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وأرشدان به من ...اجلهل و الكفر  اىل من هداان هللا به إىل لسبيل الرشاد وأخرجنا به من دايجري -
  إىل احلبيب املصطفي ملسو هيلع هللالص ضاللة غي وهداان به من

 .ذان هلما كل الفضل و الشكر ل  والداي العزيزين الإىل  -
 وإخويتهلم الفضل يف صناعة حيايت وحتقيق جناحايت اىل كل افراد عائليت كبارا وصغارا الذين كان  -

 .أمحد ،هاشم، و جيهان
مدرك ،عبد الفتاح،عادل،أجمد،أمحد حسيين،دمحم قصاب ،بن علية :أصدقائي  اىل كل -

 هشام عيساوي،أمينإلياس قويسم،دمحم فكرون،قرقيط،خليفةالعيش،هناري عبد القادر،
كل ها فردا    "عائلة أفاق"، وطبعا اىل ر مسعودي وإىل بن عرعا click in » « وأسامة العقاب  

 ...فردا 
 عاشور أساتذيت الكرام و مشرفني على جامعة زاين بن واىل حنان بن غريب،واىل كل  

  ..و كل العمال والطلبة وزمالئي وزمياليت يف الدفعة 
الكرمي و يتقبله هه أهدي هذا العمل املتواضع و أبتهل إىل هللا تعاىل الكرمي أن جيعله خالصا لوج -

 .مين 
 
 : الطالب                           

 .عدانن مكاوي                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ال بذكرك، إهلي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك، وال يطيب اللحظات إ  
 وال تطيب اآلخرة إال بعفوك، وال تطيب اجلنة إال برؤيتك

 إىل من كلله هللا ابهليبة و الوقار إىل من علمين العطاء بدون انتظار إىل من أمحل اسنه بكل افتخار، 
أرجو من هللا ان ميد يف عمرك لرتى مثارًا قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك جنوما 

 "والدي العزيز"اهتدي هبا اليوم ويف الغد وإىل االبد 
 إىل مالكي يف احلياة، إىل معىن احلب و احلنان والتفاين إىل بسمة احلياة وسر الوجود 

 "أمي احلبيبة"ا جراحي إىل أغلى احلبايب إىل من كان دعاؤها سر جناحي ، وحناهن
 إىل مجيع أفراد عائليت كبريا وصغريا
 إىل مجيع أصدقائي وزمالئي الطلبة

 .إىل كل هؤالء اهدي هذا البحث املتواضع راجيا من املوىل عز وجل القبول والنجاح
 

 :الطالب                                                                                          
 مزاري دمحم                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 
احلمد هللا له احلمد جبميع احملامد والشكر موصل  له وحده مبنه وكرمه وجوده 

 . وإحسانه 
جداوي خليل الذي كان له الفضل الكبري بعد هللا يف .د: شكر األستاذ القديرنكما 

 مكاوي نور الدين.اجناز هذا العمل وما أسداه يل من نصائح وتوجيهات ،و األستاذ د
 ...شكر كل من كانت له يد املساعدة من أساتذة و مؤطرين نو 

 ..أمسى معاين عبارات الشكر والتقدير و االحرتام الهم منف
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 :مقدمة

تها االسرتاتيجية تعرف املنطقة العربية أبوضاعها وثرواهتا الطبيعية وكذا أمهي      
 كما أن األوضاع احلالية السائدة اليت خلفتها الثورات  وأمهية املوقع اجلغرايف واالقتصادية

و بداية 0202سنة  ايةمنذ هن واملنطقة العربية  شهدت الساحة السياسية العربية حيث
األنظمة من حتوالت دميوقراطية و موجات يريات عميقة على مستوى تغ 0200سنة 
وهذا من طرف الشعوب الىت استنكرت االنظمة القائمة و رفضهم للواقع املعاش  تغيري 

بدءًا بتونس  عرفة ابحلراك العريب من خالل انتفاضات و جمموعة احتجاجات شعبية
وكان اهلدف واحدا و هو سقوط النظام، واجراء .. ليبيا وسوراي ومصر ، مث األردن و 

 .سواء كانت جزئية أو كلية ... اصالحات للوضع املعاش سياسية اقتصادية اجتماعية

كما شهدت املنطقة جمموعة تدخالت اقليمية و دولية وتنافس فيما خيص الثروات    
روات املنطقة وكذا التدخالت اخلاصة ونرى تدخل ايران و تركيا وتنافس كالمها على ث

وخاصة ليبيا حيث فيما خيص األنظمة الدولية مثل الوالايت املتحدة و روسيا و الصني، 
 .عاشة جمموعة تغريات مست النظام و األوضاع يف ليبيا 

وعرفت ازمة حادة حيث و يف هذا الصدد جند ان ليبيا مل تسلم من هذا احلراك     
عديد املستوايت، واألوضاع يف ليبيا منذ حكم ى تصاعدت وخلقت عدة مظاهر عل

 القذايف وما بعد حكمه اليت كانت تشهد تذبذابت وتغريات مست عديد اجلوانب
 ...وخلفت الكثري 

 شهدت ليبيا جمموعة تدخالت  هلذه التدخالت االقليمية و الدولية فقدونظرا      
 ومست خمتلف الطبقات ،وخلفت نتائج مست النظام القائم يف ليبيا  اقليمية و دولية 
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زمة الليبية لملة ، وقد شكلت األأتمني إقليم الدولةاحلالة يف ليبيا جتاوزت أن  حيث نرى
 .االقليمية والدولية على خمتلف األصعدةمن التداعيات 

 

 

تدخالت مت ذكره آنفا فإن هذه الدراسة عبارة عن حماولة لتحليل  وبناءا على ما      
دراسة احلالة من جهة مع الرتكيز على  القوى االقليمية والدولية على املنطقة العربية 

 ، األزمة الليبية أزمة معقدة أن  ابعتبارمن جهة أخرى  الليبية 

للتدخالت فسريية هذه الدراسة حتليله وتقدمي سياقات توهذا ماحناول من خالل 
 .االقليمية و الدولية يف املنطقة العربية 

 :أمهية املوضوع -2

 :تنبع أمهية البحث يف هذا املوضوع عرب مستويني أساسني         

وتكمن األمهية العلمية هلذا املوضوع يف أتكيد توسع : مستوى ذو أمهية علمية . أ
التدخالت الدولية وأثر هذه التدخالت تدخالت القوى االقليمية يف املنطقة العربية وكذا 

 .يف املنطقة على األنظمة السياسية و غريها
 
األمهية العملية للدراسة يف مواكبتها لفرتة تشهد  وتكمن :مستوى ذو أمهية عملية . ب

احلالة الليبية   وأتيت. مظاهرهكا واسعا ومستمرا تعددت فيه معظم الدول العربية حرا 
من سقوط نظام القذايف هذا هو تصعيد األزمة ابلرغم  كصورة من مشهد لكن مامييزها

فهو تدخل القوى االقليمية والقوى الكربى ودراسة ية أخرى من انحية أما من انح
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النظام و نتائج تدخالت هذه الدول على الدولة وحتول طبيعة وبنية  لألوضاع الليبية
 .  الليبية

 :مربرات اختيار املوضوع -3
 :يرجع اختياري للموضوع للعديد من االعتبارات منها املوضوعية واخرى ذاتية        

مواضيع من بني األسباب املوضوعية إلختياران للموضوع هو تصدر : التربير املوضوعي -
يف اآلونة األخرية اليت تؤكد  تدخالت الدول على بعض من الدول يف املنطقة العربية

الذي  أتثري هاته التدخالتوما واكبه من توسع ملفهوم  التدخالتعلى توسع مفهوم 
 التدخالتىل لملة من فقط بل تعداه إ تدخالت الدول االقليميةمل يعد يدور حول 

اليت تؤثر على اإلستقرار السياسي واالقتصادي واإلجتماعي هذا ابإلضافة اخلارجية 
وتنامي تفاقم الوضع يف ليبيا إىل إرتباط األزمة الليبية ابألمن القومي للدول اإلقليمية 

: يف خمتلف امليادين نطقةاملوأتثريه املباشر على  العربيةنطقة املإنعكاسه على دول  و
 عية وذلك راجع لتشاركها شريط احلدودياألمنية والسياسية ، االقتصادية واالجتما

ومن بني األسباب املوضوعية أيضا أن البحث يف هذا اجلانب تعوزه ندرة ملحوظة يف 
تدخالت الدول وتفسري البحوث والدراسات األكادميية املتخصصة واملهتمة بتحليل 

االقليمية و الدولية على املنطقة العربية وكذا الدولة الليبية ابعتبار أن املوضوع مزال جديدا 
. 

ملثل هذه  للميوالت الشخصيةهلذا املوضوع نظرا  قد مت اختيارانل:التربير الذايت -
يف تعقيد نظرا ملا  ماليت ابتت اليو  يف املنطقة العربيةلفهم البيئة  الشغف املواضيع 

ومعرفة  املنطقة هبذه التدخالت تشهده من حراك اضافة اىل حب املعرفة ملدى أتثر 
 ..و آاثرهااهم انعكاساهتا 
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 :الدراسةأدبيات   -4
بعد اإلطالع على مراجع الدراسة مت العثور على جمموعة من الدراسات اليت            

 :هلا تقاطعات مع موضوع الدراسة حمل البحث وهي 

تطورات األزمة الليبية و األطراف "، بعنوان ثروت عز الدين: دراسة للباحث  -
ي للدراسات واالحباث ابحث ابملركز املصر ،" الداخلية الفاعلة ودور دول اجلوار

 .االسرتاتيجية
مقال يدرس فيه الباحث تطورات األزمة الليبية ودور دول اجلوار وآليات هاته الدول يف 

 .التوصل اىل تسوية و أثر هاته التدخالت على ليبيا 

األوضاع العربية الراهنة والرؤية "، بعنوان أمحد سامل الوحيشي:  دراسة للباحث   -
 .وكاتب ميين،شهادة دكتوراه يف العلوم السياسية ،"املستقبلية 

مقال يدرس فيه الباحث األحداث اليت جرت يف العامل العريب بعث الثورات اليت اجتاحته 
والصدى الذي خلفته هاته الثورات و األاثر املرتتبة عن هاته الثورات يف املنطقة العربية، 

 .واألاثر البعيدة املدى على املنطقة و خارجها

فريق األزمات العريب يف مركز دراسات الشرق األوسط، بعنوان : دراسة للباحثني  -
 " األزمة الليبية اىل أين؟"

تقرير يدرس فيه الباحثون األحداث للثورة الليبية وخلفيات األزمة وضرورة تضافر 
اجلهود االقليمية و الدولية حلل األزمة اليبية، وأمن دول اجلوار واستقرار املنطقة العربية 

 . اليت عانت من فرتة فوضى و اضطراب سياسي وأمين 

الراهنة يف النظام العريب  التحوالت:"نغم نذير  شكر، بعنوان: دراسة الباحثة  -
 .مدرس دوكتورة" املعاصر
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  0200بية اليت شهدهتا بعد أحداث دراسة حول موجات التغيري يف املنطقة العر 
افع التغيري يف األنظمة العربية جمموع التحوالت الدميوقراطية واالنتفاظات الشعبية ودو و 
.  

 :إشكالية الدراسة -5
أوضاع املنطقة العربية وتدخالت كل من القوى الكربى واالقليمية يف املنطقة ان        

 :كل هذا جيعلنا امام االشكال التايل .العربية ،و ليبيا خصوصا وما ترتب عليه من نتائج 
مدى  ماتدخالت القوى الكربى واالقليمية يف املنطقة العربية اىل اي مدى اثرت *

 !؟على ليبياإنعكاساهتا
 :التساؤالت الفرعية -6

وتندرج ضمن هذه املشكلة البحثية جمموعة من األسئلة الفرعية املرتبطة          
 :ابملوضوع
 ؟ األوضاع السائدة يف املنطقة العربية هي كيف! 
 ؟ فيم تكمن أمهية املنطقة العربية! 
 ؟ماهو دور القوى االقليمية والدولية يف املنطقة العربية! 
 مواجهة وإدارة التهديدات  عموما وليبيا خصوصا العربيةمنطقة هل ميكن لل

 !؟كيف تعاملت معها و بية العر والثورات  اتلتحدايت اليت تصدرها األزموا
 ماهو أتثري هاته القوى على املنطقة العربية وليبيا ؟ 
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 :فرضيات الدراسة   -7

املطروحة، سيتم لتسهيل صعوابت البحث واالحاطة مبختلف جوانب االشكالية          
 :صياغة الفرضيات التالية

تسود املنطقة العربية جمموعة أوضاع قبل و بعد الثورات متمثلة يف أوضاع سياسية  -
 ...،اقتصادية واجتماعية 

 .للمنطقة العربية أمهية كبرية ومتعددة النواحي واجلوانب مثل األمهية اجليواسرتاتيجية  -

األبعاد التوسعية الغربية والسعي حنو  كشف التدخل الدويل يف ليبيا عن حقيقة -
 .السيطرة على منابع النفط ومصادر الثروة

العربية نطقة املميكن بناء مقاربة أمنية فهي مدخل فاعل لتحقيق األمن واالستقرار يف  -
 .وكان للتدخالت أثر ملحوض يف ذلك

اقليميا يقتضي أتمني احلدود ودعم لوجيسيت ووجود أطراف تتفق على التعاون دوليا و  -
 .مبا يضمن أتمني حدودهم املشرتكة وابلتايل حدود أكثر أمن واستقرار

  :مصطلحات الدراسة -8
هو تعرض دولة للشؤون الداخلية أو اخلارجية لدولة أخرى  :التدخالت الدولية 

دون أن يكون هلذا التعرض سند قانوين، بغرض الزام الدولة املتدخل يف أمرها على 
 .إتباع مامتليها عليها يف شأن من شؤهنا اخلاصة الدولة أو الدول املتدخلة

ية، ويف معىن أخر هي نقطة التحول اىل األحسن أو األسوأ، فهي حلظة مصري  :األزمة
فان األزمة هي حالة من االضراب يف العالقات اليت هتدد بتغيري حاسم فيها 

 .ابحلدوث
 .هو غياب التهديد على القيم األساسية يف اجملتمع :األمن
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امتالك الدولة لعناصر القوم االسرتاتيجية أو بعضها، واليت تنتج  :األمن القومي
للدولة امتالك ارادهتا الوطنية وتوفر السند املطلوب لتحقيق املصاحل الوطنية 

 .عن أتمني تلك املصاحلاالسرتاتيجية فضال 
إىل نطقة اجلغرافيةة اليت متتدة من ايحميط األطلسية غراًب حىتة تصل امل :املنطقة العربية

حبر العرب واخلليج العريبة يف الشةرق، وتشرتك دول الوطن العريب خبصائص ومسات 
  العريب، فهي تشرتك يف التاريخ واللغة بعمشرتكة أضفت عليها هذا الطا

 :حدود الدراسة -9
 .قمنا بتحديد إطار زماين ومكاين للدراسةت"يف إطار الدراسة املقدمة حول       

،إذ 0202غاية إىل 0200ة الفرتة املمتدة مننتابع هذه الدراس: اإلطار الزماين
ليبيا املنطقة العربية و حتاول رصد خمتلف التفاعالت والنتائج والتحوالت الواقعة يف 

والثورات  يف هذه الفرتة اليت شهدت عدة إنعطافات حمورية لألزمة الليبية م وعالقته
و الليبيةوختللتها العديد من املتغريات اليت رمست مالمح جديدة يف البيئة العربية 

إىل أن الوضع السياسي غري املستقر وطبيعة األزمة ال تزال  ابإلضافة الوطن العريب
 .مآالهتا متضحة املعامل دفع بنا إىل حتديد اجملال الزمين املذكور حلصر الدراسة فيه

 املنطقة العربية والدول الكربى و االقليميةا كل من نتضم دراست :اإلطار املكاين
 .اليت تعد منوذج للدراسة ليبياإضافة إىل 
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 :املقاربة املنهجية للدراسة -01
ابلنظر إىل طبيعة املوضوع فإن ذلك يستدعي إستخدام منجية مركبة وفقا        

 :وفصول الدراسةلصيغة التكامل بغية إحداث التوازن العلمي املطلوب يف مباحث 
 وحيثياهتا  لثورات العربية واحلالة الليبية يفيد يف تتبع مسار اوالذي  :املنهج التارخيي

منذ نشأهتا ،كذلك مت االعتماد على هذا املنهج لرصد خمتلف السياقات اليت تشكل 
خالهلا مفهوم األمن وتطوره ويعرف هذا املنهج على أنه ذلك الطريق الذي يتبعه 

لمع معلوماته عن األحداث واحلقائق املاضية وفحصها ونقدها وحتليلها الباحث يف 
والتأكد من صحتها ويف عرضها وترتيبها وتفسريها وإستخالص التعميمات العامة 

ئدهتا عند فهم أحداث املاضي فحسب بل تتعداه إىل املساعدة يف منها والتقف فا
وقد إعتمدان  للنسبة للمستقبتفسري األحداث واملشاكل اجلارية يف توجيه التخطيط اب

الثورات العربية والتدخالت االقليمية و الدولية هذا املنهج لتتبع بوادر ومصادر مسار 
 .وكذلك دراسة احلالة الليبية

 وهو طرق التحليل والتفكري بشكل علمي منظم، هبدف : املنهج التحليلي الوصفي
الوصول إىل أغراض حمددة وهو طريقة نصف الظاهرة املدروسة وتصويرها كميا عن 
طريق لمع املعلومات املقننة عن املشكلة وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة 

 .املوضوعولقد إعتمدان على هذا املنهج بغية حتليل . الدقيقة
 وهي دراسة متعمقة للعوامل املتشابكة اليت متثل جذور احلالة  :ة احلالةمنهج دراس

وحمتوايهتا حبيث تتخطى اجلوانب الظاهرية ملوضوع الدراسة إىل األسس األوىل للنشأة 
فهي منهج حياكي  والتطور عرب فرتات زمنية معينة والتغريات اليت طرأت عليها،

إستقصاء تفاصيل  عتبار أنه من أهم املناهج يفالدراسة التارخيية للحالة أو اجملتمع وإب
التدخالت على يف دراسة تبعات ونتائج  اعتمدانهالقضااي واملسائل السياسية فقد 

 .املنطقة العربية
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 :تفصيل الدراسة -00
لقد مت تقسيم الدراسة إىل ثالث فصول حبيث يدرس الفصل األول واملوسوم بـ           

،واملتضمن ثالثة مباحث جاء يف املبحث األول واملعنون بـ  طبيعة املنطقة العربية:
وضاع يف املنطقة العربية األوضاع السياسية، االجتماعية واالقتصادية حيث درسنا فيه األ:

،أما املبحث أمهية املنطقة العربية :واملعنون بـ  أما املبحث الثاين قبل و بعد الثورات 
العريب أو الثورات العربية حيث تكلمنا عن خلفيات احلراك :الثالث والذي متت عنونته بـ

القوى الكربى و : ،لننتقل يف الفصل الثاين واملوسوم بالثورات العربية يف خمتلف الدول 
يف املبحث األول أما املبحث  تدخالت القوى االقليميةحماولني إستعراض  االقليمية 

،أما املبحث الثالث  طقةتدخالت القوى الكربى على املنالثاين فقد حاولنا عرض 
 . أتثري هاته القوى على املنطقة العربية واملعنون بـ 

فقد عنون املبحث احلالة الليبية أو احلالة يف ليبيا : أما الفصل الثالث واملوسوم بـ     
فهم التدخالت أما املبحث الثاين فقد حاولنا من خالله  األوضاع يف ليبيا : األول بـ 
والدولية على ليبياومن مث نتائج هاته التدخالت على الدولة الليبية يف املبحث االقليمية 

 . الثالث
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 املنطقة العربيةاألوضاع يف : املبحث األول. 

ويف غرب آسيا واحمليط األطلنطي  إفريقيادولة متمركزة يف مشال  22تتألف املنطقة العربية من  
احمليط اهلادي وتعترب اللغة العربية هي اللغة األساسية ، تشهد املنطقة العربية أوضاع  وحتدايت  إىل

 1. 2122نظرا للتحول الذي شهدته املنطقة منذ عام ...  اجتماعية اقتصادية،

الباحث يف شؤون الشرق األوسط ان الباحث يف العالقات الدولية و قال الباحث يل شاو شي 
املنطقة العربية ستستمر لوقت طويل بسبب الفروقات بني الدول حيث هناك أنواع  أن التطورات يف

 :أربعة من الدول وهي

 .ويكون االنتقال فيها سهال . تونسمثل مصر و الدول العلمانية  .1
هذه الدول على العديد من ، حيث حتتوي عقدة مثل ليبيا و سوراي و اليمنالدول امل .2

 ...القبائل
ول تكون غنية ابملوارد الكويت حيث هذه الدرة مثل السعودية و دول ملكية مستقهناك  .3

 .، ولذلك فلن حيصل هلا اضطراب شديد النفطية وهلا مواقع اسرتاتيجية
 2. العراق ول اخلاصة مثل السودان الصومال و الد .4

، ال يف األوضاع يف خمتلف اجملاالتومع اختالف وتطور هذه الثورات شهد الوطن العريب تبد 
 ،بية تغريا يف األوضاع االقتصادية، السياسيةأصبح يشهد الوطن العريب أو املنطقة العر حيث 

، وستتطرق لدراسة األوضاع قبل وحدث فيها نوع من التغيري قبل وبعد موجة الثورات ،االجتماعية
 .وبعد الثورات 

                                                             

 موقع الكرتوين" االمنائي يف الدول العربية  برانمج األمم املتحدة" حقائق عن املنطقة العربية،   1
10:43:تيقوت 04/01/2018 عالطإلا خيرات  www.arabstates,undp.org/content/rbas/ar/home/regioninfo.html  

صحيفة الكرتونية . صحيفة الشعب اليومية أونلني . شبكة الصني   2  

 Arabic.people.com.cn/31664/7686370.html                                                                                
         

http://www.arabstates,undp.org/content/rbas/ar/home/regioninfo.html
http://www.arabstates,undp.org/content/rbas/ar/home/regioninfo.html


 األوضاع في المنطقة العربية   األولالفصل 
 

13 
 

 :األوضاع السياسية: أوال

سامهت يف انضاج الفكر السياسي من ميكن القول أن األحداث اليت حلقت ابملنطقة العربية 
تالها، وكذلك التغري يف مفهوم األمن الذي مل يعد نفسه حيث أصبح هناك  فرتة التسعينات وما

البعد السياسي مبعناه التقليدي املعروف  ىعل ، حيث مل يعد يرتكزاإلقليميمفهوم جديد عن األمن 
 .بل أصبح يتعدى األبعاد السياسية . فقطو 

تتعرض املنطقة العربية للعديد من الضغوطات منذ هناية احلرب الباردة خاصة منذ االحتالل 
 ...دميوقراطية سياسية و  إصالحاتاألمريكي للعراق، وهذا لتبين 

بعض االصالحات  إبدخالقامت العربية مل تستجب هلاته الضغوطات، و ال أن الدول إ
ن التعددية السياسية ، مثل مصر ليت مسحت بقدر أكرب مالشكلية اليت مل تغري الكثري، وحىت الدول ا

 ...الكويت واملغرب و 

، وابخلصوص الطبقة  كما نتج عن انغالق اجملال السياسي اجتاه املهتمني ابلشأن العام
اليت أصبحت فيما بعد من اهم الفاعلني السياسيني يف مواجهة النظم املستبدة يف الدول املتوسطة، و 

  3.العربية

وهنا مع  ضو  متغريات السياسة األمريكية فقد سعت اىل اعادة هيكلة املنطقة العربية بتعاويف   
جلنوب للسيطرة على بعض ، وأيضا من ا(تركيا)وة اسرتاتيجية من الشمال ، وذلك بتكوين قاسرائيل

العربية لوضع السياسي للعالقات ابلتايل فالتوجهات األمريكية أثرت على ااملذائق واخلليج العريب، و 
 4. تفاعالهتا حيث أصبحت حمل تناقض كبري و 

                                                             

 .22-9ص  84دراسات دولية العدد . التحوالت الراهنة يف النظام العريب املعاصر: نغم نذير شكر.د  3
على مصادر هتديد األمن القومي أثر املتغريات الدولية . خليل ابراهيم حجاج ، دمحم امحد املقداد ، و صايل فالح سرحان   4

- 2122-2عدد  -81دراسات ، العلوم االنسانية و االجتماعية اجمللد  -2121-2991 العريب بعد انتهاء احلرب الباردة
 .243- 243ص
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انطلقت شرارة من أكرب التحوالت االقليمية يف العامل منذ ظهور الدولة العربية احلديثة حيث 
أن املنطقة ، حيث ملنطقة العربية حباالت استثنائيةمنذ ظهور أو انطالق ما يسمى ابلربيع العريب مرة ا

جرى يف األنظمة العربية املستبدة  عدوى سياسية جديدة بسبب ماانتشرت يف مرحلة تشكل جديد و 
حيث تشكلت أنظمة جديدة بفعل الثورات العربية حيث مل تصبح املنطقة العربية هي نفسها أواخر 

2121. 

، حيث ظهرت مظاهر عد الثورات مرحلة مل تسبق من قبلشهد النظام العريب االقليمي ب
 . جديدة أسفرت عن تغري سياسي شامل

( العراق، الصومال، لبنان)اهنيارات الدول العربية سابقا وضع سياسي وجتزئة و فقد شهدت 
، فان مشهد االضطراب وقع يف قلب دول الوطن عن كم الدول اليت تعرضت للثورات لكن فضال

احتمال حدوث تغريات واسعة هذا ما أدى اىل سوراي وليبيا و  اليمن، تونس، مصر،: العريب يف كل من
، حيث نطقة العربية بصمتها، وعموما فقد تركت املوجة الثورية اليت شهدهتا معظم دول املطاقالن

تعرضت األنظمة السياسية اىل خمتلف التغريات ال نصفها ابلتغريات اجلذرية لكنها تغريات جا ت أثر 
 .املوجة الثورية 

من املعروف يث أنه و لت بعض التغريات فيما خيص النظام، حكما أن الثورات العربية قد أدخ
 5. أنه من أهم القواعد املرتسخة يف العمل العريب هي حرمة التدخل يف الشؤون الداخلية 

، والشك أن الثورات تغريات حدثت يف الثقافة السياسيةان الصراع العريب أدى اىل عدة 
عية و نضاهلا ضد ، مبنية على القدرة اجملتمسياسية جديدة يف اجملتمع العريب العربية خلقت ثقافة

قام الشعب العريب خوف من األجهزة األمنية، و  تصنع مصريها بنفسها من دونالنظام الفاسد و 
 .أنه وحده معين ابملشروع النهضوي العريب نفسه و  إبثبات

                                                             

 (رؤية استشرافية) 2122-2122 التحوالت االسرتاتيجية يف النظام االقليمي العريب. معهد العربية للدراسات  –ديب   5
 www.alarabiya.net/ar/arabic-studies/2013/03/09م 2122مارس  9بت الس
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أهنا قادرة على ج املقاومة السلمية ضد األنظمة و كما لعب الربيع العريب دورا يف تعزيز هن
الثورات  مما جيعلنا نقول أن الثقافة السياسية العربية بعد. من النظم املستبدة هدافها ابلرغمحتقيق أ

خدام بعدما كانت حمرمة ، بدخول مفاهيم جديدة اليت أصبحت سهلة االستالعربية مل تعد نفسها
 6.االستعمال

 :األوضاع االجتماعية و الثقافية يف املنطقة العربية :اثنيا

ية دورا يلعب التعليم أو الرتبعربية يف ظل نظام جمتمعي متخلف و يعيش معظم سكان املنطقة ال
مليون نسمة بينهم  223حنو  2119، حيث وصل سكان العامل العريب عام مهما يف التخلف اجملتمعي

يقة أتثر وهذه النسبة تشكل فجوة عم %21األميني حيث بلغت نسبة األمية  مليون نسمة من 211
 7.ترتتب عليها كوارث اجتماعيةايف و على التطور االجتماعي والثق

ن تركيبة اجملتمع ، ذلك أبا مهما يف عملية االصالح السياسيحيث تلعب العوامل الثقافية دور 
 .مباشر يف التأثري على االصالح سلبا أو اجياابهلا دور هام و 

االجتماعية حتوالت فيما خيص القيم السائدة والعالقات يعيش شباب العامل العريب جمموعة 
بطي  ، وأحياان حيدث هذا التغري ي تسري بشكل تدرجيي أحياان و ان عملية التغري االجتماع. الثقافيةو 

جت حياة صعبة على األنظمة العربية و خالل اترخيها الطويل أنت، و ...عن طريق هزات أو ثورات
 8.حباجة ماسة اىل تنمية ة العربيةكان معىن هذا أن احلياة السياسية يف املنطقاملواطن العريب، و 

ن أهم مسات اليت يتميز هبا الوطن العريب يغلب عليها جانب سليب ورغم مؤشرات التحول إ
ة العربية رغم الثقايف فاملنطقمشل جمموعة قطاعات مثل التعليم واجلانب االجتماعي و االجيايب الذي 

                                                             

 مقال الكرتوين– أثر الربيع العريب على الثقافة السياسية. أمحد سعيد نوفل  -د-أ  6
 ،قسم العلوم السياسية جامعة حبري اخلرطوم. ورقة بعنوان الثورات العربية و مستقبل التغري السياسي. رمي دمحم موسى.د  7

 8لسودان صا
 diae.net/4928  –شبكة ضيا  للمؤمترات و الدراسات . التغري االجتماعي يف الوطن العريب --  8
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، فضال عن ذلك فهي اجلهل والتخلفيها فهي ال تزال حتت أثر النمو الدميوغرايف فثرائها ابملوارد و 
 9.تعاين من عدم العدالة االجتماعية

التوتر يف االحتجاجات االجتماعية اليت شهدهتا املنطقة العربية كانت وريدة هذا التصاعد و 
 .احتقان وضغط جمتمعي عاشته البلدان العربية بسبب أتخر العدالة االجتماعية

يدعو الفئات اىل  ، ليس مااالجتماعية واالقتصادية و أن تفاقم األوضاعويف هذا السياق يبد
السياسي الذي يقوم على ، وامنا هناك العديد من العوامل منها النظام االجتماعية التحرك والدفاع

النخب ، وعدم أتهل أو استعداد ت وصوال اىل أطر العمل االجتماعيالقمع بدأ مبؤسسااهليمنة و 
 .ية لعب اجلمهور لدور فعال، وامكانلدور سياسي أو اجتماعي مهم

، فاألفق فةاحيث تنمو رغبة شديدة يف االنعتاق يف صدور عديد الفئات منها النخبة الثق
وقراطية من خالل العمل اجلماعي وخوض خمتلف التحدايت املواجهة مفتوح لرتسيخ عالقات دمي

 10.له

االجتماعي كان سبب خروج الشعوب مطالبة بتحقق العدالة االجتماعية بسبب الضغط 
فكان من األسباب اليت  . الذي عاشوه يف أكثر الدول العربية حيث قامت موجات الربيع العريب

 ...اع االجتماعية املزية والبطالة والفقر وارتفاع نسبة األميةفجرت الثورات هو األوض

 

                                                             

حماولة حتليلية استشرافية ملظاهر التغيري : يف سوسيولوجيا الثورات العربية من خالل الثالوث الزمين –سعيد احلسني عبدويل .د  9
 223االنسانية و االجتماعية ص جملة العلوم ( احلدود و التناقضات)

-Maraji3-eloudy-blogspot.com/2011/05/blog-post .احلركات االجتماعية يف العامل العريب -عزة عبد احملسن خليل  10

8186-html.    
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 .األوضاع االقتصادية :اثلثا

 .اليت تواجه أكثر الدول العربية اليوممما الشك فيه أن التنمية االقتصادية من أبرز التحدايت 
مواجهة أزمة البطالة ذو قدر عال من األمهية يف على تعديل السياسات االقتصادية و يعد الرتكيز 

، ونظرا لصعوبة البحث يف تعديالت معات اليت متيزها الدميوغرافيا واحلاجة خللق فرص عمل سنواياجملت
بتطوير أسس جديدة ميكننا القول أنه و ، قليمية والدولية االعتبار السياقات االدون األخذ يف عني

وأتمني موازات . الدول القريبة األخرى فهو حتدي مستقبلين االقتصادي بني الدول العربية و للتعاو 
االجتماعية ذات خطر يف ظل االقتصادية و  األوضاع تصبح داخل البلدان هي من األولوايت كي ال

االحتقان اليت يعيشها أو ة العربية ويف ظل حالة القلق و ا بلدان املنطقاملرحلة االنتقالية اليت مرت هب
 11.لإلحباطعاشها الشباب العاطل عن العمل قد يدفعهم هذا 

تعد األسباب االقتصادية من أهم أسباب اندالع الثورات يف املنطقة العربية فهناك عدة 
 :أسباب تتباين من أسباب داخلية و أخرى خارجية

 :داخليةأسباب  . أ
  من امجايل سكان املنطقة العربية %31هتميش الطبقة الشبابية اليت متثل                                          . 
 اختالالت داخلية فيهاو اقض يف مكانة الطبقة االجتماعية تن  . 
 استغالل موارد الوطن لفئة معينة على حساب فئات أخرى . 
 اقتصادية غري كافية إصالحات. 
 تعنيه من سلبيات شبكات األمن االجتماعي و كل ما. 

 
 

                                                             

العربية األوىل متوز الطبعة . حاالت دراسة. الربيع العريب ثورات اخلالص من االستبداد. الشبكة العربية لدراسة الدميوقراطية  11
 311ص  899ص . 2122
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 .أسباب اخلارجية  . ب
  تؤت امارهاملبتأثري من صندوق النقد الدويل و كل االصالحات القائمة كانت . 
 كما صاحبه اخنفاض يف نسب السياحةاهنيار أسعار السلع األولية ،... 
 الحظ اخنفاضصادرات املنطقة العربية سلبيا و  أتثر. 
  عاملي حاد يف األسعار العاملية للغذا ارتفاع. 

ابقة يف بعض من حدث العديد من املشاكل االجتماعية قادت لثورات بسبب العوامل الس
 12.سوراي، ليبيا، اليمن و تونس: الدول مثل

 :ومن األسباب االقتصادية األخرى اليت أدت اىل اندالع ثورات
 التالعب بثروات الوطن. 
 سو  األحوال املعيشية. 
 تفشي ظاهرة الرشوةلفساد االداري واملايل و انتشار ا. 
  ارتفاع معدالت البطالةازدايد الضرائب و. 
 الفقريةساع الفجوة بني الطبقات الغنية و ات. 
 13.استنثار الطبقات احلاكمة ابلثروة 
 :االقتصادية اليت خلفها احلراك العريببعض األاثر االجتماعية و       

، فان معظم انتاجاهتا وعائداهتا واالنتاج الصناعياخنفضت تضررت السياحة يف تونس و 
، العريب القطاعات مثل السياحة تضررت بشكل كبري ابملقارنة مع الفرتة اليت سبقت أحداث احلراك

 .القروضق النقد الدويل فيما خيص املنح و حيث تعتمد الدول على صندو 

                                                             

 .2122/22/29 2923:عدد.احلوار املتمدن. عدانن فرحان اجلوراين ، األاثر االقتصادية للربيع العريب  12
 2122/12/12. ميدل ايست أونالين . أسباب اندالع ثورات الربيع العريب. دمحم الشيوخ  13

 Middle.east.online.com/ ?id=146507.     22:23 تيقو ت 13/12/2124 عالطإلا خير ات                                                
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اهتماماهتا على  فنصبت %41تضررت مصر أيضا يف جانب السياحة حيث اخنفضت بنسبة 
 .عائدات املرور من قنات السويسحتسني السياحة والزراعة و 

والسوق . بفضل استخراج النفط ووجود احتياطات مالية مل تتعرض الدولة الليبية اىل شلل اتم
وبشكل مشابه للدولة الليبية اليمن سيطرت املتمردين على البالد وعانت البالد من  السودا  حتتفل

                                                                                 .                                                                                                                            اضطراابت هائلة
وتدهورت األوضاع من البطالة ، األخرية حنو النصف 2يف السنوات  فقد االقتصاد: ويف سوراي

 .الدولة مازالت تعتمد على الزراعة  و قطاعات النفطهكذا و ... وفقر
حيث دمرت لسياسية ان التدهور الذي عاشته املنطقة العربية كان بسبب االضطراابت ا

 14. ارتفعت معدالت البطالة خاصة يف الدول املعتمدة عن السياحةو ... قطاعات الصناعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .املصدر. الربيع العريب يشعل انر الفقر و البطالة –ميدل نيوز   14
22:15:تيقوت 05/01/2018: عالطإلا خيرات  www.almasdar.net/   الفقروالبطالة-انر-يشعل-العريب-الربيع

http://www.almasdar.net/الربيع-العربي-يشعل-نار-الفقروالبطالة
http://www.almasdar.net/الربيع-العربي-يشعل-نار-الفقروالبطالة
http://www.almasdar.net/الربيع-العربي-يشعل-نار-الفقروالبطالة
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 أمهية املنطقة العربية :املبحث الثاين: 

 
بب خمتلف النواحي وهذا بسو كبرية وذلك يف خمتلف األصعدة و للمنطقة العربية أمهية واسعة 

، وابلتايل فان الوطن العريب ملنطقة العربية مسرحا اسرتاتيجيةابلتايل فتعترب اامتالكها العديد من املوارد و 
 :يف معظمهاله أمهية كبرية يف عديد اجملاالت واليت تتجلى 

 أمهية املوقع اجلغرايف. 
 األمهية االقتصادية. 
 ألمهية االسرتاتيجيةا. 

وطن املشرتك بني اشارة لل يستخدم مصطلح الوطن العريبان للوطن العريب أمهية كبرية وعالية و 
ا هلذه نظر التاريخ املشرتكني و و  اشارة منهم اىل مشولية و كرب حجمه عالوة على اجلغرافياالدول العربية و 

ك نظرا ذلالعوامل جعله حمل اطماع والسعي للتقسيم وفصال املنطقة العربية عن بعضها واضعافها، و 
 ...ألمهيتها من عدة نواحي

 :اجلغرايفأمهية املوقع  :أوال

البحار اهلامة مما يتوسط العامل العريب ومن القلب فهو يطل ويشرق على جمموعة من احمليطات و 
، وحتكمه أيضا يف جمموعة منافذ ومضايق حبرية وحيوية هامة، ولعب هاذه املذايق جيعله يف الوسط 

اجة اىل املرور خالل فبذلك كل شعوب العامل هي حب... الصيدفذ دورا مهما يتجلى يف املالحة و املناو 
وهذا . ، وقناة السويسهرمز، ومذيق ابب املندب: طن العريب ومن أهم املذايققيامها برحالهتا على الو 

 15.اعتدالهتميز به املنطقة من مناخ مناسب ومالئم فهي معروفة جبمال مناخها و ت على غرار ما

                                                             

15  sahar موقع الكرتوين 2124-24؟ يناير  ، ماهي أمهية الوطن العريب ، 
www.almrsal.com/post/443820.                                                                                                                  خير ات 

 22:21: تيقو ت 14/12/2124: عالطإلا

http://www.almrsal.com/post/443820
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جغرافيا من غرب ميتد الوطن العريب ...فاملناخ من أهم األسباب اليت تدفع بسكان العامل بزايرته
تضم هذه املنطقة داخلها ما يسمى لعرب وصوال لشرق اخلليج العريب و حىت حبر ااحمليط األطلسي و 

ل املنطقة العربية ، وشرقها حبيث أن دو الدول العربية يف غرب قارة آسيا، ومشال القارة االفريقية جبامعة
 .يف قارة افريقيا 21. دولة يف قارة آسيا 22دولة منقسمة اىل  22جمتمعة تبلغ عدد 

فيما خيص املوقع اجلغرايف فان املساحة تلعب دورا مهما ، اذا و  الثقافة ويتميز بوحدة اللغة والتاريخ 
ا  املنطقة على الكثري من املوارد ، فاملساحة الواسعة يعين احتو هنا تشكل معيارا مهما ألمهيتها وقوهتاأ

احتوا  أكرب عدد ممكن من  ، كما أهنا تسمح علىة على غرار ما تعنيه صغر املساحةاملتنوع
يف االقتصاد والنمو  املتنوع مما يشكل دورا هاما لإلنتاج، وهتيئ الفرص و االمكانيات السكان

احتوا ها على املصادر املادية الكبرية و االخر فان هذه املساحة مما الشك فيه هو اجلانب للبالد، و 
. اجلوانب السياسيةاحلفاظ عليها من كافة تعمل على ادامة هاته املساحة، و البد وهلا قوة عسكرية 

 16.غريها من أمهياتو ... السكانية

كم مربع اذ تتنوع هذه املساحة بني كل   13,825,000تبلغ مساحة الوطن العريب ما يقارب 
تشكل نسبة اليابسة يف  هاتني القارتني البحر األمحر و يفصل بنيو  واآلسيويةية القارة االفريق من

 17.وتغلب الطبيعة الصحراوية على أراضيه %2102الوطن العريب 

خاصة األمهية اجلغرافية و بشكل عام ميكننا القول أن العريب الكثري مما جيعله مميزا و ان للوطن 
اما بسواحل حبرية أو صحاري كربى لية و بسالسل جب ةممتدحدود الوطن العربية طبيعية فهي اما 

، لذلك فان ئلة ويتميز ببقعة جغرافية عامليةومن هنا ميكننا استنتاج أن للوطن العريب مساحة ها
                                                             

جملة  2123نوفمرب  2عليان حممود عليان ، األمهية االسرتاتيجية للوطن العريب اقتصاداي و عسكراي ، جملة شجون العربية ،   16
 .الكرتونية

 28:22:تيقو ت 14/12/2124 :عالطإلا خير ات،موقع الكرتوين. موضوع . بكة ، األمهية االسرتاتيجية للوطن العريب مراد الشوا  17
Mawdoo3.com/ العريب_للوطن_األمهية االسرتاتيجية                                                                                                           
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أن يف زايدة قوة ، وما يتبعه من تنوع موارد طبيعية له شاحته والذي يعطي بعدا اسرتاتيجياعظم مس
 .خارجياالدولة داخليا و 

، كما تشتمل على تركيب ية متتد فوق عروض مناخية متباينةأن مساحة املنطقة العرب كما
عريب يتمتع بتلك امليزات ، ومبا أن الوطن الثروات هائلة داخل االقليم العريبمتنوعة جيولوجية ذات 

 اعد على ازدهار اجلانب التجاري، كما احتوا ه على العديد من األماكن الدينية فهذا يسالعظيمة
ية اجلغرافوكل هاته العوامل التارخيية و . ما جيعل تلك املنطقة حمط أنظار العاملالصناعات و  تسويقو 

 18...مركز أطماعجتعل الوطن العريب ذو أمهية و 
 

 :األمهية االقتصادية: اثنيا 
، حيث جتده يتدخل يف مجيع جمرايت احلياة وجند االقتصادية أبنه يف كل اجملاالت أتيت أمهية

يلعب الدور االقتصادي أهم  ، وحيث أن أمهية أتيت من خالل االستثماراتر فعال وحاسمذو دو أنه 
أدوار وميثل أمهية ابلغة للمنطقة العربية وابلتايل ابالستناد اىل الثروات الداخلية للمنطقة واالستغالل 

 .اجليد له تكون له القدرة على تنمية قدرات هائلة
ية واليت تعد عصب احلياة من الثروات الطبيعية واملعدنية ونفطيزخر العامل العريب ابلعديد 

، فالسعودية وحدها متلك ربع احتياطي العامل من النفط كما توجد العديد من املوارد املعدنية العصرية
، كما توجد العديد من امل العريب والعامل الزراعي كذلكواحليوانية واليت تلعب دورا هاما من ثروات الع

، وتشكل عائدات هاته األماكن السياحية جز ا مهما من اقتصاد بعض ثرية والتارخييةاألاملناطق 
 19.البلدان

كما أن املنطقة العربية كوهنا تتوسط القارات الثالث آسيا وافريقيا واورواب فهي شكلت معربا 
 .للربط بينهم وسهلت عملية التجارة

                                                             

 .مرجع سابق. عليان حممود عليان  18
 العريب_الوطن_أمهية/Mawdoo3.com .2123ماي  24. موقع الكرتوين. موضوع. طالل مشعل ، أمهية الوطن العريب  19
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ابلنسبة للمنافذ الربية ا واسرتاتيجيا فاملنطقة جبانب كوهنا تتمتع مبوقع حساسة جيوسياسي
، فهي تتمتع مبقدرات اقتصادية ومالية جيدة اذ تشكل حمورا اقتصاداي عامليا ويعترب الغاز واملائية

 :ومن أهم املصادر املهمة يف اقتصاد املنطقة العربية 20.الطبيعي أيضا من أهم تلك املصادر
 : النفط .1

سهولة العثور عليه ووفرته وموقعه االسرتاتيجي، وحيث أن ، ومنها يتميز بعديد من املميزات
 .النفط العريب أرخص فيما خيص التكاليف على خالف مناطق أخرى يف العامل

 .مليار برميل 33903بلغ امجايل االحتياط  2113وحبسب احصا  منطقة األوبك فانه يف عام  
مليون برميل يوميا فان نسبة  32بنحو قدرت وكالة الطاقة الدولية جمموع الصادرات  2113ويف عام 

 . %24الصادرات النفطية العربية اىل الصادرات العاملية تصل اىل حنو 
وأفاد تقرير ملكتب الشال الكوييت لالستثمارات االقتصادية أن دول جملس التعاون اخلليجي  

 21.مليار دوالر من عائدات النفط 2211حنو  2119و  2114ستحقق خالل عامي 
  :الطبيعي الغاز .2

تفوق احتياطات الغاز الطبيعي للمنطقة العربية ربع االحتياطي العاملي وحسب احصائيات 
من احتياطي  %2403يعين  ، ماترليون مرت مكعب 3802بلغ احتياطي الغاز حنو  2123أوبك لعام 

 2128مل سنة وهناك دولتان عربيتان حيتالن مراتب عالية يف الئحة أكرب منتجي الغاز يف العا. العامل
 .اململكة العربية السعودية واجلزائر وحتتل قطر أيضا مكانة يف هذا اجملال: ومها

 :املعادن .3
تتوفر الدول العربية على كميات مهمة جدا من املعادن املتنوعة وتتمثل هذه املعادن أساسا 

االنتاج العريب يف جمال وموريتانيا تتصدر ... الزنك والنحاس واحلديد والفوسفات والفحم احلجري: يف
ويتوقع صندوق النقد العريب أن تتزايد كميات انتاج الدول ( 2122مليون طن سنة  2204)احلديد 

                                                             

املركز  2123.  2122أثر التدخل الروسي يف الشرق األوسط عل هيكل النظام الدويل . أماين عبد الكرمي علي سليمان  20
 Democraticac.de/P=3457 والسياسية الدميوقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية االقتصادية

  اجلزيرة -النفطية ودورها العريب الثورة –حسني عبد العزيز    21
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أصبحت الدول العربية يف منطقة اخلليج "  2128العربية من احلديد والصلب ، يقول تقريره لسنة 
 "احلديد والصلبالعريب ومشال افريقيا من أهم دول منطقة الشرق االوسط يف انتاج 

، حيتل املغرب االنتاج العريب وحيتل الرتبة الثانية عامليا يف االنتاج علما أنه صاحب أكرب فيما يتعلق ابلفوسفات
 .احتياطي عاملي

  2123مليون طن سنة  21انتاج أكثر من . 
  211  22.األوىل عامليا( انتاج الصني) 2128مليون طن سنة 

 : الزراعة .4
من امجايل مساحة اليابسة يف العامل وتقدر االراضي الصاحلة  %2102حتتل املساحة االمجالية حوايل 

وتنتشر األراضي الزراعية يف الوطن العريب حول ( من املساحة االمجالية %2802)مليون هكتار  294للزراعة بـ 
وذلك لتوافر املناخ . لية املتوسطية واألطلسيةالفرات، النيل والدجلة، ويف املناطق الساح: األهنار الداخلية الكربى

 . املناسب واملياه الغزيرة يف املناطق املذكورة
 ابإلضافة. كما أن يف املنطقة العربية تنتشر الغاابت وخباصة يف الدول املغرب العريب والصومال والسعودية

 23.اىل احملاصيل الصناعية، كالزيتون والسكر والقطن
 :ي يف معاجلة عديد املشاكل اليت ختص املنطقة العربية منهايساهم القطاع الزراع

  حتقيق األمن الغذائي وانتاج الغذا. 
 حماربة البطالة والفقر. 
 تنويع مصادر الدخل وزايدة الدخل الوطين. 
 امكانية تصدير الفائض للدول الكربى 
  24معاجلة املشاكل االجتماعية 

التنمية يف الدول العربية كما متثل مصدرا هاما يف زايدة  وتشكل الزراعة مدخال حيواي يف معاجلة قضااي
 .الدخل وتوفري فرص العمل

                                                             

 14/12/2124: عالطإلا خير ات،ارفع صوتك موقع الكرتوين. 2123يونيو  24خالد الغايل ، الثروات يف الدول العربية ،   22
www.Irfaasawtak.com/a/2/329597_تعرف_على_الثروات_العربية_وكم_متثل_يف 

 2128ديسمرب  23االثنني . بوابة افريقيا والتعاون الدويل. موسوعة التكامل االقتصادي العريب االفريقي  23
www.enaraf.org/page/168                                                                         

 2122اكتوبر  22دراسات وحبوث زراعية . أمهية القطاع الزراعي يف حتقيق األمن الغذائي العريب –جمد جرعتلي  -د24 
Green studio.com/2011/10                                                                                                                            

http://www.irfaasawtak.com/a/2/329597تعرف_على_الثروات_العربية_وكم_تمثل_في_
http://www.enaraf.org/page/168
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كما أن الدول العربية هلا ثروات حيوانية ومسكية كوهنا تطل على البحر وثرواهتا عالية مما تصنع الفرق يف 
 اجلانب االقتصادي نظر لتعدد هاته املوارد

 
 .ريباألمهية االسرتاتيجية للوطن الع :اثلثا

مرات املائية حيتل الوطن العريب وسط القارات افريقيا آسيا وأورواب اذ حيتوي أيضا على أهم امل
 .، وهذا من أهم امليزات خاصة يف التجارة العاملية وهلا أيضا أمهية حربيةاليت تربط القارات

دنية لوفرة ملوقع املنطقة العربية االسرتاتيجي فلها الكثري من الثروات الطبيعية واملع ابإلضافة
وقبل كل  فإهنا، كل هذه تعطي وزان سياسيا للمنطقة العربية وأوال وقبل هذا االنتاج وكرب املساحة

 مير هبا يف شي  من الناحية التارخيية والثقافية واحلضارية واالنسانية وعلى الرغم من التطورات اليت
، وللمنطقة العربية أمهية جية وداخلية وخاصة اخلارجية منهاالعصر احلاضر نتيجة لعوامل خار 

 :اسرتاتيجية من خالل
 الوطن العريب موطن االنسان األول نظرا العتدال مناخه واستوائه. 
 الفرعونية: فيه أقدم احلضارات. 
  اهلامةاشرافه على العديد من املسطحات املائية واملضائق. 
 25...تنافس الشركات على استخراج النفط العريب لسهولته 
  مشاال جعله حلقة اتصال بني اقليمني خمتلفني  24جنواب و  2وقوع الوطن العريب بني دائرتني

 .مناخيا
 (اجلسر األرضي العظيم)وكونه يربط بني قارات العامل القدمي آسيا افريقيا و أورواب فيطلق عليه تسمية 

لوطن العريب الكثري مما جيعله متميزا اسرتاتيجيا من كافة األصعدة وميكن القول وبشكل ان لدى ا
عام أن مجيع حدوده طبيعية فهي اما تتماشى مع سواحل حبرية أو جبلية وصحاري كربى من خالل  
ا كل هذا يتضح أن للمنطقة العربية بقعة جغرافية ذات بعد اسرتاتيجي ومن شأهنا تقوية املنطقة داخلي

 .وخارجيا
                                                             

 2122يونيو  22العمايرة محزة العامل العريب موقعه وأمهية العمايرة للمعلومات   25
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، را لتنوع امليزات وتنوع احلضاراتونظ. ²مليون كلم 28يشكل الوطن العريب كامال مساحة 
، فكل هذه العوامل حتتاج عامل بشري هائل وفق تنوع ملنطقة العربية حمط أنظار العاملفهذا جيعل ا

 ...السكان والرتكيب العمري
من امجايل عدد  %83اذ أن الوطن العريب يضم عمقا بشراي تبلغ نسبة السن الوسيط فيه حنو 

 26.السكان وهذا يشري اىل القوة االنتاجية للوطن العريب
ا هاما اسرتاتيجيا وخاصة ومن هنا ومع امتالك  املنطقة العربية كل هذه الطاقات جعلها حتتل موقع

، سكان املنطقة العربية بلغة واحدةمساحتها وكرب حجمها ومدى اشرتاك ، بكل أنواعها ، وحدودها و الطاقات
 .، أمهية املنطقة العربيةخالل كل هاته املؤهالت واملوارد ومن هنا تكمن ومن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 عليان حممود عليان مرجع سابق  26
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 ( :الثورات العربية)احلراك العريب: املبحث الثالث 
، سلطعاش العامل العريب وسط جمموعة انتفاضات وحراك بغية اسقاط الت 2121منذ أواخر 

، ولو بنجاحات نسبية على حسب القدرات االجتماعية لية انتقال اىل أنظمة غري تسلطيةوصنع عم
 27.واألوضاع يف البلدان
، هو اشرتاك اجلميع يف التطلع حنو احلرية مل مشرتك يف ثورات العامل العريبلعل أبرز عا

 .والسعي للعدالة االجتماعية والكرامة
كان واضحا أن فئة الشباب هلا الدور األبرز يف اطالق هذه التحركات اليت فاتت العفوية بعد 

 28...انطالقها واكتسبت قدرة على التنظيم والضبط
السياسية ، فلم يكن سبب خروجهم  ابأليديولوجياتمل تكن الغالبية من املتظاهرين على دراية 

يلقون اللوم على األنظمة  اهو الرغبة يف انتخاابت نزيهة ، وامنا ظروف معيشية طاحنة عاشوها ، وكانو 
 29.الفاسدة

لقد أدى جناح الثورة يف تونس اىل تشجيع الشباب املصري على القيام بثورة ضد النظام ، 
السابع عشر نفسه لتنتهي مبقتل القذايف ، وحيث مل تال ذلك حدوث ثورة يف ليبيا يف  وسرعان ما

 2122آذار  23 تكن اليمن ببعيدة عن رايح الثورة ، وضمن نفس السياق تلتها الثورة السورية يف
 30.حبركة من االحتجاجات واسعة النطاق ضد حكم بشار األسد

 
 
 

                                                             

، الشبكة العربية لدراسة الربيع العريب ثورات اخلالص من االستبداد دراسة حاالت ـــــ،الشبكة العربية لدراسة الدميوقراطية، 27
 2122،الطبعة العربية األوىل،متوز22الدميوقراطية ص

 .،مرجع سابق23،صالربيع العريب ثورات اخلالص من االستبداد دراسة حاالتــــ، 28
 .،الطبعة األوىل289شيما  احلكيم طه،ص ترمجة مابعد الربيع العريب، ،جون آر براديل 29

30
جامعة  اآلدابكلية /قسم التاريخ ،2111أثر العوامل السياسية يف حركات التغيري يف العامل العريب  انظم رشم معتوق،.د  

 .البصرة
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 :الثورة التونسية :أوال
بسبب األوضاع االجتماعية  2121عام  ديسمرب24اندلعت الثورة الشعبية يف تونس يف 

هذه الثورة  واستطاعةواالقتصادية والسياسية املزرية وتضامنا مع البوعزيزي الذي أضرم النار يف نفسه 
 31.، هذه االنتفاضة اليت أظهرت جناح الثورةطاحة بنظام الرئيس زين العابديناال

للحرايت من حرية التعبري والتدين والتحرر ة الشعبية التونسية الواقع وهو االفتقاد كشفت القو 
ر التونسي عن تنفيذها أو من اخلوف واليت تصدر عن الدستور التونسي، ورغم هذا فشل الدستو 

ت ، وهو ما كان دافع للشعب التونسي ألن يثور ويطالب بضرورة توفري هذه املطالب واحلرايّ توفريها
القمع اىل جانب العديد لبطالة، والظلم والفقر و احملسوبية وا: واالصالحات ووضع حد للفساد مثل

 32.من األسباب اليت دفعت ابلشعب التونسي لالنتفاضة
كما ذكران فان الثورة التونسية كوهنا حركة اجتماعية، مث تطورت حاشدة غضب الشباب 
التونسي وأهلبت مشاعرهم وامتدت فشملت مجيع الشرائح و التكوينات االجتماعية واملهنية 

 33.اسية ومع هذا كان الشباب هم الطرف الرئيسي فيهاوالسي
وجود ظروف ساعدت على اهنا  : يعود لثالث أسباب رئيسية أوهلاان جناح الثورة التونسية 

، لسكاين وارتفاع معدالت التعليم واملدخولاحلقبة السلطوية يف تونس ويف مقدمتها هو التجانس ا
بني العلمانيني واالسالميني والتوافق بني كل من األجندة وكذا كان الرتاجع االستقطاب االيديولوجي 

 . خمتلف القوى السياسية يف تونسالدميوقراطية بني
الذي يعد من األسباب اليت أجنحت االنتفاضة فهو التحالف ويف ما خيص السبب الثاين و 

ة على يد االنتفاضفبالرغم من بداية  ،مبختلف فئاته يف مواجهتهم للنظامالقائم بني اجملتمع التونسي 

                                                             
الدميوقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية االقتصادية املركز  أسباب قيام ثورات الربيع العريب، آية يوسف عبد السالم،  31

 2114ماي  23والسياسية،

32
 دراسات ومقاالت ،النتائج...عوامل النجاح...الثورة التونسية األسباب دمحم علي عبده حممود،.د  

 ،الطبعة األوىل55،ص56،صالربيع العريب االنتفاضة واالصالح والثورة يوسف دمحم الصواين وريكاردو رينيه،  33
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فان التفات األحزاب السياسية والفنانني واملثقفني وعديد الفئات  ،الشباب العاطل عن العمل
 .وتضامنهم ووقفتهم مع بعض قد ساهم وساعد على توسيع نطاق الثورة التونسية

 .كل هذا أدى اىل حدوث الضغط على النظام بشكل غري مسبوق طبقيا و منطقيا

واألخري والذي يعترب من أهم األسباب والذي كان له الدور األكثر أمهية  أما السبب الثالث
يف اجناح الثورة فهو ظهور انشقاقات داخل النخبة احلاكمة وبني املؤسسة العسكرية اليت رفضت 
استخدام القوة، وحيث أن اجليش كان قد منع الشرطة من استخدام أي نوع من القوة ، وكان اجليش 

لعب دورا هاما جدا فيما  وهذا ما ،النار على احملتجني واملتظاهرين رطة من اطالقأيضا قد منع الش
 .خيص الثورة التونسية ولعبا دورا أيضا هاما وهو اجبار بن علي على التنحي من منصبه

 :الثورة املصرية: اثنيا
يناير والذي يتوافق مع عيد الشرطة حيث نزل  23بدأت أحداث الربيع العريب يف مصر يف 

ضهم ملمارسات مبارك للتعبري عن رف'' كلنا خالد سعيد'' الشعب املصري بدعوة انطلقت من موقع 
توقيتها كان مالئما يف ظل أوضاع حملية واقليمية متفجرة فقد القت جتاواب فوراي وخاصة من القمعية، و 

 34.فئة الشباب
التالية وتوسعت وانتشرت اىل وسط العاصمة وامتدت اىل حركات تطورت يف األايم و 

 35.النظام إبسقاطيهتفون  ااحتجاجية مطالبة برحيل النظام حىت أصبحو 
 إبدارةأدت هاته الثورة اىل تنحي الرئيس حسين مبارك وأعلن اجمللس األعلى للقوات املسلحة 

 .شؤون البالد
رية فهناك األسباب املباشرة وغري املباشرة ، جتلت اىل قيام الثورة املص تهناك عدة أسباب أد

 :األسباب الغري مباشرة فيما يلي 

                                                             

وأحالم التغيري أربع سنوات من الربيع  العرب بني مآسي احلاضر التقرير العريب السابع للتنمية الثقافية، مؤسسة الفكر العريب، 34
 2128،الطبعة األوىل 22،ص العريب

 19/12/2124:عالطإلا خير ات.2123ديسمرب 21كامل ابلعناصر،  يناير 52موضوع تعبري عن ثورة  35
www.akhbarona.com/education/30097.html 

http://www.akhbarona.com/education/30097.html
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 حيث واجه الشعب املصري الظلم واالنتهاك يف حقوقهم وعلى اثر : سو  تعامل أفراد الشرطة
 هاته األحداث تويف الشباب خالد سعيد أمام العديد من الشهود

 سياسيةسو  األوضاع االقتصادية واالجتماعية وال 
 تصدير الغاز املصري السرائيل. 

الفتيل ومن هذه  إبشعالتعددت األسباب لقيام الثورة املصرية فاندلعت ألسباب مباشرة قامت 
 :يلي  األسباب املباشرة كان منها ما

 قبل حنو شهرين من االحتجاجات حيث حصد احلزب الوطين احلاكم  :انتخاابت جملس الشعب والشورى
 .يوجد أي جمال للمعارضة من مقاعد اجمللسني، وبذلك ال %93منعلى أزيد 

  وهي عملية ارهابية جرت وسط احتفاالت بعيد ميالد الكنائس :  ابإلسكندريةتفجري كنيسة القديسني
  36.الشرقية ،وأسفرت على العديد من الضحااي

  ال أهنا أدت حلدوث شرارة يف على الرغم من أن هذه الظاهرة تنسب اىل الثورة التونسية ا:الظاهرة البوعزيزية
 .الثورات العربية واسقاط األنظمة الطاغية يف العديد من الدول

 
 :يناير 52نتائج ثورة 
 :ترتب على الثورة املصرية جمموعة نتائج كان هلا أثر يف الشعب املصري منها    
 رحيل الرئيس حسين مبارك واستالم اجليش املصري احلكم مؤقتا. 
 املصري تغيري يف الدستور. 
  انتخابية برملانية ورائسة جديدة إلجرا اتالتجهيز. 
 37.حل جملس الشعب املنتخب قبل الثورة  

 
 
 

                                                             

قسم  مذكرة لنيل شهادة املاسرت ،جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان،،"الربيع العريب أمنوذجا "الوحه اآلخر للعوملة بن قدور اميان، 36
 48،43،43،44،ص وآداهباة العربية اللغ
  /mawdoo3.comيناير23_ثورة_عن_،حبثيناير52حبث عن ثورة جمد خضر،  37
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    :الثورة اليمنية 

بشكل متقطع ،وأتثرت هي كذلك ابألحداث  2122الثورة اليمنية هي ثورة شعبية بدأت عام 
وخاصة الثورة التونسية وازدادت شدهتا بعد جناح  2122اليت سبقتها واليت جرت يف العامل العريب مطلع 

 .م املستبد والقمعيناير وسقوط كل من نظامي زين العابدين وحسين مبارك الذين عرفا ابحلك 23ثورة 
ألحزاب معارضة طالبوا بتغيري النظام ورحيل علي عبد  ابإلضافةقاد هذه الثورة جمموعة شباب 

، اقتصادية ، اجتماعية  سياسية إبصالحات، وطالبو  سنة 22هللا صاحل الذي دام حكمه مدة 
 38.وغريها

اشرة و غري املباشرة اليمنية لعدة أسباب منها املب القرىومثلها مثل الثورات العربية قامت      
 :ومتثلت يف 
 :غري مباشرة األسباب 

  اىل  ابإلضافةالسياسي و حتقيق الدميوقراطية  ابإلصالحسو  األوضاع السياسية حيث طالبو
 .احلكم املستبد وتشبث احلزب احلاكم ابلسلطة 

  سو  األوضاع االقتصادية واالجتماعية كانتشار البطالة والفساد والفقر. 
 :األسباب املباشرة 

  39يناير واسقاط األنظمة املستبدة واملتسلطة  23اندالع الثورة التونسية وكذا الثورة املصرية ثورة 
عبد هللا صاحل مع نظام احلكم برمته لعجزه عن معاجلة األوضاع سقط نظام الرئيس علي 

السائدة اال أن لثورة معاكسة وابلتايل حرب أهلية حتولت حلرب اقليمية ، ألسباب يف الصراع 
 .االقليمي والطائفي يف املنطقة

                                                             

ـــ ،  38 ــــ ،تقرير ، موقع اجلزيرة  أحداث الثورة يف اليمنـــ
www.aljazeera.net/news/reportsandinterviwes/13/04/201111/10/8102: عالطإلا خيرات 

ــــ ،  39  www.lovelysmile.com/msg/5643هـ ، 12/14/2822،  الثورة اليمنيةـــ

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviwes/13/04/2011تاريخ
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 حيث أن القبائل مصرة على دفاعها فمن املتوقع أن تكون حراب ضارية يف حال حدوث حرب ،
عن أراضيها ، وايران واحلوثيون يزعمون أبن سيطرهتم على العاصمة غري كافية وأن احكام 
السيطرة يقوم ابلسيطرة على املوارد ، فالثورة والسلطة كفيلتان ابستمرار حكم اجلماعات ، ويتم 

ب مقاومته بينما حياول تنظيم اعتبار مجاعة احلوثي وقدومه اىل حمافظة مأرب غزو لذى وج
، لذلك فقد حنصر جمموعة من ة وتوفر له العديد من االمكانياتالقاعدة الوصول هلذه املنطق

 :األاثر والنتائج فيما يلي
 تدمري آابر النفط ، وأثره السليب على البالد كوهنا يف وضع اقتصادي متأزم 
 عدم حتمل البالد لكلفة الصراع مما يؤدي الهنيارها. 
 سيطرة تنظيم القاعدة أو مجاعة احلوثي على النفط قد يؤثر على املنطقة. 
  يقع موقع اليمن يف منطقة اسرتاتيجية وصعود احلوثيني للسلطة وظهور تنظيم القاعدة كقوة

 40.مقابلة حيتاج أتمال يف املنظور من انحية اسرتاتيجية الحتمالية صراعهما 
، بنا ةحل األزمة اليمنية يكون سياسيا من خالل تفاوض بني مجيع األطراف اليمنية ومن خالل مشاركة 

 ...وحتقيق السالم يكون من خالل صياغة دستور دميوقراطي 
وقراطية اليت عمت مشال افريقيا بعد انتشار املوجة الثورية املطالبة ابحلرايت والدميو :  رابعا*
 .مطالبة بتحسني األوضاع السياسية واملعيشية ضد األنظمة املتسلطة الشرق األوسط  كلها و 

كانت االنتفاضة الشعبية ضد الفساد وكبت احلرايت ، هنا قامت الثورة   2122مارس  23يف 
فبعد " احلرية"اصالحات سياسية واقتصادية حتت شعار  إبجرا السورية بقيادة جمموعة شبابية طالبو 

قامت الثورة يف سوراي " اسقاط النظام " قوات األمن انقلب الشعار اىل  مواجهتهم ابلرصاص من قبل
 : لعدة أسباب نوجز أهم ثالث أسباب منها و هي 

 
 

                                                             

ـــــ ،  40   22/12/2124،  412، النور ، أسبوعية سياسية ثقافية ، العدد  األزمة اليمنية األسباب والنتائجـــ
www.an_nour.com/index.php/ ودويل_عريب /item/11513/ 



 األوضاع في المنطقة العربية   األولالفصل 
 

33 
 

 : أسباب سياسية . أ
 املعتقلون السياسيون. 
 انتهاكات حقوق االنسان. 
  سنة ونظامهم  81العائلة القابضة على الدولة وهي عائلة األسد اليت حكمت ألزيد من

 .هم على دعم أقليات ، ونشر الفسادواعتماد، التسلطي
 احلرايت العامة والقتل والتعذيب كبت. 
 توريث السلطة. 
 41.ارتكاب اجملازر املتكررة من قبل النظام السوري 

 :أسباب اقتصادية . ب
 راضي واالدعا  أبهنا ألغراض عامةمصادرة األ. 
 تفشي البطالة وانتشار الفقر وتدين مستوى املعيشة. 
  الت موالزاميتها يف املعاالرشوة. 
 42.أوضاع معيشية ابئسة 

 :وكذلك من األسباب املباشرة 
  بدابة ابلثورة التونسية وتليها الثورة املصرية وجناحهما  2122اندالع موجات الثورات العربية يف

 .ابلرئيسني  ابإلطاحة
 عتقال أطفال بتهم سياسية يف درعاا. 

 
 43 23/12/2122.التعذيبطفل محزة على اخلطيب حتت مقتل ال 

                                                             

ـــ ، 41  21:21:تيقو ت 22/12/2124: عالطإلا خير ات،لفلي مسايل، موقع الكرتوين ، أسبا الثورة السورية+وصورسوراي معلمات ــــ
www.lovelysmile.com/msg_5592.html  

 12/14/2122دراسة قدمت اىل مؤمتر األمة االسالمية يف اسطنبول يف األسباب والتطورات ،:الثورة السورية غازي التوبة ، .د 42
 ململكة املتحدة لندن ا .مركز الشرق العريب للدراسات احلضارية واالسرتاتيجية

ــــ ،   43  .لفلي مسايل ، مرجع سابق .  أسباب الثورة السورية+ سوراي معلمات وصور ـــ
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 :ائج ، وكذلك نتائج مستقبلية منهاخلفا الثورة السورية جمموعة نت  
 حيث أن النظام يواجه  من املدن الصغرية وكذا األرايفكون أن الثورة كانت ثورة مهمشني ،

سكان الريف السيما يف جنوب سوراي يف درعا و دمشق ويف حلب و أدلب مشاال وشرقا مدينة 
ر على هنر الفرات ، يف بعض املناطق دمرا العديد من املدن الصغرية اليت كانت تعج دير الزو 

 .ابلسكان 
 ميكن بنا  جمتمع حتت هاذه الظروف اخلطاابت الفكرية احلاقدة اليت خلفتها احلرب حيث ال . 
 اي  ، وهبذا فلن يقود لعيش مشرتك وهذا ما جعل وحدة سور لثقة بشكل واضح بني مكوانت الشعبغياب ا

 44.ككيان واحد حمط تساؤالت كثرية
وهذا على غرار النتائج االجتماعية من بطالة وفقر ، وخملفات احلرب من جرحى وقتلى وأسرى 

 .، وكذا أزمة الالجئني يف أرجا  العامل هذا كله ومازالت النتائج مستمرة
 

 .يبيةلالثورة ال: خامسا
جملموعة أسباب كان يعاين منها  2122فرباير  24يف  الليبيةمثل ثورات الربيع العريب قامت الثورة 

أدى الوضع القائم يف الدول . الشعب اللييب ، بدأت ثورة سلمية تطالب تبين العقيد معمر القذايف
اجملاورة لليبيا اىل قيام األحداث والثورة فيما تشمل مجيع أرجا  الدولة بدأ من الشرق ومرورا ابلغرب 

ات مناوئة لنظام معمر القذايف اىل أن األحداث سرعان ما أدت اىل حيث شهدة بروز عدة تظاهر 
 .املتظاهرينانزالقات أمنية وهذا من خالل استخدام القمع والعنف ضد 

  بياان  2122فرباير  28أصدرت شخصيات ممثلة لتنظيمات وهيئات سياسية وحقوقية يف
سقط عديد الليبيون قتلى وبعد اصدار البيان بيوم . يطالبون فيه بتنحي العقيد القذايف

وجرحى من شرطة بنغاري ، حيث اشتدت االحتجاجات يف اليوم الثاين وأخذت طابعا 

                                                             

 .21ص.19،دراسة ،معهد العلوم السياسية ،أملانيا ، صالثورة السورية أسباب و نتائج د أمحد العجالن ،  44
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ا يف ذلك العاصمة دمواي ، اتسع نطاق االحتجاجات حىت مشل مجيع أحنا  البالد مب
 45.طرابلس

  فرباير لتحول بذلك  23صرح سيف االسالم القذايف والذي هدد ابستخدام العنف بتاريخ
الثورة اىل احداث قمع وتقتيل ، اذ أعترب النظام اللييب أن اخلطأ الذي وقعت فيه مصر وتونس 
هو الرتدد يف استخدام العنف ومنه عمد الستخدام القوة حبجة ارسا  النظام امخادا للثورة يف 

 46.بدايتها
  متثلت أهداف الثورة الليبية يف: 
 بنا  دولة كاملة السيادة. 
 رعيته من ارادة الشعبوضع دستور يستمد ش. 
 متاسك ينسج اجملتمع اللييب والرتاب الوطين. 
 47.احرتام كافة االتفاقيات الدولية و املواثيق 

أعلنت هيالري كلينتون وزيرة اخلارجية األمريكية أن أايم القذايف معدومة ، ففي  2122مارس  9يف 
قال القذايف وجتله سيف االسالم أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية مذكرة اعت 24الشهر نفسه يوم 

ورئيس املخابرات الليبية عبد هللا سنوسي بتهم ارتكاب جرائم انسانية ، بعدها اعرتفت كل من قطر 
 .وفرنسا واالحتاد األورويب والوالايت املتحدة ابجمللس الوطين االنتقايل سلطة شرعية يف ليبيا

  طرابلس  اية غرب طرابلس كما طوقو سيطرهتم على مدينة الزاو  28أحكم الثوار يف أغسطس
يف نفس الشهر دخل الثوار مقر اقامة القذايف بعد ساعات من احلصار  22أيضا ، ويف 

وترددت أنبا  قرار . والقصف اجلوي ، تعرض الثوار اىل اطالق النار حول الساحة اخلضرا 
البغدادي احملمودي رئيس الوزرا  اللييب كما أعتقل دمحم القذايف االبن األكرب للعقيد قبل متكنه 

                                                             

 22/12/2123الشعب يسقط اجلماهريية ... اجلزيرة نت ثورة فرباير  45
 2122012028األحد . موقع العربية نت سيف االسالم القذايف يتوعد املتظاهرين وأمريكا تدرس الرد املناسب 46
 .فرباير الشعب يسقط اجلماهريية مرجع سابق 24موقع اجلزيرة نت ثورة  47
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كما أعلنت .                                                     النتقايلمن الفرار من اجمللس ا
 .فيها اين يف نظام القذايف طلب جلو   ايطاليا أن عبد السالم جلود الرجل الث

  من قبل ثوار هو وزير دفاعه أبو بكر يونس أعلن  2122اكتوبر  21بعد أسر معمر القذايف يف
قي القبض على ابنه سيف االسالم وهكذا لينتهي نظام حكم عن مقتله هو وابنه املعتصم وال

  48.سنة 42القذايف الذي حكم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .مرجع سابق . فرباير الشعب يسقط اجلماهرية  24موقع اجلزيرة نت ثورة   48



 األوضاع في المنطقة العربية   األولالفصل 
 

37 
 

 
 

 : الفصل األولملخص 
 

ان املنطقة العربية من أكثر املناطق اسرتاتيجية يف العامل حيث تعترب حمل أطماع يف العامل ، 
االجتماعية ، السياسية واالقتصادية وهذا شهدت املنطقة أوضاع عديدة قبل وبعد الربيع العريب منها 

العريب الذي هز املنطقة العربية مبوجة الثورات اليت حصلت فيه بد ا بتونس  راكجا  تراتبا مع احل
ننسى أمهية املنطقة العربية حيث تعترب ذات أمهية   وكذا ال. ومصر ويليها كل من اليمن سوراي وليبيا

 .جلغرافية وغريها وكوهنا بوابة عبور بني خمتلف القاراتكبرية مثل األمهية االسرتاتيجية وا
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 (تركيا، إيران)القوى اإلقليمية : املبحث األول. 
 : تركيا: أوال

احتلت تركيا مهما يف الشرق األوسط قبيل اندالع الثورات بسبب توجهات سياساهتا 
قامت ابلتحالف مع األنظمة  اخلارجية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إىل احلكومة، حيث

الدكتاتورية يف املنطقة بغية تفعيل العالقات االقتصادية بعد انزايح اهتمامها من االنضمام لالحتاد 
 .األوريب بتفعيل دورها يف الشرق األوسط

شكلت بعض الثورات العربية نوعا من اإلحراج للدور الرتكي السيما الليبية والسورية وعلى 
ظام القذايف الذي قام إبدخاهلا لشمال إفريقيا إذ أهنا استطاعت حسم املوقف يف الرغم من زوال ن

األوىل و هذا لبقاء و ضمان االستثمار يف ليبيا أما سوراي فقد حاولت لعب دور الوسيط بني الشعب 
و النظام و هذا لعالقاهتا اجليدة معه لكن حماولتها ابءت ابلفشل فبدأت تنتج مواقف تصعيدية ضمن 

ار هادئ اقتصر على تبين قوى املعارضة و حماولة الحتوائها حيث قامت ابحتضان قوى املعارضة مس
لكن دون التدخل بصفة ملموسة و سوف يبقى لروسيا دور مهم فيها حيظ سوراي و هذا نظرا لكوهنا 

 .1من أثوى الدول اجملاورة لسوراي

الكثري من النتباه من قبل املتابعني للشؤون أاثرت السياسة اخلارجية الرتكية اجتاه املنطقة العربية 
الدولية فقد دخلت هذه السياسة مبرحلة التحول العميق، حيث كان هلا أتثري عميق على درجة 
ونوعية النشاط الرتكي يف املنطقة البالغة احليوية، حيث فضلت احلكومة الرتكية جتاوز سياسات 

 .2احلكومة السابقة

                                                             

، وجدة حتليل السياسات الثورات العربيةاجليوسرتاتيجية  و التوازانت و التفاعالت املركز العريب لألحباث و دراسة السياسات،  1
 92/03أبريل /يف املركز

، مذكرة لنيل شهادة ماسرت علوم سياسية، 1002/1022صراع القوى الكربى يف منطقة الشرق األوسط من حاكم خليد،  2
 46جامعة موالي طاهر، سعيدة، ص 
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للدور الرتكي و السيما بعد وصول حزب العدالة و التنمية يف  شهدت السنوات األخرية تزايد
و إعالنه على تدشني سياسة جديدة لرتكيا جتاه املنطقة و حتديد دورها كقوة إقليمية يف معاجلة  9339

خمتلف القضااي و الصراعات حيث واجهت حتدايت عديدة إثر اندالع أوىل شرارات الثورات العربية 
رت يف الوطن العريب األمر الذي أخل التوازن، حيث أن فصول احلراك العريب اليت ما لبثت و انتش

 3توالت و تسارعت مهددة توازانت إقليمية و اليت من أبرزها الدور الرتكي

كيز على حتقيق املصاحل أاثر الدور الرتكي اجلدل أببعاده املتعددة حول طبيعة دوافعه بني الرت 
ت قيادة حزب ذي مرجعية إسالمية ذاهتا احلضارية أو اإلسالمية حتأخرى يف استعادة تركيا الوطنية و 

رؤية  أخرى ترى استمرارية التوجه الغريب يف السياسة الرتكية و التوافق بني سياستها يف املنطقة مع و 
ارتباط نشاطها مبساعيها لزايدة أمهيتها االسرتاتيجية لتعزيز فرصها لالنضمام لالحتاد األوريب، لقد 

رؤية الرتكية العالقة التكاملية بني استعادة تركيا لدويها اإلقليمي، و ذلك اباللتزام مبنهج جسدت ال
توافقي على كافة املستوايت اإلقليمية و الداخلية و الدولية، إن عملية حتديد الوضع االسرتاتيجي 

ية مهمة، كيا تعيش حتوالت اترخيالرتكي عملية معقدة يف ظل ارتباطه مبحيط ديناميكي حيث أن تر 
 4.تشكل ضمن حميط إقليمي و دويل يشهد بدوره أهم حتوالته التارخييةو 

 :املشروع الرتكي يف الشرق األوسط

سعت تركيا إىل السيطرة على الشرق األوسط وفق خطة تضمن حتقيق تقارب مع إيران بسبب 
 العراق و ما حتمله عدم االستقرار يف العراق، نتيجة تصاعد عمليات مقاومة ضد الوالايت املتحدة يف

عية تتبىن مواقف مناوبة لرتكيا من خماطر فقدان سيطرة الوالايت املتحدة على العراق مما يربز قوة شي
. تصبح إيران قوة مساندة يف العراق حيث ارتئ لرتكيا أن سياسة القوميات املنعزلة مل تعد جتدي نفعاو 

املنطقة يف الشرق األوسط، فقد رأت ضرورة لتشكيل دويل يف منطقة يقوم على نظام أمثل الشعوب 
                                                             

 /-يف ظل -اإلقليمي-، جملة إلكرتونية الدورالدور اإلقليمي الرتكي يف ظل ثورات الربيع العريب، رؤية تركيارانيا طاهر،  3
Rouyatukiyah.com 

املركز الدميقراطي العريب  ،"يف ظل مفهوم العثمانية اجلديدة"الدور الرتكي اجلديد يف الشرق األوسط مصطفى دمحم صالح،  4
 للدراسات االسرتاتيجية االقتصادية و السياسية



 القوى الكبرى واالقليمية   الثانيالفصل 
 

41 
 

ه القطبية يف رغم عدم وجود تفكري انضج حول مسألة األمة الرتكية القدمية إال احتمال مناقشة هذو 
و اجتهت تركيا إىل إيران . توحدي املنطقة ابت حمتمال يف ظل التحوالت اليت شهدهتا األمة العربية

معللة إىل أهنا قادرة على أخذ مكانة الدور اإلقليمي العريب مبا يواز الثقل اإليراين إىل أن تركيا مل تبتعد 
 :ائع اآلتيةإلجياد مواجهة سياسية عسكرية مع إيران استنادا للوق

  خيار القيام مبشروع إقليمي كبري للمواجهة مع إيران يبعد احتمالية انضمام تركيا لالحتاد
 .األوريب

 الرتكيبة الرتكية متعددة العرقيات و الدايانت جتعلها ترفض مواجهة إيران. 

 بني تركيا و إيران مصاحل اقتصادية هامة. 

العدالة و التنمية الرتكي يشمل الدولة العربية  إن سياسة العمق االسرتاتيجي اليت تبناها حزب
و إيران و هذا هو سبب التوجهات الرتكية مع طهران و سوراي قبل أزمتها و تواصل مع بعض 

  5.األطراف العراقية و حزب هللا و حركة محاس

اليت ختضع لتجاذابت حزبية تراجعا يف  -فرضت املواقف الرتكية و حمددات سياستها الداخلية 
ورها بعد الثورات العربية، خاصة يف ما خيص الثورة الليبية و الثورة السورية و طبعا سيهم التموضع حض

اجليوسرتاتيجي املتوقع يف العامل العريب يف مأل الفراغ الذي استغلته تركيا سابقا كفاعل جيوسرتاتيجي 
 .بقبول شعيب إلنضاج دور فاعل يف املنطقة حيظى

أمام واقع جديد يتدهور فيه احلضور الرتكي عربيا حيث أن جناح  هذا ال يعين أننا سنكونو 
الثورات العربية قام بتقليص أدوار الدول اليت تعتاش على سياستها اخلارجية كإيران مما رجح لغة 
التنافس اإليراين الرتكي لصاحل أنقرة مع احتفاظ تركيا بقوة اقتصادية جتعلها قادرة على بلورة تقاطعات 

 .مع الدول العربية اسرتاتيجيةات لبناء عالق
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ا حاولت جتنب الصراعات العرقية على صعيد موقف تركيا مع ثورات الوطن العريب فإن تركيو 
سعت و . ا عن دبلوماسية القوة الناعمةالدينية ابملنطقة مما دفعها للنظر جداي ألن يكون املوقف معرب و 

أهنا أكدت على املسامهة يف حل الصراع العريب لتجاوز عديد اخلالفات مثل الوالايت املتحدة، كما 
 .اإلسرائيلي

التغريات للتاريخ و أهنا عفوية وضرورة، و قد رأت تركيا أن الثروات العربية  مبثابة تدفق طبيعي و 
اليت حدثت يف دول الشرق األوسط ضرورة اجتماعية و على الزعماء االبتعاد عن الوقوف أمام رايح 

 .6ية منطلقا أساسيا للموقف الرتكي من هذه الثوراتالتغيري فمثلت هذه الرؤ 

 :إيران: اثنيا

بعدما شهدت املنطقة العربية خمتلف تطورات يف الساحة السياسية مما أدى إىل فرض على 
حلقاهتا عديد البدائل ساد القلق يف إيران حيث لعبت التغريات دورا مهما يف خلق فرص جديدة 

ا شهده الوطن العريب من تطورات التونسي و املصري ابإلضافة ملإليران خاصة بعد سقوط النظام 
 .هذا ما دفع إبيران لدور جديد يف املنطقة و تطوير عالقاهتا ابلدول العربيةو 

سعت إيران للعب دور رئيسي خالل الفرتة املاضية سواء إقليميا أو دوليا و تسعى الستعادة  
إليرانية الكبرية حيث هناك فكر إيراين جديد يسعى مكانتها مرة أخرى حيث تسعى ملشروع الدولة ا

لبناء نظام سياسي يوحد بني الدولة و الدين و يتجسد احللم اإليراين يف مشروع احلكومة العاملية 
عسكرية جديدة و تنمية قدراهتا العسكرية و كذا تطوير املشروع النووي  اسرتاتيجيةلإلسالم و وضع 

إلقليمي و قيامها بتعديل اسرتاتيجياهتا مع بعض التعديل يف سياستها ابإلضافة إلعادة صياغة دورها ا
اإلقليمية لتتناسب احتياجاهتا األمنية و السياسية، تطورت األحداث على الساحة اإلقليمية مما جعل 

                                                             

جامعة  1022-1001االسرتاتيجية االقليمية لكل من تركيا و إيران حنو الشرق األوسط صاليل يوسف عبدهللا العدوان،  6
 س36-30الشرق األوسط ص 
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إيران تسعى للبحث على دور رئيسي يوفر هلا اهليمنة و لعب دور كبري، و هذا من أجل بناء دولة 
 7.هة نظر إيرانية مما تطلب حدوث تطور بينها و بني دول املنطقةإسالمية من وج

 :املوقف اإليراين من الثورات العربية

اته القوى أخذت إيران بعد اندالع الثورات العربية إببراز حالة تنافس جيوبوليتيكية بني ه 
هذه الثورات تلك يف املنطقة بعدما فاجأت  اسرتاتيجيةكانت إيران من ضمن الدول اليت هلا مشاريع و 

القوى اإلقليمية مثلها مثل العامل أمجع فدخلت هذه الدول يف متاهة مؤقتة حول كيفية التصرف هبا 
سرعان و . ى املستوى اجليوبوليتيكي أيضاأمام ما جرى من حتوالت سريعة، ليس داخليا فقط و إمنا عل

أن مشروعها جتاه املنطقة قائم و قد ما بلورت إيران رؤيتها إزاء ما جيري ليتم البناء عليها السيما 
يف  اسرتاتيجيتهاجاءت هذه التحوالت لتتالءم مع التوجهات السياسية اخلارجية اخلاصة هبا مبا خيدم 

الشرق األوسط، اليت من أبرز مالحمها مهامجة الفكرة القومية اليت أخذت تعاين من تراجعات جراء 
بعد االحتالل األمريكي للعراق، لتعلن عن موت  ظهور تيارات فكرية و سياسية مضادة هلا خاصة

هذا كان   بنت اإليديولوجية القومية سواء  هذه الفكرة معللة ذلك ملا ترى أنه فشل النظم احلاكمة اليت
تعرب عن اليأس بعد صدمة احتالل العراق، أم كان خمطط هلا من قوى معينة، و هذا ما  8جمرد ردة فعل

ن العريب بوجودها و ال سيما بعد أن جرى تقدميها على أهنا آخر قالع حقق إليران فرصة إقناع الوط
 .9مقاومة إسرائيل، مما عزز فرصها هو غياب الزعامة العربية

لقد كان املوقف اإليراين من الثورات العربية الوارد يف وسائل اإلعالم اإليرانية الذي شربت منه  
ابجتاه اهتام الوالايت املتحدة بعض املفاهيم يف اإلعالم العريب عن طريق لعض املوالني إليران يسري 

ران قد تعرضت لثورة الغرب بتحريك هذه الثورات و يبدو أن هذا التشويه املعتمد كان بسبيل أن إيو 
                                                             

املركز الدميقراطي  1022-1022أثر السياسة اإلقليمية اإليرانية على األمن القومي العريب من أمل مدحت عبد احلميد،  7
 العريب

مؤسسة  330، ص 973، ملة السياسة الدولية عدد مصدر هتديد للوطن العريب/ إيران نقطة مضافة أأمني،  فتحي ممدوح 8
 األهرام للدراسات السياسية و االسرتاتيجية، القاهرة، مصر
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لعربية فإن و ابحلديث عن املوقف اإليراين من الثورات ا 10داخلية اليت مت حجبها عن وسائل اإلعالم
يف تفاجئها مبا حيصل يف منطقة الشرق األوسط و خاصة دول الثورات إذ أن  إيران مل تكن استثناء  

قدرة الدول على تغيري النظام السائد،   املفاجئة مرتبطة أببعاد عديدة منها حدوث الثورة حبد ذاهتا و
فضال على قدرة الثورات يف االستمرار يف الدول اليت حدث فيها التغيري، فارأتى إليران أن سقوط 

، فقد تدهورت العالقة بني تونس األنظمة مفاجأة سارة و ذلك نوعا ما لتأزم العالقات بشكل عام
التونسي مع التيار اإلسالمي و ال سيما أن قادة حركة إيران مبرحلة معقدة بسبب سوء عالقة النظام و 

النهضة كانت هلم عالقة اثبتة إبيران فيما كانت عالقاهتا املصرية مليئة ابلشكوك مما جعل إعادة بناء 
الدبلوماسية بني البلدين أمرا صعبا، و هذا يعود إىل تغريات حدثت يف املنطقة هناية السبعينات كما 

إسرائيل اء و احللفاء للوالايت املتحدة و نقلت إيران من معسكر األصدق 3272ة عام أن الثورة اإليراني
 .إىل معسكر الدول املعادية

أما فيما خيص موقف الدولة اإليرانية من الثورة الليبية قد شكل اختفاء اإلمام موسى الصدر  
 .خالل وجوده يف ليبيا 3273

و دولة إيران و النظامني و لكن هذا مل مينع  من أحد أهم العوامل األزمة بني كل من ليبيا 
 11.البلدين من إقامة عالقات دبلوماسية بينهما

تعد الدولة اإليرانية اخلاسر األكرب من الثورات العربية بعد األنظمة العربية على املدى القصري  
هلا أنظمة حليفة  و املتوسط، إذ انتشر املوقف السليب لدورها يف ساحة الوطن العريب و النظام مل ينتج

أما احلالة السورية فتعيش حالة . هلا أو للوالايت املتحدة من حيث هذه املرحلة كما يف تونس و مصر
من عدم الوضوح، لذلك فهي ستحاول تقليص اخلسائر، و جعل املكاسب عظيمة يف كل من العراق 

                                                             

 343، ص مرجع سابقصاليل يوسف عبدهللا، العدوان،  10
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جم عن تراجع دور القوى لبنان يف حني أنه قد يفيد هذا مرحليا نظرا حلاجتها لسد الفراغ الناو 
 .12الدولية

يف حني تنامى دور السعودية و مصر يف ملفات مثل سوراي و اليمن، سيكون أتثريه سلبيا يف  
دور إيران عدا عن الدور الرتكي، خاصة بعد انقسام تركيا بنشر الدروع الصاروخية على حدودها 

ليه فالدور اإليراين سوف يتعرض ، و عليه ستملك إيران هامش مناورة و ع9339اجلنوبية أواخر 
 .الحنشار جزئي

تؤثر املؤشرات السابقة على أن الدور اإليراين سيتقوقع نوعا ما، و سيتعايش على حكومات  
الواقعة يف إيران داخليا و أتثري احنصارها اخلارجي على قوة  االختالالتقريبة منها مذهبيا، خاصة مع 

و اليت فرض أهنا سوف تتعزز نتيجة لتأثرها من قبل الثورات النظام يف مواجهو املعارضة داخليا، 
 13.العربية و فشل سياستها اخلارجية هذا ابلنسبة إليران
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 (:أمريكا، روسيا، الصني)القوى الكربى : املبحث الثاين 

ال ميكن جتاهل أمهية املنطقة العربية ابلنسبة للعامل، فقد سامهت على مر العصور يف التقدم 
العلمي و التارخيي و الثقايف، و كذا ضمها لعديد السكان، و احتواءها على حصة كبرية من موارد 
الطاقة العاملية، و حتمل إمكانية تعزيز روابط التجارة و االستثمار يف أحناء العامل، و تواجه املنطقة أيضا 

تحسني نظم التعليم، و إن حتدايت معروفة جيدا مثل اخنفاض التنوع االقتصادي و الضرورة احلتمية ل
الوضع اهلش يف منطقة الشرق األوسط و مشال إفريقيا إىل جانب التوتر السياسي يف املنطقة يعد أمرا 

كون املنطقة العربية منر مبرحلة صعبة جعلها عرضة لتدخالت إقليمية و   14معقدا جيب حله مستعجال،
 ...أخرى دولية و تدخل قوى أخرى مثل روسيا، أمريكا و الصني

 :الوالايت املتحدة األمريكية .2

طغت حالة االنكفاء األمريكي عن التدخل املباشر بعد وصول الرئيس أوابما إىل احلكم عام  
على مسار التفاعالت يف النظام الدويل قبيل انطالق الثورات العربية، و على الرغم من تفاجئ  9333

ىل التخلي  على مساندة بعض من األنظمة الوالايت املتحدة بشرارة الثورات، إال أهنا سارعت إ
الدكتاتورية العربية، و نتيجة لسياستها اخلارجية السلسة كانت قد أنتجت مواقفا منفتحة على القوى 

 ...و السيما اإلسالمية منها -اجلديدة 

تعترب الوالايت املتحدة من أكثر الدول أتثريا يف قضية الشرق األوسط حيث قامت بعقد  
ذلك بغية حتقيق أهدافها االسرتاتيجية و حمافظة بذلك على سبتمرب، و  33حداث د أحتالفات بع

مكانتها يف املنطقة كقوة عظمى و لذلك فإن اسرتاتيجيات أمريكا يف الشرق األوسط تعتمد على 
 :عدت اعتبارات منها

 .أتمني مصادر الطاقة مثل النفط* 

 .احملافظة على مكانتها كقوة عظمى* 
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 .دميومة بيع األسلحةأتمني * 

من أقوى الدول يف اجملال العسكري حيث يصعب جماراهتا  الوالايت املتحدة األمريكيةتعترب  
حيث ختصص ميزانية ضخمة، حيث ميكن القول أيضا أهنا حتتل مركزا متفوقا بني دول العامل يف جمال 

رارا حيث تشهد العديد من تعترب منطقة الشرق األوسط من أكثر املناطق ال استق. صادرات السالح
االضطراابت حيث شهدت احلروب و املصارعات حيث خلق هذا فجوات عميقة و هذا ما وجدت 
أمريكا فيه الفرصة لعسكرة املنطقة و اعتماد املنطقة على سياسة دفاعية تقوم على تزويدهم أبسلحة 

لسالح األمريكي، إىل أمريكية و كل هذا جعل منطقة الشرق األوسط تتحول إىل أهم سوق حيوي ل
 15.جانب رغبة الوالايت املتحدة األمريكية يف السيطرة على منابع النفط

تعترب منطقة الشرق األوسط سوقا لتصدير األسلحة األمريكية بشكل مفتوح و حصوهلا على  
مليارات الدوالرات و ضمان نفوذها يف املنطقة و اعتماد الوالايت املتحدة أيضا على وجودها 

ري و بناء شبكات عسكرية دائمة و مؤقتة يف مجيع أحناء العامل وخاصة اخلليج العريب و هذا العسك
 .16ملنع ظهور منافسني هلا

أن تراجع دور الو م أ يف املنطقة العربية رايداي ال يعين غياب التأثر أ احلضور إذ أن القواعد  
ة يف املنطقة، و ال شك يف أن بروز األمريكية مازالت قائمة و مازالت تعد القوة السياسية الرئيس

الكيانية العربية كمحدد رئيس يعكس تداعياته على التوجهات االسرتاتيجية للدول العربية سيحتم 
تراجعا للدور األمريكي، لكن املقصود ابالنكفاء هو االنكفاء عن املبادرة الرايدية و ستمنح براغماتية 

خاصة يف حماور " القوة الناعمة"يكي صورا أخرى ضمن هنج السياسة اخلارجية األمريكية احلضور األمر 
اسرتاتيجية مثل اخلليج العريب و مصر، مما يعين أن تراجع تدخالت أو تراجع دور الوالايت املتحدة 

 .األمريكية سيكون طفيفا يف النظام الدويل
                                                             

موقع الكرتوين  . روداو. 10/01/1022اسرتاتيجية  أمريكا يف الشرق األوسط، سوزان أتميدي  15
www.rudaw.net/arabic/opinion/200220162 33:23:تيقو ت 39/33/3339:عالطإلا خير ات 

، 1022-1020التنافس األمريكي الروسي يف منطقة الشرق األوسط دراسة حالة  األزمة السورية عبد الرزاق بوزيدي،  16
 ذكرة مكملة للحصول على شهادة املاجستري يف ع ي جامعة دمحم خضري بسكرة ، م23ص
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يكن تراجع الدور األمريكي سينعكس أبشكال جديدة يف الشرق األوسط جلهة بروز  
وجهات أمريكية حتافظ على األمن القومي األمريكي و مصاحل إسرائيل و كذا التحالفات ت

االسرتاتيجية، و أتخذ بعني االعتبار التحفظات الشعبية و استجابة األنظمة العربية هلا، خاصة فيما 
 . 17يتعلق ابلصراع العريب اإلسرائيلي

 :الدور الروسي .1

فوق مقدراهتا القومية، و قد رأت يف الثورات العربية أهنا تطمح روسيا ملوقع يف النظام الدويل ي 
قد تنتج تغريات جيوسرتاتيجية يف اإلقليم ال تتالءم و طموحها املتنامي يف عهد أوابما فأنتجت 
حتفظات و مواقف مناوئة حلصول التغري يف ليبيا و أكثر فعالية يف سوراي إىل حد جعل منها من أكثر 

 .ألزمة السوريةالالعبني املؤثرين يف ا

ترى روسيا دورها يف الشرق األوسط من املنظور االسرتاتيجي األمين نظرا لغياب دورها يف  
املنطقة جوسرتاتيجيا و عليه فهي تستطيع تعزيز حضورها حبكم االكتفاء األمريكي من دون أن يتسم 

سية، و اليت متكن روسيا هذا احلضور ابلقدرة على االستدامة، و هذا حملدودية مقدرات املقومات الرو 
 .18من حضور أكرب أمام الوالايت املتحد األمريكية و لكن يف مناطق أو ساحات جغرافية أخرى

كانت متلك روسيا خربة يف إقامة العالقات   3223بعد سقوط االحتاد السوفيايت يف عام  
تية يف كل من مصر السياسية يف الشرق األوسط فكانت و بشكل فعال تنخرط يف املشاريع للبىن التح

العراق اجلزائر ولبنان، كما كانت بني العامل العريب و روسيا عالقات ثقافية وطيدة حيث حصل عديد 
 .من العرب على تعليمهم يف االحتاد السوفيايت

حول نظام العامل يف القسم العريب من الشرق  أيديولوجياتهو عامة كان االحتاد السوفيايت ينشر  
 .األوسط

                                                             

 97ص  مرجع سابقاملركز العريب لألحباث و دراسة السياسات،  17
 92-93، صمرجع سابقاملركز العريب لألحباث و دراسة السياسات التوازانت و التفاعالت اجليوسرتاتيجية و الثورات العربية،  18
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حيث اختلفت العالقات بني روسيا والعامل و لكن روسيا حديثا فشلت يف استغالل هذه امليزة  
حيث ختتلف خصائص هاتني  9339و ما بعد  - 9339ما قبل عام : ميكن تقسيمها لقسمنيالعريب و 
 .الفرتتني

ايضة يف كانت روسيا تقلل من قيمة و أمهية العامل العريب و تعتربه جمرد سلعة للمق  9339فقبل  
 ....عالقاهتا مع الغرب، و يف بعض األحيان أشكال الغطرسة و اجلهل

فقد شهدان بداية جديدة حيث شرع الروس بصياغة االسرتاتيجية الدقيقة ذاهتا  9339أما بعد  
وا ابلنظر للمنطقة على أهنا عظيمة الشأن و توقفوا على اعتبارها أيف املنطقة، و كان هذا عندما بد

أكثر  9339يضة يف عالقاهتم مع القوى اخلارجية و أصبحت السياسات الروسية بعد سلعة للمقا
 .اتساقا حيث أظهرت اهتماما كبريا يف االخنراط على حنو أوسع يف الشؤون اإلقليمية

 :هناك عوامل أدت إىل إعادة روسيا إىل العامل العريب و الشرق األوسط، و هي ثالثة عوامل 

حيث أيقن الروس أبن البداية قد فاتتهم حيث وجدوا " الثورات العربية"فهناك ظاهرة : أوال 
أنفسهم يف موقف صعب ألهنم أدركوا أبهنم على وشك فقدان الوضع الذي كانوا ميلكونه، فحىت 

وا ابلنظر إىل روسيا على أهنا ضعيفة و غري قادرة على العمل بفاعلية يف املنطقة، أاحللفاء القدامى بد
يا يف أحداث ليبيا و ما أعقبها عندما مهد الروس الطريق للتدخل الغريب يف األزمة و كان هذا جل

الليبية، و كان ذلك احملفز األول الذي استحضر فكرة أنه جيب على القيادة الروسية القيام بشيء 
 19.ما

و جيب  9339أما العامل الثاين الذي لعب دورا مهما فهو إعادة انتخاب بوتني يف عام و  
فقد شعر الرئيس الروسي  9336و عام  9333و  93339رة أبن القيادة الروسية ختتلف متاما من اإلشا

و الذي أعيد انتخابه لوالية اثلثة، خبيبة أمل من الغرب و كان أكثر اهتماما يف إعادة أتسيس 

                                                             

، بريوت تقرير روسيا و العامل العريبللسياسات العامة و الشؤون الدولية يف اجلامعة األمريكية يف بريوت،  معهد عصام فارس 19
 ، ص 9337يف يونيو
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صدفة العالقات مع الدول غري األوروبية و إجياد تنوع يف السياسة اخلارجية، و مل يكن األمر حمض 
أبنه و بعد أن عاد ملكتبه الرائسي، شهدت االتصاالت بني الروس و العامل العريب و إيران تصاعدا  

 .كبريا

و أما العامل الثالث و األخري و هو األزمة الفريدة من نوعها يف العالقات مع الغرب يف  
رانيا، كانت هذه أعقاب احتجاجات امليدان األورويب و ضم شبه جزيرة القرم و احلرب يف شرق أوك

األزمة وال تزال أمرا يسمع به عن روسيا منذ سقوط الروس من أجل احلد من آاثرها السياسية 
االقتصادية و الثقافية السلبية على روسيا كل هذه العوامل متتلك أتثريا مباشرا على ما تقوم به روسيا 

هدافا منها االقتصادية حيث تستفيد حاليا يف الشرق األوسط و العامل العريب، و ال ننسى أن لروسيا أ
من العالقات االقتصادية الناشطة بينهم، و األهداف السياسية و اليت تتمثل بني العالقات القائمة 

و أما اهلدف الثالث فهو تكثيف روابطها مع . بني روسيا و الغرب و أزمة العالقات الراهنة بينهما
 . 20العامل العريب من حيث القضااي األمنية

 :ر الصنيدو  .2

تعرف القيادة الصينية نفسها كقوة إقليمية يف حميطها اجليوسياسي، و ال تنظر إىل التغريات يف  
الشرق األوسط من منظور مفاهيم الدميقراطية و حقوق اإلنسان، بل من حساسيتها جتاه مقاييس 

السياسية للقيام بدور فاعل تقدم أو الوالايت املتحد األمريكية أو تراجعهاـ و عليه فإن غياب اإلرادة 
و رايدي يف هذه املنطقة، سيجعل احلضور الصيين جيوسرتاتيجيا حمكوما ابلدور األمريكي مع ميل 

 .الصني للتصدي ألي احتمالية تقدم أمريكي

حبكم حمددات الصني اخلارجية فليس لديها ختوف جيوسرتاتيجي من احتمال ظهور كياانت و  
إىل منافسة الوالايت املتحدة يف املبادرة إىل التعاون مع هذه الكياانت،  احتادية عربية، لكنها تسعى

خاصة من البوابة االقتصادية، و عليه فإن الصني سيتحتم عليها سياسة أكثر اخنراطا قد تستفيد منها 

                                                             

 39-33، ص ، مرجع سابقمعهد عصام فارس للسياسات العامة و الشؤون الدولية يف اجلامعة األمريكية ببريوت  20



 القوى الكبرى واالقليمية   الثانيالفصل 
 

51 
 

يف املدى املتوسط من قبل أمريكا، و لكنها ستتحمل أعباء جديدة مل تدرجها ضد اسرتاتيجيتها 
 21قد يؤثر على دورها مستقبال العامة ما

 :العالقات الصينية العربية

تعزز الصني عالقاهتا العربية و تنميها مع الدول العربية كل، و بينها و بني كل دولة عربية على  
 .حدة

ويف كل من احلالتني هناك خطوات حتققت و أخرى ال تزال تتحقق، و لعل التبادل التجاري  
لى ذلك من خالل السنوات العشر السابقة حيث تفيد األرقام أ، حجم احلاصل بني الطرفني دليل ع

و أن هذا  9334مليار دوالر يف عام  903التبادل التجاري بني الصنب و الدول العربية بلغ حوايل 
الرقم مرشح لالرتفاع خالل بضع سنني حيث أن هذا الرقم مفيد جدا للطرفني على السواء، خصوصا 

 .الشريك األول فيما خبص الدول العربية فهو يعين أن الصنب هي

ومن هنا نرى أن الصني تويل عناية ابلغة لعالقاهتا مع الدول العربية فال تنقطع الوفود املتبادلة  
على خمتلف املستوايت، و تعددت الزايرات الرمسية عالية املستوى، و لعل أمهها زايرة الرئيس الصيين 

كل من مصر و السعودية فضال عن إيران، يف حني مل تنقطع زايرات و زايرته ل 9334يف املنطقة أوائل 
 .9337الزعماء العرب عن الصني خالل 

على أرض الواقع تضع الصني عالقاهتا مع مصر على رأس أولوايهتا العربية كون مصر أكرب  
 .الدول العربية من حيث عدد السكان و كذا الدور التارخيي يف سياسة املنطقة

اي فإن االهتمام الصيين ينحرف قليال جهة اخلليج حيث ترتبع السعودية واإلمارات أما اقتصاد 
امتالكهما : العربية رأس القائمة اهتمامات الصني االقتصادية و هذا يعود إىل عاملني أساسيني مها

 22.البرتول، و كوهنما سوقا استهالكية واسعة جدا، و هذا ما يشكل للصني منفعة كبرية
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خلفية موقفها من األزمة السورية، ابستخدامها للفيتو يف جملس األمن ضد قرار  وابلنظر إىل 
التدخل العسكري و الذي أاثر اهتمام الرأي العام العريب، ميكن القول أنه مل يكن واضحا متاما، ميكن 

 :إجيازها يف اآليت

تعطيل  خدمة مصاحل الصني وبذلك فهي حترص على استقرار األوضاع و كبح الثورات، لعدم .3
 .املصاحل

 .املبادئ والثقافات الصينية اليت تقوم على فكرة وقيم االعتدال .9

 .أخذ العربة من دروس التاريخ الصيفي والعريب على حد سواء .0

احتمال اندالع أحداث مشاهبة للثورات العربية يف آسيا الوسطى من خالل صعود اإلسالم  .6
 .الصني السياسي للسلطة يف كل من تونس ومصر مما أاثر قلق

االستفادة من الدرس اللييب، بعد الضربة اليت تلقتها جراء موقفها احملايد إذ ان الصني كانت  .6
تعد من بني الشركاء األساسيني لليبيا ولنظام القذايف وقد عارضت التدخل اخلارجي يف ليبيا، 

مارس  37لكنها ابملقابل مل تعارض قرار جملس األمن بفرض منطقة حظر جوي على ليبيا يوم 
 .23، ما قد يسفر عن تعطيل الصفقات االقتصادية و صفقات التسليح9333

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

، امليادين موقع الكرتوين، سياسة الصني يف املنطقة 00/22/1022سياسة الصني يف املنطقة العربية، حممود راي،  22
 99/33/9333:عالطإلا خير ات www.almayadeen.net/buterflyeffect/836197/العربية

 2-3، ص مرجع سابقعائشة منافخ،  23
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 ى على املنطقة العربيةو أتثري هاته الق: املبحث الثالث: 

نقطة حتول  9333يعترب ما يسمى ابحلراك العريب أو الثورات العربية اليت اندلعت عام  
اإلقليمي غريات مست كل من النظام الدويل و فاصلة يف اتريخ املنطقة العربية مبا محلته من ت اسرتاتيجية

أتثريات عى حلد الساعة، كما ال شك أن املنطقة العربية عاشت تشهد واليت مازالت أحداثها تتد
 .حتوالت نتيجة الثورات و تدخالت الدول اإلقليمية و الدولية و كما أفرزت العبني جددو 

العظمى منها خاصة يف سعي دائم لتحسني مكانتها الدولية، و تعظيم نفوذها الدول عامة و  
لتعزيز مصاحلها و محايتها و من موارد التميز و التفوق لدولة على أخرى ما تتوافر عليه من إمكانيات 

درة و قدرهتا على توظيف اإلمكانيات ابلشكل األمثل، و تعد ق... اقتصادية عسكرية تكنولوجية 
الدولة على توظيف موارد القوة لديها يف املناطق بشكل عام و املهمة منها على وجه اخلصوص 

 .لتوسيع نفوذها و تعزيز مصاحلها واحد من نقاط التفوق اليت متكنها من حتقيق املكاسب دوليا

ية، بل أن وفق ملا تقدم فإن التأثري مباشر و متبادل بني التوازانت الدولية و التوازانت اإلقليمو 
قدرة قوة ما على حتقيق توازن اسرتاتيجي دوليا، يعتمد بشكل كبري على قدرهتا يف تشكيل تفاعالت 
السياسة الدولية و التأثري يف التوازانت اإلقليمية، بل أن قدرة قوة ما على حتقيق توازن اسرتاتيجي 

احلها، إذ أن التفاعالت دوليا، يعتمد بشكل كبري على حتديد مسارها و ضبطها مبا حيقق هلا مص
اإلقليمية يف أغلبها متثل انعكاس ملصاحل القوى الكربى لدرجة أهنا يف كثري منها حتدد مساراهتا و حتدد 

 . كيفية التعامل معها

تعمل تكون حاضرة يف قضااي املنطقة، و  هذا ما يدفع ابلقوى العظمى والكربى إىل أنو  
تعزيز قليمية و مبا يضمن هلا نفوذها و من ضبط التوازانت اإل ابستمرار على تطوير سياستها مبا ميكنها

مصاحلها و توظيفها لصاحلها يف جمال التنافس الدويل، و هلذا فإن سياسات القوى العظمى اليت 
هتدف للحفاظ على توازن القوى السائد يف املنطقة أو تغيريه إمنا يتحدد من قبل مصاحل كل قوة من 
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على كل منها أن يكون هلا حضورا يف قضااي املنطقة و قدرة على طرح  هذه القوى، و هو ما حيتم
 24.املبادرات و فرضها يف أحيان أخرى، و مبا يالءم مصاحلها و يعزز نفوذها

 9330سبتمرب و غزو العراق يف  33منذ بداية القرن احلادي و العشرين كانت هناك أحداث  
، احتدم 9336مث جاء بعدها االتفاق النووي اإليراين يف اندالع الثورات العربية  9333و تلتها يف عام 

قليمي مصحواب بتفكك دول و تغري خرائط و تراجع قياسي يف أسعار  جزاء ذلك كله الصراع اإلإ
النفط  و تصاعد خطر اإلرهاب و إعادة بناء ما هدمته الصراعات حىت هتدأ النفوس و تستقر الدول 

حقيقيا و يركز على أسس ن و تركيا ليكون هذا اجلوار بناء  و إيرا البد من احلوار بني دول اجلوار مثل
 .احرتام سيادة الدول و حدودها ليلزم ابملبادئ و القوانني الدولية و يشارك يف حماربة اإلرهاب

كل دولة جيب أن تنظر ملصلحتها و إعالء شأن شعبها و ما ينعكس عليها إجيابيا لبناء 
  25حيح إلبعاد خطر الصراعاتجمتمعها و أتسيسه التأسيس الص

حاالت التدخل من قوى خارجية يف أزمات و صراعات عربية مثل سوراي و ليبيا و العراق  
نتج عن هذه التدخالت،  م إىل ماشغلت املهتمني يف الغرب بدراسة هاته احلاالت، من زاوية نظرهت

كان دافعا للتدخل من أجل كان يف تقديرهم أن النتائج كانت أشد سواء و خطورة من الوضع الذي  و 
 .تغيريه

إن التدخل اخلارجي يف أزمة يعاين منها شعب، له معايري سياسية و قانونية يتفق عليها  
وازنة بني النتائج و الوسائل، املختصون بقواعد القانون الدويل و اليت تقرر أن التدخل يتم هبدف امل

ذا النموذج املفتقد لقاعدة التوازن  والذي تكرر على سبيل املثال نرى التدخل يف العراق هو بداية هلو 

                                                             

، مركز املستقبل دوليةال، التوازانت اإلقليمية يف الشرق األوسط و أتثريها يف توازانت القوى أمجد عبد األمري األنباري 24
 90/33/9333:عالطإلا خير ات mcsr.net/news  للدراسات االسرتاتيجية، موقع الكرتوين

، عمون، موقع الكرتوين، أمهية القوى اإلقليمية يف الشرق األوسطسامي الرشيد، /د 25
www.ammoun.net/article/333303 09/33/3339:عالطإلا خير ات 

http://www.ammoun.net/article/333303
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، دون إعادة زو العراق على هدم النظام القائميف دول أخرى يف املنطقة العربية، فقد اقتصرت خطة غ
 .بناء الدولة

أما حالة ليبيا فالتدخل فيها قد جتاوز و بشكل واضح التفويض املمنوح له، إبسقاط حكم  
مطلوب بعد هذه اخلطوة و هو إعادة البناء سلميا، و تعمري الدولة و هي  القذايف، و أنه جتهل ما هو

 .مهم رئيسية مت جتاهلها متاما يف احلالة الليبية

يف سوراي اختذ هنجا آخر، حيث كانت قضيتها مرتبطة بقوى خارجية سواء جاء ذلك يف و  
مسلحة، كان التدخل مرتبطا  تيار التدخل األمريكي، أو يف استعانة نظام األسد، مبيليشيات إيرانية

 26.ابسرتاتيجيات ختص مصاحل قوى خارجية، بعيدا عن حمنة الشعب يف أي مكان من هذه البلدان

مع الطموح املعلن لكل من إيران و تركيا يف أتدية أدوار إقليمية يف منطقتنا العربية و الفجوات  
يبدو مفيدا التمعن يف حدود و قيود األدوار الكبرية اليت تركها خلفه النظام اإلقليمي العريب الغارب 

 .املوضوعية املفروضة على كل من الدولتني فاألمور ليست ابلسهولة اليت قد تبدو عليها

لعل أهم ما مييز التنافس اإلقليمي يف اكتساب مواضع قدم و تعزيز النفوذ يف الشرق األوسط  
ألطراف اإلقليمية املتصاعدة، و يف الوقت الذي و العامل العريب يف مرحلة ما بعد الثورة و هو وجود ا

هتيمن فيه االعتبارات األمنية على التوجه اإليراين اجلديد حنو الشرق األوسط، و يبدو أن دول اجلوار 
قد استغلت حالة الضعف االسرتاتيجي يف توازانت القوى اإلقليمية لتبدأ " إيران و تركيا"الغري عربية 

 .اء و تعزيز أدوارها اإلقليميةيف نسج أدوات جديدة إلحي

قد شهدت التحركات الرتكية و اإليرانية بعد الثورة العربية الكبرية حتركات واسعة النطاق يف و  
دوائر عدة و على أكثر من جبهة جلهة اخرتاق املنطقة و اهليمنة عليها يف إطار تصورها لدورها 

 .اإلقليمي بل و العابر لألقاليم

                                                             

، الوطن، جريدة إلكرتونية نتائج تدمريية و خطرية... ، التدخل اخلارجي يف العامل العريبلغمريعاطف ا  26
www.alwatan.com/writer/id/3676.2016/12/02 49/33/3339:عالطإلا خير ات 

http://www.alwatan.com/writer/id/3676.2016/12/02
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ركات بتدخالت مباشرة يف الشؤون الداخلية لبعض الدول يف املنطقة لقد ارتبطت تلك احلو  
العربية على حنو يتجاوز ما هو مفهوم عادة ابلنسبة خلدمة املصاحل القومية أو األهداف االسرتاتيجية 

 27و هو األمر الذي أاثر نقاشات واسعة حول أبعاد الدور اخلارجي اإلقليمي لرتكيا و إيران

الت اإلقليمية استمر التوتر حبكم عالقات إيران ببلدان اخلليج، إذ زاد على مستوى التفاع 
هذا التوتر بفعل عدة عوامل على رأسها موقف إيران املؤيد الحتجاجات البحري، مقابل املوقف 
اخلليجي املؤيد للثورة السورية يف الوقت الذي تدعم إيران النظام السوري، فضال عن تصاعد حدة 

ن احتمال أتسيس نظام درع صاروخي أمريكي يف منطقة اخلليج العرتاض صوارخيها القلق اإليراين م
على صعيد آخر، ظلت عالقة إليران مبصر متذبذبة يف  حني تصاعد التوتر مع اليمن على خلفية 
االهتامات اليمنية املتكررة إليران بدعم احلوثيني و احلراك اجلنويب، أما عالقة إيران ابلسودان فقد 

 .سنا أما الدعم اإليراين السوري له أتثري واضح يف الوضع اللبناينشهدت حت

ال تقتصر منطقة الشرق األوسط على إيران و تركيا كقوى إقليمية تتنافس على اهليمنة عليه،  
إال أهنما األوفر حظا و األكثر قدرة على تبوء مقود القيادة فيه، و ذلك عائد ملوقعهما اجلغرايف و كل 

عسكرية و االقتصادية و التاريخ العريق و املؤسسات السيادية املتمرسة، األمر الذي تفتقر من القوى ال
 .إليه دول اجلوار

يبدو أن الصعود الرتكي اإلقليمي يف العشرية األوىل من األلفية اجلديدة اخذ ابلرتاجع و قد  
حققت تركيا هذا الصعود من خالل احملافظة على مستوى منخفض من التوتر اإلقليمي عرب ممارسة 
الوساطة و هو ما ساهم يف تقوية اقتصادها و لكن تالشى هذا الرصيد سريعا مع تفجر أزمات 

نطقة العربية، أثرت العديد من العوامل على تركيا يف مد نفوذها خارج أراضيها، و تعترب الظروف امل
اليت تسود فيها حالة من االستقرار و األمن البيئي األكثر مالئمة لرتكيا من أجل ممارسة قوهتا يف 

لتوصل لتسوايت املنطقة و القوة اليت تعترب انعمة لذا يكون من األنسب لرتكيا لعب دور الوسيط ل
                                                             

-21-22الصراع يف الشرق األوسط و التوازن يف لعبة القوى بني إيران و السعودية سة اسرتاتيجية، انوح فسيفس، در  27
 /www.raialyoum.com/indew.phpالكرتونية،  رأي اليوم، صحيفة 1022
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 تعيد حالة االستقرار للمنطقة هذا ما التفت له الرتك مؤخرا من خالل االخنراط يف حماداثت أستاان
اليت تبحث عن حل سياسي لالزمة السورية إنشاء مناطق آمنة لالجئني و ميكن أن يكون متوضع و 

لى املدى املنظور و لكن قد تركيا يف حمور الثورات العربية قد اثر سلبا على حجم املكاسب الرتكية ع
يشكل هذا التموضع الحقا رصيدا اسرتاتيجيا ميكن البناء عليه إلعادة صعود تركيا جمددا و تعزيز 

 28نفوذها اإلقليمي

زالت الاحل يف الشرق األوسط فقد كانت و أما فيما خيص أمريكا و روسيا ف لكل منهما مص 
عمدت اإلدارة  3223ة فبعد اهنيار االحتاد السوفيايت عام القواتن تتنافسان ابلنيابة للسيطرة على املنطق

األمريكية لتوسيع نفوذها يف املنطقة متخذة من ذلك احتالل العراق للكويت فرصة هلا إذ عملت 
أمريكا مع حلفائها الغربيني و العرب على إصدار قرارات من جملس األمن ضد العراق و فرض 

السابع من قرارات جملس األمن و كان هدف أمريكا  احلصار عليه، و وضع البلد حتت الفصل
 .احتالل العراق مستغلة الفوضى و حبجة أسلحة الدمار الشامل و هتديد السلم الدويل

إال أن خمطط الوالايت املتحدة مل يكتمل مبا هو خمطط له فمع انتهاء عهد الرئيس الروسي   
أصبحت روسيا تبحث عن مواقع نفوذها  احلكم،" بوتني"و تسلم الرئيس احلايل " بوريس يلتسن"

للقوة االقتصادية  السابقة، فقد استطاعت روسيا و بعد عقد من الزمن إرجاع قوهتا العسكرية إضافة
منها أصبحت تقف و تعارض توجهات أمريكا يف املنطقة و كانت من املعارضني ألي عمل و 

اي حيث اشتمل الدور الروسي يف عسكري ضد العراق و إيران و لعبت كل من أمريكا دورا يف سور 
 :سوراي على بضع نقاط منها

دعم حكومة سوراي عسكراي حيث يكون الدخول مباشرا كقوة عسكرية روسية متمثلة يف  .3
 .سالح اجلو و إمدادات و عتاد عسكري متطور

                                                             

، مدار اليوم موقع الكرتوين، 1022-00-22الصراع من أجل النفوذ تركيا و إيران يف الشالق األوسط، نبيل عودة،  28
madardaily.com/2017/08/13 
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القرارات الدولية  دهم احلكومة السورية سياسيا ابلتعاون مع الصني من خالل إيقاف .9
 .ت جملس األمن يف ما خيص الشأن السوري بواسطة حق الفيتوخصوصا قراراو 

، و ميثل عكس ذلك ابلنسبة اثناءهااحلرص على عدم سقوط النظام السوري قبل األزمة و  .0
 .لروسيا مبثابة ضربة خطرية هلبتها الدبلوماسية يف العامل

السيادي  الدعم االقتصادي للحكومة السورية و ذلك من خالل إعفاء جزء كبري من الدين .6
 29السوري و تقدمي املعوانت املالية ملشاركة إيران

يف املنطقة العربية وخاصة سوراي يف بضع نقاط ومنها  املتحدة األمريكيةوأثرت الوالايت  
يف عهد الرئيس أوابما منذ بداية األزمة السورية للدخول يف  الوالايت املتحدة االمريكيةاجتهت 

نت تعتقد أبمهية الرتتيب ملرحلة ما بعد األسد وجتنب تكرار سيناريو تطورات األوضاع بسوراي حيث كا
من خالل جتنب انطالق عمليات انتقام طائفية قد تشهدها سوراي يف حال سقوط األسد  العراق،

بتقدمي مساعدات عسكرية حمدودة  الوالايت املتحدة االمريكيةقامت  االسرتاتيجيةوتنفيذا لتلك 
للمعارضة املسلحة السورية، وتواجدت جمموعة من االستخبارات األمريكية يف تركيا للتأكد من عدم 

كما انه أصبح هناك حرص أمريكي يف عدم تبين خيار التدخل   30وصول هذه األسلحة للقاعدة
العراق وليبيا وإعراض الرأي العام العسكري يف سوراي بسبب التجربة السابقة يف كل من أفغانستان ،

  31.فضال عن معارضة كل من سوراي والصني وإيران األمريكي،

شهدت األزمة السورية حالة من التحيز اإلقليمي والدويل يعود ذلك الن سوراي تشكل أمهية  
يف توازانت ،إقليمية دقيقة ،فأي طرف يسيطر على امللف السوري يكون قد غري ميزان القوى 

 .حته حيث تقع سوراي على ختوم امللفات الثالثة الساخنة ملصل

                                                             

، يونيو 0، العدد 1022ماي  12التنافس الروسي األمريكي يف سوراي، املركز العريب الدميقراطي، حيدر صالل،  29
democraticac.de/?p=46748-2017 

االقليمي للدراسات  املركز ادارة الصراعات الداخلية املعقدة يف الشرق االوسط، مسارات متشابكة، دمحم جماهد الزايت، 30
 02،ص9336االسرتاتيجية ،القاهرة،

 ،مرجع سابق التناقض الروسي ،االمريكي يف سوراي حيدر صالل، 31
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أصبحت روسيا منافسا قواي ألمريكا يف املنطقة العربية  حيث دخلت سوق تصدير السالح  
يف الشرق األوسط بكل قوة ، هلذا فان سوراي ال تريد أن تكرر خسارة مليارات الدوالرات من 

لقذايف ، وهي ال تريد تكرار نفس األمر يف سوراي ابلنظر امبيعات السالح إىل ليبيا عندما سقط نظام 
 9333و 9337مليار دوالرين عامي  6.7واليت بلغت  إىل مبيعات األسلحة الروسية اهلائلة إىل سوراي،

لذا حتافظ موسكو بكل قوة على استقرار النظام السوري وتقدم له كل وسائل الدعم إلبقائه فرتة 
 32.أطول

الصني حتاول يف ظل الثورات العربية أن تتبع سياسة عدم التدخل يف : أما فيما خيص الصني 
الشؤون الداخلية ، وان تتمسك ابلعامل الذي تكسب به الصني ثقة دول املنطقة ، وتسعى إىل أن 

وهي حتاول أيضا رفع  قدراهتا فيما  يكون دور كني دور املوجه الذي يدعم سبل السري يف طريق العام،
، ألوسطغريها وحتاول وتعمل على حل عديد من القضااي الساخنة يف منطقة الشرق اخيص الوساطة و 

 ...وتعمل على زراعة األمن واالستقرار ودعم السالم وهتدئة األوضاع

وميكننا أن نقول أن الصني أقامت بعض املشكالت من خالل تعاملها مع متغريات الوضع يف  
لسلبية اليت ميزت مواقفها ألهنا متأخرة قليال بدبلوماسيتها  املنطقة العربية ،تنحصر نوعا ما يف بعض ا

كما أهنا تتعامل مع اجلهات الرمسية يف الدول العربية ، لذا مل تكن لديها قوات كافية للتواصل مع 
 33املعارضة خاصة يف بداايت األزمات العربية 

صطلح  امن بدأت الصني بتوسيع مفهومها فيما خيص مفهوم األمن القومي ومع بروز م 
من أهم األسواق االستهالكية ، ومنه بدأت يف االهتمام  6الطاقة يف العامل وبروز املنطقة العربية 

ابملنطقة ، ومن وجهة نظر صينية كان امليزان التجاري مع أي دولة هو املقياس الوحيد ،وعلى الدول 
 .األولوايت العربية أن تكون على دراية أن االندماج اإلقليمي حيقق هلا يف سلم 

                                                             

  9337افريل 4املركز الدميوقراطي العريب، ،سوراي بني داعش ووضع اوزار احلرباحلسيين ،قادي  32 
، دراسات، العلوم االنسانية  الصينية وافاقها املستقبلية–البعد السياسي للعالقات العربية  عاهد مسلم املشاقبة، 33

 070ص 9336 3،ملحق  63واالجتماعية ، اجمللد 
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 :وتقوم الرؤاي الصينية اخلاصة حلل مشاكل الدول العربية على

 اعتماد التعاون اإلقليمي أساس السياسة األمنية للمنطقة. 

 عدم الرغبة يف التورط عسكراي يف املنطقة. 

 قناعة الصني ابن التعاون سيكون له دور كبري يف احلد من ظاهرة اإلرهاب. 

 ى القنوات الدبلوماسيةالتزام الصني ابالعتماد عل 

  تشجيع الصني الجتاهات حوار احلضارات املتعددة والثنائية. 

 ،واليت يلزمها االستقرار واألمن دوليا  اعتماد السياسة الصينية احلالية على املصاحل االقتصادية
وإقليميا حسب الكثري من االسرتاتيجيني الصينيني ، وأتثر املصاحل الصينية أبي إجراءات أو 

 .اسات تتسبب يف عدم االستقرارسي

  استمرار عملية السالم يف الشرق األوسط ، ومشاركة العرب فيها حتت الرعاية األمريكية وما
 34.يشكله ذلك من إطار لالستقرار النسيب يف املنطقة

ابلرغم من وجود خالفات كثرية بني الصني والوالايت املتحدة إال أن الطرفني يسعيان لبناء 
بناءة ،وتتمسك الصني برؤية تعدد األقطاب وتعد اجتاها اترخييا ال ميكن مقاومته،  اسرتاتيجيةشراكة 

وتنادي بتنمية نظام متعدد الن القطاع املتعدد األقطاب سيدعم عملية السالم يف الدول العربية ،وقد 
رئيس مت حتديد مخس أراء رمسية لعملية السالم يف دول املنطقة من قبل الصني يف أثناء زايرة انئب 

 : اآليتالوزراء الصيين خلمس دول عربية وكانت 

 استمرار التفاوض السلمي يف الشرق األوسط وخاصة الدول العربية 

  جتنب العمليات الضارة ابلسالم. 

  نبذ أي تصرف إرهايب ،وعنيف للمحافظة على امن الدول وحياة الشعوب. 

 ،صاديةدعم التبادل واملعامالت االقت مع استمرار عملية السالم. 

                                                             

، موقع الكرتوين اسات الوالايت املتحدة يف املنطقة العربيةيلسا تتجه إ ى اتباع سياسة مناقضة هل الصنيفارس بريزات، / د 34
.www.siirouline.org/alabwab/diplomag.center/019.html 93/93/3339:عالطإلا خير ات 

http://www.siirouline.org/alabwab/diplomag.center/019.html
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 35جيب على اجملتمع الدويل السعي للحفاظ على السالم شامال وعادال. 

جاء أتثري الصني على املنطقة العربية من خالل الدور الدويل الذي تلعبه واملتمثل يف السعي واحلفاظ 
على سالمة أراضيها وسالمة النظام الدويل وسعيها لبناء نظام دويل اقتصادي جديد ،وتتبع حمددات 

 فهي تقدم املوقف العريب، يف عديد من  ية جتاه الدول العربية من حيث موقفها االجيايب،سياس

اجملاالت ، وكما تسعى للعديد من االستثمارات وقد سامهت يف زايدة صورة التعاون املشرك بني 
 .الطرفني ،وإمكانية توفري إقامة مشاريع ختدم املنطقة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .036، ص مرجع سابق عاهد مسلم املشاقبة، 35
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 : الثاين ملخص الفصل

لقد شهدت املنطقة العربية جمموعة تدخالت منها االقليمية مثل تدخل ايران و تركيا، ومنها       
دة األمريكية و روسيا و كذلك الصني حيث سعت كل حالتدخالت الدولية مثل تدخل الوالايت املت

ية لعب أدوار كذلك من هذه الدول اىل ترك أثر واملسامهة يف لعب دور يف املنطقة العربية وإمكان
والسعي منهم اىل ترك بصمة أو أثر يف املنطقة واملسامهة يف حتسني األوضاع، أيضا فقد كان هلاته 
الدول نصيب يف التأثري على املنطقة العربية وكان التأثري اجيابيا و كذلك سلبيا أيضا حيث ترتبت عن 

 .عديد اجلوانب لدول الوطن العريب هاته التدخالت جمموع آاثر الخيفى علينا أهنا قد أثرت يف 
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 األوضاع يف ليبيا: املبحث األول. 

الليبية أحد أبرز األزمات اليت شهدهتا املنطقة العربية، وهذا ألمهية االزمة  األزمةتشكل 
ت وتداعياهتا سواًء على املستوى اإلقليمي أو الدويل وكذا األمن اإلقليمي واالستقرار، حيث شهد

 بعد الثورة وكان للثورات العربية دور يف صناعتها، تعددت االوضاع يفاملنطقة أوضاًعا متدهورة قبل و 
 .ليبيا يف عهد القذايف وبعده حيث قمنا بتقييم االوضاع لقسمني يف عهد القذايف وبعده

 :الليبية يف عهد القذايف األوضاع .1

، حيث قام إبنشاء اجلمهورية 9191 انقالبالقذايف احلكم يف ليبيا بعد  توىل العقيد معمر 
عاًما بدا واضحا وجليا أن  34العربية الليبية وإلغاء احلكم امللكي، واستمر حكمه للبالد ما يقارب 

ينم على مفهوم املواطنة ويقوم إبجناح مشروع الدولة احلديثة  اجتماعياجلمهورية الليبية مل حتظ بعقد 
احلكم يف شخصه ومل يسعى إىل حتسني  اختزلايف الذي يف البالد، وهذا ما بدا غائبًا يف حكم القذ

 .أو إنشاء مؤسسات تنموية يف البالد األوضاع

عرف العقيد معمر القذايف بتدخله الكثري يف الكثري من البلدان ودعم منظمات أو أحزاب  
راكب  951وقتل حوايل  اسكتلنداوملفاته مع الغرب أبرزها قضية لوكريب الطائرة اليت فجرت فوق ... 

 أمريكاشخًصا من سكان املدينة، مما ترتب عليه فرض حصار على ليبيا من قبل  99ابإلضافة إىل 
 .وأورواب

كان يعرف العقيد معمر القذايف بدعمه اترة للحكومة واترة للمعارضة والتدخل يف كثري من  
كان يديرها ابنه واليت دخلت بلدان العامل العريب ويف إفريقيا وأسس أيًضا منظمة القذايف اإلنسانية اليت  

يف مفاوضات مع منظمات كانت اختطفت رهائن ودفع القذايف أمواال إلطالق سراحهم، كما أن 
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العقيد حصل على أسلحة كيماوية كسالح ردع جليشه مما أاثر الغرب عليه وفرض عليه عقوابت حىت 
 1.ماويةليبيا حىت أعلن خلوها من األسلحة الكي بتفتيشتدخلت اللجان وقامت 

ذايف املتقلبة وغري الثابتة مل متكنه من خلق حلفاء حقيقيني له على الرغم إن سياسات معمر الق 
بدفع أموال حلكومات من  أومن املوال اليت كان يصرفها خارجًيا بشراء صفقات أسلحة من روسيا 

 .أجل النفوذ، لكن كل ذلك مل ينفذ القذايف

ول يف السياسة عديدة شكلت نقطة حتمبمرات اترخيية  األحداثمرت اجلمهورية الليبية قبل كل هذه 
 :الليبية، وهي

  9134-9199فرتة االحتالل االيطايل من. 
  9131إىل  9134طاين من ياحلكم الفرنسي والب. 
  9131نوفمب  99استقالل ليبيا. 
 من خالله توىل معمر القذايف احلكم وتوالت بعده األحداث اليت  الذيديسمب  9 انقالب

 .شهدانها سابًقا

كانت ليبيا هدفًا للتوسيع االستعماري ابلنسبة لإليطاليني وذلك لقرهبا منها حيث أقامت 
احلرب مع احلرب على ليبيا واشتعلت الثورة الليبية، وتوالت املعارك بني اجملاهدين واإليطاليني حىت عام 

 ...االيطاليون سياسة جديدة من املصاحلة اختذالقبض على عمر املختار وإعدامه حيث  بعد9149

أما احلكم الفرنسي والبيطاين يف ليبيا بدأ بعد تعهد بريطانيا من ختليص ليبيا من احلكم  
م ليبية أقالياحلرب على ايطاليا قامت بريطانيا وفرنسا ابلسيطرة على جمموعة  النتهاءاإليطايل، وبعد 

 .وأصبحت الدولتان تتحكمان يف مصري الدولة

                                                             

 :موقع الكرتوين .9994تشرين الثاين  93.الداير.ويف عهد الثورة الفوضى  االستقراردمحم العس، ليبيا يف عهد عرفت  1
.www.addigar.com/orticle /335773 59/39/8999:عالطإلا خير ات 

http://www.addigar.com/orticle%20/335773
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 ، بعد9131نوفمب  99ليبيا يف  أحراراستقالل ليبيا بعد جهود حشية من  األحداثتلى هاته 
منها بريطانيا حيث حصلت على بعض مناطق  أجنبيةعمل السنوسي على توقيع معاهدات مع دول 

عضو ميثل كل إقليم من أقاليم ليبيا الثالثة  99تكونت مجعية أتسيسية من  9159يف ليبيا، يف أكتوبر 
ديسمب  93السنوسي ملكا للمملكة الليبية يف  إدريسالدستور واختيار  أعلنتعضو اليت  99

9159.2 

 :االقتصادية واالجتماعية قبل الثورة األوضاع. أ.1

 : االقتصادية واالجتماعية جيدة إىل حد ما وميكن تلخيص بعضها يف األوضاعكانت 

 يورو 9.8الكهرابء و املاء جماين يف البيوت وسعر البنزين ال يتجاوز  استهالك. 
 3.مل تكن البنوك الليبية أتخذ أي فوائد 
 حق امتالك منزل. 
  ات الصحية يف أفضل اخلدم المتالكهاجمانية التعليم و العالج، حيث كانت ليبيا تفتخر

 .املنطقة العربية
  4.آالف دوالر أمريكي من عند احلكومة5مقابله  ، حيث كل مولود أتخذاألمهاتمنحة 

اتسمت عالقة القذايف ابلدول الغربية ابلتوتر حيث كانت تعتبه الدول داعًما لإلرهاب وقد 
ومن انحية أخرى قام . اشتبه به يف أكثر من قضية دولية مثل قضية لوكريب، واختفاء موسى الصدر

من أطفال بن  349القذايف بسجن عدد من املمرضات البلغارايت وطبيب فلسطيين بتهمة حقن  
من األعمال يشتبه به من أعطى األمر، مارس القذايف العديد  9999بفريوس اإليدز عام  غازي

اليت تعتب أكب جمازر  9119الوحشية هو وأتباعه يف حق الشعب اللييب مثل جمزرة أبو سليم عام 
                                                             

إدارة الدراسات  9999الثورة الليبية، دراسة أكتوبر ( 9999-9999)وصايف الشمري، رايح التغيري يف العامل العريب اقتصاديحملل  2
 . 3-9والبحوث قسم شؤون الباحثني،ص

: موقع الكرتوين .مصراوي". ثالث حكومات"و"اقتصاد متدهور... "سنوات من الثورة  7ليبيا بعد  هشام عبداخلالق، 3
/news/pablicfairs/details/2018/2/17/1265161www.masrawy.com 79/39/8999:عالطإلا خير ات 

 .www.addiyar.com/article/1227664.10: موقع الكرتوين. أسباب جتعل الشعب اللييب يرتحم على أايم القذايف، الداير 99 4

http://www.masrawy.com/news/pablicfairs/details/2018/2/17/1265161
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معتقل معضهم من الرأي العام ويف نفس العام قام  9999اجلماعية يف ليبيا حيث راح ضحيتها 
مدينا ومت  99وقد راح ضحيته حنو " األهلي الطرابلسي"أمر إطالق النار على مشجعي اندي  إبصدار

 .سنوات 4جتميد كرة القدم يف ليبيا ملدة 

خرج املئات احتجاًجا أما القنصلية اإليطالية مما أدى إىل اشتباكات مع  9999فيفري  97ويف 
جريح فتطورت االحتجاجات لتهدف رموز  45منمتظاهر وأكثر  99الشرطة أسفرت على مقتل 

 5.السلطة الليبية ولكن متكنت القوات الليبية من السيطرة على املتظاهرين

 :األوضاع السياسية. ب.1

  1111إىل  1191فرتة من : 

عرف النظام السياسي اللييب يف هذه الفرتة حتوالت عديدة من حيث مؤسساته، حيث مت 
 : ة العربية والفكر الناصري يف مصر، ومتثلت هاته املؤسسات بـابلقوميإنتاج مؤسسات جديدة أتثرت 

مثل السلطة التشريعية يف اجلمهورية العربية الليبية، ميارسها سلطاته ابلقرارات : جملس قيادة الثورة
 .والقوانني اليت يصدرها مبراسيم

يسية يف ليبيا ويشكل ويعدل جملس الوزراء هذا اجمللس كان مبثابة اهليئة التنفيذية وإدارية الرئ
 .بقرار من جملس قيادة الثورة

  الليبيةحىت قيام الثورة  1111فرتة من: 

تغريات سياسة عديدة من حيث التغيري يف احلكومات  9177شهدت ليبيا يف بداية 
" سلطة الشعب" واملؤسسات أبطرها القانونية والبريوقراطية التقليدية، وحلت حملها سلطة أخرى وهي 

سلطة الشعب، على أن السلطات الشعبية املباشرة هي أساس النظام السياسي يف  إعالنص ون
 .العربية الليبية اجلماهريية

                                                             

 .9-5صالثورة الليبية، مرجع سابق، ( 9999-9999)وصايف الشمري، رايح التغيري يف العامل العريب حملل اقتصادي5
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كما عرفت ليبيا يف هذه الفرتة مؤسسات االحتادات والنقاابت والروابط املهنية، اللجان 
 6.،العسكرية وكذا اإلعالميةالشعبية مؤمتر الشعب العام، اللجان الثورية ، املؤسسة القضائية 

وضاع يف ليبيا قبل الثورة عديد التقلبات واملتغريات اليت مست مجيع نواحي احلمولة عرفت األ
السياسي، وأيًضا من جانب املؤسسات وكانت  سواء من اتجلتنب االقتصادي ، االجتماعي وكذا

حيث قبل الثورة عل الدولة وما يبية تشهدت أوضاًعا جيدة وأوضاعا مزرية يف ذات الوقت لالدولة ال
 ...اسفرته من سائر شهدت اجلمهورية الليبية عديد املتغريات

 :األوضاع بعد الثورة .2

مثلت حركة االحتجاجات اليت شهدهتا عديد الدول العربية من مشال إفريقيا والشرق األوسط 
ث منحىن دراماتيكي منعطًفا مهما يف الساحة السياسة العربية و الدولية، فقد أخذت تلك االحدا

مثل ما حدث يف تونس ومصر، فقد كان لتذمر الشعب وقيادته حلركة االحتجاج العامل األساس يف 
 .عملية التغيري اليت حدثت يف البلدين، بعكس ما شهدته اجلماهريية الليبية

بعد جناح الثورتني التونسية واملصرية يف  9999فيفري  95بدأت الثورة الليبية يوم الثالاثء 
مديرية  أماماحلكم املستبدة مما شجع الناشطني السياسيني للتظاهر يف السابعة مساًء  أنظمةإسقاط 

صالح والتغيري وأدى ابإل االبو ا وطاألمن يف مدينة بنغازي ومطالبتهم إبفراج املعتقلني السياسيني واندو 
شرطة واملتظاهرين وقد متت دعوة الشعب اللييب يف خمتلف مواقع ذلك غلى اشتباكات بني قوات ال

 9999.7فيفري  97التواصل االجتماعي على شبكة االنرتنت للتظاهر يوم 

ويف مارس شهدت ليبيا تدخل التحالف الدويل مبشاركة دول الناتو، خالل حنو تسعة أشهر  
أراضي ليبيا أما أواخر شهر أوت من املعارك جنحت قوات املعارضة يف بسط سيطرهتا على معظم 

                                                             

 .مرجع سابق" ثالث حكومات"و" متدهور اقتصاد"سنوات من الثورة  7هشام عبد اخلالق، ليبيا بعد  6
 .www.arabic.rt.com/midde-east/905667:موقع الكرتوين.ابلعريبRT. ليبيا ما بعد القذايف الدولة املفقودة قدري يوسف، 7
 91/93/9998:عالطإلا خير ات



 الحالة الليبية   الفصل الثالث
 

69 
 

على العاصمة طرابلس، بعد أن  األطلسيفسيطرت الفضائل املعارضة، بدعم من السالح اجلوي 
 .غادرها القذايف إىل سرت

الواقع يقوم ان حلف الناتو فتح الباب على مصراعيه للوالايت املتحدة اوحفنة احللفاء يف 
راطية، غنما األمر أبعد من اللييب وحتويل الساحة لواحة دميقليبيا، مل يكن حرصا على امن الشعب 

األمور يف ليبيا أصبحت صعبة جًدا ما بعد القذايف حيث حتولت لساحة مليئة ابلسالح، ذلك ف
صعًبا واآلن وبعد سقوط  أمرًاتسودها الفوضى وهذا ما جيعل من الرغبة يف بناء دولة دميقراطية 

تصادية، اجتماعية وسياسية، تتحكم فيها اشلة يف عدة ميادين اقدولة لدولة فالقذافني حولت ال
 .ختيله سيناريو ميكن أسوأاملسلحة، حيث ما حيدث اليوم هو  املليشيات

امليليشيات  أمامميكنها السيطرة على الوضع األمين للبالد  السلطة يف ليبيا هشة للغاية، ال 
تشمل األمن، الوائم الداخلي، الوضع الداخلي ربع حماور ترتكز معاانة الشعب اللييب على أ.املسلحة
ويعتب من احملاور اهلامة جًدا نظرًا حلالة التفكك والتمزق اليت تعارين منها ليبيا يف الوقت  واالقليمي

ؤمتر عوام املاضية، مثل مة الوطنية يف ليبيا على مدار األاحلايل وقد فشلت جل مساعي املصاحل
من، ألقى خلف الناتو جزء كبريًا من السالح امللف األمين، حيث ساد عدم األاملصاحلة الوطنية و 

 تعقيًدا مورأكثر األ طقة كان مننحكم القذايف وظهور النزعة القبلية يف امل=للثوار للتخلص من ك
سية احمللية أما ي الذي يثري إىل عدم اخلبة السياتلك اليت غابت يف حكم القذايف إىل املشهد السياس

الدولة الليبية فعاليتها يف  وحيث فقدت 9999عد سقوط الدولة يف أتثر بشدة ب الذي اإلقليميوضع ال
 8.املنطقة العربية والساحة الدولية أيًضا

مهما كان مآل األزمة يف ليبيا فإن فرتة عدم االستقرار فيها ويف دول اجلوار ستستمر لفرتة 
طويلة حيث شهدت تفكك يف نظام الدولة وعناصره ومن جهة أخرى فإن توسيع ظاهرة أو دائرة 

                                                             

 9995ديسمب  98موقع الكرتوين،  Spatnikليبيا، كيف كانت وكيف أصبحت بعد مقتل القذايف؟   8
Https//arabic.spatniknews.com/analysis/20151203016601824/ 99/93/9998: عالطإلا خير ات 
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س تون"النزاع إىل دول اجلوار هو أمر ال ميكن عدم تصوره وال استبعاده متاما خصوًصا وأن اجلارتني 
 .والذين يتقامسان حدوًدا مع ليبيا هلما مواقف معارضة للصراع الذي حدث يف ليبيا"واجلزائر

اختاذ مسافة معقولة فهي تستقبل وفود عن اجلانبني  أولقد انورت تونس لكي تتخذ موقف 
رمسية لديها، ولكن ابلنظر لكيفية تعامل تونس مع يف مهمة  تكونوا أنللتواجد فوق أراضيها دون 

ألة توافد الالجئني، سواء رمسيا أو من طرف مجوع املتساكنني يبدو أن هناك تعاطفا تونسيا من مس
 .الثورة يف ليبيا

 أنأهنا تلتزم احلياد التام بشأن الصراع يف ليبيا، إال  األخرىأما اجلزائر فقد أعلنت هي 
 .تصرحيات اجمللس الوطين أدخلت الشك حول طبيعة احلياد اجلزائري

، لكن وكما ما يرام أحسنويف كل األحوال فلن تكون العالقات الليبية ما بعد القذايف على 
 9.هو معلوم أن اجلزائر فاعل مهم جًدا يف املنطقة

حل  9999بعد سقوط نظام القذايف ليبيا غلى دويالت تسيطر عليها جمموعات خمتلفة يف  
 .الذي مت أتسيسه بعد سقوط القذايف املؤمتر الوطين العام حمل اجمللس الوطين االنتقايل

كان يف ليبيا برملاانن وحكومتان ويف مقابل السلطات التشريعية والتنفيذية   9995وبنهاية عام 
املوالية لإلسالميني يف طرابلس عملت يف شرق ليبيا بدعم من حث اخلليفة حفرت، جنرال يف جيش 

لوفاق الوطين برائسة رجل األعمال فايز جرى أتسيس حكومة ا 9999القذايف سابًقا، لكن يف عام 
 .لسراج الذي بدأت عملها يف العاصمة طرابلس من مارس من العام نفسه

املختلفة يف  اإلسالميةواآلن تعتب السلطات يف طرابلس اليت تعتمد على إتالف من الفضائل 
عت املناطق النفطية غرب البالد، هي املعرتف هبا دوليا،خبالف احلكومة املدعومة من حفرت، فيما وق

 10.تنظيم داعش ابيعوايف أيدي املتطرفني الذي 

                                                             

 .9، ص9999سبتمب  9جمموعة اخلباء املغاربيني، األزمة الليبية وتداعياهتا على منطقة املغرب العريب عدد  9
 .سابققدري يوسف، ليبيا ما بعد القذايف الدولة املفقودة، مرجع   10
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بقدر ما كانت الثورة الليبية كخب سار لكل من حلم ابلتخلص من احلكم املستبد واحلكم 
عاًما بقدر ما كان هناك العديد من الكرتتبات  39التسلطي القذايف، الذي حكم فيه العقيد أزيد من 

السلبية، وذلك راجع لطبيعة هيكلة الدولة وطبيعة النظام السياسي الذي ابتدعه القذايف ونتيجة أيضا 
للقمع السياسي، وجتريف قوى املعارضة وإقصاء النخب السياسية واالجتماعية عن املشهد السياسي 

ر طرية تدخل الناتو املؤسفة دون فكرة حول كيفية اخلروج من خالل الفرتة حكم القذايف، على غرا
 .الوضع

وكما هو احلال يف جل الدول العربية اليت خاضت جتربة الثروات واالنتفاضات خالل عام 
ولعل النقطة املشرتكة بني هاته الثورات هو تطور التظاهر السلمي يف كثري املناطق غلى شغب  9999

 الثوابتعديد  أنالشعب ولعل التجارب التارخيية يف هذا الشأن توضح وعنف متبادل بني النظام و 
 11...واالستقرار والقضاء على االستغالل والقمع السياسي  واألمن املساواةمثل غياب 

ميليشًيا وثالث  9599ليبيا حتت رمحة  ال تزالوبعد سبع سنوات من اإلطاحة ابلزعيم  
 : احلكومات املتصارعة هي أنالشرعية الدولية حيث ما بينها وتسعى لنيل  تتصارع يفحكومات 

 .حكومة الوفاق الوطين، حكومة اإلنقاذ واحلكومة املؤقتة

 :االقتصادية األوضاعأما يف ما خيص 

و  األجنيبمن عائدات ليبيا من النقد   13شكل النفط يف ليبيا حوايل  9999يف عام 
99  49من العائدات احلكومية و  مليون  9.95من الناتج احمللي اإلمجايل، وكانت ليبيا تنتج

 إنتاجية زايدة 9999مليار برميل، وكانت تعتزم يف خطة 39.5قدره  احتياطيبرميل يوميصا من معدل 
 .دينار 3399ماليني برميل يوميصا، وكان معدل دخل الفرد يف تلك الفرتة هو  4حبوايل 

                                                             

 زايد عقل، جذور األزمة الليبية وآفاق التسوية السياسية، مركز االهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية .د 11
Acpss.ahram.org.eg/news/5430.aspx.  
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النفط لشهور  إنتاجفاقت التوقعات حيث تعطل  9999اليت جرت يف فيفري  األحداثولكن  
ونقص سيولة غفي  األوضاعملقتل القذايف ليؤدي ذلك إىل تدهور  أدتعلى إثر النزاعات اليت 

أعلن حترير ليبيا، حيث عاد تصدير النفط اللييب مبستوايت قريبة من  أناملصاريف وتغري الوضع بعد 
وارتفعت امليزانية احلكومية إىل الضعف يف السنوات  9999من  فرتة ما قبل احلرب حبلول الربع الثالث

 .األوىلالثالث 

 99ودخل االقتصاد اللييب حالة من الركود مما ضعف جانب العرض الذي تقلص حلوايل  
واستمر ضعف القطاعات غري النفطية بسبب اختالالت يف سالسل توريد املستلزمات  9995يف 

وادادت أسعار  9995يف  1.9ويل وتسارعت وترية التضخم ليصل إىل ونقص التم واألجنبيةاحمللية 
 1وواصل سعر الصرف الرمسي للدينار اللييب مقابل الدوالر تراجًعا إذ قارب  94.7الغذاء بنسبة 

 .بسبب القيود املعامالت 999ويف السوق املوازية اخنفضت قيمة الدينار حنو  9995عام 

استطاع املسري خليفة حفرت وقواته، السيطرة على  9999الربع الثالث من عام  منتصفيف  
ألف برميل يومًيا ولكن بقي منخفًضا  999النفط إىل  إنتاجاملواين لنفطية ونتيجة لذلك ارتفع 

وتواصلت حالة الركود واخنفض معدل الدخل اليومي ومعدل الدخل القومي والناتج احمللي ونصيب 
 12 .9999النفط يف منتصف  إيراداتسعار املواد الغذائية بسبب التضخم واخنفضت الفرد وقفزت أ

 

 

 

 

 

                                                             

 .مرجع سابق" ثالث حكومات"و" اقتصاد متدهور"سنوات من الثورة  7هشام عبد اخلالق، ليبيا بعد   12
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 والدولية يف ليبيا اإلقليميةتدخالت القوى : املبحث الثاين. 

مما يستدعي تدخال وهذا ما قد  األممإن كل نزاع يشهد العامل تصل تداعياته السلبية إىل ابقي 
حيث كل هذا أدى  األخريةنظرًا للتهديد القادم من ليبيا خاصة يف الفرتات  الليبية األزمةحصل يف 

 .غلى دول اجلوار إىل البحث على أمكانية العمل اجلماعي للتعامل مع املوقف يف ليبيا

 اآلنبية منذ أايمها األوىل إىل كما أن اجملتمع الدويل كان حريصا على التواجد لألزمة اللي
إال أن هذا التواجد  ...( دول ، منظمات )خمتلفة على مستوى الفاعلني  أشكالفاختذ التواجد الدويل 

كان مدفوعا مبجموعة مصاحل سياسية واقتصادية اليت طاملا حتكمت يف شكل التحرك الدويل فيما 
 .خيص احلالة الليبية

 :اإلقليميةالتحركات 

 : دول اجلوار .1

وكذا الثورات العربية لذا كانت  األزمةمدار مل ختلو دول جوار ليبيا من التوترات السياسية على 
 .ملفا سياسيا ودبلوماسيا ومع تطورات السياسات داخل ليبيا ويف دول اجلوار األخريةهذه 

مع تطور التهديد القادم من ليبيا يف الفرتات األخرية بدأت دول اجلوار تبحث عن إمكانية  
لدافع الرئيسي هلذا التحرك كان تطور حرب العمل اجلماعي للتمكن من التعامل مع املوقف ولعل ا

امليليشيات يف ليبيا وعدم متكن عدد من الفضائل الليبية السياسية فضال عن الكيان الشرعي للدولة 
من التواجد يف ظل النزاع العسكري القائم بني امليلشيات املتصارعة هذا ما راح يهدد دول اجلوار أكثر 

عند ما ابدرت اجلرائر بعد  9993اجلماعي يف اجلزائر يف ماي  من ذي قبل فظهرت جبوار هذا العمل
االجتماع بوزراء اخلارجية للدول اجملاورة لليبيا على هامش االجتماعات الوزارية حلركة عدم االحنياز مث 
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جاء االجتماع الثاين يف غينيا يف هناية شهر جوان من نفس السنة على هامش األعمال القمة 
 13.اإلفريقية

اندالع الثورة طبعت الباغماتية والسعي وراء املصاحل عالقة ليبيا ابلدول اجملاورة هلا مع منذ  
نة ومتايز يف احلساابت الدقيقة فكانت تونس متفاعلة بشكل جلي مع الثورة لتفاوت يف املوافق املع

وثيقة مع  الليبية كما كانت اخلرطوم دائما أساسيا للثورة، يف حني حتول حتفظ اجلزائر إىل عالقة
وبعد التطورات اليت حصلت للمشهد  9993احلكومة املؤقتة بينما ظلت القاهرة أقل محاسا ومنذ سنة 

وقع  االقتصادينيوبعد دخول تونس يف حالة من الركود  9993اللييب وبعد إزاحة حكومة دمحم مرسي 
ة جبهة الشرق تتطور جلي يف دول اجلوار فقد وضعت مصر ثقلها السياسي والعسكري لرتجيح كف

م جلبهة ئليبيا ، أما السودان فقد حتول من دعاحذر اجلزائر من الدور املصري يف  ازداداللييب، بينما 
س، مصر، تون)طرابلس إىل التقارب مع املوقف طبق يف الشرق، وقد جنحت الدول العربية الثالث 

ادرة ثالثية تقوم على تشجيع هتا يف اإلعالن عن موقف موحد جتسد يف مبرغم تباين حسااب( اجلزائر
 14.إقصاء أي طرف لييب مع التمسك بوحدة الرتاب احلوار عدم

عقدت دول جوار ليبيا اجتماعا اثلث لوزراء خارجية يف تونس حضره كل من وزراء خارجية 
اإلفريقي تونس، اجلزائر، مصر، تشاد، النيجر، السودان، وممثلي عن جامعة الدول العربية واالحتاد 

يف ليبيا  األوضاعالناجم عن عدم استقرار  اإلقليميتماع ملواجهة اخلطر الدعوة هلذا االججاءت 
 .االجتماع مل ختتلف عن ما سبقه من اجتماعات ووقف عمليات العنف إال ان النتيجة النهائية هلذا

دة لتأكيد على احرتام وحجاء البيان اخلتامي لالجتماع حافال ابلديباجة السياسية املعتادة كا
متها الرتابية ووقف كامل العمليات العسكرية والعمل على انتهاج مسار توافقي كما نص ليبيا وسال

البيان على ضرورة مسامهة دول جوار ليبيا يف االجتماعات واملؤمترات ودعم كافة اجلهود اهلادفة هبذا 

                                                             

األزمة الليبية والتحرك املصري يف ظل االبعاد االقليمية والدولية، مركز االهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية زايد عقل،  .د  13
99/91/9993. 

 .، مركز اجلزيرة للدراسات94/93/9997. مواقف وحساابت: السنوسي بسيكري، األزمة الليبية ودول اجلوار  14



 الحالة الليبية   الفصل الثالث
 

75 
 

مل تتعدى كوهنا عبارات  جتماعلال اخلتاميالشأن إ أن البالغة اليت متيزت هبا احللول املطروحة يف البيان 
 .االجتماع ألجلهاغري فعالة ال ترتجم غلى مواقف سياسية مؤثرة أو حللول فعلية اليت عقد 

فيما خيص  اإلقليميوجاء اجتماع القاهرة بعده لدول جوار ليبيا لتحقيقه جديدة عن التحرك  
ق على وجدود مصلحة مشرتكة حرص دول اجلوار على التحرك اجلماعي واالتفا الليبية وهو األزمة
 املختلفني يف القضية الليبية سواءحيث حتتاج تنسيق بني دول اجلوار والفاعلني و  اإلقليمي األمنوهو 

 15.اإلقليميعلى املستوى الدويل أو 

أكد وزير اخلارجية التونسي مخيس اجليهناوي تبين اجلزائر ومصر وتونس ملبادرة يف توحيد  
الدول الثالث  اتفاقليبية وقد أكد يف جلسة أمام اجمللس التشريعي التونسي موقفهم جتاه األزمة ال

على استبعاد احلل العسكري والدفع ابالجتاه السياسي الذي جيمع كل الليبيني وال يقصي أي طرف 
 :على جمموعة نقاط منها 9997فيفري  99حبد تعبريه وتقوم املبادرة املطروحة يف 

  لتحقيق املصاحلة االملة يف ليبيا دون إقصاء احلوار اللييب برعاية األمم مواصلة السعي احلثيث
 .املتحدة

 التمسك بسادة الدولة الليبية ووحدهتا الرتابية وابحلل السياسية كمخرج وحيد لألزمة الليبية. 
  رفض أي حل عسكري والعمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية املدنية املنصوص

 .ق السياسي واجمللس الرائسيعليها يف االتفا
  العام لألمم املتحدة رمسًيا واألمني العام جلامعة الدول  األمنيستقوم الدول الثالث إبحاطة

 16.تبارها وثيقة رمسية لدى املنظماتالعربية، ابع

 

 

                                                             

 .زايد عقل، مرجع سابق .د  15
 .مواقف وحساابت، مرجع سابق: السنوسي بسيكري، األزمة الليبية ودول اجلوار  16
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 :املنظمات اإلقليمية . أ

جامعة الدول العربية، واالحتاد : )ال يوجد سوى منظمتان اإلقليميةات معلى مستوى املنظ
يف ليبيا ودوافع  األحداثكان لكل منهما دور ومواقف خمتلفة إزاء   األزمةومنذ اندالع ( اإلفريقي

 .بواعث خمتلفة توضح طبيعة املوقف املتخذ

 :جامعة الدول العربية. 1.ب

للعنف وكانت أيضا  نت رافضةات القذايف ونظامه حيث كاكان موقفها واضح ضد تصرف 
 :والذي تضمن 9999فيفري  99ة يف معبيان جملس اجلا أوضحهداعمة حلق الشعب اللييب وهذا ما 

 التنديد ابجلرائم املرتكبة ضد التظاهرات واالحتجاجات الشعبية السليمة. 
  إىل الدعوة للوقف الفوري للعنف بكافة أشكاله واالحتكام غلى احلوار الوطين واالستجابة

 الليبيةبة السلطات م حقه يف حقه حرية التظاهر ومطالاملطالب املشروعة للشعب اللييب واحرتا
 .اإلعالمبرفع احلضر املفروض على وسائل 

 يف احلرية والعدالة االجتماعية وأعماهلاومطالبها  التأكد على حتقيق تطلعات لشعوب العربية. 
  هيئات اجملتمع املدين العربية والدولية إىل دعوة كل من الدول الصديقة والدول األعضاء و

 .للشعب اللييب اإلنسانيةتقدمي املساعدة 

ومنذ سقوط معمر القذايف مل ختتلف موقف الدول العربية إزاء ليبيا وكانت دائما مساندة لكل 
توالت على احلكم اللييب ورافضة لكل أشكال العنف إىل ان مواقف جامعة  السلطات االنتقالية اليت

الدول العربية مل تتخذ حيز البياانت والتصرحيات الدبلوماسية فلم يكن للجامعة دور يركز على 
السياسية املختلفة يف ليبيا  املستوى العملي كما مل ين هلا تواجد يف الصراع الداخلي بني الفضائل

يبية يف ع القضية اللوبشكل عام فشلت جامعة الدول العربية على مدار السنوات املاضية يف وض
 .اإلقليمتستحقها كقضية هتدد أمن  املكانة اليت
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 : االحتاد اإلفريقي. 2.ب

وحىت اآلن ومل يكن له دور  اندالعهاالثورة الليبية منذ  اجتاهابلنسبة لإلحتاد مل تتغري مواقفه  
يذكر على املستوى العملي سواء يف مرحلة قبل سقوط القذايف أو يف املراحل اليت تلت سقوطه ولكن 

يف املرحلة اليت سبقت سقوط القذايف وخاصة يف  نشاطاكان أكثر   اإلفريقيمما ال شك فيه أن االحتاد 
شكل التدخل يف ليبيا لوقف أعمال العنف واإلابدة بداية الثورة وأثناء عمل اجملتمع الدويل على حتديد 

 17.اليت كان ميارسها القذايف

 :احلركات على املستوى الدويل .2

اختذ تواجد كان اجملتمع الدويل حريصا على التواجد يف األزمة الليبية منذ أايمها األوىل حيث  
 .خمتلفة أشكاال

ومرتددة إىل حد كبري وذلك خوفًا من أتزم  جولةالدولية على ما جيري يف ليبيا خ دو دكانت ر 
من قبل السلطات  الليبية،  اإلعالميالعالقة مع النظام اللييب لكن بعد ارتفاع عدد الضحااي والتعتيم 

وكانت  إنساينضد معمر القذايف من منطلق ألغلب الدول الفاعلة كانت حيث كانت املواقف الرمسية 
، أملانيا ،وفرنسا، واململكة املتحدة، كلها تندد ابلتعامل ألمريكيةاالوالايت املتحدة : مواقف دول مثل
مع املتظاهرين وتطالب القذايف بوقف العنف والعمل على حل سياسي يضيع  اإلنساينالعنيف والغري 

مطالب احملتجني يف احلسبان ولكن سرعان ما بدأت التحوالت على أرض الواقع تصبح ضد القذايف 
سكرية املسلحة للثوار تتصدى لكتائب القذايف حىت أدرك العرب أن مصاحله يف وبدأت التنظيمات الع

ليبيا ابتت مهددة بتصرفات القذايف، ولذا كانت احلملة الدولية املطالبة ابلتدخل من خالل تطبيق 
 .الصادر عن جملس األمن 9174قرار احلضر اجلوي وفقا للقرار رقم 

                                                             

 .94/94/9999فباير، ليبيا املستقبل  97مصطفى خيم ، العالقات الليبية االفريقية بعد جناح ثورة  .د  17
. فرق هيلتون)افريقيا وتداعياهتا يف مشال  9999اسحاق كافومبا سواري وآخرون، تقرير عن املؤمتر، نظرة نقدية يف ثورات عام -

 .9999ماي  49الثالاثء ( أديب أاباب اثيوبيا
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خل العسكري يف ليبيا واليت قادهتا كل من فرنسا دلتبة ابكانت احلملة الدولية املطال  ولذا 
قام ابلتدخل من خالل تطبيق قرار  وحلف الناتو الذي األمريكيةوالوالايت املتحدة  األورويبواالحتاد 

رقم  األمنومع صدور قرار جملس .  األمنالصادر عن جملس  9174احلظر اجلوي وفقا للقرار رقم 
دويل عسكراي يف ليبيا فضلت لبوقف منطقة احلض اجلوي فوق ليبيا مل يتدخل اجملتمع ا 9999

وإن تغريت بعض الشيء مع تغري إذا كان انسحاب ليبيا اثبتة  التساؤالت معلقة على اآلن حول ما
 اإلرهابولكن يظل تدفق النفط والعمل على احلد من اهلجرة غري الشرعية وحماربة  اإلرهابوم مفه
سياسية اليت متثل مصاحل اجملتمع يضمن للغرب مصاحله وهي النقاط الاء نظام سياسي يف ليبيا وبن

 .املنظمات أوالدويل يف ليبيا واليت يسعى اجملتمع الدويل يف أتمينها على مستوى الدول 

ويبقى التدخل الدويل يف ر مرهوان حبجم التهديد هلذه املصاحل، وهلذا كانت التطورات يف ليبيا  
راطة وميليشيات الزنتان يف طرابلس بعد فشل واليت بدأت ابلسجل العسكري بني ميليشيات مص

والتيار الوطين املدعوم بعدد من القبائل مبثابة انقوس حظر  اإلسالميالتنسيق السياسي بني التيار 
يت تضمنت ال األخريةللمجتمع الدويل والذي بدأ يشعر بتعاظم التهديد ملصاحله هلذا كانت التحركات 

بشأن ليبيا وأيضا بدأ  األمنتعيني مبعوث لألمم املتحدة يف ليبيا وصدور قرارات جديدة من جملس 
 99/9993والذي جتلى يف بدأ املؤمتر الذي عقده يف  اإلقليمينيالتنسيق بني اجملتمع الدويل و الفاعلني 
 18.بني دول جنوب أورواب ودول جوار ليبيا

القاضي بفرض حظر جوي فوق  9174حتت رقم  األمنكان صدور القرار األممي عن جملس 
للتدخل الدويل يف ليبيا حيث تداعت الدول لتنفيذ القرار،  األوىلليبيا ومحاية املدنيني الشرارة 

 أسموتعددت التسميات فيما حيض التدخالت العسكرية يف ليبيا حيث أطلقت عليها فرنسا 
(Harmattan ) بريطانيا أسم و(Ellamy ) فجر ) أطلقت عليها اسم  األمريكيةالوالايت املتحدة و

 .9999مارس  91اليت بدأت فعليا بتاريخ ( Odyssey Dawnاالوديسي 

 
                                                             

 .زايد عقل، األزمة الليبية والتحرك املصري يف ظل االبعاد االقليمية والدولية، مرجع سابق .د  18



 الحالة الليبية   الفصل الثالث
 

79 
 

 

ومل يكن قرار احللف األطلسي يسريا، وقد اتفق على أن تتخذ قرارات احللف اي مجاع الدول، 
والسلطة السياسية الفعلية يف احللف هو جملس احللف املتكون من دول األعضاء وأعلى سلطة 

إىل نشر  إضافةسفن يف منطقة املتوسط  4وقد قام احللف بنشر . عسكرية فيه هي اللجنة العسكرية
 :الدول املشاركة يف فجر األوديسا أهمومن  األلغاملتفكيك قوة 

  األمريكيةالوالايت املتحدة: 

أعمال العنف اليت ميارسها النظام اللييب : إذ نددت على لسان وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون 
رئيس أعمال خارج األعراف الدولية، وأن على ال أهناعلى " ابراك أوابما"ضد الشعب ووصفها الرئيس 

 999يف فرض حظر الطريان أبكثر من  األمريكيةوقد شاركت الوالايت املتحدة  .معمر القذايف الرحيل
 .طائرة ومدمراتن وسفينتان وثالث غواصات

 بريطانيا : 

قمع املتظاهرين يف ليبيا بغري مقبول وقامت بريطانيا " وليام هيغ"وصف وزير اخلارجية البيطاين 
طائرة يف القواعد القريبة من  99بنشر ما يقارب  وأقامتبسحب احلضانة الدبلوماسية من القذايف 
 .ليبيان كما أن هلا قاعدة عسكرية يف مالطا

 فرنسا : 

املدنيني وطالب  ستخدام املفرط للقوة يف ليبيا ضداال" اركوزينيكوال س"أدان الرئيس الفرنسي 
 .ابلوقف الفوري وتنحي القذايف عن احلكم

 إيطاليا: 

يف ليبيا ال خيتلف كثريًا على ابقي الدول الغربية وعرضت  األحداثمن  كان املوقف االيطايل
 .استخدام سبع قواعد جوية يف عمليات حلف األطلسي على ليبيا
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 بلجيكا : 

، وذلك من خالل استخدام 9174أعلنت عن استعدادها للمشاركة يف تنفيذ قرار جملس األمن 
 19.طائرات وسفن لتفكيك األلغام

 ظهر املوقف الروسي من الثورة الليبية عدة نقاط نذكر منها: روسيا: 
  حرب اهلية رافضة االعرتاف  هو إال ما حيدث يف ليبيا ما أنحاولت موسكو التأكيد على

 .الوضع اللييب ال يزال غامضا أنابجمللس االنتقايل اللييب ومعلنة 
  دولة  39رفضت االنضمام إىل جمموعة االتصال الدولية بشأن ليبيا، رغم أهنا تضم حوايل

 .إىل ممثلني عن منظمة األمم املتحدة، وجامعة الدول العربية ابإلضافة

يف ليبيا أتخذ منحىن أكثر تطرفًا وأيخذ منحى أكثر خطورة وهنا بدأ التحول  األوضاعبدأت 
تخدمت سيف السياسة اخلارجية جتاه ليبيا مل تكن يف مسارها الصحيح وبدأت يف تعديل هنجها وا

 :خطاب خارجي أكثر توازان متثل يف

  عًيا وحيًدا للشعب ممثال شر  9999فيفري  97االعرتاف ابجمللس اللييب االنتقايل الذي شكل يف
 .9999ماي  97قيمة جمموعة الثمانية يف  اللييب يف

  يف طرابلس الستمرار التواصل مع السلطات الليبيةاحتفظت بسفارهتا. 

بدولة " الصخريات"ومع تطور األزمة أيدت خمرجات االتفاقات السياسية اليت تعد أبرزها اتفاق 
 األوروبيةحتت رعاية االمم املتحدة، وهذا املوقف يتناغم مع املواقف  9995ديسمب  97  املغرب يف

 ".مارتن كوبلر"غلى ليبيا   إىل جانب املبعوث االممي

                                                             

علوم السياسية اجستري يف اللنيل شهادة امل مكملةمذكرة . زردومي عالء الدين، التدخل االجنيب ودوره يف اسقاط نظام القذايف  19
 .991-997جامعة دمحم خيضر بسكرة، ص. والعالقات الدولية
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اتباع سياسة مرنة يف بناء عالقات مع الدخل اللييب خصوصا مع قوات اجليش اللييب بعدما 
 9999.20الطاقة يف ليبيا يف سبتمب سيطرت على منابع 

 نتائج هذه التدخالت على ليبيا: ثالاملبحث الث. 

ذايف، مفادها سقوط الق انتفاضة شعبية على نظام معمر انطلقت 9999كما نعلم أنه يف عام 
النظام املستبد وسعًيا من الشعب إىل حتسني الظروف املعيشية، ومن خالل مظلة أممية قصف حتالف 

وفرنسا األراضي الليبية هبدف تنفيذ منطقة غريب مكون من الوالايت املتحدة االمريكية، وبريطانيا 
حظر جوي لتقليل خطر القوات التابعة للقذايف على قوات الثوار، فما كان من القذايف إال أن أنر 

ومنه حتولت ليبيا إىل  بفتح خمازن األسلحة وهذا بغية تسليح الشعب رغبة منه يف مقاومة العدوان
 .منطقة تسودها الفوضى

ل الغريب يف ليبيا متزق البالد إىل أقاليم متصارعة وحيث أصبحت ليبيا نتج عن هذا التدخ 
مسرحا للصراع بني حتالفات اقليمية ودولية، على أن األسوأ كان انتشار السالح وذخرية اجليش اللييب 
لتتلقفه أيدي الفئات املتصارعة اليت كان بعضها مجاعات متطرفة، مل يقف األمر عند هذا احلد بل 

 21.ح من ليبيا ووصل إىل تنظيمات إرهابية يف دول جماورةخرج السال

منذ بداية الثورة الليبية وأمريكا تتدخل ابلشأن اللييب بشكل غري مبر، وتقول أبن هذا 
التدخل هو ملواجهة واسقاط النظام املستبد للقذايف، الذي قام فيه وسلب حقوق الناس وظلمهم، 

وجليا أن تدخل الوالايت املتحدة مل يكن  ن يبدو واضًحااالنسان ابلبلد، ولكوكذلك لدعم حقوق 
هلذه األسباب، بل للسيطرة على خريات البالد وخصوصا النفط ولتجعله حتت سيطرهتا، وتتحكم به 

 .وأتخذ ما تشاء

                                                             

، مركز البديل للتخطيط والدراسات 9997جوان 99. عودة للدور الروسي يف مشال افريقيا... آية عبد العزيز، األزمة الليبية   20
 .االسرتاتيجية

 ..www.dw.com/ar/g.43358474:موقع الكرتوين DWما النتائج؟ ... عقود من التدخالت العسكرية يف الشرق االوسط   21
 97:35 :تيقو ت،99/93/9998 :عالطإلا خير ات
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هدي فما نتج عن تدخلها بليبيا هو ميليشيات  ارهابية كتنظيم القاعدة وجملس شورى جما
ع اجلرائم واليت يندى هلا اجلبني، وعاىن الليبيون الويالت من قتل ت أبفظدرىن وغريهم، واليت قام

  أبناء الشعب اللييب وإيقا ورثته من انقسام بنيوكذلك ما ... وقهم وهنب وظلم وقمع وسلب حلق
 22.انر الفتنة ابلبلد، واآلن مازالت حتاول إبقاء النزاع واالنقسام بني الليبيني

 :يليكما تركزت النتائج فيما 

 :النتائج السياسية العسكرية .1

يعتب سقوط سرت وموت معمر القذايف وإعالن التحرير من أبرز النتائج السياسية العسكرية 
اليت حققت بفضل التدخل الدويل يف ليبيا، إال أن التدخل اخلارجي ساهم بشكل كبري يف نشر 

ما  تواجهها ليبيا، وهذا ت اليتالفوضى خاصة على احلدود إذ أصبح أتمني احلدود أحد أكب التحداي
غري املشروع ابلبضائع  ةجتار ح واملخدرات، إىل جانب عمليات ا ألسواق السال مناسبً انً جيعل ليبيا مكا

ذلك على املنطقة  اقب وخيمة خلفاألولية مع ما يرتتب من عو والوقود وغريها من البضائع واملواد 
 اإلرهابيةعبارة عن منطقة آمنة لعب الشبكات بصفة عامة، حيث وكذلك أصبحت الدولة الليبية 

 23.العامل ومنطقة آمنة للتسليح اليت تشكل خطًا على املناطق اجملاورة وهلذا

 : االقتصاديةالنتائج املادية و  .2

خل الدويل أدى إىل وقوع خسائر اقتصادية عاملية  اليت عرفتها ليبيا والتدا األحداثالشك أن 
و ابلنسبة لالقتصاد األورويب كبرية سواء لالقتصاد اللييب واليت تراجعت معدالته بصورة ضخمة 

 .واالمريكي الذين يعتمدان على النفط اللييب
                                                             

 /Libyhnokhtar.com/libya: نتائج التدخالت االمريكية يف ليبيا، موقع الكرتوين  22

 .97تقرير بعثة اجملتمع املدين لتقصي حقوق االنسان يف ليبيا ص  23
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ر وقد بلغ حجم اخلسائ ابإلضافة إىل خسائر دول اجلوار ويف مقدمتها مصر وتونس واجلزائر 
مليار  59اإلمجالية للشركات األوروبية واالجنبية بوجه خاص نتيجة العمليات العسكرية ضد ليبيا حنو 

، مشلت  45بنحو  اخنفاضا 9999دوالر، كما سجلت الواردات الليبية خالل األشهر األوىل من 
ماليني  9.8كان نسق الواردات الليبية يف حدود   9999االمسنت ومواد التجميل واملواد املعدنية وطوال 

رغم  99.5 ، وسجلت الصادرات بشكل عام هبوط بـاليوم فهو ال يتعدى مليون دينار دينار أما
املشكل يكمن يف توقف نشاط  تزايد الطلب من األسواق العاملية وارتفاع األسعار فيها، وذلك ألن

التضخم املستهدفة يف امليزان  علًما أبن نسبة 4.9املؤسسات املصدرة، كما بلغت نسبة  
 4.5.24االقتصادي تبلغ 

كما أتثرت اقتصادايت الدول اليت هلا عمالة يف ليبيا مثل الصني والفلبني وابكستان واهلند، 
 .حيث أتثرت حتويالت العمالة هلذا الدول بشكل واضح 

ألف فليبيين،  49ليبيا، وحنو ألف صيين يعملون يف  939واجلدير ابلذكر أن هناك أكثر من  
ألف هندي وغريهم ، مت إجالء معظمهم بسبب األحداث  99وألف شخص من بنغالدش  89وحنو 

الناتو على ليبيا،  احلرب حلف تكلفةوالتدخالت اخلارجية ويضاف إىل كل من سبق من خسائر 
مليون  دوالر شهراي وإذا أن  39إىل أن هذه احلرب كلفت الوالايت املتحدة حنو حيث تشري األرقام 

مليون دوالر وقد أطلقت الوالايت املتحدة االمريكية  9.5يكلف امليزانية األمريكية " متاهوك"صاروخ 
مليون دوالر شهراي وفرنسا ودول احللف  999صاروخ، وكلفة احلرب بريطانيا حنو  999ما يقارب 

 994ال قذيفة مضادة للدابابت تكلف االخرى بنفس الشكل بغض النظر عن اختالف األرقام، فمث
حتساب طلعات الطائرات األف دوالر يوميا دون  999ألف دوالر، وتصل تكلفة حاملة طائرات إىل 

                                                             

. دمحم خوجة، حجم اخلسائر االقتصادية بسبب األزمة يف ليبيا  24
http ://digtal.ahram.org.eg/articles.aspx ?serialM494584eidM1245. 
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ألف دوالر دون احتساب الذخرية املستخدمة،  95والذخرية املستخدمة فطلعة طائرة واحدة تكلف 
 7999الايت املتحدة االمريكية اليت تصل إضافة إىل تكلفة طائرة الشبح األمريكية املنطلقة من الو 

 .دون احتساب الذخرية املستخدمةساعة طريان  93دوالر لكل ساعة طريان، وهي حتتاج مهمتها 

 :النتائج االجتماعية واالنسانية .3

الذي جتيز اختاذ مجيع التدابري  9174كان اهلدف األساسي من أصدر جملس االمن القرار   
 الالزمة من أجل محاية املدنني واملناطق السكانية واملدينة الذين هم معرصون اخطر اهلجمات يف

عة جوية مسلحة يف ليبيا، واستخدمت طل 97.141: ريية الليبية، وقد قامت طائرات الناتو بـهاجلما
ذها الناتو حدثت العديد من الوفيات يف ، لكن رغم االحتياطات اليت اختجيهذخرية دقيقة التو 

مدنيا وعديد االصاابت، إضافة إىل الضرابت  99صفوف املدنني والعديد من األضرار اليت أكثر من 
اجلوية اليت أنزلت أضرارا كبرية ابلبنية التحتية املدنية ووقعت أكب واقعة من حيث اخلسائر يف املدنيني 

مدنيا يف غارتني،  43إذ فاق عدد القتلى املدنيني " ماجر"ينة بضربة جوية للناتو يف ليبيا يف مد
وأصيب فيهما عدد كبري من سكان املدينة كما عرفت ليبيا العديد من عمليات خلطف والقتل 
والغوغائي من طرف قوات املعارضة لعدد كبري من املدنيني يف املناطق اخلاضعة هلم، وخاصة منهم من 

 25.أهنم أعوان أو انصار له تبه هبميساند القذايف أو يش

 

 

 

 

 

                                                             

 .933-934:مرجع سابق ص زردومي عالء الدين، التدخل االجنيب ودوره يف اسقاط نظام القذايف،  25
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 :ملخص الفصل الثالث 

 

تعتب األزمة الليبية من أعقد األزمات يف املنطقة العربية و كذا تداعياهتا على كل من املستوى      
االقليمي و الدويل و لكثرت الفواعل فيها، كما أن األوضاع املعقروفة يف ليبيا بعدم الراتبة و االستقرار 

ة الليبية و أتثريهم على األوضاع وجمموعة القوى االقليمية و الدولية اليت هلا دور و أثر يف املنطق
السائدة كما أنه نتج عن التدخالت جمموعة نتائج مّست اجلوانب االجتماعية والسياسية واالقتصادية  

 .  كذلك و التزال هذه النتائج حلد الساعة 



87 
 

 : اخلامتة

تعترب املنطقة العربية نقطة إسرتاتيجية كبرية مما جعلها حمال لألطماع اخلارجية والدول الكربى       
و كذا  األمهية اخلاصة بدول الوطن العريب جعلها حمل أطماع للدول الكربىو غريهاحيث 

،كما عرفت جمموعة تغريات و حتوالت خاصة يف اجلانب اإلقتصادي  اإلقليمية بسبب أمهيتها
على الصعيد الداخلي كان سببه التحوالت الدميوقراطية اليت جرت عقب احلراك أو الثورات 

العربية واليت لعبت تدخالت الدول اإلقليمية و الدولية دورا هاما يف هاته التغريات حيث إتضح 
م كالعب أساسي وفاعل مهم يف لنا فيما سبق إستغالل روسيا لألزمات إلستعادة دورها امله

الساحة الدولية ،وكذا حتالفها مع الصني و إيران لإلبقاء على األنظمة وإعادة إحياء القطبية 
 الشمالالسياسية للمجتمع الدويل ،كما حرصت هاته الدول على أن ال ختسر آخر معاقلها يف 

القضااي األساسية للسياسات األوسط  وتبقى قضااي املنطقة العربية من أهم  و الشرق ياملتوسط
ملوقع املنطقة العربية االسرتاتيجي فلها الكثري من الثروات اخلارجية للدول الكربى و اإلقليمية ،وذلك 

فمعضم الدول مل ترد أن يتكرر نفس السيناريو الذي .أيضا دنية لوفرة االنتاج وكرب املساحةالطبيعية واملع
 .حصل مع األزمة الليبية

األزمة الليبية من أعقد األزمات يف املنطقة العربية و كذا تداعياهتا إقليميا ودوليا و لكثرت تعترب  
الفواعل فيها ،حيث مر الشعب اللييب وعاىن من فرتات إحتالل طويلة على مر التاريخ بداية 

عد كل ابإلحتالل اإليطايل الذي دام قرابة الثالثني سنة ويليه اإلحتالل الفرنسي و الربيطاين وب
سنة حيث عاىن الشعب اللييب من تدين  04هذا يليه احلكم املستبد والديكتاتوري الذي دام 

كل هذا الذي أدى إىل إنقالب ...املستوى املعيشي والبطالة وخمتلف األفات اإلجتماعية 
 71أدت اىل مقتل القذايف يف " تونس،مصر"الشعب وقيام الثورة الليبية بعد جناح سابقيها 

 . 1477فيفري 
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بشكل عام و ليبيا بشكل خاص فقد برز اجلانب أو العامل اخلارجي فيما خيص الثورات العربية 
يف األزمة و يشكل كبري ففي حاليت مصر و تونس إقتصر دور اخلارج على توجيه بياانت لدعم 

ث كان مطالب احملتجني ومطالبة القادة ابلتنحي ،أما القضية الليبية كان األمر خمتلفا متاما حي
إجتاه اجملتمع الدويل اىل فرض عقوابت مشددة ضد نظام القذايف ،وفرض الوالايت املتحدة 
عقةابت ضد الرأيس اللييب واعترب قرار جملس األمن أن اهلجمات اليت جرت يف ليبيا ضد 

 .اإلنسانية 

رغم إن الثورات العربية كانت نتاج القمع واألنظمة املستبدة اليت عانت منها الشعوب و   
تدخالت الدول اخلارجية و اإلقليمية اىل أن هاته الدول تسعى و ال تزال تسعى لفتح صفحات 

 .جديدة بفضل إرادة الشعوب 
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  :ملخص 
ان املنطقة العربية من أكثر املناطق اسرتاتيجية يف العامل حيث تعترب حمل أطماع يف العامل 
، شهدت املنطقة أوضاع عديدة قبل وبعد الربيع العريب منها االجتماعية ، السياسية واالقتصادية 

اليت حصلت فيه بدءا وهذا جاء تراتبا مع احلراك العريب الذي هز املنطقة العربية مبوجة الثورات 
وكذا ال ننسى أمهية املنطقة العربية حيث تعترب . بتونس ومصر ويليها كل من اليمن سوريا وليبيا

ا بوابة عبور بني خمتلف  ذات أمهية كبرية مثل األمهية االسرتاتيجية واجلغرافية وغريها وكو
ماع للدول الكربى و كذا ،وكل هذه األمهية اخلاصة بدول الوطن العريب جعلها حمل أطالقارات

اإلقليمية بسبب أمهية هاته الدول خاصة يف اجلانب اإلقتصادي فيما خيص مصادرها الثريّة مثل 
حيتل الوطن العريب وسط القارات افريقيا آسيا وأوروبا اذ حيتوي أيضا الغاز الطبيعي و النفط، كما 

امليزات خاصة يف التجارة العاملية وهلا على أهم املمرات املائية اليت تربط القارات، وهذا من أهم 
  .أيضا أمهية حربية

دنية لوفرة االنتاج وكرب ملوقع املنطقة العربية االسرتاتيجي فلها الكثري من الثروات الطبيعية واملع باإلضافة
لقد شهدت املنطقة العربية جمموعة تدخالت منها االقليمية مثل تدخل ايران و تركيا،  . املساحة
التدخالت الدولية مثل تدخل الواليات املتحدة األمريكية و روسيا و كذلك الصني حيث ومنها 

سعت كل من هذه الدول اىل ترك أثر واملسامهة يف لعب دور يف املنطقة العربية وإمكانية لعب 
أدوار كذلك والسعي منهم اىل ترك بصمة أو أثر يف املنطقة واملسامهة يف حتسني األوضاع، أيضا 

ن هلاته الدول نصيب يف التأثري على املنطقة العربية وكان التأثري اجيابيا و كذلك سلبيا فقد كا
ا قد أثرت يف عديد اجلوانب  أيضا حيث ترتبت عن هاته التدخالت جمموع آثار الخيفى علينا أ

ال ميكن جتاهل أمهية املنطقة العربية بالنسبة للعامل، فقد سامهت على مر  لدول الوطن العريب
العصور يف التقدم العلمي و التارخيي و الثقايف، و كذا ضمها لعديد السكان، و احتواءها على 
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حصة كبرية من موارد الطاقة العاملية، و حتمل إمكانية تعزيز روابط التجارة و االستثمار يف أحناء 
الضرورة العامل، و تواجه املنطقة أيضا حتديات معروفة جيدا مثل اخنفاض التنوع االقتصادي و 

تعترب األزمة الليبية من أعقد    .، كون املنطقة متر مبرحلة عصيبة احلتمية لتحسني نظم التعليم
ا إقليميا ودوليا و لكثر  الفواعل فيها، كما أن األوضاع  ةاألزمات يف املنطقة العربية و كذا تداعيا

ليمية و الدولية على األوضاع املعروفة يف ليبيا بعدم الرتابة و االستقرار و تأثري الفواعل االق
السائدة كما أنه نتج عن التدخالت جمموعة نتائج مّست اجلوانب االجتماعية والسياسية 

بشكل   تسامه تالتدخالواالقتصادية كذلك و التزال هذه النتائج حلد الساعة قائمة كما أن 
تحديات اليت كبري يف نشر الفوضى خاصة على احلدود إذ أصبح تأمني احلدود أحد أكرب ال

رات و غريها وهذا ناتج للتدخالت على جعلها منطقة لبيع األسلحة و املخدمما  تواجهها ليبيا
  .املنطقة 
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Abstract : 
 
        The Arabic area is one of the most strategic area in the 
world , it is considered as an avidity in the world’s eyes . The 
area has witnessed several situations ,before and after the 
Arab Spring , social , political , and economic , that came 
along with the Arabic movement which shrugged the area 
with waves of revolution as  Tunisia , Egypt , Yemen , Syria 
, Libya … Mentioning the importance of the area strategic 
and geographic  else more . It is also considered as a gate to 
the continents . When it comes to the economic side, it is 
rich with sources as petroleum and gas .The Arabic world 
takes place in the middle of  the continents Africa , Asia , 
Europe , covering the most of water tracks which is one of 
the features specially in world’s trade and martial . 
       In addition to the location , it has plenty of natural and 
metallic fortunes thanks to the large space . The area had 
witnessed a group of  intrudance   regional as Iran and 
Turkey , and national as U.S.A , Russia , China in which all 
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these countries wanted to leave a trace and contribute in 
playing a role in the area , in order to ameliorate the 
situations . It also affected the area positively and negatively  
in many sides of the countries of the Arabic world . It can’t 
be ignored the importance of the Arabic area in the world . 
Over ages , it contributed in scientific , historical , and 
cultural development and containing a large part of resources 
of power , and the probability in bonding in trade and 
investments all around the world. Also the area is facing well 
known challenges as the lower economic variety , and the 
need to improve the educational system , being going 
through a difficult period . The Libyan crisis is considered as 
one of the most complicated in the Arabic area , also it’s 
falling apart regionally and nationally . The conditions in 
Libya are known with non-stability and the affection of 
regional and national doers on the prevailing conditions . 
This intrudance made plenty of results that touches social , 
political , and economic sides ; in addition, the contribution 
in spreading chaos especially on borders . And now securing 
the borders are the biggest challenge that Libya is facing  
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which made an area to sell weapons and drugs this is the 
result of these intrudance on the area .  
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www.addiyar.com/article/1227664.10. 

http://www.akhbarona.com/education/30097.html
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-www.arabic.rt.com/midde: موقع الكرتوين.ابلعريبRT. قدري يوسف، ليبيا ما بعد القذايف الدولة املفقودة29/

east/905667. 

 4102ديسمرب  12موقع الكرتوين،  Spatnikليبيا، كيف كانت وكيف أصبحت بعد مقتل القذايف؟ 30/
Https//arabic.spatniknews.com/analysis/20151203016601824/  

 ..www.dw.com/ar/g.43358474:موقع الكرتوين DWما النتائج؟ ... عقود من التدخالت العسكرية يف الشرق االوسط 31/

 :Libyhnokhtar.com/libya 

 نتائج التدخالت االمريكية يف ليبيا، موقع الكرتوين32/

. دمحم خوجة، حجم اخلسائر االقتصادية بسبب األزمة يف ليبيا33/
http ://digtal.ahram.org.eg/articles.aspx ?serialM494584eidM1245. 

 

 :و التقارير الدراسات -1

 . 22دراسات دولية العدد . التحوالت الراهنة يف النظام العريب املعاصر: نغم نذير شكر.د1/
أثر املتغريات الدولية على مصادر هتديد األمن . خليل ابراهيم حجاج ، دمحم امحد املقداد ، و صايل فالح سرحان 2/

-4عدد  -21دراسات ، العلوم االنسانية و االجتماعية اجمللد  -4101-0001 القومي العريب بعد انتهاء احلرب الباردة
4102 -

 (رؤية استشرافية) 4104-4100 االسرتاتيجية يف النظام االقليمي العريب التحوالت. معهد العربية للدراسات  –ديب 3/
 www.alarabiya.net/ar/arabic-studies/2013/03/09م 4102مارس  0السبت 

حماولة حتليلية استشرافية : يف سوسيولوجيا الثورات العربية من خالل الثالوث الزمين –سعيد احلسني عبدويل .د 4/
 جملة العلوم االنسانية و االجتماعية( دود و التناقضاتاحل)ملظاهر التغيري 

 ،قسم العلوم السياسية جامعة حبري اخلرطوم. ورقة بعنوان الثورات العربية و مستقبل التغري السياسي. رمي دمحم موسى.د5/
 .السودان

املركز  4102.  4100الدويل أثر التدخل الروسي يف الشرق األوسط عل هيكل النظام . أماين عبد الكرمي علي سليمان6/
 Democraticac.de/P=3457 الدميوقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية االقتصادية والسياسية

 4100اكتوبر  20دراسات وحبوث زراعية . أمهية القطاع الزراعي يف حتقيق األمن الغذائي العريب –جمد جرعتلي 7/
Green studio.com/2011/10                                                                                                                            

، الشبكة العربية لدراسة الربيع العريب ثورات اخلالص من االستبداد دراسة حاالت الشبكة العربية لدراسة الدميوقراطية،8/
 4102األوىل،متوز،الطبعة العربية 00الدميوقراطية ص

 www.aljazeera.net/news/reportsandinterviwes/13/04/2011،تقرير ، موقع اجلزيرة  أحداث الثورة يف اليمن9/
 اآلدابكلية /قسم التاريخ ،1122العامل العريب أثر العوامل السياسية يف حركات التغيري يف  انظم رشم معتوق،.د10/

 .جامعة البصرة

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviwes/13/04/2011


100 
 

  

املركز الدميوقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية االقتصادية  أسباب قيام ثورات الربيع العريب، آية يوسف عبد السالم،11/
 3102ماي  32والسياسية،

 دراسات ومقاالت ،النتائج...نجاحعوامل ال...الثورة التونسية األسباب دمحم علي عبده حممود،.د12/

دراسة قدمت اىل مؤمتر األمة االسالمية يف اسطنبول يف األسباب والتطورات ،:الثورة السورية غازي التوبة ، .د13/
 اململكة املتحدة لندن  .مركز الشرق العريب للدراسات احلضارية واالسرتاتيجية 10/14/4104

 .01ص.10،دراسة ،معهد العلوم السياسية ،أملانيا ، صالثورة السورية أسباب و نتائج د أمحد العجالن ،14/
، وجدة حتليل التوازانت و التفاعالت اجليوسرتاتيجية  والثورات العربيةاملركز العريب لألحباث و دراسة السياسات،          15/

 40/21أبريل /السياسات يف املركز

املركز الدميقراطي العريب  ،"يف ظل مفهوم العثمانية اجلديدة"الرتكي اجلديد يف الشرق األوسط الدور مصطفى دمحم صالح، 
 للدراسات االسرتاتيجية االقتصادية و السياسية

املركز  6115-6111أثر السياسة اإلقليمية اإليرانية على األمن القومي العريب من أمل مدحت عبد احلميد،  16/
 الدميقراطي العريب

، بريوت تقرير روسيا و العامل العريبهد عصام فارس للسياسات العامة و الشؤون الدولية يف اجلامعة األمريكية يف بريوت، مع17/
 4104يف يونيو

املركز االقليمي للدراسات ادارة الصراعات الداخلية املعقدة يف الشرق االوسط، دمحم جماهد الزايت، مسارات متشابكة، 18/
 4102رة،االسرتاتيجية ،القاه

  4104افريل 2املركز الدميوقراطي العريب، ،سوراي بني داعش ووضع اوزار احلربقادي احلسيين ،19/

، دراسات، العلوم االنسانية  الصينية وافاقها املستقبلية–البعد السياسي للعالقات العربية  عاهد مسلم املشاقبة،20/
 242ص 4102 0،ملحق  20واالجتماعية ، اجمللد 

إدارة  4104الثورة الليبية، دراسة أكتوبر ( 4100-4101)اقتصادي وصايف الشمري، رايح التغيري يف العامل العريبحملل 21/
 الدراسات والبحوث قسم شؤون الباحثني

 ، 4100سبتمرب  2مجوعة اخلرباء املغاربيني، األزمة الليبية وتداعياهتا على منطقة املغرب العريب عدد22/م

زمة الليبية والتحرك املصري يف ظل االبعاد االقليمية والدولية، مركز االهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية زايد عقل، األ .د23/
02/10/4102. 

 .، مركز اجلزيرة للدراسات02/12/4104. مواقف وحساابت: السنوسي بسيكري، األزمة الليبية ودول اجلوار24/
 .42/12/4104فرباير، ليبيا املستقبل  04االفريقية بعد جناح ثورة مصطفى خيم ، العالقات الليبية  .د 25/
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. فرق هيلتون)يف مشال افريقيا وتداعياهتا  4100اسحاق كافومبا سواري وآخرون، تقرير عن املؤمتر، نظرة نقدية يف ثورات عام 26/
ن تركيا و إيران حنو الشرق األوسط االسرتاتيجية االقليمية لكل مصاليل يوسف عبدهللا العدوان،  أديب أاباب اثيوب27/

 4100ماي  20الثالاثء ( ايجامعة الشرق األوسط  6116-6112

مؤسسة  012، ص 441، ملة السياسة الدولية عدد مصدر هتديد للوطن العريب/ إيران نقطة مضافة أفتحي ممدوح أمني، 28/
 األهرام للدراسات السياسية و االسرتاتيجية، القاهرة، مصر

 زايد عقل، جذور األزمة الليبية وآفاق التسوية السياسية، مركز االهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية .د29/
Acpss.ahram.org.eg/news/5430.aspx.  

 تقرير بعثة اجملتمع املدين لتقصي حقوق االنسان يف ليبيا 30/

، مركز البديل للتخطيط والدراسات 4104جوان 41. ال افريقياعودة للدور الروسي يف مش... آية عبد العزيز، األزمة الليبية 31/
 .االسرتاتيجية

 :اجملالت و اجملالت اإللكرتونية -6

جملة  4102نوفمرب  4عليان حممود عليان ، األمهية االسرتاتيجية للوطن العريب اقتصاداي و عسكراي ، جملة شجون العربية ،          1/
 الكرتونية

الطبعة العربية األوىل متوز . حاالت دراسة. الربيع العريب ثورات اخلالص من االستبداد. لدراسة الدميوقراطيةالشبكة العربية 2/
4102 . 

 .4104/00/00 2002:عدد.احلوار املتمدن. عدانن فرحان اجلوراين ، األاثر االقتصادية للربيع العريب3/

 4102ديسمرب  02االثنني . يقيا والتعاون الدويلبوابة افر . موسوعة التكامل االقتصادي العريب االفريقي4/
www.enaraf.org/page/168                                                                         

 4104 يونيو 04العمايرة محزة العامل العريب موقعه وأمهية العمايرة للمعلومات 5/
  20/10/4102،  210، النور ، أسبوعية سياسية ثقافية ، العدد  األزمة اليمنية األسباب والنتائج6/

www.an_nour.com/index.php/ ودويل_عريب /item/11513/ 
 منظمة التعاون و التنمية االقتصادية و منطقة الشرق األوسط و مشال إفريقيا، جملة،7/

، العدد 6117ماي  65التنافس الروسي األمريكي يف سوراي، املركز العريب الدميقراطي، حيدر صالل،               8/            
 democraticac.de/?p=46748-2017، يونيو 2

الصراع يف الشرق األوسط و التوازن يف لعبة القوى بني إيران و السعودية سة اسرتاتيجية، انوح فسيفس، در              9/   
 /www.raialyoum.com/indew.phpرأي اليوم، صحيفة الكرتونية،  16-16-6115

، الوطن، جريدة إلكرتونية نتائج تدمريية و خطرية... ، التدخل اخلارجي يف العامل العريبعاطف الغمري           10/
www.alwatan.com/writer/id/3676.2016/12/02 

http://www.enaraf.org/page/168
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