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 1بغداد إلىالعودة السعودية: 

 مجموعة األزمات الدولية، 

 تقرير رقم 186، 22 أيار 22018

 

 المقدمة

قطعت المملكة العربية السعععودية عاقات ا مع العراق بعد وزو نماص صععداص حسععين للكويت. 

ومة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي رأت السعععععودية وتدهورت العاقات مجددًا في ظل حك

نه يميل نحو  اإلماراتو حالي أظ ر رئيس الوزراء ال . في حينإيرانالعربية المتحدة أ عراقي ال

. وقد أعادت "إيرانليس رجل "نه بأأنه رجل قومي وأقنع الرياض على حيدر العبادي نفسععععه 

التالي تحسععنت العاقات بين الحكومتين مع . وب2016 سعععودية فتس سععفارت ا في ب داد عاصال

زيارات لوزير الداخلية العراقية  ، وما ال يقل عن ثاث2017اض عاص الري إلىزيارات العبادي 

 قاسم األعرجي. 

العربية الوضععععع  ، وّيرت الثورات2015ز العرش عاص بعد اعتاء الملك سععععلمان بن عبد العزي

الرامية إلى فشعععلت محاوالت السععععودية ون بأميركا. وزعزعت ثقة القادة السععععوديي اإلقليمي

في أرض  إيرانوتعزيز بعض المجموعات المعارضعععة المسعععلحة في سعععوريا في حين كسعععبت 

وقد ن والبحرين تحت أعين السعععوديين. توسععع نفوط ر ران في العراق ولبنان واليم ،المعركة

اسععععة المملكة العربية سععععيأن الملك سععععلمان وابنه نائي ولي الع د محمد بن سععععلمان رأى 

 أكثرن ج جديد  فقّرر اعتمادتقوص على ردة الفعل و فاشععععلة إيرانة تجاه اإلقليميالسعععععودية 

 .2017ا للع د في حزيران حزًما، وقد تسارع تنفيذ هذا الن ج منذ أصبس محمد بن سلمان وليً 

 

                                                            
 عداد فارمة عّياشإترجمة و  1

2 International Crisis Group, Saudi Arabia: Back to Baghdad, report 186, May 22, 2018 
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نقاطها إسععتطيعون ي جيات بديلة للفرز فحددوا المنارق التيياتخذ القادة السعععوديون اسععترات 

ية. وقال أحد الدبلوماسععععيين في الرياض: "أشعععععر أننا تأخرنا فيما يتعلق يرانمن ال يمنة اإل

". إيرانبعاد ردن فا يزال هناك مجال إلا فيما يتعلق باليمن والعراق واألبلبنان وسععععوريا أم

ة النفوط دارة ترامي السعععععودية على االنفتا  مع العراق لمواج إوفي هذا السععععياق شععععجعت 

 ي.يراناإل

 

 الرؤية السعودية

تحاول الرياض اسععععتعادة مورم قدص ل ا في العراق وفي الوقت طاته تأمل أن تردع النفوط 

صالحإلى الرياض  تطمسي. ويراناإل سبة أي  اجعل ميزان النفوط يميل ل سعودية و  70 بن % لل

 تيكات: . ولتحقيق هذا ال دف تسعى المملكة لتطبيق أربعة تكيران% إل 30

 االنفتا  على النخي السياسية الشيعية. -أ

 .تعزيز الروابط االقتصادية -ب

  .االنخراط العابر للجماعات الدينية -ج

 .نشر التآلف اإلجتماعي -د

 

 السياسي نفاطال -أ

سعودي قائم على العزة الورنية لدى العراقيين التي بدت بعد أول  سي ال سيا إن هذه الن ج ال

ديون التركيز على الشععععيعة أوالً اع القرار السعععععوقرر صععععنّ لذلك د هزيمت ا. ظ ور لداعش وبع

. بين البلدين ن م م يمنون على الحكومة ويشععكلون القسععم األكبر من التوترات في العاقةأل

ل هذا الن ج  مع العبادي  ةُتعتبر العاقوالمؤسععععسععععاتية  العاقاتالعاقات الفردية على يفضععععّ

ن العبادي أالرياض ب إقناعن في الواليات المتحدة واألمم المتحدة جوهرية، ويحاول مسععععؤولو

وواظي على  يرانالسعععودية بأنه لن يخضععع إل إقناعفي . وقد نجس العبادي يرانليس وكيًا إل

بدأ العبادي بوضع وحدات الحشد الشعبي الشيعية تحت بات نفسه مستقًا عن ر ران. كما ثإ

 والبحرين وقطر. اإلماراتأماص السعودية و سيطرة الدولة وطلك إلبراز موقفه

سعععلحت م أتقليص عدد مقاتلي قوات الحشعععد الشععععبي وضعععم  إلىصعععّر  العبادي بأنه ي دف 

لقيادة  األفضلأن العبادي هو المرشس والبحرين  اإلماراتالدولة. وترى السعودية و إلىالثقيلة 
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لوزراء بعد انتخابات ل اسععً يدي رئالعبا بقاءشععدد العديد من المسععؤولين على ضععرورة يالعراق، و

 أيار.

ًيا في مؤتمر المتبرعين إلعادة إعمار العراق في  ن دعم دول الخليج للعباديكا صععععريًحا وجل

َبَنت لتمويل الخليجي من أجل طلك. كما ، وعرضت على العبادي فتس ا2018الكويت في شباط 

عرجي وهو أقرب من العبادي الرياض عاقة عمل متينة مع وزير الداخلية العراقي قاسععععم األ

ضاء منممة بدر.  إلى ضًا عن كونه أحد أع سيين ور ران ف سؤولين والدبلوما تختلف آراء الم

ن ا عاقة مصععععلحة أالعراقيين حول تمتين السعععععودية الروابط مع األعرجي فمن م من يرى 

  .وزراءوانسجاص، ويرى آخرون أن ا محاولة إلزاحة األعرجي المعروف بطموحه لرئاسة ال

 

 االنخراط الطائفي -ب

تراهن الرياض على فكرة أّن أولبية الشععععيعة في العراق يضعععععون هويت م العرقية فوق تلك 

الطائفية، ومعمم م يتبعون المدرسععة الدينية السععائدة في النجف بداًل من اتباع والية الفقيه 

اتفاق السعععودية وقد تطّور ا. ي التي يراها قادة السعععودية ت ديًدا خطيرً يرانالتابعة للنماص اإل

تدى الصدر، الذي فاز ائتافه مع العراق بشكل متسارع بعد زيارة السياسي الشيعي السيد مق

عد عدال د كبير منب قا ية م ياب يار تفي ان الن بات أ كة ثم  إلى، 2018خا أبو ظبي في  إلىالممل

ة العربية هي أداة الرياض في تدعيم ال وي اسععععتراتيجيةعتبر الصععععدر أن ا. وقد 2017تموز 

مع دول الخليج  اتوازنً  أكثرعاقات إقليمية  إقامةموحدة وأبلغ القادة السععععوديين بروبته في 

 . إيرانوتركيا و

اسععتثمارات إقتصععادية  إقامةوقد عرض الصععدر على السعععودية مجموعة سععياسععات تتضععمن 

رلي شععيعي صععحيس. كما اإلقرار بأن المذهي الضععخمة، واالتفاق مع قادة العشععائر العراقية، و

النجف، ولتس يل  إلىمن الرياض فتس قنصلية في النجف لتس يل زيارة الشيعة في السعودية 

مكة والمدينة. وبعد أّياص من هذه الزيارة أرسلت  إلىالحج والعمرة  فيأمور الشيعة العراقيين 

كما دعت السعععودية المملكة لوزارة الشععؤون الخارجية العراقية رلًبا رسععمّيا لفتس القنصععلية. 

 ا، وهو رجل قومي عربي، والرئيس السععععابق تار الحكيم لزيارزعيم تيار الحكمة الورني عمّ 

يرى تيار الحكمة الورني أن والعراقي، وهو حليف للعبادي والصدر.  ياإلسامللمجلس األعلى 

 ة العراقية.اإلقليمياتفاق السعودية رريقة إلعادة توازن العاقات 
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ية السععما  لبعض مؤسععسععات ا الدينية السععنية بالتواصععل مع علماء الشععيعة في تجرب السعععود

السعودية المحلية لكبس  األولويةالنجف يتماشى مع  إلىالنجف بشكل وير رسمي. هذا التمدد 

العناصععر المتعصععبة رائفًيا ضععمن رجال الدين السععّنة في المملكة. وبينما تخوض السعععودية 

صعيدي صاحية على ال شكل علني رجال مبادرة إ صفت الرياض ب صادي، و ن االجتماعي واالقت

الدين المتعصععععبين كمعضععععلة أماص قدرت ا على حكم دولة حديثة. لذلك قّدص الملك سععععلمان 

وإبنه عدة مبادرات رمزية تتميز بالتسععععامس تجاه التنوع الديني بما في طلك لقاءات مع بابا 

وحاخاماٍت ي ود في نيويورك وأحد رجال األقباط ومسعععؤولين رفيعي المسعععتوى من الفاتيكان 

، ال يزال أكثرالدين الشععيعة في السعععودية حسععن الصععفار. هذا الوصععول، الذي يوحي بانفتا  

ن اء أو تخفيف التمييز  ضعععد السعععكان إسعععياسعععة من ضعععمن ا  إلىالتحول  إلىظاهريًا ويحتاج 

منية في أن يكون العراق والبحرين مصلحة أ اإلماراتولدى السعودية والشيعة في السعودية. 

 معتدالً.

 

 إقتصاديات الت يير  -ج

ركات والشعععع األموالفاق مع العراق هي قدرة السعععععودية على نشععععر وإن أقوى أداة إلعادة ال

ّن االنخراط االقتصادي هو المجال الوحيد الذي ستتفوق فيه على أوالموارد. وتعتقد السعودية 

وتركيا بسلعٍ  إيرانالعراق من  إلىالسلع التي تدخل  باستبدال الرياضروبة في سياق . وإيران

، قامت بفتس معبر عرعر الحدودي مع العراق لتسعع يل التجارة بين ما. هذا فضععًا عن سعععودية

 الجمركية العراقية على السلع السعودية. ةخفض التعرف إلىسعي الرياض 

طععاع البتروكيميععائيععات تبععدو المملكععة م تمععة بتطوير الطريق الععدوليععة مع العراق، وق ذلععككعع

ّن أ كمععا .ال تزال قليلععة نظ رت حتى اآل التيمشعععععاريع الوالزراعععة والبنى التحتيععة، إال أن 

من حالة الفساد المستشرية في  يرتابونالمستثمرين السعوديين في القطاعين العاص والخاص 

وقت المحدد، اء عدص الحصول على مستحقات ا في الز. وتشعر الشركات الخاصة بالقلق إالعراق

هواء السعععياسعععيين وقد تعاني من أو توزيع ا بحسعععي أاط على أصعععول ا نه قد يتم االسعععتحوإو

ن قلة م ارة وكفاءة إهذه المخاوف ف إلى ضعععافةصعععول. باإلمن في تشععع يل هذه األاأل انعداص

 اليد العاملة العراقية وعملية المراجعة الطويلة للعقود تنفر المستثمرين في قطاع النفط.

مع مكتي رئيس الوزراء على التعامل االستراتيجيات المستخدمة لتخفيف حدة المخاوف  تصرقت

جراءات بيروقرارية إول على موافقات من خال الوزارات تتسم بمباشرة بدالً من السعي للحص
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شفافة.  ضل ورويلة ووير  ساتية لكنّ  ضالرياتف س صية على تلك المؤ شخ تجاوز  العاقات ال

ت التع دات في مؤتمر الكويت أتخذ قدود أو التشععععجيع عليه. ابمفاقمة الفسععععالوزارات يخارر 

شأن ا أن توفر للقطاع الخاص  صدير من  ضمانات ت ضمانات ائتمانية و شكل  سارًا آخر على  م

لمشاريع اتمويل نموطج آخر يعتمد على وثمة خطورة.  أكثرالخليجي ضمانات على استثمارات 

لجمعيات الخيرية في دول الخليج من خال الدفع للمتع دين من صععناديق التنمية السععيادية وا

 أو حتى تنفيذ المشاريع بشكل مباشر. 

إلى السعععععودية وحلفاؤها الخليجيون بحاجة  ال تزال ليات الوقائية من المخارر،عن اآلبمعزل 

موجودة هناك منذ  إيرانأن إلى  نمًراي، يرانلمنافسععععة الثقل االقتصععععادي اإلمزيد من الج د 

أعربت الشععععركات  حيث قطاع الك رباء برز مثال على طلكأوالموارد  سععععرعة إيصععععالو 2013

اسععععتعداد  إلى إضععععافةالطاقة العراقية  أنممةوير طية عن روبت ا في تاإلماراتالسعععععودية و

سععععّد الفجوة في جنوب العراق  إلىسععععارعت  إيرانالعراق إاّل أن  إلىالكويت لتصععععدير الطاقة 

 األموالبسععععرعة. في حين أن دول الخليج قد تكون قادرة على انفاق  وقامت بتلبية الطلي

ية يعتمد على الشععروط المالية التي سععتضععع ا يرانن نجاح ا في ازاحة المنتجات اإلأ إالبسععرعة 

ن ا إودية دخول السعععوق العراقي بسعععرعة فت السععععأرادية. وفي حال يرانبالمقارنة مع تلك اإل

ساد  شعل فتيل الف سي ، ومن أكثرست سيا ضعف النماص ال سبة يمكن أن ُت شروط المنا دون ال

 .أكثرالعراقي 

  

 االجتماعي نفاطد. ال

شر  ساصإن تاريخ المملكة في ن سلمين  اإل شيعَة بأن م وير م صف ال شدد الذي ي سلفي المت ال

يد من العراقيين عد هان ال نه مرادف لف على قد ُورس في أط تدعم أ كر داعش. حتى لو لم 

فإن الرفض رويل الرجال ة المملك لدين المتطرفين أو التعبير عن أفكارهم،  بل مدى من قا

لممارسات الدينية الشيعية يطمس عن باوالسما   اإلقرارالمؤسسة الدينية في المملكة بشأن 

ديولوجية يسععععتطيع المتطرفون إينمر العراقيين اي تفاوت بين المملكة وداعش ويخلق بيئة 

والتمدد  يةعاماإلالسععععودية إصعععا  صعععورت ا عبر المشعععاركات  العمل من خال ا. لذا تحاول

تجرب فراد والمجتمعات العراقية. كما ي والرعاية المباشععععرة للقبائل واألالِقَبلي والشععععخصعععع

م رجانات ثقافية مشععععتركة وتبادالت  إقامةالمنممات شععععبه الحكومية السعععععودية والعراقية 

 قد تساعد في تسكين وضي المشككين. برلمانية وارتبارات تعليمية. هذه الحركات 
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كبر نجا  لتحسعععين مكانة السععععودية االجتماعية في العراق من خال كرة القدص حيث أيتمثل 

االتحاد الدولي لكرة القدص )الفيفا( برفع الحمر على  إقناعسععاعد وزير الرياضععة السعععودي في 

عادة بناء مليون دوالًرا إل 50.4 قديمعن ت اإلمارات أعلنتاسععععتضععععافة العراق للمباريات. كما 

جامع النوري الكبير في الموصععععل الذي دمرت داعش مئذنته. هذه المبادرات قد تخفف الكره 

 العراقي للمملكة وحلفائ ا الخليجيين. 

I. النمرة من ب داد 

ب داد مع تحذير واسععع بعدص االنخراط مع و بالتقارب بين الرياضتزامن الترحيي شععبه العالمي 

. هذا التحفظ يبرز التباين بين الدوافع العراقية والسعععععودية حول إيرانمواج ة  العراق ب ية

 إيرانلتخفيف التوتر بين السععععودية و امسعععرحً  كونالعاقات. تسعععتطيع ب داد ان تسعععتئناف إ

والسعععععودية بناء مصععععالس  إيرانن النيران في المنطقة. في المبدأ تسععععتطيع ذين يشعععععالال

صاد صا  االقت شتركة كاإل سامة م ضاء على داعش، والحفاظ على  ضيي العراقي، والق  األرا

ح كاف ية وم ناري ةالعراق هذا السععععي خدرات. و يي الم لة العراق أقوت ر لي أن تكون دو ى و يتط

 ة الستخداص أراضي ا لتحقيق أهداف جيوبوليتيكية.اإلقليميوقادرة على محاربة المحاوالت 

نخراط االقتصععععادي السعععععودي الذي يرونه األقل لإل األولويةيعطي صععععّناع القرار في العراق 

نه من خال االسععععتثمار العاص والخاص سععععتتمكن أاسععععتفزاًزا إلعادة العاقات إط يعتقدون 

سعععكان وضعععخ رؤوس أموال جديدة في ير البنى التحتية وتجديد قطاع اإلالسععععودية من تطو

 الصناعة النفطية، وبالتالي خلق فرص عمل.

سم وج ات النمر  سة الدينية في : الحكومة الفدرالية، خمس إلىُتق س شيعة الورنيون، المؤ ال

 .إيرانالنجف، الطبقة السياسية السنية، 

 

 الحكومة: .1

قتصععععادية سععععريعة لُتبرر إعادة فتس اية من الرياض أن تحقق ل ا فوائد الحكومة العراق ريدت

ن إؤولون عراقيون تعقيًدا. ويقول مس أكثرالعاقات وللحصول على فرصة للتعامل مع قضايا 

سؤوليين رفيعي  ست ا بدل أن تبقى قائمة على العاقات بين م س ستدامة العاقات توجي مأ ا

الرياض وأبوظبي ومدينة الكويت والدوحة من الدول المانحة  تعدّ والمسععععتوى من الدولتين. 

داعش، الموثوقة القادرة على تقديم الموارد الازمة إلحياء المنارق التي كانت تحت سععيطرة 

 ب م. اا معتبرً والفشل في طلك سيلحق ضررً 
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بالطبع سععععيكون هناك اختاف في اآلراء حول قضععععايا إعادة اإلعمار وحول قضععععايا أكبر بين  

يشععتكي السعععوديون من التوقعات العالية ووير المنطقية لدى العراقيين. والسعععودية والعراق. 

صادي تنجس العاقات الثنائية ينب ي أن تحقق خطوة كي لو ستوى االقت كبيرة ومرئية على الم

 بيوص على القضايا الص يرة.  ايومً بالتوازي مع العمل الحثيث والمستمر 

 

 اإلقليميالتوازن  إلىسعي السياسيين الشيعة  .2

عادة االنخراط مع السعععودية ويقدمون أنفسعع م ورنيين إيرى القادة الشععيعة الذين يفضععلون 

الرياض بأن ناخبي م يفضععععلون هويات م العربية الورنية  إعاصبمن دورهم يتمثل  اأن جزءً 

طائفي.  مائ م ال ية على انت هل ووحتى القبل يار الصعععععدري: "ط تابع للت ماني  قال عضععععو برل

شيعة العراق هم عرب ال يّتبعون والية الفقيه ويطمعون لبناء  شفوا ان  سعوديون عندما اكت ال

 دولة مدنية حديثة".

الشيعة بشكل عاص وليس شيعة العراق وحسي واعتبار المذهي يحث البعض السعودية لتبّني 

ب ذا  اإلقرارولى نحو ساسية األ. فحتى الخطوات األياإلسامالدين الشيعي مدرسة شرعية في 

 المذهي قد تسعععاهم في تحسعععين العاقات بين السععععودية والشعععيعة في العراق والمنطقة. 

سعودية من الرياض أن تتروى وتم ر الصبر يطلي الساسة الشيعة المؤيدون لانخراط مع الو

ية إيرانبوظبي والبحرين قوات أفي موقف ا من وحدات الحشععععد الشعععععبي التي تراها الرياض و

هانة الموج ة ل ذه القوات سععععاءة من النقد واإل. ويشعععععر العديد من العراقيين باإلت دد أمن ا

 التي تكبدت الكثير من الخسائر لمواج ة داعش.

 

 النجف: الحوزة في .3

ا في العاقات السعععودية العراقية. وترى أن القيادة الدينية الرياض  تلعي النجف دوًرا حسععاسععً

يد السععيسععتاني الّذي ي. ف ناك مثًا يرانتشععكل قّوة موازية للنفوط اإل الشععيعية )المرجعّية(  السععّ

ية أو أجنبية. إيران ن يكون العراق مستقّاً ووير مقّيد بأي قوةأكان ناقًدا لوالية الفقيه وفّضل 

ية اهلل السيستاني يحتفظ بخط تواصل خلفي مع الرياض. ولكن المرجعية آوتذكر التقارير أّن 

تلّقى وقد . إيرانسعععتقاوص أي محاولة سععععودية لتسعععييس النجف أو وضعععع ا في منافسعععة مع 

الدينية  صعرار القيادةإلنجف ردود فعل ايجابية مما يعني نشعاء قنصعلّية سععودية في اإاقترا  

 ية.سياسق العداءات السياسية والجيوعلى البقاء فو
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 ةزعماء العرب السنّ  .4

يشعر بعض الزعماء السّنة أنه جرى تجاهل م من قبل الرياض في سياسات ا العراقية الجديدة. 

في جنوب العراق الذي يسععيطر عليه  تتركز معمم مصععالس المسععتثمرين السعععودين علًما بأن

سععاسععية. وتسعععى ال يئة الورنية لاسععتثمار في العراق ه حقول النفط األشععيعة، وتتمركز فيال

تدعم كل دولة ووكيماويات. رقطاع النفط وال از والبت إلىجنبية ارات األلتوجيه أولي االسععتثم

االئتافات العلمانية ورجال القبائل  إلى اإلماراتما يتماشععى مع مصععالح ا، فتميل السعععودية و

االتفاق مع ة. إّن فشعععل السععععودية في دعم المسعععلمين السعععنّ  إلىيا في حين تميل قطر وترك

لطلي الدعم االقتصععععادي  إيران إلىاللجوء  لىعلمجموعات السععععنية اة يشععععجع العرب السععععنّ 

 والمساعدة في إدارة عاقات ا مع وحدات الحشد الشعبي.

 

 ييرانالرد اإل .5

مناقشععًة في  كثرق الموضععوع األط السعععودية في العراية على انخرايرانصععبحت ردة الفعل اإلأ

ن أالدوائر السععياسععية في ب داد. حيث يرى البعض وجود مصععالس مشععتركة، ويحّذر آخرون من 

ّساسة والميليشيات الحليفة إل يخططون لعرقلة وتعطيل المصالس السياسية السعودية  يرانال

 ل م في العراق ن بالفرصعععة المتاحةيية م تميرانيبدو بعض أعضعععاء الحكومة اإلوفي العراق. 

ن السعععودية قامت أوضععاع. في المقابل هناك من يمّن لت دئة األ نطلقالتي قد تخدم م كم

مسععتخفة بالدور الذي تقوص به السعععودية وتعتبر أن ال  إيران، لكن إيرانب ذه العملية ل زيمة 

 ي.يرانفي ما يتعلق بإضعاف النفوط اإل اشيء يستدعي الخوف وخصوًص 

في األشعععع ر القادمة وقد  يرانمضععععايقات خفيفة من المجموعات المؤيدة إلوتتوقع المملكة 

في  إيرانية وحلفاء يراناإل عاصمناهضععة للسعععودية على وسععائل اإليّتضععس طلك في الحملة ال

اشعععلت التجاوزات التي وقد العراق وقوات الحشععد الشعععبي المنتشععرة على حدود السعععودية. 

الشععععركات  إيرانأن ت دد إلى مر الذي قد يودي ، األيةإيرانقامت ب ا السعععععودية ردة فعل 

سعودية،  ضافةال ضد  إلى إ سعودية  شيعة الذين اتفقوا مع ال سيين ال سيا وقد . إيرانت ديد ال

أن ا جزء من المخطط بظبي  بوأالرياض و إلىية زيارة الصععععدر إيران إعاصوصععععفت وسععععائل 

الواليات المتحدة األميركية من االتفاق السعععودي لتفرقة الشععيعة في العراق. كما أّن انسععحاب 

 للقياص ب جوص على مصالس دول الخليج وأميركا في المنطقة. إيراني قد يستفز يرانالنووي اإل
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ي على األفعال السعععودية في المنطقة، فإن أي تصعععيد تقوص به السعععودية يرانيعتمد الرد اإل

سعععيدّوي صعععداه في العراق حيث لدى  ،و لبنانأو سعععوريا أالبحرين في و أ ،في حرب ا مع اليمن

 حشد وفير من الحلفاء لتستدعيه. إيران

 

 العراقية-إعادة ضبط العاقات السعودية

عادة هذه العاقات بعد ربع قرن من االنقطاع تسععععويات لكل من الطرفين. يجدر إتسععععتلزص 

، وليس السعودية ف م هشاشة العراق وضرورة تحقيق االستقرار السياسي واالقتصادي فيهب

. أما بالنسبة للعراق فيجي أن يأخذ ال واجس الخليجية إيرانضعافه وجعله حلبة مصارعة مع إ

 ةبشأن األمن والفساد على محمل الجد للتمكن من المباشرة بإعادة اإلعمار. والمواضيع الثاث

 الجديرة بالذكر هي: 

 تس يل التقدص السريع لمشروع إعادة اإلعمار -

، وتسععععتطيع الحكومات ولىائدات المنخفضععععة في الفترة األل العا تحمّ على الرياض وحلفائ 

و مؤسسات التمويل العامة المساعدة من خال تقديم استثمارات جاطبة في القطاع أالخليجية 

صاالت والمعامات، كما قد تقدص دول  س يل االت ساعدة في ت سعودية الم الخاص. وبإمكان ال

نممة التجارة العالمية. وقد تسعععع ل كّل من السعععععودية الخليج دعم ا للعراق بإدخاله في م

لي ا السعععاعين للعمل أو الطبابة أو العلم. وبدوره إوقطر تأشعععيرات دخول العراقيين  اإلماراتو

عادة اإلعمار التي تخلق فرص عمل وتنعش الخدمات في إوضععععع مشععععاريع  إلىيحتاج العراق 

 ولوياته.أقائمة 

 ات الشيعيةتحسين عاقة السعودية بالمجتمع -

بالعراق أكخطوة  حة أكبر العوائق لعاقت ا  ياض إزا عاص عبر أولى تسععععتطيع الر ماص الرأي ال

قوانين تمنع  سععنّ  إلى إضععافةاالنفصععال عن نكران ا التاريخي لشععرعية الممارسععات الشععيعية. 

صععا  داخل يين أن هذا اإليرانيعتبر بعض اإلوشععكال االضععط اد والتمييز ضععد الشععيعة. أكافة 

ن ت يير المعتقدات السعودية إألنه سيخفف الصراع المذهبي.  إيرانالسعودية هو من مصلحة 

، لكن اإلشععارات من القيادة حول ما هو يسععت رق بعض الوقت الراسععخة ضععد الشععيعة سععوف

 .مقبول ووير مقبول في الخطاب سوف تساعد
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 السعودية -ية يرانا عن المنافسة اإلإبقاء العراق بعيدً  -

ولكن، كحد أدنى، يتطلي . ييرانعراق أن يصععبس منطقة تصعععيد للتوتر السعععودي اإليمكن لل

األمر من سععياسععيي ومسععؤولي العراق تحديد المصععالس المشععتركة مع الرياض ور ران بشععكل 

 . استباقي وتشجيع كا الطرفين على التحرك نحو المقاربة العراقية

مصععلحة مشععتركة، بما في طلك تعزيز  يين بالفعليرانيرى بعض المسععؤولين السعععوديين واإل

االقتصععاد العراقي، ومنع عودة داعش، والحفاظ على وحدة أراضععي العراق والحد من الصععراع 

ن البلدان الثاثة تفضل إحيث  كما يمكن أن تساعد السياسة النفطية في بناء الثقة. الطائفي

ن عن التقدص في يصععبحت ر ران والرياض عاجزتألقد . أن يكون متوسععط سعععر السععوق أعلى

 .ولويات المحليةيات إقليمية مكلفة تش ل ما عن األي اتفاقأ

لذا . ن احتمال نشوب نزاع أكبر من احتمال وجود روابط أفضل بين الدولتينيبدو أحتى اآلن، 

كما ينب ي على . والسعععععودية إيرانوالعراق الحذر من أي توتر بين  إيرانعلى السعععععودية و

أو عراقية في موقف ُيطلي من م االختيار  دص وضع شخصيات دينيةن تحرص على عالرياض أ

 .كشركاء اجتماعيين أو ثقافيين أو اقتصاديين إيرانبين السعودية و

 

 الخاتمة

السعععودية لن  -أن التحسععن في العاقات العراقية من يخشععى بعض المحللين والسععياسععيين 

مة من خا. يدوص لة م  ئد محتم ناك فوا بة للعراق، ه ل تحقيق التوازن بين النفوط بالنسعععع

إن العاقات . ي إط يمكن أن تسعععتفيد من دعم كلي ما دون إبعاد أي من مايرانالسععععودي واإل

الجيدة بين المملكة العربية السعععععودية والمجتمعات الشععععيعية يمكن أن تسععععاعد في تراجع 

 إلىتحّول العراق إن . ، بما في طلك في المملكة نفس اتقطاب الطائفي في أنحاء المنطقةاالس

، لكن هذه اللحمة ة يحتاج سعععنوات أو عقوداإلقليميى بين القو ايمثل جسعععرً  اأن يكون نموطجً 

، ويجي أن يكون ل ا يمكن للرياض أن تسعععاعد. المتفائلة هي فرصعععة لوضعععع حجر األسعععاس

 .مصلحة في القياص بذلك
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 مؤشر الديموقراطية اإلسرائيلية

 ن، مؤشر الديموقراريةووآخرتامر هرمان           

 2017، مع د الديموقرارية اإلسرائيلي، اإلسرائيلية 

 

 اليوص )بحسي الرأي العاص اإلسرائيلي( "إسرائيل": الحياة في أواًل 

 68 إسرائيل"% من الرأي العاص اإلسرائيلي متفائلون بشأن مستقبل". 

 84 مكان جيد للعيش. "إسرائيل"% يعتقدون أن 

 74شباب هذا الجيل إدارة الحياة مقارنًة من الصعي على  % يعتقدون أن

 بالجيل السابق.

 81 ّحتى لو سنحت ل م  "إسرائيل"نة اإلجمالية يفضلون البقاء في % من العي

 .كية أو جنسية أي دولة وربية أخرىريفرصة الحصول على الجنسية األم

 46 دول أس ل من الحياة في معمم ال "إسرائيل"% يعتقدون أن الحياة في

 ال ربية.

 

 : الخلل السياسياثانيً 

 : الديموقرارية اإلسرائيلية أماص خطر جسيم2.1

 51 ّحوا أن الديموقرارية اإلسرائيلية في أمان.نة المختارة صرّ % من العي 

  وقرارية اإلسرائيلية في خطر، % يعتقدون أن الديم41بالنسبة للي ود فقط

 % صوتوا خافاً لذلك.56و

 وقرارية اإلسرائيلية في خطر، أن الديمعلى % وافقوا 65 فقط بالنسبة للعرب

 % نفوا هذا األمر.26و

 من الجنا  اليساري يعتقدون أن  72% ماء السياسي )الي ود(:نتبحسي اال

% فقط من الجنا  اليميني، 32الديموقرارية اإلسرائيلية في خطر، في المقابل 

 .% من الوسط48و 
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 األساسية "إسرائيل"يس مع قضايا : الحكومة ال تتعامل بشكل صح2.2

 64 ّقضايا الحوا أن الحكومة ال تتعامل بشكل صحيس مع نة المختارة صرّ % من العي

 األساسية.

 91 من الجنا  اليميني وافقوا 49% من الوسط و73% من الجنا  اليساري و %

 على أن الحكومة ال تتعامل بشكل صحيس مع القضايا اإلسرائيلية.

 60 ّاتات الكبيرة في الدخل تؤثر سلبً لمختارة وافقوا على أن التفاونة ا% من العي 

 على الطبيعة الديموقرارية للدولة.

 

 ينب ي سحي سلطة المراجعة القضائية على تشريعات الكنيست من المحكمة العليا: 2.3

 58 المراجعة القضائية على تشريعات الكنيست % لم يوافقوا على سحي سلطة

 % كانوا مع سحب ا.36ينما من المحكمة العليا، ب

 80 وافقوا على أن السياسيين ي تمون بمصالح م الخاصة وليس بالمصلحة %

 العامة.

 65ن عن مشاكل وإحتياجات الجم ور.ووا على أن السياسيين منقطع% وافق 

 41.5 ّنة المختارة وافقوا على أن قواعد الديموقرارية تعمل بشكل % من العي

عمل بشكل جيد عندما يتعلق األمر بإدارة البلد جيد على الورق ولكن ا ال ت

 بفعالية.

 78.يعتقدون أن م ال يستطيعون التأثير على سياسة الحكومة % 

 

تت لصالس الجنا  اليميني، إال أن معمم الباد صوّ نة المختارة وافقوا على % من العيّ 44 :2.4

% 72 .س للجنا  اليميني بالحكموالوسط األكاديمي ال يسم عاصأن النماص القانوني واليسار واإل

 % من الجنا  اليساري وافقوا على ما ورد أعاه.11من الجنا  اليميني ومن الوسط و

 

 عتماد على الدولةيمكن للموارن اإلسرائيلي اال :2.5

 46عتماد على الدولة ما إطا كان أنه يمكن للموارن اإلسرائيلي اال % صرحوا

 ا بالعكس.% أجابو53الموارن في وررة، مقابل 
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 : دولة ي ودية و/ أو ديموقراريةاثالثً 

 : ماطا تعني دولة ديمقرارية بالنسبة لك؟3.1

 الي ود العرب 

 %46 %46.5 الحرية وحرية التعبير

 %11 %26 مساواة

سيادة الشعي وحكومة 

 مستجيبة؛ وحكم األولبية
1% 19% 

حقوق اإلنسان والحريات 

 المدنية؛ والكرامة
10% 3% 

 %6 %2.5 ، الدستورسلطاتفصل ال

 %2.5 %5 هتماص باألقلياتالتعددية واال

 

 ل أن يكون األقوى في الدولة الي ودي أو الديموقرارية:: أي وجه تفّض 3.2

 43 ّ34ت % أعتبروا أن كا الوج ين ينب ي أن يكونا متساويين، بينما صو %

كانوا  % فقط2% لصالس الوجه الديموقراري، 32لصالس  الوجه الي ودي، و

 محايدين.

 

 : ماطا تعني دولة ي ودية بالنسبة لك؟3.3

  ،30دولة قومية في المقاص األول،  اعتبروها% 47كانت إجابات الي ود مختلفة %

 دولة ديمقرارية وتسامس. اعتبروها% 9.5دولة دينية،  اعتبروها

  ،د % دولة تنتمي للي و26دولة عنصرية،  اعتبروها% 29أما إجابات العرب فكانت

 دولة وير ديمقرارية. اعتبروها% 18فقط، 
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هي الدولة القومية للشعي الي ودي يجي أن يفقد  "إسرائيل": كل من يرفض أن يعلن أن 3.4

 حقه في التصويت:

 44 هي الدولة  "إسرائيل"كل من يرفض أن يعلن أن % من الي ود وافقوا على أن

 .صويتالقومية للشعي الي ودي يجي أن يفقد حقه في الت

  من المتديين الورنين، 62، و % من المتدينين المتشديدين64طلك وافق على %

% من 29 وير المتديين، ومن التقليدين  %50 % من المتدينين التقليدين، و55و 

 العلمانيين.

  ،34 % من الجنا  اليساري، و34 % من الجناج اليميني، و65وافق على طلك %

 من الوسط.

 

 فة؟: أخبار مزيّ ارابعً 

 56 أسوأ بكثير مما  "إسرائيل"ر الوضع في تصوّ  عاصن وسائل اإلأ% وافقوا على

 % رفضوا طلك.40هي عليه في الواقع، مقابل 

 66 فيجي أن تكون  ل سلطة البث العاصنت الحكومة تموّ نه إطا كاأ% رفضوا

 قادرة على التأثير على محتوى بث ا.

 74% نتقدت سياسة الحكومة اي حال ف عاصلم يوافقوا على إواق وسائل اإل

 بشدة.

من إجابة  أكثرما هو المصدر الرئيسي لمعلوماتك حول المواضيع السياسية؟ )ُسمس بتقديم 

 واحدة(

 الي ود العرب 

 %52 %57.5 التلفاز

 %27 %22.5 الراديو

 %30 %15 المطبوعة عاصوسائل اإل

 %24 %36 جتماعيوسائل التواصل اال

 %14 %21 رنتمنشورات عبر اإلنت

 %17 %6 محادثات مع األصدقاء والعائلة
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 : الثقة في مؤسسات الدولةاخامًس 

 من مؤسسات الدولة التي يثق ب ا اإلسرائيليون؟ أيّ 

  :الرئيس 71% الجيش اإلسرائيلي، 88كانت إيجابات الي ود على الشكل التالي %

% وسائل 30الشررة، % 42% المدعي العاص، 44% المحكمة العليا، 57اإلسرائيلي، 

% األحزاب 15% الحاخامية الكبرى، 20% الكنسيت، 27% الحكومة، 30، عاصاإل

 السياسية.

  :54% المحاكم الشرعية/القانونية، 59كانت إيجابات العرب على الشكل التالي %

% 29% المدعي العاص، 31% الرئيس اإلسرائيلي، 34% الجيش، 41المحكمة العليا، 

% األحزاب 16، عاص% وسائل اإل18% الكنيست، 19لحكومة، % ا22.5الشررة، 

 السياسية.

 

 : حقوق اإلنسان والحقوق المدنيةاسادسً 

 59 من العرب وافقوا على أن منممات حقوق اإلنسان 12% من الي ود و %

" إسرائيل"والحقوق المدنية مثل جمعية الحقوق المدنية في 

 ."إسرائيل"ُتلحق الضرر بدولة  (  (B’tselemوبتسيلم

 89من اليسار وافقوا على أن هناك 43% من الوسط و72% من اليمين و %

 يستخدمون حق حرية التعبير في إيذاء الدولة. "إسرائيل"في  اأشخاًص 

  يتسبي الاجئون والم اجرون وير القانونيين في تقويض شخصية المجتمع

 اإلسرائيلي

  من المتدينين الورنيين، % 71% من المتدينين المتشددين، و74وافق على طلك

% 32.5% من التقليديين وير المتدينين، و 58% من  المتدينين التقليديين، و 63و 

 من العلمانين.
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 –في الشرق األوسط  تسّلحماراثون ال

 1يات الرئيسية لـ "إسرائيل"التحدّ 

 شاؤول شاي )عقيد احتياط بسا  

ش اإلسرائيلي(، االستخبارات بالجي  

2018جامعة اي دي سي هيرتزيليا، نيسان   

 

لم يسبق له مثيل بفعل  شرق األوسط انطاق ماراثون للتسّلسعلى مدار العقد األخير، ش د ال

 رئيسية هي: استراتيجيةأربعة عوامل جيو 

  ة، وطلك من خال االتفاق النووي مع اإلقليميروبة في تحقيق ال يمنة  إيرانت ل ل

، وتحقيق ا إنجازات في العراق وسوريا وحرب اليمن، األمر الذي دفع السعودية نإيرا

بأحدث منمومات السا   تزّودالرد على طلك بإنفاق مبالغ رائلة لل إلىودول الخليج 

 ي.وانضماص مصر ل ذا الماراثون باعتبارها جزًءا من التحالف العربي السنّ 

 بشكل لم يسبق له مثيل بوسائل قتالية  ستسلّ روبة العبين ال يشكلون دواًل في ال– 

 إلىلحوثيون في اليمن..إلخ(، ف م يسعون ا –وفي مقدمت م حزب اهلل ثم )حماس 

بوسائل قتالية متقدمة خاصة فيما يخص مجال إراق القذائف والصواريخ،  تزّودال

 .إيرانوتساعدهم في طلك 

  تزّودالموارد ومواصلة الالحروب في الشرق األوسط التي تتطلي تخصيص الكثير من 

ترميم وإعادة بناء جيوش تم تدميرها أو حل ا في أعقاب  إلىبوسائل القتال والحاجة 

والترميم تلك  تسّلسأحداث "الربيع العربي"، وفي هذا السياق يتوقع أن تصل مسيرة ال

 طروت ا في المستقبل.  إلىليبيا(  –اليمن  –سوريا  –دول )العراق بعض في 

 مكانت ا البارزة في الشرق األوسط وتنافس ا مع الواليات المتحدة  إلىيا عودة روس

أن إحدى نتائج المواج ة بين  إلىالتأثير على المنطقة، وهنا تجدر اإلشارة  فيوال رب 

                                                            
  .ترجمته عن العبرية  لبنى نبيه عبد الحليم ، مترجمة وباحثة مصرية في الشأن اإلسرائيلي   1
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دول المنطقة بالسا  من الجانبين، في محاولة من  تزّودتتمثل في  هاتين الدولتين

 أثيره على المنطقة.ترسيخ وجوده وإثبات ت إلىكل جاني 
 

أحد األسواق الرئيسية لشراء وسائل القتال،  كل طلك، أصبس الشرق األوسط اليوصعلى خلفية 

%. وتشير 19، التي بلغ حجم شرائ ما لألسلحة من الواليات المتحدة اإلماراتخاصة السعودية و

الشرق األوسط، جرى توقيع ا على مدار األعواص األخيرة في  نتيلتفاصيل صفقات األسلحة ال

بريطانيا  –بأفضل الطائرات المقاتلة )من الواليات المتحدة  تزّودال إلىسعي دول المنطقة  إلى

 –الواليات المتحدة  –روسيا(، والحصول على وواصات وسفن متقدمة من )ألمانيا  –فرنسا  –

سعي ا  إلى إضافةروسيا(،  –الصين  – إيرانروسيا(، والصواريخ والقذائف من ) –فرنسا 

 روسيا( وويرها. –دفاع جوي متقدمة من )الواليات المتحدة  أنممةللحصول على 

 

تمثله  هناك ت ديد محتملها هو ت ديد حقيقي وفوري. ؤوحلفا إيرانالت ديد الذي تشِكله 

عاقات  "إسرائيل" فحسي، وإنما على دول تربط ا ب "إسرائيل"بعض الدول العربية، ليس على 

يجي األخذ في االعتبار  الديناميكي المتحرك للشرق األوسطه في ظل الواقع مشتركة، وير أن

 ."إسرائيل"التي يمكن أن تضع تلك الدول في مواج ة مع  ستراتيجيةأيًضا الت يرات اال

 

 يست دف تحقيق هدفين هما:  تسّلسسعي الدول العربية لل

 لواليات المتحدة الالروبة في تنويع مصادر الحصول على وسائل القتال، فروم أن ا 

، إال أن تلك ومصر اإلماراتورد الرئيسي لألسلحة لكل من السعودية المو   عتبرتُ  زالت

ل القتال لتقليص اعتمادها تنويع مصادر الحصول على وسائ استراتيجيةالدول تتبنى 

 د أوحد.رعلى مو  

 دول من هدف يتمثل في تقليص االعتماد على  ءتطوير صناعة عسكرية حديثة كجز

 .يق تطوير تكنولوجي واقتصادي طاتيبوسائل القتال وتحق تزّودأجنبية في ال
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وجود تحديات رئيسية تواجه  إلى، تجدر اإلشارة اإلقليمي تسّلسفيما يتصل بماراثون ال

  :تتمثل في"إسرائيل"، 

 مصر والسعودية وويرها من و اإلماراتي والتعجيل بضم دول )يرانالت ديد النووي اإل

 ل المنطقة( لمشروع نووي لألوراض المدنية.دو

 التي تعكف إيرانومصدر هذا الت ديد يتمثل في  ت ديد بإراق الصواريخ والقذائفال ،

والعملية والتكتيكية، في إشارة  ستراتيجيةعلى تطوير صواريخ بما يلبي احتياجات ا اال

صاروخ وقذيقة  100.000، التي يزيد عددها عن الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى إلى

 إضافةفي حوزة حزب اهلل، وتتميز بقدرت ا على إصابة ال دف بدقة وبلوغ مدى رويل 

 ها برؤوس قتالية.تزّود إلى

 ؤيت ا بشكل واضس، وفي منمومة األقمار الصناعية التي مكنت من النفاط للمنطقة ور

سط، وتست دف ماراثوان الفضاء الذي يخوضه الشرق األو إلىتجدر اإلشارة  هذا السياق

نشر شبكة أقمار تجسس ومراقبة تقوص بت طية مختلف  إلىدول المنطقة من خاله 

حرص بعض دول المنطقة )وفي منارق الشرق األوسط من الناحية االستخباراتية، كما ت

وتركيا( على تطوير قدرت ا نحو بناء أقمار صناعية بج ود طاتية والعمل  إيران امقدمت 

قياص بعض الشركات األجنبية بعرض لقطات عالية الجودة  إلى إضافةعلى إراق ا، 

بناًء على رلي من بعض الدول وقد تستخدم ا تنميمات إرهابية في أوراض ا 

 التخريبية.

  تزّودحرص دول الشرق األوسط على ال إلىرائرات قتالية متقدمة، وهنا تجدر اإلشارة 

تمتلك السعودية  ثالسبيل الم التسليس، فعلى أنممةبطائرات قتالية مزودة بأفضل 

، بينما F 16رائرات من رراز  اإلماراتيوروفايتر تايفون، كما تمتلك  و F 15 Sرائرات 

ورائرات يوروفايتر تايفون، أما مصر فيتنوع أسطول ا  F 15 QAيوجد لدى قطر رائرات 

هذا )الروسية(. وفي  29، ورافال )الفرنسية( ورائرات ميج F 16الجوي بين رائرات 

السياق يجدر طكر مقتر  روسيا ببيع أفضل ما لدي ا من رائرات قتالية متقدمة من 

 والسودان. اإلماراتلكل من  35بين ا سوخوي 

 وفي هذا الصدد، ُتعد روسيا المورد الرئيسي، حيث  –الدفاع الجوي المتقدمة  أنممة

بيع لًيا ل، وتجري اتصاالت حا300إس  أنممةومصر ب إيرانأن قامت بتزويد سبق 

تبيع نفسه السياق  وقطر. وفي اإلماراتوالسعودية ولكل من تركيا  400منمومة إس 

دارت ا منمومة باتريوت المتقدمة دفاع جوي تأتي في ص أنممةالواليات المتحدة 

، والتي حصلت علي ا أيًضا كل في السعودية في اعتراض الصواريخ المستخدمة حالًيا
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أول دول في الشرق األوسط تحصل على منمومة  إلماراتاومصر، وُتعد  اإلماراتمن 

 القادرة على اعتراض الطائرات والصواريخ. THAADثاد 

  بالطائرات بدون ريار  تزّودتعمل أولبية دول المنطقة على ال –رائرات بدون ريار

تميز بعض ا بصواريخ أو مواد متفجرة،  إلى إضافةب دف استخدام ا في جمع المعلومات، 

طلق على هذا النوع من الطائرات )رائرات بدون ريار انتحارية(. وفي هذا حيث يُ 

على تصنيع رائرات بدون ريار من أنواع مختلف  إيرانقدرة  إلىالسياق، تجدر اإلشارة 

ودول أخرى بالمنطقة( على  اإلمارات –السعودية  –)مصر أخرى طاتًيا، بينما تعتمد دول 

ة وإنجليزية الصنع، وير أنه في ظل رفض الواليات كيرياستخداص رائرات بدون ريار أم

الحصول  إلىالمتحدة تزويد تلك الدول بطائرات بدون ريار مسلحة، عمدت تلك الدول 

اعتماد  إلىعلى هذا النوع من الطائرات من الصين. وفي نفس السياق، تجدر اإلشارة 

على  –في اليمن وفي مقدمت ا حزب اهلل وحماس والحوثيون  –التنميمات اإلرهابية 

 إلى إضافةعلى تزويدهم ب ا،  إيراناستخداص هذا النوع من الطائرات، حيث تعمل 

ت ديد متوقع في ظل تزايد انتشار  إلىيشير  استخدام ا أيًضا في العراق وسوريا، ما

 امات في المنطقة. الحوّ 

  خال على تعزيز ت ديدها البحري للمنطقة من  إيرانحيث تعمل  –الت ديد البحري

استخدام ا لوسائل قتالية بحرية من إنتاج ا أو بتمويل ا لتنميمات إرهابية تابعة ل ا، 

ية من ت ديد لسواحل يرانما تشِكله صواريخ ياخونت اإل إلىوهنا تجدر اإلشارة 

أن قامت بإفشال عملية  "إسرائيللع "بحسي مصادر أجنبية، سبق  ،، خاصة أنه"إسرائيل"

صواريخ  إلى إضافةحزب اهلل،  إلىع من الصواريخ من سوريا نقل شحنة من هذه النو

، ويستخدم ا الحوثيون 2006استخدام ا عاص  إلىالبحرية التي عمد حزب اهلل  802سي 

 إلى إضافةحالًيا في اليمن ضد أسطول التحالف السعودي والواليات المتحدة، 

يز بالتحكم في عمل ا عن استخدام م للزوارق وير المأهولة في البحر األحمر، التي تتم

بعد وتحميل ا بمواد متفجرة، حيث يتم استخدام ا ضد أسطول التحالف، وكذلك األل اص 

 ية الصنع.إيرانالبحرية 

ن السعودي والمصري من تطور ، يجدر طكر ما وصل إليه األسطوالهنفس وفي السياق 

اصات أربع ووا بعتزّود األسطول المصري مؤخرً مثيل، فقد  اوتحديث وقوة لم يسبق ل 

مروحية مقاتلة من روسيا من أجل  57وحاملتي مروحيات من فرنسا وحديثة من ألمانيا 

قطع بحرية  إلى إضافةسفن حربية ص يرة جديدة من فرنسا  4وحاملتي المروحيات 

 إلىكية. هذا في الوقت الذي تسعى فيه السعودية ريأخرى من الواليات المتحدة األم
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ية متقدمة من الواليات ل شامل من خال تزويده بقطع بحرتحديث أسطول ا بشك

  سبانيا.إالمتحدة و

  والتنميمات اإلرهابية على  إيرانتعمل دول المنطقة وباألخص  –الت ديد السيبراني

 لعهذا المجال، ما يشِكل ت ديًدا ورار حزب اهلل وحماس، على تطوير قدرات ا في 

 "إسرائيل"العناصر، ولذا فإنه ينب ي على  ضة ل جمات تلكويجعل ا معرّ  "إسرائيل"

تش د  فيه الدول التي ال االنتباه لعمليات االختراق الموج ة ضدها من العالم العربي بما

إزاء مجموعات ال اكرز من خارج الشرق األوسط   ، وكذلك"إسرائيل"مواج ة حالية مع 

 مثل مجموعة أنونيموس.

 

 قاط التالية: وين ي الكاتي ورقته بالتأكيد على الن

 في الشرق األوسط، وروم  تسّلستشِكل العامل الرئيسي المحِرك لماراثون ال إيران

العقوبات المفروضة علي ا، فإن ا تعمل على تعزيز قدرات ا في مجال تطوير وتصنيع 

التسليس محلًيا، وتكِثف ج ودها فيما يتعلق بتطوير وإنتاج القذائف والصواريخ،  أنممة

 زه من إنجازات في مجال تصنيع الطائرات بدون ريار، والسايبر .فضًا عما تحر

  أن تنضم لماراثون إيرانيتوقع في وضون أعواص قادمة، مع رفع حمر التسليس عن ،

وأن تصبس روسيا والصين في مقدمة الدول الراوبة في الحصول على  اإلقليمي تسّلسال

 وسائل قتال وتكنولوجيا متقدمة.

  في االنفراد بالتأثير عبر بيع ا  ت الشرق األوسط وروبة روسيا لأن عود إلىاإلشارة

 تسّلسثقٍل على ماراثون ال االمنطقة، يشِكل عنصًرا مؤثًرا ط أسلحة متقدمة لدول

 .اإلقليمي

 بوسائل قتال من روسيا،  تزّودالتأكيد على أن حرص جميع دول الشرق األوسط على ال

كما هو معروف، خاصة في ظل ما تقدمه  يرانإحزمة من الدوافع، من بين ا  إلىيرجع 

تقدًما، وروم نشاط الصين الملحوظ  أكثرتسليس وتكنولوجيا  أنممةمن  يرانروسيا إل

 في هذا المجال.

  توضيس أن االتفاق النوويJCPOA يفتس آفاًقا مستقبلية، خاصة في ظل رفع حمر ،

، 2020نه بحلول عاص التسليس المقرر في وضون األعواص الخمسة القادمة، نمًرا أل

بوسائل قتالية متقدمة بموافقة  إيرانسيصبس الباب مفتوًحا أماص دول أوروبية لتزويد 

 مجلس األمن.
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  تسعى الدول العربية بشكل من تحد   إيرانالتأكيد على أنه في إرار الرد على ما تشِكله ،

عدة  إلى إضافةتسليس متقدمة بشكل لم يسبق له مثيل،  أنممةحثيث للحصول على 

 تتمثل في:أسباب أخرى 

في إجراء تدريي وتأهيل ، وويرها اإلماراتوالسعودية ومصر كل من روبة  -أ  

لجيوش م عبر توريد التعاون مع دول وربية تحصل من ا على وسائل القتال، وإجراء 

 ل تلك المناورات نشر قوات جويةمناورات فيما بين ا وبين دول أخرى، حيث يتم خا

وبرية للدولتين )بما يتناسي مع ربيعة المناورة( األمر الذي يتيس التعاون بحرية و

 بين جيوش الدول المشاركة وتبادل الخبرات بما يفيد الطرفين.

روبة الدول العربية في اكتساب خبرة قتالية تستخدم ا في مختلف جب ات المواج ة  –ب 

قدمة التي تم الحصول التسليس المت أنممةفي الشرق األوسط، يتم تفعيل ا عبر 

دول في حرب اليمن، والحرب التي تديرها  اشتراك عشر إلىعلي ا، وهنا تجدر اإلشارة 

شرات ان ماس ع إلى إضافةمصر ضد اإلرهاب في سيناء وعلى الحدود مع ليبيا، 

 في سوريا....إلخ.. داعشالدول العربية في محاربة 

  موقف ا إزاء حصول مصر  "إسرائيل"رخت أنه على مدار األعواص األخيرة، أ إلىاإلشارة

ة اإلقليميكي، نمًرا ألن ا رأت في طلك دعًما للجب ة ريودول الخليج على سا  متطور أم

من  صر ودول الخليج على وسائل القتال، وير أن اتساع نطاق حصول ميرانالمضادة إل

 اإلقليمي ّلستس، خاصة وأن ماراثون ال"إسرائيلع "الممكن أن يسحق التفوق العسكري ل

تسليس تضاهي )إن لم تكن تتطابق( مع ما يوجد  أنممةجعل الدول العربية تمتلك 

الكمي  تسّلس، ولذا فإن السؤال الذي يجي ررحه هنا هو متى سيتحول ال"إسرائيل"لدى 

تسليس  أنممةكيفي يجعل ا قادرة على استخداص ما لدي ا من  تسّلس إلىلتلك الدول 

  وم ارت ا؟ "رائيلإس"ي قدرة وازبشكل ي
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 األوسط الشرق في العام الرأي اتجاهات

  1أساسية قضايا حيال

 جانيل فيتيروف وجاكوب بوشتر،

  مركز بيو لألبحاث، كانون األول 2017

 

ترى شعوب المنطقة أن روسيا وتركيا والواليات المتحدة تكتسي مكانة بارزة في  -1

 الشرق األوسط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Janell Fetterolf and Jacob Poushter, Key Middle East Publics See Russia, Turkey and U.S. All Playing 

Larger Roles in Region, Pew Research Center, December 2017. 

 السنوات في الشرق األوسط اليوص، مقارنَة مع اا أقل تأثيرً دورً   أو ام مً  اأو دورً  يلعي دورا فعااًل  -

 الماضية.  العشر 
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، أظ رت النتائج أن أولبية الدول الخمسة في 2017ركز بيو لألبحاث في ربيع لمسس م اوفقً 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا تتفق على أن روسيا وتركيا والواليات المتحدة تلعي جميع ا 

 مما كانت عليه منذ عشر سنوات. أكثرأدوارًا فعالة في المنطقة 

 والبأ وج ات النمر سلبية عن حكاص الشرق األوسط -2

 

 بشأن مدة انت اء الحرب في سوريادول الشرق األوسط انقساص  -3

فيما يتعلق بالنزاع المستمر في سوريا، ينقسم الجم ور حول مدة استمرار الحرب في ا. ويتوقع 

٪ يتوقعون أن تنت ي في السنوات 32و ، ٪ أن تنت ي الحرب في سوريا في العاص المقبل26

٪ 32من خمس سنوات. بشكل عاص، فقط  كثرستستمر أل٪ يعتقدون أن ا 29الخمس القادمة و 

٪ من السوريين الذين 64في األردن متفائلون بشأن انت اء الحرب في العاص المقبل، لكن 

 .2018يعيشون في األردن يتوقعون أن ينت ي الصراع في 

 

 

ات، أو ربما ستستمر سنو سوريا السنة المقبلة، أو بعد خمستنت ي في ن الحرب سأهل تعتقد  -

 سنوات؟ ألكثر من خمس

 

http://www.pewglobal.org/2017/12/11/key-middle-east-publics-see-russia-turkey-and-u-s-all-playing-larger-roles-in-region/pg_2017-12-11_middle-east_01/
http://www.pewglobal.org/2017/12/11/key-middle-east-publics-see-russia-turkey-and-u-s-all-playing-larger-roles-in-region/pg_2017-12-11_middle-east_02/


الرصد االستراتيجي     

بل عليه ق انفوطًا اليوص مما كانت كثراألهما يعتقد كثيرون أن روسيا والواليات المتحدة  -4

 سنوات  10

من الواليات المتحدة وروسيا تلعبان دورًا فعاالً في المنطقة  تايرى جم ور الشرق األوسط أن كل

في الن اية، نصف الدول التي شمل ا االستطاع  .سنوات 10ا عليه قبل تمما كان أكثراليوص 

 نفوطًا اآلن مقارنة بالعقد الماضي.  أكثرن روسيا إتقول 

 تركيا اكتسبت مكانة بارزة في الشرق األوسطاألولبية ترى أن  -5

أن دور المملكة العربية السعودية في  يعتبرونفي جميع أنحاء المنطقة، قّل عدد الذين 

المنطقة قد ازداد. األردن هي الدولة الوحيدة  حيث تجاوز من يعتقدون بازدياد الدور السعودي 

في "إسرائيل" وتركيا الربع أو أقل و٪(.  61نان )المسلمين السّنة في لب إلى ضافةالنصف، باإل

 يتبنون هذا الرأي بخصوص السعودية. 

 

 يلعي اليوص دورًا م ماً في الشرق األوسط مقارنًة بالعشر السنوات الماضية -

 

 

  يلعي اليوص دورًا م ماً في الشرق األوسط مقارنًة بالعشر السنوات الماضية -
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 في دول الشرق األوسط إيرانعن  سلبية لل ايةوج ات نمر  -6

 

 اآلراء حول أردووان مختلطة  -7

 من الرؤساء أكثرركي ريي أردووان تأييد الرئيس الت إلىيميل الرأي العاص في الشرق األوسط 

نمر حول الرئيس التركي بشكل كبير في القة. ومع طلك، تختلف وج ات اآلخرين في المنط

 "إسرائيل"٪ في 15ن و ياإلحصاء أن أقل من نصف اللبناني ن نتائجبيّ جميع أنحاء المنطقة. تُ 

 هم إيجابيًة حول أردووان. ؤراآكانت 
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 تأييدًا لألسد كثراللبنانيون هم األ -8

الرئيس السوري بشار األسد سلبية  حول ع، كانت اآلراءوبحسي المنارق التي شمل ا اإلستطا

٪ في األردن فقط ينمرون 1٪ في إسرائيل و 7في جميع دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

األسد بشكل إيجابي. أما السوريين الذين يعيشون في األردن فكانت وج ات نمرهم  إلى

 هم إيجابية.ؤراآ% فقط كانت 3سلبية، بالمقابل 

 

 حول الرئيس روحاني سلبية لل اية نمر وج ات -9

 

 

 

 

 

 

 

ي حسن روحاني والرئيس األسد. أظ رت النتائج يرانتشاب ت اآلراء بشكل عاص حول الرئيس اإل

 حول الرئيس االسد.رؤية إيجابية واألردن لدي م  "إسرائيل"٪ في كل من 10ن أقل من أ
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 نتنياهو أراء سلبية لل اية حول -10

 

 

 

 

 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تقييمات سلبية لل اية في الشرق األوسط  يتلقى رئيس

٪ في لبنان 0٪ في األردن و 1،  % فقط في كل من تونس وتركيا7وشمال أفريقيا. بحيث 

 يدون نتنياهو. ؤي

 

 مختلفة لل ايةالزعماء وج ات النمر في لبنان حول  -11

 

 

 

 

 

 

 

السّنة وج ات نمر مختلفة بشكل ملحوظ عن قادة الشرق لدى المسيحيين والشيعة و، في لبنان

، مع تراجع امن ويرهم أكثرة األوسط الذين تم اختبارهم. بشكل عاص، يختلف الشيعة والسنّ 

 .آراء المسيحيين في مكان ما في الوسط
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قل من الاجئين السوريين في أستقبال عدد ايروي لبنان وتركيا والجزائر ب -12

 .ماراضي أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أو استقبال عدد أقل من م، أو  برأيكم، هل علينا استقبال عدد أكبر من الاجئين في بادنا،

  ؟اجئين الموجودين حاليً اكتفاء بعدد الاال

ا أقل من دن ولبنان أن تستقبل بادهم عددً وبينما يستمر النزاع، يريد كل من تركيا واألر

ت هذه البلدان والدول المجاورة األخرى حوالي ، استقبل2016من منتصف عاص  االاجئين. اعتبارً 

٪ في لبنان وتركيا يؤيدون 4فقط في األردن و  %8. وبحسي االنتائج  يمليون الجم سور 4.8

 .قبول المزيد من الاجئين من سوريا
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 1ستثنائياتصدام اال

 معركة جديدة على فكر قديم

 ستثنائي، معركة جديدة ، الصراع اإلتشارلز كوبشان

 20182على فكر قديم، فورن أفيرز، أطار/نيسان 

 

سة دونالد إرتد أولي األ سيا شعارات ترامي الخارجية "أميركا أواًل ميركيين عن  "، فأعتبر النقاد 

 ترامي الشععععبوية كفيلًة بالحط من شعععأن دور الواليات المتحدة من أمة إسعععتثنائية تسععععى

نعزالية، االفبدت ورائز ترامي "عالم منتمر".  إلىقتصععععادية واالة لتحقيق الحرية السععععياسععععي

عداء تجاه الامباالة إزاء تعزيز الديمقرارية وال إلى ضععععافةواألحادية، والحمائية واضععععحة باإل

 على خاف مع ما يمثله بلدهم؟  إنتخاب رئيس الم اجرين. فكيف للشعي

فمنذ  .كيري" ال تتماشعععى مع التاريخ األمكا أواًل ري"أمسعععياسعععة ترامي الخارجية ومع طلك، فإن 

 Pax)على دعم فكرة السععاص األميركي االسععتثنائيةالحرب العالمية الثانية، ركزت م مة الباد 

Americana) كيععة. لكن قبععل طلععك، كععانععت ريمن خال التصعععععدير القوي للقوة والقيم األم

ي التشابكات عن الت ديدات الخارجية، وتجنّ  كيةريكية تعني عزل التجربة األمرياألم االستثنائية

الحفاظ على ووالتجارة العادلة )وير الحرة(،  الدولية، ونشعععر الديمقرارية، وإحتضعععان الحمائية،

من خال سياسات عنصرية ومناهضة للم اجرين. بإختصار، كان األمر  اموارنة متجانسة نسبيً 

 .كا أواًل رييتعلق بأم

 - 1.0كية رياألم االسعععتثنائيةلتسعععميت ا  –كية رياألم سعععتثنائيةاالتلك النسعععخة األصعععلية من 

هي اليوص تعود من ها تاشععت من السععياسععة العامة بعد ال جوص الياباني على بيرل هاربور. و

شععكوك م  شععرري العالمي وتزايدتال ركيين قد تعبوا من لعي بلدهم دوريحيث أن األم جديد

                                                            
 .عداد وترجمة فارمة عباسإ  1

2 Charles A. Kupchan, The Clash of Exceptionalisms, A New Fight Over an Old Idea, Foreign affairs, March/ April 

2018. 

https://www.foreignaffairs.com/authors/charles-kupchan
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كبرى، تتجه نحو  اسععععتراتيجية"، ككا أواًل ريد أن "أمبشععععأن فوائد العولمة وال جرة. فمن المؤك

 الفشل.

 1.0كي رياألم االستثناء 

َعت السععردية   ا سععياسععًيا نطاقت ا ااالسععتثنائية منذ َوضععَ حدود الخطاب العاص، ووفرت أسععاسععً

كان المف وص األصععععلي لإلسععععتثنائية و .الواليات المتحدة الكبرى سععععتراتيجيةوأيديولوجًيا ال

 ئًما على خمس سمات ورنية.كية قارياألم

قوى المفترسععة في الزاوية، وكانت األرض الواسعععة الحامية الالج رافيا: أبقت المحيطات  ،أواًل  

الخصبة تحافظ على عدد متزايد من السكان، مما ساعد الواليات المتحدة على أن تصبس القوة 

ي لألمة لن يمتد أبعد من لكن الطمو  الجيوسياس .نصف ال ربي للكرة األرضيةالالم يمنة في 

  .طلك

سبي عزلت ا الج رافية، تتمتع الواليات المتحدة ب ،اثانيً  سواء على اب ستقال طاتي ال مثيل له، 

على الروم من أن المؤسسين كانوا حريصين على توسيع التجارة ي. الصعيد الداخلي والخارج

 سععتراتيجيةلتزامات االبشععدة اال الخارجية من خال الصععفقات التجارية، إال أن م كانوا يكرهون

 المفروضة.

ثً  ية  ،اثال يدة في الحر قدون أن تجربت م الفر كانوا يعت ية:  مة مسععععيح اعتنق األميركيون م 

 السياسية واالقتصادية قد تخّلص العالم. 

ساواة  ،ارابعً  سبوقة. فبدل األميركيون اجتماعية واتمتعت الواليات المتحدة بم صادية وير م قت

 ألرستقرارية بتكافؤ الفرص. الملكية وا

ًضا كيورياعتقد األم ،اوأخيرً  ًضا ان أن بادهم لم تكن تمتلك أر سي، بل كانت أي ستثنائية فح

، أعلن الكاهن هوراس بوشنيل، "من نائيين مثل األنجلو ساكسون. مثًا تحتضن أشخاًصا إستث

تم اختياره كشعععععي ، قد ... أنبل هذه المجموعةمجموعة مختارةبين جميع سععععكان العالم: "

 ." بادنا

، كيين األصعععليينريكية في الحمات ضعععد األمريسعععتثنائية األمكما تجّلى الُبعد العنصعععري لا 

 كيين األفارقة وتفريق م. ريوإستعباد األم
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 0.2األميركي  االستثناء

 االسعععتثناء. في ظل 2.0كية رياألم االسعععتثنائيةثم جاء ال جوص على بيرل هاربور، وبدأ عصعععر 

سسأ ،2.0كي رياألم شابك األجنبي المجال أماص  ف ستراتيجيةالنفور من الت شاركة العالمية.  ا الم

عن الشبكة  ية للباد في أوروبا وآسيا، فضًا وم دت الحرب الباردة المسر  للتحالفات األساس

ضطلعت الواليات المتحدة بدور قيادي  سكرية. كما ا سية والع في العالمية من المواقع الدبلوما

مجموعة من المؤسععسععات التي خضعععت "للنماص الدولي القائم على القواعد" في فترة ما بعد 

، من صععرامةً  أكثرخال وسععائل الحرب. وإسععتمرت في متابعة رسععالت ا المسععيحية، ولكن من 

ثانية ا بان بعد الحرب العالمية ال يا يا وال مان ال زوات الجارية  إلىحتال ناجس والتحوالت في أل

 .نجاًحا في أف انستان والعراقواألقل 

 

 " "أميركا أواًل  عودة

. 2.0كية رياألم االسعععتثنائيةكان رؤسعععاء ما بعد الحرب وأول م باراك أوباما من المدافعين عن 

ية عاص  لقد كانت " كية:ريفي أكاديمية القوات الجوية األم 2012أكّد أوباما في خطابه بدا

ن لك  ونى عن ا في الشععؤون العالمية".الوحيدة التي الالواليات المتحدة وسععتمل دوًما الدولة 

في هذه "فتتاحي بعد دقائق من تولي ترامي منصبه وعد بشيء مختلف، فصر  في خطابه اال

 ".اللحمة...  ستكون أميركا أواًل 

كية ريعن قيمة التحالفات األم اوتكرارً  ا، وتساءل مرارً نعزالياقاص ترامي بإخفاء نفسه في ثوب 

" كا أواًل رية في أوروبا وآسيا ووعد في خطاب الحملة الذي يوجز سياسته الخارجية "أماألساسي

بأن الواليات المتحدة "ستخرج من أعمال بناء األمة". ولكن حتى اآلن، لم يفعل ما قد وعد به، 

حيث ثبت أن إعطاء وعود قد يكون أسعععع ل من تنفيذها. فالواليات المتحدة ال تزال حتى اآلن 

سط عامل اإل شرق األو سيا، وال تزال وارقة في ال شرق آ شمال  ستراتيجي ألوروبا و ستقرار اال

 جاني "الصقور". إلى فإن ترامي وكوريا الشمالية إيرانالكبير. وعندما يتعلق األمر ب

كا أوالً"، وعد بأن يدع الحلفاء ريفإن رؤية ترامي إنعزالية. ففي خطابه لحملة "أم، ومع طلك

تع د بإن اء تلك الحقبة التي  نفاق م العسكري " ليدافعوا عن أنفس م". وقدالذين لم يزيدوا إ

االهتماص في ا أن "سععععياسععععيينا يبدون اهتماًما أكبر بالدفاع عن حدود الدول األجنبية من  ابد

 بلدهم" بحسي قوله.  ب
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. فكانت اأن أصعععبس رئيسعععً  إلىإختلفت وعود ترامي من فترته كمرشعععس لإلنتخابات الرئاسعععية 

كا رينه كمرشععس تع د بأن "لن ندخل أمإالتراجع عن تعددية األرراف واضععحة. حيث  وبته فير

سحي  السلطة إلىفي أي اتفاق يقلل من قدرتنا على التحكم في شؤوننا" ولكن عندما وصل 

  .، واليونسععكول ادئ، واتفاق باريس بشععأن المناخالواليات المتحدة من الشععراكة عبر المحيط ا

كا ريوما زال يست دف اتفاقية التجارة الحرة ألم إيرانعلى االتفاق النووي مع  ورفض التصديق

 .الشمالية ومنممة التجارة العالمية

كية" في خطاب تنصععععيبه. ريكي قاد لما أسععععماه "المذبحة األمريوفقًا لترامي، فإن الحلم األم

عيد توزيع ا في واّدعى أن ثروة الطبقة الوسععععطى في الباد "قد انتزعت من منازل م ثم أ

، وعد السعععياسعععات الحمائية 1.0كي رياألم االسعععتثناءجميع أنحاء العالم". بعد أخذ صعععفحة من 

 ستعادة أحامنا".ا . . . عادة حدودناإ  . . . بقوله "إلستعادة وظائفنا

الحد من ال جرة، أو برنامج إدارة  -أميركا من خال  إلىعادة التجانس إلا ويسعععى ترامي أيضععً 

ا الذي يحمي الم اجرين وير الشععععرعيين. وبالنسععععبة لترامي، فإن جعل أميركا رائعة مرة أوبام

 .أخرى يعني جعل ا بيضاء مرة أخرى

 

 كي في أزمةريماأل االستثناء

" ترامي في الفوز بالرئاسعععة، ولكن كمبدأ توجي ي للسعععياسعععة الخارجية كا أواًل ريسعععاعدت "أم

 الضال.  إلى، ف ي تقود األمة األميركية

، الذي ال 2.0كي رياألم االستثناءعن فجوات خطيرة في  ا" تكشف أيًض كا أواًل ريلكن سياسية "أم

م ارته في  ال ينبع نجا  ترامي عن. األميركيةيزال ي يمن على مؤسععسععة السععياسععة الخارجية 

ستياء ل ينبع أيًضا من وعوده بإصا  االفحسي، ب األميركيةتنشيط العناصر التقليدية لل وية 

 لمشروع المنتشر.ا

 

 3.0كي رياألم االستثناء

قابلة الوير النسععععخة األصععععلية  إلىوج ود ترامي للعودة  2.0 األميركية االسععععتثنائيةمع تعثر 

ستثنائيةللتطبيق، يمكن للواليات المتحدة أن تتخلى عن روايت ا  صة جد كتيأو أن ت اال يدة. ق

اسية واالقتصادية في الباد، لكن التكاليف في ظل المحاكمات السي اقد يبدو الخيار األول م ريً 

الباد على الحفاظ على إجماع محلي  تسععاعد األميركية االسععتثنائيةسععتكون باهمة لل اية ف
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نشععععر الديمقرارية وسععععيادة القانون. ومع تزايد التوج ات  إلىكبرى ت دف  اسععععتراتيجيةخلف 

لجم ورية، وهو دور ال تملك إال مرسععععاة للمثل ا إلىيحتاج العالم بشععععدة  المعادية لليبرالية

قائم على  ئه. إن الفشعععععل في دعم الحكم ال الواليات المتحدة القوة واالعتمادات الازمة لمل

القواعد من شععععأنه أن يخارر بعودة عالم هوبز، منت ًكا ليس فقط مبادئ الواليات المتحدة 

ا مصععععالح ا. في الواقع، هذا هو بالضععععبط ألن العالم يحتمل  أن يكون في نقطة ولكن أيضععععً

 .أن الواليات المتحدة يجي أن تسترد عباءة استثنائيةوانعطاف تاريخي 

بالنسعععبة ي. سعععيتطلي القياص بذلك تعديات على جميع األبعاد الخمسعععة للسعععرد االسعععتثنائ

للمبتدئين، يجي على الواليات المتحدة أن تجد األرضععععية الوسععععط الحكيمة بين العزلة في 

ستثنائية ساص األميركي". وقد اقتر  بعض العلماء أن  1.0 يةاألميرك اال والتجاوز الذي رافق "ال

في  تتبنى الواليات المتحدة "التوازن الخارجي"، مما يسعععمس للدول األخرى بالقياص بدور الريادة

، وشمال شرق آسيا، والخليج الفارسي مع تدخل واشنطن فقط الحفاظ على الساص في أوروبا

كتشععاف المشععكلة الن ج يبلغ المدى البعيد. لقد تم لكن هذا ا. سععتراتيجيةفي حالة الطوارئ اال

الرئيسععية للواليات المتحدة في وقت متأخر، حيث تدخلت في حروب ال ضععرورة ل ا في المحيط 

حيث يعد التوازن في الخارج الن ج الصحيس  -وبالتحديد منطقة الشرق األوسط  -االستراتيجي 

لن يؤدي انسععحاب الواليات  األسععاسععية ألوروبا وآسععيا سععتراتيجيةاللكن في المسععار  ا .بالفعل

، وتكثيف تسععععّلسإزعاج الحلفاء وتشععععجيع الخصععععوص، ويسععععتجلي سععععباقات ال إلىالمتحدة إال 

إن اء أيام ا كشععععرري عالمي، ولكن يجي أن تمل  إلىالمنافسععععات. تحتاج الواليات المتحدة 

على المشععاركة الدبلوماسععية، وليس العسععكرية،  حكماً للسععلم بين  القوى العممى، مع التأكيد

 .خارج المنارق األساسية

"قوات قليلة" دولية   ععععععنفس ا على أن ا زعيم ل إلىكما ينب ي على الواليات المتحدة أن تنمر 

، الى القواعد عندما يكون طلك ممكنً لتطبيق القانون، وأن تدافع عن المؤسععععسععععات القائمة ع

 .فقط ااون وير الرسمي متاحً ا يكون التعين" عندموأن تجمع "تحالفات الراوب

سععععتمرار في تحفيز العمل الجماعي الدولي. وفي المنارق التي على الواليات المتحدة اال يجي

دور التوازن الخارجي، يجي أن تساعد المنممات مثل مجلس  إلىتنتقل في ا الواليات المتحدة 

 أكثرأن يصعععبحوا  علىواالتحاد األفريقي آسعععيا، التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شعععرق 

 .قدرة على إدارة منارق م

في الداخل  األميركيةأن التجديد المحلي ضعععروري إلسعععتعادة اإليمان بالطريقة  إلى ضعععافةباإل

والخارج. فا يمكن للواليات المتحدة أن تكون بمثابة منارة عالمية إطا كان جم ور الناخبين 
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إطا تمكنت الواليات  صععة للعديد من موارني ا. ومع طلك،وفر فرمنقسععًما بشععدة وال يمكن أن ي

، فمن يرالمتحدة من التعافي من الخاف الداخلي في الحرب األهلية ومعاناة فترة الكسععععاد الكب

وهو خطوة  -كي رييتطلي تجديد الحلم األموالمؤكد أن ا يمكن أن تعود بعد الوعكة اليوص. 

، وليس اخطة واقعية الستعادة التحرك صعودً  -السياسي  رئيسية نحو الت لي على االستقطاب

 .األبد إلىالوعد الزائف بإعادة أياص طروة الصناعية التي طهبت 

كي فكرة أن التنوع المتزايد رياألم االسععععتثناءوأخيًرا ، يجي أن تتبنى النسععععخة الجديدة من 

دنية رويلة المديدة. مجتمع ورني مشععبع بالقيم الم إلىلسععكان الواليات المتحدة سععيتكامل 

في الوقت الذي تشععتعل المشععاعر الطائفية في الشععرق األوسععط، والقومية ال ندوسععية تزعزع 

ضامن األوروبي، يجي على  ستقبل ال جرة والتعددية الثقافية والت ال ند، ويندلع الخاف حول م

لذ عاء" ا بان في و لذو حدة وسععععط التنوع. إن ن ج "ا حدة أن تم ر الو يات المت ته الوال ي تبن

ستثنائية ستتطلي اتخاط تدابير متعمدة.  2.0 األميركية اال ستدامته  صحيس، ولكن ا هو الن ج ال

إن عكس مسار التميز االجتماعي االقتصادي سيتطلي استثمارات ضخمة في المدارس العامة 

ريقة والكليات المجتمعية. إن المراقبة الفعالة للحدود، والن ج العقاني لل جرة القانونية، ور

سععتضععمن لألميركيين أن التنوع هو  ،عادلة ولكن ثابتة للتعامل مع الم اجرين وير الشععرعيين

أن الطاقة في الل ة اإلنجليزية أمر مع األخذ بعين اإلعتبار  .نتاج مصعععمم وليس نتاج فوضعععى

سي. ويمكن للخدمة الورنية وويرها ساعدة القادمين الجدد لدخول التيار الرئي  بالغ األهمية لم

كيين أن تشعععجع التكامل االجتماعي والثقافي وتوّلد ريمن البرامج التي تجمع بين الشعععباب األم

 .إحساًسا أقوى بالمجتمع

صعود ترامي أن  ستثنائيةأظ ر  ستنفدت مجراها. ولكن من المحتمل أن  2.0 األميركية اال قد ا

ما  إلىفإطا نمرنا الماضععععي.  إلىيفشععععل ترامي في محاولته للرد على تحديات اليوص بالرجوع 

اسععتثنائية جديدة لتوجيه اسععتراتيجيت ا الكبرى  إلىوراء ترامي، فإن الواليات المتحدة سععتحتاج 

 .ثل الليبراليةوتجديد دورها الفريد كتمركز عالمي للمُ 
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 1البوتينية:هل هي نظام بريتوري؟

 رافيو، المع د الفرنسي  –جون روبير 

 82012للعاقات الدولية، آطار 

 

 البريتوريانية كماهرة سياسية

سي في  سا سي على المركزية، وهو جزء أ صطلس "مركزية الكرملين" تركيز النماص الرو يعني م

دارية، والموارد )اإلويتميز بتركيز السلطة  2000التطور السياسي الحاصل في روسيا منذ عاص 

موقف  إلىشععير ببسععارة هذا المصععطلس ال ي( حول مؤسععسععة رئيس الدولة. يةعاماإلالمالية، 

ا   إلىديناميكية جاطبة تؤدي دوًما  إلىالرئيس الروسععي على قمة هرص المؤسععسععات، بل أيضععً

الكرملين، المورن الج رافي والرمزي لسععلطة الدولة الروسععية، والمسععيطر على أطرع السععلطة 

 .هذا االتجاه لوحظ على مدى ما يقرب من عقدين من البوتينية. والتأثير ال امة

ستينظ  سي في بداية ال سيا ات في كتابات ير مف وص البريتورية ألول مرة في علم االجتماع ال

لدولة البريتورية في دراسعععععة النمم ألموريس دوفيرجر. ولقد انتشععععر مف وص البريتورية  و ا

السياسية التي جمعت العناصر الرسمية للديمقرارية الليبرالية مع الممارسات المستبدة. ويصف 

ن ا العملية التي يستطيع الجيش إالنسخة التركية قائًا: " إلىهذا المف وص مشيرًا  لاينسأحمد 

ستقلة إّما عن رريق القّوة  سية م سيا سلطة  سه  و عن رريق الت ديد أمن خال ا أن ُيعّين نف

باستعمال ا. "ُيعتبر النماص البريتوري شكًا من أشكال الديمقرارية االستبدادية. ويضيف أحمد 

للحاجة الملّحة  األولوية: "بدأت البريتورية في الجم ورية التركية كإيديولوجية تعطي اينسععععل

لحماية الدولة من المخارر الخارجية، ومن الت ديدات التي يشععععكل ا العديد من األعداء في 

 الداخل".

                                                            
 .عداد وترجمة فارمة عياشإ  1

2 Jean-Robert Ravoit, Putinism:  A Praetorian System, Russie.Nei.Vision, No. 106, Ifri, March 2018. 
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يجي أن تتشكل مجموعة من  ،ولكي يتشّكل مف وص البريتورية كإيديولوجية ،في بادىء األمر

لما يسععميه عالم  اأسععاسععيًّ  اورً ريتوريين )الحرس البريتوري( داخل النخبة الحاكمة لتصععبس محالب

جتماع "تشععارلز ميلز" بععععععع "مثلث القوة" المؤلف من مجموعة وير رسععمية مرتبطة تتشععارك اال

باألصععول االجتماعية والنمرة العالمية، وهي تحكم من قلي النماص السععياسععي وُتبيد مبادىء 

الحرس البريتوري ال يعتبر مؤسسة إال أنه المسؤول األبرز ودستورية والديمقرارية. الحكومة ال

 في حل النزاعات داخل الطبقة الروسية الحاكمة.

 

 نشأة الحرس البريتوري : قضية شركة يوكوس

تبلور الحرس البريتوري بدايًة حول قصععر الكرملين في الفترة األولى من تولي بوتين الرئاسععة، 

بنية هذا الحرس اسععععتمرارية ملحوظة. وتشععععّكل هذا الحرس البريتوري نتيجًة  حيث أظ رت

لقضععععية خودوركوفسععععكي الذي اشععععترى شععععركة يوكوس. وأحدث توقيف خودوركوفسععععكي 

ضريبي تأثيرً  ومحاكمته بت مة االحتيال سيا. امعنويً  اوالت رب ال سألة و في رو صّدرت هذه الم ت

إلسععكات  القضععية برهنت سعععي واسععتعداد الكرملينالتعليقات ال ربية التي صععّرحت بأن هذه 

ي يملك مصالس سياسية ومدنية وإنسانية. عدا ما الحمه آخرون حول ذاالولي ارش الليبرالي ال

والتكتيكية التي قاص ب ا خودوركوفسععكي على بعض رؤسععاء شععركات  سععتراتيجيةاالحتياالت اال

 3النفط.

الكبرى  األميركيةل جلي شعععركات النفط أصعععبس بوتين مقتنعًا بأن خودوركوفسعععكي، من خا

إعادة رسعععملة مجموعته، بل  إلىكمسعععاهمين في شعععركة يوكوس، كان يسععععى ليس فقط 

مصالس روسيا ل اكما يعتقد بوتين أن خودوركوفسكي شّكل ت ديدً  .كيريلدمج ا مع عماق أم

ية حول ل حتمية في السععععما  ببناء مف وص البوتينالدولية. هذه القضععععية سععععجلت نقطة تحوّ 

                                                            
جاني  إلى، في حين عّبرت روسععيا )2003ولي ارش بإنشععاء سععياسععة خارجية موازية عاص إشععتبه بوتين بروبة هذا األ 3

ميركية والبريطانية في العراق. ظ رت االصعععوات الموالية لل رب موقف ا المعارض لتدّخل القوات األا( عن فرنسعععا والماني

قاص ب ا  ياالت التي  هذه االحت قادت  قاد موقف الكرملين.  ية النت فة الروسعععع حا ما في ا خودوركوفسععععكي في الصعععع ب

بي البريطانية إلى دعم  ة وشركة بيميركية يوكوس لشركتي إكسون موبيل األس مه في شركأخودوركوفسكي لبيع 

بعد أن علم ب ذه المفاوضات من قبل المدير التنفيذي لشركة إكسون جراءات القانونية ضد خودوركوفسكي. بوتين لإل

وقت اعداد ] اكي حاليً ريالتي كان رئيس ا ومديرها التنفيذي في طلك الوقت ريكس تيلرسون، وزير الخارجية األم)موبيل 

 .2003أكتوبر عاص تشرين األول/ل اجتماع في نيويورك على هامش قمة اقتصادية في أوائل خا[( التقرير
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على القطععاعععات  االرئيس، وبععالتععالي سععععيسععععيطرون جميعععً الحرس البريتوري المقرب من 

 في االقتصاد الروسي. ستراتيجيةاال

 

 بداية الكوربوكراتورا )السلطة الشركاتية(

سيا اال لمنع أي انقاب حيوي سيطرة على موارد رو في مجال  -وقدرات ا  ستراتيجيةمحتمل لل

وير رسمي  -هيكل رأسمالي ومالي : نشأ الكرملين نسخة مكررة عنهأ -الطاقة بشكل أساسي 

سععانت بطرسععبرغ  )يقوص على التضععامن الجماعي وعلى األجيال القوية والج رافية  -حد ما  إلى

على رأس هذه (. ، وقطاعات األمن الدفاعية األخرىاسعععابقً  KGB أو العاقات الم نية كعععععععع/و

لعديد من ، وراء حضور بوتين القيادي هناك، ا"مختلفة المكتي السياسي بنسخة" أو" الشركة"

السعععمة المميزة ألعضعععاء هذه . داخل الحكومة واإلدارة الرئاسعععية الوزراء وكبار الشعععخصعععيات

لدولة مع إدارة مجلس اإلدارة أو اللجنة  يا في ا المجموعة هي الجمع بين جميع الوظائف العل

يمكن تصنيف نماص السيطرة هذا من (. ختلطةخاصة أو عامة أو م)التنفيذية لمجموعة كبيرة 

ا على أنه قطاعات االقتصاد استراتيجيً  أكثرقبل النخبة السياسية واإلدارية العليا في الباد من 

korpokratura . مة خد بار موظفي ال لة ك لة إزا حاو يديف، لم تنجس م يدف في ع د دميتري م

حتى عاص " الشععععركة"هيكلة هذه  اسععععتمر تراكم ج ودو". الشععععركة"المدنية من مجلس إدارة 

شتاء 2012 سية في  سيا شدة خال موجة االحتجاجات ال شجي ب ض ا لل  2012-2011، بعد تعر

على حد تعبير أليكسعععي نافالني، الخصعععم " )حزب اللصعععوص والمحتالين"التي خرجت في وجه 

 (.الرئيسي للنماص

 

 القيادات

، وقد امضى 2012وزراء منذ عاص (، رئيس 2012/2008ديميتري ميدفيديف هو رئيس سابق )

كونه رئيس  إلى ضعععافةدارة الرئاسعععية باإلركان في اإلالعقد الماضعععي كنائي رئيس هيئة األ

 رمزية لع "الكوربوكراتورا". كثروازبروص، وهو الشخصية األ شركة

وهي شععركة نفط  منصععي الرئيس التنفيذي لشععركة روسععنفت ااي ور سععيتشععين يشعع ل حاليً 

سية رائدة، وم سبرغ ن رو سانت بطر صيات الكوربوكراتورا النموطجيين. وهو موارن من  شخ

ي ور في فرع المخابرات التابعة للقوات المسلحة إحائز على ش ادة بالل ة البرت الية، وقد عمل 

عدة مناصعععي سعععرية في الدول المتحدثة بالل ة البرت الية، قبل أن يتبع  أتية كما تبوّ االسعععوفي
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ركان ومن ثم كنائي رئيس مجلس الوزراء )حين كان رئيس هيئة األديمير بوتين كنائي فا

ولى سععععيتشععععين من النمععاطج األ (، ويعععدّ 2012و  2008بوتين رئيس الحكومععة بين عععامّي 

 البريتورية.

صيات األ شخ شيميزوف من ال سية الكوربوقرارية البريتورية ومقرب من الرئيس سيروي ت سا

ات. تم تعيينه يلجنة امن الدولة في المانيا في الثمانيننه عمل مع وحدات أبوتين، كما ُيعتقد 

ا لشركة "روستيخ" بعد انت اء توليه لمنصي المدير العاص لشركة "روزوبورن اكسبورت"، رئيًس 

ير حقيقة . ب ية تفسععع2012وعمل في وظائف أسعععاسعععية في حزب روسعععيا الموحدة منذ عاص 

مجموعات  في مجالس خمس ان عضععععوً ان تشععععيميزوف كأ إلىشععععارة الكوربوكراتورا تجدر اإل

ترؤسعععه ما ال يقل عن  إلى إضعععافةروسعععية كبرى )في قطاعات الطيران، السعععيارات، البنوك(، 

 مؤسسات حكومية.مجموعات روسية كبرى و خمس

وجود شخصيات رائدة جديرة بالذكر حتى وإن أصبحت من الماضي، ومن ضمن ا  إلى ضافةباإل

سابق ل يئة السكك الحديدية الروسية. أيضاً سيرجي إيفانوف فاديمير ياكونين وهو الرئيس ال

. 2016و 2011ركان بين عاص نائي رئيس الوزراء ورئيس هيئة األوهو وزير الدفاع السعععابق و

من أو عضععوان سععياسععيان يعمان في مجال األي أهذان الرجان عضععوان من السععيلوفيكي )

كريشتانوفسكايا هذه الشخصيات على أن ا  ول اأالخدمات العسكرية(. وتصنف عالمة االجتماع 

ن ال وية الميليتوقرارية العائدة لنواة أ إلىشخصيات ميليتوقرارية )النخي العسكرية(، وتشير 

ك تأثير كبير على القيم واألحرس الكرملين  يات واألان ل ا  بة خاق ئدة للنخ عا يات ال يديولوج

 الحاكمة في روسيا.

 

 يينالميليتوقراريين والكوربوقرار

رئيس لجنة الرقابة الفدرالية لمكافحة المخدرات في روسعععيا من  حّذر فيكتور تشعععيركيسعععروف

قائًا:  2007ظاهرة الكوربوقرارية الموجودة في النخبة الروسععية الحاكمة في مقال كتبه عاص 

داخل النخبة الحاكمة " الكوربوقرارية"، يبدو من المحتمل أن اتجاه على المدى المتوسععععط"

، األمر الذي كلفه "ة يمكن أن تدفعنا للتشكيك في األساس العسكري للحرس البريتوريالروسي

إن الطبيعة الكوربوقرارية للنخبة الحاكمة تمكننا من ف م عقليات الشخصيات . خسارة منصبه

سعععاسعععية في تية الجديدة للنواة األاوية السعععوفيفضعععل من التركيز على ال أالحاكمة بطريقة 

مالية  2017وتمّيزت الكوربوكراتورا عاص الطبقة الحاكمة.  ببراعت ا في الممارسعععععات الرأسعععع

 العالمية في ظل حماية المؤسسات السيادية.
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ستورّياً  صاحياته المحددة د سية العليا للبلد بعيًدا عن  سيا سلطة ال ّسد فاديمير بوتين ال  ُيج

صبه. ويبقى هو الحاكم األ ستمرارية الدولة على المعني بحّل كافة النزاعات ودوعن منا عامة ا

بَُّه الدولة الروسععععية باإلله يانوس )اإلله  ول الروماني طو الوج ين(، فالوجه األالروسععععية. ُتشععععَ

من، والدفاع، والشؤون لروسيا هو "الوجه السيادي" الذي يشمل كافة الشؤون الداخلية مثل األ

ة. هذا الوجه يمّثل السلطة. أّما داريلعديد من االمتيازات السياسية اإلا إلى ضافةباإلالخارجية، 

من نائي  الذي يشعععمل الشعععؤون المالية واالقتصعععادية بدءً جه الثاني ف و "الوجه التجاري" االو

رؤسعععاء الشعععركات  إلىوزراء االقتصعععاد والصعععناعة والطاقة والمال وصعععوالً  إلىرئيس الوزراء 

 الكبرى وبعض البنوك بما في ا البنك المركزي.

ا بعد زيادة اهتماص  أكثروص كوربوقرارية تعتبر روسعععيا الي من كون ا ميليتوقرارية، خصعععوصعععً

انية الروسعععية اآلن في وسعععط مجتمع تترّكز البريتوريوالدولة بالمجالين االقتصعععادي والمالي. 

عن كون ا جوهر نماص  مة األساسية للنخبة الحاكمة فضًا قتصادي ومالي ضخم، وهي الدعاا

ن الثانية وما نوعية في سعععلطة صعععنع القرار بدأت خال والية بوتيصعععنع القرار. هذه النقلة ال

 ك الحين.لزالت مستمرة منذ ط

 

 القوة المتنامية للتكنوقراريين

، استمر الحرس البريتوري في عملية 2012الكرملين عاص  إلى ابعد عودة فاديمير بوتين رئيًس 

صل األ 2008أت عاص التطور التي بد شت رت بف ضاء المالتي ا صرف بعض يليتوقراريين. إنّ ع  

أظ رت إقالة وزير و بإبداء قدرته على محاربة الفسععاد.لبوتين  الشععخصععيات الرئيسععية سععمس

نقطة تحّول حقيقية حيث وردت  2012 أكتوبرتشرين األول/ الدفاع أناتولي سيريديوكوف في

سة )أوبور س ساد في مؤ شكوك حول تجاهله بعض الخطط المتعلقة بمكافحة الف ون بعض ال

سية سيرفيس( التي يُ  سا صية األ شخ سيريديكوف ال سؤول عّد  سيريديوكوف أول م في ا. كان 

د من منصعععبه رسعععميً تنفيذي ر . اسعععُتبِدل بالمقرب من بوتين 2000منذ عاص  اوسعععي رفيع ُيجرَّ

لذي تحّدث في حينه عن "روبة الرئيس في تنفيذ إصععععا  شعععععامل  "سععععيرجي شععععوي و" ا

 للميليتوقرارية".

 ا في حاشععععيةطً والرجال نف أكثروهو  2016 مايو/إقالة فيكتور إيفانوف في أّيار ايضععععً وُيذَكر أ

ركان كما ش ل عدة مناصي في شركات كبرى. هذه االقاالت الرئيس والنائي السابق ل يئة األ
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اجتثاث الحرس البريتوري الذين هم في اولب م من سعععاهمت في اضعععمحال السعععيلوفيكيين و

 تطور الكوربوكراتورا. إلىمسينات( خجيل بوتين )مواليد ال

عصععععر التكنوقراريين. تخّرج أنطون  ر الموظفين في اإلدارة الرئاسععععية أنطون فاينويمثل كبي

( من جامعة موسعكو للعاقات الدولية وهو من المعارضعين للكوربوقرارية، 1972)مواليد عاص 

ية. تعمل مجموعات فدرال حاكمة في اإلدارة ال مد ويعمل في الكوادر ال نيين( السععععيفيليك )ال

دارة الفدرالية والمجموعات الصعععناعية والمالية الكبرى سعععاعية ضعععمن الكوادر الحاكمة في اإل

 لخلع السيلوفيكيين والسيريفيكيين.

ية  فدرال تابعة للبيروقرارية ال جدارة يعزز الميل نحو "التكنوقرارية ال لي على ال إن زيادة الط

أوالد الطبقة الوسطى العليا  احيث بات من اآلن وصاعدً  وتساهم في تحسين النخبة الروسية.

ًص  صو ش ادات الذين تربوا وتدربوا في المدن )خ سبرغ( والحائزون على  سانت بطر سكو و ا مو

جامعية هم المخّولون الوحيدون للحصععععول على فرص في مناصععععي في اإلرار الحاكم. مما 

سية ا سيجعل الطبقة الرو على  اان اقً  أكثرجدارة و أكثرلحاكمة يعني أن نماص الكوربوكراتورا 

 الصعيدين الج رافي واالجتماعي.

 

 الشبكة الكوربوقرارية

قتصادية، اتتألف من شبكات إدارية، سياسية، ينسج نماص الكوربوكراتورا شبكة كوربوقرارية 

ميزة التي تعود للسعععالة مالية تتقارع مع تكّتل المصعععالس والمحسعععوبيات، ومع التحالفات المت

ض ا  اوتدور معارك ملحمية بعيدً  الحاكمة. ضد بع سية  ضة روائف النخبة الرو عن األنمار محّر

البعض. لم تعد هذه المعارك تتأّثر باالنشععععقاقات بين الثقافات واأليديولوجيات المختلفة كما 

ات، وطلك ألن المنطق الكوربوقراري هو السائد. وقد يكانت في فترة الخصخصة في التسعين

عض "كبار األثرياء" من وظائف م كععععع "إي ور سيتشين"، بعد صدور قرار الحمر على انسحي ب

 .2012الوظائف التنفيذية في الدولة والشركات الكبرى عاص 

ية تبذل قصعععععارى ج دها لتصععععب  أكثرس تبقى التسعععععاؤالت ما إطا كانت البريتورية الروسعععع

اديمير باستوخوف في أحد ي فيستلخص العالم السياسي الليبرال كوربوقرارية وأقل سيادية.

ِشم لدواعي المحافمة  كتاباته صبس قديمة. هذا النماص الذي ُأن شك أن ت أن "البوتينية على و

 إلىتجميد المجتمع الروسي للعقود المقبلة، سيشعل فتيل الثورة التي ستلقي به  إلىوالسعي 

ستوخوف األمل بانحال نماص بوتين الذي تم إ ضمر با سميه الت لكة". وُي ضعافه من قبل ما ي
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أن النماص االسععتبدادي المعروف باسععتوخوف  رىجدارة". وي كثر"المطلي االجتماعي الليبرالي األ

بالبوتينية  يصارع الموت، وأن روسيا تشارف على بداية عصر جديد من اإلصاحات الليبرالية 

ستوخوف سي. يعتقد با ًض  التي تقودها الثورة الراديكالية في المجتمع الرو سه أّن بوتي اأي ن نف

 للحاق بأي حركة خارج سيطرته.  ابدأ بمحاوالت تحررية سعيً 

ة أّن تقّدص السيفيليكيين )المدنيين( في السلطة خير مؤّشر على بدء العملية التحرري ايرى أيًض 

رئيس وزراء الرئيس الروسي األسبق بوريس  ا بالترقية الحديثة لعععع سيرجي كيريينكودً مستش 

بمنصي نائي كبير الموظفين  2016أكتوبر تشرين األول/تم تعيين كيريينكو في قد ويلتسن. 

ربوكراتورا في واج ة الكو ابارزً  ادي شعع ل منصععبً كيريينكو خبير اقتصععا في اإلدارة الرئاسععية.

كما ترّأس شععركة "روسععاتوص" )الوكالة الروسععية الفديرالية للطاقة الذرية( أثناء واليات بويتن، 

طا مسععتوى رفيع  ايليكيً وسععيف امخلصععً  ا. ويعد كيريينكو كوربوقراريً 2016و  2005بين عامي 

 شخصية رئيسية في الكوربوكراتورا. 500المؤلفة من  من النخبة

 

 ن ضة البريتوريانية؟

تراجع مسععتوى البوتينية هناك العديد من المؤشععرات  إلىعلى الروم من النمرية التي تشععير 

. تعتمد التنمية االقتصعععادية البريتوريانية تعيش ن ضعععة وتجّددً التي تدحض طلك وتبّين أن ا

وارد والعولمة في روسععععيا على قطاعات رئيسععععية مرتبطة بالدولة وطلك نسععععبة لمركزية الم

مبنية  ستراتيجيةعلى هذه المروف فإن الكوربوكراتورا هي نتيجة ال ءاالقتصادية والمالية. بنا

جموعات وقطاعات كبرى )كالطاقة والبضائع واألسلحة( على أن روسيا طات بنية تابعة لعدة م

 ويجي حمايت ا من قبل النخي السياسية.

 اسعععيبقى حق اسعععتعمال القوة )اسعععتعمال القوى السعععيادية : الدفاع/ الشعععررة/ األمن( مصعععدرً 

كالتنميم  لممارسة السلطة. أّما االمتيازات السيادية األخرى البعيدة عن العين المجّردة اأساسيً 

صادي والمالي واإلاال ضائية قت صلحة االمتيازات وشراف على الخبرات القانونية والق ستندثر لم

الضعععريبية، والمعايير المالية  نممةتقنيًة )مثل شعععبكات المراقبة، واألمن اإللكتروني، واأل كثراأل

ية كل هذا يعني أن تكنوقرارية النخبة الحاكمة لن تدفع الموارد السععععياسععععوالبيئية، إلخ...(. 

على العكس من طلك، يمكننا أن نش د مياد تكنوقرارية  .مستوى أقل أهمية إلىالبريتورية 

 .جديدة، خرجت من القطاعات الجديدة المذكورة أعاه
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هذه الثورة سُتعّمق التبعات على بنية النخبة الروسية الحاكمة، وبالتالي سيتحّتم حدوث حروب 

هل سععتؤلف أعلى مسععتويات الكوربوكراتورا  .الجديدةقبلية في ظل احتكار الموارد الرئيسععية 

ضامن بين  شكال الت شكل من أ سيم ر  ستسيطر الفردية؟ وهل  ستراتيجيات جماعية أص هل  ا

ربقة األونياء أص هل سعععتتفكك هذه المجموعة وتنقل ثروات ا للورثة فقط؟ واال سعععتكون قد 

من قبل أعضععاء الجيل  اتبر موردً الخارج ولن تنقل قوت ا السععياسععية التي تكاد تع إلىانتقلت 

 الجديد الذي ال يشعر بارتباط  قوي مع روسيا على عكس األساف؟

ضمن تجديد الحرس البريتوري ب ية الحفاظ عليه، وفي الوقت عينه  على فاديمير بوتين أن ي

في البيروقراريععة وعلى االئتافععات المتشععععكلععة داخععل  عليععه المحععافمععة على السععععيطرة

على شبكات  ادقيقً  اه في مركز الشبكة ما يتطلي إشرافً ضمان بقائ إلى إضافةا، الكوربوكراتور

 .المعلومات، وقدرة على مراقبة عملية الت يير

تتطلععي عمليععة تطوير وتخليععد الحرس البريتوري الحفععاَظ على النواة البريتوريععة في النخبععة 

تم إنشعععاء الحرس الورني عاص . وقد اومتجددً  اسعععيلوفيكييا معززً  االحاكمة عبر إرسعععائ ا رابعً 

ضس روبة الرئيس  2016 سكرية التي برزت في وزارة الداخلية. هذه المبادرة تو من القوات الع

 .بتعزيز الحرس البريتوري التابع له، وتم ر على أن ا امتداد لألمن في سلطات الكرملين

 

 سرد الحكاية البوتينية: بين السيادة والورنية

سعععية. ويتعّمد عن حياته السعععيا يةعاماإلي كافة خطاباته وإراالته يحكي فاديمير بوتين ف

حكايا بوتين على أن ا العنصععر الرئيسععي لسععياسععته، والحجر األسععاس  ظ اربعض المحاورين إ

للنماص السياسي الروسي الذي يمّثل السلطة الوحيدة التي يحكم ا وحده. تشّكل حتمية الدولة 

تسععععاؤل  إلىمودية لرسععععمي، وقد أّدى تأثير القوة العا القوية الركن األسععععاسععععي في الخطاب

في جريدة أكسعععبرت  الرئيس، ومن م المحرر إلى من مالمحللين السعععياسعععيين وحتى المقربين 

الذي شّدد على ضعف الدولة الروسية قائًا: "إن التحدي المتجّذر المسَتلَ م من  فاليري فادييف

كام مة ال يعطي م القوة ال حاك خي ال بل الن باشععععرة بتطبيق الت ييرات التي يزعمون ق لة الم

 تحقيق ا".

يعتبر فععادييف وويره من المراقبين المقربين من الكرملين بععأن خطععابععات بوتين هي أداة 

أساسية لممارسة السلطة. وبما أن الخطاب هو جزء أساسي من العمل السياسي، فإّن تجديد 

على الحكايا يشكل األداة األساسية لتخليد  موارد الشرعية السياسية العائدة لبوتين، واإلشراف

النماص السععياسععي بأكمله. أصععبس خطاب السععياسععة الخارجية من مصععادر الشععرعية الداخلية 

 المتجددة.
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أعلن الرئيس الروسععي عن رموحه في اسععتعادة موقع روسععيا على الصعععيد  2007قبيل عاص 

 ات. وقد أعلن بوتين حينيينالدولي بعد أن كانت مكانت ا العالمية مضععععمحّلة خال التسععععع

 أن الحاجة الملّحة للسعععلطة ال تنشعععأ من الروبة في التجديد، بلانُتِخَي ألول مرة في الكرملين 

تت ل ل هذه وان يار االتحاد الروسي في مواج ة الت ديدات.  ءمن الروبة في التفاعل أيًضا لدر

 تي.ااالتحاد السوفيالت ديدات في طاكرة القادة الروس الذين عاشوا صدمَة تفكك 

خي والشعععي أن ُيجِمعوا على إعادة توجيه السععياسععة الخارجية الروسععية نحو اسععتعادة على النُ 

القوة والسععععلطة. وفي موجز لخطاب ميونيخ تّم الحديث عن السععععيادة الروسععععية وطلك ألن 

طوير ا روبة روسعععيا بتالرئيس قد أنشعععأ نمرة عالمية بديلة لتلك ال ربية. وأقر الرئيس أيضعععً 

يه أميركا شععكل جديد من "صععلس وسععتفاليا" وطلك لدحر العالم األحادي القطي الذي ت يمن ف

 المنطقة األوروبية األرلسية.في وحلفاؤها 

شكل  عدّ تُ  سة الخارجية البوتينية عقيدة موازنة بين القوى العممى التي تتلخص على ال سيا ال

ة الكاسععيكية، والترويج لنفوطها رامحة اآلتي: على روسععيا نشععر قوات ا ومعدات ا الدبلوماسععي

الديناميكية البوتينية هي إحدى اإلجراءات البراوماتية وإضعععععاف ال يمنة األميركية.  إلىبذلك 

 التي تسيطر علي ا سياسة الحفاظ على السلطة واستمرارية الدولة.

بة عنصععر تمثل الورنية الروسععية العنصععر األسععاسععي اآلخر للخطاب البوتيني، الذي كان بمثا

للوقوف مع قادت م بحركة ترسيخ الوحدة الورنية عبر حّث التعبئة الشعبية  إلىموحد وي دف 

قد يخفي الخطاب الورني الروسععي القضععايا السععياسععية واالجتماعية التي ُيعنى ب ا  تضععامنية.

، الخافات اإلثنية والثقافية والدينيةوعدص المسععاواة، والرأي العاص بشععكل حسععاس كالفسععاد، 

 .جانباً أساسياً من البوتينية عدّ والتأثيرات األخرى للسياسات الليبرالية الجديدة التي ت

 

 خاتمة

أن ا  إلىفي دحض النمرية الليبرالية لتدهور البوتينية، هناك العديد من العوامل التي تشععععير 

مستودعًا  أن الورنية الروسية تمثل( القرص لنا" )كريم ناش"أظ رت حركة ". التجدد"تتمتع بعععع 

طا موارد رمزية وطات صعععلة بالذاكرة يمكن اسعععتخدام ا لتجديد وإعادة إضعععفاء الشعععرعية على 

يمكن أن ( 2024 - 2018)ونتيجة لذلك، فإن الفترة الرئاسععععية الرابعة لفاديمير بوتين . بوتن

مكن للتنمية االقتصععععادية، ي اعن كونه مكبحً  ابعيدً . تكون عصععععًرا طهبًيا للبريتورية الروسععععية

 .لاقتصاد اأساسيً  ااعتباره محركً 
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إن مركزية الموارد االقتصادية والمالية الروسية تعني أن التنمية االقتصادية للباد والطريقة  

الكبيرة المرتبطة  ستراتيجيةالتي تعمل ب ا في العولمة تعتمد على انخفاض عدد القطاعات اال

إقتصععادية قائمة على قبول  سععتراتيجيةنتيجة الالكوربوكراتورا التي هي  وهكذا، فإن .بالدولة

الطاقة )واقع تتواجد فيه روسيا وستمل تعتمد على العديد من المجموعات والقطاعات الكبيرة 

لذا يبدو من المنطقي . عقانية مرتَّبة وفعالة اسععتراتيجية، يمكن اعتبارها (والسععلع واألسععلحة

عندما ) 2024ش د السياسي الروسي في عاص أن ننتمر خروج فاديمير بوتين المحتمل من الم

في ظل . ليتوخى إمكانية إجراء ت ييرات في النماص السعععياسعععي للباد( عاًما 72يبلغ من العمر 

في . وياب الشعععخصعععية الكاريزمية الم يمنة كالتي تحمل اسعععم ا، فإن البوتينية سعععوف تندثر

تسععّلم  إلىبطريقة تؤدي  الوقت الحالي، لم تتمكن أي معارضععة سععياسععية من تنميم نفسعع ا

 .السلطة

، يجي علينا على األقل النمر 2024في حين أن تراجع البوتينية ال يبدو انه ممكن قبل عاص 

صععحيس أن النماص يعتمد على شععكل من أشععكال التواصععل السععياسععي الفعال . في هشععاشععته

استمرار الحد  إلى أن ديناميكيته تستند إلىوالمسيَطر عليه، لكن تفاقم البعد البريتوري يشير 

عدو"األدنى من التوتر مع  ية في واشععععنطن" موضععععوعثم إن . ال ربي" ال يال مة اإلمبر قاو " م

، تؤّمن [المقاومة]الخطابي المتكرر يعمل على الحفاظ على شعععبية البريتورية، وبقيام ا بذلك 

 . شرعية النماص والرئيس الحالي

شة البوتي شا سيين من ه سا صوص، والتي يمكن جي عدص إهمال جانبين أ ينية على وجه الخ

أوالً،  . أن تصبس حاسمة خال الفترة االنتقالية ما بعد بوتين، التي ستبدأ في السنوات القادمة

ضس، كما أظ رت تجربة  شكل وا صا "تتآكل عوامل القوة ب الكامل للنخي التي ُتنفَّذ منذ " اإل

حدة ا 2016عاص  ية وو يدرال مة واإلدارة الف خل الحكو كاص دا نارق )لح الرؤسعععععاء اإلداريون لم

ثانيًا، إن الصعععر  البوتيني للديمقرارية الذي ي يي عنه مف وص تسعععليم (. وجم وريات روسعععيا

ة، اإلقليميالرئاسععععية، و)السععععلطة، مع حزب م يمن وإدارة رأسععععية من جاني مختلف اإلدارات 

سععياسععية قادرة على من المؤكد أن ظ ور معارضععة . آخذ في الضعععف( طلك إلىوالبلدية، وما 

ومع طلك، فإن النماص . السععععلطة عبر صععععندوق االقتراع يبدو أمرًا وير محتمل إلىالوصععععول 

كما قد توحي نتائج  -السععععياسععععي الروسععععي ال يعتمد على دعم أولبية كبيرة من الموارنين 

شريعية  سية والت ضيبل بالوالء  -االنتخابات الرئا سبية للنماص ا االفترا لحاكم، من األولبية الن

.حد كبير ووير مبالية للقضايا السياسية إلىفي حين أن األولبية المطلقة وير مسّيسة 
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 فريد فاليتز

 1مساعد بولتون القديم الجديد

 

 

فريد "اختيار " جون بولتون"الماضعي أعلن مسعتشعار األمن القومي األميركي مايو /أيار  30في 

مركز السعععياسعععة "اضعععية كنائي أول لرئيس الذي عمل روال السعععنوات الخمس الم -" فايتز

ما . السععكرتير التنفيذي وكبير موظفي مجلس األمن القومي شعع ل منصععيل – "(CSP)األمنية 

من عقد من الزمن  كثرظل أل "مركز السععععياسععععة األمنية"يجعل هذا الخيار وير عادي هو أن 

ال يسععتحقون الحماية  ةياإلسععامكيين الذين يلتزمون بالشععريعة رييجادل بأن المسععلمين األم

 .2التي يفرض ا التعديل األول في الدستور األميركي

ية متواترة، إعامالخدمة الحكومية، كّثف فايتز من كتاباته وأجرى مقابات  إلىقبل عودته 

لة)خاصععة على قناة فوكس نيوز  ، حيث عّلق على مواضععيع مثل االنتشععار (قناة ترامي المفضععّ

ودأب على م اجمة دبلوماسععية . واألمن السععيبراني وقضععايا أخرى واإلرهاب اإلسععاصالنووي و

خدص فايتز في مواقع وقد . 3، وعارض التوصعععععل التفاق مع اإيرانإدارة أوباما النووية مع 

عاًما مع وكالة االسععععتخبارات المركزية، وكالة اسععععتخبارات  25األمن القومي األميركية لمدة 

 .ستخبارات في مجلس النوابوزارة الخارجية، ولجنة االوالدفاع، 

مركز "مع وكالة المخابرات المركزية في مجاالت متنوعة، بما في طلك  اعامً  19كما أمضععععى 

اسععتخدص خبراته و ،(WINPAC)" سععلحة والسععيطرة علي ااسععتخبارات السععا  ومنع انتشععار األ

                                                            
 .عداد علي مراد، باحث في مديرية الدراسات اإلستراتيجيةإ  1

2 “Karen Lugo: How Much For A Piece Of The First Amendment?”, Center for Security Policy, September 26, 2012. 

https://www.centerforsecuritypolicy.org/2012/09/26/how-much-for-a-piece-of-the-first-amendment/ 

3 “Tear Up or Renegotiate the Obamabomb Nuclear Deal with Iran?”, Fred Fleitz, July 14, 2016 

https://www.centerforsecuritypolicy.org/2016/07/14/tear-up-or-renegotiate-the-obamabomb-nuclear-deal-with-

iran/ 

https://www.centerforsecuritypolicy.org/2012/09/26/how-much-for-a-piece-of-the-first-amendment/
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 2002ر عاص كمحلل في وكالة االسعععتخبارات المركزية في األمم المتحدة لتأليف كتابه الصعععاد

 .4"األميركيةحلول القضايا والمصالس : أحوال حفظ الساص في التسعينيات"بعنوان 

بإعارة  (CIA) األميركية، قامت وكالة االسععععتخبارات المركزية 2006و  2001في الفترة بين 

وزارة الخارجية، حيث شعع ل منصععي رئيس موظفي وكيل وزارة الخارجية لشععؤون  إلىفايتز 

 اوبصععععفته رئيسعععععً . (2006-2005)ثم روبرت جوزيف ( 2005-2001)بولتون  جون تسععععّلسال

ل لموظفي جون بولتون، سععععاعد فايتز في رعاية سععععياسععععاته من خال وزارة الخارجية، ومثّ 

صععفت قد وو. ، واكتسععي شعع رة بين السععاسععةتسععّلسبولتون في اجتماعات مع وفود مراقبة ال

ية  بة األميرك كات هافين تون"ال نا  يا عاص فا" أر قال  ية "بععععععععع  2005يتز في م يذ لذراع التنف ا

 . 5"لبولتون

خال المعركة في لجنة العاقات  2005اسععم فايتز في الصععحافة ألول مرة في ربيع عاص  ظ ر

الخارجية بمجلس الشععيوخ، للمصععادقة على تعيين جون بولتون كسععفير للواليات المتحدة لدى 

الصعععععبة التي واج  ا فايتز كرئيس لموظفي وتصععععف عدة روايات التحديات . األمم المتحدة

بولتون، وكان معمم ا ينطوي على صععععراع حول خطاب مثير للجدل ألقاه بولتون اّدعى فيه 

 .6وجود برنامج أسلحة بيولوجية خاص بكوبا

، كان فايتز أحد كبار الموظفين في لجنة االسععععتخبارات 2011-2006في الفترة الممتدة بين 

بيتر "مجلس النواب األميركي، ومسععععتشععععاًرا بارًزا لعضععععو اللجنة الجم وري الداخلية التابعة ل

، "انتشععار أسععلحة الدمار الشععامل"في هيئة موظفي الجم وريين حول  اكان خبيرً و". هويكسععترا

بعد وقت قصعععير من التحاقه للعمل . ي والكوري الشعععمالييرانوخاصعععة البرنامجين النوويين اإل

، ات م المحلل السععععابق في وكالة 2006بارات في عاص ضععععمن كادر موظفي لجنة االسععععتخ

اللجنة كع  إلىبإحضععععار فايتز " هويكسععععترا"النائي " راي ماكجوفرن"االسععععتخبارات المركزية 

لجنة تقرير العلى تقارير صعععحفية مفادها أنه كان المؤلف الرئيسعععي ل اردً " مسعععدس مسعععتأجر"

                                                            
4 “Peacekeeping Fiascoes of the 1990s: Causes, Solutions, and U.S. Interests”, Fred Fleitz, Praeger Publishers, 

2002 

5 “Plamegate: The John Bolton Connection”, Arianna Huffington, September 9th 2005 

https://www.huffingtonpost.com/arianna-huffington/plamegate-the-john-bolton_b_7648.html 

6 “Senate Committee Hearing on the Nomination of John Bolton to Be U.N. Ambassador”, The New York Times, 

April 11th, 2005 

https://www.nytimes.com/2005/04/11/politics/senate-committee-hearing-on-the-nomination-of-john-bolton-to-

be-un.html 
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ت ديًدا  إيراناالعتراف ب: "ذي حمل عنوانال" يةإيرانبرنامج أسععععلحة نووية "المثير للجدل عن 

 .7"استخباراتي للواليات المتحدة تحد  : استراتيجًيا

لتأسعععيس  " Newsmax Media –نيو ماكس ميديا "بواسعععطة  فايتز ، تم توظيف2011عاص 

، وهي خدمة تحليل وتوقعات دولية عبر  Langley Intelligence Group (LIGNET)شععععبكة

عندما تم تعيينه زميًا كبيًرا في مركز  2013حتى عاص  LIGNET مدير ش ل منصي. اإلنترنت

، قاص المركز بتعيين فايتز بمنصي نائي رئيس 2015عاص  فبراير/في شباط. السياسة األمنية

 اإلسععععاص"يتز العديد من المقاالت للمركز حول ما ُيسععععمى كتي فا .للسععععياسععععات والبرامج

ي وإصععا  المخابرات األميركية، زاعًما أن يرانمج النووي اإل، الشععرق األوسععط، البرنا"المتطرف

ساجد  سام األميركيةالمنّممات والم سرً ياإل لتعزيز جدول أعمال ج ادي، وأنه  اة الكبرى تعمل 

عات  ما هذه الج ثل  تّدعي ياإلسععععامال ينب ي الوثوق بم ما  ند ني العنف"ة ع جي " تج نه ي وأ

 ."تحييدها كقوى سياسية"

َس  ست"  إلىي في هذا اإلرار أخطر ما ُين شنطن بو صحيفة "وا شارك في إفايتز، هو قول  نه 

خطة للنصععر على حركة الج اد ة األمنية" يعرض ما ُيسععمى ""مركز السععياسعع لعععععع ة تقريرصععياو

وما يسععععّميه  اإلسععععاصفي هذه الخطة يحّذر فايتز وشععععركاؤه في المركز من خطر  .8"العالمي

للتعامل مع  اسععععتراتيجيةعدص الوضععععو  حول حقائق أو  "إن "حراك الج اد العالمي" فيقول:

 اسععتراتيجيةالت ديد الحقيقي الذي يواجه الواليات المتحدة بشععكل فعال سععاهم في خلق بيئة 

". وير الكافية على اإلراق للتعامل مع المخارر األميركيةمن الخطر الكبير والمتنامي والقدرة 

صي ورقة فايتز بعععععع و صحيحية، بدءً اتخاط إجراءا"تو ضس للعدو الذي نواج ه، أال  ات ت بف م وا

وعوامل ا، والعناصعععر األسعععاسعععية  اديولوجيً التي تحرك ا أي والج ات وهو حركة الج اد العالمي

ن م صععععّمموا خّطت م على ورار إيقول فايتز وزماؤه و". فعالة للتصععععدي ل ا سععععتراتيجيةال

 ".تيةاونالد ريجان ل زيمة الشيوعية السوفيالناجحة التي اتبع ا الرئيس ر ستراتيجيةاال"

تتحدث الخطة ضمن ثمانية عناوين عن الخطوات التي يجي العمل في ا لضمان هزيمة "حراك 

سيس الج اد العالمي" هي: " سيس ال دف، إعادة تأ ساص "ف م عقيدة الت ديد لدى العدو، تأ ال

                                                            
7 “Recognizing Iran as a Strategic Threat: An Intelligence Challenge for the United States”, U.S House of 

Representatives, Permanent Select Committee on Intelligence, August 23, 2006. 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/14_09_06_representatives.pdf 

8 “The Secure Freedom Strategy, A Plan for Victory Over the Global Jihad Movement”, Center for Security Policy, 

January 16th, 2015. 

https://www.centerforsecuritypolicy.org/wpcontent/uploads/2015/01/Secure_Freedom_Strategy_Executive_Sum

mary.pdf 
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بارات، الحرب االقتصعععادية، الحرب ، الحرب األيديولوجية المضعععادة، عمليات االسعععتخ"عبر القوة

 ". السيبرانية، الج اد الحضاري في الجب ة الداخلية

رهابية ر المتعلقة بمكافحة التنميمات اإلتتقارع بعض هذه النقاط المذكورة أعاه مع األفكا

كما يسععععّميه ترامي في اسععععتراتيجيته لألمن القومي التي أعلن ا العاص " ياإلسععععامالتطّرف "و

خطوة يجي اتخاطها ضععععد  12ن ا تتحدث عن أوالافت لانتباه في هذه الخطة  .9الماضععععي

ما يرى فايتزمين لتقليص خطرهم على المجتمع األاالخوان المسععععل هذه . ميركي وفق  من 

االخوان المسععععلمين على قوائم  يضعععععم مشععععروع قانون أماص الكون رس الخطوات مثًا تقدي

صل عمليً اإل سنتين مع بداية عاص بعد حو ارهاب، وهذا ما ح سناتور 2017الي  ، عندما تقّدص ال

بمشععروع قانون في مجلس النواب يصععّنف اإلخوان " تيد كروز"الجم وري عن والية تكسععاس 

 .10المسلمين كجماعة ارهابية
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