإل  نشء مقاو ديتنس نإلق  ات الءويس التءإلو ح  الدللقممقإلإلت 

و لشءإلمت التءإليي يلو ياقد تقلي ،  افتءاك  و الخمءج يلو تقأإلس حصق  ا
مت اقأ  شءإلي )لو ا  قو( للصنميمت  %9١القات الذع امتل ت  يه اطء 
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، ق و 2مدءيي للجيد قالشءطي التءإلإلإلت29١١العقإلءاي التءإليي قاد اممت لإنتمج 
 1١2٦ق و فضقت ذلك اممت القعقديي لإلغم  صتاي قما مو تءإليم  و ممإلق 

 خصصي لشءا   اءبو قتت حءبيي. ايمي مليمءع دق ء إلمنت م

 :حدود تأثير القواعد العسكرية علط األمن العربط 

انطمًام ممم قلق  إت  الخطء افقلو يلو الدق  العءبيي هق إمإلمنيي اقتخدا  تءإليم 
يداوو ضصصصصصصدهم، قالدق  ذلك مقصصصصصصت عًدا إلو حد إللإلء،  يمسلاقايدهم العقصصصصصصإلءاي  و اطء  و 

 لعدو يقامس:
ات العقإلءاي التءإليي  و ماملس الاقع العءبيي مجتمعي إذا حد  تضمل  حج  الادء  -ا

 اشت مك يقإلءع، قالذع إل او مقت عًدا حتو اآلت.

 عد الاميدو العقإلءاي التءإليي يت القطت اف  قيد  قجقد اتصم  جغءا و اق لءع اق  -ب
 حءع لإلمداد، قهق يعتمد يلو ح قت العمامت التءإليي ا إلءانيي مت جأي قالعءاايي 

ت جأي اخءع  يطم هم ا ذت  ملمءقء مت اجقاوأم، إلمم ات ا تصم  ال حءا يعتمد م
يلو المءقء مت انمو الققيس قهو تحت القيمدو المصءاي قيحق لمصء منو القتت 

 التءإليي مت العلقء إلو ال حء ا حمء  و حم  حدق  اع مقاجأي.

 :سيناريوهات المستقبل 

 لتءإلو  و اطء،  يمإلت التقصس لعدد مت التصقءات يمم إلخف مقتالس التقاجد العقإلءع ا
 حق  مقتالس هذا الاضيي:

 استمرار التواجد العسكرص التركط وتوسعع. -2

                                                           
https://al-، متاح على الرابط: 0219-8-19قاعدة عسكرية تركية فى قطر، لهث وراء العثمانية، جريدة العين، 1

illusion-ottoman-quest-another-qatar-ain.com/article/turkish 

https://al-ain.com/article/turkish-qatar-another-quest-ottoman-illusion
https://al-ain.com/article/turkish-qatar-another-quest-ottoman-illusion
https://al-ain.com/article/turkish-qatar-another-quest-ottoman-illusion
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يعتمصد ذلصك يلو  اصمدو العداويمت اق التنماضصصصصصصصصصصصصصصمت لإلت التحملف الاطءع التءإلو مت 
ي مجأي ، قبإلت التحملف الءبميو العءبو، قهو مءت طي  اضميم مختلتي م س المقاف مت اف  

 الققءاي، اق ا مي ماتس الصحتو القعقدع جمم  خمشاجو، اق افقضمن  و لإلليم.
قمت المتقاو حإلنأم ات تاق  تءإليم  مممءقي الم اد مت ا لت ا  تجما افمت العءبو ل امدو 

 قجقدهم العقإلءع  و اطء ا  ء ممم هق امو .

 تفكيك القاعدة العسكرية التركية فط قطر. -1

  أمرين: شإلس اقمقي يلو  يعتمد هذا القإلنمءاق

قاقط نظم  اءدقفمت  و تءإليم قءف ي الحإل  الجدإلد  و إصما العمامت مو الدق   -ا
العءبيي  إلت  القعو  جم  الاقات التءإليي مت اطء، اقنجما الاقع العءبيي  و انأم  
حإل  افمإلء الحملو قيقدو اطء لمقاف يءبو قخلإلجو مقحد، ق ملتملو قيطلب 

إنأم  اتتم  الد من المشتءك قت مد  الاقات، قمت    تتإليك الاميدو  النظم  الجدإلد
 العقإلءاي المقجقدو.

نجما الاقع العءبيي  و اقتغم  الخم مت المت اإلدو لإلت ا داءو افمءاإليي قالحإلقمي  -ب
التءإليي، لصمل  تتإليك القجقد العقإلءع التءإلو  و اطء إلج   مت يمليي تالي  

 فظم ء الاقو التءإليي.

 لتهدئة بين األطراف المتصارعة.ا -6

يعتمد ذلك يلو القصق  إلو تققيي ج ويي  و  عم الملتمت العملاي لإلت افطءا ، 
 العءبيي القصصصصعقديي التو تنشصصصصغس حملًيم  صصصصصءايأم مو الممل يخمصصصصصي  يمم إلتعلق  ملمقاف  و 

 و  ت ، قتعاد المقاجأمت التو تاقدهم  و اليمت، ق ملتملو يمإلت تصصصصصصصصصصقء حدق  قصصصصصصصصصإلق إإلءات
 اف مي يضمت يد  حدق  تصعإلد يلو افاس  و المءحلي الحمليي.
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 برنامج الشرق األوسط في مراكز األبحاث
 
 
 

قســــــم يتناول ملخصــــــات ألهم الدراســــــات 
والبحوث المعنية بشــئون الشــرق األوســط 
ــــا أهم مراكز األبحــــاث  والتي ركزت عليه

 والدوريات والمجالت المتخصصة.
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بخالف الخير والشر: لماذا يجب علط أوروبا إعادة مقاتلي 
 داعو األجانب إلط أوطانهم

 

 آالء عبد العظيم

 باحث مساعد بالمركز القومي لدراسات الشرق األوسط
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إلط  األجانب داعو مقاتلي إعادة أوروبا علط يجب لماذا: والشر الخيربخالف 
 أوطانهم
 آالء عبد العظيم

 
 European Council Onاصدء المجلس افقءقبي للعمامت الخمءجيي )

Foreign Relations ، دءاقي حق  المامتلإلت افقءقبإلإلت  ي تنظي  الدقلي ا قمميي  دايد )
ك الدءاقي ل قغ المشإللي قتطقءهم،  يمم قءدت مختلف ا اتءا مت قاللداوس قاد تنمقلت تل

 المتمحي امم  الدق  افقءقبيي للتعممس مو تلك المشإللي.
 بزوغ المشكلة وتطورها: 

مامتس مت  90١١١إلللغ يدد افقءقبإلإلت الذإلت انضمقا لدايد منذ ايممه ا  ء مت 
اشأء مت قاقط اخء معماس  5حقالي  مامتس اجنلي، قءف  مءقء 1١0١١١إجمملي يدد 

التنظي   ي ققءام، إ  ات دق  ا تحمد افقءقبي ل  تنج   عد  ي التقصس إلو قيمقمت 
مالقلي للتعممس مو مقاطنإلأ  الذإلت شمءإلقا  ي انشطي دايد ققاطقا  ي إلد اقات ققءام 

لءاهت يلو  ي القات االديماءاطيي التم عي لو ءاد، قبإلنمم تقيطء  اقات ققءام الديماءاطيي  
القجقت قالمخيممت التي تض  مامتلي قانصمء التنظي ، إ  ات القلطمت ال ءديي تتتاء للمقاءد 
قا مإلمنيمت ال م يي التي تخقلأ  للتعممس مو تلك المشإللي  قيمم يلو المدع الطقاس  قهق 

 ي ظس  مم يقتديي ضءقءو إإلجمد حلق  قبداوس  ميلي مت جمنب  ايي افطءا ، خمصي
صعق ي تقصس الدق  افجنليي لمعمهدو دقليي مو ا داءو ال ءديي  لتادانأم صتي الدقلي، 
 م ضم ي إلو قجقد صعق ي للتقصس لتتمه  مو النظم  الققءا حق  مصإلء هل   المحتج ات 

 افجمنب. 
                                                           

 باحث مساعد بالمركز القومي لدراسات الشرق األوسط 
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قيادء يدد افجمنب  ملتنظي   ي القات الءاهت قالمحتج ات مت ِالس  اقات ققءام 

مامتس، قيا و هل   المعتالقت  ي القجقت  2١0١١١مت اصس  10١١١يماءاطيي  حقالي الد
 شمم  شء  ققءام لإلنمم تض  المخيممت ال م  ال لءع )يإلت ييقو، الأق ، الءقج( النقم  
قافطتم ، هذا قاد تقصلت إحدع الدءاقمت إلو ات يدد المعتالإلت ال ملغإلت قالامدمإلت مت 

مامتس لإلنمم إلللغ يدد افطتم  مت  9١١إلو  1١١ي  ي ققءام إلللغ مت دق  ا تحمد افقءقب
طتس، قتعد  ءنقم قالممنيم قبلجيإلم مت ا  ء الدق  افقءقبيي التي يحمس  ٦9١إلو  ٦١١

 جنقإلتأم معتالإلت قنقم  قاطتم   ملتنظي  يلو افءاضي الققءاي. 
 الققءاي اد قمه   ي قتجدء ا شمءو إلو ات العدقات التءإلي افخإلء يلو افءاضي

إضتم  م اد مت المخمق  قالمخمطء حق  اقضمن المخيممت  ي ققءام،  قيمم قات مخي  
  منأم، ي الءقج  ياو  ي المنطاي اآلمني المتتق يلإلأم قالمتتق انقحمب  اقات ققءام الديماءاطي
ت  عم مإلاضف إلو ذلك هءقب يدد مت النقم  قافطتم   ي ا نم  العدقات التءإلي لجمنب ت

 معتالي التنظي  مت الأءقب. 
 االقترابات األوروبية الحالية للتعامل مع المشكلة

 إقصاء المواطنين األوروبيين عن وطنهم األم: (2
تعتاد إل إلء مت الحإلقممت افقءقبيي  أت يقدو مامتلي دايد إلو دقلأ  قيم س خطًءا 

نظي  نذ اللدايي إيممًنم  عد  جدقع التامنًيم إللإلًءا، قيلو يإلس المامتلإلت افجمنب الذإلت يمدقا م
قا إلمءا،  إت المامتلإلت المحتج ات اآلت  ملقجقت الققءاي فملً م مم تجد لدإلأ  معتادات ءاقخي 
إلدإلقلقجإلته ا ءهمليي  قهق مم يصعب تغإلإلءا اق التخلي ينه.  حق  اي  قاهدا  التنظي  قاو

دق  ا تحمد افقءقبي التي اممت قتجدء ا شمءو إلو ات إيطمليم هي الدقلي القحإلدو مت 
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 مقتعمدو  عم انصمء دايد، قذلك منذ تحءاء اخء المامطعمت المقيطء يلإلأم مت ِالس 
 .  1١25التنظي   ي ممءس 

 المقاضاة داخل الدول األوروبية:  (1
مامتلي  وتمتلك معظ  الدق  افقءقبيي  ي القات الءاهت تشءاعمت، تمإلنأ  مت مامضم

مي ا نضمم  لمنظمي إءهمليي اق تأإلإلدهم،  قيمم  ي ايامب تلني تلك الدق  دايد العمودإلت لتأ
قالمتعلق  ملمامتلإلت ا ءهملإلإلت افجمنب.  1١21 ي يم   12٦٢لاءاء مجلس افمت ءا  

ق شإلس يم   إت محم مي المامتلإلت افجمنب يحيطأم يدد مت العا مت   أنمك العدإلد مت 
ي أدقاء فإلء اتمليي )إلملقمواإلت قالطأمو(، لإلنمم تقجد صعق ي  المعتالإلت الذإلت إلديقا ايممأ   

القصق  فدلي اتأم  إلم يي تتعلق  مءت مب المعتالإلت للجءاو  المنقق ي إلإلأ ،  قيمم  ي ظس 
الظءق  فإلء المقاتيي اق المقتاءو  ققءام، إلمم ات افحإلم  الاضمويي المتعلاي لتشءاعمت تلك 

 إلإلأم إلقنأم امصءو اق فإلء إلم يي.الدق  إل إلًءا مم إلت  النظء 
 نزر الجنسية:   (6

يشإلء  امدو اهتمم  الدق  افقءقبيي لإجءا  ن ن الجنقيي إلو مدع تءإلإل  تلك الدق  
يلو قيمقيي ا اصم  إللدإلس للتعممس مو مشإللي المامتلإلت افجمنب لدً  مت اقتعمدتأ ، قاد 

تنظي  يدو مامتلإلت لءاطمنإلإلت منضمإلت لالمتحدو يلو قلإلس الم م  لن ن جنقيي اممت الممل ي 
دايد، قمت اشأءه   شميمي لإلجقت  التتمو ذات الخمقي يشء يم  قالتي انضمت للتنظي  

 . 1١29يم   
 عودة األطفال إلط وطنهم األم:     (1

إت افطتم  ه  المجمقيي القحإلدو التي تمإلنت يدو دق  اقءقبيي مت اتخمذ  ضعي 
يققا  أت هل   افطتم  ل تانميي لدع المقوقلإلت افقءقبإلإل خطقات لعقدتأ   حإل  ات هنمك

ققع ضحميم ءف  مم يمإلت ات يشإللقا مت  عم التأدإلد  قلذلك تالس الدق  افقءقبيي يلو 
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تحمس مقوقليي هل   افطتم  قمقميدتأ . قالجدإلء  ملذإلء ات  اقات ققءام الديماءاطيي    
قا اي افمأمت يلو ذلك التصس، قهق مم يعءاس تالس  صس افطتم  يت امأمتأ  إ   عد م
 يقدو معظ  هل   افطتم  لمقطنأ .    

 بدائل أخرص محل نظر األوروبيين
  المقاضاة بسوريا والعراق: (2

يعتاد  عم المقوقلإلت افقءقبإلإلت  أت محم مي المتأمإلت  ي مإلمت اءت مب جءاومأ  
لأذا الخيمء إلإمإلمنيي القصق  فدلي حق  هق الحس افم س للتعممس معأ ، قبإلنمم تقجد م ايم 

جءاومأ   شإلس ايقء، لجمنب اقتديم  الشأمدات قمم إلو ذلك، إ  ات هنمك  عم العا مت 
قالتي قتحي  لأذا اللدإلس   إذا مم اممت القلطمت ال ءديي  مامضمو المعتالإلت  قتحتمج إلو 

قهق مم  نظم  محلي للعدالي، اقت ممء ضخ   ي اللنيي التحتيي الخمصي  ملقجقت قتجما لنم 
قيحتمج إلو إللتي ضخمي قمدع  مني طقاس، إلمم ات الايم  لأذا الخطقو مت دقت مقا اي 
النظم  الققءا قتم س معضلي قيمقيي لوطءا ، قءبمم قت إلء تلك الخطقو معمءضي تءإليي 

 اقيي يلو الجمنب افخء.
 مامضمو المامتلإلت افجمنب امم يلو الجمنب العءااي،  أنمك حدإل  حق  خيمءات، إمم 

ت ًعم النظم  القطني للعدالي  ملعءا  اق ات إلت  خلق نم  اضموي مختلف ذق مشمءإلي دقليي، 
قي محظ ات الجمنب العءااي اد ام   ملتعس  محم مي العدإلد مت المتأمإلت افجمنب  مم  إلأ  

  نالأ  ايي اق إلمت اد ت عم افقءقبإلإلت، ققا  إلمت هل   اد ت  ايتاملأ  يلو افءاضي العءا
 مت جمنب  اقات ققءام الديماءاطيي  إلو العءا . 

قاد قعت  عم دق  ا تحمد افقءقبي لتجنب محم ممت مقاطنإلأ   ي العءا ،  يمم 
ااتءحقا إمإلمنيي إاممي محم ممت خمصي للمامتلإلت افجمنب  ملتعمقت مو الاضم  العءااي  قهق 

الدق  افقءقبيي ق عضأم ال عم، إ  ات ق اء الخمءجيي مم اد إلتطلب اتتم  ءقمي مم لإلت 
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 1١25العءااي  محمد يلي الحإلي   اد اشمء خم  إللمته  ي افم  المتحدو  ي شأء قلتملء 
إلو ات ياق ي ا يدا  المط اي  ي العءا  محس نامد مو الشءإلم  الدقلإلإلت، قانه   يقت عد 

لس  إت يلو الدق  افقءقبيي ات تاد  دي  ممدا منو تنتإلذهم يلو فإلء العءااإلإلت، ق ي المام
لتغطيي نتامت محم مي ققجت هل   المامتلإلت افجمنب  ي العءا ، قق ًام ل عم المصمدء 

للإلقت دق ء، ق ملتملي  إت اا اتتم  لأذا  1الصحتيي  إت العءا  اد  تادإلءات ملدويي  حقالي 
 فيضم   ي ا تحمد افقءقبي.الشأت قق  يعد خيمء  مهظ ال مت  ملنق ي للدق  ا

( تمنو اا دقلي ECHRقتجدء ا شمءو إلو ات ا تتمايي افقءقبيي لحاق  ا نقمت )
يضق  إلأم مت ناس مقاطنإلأم إلو دقلي اخءع اد تعءضأ  لعاق ي ا يدا   إلأم )ا نتامدات 

قءقبي مت ا المقجأي لتءنقم لقجقد شلأمت حق  تقءطأم  ي هذا افمء(. قبإلنمم إلقجد اقتنتمء
ياق ي ا يدا   شإلس يم ، إ  انه مت الصعب تعدإلس نظم  العدالي العءااي مت الجمنب افخء، 
ق ملتملي  إت الدق  التي تناس مقاطنإلأم للعءا  قتعءم نتقأم  نتأمك ا تتمايي افقءقبيي 

 (.CATلحاق  ا نقمت قاتتمايي منمهضي التعذإلب )
 قيام محكمة دولية: (1

مي دقليي  ي المنطاي لمامضمو مامتلي التنظي  تعتلء مت اللداوس افخءع إت إنشم  محإل
محس نظء الجمنب افقءقبي، قيعتلء هذا اللدإلس مت اف إلمء الجمذ ي ق ًام للمعتاد افقءقبي 
المقمند لاي  العدالي الدقليي. قءف  جمذليي هذا اللدإلس، إ  ات تحاياه   إلخلق مت العا مت  

مني الطقاس الذا قإلت  اقتغءااه  ي قلإلس تحاإلق ذلك،   قيإلقت مت الغإلء  لجمنب المدع ال  
المقلق  محم مي هذا العدد الضخ  مت اف ءاد قالمامتلإلت  قيمم  ي ظس تتمقت جءاو  
المدانإلت   تالإلدًيم تعمس المحم   الدقليي يلو مامضمو يدد صغإلء مت اف ءاد المءت لإلت لجءاو  

 إللءع. 
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  افقءقبيي ايضم   ي المحإلمي الجنمويي الدقليي، إ  ات نطم  قءف  ات إلس الدق 
اختصمف تلك المحإلمي إلنصب يلو جءاو  الحءب، قالجءاو  ضد ا نقمنيي قالمجم ء   م 
إلقجد لإلت تلك التأ  جءامي ا نضمم  لمنظمي إءهمليي  قهق مم د و افقءقبإلقت للتتإلإلء  ي 

 دقلي مو القلطي العءاايي. يلو-شإلس هجإلت قطنيإنشم  محإلمي جدإلدو فملً م مم قت قت  ي 
انه مت فإلء المضمقت الق  الجمنب العءااي للتدخس الدقلي  يمم إلتعلق  محم مي المامتلإلت 
قالمدانإلت يلو إاليمه  قمت فإلء المقت عد ات إل نظء إلو ذلك إلمنتامف مت النظم  الاضموي 

 القطني  ملعءا .     
 وطانهم:  عودة المقاتلين األجانب إلط أ

يلو يإلس التعنت افقءقبي تجما يقدو المامتلإلت افجمنب  شإلس يم ،  إننم نجد 
التي اممت  مقتعمدو يدد إللإلء مت مامتلإلأم   ييلو الجمنب افخء  عم الدق  فإلء افقءقبي

مت مقاطنإلأم مت ققءام ق مقميدو امءاإليي، ق ي  22١اقتعمدت إلققق ق  1١25 تي الءاس 
مت  ٦9٧عم ، اممت إلس مت اق بم قتمت، طمجيإلقتمت قإلم اخقتمت  مقتعمدو إلقنإلق مت نتس ال

  مقاطنإلأ .
 الخالصة:

قتصس الدءاقي إلو نتإلجي متمدهم ضءقءو إنأم  الدق  افقءقبيي لقيمقي ا نإلمء 
قالنظء  ي ااءب  ءصي  قتعمدو ينمصءهم مت ققءام، قهق افمء الذا قق  يقأ   ي 

إلت مت خمله التمإلإل  مم لإلت التومت التي تدي  دايد مت العدإلد مت ا إلجمليمت قيم
افقءقبإلإلت، قضممت محم ممت يمدلي لأ ، إلمم قتتمإلت تلك الدق  مت دءاقي هذا التنظي  
ا ءهملي قانصمءا يت إل ب، مو اقتغم  المعلقممت المقتامو منأ  قا قتتمدو منأم  يمم  عد، 

 لصمل  امت الدق  قالمجتمعمت.
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قيم ،  إنه إلجب يلو الحإلقممت افقءقبيي قضو الخط  للتحءك القءاو ق ي هذا ال 
 قتعمدو ينمصءه ، ققضعأ  تحت قيطءتأم قالعمس  يمدو تأهإللأ ، قاد يإلقت مت اف ضس 
ات إلت  التنقإلق  ي هذا الشأت لإلت الدق  افقءقبيي المتقءط ينمصء منأم  ي دي  دايد قهق 

لك مصمدء يلو افءم، قتجنب اا ءدقد  عس قلليي مم يقأ   ي دي  الدق  التي   تمت
يلإلأ ، قيمإلت ات إلت  ذلك مت خم  الاقات الخمصي اللءاطمنيي قالتءنقيي خمصي قات طءاق 

 العقدو قق  يإلقت مت خم  العءا   ملتعمقت مو اقات ققءام الديماءاطيي. 
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 الصين فى الشرق األوسط: 

 دة تشكيل السياسة اإلقليميةإعا

 

  محمود عبد العزيز

 معيد بكلية اإلقتصاد والعلوم السياسية
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 الصين فط الشرق األوسط: إعادة تشكيل السياسة اإلقليمية
محمود عبد العزيز  

نشء منتدع الشء  افقق  مامً  يت الدقء الصإلنو المتصميد  و الشء  افقق ، 
لل متب ا مءاإلي، قنموب ءويس مجلس القيمقي الخمءجيي افمءاإليي لقاشنطت إيمت لإلءممت ، 

مد، ققصصص ، مت لقا ي ا اتصصصص و الشصصصء  اف  مء قاد تنمق  المام ، يقدو الصصصصإلت للايم  لدقء 
 و ظس ءف ي حإلقممت المنطاي ا قصصصصصصصتتمدو مت التطلعمت الصصصصصصصصإلنيي ل امدو ا قصصصصصصصت ممءات  و 

 الشء  افقق ، مت خم  إقتءاتإلجيي الح ا  قالطءاق.
قانذء هذا النتقذ الذع تقصصصصعو الصصصصصإلت لتءقصصصصإلخه، لتاقيم التءتإل مت افمنيي الممتدو 

ت المتحدو  و صصصصصصصنميتأم قتءقصصصصصصإلخأم،  ضصصصصصصًم يت تتتإلت  و المنطاي قالتو قصصصصصصمهمت الق يم
 التضممت  و العمل  ا قممو.

قاتقا ب مو ذلك إيجمب الحإلقممت  ادءات الصإلت  و  ءم الءام ي قالقيطءو الت نقلقجيي، 
 مم يقمه   و تع ا  الحإلقممت افقتاءاطيي  ملمنطاي.

 :إستراتيجية الصين الجديدة 
دق  ، ليو القصصصصما للاألولقصصصصمقصصصصإلإلت  و المنطاي، للصصصصصإلت هد إلت ا إلمت و القصصصصملق 

، الحصق  يلو مصمدء الطماي مت النت  الذع تعد واألخرالتو تقتقءد منأم، خمصي إإلءات، 
المنطاي مصصصصصصدًءا ءويقصصصصصًيم له، امم اآلت  يمإلت الاق  ات الصصصصصصلت تعتمد يلو  م ي محمقء  و 

 التقجه نحق المنطاي.
 سياسياا: -2

طاي قصصيمقصصًيم  و الحقصصم مت ا قصصتءاتإلجيي الصصصإلنيي، قات  ذلك اهميي المن يلوالتأ إلد 
مت خم  تتعإلس ال امءات قاللام ات المت مدلي لإلت الامدو، م س  امءو الملك قصصصصصصصصصصصلممت إلو  إلإلت 

مليمء دق ء، ٧9، قالتو  ح   إلأم المشصصصءقيمت المشصصصتءإلي لإلت الللدإلت قالمادءو ب1١2٦ و 

                                                           
 معيد بكلية اإلقتصاد والعلوم السياسية 
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، قشصصصصصصصملت مصصصصصصصصء، 1١2٧ل عم دق  المنطاي  و اق تلك التو ام   لأم الءويس الصصصصصصصصإلنو 
إإلءات، القصصصصصصصصصصصصصصعقديصصي، اق ال اصصمءو القصصصصصصصصصصصصصصءاعصصي التو اصصم  لأصصم لإلمصصمءات العءبيصصي المتحصصدو  و العصصم  

 الممضو.
 إقتصادياا: -1

 و القصصصصصصصصملق إلمنت المنطاي إلإلس تقصصصصصصصصتالس حقالو مليمء دق ء قصصصصصصصصنقًيم إلإقصصصصصصصصت ممءات 
 و ا جتممن الق اءع العءبو  صصصصصصصصإلنيي، ل ت هذا القضصصصصصصصو تغإلء اآلت، حإل  تعأدت الصصصصصصصصإلت

 مليمء دق ء إلاءقم قمقميدات لدق  المنطاي.1١الصإلنو المشتءك، لتادي  
قممم يشأد يلو تصميد هذا الدقءهق إنخءاط الصإلت  و مشءقيمت إنشم ات قبنيي تحتيي،  

 م س مشءقن مدإلني الحءاء  مل قات، قمشءقن مإلنم  دقا   قلطني يممت.
 عسكرياا: -6

ملخًءا إلو ءا  مأ   و معمدلي امت دق  المنطاي مت خم  العمس تحقلت الصصصصصصصصصصصإلت 
 و منطاي الشصصصصصصصصصصصصصصء ، قتعمس تلك افليي إلظأإلء  قالعقصصصصصصصصصصصصصصإلءع يلو تققصصصصصصصصصصصصصصيو التقاجد افمنو 

، 1١2١ قصصصصصصصصتءاتإلجيي الصصصصصصصصصإلت المتم لي  و م مدءو الح ا  قالطءاق التو ت  إطماأم  و يم  
  و:قتلء  ممم  الصعقد العقإلءع الصإلنو  ملمنطاي 

 إ تتما اميدو يقإلءاي  و جإللقتو. -
 امدو التقاجد ال حءع  و الخلإل، العءبو، قخلإل، يدت مت خم  ت  إلف ال امءات التو  -

 تاق  لأم ال حءاي الصإلنيي.
 امدو المشمءإلي  و يمليمت حتظ القم   ملمنطاي، حتو اص حت الصإلت هو المقمه   -

 تظ القم  التم عي لوم  المتحدو.ال منو  عد الق يمت المتحدو  و مإل انيي اقات ح
 :فهم محدد للمصال  الصينية فط المنطقة 

 ، مم الذع إلد و م مدءو الح ا  قالطءاق للتءإلإل  يلو الشء  افقق ؟نتقموسهنم 
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يمإلت الاق  ات ا حتيمج الصصصصصصصإلنو المت اإلد لمصصصصصصصمدء الطماي هق المحءك افه  لأذا 
ءد مجمتأم مت النت ، حإل  للغ حج  المقصصصصتق التءإلإل ،  ملصصصصصإلت تقصصصصتقءد ا  ء مت نصصصصصف إحتي

 و قصصد  ا حتيمج، قتعتلء  %1١ملإلقت طت، قتقصصمه  المنطاي لنقصص ي 5119العم  الممضصصو، 
القصصصعقديي، ال قات، قيممت مت اه  المصصصصدءات للصصصصإلت، قهذا إلجعس الشصصصء  افققصصص  محءك 

 اقمقي للنمق ا اتصمدع الصإلنو.
و ات تتلنو الصإلت قيمقي خمءجيي تققعيي اق يدقانيي   هذا ا حتيمج المت اإلد، يعنو إحتممليي

قلإلس الحتم  يلو مصملحأم، قهذا مم إلخملف تعملي  الامود الصإلنو دإلن، هقيمق لإلن، ، قيعنو 
ات  مي تغإلء مأ   و طليعي القيمقي الخمءجيي الصإلنيي التو  متت منطاي الشء  افقق  احد 

 الللء المأمي قافقمقيي لدإلأم.
 مة:مؤشرات مه 

ات الصصعقد الصصإلنو  و المنطاي امنًيم ققصيمقصًيم، قيإلقت له ا ء قاض   الاق يمإلت 
 مأمي  و قيمقي ا الي ، قهو: اضميميلو  م  

 العالقة بين الواليات المتحدة واسرائيل: -2
قصصصصصصصصصصصصصصءاوإلس  ملتأ ء  عمامت  لصدات العماصمت التصمءاخيصي الممتدو لإلت الق يمت المتحدو قاو

التعمقت ا اتصصصصمدع المإل ف  و اطمن الت نقلقجيم الذع  خمصصصصي ملصصصصإلت، إقصصصءاوإلس المت اإلدو 
تعمس إقصصصصءاوإلس يلو تطقاءا قجذب ا قصصصصت ممءات الخمءجيي لضصصصصخأم  و هذا الاطمن، قهذا مم 

مليمء دق ء إلإقصصصت ممءات  و  9111جذلت إقصصصءاوإلس  1١2٦تاق   ه الصصصصإلت الإلق ،  تو يم  
مليمء دق ء(، قادخس ذلك اءبما  حقالو 11٢١ملق )اطمن الت نقلقجيم ل امدو يت العم  القصصصصصصصصصصصصصص

مليمء دق ء  و يم  قاحد، قهق ا لء مت حج  افءبما التو ادخلأم اطمن الصنميي لإلت ١11
 .1١2١، ق1١2١يممي 
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قتعتلء الصصإلت الإلق  هو الشصءاك افه   قءاوإلس  و اطمن الصنميمت الت نقلقجيي، 
 مم يعنو انأم قصصصصتصصصصص    و قات مم المقصصصصمه   قتقصصصيطء يلو مم ياءب مت ءبو هذا الاطمن،

إلت ، ق معنو اخء  إت الصصصصصصصصصصص-قه  الشصصصصصصصصصصءإلم  التالإلدإلإلت-افه  الس الق يمت المتحدو، قاقءبم 
 قتملك الادءو يلو التأ إلء  و العمامت افمءاإليي ا قءاوإلليي.

الصصصإلت يلو ياقد د من  و اطميمت يقصصإلءاي حقصصمقصصي، قهق مم حذء  حصصصلتإلمم 
 تقت  و  امءته للادس مطلو العم  الجمءع.منه جقت لقل

 1١29قمت جأي اخءع  إت مجمقيي مإلنم  شصصصصصصصصصصصصصمنغأمع الدقليي، اد قاعت  و يم  
، مو ق اءو الناس ا قصصصصصصءاوإلليي يت الحاق  المقصصصصصصتالليي لتشصصصصصصغإلس الدق ءاتيلو إتتم   مليمءات 

دا لدً  مت يم  تجدإل مإلنم  حيتم، الذع قتاق  الصإلت لتشغإلله لمدو ءبو اءت  عد ا نتأم  مت
، قيعتلء هذا المإلنم  مت افهميي  مإلمت  ملنقصص ي للق يمت المتحدو خمصصصي مت النمحيي 1١12

العقصصصصصصصصصإلءاي، حإل  يقصصصصصصصصصتالس المإلنم   امءات دقءاي لوقصصصصصصصصصطق  القصصصصصصصصصمدس افمءاإلي  و ال حء 
المتققصص ، ق ملمجمس  إت ذلك يضصصو إقصصصءاوإلس امم  إحتمملإلت متنماضصصإلت ات تضصصصعف يماتأم 

ملق يصمت المتحصدو، اق ات تتعصمقت إقصصصصصصصصصصصصصصءاوإلس مو الق يمت المتحدو  و تحجي  قتنظي  القجقد  ص
 الصإلنو  ملمنطاي.

 قضية التضامن اإلسالمط  ومسلمط اإليجور بالصين: -1
الصصصصصإلت العمامت المت اإلدو مو دق  الشصصصصء  افققصصصص  قالدق  ا قصصصصمميي،  و  تقصصصصتغس

ت ا ضصصطأمد التو تاق  لأم الصصصإلت ضصصد يءايي إقصصإلمت افصصصقات ا قصصمميي المنمقوي لعمليم
ا إلجقء المقصصصصصصصصصصصصصصلمي لدإلأم، حإل  اطلات حملي  مقصصصصصصصصصصصصصص  حملي  التنمف    مت اجس تغإلإلء هقيي 

 مقلمو ا إلجقء داخس معقإلءات تش ه معقإلءات ا يتام  النم اي.
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قاد  يلو هذا النتقذ يد  قجقد اع ءد  عس مت الدق  ا قصصصصصصصمميي إلمم إلمت إلت   و 
لس إت العإلس يحد  إلمم ت   و  امءو قلو العأد القصصصصصصصعقدع محمد لت قصصصصصصصلممت ، الممضصصصصصصصو، 

 للصإلت حإل  صءا  حق الصإلت  و محمءبي ا ءهمب قن ن التطء  مت اءاضإلأم.
 مساهمة الصين فط تعزيز األنظمة السلطوية: -6

حإل  تعمس الصصصصصصصصصصصصصإلت يلو تع ا  التعمقت الت نقلقجو مو دق  المنطاي التو تحمق  
ادءات الصصصصصصصصإلت  و التحإل   و ققصصصصصصصموس التقاصصصصصصصصس ا جتمميو ق ءم الءام ي ا قصصصصصصصتتمدو مت 

القصصصصصصصصصصصصصصلطقيي يلو تع ا  اقتأم، قامو حءاي  الحإلقممتيلإلأصم، ق صملتملو يعنو ذلك  امدو ادءو 
 التعلإلء.

ذلك تادي  الشصصصصصصصصصصصءإلمت الصصصصصصصصصصصصإلنيي الدي   إلءات  و هذا المجم   عد ال قءو  ام ليقمت 
و يلو التطليامت المحليي، إلمم تقءطت شصصصصصصصصصصصصءإلي ، مت اجس القصصصصصصصصصصصصيطء 1١١5الخضصصصصصصصصصصصصءا   و 

ا تصصصصصصصصصصصصصصصمفت الصصصصصصصصصصصصصصصإلنيصي العصملميصي  هقاقع   و إختءا  العاق صمت افمءاإليي مو إإلءات ق امدو 
 التعمقت معأم  و هذا الصدد.

قمت دق  المنطاصصي التو إلصصذإلء ال صصمتصصب يت تعصصمقنأصصم مو الصصصصصصصصصصصصصصصإلت  و هصصذا المجصصم ، 
إلقمي المصصصصءاي مت خم   ءم الءام ي الح قصصصلطيمصصصصء، حإل  إلءع انأم تقصصصمه   و تع ا  

يلو ققموس التقاصس ا جتمميو قحجب المقااو ا ل تءقنيي، قتعد مصء هو الدقلي القحإلدو 
التو تت و إلس إجءا ات  ءم القصصيطءو يلو ا نتءنت، إلملتشصصقيد يلو ا تصصصم ت، قمءاا ي 

ءقنيي الأجممت ا ل تمقااو التقاصصصصصس ا جتمميو قالنامشصصصصمت العممي يليه،  م ضصصصصم ي لتنظي  
 ضد المنتادإلت، قمنظممت حاق  ا نقمت.

ات للنصصمت إحصصدع دق  المنطاصصي المءشصصصصصصصصصصصصصصحصصي لأصصذا ا تجصصما  و ظصصس ايصصم   ال صصمتصصبقاءع 
 تطقاء  و اطمن ا تصم ت. الصإلت  أيمم 
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 :ختاماا 
 إت هذا الملشصصصصصصءات الخطإلءو  ملنقصصصصصص ي للق يمت المتحدو   تعد إلذلك  ملنقصصصصصص ي للايمدو 

و  أنأم   تنخءط  و قصيمقي الشء  افقق  قتاتصء يل داوًممتحمق  التءقا،  إلنيي التوالصص
 ءيميي مصملحأم ا اتصمديي، قاضميم التنميي  و المنطاي.

 إت الصصصصصصصصصصصصصصإلت قءف  إنإلمءهم، إ  ات الحاموق تلإلد إمتم أم إقصصصصصصصصصصصصصتءاتإلجيي  ذلكقءف  
ذا مم قصصصصصصصصصصصصصصيعمق تأ إلءهم  و قخطصمب محصدد تجصما المنطاصي قاصدءو يلو نقصصصصصصصصصصصصصص، التحصملتصمت، قهص
 المنطاي، ق عمامت المنطاي مو العمل  خم  القنقات الماللي.

 
 

 


