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كلمــة المركـــز



كلمـــة المركـــز

القـــرار على عاتقه منذ نشأته  اتخـــاذ  مركز المعلومـــات ودعم  حمل 

دوره  لــيــؤدي  التنمية؛  مــجــاالت  مختلف  فــي  الــقــرار  متخذ  جــهــود  دعــم  مهمة 

الوزراء المصري، وانطالًقا من مساعيه نحو  تابعة لمجلس  كمؤسسة فكر 

آفاق  الجديدة:  دوريته  القارئ  يدي  بين  يضع  فإنه  المعرفة  مجتمع  ترسيخ 

استراتيجية، والتي تهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الرؤى والتحليالت عن 

موضوعات إقليمية وعالمية، سواء أكانت ذات صلة مباشرة أم غير مباشرة 

بالشأن المصري.

والباحثين  الفكر  رجــال  من  نخبٌة  الموضوعات  تلك  تقديم  على  ويقوم  هذا 

المصريين في مختلف التخصصات، باإلضافة إلى مجموعة متميزة من خبراء 

المركز وباحثيه.

وذلك في ضوء  األول،  العدد  ليكون ملف  السوداني  الملف  اختيار  تم  وقد 

التطورات المهمة التي شهدها السودان وانعكاساتها على مستقبل البالد. 

ويأمل المركز أن تُسهم تلك الدورية في إثراء النقاش الفكري حول مجموعة 

متنوعة من القضايا والموضوعات المشاركة على الساحة. 

كما يدعو المركز الخبراء والباحثين من داخل المركز وخارجه للمشاركة في 

القضايا  مختلف  حول  وتحليالت  بمقاالت  الدورية  من  المقبلة  األعــداد  إثــراء 

اإلقليمية والعالمية.
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التغير في النظام الدولي

د. عبد المنعم سعيد

في ظل أزمة كوفيد - 19، أصبح العالم في عصر جديد من تفكيك العولمة 
قد  النهاية،  وفي  األزمــة.  قبل  أصولها  لها  كان  التي  واالقتصادية  السياسية 

يظهر نظام عالمي جديد، يعالج مشكالت القرن الحادي والعشرين.

في معنى النظام الدولي
أنهـا  هـو  الدوليـة  العالقـات  علـوم  فـي  الشـائع 

ومـا  وعالقاتهـا،  العظمـى  القـوى  علـى  ترتكـز 

مـن  شـأنا  أقـل  أو  تفاصيـل،  مجـرد  إمـا  ذلـك  بعـد 

ومـد  الهيمنـة  علـى  القـادرة  الرئيسـة  المنظومـة 

بالـردع  أو  بالحـرب  أو  بالسـلم  والمنافسـة  النفـوذ، 

أن  أيضـا  والشـائع  األخـرى،  العظمـى  القـوى  مـع 

توصـف المنظومـة الرئيسـة بعـدد األقطـاب فيهـا، 

فيقـال النظـام متعـدد األقطاب، كمـا كان الحال ما 

بيـن الحربيـن العالميتيـن األولـى والثانيـة، أو نظـام 

العالميـة  الحـرب  أعقـاب  فـي  كان  كمـا  القطبيـن، 

المتحـدة واالتحـاد  الواليـات  انفـردت  الثانيـة؛ حينمـا 

القطـب  نظـام  أو  الدولـي،  بالنظـام  السـوفيتي 

الواحـد، كمـا كانـت بريطانيا ما بين 1815 بعد هزيمة 

األولـى،  العالميـة  الحـرب  ونشـوب  و1914  نابليـون 

االتحـاد  انهيـار  بعـد  األمريكيـة  المتحـدة  والواليـات 

السـوفيتي عـام 1991 وحتـى عـام 2008، عندمـا جرت 

األزمـة االقتصاديـة والماليـة العالميـة، وهـو العصر 

ي عصـر العولمة شـكال، أما فـي الحقيقة  الـذي ُسـمِّ

فقـد كانـت الواليـات المتحـدة هي القائـدة العظمى 

الوحيـدة فـي العالـم، فيـا تـرى: مـا الحـال اآلن، وكيف 

هنـا،  المباشـرة  اإلجابـة  الدولـي؟  النظـام  يوصـف 

والتـي سـوف يجـري التفصيـل فيهـا، هـي أن العالـم 

التحـدي  لـم يعـد أسـيرا لقـوة عظمـى وحيـدة؛ ألن 

أن  كمـا  كبيـرا؛  بـات  المتحـدة  للواليـات  بالنسـبة 

العالـم لـم يعـد متعـدد األقطـاب، علـى عكـس مـا 

كان شـائعا مـن أن اليابـان والهنـد وأوروبـا الموحدة 

التنافـس علـى قيـادة  سـوف تدخـل فـي منظومـة 

العالـم وتوجيهـه، ولكـن العالـم يدخل إلـى منظومة 

العظمـى:  القـوى  ثالثيـة مـن 

مجلس  ورئــيــس   - الــيـــــوم  المصـري  إدارة  مجلس  رئيـس 
االستراتيجية للدراسات  المصري  بالمركز  المستشارين 

الواليات 
المتحدة 
األمريكية

روسيا 
االتحادية

جمهورية 
الصين 
الشعبية
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كيف يتغير النظام الدولي؟

إن أقاليـم العالـم وظروفهـا التاريخيـة والجيوسياسـية 

تظـل  ولكـن  متشـابهة،  حتـى  أو  متطابقـة  ليسـت 

القاعـدة األساسـية لهـا هـي تحقيـق تـوازن القـوى، بـكل 

والناعمـة  الخشـنة  القـوة  أبعـاد  مـن  ذلـك  يكفلـه  مـا 

بـات  شـائعة  نظـر  وجهـة  وفـق  اآلن  فالعالـم  والذكيـة، 

ثنائـي القطبيـة بيـن الواليـات المتحـدة والصيـن، اسـتنادا 

إلـى أن الناتـج المحلـي اإلجمالي للبلدين يتقارب يوما بعد 

إلـى  يـوم، وفـي الوقـت الراهـن فإنـه بالحسـاب اسـتنادا 

القـوة الشـرائية للـدوالر، فـإن الناتـج الصينـي يتفوق على 

األمريكـي، وأخـذا بمعـدالت النمـو الراهنـة، فـإن الصيـن 

فـي طريقهـا إلـى مزيد مـن التفوق؛ خصوصا بعد الريادة 

الرابعـة،  التكنولوجيـة  الصناعيـة  الثـورة  مجـاالت  فـي 

إلـى  يشـير  القطبيـن  تفاعـالت  فـي  يـدور  الـذي  فالنمـط 

تنافسـهما، والولـوج مـن المنافسـة إلى الحـرب التجارية 

والسياسـية  الجنوبـي،  الصيـن  بحـر  فـي  واالسـتراتيجية 

كوريـا  مثـل  للصيـن،  حلفـاء  علـى  األمريكيـة  بالعقوبـات 

الشـمالية وإيـران، والتـي تضغـط فيهـا واشـنطن علـى 

دول العالـم لالختيـار مـا بينهـا وبيـن الصيـن، كمـا أن وباء 

والتناقـض  التنافـس  دوائـر  إلـى  أضـاف  مؤخـرا  كورونـا 

بعـدا آخـر ال يـزال يتفاعـل فتـرة اسـتمرار الجائحـة.

ولكـن دوريـة الشـؤون الخارجيـة األمريكيـة رأت الثنائيـة 

القطبيـة تـدور فـي اإلطـار التاريخـي المعاصـر للعالقـات 

والتفاعـالت األمريكيـة الروسـية؛ وجـاء ذلـك فـي العـدد 

 ،2018 أبريـل )نيسـان(  المجمـع لمقاالتهـا الصـادر فـي 

مـن  وأمريـكا  روسـيا  الجديـدة:  البـاردة  »الحـرب  بعنـوان 

قبـل واآلن«، فمجموعـة الدراسـات المنشـورة تبـدأ مـن 

بداية الحرب الباردة القديمة، والتي جرى إشـهارها فكريا 

مـن خـالل مقـال السـفير األمريكـي »جـورج كينـان«، فـي 

عدد يوليو 1947 بعنوان »مصادر السـلوك السـوفيتي«، 

والـذي أعلـن فيـه انتهـاء التحالـف األمريكـي السـوفيتي 

أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة، ودعـا - كبديـل - إلـى اتبـاع 

أمـا  السـوفيتي،  االتحـاد  احتـواء  تقـوم علـى  اسـتراتيجية 

التطـورات  فتعكـس  المنشـورة  المختلفـة  المقـاالت 

تخفيـف  أو  البـاردة،  الحـرب  واحتـدام  الصعـود  وفتـرات 

التوتـر، عندمـا نشـر »هنـري كيسـنجر« مقالـه فـي يوليـو 

»نيكيتـا  و  االسـتقرار«،  عـن  »البحـث  بعنـوان   1959

خروتشـوف« الـذي نشـر فـي عـدد أكتوبر )تشـرين األول( 

التعايـش  »عـن  بعنـوان:  مقـااًل  نفسـها  الدوريـة  مـن 

كانـت  والوفـاق  التعايـش  لحظـات  ولكـن  السـلمي«، 

البـاردة،  الحـرب  مـن  طويلـة  مسـيرة  فـي  االسـتثناء 

مطلـع  فـي  السـوفيتي  االتحـاد  انهيـار  حتـى  اسـتمرت 

مـدى عقـد ونصـف  الماضـي، وعلـى  القـرن  تسـعينيات 

تقريبـا، وفـي ظـل انفـراد الواليـات المتحـدة بالنفـوذ فـي 

إنقـاذ  علـى  ركـزت  المنشـورة  المقـاالت  فـإن  العالـم، 

الثمانيـة،  إطـار مجموعـة  فـي  والتعـاون معهـا  روسـيا، 

وفـي عـام 2002 ظهـر العنـوان »تجديـد روسـيا«، ولكـن 

لـم يسـتمر طويـال؛ حيـث تواصلـت  شـهر العسـل هـذا 

بيـن  التوتـر  ازديـاد  تكشـف  التـي  والدراسـات  المقـاالت 

واشـنطن وموسـكو، ففـي عـام 2006 كان العنـوان هـو 

روسـيا  »خسـارة   2007 وفـي  الغـرب«،  تتـرك  »روسـيا 

وتكاليـف اسـتئناف المواجهـة«، وفـي 2008 »لمـاذا يعـد 

خرافـة؟«،  بوتيـن(  )فالديميـر  السـلطوية  اسـتقرار 

 2011 وفـي  روسـيا«،  فـي  التحديـث  »مـأزق   2010 وفـي 

وفـي  السـكانية«،  روسـيا  و»كارثـة  المحتضـر«،  »الـدب 

 2016 وفـي  الجديـدة«،  البـاردة  الحـرب  »إدارة   2014

»الجغرافية السياسـية الدائمة لروسـيا«، و»البحث عن 

مكانـة روسـيا المشـروعة«، و»إحيـاء القـوة العسـكرية 

واحتكاكهـا  للقـرم،  روسـيا  ضـم  بعـد  )هـذا  الروسـية« 

وفـي  عليهـا(،  األمريكيـة  العقوبـات  وفـرض  بأوكرانيـا، 

فـي  الخارجيـة«  »الشـؤون  مجلـة  نشـرت   ،2018 العـام 

عـدد ينايـر )كانـون الثانـي(: »احتـواء روسـيا مـرة أخـرى«، 

وفـي عـدد مـارس )آذار( »هل بدأت حـرب باردة جديدة؟«.

مـن  البـاردة  الحـرب  وعـادت  دورتـه،  الزمـان  دار  وقـد 

حـرب  كانـت  بينمـا  وواشـنطن،  موسـكو  بيـن  جديـد 

األولـى  وبكيـن،  واشـنطن  بيـن  تجـري  أخـرى  بـاردة 
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والشـرق  أوروبـا  مسـرحها  اسـتراتيجية،  جوهرهـا  فـي 

التجـارة،  حـول  تـدور  اقتصاديـة  تبـدو  والثانيـة  األوسـط؛ 

السـيطرة  حـول  تـدور  اسـتراتيجية  األخـرى  هـي  ولكنهـا 

والنفـوذ فـي العالـم، فالحربـان تـدوران بيـن ثـالث قـوى: 

الواليـات المتحـدة األمريكيـة، التـي ال تـزال نظريـا القـوة 

وروسـيا  العالـم،  فـي  األولـى  والعسـكرية  االقتصاديـة 

فـإن  متواضعـة،  االقتصاديـة  حالتهـا  كانـت  وإن  التـي 

لديهـا أكثـر مـن 9000 رأس نوويـة، تكفـي لتدميـر الكـرة 

متميـزة  مجـاالت  لديهـا  أن  كمـا  مـرات،  عـدة  األرضيـة 

للتفوق التكنولوجي في السـالح والفضاء، والصين التي 

ليسـت لديهـا قـوة اقتصاديـة جبـارة فقـط، ولكنها أيضا 

القـوة الواعـدة مـن حيث معـدالت النمـو والتكنولوجيات 

الحديثـة، فـأول مـرة في التاريخ البشـري، أصبح بمقدور 

التطـور  مجـاالت  بعـض  فـي  أمريـكا  منافسـة  الصيـن 

التكنولوجـي.

الجديد في النظام الدولي

التاريـخ  فـي  الدوليـة  العالقـات  علـى  جديـدة  حالـة  هـذه 

ولكـن  الثالثـي،  العـدد  بسـبب  فقـط  ليـس  المعاصـر، 

ألنهـا تأتـي فـي ظـروف مختلفـة تاريخيـا عمـا كان عليـه 

الحـال طـوال القـرن العشـرين والبدايـات األولـى للقـرن 

الحالـي، كمـا أن التطـورات التكنولوجية أعطت لأطراف 

الثالثـة مـا لـم تعطـه لـدول وقـوى أخـرى، مثـل الهنـد أو 

البريطانـي  الخـروج  أضعفـه  والـذي  األوروبـي،  االتحـاد 

مـن االتحـاد، وضعـف اقتصـادات أساسـية فـي االتحـاد، 

مثـل إيطاليـا وإسـبانيا واليونـان، فضال عـن تراجع النزعة 

األوروبيـة بيـن دول االتحـاد، وهـو مـا خلـق ضغوطا كبرى 

الظـروف  أهـم  كانـت  ربمـا  ألمانيـا وفرنسـا، ولكـن  علـى 

التـي تميـز هـذه المرحلـة، الظـرف الخـاص بتولـي »دونالـد 

موجـة  مـن  عنـه  أسـفر  ومـا  األمريكيـة  اإلدارة  ترامـب« 

يمينيـة سـرعان مـا انتشـرت فـي العديـد مـن دول العالم 

فـي أوروبـا )بريطانيا( وأمريكا الجنوبية )البرازيل( وآسـيا 

)الهنـد(. 

وقد جرت المراجعات لطبيعة النظام العالمي، والنظم 

السياسـية المختلفـة، بعد ظهـور جائحة كورونا، وجوهر 

األمـر هـو سـرعة انتشـار الفيـروس داخـل الـدول وبينهـا، 

بـل وحتـى انتقالـه بيـن القـارات، وفيـه درجـة مـن التركيـز 

والواليـات  وأوروبـا،  الصيـن،  المتقـدم:  العالـم  داخـل 

المتحـدة، وفيمـا عـدا ذلـك هنـاك نقـاط متوسـطة مثـل 

كوريـا الجنوبيـة وإيـران واليابـان، ولكـن الثابـت أن العجلـة 

الـذي  مـا  تجـاوز  تحـاول  الجديـد  العالـم  عـن  البحـث  فـي 

يعنيـه »كوفيـد - ١٩« وتأثيراتـه علـى العالـم إلـى القفز فورا 

إلـى إعـادة تركيـب الدنيـا كلها وتوزيـع القوة فيها، رغم أن 

كثيـرا مـن متغيـرات ذلـك كانـت حادثـة قبـل ١٢ ينايـر 2020 

عندمـا تـم اإلعـالن عـن أول مريـض فـي ووهـان الصينية، 

حينهـا كان معروفـا أن الصيـن قـوة صاعـدة فـي النظام 

آخـذة  المتحـدة  الواليـات  أن  معروفـا  وكان  الدولـي، 

أول  »البريكسـيت«  وكان  العالـم،  مـن  االنسـحاب  فـي 

اإلشـارات إلـى أن االتحـاد األوروبـي ليـس كما يبـدو، وكان 

التغييـر كمـا يقـال مكتوبـا فـوق الحائط الزمنـي، ويبدو أن 

العالـم يتغيـر فـي اتجاهـات جديـدة، وقـد سـبق أن تحدثنا 

عـن عالـم ثالثـي األقطـاب، وعالـم ما بعد الثـورة العلمية 

الرابعة التي قبل أن نعلم ما هي كنا في الحقيقة نتحدث 

عمـا غيرتـه، ومـن الممكـن أن يكون »كوفيد - ١٩« كاشـفا 

عـن أمـور قـد تغيـرت بالفعل وظهرت خـالل األزمة، مثل 

ذلـك مـا حـدث عنـد سـقوط جـدار برليـن عـام ١٩٨٩ ووضـع 

نهايـة للحـرب البـاردة أو انهيـار بنـك ليمـان بـراذرز فـي ٢٠٠٨ 

واشـتعال نـار أزمـة ماليـة واقتصاديـة عالميـة، فجائحـة 

العالـم  مسـتوى  علـى  مدمـر  حـدث  كورونـا  فيـروس 

والنظـام العالمـي بكاملـه، وال يمكننـا أن نتخيـل عواقبـه 

بعيـدة المـدى، وهـذا أمـر مؤكـد؛ حيـث أدى هـذا المـرض 

إلـى تحطيـم الحيـاة، وتعطيـل األسـواق، وكشـف كفاءة 

الحكومـات )أو انعدامهـا(، كمـا أنـه سـيؤدي إلـى تحوالت 

دائمـة فـي القـوة السياسـية واالقتصاديـة بطـرق ربمـا 

لـن تظهـر إال الحقـا.
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خاتمة: النظام الدولي إلى أين؟

أن  هـو  والمراقبـون  المحللـون  عليـه  اتفـق  الـذي  األمـر 

العالـم يتغيـر نتيجـة »كوفيـد -١٩«، ولكـن مـا اختلفوا عليه 

كان مدى هذا التغيير، وفي أي اتجاه، وفي ذلك انقسموا 

إلـى اتجاهيـن: أولهمـا أن العالـم ينقلب رأسـا على عقب، 

فباختصـار سـيكون هنـاك عالـم آخـر، وثانيهمـا أن األزمـة 

فـي حقيقتهـا »كاشـفة« عـن عالـم كان يتغيـر بالفعـل، 

تكنولوجيـة  تغيـرات  مـن  كان  مـا  مراقبـة  إال  علينـا  ومـا 

وتغيـرات فـي توازنـات القـوى الدوليـة حتـى نـرى مـا نـراه 

ومـا هـو قـادم أيضـا، ولكـن مـا بيـن االتجاهيـن مسـافات 

كثيـرة وظـالل بيـن وجهـة نظـر وأخـرى، وفـي هـذه الحال، 

فـإن »جائحـة فيـروس كورونـا« أدت إلـى تحطيـم الحيـاة 

حينما تم تعطيل األسواق، فالمتصور بعدها أن تحدث 

تحـوالت دائمـة فـي القـوة السياسـية واالقتصاديـة، كمـا 

أن صعـود الصيـن، والتطـور التكنولوجـي الـذي دمج ثورة 

المعلومـات مـع ثـورة التكنولوجيـا الحيويـة، والتي خلقت 

ثورة تكنولوجية عالمية رابعة حتى قبل أن تترسـخ نتائج 

لمـا سـمي »سياسـات  الكبيـر  والظهـور  الثالثـة،  الثـورة 

الهويـة« التـي تجابـه »سياسـات العولمـة«، والدعوة إلى 

إعـادة تأسـيس المؤسسـات الدوليـة؛ كل هـذه األمـور 

كانـت موجـودة، ومـا بقـي هـو معرفـة مـا جـرى عليها من 

تغيـرات بعـد حـدوث الجائحـة. 

وقـد أصبـح العالـم فـي عصر جديـد من تفكيـك العولمة 

لهـا  كان  التـي  والثقافيـة  واالقتصاديـة  السياسـية 

أصولهـا قبـل أزمـة وبـاء فيـروس كورونـا؛ ليـس فقـط 

ألن العالـم عـرف ذلـك مـن زاويـة الجغرافيـا السياسـية 

مـن خـالل »البريكسـيت«، ولكـن ألن الشـركات تجـد أن 

أمـر  العالمـي  لالقتصـاد  كمحـرك  العولمـة  اسـتمرار 

تعيـد  نفسـها مضطـرة ألن  وتجـد  أكثـر صعوبـة،  صـار 

محليـا،  بتوطينهـا  العالميـة  اإلمـداد  سالسـل  تشـكيل 

فـي  دائمـة  تحـوالت  تحـدث  أن  األزمـة  بعـد  فالمتصـور 

القـوة السياسـية واالقتصاديـة تشـكل مالمـح النظـام 

العالمـي الجديـد بعـد الوبـاء، ومـن الناحيـة االقتصاديـة، 

أن  الواضـح  ومـن  اقتصاديـة،  أزمـة  أكبـر  العالـم  يواجـه 

االقتصـاد العالمـي يتجـه نحـو الركـود، وتتصاعـد األعبـاء 

االقتصاديـة علـى الـدول، وتتزايـد معـدالت الفقـر، كما أن 

األمـن الغذائـي يواجـه العديـد مـن التهديـدات، باإلضافـة 

الكليـة لالقتصـاد. المؤشـرات  فـي  حـادة  اختـالالت  إلـى 

يعالـج  جديـد،  عالمـي  نظـام  يظهـر  قـد  النهايـة،  وفـي 

بالفعـل مشـكالت القـرن الحـادي والعشـرين، بمـا فيـه 

اإلقليميـة،  والنظـم  للعولمـة،  التفكيـك  تحديـات  مـن 

جعلـت  جديـدة  تكنولوجيـة  أنمـاط  مـع  والمواجهـة 

بينمـا  مضـى،  وقـت  أي  مـن  أكبـر  اإلنسـاني  التواصـل 

العزلـة وسياسـات الهويـة تتأصـل مـع كل لحظـة، وقـد 

يبـدو األمـر كلـه متناقضـا، ولكن كان هذا دائما هو مفتاح 

اإلنسـاني.  التطـور 
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الترامبية ما بعد ترامب

د. محمد كمال

رغم استمرار المعركة القانونية حول نتائج االنتخابات الرئاسية األمريكية، 
فإن فرز األصوات - كما تم اإلعالن عنه - يشير إلى أن البيت األبيض سيكون به 

ساكن جديد بدًءا من 20 يناير 2021، هو جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطى.

ويتبقـى السـؤال: مـا مصيـر دونالـد ترامـب، الرئيـس 
الحالـي فـي حالـة مـا إذا تـم تثبيـت النتيجـة لمصلحـة 
بايـدن؟ اإلجابـة المباشـرة علـى هـذا السـؤال هـي أنه 
حتـى لـو غـادر ترامـب البيـت األبيـض فإنـه لـن يختفي 
من المشـهد السياسـى األمريكي سـواء بشخصه 
أكثـر  أصـوات  بعـد حصولـه علـى  أفـكاره، خاصـة  أو 

مـن 70 مليـون ناخـب أمريكـي.  

تـرددت  التـي  األنبـاء  أخـرى  مـرة  تظهـر  بـدأت  وقـد 
منـذ فتـرة سـابقة، وهـي أنـه ينـوي أن ينشـئ محطـة 
تليفزيونيـة يطـل منهـا علـى الـرأي العـام، ويسـهم 
األفـكار  اسـتمرارية  علـى  ويحافـظ  تشـكيله،  فـي 
االنتخابيـة  حملتـه  فـى  لهـا  روج  التـي  والسياسـات 

األبيـض. بالبيـت  وجـوده  وأثنـاء 

بترشـيح  ترامـب  قيـام  أيضـا  والبعـض ال يسـتبعد 
حـق  وهـذا   ،2024 عـام  أخـرى  مـرة  للرئاسـة  نفسـه 
لـه؛ ألنـه سـيكون قـد أمضـى فتـرة حكـم  دسـتورى 
واحـدة فـي البيـت األبيـض ومـن حقه الترشـح لفترة 
ثانيـة، كمـا ال يسـتبعد بعـض المراقبيـن قيـام أحـد 
أفـراد عائلتـه بالترشـح أيضـا، ويشـار هنـا علـى وجـه 
ترامـب،  إيفانـكا  ومستشـارته  ابنتـه  إلـى  التحديـد 
ويرجـح البعـض هـذا السـيناريو، خاصـة فـى ظـل مـا 

أعلنـه بايـدن مـن أنـه سـيقضي فتـرة واحـدة فقـط 
فـي البيـت األبيض، وبالتالي سـيكون مرشـح الحزب 
الديمقراطـى فـى االنتخابـات الرئاسـية القادمـة هـو 
امـرأة  بيـن  المنافسـة  وسـتصبح  هاريـس،  كامـاال 
مواجهـة  فـي  ترامـب  إيفانـكا  امـرأة،  مواجهـة  فـي 
كامـاال هـارس. ولكـن كل التكهنـات المتعلقـة بهـذا 
األمـر تعـد سـابقة ألوانهـا، وقـد يحـدث الكثيـر خـالل 
السـنوات األربع القادمة؛ مما يغير هذه الحسـابات 

باألشـخاص. المتعلقـة 

بمـدى  المتعلـق  السـؤال  هـو  هنـا  المهـم  األمـر 
والتـي  ترامـب،  عنهـا  عبـر  التـي  األفـكار  اسـتمرارية 
البعـض »الترامبيـة«، وهـل سـيكون  أطلـق عليهـا 
تيـار فكـرى داخـل الحـزب الجمهـورى يرتبـط  هنـاك 
الرئيـس  مـع  قبـل  مـن  حـدث  كمـا  ترامـب،  باسـم 
بــ »الريجانيـة«. رونالـد ريجـان، فـي التيـار المعـروف 

»الترامبية« أصبح لها العديد من المالمح الفكرية، 
رفعـه  الـذي  أوال«  »أمريـكا  بشـعار  أبرزهـا  ارتبـط 
و2020،   ،2016 االنتخابيتيـن  حملتيـه  فـي  ترامـب، 
ويعـد مكمـال لـه شـعار »جعـل أمريـكا عظيمـة مرة 
أخـرى«، وقـد تمـت ترجمة الشـعارين إلى سياسـات 
فـي ظـل إدارة ترامـب، تمثلـت فـي إعطـاء األولويـة 

أســـــــــتـــــــــاذ الـــــــعـــــــلـــــــوم الــــســــيــــاســــيــــة
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الواليـات  حلفـاء  ومطالبـة  األمريكيـة،  للمصالـح 
ـل قـدر أكبـر مـن األعبـاء فـي القضايـا  المتحـدة بتحمُّ
ذات المصالـح المشـتركة، ودفـع فاتـورة مـا تقـوم 

بـه الواليـات المتحـدة ويصـب فـي مصالحهـم.

علـى  التركيـز  أيًضـا  »الترامبيـة«  تضمنـت  كمـا 
التصرفات الفردية النابعة من المصلحة األمريكية، 
الدوليـة  والمنظمـات  المؤسسـات  دور  وازدراء 
متعـددة األطـراف واالنسـحاب مـن بعضهـا مثـل 
باالنسـحاب  والتهديـد  العالميـة،  الصحـة  منظمـة 

العالميـة. التجـارة  منظمـة  مثـل  اآلخـر  مـن 

وتعبئـة  أفـكاره  بلـورة  ترامـب  اسـتطاع  كمـا 
أكـد  حيـث  العولمـة،  لفكـرة   

ٍ
معـاد سياسـي  تيـار 

ومـن  ناحيـة،  مـن  األمريكيـة  الثقافيـة  الخصوصيـة 
ـى سياسـات معاديـة لحركـة البشـر  ناحيـة أخـرى تبنَّ
والسلع )وهى من أسس العولمة(، وقد انعكس 
ذلـك فـي القيـود التـي فرضهـا علـى الهجـرة، وحظـر 
دخـول مواطنـي بعض الدول إلى الواليات المتحدة، 
بالحمائيـة  المتعلقـة  السياسـات  إلـى  باإلضافـة 
علـى  التجاريـة، وفـرض رسـوم وتعريفـات جمركيـة 
مـا  أو  األمريكيـة،  األسـواق  إلـى  القادمـة  السـلع 
يعـرف بالحـروب التجاريـة، ولم تقتصـر هذه الحروب 
إلـى  امتـدت  بـل  الصيـن،  علـى  األمريكيـة  التجاريـة 
حلفـاء أوروبـا وآسـيا مثـل االتحـاد األوروبـى واليابان.

منظمـة  بتجاهـل  ترامـب  قيـام  ذلـك  إلـى  يضـاف 
بيـن  المنازعـات  لفـض  كآليـة  العالميـة  التجـارة 
للحصـول  المباشـر  التفـاوض  وتفضيلـه  الـدول، 
علـى تنـازالت تجاريـة مـن الدول المختلفـة بعيدا عن 
ترامـب  أبـدى  العالميـة، كمـا  التجـار  آليـات منظمـة 
أخـذ  ولكنـه  الثنائيـة،  التجاريـة  باالتفاقيـات  ترحيًبـا 
ـا مـن االتفاقيـات التجاريـة الجماعية أو  موقًفـا عدائيًّ
متعـددة األطـراف، والتـي تضـم أكثـر من دولـة، وفى 
التجـارة  اتفـاق  مـن  باالنسـحاب  قـام  اإلطـار،  هـذا 
وقعـه  والـذى  الهـادئ،  المحيـط  دول  مـع  الحـرة 
المعـادي  الموقـف  وهـذا  أوبامـا،  بـاراك  سـلفه 
إلـى  امتـد  األطـراف  متعـددة  الدوليـة  لالتفاقيـات 
ببروتوكـول  يعـرف  مـا  أو  الدوليـة  المنـاخ  اتفاقيـة 

أيًضـا. منـه  انسـحب  والـذى  باريـس، 

ركـزت  فقـد  الداخليـة،  السياسـة  مجـال  وفـى 
وتشـجيع  الضرائـب،  تخفيـض  علـى  »الترامبيـة« 
عوائـق  أي  إزالـة  خـالل  مـن  الخـاص  القطـاع  دور 
إداريـة تحـد مـن انطالقـه، باإلضافـة إلـى ضـخ أموال 
ضخمـة مـن ميزانيـة الـدول فـي مشـروعات البنيـة 
النمـو االقتصـادى ورفـع معـدالت  التحتيـة لتحفيـز 

. لتشـغيل ا

ى ترامـب موقًفا معادًيا  وفـى اإلطـار السياسـي، تبنَّ
ذهنيـة  صـورة  لنفسـه  ورسـم  للمؤسسـات، 
علـى  والقضـاء  خارجهـا إلصالحهـا  مـن  قـادم  بأنـه 
مسـتنقع  »تجفيـف  أسـماه  مـا  أو  فيهـا  الفسـاد 
فـي  تقليـدي  غيـر  أسـلوًبا  انتهـج  كمـا  واشـنطن«، 
التقليديـة  المؤسسـات  تهميـش  فيـه  تـم  الحكـم 

القـرار. صنـع  عمليـة  فـي 

ويذكـر أن العديـد مـن المؤشـرات األخـرى تـدل علـى 
ترامـب  خـروج  بعـد  »الترامبيـة« سـوف تسـتمر  أن 
مـر  الجمهـوري  الحـزب  وأن  األبيـض،  البيـت  مـن 
بتحـول عميـق أثنـاء فتـرة رئاسـة ترامـب، وأصبحـت 
لهـا  يعطـى  ممـا  الحـزب؛  أفـكار  هـي  ترامـب  أفـكار 
علـى  والدليـل  واالسـتمرارية،  الديمومـة  طابـع 
ذلـك أن الحـزب وللمـرة األولـى فـي تاريخـه الحديـث 
2020، سـواء  لـم يعلـن برنامجـا انتخابيـا النتخابـات 
انتخابـات الرئاسـة أو الكونجـرس، وهـو تقليد راسـخ 
ـى  تبنَّ تـم  ذلـك  عـن  عوًضـا  سـنوات،  أربـع  كل  يتـم 
ذلـك  الكثيـرون  واعتبـر  نفسـه،   2016 عـام  برنامـج 
داللـة علـى أن أفـكار ترامـب اآلن هـي أفـكار الحـزب، 
وهـو المعبـر عنهـا، وبالتالـي ال داعـي لبرنامـج جديـد، 
الحـزب  الكثيـر مـن مرشـحي  أن  لذلـك  كمـا يضـاف 
الجمهـوري علـى مقاعـد مجلـس النواب والشـيوخ، 
قـد اعتمـدوا على شـعبية ترامب فـي دوائرهم للفوز 
فـي االنتخابـات، وبالتالـي يشـعرون بأنهـم مدينـون 
لترامب بأي فوز في هذه االنتخابات، وسيستمرون 

ـي »الترامبيـة« وفـاًء لـه. فـي تبنِّ

سياسـية،  وظاهـرة  شـخصية  أمـام  أننـا  والخالصـة 
األمريكـي  السياسـي  المشـهد  فـي  تسـتمر  سـوف 

الرسـمية. النتيجـة  كانـت  مهمـا  قادمـة،  لسـنوات 

14



نظرية األمن اإلسرائيلية الجديدة

اللواء/ محمد عبد المقصود

بعد مرور »47« عاًما على نصر أكتوبر العظيم عام 1973، وفي ظل المتغيرات 
المنظور  فهم  أهمية  تظهر  األوســط،  الشرق  منطقة  بها  تمر  التي  الجديدة 

اإلسرائيلي لطبيعة المخاطر والتحديات المؤثرة على األمن القومي.

لهـا  يتعـرَّض  التـي  االسـتراتيجية  المخاطـر  وتنـوع 

الكيـان اإلسـرائيلي، والتـي تنعكـس تداعياتهـا علـى 

مكانة الدولة في اإلقليم، سواء نتيجة االضطرابات 

بسـبب  األوسـط؛  الشـرق  منطقـة  بهـا  تمـر  التـي 

التدخـالت السـلبية اإليرانيـة والتركيـة فيهـا، أو حالـة 

االنفـالت األمنـي التي صاحبـت ما ُيطلق عليه ثورات 

الحكـم فـي بعـض  أنظمـة  وانهيـار  العربـي،  الربيـع 

الـدول العربيـة، واالسـتفادة مـن الغطـاء األمريكـي 

 ،» العربيـة   / اإلسـرائيلية   « العالقـات  تطويـر  فـي 

األوضـاع  علـى  السـلبية  تأثيراتهـا  تـؤدي  قـد  والتـي 

التطـرف،  مـن  مزيـد  إلـى  الداخليـة  الفلسـطينية 

انتشـار  تداعيـات  مـن  المخـاوف  تنامـي  عـن  فضـال 

فيـروس كورونـا المسـتجد، سـواء داخـل إسـرائيل، 

أو فـي الضفـة الغربيـة والقطـاع.

للمخاطـر  اإلسـرائيلي  المنظـور  تقييـم  ويشـير 

والتهديـدات اإلقليميـة، إلـى انفـراده بمجموعـة مـن 

المنظـور  هـذا  يتأثـر  حيـث  والخصائـص؛  السـمات 

إلـى حـد كبيـر برؤيـة إسـرائيل الذاتيـة لماضـي اليهود، 

ونشـأة الدولـة وتطورهـا، باإلضافـة إلـى تطلُّعاتهـا 

المسـتقبلية ونواياهـا بالمنطقـة، وقـد لوحـظ فـي 

هـذا المجـال مـا يلـي:

المخاطـر 	  ألنـواع  الكبيـرة  التعدديـة  سـمة 

التـي  اإلقليميـة  والتهديـدات  وأشـكالها، 

بأمنهـا  مساًسـا  بهـا  أن  إسـرائيل  تستشـعر 

القومـي في المجاالت السياسـية واالقتصادية 

واالجتماعيـة.

صعوبـة الفصـل أحياًنـا بيـن مـا ُيمكـن اعتبـاره 	 

مخاطـر وتهديـدات مـن وجهـة نظـر إسـرائيل، 

وبيـن واقـع كونـه نوايا إسـرائيلية مضـادة لدول 

المنطقـة.

إسـرائيل 	  جانـب  مـن  االهتمـام  اقتصـار  عـدم 

الخارجيـة  والتهديـدات  المخاطـر  نوعيـة  علـى 

القومـي  أمنهـا  لهـا  يتعـرَّض  أن  ُيمكـن  التـي 

ـب  التحسُّ إلـى  ذلـك  ى  يتعـدَّ بـل  فحسـب، 

الداخليـة  والتهديـدات  المخاطـر  نوعيـة  مـن 

رئـــــــــــيـــــــــــس قـــــــــــطـــــــــــاع األزمـــــــــــــــــــــــــــــات والـــــــــــــــكـــــــــــــــوارث

مـــــــركـــــــز الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات ودعــــــــــــــم اتـــــــــخـــــــــاذ الـــــــقـــــــرار
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)التطـرف اإلسـرائيلي بمختلـف أشـكاله، وتباُين 

تركيبـة المجتمـع مـا بيـن يهـود وعرب إسـرائيل، 

والنـزوح  الطبيعيـة،  المـوارد  إلـى  واالفتقـار 

االقتصاديـة(. واألوضـاع  العكسـي، 

اإلسـرائيلية 	  العسـكرية  المؤسسـة  احتـكار 

بصـورة شـبه كاملـة لتحديـد البدائل فـي عملية 

القومـي؛  باألمـن  المتعلقـة  القـرارات  اتخـاذ 

هـات  توجُّ غالبيـة  علـى  تسـيطر  جعلهـا  ممـا 

تنفـرد  نفسـه  الوقـت  وفـي  القـرار،  متخـذي 

تقريًبـا بعمليـة صياغـة المخاطـر والتهديـدات، 

مـا  غالًبـا  والتـي  المواجهـة،  أسـاليب  وكذلـك 

ووسـائل  عسـكرية  إجـراءات  علـى  فيهـا  تركـز 

أمنيـة؛ ممـا يؤثـر مباشـرة علـى خطـوات الفعل 

ورد الفعـل اإلسـرائيلي، ويجعلهـا إلـى حـد كبيـر 

عسـكرية. صبغـة  ذات 

عـدم تخلِّي إسـرائيل عـن العديد من مفاهيمها 	 

قـة  المتعلِّ نظرهـا  ووجهـات  الخاصـة،  األمنيـة 

بالسـياق ذاتـه، رغم اختـالف الظروف والتوقيت 

والبيئـة اإلقليميـة المحيطـة فـي أعقـاب ثـورات 

لتطبيـع  األمريكيـة  العربـي، والضغـوط  الربيـع 

العالقـات بيـن الـدول العربيـة وإسـرائيل، دون 

تقديـم تنـازالت جوهريـة فـي عمليـة السـالم.

ـق مـع 	  صياغـة المخاطـر والتهديـدات بمـا يتسِّ

القناعـة األيديولوجيـة لأحـزاب والقوى اليمينية 

حاليـا  تسـيطر  والتـي  وتوجهاتهـا،  اإلسـرائيلية 

علـى عمليـة صنـع واتخـاذ القـرار فـي إسـرائيل؛ 

لمـا لهـا مـن قدرة في التأثير  على أوسـاط الرأي 

العـام اإلسـرائيلي.

ضـرورة  إلـى  اإلسـرائيلي  الفكـر  محـددات  وتسـتند 

 - خـاص  بشـكل  العسـكرية  األداة  علـى  االعتمـاد 

طبًقا لمنظورها - في أسلوب مواجهتها للمخاطر 

والتهديدات اإلقليمية، وترتكز مزاعمها في توضيح 

المبـررات  مـن  مجموعـة  علـى  الفكـر  هـذا  سـالمة 

بعـدم  إسـرائيل  تقديـر  أبرزهـا  وكان  والتقديـرات، 

انتهـاء جميـع مظاهـر العـداء مـن بعـض األطـراف 

ضـرورة  تـرى  حيـث  تجاههـا؛  اإلقليميـة  والقـوى 

السـورية  السـاحة  علـى  اإليرانـي  الوجـود  إضعـاف 

متعـددة  الصـراع  مـن  جديـدة  بـؤر  ظهـور  لتفـادي 

األشـكال، فـي إطـار الحـرب بالوكالـة، ال سـيما مـع 

ـي  اسـتمرارية إسـرائيل فـي تنفيـذ طموحاتهـا، وتبنِّ

علـى  ودعمـه  كيانهـا  لتطويـر  توسـعية  سياسـات 

ـب  تحسُّ إلـى  إضافـة  العربيـة،  المصالـح  حسـاب 

عالقـات  صياغـة  إلمكانيـة  المسـتمر  إسـرائيل 

إقليميـة ذات توجـه اسـتراتيجي مضـاد لهـا، بصـرف 

عالقاتهـا  تشـهدها  التـي  المسـتجدات  عـن  النظـر 

مـع بعـض الـدول العربية، في ظل مسـاعي بعض 

الـدول اإلقليميـة المحوريـة للمزايـدة علـى القضيـة 

وتهديـدات  مخاطـر  عـن  ُيسـفر  الفلسـطينية؛مما 

القومـي  تؤثـر علـى األمـن  أو غيـر مباشـرة  مباشـرة 

العسـكرية  األداة  اسـتخدام  ـب  ويتطلَّ اإلسـرائيلي، 

ذلـك. فـي مواجهـة 

اإلسـرائيلية  المواقـف  ثبـات  اسـتمرار  كذلـك 

والمفاهيـم األمنيـة إزاء العناصـر الالزمـة السـتبقاء 

سـيطرتها علـى المناطق العربيـة المحتلة )ترتيبات 

اإلسـرائيلية  القـوات  وأوضـاع  واالنسـحاب،  األمـن، 

العسـكرية، وضـم مناطـق فـي غـور األردن، ورفـض 

بالقـدس  ـك  والتمسُّ فلسـطينية،  دولـة  قيـام 

التطبيـع(،  ومفهـوم  أبديـة،  موحـدة  عاصمـة 

جوهـري  تعـاُرض  عـن  ُيسـفر  قـد  الـذي  وبالشـكل 

مـع مواقـف األطـراف العربيـة واإلقليميـة، ويطـرح 

عـة  الموقَّ السـالم  اتفاقيـات  انهيـار  احتمـاالت 

القيـادة  رفـض  مـع  خصوصـا  الفلسـطينيين،  مـع 

الفلسـطينية لمحـاوالت إسـرائيل تجـاوز الممانعـة 

الفلسطينية لتطبيع العالقات مع الدول العربية.
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توافـق  عـدم  يتضـح  سـبق،  مـا  محصلـة  وبتقييـم 

اآلن مـع متطلبـات  اإلسـرائيلي حتـى  األمنـي  الفكـر 

فـي  بالمنطقـة،  السـلمي  للمنـاخ  التحـول  مرحلـة 

ومـا  العسـكرية،  األداة  علـى  االعتمـاد  تزاُيـد  ظـل 

وغيـر  التقليـدي  )الـردع  فعاليـات  مـن  بهـا  يحيـط 

التقليـدي، والحـرب الوقائيـة واإلجهاضيـة(؛ لحسـم 

وتسـوية بعـض أشـكال صراعاتهـا اإلقليمية، األمر 

الـذي يطـرح المزيـد مـن انعكاسـاته السـلبية علـى 

مـع  سـيما  ال  اإلقليمـي،  واألمـن  االسـتقرار  منـاخ 

تشـكلها  التـي  اإلسـرائيلية  التهديـدات  اسـتمرار  

سياسـاتها لتحقيـق الـردع االسـتراتيجي، األمـر الـذي 

التالـي: فـي  إيجـازه  يمكـن 

بالخيـار 	  ـكها  وتمسُّ إسـرائيل  ـت  تعنُّ اسـتمرار 

فيمـا  حـوار  أي  ورفـض  االسـتراتيجي،  النـووي 

انتشـار  حظـر  لمعاهـدة  بانضمامهـا  يتعلـق 

األسـلحة النوويـة، ونسـف أيـة احتمـاالت إلبـداء 

أي مرونـة مـن جانبهـا للتنـازل عـن هـذا الخيـار؛ 

بحجـة عـدم التوصـل لسـالم شـامل مـع جميـع 

األوسـط. الشـرق  دول 

معاهـدة 	  علـى  توقيعهـا  عـن  إسـرائيل  تراُجـع 

ق  األسـلحة الكيميائيـة الجديـدة، والتـي لـم تصدِّ

عليهـا حتـى اآلن.

العسـكري 	  التسـلُّح  سـباق  اتجـاه  تكثيـف 

مـع  المنطقـة،  مسـتوى  علـى  اإلسـرائيلي 

تقييـد محـاوالت الـدول العربيـة للحصـول علـى 

أسـلحة متطـورة، مـن خـالل مطالبـة الواليـات 

 »F35« المتحـدة بعـدم تنفيـذ صفقـة طائـرات

المتحـدة. العربيـة  اإلمـارات  مـع 

والتهديــــــــــــــــــــــدات  المخاطـــــــــــــــــــــر  إلـى  وبالنظــــــر 

الغـاز فـي شـرق  الصـراع علـى  نتيجـة  المسـتحدثة 

المتوسـط، فقـد قـام السـالح البحـري اإلسـرائيلي 

)وحـدة  باسـم  جديـدة  بحريـة  وحـدة  بتشـكيل 

الوحـدة  هـذه  ل  تتشـكَّ االسـتراتيجية(،  الحمايـة 

دة  ومـزوَّ  ،
ٍ

عـال قتالـي  تدريـب  ذات  عناصـر  مـن 

بأحـدث األسـلحة والمعـدات )لنشـات يتـم التحكـم 

ولنشـات  »بروتكتـور«،  طـراز  بعـد،  مـن  فيهـا 

الجـو  سـالح  عناصـر  مـع  بالتعـاون  صواريـخ 

يتـم  أن  علـى  الجويـة(  الحمايـة  لتوفيـر  والفضـاء 

البحريـة، وتتركـز مهامهـا  تمركزهـا بقاعـدة )حيفـا( 

حقـول  ـات  لمنصَّ والتأميـن  الحمايـة  توفيـر  فـي: 

بشـرق  المكتَشـفة  والغـاز  اإلسـرائيلية  النفـط 

المتوسـط، واإلسـهام فـي توفيـر قـوة ردع بحريـة 

ي  والتصـدِّ اإلسـرائيلية،  اإلقليميـة  الميـاه  خـارج 

لأعمـال االنتحاريـة واالختـراق ومحاوالت التسـلل، 

والمعاونـة  المختلفـة،  التهريـب  أعمـال  ومنـع 

فـي أعمـال القتـال التـي تقـوم بهـا عناصـر القـوات 

اإلبـرار  أعمـال  ودعـم  السـاحل،  بمحـاذاة  البريـة 

البحـري  اإلبـرار  صـد  فـي  االشـتراك  أو  البحـري 

المعـادي، وتوفيـر الحمايـة والتأميـن لمشـروعاتها 

وحمايـة  والنفـط(،  الغـاز  ـات  )منصَّ االقتصاديـة 

أهدافهـا الحيويـة السـاحلية ضـد األعمـال العدائية 

السـالح  وإمكانـات  بقـدرات  واالرتقـاء  الخارجيـة، 

التـي  التهديـدات  فـي مواجهـة  اإلسـرائيلي  البحـري 

البحريـة. النفطيـة  المنشـآت  لهـا  تتعـرض  قـد 

ر  كمـا حرصـت القيـادة اإلسـرائيلية علـى وضـع تصـوُّ

خـالل  اإلسـرائيلي  الجيـش  فـي  التطويـر  ألولويـات 

ـب علـى التحديـات  السـنوات العشـر القادمـة؛ للتغلُّ

الخطـة  ارتكـزت  حيـث  تواجههـا؛  التـي  والتهديـدات 

لـت فـي تحقيق  علـى عـدد مـن المحـاور الرئيسـة، تمثَّ

 - )االسـتخبارات  مجـاالت  فـي  النوعـي  التفـوق 

سـالح الجـو والفضـاء - الحـروب اإللكترونيـة وحـرب 

الحـدود(،  وتأميـن  حمايـة  أنظمـة   - المعلومـات 

فـي  الحـرب  مبـادئ  مـن  عـدد  وتطبيـق  وانتهـاج 

ـل  تمثَّ المقبلـة،  الفتـرة  خـالل  اإلسـرائيلي  الجيـش 

أبرزهـا فـي عـدم إطالـة زمـن العمليـات العسـكرية، 
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واسـتمرار  وتحصينهـا،  الداخليـة  الجبهـة  وتأميـن 

إصابـة  ودقـة  نيرانيـة  وكثافـة  المعلومـات،  ـق  تدفُّ

األهـداف، ومـن أبـرز محـاور الخطـة كذلـك الخفـض 

التدريجـي فـي حجـم القـوات البريـة )خفـض ميزانيـة 

القـوات البريـة بنسـبة ٢٥ ٪(، مـع تخفيـض في إنتاج 

الكامـل إلنتـاج  الدبابـات طـراز »ميركافـا«، والوقـف 

ناقـالت الجنـد المدرعـة، مـع االعتماد علـى المركبات 

المنـاورة  علـى  القـدرة  لهـا  والتـي  الحركـة،  خفيفـة 

العاليـة، فضـاًل عـن تقليـص أفـراد الخدمـة الدائمـة 

بالجيـش.

وتعكـس خطـة تطويـر الجيـش اإلسـرائيلي العديـد 

الجيـش  ـْرص 
ِ
ح مقدمتهـا  فـي  يأتـي  الـدالالت،  مـن 

المقومـات  مـن  العديـد  امتـالك  علـى  اإلسـرائيلي 

التـي تسـهم فـي نجـاح عملياتـه المسـتقبلية، وبمـا 

المحتملـة  التهديـدات  نوعيـة  فـي  التطـور  يواكـب 

)معلومـات دقيقـة وموقوتـة - خفـة حركـة ومنـاورة 

سـْعي  إلـى  إضافـة  نيرانيـة(،  ودقـة  كثافـة   - عاليـة 

نهـا مـن  القيـادة اإلسـرائيلية إلـى توفيـر ظـروف تمكِّ

تحقيـق الحسـم فـي تنفيـذ المهـام، مـع عـدم إطالـة 

زمـن العمليـات، والدقـة في تدميـر األهداف، وتجنُّب 

الداخليـة، كمـا  الجبهـة  البشـرية وخسـائر  الخسـائر 

تعكـس خطـة التطويـر تقديـر القيـادة اإلسـرائيلية 

المسـتقبلية  المواجهـات  تكـون  أن  بمحدوديـة 

المحتملـة مـع جيـوش نظاميـة تقليديـة، ولكـن مـع 

تنظيمـات وميليشـيات مسـلَّحة فـي صـورة حـرب 

عصابـات؛ كنتيجـة طبيعيـة لتطـورات األوضـاع على 

الجبهتيـن الشـمالية والجنوبيـة، إضافـة إلـى قناعـة 

حقبـة  بانتهـاء  اإلسـرائيلي  العسـكري  ـط  المخطَّ

الضخمـة،  الحشـود  ذات  البريـة  القـوات  معـارك 

الكثافـة  ذات  العمليـات  مسـارح  فـي  خصوصـا 

ع في تكتيكات  السكانية العالية، مع االتجاه للتوسُّ

فـي  القتـال  أسـاليب  بجانـب  العصابـات،  حـرب 

المناطـق ذات الطبيعـة الخاصة )الجبلية - الزراعية 

- المـدن ذات الموانـع الطبيعيـة والصناعيـة(، كمـا 

اإلسـرائيلي  الجيـش  توظيـف  إلـى  الخطـة  تشـير 

لإلنفـاق الدفاعـي طبًقـا ألولويـات المرحلـة القادمـة، 

وبمـا يتواكـب مـع متطلبـات المعـارك الحديثـة غيـر 

ميزانيـة  تخفيـض  اعتبـارات  إغفـال  النمطيـة،دون 

الدفـاع لمواجهـة التحديـات والتهديـدات المنَتَظـرة 

اإلسـرائيلي. األمـن  يواجههـا  التـي 

والتهديـدات  التحديـات  أبـرز  إسـرائيل  دت  حـدَّ وقـد 

مـن  للدولـة  االسـتراتيجي  الوضـع  علـى  المؤثـرة 

لـت فـي تنامـي  وجهـة النظـر اإلسـرائيلية، والتـي تمثَّ

التهديـد النـووي اإليرانـي، وحالة عدم االسـتقرار على 

الجبهة الشمالية »سوريا / لبنان«، واحتمال اندالع 

انتفاضـة ثالثـة فـي المناطـق الفلسـطينية، وتعزيـز 

قـدرات حركـة حمـاس، واألوضـاع فـي قطـاع غـزة، 

ومـن ثـمَّ تواجـه إسـرائيل أربـع دوائـر تهديـد تقليديـة 

المسـلحة،  التنظيمـات  إلـى  إضافـة  )جيـوش(، 

لت في سـْعي  والتهديـدات غيـر التقليديـة، والتي تمثَّ

العديـد مـن القـوى اإلقليميـة المتـالك التكنولوجيـا 

د  النوويـة، وأمـن الفضـاء اإللكترونـي فـي ظـل تعـدُّ

إسـرائيل  لهـا  تتعـرَّض  التـي  السـيبرانية  الهجمـات 

ا، فضـال عـن تداعيـات انتشـار وبـاء »كوفيـد -  مؤخـًر

ل كارثة كبرى تهدد اسـتقرار الدولة؛  ١٩«، والتي تشـكِّ

هـذه  مـع  التعامـل  فـي  الحكومـة  فشـل  نتيجـة 

واالقتصاديـة  الصحيـة  أبعادهـا  بمختلـف  األزمـة 

واالجتماعيـة.
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الناتو وخيارات التعامل مع التحركات التركية شرق 
المتوسط

اللواء/ جمال طه

اســـتغلَّت اليونــــان هزيمة اإلمبراطـــورية العثمانية 
ـت مدينـة أزميـر،  فـي الحـرب العالميـة األولـى، واحتلَّ
 مـن بريطانيـا وفرنسـا، ثـم 

ٍ
فـي مايـو 1919، بتحريـض

خـاض »أتاتـورك« حـرب التحريـر التـي اسـتمرت حتـى 
األناضـول،  شـرق  مـن  األرمـن  وطـرد   ،1923 يوليـو 
عـت اتفاقيـة »لوزان« عـام 1920 التي احتفظت  ووقَّ
بسـيادة تركيـا علـى إسـطنبول وتراقيـا الغربيـة، ثـم 
وضعـت إيطاليـا يدهـا علـى جـزر بحـر إيجـة، ونزعـت 
وعقـب  التركيـة،  للسـواحل  منهـا  القريـب  السـالح 
هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية اسـتولت 
ذلـك  تـت  وثبَّ لليونـان،  وسـلَّمتها  عليهـا،  بريطانيـا 
بمعاهـدة السـالم بيـن الحلفـاء وإيطاليـا عام 1947، 
وعكسـت تسـويات الحـرب قـوة المنتصـر، لكنها لم 

ـع باالسـتدامة؛ حيـث حملـت بـذور هدمهـا. تتمتَّ

المتقاعـد  التركـي  اللـواء  وضـع   2006 عـام  فـي 
األزرق«،  الوطـن  »اسـتراتيجية  جوردينيـز«  »جيـم 
دت أهـداف تركيـا االسـتراتيجية، مـن خـالل  التـي حـدَّ
فـي  العسـكرية  والوسـائل  الدبلوماسـية  األدوات 
البحـار المحيطـة بتركيـا )األبيـض المتوسـط، إيجـة، 
الطاقـة  مـن  احتياجاتهـا  لتوفيـر  مرمـرة(؛  األسـود، 
ودعـم مواردهـا االقتصاديـة، تلك االسـتراتيجية التي 
وطنيـة  اسـتراتيجية  واعتبرهـا  »أردوغـان«،  اهـا  تبنَّ
للدولـة التركيـة عـام 2015، وفـي هـذا اإلطـار، أجـرت 
2019، منـاورات »الوطـن األزرق«،  تركيـا فـي فبرايـر 
والتـي كانـت أكبـر منـاورة بحرية في تاريـخ تركيا؛ حيث 

ـت كل البحـار التـي تطـل عليهـا الدولـة، وبعدهـا  غطَّ
المتعلقـة  العدائيـة  األعمـال  مـن  سلسـلة  بـدأت 
بأعمـال البحـث والتنقيـب عـن الغـاز فـي المناطـق 
عـت  ووقَّ واليونـان،  لقبـرص  الحـرة  االقتصاديـة 
اج«  »سـرَّ مـع  قانونيـة  غيـر  ترسـيم  اتفاقيـة  تركيـا 
ليبيـا، فـي نوفمبـر 2019، ومارسـت أنقـرة التحـرش 
د  هـدَّ نحـو  علـى  بالمنطقـة،  المتصاعـد  العسـكري 
بصـدام مـع اليونـان وفرنسـا وقبـرص، وجميع هذه 
الـدول باسـتثناء األخيـرة أعضـاء فـي حلـف شـمال 
خاصـة  تسـاؤالت  طـرح  مـا  »الناتـو«،  األطلسـي 

التهديـدات.    تلـك  مـع  الحلـف  تعاُمـل  بخيـارات 

الموقف األوروبي من األزمة
بيـن  كبيـًرا  انقسـاًما  األوروبـي  الموقـف  يشـهد 
مـع  التعامـل  بشـأن طريقـة  رئيسـين  معسـكرين 
تركيـا؛ األول: يضـم اليونـان وفرنسـا وقبـرص، ويـرى 
ضـرورة كبـح جمـاح أنقـرة، وفـرض عقوبـات فعالـة 
عليهـا، وفـي هـذا اإلطـار، تسـتند اليونـان إلـى الدعـم 
عت اتفاق  السياسي والعسكري الفرنسي، كما وقَّ
تعـاون دفاعـي مـع واشـنطن فـي أكتوبـر فـي 2019، 
واتفقـت علـى آليـات للتعـاون الثالثـي مـع إسـرائيل 
وقبـرص، وأخـرى مـع قبـرص ومصـر، لكنهـا بالتأكيـد 
معركـة داخـل الناتـو وليسـت معركـة القاهـرة، ومـن 
جانبهـا، قامـت فرنسـا بنشـر قطـع مـن أسـطولها 
موقـف  لتشـكيل  وتسـعى  المنطقـة،  فـي  الحربـى 

ــن الــقــومــي ــ ــ ــؤون األمـ ــ ــ كـــاتـــب ســـيـــاســـي وبــــاحــــث فــــي شـ

ــة ــ ــي ــجــ ــ ــي ــ ــرات ــ ــت ــري لــــــلــــــدراســــــات االســ ــ ــصـ ــ ــمـ ــ ــز الـ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الـ
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ـد لفـرض عقوبـات علـى تركيـا، مـن خـالل  أوروبـي موحَّ
األوروبيـة. التجمعـات  مختلـف 

تركيـا؛  مـن  موقفـه  فـي  معتـدل  الثانـي:  المعسـكر 
والبعـد  احتوائهـا،  علـى  العمـل  ضـرورة  يـرى  حيـث 
ا  عـن التصعيـد، وذلـك مـن خـالل الحـوار، ويضـم كلًّ
أللمانيـا  بالنسـبة  وإسـبانيا.  وإيطاليـا  ألمانيـا  مـن 
يفـرض  مـا  األوروبـي،  االتحـاد  ـا  حاليًّ تـرأس  فهـي 
الضخمـة  التركيـة  الجاليـة  أن  كمـا  التهدئـة،  عليهـا 
فيهـا تعـد عنصـًرا ضاغًطـا علـى سياسـاتها، فضـًلا 
عـن أن العالقـات الوثيقـة بيـن برليـن وأنقـرة تحـول 
دون أي اندفـاع. أمـا إيطاليـا، فتتنازعهـا قوتـان، هما: 
مصالحهـا االقتصاديـة واألمنيـة فـي ليبيـا، واللتـان 
خصوًصـا  تركيـا،  مـع  التعـاون  عليهـا  تفرضـان 
لنفـوذ  موازنـة  عنصـر  هنـاك  نفوذهـا  أن  تـرى  أنهـا 
تسـتطيع  ال  لكنهـا  فرنسـا،  التقليديـة  منافسـتها 
شـركة  ألن  اآلخـر؛  الطـرف  مـع  مصالحهـا  تجاُهـل 
فـي  حقـل  أضخـم  اكتشـاف  امتيـاز  تمتلـك  »إينـي« 
المتوسـط عـام 2015، وهـو حقل »ظهر« في مصر، 
كما أنها المسـؤول الرئيس عن مشـروعات تطوير 
الغـاز فـي قبـرص، وتشـارك فـي عمليـات التخطيـط 
والمصـري  القبرصـي  الغـاز  بتجميـع  المتعلقـة 
واإلسـرائيلي، واسـتخدام معامـل دميـاط وإدكو في 

مصـر إلسـالته؛ ومـن ثـمَّ نقلـه إلـى أوروبـا.

فيمـا يتعلـق بإسـبانيا، فقـد اتخـذت موقًفـا داعًمـا 
للتهدئـة اسـتناًدا إلـى مواقفهـا السـابقة مـن دعـم 
األوروبـي،  االتحـاد  إلـى  االنضمـام  تركيـا  محاولـة 
ـب إدانتهـا في قضايا اإلبـادة الجماعية لأرمن،  وتجنُّ
واضطهـاد األكـراد، لقناعتهـا بـأن فـرض العقوبـات 
إلـى  تركيـا  يدفـع  وربمـا  عكسـية،  بنتائـج  يأتـي  قـد 

الالجئيـن. بورقـة  التلويـح 

نـت مجموعـة التهدئـة من فـرض رؤيتها،  وقـد تمكَّ
بتأجيـل  األوروبـي  االتحـاد  إقنـاع  فـي  ونجحـت 
فـرض العقوبـات، وتجهيـز بدائـل أقـل إيالًمـا عنـد 
دور  ويفقـد  تركيـا،  ثقـة  يخسـر  ال  حتـى  الضـرورة، 
لـن  العقوبـات  هـذه  تأثيـر  أن  خصوًصـا  الوسـيط، 

ـر بـدء تجاوب فرنسـا أيًضا  ـاال، ممـا يفسِّ يكـون فعَّ
للحـوار.    الدعـوة  مـع 

الموقف األمريكي

موقـف  اتخـاذ  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  تحـاول 
متـوازن، بعيـًدا عـن االنحيـاز لطرفـي األزمـة، ورفعـت 
فـي محاولـة  اليونانيـة؛  قبـرص  عـن  التسـليح  حظـر 
اللجـوء لروسـيا سـعًيا وراء السـالح،  لمنعهـا مـن 
دت بتسـليح قبـرص  وهـو مـا أغضـب تركيـا، التـي هـدَّ
التركية. كذلك شـاركت واشـنطن في الوقت نفسه 
الطائـرات  بحاملـة  تركيـة  عسـكرية  منـاورة  ضمـن 
عقوبـات  فـرض  ورفضـت  تشرتشـل«،  »ونسـتون 
ًبـا لدفعهـا نحـو البحـث عـن خيـارات  علـى أنقـرة، تجنُّ
مـع  التحالـف  مثـل:  تداعياتهـا،  فـي  خطيـرة  بديلـة، 
والسـيطرة  الناتـو،  فـي  وتعليـق عضويتهـا  روسـيا، 
اليونـان،  مـع  عليهـا  المتنـازع  الجـزر  علـى  بالقـوة 
د  واالستفتاء على ضم شمال قبرص، ودعم التشدُّ

الالجئيـن. أوروبـا، والضغـط بقضيـة  الدينـي فـي 

إسـباغ  أمريـكا  رفـض  إلـى  اإلشـارة  تجـدر  وأيًضـا 
التـي  إشـبيلية«  »خريطـة  علـى  القانونيـة  الصفـة 
د مياههـا اإلقليمية،  تتداولهـا اليونـان باعتبارهـا تحـدِّ
مـا يعكـس نيتهـا فـي إجـراء تعديالت على تسـويات 
يتعلـق  فيمـا  خصوًصـا  األولـى،  العالميـة  الحـرب 
القريبـة مـن  إيجـة  بحـر  تبعيـة جـزر  بإعـادة مراجعـة 
السـاحل التركـي، اسـتناًدا إلـى أن »لـوزان« احتسـبت 
الحـدود البحريـة والجـرف القـاري اليونانيْين بدًءا من 
جزيـرة كاسـتيلوريزو الصغـرى »ميـس« - التـي تبلـغ 
مسـاحتها 10كـم2 وتبعـد عـن السـاحل التركـي بــ 2 
كـم فـي حيـن تبُعـد عـن السـاحل اليونانـي بــ580 كـم، 
الجـرف  مـن  إضافيـة  مسـاحة  اليونـان  يمنـح  ممـا 
قـد يصلـح  أمـر  كـم2، وهـو  ألـف   40 القـاري قدرهـا 
المؤكـد  مـن  لكنـه  الحـروب،  بعـد  مـا  لتسـويات 

للمنطقـة.  ا  اسـتقراًر اليضمـن 

وفي هذا الصدد، قام مركز الدراسـات االسـتراتيجية 
والدولية »CSIS«، ومقره واشنطن، والذي يعد من 
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أهـم مراكـز األبحـاث السياسـية في العالـم، ومرجًعا 
الماضـي  يوليـو   ١٧ فـي   - الغـرب  فـي  القـرار  ـاع  لصنَّ
التحديـات  مواجهـة  »سـبل  حـول  تقريـر  بإصـدار   -
المتوسـط«،  شـرق  منطقـة  فـي  االسـتراتيجية 
»الناتـو«  حلـف  ـى  تبنِّ كيفيـة  علـى  الـرد  فيـه  حـاول 
اسـتراتيجية موحـدة، تتجنـب مالمـح االنقسـام بيـن 
ـح التقريـر اتجـاه  أعضائـه فـي شـرق المتوسـط، ورجَّ
مصالحهـا  ـب  ُتَغلِّ تركيـا  ألن  التصاعـد؛  نحـو  التوتـر 
ا  علـى المصالـح الدفاعيـة الجماعيـة للحلـف، مشـيًر
 S-400 الدفـاع الصاروخيـة إلـى شـرائها لمنظومـة 
ضـد  األحاديـة  العسـكرية  وتدخالتهـا  روسـيا،  مـن 
األكـراد فـي سـوريا، إضافـة إلـى التدخـالت المتكـررة 
إيـران،  علـى  للعقوبـات  وانتهاكهـا  العـراق،  شـمال 
ومواصلـة اختـراق المجـال الجـوي اليونانـي، كل هذه 
السياسات تتسم بالعدوانية، وتتناقض وتوجهات 
الحلـف، ولـن ُتجـدي معها إجـراءات عقابية؛ ألن قرار 
 ،F- 35 واشـنطن تعليـق مشـاركة تركيـا فـي برنامـج

رغـم خطورتـه، لـم يردعهـا.   

وخلـص التقريـر إلـى حاجـة حلـف »الناتـو« إلـى تعزيـز 
االسـتقرار فـي شـرق المتوسـط، عبـر االتفـاق علـى 
السـتراتيجيته،  حاكًمـا  ا  إطـاًر ل  تشـكِّ عامـة  مبـادئ 

وتراعـي مـا يلـي:

فوائـد  اإلقليمييـن  الشـركاء  جميـع  يجنـي  أن  أولًا: 
ق  اكتشـافات الطاقة، من خالل تبنِّي مسـارات تحقِّ

التقاُسـم العـادل إليراداتهـا.

ثانًيـا: كفالـة حريـة عمـل »الناتـو« مـن البحر األسـود 
حتى المتوسـط.

ثالثًـا: تعزيـز االسـتقرار اإلقليمـي، وجهـود مكافحـة 
وشـمال  األوسـط  الشـرق  بمنطقـة  اإلرهـاب 

يقيـا. إفر

ودعـم  ليبيـا،  علـى  األسـلحة  بحظـر  االلتـزام  رابًعـا: 
الجهـود المبذولـة للتوصـل إلـى وقـف إطـالق النـار.

ـب الحـوادث البحريـة المسـتقبلية بين  خامًسـا: تجنُّ
حلفـاء »الناتـو« في شـرق المتوسـط.

المشـاركة  فـي  األمريكـي  الـدور  تعزيـز  وأخيـًرا: 
فيمـا  خصوًصـا  بالمنطقـة،  واألمنيـة  السياسـية 
يتعلق بتحجيم الوجود العسـكري لروسـيا، وتهدئة 
التوتـر فـي العالقـات بيـن تركيـا وفرنسـا، مـع عرقلـة 
محـاوالت »ماكـرون« إدماجهـا فـي أوروبـا، من خالل 
أهـم  فـإن  إذن  روسـية...  أوروبيـة  أمنيـة  منظومـة 
تقاُسـم  علـى  العمـل  ـة  نيَّ هـو  التقريـر  يعكسـه  مـا 
مـوارد اكتشـافات الطاقـة، مـا يعنـي الحـرص علـى 
علـى  يتـم  قـد  ذلـك  أن  وتقديرنـا  تركيـا..  اسـترضاء 
القطـاع  حصـة  ضمـان  بمبـرر  قبـرص،  حسـاب 

التركـي. الشـمالي 

المحادثات االستكشافية
الهـادئ  المتحـدة األمريكيـة  الواليـات  يرجـع تعامـل 
إن  إذ  جذورهـا،  لعمـق  إدراكهـا  إلـى  األزمـة  مـع 
بشـأن  البلديـن  بيـن  االستكشـافية  المحادثـات 
2002، وُعقـدت  عـام  بـدأت  البحريـة  الحـدود  ترسـيم 
60 جولـة، لكنهـا انهـارت عـام 2016، نتيجـة اسـتقبال 
اليونـان لبعـض القطـع البحرية التركية، وعلى متنها 
وتتركـز  الفاشـل،  االنقـالب  فـي  المتورطيـن  بعـض 
ـا علـى عقـد الجولـة 61 فـي إسـطنبول،  الجهـود حاليًّ
وهنـاك اتفـاق مبدئي على ذلـك، وإن كانت المناورات 
خصوًصـا  تعرقلـه،  مازالـت  المتبادلـة  والضغـوط 
والتنقيـب  الكشـف  أعمـال  باسـتمرار  يتعلـق  مـا 
التركيـة بالمناطـق المالحيـة البحريـة التابعة لقبرص 
والتـي  تجاههـا،  اليونانيـة  الفعـل  وردود  واليونـان، 
ب، ونشـر الدوريـات البحرية،  شـملت: رفـع حالة التأهُّ
وتنظيـم المنـاورات، ومـد الميـاه اإلقليميـة للجزر إلى 

ـا، وتسـليح بعضهـا.  12 ميـًلا بحريًّ

آلية فض المنازعات
تعد هذه األزمة الكبرى في تاريخ حلف »الناتو«؛ ألن 
 فرنسي فربما 

ٍ
الكفة إذا مالت لصالح اليونان بدعم

اتجهـت تركيـا إلـى مزيـد مـن التباعـد عن الحلـف، وإذا 
مالـت لصالـح تركيـا فقـد تطمـع أنقـرة فـي اإلطاحة 
الحـرب  فـي  هزيمتهـا  علـى  المترتبـة  بالتسـويات 
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األقـدر  هـو  الحلـف  أن  والحقيقـة  األولـى،  العالميـة 
بالحيلولـة  الكفيلـة  اإلجـراءات  اتخـاذ  علـى  ا  سياسـيًّ
دون انـدالع مواجهـات مسـلحة بيـن أطـراف النـزاع، 
بتنظيـم  تتعلـق  مبـادئ  سـوى  يمتلـك  ال  لكنـه 
محـددة  آليـات  دون  األعضـاء،  الـدول  تعامـالت 
لفـض المنازعـات، مـا دفعـه إلـى جمـع مسـؤولين 
»الناتـو«  بمقـر  ويونانييـن  أتـراك  عسـكريين 
لتفـادي  آليـات  وضـع  بشـأن  للتباحـث  ببروكسـل، 
مسـتقبال،  محسـوبة  غيـر  عسـكرية  مواجهـة  أيـة 
ـب احتمـاالت وقـوع حـوادث اسـتفزازية، وذلـك  وتجنُّ
علـى نحـو مـا فعلتـه الواليـات المتحـدة مـع روسـيا 

سـوريا. فـي 

مجـال  ،ودخلـت  اآلليـة  تلـك  إنجـاز  تـم  وبالفعـل 
2020، وهـى  أكتوبـر  ا مـن األول مـن  اعتبـاًر العمـل، 
القيادتيـن  بيـن  سـاخن  خـط  إنشـاء  علـى  تعتمـد 
جيواسـتراتيجي  تباُعـد  وفـرض  واليونانيـة،  التركيـة 
بيـن سـفنهما الحربيـة، ودعوتهمـا لتجديـد االلتـزام 
المـادة  ما  سـيَّ ال  للحلـف،  األساسـية  بالمبـادئ 
الحـل  باعتمـاد  المتعلقـة  ميثاقـه،  مـن  األولـى 
السـلمى للخالفـات التـي تنشـب بيـن األعضاء، دون 
التهديـد باسـتخدام القـوة أو اللجـوء إليهـا، وكذلـك 
فـي  األعضـاء  بإسـهام  المتصلـة  الثانيـة  المـادة 
تطويـر عالقـات السـلم والصداقـة، ودعـم التعـاون 
منظمـة  قواعـد  احتـرام  عـن  فضـال  االقتصـادي، 
وتلـك  البحـار،  قانـون  ونصـوص  المدنـي،  الطيـران 

مطمئنـة. آليـات  تعـد  جميعهـا 

مستقبل األزمة
مـا  نحـو  األطـراف علـى  األزمـة، ومواقـف  إن تطـور 
ة التوتر في شـرق  أوضحنا، يؤكد أنه رغم تصاُعد حدَّ
حـدود  تضبـط  اعتبـارات  هنـاك  فـإن  المتوسـط، 
التوتـر، وتفـرض التوافـق حـول بعـض القضايـا التـي 
تحظـى باهتمـام مشـترك مـن جانب أطـراف األزمة؛ 
وهـي ال تتوقـف فقـط علـى نتائـج جهـود الوسـاطة، 
وثمـار المفاوضـات، وإنما أيًضـا على تداعيات األزمة 
تفاقمهـا  زاد  والتـي  تركيـا،  فـي  الحـادة  االقتصاديـة 

التمـادي  مـن  يمنعهـا  تفشـي جائحـة كورونـا، ممـا 
فـي العـداء مـع االتحـاد األوروبـي. وفـي هـذا اإلطـار، 
بتخفيـض  المعروفـة  األمريكيـة  الـوكاالت  قامـت 
تراجـع  يعكـس  بمـا  االئتمانـي،  تركيـا  تصنيـف 
الميزانيـة،  علـى  أعبـاًء  ويضيـف  التركـي،  االقتصـاد 
مـن  االسـتدانة  عنـد  المخاطـر  تكلفـة  تزاُيـد  نتيجـة 
ـع حـدوث أزمـة في ميـزان المدفوعات،  الخـارج؛ وتوقُّ
وعجز مؤسسـات الدولة - خصوًصا البنك المركزي 
التحديـات  مـع  فعـال   

ٍ
بشـكل التعامـل  عـن   -

الخارجيـة. وقـد أشـار »أردوغـان« فـي مايـو الماضـي 
إلـى أهميـة إحيـاء محاولـة االنضمام إلـى االتحاد؛ ألن 
ـر  تفشـي الوبـاء أكـد الحاجـة إلـى الوحـدة، وذلك يفسِّ
إعـالن المفـوض األوروبـي المكلَّف بسياسـة الجوار 
يونيـو  فـي  فاريلـي«،  »أوليفـر  ـع  التوسُّ ومفاوضـات 
الماضـي، أن تركيـا سـتكون ضمـن البلـدان الحاصلة 
آليـة  الثالثـة مـن  الـدورة  علـى قـروض ماليـة، خـالل 
مسـاعدات مـا قبـل العضوية، خـالل الفترة من عام 

.2027 2021 حتـى عـام 

تعـد اإلدارة االسـتراتيجية لحلـف »الناتـو« أن تركيـا 
أهم دولة داخل الحلف؛ ليس ألنها تمتلك ثاني أكبر 
الجيوش فيه، وإنما بسـبب موقعها االسـتراتيجي، 
ل خـط الدفاع األول عن القـارة األوروبية  الـذى يشـكِّ
ناحيـة  مـن  قادمـة  تهديـدات  أيـة  مواجهـة  فـي 
الشـرق؛ حيـث يقبـع العمالق الروسـي، ويعـد انحياز 
تركيـا للجانـب اآلخـر ضربـة قاسـمة للتكتـل الغربـي، 
ـل خلخلـة لدفاعاتـه وأمنـه االسـتراتيجي، لذلـك  ويمثِّ
يعـد األوروبيـون أن مـا تمارسـه تركيـا مـن عدوانيـة 
ـي  ترتبـط بطبيعـة الجنـس الطورانـي، وتعكـس تبنِّ
فـي  حقيقيـة  نيـة  دون  الهاويـة«،  »حافـة  سياسـة 
الصـدام، ممـا يبـرر التراجعـات التركيـة الدائمـة عـن 
علـى  »الناتـو«  حلـف  يحـرص  مـا  وهـو  تهديداتهـا، 
إلـى  بعـد  تـرَق  لـم  بأنهـا  ذلـك  ا  مبـرًر امتصاصـه، 
مسـتوى يدفعـه إلـى التفكيـر فـي تعليـق عضويتها، 
يـردده بعـض األعضـاء عـن أهميـة  وذلـك رغـم مـا 
مراجعـة تلـك العالقـة، وبحـث أبعادهـا وضوابطهـا 

التركـي. بوضـوح مـع الشـريك 
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الصين في عالم “ما بعد كورونا”: انطالقة لألمام

أ/ جهاد عمر الخطيب

لـت جائحـة كورونـا صدمـًة أفقـدت العالـم توازنـه  مثَّ

بت فـي إصابـة  وأربكـت الكثيـر مـن حسـاباته؛ إذ تسـبَّ

قرابـة 46 مليـون شـخص، وأسـفرت عـن أكثـر مـن 

أشـارت  حسـبما  العالـم  حـول  وفـاة  حالـة  مليـون 

أحـدث تقديـرات منظمة الصحـة العالمية. وامتدت 

تداعيـات األزمـة لتنـال مـن االقتصـاد العالمـي، الـذي 

اعتـراه الشـلل خـالل األسـابيع األولـى التـي أعقبـت 

اإلعـالن عـن كورونـا جائحـًة عالميـة، وتطبيـق الـدول 

إلجـراءات اإلغـالق الجزئـي والكامـل وإغـالق الحدود.  

 
ٍ

ث جائحـة كورونـا تغييـرات
ِ
ـة توقعـات بـأْن ُتْحـد وَثمَّ

فعلـت  مثلمـا   الدولـي  النظـام  بنيـة  فـي  جذريـة 

ـدت لحـرب بـاردة  الحـرب العالميـة الثانيـة، التـي  مهَّ

بيـن القوتْيـن العظميْيـن آنـذاك، الواليـات المتحـدة 

االتحـاد  بانهيـار  وانتهـت  السـوفيتي،  واالتحـاد 

السـوفيتي وتشـكيل نظـام دولـي أحـادي القطبيـة 

تتزعمـه الواليـات المتحـدة، وتهيمـن علـى مجريـات 

األوروبيـة  القـوى  أدوار  تراُجـع  ظـل  فـي  تفاعالتـه 

وفرنسـا.  بريطانيـا  رأسـها  علـى  التقليديـة، 

وفـي الوقـت الرهـان، يبـدو العالـم مشـدوًها بعمـق 

دفـع  ممـا   كورونـا  جائحـة  خلَّفتهـا  التـي  التأثيـرات، 

الصحيـة  الكارثـة  بـأن  القـول  إلـى  المحلليـن  بعـض 

أفـول  إلـى  أفضـت  العالـم  تـوازن  أربكـت  التـي 

أسـطورة الغـرب المتقـدم، ودفعـت باالتجـاه نحـو 

مراجعـة فكريـة لكثيـر مـن األفـكار الليبراليـة ومبادئ 

االقتصـاد الحـر ، ودور الدولـة وعالقتهـا بالمجتمـع.

»مـا  عالـم  مالمـح  يرسـمون  المحللـون  وانطلـق 

حـت فـي هـذا الصـدد تسـاؤالت 
ِ
بعـد كورونـا«، وُطر

فـي  الدوليـة،  القـوى  أدوار  بخصـوص  متعـددة 

مقدمتهـا الصيـن، فـي هذا العالـم الجديد، خصوًصا 

فـي ظـل انكفـاء الواليـات المتحـدة علـى إشـكاليات 

الداخـل الصحيـة واالجتماعيـة واالقتصاديـة، ونجـاح 

االرتبـاط  فـك  فـه  خلَّ الـذي  الفـراغ،  مـلء  فـي  بكيـن 

الدوليـة.  القضايـا  مـن  بالكثيـر  األمريكـي 

أبـرز  علـى  للضـوء  تسـليٌط  المقـال،  هـذا  وفـي 

مالمـح عالـم »مـا بعـد كورونـا«، فضـًلا عـن تبيـان 

إلـى  التـي دفعـت بتحويـل األزمـة  تحـركات الصيـن 

الدوليـة.  السـاحة  علـى  نفوذهـا  لتوطئـة  فرصـة 

وقـد انتهـى المقـال بإيضـاح جملـة مـن التحديـات،  

دولـي  كفاعـل  الصيـن  مسـيرة  تعرقـل  قـد  التـي 

الجديـد. بالعالـم  رئيـس 

ونـا وإعـادة تشـكيل  جائحـة كور
العالمـي النظـام 

االنتشـار  رافقـت  التـي  الكارثيـة  التداعيـات  دفعـت 

إلـى  كورونـا  لجائحـة  النطـاق  وواسـع  السـريع 

نهايـة  منـذ  الدولـي  للنظـام  تهديـد  أكبـر  اعتبارهـا 

المحللـون  وانطلـق  الثانيـة،  العالميـة  الحـرب 

أربكـت  التـي  التطـورات  ومراقبـو  السياسـيون 

بــــــــاحــــــــث بــــــــــــــــــــإدارة الــــــقــــــضــــــايــــــا االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة

مـــــــركـــــــز الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات ودعــــــــــــــم اتـــــــــخـــــــــاذ الـــــــقـــــــرار
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الـدول  ذلـك  فـي  تتسـاوى  جميعهـا،  العالـم  دول 

المتقدمـة والـدول الناميـة، لمحاولـة بلـورة مالمـح 

النظـام الدولـي الجديـد في مرحلة »مـا بعد كورونا«، 

وبصـرف النظـر عـن الدقـة التـي صيغـت مـن خاللها 

عدمـه،  مـن  التنبـؤات  صـدق  ومـدى  المالمـح  تلـك 

عيـن  هـي  العالـم  خارطـة  تشـكيل  إعـادة  تبقـى 

الحقيقـة، وقـد تفتَّقـت مجهـودات العصـف الذهني 

علـى مسـتوى العالـم عـن مالمـح النظـام العالمـي 

نذكـر  والتـي  كورونـا«،  بعـد  »مـا  مرحلـة  فـي  الجديـد 

التالـي:  النحـو  علـى  رئيسـة  معالـم  ثالثـة  منهـا 

أولًا: عالم متعدد األقطاب

ألقـت جائحـة فيروس كورونا بظاللها على الهيمنة 

األمريكيـة علـى العالـم منـذ عقـود طويلـة، وتحديـًدا 

منـذ نهايـة الحـرب الباردة وانهيار االتحاد السـوفيتي 

مـن  التسـعينيات  وبدايـات  الثمانينيـات  أواخـر  فـي 

تهديـد  عنـد  األمـر  يتوقـف  ولـم  الماضـي،  القـرن 

الهيمنـة األمريكيـة العالميـة بـل تجـاوزه إلـى إثبـات 

هشاشـة الـدول الغربيـة وانهيـار أسـطورة العالـم 

لـم  األوروبيـة  والـدول  المتحـدة  فالواليـات  الغربـي؛ 

ـف  تصنَّ التـي  األخـرى  الـدول  مـن  حـاًلا  أفضـل  تكـن 

علـى  بـل  الثالـث،  العالـم  دول  أو  النامـي  بالعالـم 

لمعـدالت  تفاقًمـا  شـهدت  ذلـك،  مـن  العكـس 

والوفيـات.  اإلصابـات 

وجـه  علـى  األمريكيـة  التجربـة  إلـى  وبالنظـر 

الخصـوص نجـد أن الجائحـة قـد أظهـرت هشاشـة 

النظـام الصحـي ونقـص مـوارده، وغيـاب التنسـيق 

فـي  الواليـات  وحكومـات  الفيدراليـة  الحكومـة  بيـن 

إدارة األزمـة، فضـًلا عـن ذلـك، ظهـرت آراء تطالـب 

بمراجعة الوجود العسـكري األمريكي على السـاحة 

الميزانيـة  تقليـص  تقتضـي  اآلن  فالحاجـة  الدوليـة؛ 

إذ  الدولـة؛  وإعـادة هيكلـة دور  للبنتاجـون  الضخمـة 

لحمايـة  مظلـة  توفيـر  بضـرورة  مطالبـات  ظهـرت 

األمريكـي  المجتمـع  لفئـات  واقتصاديـة  اجتماعيـة 

الجائحـة.  مـن  ا  تضـرًر األكثـر 

كمـا دفعـت األزمـة الصحيـة التـي واجهـت الواليـات 

المتحـدة علـى مـدار األشـهر الماضيـة إلـى االنكفـاء 

علـى الـذات فـي محاولـة الحتـواء الجائحـة، ومـن ثـم، 

م الكثيـر مـن  لـم تسـتطع الواليـات المتحـدة أن تقـدِّ

ا بالجائحـة، وباتـت الدول  أجـل دول العالـم األكثـر تأثـًر

علـى قناعـة بأنـه ال يمكن لدولة أْن تتصرف بمفردها 

فـي مواجهـة الفيـروس. 

السـاحة  علـى  الصيـن  نجـم  صعـد  المقابـل،  وفـي 

فـه  خلَّ الـذي  الفـراغ  تمـأ  أن  واسـتطاعت  الدوليـة، 

االنكفـاء األمريكـي علـى إدارة األزمـة الصحية داخليا، 

الدوليـة  المسـاعدات  مجـال  فـي  بكيـن  ونشـطت 

مت مساعدات طبية وأرسلت فرًقا صحية إلى  وقدَّ

كثيـر مـن دول العالـم، واسـتثمرت األزمـة لصالحهـا 

فـي تثبيـت مكانتهـا كفاعـل دولـي رئيـس فـي »عالـم 

مـا بعـد كورونـا«، ممـا يعنـي تحـول النظـام الدولـي 

إلـى   )Unipolar  system( القطبيـة  األحاديـة  مـن 

)Multipolar system( القطبيـة  التعدديـة 

المنافسـة  احتـدام  عـن  كورونـا  أزمـة  أسـفرت  كمـا 

المتحـدة،  الواليـات  بيـن  والعسـكرية  االقتصاديـة 

مثـل  أخـرى  قـوى  وأدركـت  وروسـيا،  والصيـن 

فرنسـا، وألمانيـا، واليابـان، والهنـد ضـرورة توسـيع 

المـدركات  هـذه  وتدفـع  الدولييـن،  حلفائهـا  دائـرة 

للُمضـي قدًمـا نحـو نظـام دولـي تحكمـه التحالفـات 

والشـراكات االقتصاديـة، ورأى كثيـر مـن المحلليـن 

أن أزمـة كورونـا تفسـح المجـال أمـام عالـم متعـدد 

األقطـاب بحلـول عـام 2025 تقوده كٌل من الواليات 

وروسـيا. األوروبـي،  واالتحـاد  والصيـن،  المتحـدة، 

ثانًيـا: الحـد مـن التسـلح بيـن القوى 
ى الكبر

رغم احتدام المنافسة بين القوى الدولية )الواليات 

يقتـرن،  مـا  وهـو  وروسـيا(،  والصيـن،  المتحـدة، 

»مـا  عالـم  فـي  التسـلح  سـباق  بتصاُعـد  منطقيـا، 

بعـد كورونـا« لكـن هنـاك اتجاهـات تحليليـة ذهبـت 

الكبـرى  القـوى  بيـن  المنافسـة  احتـدام  أن  لتأكيـد 
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للتسـلح  حـدود  وضـع  إلـى  الـدول  هـذه  َسـيدفع 

بمـا  للتصعيـد  حـدود  ووضـع  المنافسـة،  لضبـط 

يـدرأ المواجهـات العسـكرية المباشـرة فضـًلا عـن 

إدراك القـوى الكبـرى لحجـم الضغوطـات الداخليـة، 

التـي  واالجتماعـي،  االقتصـادي  المسـتويْين  علـى 

كورونـا.   أزمـة  ولَّدتهـا 

وفـي المقابـل، هنـاك توقعـات بأْن تـؤدي كورونا إلى 

ـد واسـتطالة الصراعـات الداخليـة داخل الدولة؛  تعقُّ

وذلـك كنتيجـة للتداعيـات االقتصاديـة الناجمـة عـن 

الجائحة، والتي أدت إلى تضرر قطاعات واسعة من 

السـكان مـع صعوبـة تعويض أولئـك المتضررين. 

توقعـات  علـى  التفاؤليـة  النزعـة  سـيطرة  ورغـم 

حـت  المحلليـن، فـي مطلـع العـام الجـاري، والتـي رجَّ

هـذا  خـالل  التصعيـد  خفـض  نحـو  العالـم  اتجـاه 

ـر المشـهد جذريـا بعـد  العـام، لكـن مـا لبـث أن تغيَّ

ات للقول  استشـراء جائحـة كورونا، وذهبـت التوقعَّ

بأنـه قـد تشـهد 35 دولـة حالـة مـن عـدم االسـتقرار 

خـالل الفتـرة الممتـدة مـن 2020 إلـى 2022 بشـكل 

عـن  عاًمـا، فضـًلا  ثالثيـن  منـذ  مثيـل  لـه  يسـبق  لـم 

تشـهد  التـي  الـدول  فـي  الصـراع  أبعـاد  ـد  تعقُّ

واليمـن،  سـوريا،  أبرزهـا:  كورونـا،  قبـل  صراعـات 

ومالـي.  وأفغانسـتان،  وليبيـا، 

ثالثًـا: تعميـق الهـوة بيـن الواليـات 
األوروبييـن والحلفـاء  المتحـدة 

أظهـرت أزمـة كورونـا التبايـن بيـن الواليـات المتحـدة 
البعـض  دفـع  الـذي  للحـد  األوروبييـن  وحلفائهـا 
لترجمـة التوتـرات بيـن الجانبْيـن باعتبارها نتـاج الرغبة 
الواليـات  علـى  اعتمادهـا  تقليـص  فـي  األوروبيـة 
المتحدة، خصوًصا من الناحية العسـكرية واألمنية، 
تصريحـات  مـع  بالتزامـن  ـه  التوجُّ هـذا  بـدأ  وقـد 
ـل  »ترامـب«، خـالل السـنوات الماضيـة، بشـأن تحمُّ
الـدول األوروبيـة، الشـركاء بالناتو، لمسـؤولية تأمين 
حدودها طالما أنها ال تلتزم بالميزانيات المخصصة 
أْن تدفـع  الـدول األوروبيـة يجـب  للدفـاع، واعتبـر أن 

بهـا.  األمريكـي  العسـكري  الوجـود  السـتمرار 

والـدول  المتحـدة  الواليـات  بيـن  التوتـرات  ـت  تجلَّ

األوروبيـة خـالل أزمـة كورونـا فـي مواقـف متعـددة، 

مـارس   منتصـف  األمريكيـة،  اإلدارة  إعـالن  أبرزهـا 

2020، وضـع قيـود علـى سـفر األوروبييـن للواليـات 

لـم  األوروبيـة  الـدول  أن  اعتبـار  علـى  المتحـدة 

مكافحـة  فـي  نفسـها  األمريكيـة  اإلجـراءات  تتخـذ 

الواليـات  قيـام  ذلـك،  عـن  فضـًلا  كورونـا،  فيـروس 

المتحـدة بالمزايـدة علـى األسـعار التـي وافـق عليهـا 

بشـحنات  يتعلـق  فيمـا  األصليـون  المشـترون 

معـدات طبيـة كانـت فـي طريقهـا أللمانيا وفرنسـا، 

المتحـدة. للواليـات  الشـحنات  وجهـة  وتحويـل 

وقـد كان الموقـف األبـرز الـذي أظهـر الشـقاق بيـن 

الطرفْيـن هـو عـدم حصـول اإلدارة األمريكيـة علـى 

األمـن  بمجلـس  األوروبييـن  الحلفـاء  وتأييـد  دعـم 

لمطالبتهـا  وبريطانيـا(  وفرنسـا،  )ألمانيـا،  الدولـي 

النـووي  باالتفـاق  الـواردة  »سـناباك«  آليـة  بتطبيـق 

األمميـة  العقوبـات  فـرض  إعـادة  وتعنـي  اإليرانـي، 

علـى إيـران حـال عدم وفائها بتعهداتها فيما يخص 

لـم  لذلـك،  باإلضافـة  النـووي،  نشـاطها  تقليـص 

ـن الواليـات المتحـدة مـن الحصـول على الدعم  تتمكَّ

بـل الحلفـاء األوروبييـن لمشـروع قرارهـا بمـد 
ِ
مـن ق

إيـران.   حظـر األسـلحة المفـروض علـى 

وجديـر باإلشـارة فـي هذا السـياق إعالن وزيـر الدفاع 

 ،2020 يوليـو  أواخـر  فـي  إسـبر«،  »مايـك  األمريكـي 

سـحب حوالـي 12 ألًفـا مـن الجنـود األمريكييـن مـن 

ألمانيـا، إلعـادة نشـر 5400 جنـدي أمريكـي فـي دول 

أوروبيـة أخـرى مثـل بلجيـكا وإيطاليـا، وإعـادة حوالـي 

ـل  مثَّ وقـد  المتحـدة،  الواليـات  إلـى  جنـدي   6400

القـرار أولـى الخطـوات الراميـة لتقليـص االلتزامـات 

األوروبـي. اإلقليمـي  األمـن  تجـاه  األمريكيـة 

ترسـيخ المكانـة الدوليـة للصيـن 
فـي عالـم »مـا بعـد كورونـا«

فيـروس  إعـالن  أعقبـت  التـي  األولـى  األشـهر  خـالل 

ـرت العديـد مـن التقاريـر  
ِ

كورونـا جائحـًة عالميـة، ُنش
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الوخيمـة  التداعيـات  علـى  الضـوء  سـلَّطت  التـي 

للجائحـة علـى االقتصـاد الصيني معتبرًة إياها بمثابة 

الصينـي،  االقتصـاد  تواجـه  التـي  التهديـدات  أكبـر 

والـذي حافـظ علـى مسـيرة نموه قرابـة أربعة عقود، 

واسـتطاع أن ينجـو مـن العديـد مـن األزمـات، أبرزهـا 

األزمـة الماليـة العالميـة فـي عـام 2008، فضـًلا عـن 

المتحـدة.   الواليـات  التجاريـة مـع  الحـرب 

واعتبـرت تلـك التقارير جائحة كورونا بمثابة الصخرة 

التـي سـتتحطم عندهـا طموحـات الصعـود الصيني 

إلـى  مشـيرًة  األقطـاب،  متعـدد  دولـي  نظـام  فـي 

أن حالـة اإلغـالق الكامـل للحـدود الدوليـة سـتؤدي 

الصينـي  االقتصـاد  قطاعـات  يعتـري  شـلل  إلـى 

النفـط والحديـد بصـورة  الـذي يعتمـد علـى واردات 

اإلنتاجيـة  الطاقـة  انخفـاض  عـن  فضـًلا  أساسـية، 

للمصانـع الصينيـة التـي عـادت للعمل مجـدًدا بُثلث 

فقـط. طاقتهـا 

بْيـد أن الصيـن كان لديهـا قـول آخـر؛ إذ إن مـا حـدث 

ا تماًمـا للتوقعـات سـالفة الذكـر،  فعليـا كان مغايـًر

ـخ دورهـا فـي عالـم »مـا بعـد  وانطلقـت بكيـن ترسِّ

كورونـا« وفًقـا لعـدة مسـارات تحركـت خاللهـا علـى 

النحـو التالـي:

علـى 	  للــــــرد  دوليــــة  إعالميــــة  حملــــة 
االتهامات: 

حملـة  الصينيـون  والدبلوماسـيون  السـفراء  شـنَّ 

دولتهـم  عـن  للدفـاع  النطـاق  واسـعة  إعالميـة 

عـن  بمسـؤوليتها  لهـا  هـة  الموجَّ االتهامـات  إزاء 

ر على  تفشـي الجائحة، واالفتقاد للشـفافية بالتسـتُّ

معلومـات حـول انتشـار الفيروس فـي أيامه األولى. 

مواقـع  السـتخدام  الصينيـون  السـفراء  لجـأ 

للـرد   ، تويتـر  مقدمتهـا  فـي  االجتماعـي،  التواصـل 

فرنسـا  فـي  الصينـي  كالسـفير  االتهامـات،  علـى 

اإلعـالم  انتقـد وسـائل  والـذي  المثـال،  علـى سـبيل 

االسـتقاللية  بعـدم  إياهـا  متهًمـا  الفرنسـية 

واالنسـياق وراء اإلعـالم األمريكـي انسـياقا أعمـى،  

شـنَّها  التـي  الدوليـة  الحملـة  أن  البعـض  واعتبـر 

الدبلوماسـيون الصينيـون بمثابـة حـرب معلوماتيـة 

سـعوا خاللهـا، وبشراسـة، لدحـض االتهامـات التي 

للصيـن. الدوليـة  بالصـورة  أضـرَّت 

دبلوماسية األقنعة:	 

عقـب نجـاح الصيـن في احتـواء جائحة كورونـا داخليا 
فـي منتصـف مـارس 2020، انطلقـت تمد يد العون 
»دبلوماسـية  منتهجـًة  العالـم  لـدول  والمسـاعدة 
»دبلوماسـية  أو   )mask diplomacy( األقنعـة« 
كورونا« )coronavirus diplomacy( فأخذت ترسـل 
مالييـن األقنعـة وأدوات الفحـص والفـرق الطبيـة لـ 
82 دولـة، علـى األقـل،  فضـًلا عـن تقديمهـا قروًضـا 
بمالييـن الـدوالرات للمسـاعدة الـدول علـى احتـواء 
مليـون   500 بقيمـة  قرًضـا  مـت  قدَّ إذ  الفيـروس؛ 
مـن  الصيـن  واسـتطاعت  سـيرالنكا،  لدعـم  دوالر 
العقـول  كسـب  الطبيـة  المسـاعدات  هـذه  خـالل 
والقلـوب، وتوطيـد دعائـم مكانتهـا الدولية في عالم 

»مـا بعـد كورونـا«.

طريق الحرير الصحي والرقمي:	 

لـت جائحـة كورونـا فرصـة سـانحة لتنفيـذ العديـد  مثَّ
مـن المبـادرات الدوليـة الصينيـة التـي ترتبـط بشـكل 
الجائحـة  الحـزام والطريـق؛ فانتشـار  وثيـق بمبـادرة 
وإغالق الحدود قادا إلى تعليق العمل بمشروعات 
وإدخـال  الصينيـة،  المبـادرة  ضمـن  التحتيـة  البنيـة 
ال  اآلن  فالوقـت  المبـادرة؛  علـى  جوهريـة  تغييـرات 
والبنيـة  الطاقـة  لقطاعـي  أولويـة  إلعطـاء  يسـمح 
التحتيـة علـى حسـاب القطـاع الصحـي الـذي أثبتـت 

الجائحـة هشاشـته فـي ُجـّل دول العالـم. 

حيـز  المبـادرات  مـن  العديـد  بكيـن  أدخلـت  ولـذا   

الصحـي«  الحريـر  »طريـق  مبـادرة  أبرزهـا  التنفيـذ 

 2017 عـام  فـي  ُأطلقـت  التـي   )Health Silk Road(

وترتكـز علـى تعزيـز االسـتثمارات الصينية في تطوير 

البنيـة األساسـية لقطـاع الصحـة فـي دول مبـادرة 

مواجهـة  مـن  نهـا  يمكِّ بمـا  والطريـق«  »الحـزام 

جائحـة كورونـا وأيـة أزمـات صحيـة أخـرى مسـتقبًلا، 
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 )Digital Silk Road( الرقمـي«  الحريـر  »طريـق  و 

الذي يسـتهدف تدفق االسـتثمارات الصينية لدعم 

البنية الرقمية وقطاع االتصاالت في دول المبادرة، 

والتـي تتسـق مـع تحوالت االقتصـاد العالمي، عقب 

نظريـة  وتطبيـق  الرقمـي  االقتصـاد  نحـو  كورونـا، 

التباعـد االجتماعـي الـذي يجعـل مـن تطويـر قطـاع 

األعمـال.   إلدارة  األهميـة  بالـغ  ا  أمـًر االتصـاالت 

تحديات على الطريق 

صورتهـا  لتحسـين  الحثيثـة  بكيـن  مسـاعي  رغـم 

االتهامـات  مرمـى  فـي  وقوعهـا  عقـب  الدوليـة 

بمسـؤوليتها عـن انتشـار جائحـة كورونـا، وتحركاتها 

واحـدًة  واعتبارهـا  نفوذهـا،  توطيـد  بغيـة  الدوليـة 

نـت مـن الخـروج منتصـرًة مـن  مـن الـدول التـي تمكَّ

عـدة  هنـاك  تظـل  لكـن  بهـا،  ـت  ألمَّ التـي  المحنـة 

تحديـات تواجـه الـدور الصينـي المتزايـد فـي عالم »ما 

بعـد كورونـا«، لعـل أبرزهـا: أن كورونـا ال تـزال تلقـي 

يعـوق  قـد  ممـا  الصينـي؛  االقتصـاد  علـى  بتبعاتهـا 

وتكفـي  الدوليـة،  الشـؤون  فـي  المتزايـد  انخراطهـا 

اإلشـارة فـي هـذا السـياق إلـى انكمـاش االقتصـاد 

لعـام  األول  الربـع  خـالل   %  6.8 بمعـدل  الصينـي 

ألـف شـركة صينيـة،   460 إغـالق  عـن  2020 فضـًلا 

لكـن وجهـة النظـر المتفائلـة فـي هـذا الشـأن تـرى 

الصينـي  االقتصـاد  فـي  الكبيـر  االنكمـاش  رغـم  أنـه 

خـالل الربـع األول، والتقاريـر التـي تشـير إلـى تحقيقـه 

أدنـى معـدالت النمـو منـذ عام 1990، لكـن االقتصاد 

بلـغ  حيـث  الثانـي،  الربـع  خـالل  التعافـي  مـن  ـن  تمكَّ

 ،%  2.5 نحـو  اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  نمـو  معـدل 

الربـع  خـالل  التعافـي  باسـتمرار  توقعـات  وهنـاك 

الناتـج  نمـو  معـدل  ليصـل   2020 عـام  مـن  الثالـث 

.% 5.2 إلـى  المحلـي 

هات السياسة  أما التحدي الثاني، فينصرف إلى توجُّ

الخارجيـة األمريكيـة والتحـرر مـن مبـدأ »أمريـكا أوًلا« 

لالنخراط مجدًدا في الشـؤون الدولية والتقارب مع 

الحلفـاء الدولييـن مـرًة أخرى؛ فبعـض المحللين قد 

جادلـوا حـول فكـرة مفادهـا أن تزايـد الـدور الصينـي 

أساًسـا  يرتبـط  إنمـا  كورونـا«  بعـد  »مـا  عالـم  فـي 

عـاودت  لـو  لكـن  األمريكـي،  النفـوذ  محـل  باإلحـالل 

الواليـات المتحـدة انخراطهـا علـى السـاحة الدوليـة، 

الصينـي  النفـوذ  أمـام  عثـرة  ذلـك حجـر  ل  فسيشـكِّ

المتزايـد علـى السـاحة الدوليـة.

العدائيـة  عالقاتهـا  فـي  الثالـث  التحـدي  ـل  ويتمثَّ

والتوتـرات المتزايـدة مـع دول الجـوار، أبرزهـا: الهنـد، 

والفلبيـن، وفيتنـام، وكوريا الجنوبيـة، واليابان، فضًلا 

80 % مـن حاجاتهـا مـن  الصيـن علـى  عـن حصـول 

الهنـدي،  المحيـط  عـن طريـق  الطبيعيـة  المصـادر 

والـذي يشـهد حضـوًرا عسـكرًيا أمريكًيـا قوًيـا، وهـذا 

قـد يسـهم ربمـا فـي تطويـق الصعـود الصينـي.

العالـم  دول  مـن  الكثيـر  تـزال  ال  ذلـك،  عـن  فضـًلا 

تسـاورها  خاصـة،  بصفـة  اإلفريقيـة  الـدول  النامـي، 

المخـاوف والشـكوك بشـأن شـراكاتها مـع بكيـن، 

خصوًصـا أن الديـون الصينيـة قـد أثقلـت كاهل هذه 

الـدول، باإلضافـة إلـى أن البعـض يعتبـر أن الصيـن 

أمامهـا وقـت طويل لمحاولة تبييض صورتها أمام 

اتهامهـا بمسـؤوليتها عـن  الدولـي بعـد  المجتمـع 

نشـر فيـروس كورونـا، وهـذه االتهامـات لـم تصـدر 

عـن  صـدرت  بـل  فحسـب،  المتحـدة  الواليـات  عـن 

والسـويد.  وأسـتراليا،  وبريطانيـا،  وألمانيـا،  فرنسـا، 

دعائـم  توطيـد  علـى  الصيـن  قـدرة  فـإن  ا،  وأخيـًر

نفوذهـا فـي عالـم »مـا بعـد كورونـا« تقتـرن بشـكل 

أساسـي بقدرتهـا علـى بلـورة اسـتراتيجيات، وإيجـاد 

ـال مـع تلـك التحديـات،  بدائـل للتعاطـي بشـكل فعَّ

ولعـل انتهاجهـا لـ »دبلوماسـية كورونـا« هو خطوة 

أولـى علـى الطريـق.
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العالقـات المصــرية الســودانية: 
نحو شـراكة اسـتراتيجية جديـدة

د. حمدي عبد الرحمن

والحضـاري  الثقافـي  بتنوعـه  السـودان  يتمتـع 

بمسـحة مـن عبقريـة فـي المـكان والسـكان، وفقـا 

لمفهـوم الراحـل الكبيـر  جمـال حمـدان. فالسـودان 

العروبـة واإلفريقيـة  ثالثـة، هـي:  بيـن عوالـم  يجمـع 

واإلسـالم. وقـد وصفـه المفكـر الكينـي  األبـرز »علـي 

مزروعـي« أثنـاء محاضـرة لـه فـي جامعـة الخرطـوم 

عـام 1968 بأنـه يمثـل »هامشـية متعـددة« باعتباره 

اإلفريقيـة،  العربيـة  التمـاس  خطـوط  علـى  يقـع 

ترتبـط  قـد  التـي  السـلبية  الداللـة  مـن  الرغـم  وعلـى 

والتالقـح  التنـوع  عـن  ُيعبـر  فإنـه  المفهـوم،  بهـذا 

الثقافـي المطلـوب فـي المشـهد اإلفريقـي العـام، 

منـذ  المسـيطرة  السياسـية  النخـب  تفهـم  لـم 

السـودانية  الهويـة  طبيعـة  االسـتقالل  قبـل  مـا 

الجامعـة، حيـث تم االلتفاف عليها باسـم الدين تارة 

وباسـم العـرق أو األيديولوجيـا تـارة أخـرى، كان مـن 

والغـرب  الجنـوب  فـي  األطـراف  تثـور  أن  الطبيعـي 

باهظـا  الثمـن  ويكـون  السـواء،  علـى  والشـرق 

السـودانيين  أن  غيـر   ،2011 عـام  الجنـوب  بانفصـال 

 2018 ديسـمبر  انتفاضـة  فـي  الـدرس  تعلمـوا  قـد 

وبنـاء  البشـير  بنظـام  اإلطاحـة  علـى  أصـروا  حينمـا 

لقاعـدة  وفًقـا  الجميـع،  يشـمل  جديـد«  »سـودان 

المتسـاوية. المواطنـة 

نظـام  علـى  السـودانية  الثـورة  يميـز  مـا  ولعـل 

اإلنقـاذ مقارنـة بمـا سـبتقها مـن هبـات وانتفاضـات 

جماهيرية كونها جمعت بين المطالب االقتصادية 

فحسـب،  للبطـون  ثـورة  تكـن  فلـم  والسياسـية، 

وإنمـا كانـت تعبيـرا عـن رفـض حكم جماعـة اإلخوان 

المسـلمين. ومـن جهـة أخـرى كانت ثـورة لأطراف، 

حيـث انطلقـت مـن المـدن الرئيسـة خـارج الخرطـوم 

ثـم وصلـت بعـد ذلـك إلـى العاصمـة، كمـا كانـت من 

جهـة ثالثـة بمثابـة حركـة شـبابية باألسـاس ُيشـكل 

الجيـل  مـن  والجامعـات  الثانويـة  المـدارس  طـالب 

بعيـدة  فهـي  ثـم  المحـرك،  ومـن  وقودهـا  الجديـد 

منهـا،  التقـرب  حاولـت  وإن  التقليديـة  القـوى  عـن 

 ولعـل ذلـك كلـه يرسـم معالـم المآالت، ومسـتقبل 

االنتقاليـة. المرحلـة  الديمقراطـي فـي  التحـول 

قائمـة  مـن  الســــودان  شــطب  أن  شـك  وال 

يعـد  لإلرهـاب  الراعيـة  بالـدول  الخاصـة  واشـنطن 

االسـتثمار  أمـام  الطريـق  لتمهيـد  مهمـة  خطـوة 

األجنبـي، والحصـول علـى دعـم صندوق النقـد الدولي 

تسـوية  فـي  المسـاعدة  أجـل  مـن  الدولـي  والبنـك 

ديـون السـودان، والتـي تبلـغ أكثـر مـن 60 مليـار دوالر. 

ومـع ذلـك فإنهـا عمليـة معقـدة وتحتـاج إلـى مزيـد 

الدولييـن.  وشـركائها  مصـر  جانـب  مـن  الدعـم  مـن 

ويشـتمل برنامـج اإلصـالح االقتصـادي الـذي يحظـى 

تخفيضـات  علـى  عـادة  الغربييـن  المانحيـن  بدعـم 

العملـة  قيمـة  وتخفيـض  الحكومـي،  اإلنفـاق  فـي 

يـؤدي  مـا  وهـو  الخصخصـة،  مـن  ومزيـد  الوطنيـة، 

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهـــرة وجامعة زايد
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عـادة إلـى زيـادة الصعوبـات التـي يواجههـا الفقـراء، 

وتتحـول التوقعـات المتزايـدة لـدى المواطنيـن إلـى 

إحباطـات متزايـدة قـد تدفـع إلـى موجـة جديـدة مـن 

االحتجاجات الشعبية. وتظل مسألة إحالل السالم 

فـي السـودان تحديـا كبيـرا. ومـن المالحـظ أن توقيـع 

اتفـاق جوبـا للسـالم فـي 3 أكتوبر 2020 بين الحكومة 

االنتقاليـة والجبهـة الثوريـة المسـلحة يمثـل نقطـة 

تحـول فارقـة فـي مسـيرة االنتقـال الديمقراطـي فـي 

لمـا بعدهـا.  السـودان، وهـي تؤسـس 

للعالقــــات  جديـد  منظــور  نحـو 
السـودانية المصريـة 

البيئـة  تحـوالت  إلـى  باإلضافـة  كلـه  ذلـك  ولعـل 

تغييـر  إلـى  ضـرورة  يدفـع  والدوليـة  اإلقليميـة 

السياسـات المتبعـة، وتبنـي منظـور جديـد للشـراكة 

فـإن  والسـودان،  مصـر  مـن  كل  بيـن  االسـتراتيجية 

بمعناهـا  القـوى«  »تـوازن  »الهيمنـة«  و  مفاهيـم 

البنـاء  يمكـن  وال  متغيـرة،  هـي مفاهيـم  السياسـي 

عليها في حالة الشـراكات االسـتراتيجية  التي تعتمد 

علـى الثوابـت والمصالح المتبادلـة بين الدول. وعليه 

فـال بـد مـن إحـداث تحـول فـارق فـي الرؤيـة  السـائدة 

السـودانية  المصريـة  العالقـات  مسـتقبل  حـول 

والنديـة  االسـتقالل  مفاهيـم  علـى  ُتبنـى  بحيـث 

والمصالـح  المتبادلـة للشـعبين. يعني ذلـك ضرورة 

االبتعـاد عـن التوظيـف السياسـي لهـذه العالقـات 

واقـع  هـو  كمـا  البلديـن،  فـي  معينـة  فئـة  لصالـح 

الحـال فـي قضيتـي مثلـث حاليـب وملـف ميـاه النيل. 

إذ يالحـظ أن قضيـة ميـاه النيـل وفـي القلـب منهـا 

أزمـة سـد النهضـة ارتبطـت بميـراث حكومة البشـير 

التـي اتخـذت موقفـا مغايـرا للموقـف  المصـري إزاء 

المفاوضـات مـع إثيوبيا. وقـد كان واضحا أن موقف 

مصلحيـة  بـرؤى  محكومـا  كان  السـابق  النظـام 

بحتـة بعيـدة عـن منظومـة الشـراكة االسـتراتيجية 

فقـد  الحـدودي  حاليـب  مثلـث  أزمـة  أمـا  مصـر.  مـع 

العالقـات  المصريـة  فـي  الباروميتـر  بمثابـة  ظلـت 

السـودانية؛ حيـث يتـم مـن خاللـه قيـاس فتـرات المد 

المواجهـة  نـذر  ظهـور  ومنـذ  البلديـن.  بيـن  والجـذر 

 العسـكرية األولـى عـام 1958 بشـأن هـذه المشـكلة 

فإنهـا ظلـت فـي طـي السـكون إلـى أن أعـاد طرحهـا 

مـرة أخـرى  نظـام البشـير الـذي ظـل يتحـدث عـن أنها 

خالصـة.  سـودانية  أرض 

 أولًا: إعادة تقويم تجارب التكامل 

ولعـل هـذه القضايـا الخالفية تفـرض ضرورة إعادة 

تقويم خبرة التجارب التكاملية بين مصر والسودان، 

لقـد عبـرت هـذه التجـارب والسـيما منـذ عـام 1961 

2004 عـن منظـور فوقـي سياسـي، أي  وحتـى عـام 

 أنهـا ُتفـرض مـن أعلـى قمـة الهـرم  السياسـي فـي 

البلديـن، والـذي ال يراعـي طبيعـة  التـدرج الطبيعـي 

أنـه  كمـا  وتنميتهـا،  الثنائيـة  العالقـة  تطـور  فـي 

إلـى  يركـن  مثالـي  حماسـي  خطـاب  دائمـا  يغلفهـا 

دعـاوى التاريـخ والروابـط الحضاريـة  التـي تجمـع مـا 

يغلفـه  واقعـا  ثمـة  فـإن  ذلـك،  ومـع  البلديـن،  بيـن 

التـي  السـلبية  الذهنيـة  والصـور  المتبـادل  الشـك 

 ارتبطـت فـي اإلدراك السـوداني العـام بغلبـة الـدور 

المصـري وتأثيـره الواضـح فـي المشـهد السـوداني 

قبـل  االسـتقالل وبعـده، ولعـل أبـرز تعبيـر عـن هـذا 

النفـوذ المصـري في السـودان هو ما يؤكده الكاتب 

البريطانـي »بيتـر  ودوارد«،  بقولـه إنـه »لـوال مصـر مـا 

السـودان«.  كانـت 

  وال يخفـى أن أول اتفاقيـة للتكامـل عـام 1971 إبـان 

أيـة  عنهـا  يتمخـض  لـم  النميـري«  »جعفـر  حكـم 

العمـل  منهـاج  اتفاقيـة  تنفيذيـة،  أمـا  مؤسسـات 

السـودان  بيـن  االقتصـادي  والتكامـل  السياسـي 

علـى  مشـروعات  نصـت  والتـي   1982 عـام  ومصـر 

تـم  مـا  سـرعان  عامـة،  واقتصاديـة  وزراعيـة  مائيـة 

تعليقهـا فـي أعقـاب سـقوط نظـام النميـري عـام 

1985.  وقـد جـاءت حكومـة الصـادق المهدي لتعلن 

عـن ميثـاق اإلخـاء عـام 1987 كإطـار سياسـي جديـد. 

تراجعـت  السـودانية  العالقـات  المصريـة  أن  بيـد 
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كثيًرا مع حكم اإلسـالميين في السـودان وال سـيما 

األسـبق  الفاشـلة  للرئيـس  االغتيـال  محاولـة  بعـد 

وكمحاولـة   .1995 عـام  مبـارك«  حسـني  »محمـد 

لفـك االرتبـاط مـع جبهـة الشـيخ »حسـن الترابـي«، 

نجـح  مصـر  مـع  جديـدة  برجماتيـة  سياسـة   وتبنـي 

األربـع  الحريـات  اتفاقيـة  توقيـع  فـي  البشـير  نظـام 

عـام 2004 )وهـي   تشـمل حقـوق التنقـل والعمـل 

واإلقامـة والتمليـك(، ولكن مخـاوف النظام الحاكم 

فـي مصـر مـن االعتبـارات  األمنيـة، وعـدم االسـتقرار 

أمـام  عثـرة  حجـر  وقفـت  السـودان  فـي  السياسـي 

االتفاقيـة. لهـذه  الكامـل  التنفيـذ 

ثانًيا: فرص الشراكة الجديدة
مصـر  بيـن  جديـدة  اسـتراتيجية  شـراكة  ولبنـاء 
الفـرص  مـن  االسـتفادة  يمكـن  والسـودان 

مـن  أبرزهـا:  والتـي  واإلمكانـات، 

األطـراف	  جميـع  علـى  المصـري  االنفتـاح 
السـوداني  السياسـي  المشـهد  فـي  الفاعلـة 
مـن أجـل دعـم عمليـة االنتقـال السـلمي وبنـاء 
لمصـر  يمكـن  المدنـي.  الحكـم  مؤسسـات 
مثـل:  السـعودية  اإلقليمييـن،  وحلفائهـا 
ومجموعـة  الخليـج  دول  وباقـي  واإلمـارات 
الالزمـة  المسـاعدة  تقديـم  السـودان  أصدقـاء 
لضمـان تنفيـذ اتفـاق جوبـا للسـالم، وانضمـام 
يحقـق  بمـا  إليـه  المسـلحة  األطـراف  جميـع 

للسـودان.  واألمـن  االسـتقرار 

السـودان،	  دولـة  مـع  متوازنـة  عالقـات   إقامـة 
وهنـا يمكـن لمصـر أن تعيـد النظر في مشـروع 
قنـاة جونجلـي فـي  جنوب السـودان باعتباره أحد 
المشـروعات المهمة لتعظيم االسـتفادة من 
»جـون  الراحـل  أن  الواضـح  ومـن  النهـر،  مـوارد 
المشـروع،  هـذا  أهميـة  يتفهـم  كان  جارانـج« 
بيـد أن إشـكاليات الحـرب األهليـة التـي شـهدها 
جنـوب السـودان عقـب االسـتقالل مثلـت حجـر 
عثـرة أمـام تحقيـق هـذه الرؤيـة. وعلـى أيـة حـال 
يمكـن التعويـل علـى دولتـي السـودان من خالل 
فـي  التعاونيـة  االسـتراتيجية  الشـراكة  منظـور 

دعـم الموقـف المصـري مـن اتفاقيـة »عنتيبي« 
الخاصـة بميـاه النيـل.   

السـوداني	  الموقـف  تحـوالت  مـن  االسـتفادة 
عليهـا.  والبنـاء  النهضـة  سـد  مفاوضـات  فـي 
الحالـي  السياسـي  النهـج  أن  الواضـح  فمـن 
يؤكـد  والـذي  االنتقاليـة،  الحكومـة  تتبنـاه   الـذي 
تمامـا  يتماشـى  ال  الفنيـة،  الجوانـب  فقـط 
تـراوغ  التـي  فإثيوبيـا  المصريـة.  المصالـح  مـع 
وتحـاول كسـب  مزيـد مـن الوقـت ال تـزال تؤمـن 
األزرق  النيـل  مـوارد  علـى  الكاملـة  بسـيادتها 
الحقـوق  التاريخيـة  مبـدأ  مـع  يتنافـى  مـا  وهـو 
المكتسـبة لمصـر، يعنـي ذلـك ضـرورة تمسـك 
مصـر بموقفهـا الثابـت باعتبـار أن قضية المياه 
تمثـل خطـرا وجوديـا عليهـا مع إمكانيـة التحرك 

اإلثيوبـي.    الموقـف  ضـد  واإلقليمـي  الدولـي 

إقليميـة؛	  شـراكات  فـي  بالدخـول  مصـر  قيـام 
التـي  األمنيـة  التهديـدات  مخاطـر  لمواجهـة 
وهنـا  ليبيـا  والسـودان.  مـن  كل  منهـا  يعانـي 
يمكـن الحديـث عـن تنسـيق أمنـي واسـتخباراتي 
السـاحل  دول  كذلـك  يشـمل  وسياسـي 
 والصحراء؛ الحتواء أي إمكانية لتهريب السالح 
واألفـراد مـن الداخـل الليبـي. ومـن جهـة أخـرى 
يتعيـن علـى  صانـع القـرار المصـري الدخـول في 
حـوار اسـتراتيجي مـع دول جـوار السـودان، مثل: 
تعاظـم  مواجهـة  بهـدف  والصومـال  إريتريـا 
 النفـوذ اإلثيوبـي فـي القـرن اإلفريقـي فـي الوقت 
نفسـه الـذي تراجـع فيـه السـودان إقليميـا بعـد 

الجنـوب.    انفصـال 

أمـا علـى المسـتويين المتوسـط، وبعيد المدى	 
فيمكـن العمـل مـن خـالل مسـارين متالزميـن، 
الثقافيـة  تدعيـم  الروابـط  إلـى  أولهمـا  يهـدف 
واالجتماعية ورفع مستوى التجارة واالستثمار 
بيـن البلديـن، أمـا الثانـي فإنـه يمكـن أن يفضـي 
بيـن مصـر  إقليمـي  تكامـل  مناطـق  إقامـة   إلـى 
والسـودان بدولتيه، عندئذ يتم تجاوز  مشـكالت 
المنطقـة  وتصبـح  واألمـن  والميـاه  الحـدود 
تكامليـا  نطاقـا  الجيوسـتراتيجية  بأهميتهـا 
القاطنـة  جميـع  الشـعوب  علـى  بالنفـع  يعـود 
فيـه، وذلـك وفقـا لمبـدأ »الربـح للجميـع« علـى 
أن ذلـك كلـه رهـن بمسـتقبل عمليـة االنتقـال 
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انتهـاء  السـلمي للسـلطة فـي السـودان بعـد 
االنتقاليـة.   الحكومـة  مـدة 

العـــالقــــــات  مســــــتقبــــل  ثالثًـا: 
السـودانية:  المصــــرية 

منـذ  »السيسـي«  الرئيـس  تبنـاه  الـذي  النهـج  إن 

أهميـة  وتأكيـده  السـودان،  تجـاه  السـلطة  توليـه 

دعـم الروابـط االسـتراتيجية بيـن البلديـن يمثل نقلة 

فارقـة تتجـاوز سـلبيات الماضـي، وتؤسـس لعهـد 

الرغـم مـن  علـى  فإنـه  المثـال،  جديـد. وعلـى سـبيل 

ومصـر  السـودان  بيـن  التجـاري  التبـادل  حجـم  نمـو 

يقـدر  كمـا  سـنوًيا،  دوالر  مليـار  نحـو  إلـى  ليصـل 

بنحـو  السـودان  فـي  المصريـة  االسـتثمارات  حجـم 

طموحـات  يلبـي  ال  ذلـك  فـإن  دوالر،  مليـارات   10.1

خـالل  مـن  البـري  الربـط  يصبـح  وعليـه  البلديـن. 

إنشـاء خـط للسـكك الحديديـة يربـط بيـن الدولتيـن 

بمثابـة الترجمـة الحقيقيـة التفاقيـة الحريـات األربـع، 

فهـذه الحريـات تخـص التنقـل، واإلقامـة، والعمـل، 

والتملـك، وتحتـاج كل منهـا إلـى تطبيقـات عمليـة، 

إننـا  واألمنيـة.  البيروقراطيـة  العوائـق  وتجـاوز 

خـالل  مـن  التصديريـة  الخدمـات  توفيـر  إلـى  بحاجـة 

والشـحن،   النقـل  لمشـكالت  إبداعيـة  حلـول  تبنـي 

كبيـرة  عقبـة  تشـكل  المشـكالت  هـذه  أن  باعتبـار 

أمـام التبـادل التجـاري  بيـن  البلديـن . ونظـًرا للصـور 

بالمنتـج  طويلـة  لسـنوات  ارتبطـت  التـي  السـلبية 

األمـر  فـإن  السـودانية،  الذهنيـة  فـي  المصـري 

ا للترويـج عبـر آليـة إقامـة  يتطلـب األمـر جهـًدا كبيـًر

أو  وإقامـة  المصريـة،  للمنتجـات  دائمـة  معـارض 

المشـتركة  المؤسسـية  والتنظيميـة  األطـر  دعـم 

لدعـم العالقـات التجارية واالقتصاديـة بين البلدين. 

للربـط  الفعلـي  التشـغيل  فـإن  أخـرى  جهـة  ومـن 

الكهربائـي بيـن مصـر والسـودان وانطـالق المرحلـة 

األولـى للربـط الكهربائـي بيـن البلديـن والتـي تهـدف 

مـن  إليـه  يحتـاج  بمـا  السـوداني  الجانـب  إمـداد  إلـى 

كهربـاء سـوف ُيسـهم بالتأكيـد فـي إعـادة تشـكيل 

وفقـا  ومصـر  السـودان  بيـن  العالقـات  مسـتقبل 

التعاونيـة. الشـراكة  لمبـادئ 

علـى  الجديـدة  المرحلـة  فـي  التعويـل  أن  ويالحـظ 

آليـات كسـب العقـول والقلـوب؛ لتصحيـح أخطـاء 

االتجـاه  فـي  خطـوة  يمثـل  الماضـي  وسـلبيات 

دبلوماسـية  مبـدأ  تبنـي  ذلـك  ومـن  الصحيـح، 

أولهمـا  مناسـبتين:  فـي  حـدث  كمـا  المسـاعدات 

التـي  الفيضانـات  كارثـة  والثانيـة  كوفيـد19-،  جائحـة 

تعـرض لهـا السـودان، حيـث كانـت مصـر مـن أولـى 

الـدول التـي سـارعت بمـد يـد العـون ألشـقائها فـي 

السودان. كما أن عودة افتتاح فرع جامعة القاهرة 

فـي الخرطـوم سـوف يعيـد االعتبـار لمفهـوم القـوة 

الصـور  تصحيـح  فـي  ويسـهم  المصريـة،  الناعمـة 

حكـم  أسـهم  الـذي  المصـري  الـدور  عـن  السـلبية 

حكمـه. سـنوات  عبـر  ترسـيخها  فـي  اإلسـالميين 

خاتمة 
لـكل مـن مصـر  بالنسـبة  النيـل  أن أهميـة  ال شـك 

والسـودان، باإلضافـة إلـى عمـق الروابـط الثقافيـة 

تفـرض  شـعبيهما  بيـن  تجمـع  التـي  والحضاريـة 

دومـا ضـرورة التعـاون والتنسـيق مع السـودان في 

إطـار مفاهيـم الشـراكة التعاونيـة بغـض النظر عن 

 طبيعـة التحديـات القائمـة. واليخفى أن مصر تواجه 

االسـتراتيجية  التحـوالت  عـن  ناتجـة  جمـة  تحديـات 

 فـي حـوض النيـل وشـرق إفريقيـا، كمـا أن السـودان 

يحـاول  التخلـص مـن إرث نظـام البشـير، أمـا جنـوب 

بمحيطـه  االرتبـاط  إلـى  يميـل  فإنـه   السـودان 

اإلفريقـي. ومـع ذلـك تظـل الروابـط التاريخيـة  بيـن 

شـراكة  تأسـيس  نحـو  والسـودان  دافًعـا  مصـر 

تتجـاوز  أن  وينبغـي  جديـدة.  أسـس  علـى  ثنائيـة 

هـذه الشـراكة سـلبيات الماضـي، وتؤكـد    تحـوالت 

البلديـن.  كال  فـي  المواطنيـن  وطموحـات  الواقـع 

وقـد يذهـب البعـض فـي تفاؤلـه إلـى القول بـأن هذا 

 المسـار التكاملـي الجديـد قـد يفضـي  إلـى تأسـيس 

النيـل.  وادي  فـي  حقيقيـة  كونفدراليـة 
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قراءة في اتفاقية السالم السودانية

د. أماني الطويل

للسـالم  اتفاقيـة  السـودانيون  المتحاربـون  وقـع 
السـودان«  »جنـوب  عاصمـة  »جوبـا«  مدينـة  فـي 
تنهـي  أن  المفتـرض  مـن  والتـي    ،٢٠٢٠ أكتوبـر   ٣ فـي 
سـنوات  شـملت  الفصـول،  متعـددة  أهليـًة  حرًبـا 
االسـتقالل السـوداني منـذ عـام ١٩٥٦، وقـد حظيـت 
مـا  ولكنهـا  وإقليمـي،  دولـي  بدعـم  االتفاقيـة  هـذه 
زالـت تسـتحوذ علـى الكثيـر مـن الجـدال السياسـي 
الرئيـس  السـبب  ويعـود  وخارجـه،  السـودان  داخـل 
إلـى أن الطـرف الموقـع هـو  تحالـف  الجـدال  لهـذا 
خمـس  تضـم  حركـة  وهـو  فقـط،  الثوريـة  الجبهـة 
بينمـا  سياسـية،  حـركات  وأربـع  مسـلحة  حـركات 
مـن  أساسـيتان  حركتـان  االتفـاق  هـذا  عـن  غابـت 
 

ٍ
أراض علـى  تسـيطر  التـي  المسـلحة  الفصائـل 

أصحـاب  أن  كمـا  السـوداني،  الوطنـي  التـراب  مـن 
لـم يحصلـوا علـى  والنازحيـن،  الالجئيـن  المصلحـة،  
تمثيـل مناسـب، ومـن هنـا فـإن هـذا االتفـاق يمكـن 

السـيناريوهات. مـن  عـدًدا  ينتـج  أن 

أن  الدراسـة  هـذه  تحـاول  السـياق،  هـذا  وفـي 
تطـرح  كمـا  االتفـاق،  لهـذا  متأنيـة  قـراءة  تقـدم 
السـيناريوهات التـي قـد تكون متوقعة لمسـتقبله.

فـي البدايـة ال بـد مـن اإلشـارة إلـى اإلضافـات التـي 
أنجزتهـا األحـكام العامة المؤطـرة لالتفاقية مقارنًة  
بالوثيقـة الدسـتورية الموقعـة فـي أغسـطس ٢٠١٩، 
حيث حددت نسبة التمثيل النسائي على المستوى 

القومـي فـي جميـع السـلطات بـ٤٠٪، كمـا أنها أكدت 
مبـادئ القسـمة العادلة للثروة والسـلطة، وكذلك 
العدالـة الناجـزة إزاء ضحايـا االقتتـال األهلـي وإقـرار 
الحـال  وبطبيعـة  الخسـائر،  عـن  التعويضـات  مبـدأ 
تنفيـذ  لمناطـق  اإليجابـي  التمييـز  سياسـات  أكـدت 
االتفاقيـة فـي إقليمـي النيل األزرق وجنـوب كردفان، 

فضـًلا عـن مناطـق فـي إقليـم دارفـور.

أولًا : مالمح اتفاق جوبا للسالم
بروتوكـوالت   8 المبرمـة  »جوبـا«  اتفاقيـة  شـملت 
متعلقـة بإقليـم »دارفـور«، وواحـًدا خاًصـا بمنطقتي 
»النيـل األزرق« و »جنـوب كردفـان« اللتيـن تشـهدا 
2011، بجانـب بروتوكـوالت  نزاًعـا مسـلًحا منـذ عـام 

خاصـة بشـرق السـودان ووسـطه وشـماله. 

مسـار  فـي  جـدال  عليهـا  التـي  البنـود  أهـم  ولعـل 
هـي  السـودان«  و«جنـوب  األزرق«  »النيـل  إقليمـي 
إمكانيـة  وأيًضـا  الذاتـي،  الحكـم  حـق  علـى  الحصـول 
إبـرام المعاهـدات الدوليـة واإلقليميـة فـي مجـاالت 
والرياضيـة  الثقافيـة  والمجـاالت  القـروض  جلـب 
التـي  االتحاديـة  المنظومـة  مـع  توافقهمـا  بشـرط 

لأقاليـم.  السـالح  حيـازة  أو  شـراء  حريـة  حرَّمـت 

وقـد منـح اتفـاق »جوبـا« تحالـف الجبهـة الثورية على 
المستوى القومي 3 مقاعد في المجلس السيادي؛ 
ليرتفـع عـدد أعضائـه إلى 14 عضًوا، وعلى المسـتوى 

للدراسات السياسة واالستراتيجية خبير بمركز األهــرام 
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الـوزاري منحـه 5 مقاعـد، كمـا منحـه فـي المجلـس 
التشـريعي ربـع عـدد المقاعـد؛ أي 75 مقعـًدا.  

العالقـة  علـى  االتفـاق  تـم  السـياق،  هـذا  وفـي 
الدسـتورية بيـن المركـز واألقاليـم أو الواليـات، كمـا 
فيدراليـة«،  »عالقـة  السـودان  فـي  عليهـا  يطلـق 
علًمـا بأنـه لـم يتـم التطـرق علـى نحـو تفصيلـي إلـى 
مفهـوم دقيـق لهـذه الفيدرالية، خصوًصا مع تعدد 

ـا. دوليًّ تطبيقاتهـا  نمـاذج 

ا  ويمكـن القـول أن منهـج المحاصصـة كان حاضـًر
ا بالمظالم التنموية  بامتيـاز فـي هـذه االتفاقية متأثًر
تسـمى  مـا  أقاليـم  علـى  وقعـت  التـي  التاريخيـة 
بالهامـش السـوداني، وكذلك بالهندسـة األمريكية 
أم  السـودان  فـي  أكانـت  السـالم، سـواء  التفاقـات 
فـي العـراق، حيـث دشـن اتفـاق »نيفاشـا« للسـالم، 
الموقـع عـام 2005، بيـن شـمال السـودان وجنوبـه 
تقاسـم  مفاهيـم   ،2011 فـي  األخيـر  اسـتقالل  قبـل 
الثروة والسـلطة التي قد تكون اسـتجابة سياسـية 

الهامـش. وتنمويـة لمناطـق 

السـلطة  هيـاكل  فـي  دارفـور«  »منتسـبو  ويمثـل   
الوالئيـة ٤٠٪، أمـا بقيـة مكونـات السـلطة االنتقاليـة 
فلهـا ٣٠٪ وللقيـادات المحليـة ٢٠٪، بشـرط أن يكون 

ـا. رئيـس الحكومـة الوالئيـة دارفوريًّ

نفسـها  المحاصصـة  بمنطـق  االتفـاق  سـار  وقـد 
فـي مسـار واليـة »النيـل األزرق« و«شـرق السـودان 
انتهـاج  تـم  كمـا  مختلفـة،  بنسـب  لكـن  وشـماله« 
المسـارات  لصالـح  اإليجابـي  التمييـز  سياسـات 
الوالئيـة فـي الخدمـة المدنية، بحيث تكون مقصورة 
المناطـق لعشـر سـنوات مقبلـة. أبنـاء هـذه  علـى 

وعلـى المسـتوى االقتصـادي والتمويلـي، فـاز إقليـم 
»دارفـور« بنسـبة ٤٠٪ مـن إيراداتـه، حيـث تخصـص 
لـه لمـدة عشـر سـنوات كاملـة، طبًقـا التفـاق أبريـل 
)نيسـان( الماضي، ومنح سـكانه نسـبة ال تقل عن 
٣٪ مـن اإليـرادات المتأتيـة مـن المـوارد الطبيعيـة، 

فـي المناطـق التـي تسـتخرج منهـا.

وقـد التزمـت الحكومـة االنتقاليـة بتوفيـر مبلـغ مائـة 
مليـون دوالر أمريكـي خـالل شـهر من تاريـخ التوقيع 
علـى االتفـاق، وتلبيـة متطلباتـه كلهـا بمبلغ سـنوي، 
أمريكـي  دوالر  مليـون  وخمسـون  سـبعمائة  قـدره 
دعـم  صنـدوق  إلـى  يحـّول  سـنوات،  عشـر  لمـدة 

السـالم والتنميـة المسـتدامة فـي اإلقليـم.

»المفوضيـة  تشـكيل  سـيتم  السـياق  هـذا  وفـي 
الماليـة  واإليـرادات  المـوارد  لقسـمة  القوميـة 
رئيـس  ُيعيـن  كمـا  ومراقبتهـا«،  وتخصيصهـا 
الـوزراء رئيًسـا مسـتقًلا لهـا، ويصـدر قانـون تفعيل 
لهـا فـي مـدة أقصاها ثالثة أشـهر من يـوم التوقيع 

االتفـاق. علـى 

وأهـم بنـد لضمـان تنفيـذ بنـود االتفـاق هـو سـيادة 
اتفـق  حيـث  الدسـتورية،  الوثيقـة  علـى  أحكامـه 
الموقعـة  السـالم  اتفاقيـات  إدراج  علـى  الطرفـان 
في الوثيقة الدسـتورية، وأن ُيزال التعارض بتعديل 
لبدايـة  يـؤرخ  كمـا  ذلـك،  األمـر  اقتضـى  إذا  الوثيقـة، 
الفتـرة االنتقاليـة المتفـق عليهـا فـي الوثيقـة، وهـي 
٣٩ شـهرا  بدايـة مـن ٣ أكتوبـر، وهـو تاريـخ التوقيـع 

االتفاقيـة. علـى 

أهـم  أحـد  كان  لالتفاقيـة  األمنـي  المكـون  أن  ويذكـر 
عشـرة  حوالـي  بشـأنها  التـداول  اسـتمرار  أسـباب 
أشـهر كاملـة، وهـو المرتبـط بتسـليم المدانيـن فـي 
انتهـاكات »دارفـور« إلـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، 
الحكـم  بمكونـي  السـودان  اسـتقرار  يعنـي  ممـا 
المدنـي والعسـكري علـى تسـليم الرئيـس المخلـوع 
أركان  مـن  بالقليلـة  ليسـت  ثلـة  وكذلـك  »البشـير«، 
حكمـه القابعيـن اآلن فـي السـجون، أمـا البروتوكـول 
التفصيلـي الـذي عّطـل التوقيـع لشـهور فقـد نـصَّ 
علـى وقـف إطـالق النـار الشـامل واألعمـال العدائيـة، 
قـوات  بتسـريح  اإلنسـانية  المسـاعدات  وإيصـال 
تبـدأ  المسـلحة ودمجهـا بعمليـة مرحليـة  الحـركات 
خالل 3 أشهر، وتشكيل قوة مشتركة؛ لحفظ األمن 
فـي اإلقليـم مـن القـوات المسـلحة والدعـم السـريع 
ـ٢٠ ألف عنصر . والشرطة، و تقدر الحركات المسلحة ب
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وقـد ألـزم االتفـاق الحكومـة االنتقاليـة بإصـدار عفـو 
عـام، وإسـقاط جميـع البالغـات واألحـكام القضائيـة 
الصـادرة بحـق قـادة الحـركات المسـلحة، وتحقيـق 
عـودة  مـع  الحـرب  لضحايـا  االنتقاليـة  العدالـة 
مـن  وتمكينهـم  وتعويضهـم  والالجئيـن  النازحيـن 

التاريخيـة. أراضيهـم  اسـتعادة 

ثانًيا : نقاط ضعف اتفاقية السالم 
علـى الرغـم مـن حجـم الدعـم الذي حظيت بـه اتفاقية 
»جوبا« على المسـتويين الداخلي والخارجي، فإن لها 
مـن نقـاط الضعـف مـا هـو مشـهود وغيـر مختلـف 

عليـه، ويمكـن أن نعـدد هـذه النقـاط وفقـا للتالـي:

أـ تعد اتفاقية »جوبا« جزئية:

بمعنـى أنهـا غيـر شـاملة لـكل األطـراف المسـلحة، 
بـل إنهـا لم تشـمل أهم هذه األطـراف، وهما: حركة 
تحريـر السـودان فـي دارفـور بقيـادة عبـد الواحـد نـور 
الـذي يعيـش فـي باريـس، وحركـة تحريـر السـودان 
وهمـا  الحلـو،  العزيـز  عبـد  بقيـادة  النوبـة  جبـال  فـي 
 

ٍ
الحركتـان اللتـان لديهمـا حوامـل جماهيريـة وأراض

يسـيطران عليهـا.

علـى  تحفـظ  لديهـا  »نـور«  بقيـادة  األولـى  فالحركـة 
باعتبـاره  »جوبـا«  اتفاقيـة  فـي  التفـاوض  منهـج 
عليـه،  السـابقة  السـالم  اتفاقـات  لـكل  مماثـال 
والمتمرديـن  المركـز  بيـن  المحاصصـة  حيـث:  مـن 
بديلـة  آليـات  بطـرح  وتقـوم  السـلطة،  كعكـة  فـي 
توطيـن  فـي  إفريقيـا  جنـوب  نمـوذج  إلـى  أقـرب 
العدالـة االنتقاليـة مـن حيـث فتـح حـوار شـامل يتـم 
ممارسـته فـي كل أرجـاء السـودان، كمـا يدعـو إلـى 
طـرد المسـتوطنين الجـدد لمناطـق وقـرى قـد تـم 

األصلييـن. مالكيهـا  مـن  عليهـا  االسـتيالء 

فهـي  النوبـة،  بجبـال  الخاصـة  التحفظـات  أمـا 
المطالبـة بفصـل الديـن عـن الدولـة، وهـو مـا تحقق 
جبـال  حركـة  قائـد  بيـن  ثنائيـة  اتفاقيـة  عبـر  بالفعـل 

السـوداني. الـوزراء  ورئيـس  النوبـة 

علـى أيـة حـال، فـإن المسـكوت عنـه فـي تحفظـات 
الحكومـي  التفـاوض  رئيـس وفـد  أن  الطرفيـن هـو 
حمـدان  محمـد  السـريع،  الدعـم  قـوات  قائـد  هـو 
دقلـو )حميدتـي(، وهـو الرجـل الـذي مـارس العديـد 
مـن االنتهـاكات فـي دارفـور وغيرهـا، وهـذا وضع غير 
الحاكمـة  السياسـية  للمعادلـة  طبقـا  للحـل  قابـل 
عليـه  متفًقـا  عضـًوا  حميدتـي  كـون  أمـا  للسـودان؛ 
فـي المجلـس السـيادي باعتبـاره نائبـا لرئيسـه فلـه 
أسـباب قـد ال يكـون المجـال هنـا مناسـبا لذكرهـا.

ب- تنفيذ البروتوكول األمني:

المتمـردة  القـوات  تشـمل  األمنيـة  الترتيبـات  بنـود 
مـع القـوات المسـلحة القوميـة، مـن خـالل تشـكيل 
قـوة مشـتركة مـن الطرفيـن قوامهـا ٢٠ ألـف جنـدي؛ 

إلقـرار األمـن فـي دارفـور، وذلـك خـالل ٣ أشـهر.

القـوات  إدمـاج  عمليـات  تشـكل  الحـال،  وبطبيعـة 
تقليديـا أهـم مشـكالت أيـة اتفاقية سـالم، ولعل ما 
شـهدناه فـي تنفيـذ اتفاقـات جنـوب السـودان خيـر 
شـاهد، حيـث إنهـا لـم تنفـذ إال تحـت مظلـة ضغـط 
دولـي وصـل إلـى حـد توقيـع عقوبـات على أشـخاص 
بتوقيـع  أيًضـا  والتهديـد  الطرفيـن،  لـدى  منفذيـن 
الحالـة  عقوبـات شـاملة، ولعـل أهـم أسـباب هـذه 
عـن  فضـال  والعرقيـة،  السياسـية  الحساسـيات 

ميـراث عـدم الثقـة التاريخـي. 

تحريـر  حركـة  تنخـرط  لـم  إذا  إنـه  القـول  ويمكـن 
المتوقـع  مـن  فإنـه  االتفاقيـة،  هـذه  فـي  السـودان 
حـدوث مواجهـات مسـلحة بينهـا وبيـن قـوة حمايـة 

. دارفـور  إقليـم 

جـ- حق الحكم الذاتي: 

الذاتـي  الحكـم  حـق  منـح  علـى  االتفاقيـة  نصـت 
إلقليمـي »النيـل األزرق« و »جنـوب كرفـان« مـع ذكـر 
المنطقـة، وتحـت هـذه  الحدوديـة فـي  المشـكالت 
المظلـة حصلـت المنطقتـان علـى حقـوق متعـددة، 
خارجيـة  أطـراف  مـع  االتفاقـات  إجـراء  حـق  منهـا: 
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ألغـراض، منهـا: الحصـول علـى قـروض، وإذا عرفنـا 
أن الموافـق عليـه فـي هـذه االتفاقيـة هـو أن هنـاك 
عالقـة فيدراليـة بيـن المركـز واألطـراف، ولـم تتحـدد 
أيـة  الدقـة، فإنـه مـع  أطـر هـذه العالقـة علـى وجـه 
مصالـح  وظهـور  االتفاقيـة،  تنفيـذ  فـي  مشـكالت 
مـن  إضافيـة  أجـزاء  قضـم  فـي  دوليـة  أو  إقليميـة 
هـي  االتفاقيـة  هـذه  تكـون  فقـد  الكبيـر،  السـودان 
اآلليـة المناسـبة لعمليـات متتالية من تجزئة التراب 

السـوداني. الوطنـي 

ثالثًـا: السـيناريوهات المحتملـة 
لتنفيـذ االتفاقيـة 

 السيناريو األول:

بعـد رفـع اسـم السـودان مـن قائمـة الـدول الراعيـة 
لإلرهـاب، فـإن قـدرات الدولـة الشـاملة فـي طريقها 
دافًعـا  االقتصـاد هـو  يكـون  الترميـم، وسـوف  نحـو 
إلـى هـذا الترميـم؛ حيـث إنـه مـن المتوقـع أن يحصـل 
يتفـاوض علـى  السـودان علـى قـروض دوليـة، وأن 
خفـض ديونـه البالغـة ٦٠ مليـار دوالر، وأيًضـا سـوف 
يكـون بلـًدا جاذًبا لالسـتثمارات األجنبية، وربما تكون 
االسـتثمارات اإلسـرائيلية فـي المقدمـة، خصوًصـا 
سـوف  السـياق،  هـذا  وفـي  الزراعـة،  مجـاالت  فـي 
اتفاقيـة  متطلبـات  تمويـل  السـودان  يسـتطيع 
إزاء  للخرطـوم  النسـبي  الـوزن  يرتفـع  وأن  السـالم 
تكـون  وسـوف  االتفـاق،  عـن  الخارجتيـن  الحركتيـن 
السـوداني،  االسـتقرار  فـي  خارجيـة  مصالـح  هنـاك 
مـن هنـا، قد نشـهد ضغوًطا دولية لضـم الحركتين 
وإسـرائيل  فرنسـا  جانـب  مـن  خصوًصـا  لالتفـاق، 
الـذي  الدارفـوري  القطـب  نـور«  الواحـد  »عبـد  علـى 
يعيـش فـي باريـس، ولديـه عالقـات مـع إسـرائيل، 
متابعـة  تتـم  أن  السـياق  هـذا  فـي  المتوقـع  ومـن 
النطاقيـن  فـي  كثـب  عـن  األمنيـة  الترتيبـات  تنفيـذ 
اإلقليمـي والدولـي، ومـن ثـم يتـم التدخـل بالضغوط 
إذا لـزم األمـر، وذلـك مـن أجـل تحويـل اتفاقيـة جوبـا 

اتفاقيـة شـاملة وناجحـة. إلـى 

السيناريو الثاني:

بحـق  الخاصـة  االتفاقيـة  لبنـود  إسـرائيل  توظيـف 

االتفاقـات  عقـد  فـي  األقاليـم  وحـق  الذاتـي،  الحكـم 

الدولية واإلقليمية، في ضوء مشـروعاتها التاريخية 

فـي تجزئـة السـودان، والتـي لهـا أدلـة متعـددة ليـس 

سـوف  الحالـة  هـذه  وفـي  لسـردها،  المجـال  هنـا 

تواجـه االتفاقيـة تعثـرا فـي التنفيـذ، ولـن يلتحـق بهـا 

الخارجـون عليهـا، وبالتالـي سـتبقى اتفاقيـة جزئيـة ال 

السـودان. فـي  اسـتقرارا  تحقـق سـالما وال 

رابًعـا: مالمـح التفاعـل المصري 
مـع اتفاقيـة جوبا 

ألسـباب مختلفة تم التفاعل مع اتفاقية جوبا بفكر 

سياسـي مصـري تقليـدي، لـم يسـتطع تغييـر آلياته 

بالكليـة،  السـودانية  السياسـية  البيئـة  تغيـر  رغـم 

ومـن هنـا فـإن دوره قـد اقتصـر علـى بلـورة اتفاقيـة 

بيـن أحـد أطـراف تحالـف الجبهـة الثـوري -وهـو أركـو 

منـي منيـاوي- والحـزب االتحـادي بالقاهـرة.

علـى أيـة حـال، تبقـى المصالـح المصريـة العليـا فـي 

السـودان مقترنـة باسـتقراره السياسـي العتبـارات 

األمـن  علـى  وتأثيـره  المباشـر،  بالجـوار  متعلقـة 

اتفاقيـة  دعـم  يتـم  قـد  لذلـك  المصـري؛  القومـي 

السـالم بتكثيـف االتصـاالت في السـياق الدولي؛ كي 

تنضـم إليهـا الحركات الخارجة عنها، كما سـوف يتم 

الراهنـة  المعادلـة السياسـية  االسـتمرار فـي دعـم 

فـي السـودان حتـى نهايـة المرحلـة االنتقاليـة، لكـن 

فـي  االنخـراط  بقـوة  المطلـوب  مـن  يكـون  سـوف 

دعـم السـودان فـي كل المجـاالت بجميـع السـبل، 

سـواء أكانـت رسـمية أم غيـر رسـمية، كمـا أنـه مـن 

كل  إزاء  البلديـن  بيـن  التفاهـم  تعميـق  المطلـوب 

وأن  خصوصـا  المسـتويات،  جميـع  وعلـى  القضايـا 

هنـاك حلفـاء عـرب قـد تحولوا إلى منافسـين لمصر 

السـودان. فـي 
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العالقات المدنية العسكرية والتحول الديمقراطي 
في السودان

د. إســـراء أحمـد إسـماعيل

ـع السـودان اتفـاق  فـي الثالـث مـن أكتوبـر 2020، وقَّ
سـالم مـع عـدة جماعـات سـودانية متمـردة؛ بهدف 
إقليـم  فـي  المسـلح  الصـراع  مـن  سـنوات  إنهـاء 
دارفـور، وجنـوب كردفـان، وجنـوب النيـل األزرق، وتـم 
توقيـع االتفـاق بشـكل نهائـي، وذلـك عقـب اتفـاق 
 ،2020 أغسـطس  فـي  إليـه  التوصـل  تـم  مبدئـي 
بعـد محادثـات بيـن ممثلـي الحكومـة االنتقاليـة فـي 
مجموعـة  تضـم  التـي  الثوريـة  والجبهـة  الخرطـوم 
إقليـم دارفـور، ورغـم  المسـلحة فـي  الفصائـل  مـن 
إليـه  ـل  التوصُّ ر  المقـرَّ مـن  كان  الـذي  االتفـاق  ـر  تأخُّ
بعـد 6 أشـهر مـن تشـكيل الحكومة السـودانية في 
أغسـطس 2019، فإنـه ُيسـهم فـي نجـاح المرحلـة 
االنتقاليـة التـي تمـر بهـا البـالد، وجديـر بالذكـر أنـه فـي 
الدسـتورية  الوثيقـة  توقيـع  تـم   ،2019 أغسـطس 
للمرحلـة االنتقاليـة بيـن ممثلـي قـوى إعـالن الحريـة 
الـعـسـكــري  الـمـجـلــس  ومـمـثـلــي  والتغييـر، 
لتقاُسـم  اتفاقيـة  بمثابـة  كانـت  والتـي  االنتقالـي، 
لت  السـلطة بيـن المدنييـن والعسـكريين، والتي مثَّ
إشـكالية تاريخيـة لـدى السـودان الـذي شـهد عـدًدا 
علـى  االنقالبيـة  والمحـاوالت  االنقالبـات  مـن  كبيـًرا 

االسـتقالل. منـذ  الحكـم 

العالقات المدنية العسكرية من 
منظور حداثي

إن واقـع مـا يعيشـه الوطـن العربـي مـن تغييـرات 
يعكـس  إنمـا  واقتصاديـة،  واجتماعيـة  سياسـية 

تطلُّعـات الشـعوب تجـاه نظـم حكـم ديمقراطيـة، 
تقوم على احترام القانون، ومبادئ المواطنة، وحقوق 
اإلنسـان وكرامتـه، وفـي ظـل محاولـة تحقيـق هـذه 
تنامـى االهتمـام بقضيـة دور المؤسسـة  األهـداف، 
الديمقراطيـة  السياسـية  النظـم  فـي  العسـكرية 
المأمولـة، خصوًصـا مـع وجـود اختالفات حـول حدود 
هـذا الـدور، مـا بين المطالبة باسـتمراره أو مراجعته، 
وفـي هـذا الصـدد يوجـد اتجاهـان رئيسـان يتواصـل 
الشـد والجـذب بينهمـا، االتجـاه األول: تقليـدي سـاد 
العالميـة  الحـرب  نهايـة  حتـى  السياسـية  العلـوم 
الثانيـة؛ آمـن بمبـدأ حيـاد المؤسسـة العسـكرية فـي 
المجـال السياسـي، والتـزام وظيفتهـا بالدفـاع عـن 
العسـكرية  المؤسسـة  بيـن  الفصـل  أي  الوطـن؛ 
المؤسسـة  تصبـح  وبذلـك  المدنيـة،  والسـلطة 
ـن عليهـا  العسـكرية إحـدى أدوات الدولـة التـي يتعيَّ
المدنيـة، وقـاد هـذا  أوامـر السـلطة  بتنفيـذ  االلتـزام 

هانتجتـون«. »صامويـل  االتجـاه 

وقـام  التقليـدي  االتجـاه  انتقـد  حديـث  اتجـاه  تبعـه 
بمراجعته مؤكًدا أهمية دور المؤسسة العسكرية، 
والصراعـات،  الحـروب  أوقـات  ظـل  فـي  خصوًصـا 
معترًفـا بصعوبـة االلتـزام بالسـيادة المدنيـة، ومـن 
أنصـار هـذا االتجاه الحداثي »جوتريدج«، و »جانويتز«، 
و »بـراون« ، فمنـذ انتهـاء الحرب العالمية الثانية تم 
وضـع حـد للـدور التقليـدي للمؤسسـة العسـكرية 
ز  كأداة للدفـاع أو للتوسـع اإلقليمـي للدولـة، وتعـزَّ
دورهـا الداخلـي، وأصبـح ُينظر إليها بوصفها جماعة 

ــيـــة ــيـــجـ ــتـــراتـ ــيـــذي بـــــــــــإدارة الـــقـــضـــايـــا االسـ ــفـ ــنـ مــــديــــر تـ

مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار
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الضغـط األكثـر فعاليـة وقدرة على لعب دور إيجابي 
والسياسـي  االجتماعـي  م  التقـدُّ إحـراز  سـبيل  فـي 
والحفـاظ علـى النظـام واالسـتقرار السياسـي، وأكد 
بيـن  الفصـل  أن مبـدأ   Morris Janowitz »جانويتـز« 
المجاليـن العسـكري والمدنـي يحتاج إلى المراجعة، 
الديمقراطـي  االتفـاق  أو  التوافـق  نظريـة  وأن 
تقتضـي ضـم العسـكريين ، كذلـك أوضـح أنـه فـي 
ظـل تطـور مفهـوم االحتـراف العسـكري حـدث نوع 
مـن االندمـاج بيـن العسـكريين والخبـراء المدنييـن؛ 
العسـكري  االحتـراف  مـن  جديـًدا  نوًعـا  ولَّـد  ممـا 
ـع مـن نطـاق الدور  »New-Professionalism«، ووسَّ

للعسـكريين.  التقليـدي 

 ،Concordance »التوافـق«  نظريـة  ظهـرت  كمـا 
معهـا  واتفـق   ،Rebecca Schiff شـيف«  »ربيـكا  لــ 
تـرى  والتـي   ،Morris Janowitz جانويتـز«  »موريـس 
وجـود نـوع من التكامل بين المؤسسـة العسـكرية 
ووفًقـا  المجتمـع،  فـي  األخـرى  والمؤسسـات 
المؤسسـات  بيـن  التـام  الفصـل  ليـس  فإنـه  لهـا 
الـذي  الرئيـس  العامـل  هـو  والمدنيـة  العسـكرية 
فـي  العسـكريين  تدخـل  احتمـاالت  مـن  يقلـل 
والنخبـة  المواطنيـن  قـدرة  وإنمـا  الحكـم،  شـؤون 
التوافـق  علـى  والعسـكرية  المدنيـة  السياسـية 
ذلـك  تـال   ، السياسـي  القـرار  صنـع  عمليـة  بشـأن 
حاولـت  التوافـق،  لنظريـة  لـة  ُمكمِّ نظريـة  ظهـور 
أكثـر  تحديـد العالقـات المدنيـة العسـكرية بشـكل 
المسـؤوليات«  »تقاسـم  نظريـة  وهـي  تنظيًمـا، 
بالنـد«  »دوجـالس  لــ    Sharing Responsibilities
المدنيـة  العالقـات  تنـاول  الـذي   Douglace Bland
المشـتركة؛  المسـؤولية  أسـاس  علـى  العسـكرية 
عـن  مسـؤولة  المدنيـة  السـلطة  تكـون  بحيـث 
بعـض جوانـب سياسـة الدفاع الوطني ومسـيطرة 
القـادة  يتولَّـى  حيـن  فـي  المسـلحة،  القـوات  علـى 
عبـر  ذلـك  ويتـم  أخـرى،  مسـؤوليات  العسـكريون 
تقاسـم المسـؤوليات، والتواُفـق فـي آراء السـلطة 
المدنيـة والعسـكرية داخـل نظـام يتمتـع بالمرونـة 
الديمقراطيـة.  مبـادئ  يحقـق  بمـا  والديناميكيـة، 

التحول الديمقراطي في السودان
سـعت الـدول العربيـة إلـى اللحـاق بموجـات التحول 
الديمقراطـي الثـالث التـي شـهدها العالـم، ولـم تبـدأ 
موجـة التغييـر فيهـا إال بعـد الثـورات التـي شـهدتها 
دول المنطقـة منـذ ديسـمبر 2010، والتـي تسـببت 
فـي تغييـر عـدد مـن األنظمـة السياسـية الحاكمـة؛ 
ولذلـك ُأطلـق علـى هـذه السلسـلة مـن التغييـرات 
»الموجـة الرابعـة للتحـول الديمقراطـي«. ولـم يكـن 
السـودان بمنـأى عـن هـذه المحـاوالت؛ حيـث شـهد 
منذ اسـتقالله حالة من عدم االسـتقرار السياسـي، 
 من االنقالبات، حيث وقع االنقالب األول 

ٍ
ومرَّ بعدد

حكومـة  ضـد  عبـود«،  »إبراهيـم  بقيـادة   1958 عـام 
َنـة من حـزب األمة والحزب  ائتـالف ديمقراطيـة، مكوَّ
 6 لمـدة  حكمـه  واسـتمر  الديمقراطـي،  االتحـادي 
لالنقـالب،  فاشـلتان  محاولتـان  لتهـا  تخلَّ سـنوات، 
وفـي مايـو عـام 1969 وقـع انقـالب عسـكري بقيادة 
العميد »جعفر محمد نميري«، الذي اسـتمر حكمه 

لمـدة 16 عاًمـا.

ـل هـذه الفتـرة محـاوالت انقالبيـة عديـدة،  وقـد تخلَّ
بـاءت كلهـا بالفشـل، إلـى أن شـهد السـودان عـام 
1985 انتفاضـة أبريـل التي أطاحت بنظام »نميري«، 
ـد  ـن القـوى السياسـية المدنيـة مـن التوحُّ ولـم تتمكَّ
واالتفاق، وشـهدت األحزاب السـودانية انقسامات 
االسـتقرار  عـدم  فـي  تسـبب  ممـا  واختالفـات؛ 
عـام  انقـالب  وقـوع  إلـى  ـد  ومهَّ الفسـاد،  وانتشـار 
1989، بقيـادة »عمـر البشـير«، وبدعـم مـن الجبهـة 
شـهد  وقـد  الترابـي«،  »حسـن  بزعامـة  اإلسـالمية 
حكـم »البشـير« أيًضـا محـاوالت انقالبيـة عديـدة لـم 
تنجـح فـي االسـتيالء علـى السـلطة، حتـى اندلعـت 
2018، والتـي بـدأت بتظاهـرات  احتجاجـات ديسـمبر 
ت لتشـمل  محـدودة تطالـب بتوفيـر الخبـز، ثـم امتـدَّ
جميـع أنحـاء البـالد، مطالبـة برحيـل النظـام، وفـي 11 
أبريل عام 2019 تم اعتقال الرئيس »البشير«، وبدء 
الفتـرة االنتقاليـة، ليطـوي السـودان بذلـك صفحـة 

حكمـه التـي اسـتمرت قرابـة ثالثيـن عاًمـا. 
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إن الطـرح التقليـدي ألسـباب االنقالبـات ودوافعهـا 
عادة ما ُيرجعها إلى طبيعة المؤسسة العسكرية، 
أن  إال  وأوضاعهـا؛  مصالحهـا  حمايـة  فـي  ورغبتهـا 
السـودانية؛  التجربـة  مـع  يتوافـق  ال  السـبب  هـذا 
فـي  العسـكرية  المؤسسـة  تدخـل  ـل  مثَّ حيـث 
السياسـية،  للعمليـة  امتـداًدا  السياسـي  المجـال 
المدنييـن والعسـكريين،  بيـن  مـن خـالل االشـتراك 
أو عبـر دعـوة مـن السياسـيين المدنييـن، ويعكـس 
بثـالث  السـودان  مـرور  ظـل  فـي  االنقالبـات  تكـرار 
للحكـم  أخــرى   

ٍ
وثــالث الديمقراطـي،  للحكـم  تجـارب 

تعنـي  والتـي  الـدوار«،  »البـاب  ظاهـرَة   - العسـكري 
توالـي الحكـم الديمقراطـي والعسـكري تباًعـا؛ حيـث 
ـا فـي الفتـرة مـن  شـهد السـودان حكًمـا ديمقراطيًّ
1956 - 1958، ومن 1965 - 1969، ومن 1985 - 1989، 
أعقـب كل فتـرة منهـا حكـٌم عسـكريٌّ فـي الفترة من 
1958 - 1964، ومن 1969 - 1985، ومن 1989 - 2019، 
مـع مالحظـة أن فتـرات الحكـم الديمقراطـي كانـت 

أقصـر فـي المـدة مقارنـة بالحكـم العسـكري.   

العالقات المدنية العسكرية في 
الوثيقة الدستورية السودانية

المجلـس  بـدأ  »البشـير«  نظـام  إسـقاط  بعـد 
العسـكري االنتقالي في التفاوض مع ممثلي قوى 
خطـوات  علـى  االتفـاق  أجـل  مـن  والتغييـر؛  الحريـة 
وإجـراءات تسـليم السـلطة، وذلـك فـي ظـل التباُين 
ـل  توصَّ حتـى  الجانبيـن،  بيـن  النظـر  وجهـات  فـي 
الطرفـان إلـى الوثيقـة الدسـتورية للفتـرة االنتقاليـة 
ُيمكـن  الوثيقـة،  مـواد  وباسـتعراض   ،2019 لسـنة 
مالحظـة نمـط العالقـات المدنيـة العسـكرية التـي 
خاللـه  مـن  سـعت  والتـي  مالمحـه،  رسـم  حاولـت 
إلـى تحقيـق التوافـق والتـوازن بيـن الجانـب المدنـي 
بأضالعهـا  السـلطة  مكونـات  فـي  والعسـكري 

والتشـريعية. والتنفيذيـة  الرئاسـية  الثالثـة 

الوثيقـة  أوضحـت  الرئاسـية،  للسـلطة  فبالنسـبة 
الحكـم  بأجهـزة  الخـاص  الثالـث  الفصـل  فـي 
الحكـم  أجهـزة  أن  العاشـرة،  المـادة  فـي  االنتقالـي، 

رأس  ـل  يمثِّ الـذي  السـيادة  مجلـس  مـن  تتألَّـف 
التنفيذيـة  السـلطة  ـل  يمثِّ الدولـة، ومجلـس وزراء 
العليـا للدولـة، ومجلـس تشـريعي يمتلـك سـلطة 
ويتكـون  التنفيـذي،  الجهـاز  والرقابـة علـى  التشـريع 
خمسـة  وهـم:  عضـًوا؛   11 مـن  السـيادة  مجلـس 
والتغييـر،  الحريـة  إعـالن  قـوى  تختارهـم  مدنّيـون 
العسـكري  المجلـس  يختارهـم  آخـرون  وخمسـة 
ـا،  مدنيًّ عشـر  الحـادي  العضـو  ويكـون  االنتقالـي، 
العسـكري  المجلـس  بيـن  بالتوافـق  اختيـاره  يتـم 
ويـرأس  والتغييـر،  الحريـة  إعـالن  وقـوى  االنتقالـي 
األولـى  ا  شـهًر والعشـرين  الواحـد  فـي  المجلـس 
للفتـرة االنتقاليـة من يختاره األعضاء العسـكريون، 
الفتـرة  مـن  المتبقيـة  عشـر  الثمانيـة  فـي  ويرأسـه 

مدنـي.   عضـو  االنتقاليـة 

الفصـل  أشـار  التنفيذيـة،  بالسـلطة  يتعلـق  وفيمـا 
فـي  االنتقالـي،  الـوزراء  بمجلـس  الخـاص  الخامـس 
رئيـس  يتكـون مـن  أنـه  إلـى  الرابعـة عشـرة،  المـادة 
العشـرين،  عددهـم  يتجـاوز  ال  الـوزراء  مـن  وعـدد 
يعينهـم رئيـس مجلـس الوزراء من قائمة مرشـحي 
الحريـة والتغييـر، ويعتمدهـم مجلـس  إعـالن  قـوى 
اللذيـن  والداخليـة  الدفـاع  وزيـري  عـدا  السـيادة، 
يرشـحهما المكـون العسـكري بمجلـس السـيادة، 
وتختـار قـوى إعـالن الحريـة والتغييـر رئيـس مجلـس 
وبالنسـبة  السـيادة.  مجلـس  ويعينـه  الـوزراء 
للسـلطة التشريعية، نص الفصل السابع الخاص 
بالمجلـس التشـريعي االنتقالـي، فـي المـادة الثالثـة 
والعشرين، على أن يكون بنسبة ٦٧٪ ممن تختارهم 
للقـوى  الحريـة والتغييـر، ونسـبة ٣٣٪  إعـالن  قـوى 
عـة علـى إعـالن الحريـة والتغييـر،  األخـرى غيـر الُموقِّ
كل  مشـاركة  نسـب  وتحديـد  تسـميتها  تتـم  والتـي 
والتغييـر  الحريـة  إعـالن  قـوى  بيـن  بالتشـاور  منهـا 

السـيادة.  مجلـس  فـي  العسـكريين  واألعضـاء 

فـي  السـودانية  النخبـة  رغبـة  سـبق  ممـا  فيتضـح 
المسـؤوليات  تقاسـم  فـي  المشـاركة  ضمـان 
أي  انفـراد  وعـدم  والعسـكريين،  المدنييـن  بيـن 
الجتيـاز  حقيقيـة  إرادة  ووجـود  بالسـلطة،  طـرف 
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الصالـح  بنجـاح؛ بهـدف تحقيـق  االنتقاليـة  المرحلـة 
واألطمـاع  الشـخصية  المصالـح  ـب  وتجنُّ العـام، 
السـلطوية للطرفيـن، وهـو مـا أكدتـه الوثيقـة فـي 
عشـرة؛  التاسـعة  المـادة  فـي  السـادس،  الفصـل 
ـح فـي االنتخابـات التـي تلـي  حيـث حظـرت حـق الترشُّ
الفترة االنتقالية لرئيس وأعضاء مجلسي السيادة 
كذلـك  األقاليـم.  حـكام  أو  الواليـات  ووالة  والـوزراء 
عكسـت بنـود الوثيقـة رغبة المؤسسـة العسـكرية 
إعـالن  قـوى  أعضـاء  ثقـة  كْسـب  فـي  السـودانية 
ـى فـي غلبـة المكـون  الحريـة والتغييـر، وهـو مـا تجلَّ
ـا علـى المكون العسـكري في مجلس  المدنـي عدديًّ
الـوزراء والمجلـس التشـريعي االنتقالييـن، وكذلـك 
مـن  يتكـون  والـذي  والدفـاع،  األمـن  مجلـس  فـي 
الدفـاع،  ووزيـر  الـوزراء،  ورئيـس  السـيادة،  مجلـس 
ووزيـر الداخليـة، ووزيـر الخارجيـة، ووزيـر العدل، ووزير 
الماليـة، والقائـد العـام للقـوات المسـلحة، والنائـب 

العامـة.  المخابـرات  لجهـاز  العـام  والمديـر  العـام 

أن  إلـى  للسـودان  التاريخيـة  التجربـة  وتشـير 
ـًزا داخل  المؤسسـة العسـكرية لـم تنـل وضًعا مميَّ
الدسـاتير السـابقة ، كمـا لـم تشـترط أن يكـون وزيـر 
تولِّـي  إمكانيـة  يتيـح  العسـكريين؛ ممـا  الدفـاع مـن 
مسـؤول مدنـي لـوزارة الدفاع، كذلك جدير باإلشـارة 
العسـكري،  االحتـراف  لفكـرة  الوثيقـة  مراعـاة  إلـى 
وهـو مـا ظهـر مـن خـالل التأكيـد »أن ُتسـند مهمـة 
للمؤسسـات  العسـكرية  األجهـزة  إصـالح  أعمـال 
المـادة  فـي  الثانـي  للفصـل  وفًقـا  العسـكرية«، 
تعييـن  سـلطة  الوثيقـة  أعطـت  كمـا  السـابعة، 
وزيـري الدفـاع والداخليـة للعسـكريين فـي مجلـس 

سـابًقا. ُذكـر  كمـا  السـيادة، 

محددات نجاح المرحلة االنتقالية
الشـعب  رغبـة   2018 ديسـمبر  ثـورة  أظهـرت  لقـد 
السـوداني في التغيير وتطبيق مبادئ الديمقراطية؛ 
من قيم العدل والمسـاواة واحترام حقوق اإلنسـان 
للتحـول  المرحلـة  هـذه  ـب  وتتطلَّ الشـعوب،  وإرادة 
الديمقراطي عدًدا من المتطلبات أو المحددات التي 

تعكـس بدورهـا التحديـات التـي تواجههـا الحكومـة 
االنتقاليـة، والتـي تشـمل مـا يلـي: 

رؤيـــــــــة متـــــوازنــة للعــــــالقة بين المـــــــــدني	 
والعســكري: 

األمـن  ويحفـظ  القوميـة  المصالـح  يحقـق  بمـا 
وهـذا  الشـعبية،  المطالـب  ويلبـي  واالسـتقرار 
مكونـات  بيـن  التوافـق  أوًلا  ـب  يتطلَّ التـوازن 
اختالفـات  مـع  والتعامـل  المدنيـة،  الجبهـة 
الـرؤى داخـل قـوى الحريـة والتغييـر؛ حيـث تضـم 
السياسـية  المكونـات  مـن  متنوعـة  مجموعـة 
منظمـات  تشـمل:  المختلفـة،  التوجهـات  ذات 
األحـزاب،  مـن  والعديـد  المدنـي،  المجتمـع 
وحـزب  الشـيوعي،  والحـزب  األمـة،  حـزب  مثـل: 
إلـى  إضافـًة  الناصـري،  والحـزب  العربـي،  البعـث 
أعلـن  والـذي  السـودانيين،  المهنييـن  ـع  تجمُّ
انسـحابه فـي يوليـو الماضـي، وُيعـد انقسـام أو 
أحــد  والحزبيــة  المدنيـة  المؤسسـات  ضعـف 
أهــم المشـكالت التــي تـؤدي إلـى وجـود خلـل فـي 
يؤثـر  ذلــك  ألن  العسـكرية؛  المدنيـة  العالقـات 
علـى نوعيـة الديمقراطيـة، واحتمـال تطورهـا فـي 
أخـرى.  انقالبـات  وقـوع  واحتمـال  المســتقبل، 

تطبيق مبادئ المواطنة:	 

والنجـاح فـي إدارة التنـوع، التي تضمن مشـاركة 
العمليـة  فـي  واإلثنيـات  الجهـات  مختلـف 
السـابق  بالمطلـب  ذلـك  ويرتبـط  السياسـية، 
الخـاص بتماسـك ووحدة القـوى المدنية؛ حيث 
إن احتـواء التيـارات واإلثنيـات كافـة ُيعـد شـرًطا 
ونجـاح  السياسـي  التوافـق  لتحقيـق  رئيًسـا 
االنتبـاه  يلفـت  مـا  وهـو  االنتقاليـة،  المرحلـة 
إلـى مشـكلة إقـدام محتجيـن علـى غلـق مينـاء 
توقيـع  يـوم مـن  بعـد  الجنوبـي«،  »بورتسـودان 
الشـرق  مسـار  علـى  احتجاًجـا  السـالم؛  اتفـاق 
الـذي جـرى التوقيـع عليـه ضمـن االتفـاق؛ حيـث 
ـع عـن مسـار الشـرق ممثـل عـن »الجبهـة  وقَّ
البجـا  مؤتمـر  عـن  وآخـر  المتحـدة«،  الشـعبية 
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الشـرق  جماعـات  بعـض  أن  إال  المعـارض، 
اعترضـت بحجـة أن الفصيليـن المشـاركين فـي 
التوقيع ال يمثالن القوى السياسـية على أرض 
اتفاقيـات  شـمول  أهميـة  يوضـح  مـا  الواقـع، 
السـالم لمختلـف األطـراف، وعـدم إقصـاء أي 

إثنيـة. جهـة أو قبيلـة أو 

احتواء حركات التمرُّد المسّلح:	 

الرغـم  النظامـي، فعلـى  الجيـش  إلـى  وضّمهـا 
الحكومـة  بيـن  السـالم  اتفـاق  توقيـع  مـن 
السـودانية وعـدد مـن الحـركات المسـلحة فـي 
ـن حركـة  الثالـث مـن أكتوبـر 2020، والـذي تضمَّ
منـاوي(،  أركـو  )جنـاح  السـودان  تحريـر  جيـش 
وحركـة العـدل والمسـاواة، والحركـة الشـعبية 
)جنـاح مالـك عقـار(، إلـى جانـب فصائـل أخـرى، 
فإنـه مـا زال هناك عدد من الحركات المسـلحة 
التـي تخلَّفـت عـن المشـاركة، على رأسـها حركة 
محمـد  الواحـد  »عبـد  بقيـادة  السـودان،  تحريـر 
شـمال،  الشـعبية  والحركـة  دارفـور،  فـي  نـور« 

الحلـو«. العزيـز  »عبـد  بقيـادة 

مواجهة فلول النظام السابق:	 

مـن أنصـار »عمـر البشـير« - أو مـا ُيطلـق عليـه 
الثـورة  تواجـه  وبالتالـي   - العميقـة«  »الدولـة 
)اإلخـوان  المنتفعـة  النخبـة  دفـاع  مشـكلة 
المسـلمين( مـن هـذا النظـام علـى مـدار ثالثيـن 
تغييـر  ألي  ومقاومتهـا  مصالحهـا،  عـن  عاًمـا 
أو  سلطاتهــــــا،  مـن  ينتقـص  أن  شـأنه  مـن 
يتـم  يعرِّضهـا للحسـاب والمسـاءلة، وهـو مـا 
بإضرابـات  القيـام  علـى  التحريـض  إلـى  ترجمتـه 
ـى هذه العقبة خصوًصا  وأعمـال تخريـب، وتتجلَّ
ذلـك  علـى  أدل  وليـس  األمنيـة؛  األجهـزة  فـي 
عناصـر  ذتهـا  نفَّ التـي  االنقـالب  محاولـة  مـن 
مـن هيئـة العمليـات التابعـة لجهـاز المخابـرات 
اتُّهـم  والتـي   ،2020 ينايـر  فـي  السـودانية، 
بتنفيذهـا الرئيـس السـابق للمخابـرات »صـالح 
قـوش«، وكذلـك محاولـة اغتيال رئيـس الوزراء 

 .2020 مـارس   9 فـي  حمـدوك«  هللا  »عبـد 

تخطِّي األزمة االقتصادية:	 

المرحلـة  يواجـه  الـذي  األكبـر  التحـدي  تعـد  التـي 
االقتصاديـة  األوضـاع  تسـببت  إذ  االنتقاليـة، 

المتدهـورة  - بخـالف جائحـة كورونـا وتداعياتهـا 
السياسـي  االسـتقرار  عـدم  اســتــمرار  فـي   -
خـروج  فـي  انعكـس  مـا  وهـو  واالجتماعـي؛ 
المطالـب  بتلبيـة  تنـادي  متكـررة  تظاهـرات 
ففـي  الثـورة؛  مسـار  واسـتكمال  الشـعبية 
فبرايـر الماضـي خرجـت تظاهـرات متفرقـة فـي 
ووقـود  الخبـز  نقـص  علـى  احتجاًجـا  السـودان 
السـيارات، وفـي نهايـة شـهر يونيـو تظاهـر آالف 
السـودانيين؛ للمطالبـة بتصحيـح مسـار الثـورة 
الحكومـة  دفـع  مـا  وهـو  العـادل،  والقصـاص 
االنتقاليـة إلـى القيـام بتعديـالت وزاريـة أطاحـت 
بــ 7 وزراء مـن أصـل 17 وزيـًرا بالحكومة، تبع ذلك 

»البشـير«. محاكمـة  بـدء 

السـودان  تاريـخ  أن  يتضـح  سـبق،  مـا  ضـوء  فـي 
أسـفر  واالنقالبـات،  التغييـرات  مـن  عـدًدا  شـهد 
علـى  القائميـن  األشـخاص  تغييـر  عـن  بعضهـا 
الحكـم، وليـس إحـداث تغييـر فـي النظـام الهيكلـي 
للحكـم، مـع اإلبقـاء علـى شـكل الحكومـة والنظـام 
السياسـي دون تغييـر، مثـل انقـالب الرئيـس »عمـر 
عـن  ـا  جذريًّ يختلـف  مـا  وهـو   ،1989 عـام  البشـير« 
تطلعـات السـودان لمـا بعـد ثـورة ديسـمبر 2018، 
القـادة،  تغييـر  مجـرد  علـى  فقـط  يقتصـر  ال  والـذي 
وإنمـا يمتد ليشـمل تغييـر النظام، وإقامة انتخابات 
القـول  يمكـن  وبذلـك  ونزيهـة،  حـرة  ديمقراطيـة 
التـي تسـهم فـي  بوجـود مجموعـة مـن المحـددات 
العسـكرية فـي  المدنيـة  العالقـات  تحديـد طبيعـة 
ـل فـي األداء االقتصـادي للحكومـة  السـودان، تتمثَّ
االنتقالية، ومدى اسـتجابتها للمطالب االجتماعية، 
تنميـة  تحقيـق  مـن  المدنيـة  المؤسسـات  ـن  وتمكُّ
اقتصاديـة، وإنجـازات يشـعر بهـا المواطنـون، وإلـى 
ـب تحقيـق التـوازن  جانـب العامـل االقتصـادي، يتطلَّ
السـودان،  فـي  والعسـكري  المدنـي  المكـون  بيـن 
المؤسسـات  إطـار  داخـل  التـوازن  مـن  نـوع  وجـود 
بيـن  القـوى  توازنـات  ُمجمـل  علـى  يعتمـد  المدنيـة، 
تسـتند  بحيـث  المختلفـة،  السياسـية  التيـارات 
عمليـة ُصنـع القـرارات على احتـرام وتطبيق الوثيقة 
المواطنيـن  لمتطلبـات  واالسـتجابة  الدسـتورية، 
د المجتمع  الذين يتسمون بالتنوع، بما يضمن توحُّ

رؤيـة موحـدة وهـدف محـدد. حـول  والتفافـه 
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رفع اسم الســـودان من قائمة الـدول الداعمـة 
والتداعيات المسارات  لإلرهاب: 

د. أيمن شـبانة

فـى التاسـع عشـر مـن أكتوبـر 2020، أعلـن الرئيـس 
األمريكـى »دونالـد ترامـب« أن الحكومـة السـودانية 
ألغلـب  جيـد  بشـكل  اسـتجابت  قـد  االنتقاليـة 
الشـروط الالزمـة لرفع اسـم السـودان مـن القائمة 
األمريكيـة للـدول الراعيـة لإلرهـاب، وأن األمر أضحى 
لضحايـا  الماليـة  التعويضـات  دفـع  علـى  يتوقـف 
اإلرهـاب األمريكييـن وعائالتهـم، والتـى تقـدر بــ 335 
للشـعب  العدالـة  بذلـك  لتتحقـق  دوالر؛  مليـون 
األمريكـى، ويتحـرر السـودان مـن القيـود التـى خضـع 
بسـبب  عاًمـا؛  وعشـرين  سـبعة  مـن  ألكثـر  لهـا 

العالمـى.  اإلرهـاب  رعـاة  ضمـن  تصنيفـه 

مسـتوى  علـى  ترحيًبـا  األمريكـى  التوجـه  هـذا  لقـى 
الداخـل السـودانى وعلـى الصعيد الدولـى أيًضا، لكنه 
أثار تساؤالت عديدة بشأن وجود شروط غير معلنة 
مقابـل  بهـا  للوفـاء  السـودان  حكومـة  تضطـر  قـد 
ذلـك، خصوًصـا شـرط التطبيـع مع إسـرائيل، ومدى 
انعكاسـاته علـى األوضـاع السياسـية واالقتصاديـة 
بالسـودان. وعلى ذلك تسـعى هذه الورقة إلى إلقاء 
الضـوء علـى أسـباب وضع السـودان ضمن القائمة 
األمريكيـة للـدول الراعيـة لإلرهـاب، وجهـود الحكومة 
السـودانية للخـروج مـن تلك القائمة، وكيفيـة اإلدارة 
المحتملـة  الفعـل  وردود  الملـف،  لذلـك  األمريكيـة 

المرتبطـة بذلـك. 

أولًا: إدراج الســودان على قائمة 
اإلرهـــاب

-1989( السـودان  فـى  الوطنـى  اإلنقـاذ  نظـام  اتبـع 

بشـكل  ليتدخـل  الثـورة«،  »تصديـر  سياسـة   )2019
الدعـم  ا  موفـًر الجـوار،  دول  شـؤون  فـى  سـافر 
السياسـى والعسـكرى لفصائل المعارضة بإريتريا 
وإثيوبيـا وأوغنـدا وتشـاد وإفريقيـا الوسـطى؛ وذلـك 
الـرب  جيـش  )دعـم  الـدول  تلـك  اسـتقرار  لزعزعـة 
بـدول  لـه  مسـاندة  حكـم  نظـم  وإيصـال  بأوغنـدا( 
اإلقليـم )نظـام إدريـس ديبـى(، الـذى تولـى السـلطة 
فـى تشـاد بعـد إسـقاط نظـام حسـين حبـرى، كمـا 
التطـرف  جماعـات  لقـادة  المـالذ  السـودان  وفـر 
اليتـش  مثـل:  قياداتهـا  فاسـتقبل  واإلرهـاب، 

الدن. بـن  وأسـامة  »كارلـوس«  سانشـيز 

أدت تلـك السياسـة إلـى تدهـور العالقـات الخارجيـة 
معارضـي  لدعـم  جـواره  دول  فاتجهـت  للسـودان، 
نظـام اإلنقـاذ، وقطـع العالقـات الدبلوماسـية مـع 
الخرطوم، وسـعت الواليات المتحدة لعزل النظام 
السـودانى، وتضييـق الخنـاق عليـه، باعتبـاره نظاًمـا 
تضـم  لحصـاره  جبهـة  فأقامـت  ومناوًئـا.  متطرًفـا 
وأدرجتـه  وأوغنـدا،  وإريتريـا  إثيوبيـا  هـى:  دول،  ثـالث 
لإلرهـاب  الراعيـة  للـدول  األمريكيـة  الالئحـة  ضمـن 
عـام1993، وأغلقـت سـفارتها بالخرطـوم عام 1996، 
 .1997 عـام  ضـده  اقتصاديـة  عقوبـات  وفرضـت 
الدولـى.  النقـد  بصنـدوق  عضويتـه  لتعليـق  ودعـت 
إثـر   ،1998 عـام  للخرطـوم  جويـة  ضربـة  ووجهـت 
اسـتهداف السـفارتين األمريكيتيـن بكينيـا وتنزانيـا، 
بغيـة  السـودان؛  لشـؤون  ـا  خاصًّ مبعوًثـا  وعينـت 
تدويـل مسـألة الجنـوب، وإدانـة مـا وصفتـه بتجـارة 

الجنوبييـن.   بحـق  الجماعيـة  واإلبـادة  الرقيـق 

مــــــــــديــــــــــر مــــــــركـــــــــــــــــز الـــــــبـــــــحـــــــــــــــــــــــوث اإلفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة

كلية الـــدراســـات اإلفــريــقــيــة الــعــلــيــا  - جــامــعــة الــقــاهــرة



يعنـي  اإلرهـاب  قائمـة  ضمـن  السـودان  وجـود  كان 

بأربعـة قيـود علـى األقـل، هـى: حظـر تصديـر  تكبيلـه 

السـالح للسـودان، وتقييـد بيـع وتصديـر السـلع ذات 

االستخدام المشترك )مدنية وعسكرية(، وحظر تلقى 

المسـاعدات التنمويـة والقـروض مـن المؤسسـات 

التمويليـة الدولية، والحرمان مـن اإلعفاءات األمريكية 

المتعلقـة بالديـون الخارجيـة.

األوضـاع  مجمـل  علـى  بالسـلب  ذلـك  كل  انعكـس 

بالسودان؛ حيث دخلت البالد فى دائرة العزلة اإلقليمية 

واالتحـاد  المتحـدة  األمـم  اتخـذت  بعدمـا  والدوليـة، 

األوروبـى إجـراءات مماثلـة لإلجـراءات األمريكيـة، كمـا 

تفاقمـت األزمـات االقتصاديـة، وهو ما مهد النفصال 

جنـوب السـودان فـى يوليـو 2011، وأدى ذلـك إلضعاف 

ـا،  تدريجيًّ السياسـية  شـرعيته  وتـآكل  اإلنقـاذ،  نظـام 

وصـوًلا لسـقوطه فـى أبريـل 2019. 

ثانًيا:  جهود رفع اسـم السـودان 
مـن قائمة اإلرهاب

اإلدارة  مـع  مكثفـة  مفاوضـات  السـودان  خـاض 

اإلرهـاب،  قائمـة  مـن  اسـمه  رفـع  بغيـة  األمريكيـة 

عـن  تحـول  الـذى  اإلنقـاذ،  نظـام  عهـد  منـذ  وذلـك 

واضًحـا  تعاوًنـا  وأبـدى  الثـورة،  تصديـر  سياسـة 

بالبشـر،  واإلتجـار  اإلرهـاب،  مكافحـة  ملفـات  فـى 

عاصفـة  عمليـة  فـى  فشـارك  األطفـال،  وتجنيـد 

عالقتـه  وقطـع   ،2015 مـارس  فـى  باليمـن  الحـزم 

واسـتضاف   ،2016 ينايـر  فـى  بإيـران  الدبلوماسـية 

مفاوضـات تسـوية الصراعـات بإفريقيـا الوسـطى 

واشـنطن  دفـع  مـا  وهـو  السـودان،  وجنـوب 

قـرارات.  ثالثـة  عبـر  لمكافأتـه 

 جـاء أول تلـك القـرارات فـى أكتوبـر 2017، باإلفـراج 

عـن األرصـدة السـودانية بالبنـوك األمريكيـة، وإتاحة 

المبـادالت التجاريـة واالسـتثمار، أمـا ثانـى القـرارات 

الـدول  قائمـة  مـن  السـودان  اسـم  رفـع  فـكان 

المجندة لأطفال، وتال ذلك تعديل تصنيفه بتقرير 

الخارجيـة األمريكيـة للعـام 2018 فى مجال مكافحة 

لمعاييـر  »المنتهكـة  الفئـة  مـن  بالبشـر  اإلتجـار 

المراقبـة«.  »دول  الثانيـة  الفئـة  إلـى  المكافحـة« 

وبسـقوط نظـام اإلنقـاذ فـى أبريـل 2019، انتعشـت 

آمـال السـودانيين فـى رفـع اسـم بالدهم مـن قائمة 

داعمـي اإلرهـاب، والتـى يقبـع بها السـودان إلى جوار 

ـا مثـل كوريـا الشـمالية  بعـض الـدول المنبـوذة دوليًّ

وإيران، حيث تستهدف الحكومة االنتقالية تحسين 

أوضاعـه  وتدعيـم  للسـودان،  القوميـة  الصـورة 

االقتصاديـة واالجتماعيـة، وإخراجه مـن دائرة العزلة 

الدوليـة، ولتحقيـق ذلـك، بذلـت الحكومـة االنتقاليـة 

علـى  حثيثـة  جهـوًدا  حمـدوك«  هللا  »عبـد  برئاسـة 

المسـتويين الداخلـى والخارجـى. 

ـا، سـعت الحكومـة إلنفـاذ إجـراءات االنتقـال  داخليًّ

الوثيقـة  بإقـرار  وذلـك  المدنـى،  الحكـم  نحـو 

الدسـتورية المنظمة للمرحلة االنتقالية، وتشـكيل 

المدنيـة، واإلعـداد  السـيادى والحكومـة  المجلـس 

قانونـي  وإصـدار  التشـريعى،  المجلـس  لتكويـن 

مفوضيـة  وإقامـة  الوطنـى،  اإلنقـاذ  نظـام  تفكيـك 

وتوقيـع  العـام،  النظـام  قانـون  وإلغـاء  العـدل، 

فـى  المسـلحة  الحـركات  مـع  للسـالم  جوبـا  اتفـاق 

3 أكتوبـر2020، والتعهـد باحتـرام حقـوق اإلنسـان، 

انتخابـات  وإجـراء  السياسـية،  المشـاركة  وتعزيـز 

فـى  منتخبـة  لحكومـة  السـلطة  وتسـليم  نزيهـة، 

االنتقاليـة.  المرحلـة  نهايـة 

وعلى المسـتوى الخارجى، كان رفع اسـم السـودان 

مـن قائمـة رعـاة اإلرهـاب ملًفـا حاضـًرا بشـكل دائـم 

مـع  السـودانية  الحكومـة  محادثـات  طاولـة  علـى 

وافقـت  كمـا  كافـة،  واإلقليميـة  الدوليـة  األطـراف 

للمفوضيـة  إنشـاء مكتـب  علـى  السـودان  حكومـة 

السـامية لحقـوق اإلنسـان التابعـة لأمـم المتحـدة 
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سـبل  المتحـدة  األمـم  مـع  وبحثـت  بالخرطـوم، 

اإلرهـاب.  مكافحـة  فـى  الممكنـة  التعـاون 

فـى  واشـنطن  السـودانى  الـوزراء  رئيـس  زار  كمـا 

مـن  السـودان  اسـم  رفـع  لبحـث  ديسـمبر2019؛ 

قائمـة رعـاة اإلرهـاب«، وفـى غضـون ذلـك صـدرت 

للموقـف  الدولـى  الدعـم  تؤكـد  عديـدة  تصريحـات 

أصـدرت  التـى  األطـراف  أبـرز  مـن  السـودانى، وكان 

وفرنسـا،  األوروبـى،  االتحـاد  التصريحـات:  تلـك 

والبنـك  العربـى،  والبرلمـان  اإلفريقـى،  واالتحـاد 

إلـى  باإلضافـة  اإلفريقـى،  التنميـة  وبنـك  الدولـى، 

العربـى.  الخليـج  ودول  مصـر 

ضـرورة  عـن  ترامـب  السـابق  الرئيـس  إعـالن  ومـع 

لضحايـا  ماليـة  تعويضـات  بدفـع  السـودان  التـزام 

الماليـة  وزارة  بـادرت  األمريكييـن،  اإلرهـاب 

السـودانية فـى أكتوبـر2020 بوضـع المبلـغ المحـدد 

وذلـك  الغـرض،  لذلـك  المخصـص  الصنـدوق  فـى 

إثباًتـا لحسـن النوايـا، ولتصبح الكـرة اآلن فى ملعب 

األمريكيـة.  اإلدارة 

للملـف  األمريكيـة  اإلدارة  ثالثًـا: 
السـوداني

أكـدت اإلدارة األمريكيـة دعمهـا للحكومـة االنتقاليـة 

خصًمـا  وليسـت  شـريًكا  باعتبارهـا  بالسـودان، 

مسـتوى  رفـع  علـى  ووافقـت  المتحـدة،  للواليـات 

لمسـتوى  الخرطـوم  مـع  الدبلوماسـي  التمثيـل 

السـفارة، للمـرة األولـى منـذ ثالثـة وعشـرين عاًمـا، 

وأكـدت أنهـا تبحـث رفـع اسـم السـودان مـن قائمـة 

اإلرهـاب بشـرط أن يفـى باشـتراطات سـتة طالمـا 

الشـامل،  السـالم  اإلعـالن عنهـا وهـى: تحقيـق  تـم 

والسـماح بإيصال المسـاعدات اإلنسانية لمناطق 

األزرق،  والنيـل  كردفـان،  وجنـوب  بدارفـور  الحـرب 

بجنـوب  السـالم  ودعـم  اإلنسـان،  حقـوق  وضمـان 

السـودان، ووقـف دعـم حركـة جيـش الـرب بأوغنـدا، 

الشـمالية. كوريـا  مـع  العسـكرى  التعـاون  ووقـف 

 لكن واشنطن لم تكن لتفوت الفرصة دون تكثيف 

الضغـوط علـى السـودان، ومسـاومة حكومتـه على 

ترامـب  الرئيـس  أصـدر  حيـث  الشـروط،  مـن  مزيـد 

قرارا تفى نوفمبر2019 بتمديد فرض حالة الطوارئ 

األمريكيـة إزاء السـودان، بدعـوى أنـه ال يزال يشـكل 

تهديـًدا لأمـن القومـى األمريكـى، بمـا يسـوغ اتخـاذ 

قـرارات اسـتثنائية ضـده، وأهمهـا اسـتمرار إدراجـه 

األمـر  وهـو  العالمـى،  اإلرهـاب  رعـاة  قائمـة  ضمـن 

علـى  القبـول  إال  حيالـه  الخرطـوم  تملـك  لـم  الـذي 

واشـنطن  واجهتهـا  بعدمـا  خصوًصـا  مضـض، 

بتقاريـر تؤكـد وجـود نشـاط متنـوع لتنظيـم داعـش 

بالسـودان.  اإلرهابـى 

بعـض  ألمـح  األدوار،  تقسـيم  فكـرة  إطـار  وفـى 

لضـرورة  السـابقين  األمريكييـن  المسـؤولين 

األخـرى  المطالـب  بعـض  مـع  الخرطـوم  تجـاوب 

تسـليم  وأهمهـا:  واشـنطن،  تطرحهـا  ربمـا  التـى 

معاونيـه  وكبـار  البشـير«  »عمـر  السـابق  الرئيـس 

إلـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وتقديـم تعويضـات 

التـى تحـوم  ماليـة عـن بعـض العمليـات اإلرهابيـة، 

وأهمهـا  فيهـا،  السـودان  تـورط  حـول  الشـكوك 

وتنزانيـا  كينيـا  فـى  األمريكيتيـن  السـفارتين  تفجيـر 

»كـول«  األمريكيـة  المدمـرة  وتفجيـر   ،1998 عـام 

حكـم  صـدور  رغـم  وذلـك   ،2000 عـام  عـدن  بخليـج 

الحـادث  عـن  السـودان  مسـؤولية  يخلـى  قضائـى 

 .2019 مـارس  فـى  األخيـر 

التطبيـع  مسـألة  أن  تبيـن  الوقـت  وبمـرور 

ـا  أمريكيًًّ شـرًطا  أضحـت  إسـرائيل  مـع  السـودانى 

حاسـًما لرفـع اسـم السـودان مـن قائمـة اإلرهـاب، 

وبالفعـل كانـت هنـاك العديـد مـن المؤشـرات التى 

ضـم  الـذى  اللقـاء  وهـى:  االسـتنتاج،  ذلـك  تدعـم 

الفريـق أول عبـد الفتـاح البرهـان رئيـس المجلـس 

رئيـس  نتنياهـو  وبنياميـن  السـودانى  السـيادى 

 ،2020 فبرايـر  فـى  كمبـاال  فـى  اإلسـرائيلى  الـوزراء 
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والسـماح لطائـرة وزيـر الخارجيـة األمريكـى »مايـك 

فـى  بالهبـوط  أبيـب  تـل  مـن  القادمـة  بومبيـو« 

الخرطـوم فـى أغسـطس 2020، وذلـك فـى واقعة 

العربـى  السـالم  ملـف  ومناقشـة  مسـبوقة،  غيـر 

رئيـس  جمعـت  التـى  المباحثـات  خـالل  اإلسـرائيلى 

والمسـؤولين  السـودانى  السـيادى  المجلـس 

سـبتمبر   23 فـي  اإلمـارات  دولـة  فـى  األمريكييـن 

2020، وتصريـح عبـد هللا حمـدوك فـي 26 سـبتمبر 

مـع  للعالقـات  بـالده  تطبيـع  قضيـة  بـأن   2020

مجتمعـى،  توافـق  إلـى  وتحتـاج  معقـدة،  إسـرائيل 

وهـو مـا يعـد تراجًعـا عـن موقفـه السـابق، عندمـا 

مـع  اتفـاق  بتوقيـع  ا  شـعبيًّ مفـوض  غيـر  أنـه  أكـد 

اإلرهـاب  بيـن ملـف  الربـط  يجـب  وأنـه ال  إسـرائيل، 

والتطبيـع، أو مسـاومة السـودان علـى العـودة إلى 

اإلسـرائيلي.   البـاب  عبـر  الدولـى  المجتمـع 

أكتوبـر   23 فـى  مشـترك  بيـان  صـدر  وبالفعـل 

2020 يفيـد أن قـادة الواليـات المتحـدة والسـودان 

وإسـرائيل قـد اتفقـوا علـى التعـاون ألجـل مكافحـة 

فـى  الديمقراطيـة  وتعزيـز  واإلرهـاب،  التطـرف 

السـودان، وإنهـاء العـداء بيـن السـودان وإسـرائيل، 

وتطبيـع العالقـات بينهمـا، والتعـاون فـى المجـال 

االقتصـادى، مـع البـدء بقطاعـات الزراعـة، والتجارة، 

الخارجيـة  وزيـر  أعلـن  كمـا  والهجـرة،  والطيـران، 

السـوداني المكلـف »عمـر قمر الديـن«، أن الحكومة 

مـع  العالقـات  تطبيـع  علـى  وافقـت  االنتقاليـة 

عليـه تظـل مـن  المصادقـة  أن  إسـرائيل، موضحـا 

بالسـودان.   التشـريعية  الكيانـات  اختصـاص 

رابًعـا: ردود األفعال والتداعيات 

المحتملة   
لقـى التوجـه األمريكـى نحـو رفـع اسـم السـودان من 

قائمـة اإلرهـاب ترحيًبـا واسـع النطـاق، حيـث توالـت 

ردود األفعـال الدوليـة التـى تؤيـد التوجـه األمريكـى، 

لالرتبـاط  مجـدًدا  السـودان  سـيعيد  أنـه  مؤكـدة 

الفاعـل بالمجتمـع الدولـى، وينهـى عزلتـه، ويجعلـه 

مكافحـة  جهـود  فـى  االنخـراط  علـى  قـدرة  أكثـر 

اإلرهـاب، سـواء فـى اليمـن أو ليبيـا، وكـذا فـى إطـار 

علـى  المطلـة  واإلفريقيـة  العربيـة  الـدول  مجلـس 

البحـر األحمـر وخليـج عـدن، والـذي تـم تدشـينه فـى 

الريـاض.  السـعودية  بالعاصمـة   2020 ينايـر 

اسـم  رفـع  أن  البعـض  اعتبـر  آخـر،  صعيـد  علـى 

نجـاح  بمثابـة  يعـد  اإلرهـاب  قائمـة  مـن  السـودان 

تسـوية  وأن  االنتقاليـة،  للحكومـة  دبلوماسـي 

المشـكالت  لعـالج  الطريـق  سـتمهد  الملـف  هـذا 

الديـون،  أعبـاء  تخفيـف  عبـر  وذلـك  السـودانية، 

وتأميـن المسـاعدات الخارجيـة الالزمـة لحـل أزمـات 

الخبـز والمحروقـات والـدواء، ومسـاعدة متضـررى 

للسـالم،  جوبـا  اتفـاق  بنـود  وإنفـاذ  الفيضانـات، 

االنتقاليـة.  المرحلـة  باسـتحقاقات  والوفـاء 

االقتصـاد  أوضـاع  مـن  تحسـن  سـوف  أنهـا  كمـا 

السـودانى المثقـل بديـون تقـدر بنحـو 60 مليـار دوالر 

ومعدالت تضخم بلغت ٢١٢٪ ومعدالت فقر وبطالة 

تتجـاوز ٧٠٪ و ٤٠٪ علـى الترتيـب، باإلضاقـة إلـى تدهـور 

القطاعـات اإلنتاجيـة والخدمية والبنية التحتية كافة. 

بارتفـاع  االقتصـادى  التحسـن  بشـائر  ظهـرت  وقـد 

قيمـة الجنيـه السـوداني بنسـبة ٢٥٪  بعـد سـاعات 

مـن صـدور تصريحـات الرئيـس ترامـب بشـأن رفـع 

اسـم السـودان مـن قائمـة اإلرهـاب. 

مثـل:  األحـزاب،  بعـض  بتأييـد  التطبيـع  حظـي  لـذا، 

حـزب األمـة بقيـادة مبـارك الفاضـل، وحـزب المؤتمر 

ثمانـى  تضـم  التـى  الثوريـة،  والجبهـة  السـودانى، 

األحـزاب  بعـض  فضلـت  فيمـا  مسـلحة،  حـركات 

والقـوى األخـرى عـدم إبـداء موقفهـا، وعلـى رأسـها 

الحزب االتحادى الديمقراطى بزعامة محمد عثمان 

السـودانيين.    المهنييـن  وتجمـع  الميرغنـى، 
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السـودانية  القـوى  أغلـب  رفضـت  المقابـل،  فـى 

الضغـوط األمريكيـة إلجبـار السـودان علـى التطبيـع 

مـع إسـرائيل، كشـرط السـتكمال إجـراءات تسـوية 

تبيـن  بعدمـا  لإلرهـاب،  السـودان  رعايـة  ملـف 

علـى  للموافقـة  اضطـرت  السـودانية  اإلدارة  أن 

طريقـه  فـى  األمـر  وأن  المبـدأ،  حيـث  مـن  التطبيـع 

شـامل.   اتفـاق  لتوقيـع 

ولهـذا هـددت بعـض األحـزاب بسـحب ثقتهـا فـى 

اإلدارة االنتقالية، وفى مقدمتها حزب األمة القومى 

المؤتمـر  المهـدى، وحـزب  الصـادق  السـيد  بزعامـة 

الناصـرى،  والحـزب  الشـيوعى،  والحـزب  الشـعبى، 

شـكك  فيمـا  االشـتراكى،  العربـى  البعـث  وحـزب 

الحكومـة  بيـن  اتفـاق  توقيـع  قانونيـة  فـى  البعـض 

تشـكيل  عـدم  ظـل  فـى  وإسـرائيل  االنتقاليـة 

توعـدت  بينمـا  االنتقالـى،  التشـريعى  المجلـس 

بتنظيـم  عديـدة  ومجتمعيـة  سياسـية  تنظيمـات 

لمعارضـة  عارمـة  شـعبية  وتظاهـرات  حمـالت 

االتفـاق مـع إسـرائيل، حتـى لـو كان المقابـل لذلـك 

اإلرهـاب.   قائمـة  مـن  السـودان  اسـم  رفـع  هـو 

وفى هذا السياق، اتهمت بعض القوى السياسية 

السـبب  كانـوا  بأنهـم  د. عبـد هللا حمـدوك ونخبتـه 

مـن  وأنهـم  السـودان،  ضـد  الغـرب  اسـتعداء  فـى 

اإلرهـاب،  قوائـم  علـى  اسـمه  وضـع  فـى  تسـببوا 

الشـعبية مـن  السـيادة  اآلن علـى  يعتـدون  وأنهـم 

خـالل التطبيـع مـع إسـرائيل، ويؤكـد ذلـك أن أغلـب 

أبناء الشـعب السـوداني ال يكادون يتصورون فكرة 

أن السـودان الـذى اسـتضاف مؤتمـر القمـة العربـى 

بمؤتمـر  عـرف  والـذى   ،1967 عـام  أغسـطس  فـى 

الثـالث«، ال صلـح، ال اعتـراف، ال تفـاوض  »الـالءات 

الـذى  السـودان  ذاتـه  هـو  الصهيونـى،  العـدو  مـع 

البعـض  يـرى  بالتطبيـع مـع إسـرائيل، حيـث  يقبـل 

الفلسـطينية.    للقضيـة  خيانـة  ذلـك 

وعلى ذلك، فمن المرجح أن يستمر ملف رفع اسم 

بيـن  التفـاوض  قيـد  اإلرهـاب  قائمـة  مـن  السـودان 

واشـنطن والخرطـوم لما بعـد االنتخابات األمريكية، 

وبيـن  بينـه  الربـط  فـى  ترامـب  إدارة  نجحـت  بعدمـا 

ملـف التطبيـع مـع إسـرائيل، مـع اسـتغالل األخيـر 

لتحقيق هدفين أساسيين، هما: كسب دعم اللوبى 

اليهـودى خـالل حملـة ترامـب االنتخابيـة، واختبـار ردة 

فعل الشـارعين السـودانى والعربى، بعدما أوشـك 

التـى  الدولـة العربيـة الخامسـة  السـودان أن يكـون 

ترتبـط باتفـاق سـالم مـع إسـرائيل. 

السـودان  اسـم  رفـع  إجـراءات  اسـتكمال  لكـن 

مـع  التطبيـع  علـى  يتوقـف  ال  اإلرهـاب  قائمـة  مـن 

إسـرائيل فحسـب، حيـث يرتهـن ذلك أيًضـا بضرورة 

ا بواليـة رئاسـية جديـدة، كمـا أنـه  فـوز ترامـب رسـميًّ

األمريكـى،  الكونجـرس  موافقـة  يتطلـب  ـا  قانونيًّ

بحسـب  أطـول،  وقًتـا  تسـتغرق  سـوف  والتـى 

قواعـد العمـل بالكونجـرس. يضـاف إلـى مـا سـبق 

عـدم تعديل شـروط حسـم الملـف، أو وضع المزيد 

مـن الشـروط الالزمـة لذلـك، وهـو أمـر وارد بالنظـر 

إلـى الرفض الشـعبى السـودانى المتوقع للتطبيع، 

وأن الحكومـة السـودانية ال تملـك الكثيـر مـن أوراق 

الضغـط المؤثـرة، التـى يمكـن من خاللها مسـاومة 

المتحـدة.  الواليـات 
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كيـف يخـرج الســـــودان من المأزق االقتصادي 
الراهن؟

د. سمر الباجوري

أواًل: مالمـح األزمـة االقتصاديـة 
فـي السـودان وأبعادهـا

عانـى االقتصـاد السـوداني مؤخـرا مـن العديـد مـن 

أكثـر  بشـكل  ظهـرت  التـي  االقتصاديـة  االختـالالت 

وضوحـا منـذ بدايـة 2018 مـع التراجـع الكبيـر والحـاد 

فـي  تسـبب  والـذي  السـوداني،  الجنيـه  قيمـة  فـي 

أزمـة أو عجـز فـي توافـر السـلع األساسـية، وتراجـع 

كبيـرة  بصـورة  وانعكـس  العامـة،  الخدمـات  فـي 

خصوًصـا  الرئيسـة،  االقتصاديـة  األنشـطة  علـى 

األنشـطة الزراعيـة، وبالتالـي مسـتويات المعيشـة 

والدخـول لنسـبة كبيـرة مـن السـكان، خصوًصـا مـع 

ارتفـاع معـدالت التضخـم بصـورة سـريعة؛ لتتجـاوز 

الغذائيـة  السـلع  أسـعار  فـي  الزيـادة  معـدالت 

الرئيسـة، مثـل: القمـح والسـرجوم مـن 150 ٪ إلـى 

.2018 200 ٪ فـي نهايـة عـام 

الكليـة  االقتصاديـة  المؤشـرات  إلـى  وبالنظـر 

لالقتصـاد السـوداني تظهر بشـكل جلـي االختالالت 

الهيكلية في االقتصاد السـوداني سـواء أكانت على 

المستوى الداخلي أم الخارجي، فقد بلغ معدل نمو 

الناتـج المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي للسـودان لعـام 

ينخفـض  أن  المتوقـع  ومـن   ٪2.5- حوالـي   2019

هـذا المعـدل نتيجـة للتداعيـات االقتصاديـة لجائحـة 

كوفيـد - 19 إلـى - 8.4٪ مـع نهايـة 2020. والحقيقـة 

أن هـذا االتجـاه التنازلـي لمعـدل نمـو الناتـج المحلـي 

اإلجمالي الحقيقي لم يقتصر على السنوات األخيرة، 

بل امتد منذ عام 2005 وازدادت حدته بعد انفصال 

الشـمال عـن الجنـوب، ومـا ترتـب عليـه مـن تراجـع 

المشـكالت  ثـم  للدولـة  البتروليـة  العائـدات  حجـم 

االقتصـاد  فـي  المزمنـة  االقتصاديـة  واالختـالالت 

االقتصـادي  اإلصـالح  برامـج  وفشـل  السـوداني، 

فـي األعـوام األخيـرة، وذلـك كمـا يتبيـن مـن الشـكل 

تراجًعـا  السـوداني  االقتصـاد  وقـد شـهد   ،)1( رقـم 

متواصـًلا فـي أداء القطاعـات االقتصادية الحقيقية 

تراجـع  حيـث  والصناعـة،  الزراعـة  فـي  والمتمثلـة 

معـدل النمـو السـنوي الحقيقـي لإلنتـاج الزراعي إلى 

مــــــــــــــــــدرس اقــــــــــتــــــــــصــــــــــاد، كــــــلــــــيــــــة الـــــــــــــدراســـــــــــــات 
اإلفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة الــــــعــــــلــــــيــــــا، جــــــامــــــعــــــة الــــــقــــــاهــــــرة
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يواجه السودان في اآلونة األخيرة أزمة اقتصادية طاحنة، عصفت بمؤشراته 
االقتصادية الكلية وجعلته في مواجهة مشكالت اقتصادية متداخلة ومتشابكة، 
انعكست على األوضاع السياسية واالجتماعية في الدولة، وتحاول هذه الورقة 
تحديد السياسات التي يمكن من خاللها مواجهة هذه األزمة من خالل توضيح 

أبعاد األزمة االقتصادية في السودان، وتداعياتها، وأهم سبل الخروج منها.
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أكثـر مـن - ٢٪ ، نتيجـة تدهـور سياسـات التمويـل والتسـويق الزراعـي، وكذلـك انخفـاض إنتاجيـة القطـاع 

الزراعـي، وكذلـك قطـاع الصناعـة تراجـع إنتاجـه وإنتاجيتـه؛ نتيجـة تدهـور الظـروف االقتصاديـة وظـروف 

عـدم التأكـد، ومشـكالت النقـد األجنبـي وتوافـر السـلع الرأسـمالية، ومشـكالت التمويـل، حيـث انخفـض 

إسـهام القطـاع الصناعـي فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي إلـى أقـل مـن ٧٪ مقارنة بـ ١٣٪ قبل عشـر سـنوات، 

كمـا أغلـق حوالـي ٤٠٪ مـن المنشـآت الصناعيـة فـي السـودان فـي السـنتين األخيرتيـن.

تم إعداده بواسطة الباحث من قاعدة البيانات اإللكترونية لصندوق النقد الدولي، 
 https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/SDN

شكل رقم )١(
معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في السودان

أمـا معـدالت التضخـم فقد تسـارعت بصـورة كبيرة 

االقتصاديـة  االختـالالت  عاكسـة  السـودان  فـي 

التضخـم  تجـاوز معـدل  الدولـة، حيـث  الداخليـة فـي 

السـنوي للسـودان ٦٣٪ عـام 2018، ومـن المتوقـع 

لتقديـرات  وفقـا   ،2020 عـام   ٪١٤٠ يتجـاوز  أن 

أعلـى  مـن  واحـدا  لتسـجل  الدولـي؛  النقـد  صنـدوق 

يتبيـن  كمـا  وذلـك  العالـم،  فـي  التضخـم  معـدالت 

فـي  الكبيـر  االرتفـاع  ويرجـع   .)2( رقـم  الشـكل  مـن 

السـودان  فـي  النحـو  هـذا  علـى  التضخـم  معـدالت 

دون  السـوداني   الجنيـه  طباعـة  فـي  اإلفـراط  إلـى 

وجـود أرصـدة احتياطـي نقـدي لـدى البنـك المركـزي، 

لإلنفـاق  المطلوبـة  السـيولة  توفيـر  بهـدف  وذلـك 

مـن  كبيـر  بقـدر  يتسـم  والـذي  المتزايـد،  الحكومـي 

الخدمـات  علـى  اإلنفـاق  أكان  سـواء  الكفـاءة  عـدم 

االسـتثمارات  أم  والصحـة  كالتعليـم  االجتماعيـة 

العامـة فـي أوجـه إنفـاق غيـر تنمويـة، مـع انخفـاض 

الضريبيـة  اإليـرادات  خصوًصـا  العامـة،  اإليـرادات 

وزيادتهـا،  الضريبـي  التهـرب  معـدالت  انتشـار  مـع 

2019 حوالـي  الضريبيـة عـام  اإليـرادات  حيـث مثلـت 

٦٪ فقـط مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي ، أي بعبـارة 

أخـرى ارتفـاع العجـز المتزايـد فـي الموازنـة العامـة، 

الناتـج  مـن  كنسـبة  الحكومـي  العجـز  بلـغ  حيـث 

بعـد   ،2018 عـام   ٪  8.5 حوالـي  اإلجمالـي  المحلـي 

أن كان حوالـي 3.8 ٪ عـام 2015، وذلـك كمـا يتبيـن 

مـن الشـكل رقـم )2(، وهـو مـا صاحبـه فـي الوقـت 

نفسـه عـدم توافـر بدائـل تمويـل لـدى الدولـة سـواء 

أكانـت فيمـا يتعلـق باالقتـراض الخارجـي مـع إدراج 

السـودان فـي قوائـم اإلرهـاب العالميـة، ومـا ارتبـط 

بذلـك مـن تبعـات اقتصاديـة، أم االقتـراض المحلـي 

لتراجـع كفـاءة الجهـاز المصرفـي ومـدى موثوقيتـه 
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لـدى المودعيـن وانخفـاض معـدالت سـيولته ، حيـث ارتفعـت نسـبة السـيولة إلـى إجمالـي الودائـع البنكيـة 

.  2020 79 ٪ فـي نوفمبـر  إلـى حوالـي   2018 45 ٪ قبـل  مـن 

تم إعداده بواسطة الباحث من قاعدة البيانات اإللكترونية لصندوق النقد الدولي، في:

 https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/SDN

شكل رقم )٢(
معدل التضخم السنوي وعجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في السودان

شـهد  فقـد  الخارجـي،  األداء   لمؤشـرات  وبالنظـر 

فـي قيمتـه مقابـل  كبيـًرا  تدهـوًرا  السـوداني  الجنيـه 

 2018 ينايـر  7.01 جنيهـات سـودانية فـي  الـدوالر مـن 

 ،  2020 سـبتمبر  فـي  ا  سـودانيًّ جنيًهـا   55.311 إلـى 

وذلـك كمـا يتبيـن  مـن الشـكل رقـم )3(، وفـي ظـل 

العجـز فـي توفيـر النقد األجنبي فـي الجهاز المصرفي 

العملـة  لتبـادل  الرسـمية  والقنـوات  السـوداني 

وصـل سـعر صـرف الجنيـه السـوداني فـي السـوق 

الموازيـة )السـوق السـوداء( إلـى حوالـي 230 جنيًهـا 

120 جنيًهـا فـي  بحوالـي  2020 مقارنـة  فـي سـبتمبر 

مـن  العديـد  أرجـع  وقـد   ،2019 عـام  نفسـها  الفتـرة 

االقتصادييـن هـذا االرتفـاع الكبيـر فـي سـعر الصـرف 

فـي السـوق الموازيـة إلـى زيـادة عمليـات المضاربات 

شـركات  خـالل  مـن  خصوًصـا  السـوق،  هـذه  فـي 

االتصاالت العاملة في السـودان، حيث أصبحت هي 

 للعمـالت األجنبية فـي السـوق الموازية.
ٍ
أكبـر مشـتر

أمـا فيمـا يتعلـق بالعجـز التجـاري فقـد تنامـى العجز 

التجـاري بصـورة كبيـرة فـي السـودان خصوًصـا بعد 

والتـي  البتروليـة،  الصـادرات  وخسـارة  االنفصـال 

التقليديـة،  السـودان  صـادرات  محلهـا  يحـل  لـم 

صادراتـه  نسـبة  تتجـاوز  لـم  الـذي  الذهـب  ومنهـا: 

إلـى الصـادرات البتروليـة قبـل االنفصـال ١٨٪، وفـي 

الوقـت نفسـه، فـإن تراجـع القطاعـات اإلنتاجية في 



الدولـة خلـق مزيـدا مـن الطلـب علـى الـواردات؛ ممـا 

ضغطـا  وشـكل  التجـاري،  العجـز  تفاقـم  إلـى  أدى 

إضافيا على سـعر صرف الجنيه السـوداني وأسهم 

فـي تدهـور قيمتـه، وقـد بلغت قيمة العجـز التجاري 

فـي السـودان كنسـبة مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي 

حوالـي 10.79 ٪ عـام 2018 .

انعكاسـات  االقتصاديـة  األزمـة  لهـذه  كانـت  وقـد 

كبيـرة سـواء أكانـت اجتماعيـا أم سياسـيا، فقد ترتب 

فـي  الغذائـي  األمـن  انعـدام  معـدالت  زيـادة  عليهـا 

الذيـن يعانـون  السـودان، حيـث وصـل عـدد األفـراد 

من انعدام األمن الغذائي في نهاية 2018 إلى حوالي 

5.76 ماليين نسـمة. وارتفعت نسـبة السكان تحت 

خـط الفقـر إلـى أكثـر مـن 46 ٪ مـن سـكان السـودان 

فـي العـام نفسـه، أمـا علـى الصعيـد السياسـي فقد 

تنامـي  المتالحقـة  االقتصاديـة  األزمـات  علـى  ترتـب 

فـي  الشـعبية  واالضطرابـات  االحتجاجـات  وتيـرة 

السـودان اعتراضـا علـى تـردي األوضـاع االقتصاديـة 

وارتفـاع األسـعار فـي نهايـة 2018، والتـي انتهـت فـي 

البشـير، واإلعـالن عـن  إنهـاء حكـم  إلـى   2019 أبريـل 

إقامـة انتخابـات، وتنظيـم نقـل السـلطة.

ثانًيا: سبل الخروج من األزمة

االقتصـاد  لمالمـح  السـابق  العـرض  خـالل  مـن 

تلخيـص  يمكـن  األخيـرة  اآلونـة  فـي  السـوداني 

مالمـح األزمـة االقتصاديـة في السـودان في بعدين 

رئيسين؛ يتمثل البعد األول في االختالالت الداخلية 

الكلـي  العـرض  بيـن  فجـوة  وجـود  عـن  الناجمـة 

والطلـب الكلـي، والتـي ترتـب عليهـا ارتفـاع معـدالت 

يتمثـل  بينمـا  الدولـة،  فـي  كبيـرة  بصـورة  التضخـم 

البعـد الثانـي فـي االختـالالت الخارجيـة المتمثلـة فـي 

الصـرف،  وتشـوهات سـوق سـعر  التجـاري  العجـز 

وبالتالـي فـإن رسـم سـيناريوهات أو خطـط للخـروج 

نوعيـن  علـى  يعتمـد  االقتصاديـة  األزمـة  هـذه  مـن 

ومتوسـطة  قصيـرة  سياسـات  السياسـات:  مـن 

األجـل تهـدف إلى عـالج األعـراض المرتبطة باألزمة، 

سـعر  تشـوهات  أو  التضخـم  معـدل  ارتفـاع  مثـل: 

الصـرف. وسياسـات طويلـة األجل تهـدف إلى عالج 

االقتصـاد  الهيكليـة فـي  االختـالالت  أو  المشـكالت 

السـوداني نفسـه مـن خـالل: ضبط اإلنفـاق الجاري، 

عجلـة  ودفـع  العـرض،  اختناقـات  مشـكالت  وحـل 

الحقيقيـة. االقتصاديـة  القطاعـات  فـي  اإلنتـاج 

أ( في األجل القصير والمتوسط:

أولوياتـه	  توزيـع  وإعـادة  العـام  اإلنفـاق  ترشـيد 

االجتماعيـة،  العامـة  الخدمـات  إلـى  وتوجيهـه 

والصحـة. التعليـم  مثـل: 

والحوكمـة	  الفسـاد  مكافحـة  جهـود  تعزيـز 

خصوًصـا  واألعمـال،  االسـتثمار  بيئـة  وإصـالح 

المشـكلة  مـن  كبيـًرا  جـزًءا  أن  بمعرفـة 

باألسـاس  يرجـع  السـودان  فـي  االقتصاديـة 

األداء  وضعـف  الفسـاد  معـدالت  ارتفـاع  إلـى 

والحوكمـة. الشـفافية  وغيـاب  الحكومـي 

تبنـي سياسـات تهـدف إلـى القضاء على سـوق	 

المعامـالت  إتمـام  ومنـع  الموازيـة،  الصـرف 

االقتصاديـة العامـة والخاصـة وتجريمها، أو أي 

مدفوعـات أو مخصصـات بالعمـالت األجنبيـة. 

المـوارد	  وتعبئـة  الضريبيـة  اإلعفـاءات  ترشـيد 

العامـة من خالل إصالح السياسـات الضريبية 

ومواجهـة مشـكلة التهـرب الضريبـي.

ثقـة	  وإعـادة  المصرفـي  القطـاع  إصـالح 

بهـدف  القطـاع  هـذا  كفـاءة  فـي  المودعيـن 

التمويـل  وتوفيـر  المحليـة،  المدخـرات  تعبئـة 

الـالزم لأنشـطة االقتصاديـة، ولعـل مـن أهـم 

محـددات هـذا اإلصـالح تعزيز اسـتقاللية البنك 

المركزي السـوداني، والتوقف عن التوسـع في 

نقـدي. غطـاء  دون  النقـود  طباعـة 
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تنفيذ سياسات تدعم تحقيق الشمول المالي،	 

ـا للغايـة فـي السـودان، فـإن  والـذي يعـد متدنيًّ

السـودان  سـكان  مـن  فقـط   15.3% حوالـي 

البالغيـن لديهـم حسـابات بنكيـة، ممـا يسـاعد 

بدوره على تعزيز الرقابة على حركة النقد وتحديد 

أولويـات الدعـم والتغلـب علـى مشـكالت نقص 

المحوريـة  األسـباب  مـن  تعـد  والتـي  السـيولة، 

فـي ارتفـاع معـدالت التضخـم.

وتوجيـه	  الحكومـي،  الدعـم  سياسـات  إصـالح 

قـدر أكبـر مـن الدعـم إلـى دعـم اإلنتـاج بـدًلا مـن 

االسـتهالك.

ب( في األجل المتوسط والطويل:

بشـكل	  السـوداني  االقتصـاد  هيـكل  إصـالح 

وزيـادة  الزراعـة،  قطـاع  تحديـث  إلـى  يهـدف 

مـن  السـودانية  للمنتجـات  المضافـة  القيمـة 

وتشـجيع  الصناعـة،  قطـاع  تطويـر  خـالل 

القطـاع. هـذا  فـي  االسـتثمارات 

تنويـع الهيـكل االقتصادي السـوداني من خالل	 

تبنـي سياسـات تهـدف إلـى تشـجيع االسـتثمار 

المحلـي واألجنبـي فـي قطـاع الصناعـة وغيـره 

التقليديـة،  غيـر  االقتصاديـة  القطاعـات  مـن 

االقتصـادي،  النمـو  تحفيـز  علـى  تسـاعد  والتـي 

وخلـق فـرص وظيفيـة أكثـر.

خـالل	  مـن  المزمـن  التجـاري  العجـز  تقليـص 

زيـادة تنافسـية الصـادرات السـودانية، وترشـيد 

الواردات االسـتهالكية وغير األساسية، وتقديم 

القطاعـات  إلـى  ضريبيـة  وغيـر  ضريبيـة  حوافـز 

الخارجيـة. األسـواق  تسـتهدف  التـي  اإلنتاجيـة 

وفي النهاية، تجدر اإلشارة إلى أن نجاح أي خطط أو 

اسـتراتيجيات اقتصادية يجب أن تقترن بسياسـات 

تهـدف إلـى حـل المشـكالت األخرى غيـر االقتصادية 

وإعمـال  الشـفافية،  وغيـاب  بالفسـاد  والمتعلقـة 

التـي  العوامـل  مـن  وغيرهـا  والمحاسـبية،  القانـون 

اقتصاديـة،  سياسـات  أي  تنفيـذ  كفـاءة  علـى  تؤثـر 

وتعوقهـا عـن تحقيـق أهدافهـا.
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والسـودان مصـر  بين  االقتصـادية  العالقـات 

أ/ بثينة فـــرج

بأنهـا  والسـودان  مصـر  بيـن  العالقـات  تتسـم 
لالنطـالق  مصـر  بوابـة  السـودان  وُيعـد  تاريخيـة، 
إلـى إفريقيـا، فهـو بلـد المعبـر سـواء مـن البحـر أو 
االسـتفادة  ضـرورة  يفـرض  مـا  وهـو  الجـو،  أو  البـر 
مـن الروابـط الممتـدة بيـن مصـر والسـودان؛ حيـث 
يربـط البلديـن الجـوار الجغرافي، واللغة المشـتركة، 
والمعابـر البريـة، ودائمـا مـا يصـرح المسـؤولون فـي 
الجانبين أن البلدين مكمالن لبعضهما، ويشـيرون 
باسـتمرار إلـى قـوة العالقـة بيـن البلديـن، ومـع ذلك 

فقد ظلت العالقة بين البلدين تتدهور ثم تتحسـن 
علـى مـر التاريـخ، فقـد كان هنـاك تعـاون ووفـاق فـي 
لذلـك  أخـرى؛  أوقـات  فـي  وخـالف  األوقـات،  بعـض 

ُأطلـق عليهـا عالقـة المـد والجـزر.

وتتحـدد العالقـة بيـن مصر والسـودان وفًقا لبعض 
المحـددات التـي تتحكـم فيها سـواء أكانـت داخلية أم 
خارجيـة، لـذا فـإن هنـاك روابـط سياسـية واقتصادية 
االقتصاديـة  للعالقـات  تحليـل  يلـي  وفيمـا  بينهمـا، 

بيـن الجانبيـن المصـري والسـوداني:

ــومــــات ــ ــل ــعــ ــمــ ــ ــذي بـــــــــــــــإدارة تـــحـــلـــيـــل ال ــ ــي ــفــ ــ ــن ــ ــر ت ــ ــ ــدي ــ مــ

مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار

تطور الميزان التجاري بين مصر والسودان خالل الفترة )2017 – 2019(

Source: Trade Map – International Trade Statistics

)مليون دوالر(

الصادرات المصرية إلى السودانالواردات المصرية من السودانالميزان التجاري



مصــــــر   بيـن  التجــــاري  التبــادل 
والســــودان

شـهد حجـم التبـادل التجـاري بيـن مصـر والسـودان 
 2019 عـام  دوالر  مليـون   674.5 إلـى  ليصـل  ارتفاًعـا 
مقارنـة بنحـو 610.9 مالييـن دوالر عـام 2018 بنسـبة 
تطـوًرا  يمثـل  الـذي  األمـر   ،٪  10.4 بلغـت  ارتفـاع 
ـا وملموًسـا علـى صعيـد المبـادالت التجاريـة  إيجابيًّ

بيـن البلديـن، ورغـم ذلـك ُيعـد حجـم التبـادل التجاري 

بمقـدار   2017 بعـام  البلديـن منخفًضـا مقارنـة  بيـن 

دوالر. مليـون   113.9

وتشير اإلحصاءات إلى أن الميزان التجاري بين البلدين 

قد حقق فائًضا لصالح مصر بلغ 260.7 مليون دوالر 

خـالل عـام 2019، حيـث بلـغ حجم الصـادرات المصرية 

إلى السودان نحو 467.6 مليون دوالر خالل عام 2019 

مقابـل 206.9 مالييـن دوالر حجـم الـوادرات المصريـة 

من السـودان خالل عام 2019. 

ـل الصـادرات المصــــرية إلـى الســـــــــودان نحـو  وتمثِّ

١.٥ ٪ مـن إجمالـي الصـادرات المصرية على مسـتوى 

المصريـة  الـواردات  ـل  تمثِّ فيمـا   ،2019 عـام  العالـم 

الصـادرات  إجمالـي  مـن   ٪  ٥.١ نحـو  السـودان  مـن 

العالـم. علـى مسـتوى  السـودانية 

بنـود  أهـم  مـن  البالسـتيكية  المنتجـات  وُتعـد 

2019؛  عـام  خـالل  للسـودان  المصريـة  الصـادرات 

حيـث بلغـت قرابـة 81.4 مليـون دوالر، مقارنـة بنحـو 

زيـادة  بنسـبة   2018 عـام  خـالل  دوالر  مليـون   76.7

بلغـت 6.1 ٪، وتمثـل صـادرات مصـر إلـى السـودان 

نحـو 4 ٪ مـن إجمالـي صـادرات مصـر مـن هـذا البنـد 

العالـم.  مسـتوى  علـى 

واسـتحوذ الحديـد والفـوالذ علـى الترتيـب الثانـي فـي 

قائمـة مصـر والسـودان بقيمـة بلغـت 50.8 مليـون 

بنسـبة  منخفضـة  ولكنهـا   ،2019 عـام  خـالل  دوالر 

األسـمدة  بنـد  ويأتـي   ،2018 بعـام  مقارنـة   ٪  30.1

فـي الترتيـب الثالـث ضمـن أهـم بنـود صـادرات مصـر 

للسـوق السـودانية بقيمـة بلغـت 41.8 مليـون دوالر 

خـالل عـام 2019، مرتفًعـا بنسـبة كبيـرة بلغـت نحـو 

568.8 ٪ مقارنـة بعـام 2018، وجـاء الزجـاج واألوانـي 

الصـادرات  الرابـع فـي قائمـة  الترتيـب  فـي  الزجاجيـة 

دوالر،  مليـون   29.4 بقيمـة  للسـودان  المصريـة 

تليهمـا المنتجـات الصيدالنيـة في الترتيـب الخامس 

مـن  األخـرى  واألصنـاف  دوالر،  مليـون   26.1 بقيمـة 

المواد النسيجية في الترتيب السادس بقيمة 24.3 

المقـوى  والـورق  الـورق  منتجـات  ثـم  دوالر،  مليـون 

بقيمـة 17.2 مليـون دوالر فـي الترتيـب السـابع.

هـذا وقـد تركـزت الـواردات المصريـة مـن السـودان 

فـي أربـع مجموعـات رئيسـة، هـي: مجموعـة البـذور 

الحيـة،  الحيوانـات  ومجموعـة  الزيتيـة،  والفواكـه 

ومجموعـة القطـن، ومجموعـة اللحـوم واألحشـاء 

واألطـراف الصالحـة لـأكل خـالل عـام 2019، والتـي 

واردات  قيمـة  إجمالـي  مـن   ٪  97.7 حوالـي  تشـكل 

مصـر مـن السـودان مـن البنـود كافـة. 

ويأتـي بنـد البـذور والفواكـه الزيتيـة فـي الترتيـب األول 

كأهم مجموعة سلع تستوردها مصر من السودان، 

وذلـك بقيمـة 83.9 مليـون دوالر عـام 2019، بمـا يمثل 

40.6 ٪ مـن إجمالـي واردات مصـر مـن السـودان.

يليـه بنـد الحيوانـات الحيـة فـي الترتيـب الثانـي كأهـم 

سـلعة تسـتوردها مصر من السـودان، وذلك بقيمة 

والـذي يشـكل   ،2019 عـام  45.9 مليـون دوالر خـالل 

المصريـة مـن  الـواردات  22.2 ٪ مـن إجمالـي  نسـبة 

السـودان خـالل العـام نفسـه.

وقـد جـاء القطـن فـي الترتيـب الثالـث فـي قائمـة أهـم 

بنـود الـواردات المصريـة مـن السـودان بقيمـة بلغـت 

45.5 مليـون دوالر خـالل عـام 2019، مـا يمثـل 22 ٪ 

من إجمالي الواردات المصرية من السودان، يليه بند 

اللحـوم واألحشـاء واألطـراف الصالحـة لـأكل بقيمة 

26.8 مليـون دوالر، أي مـا يعـادل 12.9 ٪ مـن إجمالـي 

الـواردات المصريـة مـن السـودان خـالل عـام 2019.
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بيـن  يــة  التجار االتفاقــــات  ز  أبـر
البلديـن

مصـر  بيـن  يـة  التجار االتفاقـات  أبـرز  وتتمثـل 
اآلتـي: فـي  والسـودان 

فـي	  ـا  حاليًّ تتـم  والتـي  »الكوميسـا«،  اتفاقيـة 
إطارهـا المعامـالت التجاريـة بيـن البلديـن، فقـد 
اتفاقيـة  إلـى  االنضمـام  علـى  مصـر  وقعـت 
السـوق المشـتركة للشـرق والجنـوب اإلفريقـي 
)الكوميسـا( فـي 29 يونيـو عـام 1998، وتـم الَبـدء 
فـي تطبيـق اإلعفـاءات الجمركيـة علـى الـواردات 
مـن باقـي الـدول األعضـاء اعتبـاًرا مـن 17 فبرايـر 
عـام 1999 علـى أسـاس مبـدأ المعاملـة بالمثـل 
للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة 
مـن الجهـات المعنيـة بـكل دولـة، وقـد وقعـت 
»الكوميسـا«  فـي  األعضـاء  الـدول  مـن  دول   9
بتاريـخ 31 أكتوبـر عـام 2000 علـى اتفاقيـة إنشـاء 
منطقـة التجـارة الحـرة بينها، وهي: مصـر، وكينيا، 
والسـودان، وموريشـيوس، وزامبيـا، وزيمبابـوي، 
وجيبوتـي، ومـالوي، ومدغشـقر، وانضمـت إليهـا 
رواندا وبوروندي فى 1 يناير عام 2004، حيث تقوم 
تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية 
المقـررة علـى الـواردات المتبادلـة بينهـا شـريطة 

بشـهادة  مصحوبـة  المنتجـات  تلـك  تكـون  أن 
بالموقـف  يتعلـق  وفيمـا  »الكوميسـا«،  منشـأ 
فـي  المطبقـة  الجمركيـة  للتخفيضـات  الحالـي 
وكينيـا،  مصـر،  مـن:  كل  تقـوم  »الكوميسـا«، 
والسـودان، وموريشـيوس، وزامبيـا، وزيمبابـوي، 
وجيبوتي، ومالوي، ومدغشقر، ورواندا، وبوروندي 
فيما بينها، بمنح السـلع والمنتجات ذات منشـأ 
ـا مـن الرسـوم الجمركيـة  »الكوميسـا« إعفـاء تامًّ
والرسـوم والضرائـب األخـرى ذات األثـر المماثـل. 

اتفاقيـة منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة الكبـرى:	 
فـي  واالجتماعـي  االقتصـادي  المجلـس  أقـر 
19فبرايـر 1997 البرنامـج التنفيـذي وجدوله الزمني 
إلقامـة منطقـة تجـارة حـرة عربيـة وفًقـا ألحـكام 
بيـن  التجـاري  التبـادل  وتنميـة  تيسـير  اتفاقيـة 
مـع  المنطقـة  هـذه  وتتماشـى  العربيـة،  الـدول 
وقواعدهـا  العالميـة  التجـارة  منظمـة  أحـكام 
بلـغ  وقـد  العالميـة.  للتجـارة  المنظمـة  العامـة 
عـدد الـدول العربيـة التـي انضمـت إلـى االتفاقيـة 
حتـى اآلن 17 دولـة عربيـة، وهـي: األردن، واإلمـارات 
العربيـة المتحـدة، والبحريـن، وتونس، والمملكة 
العربية السـعودية، وسـوريا، والعراق، وسـلطة 
عمـان، وقطـر، والكويـت، ولبنـان، وليبيـا، ومصـر، 

واليمـن.  وفلسـطين،  والسـودان،  والمغـرب، 
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تطور حجم االستثمارات السودانية في مصر خالل الفترة )2015/2014 – 2019/2018(

المصدر: البنك المركزي المصري

)مليون دوالر(



حجـم االســــتثمارات بيـن مصــــر 
والسـودان

وفًقـا إلحصـاءات البنـك المركـزي المصـري، شـهد 

ارتفاًعـا  مصـر  فـي  السـودانية  االسـتثمارات  حجـم 

يصـل إلـى 1.9 مليـون دوالر عـام 2019/2018، مقارنة 

بنحو 300 ألف دوالر عام 2018/2017، بنسـبة ارتفاع 

مقارنـة  انخفاًضـا  شـهد  ولكنـه   ،٪  53.3 بلغـت 

 .٪ 13.6 2015 بنسـبة   / 2014 بالعـام المالـي 

حجـم  بلـغ   2020/2019 المالـي  العـام  وخـالل 

الثانـي  الربـع  االسـتثمارات السـودانية ذروتـه خـالل 

شـهد  أنـه  إال  دوالر،  مالييـن   9.1 نحـو  ليسـجل 

 300 ليسـجل  الثالـث  الربـع  خـالل  كبيـًرا  انخفاًضـا 

ألـف دوالر بنسـبة انخفـاض بلغـت 96.7 ٪ مقارنـة 

بالربع الثاني من العام نفسـه، ويمكن تفسـير ذلك 

بتداعيـات جائحـة فيـروس كورونـا المسـتجد، والتـي 

عـام،  بشـكل  االقتصـادي  األداء  علـى  سـلًبا  أثـرت 

وعلى إجمالي حجم االستثمارات األجنبية المباشرة 

المتدفقـة داخـل مصـر علـى وجـه الخصـوص خـالل 

الربـع الثالـث مـن عـام 2020/2019، والتـي بلغت 3.6 

مليـارات دوالر مقابـل 4.9 مليـارات دوالر خالل الربع 

الثانـي مـن العـام نفسـه.

أن  إلـى  المصـري  المركـزي  البنـك  بيانـات  وتشـير 

علـى  تسـتحوذ  فـي مصـر  السـودانية  االسـتثمارات 

االسـتثمارات  تدفقـات  إجمالـي  مـن  ضئيلـة  نسـبة 

العربيـة داخـل مصـر، فقـد بلـغ نصيـب االسـتثمارات 

السـودانية فـي مصـر نحـو 0.06 ٪ فقـط من إجمالي 

االسـتثمارات العربيـة المتدفقـة داخـل مصـر خـالل 

نصيـب   ٪  33.9 بنحـو  مقارنـة   ،2019/2018 عـام 

اإلمـارات العربيـة المتحدة من إجمالي االسـتثمارات 

العربية خالل العام نفسه، ويمكن إرجاع ضآلة حجم 

االسـتثمارات السـودانية فـي مصـر إلـى التهديـدات 

األمنيـة الحدوديـة، والالجئيـن، وهـو مـا يـراه الجانـب 

السـوداني عرقلة لحركة المسـتثمرين السـودانيين، 

فضـًلا عـن صعوبـة حريـة التنقـل والتملـك.
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فـي  المصريـة  المشـروعات  لعـدد  وبالنسـبة 

229 مشـروًعا خـالل  السـودان، فقـد بلغـت حوالـي 

الفتـرة )2000 - 2013( بـرأس مـال بلـغ حوالـي 10.8 

مليـارات دوالر، وقـد تركـزت فـي القطاعات الصناعية 

حجـم  إجمالـي  بلـغ  وقـد  والخدميـة،  والزراعيـة 

الفتـرة  خـالل  مصـر  فـي  السـودانية  االسـتثمارات 

نفسـها نحو 97 مليون دوالر أمريكي ممثلة في 315 

القطاعـات  فـى  تتركـز  مسـتثمرة  سـودانية  شـركة 

والزراعيـة  والخدميـة  والتمويليـة  الصناعيـة 

واالتصـاالت. والسـياحة  واإلنشـائية 

فـرص التعـاون االقتصـادي بيـن 
والسـودان مصـر 

باإلشـارة إلـى »اتفاقيـة الحريات األربـع« بين البلدين 
والعمـل  واإلقامـة  التنقـل  حريـة  علـى  تنـص  التـي 
والتملـك، والتـي تـم توقيعهـا عـام 2004، فقد كانت 
المصـري  الجانـب  مـن  تسـهيالت  بالفعـل  هنـاك 
فتـح  سـهل  كمـا  واإلقامـة،  التأشـيرات  منـح  فـي 
المعابـر البريـة زيـادة عـدد السـودانيين المسـافرين 
قـدر  علـى  تكـن  لـم  التسـهيالت  أن  إال  مصـر.  إلـى 
الحدوديـة،  األمنيـة  التهديـدات  نتيجـة  التحفظـات؛ 
فـي  بطًئـا  االتفاقيـة  واجهـت  وبالتالـي  والالجئيـن، 
عرقلـة  السـوداني  الجانـب  يـراه  مـا  وهـو  تنفيذهـا، 
عـن  فضـًلا  السـودانيين،  المسـتثمرين  لحركـة 

والتملـك. التنقـل  حريـة  صعوبـة 

والجديـر بالذكـر أن نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء 
لوضـع خطـة عمـل  اتفـاق  عـن  أسـفرت  المصـري 
الحركـة  انسـياب  تعتـرض  التـي  العقبـات  لتذليـل 
التجاريـة ال سـيما مـا يتعلـق بطـرق النقـل المؤديـة 
للمنافـذ البريـة، وُيعد تفعيل هـذه االتفاقية خطوة 
مهمـة لتحقيـق التكامـل االقتصـادي بيـن البلديـن. 

ويعـزز مـن فـرص التعـاون أيًضـا بين البلديـن اتجاه 
اإلفريقيـة  القـارة  مـع  التعـاون  تعزيـز  نحـو  مصـر 
فـي مجـاالت التعـاون االقتصـادي والبنيـة التحتيـة 
والربـط الكهربائـي، باإلضافـة إلـى مجـاالت الزراعـة 

السـودان  أن  عـن  فضـًلا  هـذا  والـري،  والصناعـة 
اإلفريقيـة،  القـارة  علـى  الخلفيـة  مصـر  بوابـة  ُيعـد 
الجانبيـن  بيـن  التقـارب  ضـرورة  يفـرض  مـا  وهـو 
فـي  دورهمـا  يعـزز  بمـا  والسـوداني  المصـري 

األفريقـي. المجـال 

ورغـم المزايـا التـي تحققها اتفاقيـة الحريات األربع، 
فـإن حريـة التنقـل التـي تنـص عليها هـذه االتفاقية، 
تشـهد  التـي  الـدول  مـن  األفـراد  بتنقـل  تسـمح 
صراعـات داخليـة وتهديـدات أمنيـة؛ لـذا تبـرز الحاجـة 
اإلقليميـة،  األمنيـة  النظـم  تعزيـز  ضـرورة  إلـى 
الـدول فـي المجـال األمنـي، وهـو مـا  وبنـاء قـدرات 
يسـتدعي ضرورة تقديم الدعم المصري للسـودان 
والمشـاركة  والعسـكري،  األمنـي  المسـتوى  علـى 
فـي  الفنيـة،  الخبـرات  وتبـادل  الدعـم  تقديـم  فـي 
المجـاالت األمنيـة والعسـكرية فـي الفتـرة الراهنـة، 
بمـا يضمـن دعـم التعـاون والتكامـل بيـن البلديـن. 

إن مصر والسودان يمتلكان العديد من المقومات 
حجـم  أضعـاف  بتحقيـق  تسـمح  التـي  االقتصاديـة 
العمـل  الضـروري  لـذا فمـن  البينيـة لهمـا؛  التجـارة 
الجانبيـن  بيـن  التجاريـة  العالقـات  تعزيـز  علـى 
المصري والسـوداني، من خالل تعظيم االسـتفادة 
مـن االتفاقـات التجاريـة التـي ينضـم إليهـا الجانبـان 
كاتفاقيـة »الكوميسـا« واتفاقيـة »منطقـة التجـارة 

الكبـرى«. العربيـة  الحـرة 
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السودانية  الخارجية  العالقــات  خريطة  تحوالت 
ما بعد نظام البشير

د. أحـمد أمـــل

األمـر الـذي أدى فـي النهايـة إلـى وقـوع السـودان في 

حالـة مـن العزلـة الدوليـة التـي فرضتهـا العقوبـات 

األمريكيـة؛ بسـبب دعـم السـودان لإلرهـاب، فضـًلا 

»عمـر  السـابق  الرئيـس  حركـة  نطـاق  تضييـق  عـن 

إليـه  الموجهـة  االتهامـات  بفعـل  ـا  خارجيًّ البشـير« 

مـن قبـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى إثـر تـورط 

أثنـاء  جسـيمة  انتهـاكات  فـي  السـوداني  النظـام 

الصـراع فـي دارفـور. 

االنتقالـي  الحكـم  مؤسسـات  أورث  الوضـع  هـذا 

فـي السـودان تركـة ثقيلـة مـن العالقـات الخارجيـة 

الـذي جعـل مـن »ترميـم« عالقـات  األمـر  المتوتـرة، 

أعمـال  جـدول  علـى  أولويـة  الخارجيـة  السـودان 

ومـن  الدوليـة،  العزلـة  إنهـاء  أجـل  مـن  السـودان 

فـي  االنتقاليـة  للعمليـة  الـالزم  الدعـم  تأميـن  أجـل 

الداخـل بمـا تواجهـه مـن صعوبـات جسـيمة. علـى 

هـذا، شـهدت األشـهر األخيـرة العديـد مـن مظاهـر 

للسـودان  الخارجيـة  العالقـات  مجـال  فـي  التحـول 

والدوليـة،  اإلقليميـة  المسـتويات  مختلـف  علـى 

المجـاالت تطـورا  المجـال مـن أسـرع  ليصبـح هـذا 

االنتقاليـة. المرحلـة  بدايـة  منـذ 

أولًا: مظاهر  التحول في  السياسة 
الخارجية    السودانية 

سياسـة  شـهدته  الـذي  التغيـر  مظاهـر  تعـددت 

السـودان الخارجية منذ سـقوط نظام اإلنقاذ في 

أبريل من عام 2019، والتي شملت جانبي المبادئ 

واإلجـراءات، وهـو مـا تمثَّـل بوضـوح فـي:

تراجع تأثير البعد األيديولوجي على السياسة	 

مسـتوى  علـى  أكان  سـواء  للسـودان  الخارجيـة 

المواقـف أم علـى مسـتوى التحالفـات، فطـوال 

سنوات حكم نظام اإلنقاذ اصطبغت السياسة 

الخارجية السـودانية بصبغة أيديولوجية واضحة 

تسـببت فـي العديـد مـن المواقـف التـي أضـرت 

بالسـودان علـى نحـو بالـغ، بعدمـا تـورط النظـام 

السـوداني فـي اسـتضافة عناصـر إرهابيـة. كمـا 

اختيـار  فـي  جليـا  األيديولوجـي  البعـد  هـذا  ظهـر 

اإلقليمـي،  المسـتوى  علـى  خصوًصـا  الحلفـاء 

ـا في توفير نقاط  حيـث لعـب السـودان دوًرا مهمًّ

لولوج أجوار، كل من إيران وتركيا وقطر لمنطقة 

الشـرق اإلفريقـي والبحـر األحمـر. وفـي المقابـل 

ــات  ــ ــدراســ ــ ــ ــيـــة ال ــلـ ــوم الـــســـيـــاســـيـــة، كـ ــ ــل ــعــ ــ مــــــــدرس ال
ــة الــــــقــــــاهــــــرة ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــجــ ــ ــ ــا ب ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــعــ ــ ــ اإلفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة ال
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بدايـة  منـذ  للسـودان  الخارجيـة  السياسـة  بـدت 

المرحلة االنتقالية مدفوعة باألسـاس باعتبارات 

فـي ظـل وضـع  للسـودان  الوطنيـة  المصلحـة 

بالـغ الصعوبـة، والـذي تعانـي منـه البـالد.

الخارجيـة،	  السياسـة  صنـع  نمـط  تغيـر 

خصوًصـا فـي ظـل البنيـة المركبـة لمؤسسـات 

مجلـس  إلـى  تنقسـم  والتـي  االنتقاليـة،  الحكـم 

ومدنيـة،  عسـكرية  عناصـر  يضـم  للسـيادة 

ومجلـس للـوزراء يتمتـع بصالحيـات موسـعة، 

األمر الذي كشف عن تعددية واضحة في مراكز 

مـا  وهـو  للسـودان،  الخارجيـة  السياسـة  صنـع 

ظهـر فـي بعض المناسـبات في صـورة مواقف 

ا. ويأتي هذا النمط مخالًفا للسائد  متباينة نسبيًّ

القـرار  كان  التـي  »البشـير«  حكـم  فتـرة  خـالل 

الخارجي يصنع خاللها بمركزية شديدة على نحو 

مـا تجسـد فـي اإلقالـة المفاجئـة لوزيـر الخارجيـة 

»إبراهيـم غنـدور« عـام 2018 علـى إثـر اختـالف في 

وجهـات النظـر مـع الرئيـس »البشـير«.

علـى	  العالقـات  فـي  التـوازن  منطـق  تبنـي 

بوضـوح  تجلـى  مـا  وهـو  مسـتوياتها،  جميـع 

السـودان  النهضـة، حيـث ظـل  فـي ملـف سـد 

فـي موقـع أقرب إلثيوبيا منـذ بداية المفاوضات 

بيـن  االسـتراتيجي  التحالـف  بسـبب  2011؛  عـام 

نظـام اإلنقـاذ، وجبهـة تحريـر تيجـراي التـي كانـت 

تقود النظام اإلثيوبي، لكن التغيير في السودان 

انعكـس فـي صـورة مراجعـات واضحة لموقف 

وفـق  النهضـة  سـد  قضيـة  مـن  السـودان 

اعتبارات المصلحة السودانية. وعلى المستوى 

الدولـي، وعلـى الرغـم مـن اسـتهداف السـودان 

تحسـين عالقاتـه مـع الواليـات المتحـدة بصفـة 

خاصـة، فـإن هـذا الهـدف لـم يمنعـه مـن تطويـر 

العالقـات بأطـراف أخـرى فـي مقدمتهـا الـدول 

الرئيسـة فـي االتحـاد األوروبـي.

التحـول مـن تصديـر االضطرابـات إلـى دعـم	 

حكـم  فتـرة  فخـالل  اإلقليمـي،  االسـتقرار 

فـي  سـلبية  أدواًرا  السـودان  لعـب  »البشـير« 

إذكاء الصراعـات والتوتـرات فـي العديد من دول 

جـواره اإلقليمـي؛ األمـر الـذي تسـبب فـي أزمـات 

متعـددة كانـت آخرهـا مـع »إريتريا« التـي أصدرت 

فـي األشـهر األولـى لعـام 2019 بيانـات متعـددة، 

نددت فيها باستضافة السودان عناصر إريتريَّة 

خـارج  مـن  قـوى  مـن  بدعـم  لالسـتقرار  مهـددة 

اإلقليـم، ومـن الواضـح أن السـلطات االنتقاليـة 

علـى  يقـوم  جديـدا  توجهـا  تتبنـى  السـودان  فـي 

االمتناع عن التدخل في الشـأن الداخلي ألي من 

دول جـواره، ويسـتهدف تحقيـق االسـتقرار علـى 

مسـتوى اإلقليـم.

ثانًيـا: تحــوالت خريطة عالقــــات 
الســودان الخارجية

بتحـوالت  الخارجيـة  السـودان  عالقـات  مـرت 
والمسـتويات،  األصعـدة  جميـع  علـى  متعـددة 
والقـوى  المباشـر،  الجـوار  دول  شـملت  حيـث 
اإلقليميـة مـن الشـرق األوسـط، وكذلـك القـوى 
تفصيلهـا  يمكـن  التـي  التحـوالت  وهـي  الدوليـة، 

التالـي: النحـو  علـى 

على مستوى دول الجوار. 1
السـودان بعـدد مـن دول جـواره  شـهدت عالقـة 

داخليـة  متعـددة  ألسـباب  ملحوًظـا  ا  تطـور

بيـن  السـالم  ملـف  تعقـد  ظـل  ففـي  وخارجيـة، 

االنفصاليـة  والحـركات  االنتقاليـة  الحكومـة 

مضطـرة  نفسـها  السـودانية  الحكومـة  وجـدت 

الجـوار،  دول  حكومـات  مـن  العـون  طلـب  إلـى 

عالقـات  المسـلحة  بالحـركات  تجمعهـا  والتـي 

العالقـات  فـي  تجلـى  الـذي  األمـر  وهـو  وطيـدة، 

المتطـورة مـع كل مـن جنـوب السـودان وتشـاد، 

يـا. يتر وإر إثيوبيـا  مـع  أقـل  وبدرجـة 



والتنمويـة  االقتصاديـة  االحتياجـات  ظـل  وفـي 

الكبيـرة للسـودان فـي اللحظـة الراهنـة، ظهـر قـدر 

جسـدته  الـذي  األمـر  مصـر،  مـع  التقـارب  مـن  كبيـر 

زيـارات متبادلـة متكـررة لقيـادات رفيعـة المسـتوى 

مـن البلديـن، وهـو األمـر الـذي كان من بيـن مظاهره 

اإليجابيـة اإلعـالن عـن تشـغيل خـط نقـل الكهربـاء 

جـاء  آخـر،  جانـب  وعلـى  السـودان.  إلـى  مصـر  مـن 

تعقـد أزمـة سـد النهضـة؛ بسـبب التعنـت اإلثيوبـي، 

والسـعي  المفاوضـات،  فـي  المـراوغ  النهـج  وتبنـي 

لفـرض األمـر الواقـع علـى دولتـي المصـب؛ ليفـرض 

علـى السـلطات االنتقاليـة فـي السـودان االنخـراط 

الفعال في جوالت المفاوضات المتكررة، خصوًصا 

للمطالـب  الدولـي  المجتمـع  اسـتجاب  أن  منـذ 

الوصـول  تيسـير  فـي  إيجابـي  دور  بلعـب  المصريـة 

وملزمـة. نهائيـة  لتسـوية 

على مستوى القوى اإلقليمية. 2

فـي  العربـي  التحالـف  إلـى  السـودان  انضمـام  جـاء 

وكل  السـودان  بيـن  التقـاء  نقطـة  لخلـق  اليمـن؛ 

األخيـرة  السـنوات  فـي  واإلمـارات،  السـعودية  مـن 

التغييـر السياسـي أسـهم  لحكـم »البشـير«، إال أن 

فـي انتقـال عالقـات السـودان بالدولتيـن لمسـتوى 

متقـدم للغايـة، خصوًصـا بعد تعدد زيـارات أقطاب 

وحميدتـي،  )البرهـان،  الثالثـة   السـوداني  النظـام 

انخـراط  عـن  فضـال  الدولتيـن،  إلـى  وحمـدوك( 

عمليـة  دعـم  فـي  واإلمـارات  السـعودية  مـن  كل 

االنتقـال السياسـي وعمليـة السـالم مـع الفصائـل 

اإلصـالح  لجهـود  دعمهمـا  وكذلـك  المسـلحة، 

للمسـاعدات  تقديمهمـا  وأيضـا  االقتصـادي، 

مناسـبة.  مـن  أكثـر  فـي  للسـودان  اإلنسـانية 

وعلـى الجانـب اآلخـر، كشـف التغيير السياسـي الذي 

شـهده السـودان عـن تحوالت واضحـة في العالقة 

الدبلوماسـية  األزمـة  بعـد  خصوًصـا  قطـر،  مـع 

المجلـس  وبيـن  قطـر  بيـن  نشـبت  التـي  المبكـرة 

العسـكري االنتقالـي بعـد أن رفـض اسـتقبال وزيـر 

الخارجيـة القطـري، واسـتدعى سـفير السـودان فـي 

الدوحـة للتشـاور. وعلـى الرغـم من هـذا التغير الكبير 

لـم  الوقـت  بمـرور  فإنـه  البلديـن،  بيـن  العالقـة  فـي 

تقطع قطر مسـاعداتها اإلنسـانية للسودان، وفي 

المسـؤولين  بعـض  تصريحـات  حملـت  المقابـل 

الـوزراء »عبـد هللا حمـدوك«،  السـودانيين كرئيـس 

حمـدان  »محمـد  السـيادة  مجلـس  رئيـس  ونائـب 

دقلـو« نوايـا إيجابيـة تجـاه قطـر، إال أن العالقـة بيـن 

الجانبيـن تظـل فـي مسـتويات تقـل كثيـرا عما كانت 

عليـه خـالل حكـم »البشـير«. 

إلـى  السـودان  الـذي شـهده  التغييـر  أدى  وبالمثـل، 

تراجـع العالقـة مـع تركيـا، وهـو األمـر الـذي جـاء فـي 

ذروة  التركـي  السـوداني  التقـارب  فيـه  بلـغ  وقـت 

جديـدة بعـد تنامـي العالقات االقتصاديـة والتجارية، 

والتفاهم االستراتيجي بين البلدين بشأن منح تركيا 

موطـئ قـدم علـى السـاحل الغربي للبحـر األحمر في 

جزيـرة »سـواكن« تحـت غطـاء التنميـة. ومـع ذلـك، 

حافظـت تركيـا علـى قـدر مـن التـوازن فـي عالقتهـا 

بالسـودان تجلت في مشـاركة وزير الخارجية التركي 

في مراسـم توقيع اتفاق تقاسـم السـلطة الموقع 

بيـن المجلـس العسـكري االنتقالـي، وقـوى الحريـة 

بالسـودان  عالقاتهـا  فتشـهد  إيـران  أمـا  والتغييـر، 

قطعـت  حيـن   ،2016 عـام  مـن  بدايـة  كبيـرا  تراجعـا 

الخرطـوم عالقاتهـا الدبلوماسـية بطهـران، وذلـك 

التحالـف  قـوى  مـع  السـودان  اصطفـاف  إثـر  علـى 

فـي  األخيـرة  التحـوالت  وجـاءت  اليمـن،  فـي  العربـي 

محتملـة  صلـة  أي  لتقطـع  السـودانية؛  السياسـة 

بيـن السـودان والنظـام اإليرانـي.  

ويتمثـل أبـرز مظاهـر التغيـر فـي السياسـة الخارجية 

مجـال  فـي  اإلقليميـة  القـوى  تجـاه  السـودانية 

العالقـة مـع إسـرائيل، فعلـى الرغـم مـن أن التقارب 
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بـدأ  العالقـات قـد  اتجـاه تطبيـع  مـع إسـرائيل فـي 

فـي نهايـة سـنوات حكـم »البشـير« متضمًنـا عقـد 

لقاءات مباشـرة غير معلنة، فإن التغيير السياسـي 

خطـوات  تسـارع  أمـام  البـاب  فتـح  السـودان  فـي 

فبرايـر  فـي  بـدأت  والتـي  إسـرائيل،  مـع  التطبيـع 

مجلـس  رئيـس  بيـن  لقـاء  بعقـد   2020 عـام  مـن 

السـيادة الفريـق أول »عبد الفتـاح البرهان« ورئيس 

مدينـة  فـي  نتنياهـو«  »بنياميـن  اإلسـرائيلي  الـوزراء 

مـن  العديـد  تصريحـات  ثـم  األوغنديـة،  »عنتيبـي« 

مجلـس  رئيـس  كنائـب  السـودانيين  المسـؤولين 

السـودانية،  الخارجيـة  باسـم  والمتحـدث  السـيادة 

والتي أكدت سـعي السـودان إلقامة عالقات كاملة 

مـع إسـرائيل، وصـوال إلـى إعـالن الرئيـس األمريكـي 

»دونالـد ترامـب« فـي الثالـث والعشـرين مـن أكتوبـر 

تطبيـع  علـى  إسـرائيل  مـع  السـودان  اتفـاق  عـن 

العالقـات الثنائيـة، وذلـك بالتـوازي مـع اإلعـالن عـن 

السـودان  اسـم  برفـع  مرسـوما  »ترامـب«  توقيـع 

لإلرهـاب.   الراعيـة  للـدول  األمريكيـة  القائمـة  مـن 

على مستوى القوى الدولية. 3

شهدت فترة الرئاسة الثانية للرئيس األمريكي »باراك 

أوبامـا« تقاربـا مطردا مع نظام »البشـير« اسـتهدف 

الرفـع التدريجـي للعقوبـات األمريكيـة علـى السـودان 

مقابل إدخال السودان العديد من التغييرات الجذرية 

علـى سياسـاته الداخليـة والخارجيـة؛ ليتـم إحـراز تقـدم 

نسـبي خصوًصـا خـالل فتـرة تولـي »إبراهيـم غنـدور« 

وزارة الخارجية في السـودان. هذا التقارب أسـهم في 

التمهيـد النخـراط أمريكـي قـوي ومكثـف فـي الشـأن 

»البشـير«،  سـقوط  عـن  اإلعـالن  بمجـرد  السـوداني 

وهو ما ردت عليه السـلطات االنتقالية في السـودان 

بأنـه انفتـاح إيجابـي واضح. 

ففـي يونيـو مـن عـام 2019 وفـي أعقاب أحـداث فض 

المتحـدة  الواليـات  بـادرت  العامـة،  القيـادة  اعتصـام 

وزيـر  مسـاعد  ناجـي«  بـي  »تيبـور  السـفير  بإيفـاد 

الخارجية األمريكي للشـؤون اإلفريقية إلى الخرطوم 

األطـراف  لمختلـف  مقابلتـه  شـهدت  زيـارة  فـي 

المؤثرة في المشـهد السـوداني، والتي أعلن خاللها 

ـا  عـن تعييـن السـفير »دونالـد بـوث« مبعوًثـا أمريكيًّ

للسـودان، والـذي لعـب دوًرا مؤثـًرا فـي إتمـام اتفـاق 

العسـكرية  المؤسسـة  بيـن  السـلطة  تقاسـم 

وقـوى الحريـة والتغييـر فـي أغسـطس 2019، وبعـد 

تشـكيل الحكومة االنتقالية توجه رئيسـها »عبد هللا 

إلـى الواليـات  حمـدوك« فـي مطلـع ديسـمبر 2019 

المتحدة في زيارة مطولة استغرقت أسبوعا كامًلا 

أكثـر مـن مسـؤول  شـملت مباحثـات معمقـة مـع 

إعـالن  فـي  سـبًبا  وكانـت  المسـتوى،  رفيـع  أمريكـي 

علـى  بينهمـا  الدبلوماسـي  التمثيـل  عـودة  البلديـن 

ثالثـة  لنحـو  دام  انقطـاع  بعـد  السـفراء  مسـتوى 

عاًمـا.  وعشـرين 

اإلدارة  بيـن  النسـبي  الخـالف  مـن  الرغـم  وعلـى 

هللا  »عبـد  السـوداني  الـوزراء  ورئيـس  األمريكيـة 

مـع  التطبيـع  ملفـي  بيـن  الربـط  بشـأن  حمـدوك« 

الـدول  إسـرائيل ورفـع اسـم السـودان مـن قائمـة 

الراعيـة لإلرهـاب، فـإن التوافـق األخيـر بيـن الجانبيـن 

األمريكيـة  السـودانية  العالقـات  قـوة  ليؤكـد  جـاء 

مـن  المزيـد  قـد تشـهد  والتـي  الراهـن،  الوقـت  فـي 

الخطوات؛ لتعزيز العالقات الثنائية في المسـتقبل 

القريب بما قد يجعل السودان مرتكًزا للسياسات 

األمريكيـة فـي شـرق القـارة اإلفريقيـة فـي ظـل مـا 

داخليـة  أوضـاع  مـن  والصومـال  إثيوبيـا  تشـهده 

بـة. مضطر

وعلـى جانـب آخـر، شـهدت العالقـات بيـن السـودان 

ا واضًحـا منـذ سـقوط نظـام اإلنقـاذ،  وروسـيا فتـوًر

فقد أطلقت زيارة الرئيس »البشير« لـ »سوتشي« 

2017 مرحلـة جديـدة مـن  الروسـية فـي خريـف عـام 

التقارب بين الجانبين في مجاالت متعددة تضمنت 

والتعديـن،  البحـري  واألمـن  العسـكري  المجـال 
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لكـن بعـد سـقوط »البشـير« أعلنـت روسـيا تأجيـل 

مـن  كان  والتـي  للخرطـوم،  »بوتيـن«  الرئيـس  زيـارة 

بسـبب  وذلـك  2019؛  عـام  فـي  تتـم  أن  لهـا  المقـرر 

االضطرابـات السياسـية فـي البـالد، كمـا تـم تأجيـل 

عـن  المشـتركة  الوزاريـة  اللجنـة  اجتمـاع  عقـد 

ا فـي مـارس 2020. وتكـرر  موعدهـا الـذي كان مقـرًر

هـذا الفتـور بيـن السـودان والصيـن؛ حيـث شـهدت 

ا بيـن البلديـن فـي  فتـرة حكـم »البشـير« تقاربـا كبيـًر

رئيسـة كالبنيـة  المجـال االقتصـادي فـي قطاعـات 

التحتيـة والتنقيـب عـن المعـادن ومـوارد الطاقة، إال 

أن الصيـن التزمـت موقفـا متحفظـا مـن التطـورات 

مظاهـر  تراجـع  واكـب  السـودان،  فـي  المتسـارعة 

الثنائيـة خـالل المرحلـة االنتقاليـة.  تطـور العالقـات 

ويجـد هـذا الفتـور مـا يبـرره فـي ظـل إعـالن الواليـات 

عـام  نهايـة  إفريقيـا  فـي  اسـتراتيجيتها  المتحـدة 

كل  مـع  التنافـس  اعتبـار  علـى  تقـوم  والتـي   ،2018

مـن الصيـن وروسـيا على النفوذ فـي القارة كمصدر 

لـم  ثـم  ومـن  األمريكيـة،  المصالـح  لتهديـد  رئيـس 

يتمتـع السـودان بهامـش مناورة كبيـر بين الواليات 

المتحدة من جانب وروسـيا والصين من جانب آخر، 

خصوًصـا فـي ظـل اسـتهداف الحكومـة االنتقاليـة 

رفـع اسـم السـودان مـن القائمـة األمريكيـة للـدول 

للسياسـة  مطلقـة  كأولويـة  لإلرهـاب  الراعيـة 

الخارجيـة.

األوروبيـة  بالقـوى  السـودان  عالقـة  وشـهدت 

الرئيسـة تطوًرا ملحوًظا اسـتثمر التقارب المحدود 

بيـن  األخيـرة  »البشـير«  سـنوات  شـهدته  الـذي 

الجانبيـن فـي ظـل دور السـودان البـارز فـي مكافحـة 

ظاهـرة الهجـرة غيـر الشـرعية مـن إفريقيـا ألوروبـا 

 Khartoum الخرطـوم«  »عمليـة  شـعار  تحـت 

Process، والتـي أطلقهـا االتحـاد األوروبـي فـي عـام 

كانـت  االنتقاليـة  الحكومـة  تشـكيل  وبعـد   .2015

يقصدهـا  التـي  األولـى  الدوليـة  العاصمـة  باريـس 

رئيـس الـوزراء »عبـد هللا حمـدوك«، كمـا اسـتقبلت 

كسـرت  زيـارة  فـي  األلمانـي  الرئيـس  الخرطـوم 

عقـد  عـن  الجانبيـن  انقطـاع  مـن  طويلـة  سـنوات 

المسـتوى. رفيعـة  اللقـاءات  هـذه  مثـل 

المسـتقبلية  المسـارات  ثالثًـا: 
للعالقـات السـودانية الخارجيـة
تشـير التحـوالت الكبيـرة التـي شـهدتها عالقـات 

اإلنقـاذ  نظـام  سـقوط  منـذ  الخارجيـة  السـودان 

إلى عدد من المسـارات المسـتقبلية التي ينتظر 

المسـتقبل  فـي  الواقـع  أرض  علـى  تتجسـد  أن 

القريـب، والتـي تتمثـل فـي:

أن قرار الرئيس »ترامب« برفع اسـم السـودان	 

مـن القائمـة األمريكيـة للـدول الراعيـة لإلرهـاب 

يمهـد الطريـق أمـام اندمـاج السـودان الكامـل 

مـن  العديـد  أبـدى  الـذي  الدولـي  المجتمـع  فـي 

أطرافـه ترحيًبـا كبيـًرا بهـذه العـودة؛ لمـا يمكـن 

فـي  كبيـر  إسـهام  مـن  السـودان  يقدمـه  أن 

إفريقيـا. إقليـم شـرق  االسـتقرار والتنميـة فـي 

العديـد	  رغبـة  مـع  السـودانية  الرغبـة  تالقـي 

مـن القـوى الدوليـة الرئيسـة فـي منـح المجـال 

لتطـور  رئيـس  كمسـار  أولويـة  االقتصـادي 

العالقـات؛ فخـالل سـنوات حكـم نظـام اإلنقـاذ 

أسـهمت القطيعـة الدولية للسـودان في فتح 

المجـال للصيـن علـى وجـه الخصـوص؛ لتحقيق 

االسـتفادة القصـوى مـن الشـراكة االقتصادية 

المسـتقبل  فـي  ينتظـر  لكـن  السـودان،  مـع 

السـودان  عالقـات  تتنامـى  أن  القريـب 

مقدمتهـا  فـي  أخـرى  بأطـراف  االقتصاديـة 

األوروبـي. االتحـاد  ودول  المتحـدة  الواليـات 

كمـا كان التغيـر الطـارئ علـى بنيـة الحكـم فـي	 

تغييـر  فـي  الحاسـم  المتغيـر  هـو  السـودان 
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السـودانية  الخارجيـة  السياسـة  توجهـات 

للتغيـرات  سـيكون  حيـث   ،2019 أبريـل  منـذ 

الخارجيـة  السـودان  عالقـات  فـي  المتسـارعة 

الحكـم  بنيـة  اسـتقرار  علـى  كبيـر  إيجابـي  أثـر 

تمتـد  أن  ينتظـر  التـي  االنتقاليـة  المرحلـة  فـي 

إذ تسـعى مؤسسـات   ،2023 عـام  نهايـة  حتـى 

توظيـف  إلـى  السـودان  فـي  االنتقالـي  الحكـم 

لتجـاوز  الخارجـي؛  المجـال  فـي  مكاسـبها 

العديـد مـن مشـكالتها الداخليـة الموروثـة مـن 

األشـهر  فـي  تفاقمـت  والتـي  اإلنقـاذ،  نظـام 

األخيـرة كالصراعـات األهليـة فـي واليـات شـرق 

السـودان، واألزمـة االقتصاديـة، والتصـدع الذي 

الكيـان  باعتبارهـا  والتغييـر  الحريـة  ضـرب قـوى 

المدنيـة،  للقـوى  الممثـل  الجامـع  السياسـي 

الختيـار  الحكومـة  تشـكيل  عـن  والمسـؤول 

السـيادة،  مجلـس  فـي  المدنييـن  األعضـاء 

وقسـم كبيـر مـن المجلـس التشـريعي الذي لم 

بعـد. تشـكيله  يتـم 

السـودان	  انفتـاح  يسـهم  البعيـد،  المـدى  علـى 

النشـط علـى العالـم فـي تعزيز مكانة السـودان 

بالسـودان  فيـه  تحيـط  وقـت  فـي  اإلقليميـة 

نحـو  علـى  مضطربـة  أوضـاع  مـن  تعانـي  دول 

إثيوبيـا،  التوتـرات المتصاعـدة فـي  مـا تعكسـه 

والسـالم الهـش فـي جنوب السـودان وإفريقيا 

ليبيـا. فـي  المعقـد  والصـراع  الوسـطى، 

فـي ظـل تفضيـل مؤسسـات الحكـم االنتقالـي	 

تجنب االنحيازات الواضحة لطرف على حسـاب 

التنافـس  ارتفـاع حـدة  المرجـح  آخـر، يظـل مـن 

الدولـي واإلقليمـي علـى السـودان، حيـث يتوقـع 

أن ُتجـدد كل مـن الصيـن وروسـيا مسـاعيهما؛ 

الستعادة تأثيرهما الكبير على القرار السوداني 

إفريقيـا.  شـرق  فـي  مصالحهمـا  علـى  حفاًظـا 

وعلـى المسـتوى اإلقليمـي حافـظ كل مـن تركيا 

وقطـر علـى قنـوات االتصـال بحـكام السـودان 

تعـددت مظاهـره  الـذي  األمـر  الجـدد مفتوحـة، 

حركـة  يشـهد  ربمـا  والـذي  األخيـرة،  الفتـرة  فـي 

أكثـر نشـاطا فـي المسـتقبل. 

يـل  أبر منـذ  المتسـارعة  التطـورات  وختامـا، تشـير 

الخارجيـة  السـودان  عالقـات  مـرور  إلـى   2019

يـة فـي فتـرة وجيـزة،  بالعديـد مـن التحـوالت الجذر

مبكـرة  مؤشـرات  عكسـت  التـي  التطـورات  وهـي 

نتائجهـا  أن  إال  معظمهـا،  فـي  إيجابيـة  جـاءت 

مرتهنـة  تظـل  والبعيـد  المتوسـط  المدييـن  علـى 

السـودان  فـي  االنتقاليـة  السـلطة  إدارة  بطريقـة 

الحفـاظ  علـى  وقدرتهـا  الخارجيـة،  لسياسـاتها 

علـى مصالحهـا بقـدر كبيـر مـن التـوازن والواقعيـة 

واالسـتقاللية.
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السودان ومحور قطر - تركيا في المرحلة االنتقالية

د. باسم رزق عدلي

اجتيـاز   2019 أبريـل  منـذ  السـودانية  الدولـة  تحـاول 

مرحلـة محوريـة فـي تاريخهـا الحديـث، وهـي المرحلة 

االنتقالية التى تلت التحول السياسـي الذي بدأ على 

إثـر خـروج الشـعب السـوداني وخلعـه نظـام جبهـة 

اإلنقـاذ بقيـادة عمـر البشـير، ذلـك النظـام الـذي كان 

يرتبط بعدد من المحاور اإلقليمية، وخاصة المحور 

دول  كل  فـي  لإلخـوان  الداعـم  التركـي  القطـري- 

العالـم، فقـد كان نظـام البشـير يشـكل أحـد أدوات 

تتبنـاه  الـذي  الهـدام  البرجماتـي  المشـروع  تنفيـذ 

قطـر وتركيـا فـي عالقتهـا بالقوى اإلقليميـة والدول 

المشـروع  وهـو  العربيـة،  المنطقـة  فـي  الوطنيـة 

لكنـه  لـه،  ـا  ظاهريًّ غطـاء  التعـاون  مـن  يأخـذ  الـذي 

قطـر  وانتقـت  أيديولوجيـا،  بعـدا  يأخـذ  جوهـره  فـي 

تتراجـع فـي مدركاتهـا  التـى  اإلخـوان  وتركيـا جماعـة 

وعقيدتهـا قيمـة الوطـن؛ لتكـون األداة األساسـية 

لتنفيـذ أهدافهـا التوسـعية، فـي ظـل حلـم عثمانـي 

أردوغانـي يلتحـف بفكـر متطـرف، ويأخـذ مـن أمـوال 

يضـع  كان  مشـروع  وهـو  للتمويـل،  مصـدرا  قطـر 

البشـير منطقـة آمنـة؛ لتحقيـق أهـداف وطموحـات 

هـذا المحـور، وكان يـراه أنـه أحـد أدوات التأثيـر علـى 

للحلـم  المناوئـة  القـوى  لبعـض  القومـي  األمـن 

ـا؛ لذلـك نحـاول  اإلخوانـي األردوغانـي الممـول قطريًّ

المحـور  توجهـات  طبيعـة  رصـد  الورقـة  هـذه  فـي 

يمـر  التـي  االنتقاليـة  المرحلـة  مـن  القطـري  التركـي 

بهـا السـودان، ومناقشـة محـددات هـذا الموقـف، 

التـي  وتطـوره مـع األحـداث والتغيـرات السياسـية 

مـر بهـا السـودان، وتحليـل طبيعتـه وأهدافـه، قبـل 

تأثيـره. أن نحـاول تقييـم 

تركيـا  موقـف  محـددات  أولًا: 
وقطر من التغيرات السياسـية 

السـودان فـي 
تجـاه عمليـة  تركيـا وقطـر  يتأثـر موقـف كل مـن 
التحول السياسـي التى تجري في السـودان منذ 
والمتغيـرات  العوامـل  مـن  بجملـة   2019 أبريـل 
الدولـة،  هـذه  فـي  مصالحهمـا  عـن  تعبـر  التـى 
يمكـن  كان  والتـي  المجـاورة،  الـدول  وفـي  بـل 
يتأثـر  كمـا  البشـير،  نظـام  مـع  أهدافهـا  تحقيـق 
المصالـح  تلـك  تأثـر  بإمكانيـة  الموقـف  هـذا 
مـن  يعقبهـا  فيمـا  أو  االنتقاليـة  المرحلـة  فـي 
مـن  بعـدد  المحكـوم  الموقـف  وهـو  تحـوالت، 

أهمهـا: مـن  لعـل  العوامـل، 

التقاربات  السياسية   واأليديولوجية. 1

فـي  والتركـي  القطـري  التمـدد  يرتبـط  ححيـث 

منطقـة حـوض النيل، وخاصة في السـودان بتمدد 

البشـير  كان  الـذي  العثمانـي  اإلخوانـي  المشـروع 

القاهرة جامعة   - المساعد  السياسية  العلوم  أســتــاذ 
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اإلطاحـة  كانـت  لذلـك  حلقاتـه؛  أهـم  أحـد  يشـكل 

بجبهـة اإلنقـاذ بمثابـة بدايـة لمرحلـة تنـذر بتضييـق 

الخنـاق علـى هـذا المشـروع فـي واحـدة مـن أقـدم 

نالـت دفعـة  التـى  المنطقـة  مناطـق نفـوذه، وهـي 

وحتـى  والتركـي،  القطـري  الطـرف  مـع  بتقـارب 

تلـك  األخيـرة،  السـنوات  فـي  اإليرانـي  الطـرف  مـع 

وغيـر  رسـمية  زيـارات  إلـى  ُترجمـت  التـي  التقاربـات 

دبلوماسـية،  وتعاونـات  أمنيـة،  وتقاربـات  رسـمية، 

وعسـكرية،  واسـتثمارية  اقتصاديـة  واتفاقيـات 

وجـزر يتـم تأجيرهـا أو إعـادة إعمارهـا، وموانـئ تمنـح 

لسـنوات، ومالييـن األفدنـة من األرضـي تؤخذ كحق 

انتفـاع؛ كل ذلـك كان يغطـي تمـدد النفـوذ القطري 

السـوداني،  القـرار  صنـع  دوائـر  داخـل  والتركـي 

وتحكمهمـا فـي ملفـات مصيريـة، سـواء فـي داخـل 

السـودان، أو فـي عالقـة السـودان بعـدد مـن دول 

التفـاق  قطريـة  رعايـة  فـي  ظهـر  مـا  وهـو  الجـوار، 

فـي  وتدخـل   ،2011 عـام  فـي  الدوحـة  فـي  السـالم 

انخـراط  فـي  حتـى  أو  عـدة،  ملفـات  فـي  السـودان 

السـودان فـي العمـل العربـي الجماعـي؛ لمواجهـة 

اليمـن. كحالـة  العربـي  القومـي  األمـن  مهـددات 

لكـن هـذا الوضـع لم يـُدم طويال، وراح السـودان بعد 

خلع نظام البشير يسعى إلى تقليص مساحة الدور 

للمصالـح  اسـتراتيجية  علـى  بنـاء  التركـي،  القطـري 

واإلقليمـي  الداخلـي  المسـتوى  علـى  السـودانية 

والدولـي، خاصـة بعـد التيقـن مـن محاولـة قطـر دعم 

فلول نظام البشير وتحركاتهم الفوضوية فيما كان 

ُيطلـق عليـه »الزحـف األخضـر« أو »الحراك الشـعبي 

الموحـد«، بـل وتأكيـد العديد من الجهات السـودانية 

أن المحـور القطـري التركـي كان لـه دور واضـح فـي 

تمـرد إحـدى هيئـات جهـاز المخابـرات السـوداني؛ وقد 

تسـببا فـي تأجيـج فتنـة قبليـة فـي شـرق السـودان، 

وهـو مـا تزامـن مـع حركـة نـزوح مـن إخـوان السـودان 

إلـى تركيـا، وهـو مـا ظهـر لـه رد فعـل سـوداني تمثـل 

في اسـتدعاء الحكومة السـودانية السـفير القطري 

فـي يونيـو 2020، ليتـم بعدهـا إغـالق مكتـب الجزيـرة 

غيـاب  فـي  التوجـه  هـذا  تأكـد  كمـا  الخرطـوم،  فـي 

الدوحـة عـن مشـهد اتفاق السـالم الموقع في جوبا 

فـي أكتوبـر 2020 بيـن الحكومة السـودانية وعدد من 

الجماعـات المسـلحة.

يـدرك  بـات  قـد  التركـي  القطـري  المحـور  أن  ويبـدو 

الخسـائر التـى لحقـت بـه جـراء تراجـع دوره وتقلـص 

وهـو  السـودان؛  فـي  الوضـع  تطـورات  علـى  تأثيـره 

مـا يحمـل معـه خسـارة لتأثيـره فـي دولـة محوريـة 

بالنسـبة لهمـا، كانـت بمثابـة سـاحة انطـالق للتأثيـر 

علـى الوضـع فـي منطقة السـاحل اإلفريقـي؛ ويؤكد 

ضـوء  فـي  قطـر  عليهـا  التـى  العزلـة  حالـة  أيضـا 

مقاطعة عربية من دول رئيسة تفرض عليها حالة 

مـن االنعـزال؛ وهـو مـا حمـل تأثيـرا على الـدور التركي 

القـارة،  أخـذ فـي االتسـاع فـي شـرق  الـذي كان قـد 

المشـروع  نجـاح  محـددات  ألحـد  خسـارة  ويمثـل 

األردوغانـي فـي إفريقيـا؛ فقـد كان السـودان يمثـل 

أحـد أدوات الضغـط التركـي علـى عـدد مـن األطـراف 

أو  إفريقيـا،  فـي شـمال  الرئيسـة سـواء  اإلقليميـة 

وكان  األحمـر،  البحـر  مـن  الشـرقي  السـاحل  علـى 

يضمـن لهـا التأثيـر علـى المالحـة فـي البحـر األحمـر، 

العالـم  تطويـق  إلـى  التركـي  السـعي  فـي  وخطـوة 

العربـي بطـوق واسـع مـن الجنـوب، وتتشـارك فـي 

هـذا النهـج مـع إيـران وإسـرائيل، وهـو مـا تزامـن مع 

أراضيهـا،  داخـل  التركـي  الوجـود  ضـد  إريتريـا  تحـرك 

العلمـاء  لرابطـة  تركيـا  دعـم  علـى  واحتجاجهـا 

المسـلمين وافتتـاح مقـر لهـم فـي إسـطنبول فـي 

أبريـل 2019، باإلضافـة إلـى تعثـر عالقـات تركيا بعدد 

مـن األطـراف األخـرى، كل ذلـك يمثـل خصمـا مـن 

كانـت  تركـي  تنمـوي  لنمـوذج  األيديولوجـي  الرصيـد 

تـروج لـه، وتخفـي داخلـه مشـروعا قديمـا حديثـا تـراه 

ومصالحهـا. تطلعاتهـا  عـن  الرئيـس  المعبـر 



فقد حاول المحور القطري التركي اسـتغالل الرابط 

المرحلـة  تطـور  مسـار  تعطيـل  فـي  األيديولوجـي 

فـي  التركـي  التمـدد  قطـر  مولـت  فقـد  االنتقاليـة؛ 

السـودان لسـنوات مـن خـالل إنشـاء مراكـز ثقافيـة، 

ومـدارس، وجامعـات، ونشـر اللغـة التركيـة، بخاصـة 

 ،TIKA التركيـة  والتنسـيق  التعـاون  وكالـة  دور  مـع 

وحاولـت أن يكـون لهـا دور فـي القـرار السـوادني مـن 

االسـتراتيجي«  »العمـق  عليـه  يطلـق  نهـج  خـالل 

بحسـب تصـور »أحمـد داؤد أوغلـو«، وركيزة »الجسـر 

اإلرث  مـن  اتخاذهـا  علـى  تقـوم  التـى  والمحـور« 

العثماني جسرا لتمدد عثمانيتها الجديدة بسماتها 

سـعت  فقـد  والثقافيـة؛  األيديولوجيـة  وتوجهاتهـا 

القطريـة  الماليـة  اإلمكانـات  اسـتغالل  إلـى  تركيـا 

لالستفادة، واستغالل المكانة والموقع السوداني، 

الدوليـة  القـوى  مـن  عـدد  مـع  منافسـة  تدخـل  وأن 

واإلقليميـة، وكانـت تسـعى إلـى العمـل في السـاحة 

انطـالق  نقطـة  السـودان  يكـون  وأن  السـودانية، 

لطبيعـة الـدور التركـي فـي القـارة، واسـتخدمت فـي 

تنفيـذ هـذا النهـج - العديـد مـن األدوات السياسـية 

والدبلوماسـية واالقتصاديـة واألمنيـة، ومعهـا عـدد 

أن  التركيـة، فيمـا يمكـن  الناعمـة  القـوة  أدوات  مـن 

تمـت  مـا  وهـو  التركيـة،  الذكيـة  القـوة  عليـه  نطلـق 

ترجمتـه عبـر اتفاقيـات عـام 2017، بخاصـة تلـك التـى 

بجزيـرة سـواكن. تتعلـق  كانـت 

مصالح اقتصادية: . 2

ومعهـا عـدد مـن األهـداف التجاريـة واالسـتثمارية 

والتـي  وتركيـا،  قطـر  مـن  كل  لهـا  تسـعى  كانـت 

واعـدة  سـوقا  السـودانية  السـوق  فـي  تـرى  كانـت 

ظهـور  مـع  خاصـة  التركيـة،  بالبضائـع  لإلغـراق 

المـوارد الطبيعيـة فـي أجـزاء عديـدة مـن السـودان، 

الـري  ميـاه  ووفـرة  الزراعيـة،  المسـاحات  وتوافـر 

واأليـدي العاملـة؛ لذلـك حاولـت تركيـا وقطر العمل 

النمـو،  ومعـدالت  السـمات،  تلـك  اسـتغالل  علـى 

التجاريـة  االتفاقيـات  مـن  العديـد  بتوقيـع  وقامـت 

القطـاع  وشـجعت  السـودان،  مـع  واالسـتثمارية 

السـوق  اقتحـام  علـى  والقطـري  التركـي  الخـاص 

السودانية، وزادات من الهبات والمنح، ونوعت من 

المشـروعات التـى تقـوم بها في السـودان، وعملت 

مـن  الجديـدة  السـودانية  النخـب  اسـتقطاب  علـى 

ذلـك  ووضعـت  والتدريـب،  الدراسـية  المنـح  خـالل 

بحريـة  انتشـار خطـوط  إلـى  السـعي  إطـار مـن  فـي 

تأثيـرا  يحمـل  كان  مـا  وهـو  السـودان،  مـع  وجويـة 

علـى اسـتقالل القرار السـوداني، خاصـة مع المكانة 

االقتصاديـة للسـودان، الدولـة التـي هـي عضـو فـي 

واإلفريقيـة  االقتصاديـة  التجمعـات  مـن  الكثيـر 

ودول  والصحـراء،  السـاحل  وتجمـع  )الكوميسـا، 

رئيسـا  معبـرا  منهـا  يجعـل  ممـا  النيـل(؛  حـوض 

والقطريـة. التركيـة  والبضائـع  لالسـتثمارات 

الذهـب  عـن  للتنقيـب  اتفاقيـات  هنـاك  كانـت  لذلـك 

لمسـاحات  تركيـا  وتأجيـر  المصاحبـة،  والمعـادن 

شاسـعة مـن األراضـي السـودانية لمـدة تصـل إلـى 

99 سـنة تبـدأ مـن عـام 2019، وإنشـاء شـركة لهـذا 

الجانـب  مـن   %  80 مـن  يتكـون  برأسـمال  الغـرض 

التركـي، و20 % مـن الجانـب السـوداني، وكانـت هنـاك 

اتفاقيـات تمـس التعليـم؛ لتبـادل الخبـرات، وإنشـاء 

الجامعـة  جانـب  إلـى  السـودان،  فـي  تركيـة  مـدارس 

مـن  يخطـط  أردوغـان  وكان  الخرطـوم،  فـي  التركيـة 

اتفاقيات عام 2017 لرفع التبادل التجاري بين البلدين 

من نحو مليار دوالر في عام 2018 إلى نحو 10 مليارات 

دوالر بحسـب خطـة أردوغـان فـي المسـتقبل؛ وقتها 

يكـون الميـزان التجـاري لصالـح تركيـا كليـة، كمـا كان 

يرغـب فـي زيادة االسـتثمارات التركيـة التى كانت تقدر 

بنحـو 300 مليـون دوالر فـي عـام 2017، إلـى مـا يجعـل 

السودان من الدول الرئيسة في استقبال االستثمار 

التركـي المباشـر، إلـى جانـب اسـتثمارات قطرية كانت 

تصـل لقرابـة 4 مليـارات دوالر فـي عـام 2018.
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لهذا تدرك كل من تركيا وقطر أن التغير السياسي 

الـذي حـدث فـي السـودان قـد حمـل معـه تأثيـرا على 

والمصالـح  األيديولوجـي  والتمـدد  السياسـي  الـدور 

االقتصاديـة لهمـا فـي منطقـة محوريـة فـي القـارة 

اإلفريقيـة؛ حيـث إن السـودان بالنسـبة لقطر وتركيا 

لـم يكـن سـاحة للتنافـس السياسـي واالقتصـادي 

أن  يمكـن  دولـة  وليسـت  فحسـب،  واالسـتثماري 

ُيحقـق مـن خاللهـا عـدد مـن المصالـح فقـط، إنمـا 

كانـت دولـة يمكـن مـن خاللهـا التأثيـر علـى الوضـع 

العربـي واإلفريقـي.

موقـف  وتطـور  طبيعـة  ثانًيـا: 
المحور التركي القطري من الثورة 

السـودانية
موقـف  وتطـور  طبيعـة  المحـددات  تلـك  تفسـر 

الشـعبي  الحـراك  مـن  القطـري  التركـي  المحـور 

وهـو   ،2018 ديسـمبر  فـي  بـدأ  الـذي  السـوداني 

الموقـف الـذي كان جوهـره وحقيقتـه ضـد الحـراك 

خلـف  حقيقتـه  إخفـاء  حاولـوا  وإن  الشـعبي، 

مواقـف وبيانـات تؤكـد دعمهمـا لخيـارات الشـعب 

إخوانـي،  حـراكا ضـد مشـروع  كان  فقـد  السـوداني؛ 

وبتأييـد مـن القـوات المسـلحة السـوادنية الوطنية، 

وهـو مـا شـكل دافعـا إلـى تغييـر نهـج قطـر وتركيـا 

الدعـم  البدايـة  فـي  يعلنـان  وجعلهمـا  الظاهـري، 

سـريعا  منهمـا  كل  ليبـدأ  السـودان،  السـتقرار 

االتصـال باألحزاب اإلسـالمية، خاصـة حزب المؤتمر 

السـالم  ومنبـر  اآلن،  اإلصـالح  وحركـة  الشـعبي، 

علـى  رئيسـة  إسـالمية  قيـادات  ومـع  العـادل، 

رأسـها »عبـد الحـي يوسـف«، وحاول المحـور التركي 

إنـكار إسـالمية ذلـك التحالـف، ومـع تلـك  القطـري 

الحـركات عـدد مـن األحـزاب التـى كان يطلـق عليهـا 

»أحـزاب الفكـة«، فـكل تلـك االتصـاالت كانـت تركيـة 

برعايـة قطريـة، فـي محاولـة لتكويـن جبهـة إخوانيـة 

بديلـة لتلـك التـي ذهبـت مـع البشـير. لكـن، كان وعي 

المسـلحة  القـوات  وموقـف  السـوداني،  الشـعب 

كل  األمـن،  أجهـزة  وقـدرات  الوطنـي،  السـودانية 

المحـور. هـذا  تكويـن  دون  حـال  ذلـك 

وتزامـن هـذا مـع مسـاعي المحـور التركـي القطـري 

تمـت  التـى  السياسـي  التوافـق  خطـوات  إلفشـال 

بيـن المجلـس العسـكري وقـوى الحريـة والتغييـر، 

الحـي يوسـف لمهاجمـة  والتـي كانـت تشـجع عبـد 

الحكومـة السـوادنية التـى تكونـت علـى إثـر االتفـاق 

بيـن الطرفيـن في أغسـطس 2019؛ لتحاول بعدها 

حمـدوك«  هللا  »عبـد  تولـي  مـع  النهـج  هـذا  تغييـر 

رئاسـة الحكومـة بعـد إتمـام التوقيـع علـى الوثيقـة 

وإقليميـا  داخليـا  دعمـا  نالـت  التـى  الدسـتورية 

فـي  البـدء  وقتهـا  قطـر  وحاولـت  واسـعا،  ودوليـا 

الحديـث بلغـة المصالـح المتبادلـة، خاصـة مع تركيز 

وبنـاء  قـوي،  قومـي  اقتصـاد  بنـاء  علـى  »حمـدوك« 

سياسـة خارجيـة تعمـل علـى رفـع اسـم السـودان 

تركيـا  جعـل  مـا  وهـو  لإلرهـاب،  الراعيـة  الـدول  مـن 

يناقـض  مـا  وهـو  المسـاعدة،  تعرضـان  وقطـر 

المـدن  ببعـض  بـدأت  التـى  للمظاهـرات  دعمهمـا 

السودانية، ودعوات المليونيات المتتالية، ومحاولة 

الفتنـة  وإشـعال  المدنيـة،  الحـركات  بيـن  الوقيعـة 

المسـلحة،  والجماعـات  االنتقاليـة  الحكومـة  بيـن 

حكومـة  تعثـر  مظاهـر  علـى  اإلعالمـي  والتركيـز 

حمـدوك، وإغفـال الحديـث عـن النجاحـات، والتركيـز 

علـى الـدور القطـري فـي وثيقـة الدوحة للسـالم التى 

.2011 عـام  فـي  توقيعهـا  سـبق 

كمـا يكشـف تطور موقف تركيـا وقطر من المرحلة 

االنتقالية في السـودان عن سـعيهم إلى اسـتغالل 

التـى  واالقتصاديـة  واألمنيـة  السياسـية  األوضـاع 

خلفهـا نظـام البشـير؛ لمحاولـة خلـق دور لهـم فـي 

المرحلـة االنتقاليـة، سـواء باسـتغالل مـا تكشـــــف 

أو  بـرامــــــج،  مـــــــن   السودانيــــة  الحكومــــة  عنـــــه 

محاولة عرقلة عمليات السـالم عن طريق تشـجيع 



بهـا،  االنخـراط  عـدم  علـى  المسـلحة  الجماعـات 

المجلـس  أعضـاء  ببعـض  االتصـال  خـالل  مـن  أو 

وأخيـرا،  التأثيـري،  النفـوذ  أصحـاب  العسـكري 

أوراق  كإحـدى  االسـتثمار  أداة  اسـتغالل  محاولـة 

الضغط للوجود في المشـهد السـوداني االنتقالي؛ 

لذلـك كانـت تصريحـات قطـر تؤكد رغبتهـا في زيادة 

االسـتثمارات، وأنهـا تسـعى إلى تفعيـل االتفاقيات 

التى سـبق التوقيع عليها، وأنها سـتهتم بقطاعات 

مـن  والزراعـة،  والتعديـن  كالبتـرول  بعينهـا  نوعيـة 

»قطـر  مثـل  رئيسـة  لشـركات  واضـح  دور  خـالل 

للتعديـن« و«حصـاد«، فـي إطـار سـعي قطـري إلـى 

منافسـة االسـتثمارات السـعودية التي تقارب نحو 

15 مليـار دوالر فـي السـودان.

كمـا تحـاول تركيـا الحفـاظ على اتفاق جزيرة سـواكن، 

وحاولـت السـعي إلـى الحفـاظ علـى دور اإلخـوان فـي 

المرحلـة االنتقاليـة السـودانية؛ لذلك رحبـت باإلعالن 

الدسـتوري والحكومة االنتقالية في أغسـطس عام 

2019، وجـدد الطرفـان التركـي والقطـري التأكيـد على 

أهميـة اسـتقرار السـودان بالترحيـب باتفـاق السـالم 

وحاولـت   ،2020 أكتوبـر  فـي  جوبـا  فـي  وّقـع  الـذي 

وأرسـلت  االسـتثمارات،  زيـادة  إلـى  السـعي  تركيـا 

بلقـاء  تسـمح  مجـاالت  خلـق  وحاولـت  مسـاعدات، 

عـدد مـن قيـادات المجلـس العسـكري والحكومـة 

السـودانية ومجلـس السـيادة، وفـي الوقـت نفسـه 

لـم تنـس نقل رمـوز اإلخوان إلى أراضيها، وإن لم تبدأ 

فـي اسـتخدامهم.

وحاولـت الحكومة السـودانية ومجالسـها االنتقالية 

تبنـي سياسـة تدعـم المواءمـة، وتحـاول االسـتفادة 

مـن  السـودان  تقربـت  لذلـك  األطـراف؛  مـن جميـع 

علـى  وأكـدت  ظبـي«،  »القاهرة-الرياض-أبـو  محـور 

استمرار دور السودان في حرب اليمن، وقبلت الدور 

المصري في اتفاق جوبا للسـالم، وأكد المسـؤولون 

والمصالـح  التـوازن  سياسـة  تبنيهـم  السـودانيون 

وأن  المحـاور،  سياسـة  عـن  والبعـد  المشـتركة، 

السـودان يسـعى إلـى التعـاون بمـا يخـدم تطلعـات 

الشـعب السـوداني؛ وهـو مـا فتـح المجـال لعـودة 

الـدور التركـي والقطـري، واسـتطاع معهـا السـودان 

يتعـاون  لذلـك  متناقضـات؛  عـدة  بيـن  المواءمـة 

مـع تركيـا وقطـر بحـذر، ويتمتـع بعالقـات مـع مصـر 

باالسـتراتيجية،  توصـف  واإلمـارات  والسـعودية 

القطريـة  االسـتثمارات  مـن  االسـتفادة  ويحـاول 

نفسـه. الوقـت  فـي  والسـعودية 

لكن المالحظ أن الدور السياسي القطري قد تقلص 

على المستوى السياسي، فهي أحد الالعبين، لكنها 

السـودان االسـتفادة مـن  غيـر مسـيطرة، ويحـاول 

االسـتثمارات التركية بما يخدم االقتصاد السـوداني، 

ويسـعى  اإلخـوان،  بفلـول  عالقاتهـا  يراقـب  لكنـه 

إلـى تحجيـم االتصـال التركـي والقطـري بالجماعـات 

المسـلحة التـى رفضـت االنخـراط في اتفاق السـالم 

الـذي ُوقـع فـي جوبـا، ويتابـع بدقـة موقـف الدولتيـن 

المسـؤولون  ويـرى  اإلخـوان،  رمـوز  محاكمـة  مـن 

السـودانيون أن تلـك سياسـة تمكنهـم مـن خدمـة 

مصالـح السـودان، لكـن ربمـا يكـون لهـا آثـار سـلبية 

عليهـا  التـى  السـيولة  حالـة  مـع  بخاصـة  مسـتقبال، 

السـوداني. السياسـي  الوضـع 
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متـابعــــــــــات



متـابعــــــــــات

قراءة في نتائج انتخابات الرئاسة األمريكية 2020

تداعيات تسريبات رسائل البريد اإللكتروني لهيالري 
كلينتون على االستحقاق االنتخابي األمريكي

تداعيات انتهاء حظر األسلحة على إيران

قريب  مخرج  ثمَّة  هل   .. وجنيف  بوزنيقة  بين  ما 
لألزمة الليبية؟

مآالت الصراع في إقليم كاراباخ: خيارات التفاقم 
وفرص التهدئة



قراءة في نتائج انتخابات الرئاسة األمريكية 2020

د. أبو بكـر الدسـوقي

كورونا واالقتصاد والعنصرية .... ثالثية خروج ترامب 

مـن البيـت األبيـض. أصابـت مؤشـرات اسـتطالعات 

فـي   2020 األمريكيـة  الرئاسـة  انتخابـات  فـي  الـرأي 

بايـدن«  »جـو  الديمقراطـي  المرشـح  تقـدم  تأكديهـا 

علـى الرئيـس دونالـد ترامـب، وذلـك علـى عكـس مـا 

حـدث فـي االنتخابـات الرئاسـية 2016، التـي كانـت قـد 

أشـارت إلـى تقـدم الديمقراطيـة »هيـالري كلينتـون«، 

لكن في هذه االنتخابات اسـتطاع الديمقراطي »جو 

بايـدن« كسـر حاجـز الــ 270 صوًتـا الُمرجحـة لفـوز أي 

مـن المرشـحين، وذلـك بعـد فـوزه بأصـوات واليتـي 

»بنسـلفانيا ونيفـادا« قبـل أن تكتمـل عمليـة الفـرز 

فـي باقـي الواليـات المتأرجحـة.

وتشـير قـراءة المشـهد األمريكـي الحالـي بعـد فـوز 

إلـى أن االنتخابـات األمريكيـة  بايـدن«  الرئيـس »جـو 

الكبيـر  الضجيـج  رغـم  صحيـح  نحـو  علـى  تمـت  قـد 

الـذى أحدثـه الرئيـس السـابق »دونالـد ترامـب«، تـارة 

باعتراضـه علـى طريقـة التصويـت بالبريـد، واتهامـه 

المسـبق بإمكانية تزوير االنتخابات في ظل طريقة 

عـن  اإلفصـاح  بعـدم  أخـرى  وتـارة  هـذه،  التصويـت 

نيتـه قبـول الهزيمـة أو تركـه البيـت األبيـض، وتـارة 

»بايـدن«  الرئيـس  حسـم  بعـد  حتـى  وأخيـرة  ثالثـة 

القضـاء،  بتأكيـد مواصلـة مسـيرته فـي  لالنتخابـات 

رغـم تأكيـد كثيـر مـن الخبراء أن »ترامـب« ليس لديه 

مـن األسـانيد مـا يثبـت اتهاماتـه.

وفـي قناعـات كثيـر مـن الخبـراء فـإن السـبب الرئيـس 

 19  - كوفيـد  كان  »ترامـب«  بالرئيـس  أطـاح  الـذى 

المعـروف بجائحـة كورونـا ومـا خلفتـه مـن تداعيـات، 

وأهمها على اإلطالق أن الواليات المتحدة األمريكية 

عـدد  فـي  العالـم سـواء  عبـر  تأثـًرا  الـدول  أكثـر  كانـت 

إدارة  أدت  وقـد  الوفيـات،  عـدد  فـي  أو  المصابيـن، 

فـي  الجائحـة  انتشـار  إلـى  لأزمـة  »ترامـب«  الرئيـس 

احتوائهـا، حيـث  قلـل  بـدًلا مـن  األمريكـي  المجتمـع 

منهـا،  وهـون  كورونـا  خطـر  مـن  السـابق  الرئيـس 

الشـعب،  علـى  الحقائـق  مـن  العديـد  طـرح  وتجنـب 

والتـي كان مـن المفتـرض أن يعلنهـا حتـى وإن كانـت 

صادمة حتى يسـتطيع المواطنون حماية أنفسـهم، 

كمـا سـخر مـن إجـراءات الوقايـة والتباعـد االجتماعـي، 

وتنصل من المسـؤولية وألقاها على الصين متهما 

إياهـا بتعمـد تأخيـر اإلعـالن عـن الجائحـة؛ مما تسـبب 

فـي انتشـارها عبـر العالـم، كمـا أطلـق علـى الفيروس 

مصطلـح الفيـروس الصينـي، باإلضافـة إلـى أن  إدارة 

اعتبـارات  تحكمهـا  كانـت  كورونـا  ألزمـة  »ترامـب« 

اقتصادية؛ فقد كان يخشى دائًما من إجراءات الغلق 

الصحـي، وتخـوف مـن تأثيرهـا علـى تدهـور االقتصـاد 

وتراجـع االسـتثمارات؛ األمـر الـذي أسـهم فـي انتشـار 

الجائحـة علـى نحـو كبيـر.

كما أن إحدى النتائج المدمرة التي نتجت عن كورونا، 

بـكل اإلنجـازات  إلـى اإلطاحـة  الجائحـة أدت  أن هـذه 

مــســتــشــار تــحــريــر مــجــلــة الــســيــاســة الــدولــيــة بـــاألهـــرام
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خـالل  »ترامـب«  الرئيـس  حققهـا  التـي  االقتصاديـة 

السنوات الثالث السابقة على كورونا، حيث استطاع 

معـدالت  تحقيـق  السـنوات  هـذه  خـالل  ترامـب 

مرتفعـة مـن النمـو االقتصادي، كما تراجعت نسـب 

واسـتطاع  مسـبوقة،  غيـر  مسـتويات  إلـى  البطالـة 

فـي  نجـح  كمـا  كثيـرة،  اسـتثمارات  علـى  الحصـول 

المتحـدة  للواليـات  الوظائـف  مـن  كثيـر  اسـتعادة 

األمريكية، كما أجبر الصين على الجلوس على مائدة 

المفاوضـات بعـد أن دخـل معهـا فـي حـرب تجاريـة 

باهظـة،  جمـارك  منتجاتهـا  علـى  وفـرض  شرسـة، 

لكـن هـذه المفاوضـات توقفت بسـبب أزمـة كورونا، 

وهـذه الجائحـة أدت إلـى انكمـاش اقتصـادي كبيـر لـم 

تشـهده الواليات المتحدة األمريكية منذ عام 1947، 

حيـث بلـغ نحـو 32.9 ٪، كمـا ارتفعـت نسـبة البطالـة 

إلـى مـا يقـارب ٤٧ ٪ مـن الشـعب األمريكـي، صحيـح 

أن الرئيـس »ترامـب« اسـتخدم مجموعـة مـن حـزم 

التحفيـز االقتصاديـة الضخمـة  التـي بلغـت تريليونـي 

الدعـم  وبرامـج  البطالـة  إعانـات  وتضمنـت  دوالر، 

وقروًضـا للشـركات الصغيـرة والمتوسـطة، لكنهـا 

علـى مـا يبـدو لـم تتمكـن مـن  إلغـاء التأثيـر السـلبي 

لأزمـة. »ترامـب«  إلدارة 

أخطـاء  مـن  الديمقراطيـون  اسـتفاد  المقابـل  فـي 

نـددوا   إذ  كورونـا؛  جائحـة  مـع  التعامـل  فـي  ترامـب 

بسياسـات الرئيـس وألقـوا عليـه مسـؤولية انتشـار 

بالمعلومـات  الشـعب  تزويـد  وعـدم  الجائحـة، 

الديمقراطيـون  وجـدد  معهـا،  للتعامـل  الضروريـة 

اتهامهـم لــ »ترامـب« بأنـه الرئيـس الـذى ال يصلـح 

علـى  األزمـة،  وقـت  فـي  المتحـدة  الواليـات  إلدارة 

فـي  غريمتـه  كلينتـون«  »هيـالري  وصفتـه  مـا  نحـو 

ـا  انتخابـات 2016، فقـد كان تركيـز »جـو بايـدن« منصبًّ

كان  بينمـا  األول،  المقـام  فـي  الصحـة  علـى قطـاع 

االقتصـاد  علـى  ينصـب  ترامـب«  »دونالـد  تركيـز 

الديمقراطـي  المرشـح  التـزم  كمـا  واالسـتثمار، 

»بايـدن« بإجـراءات التباعـد االجتماعـي أثنـاء الحملـة 

التصويـت؛  بـدء  قبـل  األخيـر  اليـوم  حتـى  االنتخابيـة 

بالسـيارات فـي  حيـث قـام »بايـدن« بحملـة دعائيـة 

الواليـات المتأرجحـة حتـى ال تزيد فـرص العدوى، في 

حيـن أن الرئيـس »ترامـب« لـم يكن مبالًيا بمثل هذه 

اإلجـراءات حتـى أصيـب هـو نفسـه بمـرض كورونـا، 

أسـبوعين،  المستشـفى  فـي  بالمكـوث  يلتـزم  ولـم 

وهـي فتـرة العـزل المقـررة، وخرج بعـد يومين فقط 

االنتخابيـة. حملتـه  ليسـتكمل 

أما السـبب الثاني الذى أسـهم في خسـارة الرئيس 

ترامـب لالنتخابـات، فهـو تنامـي الخطـاب العنصري 

حسـاب  علـى  البيـض  لأمريكييـن  وانحيـازه  لـه، 

وقـد  التينيـة،  أو  إفريقيـة  أصـول  مـن  المواطنيـن 

تجلـى هـذا األمـر بوضـوح فـي حـادث مقتـل األمريكي 

مـن أصـل إفريقـي »جـورج فلويـد« علـى أيـدي قـوات 

ضـده،  المفـرط  العنـف  السـتخدامها  الشـرطة 

مختلفـة  مناطـق  فـي  عديـدة  مظاهـرات  وحـدوث 

تجـذر  إلـى  أدى  الـذى  األمـر  المتحـدة،  الواليـات  فـي 

وذلـك  المتحـدة،  الواليـات  داخـل  االنقسـام  روح 

خالًفـا للقاعـدة العامـة التـي قامـت عليهـا الواليـات 

أسـاس  علـى  للمهاجريـن  كمجتمـع  المتحـدة 

المسـاواة، وعـدم التمييـز، ودمـج جميـع العرقيـات 

مـن  واضـح  إطـار  فـي  واحـد  نسـيج  فـي  واألصـول 

إطـار  وفـي  الحريـات  وضمـان  التعدديـة  قبـول 

ديمقراطـي سـليم، لكـن خطاب »ترامـب« المعادي 

العامـة  األمريكيـة  للقاعـدة  واسـتفزازه  للملونيـن 

ضـد  التصويـت  إلـى  الجمهورييـن  مـن  كثيـًرا  دعـا 

ترامـب؛ ألن سياسـاته هـددت النسـيج المجتمعـي، 

األمريكـي. للشـعب  الوطنيـة  والوحـدة 

»بـوب  الشـهير  األمريكـي  الصحفـي  ذكـر  وقـد 

مـن  »نيكسـون«  بالرئيـس  أطـاح   -الـذي  وودورد« 

البيـت األبيـض علـى خلفيـة  فضيحـة »ووترجيـت«- 

أنـه جلـس مـع الرئيـس »ترامب« بعـد مقتل »جورج 



السـود،  المواطنيـن  مظاهـرات  وانـدالع  فلويـد« 

وقـال لـه: إننـا كرجـال بيض ذوي امتيـازات، وعلينا أن 

نتفهـم األلـم والغضـب الـذي يشـعر بـه السـود فـي 

هـذا البلـد، يجـب أن نضـع أنفسـنا مكانهـم، ونتخيـل 

مـا سنشـعر بـه إذا مررنـا بالتجـارب التـي مـروا بهـا، 

مـن العبوديـة، للتمييـز العنصـري المؤسسـي، لـكل 

أشـكال التمييـز التـي مـا زالـت موجـودة حتـى اليـوم، 

لكـن فوجـئ الصحفـي »وودورد« بـرد الرئيس ترامب 

حيـث قـال: أنـا ال أشـعر بـأي مـن هـذا علـى اإلطـالق.

جميـع  العنصـري  »ترامـب«  خطـاب  شـمل  كمـا 

المتحـدة  الواليـات  فـي  الموجوديـن  المهاجريـن 

امتـد  كمـا  شـرعي،  غيـر  أو  شـرعي  بشـكل  سـواء 

خطـاب »ترامـب« العنصـري ليشـمل المسـلمين؛ 

مسـلمة  بلـدان  سـبعة  رعايـا  دخـول  حظـر  حيـث 

األراضي األمريكية وهي العراق وسـوريا والسـودان 

والصومـال واليمـن وليبيـا وإيـران، وبـرر هـذا الحظـر 

بأنـه »حمايـة لأمـة مـن دخـول اإلرهابييـن األجانـب 

المتحـدة«. الواليـات  إلـى 

حيـال  البغيضـة  بعنصريتـه  »ترامـب«  توجـه  كمـا 

النسـاء، مـن خـالل تصريحاته المسـيئة لهن، وذلك 

التغريـدات،  مـن  سلسـلة  فـي  اسـتهدف  عندمـا 

عضـوات الكونجـرس الديمقراطيـات الالئـي ينتميـن 

مـن  أصـًلا  أتيـن  وأنهـن  أمريكيـة،  غيـر  أصـول  إلـى 

بيـن  ومـن  تماًمـا،  كارثيـة  حكوماتهـا  ُتعـد  بلـدان 

األسـوأ واألكثر فسـاًدا وفقداًنا للكفاءة في العالم، 

وكان يقصـد بذلـك النائبـات الديمقراطيـات الُجـدد 

فـي الكونجـرس، وُهـن: إلهان ُعمر، ورشـيدة طليب، 

أحدثـت  وقـد  بريسـلي،  وإيانـا  كورتيـز،  وأوكاسـيو 

تصريحـات »ترامـب« العنصريـة تجـاه هـذه الفئـات 

مخالفـة  ألنهـا  األمريكـي؛  المجتمـع  لـدى  صدمـة 

وتقاليـده. األمريكـي  المجتمـع  لعـادات  وهادمـة 

قواعـده  مـن  الديمقراطـي  الحـزب  عـزز  حيـن  فـي 

الرئيـس،  نائـب  لمنصـب  امـرأة  واختـار  النسـوية 

كمـا تأتـي فـي مقدمـة قيـادات الحـزب الديمقراطـي 

السـيدة »نانسـي بيلوسـي« زعيمـة الديمقراطييـن 

النـواب. مجلـس  فـي 

الخطـر؛  األمريكـي  المجتمـع  استشـعر  وهنـا 

النبـرة  هـذه  مثـل  تشـجيع  فـي  االسـتمرار  إن  إذ 

قامـت  الـذي  األسـاس  بهـدم  كفيـل  العنصريـة 

المتحـدة. الواليـات  عليـه 

»ترامـب«  تصريحـات  أن  الحقيقيـة  والمشـكلة 

أن  أراد  والتـي  العنصريـة،  علـى  المشـجعة 

مـن  االنتخابيـة  قاعدتـه  أصـوات  بهـا  يسـتقطب 

اليميـن المتطـرف، قـد القـت رواًجـا لـدى الكثيـر مـن 

العنصريـة  النزعـة  أنصـاره؛ ممـا أسـهم فـي عـودة 

إلـى الواليـات المتحـدة مـن جديـد، ومـن ثـم ظهـرت 

الحـوادث، ومنهـا مـا حـدث فـي مدينـة  العديـد مـن 

أحـد  دهـس  حيـث   ،2017 عـام  »شارلوتسـفيل« 

المتطرفيـن البيـض حشـًدا مـن المتظاهريـن ضـد 

العنصريـة، وهـو مـا أدى إلى مقتـل امرأة وإصابة 19 

آخريـن، كمـا قـام متطرف آخر بمهاجمة مركز احتجاز 

قنابـل  مطلًقـا  واشـنطن  واليـة  فـي  للمهاجريـن 

حارقـة وأعيـرة ناريـة علـى المبنـى الـذي تحتجـز فيـه 

إجـراءات  بانتظـار  مهاجريـن  األمريكيـة  السـلطات 

ترحيلهـم بشـكل قسـري خـارج الواليـات المتحـدة.

وفـي المقابـل، عـزز الحـزب الديمقراطـي مـن أفـكاره 

التمييـز  ومناهضـة  المواطنـة  لفكـرة  الداعمـة 

أو  الملونيـن،  أو  السـود،  تجـاه  سـواء  العنصـري، 

تجـاه  وأيًضـا  عموًمـا،  المهاجريـن  أو  المسـلمين، 

النسـاء، وبذلـك حافـظ علـى قواعـده الديمقراطيـة 

نجـح  وقـد  االنتخابيـة،  قاعدتـه  لتوسـيع  وسـعى 

مـن  العديـد  قـام  حيـث  فعـًلا؛  ذلـك  فـي  الحـزب 

المرشـح  لصالـح  بالتصويـت  الجمهوريـة  الواليـات 

بـل قـام قـادة كبـار فـي  بايـدن«،  الديمقراطـي »جـو 

وزيـر  مثـل  »بايـدن«،  بتأييـد  الجمهـوري  الحـزب 

بـاول«. »كولـن  األسـبق  األمريكـي  الخارجيـة 
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كمـا نجـح الحـزب الديمقراطـي فـي ترشـيح »كامـال 

هاريس« نائًبا للرئيس، وهي المرة األولى في التاريخ 

المنصـب  لهـذا  امـرأة  فيهـا  ترشـح  التـي  األمريكـي 

كمـا أنهـا مـن أصـول آسـيوية مـن أبوين ينتميـان إلى 

جاميـكا والهنـد، وأعلـن »بايـدن« مـراًرا أنـه سـيكون 

النصـر  لـكل األمريكييـن، مؤكـًدا فـي خطـاب  رئيًسـا 

أنـه سـيكون رئيًسـا يسـعى لتوحيـد المجتمـع، وأنـه 

سـيكون رئيًسـا ال يـرى الواليـات الحمـراء أو الواليـات 

الزرقـاء لكـن رئيًسـا للواليـات المتحـدة.

بشـعبية  أضـرت  التـي  األسـباب  أحـد  أن  كمـا 

سياسـاته  جنـوح  »ترامـب«  السـابق  الرئيـس 

االعتبـارات  وتغليـب  العزلـة  إلـى  الخارجيـة 

االسـتراتيجية؛  المكانـة  اعتبـارات  علـى  المصلحيـة 

الجماعـي  العمـل  مـن  لالنسـحاب  اتجـه  حيـث 

الدولـي بإعالنـه االنسـحاب مـن بعـض المنظمـات 

االنسـحاب  مثـل  الدوليـة  والمعاهـدات  الدوليـة 

عـن منظمـة  الدعـم  ووقـف  باريـس،  اتفاقيـة  مـن 

منظمـة  مـن  باالنسـحاب  والتهديـد  األونـروا، 

الصحـة العالميـة علـى وقـع أزمـة كورونـا، واالتجـاه 

إلـى العمـل بعيـًدا عـن الحلفـاء األوروبييـن وحلـف 

إلسـرائيل  السـافر  انحيـازه  عـن  فضـًلا  الناتـو، 

بنقلـه سـفارة الواليـات المتحـدة مـن تـل أبيـب إلـى 

رئيـس  أي  يفضـل  لـم  الـذى  القـرار  وهـو  القـدس، 

لسياسـات  اتباعـه  عـن  فضـًلا  اتخـاذه،  أمريكـي 

الـى  أدت  التطـورات  الصيـن، كل هـذه  عدائيـة مـع 

االسـتراتيجية  المتحـدة  الواليـات  بمكانـة  اإلضـرار 

العالـم. فـي 

إلـى  الهزيمـة  بعـد  »ترامـب«  الرئيـس  اتجـه  وقـد 

معركـة  فـي  للدخـول  واالسـتعداد  أوراقـه  لملمـة 

قضائيـة ُمشـكًكا فـي فـوز الرئيـس »بايـدن« متهًمـا 

إيـاه باالنتصـار الزائـف، بينمـا يسـعى الرئيـس بايـدن 

فـي  »ترامـب«  سياسـات  أفسـدته  مـا  إصـالح  إلـى 

أن  االنتصـار  عشـية  أعلـن  وقـد  والخـارج،  الداخـل 

الواليـات المتحـدة قد عادت إلى طبيعتها كمجتمع 

متنـوع، مؤكـًدا ضـرورة وقـف شـيطنة اآلخـر، داعًيـا 

الجمهورييـن إلـى التعـاون مـع الديمقراطييـن مـن 

أجـل اسـتعادة الـروح األمريكية؛ حتـى تعود الواليات 

المتحـدة نموذًجـا ُيحتـذى بـه لـدول العالـم كافـة.

لقائمـة  »ترامـب«  السـابق  الرئيـس  انضـم  وبذلـك 

مثـل  األزمـات  بهـم  أطاحـت  الذيـن  الرؤسـاء 

جيـت«  »ووتـر  أزمـة  بـه  أطاحـت  الـذي  »نيكسـون« 

وأجبرتـه علـى االسـتقالة عـام 1974، وأزمـة الرهائـن 

 444 اسـتمرت  والتـي  إيـران،  لـدى  األمريكييـن 

إلـى خسـارة »جيمـي كارتـر« االنتخابـات  يوًمـا، وأدت 

فـي  ريجـان«  »دونالـد  الجمهـوري  أمـام  الرئاسـية 

لقائمـة  ترامـب  انضـم  كمـا  عـام1980،  انتخابـات 

الرؤسـاء الذيـن قضـوا فـي الحكم واليـة واحدة مثل 

الرئيـس »جـورج بـوش األب« عـام 1992، والرئيـس 

»كارتـر« أيًضـا، وسـيظل الرئيـس السـابق »ترامب« 

إثـارة  الرؤسـاء األمريكييـن  أكثـر  متفـرًدا فـي قائمـة 

التاريـخ. فـي 



تداعيات تسريبات رسائل البريد اإللكتروني لهيالري 
كلينتون على االستحقاق االنتخابي األمريكي

أ/ عمرو عبد العاطي

فـي ضـوء مـا أسـفرت عنه نتائج االنتخابات الرئاسـية 

ونائـب  الديمقراطـي  المرشـح  فـوز  مـن  األمريكيـة 

علـى  بايـدن«،  »جـو  السـابق،  األمريكـي  الرئيـس 

منافسـه الجمهـوري، »دونالـد ترامب«، ثار التسـاؤل 

حول أهمية التسـريبات التي نشـرتها وزارة الخارجية 

األمريكيـة الخاصـة ببعـض رسـائل البريـد اإللكتروني 

»هيـالري  السـابقة  األمريكيـة  الخارجيـة  لوزيـرة 

كلينتـون« والمرشـحة الديمقراطيـة فـي االنتخابـات 

الرئاسـية لعـام ٢٠١٦، ودور هـذه التسـريبات فـي التأثيـر 

بنـاء علـى  تـم نشـرها  علـى مسـار االنتخابـات؛ حيـث 

عمرهـا  قضيـة  إحيـاء  ليعيـد  »ترامـب«؛  مـن  طلـب 

 - بحسـب 
ِ

أربع سـنوات، والتي كانت السـبب الرئيس

كثيـر مـن المحلليـن آنـذاك - فـي خسـارتها االنتخابات 

مهـا علـى منافسـها الجمهـوري  الرئاسـية رغـم تقدُّ

»دونالـد ترامـب« فـي أغلـب اسـتطالعات الـرأي فـي 

م  تقـدُّ تقويـض  أمـل  ذلـك علـى  الوقـت، وكان  ذلـك 

»بايـدن« وفـرص فـوزه فـي االنتخابـات. 

عدة أســـباب 

ـة أسـباب متعـددة دفعـت »دونالـد ترامـب« إلـى  ثمَّ

توجيـه وزارة الخارجيـة األمريكيـة لنشـر رسـائل البريد 

»هيـالري  السـابقة،  الخارجيـة  لوزيـرة  اإللكترونـي 

ل أبرز  كلينتون«، مع احتدام السباق االنتخابي، ويتمثَّ

هـذه األسـباب فيمـا يلـي:

اهتمامـات  فـي  تحـول  إحـداث  أولًا: 
الناخب األمريكي قبل موعد التصويت

هـدف »دونالـد ترامـب« فـي وقـت تواجـه فيـه إدارتـه 

انتقـادات عديـدة؛ إلخفاقاتها في التعامل مع جائحة 

فيـروس كورونـا، والـذي أصابـه وأصـاب عديـًدا مـن 

لـه، فضـال عـن إصابـة حوالـي ٩,٢ مالييـن  المقربيـن 

أمريكـي، ووفـاة ما يقـرب من ٢٣١ ألف أمريكي، ووفًقا 

لتقديـرات صحيفـة »نيويـورك تايمـز« فـي ٢ نوفمبـر 

ـة علـى  الجـاري؛ وهـو األمـر الـذي كان لـه تداعيـات جمَّ

االقتصـاد األمريكـي، وارتفـاع مسـتويات البطالـة إلـى 

معـدالت لـم تشـهدها الواليـات المتحـدة منـذ أزمـة 

المنصـرم،  القـرن  ثالثينيـات  فـي  العظيـم  الكسـاد 

إلـى تحويـل اهتمـام الناخـب األمريكـي بعيـًدا عن تلك 

اإلخفاقـات المتعـددة إلـى رسـائل البريـد اإللكترونـي 

لوزيرة الخارجية األمريكية، والتي تكشف عن مالمح 

فشـل اإلدارة الديمقراطيـة السـابقة. 

ثانًيـا: تغييـر خريطة تغطية وسـائل 
لالنتخابــــــات  األمريـكيـــــة  اإلعـــالم 

الرئاسـية 

الرئاسـية  لالنتخابـات  اإلعالميـة  التغطيـة  ركـزت 

التعامـل  فـي  »ترامـب«  إخفاقـات  علـى  األمريكيـة 

ـا.  خارجيًّ إخفاقاتـه  وكذلـك  الداخليـة،  القضايـا  مـع 

ث رسـائل البريـد 
ِ
وكان »ترامـب« يطمـح إلـى أن ُتحـد

ــؤون األمــريــكــيــة، ومــســاعــد  ــشـ بــاحــث مــتــخــصــص فـــي الـ
رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية - مؤسسة األهرام
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اإللكتروني لوزيرة الخارجية السـابقة مع قرب موعد 

وسـائل  اهتمامـات  فـي  تغييـًرا  الناخبيـن  تصويـت 

تلـك  نتـه  تضمَّ مـا  علـى  بالتركيـز  األمريكيـة؛  اإلعـالم 

الرسـائل، وطريقـة إدارة الحكـم خـالل إدارة الرئيـس 

المتعـددة  وإخفاقاتهـا  أوبامـا«،  »بـاراك  السـابق 

علـى  سياسـاتها  وتأثيـرات  الخارجـي،  الصعيـد  علـى 

األمريكـي.  القومـي  واألمـن  المصالـح 

ثالثًـا: وقـف تقـدم المرشـح الديمقراطـي 
فـي اسـتطالعات الـرأي الوطنيـة

م المرشـح الديمقراطـي، »جو بايدن«، على  حيـث تقدَّ

الوطنيـة،  العـام  الـرأي  اسـتطالعات  فـي  »ترامـب« 

لعبـت  التـي  المتأرجحـة  الواليـات  مـن  عديـد  وفـي 

ولهـذا،  األمريكـي.  الرئيـس  تحديـد  فـي  مؤثـًرا  دوًرا 

هـدف »ترامـب« مـن إعـادة فتـح ملـف رسـائل البريـد 

م  اإللكترونـي لــ »هيـالري كلينتـون« إلـى الحـد مـن تقدُّ

منافسه الديمقراطي الذي كان يعمل نائًبا للرئيس 

»هيـالري«  فيهـا  تشـغل  كانـت  التـي  اإلدارة  فـي 

األمريكيـة.  الخارجيـة  وزيـرة  منصـب 

إلخفـــــاقـــــــــــات  الترويــــــــــج  رابًعـا: 
الديمقراطييـن فـي حمايـــــــة األمـــن 

القومـي األمريكـي

حاول »ترامب« من خالل نشر  رسائل البريد اإللكتروني 

المشـهد  ر  يتصـدَّ أن  األمريكيـة  الخارجيـة  لوزيـرة 

لمتطلبـات  الديمقراطييـن  مراعـاة  عـدم  األمريكـي 

األمن القومي األمريكي؛ حيث إن اسـتخدام »هيالري« 

ـا لبريدها اإللكتروني الذي يضم معلومات  خادًمـا خاصًّ

حساسة قد يعرِّض األمن القومي األمريكي لمخاطر 

خصـوم  فيـه  يسـعى  وقـت  فـي  وخصوًصـا  عديـدة، 

إلـى  وإيـران(  والصيـن  )روسـيا  المتحـدة  الواليـات 

اختـراق المؤسسـات األمريكيـة؛ للحصـول علـى تلـك 

والمصالـح  األمـن  لتهديـد  الحساسـة؛  المعلومـات 

القوميـة، وكذلـك الديمقراطيـة األمريكيـة.

تأثيرات على االستحقاق الرئاسي

األمريكـي  الرئاسـي  االسـتحقاق  متابعـة  تكشـف 

بعـد نشـر وزارة الخارجيـة األمريكيـة رسـائل البريـد 

»هيـالري  السـابقة  الخارجيـة  لوزيـرة  اإللكترونـي 

ث التحـول 
ِ
كلينتـون« أن نشـر هـذه الرسـائل لـم ُيحـد

الـذي كان يطمـح إليـه »ترامـب« فـي أجنـدة القضايا 

األمريكـي  الناخـب  أساسـها  علـى  ت  صـوَّ التـي 

لمنافسـه  التأييـد  سـب 
ِ
ن فـي  وال  نوفمبـر،   ٣ فـي 

بايـدن.   جـو  الديمقراطـي 

لــ »هيـالري«  اإللكترونـي  البريـد  فقبـل نشـر رسـائل 

أنـه  األمريكيـة  الـرأي  اسـتطالعات  نتائـج  أظهـرت 

َضـم ركـود اقتصـادي نتيجـة 
ِ
مـع دخـول البـالد فـي خ

الجائحـة، قـال مـا يقـرب مـن ثمانيـة مـن كل عشـرة 

سـيكون  االقتصـاد  إن   :)٪٧٩( مسـجلين  ناخبيـن 

ا بالنسـبة لهـم فـي اتخـاذ قرارهـم بشـأن  ـا جـدًّ مهمًّ

تون لـه فـي االنتخابـات الرئاسـية لعـام  مـن سـيصوِّ

التـي علـى  القضايـا  أهـم  ٢٠٢٠، ويعتبـر االقتصـاد مـن 

فـي  وجـاء  األمريكـي.  الناخـب  ت  يصـوِّ أساسـها 

المرتبـة الثانيـة، ضمـن اسـتطالع مركـز بيـو، قضيـة 

إن  الناخبيـن:  الصحيـة؛ حيـث قـال ٦٨٪ مـن  الرعايـة 

ـة جـًدا لتصويتهـم. وفـي ظـل  الرعايـة الصحيـة مهمَّ

اسـتمرار البالد في مواجهة تفشـي فيروس كورونا، 

قال ٦٢٪ من الناخبين: إن تفشي الفيروس سيكون 

ـا للغايـة فـي قـرار التصويـت. ومـع تزايـد  عامـًلا مهمًّ

المـدن  فـي  العنيفـة  واالضطرابـات  االحتجاجـات 

األمريكـي  مقتـل  أعقـاب  فـي  األمريكيـة  والواليـات 

إفريقيـة »جـورج فلويـد« ضـد عنصريـة  مـن أصـول 

الشرطة، قال حوالي ستة من كل عشرة )٥٩٪(: إن 

ا لقـرار التصويـت  جرائـم العنـف سـتكون مهمـة جـدًّ

الجـاري. نوفمبـر  خـالل 

لوزيـرة  اإللكترونـي  البريـد  رسـائل  نشـر  ث 
ِ
ُيحـد ولـم 

ر  الخارجيـة السـابقة تحـوًلا فـي القضايـا التـي تتصـدَّ



علـى  ت  صـوَّ والتـي  األمريكـي،  الناخـب  اهتمـام 

أساسـها فـي نوفمبـر الجـاري؛ حيـث ال تـزال نسـبة 

كبيـرة مـن الناخبيـن األمريكيين تؤكد أن التعامل مع 

فقـد  االنتخابيـة؛  أجندتهـم  يتصـدر  كورونـا  فيـروس 

الفتـرة  خـالل  لأبحـاث  بيـو  لمركـز  اسـتطالع  أشـار 

إلـى ١٢ أكتوبـر، وقـت نشـر رسـائل »هيـالري«،  مـن ٦ 

إلـى أن االقتصـاد يأتـي فـي مقدمـة القضايـا التي على 

أساسـها سـيصوت الناخـب األمريكـي بنسـبة ٧٤٪، 

بنسـبة ٦٥٪،  الصحيـة  الرعايـة  الثانيـة  المرتبـة  وفـي 

 .٪٥٥ بنسـبة  كورونـا  فيـروس  مـع  والتعامـل 

البريـد  رسـائل  نشـر  مـن  »ترامـب«  هـدف  رغـم 

اإللكتروني لوزيرة الخارجية بإدارة »أوباما«، والتي كان 

»بايـدن« يشـغل فيهـا منصب نائب الرئيـس، إلى أن 

تحـد مـن نسـب تقـدم األخيـر فـي اسـتطالعات الـرأي 

األمريكيـة، فإنهـا فـي حقيقـة األمـر لـم تحـدث تحـوًلا؛ 

م على  حيـث اسـتمر المرشـح الديمقراطـي فـي التقدُّ

منافسـه الجمهـوري فـي أغلـب اسـتطالعات الرأي، 

ووفًقا لموقع »ريال كلير بولتيكس«، فإن متوسط 

م »بايـدن« علـى  اسـتطالعات الـرأي كشـف عـن تقـدُّ

»ترامـب« قبـل يوم من تصويت الناخبين األمريكيين 

بحوالـي ٧,٢٪.

خالصـة القـول، فـي الوقـت الـذي كان فيـه الناخبـون 

األمريكيـون منشـغلين بتشـخيص الحالـة الصحيـة 

لــ »ترامـب« بعـد إصابتـه بفيـروس كورونـا مـع قـرب 

نجـح  األمريكيـة،  الرئاسـية  االنتخابـات  إجـراء  موعـد 

وزيـر  إجبـار  فـي  للفـوز،  سـعيه  ظـل  فـي  »ترامـب«، 

الخارجيـة »مايـك بومبيـو« علـى نشـر رسـائل البريـد 

اإللكترونـي لوزيـرة الخارجيـة السـابقة بـإدارة »بـاراك 

بـار«،  »ويليـام  العـدل،  وزيـر  مقاومـة  بعـد  أوبامـا«، 

ضغـط الرئيـس األمريكـي لمقاضـاة الديمقراطييـن 

السـابق  األمريكـي  الرئيـس  نائـب  مقدمتهـم  وفـي 

أربـع  عمرهـا  قضيـة  إحيـاء  أعـاد  ممـا  بايـدن«؛  »جـو 

لتعزيـز فـرص  تكـون مفيـدة  أن  أمـل  سـنوات علـى 

بها في هزيمة  فـوزه باالنتخابـات الرئاسـية بعـد تسـبُّ

 .٢٠١٦ لعـام  الرئاسـية  االنتخابـات  »هيـالري« فـي 

بيـد أن التطـورات التـي شـهدتها الواليـات المتحـدة 

قبـل االنتخابـات الرئاسـية األمريكيـة لـم تجعـل نشـر 

وزارة الخارجية لرسائل البريد اإللكتروني لـ »هيالري« 

الناخبيـن  تصويـت  علـى  نفسـه  التأثيـر  وقـع  لهـا 

األمريكييـن كمـا حـدث فـي نوفمبـر ٢٠١٦؛ حيث أخفقت 

األمريكييـن،  الناخبيـن  أجنـدة  تحـول فـي  إحـداث  فـي 

ومنافسـه  »ترامـب«  بيـن  الفـارق  وتضييـق 

م عليـه وفـاز فـي االنتخابـات؛  الديمقراطـي الـذي تقـدَّ

البريـد اإللكترونـي  ـل مـن تأثيـرات تسـريبات  ممـا قلَّ

لوزيرة الخارجية السـابقة على االسـتحقاق االنتخابي 

العـام. لهـذا 
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تداعيات انتهاء حظر األسلحة على إيران

أ/ ســـارة عبد العزيـــز

األمريكـي-  التصعيـد  ذروة  الحالـي  العـام  شـهد 

»قاسـم  اغتيـال  مـع  بدايتـه  جـاءت  والـذي  اإليرانـي، 

للحـرس  التابـع  القـدس«  »فيلـق  قائـد  سـليماني« 

تـم  صاروخـي  هجـوم  بواسـطة  اإليرانـي،  الثـوري 

شـنه مـن خـالل درونـز أمريكيـة، وحقيقـة األمـر، فـإن 

العالقـات األمريكيـة - اإليرانيـة قـد اتسـمت بشـكل 

عـام بالعدائيـة، وذلـك منـذ انطالق الثورة اإلسـالمية 

فـي إيـران عـام 1979؛ حيـث سـعت الواليـات المتحدة 

األمريكيـة بـكل السـبل إلـى محاولـة تقييـد البرنامـج 

النـووي اإليرانـي بشـكل خاص منذ عـام 2002؛ وذلك 

لتطويـر  المسـتمرة  إيـران  إحبـاط محـاوالت  بهـدف 

الصواريـخ الباليسـتية، وقـد اتخـذت تلـك اإلجـراءات 

ـا مـع تولـي الرئيـس »دونالـد ترامـب«  منحـى تصاعديًّ

رئاسـة الواليـات المتحـدة األمريكيـة، وتصميمه على 

اتبـاع سياسـة »الضغـوط القصـوى«؛ حيث وصفها 

مـع  إرهابيـة،  دولـة  باعتبارهـا  تصريـح  مـن  أكثـر  فـي 

التأكيـد أن إيـران لـن تمتلـك السـالح النـووي أبـًدا.

حيـث  بدايتـه؛  عـن  تختلـف  قـد  العـام  نهايـة  أن  بيـد 

احتفلـت إيـران مؤخـًرا فـي 18 أكتوبـر الماضـي بمـرور 

والـذي   ،)2231( رقـم  القـرار  علـى  أعـوام  خمسـة 

مـع  األسـلحة  تجـارة  عـن  الحظـر  رفـع  بموجبـه  تـم 

إيـران، وفًقـا لمـا تـم االتفـاق عليـه فـي خطـة العمـل 

ـا  الشـاملة المشـتركة )JCPOA(، والمعروفـة إعالميًّ

باسـم »االتفـاق النـووي اإليرانـي«، والـذي تـم التوقيع 

والـدول  جهـة،  مـن  إيـران  بيـن   2015 عـام  فـي  عليـه 

الخمـس دائمـة العضوية فـي مجلس األمن الدولي 

مـن جهـة أخـرى، باإلضافـة إلى ألمانيا، وقـد مثَّل رفع 

الحظر انتكاسة للجهود األمريكية المتواصلة، والتي 

تهـدف بشـكل أو بآخـر إلـى إحـداث تغييـر فـي سـلوك 

النظـام اإليرانـي تمهيـًدا لتغييـره كليـة وفًقـا لبعـض 

الـرؤى األمريكيـة؛ وذلـك بهـدف منـع النظـام اإليراني 

الواليـات  ت  ردَّ وقـد  النـووي،  السـالح  امتـالك  مـن 

المتحـدة األمريكيـة على رفض مجلـس األمن إعادة 

فـرض العقوبـات الدوليـة مـن خـالل إعالنهـا فـي 19 

سـبتمبر 2020، وبشـكل منفـرد، إعـادة فـرض جميـع 

العقوبات الدولية األممية على إيران، وذلك بموجب 

آليـة »سـناب بـاك«؛ بسـبب فشـل إيـران فـي تنفيـذ 

التزاماتهـا فـي خطـة العمـل المشـتركة الشـاملة.

وفـي ظـل مـا تواجهـه منطقـة الشـرق األوسـط بـل 

والعالم أجمع من تحديات شديدة التعقيد تأتي في 

مقدمتهـا كل مـن جائحـة كوفيـد - 19، وتصاعد وتيرة 

األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  بيـن  التجاريـة  الحـرب 

والصين، وأخيًرا انتظار العالم لما ستسفر عنه نتائج 

االنتخابـات األمريكيـة، هـذا فضـًلا عـن الصـراع الدائـر 

والمتجـدد فـي منطقـة شـرق المتوسـط، والموجـة 

األخيـرة مـن التحالفـات الخليجيـة اإلسـرائيلية، وبنـاًء 

يزيـد  قـد  إيـران  عـن  السـالح  حظـر  رْفـع  فـإن  عليـه 

المشـهد تعقيـًدا.

ــي ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــب الـ ــ ــ ــت ــ ــكــ ــ ــمــ ــ ــ ــال ــ ــ رئـــــــــيـــــــــس فـــــــــريـــــــــق عـــــــمـــــــل ب

مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار



تداعيـــات رفـع حظـــــر الســـــــالح 
عـن إيـران

فـي حيـن يعـود تاريـخ فـرض مجلـس األمـن الدولـي 

للقرار رقم )1747( المتعلق بحظر بيع وشراء إيران 

د القرار  لأسـلحة التقليديـة إلـى عـام 2007؛ حيث حـدَّ

تلـك األسـلحة، وهـي: الدبابـات القتاليـة والمركبـات 

العيـار  مـن  المدفعيـة  ونظـم  المدرعـة،  القتاليـة 

الكبيـر، والطائـرات العموديـة الهجوميـة، والسـفن 

ومـا  الصواريـخ،  ومنظومـات  والصواريـخ  الحربيـة، 

ما قطـع الغيـار، فـإن  يتصـل بهـا مـن عتـاد، ال سـيَّ

رفـع ذلـك الحظـر يأتـي كأحـد المكتسـبات المهمـة 

التـي سـعت إليهـا طهـران من خالل توقيـع االتفاق 

النـووي مـع القـوى الدوليـة فـي عـام 2015، والتـي تـم 

التصديق عليها بموجب قرار مجلس األمن الدولي 

قيـود  وجـود  االتفـاق  ـن  تضمَّ حيـث  )2231(؛  رقـم 

نوويـة  أسـلحة  تطويـر  مـن  طهـران  لمنـع  صارمـة 

ا، وذلـك مقابـل رفـع حظـر األسـلحة المفروض  سـرًّ

أكتوبـر   18 فـي  أي  سـنوات،  خمـس  بعـد  عليهـا 

وفـي  لالتفـاق،  االمتثـال  علـى  لهـا  كمكافـأة   ،2020

الوقـت نفسـه نـصَّ االتفـاق أيًضـا علـى رفـع الحظـر 

المفـروض علـى الصواريـخ الباليسـتية، وذلـك بعـد 

مـرور ثمانـي سـنوات مـن االتفاق، أي فـي عام 2023، 

ـا  حقيقيًّ تهديـًدا  الباليسـتية  الصواريـخ  ل  وتشـكِّ

ليـس فقـط للمصالـح األمريكيـة وتلـك المتعلقـة 

وإنمـا  المنطقـة،  فـي  الحليفـة  الخليجيـة  بالـدول 

وللمصالـح  لأمـن  تهديـًدا  ليشـكل  خطرهـا  يمتـد 

أيًضـا.  الغربيـة 

تقديـر  حـول  التحليـالت  تتـراوح  عـام،  وبشـكل 

السـالح  رفـع حظـر  المترتبـة علـى  التداعيـات  حجـم 

المفـروض علـى إيـران بيـن االتسـاع والضيـق، إال أنه 

المتوقعـة علـى  التداعيـات  تلـك  تنـاول أهـم  يمكـن 

التالـي:  النحـو 

العســـــكرية 	  الترســـــانة  تحديـث 
انيـة اإلير

حيـث أكـد العديـد مـن المصـادر، ومـن بينهـا تحليـل 

الترسـانة  أن  ا  مؤخـًر اإليكونومسـت  مجلـة  نشـرته 

باسـتخدام  التصنيـع  إعـادة  علـى  تعتمـد  اإليرانيـة 

دبابـات بريطانيـة ومروحيـات أمريكيـة قديمـة، وهـي 

تلـك التـي أدخلهـا الغـرب إلـى متاحـف السـالح فـي 

إيـران أكثـر مـن ثلـث  العصـر الحالـي؛ حيـث خسـرت 

مـع  الطاحنـة  الحـرب  خـالل  العسـكرية  معداتهـا 

العـراق التـي اسـتمرت 8 سـنوات، خـالل ثمانينيـات 

الماضـي،  القـرن 

سـيكون  السـالح،  حظـر  رفـع  مـع  فإنـه   ، ثـمَّ ومـن 

فـي وسـع إيـران تحديـث ترسـانتها العسـكرية مـن 

العسـكرية  الصفقـات  توقيـع  علـى  االعتمـاد  خـالل 

مـع بعـض القـوى الدوليـة، وفـي مقدمتهـا كل مـن 

روسـيا والصيـن؛ حيـث توقعـت »وكالـة المخابـرات 

الدفاعيـة األمريكيـة« فـي تقريرهـا الصادر عـام 2019، 

األسـلحة  مـن  أنـواع  عـدة  شـراء  إلـى  إيـران  سـعي 

المتطـورة فـي حـال انتهـاء حظـر السـالح، وهـي تلك 

التـي لـم تسـتطع الحصـول عليهـا لعقـود ماضيـة،  

ومـن أبرزهـا: الطائـرات المقاتلـة الروسـية متعـددة 

المهـام مـن نـوع سـوخوي »SU- 30«، والتـي تنتمـي 

إلـى طائـرة  باإلضافـة  الطائـرات،  مـن  الرابـع  للجيـل 

 ،YAK- 130 »130 -التدريب العسكرية »ياكوفليف ياك

ودبابات »T- 90«، ومحاولة شراء منظومة صواريخ 

كـروز  وصواريـخ   ،»400 »إس-  نـوع  مـن  جـو  أرض- 

»باسـتيان«  ونظـام  للسـفن،  المضـادة  »ياخونـت« 

احتماليـة  ترتفـع  السـاحلي، كمـا  للدفـاع  الصاروخـي 

المتطـورة  الصينيـة  األسـلحة  علـى  إيـران  حصـول 

إيـران  امتـالك  ُيعـد  عـام،  وبشـكل  الثمـن،  رخيصـة 

لهـذه األسـلحة تهديـًدا مباشـًرا لمصالـح الواليـات 

المتحـدة األمريكيـة وحلفائهـا فـي دول الخليـج.
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العودة إلى سوق السالح العالمية  	 

حيـث إن إنهـاء الحظـر ال يعنـي فقـط قدرة إيـران على 

اسـتيراد السـالح، وإنمـا أيًضـا العـودة مـرة أخـرى إلـى 

السـوق العالميـة لتصديـر السـالح؛ فبمجـرد اإلعـالن 

أصـدرت  إيـران  عـن  السـالح  رفـع حظـر  عـن  ا  رسـميًّ

ا، أكـدت فيـه أنـه أضحى  الخارجيـة اإليرانيـة بياًنـا رسـميًّ

أي  شـراء  اإليرانيـة  اإلسـالمية  الجمهوريـة  بإمـكان 

أسـلحة ومعـدات الزمـة مـن أي مصـدر كان، ودون أي 

قيود قانونية، وبناء على حاجاتها الدفاعية فقط، كما 

يمكنها تصدير أسـلحة دفاعية بناء على سياسـاتها، 

وهو األمر الذي سبقه تأكيد الرئيس »حسن روحاني« 

فـي سـبتمبر 2019، أن إيـران ستسـتعيد القـدرة علـى 

الوصـول إلى السـوق الدولية للسـالح في عـام 2020، 

ا هائـًلا، وفـي حقيقـة  وهـو مـا اعتبـره نجاًحـا سياسـيًّ

األمر، فإن أغلب التقديرات تؤكد أن إيران تحقق درجة 

معقولـة مـن االكتفـاء الذاتـي مـن اإلنتـاج العسـكري، 

علـى الرغـم مـن قـدم منظومتهـا العسـكرية؛ حيـث 

تنتج حوالي )90 %( من حاجاتها الدفاعية في الداخل، 

وفًقـا لتصريحـات المتحـدث باسـم الخارجيـة اإليرانية 

ع أن  »سعيد خطيب زادة«، ومن ثمَّ فإنه من المتوقَّ

تتوسـع طهـران فـي تصديـر األسـلحة اإليرانيـة لـدول 

المنطقة، مستغلة في ذلك بعض المزايا النسبية 

التـي تمتلكهـا فـي مواجهـة المنافسـين اإلقليمييـن، 

وعلـى رأسـها تركيـا التـي بلغـت صادراتهـا الدفاعيـة 

فـي عـام 2019 حوالـي )2,74( مليـار دوالر أمريكـي. وقـد 

ل الميزة النسـبية للسـالح اإليراني في كونه غير  تتمثَّ

د بمشكالت الترخيص التي تشترطها تركيا، وفي  مقيَّ

حيـن تشـير التوقعـات إلـى أن المشـترين المحتملين 

لأسلحة سيكونون أكثر حذًرا في التعامل مع إيران؛ 

خشـية اسـتهدافهم من خـالل العقوبـات األمريكية، 

فـإن إيـران سـتحاول بشـتى السـبل زيـادة صادراتهـا 

زيـادة  إلـى  إيـران  لحاجـة  نظـًرا  وذلـك  األسـلحة؛  مـن 

الصـادرات غيـر النفطية. 

والميليشــــــيات 	  الوكــــــالء  دعـم 
لمســـلحة ا

ه  حيث تتزايد المخاوف من تعزيز إيران للدعم الموجَّ

التـي تدعمهـا فـي  الحلفـاء والميليشـيات  لشـبكة 

العـراق أو حـزب هللا اللبنانـي أو الحوثييـن فـي اليمن، 

وهـو اتجـاه قائـم لكنـه قـد يشـهد تصاعـًدا ملحوًظا 

فـي فتـرة مـا بعد رفـع الحظر المفروض علـى إيران؛ 

حيـث تسـتغل إيـران هـذا الدعـم فـي تعزيـز وجودهـا 

هـذا  أهميـة  ظـل  فـي  خاصـة  الـدول،  تلـك  داخـل 

الوجـود فـي مواجهـة التحالـف الخليجـي- اإلسـرائيلي 

العميـل  كان  الحظـر  سـنوات  فخـالل  المتنامـي، 

العـراق، والـذي اشـترى حوالـي  الرئيـس إليـران هـو 

)10( مالييـن دوالر مـن األسـلحة اإليرانيـة فـي عـام 

نـت أنظمـة اتصـاالت وقاذفـات  2014 فقـط، تضمَّ

 Type )نظـام  المـدى  قصيـرة  متعـددة  صواريـخ 

Fajr-1 107 / 63 ملـم(، وصواريـخ مضـادة للدبابـات، 

وغيرهـا مـن األسـلحة التقليديـة المنتجـة فـي إيـران 

بعـض  بتسـليم  إيـران  قامـت  كمـا  ترخيـص،  دون 

المركبـات الخفيفـة متعـددة األغـراض التـي تنتجهـا 

ـا )Safir 4 × 4( إلـى كتائـب حـزب هللا العراقيـة،  محليًّ

ع بهـا  كمـا تـم بيـع بعـض األسـلحة اإليرانيـة أو التبـرُّ

لسـوريا، وبحسـب بعـض المصـادر، تـم العثـور على 

األقـل،  إفريقيـة علـى  إيرانيـة فـي تسـع دول  ذخائـر 

كمـا يتـم تزويـد المتمرديـن الحوثييـن فـي اليمـن من 

رة هجوميـة )قاصـف 1(،  بـل إيـران بطائـرات مسـيَّ
ِ
ق

وطائـرات اسـتطالعية مـن طـراز )راصـد( و)رقيـب( 

و)هدهـد(، باإلضافـة إلـى األسـلحة الخفيفـة .

وعلـى الرغـم ممـا يعنيـه ذلـك الدعـم مـن ترسـيخ 

لنظريـة الهـالل الشـيعي التـي تتبناهـا إيـران، وعلى 

الرغـم مـن الدعـم الـذي قـد تقدمـه لحلفائهـا مـن 

الميليشـيات،  فـإن التحليـالت تسـتبعد أن يـؤدي 

العسـكرية  القـوة  موازيـن  فـي  تغييـر  إلـى  ذلـك 

فـي المنطقـة، ففـي حيـن بلـغ اإلنفـاق العسـكري 
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Source: Defense Intelligence Agency, Iran Military Power, 2019

خريطـة توضـح انتشـار الـوكالء اإليرانيين فـي المنطقة

أنفقـت السـعودية وحدهـا مـا يقـرب مـن خمسـة  الماضـي، فقـد  العـام  اإليرانـي نحـو 12,6 مليـار دوالر 

أضعـاف ذلـك الرقـم .

التهديـــدات النوويــة والصواريـــخ 	 
الباليستية

أحـد التحديـات التـي يفرضهـا رفـع حظـر السـالح هـو 

إعطـاء المزيد من المسـاحة للجانـب اإليراني لتطوير 

توفيـر  األقـل  أو علـى  النوويـة،  األنشـطة واألسـلحة 

الحماية الرادعة للمنشآت النووية من خالل االعتماد 

ثـة. كمـا أن االتفـاق  علـى ترسـانتها العسـكرية المحدَّ

النـووي قـد سـبق ومنـح إيـران ميـزة ال تتوافـر للـدول 

المجـاورة لهـا غيـر النوويـة؛ حيـث أقرَّ االتفـاق بإمكانية 

احتفـاظ إيـران بقدرات محدودة لتخصيـب اليورانيوم، 

بحيـث ال تتجـاوز الــ )3,67 ٪( كحـد أقصـى. وحقيقـة 

األمـر، فـإن التوسـع اإليرانـي فـي برنامجهـا الصاروخي 

قـد   - نوويـة  بـرؤوس  بعـد  فيمـا  اقترانـه  واحتماليـة 

ل مسـتقبًلا تهديـًدا كبيـًرا لـدول العالـم أجمـع؛  ُيشـكِّ

إلـى  الماضيـة  السـنوات  خـالل  إيـران  عمـدت  فقـد 

التركيز على اختبار صواريخ متوسطة وطويلة المدى 

والعمـل علـى تطويرهـا، كمـا أجـرى الحـرس الثـوري 

اإليرانـي ثمانـي تجـارب صاروخية، وصل مدى بعضها 

التـي  الصواريـخ  تلـك  وهـي  متـر،  كيلـو   )2000( إلـى 

ـح اسـتخدامها فـي الهجـوم مـن خـالل الطائـرات  يرجَّ

رة علـى المنشـآت النفطيـة فـي السـعودية،  المسـيَّ

اسـتهداف  السـعودي  العاهـل  وأعلـن  سـبق  كمـا 

إيران للمملكة من خالل ميليشيات الحوثي بأكثر من 
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المصدر: المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية

خريطـة توضـح مواقـــــف دول المنطقـة مـن إيـران والتـي تمثـل أســواًقا محــــتملة 
للســــــالح اإليرانـي 

)300( صـاروخ باليسـتي، و)400( طائـرة بـدون طيـار. 

وفـي السـياق نفسـه، أكـدت بعـض التقاريـر أن إيـران 

 كبيـر مـن امتـالك سـالح نـووي؛ حيـث 
ٍ

تقتـرب بشـكل

إنهـا فـي طريقهـا إلـى امتـالك مـا يكفـي مـن المـواد 

بـة لصنـع قنبلـة نوويـة بحلـول  االنشـطارية المتطلَّ

نهاية العام الجاري، كما استأنفت إيران التعاون مع 

كوريـا الشـمالية في مجـال الصواريخ طويلـة المدى. 

ووفًقا لمعهد العلوم واألمن الدولي، وهو مجموعة 

تفتيـش  عمليـات  كثـب  عـن  تتابـع  نوويـة  مراقبـة 

إيـران  الذريـة، فـإن مخـزون  الوكالـة الدوليـة للطاقـة 

ـا يتجـاوز )10( أضعـاف  ـب حاليًّ مـن اليورانيـوم الُمخصَّ

األمـر  النـووي؛  االتفـاق  فـي  عليـه  المنصـوص  الحـد 

الـذي يزيـد مـن خطـورة الموقـف فـي ظـل التحـركات 

اإليرانية المستمرة خالل اآلونة األخيرة؛ الستعراض 

قدراتهـا العسـكرية فـي مواجهـة التحالـف الخليجي - 

اإلسـرائيلي.



الســــالح  حظـــر  رفــــع  تحديــــات 
عـن إيـران

اإليرانـي  للسـلوك  الدقيقـة  المتابعـة  تكشـف 

متعـددة  تحديـات  ـة  ثمَّ أن  األخيـرة  اآلونـة  خـالل 

رفـع  مـن  طهـران  اسـتفادة  إمكانيـة  ـد  تقيِّ قـد 

التداعيـات  محدوديـة  ثـمَّ  ومـن  السـالح،  حظـر 

المستقبلية المترتبة عليها، ويأتي في مقدمتها 

مـا يلـي:

التحدي االقتصادي:	 

حيـث تواجـه إيـران منـذ نهايـة السـبعينيات أشـكاًلا 

مختلفـة مـن العقوبـات، منهـا العقوبـات األمريكيـة 

دفـع  وإلـى  اإليرانـي،  االقتصـاد  خنـق  إلـى  ت  أدَّ التـي 

عملتها إلى مسـتويات منخفضة جديدة، هذا فضًلا 

عـن تدابيـر األمـم المتحـدة األكثـر قسـوة، وانخفـاض 

الصـادرات النفطيـة التـي وصلـت إلـى الصفـر تقريًبـا، 

مـع انسـحاب الشـركات األجنبيـة مـن إيـران، وإعـادة 

 ، ثـمَّ ومـن  2018؛  فـي  األمريكيـة  العقوبـات  فـرض 

فـإن إيـران قـد ال تمتلـك السـيولة الماديـة الكافيـة 

مـن  التسـليح  صفقـات  إتمـام  مـن  نهـا  ُتمكِّ التـي 

كل مـن روسـيا والصيـن، ومـع ذلـك قـد تلجـأ إيـران 

نظامهـا  علـى  الصارمـة  الماليـة  العقوبـات  بسـبب 

مـن  للتهـرُّب  المقايضـة  نظـام  إلـى  المصرفـي، 

الرسـمي،  العالمـي  المصرفـي  النظـام  عبـر  المـرور 

وقـد تأتـي تلـك المقايضـة فـي شـكل توريـد النفـط 

مقابـل السـالح، أو مـا كشـف عنـه أحـد التقاريـر التـي 

ُنشـرت فـي 15 أغسـطس 2019، والتـي أشـارت إلـى 

أن إيـران وروسـيا قـد توصلتـا إلـى تفاهمـات ووقعتـا 

اتفاقيـات تقضـي بمنـح األولـى اثنتيـن مـن موانيهـا، 

وهما بوشـهر وتشـابهار، للثانية؛ لكي تسـتخدمهما 

كقواعـد لسـفنها وغواصاتهـا النوويـة ومقاتالتهـا، 

مـن  حديثـة  طـرازات  علـى  الحصـول  مقابـل  وذلـك 

الروسـية.  الدبابـات 

ا  وعلى نحو مماثل، تسعى كل من الصين وإيران حاليًّ

نحـو إتمـام اتفـاق الشـراكة االسـتراتيجية الشـاملة، 

والذي سيسـتمر لمدة 25 عاًما، ويتضمن ضخ نحو 

)400 - 450( مليـار دوالر أمريكـي مـن االسـتثمارات 

والنقـل  والغـاز  النفـط  لتطويـر قطاعـات  الصينيـة؛ 

اإليرانيـة، باإلضافـة إلـى تعزيـز التعـاون في المجاالت 

ويتمثـل  والتكنولوجيـة،  والعسـكرية،  االقتصاديـة، 

النفـط  علـى  الصيـن  حصـول  فـي  االتفـاق  محـور 

اإليراني مقابل تلبية حاجة طهران إلى تحديث بنيتها 

المسـاعدات  مـن  المزيـد  علـى  والحصـول  التحتيـة 

الصينيـة لتطويـر صناعـة النانـو تكنولوجـي، وتحديـث 

منظومتهـا العسـكرية، كمـا أن إيـران تطمـع في أن 

توفـر لهـا واردات األسـلحة الخاصـة بهـا مـوارد ماليـة 

ضخمـة تصـل إلـى مليـارات الـدوالرات سـنويًّا ، بمـا 

يمكنهـا مـن تحديـث ترسـانتها العسـكرية والخـروج 

مـن عثرتهـا االقتصاديـة.

تداعيات جائحة كوفيد- 19:	 

سـلًبا  الجائحـة  مـن  األولـى  الموجـة  أثَّـرت  حيـن  فـي 

بشـكل كبيـر علـى االقتصـاد اإليرانـي، وبصفـة خاصـة 

انكمـاش هـذا  التصنيـع؛ حيـث تسـببت فـي  قطـاع 

نهـا مـن الحصـول  القطـاع؛ وذلـك نتيجـة لعـدم تمكُّ

على اآلالت والمواد الخام التي تحتاج إليها لمواصلة 

ى اإلغـالق إلـى انخفـاض االسـتهالك،  اإلنتـاج، كمـا أدَّ

فـإن الجائحـة أضافـت إلـى األعبـاء االقتصاديـة التـي 

تعـرض  احتمـاالت  فـإن   ، ثـمَّ ومـن  الدولـة.  تعانيهـا 

إيـران لموجـة ثانيـة بـدأت بوادرهـا فـي الظهـور - قـد 

العسـكرية  الصفقـات  عقـد  احتمـاالت  مـن  تؤجـل 

الكبيـرة؛ لمحدوديـة السـيولة الماليـة. 

تعارض المصالح:	 

شـراء  فـي  التوسـع  إلـى  طهـران  سـعي  إن  حيـث 

بـل 
ِ
منظومـات التسـليح قـد يخضـع للتقنيـن مـن ق
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كل مـن روسـيا والصيـن، والتـي تمتلـك كل منهمـا 

منطقـة  فـي  التوسـع  فـي  آخـذة  كبيـرة  مصالـح 

الشـرق األوسـط، إال أنه على جانب آخر، يرى البعض 

أن الصيـن وروسـيا قـد تقومـان بصفقـات محـدودة 

مـع إيـران؛ بغيـة إحـراج الجانـب األمريكـي.

إمكانيـة توقيـع إيـران اتفاقا نوويا 	 
جديدا:

إن هـذا الطـرح - فـي حقيقـة األمـر- قد ال يجد دوافعه 

فـوز  بعـد  الجديـدة  األمريكيـة  اإلدارة  لـدى  سـواء 

»بايـدن« أو فـي الداخـل اإليرانـي نفسـه؛ حيـث تؤكـد 

بة من »بايدن« أن السياسـة األمريكية  الدوائر المقرَّ

فـي التعامـل مـع إيـران قـد ال تتغيـر كثيـًرا، حتـى مـع 

سـتكون  إيـران  فـإن  االحتمـال  ذلـك  بوجـود  اإلقـرار 

مدعومـة مـن جانـب كل مـن روسـيا والصيـن فـي أي 

مفاوضـات قادمـة. أمـا على الجانب الداخلـي اإليراني، 

قـد  المحافـظ  التيـار  تصاعـد  ظـل  فـي  أنـه  فنجـد 

يكـون مـن الصعوبـة بمـكان عـودة إيـران لتوقيـع أيـة 

ـه تيار المحافظين األصوليين  اتفاقـات جديـدة، إذ وجَّ

والحـرس الثـوري انتقـادات عديـدة للتيـار اإلصالحـي 

وتيـار المعتدليـن برئاسـة »حسـن روحانـي« لتوقيـع 

مت  االتفاق النووي في 2015، على اعتبار أن إيران قدَّ

الحصـول  مقابـل  كبيـرة  تنـازالت  االتفـاق  بمقتضـى 

االنسـحاب  بعـد  خصوًصـا  متواضعـة،  مزايـا  علـى 

األمريكي من االتفاق، وخروج الشـركات األجنبية من 

إيـران بعـد فـرض العقوبـات األمريكيـة. 

وختاًما، يمكن القول إن رفع حظر السالح عن إيران 

ـل خطـوة بالغـة األهميـة والخطـورة فـي الوقـت  يمثِّ

االتفاقيـة  نتـه  تضمَّ مـا  ظـل  فـي  خصوًصـا  نفسـه، 

فـي  الباليسـتية  الصواريـخ  عـن  الحظـر  رفـع  مـن 

2023، وفـي حيـن سـتحاول إيـران تعظيـم مكاسـبها 

والتحرك في أكثر من اتجاه لتعويض فترات الحظر، 

فإن التحدي األساسـي سـيتمثَّل في توفير السيولة 

الماليـة الالزمـة لتحديـث الترسـانة العسـكرية، وهـو 

ـل عليه من خالل التوسـع في مبيعات  مـا قـد تتحصَّ

فـي  ووكالئهـا  لحلفائهـا  خاصـة  وبصفـة  األسـلحة، 

منطقة الشرق األوسط وأمريكا الالتينية، ومحاولة 

المنافسـة والوصـول إلـى السـوق اإلفريقيـة.

استراتيجية إيران
لتقليـص التزامهـا بخطـة العمـل المشـتركة

منخفـض  اليورانيـوم  كميـة  تجـاوز 

بتخزينهـا المسـموح  التخصيـب  ١

مرَّت االستراتيجية بـ 5 مراحل، وهي:

٥

٤

٣

٢
بمـا  التخصيـب  مســــــتوى  يـادة  ز

%  3.67 يتجـاوز 

تطويـر أجهـزة الطرد المركزي لزيادة 

جودتها وإنتاجها

الطـرد  أجهـزة  فـي  الغـاز  حقـن 
التخصيـب  مصنـع  فـي  المركـزي 

فـوردو منشـأة  فـي  السـري 

أن   2020 ينايـر  فـي  إيـران  أعلنـت 

البرنامـج لـن يكـون خاضًعـا ألي قيود

Source:  https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-
analysis/view/the-pandemics-implications-for-irans-
 nuclear-program
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قريب  مخرج  ثمَّة  هل   .. وجنيف  بوزنيقة  بين  ما 
لألزمة الليبية؟

أ/ هديـــر مصطفى

رة عن الواقع الليبي من  دت المصطلحات المعبِّ تعدَّ

ثورة أو تحول ديمقراطي إلى أزمة سياسـية أو حرب 

أهلية، وال شك أن السبب الرئيس في ذلك يرجع إلى 

المجرى الذي سلكته األحداث، ففي البداية، اندلعت 

التظاهـرات فـي السـابع عشـر مـن فبرايـر عـام 2011، 

َدُه الجـواران التونسـي والمصـري، 
ِ
علـى غـرار مـا َشـه

فـي إطـار سـعي الشـعب الليبـي وتطلعه إلـى تحول 

ديمقراطـي حقيقـي بجميـع أبعـاده ومؤشـراته التـي 

َدهـا في النظـم الديمقراطية المتقدمة والنامية 
ِ
َعه

دت  تبـدَّ مـا  أنـه سـرعان  غيـر  حـدٍّ سـواء.  علـى  كافـة 

الليبيـون عـام  تلـك األحـالم والتطلُّعـات، واسـتفاق 

ـت مالمحـه فـي فوضـى  2014 علـى واقـع مريـر، تجلَّ

أمنيـة عارمـة،  وانقسـامات سياسـية تسـببت فـي 

زعزعة االسـتقرار السياسـي واألمني للبالد، وجعلها 

مسـرًحا للتدخـالت اإلقليميـة والدوليـة، لتتوالـى بعـد 

األمميـة،  الرعايـة  ذات  الدوليـة  الوسـاطات  ذلـك 

وأبرزهـا الوسـاطة المغربيـة التي أسـفرت عن اتفاق 

ـل حجـر  »الصخيـرات«، فـي ديسـمبر 2015، والـذي مثَّ

األسـاس فـي أي تسـوية سـلمية للصـراع الليبـي.

والدوليـة،  اإلقليميـة  التدخـالت  ة  حـدَّ تصاعـد  ومـع 

الليبـي،  الـدول المعنيـة بالصـراع  وتضـارب مصالـح 

ـل مؤتمـر برليـن، فـي ينايـر 2020، كمظلـة دوليـة 
ِ

عم

اسـتهدفت باألسـاس الوصول إلى تفاهمات دولية 

بيـن الفاعليـن الدولييـن المعنييـن بالصـراع، وتوفيـر 

آلية مسـتدامة للحوار الليبي، وذلك وفًقا لمسـارات 

ثالثـة، وهـي:

مسار سياسي:	 

يتضمـن توحيـد المؤسسـات الوطنيـة، وإصـالح 

وزراء  رئيـس  وتسـمية  الرئاسـي،  المجلـس 

الحكومـة  بتشـكيل  وتكليفـه  ونائبيـن،  جديـد 

التـي سـُتعَرض بعـد ذلـك علـى مجلـس النـواب 

الثقـة. علـى  للحصـول 

مسار اقتصادي:	 

ُيعنى بتوحيد المؤسسـات االقتصادية والمالية، 

وتعزيز نزاهتها بما يجعلها أكثر قدرة على تنفيذ 

اإلصالحات الالزمة.

مسار عسكري:	 

والمسـتدام  الشـامل  الوقـف  إقـرار  يسـتهدف 

إلطـالق النـار، وتفكيـك الميليشـيات المسـلحة، 

العسـكرية،  المؤسسـة  وبنـاء  توحيـد  وإعـادة 

العسـكرية  اللجنـة  آليـة  خـالل  مـن  كلـه  وذلـك 

 .)5+5( المشـتركة 

وفي سـبيل دعم هذه المسـارات، تضافرت الجهود 

فـي  كبيـر  بشـكل  بـرزت  والتـي  والدوليـة،  اإلقليميـة 

المبـادرة المصريـة لحـل األزمـة الليبيـة، والمعروفـة 

ــة ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــا االسـ ــ ــ ــاي ــ ــضــ ــ ــقــ ــ ــ بـــــــاحـــــــث بـــــــــــــــــــإدارة ال
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار
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بــ »إعـالن القاهـرة«، يونيـو 2020، والتـي لـم يكـد يمـر 

عليهـا ثالثـة أشـهر حتـى بـادرت المملكـة المغربيـة 

مدينـة  فـي  ليبيـة  تشـاورية  محادثـات  باسـتضافة 

بوزنيقـة، فـي الفتـرة مـن 6 - 10 سـبتمبر 2020، وذلك 

مـن  عـدد  بيـن  جـرت  أخـرى  مشـاورات  مـع  تزاُمًنـا 

الشـخصيات الليبيـة فـي مدينة مونترو السويسـرية 

َفـت 
ِ
برعايـة أمميـة، فـي الفتـرة مـن 7-9 سـبتمبر، ُأرد

بمحادثـات أخـرى فـي القاهـرة، بيـن وفـدي مجلـس 

لتثبيـت  للدولـة؛  األعلـى  والمجلـس  الليبـي  النـواب 

وقـف إطـالق النـار، ثـم جولـة مـن المحادثـات األمنيـة 

أواخـر  أمميـة،  برعايـة  الغردقـة  فـي  والعسـكرية 

نفسـه.  الشـهر 

ولعـلَّ التفاهمـات التـي أسـفرت عنهـا الجولـة األولى 

مـن محادثـات بوزنيقـة كانـت سـبًبا فـي الدفـع بجولة 

ـت فـي الفترة من 2 - 6 أكتوبر 2020،  أخـرى جديـدة، تمَّ

ـا علـى  تزاُمًنـا مـع انعقـاد مؤتمـر )برليـن - 2( افتراضيًّ

 5 يـوم  المتحـدة  لأمـم  العامـة  الجمعيـة  هامـش 

أكتوبـر؛ اسـتكماًلا لمسـار )برليـن - 1(، والـذي أعقبتـه 

النـواب  القاهـرة لممثليـن عـن مجلـس  اسـتضافة 

الليبـي والمجلـس األعلـى للدولـة؛ لبحـث المسـارين 

الدسـتوري واالنتخابـي، ثـم انعقـاد جولـة رابعـة مـن 

المشـتركة  الليبيـة  العسـكرية  اللجنـة  محادثـات 

ض  )5+5( بجنيف، في الفترة من 19 - 24 أكتوبر، تمخَّ

ـَع يـوم 23 أكتوبر،  عنهـا اتفـاق لوقـف إطـالق النـار، ُوقِّ

بيـن األطـراف الليبيـة برعايـة أمميـة.

ويبـدو أن توقيـت تلـك الجهـود المبذولـة مؤخـًرا على 

مسـاعًدا  عامـًلا  ـل  مثَّ الماضييـن  الشـهرين  مـدار 

الليبيـة؛  األطـراف  بيـن  عاجلـة  بتفاهمـات  للدفـع 

واحتجاجـات  تظاهـرات  خلفيـة  علـى  تأتـي  إنهـا  إذ 

شـهدتها مـدن ليبيـة عديـدة فـي الغـرب والشـرق؛ 

تنديـًدا بتدهـور األوضـاع المعيشـية، وغيـاب األمـن، 

وتـردي مسـتوى الخدمـات العامـة فـي البـالد؛ األمـر 

السياسـية  للنخـب  واضحـة  برسـالة  يبعـث  الـذي 

حالـة  فـي  بـات  الليبـي  الشـعب  أن  مفادهـا  الليبيـة، 

اسـتياء عامـة مـن الحـرب األهليـة المسـتمرة ُقرابـة 

الزمـان. مـن  عقـد 

تفاهمات المسار السياسي

بوزنيقـة  مباحثـات  خـالل  الحـوار  جـوالت  انتهـت 

الليبـي  النـواب  بيـن وفـدْي مجلـس  عـام   
ٍ

اتفـاق إلـى 

للدولـة، حـول ضوابـط ومعاييـر  األعلـى  والمجلـس 

للمؤسسـات  القياديـة  المناصـب  تولِّـي  وآليـات 

السـيادية فـي البـالد، والتـي تشـمل سـبعة مناصـب 

اتفـاق  مـن   )15( المـادة  نـص  حسـب  رئيسـة، 

الصخيـرات، وهـي: محافـظ مصـرف ليبيـا المركـزي، 

الرقابـة  هيئـة  ورئيـس  المحاسـبة،  ديـوان  ورئيـس 

ورئيـس  الفسـاد،  مكافحـة  هيئـة  ورئيـس  اإلداريـة، 

ورئيـس  وأعضاؤهـا،  لالنتخابـات  العليـا  المفوضيـة 

العـام.   والنائـب  العليـا،  المحكمـة 

وتشير التقارير إلى اعتماد المباحثات لمعايير جهوية 

فـي توزيـع هـذه المناصب السـيادية بيـن أقاليم ليبيا 

الثالثـة )برقـة وفـزان وطرابلـس(، وبحسـب مصـادر 

عـة علـى محضـر االجتماعـات بالمغـرب، يكـون 
ِ
ل مطَّ

ورئيـس  المركـزي،  البنـك  محافـظ  منصبـي  قـادة 

نائـب  يكـون  فيمـا  برقـة،  مـن  اإلداريـة  الرقابـة  هيئـة 

محافـظ البنـك المركـزي، ورئيـس ديوان المحاسـبة، 

ورئيـس المحكمـة العليـا، وكذلـك النائـب العـام مـن 

مكافحـة  هيئـة  رئيـس  منصـب  ويتولـى  طرابلـس. 

الفسـاد شـخص مـن فـزان، أمـا رئيـس المفوضيـة 

العليـا فقـد اتفـق الحضـور علـى أن يكـون شـخصية 

توافقيـة، وكذلـك األمـر بالنسـبة الختيـار األعضـاء. 

النزاهـة،  لضمـان  أنـه  المصـادر  وأوضحـت  هـذا، 
ستشـرف اللجنـة الدوليـة مـن صندوق النقـد الدولي 
الخاصـة  واآلليـات  الشـروط  علـى  الدولـي  والبنـك 
بمنصـب  يتعلـق  وفيمـا  المناصـب،  هـذه  ـد  بتقلُّ
محافـظ البنـك المركـزي بصفـة خاصـة ونائبـه، فإنـه 



لشـغل  مـة  الُمقدَّ الملفـات  جميـع  فحـص  سـيتم 
المنصب من جانب اللجنة الدولية، ومن ثم سـيختار 
مجلـس النـواب سـبعة أشـخاص، وسيرسـلهم إلى 
المجلـس األعلـى للدولـة الـذي سـيختار ثالثـة منهـم 
بيـن  مـن  المحافـظ  البرلمـان  يختـار  أن  علـى  فقـط، 
الثالثـة، فيمـا ُتجـَرى اآلليـة نفسـها بشـكل عكسـي 
المجلـس  يختـاره  بحيـث  المحافـظ؛  نائـب  الختيـار 

للدولـة.  األعلـى 

وفيمـا يتعلـق بمخرجـات االجتمـاع التشـاوري الـذي 
علـى  المشـاركون  اتفـق  فقـد  مونتـرو،  فـي  انعقـد 
إعـادة هيكلـة السـلطة التنفيذيـة الليبيـة؛ لتتشـكل 
من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين، فضًلا 
رئاسـتها  عـن حكومـة وحـدة وطنيـة مسـتقلة فـي 
تشـكيلها  فـي  وُتراعـي  الرئاسـي،  المجلـس  عـن 
تحديـد  مـع  للبـالد،  والسياسـي  الجغرافـي  التنـوع 
مهلـة المرحلـة االنتقاليـة بــ 18 شـهًرا، ُتجـرى خاللهـا 
االنتخابات الرئاسـية والبرلمانية، كما تم االتفاق على 
أن تكـون مدينـة سـرت مقـر المؤسسـات التنفيذيـة 
ومجلس النواب، إلى حين القضاء على الميليشيات 

اإلرهابيـة وعـودة األمـن لطرابلـس.   

وناشـد البيـان الختامـي لمؤتمر )برلين - 2( األطراف 
االقتصاديـة،  اإلصالحـات  إجـراء  تواصـل  أن  الليبيـة 
وإعـادة توحيـد المؤسسـات المالية، وإنهاء الحصار 
النفـط  تصديـر  باسـتئناف  والسـماح  النفطـي، 
فـي  الدسـتوري  المسـار  محادثـات  وخـالل  الليبـي.  
القاهـرة، فـي الفتـرة مـن ١١ - ١٣ أكتوبـر، اتفـق الحضـور 
علـى ضـرورة إنهـاء المرحلـة االنتقاليـة، والبـدء فـي 
ترتيبـات المرحلـة الدائمـة، والنظـر فـي إعـادة تفعيل 
مشـروع الدسـتور الذي تم التصويت عليه من قبل 
ليكـون أسـاس  2017؛  عـام  الدسـتور  هيئـة صياغـة 
والُمزَمـع  المقبلـة،  االنتخابيـة  العمليـة  تنظيـم 

إجراؤهـا فـي أواخـر عـام 2021. 

تفاؤل حذر
علـى  التوقيـع  فـي  الليبـي  الحـوار  وفـدي  نجـاح  رغـم 
فإنـه  السـيادية،  المناصـب  توزيـع  اتفـاق  مسـودة 

بوزنيقـة  مشـاورات  إلـى  النظـر  سـوى  يسـعنا  ال 
كخطـوة إيجابيـة باتجـاه دعـم تدابير الثقـة بين طرفي 
الصـراع؛ ذلـك ألنـه ال تزال هناك تحديات كثيرة إلقرار 
مسـودة االتفـاق، علـى رأسـها االنتقـادات التـي ُتثـار 
حـول معاييـر توزيـع المناصـب السياسـية؛ إذ ينظـر 
تكريًسـا  باعتبارهـا  الجهويـة  للمحاصصـة  البعـض 
أن  باعتبـار  الليبـي؛  الشـعب  أبنـاء  بيـن  لالنقسـام 
مناصـب بعينهـا سـتصبح حكـًرا علـى أبنـاء الشـرق، 
فـي مقابـل أخـرى مـن نصيـب أبنـاء الغـرب، وهكـذا ، 
ـح البعـض أن تكـون مرحلـة اختيـار األسـماء  كمـا ُيرجِّ
أكثـر  مـن  السـيادية  المناصـب  ستشـغل  التـي 
المراحـل تعقيـًدا، خصوًصـا وأن التجربة العملية في 

البـالد خـالل األعـوام السـابقة أثبتـت هـذا األمـر. 

هـذا، وقـد بـادر المجلـس األعلى للقضـاء باالعتراض 
يتعلـق  فيمـا  بوزنيقـة  تفاهمـات  معاييـر  علـى 
القضائيـة؛  السـلطة  تخـص  التـي  بالمناصـب 
القضـاء  بسـيادة  ومساًسـا  ـًلا  »تدخُّ اعتبرهـا  حيـث 
واسـتقالله«، ُمشـيًرا إلـى أن اختيـار منصـب رئيـس 
أن  ينبغـي  العـام،  النائـب  وكذلـك  العليـا،  المحكمـة 
يكـون بالتشـاور مـع الجهـات القضائيـة ذات الصلـة؛ 
باعتبـار أن هـذه المناصـب تخضع لمعايير تقتضيها 
طبيعـة العمـل القضائـي، وُتنظمهـا قوانين خاصة. 

 آخـر، فـإن مجـرد توقيـع وفـدْي الحـوار 
ٍ
وعلـى صعيـد

ز  على مسـودة تفاهمات بوزنيقة ال يعني دخولها حيِّ
التنفيـذ؛ فحسـب البيـان الختامـي، يحتاج وفـدا الحوار 
إلـى تصديـق مؤسسـتي مجلس النـواب والمجلس 
األعلـى للدولـة بشـأن التفاهمـات التـي تـم التوصـل 
لنـص  ، ووفًقـا  والثانيـة  األولـى  الجولتيـن  فـي  إليهـا 
ـب تعييـن  المـادة )15( مـن اتفـاق الصخيـرات، »يتطلَّ
وإعفـاء شـاغلي المناصـب السـيادية موافقـة ثلثـي 
ك كثيرون  أعضـاء مجلـس النـواب« ، وهـو أمـر ُيشـكِّ
يـرى البعـض أن  فـي إمكانيـة تحقيقـه؛ فمـن جهـة 
هذه الموافقة ال بدَّ أن تشمل أيًضا نواب طرابلس 
اعترضـوا  والذيـن  الشـرق،  برلمـان  عـن  المنشـقين 
المشـاورات؛  فـي  تمثيلهـم  عـدم  علـى  ُمسـبًقا 
التصويـت  إلـى  منهـم  كبيـرا  عـددا  يدفـع  قـد  ممـا 

91



92

صعوبـة  توجـد  أخـرى،  جهـة  ومـن  المسـودة.  ضـد 
علـى  للحصـول  المشـروط  للنصـاب  الوصـول  فـي 
الموافقـة؛ إذ إن الحضـور العـام للنـواب يقـل كثيـًرا 

ـب الكثيـر عـن الجلسـات.  عـن الثلثيـن؛ بسـبب تغيُّ

وحـول مـا تـم االتفـاق عليـه فـي مونتـرو بشـأن اتخـاذ 
ا مؤقًتـا للمؤسسـات التنفيذيـة،  مدينـة سـرت مقـرًّ
السـيادية،  المؤسسـات  نطاقهـا  فـي  تدخـل  والتـي 
ُتفيد تقارير برفض بعض األطراف الليبية نقل مقار 
المؤسسـات السـيادية إلـى سـرت، وفـي ظـل وجـود 
أجسـام موازيـة لمعظـم هـذه المؤسسـات بغـرب 
فـي  المركـزي  ليبيـا  مصـرف  مثـل  وشـرقها،  البـالد 
 فـي البيضـاء، 

ٍ
طرابلـس، الـذي ُأنشـئ لـه جسـم مـواز

وكذلـك ديـوان المحاسـبة وغيرهمـا، ينظـر البعـض 
إلـى جهـود توحيـد المؤسسـات الليبيـة المنقسـمة 
سياسـية  إرادة  إلـى  تحتـاج  لكونهـا  الحـذر؛  بعيـن 

حقيقيـة فـي المقـام األول. 

تفاهمات المسار العسكري

العسـكري  المسـار  شـهد  متصـل،   
ٍ

سـياق وفـي 
ًما ملحوًظا في اآلونة األخيرة، وهو  للحوار الليبي تقدُّ
مـا بـرز بوضـوح فـي انعقـاد جولـة رابعـة مـن اجتمـاع 
األمـم  بمقـر   ،)5+5( المشـتركة  العسـكرية  اللجنـة 
المتحـدة فـي جنيـف، خـالل الفتـرة مـن 19 - 24 أكتوبـر 
جـت  وُتوِّ العسـكرية،  اللجـان  وفـدْي  بحضـور   ،2020
الجولـة بتوقيـع الحضـور علـى اتفـاق لوقـف إطـالق 
النـار الدائـم بيـن طرفـي األزمـة الليبيـة، يـوم 23 أكتوبر، 
لمـا  وفًقـا  االتفـاق  بنـود  يلـي  وفيمـا  أمميـة،  برعايـة 

نشـرته بعثـة األمـم المتحـدة للدعـم فـي ليبيـا:   

الوقف الفوري إلطالق النار.	 

الوحـدات	  مـن  التمـاس  خطـوط  جميـع  إخـالء 
وخـروج  المسـلحة،  والمجموعـات  العسـكرية 
جميع المرتزقة والمقاتلين األجانب من األراضي 
الليبية في مدة أقصاها 3 أشهر، وتجميد العمل 
فـي  بالتدريـب  الخاصـة  العسـكرية  باالتفاقيـات 
الداخـل الليبـي، وإنشـاء غرفـة عمليات مشـتركة؛ 

لتأميـن المناطـق التـي تـم إخالؤهـا.

المجموعـات	  حصـر  عمليـة  فـي  الفـوري  البـدء 
وتفكيكهـا،  وتصنيفهـا،  المسـلحة  والكيانـات 
ووضـع آليـات وشـروط إلعـادة دمـج أفرادها في 

الدولـة. مؤسسـات 

إيقاف التصعيد اإلعالمي وخطاب الكراهية.	 

فتـح الطـرق والمعابر البريـة والجوية على كامل	 
التراب الليبي.

المنشـآت	  حـرس  وتنظيـم جهـاز  إعـادة هيكلـة 
النفـط. ـق  تدفُّ يكفـل اسـتمرار  بمـا  النفطيـة 

علـى	  المحتجزيـن  لتبـادل  عاجلـة  تدابيـر  اتخـاذ 
أو  السياسـي  االنتمـاء  أو  الهويـة  أسـاس 
لجـان  تشـكيل  عبـر  العسـكرية،  العمليـات 

المعنيـة. األطـراف  مـن  مختصـة 

ال يسـري وقـف إطـالق النـار علـى المجموعـات	 
اإلرهابيـة فـي األراضـي الليبيـة كافـة.

آليـة	  إلـى مجلـس األمـن، وإعـداد  إحالـة االتفـاق 
تنفيـذه. لمراقبـة 

وجاءت هذه الجولة بعد أقل من شـهر على اجتماع 
حيـث  الماضـي؛  سـبتمبر  أواخـر  بمصـر،  ـَد 

ِ
ُعق ليبـي 

التقت وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها 
جهـود  ضمـن  وذلـك  المصريـة،  الغردقـة  بمدينـة 
اسـتكمال محادثـات اللجنـة العسـكرية المشـتركة؛ 
لبحث عدد من الملفات األمنية والعسـكرية بهدف 
مشـتركة،  عسـكرية  قـوة  تشـكيل  إلـى  الوصـول 
وتوحيـد المؤسسـة العسـكرية الليبيـة، وقـد سـبق 
الليبـي  النـواب  رئيـس مجلـس  زيـارة  االجتمـاع  هـذا 
إلـى  حفتـر«،  »خليفـة  والمشـير  صالـح«  »عقيلـة 
جهـود  بشـأن  التطـورات  آخـر  لمناقشـة  القاهـرة؛ 
برعايـة  السـالم  عمليـة  ودفـع  النـار،  إطـالق  وقـف 

المتحـدة. األمـم 

وعلـى خلفيـة توقيـع الوفـود الليبية علـى اتفاق وقف 
إطالق النار الدائم في جنيف، انعقدت جولة خامسة 
مـن محادثـات اللجنـة العسـكرية الليبيـة المشـتركة 
مـع  الحدوديـة  الليبيـة  غدامـس  مدينـة  فـي   ،)5+5(
الجزائـر، يومـي 2 و3 نوفمبـر 2020، كانـت األولـى مـن 



الُمضـي  واسـتهدفت  الليبـي،  الداخـل  فـي  نوعهـا 
مـا  أبـرز  ومـن  جنيـف،  اتفـاق  بنـود  تنفيـذ  فـي  ُقُدًمـا 
اتفـق عليـه الحضـور: تشـكيل لجنة عسـكرية فرعية 
لإلشـراف علـى عـودة القـوات إلـى مقراتهـا، علـى أن 
يكـون مقـر هـذه اللجنـة الفرعيـة فـي مدينتـي هـون 
وسـرت، ومطالبـة مجلس األمـن بالتعجيل بإصدار 
قـرار ُملـزم لتنفيـذ بنـود اتفـاق جنيـف لوقـف إطـالق 

النـار بيـن األطـراف الليبيـة. 

عثرات في طريق التهدئة
وقـف  اتفـاق  إلـى  الوصـول  مجـرد  ُيعـد  حيـن  وفـي 
ا ال يمكـن  إطـالق نـار دائـم بيـن الوفـود الليبيـة إنجـاًز
إنـكاره، فإنـه فـي ضـوء انهيـار تفاهمـات ليبيـة كثيـرة 
اتفـاق  علـى  كبيـرة  آمـال  تعليـق  يمكـن  ال  سـابقة، 
األطـراف  تواجـه  كثيـرة  تحديـات  توجـد  إذ  جنيـف؛ 
الليبيـة، أبرزهـا المخـاوف الُمثـارة بشـأن جديـة التزام 
مـن  خصوًصـا  االتفـاق،  علـى  عـة  الموقِّ األطـراف 
لهـا،  التابعـة  والميليشـيات  الوفـاق  جانـب حكومـة 
وتبـادل االتهامـات بيـن طرفـي الصـراع بيـن الحيـن 
واآلخر حول التخطيط وتعبئة القوات لشـن هجوم 
علـى منطقتـي سـرت والجفـرة، واسـتمرار خروقـات 
بعـض القـوى الدوليـة وإصرارهـا على عـدم االمتثال 
بدعـم  يتعلـق  فيمـا  سـواء  األمميـة،  للقـرارات 
الميليشـيات المسـلحة، أو نقل المرتزقة إلى البالد.  

وفـي هـذا السـياق، تجـُدر اإلشـارة بصفـة خاصـة إلى 
فـي  الدوليـة  القـوى  بعـض  تلعبـه  قـد  الـذي  الـدور 
عرقلـة اتفـاق جنيف، ومن ذلك تصريح وزارة الدفاع 
توقيـع  علـى  مباشـرة  الالحـق  اليـوم  فـي  التركيـة 

اتفـاق وقـف إطـالق النـار، والـذي أشـار إلـى اعتزامها 
اسـتكمال التدريب العسـكري لميليشـيات حكومة 
الوفـاق الوطنـي، في مخالفة واضحـة للمادة الثانية 
»تجميـد  بــ  تقضـي  والتـي  جنيـف،  اتفـاق  نـص  مـن 
العمـل باالتفاقيـات العسـكرية الخاصـة بالتدريـب 

فـي الداخـل الليبـي«. 

هـذا، ويشـير الخبـراء إلى صعوبـات في تنفيذ بعض 
البنـد  واقعيـة  عـدم  مقدمتهـا  وفـي  االتفـاق،  بنـود 
فـي  للبـالد  األجانـب  المقاتليـن  بمغـادرة  الخـاص 
غضـون ثالثـة أشـهر، وعـدم وضـوح آليـات تفكيـك 
الميليشـيات المسـلحة وخروجهـا مـن البالد، فضًلا 
عـن كيفيـة دمـج القـوات غيـر النظاميـة بالنظاميـة.  

انتهـاء  بقـرب  اإلقـرار  يمكـن  ال  أنـه  رغـم  وختاًمـا، 
المؤشـرات  مـن  عـدد  يوجـد  فإنـه   الليبيـة،  األزمـة 
النخـب  بيـن  اتفـاق  شـبه  بوجـود  األقـل  علـى  ر 

ِ
ُتنـذ

السياسـية الليبيـة علـى دفـع عجلـة التسـوية، وهـو 
تفاهمـات  إلـى  الوصـول  فـي  النجـاح  فـي  ـى  تجلَّ مـا 
بيـن الوفـود الليبيـة علـى أكثـر مـن مسـتوى، منها ما 
تـم علـى المسـتوى اإلقليمـي فـي بوزنيقـة، وكذلـك 
اتفـاق  وتوقيـع  جنيـف،  فـي  الدولـي  الصعيـد  علـى 
إلـى  إضافـًة  البـالد،  فـي  الدائـم  النـار  إطـالق  لوقـف 
لتذليـل  وسـاق؛   

ٍ
قـدم علـى  الجاريـة  المشـاورات 

العقبـات أمـام التوافـق حـول آليـات توحيد السـلطة 
فـي  لإلسـراع  الالزمـة  الترتيبـات  وإقـرار  التنفيذيـة، 
إجـراء االنتخابـات الوطنيـة الليبيـة، ويبقـى الوصـول 
إلـى حـل قريـب لأزمـة الليبيـة رهـن توافقـات القـوى 
م األوضاع  الدوليـة، ومـدى رغبتهـا فـي وضع حد لتـأزُّ

الليبـي.  بالداخـل 

93



94

التفاقم  مآالت الصراع في إقليم كاراباخ: خيارات 
وفرص التهدئة

أ/ مونيكا وليم فوزي 

يعـود الصـراع بيـن أرمينيـا وأذربيجـان بشـأن إقليـم 

أغلبيـة  تقطنـه  والـذي  الجبلـي،  كارابـاخ«  »ناجورنـو 

باعتـراف  أذربيجـان  سـيادة  تحـت  ويقـع  أرمينيـة 

القانون الدولي، إلى السياسـة التي اتبعها »جوزيف 

سـتالين« لتفتيـت اإلثنيـات، والتـي تـم ضـم اإلقليـم 

األخيـرة  أن  إال   ،1923 عـام  أذربيجـان  إلـى  بموجبهـا 

لـم تمـارس أي سـلطة فعليـة عليـه منـذ سـقوط 

السـوفيتي. االتحـاد 

األذريـة  القـوات  بيـن  دمويـة  حـرب  واندلعـت 

بموجـب  ولكـن   ،1988 عـام  األرمـن  واالنفصالييـن 

 ،1991 عـام  وأذربيجـان   1990 عـام  أرمينيـا  اسـتقالل 

د  انفصل اإلقليم عن األخيرة، ومنذ ذلك الحين، تتجدَّ

االشـتباكات الحدوديـة بشـكل دوري بيـن الدولتيـن، 

ولـم تعتـرف أرمينيـا باسـتقالل اإلقليـم، لكنهـا تزوده 

واالقتصـادي. العسـكري  بالدعـم 

ـطت روسـيا لوقـف إطـالق  وفـي هـذا السـياق، توسَّ

النار بين أرمينيا وأذربيجان عام 1994، وتجدر اإلشارة 

إلـى أنـه تـم انتهـاك وقـف إطالق النار في شـهر أبريل 

عـام 2016، واسـتمرت المواجهـات لمـدة أربعـة أيـام؛ 

ممـا أسـفر عن خسـائر كبيرة فـي األرواح. 

دت االشـتباكات بيـن البلديـن فـي شـهر يوليـو  وتجـدَّ

ممـا  شـخًصا؛   16 مقتـل  عـن  وأسـفرت  الماضـي، 

الشـعب األذري، والـذي خـرج  إثـارة غضـب  إلـى  أدى 

العاصمـة  تشـهدها  لـم  حاشـدة  تظاهـرات  فـي 

األذريـة باكـو منـذ سـنوات، والتـي طالبـت باسـتعادة 

السـيطرة على المناطق الُمتناَزع عليها مع أرمينيا.

الدائـر حاليـا هـو األخطـر منـذ توقيـع  الصـراع  وُيعـد 

البلديـن اتفـاق وقـف إطـالق النـار عـام 1994، وذلـك 

الجانبيـن تفعيـل األحـكام العرفيـة  فـي ظـل إعـالن 

بتأجيـج  ُينـذر  ممـا  االحتياطيـة؛  قواتهمـا  وحشـد 

الصـراع  أسـباب  تتعـدد  ذلـك،  ضـوء  وفـي  الصـراع، 

الحالي، وفي مقدمتها: فشـل مجموعة »مينسك« 

أوروبـا  فـي  والتعـاون  األمـن  لمنظمـة  التابعـة 

للقضيـة،  دائـم  حـل  وإيجـاد  المفاوضـات،  دعـم  فـي 

باإلضافـة إلـى موافقة أذربيجان على مسـاعدة تركيا 

لهـا، وكذلـك رفـض طرفـي الصراع التفـاوض بجدية 

فـي األزمـة، وتصاُعـد الشـعور بالقوميـة؛ ممـا خلـق 

ضغًطـا داخليـا علـى الحكومتيـن األذريـة واألرمينيـة.  

وعلـى الرغـم مـن التجاهـل الغربـي لمـا يـدور باإلقليم، 

فـإن بعـض المراقبيـن يؤكـدون أنه أخطـر نقطة في 

منطقـة أورآسـيا مـا بعـد االتحاد السـوفيتي .

العوامـل الدافعـة لتجدُّد الصراع 
في هـذا التوقيت: 

بيـن  الصـراع  د  لتجـدُّ المحفـزة  العوامـل  تتعـدد 

أذربيجـان وأرمينيـا حـول إقليـم ناجورنو كارابـاخ، والتي 

بـــــــــــاحـــــــــــث ســـــــــيـــــــــاســـــــــي بـــــــالـــــــمـــــــكـــــــتـــــــب الــــــفــــــنــــــي
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار



التالـي:  النحـو  علـى  تناولهـا  يمكـن 

االنكمـاش االقتصادي ومشـاعر االسـتياء	 

تذكيـة  فـي  أسـهمت  أذربيجـان  فـي  العـام 

الصراع وتأجيجه، وفي المقابل تشعر الحكومة 

األرمينيـة بالقلـق بشـأن تناقص الدعم الروسـي 

لها؛ نظًرا لعدم اتخاذ روسيا موقفا واضحا من 

الصـراع، وادعائهـا الحياد، فضًلا عن المؤشـرات 

الروسـي  الموقـف  سـعي  تؤكـد  التـي  األوليـة 

إلقـرار حـل تفاوضـي.

سـوق	  فـي  الدوليـة  المصالـح  تضـارب 

النفـط العالميـة والتنافـس علـى المكانـة، 

للصـراع؛  الدافعـة  العوامـل  أحـد  ل  يشـكِّ حيـث 

ألن تركيـا تعـد المعبـر والمَنفـذ األساسـي للغـاز 

والنفط األذري إلى أوروبا، والذي ينافس مصادر 

ـل عائًقـا فـي الوصول إلى  الطاقـة اإليرانيـة، ويمثِّ

األوروبيـة. األسـواق 

التنافـس الجيوسياسـي، والـذي ينطلـق مـن	 

وسـعيها  النـزاع،  فـي  تركيـا  تلعبـه  الـذي  الـدور 

المسـتمر فـي أن تصبـح فاعـًلا سياسـيا رئيًسـا 

فـي المشـهد اإلقليمي؛ ولـذا، دفعت في البداية 

1500 سـوري مـن المعارضـة المسـلحة  بنحـو 

إلى اإلقليم، وتشـير وسـائل اإلعالم إلى أن أعداد 

 4000 نحـو  حاليـا  بلغـت  السـوريين  المرتزقـة 

ألسـلحة  أنقـرة  اسـتخدام  عـن  فضـًلا  مقاتـل، 

أمريكيـة الصنـع خـالل االشـتباكات األخيـرة، بمـا 

 .»F-16« فـي ذلـك مقاتـالت

خريطة التحالفات في هذا الصراع

د وتتشـابك أهداف األطـراف والقوى الخارجية  تتعـدُّ

»ناجورنـو  إقليـم  فـي  الدائـر  الصـراع  فـي  الفاعلـة 

وفًقـا  الصـراع  تأجيـج  إلـى  ت  أدَّ والتـي  كارابـاخ«، 

لوقـف  التهدئـة  محـاوالت  مـن  بـدًلا  لمصالحهـا 

إراقـة الدمـاء وإقـرار حـل تفاوضـي، ويمكـن فيمـا يلي 

األطـراف: هـذه  مواقـف  أبـرز  توضيـح 

أولًا: الموقف التركي

سارعت تركيا إلى التدخل في الصراع الحالي باإلقليم؛ 

وتحقيـق  القوقـاز،  فـي  نفوذهـا  توسـيع  بهـدف 

تطلعاتها اإلقليمية، كما تسعى إلى تحقيق هدفين 

رئيسـين؛ أولهمـا: تغييـر الوضـع الراهـن فـي »ناجورنو 

واألكثـر  الثانـي  والهـدف  أذربيجـان،  لصالـح  كارابـاخ« 

أهميـة: هـو ضمـان دور جديـد ألنقـرة فـي المنطقـة 

ومواجهة أي اعتراضات محتملة من أرمينيا، وينطلق 

موقـف تركيـا باألسـاس مـن روابطهـا الوثيقـة مـع 

أذربيجـان؛ حيـث يتقـارب البلـدان ثقافيـا، باإلضافـة إلى 

التعاون االقتصادي والعسكري القوي بينهما؛ فقد 

كان ألنقـرة دور فعـال فـي تطويـر الجيـش األذري من 

خالل توفير المستشارين وبرامج التدريب، باإلضافة 

إلى نقل التكنولوجيا العسكرية إليها، مثل الطائرات 

بـدون طيـار. 

فـي  التركيـة  المصالـح  تتعاظـم  النحـو،  هـذا  وعلـى 

فيمـا  ألنقـرة  األخيـرة  ألهميـة  نظـًرا  أذربيجـان؛ 

السياسـية  والمصالـح  الطاقـة  بقطـاع  يتعلـق 

واالستراتيجية؛ حيث تعد العاصمة »باكو« المصدر 

 - “باكـو  األنابيـب  خـط  فـي  المـار  للنفـط  الرئيـس 

تبليسـي - جيهان”، وأحد الموارد الرئيسـة للنفط في 

تركيـا، نظـًرا ألنـه ثانـي أطـول خـط أنابيـب فـي العالـم، 

إضافـة إلـى ذلـك تعـد باكـو المصـدر الرئيـس لخـط 

أنابيب الغاز العابر للبحر األدرياتيكي، وهو المشـروع 

إلـى  أذربيجـان  الغـاز الطبيعـي مـن  لنقـل  ـم  المصمَّ

التركيـة.  األراضـي  عبـر  أوروبـا 

التركـي »رجـب  الرئيـس  السـياق، يشـجع  وفـي هـذا 

طيـب أردوغـان« فـي خطاباته العـدوان األذري األخير 

دت تركيـا حليفتهـا باكو بأسـلحة  علـى أرمينيـا، كمـا زوَّ

الحاليـة،  القتاليـة  األعمـال  فـي  ُتسـتخدم  متطـورة 
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فضـال عمـا تشـير إليـه بعـض المصـادر مـن وجـود 

عناصـر مـن القـوات الخاصـة التركيـة فـي الخطـوط 

األماميـة لقيـادة الكتائـب األذريـة.

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن تحـركات »أردوغـان« مدفوعـة 

األراضـي  فـي  تركيـا  نفـوذ  السـتعادة  بطموحاتـه 

العثمانيـة السـابقة، والتـي تنتشـر بموجبهـا القـوات 

التركية في سوريا والعراق وليبيا والصومال، بجانب 

تصعيـد التوتـرات مـع دول شـرق المتوسـط ، وُتعـد 

أذربيجان من أكثر الدول المؤيدة لسـعي »أردوغان« 

السـتعادة »اإلمبراطوريـة العثمانيـة«، وذلـك علـى 

فـي  سـنية،  أغلبيـة  ذات  دولـة  تركيـا  أن  مـن  الرغـم 

حيـن أن 65 ٪ مـن شـعب أذربيجـان ينتمـي للمذهب 

الشـيعي.

ومـن جهـة أخـرى، هنـاك تاريـخ طويـل مـن العالقات 

المتوتـرة بيـن أرمينيـا وتركيـا؛ لرفـض األخيـرة تقديـم 

الدولـة  ارتكبتهـا  التـي  الجماعيـة  اإلبـادة  عـن  اعتـذار 

العثمانيـة بحـق األرمـن عام 1915، والتي أسـفرت عن 

مقتـل أكثـر مـن 1.5 مليـون أرمينـي، ويـرى مراقبـون 

يعيـد  حاليـا  ألذربيجـان  رئيـس  كداعـم  تركيـا  دور  أن 

فتـح الجـراح التاريخيـة ألرمـن الشـتات بشـأن مذابـح 

التبـرع  إلـى  غالبيتهـم  دفـع  ممـا  العثمانيـة؛  الدولـة 

بالمـال والمسـاعدات مـن أجـل بلدهـم. 

ثانًيا: الموقف الروسي

تتبنـى روسـيا موقًفـا محايـًدا إزاء النـزاع القائـم فـي 

»ناجورنـو كارابـاخ«؛ حيـث امتنعـت عـن تقديـم الدعـم 

الشامل ألرمينيا، رغم كونها حليفا عسكريا وشريكا 

بقاعـدة  األخيـرة  وتحتفـظ  لموسـكو،  بـه  موثوقـا 

عسـكرية علـى أراضيهـا، ولكنهـا علـى الجانـب اآلخـر، 

أصبـح لهـا روابـط متناميـة مـع النخـب األذريـة فـي 

السنوات القليلة الماضية، ويعكس موقف روسيا 

الحالـي سـخط موسـكو علـى أرمينيـا؛ بسـبب عـدم 

السـنوات  مـدار  فعلـى  المفاوضـات،  فـي  مرونتهـا 

األخيـرة أصبحـت روسـيا محبطـة بشـكل كبيـر مـن 

ـت يريفـان؛ فبالرغـم مـن اتفـاق األطـراف علـى ما  تعنُّ

يسـمى بــ »مبـادئ مدريـد« عـام 2011، الـذي بموجبـه 

مناطـق  سـبع  علـى  السـيطرة  عـن  أرمينيـا  تتخلـى 

محيطـة بــ »ناجورنـو كارابـاخ«، وتنخرط فـي محادثات 

حـول وضـع اإلقليـم، لـم تحـرز يريفـان تقدًمـا فـي هـذا 

الشأن، بل إنها على النقيض حاولت السيطرة على 

مقاطعـات أذريـة أخـرى، كما ُتعـد الحكومة األرمينية 

الحاليـة التـي وصلـت إلـى السـلطة بعـد احتجاجـات 

شـعبية واسـعة النطـاق فـي عـام 2018، أحـد أهـم 

العوامـل المؤثـرة أيًضا في إحجام موسـكو عن دعم 

أرمينيـا بشـكل أكثـر حزًمـا خـالل الصـراع الحالـي.

وفيمـا يتعلـق بمسـتقبل الدعـم الروسـي للحليـف 

األرميني، تدور حسـابات موسـكو الحالية حول تأجيل 

إتاحـة  بهـدف  ألرمينيـا؛  الدعـم  تقديـم  مـن  موقفهـا 

الوقـت ألذربيجـان السـتعادة األراضـي التـي تخضـع 

تسـتهدف  النحـو،  هـذا  وعلـى  لسـيادتها،  ـا  قانونيَّ

روسـيا تقديـم خدمـة ألذربيجـان عبـر القبـول بحـرب 

محـدودة تسـتعيد فيهـا األخيـرة جـزًءا مـن أراضيهـا، 

بمـا  ألرمينيـا،  وجوديـا  تهديـًدا  ل  ُتشـكِّ أن  دون  لكـن 

يحفظ الشراكة االستراتيجية بين موسكو ويريفان. 

وفيمـا يتعلـق بتضـارب المصالـح التركيـة الروسـية 

فـي الصـراع، تشـير التوقعـات إلى أن قبـول دور جديد 

إضعـاف  إلـى  يـؤدي  قـد  القوقـاز  جنـوب  فـي  لتركيـا 

موقـف روسـيا علـى المـدى الطويـل، حتـى لـو كانـت 

موسـكو،  بأهـداف  مقارنـة  محـدودة  أنقـرة  أهـداف 

، يـرى الخبـراء أن روسـيا باتـت علـى مفتـرق  ومـن ثـمَّ

المنطقـة،  فـي  تركيـا  فـي مواجهـة تطلُّعـات  طـرق 

وعليهـا االختيـار بيـن أحـد مسـارين: إمـا إبـرام صفقـة 

إرادة  كسـر  أو  طموحاتهـا،  السـتيعاب  أنقـرة  مـع 

بحيـث  االسـتنزاف«،  »دبلوماسـية  خـالل  مـن  تركيـا 

ال ترفـض موسـكو بشـكل قاطـع مقترحـات أنقـرة 

للتعاون، لكنها تتجه الستنزافها على جبهات أخرى 



حـول العالـم، فعلـى سـبيل المثـال، يمكـن لروسـيا 

الجماعـات  السـتهداف  »األسـد«  علـى  تضغـط  أن 

ـف موسـكو دعمهـا  المواليـة لتركيـا فـي إدلـب، أو تكثِّ

للمشير »خليفة حفتر« في ليبيا ضد حكومة الوفاق 

الوطنـي المدعومـة مـن تركيـا. 

وفـي هـذا السـياق، يأتـي اتفـاق وقف إطـالق النار بين 

أرمينيـا وأذربيجـان، الذي تم بوسـاطة روسـية، ودخل 

حيـز التنفيـذ ليـل 9 نوفمبـر 2020، والـذي سـتحتفظ 

 
ٍ

أراض مـن  عليـه  سـيطرت  بمـا  أذربيجـان  بموجبـه 

فـي إقليـم كاربـاخ، مـع انسـحاب ُمرتَقـب ألرمينيا من 

مناطـق أخـرى مجاورة في غضون أسـابيع، وانتشـار 

للمئـات مـن قـوات حفـظ السـالم الروسـية لضمـان 

للرئيـس  تصريـح  ذلـك  وأعقـب  باالتفـاق،  االلتـزام 

التركي »أردوغان«، أشار خالله إلى أن أنقرة وموسكو 

وقعتـا اتفاًقـا للمراقبـة المشـتركة لالمتثـال لوقـف 

إطـالق النـار.

ثالثًا: الموقف اإليراني

ـل فـي  إن عنصـر التقـارب بيـن إيـران وأذربيجـان، يتمثًّ

كـون األخيـرة دولـة ذات أغلبيـة شـيعية، تشـترك فـي 

تاريخهـا وثقافتهـا بشـكل كبيـر مـع إيـران، ال سـيما 

المقاطعـات اإليرانيـة األذريـة، وعلـى الرغـم مـن ذلك 

تعاملـه  فـي  اإليرانـي  النظـام  لـدى  مفارقـة  توجـد 

يؤكـد  فبينمـا  كاربـاخ«،  »ناجورنـو  أزمـة  مـع  ـا  تاريخيًّ

أحقيـة أذربيجـان فـي السـيادة علـى اإلقليـم، سـمح 

أرمينيـا. بالتعـاون وتعزيـز العالقـات مـع  لحكومتـه 

وفـي هـذا السـياق، حـرص المرشـد األعلـى اإليرانـي 

على التزام الحياد تجاه طرفي النزاع، رغم أن مقربين 

للجانـب األذري، فيمـا  انحيـاًزا واضًحـا  منـه أظهـروا 

حرصـت الحكومـة اإليرانيـة على إبراز دعمها للمسـار 

التفاوضـي ووقـف إطالق النار، ويتبع النظام اإليراني 

ـا فـي سياسـته الخارجيـة تجـاه طرفـي  نهًجـا براجماتيًّ

ا بالمعدات الحربية،  النزاع، من خالل دعم أرمينيا سرًّ

فضـًلا عـن الدعـم االسـتخباراتي والدبلوماسـي، مـع 

وأذربيجـان،  تركيـا  مـع  المباشـرة  المواجهـة  ـب  تجنُّ

ورغـم نفـي طهران المزاعم المتعلقة بنقل معدات 

فـإن  أرمينيـا،  إلـى  اإليرانيـة  األراضـي  مـن  عسـكرية 

المراقبين ال يسـتبعدون بروز الدعم اإليراني بشـكل 

علنـي فـي مراحـل متقدمـة مـن الصـراع. 

ضـد  ألرمينيـا  إيـران  دعـم  بأسـباب  يتعلـق  وفيمـا 

أذربيجان، فإنها تتمحور بشكل رئيس حول أن األخيرة 

ُتعـد أحـد الحلفاء الرئيسـين إلسـرائيل في المنطقة، 

فهـي ثالـث أكبـر مشـتري األسـلحة اإلسـرائيلية فـي 

دوالر،  مليـون   137 مشـترياتها  بلغـت  إذ  2017؛  عـام 

وإلـى جانـب ذلـك، تسـعى إيـران إلـى توطيـد العالقات 

ومنـع  اإلقليمـي،  نفوذهـا  تعزيـز  بهـدف  أرمينيـا  مـع 

واشـنطن وتـل أبيـب مـن إحاطتهـا بشـبكة قوية من 

العالقـات مـع دول منطقـة القوقـاز، كمـا أن للعامل 

االقتصادي دوًرا بارًزا في تعزيز العالقات بين البلدين؛ 

حيـث ُتعـد أرمينيـا مـن أكثـر األسـواق احتياًجـا للنفـط 

اإليرانـي، علـى العكـس مـن أذربيجان المنتجة للنفط، 

فضـًلا عـن أنهـا توفـر معبـرا بديـال للنقـل عـن روسـيا 

الطاقـة  محطـة  مشـروع  إلـى  باإلضافـة  وأوروبـا، 

الحراريـة والربـط مـع مراكـز اإلنتـاج اإليرانيـة، وإمكانيـة 

زيـادة صـادرات األسـلحة اإليرانيـة عبـر توفيـر الدعـم 

العسـكري ألرمينيـا، وذلـك على خلفية القـرار الخاص 

برفـع حظـر بيـع األسـلحة عنهـا. 

وتمثل تركيا عامًلا حاسًما في حسابات إيران بشأن 

إقليـم »ناجورنـو كارابـاخ«، فعلـى الرغـم مـن انتقادات 

طهران ألنقرة بتأجيج الصراع، والخالف بين البلدين 

فـي سـوريا، فـإن طهـران ال تريـد إثـارة غضـب أنقـرة؛ 

لقـدرة األخيـرة علـى تحريـض جـزء كبيـر مـن السـكان 

إيـران ضـد سياسـات طهـران، فضـًلا  األذرييـن فـي 

عـن أن تركيـا ُتعـد جـاًرا وشـريًكا تجاريـا مهًمـا إليـران، 

الصـراع  فـي  اإليرانـي  الـدور  أن  إلـى  اإلشـارة  وتجـدر 

بيـن أرمينيـا وأذربيجـان أضعـف كثيـًرا ممـا كان عليـه 
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الوسـاطة  وأن  الماضـي،  القـرن  تسـعينيات  فـي 

اإليرانيـة حاليـا ال ُتعـد اقتراًحـا ُيعتـد بـه، ويـرى الخبـراء 

أن طهـران حاليـا تجلـس وتترقـب التحـركات التركيـة 

حـل  إلـى  الوصـول  فـي  سـوى  ترغـب  وال  الروسـية، 

فـي  الدخـول  يجنبهـا  بمـا  للصـراع  وسـريع  سـلمي 

حـرب إقليميـة ال تسـتطيع تحمـل عواقبهـا. 

فـي ضـوء التطـورات الحاليـة فإنـه مـن المسـتبعد 

علـى  كارابـاخ«  »ناجورنـو  إقليـم  فـي  الصـراع  انتهـاء 

المـدى القصيـر؛ بسـبب تقاعـس المجتمـع الدولـي 

كمـا  البلديـن،  علـى  فعالـة  ضغـوط  ممارسـة  عـن 

األعمـال  جميـع  إنهـاء  الصـراع  وقـف  ـب  يتطلَّ

العدائيـة بيـن باكـو ويريفـان، وإعـادة األراضـي األذريـة 

مـع   ،1993-1992 فـي  أرمينيـا  عليهـا  اسـتولت  التـي 

عـادل  لإلقليـم بشـكل  المسـتقبلي  الوضـع  تحديـد 

مـن خـالل إجـراء اسـتفتاء أو انتخابـات تحـت إشـراف 

فرصـة  باسـتغالل  حاليـا  االقتراحـات  وتثـور   ، دولـي 

قـدوم الشـتاء الـذي يصُعـب القتـال فيـه، لمحاولـة 

إعـادة إطـالق عمليـة سـالم جديـدة، تأخذ فـي االعتبار 

حقـوق المدنييـن، وعقـد مؤتمر دولي تجتمع فيه كل 

األطراف المعنية بالقضية، وإال سـيكون البديل هو 

سـالم تفرضـه روسـيا وتركيـا علـى أرمينيـا وأذربيجـان 

مـع قليـل مـن االهتمـام بالحقـوق اإلنسـانية، ويرجح 

النـزاع  مـن  الحاليـة  المرحلـة  ـد  تمهِّ أن  المراقبـون 

سـتتخلى  والتـي  مدريـد،  مبـادئ  لتنفيـذ  الطريـق 

التـي  السـبع  المقاطعـات  عـن  أرمينيـا  بموجبهـا 

تحتلهـا فـي أذربيجـان، مـع االحتفـاظ بممـر بـري إلـى 

حـول  محادثـات  وإجـراء  كارابـاخ«،  »ناجورنـو  إقليـم 

المنطقـة.  وضـع 

وختاًمـا، تحتـاج الدبلوماسـية الدوليـة ألن تصبـح أكثر 

حزًمـا خـالل الجولـة التاليـة مـن مفاوضـات مجموعـة 

»مينسك« في جنيف، وأن تلعب روسيا دوًرا حاسًما 

فـي قيـادة الجهـود الدوليـة فـي هـذا الصـدد فـي ظـل 

باالنتخابـات  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  انشـغال 

الرئاسـية، فضـًلا عـن أن أي عمـل دبلوماسـي يجـب 

تتـرأس  التـي  الـدول  قـادة  بيـن  تنسـيقه  يتـم  أن 

األمريكيـة  المتحـدة  والواليـات  )روسـيا  المجموعـة 

وفرنسـا( لتحقيـق أقصـى قـدر مـن الفعاليـة. 



عــــــــــروض



عــــــــــروض

أولويات السياسة الخارجية األمريكية.. 
ما الفرق الذي يمكن أن تحدثه االنتخابات؟

المناورات السياسية

التعاون األمني بين ضفتي المتوسط

مسـتقبل التغيـر المناخـي



أولويات السياسة الخارجية األمريكية.. 
ما الفرق الذي يمكن أن تحدثه االنتخابات؟)*(

عرض: أ/ منى علي عبد الرحمـن

األمريكية  الرئاسية  االنتخابات  اكتسبت 
إلى  بالنظر  كبيرة  أهمية  مــؤخــًرا  ُأجــريــت  الــتــي 
وتأثيراتها  بإجرائها،  أحاطت  التي  المالبسات 
المرشح  فوز  فمع  ا؛  وخارجيًّ ا  داخليًّ المتوقعة 
ُيــتــوقــع أن تتغير  بــايــدن«  الــديــمــقــراطــي »جـــو 
بعض السياسات التي اتبعها الرئيس السابق 

»دونالد ترامب.

علـى  االنتخابـات  تلـك  نتائـج  تداعيـات  إطـار  وفـي 

السياسـة الخارجيـة األمريكيـة، فقد أصدر »تشـاتام 

هـاوس« تقريـًرا فـي أكتوبـر الماضـي رّكـز فيـه علـى 

تحليـل مـدى تأثيـر نتيجـة االنتخابـات علـى السياسـة 

الخارجيـة األمريكيـة، مـن حيـث العالقـة مـع الصيـن، 

األطلسـي،  عبـر  شـركائها  مـع  واشـنطن  وعالقـة 

وبعـض القضايـا العالميـة، مثـل منظومـة التجـارة 

المناخـي. والتغيـر 

أمريكا »ترامب«
أصبحت السياسـة الخارجية للواليات المتحدة أكثر 

تركيـًزا علـى الصين في عهـد الرئيس »ترامب« الذي 

إلـى  بكيـن، وسـعى  مـع  تصادًمـا  أكثـر  تبنـى موقًفـا 

تغييـر جـذري فـي العالقـات االقتصاديـة معهـا، مـن 

خـالل اتبـاع نهـج أكثـر حمائيـة فـي التجارة، كما يشـير 

التقريـر إلـى تراُجـع الواليـات المتحـدة عـن دورهـا فـي 

بحلفائهـا،  عالقتهـا  علـى  أثَّـر  ممـا  الدوليـة،  القيـادة 

إلـى  اتجهـت واشـنطن  أوروبـا؛ فقـد  فـي  خصوًصـا 

األطـراف،  متعـددة  الدوليـة  التزاماتهـا  تقليـص 

بانسـحابها مـن خطـة العمل الشـاملة المشـتركة، 

المتحـدة،  لأمـم  التابـع  اإلنسـان  ومجلـس حقـوق 

واتفاقيـة باريـس للمنـاخ، كمـا بدأت االنسـحاب من 

منظمـة الصحـة العالميـة. 

وفيمـا يتعلـق بسياسـات »ترامـب« بشـأن الشـرق 

حيـث  متباينـة؛  نتائجهـا  كانـت  فقـد  األوسـط، 

نجحـت فـي توقيـع اتفاقـات التطبيـع بيـن إسـرائيل 

واإلمـارات والبحريـن، لكـن محـاوالت تنفيـذ »صفقة 

ولـم  الفلسـطينيين،  تهميـش  مـن  زادت  القـرن« 

الدولتيـن. حـل  بشـأن  تقدًمـا  تحـرز 

رئيس فريق عمل بإدارة القضايا االستراتيجية  
ــرار ــقــ ــ ــاذ ال ــ ــخـ ــ ــات ودعـــــــم اتـ ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــز الـ ــركــ مــ

)*( Leslie Vinjamuri (Editor), US foreign policy priorities What difference can an election make?, chatham House,
October 2020
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 آخر، أخفق »ترامب« في الوفاء بالعديد 
ٍ

وعلى جانب

مـن وعـوده المتعلقـة بالسياسـة الخارجيـة، فعلـى 

فـي  الدبلوماسـية  جهـوده  فشـلت  المثـال  سـبيل 

م جوهـري بشـأن كوريـا الشـمالية، وهـو  إحـراز تقـدُّ

مـا ُمنيـت بـه أيًضـا اسـتراتيجية الضغـط القصـوى 

تجـاه إيـران.

كمـا كان إلخفـاق إدارة »ترامـب« فـي احتـواء انتشـار 

مكانـة  علـى  كبيـر  سـلبي  تأثيـر  كورونـا  فيـروس 

يمكـن  عـام   
ٍ

وبشـكل ـا،  عالميًّ المتحـدة  الواليـات 

القـول بـأن السياسـة الخارجيـة لــ »ترامب« تسـببت 

فـي تقويـض النفـوذ األمريكي على مسـتوى العالم.

العالقات عبر األطلسي

الرئاسـية  االنتخابـات  إلـى  المحلليـن  بعـض  ينظـر 

حاسـمة  لحظـة  أنهـا  علـى   2020 لعـام  األمريكيـة 

رت  بالنسـبة للعالقـات عبـر األطلسـي، والتـي تضـرَّ

خـالل رئاسـة »ترامـب«، ومـن ثـمَّ فـإن فـوزه بفتـرة 

ـه ضربـة قاتلـة لهـذه العالقـات،  واليـة ثانيـة قـد يوجِّ

ـح الرئاسـي »جـو  ـد المرشَّ وفـي المقابـل فقـد تعهَّ

بايـدن« بأنـه سـيعمل علـى إعـادة االلتـزام بتحالفات 

مـع  خصوًصـا  األمـد،  طويلـة  المتحـدة  الواليـات 

الحلفـاء األوروبييـن فـي حـال فـوزه فـي االنتخابـات.

إال أن اتجاًها آخر من المحللين يرى أن اآلثار المترتبة 

علـى االنتخابـات بالنسـبة للعالقـات عبـر األطلسـي 

ليسـت واضحـة تماًمـا، فقد ظهـرت الضغوط على 

»ترامـب«؛  رئاسـة  قبـل  مـن  حتـى  العالقـات  هـذه 

تركيـًزا علـى  أكثـر  المتحـدة  الواليـات  حيـث أصبحـت 

إلـى  لـت  وتحوَّ الصينـي،  النفـوذ  لتنامـي  االسـتجابة 

الهـادئ،  والمحيـط  الهنـدي  بالمحيـط  االهتمـام 

ومـن ثـمَّ تقليـل التزاماتهـا تجـاه مناطـق أخـرى مـن 

العالـم، مثـل أوروبـا، ومن ناحية أخـرى، تمّثل الصين 

إشـكالية فـي العالقـات األوروبيـة األمريكيـة؛ فعلـى 

اسـتراتيجية  اتبـاع  فـي  ترغـب  أوروبـا  أن  مـن  الرغـم 

أكثر صرامة إزاء الصين، فإنها في الوقت نفسـه ال 

ترغـب فـي االنفصـال الكامـل عـن بكيـن. 

ويوضـح التقريـر أنه في حال أسـفرت االنتخابات عن 

فـوز »ترامـب« بواليـة ثانية، فإن علـى أوروبا مواجهة 

احتمـال تنفيـذ تهديـده باالنسـحاب من حلـف الناتو، 

لمناصـري  زخًمـا  الثانيـة  واليتـه  سـتعطي  كمـا 

فـي  الممكـن  ومـن  األوروبيـة«،  »السـيادة  فكـرة 

هـذا السـياق أن تزيـد أوروبـا مـن اإلنفـاق الدفاعـي؛ 

ح  لتحقق اسـتقاللها عن السياسـة األمريكية، ويرجِّ

التقريـر أن تـؤدي الواليـة الثانيـة لـ«ترامـب« إلـى مزيـد 

فرنسـا  مثـل  دول  بيـن  أوروبـا  فـي  االنقسـام  مـن 

التـي تدعـم السـيادة األوروبيـة، والـدول التي تسـعى 

إلـى تعميـق عالقاتهـا األمنيـة الثنائيـة مـع الواليـات 

المتحـدة، مثـل بولنـدا.

أمـا فـي حـال فـوز »بايـدن«، فإنـه سـيتوافق بشـكل 

وثيـق مـع األوروبييـن فـي بعض القضايـا، مثل تغير 

المناخ، كما أنه سيكون أكثر دعًما لالتحاد األوروبي، 

وسـتميل إدارتـه للعمـل عـن كثب مـع ألمانيا، إال أن 

خـط أنابيـب الغـاز »نـورد سـتريم 2« قـد يظل مصدر 

»بايـدن«  إدارة  تتخـذ  أن  ـع  ُيتوقَّ حيـث  بينهمـا؛  توتـر 

موقًفـا متشـدًدا إزاء روسـيا. 

مواجهة روسيا

الماضيـة  األربـع  السـنوات  أن  التقريـر  يوضـح 

مسـتويات،  عـدة  علـى  روسـية  تحـركات  شـهدت 

الرئاسـية  االنتخابـات  فـي  التدخـل  حـد  إلـى  وصلـت 

فـي الواليـات المتحـدة عـام 2016، وتقديـم مكافـآت 

األمريكيـة  القـوات  السـتهداف  طالبـان  لحركـة 

السياسـة  فـي  التضـارب  وُيعـد  أفغانسـتان،  فـي 

التـي  العوامـل  أهـم  مـن  روسـيا  تجـاه  األمريكيـة 

هـذه  فـي  قُدًمـا  الُمضـي  علـى  موسـكو  عت  شـجَّ

ـب كبـح جمـاح روسـيا اتبـاع نهـج  التحـركات، ويتطلَّ

واالسـتمرار  لموسـكو،  القـوي  الـردع  بيـن  يـوازن 
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فـي مفاوضـات الحـد مـن التسـلُّح معهـا؛ حيـث إن 

معاهـدة  وانهيـار  الروسـي  العسـكري  التحديـث 

مـن  يجعـالن  المـدى  متوسـطة  النوويـة  القـوات 

سـيمثل  مـا  وهـو  محتملـة،  معركـة  أرض  أوروبـا 

ا لمصداقيـة الواليـات المتحـدة تجـاه حلفائها  اختبـاًر

األمريكيـة  اإلدارة  علـى  فـإن   ، ثـمَّ ومـن  األوروبييـن، 

الحلفـاء  لطمأنـة  الجهـد  مـن  مزيـد  بـذل  المقبلـة 

المتبـادل. باألمـن  التزامهـا  وتأكيـد 

مؤشـر  أي   
ِ

يعـط لـم  »ترامـب«  أن  إلـى  وبالنظـر 

علـى أنـه سـيغير سياسـته تجـاه روسـيا، فإنـه مـن 

المسـتبعد - حـال فـوزه بواليـة ثانيـة-أن يكـون لـه رد 

انتخابـات  ثبـت تدخلهـا فـي  إذا  قـوي علـى موسـكو 

لحلفـاء  تطمينـات  هنـاك  تكـون  لـن  كمـا   ،2020

ومـن  المتبـادل،  باألمـن  االلتـزام  بشـأن  واشـنطن 

أوروبـا  الثانيـة  »ترامـب«  تجعـل واليـة  أن  ـع  المتوقَّ

أكثـر ُعرضـة للتهديـدات االسـتراتيجية الروسـية، أمـا 

فـي حـال تولـي »بايـدن« الرئاسـة، فمـن المتوقـع أن 

ُتحدث إدارته تحوالت كبيرة في السياسة األمريكية 

تجـاه روسـيا، وسـتكون اسـتراتيجية األمـن القومـي 

القيـادة  السـتعادة  بالسـعي  مدفوعـة  لـ«بايـدن« 

أن  »بايـدن«  إلدارة  ويمكـن  لواشـنطن،  العالميـة 

تعـزز وحـدة »الناتو« وتدعم نشـر قـوات إضافية في 

شـرق أوروبـا لـردع روسـيا. 

أمن الشرق األوسط

سـتكون لنتائج االنتخابات الرئاسـية األمريكية لعام 

2020 آثار كبيرة على اتجاه سياسة الواليات المتحدة 

وبريطانيـا، واالتحـاد األوروبـي فـي الشـرق األوسـط؛ 

ت االنقسـامات  فعلـى مـدار السـنوات الماضيـة أدَّ

فـي  االسـتقرار  إلـى مزيـد مـن عـدم  عبـر األطلسـي 

الـدول  مـع  العالقـات  إدارة  وسـتظل  المنطقـة، 

علـى جانبـي الخليـج العربـي تحدًيـا رئيًسـا للسياسـة 

فـي  الفائـز  عـن  النظـر  بغـض  األمريكيـة  الخارجيـة 

ثانيـة،  بواليـة  »ترامـب«  فـوز  حـال  وفـي  االنتخابـات، 

إدارتـه فرصـة إلعـادة تقييـم نهجهـا  سـيكون أمـام 

إيـران،  ضـد  الجانـب  أحاديـة  العقوبـات  علـى  القائـم 

خصوًصا إذا ظل عرض »ترامب« بإبرام صفقة مع 

طهـران قائًمـا، وسـيتعين علـى واشـنطن فـي هـذا 

السـياق تخفيـف بعـض العقوبات إلعـادة إيران إلى 

ـع أن ترحـب دول  طاولـة المفاوضـات، ومـن المتوقَّ

الخليـج بتجـدد المفاوضـات إذا تـم التشـاور معهـا، 

ا  وإذا فـاز »بايـدن«، فقـد تميـل إدارته إلى العودة فوًر

إلـى خطـة العمـل الشـاملة المشـتركة، وسـتكون 

موافقـة إسـرائيل والدول العربيـة ضرورية لتحقيق 

نتيجـة مسـتدامة، كمـا تتطلـب هـذه العمليـة دعًمـا 

ـا، بمـا فـي ذلـك الصين وروسـيا، ومشـاركة من  دوليًّ

جميـع الالعبيـن اإلقليمييـن.

التجارة العالمية

فـي  التجاريـة  التحديـات  اسـتمرار  إلـى  التقريـر  أشـار 

ـن يشـغل  حقبـة مـا بعـد كورونـا، بغـض النظـر عمَّ

فـي:  التحديـات  هـذه  أبـرز  ـل  وتتمثَّ األبيـض،  البيـت 

التجـارة  منظمـة  وإصـالح  الصيـن،  مـع  العالقـات 

العالمية، وتعزيز مرونة سالسل التوريد، وسيكون 

»ترامـب« و«بايـدن«  إدارتـي  بيـن  الرئيـس  االختـالف 

»ترامـب«،  لــ  ثانيـة  واليـة  ظـل  ففـي  النهـج؛  فـي 

مـن المحتمـل أن يسـتمر نهـج »أمريـكا أوال«، مـع 

التركيـز علـى التعريفـات الجمركيـة وإعـادة سالسـل 

التوريـد إلـى الواليـات المتحـدة، أمـا إذا فـاز »بايـدن«، 

فستسـتمر العديـد مـن المخاوف التـي أثارتها إدارة 

»ترامـب«، لكـن الخطـاب واألسـاليب المسـتخدمة 

يكـون  أن  ـح  المرجَّ ومـن  سـتتغير،  معالجتهـا  فـي 

هنـاك تركيـز أكبـر علـى العمـل مع الشـركاء، وتطوير 

القضايـا ذات االهتمـام  إطـار عمـل مشـترك حـول 

المشـترك، وسـيتجه »بايـدن« إلـى دمـج السياسـة 

التجاريـة فـي سياسـة خارجيـة أوسـع.

103



المتحـدة  الواليـات  بيـن  العالقـة  شـكل  وسـيؤثر 

التجـارة  منظمـة  إصـالح  جهـود  علـى  والصيـن 

العالميـة، فـإذا لـم تتـم معالجـة التوتـرات التجاريـة 

األساسـية بينهمـا، وكذلـك بيـن الواليـات المتحـدة 

فمـن  األوروبـي،  االتحـاد  خصوًصـا  وحلفائهـا، 

أن  مـن  الرغـم  وعلـى  المنظمـة،  إصـالح  الصعـب 

مـن  مزيـد  إلـى  العـودة  سـتعني  »بايـدن«  رئاسـة 

التجـارة  التعاونيـة فـي نظـام  المشـاركة األمريكيـة 

العالميـة  التجـارة  منظمـة  إصـالح  فـإن  العالمـي، 

مضموًنـا. ليـس 

التغير المناخي

أثَّـر التوتـر بيـن الواليـات المتحـدة والصيـن فـي عهـد 

»ترامـب« سـلًبا علـى التعـاون الدولـي بشـأن تغيـر 

مـن  المتحـدة  الواليـات  انسـحاب  وسـلَّط  المنـاخ، 

أمـام  الصيـن  ـد  تعهُّ مقابـل  فـي  باريـس،  اتفاقيـة 

سـبتمبر  فـي  المتحـدة  لأمـم  العامـة  الجمعيـة 

2020، بتخفيـض انبعاثاتهـا الكربونيـة، الضـوء علـى 

مـدى تراُجـع مكانـة واشـنطن فـي العمـل لمواجهة 

سياسـات  »ترامـب«  اتَّبـع  وقـد  المناخـي،  التغيـر 

أثَّـرت سـلًبا علـى جهـود حمايـة البيئـة داخـل الواليـات 

ـع أن تسـتمر هـذه الجهـود  المتحـدة، ومـن المتوقَّ

ـع  فـي حـال فـوزه بواليـة ثانيـة، بمـا فـي ذلـك التوسُّ

ميزانيـات  وخفـض  األحفـوري،  الوقـود  إنتـاج  فـي 

المنـاخ. بتغيـر  الصلـة  ذات  العلميـة  البرامـج 

فإنـه  المنـاخ،  تغيـر  قضيـة  خطـورة  إلـى  وبالنظـر 

فـي  الفائـز  كان  ـا  أيًّ  - القادمـة  اإلدارة  علـى  يتعيـن 

االنتخابـات - أن تعيـد االنضمـام إلى اتفاقية باريس، 

جهـوًدا  وتبـذل  المنـاخ،  بعلـوم  التزامهـا  وُتظهـر 

ضـرورة  مـع  العالمـي،  المناخـي  العمـل  لتعزيـز 

التقارب مع الصين بشأن المناخ؛ حيث إن نجاح أي 

نظـام مناخـي مسـتقبلي سـيعتمد بشـكل حاسـم 

وبكيـن. واشـنطن  بيـن  تعـاون  عالقـة  وجـود  علـى 

األمن الصحي العالمي

للسياسـة  السـلبي  التأثيـر  كورونـا  أزمـة  أوضحـت 

حيـث  »ترامـب«؛  إدارة  تهـا  تبنَّ التـي  االنعزاليـة 

أظهـرت تراجـع الواليـات المتحدة عـن الدور القيادي 

خـالل  مـن  مصداقيتهـا  ضـت  قوَّ كمـا  العالمـي، 

فشـلها في إدارة اسـتجابة فعالة النتشـار العدوى 

القـادم  الرئيـس  علـى  ويتعيـن  حدودهـا،  داخـل 

للواليـات المتحـدة البحـث عن فرص لبناء اسـتجابة 

عالميـة شـاملة للوبـاء؛ حيـث إن اسـتمرار انتشـاره 

فـي  سيتسـبب  الرئيسـة،  العالميـة  األسـواق  فـي 

عـن  فضـًلا  األمريكـي،  االقتصـاد  معانـاة  اسـتمرار 

يمكـن  للوبـاء  واالقتصاديـة  االجتماعيـة  اآلثـار  أن 

أن تزيـد مـن زعزعـة اسـتقرار البلـدان األكثـر ضعًفـا، 

ممـا يـؤدي إلـى زيـادة الهجـرة والتطـرف، كمـا يجـب 

علـى الرئيـس إعـادة االلتـزام باسـتثمارات الواليـات 

المتحـدة فـي منظمـة الصحـة العالميـة؛ حتى تكون 

قـادم. وبـاء  ألي  أفضـل  بشـكل  مسـتعدة 

اسـتعادة مكانـة الواليـات المتحـدة 
فـي أمريـكا الالتينيـة والكاريبـي

أشـار التقريـر إلـى أن الصيـن زادت بشـكل كبيـر مـن 

نفوذها االقتصادي في هذه المنطقة، كما تسببت 

المهاجريـن  إزاء  المتشـددة  »ترامـب«  سياسـات 

المتحـدة  للواليـات  السـلبية  الصـورة  تعزيـز  فـي 

ـع فـي ظـل إدارة  فـي أمريـكا الالتينيـة، ومـن المتوقَّ

»بايـدن« المحتملـة أن يتـم تغييـر السياسـات التـي 

اتبعتهـا إدارة »ترامـب« بشـأن المهاجريـن وطالبـي 

اسـتثمار  هنـاك  يكـون  أن  المحتمـل  ومـن  اللجـوء، 

أكبـر فـي التنميـة فـي هـذه الـدول. 

ويمكـن لـإلدارة األمريكيـة القادمـة أن تكـون شـريًكا 

الالتينيـة  أمريـكا  بلـدان  مسـاعدة  فـي  ا  أساسـيًّ

وتهدئـة  اقتصاداتهـا  بنـاء  إعـادة  علـى  والكاريبـي 

المحتملـة  والسياسـية  االجتماعيـة  االضطرابـات 
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وبـاء  انتشـار  عـن  الناتجـة  األزمـة  تغذيهـا  التـي 

كورونـا، وسـتحتاج اإلدارة القادمـة إلـى العمـل علـى 

اسـتعادة أدوات القـوة الناعمـة للواليـات المتحـدة 

فـي المنطقـة، بمـا فـي ذلـك تبنـي نهـج أكثـر إنسـانية 

بشـأن الهجـرة، كمـا يمكـن تعزيـز شـراكة واشـنطن 

مـع دول المنطقـة مـن خـالل المنتديـات اإلقليميـة 

متعـددة األطـراف، مثـل منظمـة الـدول األمريكيـة، 

على النحو الذي يحقق التعاون والمنفعة المتبادلة، 

بغـض النظـر عـن الفائـز فـي االنتخابـات.

القيم في السـيــاســــة الخارجيــــة 
األمريكية 

أكـد التقريـر أن تراُجـع الديمقراطيـة وحقوق اإلنسـان 

اآلثـار  أحـد  كان  األمريكيـة  الخارجيـة  السياسـة  فـي 

الجانبيـة لسياسـة »ترامـب«؛ حيـث انسـحبت إدارتـه 

ـدت هجماتهـا  مـن مجلـس حقـوق اإلنسـان، وصعَّ

علـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، إال أن إدارة »ترامب« 

ـزت فـي األشـهر األخيـرة علـى القيـم فـي خطابهـا  ركَّ

أقليـة  ضـد  بكيـن  انتهـاكات  منتقـدًة  الصيـن،  إزاء 

كونـج،  هونـج  فـي  للديمقراطيـة  وقمعهـا  األيجـور، 

الدوليـة  المؤسسـات  فـي  العالمـي  لتأثيرهـا  ونظـًرا 

واإلقليمية، أصبحت قيم الصين بارزة بشكل متزايد 

فـي الشـؤون الدوليـة، بمـا يعنـي أن النظـام العالمـي 

قـد ينجـرف نحـو االسـتبداد، ومـن ثـمَّ يجـب أن تظـل 

األمريكيـة،  الخارجيـة  السياسـة  تركيـز  محـل  القيـم 

خصوًصـا فـي تعامالتهـا مـع الصيـن.

ن سيتولَّى  وختاًما، أوضح التقرير أنه بغض النظر عمَّ

ـح أن تشـهد  رئاسـة الواليـات المتحـدة، فمـن المرجَّ

المرحلـة التاليـة مـن المشـاركة األمريكيـة العالميـة 

تركيـًزا علـى القيـم، واالهتمـام بقضايـا الديمقراطيـة 

وحقوق اإلنسان، على النحو الذي يرسل إشارة قوية 

إلـى الخصـوم والحلفاء بـأن دور الواليات المتحدة عاد 

مـن جديد.
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المناورات السياسية)*(

عرض: أ/ رانيـــا سـليمان

د اختيارات الفاعلين السياسيين بناًء  تتحدَّ
على المعلومات التي يتم الحصول عليها، وفي 
العقود األخيرة، أدى االستخدام واسع النطاق 
التليفزيونية،  ــقــنــوات  ال ــتــشــار  وان لــإنــتــرنــت، 
إلـــى تغيير  ــمــاعــي،  الــتــواصــل االجــت ــل  ــائـ ووسـ
الطريقة التي يقوم بها الفاعلون السياسيون 
يخدم  بما  نشرها  وكذلك  المعلومات،  بجمع 
مصالحهم؛ ومن ثمَّ تلعب المعلومات المعلَنة 
الناخبين،  سلوك  على  التأثير  فــي  ا  مهمًّ دوًرا 
يؤدي  ما  بالدقة؛ وهو  تتسم  كانت ال  وإن  حتى 
بعينه،  مرشح  اختيار  إلــى  الناخبين  اتــجــاه  إلــى 
خصوًصا في حال ظهور معلومات مؤثرة قرب 

موعد إجراء االنتخابات.

»المنـاورات  بعنـوان  كتـاب  صـدر  اإلطـار،  هـذا  وفـي 

السياسـية«، والذي يتضمن مجموعة من المقاالت 

حول األدوات الدعائية في الحمالت االنتخابية، وكيفية 

توظيـف المعلومـات للتأثيـر علـى آراء الناخبين.

أثـر المعلومـــــــــات علـى ســــلوك 
الناخبين

والتطـور  االجتماعـي  التواصـل  لوسـائل  أصبـح 

التكنولوجـي المتسـارع دوٌر مهـٌم فـي تغييـر طريقـة 

الفاعليـن  بـل 
ِ
ق مـن  ونشـرها  المعلومـات  جمـع 

أساسـي  دور  مـن  للمعلومـات  لمـا  السياسـيين، 

السياسـي،  المشـهد  فـي  المعتقـدات  تكويـن  فـي 

بشـأن  قـرار  اتخـاذ  الناخبيـن  علـى  يتعيـن  فعندمـا 

مـا  غالًبـا  فإنهـم  مشـترك،  اهتمـام  ذات  قضايـا 

مباشـرة،  صلـة  ذات  ومعلومـات  بأحـداث  يتأثـرون 

األمريكـي  للرئيـس  وينفـري«  »أوبـرا  تأييـد  مثـل 

2008؛  عـام  انتخابـات  فـي  أوبامـا«  »بـاراك  السـابق 

ممـا تسـبَّب فـي إضافـة نحـو مليـون صـوت لتأييـد 

»أوبـرا«  لـدى  أن  الناخبـون  اعتقـد  حيـث  »أوبامـا«؛ 

معلومـات دقيقـة عنـه، وُيالحـظ أن توقيـت إعـالن 

ا؛ حيـث تـم قبْيـل إجـراء االنتخابـات  ـًز التأييـد كان مميَّ

بيـن  الواضـح  االرتبـاط  يظهـر  هنـا  ومـن  مباشـرة، 

االستراتيجية القضايا  ــإدارة  بـ سياسي  باحث 
ــرار ــقــ ــ ــاذ ال ــ ــخـ ــ ــات ودعـــــــم اتـ ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــز الـ ــركــ مــ

)*(  Gabriele Gratton and Galina Zudenkova (Editors), Political Games Strategy, Persuasion, and Learning, Games
Journal, March 2020
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سـلوك  علـى  تأثيرهـا  ودرجـة  المعلومـة  مصـدر 

الناخبيـن.

وأوضـح الكتـاب أن الفضائـح السياسـية، خصوًصـا 

العوامـل  أحـد  تعـد  االنتخابـات،  ُقبْيـل  تقـع  التـي 

المؤثرة على سـلوك الناخبين، مثل تسـريب رسـائل 

البريد اإللكتروني لوزيرة الخارجية األمريكية السابقة 

»هيـالري كلينتـون« مؤخـًرا؛ وبالتالـي فمـن المنطقي 

االعتقـاد بـأن هـذه التسـريبات سـتؤثر علـى تصويـت 

الناخبيـن فـي االنتخابـات الرئاسـية األمريكيـة، وهو ما 

ُيبـرر اختيـار توقيـت اإلفصـاح عنهـا.

التالعب في السلوك االنتخابي

فـي ضـوء تطـور تكنولوجيـا المعلومـات أصبـح مـن 

السـهل علـى الُمرشـح توجيـه رسـائل ومعلومـات 

أكثـر  بصـورة  الناخبيـن،  أصـوات  لجـذب  معينـة 

فعاليـة مـن البرامج والحمالت االنتخابية الرسـمية، 

إلـى  تـؤدي  قـد  الرسـائل  هـذه  أن  الكتـاب  وأوضـح 

اختيـار  تتسـم عمليـة  ال  وبالتالـي  الناخبيـن؛  تضليـل 

المطلوبـة،  والموضوعيـة  بالكفـاءة  ـح  الُمرشَّ

االنتخابـات  فـي  المرشـحين  اسـتخدام  إلـى  ا  مشـيًر

الرئاسـية األمريكيـة الثالث األخيـرة لأدوات الدعائية 

نفسـها التـي تهـدف إلـى اختيـار الناخبيـن المحتمـل 

تأثُّرهم بالرسـائل االنتخابية، كما سـعوا إلى توظيف 

بعـض الشـركات التـي تمتلـك قواعـد بيانـات تضـم 

فـي  السـتغاللها  الناخبيـن؛  مـن  المالييـن  مئـات 

الناخبيـن  بيانـات خاصـة بتفضيـالت  الحصـول علـى 

حـال  وفـي  انتخابيـة،  ألغـراض  حياتهـم؛  وأسـلوب 

ـح من إدارة حملته بشـكل فعال، من  ن الُمرشَّ تمكُّ

خـالل توجيـه رسـائل محـددة إلـى مجموعـات ُمعينة 

مـن الناخبيـن، فسـيتمكن مـن تحقيـق نتائـج إيجابية 

منافسـيه. حسـاب  علـى 

وتؤثـر هـذه الرسـائل بصـورة أكبـر علـى الناخبيـن غيـر 

ـحين،  للُمرشَّ االنتخابيـة  البرامـج  علـى  عيـن 
ِ
ل المطَّ

أكثـر  تكـون  الطريقـة  هـذه  أن  الكتـاب  ويوضـح 

فعاليـة فـي حـال وجود منافسـة سياسـية بيـن أكثر 

عبـر  الناخبيـن  اسـتهداف  أن  كمـا  ُمرشـحْين،  مـن 

وسـائل التواصـل االجتماعـي أكثـر مرونـة وفعاليـة 

قـد  مـا  وهـو  وأصواتهـم؛  آرائهـم  علـى  التأثيـر  فـي 

دقـة. أكثـر  التنبـؤات  يجعـل 

اآلراء  إلـى وجـود خـالف فـي  االنتبـاه  الكتـاب  ولفـت 

حـول مـدى تأثيـر الرسـائل الدعائيـة للمرشـحين على 

رأي الناخبيـن وسـلوكهم، ففـي حيـن يـرى البعـض 

أن الرسـائل الخاصـة بالقضايـا السياسـية الرئيسـة 

النسـبي  بـاألداء  أو  االنتخابيـة،  بالحملـة  المرتبطـة 

تؤثـر  المواطنيـن،  لـدى  وأفضليتهـم  للمرشـحين 

اتجـاه  يـرى  الناخبيـن،  أصـوات  فـي  كبيـرة  بدرجـة 

غيـر  الدعائيـة  والرسـائل  المعلومـات  هـذه  أن  آخـر 

مفيـدة وغيـر مؤثـرة علـى رأي الناخبيـن، ومـع ذلـك، 

بشـكل  متجانسـة  غيـر  الناخبيـن  اسـتجابة  فـإن 

عـام، ويتحـدد سـلوك الناخبيـن وفًقـا لمـدى حداثـة 

الرسـائل الُمعلنـة لهـم؛ ومـن ثـمَّ فتوقيـت الكشـف 

عـن المعلومـات فـي الحمـالت االنتخابية هـو ما ُيثير 

المخـاوف بشـأن التالعـب فـي السـلوك االنتخابـي، 

وقـد أثبتـت التجـارب االنتخابيـة أن عمليـة التصويـت 

تنبنـي  والتـي  الناخبيـن،  معتقـدات  علـى  تعتمـد 

بدورهـا علـى معلومـات ُيفتـَرض أن تكـون محوريـة، 

الناخبيـن  اهتمـام  إلـى  الكتـاب  أشـار  ذلـك  ومـع 

بالمعلومـات المحوريـة وغيـر المحوريـة عنـد تحديـد 

التنبـؤ  يمكـن  ال  وبالتالـي  ـل؛  الُمفضَّ مرشـحهم 

للمعلومـات  وفًقـا  للناخبيـن  الحقيقـي  بالسـلوك 

فقـط. المحوريـة 

فـي  المتبـــــادل  التفـــــاؤل  دور 
السياسـية المنـاورات 

أحـد  هـو  المتبـادل«  »التفـاؤل  أن  الكتـاب  أوضـح 

المنافسـة  حـدة  لزيـادة  المنطقيـة  التفسـيرات 
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االنتخابيـة؛ حيـث إن ثقـة كال الطرفيـن فـي تحقيـق 

مكاسـب كثيـرة مـن المواجهـة تتسـبب في تصعيد 

الثقـة  هـذه  وتأتـي  المرشـحين،  بيـن  المواجهـات 

علـى فهـم  السياسـيين  الفاعليـن  قـدرة  عـدم  مـن 

العالقـة بيـن مواقـف وتصريحـات الالعبيـن اآلخرين 

المعلنـة وبيـن قدراتهـم الفعليـة؛ ممـا قـد يشـجع 

المباشـر. الهجـوم  علـى  منهـم  البعـض 

الالعبـون  يتنبـأ  عندمـا  المتبـادل  التفـاؤل  وينشـأ 

بنـاًءا  اآلخريـن،  المنافسـين  بأفعـال  السياسـيون 

وفـي  و ومواردهـم،  الخصـوم  قـدرات  علـى معرفـة 

هـذا السـياق، أكـد الكتـاب أن مـن يبالـغ فـي تقديـره 

للتجـارب  فقدانـه  مـن  يعانـي  االنتصـار،  الحتماليـة 

العمليـة فـي هـذا الشـأن؛ ممـا يبـرر عـدم العقالنيـة 

فـي معالجـة المعلومـات المتاحـة، ويحدث ذلك في 

علـى  المعقـد،  واإلعالمـي  االسـتراتيجي  السـياقين 

علـى  الكبـرى  الدوليـة  النزاعـات  فـي  أنـه  مـن  الرغـم 

التكاليـف  تقييـم  بالقـادة  يفتـرض  المثـال،  سـبيل 

الخصـوم  وقـدرات  بالصـراع،  الخاصـة  والمنافـع 

دقيـق.    بشـكل 

المعلومـات  بنيـة  دور  أهميـة  الكتـاب  أكـد  وختاًمـا، 

السياسـية،  المنـاورات  فـي  المعتقـدات  وتكويـن 

المرشـح  اختيـار  فـي  محـوري  دور  مـن  لهـا  لمـا 

السياسـي ألدواتـه الدعائية، وسـلوكه فـي التعامل 

الرسـائل  نوعيـة  إلـى  باإلضافـة  منافسـيه،  مـع 

مـة للناخبيـن، وتأثيرهـا علـى كفـاءة العمليـة  المقدَّ

االنتخابيـة، فـي ظـل انتشـار معلومـات غيـر كاملـة 

دقيقـة. وغيـر 
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التعاون األمني بين ضفتي المتوسط)*(

عرض: أ/ شيماء راشد

ــاد األوروبـــــي  ــحـ تــــدور الـــعـــالقـــات بــيــن االتـ
إشكاليات،  عدة  حول  المتوسط  جنوب  ودول 
تفضيل  أو  جماعي  إطـــار  فــي  الــتــعــاون  منها: 
االتفاق  وكــذلــك  الـــدول،  بين  الثنائي  الــتــعــاون 
الجانبين،  اهتمام  محل  القضايا  أولويات  حول 
والعالقة االرتباطية بين عدم استقرار األوضاع 
االجتماعية واالقتصادية في دول الجنوب وعدم 

االستقرار األمني لدول االتحاد.

فـي  الصـادر  الكتـاب،  هـذا  جـاء  اإلطـار  هـذا  وفـي 

دول  بيـن  األمنـي  »التعـاون  بعنـوان   ،2020 أكتوبـر 

ل  الممـوَّ المشـروع  مخرجـات  كأحـد  المتوسـط«، 

الباحثيـن  بيـن  الحـوار  لتعزيـز  األوروبـي  االتحـاد  مـن 

وصنـاع  مصـر  فـي  والسياسـيين  واألكاديمييـن 

السياسة األوروبيين، ويناقش الكتاب مجموعة من 

القضايـا المرتبطـة بالعالقـات بيـن االتحـاد األوروبـي 

ودول جنوب المتوسط، وهي: مصر، وليبيا، والجزائر، 

ولبنـان،  واألردن،  وإسـرائيل،  والمغـرب،  وتونـس، 

الضـوء  الكتـاب  سـلَّط  وقـد  وسـوريا،  وفلسـطين، 

األوروبـي ودول  االتحـاد  بيـن  العالقـات  علـى خلفيـة 

جنـوب المتوسـط، ومراحـل تطورهـا، والعوامل التي 

تعيـق تطويـر العالقات األورومتوسـطية، والتعاون 

المتوسـط. بيـن ضفتـي  المجـال األمنـي  فـي 

االتحـاد  بيـن  العالقـات  تاريـخ 
األوروبي ودول جنوب المتوسط

بإطـالق عمليـة  األورومتوسـطية  العالقـات  بـدأت 

برشـلونة عـام 1995، مدفوعـة بجهـود السـالم فـي 

المنطقـة التـي كانـت ترعاهـا الواليـات المتحـدة فـي 

التسـعينيات مـن القـرن المنصـرم، مما أعطـى أمًلا 

حول آفاق تعزيز األمن اإلقليمي، لكن عوامل حالت 

برشـلونة، منهـا:  فـي عمليـة  نجاحـات  تحقيـق  دون 

عمليـة  وفشـل  ضعفهـا،  أو  المؤسسـات  غيـاب 

االنتفاضـة  وانـدالع  اإلسـرائيلي،  العربـي  السـالم 

الفلسـطينية الثانيـة فـي عـام 2000، وعجـز االتحـاد 

علـى  انعكـس  ممـا  النزاعـات،  حـل  عـن  األوروبـي 

غيـاب الثقـة بيـن الطرفيـن. 

ــإدارة الــقــضــايــا االســتــراتــيــجــيــة ــ ــ ــاحــث ســيــاســي ب ب
مـــــركـــــز الــــمــــعــــلــــومــــات ودعــــــــــم اتــــــخــــــاذ الـــــقـــــرار

)*( Christiana Figueres & Tom Rivett-Carnac, The Future We Choose: Surviving the Climate Crisis, Manilla Press, 2020
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ـع االتحـاد األوروبـي  وأشـار الكتـاب إلـى أنـه بعـد توسُّ

في 2004، تم وضع سياسة الجوار األوروبية، والتي 

تقـوم علـى مبـدأ تعزيـز االزدهـار واالسـتقرار واألمـن، 

لكـن السياسـات األوروبيـة الداعمـة للديمقراطيـة 

فـي دول المنطقـة كانـت ضعيفـة وغير متماسـكة، 

الفلسـطينية،  االنتخابـات  نتائـج  فـي  ذلـك  وظهـر 

ووصـول حركـة حمـاس للسـلطة، وكذلـك محاولـة 

القيـم  بيـن  متـوازن  نهـج  تبنـي  األوروبـي  االتحـاد 

واألمـن تسـبب في اسـتمرار نظم الحكـم القمعية.

تحسـين  علـى  العمـل  األوروبـي  االتحـاد  عـاود  ثـم 

برشـلونة،  عمليـة  إطـالق  بإعـادة  الجـوار  سياسـة 

تحـت اسـم »االتحـاد مـن أجـل المتوسـط«، فـي عام 

2008، والتـي ركـزت على مجموعة من المشـروعات 

االقتصاديـة وقضايـا البيئـة والهجـرة، ولكـن اسـتمر 

اإلنسـان،  حقـوق  علـى  واألمـن  السياسـة  تفضيـل 

بدليـل إقامـة عالقـات وطيـدة مع نظـام »القذافي« 

تسـبب  ممـا  تونـس،  فـي  علـي«  »وابـن  ليبيـا،  فـي 

فـي تقويـض عمـل االتحـاد، ووضـع صعوبـات أمـام 

إقامـة عالقـات سياسـية أوثق مـع االتحاد األوروبي.

وأوضـح الكتـاب أن االهتمـام بـدول منطقـة البحـر 

المتوسـط قـد عـاد عقـب انـدالع الثـورات فـي عـدة 

دول فـي المنطقـة )مصـر وتونـس وليبيا وسـوريا(، 

خصوًصـا مـع تدخـل حلـف الناتـو فـي ليبيـا فـي عـام 

 ،2015 عـام  فـي  سـوريا  فـي  روسـيا  وتدخـل   ،2014

السـاحل  منطقـة  فـي  اإلرهـاب  تصاُعـد  مـع  أيًضـا 

والصحـراء، ومـا نتـج عـن هـذه األحـداث مـن ظهـور 

قضيـة الالجئيـن بقـوة فـي عام 2015، والتي شـملت 

الجئين من أفغانسـتان، والعراق، وسـوريا، وإريتريا، 

ـد انعـدام األمـن فـي منطقة  والصومـال، وهـو مـا أكَّ

البحـر المتوسـط، وقـد دفـع ذلـك االتحـاد األوروبـي 

إطـار  فـي  األوروبيـة،  الجـوار  سياسـة  لمراجعـة 

االسـتراتيجية العالميـة الجديـدة لالتحـاد عام 2016.

كذلـك تسـبب تنامـي النفـوذ الصينـي، وطـرح مبادرة 

الحـزام والطريـق، وتعاونهـا فـي تنفيـذ مشـروعات 

منطقـة  دول  مـن  العديـد  مـع  التحتيـة  البنيـة 

األوروبـي  االتحـاد  ف  تخـوُّ فـي  المتوسـط،  جنـوب 

وتراُجـع  للصيـن،  فريسـة  الـدول  هـذه  وقـوع  مـن 

النفـوذ األوروبـي، وكذلـك مـن أهـم عوامـل معـاودة 

االتحـاد األوروبـي لالهتمـام بالمنطقـة هو اكتشـاف 

خصوًصـا  الطاقـة،  مـوارد  مـن  ضخمـة  احتياطـات 

الغـاز الطبيعـي فـي منطقـة البحـر المتوسـط فـي 

وقبـرص. ولبنـان،  وإسـرائيل،  مصـر، 

فبرايـر  فـي  أنـه  إلـى  الكتـاب  أشـار  اإلطـار  هـذا  وفـي 

2019، ُعقـدت قمـة بيـن االتحـاد األوروبـي وجامعـة 

االتحـاد  إلحيـاء  الشـيخ؛  شـرم  فـي  العربيـة  الـدول 

مـن أجـل المتوسـط؛ حيـث تم إنشـاء مسـار رسـمي 

متعدد األطراف بين الجانبْين لدعم أهداف االتحاد، 

وتعزيـز التعـاون فـي المجـاالت المختلفـة، خصوًصا 

الدفـاع عـن التعدديـة، وقواعـد التبـادل التجـاري. 

بيـن  العالقـات  قوَّضـت  عوامـل 
االتحـاد األوروبـي ودول الجنـوب

تحسـين  محـاوالت  مـن  الطويـل  التاريـخ  رغـم 

وجـود  إلـى  الكتـاب  أشـار  الجانبيـن،  بيـن  العالقـات 

عـدة عوامـل تسـببت فـي عرقلـة تنميـة العالقـات 

بيـن الطرفيـن؛ فعلـى الجانـب األوروبـي، كان صعود 

الشـعبوية بعـد األزمـة الماليـة فـي 2008، مدفوعـا 

واإلسـالموفوبيا؛  والمهاجريـن  األجانـب  بكراهيـة 

الـدول األوروبيـة تجـاه  تباُيـن ردود فعـل  ى  أدَّ حيـث 

قضيـة الالجئيـن بيـن التكيـف المبدئـي، والتفـاوض 

مـع دول العبـور، مثـل تركيـا، إلـى ردود فعـل معادية 

الشـعبوية  القوميـة  التيـارات  ـن  مكَّ ممـا  لأجانـب؛ 

مـن الفـوز فـي االنتخابـات فـي أكثر من دولـة أوروبية، 

والمجـر. والنمسـا  سويسـرا  مثـل: 
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ـل أبرزهـا فـي: تداعيـات  إلـى جانـب أزمـات داخليـة، تمثَّ

خـروج بريطانيـا مـن االتحـاد األوروبـي )البريكسـت(، 

أوروبيـة  األنجلـو  العالقـات  علـى  ذلـك  وتأثيـر 

خضـوع  وأيًضـا  وتماسـكه،  االتحـاد  ومسـتقبل 

النفـوذ  تنامـي  مثـل  خارجيـة،  لضغـوط  االتحـاد 

مـن  األحاديـة  والسياسـات  الروسـي،  والتدخـل 

عبـر  العالقـات  د  تهـدِّ التـي  األمريكيـة  اإلدارة  جانـب 

. طلسـّي أل ا

على الجانب اآلخر، انشـغلت دول جنوب المتوسـط 

وقـد  الداخليـة،  واالضطرابـات  القومـي،  بأمنهـا 

سياسـية  مصالـح  غيـاب  علـى  ذلـك  انعكـس 

واقتصاديـة  صناعيـة  مشـروعات  أو  متقاربـة، 

فـي  تسـبب  ممـا  األوروبـي؛  الجانـب  مـع  مشـتركة 

الجانبيـن. بيـن  العالقـات  تقويـض 

مراجعـة  مـن  الرغـم  علـى  أنـه  الكتـاب  وأوضـح   

ووضـع   ،2015 عـام  فـي  األوروبيـة  الجـوار  سياسـة 

عـام  فـي  األوروبـي  لالتحـاد  العالميـة  االسـتراتيجية 

المنطقـة؛  دول  مـع  العالقـات  تتحسـن  لـم   ،2016

حيـث كان تركيـز االتحـاد األوروبـي علـى الهجـرة غيـر 

علـى  المنطقـة  دول  تركيـز  مقابـل  فـي  الشـرعية، 

والحفـاظ  واسـتقرارها،  الحاكمـة  النظـم  اسـتمرار 

الـرؤى  اختـالف  تسـبب  وقـد  القومـي،  األمـن  علـى 

فـي صعـود أدوار أطـراف أخـرى، وهـي: دول الخليـج 

وروسـيا والصيـن، كمـا أن أحـد االنتقـادات الرئيسـة 

فـي  تأخـذ  ال  أنهـا  هـو  األوروبيـة  الجـوار  لسياسـة 

اعتبارهـا دوافـع عـدم االسـتقرار فـي منطقـة البحـر 

المتوسـط، والتـي يرجـع بعضهـا للتدخـل الخارجـي 

المنطقـة. فـي 

االتحـاد  بيـن  األمنـي  التعـاون 
األوروبي ودول جنوب المتوسط

وفـي الوقـت الـذي يعـد فيـه التعـاون فـي مكافحـة 

ا في العالقات األورومتوسطية،  اإلرهاب بعًدا مهمًّ

فـي ظـل تصاعـد تهديدات الفاعلين مـن غير الدول، 

تسـبب اختـالف النظـم السياسـية وطبيعـة الحكـم 

بيـن الـدول األوروبيـة ودول منطقـة المتوسـط فـي 

تقويـض إنشـاء نظـام أمـن متوسـطي شـامل، إلـى 

جانـب الـدور اإليرانـي المزعـزع لالسـتقرار، وتهديدات 

حـزب هللا، وقمـع المجتمـع المدنـي، كمـا حـدث فـي 

هـذه  كل   ،2016 فـي  االنقـالب  محاولـة  بعـد  تركيـا 

بيـن  شـامل  أمنـي  تعـاون  تنفيـذ  أعاقـت  الظـروف 

الجانبيـن، لذلـك أكـد الكتـاب أنـه يجـب علـى االتحـاد 

تطويـر  فـي  ـل  تتمثَّ جديـدة،  حلـول  تطويـر  األوروبـي 

آليـات القـوة الذكيـة، تركـز علـى قضايـا مثـل: توفيـر 

وتقديـم  التجـارة،  شـروط  وتحسـين  عمـل،  فـرص 

وإشـراك  والتعليـم،  الصحـة  مجـال  فـي  مبـادرات 

المجتمـع المدنـي، ومحاربـة الفسـاد.

المصالـح  تباُيـن  اسـتمرار  الكتـاب  ـح  رجَّ وختامـا، 

المسـتقبل  فـي  المتوسـط  ضفتـي  بيـن  الوطنيـة 

المنظـور بسـبب تداعيـات أزمـة كورونـا، لكنـه علـى 

الرغـم مـن ذلـك أكـد إمكانيـة وجـود مجـاالت تعـاون 

فريـق  تعييـن  ضـوء  فـي  مختلفـة،  وبآليـات  جديـدة 

2019؛ حيـث  جديـد فـي قيـادة االتحـاد األوروبـي فـي 

تـم تعييـن رئيـس جديـد لمفوضيـة االتحـاد، وكذلـك 

تغييـر منصـب رئيـس المجلـس األوروبـي، وتعييـن 

وذلـك  األوروبـي،  المركـزي  للبنـك  جديـد  رئيـس 

العالقـات  مفاهيـم  صياغـة  إلعـادة  محاولـة  فـي 

لمجـاراة  التقليـدي؛  الفكـر  خـارج  األورومتوسـطية 

اإلقليمـي  المسـتوى  علـى  المتسـارعة  التغيـرات 

والعالمـي.
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مسـتقبل التغيـر المناخـي)*(

عرض: أ/ فيـــصل عبد اهلل

ا،  قبل تفشي جائحة فيروس كورونا عالميًّ
كان المجتمع الدولي يواجه معضلتْين رئيستْين، 
بينما  النفط،  أسعار  هبوط  في  األولــى  تمثَّلت 
تمحورت الثانية حول أزمة التغير المناخي، ورغم 
أن مكافحة الوباء أصبحت أولوية لدى صانعي 
يمكن  فإنه  العالم،  دول  السياسات في شتَّى 
األزمــات  على  اهتمامه  تركيز  الدولي  للمجتمع 
بناء  لضمان  واحـــد؛  آن  فــي  الــثــالث  العالمية 
إجراءات  واتخاذ  التلوث،   من 

ٍ
نظام عالمي خال

استباقية للحيلولة دون حدوث كوارث طبيعية 
ينبِّئ  بما  مواجهتها،  من  العالم  ن  يتمكَّ ال  قد 

بتأثيرات مدمرة على االقتصاد العالمي.

ريفيـت  »تـوم  المؤلفـان  م  قـدَّ السـياق،  هـذا  وفـي 

بعنـوان:  كتاًبـا  فيجيـرز«  و«كريسـتيانا  كارنـاك« 

»المسـتقبل الـذي نختـاره: النجـاة مـن تغيـر المنـاخ«، 

للبشـرية فـي  طرحـا خاللـه سـيناريوهين محتمليـن 

ا مع قضية التغير  ضوء تعامل المجتمع الدولي حاليًّ

أ السيناريو األول بمستقبل أكثر تفاؤًلا،  المناخي، يتنبَّ

وهـو قـدرة المجتمـع الدولـي علـى خفـض انبعاثـات 

ر  الكربـون إلـى النصـف خـالل العقـد الحالي، بينمـا يحذِّ

السـيناريو الثانـي مـن التهديـدات التـي قـد يواجههـا 

كوكـب األرض فـي حـال فشـل دول العالـم فـي إقـرار 

التلـوث. الالزمـة لتخفيـض نسـب  السياسـات 

قد األزمات
ِ
ع

لفـت الكاتبـان االنتبـاه إلـى أن جائحة فيروس كورونا 

تطبيقـه الحًقـا  للعالـم  يمكـن  إرشـاديًّا  دليـًلا  تقـدم 

فـي كيفيـة التعامـل مـع األزمـات والكـوارث الكبـرى 

كمـا  مسـتقبًلا،  الدولـي  المجتمـع  تواجـه  قـد  التـي 

أن الوبـاء يلقـي الضـوء علـى ضـرورة معالجـة أزمـة 

التغيـر المناخـي؛ خوًفـا مـن تفاقـم األزمـات الصحيـة 

تفشـي  أو  خطيـرة،  حراريـة  موجـات  حـدوث  حـال 

مـرض آخـر فـي األماكـن نفسـها، وفـي هـذا اإلطـار، 

بعـض  بهـا  الكبـرى  األزمـات  بـأن  المؤلفـان  يجـادل 

األفـكار  تطبيـق  يمكـن  وبالتالـي  التشـابه،  أوجـه 

باحث سياسي بإدارة القضايا االستراتيجية
ــقــرار مــركــز الــمــعــلــومــات ودعــــم اتـــخـــاذ ال
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التـي قـد  الـواردة فـي الكتـاب علـى الكـوارث األخـرى 
المناخـي  التغيـر  أزمـة  أن  كمـا  البشـرية،  تواجههـا 
ليسـت بمعـزل عـن غيرهـا مـن األزمـات العالميـة، 
والـذكاء  التكنولوجـي  التقـدم  أن  إلـى  باإلضافـة 
عوامـل  كلهـا  االقتصـادي  واالزدهـار  االصطناعـي 
ـل حجـر الزاويـة فـي نجـاح المجتمـع الدولـي فـي  تمثِّ

المناخـي. التغيـر  أزمـة  حـل 

وقـد أشـار الكاتبـان إلـى أن العقـد الحالـي يعـد األكثـر 
المجتمـع  ألن  نظـًرا  البشـرية؛  تاريـخ  فـي  أهميـة 
المـال  رأس  مـن  مهولـة  إمكانـات  يمتلـك  الدولـي 
عليـه  يتعيـن  ولـذا  والعلمـي،  التكنولوجـي  والتقـدم 
القيام بمسـؤولية تقليص االنبعاثات الكربونية إلى 
النصـف بحلـول عـام 2030، وفـي هـذا الشـأن، يؤكـد 
يقـف حاليـا بمفتـرق  الدولـي  المجتمـع  أن  الكاتبـان 
الطـرق لتحديـد مسـتقبله، ففـي حال اسـتمراره في 
اتبـاع النهـج نفسـه الـذي يسـير عليـه حاليـا، فإنـه ال 
محالـة مـن تعـرُّض البشـرية للدمار، وفقـدان التنوع 
مسـاًرا  الدولـي  المجتمـع  اختـار  إذا  أمـا  البيولوجـي، 
مغايـًرا عبـر تقليـل االنبعاثـات واآلثـار السـلبية لتغير 
المنـاخ، فيمكـن الوصـول إلـى مسـتويات آمنـة فـي 

هـذا الصـدد.

عواقب التغير المناخي
تـاب ببعـض العواقـب الوخيمـة حـال عـدم 

ِ
ُينـذر الك

االنبعاثـات  خفـض  علـى  الدولـي  المجتمـع  قـدرة 
أنـه إذا فشـلت دول العالـم فـي  ًحـا  الكربونيـة؛ مرجِّ
التوافـق حـول سياسـات محددة لتقنيـن االنبعاثات 
الكربونيـة، فـإن أزمـة االحتبـاس الحـراري سـتتفاقم، 
ومـن المتوقـع أن ترتفـع درجات الحـرارة بحلول عام 
2050، وأن تزيـد بمعـدل 3 درجـات مئويـة فـي عـام 
2100، وفـي هـذا الصـدد يرصـد الكتـاب عـدة مخاطـر 
محتملـة قـد تواجه البشـرية حال عدم معالجة أزمة 

تغيـر المنـاخ، يتمثـل أبرزهـا فيمـا يلـي:

تفاقم ظاهرة االحتباس الحراري:	 
انتقد المؤلفان انسـحاب الرئيس األمريكي »دونالد 
ترامـب« مـن اتفاقيـة باريـس للمنـاخ، رغـم اسـتمرار 

الكربونيـة،  االنبعاثـات  زيـادة  مـن  العالـم  معانـاة 
وحرائـق الغابـات والعواصـف التـي تواجههـا بعـض 
المنـاخ،  الجئـي  أزمـات  عـن  فضـًلا  سـنويًّا،  الـدول 
وغيرها من الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات 
ض أي تفـاؤل مسـتقبلي بشـأن  المناخيـة، ممـا قـوَّ
يتنبـأ  النحـو،  هـذا  وعلـى  المناخـي،  التغيـر  قضيـة 
الكتـاب بـأن بقـاء اسـتمرار األوضـاع الحاليـة وعـدم 
اتخـاذ خطـوات ملموسـة فـي معالجـة أزمـة التغيـر 
إلـى  العالـم  مناطـق  مـن  الكثيـر  المناخـي، سـيحول 
أماكـن غيـر صالحـة للحيـاة اآلدميـة؛ بسـبب التلـوث 
علـى  النـاس  قـدرة  بعـدم  ُينـذر  بمـا  للهـواء،  الحـاد 
ـم خصوصا  الخـروج للشـوارع دون قنـاع وجـه مصمَّ
ـن الكثيـرون مـن  ـل التلـوث، والـذي قـد ال يتمكَّ لتحمُّ

شـرائه بسـبب ثمنـه الباهـظ.

وذكـر المؤلفـان أن أكثـر مـن مليـاري شـخص حـول 
العالـم يعيشـون فـي مناطـق تصـل درجـات الحرارة 
بهـا إلـى 60 درجـة مئويـة لمـدة 45 يوًمـا فـي السـنة، 
خاللهـا  اإلنسـان  جسـم  يسـتطيع  ال  درجـة  وهـي 
سـاعات  سـت  علـى  تزيـد  لمـدة  الخـارج  فـي  البقـاء 
تقريًبـا، وفـي ضـوء ذلـك، أوضـح الكاتبـان أن ارتفـاع 
حـرارة  درجـات  وزيـادة  الهـواء،  فـي  الرطوبـة  نسـبة 
أعاصيـر  حـدوث  عـن  يسـفر  كالهمـا  البحـر  سـطح 
وقـد  وفيضانـات،  اسـتوائية  وعواصـف  شـديدة 
بنجالديـش  فـي  السـاحلية  المـدن  بعـض  عانـت 
مـن  األمريكيـة  المتحـدة  والواليـات  والمكسـيك 
تدميـر بنيتهـا التحتيـة بسـبب الفيضانـات الشـديدة 
آالف  عـدة  مقتـل  عـن  أسـفر  ممـا  اجتاحتهـا؛  التـي 
تسـتمر  أن  المؤلفـان  ويتوقـع  المالييـن،  وتشـريد 
الفتـرات  خـالل  متزايـدة  بوتيـرة  الكـوارث  هـذه 

القادمـة.

ذوبان الجليد:	 
ـد الكاتبـان أن ظاهـرة االحتباس الحراري سـتؤدي  أكَّ
الشـمالي  القطبيـن  فـي  الجليـد  انصهـار  إلـى 
أن  ـح  المرجَّ ومـن  القصيـر،  المـدى  علـى  والجنوبـي 
بعـض  تهجيـر  عـن  الميـاه  ارتفـاع منسـوب  ُيسـفر 
 مرتفعـة 

ٍ
السـكان مـن المـدن السـاحلية إلـى أراض
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بمناطـق أخـرى مـن العالـم بحلـول عـام 2050، وفـي 
غضون فترة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات قد تصبح 
مسـاحات شاسـعة مـن كوكـب األرض غيـر صالحة 
تصبـح  قـد   2100 عـام  فبحلـول  اآلدميـة،  للحيـاة 
أسـتراليا وشـمال إفريقيـا وغـرب الواليـات المتحدة 
األمريكيـة مناطـق غيـر قابلة للعيـش بها، وفي هذا 
اإلطـار، يحـذر الكتـاب مـن ظاهـرة »التربـة الرطبـة« 
القديمـة،  الميكروبـات  عـودة  مـن  يصاحبهـا  ومـا 
والتـي أضحـى البشـر ال يتعرضـون لهـا على اإلطالق 
فـي العصـر الحالـي؛ ممـا يثير المخاوف بشـأن عودة 
تفشـي األمـراض واألوبئـة التـي ينشـرها البعـوض 

والجـراد.

أزمة غذاء عالمية:	 
التـي  العالميـة  الغـذاء  أزمـات  مـن  الكاتبـان  ر  حـذَّ
تصاحـب ظاهـرة التغيـر المناخي، ونظـًرا ألن العديد 
فـإن  واحـد،   

ٍ
آن فـي  تحـدث  الطبيعيـة  الكـوارث  مـن 

والميـاه  والغذائيـة  اإلنسـانية  اإلغاثـات  وصـول 
الصالحـة للشـرب إلـى المناطـق التـي تعصـف بهـا 
الكـوارث قـد يسـتغرق أسـابيع أو حتـى أشـهر؛ ممـا 
أمـراض، مثـل:  النهايـة عـن تفشـي  قـد ُيسـفر فـي 
بالجهـاز  المتعلقـة  واألمـراض  والكوليـرا،  المالريـا 
أن  المؤلفـان  ويتوقـع  التغذيـة،  وسـوء  التنفسـي، 
بالكائنـات  ومضـرة  حمضيـة  أكثـر  سـتصبح  الميـاه 
البحريـة، إلـى الحـد الذي قـد يدفع غالبية دول العالم 
إلـى حظـر صيـد األسـماك حتـى فـي الميـاه الدوليـة، 
الغـذاء  إنتـاج  أن  الكاتبـان  ـد  أكَّ اإلطـار،  هـذا  وفـي 
العالمـي يتأرجـح بشـكل كبيـر مـن شـهر آلخـر، ومـن 
موسـم آلخر، وبالتالي قد تنتشـر المجاعات أكثر من 
الحـراري  االحتبـاس  يؤثـر  أي وقـت مضـى، كمـا قـد 
المناطـق  بعـض  سـتصبح  حيـث  الزراعـة،  علـى 
صالحـة للزراعـة، مثـل أالسـكا والقطـب الشـمالي، 

بينمـا قـد تجـف مناطـق أخـرى.

التصحُّر:	 
علـى  شاسـعة  مناطـق  تعـرُّض  تـاب 

ِ
الك ـح  يرجِّ

الـذي  الشـديد  الجفـاف  لخطـر  العالـم  مسـتوى 

المـدن  بعـض  أن  مـن  ًرا  محـذِّ ـر،  التصحُّ يصاحبـه 
مثـل: مراكـش وفولجوجـراد، علـى وشـك أن تصبـح 
المسـاعي  اسـتمرار  إلـى  مشـيًرا  قاحلـة،  صحـراء 
لبعـض الـدول فـي تحليـة ميـاه البحـر، كمـا هـو الحال 
يائسـة  والتـي تسـعى  وبرشـلونة،  كونـج  فـي هونـج 
لمواكبـة موجـات الهجـرة المسـتمرة مـن المناطـق 
التـي تعرضـت للجفـاف، وفـي هـذا السـياق، أوضـح 
ليسـت  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  أن  الكتـاب 
حيـث  الميـاه؛  مـوارد  حـول  الصراعـات  عـن  بمعـزل 
تشـهد واشـنطن معـارك بين األغنيـاء الذين يبدون 
يحصلـون  التـي  الميـاه  ثمـن  لدفـع  اسـتعدادهم 
عليهـا، وكل المواطنيـن الذيـن يطالبون بالمسـاواة 
فـي الوصـول إلـى مـوارد الميـاه التي تضمن اسـتمرار 

الحيـاة.

م الكتاب عـدة توصيات لمكافحة التغير  وختاًمـا، قـدَّ
المناخـي، أبرزهـا تقليل االسـتهالك، وضـرورة توعية 
منتقـًدا  المناخـي،  التغيـر  بمخاطـر  العالـم  سـكان 
االتجـاه السـلبي بشـأن االسـتهالك، خصوًصـا فـي 
توجيـه  أهميـة  إلـى  باإلضافـة  المتقدمـة،  البلـدان 
االقتصـاد  فـي  لالسـتثمار  السياسـي  العمـل 
النظيـف؛ حيـث يؤكـد الكتاب أن معالجة أزمة التغير 
ـا، عبر إقـرار مجموعة  ـب تعاوًنـا عالميًّ المناخـي تتطلَّ
الحكومـات  بـل 

ِ
ق مـن  واإلجـراءات  السياسـات  مـن 

االنبعاثـات  تقليـل  مقدمتهـا  وفـي  والشـركات، 
الطاقـة  علـى  االعتمـاد  خـالل  مـن  الكربونيـة، 
المختلفـة،  الصناعـات  فـي  والكهربـاء  المتجـددة 
بيـن  المسـاواة  تحقيـق  أهميـة  الكتـاب  أكـد  كمـا 
المـرأة  تعليـم  أن  المؤلفـان  يـرى  حيـث  الجنسـين؛ 
وتمكينهـا فـي دوائـر صنـع القـرار هـو أهـم مـا يمكـن 
القيـام بـه مـن أجـل معالجـة قضيـة المنـاخ؛ بسـبب 
ميـل النسـاء للتفكيـر علـى المـدى الطويـل، وبالتالي 
التوصـل لقـرارات أكثـر حكمة، كمـا أن تمكين المرأة 
يتيـح اسـتخدام 100 ٪ مـن اإلمكانـات البشـرية فـي 

الطارئـة.  الحـاالت  هـذه 
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دقيقـة  )معلومـات  المحتملـة  التهديـدات 
 – عاليـة  ومنـاورة  حركـة  خفـة   – وموقوتـة 
سـْعي  إلـى  إضافـة  نيرانيـة(،  ودقـة  كثافـة 
نها  القيـادة اإلسـرائيلية إلـى توفيـر ظـروف تمكِّ
المهـام،  تنفيـذ  فـي  الحسـم  تحقيـق  مـن 
مـع عـدم إطالـة زمـن العمليـات، والدقـة فـي 
البشـرية  الخسـائر  ـب  وتجنُّ األهـداف،  تدميـر 
وخسـائر الجبهـة الداخليـة، كمـا تعكس خطة 
التطويـر تقديـر القيـادة اإلسـرائيلية بمحدوديـة 
المحتملـة  المسـتقبلية  المواجهـات  تكـون  أن 
مـع  ولكـن  تقليديـة،  نظاميـة  جيـوش  مـع 
صـورة  فـي  مسـلَّحة  وميليشـيات  تنظيمـات 
لتطـورات  طبيعيـة  كنتيجـة  عصابـات؛  حـرب 
األوضـاع علـى الجبهتيـن الشـمالية والجنوبيـة، 
العسـكري  ـط  المخطَّ قناعـة  إلـى  إضافـة 
اإلسـرائيلي بانتهـاء حقبة معارك القـوات البرية 
ذات الحشـود الضخمـة، خصوصـا فـي مسـارح 
العاليـة،  السـكانية  الكثافـة  ذات  العمليـات 
حـرب  تكتيـكات  فـي  ـع  للتوسُّ االتجـاه  مـع 
العصابـات، بجانب أسـاليب القتـال في المناطق 
 – الزراعيـة   – )الجبليـة  الخاصـة  الطبيعـة  ذات 
المـدن ذات الموانع الطبيعيـة والصناعية(، كما 
تشـير الخطـة إلـى توظيـف الجيـش اإلسـرائيلي 
المرحلـة  ألولويـات  طبًقـا  الدفاعـي  لإلنفـاق 
القادمـة، وبمـا يتواكب مـع متطلبـات المعارك 
اعتبـارات  إغفـال  النمطيـة،دون  غيـر  الحديثـة 
تخفيـض ميزانيـة الدفـاع لمواجهـة التحديـات 
األمـن  يواجههـا  التـي  المنَتَظـرة  والتهديـدات 

اإلسـرائيلي.

التحديـات  أبـرز  إسـرائيل  دت  حـدَّ وقـد 
والتهديـدات المؤثـرة على الوضع االسـتراتيجي 
والتـي  اإلسـرائيلية،  النظـر  وجهـة  مـن  للدولـة 
اإليرانـي،  النـووي  التهديـد  تنامـي  فـي  لـت  تمثَّ
وحالـة عـدم االسـتقرار علـى الجبهة الشـمالية 
»سـوريا / لبنـان«، واحتمـال انـدالع انتفاضـة ثالثـة 
قـدرات  وتعزيـز  الفلسـطينية،  المناطـق  فـي 
حركـة حمـاس، واألوضـاع في قطاع غـزة، ومن 
ثـمَّ تواجـه إسـرائيل أربـع دوائـر تهديـد تقليدية 
المسـلحة،  التنظيمـات  إلـى  إضافـة  )جيـوش(، 
لـت فـي  والتهديـدات غيـر التقليديـة، والتـي تمثَّ

القـوى اإلقليميـة المتـاك  العديـد مـن  سـْعي 
التكنولوجيـا النوويـة، وأمن الفضـاء اإللكتروني 
التـي  السـيبرانية  الهجمـات  د  تعـدُّ ظـل  فـي 
عـن  فضـا  مؤخـًرا،  إسـرائيل  لهـا  ض  تتعـرَّ
والتـي  »كوفيـد19-«،  وبـاء  انتشـار  تداعيـات 
الدولـة؛  اسـتقرار  تهـدد  كبـرى  كارثـة  ل  تشـكِّ
نتيجـة فشـل الحكومة فـي التعامـل مع هذه 
األزمـة بمختلف أبعادهـا الصحيـة واالقتصادية 

واالجتماعيـة.
مدير إدارة القضايا االستراتيجية

مركـــز المعلومات ودعم اتخـاذ القرار

قبل عام ١٩٣٣ لم يكن هناك حديث عن الـ ١٠٠ يوم األولى ألي رئيس أمريكي منتخب، إال أنه في ذلك العام كان 
ينتظر الرئيس »فرانكلين روزفلت« العديد من التحديات في ظل »الكساد الكبير«؛ لذا، فقد كان بحاجة إلى 
وضع خطط سريعة لإلصالح، والتي وعد بتنفيذها خالل الـ ١٠٠ يوم األولى من واليته؛ لتتحول الـ ١٠٠ يوم األولى 

-بعد ذلك- إلى عنصر أساسي في البرامج االنتخابية للمرشحين يتعهدون بتنفيذه حال الفوز. 

ويواجه الرئيس المنتخب »جو بايدن« خالل الـ ١٠٠ يوم األولى من حكمه العديد من التحديات التي يتحتم عليه 
مواجهتها، والتي وإن كانت األولوية فيها للشأن الداخلي، فإن الملف الخارجي سيحظى أيضا فيها باهتمام؛ 

الستعادة الدور األمريكي على المسرح العالمي. 

على المستوى الداخلي، يتمثل الشاغل األهم للرئيس األمريكي المنتخب في مواجهة أزمة وباء كورونا؛ 
حيث أعلن أنه سُيشكل فريقا للتصدي للمرض، مع إعطاء األولوية لطلب المشورة من الدكتور/ أنتوني 
فاوتشي، مدير المعهد الوطني األمريكي للحساسية واألمراض المعدية، والملف الداخلي اآلخر الذي وعد 
الرئيس المنتخب بمواجهته هو ملف العنصرية؛ وذلك في ضوء التطورات التي صاحبت مقتل األمريكي 

»جورج فلويد«، حيث وعد بإنشاء هيئة إشراف شرطية جديدة للتصدي لملف العنصرية.

والشركات،  لأفراد  الضريبية  التخفيضات  بإلغاء  تعهده  خالل  من  أولوية  الضرائب  ملف  ُيشكل  كما 
والتي قام بها الرئيس »ترامب« عام ٢٠١٧، إضافة إلى أوضاع المهاجرين غير الشرعيين؛ والذين ُيقدر عددهم 

بنحو ١١ مليوًنا. 

ا، يبرز الهدف األهم، وهو استعادة الدور الريادي للواليات المتحدة األمريكية على المسرح العالمي،  وخارجيًّ
الواليات  تراجعت عالقات  الذين  األوروبيين  الحلفاء، وخصوًصا  الجسور مع  بناء  بإعادة  من خالل تعهده 
المتحدة بهم فترة الرئيس »ترامب«، وكذلك العودة مرة أخرى إلى األطر الدولية التي انسحب منها »ترامب«، 
وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، واتفاقية باريس للمناخ، وغيرهما. حيث ُيتوقع أن يوقع الرئيس 
المنتخب »جو بايدن« العديد من األوامر التنفيذية بمجرد وصوله إلى البيت األبيض. إضافة إلى العديد من 
الملفات األخرى، ومنها الملف النووي اإليراني، من خالل تعهده بإعادة انضمام بالده مرة أخرى إلى االتفاق 

النووي مع إيران، والذي انسحب منه »ترامب« في مايو ٢٠١٨.

أيضا  سيواجه  ولكنه  بالتحديات،  مليئة  صعبة  ــى  أول يــوم   ١٠٠ بــايــدن«  »جــو  الرئيس  يــواجــه  وبــذلــك 
الرئيس  وعد  ما  لتقييم  تستعد  التي  الرأي  واستطالعات  األبحاث  مراكز  عن  ستصدر  التي  التقييمات 

١٠٠ يوم األولى. الـ  بتنفيذه خالل 

ويف   الختام
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