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افر فيها  تقبل املجلة األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية، وتتو

 :األصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية

 :للمقاالتلنسبة با 

  اآلتيةتنشر املجلة املقاالت التي تستوفي الشروط: 

  االلتزام باملعايير العلمية واملوضوعية املعمول بها دوليا في الدوريات

 .العلميلشروط البحث  والتي تستجيب املحكمة،

  تحكيم املواد العلمية  واملوضوعية فيالحياد  التحكيم مبدأتعتمد هيئة

الحرص على خلو األعمال من التطرف الفكري أو  املرشحة للنشر مع

 .األنظمةمساسها بمبادئ باألشخاص أو 

  تكون  وأال يراعى في املقاالت املقترحة للنشر في املجلة أن تتسم بالجدية

 .ملتقىمحل نشر سابق أو مقتطف من مذكرة أو أعمال، 

  املجلةأن تكون املواضيع املقدمة ضمن اختصاص. 

 يتعدى حجم  وأال  اللغوية،الدقة وقواعد السالمة  أن تلتزم املقاالت

 .البحث ومالحقهوامش، مصادر صفحة مع احتساب  15العمل 

  وآخر بإحدىترسل املادة العلمية في ملف مرفق بملخص بلغة البحث 

 العربية، الفرنسية أو االنجليزية )حسب لغة البحث(. اللغات:

 :املترجمةبالنسبة لألعمال   

 ل املترجمة تلك التي تتصل باختصاص املجلةتقيل من األعما. 

  االنجليزية أو  العربية، الفرنسية، وإلى:تقبل األعمال املترجمة من

  .األملانية

  أعالهتخضع املقاالت الستشارة ترجمانيين مختصين في اللغات الذكورة. 
 

 

 

 قواعد النشر
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 :سياسة التحكيم 

 املقالةاختصاص  العلمية حسبرة تحول األعمال املقدمة املقاالت إلى أساتذة من ذوي الخب. 

  تسلمهامن دقائق 5يبلغ الباحث املرسل بتلقي مادته في غضون. 

  التحكيمتراعي السرية في. 

  من تمكينها من املادة املقترحة  شهرفي غضون  واتخاذ القرارتلتزم هيئة التحكيم بإبداء الرأي

 .للنشر

 للنشرلى املواد املقدمة يحق لهيئة التحكيم أن ارتأت ضرورة إقرار تعديالت ع. 

 يعلم الباحث املرسل بقبول مادته للنشر على أن يعلم بتاريخ نشرها حسب رزنامة املجلة. 

 شروط النشر:

  العربية شكل باللغة الكتابة:شكل Traditional Arabic  14حجم. 

 بالنسبة للغات األجنبية شكل Times New Roman 12 حجم . 

 يرة ذاتية علمية مفصلةيرفق الباحث الباعث مادته بس. 

  البحثمتن  يتبع تسلسليتهمشن معلومات البحث حسب طريقة شيكاغو األمريكية بترتيب. 

 ترتب هوامش املعلومات في نهاية كل صفحة. 

 نموذج التهميش: 

، عنوان الكتاب، دار النشر، بلد النشر، واسم امِلؤلفلقب  :الكتب باللغة العربية أو األجنبية .1

 .الطبعة مالنشر، رقسنة 

 .الصدور  النص، سنة النص، مضمون  ، نوعالبلد :التشريعيةالنصوص  .2

املجلة،  املقالة، عدد واسم الكاتب، عنوانعنوان املجلة أو الدورية، لقب  :والدورياتاملجالت  .3

 .االقتباس الصدور، صفحة تاريخ

تسجيل  املذكرة، مؤسسةدرجة  املذكرة، واسم الطالب، عنوانلقب  :الرسائل الجامعية .4

 .االقتباس الجامعية، صفحة التخصص، السنة املذكرة، كلية

نشر التقرير، سنة إصدار  التقرير، مكانإصدار التقرير، موضوع  جهة :الرسميةالتقارير  .5

 .التقرير ، صفحة االقتباس

     :املراجع االلكترونية .6

مع   ذكر  كامال   رونياإللكت   الرابط معلومات بذكر” اإلنترنت” عن شبكة املنقول  املرجع يوثق

  .املوقع زيارة وتاريخ صاحب املادة املنشورة،
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 اإلفتتاحية

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 عددها الثالث والعشروننهجا ملسار العطاء والتنوير، تطرح  هيئة املركز واملجلة بين أيدي قرائها ومتابعيه 

ه التحكيم الجاد الذي يهدف إلى ضمان األصالة  ،الجدية والتنوع في املادة املقدمة وهذا بمنظور انتقائي أساس

 .حسب مستجدات املجال البحثي لتخصص املجلة 

مقاالت من شتى ربوع العالم العربي اإلسالمي  أولها مقالة باملسألة األمنية  والحركات  خمسالعدد  ولقد ضم 

ربية التي تشهد تصاعدا مستمرا لخطابات العنف والكراهية رغم أنها أصبحت اإلرهابية  والتطرف في الدول الغ

دول كوسموبوليتانية بامتياز، كما عالجت املقالة الثانية التغيرات االستراتيجية التي تنتهجها فرنسا في ظل حكم 

تعود بنا ل  ،رئيس شاب يحاول أن يؤسس ملكانة فرنسية جديدة مرموقة في الحيز الدولي واإلقليمي املحيط

املقالة الثالثة إلى دراسة تاريخية تحليلية إلحدى اآلليات املؤسساتية لنجاح الثورة اإليرانية في محاولة لكشف 

الدور املحوري للحرس الثوري كفاعل قوي في سيرورتها وفي نتائجها، أما املقالة الرابعة فتندرج ضمن املواد 

دارة بالجزائر ورقمنتها من منظور قانوني يضمن نجاح الخيار السياسية القانونية إذ تبحث في عصرنة اإل 

ويسمح بتنمية إدارية عميقة أما املقالة األخيرة فتتقدم في تحليل األزمة الليبية والتنافس الحاصل على مغانمها 

  .من قبل الدول الكبرى 

وشاكرين  وألهدافناتطلعاتكم نتمنى لكم قراءة مفيدة للعدد املطروح آملين أن نكون أوفياء ل               

 للمؤلفين وللمحكمين حسن الجهد والعمل.

 

 الحمد لله رب العالمين الذي بفضله تتم الصالحاتو

 

 الدكتورة هادية يحياوي التحرير /رئيسة 
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ة كرونولوجيا التطّرف ْرد في الُدَول املسيحيَّ
َ
اعل الف

َ
صاعد مظاِهر ِإرهاب الف

َ
 ت

The Chronology of Extremism The rise of manifestations of terrorism of the individual 

actor in the Christian countries 

 

 

  

 

 

Abstract: 

This study examines a very sensitive and difficult issue at the same time, especially the 

increase in the rhetoric of hatred and religious fanaticism in Western countries and the rise of the 

popularity of extreme right-wing parties, which found in the Declaration a wide area to spread 

extremism and its effects to the political arena in Western countries. Therefore, the study tries to 

explain how such situations can create individual terrorism accompanied by a historical tendency 

to show the image of the anti-another and the attempt to cherish the Christian identity in light of 

the problems that accompanied the growth of such phenomenon, and the extent of harmony of 

Western societies with immigrants in light of the return of religious sanctuary in the lives of 

people, Perhaps that would be a justification for extremist groups to be even more violent in their 

terrorist operations. 

Keywords: hate, networks, active individual, Right-wing parties.  

  

 م .م. حازم حميد دهش

 الخليج العربي /جامعة البصرةمركز دراسات البصرة و 

 د. فراس عباس هاشم
 كلية العلوم السياسية /جامعة النهرين
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 امللخص

تبحث هذه الدراسة في مسألة شديدة الحساسية وشائكة في الوقت نفسه، خصوصا مع زيادة نبرة 

خطابات الكراهية والتعصب الديني في الدول الغربية وتصاعد شعبية األحزاب اليمينية املتطرفة والتي وجدت 

احة واسعة لنشر أفكارها املتطرفة وتأثيراتها املمتدة إلى الساحة السياسية في الدول الغربية، في اإلعالن مس

وتكوين سلطة موجهة ومتحكمة في سلوك الناس. لذلك تحاول الدراسة بيان كيف يمكن ملثل هذه املواقف أن 

ومحاولة االعتزاز بالهوية رهابا فرديا مصحوبا بنزعة تاريخية تظهر نمطية الصورة املعادية لآلخر، إتصنع 

املسيحية في ظل اإلشكاليات التي رافقت نمو مثل هذه الظاهرة، وبيان مدى انسجام املجتمعات الغربية مع 

 يدفع بالجماعات 
ً
املهاجرين في ظل عودة املقدس الديني في حياة الناس، وبالتالي ربما سيكون ذلك مسوغا

 اإلرهابية.  املتطرفة ألن تكون أكثر عنفا في عملياتها

 اليمينية. : الكراهية، شبكات التواصل، الفرد الفاعل، األحزابالكلمات املفتاحية

 

 

 املقدمة 

لقد أفضت التحّوالت التي شهدتها الدول الغربية إلى استشعار الخطر الذي بات يهدد مجتمعاتها، وينذر 

هذا التطور يتمثل في بروز االصطفافات بتصدع مؤسساتها الديمقراطية القائمة على أسس الثقافة العلمانية. 

على أسس مذهبية وعقائدية، وعودة ما يسمى بالهوية الدينية، كما تنبأ لها مفكرون مثل "أندريه مالرو"، ومن 

بعده  "صامويل هانتنغتون"، في القرن العشرين، ويأتي ذلك نتيجة لظهور حركات التطرف اإلسالمي وتنامي 

تي من شأنها أن تخلق ردات فعل تأخذ في أغلبها حالة من التقوقع للفرد األوروبي نشاط الحركات اإلرهابية ال

داخل كيانات دينية، كما دلت عليه إحصائيات واستطالعات ميدانية وصفت بالتراجعات والخسارات املرة 

 .(1)داخل املجتمعات األوروبية 

تطرف الشعبوية، في ظل الفسحة التي ومن هنا وفرت البيئة املحلية فرص تزايد شعبية أحزاب اليمين امل

وفرتها حالة التخبط السياس ي للدول الغربية في تحديد البدائل ملواجهة التحديات السياسية واالقتصادية، 

باإلضافة إلى مسألة املهاجرين، وهكذا وجدت الظروف املناسبة لتبنى خطاب متطرف أكثر عنصرية حيال 

ة، واالستفادة من تطور وسائل االتصاالت والتواصل االجتماعي التي تتيح األقليات األخرى وبالتحديد اإلسالمي

مساحة  لنشر األفكار العنصرية، مما ولد صناعة للتطرف الفردي األكثر عنفا ودموية، كما حصل في هجمات 

                                                           
 .13، ص  12/6/2018، 11018، العدد  العرب اللندنيةاب، إدريس الكنبوري، الهوية الدينية تعود إلى أوروبا من أوسع األبو (1)
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حفاظ على نيوزيلندا، واستقاء أفكارهم من خالل هذه األحزاب، عبر استدعائها للتاريخ  وأحداثه، ومطالباتها بال

 الهوية املسيحية للدول الغربية أمام التهديد الذي تتعرض له من الوافدين إليها . 

وعليه تكمن أهمية الدراسة في كونها محاولة جادة الستكشاف تلك التطورات التي أسهمت في بلورة 

ديد للقيم وإنضاج صعود مستوى الكراهية ضد األقليات األخرى في الدول الغربية، واعتبارها مصدر ته

واملبادئ املسيحية أمام تصاعد موجات املهاجرين إلى أوروبا بما يعطي فسحة  أمام تصاعد أحزاب اليمين 

املتطرف وتبني خطاب أكثر عنصرية وشعبوية. وبالتالي تأتي اإلشكالية التي تنطلق منها الدراسة من خالل تتبع 

أنها كانت بيئة محفزة على تصاعد شعبية أحزاب  مجريات األحداث والتطورات التي تشهدها أوروبا، يتبين

اليمين املتطرف، وبالتالي ظهور أفراد أكثر تطرفا ودموية ضد األقليات األخرى، وذلك بسبب الفسحة التي 

شكلها عجز الحكومات الغربية على توفير البدائل املتاحة ملواجهة التحديات الداخلية سواء أفي املستوى 

 ى االقتصادي .السياس ي أم في املستو 

وتنطلق اإلجابة على هذه التساؤالت من خالل فرضية رئيسة مفادها" أّن حالة التخبط السياس ي في 

املجتمعات الغربية انعكست بصعود أحزاب اليمين املتطرف على الساحة السياسية واملحلية ودعواتها للحفاظ 

قع االجتماعي وعالقات االنسجام مع األقليات على الهوية املسيحية للدول الغربية بل انعكست سلبا على الوا

 . " 

أما منهجية الدراسة فإن تناول هذا املوضوع يفرض علينا إتباع أكثر من منهج بحسب ما تقتضيه 

الضرورة، فقد تم استخدام املنهج التاريخي خالل دارسة التطورات الداخلية والخارجية ومدى انعكاساتها على 

 عن األحداث التاريخية. كما جرى توظيف املنهج االستقرائي لفهم دوافع تزايد صعود اليمين املتطرف ، فض
ً
ال

شعبية اليمين املتطرف وتصاعد االهتمام بالهوية املسيحية للغرب أمام التحوالت الدراماتيكية التي يشهدها 

قدمة والخاتمة.  العالم. واتساقا مع ما تقدم سيتم توزيع هذه الدراسة إلى أربعة محاور كما تشتمل على امل

ويتمثل املحور األول في: مدخل تمهيدي. أما املحور الثاني فقد: تناول اتجاهات االنجذاب ملنحى تأكيد الخطاب 

 الهوياتي املسيحي. فيما تناول املحور الثالث : استدعاء املخيال التاريخي كدالة إلعادة إحياء مصعدات الثأر.

 املحور األول 

 مدخل تمهيدي

 

 حالة من تصاعد ظاهرة الكراهية اتجاه فرضت األ 
ً
حداث التي شهدتها مختلف الدول األوروبية مؤخرا

اآلخرين، خصوصا مع تزايد أعداد املهاجرين من ناحية، وتصاعد شعبية أحزاب اليمين املتطرف من ناحية 

لكراهية أخرى وقد ساعدها في ذلك حرية فضاء ساحات التواصل االجتماعي في نشر الكثير من خطابات ا
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وأفكار التطرف والتحريض ورفض اآلخر على أساس الجنس أو العقيدة ...، وفي هذا اإلطار سوف نتناول مفهوم 

 الكراهية.  

وعليه تستند الكراهية إلى أساس معرفي وإدراكي يفرق بين الفرد والجماعة التي تكره وبين الفرد أو            

كليهما، وفي املستوى السلوكي تولد الكراهية الرغبة لدى األفراد في  الجماعة األخرى، بشكل ينزع الشرعية عن

 إلى تشكيل حركات وأحزاب متطرفة 
ً
إزالة أو محو الجماعة األخرى من الوجود، وقد تؤدي هذه املشاعر أيضا

وعرقية تؤسس حمالتها على كراهية الطرف اآلخر، كما قد تجعل عملية املصالحة بما تتضمنه من مشاعر 

، والكراهية لها (1)بية بعيدة املنال، ويصبح مفهوم  الغفران أو التسامح صعبا تقبله على املدى القصيرإيجا

مستويات عدة منها املستوى العاطفي  الذي يعني شعور األفراد بتغلغل مشاعر الكراهية داخل نفوسهم اتجاه 

في العالم الخارجي فربما يحتفظ  شخص ما أو جماعة محددة، وهذا املستوى رغم خطورته فإن تأثيره محدود

الشخص بهذا الشعور السلبي دون أن يعبر عنه في سلوك ظاهر. أما املستوى السلوكي فهو األخطر ألنه يعني 

تحول الشعور السلبي من مجرد عاطفة  إلى سلوك ظاهر غالبا ما يتخذ شكال من أشكال العنف اتجاه اآلخرين 

 . (2)نف املاديبدءا بالعنف اللفظي ووصوال إلى الع

ويشير مفهوم الكراهية "إلى أنها مشاعر سلبية مستمرة ومتطرفة يشعر بها أحد األطراف اتجاه           

 وتنطوي على اعتقاد بأن الطرف 
ً
الطرف اآلخر، وتحتوي على رغبة ذاتية في إيذاء هذا الطرف وربما تدميره  تماما

 ولذلك فهي غير مر 
ً
تبطة بموقف بعينه وإنما هي شعور تراكمي يوجه إلى الطرف اآلخر اآلخر شرير ولن يتغير أبدا

، تجدر اإلشارة هنا إلى عدم (3)بناء على شخصيته وسماته األصلية أكثر من كونه رد فعل على تصرفات محددة" 

 وجود معنى موحد ومقبول ملفهوم الكراهية وذلك يعود لالختالفات الفكرية لألشخاص الذين تناولوا املفهوم. 

ومن هنا يمكن القول أن الظروف املجتمعية التي يمر بها املجتمع تمثل عامال دافعا النتشار املشاعر 

اإليجابية أو السلبية داخل املجتمعات فكما أنها تمثل تربة إما جاذبة أو طاردة لهذه املشاعر ، قد تخلق بيئة 

بديهي أن الظروف املجتمعية التي تمر بها حاضنة النتشار مشاعر الكراهية أو تخلق بيئة رافضة لها، ومن ال

الدول تخلق بيئة تهديدية حيث يعيش األفراد في بيئة تمتلئ بالتهديدات والضغوط، وهذا السياق التهديدي 

الضاغط يساعد على ظهور التناقضات في املجتمع  ويجعل االختالفات املجتمعية الكامنة تطفو على السطح، 

د حيث يدفعهم لرفض البدائل املتاحة، ويحد من استقبالهم للمعلومات ويزيد من كما يؤثر في إدراكات األفرا

استخدامهم لألحكام النمطية واملقولبة، كما يؤثر في رؤيتهم لبعضهم بعضا، خاصة في ظل مشاعر الشك 

ه وسائل . وهنا يظهر لنا التأثير الذي تلعب(4)والريبة، وعدم الثقة والكراهية التي تنتشر في هذه املجتمعات
                                                           

(، 2015(، ) يناير، 199، العدد )مجلة السياسة الدوليةداليا رشدي، آليات صناعة الكراهية طبيعة األنظمة السياسية، ملحق اتجاهات نظرية، (1)

 .5ص 
 .6املرجع نفسه ، ص (2)
 . 5املرجع نفسه، ص (3)
 .10ص رشدي، مرجع سبق ذكره، (4)
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اإلعالم واإلنترنت في تحديد اتجاهات الناس وتوجيهها وفق رغبات القائمين عليها، ولعل تطور وسائل التقنية، 

 (1)قد سّهل مهمة تغيير اتجاهات الرأي العام، بما في ذلك التّرويج لخطاب الكراهية.

لور مساحات واسعة النطاق، من ناحية أخرى أسفر انتشار شبكات التواصل االجتماعي عن تب             

 Virtualوأنماط من التفاعالت تفتقر للضوابط بصورة جعلت الفضاء اإللكتروني في حالة "فوض ى افتراضية" )

Chaos تتسم بعدم القدرة على تحديد هوية الفاعلين الحقيقة والتدفق الحر للمعلومات واألفكار على نحو )

ى اإلعالمي اإللكتروني، باإلضافة إلى ذلك، فإن افتقاد تلك يجعل من الصعب التأكد من صحة ودقة املحتو 

املساحات لسلطة تنظيمية عليا، فضال ًعن نطاقات محظورة دعم من احتمالية استخدامها في أنشطة غير 

 .(2)مشروعة والترويج لخطابات الكراهية عبرها

أن اعتبار اآلخرين في معسكر  )*(( Frank Malandro -ومن هذا املنطلق يرى )فرانك ماالندرو          

الخصوم أو املؤيدين هو إحدى أهم األولويات في حياة اإلنسان منذ القدم، وعلى أساس هذا التصنيف الذي 

يكون ظاملا في أغلب الحاالت قد يبني اإلنسان تصوراته عن هذا العالم ويحدد مديات عالقته باآلخرين سواء 

 )هنري تاجفيل (3)لم ككلأكان في بيئته املحلية الضيقة أم العا
ً
( Henri Tajfel-، وقد عبر عن هذا املعنى أيضا

 إلى أن األفراد يميلون إلى تبني قناعات أفراد أسرهم في املحل األول ثم قناعات املجموعة االجتماعية 
ً
مشيرا

ية سواء أكانت الضيقة التي يتشاركون معها في البيئة ذاتها، وبمجرد الحكم على أفراد جماعة معينة بصورة سلب

من وجهة نظر دينية وثقافية وقومية أم غير ذلك من التصنيفات املسبقة، يصبح من الصعب التعامل مع أي 

، مما تقدم يعد مفهوم (4)من أفرادها بمنظور متجرد حتى وإن أثبت سلوكه في مواقف معينة عكس ذلك 

بهدف الوصول إلى فهم مشترك إزاء تنامي   الكراهية أحد املوضوعات التي شغلت اهتمام الباحثين واملختصين

هذه الظاهرة وانعكاساتها على الواقع االجتماعي في الدول الغربية، وأحد سمات الواقع الجديد الذي خلفته 

هذه املسألة استدعاء القوى اليمينية للتاريخ وتقديم تفسيرات لهذا التوجه ومحاولتها أن تكون أكثر جاذبية 

 ها. وقبوال داخل مجتمعات

  

                                                           
 .21، ص20/7/2016، 10340، العدد العرب اللندنيةنهى الصراف، الكراهية مفهوم معقد يعرضنا إلى خسائر نفسية واجتماعية، (1)
، العدد  مجلة السياسة الدوليةملحق اتجاهات نظرية ، محمد بسيوني عبد الحليم ، مقاربات تقليص خطاب الكراهية في وسائل اإلعالم ،  (2)

 .21(، ص  2015ناير ، (، ) ي199)
 أستاذ علم النفس االجتماعي في كلية نوكس وعضو جمعية علم النفس األميركية. (*)
 .21الصراف، مرجع سبق ذكره، ص(3)
 .21املرجع نفسه ، ص (4)
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 املحور الثاني

 اتجاهات االنجذاب ملنحى تأكيد الخطاب الهوياتي املسيحي

 

 إلى االنعطافات الكبرى التي حصلت في العقدين األخيرين بوجه خاص وأدت 
ً
تجدر اإلشارة ابتداًء أنه نظرا

و التدين يملي إلى حالة غير مسبوقة من التماس بين الدين والسياسة، إلى الدرجة التي أصبح فيها الدين أ

شروطه لدى األفراد في مواقفهم من مختلف القضايا التي تطرح نفسها في الساحة العامة، أصبحت السياسة 

طرأ تطور نوعي على الوعي األوروبي في العقد األخير على هذا النحو .(1)تشير نحو الخضوع للتمثالت الدينية

متولد عن مظاهر العنف والقتل التي شهدتها عدد من  نتيجة الصدام مع اإلسالم، وهذا االختالف في اإلدراك

العواصم األوروبية خالل األعوام األخيرة، بفعل التفجيرات اإلرهابية إلى حد أن البعض بات يتحدث عن صحوة 

، وعلى هذا األساس وجدت خطابات اليمين املتطرف املحرضة على الكراهية مداها (2)الضمير املسيحي في الغرب

عات الغربية نتيجة ضعف الخطاب السياس ي في مواجهة هذه املوجة من التطرف وعدم إيجاد داخل املجتم

 البدائل للتحديات الداخلية على املستوى االقتصادي والسياس ي التي توجهها الدول الغربية .

جه ومن هنا أظهرت تصاعدا في الشعور بالهوية الدينية املسيحية لدى الشباب األوروبي بو               

خاص، حيث أن الهوية الدينية أصبحت تحل تدريجيا محل الهوية الوطنية في السنوات األخيرة بسبب 

، بيد أننا ال (3)( باسم الدينExtremismالتحوالت في الساحة الدينية العاملية وبروز مظاهر العنف والتطرُّف )

داللة في هذه األمور بل األمر يتعدى إقامة ينبغي أن نأخذ األمور على سبيل املماثلة فقط ، وإن كان للمماثلة 

(  "حين Durkheim -التناظر نحو تحديد ماهية الفعل االجتماعي . وليس أدل على ذلك من قول )دوركهايم

 يمكنه أن يعزو إليه أمله ، ويستطيع أن ينتقم لخيبات أمله". ومن 
ً
يعاني املجتمع يشعر بالحاجة ألن يجد أحدا

( خارطة ملا يسمه "جغرافية سياسية لالنفعال"، حيث Dominique Moïsi -ك مويس ي جهة أخرى يضع )دوميني

تجري مالحظة ثقافة الخوف التي تجتاح الغرب ويزدهر عليها سوق القلق، هل يجب أن نرى في إرث الخوف من 

 في النزاع النووي الحساسية املفرطة للمجتمعات املعاصرة  حيال القلق الجماعي إنها املجتمعات األ
ً
كثر أمانا

تاريخ البشرية، وهي تخترع مع ذلك "مبدأ الحيطة" الذي يؤدي إلى إضفاء طابع املأساة واملبالغة في ما يتعلق 

 .(4)بالخطر

                                                           
 .13الكنبوري، مرجع سبق ذكره ، ص (1)
 . 13املرجع نفسه، ص(2)
 .13املرجع نفسه، ص (3) 
(، ص  2015، ترجمة : نبيل عجان ، ) بيروت : املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،  أو كيف تقتل بضمير مرتاحصنع العدو بيار كونيسا، (4)

33. 
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إن الصّراع  للسيطرة على األرض أو على الثروة، أو على املياه ، كلها مطايا للّصراع على السيادة           

، وبذلك فإن (1)لكن الصراع األدق واألعمق وربما األعنف إنما هو صراع الهويات وكلها صِراعات بادية للعيان، 

 firstالجدل الجديد حول شكل وبنية النظام العاملي الجديد والذي بدا قائما على شعار "حضارتي أوال " )

civilizationصادية بحتة (، بمعنى أن الحروب املقبلة ستكون حاملة ملسوغات هويات دينية وعرقية، غير اقت

مثلما دأب العالم على ذلك طيلة عقود، خصوصا مع تصاعد خطابات األحزاب اليمينية املتطرفة في أوروبا 

 .(2)والعالم 

وفي ظل صعوبة التنبؤ بمستقبل التفاعالت العاملية كشف تقرير لالستخبارات البلجيكية أن اليمين 

وأن قيادات بعض مجموعاته املتطرفة بدأت تأمر املتطرف في أوروبا الغربية بدأ بتغيير نمط أنشطته، 

عناصرها بالتدّرب على الرماية وحيازة أسلحة بطرق قانونية أو غير قانونية، يأتي هذا املعطى الخطير تزامنا مع 

ما فرضته عدة متغيرات سادت العالم منها تصاعد األحزاب اليمينية املتطرفة في أوروبا، من قبيل نهاية تنظيم) 

ي سوريا وما رافقها من كارثة املسجدين في نيوزيلندا من وجوب التطرق إلى الخطوات املحفوفة داعش( ف

، (3)باملخاطر التي يسير بها العالم، خاصة أن ذلك يتزامن مع ثبوت حقيقة أن النظام العاملي الحالي بات ُمنهكا

لجماعات اليمينية املتطرفة وعليه سوف تؤدي حالة االحتقان الهوياتي داخل أوروبا في ظل صعود هذه ا

 املسيحية إلى تزايد حدة العنف لدى التنظيمات اإلرهابية وإيجاد بيئة مناسبة النضواء املزيد من الشباب إليها.  

على مناصري اليمين  )*(باإلضافة إلى منطقية هذه الفرضية هناك أيضا تأثيرات القادة "الشعبويين"

د لليمين املتطرف بــ" اليمين املتطرف ذي الياقة البيضاء"، فعلى سبيل املتطرف، وهكذا إذ ربطت الشكل الجدي

املثال تعد حركة "جيل الهوية" في فرنسا وحركة "جيل الهوية"في أملانية من أبرز نماذج اليمين املتطرف ذي 

عن الهوية  الياقة البيضاء، وتحاول هاتين الحركتين لفت األنظار إليهما عبر اإلعالم، باعتبارهما املدافعين

 في تأسيس واحدٍة من أبرز (4)املسيحية ألوروبا 
ً
، وفي هذه الحالة نجح اليمين املتطرف في الواليات املتحدة أيضا

(، التي شاركت في أعمال الشغب واالضطرابات التي ProudBoysجماعات الكراهية املعروفة باسم "براود بويز")

،وإلى ذلك يدعي (5)(٢٠١٧لوتسفيل( بوالية فيرجينيا في عام )ُعرفت بمظاهرات "حرية التعبير" بمدينة )شار 

                                                           
 .90(، ص  2012(، ) أغسطس، 1، العدد )مجلة تبينعبد السالم املسدي، الهوية واللغة في الوطن العربي بين أزمة الفكر ومأزق السياسة، (1)
 .7، ص23/3/2019، 1296، العدد العرب اللندنية، .. خطوة اليمين املتطرف املسيحي لخلق إرهاب جديتسليح املقاتلين (2)
 . 7، صاملرجع نفسه (3)
نزعات شعبوية تجتاح العالم وتهدده، مجلة  "للمزيد من املعلومات حول مفهوم الشعبوية، ينظر: وحيد  عبد املجيد ، "ترامبية" و"بوتينيه  (*)

 .8(، ص  2017( ،)يناير 207ة ،العدد السياسة الدولي
 .7، مرجع سبق ذكره، ص تسليح املقاتلين.. خطوة اليمين املتطرف املسيحي لخلق إرهاب جدي (4)
،  16/3/2019"مسارات عنصرية: أسباب تزايد جماعات الكراهية األمريكية في عهد "ترامب""، موقع املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة ، (5)

 https://futureuae.com/.../Mainpage ، في : 24/3/2019ي شوهد ف
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اليمين املتطرف أن سبب تسلحه هو أن الصراع االجتماعي بين اإلسالم وأوروبا املسيحية أصبح أمًرا ال مفر منه 

 .(1)وعليهم االستعداد لذلك

ها وهكذا تجند إلى جانب ذلك تلجأ جماعات الكراهية إلى وسائل التواصل االجتماعي لنشر أفكار 

(على سبيل املثال الذي قام بإرسال طروٍد مفخخة Cesar Sajuk-، وبدراسة حالة )سيزار سايوك (2)أتباعها

( على اإلنترنت لبث خطابات الكراهية ضد األقليات Donald Trump-ملعارض ي الرئيس األمريكي)دونالد ترامب

قراطيين أيضا ، واتخذت حساباته على مواقع التواصل املسلمة، واملهاجرين غير الشرعيين، بل كان يهدد الديم

االجتماعي األداء التعبيري الذي يمثل  تكريس نظريات املؤامرة اليمينية املتطرفة التي تهاجم الليبراليين 

( ووصفهم أحد Hillary Clinton-(، و)هيالري كلينتون George Soros-البارزين، أمثال كل من ) جورج سورس

، ومن املالحظ أن هذا الخطاب املعادي لآلخر اكتسب زخًما متزايًدا بسبب (3)لثقافة األمريكية أسباب انحطاط ا

الصعود السياس ي لليمين املتطرف في الغرب، بما في ذلك نيوزيلندا، حيث ظهر عدٌد من األحزاب اليمينية 

"،وتتبنى هذه األحزاب خطاًبا معادًيا لله
ً

جرة ومعادًيا للمسلمين كجماعات املتطرفة، مثل حزب "نيوزيلندا أوال

تهدد التجانس الثقافي واملجتمعي، ويجب أن نذكر هنا أّن هذا الخطاب اسُتدعي بكثافة في السنوات األخيرة، 

خصوصا في ضوء الهجمات اإلرهابية التي تعرضت لها الدول الغربية من قبل تنظيمي "القاعدة" و"داعش"،  

 .(4)ميني بات َيلقى جاذبية لدى الكثير من الناخبين تفيد إجماال بأن خطاب الكراهية الي

ومن ناحية أخرى يبدو أّن أوروبا تواجه اليوم نوعين من التهديدات العنيفة وهذا ما رسخه صعود            

اليمين املتطرف  وما يتبعه  هذا الوضع املزعزع من غياب أي إحساس باألمن واالستقرار، يتمثل النوع األول في: 

مات العفوية: التي تقوم بتنفيذها جهات فاعلة غير منظمة لها دوافع اليمين املتطرف، وغالًبا ما يكون الهج

أفرادها تحت تأثير مواد مخدرة . باستخدام أسلحة مثل )السكاكين والقبضات والعص ي وقضبان الحديد ( 

الهجمات واسعة النطاق التي تتسبب والتي تعد األكثر شيوًعا في تلك الهجمات. أما النوع الثاني: فينصرف إلى 

ا، وتستخدم فيها األسلحة النارية  في خسائر متعددة، ويرتكبها فاعلون منفردون أو خاليا صغيرة مستقلة ذاتيًّ

 .(5)واملتفجرات

                                                           
 . 7مرجع سبق ذكره ، صتسليح املقاتلين.. خطوة اليمين املتطرف املسيحي لخلق إرهاب جدي، (1)

(2)Kianna Gardner, Social media: Where voices of hate find a place to preach, August 30, 

2018,https://publicintegrity.org/.../social-media-where-voices-of-hate-find-... 
 . 7مسارات عنصرية: أسباب تزايد جماعات الكراهية األمريكية في عهد "ترامب، مرجع سبق ذكره،ص(3)
راسات املتقدمة ، محمد بسيوني ،"عقيدة الكراهية: دوافع وسمات منفذ الهجوم اإلرهابي في نيوزيلندا" ، موقع مركز املستقبل لألبحاث والد(4)

 https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/4604 ، في : 24/3/2019، شوهد في  15/3/2019
،  24/3/2019"مالذات املتعصبين: دور شبكات "االنترنت املظلم" في الهجوم اإلرهابي بنيوزيلندا "، املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة ، (5)

 https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/4625 : ، في 25/3/2019شوهد في 
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وفي مقابل هذا أدت العوملة وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات إلى اتجاه بعض األفراد لنقل والئهم           

 بما تتم إثارته على شبكة من الد
ً
ولة إلى الوالء لقضايا معينة، وفي الوقت نفسه صار العديد منهم أكثر ارتباطا

 من هذا  اإلنترنت، على حساب االهتمام باملشكالت الحقيقية ملجتمعاتهم، ويتمثل مصدر التهديد هنا،
ً

وبدال

 للتطرف واستخدام العنف كوسيلة للتعبير عن 
ً
الرأي، حتى دون التقدير املنطقي أصبح  بعضهم مستعدا

لعواقب أفعاله، على  ذلك النحو طرأ تحول في مضمون وطريقة إرسال املعلومات، كما استطاعت الجماعات 

 جديدة من أدوات االتصال 
ً
اإلرهابية االستفادة منها، من خالل تنفيذ حمالت إعالمية مدروسة تستخدم أنماطا

اتف النقالة واإلنترنت، بغرض التجنيد والتدريب واالتصال والتعليم مثل وسائل التواصل االجتماعي والهو 

 )جيكوب آسالند رافندال(1)واستقطاب أعضاء جدد 
ً
( في Jacob Aasland Ravndal-، وهذا ما أشار إليه أيضا

نت قاتل كرايستشيرش")
َّ
 The Dark Web Enabled the Christchurchمقاله املعنون "الشبكات املظلمة مك

Killer (  املنشور على موقع دورية )فورين بوليس ي(قائال " أن هناك دالئل تشير إلى وجود بعض الشبكات ذات

التوجهات اليمينية املتطرفة العابرة للحدود الوطنية التي يعمل ناشطوها عبر تطبيقات مشفرة على اإلنترنت 

يد من البلدان تستضيف عن غير قصد إلعداد هجمات إرهابية مستقبلية. ففي املستوى الوطني، يبدو أن العد

شبكات سرية متطرفة تقوم بتسهيل الحمالت اإلرهابية ضد األقليات واألعداء السياسيين أو الحكومة. والعديد 

،وقد عملت هذه الحركات على توظيف الفضاء اإللكتروني كأداة (2)من هذه الشبكات لها أيًضا روابط دولية"

 Symbolic( في نظريته)التقارب الرمزي  Ernest G. Bormann-برومان لالتصال على حد تعبير )إرنست ج

Convergence theory على نقل األفكار والروايات، سواء أكانت خاصة بها أم تلك املتعلقة باألغيار، وبالتبعية )

 . (3)تشكيل وعي الجماعة، وتدعيم الهوية املشتركة ألعضائها

،صعدت من خطابات اليمين املتطرف، (4)صال واألفكار املتطرفةوفي إطار هذا الترابط بين وسائل االت

وباتت وسائط مهمة في الدعاية وكسب املؤيدين الجدد لصالحها ومع تفش ي هذه الظاهر املتطرفة في أوروبا، 

تطرح العديد من األسئلة حول الوسائل التي تعتمدها هذه الجماعات الستقطاب الشباب وجعله يتبنى 

ة باألساس على معاداة اإلسالم واالستعداد للقتال ضده في أي مكان في العالم. من هنا وبخالف أيديولوجيا قائم

اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي، فهناك اليوم قلق حقيقي يساور السياسيين األوروبيين عند النظر في 

لبرملان البلجيكي )ماهينور ، وهكذا نجد النائبة املستقلة في ا(5)مؤشرات إعادة الحيوية إلى هذه الحركات

(، تقول "إن أصحاب الياقات البيضاء الذين يتم الحديث عنهم في اليمين Mahinur Ozdemir-أوزدمير

                                                           
( 1، العدد ) دراسات املستقبلشادي عبد الوهاب، حروب الجيل الخامس:التحوالت الرئيسية في املواجهات العنيفة غير التقليدية في العالم ،  (1)

 .14(، ص  2017،)نوفمبر، 
 ي الهجوم اإلرهابي بنيوزيلندا ، مرجع سبق ذكره .مالذات املتعصبين: دور شبكات "االنترنت املظلم" ف(2)
 بسيوني ، مرجع سبق ذكره .(3)

(4)Cristina Archetti,Terrorism, Communication and the New Media: Explaining Extremism in the Digital 

Age,www.terrorismanalysts.com › Home › Vol 9, No 1 (2015) 
 . 7، مرجع سبق ذكره، ص  طوة اليمين املتطرف املسيحي لخلق إرهاب جديتسليح املقاتلين.. خ(5)
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املتطرف يشبهون في ملبسهم النازيين الجدد. مشيرة إلى" أن هؤالء تبرز لديهم خطابات الهوية"، مضيفة " أن 

التقليدية. وهناك مؤيدون لها، يستعملون في خطاباتهم العنصرية وصلت إلى درجة مختلفة عن العنصرية 

،من هنا يبدو أن موضوع اإلرهاب احتل زخما (1)ألفاظا هي تعبير عن املسيحية ولجهات الفلمنكية األصلية" 

كبيرا لدى الدول واملجتمعات، والبحث عن السبل التي تقوض من هذه الظاهرة وفي ضوء ذلك وجدت حركات 

ي هذه الظاهرة مسوغا  إليجاد صورة نمطية تمثل وجود املسلمين في املجتمعات الغربية  اليمين املتطرفة ف

 يشكل مصدر تهديد لقيم ومثل الهوية املسيحية.   

 

 املحور الثالث

 استدعاء املخيال التاريخي كدالة إلعادة أحياء مصُعدات الثأر

 

ي وتكنولوجيا النانو، إلى زيادة قدرة أدت التطورات التكنولوجية، خاصة في مجاالت الذكاء االصطناع

الفواعل املسلحة من غير الدول واألفراد العادين على امتالك األدوات الالزمة لشن الحروب، وعى الرغم من أن 

هذه التقنيات التكنولوجية تكون مكلفة في بدايتها، فإنها مع مرور الوقت تصبح رخيصة، وتكون متاحة إتاحتها 

ة على نطاق واسع، وهو ما يجعلها متوفرة في أيدي عدد كبر من األشخاص، ويتم توظيفها لالستخدامات التجاري

،ومن هنا اصبح التعامل مع األساس املعرفي الذي تركن إليه (2)في شن الحروب وإحداث قدر كبر من الدمار

األسمدة في في تفجيره قنبلة مصنوعة من  (3) (Anders Behring Breivik-حسابات)أندرس بيهرينغ بريفيك

وأن يقوم بدور رائد  i( مع تقديم الواقع أو تمثيل2011تموز /يوليو  عام ) 22العاصمة النرويجية )أوسلو(، في 

ذلك ألن هجومه كان الوحيد في العقود الثالثة املاضية، والذي يجمع بين املتفجرات  في  الهجوم اإلرهابي،

العنف بصورة يتحول معها مطلق النار في )كرايستشيرش( واألسلحة النارية، لذا تكشف لنا مدى تغلغل هذا 

 .(4)إلى تقاسمه هذه الصفات مع )بريفيك(، حيث حمل)تارانت( منفذ الهجوم متفجرات في إحدى سياراته 

(  أن يقدم صورة James M. Dorsey -وهذا ما أتاح للمحلل السياس ي األميركي) جيمس دورس ي            

الت التي يشهدها أي مجتمع عادة، قائال " إن الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا سرعان بديلة بشأن هذه التبّد 

ما يؤدي إلى تآكل القيم الليبرالية وصعود قيم دولة الحضارة على حساب الدولة القومية". ويضيف "أن العالم 

، مشددا )*((lamophobiaIsيشهد زيادة في الظواهر الناتجة عن رهاب اإلسالم أو ما يسمى "باإلسالموفوبيا" )

                                                           
 . 7املرجع نفسه ، ص (1)
 .14عبد الوهاب ، مرجع سبق ذكره ، ص(2)

(3)AsneSeierstad, The Anatomy of White Terror, The New York Times, March 18, 

2019,https://www.nytimes.com/topic/person/anders-behring-breivik 
 مالذات املتعصبين: دور شبكات "االنترنت املظلم" في الهجوم اإلرهابي بنيوزيلندا ، مرجع سبق ذكره .(4)
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نها 
ّ
"على أن عوامل أخرى مثل معاداة السامية تغذي هذه الظاهرة، عبر زيادة التعصب والعنصرية التي يمك

زعماء اليمين املتطرف في العالم وكذلك املحافظون املتشددون والجهاديون، ويبني هؤالء القادة األيديولوجيون 

حجج الدفاع عن دولة الحضارة بدال من وضعها على أسس دولة املتطرفون سياساتهم ووجهات نظرهم على 

 .(1)قومية"

على مسجدين Brenton Tarrant)-ولذلك تبدو عملية الهجوم اإلرهابي الذي نفذه )برينتون تارانت

،هي نتيجة من تنكر لآلخر في ثياب محفز (2) (2019آذار/ مارس ) 15بمدينة )كرايستتشيرش( بنيوزيلندا في 

في الغرب، وهكذا نشأ خطاٌب في الدول الغربية قائم على ردود فعل معادية لآلخر، ويحمله مسؤولية للكراهية 

عاني منها الدول الغربية، وخلَق متخيال قوميا بنزعة نحو تصوير املسلمين كتهديد 
ُ
املشكالت املجتمعية التي ت

سم هذا ال
ّ
سياق بدرجٍة ملحوظٍة من العنصرية، للتجانس املجتمعي والقيم الثقافية السائدة في الغرب، وات

( التي تدعو إلى العنف والعداء غير املبرر اتجاه أشخاص  Hate Groupsوظهور العديد من جماعات الكراهية) 

أو مجموعات لها سمات عرقية، أو دينية، أو جهوية، أو حتى جنسية، وتستخدم لتحقيق أهدافها أدوات 

لذي قدم لهذه الجماعات إطاًرا ُيمكن من خالله الوصول إلى الجماهير متعددة بما فيها الفضاء اإللكتروني ا

 .  (3)بشكل غير مسبوق، وإعادة تدوير خطابها، وتجديد صياغته 

واليقظة التي يفصح عنها)تارانت(، تتجلى عبر تلك الوصفية التي تستل "االستبدال الكبير" الذي           

األبيض بباقي أعراق األرض، في الوقت نفسه يحاجج ويدافع ويبرر  يتحدث عنه تؤسس بعناية الستبدال العرق 

بأن العرق األبيض لن يستطيع الصمود حتى ولو قدر للسياسيين األوروبيين أن يرحلوا جميع الغرباء من القارة 

، وفي (4)األوروبية، فإن العرق األبيض يتجه نحو االنقراض بسبب معدالت الوالدة املتدنية التي تسجل في أوروبا

 Marine-نقلت صحيفة "ذي إيكونوميست" حديث زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية)مارين لوبن السياق ذاته

Le Pen عن نظرية "مؤامرة االستبدال الكبير"، والتي ترتكز فكرته على كتابات نازية نشرت في ثالثينات القرن ،)

وجود املسيحيين مع اإلسالم، وهكذا زعمت  العشرين ضمن الحركات املعادية للسامية، وطورت فكرة تهديد

                                                           
 إال في كونه مصطلحا وهو مشتق من الكلمة العربية إسالم والكلمة االغريقية فوبيا )(*)

ً
ف ( وتعني الخو Phopiaال يعد مصطلح )اإلسالموفبيا( حديثا

ظاهرة اإلسالموفوبيا ا  تعني "الخوف من اإلسالم"  .للمزيد حول املفهوم انظر : حسن عزوزي ،وآخرون ، أعمال الندوة الدولية والكلمة بشقيه

 .14(، ص  2015، ) الرباط : اإليسكو ،  وسبل التعامل معها
 .  7، مرجع سبق ذكره، ص تسليح املقاتلين.. خطوة اليمين املتطرف املسيحي لخلق إرهاب جدي (1)

(2)Max Walden,New Zealand mosque attacks: Who is Brenton Tarrant?, 18 Mar 2019 

https://www.aljazeera.com/.../zealand-mosque-attacks-brenton-tarrant... 
 بسيوني ، مرجع سبق ذكره .(3)
. يبدو أن عنوان هذه النظرية 13،ص  11299،26/3/2019العدد ، العرب اللندنيةفارس الذهبي ، برنتونتارانت فيلسوف العرق األبيض الجديد، (4)

بَدل( بشعوب غير أوربية مهاجرة Renaud Camus-مستوحى من نظرية للكاتب الفرنس ي )رونو كامو
َ
( بشأن اندثار )الشعوب األوربية(، التي )تست

وفوبيا والكراهية لإلسالم: ما بعد مذبحة نيوزلندا ، تحليالت وباتت هذه النظرية منتشرة بشدة في أوساط اليمين املتطرف .عثمان علي ، اإلسالم

 . 5(، ص 2019سياسية ،) القاهرة : املعهد املصري للدراسات، 
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أن املهاجرين املسلمين سوف يغمرون الفرنسيين البيض ديموغرافيا، وذكرت قائله "ال أريد أن تصبح فرنسا 

، وعليه تحاول حركات اليمين املتطرف )الشعبوية( إلى استثمار الوضع الدولي في محاربة (1)أرضا لإلسالم"

العديد من الهجمات في عواصم الدول الغربية من قبل تنظيمات متطرفة بإذكاء  اإلرهاب السيما بعد حصول 

 شعور معادي للمسلمين والتحريض عبر وسائل االتصال االلكتروني بخطابات متطرفة .  

الذي نشره )تارانت( عبر بث مباشر كافة تفاصيله، لم يكن سوى عملية  (2)ويكشف هذا العنف                

-جديدة للعنف الفعلي أو الرمزي، وهذا ما أحاله إلى تأثره بالرئيس األمريكي )دونالد ترامب ترسيم حدود

Donald Trump باعتباره رمزا إلعادة االعتبار لهوية البيض رغم أنه ال يعتبره صانع سياسة أو زعيما، فإن ،)

ومه من )بريفيك( ، ويكشف أن هذا لم يمنع من العودة إلى وقائع املاض ي وهي حالة تجسد لنا أنه استوحى هج

 انتقاما لهجوم في السويد في أبريل/نيسان عام ) 
ً
( ، ولهذا فهو مولع أيًضا ) بكانديس 2017جريمته تأتي أيضا

، مما ال شك فيه كانت (3)(، وهي ناشطة مؤيدة بشدة للرئيس األمريكي )ترامب(Candace Owens-أوينز

( ضد Fanaticismسلمين محفزا على تعزيز الكراهية والتعصب)تصريحات الرئيس األمريكي )ترامب( ضد امل

املسلمين وتجلت نتائج هذا الخطاب في زيادة الهجمات التي يتعرض إليها املسلمون في الواليات املتحدة على وجه 

 الخصوص والدول الغربية عامة.  

إلرهابية اليمينية، مثل )لوكا وبصفة عامة أتت هذه التجربة فأسبغت تأثر) تارانت( بالعناصر ا          

( على املهاجرين الذين يقابلهم في شوارع 2018( الذي أطلق النار في شباط / فبراير عام) Luca Traini-ترايني

(، نفذ الهجوم على مسجد املركز Alexander  Bessonet -مدينة )ماتشيراتا( اإليطالية و)ألكسندر بيسونيت

( على) تارانت(، وكشف عن ذلك 2017يك ( الكندية في كانون الثاني /يناير عام )الثقافي اإلسالمي في مدينة )كيب

التأثير كنقطة دينامية متحولة ، وأوجه التشابه بين الثالثة تتمثل في كراهية األجانب واملسلمين واستهداف دور 

نطلق من  والدته في عائلة ، ويحاول أن ينسج لنا رواية من العالقة  بين بدايات حياته وتعقيداتها وت(4)العبادة

من الطبقة العاملة، ولم يكن مهتما بالدراسة منذ بداية حياته، وبعد التخرج من املدرسة لم يلتحق بالجامعة، 

كما  )*(وعمل لبعض الوقت، وأهم من هذا كله أنه يعود في الفترة األخيرة لالنخراط في أعمال "إزالة الكباب"

                                                           
 .6، ص27/3/2019، 11300، العدد  العرب اللندنيةرشمي روشان الل ، القومية البيضاء مشكلة عاملية ، (1)

(2)Fatma Lotfi, New Zealand mosque attacks: terrorism or act of violence? March 17, 2019, 

https://www.dailynewsegypt.com/.../new-zealand-mosque-attacks-terr... 
، ص   16/3/2019،  9485، العدد  القدس العربيمسلما في نيوزيلندا  ،  50مجزرة املسجدين تصدم العالم... يميني متطرف متأثر بترامب يقتل (3)

1. 
 وني، مرجع سبق ذكره .بسي (4)
ظهر هذا املصطلح في أغنية متطرفة صورها صرب البوسنة أثناء الحرب البوسنية، وهى أغنية قومية صربية تمدح القائد الصربى، )رادوفان (*)

رهابي نيوزيلندا: أ"( وهو مصطلح يستخدم في اإلنترنت ويرمز لنشاط "التطهير الِعرقى " ضد املسلمين بشكل عام.Radovan Karadzic-كاراديتش

 ، في : 25/3/2019، شوهد في  2019 /15/3أنتقم ملاليين األوروبيين ضحايا الغزاة املسلمين عبر التاريخ "،موقع صحيفة املصرب الجديد ، 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1378640 
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النظر في أبعاد تلك املنطلقات الحضارية يرى املحللون ووفقا لظاهرة" ، عند (1)برهن على ذلك )تارانت(

( أن كل حدث وقع فيها إبادة الجماعات االجتماعية والعرقية والدينية سبقتها حمالت Genosideالجينوسايد")

معرفية ودعاية منظمة وسياسة مخططة مرسومة تستند على أسس أخالقية ودينية وتاريخية وترسيخ األحقاد 

 .(2)وتجريد املقابل املستهدف من إنسانيته وتصويره كخطر على البشرية وعلى الجماعة

بهذه الطريقة تطرح املحاوالت للتجذير ولتأصيل الجريمة وجعلها ضمن سياق تاريخي والذي يكرسه 

" التي لخدم تعصبه. ولهذا ال بد من أن يحمله الجيل الجديد الداعي إلى العنف، ملواجهة "آفة الديمقراطية

سمحت للغزاة الجدد أن يقتحموا بالد العرق األبيض، ولكن نظرة االستعالء هذه هي شكل جديد من أشكال 

اإلمبريالية كما تقول لنا والتي تفترض سيادة العرق األبيض في مواجهة باقي األعراق في العالم، وتفترض نقاء 

، بالنظر إلى مجمل العلميات اإلرهابية (3)قي الشعوبالعرق األبيض وذكاءه وأصالة قيمه األخالقية في مواجهة با

فإن منفذي الهجمات اإلرهابية معظمهم يستحضرون سردية "الثأر من اآلخر" في إطار تصوري لتبرير 

الهجمات، ومحاولة إضفاء شرعية "متوهمة" عليها على النحو الذي يجعل)تارانت( يتبنى خطاًبا يمزج بين 

لى أن ما قام به بمثابة ثأر للمجتمعات الغربية. وأوضح أن ما قام به كان للتخلص التاريخ والحاضر للتأكيد ع

من الغزاة املوجودين في األراض ي الغربية، ومن ثّم وصف الهجوم بأنه عمل "انتقامي من الغزاة من أجل مئات 

ف األرواح األوروبية التي آالف الوفيات التي تسبب فيها الغزاة األجانب باألراض ي األوروبية على مر التاريخ، وآال 

 .(4)أزهقت نتيجة لإلرهاب املنتشر في األراض ي األوروبية" 

وفي نفس السياق سعى)تارانت( إلى الكتابة على األسلحة باللون األبيض، بكتابات اكتسبت صيغا             

ريين، وأشار إلى ال تقل دموية عن تلك التي أجادتها شخصيات في مرحلة تاريخية حيث استشهد بقادة عسك

م( في عهد )صالح الدين األيوبي( ومن ضمن 1189املعارك القديمة مثال  وحصار الصليبيين ملدينة عكا عام )

م( تاريخ معركة بالط الشهداء، والتي تعتبر الهزيمة التي أنهت التقدم اإلسالمي 732الرموز التي وضعها كان عام )

رموز تخص اإلمبراطورية العثمانية آنذاك بما في ذلك معركة فيينا عام في بالد األندلس بأوروبا، باإلضافة إلى 

م( التي 1877م(، التي خسرت فيها الدولة العثمانية ومثلت نهاية توسعها في أوروبا ومعركة شيبكا عام ) ١٦٨٣)

ختياره ،والش يء ذاته فعله عندما تحدث عن سبب ا(5)حصلت بلغاريا بعدها على استقاللها من الحكم العثماني

نيوزيلندا مكاًنا لتنفيذ هجومه أنه أراد من ذلك توجيه رسالة للغزاة أنهم ليسوا بمأمن حتى في أبعد بقاع األرض 

على حد زعمه وقد أردف في سياق الحديث لغتي األصلية هي أوروبية، وثقافتي أوروبية ومعتقداتي السياسية 

                                                           
 املرجع نفسه . (1)
 .1علي، مرجع سبق ذكره، ص(2)
 .13سبق ذكره صالذهبي، مرجع (3)
 بسيوني، مرجع سبق ذكره .(4)
 إرهابي نيوزيلندا: أنتقم ملاليين األوروبيين ضحايا الغزاة املسلمين عبر التاريخ، مرجع سبق ذكره. (5)



 2019   يونيو:    23العدد  -مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 
 

 
24 

 

 

،وال بد من (1)وبية واألهم من كل هذا فدمي هو أوروبيأوروبية ومعتقداتي الفلسفية هي أوروبية وهويتي أور 

اإلشارة هنا حركت هذه الظاهرة الفردية املجتمعات الغربي في التعاطي مع هذه املسألة باعتبارها ال تقترب من 

 جوهر القيم واملثل الغربية وهكذا دفعت هذه املعطيات إلى ترسيخ خطاب تسامحي ملوجهة خطر التطرف.  

 

 الخاتمة :

د مما تقدم يمكننا القول مثلت حادثة الهوم في نيوزيلندا نقطة تحول في العمليات اإلرهابية ض            

 عن استدعائه 
ً
األقليات األخرى في الدول الغربية واستلهام منفذ الهجوم عمليته من شخصيات إرهابية فضال

قليات في املجتمعات الغربية وترسم صورة لحوادث التاريخ من قادة ومعارك تعيد رسم شكل العالقة ما بين األ

نمطية لألفكار املتطرفة التي أخذت اتجاهات أكثر دموية وساهمت في بناء إرهاب فردي باإلضافة إلى ذلك في 

الوقت الذي تشهد فيه الدول الغربية حالة من التخبط السياس ي وجدت أحزاب اليمين املتطرف بيئة مناسبة 

نصرية عبر فضاءات وسائل االتصال االجتماعي املختلفة والتي تتيح لها كسب في تبني شعارات وخطابات ع

الرأي العام والتأسيس لحمالت على رفض اآلخر، مستفيدة من ارتفاع معدالت املهاجرين من ناحية، ومن جهة 

املتطرفة أخرى استثمار العمليات اإلرهابية التي شهدتها العواصم الغربية من قبل بعض التنظيمات اإلسالمية 

)كداعش( وبالتالي التأكيد على العمليات املتطرفة في الدول الغربية ستكون مسوغة لهجمات على أساس الهوية 

 الدينية .

 :املراجعقائمة 
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 رؤية إستراتيجية في ضوء مالمح التجديد الفرنس ي

 )املاكرونية أنموذجا(
Strategic vision in the light of the features of French renewal 

(Macron model) 

 2الدكتور فراس عباس هاشم         1الدكتور علي حسين حميد

 

 

Abstract: 

This study seeks to provide a diagnosis on the approche of French President Emmanuel 

Makron, with the aim of discovering French polices in building and strengthening the 

international standing on the one hand, and contribution to maintainingitsregional and global 

role and formingits positions on issues in the Middle East.  

          The studyaims to identifies the increasinginternal tensions and the quest for 

crystallization of practices to achieveinternalharmonybetween the components of the French 

people in light of the growingmovements of the extreme right in Europe towards immigrants, as 

well as the growingterrorism in Europe in general and in France especially as motivated To 

reorient French foreignpolicy and makeremarkable changes and create a new reality that calls for 

changes in France's vision of its forgien Policy. 

       Keywords: industrie of inter conscience, Rise of individuality, formation of new 

navigation, Production of orientation stands, drawing of stands.  

  

                                                           
 .،العراقالدراسات اإلستراتيجية واملفاوضات الدولية املساعد، قسم اإلستراتيجية /كلية العلوم السياسية /جامعة النهرينأستاذ  1
 .مدرس دكتور /كلية العلوم السياسية /جامعة النهرين2
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 مستخلص الدراسة

تسعى هذه الدراسة لتقديم تشخيص حول مقاربة الرئيس الفرنس ي ايمانويل ماكرون وذلك              

بهدف اكتشاف السياسات الفرنسية في بناء وتعزيز املكانة الدولية من جهة، وبما يسهم في الحفاظ على دورها 

طقة الشرق األوسط لتصب في نهاية املطاف في اإلقليمي والعاملي وتشكيل مواقفها اتجاه القضايا في من

مصلحتها، إذ تشتغل هذه الدراسة على تحديد تزايد التوترات الداخلية والسعي نحو بلورة ممارسات تحقق 

، ملتطرف في أوروبا إزاء املهاجريناالنسجام الداخلي بين مكونات الشعب الفرنس ي في ظل تنامي حركات اليمين ا

رهاب في أوروبا عموما وفي فرنسا خصوصا والدوافع املحركة حول إعادة توجيه فضال عن ذلك تنامي اإل 

السياسة الخارجية الفرنسية وإحداث تغييرات ملحوظة وخلق واقع جديد يطلب إجراء تغييرات في رؤية فرنسا 

 لسياستها الخارجية . 

الجديدة، انتاج مرتكزات صناعة الوجدان الداخلي، صعود الفردانية، تشكيل املالحة  كلمات مفتاحية:

 التوجه ، رسم املواقف .

 

 

 املقدمة

ال شك فيه ألقى الدور الفرنس ي وتناميه املستمر في منطقة الشرق األوسط محط اهتمام دول              

املنطقة اإلقليمية منها والدولية بصورة عامة بعد أن زاد أكثر حضورا في معادالتها خصوصا بعد وصول الرئيس 

وتبنيه مقاربات جديدة داخلية وخارجية وتخليه عن املقاربات التقليدية في سياسة  ايمانويل ماكرونس ي الفرن

فرنسا الخارجية اتجاه الجوار اإلقليمي ومنطقة الشرق األوسط من خالل تنويع خياراتها اإلستراتيجية ومواقفها 

العتقاد أّن مصلحة فرنسا  تكمن في عودتها حيال القضايا الشائكة. سيما وأّن مدركات الرئيس الفرنس ي تذهب ل

 للساحة الدولية وتستخدم بالتالي مكانتها لتعزيز دورها ونفوذها في املنطقة.

وقد أظهر الرئيس الفرنس ي مواقفه الواضحة إزاء التحديات الداخلية وانتهج سياسة مغايرة              

ة للمجتمع الفرنس ي ومعارضته للخطابات املتطرفة والتي لنظرائه، فسعى لتقوية األواصر بين املكونات املختلف

بدأت مع تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عقب التغييرات التي شهدتها املنطقة العربية، وما أفرزته 

من معضالت أمنية بسبب تصاعد العمليات اإلرهابية في دول املنطقة أبرزت تلك التغييرات تحديا في صعوبة 

 ر املهاجرين املسلمين داخل املجتمعات األوروبية بصورة عامة واملجتمع الفرنس ي خصوصا.انصها

تكمن أهمية البحث في كونه محاولة جادة الستكشاف مدى تعاطي فرنسا اتجاه القضايا              

لعليا وصوال إلى الخارجية الشائكة والتحديات الداخلية وفي تعاملها مع القضايا الخارجية التي تمس مصالحها ا

 وتنطلق اإلجابة على هذه التساؤالت من خالل فرضية تحقيق دورها ومكانتها على الصعيد اإلقليمي والدولي.
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)أن الغاية التي تسعى فرنسا لبرهنتها من خالل مقارباتها الجديدة سواء أعلى الصعيد الداخلي  رئيسة مفادها

حالة التصدع في بنية املجتمع الفرنس ي من ناحية، ومن جهة باملحافظة على الطابع العلماني للدولة، وردم 

أخرى محاولة لتكريس نفوذها اإلقليمي والدولي وتوسعة مجالها الحيوي ومساحة تأثيرها باالستناد على عمقها 

 الحضاري والتاريخي الذي يربطها بالشرق األوسط(.

 املبحث األول 

 تجديدي صناعة لغة الوجدان الداخلي واستدماجها في إطار 

 

يبدو أّن الرئيس الفرنس ي جعل من الجماهير الفرنسية املعبأة عامال متناميا لفهم مسارات تشكيل  

املتغيرات األساسية داخل املجتمع الفرنس ي من خالل املستويات املختلفة للتعبئة في عملية التحول الداخلي 

من املرجح أن يؤدي تفاقم الصراعات وحرصه في إبقاء قوى اجتماعية صديقة في السلطة بدل إقصائها، و 

 . الجماعتية والهوياتيةالداخلية إلى إضعاف الدولة والقيم االجتماعية من خالل االنشقاقات 

أنه  )*(( خالل خطابه بعد الفوز بالرئاسة الفرنسيةEmmanuel Macron-ايمانويل ماكرونوهكذا أعلن )

ؤكًدا أنه سيدافع أيًضا عن املصير املشترك ألوروبا، وفي سيحارب االنقسام في بالده وسيدافع عن مصالحها، م

سأركز كل جهدي وطاقتي لتحقيق خطاب تم بثه إلى أنصاره املحتشدين أمام متحف اللوفر بباريس، قائال "

أنه "، مؤكدا"أمامنا واجب إزاء بالدنا ونحن ورثة أمة عظيمة وتاريخ عظيم"، مضيًفا "أمانيكم وتطلعاتكم

، وفي ضوء ذلك أكدت املؤرخة (1)يز التضامن بين كل الفرنسيين لضمان وحدة األمة"سيعمل على تعز 

( أن الرئيس الفرنس ي كان بارعا في التواصل وانتقاء عباراته، فاإلصالح يعني Isabel Claville-)إيزابيل كالفيل

ساحات االختالف التحديث وهذا الخطاب الذي يتحدث عن التحديث يؤثر كثيرا على قسم من الناخبين، في م

ويطمح في حملته االنتخابية أن يستوعب في محاوالته تجاهل أنه ليس من اليسار وال من اليمين وليس وسطيا 

 . (2)وبهذا املعنى هدفه هو )إلغاء هذه التصنيفات لتجسيد الحداثة( 

فرنسا، وفي  مما الشك فيه استدرجت قضية إعادة تنظيم هيكلية املؤسسات اإلسالمية في              

مقدمتها )املجلس اإلسالمي الفرنس ي( مسعى الرئيس الفرنس ي، من خالل إخضاعه ألجراء إصالحات عليه، 
                                                           

ي % ملارين لوبين مرشحة اليمين املتطرف الت,933% مقابل  66,1فاز ايمانويل ماكرون رئيس حزب إلى األمام بانتخابات الرئاسة الفرنسية بنسبة  (*)

% 25% بعد أن كانت التوقعات تشير إلى حصولها على 21,3تترأس حزب الجبهة الوطنية، وكانت لوبين قد حصلت في الدورة األولى لالنتخابات على 

%  25,8الناخبين فضال عن امتناع نسبة كبيرة  وصلت إلى  اآلن إن التطورات التي شهدتها الفترة القصيرة بين الدورتين األولى والثانية أثرت في قرار

( ،) القاهرة ، 209من الناخبين عن التصويت .ابتسام نجيب، اليمين املتطرف في انتخابات الرئاسة الفرنسية ، مجلة السياسة الدولية ،العدد )

 .130(، ص 2017مركز األهرام للدراسات والبحوث اإلستراتيجية ، 
 ( ، على الرابط التالي :2017/مايو  8، ماكرون رئيًسا، فهل تشهد فرنسا تغييًرا؟ الشبكة الدولية للمعلومات ) االنترنت (، بتاريخ )عائد عميرة (1)

https://www.noonpost.org/content/17883 
 .5، ص 2018(، لندن،  10940صحيفة العرب، العدد )(2)
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وبالتالي يسهم في إعادة تنظيم عالقاتها مع الدولة واملجتمع الفرنسيين، الرئيس الفرنس ي يصر على تأكيد سعيه 

في الجمهورية ومكافحة األصولية على نحو أفضل،  إلعادة تنظيم وهيكلة منظومة اإلسالم في فرنسا إلدماجه

( حيث يجرى Journal du Dimanche-وقال )ماكرون( في حديث نشر في أسبوعية )لو جورنال دو ديمانش

إرساء إنه يعمل من أجل استعادة قلب العلمانية والدفاع عن حرية العقيدة حفاظا على التماسك الوطني 

 .(1) والضمير الحر

وعلى هذا النحو ال ضير إن عرجنا على داللة إلى اعتبار أن اإلسالم يمثل الديانة الثانية في فرنسا،               

وينظر إلى املسلمين كجماعة تأبى االندماج كما ينظر إليها من قبل النخبة الفرنسية على أنها جماعة دينية 

ورات سلبية مناقضة لقيم املجتمع ، إن ، وجاءت في هذا الصدد محاولة الرأي العام الفرنس ي تثبت تصمهيكلة

( عن هذا  Raphal Liogier–هذا اإلنشاء صاغ جملة من التمثالت عن املسلمين ، بحيث يرى) رفائيل لوجي 

أن املسلم امليتافيزقي ووفقا لتصورات ميتافيزيقية صوفية يؤمن بسموه عن الصفات التصور بالقول " 

لم ينظر له كما لو كان يخلو من الخصوصيات الجهوية اإلقليمية اإلنسانية من لحم وعظم ويضيف أن املس

 .(2)" االجتماعية واالقتصادية وأيضا الشخصية

في هذا السياق ، نعتبر أهمية املقاربة التي يبلورها املفكر وعالم األنثروبولوجيا التونس ي )يوسف               

لفرنسية، عن املمارسة السياسية للرئيس الصديق(، في لقاء له مع إحدى القنوات التلفزيونية ا

( والكيفية التي يمكن أن تنتج  منطلقا نحو إعادة هيكلة Emmanuel Macron-ايمانويل ماكرونالفرنس ي)

اإلسالم في فرنسا تعبير عن جرأة وشجاعة، بل أكثر من ذلك تزامن ذلك كله مع تأكيده أن اإلسالم دين ال 

طة تمايز مهمة متمثلة بأن طقوس العبادة ال تخضع للوصاية من أي فرد كهنوت فيه، هنا بالتحديد تظهر نق

أو مؤسسة تدعي تمثيله، فهو يتعلق بالعالقة املباشرة بين املتعبد  وربه، ولذلك يحق للدولة أن تنظم الهياكل 

اني مثل املعنية بشعائر العبادة وفق ما تقتضيه املصالح العليا ويقره الدستور املدني، خصوصا في بلد علم

(، زعيمة Marine Le Pen-. في مقابل ذلك اعتبر كثيرون خسارة )مارين لوبان(3)فرنسا كما يرى يوسف الصديق

الجبهة الوطنية في فرنسا، لالنتخابات الرئاسية ، عن انتكاسة لليمين املتطرف في فرنسا على نحو جديد، لذلك 

 .(4)يمين املتطرف في دول أوروبية كما هو معروف تداعت تدريجيا سلسلة الهزائم التي منيت بها أحزاب ال

                                                           
فرنسا األكبر( حيث تريد وزارة الداخلية إسناد مهمة إدارة املجلس الفرنس ي للديانة اإلسالمية وتتضمن الخطة الفرنسية استحداث منصب )إمام (1)

(. فرنسا ماضية في إعادة هيكلة منظومة اإلسالم، صحيفة العرب، هيكلة إسالم فرنساللمسلمين األكثر اندماجا في فرنسا، وهو ما يسميه ماكرون بــ)

 .13، ص 2018(، لندن،  10905العدد )
( ، ) القاهرة ، مركز األهرام للدراسات  209راقدى عبد هللا ، الجيوبوليتيكا الحضارية للتطرف في دول املتوسط ، مجلة السياسة الدولية ، العدد )(2)

 .15( ، ص 2017والبحوث اإلستراتيجية ، 
 .13املصدر السابق، ص (3)

)4(Marine Le Pen: Who'sfunding France's far right?, By Gabriel Gatehouse BBC Panorama, 3 April 2017 , 

www.bbc.com/news/world-europe-39478066 
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ومن املفيد اإلشارة هنا تاريخيا، أن ظاهرة اليمين في أوروبا بدأت بالظهور في ثمانينات القرن             

إذ أن سقوط املاركسية فضال عن  املاض ي مع بداية مقولة استبدال )الخطر السوفيتي بالخطر اإلسالمي(،

جي بعد نهاية الحرب الباردة قاما بتمهيد وتعبيد الطريق لبزوغ اليمين املتطرف في أوروبا وكان الفراغ اإليديولو 

سقوط جدار برلين وانهيار املعسكر االشتراكي وما صاحبه من انكماش اقتصادي على املستوى الدولي قد ساعد 

أن ( إلى Carolin Emcke -لين امكه وعليه تشير )كارو  . (1)على تهيئة الظروف لصعود اليمين املتطرف في أوروبا 

أخطر ش يء يهدد الديمقراطيات اليوم هو ما تسميه بإيديولوجية النقاء سواء الديني أو العرقي وهي تلك 

. نسجل من خالل ما سبق مالحظة أساسية (2)اإليديولوجية التي ترفض تجاور تقاليد وقناعات دينية مختلفة

ر الخطاب العنصري بشكل علني ضد مجموعة األقليات وما ذلك إال قد ال يستخدم اليمين املتطرف املعاص

نظرا إلى مصالحه، وفي منحى ثان نلحظ يفضل تيار اليمين تصوير منظمتهم بعدها املدافع عن القيم الغربية 

. بصفة عامة انبنى املجتمع (3)وحامية املواطنين الذين من وجهة نظرهم أصبحوا مهمشين داخل مجتمعهم 

غربي، عالوة على ذلك شكل تدفق املهاجرين املسلمين على فرنسا بفعل ما على مناخ فكري وثقافي الفرنس ي 

أنتجته حركات التغيير وبحثهم عن مالذات آمنة ، األمر الذي انعكس تأثيره بظهور تنامي دور األحزاب اليمينية 

ورات ذهنية بتمجيد قيم الحضارة املتطرفة داخل أوروبا ودعوتها للحفاظ على الهوية الغربية عبر إذكاء تص

 الغربية.

ورؤيتها عن اإلسالم يجعل منه واقعا بات  )*((Le Pen eMarin-وذلك يتبين أن خطاب )مارين لوبان             

العدو األول لفرنسا، لعل ما نالحظه ونود إبرازه هو أن الجبهة الوطنية اعتبرت التيار اإلسالمي لوقت طويل 

والتسعينات حليفا ضد)النظام األميركي الصهيوني(. فهي تكشف من جهة باستمرار )أسلمة وحتى الثمانينات 

فرنسا(، رافعة شعار الجمهورية والعلمانية، ومنذ تلك اللحظة بدأت تندد بـ"التيار اإلسالمي"، بوصفه تلك 

 .(4)" التوتاليتارية املروعة"

( في مؤلف Olivier Bobineau-ع )أوليفيه بوبينووتمثل اإلجابة التي يقدمها عالم االجتما            

(كتابة)هل يمثل املسلمون خطرا على الجمهورية(، صورة نموذجية Stefan Lathion-بمعية)ستيفان الثيون 

(عاما، يعيش في الضواحي الصعبة للمدن  35و  18" الفرنس ي الجديد هو رجل يتراوح عمره ما بين )للمتأسلف"

                                                           
( ، ) بغداد ، مركز بالدي 17حسين عدنان هادي ، اليمين املتطرف في أوروبا الجذور األفكار السياسات ، مجلة أبحاث إستراتيجية ، العدد)  (1)

 .116ص (،  2018للدراسات والبحوث اإلستراتيجية ، 
 .119املصدر السابق، ص  (2)
( في Marine Le Pen -فرؤية حزب الجبهة الوطنية ترتكز على أن فرنسا في صراع حضارات وأن هويتها وبقاءها مهددان ، إذا نجحت )مارين لوبان (*)

جهات حزبها العنصرية عن طريق تمرير فكرة أي "نزع الشيطنة" من تو ( Diabolisationتمرير أفكار حزبها للرأي العام عن طريق ما أطلقوا عليه )

م أنها مع العلمانية األمر الذي سيخدم خطابها العنصري ضد اإلسالم جاءت هذه العملية في سباق تمرير خطاب معتدل يهدف الى عرض واجهة تزع

 . 132، صاالبتعاد عن اليمين املتطرف وتكون مقبولة أكثر من قبل الناخبين .ابتسام نجيب ، مصدر سبق ذكره 
 . 13راقدى عبد هللا ، مصدر سبق ذكره ، ص  (3)
 .4، ص 2018(، لندن،  10953صحيفة العرب، العدد ) (4)
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اءه مسارا حياتيا صعبا، تلقي بأثرها اجتماعيا واقتصاديا وحالة من عدم االستقرار الفرنسية الكبرى، يجر ور 

. ال شك أن هذه املقاربة التي (1)النفس ي والعاطفي. يسكن مناطق تعاني من العنف ومشاكل النقل والسكن

قا من تصوره على يبديها )أوليفيه بوبينو( تكتسب أهميتها خالل اقترابها من ما يظهره )فتحي بن سالمة( انطال

بنية هؤالء الشباب النفسية غير املستقرة إذ يعانون بشدة من "تصدع في الهوية" ويجدون في املثال الشمولي 

الذي يقترحه تنظيم الدولة اإلسالمية هوية مصطنعة يعاد إنتاجها بديلة تمنحهم شعورا بالتحرر وبقوة عظمى 
(2). 

 املبحث الثاني

 كيل تكوينات املالحة الجديدةصعود الفردانية وإعادة تش

 

تعد الدراسات الجغرافيا املسرح الذي تصادمت عليه األمم طوال التاريخ، وهي عامل مهم في               

السياسة الدولية بوصفها العنصر الدائم والثابت فحسب، بل كانت الجغرافيا تحدد رؤى قادة الدول، وتؤثر 

انتقل هذا الدور إلى الجغرافيين الذين أصبحوا مهتمين  الخارجية،في صناعة قراراتهم في شؤون السياسة 

بالسياسة العاملية ومسار صعود األمم وأفولها لتقديم رؤيٍة للمشهد العاملي باستخدام أوصاف واستعارات 

( Geopolitics-جغرافية، وقد كانت هذه املقاربات كفيلة بتنظيم منهج دراسات ما عرف بحقل )الجيوبوليتيك

رة في أمن الدول الذ ِ
ّ
ي يرتبط بشكل وثيق بالجغرافيا اإلستراتيجية التي تهتم بالسيطرة على املناطق املؤث

 .(3)ورفاهيتها وتأمين الوصول إليها

وفي الحقيقة من خالل التماهي مع الطرح في فضاء املمارسة الجيوسياسية الفرنسية تكشف               

( منذ وصوله إلى السلطة في أيار/ مايو عام ) Emmanuel Macron-اكرونايمانويل ممساعي الرئيس الفرنس ي )

(، طريقة التعامل حيث أفرد الكثير من الجهد الذي توجه به إلعادة الحيوية للدور الفرنس ي حول العالم ٢٠١٧

( املوازنة لعبة الهزازوخصوصا بالنسبة ملنطقة الشرق األوسط إما من خالل طروحات وسطية على طريقة )

. (4)( من أجل االستقرار والسالمضرورة التكلم مع الجميعبين القوى الدولية واإلقليمية، وإما تحت عنوان )

                                                           
 .6، ص 2018لندن،  (، 10945تفاقم معضلة اإلرهاب في فرنسا: النظر إلى األزمة من زاوية واحدة ، صحيفة العرب ، العدد ) حميد زناز،(1)
اإلعالميين الغربيين ظهور شبيبة مشوهة غير مندمجة في املجتمع، تعيش على األطراف في أحياء مهمشة ذات أغلبية ويالحظ كثير من الباحثين و (2)

اء( ال ينتمون من أصول إسالمية وأجنبية. شباب ليسوا ال من هنا )فرنسا، بلجيكا، بريطانيا، أملانيا..( وال من هناك)املغرب العربي أو أفريقيا السمر 

هوية ثقافية يملكون. ال يرتبط هؤالء الشبان املستأصلون بأرض غير شوارع الحي الذي يعيشون فيه ويخلقون مشكالته ويقتسمون  إلى أي وطن وال

صحيفة فضاءه مع من يشبهونه مدينا ولونا ووضعية اجتماعية. حميد زناز ، تفاقم معضلة اإلرهاب في فرنسا: النظر إلى األزمة من زاوية واحدة ، 

 .6، ص 2018(،لندن ،  10945عدد )العرب ، ال
( ، )بيروت ، املركز 9عماد قدورة، محورية الجغرافيا والتحكم في البوابة الشرقية للغرب: أوكرانيا بورة للصراع ، مجلة سياسات عربية ، العدد )(3)

 . 45، (،ص  2014العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،
 . 9، ص  2018( ، لندن ،  10868ار الكبير للوسطية املاكرونية، صحيفة العرب ، العدد )إيران: االختب –خطار ابو دياب ، فرنسا (4)
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، وعن أوروبا ومصيرها املشترك" (*)أنه سيدافع عن فرنسا و"مصالحها الحيوية"أكد )ماكرون( "

أقول لقادة كل الدول إن فرنسا جاهزة للسالم والتعوأضاف" "، كما اون الدوليأخاطب شعوب العالم و

لى أرضها وبالخارج إذا لزم شدد الرئيس الفرنس ي على أن فرنسا ستكون في الطليعة في مكافحة اإلرهاب ع

 .(1)األمر

انطالقا مما سبق، لقد ارتبطت عملية التحول في الدور الفرنس ي بوجود بعض األحداث الكاشفة             

لذلك ستفرض على فرنسا ضرورة تطوير خطاب جديد في التعامل  عن حجم التحول القائم في توزيع الفاعلين،

 (( على اعتبار1معها، تفترض املنهجية انتقال الحركة إلى نموذج )املتكامل لقرارات التدخل ()انظر الشكل رقم )

 النموذج األكثر وضوحا في صوغ إسهامها في املنطقة. وهذا يتطلب تحديد ثالث معايير وفقا لالتي :

ق واسع ، تدل النظرية البنائية على أن املعايير الدولية)أي األفكار املشتركة على نطا ملعيار الدولياألول: ا

حول السلوك املناسب وغير املناسب( سيكون لها دور مهم في قرارات التدخل .أما منطق املعايير فيوحي بأن 

تهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، الدول ستتدخل على األرجح عندما يوجد معيار يوجب التدخل حيث تحدث ان

 وعندما تعتقد الدولة أن املعيار ينطبق على حالة معينة.

، ويدل األسلوب الواقعي الدفاعي على أن وراء قرارات الدول التدخل الثاني: معيار املصلحة الوطنية

ل على أنه من هو التهديد املتصور ملصلحتها الوطنية.وتدل النظرية الواقعية من خالل تطبيقها على التدخ

املرجح أن تتدخل الدول عندما تمثل الجهة املستهدفة بالتدخل املحتمل تهديدا مباشرا أو محتمال ملصلحتها 

 .الوطنية )املعرفة بأنها سالمة األراض ي أو املواطنين( أو اقتصادها أو مورد طبيعي ذي أهمية رئيسية أو أمنية 

لسببي األولي الثالث ولها جذور في نظريتي الواقعية والبنائية. ، تعد الهيبة العامل االثالث: معيار الهيبة

". وتؤكد الواقعية على أن االعتراف االجتماعي بسلطة الدولة( بأنها "Robert Glenn-فقد عرفها )روبرت جلين

 الدول تريد أن يعتقد اآلخرون أنها قوية ألن ذلك يمكن أن يكون وسيلة للبقاء وتحقيق أهداف أخرى.وتعرفنا

النظرية البنائية بالدور الذي تؤديه التوقعات االجتماعية والتفاعالت السابقة في تقييمات الدول لهيبة 

اآلخرين، ويمكن أن تساعدنا الهيبة على تفسير قرار التدخل وماله عالقة به من قرارات، إذ أن التركيز على 

توقع أن تتدخل الدول عندما تتأثر هيبتها في  الهيبة بوصفها عامال سببيا أوليا في قرارات التدخل تقودنا إلى

 .(2)إحدى األزمات 

                                                           
ر بليشكه ". أما )امل تلك املصالح التي يكون املرء على استعداد للقتال في سبيلها( املصالح الحيوية بأنها " Bernard Brodie -عرف )برنارد برودي(*)

–Elmer Plischke" ارب املصالح التي تراها األمة جوهرية لها وهي ليست على استعداد للتخلي عنها والتي من أجلها سوف تحتلك ( فيعرفها بأنها

تيري ل ديبل ، إستراتيجية الشؤون الخارجية: منطق الحكم األمريكي ، ترجمة : وليد انظر : ". إن دعت الضرورة دبلوماسيا وسياسيا وعسكريا

 . 251(، ص  2009، شحادة ، ) بيروت ، دار الكتاب العربي
 عائد عميرة ، مصدر سبق ذكره .(1)
(، ) أبو ظبي، مركز اإلمارات للدراسات  134جيسون دافيسون، فرنسا وبريطانيا والتدخل في ليبيا تحليل متكامل ، سلسلة دراسات عاملية ، العدد)(2)

 . 11-10(، ص ص 2014والبحوث اإلستراتيجية، 
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، يل متكامل ، سلسلة دراسات عامليةاملصدر: جيسون دافيسون ، فرنسا وبريطانيا والتدخل في ليبيا تحل

 .8(، ص  2014(،) ابو ظبي ، مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،  134العدد )

 

 من ذلك يبدو تركيز ماكرون على العالقة مع إيران وصيانة "            
ً
األمن اإلقليمي الجماعي انطالقا

" طبيعيا، وذلك ال يتعارض مع االهتمام بالحفاظ على املصالح الفرنسية االقتصادية ملنطقة الخليج

ئكة منذ استضافة السيد)روح هللا واإلستراتيجية، خاصة أن باريس لها صلة مباشرة بمسارات املنطقة الشا

الخميني(، إلى مساندة العراق في الحرب ضد إيران، وصوال إلى مواقف بعيدة عن روسيا وضد املحور اإليراني 

اعتبرها البعض تبعية بالقياس للمواقف األميركية واإلسرائيلية، أو مراعاة لوجهة النظر السعودية اإلماراتية 

 .(1)ي )امللفين الليبي والسوري في البدايات( أو تنسيقا مع املوقف القطر 

ايمانويل )دائرة األشخاص املحيطين بــعالوة على ما تقدم في ظل التحليالت السياسية، تطرح             

، مقاربتين بوصف الواقع الفعلي في املمارسة الخارجية وال شك أن ذلك ترافق ( Emmanuel Macron-ماكرون

اقعيصلحة الفرنسية ، وفي هذه الحالة تنص املقاربة األولى: عن موقف )مع تطور في مسوغات امل (: تهكمي و

 من النسيج الطبيعي لتلك البلدان، 
ً
فهي تنظر إلى الدولة باعتبار األنظمة السلطوية في الشرق األوسط جزءا

روبا. أما املقاربة الثانية: والقوى الوحيدة القادرة على احتواء النزعات الخطيرة التي يمكن أن يصل تأثيرها إلى أو 

                                                           
 . 9ره ، ص خطار ابو دياب ، مصدر سبق ذك(1)
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(:ظهرت بوصفها تشّدد على بعض القيم، مثل دعم حقوق اإلنسان والديمقراطية النزعة األطلسيةمتجذرة في )

 من )مهمة فرنسا ورسالتها(
ً
 ١٣وفي الوقت نفسه أعلن الرئيس الفرنس ي في . (1)واملجتمع املدني، باعتبارها جزءا

تناوله التقرير اإلستراتيجي أن الظاهرة اإلرهابية تشكل اليوم الخطر األكثر  ( في معرض2017تموز /يوليو عام) 

جالء ووضوحا وتابع  لكنها ليست إطالقا التهديد الوحيد. فظهور سياسات قوة، والتأكيد عليها يبعثان مخاطر 

 .(2)بأن نشهد في اشتعال العالم من جديد 

ى تجسيد فكرة أن اإلنسان فاعل ومسؤول عما يأتيه من في مقابل هذه التطورات التي أدت إل            

أفعال ، لذلك ال يبدو فك االرتباط بين ما سيحاول )ماكرون( فعلة بمدى اقترانه على نحو كبير بأسالفه، كما 

يتجلى ذلك بوضوح في زيادة أصول فرنسا اإلستراتيجية إلى حّدها األقص ى في مجاالت عضويتها الدائمة في 

لدولي، ووضعيتها كقوة نووية، وقدراتها العسكرية بهدف استعادة مكانة فرنسا الضائعة في مجلس األمن ا

منطقة الشرق األوسط، فإن تصوراته موضوعات ذات شأن تستند إلى وجهة نظر املجتمع إزاء أوروبا باعتبارها 

ة، واملقصود هنا رسم وسيلة إلبراز القوة والنفوذ الفرنسيين، وللتعويض عن محدودية كون فرنسا قوة متوسط

 فيها
ً
 رئيسا

ً
 .(3)أطر إقليمية ودولية تكون فرنسا طرفا

وفي ضوء ذلك تفيد وقائع األحداث أن الوسيلة التي تعطي فرنسا حضورا في منطقة الشرق             

أن أبرز األوسط والذي كان غائبا في فترات سابقة هو تمتعها بقدرات تعزز من دورها ومكانتها ، ولهذا األساس 

تجليات الحضور الفرنس ي في املنطقة للتعبير عن نفسها وقوتها سواء من خالل املعرفة الثقافية أو عن طريق 

 إعادة بناء شبكة عالقاتها اإلقليمية في إطار تحقيق مصالحها وأهدافها .

مع الواليات املتحدة فضال عن الدور الفرنس ي املهم، فإنها بال شك ال يمكن أن تبتعد عن تعاونها             

-األمريكية في بعض القضايا اإلقليمية والدولية، كما تشير لذلك وزيرة الدفاع الفرنسية ) فلورنس بارلي

Florence Barley " إن تحالفنا مع الواليات املتحدة وحلف شمال (، في كلمتها أمام مؤتمر األمن في ميونخ قائلة

 تطورات الحالية في العالم، ويجب أن نعمل كل ما في وسعنا لتقويتهاألطلس ي )الناتو( ال غنى عنه في ضوء ال

.لذلك يمكن القول تشكل هذه (4)" على أن تحقيق التكامل األوروبي ضرورة وليس رفاهية" وأضافت "

الطروحات مرتكزا للتعاون املشترك حول أبرز القضايا التي تتشارك بها الحكومة الفرنسية رؤيتها مع الواليات 

دة األمريكية في دول منطقة الشرق األوسط ، ويرجع ذلك إلى قدرة فرنسا في توجيه الصراعات التي تقتض ي املتح

                                                           
(1)JOSEPH BAHOUT, A Macron Doctrine?: France’spresident has just won a parliamentarymajority, so how mightheapproach the 

Middle East?, June 22, 2017, carnegie-mec.org/diwan/71387. 
( في عهد الرئيس الفرنس ي السابق) فرنسوا ٢٠١٣واألمن القومي( الذي أقر عام)  التقرير االستراتيجي هو بمثابة تحديث لـــ )الكتاب األبيض للدفاع(2)

 .10، ص 2017(، الرياض ،  14198(.صحيفة الشرق االوسط ، العدد)Francois Hollande-هوالند
(3)MICHAEL YOUNG, Will Emmanuel MacronSucceed in ExpandingFrance’s Influence in the Middle East? August 10, 2017, 

carnegie-mec.org/. 
 .6، ص 2018(، لندن،  10903صحيفة العرب، العدد ) (4)
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الحراك وضبطها في بناء دورها وتحديدا في معادالت مكافحة التطرف واإلرهاب وأزمة البرنامج النووي اإليراني 

 واألزمة السورية .

بين الباحثين املختصين على أن تراجع الدور األمريكي امللحوظ  بنا حاجة للقول،هناك شبه إجماع             

(، يعود إلى جملة أسباب تتصدرها رغبة إدارة الرئيس األمريكي السابق ) باراك 2011في املنطقة مطلع عام )

( إتباع سياسة تخفيف النشاط العسكري، إلى جانب ذلك برزت تحركات أشارت إلى Barack Obama-أوباما

ع فرن
ّ
سا للعب دور دولي نشط في املنطقة، وبدا واضًحا أن الدبلوماسية الفرنسية ترمي إلى تنشيط دورها تطل

عبر اإلسهام في تحريك العمليات التفاوضية للسالم بين كل من السلطة واملض ي قدما في تعزيزه  في املنطقة

، ال سيما بعد نأي اإلدارة الفلسطينية و)اإلسرائيليين( من جهة، وسوريا و)اإلسرائيليين(من جهٍة أخرى 

 .(1)األمريكية بنفسها عن هذا املسار

ومع هذه املتغيرات في البيئة الدولية الجديدة تفترض إعادة النظر في الدور الفرنس ي على              

ية املستويين اإلقليمي في أوروبا من ناحية والدور الدولي من جهة أخرى مما يفرض عليها مسؤولية أوروبية وعامل

الخاص بالعقيدة العسكرية الفرنسية الذي يحدد مستقبل السياسة الفرنسية  الكتاب األبيض. كما يشير 

بسط األمنية الدفاعية، وجاء في فصله الرابع، أولويات فرنسا اإلستراتيجية املتوسطية تحت عنوان: ) 

إلى أن املتوسط وهو باملتوسط )( والتي كانت تشير بوضوح في الجزء الخاص االستقرار في الجوار األوروبي

الواجهة البحرية اإلستراتيجية لالتحاد األوروبي، يشكل قلب العالقات والتاريخ املشترك، وهذه العالقات 

اإلستراتيجية واالقتصادية والثقافية واإلنسانية تتمتع بكثافة خاصة فمصالحنا مشتركة مع املتوسط 

 . (2)( دي األمني واستقرار املنطقة والتهريب واإلرهابوالتحديات التي نواجهها واحدة ومنها التح

واملالحظ أنه أصبحت مطالب اإلصالح ضرورة ملحة لدول االتحاد األوروبي بعد موجة التغييرات          

التي شهدتها القارة األوروبية، وعليه يعد التوجه الذي قدمه الرئيس الفرنس ي )إيمانويل ماكرون( في الخطاب 

في باريس إلعادة تشكيل التفاعالت اإلقليمية الجديدة، إذ تهدف رؤيته إلى  جامعة السوربون في  الذي ألقاه

إصالح االتحاد األوروبي، من خالل تعزيز الدفاع واألمن األوروبيين واعتماد موازنة دفاع مشتركة؛ قائال" إّن 

وروبا وحدها يمكنها أن تعطينا قدرة أوروبا التي نعرفها ضعيفة جدا وبطيئة جدا وغير فاعلة"، وأضاف " لكن أ

. وفي سياق متصل تحدث الرئيس الفرنســـــي )إيمانويل (3)تحرك في العالم في مواجهة تحديات العصر الكبرى"

(، رؤيته اإلصالحيـــــة 2018نيسان /ابريل عام)  18ماكرون( ، أمام البرملان األوروبي في مدينة ستراســـــبورغ في 

                                                           
( ، على الرابط 25/5/2017جالل سلمي، ماكرون والسياسة الفرنسية حيال الشرق األوسط، الشبكة الدولية للمعلومات ) االنترنت (، بتاريخ )(1)

 www.noonpost.org/content/18134 التالي:
 ( ، على الرابط التالي :2016أكتوبر  22توسط: املدى الحيوي ملصالح فرنسا االستراتيجية ,الشبكة الدولية للمعلومات ) االنترنت (، بتاريخ )امل(2)

https://aawsat.com/home/article 
(، على الرابط 26/9/2017،                  )  بتاريخ الشبكة الدولية للمعلومات ) االنترنت (،ماكرون يعرض رؤيته حول تحول عميق لالتحاد األوروبي،  (3)

 www.france24.com/ar/20170926 التالي:
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ي، محذرا من النزعـــات إلـــى التســـلط فـــي أوروبـــا، داعيا إلى الدفـــاع بحزم عن مفهوم جديد للتكتل األوروب

فضال عن  ، التي باتـــت مهددة بصعود اليمين املتطرف لســـدة الحكم في عدد من الدول للســـيادة األوروبية""

ا في عـــدد من بلدان االتحاد مثال)نتائج االنتخابـــات " واملشـــاعر املعاديـــة ألوروبالنزعات الشـــعبويةتصاعد "

شكل من الحرب األخيرة في إيطاليا واملجر التي فازت فيها أحزاب مشـــككة في جدوى االتحاد األوروبي(، قائال" 

"  ـــي العالماألهلية األوروبيـــة يعود إلى الظهور وتبدو لنا أنانيتنا القوميـــة أحيانا أهم مما يوحدنا في وجه باق

على ضرورة بناء سيادة أوروبية جديـــدة لتبديـــد مخـــاوف وغضـــب مواطني االتحـــاد األوروبي، تكون "مشددا

ال أريـــد االنتمـــاء إلى جيل ينقاد " وأضاف "من خـــالل مواجهة الديمقراطية االستبدادية بسلطة الديمقراطية

 .(1) لم يعـــرف الحرب ويسمح لنفسه بأن ينس ى ما عاشه أسالفهبـــال إرادة بل أنتمي إلـــى جيل 

نتيجة لذلك إن هذه الوضعية الذهنية التي نادى بها الرئيس الفرنس ي ساهمت بشكل حازم في              

ل 
ّ
حراك الحيوية السياسية، نقول أكثر من ذلك بل هي سمه يشاطرها ويفصح عنها بشكل علني أن هدفه يتمث

لى ما وصل إليه رؤساء فرنسا السابقين )كشارل ديغول وفرانسوا ميتران ( وهما اللذان تركا بصمات بالوصول إ

بارزة في الشؤون الدولية الفرنسية، من هذا املنطلق غدت منطقة الشرق األوسط الحديقة الخلفية األقرب 

الفرنس ي املحلي، فقام  حيث يمكن لفرنسا أن تلعب هذا الدور بشكل فعال، وسمح له أن يحظى بدعم الرأي

بتعزيز هذه العملية من خالل صلته مباشرة بالحرب ضد اإلرهاب وبأمن الفرنسيين، وبالتالي من شأنه أن 

 .(2)يستمر في السعي إلى االضطالع بدور أكبر على الساحة الشرق أوسطية

 

 املبحث الثالت

 إعادة إنتاج مرتكزات التوجه الدافع نحو موجبات رسم املواقف

 

تفسيره ( Emmanuel Macron-ايمانويل ماكرون)ال شك فيه حين يسلط الرئيس الفرنس ي             

للصراع الداخلي النخبوي بين املهيمنين القدامى أصحاب املصالح التقليدية من جهة والجيل الجديد الراغب 

لتمايز مع سلفيه في فرض وجوده من جهة أخرى، هذا يقود إلى استخالص نتيجة يمكن عبرها أن يتضح ا

)فرنسوا هوالند ونيكوال ساركوزي( في استالب مقاربة السياسة الخارجية، وبهذا التصور، شدد فيه عن رفضه 

سياسة فريق )املحافظين الجدد الفرنسيين( على نحو خاص، ويبدو أن مأتى هذا التلميح يربط ما بين أنصار 

                                                           
 .5، ص 2018(، لندن،  10963ماكرون يحذر من }حرب أهلية{ في أوروبا، صحيفة العرب، العدد )(1)

(2)MICHAEL YOUNG, Will Emmanuel MacronSucceed in ExpandingFrance’s Influence in the Middle East?, August 10, 2017 

,carnegie-mec.org/. 
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واشنطن، وبين صّناع القرار في فرنسا حيال ملفات سوريا التدخل الدولي األحادي في عهد جورج بوش االبن في 

 .(1)وليبيا وإيران في الفترات السابقة

إلى جانب أملانيا على املستوى األوروبي  مهيمنةوعليه تسعى فرنسا إلى توسيع نطاق دورها كدولة             

لها لتقليص الخالفات بين الدول وقوة دولية معنية بأزمات الشرق األوسط، وهو ما تعكسه الجهود التي تبذ

األوروبية حول بعض القضايا املحورية على غرار العقوبات املحتملة على إيران. ويتوازى ذلك مع محاوالتها ملء 

الفراغ الذي سينتج عن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وحرص أملانيا على وضع سقف النخراطها في 

 .(2)األزمات الدولية واإلقليمية

بناء على ما تقدم إن توافر هذه االستعدادات الفرنسية يساعد على بناء الفضاء الذي تحقق فيه             

من خالل رصد النشاط الذي يسعى الرئيس الفرنس ي إلى قواعد عمل متفق عليها والحفاظ على مصالحها، 

زوع الصريح يكمن في اإليحاء على استعادة الزخم للدور الفرنس ي في امللفات الدولية، ومن األمثلة ذات الن

التعاون مع روسيا، ركزت على املحاور األساسية كاألزمة )السورية واألوكرانية(، يتجلى في إعادة صوغ نشاط في 

التعاطي مع األزمة األوكرانية، حيث روسيا طرف بشكل أو بآخر مؤثر ومتأثر باألزمة، في الوقت الذي كان قد 

تفاعل مع األزمة السورية، وأطلق مواقف جديدة قيل عنها انها براغماتية إذ اقترب أظهر فيه) ماكرون( ذات ال

إن األسد عدو الشعب السوري وليس عدو فرنسا وان رحيله لم يعد فيها قليال من موقف موسكو حين قال "

 مسبقا النسبة لباريس
ً
 .(3)" شرطا

( في العديد من Manuel Valls-مانويل فالسفقد وقعت الحكومة الفرنسية السابقة برئاسة )              

األخطاء اإلستراتيجية التي جعلت من فرنسا تفقد كثيرا من مكانتها كالعب مؤثر في السياسة الدولية، ال سيما 

في الشأن السوري إذ كانت سوريا واحدة من أهم الدول التي كان لفرنسا نشاط دبلوماس ي ونفوذ كبير لغاية 

اتبعت إستراتيجية املواجهة مع الرئيس )بشار األسد( مقابل دعم للجماعات املسلحة منتصف القرن املاض ي و 

 .(4)أو ما تسمى املعارضة املعتدلة 

وتأسيسا على الواقعية التي فرضت على دول االتحاد األوروبي ومنها فرنسا أن تكون طرفا في أزمات             

ورا أصيال ، ويمكن اإلشارة هنا إلى تأكيدات الرئيس اإلقليم املضطرب، تحاول من خالل ذلك أن تلعب د

( على أن األزمة السورية حظيت باهتمام من جانب التعاون Emmanuel Macron-ايمانويل ماكرونالفرنس ي)

                                                           
 .9خطار ابو دياب مصدر سبق ذكره ، ص (1)
(  2018نيسان / ابريل عام ) 14وتتمثل أبرز تلك املؤشرات في مشاركة فرنسا الى جانب الواليات املتحدة واململكة املتحدة في ضربات عســـكرية في  (2)

فرنسا الصاعدة من جديد تقلق ي مفترض في دوما قرب دمشـــق، اتهم نظام الرئيس بشار األسد بتنفيذه، محمد عباس ناجي ، ردا علـــى هجوم كيميائـــ

 .6، ص  2018(، لندن ،  10963إيران ، صحيفة العرب ، العدد )
 . 10، ص  2017( ، الرياض ،  14093صحيفة الشرق االوسط ، العدد ) (3)
( ،) بغداد ، مركز بالدي للدراسات والبحوث 17الفرنس ي في سوريا املوقف واألهداف، مجلة أبحاث إستراتيجية ، العدد) خالد اسماعيل، الدور  (4)

 .198(، ص2018اإلستراتيجية ، 
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الدولي ، إذ تعكس عزما دوليا على مقاربة املسألة السورية بشكل شامل، كما تعبر عن انخراط فرنسا ودول 

الجهود الدولية، وبذلك يضمن وقف إطالق النار وإطالق عملية سياسية، حيث تقود فرنسا  االتحاد األوروبي في

شباط / 25( في 2401تحركا دبلوماسيا للدفع باتجاه توسيع الهدنة التي أقرها قرار مجلس األمن بقراره )

وعفرين شماال لتشمل مختلف املناطق في سوريا، وأن تشمل الغوطة الشرقية )في محيط دمشق(،  2018فبراير
(1). 

أن هناك حاجة إلى خريطة طريق وفي املقابل بخصوص قناعته العميقة يؤكد )ماكرون( "             

سياسية ودبلوماسية )في سوريا( ألن هذه املسألة ال يمكن أن تحل فقط بالوسائل العسكرية ،وقد أظهرت 

أهم ما جاء به )ماكرون( والذي يمثل التعديل  "، وبناء عليه أنالتجربة العسكرية خطأ ارتكبناه بشكل جماعي

ال الحقيقي الذي أدخله على سياسة بالده، أنه لم يطالب بأن يكون تنحي بشار األسد شرطا لكل ش يء  بقوله" 

 .(2)" أحد قدم لي بديال شرعي عنه

بسبب انهيار بناء على ما سبق ينبني الحديث عن مسؤولية الحماية في حال وجود تدخل عسكري             

الدولة وضعفها عن القيام بمسؤولياتها يجب أن يكون هناك التزام بمساعدة الفواعل الدولية، في هذا السياق 

 املبدأ املعياري ( إلى نقل التركيز على Emmanuel Macron -تنطلق رؤية الـرئـيـس الـفـرنـسـي )إيـمـانـويـل مــاكــرون

، فـي قصر اإللـــيـــزيـــه وفـــــدا مـــن قــــــوات ســوريــا 2018باله في شباط في حماية الشعوب، وتتجسد خالل استق

فقد سبق أن أشاد )ماكرون ( بالتضحيات وبالدور الحاسم لهذه القوات في مكافحة )تنظيم  الديمقراطية،

الكردستاني وتمسكه بأمن تركيا لكنه داعـش( اإلرهـابـي وأكـد في الوقت نـفـسـه الــتــزام فـرنـسـا ضـد حــزب الـعـمـال 

 .(3)( قسددعا أيضا إلى حوار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية )

يتطلب التدخل وأن مصلحتها  مسؤولية الحمايةعندما تعتقد دولة أن معيار  تأسيسا على ذلك ،            

بدأ في أخذ قرار التدخل في االعتبار. ويمكن قد تضررت فإنها ت هيبتهاالوطنية مهددة من الدولة املستهدفة أو أن 

أن تبدأ دولة أخذ التدخل في االعتبار فقط ألنها تعتقد أن معيار مسؤولية الحماية ينطبق أو أن هناك فقط 

تهديدا للمصلحة الوطنية ) أو هيبة متضررة سابقا ( ولكنها تميل على األرجح بصورة خاصة إلى التدخل إن 

 .(4)( أو ثالثا من هذه املعايير على التدخل تطلب معيارين )عاملين

                                                           
 . 1، ص  2018(، لندن،  10913صحيفة العرب ، العدد )(1)
 . 7ميشال ابو نجم ، مصدر سبق ذكره  ، ص (2)
إن تركيا تــرفــض أي جــهــد يــهــدف إلـــى تـشـجـيـع حـوار أو اتصاالت أو وساطة بين ـم الرئاسة التركية )إبراهيم كالين( قائال" صرح املــتــحــدث بـاس (3)

هــابــيــة، عــلــى الــــدول بـدال مـن اتـخـاذ إجــراءات مـن شأنها أن تترجم على أنها تعطي الشرعية ملنظمات إر ". وأضاف" تركيا واملــجــمــوعــات اإلرهــابــيــة

". وجاء هذا التصريح بعد أن عرضت الحكومة الفرنسية وساطتها الــتــي نـعـتـبـرهـا صديقة وحليفة أن تتخذ موقفا حازما ضد اإلرهـاب بكل أشكاله

 . 6، ص 2018(، الرياض ،  14368للـحـوار بـين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة التـركـيـة ، صحيفة الشرق األوسط ، العدد )
 . 11مصدر سبق ذكره ، ص جيسون دافيسون ، (4)
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ق نوع من العالقة تربطها بالقضية            
ْ
انطالقا من هذا الطرح، انعكس ذلك االهتمام الفرنس ي خل

الكردية وإن كانت غير متكافئة، ولذلك باتت فرنسا حريصة على توضيح تصوراتها وجاء في سياق ردها عن 

لتركي في عفرين )ال نخطط لعملية جديدة في شمال سـوريـا خــارج العملية الـتـي العمليات العسكرية للجيش ا

تـقـوم بها في إطـار التحالف الدولي ضد )تنظيم داعــش( ولفتت إلى أن فرنسا" ال تستبعد إعـادة ترتيب تدخلها في 

مريكي في سوريا سيكون وترى فرنسا أن البقاء األ .(1)سوريا في إطار التحالف فقط من أجل تحقيق أهدافها"

عامل توازن أمام التواجد الروس ي واإليراني  وبالتالي سيكون عامال مؤثرا في أي تسوية سياسية ملستقبل سوريا 

. 

وهكذا نجد أن السياسة األوروبية بدأت تأخذ انطالقة نحو عملية تتطلب إدامة التواجد             

-خية لعبت دوًرا أساسًيا في ميالد )مشروع االتحاد من أجل املتوسطاإلستراتيجي، سيما وأّن االعتبارات التاري

Union for the Mediterranean.وهذا أمر يجري تفهمه تاريخيا وضمن سياقه ، ) 

وعليه ال يخطئ من يعتقد، أن االتحاد األوروبي يقيم منطقة البحر األبيض املتوسط على أنها             

هذا املنطلق، نجد أن املشروع يهدف إلى كسر الهيمنتين األمريكية والروسية في  منطقة ذات نفوذ أوروبي، ومن

املنطقة مًعا على حٍد سواء. ولم يقتصر التعديل اإلستراتيجي على مكانة االتحاد األوروبي فحسب بل أسهم 

التحاد بشكٍل أساس ي أنه يبحث عن عمق إستراتيجي يتعدى البحر األبيض املتوسط، ويعكس حاجة فرنسا وا

لزم بتوسيع التكتالت االقتصادية 
ُ
األوروبي إلى منفذ طبيعي يوسع مجالهم الجغرافي والسياس ي في ظروف عاملية ت

في إطار مجاراة التحوالت في ليبيا التي أعادت تركيب األدوار، فإن ما ينبغي تسجيله في ، (2)السياسية اإلقليمية 

 كل، وبهذا املنحى نشأت إمكانات لتقاسم األدوار. هذا الصدد هو أن مجاالت جديدة أخذت في التش

ومن هنا عكست هذه التحركات الفرنسية والبريطانية واإليطالية في ليبيا ونشأ باالستتباع عن هذه            

الوضعية نوع من تضارب املصالح والتنافس األوروبي على النفوذ في ليبيا، فرضت إيقاعا مختلفا على االستجابة 

، ففي الوقت الذي تسعى فيه إيطاليا لتعزيز نفوذها في الجنوب الليبي وكسب موطئ قدم مستدام (3)ية األوروب

لها هناك من خالل رعاية املصالحات بين القبائل الليبية في الجنوب وتمويل ميليشيات مسلحة للتصدي 

الساحل يدي في منطقة لعمليات الهجرة غير الشرعية، قبالة ذلك ترى فرنسا أن ذلك يقوض نفوذها التقل

في العاصمة  الوفاق الوطني، وترى إيطاليا أنه يجب تركيز وتكثيف قنوات االتصال مع حكومة والصحراء

طرابلس والقوى الداعمة لها ولالتفاق السياس ي الليبي كمدخل لحل األزمة الليبية، في حين تؤكد فرنسا 

                                                           
 .6، ص 2018(، الرياض ،  14368صحيفة الشرق األوسط، العدد )(1)
(،  24/6/2018الشبكة الدولية للمعلومات ) االنترنت(، بتاريخ ) جالل سلمي، مشاريع الدول الفاعلة في منطقة الشرق األوسط وأدوات تنفيذها،(2)

 https://www.noonpost.org/content/18581 على الرابط التالي :
رجس فيديريكا بيجي، أوروبا واالنتفاضة العربية قوة دخليه، في الشرق األوسط الجديد: االحتجاج والثورة والفوض ى في الوطن العربي ، فواز ج (3)

 .386(، ص  2016)محررا( ،) بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 
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( سيساهم في دفع خليفة حفترلجيش الليبي في الشرق )وبريطانيا أن مزيدا من التواصل واالنفتاح على قائد ا

 .   (1)عملية تسوية األزمة الليبية 

بناء على هذا كله يكون توسع النفوذ الفرنس ي في الشرق األوسط وفرض رؤيتها بما تحمله مجريات             

اختراق دبلوماس ي في األحداث املحتدمة يفترض في تسليط الضوء على أسلوب )ماكرون( وقدرته على تحقيق 

)إقليم مأزوم( تتعثر فيه استيعاب محموالت الزمن الجديد، إذا أضيفت إلى ما تقدم العالقة مع إيران فهي 

 .  (2)تمثل مرصدا جيدا الختبار املركزي التي تشكل الوسطية )املاكرونية( في فضاءات سياق التخبط الدولي 

وأملانيا مواقف تلتقي مع مواقف فرنسا في رفض برنامج  وبجانب ذلك أبدت كل من بريطانيا           

الصواريخ الباليستي اإليراني والسياسة اإلقليمية ألن ذلك يمس املصالح األوروبية قبل املصالح األميركية، وألن 

 إيران بحاجة أيضا للعالقات االقتصادية مع أوروبا، وبالرغم من االنفتاح االقتصادي األوروبي على إيران، لم

( إلى إيران في تبديد عناصر القلق Boris Johnson-تنجح زيارة وزير الخارجية البريطاني )بوريس جونسون 

واستعادة الثقة الضائعة ألن املصادر األوروبية غير مقتنعة بتبريرات وزير الخارجية اإليراني )محمد جواد 

 .(3)لصاروخي أداة ردع ال أكثر: ظريف( عن الطابع الدفاعي إلمكانات بالده العسكرية بعد "النظام ا

بيد أن املشكلة التي تواجه األوروبيين حدوث انقسام بينهم وبين الواليات املتحدة بشأن االتفاق النووي 

كانت استجابة الدول األوروبية سريعة حيث أنهم مستفيدون اقتصاديا مع إيران من تخفيف العقوبات. 

( بعد لقائه Rex Tillerson -األمريكي السابق) ريكس تيلرسون  للمطلب األمريكي فقد أعلن وزير الخارجية

أنه تّم االتفاق مع الدول األوروبية على تشكيل مجموعة  2018كانون الثاني / يناير 22املسؤولين البريطانيين في 

لة، ، حيث تصدرت فرنسا التحركات األوروبية إعماال للدبلوماسية الفعا(4)عمل بهدف إصالح االتفاق النووي 

مع بداية توليه السلطة وبدافع الرغبة في ( Emmanuel Macron-ايمانويل ماكرون)حيث كرر الرئيس الفرنس ي

الحفاظ على املكاسب التي حققتها كأكبر شريك اقتصادي أوروبي إليران بعد توقيع االتفاق النووي ، مؤكدا أنه 

جهة وربطه باتفاق ملراقبة تنامي برنامج  من الضروري إعادة التفاوض من أجل تمديد االتفاق وتصويبه من

 إيران للصواريخ الباليستية وبوقف التوسع اإلقليمي داخل البلدان العربية من جهة ثانية.

يتضح مما تقدم أن الجهد السياس ي الفرنس ي يتمحور حول بلورة جهد فرنس ي في تبني موقف   

 تحقيق االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي. أوروبي ضاغط على إيران اتجاه ملفها النووي للحيلولة دون 

                                                           
ة عبد اللطيف حجازي، تنافس أوروبي: تأثيرات الدور الفرنس ي في جهود التسوية الليبية، مركز املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة،الشبك(1)

 https://futureuae.com (،على الرابط التالي: 2017 /19/9الدولية للمعلومات) االنترنت(، بتاريخ ،) 
 .9ن: االختبار الكبير للوسطية املاكرونية ، مصدر سبق ذكره ، ص إيرا -خطار أبو دياب ، فرنسا(2)
 . 9،ص 2017(، لندن، 10844صحيفة العرب، العدد)خطار ابو دياب، الغرب وإيران بين هيلي ولودريان ، (3)
 .48( ، ص  2018(، )السعودية ، املعهد الدولي للدراسات اإليرانية ، 2018تقرير الحالة اإليرانية )مارس (4)
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من الواضح أن الواليات املتحدة في مواجهة موقف أوروبي ال ينسجم مع توجهات إدارة الرئيس            

بصورة كاملة وأنه لم ينجح على الرغم من تهديده باالنسحاب من  (Donald Trump-)دونالد ترامباألمريكي

ألطراف األوروبية من أجل االلتزام بخطه املتشدد تماما لهذا ترى بعض الدوائر االتفاق على الضغط على ا

األمريكية أن أي قرار من الرئيس األمريكي باالنسحاب من االتفاق النووي قد ال يتسبب في عزل إيران بقدر ما 

القومي السابق ( مستشار األمن Dennis Ross-يعزل الواليات املتحدة، وقد ذهب في هذا االتجاه )دنيس روس

 .(1)" خروج أمريكا من االتفاق النووي سيكون سببا في عزلة أمريكا ولكن اإليرانيين لن ينعزلوابقوله" 

( من االتفاق Donald Trump-)دونالد ترامبومن املؤشرات التي يرى البعض أنها تدعم انسحاب             

استبعد خاللها كل من وزير الخارجية األمريكي السابق النووي قيامه بإدخال تغييرات مهمة على عناصر إدارته 

 Herbert -( ومستشار األمن القومي األمريكي السابق)هربرت ماكماسترRexTillerson-)ريكس تليرسون 

McMaster(، وتعيين )مايك بومبيو-MichaelPompeo ( وزيرا للخارجية و)جون بولتون-John Bolton )

أضحيا من أشد املعارضين لالتفاق النووي اإليراني ويؤيدان فكرة االنسحاب واللذين مستشارا لألمن القومي ]

إن إيران ( قائال " MichaelPompeo-ففي أول تصريحاته بعد أن تولى وزارة الخارجية تحدث)مايك بومبيو منه[.

 أن االنسحاب من االتفاق النووي مع إيران" مؤكدا" تتصرف بشكل أسوأ بعد توقيع االتفاق النووي 

انطالقا من ذلك هذه التغييرات مجتمعة وضعت  ،(2)" سيكون خيار الواليات املتحدة في حال لم يتم تعديله

( انسحاب 2018نهاية لالتفاق النووي حيث أعلن الرئيس األمريكي )دونالد ترامب( في الثامن من أيار /مايو) 

ما نبه إلى ذلك فور فوزه في االنتخابات ( ك١+٥الواليات املتحدة من االتفاق النووي بين إيران ومجموعة )

 األمريكية. 

من خالل ما تقدم وفي سياق متابعة السياسة الفرنسية الجديدة في استيعاب التغييرات               

املتسارعة ومواكبتها والتي فرضت عليها صوغ تصوراتها، انطالقا من عمقها الجغرافي الحيوي وإظهار قوتها، إذ 

ستراتيجية والتحديات األمنية شكلت منطلقا للتوجهات الفرنسية بما يتوافق مع مصالحها، أن املصالح اإل 

 فضال عن، توافق رؤيتها حيال عالقاتها مع إيران وتحديدا فيما يتعلق بالبرنامج النووي اإليراني.

 

 

                                                           
روبيون ال يزال املوقف األوروبي مختلفا عن املوقف األمريكي إذ في حين تعطي إدارة )دونالد ترامب(  أولوية لالنسحاب من االتفاق ، يعطي األو  (1)

ء زيارة الرئيس أولوية لبقاء االتفاق واستمراره مع محاولة الوصول إلى تسوية يمكن من خاللها تجنب انهيار االتفاق ، فعلى سبيل املثال في أثنا

( أكد أن الدول األوروبية وأمريكا يجب أال يكررا أخطاء املاض ي في الشرق األوسط وأن 2017ابريل عام)  24الفرنس ي ماكرون للواليات املتحدة في 

(، ) جدة، 2018رانية )ابريل بالده لن تنسحب من االتفاق ألنها وقعته وألنها لن تترك ساحة الشرق األوسط مفتوحة أمام الفوض ى. تقرير الحالة اإلي

 .47ص(، 2018املعهد الدولي للدراسات اإليرانية، 
 .46ص( ، مصدر سبق ذكره ، 2018تقرير الحالة اإليرانية )ابريل  (2)
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 الخاتمة

ستيعاب التغييرات من خالل ما تقدم وفي سياق متابعة السياسة الفرنسية الجديدة  في ا           

املتسارعة ومواكبتها والتي فرضت عليها صوغ تصوراتها، انطالقا من عمقها الجغرافي الحيوي وإظهار قوتها ،إذ 

أن املصالح اإلستراتيجية والتحديات األمنية شكلت منطلقا للتوجهات الفرنسية الجديدة بما يتوافق مع 

كرون، اتبعت الحكومة الفرنسية بناء توجه إستراتيجي مصالحها فمنذ وصول الرئيس الفرنس ي ايمانويل ما

متعددة األبعاد منحتها القوة والفاعلية وأن تلعب دورا في محيطها الجغرافي وتفعيل توجهها نحو منطقة الشرق 

األوسط وإعادة فرنسا إلى مكانتها، السيما أّن الرؤية الفرنسية أضحت جزءا من مهما اتجاه القضايا الشائكة 

ة السورية والبرنامج النووي اإليراني واألزمة األوكرانية وتصبح شريكا فاعال في صوغ املواقف إزاءها، فضال كاألزم

عن توافق رؤيتها مع نظيرتها الواليات املتحدة ودول االتحاد األوروبي حولها لتشكل هذه املعطيات قوة الدفع 

عى الستعادة دورها، كذلك استطاع الرئيس األساسية للسياسة الفرنسية بما يتفق مع مصالحها كدولة تس

الفرنس ي كسب ثقة الناخبين وقد تمثل ذلك من خالل قدرته على رسم صورة للمجتمع الفرنس ي واإلفصاح عن 

نيته بتحقيق االندماج املجتمعي بين األطياف املتعددة للمجتمع الفرنس ي وإيجاد توافق وتناغم بتوطيد العالقة 

 بين فئاته املختلفة .

  



 2019   يونيو:    23العدد  -مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 
 

 
44 

 

 

  

  



 2019   يونيو:    23العدد  -مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 
 

 
45 

 

 

 

 -دراسة في مركزية دور الحرس الثوري-الثورة اإلسالمية اإليرانية 

Islamic Revolution of Iran 

Study of the centrality of the role of the Revolutionary Guard 
 قسم العالقات الدولية جامعة دمشق، الباحث: أحمد حسان عرنوس

 

 

 

 

Abstract 

The research examines Iran's Islamic Revolution 40 years after its victory, and focuses on the 

central role played by the Iranian Revolutionary Guard, which was founded with the success of 

this revolution in 1979,The role of the Guard has been manifested in many political, economic 

and cultural issues. 

The research analyzes the positions of the conservatives and reformists in Iran towards the 

relationship with the Revolutionary Guards, where conservatives are consistent with the 

orientations of the internal and external guard leaders, while the reformists disagree with them, 

The most prominent files of rivalry between the two parties is the nuclear agreement 5 + 1 with 

the major powers, the file of the Iranian economy, and the missile defense file, where the 

Revolutionary Guards and the Conservatives refused to conclude the nuclear agreement in 2015, 

which came into force in 2016, Reformist President Hassan Rowhani. 

  Keywords:Islamic Republic of Iran, Islamic Revolution of Iran, Revolutionary Guards. 
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 ملخص:

 على انتصارها،ويرصد محورية الدور املركزي 
ً
يتناول البحث الثورة اإلسالمية اإليرانية بعد مرور أربعين عاما

م،وقد تجلى دور الحرس 1979الذي يتمتع به الحرس الثوري اإليراني الذي تأسس مع نجاح هذه الثورة في عام 

،ويحلل البحث مواقف املحافظين واإلصالحيين في في العديد من القضايا السياسية واالقتصادية والثقافية

إيران تجاه العالقة مع الحرس الثوري،حيث يتوافق املحافظين مع توجهات قادة الحرس الداخلية 

والخارجية،في حين يتعارض اإلصالحيون معهم،فقد كانت أبرز ملفات التنافس بين الطرفين تتمثل باالتفاق 

االقتصاد اإليراني،وملف الدفاع الصاروخي،حيث يرفض الحرس الثوري  مع الدول الكبرى،وملف 1+5النووي 

،وقد تم إنجازه من 2016،والذي دخل حيز التنفيذ عام 2015ومعه املحافظين إبرام االتفاق النووي في عام 

 قبل الرئيس اإلصالحي حسن روحاني.

 اإليرانية،الحرس الثوري.الثورة اإلسالمية اإلسالمية اإليرانية، ةالجمهوري املفتاحية:الكلمات 

 مقدمة:

عتبر الثورة اإلسالمية اإليرانية من أهم ثورات القرن العشرين،وهي ثورة متجددة وفريدة من نوعها،وإن 
ُ
ت

اإليرانيون ال يقيسون الزمن بالساعات واأليام والشهور والسنينبل بالعقود والقرون،ففي بلد يعود تاريخه إلى 

 من الناحية التاريخية _منأكثر من ألفي عام،ال يعني م
ً
 على الثورة اإليرانية شيئا

ً
إلى  1979رور أربعين عاما

_،وبالتالي يشعر بعض اإليرانيين بعدم اإلنصاف حيال محاوالت تقييم الثورة اإليرانية في ذكراها،ففي 2019

 رأيهم إن الثورة ما زالت في أيامها األولى،وما سيترتب عليها لإليرانيين واملنطقة وال
ً
 بعد،وفضال

ً
عالم لم يتبلور كليا

عن تقييم أداء الحرس الثوري الذي أخذ على عاتقه حماية الثورة منذ قيامها إلى الوقت الحاضر،وساهم 
ً
أيضا

 في العديد من املشاريع التنموية االستثمارية لحماية االقتصاد اإليراني.

 أهمية البحث:

الثورة اإلسالمية اإليرانية،وتوضيحتأثير الحرس الثوري تنبع أهمية البحث في تقديم إسهام جديد لتقييم 

 عن توضيح طبيعة التنافس في الداخل اإليراني،بين 
ً
ودورهاملحوري في بناء إيران كدولة إقليمية،وفضال

 املحافظين الداعمين له واإلصالحيين الرافضين لدوره.

 إشكالية البحث:

 على الثورة اإلسالمية اإل 
ً
يرانية ونشوء الحرس الثوري يحتدم الجدال األكاديمي بين بعد مرور أربعون عاما

 ليس فقط على املستوى األكاديمي بل 
ً
مختلف الباحثين واملتخصصين حول تقييم الثورة ودور الحرس,وأيضا

في الداخل اإليراني هناك جدال واسع بين من يرى بأن الثورة مازالت قائمة وتواجه تحديات وجودية منذ قيامها 

ي يجب إحياء الثورة بكل مرتكزاتها األساسية،وهذا الرأي يمثله تيار املحافظين والذين يطالبون بالتركيز وبالتال

على أولوية الحرس الثوري ودوره الفعال في بناء إيران كقوة إقليمية في النظام الدولي،وبين من يرى بأن زمن 
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ويطالب بدور محدود للحرس الثوري ويمثل هذا الثورة قد انتهى ويجب العمل على التخلي عن املبادئ الثورية 

 الرأي تيار اإلصالحيين،ومنهذا الجدال تكمن مشكلة البحث في محاولة اإلجابة عن التساؤلين التاليين :

 
ً
_ما هي األسباب التي أدت إلى ازدياد الدور املركزي للحرس الثوري سواًء على الصعيد الداخلي في إيران،وأيضا

 نظام اإلقليمي والدولي؟ على صعيد قضايا ال

 _ما هي مواقف املحافظون واإلصالحيون في إيران تجاه دور الحرس الثوري؟

 افتراضات البحث:

.إن الحرس الثوري اإليراني منذ قيام الثورة قد ازداد دوره في 1ينطلق هذا البحث من االفتراضات التالية:

ستقبل الحرس الثوري مرتبط بقضايا التنافس .إن م2مختلف القضايا السياسية واالقتصادية والثقافية،

.كلما ازدادت الضغوط األمريكية على الحرس الثوري اإليراني 3السياس ي بين املحافظين واإلصالحيين في إيران،

 ازدادتشعبية املحافظين الداعمين للحرس،وباملقابل تراجع دور اإلصالحيين الذين على تعارض معه.

 أهدافالبحث:

.تسليط الضوء على أهمية الدور املركزي 2.توضيح تاريخ نشأة الثورة اإلسالمية اإليرانية،1لى:يهدف هذا البحثإ

.التنبؤ بمستقبل الحرس الثوري في ظل طبيعة التنافس بين املحافظين 3للحرس الثوري في بناء إيران،

 واإلصالحيين.

 منهجية البحث:

خ الثورة اإلسالمية اإليرانية وتوضيح تاريخ نشأة الحرس لقد اُعتمد في هذا البحث املنهج التاريخي لدراسة تاري

 اُعتمد على املنهج التحليلي وذلك لتحليل دور الحرس الثوري بكافة أبعاده.
ً
 الثوري، وأيضا

 حدود البحث:

 1979اإلطار الزماني للبحث: يركز البحث على دراسة تأثير الحرس الثوري منذ قيام الثورة اإليرانية  .1

 .2019ربعون من انتصار الثورة في إلى الذكرى األ 

اإلطار املكاني للبحث: ينحصر البحث في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية والتي يرتبط موقعها بأهمية  .2

 جيوستراتيجية ضمن ترتيبات السياسة الدولية للقوى العاملية واإلقليمية.

 أقسام البحث:

 يتكون البحث من مقدمة وثالثمطالب وخاتمة.

: أحداث الثورةيتناول امل
ً
:نشوءطلب األول ملحة تاريخية عن الثورة اإلسالمية ونشوء الحرس الثوري:أوال

ً
 ،ثانيا

:مؤسسة الحرس دور  مركزية فيتناول  الثاني املطلب الثوري،وأما الحرس
ً
 والدستور  الثوري الحرس الثوري،أوال

:الدور 
ً
:الدوراالقتصادي،رابعا

ً
:الدورالسياس ي،ثالثا

ً
:مؤامراتاإليراني،ثانيا

ً
 إقليمية وضغوط الثقافي،خامسا
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 لدور  والرافضة الداعمة السياسية التيارات فيتناول  الثالث املطلب الثوري،وأما الحرس تستهدف ودولية

:التيار الحرس
ً
:التيار لتوجهات الداعم الثوري،أوال

ً
 الحرس لتوجهات الرافض الحرس)املحافظين(،ثانيا

 )اإلصالحيين(.

 تاريخية عن الثورة اإلسالمية ونشوء الحرس الثوري:املطلب األول_ملحة 

م بقيادة اإلمام الراحل آية هللا روح هللا 1979لقد انطلقت بدايات الثورة اإلسالمية اإليرانيةفي عام 

،وبمشاركة العديد من تيارات املجتمع اإليراني اإلسالمية والقومية والليبرالية واالشتراكية 1الخميني*

،وتأسيس النظام الجمهوري 2اية إلى سقوط النظام امللكي بقيادة الشاه محمد رضا بهلوي*آنذاك،وأدت بالنه

 اإلسالمي في إيران. 

_أحداث الثورة:
ً
 أوال

 ما يكون من الصعب اكتشاف الجذور األولى ألي ثورة على نحو دقيق،فمنذ القرن املاض ي كانت تمثل 
ً
دائما

جاهزة للتقدم في اللحظة املناسبة،وقدبدأت الحركة في  حركة احتجاجية على الرغم من وجود قوى ثورية

م وأظهرت مدى شعبية الخميني بين الطبقة الدينية،وجرت مواجهات مع الشرطة وجهاز مخابرات 
ُ
مدينة ق

 في الثورة اإليرانية،وأدى ذلك إلى جعل الخميني 
ً
 جديدا

ً
الشاه )السافاك(،وبهذا دشن سيل الدماء فيُقم فصال

للثورة 
ً
حين قامت مظاهرات عديدة  1978،ولقد تصاعدت الثورة بشكل ملحوظ منذ أوائل عام 3بال منازعقائدا

في شوارع طهران بقيادة رجال الدين والتجار،وطالب املتظاهرون برحيل الشاه،حيث قال أحد عمال تكرير 

"
ً
لك جاءت أخطر ،بعد ذ4البترول ملراسل أمريكي:"إننا لن نصدر البترول إال بعد أن نصدر الشاه شخصيا

وسميت بيوم الجمعة األسود بسبب سقوط العديد من الشهداء بنيران  8/9/1978التظاهرات أمام البرملان في 

،وتشكل مجلس وصاية على العرش برئاسة 16/1/1979الجيش،وقد خرج الشاه من إيران إلى أسوان بمصر في 

صاية ومجلس الوزراء غير شرعيين،وأنه قادم جالل الدين طهراني،لكن الخميني أعلن من باريس بأن مجلس الو 

،وبهذا قد أسس الخميني الجمهورية اإلسالمية 5لبلده الستخالص حقوق الشعب من أيدي الظاملين

اإليرانية،وتمكن من القضاء على أعتى النظم امللكية االستبدادية آنذاك،وهذا ما جعله ذا شعبية كبيرة بين 

 مختلف طبقات الشعب.

                                                           
روح هللا بن مصطفى بن أحمد املوسوي،ولد في مدينة خمين،مرجع ديني كبير،وفيسلوف،من أهم مؤلفاته:الحكومة :1989-1902ا*لخميني1

 سالمية في والية الفقيه،كشفاألسرار،رسالة االجتهاد والتقليد.اإل 
،كان ُيلقب بــ شاهنشاه أي ملك امللوك،توفي في القاهرة 1979-1941آخر ملوك إيران والذي استمر حكمه من :1980-1919*محمد رضا بهلوي 2

 بعد أن عانى من مرض السرطان. 1980
يمة والوسطى والحديثة،ترجمة:أحمد حسن املعيني،جداول للنشر والترجمة هوما كاتوزيان،الفرس إيران في العصور القد3

 .452-451،ص2014والتوزيع،بيروت،لبنان،الطبعة األولى،
 .197،ص1999،سلسلة عالم املعرفة،الكويت،1979-1906آمال السبكي،تاريخ إيران السياس ي بين ثورتين 4
 .202آمال السبكي،مرجع سابق،ص5
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_نشوء ا
ً
 لحرس الثوري:ثانيا

ُيطلق على قوات )جيش الحرس الثوري( بالفارسية اسم "سباه باسدارانانقالبي"،وهي كانت ميليشيات تحولت 

ألف من املتطوعين  200خالل فترة الحرب مع العراق إلى قوات مسلحة تامة التجهيز،ويسيطر الحرس على 

عرف باسم "باسيج املستض
ُ
،وهي 1عفين" أي قوات تعبئة املستضعفينالشباب الذين ينتظمون في قوة دعم ت

بأمر من الخميني ملجلس الثورة اإلسالمي بتشكيل الحرس لحماية نظام الجمهورية  22/4/1979تأسست في 

اإلسالمية،وتتمتع هذه القوات بهيكلية مستقلة عن الجيش النظامي،وتمتلك وحدات برية وجوية وبحرية وقوة 

،ويبلغ عدد أفراد قوات الحرس 2لخاصة بها من استخبارات وجهاز استطالعجوفضائية،ولها تركيبتها األمنية ا

ألف فرد،في حين يرى معهد الدراسات  350وفق تقديرات املعهد الدولي للدراسات االستراتيجية في لندن بعدد 

في عام ،ويجدر باإلشارة إلى أنه 3ألف فرد 120االستراتيجية والدولية في واشنطن بأن عدد أفراده ال يتجاوز 

أعلنت طهران بتشكيل األركان العامة املشتركة للقوات املسلحة في محاولة لدمج قوات الحرس والباسيج  1992

،ويجدر بالذكر بأن الحرس 4ضمن مستويات القيادة العليا،ولكن قد بقي الحرس الثوري يتميز باحترافية أكبر

 بإعالنه عن تغيير عقيدته العسكرية 
ً
،وذلك 22/12/2018خالل املناورات التي قام بها في الثوري قد قام مؤخرا

في ظل التطورات العديدة التي طرأت على الساحتين الداخلية والخارجية تعكس تصاعد مستوى التهديدات 

 أوسع 
ً
التي تواجهها الجمهورية اإلسالمية من قبل الواليات املتحدة،وقد تضمنت العقيدة الجديدة إعطاء دورا

 على 5ابعة للحرس،والتركيز على تبني تكتيكات جديدة في الحرب البريةللقوات البرية الت
ً
،وهو ما يمثل مؤشرا

 منذ وصول ترامب إلى الرئاسة 
ً
حجم التصعيد والضغوط األمريكية تجاه دور إيران اإلقليمي في املنطقة وخاصة

 .2018وقيامه باالنسحاب من االتفاق النووي في عام 

 لحرس الثوري:املطلب الثاني_مركزية دور ا

،وإلى حد كبير 
ً
تعد قوات الحرس الثوري من أقوى مؤسسات الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،وأكثرهاكفاءة

يعتمد نفوذ إيران الدولي واإلقليمي على هذه املؤسسة،حيث يقول آية هللا روح هللا الخميني عن الحرس 

                                                           
مة:مجديصبحي،تاريخ إيران الحديثة،سلسلة عالم املعرفة،املجلس الوطني للثقافة والفنون أروند إبراهيميان،ترج1

 .237،ص2014واآلداب،الكويت،
 .64محمد صادق اسماعيل،من الشاه إلى نجاد..إيران إلى أين؟،العربي للنشر والتوزيع،القاهرة،مصر،د.ت،ص 2
 .184،ص2018ت اإلقليمية في تركيا:أنكاسام،كانون األول/فراس إلياس،سياسة األمن القومي اإليراني،مجلة الدراسا3

4Matthe w M. F rick,Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps: An Open Source Analysis,Institute for National Strategic 

Studies,Washington,DC,issue 49, 2d quarter 2008,P123. 
الحرس الثوري اإليراني وتمثالت أعباء الصعود اإلقليمي وتحدياته،مجلة مدارات إيرانية،املركز فراس عباس هاشم،ارتدادات ضاغطة 5

 .56،ص2019أملانيا،العدد الثالث،آذار،-الديموقراطي العربي،برلين
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حبهم وعيني عليهم،فلقد حافظوا على البالد الثوري:"لو لم يكن حرس الثورة ما كانت الدولة،إني أُوقر ا
ُ
لحرس وأ

 .1عندما لم يستطع أحد ومازالوا،إنهم مرآة تجسد معاناة هذا الشعب وعزيمته في ساحة املعركة وتاريخ الثورة"

_ مؤسسة الحرس الثوري والدستور اإليراني:
ً
 أوال

منه في القسم  150الثوري في املادة م دور الحرس 1989م واملعدل لعام 1979يحدد الدستور اإليراني لعام 

الثالث املعنون بــ الجيش وقوات حرس الثورة اإلسالمية،حيث جاء فيها:"تبقى قوات حرس الثورة 

اإلسالمية،التي تأسست في األيام األولى النتصار هذه الثورة،راسخة ثابتة من أجل أداء دورها في حراسة الثورة 

القوات ونطاق مسؤوليتها باملقارنة مع وظائف ومسؤوليات القوات  ومكاسبها،ويحدد القانون وظائف هذه

،وأما قانون الحرس الثوري فيحدد مهام 2املسلحة األخرى،مع التأكيد على التعاون والتنسيق األخوي فيما بينها"

.دعم حركات التحرر في 2.حماية الثورة وأمنها،1الحرس على الصعيد الداخلي والخارجي بما يلي:

.مسؤولية 4.حراسة الثورة وقادتها وأهدافها من العدو األمريكي والصهيوني وعمالئهم في املنطقة،3العالم،

،وبهذا ُيالحظ بأن للحرس مكانة خاصة في الدستور،فهو مؤسسة يتجلى هدفها 3الحفاظ على أمن الحدود

 األساس ي في حماية الثورة واملكاسب التي حققتها منذ قيامها إلى الوقت الحاضر.

 

_الدور السياس ي:ثا
ً
 نيا

 لوالئه املطلق لخط اإلمام 
ً
يتمتع الحرس الثوري بدور متعاظم في العملية السياسية الداخلية نظرا

الخميني،وإن العديد من كوادره منتشرون في مراكز صنع القرار السياس ي،وله عالقات متشعبة مع غالبية 

حدد الباحثة نيفين مسعد أربع مصادر ،ومن ج4مراكز القوى في إيرانوفي مقدمتها املرشد األعلى
ُ
انب آخر ت

-1980دوره في الحرب مع العراق .1أساسية لتأثير الحرس الثوري في عملية صنع القرار السياس ي في إيران وهي:

مؤسسة ضخمة لها مواردها وميزانيتها وكوادرها .2والتعبئة العامة الذي كان يشرف عليها أثناء الحرب، 1988

مؤسسة لها عالقات وطيدة مع أهم مراكز القوة في .3اجية الواسعة في االقتصاد اإليراني،ومساهمتها اإلنت

إيران،وفي مقدمتها املرشد األعلى،حيث قال ذو القدر قائد سابق في الحرس بأن "الحرس هو القبضة القوية 

                                                           
 .024-239،ص 2016طارق رضوان،إيران...الشعب والدولة تاريخ من الغموض،هال للنشر والتوزيع،الجيزة،مصر،الطبعة األولى،1
،ترجمة املؤسسة الدولية للديموقراطية واالنتخابات،تحديث مشروع الدساتير 1989شامال تعديالته لغاية عام  1979دستور إيران الصادر عام  2

 .29،ص2018املقارنة،
نان،الطبعة اإليرانية،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،لب-نيفين عبد املنعم مسعد،صنع القرار في إيران والعالقات العربية3

 .136،ص2001األولى،
-172،ص1996كينيث كاتزمان،الحرس الثوري اإليراني:نشأته وتكوينه ودوره،ترجمة:مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،أبو ظبي،4

173. 
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كز صنع القرار في انتشار رجال الحرس في العديد من مرا.4لوالية الفقيه وأهم مركز ملواجهة االستكبار"،

 .2،وزراء في الحكومة1إيران:مجلسالشورى،مؤسسة املستضعفين*

من جانب آخر على صعيد دور الحرس في الحياة السياسية اإِليرانيةلقد عمل على تحقيق النفوذ السياس ي في 

حزب  (أصدر الحرس قائمة أنصار2000-1996داخل البرملان اإليراني،ففي االنتخابات التشريعية الخامسة)

( حصل 2004-2000هللا والتي أصبحت تمثله بالعمل السياس ي بشكل مباشر،وأما في البرملان السادس)

اإلصالحيون على األغلبية البرملانية،وطالبوا قوات الحرس باالبتعاد عن السياسة،في حين رد على ذلك يحيى 

من أجل محاربة املخربين،وأعداء  رحيم صفوي القائد السابق للحرس بقوله "بأن املشاركة في سياسة البالد

( تمكن الحرس من خالل 2008-2004الثورة اإلسالمية وهذه من مهمات قوات الحرس"،وأما في البرملان السابع)

لجنة،وأهمها لجنة األمن 23لجنة من أصل  12مقعد في مجلس الشورى،ورئاسة 100كوادرهبالحصول على 

( قد تقدم 2009-2005على صعيد انتخابات الرئاسة اإليرانية)القومي والسياسة الخارجية،ومن ناحية أخرى 

أربعة مرشحين من أهم قادة الحرس الثوري وهم:اللواء محسن رضائي القائد العام لقوات الحرس أثناء الحرب 

،محمود أحمدي نجاد 2000-1997،محمد باقر قاليبافقائد سالح الجو التابع للحرس1997-1980مع العراق

،وبمعنى آخر إن 19923-1982جهات الحرس،وعليالريجاني نائب رئيس هيئة أركان الحرساملتوافق مع تو 

املشروع السياس ي للحرس الثوري يتمثل في إحياء دولة الشهداء،فنفوذ الحرس يزداد كلما تم تذكير اإليرانيين 

ياجات األمنية بالخطر املحدق بهم،وبالتضحيات التي قدموها خالل فترة الثورة،والحرب مع العراق،واالحت

 في التأثير على القرارات السياسية فمن 4للدولة اليوم،واألعداء املحدقين بها وبثورتها
ً
،وإن للحرس الثوري دورا

حيث افتتح الرئيس اإليراني آنذاك محمد خاتمي مطار اإلمام  2004األمثلة على  هذا التأثير ما حدث في أيار عام 

رانية قد وقعت اتفاقية مع شركة خدمات تركية إلدارة املطار،ولكن هذا الخميني الدولي،وكانت الحكومة اإلي

األمر قد اعترض عليه الحرس بسبب خطر ذلك على األمن القومي للبالد وحضور األجانب،لذلك مارس الحرس 

تأثيره بالضغط على مجلس الشورى اإلسالمي والتي كانت غالبيته من التيار املحافظ الداعم للحرس،مما أدى 

،وبهذا مثلت هذه العملية التأثير الواضح لدور الحرس في عملية صنع القرار السياس ي 5لى إبطال تلك االتفاقيةإ

الداخلي،وأمامن ناحية التأثير في القرار السياس ي الخارجي وعلى صعيد عالقة القوات املسلحة اإليرانية 

                                                           
وتمتلك ميزانية مالية مؤسسة اقتصادية قامت بعد الثورة اإليرانية وصادرت ممتلكات الشاه،مؤسسة املستضعفين)بنياد مستضعفان(:*1

،و 140مليار دوالر،وتشمل  20كبيرة،بلغت أصولها اإلجمالية أكثر من 
ً
 للتصنيع الزراعي،و 470مصنعا

ً
 250منجم،و 64شركة بناء،و 100مشروعا

 شركة تجارية.
 .137نيفين عبد املنعم مسعد،مرجعسابق،ص 2
واالقتصادية في إيران،من موقع مرصد الشرق األوسط وشمال إفريقيا ضياء قدور،تصدر الحرس الثوري اإليراني الواجهتين السياسية 3

 :9/3/2019اإلعالمي،عبر الرابط االلكتروني استرد في 

 https://mena-monitor.org/research الواجهتين-اإليراني-الثوري-الحرس-تصدر
 .231،مرجع سابق،صإيران...الشعب والدولة تاريخ من الغموضطارق رضوان،4
 .55،ص2016،دار هال للنشر والتوزيع،الجيزة،مصر،الطبعة األولى،إيران ..الوجه اآلخر النزاعات الداخلية وجيرانهاوان،طارق رض5
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 1993هذه العالقات،وذلك منذ عام  بالقوات املسلحة للدول األخرى قد أصبح الحرس املسؤول األول عن

في زيارته لكوريا الشمالية والصين لعقد  1997-1980عندما قام محسن رضائي قائد الحرس خالل أعوام

،وعلى صعيد آخر ُيجدر بالذكر بأن الحرس الثوري يمارس دوره في مجمل التفاعالت 1صفقات أسلحة حديثة

ح يد هللا جواني مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون السياسية الخارجية،ومن أحد هذه املواقف تصري

 على الضغوط األمريكية تجاهإيران،بقوله:"ال تملك الواليات املتحدة  11/2/2019السياسيةفي تاريخ 
ً
و ردا

الشجاعة إلطالق رصاصة واحدة علينا،على الرغم من كل إمكانياتها الدفاعية والعسكرية،ولكن إذا هاجمتنا 

حيفا من على األرض"،وبهذا ما يؤكد على بروز الدور السياس ي للحرس في تصريحات ذات فسنمحو تل أبيب و 

 عالقة بالشؤون الدولية واإلقليمية املؤثرة تجاه إيران.

_الدور االقتصادي:
ً
 ثالثا

إن الحرس الثوري له دور أساس ي في بناء الدولة اإليرانية،فهو يمتلك العديد من املؤسسات التابعة له ومنها 

قتصادية واالستثمارية والتجارية،وهذا التنوع الضمني قد جعل هذه املؤسسة منظومة مستقلة بقرارها وال اال

سيما االقتصادي منه،ومتمتعة بقدٍر عاٍل من األرصدة واألصول املالية والبشرية،وقد طور الحرس الثوري 

 حقيبة اقتصادية متينة،فالكثير من قادة الحرس يتقاعدون في سن مبكرة ن
ً
ثم ينضمون  -عام 50قرابة -سبيا

إلى نخبة إيران السياسية واالقتصادية ليقدموا دورهم في بناء إيران،وبهذا تعد قوات الحرس نفسها الوريث 

الشرعي للثورة واملنقذ الحقيقي للجمهورية اإلسالمية،وكما تعد نفسها األقدر على حكم البالد واألجدر بهذا 

،ومن أهم 2يقدم الحرسللقطاع املدني املحلي العديد من كبار املديرين األكفاءالدور،فمنذ فترة طويلة مازال 

مبعد انتهاء الحرب 1988التيتأسست في عام 3"خاتم األنبياء"*املؤسسات االقتصادية التابعة للحرس مؤسسة 

 في إعادة اإلعمار-العرقية
ً
 أساسيا

ً
لسابق لقوات ،حيث يقول يحيى رحيم صفوي القائد ا4اإليرانية ولعبت دورا

 إلى املهمات املوكلة إليه بالدفاع عن أمن البالد،والدفاع عن الثورة 
ً
الحرس بأن:"الحرسالثوري،إضافة

اإلسالمية،فإن أكبر فخر له هو مساعدة الحكومة في إعادة إعمار إيران بعد نهاية الحرب،وبتصريح من املرشد 

قد عزز هذا الدور االقتصادي  1989ملعدل لعام ،وأما من ناحية أخرى فإن الدستور اإليراني ا5األعلى"

                                                           
 .23،ص2012ضاري سرحان الحمداني،سياسة إيران تجاه دول الجوار،العربي للنشر والتوزيع،القاهرة،مصر،الطبعة الثانية،1
 .245-244من الغموض،مرجع سابق،ص طارق رضوان،إيران...الشعب والدولة تاريخ2
–إحدى أهم الشركات التي تعود ملكيتها بشكل معلن إلى الحرس الثوري اإليراني،تأسست بعد انتهاء الحرب العراقية  *خاتم األنبياء:3

بدور كبير في إعادة بناء ما دمرته اإليرانية،وكانت وظيفتها في البداية تعبيد الطرق وتأسيس املشاريع النفطية،وقامت الشركة في نهاية الثمانينات 

مشروع مثل بناء  7600موظف وعامل،وتقوم بتنفيذ حوالي  25000اإليرانية،فأصبحت من أهم الشركات الهندسية،وتضم حوالي -الحرب العراقية

 السدود والزراعة واملعادن والبناء والجسور واألنفاق والطرق واألنابيب لنقل النفط والغاز وخطوط الهاتف.
 .282،ص2012فاطمة الصمادي،التيارات السياسية في إيران،املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،الدوحة،قطر،الطبعة األولى،4
ضياء قدور،تصدر الحرس الثوري اإليراني الواجهتين السياسية واالقتصادية في إيران،من مرصد الشرق األوسط وشمال إفريقيا اإلعالمي،عبر 5

 :8/3/2019ني استرد في الرابط االلكترو

 https://mena-monitor.org/research الواجهتين-اإليراني-الثوري-الحرس-تصدر
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منه ما يلي:"على الحكومة في زمن السلمأن تستفيد من أفراد الجيش وتجهيزاته  147للحرس،حيث تنص املادة 

الفنية في أعمال اإلغاثة والتعليم واإلنتاج،وجهادالبناء،مع مراعاة موازين العدالة اإلسالمية بشكل كامل وبما 

 .1عداد العسكري للجيش"ال يضر باالست

وأما بالنسبة ألهم أهداف مؤسسة خاتم األنبياء فقد حددها أحد أبرز قادتها عباد هللا عبد 

عدم االتجاه إلى .،22019مشروع تنموي ضخم والتي سوف تنتهي في آذار  40التعهد بإنجاز .2:1اللهيفيمايلي

االقتصادية التي تفرض على طهران من قبل  الربحية في العمل،واملساهمة في العمران،والتصدي للعقوبات

 .3الواليات املتحدة األمريكية،
ً
تأمين الدعم املالي للمشروعات الكبرى،ورفض التمويل الخارجي ألنه يشكل خطرا

العمل على حل مشاكل املياه في إيران،والتعهد إلكمال مشروع ضخم .4على االقتصاد القومي اإليراني،

كيلو متر من  150سد،و 17كيلو متر،ويشمل  1460يران،ويغطي املشروع إلمدادات املياه في غرب إ

 Persian Gulf Starتطوير مصفاة نجمة الخليج الفارس ي ).5كيلو متر من خطوط النقل، 700األنفاق،و

Refinery.بالتعاون مع شركات أخرى ) 

األموال املنقولة وغير ومن املؤسسات األخرى التابعة للحرس الثوري هي مؤسسة املستضعفين التي ورثت 

،وأما بالنسبة مليزانية الحرس قد قامت 3املنقولة ملؤسسة آل بهلوي،وهيوثيقة الصلة بالحرس ووزارة املخابرات

 بتخفيض حصة وزارة الدفاع من امليزانية العامة،مقابل زيادة امليزانية العامة للحرس 
ً
الحكومة اإليرانية مؤخرا

 6لتصل إلى 2019لحكومة برفع مستوى الدعم املالي للحرس ضمن موازنة عام الثوريوذكرت تقارير إلى قيام ا

%وفي حين حصلت قوات 25،أي بزيادة بلغت 2018مليار دوالر في ميزانية عام  4,8مليارات دوالربعد أن كانت 

ذه ،وإن السبب وراء ه20184% عن ميزانية عام 2التعبئة الشعبية )الباسيج( التابعة للحرس بزيادة بلغت 

 حالة املواجهة مع الواليات املتحدة األمريكية وقيامها 
ً
الزيادة يعود إلى توتر البيئة اإلقليمية والدولية وخاصة

 بتصنيف الحرس "كمنظمة إرهابية أجنبية"،
ً
يتبين أهمية الدور االقصادي الذي  وبهذا بناًء على ما تقدممؤخرا

شغيل عناصر اإلنتاج بأيادي وطنية ودون االستعانة من يقوم به الحرس في تفعيل عجلة النمو االقتصادي،وت

 الخارج.

_الدور الثقافي:
ً
 رابعا

                                                           
،ترجمة املؤسسة الدولية للديموقراطية واالنتخابات،تحديث مشروع الدساتير 1989شامال تعديالته لغاية عام  1979دستور إيران الصادر عام 1

 .28،ص2018املقارنة،
سسة خاتم األنبياء واالقتصاد اإليراني،املركز العربي للبحوث والدراسات،عبر موقع املركز من الرابط اإللكتروني استرد في علي عاطف حسان،مؤ 2

26/1/2019: http://www.acrseg.org/40841 
،العدد 21د أحمد ناصوري،دراسة تحليلية لعملية صنع القرار السياس ي،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،املجل3

 .303،ص2005األول،
 :8/3/2019من املوقع اإلخباري،ايراناينترنشنال،متوفر باللغة العربية،عبر الرابط اإللكتروني استرد في 4

 https://iranintl.com/ar الجديدة/-اإليرانية-امليزانية-في-الدفاعية-للبنية-تومان-مليار-ألف-20-تخصيص-إيران



 2019   يونيو:    23العدد  -مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 
 

 
54 

 

 

يوجد في إيران منظمة غير حكومية تدعى مؤسسة أوج للفنون واإلعالم،وهذه املؤسسة مرتبطة بالحرس الثوري 

الثورة وتقوم بإطالق وترويج نشاطات في مجال الفن والثقافة املستوحاة من 2011وتعمل منذ عام 

اإلسالمية،وذلك من خالل أفالم ومسلسالت تلفزيونية،وأفالمروائية،ووثائقية،ورسوممتحركة،ومقاطع فيديو 

" والذي يصور سقوط اثنين من 2018قصيرة،ومن هذه األعمال السينمائية التي قامت بها فيلم "دمشق تايم 

في حماية سكان مدينة تدمر من الهجمات  الطيارين اإليرانيين في يدداعش بسوريا بعد أن تعهدت قوات الحرس

 مسلسل "كابيتال سيتي
ً
" وفيلم "حياة الصبر" اللذان يتحدثان عن الدور 5اإلرهابية للدولة اإلسالمية،وأيضا

اإليراني اإلنساني في دمشق،ومن الجدير ذكره ضمن هذا اإلطار بأن محافظ حلب حسين أحمد دياب قد أثنى 

 سينمائية على الخدمات الثقافية التي 
ً
 قد أنتجت املنظمة أعماال

ً
تقدمها منظمة أوج لألطفال السوريين،وأيضا

 عام 
ً
 وثائقيا

ً
يصور تورط  2017تستهدف حكام آل سعود في اململكة العربية السعودية،حيث قدمت فيلما

،وأما 2015العائلة السعودية الحاكمة في قتل حجاج إيرانيين عبر حادثة منى التي حصلت في شهر أيلول لعام 

بأن املنظمة  2018بخصوص ارتباط املنظمة بالحرس الثوري قد أكد مديرها إحسان محمد حسني في شباط 

 الدعم اللوجستي والذي يتضمن منح تصاريح تصوير أفالم في املواقع 
ً
تتلقى التمويل من الحرس وأيضا

اطات املنظمة تنسجم بشكل العسكرية التابعة للحرس،وأكد املتحدث باسم املنظمة رمزان شريف بأن نش

 على ما تقدم ُيستنتج،1كامل مع الحرس والكثير من منتجاتها تجري بالتعاون معه
ً
اهتمام الحرس وعالوة

بالفنون والثقافة واإلعالم والدعاية،لتعزيز توجهاته وقيمه وأهدافه في الدفاع عن مبادئ الثورة،فالقوة 

ية اإلسالمية اإليرانية،لذلك يلجأ الحرس إلى القوة الناعمة الصلبة وحدها ال تكفي ملواجهة أعداء الجمهور 

ملواجهة محاوالت بعض القنوات اإلعالمية الدولية والعربية والتي تهدفإلى تشويه صورة إيران والحرس الثوري 

 في العالم العربي واإلسالمي.

_مؤامراتوضغوط إقليمية ودولية تستهدف الحرس الثوري:
ً
 خامسا

 ملحورية ا
ً
لدور األساس ي الذي يقوم به الحرس الثوري في حماية الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،قد تعرض نظرا

  لالعتداءات اإلرهابية من قبل مجموعات مسلحةمدعومة من قبل قوى خارجية،فالحرس ُمهدد 
ً
مؤخرا

وقد كان أول اعتداء باملؤامرات نتيجة مواقفه الثابتة تجاه الواليات املتحدة األمريكية والكيان اإلسرائيلي،

واُستهدف عرض عسكري في األحواز جنوب غرب إيران على الحدود مع  22/9/2018إرهابي حصل في تاريخ 

العراق،وأكد املتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف بأن "تيار منظمة األحوازية هو املسؤول 

،وأما املرشد األعلى للثورة اإلسالمية علي خامنئي 2عن هذا الهجوم،وبأنه مدعوم من اململكة العربية السعودية"

                                                           
فة والفن في خدمة دعاية الحرس الثوري،من موقع كيوبوستاإلخباري،شؤون دولية عبر الرابط اإللكتروني استرد في ،منظمة أوج اإليرانية:الثقا1

10/3/2019: 

 https://www.qposts.comفي/-والفن-الثقافة-اإليرانية-أوج-منظمة/
 :20/2/2019عبر موقع قناة امليادين اإلخبارية،من الرابط االلكتروني استرد في 2

 http://www.almayadeen.net/news/politics/904661 أهواز/-في-العسكري -االستعراض-مراسم-يستهدف-هابيإر -هجوم
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 إقليمية مدعومة من الواليات املتحدة تحاول خلق حالة من الفوض ى في إيران"
ً
،وأما 1قد صرح "بأن هناك دوال

والذي استهدف حافلة للحرس الثوري في جنوب شرق 13/2/2019االعتداء اإلرهابي الثاني قد حدث في تاريخ 

 من  27مدينة زاهدان على الحدود مع باكستان،والذي أدى إلى استشهاد  إيران بالقرب من
ً
عنصرا

الحرس،وأعلن مساعد قائد الحرس الثوري اللواء علي فدوي "بأن الرد على العملية اإلرهابية لن يقتصر على 

 عن الثورة اإلسالمية"،في حين ربط وزير الخارجية اإليراني محمد جو 
ً
اد ظريف بين حدود إيران  وسيأتي دفاعا

على إيران،وتسائل في تغريدة له على موقع تويتر"هل وقوع  2الهجوم والضغوط التي يمارسها مؤتمر وارسو*

،ومن جانب آخر يرى جيمس 3الهجوم اإلرهابي بالتزامن مع السيرك الذي يجري في وارسو ضد إيران مصادفة؟"

إيران تعلم أهداف من يقف وراء هذه الهجمات دورس ي األستاذ في كلية راجارانتام للدراسات الدولية بأن 

لتصعيد املواجهة مع الواليات املتحدة،واألمر الذي يوحي في حال قامت إيران بأي رد فعل في مياه الخليج فمن 

املمكن أن يتسبب ذلك بإعطاء فرصة لالندفاعة األمريكية والتدخل املباشر ضدها،وإن هذه الهجمات تهدف 

 إلى التقليل من
ً
 .4هيبة الحرس الثوري وصورته التي رسمها لنفسه في إيران واملنطقة أيضا

من أحد الضغوط التي يتعرض لها الحرس ما قام به الرئيس األمريكي دونالد ترمب في إدراج الحرس الثوري 

 املوقع الرسمي للبيت األبيض،حيث تم ذكر هذا البيان حسب 8/4/2019"كمنظمة إرهابية أجنبية" في تاريخ 

من قانون الهجرة والجنسية تم إعالن تعيين الحرس الثوري اإليراني بما  219ء فيه ما يلي:"بموجب املادة وجا

في ذلك فيلق القدس )كمنظمة إرهابية أجنبية(،وستكون هذه التسمية هي املرة األولى التي تقوم فيها الواليات 

،في حين جاء الرد 5منظمة إرهابية أجنبية(")FTO املتحدة على اإلطالق بتعيين جزء من حكومة أخرى على أنها

في بيان له :إن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وفي  8/4/2019من قبل املجلس األعلى لألمن القومي اإليراني في

عتبر نظام الواليات 
ُ
 على الخطوة الالقانونية والبعيدة عن الحكمة لإلدارة األمريكيةاليوم ت

ً
اجراء متقابل ردا

ولة راعية لإلرهاب والقيادة املركزية والقوات التابعة لها في منطقة غرب آسيا واملسماة "سنتكوم" املتحدة د

(6CENTCOM*(7باعتبارها جماعة إرهابية 
ً
،وإن السبب وراء قيام الواليات املتحدة بهذا اإلجراء هو استكماال

                                                           
 .55،ص RASANAH،املعهد الدولي للدراسات اإليرانية 2018،إيران في 2018تقرير دولي:التقرير االستراتيجي السنوي 1
 بمؤتمر الشرق األوسط بقيادة الواليات املتحدة في عقد املؤتمر بقيادة الواليات امل:14/2/2019و13*مؤتمر وارسو 2

ً
تحدة األمريكية،وسمي أيضا

 وارسو،وأكدبومبيو بأن الهدف من املؤتمر هو التركيز على تأثير إيران و"إرهابها" في املنطقة.
 :20/2/2019عبر موقع جريدة األخبار اللبنانية،من الرابط اإللكتروني استرد في 3

https://al-akhbar.com/World/266226 
 .66فراس عباس هاشم،مرجع سابق،ص4
 :23/4/2019عبر املوقع  الرسمي للبيت األبيض في الواليات املتحدة األمريكية،من الرابط اإللكتروني استرد في 5

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-revolutionary-guard-corps-

foreign-terrorist-organization/ 
:هي اإلدارة املسوؤلة عن منطقة الشرق األوسط ومصر وأفغانستان وباكستان وجمهوريات آسيا US CENTCOMالقيادة املركزية األمريكية 6

 الوسطى،وهي قيادة عسكرية منفصلة عن القيادة السياسية.
 :23/4/2019بر موقع وكالة أنباء فارس اإليرانية،من الرابط االلكتروني استرد في بيان املجلس األعلى لألمن القومي اإليراني،ع7
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 من ترامب في  لسلسلة الضغوط املتزايدة منذ االنسحاب من االتفاق النووي وفرض الحظر
ً
النفطي،ورغبة

 في دورها 
ً
إجبار طهران على التفاوض بشروط جديدة في مختلف قضايا املنطقة وتقديم تنازالت وخاصة

 للضغط على الداخل اإليراني،لكن ما جرى هو ازدياد شعبية الحرس الثوري وارتفاع أصوات 
ً
اإلقليمي،وأيضا

 من أعضاء مجلس الشورى في إيران بارتداء زي  املحافظين الداعمين له،والدليل على ذلك هو ما
ً
قام به عددا

 لقرار ترامب
ً
 له ورفضا

ً
 .1الحرس الثوري في جلسة علنية دعما

وبهذا ُيستنتج مما سبقمحورية الدور املركزي الذي يتمتع به الحرس الثوري اإليراني،وإنالتوقعات التي أنيطت 

سسيه أنفسهم،فهو ال يقتصر على الدور العسكري ،قد فاقت توقعات مؤ 1979بمهامهمنذ تأسيسه عام 

 دور ثقافي توجيهي.
ً
 فحسب،وإنما له دور سياس ي واقتصادي،وأيضا

افضة لدور الحرس الثوري:  املطلب الثالث_التيارات السياسية الداعمة والر

إن ما يعكس طبيعة التوازنات السياسية الداخلية في إيران هو وجود تيارين،املحافظين الذين 

البونبالتمسك الحرفي بمبادئ الثورة،واملتوافقون في ذلك مع توجهات الحرس،واإلصالحيين الذين يطالبون يط

 بضرورة عدم التشدد واالعتدال،وهذا ما يرفضه الحرس.

_التيار الداعم لتوجهات الحرس)املحافظين(:
ً
 أوال

نظمات الدينية،وُيعد حزب "مؤتلفة لقد تكون تيار املحافظين في إيران على يد طبقتين وهما رجال الدين وامل

 من أهم أحزابه:الجمهوريةاإلسالمية،وحزب تحالف بناء 
ً
اإلسالمي" الهيئة الرئيسة لتيار املحافظين،وأيضا

_الذي كان ينتمي له الرئيس األسبق نجاد_،وتتسم توجهات هذا التيار بثقافة متشددة تجاه الخارج 2إيران

اء للواليات املتحدة األمريكية والغرب_وهذه نقطة التقارب مع والقلق والخوف منه،فهو شديد العد

الحرس_ويرفض االتصال املباشر أو غير املباشر معهم،حيثيرى بأن خط اإلمام ال ينسجم مع خط 

التفاوض،ألن أمريكا العدو األول للثورة اإلسالمية،ولن تتوقف عن َحبك املؤامرات ضد الجمهورية 

ذا التيار مع توجهات الحرس الثوري برفض الحوار مع الخارج،ومن أبرز رموز هذا ،ولهذا يتوافق ه3اإلسالمية

 التيار:

 في مجلس  2013-2005لقد كان الرئيس اإليراني األسبق محمود أحمدي نجاد أ.محمودأحمدي نجاد:
ً
عضوا

رب مع الحرس الثوري منذ أوائل الثمانينات،وعمل في قسم األمن الداخلي التابع للحرس،وشارك في الح

                                                           

http://ar.farsnews.com/iran/news/13980119001255 
 :22/5/2019من موقع وكالة مهر لألنباء اإليرانية،من الرابط االلكتروني استرد في 1

 /https://ar.mehrnews.com/news/1893673 الثوري-الحرس-زي -يرتدي-اإلسالمية-الشورى-مجلس
 .41-40،ص2012فاطمة الصمادي،التيارات السياسية في إيران،املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،الدوحة،قطر،الطبعة األولى،2
 .71فاطمة الصمادي،املرجعالسابق،ص3
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،ولهذا يؤمن نجادباملؤسسات الحكوميةالعسكرية ذات 1العراق،وشغل منصب قائد نخبة تابعة لفيلق القدس

الصبغة املوجهة،فإنه يولي ثقة كبيرة لقوات الحرس الثوري،ويجدر اإلشارة عند فوز نجاد أكد محمد باقر ذو 

التاسعة كانت فريدة من نوعها وقد استطاع  القدر القيادي السابق في الحرس على أن هذه االنتخابات الرئاسية

،وهذا ما 2املحافظون من خالل خطة متعددة األوجه بأن تكسب االنتخابات في أجواء منافسة حقيقية وصعبة

يدل على أهمية فوز نجاد بالنسبة للحرس الثوري،ثم جاءت أبرز إشارات العالقة الوثيقة بين الرئيس األسبق 

 وهو أحمد وحيدي*نجاد وهذه املؤسسة عندما 
ً
  3اختار أحد قادة الحرس الثوري سابقا

ً
ليكون وزيرا

 من قادة الحرس  30و 20،ومن جانب آخر خالل مدة حكم نجاد كان هناك ما بين 4للدفاع
ً
محافظا

 21الثوري،وقدم نجاد قائمة مقترحة عن وزراء حكومته إلى مجلس الشورى اإلسالمي مكونة من 

،وأغلبهم تابعين للح
ً
،وبالتالي إن ما 5رس ومنهم وزير االقتصاد،وزيرالداخلية،وزيرالثقافة،وزير النفطشخصا

جرى خالل حكم نجاد قد عزز من دور الحرس الثوري على الساحة السياسية،وأمامن الناحية االقتصادية قد 

موية أشارت إحصاءات إلى أن العقود االستثمارية التي ذهبت للحرس الثوري والشركات االقتصادية التن

وبهذا ُيستنتج مما ،6مليار دوالر في فترة رئاسة نجاد األولى 12التابعة له قد زادت من أربعة مليارات دوالر إلى 

بأن الرئيس املحافظ األسبق نجاد قد كان على توافق تام مع توجهات الحرس الثوري،ذلك ألن املحافظين سبق

من بين الرموز األخرى للمحافظين والحرس يؤمنون بضرورة التمسك الحرفي بالثورة اإلسال 
ً
مية ومبادئها،وأيضا

الذي قال لروحاني أثناء عقد كريمي قدوس يالداعمين للحرس هو النائب في البرملان اإليراني عن مدينة مشهد 

:"بأن روحاني وظريف ليس لديهم الحق بأن يقابلوا ترامب بأي شكل 25/9/2018جلسة األمم املتحدة بتاريخ 

_والتي 26/9/2019حتى إن كريم قدوس ي كان من أشد املؤيدين لقرار استقالة ظريف في تاريخ من األشكال"،و 

ُرفضت من قبل روحاني_وقد كان خبر االستقالة مرتبط بزيارة الرئيس السوري بشار األسد إلى طهران وبحضور 

 لقاء روحاني،وجرت 
ً
الزيارة ضمن ظروف قائد فيلق القدس قاسم سليماني مع املرشد األعلى خامنئي وأيضا

خاصة وشكلت مفاجأة للعديد بالداخل والخارج،وإن املحافظين قد أعلنوا تأييدهم للحرس الثوري ودوره في 

                                                           
1Brian H. Cunningham,Islamic Revolutionary Guard Corps: Instability in the Middle East,Master Thesis published,USMC 

Command and Staff College,USA,2009,P7. 
طبعة ،املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،الدوحة،قطر،التيارات السياسية في إيران صراع رجال الدين والساسةفاطمة الصمادي،2

 .461،ص2019مزيدة ومنقحة،-ثانية
-1991،وكان القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري في أعوام 1940يراني،ولد في مدينة شيراز سياس ي وعسكري إ *أحمد وحيدي:3

 .2009-2005،وشغل منصب نائب وزير الدفاع في فترة رئاسة نجاد األولى 1998
 .279،ص2012،لطبعة األولىا،املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،الدوحة،قطر،التيارات السياسية في إيرانفاطمة الصمادي،4
ضياء قدور،تصدر الحرس الثوري اإليراني الواجهتين السياسية واالقتصادية في إيران،من موقع مرصد الشرق األوسط وشمال إفريقيا 5

 :9/3/2019اإلعالمي،عبر الرابط االلكتروني استرد في 

 https://mena-monitor.org/research الواجهتين-اإليراني-الثوري-الحرس-تصدر
وث شحاتة محمد ناصر،السياسة الخارجية اإليرانية في عهد الرئيس حسن روحاني.. حدود التأثير وأهم املالمح، مركز اإلمارات للدراسات والبح6

 .48-47،ص2014االستراتيجية،أبوظبي،الطبعة األولى 
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السياسة الخارجية ولحضور قاسم سليماني مع األسد،وهاجموا ظريف بأنه طوال فترة عمله في الخارجية قد 

 من بين الشخصيات املحا1سنوات من الفشل 6قدم 
ً
علي فظة والداعمة لتوجهات الحرس الثوري هو ،وأيضا

 األمين األعلى ملجلس األمن القومي  الريجاني
ً
الذي يشغل منصب رئيس مجلس البرملان اإليراني،وكان سابقا

،ومن أهم مواقفه تجاه الحرس بعد 1992-1982،وهو قد خدم في الحرس الثوري ألعوام 2007-2005ألعوام 

صنيفه "منظمة إرهابية أجنبية"،حيثقال:"مكانة الحرس الثوري في قلب الشعب أن قامت الواليات املتحدة بت

اإليراني،وهو عامل لحفظ أمن البالد،وجميع الشعب اإليراني يدعم الحرس،وجميعنا نفتخر بأن نكون في 

 .2صفوفه"

 ب_موقف تيار املحافظين والحرس الثوري من االتفاق النووي:

عام،والحرس الثوري بشكل خاص من أشد املعارضين لالتفاق النووي في  لقد كان املحافظين في إيران بشكل

،فمن الناحية السياسية عمل االتفاق خالل مرحلة ما قبل وصول الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى 2015

الرئاسةعلى تعزيز مكانة ودور اإلصالحيين،ولكن بعد قيامترامب باالنسحاب من االتفاق النووي في تاريخ 

وزيادة الضغوط وفرض الحظر النفطي وتصنيف الحرس "كمنظمة إرهابية أجنبية"،كل ذلك قد  8/5/2018

أدى إلى تعزيز مكانة الحرس الثوري والداعمين له املحافظين،والذين طالبوا باالنسحاب من االتفاق 

نسحاب الذي انتقد حكومة روحاني لعدم اال املحافظ أحمد جنتيالنووي،كرئيس مجلس صيانة الدستور 

،ويجدر بالذكر بأن املحافظين 3"بأنه في نهاية املطاف سنحرق االتفاق النووي" 17/1/2019من االتفاق وقال في 

قد نجحوا في إعادة اإلمساك بامللف النووي من خالل تفعيل دور املجلس األعلى لألمن القومي ولجنة مراقبة 

 من سعيد جليلي اإلصالحي علي شمخانيري االتفاق النووي برئاسة القيادي السابق في الحرس الثو 
ً
،وأما 4بدال

من الناحية االقتصادية يرفض الحرس الثوري ومعهم املحافظين االتفاق بسبب املخاوف املتمثلة بدخول 

شركات استثمارية أجنبية للسوق اإليراني،مما يهدد االقتصاد القوميويضر بالشركات الوطنية،فهم 

،والذي يقوم 2012وم والذي أعلن عنه املرشد األعلى للثورة علي خامنئي منذ عام يطالبونبتبني االقتصاد املقا

مبدأ هذا االقتصاد على أساس الحد من اعتماد إيران على العناصر األجنبية وتطوير االكتفاء الذاتي بناًء على 

اإلصالحيين إلى  ،بمعنى آخر إن الحرس الثوري ومعهم املحافظين يرفضون دعوات5الخبرات والشباب اإليراني

                                                           
مواقع التواصل االجتماعي،مجلة مدارات إيرانية،املركز محمود البازي،استقالة ظريف كزلزال سياس ي عاملي:األسباب والنتائج حفريات في 1

 .15،ص2019أملانيا،العدد الثالث،آذار،-الديموقراطي العربي،برلين
 :24/5/2019عبر موقع قناة روسيا اليوم اإلخبارية باللغة العربية،من الرابط اإللكتروني استرد في 2

 https://arabic.rt.com/world/1012173 إرهابيا#-كيانا-وريالث-الحرس-تصنيف-واشنطن-بقرار-يندد-اإليراني-البرملان
 محمود حمدي أبو القاسم،دراسة سياسية: ايران ومستقبل البقاء في االتفاق النووي الرهانات والبدائل،املعهد الدولي للدراسات اإليرانية3

RASANAH،20193،ص. 
 .6محمود حمدي أبو القاسم،املرجع السابق،ص4
 :10/3/2019معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي،محتوىمترجم،على موقع إضاءات،من الرابط اإللكتروني استرد في راز زيمت،باحث ب5

https://www.ida2at.com/israel-irans-economy-is-dominated-by-the-revolutionary-guard/ 
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 بعد 
ً
عودة التفاوض مع الواليات املتحدة أو عقد اتفاق نووي جديد قد يؤدي إلى تقديم تنازالت جديدة وخاصة

 
ً
تدهور الظروف االقتصادية والتهديدات األمريكية في الخليج العربي،وقد يتطلب هذا االتفاق أو التفاوض تنازال

السلوك اإلقليمي إليران في بعض املناطق،وهذا ما ُيقوض دور الحرس  في برنامج الصواريخ الباليستية أو تعديل

 على ما تقدم ُيستنتج،1الثوري بشكل خاص
ً
بأن العالقة الوثيقة بين املحافظين والحرس الثوري  عالوة

متشابكة في العديد من امللفات السياسية واالقتصادية،وهي مرتبطة بتطورات الوضع الداخلي،وتأثيرات 

 ياسة الدولية وامللف النووي اإليراني.قضايا الس

افض لتوجهات الحرس)اإلصالحيين(: _التيار الر
ً
 ثانيا

تتشكل القاعدة االجتماعية لتيار اإلصالحيين من الطبقة املتوسطة والطالب واملتدينين املعتدلين،ومن أهم 

ئيس الحالي حسن _الذي ينتمي له الر 2أحزابه:حزب مشاركة إيران اإلسالمي،حزب االعتدال والتنمية

روحاني_،وتتسم توجهات هذا التيار في مجال السياسة الخارجية برفض حالة التوتر مع اآلخر،ويشدد على 

،ومن أبرز رموز هذا 3تنويع العالقات الخارجية وتوسيعها،فهو يرفض التطرف والتشدد في السياسة الخارجية

 :التيار

رسالة مفتوحة إلى النائب األول إسحاق  2015ن عام م 6نشر الرئيس حسن روحاني في شهر أ_حسنروحاني:

 فيها عن نيته للقيام بإصالحات هيكلية في اإلقتصاداإليراني،وقد جاءت هذه اإلصالحات بعد 
ً
جهانجيري معلنا

سعي روحاني إلنجاز االتفاق النووي مع الدول الكبرى ومحاولة رفع العقوبات االقتصادية عن إيران،وركزت 

على تعديل اإلطار القانوني لالستثمار في البلد،لكن باملقابل إن الحرس الثوري له رأي مغاير هذه اإلصالحات 

 في موضوع فتح الباب أمام مجال االستثمارات األجنبيةفهي تشكل تهديد محتمل 
ً
لتوجهات روحاني،وخاصة

ي تدخل الحرس ،وقد انتقد حسن روحان4لألمن القومي اإليراني بشكل عام،ولالقتصاد الوطني بشكل خاص

الثوري في االقتصاد،وقال بأن املرشد خامنئي قد أكد مرات عدة على نأي القوات املسلحة عن النشاط 

 في كلمة له أمام حشد من رجال االقتصاد:"بأن االقتصاد والسالح واإلعالم كلها باتت بيد 5االقتصادي
ً
،وأيضا

ابق للحرس الثوري محمد علي جعفري على انتقاد العسكر وال يستطيع أحد منافستهم"،في حين رد القائد الس

روحاني بقوله:"إن الحرس الثوري ال يمارس نشاطات اقتصادية ربحية،بل إن نشاطاته ترتكز على إزالة 

                                                           
 .7محمود حمدي أبو القاسم،مرجع سابق،ص1
 .128،ص2012ية في إيران،املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،الدوحة،قطر،الطبعة األولى،فاطمة الصمادي،التيارات السياس2
 133فاطمة الصمادي،املرجع السابق،ص3
في  تامر بدوي،اإلصالح االقتصادي اإليراني بين روحاني والحرس الثوري،من موقع مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي،عبر الرابط اإللكتروني استرد4

27/1/2019: 

http://carnegieendowment.org/sada/60999 
 :3/12/2019عبر موقع جريدة الحياة اللبنانية،من الرابط االلكتروني استرد في 5

 /http://www.alhayat.com/article/4622890االقتصاد-في-الثوري-الحرس-تدخل-مجددا-ينتقد-سياسة/العالم/روحاني
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الحرمان،والقيام بفعاليات عمرانية،وإجهاض استراتيجية العدو لفرض الضغوط االقتصادية على 

سن روحاني بضرورة ابتعاد الحرس الثوري عن ،ومن جانب آخر قد طالب الرئيس ح1البالد"

السياسة،لكنهحرص على عدم استعداء أو إثارة الحرس الثوري ضده،وذلك عبر اإلشارة إلى أن قوات الحرس 

 أكبر وهو األمة كلها
ً
،ويجدر بالذكر بأن الرئيس 2الثوري أبعد وأرقى عن األحداث السياسية،وأن لديها شأنا

في كلمة أمام مجلس قادة الحرس الثوري بأن مؤسس الجمهورية اإلسالمية  2013روحاني قد أكد منذ عام 

 عن السياسة
ً
،ومن جانب آخر خالل املناظرات التلفزيونية التي 3اإليرانية الخميني أوص ى الحرس بالبقاء بعيدا

 ،انتقد روحاني سياسات الحرس الصاروخية و 2021-2017سبقت االنتخابات الرئاسية اإليرانية لعام 
ً
اصفا

بأنها سوف تحرج إيران وتؤدي إلى نسف االتفاق النووي،في حين رد مسعود جزايري رئيس هيئة أركان القوات 

املسلحة اإليرانية بقوله:"إن تطوير قوة إيران الصاروخية يأتي في إطار السياسات العامة للجمهورية اإلسالمية 

 .4م أمام تهديدات األعداء"اإليرانية،ووجود قواعد صاروخية تحت األرض عامل ردع مه

 موقفاإلصالحيين من االتفاق النووي:ب.

يرفض اإلصالحيين دعوات املحافظين والحرس الثوري في االنسحاب من االتفاق النووي،حيث يرى 

اإلصالحيون بأن الخروج من االتفاق في املرحلة الراهنة سيعود على إيران بخسائر فادحة،وقد عبر عن هذا 

بقوله:"إن خروج حسين نقوي حسينينة األمن القومي والسياسة الخارجية في البرملان اإليراني االتجاه عضو لج

،ومن جانب آخر يؤكد 5%"100إيران من االتفاق النووي في الوقت الحالي بأي شكل سيعود بالضرر على إيران 

 6موافقة دول الترويكا األوربية*اإلصالحيون بأن البقاء في االتفاق النووي يحقق الفائدة املرجوة منه بناًء على 

.التزام البنوك األوروبية 2.حماية مبيعات النفط اإليرانية من العقوبات،1على شروط طهران املتمثلة بما يلي:

.مواصلة شراء Instex،3بحماية التجارة مع إيران عبر إنشاء آلية لدعم املبادالت التجارية تسمى باالنستكس

ع اإلصالحيون عن البقاء في االتفاق النووي أمام دعوات املحافظين والحرس الثوري ،وبهذا يداف7الخام اإليراني

 بضرورة االنسحاب الكامل منه.

                                                           
 .21-20،ص AGCISستراتيجي السنوي،مركز الخليج العربي للدراسات اإليرانية ،التقرير اال 2017تقرير دولي:إيران في 1
وث شحاتة محمد ناصر،السياسة الخارجية اإليرانية في عهد الرئيس حسن روحاني.. حدود التأثير وأهم املالمح، مركز اإلمارات للدراسات والبح2

 .49،ص2014االستراتيجية،أبوظبي،الطبعة األولى 
،رسالة ماجستير منشورة،كلية الحقوق والعلوم 2013-2001هدي،السياسة الخارجية اإليرانية تجاه دول املشرق العربي شنين محمد امل3

 .104،ص2014بسكرة،الجزائر،-السياسية،جامعة محمد خيضر
 .20،صAGCIS،التقرير االستراتيجي السنوي،مركز الخليج العربي للدراسات اإليرانية 2017تقرير دولي:إيران في 4
 .3محمود حمدي أبو القاسم،مرجع سابق،ص5
الترويكا مصطلح سياس ي يشير إلى اجتماع ثالث دول على رأي سياس ي موحد تجاه قضية معينة،ومن أشهر الترويكات الدولية هي  *الترويكا:6

 تجاه قضية امللف النووي اإليرااألوربية
ً
 واحدا

ً
 سياسيا

ً
 ني.:بريطانيا وفرنسا وأملانيا،حيث لها اتجاها

 .9محمود حمدي أبو القاسم،مرجع سابق،ص7
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 في الداخل اإليراني هي تصريحات وزير الخارجية اإلصالحي 
ً
 واسعا

ً
محمد من بين القضايا التي شكلت جدال

موال في إيران واقعية وحقيقة بخصوص قضية غسيل األموال،حيثقال:"عمليات غسيل األ  جواد ظريف

قائمة،وكثيرون ينتفعون من وراء ذلك،وهم بالتأكيد لديهم القدرة املالية على إنفاق عشرات أو مئات املليارات 

إلفشال قوانين مكافحة غسل األموال"،وقد كان السبب املباشر لهذا التصريح يعود إلى رفض مجلس صيانة 

_الذي يسيطر عليهما املحافظون واملدعومين من الحرس_التوقيع الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام

املعنية بمكافحة غسيل األموال واتفاقية مكافحة تمويل  (FATF)على اتفاقية مجموعة العمل املالي الدولية 

رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام  صادق الريجاني،وفي حين انتقد املحافظون وعلى رأسهم CFT)اإلرهاب)

حول غسل األموال في ايران،ووصف هذه التصريح بأنه "طعنة خنجر في قلب النظام"،وكما  تصريح ظريف

نائب محافظ في البرملان اإليراني باستجواب ظريف ومطالبته بتقديم الدليل على وجود قضايا غسيل  24طالب 

لثوري بضرورة األموال في إيران،وعلى جانب آخر طالبت صحيفة مشرق نيوز اإللكترونية التابعة للحرس ا

بأن  بناًء على ما تقدم ُيمكن القول ،1استقالة ظريف والدعوة لضخ دماء جديدة في الجهاز الدبلوماس ي اإليراني

للحرس الثوري أجندات متعارضة مع أجندات اإلصالحيين بشكل عام،وأجندات الرئيس حسن روحاني ووزير 

 في امللفات ا
ً
 ملف الخارجية محمد جواد ظريف بشكل خاص،وخاصة

ً
القتصادية وملف االتفاق النووي،وأيضا

 الدفاع الصاروخي وملف السياسة الخارجية.

جدول من إعداد الباحث يوضح أبرز ملفاتالخالف بين املحافظين الداعمين للحرس الثوري واإلصالحيين 

افضين له:  الر

 اإلصالحيين املحافظين امللفات

العالقة مع 

 املرشد

 التوافق مع خط اإلمام الر 
َ
احل الخميني وأيضا

 خامنئي في مختلف قضايا الداخل والخارج

عدم االهتمام بالتوافق التام مع مبادئ 

الخميني والتعارض مع توجهات املرشد 

خامنئي في بعض القضايا)كامللف النووي 

 واالقتصاد(

السياسة 

 الخارجية

رفض املفاوضات والتنازالت والتشدد في السياسة 

الحرس الثوري كسند الخارجية وتعزيز دور 

 للدبلوماسية اإليرانية في املنطقة

االعتدال في السياسة الخارجية وتنويع 

العالقات الخارجية ورفض تدخل 

 الحرس الثوري في السياسة الخارجية

االتفاق 

 النووي 

رفض االتفاق النووي واملطالبة باالنسحاب منه 

 بشكل كامل 

البقاء في االتفاق النووي مع إمكانية 

 عليق العمل ببعض بنودهت

                                                           
 .13-12،صRASANAH،املعهد الدولي للدراسات اإليرانية 2018تقرير دولي:تقرير الحالة اإليرانية نوفمبر 1
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اعتماد االقتصاد املقاوم الذي عبر عنه املرشد  االقتصاد

خامنئي وبأيادي وخبرات وطنية واالستفادة من 

إمكانات الحرس الثوري وشركاته اإلعمارية 

 والهندسية

االستعانة من الخارج وتشجيع 

االستثمارات األجنبية ورفض تدخل 

 الحرس الثوري باالقتصاد

الدفاع 

 الصاروخي

القيام بالتجارب كسياسة ردع ومواجهة للضغوط 

وعدمالقيامبمفاوضات بخصوص برنامج الدفاع 

 الصاروخي

عدم القيام بالتجارب وإمكانية الدخول 

في مفاوضات بشأن برنامج الدفاع 

 الصاروخي

 

 خاتمة:

خارجية منذ قيامها إلى الوقت  باختصار إن الثورة اإلسالمية اإليرانية مازالت تواجه تحديات داخلية وتهديدات

الحاضر،وإن ما يشهده النظام الدولي الحالي من استمرار وجود بؤر توتر إقليمية محيطة في إيران،سيؤدي إلى 

استمرار تأثير الحرس الثوري اإليراني،وتعزيز دوره السياس ي واالقتصادي والثقافي في إيران،وذلكبسبب حجم 

ية اإلسالمية اإليرانية والتوتر اإلقليمي في الخريطة الجيوسياسية،وقد كان التهديدات التي تواجهها الجمهور 

مع توجهاتالتيار 
ً
 مع توجهاتالتيار السياس ي املتمثل بـاملحافظين،ومتعارضا

ً
الحرس الثوري منذ قيامه متوافقا

 السياس ي املتمثل باإلصالحيين.

 إليها من خالل هذا البحث باآلتي: وبذلك يخلص الباحث إلى تحديد أبرز النتائج التي تم التوصل

 من تصعيد وتوتر بين الواليات املتحدة وإيران منذ وصول ترمب إلى الرئاسة  _
ً
إن ما جرى مؤخرا

وبدايات  2018،واعتداءات على الحرس الثوري في أواخر 2018،واالنسحاب من االتفاق النووي عام 2017

 تصنيف الحرس الثوري على قوائم اإل 2019
ً
،كل ذلك قد 8/4/2019رهاب من قبل الواليات املتحدة في ،وأيضا

أدى إلى تحجيم دور اإلصالحيين في إيران،وارتفاع أصوات املحافظين املتوافقين مع توجهات الحرس،والذين من 

 .2025-2021املتوقع أن يصلوا إلى الحكم في املرحلة املقبلة خالل االنتخابات الرئاسية ألعوام 

اق النووي بات غير واضح ومن املمكن بأن يتم الضغط على حكومة روحاني من قبل إن مستقبل االتف _

 بعد التهديدات األمريكية وإدراج الحرس الثوري 
ً
املحافظين وبدعم من الحرس الثوري لإلنسحابمنه،وخاصة

 "كمنظمة إرهابية أجنبية".

ياسية واالقتصادية والثقافية في لقد تمتع الحرس الثوري اإليراني بدور فعال في مختلف املجاالت الس _

عناصر بشرية ذات اختصاصات متنوعة وأرصدة مالية من  إيران،وذلك بسبب اإلمكانيات التي يمتلكها من

.
ً
 شركات إعماريةوهندسية،ولهذا سوف يستمر دوره في التعاظم مستقبال
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 :املراجعاملصادر  و  قائمة

_املراجع باللغة العربية:
ً
 أوال

 :الوثائق 

 تعديالته لغاية عام  1979يران الصادر عام دستور إ .1
ً
،ترجمة املؤسسة الدولية 1989شامال

 .2018للديموقراطية واالنتخابات،تحديث مشروع الدساتير املقارنة،

 :الكتب 

أروند إبراهيميان،ترجمة:مجديصبحي،تاريخ إيران الحديثة،سلسلة عالم املعرفة،املجلس  .1

 .2014ت،الوطني للثقافة والفنون واآلداب،الكوي

،سلسلة عالم 1979-1906آمال السبكي،تاريخ إيران السياس ي بين ثورتين  .2

 .1999املعرفة،الكويت،

شحاتة محمد ناصر،السياسة الخارجية اإليرانية في عهد الرئيس حسن روحاني حدود التأثير  .3

 .2014وأهم املالمح،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،أبوظبي،الطبعة األولى،

ضاري سرحان الحمداني،سياسة إيران تجاه دول الجوار،العربي للنشر  .4

 .2012والتوزيع،القاهرة،مصر،الطبعة الثانية،

،هال للنشر إيران...الشعب والدولة تاريخ من الغموضطارق رضوان، .5

 .2016والتوزيع،الجيزة،مصر،الطبعة األولى،

،الجزءالثاني،دار هال للنشر رانهاإيران ..الوجه اآلخر النزاعات الداخلية وجيطارق رضوان، .6

 .2016والتوزيع،الجيزة،مصر،الطبعة األولى،

،املركز العربي لألبحاث ودراسة التيارات السياسية في إيرانفاطمة الصمادي، .7

 .2012الطبعة األولى،السياسات،الدوحة،قطر،

ربي ،املركز العالتيارات السياسية في إيرانصراع رجال الدين والساسةفاطمة الصمادي، .8

 .2019مزيدة ومنقحة،-طبعة ثانيةلألبحاث ودراسة السياسات،الدوحة،قطر،

كينيث كاتزمان،الحرس الثوري اإليراني:نشأته وتكوينه ودوره،ترجمة:مركز اإلمارات للدراسات  .9

 .1996والبحوث االستراتيجية،أبو ظبي،

محمد صادق اسماعيل،من الشاه إلى نجاد..إيران إلى أين؟،العربي للنشر  .10

 لتوزيع،القاهرة،مصر،د.ت.وا

اإليرانية،مركز دراسات -نيفين عبد املنعم مسعد،صنع القرار في إيران والعالقات العربية .11

 .2001الوحدة العربية،بيروت،لبنان،الطبعة األولى،
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هوما كاتوزيان،الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة،ترجمة:أحمد حسن  .12

 .2014ة والتوزيع،بيروت،لبنان،الطبعة األولى،املعيني،جداول للنشر والترجم

 :الدوريات 

أحمد ناصوري،دراسة تحليلية لعملية صنع القرار السياس ي،مجلة جامعة دمشق للعلوم  .1

 .2005،العدد األول،21االقتصادية والقانونية،املجلد 

فراس إلياس،سياسة األمن القومي اإليراني،مجلة الدراسات اإلقليمية في  .2

 .2018م،كانون األول/تركيا:أنكاسا

فراس عباس هاشم،ارتدادات ضاغطة الحرس الثوري اإليراني وتمثالت أعباء الصعود  .3

أملانيا،العدد -اإلقليمي وتحدياته،مجلة مدارات إيرانية،املركز الديموقراطي العربي،برلين

 .2019الثالث،آذار،

التفاق النووي محمود حمدي أبو القاسم،دراسة سياسية: ايران ومستقبل البقاء في ا .4

 .RASANAH،2019الرهانات والبدائل،املعهد الدولي للدراسات اإليرانية 

محمود البازي،استقالة ظريف كزلزال سياس ي عاملي:األسباب والنتائج حفريات في مواقع  .5

أملانيا،العدد -التواصل االجتماعي،مجلة مدارات إيرانية،املركز الديموقراطي العربي،برلين

 .2019الثالث،آذار،

 :الرسائل العلمية 

-2001شنين محمد املهدي،السياسة الخارجية اإليرانية تجاه دول املشرق العربي  .1

-،رسالة ماجستير منشورة،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضر2013

 .2014بسكرة،الجزائر،

 :اقع اإللكترونية  املو

للبحوث والدراسات،عبر موقع املركز من  مؤسسة خاتم األنبياء واالقتصاد اإليراني،املركز العربي .1

 :26/1/2019الرابط اإللكتروني استرد في 

http://www.acrseg.org/40841 

منظمة أوج اإليرانية:الثقافة والفن في خدمة دعاية الحرس الثوري،من موقع  .2

 :10/3/2019لكتروني استرد في كيوبوستاإلخباري،شؤوندولية،عبر الرابط اإل

https://www.qposts.com 

 :20/2/2019موقع جريدة األخبار اللبنانية،من الرابط اإللكتروني استرد في  .3

https://al-akhbar.com/World/266226 

http://www.acrseg.org/40841
https://www.qposts.com/
https://al-akhbar.com/World/266226


 2019   يونيو:    23العدد  -مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 
 

 
65 

 

 

رسمي للبيت األبيض في الواليات املتحدة األمريكية،من الرابط اإللكتروني استرد في املوقع  ال .4

23/4/2019: 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement- president-designation-

islamic-revolutionary-guard-corps- foreign-terrorist-organization 

بيان املجلس األعلى لألمن القومي اإليراني،عبر موقع وكالة أنباء فارس اإليرانية،من الرابط االلكتروني  .5

 http://ar.farsnews.com/iran/news/13980119001255 :23/4/2019استرد في 

_املراجع باللغة اإلنجليزية:
ً
 ثانيا

1.Brian H. Cunningham,Islamic Revolutionary Guard Corps: Instability in the Middle 
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 االنتقال نحو اإلدارة االلكترونية في الجزائر: 

 دراسة في املؤشرات التقنية والضمانات القانونية
Transition to electronic management in Algeria:  

study on technical indicators and legal guarantees 

 .أستاذ مساعد قسم أ جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، رافيق بن مرسلي

  

 

 ملخص

 شرعیتها، على التأكید من للمزید مواطنيها رضا كسب هو املختلفة الحكومات یواجه تحدي أهم إن

 واملشاریع اإلستراتيجية تبني على تعمل املختلفة الحكومیة الهیآت أصبحت ذاه أجل ومن مشروعیتها، وضمان

 اإلعالم تكنولوجیات معطیات من القصوى  واالستفادة ذلك، من التمكين بوسعها التي الحدیثة واملداخل

 ستوى م أصبح كما. العصر هذا ملعالم املحدد اإلطار هي أصبحت املعلوماتیة الثورة أن اعتبار على واالتصال

 الهدف باعتبارها الحكومیة الخدمات جودة بواسطتها تقاس املؤشرات من جملة خالل من یحدد الدول  تقدم

 وحتمیة بضرورة املسئولين قناعة عن كتعبير اإللكترونیة اإلدارة مفهوم ظهر ولذلك العمومیة، لإلدارة األسمى

 املقدمة الخدمات عصرنة من أجل التغیير

 إلدارة االلكترونية، املؤشرات التقنية، الضمانات القانونية، مجتمع املعرفة.: االكلمات املفتاحية

Abstract 

The most important challenge facing different governments is to win the satisfaction of 

their citizens to further assert their legitimacy and ensure their legitimacy. Therefore, various 

government agencies are adopting the new strategy, projects and approaches that they can 

afford, and maximizing the benefits of information and communication technologies. The level 

of progress of countries is determined by a set of indicators that measure the quality of 

government services as the ultimate goal of public administration. Therefore, the concept of 

electronic management has emerged as an expression of a mask Responsible for the necessity 

and inevitability of change in order to modernize the services provided 

Keywords: electronic management, technical indicators, legal safeguards, knowledge 

society. 
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 مقدمة

شهدت السنوات القليلة املاضية ثورة تقنية للمعلومـات و االتصاالت وتطـبيقاتها املتطـورة واملتجددة،    

ا تجلت مظاهره في سقوط الكثير من املفاهيم الفكرية واملنظومات التي اعتمدت وهـو ما أنتج واقعا إداريـا جديد

عليها الدراسـات اإلداريــة سابقا، وتحققت نقلة نوعية جعلت األساليب اإلدارية الحديثة تكاد ال تمت بصلة ملا 

ارات املعاصرة وتغيرت العقد املاض ي، فقد تأثرت بفعل ذلك اإلد كان عليه واقع الفكر اإلداري وتطبيقاته خالل

إلنجاز معامالتها  هياكلها ومعامالتها ومعايير أدائها وأمتد نطاق خدماتها إلى خارج املواقيت الرسمية سعيا منها

 متعدية حدود الزمـان واملكان وصوال إلى خدمات تتسم بالسرعة والشفافية.

مية وأهميتها للمواطنين واملؤسسات إّن تشعب الخدمات واألنشطة التي تقدمها اإلدارة العامة الحكو    

تحتم ضرورة تحولها إلى أسلوب اإلدارة اإللكترونية من خالل استخدام الوسائل والتقنيات اإللكترونية 

زمة استجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية املتالحقة وصوال إلى اختصار اإلجراءات 
ّ
الحديثة لتوفير املرونة الال

 والنفقات. التي تبّدد الوقت والجهد

االنتقال نحو اإلدارة االلكترونية في الجزائر: دراسة في املؤشرات وستأتي هذه الدراسة بعنوان:

العتبار أملته طبيعة املوضوع، إذ أّن الجزائر كغيرها من دول العالم عرضة التقنية والضمانات القانونية 

مطلبا أساسيا ورافدا من روافد التنمية لضغوطات العوملة التكنولوجية  فقد أضحت اإلدارة اإللكترونية 

هل تتوفر الجزائر السياسية االقتصادية واالجتماعية، محاولين من خالل ذلك اإلجابة على اإلشكالية التالية: 

على املؤشرات التقنية و الضمانات القانونية التي تسمح لها فعليا باالنتقال نحو اإلدارة االلكترونية التي 

 .2013ائر االلكترونية تضمنها مشروع الجز 

 اإللكترونیة للجاهزیة محدد معیار التقنیة املؤشرات  -1

 التحتیة البنیة متطلبات صعید على سواء الضروریة العناصر توفير الجزائرية على الحكومة عملت   

 ملناسبة،ا ستشكل األرضیة التي اإللكترونیة التعامالت لضبط وقوانين البشریة، للموارد وتكوینات األساسیة،

 اإللكتروني. التحول  مراحل من أولیة كمرحلة اإللكترونیة الجاهزیة ملدى واملحددة

 :وهي واالتصال اإلعالم تكنولوجیات لتطویر املوجهة سیاساتها في كبرى  مراحل ثالث الجزائر عرفت لقد

 البالد ة بمستقبلالخاص الكبرى  بالرهانات الدولة اعترفت 1968 عام في :'' 1970 ''السبعینات مرحلة -أ

 بين لها مكانة تجد البالد بدأت وهكذا اآللي لإلعالم الوطنیة املحافظة إنشاء إلى فبادرت ، املعلوماتیة مجال في

 النظام بإدخال ذلك وسمح املعلوماتیة، مجال في النامیة اآللي اإلعالم في والبحث التكوین البلدان، ومركز

 '':مستوى  على املعلوماتیة التسیير شبكات أولى ٕوانجاز ارات العمومیة،واإلد املؤسسات تسیير في املعلوماتي

 خارج اآللي اإلعالم في والتقنیين املهندسين من العدید وتكوین '' الجزائرية الجویة والخطوط سوناطراك شركة

 . الوطن
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 في تمثل لةاملرح هذه عرفته تطور  أهم إن :'' 1990 ''والتسعینات '' 1980 ''الثمانینات مرحلة  -ب

 اإلعالم لثورة قویا دفعا أعطى ما والالسلكیة، السلكیة االتصاالت تطور  مع واالنترنت الكمبیوتر أجهزة امتزاج

 وذلك الرقمیة، الثورة هذه من االستفادة تستطع لم الجزائر أن إال الفترة، تلك في العالم عرفها التي واالتصال

 اآللي، اإلعالم في املهندسين مئات هجرة إلى دفع الذي الش يء واالجتماعي، األمني، السیاس ي وضعها بسبب

 أو مرجعي إطار دون  املؤسسات اإلدارات ومختلف وتركت قبل، من املحققة و االنجازات الكفاءات وأفقدها

  .1املرحلة هذه متطلبات ملواجهة مساعدة

 الحكومات تجارب بدایة ثمانیناتال أواسط وبالتحدید الفترة هذه عرفت فقد العاملي املستوى  على أما    

 بریطانیا كذلك عرفت ،'' اإللكترونیة القرى  '' عليها أطلق والتي اإلسكندنافیة الدول  في املصغرة اإللكترونیة

 االجتماعیة، التطورات ومتابعة ترقیة منها الهدف كان والتي ،'' مانشستر قریة '' خالل من التجربة 1989 سنة

 1991.2عام  فعلیا املشروع بدأ وقد والتعلیمیة، االقتصادیة

 في الجزائر كانت في الوقت الذي كانت فيه العديد من الدول تختبر نماذج مصغرة لإلدارة اإللكترونیة    

 األجهزة استغالل   هذه أن رغم باستمرار، وتجدیدها الكومبیوتر أجهزة حظائر و إنشاء العتاد القتناء سباق

 تم الفترة وخالل هذه متكاملة، وطنیة إستراتیجیة وغیاب البشریة لكوادرا نقص بسبب وذلك ناقصا، كان

  املرسوم بموجب 1986 مارس 16 في وذلك  (CERIST)والتقني العلمي اإلعالم في والبحوث الدراسات مركز إنشاء

 3ودولیة. إقلیمیة بشبكات وربطها وطنیة  شبكة إقامة األساسیة مهامه من وكان ،56 -85

الیونسكو  منظمة مع تعاون  مشروع ضمن إیطالیا طریق عن باالنترنت الجزائر ارتبطت 1994 سنة في   

 النقطة الجزائر ومثلت Réseau d’information Africain"(RINAF)"إفریقیا  في معلوماتیة شبكة إلقامة

 هیئة.  130 يحوال 1996 سنة االنترنت في املشتركة الهیآت عدد وقدر إفریقیا، شمال في للشبكة املحوریة

 املعلوماتیة، األنظمة حساب على لألجهزة األولویة إعطاء هو املرحلة، هذه عن عامة بصفة قوله یمكن ما

 الدراسات غیاب ناجمة عن متزایدة وبتكالیف ، املحصلة بالنتائج مقارنة فیه ومبالغ مفرط، تجهيز لوحظ حیث

 املعلوماتیة. تطبیقاتو البرامج وال النظم في املستمرة والتغيرات األولیة،

املحققة  اإلنجازات أهم إلى اإلشارة خالل من تناولها وسیتم 1998 سنة تبدأ : الثالثة املرحلة  -ج

 : في واملتمثلة

                                                           
واملعلومات  اتاملكتب لجمعیة السادس املؤتمر ، ''وآفاق واقع :الجزائري  القانون  في املعلوماتیة نظام  ''، هللا عبد بن واألزرق عني، أحمد -1

 .  6،7 ص -ص ( 2010افريل  7 - 6) الریاض  اآلمنة املعلومات بیئة عنوان السعودیة تحت
حول الحكومة  الدولي العلمي امللتقى في قدمت بحث ورقة ، ''اإللكترونیة الحكومة تطبیق في العربیة للتجارب مقارنة دراسة  ''یحیاوي، نعیمة -  2

 .2010افريل  20 - 19الجزائر: مستغانم ح الخطط التنمویة، اإللكترونیة ودورها في إنجا

   http://www.cerriste.dz  :في   CERIST  مركز عن نبذة    - 3 
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 اإلعالم تكنولوجیات مجال في حقیقي تجدید إعادة البالد عرفت 1998 سنة منذ : والهاتف االنترنت   -

 قویا للقطاع. دفعا أعطى 1999 سنة للحكم وتفلیقةب العزیز عبد السید وبوصول  واالتصال،

 العالي، التعلیم قطاع في هیئة 100 منها هیئة 800 السنة هذه خالل االنترنت في املشتركين عدد بلغ لقد

 .1ألخرى ا القطاعات في 150 و االقتصادي، القطاع في هیئة 500 الطبي، القطاع في هیئة50 

 ارتفاع بسبب املؤسسات عكس االنترنت في اشتراك األفراد نسبة يف ضعیفا نموا الفترة هذه عرفت لقد

 الربط.  تكالیف

  1998،2أوت 25 بتاریخ 257-98 التنفیذي املرسوم صدور  إثر على جاء باالنترنت الربط تطور  إن   

 الربط و كیفیات وشروط معایير وضع الذي 2000أكتوبر 14 بتاریخ 307-2000التنفیذي  باملرسوم واملعدل

 رخصة 65 للخواص املمنوحة الرخص عدد ووصل خاصة، عامة قطاعات في جدد مزودین وبروز باالنترنت

 .2000.3نهایة

 للتحول اإللكتروني، املالئمة البیئة توفير بدایة یمثل باالنترنت الربط دعم أن القول  یمكن سبق مما   

 :خالل من ذلك وتجلى

 . كلم 15000 طولها البصریة أللیافا من كبيرة قدرة ذات اتصاالت بنیة إنشاء *

 .التقني اإلعالم مجال في خدمات وتوفير االنترنت بخدمات بالتزوید تتكفل خاصة مؤسسات إنشاء *

 4.  2004 سنة  ''ADSL  ''لالنترنت العالي نظام التدفق إدخال*

  الوطني املستوى  على '' Cyber cafés '' االنترنت مقاهي أو فضاءات أولى ظهور *

 املعدل عن جدا بعید وهو فردا 25 لكل خط بمعدل أي الجزائر في هاتفي خط ملیون  1,4 إحصاء *

  أفراد. 6 لكل خط العاملي

 شهدت الجزائرية السوق  أن 2006 أكتوبر في نشرته لها تقریر في الجزائرية األنباء وكالة أعلنت كما   

 مالیين03  ثالث بلغ  '' ADSL''االنترنت كةشب مستخدمي عدد وأن االتصاالت، قطاع في مسبوقة غير قفزة

 حیث شخص، ألف 700 منهم السرعة عالي االنترنت یستخدم من عدد بلغ حين في ، 2006 جوان في مستخدم

 جيزي  -موبیلیس" :الثالث املتعاملون  لعب العام القطاع احتكار و إنهاء الخاص، القطاع أمام املجال فتح وبعد

                                                           

   .31ص ،  )2002 (األول  العدد ،الباحث مجلة ، "الجزائر في االنترنت "، إبراهيم بختي - 1 
، املتعلق بضبط  بشروط و كيفيات إقامة خدمات االنترنت 1998أوت  25املوافق لـ 4191جمادى األولى  3املؤرخ في  257-98 :رقم تنفیذي مرسوم -2

  . 05، ص 63، العدد جريدة رسميةو استغاللها، 
، املتعلق بضبط  بشروط و كيفيات إقامة خدمات االنترنت 2000أكتوبر  14املوافق لـ  1421رجب  16املؤرخ في  307-200مرسوم تنفيذي رقم  - 3

 .15، ص 60، العدد جريدة رسميةلها، و استغال
  .09 ص ،سابق مرجع هللا، عبد بن عمراني، -4
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 التعریف ویمكن التنافسیة عروضهم خالل من واالتصال، اإلعالم تكنولوجیا نشر في محوريا دورا " نجمة -

 : یلي كما بهم

العمومیة  املؤسسة كفرع 2003 سنة تأسست للمحمول  عامة شركة أول  تعد : موبیلیس شركة -

 فأصبحت 2016سنة  أما ، 2008 سنة مشترك مالیين ( 09 ) تسعة مشتركيها عدد بلغ حیث '' الجزائر اتصاالت''

 اآلخرین، املتعاملين على األولى للمرة بذلك متفوقا مشترك ـملیون  16,5 : بـ الجزائر في النقال للهاتف متعامل أول 

 بعد الرابع الجیل إلطالق التام االستعداد مع والیة 48 عبر الثالث الجیل تعمیم إلى التفوق  هذا سبب ویعود

  1والالسلكیة. السلكیة واملواصالت البرید ضبط سلطة ترخیص

 لتشغیل رخصة أول  على '' جازي  '' فرعها خالل من حصلت والتي :املصریة اوراسكوم تیلیكوم شركة -

 % 46 سوق  بحصة الوطنیة الساحة على متعامل ثاني وهي ، 2001 جویلیة في الجزائر في النقال الهاتف شبكة

 أسهم من % 51 بنسبة حصة الجزائرية الحكومة امتلكت أن بعد ، 2010 سنة مشترك ملیون  15 من ألكثر

 2الشركة.

رخصة  على تحصلت الجزائر في النقال للهاتف متعامل أول  وهي : '' نجمة '' الكویتیة الشركة -

تقدیم   مع الجزائر في االتصاالت لعالم جدیدة معایير الشركة هذه أدخلت ولقد ، 2003 سنة االستغالل

 التجاریة هویتها تغیير عن أعلن 2013 13 /11/وفي الزبائن، لخدمة ةعالی وبمعایير جودة ذات مبتكرة خدمات

 3الجزائر. ذلك في بما العالم في دولة 17 في  ''أوریدو ''إلى  ''نجمة  ''من

 مناقصة، عن اإلعالن بعد 2013 دیسمبر 14 في الثالث الجیل تكنولوجیا إطالق تم االنترنت تعمیم بهدف

 البصریة، باستثناء باأللیاف البلدیات معظم ربط السنة هذه نهایة عرفت حیث ،الثالث للمتعاملين توجيهها ثم

  النائیة. املناطق في املتواجدة

 الكوابل بتحویل لالنترنت، املنتظم التدفق مشاكل إلنهاء أجل كآخر 2015 سنة نهایة تحدید تم كما   

 لسنة الكوابل من املسروقات قیمة بلغت حیث والنهب، لإلتالف عرضة كانت والتي النحاس، من املصنوعة

 .ذلك یتحقق لم املحددة اآلجال بنهایة لكن دینار، ملیون  591 حوالي 2012

 التراب لكامل التغطیة حیث من سواء یتحقق، لم ذلك أن إال االنترنت لتعمیم املحاوالت هذه كل رغم   

 . تراكأسعار االش الرتفاع إضافة املغطاة، للمناطق الشبكة ضعف مع الوطني

 الخاصة واملؤسسات اإلدارات في النطاق واسع اآللي اإلعالم استعمال أضحى التجهيزات و البرامج:   -

 الحواسیب عدد قدر كما شركة 500 السوق الجزائرية في للحاسوب املسوقين عدد ووصل والعمومیة

                                                           
 . https://or.m.wikipedia.orgwiki  <في متاح ،موبیلیس املحمول  للهاتف الجزائر إتصاالت -1
2 -  Djezzy في متاح>: https://or.m.wikipedia.orgwiki .  
 . chaab.net/ar-https://www.ech في متاح الشعب جریدةو االتصال، اإلعالم تكنولوجیا واقع - 3
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 جدیدة فئات وتوجه الحواسیب على الطلب تطور  على دال مؤشر وهو حاسوب، ألف 50 سنویا املستوردة

 معدل أضعاف أربعة إلى سعره وصل حیث القتنائه الكثيرین أمام عائقا الحاسوب سعر بقي لكن الستخدامها،

 برامج أن كما الحدیثة، للتكنولوجیات الوصول  من الدخل متوسط املواطن یمنع ما الشهري، الدخل

 وحسب البرامج ، تطویر أمام عائق ج أهمالبرام قرصنة وبقیت املحاوالت، بعض في إال يتطور  لم الحاسوب

 .%95الجزائر بـ في املستعملة املقرصنة البرامج    نسبة قدرت '' Microsoft ''شركة أجرتها دراسة

 ''FAUDTIC''واالتصال اإلعالم تكنولوجیات وتطویر استخدام دعم صندوق  -

 املالیة بقانون  املتعلق 2008 بردیسم 30 في الصادر 21-08 رقم القانون  بموجب الصندوق  هذا أنش ئ    

 بهدف ، خاص أو عام معنوي  شخص كل یعدها التي للمشاریع الجزئي أو الكلي الدعم أجل من ، 2009 لسنة

 : الصندوق  هذا طرف من املمولة املشاریع ومن واالتصال، اإلعالم تكنولوجیات وتطویر استخدام ترقیة

 . الشبكة و تجهيزات والبرمجیات اآللي اإلعالم تجهيزات اقتناء *

 . واالتصال اإلعالم تكنولوجیا في مختصة بمؤسسات النهوض دعم *

 . املحتوى  وتعریب االنترنت خدمات إطالق *

 1اإللكترونیة. واملواقع البرمجیات لتطویر قاعدة إنشاء *

 ،2002في جان شهر إلى الوكالة هذه إنشاء یرجع : الصناعیة األقمار و إطالق فضائیة وكالة إنشاء  -

 إلى نقله الذي ALSSAT 1 ''آلسات '' الصناعي الجزائري  القمر إطالق السنة نفس من نوفمبر في شهدت والتي

 تعاون  اتفاقیة وروسیا الجزائر بين ربطت  2004 سنة وفي ،'' 3 – كسموس " الروس ي الصاروخ بواسطة مداره

 ،ALSSAT 2''  آلسات ''الصناعي القمر 2010  ةسن إطالق وتم وتطبیقاتها، الفضائیة التكنولوجیات مجال في

 التابع بوهران الصناعیة األقمار تطویر مركز بتدشين بوتفلیقة العزیز عبد السید الجمهوریة رئیس قام كما

 2014 سنة قبل '' 1 سات ألكوم '' باالتصاالت الخاص الصناعي القمر ضرورة إطالق على شدد حیث للوكالة،

 2. لوطنیةا االستقاللیة لتأمين

 املجتمع من أكبر لشریحة السریعة لالتصاالت الكاملة الفرص وتوفير التكنولوجي التطور  مع تماشیا   

 واملواطنين، العامة الخدمة مؤسسات بين اآلني التفاعل یحقق بما و األفراد العامة املؤسسات ربط ولتسهیل ،

 ناقل مجرد من الكهرباء كابل وتحویل وهران و عنابة، بوالیتي مركزها بربط '' سونلغاز '' الوطنیة الشركة قامت

 powerاالنترنت بواسطة الكهرباء و هو ما يسمى ، استخدام طریق عن وذلك االنترنت، لتدفق ناقل إلى كهربائي

line communication هذه أن البعض ویرى  التوجه، هذا ضمن استخدام الهاتف عن االستغناء تم ، حیث 

                                                           
  . https://www.elmowatin.dz : .   في متاح ''FAUDTIC ''واالتصال اإلعالم تكنولوجیات وتطویر استخدام دعم صندوق  -1

 الرقمیة املعلومات لتكنولوجیا الدولي املؤتمر ،  ''الریاضیة املؤسسات في املعلومات تكنولوجیا استخدام ''سعایدیة، هواري  مدني، محمد - 2 

 10ص  2011أكتوبر  11 - 9عمان  األردن
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 بأكثر تقدر الكهرباء في اشتراك  لهم الذین السكان نسبة أن من انطالقا في الجزائر بالغة أهمیة لها الطریقة

 1. %10مشتركي الهاتف  عدد یتجاوز  ال بینما ،  %97 من

 املؤرخ 04 -1رقم  التنفیذي املرسوم بموجب أنشأت : التكنولوجیة للحظائر الوطنیة الوكالة إنشاء   -

 اإلعالم وتكنولوجیات البرید وزارة وصایة تحت وتجاري  صناعي طابع ذات هیئة وهي ، 2004 مارس 24 في

 لترقیة األساسیة العناصر بإعداد تتكفل هللا عبد لسیدي التكنولوجیة الحظيرة في مقرها یوجد واالتصال،

 : أهمها التكنولوجیة الحظائر

 لالتصاالت عالي معهد من ن وتتكو  ، 2009 فیفري  منذ املشغلة هللا عبد سیدي السیبریانیة املدینة -

 ال ذلك رغم وكوریا، فرنسا كندا، أمریكا، من كبيرا دعما القطب هذا ویلقى انترنت، ووكالة للنابغين ومدرسة

 الوطني. الدخل من % 01 سوى  القطاع عائدات تمثل

 عدید اءإنش  عن اإلعالن إلى باإلضافة ، 2012 مارس 01 في دشنت مؤقتة بورقلة التكنولوجیة الحظيرة -

 2وبوغزول. قسنطینة سطیف، عنابة، وهران،  :من كل في األخرى  الحظائر

 من مجموعة وعقدت الدولي املستوى  على املشاریع من العدید الجزائر في شاركت : الدولي التعاون   -

 : التعاون  مظاهر ومن واالتصال اإلعالم تكنولوجیا مجال في االتفاقیات

 عن وشاركت الجزائر فيها األوروبیة اللجنة طریق عن 2000 سنة فیه وشرع:   EUME DIS مبادرة - 

 3جهويا. مشروعا 26 تمویل اللجنة قبلت حیث  )CERIST (مركز طریق

 والبلدان أوروبا بين التعاون  لدعم 2009 سنة یورو مالیين 5 بقیمة ميزانية البرنامج هذا سخر وقد

 على یعتمد نموذجیا مشروعا  20  إنشاء دعم املقررة اتالنشاط ومن املعلومات مجتمع مجال في املتوسطیة

 .والتراث الثقافي والصناعة والتعلیم كالصحة، قطاعات عدة في املعلومات تكنولوجیا

 بمشاركة الحدیثة االتصال تكنولوجیات میدان في التكوین مجال التعاون  یشمل :كوریا مع التعاون  -

 شابا. 60 تكوین على الكوریين املتطوعين من عةمجمو  أشرفت حیث لالنترنت، الكوري املركز

 األوروبیة،  اللجنة طرف من ممول  وهو :4ESISITاملعلومات ملجتمع األورومتوسطي الجرد مشروع  -

 . املعلومات مجتمع عن تقاریر تقدیم على ویعمل

 الرائدة یةاألمریك ORACLEمجموعة  وقعت االتفاقیة هذه إطار في  ''ORACLE '' :اوراكل  اتفاقیة -

 لخلق بالجزائر وهذا واملواصالت للبرید الوطنیة املدرسة مع األولى اتفاقیتين البرمجیات مجال في عاملیا

                                                           
  .نفسه املكان -  1
  ،  https://www.Elmowatin.dz في متاح التكنولوجیة للحظائر الوطنیة الوكالة-  2

3  -'' EUMEDIS'' ,Disponible sur : https://www.eumedis.org.dz, . 
4 -'' ESISIT'' ,Disponible sur: http://www.esist.org.dz. 
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ORACLE Université ''  12 في واالتصال لإلعالم  '' الجدیدة التقنیات مجال في التكوین برامج تنظیم أجل من 

 االتفاقیة أما و برامجا للتكوین، اآللي لإلعالم تجهيزات تقدیمب '' اوراكل '' تلتزم حیث العالي، للتعلیم مؤسسة

 له أتیحت حیث إفریقیا، في مرة ألول  وهذا كشریك اعتبر الذي '' سوناطراك '' مؤسسة مركز مع فكانت الثانیة

 التكنولوجیة املنتجات مجال في املجموعة معتمدة من تكوینیة خدمات لتقدیم مؤهال فأصبح مطابقة شهادة

 وشبكات املعطیات وقواعد املدمجة التسیير برمجیات وإنتاج التصمیم وأدوات املعلومات، بأنظمة تعلقةامل

 . املعلومات

 یوفره الذي التدفق ضعف بسبب لكن ، 1994 سنة االنترنت عرفت الجزائر أن القول  یمكن األخير في

CERIST  واقتصر الكمالیات، من االنترنت املواطن براعت للربط، املرتفعة والتكالیف العاملیة باملعایير مقارنة 

 .واملؤسسات الوزارات بعض طرف من استعماله

 :أبرزها القصور  أوجه بعض عرفت ناجح، إلكتروني لتحول  صلبة قاعدة إلرساء املبذولة املجهودات إن  

 .املتوفرة نیاتالتق استخدام على القدرة عدم مع القطاعات لكل بالنسبة العتاد القتناء األولویة إعطاء- 

 على یعتمد كان الحدیثة التكنولوجیات مجال في وعتاد إمكانیات من متوفر هو ما استغالل-

 . األجنبیة والبرامج واملعلومات الخبرات

 املعلن استخدام في الضعیفة النسبة- '' ADSL '' امللیون  بدل 2007 سنة مشارك ألف 200 سجل حیث

 . انطالقها تاریخ 2004 سنة عنها

 . فضاءاته من العدید وغلق باالنترنت، االتصال موردي العشرات من نشاط توقف-

 جدا قلیلة - '' intranet'' و '' l’extranet '' .شبكة طورت الجزائرية التي والشركات املؤسسات عدد-

 من محدودة سعة ذات أجیاال أو قدیمة یستعملون تجهيزات الشبكة مستعملي من العظمى الغالبیة -

 .األفراد عليها عدم إقبال أدى إلى جدا الباهظ السعر أن حیث ة الكمبيوترأجهز 

 '' .'' ل ـ املقدم الطلب كان إذا خاصة الربط، لطلب لالستجابة الطویل واالنتظار اإلداریة التعقیدات-

cerist اقتصادیة شركة ولیس شخص باسم هو 

 استعماله مدة طوال مشغوال الخط بقاء یعني ما هاتفي خط عبر باالنترنت االرتباط كان 2003 عام حتى-

 . لالنترنت الدخول  بغرض

 التحول  نجاح فرصة عالیة كلما زادت التقنیة الجاهزیة كانت كلما أنه القول  یمكن سبق ومما    

 .الجزائر في تتحقق لم التي الجاهزیة هذه اإللكتروني
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اقع  -2  .كترونياإلل للتحول  الجزائر كمفّعل في املعلومات مجتمع و

 في للظهور  سباقا '' Autoroute de l’information ''للمعلومات ، السریعة الطرق  مصطلح كان لقد   

 هذا التسعینات، بدایة في بالتداول  '' للمعلومات العاملي املجتمع '' مصطلح بدأ بینما السبعینات، سنوات

 املتطورة. االتصال ووسائل واملعلومات لإلعالم و املتزايد الكثیف االستعمال على یعتمد الذي املجتمع

 للجمعیة 56/183املعلومات طبقا للقرار  مجتمع حول  العاملیة القمة عقد تم التوجه هذا إطار في   

 1مرحلتين: على ذلك وكان ، املتحدة لألمم العامة

 2003 دیسمبر 12 إلى 10 من بجنیف كانت : األولى املرحلة - .

 2005 نوفمبر 18 إلى 16 من بتونس : الثانیة املرحلة  -

 الهدف وكان املهتمة واملنظمات الهیآت مع بالتعاون  للقمة التحضير لالتصال الدولي اإلتحاد تولى وقد   

 فرد كل یستطیع مجتمع التنمیة، نحو ویتجه اإلنسان هدفه جامع معلومات مجتمع بناء ''هو القمة من

 و األفراد فیه ویتمكن وتقاسمها، واستخدامها ها،إلي والنفاذ واملعارف املعلومات الستحداث فیه

  .''2حیاتهم نوعیة ولتحسين املستدامة بتنمیتهم للنهوض إمكاناتهم كامل تسخير من والشعوب املجتمعات

 االتصال وشبكات املعلومات على أساسیة بصورة تطوره في یعتمد الذي املجتمع هو املعلومات فمجتمع

  . واملعرفیة الفكریة لقدراتا على یعتمد فهو والحواسیب،

 االنفتاح ضروریات أحد أصبح الذي اإللكتروني التحول  منطق وفق املعلومات مجتمع إقامة إن   

 خالل من تقاس أصبحت ما، مجتمع في والتطور  التقدم درجة أن اعتبار وعلى الخارجي، العالم مع والتواصل

 كان والتي االتصاالت، مجال في الرائدة البلدان مع یعمشار  عدة في الجزائر شاركت فقد تكنولوجیة، مؤشرات

 االقتصادي اإلنعاش خطة إطار في معتبرة مبالغ الحكومة خصصت كما  ومحورها موضوعها املعلومات مجتمع

 و الداخلیة، املدن في الهاتفي االرتباط لبرنامج توسیع دوالر ملیون  93 تخصیص منها املبادرات، بعض لصالح

 البرید وزارة أطلقت كما العالي، التعلیم مؤسسات في والتطویر البحث برامج لدعم ردوال  ملیون  86

 خالل من وذلك ،'' عائلة لكل كمبیوتر ''مشروع تحقیق في تتمثل هادفة مبادرة واالتصال اإلعالم وتكنولوجیات

 إلى مشروعين شكل في جاءت والتي األول، شقها في العملیة هذه لتمویل بنوك  ( 06 )ستة مع اتفاقیات عقد

 :وهي األخرى  املشاریع عدید جانب

 الصحفیة الندوة خالل 2005 أكتوبر 22 في العملیة لهذه الرسمي اإلعالن تم : '1 ' أسرتك مشروع - •

 مستشار '' أولحاج الدین محي '' السید نشطها والتي االتصال، و اإلعالم تكنولوجیات و وزارة البرید نظمتها التي

                                                           

 :تونس ، 2005تونس  2003 - جنیف املعلومات، ملجتمع العاملیة للقمة املقدم التحضيري  لالجتماع الختامي التقریر تونس، ملرحلة التحضير -1 

  .2، ص 2004يونيو  26-24الحمامات،  یاسمين املدینة مؤتمر مركز
 . https://or.wikipedia.org>.wiki .في  متاح ، لوماتاملع مجتمع حول  العاملیة القمة  -2
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 من الجزائرية األسر كل لتمكين يهدف البرنامج هذا وكان ،'' أسرتك '' لعملیة املتابعة لجنة ورئیس ،الوزارة لدى

 املعلومات لشبكة املجتمع وصول  معدل من الرفع ثم ومن 2010 آفاق في وذلك آلي حاسب على الحصول 

 ADSL''  .1  ''بتقنیة بشبكة االنترنت التوصیل على العرض توفر بحكم العاملیة

 الحال كان مثلما البرنامج تمویل في البنوك بعض فشل منها أسباب لعدة تعثرا العملیة هذه شهدت لقد   

 وأجنبیة بنوك جزائرية  فیه قامت الذي الوقت وفي  '' '' Société générale''جنرال" سوسیتي''الفرنس ي البنك مع

 . األصابع على دتع قلیلة وحدات سوى  البنك هذا یمنح لم األسر من املئات بتمویل

 قانون  في الحكومة من االستهالكیة القروض بتوقیف قرار اتخاذ تم أشهر وخمسة سنوات 4 مرور وبعد   

  . املشروع فشل في بالتسبب الحكومة اتهمت القرار لهذا ونتیجة ، 2009 لسنة التكمیلي املالیة

 تم الذي الش يء جدید من بعثه أعید ،األولى مرحلته في املشروع هذا فشل بعد :'' 2 '' أسرتك مشروع -•

 وتكنولوجیات أكدت وزارة البرید وقبله سالل، املالك عبد األول  الوزیر رأسها وعلى الحكومة طرف من تأكیده

 بأجهزة أسرة مالیين 6 لتزوید 2005عام بعثه تم الذي أسرتك برنامج بأن '' 2010 أفریل في واالتصال اإلعالم

 جدیدة منهجیة تبني عن 2010 نفسها سنة الوزارة أعلنت لذلك  بالفشل، كلل قد  2010  آفاق إلى الكومبیوتر

 2 أسرتك '' برنامج تطبیق خاللها من یتم

 بالتكنولوجیا التربویة املؤسسات كل ربط على العمل خالل من التربیة، قطاع إلى املرة هذه التوجه تم   

 وزیر إلیه أشار ما وهذا بالتقسيط ، باالنترنت والربط ، محمولة كمبیوتر بأجهزة األساتذة وتزوید الحدیثة،

 ووزارة وزارته بين ربطت التي االتفاقیة عن حدیثه عند '' بصالح حمید '' واالتصال اإلعالم وتكنولوجیات البرید

 في ضرورة من أكثر أصبحت الحدیثة التكنولوجیا أن ''بوزید بن بكر أبو ''السید وزیرها أوضح والتي التربیة

  .2والعمال األساتذة تكوین وكذا تحسين في ستساهم والتي التعلیم، قطاع

 البنك دور  ألغي حیث اإلداریة خصوصا السابقة، التجربة أخطاء تدارك تم '' 2 أسرتك برنامج '' خالل

 3الكومبیوتر. جهاز على للحصول  قرض لطلب إلیه التوجه یتم ولم كاملة، بصفة

 من البرامج. املستفیدین ساعدةمل مخصص صندوق  إنشاء تم ولقد

 مواطن، ألف 500 لتكوین سنوي  برنامج عملها مخطط إدراج في على الحكومة عملت السیاق نفس في   

 . ومتبادل منسق وطني إطار في الرقمیة األمیة ملحو مراكز إقامة خالل من

 تنمیة أجل  من وضعت لتيا املخططات أهم أحد یعد والثاني األول   '' OSRATIC '' أسرتك برنامج إن   

 البرنامج أن إال ، '' املعلومات مجتمع '' بـ یسمى ما إلى به والوصول  و املعلوماتي، التكنولوجي املجال في املجتمع

                                                           
 Algerie-http://www.mptic.dz/fr/?E-2013  "2013"الجزائر اإللكترونية موقع وزارة البريد وتكنولوجيات املعلومات واالتصال،   -  1
 .  http://www.vitaminedz.org articles-18300-يد لتزويد املواطن بمعدات ربط شبكة االنترنت، متاح في برنامج أسرتك يبعث من جد - 2
 . www.djelfa.ifo>show threadفي:  متاح البنك، إلى اللجوء دون  أسرتك برنامج من االستفادة  - 3

http://www.mptic.dz/fr/?E-Algerie-2013
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 بسبب فقط لیس وهذا الحواسیب، على املیسر والحصول  القصوى  االستفادة یحقق أن یستطع لم

 یستشعر لم الذي املواطن اهتمام خارج كان أنه املشروع فشلل الرئیس ي السبب ، و إنما اإلداریة التعقیدات

 مشاركة بعد مباشرة جاء 2005/10/22في اعتماده تم الذي أسرتك فمشروع ، الحاسوب امتالك ضرورة

 تناول  الذي بجنیف، 2005 سبتمبر 30 - 19بين  املنعقدة تونس ملرحلة الثالث التحضيري  االجتماع في الجزائر

 مجتمع إقامة بهدف '' تونس التزام '' لوثیقة الحكومة تطبیق  یمثل أسرتك فبرنامج ترنت،االن إدارة قضیة

 .الداخلیة ال الخارجیة للبیئة كاستجابة جاء ألنه البرنامج لفشل سبب أهم وهذا املعلومات،

 اتللتكنولوجی اهتماما معتبرا الجزائرية الدولة أولت : 2004-2001 العلمي البحث إنعاش برنامج • –

 للتكنولوجیات، دج ملیار 6,4 و العلمي، للبحث دج ملیار 12,4 خصصت حیث البرنامج هذا خالل من الحدیثة

 عن الطب لجنة بعد، عن التعلیم لجنة انترنت  أنترانت لجنة : هي لجان أربعة إنشاء املخطط هذا إطار في وتم

 . الكومبیوتر برامج إنتاج لجنة ، بعد

 ربط مع جامعي أستاذ لكل شخص ي وكومبیوتر باالنترنت الربط توفير فمهمتها ألولىا للجنة بالنسبة أما   

 الحد الكومبیوتر إنتاج برامج لجنة مهمة تتمثل بینما باالنترنت، العلمي البحث و العالي التعلیم مؤسسات كل

 و تخصصينامل مئات تشغیل وتم جامعیة مؤسسة 55 تجهيز تم حیث الرقمي، املجال الجزائر في تبعیة من

 املجال. في الشهادات حاملي

 میدان في املعلومات تكنولوجیات استخدام حیث من البلدان تقسیم یمكن : اإللكتروني التعلیم •

 : هي فئات ثالث إلى التعلیم

 في واالتصاالت املعلومات تكنولوجیا استخدام دمج وتباشر رئیسیة وخطط سیاسات لديها بلدان -  1

 . التعلیم میدان

 التعلیم في كامل بشكل التكنولوجیا هذه تدمج لم لكنها رئیسیة وخطط سیاسات لديها بلدان - 2

 .من اإلستراتيجيات العدید اختبار تطبیق بصدد لكنها واملناهج،

 وتختبر تجریبیة مشاریع تطبق ولكنها املجال، هذا في رئیسیة وخطط سیاسات لديها لیس التي البلدان -3

 يجيات.اإلسترات من العدید

 اإلعالم تكنولوجیات استخدام مجال في وطنیة سیاسة لديها التي الثانیة الفئة ضمن تتموقع الجزائر     

 وقد ، املدارس كل في التعمیم أم املناهج في ذلك أكان سواء التعلیم في تامة بصورة تدمج لم أنها غير واالتصال،

 مجتمع نحو التقدم هو األخيرة، السنوات في التربویة املنظومة القطاع و إصالح بعصرنة اهتمامها سبب كان

 1املعرفیة. الفجوة األصلي سببها التي الرقمیة، الفجوة وتقلیص املعلومات

                                                           
  .13ص ،  )2011 (الثاني العدد ،وتربیة بحوث مجلة ،"التربیة خدمة في واالتصال اإلعالم تكنولوجیا "إیدار، محمد -  1
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 03ثالثة  رصد تم  ( CNP)للبرامج الوطنیة اللجنة عليها تشرف التي التعلیم إصالح منظومة إطار في   

 تم الذي   (PARE)التربوي الجزائري  لإلصالح مساندة ل بروتوكو  ضمن وذلك الهدف، هذا لتحقیق دج مالیير

 :محاور  أربعة ویشمل بباریس، 2003 سنة التربیة ووزارة الیونسكو منظمة بين عقده

 للتعلیم البیداغوجي اإلصالح -

 التعلیم هیكلة  -

  التعلیمي النظام مسار تقنين -

 .التعلیمیة العملیة في التعلیم تكنولوجیا إدماج -

 :1نجد التعلیم في التكنولوجیا دمج مجال في أنجز ما أهم من 

 '' اآللي اإلعالم مادة تدریس و الحواسیب '' خالل من التعلیمیة املؤسسات في التكنولوجیا إدماج*

 . التكنولوجي املجال في والتكوین التوعیة أجل من الوالیات عدید في وملتقیات ورشات إقامة*

 . ومصر بفرنسا املكونين وتكوین تربصات إقامة*

 الدولیة السیاقة ''برخصة تعرف الیونسكو منظمة من شهادة على بالقاهرة تعلیم مفتش 16 تحصل*

 . '' للحاسوب

 لتطویر األبحاث من بمجموعة للقیام الحاسوب، على املعتمد التعلیم مجال في بحث فرقة إنشاء*

 . التعلیم قطاع في التغیير یوافق بما املناهج

 بحواسیب مجهزة انترنت، بقاعات ابتدائیة مدرسة 8000 إكمالیة، 3500 ثانویة، 13000 حوالي تزوید*

 تكنولوجیا إدماجو ٕ البیداغوجیا لتطویر وطني بمركز مرتبطة حاسوب 15 على تحتوي  حواسیب وقاعات ،

 . التعلیم

 . ماتاملعلو  تكنولوجیا إستراتيجية تطبیق في النموذجیة التربویة املؤسسات مشروع بدایة*

 جیل خلق بهدف ، الحدیثة تكنولوجیا في املتعلمون  فیه یتحكم مجتمع بناء إلى الجزائر سعت لقد    

 لم آخر، قطاع أي قبل القاعدة من املجتمع هذا بناء في علیه املعول  األول  القطاع أن إال املعلومات، مجتمع

 شبكة إلى والولوج لالتصاالت، لتحتیةا البنیة تكالیف غالء بسبب وذلك املرسومة الخطوات تطبیق یستطع

 البرامج املسطرة بقیت حیث لألساتذة، املوجهة العربیة باللغة البیداغوجیة املحتویات قلة جانب إلى االنترنت

 البرید وزارة مع بالشراكة التربیة تقوم وزارة أن املمكن من كان حين في ومبعثرة، مفككة حلقات عن عبارة

                                                           
اإلنسانیة واالجتماعیة  العلوم كلیة :قسنطینة جامعة )منشورة غير دكتوراه أطروحة بالجزائر، املعلومات ملجتمع الوطني املرصد علوي، هند - 1

 .168-166، ص ص 2007-2008، 
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 صیاغة انتظار في املتبناة املشاریع على لإلشراف مؤقتة لجنة بتشكیل االتصالو  اإلعالم وتكنولوجیات

 . الدولة قطاعات كل تشمل متكاملة وطنیة إستراتيجية

 لىع املسطرة املشاریع إطار في : العالي التعلیم في واالتصال اإلعالم بتكنولوجیا املتعلقة املشاریع •

 : وعينن إلى تتفرع نجدها العالي التعلیم مستوى 

 : األساسیة بالهیاكل املتعلقة املشاریع  أ

 والبحث العالي التعلیم قطاع مشاریع أكبر هوAlgerian Reseach Network ''( ARN ) '':  مشروع -

 العناصر لكل الالزمة التكنولوجیة واألدوات القاعدیة الهیاكل توفير منه الهدف االتصال، یخص فیما العلمي

 واإلعالم لالتصال بالنسبة احتیاجاتهم تلبیة قصد باحثين، طلبة، معلمين، مسؤولين، من القطاع في الفاعلة

 به، خاصة شبكة بتكوین سمح ما القطاع مؤسسات مختلف بين الربط تم كما والتقنیة، العلمیة واملعلومات

 .االفتراضية واملكتبة بعد عن كالتعلیم نشاطات عدة تدعیم في تسهم

 املؤسسات  كل تزوید في املشروع هدف وتمثل Télé-enseignement :بعد عن التعلیم مشروع -

 الزمن في والصورة بالصوت بالتفاعل ستسمح التي بعد عن تجهيزات املحاضرات منها التعلیم، بهیاكل الجامعیة

 . والطلبة األساتذة بين ما الحقیقي

 في والتقنیة   علومات العلميةالهدف منه تبني سياسة وطنية لنشر املاالفتراضية:  املكتبة مشروع -

 . الحدیثة التكنولوجیا بواسطة واإلنسانیة االجتماعیة العلوم میدان

 سواء املعلومات على الحصول  تیسير هدفها :للمعلوماتية القاعدیة بالهیاكل املتعلقة املشاریع  ب

  محلیة أم عاملیة أكانت

 ) للمعطيات   قاعدة 30 من أكثر على  '' CERIST '' مركز یتوفر: العاملیة املعلومات على الحصول  -

Bases des Données)  على للحصول  آلیات وضعت كما الباحثين لطلبات باالستجابة یومي وبشكل له تسمح 

 INIST '' .و '' BRITISH LIBRARY '' دولیة مثل منظمات مع اتفاقیات خالل من املركز لدى غير املتوفرة الوثائق

''   

  للمعلومات مهما مصدرا النظام هذا یعتبر ( SNDL ) : الخط على للتوثیق الوطني النظام مشروع -

 عالقة ذات وثائقیة ألرصدة الجامعیة املكتبات افتقار لتجاوز  أداة یعتبر فهو الجامعة الجزائرية، داخل

 التوجیهي املرسوم علیه نص الذي العلمي، البحث تطویر مشروع على بناء النظام جاء وقد العلمي، بالبحث

 2010 دیسمبر 15 غایة إلى أكتوبر 15 من تجریبیة كفترة التنفیذ حيز النظام دخل حیث ، 2008 أكتوبر شهر

 .رسمیا املركزیة واملكتبات البحث مخابر و مراكز خالل من للباحثين متاحا النظام أصبح 2011 جانفي وفي ،
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 العلمي، والبحث العالي بالتعلیم املتعلقة طیاتاملع كل وهیكلة تجمیع تم لقد : الوطني الوثائق أرشیف -

 بين ومن االنترنت، في للمعلومات العاملي املخزون إثراء في یساهم والذي املعلوماتي، الوطني التراث في ودخلت

 األدب ومركز و املذكرات، لدوریات الوطني الدلیل هي االنترنت إليها الوصول  یمكن التي املعلومات خزانات

 الوطنیة. األشرطة بطاقة بالجزائر، تعلقامل العاملي

 الیونسكو ملنظمة أورومتوسطي مشروع وهي :'' سینا ابن ''األورومتوسطیة االفتراضية الجامعة  ج

 شبكة باستخدام املتوسط الحوض في بعد عن التعلیم وتوسیع تطویر إلى یرمي األوروبي، اإلتحاد مع بالتعاون 

 ، 2001 ماي في املشروع وانطلق املتواصل التكوین جامعة في ممثلة رالجزائ إلیه انضمت وقد االنترنت،

 مصر، قبرص، الجزائر، :منها دولة 15 املشروع في وشاركت والكندیة، األمریكیة الجامعات لتجارب كمحاكاة

 ىإل املشروع خالل من السعي وتم سوریا، تركیا، إسبانیا، فلسطين املغرب، مالطا، األردن، إیطالیا، فرنسا،

 . بینها فیما املعارف بنقل تسمح تكنولوجیة بشبكة وتجهيزها املتوسط، منطقة في للجامعة مركزا 15 إعداد

 إنتاج في املختصين واألساتذة التقنیين، من الخبراء،و عليها املسؤولين تكوین مرحلة تأتي بعدها   

 . اإللكترونیة بالوسائل الدروس

 أبرمت اتفاقیة حیث بدالي إبراهيم، 2002 في فيفري  الجزائرية  االفتراضية الجامعة تدشين تم لقد   

 مصممي ومساعدة Plate forme serpolet اإللكترونیة  القاعدة الستخدام الفرنسیة    A 6)شركة  )  مع تعاون 

 عقد وتم إلكترونیة، دروس إلى مطبوعة دروس من بعد، عن التعلیم مجال في دروسهم تحویل في الدروس

 التسیير مجال في ( لتكوینهمA6و)   ''CERIST ''مع  بالتعاون  بفرنسا الجامعة إلطارات وینیةتك دورات

 البیداغوجي.

 تخصصات في تكوینات تقدیم في البحث مراكز بعض شرعت :املتخصص التدرج بعد ما دراسات  - د

 : منها تخصصات عدة خالل من واإللكترونیات، املعلوماتیة

 مركز  في 1989 سنة فیه : شرعPGS-IST) )  والتقني العلمي اإلعالم في صاملتخص التدرج بعد ما -

 استعمال مجال في العجز خفض التخصص من الهدف وكان ، والتقني العلمي واإلعالم والبحوث الدراسات

 . املعلومات ملجتمع التأسیس وبدایة الحدیثة، التقنیات

 1994 سنة منذ  Informatique)  ( PGS – Sécurité األمن االلكتروني  في املتخصص التدرج بعد ما -

 باالنترنت، ارتبطت مالیة ومؤسسات إداریة و هيآت وجامعات وخاصة، عمومیة االقتصادیة املؤسسات أكبر

 الجریمة التجسس، الضیاع، من يهددها ما ضد املعلومات تأمين وهو أال آخر تحدي خلق التطور  هذا

 .والفيروسات اإللكترونیة،

 من وزارة التعلیم كل وبمشاركة الفرنس ي، الجزائري  التعاون  برنامج إطار في  ( Transfer  ):مج  برنا -

 2001 سنة بدایتها منذ املكونين دورات تكوین فإن فرنسا، وسفارة  ''CERIST''بـ  ممثلة  العلمي والبحث العالي



 2019   يونيو:    23العدد  -مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 
 

 
81 

 

 

 أنظمة إدارة الشبكات،  (الثالثة الفروع في العلمي والبحث العالي التعلیم قطاع عمال تكوین في ساهمت

 الشرق  وجامعات العاصمة الجزائر في دفعات '' 6 ''تكوین تم 2003 سنة غایة و إلى ،)التربیة تكنولوجیا اإلعالم،

 .السابقة التخصصات الثالث في مجانا تكوینهم تم قد شخصا 440 حوالي أي والغرب،

 على التكوین في النوعیة النقلة إحداث تستطع لم نهافإ املتبناة والضخمة الهامة املشاریع هذه رغم   

 ال الحدیثة التكنولوجیا فعنصر كالسیكیة، بطریقة تكّون  یومنا إلى تزال ال التي الجزائرية الجامعات مستوى 

 املفّعل هو الحدیثة التكنولوجیات في املتخصص البشري  املخزون أن رغم برنامجهم، أو تكوینهم في یحضر یكاد

 . إلكتروني تحول  ألي

 . اإللكتروني للتحول  الضامن القانوني اإلطار    -3

 تكنولوجیات على أو املعلوماتیة نظام على خاص بشكل تطبق قوانين الجزائر تعرف لم 2004 سنة قبل   

 :القوانين هذه وأهم والالسلكیة السلكیة االتصاالت شبكة باستثناء واالتصال، اإلعالم

 .واملتمم  املعدل اإلجراءات الجزائية قانون  املتضمن ، 1966 یونیو 08 في املؤرخ:  15-66األمر رقم * –  

 واملتمم. املعدل العقوبات قانون  املتضمن ، 1966 یونیو 08 في املؤرخ  :156-66 رقم األمر * –

 1املدني. القانون  املتضمن ، 1975 سبتمبر 26 في املؤرخ :58-75 رقم األمر–  *

 عّرفت حیث واالتصاالت، البرید قانون  املتضمن ، 1975 دیسمبر 30 في : املؤرخ89-75رقم   األمر * –

 معلومات أو صورا  أو نصوص إلشارات أو استقبال أو نقل أو بث كل بأنها '' االتصاالت ( 38 ) و (1 ) املادتين

 .'' البصریة األلیاف عبر طبیعتها كانت مهما

 واالتصاالت، البرید بصالحیات وزارة واملتعلق ، 1983 فيجان 08 في : الصادر71-83رقم  املرسوم * –

 .البرید لوزارة التكنولوجي املجال وترقیة البرامج مختلف بين بين التنسیق مهمة أوكلت 18 املادة وحسب

 التقنیين املستشارین ومهام عدد یحدد الذي ، 1983 جانفي 08 في الصادر : 71-83رقم  املرسوم * –

 .البرید وزارة في باملهام واملكلفين

 واملعلومات العلمیة البحث مركز بإنشاء واملتعلق ، 1985 مارس 16 في الصادر: 06-85 رقم املرسوم * –

  '' CERIST ''.والتقنیة

و  البحث مركز بإنشاء واملتعلق ، 1998 فیفري  25 في الصادر82 - 98 رقم التنفیذي املرسوم * –

  '' CERT ''.االتصاالت في الدراسات

 89-75لألمر  املكمل  : 256-98التنفیذي رقم  املرسوم   -*
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 إنشاء شروط یحدد والذي ، 1998 أوت رقم 25 في : الصادر 257-98 رقم التنفیذي املرسوم -*

 لشبكة التابعة الخطوط عبر املكاملات وسریة القانون، من 311 املادة نصت كما االنترنت خدمات واستغالل

 االتصاالت.

  بالبرید العامة بالقواعد واملتعلق ، 2000 أوت 05 في املؤرخ : 03-2000 : رقم القانون   -*

  ضبط هیئة هي مستقلة سلطة عبر تنظیمها وكیفیة الخدمات، هذه تقدیم مبادئ ویحدد واالتصاالت

 ARPT: ( )Autorité de Régulation des Poste Et Télécommunications( 1 (واالتصاالت البرید قطاع

 : التنظیمیة املراسيم من بعدد القانون  هذا تمم لقد

 . واالتصاالت البرید ضبط سلطة أعضاء لتعیين ، 2001 ماي 03  في : املؤرخ109-01 : رقم املرسوم -

 ومنها الشبكات من  نوع كل استغالل بكیفیة املتعلق ، 2001 ماي 09 : في املؤرخ 123 - 01رقم  املرسوم -

 . لالتصاالت الالسلكیة

 ملنح املناقصات  تطبیق تحدید إجراءات املتضمن ، 2001 ماي 09 : في : املؤرخ124 - 01  رقم ملرسوما

 . االتصاالت في االستغالل رخص

 شبكات واستغالل إنشاء بإمكانیة املتعلق ، 2001 دیسمبر 20 : في املؤرخ : 417 - 01رقم  املرسوم –

 لالتصاالت. عمومیة

 االنترنت تنظیم بشروط واملتعلق ، 2000 أكتوبر 14 في املؤرخ ، :307-2000التنفیذي رقم  املرسوم* –

 2سحبها. وحاالت الرخص على الحصول  و إجراءات الخدمة مقدمي و التزامات وحقوق  منها، واالستفادة

 بدأ األمر هذا خالل ومن والقرض بالنقد املتعلق ، 2003 أوت 26 في املؤرخ :11 - 03رقم  األمر  * – 

 التي األدوات كل الدفع وسائل تعتبر ''تنص والتي 69 املادة في جاء حیث اإللكتروني، الدفع بوسائل رافاالعت

 .''املستعمل التقني األسلوب أو السند یكن مهما األموال تحویل من الشخص تمكن

 على نص يالذ العقوبات لقانون  واملتمم املعدل ، 2004 نوفمبر 10 في املؤرخ  : 15 -04القانون رقم  * –

 اآللیة املعالجة أنظمة تستهدف التي االعتداءات أنواع كل تجریم خالل من املعلوماتیة ألنظمة جزائرية حمایة

 3.)املعطیات إتالف أو تغیير املعلوماتیة ألنظمة املشروع عبر الدخول  (للمعطیات

                                                           
، املتضمن القواعد العامة للبريد و املواصالت السلكية و 2000أوت  05املوافق لـ:  1421جمادى األولى  05املؤرخ في :  03-2000 رقم ا لقانون  -  1

 .08، ص 48، العدد جريدة رسميةالالسلكية املعدل و املتمم، 
، املتضمن شروط و كيفيات إقامة خدمات االنترنت 2000بر أكتو  14املوافق لـ:  1421رجب  16، املؤرخ في 307-2000املرسوم التنفيذي رقم   -  2

  .15، ص 60، العددجريدة رسميةو استغاللها، 
   .13 ص ،سابق مرجع هلل، عبد بن ، عمراني  - 3
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 املدني الجزائري حیث للقانون  واملعدل املتمم ، 2005 جوان 20 في : املؤرخ10 -05 رقم القانون  * –

 ةالكتاب بحجیة االعتراف بدایة أي اإللكتروني، النظام إلى اإلثبات في الورقي النظام من خالله من املشرع انتقل

 عالمات أیة أو األرقام أو األوصاف في التسلسل ذات اإللكتروني الشكل في الكتابة '':بها واملقصود اإللكترونیة

 اإللكتروني التوقیع اعتماد تم كما ،'' املستعملة اإللكترونیة الوسیلة كانت امهم مفهوم معنى ذات رموز  أو

 . اإللكترونیة املحررات على الحجیة إضفاء أجل من وذلك

اإللكتروني  التصدیق خدمات مقدمي نشاط بممارسة واملتعلق ،162 -07رقم   التنفیذي املرسوم * –  

 الذین واألشخاص ARPT)  (واملواصالت البرید ضبط سلطة تمنحه ترخیص على الحصول  یتطلب الذي األمر

 في االنترنت خدمة نشاط ملمارسة الشروط نفس فيهم تتوفر أن یجب النشاط، هذا ممارسة قانونا لهم یجوز 

 الجزائر.

من الجرائم  للوقایة الخاصة القواعد املتضمن ، 2009 سنة أوت 05 في : املؤرخ04  -09 رقم القانون  * -

 1. مكافحتها و واالتصال اإلعالم بتكنولوجیا املتصلة

 تعتبر وأصبحت الجزائر عليها صادقت التي الدولیة االتفاقیات من جملة هناك القوانين هذه إلى جانب   

 رئیس عليها یصادق التي املعاهدات '' ، 1996 دستور  من 132 للمادة القانوني الجزائري طبقا النظام من

 الدولیة االتفاقیات هذه أهم ومن .القانون  على تسمو الدستور  في عليها نصوصامل الشروط حسب الجمهوریة

 : نذكر

  انضمت والتي ، 1983 مارس 20 : في املؤرخة الصناعیة امللكیة لحمایة باریس اتفاقیة -

 .  1966 فیفري  25 في املؤرخ 48 -66 رقم األمر الجزائر بموجب إليها

  1967 جویلیة 14  في بستوكهولم املوقعة :الفكریة للملكیة العاملیة املنظمة إنشاء اتفاقیة -

 واالتصال، اإلعالم بتكنولوجیا املتعلقة والبروتوكوالت التوصیات كل إلى االنضمام -

 لألنترنت. الدولیة الشبكة إدارة ونظام   (ICANN)كبرتوكول 

 الدولیة االتفاقیة إلى انضمامها عدم منها الدولیة،  االتفاقیات من العدید الجزائر بشأن تحفظت كما    

 املتحدة من استراليا الوالیات كل إليها انضمت والتي ،2001ببودابست  املنعقدة اإللكترونیة، الجرائم ملحاربة

 . إلخ... إفریقیا جنوب كندا، األمریكیة،

                                                           
الجرائم املتصلة من  للوقایة الخاصة القواعد املتضمن ، 2009 سنة أوت 05 ل املوافق ه 1430 شعبان  14 في املؤرخ 04 -09  رقم القانون     -  1

 .05، ص 47، العدد جريدة رسميةبتكنولوجيا اإلعالم و االتصال و مكافحتها، 
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 أمن مع الفردیة الحریات تعارضت ما حال في '' :قال انضمامها عدم عن الجزائري  العدل وزیر رد وفي

   .''1الخاصة املصلحة تسبق العامة املصلحة ألن الحریات، على یفضل العام األمن فإن البالد،

 ) املادة مع تماشیا وجاء اإلعالم في بالحق املتعلق ، 1990 أفریل 03 في املؤرخ :07 - 90رقم القانون  * –

 الصادر والسیاسیة املدنیة بالحقوق  صالخا الدولي العهد وكذلك اإلنسان، لحقوق  العاملي اإلعالن من ( 19

 .والثانیة األولى الفقرتين 19   املادة في 1966 عام

 علیه املعّول  املعرفة ملجتمع وحامي ضامن إطار إیجاد واالتفاقیات القوانين هذه من الهدف كان لقد   

 مجال في خصوصا حكومةال من املسطرة املشاریع ورغم أنه إال اإللكتروني، التحّول  قیادة في كبيرة بدرجة

 حسب الدراسة ، وذلك تأخرا عرفت الجزائر أن إال املعلومات وتداول  التكنولوجیات، استخدام في التكوین

 أخرى، بلدان مع مقارنتها خالل  من ، 1998 عام '' والتطویر للبحث الدولي املكتب''  ( BIRD)مكتب بها قام التي

 التكنولوجیا واستهالك امتالك على القدرة لالرتباط، القاعدیة هیاكلال :هي ثالث مؤشرات على باالعتماد وهذا

 ( 09 ) من تتكون  املدروسة العینة وكانت لالتصال، الحدیثة التكنولوجیا إنتاج على القدرة لالتصال، الحدیثة

 الجزائر نأ أیضا الدراسة وأشارت الجزائر ، تونس، مصر األردن السعودیة، البرتغال، إسبانیا، إیطالیا، :دول 

 األردن احتلت حين في والتقني، العلمي االختصاص في الطلبة، ونسبة التعلیم نسبة یخص فیما جید موقع في

 فتتميز السعودیة أما املصنعة، املنتجات وتصدیر إنتاج على القدرة یخص فیما متقدمة مرتبة وتونس

 .الحواسیب من املعتبرة بحظيرتها

 مكونة 2001ماي 09 في به خاصة لجنة إنشاء إلى دفعت املعلومات تمعمج یطرحها التي الرهانات إن   

 الدواوین من وأعضاء والخاصة العمومیة الوزارات و الهيئات عن ممثلون  وهم شخصا، عشرین 20 من

 والتنظیمیة القانونیة والنقائص الشروط حول  تقاریر لتقدیم االنترنت خدمات ومانحي وأساتذة الوزارية

 متكامل مجتمع تحقیق أمام والعامة الخاصة أمام املبادرات عائقا تقف التي العاملیة التحدیاتو  واالقتصادیة

 .2001أكتوبر شهر اللجنة لهذه تقریر أول  عرض وقد للمعلومات،

 فیما خصوصا الكبير بالشح اإللكتروني اتسم التحول  بعملیة املتعلق القانوني اإلطار أن القول  یمكن   

 .املالیة املعامالت رأسها وعلى اإللكترونیة، العملیات ملختلف املنظمة انونیةالق بالنصوص یتعلق

 : الخاتمة

الجزائر  أن ذلك على والدلیل السهل، باألمر لیس اإللكتروني للتحول  تمكینیة بیئة إیجاد على العمل إن   

 التقني بالجانب أكثر هتماماال  إلى یعود ذلك وسبب واضحة بصورة تظهر لم النتائج أن إال معتبرة، جهودا بذلت

 كما تستعمل لم املتوفرة األجهزة وحتى اللحاق به، یمكن ال متسارعا تطورا  یشهد الذي اإللكتروني للتحول 
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 البنیة تحددها سوف التي االستعمال بطریقة یقاس ولكن التقدم یقاس األجهزة بعدد لیس أنه ذلك یجب،

 الهیآت مختلف في مسيرة كوادر سواء اإللكتروني، املواطن یفعله الذي املعرفة بمجتمع یعرف ما أو الوسطى،

 بين الربط یحقق سوف وجد ما إذا اإللكتروني املواطن هذا الهیآت، هذه خدمات من منتفعون  مواطنون  أو

 التحتیة. البنیة عكس الجزائر في األولویة له تعط لم الذي الش يء الفوقیة، والبنیة التحتیة البنیة

 اقتصادیة، أبعاد ذات شاملة إستراتيجية وضع بدل '' التكنولوجیا نقل '' سیاسة زائرانتهجت الج 

 هو التكنولوجیا، مجال في جاراتها عن ما نوعا تتأخر جعلها اآلخر الذي أما السبب وقانونیة، اجتماعية

 .ذاتها حد في الدولة بقاء هددت والتي البالد، عرفتها التي الصعبة العشریة

 ما تقویم أجل من لیس ضروري  اإلصالح وأن مطلوب، التصحیح اإلقرار بأن تم وغيرها باباألس لهذه   

مشروع  تم صیاغة ذلك تحقیق أجل ومن تستحقها، التي املكانة الجزائر تحتل أن أجل من ولكن موجود هو

 .2013-2008الجزائر االلكترونية 
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 ليبيا  التنافس اإليطالي الفرنس ي وأثره على وحدة واستقرار 

 التنافس الفرنس ي االيطالي وأثره على وحدة واستقرار ليبيا
The French - Italian rivalry and its impact on the unity and stability of  Libya. 

 د. خالد أحمد محمد إبزيم، أستاذ مساعد

 أعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها، أ. عبد السالم أحمد حسين امحمد، مساعد محاضر

  

 

 

Abstract:  

This paper highlights the manifestations of French-Italian geopolitical rivalry and its impact on 

the unity and stability of the Libyan state. It has been concluded that, the political division has 

mainly caused  an ongoing conflict  among thewarring partieswhich has created an anarchyand 

instability. This division therefore, has allowed more interventionsfrom France and Italy, which 

gives them an opportunistic position to benefit from the current situation in Libya in order to  

achieve certain  private interests. The rival parties also have claimed that the successive 

governments have failed to resolve the security matters over the Libyan territory which has 

subsequently effected over their own national security.  

The rival states  have adopted  different approaches  to Libya, in order to find a place for 

influencing over the Libyan political decision makers. This has  mainly created  a conflict of 

interest among them. Yet, both of the countries have common interest for  achieving 

certaineconomic and strategic interests. In addition, each state tries to stand beyond its  alliance 

in order to strengthen its position for having an effective control over the Libyan territory.                                                                                                                                    
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 ملخص البحث : 

اإليطالي ومدى تأثيره على وحدة  –يسلط هذا البحث الضوء على مظاهر التنافس الجيوسياس ي الفرنس ي 

في البالد ل، وما وصل عليه الحاواستقرار الدولة الليبية، حيث تبين أنه مع استمرار اشتعال الساحة الليبية

من فوض ى وحروب وما خلفته من أزمات متتالية بفعل االنقسام السياس ي ما بين األطراف الليبية، وبالتالي 

 من فرنسا وايطاليا 
ً
 من التدخل لكال

ً
وانتهازهما الفرصة لالستفادة من الوضع القائم سمح هذا االنقسام مزيدا

ديم يد املساعدة في حل األزمة السياسية الليبية، وأنها ذلك تحت مبررات تقفي ليبيا ألجل تحقيق مصالحها، و 

 على الحكومات املتعاقبة التي  
ً
متأثره من تردي األوضاع األمنية داخل اإلقليم الليبي، وأنه ال يمكن التعويل كثيرا

 على أمنها ومصالحها.
ً
 فشلت في معالجة امللف األمني الشائك واملعقد ومن ثم شكل هذا تهديدا

ايجاد موطئ قدم ونفوذ لهما داخل الساحة  حقيقة األمر؛ نجد أن كال من البلدين األوروبيين يحاوالنولكن في 

 يتجلى في تحقيق فالليبية امللتهبة، 
ً
على الرغم من تباين وتقاطع املصالح بينهما، إال أن الهدف يبقى مشتركا

 ر السياس ي في ليبيا.اقتصادية واستراتيجية لها من خالل التأثير على صانعي القرامكاسب 

 الكلمات املفتاحية: التنافس، الجيوسياس ي، االستقرار، فرنسا، إيطاليا

 املقدمة :

في ظل الظروف الراهنة واملتالحقة التي تشهدها ليبيا من تسابق دولي غير مسبوق، وتقاطع للمصالح بين القوى  

انقسام القوى  يبية، وساعدها في ذلكها وتحقيق مكاسبها داخل األراض ي اللذالكبرى املختلفة لبسط نفو 

الداخلية وفشلها في إدارة البالد وتحقيق استقرارها. وبعد مض ي أكثر من سبع سنوات من اندالع الثورة الليبية 

، مازال يخيم على املشهد السياس ي الليبي صراعات وتناحرات بين مختلف القوى والتيارات 2011عام 

واالستئثار بالسلطة ضاربة بعرض الحائط املصالح واألهداف الوطنية. وهذا  السياسية رغبة منها في االستحواذ

 
ً
 حقيقيا

ً
الصراع انعكس بكل وضوح على الحياة العامة في البالد وأحدث أزمة سياسية خانقة مما شكل تهديدا

 على األمن القومي الليبي. 

لفته من أزمات متتالية بفعل ذا الحال الذي أصبحت عليه الدولة الليبية من فوض ى وحروب وما خوبه 

 من التدخل للقوى الكبرى التي 
ً
االنقسام السياس ي ما بين األطراف الليبية، حيث سمح هذا االنقسام مزيدا

 كبيرا
ً
افي " وانتهازها الفرصة لالستفادة من الوضع القائم ألجل تحقيق ذفي إسقاط نظام " معمر الق لعبت دورا

يد املساعدة في حل األزمة السياسية الليبية، وأنها متأثره من تردي  ذلك تحت مبررات تقديممصالحها، و 
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 على الحكومات املتعاقبة التي  فشلت في 
ً
األوضاع األمنية داخل اإلقليم الليبي، وأنه ال يمكن التعويل كثيرا

 على أمنها ومصالحها. 
ً
 معالجة امللف األمني الشائك واملعقد ومن ثم شكل هذا تهديدا

، محاولة من البلدين األوروبيين ايجاد موطئ برز التنافس الدولي الفرنس ي وااليطالي بشكل واضحومن هنا؛  

 
ً
 أكثر تدخال

ً
قدم ونفوذ لهما داخل الساحة الليبية امللتهبة، حيث لعبت كال من الدولتين في اآلونة األخيرة دورا

 يتجلى في على الرغم من تباين وتقاطع مصالح تلك الدول ففي السياسة الليبية، 
ً
، إال أن الهدف يبقى مشتركا

حيث تحاول اقتصادية واستراتيجية لها من خالل التأثير على صانعي القرار السياس ي الليبي، تحقيق مكاسب 

 كل دولة الوقوف إلى جانب حلفائها لتعزيز مكانتها في الداخل ويكون مركز ثقل لها.

احتدام التنافس الثنائي الدولي الحاصل بين فرنسا وايطاليا  هذه الدراسة في أهمية وبناء على ما تقدم؛ تظهر  

إال أنه بتسليط الضوء على واقع الحال؛ وما وإبراز محدداته، ومدى تأثيره على وحدة واستقرار الدولة الليبية.

تشهده البالد من تشظي وانقسام  للحكومات الليبية، وما تمخض عنه من عدم وجود إرادة سياسية )مستقلة( 

 للتدخالت الدول الكبرى، وتفرض وجودها ونفسها على وط
ً
نية تتولى مقاليد السلطة وصنع القرار، وتضع حدا

 على مصراعيه أمام عدة تساؤالت أو استفهامات 
ً
الساحة اإلقليمية والدولية، يجعل باب النقاش مفتوحا

الفرنس ي  –تنافس الدولي مدى يشكل ال " إلى أيتتمحور حول إشكالية رئيسية مفادها التساؤل التالي: 

 على وحدة واستقرار الدولة الليبية " ؟.  -االيطالي 
ً
 تهديدا

مفادها ) أصبحت ليبيا تعيش بعد سقوط نظام " معمر القذافي " داخل دائرة  فرضيةبنيت هذه الدراسة على 

اية مصالحها هناك، األجندات الدولية التي تتصارع فيما بينها داخل الساحة الليبية، بدافع التنافس عن حم

 مما أثر على استقرار املشهد الليبي وتدهور امللف األمني(. 

 للمبحثين التاليين : 
ً
، وذلك وفقا

ً
 تحليليا

ً
 ولإلجابة على إشكالية هذه الدراسة سنعتمد منهجا

 اإليطالي تجاه ليبيا -الفرنس ي  املبحث االول : طبيعة التنافس

، أصبحت الساحة الليبية حلبة للتنافس بين مختلف 2011ي في عام منذ سقوط نظام العقيد معمر القذاف 

القوى الكبرى التي ساهمت بشكل فعال وحاسم في إسقاط النظام السابق. ولعل من أهم هذه القوى هي فرنسا 

وايطاليا، حيث برز هذا التنافس بشكل واضح خالل السنوات السابقة وبلغ ذروته خالل العام املاض ي، فتمثل 

في خلق العديد من املبادرات الفردية من كال الطرفين ألجل وقف الصراع، وإنهاء حالة التشظي  لتنافسذا اه

 واالنقسام السياس ي بين األطراف الداخلية.
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سنتناول مفهوم التنافس الدولي في ) املطلب األول(، و من ثم ننتقل بالحديث عن محددات  ذا املبحثفي ه 

 اه ليبيا في ) املطلب الثاني(.التنافس الفرنس ي االيطالي تج

 املطلب األول : مقاربة في مفهوم التنافس الدولي 

، حيث أنه  لم يتبلور إال في منتصف القرن  
ً
يعد مفهوم التنافس في حقل العالقات الدولية ظاهرة حديثة نسبيا

أشتق منها هذا املاض ي، مما دفع بعض من الباحثين للقول بأن أصول التنافس ترجع إلى جذور اقتصادية 

ة املفهوم، و من ثم  درج الباحثين في علم العالقات الدولية على تبنيه واسقاطه على العديد من املفاهيم الوارد

 في االقتصاد السياس ي و العالقات الدولية. 

 أوال : ماهية التنافس الدولي

بق بين األفراد أو الجماعات في : هو نزعة فطرية تدعو إلى بذل الجهد، وكذا التزاحم و التسا التنافس  لغة

وفي هذا الجانب ورد ذكر التنافس في القرآن الكريم  في سورة  1سبيل الوصول إلى هدف ذو قيمة نفيسة.

للداللة على أن التنافس يعني  " وهذا " وختامه مسك وفي ذلك فليتنافس املتنافسون املطففين بقوله تعالى 

 التراغب والتسابق  في تقديم الخيرات.

: فهو وصف مشتق من اسم الدولة وجمعها دول، وهي تعني ما يتداول فيكون مرة لهذا ومرة  أما مصطلح دولي

 على البالد. ويستخدم للداللة على دور الدولة ووزنها كفاعل أساس ي في الساحة الدولية، 
ً
لذاك، وتطلق إجماال

ى يحكم حقل العالقات في املجتمع وتطلق هذه الصفة أيضا على ذلك الفرع من فروع القانون العام الذ

  2الدولي.

 
ً
عملية من عمليات التفاعل املصاحبة ملرحلة إعداد القرار السياس ي، وهو " : هو  التنافس الدولي اصطالحا

 3النشاط الذى يسعى من خالل طرفين أو أكثر لتحقيق نفس الهدف."

ل ما يعكس ذلك بوضوح تباين التعريفات اختلف الفقه في إيجاد تعريف موحد ملصطلح التنافس الدولي، ولع 

 املسردة لهذا املفهوم. ومن ضمن أهم التعريفات التي أثارها الفقه الدولي ملفهوم التنافس في اآلتي : 

                                                           
 .27، ص1984املنجد في اللغة واإلعالم، دار املشرق، بيروت،  -  1
يمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية االقتصادية و السياسية، برلين حمدي نذير، ظاهرة التنافس الدولي في العالقات الدولية، مركز الد -2

  https://democraticac.de/?p=1775  1، ص2014
 .12-10، ص 2007حسين قادري، النزعات الدولية: دراسة و تحليل، منشورات خير جليس، الجزائر،  -3

https://democraticac.de/?p=1775
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بأنه ذلك املفهوم السياس ي الذي يشير إلى حالة من االختالف السياس ي بين الدول، والذي ال يصل على  "-

 سياسية واقتصادية ألجل تحقيق مكاسب ومصالح في االطالق إلى مرحلة الصراع، ويأ
ً
خذ هذا التنافس أبعادا

  1إطار املجال الدولي واإلقليمي ".

 بعدم التوافق في املواقف املستقبلية املحتملة، كما يكون  -
ً
" هو موقف معين يكون لكل املتفاعلين فيه علما

 إلى اتخاذ موقف غير متوافق مع املصالح امل
ً
 2دركة للطرف اآلخر".كل منهم مضطرا

 عن أي مظهر من مظاهر  -  
ً
" هو حالة  تجمع بين أطراف متعددة  )دولتين أو أكثر(، تتميز بالطالع السلمي بعيدا

  3العنف و التوتر و النزاع ".

، إن لم تعالج -
ً
 " هو االختالالت املوجودة في املجتمع الدولي، ويمكن لهذه االختالالت أن تتطور لتصبح صراعا

  4في وقتها".

؛ وبناء على التعريفات السابقة، يمكننا أن نعرف التنافس الدولي وفق ملنظورنا بأنه " ذلك التسابق الذي 
ً
إذا

يحدث ما بين الدول في حقل العالقات الدولية، حيث تجمعها مصالح متقاطعة ومتضاربة تجاه الدولة محل 

 اآلخر." سياسية أو اقتصادية على حساب الطرفالتنافس، ألجل الحصول على مكاسب و مصالح قد تكون 

 

 املطلب الثاني : محددات التنافس الفرنس ي االيطالي تجاه ليبيا 

شهد املسرح الليبي مرحلة اتسمت  بالصراع على السلطة بين التيارات السياسية املتناحرة، و  2014منذ العام 

 بين
ً
 ودستوريا

ً
 وعسكريا

ً
القوى الداخلية املتناحرة، ألجل اعادة  ترسيم   اتخذ هذا الصراع طابعاً سياسيا

نفودها على القرار السياس ي الليبي، مما نتج عنه انقسامات على الصعيد السياس ي واملؤسساتي بين حكومة 

 الشرق والغرب الليبي، حيث سعى كل طرف الستقطاب حلفاء له، والحصول على دعم من املجتمع الدولي. 

ارب بين روما واملجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني بشكل ملحوظ من جهة، ففي هذا الصدد، برز التق 

والتقارب بين باريس  وقائد قوات الجيش الوطني الليبي املشير " خليفة حفتر "  املعين من طرف  البرملان من 

                                                           
فالح عودة العضايلة، التنافس في اسيا الوسطى، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، قسم العلوم السياسية، كلية اآلداب والعلوم،  عبدهللا -4

 .5-4، ص 2001
 .36، ص 1997، 3منير محمود بدوى، مفهوم الصراع دراسة األصول النظرية لألسباب و األنواع، مجلة الدراسات املستقبلية، العدد  -5
 أنظر إلى :  حمدي نذير، ظاهرة التنافس الدولي في العالقات الدولية، مركز الديمقراطي العربي ،مرجع مذكور أعاله.  -6
 .31، ص 2017فبراير،  10نسيمة الطويل، ظاهرة التنافس الدولي في العالقات الدولية، املجلة الجزائرية لألمن و التنمية، العدد  -7
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سية التي جهة أخرى، ليشكل هذا التقارب تنافًسا ثنائي األطراف، حيث يمكن ارجاع ذلك للخصائص الجيوسيا

تتمتع بها الدولة محل التنافس. و ألجل تحديد أبعاد هذا التنافس، يتوجب علينا توضيح بش يء من التفصيل 

 هذه األبعاد التي تتمثل في البعد التاريخي والجغرافي واالقتصادي واألمني.

 أوال: البعد التاريخي  

القرن التاسع عشر، حيث كثفت روما جهودها  تمتد جذور التنافس الفرنس ي االيطالي تجاه شمال أفريقيا إلى 

 جزئها الشمالي، فركزت أنظارها على ليبيا التي كانت قبل ذلك مستعمرة من قبل 
ً
نحو أفريقيا و تحديدا

العثمانيين. ومن جهة أخرى، كانت فرنسا مستحوذة على أغلب أجزاء الشمال األفريقي عدا ليبيا، األمر الذى 

. و بعد نهاية الحرب العاملية الثانية و 1943، إلى 1911ليبيا واستعمارها من عام  مهد الطريق إليطاليا لغزو 

هزيمة الحلفاء تم إعادة ترسيم النفوذ االستعماري حول ليبيا، وعلى إثر ذلك قّسمت ليبيا إلي ثالثة أقاليم 

 لالنتداب الفرن
ً
 1943س ي من الفترة بين رئيسية هي )طرابلس و برقة و فزان(، ومن ثم أصبح إقليم فزان خاضعا

، وهذا بالنظر إلى ما يشكله هذا اإلقليم من أهمية استراتيجية لفرنسا على اعتبار أنه بوابة أفريقيا الذى 1951-

 1يصل شمالها بجنوبها.

، لتنتهي بذلك حقبة االستعمار، غير 24/12/1951بعد ذلك، وبجهود املؤسسين نالت ليبيا استقاللها بتاريخ   

 على الحكم امللكي  1969الستقالل هي األخرى لم تدم فترة طويلة، حيث وقع في عام أن فترة ا
ً
 عسكريا

ً
انقالبا

 
ً
قاده الراحل " معمر القذافي " الذي استحوذ على السلطة ملدة تتجاوز األربعة عقود ليفرض بذلك واقعا جديدا

لي، وتجسد ذلك بوضوح خالل فترة على الساحة الليبية. أثناء حكم القذافي برز التقارب الليبي اإليطا

السبعينات بالتوقيع على مجموعة من االتفاقيات في مجاالت الطاقة والتسليح ، عالوة على ارتفاع حجم 

التبادل التجاري بين البلدين، و تجدد هذا التقارب أيضا بشكل واضح في نهاية التسعينات و بداية  األلفية 

في عهد    2008الليبية ) للصداقة  والتعاون( عام  -املعاهدة اإليطالية ولعل من مظاهر ذلك إبرام  2الحالية.

، حيث كان الهدف  منها هو أحداث  قفزة نوعية في العالقات ”سيلفيو بيرلسكوني“رئيس الوزراء اإليطالي السابق 

                                                           
 .17/09/2018و إيطاليا من يقضم كعكة ليبيا، امليدان) الجزيرة (، تاريخ النشر محمد سعيد، بين فرنسا  -8

 https://midan.aljazeera.net/reality/politics/2018/9/17 
 5، مجلة االتجاهات السياسية، العدد 2011ة في ضوء تداعيات التغير الثوري عام محمد عبدالحفيظ الشيخ، آفاق العالقات الليبية اإليطالي -9

 .121، ص  2018أغسطس 

https://midan.aljazeera.net/reality/politics/2018/9/17
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املجاالت؛ والتي  الليبية، وخلق شراكة متينة ومستدامة وتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من -اإليطالية 

 1من أهمها التنمية واالستثمار في الطاقة )النفط والغاز(.

ومن ناحية أخرى، اتسمت العالقات الليبية الفرنسية خالل السبعينيات والثمانيات من القرن املاض ي بالركود  

بيع مجموعة و الجمود، عدا التقارب العسكري الذى وقع بين باريس و طرابلس، والذي بموجبه تم عقد صفقة 

و منذ تولي الرئيس الفرنس ي السابق " نيكوال ساركوزي " ملقاليد الرئاسة في  2من طائرات امليراج إلى القذافي.

وبعد اندالع  3فرنسا بدأت باريس في إعادة رسم عالقتها مع ليبيا بما يكفل لها التواجد الفعلي في املنطقة.

عنها سقوط نظام العقيد " معمر القذافي "، ظهرت مرحلة  ونتج 2011انتفاضة السابع عشر من فبراير عام 

جديدة من مراحل التنافس اإليطالي الفرنس ي تجاه ليبيا، و لعل ذلك برز بوضوح من خالل الدور الحاسم التي 

باملقابل،  استشعرت ايطاليا بمدى خطورة الدور  4قامت به فرنسا في إسقاط نظام العقيد " معمر القذافي".

 عن حليفها االستراتيجي السابق. الفرنس ي ف
ً
 ي ليبيا، فاعترفت باملجلس الوطني االنتقالي، وتخليها ضمنيا

 ثانيا : البعد الجغرافي 

تعد الخصائص الجيوسياسية واالستراتيجية التي تتمتع بها ليبيا، ومن أهمها موقعها الجغرافي الرابط بين 

الشمالي تونس، ومن الجزء الشرقي مصر، ومن جانبها  جنوب القارة األفريقية وشمالها؛ فيحدها من الجزء

الجنوبي ترتبط بشريط حدودي مع كل من الجزائر وتشاد والنيجر والسودان. عالوة على موقعها الذي يطل 

كيلو متر، مما يجعلها على  مرمى حجر من  2000على الشاطئ الجنوبي للبحر املتوسط الذى يمتد لحوالي 

ا. مر الذى جعل منها البوابة الرئيسية املتحكمة في تدفق املهاجرين الغير شرعيين ألوروبالشواطئ األوروبية، األ 

فضال على اتساع رقعة اإلقليم الليبي، وقلة عدد السكان مقارنة بمساحة اإلقليم، واحتوائه على مخزون هائل 

فسة من جميع القوى من املوارد الطبيعية. كل هذه العوامل و أكثر جعلتها محل استقطاب، وساحة للمنا

 بعد إعادة رسم الخارطة السياسية في ضل التحوالت السياسية التي شهدتها املنطقة  فيما 
ً
الدولية، خصوصا

 يسمي بـــــــ " الربيع العربي ".  

                                                           

Libyan Realtions,  Loughborough University  –? an Assessment of Italian  N. Chelotti, & E.J. Nogues, Stable Unpredictability -10

.3-2Institutional Repository, 2014, p  

 أنظر  محمد سعيد، بين فرنسا وإيطاليا من يقضم كعكة ليبيا، امليدان ) الجزيرة(. مرجع سابق. -11
 2013، 25الليبية : خلفية تاريخية و رؤية مستقبلية، مركز الدراسات الدولية جامعة بغداد، العدد  -مفيد كاصد الزيدي، العالقات الفرنسية -12

 .35ص 
 .37ص نفس املرجع أعاله،  -13
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  -من الناحية الجغرافية  
ً
 إلى ثالث أقاليم : إقليم طرابلس، إقليم برقة، -كما قلنا سابقا

ً
 تنقسم ليبيا تاريخيا

( مليون نسمة، 6.2وإقليم فزان. فمن حيث املساحة، تعد ليبيا رابع أكبر دولة في إفريقيا، و يبلغ عدد سكانها )

وتحتل املرتبة التاسعة بين أكبر الدول التي تملك مخزون احتياطي للطاقة. عالوة على امتالكها أحد أطول 

شواطئ األوروبية، مكنها من اكتساب أهمية السواحل املطلة على البحر االبيض  املتوسط، و قربها من ال

 1استراتيجية على اعتبار أنها البوابة الرئيسية لتدفق املهاجرين الغير الشرعيين إلى الشواطئ األوروبية.

جد نومن هذه املنطلقات، تتجلى األهمية الجغرافية واالستراتيجية لألقاليم الثالثة التي تتكون منها ليبيا، حيث  

بلس باعتباره البوابة الشمالية التي تربط بين شمال القارة األفريقية بأوروبا يحتوي على مخزون أن اقليم طرا

 على الثروة السمكية املمتدة على  طول الساحل. أما فيما يتعلق بإقليم 
ً
من الطاقة املوجودة في البحر، فضال

ــــ" الهالل النفطي " طي الذى يتم تصدير أغلب إنتاج ليبيا النف برقة، فتكمن أهميته في احتوائه على ما يمس ي بـ

 في غاية االهمية وذلك من خالل 
ً
 استراتيجيا

ً
من املوانئ املوجودة به. أما بخصوص إقليم فزان، فهو يشكل بعدا

ربطه بين الشمال األفريقي والجنوب األفريقي، مما جعله أحد الحدود األوربية املهمة في مواجهة  تدفق 

 يين، والجماعات اإلرهابية املتطرفة. املهاجرين الغير شرع

وتجدر اإلشارة، أن التوزيع الجغرافي ملوارد النفط والغاز في ليبيا يحتل أهمية استراتيجية في الصراع الذى  

تشهده ليبيا، حيث من املعلوم أن  ثلثي إنتاج النفط مستمد من الشرق الليبي، بينما إقليم فزان يساهم بحوالي 

 الباقي فمنبعه املرافق البحرية املوجودة في الساحل الغربي الليبي.  ربع االنتاج، أما

كافة هذه العوامل، منحت ليبيا خصائص جيوسياسية أكسبتها أهمية من الناحية االستراتيجية، مما جعلها  

 ساحة ملتهبة للتنافس الدولي بين العديد من القوى الكبرى على رأسها إيطاليا وفرنسا.

 القتصادي ثالثا : البعد ا

املستقص ي ألدبيات السياسة الخارجية يقر بمدى أهمية البعد االقتصادي في رسم مالمح وأطر  السياسية 

الخارجية لكل دولة. ومن هذا املنطلق تشكل ليبيا حجر زاوية للقوى الدولية مما جعلها ساحة ملتهبة للتنافس. 

مليار برميل( وتمتلك خامس  48.4قدرة بحوالي )تحتفظ ليبيا بمخزون هائل من احتياطيات النفط الخام امل

                                                           

.Gaddafi era, published, 02/05/2016-M. Natalucci, The Geopolitics of Natural Resources in Libya in the post -14 

 era-gaddafi-post-libya-resources-natural-s://europa.eu/capacity4dev/securityfordevelopment/discussions/geopoliticshttp     

https://europa.eu/capacity4dev/securityfordevelopment/discussions/geopolitics-natural-resources-libya-post-gaddafi-era
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 ملا يتمتع به النفط الليبي من خصائص جعلت منه األفضل 1أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في أفريقيا.
ً
ونظرا

على االطالق بين أنواع النفط املستخرج في العالم، وتكمن هذه الخصائص في قلة تكاليف استكشافه 

مما 2( دوالر في ليبيا،23.80تبلغ تكلفة إنتاج برميل نفط واحد )  -سبيل املثال فعلى -واستخراجه وتسويقه 

أكسبه صفة الجذب للعديد من الشركات النفط العاملية، وذلك بسبب قلة املخاطر الناشئة عن استخراجه، 

للتنافس ذه السمات جعلت من ليبيا دولة محل وهوامش الربحية العالية املترتبة على االستثمار فيه. كل ه

 للعديد من الدول الكبرى ألجل االستئثار بنصيب األسد من مواردها االقتصادية.

 للظروف الصعبة التي تمر بها منطقة اليورو، وتفاقم أزمة الديون السيادية لدى بعض دول االتحاد  
ً
فنظرا

 بالتراجعات التي شهدتها أسواق املال األو 
ً
روبية، وتداعيات خروج االوروبي خصوصا فرنسا وإيطاليا، ومرورا

اململكة املتحدة من االتحاد األوروبي ومدى تأثيره على االقتصاد األوروبي، كل هذه العوامل دفعت كل من فرنسا 

 3وايطاليا للبحث على وسائل بدلية للحصول على موارد مالية ملواجهة كل هذه األزمات.

 يطاليا وفرنسا، فتوطيد العالقات مع السلطات الليبيةبناء على ما تقدم، تعد ليبيا بالغة األهمية؛ لكل من إ  

الجديدة من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات اإليطالية والفرنسية لالستفادة من أوجه 

االستثمار املحتملة لدى السوق الليبي. فمن ناحية، تسعى إيطاليا ليس فقط للحفاظ على مصالحها املوجودة 

بق، بل أيضا لتعزيز هذه املصالح من خالل انتهاز الفرص لدخول في سوق الليبي لالستثمار في إبان النظام السا

الطاقة و لتنمية والصناعة. و من ناحية أخرى، ترغب فرنسا بالدخول للسوق الليبية بقوة من خالل عدة 

ذ على نصيب األسد فيما مجاالت؛ لعل من أهمها االستثمار في الطاقة، والتنمية ) إعادة اإلعمار(، واالستحوا

 يتعلق بعقود تسليح للجيش الليبي الجديد، ال سيما بعد دورها الحاسم في مسار االنتفاضة الليبية.

 رابعا : البعد األمني 

م على املشهد الليبي الفوض ى وانتشار السالح وانعدام األمن، ، خيّ 2011منذ سقوط نظام " القذافي " في عام  

ي بحر من الصراعات واالضطرابات في ظل املناكفات السياسية التي ساهمت بشكل حيث أضحت ليبيا تسبح ف

كبير في انتشار الفوض ى األمنية في كافة أرجاء البالد، فألقت بظاللها على املؤسسات األمنية والعسكرية التي تم 

ركة في إدارة ملف األمني ومنعهم من املشاذات الخبرة  والكفاءة املهنية، افراغها من الضباط والعناصر األمنية 

                                                           
، يةسياسحارث قحطان عبدهللا ومثنى فائق مرعي، التنافس الدولي على النفط و الغاز الطبيعي و أثره في العالقات الدولية، مجلة تكريت للعلوم ال -15

 .126، ص 2014يناير  1املجلد األول، العدد

. Gaddafi era-See M. Natalucci, The Geopolitics of Natural Resources in Libya in the post -16 
 .25-24الليبية : خلفية تاريخية و رؤية مستقبلية. مرجع مذكور أعاله، ص  -أنظر إلى : مفيد كاصد الزيدي، العالقات الفرنسية -17
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باإلضافة إلى تغول املليشيات التي حلت محل املؤسسات األمنية الرسمية للدولة، ما نتج عنه الفشل  1في ليبيا.

في عدم  التوصل إلى اتفاق على آلية موحدة  يتم بموجبها دمج كافة التشكيالت املسلحة تحت مظلة شرعية 

 بة على إدارة امللف األمني والسيطرة الفعلية على كامل التراب الليبي. واحدة. فضال عن فشل الحكومات املتعاق

كل هذه العوامل ساهمت بشكل مباشر في وقوع  الفوض ى األمنية، وفي خلق بيئة حاضنة لترعرع نشاط الجريمة  

ارج الحدود. املنظمة واالتجار بالبشر، وتوفير مالذ آمن للجماعات اإلرهابية والجهادية املتطرفة القادمة من خ

، وبالتالي أدى إلى ظهور أجسام موازية تتناحر من 2014وقد بلغت هذه الفوض ى األمنية ذروتها في آواخر العام 

 2أجل االستئثار بالسلطة.

وفي نفس الوقت سعت كل من باريس وروما لتعزيز تواجدها الفعلي في ليبيا ألجل تحقيق مكاسب ومصالح  

ا. فمن املنظور الفرنس ي، ترى أن الحكومات املتنافسة في ليبيا هي واحدة من أكبر متضاربة ومتقاطعة فيما بينهم

املساهمين في عرقلة االستقرار، وبالتالي أدى إلى إحداث فراغ أمني في املناطق الحدودية التي أصبحت ساحة 

ذا ، وهلتحرك وتواجد الجماعات الجهادية املتطرفة القادمة من جنوب الصحراء وساحل غرب أفريقيا

 على األمن القومي الفرنس ي، ومن ثم دفع باريس إلى دعم قائد الجيش الليبي التابع بالتأكيد 
ً
 حقيقيا

ً
شكل تهديدا

 3لبرملان طبرق املشير " خليفة حفتر "، وبعض القبائل النافذة املوجودة في جنوب ليبيا.

يسًيا، على اعتبار أن مشكلة تدفق أما من ناحية إيطاليا، أصبحت قضية املهاجرين موضوًعا سياسًيا رئ 

املهاجرين الغير شرعيين من ليبيا عبر البحر األبيض املتوسط  شكلت هاجس كبير ليس فقط للحكومات 

املتعاقبة في إيطاليا، بل أيضا للرأي العام اإليطالي ككل، األمر الذى أدى إلى تنامي شعبية بعض األحزاب 

ي على الساحة اإليطالية، من ثم دفع السلطات اإليطالية اليجاد اليمينية املتطرفة وظهورها كمنافس قو 

 مع املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني املعترف به من قبل 
ً
منطقة نفوذ واسعة في غرب ليبيا؛ تحديدا

  4القوى الكبرى و املجتمع الدولي ألجل إيجاد سبل ملعالجة ملف الهجرة.

 

                                                           
18- M. IIardo, the Rivalry between France and Italy, over Libya and its Southwest Theatre, Austria institute fur Europa - und 

Sicherheitsspolitik, May 2018, p, 2-3.      
19-Worldview Stratfo France and Italy Each Go their Own Way on Libya, published 05/09/2018, 

https://worldview.stratfor.com/article/france-and-italy-each-go-their-own-way-libya  
20- F. S. Fasanoti & B. fishman, How France and Italy’s Rivalry is Hurting Libya, and How Palermo Conference Can Help? , published 

on 31/10/2018. https://www.foreignaffairs.com/articles/france/2018-10-31/how-france-and-italys-rivalry-hurting-libya 
21- L. Davis, & S.S. Deole, Immigration and the Rise of far- Rights Parties in Europe, ifo DICE Report, published on 4 /12/ 2017, 

Volume 15, p 10-11. https://www.cesifo-group.de/DocDL/dice-report-2017-4-davis-deole-december.pdf  

https://worldview.stratfor.com/article/france-and-italy-each-go-their-own-way-libya
https://www.foreignaffairs.com/articles/france/2018-10-31/how-france-and-italys-rivalry-hurting-libya
https://www.cesifo-group.de/DocDL/dice-report-2017-4-davis-deole-december.pdf
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 االيطالي وأثره على وحدة واستقرار الدولة الليبية -يوسياس ي الفرنس ياملبحث الثاني : مظاهر التنافس الج

 من دوافع ومحددات التنافس الدولي
ً
( التي رسمت بدورها نمط التوجهات االيطالي  -الفرنس ي ) انطالقا

، ومختلفة 
ً
الفرنسية االيطالية تجاه ليبيا، ومن ثم نتج عن هذه التوجهات مصالح وأهداف مشتركة أحيانا

 أخرى. ومن هنا يتحتم علينا كباحثين الوقوف على واقع هذا التنافس الفرنس ي االيطالي ومت
ً
ضاربة أحيانا

 )املطلب األول(، ومعرفة وتبيان مدى تأثيره على وحدة واستقرار الدولة الليبية )املطلب الثاني(.  

اقع التنافس الفرنس ي اإليطالي   ؟  -الليبية استقطاب أم حل لألزمة   -املطلب األول :  و

اإليطالي يتطور داخل نسق سياس ي معقد ودقيق وذلك منذ سقوط نظام  "معمر  -أصبح التنافس الفرنس ي

، وبعدم تحقق األولويات التي خطط لها املجتمع الدولي إلنجاح عملية االنتقال إلى الدولة 2011القذافي " عام

ا بين مختلف القوى والتيارات السياسية، املنشودة حيث سارت األمور عكس ذلك؛ فحدث انقسام سياس ي م

 لإلرهابيين وساحة لتهريب 
ً
فعمت الفوض ى ودخلت البالد في أثون حرب أهلية، ومن ثم أصبحت ليبيا موطئ قدما

 مقدرات البالد وتجارة املخدرات واألسلحة ودخول للمهاجرين غير شرعيين عبر حدودها الشاسعة واملفتوحة.

ساحة الليبية وازدياد حدة االنقسامات ما بين القوى السياسية الداخلية من جهة وفي ظل استمرار اشتعال ال

وبين التشكيالت املسلحة املختلفة من جهة أخرى، تأتي هنا الجهود الفرنسية واإليطالية كفرصة تاريخية لهما 

من التنافس فيما بينها في  في املحاولة لتسوية األزمة الليبية، وايجاد حل يستند إلى واقع األرض ويدفعها إلى مزيد

 إدارة امللف الليبي. 

 أوال : الدور الفرنس ي تجاه األزمة الليبية

، ومن تدخلها العسكري إلى 2011تسعى فرنسا االستفادة من موقفها املؤيد منذ البداية للثورة الليبية عام 

ن مكانتها كفاعل رئيس ي في إدارة جانب حلف الناتو من أجل اإلطاحة بنظام " معمر القذافي "، وبالتالي عززت م

 وفاعليه في الساحة الليبية، وذلك من خالل جهود 
ً
 بأن تكون أكثر قربا

ً
امللف الليبي. ففرنسا تحاول جاهدا

الوساطة التي تقوم بها، بغية تحريك الجمود الذي يعتري االزمة الليبية، وايجاد تسوية سياسية تنهي النزاع 

جمع الرئيس الفرنس ي "   07/2017 /25األطراف الليبية، وعلى إثر ذلك وبتاريخ القائم حول الشرعية ما بين 

 من 
ً
" فايز السراج " رئيس حكومة الوفاق الوطني املنبثقة عن اتفاق ايمــانــويـــل ماكـــــرون " في باريس كال

،الصخيرات 
ً
" خليفة حفتــــر " قائد   واملشير -وتسيطر على طرابلس بصالحية فعلية محدودة  واملعترف بها دوليا

 بدعم دولي وإقليمي متمثل في روسيا 
ً
قوات الجيش الوطني الليبي التابع ملجلس النواب، ـوالذي يحظى أيضا

 ومصر واإلمارات.
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بمشاركة موسعة شملت عدد من  )مؤتمر باريس(جاءت املبادرة الفرنسية الثانية  2018وفي شهر مايو 

اء املجالس الثالث املنشئة بموجب االتفاق السياس ي )محلس النواب، ذ ضمت رؤسالشخصيات الليبية، إ

، وابرز نياملجلس الرئاس ي، املجلس األعلى للدولة( باإلضافة إلى املشير " خليفة حفتـــــــر " قائد الجيش الليبي الوط

ملانية ورئاسية مع ه املبادرات هو التأكيد على الحل السياس ي واالتفاق على إجراء انتخابات بر ذما جاء في ه

 . 2018حلول نهاية عام 

وبالنظر إلى فحوى املبادرات الفرنسية، نجد أن باريس تربط بين االستقرار السياس ي في ليبيا وضرورة إجراء  

االنتخابات وبناء املؤسسات السياسية واالقتصادية والعسكرية؛ إذ تعتمد استراتيجية باريس لتحقيق 

اسين هما : تكوين جيش نظامي تحت إشراف قائد الجيش الوطني الليبي املشير " االستقرار في ليبيا على أس

خليفة حفتــــر " للسيطرة على أجزاء كبيرة من األراض ي الليبية، ومراهنتها على إجراء االنتخابات الرئاسية. وفي 

" ما كرون " في  هذا السياق يعتبر الباحث " بن فيشمان " أن الجدول الزمني الذي حدده الرئيس الفرنس ي

املبادرة الثانية قد يهئ حليفها املشير  " خليفة حفتـــر " للسباق الرئاس ي وهو ما يمكنه من تحقيق ما تتطلع له 

 1فرنسا من ضرورة استعادة األمن واالستقرار.

 ، وذلك راجعبنود املبادرات التي احتضنتها فرنسا إال أنها لم ترى النور، حيث أنه فلم يتم تنفيذها فرغم وجاهة

لعدة أسباب، منها عدم رض ى بعض االطراف الدولية املنخرطة في االزمة الليبية على التحرك الفرنس ي الفردي، 

 حيث رأت ايطاليا أن املبادرة الفرنسية ما هي إال محاولة فرنسية للهيمنة على امللف الليبي. 

والتعقيد يصعب معه تنفيذ ما نصت عليه  وبالنظر إلى واقع الحال في ليبيا الذي يشهد حالة من التشظي 

 عن غياب القاعدة الدستورية 
ً
املبادرة الفرنسية، حيث أنه من الصعب تأمين اجراءات انتخابات نزيهة، فضال

مة والقانونية التي يمكن تستند عليها العملية االنتخابية. ومن املالحظ أيضا أن املبادرة الفرنسية اختزلت األز 

ى بين شخصيتين " السراج "  " وحفتــــر " وهذا ما يزيد من تعقيد املشهد، حيث أن تهميش القو  الليبية بالتحديد

 لن يساهم بطبيعة الحال في تح
ً
 وعسكريا

ً
 سياسيا

ً
قيق واألطراف األخرى الفاعلة في املشهد الليبي والتي تمثل ثقال

 توافق ومصالحة وطنية. 

مة الليبية يعكس التوجه الجديد لفرنسا عبر سياستها الخارجية، وال شك في أن تسارع جهود باريس اتجاه األز 

 وراء مصالحها داخل ليبيا، حيث تسعى الستعادة موقعها واسترداد دورها وتأثيرها في منطقة الشمال 
ً
بحثا

                                                           
22- Ben Fishman, Haftar's Play for Libyan Oil, The Washington Institute for Near East Policy, (3/7/2018), Accessible at : 

https://goo.gl/MHhZPT: 
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األفريقي وهو ما يفرض عليها استعادة واحتكار امللف الليبي، ومن ثم تقديم نفسها كفاعل رئيس ي وضامن دولي 

ل األزمة الليبية بما يفرض على القوى اإلقليمية والدولية املتداخلة في األزمة الليبية التعاون والتنسيق من لح

 1خاللها.

وبناء على ما تقدم، يمكن القول بأن السياسة الخارجية الفرنسية مازالت مستمرة على نفس النهج في التعامل 

رون " رئاسة الجمهورية الفرنسية. فباريس لديها مصالح حيوية مع امللف الليبي منذ تولي الرئيس " أمانويل ماك

، وانعكس 2011في ليبيا تتمثل في استعادة االستقرار املفقود ملناطق نفوذها منذ سقوط حكم " القذافي " عام 

عدم االستقرار الليبي على االستقرار السياس ي في مناطق النفوذ التقليدي الفرنس ي في مناطق الساحل 

مكثوا في فرنسا  2015ء، حيث تشير التقارير الغربية أن معظم مرتكبي الهجمات االرهابية في عام والصحرا

 بعض الوقت في ليبيا وحصلوا على الـكثر من األسلحة وتلقوا التدريب هناك.

 اسهم بشكل كب 4500وتجدر اإلشارة إلى أن ضعف السيطرة على الحدود املمتدة مع ليبيا ألكثر من 
ً
ير كيلو مترا

في تسهيل نقل األسلحة بين الحدود، وتعتبر فرنسا التي عانت خالل العامين املاضيين من خطر تمدد العمليات 

اإلرهابية إلى داخلها أن اغراق املنطقة بالسالح أدى إلى تعزيز قوة الجماعات املتطرفة وصعود الدولة االسالمية 

ة بوكو حرام االرهابية األزمة الليبية في تهريب األسلحة، في منطقة الصحراء الكبرى، كما أدى إلى استخدام جماع

 2بل واعتبرت ليبيا الحديقة الخلفية ألنشطة التنظيم االرهابية.

ث ومن هنا، يبرز أكثر اهتمام فرنسا بليبيا املتاخمة ملستعمراتها القديمة ) تشاد، الجزائر، النيجر، تونس(، حي

بمكافحة اإلرهاب من خالل تأمين منطقة الجنوب الليبي،  وكذا  تسعى باريس إلى استكمال مشروعها األمني

ة تأمين قاعدتها العسكرية " مـــادامـــا " والتي تقع داخل حدود دولة النيجر وبالتماس مع حدود ليبيا الجنوبي

بهدف قطع الطريق عن أيه امدادات عسكرية قادمة من الجنوب الليبي للجماعات املسلحة في مالي، والتي 

، األمر الذي قاد فرنسا منذ بداية األزمة الليبية إلى البحث 2013خوض معها فرنسا معارك عسكرية منذ عام ت

عن شريك لها يحافظ على مصالحها داخل ليبيا، وتقديم الدعم العسكري له، ومن هنا لم تستطع فرنسا إخفاء 

 حها األمنية واالقتصادية.دعمها للمشير " خليفة حفـــتر "  والرهان عليه من أجل تأمين مصال

 

                                                           
 .2، ص 2017اغسطس  9خالد فؤاد، األزمة الليبية بين املبادرة الفرنسية والدور املصري، املعهد املصري للدراسات،  -23
 ، انظر(2018/  8/  31 محمود جمال عبد العال، التنافس الفرنس ي االيطالي وحدود تطورات األزمة الليبية، املركز العربي للبحوث والدراسات، ) -24

 .http://www.acrseg.org:   إلى الرابط
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 ثانيا : الدور اإليطالي تجاه األزمة الليبية

ذر الذي اكتنف تحركاتها في األزمة الليبية بعدما قبعت خلف أدوار االتحاد األوروبي تخلت ايطاليا عن الح 

باشر في ،ومن ثم عمدت على التدخل امل2011والواليات املتحدة األمريكية منذ سقوط نظام القذاقي في عام 

 عن مصالحها األمنية ) درء تهديد الهجرة، واإلرهاب املتنقل(، واالقتصادية 
ً
التفاعالت الداخلية في ليبيا دفاعا

 
ً
 تاريخيا

ً
 حيويا

ً
) تأمين إمداد الطاقة واالستثمارات والتجارة( املهددة جنوب البحر املتوسط، والذي يمثل نطاقا

 ما اعتمدت علي
ً
 1ه في بناء قوتها الخارجية منذ وحدتها في القرن التاسع عشر.للدولة االيطالية كثيرا

بدأ يبرز التدخل االيطالي أكثر بشكل مباشر في تفاعالت الصراع الليبي إثر توقيع اتفاق الصخيرات في ديسمبر 

ة حشدت لدعم حكومة الوفاق الوطني برئاس ، الذي اعتبرته روما فرصة لبناء االستقرار في ليبيا ومن ثم 2015

. وفي مسعى ايطالي لتصدر الجهود الغربية لدعم 2016ذي دخل العاصمة طرابلس في مارس " فائز السراج " ال

ذاك " باولــو جينتيــــلوني " أول مسؤول غربي يلتقي برئيس حكومة الوفاق " السراج " كان وزيز خارجية ايطاليا آن

 2017.2في ابريل عام 

اإليطالية في ليبيا على السطح، حيث لوحظ أنها تتجه أكثر للتأثير في  ذلك الحين، طفت أكثر التحركاتمن 

منطقتي غرب ) تدفق الغاز (، وجنوب ليبيا ) تدفق الهجرة (، لكنها واجهت انتقادات من تحالفات الشرق الليبي 

 التي نظرت لسياسة روما على أنها منحازة لحكومة الوفاق، ومن أبز هذه التحركات : 

كرية ملكافحة اإلرهاب والهجرة، حيث اقدمت روما على تقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق تدخالت عس -أ

ملكافحة تهديد تنظيم الدولة اإلسالمية " داعش "، إثرالسماح للواليات املتحدة باستخدام قواعد عسكرية في 

إلى وصول عناصر من  -رومانفتها  -، كما أشارت تقارير غربية  2016صقلية لقصف ذلك التنظيم في يناير عام 

القوات الخاصة واالستخبارات اإليطالية إلى غرب ليبيا ما بين مارس ويوليو من نفس العام ملكافحة تنظيم 

الدولة اإلسالمية " داعش "، وذلك عبر التنسيق مع حكومة الوفاق والواليات املتحدة التي تصدرت مشهد 

 لقو 
ً
ات البنيان املرصوص املوالية لحكومة الوفاق، ثم اعلنت مواجهة التنظيم عبر القصف الجوي، دعما

                                                           
 لفهم طبيعة الدور اإليطالي في جنوب املتوسط انظر إلى :  –25

Antonio Varsori, Italy and the Mediterranean: between tradition and new challenges, 30May 

2016.https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/italy-and-mediterranean-between-tradition-and-new-challenges-15154. 
 .134، ص2017سنة ل 210خالد حنفي علي، تشابكات سياسة ايطاليا تجاه ليبيا، مجلة السياسات الدولية، العدد -26



 2019   يونيو:    23العدد  -مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 
 

 
101 

 

 

عن نشر قوة عسكرية في مدينة مصراتة غربي ليبيا ألغراض انسانية  2016حكومة " رينـــزي " في اكتوبر عام 

 1بغية معالجة جرحى تلك القوات.

 2017لليبية في اغسطس وتطور التدخل االيطالي املباشر عندما قامت روما بإرسال سفن حربية إلى السواحل ا

للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، وكذا دعم حكومة الوفاق في موازين القوى الداخلية، وحرصت روما 

في كل تحركاتها العسكرية في ليبيا على اإلعالن عن أنها جاءت بناء على طلب من حكومة الوفاق، وذلك لتسويغ 

ظة الجيش الوطني الليبي، حيث انتقد قائد الجيش الوطني الليبي مشروعية تدخلها، لكن ذلك آثار باملقابل حفي

" املشير خليفة حفــــتر " تحركات روما واعتبرها بأنها منحازة للمعسكر اآلخر، فهدد بقصف أي سفينة تدخل 

 املياه الليبية. 

إبعاد أزمة الهجرة دعم حكومة الوفاق إلبعاد تهديد الهجرة غير الشرعية واللجوء، حيث سعت ايطاليا إلى  -ب

ع رئيس الوزراء االيطالي " باولـــــو جينت
ّ
ــيـلــوني من أراضيها إلى دول العبور أو االستقبال، خاصة ليبيا. لذا ؛ وق

، لتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية تضمن 2017"مذكرة تفاهم مع نظيره الليبي " فاير السراج " في فبراير 

دريب حرس الحدود وخفر السواحل الليبي، وتجهيز مراكز ايواء مؤقتة للمهاجرين أحد بنودها تعهد ايطاليا بت

 لترحيلهم أو حثهم على العودة إلى بلدانهم، هذا االتفاق القى موجه من االنتقادات والرفض 
ً
في ليبيا، تمهيدا

جهة أخرى،  الشديد من القوى الوطنية داخل ليبيا من جهة، ومن منظمات حقوقية مثل أطباء بال حدود من

حيث ثمة مخاوف وتحذيرات من أن تتحول مراكز اإليواء الليبية إلى أماكن النتهاكات حقوق اإلنسان في ظل 

 النزاعات املليشياوية غربي البالد وجنوبها.

 فقط، بل 
ً
وفي هذا السياق، نالحظ أن استراتيجية ايطاليا لم تكتف باحتضان حكومة الوفاق املعترف بها دوليا

 إلى االعتراف باملليشيات املسلحة والفصائل القبلية والبلديات كشركاء ومحاورين شرعيين في إدارة سعت ايض
ً
ا

أزمة الهجرة. وما يؤكد ذلك هو توسط ودخول االستخباراتية االيطالية في اتفاقيات مع قادة املليشيات  

 للسيطرة على تدفقات املهاجرين.

يبيا دافعه األساس ي هو تأمين مصالحها االقتصادية خاصة في مجال ال شك في أن التحرك االيطالي تجاه ل -ج

الطاقة، حيث تسعى روما للمحافظة على استمرارية تدفق النفط والغاز الطبيعي لها، فعمدت على تعزيز 

عالقتها بمناطق الغرب الليبي، أي في املناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني، حيث تعمل شركة " 

يطالية بالتنسيق مع املؤسسة الوطنية للنفط في هذا الجانب. كما تحاول روما الدخول بشركاتها ايني " اال 

                                                           
 .135ص نفس املرجع أعاله،  -27
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ومؤسساتها في مراحل إعادة اإلعمار، مستندة على دورها التاريخي في ليبيا، على اعتبار أن هذه األخيرة تشكل 

 منطقة نفوذها تقليدي لها. 

وازين القوى على الصعيد امليداني في ليبيا ملصلحة الجيش الوطني فمع تغير م 1االنفتاح على الشرق الليبي، -د

إلى اإلعالن عن أهمية استيعاب املشير "  2017الليبي في شرقي البالد، اتجهت روما في النصف األول من عام 

جيش حفــتر " في أي اتفاق سياس ي لتخفيف حدة التوترات بينهما، ثم تعزز ذلك بمشاركة روما في إجالء جرحي ال

، كما ابدت السفارة االيطالية رغبتها في فتح قنصليتها 2017الوطني الليبي من قاعدة " بنينا " في بنغازي في ابريل 

في بنغازي لتسهيل سفر املواطنين لها، في محاولة منها إلعادة التوازن في عالقتها من كافة األطراف الليبية 

 املتصارعة على السلطة. 

، عملت على 2018لشعبوبة الجديدة برئاسة " جوسيبي كونتي " للحكم في ايطاليا عام مع وصول الحكومة ا -د

، حيث استخدمت الحكومة اإليطالية هذا املؤتمر 2018تنظيم مؤتمر دولي )باليرمو( بشأن ليبيا في نوفمبر 

 مع فرنسا من خالل اال 
ً
عالن عن رفضها لتهميش مبعوث األمم املتحدة إلى ليبيا غسان سالمة، والتشاجر علنا

لى الشديد للمبادرة الفرنسية في إنهاء النزاع الليبي، واملجاهرة بسياساتها الخاصة بالهجرة، ومن ثم هذا يؤدي إ

 زيادة إرباك الساحة السياسية الليبية التي تعّمها الفوض ى.

لتقليدي كوسيط إيطاليا اليوم تحاول الحد من التدخل الدبلوماس ي الفرنس ي، وتسعى أن تحافظ على دورها ا

تحمل  متميز في ليبيا واتخاذ زمام املبادرة في جهود السالم ملستعمرتها السابقة، فهي مازال تبرهن بأنها قادرة على

مسؤولية امللف الليبي لوحدها، وأنها األكثر أهمية تجاه األحادية الفرنسية ، متهمة فرنسا باالستفراد 

 واالستحواذ الكامل لحل األزمة الليبية.

 املطلب الثاني : مخاطر تضارب املصالح الفرنسية اإليطالية على وحدة واستقرار الدولة الليبية

، حيث  البلدين األوروبيين الفرنس ي وااليطالي اليوم أكثر من أي وقت مض ى على خالف بشأن األزمة الليبيةأصبح 

 من باريس وروما بأنه ليس من مصلحتهما استمرار حالة الفوض ى 
ً
داخل ليبيا  في الوقت الراهن، تدعي كال

                                                           
 .135 -341خالد حنفي علي، تشابكات سياسة ايطاليا تجاه ليبيا، مجلة السياسات الدولية، مرجع سابق، ص - 28
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وذلك بسبب تزايد املخاوف األمنية الخاصة بكل واحده منها على فكالهما يريد تحقيق االستقرار في البالد، 

 1حده، حتى ال تصبح ليبيا مالذ لإلرهاب وساحة للمهاجرين ) الهجرة واإلرهاب(.

د السياس ي إليجاد حل على املدى القريب لى الرغم من أن البلدين لهما مصالح مشتركة في كسر الجمو فع 

 وراء أجنداتها التي تخدم مصالحهما داخل 
ً
للصراع، إال أنهما مازال يواجهان باستمرار بعضهما البعض سعيا

للتنافس بينهما بغية تحقيق الكثير من  اإلقليم الليبي، وهذا من منظور أن ليبيا تمثل رقعة شطرنج مهمة

 ية وحتى األمنية.املكاسب النفطية واالقتصاد

فالصراع الدائر ما بين روما وباريس ليس فقط من أجل تحقيق حل سلمي ألزمة ال نهاية لها، وإنما هي حالة  

وبالنظر إلى واقع حالة التنافس الدولي  .تشبه التنافس الجيوسياس ي الحقيقي بين قوتين استعماريتين سابقتين

الحل األسرع واألكثر فعالية لألزمة، ولكن مع استراتيجية ونهج  في ليبيا، تزعم كل من باريس وروما البحث عن

مختلفة )متضاربة(، وبالتالي فإن تلك الجهود الرامية لتحقيق استقرار دائم في البلد قد تنطوي على جوانب 

يتان سلبية خطيرة، مما قد يؤدي إلى مزيد من عدم االستقرار داخل البالد، عالوة على ذلك فإن الدولتان األوروب

تجد نفسيهما في بيئة حرجة للغاية بسبب التشرذم السياس ي الذي يؤثر على الوضع في ليبيا من ساحل البحر 

 األبيض املتوسط إلى حدودها الصحراوية الجنوبية.

، 2015ففرنسا تأمل االستفادة من دعمها العسكري لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة " حفتــــــر " منذ عام 

ضد الجماعات   2013سياق النهج البراغماتي للسياسة األمنية الذي اتخذتها باريس ألول مرة منذ عام وهذا في 

في مالي(، ثم تكررت في ليبيا كرد فعل للهجمات  2014وعملية بارخان 2013الجهادية في مالي )عملية  سيرفال

ي ال شك فيه بالنسبة لفرنسا في نهجها ، وبالتالي هذا يعد نجاح تكتيك2015االرهابية التي حدثت في باريس عام 

 2العسكري في إطار مكافحتها لإلرهاب في منطقة الساحل اإلفريقي.

يوجد موقف مشابه اليوم في ليبيا بدعم فرنسا للمشير خليفة " حفتر " وتحديد أولوياتها بشكل واضح لتعزيز  

مع املقاربة الفرنسية الجديدة تجاه منطقة  تعاونها األمني ومكافحة اإلرهاب، هذه السياسة تجاه ليبيا تتالءم

النهج الجديد إلى تعزيز االستقرار وإعادة طمأنة الشركاء اإلقليميين. وفي  ذاالشرق األوسط بأكملها. ويهدف ه

 في تحويل ميزان القوى لصالح حليفها الرئيس ي على األرض املشير " 
ً
 رئيسيا

ً
هذا اإلطار ال تزال فرنسا تلعب دورا

                                                           
29-Matteo llardo, The Rivalry between France and Italyover Libya and its Southwest Theatre, Austria Institut fur Europaund -  und 

Sicherheitspolitik (AIES), FOKUS | 5- 2018. 
30- Powell, Nathaniel K. “A Flawed Strategy in the Sahel,” Foreign Affairs. February 02, 2016, 

www.foreignaffairs.com/articles/west africa/  2016-02-01 flawed-strategy-sahel. 
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تـــر " الذي حقق انتصارات كبيرة في الشرق الليبي  بعد هزيمته للجماعات االرهابية في بنغازي ودرنة خليفة حف

 وفي الهالل النفطي والجنوب الليبي.

باإلضافة إلى ذلك، تأمل باريس أنه في حال نجح املشير " خليفة حفتـــر " في توحيد ليبيا تحت قيادته، فإن ذلك 

 لتحقيق سيمنح باريس مزايا تفضيل
ً
ية في عقود التسليح  والطاقة املربحة هناك، حيث تسعى فرنسا جاهدا

مكاسب تجارية في البالد، وما يدل على ذلك هو رفع شركة " توتال " الفرنسية وجودها بشكل كبير في سوق 

 في امتياز حقل " 16.5%بشراء حصة قدرها  2018الطاقة الليبي  خالل شهر فبراير املاض ي / 
ً
الواحة  تقريبا

 1مليون دوالر. 450النفطي " من شركة " ماراثون أويل " األمريكية مقابل 

 وفي الجانب اآلخر، اتهمت ايطاليا فرنسا عبر وزير داخليتها " سالفيني " بأنها السبب وراء تدفق املهاجرين من

ن لها مصلحة في عدم خالل سياسة التجويع واإلفقار التي تتعمدها في دول جنوب وغرب افريقيا، ومن ثم" بأ

 مع رفض التيارات اإلسالمية املوالية لحكومة الوفاق الوطني التحرك 
ً
استقرار ليبيا، تزامن هذا االتهام ايضا

 إياه بأنه يهدف إلى فر 
ً
ض العسكري  للمشير " حفتر " داخل الجنوب الليبي، واعتبرته بأن قواته غير شرعية متهما

 غيرواقع جديد في املنطقة. ومع تركز 
ً
 آخرا

ً
 كل مصالح ايطاليا في الغرب الليبي، ال يبدو أن روما تملك خيارا

ذر مع الحفاظ على روابطها مع مليشيات طرابلس ومصراتة، والرهان على حكومة الوفاق الوطني، والتعامل بح

دد بتقويض " حفتر". وفي ضوء ذلك فإن االنتخابات املبكرة التي تدعو لها فرنسا من أجل تمكين " حفتر " ته

نفوذ روما في الغرب، واألخطر من ذلك أنها يمكن أن تدفع الغرب الليبي بالكامل إلى تمرد عنيف بإمكانه أن 

 يقوض جميع مصالح ايطاليا.

استمرار التنافس الجيوسياس ي بين باريس وروما ودعم كل منهما لحفائها في الداخل الليبي، فمن وفي ظل 

التسوية السياسية قد تتحقق في حالة فشل جهود التوافق وانسداد أفق  املحتمل حدوث سيناريوهات أخرى 

بين الفصائل الليبية املتصارعة، مع صعوبة الحسم العسكري. ومن هنا يظهر سناريو  تقسيم  وتفكك الدولة، 

 ومن ثم ستسعى األطراف الليبية املنقسمة االستقواء بالتشكيالت املسحلة التابعة لها للحفاظ على مناطق

نفوذها داخل التراب الليبي، وقيامها بإنشاء كيانات هزيلة تخضع لسيطرة كل منهما على استمرار وحدة الدولة 

 بالصورة القائمة. 

                                                           
 .مرجع سابق، 17/9/2018محمد السعيد، بين فرنسا وايطاليا من يقضم كعكة ليبيا ؟،  -31
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 على مصالحهما، ومن  
ً
وفي ظل هذا السناريو قد تزداد حدة التدخالت بين باريس وروما في الشأن الليبي خوفا

قناعتهما بانسجام هذا السناريو مع مصالحهما، أو إلدراكهما صعوبة ثم قد يتم دعم خيار تقسيم البالد، إما ل

 حسم حلفائهما املحليين للصراع لصالحهم.

وفي حالة نجاح سناريو تقسيم الدولة، سيؤدي إلى نتائج وخيمة تضر بوحدة البالد واستقرارها، ومن ثم  

ف ولتمدد الجماعات والحركات اإلرهابية ستصبح ليبيا بيئة للنزاعات القبيلة والجغرافية، وللمزيد من التطر 

 عن استمرار تدفقات املهاجرين غير الشرعيين، وهذا بالنتيجة سيزيد من التدخالت اإلقليمية 
ً
املشتددة، فضال

لتالي والدولية في الشأن الليبي، وتبعية الكيانات الليبية املنفصلة لألطراف اإلقليمية والدولية الداعمة لها، وبا

 عن زيادة ستصبح األرا
ً
ض ي الليبية ساحة لخوض الصراعات الخارجية على حساب مصالح ليبيا وشعبها، فضال

 التهديدات واالنعكاسات الخطيرة على األمن الوطني األقليمي وبخاصة أمن دول الجوار. 

 وراء تحقيق مصالحهما املتضاربة سيكون له تأثير قوي 
ً
؛ فإن تنافس الدوليتن األوربيتين سعيا

ً
على أمن  وأخيرا

واستقرار ومستقبل وجود الدولة الليبية، وإنه سيكرس ويعمق من حالة االستقطاب واالنقسام السياس ي، 

ويشعل فتيل الحروب واالقتتال بين الجماعات والتشكيالت املسلحة سواء في الشرق أو في الغرب الليبي، وهذا 

لسياسية سواء كان بإجراء انتخابات أو إحداث بالتأكيد سيشكل عرقلة أمام تحقيق أي حل أو تسوية للعملية ا

توافقات سياسية جديدة ما بين األطراف املتخاصمة الليبية. ومن هنا يمكن القول بأن اعادة استقرار وسيادة 

ليبيا يبقى مرهون بالدرجة األولى على قدرة السلطات الليبية املوحدة على استعادة السيطرة على حدودها 

ن التحديات الكبيرة التي تعانيها وأهمها مواجهة تنامي تدفق املهاجرين غير الشرعيين، وفي الجنوبية وتأمينها م

 1وقف تمدد الجماعات اإلرهابية داخل البالد.

 

 الخاتمة : 

تناولت هذه الورقة بالدراسة والتحليل مظاهر التنافس الجيوسياس ي بين فرنسا وإيطاليا ومدى تأثيره على 

 الليبية، حيث توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات يمكن إجمالها في اآلتي: وحدة  واستقرار الدولة

 

                                                           
ر ديسمبالجنوبيةـ مجلة الجنوب الليبي، العدد األول، السنة األولى  سعد أحمد سالمة، الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا وانعكاساتها على املنطقة -32

 .76، ص 2015
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لتنافس الفرنس ي اإليطالي أصبح يتطور على امتداد طموحاتهم الجيوستراتيجية ال سيما في جنوب غرب أن ا -1

يخي على مستعمرتها ليبيا، فالدولتين في نزاع حول "املجاالت التاريخية"، حيث تستحضر إيطاليا نفوذها التار 

 .السابقة، وتعيد فرنسا تأكيد نفوذها التقليدي داخل املنطقة األوسع وهي منطقة الساحل

ازدياد تدخل كل من باريس وروما في السياسة الليبية وعدم التنسيق والتوتر ينهما وتغليب مصالحهما )  -2

 من ود دولية لحلحلة األرمة الراهنةالنفوذ السياس ي والنفط( في الساحة الليبية، أدى إلى تقويض الجه
ً
، فبدال

دعم جهود البعثة االممية في ليبيا، سعت كل من فرنسا وباريس إلى إطالق مبادرات تخدم مصالحها 

 ذا بالنتيجة قاد إلى توسيع دائرة الخلط السياس ي والفوض ى في ليبيا.الجيوسياسية تجاه امللف الليبي، وه

يس وروما يجمعها مصالح مشتركة تجاه ليبيا تثمثل في إنهاء حالة الفوض ى، على الرغم من أن كل من بار   -3

وكسر الجمودالسياس ي داخل ليبيا، إال أن كل منهما له وجهة نظر خاصة حول كيفية الوصول لهذا الهدف، 

 صراعات ونزاعات "حرب بالوكالة " باعتماد كل من باريس وروما على حلفاءحيث تولد عن هذا التعارض نشوء 

 وشركاء بالداخل.

أساس التنافس الفرنس ي اإليطالي تجاه ليبيا، ال يشمل مجاالت األمن والهجرة فقط، بل يمتد نطاقه ليشمل  -4

 مجاالت أخرى إقتصادية واستراتتجية و سياسية. 

ستورية توحيد كافة املبادرات مع الخطة التي رسمتها األمم املتحدة الجراءات انتخابات رئاسية، تحت مظلة د  -5

وقانونية، بغية توحيد القرار السياس ي وإنهاء االنقسام املؤسساتي بما يضمن الحفاظ على وحدة البالد 

 واستقراراها.

ضرورة التنسيق والتعاون بين روما وباريس، على األقل في جنوب غرب ليبيا مما يسمح للبلدين مواجهة  -6

يجب أن يتحقق مثل هذا  ي، بحيثألزمة على املستوى الوطنمخاوفهم األكثر إلحاًحا مع املساهمة في استقرار ا

 .(CSDP)في إطار العمل املشترك لسياسة األمن والدفاع األوروربية املشتركة  -املمكن واملرغوب  -التعاون 

 الهوامش
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https://democraticac.de/?p=1775
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