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 1 جنوب اليمن قنبلة موقوتة

 

 برنامج الشرق األوسط  يبيتر ساليسبيري، باحث ف

 2019ذار آ 27 ،، المعهد الملكي للشؤون الدوليةفريقياأوشمال 

 

 ملّخص

 تحّول اليمن إلى دويًلت تتنازع فيما بينها، ولم تعد  بعد ثًلث سنوات من الحرب األهلية

 الحرب اليمنّية ثنائية األطراف.

  ة السياسي خبُ النّ جنوب اليمن بسرعة نحو الحكم الذاتي بعد أن اعتقدت يّتجه

"المسألة الجنوبية" يمكن تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب  والمسؤولون األجانب أنّ 

ولكن أصبحت  فيما بينها.أو االستراتيجية  التآلفالجماعات االنفصالية إلى  افتقار

الجماعات المؤّيدة لًلستقًلل منظَّمة بامتياز ومدّججة بالسًلح، وهذا ما َظَهَر في معاركها 

مسألة استقًلل الجنوب قد يعيق الجهود الرامية إلى  لذلك فإن تجاهل ن،األخيرة في عد

 إنهاء الحرب األهلّية في اليمن.

 تمتلك المحافظات الجنوبّية اليوم  الحكم المركزي من العاصمة صنعاء بعد ربع قرن من

 مؤّلفة من السكان المحليين.بنى تحتية عسكرية وأمنية 

 المّتحدة للجماعات االنفصالية الجنوبية في تقّدمها  ساهمت مساندة اإلمارات العربّية

ودعم استقًللها، فهذه الجماعات كانت تعاني سابًقا من غياب دعم خارجّي. ولكن ال 

على  ولويةكون لها األيح أن من المرجَّ يزال مخطط اإلمارات مبهًما بسبب عوامل 

 العربي بقيادة في التحالف تاإلمارا دور ، ومن هذه العواملينين اليمنيّ طموحات الجنوبيّ 

 في اليمن ومحاربة اإلخوان المسلمين. السعودّية

                                                           
1 Peter Salisbury, “Yemen’s Southern Powder Keg”, Chatham House, March 27th 2019. 

https://www.chathamhouse.org/publication/yemens-southern-powder-keg 

    تعريب وإعداد: آية حاطوم. 

https://www.chathamhouse.org/publication/yemens-southern-powder-keg
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  في إلى محاولة االستقًلل أو الحكم الذاتي للحرب في الجنوبالمسار الحالي  يتّجهقد 

سعى الجنوبّيون إذا وعدن وشبوة وحضرموت.  وهيالمناطق الجنوبية المتنازع عليها 

فسيؤدي ذلك إلى تقويض عملية السًلم التي  األهليةقبل نهاية الحرب  إلى االستقًلل

جرد االتفاق على وقف إطًلق بم لًلستقًلل إذا حدثت محاولةأّما تقودها األمم المتحدة. 

 .د الصراعفقد يؤدي ذلك إلى تجدّ  النار

 ه وسًلمته على الرغم من أهمّية الجماعات الجنوبّية في تحديد أمن اليمن واستقرار

اعتبر صانعو السياسات الدولّيون مسألة الجنوب ثانوّيًة ولم  مستقبلاإلقليمية في ال

 في عملّية السًلم. اولم يشركوها رسميًّ  ايولوها اهتمامً 

  ّته تطوير فهم أعمق للجنوب، وتحسين التواصل مع قاد صانعي السياساتن على سيتعي

ر في اليمن، المدني من أجل تعزيز األمن واالستقرا هجتمعموالعمل على بناء قدرات 

 ومنع المزيد من التدهور في العًلقة مع الحكومة.

 تعيين مبعوث خاص جديد لألمم المتحدة  قت يبدو فيه الصراع في حالة ركود أوجدفي و

 فرصًة لمقاربة دولية جديدة للوساطة في اليمن بشكل عام، وفي الجنوب بشكل خاص.

 ب أخطاء الفترة االنتقاليةتجنّ  ال بّد منإذ  ،"ةالجنوبيّ  بالمسألةى "إرجاء ما يسمّ عدم  يجب 

دعم من الرئيس السابق علي عبد اهلل بن الحوثيون تمكّ  ، حينما2014و 2012بين عامي 

 حقيقيصالح من السير جنوًبا باتجاه صنعاء ألنهم لم ُينظر إليهم على أنهم تهديد 

الحرب الحالية،  استيًلء الحوثيين على صنعاء أشعل إنّ  للعملية السياسية. في الواقع

 .في اليمن على الكثير من المرتفعات الشمالية والساحل الغربي يومال جماعةتسيطر الو
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 مقّدمة .1

شهد اليمن تحّوالت جوهرّية في السلطة السياسّية أثناء سنّي الحرب األهلّية الثًلث. فعّمت 

األراضي حيث تتمركز الفوضى في البًلد وفقدت الحكومة سيطرتها على مساحات كبيرة من 

ويصعب اليوم التوّصل إلى اتفاق  مجموعات متعددة تمتلك كّل منها نظاَمها الداخلّي الخاص.

ال بّد من دراسة تأثير الحرب  إلقليمّية. من هناسياسي في خضّم تغيير السلطة والسيطرة ا

 األهلّية على اليمن بهدف تشكيل رؤية حول مستقبل هذا البلد. 

الحرب األكبر في جنوب اليمن الذي يتأّلف من محافظات ثمانية كانت تشّكل  يتجّلى تأثير

الجمهورية العربية إلى " 1990" قبل انضمامها عام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية"

عام  تحالف صالح والحوثي" الشمالية. ولكن منذ تحرير معظم المنطقة الجنوبّية من اليمنية

فلم يعد تأجيل كبار المسؤولين اليمنيين واألجانب  الحكم الذاتي. إلى الجنوبيونيطمح  2015

لمسألة الجنوب مقبواًل، فالجنوُب أصبَح بحسب تعبير أحد المراقبين المخضرمين، "قنبلًة موقوتًة" 

 على وشك االنفجار.

 ، أصبحت الجماعات االنفصالّية في الجنوب منظّمة بامتياز ومدّججة2015منذ بداية الحرب عام 

بالسًلح، وَمَنَحها دعُم اإلمارات أمًًل باستقًلل قريب. واندفاع هذه الجماعات إلى االستقًلل قبل 

توّصل منّظمة األمم المّتحدة إلى تسوية سياسية إلنهاء الحرب قد يعيق عملّية السًلم، أو قد 

في منطقة يؤّدي إلى حدوث انشقاقات بين الجماعات الجنوبّية الرئيسّية ما قد يؤجج الصراع 

الجنوب. فالجماعات الجنوبّية المدعومة من اإلمارات ليست متآلفة، وثّمة توّتر بينها وبين 

الجماعات الموالية للرئيس هادي، ما قد يزعزع االستقرار في الجنوب. وتؤّكد االشتباكات بين 

في عدن  يالمجلس االنتقالي الجنوبالجماعات الموالية للرئيس هادي والجماعات المنتمية إلى 

قة بين على هشاشة الوضع واحتمال نشوب حرب داخلّية في الجنوب، ما قد يؤثر على العًل

 ن تحاربان الحوثيين في اليمن.السعودية واإلمارات اللتي

ومن أبرز خصائص الصراع في اليمن أهداُف القوى الخارجية المتضاربة. فقد تدخّلت اإلمارات 

لحزب  امملكة العربية السعودية، ولكّنها تّتخذ موقًفا معاديً في حرب اليمن لتوّطد عًلقتها بال

"اإلصًلح" الذي ُيعّد الحليف العسكري األهمَّ للمملكة. ويثير دعم السعودّية واإلمارات للجماعات 

مع اإلمارات في سلسلة من  الواليات المتحدة السلفّية في اليمن الكثيَر من التساؤالت. وتتعاون

دين طرد المتشدّ  جنوب اليمن بغيةالجماعات االنفصالية  تستهدفرهاب التي مبادرات مكافحة اإل

، ولكن اتُّهم الجنود األميركّيون بزيارة السجون التي من المناطق ذات األهمية االستراتيجية

 .صًلححزب اإلعناصر من حيث يتّم احتجاز وتعذيب  اإلمارات تديرها
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تتنافس اإلمارات والسعودّية وعمان للسيطرة عليها. و فظة المهرة فباتت معقًًل للتهريبأّما محا

ويخشى سّكان المهرة من الميليشيات التي تتشّكل في المنطقة التي سِلَمت حّتى اليوم من آثار 

  الحرب.

لم تدرج األمُم  تحديد مصير أمن اليمن واستقراره على الرغم من أهمّية مسألة الجنوب في

ي تقوُدها ممثليَن عن الجماعاِت الجنوبّية أو غيرها من الجهات المّتحدة في عملّية السًلم الت

الفاعلة المحلية، ولم ُيصدر مجلس األمن الدولي قرارات بشأن سعيها إلى االستقًلل. أّما مبادرات 

المسار الثاني التي تشمل الجنوبيين فًل تزال في مرحلة مبكرة، فلطالما تّم تجاهل قضية الجنوب 

 الجماعات الداعمة لًلستقًلل وطبيعتها المسالمة. بسبب التنافر بين

أّن التهديد األكبر في  2014على صانعي السياسات أن يّتعظوا من سابقيهم الذين ظّنوا عام 

وليس الحوثّيين. ففي العام نفسه استطاع  تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربيةاليمن كان 

 صالح عرقلة عملّية االنتقال السياسي التي عبداهلل حوثيون بدعم من الرئيس السابق عليال

كانت تجري بعد اإلطاحة بالرئيس صالح. ويبقى وضع البلد اليوم مضطرًبا، فالمعركة بين 

وتثير  2014بتكرار سيناريو عام  ُتنذر االنتقالي الجنوبيالحوثيين والقوات الموالية للمجلس 

هم يتابعون قضية اليمن عن كثب تفاجأوا بهذا القلق ألّن المسؤولين األجانب الذين يزعمون بأنّ 

 التطّور.

تهدف هذه الدراسة إلى إيضاح التطورات في منطقة الجنوب على مدى التاريخ، وتسّلط الضوء 

على دور هذه المنطقة في الصراع اليمني، ثّم تحّلل دور األطراف الرئيسة فيها، وتنتهي إلى 

في  المعهد الملكي للشؤون الدوليةتماع عقده تقديم اقتراحات طرحها بعض الخبراء في اج

 .2017األردن عام 

 

 إيضاح مسألة الجنوب: اآلمال الخائبة والنزعة االنفصالية .2

 توحيدَ  لجمهورية العربية اليمنيةقبل انضمامها إلى ا حاولت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

في كيان متماسك متمركز حول  واألراضي القبلية اتمن اإلمارات والسلطنمتنوعة مجموعة 

للمؤّرخ بول دريش أنشأ البريطانيون قبل  ا. فوفقً تجارةلل ادوليًّ  امركزً  ليصبحميناء عدن 

اتحاَد جنوب الجزيرة العربّية، الذي رفضت محافظتا المهرة  1959مغادرتهم الجنوب عام 

العديد  َر التهديد. وكانافظة عدن ذلك إثوحضرموت في بادئ األمر االنضمام إليه بينما قبلت مح

 كمحافظة يافا التي تؤّلف اليوم محافظتي لحج وأبين.  جنوبّية مستقًًل من المحافظات ال
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الجبهة العربية عقب كثافة حركات االستقًلل بقيادة  1967انسحب البريطانّيون من الجنوب عام 

ا على السلطة حّتى هيمنت ن تصارعتوالجبهة القومّية للتحرير، اللتي القومية لتحرير جنوب اليمن

في  ةاالشتراكي هذه الجمهورية تنجح. وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية األخيرة وأنشأت

، حضرموت محافظة بها ترة، بما في ذلك محاولة االنفصال التي قامب على األزمات المبكّ التغلّ 

الجماعات اليسارية في  ة فدعمتفي الحركات الثورية اإلقليمي الجمهورية الجنوبّية انخرطتو

في الستينيات، بينما دعمت  ةثور التي اشتعلت فيها الشمالية الجمهورية العربية اليمنية

 .بدورها حركات التمرد في الجنوبالشمالية الجمهورية 

على دعم خارجي من االتحاد السوفياتي وألمانيا  جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حازت

 اشتراكيةالتي اعتبرت وجود دولة عربية  قلق ممالك شبه الجزيرة العربية ثارالشرقية والصين ما أ

ُد أنظمة الحكم الملكية. لذا قامت المملكة العربية السعودية بدعم الجماعات المتمردة  ناجحة يهدِّ

 جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبيةالتي ترعاها قيادة الشمال في جنوب اليمن، بينما دعمت 

حتى العام  1972ين في الدولة الشمالية فنشبت الحرب بين الجمهورّيتين من العام المتمّرد

1979. 

مؤسسو الجبهة أصبح ، فبينما من الخًلفات الداخلية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عانت

 قيادةشمال اليمن من  أفراد   استلم سياسيين، قادةً محافظتي لحج وأبين  في القومية للتحرير

ت التوترات بين أدّ  1986في عام والجنوبيين.  بينالثقة ما أّدى إلى انعدام تب السياسي المك

حرب أهلية قصيرة نشوب  شبوة إلى -وخصومهم من محور أبين  حضرموت-محور الضالع لحج 

 .دمويةكانت ولكن 

ة اإلفًلس. باتت الدولة على حاف الداعم الرئيسي للدولة الجنوبية وبعد انهيار االتحاد السوفياتي

إلى توقيع اتفاقية  للحزب االشتراكي اليمني في الجنوب علي سالم البيض لذا سارع األمين العام

سرعان ما ندم الجنوبيون على هذه الخطوة، واتحاد مع الرئيس الشمالي علي عبد اهلل صالح. 

شين. كان علي سالم البيض يهدف إلى الفوز بالسلطة والنهوض  بحزبه، وشعروا بأّنهم مهمَّ

حصدوا فوًزا اإلصًلح حزب ه من ءم الحاكم في الشمال وحلفاكن حزب المؤتمر الشعبي العاول

كان مسؤولو الحزب االشتراكي  ، في الوقت الذي1993االنتخابات البرلمانية عام ساحًقا في 

 . الرئيس صالح أمر بها م أنّ لحملة اغتياالت في شمال البًلد وجنوبها ُيزعَ  يتعّرضوناليمني 

الجنوبيون عن نّيتهم فّك االتحاد، ما أّدى إلى نشوب  القادة السياسيونوفي العام التالي أعلن 

فيها الشماليون الذين حصلوا على  انتصر 1994مة بين شهري أيار وتموز عام حرب أهلية محتد

د ربه والرئيس الحالي عب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبيةالدعم من األمين العام السابق ل
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منصور هادي، الذي كان يتوّلى حينها منصب وزير الدفاع. ثم قامت السعودية بدعم الجماعات 

االنفصالية الجنوبية بالمال والسًلح لُتحاسب الرئيس صالح على رفضه إدانة صدام حسين على 

ه عبد خسر الجنوبيون الحرب َوَفرَّ البيض إلى لبنان وحلَّ محلَّ  رغم ذلك .1990الكويت عام غزوه 

 ربه هادي نائًبا لرئيس الجمهورية.

تسبَّبت الحرب بتدمير البنى التحتية في الجنوب، وُأجِبر المسؤولون العسكريون والمدنيون 

ما أثقل كاهل الجنوبيين. لذا بدأت  ، وُنِهبت موارد الجنوب الطبيعيةالجنوبيون على التقاعد

لى التقاعد بتنظيم احتجاجات تستنكر مجموعة من المسؤولين العسكريين الذين ُأجبروا ع

حركة سياسية تهدف إلى  2006انخفاض معاشات التقاعد والبطالة، ومن ثم أنشأوا عام 

االستقًلل. لكن كبار المسؤولين اليمنيين والدبلوماسيين األجانب اعتبروا مسألة الجنوب ثانوية 

وحركة الحوثيين،  ةفي شبه الجزيرة العربي بسبب انشغالهم بمواجهة تنظيم القاعدة

 قادة كبار في السن. لحراك الجنوبي المسالم الذي يقودهواستخفافهم با

واجه الجنوبيون صعوبة في إيجاد داعم خارجي قوي لقضيتهم، وزعمت بعض المصادر الداخلية 

أن إيران قدمت مساعدات مالية متواضعة لعلي سالم البيض ومناصريه في محافظة الضالع، 

موعة من القادة الجنوبيين بدعم حكومة صالح لتنضم فيما بعد إلى المؤتمر بينما قامت مج

 الشعبي العام وحزب اإلصًلح.

 2011قرر اليمينيون عام  ت في الشرق األوسط وشمال أفريقيابعد موجة الثورات التي اندلع

تلى النزول إلى الشارع والمطالبة باإلصًلح واإلطاحة بحكومة الرئيس صالح. وقع عشرات الق

عن  االنفصال، ثّم أعلن حزب اإلصًلح 2011ومئات الجرحى بعد الهجوم على المحتّجين في آذار 

الحكومة واالنضمام إلى الثورة اليمنية، وحذا حذوه أحد أكثر الرجال نفوًذا في اليمن علي محسن 

رئيس األحمر زعيم اتحاد قبائل "حاشد". دار قتال في مدينتي صنعاء وتعز ما بين مناصري ال

صالح والمجموعات العسكرية والقبلية التابعة لحزب اإلصًلح، ما دفع الدول الغربية ودول الخليج 

إلى التدخل إلحًلل السًلم، فأرسلوا مبعوًثا من األمم المتحدة أقَنَع صالح بالتنّحي وتسليم 

في بادئ  السلطة إلى هادي لإلشراف على عملية االنتقال السياسي. ودعمت الجماعات الجنوبية

 األمر االنتفاضة، ولكن تراجعت بعد تدخُّل حزب اإلصًلح وتحوُّل الثورة إلى "قتال شمالي".

ُبِذلت مساعٍ عديدة إلدخال الجنوبيين في الوسط السياسي ال سيما أثناء مؤتمر الحوار الوطني، 

عروا بالظلم لكن كبار القادة الجنوبيين رفضوا المشاركة في عملية االنتقال السياسي ألنهم ش

وعدم االنتماء، فالدبلوماسيون األجانب لم يكترثوا بالقضية الجنوبية والرئيس هادي اختار 

 بنفسه ممثلين عن الجنوب ال يدعمون الحراك الجنوبي للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.
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قبل خاب أمل الشباب الجنوبيين في قادة حركة االستقًلل المخضرمين. و 2011بحلول عام 

في الجنوب وأخذت طابًعا متشّدًدا.  نمت الحركات الشعبية 2015اندالع الحرب األهلية في عام 

تهدف إلى السيطرة  صغيرةتشكيل مجموعات بنشطاء الشباب في المنطقة البدأ  2014وفي عام 

حة نظًرا الستيًلء الحوثيين على مسلّ  اندالع ثورةمن احتمال  وارحذّ و ،على المستوى المحلي

 طة في الشمال.السل

 

 رب: انقًلب موازين القوىاليمن في زمن الح .3

نت تمكّ  األيام األولى للنزاع فإّبان ،الجنوب في السياسة اليمنية مكانةزت الحرب األهلية عزّ 

 الموالية للرئيستحالف المتمردين الحوثيين والقوات  طردمة من الميليشيات الجنوبية المنظَّ 

وقت الحق، طردت القوات  اإلماراتّية. وفيمن القوات الجوية  بدعم اصالح إلى خارج أراضيه

 الجنوبية من مدينة المكًّل  "القاعدة في شبه الجزيرة العربيةتنظيَم " المدعومة من اإلمارات

بعد انهيار تحالفه مع  ،2017. وعقب اغتيال الرئيس صالح في كانون األول عام الشرقية

ة المتحالفة مع الرئيس هادي منطقة القوات الجنوبيّ  دخلتالحوثيين في مطلع الشهر نفسه، 

 . مأربل المجاورةفي شبوة  بيحان

 القوات المدعومة من دولة اإلمارات في جنوب اليمن

قوات األمن الجنوبّية المحلية وتجهيزها بهدف  على تدريب 2015تعمل اإلمارات العربّية المّتحدة منذ عام 

تحقيق أهداف التحالف االستراتيجّية. ولكن تتضارب مواقف اإلمارات في العديد من القضايا، فبينما ترّوج إلى 

 والقادة اليمنيين الساعين لًلستقًلل. د اليمن، تدعم اإلمارات السلفييناالعتدال الديني وتوحي

المسيطرة في  فهي وحدات "الحزام األمني" ارات إلى مجموعتين. أّما األّولىمن اإلمُتقسم القوات المدعومة 

مقّرها الرئيسي في عدن ويقودها أبو اليمامة. وتدعم اإلمارات مقاتلين من لحج وتهامة  لحج وعدن وأبين،

ل الغربي في حملة عسكرية يقودها حميد شكري الصبيحي، وهو قائد عسكري من لحج، لًلستيًلء على الساح

وأّما المجموعة الثانية فتتأّلف من قّوات النخبة  ديدة الذي يسيطر عليه الحوثّيون.اليمني ال سّيما ميناء الح

بقيادة محمد القبيشي نحو  2017الشبوانّية والحضرمّية. وتتقّدم قوات النخبة الشبوانية شمااًل منذ عام 

لتي حصلت على لعرب"، بينما تسعى النخبة الحضرمية ااألراضي التي يحتّلها "تنظيم القاعدة في جزيرة ا

 إلى االستيًلء على مدينة المكًل بقيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني.  تدريبها خارج اليمن

أّما الوحدات العسكرية األخرى فتتلقى األوامر من مركز التنسيق في مأرب التابع لـ "الجيش الوطني اليمني"، 

دي أربع ألوية لحماية قصره في عدن، ويدير أحمد الميسري ونائبه علي ناصر لخشع ويمتلك الرئيس ها

من غير الواضح إلى أي مدى تتعاون الوحدات و مجموعة من قوات الشرطة والقوات شبه العسكرّية في عدن.

 .التي يقودها الجيش الوطني مع القوات التي تدعمها اإلمارات، ولكّنهما اشتبكتا عدة مرات سابًقا
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تسيطر القوات الجنوبية اليوم على جميع المحافظات الجنوبية الثمانية وعلى بعض األراضي  

في محافظَتي تعز والحديدة الشماليتين. بينما يفرض الحوثيون سيطرتهم على العديد من 

ية منها: كرش في محافظة لحج، ودمت في محافظة الضالع. وكان تحالُف الحوثي المناطق الجنوب

له الوصوَل إلى طرق  من سيطرته على مناطق في الجنوب تضَمن اوصالح قبل انحًلِله متمّكنً 

 التجارة والتهريب. 

لوا هياكل عسكرية وأمنية من  تميََّز القادة السياسيون الُجدد في الجنوب عن سابقيهم فشكَّ

السكان المحليين، وأصبحت حركة االستقًلل الجنوبية أكثَر تنظيًما وتآلًفا، وتّتجه بخطًى واثقة 

نحو الحكم الذاتي. وُيعزى إلى دعم اإلمارات فضل كبير في هذا التطوُّر، فهي مّولت هذه 

الجماعات ودّربتها وجّهزتها باألسلحة. ولكن يبقى موقفها السياسي غامًضا، فبينما يعتقد 

يؤّكد المسؤولون اإلماراتيون بأن ال مصلحة لهم بدعم  االنفصالّية الجنوبّيون بأّنها تدعم الحركة

ا بمدى مًلءاستقًلل الجنوب. ويشك   مة الرئيس هادي لقيادة اليمن وبعًلقته ك قادة اإلمارات سرًّ

 بحزب اإلصًلح، بينما يشب ه الرئيس هادي وجود اإلمارات باالحتًلل.

المدعومة من اإلمارات  االنفصاليةقتال  بين الحرس الرئاسي والقوات نشب  2017في شباط 

لًلستيًلء على مطار عدن الذي كان تحت سيطرة الجنوبيين. وانتهى القتال بعد أن دمرت طائرُة 

إماراتية من نوع أباتشي شاحنًة للحرس الرئاسي. تجّدد القتال بينهما في كانون الثاني  هليكوبتر

وكانت الجماعات االنفصالية هي المهيمنة، وتمّكنت من محاصرة القصر الرئاسي،  2018عام 

 فتدّخلت السعودّية للحّد من العنف، ولكن ال يزال النزاع بين هذين الطرفين قائًما حتى اليوم.
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تحديد بهدف  المعهد الملكي للشؤون الدوليةتشّكل هذه الدراسة جزًءا من مشروع كبير يعّده 

مختلف أرجاء اليمن بعد نشوب  مناطق السيطرة السياسية والحكم والنشاط االقتصادي في

الحرب األهلية. يجب فهم طبيعة المحافظات والمناطق الجنوبية وعًلقة كلٍّ منها باألخرى، بغية 

ات المنتمية إلى الحراك الجنوبي تتمّيز كشف االنقسامات الداخلّية وأسبابها. فكلٌّ من الجماع

بهوّيتها وسياستها ونظرتها العالمية الخاصة، لذا سيجري فيما يلي تحليل بنيوي للمناطق 

 المسيطرة إقليميًّا، وألبرز أطراف الصراع وتفاعًلتهم مع بعضهم البعض. 
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 الضالع ولحج

اتخذت بعض المجموعات في  ، ولكن2015حتى عام  ااّتصف الحراك الجنوبي بالسلمي عمومً 

ات واشتبكت مع الوحدات العسكرية الحكومية يلحج والضالع طابًعا متشّدًدا منذ منتصف التسعين

ت الدعم من 2014و 2012في فترة االنتقال الرئاسية بين عامي  . وُزعم بأّن هذه الجماعات تلقَّ

 ى دعم مالي من إيران.البيض الذي اتُّهم بالحصول علعلي سالم القائد الجنوبي السابق 

نفوذ هذه المجموعات قبل الحرب وبدأت تدعو حلفاءها في عدن إلى تشكيل خًليا لمحاربة  ازداد

ومن أبرز الجهات الفاعلة في الضالع قادُة الميليشيات وأبرزهم اللواء  ".صالح والحوثي"تحالف 

ضل محمد تربوي فوشًلل علي شايع، وشخصيات سياسية محلية كالخبير ال عيدروس الزبيدي

ضالع التّم التعامل مع الفصائل الجنوبية في  يسين صالح وهادي. في عهدي الرئحسين الجادي

، ثّم حصل اشتباك بينها 2010على أّنها تهدد األمن، واتُّهمت بالتفجير اإلرهابي في عدن عام 

ئد الجيش ، ورفض الرئيس هادي حينها تغيير قا2014وبين الوحدات العسكرية المحلية عام 

المحلي الذي اُتهم بالعنف العشوائي ضد السكان المحّليين، وأصّر المسؤولون في الحكومة آنذاك 

 على أّن إيران تدعم ميليشيات الضالع. 

األكثر تنظيًما وتأثيًرا في الجنوب، وكانت أّول من  هي كانت مجموعات الضالع بعد اندالع الحرب

عام وفي من دون مساعدة دولة اإلمارات.  "لح والحوثيصا"استطاع استعادة أراٍض من تحالف 

ب شًلل الشايع رئيًس عدنل اتم تعيين الزبيدي حاكمً  2015 ألمن المحافظة، وُوكل إلى  ا، وُنص 

منصب حاكم الضالع في  الجاديمحمد حسين الخليلي حفظ أمن مطاِرها، بينما توّلى فضل 

االنتقالي الجنوبي. واجه فصيل محافظة الضالع  العام نفسه وأنشأ هو والزبيدي الحًقا المجلس

بعض المعارضة من باقي االنفصاليين المقربين من الرئيس هادي، منهم صالح الشنفرة، وقائد 

لباقي  امدرع علي مقبل صالح. وتتوّلى الميليشيات المحلية حفظ أمن الضالع خًلفً  33اللواء 

سيطر الحوثيون اليوم على مدينة دمت في المحافظات التي تعتمد على قوات خارجية، ولكن ي

 أقصى شمال المحافظة.

فتتألف الجهات الفاعلة فيها من: العضو السابق في البرلمان ناصر القبيجي،  أما محافظة لحج

ووزيَري الدفاع الساِبَقين في عهد الرئيس هادي محمود الصبيحي وهيثم طاهر، والقائدين 

ين تربطهما عًلقة جيدة بالرئيس هادي. وقد لعب العسكريين فضل حسن وثابت جواس اللذ

صالح "القادة العسكريون في لحج دوًرا مهًما في الحملة التي نّظمتها اإلمارات لمحاربة تحالف 

. وتحفظ قوات الحزام األمني المدعومة من 2017في ساحل باب المندب منذ عام  "والحوثي
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وبي، بينما يفرض الحوثيون سيطرتهم على اإلمارات في لحج أمن المحافظة بقيادة مختار الن

 منطقة كرش شمال غرب لحج.

 

 عدن

ًرا 2015أعلن الرئيس هادي عدن العاصمة المؤقتة لليمن عام  ، ورغم أّنها المدينة األقل تضرُّ

، دخلت 2015في شهر كانون األول للسيطرة عليها.  االنفصاليينمن الحرب، يتنازع العديد من 

افظة الضالع بقيادة الزبيدي والشايع ميناء المعًل في شبه جزيرة عدن بعض المليشيات من مح

ة، وفرضت سيطرتها في المنطقة وفي ميناء التواهي ومدينة بدعم من اإلمارات العربية المتحد

 كريتر المركزية، بينما لعبت قوات الحزام األمني دوًرا كبيًرا في حفظ األمن المحلي.

ين والقوات المدعومة من اإلمارات بقيادة الشايع بالسيطرة ونجح بعض االنفصاليين المحلي

أما الميليشيات السلفية التي تعمل تحت  بشكل جزئي على بعض المناطق أهمها خورمكسر،

في أماكن أخرى من المدينة، كما ُتوجد في أرجاء عدن  ارئيسيًّ  امظّلة الحزام األمني فتؤّدي دورً 

 . اإلمارات أو ة تحت لواء هاديالمجموعات االنفصالية غير المنضوي

تنظيم  األقل أمًنا في المدينة، إذ يتواجد فيها مناطق المنصورة ودار سعد والشيخ عثمان وُتعدّ 

قوات الحزام األمني المؤيدة لدولة و ،داعشبوجماعات مرتبطة  ،القاعدة في شبه الجزيرة العربية

للهجمات  وتعرضتالمجموعات، بين هذه  عديد من االشتباكاتالدن ع . وشهدتاإلمارات

من الجهات  اأيًض هادي  الرئيسُيعتبر . تنظيم القاعدة وأحد الفروع التابعة لداعش منالمتعددة 

 أحمد سالم ربيع عليهناك. يدير المحافظة اليوم نائب المحافظ ال يقيم عدن ولكنه في  الفاعلة

 .2017في نيسان عام  عبد العزيز المفلحيبعد استقالة المحافظ 

 

 أبين

 2011التسّلل إلى محافظة أبين، وأنشأ عام  امرارً  شبه الجزيرة العربيةحاول تنظيم القاعدة في 

لتعزيز  ميليشيات اللجان الشعبية المحليةإمارة في أكبر مدنها زنجبار، لذا لجأت حكومة هادي إلى 

سيطرة القوات ل 2015قواتها بهدف منع تنظيم القاعدة من التوّسع. وتخضع أبين منذ عام 

شمال غرب المحافظة.  مكيراسالمحلية، بينما يحافظ الحوثيون على موقعهم في مدينة 

ويتنافس في االستحواذ على السلطة في المنطقة كلٌّ من محافظ أبين أبو بكر سالم الموالي 

اًبا للرئيس هادي، وقوات الحزام األمني المدعومة من اإلمارات. وتعّد محافظة أبين األكثر اضطر

 في المنطقة، إذ ليس من الواضح أيُّ طرف فيها يملك اليد الطولى.
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 شبوة

بعد تعاون النخبَتين الشبوانية  2017تحّسن الوضع األمني في شبوة منذ منتصف عام 

على "، فحّدتا من قدرته شبه الجزيرة العربيةوالحضرمّية على مهاجمة "تنظيم القاعدة في 

طرد الحوثيين من منطقة بيحان تمّكنت النخبوة الشبوانية من  2017. وفي كانون األول التوسع

القوة . لكن للتهريباستخدمه الحوثيون ا ا رئيسيًّ طريقً التي تعدُّ  الواقعة في الشمال الغربي

 2017في منطقة بيحان قبل كانون األول  "صالح والحوثي"تحالف الرئيسية التي كانت تحارب 

متحالف مع هادي. وقد اّدعى بعض المسؤولين الحكوميين أّن هي لواء المشاة التاسع عشر ال

 نفوذا بغية إضعاف قوات النخبة المدعومة من دولة اإلمارات قامت بعزل اللواء التاسع عشر عمدً 

 الرئيس هادي في الجنوب. 

م نحو بيحان دخلت قوات النخبة الشبوانية منطقة عتق وهي عاصمة المحافظة، وفي منذ التقدُّ 

عملت باعتبارها قّوة حماية للمتظاهرين المحلّيين الذين خرجوا للمطالبة  2017عام األول تشرين 

ثّمة من . وهاديالرئيس بدمج المحافظة ضمن المجلس االنتقالي الجنوبي، وهو ما يعارضه 

ن بأن تتحول هذه المحافظة في المستقبل إلى ساحة للصراع بين القوات الشمالية يتكهَّ 

بعة لحزب اإلصًلح من جهة والمجموعات االنفصالية المدعومة من دولة اإلمارات والجنوبية التا

تقد الكثيرون أّن ثمة منافسة . ويعبسبب النزاعات التي تنشب بين القوات في محافظة شبوة

الشمالية من أجل السيطرة على محافظة البيضاء األحمر بين دولة اإلمارات وعلي محسن 

 المجاورة.

 

 حضرموت

بين القوات المدعومة من دولة يها وتنقسم السيطرة عل ،هي أكبر محافظة في اليمن حضرموت

ا من المنطقة العسكرية األولى التي تشرف عليها والوحدات العسكرية التي تشّكل جزءً  اإلمارات

يطر القوات القبلية والعسكرية المتحالفة مع حزب اإلصًلح على معبر حدودي . تسحكومة هادي

صالح ذكرت عدة شخصيات أّن الوالءات  مقتلظة بالمملكة العربية السعودية. قبل يربط المحاف

 ،في أوساط القوات العسكرية المتمركزة في شمال حضرموت قد انقسمت بين صالح ومحسن

يخشى السكان في حضرموت من احتمال وقوع معركة بين . ووأّن ذلك أّدى إلى توترات داخلية

وحدات من المنطقة العسكرية األولى بين و ،ن دولة اإلماراتالقوات الساحلية المدعومة م

الناس في المكًل قلقون من "قول أحد المراقبين المحّليين إّن يو ة.المتمركزة في شمال المحافظ

االستيًلء عليه، لذا ثمة نقاش حول ما إذا كان يتوّجب  اأن يزحف الشماليون نحو الجنوب ويحاولو

 لهجوم".با اشرأن تب ضرميةعلى قوات النخبة الح
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 المهرة

تكن محافظة المهرة موضع اهتمام كبير لنظام تقع محافظة المهرة في أقصى شرق اليمن. لم 

أصبحت حرية التنقل بين عندما  ،2015لكن منذ عام  ،لموارد الطبيعيةلصالح بسبب افتقارها 

. أساسي للتجارة والتهريبلت المهرة بفضل موانئها سهلة العبور إلى طريق تحوَّ  ،الموانئ مقّيدة

السلطة في هذه المحافظة بين قبائلها التي تتنافس في والئها لكّل من السعودية  تنقسم

بدأت تظهر على الساحة  2017عام وفي على األقل.  2016عمان واإلمارات منذ عام وسلطنة 

من هذه القوات انتشرت وحدة كبيرة و ،القوات المهرّية المدعومة من السعودية ودولة اإلمارات

يخشى و .السيطرة على المطار والوقوف في وجه عصابات التهريب بهدففي العاصمة الغيداء 

 انتشارمن تزعزع االستقرار بسبب المنافسة العلنّية على النفوذ و المهرّية زعماء القبائل

 .الميليشيات في المحافظة

 

 :مستقبليتقسيمات متداخلة: العواقب غير المقصودة وبذور الصراع ال .5

  شبه الجزيرة العربيةالجماعات السلفّية وتنظيم القاعدة في 

محافظة  في االشتباكاتبعض بل بدء الحرب األهلية اقتصرت أنشطة الجماعات السلفّية على ق

بدأ رجال  2012عام  . مطلعوعمليات التبشير والتجنيد في مختلف مساجد البًلد ،صعدة الشمالية

حسين بن شعيب السلفي توّلى الشيخ ف ،في الحراك الجنوبي ور مهمد بلعبن يالدين السلفيّ 

م الحراك الجنوبي . وفي حين قدَّ 2014تنظيم مخّيم دائم لًلحتجاجات في عدن في أواخر عام 

 ،التراث اإلسًلميب يسترشدون ،ّن غالبية المنتمين إليهإففسه على أّنه حركة علمانية، ن

 .اإلسًلميةدة بالجماعات وتربطهم عًلقة معقَّ 

ما دفع حكومة هادي  ،صعدة في 2014عام  تصاعدت وتيرة القتال بين السلفّيين والحوثّيين

الروايات وتتضارب إلى التفاوض من أجل إجًلء المقاتلين والطًّلب السلفّيين من المحافظة. 

اللوم  ، فكلٌّ من الحوثيين والسلفيين يلقيمن دماج وكتاف حول أعمال العنف التي شهدتها كلٌّ 

في التنظيم  براعةً  2015الدفاع عن عدن عام  أثناءوقد برهنت الجماعات السلفّية على اآلخر. 

عند  سرعان ما الحظت القوات الخاصة اإلماراتيةو ،العسكري وكفاءة في توزيع المساعدات

 فعالية في المنطقة. هي األكثرالجماعات السلفية  المدينة أنّ  دخولها

مراقبين قد يبدو قرار التعاون مع الجماعات السلفّية الذي اتخذته دولة بالنسبة إلى بعض ال

يرجع السبب  قد .اإلمارات مخالًفا لسياستها العريضة المتمّثلة في التصدي للجماعات اإلسًلمية

تعارض فكرة االنخراط في ، وبطبيعتها مسالمةفي ذلك إلى كونها ترى أّن الجماعات السلفية 
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 ،تشكيل أول قّوة من قوات الحزام األمني التي تدعمها دولة اإلمارات على . وأشرفالسياسة

بصفته نائب رئيس  ،الزعيم السلفّي هاني بن بريك الذي ُيعتبر شخصية ذات تأثير في الجنوب

 .المجلس االنتقالي الجنوبي

مع ذلك ال يحظى جميع قادة الميليشيات بالدعم من دولة اإلمارات وال هم جميعهم من 

الذي يتلقى األوامر من باسم المحضار  السلفي عيمالزدعم رجال  2017أوائل عام . صالييناالنف

أقدامه في القصر  ليثّبتمطار عدن  للسيطرة علىالمعركة  أثناءهادي  الرئيَس السعودية 

حافظت القاعدة في شبه الجزيرة العربية على وجودها في عدن بعد تحريرها وال سيما . والرئاسي

جرى إجًلء تنظيم القاعدة من المدينة بعد فترة من . ثم المنصورة والشيخ عثمان في منطقتي

في أوائل . وشايع يعلشًلل  توّغل في المنصورة قامت به بعض القوات بقيادة قائد أمن عدن

ومنذ ذلك الحين راح التنظيم يتقهقر نحو المناطق ، ُطرد تنظيم القاعدة من المكًل 2016عام 

يرى   حيث يشارك أعضاؤه في القتال ضد الحوثيين. ،ظات شبوة ومأرب وأبينمحاففي النائية 

أحد الصحافيين الجنوبيين أنه في الوقت الذي تشارك فيه بعض الميليشيات السلفية في الحملة 

 بين "منطقة رمادية واسعة"التي تقودها اإلمارات ضد تنظيم القاعدة في شبوة وأبين ثّمة 

في الوقت الحالّي ثّمة شقاق . تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربيةبعض الجماعات السلفية و

 لكلٍّ منهما. المتقاربة ااإليديولوجيبسبب ر بينهما ولكّن ذلك قد يتغيَّ 

يعود السبب في تكرار ظاهرة تنظيم القاعدة وداعش في اليمن إلى الدعم الخارجي الذي تتلّقاه 

في إطار حملة تقوم بها دول الخليج  ،في جميع أنحاء البًلدظة حافِ المساجد والمدارس الدينية المُ 

أّن تنظيم القاعدة  ونظًرا إلى .ا( في وجه العلمانية واالشتراكية)المملكة العربية السعودية تحديدً 

حيث شّكل أولوية  ،لقاعدةالتابعة لمجموعات الفي شبه الجزيرة العربية ُيعتبر أحد أخطر 

ثّمة سبب وجيه يدعو للقلق من عواقب الدعم  ،ء الحرب الحالّيةللمسؤولين الغربيين قبل بد

 .الطويل األمد للجماعات السلفية

 

 أصداء من الماضي: بين الزمرة والطغمة

مكن للماضي أن يقّدم الجواب عن السبب في بعض تعقيدات السياسة الحالية في الجنوب وال ي

. ي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبيةاألهلية بين الفصائل المختلفة ف 1986سيما حرب عام 

ب 1978عام  رئيس وزرائه علي ناصر  فقام ،رئيًسا في الجنوب عبد الفتاح إسماعيلالشمالُّ  نصَّ

اإلطاحة به بعد الدعم الكبير الذي حصل عليه خاصًة في أبين وشبوة. سرعان ما رّقى بمحمد 

وما ُيعرف اليوم بالضالع في المناصب  من القادة العسكريين الكبار من لحج اعلي ناصر كثيرً 
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قام علي ناصر بانقًلب على الحكم أّدى إلى نشوب حرب أهلية  1986النافذة في الجيش. عام 

رب اهرب ناصر إلى الشمال الجمهوري مع ما يقف ،لحجو انتهت بانتصار محور الضالع داميةقصيرة 

في حين  "الزمرة"بالعامّية باسم هادي. ُعرفت هذه المجموعة الرئيس ألف رجل من بينهم  30

 ."الطغمة"اشتهر المنتصرون في لحج وحضرموت باسم 

تحّرك األمين العام للحزب االشتراكي اليمني الحضرمي علي سالم البيض لتجّنب  1990عام 

قاتل  1994عام  .انهيار الدولة الذي تسّببت فيه الحرب األهلية فدعم اتفاق الوحدة مع الشمال

 وقاد الحرب، ا للدفاعتم تعيين هادي وزيرً و ،لتابعين للزمرة إلى جانب نظام صالحالعديد من ا

 .ا للرئيسوبعد أن بلغت الحملة خواتيم االنتصار جرى تعيينه نائبً 

يرى العديد من المراقبين أّن الديناميكيات الداخلية التي يشهدها الجنوب حاليًّا تتشابه مع تلك 

يقف المسلحون من الضالع ولحج في حسب أحد المراقبين: "فب ،1986التي رافقت حرب عام 

يكونوا مستقلين قدر  لكيمواجهة مقاتلي أبين، وفي حضرموت يبذل السكان قصارى جهدهم 

ولكنهم يتعاونون مع رجال من الضالع ولحج، ونرى شبوة عالقة في الوسط في حين  ،المستطاع

 ".كهمن سحبهم من جديد إلى فلَ ويحاول الحضرمي

 

 لمجلس االنتقالي الجنوبيا

س  يمّثل المجلس االنتقالي الجنوبي رمًزا للتيارات السياسية المعّقدة وللتوترات في الجنوب. ُأس 

حاكم عدن  الرئيس هادي إقالةبعد فترة وجيزة من  2017عام  هذا المجلس في شهر أيار

يليشيا السلفّيين التي عيدروس الزبيدي )القائد العسكري االنفصالي( وهاني بن بريك )قائد م

تمثيل مصالح  إلىهذا المجلس  يهدفكان لها دور فاعل في تشكيل قوات الحزام األمني(. 

أقام الظل، وقد  حكومة أّنهم نفسه على يقد  و ،الجنوب في العمليات السياسية المستقبلية

مني أبو زعيم الحزام األمنهم مسؤولون أمنيون بارزون التي شارك فيها  المجالس المحلية

 .اليمامة

وال لدى دولة  ،ال يتمّتع المجلس االنتقالي الجنوبي وقيادته بالشعبية المطلقة في الجنوب

 اعددً  أّن هناكسيطرة على الجنوب. كما الالتي باتت شيًئا فشيًئا تعتبر أّنه يسعى إلى  ،اإلمارات

ألّنهم  ،لي الجنوبي وحلفائهال بأس به من االنفصاليين الذين باتوا مستائين من المجلس االنتقا

 .وقبل كل شيء مصالح دولة اإلمارات أواًل  يخدمون هميرون أنّ 
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، لمجلس واإلمارات نتيجًة للحملة الواضحة ضده في المنطقةل معادًيااتخذ حزب اإلصًلح موقًفا 

زب في التقارير الدولية دولة اإلمارات بسوء معاملة السجناء التابعين لهذا الحالعديد من  فاتهمت

بر المجلس االنتقالي الجنوبي أكثر الجماعات ُيعتَ  . ولكناالحتجاز في جنوب اليمن مراكز

وبالتالي فإّن هذا الوضع يخلق ، 1994ثقة منذ الحرب األهلية عام و اتسّلحً و ااالنفصالية تنظيمً 

النتقالي معضلة سياسية رئيسية للدبلوماسيين الدوليين، إذ ال بّد لهم من أن يأخذوا المجلس ا

ولكّنهم بذلك يخاطرون بإضفاء الشرعية على جماعة مسلحة غير  ،الجنوبي على محمل الجد

 حكومية أو حركة سياسية. 

 

 شرعية هادي

سلطة الرئيس هادي من قدرته على توزيع األموال وأشكال أخرى من المحسوبية ومن  تنبع

ترى األوساط لذا ين وتعيينهم. قدرته على إصدار القرارات بإقالة القادة والوزراء المحلي

 ولكن أو استبداله،الدبلوماسّية اإلمكانية الواسعة المتاحة أمام عملية السًلم في تقليص دوره 

في حكومته هذه الفكرة قائلين إنه ال يمكن تغيير الرئيس إال من خًلل صندوق  أعضاء   يعارض

إلى ثقة الداعمين الخارجيين للحكومة  يفتقر هوو ،محدودة االنتخابيةشعبية هادي لكّن  .االقتراع

 .فقطالذين يصّرون على اإلبقاء على رئاسته بسبب أهمّيته الرمزية والقانونية في سياق الحرب 

من غير ف ،في جهود الوساطة التي تقوم بها األمم المتحدة ابر حكومة هادي عنصًرا رئيسيًّ وتعت

 .اية إذا أصبح موقفه ضعيفً الواضح كيف ستستمر هذه األخيرة في عمليتها السلم

يشعر الدبلوماسيون بالقلق من أّن المحادثات مع قادة الجنوب تشّجعهم على االعتقاد بأّن 

ومع ذلك ال يمكن لهؤالء الدبلوماسيين تشجيع الفريق اآلخر على  ،قاالستقًلل قابل للتحقّ 

إذا لم يكن  ،ت الضخمةالمشاركة في المسارات الدبلوماسية أو الوساطات في حال وقوع النزاعا

تاج األمم المتحدة إلى التعامل مع الجماهير االنتخابية الجنوبية ب. تحلهم أي اتصال مع الجنو

إجراء االضطًلع في وعملية السًلم  بهدف تيسيرلكي تفهم حوافزها بشكل أفضل  اتحديدً 

 الوساطات في حال اندالع صراع بين الفصائل المتناحرة في الجنوب.

 

 هات الفاعلة الخارجّيةدور الج

مدى السنوات تمّثلت إحدى العوائق الرئيسية التي واجهت تماسك الحراك الجنوبي في  ىلع

سحبت دول الخليج دعمها لًلستقًلل بعد أن فقد . االفتقار إلى الدعم الخارجي لهذه القضية

 امحدودً  ابية دعمً أصلحت عًلقتها بالرئيس صالح، وإيران التي قيل بأّنها دعمت المجموعات الجنو
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 هادعمبعد رفض هذه الجماعات دعَم الحوثيين. أما اإلمارات، فقد ساهم  اسحبت دعمها أيًض 

زعماء مثل الزبيدي وبن بريك في تأسيس أكثر الجماعات السياسية لبعض الالسياسي والمالي 

وإلى أي  ؟الجنوبتجاه  دولة اإلمارات ما هي نوايا. لكن منذ أوائل التسعينيات االجنوبية تماسكً 

 على دعمها للفصائل في هذه الرقعة؟ يمدى ستبق

على األرجح لم تدخل دولة اإلمارات العربية المتحدة جنوب اليمن وفي بالها هدف استراتيجي 

بل ألّنها رغبت في تعزيز موقف حليفها اإلقليمي الرئيسي المتمّثل بالمملكة العربية  ،دمحدَّ 

عدم قدرة لدى حكومة  بأّنهبعضهم  اعتبرهوراء انخراطها فهو ما  السعودية. أما العمق الثاني

خالية من الحوثيين وحزب اإلصًلح. كما  منطقةوالرغبة في إنشاء  بفعالية،هادي على الحكم 

لدولة اإلمارات، حيث يتسنى لها اختبار  "تجربة مهمة"يعتبر اليمن، بحسب دبلوماسي غربي، 

 .ث في أنحاء المنطقةمسار األحداب التحكمقدرتها على 

 

 مقاربة جديدة؟ .6

جنوب اليمن قنبلة موقوتة معبأة بالمنافسات والصراعات التي قد تتأجج إذا ما تم إعًلن انفصال 

الجنوب، أو نشب نزاع داخلي للسيطرة على عدن، أو تم تشكيل دولة غير شرعية عليها التصدي 

ألخير أقرب إلى الواقع في كانون الثاني من بح هذا السيناريو اأص للميليشيات المحلية المتطّرفة.

عندما اندلع القتال بين القوات الموالية لهادي وقوات الحزام األمني المدعومة من  2018عام 

 المجلس االنتقالي الجنوبي وقوات النخبة الشبوانية. 

 هاديالرئيس كانون الثاني طالب الزبيدي بصفته رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي  22في 

ثم أعلن الزبيدي حالة  ،بأن يقيل رئيس الوزراء أحمد بن دغر بسبب أعمال الفساد وسوء اإلدارة

بعد ستة أيام دخلت قوات الحزام األمني في معركة  .د بإسقاط الحكومة بالقوةالطوارئ وهدَّ 

وانتهت المعركة  ،ضارية مع قوات الحرس الرئاسي التابعة لهادي من أجل السيطرة على عدن

طريق وساطة قامت بها السعودية. تصف شخصيات على صلة بالمجلس االنتقالي الجنوبي عن 

واسعة النطاق تهدف إلى إدخال بعض مسؤولي  استراتيجيةهذه المصادمات بأّنها جزء من 

الشرعية طابع ضفي ، ما قد يالمجلس في الحكومة وعملية السًلم التي تقودها األمم المتحدة

 اال بّد من أن تضفي أحداث كانون الثاني طابعً  ،النظر عن النتيجة بغّض  لكنوك. على هذا الحرا

على الجهود التي يبذلها المسؤولون اليمنيون واألجانب من أجل التوّصل إلى عملية سًلم  اجديدً 

 شمولية.أكثر 
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 اعلى مدى يومين مؤتمرً  استضاف المعهد الملكي للشؤون الدولية 2017في شهر تشرين األول 

عن المحللين اليمنيين  فضًًل  ،ردن ضّم كبار صّناع القرار الغربّيين والمسؤولين اليمنيينفي األ

اع القرار نّ ُص  رأى ،والدوليين والمعنيين من بعض مراكز األبحاث في الخليج. خًلل االجتماع

أّنه في حين يعترف الجميع بأهمية الجنوب تبقى األولوية التي ُتمنح لهذا الملف ن والمجتمع

أعرب العديد من المسؤولين الغربيين عن دهشتهم من مدى انخراط اإلمارات العربية . ونخفضةم

إلى االتهامات المتزايدة حول ارتكاب  اونظرً الجماعات المسلحة.  هاالمتحدة في الجنوب ودعم

حدة الواليات المتّ على الرغم من مشاركتها مع  مراكز االحتجاز التي تديرها في االنتهاكاتاإلمارات 

عّبر صانعو القرار عن رغبتهم في الحصول على فهم  ،في مجال مكافحة اإلرهاب في الجنوب

 .اإلمارات بشأن هذا الملفدولة  عبر التواصل معدقيق للوضع الحالي 

في وساطة مع الجنوب.  بالدخول تسمحالمتاحة التي  الوسائلالمشاركون على محدودية  أجمع

عة بالنسبة إلى مبادرات المسار الثاني. لكنها لم تشّكل وادر المشج  بأّنه كان ثمة بعض الب اعلمً 

 ،مة بما فيه الكفاية تجعل منها آلية للحوار الداخلي في جميع أنحاء الجنوب من جهةخطوة متقد  

بين المجموعات الجنوبية الرئيسية وعملية الوساطة الرفيعة التي تقوم بها األمم  اجسرً  أو

 .ىالمتحدة من جهة أخر

بين صانعي القرار وهي كيفية تحقيق التوازن بين النزعات المحلية و تواجهأخرى  معضلةثمة و

اّتفق المشاركون على حاجة المنظمات غير فبينما المحافظة على مؤسسات الدولة المركزية. 

عمل مع الجهات الفاعلة المحلية ذات إلى الالحكومية والمنظمات الدولية والحكومات األجنبية 

رأى بعض المشاركين أّن  ،ةلسجل الحافل في تنفيذ المشاريع للحصول على النتائج المرجوّ ا

 .مؤسسات الدولة قد ُيضِعفتحويل غالبية التمويل الخارجي للمنظمات غير الحكومية المحلية 

اتفقوا و ،وأخيًرا، اّتفق المشاركون على أّنه ال يمكن تأجيل المناقشات حول الجنوب مدة عام آخر

 :لى التوصيات التاليةع

لحكومات األجنبية التي تعمل تحت مظلة مسار األمم ل جديدة: توصيات ةدوليّ  مقاربة .1

 المتحدة

  تخصيص المزيد من الوقت ووضع الجنوب على رأس قائمة األولويات

 .للمناقشات حول الجنوب
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  على المستوى المحلي مع القادة الرئيسيين في الجنوب  التعاونزيادة

ت غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المجموعات والمنظما

 .النسائية

 العمل على تطوير قدرات المجتمع المدني الجنوبي. 

  السعودية في القضايا الرئيسية والعمل بصورة دائمة على إشراك دولة اإلمارات

 . سيما قضايا الجماعات المسلحة، الفي الجنوب

 

توصيات متعلقة بالمنظمات الدولية والحكومات : سلحةمعالجة قضية الجماعات الم .2

 األجنبية التي تعمل تحت مظلة مسار األمم المتحدة

  تشكيل مجموعة عمل معنية باألمن في الجنوب تضم المملكة العربية

 .السعودية واإلمارات العربية المتحدة

 تضمن  العمل على تشكيل آلية تنسيق تساعد في بناء مؤسسات أمنية

 .لة وسيادة القانونالمساء

  مع  هاتعاملفي العمل على زيادة قدرات المحاكم المحلية وقوات الشرطة

صرامة بتمكين وزارة الداخلية من اإلشراف على السجون والنزاعات القانونية 

 .أشد

 من خًلل مبادرات حل النزاع العمل على الحد من التوتر المحتمل للنزاع. 
 

والمنظمات الدولية والحكومات  فكريةمؤسسات الالب توصيات متعلقة والتوعية:البحث  .3

 األجنبية

  الجنوبيةالسياسة حول التمويل المشترك للبحوث. 

 زيادة الوجود الدولي في عدن والجنوب. 

 دعم مراكز البحوث القائمة والجديدة. 

  العمل على تحديد جميع الجهات الفاعلة الرئيسية وتحليلها من أجل تحسين

 دئها.تحركاتها ومبافهم 

 مالعمل على تحسين فهم الجهات الفاعلة في الجنوب للمجتمع الدولي وقدرته 

 .على الحوار
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المسؤولون األجانب األولوية للسياسة ى أعط 2014و 2012خًلل الفترة االنتقالية بين عامي 

القضايا الطارئة ، وأغفلوا بعض المحلية ولمكافحة اإلرهاب وللحفاظ على مركز الرئيس هادي

وصلوا إلى مشارف صنعاء والحوثيون من قصر النظر هذا،  استفاديعطوها أهمية كبيرة. لم ف

ثمة درس  يمكن  لذا .قبل أن تعترف أطراف خارجية كثيرة بالتهديد الذي تشّكله هذه الجماعة

مه من الفترة االنتقالية هذه، أال وهو أّن عدم االعتراف باألهمية التي يلعبها الجنوب في تعلُّ 

 لذا يجب ،في السنوات المقبلة اسيزيد األمور سوءً استقرار اليمن وأمنه في المستقبل  تأمين

من أجل السيطرة على  صراعٍ  إلى األهلية الحربهذه تتحّول  لكي الالمًلئمة وضع السياسات 

 الجنوب.
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 التقييم والتوصيات المبدئية من مجموعة

 دراسة سوريا:  

 20191ملخص تنفيذي أيار 

 

 مجموعة دراسة سوريا، أيار 22019

 

يهّدد االنسحاب المبكر لقّوات الواليات المّتحدة بعودة تنظيم داعش إلى الحياة من جديد. 

تشكيل قواته في  فالهزيمة اإلقليمية ليست دائمة بالضرورة، وقد شرع التنظيم بالفعل بإعادة

في جميع أنحاء  سوريا والعراق. ويقبع اآلالف من المقاتلين مع عائًلتهم في مراكز احتجاز مؤقتة

 سوريا، ما قد يمّهد الطريق للعنف والتطّرف إن لم تتمَّ معالجة مسألتهم.

ات . وبينما استطاعت الضربأدخلت إيران جنوًدا وأسلحة متطّورة وقوات موالية لها إلى سوريا

والعقوبات األميركية تقييد األعمال اإليرانية، لم تتمكن من إيقافها، فالعمليات  اإلسرائيليةالجوّية 

 الحالية لن تستطيع طرد القوات المدعومة من إيران.

العملية  يرفض األسد تقديم أّية تنازالت وينوي استعادة السيطرة على سوريا بالكامل.

ات المتحدة معطَّلة، وبدأت بعض الحكومات بإعادة بناء عًلقاتها الدبلوماسية التي تقودها الوالي

                                                           
 تعريب: آية حاطوم. 

1 Syria Study Group, “Interim Assessment and Recommendations”, May 2019. 

https://static.politico.com/5c/d9/9f55a18c44f9905ac21fa772a198/syria-study-group-interim-

assessment-and-recommendations.pdf 

تشرين  8بموجب تشريع، وفي  2018تشرين األول عام  5أقّر تشكيلها الكونغرس األميركي في  هي مجموعة 2

األول وّقع على قانون تشكيلها الرئيس األميركي. يترأس المجموعة كل من المدير التنفيذي لمعهد واشنطن 

ًا من أعضاء عضو 12زميلته في المعهد "دانا سترول" وعضوية لسياسة الشرق األدنى "مايكل سينغ" و

الكونغرس، مهمة المجموعة إعداد توصيات لًلستراتيجية األميركية في سوريا. هذا التقرير هو تقرير أولي، على 

 .2019أن يصدر التقرير الرسمي في تشرين األول 

https://static.politico.com/5c/d9/9f55a18c44f9905ac21fa772a198/syria-study-group-interim-assessment-and-recommendations.pdf
https://static.politico.com/5c/d9/9f55a18c44f9905ac21fa772a198/syria-study-group-interim-assessment-and-recommendations.pdf
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تسببت الحرب السورية التي دامت ثمانية أعوام في حدوث أزمة إنسانية، وتدمير  مع دمشق.

جزٍء كبير من البًلد، وزعزعة استقرار أهّم الدول الحليفة للواليات المتحدة، كما ستتطّلب إعادة 

 زمن.إعمار سوريا عقوًدا من ال

من غير المرّجح أن يعود الّنازحون والًلجئون السوريون المنتشرون في جميع أنحاء المنطقة 

 ما يشّكل تحّدًيا طويل األمد له تداعيات أمنية واقتصادية كبيرة. وفي أوروبا إلى سوريا طوًعا

ع قد يؤدي أيُّ هجوم كبير لنظام األسد على إدلب إلى تفاقم األزمة اإلنسانية، فمن غي ر المتوقَّ

 الفاّرين من العنف. لًلجئينأن تفتح تركيا حدودها 

التوتر بين الواليات المتحدة وتركيا، بما في ذلك التوتر في سوريا على سبيل المثال ال الحصر، 

عّزز تدّخل روسيا في سوريا مكانتها وشّجعها على السعي إلى تقويض  يهّدد بإضعاف حلف الناتو.

 جزاء أخرى من المنطقة.النفوذ األميركي في أ

 

 التوصيات الرئيسية:

 :وقف سحب القوات األميركية واالحتفاظ بمستويات القوة الكافية إلتمام المهام التالية 

o تدريب الحلفاء المحليين وتقديم المشورة لهم ومساعدتهم على مواجهة داعش. 

o قيادة عمليات مكافحة اإلرهاب. 

o قيق االستقرارتعزيز الجهود المدنية الرامية إلى تح. 

o دعم قوات سوريا الديمقراطية في احتجاز موقوفي داعش ومحاكمتهم. 

o العمل كمنّصة تمكين للتحالف الدولي ضد داعش. 

 " استئناف العمل ببرنامج START forward  وتوسيعه، وإعادة تمويل الواليات المتحدة "

 .اشلًلستقرار، وصرف األموال غير المنفقة من صندوق اإلغاثة واإلنع

 بذل جهود إضافية لتحويل ملف موقوفي داعش إلى التحالف الدولي ضد داعش. 

  االستمرار بعزل نظام األسد من خًلل فرض العقوبات والضغوطات الدبلوماسية ورفض

 .المساعدة في إعادة اإلعمار

 "إقرار "قانون قيصر لحماية المدنيين.  

 لمدنية في العراقإعطاء األولوية للمساعدة األمنية وجهود اإلنعاش ا. 

  دعم الدول المجاورة الحاضنة لًلجئين السوريين من خًلل إنشاء آليات تمويل مشترك

 .لتأمين مساعدات متوسطة األجل
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 :برز النتائج المستخلصةأ

يهّدد االنسحاب المبكر لقّوات الواليات و هزيمة داعش اإلقليمّية لن تدوم،: 1النتيجة رقم 

 المّتحدة بنهوض تنظيم داعش من جديد.

  شرعت داعش بالفعل بإعادة تشكيل قواتها في سوريا والعراق، ما يهّدد الواليات

المّتحدة بشكل مباشر في حال استطاعت داعش إعادة بناء قدراتها في شّن هجمات 

 خارجّية.

  ًا كبيًرا لقّوات سوريا الديمقراطّية، وَتحفظ أمن المدنيين توّفر القوات األمريكّية دعم

الساعين إلى تحقيق االستقرار، وتُشّكل قاعدة رئيسية لجمع المعلومات االستخباراتّية 

ضد داعش. وجميع هذه الجهود هي ضرورّية لضمان هزيمة داعش على المدى البعيد، 

 وسيقّوضها االنسحاب المستعجل للقوات األمريكّية.

  التحّديات اّلتي يفرضها موقوفو داعش في سوريا من مقاتلين وأطفال ستعّبد الطريق

إلى نهوض داعش من جديد في حال لم تتّم معالجة المسألة. وتفتقر قوات سوريا 

الديمقراطّية إلى القدرة على احتجاز الموقوفين لألبد من دون الحصول على مساعدة 

 خارجّية كبيرة.

 ئمة لداعش على وجود حكم عادل وعملّي وشرعّي في المناطق التي تتوقف الهزيمة الدا

 سيطر عليها التنظيم سابًقا.

  ال تشّكل داعش وحدها التهديد اإلرهابي الصادر من سوريا، فتنظيم القاعدة قد أحكم

 سيطرته في إدلب ويمتلك القدرة على شّن هجمات خارجّية.

 

مضّي باستراتيجّيتها الهادفة إلى فرض نفوذها في : ال تزال إيران مصّرة على ال2النتيجة رقم 

كّية حصر األعمال ريوالعقوبات األم اإلسرائيليةسوريا. وبينما استطاعت الضربات الجوّية 

 اإليرانّية، لم تكن كافية إلزالة البنية التحتية العسكرية اإليرانّية من سوريا.

 ة في القتال إلى جانب الجيش تقوم إيران بإدخال بعض من قّواتها العسكرّية للمشارك

العربي السوري وتدعم الميليشيات السورية واألجنبّية الموالية لطهران. ويشارك في 

 الحرب حزب اهلل اللبنانّي وغيره من المجموعات المدعومة من إيران لمؤازرة نظام األسد.

 لى تواصل إيران نقل أسلحة متطّورة إلى األراضي السورّية بهدف تحسين قدرتها ع

 ."إسرائيل"االنتشار العسكري إقليميًّا، وتهديد 
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  َم الجيش اإليراني في سوريا، وحرصت إسرائيل على أبطأت العملّيات اإلسرائيلية تقدُّ

تفادي األعمال اّلتي قد تشعل مواجهة عسكرّية مباشرة بينها وبين إيران. ولكن يبقى 

 ي التقدير وارًدا.سوء ف احتمال نشوب مواجهة بينهما من دون قصد أو بسبب

 

 : لم ينتِه الصراع في سوريا ولكّنه دخل مرحلة جديدة.3النتيجة رقم 

  س الجهات الفاعلة تحريك القتال. بينما يعّم الهدوء في خطوط القتال في سوريا، تدر

من أكثر المناطق اضطراًبا: إدلب، والتنف، والحدود التركية لشمال شرق سوريا، 

 نهر الفرات.و"المنطقة العازلة" قرب 

 كّية التركّية في إقامة منطقة آمنة على طول الحدود ريإن فشلت المفاوضات األم

فقد يؤدي ذلك إلى توّغل األتراك في المنطقة  رّية التركّية في شمال شرق سورياالسو

 كّية أم لم تبَق. ريسواء بقيت القوات األم

 ب. لذا تجري اليوم تسوية تسيطر القاعدة والجماعات السلفّية بشكل أساسّي على إدل

تركية روسية بشأن هذه الُمحافظة، ولكّن الرأي السائد يقول إّن الّنظام سوف يتحرك 

ما قد يسفر عن عواقب إنسانية وخيمة وتداعيات  الستعادة السيطرة على المنطقة

 متعّلقة بمكافحة اإلرهاب.

 يا وجنوبها، ولكّن استعاد نظام األسد السيطرة شكليًّا على جزء كبير من غرب سور

سيطرته ضعيفة. وثّمة مؤشرات تدّل على والدة حّس مناهض للنظام والشعور 

باالستياء من الوضع االقتصادي في بعض المناطق حيث استعاد األسد السيطرة، منها 

 بعض المناطق في محافظة درعا.

 

ملية جنيف بموجب : توّقف التقدم نحو التسوية السياسية التي تجري في إطار ع4النتيجة رقم 

الذي أصدره مجلس األمن الدولي. ولم يفز األسد بعُد فوًزا حاسًما في الصراع، ولكنه  2254قرار 

 ال يبدي أّي استعداٍد للقبول بأية تنازالت سياسّية.

  ال يبدي نظام األسد أّي اهتمام بتغيير موقفه أو باالعتراف بالمعارضة السورّية ولو بشكل

مرّجح أن تنقلب ُنَخب النظام ضد األسد على الرغم من التقارير التي رمزّي. ومن غير ال

 تشير إلى عدم رضاهم عنه.

  سوريا نقطَة تحّوٍل فارقة ُتعج ل في خروج  في 2021لن تكون االنتخابات الرئاسية لعام

مصداقية االنتخابات داخل  األسد من سوريا. فًل يمكن ألّي جهة خارجّية أن ُتشرف على
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ال وسط الًلجئين والنازحين السوريين. لذا سيستغّل نظام األسد ومؤّيدوه سوريا و

 لدعم اّدعاء األسد شرعّية رئاسته. 2021انتخاباِت عام 

  تسعى "المجموعة الصغيرة" التي تقودها الواليات المتحدة إلى تنشيط المسار السياسي

د أّي عملّية تهدف الصادر من مجلس األمن الدولي، ولكن ال يوج 2254بموجب القرار 

 إلى جمع أعضاء هذه المجموعة بالجهات الفاعلة في المنطقة كروسيا وتركيا وإيران.

 

كّية في المنطقة ري: يؤّثر الوضع الحالي للصراع السوري سلًبا على المصالح األم5النتيجة رقم 

هذه العوامل  وعلى التنافس بين القوى العظمى على الصعيد االستراتيجي األوسع. لذا يجب إيًلء

 كّية.ريالتالية أهمّية عند وضع السياسة األم

  االنسحاب المعَلن للواليات المّتحدة، حّتى بعد التراجع عنه جزئيًّا، ُيقّوض الثقة في التزام

كيين وحلفاء المنطقة إلى ريالشركاء األم الواليات المتحدة تجاه سوريا، وسيزيد من ميل

ع العًلقات مع نظام األسد. ويشّدد أعضاء التحالف البحث عن تحالفات ُأخرى أو تطبي

الدولي ضد داعش على أهمّية القيادة األمريكّية في تحقيق أي شيء في سوريا ُيفيد 

 مصالح الواليات المتحدة وحلفائها.

 وخدم المصالح الروسّية بشكل كبير. عّزز التدّخل الروسي مكانة روسيا في المنطقة 

رها المرتقب في سوريا على السعي إلى تقويض النفوذ وتجّرأت روسيا بسبب انتصا

 كي في أجزاء أخرى من المنطقة.رياألم

 على عملياتها  كّية على إجراء تعديًلتريَأجبر وجود القوات الروسية في سوريا القواِت األم

العسكرية للمّرة األولى منذ نهاية الحرب الباردة. بينما منح النشاط العسكري الروسّي في 

ا القواِت الروسّيَة فرَص تدريٍب ال ُتقّدر بثمن، ومناسبًة لعرِض المعّدات العسكرّية سوري

 الروسّية.

  .تتمّتع إيران وروسيا بشراكة فاعلة بين بعضهما البعض، وبينهما وبين النظام السوري

ولكن قد تفّضل إيران بقاء الفوضى في سوريا لتستغّلها بهدف المحافظة على انتشار 

االستقرار في سوريا وإعادة دمجها في المجتمع  هوزّيتها. بينما تفضّل روسياقواتها وج

الدولي. باإلضافة إلى ذلك، يسود توتر وتنافس بين األسد وإيران وروسيا بشأن إيرادات 

إعادة اإلعمار ووالء الميليشيات وتوزيع السيطرة على المناطق. ولم تبِد روسيا استعدادا 

لتحجيم إيران وحصر نشاطاتها في سوريا، أو للمساهمة في إجراء لتغيير موقف األسد، أو 

 تسوية سياسّية إلنهاء الحرب، وهي ليست قادرة على القيام بّأي من ذلك. 
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  التوّتر في العًلقات بين الواليات المتحدة وتركيا، بما في ذلك التوّتر في سوريا على

 تبدي تركيا أّي رغبة في التنازل فًل سبيل المثال ال الحصر، يهّدد بإضعاف حلف الناتو.

عن منطقتي عفرين أو درع الفرات وقد منعت الواليات المتحدة من الوصول إلى هاتين 

المنطقتين. وتفرض السلطات التركية نفوًذا كبيًرا على عناصر المعارضة السورّية 

سة المقيمين في تركيا، وتستغل هذه الروابط لتقويض الخيارات التي ترّجحها السيا

 كّية.رياألم

 

: تشّكل الظروف اإلنسانية القاسية وأزمة النازحين داخليًّا والًلجئين داخل 6النتيجة رقم 

 البعيد. تطال مختلف األجيال وتخّلف تداعيات أمنّية على المدى المنطقة وخارجها مشكلةً 

  غير سيؤدي أّي هجوم كبير لنظام األسد على إدلب إلى تفاقم األزمة اإلنسانّية. ومن

 المرّجح أن تفتح تركيا حدودها أمام الًلجئين الفاّرين من العنف.

 فمن غير المرجح  سيطرة على محافظة إدلب هذا العامإن استعادت الحكومة السورّية ال

بموجب القرار  2020أن يتجّدد تسليم المساعدات عبر الحدود في كانون الثاني عام 

 الصادر من مجلس األمن الدولي. 2449

  مليون منهم خارج البًلد.  5.6الجئ سوري إلى سوريا، بينما بقي  150000أقل من عاد

ويضغط االئتًلف الموالي لألسد من أجل عودة الًلجئين، ولكّن الظروف األمنّية 

 واإلنسانّية في سوريا ال تسمح بذلك. فقد ال يعود الكثير من الًلجئين إلى ديارهم.

  ًا سياسيًّا واقتصادًيا هائًًل على األردن ولبنان تفرض استضافة مًليين الًلجئين ضغط

 والعراق. ولم توضع غالًبا خّطة طويلة األمد لحّل هذه المسألة.

  ستة مًليين من السوريين مشّردون داخلّيا. وعشرات اآلالف محتجزون بشكل غير قانونّي

 من ِقَبل النظام.

 

للواليات المتحدة على المحّك في  : باتت بعض مصالح األمن القومي الرئيسّية7النتيجة رقم 

 سوريا.

  تشمل مصالح الواليات المتحدة مواجهَة تهديد اإلرهاب، وحماية الّنظام الدولي القائم

 على القوانين، والمساهمة في حفظ أمن حلفاء الواليات المتحدة وشركائها الرئيسيين.

 لمستدامة لداعش، وضعت حكومة الواليات المتحدة ثًلثة أهداف في سوريا: الهزيمة ا

وطرد جميع القوات المدعومة من إيران، وإيجاد تسوية سياسية تصّب في مصلحة 
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الواليات المتحدة وحلفائها. أّما األهداف الثانوية فتشمل: نزع أسلحة الدمار الشامل ومنع 

استخدامها، وتخفيف حّدة األزمة اإلنسانية، وحماية الشركاء اإلقليمّيين من التهديدات 

 درة عن سوريا.الصا

 :األهداف التالية مرتبطة ارتباًطا وثيًقا 

o كية في سوريا بهدف تخفيف حدة ريالمقاربة المذكورة أعًله تّتبعها الحكومة األم

القتال في سوريا، وتنشيط العملّية السياسّية. غير أّن الجهات الفاعلة األخرى في 

 ّية السياسّية.المنطقة ترى استمرار القتال جزًءا ال يتجّزأ من العمل

o ،لتفادي  يجب أن تواصل الواليات المتحدة وشركاؤها الضغط على داعش وإيران

نهوض داعش من جديد وتطوير إيران قدراتها. ولكن في غياب التزام عسكري 

أميركي طويل األمد تجاه سوريا، من الضرورّي الوصول إلى خاتمة سياسية 

 مساعي على المدى البعيد.مستقرة في نهاية المطاف لضمان نجاح هذه ال

 :تستخدم الواليات المّتحدة نفوذها لتحقيق هذه األهداف من خًلل ما يلي 

o  وجود قوات سوريا الديمقراطية الحليفة يسّهل السيطرة على ثلث األراضي

 السورية الغنّي بالموارد الهيدروكربونية والمائية والزراعية القّيمة.

o اون مع قوات سوريا الديمقراطية حجب مساعدات إعادة اإلعمار، بالتع

 والمؤسسات المالية الدولية، إلى أن تبدأ عملية سياسّية واعدة.

o  حشد الدعم الدبلوماسي الدولي للتحالفات الهادفة إلى تقاسم األعباء، بغية

تحقيق أهداف إنسانّية وسياسّية تحفظ االستقرار، باإلضافة إلى االستمرار في 

 دون التقارب بينه وبين الحكومات األخرى. عزل نظام األسد والحيلولة

o فرض العقوبات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الرصد االستراتيجي     

 لصعوبات والتوصياتا

: أهداف الواليات المّتحدة صائبة ولكن صعبة التحقيق نظًرا إلى مستوى الموارد 1الصعوبة رقم 

التناغم بين الغاية والوسيلة. ويجب أن يكون الهدف ذو  المحدود. وتفتقر األهداف المذكورة إلى

 ة القصوى إتمام مهّمة مكافحة داعش.األولوي

  ،لمكافحة داعش بنجاح، يجب وقف االنسحاب العسكري األميركي من شمال شرق سوريا

 وتعزيز الموارد الداعمة لنشاطات المدنيين الساعين إلى االستقرار.

o  ينبغي أن يعود "فريق االستجابة للمساعدة االنتقالية في سوريا" )ستارت

 ويجب توسعة الفريق.فوروورد( إلى سوريا 

o  ،ينبغي مطالبة الحلفاء بزيادة مساهماتهم ليس في دعم القوة العسكرية وحسب

 بل في دعم جهود المدنيين لتحقيق االستقرار أيًضا.

o "حّتى مع  ينبغي صرف األموال غير الُمنفقة من "صندوق اإلغاثة واإلنعاش

 ي شمال شرق سوريا. استمرار الجهود المبذولة لتقاسم عبء تحقيق االستقرار ف

  يجب على وزارة الدفاع أن تجري تقييًما لتحديد القوات الًلزمة لتنفيذ المهام المطلوبة

 بهدف إنجاز المهام التالية:

o  تدريب الشركاء المحليين وتقديم المشورة لهم ومساعدتهم لضمان الهزيمة

 الدائمة لداعش.

o  الشركاء المحليين بهدف إجراء عمليات فاعلة لمكافحة اإلرهاب بالتعاون مع

 تفكيك خًليا داعش والقاعدة.

o  تعزيز الظروف األمنية الًلزمة الستئناف جهود تحقيق االستقرار التي يقودها

 المدنّيون وتعزيزها.

o  مساعدة الشركاء المحلّيين على احتجاز موقوفي داعش ومحاكمتهم وفًقا للمعايير

 القانونّية واإلنسانّية الدولّية.

o  الرئيس في تشجيع الحلفاء والشركاء على تقديم مساهمات لدعم أخذ الدور

تحقيق االستقرار بقيادة المدنّيين، من خًلل: توّلي القيادة والتحّكم، وتقديم 

 الدعم الجوي، وتوفير الخدمات اللوجستّية واالستخباراتّية وخدمات النقل.

 ارئة المحتملة التي قد يجب على الواليات المّتحدة أن تضع خّطة لمعالجة األحداث الط

 تؤجج الصراع، ومن هذه األحداث المحتملة:



الرصد االستراتيجي     

o   نهوض داعش من جديد أو ترّدي الوضع األمني في شمال شرق سوريا، أو

 االثنان مًعا

o كّية في قاعدة التنف العسكرية.ريالضغط على القوات األم 

o المدعومة  كّية مع القوات التابعة إليران أو قوات المرتزقةرياشتباك القوات األم

 من روسيا.

o .توغل تركّي في شمال شرق سوريا 

o  خرق "المنطقة العازلة" قرب نهر الفرات من ِقَبل النظام السوري أو القوات التابعة

 إليران أو قوات المرتزقة المدعومة من روسيا.

 كية في شمال شرق سوريا على األمن والدبلوماسية في رييعتمد نجاح المهمة األم

 على الواليات المّتحدة القيام بما يلي:المنطقة. لذا 

o كي ريإعطاء األولوية للتعاون مع العراق من أجل الحفاظ على الوجود األم

العسكري في العراق، ومساعدة قوات األمن العراقية في منع نهوض داعش من 

جديد، والشراكة مع مؤسسات عراقية غير عسكرية لمساعدة العراق في إعادة 

 حرب مع داعش.اإلعمار من بعد ال

o لضغط على تركيا لوقف امعالجة المخاوف األمنية التركية الحقيقية بشأن سوريا، و

 األعمال الُمزعزعة لًلستقرار التي من شأنها عرقلة مكافحة داعش.

o .تعيين سفير للواليات المتحدة في العراق وفي تركيا 

  مُّن هذه بتنسيق دولّي لمعالجة مسألة معتقلي داعش، وَتَض  استراتيجيةوضع

االستراتيجية تسليَم "التحالف الدولي لمكافحة داعش" هذه المهّمة. وتعيين قيادة 

كية لقضية معتقلي داعش ومن بينهم المقاتلون األجانب والمعتقلون السوريون ريأم

 والعراقيون وعائًلتهم.

o  تشجيع الحلفاء في أوروبا على إعادة مواطنيهم مع عائًلتهم المحتجزين

 قوفين منتمين إلى تنظيم داعش. بصفتهم مو

o  تعزيز االتصاالت االستراتيجّية بشأن استعداد الواليات المتحدة إلعادة مواطنيها

كية الناجحة لمقاتلي داعش الذين عادوا إلى ريإلى أراضيها، وبّث المحاكمات األم

 وطنهم علًنا.
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كي مع تركيا، ومواصلة تقديم ريُيَعدُّ الحفاظ على التحالف االستراتيجي األم :2الصعوبة رقم 

الدعم لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها األكراد في آن مًعا، أمًرا ضروريًّا يّتسم بالتناقض 

 ولكن يمكن تنفيذه.

  االتفاق على منطقة عازلة يمكن أن يفتح المجال لتحسين العًلقات بين الواليات المتحدة

بين وحدات حماية الشعب الكردية يكمن في وتركيا، ولكّن الحل طويل األمد للتوّتر 

 إطًلق عملية سًلم جديدة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني.

 إنشاء حكم ناجح بديل عن نظام  تمكين الجهات الفاعلة المحلية في شرق سوريا من

 األسد يمّثل السّكان المحليين وال يهّدد أمن تركيا.

 مع قيادة  كيةيراألمان التابعة لوزارة الدفاع عقد حوار عسكري منتظم بقيادة هيئة األرك

كية ووزارة الدفاع التركية للبحث في ريالواليات المتحدة األوروبية والقيادة المركزية األم

القضايا اإلقليمّية ال سّيما في سوريا، وللتخفيف من التوتر في العًلقة بين تركيا والقيادة 

 كية.ريالمركزية األم

 

هدًفا مشترًكا يتمّثل بطرد القوات  "إسرائيل" ك الواليات المتحدة وتمتل :3لصعوبة رقم ا

المدعومة من إيران من األراضي السورية، ولكن من غير المحتمل أن يتحّقق هذا الهدف بمستوى 

 الموارد الحالّي نفسه.

 :ينبغي على الواليات المّتحدة في الفترة القريبة أن تنّفذ األعمال اآلتية 

o   االقتصادي على الجهات اإليرانية عبر فرض العقوبات.مواصلة الضغط 

o .دعم الجهود اإلسرائيلية إلضعاف القدرات اإليرانية داخل سوريا 

o  المشاركة في حملة منّظمة إللقاء الضوء على األعمال اإليرانية في سوريا، بما

 في ذلك دعم الميليشيات واالستغًلل االقتصادي.

o  روسيا لتقييد التحّركات اإليرانية في سوريا.ب "إسرائيل"االستفادة من عًلقة 
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إن العودة إلى مفاوضات جدّية للتوصل إلى تسوية سياسية تعّوقها المنافسة  :4الصعوبة رقم 

 بين القوى العظمى ورفض األسد تقديم أية تنازالت.

  يجب على الواليات المتحدة مواصلة سياستها القائمة على عزل نظام األسد من خًلل

ضغوطات اقتصادّية ودبلوماسّية بشكل متزايد، ما سيتطلب دعًما دولًيا كبيًرا، ممارسة 

ولكن مع مرور الوقت قد يزيد ذلك من استعداد روسيا والجهات الفاعلة السورية المحلّية 

 للتسوية.

o  ثني الحكومات العربية عن إعادة بناء العًلقات مع األسد، وفي حال قامت إحدى

تّحكم بهذه العًلقة لتخفيف الضرر الًلحق بالمصالح الحكومات بذلك فيجب ال

 كّية.رياألم

o  ينبغي على الواليات المتحدة أن ترفض قبول شرعية االنتخابات الرئاسية لعام

إن حدثت في غياب تسوية وإصًلح جاديين من قبل نظام األسد، وإن لم  2021

ا أن  يوافق نظام األسد على يتم إجراؤها وفًقا للمعايير الدولية. ومن المستبعد جدًّ

 مثل هذه الشروط.

o  االستمرار في حجب مساعدات إعادة اإلعمار في المناطق التي يسيطر عليها

 النظام شكليًّا في غياب عملية انتقال سياسّي.

o  االستمرار في دعم تنمية المجتمع المدني داخل سوريا، واإلقرار بالمخاطر التي

 يتعرض لها الشركاء المحليون.

 

 ة على "قانون القيصر لحماية المدنيين" وإقراره إلظهار دعم الواليات المتحدة المصادق

 التنفيذي والتشريعي لممارسة الضغوطات االقتصادية على نظام األسد.

  ،حّتى لو تّم التوّصل إلى تسوية سياسية مقبولة بين نظام األسد والمعارضة السورية

مد في سوريا المساءلة بشأن جرائم الحرب. سيتطّلب غالًبا تحقيُق االستقرار الطويل األ

وقد تبدأ هذه المساءلة بتوثيق هذه الجرائم، وتأكيد التزام الواليات المتحدة بضمان 

 تحقيق المساءلة الكاملة.

  يجب أن تواصل الواليات المتحدة، عند إجراء أّية تسوية، إعطاَء األولوية إلطًلق سراح

 كيين المحتجزين.ريالمواطنين األم
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: حتى لو خفت حّدة القتال في سوريا، فمن المستبعد أن يعود معظم الًلجئون 5لصعوبة رقم ا

السورّيون إلى بًلدهم بسبب خوفهم على سًلمتهم، ما سيخّلف عواقب وخيمة على االستقرار 

 في لبنان واألردن والعراق وعلى استقرار سوريا نفسها على المدى البعيد.

  في  األكبرمواصلة تقديم الدعم للحلفاء الذين تحملوا العبء يجب على الواليات المتحدة

 أزمة الًلجئين السوريين من خًلل:

o  إنشاء آليات لجمع المال بهدف تقديم مساعدات متوسطة األمد بالتشاور

 والتنسيق مع الدول المتضررة. 

o  تحسين فرص التعّلم لًّلجئين السورّيين في المنطقة، ال سّيما لطًّلب التعليم

 ثانوي والجامعي.ال

o  ترشيح وتعيين سفير للواليات المتحدة في األردن بهدف ضمان التنسيق الكامل

 والرفيع المستوى بين واشنطن وعمان.

  تحمُّل جزٍء من عبء أزمة الًلجئين عن طريق استقبال عدد من الًلجئين السوريين في

 .2020الواليات المتحدة وإعادة توطينهم عام 

  من مجموع الًلجئين السوريين في 0.1الجئ سورّي  5600توطين تشّكل نسبة إعادة ٪

٪ من الًلجئين السوريين في ألمانيا. واإلقدام على هذه 1جميع أنحاء العالم، وحوالي 

 الخطوة سيرسل رسالة مهمة إلى كّل من الحلفاء األوروبيين والدول المضيفة اإلقليمية.

  األسد ومؤّيديه إلعادة الًلجئين قسًرا ضمان مقاومة المجتمع الدولي لضغوطات نظام

 إلى وطنهم في حين ال تسمح حالة حقوق اإلنسان بالعودة.

 

: قد يتجدد الصراع في إدلب قريًبا ما سيعمق الكارثة اإلنسانية في سوريا. وال 6لصعوبة رقم ا

 يصّب هذا التطور وال الوضع الراهن في مصلحة الواليات المتحدة.

 ت المتحدة في العملية الدبلوماسّية أثناء فترة وقف إطًلق النار، تأكيد مشاركة الواليا

وجعل فتح المجال الجوّي السورّي للواليات المتحدة أولوّيًة بهدف التمّكن من المراقبة 

 وقيادة عمليات مكافحة اإلرهاب المحددة األهداف.

   هجوم، عبر يجب على الواليات المتحدة أيًضا أن تحاول منع نظام األسد من شّن أي

تحذيره من أّن استخدام األسلحة الكيماوية أو أي شكل من أشكال االستهداف العشوائي 

 للمدنيين سيؤّدي إلى رّدة فعل عسكرّية سريعة من الواليات المتحدة وأوروبا.
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 كيف وصلنا إلى هذه المرحلة

 مع روسيا:  

 1 نظرة الكرملين للعالم

 
 

 2019هد دراسات الحرب، آذار مع

 ملخص تنفيذي

لم تكن سياسة الكرملين ذات المنحى التصاعدي الحازم، بما في ذلك احتًللها غير القانوني 

بالنسبة للكثيرين في  ، أمًرا متوقًعا2015، وتدخلها في سوريا عام 2014لشبه جزيرة القرم عام 

ها الرئيس الروسي فًلديمير عالمية التي يحملكانت مجّرد امتداد للنظرة ال هذه األحداث. الغرب

على أسس مرّكبة، قوامها عًلقة عدم الرضا  أكثر من عقدين من الزمن ُبينت، منذالتي  بوتين

لتحقيق  بين الغرب وبوتين من جهة، وتجارب األخير المتراكمة خًلل حمًلته العالمية الساعية

يمنة األميركية األحادية، وإعادة تأسيس روسيا إنهاء الهوالحفاظ على نظامه، : أهدافه األساسية

 . باعتبارها قوة عالمية

بفعل عوامل خارجية،  والبعض اآلخر تم التعجيل بتحقيقه، بعض هذه الطموحات تم ترويضه

وفيما تؤمن الواليات المتحدة . ولكن الجوهر بقي نفسه فيما يخّص العًلقة المتوّترة مع الغرب

ات ين منتصف الثمانينمالممتدة  -من السياسة الخارجية غير الحازمةلوجيزة األميركية بأّن الفترة ا

هي الواقع أّن تلك الفترة لم تكن اتت المعيار الجديد لروسيا، فب -اتيإلى منتصف التسعين

ولطالما كانت سياسة بوتين الخارجية حازمة، على غرار السياسة . عنها االقاعدة، بل كانت شذوذً 

 . الواليات المتحدة ايخية لروسيا، وهذا ما يفاجئ مجددً الخارجية التار

                                                           
  إسكندر.تعريب وإعداد: مودة 

1 Institute for Study of War, “How We Got Here With Russia: The Kremlin’s Worldview”, March 2019. 

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISW%20Report_The%20Kremlin%27s%20Worldview_

March%202019.pdf 

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISW%20Report_The%20Kremlin%27s%20Worldview_March%202019.pdf
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISW%20Report_The%20Kremlin%27s%20Worldview_March%202019.pdf
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تبحث هذه الورقة في تطور النظرة العامة لسياسة روسيا الخارجية منذ انهيار االتحاد 

 .تي، مما يساعد على فهم أولويات الكرملين المقبلة المحتملةاالسوفي

 مقدمة

دوري،  لواليات المتحدة وبشكلحاولت ا 2000منذ ظهور الرئيس الروسي فًلديمير بوتين عام 

فبرز اهتمام عدد كبير من األكاديميين  تيابعد انهيار االتحاد السوفي إعادة العًلقات مع روسيا

 .وآسيا بهذه القضية أوروبا وكلٍّ من عي القرار في قضايا الشرق األوسطوصان

 اميركيين، ظنًّ جيل كامل من األموضع اهتمام كبير من قبل روسيا  كنخًلل هذه الفترة لم ت

في النظام الدولي الذي  الروسي الذي كان ُينَظر إليه كعدوٍّ سابق يمكن دمجه االتحادمنهم أّن 

كانت النظرة الروسية مخالفة  في المقابل،. تقوده الواليات المتحدة، وإن لم يكن األمر باليسير

مصالح األميركية لمصالحه، إذ رّكز الكرملين سياسته الخارجية على تجاهل ال األميركية، لنظرةل

د األقطاب، خاٍل من هيمنة الواليات المتحدة  . مع ضرورة تحقيق نظام دولي متعد 

بشأن هذه األهداف، في ظل حاجة روسيا إلى  اظلَّ بوتين واضحً  ومنذ صعوده إلى الكرملين

إعادة  تي، مع ضرورةاالتعافي من حالة الضعف التي عانت منها بعد انهيار االتحاد السوفي

تأسيس نفسها كقوة عالمية، وتحقيق نظام عالمي جديد يجعل الكرملين متكافًئا وغير معتمد 

 .على الواليات المتحدة

هذه . كان لها تأثير تراكمي على نظرته للعالم مضت على توّلي بوتين للحكم اعشرون عامً 

. أمامه مواجهة دولية محدودة بأنّ  واعتقاده، االنظرة َنَمت مع قبضته المْحَكمة على السلطة محليً 

وتأثََّرت نظرته للعالم مع تنامي سخطه من الطبيعية الجيوسياسية التي كان لها رجع صدى على 

في المقابل، كان نفوذ قادة األمن القومي يتزايد، وهو ما جعل . حوار األمن القومي الروسي

 إلى السياسة الخارجية لإللهاءبوتين يستجيب للتحديات الداخلية التي واجهته من خًلل اللجوء 

 .عن هذه التحديات

من شأنها أن تمنع  الم يَر بوتين أسبابً  2000في عام . لهجة بوتين العامة تعكس هذا التطور

بحلول . التعاون مع الناتو بشرط أن ُيعاِمل األخير روسيا كشريك على قدم المساواة مع الغرب

أّن  ااديَّ القطب بعد انتهاء فترة الحرب الباردة، معتبرً النظام العالمي أح اهاجم علنً  2007عام 

ومع حلول عام . هذا النموذج معيب ألّنه في أساسه يمنع وجود أساس أخًلقي للحضارة الحديثة

 لكل شيء، اكان بوتين يبّرر اتخاذ إجراءات ضد هذا النظام، مع اعتباره أّن هناك حدودً  2014

وهكذا، فإّن المبادئ التي تقوم عليها سياسة . الشركاء الغربيين قد تجاوزت الخط مع وأّن أوكرانيا
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إلى  من التواصل الحذر ووصواًل  االتحوالت التي طرأت على خطاباته بدءً  بوتين بقيت ثابتة رغم

 .النقد المباشر

ّن عقدين إفت مًلمحها قبل صعود بوتين، كانت قد أخذ غم أن السياسة الخارجية للكرملينر

ا انعكاس نظرته للعالم على هذه السياسة، حتى باتت هي نفسها تشكل سلطة كّرسلل همن توّلي

 .سياسة روسيا الخارجية

على لكن، . تياتي بمثابة المواِزن لحّكام االتحاد السوفيالطالما كان المكتب السياسي السوفي

ة قادرة في ظل حكم بوتين آلية دستورية أو نخب اعكس أسًلفه، ال يملك النظام القائم حاليً 

بين من بوتين صغيرة نسبيً  على توجيه سياسته أو التحكم بها، وتتأّلف  افدائرة المستشارين المقرَّ

من مجموعة من قادة األجهزة العسكرية واألمنية الذين تسّلقوا معه ُسّلم الحكم على مدى 

 . عشرين عاًما

هذه المعارضة ال تلقى  اليوم، ال يقبل جميع الروس أُسس السياسة الخارجية القائمة، ولكن

على مدى . أولوية في ظل اهتمامات الرأي المحّلي التي تولي القضايا اليومية أولوية كبرى

 اوتضخَّمت أحيانً  ااستخدم الكرملين البروباغندا في روايات استبعدت أحيانً  الماضية االعشرين عامً 

ية قوامها الشعور ترّبى جيل كامل على حرب نفس وهكذا. عقدين من الزمن طوالأخرى 

 .  بالمظلومية من الغرب

وفي . السوفيتي االتحاد سقوط منذ ضيح تطور نظرة الكرملين للعالمتهتم هذه الدراسة بتو

 من بناء على سلسلة الماضيين في العقدين الكبرى األحداث تجميع إلى األمريكيون حين يميل

 باراك ،االبنبوش  جورج وإدارات ،(11/9 قبل) التسعينيات الباردة، الحرب مثل التاريخية الفترات

هذا التباين . األخيرة األحداث تجاه مختلفة نظر يحملون وجهةترامب، فإن الروس  دونالد أوباما،

 خلفيات النظرة ضرورًة كبرى لفهم خطاب الدولتين، مشّكًًل  في ينعكس ما غالًبا التاريخي

 .والناتو المتحدة الواليات مواجهة في لدى بوتين العدائية

 1999 – 1991: يلتسن فترة

 االتحاد تفكك بعد حديًثا المنشأ الروسي لًلتحاد رئيس أول نيلتس بوريس الرئيس أصبح

 روسيا بناء إعادة على سياساته يلتسن ركز الفترة، هذه خًلل. 1991 عام نهاية في تياالسوفي

 تحديات وسط الديمقراطي المسار على ووضعها السوفياتي، االتحاد انهيار بعد ما مرحلة في

 . تواجهه كانت هائلة داخلية
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 من السريع التحول أحدثها التي الصدمة بفعل رالفق في المًليين وسقط الروسي االقتصاد نهارإ

 مؤسسات ضعفت. الحرة السوق توجه يتبنى آخر إلى المركزية السيطرة قبضة تحت اقتصاد

 األوليغارشية برزتو. البًلد أنحاء في الجريمة توانتشر والجيش، القانون سلطة فيها بما الدولة

 بسرعة، هائلة ثروة ليجمعوا السائدة األوضاع استغلوا الذين األفراد من مجموعة عند االقتصادية

 . قيمتها من بأقل المقّومة الدولة أصول خصخصة من مستفيدين

 القوقاز، شمال في عاتمجمو من اإلرهابية الهجمات من العديد من روسيا عانت الفترة هذه خًلل

السيطرة  الستعادة عسكرية حملة يلتسين بدأ 1994 عام وفي. الشيشان جمهورية وخاصة

 الشيوعيين من ثلة محاوالت مع ذلك تزامن. بالفشل منيت أنها إال المناطق هذه على األمنية

 النتخاباتا عبر وأخرى 1993 عام السًلح بقوة مّرة البًلد، على السيطرة استعادة المتشددين

 .فشلتا المحاولتين كًل أن إال ،1996 عام الروسية

 والواليات روسيا بين العًلقات تحسين على يلتسن عمل الكرملين في واليته فترتي خًلل

 .الغرب مع األوسع والتكامل المتحدة الواليات مع االستراتيجية للشراكة األولوية أعطى: المتحدة

 بناء بهدف السًلم أجل من الناتو شراكة إلى انضمو الثنائي نالتعاو اتفاقيات من العديد وّقع

 بًلده إصًلحات في بالتدخل للغرب سمحو السابق، تياالسوفي واالتحاد الناتو بين الثقة

 .1994 عام ألمانيا من الروسية القوات جميع سحب إلى وصواًل  االقتصادية،

 الحازم الخارجية السياسة خطاب عاد 1996 عام الروسية الرئاسية االنتخابات سباق حلول ومع

 الغرب سياسات انتقدوا اللذين وخصومه يلتسن بين السياسية االضطرابات تصاعد مع للظهور،

 روسيا مصالح لتجاهله يلتسن وهاجموا الليبرالية، االقتصادية اإلصًلحات فشل بعد بشدة

 .المتحدة الواليات مع التعاون محاولتهب الوطنية

 اوزيرً  بريماكوف، يفغيني الروسية، الخارجية المخابرات مدير عّين االنتخابي، بالضغط امتأّثرً 

 بإنشاء إليه الفضل يعود الذي بريماكوف. كوزيريف أندريه لنظيره اخلفً  الروسية، للخارجية

 من واحدة امقدمً  الوطنية المصالح على التركيز إعادة على عمل لروسيا، مستقلة خارجية سياسة

 . االحقً  بوتين تبناها التي األقطاب، متعدد العالمي النظام بشأن األولى وسيةالر الروايات

 باعتباره الناتو توّسع" حددت وثيقة في الجديد القومي األمن مفهوم الكرملين تبّنى ،1997 عام

 روسيا،" إلضعاف جهودها تنشيط على األخرى الدول" عمل من وحّذرت" القومي لألمن تهديًدا

 الثانوي الشريك دور رفضه ومع. نفسه العام في السبع الدول مجموعة إلى اماالنضم وأعلن

 توسيع إلى تدعو متنوعة خارجية لسياسة الترويج تضّمنت تغييرات على عمل المتحدة للواليات
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 الهادئ والمحيط آلسيا االقتصادي التعاون منتدى إلى واالنضمام والصين، الهند مع العًلقات

(APEC )1998 عام . 

 الناتو تدّخل مع األكبر الديبلوماسي االنقسام المتحدة والواليات يلتسن بين العًلقات شهدت

 للحوار المستمرة باألهمية وبريماكوف نيلتس أقرّ  ذلك ومع. 1999 عام يوغوسًلفيا في العسكري

 قاتالعًل أخذتو. مختلفة مجاالت في المشترك التعاون أفق لتوسيع والناتو المتحدة الواليات مع

 لكّنها ،اتصادميً  أخرى اوأحيانً  كبير، حد إلى ابراغماتيً  اطابعً  وفريقه يلتسن فترة خًلل الخارجية

 . المتحدة الواليات مع عدائية تكن لم

 ومنع الغرب، مع واالندماج ديمقراطية، مؤسسات بناء على بتصميمه واليته فترة تميَّزت ،اداخليً 

 ما بعد الناشئة، طموحاتها من اأيًّ  تحق ق أن من أضعف تبقي روسيا أنّ  إال الشيوعيين، عودة

 .1998 عام كبرى مالية أزمة من عانته

  2002 – 1999: لبوتين األولى السنوات

 رئيًسا بوتين فًلديمير الوزراء رئيس وعين يلتسين استقال ،1999 ديسمبر/كانون األول 31 في

 فيما ،1998 لعام المالي االنهيار آثار من تتعافى تزال ال روسيا كانت الفترة، هذه خًلل. بالوكالة

 الحملة، هذه رغم لكن. مستمرة تزال ال الشيشان على بوتين يقودها التي الثانية الحملة كانت

 عام موسكو في الرهائن أزمة أبرزها كان التي اإلرهابية الهجمات روسيا تواجه تزال ال كانت

 .شخًصا 130 مقتل عن أسفرت والتي ،2002

 تقوم التي الخارجية سياساته مفاتيح أحد شّكل قد بوتين كان السلطة، إلى وصوله قبل تىح

 انتقدو. الباردة الحرب انتهاء بعد لروسيا وتجاهلها القطب، األحادية األميركية الهيمنة ادقانت على

 لدولا من مجموعة امّتهمً  ،"أوروبا صراعات أهم من واحدة حل" عن المتحدة األمم تغييب بوتين

 . مصالحها يناسب بما العالمي النظام على بالسيطرة

 امهتمً  لروسيا، الداخلية الشؤون على األولى حكمه سنوات خًلل بوتين رّكز السياسة، هذه ورغم

. البًلد تواجهها التي الوجودية والتهديدات االقتصاد واضطرابات الدولة بضعف األولى بالدرجة

 القضاءو واألمن، القانون أجهزة لتعزيز األولوية فأعطى طة،السل على قبضته تعزيز على عملو

 .الشيشان جمهورية على الفيدرالية السيطرة واستعادة السياسيين، المعارضين على

 المخابرات ورجال العسكريين المسؤولين من ضّيقة دائرة ضمّ  ااستشاريً  افريقً  بوتين أّسس

دة، وأهداف معّينة برؤية أتوا نالذي بهم، الموثوق  السيطرة إعادةب األول المقام في هتمت محدَّ
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 في ساهموا األوائل، المسؤولين هؤالء وقد ساهم بعض من. التسعينيات منذ اداخليً  المفقودة

 : ومنهم الخارجية الكرملين سياسة تطوير في الحق دور لعب

 (. NSC) الروسي األمن مجلس رئيس منصب الحالي الوقت في يترأس: باتروشيف نيكوالي -

 . الحكومية الدفاعية Rostec لشركة التنفيذي منصب الرئيس احاليً يشغل : تشيمزوف سيرجي -

 .الحكومية النفطية Rosneft لشركة التنفيذي منصب الرئيس احاليً يشغل : سيتشين إيغور -

 منصب احاليً  ويشغل ،2004 عام منذ الكرملين في مختلفة توّلى مناصب: ناريشكن سيرجي -

 (. SVR) الروسية المخابرات هازج مدير

 األول والنائب الدفاع وزير منصب فيها بما الكرملين في بارزة اأدوارً  لعب: إيفانوف سيرجي -

 .الرئاسية اإلدارة أركان ورئيس الوزراء لرئيس

 إعًلن الغرب عن تخّوفه من أن يدعم اروسيا، معربً  لسيادة اتهديدً  كوسوفورأى بوتين في حرب 

 وبالتالي يفرض الشيشان، مثل االنفصالية الجانب المعلن من قبل المناطق األحادي االستقًلل

منه بأّن  اوإيمانً . روسيا وسط هجمات يشّنون الذين المتطّرفين ضد العسكرية للعملية وقًفا

 حّذر روسيا، بقية لمهاجمة يكون نهاية التهديدات، بل سُيستخَدم كمنصة لن الشيشان استقًلل

د في وتتارستان، وإنغوشيا داغستان مثل أخرى مناطق إلى تمتد قد التحّركات هذه أنّ  من  لتهد 

رً  االتحاد كامل المطاف نهاية  .يوغوسًلفيا بتجربة االروسي، مذك 

ظهرت إحدى قواعد رؤية بوتين للسياسة الخارجية القائمة على أّن "على روسيا  خًلل هذه الفترة

مت دعًما المتحدة أّن الوالياتب اوتين أيًض آمن ب. أن تحارب لكي تظل حاضرة"  سرًيا قدَّ

 ومع انتقادات الغرب للحملة العسكرية. روسيا استقرار زعزعة أجل من الشيشان في لإلرهابيين

 أنه اعتقد بوتين المدنيين صفوف في الخسائر مستويات وارتفاع وحشيتها بسبب الشيشان على

 . التفكك ستواجه خطر روسيا فإنّ  العسكرية عملياتللتقليل من حّدة ال دعوات على وافق إذا

 تعود جذوره إلى فترة ما بعد انهيار االتحاد الدولة وخسارة أراٍض منها التخّوف من انهيار

تي، ومخاوف الكرملين من ضعف الدولة، ما يهدد بفقدانها السيادة على أراضيها أمام االسوفي

ُبنيت رؤية أّن "على  من هذه المخاوف اوانطًلقً . المتحدة مقدمتها الوالياتقوى أجنبية، وفي 

كانت قاعدة الكرملين أّن  ومن هنا. لكي تحافظ على استقًللها" اروسيا أن تثّبت نفسها عالميً 

الغياب عن مسرح السياسات الدولية دليل على ضعف سيادة الدولة، وهي قاعدة ال تزال سارية 

 . حتى يومنا هذا
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ن بوتين والواليات المتحدة على المسار الذي كانت قد رسمته سياسات ارتكزت بداية العًلقة بي

، 2000دعا بوتين إلى تثبيت تعاون متكافئ مع حلف الناتو عام . كل من يلتسن وبريماكوف

أيلول، كما وّقع  11وأّيد الحملة على تنظيم القاعدة التي قادتها الواليات المتحدة بعد هجمات 

أّن  اوشّجع على تبّني الُمُثل الديمقراطية، مؤكدً  الناتو، –وسيا على اتفاقية تأسيس مجلس ر

 ".األوروبية الثقافة من جزء روسيا"

، وفي حزيران 1997 عام القومي لألمن نيلتس مفهوم 2000عام  الثاني كانون في بوتين تبّنى

الدول  اهتج يتبنى الخطاب المعهود الخارجية، للسياسة اجديدً  امفهومً  من العام نفسه اعتمد

وأّكدت السياسة ". الروسية الحدود محيط على حزام" إنشاء تية السابقة، ويدعو إلىاالسوفي

 الدولي تتماشى مع المجتمع وتبّوء مكانة في الروسية السيادة تعزيز" إلى الجديدة على الحاجة

 ". يثالحد العالم في انفوذً  األكثر المراكز من عظمى وواحدة كقوة الروسي االتحاد مصالح

 2004 – 2003مرحلة التسارع: 

التي ّلعات بوتين وطموحاته الخارجية، تسريع تطساهمت سلسلة عوامل داخلية وخارجية في 

على الساحة الدولية  ا، ليصبح أكثر حزمً 2004و 2003انعكست على سياساته الخارجية عامي 

 .تعزيز قبضته على السلطة المحليةبويبدأ 

روسيا ديونها المستحّقة  شؤون الداخلية للبًلد، وسرعان ما سّددتأحكم بوتين قبضته على ال

د، للغرب،  ، 2005عام  (IMF) الدوليتجاه صندوق النقد  أوفت بالتزاماتهاوقبل الوقت المحدَّ

البًلد نقطة فخر لبوتين وأظهرت استعادة قوة  نجازاتشّكَلت هذه اإل. 2006ونادي باريس عام 

بعد حملة  السيطرة على الشيشان اه، كانت روسيا تستعيد تدريجيً في الوقت نفس تهاواستقًللي

 . عسكرية دّمرت عاصمتها غروزني

عً  . األجهزة األمنية من سيطرة اأبعد بوتين منافسيه عن المشهد السياسي، وعزز قوة الدولة موس 

يين لصالح زاد من مركزية السلطة عبر إلغاء االنتخابات المباشرة للحكام اإلقليم 2004وفي عام 

تية السابقة في شكل تجمُّع اتين جهود إعادة دمج الدول السوفيبدأ بوثم . التعيينات الرئاسية

بيًلروسيا وكازاخستان إلى الفضاء االقتصادي وأوكرانيا،  انضمتو. سياسي بقيادة روسيا

ب فيكتور أوكرانيا، الواقعة تحت حكم الرئيس الموالي للغر نأ غير. 2003عام  المشترك مع روسيا

في ظل سياسة خارجية  فقة، ورفضت جورجيا ضغوط الكرملينعن الصعادت فنأت يوشينكو، 

االنضمام إلى حلف الناتو، ما  في عهد الرئيس إدوارد شيفرنادزه، معلنةً  تنتهجهامستقّلة كانت 

ة بعد سلسل تسارعت طموحات بوتين الستعادة السيطرة والنفوذو .للنفوذ الروسي اشكَّل تهديدً 

 .2004و 2003من األحداث العالمية عامي 
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الغضب الروسي، وبرزت مخاوف  2003أثار الغزو األميركي للعراق واإلطاحة بصدام حسين عام  -

اجد ومع انتهاء التو. بوتين من أن يؤّثر التغيير بالقوة للنظام على إمكانية الحفاظ على نظامه

وإصرار الواليات المتحدة على الحرب رغم  فقدان النفوذ في الشرق األوسط، أحدث تيياالسوف

 . لدى بوتين اكبيرً  اعتراضات روسيا استياءً 

لفاسدة في العديد ضد األنظمة ا االحتجاج السلمي القلق األكبر لدى بوتين تشكَّل مع موجة -

بوتين الواليات المتحدة  اتهم". الثورات الملونة" ـرفت بتية السابقة، التي عُ ايمن الدول السوف

 اهذه الثورات أسلوبً  اعلى هذه الدول، معتبرً " حكم خارجي"بالتحريض على الثورات وفرض 

 . لزعزعة االستقرار وتقويض مساعي األمن القومي وإقامة حزام مشترك مع الدول المجاورة اغربيً 

 ، انتقد الكرملين توسيع الدول المشاركة في الناتو مع قبول الحلف سبع دول جديدة2004عام  -

ن السيطرة على دول االتحاد فقدا علىارتكزت مخاوف روسيا  ومع ذلك. ي شرق وجنوب أوروباف

ظّل الكرملين  خًلل هذه الحقبة. تي السابق أكثر من التهديد العسكري المحتمل من الناتوايالسوف

م معتداًل نسبًيا في خطابه تجاه الغرب، إاّل أّن الهدوء النسبي في خطابات بوتين، مع حلول عا

 . مصالحهمواجهة، مع تصاعد إحساس بوتين بتجاهل ، بدأ يأخذ منحى ال2004

 2014 – 2012: المواجهة المفتوحة

قبل بوتين  2008وفي عام  2004فاز بوتين بسهولة في االنتخابات الرئاسية الروسية لعام 

والرئيس خًلل هذه الفترة واصل بوتين تنفيذ سياسات الكرملين . منصب رئيس الوزراء الروسي

األخير تم تعديل الدستور الروسي لتغيير  ومع رحيل .الروسي ديمتري ميدفيديف إلى حد كبير

 . مدة الوالية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات

تحوَّلت سياسات بوتين الخارجية إلى المواجهة المفتوحة في هذه الفترة، فصعَّد من حّدة خطابه 

طلقت روسيا حملة إعًلمية كبرى الستعادة نفوذها السياسي تجاه الواليات المتحدة والناتو، وأ

شنَّ مجموعة من  داخلي، حدَّ بوتين من الحريات المدنية للروس، كماوعلى الصعيد ال. المتآكل

 .تية السابقةاستعادة السيطرة على الدول السوفيالحمًلت ال

َزت جهود الك 2004بعد الثورة البرتقالية في أوكرانيا عام  - على  عشر سنوات ةمدلرملين تركَّ

حملة قوامها إثارة المظالم المحلية وإذكاء المشاعر الشعبية ضد الغرب والحكومة المركزية في 

 .2014كان الكرملين يستغل هذه المساعي إلطًلق حملته التخريبية شرق أوكرانيا عام . كييف

أطلق . ى حلف الناتوبدأت روسيا حملة تخريب مماثلة ضد دول البلطيق عقب انضمامها إل -

الروس موجة من الهجمات اإللكترونية استهدفت البنوك والمؤسسات اإلعًلمية والمؤسسات 
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نت فرض حظر على بعض  ا، كما فرضوا ضغوطً 2007الحكومية في إستونيا عام  دبلوماسية تضمَّ

 . 2006الواردات من التفيا عام 

المتحدة وحلف الناتو مع كل من أوكرانيا رأى الكرملين في التعاون المستمر بين الواليات  -

، غزت روسيا جورجيا، 2008أغسطس من العام /وفي آب. تهديدات أمنية قومية لروسيا وجورجيا

بعد أربعة أشهر من قمة الناتو التي عقدها في بوخارست، والتي أعلن خًللها الحلف نيَّته ضّم 

ا الجنوبية وأبخازيا، ثم اعترف بإعًلنهما بعدها قام بوتين باقتطاع مناطق أوسيتي .جورجيا إليه

 .االستقًلل عن جورجيا

، الذي يشمل (EEU)اآلسيوي واصلت روسيا مساعيها لتوسيع االتحاد االقتصادي األوروبي   -

روسيا وبيًلروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان وكذلك توسيع اتفاقية التجارة الحرة مع 

تعاون مع مولدافيا وأوكرانيا وجورجيا، لكن الدول الثًلث اختارت في . حاول بوتين أيًضا الفيتنام

 EEUسعت روسيا من خًلل ونهاية المطاف التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع االتحاد األوروبي. 

تي ابناء نفوذ إقليمي ومصداقية عالمية عبر توقيع اتفاقيات مع دول من خارج االتحاد السوفيل

 .السابق، كمصر

د توّسع  بوتين في مواقفه التي تنتقد الهيمنة األميركية وتدافع عن العودة إلى عالم متعد 

كأداة مبتذلة تهدف إلى تعزيز مصالح " األقطاب، واتهم الغرب باستخدام المنظمات الدولية

على الناتو،  خطاباته تهجم بوتين أيًضا في". السياسة الخارجية لواحد أو مجموعة من البلدان

ُعدَّ هذا . بتوسيع تحالفه لمحاصرة روسيا 2007لعام اه في مؤتمر ميونيخ األمني إي امتهمً 

أّن توسيع الحلف ال يشك ل تهديًدا لألمن  في المواقف بعد ثًلث سنوات من ادعائه االتصريح تغيُّرً 

 .القومي لروسيا

ر بوت. 2011زاد غضب بوتين تجاه الغرب بعد تدخُّل الناتو في ليبيا عام  ين هذا التدخُّل بأّنه فسَّ

خيانة من الغرب، واتهم الواليات المتحدة وحلف الناتو بالتًلعب بالنظام الدولي لفرض تغيير 

كنتيجة للمناقشات و. النظام في ليبيا، ومع ذلك واجه خًلًفا مع الرئيس الروسي آنذاك ميدفيديف

رت روسيا عدم استخدام حق النقض الفيتو ضد قرار مج لس األمن الدولي بفرض الداخلية قرَّ

أعرب الكرملين عن أسفه لفقدانه التأثير السياسي . 2011على ليبيا عام " منطقة حظر طيران"

 . وعقود صناعية بمليارات الدوالرات في ليبيا
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عدم  قّرر بوتين األمم المتحدة مع سيطرة ما يسمى بالتحالف العسكري المؤقت على صًلحيات

بدأت روسيا في التصويت باستمرار ضد قرارات مجلس األمن  تكرار خطئه، ومنذ ذلك الوقت

 .تهدف إلى معالجة النزاعات المماثلة في سوريا والشرق األوسط الدولي التي

مع تزايد االتهامات للواليات المتحدة بالتدخل في الشأن الداخلي، اتهمت روسيا الغرب  اتزامنً 

في االتحاد " الثورات الملوَّنة"تنظيم باستخدام المنظمات غير الحكومية كوسيلة سّرية ل

وزعم بوتين أّن الجهات الخارجية الفاعلة موَّلت النشاط السياسي في روسيا . تي السابقاالسوفي

ع بوتين قانونً 2006وفي عام . 2005عام  يُحدُّ من عمل هذه المنّظمات، وينّص على  ا، وقَّ

دة االتحاد الروسي واستقًلله السياسي رفض تسجيل أي منّظمة تشك ل أهدافها تهديًدا لسيا"

ده وتراثه الثقافي ومصالحه الوطنية".  وسًلمة أراضيه ووحدته الوطنية وتفرُّ

االتهامات العلنية تهدف أيًضا كانت ، "الثورة الملونة"باإلضافة إلى المخاوف الحقيقية من مخاطر 

الكرملين  اتهمو. م من الغربإلى تبرير االضطهاد الداخلي في مواجهة التهديد الخارجي القاد

وزارة الخارجية األميركية بالتدخُّل في نظامه القضائي بعدما عّبرت األخيرة عن قلقها إزاء اعتقال 

 . 2003خودوركوفسكي عام 

على مفهوم األمن القومي الروسي، حتى أّن روسيا ترى في  الم يكن التدخل الخارجي جديدً 

في شؤونها السيادية، وهو ما جاء ضمن جهود بذلها بوتين  تصريحات الصحافة األجنبية تدخًًُّل 

لم يتأثر  ولهذا. إلعادة تعريف سيادة الدولة لمنع حتى مجرد التعليق على أي شأن داخلي للبًلد

" بإعادة ضبط"بمطالبة وزيرة الخارجية األميركية هيًلري كلينتون  2009عام  ابوتين كثيرً 

بقي  لرغم من التواصل الدائم مع الغربوعلى ا. ات المتحدةالعًلقات مع روسيا من قبل الوالي

 . على العًلقات الروسية األميركية ااالختًلف الشاسع في وجهات النظر العالمية مهيمنً 
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فواصل التضييق على  بوتين إلى سّدة الرئاسة، 2012أعادت انتخابات الرئاسة الروسية عام 

في هذه الفترة، كان االقتصاد الروسي . المدنية والتظاهرات التي رفضت إعادة انتخابه الحريات

يعيش مرحلة االستقرار، إذ تّم قبول روسيا في منظمة التجارة العالمية، وصّنفها البنك الدولي 

 . 2013كبلد مرتفع الدخل عام 

 فيكتور الرئيس علَّق افي أوكراني. تدّخلت روسيا في كلٍّ من أوكرانيا وسوريا 2014 عام

أجبرت  االحتجاجات من سلسلة أثار ما األوروبي، االتحاد مع شراكة اتفاقية توقيع يانوكوفيتش

األهلية، بعدما كانت ثورة  انحدرت البًلد إلى الحرب وفي سوريا. البًلد من الفرار على األخير
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 روسيا على عقوبات فرض الغرب بدأ وكنتيجة لهذين التدخَُّلين،. العربي" الربيع" من ُصن َفت كجزء

 انهار ات وانخفاض أسعار النفط العالميةوبسبب العقوب. الدولية للمعايير على خلفية انتهاكاتها

 .الروسي الروبل

على استعادة سيطرته المحلية وتوسيع نفوذ  2012عمل بوتين بعد فوز بواليته الثالثة عام 

ن واحدة من أخطر االحتجاجات المناهضة للنظام خًلل واجه بوتي في هذه الفترة .روسيا العالمي

فترة وجوده في منصبه، حيث خرجت تظاهرات جماهيرية على خلفية مزاعم حصول تًلعب في 

بحجة الدفاع عن و. 2012واالنتخابات الرئاسية لعام  2011االنتخابات التشريعية الروسية لعام 

قانون الوكًلء األجانب  اتمع المدني مستخدمً روسيا ضد تدخًُّلت الغرب، واصل بوتين قمع المج

هذا . ، الذي منحه سلطة طرد عدد من المنظمات غير الحكومية األميركية من البًلد2012لعام 

 ،2012من الرّد الروسي على تمرير الواليات المتحدة قانون ماغنتسكي عام  اكان جزءً  القانون

 سجنه في تسكيماغن سيرغي وفاة عن ولةالمسؤ الروسية الشخصيات ُمعاقبة الذي يهدف إلى

 .2009 عام موسكو في

في تسارع جدول األعمال الدولي العدواني  2014 ساهمت "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا عام

فرصة  لبوتين، وأظهرت خوفه من فقدان السيطرة على جيرانه، لكّنها في الوقت نفسه أتاحت له

في شباط . تي السابقاة المدى في دول االتحاد السوفيتحقيق أهداف السياسة الخارجية طويل

ثم  ، نشر بوتين القوات المسلحة الروسية الحتًلل شبه جزيرة القرم في أوكرانيا،2014عام 

نّظمت موسكو استفتاًء غير قانوني في شبه جزيرة القرم، سعى بوتين في جزء منه لحماية 

سود في شبه جزيرة القرم، في حال ألغت كييف القواعد البحرية االستراتيجية ألسطول البحر األ

 . اتفاقها مع روسيا

. من ضغط حكومة أوكرانيا الجديدة من أجل نيل عضوية في حلف الناتو اخشي بوتين أيًض 

ولهذا، رّتب تمّرًدا انفصالًيا وتدخًًل عسكرًيا في شرق أوكرانيا بهدف تأكيد سيطرته على سياسة 

م لًلحتجاجات هو تجاوز للخط األحمر  ن أنّ اعتبر بوتي في المقابل. كييف الدعم الخارجي المقدَّ

هدف إلى منع تكرار  سوريا،بدأ بوتين تدخًًل عسكرًيا في  2015في أيلول عام . من قبل الغرب

ين لها في الشرق األوسط،  سيناريو العراق وليبيا، حيث أّدى تقاعس روسيا إلى فقدان عمًلء مهم 

باإلضافة عد جوية وبحرية استراتيجية في شرق البحر األبيض المتوسط، إلى إيجاد قوا كما سعى

 . إلى توسيع نطاق الضغوط الدبلوماسية في هذه المنطقة

رفض بوتين سياسات الواليات المتحدة في سوريا، ونشر طائرات قتالية وقوات خاصة لدعم 

وحاول تأطير حملته  يين.يراناإل دة البرية لقوات األسد وحلفائهالحملة الجوية وتقديم المساع
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أّكد و. للسًلم ووسيط فّعال إقليمي كشريك مرو جّا لدوره اإلرهاب، ضد معركة باعتبارها

شرعية على تدخله ال يًفامضوفي سوريا، " القوة الشرعية الوحيدة"الكرملين أّن األسد هو 

 .طلب رسمي من الحكومة السوريةبأنه جاء العسكري بناء على 

لتي صاغها الغرب رأى في العقوبات ا استه كضرورة للسيادة الروسية،تأطير سي واصل بوتين

ليس بسبب  اتقويض قدرة روسيا التنافسية، كما اعتبر أنه يعاني دوليً إلى تهدف ضد بًلده 

كذلك واصل بوتين اتهام . تدخُّله الخارجي في قضايا المنطقة، بل بسبب مقاومته للغرب

 . تدخل منهجي في الشؤون الداخلية لروسيا المتحدة بممارسةالواليات 

بوتين بأن نظامه يجري استغًلله ككبش فداء بسبب اإلخفاقات الداخلية في الواليات  ججحا

. مبرر إلخفاقات سياسات الغرب الداخلية والخارجيةكالعسكري، و لإلنفاقوأوروبا، وكحجة  المتحدة

وضع وورية مثل التهديد العسكري الروسي". تهديدات خيالية وأسط"أدان بوتين اختراع الناتو و

بوتين قانون ماغنتسكي في إطار الضغط المحلي المستمر في الواليات المتحدة العتماد قوانين 

بأّن الواليات المتحدة استخدمت روسيا كذريعة لتبرير قرارها  اتستهدف روسيا، كما ادعى مؤخرً 

 . 2019القوات النووية المتوسطة المدى عام األحادي والمخطط له بتعليق مشاركتها في معاهدة 

عالمية عدة.  ذلك إلى اتجاهات اوضع بوتين سيناريوهات تفّسر سبب انحدار الغرب السريع عازيً 

جزء من جهوده لحماية نظامه من ثورة مقراطية هذه الهجمات على الدي أنالكرملين وأعتبر 

يض المؤسسات الديمقراطية المنافسة عن كون ذلك ضمن حملته العالمية لتقو داخلية، فضًًل 

الكرملين جميع حمًلته باعتبارها تدابير دفاعية تشكل جزًءا من محاولة صّنف ي .في الغرب

استعادة التوازن إلى العًلقات الدولية، ومن هنا يبرر أفعاله كرد فعل على أيٍّ من االستفزازات 

د  والناتو. في الوقت نفسه تحدةوالتصعيدات واإلجراءات الموازية من جانب الواليات الم يشد 

بوتين في كثير من األحيان على أّن روسيا منفتحة على الشراكات وال ترى المواجهة أبًدا مع 

 ب".شركائها في الشرق أو الغر"

 وما بعدها  2019

، وظّلت أهدافه الرئيسة ثابتة 2018مارس آذار/فاز فًلديمير بوتين بفترته الرئاسية الرابعة في 

تمث لة بالحفاظ على نظامه، وإنهاء الهيمنة العالمية األميركية، واستعادة الدور الروسي كقوَّة وم

اتخذت بعض مساعي سياسات بوتين ويجب أن ُيحَسب لها الحساب على الساحة الدولية. 

ال عًلقة و االموارد، فيما كان هدف البعض اآلخر محليً  اكتساب ههدف ابراغماتيً  االخارجية طابعً 

رها، وتأتي كردٍّ على التهديدات واالعتداءات  نعلى أله بالغرب.  معظم هذه األهداف لها ما يبر 

 والتدخًُّلت المزعومة من الغرب. 
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د األقطاب. حتى اليوم، لم  قد يعتقد بوتين أنه يقترب من هدفه المتمث ل في نظام دولي متعد 

م بعد رؤيته الخاصة ألهدافه المستقبلية في ظ ل النظام الجديد الذي يطالب به، لكن من يقد 

 من المحاوالت للحد  من التأثير العالمي للواليات المتحدة وحلفائها. االمؤكد أنَّها ستشمل مزيدً 

 

 الخًلصة

ثقته في قبضته على السلطة مع مرور الوقت، بما فيها عدة تأّثرت طموحات بوتين بعوامل 

االعتماد على الغرب، وتصوُّره للمدى الذي يمكن أن مدى واالستقرار االقتصادي، والمحلية، 

، لكنها لم عامًًل  االتجاهات الغربيةكانت . يتحرك فيه بحّرية في المسرح العالمي من دون قيود

تحسين  لواليات المتحدة حاولت مّرات عدة، فاالخارجيةتكن المحور الذي يقود سياسات بوتين 

 . لسوفياتياانهيار االتحاد  عًلقاتها بروسيا بعد

مبادرة  وذلك على الرغم منفي عهد إدارة أوباما،  اكانت سياسات بوتين األكثر تشّددً  ومع ذلك

خطوات لتحسين عًلقتها بروسيا، بما في ذلك وقف خطط بناء درع دفاعي الواليات المتحدة ب

ها فرض عقوبات على روسيا الرتكابفي ترّدد الغرب لسنوات عّدة وقد . صاروخي في بولندا

رة للقانون الدولي ، بما في ذلك غزوها لجورجيا والهجمات اإللكترونية التي شّنتها انتهاكات متكر 

 . على إستونيا

في فرض عقوبات على روسيا بعد انتهاكاتها المستمرة لحقوق اإلنسان، مثل  ابدأ الغرب تدريجيً 

حوله مثل احتًللها شبه  ال جدال اعدوانً ارتكابها  تسكي، أوليتها عن وفاة سيرجي ماغنمسؤو

، مع تدّخل الكرملين في انتخابات الرئاسة األميركية، لم يكن 2016وحتى عام  .جزيرة القرم

 . معظم األميركيين مدركين لكامل التهديد الذي تمّثله روسيا

، امكان آخر، وّسع بوتين تواجده العسكري عالميً  مركز اهتمامها علىبينما كانت الواليات المتحدة 

حّمل الغرب مسؤولية أزماته الداخلية، واستخدم أسطورة التدخل األجنبي لتبرير فرض قيود و

في المقابل، لم يستخدم بوتين الخطاب نفسه تجاه الصين، التي . أشد على الروس داخل روسيا

إذ تواصل الصين توسيع  يمكن القول إنها ُتَعدُّ التحدي األكبر الذي يواجه األمن القومي الروسي،

الروسي  االتحادنفوذها في المناطق التي يّدعي بوتين أنها تتجاوز حدود خطوطه الحمراء في 

 . وروسيا نفِسها

 اإضافة إلى ذلك، يواصل بوتين توجيه دفاع شعبه ضد حلف شمال األطلسي، الذي يكافح حاليً 

لم يغي ر . كريبتكريس اثنين في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي لإلنفاق العس إلقناع أعضائه

سلوك الغرب المبادئ األساسية التي توج ه فكر بوتين في السياسة الخارجية، والتي ظلَّت إلى 
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بوتين أن روسيا قوة عظمى يحقُّ لها امتًلك مناطق يرى  2000حد كبير دون تغيير منذ عام 

بوتين أّن  وقد أّكد. نفوذ خاصة، وتستحقُّ أن ُيحَسب لها حساب في كل القرارات الرئيسية

االنحراف عن القاعدة كان لحظة الضعف التي عاشتها روسيا في التسعينيات، وأّن األخيرة عادت 

 .لتتبوأ مكانها الصحيح في النظام الدولي

على  .تعارض مع النظام القائم على القواعد ونظرة الغرب للعالميالعديد من مبادئ بوتين 

الدول . ما يتعارض مع سيادة دول أخرى اغالبً  طنيةمفهوم بوتين للسيادة الوأن  سبيل المثال

، وكثير منها تكّونت األطلسيحلف شمال  إلىاألوروبية ترغب وفق حّقها السيادي باالنضمام 

بسيادة العديد من بوتين في المقابل، ال يعترف . لديهم مخاوف أمنّية مشروعة من عودة روسيا

 اضعيفة جدً الأو  االصغيرة بالمحكومة خارجيً  لالكرملين الدوما يصف  اهذه الدول، وغالبً 

 . لًلحتفاظ بالوكالة على السياسة الخارجية

أو ما  السابق السوفياتيرى الثورات أو االحتجاجات الداخلية في االتحاد ما تُ  اغالبً  لهذا السبب

ض عليها الغرب بداًل  بعده كات شعبية تغّذيها المظا كأعمال تخريبية يحر  لم من كونها تحرُّ

يرى الكرملين أنه يجب إبقاء السيطرة على جيرانه وتوسيع نطاق مجاالت التأثير،  .المشروعة

ولهذا فإّن هجومه على حلف شمال األطلسي جزء منه مردُّه الخوف من التهديد العسكري المباشر، 

ألحيان من هنا يرى بوتين في كثير من ا. والجزء األكبر يعود إلى الخوف من فقدان القوة والنفوذ

 .انتهاك سيادة اآلخرين كنوع من الدفاع عن نفسه

يهدف بوتين أيًضا إلى نزع الشرعية عن مفهوم التدخل اإلنساني كما عبَّر عنه الغرب، من خًلل 

ويؤكد أّن للحكومات الشرعية الحق . وضع مبادئه لسيادة الدولة على حساب المخاوف اإلنسانية

أّي إلى الكرملين  نظرغالًبا ما يو. عن الضغوط الخارجية في حل شؤونها الداخلية بصرف النظر

حقوق اإلنسان في روسيا أو حلفائها وعمًلئها كتدخل في الشؤون  محاولة غربية النتقاد سجلّ 

ر تدخَُّله  األحيانفي بعض و .الداخلية للدول ذات السيادة يعكس بوتين هذه القاعدة ليبر 

وتحتفظ روسيا في كثير من األحيان بالحق في  نسان،الخارجي على أساس عام لدعم حقوق اإل

 . العمل ضد الحكومات األجنبية من أجل حماية المواطنين من العرق الروسي

ونظَّمت  اعلى هذه االستراتيجية، فقد تدخَّلت روسيا عسكريً  ارئيسيً  شبه جزيرة القرم، مثااًل  تعدّ 

لكن . تحت قيادة القوات المسلحة الروسيةاستفتاًء غير شرعي لضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا 

وضعها بموجب القانون الدولي حتى يومنا  ااالستفتاء واالحتًلل الًلحق لشبه جزيرة القرم لم يغي ر

يدافع بوتين عن تدخُِّله كإجراء ضروري  مع ذلكهذا، وال يزال القرم جزًءا قانونًيا من أوكرانيا، و

يمكن النظر إلى خطاب بوتين الواضح على أنه  .روسيا في" المضطهدين"عن السكان " للدفاع"
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 ، بل إعًلن لمبدأ سياسته الخارجية الذي يعتبر أنّ امثير للسخرية، إال أّنه خطاب ليس فارغً 

، وهو ما يتناقض مع األساس الجوهري للنظام الدولي "األقوياء هم من يتمّتعون بالسيادة"

ل أّن سوء الفهم هو سبب الصراع بين روسيا بوتين من السهل أيًضا تخيُّ  .القائم على القواعد

وأوباما وترامب مع بوتين،  االبنوالغرب، إال أّن هذه الفكرة خاطئة، فقد تواصل كل من بوش 

للغة التي قد تسيء وسعوا إلى استيعاب اهتماماته كما فهموها، وحاولوا تخفيف السياسات وا

 . عدائية استجاب الكرملين بلغة وأفعال إليه، ومع ذلك

ال يثق بوتين بتصريحات البيت األبيض، وهو ينظر إلى الواليات المتحدة كرافضة للمصالح 

ينظر بوتين إلى شكل . النظر عن التغييرات في الخطاب أو اإلدارات المتعاقبة الروسية بغّض 

وتكراًرا،  كما قال مراًرا ه،داعتقا فيباره التحدي الرئيسي لمصالحه، والنظام الدولي الحالي باعت

 .غير مقبولة لروسيا - تقوده أميركا اعالميً  االتي يعني بها نظامً   - أّن الهيمنة العالمية

فقد ال يكون لديه دائًما خطة واضحة وقد يتصرف بطريقة  بوتين ليس مجرد مفترس انتهازي،

النوع  فيعر مناسبة في بعض األحيان، لكّنه يعرف نوع العالم الذي يريده، وحتى أكثر من ذلك

بدون الناتو، وانحسار الواليات المتحدة في نصف الكرة الغربي،  ابوتين عالمً يريد . الذي ال يريده

السابق وقدرتها على التحكُّم بشعوبه دون إدانة أو  السوفياتيمع سيطرة روسيا على االتحاد 

ت التي ترغب فيها رقابة، وأن يتمتَّع الكرملين بحق النقض في مجلس األمن الدولي على اإلجراءا

 . أي دولة أخرى تريد أن تتخطى حدودها

بوتين يعمل من أجل هذا العالم منذ توليه منصبه، وتصريحاته األخيرة تشير إلى أنه يعتقد كان 

وبالتالي، إذا كان الغرب يسعى إلى تجنُّب المزيد من المفاجآت . أنه يقترب من تحقيقه

فيجب عليه أن يفهم هذه النظرة  لي القائم على القواعدلنظام الدووالحفاظ على ا االستراتيجية

المتباينة للعالم، وأن يقبل بأن بوتين هو رجل في كلمته عندما يتعلق األمر بأهداف وأولويات 

 .سياسته الخارجية المعلنة
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 المناهضةتقييم الجهود األوروبي ة 

 1 للت طرف اإلسالمي   

 
 حلل شؤون اإلرهاب ، مسكمكُ يروبن س

 2019ذار آ 11 ،واألمن القومي في مؤسسة التراث

  

من غير الواضح ويشّكل اإلسًلم للحكومات داخل أوروبا تحّديات سياسّية وأمنّية كبيرة. "     

حتى هذه الّلحظة ما إذا كانت تلك الحكومات قادرة على مواجهة الّتحديات اإلسًلمّية بنجاح". 

هو أيديولوجيا مألوفة للعديد من األوروبيين، فلإلسًلم جذور  مستغَرب، ألّن اإلسًلم اقتراحهذا 

تاريخّية أوروبّية عمرها عقود. أعداد ال ُتَعدُّ وال تحصى من المنشّقين من دول الّشرق األوسط 

وشمال أفريقيا أصبحوا الجئين في الدول األوروبّية نتيجة األنظمة السلطوّية هناك، فقد منحتهم 

لسورّية وظهور النشاطات الحرب األهلية ا اندالعوافرة. قبل فترة طويلة من أوروبا سياسات لجوء 

بعض اإلسًلميين األوروبيين بالّسفر إلى أفغانستان وكشمير والشيشان واليمن  بدأ الجهادية

فة.  والبوسنة للمشاركة في الجهاد وتلّقي التدريبات على أيدي مجموعات متطرِّ

سافر ما فقد . اا اإلسًلمّية في السنوات األخيرة بالّظهور تصاعديً بدأ التأثير الصادم لأليديولوجي

إلى سوريا للقتال، والعديد منهم ذهب لًلنضمام إلى صفوف الدولة  أوروبي 6000و 5000بين 

لندن وباريس  كل منعّدة هجمات إسًلمية رئيسية وقعت  2015منذ عام واإلسًلمية. 

لم وبرشلونه، باإلضافة إلى العديد من الهجمات وبروكسل ونيس وبرلين ومانشيستر وستوكهو

 التي تّم إحباطها وعشرات الهجمات الضخمة كتلك التي حصلت في كوبنهاغن.

كانت ردود األفعال من كافة الدول األوروبّية تجاه هذه الهجمات موّحدة إلى حد ما، فاعُتِقل 

بيين األجانب بالسفر بشكل غير مشتبهون باإلرهاب، واعُتِمَدت تشريعات تسمح للمحاربين اإلرها

                                                           
 شاركت في التعريب: مروة ديب. 

1 Robin Simcox, “Assessing Europe’s Efforts to Oppose Islamist Extremism”, Hudson Institute, March 

11th 2019. 

https://www.hudson.org/research/14858-assessing-europe-s-efforts-to-oppose-islamist-extremism 

https://www.hudson.org/research/14858-assessing-europe-s-efforts-to-oppose-islamist-extremism
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بين الكثير من المدن الرئيسّية لمنع الهجمات باستعمال  ألمنيةالعديد من الحواجز ا قانوني، وُأقيمَ 

رغم ولكن بين كل البلدان األوروبية.  امشتركً  االسيارات، وبدا مظهر الشرطة المسّلحة مشهدً 

العمل الملقى على عاتق الشرطة  ءعبو اإلرهابية،خطر الهجمات لم ينخفض ، االحتياطاتهذه 

له. هذه المعضلة سمحت للحكومات بالتركيز على برامج  والوكاالت األمنّية والقضاة ال يمكن تحمُّ

ردع محّددة، ما يعني معالجة العوامل التي أّدت للّتطرف، من بينها الّتعاطف الثقافي للمتشددين 

بسبب الخًلف  على هذه القيود لم تكن موحَّدة روبيةالردود األوغير أن العنفيّين والًّلعنفيين. 

 الجوهري حول تحديد محف زات "العنف اإلسًلمي".

عن خطر  اتحديد العوامل التي أدت للّتطرف بشكل دقيق هو تحدٍّ ملّح. في الواقع، بعيدً 

ّور في تطتأثير اإلسًلم السياسي ومظاهر السلفية المختلفة يًلَحظ أن اإلسًلميين العنفيين، 

ّشر مؤومؤذية.  اجتماعيةعواقب  االمجتمعات اإلسًلمية في أوروبا، وهذا يوّلد أيًض  داخلملحوظ 

فتح حدودها لًلجئين  2015في تفاقم، خاصة بعد قرار ألمانيا عام  المخاطر التي تواجه أوروبا

ّن أوطانهم نتيجة الصراعات في معظم الدول اإلسًلمية. ومما ال شّك فيه أ يتركون الذين

 اجتماعيةالمخاطر األمنية ظهرت مع تدّفق المهاجرين، وقضية الًلجئين أّدت إلى بروز أسئلة 

 الكّلي في أوروبا. واالنسجام باالندماجوثقافية لها عًلقة 

دول أوروبية هي المملكة المتحدة وألمانيا  أربعهذه المقالة ُتبِرز هذه القضايا من منظور 

الدول سالفة الذكر،  ن هاجم اإلرهابيون اإلسًلميونن الماضييوالسويد وفرنسا. خًلل العامي

ف وتسهيل   . االندماجوكلُّ دولٍة قامت بتبّني نهج مختلف لمنع التطرُّ

 

 المملكة المّتحدة

"اإلرهاب اإلسًلمي" أو أعمال العنف  يندرج في ما يُعرف بـ اأمنيً  احدثً  37واجهت المملكة المتحدة 

وقد إلى قتل وجرح عّدة أفراد. ثمانية منها  أّدى 2018وكانون األول  2014بين كانون الثاني 

الوقاية هي وركّزت المملكة المتحدة منذ زمن طويل على أسلوب الوقاية لمواجهة اإلرهاب. 

 من خًللها زّودوتلمكافحة اإلرهاب،  استراتيجيتهاتعتمدها المملكة في  مبادئواحدة من أربعة 

 الحماية والجهوزية.وثة األخرى هي: التعقب، الثًل والمبادئ بريطانيا

في الخارج، يقوم أسلوب "الردع" على إيقاف حركات العنف ضد بريطانيا والمصالح البريطانية 

الشكاوى المحلّية. هذه الجهود كانت خاضعة للتسوية من قبل الحكومة في بالتزامن مع التدقيق 

اإلسًلمية ومنظمات تابعة لإلخوان  تاعلى مجموعة صغيرة من الجماع االعتمادمن خًلل 
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ها حول اإلرهاب تارة مؤيدة وتارة مترّددة. من يمتلك ؤمجموعات كانت آراالمسلمين، هذه ال

والحكم المحلي"، التي رّكزت على جهود وأهمية  تالمجتمعاالقدرة على الردع هي "وزارة 

فكرة عن األسلوب األكثر فعالية المجالس المحلية. في الحقيقة، لم تمتلك السلطات المحلية أيَّ 

عن المجتمع  االنفصالالمجموعات المسلمة التي تشّجع تلقت لصرف تمويل عملية الردع. 

يقول بأّن المال "تم  استنتاجاألموال من الحكومة، بينما خُلَصت لجنة برلمانية إلى  البريطاني

 هدره على مشاريع غير مرّكزة أو ال عًلقة لها" بالهدف األساسي.

الديمقراطي الليبرالي المحافظ إلى الحكم في أيار عام  االئتًلفتحّول جذري حينما وصل  حدث

ترّكز على  ،جديدة استراتيجيةوزارة الداخلية، التي وضعت  إلى، فتم تسليم مهام الّردع 2010

ب معالجة ال يج تي تواجه المملكة المتحدة. اليوملمعالجة المشكلة ال ،األيديولوجيا بالدرجة األولى

المتشّددين غير العنفيين ألّن "اإلرهاب مرتبط بمجتمع رافض للتماسك  ااإلرهاب فقط بل أيًض 

واالندماج وتعددية األديان والديمقراطية البرلمانية". كان هذا يعني التركيز على جميع أشكال 

 المتحدة. الذي يؤّثر على المملكة  -من أقصى اليمين إلى اإلسًلمي  -التطرف اإليديولوجي 

مقاربة المظّلة الكبيرة القديمة، وأعلنت بصراحة "أّننا لن نعمل مع  ارفضت الحكومة أيًض 

منظمات متطّرفة تعارض مبادئنا العالمية حول حقوق اإلنسان والمساواة أمام القانون 

ل فلن نعم ،ذا لم تتقبل المنّظمات هذه القيموالديمقراطية والمشاركة الكاملة في مجتمعنا، وإ

جهودها لتنفيذ هذه  االنتقاداترغم كل إال أّن الحكومة البريطانية ضاعفت  لها".معها أو نموّ 

بشكل قانوني، فهي تحتاج إلى  2015تم تمرير التشريعات المتعّلقة بالردع عام و، االستراتيجية

 سلطات معينة مثل السجون والمستشفيات وقطاع التعليم لتقوم بواجباتها لمنع األفراد من

َمت التدريبات التي تساعد على تحديد هوية المرّشحين ليصبحوا وإلى اإلرهاب.  االنجرار ُقد 

 بالتطرف العنفي والًلعنفي.  امتطّرفين، وهذا مرتبط أيًض 

د على التطّرف العنفي والسلمي وهذا األمر ُعكس   الجهد المستمّر الذي تقوم به الحكومات يشدِّ

التقييم الرسمي لجماعة اإلخوان  هواألمر األكثر إثارة للجدل لعّل من خًلل مبادرات عّدة. 

، والذي ذكر ملخَُّصه التنفيذي المنشور أّن "نواحي األيديولوجيا 2014المسلمين الذي ُأطِلق عام 

 لقيمنا وأمننا الوطني". ةمناقض مسلمين في هذا البلد وحول العالموالتكتيك الخاص باإلخوان ال

لمكافحة التطرف  استراتيجيةرفين الًلعنفيين قامت بريطانيا بوضع ولمواجهة تحدي المتط

عن المبادئ "تحّدي أيديولوجيتهم، والدفاع  لهزيمة المتطرفين" و اووعدت "بمقاربات أكثر حزمً 

لجنة لمواجهة التطّرف ترأستها "سارة  2018عام  ُشكلت". لتفعيل هذا الموضوع والترويج لها
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جيا اإلسًلمية والتطرف. في الوقت نفسه عملت بريطانيا على إيجاد خان" وهي ناقدة لأليديولو

 مجتمعات متجانسة. إلىأساليب للوصول 

رئيس الوزراء ديفيد توقف مع استقالة  لًلندماجمكافحة التطرف والسعي للكن الجهد المبذول 

ى لم تتم المصادقة عل. 2016كاميرون بعد التصويت على الــ "بريكست" في حزيران عام 

الحكومة بفك  التزام، وتراجع ف" الذي لطالما ُوِعد بإقرارهمشروع قانون "الحماية ومناهضة التطرّ 

وزارة الداخلية البريطانية تعاطيها مع "المجلس البريطاني  واستأنفتمع اإلسًلميين  االرتباط

قتها على تقرير ببرنامج "الردع"، من خًلل مصاد التزامهابتخفيف  ابدأت الحكومة مؤّخرً والمسلم". 

 مستقل ينتقد فعالّية هذا البرنامج.

 

 ألمانيا

، تسعة منها اإرهابيً  اهجومً  34 ـتعّرضت ألمانيا ل 2018وكانون األول  2014ن الثاني بين كانو

"، أفراد 25,810صّرحت وزارة الداخلية األلمانية أّن "عدد اإلسًلميين يقارب وأّدت إلى خسائر. 

 منهم يعتبرون خطرين للغاية. 770فون بأّنهم جهاديين، ومنهم ُيصنَّ  2240حوالي 

عًلوة على ذلك، ال يزال التهديد في تصاعد: اعتقد المّدعون العامون الفيدراليون الذين تعاملوا 

قضية مع نهاية  1400و 1300أّنهم سيواجهون ما بين  2013قضية إرهابية عام  80مع حوالي 

سلفي في ألمانيا، وهو  11000تم تقدير وجود  2018يل أبرنيسان/من  ااعتبارً و. 2018عام 

 . 2013عدد تضاعف بشكل كبير منذ عام 

تها. فقد سمحت الحكومة  على نحومشاكل ألمانيا األمنية تّتصل  مباشر بسياسات اللجوء التي أقرَّ

مليون طالب لجوء، أغلبهم من الدول ذات األغلبية  1.5بدخول حوالي  2017و 2015بين عامي 

طالبو لجوء وصلوا  اقام به اإرهابيً  اهجومً  37 من أصل 14وقد أظهر بحثي الخاص أن لمسلمة. ا

كانت بترحيل كّل من ال  األلمانيةالتي قامت بها الحكومة  االستجاباتإحدى و. امن سوريا مؤخرً 

 150.000، تم تحديد ما يقارب 2018يمتلك الحق بالبقاء في البًلد. حتى تشرين الثاني عام 

يورو  3000بدفع مبالغ مالية تصل إلى  اشخص ترغب الحكومة بترحيلهم، وقد بدأت ألمانيا أيًض 

 لكل طالب لجوء لكي يغادر البًلد. 

واجهت ألمانيا مشاكل عدة في ترحيل هؤالء الذين ال يمتلكون الحق في البقاء على أراضيها. 

السلطات  اتخذتلى عاتق الدولة. ، بل يقع عاتحاديةأحد األسباب هو أّن الترحيل ليس مهّمة 

في الشمال األكثر  أماالمحافظة في جنوب البًلد مثل منطقة بافاريا توّجهات أكثر صرامة، 
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بعمليات الترحيل. كما أّن  لًلستمرارحصلت ممانعة فقد وستفاليا،  نطقة برلينليبرالية مثل م

لتأّكد من عمر طالب اللجوء، األشعة السينّية ل استخدامبعض القضاة في الشمال رفضوا فكرة 

. من تبعات هذا األمر، جرائم االغتصاب المتعّددة التي امعتبرين أن هذا العمل ُيعَتَبر عنصريً 

 ن من أجل البقاء في البًلد.وأّنهم قاصر اارتكبها طالبو اللجوء من البالغين الذين زعموا كذبً 

من  بخًلف الكثير. 1992ج ابتداًء من عام بدأ العمل بهذه السياسة الوقائية في ألمانيا عبر برام

اليمين  إلى "العنف اإلسًلمي" بل إلىجذور السياسة الوقائية األلمانية ال تعود الدول األوروبية، 

كي المشاريع الصغيرة األتراك، األلماني المتطّرف، فمجازر النازيين الجدد التي استهدفت مال

 ت المفّكرين للتركيز على هذه المشكلة.دفع

اليوم ترّكز الحكومة األلمانية على كافة أشكال التطّرف، وتسعى لمحاربتها من خًلل الترويج 

للديمقراطية.  أغلب العمل الوقائي يجري على المستوى الفدرالي، وتتحّمل الشرطة والسجون 

أطلقت الحكومة  وقد المسؤولية في هذا اإلطار. االجتماعيوبرامج تعليم الشباب والعمل 

بعنوان "الديمقراطية الحّية! النِشطة ضد اليمين المتطّرف، العنف والكراهية".  الية مشروعً الفدرا

. يسعى الوزارة االتحادية لشؤون األسرة وكبار السن والنساء والشباب"تدير هذا المشروع "

مشروع "الديمقراطّية الحّية" لدعم كل فرد يعمل "بنشاط للوصول إلى مجتمع متنّوع والعنفي 

مقراطي"، وتسانده وزارة الداخلية من خًلل برنامجها المسّمى "الّترابط من خًلل المشاركة"، ودي

الذي يمّول مشاريع تشّجع على المشاركة الديمقراطية ضد التطّرف، خاصة في المناطق الريفية 

 ذات الُبنية الضعيفة". 

ضة التطّرف ونشر الديمقراطية" الشاملة لمناه االستراتيجيةهاتان الوزارتان تعاونتا لإلعًلن عن "

على جميع أشكال التطّرف، وتسّلط الضوء على  االستراتيجية. ترّكز هذه 2016في تموز 

، كّرست الحكومة الفدرالية مساعيها 2017محاوالتها الساعية لتقليص مظاهر التعّصب. عام 

في نشاط الحركات  عارتفاعلى برامج الحماية، وترافق هذا التوّجه مع  مزيد من األمواللصرف 

 اإلسًلمية.

 

 السويد

من مشكلة التهديدات الجهادية، فقد واجهت ستوكهولم عام  اتعاني دول الشمال األوروبي أيًض 

الوقت. لم باستعمال سيارة، وكان الحدث اإلرهابي األضخم حتى ذلك  اإرهابيً  اهجومً  2017

َر عدد خاصة وأّن المخاطر األمنية كانت  يشّكل ذلك الهجوم صدمة في تصاعد منذ سنوات: ُقد 
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نون المتعاطفين اإلسًلميين مع العمل العنفي الذين كانوا تحت الرقابة في ستوكهولم في كا

 2000هذا العدد إلى حوالي  ارتفع 2017عام  وفي. متعاطف 200بحوالي  2010األول عام 

عراق للقتال، نصفهم عاد من السويد إلى سوريا أو ال اسافر ثًلثمائة شخص تقريبً وقد  متعاطف.

 إلى وطنه منذ ذلك الحين.

في النهج  احيويً  اهناك تطوير لسياسة مواجهة التطّرف العنفي في ستوكهولم، وهذا ُيعتبر جزءً 

على الوقاية من الجرائم ومعالجة المظالم بدل التركيز على  يركزالوقائي لمواجهة اإلرهاب، 

الثقافة والديمقراطية" مسؤولة عن الوقاية، وهذا يعكس  األيديولوجيا. في البداية، كانت "وزارة

أوكلت وقد  حقيقة قيام السويد بالترويج لحقوق اإلنسان والديمقراطية كحاجز لصد العنف.

مسؤولية اإلشراف على الجهود الوقائية مؤخًرا لوزارة العدل، وتمت مناقشة هذه الخطوة قبل 

 بعد ذلك.  بع الرسميالطا وُأضفي عليها، 2017هجمات نيسان عام 

لمثال، في على سبيل ا وكالة رسمية سويدية على مكافحة التطّرف العنفي. 20تعمل حوالي 

يعمل تحت إشراف "المجلس  نشاء مركز لمكافحة التطرف العنفيتم إ 2018كانون الثاني عام 

عرفة والعمل تطوير العمل القائم على المالمركز "مهمة ني لمنع الجريمة" في وزارة العدل الوط

المشترك بين القطاعات لمنع التطرف العنفي على المستويات الوطنية واإلقليمية والمحلية في 

 السويد".

الحكومة المركزية إلى  يتمثل التحّدي الكبير للجهود الوقائية في افتقار من وجهة نظر سويدّية

والتعليم  االجتماعيةات تتمتع باستقًللية في تقديم الخدم بلدية 290 ففي السويد الصًلحيات

يعتقد المشاركون في الجهود الوقائية أّن هذه القطاعات و)ضمن المبادئ التوجيهية الوطنية(. 

في وضع مثالي للكشف عن إشارات اإلنذار المبّكر المرتبطة بالتطرف. مع ذلك، لدى البلديات 

 نفي بقدر تركيزها علىالععلى إشارات التحذير من التطرف، ترّكز ما عزم قوي ومستقل وبقدر 

 وهو توجُّه له جذور تاريخية ومألوفة في السويد. -اليمين المتطّرف 

كان من المفترض أن يتحّسن التفاعل بين البلديات والسلطة المركزية بعد تعيين منّسق وطني 

المهمة األساسية للمنّسق الوطني هي  أن لحكومةترى الحماية الديمقراطية من الّتطرف العنيف. 

"تطوير وتعزيز العمل على المستوى الوطني، والتأكيد على التعاون بين السلطات الحكومية 

 والبلديات ومنظمات المجتمع المدني".

في دمج عدد كبير من طالبي اللجوء والمهاجرين الباحثين عن فرص  اكبيرً  اتواجه الّسويد تحديً 

 2015السويد عام  استقبلت. 2015أن استقبلتهم عام ن سبق مم االقتصاديلتحسين وضعهم 
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يا، والعدد األكبر من الًلجئين أطفال. طالب لجوء من أفغانستان والعراق وسور 163000حوالي 

طالب لجوء سيتم رفض طلبات  80000أعلنت السويد أّن حوالي  2016في كانون الثاني عام 

ذين يتعيَّن عليهم فراد المن هؤالء األ 50000لجوئهم، وصّرح أحد المسؤولين بأّن أكثر من 

: فالقدرة على ترحيل الذين ال المفاجئسينتهي بهم األمر بالبقاء هناك. هذا ليس باألمر  الرحيل

 أو من بلدان حولها شكوك كبيرة اثبوتية، أو الذين يأتون من مناطق تشهد حروبً  ايملكون أوراقً 

أحد جدير بالذكر أن ية. مصدر قلق مستمّر للدول األوروب يحيال التزامها بحقوق اإلنسان، ه

هو أوزباكستاني يدعى  2017طالبي اللجوء الذي نّفذ هجوم الدهس باستعمال شاحنة عام 

البعض في ستوكهولم أهمّية التنسيق المكّثف بين وكالة  اقترح رحمت أكيلوف. لهذه األسباب

 الهجرة السويدية والوكاالت األمنية.

% من المهاجرين غير 23. حوالي اعل لم يكن ناجحً هناك الكثير من اإلثباتات على أن التفا

عنف و% للمواطنين السويديين. 4األوروبيين في السويد عاطلون عن العمل، في مقابل 

بقّوة جرائم القتل من خًلل األسلحة  ارتفعتالعصابات مصدره مجتمعات المهاجرين، لذلك 

الجنسية ُترَتكب بشكل غير متناسب  االعتداءاتالنارية التي تقوم بها تلك العصابات. كما أّن 

 من قبل مجموعات من المهاجرين.

عن كل ما سبق، لدى المسؤولين السويديين مواقف متراخية حيال اللجوء، ما يعكس  ابعيدً 

عالمي، وترحيبهم بالًلجئين لتعزيز  كالتزاملقبول أعداد كبيرة من طالبي اللجوء  استعدادهم

من أصل  500أقل من  ستطاعوا الحصول على وظائفكان عدد من ا . رغم ذلكاقتصادهم

 .الجئ 163000

 

 فرنسا

من قبل  ابحثي الخاص لــ "مؤسسة الّتراث" أّن فرنسا هي الدولة األوروبية األكثر استهدافً أظهر 

 اناجحً  ااإلرهاب أو األعمال العنفية المستوحاة من اإلسًلم، لكن في المقابل، ُتعَتبر فرنسا نموذجً 

 87واجهت فرنسا  2018وكانون األول  2014لمسلمين في المجتمع. بين كانون الثاني ا النخراط

صّرح  2017منها أّدت إّما لوقوع إصابات أو حاالت وفاة. في تشرين الثاني عام  30، اأمنيً  احادثً 

مشتبه بالّتطرف اإلرهابي كانوا يعيشون  18000رئيس وكالة األمن الداخلي الفرنسي أّن حوالي 

بالغ  1000. حوالي ان جدً ومنهم ُصنِّفوا على أّنهم خطير 4000(، 2016عام  15000لبلد )في ا

منهم  265 قتل 2017وبحلول خريف عام من فرنسا إلى سوريا والعراق، حوالي ألف بالغ سافر 

 عادوا إلى موطنهم. 27و
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فيين بشكل سريع يكمن وراء التهديد اإلرهابي المباشر الذي تعاني منه فرنسا تصاعُد خطر السل

 30000اإلقليمية المركزية الفرنسّية أنه يوجد بين  االستخباراتصّرحت وكالة وقد وكبير. 

، ويشير أحد التقارير 2004عام شخص  5000حوالي  في مقابلسلفي في فرنسا اليوم،  50000و

 .2016و 2010بين عامي  140إلى  50عدد المساجد السلفّية من  ازديادإلى 

تفسيرات لشرح أسباب ارتفاع التطّرف اإلسًلمي إلى هذا المستوى في فرنسا، وهذا هناك عّدة 

فرنسا بالعلمانية والعنصرية تجاه المهاجرين من أفريقيا الشمالية والعداء العام  التزاميشمل 

للمسلمين. الحقيقة هي أّن فرنسا تخوض في مجاالت األديان التي لم تخضها بلدان أوروبّية 

قام بالتوقيع  اسابقً  افرنسيً  ارئيًس حتى أن لة ترغب بإغًلق كل المساجد المتطرفة. أخرى، فالدو

على خطابات تدعو إلى إلغاء أجزاء معّينة من القرآن، كما أّن الّنقاب محظور في األماكن العامة. 

 ويحاول الرئيس ماكرون إيجاد سبل إليقاف التمويل الخارجّي للمساجد الفرنسية، مع ذلك

ربما عزَّز التفاني وفي المجتمع الفرنسي.  االندماجالكثير من مسلمي فرنسا استطاعوا  استطاع

الفرنسي للقومية والقيم العلمانية من استيعاب المسلمين، وأحد األمثلة ذات الصلة هو العدد 

 الكبير من المسلمين الفرنسيين الذين هم على استعداد للقتال والموت من أجل بلدهم.

ر نسبة  مسلم  53000 و 26000 راوح%، ما ي20إلى  10المسلمين في الجيش الفرنسي بين تقدَّ

يخدمون في القوات المسلحة الفرنسية، ويقاتلون في معظم الدول ذات األغلبية المسلمة مثل 

عدد المسلمين الفرنسيين الذين ينوون خدمة وطنهم تنعكس من خًلل هوية وأفغانستان. 

كانا  2012ا على يد محمد مراح عام نين من أصل ثًلثة جنود قتلوضحايا اإلرهاب في فرنسا: إث

كان  2015أحد ضباط الشرطة الذي ُقِتل في هجوم القاعدة على شارلي إيدو عام و مسلمين،

 .امسلمً 

 ارتكزتوعن البلدان األوروبية األخرى.  تختلفالمقاربات الفرنسية حول تخفيض منسوب التطرف 

بل المجتمعات أكثر ولم تكن تدار من ق االجتماعيةي والرعاية سياستها على العامل النفس

للعديد من المساجين اإلسًلميين  اُأنشَئت وحدات مكافحة التطرف خصيًص  2016المحّلية. عام 

ن ورت إليهم السلطات على أّنهم قابلنظوالذين كان التقييم ُيظِهر أّن لديهم توجهات عنفية، 

لغة  حضوربعلماء نفس وموّجهين مسلمين و االحتكاككانية إلعادة التأهيل. فقد ُمنحوا إم

لذي كان قد حاول السفر اهؤالء المساجين  أحد العديد من ورش العمل. لألسفالمشاركة في و

ُألغيت وحدات  بعام ذلكبعد اثنين من مشرفي السجون.  طعنلهذه الفرص  إلى سوريا انتهز

 مكافحة التطرف.
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واطنة" كان أحد خيبات األمل األخرى، وهو مبادرة تديرها الدولة "مركز الوقاية، التكامل والم

من ذوي الميول المتطّرفة بشكل  اشخًص  25أشهر ما يقارب  10بحيث ينخرط في برنامج مّدته 

طوعي. ُعِرض على هؤالء األشخاص مساكن وصفوف حول مواضيع مختلفة كالتاريخ والدين 

ولم ينِه أحد منهم البرنامج. اُفتِتَح المركز  اجدً  قليًًل  والعًلج النفسي، ولكن عدد المنخرطين كان

 وُأغِلق في تموز من العام الًلحق. 2016في أيلول عام 

، ال يرتكز اوقائيً  استباقيًّ ا اُتطِلق الحكومة الفرنسية اليوم نهجً  عن هذه التجارب غير الناجحة ابعيدً 

ديولوجيا التي تغّذيه. في شباط عام فقط على "العنف اإلسًلمي"، بل يسعى إلى مواجهة األي

"للتركيز على  إجراءً طّرف، التي أدرجت ستين ، أطلقت فرنسا السياسة الوطنية لمكافحة الت2018

 سياسة الردع".

تشمل الخطة مقاربًة واسعة الّنطاق للخوض في كثير من األمور مثل التعليم والرياضة 

دعم مبدأ العلمانية واإلجراءات تطوير  والحكومة الوطنية وشركات القطاع الخاص. تتضمن

الروايات المضادة وتشديد الرقابة الحكومية على التعليم المنزلي والخاص، ومحو كل  واستخدام

المحتويات اإلرهابية من الشبكة المعلوماتية العنكبوتية، وتمرين المدر سين على مًلحظة 

ر  إشارات التطّرف لدى التًلميذ، وتكثيف انخراط واكتشاف الخبراء النفسيين والصحيين. من المبك 

"رغم عدم فاعلية بعض  ًًل ائقمبادرة، فقد عّلق أحد المسؤولين تقييم مدى نجاح هذه ال

 المبادرات، إال أّن على الحكومة تجربتها".

 

 الخاتمة

التطّرف اإلسًلمي ودمج األفراد من  ة من التحديات المتعّلقة باألمنتواجه أوروبا مجموعة ضخم

ظهر إلى العلن المزيد من يس االتجاهاتهذه  استمرارالبلدان ذات األغلبّية المسلمة. في حال 

أظهرت وقد . االجتماعيالهجمات اإلرهابية، وبالتالي سيتعّمق الشرح وسيتدهور التماسك 

 األحزاب النتخابفي أوروبا خًلل السنوات األخيرة أّن الناخبين يّتجهون بشكل متزايد  تااالنتخاب

 المتطّرفة التي ترّوج لنفسها بأنها ستحّل هذه األزمة.

إّن مسألة تحديد الطرق المضبوطة والدقيقة للسياسيين وصّناع السياسات لمعالجة هذا الَشَرك 

فوق تمن تأثير اإلسًلميين في أوروبا  هو عمل شاق وغير عادي. من الواضح أّن محاوالت الحدّ 

مّثله تحديد طبيعة التحّدي الذي ي ُيعتبرفلسفي، قدرة أي زعيم أو حكومة. من منظور 

ال يزال الكثير من األوروبيين يحاججون بأّن التركيز على ومنها.  لًلنطًلقنقطة جيدة  اإلسًلميون

رفضهم لوم كل األيديولوجيا ثم إن األيديولوجيات اإلسًلمية غير العنفّية هو أمر غير مثمر. 
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ب الس ردّيات اإلسًلمية إلى الخطاب األوروبي بشكل ممنَهج، وهذا اإلسًلمية قد يؤّدي إلى تسرُّ

بين اإلسًلم والحكومات األوروبّية، وسيتيح ألنصار الخطاب  امباشرً  اال يمكن إال أن ُيفِرز ترابطً 

 اإلسًلمي البارزين إيجاد منّصات لهم في اإلعًلم والجامعات.

 ادورً  العنفّية تلعبسًلمية غير أّن األيديولوجيا اإللى الحكومات بشكل أساسي أن تدرك ع

في دعم وإنتاج إسًلم عنفي، وعند تنفيذ البرامج الوقائية آخذين ذلك بالحسبان سيكون  اأساسيً 

لتركيز على ، يجب أن يزداد االهذه البرامج قدرات أكبر على تقليل التهديدات واألخطار. محليً 

مل في أوروبا ولكن بدرجات متفاوتة. كافة نماذج التكا ُمنيت بالفشل التكامل، فلسوء الحظّ 

في فرنسا: البلد الذي يظهر فيه بشكل واضح حجم ما يحصل هو  االمثل األكثر تناقًض  ولعلّ 

 الشرخ، وفي الوقت نفسه يظهر فيه الشعور بالهوية الوطنية التي تتجاوز الدين.

صياغة طريق  تصبح ًلمفي الوقت الذي تقل ل فيه قّوة الشعور بالهوية الوطنية من جاذبية اإلس

بيروقراطية الحكومات في تحقيق  من غير المَرجَّح أّن تنجحوغير واضحة.  الوالء الوطني والوطنية

تشعر الحكومات األوروبية بالقلق ألسباب تاريخية واضحة، تتعّلق  هذا هدف. في الوقت نفسه

 باالستعراض المباَلغ فيه للحماس واالعتزاز القوميَّين. 

بعض السكان المسلمين في الحياة السياسية والدينية األوروبية ضرورة ومشكلة  جاندماكان 

، ويبدو أّن األمر سيزداد صعوبة اليوم، خاصة بعد عودة اإلسًلميين 2015معّقدة حتى قبل عام 

تستطيع أوروبا أن تسه ل هذه المهمة على نفسها واألوروبيين من سوريا حيث كانوا يقاتلون. 

ل كل  األفراد الموجودين على أراضيها بطرق غير شرعية، باإلضافة إلى تقليص من خًلل ترحي

مترافقة مع  دة والرغبة لدى السلطات السياسيةعدد الوافدين كل سنة. ولكن ال تزال اإلرا

 التي تتيح ردعها. االعوائق القانونية المذكورة آنفً 

نظمة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا المستمر لأل االنهيارحالة  فإنما وراء البحار، في أّما 

والساحل من مسألة رفع قوة الدفاع الحدودي غير كافية لحماية أوروبا. فأوروبا تحتاج للعمل 

إلى جنب مع الواليات المتحدة األميركية لمساعدة الحكومات الصديقة في الشرق األوسط  اجنبً 

األمنية التحديات الوقت بعد لمعالجة  للتعامل مع التحديات الكبرى التي يواجهونها، فلم يفت

والسياسية ولكّن السياسات األفضل تحتاج إلى تغيير المفاهيم الفلسفية وليس فقط تعديًلت 

 هامشية أو تعديًلت للسياسات الحالية.
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 المبادئ التوجيهية لنموذج جديد

 من السياسة  

 1 الخارجية اإلسرائيلية

 

 

 المعهد اإلسرائيلي للسياسات

 2 2019نيسان  ،ارجية اإلقليميةالخ 

 

إلى سياسة خارجية متماسكة، وهذا له تأثير ضار على موقعها في العالم،  "إسرائيل"تفتقر 

وعلى دور وزارة الخارجية في عمليات صنع القرار، وعلى سلوك الدبلوماسية اإلسرائيلية. تخضع 

 من سية العامة بداًل السياسة الخارجية اإلسرائيلية للمؤسسة األمنية وترّكز على جهود الدبلوما

 اإقليميً  نتماءً ابداية جديدة بين األمم و "إسرائيل"الدفع باتجاه عمليات دبلوماسية ستمنح 

بالسًلم واألمن واالزدهار. يعمل المعهد اإلسرائيلي للسياسات الخارجية  امفعمً  ومستقبًًل 

صات بصياغة مبادئ اإلقليمية على تغيير ذلك، وفي هذا اإلطار قام فريق عمل متعدد االختصا

للسًلم، متعددة األقاليم،  سياسة تؤّدي -توجيهية لنموذج جديد للسياسة الخارجية اإلسرائيلية 

 تتطلع نحو الخارج بحداثة وشمولية، وتعرض هذه الورقة هذه المبادئ التوجيهية.

 

                                                           
 تعريب: علي مراد. 
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http://mitvim.org.il/images/Guiding_principles_for_a_new_Israeli_foreign_policy_paradigm_-

_Mitvim_Institute.pdf 
ُيعتَبر قريبًا من حزب العمل واليسار اإلسرائيلي، وكل طروحاته وإصداراته  .2011تأسس المعهد عام  2

عليه العمل من أجل ، يّدعي القّيمون 2009ومؤتمراته تنتقد سياسة االئتًلف اليميني اإلسرائيلي الحاكم منذ 

 التوصل إلى سًلم مع الفلسطينيين على قاعدة حل الدولتين، والعمل لتندمج "إسرائيل" في محيطها العربي.

http://mitvim.org.il/images/Guiding_principles_for_a_new_Israeli_foreign_policy_paradigm_-_Mitvim_Institute.pdf
http://mitvim.org.il/images/Guiding_principles_for_a_new_Israeli_foreign_policy_paradigm_-_Mitvim_Institute.pdf
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 أ. السياسة الخارجية المؤيدة للسًلم

ووحدتها وموقعها في العالم  "إسرائيل"أمن  للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني تأثير حاسم على

أن تسعى جاهدة من أجل  "إسرائيل"وقدرتها على العمل على الساحة الدولية. يجب على 

السًلم وااللتزام بحل النزاعات العربية اإلسرائيلية والفلسطينية اإلسرائيلية كأحد أهدافها 

 المركزية.

أن تظهر  "إسرائيل". لذلك، يجب على "ائيلإسر"حل النزاع هو مصلحة وطنية حيوية لدولة 

يجب أن ينعكس هذا ودعمها الثابت لهذا المسعى، حتى عندما تبدو احتماالت السًلم ضئيلة. 

االلتزام في التصريحات واإلجراءات الهادفة إلى تغيير الواقع على األرض، وإظهار رسالة واضحة 

سًلم واالتفاق مع الفلسطينيين. يجب على للعالم بأنها موجَّهة نحو تغيير الوضع الراهن وال

أن تأخذ زمام المبادرة لتعزيز رؤية حل الدولتين، واحترام التزاماتها في االتفاقيات  "إسرائيل"

 السابقة واالمتناع عن اتخاذ تدابير من جانب واحد )بما في ذلك توسيع المستوطنات(.

ثبت أن الوضع الراهن تالذي يتلقونه حدة والدعم الدولي تحركات الفلسطينيين في األمم المت

. إّن أسلوب إدارة الصراع، الذي ال يعترف "إسرائيل"غير مستقر وأن الوقت ليس في صالح 

من وعلى الساحة العالمية.  "إسرائيل" بمخاطر عدم إحراز تقّدم في عملية السًلم، يضّر بوضع

" إسرائيل"جم االحتكاكات بين شأن الجهود الدبلوماسية اإلسرائيلية لحل النزاع أن تقّلل ح

والفلسطينيين، ومن شأنها تجّنب األعمال األحادية التي تعمل لفرض تسوية، وتقلل من 

 احتمال حدوث تصعيدات وتوّترات عنيفة.

، "إسرائيل"فهو عنصر أساسي ألمن  مية السًلم كقيمة عالمية ويهوديةالنظر عن أه بغّض 

نية الحيوية لحماية المصالح اإلسرائيلية. يجب على ويمكن تحقيقه مع ضمان الترتيبات األم

ضمان أمنها الدائم. يجب وسيلًة لحّله فحسب، بل  اأمنيً  اأن تعتبر النزاع ليس تهديدً  "إسرائيل"

على تحديد الحدود التي يمكن الدفاع عنها والتي يعترف بها المجتمع " إسرائيل"أن تعمل 

التقدم إن الفلسطينيين.  ل ترتيبات واتفاقات معالدولي، وينبغي تحديد هذه الحدود من خًل

في عملية السًلم سيزيد من احتماالت التعاون االستراتيجي واالقتصادي والمدني مع الدول 

 العربية المعتدلة.

 "إسرائيل"الصراع عقبة أمام الدبلوماسية اإلسرائيلية. هناك صلة واضحة بين الصراع ومكانة 

والفلسطينيين سيعّزز بشكل كبير العًلقات  "إسرائيل"قات بين في العالم. إّن تحسين العًل

، بما في ذلك العًلقات مع حلفائها في الغرب. من ناحية أخرى، فإّن سياسة "إسرائيلـ "الخارجية ل

وال سيما عبر توسيع المشاريع االستيطانية، سوف تؤدي  ،تعزيز سيطرتها في الضفة الغربية
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جديدًة  اآفاقً  "إسرائيل"الضغط األجنبي. إّن حّل النزاع سيفتح أمام إلى العزلة الدولية وزيادة 

صادية في المنطقة والعالم، وكذلك سيكون له تأثير إيجابي على القضايا االجتماعية واالقت

ومعاداة السامية حول  "إسرائيل"سيقّلل حل النزاع من عدم شرعية  المحلية. باإلضافة إلى ذلك

على العمل في تحالفات متعددة األطراف للقضاء على هذين  "إسرائيل"العالم، ويزيد من قدرة 

 العامَلين.

التقليل إلى الحد األدنى من األضرار  "إسرائيل"حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، يجب على 

الناجمة عن سيطرتها المستمرة على الفلسطينيين. يمكن القيام بذلك عن طريق تقوية السلطة 

ن سياسي منفصل، وللمساعدة في بناء دولة فلسطينية؛ لتعزيز التعاون بشأن الفلسطينية ككيا

لتشجيع عًلقات أفضل والقضايا المتعلقة باإلسرائيليين والفلسطينيين )مثل البيئة واالقتصاد(؛ 

إيجاد  "إسرائيل"بين المجتمع المدني اإلسرائيلي والفلسطيني. باإلضافة إلى ذلك، يجب على 

للرد على األنشطة الدبلوماسية الفلسطينية على المسرح العالمي والتي تمّيز  طرق أقّل عدوانية

واألنشطة اإلرهابية للجهات الفاعلة  مشروعة وغير العنيفة لكيان مجاوربين األعمال السياسية ال

 غير الحكومية.

 السياسة الخارجية اإلقليمية المتعددة  -ب

سي في ضوء سلبي، معظمه ناتج عن الصراع ترى موقعها الجغرافي السيا "إسرائيل"أصبحت 

عقلية الجزيرة المنعزلة،  "إسرائيل"العربي اإلسرائيلي وعزلتها اإلقليمية الًلحقة. لقد طوَّرت 

. مع ذلك، فإّن موقع اعدائيً  اوهي عقلية دفاعية وانعزالية بطبيعتها وتعتبر العالم مكانً 

 ث يجب أن يتحوَّل إلى رصيد.الفريد على مفترق طرق القاّرات الثًل "إسرائيل"

 تقوية ارتباطها بكل منطقة من المناطق المحيطة بها )الشرق األوسط "إسرائيل"يجب على 

، واالعتراف بالترابط بين هذه المناطق المختلفة، وتجّنب وأوروبا والبحر األبيض المتوسط(

 االشرق األوسط مّتسقً في  "إسرائيل"التفّرد اإلقليمي. على سبيل المثال، يجب أن يكون نشاط 

 مع وجودها في المناطق األوروبية والمتوسطية وأن يعّززها ويكّملها.

االنتماء اإلقليمي الذي تطمح إليه. إلى أي مدى  "إسرائيلـ "يجب أن تحّدد السياسة الخارجية ل

د االندماج في الشرق األوسط في عصر التطبيع بعد حل النزاع؟ بأّي قدٍر تري "إسرائيل"تريد 

إسرائيل أن تنجذب نحو االتحاد األوروبي على المستوى المؤّسسي؟ إلى أي مدى تنظر 

كرد فعل متطابق لهويتها المعّقدة، التي تجمع بين إلى منطقة البحر المتوسط  "إسرائيل"

الجوانب األوروبية والشرق أوسطية؟ تبقى هذه األسئلة بًل إجابة حتى يومنا هذا، وهذا يمنع 

 أن تتبعها. "إسرائيلـ "يمكن ل رؤية واضحة
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تمث ل االستجابة المًلئمة للحوافز اإلقليمية للسًلم خطوة أولى وهاّمة على طريق حصول 

 ية السًلم إلى األمام، وحتى اآلنعلى االنتماء اإلقليمي، وفي الوقت نفسه دفع عمل "إسرائيل"

ألكثر من  ارسميً  اإسرائيليً  اربية ردً هذه الحوافز. لم تتلقَّ مبادرة السًلم الع "إسرائيل"تتجاهل 

إلى وضع شراكة  "إسرائيل"عرض االتحاد األوروبي رفع مستوى العًلقات مع أن عقد، كما 

تم تجاهله من قبل  - 2013عرض تم تقديمه عام  -خاصة مميزة في أعقاب اتفاقية السًلم 

ا في االنخراط مع جامعة رغبته "إسرائيل". يجب أن يحصل التغيير ويجب أن ُتظِهر "إسرائيل"

مة.  الدول العربية واالتحاد األوروبي بشأن الحوافز المقدَّ

أن تعم ق تعاونها مع مصر واألردن في المجاَلين  "إسرائيل"داخل الشرق األوسط، يتعيَّن على 

والمدني، من خًلل تحديد المصالح المشتركة، مثل مكافحة اإلرهاب واالستغًلل األمني 

أن تقيم عًلقات مع كيانات أخرى في  اأيًض  "إسرائيل"صادر الطاقة. يجب على المشترك لم

أعطى وقد المنطقة )عربية وغير عربية، بما في ذلك تركيا( تتقاسم معها المصالح المشتركة. 

لبناء تحالفات إقليمية وقنوات اتصال جديدة )رسمية وغير رسمية( بين  االربيع العربي فرًص 

 الخارجية هذه الفرص. "إسرائيل"العربي، ويجب أن تنتهز سياسة والعالم " إسرائيل"

أن تشج ع الحوار بين األديان من خًلل التأكيد على أوُجه التشابه بين  "إسرائيل"يجب على 

الديانات التوحيدية في الشرق األوسط، والتي يمكن أن تساعد في خلق أساس للتعايش في 

الحفاظ على تراث المجتمعات اليهودية  "إسرائيل" المنطقة. باإلضافة إلى ذلك، يجب على

القديمة في الدول العربية وتقديم المساعدة لفلول هذه المجتمعات في الشرق األوسط. يجب 

 أن يتم ذلك بالتنسيق مع الدول المعنية وبموافقة المجتمعات المعنية.

تعزيز عًلقتها مع  اأيًض  "إسرائيل"إلى جانب تطوير عًلقاتها في الشرق األوسط، يجب على 

االتحاد األوروبي، على الصعيدين السياسي والدبلوماسي واالجتماعي واالقتصادي. يجب على 

ات االتحاد األوروبي في بروكسل، القيام بزيارات رسمية لمؤسس "إسرائيل"رؤساء الدولة في 

دول األعضاء في لعلى ا "إسرائيلـ "التي تجّنبوها حتى اآلن. يجب أال تركز السياسة الخارجية ل

ينبغي أن ُينظر إلى االتحاد األوروبي باعتباره جهة فاعلة بنفس القدر. فقط  االتحاد األوروبي

م في عملية السًلم تغييرً  في العًلقات اإلسرائيلية األوروبية، وسيمك ن  احقيقيً  اسُيحِدث التقدُّ

تصاد والمجتمع والعلوم والثقافة إسرائيل من تعزيز تعاونها مع االتحاد األوروبي في مجاالت االق

 وحتى األمن.

يزيد من أهمية إن اكتشاف احتياطات الغاز الطبيعي على طول حوض البحر األبيض المتوسط 

أن تعّزز " إسرائيل"في السياسة الخارجية للدولة. ينبغي على  "إسرائيلـ "المياه الساحلية ل
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ج وتسويق الغاز الطبيعي، والحفاظ على أمن األخرى في إنتاالتعاون مع دول البحر المتوسط 

أن تتجنَّب  "إسرائيل"منشآت االستخراج في البحر، وحماية البيئة. عًلوة على ذلك، يجب على 

من  الخوض في النزاعات بين الدول األخرى في المنطقة )اليونان وتركيا وقبرص ومصر(، وبداًل 

ف بصفتها وسيطً  ذلك في حل ومنع النزاعات على طول البحر  يمكن أن يساعد ايجب أن تتصرَّ

 المتوسط.

 سياسة خارجية المظهر -ج

عليها بالعزلة والمقاطعة، ولكن العزلة والمقاطعة هي  اليس محكومً  "إسرائيل"يظهر التاريخ أن 

نتيجة ألفعالها. يجب أن يكون شعار البًلد هو مقولة رئيس الوزراء الثاني موشيه شاريت:  اأيًض 

يسكن بمفرده، ليس في الشرق األوسط وليس بين دول  اشعبً  "إسرائيل" "يجب أال تكون

العالم"، وستكون هذه المقولة أساس السياسة الخارجية اإلسرائيلية، وليس "بلعام" التوراتية: 

 (.9: 23"إنهم شعب يسكن وحده، وال يحسب حسابه بين األمم" )األعداد 

في  "إسرائيلـ "ل استراتيجيتحدة هي أهم رصيد والواليات الم "إسرائيل"العًلقة الخاصة بين 

الساحة العالمية، وال بد من الحفاظ عليها وتعزيزها. على المستوى المحلي األميركي، يجب على 

أن تتصّدى لتآكل الدعم لها في دوائر معّينة، وأن تعيد مكانتها في اإلجماع الثنائي  "إسرائيل"

 "إسرائيل"ريك للحزب الجمهوري فقط. يجب على الحزبي، وأن تتجنَّب أن يتم تحديدها كش

االستعداد للتغيُّرات الديموغرافية في الواليات المتحدة وتعزيز العًلقات مع جماهير جديدة،  اأيًض 

 "إسرائيل"من أصل إسباني والشباب. في الشرق األوسط، يجب أن تصبح الذين وخاصة أولئك 

 ل تعزيز السًلم والتعاون مع دول المنطقة.للواليات المتحدة من خًل ااستراتيجيً  ارصيدً 

في الوقت نفسه، يجب أن تتكيَّف السياسة الخارجية اإلسرائيلية مع التغيُّرات في ميزان القوى 

والعشرين، تحوَّل ميزان القوى الكّلي بشكل كبير.  دحواالعالمي. في العقد الثاني من القرن ال

وبا األولى، ثم الواليات المتحدة( تقترب من نهايتها قرون من الهيمنة األوروبية األطلسية )أور

زيادة  "إسرائيل"مع إعادة انبعاث الدول اآلسيوية، وخاصة الصين. في ضوء ذلك، يجب على 

إلى حماية  "إسرائيل"وجودها في آسيا، وكذلك تعاونها مع الصين، وللقيام بذلك، تحتاج 

للحفاظ على عًلقات جيدة مع مرَكَزي القوة عًلقتها الخاصة مع الواليات المتحدة، مع السعي 

 العالمية.

إعادة تشكيل عًلقاتها مع المجتمع الدولي، واالنتقال من التناقض إلى  "إسرائيل"يجب على 

 امن عائلة األمم، وأن تصبح أكثر انخراطً  اأن تعتبر نفسها جزءً  "إسرائيل"االندماج. يجب على 

ي مجاالت جديدة ومتنوعة، بما في ذلك البحث والتطوير ، وأن تقيم عًلقات مع العالم فادوليً 
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والتصّحر والزراعة وحل النزاعات والتغيير االجتماعي واالستجابة للطوارئ وطب الطوارئ. يجب 

في المؤسسات الدولية، وأن تزيد نصيبها من  اأكثر التزامً  اأن تلعب دورً  "إسرائيل"على 

ية الدولية، والجهود المبذولة لحل القضايا طويلة المساعدات الخارجية، والمساعدات اإلنسان

األمد في العالم النامي فيما يتعلق بالفقر والصحة والغذاء والمياه والطاقة البديلة والبنية 

 التحتية.

أن تضع سياسة خارجية تأخذ في االعتبار يهود العالم، وتزن تأثير أفعالها  "إسرائيل"ينبغي على 

تكييف بعض مؤّسساتها  "إسرائيل"ع أنحاء العالم. يجب على على سًلمة اليهود في جمي

وهي قيمة مهّمة في يهود الشتات.  -وتشريعاتها الداخلية لتمكين التعددية اليهودية الحقيقية 

جديدة تقوم  أن تسعى جاهدة لتحديد أرضية مشتركة "إسرائيل"باإلضافة إلى ذلك، يجب على 

تنتج شراكة حقيقية وال تستند فقط إلى نموذج و اتوالشت "إسرائيل"عليها العًلقات بين 

 مستفيد من الخير.

 سياسة خارجية حديثة وشاملة -د

طرأت تغييرات كبيرة على الدبلوماسية العالمية خًلل العقود األخيرة، فقد ظهرت جهات فاعلة 

 جديدة على الساحة الدبلوماسية، بما في ذلك الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية

على عمليات صنع القرار على الساحة العالمية  اوالشركات ورجال األعمال. كل هذا يكتسب تأثيرً 

د والعشرين تترّكز على السفارات. حواوداخل الدول. لم تعد الدبلوماسية الحديثة في القرن ال

وأكثر مدنية وتستخدم أدوات جديدة ومتنوعة. مطلوب  اآلن من  افقد أصبحت أكثر انفتاحً 

سياسة الخارجية اإلسرائيلية التكّيف مع هذه التغييرات، واالعتراف بالدور المتنامي للجهات ال

 الفاعلة الجديدة، ولخلق واجهات بينها وبين الدبلوماسية الرسمية )التقليدية(.

ينبغي على وزارة الخارجية إقامة وتعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني اإلسرائيلية 

نظراء دوليين وتشارك في صياغة األجندات العالمية. كما ينبغي أن ُيسلَّط  التي تعمل مع

الضوء على الجانب اإلسرائيلي المبتِكر وجانب ريادة األعمال الذي يسعى إلى التعاون وتعزيز 

لنشاطات مشتركة مع الشركات  الثقة مع المجتمع الدولي. عًلوة على ذلك، يجب أن تنشئ سبًًل 

تمارس أعمااًل في الخارج، وأن تصوغ مجموعة جديدة من المهارات والتدريبات  اإلسرائيلية التي

الحديثة الًلزمة للدبلوماسي اإلسرائيلي الجديد، وأن تدير بفعالية وإبداع الموارد المحدودة 

 المتاحة في الوزارة.

وارد في في الدبلوماسية الحديثة، من المتوقع أن تستثمر الحكومات في جميع أنحاء العالم الم

، من المهم بشكل خاص االستخدام "إسرائيل"الدبلوماسية االقتصادية. في بلد صغير مثل 
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مركز  - MASHAVزيادة ميزانية  "إسرائيل"األمثل للموارد العامة. للقيام بذلك، يجب على 

التعاون الدولي بوزارة الخارجية، وتركيز جهودها ليس فقط في البلدان النامية كما كان يحصل 

أن تسهم فيها،  "إسرائيلـ "في مجموعة واسعة من البلدان التي يمكن ل اي الماضي، بل أيًض ف

وحيث يوجد نشاط اقتصادي ذو صلة بالشركات اإلسرائيلية. عًلوة على ذلك، يجب أن توّفر 

السياسة الخارجية اإلسرائيلية مظّلة لحماية الشركات اإلسرائيلية من الدعوات للمقاطعة 

 االقتصادية.

 "إسرائيل"وينبغي أن ينعكس ظهور جهات فاعلة جديدة في مجال العًلقات الخارجية على 

حول موضوع السياسة الخارجية،  نفسها. يجب إحراز تقّدم في خطاب عام إسرائيلي أكثر شمواًل 

يدعو إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من المجموعات في المجتمع اإلسرائيلي. على وجه التحديد، 

في تشكيل العًلقات  "إسرائيل"ن هناك زيادة في مشاركة األقلية العربية في يجب أن تكو

، وينبغي بذل جهد خاص لمكافحة نزع الشرعية عن مشاركة المواطنين "إسرائيلـ "الخارجية ل

 الفلسطينيين في إسرائيل في عمليات صنع القرار في مجال السياسة الخارجية.
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