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 الكلمة االفتتاحية

( من دورية "أوراق الشرق األوسط" 83يصدر المركز القومي لدراسات الشرق األوسط العدد )

 والعالم.  العربية واإلقليم ةمنطقالفي ضوء مجموعة من التطورات المتالحقة التي تشهدها 

 ةاالدار  طرحت حيث ،اإلسرائيلي في مقدمة هذه التطورات العربي الصراع تأتي قضية 

 للشعب جديدة رؤية تضمن"  االزدهار إلي السالم من" عنوان حمل رسمي مشروع االمريكية

 ودور واالبتكار االعمال، ريادة وعلى والحوكمة، والتنمية اإلدارة على التركيز وتم الفلسطيني،

 على التركيزتم  كما الجديد، االقتصادي النظام مبادئ من وغيرها المدني، المجتمع مؤسسات

 إلى التطرق  مع ،الراهن الوضع أو الماضي إلى اإلشارة وعدم الفلسطيني، الداخل في ستقبلالم

 الموجودة الشرائح كافة واستهداف ،)االقتصادية واالجتماعية والفنية والثقافية( المجاالت مختلف

 .والمرأة الشباب وخاصة الفلسطيني الداخل في

 األمريكية التعامالت من جديدة مرحلة فإن لالفع وردود األمريكي الطرح عن النظر وبصرف  

 في راغبة أمريكية إدارة ظل في مختلفة استحقاقات ببناء تمر وقد بدأت، األوسط الشرق  في

 مقابلة أخرى  أطروحات وجود ومع حقيقي، واختالف تباين محل سيظل الذي االقتصادي الحل

 .األخرى  االطراف مواقف مراجعة يتطلب مما ودوليا   عربيا  
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 ،لتشهد المنطقة العربية تطورًا اخر ال يقل في أهميته، وهو المتعلق بمسارات االزمة السورية

 بدون  مستمرة مفاوضات ظل في ،تواجه العديد من العثرات السياسية التسوية حيث مازالت

 السوري  الشمال في التوتر حالة استمرت ميدانياو  ،الدستورية اللجنة تشكيل حول واضحة نتيجة

 هيئة" وطرد ادلب جنوب على السيطرة روسيا   المدعوم السوري  الجيش محاوالت تمراراس مع

 تنقطع ال تركية وتلويحات تركية عسكرية حشود مع ذلك يتزامن المنطقة، من" الشام تحرير

 بشأن التفاق التوصل عدم حال" رفعت تل"و" ابيض تل" مناطق في األكراد ضد محتملة بعملية

 تواجه والتي التركية، السورية الحدود على الكردية القوات من خالية "آمنة منطقة" إقامة

 .المقترحة بالمنطقة بقوات بالمشاركة األوربي الرفض بعد خصوصا   عديدة صعوبات

سرائيل المتحدة الواليات استمرت السياق، نفس في  سوريا، في اإليرانية النفوذ مناطق تتبع في وا 

 األدوات طريق عن أو مباشرة، اسرائيلية جوية ضربات طريق عن سواء تحجيمها ومحاولة

 هللا وحزب ايران الزام اجل من روسيا على اإلسرائيلية الضغوط تواترت حيث ،الدبلوماسية

 شملت انتشار إعادة لخطط وحلفائها ايران تطبيق مع ذلك تزامن السوري، الجنوب عن باالبتعاد

 بجانب أخرى  مناطق على والتركيز بسوريا، اليران الموالية للميليشيات اإلجمالي للعدد تخفيض

 (.  البوكمال مدينة تحديدا  ) السوري  الشرق  رأسها وعلى الجنوب
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 بدءاً العديد من التطورات خالل األسابيع الماضية،  ةفريقيالقارة االشهدت خر، أوعلي صعيد  

 المجلس من كل توصل في تمثل هاما   تطورا   والتي شهدت السودان في السياسية األزمةب

 القادمة، االنتقالية المرحلة بدء بشأن اتفاق إلى "والتغيير الحرية" وقوى  االنتقالي العسكري 

 عضويته في يضم سيادي مجلس وتشكيل سنوات، ثالث لمدة انتقالية فترة بدء االتفاق وتضمن

 رئاسة لتولي عسكرية خلفية ذو مدنية شخصية واختيار عسكريين وخمسة مدنيين خمسة

 رئاسة عسكرية شخصية تتولى حيث رئاسته، الطرفين كال يتناوب أن على السيادي المجلس

 االتفاق تم كما المتبقية، شهرا   21 الـ في رئاسته مدنية شخصية وتتولى شهرا   12 لمدة المجلس

 بعد ما إلى التشريعي المجلس تشكيل وتأجيل مستقلة، وطنية كفاءات حكومة تشكيل على

جراء االنتقالية الحكومة تشكيل  على أيضا   االتفاق تم كما الفترة، هذه بنهاية عامة انتخابات وا 

 قيادة اعتصام فض عند المدنيين قتل في المتورطين عن للكشف مستقلة تحقيق لجنة تشكيل

 الحادث هذا سبقت التي األحداث كافة إلى باإلضافة الماضي يونيو شهر مطلع في الجيش

 بالوثيقة يعرف ما إلقرار قائمة الطرفين بين المفاوضات والتزال لين،المسئو  لمحاسبة وتلْته  

 والتوافق التنسيق على األطراف كافة قدرة بمدى مرهونا   االتفاق هذا نجاح وسيبقى الدستورية،

 .المقبلة الفترة خالل واالقتصادية واألمنية السياسية التحديات لمواجهة المشترك

 الوفاق حكومة ورئيس" حفتر خليفة" المشير بين الصراع احتدمحيث  ،الليبية األزمةب مروراً 

 يتهم حيث طرابلس، على العسكرية العملية" حفتر" المشير اطالق خلفية على" السراج فايز"
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 وتطهير عزلها يستوجب الذي األمر لإلرهاب، حاضنة بأنها الوفاق حكومة" حفتر" المشير

 موحد موقف باتخاذ الدولي المجتمع" السراج" شدينا فيما ميليشيتها، من وضواحيها العاصمة

 أطراف جدية وعدم الدولي المجتمع النقسام ونظر ا العسكرية، العملية لوقف" حفتر" المشير ضد

 مع الطرفين بين المسلحة المعارك تستمر السلمي، السياسي للحوار العودة في الليبي النزاع

 استغالل من التخوف وتصاعد" حفتر" مشيرال جانب من العسكري  التصعيد من بمزيد توقعات

 وفي ليبيا داخل موسعة عمليات وتنفيذ البالد جنوب في األمنية للثغرات اإلرهابية الجماعات

 .الجوار دول

 تأجيل السلطة رفض ظل في مستمر ا الشعبي الحراك مازالف الجزائرية، لساحةوصواًل ل

 وقانون  الدستور تعديل لحين مستقلة شخصية هايقود انتقالية فترة وتفعيل الرئاسية االنتخابات

 وفشل االنتخابات إلجراء الحراك رفض ظل في ولكن المطالب، تلك دستورية لعدم االنتخابات،

 من عليه هو ما على الوضع بقاء من التخوف يتصاعد األزمة، لحل المبادرات من العديد

 واالقتصادية األمنية الحالة على سلبي بشكل يؤثر قد الذي األمر للمتوسط، القصير المدي

 .للبالد

 واالنتحارية اإلرهابية العمليات تجدد معخاصة  ،التونسية الساحة على التطورات إضافة الي،

 وسط متزامنين انتحاريين تفجيرين تبنيه داعش تنظيم أعلن حيث 1122يونيو شهر في

 بوالية" عرباطة" لجب إذاعي إرسال محطة مهاجمة مسلحة مجموعة حاولت كما العاصمة،
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 عن العمليات هذه وتكشف ،"الخالفة دولة" قيام إلعالن الخامسة الذكرى  مع وذلك ،"قفصة"

 الداخل لتهديد التمدد على قدرته مدى إثبات داعش محاولة اهمهالعل من  مهمة دالالت

 قلن في" عرباطة" جبل استغالل إلي اإلرهابية التنظيمات سعى احتمال إضافة الي التونسي،

 غرب جبال بين الجبل يربط حيث( والعكس) تونس إلي ليبيا من واألموال والمقاتلين السالح

 اقتحامه يصعب قد آمن مالذ من يوفره ما عن فضال   لليبيا، المحاذية تونس جنوب وجبال تونس

 غرب وميليشيات الليبي الجيش بين الدائرة المعارك اشتداد مع خاصة   األمنية، األجهزة قبل من

 المناطق في حصارها احتماالت من الميليشيات تلك مخاوف يفسر قد الذي األمر ليبيا،

 خلفية قاعدة ليكون  التونسي الداخل في لها مالذ إليجاد تسعى قد ثم ومن تونس، مع الحدودية

 .بديلة

 تحتو  الصومالخاصة  ،العديد من االحداثأفريقيا تشهد منطقة شرق من جانب آخر و  

 من أو" اإلرهابية الشباب حركة" من سواء والتفجيرات اإلرهابية الهجمات حجم ادةح زيادة وطأة

 الوضع مع وبالتوازي  ،(األميصوم) األفريقي لالتحاد التابعة القوات انسحاب بعد وذلك ؛"داعش"

 الحدودي الخالف إثر كينيا مع حادة دبلوماسية أزمة الصومال تشهد ، كماالمستقر غير األمني

 الصومالي الرئيس وقرارات تحركات في التخبط حالة من زاد الذي األمر البلدين؛ نبي البحري 

 من حكومته تشهده ما ضوء في المشكالت تلك لعالج منه محاولة في" فرماجو هللا عبد"

 . المحلية الواليات من الذعة انتقادات
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ا فيشهد الملف، صعيد تطورات االزمة اليمنية علىأما    التوتر ضوء في التحديات من مزيد 

 على الخليج منطقة على وانعكاساته المستمر األمريكي/اإليراني التصعيد عن الناجم اإلقليمي

 العسكري  تواجدها انتشار إعادة على العمل أو بتخفيض اإلماراتي القرار عن فضال   خاص، وجه

 منطقة جردم إلى اليمن انزالق في تتبلور والتي المخاوف من بعدد ينذر ما وهو اليمن، في

 األمريكي/السعودي المحور وبين للحوثيين، دعمهم يمثله بما اإليراني المحور بين للصراع

ة بداء السعودية، األهداف على الحوثية الهجمات وتيرة ارتفاع مع خاص   على موافقتها المملكة وا 

 نم التحسب إلى باإلضافة جندي، 011 يقارب بما األمريكي الجيش قوات من عدد استضافة

 الساعية األممية الجهود عن أما. لهم انتصار أنه على اإلماراتي للتخفيض الحوثي التفسير

ا استوكهولم اتفاقات لتنفيذ  المبعوث عودة األخيرة الفترة شهدت فقد الحديدة اتفاق وخصوص 

 الخليج، دول من عدد في والدولية اإلقليمية جوالته إلجراء" غريفيث مارتن" اليمن لدى األممي

 ،"هادي منصور ربه عبد" اليمني الرئيس مع جلساته استأنف كما المتحدة، والواليات وروسيا،

 الدفع أجل من وذلك دولي ا، بها المعترف اليمنية الحكومة مع عالقته شهدتها التي األزمة بعد

 وكونه للمساعدات هام ممر من يمثله لما الحديدة محافظة موانئ في االنتشار إلعادة باألطراف

 مؤشرات أية توجد ال الراهن الوقت حتى ولكن السياسية، المشاورات نحو لالتجاه أولية خطوة

 احتمالية يعني هذا وبالتالي المحلية القوات حول التفاق التوصل من األزمة طرفي اقتراب على

 . القريب المدى في عليه هو كما الحال بقاء
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ســـواء علـــي المســـتوي  ،عالت والتطاااوراتر مااان الت ااااياااالكث كماااا تشاااهد منطقاااة الخلاااي  العرباااي

اإليرانــي المســتمر خــالل األشــهر  /و المســتوي العســكري، فــي ظــل التصــعيد األمريكــيأالسياســي 

 الواليــات بانســحاب قــراره عقــب ترامــب دونالــد األمريكــي الــرئيس تبنــىمــن  بــدءا   ،القليلــة الماضــية

 الضـغوط" اسـتراتيجية ،1121 يومـا فـي( 2+0) ومجموعـة إيـران بين النووي  االتفاق من المتحدة

مــرورا  بتوقيــف  ،جديــد نــووي  اتفـاق حــول بالتفــاوض القبــول علــى طهـران إرغــام أجــل مــن "القصـوى 

" في منطقة جبل طارق الخاضعة للسيادة البريطانية وهـو مـا قوبـل 2ناقلة النفط اإليرانية "غريس 

 اإلعالن األمريكي عـن الـدعوة الي وصوال   باحتجاز ايران لسفينتين بريطانيتين في مضيق هرمز،

 01 نحــو فيــه تشــارك هرمــز ومضــيق الخلــيج فــي المالحــة حريــة لضــمان دولــي تحــالف لصــياغة

بمزيـــد مـــن التصـــعيد فـــي وهـــو مـــا ينـــذر  إيـــران، جانـــب مـــن عدائيـــة ممارســـات أيـــة لمواجهـــة دولـــة

القــــرن ويعيــــد الــــي االذهــــان إمكانيــــة تجــــدد حــــرب النــــاقالت التــــي وقعــــت فــــي ثمانينــــات  المنطقــــة

 تشــهد أن إلمكانيــة المجــال تفــتحال انهــا قــد إ، وعلــي الــرغم مــن تــداعيات تلــك التطــورات، العشــرين

 صــيغة إلــى الوصــول يحقــق بمــا مختلفــة أســس علــى المفاوضــات مــن جديــدة جولــة القادمــة األيــام

 .  المنطقة في( واألمريكي اإليراني) الجانبين مصالح لحفظ الجميع قبل من مقبولة


