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 المقدمة
حالة شد وجذب ما بين أنظمة عسكرية   يعيش العالم العربي، منذ بداية ثورات الربيع العربي،

عقود، وشعوب تتوق لتحصل على حريتها وكرامتها،  7على صدره ألكثر من  ديكتاتورية، جثمت
 القادمة.وتصنع مستقباَلََ أفضل ألجيالها 

تلك األنظمة الغاشمة وفلولها، التي لم تتحمل أن ترى رئيسَاََ منتخبَاََ لمصر يأخذ بيدها  
فانقلبت عليه، ثم قتلته في محبسه، والتي تأبى في الجزائر أن تفسح الطريق لديمقراطية حقيقية، 

 لثورة الشعب أن تكتمل.
سيا ليحرق شعبه بالطائرات والكيماوي،  وفي سوريا التي ما وجد نظامها إًل أن يستعين بحليفته رو

سابق، صار قائد  والسعودية التي تقتل أطفال اليمن جوعَاََ وحرقَاََ، وليبيا التي يحلم فيها لواء  
ميليشيا مرتزقة بالحكم والرئاسة، وأوًلد زايد الذين طغوا في البالد، فأكثروا فيها الفساد، 

 وعتادهم.  بأموالهم
 

لى حسم المعركة لصالحها، وانتخاب حاكميها بكامل إرادتها،  فهل ستكون الشعوب قادرة ع
أن محور الثورة المضادة المدعوم من  وتحقيق الديمقراطية المنشودة، وعودة الجيوش لثكناتها، أم  

 السعودية واإلمارات ستكون له الغلبة؟.
ي شملت يرصد تقرير الحالة العربية في محور حراك الشعوب تطورات الوضع في السودان، والت 

التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية، الوثيقة التي يعتبرها كثيرون بداية انتقال السودان إلى 
 .2019ي، وأيضَاََ التطورات في الجزائر، خالل شهر أغسطس/آب الحكم المدن 

 
كما يتناول محور الحالة السياسية مجموعة من القضايا الهامة على الساحة العربية خالل الشهر،  

ن من أهمها تشكل تحالف بقيادة الوًليات المتحدة لزيادة حجم القوات الموالية لها في سوريا،  كا
تدشين منطقة آمنة في الشمال السوري، وغارات إسرائيلية ضد أهداف  واتفاق تركيا وأمريكا ل

قطاع غزة، وتحسن العالقات اإلماراتية  إيرانية في العراق وسوريا ولبنان، وغارات أخرى على
 إليرانية، مع رصد تطورات الحالة السياسية في كٍل من سوريا، وليبيا، ودول الخليج العربي واليمن.ا

وضوعات هي السودان وانتظار مفاوضات الصندوق والبنك م 3اًلقتصادي على بينما ركز المحور 
 الدوليين، وذلك بعد أن أعلن رئيس الحكومة الجديد عبد هللا حمدوك بأنه تواصل مع كل من
الصندوق والبنك الدوليين بخصوص إعادة هيكلة اًلقتصاد السوداني، وكانت القضية الثانية هي 
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ًلقتصاد الجزائري وانتظار الخروج من نفق ار النفط، وكذلك مسألة ااستمرار أزمة انخفاض أسع
 السياسة. 

هما: وتضمن المحور الفكري موضوعين مهمين يتعلقان بالفكر السياسي اإلسالمي كانت أوًل
قضية اإلصالح والتجديد عند العالمة التونسي اإلمام الطاهر ابن عاشور، وثانيهما: موضوع 

 ًلستبداد.العلمانية واإلسالم وا
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 محور حراك الشعوب

في السودان حدًثا محورًيا تّوج حركة االحتجاج السلمي للشعب   2019شهد شهر أغسطس/آب 
المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير التي  السوداني ومن ورائها مسيرة المفاوضات بين

ا كثيرون بداية انتقال تواصلت ألشهر، وهو التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية التي يعتبره
 السودان إلى الحكم المدني بعد عقود من الحكم العسكري والفساد رغم العقبات التي ال تخفى على

 أحد.

بنوده وترتيب تفاصيل المرحلة االنتقالية فشهد تشكيل مجلس    تال التوقيع خطوات متسارعة لتنفيذ
هللا حمدوك"، وينتظر أن يشهد أيًضا تعيين السيادة وتوليه زمام األمور، وتعيين رئيس الوزراء" عبد 

 بشير.الوزراء العشرين، كما بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع عمر حسن ال

سودان، يشهد األفق السياسي انسداًدا واضًحا إذ تتعثر لجنة أما في الجزائر، فعلى العكس من ال
ظاهرات الشوارع كل أسبوع رافضة الحوار الحوار الوطني وال تتقدم خطوة إلى األمام، فيما تتجدد م

هو الالعب األكبر ومؤكدة على مطالبها برحيل جميع رموز نظام بوتفليقة السابق، وال يزال الجيش 
 زائري.في المشهد السياسي الج

 
: الحراك الشعبي في السودان:  أوًلا

 احتجاجات األبّيض
ال كردفان السودانية مسرًحا لفصل آخر من  ، كانت مدينة األبّيض بوالية شم2019يوليو/تموز    29في  

على  التظاهرات بالعنف والمستمر من شهور، إذ خرج طالب في مسيرة احتجاًجافصول مواجهة 
 الكهربائي ونقص الخبز والوقود.الغالء وانقطاع التيار 

كما احتج المتظاهرون أيًضا على تقرير لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش 
لسوداني بالخرطوم الذي نشر قبل يومين من التظاهرة حاماًل نتائج غير مرضية على مايبدو ا

وا األوامر" بدخولهم منطقة أن " أفراًدا" من قوات الدعم السريع "عصمحتجين، إذ خُلص إلى لل
 .1االعتصام، وبذلك ينفي أي مسؤولية للمجلس العسكري في هذا الفض الدموي

 62األمن للمظاهرة، من بينهم طالب، كما سقط  اطنين قتلى إثر تفريقمو 6في األبّيض، سقط 
واليات جريًحا، فاشتعلت المظاهرات المنددة بمقتلهم صباح اليوم التالي في عدد من المدن وال

 
 https://bit.ly/2ZkeX7s، 2019يوليو  30فريق التحرير،" أحداث األُبيّض: أنت محتج إذًا أنت مقتول أو جريح أو معتقل"، نون بوست، 1
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ها من طالب المدارس والجامعات ورددوا هتافات عّدة منها "قتل طالب قتل  السودانية كان ُجلُّ
 .2أمة"

تظاهر مئات آالف السودانيين في "مليونية القصاص العادل"  ول من أغسطس/آبوفي الخميس األ
ي مدينة أم قتلى آخرين ف  4استجابة لدعوة من "تجمع المهنيين السودانيين" التي شهدت سقوط 

  .3درمان
وبينما اتجهت أصابع االتهام إلى المجلس العسكري وحمله "تجمع المهنيين السودانيين" 

المجلس لجنة لتقصي الحقائق في أحداث األبّيض خلصت إلى أن عناصر تابعة  المسؤولية، شّكل
لخدمة، في قمع االحتجاج، وأنه تم اعتقالهم وتسريحهم من ا ألجهزة عسكرية مختلفة تورطت

 .4وتسليمهم إلى السلطات القضائية المدنية لمحاكمتهم واتخاذ الالزم بحقهم
 وأولى الخطوات باتجاه الحكم المدنيفرح السودان": توقيع اإلعالن الدستوري 

أغسطس/آب، أعلن وسيط االتحاد اإلفريقي إلى السودان "محمد حسن لبات" أن المجلس  3في 
والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة العسكري االنتقالي 

ت شعبية وأعمال عنف في أنحاء انتقالية، بعد أسابيع من المفاوضات المطولة التي تخللها احتجاجا
 5البالد عطلت المسار التفاوضي أكثر من مرة.

اإلعالن السياسي"، الذي ينص في كان المجلس العسكري اتفق مع المعارضة في يوليو/تموز على "
عسكريين يختارهم  5عضوَاََ،  11أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة )أعلى سلطة بالبالد(، من 

مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها  5، والمجلس العسكري
 بالتوافق بين الطرفين.

شهرَاََ، بداية من توقيع االتفاق، تعقبه رئاسة  21لس لمدة ويترأس أحد األعضاء العسكريين المج
اق بوثيقة دستورية شهرا المتبقية من الفترة. على أن يتّوج هذا االتف  18أحد األعضاء المدنيين لمدة  

 .6تضفي عليه الصبغة القانونية، لكن عقبات عّدة أرجأت التوقيع على الوثيقة واالتفاق على بنودها
 اإلعالنعت قوى إعالن الحرية والتغيير والمجلس العسكري االنتقالي، على أغسطس/آب وق 4في 

باألحرف األولى، وهي الخطوة التمهيدية للتوقيع النهائي على اإلعالن الذي أتى تالًيا في   الدستوري
 غسطس/آب. أ 17

 
 https://bit.ly/2MEBZPU، 2019يوليو   30هان يتأسف"، وكالة األناضول،السودان غداة أحداث األبيض.. مظاهرات غاضبة والبر، "المحرر 2
،  2019أغسطس  1ه "القصاص" السودانية.. واستئناف مفاوضات المجلس العسكري وقوى التغيير"، الجزيرة نت، المحرر “أربعة قتلى بمليوني 3

https://bit.ly/2YoieT1 
 https://bit.ly/2yv6FKb،  2019 أغسطس 2المحرر، "المجلس العسكري بالسودان يقر بتورط عناصر عسكرية في أحداث األبيض"، الجزيرة نت،   4
 https://bit.ly/2MCyObx،2019أغسطس 3عارضة يتوصالن التفاق في السودان “، نون بوست، عنان، عماد، "ترحيب وتحفظ... المجلس العسكري والم 5

6 Editor, “What does Sudan's constitutional declaration say?”, Aljazeera English, Aug 5, 2019,https://bit.ly/2YGY5qG 
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كان ثمة نقطتا خالف رئيسيتان بين الجانبين في المفاوضات السابقة حسمتهما الوثيقة الدستورية، 
عامة، وقوات الدعم السريع، التي تعتبر أقوى قوة شبه عسكرية في  هما: دور جهاز المخابرات ال

 السودان.
قضت بأن يكون جهاز  -ثيقةالو -وكالة رويترز ذكرت أنها اطلعت على الوثيقة الدستورية وأنها 

ة ومجلس الوزراء، وأن قوات الدعم السريع سوف تتبع المخابرات العامة تحت إشراف مجلس السياد
 .7قوات المسلحة في الفترة االنتقاليةالقائد العام لل

 3كما أكدت الوثيقة على عدة بنود سبق طرحها أبرزها، تحديد الفترة االنتقالية بثالث سنوات و
ن تصدر قراراُت مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه، وكذلك يرأس أحد األعضاء أشهر، وأ

شهرَاََ    18يرأس أحد األعضاء المدنيين المجلَس لمدة    شهرا، بينما  21جلَس السيادة لـ  العسكريين م
 المتبقية، وقوى التغيير هي من تختار رئيَس الوزراء للحكومة المدنية.

ٍس ووزراء ال يتجاوزون العشرين من كفاءات وطنية مستقلة، ء فيتشكل من رئيأما مجلس الوزرا
تمادهم من مجلس السيادة، باستثناء يختارهم رئيُس الوزراء من قائمة مرشحي قوى التغيير، قبل اع

 .8وزيري الدفاع والداخلية يختارهما األعضاء العسكريون

يوما من تاريخ   90النتقالي في فترة ال تتجاوز  نصت الوثيقة كذلك على أن يشكل المجلس التشريعي ا
 ية.سيس مجلس السيادة. وإلى حين تشكيله، يمارس مجلسا السيادة والوزراء السلطات التشريعتأ

% للقوى  33%، ونسبة 67أيًضا حددت الوثيقة عضوية قوى التغيير في المجلس التشريعي بنسبة 
عادت التأكيد على تشكيل لجنة تحقيق وطنية األخرى غير الموقعة على إعالن قوى التغيير، وأ

محاولة )  2019يونيو/حزيران    3مستقلة إلجراء تحقيق في األحداث الدامية والجرائم التي ارتكبت يوم  
 فض االعتصام بالقوة ما خلف قتلى وجرحى( وغيرها.

نظر في وأخيًرا اتفق الطرفان على أن تكون جمهورية السودان دولة ال مركزية، وعلى إعادة ال
 .9التقسيم الجغرافي وتوزيع السلطات بين مستويات الحكم

 
7Editor, “Sudan’s RSF to report to Armed Forces' General commander - Constitutional Declaration Draft”, Reuters, Aug. 

3,2019,  https://bit.ly/2Nu7Y4Z 
 https://bit.ly/33DIGa6، 2019أغسطس  17رة نت،ي وثائق المرحلة االنتقالية بالسودان “، الجزينقاط تشرح لك أبرز ما جاء ف 10"المحرر، 8
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ح السودان"، وفي قاعة أغسطس/آب، أو ما أطلق عليه السودانيون اسم "فر 17حل اليوم المنتظر،  
الصداقة المطلة على نهر النيل في قلب العاصمة السودانية، وّقع المجلس العسكري وقوى الحرية 

ي واإلعالن الدستوري توقيًعا نهائًيا يضعه موضع التنفيذ ويؤرخ لبداية والتغيير االتفاق السياس
المدني بعد عقود طويلة من الرضوخ صفحة جديدة من تاريخ السودان ُينتظر أن تتحول بها إلى الحكم  

 .10تحت الحكم العسكري وحكومة اإلنقاذ التي أفسدت البالد وأذلتها

خارجية، كما خرج كثيًفا على مستوى قادة الدول ووزراء ال شهد حفل التوقيع حضوًرا دولًيا وإقليميا
ع اآلالف بساحة آالف السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية، وتجم

الحرية، وهتفوا بشعارات الحرية والتغيير واالنتصار، ورددوا أغاني الثورة وأهازيجها التي واكبت 
 .11مسار الثورة

 
 سيادة  لة مجلس الإعالن تشكي

ومع التوقيع الرسمي على االتفاق، بدأت الخطوات العملية لتنفيذه تجري واحدة تلو األخرى. ففي  
 19علن عن التشكيلة النهائية لمجلس السيادة، بعدما كان مقرًرا اإلعالن عنها أغسطس/آب، أُ  20

ساعة لحسم  48 قوى الحرية والتغيير طلبت من المجلس العسكري مهلةأغسطس/آب إال أن 
أغسطس/آب أدى الرئيس واألعضاء  21، بعد اعتراضات داخلية على بعض األسماء، وفي 12مرشحيها

 اليمين الدستورية.

 تشكيلة المجلس كالتالي:جاءت 

 األعضاء الذين اختارهم المجلس العسكري: -

دقلو )حميدتي(، الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسًا، واألعضاء هم الفريق أول محمد حمدان  
 .13براهيم جابروالفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، واللواء إ

 ية والتغيير:األعضاء الذين اختارتهم قوى الحر -
 

 tps://bit.ly/2ZiRhAlht، 2019أغسطس  18"السودانيون يبهرون العالم.. إنجاز تاريخي واحتفاالت بتوقيع االتفاق"، نون بوست،  عنان، عماد، 10
، 2019أغسطس  17"السودان بيومه التاريخي.. مواكب أفراح تمأل الشوارع واتفاق للعبور نحو الدولة المدنية “، الجزيرة نت،  المحرر، 11

https://bit.ly/2HrTkHp 
 https://bit.ly/2zm6Doi،  2019أغسطس  19الحرية والتغيير تؤجل تشكيل المجلس السيادي “، الجزيرة نت، المحرر، "السودان.. خالفات داخل قوى  12
 https://bit.ly/2Nzc8IG،  2019أغسطس  20رة نت، المحرر “يرأسه البرهان ويضم حميدتي وآخرين.. تشكيل المجلس السيادي في السودان"، الجزي 13

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://bit.ly/2ZiRhAl
https://bit.ly/2HrTkHp
https://bit.ly/2zm6Doi
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*عائشة السعيد، وهي أكاديمية وناشطة حقوقية وعرفت بنشاطاتها في مجال التثقيف لتمكين  
 السوداني وأستاذ األدب المقارن الراحل محمد عبد الحي.المرأة السودانية، وهي أيًضا أرملة الشاعر 

ََا قانونَيََا، وكان مرشح نداء السوحسن محمد إدريس قاضي، * دان ضمن تحالف ويعمل مستشاَر
 .14قوى الحرية والتغيير لعضوية المجلس السيادي، وهو ممثل شرق السودان في المجلس

جال تخصصه،  اء لديه مساهمات علمية في مهو أكاديمي متخصص في الفيزيالصديق تاور كافي، و*
السالم في جبال كما شارك في تنظيم الكثير من النشاطات الحقوقية في قضايا وقف الحرب وإحالل  

 .15النوبة والنيل األزرق

كان سليمان مرشح *محمد الفكي سليمان، وهو صحفي وناشط سياسي درس العلوم السياسية، و
 الحرية والتغيير لعضوية مجلس السيادة.التجمع االتحادي ضمن تحالف قوى 

ق بحزب األمة، *محمد حسن عثمان التعايشي، تعود أصوله إلى إقليم دارفور، وهو قيادي شاب ساب
ترأس اتحاد طالب جامعة الخرطوم وحمل راية اإلصالح بالحزب العريق خارًجا على الطاعة قبل أن 

 يهاجر مغضوبا عليه إلى بريطانيا.

غي أن يتوافق عليها الطرفان فكانت السيدة القبطية "رجاء نيكوال خيرة التي ينبأما الشخصية األ
لتي تخرجت من جامعة القاهرة بالخرطوم وعملت في وزارة  عبد المسيح"، المستشارة القانونية ا

 .16العدل وترقت حتى منصب مستشار عام

ا للوزراء   اًلقتصادي الخبير "حمدوك" رئيسا

العسكري، أدى " عبد هللا حمدوك" اليمين زمام السلطة من المجلس بعد تسلم مجلس السيادة 
الفتاح البرهان، ورئيس القضاء المكلف عباس علي الدستورية أمام رئيس المجلس السيادي عبد 

أغسطس/آب ليصبح بذلك رئيس وزراء السودان في   21بابكر في القصر الرئاسي بالخرطوم يوم 
 .17تياره توافق المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير سابًقاالمرحلة االنتقالية والذي نال اخ

 
 https://bbc.in/2L62wlM، 2019أغسطس  21مجلس السيادة في السودان: من هم قادة السودان الجدد؟"، بي بي سي العربية، "المحرر، 14
 https://bit.ly/2KZjkem، 2019أغسطس  21وقبطية.. من هم حكام السودان الجدد؟ “الجزيرة نت، "بينهم صحفي ومعلم فيزياء  ،المحرر 15

 

 
 .2019أغسطس  21مجلس السيادة في السودان: من هم قادة السودان الجدد؟"، بي بي سي العربية، مرجع سابق، " 16
 https://bit.ly/2L6hvMG، 2019أغسطس  21السودان.. حمدوك رئيسا للوزراء والسيادي يتسلم السلطة “، الجزيرة نت،  المحرر، "يوم استثنائي في 17
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كردفان، حاصل على بكالوريوس العلوم من جامعة في مقاطعة جنوب    1956"حمدوك"، ولد في عام  
الخرطوم ودكتوراه في الدراسات االقتصادية من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، ويتمتع 

بير اقتصادي ومحلل سياسات متخصص في التنمية االقتصادية في بخبرة تتجاوز الثالثين عاًما كخ
 جميع أنحاء إفريقيا.

ة رفيعة في عدد من المؤسسات منها بنك التنمية اإلفريقي ومنظمة شغل حمدوك مناصب اقتصادي
العمل الدولية. وقد حاولت آخر حكومة للبشير تعيينه وزيًرا للمالية لكنه اعتذر عن قبول المنصب 

 .18حينئذ

اعتبر الكثيرون ترشيح حمدوك اختياًرا موفًقا باعتبار أن خبراته االقتصادية وعمله في أكثر من 
ية واقتصادية دولية إضافة تعزز السيرة الذاتية للرجل وتبعث على التفاؤل بشأن قدرته مؤسسة مال

من نمط على إدارة المرحلة المقبلة وما تحمله من تركة ثقيلة وعلى الدفع بالسودان للتحول 
 االستهالك إلى اإلنتاج.

 

ه خارج البالد لعقود،  لكن ينتقد آخرون اختياره باعتباره غير مالمس للواقع السوداني بحكم وجود
وهي انتقادات تلقت رًدا مفاده أن الرجل لن يكون وحيًدا بس ستحيط به فرق عمل متعددة قادرة  

 على نقل تفاصيل المشهد الواقعي بأقرب صورة ممكنة.

أبدى البعض تخّوفهم من أن عمل "حمدوك" في المؤسسات المالية الدولية قد يدفع به إلى ا كم
ية إلصالحات اقتصادية تكرر سيناريو دول مثل اليونان ومصر وزامبيا فيما يتعلق اتخاذ إجراءات قاس

 .19بسياسة االقتراض، تثقل كاهل الدولة بالديون ويدفع الفقراء ثمنها في النهاية

د أداء اليمين الدستورية، حدد حمدوك أولوياته في الفترة المقبلة وأشار إلى أن صحفي بع في مؤتمر
إيقاف الحرب وبناء السالم المستدام، والعمل على حل األزمة االقتصادية الطاحنة   تلك األولويات هي

"، وأضاف:" إنه إذ قال:" إنه يجب التركيز على بناء اقتصاد قائم على اإلنتاج ال على المعونات والهبات

 
18 Editor,” Abdalla Hamdok: Who is Sudan's new prime minister?” Aljazeera English, Aug.21 2019, https://bit.ly/2ZilqLA 

، 2019أغسطس  22"رغم التفاؤل الشعبي.. تعيين حمدوك رئيًسا للحكومة السودانية يثير قلق البعض"، نون بوست،  عنان، عماد، 19

BShttps://bit.ly/2Zndr 
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أصبح رئيس حكومة لكل السودانيين، كما دعا إلى إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل 
 .20لسودانيين"ا

 
 محاكمة البشير، الكشف عن أموال الحلفاء الخليجيين وغياب التهم السياسية

ير أغسطس/آب، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، بتهم تتعلق بالفساد والكسب غ 19في 
 ها.المشروع واستغالل النفوذ وحيازة النقد األجنبي بطريقة مخالفة للقانون وغير

مليون دوالر نقًدا من العائلة الحاكمة  90ة المحاكمة العلنية بتلقيه مبلغ اعترف البشير خالل جلس
، كما كشف عن تسلمه 21بالمملكة العربية السعودية، وخصوًصا من ولي العهد "محمد بن سلمان"

مليون دوالر من العاهل السعودي الراحل الملك  30ليون دوالر وم 35تين سابقتين بقيمة دفع
 .2015ز الذي توفي عام عبدهللا بن عبدالعزي

كما كشف أيًضا تلقيه مبلغ مليون دوالر من رئيس دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،   
  .22لكنه "ال يعرف أين اختفى"

محاكمة البشير واعتبروها "صورية" بالنظر إلى أن التهم تقد حقوقيون جلسة في هذا السياق، ان
ورأوا أن المحك الحقيقي في األيام القادمة إلثبات نية العسكريين في  الموجهة له مالية فقط، 

محاكمته هو أن يتضمن ملف البشير اتهامات أخرى مثل انتهاك حقوق اإلنسان والتطهير العرقي 
   .23ة وقتل المتظاهرين والقضايا التي تمس كرامة حقوق الشعب السودانيواإلبادة الجماعي

البشير أحد أهم ملفات الفترة القادمة في السودان، كما ينتظر أيًضا أخيًرا، سيمثل ملف محاكمة 
اإلعالن عن تشكيلة مجلس الوزراء بحلول نهاية أغسطس/آب، وفي مطلع سبتمبر/أيلول تبدأ 

الجديدة من تاريخ السودان وتفاصيل المرحلة االنتقالية  بالوضوح حين  الخطوط العريضة للصفحة
 جلسي السيادة والوزراء.ينعقد أول اجتماع مشترك لم

 
20 Editor, “Sudan’s Hamdok takes office as new prime minister, vows to tackle conflicts and economy” Reuters, Aug 21 

,2019, https://reut.rs/2MCPu2r 
 https://bit.ly/2ZdJ8s8،  2019أغسطس  19يرة نت، يون دوالر من السعودية" الجزمل  90المحرر “بأولى جلسات محاكمته.. محقق: البشير أقر بتلقي  21
 https://bit.ly/322kgp8، 2019أغسطس  20الشاذلي، مرتضى، "محاكمة البشير.. أموال سعودية وجرائم بشعة قد ال يُحاسب عليها"، نون بوست،  22
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وتبقى اآلمال معقودة تصاحبها المخاوف من طول الفترة االنتقالية والتحدي االقتصادي ومحاوالت 
أصوات المعارضين لالتفاق  االنقالب العسكري وغياب الثقة في العسكر والخوف من تعالي

 الدستوري برمته والرافضين لحكومة حمدوك.
 

ا: الحراك الشعبي في ا  لجزائرثانيا
، تواصلت احتجاجات الجزائريين في الشوارع بانتظام وتكرار لم تضعف 2019في شهر أغسطس/آب 

في أيام الجمعة حدته رغم درجات الحرارة المرتفعة والعطل المدرسية، فالمتظاهرون مألوا الشوارع 
 .25منذ بدء الحراك 27و 26و 25و 2424األربعة على مدار األسابيع 

في التأكيد على مطالبها برحيل جميع رموز نظام "بوتفليقة"، وعلى غرار  واستمرت التظاهرات
األسابيع السابقة، استهدف المتظاهرون رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح خصوًصا، 

األسبق للبرلمان، الذي عّينته السلطات منسَقََا لهيئة الوساطة س" الرئيس "كريم يون وكذلك
بإجراء مشاورات لتحديد شروط االنتخابات الرئاسية المقبلة والتي يرفض  والحوار الوطني المكلفة

المحتجون أن تتولى تنظيمها السلطات الحاكمة حالَيََا. كما ترددت الدعوات لعصيان مدني في  
 .26شهر أيًضاتظاهرات هذا ال

يواصل الشارع رفض أما على صعيد الحل السياسي للخروج من األزمة، فال يزال الطريق مسدوًدا، إذ 
لجنة الحوار وتركيبتها ويتهمها بالتبعية للسلطة، ومن جانب آخر تواجه اللجنة أزمة في تكوينها إثر 

 عزوف عدد من الشخصيات.
لوجوه شخصية لاللتحاق بفريق الوساطة، لكن ا  23"  في مطلع الشهر دعا منسق اللجنة "كريم يونس

م رئيس الحكومة السابق مولود حمروش، الذي أكد:" البارزة رفضت االنخراط فيها، وفي مقدمته
عدم ترشحه ألّي هيئة انتقالية وألّي انتخاب"، وكذلك الوزير السابق طالب اإلبراهيمي، الذي أكد:" 

قفه من لجنة الحوار"، وأيًضا  الحقوقي مصطفى بوشاشي إذ رأى  أنه ال يرى جديَدََا يستدعي تغيير مو
وفرة لكي يشارك في هذه اللجنة"، والحقوقي مقران آيت العربي أن "المعطيات والشروط غير مت

 .27الذي قال:" إنه لن يشارك في أي حوار تحّدد السلطة أهدافه ويرفضه الحراك"

 
 https://bit.ly/320YFNG، 2019أغسطس  2"الجزائر.. الحراك يكرر مطالبه والحوار الوطني يواجه تعقيدات"، الجزيرة نت،  المحرر، 24
 https://bit.ly/2KX3T7O، 2019أغسطس  24صل والمتظاهرون يؤكدون مطالبهم"، ات تتواحراك الجزائر في شهره السابع.. المسيرالمحرر، " 25

 
 

 المرجع السابق. 26
 https://bit.ly/2HqDo8w، 2019أغسطس   1المحرر، "عزوف الشخصيات البارزة.. هل يشكل عقبة أمام حوار الجزائر؟" الجزيرة نت،  27
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أهمها للتهدئة لتهيئة أجواء مناسبة للحوار الوطني    كما أن اللجنة طالبت السلطات بتنفيذ إجراءات

إجراءات األمن المشددة التي تحيط بالمظاهرات، لكن إطالق معتقلي الحراك الشعبي، وتخفيف 
قائد األركان رفض تلك المطالب بوصفها شروطا مسبقة للحوار الوطني وإمالءات ال يمكن للسلطة  

 ساًسا.ى في وجه اللجنة المتعثرة أ، األمر الذي شّكل عقبة أخر28أن تقبل بها
أغسطس/آب  5تفليقة بتهم الفساد في شهد هذا الشهر أيًضا اعتقال وزيرين سابقين في نظام بو

 .29هما وزير األشغال العامة والنقل السابق عبد الغني زعالن ووزير العمل السابق محمد الغازي
  41تشكيل لجنة استشارية تضم أغسطس/آب كشفت هيئة الوساطة والحوار الوطني عن  16وفي 

خبراء ونشطاء بالحراك الشعبي م وزراء سابقون وأساتذة جامعيون ومن الشخصيات الوطنية، بينه
، لكن مدى فعالية 30للعمل على إيجاد نهج توافقي للخروج من المأزق السياسي الذي تشهده البالد

 الحوار طوال الفترة الماضية. هذه اللجنة يبقى محل شك بالنظر للتعقيدات التي واجهتها هيئة
 

  

 
28 Editor, “The Algerian chief of staff blesses the national dialogue and rejects the preconditions”, teller report,  july 30 , 

2019https://bit.ly/2UbIk6o 
 https://bit.ly/30CkC5v،  2019أغسطس  5إضافيان إلى السجن"، إندبندنت العربية،وزيران الجزائر… ت “وكاال 29
 https://bit.ly/2HdyefX.  2019أغسطس  17المحرر “الجزائر.. لجنة استشارية للحوار الوطني تبحث الخروج من المأزق السياسي"، الجزيرة نت،  30
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 محور الحالة السياسية
العديد من األحداث في الحالة السياسية العربية، ففي الحالة  2019شهد شهر أغسطس/آب 

السورية، استمر القصف اآلثم للنظام السوري وحليفه الروسي على المدنيين العزل في إدلب وحماة،  
وتهجير اآلالف من السوريين من مناطقهم في اتجاه الحدود ما خلف أعداَدََا من القتلى والجرحى، 

ََا تركَيََا أمريكَيََا إلنشاء منطقة آمنة في الشمال التركية، كما شملت أحدا ث الشهر اتفاَق
 السوري، وضرب إسرائيل أهداف إيرانية في العاصمة السورية دمشق.

اجع اإلمارات عن موقفها من إيران، أما على صعيد دول الخليج العربي واليمن فهناك ما يشير إلى تر
ائيل إلى قوات التأمين البحري األمريكية في الخليج مام بريطانيا وإسروشهد الشهر اإلعالن عن انض

 العربي.
دول حليفة  3هجمات ضد أهداف إيرانية في  3ومن الالفت للنظر قيام إسرائيل هذا الشهر بتنفيذ 

عالنها االنضمام لقوات التأمين البحرية في الخليج، مما ينذر إليران، هي لبنان وسوريا والعراق، مع إ
 اع أكبر بالمنطقة.باحتمال اندالع صر

أما على صعيد الحالة الليبية فقد حققت قوات حكومة الوفاق الوطني تقدَمََا في مواجهة قوات 
عاصمة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كما شهد الشهر قصف حفتر لعدد من األهداف المدنية بال

لخدمة حفتر،  طرابلس، وكذلك تم الكشف عن محطة فرنسية للتحكم في الطائرات المسيرة تعمل
وكذلك الكشف عن دعم الجنرال "حميدتي" لحفتر بتمويل إماراتي، ومؤشرات عن تراجع أمريكي في  

 دعم حفتر.  
 الثورة السورية

لمحافظتي إدلب وحماة  استمر القصف الوحشي للنظام السوري المدعوم بالقوات الروسية
ألف مواطن سوري لهجر منازلهم   450ر من  ، ما أدى إلجبار أكثالسوريتين في الشهور الثالثة الماضية

ََا، وذلك بحسب تقديرات منظمة أطباء بال حدود أوائل أغسطس/آب  في اتجاه الحدود التركية شماَل
ف الجرحى، مؤكدة أن وتيرة  ، وأضافت المنظمة أن القصف الوحشي خلف مئات القتلى وآال2019

 .31هذا العام القصف ازدادت في الشهر الماضي أكثر من أي وقت مضى في
كما حفل الشهر بالعديد األحداث الهامة على الساحة السورية منها تشكل تحالف بقيادة الواليات 

الحظة عودة المتحدة لزيادة حجم القوات الموالية لها في سوريا، بغرض مقاومة تنظيم الدولة، بعد م
 التنظيم مرة أخرى للظهور والعمل في العراق وسوريا.

 
31 “Study: 450,000 Syrians fled Idlib for Turkey”, MEMO, August 2, 2019, 
https://www.middleeastmonitor.com/20190802-study-450000-syrians-fled-idlib-for-turkey/  
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ا لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لتدشين منطقة آمنة في ا أمريكيَ ا تركيَ الشهر اتفاَق كما شهد 
سوريا، تمكن السوريين من العودة إلى بالدهم، وكذلك قامت إسرائيل خالل شهر أغسطس/آب 

ية في ريف دمشق، وذلك بعد استهدافها أهداف تابعة إليران بغارات جوية مستهدفة أهداف إيران
وإعالنها عن مشاركة القوات األمريكية في الخليج العربي بغرض حفظ السالم مما أثار في العراق، 

 حفيظة إيران.
ألف سوري من مناطقهم خالل عيد األضحى تجاه الحدود التركية  124كما أعلن مراقبون نزوح 

حقوق القصف الوحشي للنظام وحليفه الروسي، وكذلك أعلنت المنظمة الدولية ل  الشمالية، فرارا من
 ألف شخص. 100، بلغ  2011اإلنسان عن أن عدد المختفين في سجون النظام منذ 

 األحداث:
أغسطس/آب أن عملية مشتركة بين قوات "الجاندورما  3. صرحت وزارة الداخلية التركية السبت 1

لوطنية التركية صادرت نحو طن من المتفجرات كانت بحوزة تنظيم الدولة التركية" واالستخبارات ا
شمال سوريا، كما ألقت القبض على عدد من عناصر التنظيم كانت تخطط لدخول تركيا وشن هجمات 

 .32بالمتفجرات
أغسطس/آب، إنها ترحب بأنباء وقف إطالق النار في  3. قالت وزارة الخارجية األمريكية السبت 2

بناًء على ما إدلب، شمال غرب سوريا، وحثت على وضع حد للهجمات على المدنيين، وذلك محافظة 
ذكرته وسائل اإلعالم السورية، األسبوع الماضي، من أن النظام السوري سيلتزم بوقف إطالق النار 
طالما أن مجموعات المقاومة المسلحة سيطبقون شروط اتفاقية وقف التصعيد، التي تم التوصل 

 .33العام الماضي بين روسيا وتركياإليها 
التركي رجب طيب أردوغان عن قرار شن عملية عسكرية في  أغسطس/آب أعلن الرئيس  5. في يوم 3

سوريا، شرق نهر الفرات، وقال:" إنه تم تحذير الواليات المتحدة وروسيا وتزويدهما بالمعلومات 
ة، كوزير الدفاع خلوصي أكار، الالزمة، وذلك في أعقاب محادثات بين شخصيات عسكرية تركي

 يز فيما يتعلق بالمنطقة اآلمنة المقترحة شمال سوريا".والمبعوث األمريكي إلى روسيا جيمس جيفر

 
32 Muhammed Boztepe, N. Syria: Turkey seizes 1 ton of explosives from Daesh, Anadolu, August 3, 2019, 
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/n-syria-turkey-seizes-1-ton-of-explosives-from-daesh/1548711  
33 Nandita Bose, U.S. State Department welcomes news of ceasefire in northwest Syria, Reuters, August 4, 
2019, https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN1UU00R  
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، من أنها ستجرى عملية عسكرية ما لم يتم 2019حذرت تركيا منذ بداية المحادثات في يوليو/تموز 
  32ء منطقة آمنة على مساحة ركيا في إنشا. حيث تأمل ت34التوصل إلى اتفاق إلقامة المنطقة اآلمنة

  .35كيلو مترا، في شمال سوريا
بينما أعلن الجيش السوري في نفس اليوم استئناف عملياته العسكرية ضمن الحملة التي تقودها 
رت عشرات اآلالف من المدنيين وقتلت المئات، كما ألقى  روسيا في شمال غرب سوريا، والتي هجَّ

 .36م على تركيا لزعمه عدم التزامها بموجب اتفاق الهدنةالنظام السوري باللو
ول كردي عالي المستوى من نشوب "حرب كبيرة" في حين قامت تركيا بالهجوم على  بينما حذر مسئ

القوات الكردية في شمال شرق سوريا، وذلك في حالة فشل الواليات المتحدة في منع الخطة التركية 
 .37للهجوم 

مليون يورو، لتمويل إضافي  127تخصيص مبلغ أغسطس/آب، عن  6بي يوم . أعلن االتحاد األورو4
رنامج اإلنساني في تركيا لدعم الالجئين، وقال "كريستوس ستيليانيدس"، مفوض المساعدات للب

مليون الجئ، ومساعدتهم على  1.6اإلنسانية:" تمويلنا الجديد سيتيح لنا الوصول إلى أكثر من 
 .38العيش بكرامة في تركيا"

انت تحوم فوق محافظة أغسطس/آب أسقط الثوار طائرة حربية تابعة للنظام السوري ك  14. وفي  5
 .39إدلب

 
34 “Erdogan publicly announces Turkey invasion east of the Euphrates”, MEMO, August 5, 2019, 
https://www.middleeastmonitor.com/20190805-erdogan-publicly-announces-turkey-invasion-east-of-the-
euphrates/  
35 Büşra Nur Bilgiç,Sibel Uğurlu, Turkey, US officials discuss Syria safe-zone, Anadolu, Aug 5, 2019, 
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-us-officials-discuss-syria-safe-zone/1550181  
36 Suleiman Al-Khalidi, Syrian army resumes military operations against rebels in northwest Syria, Reuters, 
August 5, 2019, https://www.reuters.com/article/us-syria-security-truce/syrian-army-resumes-military-
operations-against-rebels-in-northwest-syria-idUSKCN1UV1FF  
37  Ellen Francis, Syrian Kurdish official warns of 'big war' if U.S.-Turkish talks fail, Reuters, Aug 7, 2019, 
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-kurds/syrian-kurdish-official-warns-of-big-war-if-us-
turkish-talks-fail-idUSKCN1UX1W5  
38 Gokhan Ergocun, EU announces extra $142M fund for refugees in Turkey, Anadolu, Aug 6, 2019, 
https://www.aa.com.tr/en/economy/eu-announces-extra-142m-fund-for-refugees-in-turkey/1551049  
39 “Syria rebels shoot down government fighter jet in northwest”, Al Jazeera, Aug 15, 2019, 
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/syria-rebels-shoot-government-fighter-jet-northwest-
190814201529413.html  
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مدنيين مصرعهم في هجمات نفذتها قوات  10أغسطس/آب لقى ما ال يقل عن  15. يوم الخميس 6
فاع النظام السوري والقوات الروسية، في منطقة التصعيد في شمال سوريا، حسبما ذكرت وكالة الد

 .40المدني "الخوذات البيضاء"
محليون إن عدد قتلى الغارات المحلية على إدلب وصل  أغسطس/آب قال مراقبون 16و  15. وفي 7

 .41مدنيا، في شمال غرب سوريا في اليومين الماضيين 24إلى أكثر من 
 تحالف بقيادة الواليات المتحدة لزيادة حجم القوات الموالية لها في سوريا:

رية المدعومة تقوده الواليات المتحدة لزيادة الحجم اإلجمالي للقوات السوالف الذي يخطط التح
٪ لمنع عودة تنظيم الدولة في المناطق التي سبق تطهيرها شمال شرقي سوريا،    10أمريكيا بنسبة  

 أغسطس/آب. 7وفًقا لتقرير المفتش العام للبنتاغون الذي صدر الثالثاء 
"قلل من الدعم المتاح" للقوات الشريكة  ب الجزئي للقوات األمريكيةوقال التقرير:" إن االنسحا

سورية "في وقت تحتاج فيه قواتها إلى مزيد من التدريب والتجهيز" للرد على تنظيم الدولة"، حسب ال
 .42زعم التقرير

وفَقََا للتقرير الربع سنوي لمهمة مكافحة اإلرهاب بالشرق األوسط التابعة للجيش األمريكي 
(operation inherent resolveالذي أصدره البنتاجون، فإن تنظيم الدولة ع ) اود الظهور في سوريا

 أشهر من إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن التنظيم ُهزم.  5بعد أقل من 
وذكر التقرير أن انبعاث تنظيم الدولة في العراق وسوريا من جديد جاء نتيجة ألن قوات األمن 

على القيام بعمليات وات سوريا الديمقراطية المدعومة من الواليات المتحدة غير قادرة  العراقية، وق
 .43طويلة األمد ضد مقاتلي تنظيم تنظيم الدولة

 اتفاق تركي أمريكي لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لتدشين منطقة آمنة في سوريا: 
عمليات مشترك في تركيا، أغسطس/آب على إنشاء مركز  8اتفقت تركيا والواليات المتحدة يوم 
شرق سوريا، وهي خطوة بدا أنها تقلل من احتمالية قيام تركيا لتنسيق وإدارة منطقة آمنة في شمال  

بعمل عسكري بدا أنه وشيك في نفس المنطقة، بعد قيام الرئيس التركي باإلعالن عن عمليه 
 

40 Esref Musa, Burak Karacaoglu, Levent Tok, 4 civilians killed by Russian airstrikes in Syria, Anadolu, Aug 8, 
2019, https://www.aa.com.tr/en/middle-east/4-civilians-killed-by-russian-airstrikes-in-syria-/1553149  
41 Tom Perry, Ellen Francis, Civilian death toll mounts as Syrian offensive widens, Reuters, Aug 17, 2019, 
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-northwest/civilian-death-toll-mounts-as-syrian-offensive-
widens-idUSKCN1V709P  
42 Beyza Binnur Donmez, US-led coalition to boost size of Syrian partner forces, Anadolu, Aug 7, 2019, 
https://www.aa.com.tr/en/americas/us-led-coalition-to-boost-size-of-syrian-partner-forces/1551324  
43 Operation Inherent Resolve, lead inspector general report to the united states congress (April 1, 2019‒june 
30, 2019(, Aug 6, 2019, https://media.defense.gov/2019/Aug/06/2002167167/-1/-
1/1/Q3FY2019_LEADIG_OIR_REPORT.PDF  
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ود العسكرية للبلدين، وبعد  أيام من المحادثات بين الوف  3عسكرية وشيكة شرق الفرات، وذلك بعد  
أن حجم المنطقة اآلمنة، ومن يجب أن يقود القوات الالزمة شهور من الجمود في التفاهمات بش

 لحمايتها.
أغسطس/آب بعد االتفاق الثنائي بأن:"   9وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو الجمعة  

طن هو قضية أمنية ذات أهمية حاسمة بالنسبة حيز السالم في سوريا الذي وافقت عليه أنقرة وواشن
 .44لتركيا"

 400أن المنطقة المقترحة تهدف إلى تأمين قطاع من األرض يمتد على مسافة تزيد عن يذكر 
كيلومتر، على طول الحدود الشمالية الشرقية لسوريا مع تركيا، وتسيطر على معظمها ميليشيات 

الواليات المتحدة، والتي تنظر إليهم أنقرة كتنظيمات وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة من  
 .45ة تمثل خطَرََا عليهاإرهابي

وترغب تركيا في إخراج "وحدات حماية الشعب" الكردية من المنطقة اآلمنة، وسحب األسلحة الثقيلة 
ة، منهم، ومراقبة المجال الجوي، والعمل على إعادة السوريين المقيمين في تركيا إلى المنطقة اآلمن

حضيرات حتى الوقت الحالي على إرسال في حين ال تبدو واشنطن في عجلة من أمرها، إذ اقتصرت الت
أغسطس/آب، إلى والية "شانلي أورفة" إلجراء التحضيرات   12أشخاص، يوم    6وفد أمريكي مكّون من  

 .46األولية، دون اإلعالن عن طبيعة القوات وحجم المنطقة المزمع إنشاؤها
 ي:السوري في وقف المعونات اإلنسانية للشعب السورتدخل النظام وثائق تكشف  

( عن حصول مركز العدالة والمساءلة السوري HRWكشفت المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان )
(SJAC على وثائق تشير إلى أن فروع المخابرات السورية تتدخل منذ فترة طويلة في توجيه ووقف )

ـ هيومن الداخل، ما يؤكد النتائج التي توصلت إليها تقارير سابقة ل  المساعدات اإلنسانية للسوريين في
 رايتس ووتش وتشاتام هاوس.

فمن خالل المقابالت مع العاملين في المجال اإلنساني في سوريا ومراجعة المواد المتاحة للجمهور،  
مح لها وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة السورية قد طورت إطاًرا سياسًيا وقانونًيا يس

الها الوحشية، ومعاقبة المعارضين، واستفادة بتحويل موارد المساعدات، وإعادة اإلعمار لتمويل أعم

 
44 Gazi Nogay, Syria peace corridor important for Turkey: Top diplomat, Anadolu, Aug 9, 2019, 
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/syria-peace-corridor-important-for-turkey-top-diplomat/1553764  
45 Sarah Dadouch, Turkey, U.S. agree to form joint operation center for Syria safe zone, Reuters, Aug 7, 2019, 
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey/turkey-u-s-agree-to-form-joint-operation-center-
for-syria-safe-zone-idUSKCN1UX0Y9  

ي السوري، العدد رقم    46 اتيج  strategic-watch.com/syrian-https://strategy-، 2019أغسطس  22،  70التقرير االستر
 70/-issue-report-strategic-report/syrian 
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أولئك الموالين للحكومة، وإحدى الطرق التي تتبعها هي استخدام قوات األمن للتدخل في إيصال 
 .47المساعدات والتأثير عليها

 لة للعمل في العراق وسوريا:تقرير صادر عن البنتاجون يشير لعودة تنظيم الدو
 نتاجون، المرفوع من مهمة مكافحة اإلرهاب بالشرق األوسطأفاد التقرير الربع السنوي للب

"OPERATION INHERENT RESOLVE  يحاول توسيع نفوذه على    –في العراق    –"، أن تنظيم الدولة
عادت تنظيم قيادتها، السكان في المحافظات ذات األغلبية السنية في شمال وغرب بغداد، كما أ

 ية ذات األغلبية السنية.وأسست مالَذََا آمًنا في المناطق الريف
(، يعاود تنظيم تنظيم الدولة الصعود في سوريا،  USCENTCOMفوفًقا للقيادة المركزية األمريكية )

ويستمر في تعزيز صفوفه في العراق، رغم خسارته آخر بقايا "الخالفة اإلقليمية" "في سوريا في 
 .482019مارس/آذار 

 :2011العتقال في سوريا منذ عام اختفاء أكثر من مائة ألف شخص كانوا رهن ا
ألف شخص في سوريا قد   100أغسطس/آب إن أكثر من  7صرح مسؤول سياسي باألمم المتحدة في 

، حيث أدلت "روزماري 2011تم احتجازهم، أو اختطافهم أو فقدهم منذ بداية الثورة السورية في 
ألطراف إلى االستجابة لنداء ارلو" بهذا التصريح خالل جلسة لمجلس األمن دعت فيها جميع اديك

المجلس، باإلفراج عن جميع المعتقلين بغير توجيه اتهام إليهم، وتقديم معلومات للعائالت فيما 
 يتعلق بذويهم، كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي. 

  -بشأن سوريا  ن حسابات تدعمها وأكدتها لجنة التحقيقحيث تأتي هذه المعلومات واإلحصائيات م
ومنظمات حقوق اإلنسان منذ بدء النزاع  - التي أذن بها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 

 .492011في عام 
 ألف سوري من مناطقهم خالل عيد األضحى: 124نزوح 

من مناطق التصعيد في شمال مدني  124.000أعلنت وكالة األناضول أنها رصدت تهجير حوالي 
أغسطس/آب( ، وفقا لجمعية منسقي االستجابة المدنية  14ــ 10حى )سوريا، خالل عطلة عيد األض

في شمال سوريا، بسبب هجمات النظام والقوات الروسية، حيث رصدت كاميرات األناضول مئات 
 

47 Sara Kayyali, Documents Reveal Government Meddling in Syria Aid Delivery, HRW, Aug 7, 2019, 
https://www.hrw.org/news/2019/08/07/documents-reveal-government-meddling-syria-aid-delivery  
48 Operation Inherent Resolve, lead inspector general report to the united states congress (April 1, 2019‒june 
30, 2019(, Aug 6, 2019, https://media.defense.gov/2019/Aug/06/2002167167/-1/-
1/1/Q3FY2019_LEADIG_OIR_REPORT.PDF  
49 “UN: 100,000 people detained, disappeared in Syria since 2011”, MEMO, Aug 8, 2019, 
https://www.middleeastmonitor.com/20190808-un-100000-people-detained-disappeared-in-syria-since-
2011/  
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يبة من الحدود السورية المركبات المسافرة من الريف الجنوبي لمحافظة إدلب نحو المخيمات القر
 التركية.

أسرة(، ذهبوا إلى مخيمات  19231البية النازحين والذي يبلغ عددهم حوالي )وأشارت الجمعية أن غ
مدني نزحوا من مدينة خان   22000عتمة ودير حسن وكفر لوسين في شمال إدلب. وأضافت أن حوالي  

لب الجنوبي والريف الشمالي من حماة، شيخون وحدها، وأن آخرين نزحوا من قرى وبلدات في ريف إد
 .50منطقة التصعيدوهي مناطق داخل 

 النظام السوري يأخذ بلدة إستراتيجية من قوات الثورة السورية في تقدم جديد:
أغسطس/آب سيطر النظام السوري على بلدة الهبيط ذات األهمية اإلستراتيجية في محافظة   11في  

مثل ق اإلنسان، ومقره بريطانيا، أن السيطرة على الهبيط يإدلب، حيث أفاد المرصد السوري لحقو
أشهر. ووصف "حزب هللا  3أهم تقدم أحرزه النظام السوري في محافظة إدلب منذ بدء هجومه قبل 

اللبناني" البلدة بأنها المدخل إلى ريف إدلب الجنوبي، والطريق الرئيسي بين دمشق وحلب ومدينة 
 خان شيخون.

عنصر من الجانبين   100من  دار يوم السبت أسفر عن مقتل أكثر    ي: إن القتال الذيوقال المرصد السور
غارة جوية ومدفعية ضد قوات المعارضة  2000في الوقت الذي أطلق فيه الجيش وحلفاؤه نحو 

 .51المتوغلة في شمال غرب سوريا
 دول الخليج العربي واليمن

ر أغسطس/آب، حيث اتخذت دولة اإلمارات توالت عدد من التطورات الهامة في األحداث خالل شه
لتراجعها عن موقفها ضد إيران، وفي المقابل قرر قادة الحوثيين التوقف عن  ؤشرعدة خطوات ت

مهاجمة األهداف اإلماراتية البرية والبحرية، كما هاجمت قوات المجلس االنتقالي، المدعومة 
مؤقتة عدن، وطردت الحكومة الشرعية من إماراتَيََا بالسيطرة على القصر الرئاسي في العاصمة ال

 شكك في حقيقة قرار انسحاب اإلمارات من اليمن.المدينة. مما ي
كما أعلنت بريطانيا االنضمام إلى قوات األمن البحري بقيادة الواليات المتحدة في الخليج العربي، 

عدما قامت إيران خالل وكذلك أعلنت إسرائيل انضمامها لهذه القوات، مما أثار حفيظة إيران، وذلك ب
ي كال من العراق وسوريا، مما قد يؤشر لدور جديد قد تنوى أن الشهر بمهاجمة أهداف إيرانية ف 

 
50 Esref Musa, Around 124,000 Syrians displaced during Eid al-Adha, Anadolu, Aug 16, 2019, 
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/around-124-000-syrians-displaced-during-eid-al-adha-/1557995  
51 "Syrian army takes strategic town from rebels in new advance", SOHR, Aug 21, 2019, 
http://www.syriahr.com/en/?p=138383  
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تلعبه إسرائيل في الساحة السياسية في الشرق األوسط الفترة القادمة. كما شهد شهر  
 أغسطس/آب اإلعالن عن نية تركيا فتح قاعدة عسكرية جديدة في دولة قطر.

 
 قات اإلماراتية اإليرانية:العالتطور 

ببت صورة قائد حرس سواحل دولة اإلمارات، الجنرال محمد األحبابي، في مطلع شهر أغسطس تس
مصافَحََا نظيره اإليراني الجنرال قاسم رجائي، خالل لقائهما في طهران، والذي تم فيه توقيع 

الخليج العربي خاصة السعودية، اتفاقية تعاون بشأن األمن البحري في الخليج، بصدمات في دول 
 في عالقة اإلمارات بإيران.والذي يمثل تحول مفاجئ 

واتخذت اإلمارات عدة خطوات في السابق تؤشر لتراجعها عن موقفها ضد إيران، حيث أعلنت أبو 
ظبي عن "إعادة نشر" قواتها في اليمن، ما يعني تخفيض عدد هذه القوات. ورغم أنها تعد الشريك 

ورغم أنها أعلنت أنها لم تنسحب بالكامل، لرياض في الحرب ضد الحوثيين، الموالين إليران، الرئيس ل
وأن جميع تحركاتها يتم بالتنسيق مع الرياض، إال أن قادة الحوثيين قرروا التوقف عن مهاجمة 

 األهداف اإلماراتية البرية والبحرية.
، مما يشير لتسويات بين اإلمارات وإيران بينما تظل السعودية في المقابل محل استهداف للحوثيين

نسيق مع السعودية. إذ يبدو أن اإلمارات قد خلصت إلى أن حربها في اليمن باالشتراك مع بدون ت
السعوديين غير مجدية، وتضر بمصالحها االقتصادية، ويمكن أن يخلق لها صراعات مع الكونجرس 

 األمريكي كما حدث مع السعودية. 
أغسطس/آب إن الحرب في اليمن  3بارز عبد الخالق عبد هللا يوم مي اإلماراتي الكما قال األكادي

"انتهت إماراتَيََا ويبقى أن تتوقف رسمَيََا"، وهو ما أثار تساؤالت عن التغير الحاصل في الموقف 
السياسي والعسكري لسلطات أبو ظبي تجاه األزمة اليمنية، خاصة وأنها تشكل إلى جانب السعودية 

 .52 2015في مارس/آذار الفقري للتحالف الذي تدخل عسكرَيََا بهذا البلد العمود
" الفرنسي مقاَلََا للكاتبة هيلين الكنر سلطت فيه الضوء على النهج 21ونشر موقع "أوريان 

الجديد الذي تسير عليه اإلمارات بعد إعالن رغبتها في االنسحاب من الحرب على اليمن، حيث تقول 
الرغبة في إيجاد إستراتيجية  دولة اإلمارات سحب قواتها من اليمن يخفي وراءه الكاتبة:" إن إعالن

 .53جديدة للخروج من حرب ال نهاية لها، وال تخلو من التوترات مع حليفتها اإلستراتيجية السعودية

 
ي اليمن انتهت إماراتيا"، الجزيرة نت،   52

: الحرب ف  ي  https://cutt.ly/twfOW8c ،  2019أغسطس   4" أكاديمي مقرب من ولي عهد أبو ظب 
: نهج جديد لإلمارات 53 ي اليمن"، الجزيرة نت،    "موقع فرنسي

 https://cutt.ly/rwjpzsk ،  2019أغسطس   27ف 
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وخلصت الكاتبة إلى أن التوجه الجديد ألبو ظبي ال يعني القطيعة بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن  
عليين في بلديهما، لكنه يدل على اختالفات وولي عهد السعودية محمد بن سلمان الحاكمْين الفزايد  

 إستراتيجية، وأن انسحاب اإلمارات يهدف إلى مراجعة للسياسة السعودية.
كما ألمحت السعودية مؤخَرََا، من خالل سفيرها لدى األمم المتحدة عبد هللا المعلمي، الذي شدد  

ران، بناَءََ على شرطين أساسيين: قامة عالقات تعاون كاملة بين الدول العربية وإيعلى عزم الرياض إل
أن يكون هذا التعاون قائم على حسن الجوار، وعدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول األخرى، 

 مع االحترام لسيادتها.
الحكومة اإليرانية  رحبت إيران بهذه النغمة السعودية الجديدة وفَقََا لتصريحات المتحدث باسم

التوجه في الوقت الذي تحاول فيه الواليات المتحدة فتح المسارات على ربيعي، ويأتي هذا 
الديبلوماسية مع إيران، حيث يجري السيناتور راند بول، نيابًة عن الرئيس ترامب، محادثات مع وزير  

فضَلََا عن المحادثات التي  الخارجية اإليراني جواد ظريف وغيره من كبار المسؤولين اإليرانيين،
 .54ع الموقعين األوروبيين على الصفقة النوويةتجريها إيران م

التي تدعو  -لكن بعد أيام من إعالن اإلمارات االنسحاب من اليمن، قامت قوات المجلس االنتقالي 
والحزام األمني، بالسيطرة على "قصر معاشيق" الرئاسي في العاصمة المؤقتة  -النفصال الجنوب

هو ما اعتبره مراقبون محاولة من اإلمارات إلخالء عدن، وطردت الحكومة الشرعية من المدينة، و
 مسؤوليتها عن "تحرك مرتقب ومخطط له ضد حكومة عبد ربه منصور هادي".

واتهم وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري مؤسسة الرئاسة اليمنية والمملكة العربية السعودية 
ََا، على الحكومة اليمنية في  ب المجلس االنتقالي الجنوبي المدعوم إمارابالصمت إزاء انقال تَي

عربة إماراتية يقودها مأجورون نزلت شوارع عدن،   400مدينة عدن، وأضاف الميسري قائال:" 
وشاركت في المواجهات، ونحن قاتلناهم بأسلحتنا البدائية"، وأقر وزير الداخلية اليمني بالهزيمة،  

 .55ا لن تكون المعركة األخيرة"رك لإلمارات باالنتصار المبين علينا، لكنهقائاَلََ:"ن با
وإثر سيطرة القوات الحليفة لإلمارات بالقوة المسلحة على محافظة عدن مباشرة، دعا ولي عهد أبو 
ظبي محمد بن زايد فرقاء اليمن للحوار!! وأكد أن اإلمارات والسعودية تقفان مَعََا في خندق واحد 

 
54 Zvi Bar'el, Faced With U.S. Threats, Iran Warms Up to Arab Neighbors – Even Riyadh, HAARETZ, Aug 05, 
2019, https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-iran-u-s-threats-warms-up-to-arab-neighbors-
even-saudi-arabia-yemen-war-1.7620847  

،  2019أغسطس    11عدن بأيدي موالي   لإلمارات.. وزير داخلية اليمن يتهم السعودية بالصمت"، شبكة الجزيرة،   " بعد سقوط 55
 https://cutt.ly/OwfAKrp 
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ا تتفقان على مطالبة األطراف اليمنية ة القوى التي تهدد أمن دول المنطقة، وأنهمفي مواجه
 .56المتنازعة بتغليب لغة الحوار والعقل ومصلحة اليمن

أغسطس/آب قامت قوات تابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتَيََا باقتحام  20وفي 
حافظة أبين جنوب اليمن، وقصفت طائرة معسكر قوات الشرطة العسكرية في منطقة "الكود" بم

للتحالف السعودي اإلماراتي محيط المعسكر بعد اقتحامه، ما أسفر عن سقوط قتلى  تابعة
 .57وجرحى

 السيناريوهات المتوقعة:
يرى المحلل السياسي "ميزر الجنيد" أن التحالف أدخل اليمن عملَيََا في مأزق لن يستطيع االنفكاك 

ب يعكس صورة مصغرة لما  ستمر لعقود، وأن ما يحدث حالَيََا في الجنومنه سنوات مقبلة وقد ي
 يريد التحالف السعودي اإلماراتي تنفيذه على األرض.

وبشأن السيناريو المتوقع حدوثه وفَقََا للجنيد، فهو محاولة السعودية واإلمارات االستمرار في 
اك دولة وطنية، وتبقى تلك تمزيق المجتمع اليمني على أساس طائفي ومناطقي لكيال تكون هن

َيََا لها حتى عقود مقبلة، أي بما معناه أن القرار السياسي اليمني سيصبح في  القوى مرتهنة كل
محل تنازع قوى إقليمية. وبذلك فإن اليمن لن يستطيع أن يخرج من هذه المحنة إال بالتصدي لجميع  

 هذه المشاريع في صناعة المليشيا، طبَقََا للجنيد.
اجه من دائرة التأثير، ورسم السياسات الحل يكمن في إعفاء التحالف وإخر جنيد" أن ويرى "ال

المستقبلية والعودة إلى ما توافق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني، بعيَدََا عن وصاية 
وسيطرة التحالف والتمسك بدور األمم المتحدة باعتباره رهاَنََا جامَعََا يبني على ما تحقق ويؤسس 

 حلة مقبلة.لمر
جار هللا"، المختص في الدراسات المستقبلية أن السيناريو المرجح   وكذلك يرى الباحث اليمني "عاتق

للفترات المقبلة هو أن ُيبقي التحالف على حكومة شرعية ضعيفة ومنزوعة القرار يتم من خاللها  
ة إذا لم تستشعر تقسيم اليمن ليس إلى دول، وإنما إلى مناطق نفوذ عسكرية ميلشياتية، خاص

 السعودية ذلك.

 
 https://cutt.ly/fwfSvej ، 0192أغسطس  12" بعد سيطرة حلفائه عىل عدن.. بن زايد يدعو فرقاء اليمن للحوار"، شبكة الجزيرة،  56
.. اقتحام معسكر وحصار آخر"، شبكة ا  57  https://cutt.ly/wwfHefn،  2019أغسطس  20لجزيرة،  " انفصاليو اليمن يتوسعون إل أبي  
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ار هللا" أن يسيطر االنتقالي بصيغته الحالية على الجنوب، معتبًرا أن ما يجمع األجندات واستبعد "ج
السعودية اإلماراتية أكثر مما يفرقها اليوم، وأًيا كانت السيناريوهات فإن اليمنيين اليوم أصبحوا 

 .58نية شعبية متحررة، من أجل استعادة الدولةبحاجة للتفكير بشكل جاد حيال تشكيل قوة وط
 

 بريطانيا تنضم إلى قوات األمن البحري بقيادة الوًليات المتحدة في الخليج:
أغسطس/آب انضمامها إلى قوات التأمين البحرية بقيادة الواليات المتحدة   5أعلنت بريطانيا يوم 

وذلك بعد قيام الحرس الثوري اإليراني  في الخليج، لغرض حماية السفن التجارية المارة بخليج هرمز.
هر الماضي، باحتجاز الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" بالقرب من مضيق هرمز، وذلك في أعقاب الش

استيالء بريطانيا على ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق، متهمة إياها بانتهاك العقوبات 
 المفروضة على سوريا.

ون حماية أمن الشحن فقط،  لمهمة الجديدة سوف يكبريطاني بأن تركيز ا وبينما صرح مصدر أمني
موضًحا أن بريطانيا لن تنضم إلى العقوبات األمريكية ضد إيران، وقال وزير الخارجية البريطاني 

،  2015"دومنيك راب" أن بريطانيا مازالت ملتزمة بالعمل مع إيران للحفاظ على االتفاق النووي لعام  
ر الدفاع "بن واالس" للصحفيين أن مع طهران مقابل تخفيف العقوبات، وأكد وزي المتفق عليه

بريطانيا تتطلع إلى العمل إلى جانب الواليات المتحدة وغيرها إليجاد حل دولي للمشاكل في مضيق 
 .59هرمز

 انضمام إسرائيل للقوات األمريكية في الخليج العربي:
ند مضيق  ع لواليات المتحدة لتأمين الممرات البحريةستنضم إسرائيل إلى المهمة التي تقودها ا

أغسطس/آب وزير الخارجية  6هرمز، تلك الخطوة أثارت غضب إيران، حيث كشف النقاب يوم 
اإلسرائيلي، يسرائيل كاتز، خالل جلسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست اإلسرائيلي، التي  

خارجية قة. إذ أخبر كاتز اللجنة أنه أمر وزارة العقدت الغالبية العظمى منها خلف أبواب مغل
اإلسرائيلية بالعمل على ضم تل أبيب في المهمة التي تقودها الواليات المتحدة بعد زيارة قام بها 

 .60مؤخًرا إلى اإلمارات العربية المتحدة

 
ي نعش اليمن الموحد؟" 58

.. هل وضعتا المسمار األخت  ف  ي ،  2019أغسطس    16، الجزيرة نت، " الرياض وأبو ظب 
 https://cutt.ly/bwfDaPO 

59  Guy Faulconbridge, Michael Holden, UK to join US-led maritime security mission in Gulf, Reuters, August 5, 
2019, https://www.reuters.com/article/mideast-iran-britain/uk-to-join-us-led-maritime-security-mission-in-
gulf-idUSL9N1Z701R  
60 “Israel to join US-led mission in Gulf”, MEMO, Aug 7, 2019, https://www.middleeastmonitor.com/20190807-
israel-to-join-us-led-mission-in-gulf/  
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تشكيل تحالف بينما حذر وزير الدفاع اإليراني العميد أمير حاتمي، من أي تدخل من جانب إسرائيل في  
في الخليج العربي، مصرًحا بأن ذلك :"سيزيد من انعدام األمن" بحري تقوده الواليات المتحدة 

 .61وسيكون له "عواقب وخيمة" على المنطقة
 

 هجوم موسع للحوثيين على السعودية:
أغسطس/آب، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين شن عملية هجومية واسعة  27يوم الثالثاء 

لد الجوية بخميس مشيط جنوبي السعودية، تخدام الطائرات المسيرة على قاعدة الملك خاباس
 وذلك ضمن سلسلة هجمات يتحدث عنها الحوثيون خالل األيام األخيرة.

وقال المتحدث إن الهجوم األخير استهدف منظومة االتصاالت العسكرية ومرابض الطائرات 
إنه تم  قال الناطق باسم التحالف السعودي اإلماراتيالحربية في قاعدة الملك خالد، من جهته 

اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء، مشيًرا إلى أن الطائرة أسقطت في  
 .62المجال الجوي اليمني

 
 تركيا تفتح قاعدة عسكرية جديدة في قطر:

دة، بالقرب من قاعدة ذكرت صحيفة "ديلي حريت التركية"، أن أنقرة ستفتتح قاعدة عسكرية جدي
العسكرية في قطر هذا الخريف. ويذكر أنه تم نشر الجنود األتراك ألول مرة في قطر  طارق بن زياد 

، في محاولة للمساهمة في السالم اإلقليمي وتعزيز العالقات الثنائية بين تركيا 2015في أكتوبر 
ة المشتركة بين قطر وتركيا، ، تم تسمية القاعدة العسكرية باسم القو2017وقطر، وفي ديسمبر 

ن وضعت الدول العربية المجاورة لقطر، بما في ذلك السعودية واإلمارات ومصر والبحرين، ومنذ أ
 .63، اكتسب الوجود العسكري التركي أهمية أكبر2017الدوحة تحت الحصار في يونيو/حزيران 

 
 
 

 
61 “Iran: Israel involvement in Gulf naval coalition will have ‘disastrous consequences’”, Aug 9, 2019, 
https://www.middleeastmonitor.com/20190809-iran-israel-involvement-in-gulf-naval-coalition-will-have-
disastrous-consequences/  

،  2019أغسطس  27لجزيرة نت، "الحوثيون يتحدثون عن هجوم "موسع" بالطائرات والتحالف يعلن إسقاط واحدة"، ا  62
 https://cutt.ly/UwjgNMI 

63 " Turkey to open new military base in Qatar", MEMO, Aug 15, 2019, 
https://www.middleeastmonitor.com/20190815-turkey-to-open-new-military-base-in-qatar/  
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 الحالة الليبية:
حكومة الوفاق لحالة الليبية، حيث حققت شهد شهر أغسطس/آب عدًدا من األحداث على مستوى ا

الوطني تقدًما ضد قوات حفتر جنوب العاصمة طرابلس، كما أسقطت طائرة موجهة لقوات حفتر 
محملة بالذخيرة، كما وأسقطت طائرة إماراتية موجهة كانت تستهدف أحد المطارات بالعاصمة 

 الليبية طرابلس.
عسكرية، فقد قامت قوات مدنية بدعوى أنها أهداف    واستمراًرا لدأب حفتر وقواته في قصف أهداف

حفتر بقصف حديقة الحيوانات بطرابلس، ومطار معيتيقة الدولي، وأيًضا حاولت قصف مطار مصراته 
الدولي بعد تحويل رحالت الطيران إليه، كما تم الكشف عن محطة فرنسية للتحكم بالطائرات 

محمد حمدان "حميدتي" لدعم ماراتي للجنرال السوداني  المسيرة لفائدة اللواء حفتر، وعن دعم مالي إ
 حفتر ضد حكومة الوفاق.

كما شهد الشهر تنديد المجلس األعلى في ليبيا بالتدخل المصري في ليبيا، وكذلك ما يمكن أن يشير 
 إلى تراجع أميركي عن دعم حفتر.

 األحداث:
ار وليا إسقاط طائرة بدون طيأغسطس/آب أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية المدعومة د 4في 

محملة بالذخائر قرب مدينة مصراتة، في وقت توقفت حركة المالحة بمطار معيتيقة الدولي بعد  
تعرض صالة الحجاج فيه للقصف، حيث أفاد مصطفى المجعي المتحدث باسم قوات الوفاق أنه قد 

ن األولى في منطقة أبو قري  "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة بدون طيار في ساعات الصباح
 كلم غرب مصراتة، حيث كانت تستعد لتنفيذ ضربات داخل المدينة". 120التي تبعد 

. فيما طالبت السفارة 64صواريخ موجهة" 5وأضاف أن:" الطائرة تم إسقاطها وكان على متنها 
يفة حفتر على األمريكية في ليبيا بوقف الهجمات المتكررة التي تشنها قوات اللواء المتقاعد خل

ة في العاصمة الليبية طرابلس، كما دعت إلى وقف التصعيد العسكري الجاري في  مطار معيتيق
 .65ليبيا

أغسطس/آب عاودت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قصف مطار معيتيقة الدولي مجدًدا،    15وفي  
عالمي لمطار معيتيقة: ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، وفق مصدر أمني ليبي، وقال المكتب اإل

 
ة وقوات حفتر تقصف صالة الحجاج " "الوفاق" الل 64 ،  2019أغسطس   4بمطار معيتيقة"، شبكة الجزيرة،  يبية تسقط طائرة مست 

 https://cutt.ly/KwfX1aI 
،  2019أغسطس   8" سفارة واشنطن تدعو لوقف هجمات قوات حفتر عىل مطار معيتيقة"، شبكة الجزيرة،   65

 https://cutt.ly/8wgzG5q 
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هذه القذائف تسببت في إغالق المجال الجوي للمطار إلى إشعار آخر، والتحويل إلى مطار مصراتة إن 
 .66الدولي

ومع تحويل الطيران لمطار مصراته الدولي، قامت طائرتان إماراتيتان بدون طيار بمحاولة استهداف  
محمد قنونو أن ة الوفاق الوطني الليبية المطار، حيث أعلن المتحدث العسكري باسم قوات حكوم

 أغسطس/آب.  18الدفاعات األرضية أسقطت طائرة مسيرة إماراتية قصفت مطار مصراتة صباح األحد  
جاء ذلك في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك عمليُة "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة 

أوضح البيان أن تر على العاصمة طرابلس، والوفاق للتصدي لهجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حف
 الطائرة إحدى اثنتين هاجمتا مطار مصراتة وحاولتا استهداف الطائرات والبنية التحتية للمطار.

الطائرة اإلماراتية ليست األولى التي تسقطها القوات التابعة لحكومة الوفاق، فقد أعلنت الحكومة 
 .67تحمل شعار اإلماراتفي يونيو/حزيران الماضي عن إسقاط طائرة 

أغسطس/آب شنت القوات الجوية الليبية الشرقية، التي يقودها الجنرال المتقاعد خليفة  17 وفي
 حفتر، غارة على حديقة للحيوانات في العاصمة طرابلس)غرب(، بزعم أنها ُتستخدم ألغراض عسكرية.

شر ان، تسببت قوات حفتر في نوذكر موقع عين ليبيا اإللكتروني أنه بعد استهدافهم لحديقة الحيو
الذعر بين المواطنين بجانب األضرار المادية، وغالبا ما تقصف قوات حفتر بشكل أساسي مواقع غير 
عسكرية، قائلة: إن حكومة الوفاق والموالين لها يستخدمونها ألغراض عسكرية، وهو اتهام تنكره 

 .68حكومة الوفاق
ني، زاعمة أنه كان ُيستخدم  ات على مطار الزوارة المدكما أعلنت قوات حفتر مسئوليتها عن الغار

ألغراض عسكرية، وذكرت بعثة األمم المتحدة في بيان لها أنها أرسلت لجنة تقييم إلى المطار، 
 .69وأكدت أنه منشأة مدنية

أغسطس/آب في جنوب العاصمة الليبية  21فيما حققت قوات حكومة الوفاق الوطني تقدًما في 
لمتقاعد خليفة حفتر، وأكد مراسل الجزيرة أن قوات من محاصرة قوات اللواء ا طرابلس، واقتربت

الوفاق سيطرت بعد مواجهات عنيفة على منطقة السبيعة )جنوبي طرابلس(، ما يعني قطع طريق  
اإلمداد بين معقل قوات حفتر في ترهونة )جنوب طرابلس( والمقاتلين الذين يحاولون اقتحام  

 
ب مجددا مطار معيتيقة بطرابلس"، شبكة الجزيرة،   66 ،  2019أغسطس   15" أوقعت قتيال.. صواري    خ حفتر تض 

 https://cutt.ly/gwgzKly 
ة إماراتية"، شبكة الجزيرة،   اط" "الوفاق" الليبية تعلن إسق 67  https://cutt.ly/lwgzLIA ،  2019أغسطس   19طائرة مست 

68 "Haftar’s air forces bomb zoo in Tripoli", MEMO, Aug 19,2019, 
https://www.middleeastmonitor.com/20190819-haftars-air-forces-bomb-zoo-in-tripoli/ 
69 Ibid. 
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تحصنة داخل مطار طرابلس الدولي، وأسفرت إلى محاصرة قوات حفتر المالعاصمة، ما قد يؤدي 
 .70من قوات حفتر، بينهم قيادي 8من قوات حكومة الوفاق و 7المعارك عن مقتل 

 
 حميدتي يدعم حفتر ضد حكومة الوفاق بدعم إماراتي:

حمد من أفراد قوات الدعم السريع السودانية التي يقودها م 1000مطلع أغسطس/آب، حط نحو 
رئيس المجلس العسكري، الرحال في شرق ليبيا، للقتال إلى جانب قوات حمدان "حميدتي" نائب 

  حفتر، ضد حكومة الوفاق.
 

آالف  4وكشف تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطاني أن أعداد مقاتلي الدعم السريع قد ترتفع إلى 
ظهرت صدور إلمارات التي تدعم حفتر أفرد في األشهر القليلة المقبلة، وأن مستندات خاصة بدولة ا

 تعليمات بنقل المقاتلين السودانيين إلى ليبيا عبر دولة إريتريا المجاورة.
ووفًقا لوثائق ممهورة بتوقيع حميدتي نيابة عن المجلس العسكري في مايو/أيار الماضي، فإن نقل  

العسكري  المجلس  بين  والر  ماليين د  6  بقيمة  صفقة  ضمن  مقترًحا  كان  حفتر  قوات تلك القوات لدعم
السوداني وشركة "ديكنز آند مادسون" التابعة لعميل االستخبارات اإلسرائيلي السابق آري بن 

 مناشي، والتي لها تاريخ بتعامالت سابقة في ليبيا.
وأفاد الموقع بأن آري بن مناشي منخرط في مساٍع للترويج للمجلس العسكري االنتقالي في السودان 

 كندية ديكنز آند مادسون التي أسسها بن مناشي.أبرمته الشركة البموجب عقد 

 دعم لحفتر مدفوع األجر
تنص تلك الصفقة على أن تسعى شركة ديكنز آند مادسون للحصول على تمويل للمجلس 

العسكري االنتقالي في السودان من "القيادة العسكرية لشرق ليبيا"، نظير تقديمه المساعدة  
 تر.العسكرية لقوات حف

أن مسألة التمويل في مقابل  هاتفيأن ابن مناشي أبلغه في اتصال  موقع ميدل إيستوذكر 
المساعدة العسكرية الواردة في الصفقة لم تحدث بعد، لكنه أضاف أنها ممكنة فقط عندما يتولى 

 السلطة في السودان رئيس وزراء مدني.

 
"، شبكة الجزيرة،   70  y/ywgzXgLhttps://cutt.l ،  2019أغسطس   21" تقدم لقوات الوفاق بطرابلس ودعم فرنسي لحفتر
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جيل الوكالء األجانب قانون تس وتظهر وثائق أخرى منشورة على الموقع اإللكتروني لمكتب
األمريكي، أن مؤسسة بن مناشي قدمت خدمات عالقات عامة وترويجية للعديد من الجماعات 

 .712011الليبية، بما فيها قوات حفتر، وذلك منذ اإلطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 
 

 المجلس األعلى للدولة في ليبيا يندد بالتدخل المصري:
األعلى للدولة في ليبيا بما وصفه بـ "التدخل السافر للحكومة المصرية" في الشأن  لس ندد المج

الليبي، في حين أبدت األمم المتحدة رغبتها بالتوصل لوقف دائم إلطالق النار في البالد، واتهم 
المجلس الليبي، مصر بالعمل على إرباك المشهد في ليبيا، وانتهاك قرارات مجلس األمن، بدعم 

 ليبية وتزويدها بالسالح.اف أطر
وطالب المجلس حكومة الوفاق الوطني، ووزارة الخارجية الليبية، باتخاذ موقف قوي لوضع حد لهذه  
التدخالت، وأضاف المجلس األعلى للدولة أن اعتبار الخارجية المصرية مجلس النواب المؤسسة 

ي خريطة طريق، هو تشويه صريح ى أالوحيدة المنتخبة في ليبيا، والوحيدة المناط بها التصديق عل
للواقع، ومخالفة واضحة لكل االتفاقيات المعترف بها من األمم المتحدة ومجلس األمن، التي تنص 

 على أن مجلس النواب في أفضل أحواله هو أحد الكيانات الثالثة المعترف بها دولًيا.
لديه معلومات استخبارية إن وهذه التصريحات ليست األولى من نوعها، فقد سبق أن قال المجلس 

تفيد بأن مصر وفرنسا واإلمارات ترتب للتورط بشكل أكبر مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر 
 .72للهجوم على العاصمة طرابلس باستخدام الطيران واألسلحة النوعية

 محطة فرنسية للتحكم بالطائرات المسيرة لفائدة حفتر:
س الرئاسي أن فرقة عسكرية فرنسية داعمة لقوات مجلكشف مصدر حكومي رفيع المستوى بال

حفتر، جهزت محطة للتحكم بالطائرات المسيرة وتركيبها في مطار ميناء السدرة النفطي شمالي 
 البالد، وذلك في وقت تنفي فيه باريس تقديم أي دعم عسكري لقوات حفتر.

تتولى التحكم في تسيير حركة   سيةوذكر المصدر الحكومي الليبي للجزيرة أن الفرقة العسكرية الفرن
الطائرات المسيرة، التي تستهدف الكلية والقاعدة الجوية بمدينة مصراتة، ومواقع قوات حكومة 

 
ي يدعم حفتر بالرجال للقتال ضد حكومة الوفاق"، شبكة الجزيرة،  71

،  2019أغسطس   4" ميدل إيست آي: بأوامر من اإلمارات.. حميدتر
 /WwgzGEIhttps://cutt.ly 

ي ليبيا"، شبك 72
 https://cutt.ly/twgzJ9l ، 2019أغسطس    14ة الجزيرة،  " المجلس األعىل يندد بالتدخل "السافر" لمض ف 
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الوفاق شرق وجنوب المدينة، وفي مناطق وسط البالد. وقال المصدر نفسه إن الفرقة الفرنسية تقيم 
 .73نوف النفطيس الوسط حراسة أمنية مشددة في المنطقة السكنية بميناء رأ

 تراجع الدعم األمريكي لحفتر:

أغسطس/آب إلى حل سياسي لألزمة الليبية، وحذر وزير الخارجية  20دعت الواليات المتحدة في 
 األمريكي مايك بومبيو، نظيره المصري سامح شكري، من إطالة أمد الصراع في ليبيا.

مبيو وشكري يتشاركان القلق بخصوص إطالة وببينما صرحت وزارة الخارجية األمريكية في بيانها بأن  
أمد العنف وعدم االستقرار في ليبيا، واتفقا على الحاجة للوصول إلى حل سياسي للصراع. وتأتي هذه 

 .74الخطوة كتراجع للدعم المبدئي للرئيس األمريكي ترامب للجنرال الليبي خليفة حفتر

 

 الهجوم اإلسرائيلي على الدول العربية: 
بعدة هجمات استهدفت أهدافا موالية إليران في  2019يل خالل شهر أغسطس/آب ئاقامت إسر

عدد من الدول العربية، هي العراق وسوريا ولبنان وكذلك قطاع غزة في فلسطين المحتلة، وكذلك  
أعلنت عن مشاركتها في قوات التأمين البحري األمريكية في الخليج العربي، مما يمكن أن يؤشر 

ة جديدة في الشرق األوسط في الفترة القادمة، ونستعرض فيما يلي أهم تلك  يللسياسة إسرائي
 األحداث:

 :غارات إسرائيلية على العراق

ذكرت جريدة النيويورك تايمز نقال عن مسؤولين أمريكيين ومسؤول استخبارات بالشرق األوسط، أن 
الصحيفة عن  حيث نقلتالعراق. إسرائيل شنت ضربة واحدة على األقل على مستودع لألسلحة في 

مسؤول كبير باالستخبارات في الشرق األوسط، أن إسرائيل قصفت قاعدة تقع شمال بغداد في  
يوليو/تموز الماضي، وقال مسؤوالن آخران إن إسرائيل شنت عدة ضربات بالعراق أواخر أغسطس/آب 

2019. 

 
"، شبكة الجزيرة،  73 ة لفائدة حفتر : محطة فرنسية للتحكم بالطائرات المست  ي ،  2019س  أغسط 22" مصدر حكومي ليب 

 zCdlhttps://cutt.ly/iwg 
74 "US calls for ‘a political solution’ in Libya", MEMO, Aug 21, 2019,  
https://www.middleeastmonitor.com/20190821-us-calls-for-a-political-solution-in-libya/ 
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ة إليران ية مواليصائل شيعقواعد يستخدمها الحشد الشعبي، والذي يضم ف 4في حين تعرضت 
، في وقت أظهرت أقمار 2019ومعادية للوجود األمريكي، إلى انفجارات غامضة خالل يوليو/تموز 

 .75صناعية إسرائيلية آثار غارة على مستودع للحشد قرب قاعدة جوية شمالي بغداد

 ت ُشنت مؤخرا علىوألمح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية إسرائيل عن غارا
مواقع تابعة للحشد الشعبي في العراق. ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن نتنياهو قوله 
للصحفيين خالل زيارة إلى أوكرانيا:" ليس إليران حصانة في أي مكان"، مؤكًدا أن أيدي إسرائيل طويلة 

 وستتحرك ضدها أينما تستدعي الحاجة.

ون التهديد بالقضاء على إسرائيل ويبنون قواعد عسكرية في مختلف وأشار إلى أن اإليرانيين يواصل
ساعد إيران   2015أنحاء الشرق األوسط لتحقيق هذا الهدف، معتبًرا أن االتفاق النووي الذي أبرم عام  

على تصعيد ما وصفه بعدوانها المتزايد، وأضاف:" سنتصرف ضدهم أينما كان ذلك ضرورًيا، ونحن 
 .76ل"نتصرف حالًيا بالفع

 :غارات إسرائيلية على لبنان
أغسطس/آب، في   24ذكر موقع ستراتفور أن طائرتين مسيرتين تحطمتا في ظروف غير واضحة في 

الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث ذكرت مصادر حزب هللا أن الطائرتين بدون طيار، ولها نفس العالمة 
يعرف على وجه التحديد هل تعطلت  التجارية للطائرات التي استخدمتها إسرائيل من قبل، وال 

 الطائرات أم تم تعطيلها، أو تم إرسالها عن قصد. 
 

أغسطس/آب، هدد رئيس حزب هللا حسن نصر هللا باالنتقام من إسرائيل  25وفي خطابه الذي ألقاه 
بسبب هذه الحوادث، والتي وصفها بأنها أول هجوم على لبنان منذ الحرب اإلسرائيلية مع حزب هللا 

، وهدد نصر هللا بإسقاط أي طائرة إسرائيلية تحلق فوق لبنان في المستقبل، بينما قال 2006عام 
 الرئيس اللبناني ميشال عون أن الحادث يمثل "عمل حربي".

 
فيما أبلغت وسائل اإلعالم التابعة لحزب هللا عن هجوم إسرائيلي على القيادة العامة "للجبهة  

أغسطس/آب في سهل البقاع بشرق لبنان، وهي   26، في الشعبية لتحرير فلسطين" في سوريا

 
كيون واستخباراتيون يؤكدون شن إرسائيل غارات داخل ال 75 ،  2019أغسطس   23عراق"، الجزيرة نت، "مسؤولون أمت 

 https://cutt.ly/uwjlKZ5 
ي العراق"، الجزيرة نت،   76

 https://cutt.ly/Qwjz0Pa ، 1920أغسطس  20"إرسائيل تلمح إل مسؤوليتها عن غارات ف 
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. 77منطقة لم يكن من المعروف عن تلك الجماعة الفلسطينية المسلحة أنها تعمل بها من قبل
 وجاءت تلك الضربات بعد يوم من حادث تحطم الطائرتين المسيرتين.

 
اآلن اقترنت بزيادة  وتحمل التوترات بين حزب هللا وإسرائيل وحدها خطر اندالع صراع مفتوح، و

التوترات بين الواليات المتحدة وإيران والتوترات اإلسرائيلية اإليرانية، ما يزيد من فرص الصراع 
اإلقليمي، حيث جاءت هذه الحوادث وسط عدد من الهجمات األخرى المنسوبة إلى إسرائيل ضد 

 أهداف مرتبطة بإيران. 
يلية تجاه لبنان تبرز نهج إسرائيل تجاه جارتها الشمالية وأشار موقع ستراتفور إلى أن األنشطة اإلسرائ

، فإن  2006وكذلك خصمها، ففي حين انخرطت إسرائيل مع حزب هللا في مناوشات حدودية منذ عام  
 هذا هو أول حادث يشتبه ارتباطه بإسرائيل في بيروت.

 
ن يدي إليه التصعيد، تتجنب إسرائيل ضرب حزب هللا مباشرة في لبنان، من أجل الخطر الذي يمكن أ

حيث يمكن أن يفترض حزب هللا أن أي ضربات هي مجرد موجة أولى من هجوم مفاجئ قد يؤدي إلى 
ضرب صواريخه الرئيسية وغيرها من البنى التحتية، ومن ثم يمكن أن تحدث ردة فعل فجائية غير 

 محسوبة.
 

اللبناني" قد أصبح ربما أكثر استعداًدا وأشار الموقع أن اتهامات حسن نصر هللا تشير إلى أن "حزب هللا  
لمواجهة إسرائيل من قبل، فطالما حرص حزب هللا على أال يبدو "عدوانًيا جًدا" ضد إسرائيل بدافع 
مخاوفه من إثارة صراع شامل، وفي الوقت نفسه يريد الحزب ردع إسرائيل عن أي توغالت متكررة 

     .78نتقام من إسرائيلويريد أيًضا تلبية رغبة أتباعه ومؤيديه في اال
 
 
 
 
 

 
77 Snapshots, Israel, Lebanon: 2 Drones Crash in Beirut, and Regional Tensions Soar, Stratfor, Aug 26, 2019, 
https://worldview.stratfor.com/article/lebanon-drones-crash-israel-strike-iranian-interests-regional-tensions  
78 Ibid. 
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 :غارات إسرائيلية على سوريا

بعد ما أعلن عن قيام إسرائيل بضرب أهداف إيرانية في العراق، هذا الشهر، أعلن جيش االحتالل 
أغسطس/آب، شن غارات على أهداف في ريف العاصمة السورية  25اإلسرائيلي، في تطور الفت يوم 

 ط لتنفيذها الحرس الثوري اإليراني وحلفاؤه ضد إسرائيل.عملية خطدمشق، إلحباط ما قال إنها 
وقال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات: إن مقاتالت إسرائيلية 
شنت ضربات على عدد من األهداف في قرية عقربا )جنوب شرقي دمشق( إلحباط هجوم ضد أهداف  

 .79سيرةإسرائيلية، بواسطة طائرات م
أفاد مراسل الجزيرة: بأن الحكومة اإلسرائيلية عقدت اجتماًعا طارًئا عقب القصف اإلسرائيلي على و

 -في تغريدة على تويتر–مواقع جنوب دمشق، وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قال: 
مناليس أن ي رونين إن الجيش اإلسرائيلي أحبط هجوًما إيرانًيا واسًعا، وأعلن المتحدث العسكر

 إسرائيل هاجمت جًوا أهداًفا تابعًة لقوات فيلق القدس اإليراني.
من جانبه قال وزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس: إن العملية التي شنتها إسرائيل على األراضي 

 .80السورية، كان "هدفها نقل رسالة لطهران مفادها أاّل حصانة لها في أي مكان" 
 

 :لى قطاع غزةائيلية عغارات إسر

أغسطس/آب منطقة تعود لكتائب القسام، في الجزء الشمالي   25كما قصفت طائرات إسرائيلية في  
صواريخ من القطاع صوب المستوطنات اإلسرائيلية،   3من قطاع غزة، جاءت هذه الغارات بعد إطالق  

 .81ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اإلطالق
  

 
ي السوري، مرجع سابق.  79 اتيج   التقرير االستر
،  2019أغسطس،  25ان تسقطان بمعقل حزب هللا بلبنان"، الجزيرة نت، " بعد قصف دمشق.. طائرتا استطالع إرسائيليت 80

 https://cutt.ly/swfhFj3 
81 Yaser Albanna and Hamdi Yildiz, Israeli jets hit Hamas-held area in Gaza, Aug 26, 2019, 
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israeli-jets-hit-hamas-held-area-in-gaza/1564814  
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 المحور اًلقتصادي 
تتحسب فيه االقتصاديات الدولية لمخاوف الركود المنتظر، بسبب الحرب التجارية، الوقت الذي في 

تعاني االقتصاديات العربية إلى جانب ذلك مشكالتها الداخلية، وهي مشكالت مركبة، بطبيعة حالة 
عي  عدم االستقرار السياسي واألمني في المنطقة العربية، وكذلك غياب التفكير أو التصرف الجم

 لدول العربية لمواجهة التحديات الدولية، أو تفعيل التعاون االقتصادي بينها.من قبل ا
، نجد أن هناك ثمة تطورات على صعيد األحداث في السودان في إطارها 2019وخالل أغسطس/آب  

االقتصادي، بجانب ما يحدث على الساحة السياسية. وكذلك في الجزائر هناك حالة من الضبابية 
عكست على االقتصاد في صورة من الترقب النتظار التغير، وال يخفي ما لهذه  سية التي انالسيا

 الوضعية من تأثيرات سلبية اجتماعًيا واقتصادًيا.
وتبقى معضلة العرب االقتصادية، وبخاصة في الدول النفطية، حيث يرتبط مصير هذه الدول بسعر 

إمساك القوى الدولية بمقدرات من تقلبات وسلعة واحدة وهي النفط، على الرغم مما يتهددها 
 إدارة هذه السلعة. ولذلك سوف يتناول المحور االقتصادي القضايا الثالث المشار إليها فيما يلي:  

 
 السودانيون ينتظرون مفاوضات الصندوق والبنك الدوليين: -

الذي   بعد أن توصلت القوى السياسية والمجلس العسكري في السودان بشأن مجلس السيادة،
البالد خالل مرحلة انتقالية، وينتظر أن تطبق حكومة عبدهللا حمدوك مجموعة من السياسات   سيدير

االقتصادية التي تذهب لمزيد من رفع الدعم، وخصخصة مشروعات عامة، وذلك بعد أن أعلن حمدوك  
 ني.بأنه تواصل مع كل من الصندوق والبنك الدوليين بخصوص إعادة هيكلة االقتصاد السودا

أجرى اتصاالت مع دول مانحة، وكذلك تجري حكومة حمدوك محادثات مع أمريكا بشأن رفع    كما أنه
السودان بشكل كامل من قائمة الدول الداعمة لإلرهاب، من أجل إنهاء العقوبات االقتصادية 

 .82المفروضة على السودان منذ فترة من قبل أمريكا
أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق والبنك بالنجاح، إال بعد بال شك أن هذه االتصاالت لن تكلل 

الدوليين، وللمؤسسات المالية الدولية أجندتها المعروفة، التي ستخلف نتائج شديدة السلبية على 
 الصعيد االجتماعي في بلد يصنف ضمن الدول األشد فقًرا على مستوى العالم.

مليارات دوالر، منها    10صير، قدر بنحو  الية في األجل القفما أعلنه حمدوك من احتياجات السودان الم
 مليار لدعم احتياطي النقد األجنبي. 2مليارات في شكل مساعدات، ونحو  8

 
وق، حمدوك: السودان يحتاج ما يصل   82  . 2019/ 8/ 25مليارات دوالر إلعادة بناء االقتصاد،   10الشر
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وفي حالة توصل السودان لهذا االتفاق المنتظر مع صندوق النقد الدولي، سيكون الوضع السياسي 
، بسبب اإلجراءات 2018طلقت بنهاية عام واألمني عرضة لعدم االستقرار، فالثورة السودانية ان

 االقتصادية التي نفذتها حكومة البشير، وبخاصة على صعيد رفع أسعار الخبز والوقود.
ولن تكون هناك إجراءات اقتصادية يقبلها الصندوق بدون رفع الدعم الحكومي، ومهما كانت 

 ويل.جلين المتوسط والطالمساعدات من قبل بعض الدول، فلن تفي باحتياجات السودان في األ
، قد أتت في مجال 2019يالحظ أن مساعدات السعودية واإلمارات التي أعلن عنها في أبريل/نيسان  

، أعلنت السعودية واإلمارات أنهما 2019النفط والغذاء. وفي األسبوع األول من أغسطس/آب 
ن، وباقي الكمية ألف ط 280ألف طن من القمح للسودان، وأنه بالفعل تم شحن  540سيقدمان 

مليون دوالر في البنك  500يتم شحنها الحًقا. كما تضمن اإلعالن السعودي اإلماراتي إيداع س
 .83المركزي السوداني

ثمة تحديات ينتظرها السودان لإلقدام على توقيع اتفاق مع الصندوق والبنك الدوليين، أولها 
بدون تسوية بعض الملفات مثل هذا االتفاق    الفاتورة السياسية الداخلية والخارجية، فلن يمر توقيع

الداخلية، واإلقليمية، وإن كانت هذه الشروط غير معلنة، ولن تدرج في اتفاق السودان مع البنك 
والصندوق الدوليين، وقد يكون على رأس هذه الموضوعات على الصعيد اإلقليمي اندماج السودان 

 ئيل.في مخطط صفقة القرن، وتطبيع عالقاتها مع إسرا
المحلي ثمة ملفات عدة من أهمها إنهاء الصراعات الداخلية بين مختلف الفصائل وعلى الصعيد 

التي تسعى للحكم الذاتي أو االنفصال عن السودان، فضاًل عن ملف المطلوبين للمحكمة الجنائية 
 الدولية.

داني لمزيد من  أما على الصعيد االقتصادي فهناك تحديات عدة، منها صعوبة تحمل المواطن السو
جراءات التقشفية، والتي ستفرضها أجندة الصندوق والبنك الدوليين، وكذلك مواجهة الفساد في اإل

 .84دول على مستوى العالم  10المؤسسات الحكومية السودانية، حيث تصنف السودان ضمن أفسد  
على إعفاءات   كما أن ملف الديون الخارجية، سوف يجعل السودان تقبل بإجراءات صعبة، لكي تحصل 

% من قيمة الدين 50لدول الدائنة، عن متأخرات الفوائد على الديون الخارجية، والتي تزيد عن نحو  من ا
 .85  2018مليار دوالر بنهاية  49.9الخارجي والبالغ 

 
ز، وك 83 ز، ألف طن قنًحا إل    540االت: السعودية واإلمارات تقدمان رويتر  . 2019/ 8/ 7السودان، رويتر
ي العالم عام   84

 . 2019/ 1/ 31، 2018صحيفة التغيت  السودانية، السودان سادس أفسد دولة ف 
، التقرير السنوي الثامن والخمسون،  85 ي

 . 233، ص  2018البنك المركزي السودات 
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وباالطالع على هيكل الدين الخارجي للسودان وجد أن الدين المستحق للدول األعضاء في نادي  
مليار دوالر،  19.8دين المستحق للدول غير األعضاء بنادي باريس يار دوالر، وأن المل 15.7باريس بلغ 

 مليار دوالر. 5.7وأن الدين المستحق للمؤسسات اإلقليمية والدولية 
ومن أكثر ما يتخوف منه في حالة وصول حكومة حمدوك بالسودان التفاق مع صندوق النقد الدولي،  

ية، التي ستكلف السودان اقتصادًيا واجتماعًيا، ات المالية والنقدأن يتم تنفيذ مجموعة من اإلصالح
دون الوصول إلصالح يتناول األوضاع اإلنتاجية هناك، مما يعني استمرار مشكلة السودان 

 االقتصادية، وسيكون االتفاق مع صندوق النقد الدولي بمثابة ترحيل للمشكلة وليس حلها.
 
 النفط العرب واستمرار أزمة انخفاض أسعار -

شهدت أسعار النفط في السوق الدولية تذبذًبا ما بين االرتفاع فوق  2019غسطس/آب على مدار أ
دوالرا للبرميل والهبوط تحت هذا السقف، ولكن الدول العربية النفطية ال تملك شئ   60سقف الـ 

 تجاه هذا التذبذب.
ل الحرب مخاوف تأتي من خالفما هو معلن في أجواء هذه السوق الدولية، أن أسباب الهبوط وال

التجارية التي أشعل جذوتها الرئيس األمريكي ترامب تجاه الصين ودول أوروبية وغير أوروبية، وال 
يعلم لهذه الحرب من نهاية، إال أنها أصبحت أحد مهددات االقتصاد العالمي، سواء فيما يتعلق 

 بالنمو االقتصادي العالمي أو حركة التجارة الدولية.
رئيس ألزمة أسعار النفط في السوق الدولية، وهو الحرب التجارية بين أمريكا ضافة إلى السبب الوباإل

والصين على وجه التحديد، فهناك عوامل أخرى، تتمثل في البيانات التي لها تأثير واضح على حركة 
السياسة   أسعار السوق، مثل ارتفاع أو انخفاض مخزون النفط في أمريكا، أو ما يتعلق ببعض جوانب

 األمريكية مثل رفع سعر الفائدة.المالية 
ومن هنا نجد أن العرب في سوق النفط في دائرة المتغير التابع وليس المتغير المستقل في معادلة 
سوق النفط الدولية، وحتى الخطوة التي قادتها السعودية داخل أوبك للعمل على الحد من المزيد 

. أصبحت غير ذات جدوى لوجود ما وهي تخفيض سقف اإلنتاجمن االنخفاض في أسعار النفط، 
يخرقها من قبل السعودية واإلمارات بعد إعالنهما االستعداد لتعويض السوق باحتياجاته عندما 

 .2019أحكم ترامب عقوباته االقتصادية على إيران مطلع مايو/آيار 
بسبب  انياتها العامة من خللوحسب صندوق النقد الدولي، فإن دول الخليج النفطية، تعاني ميز

استمرار انخفاض سعر النفط في السوق الدولية، فوضع التعادل في ميزانيات دول الخليج يستلزم 
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دوالرا في حالة البحرين،   95دوالًرا في حالة السعودية، ونحو    70أن يصل سعر برميل النفط أعلى من  
 وقطر. حالة اإلمارات والكويتدوالًرا في  60دوالًرا في حالة سلطنة عمان، ونحو  75و

، فإن العرب يسيطرون على احتياطيات 2018وحسب بيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام  
% من إجمالي االحتياطيات العالمية من النفط، 49.5مليار برميل، وبما يمثل  716نفطية تقدر بنحو 

 تاج العالمي.% من اإلن30، وبما يمثل مليون برميل يومًيا 24ويبلغ اإلنتاج النفطي العربي 
% من احتياطياته على الصعيد العالمي، وبما 27أما على صعيد الغاز الطبيعي فإن العرب يمتلكون 

متًرا مكعًبا في   579تريليون متر مكعب، بينما يصل اإلنتاج العربي من الغاز الطبيعي  45.7يعادل 
   .86نتاج العالمي% من حجم اإل15.8السنة، وهو ما يعادل نسبة 

ذه الميزة التنافسية للعرب في اقتصاديات النفط، وامتالكهم لنسبة ال يستهان بها من ورغم ه
واحدة من أهم السلع االستراتيجية في العصر الحالي، إال أنهم ال يحسنون توظيفها على الصعيد 

دية واجتماعية القطري، حيث أصبحت االقتصاديات النفطية العربية تعاني من مشكالت اقتصا
 باقي الدول العربية غير النفطية. شأنها شأن

كذلك لم يفلح العرب في توظيف النفط كسلعة إستراتيجية على الصعيد اإلقليمي والدولي، بل  
يمكن القول بأن النفط العربي أصبح نقًما على المنطقة العربية من حيث سعي القوى الدولية 

 ضعف العربي عسكرًيا وأمنًيا.تدفقات النفط، في ظل ال للتواجد العسكري في المنطقة لتأمين
وفي األجل القصير، ال يمكن أن تشهد أوضاع النفط تحسًنا ملموًسا، ما لم تتغير أدوات الـتأثير 
العالمية، وبخاصة في ظل وجود الرئيس األمريكي ترامب، والذي يرى أن العرب يمتلكون ثروة ال  

لتي تساعد على استمرار هبوط أسعار قة بالتجارة الدولية، وايستحقونها، وكذلك سياسته المتعل
النفط. ويضاف إلى ذلك غياب إستراتيجية عربية موحدة تجاه النفط وكيفية االستفادة منه اقتصادًيا، 

 وتوظيفه سياسًيا وإستراتيجًيا. 
 
 
 
 
 
 

 
، ال 86 ي ي الموحد  صندوق النقد العرت   . 338، ص  2018تقرير االقتصادي العرت 
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 اقتصاد الجزائر ينتظر الخروج من نفق السياسة -
بالوضع السياسي هناك، إذ ال يزال في الجزائر، فيما يتعلق لم يلح في األفق الوصول لحل للوضع 

الحراك الشعبي مستمًرا، بزخمه السلمي دون وقوع حوادث عنف أو اصطدام بقوى األمن هناك، إال 
أن األجواء المسيطرة من شيوع القبض على كثير من الرموز االقتصادية، سواء من المسئولين 

 من القلق على الساحة االقتصادية. مهم للمحاكمة، يضفي بنوعالحكوميين أو رجال األعمال، وتقدي
إذ ال يعرف بعد التوجهات االقتصادية الجديدة للدولة، نظًرا لما يمكن أن نسميه اإلدارة المؤقتة 
للدولة في الجزائر، وإن كان العسكر هم من يديرون المشهد هناك منذ تنحي الرئيس السابق 

 . 2019بوتفليقة في أبريل/نيسان 
، عزمت حكومتها على الدخول في  2019ينطلق حراكها الشعب مطلع عام كانت الجزائر قبل أن 

إجراءات اقتصادية تقشفية، ال تغيب عن أجندة المؤسسات الدولية )الصندوق والبنك الدوليين(، 
وكان ينتظر أن يتم رفع الدعم الحكومي عن العديد من السلع والخدمات، وكذلك خصخصة القطاع 

للقطاع الخاص. لكن األحداث السياسية أوقفت كل هذه اإلجراءات  عام، وإعطاء مساحات أكبرال
 لغياب حكومة مسئولة للقيام على هذا األمر.

ولكن ال يزال النفط هو عصب االقتصاد الجزائري، شأنه شأن باقي الدول العربية النفطية، فحسب  
% من 60ما يدر نحو درات السلعية للجزائر، ك% من الصا94البيانات االقتصادية يمثل النفط نحو 

 اإليرادات الخاصة بميزانية الدولة.
ونتيجة هذا الوضع القائمة على النفط كمصدر شبه وحيد لالقتصاد الجزائري، فقط أثرت أزمة انهيار 
أسعار النفط في السوق الدولية بشكل كبير على احتياطيات البالد من النقد األجنبي، فتراجعت هذه  

مليار دوالر  178مليار دوالر، بعد أن كان  72.6إلى نحو  2019نيسان /الحتياطيات بنهاية أبريلا
 .87 2014بنهاية 

وثمة قضايا اقتصادية واجتماعية مهمة تصاحب الحراك في الجزائر شأنها شأن ما حدث في ثورات 
وز السلطة في عهد  الربيع العربي، إذ ينتظر المجتمع الجزائري أن تفضي عمليات القبض على رم

قة وكذلك بعض رجال األعمال إلى معالجة صحيحة لملفات الفساد، ليقتلع من جذوره، وتعود  بوتفلي
 األموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، وبخاصة أن سجل الجزائر في مكافحة الفساد غير مرضي.

 
ق األوسط، االقتصاد الجزائري يي   من االضطرابات،  جريدة ال 87  . 2019/أغسطس/ 28شر
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 مية قصوى وبخاصة البطالةأيًضا قضية البطالة من القضايا المهمة التي يوليها المجتمع الجزائري أه
بين الشباب. فحسب بيانات الديوان الوطني لإلحصاءات في الجزائر بلغت نسبة البطالة في 

 %.25، بينما تصل هذه النسبة بين الشباب نحو 88%12.5نحو  2018يوليو/تموز 
ل على الصعيد ومما يثير المخاوف نحو تزايد عدد العاطلين خالل المرحلة المقبلة، استمرار فترة الال ح

مد الفترة االنتقالية هناك، حيث يالحظ أن غالبية النشاطات االقتصادية بخالف النفط السياسي، و
 شبه متوقفة، وبخاصة في القطاع الخاص.     

  

 
ي الجزائر تتخىط  88

، 12.5آخر ساعة، البطالة ف  ي
 .  2019/أغسطس/ 14% خالل يوليو الماض 
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 المحور الفكري
 موضوعين مهمين:  2019يتناول المحور الفكري لشهر أغسطس/آب 

 ة ذكرى وفاته(.وقضية اإلصالح والتجديد )بمناسبالعالمة اإلمام الطاهر ابن عاشور  -1
 العلمانية واإلسالم واالستبداد. -2

ركز الموضوع األول على مسيرة العالمة اإلمام الشيخ ابن عاشور وجهده في التجديد واإلصالح في 
الفكر اإلسالمي، لإلفادة من هذه الجهود في السعي إلصالح الواقع المعاصر لهذه األمة، فتناول 

ح االجتماعي، وتجديده على مستوى تفسير القرآن من خالل جديده على مستوى التعليم واإلصالت
تفسيره التحرير والتنوير، ثم تجديده على مستوى الشريعة بكتابه الرائد عن مقاصد الشريعة 

 اإلسالمية.
ـ "اإلسالم أما موضوع العلمانية فجاء تناوله من منطلق الدعوة إلى التقارب مع اتجاه ما يعرف ب

ح الوطن واألمة، في مقابل االستبداد بشتى أنواعه، وبخاصة االستبداد السياسي"، وذلك لصال
 العسكري في المرحلة الراهنة.

 الطاهر ابن عاشور.. رائد اإلصالح والتجديد 

يأتي االهتمام بهذه الشخصية الفذة من منطلق" تتبع جهود التجديد واإلصالح في حياة األمة 
ي إلصالح الواقع المعاصر لهذه األمة، والخروج بها من لإلفادة من هذه الجهود في السع المسلمة؛

 .89حالة التخلف المشهود نحو النهوض الحضاري المنشود" 

(، اإلمام 1973أغسطس/آب ذكرى وفاة العاّلمة التونسي محّمد الّطاهر بن عاشور )توفي    12يوافق  
أعالم جامع الزيتونة، ومن . وهو أحد  90ألدبية والتاريخية الضليع في العلوم الشرعية واللغوية وا

  .91عظمائهم المجددين الذين قادوا حياة شعوبهم، وكان لهم األثر الكبير في نهضة مجتمعاتهم

ولد محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، الشهير بالطاهر بن عاشور، بتونس في  
لس، وتخرج في الزيتونة عام يقة تمتد أصولها إلى بالد األندم( في أسرة علمية عر1879هـ = 1296)
 .92م(1896هـ = 1317)

 
ي الف  89

كر اإلسالمي المعارص: رؤية معرفية ومنهجية. الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وقضايا اإلصالح والتجديد ف 
. الطبعة األول تحرير فتجي   . 11. ص2011ملكاوي. المعهد العالمي للفكر اإلسالمي

 . 304. ص 1985 –دار الغرب اإلسالمي  –تراجم المؤلفي   التونسيي    –محمد محفوظ   90
 مصطف  عاشور، إسالم أون الين.  91
 السابق.   92
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م(. وكان لهذه التجربة المبكرة في  1900هـ = 1321واختير للتدريس في المدرسة الصادقية سنة )
أثرها في   -ذات التعليم العصري المتطور  -والصادقية    -ذات المنهج التقليدي  -التدريس بين الزيتونة  

 اته.حي

م الهوة بين تيارين فكريين ما زاال في طور التكوين، ويقبالن أن يكونا إذ فتحت وعيه على ضرورة رد
خطوط انقسام ثقافي وفكري في المجتمع التونسي، وهما: تيار األصالة الممثل في الزيتونة، وتيار 

ن آراءه هذه في كتابه النفيس "أليس ال صبح بقريب؟" من خالل المعاصرة الممثل في الصادقية، ودوَّ
ضارية التاريخية الشاملة التي تدرك التحوالت العميقة التي يمر بها المجتمع اإلسالمي الرؤية الح
 .93والعالمي

أحدثت آراؤه نهضة في علوم الشريعة والتفسير والتربية والتعليم واإلصالح. ورغم ذلك لم يلق الشيخ 
 .94حية!!م به وباجتهاداته وأفكاره اإلصالاإلمام الطاهر بن عاشور تمام حقه من االهتما

 منهجه في اإلصالح:

 الثورة على التقليد ورفض التعصب المذهبي: 

م: " أليس الصبح بقريب"، وهو يتحدث عن موضوع استغالل التراث، منتقًدا  يقول في كتابه القيِّ
األقدمين دون توضيح أو انعدام ملكة النقد لدى فقهاء عصره، واكتفائهم بالتقليد والرواية عن 

صرنا في تعليماتنا على ما أسس لنا سلفنا ووقفنا عند ما حددوا، رجعنا القهقرى تجديد:" متى اقت
في التعليم والعلم، ألن اقتصارنا على ذلك ال يؤهلنا إال للحصول على ما أسسوه وحفظ ما استنبطوه، 

بناء ما جعلنا أصولهم أساًسا لنا نرتقي بال فنحن قد ُغلبنا بما فاتنا من علومهم ولو قليال، أما متى
 .95عليها، فإنا ال يسوؤنا فوات جزء من تعليماتهم متى كنا قد استفدنا حًظا وافًرا قد فاتهم" 

 اإلصالح التربوي واًلجتماعي والتعليمي:

التي   م( قام اإلمام محمد عبده مفتي الديار المصرية بزيارته الثانية لتونس  1903هـ =    1321في سنة )
ا في األوساط التونسية، والتقاه في تلك الزيارة الطاهر بن عاشور كانت حدًثا ثقافًيا دينًيا كبيرً 

 
 السابق.   93
 عاشور، إسالم أون الين. مصطف    94
ي اإلسالمي دراسة تاريخية وآراء إصالحية. األستاذ اإلمام محمد   95  الطاهر ابن عاشور. أليس الصبح بقريب: التعليم العرت 
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فتوطدت العالقة بينهما، وسماه محمد عبده بـ "سفير الدعوة" في جامع الزيتونة، إذ وجدت بين 
صاغ ابن عاشور أهم أبرزها ميلهما إلى اإلصالح التربوي واالجتماعي الذي الشيخين صفات مشتركة، 

  96.تابه “أصول النظام االجتماعي في اإلسالم”مالمحه بعد ذلك في ك

م(؛ فبدأ  1907هـ =    1325عين الطاهر ابن عاشور نائبا أول لدى النظارة العلمية بجامع الزيتونة سنة )
مية، وحرر في تطبيق رؤيته اإلصالحية العلمية والتربوية، وأدخل بعض اإلصالحات على الناحية التعلي

ها على الحكومة فنفذت بعض ما فيها، وسعى إلى إحياء بعض الئحة في إصالح التعليم وعرض
العلوم العربية؛ وأدرك أن اإلصالح التعليمي يجب أن ينصرف بطاقته القصوى نحو إصالح العلوم 

 ذاتها. 

فكار والقيم العقلية، ورأى ابن عاشور أن تغيير نظام الحياة في أي من أنحاء العالم يتطلب تبدل األ
، وهو الذي كان يعتقد أن أزمة التعليم الديني تكمن في التقليد 97اليب التعليمويستدعي تغيير أس

  98وعدم إعمال العقل والفكر، رغم أن اإلسالم ذاته يُحث على البحث واالجتهاد.

 جهده التجديدي في التفسير:

رير في العصر الحديث، واحتوى تفسيره "التح يعد الطاهر بن عاشور من كبار مفسري القرآن الكريم
عاًما،  40والتنوير" على خالصة آرائه االجتهادية والتجديدية، إذ استمر في هذا التفسير ما يقرب من 

وأشار في بدايته إلى أن منهجه هو أن يقف موقف الحكم بين طوائف المفسرين، تارة لها وأخرى 
 عليها.

لتي كان من روادها اإلمام ي التفسير تتفق مع المدرسة اإلصالحية اولعل نظرة التجديد اإلصالحية ف 
محمد عبده الذي رأى أن أفضل مفسر للقرآن الكريم هو الزمن، وهو ما يشير إلى معان تجديدية،  

 ويتيح لألفهام والعقول المتعاقبة الغوص في معاني القرآن.

 
 السابق.   96
 السابق.   97
، نون بوست ، 98  . 2015أغسطس  12الطاهر بن عاشور: أحد رواد اإلصالح التونسيي  
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الكريم أثره البالغ في عقل الشيخ الذي اتسعت وكان لتفاعل الطاهر بن عاشور اإليجابي مع القرآن 
آفاقه، فأدرك مقاصد الكتاب الحكيم، وألم بأهدافه وأغراضه، مما كان سبًبا في فهمه لمقاصد 

 الشريعة اإلسالمية.

كان الطاهر ابن عاشور فقيًها مجدًدا، يرفض ما يردده بعض أدعياء الفقه من أن باب االجتهاد قد  
ان يرى أن ارتهان المسلمين الخامس الهجري، وال سبيل لفتحه مرة ثانية، وكأغلق في أعقاب القرن 

لهذه النظرة الجامدة المقلدة سيصيبهم بالتكاسل وسيعطل إعمال العقل إليجاد الحلول 
 .99لقضاياهم التي تجدُّ في حياتهم

 جهده التجديدي في الشريعة:

لفن وضوًحا في الفكر ودقة في التعبير يعتبر كتابه "مقاصد الشريعة" من أفضل ما كتب في هذا ا
في المنهج واستقصاًء للموضوع. لقد رأى الشيخ الجليل أن يؤسس علًما جديًدا ومنهًجا وسالمة 

محدًثا، هذا العلم هو علم مقاصد الشريعة الذي رأى أن يفصله عن علم األصول الذي يعنى أكثر ما 
 يعنى باألبحاث اللغوية وداللة األلفاظ.

تصاريف الشريعة المحيطين بأدلتها في وجوب فه فهو أنه "ال ينبغي االختالف بين العلماء بأما موق
اعتبار مصالح هذه األمة، ومفاسد أحوالها عندما تنزل بها النوازل، وتحدث لها النوائب، وأنه ال يترقب 

 .100]العالم[ حتى يجد المصالح المثبتة بالتعيين، أو الملحقة بأحكام نظائرها بالقياس"

 

 

 

 

 

 
 الين.  مصطف  عاشور، إسالم أون  99

يعة اإلسالمية. الطاهر ابن 100  . 247/ ص 3عاشور. تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة جمقاصد الشر
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 العلمانية واإلسالم واًلستبداد
في األوساط المسيحية، كاتجاه يستهدف   -في العصور الوسطى –: لفظ جرى على األلسن العلمانية

كنيسة هللا، ألن الدين هناك كان هو األساس  –فقط  –تقويض سلطة الكنيسة السياسي لتصبح 
 المعرفة، حتى تأخرت أوربا.وقاعدة االنتماء.. لقد كان رجال الكنيسة ضد العلم وضد 

كان الخالص من وجهة نظر عقالء المجتمع مرتبًطا بفصل  –اإلحياء  –ة أووعندما جاء عصر النهض
السلطة الدينية عن السلطة السياسية، ومن هنا ظهر إلى الوجود مصطلح "العلمانية"، ومقابله في  

 .101اللغة العربية التفرقة والفصل بين السياسة والدين.." 
.  102قد اتفقوا على أنه دين ودولة  –لف األديان من مخت –ا اإلسالم فإن جمهور العلماء والباحثين أم

إال إنها إبداع بشري   –وإن اتسقت مع الروح اإلسالمية الدينية    –وأما الحضارة العربية اإلسالمية فإنها  
  .103ائهافي األساس، أسهمت األمة كلها؛ المسلمون من أبنائها وغير المسلمين في بن

 علمانية واحدة وتطبيقات مختلفة:

كالية العلمانية في الوطن العربي إلى التصورات الخاطئة التي تتخذ من العلمانية شكاًل تعود إش
واحدًا معاديًا للحرية الدينية. وهي التصورات التي عززها االستبداد، والتدين الرسمي وفساد النخب 

 العلمانية العربية.

ى ممارسات قمعية في عدٍد من  ت والتصّورات حول العلمانية في العالم العربي إل وتستند االنطباعا
الدول العربية، تعود جذورها إلى االستبداد السياسي ال العلمانية، وقد ساهم في تعزيز هذه  
التصورات فساد الكثير من النخب العلمانية العربية، وجهلها باألدبيات السياسية العلمانية، 

ه ومن ضمنها الحرية شبوهة مع أنظمة االستبداد في مواجهة الشعب وحريتوعالقتها الم
 .104الدينية

"، إن هناك علمانية واحدة لها 21يقول الباحث واألكاديمي جمال الشلبي في حديث خاص لـ"عربي
تفسيرات متعددة. ويشير الشلبي إلى أن ثمة علمانية مرنة في تركيا مقابل علمانية متطرفة في 

ويج والدنمارك، أي أن سمة العلمانية نهما علمانية معتدلة في دول الشمال السويد والنرفرنسا، وبي

 
 . 209 -208د محمد عمارة. نهضتنا بي   العلمانية واإلسالم. ص   101
 . 211السابق. ص   102
 . 211السابق   103
104   ، ي ي العقل العرت 

ي السنوار العلمانية الملتبسة ف 
،  TRTأمات  ي اير  19عرت   . 2019فت 
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تعتمد على التطبيق، وليس على الفكرة األساسية للعلمانية التي توجت كـ "كلمة سر" في ظل  
 .1051879الثورة الفرنسية في العام 

 

 علمانية الصهاينة:

د"، د اآلبدين"، قالها يئير لبيد، زعيم حزب "ييش عتي"لن يتم فصل الدين عن الدولة في إسرائيل ألب
األكثر تمثيال للتيار العلماني في إسرائيل. ويصرح الكاتب الصهيوني العلماني موشيه بن عطار: بأن 
فصل الدين عن الدولة في إسرائيل شعار أجوف، وغير واقعي، سواء على الصعيد المبدئي أو العملي، 

 .106نا من تحمل تبعات انتمائنا اليهودي، على حد قولهوال يمكن قبوله، ألنه يعفي

 العلمانيون والتحالف مع اًلستبداد في مصر:

وعن تحالف العلمانيين مع العسكر إلفشال تجربة حكم الرئيس األسبق محمد مرسي، كتب عمرو 
لية :" لم تكن الدوافع الوحيدة لتحالف النخب العلمانية )ليبرا -وهو ليبرالي مصري –  107حمزاوي

نية للخروج على اإلجراءات الديمقراطية في صيف ويسارية( مع المؤسسة العسكرية واألجهزة األم
 هي فشل إدارة الرئيس األسبق، محمد مرسي، في إخراج البالد من أزماتها. 2013

كذلك لم ترتبط دوافع النخب العلمانية في االنقالب على الديمقراطية فقط، بما طرح آنذاك كفعل 
 ى هويتها الوطنية.لحماية مصر من خطر استبداد ديني محقق والحفاظ علضرورة 

فالموقف المضاد للديمقراطية الذي تبنته النخب العلمانية في ذلك الصيف ثم تأييد أغلبية عناصرها 
لعودة السلطوية وصمتها على انتهاكات مفجعة لحقوق اإلنسان، مثل وما زال ترجمة مباشرة 

العلمانية ونظم الحكم  طويل حدد منذ القرن التاسع عشر جوهر العالقة بين النخبلميراث تاريخي 
 .108المتعاقبة، كما بينها وبين فعاليات المجتمع وعموم المواطنات والمواطنين"

 
ي   105

ي مروان العيارصة. العلمانية ف  .. هل جلبت الديمقراطية أيضا؟. عرت  ي اير  12. 21العالم العرت   . 2016فت 
106    . ي  . 2019يوليو   28إحسان الفقيه. العلمانية بي   الصهاينة والعرب. القدس العرت 
ام. مجلة ال  107 الية جادة تستحق التأمل واالحتر  راصد. جمال سلطان يكتب: مراجعات ليت 
 .2019آب/أغسطس  5يين المصريين لالستبداد. مركز كارنيجي للشرق األوسط. عمرو حمزاوي. عن تبرير العلمان  108
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إلى يومنا هذا، لم يزل خوف العلمانيين من المجتمع هو المفسر األساسي لترويجهم لمقوالت غير 
 اليوم. وإلى 2011ديمقراطية منذ 

الناس هو محرك قوي إلطالقهم األحكام  إلى يومنا هذا، لم يزل خوف العلمانيين من عموم
االستعالئية على تفضيالت األغلبية السياسية واالنتخابية، والستعدادهم للتحالف مع االستبداد 

نظير والسلطوية واالنقالب على الديمقراطية نظير إسكات المواطن وتهجيره من الفضاء العام، 
 الني.إخضاع واستتباع ما يصنفونه زيفًا كالمجتمع الالعق

لذلك أيضًا ليس بمستغرب البتة أن تروج النخب العلمانية لمفاهيم ذات جوهر استبدادي صريح 
كمفاهيم الضرورة الوطنية التي تلزم باالصطفاف خلف الحكام، وحالة االستثناء التي تمنح الحكام 

ألمن بسيادة القانون وبإخضاع المجتمع والمواطن، وأولوية الدفاع عن ارخصة شاملة للعصف 
 .109واالستقرار وإنجاز الحقوق االقتصادية واالجتماعية على أي حديث عن الديمقراطية

 اتفاق العلمانيين و "اإلسالم السياسي" ضرورة وطنية:

اب االستبداد، واألنظمة صراع اإلسالم السياسي مع التجمعات العلمانية ال يستفيد منه إال أرب
وًما يجب الخالص منهم لتبقى لها السلطة المطلقة. ويبدو الشمولية التي ال ترى في الجميع إال خص

أن نتائج مأساة نتائج الصراع بين اإلسالم السياسي والعلماني لم تتعلم منها تلك النخب بعد الثورة 
فت على إسقاط االستبداد، إال أنها اختلفت المصرية؛ التي اتحدت جميع القوى في لحظة فارقة وتكات

  بعد ذلك سريًعا.
 

 
لصراع لم يقف عند مصر، بل امتد إلى تونس مهد الربيع العربي، إال أن تنازل النهضة اإلسالمية ا

وإدراكها لوسائل فلول االستبداد جعلها تقدم الحرية ومكتسبات الثورة على لذة الحكم، وهو  
 .110االنزالق لعودة االستبداد التصرف الذي حّصن تونس ضد

 
 السابق.   109
ي   110 ي وبقاء حالة الالحرية. عرت 

 . 2019يناير  11. 21محمد العودات. الضاع اإلسالمي العلمات 
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سالم، أستاذ التاريخ اإلسالمي في دار العلوم بجامعة القاهرة، من جهته، مدح الدكتور عبد الرحمن 
تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا، ألنها تمثل نموذًجا تطبيقًيا ِلـ "العلمانية المؤمنة" التي ال 

   ديان على مسافة واحدة.تعادي الدين وال تخاصمه، بل تقف من كل األ
 

" بين العلمانية المخاصمة للدين والمعادية له، وبين 21عربي“ لـ حديثه في سالم الدكتور وفرق
العلمانية المحايدة التي ُتعنى بإدارة شؤون الحياة والدولة، مع إعطائها الحريات الكاملة لجميع 

 األديان والمذاهب. 

ين لي من خالل بحثي ألطروحة الدكتوراه التي استغرقت ما يزيد  ويقول د. رفيق عبد السالم :" لقد تب
سنوات متتالية وقد نشرتها فيما بعد تحت عنوان "في العلمانية والدين والديمقراطية" إن  7 عن

العلمانية كانت فعاًل عبارة عن حل عملي فرضته أجواء الحروب الدينية التي شقت عموم القارة 
 دس عشر والسابع عشر، ولم تكن أيديولوجيا أو منتج نظريات فلسفيةاألوروبية في القرنين السا

جاهزة ، أي هي في أصلها محاولة للسيطرة على داء االنقسام الديني واألفكار الفتنوية التي مزقت 
النسيج الديني والسياسي لعموم القارة األوروبية قبل أن تكون مشروًعا فلسفًيا أو نظريًة محددًة 

   .111ائد وإن أخذت هذا المنحى في بعض الوجوه الحًقافي الدين والعق

  

 
 ية.د رفيق عبد السالم. حول رؤية الشيخ الغنوشي للعلمان 111
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 الخاتمة

ظل المنطقة العربية رهن التبعية والصراعات، وتمّثل ثورات الربيع العربي لحظة استرداد للوعي  ت
لدى الشعوب العربية، حاولت من خاللها استعادة سيادتها وتحقيق حاضر ومستقبل أفضل لها 

لحظة غفلة من الشعوب، أو قل في لحظة ُسكر ثوري، تسللت النخب  وألجيالها القادمة، ولكن في 
عسكرية إلى قلب الثورات، طاعنة التغيير واإلصالح المنشود في سويداء قلبه، مدعومة بتحالف ال

الثورة المضادة، السعودي اإلماراتي، المدعوم بدوره من العدو الصهيوني الذي يهمه أال تستنشق 
    رية.الشعوب العربية نسيم الح

تل شعبه باألسلحة الكيماوية والطائرات فالجهود على قدم وساق لوأد هذا الحراك، ما بين نظام يق
)سوريا(، ولواء سابق، قائد ميليشيات مرتزقة يقاتل من أجل الحكم )ليبيا(، وعسكريون يلتفون على 

ال شعوب أخرى، إرادة شعبهم في كل واٍد )الجزائر(، وأنظمة سلطوية تقتل جيرانها وتدمر آم
إرادة التحرر من ربقة الظلم والتبعية الغربية!! بأموالها وعتادها، ولم بينها وبينهم عداوة، إال 

 )اإلمارات والسعودية(.

مع التركيز من قبل المخططات الدولية على إغراق المنطقة في الديون والقروض من قبل البنك 
مزمنة حتى ال تنهض اقتصادًيا، لتستمر في دورانها الدولي وغيره، وإشغالها بالمشكالت السياسية ال

 ة االقتصادية للغرب.في فلك التبعي

وال يتم االكتفاء بهذا الحد، بل تتم على قدم وساق محاوالت تهميش التراث الفكري اإلصالحي في  
على بناء العالم العربي، حتى ال تتناقلها األجيال، ويظل الفكر العربي رهن التبعية الغربية، غير قادر 

 ومواكب الحتياجات الواقع المعاصر.نموذج إصالحي تجديدي، نابع من التراث العربي األصيل، 
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