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تقدير موقف :آفاق املبادرة الفرنسية
نشر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات تقدير استراتيجي بعنوان؛ "آفاق المبادرة الفرنسية" ،وقد استعرض التقدير
مواقف األطراف الرئيسية والسيناريوهات المحتملة لمستقبل المبادرة ،وذلك كاآلتي:
أوالً :مواقف األطراف الرئيسية من المبادرة الفرنسية:
 .1الموقف الفرنسي:

أرادت فرنس ااا من تحركها تحقيق نجاح هي بحاجة له ،وخص ااوص ااا بعد فش االها المدوي في س ااورية ،وهي تدرك أن س ااقف
التوقعات منخفض في ظل أن الرئيس الفرنسي في آخر عام من عهده ،ومن الواضح أن قصر اإلليزيه يعرف جيدا أن فرنسا
ال يمكن أن تحل محل أمريكا ،لذا ما تفعله أشبه باللعب في الوقت الضائع.
 .2الموقف اإلسرائيلي:
رفضا ا اات حكومة االحت
بالفلس ااطينيين من خ

أي تحرك دولي يؤدي إلى مشا ا اااركة أطراف دولية في المفاوضا ا ااات ،ألنها تفضا ا اال االسا ا ااتفراد

المفاوض ااات الثنائية المباشا ارة ،كما يعزز من رفض حكومة االحت

للمبادرة الفرنس ااية تفض اايلها لما

تسااميه "الحل اإلقليمي" ،خصااوصااا بعد خطاب الرئيس المصااري عبد الفتاح الساايسااي ودعوته لتحويل السا م البارد إلى سا م
دافئ ،ومدخل هذا الحل مفاوضات عربية إسرائيلية تكون القضية الفلسطينية مخرجا ثانويا نهائيا له.
 .3الموقف الفلسطيني:
رحبت السا ا االطة الفلسا ا ااطينية بالتحرك الفرنسا ا ااي منذ البداية على الرغم من معرفتها بسا ا ااقفه الهابط ،ألنها راهنت على أنه
يمكن أن يحافظ على الوض ا ا ا ا ااع الراهن إلى أن يقض ا ا ا ا ااي هللا أم ار كان مفعوال ،ويمكن أن يجنبها الدخو في اختبار عملي لما
هددت به منذ فترة من اعتماد خيارات أخرى .لذا ،منحت التحرك موافقة على بياض ،وروجت له عربيا ودوليا.
ثانياً :سيناريوهات التقدير المحتملة وتوصيات ذلك:

ورجح التقدير الس ا اايناريو القائل بأن المبادرة س ا ااتكون عبارة عن مؤتمر دولي ومنص ا ااة للمفاوض ا ااات للثنائية بحيث نكون أمام
جولة أخرى من المفاوض ااات العبثية التي س ااتكون أخطر من س ااابقاتها ،ألنها س ااتتم في ظل معطيات وش اارو أسا اوأ ،ووس ااط
إقرار مخططات إس ا ارائيلية عدوانية واسا ااتيطانية وعنص ا ارية أوسا ااع مدى وأكثر خطورة ،وسا اايرافق هذه المفاوضا ااات —في حا
المصالحة وحكومة الوفاق وامكانية وقوع حرب جديدة ضد قطاع غزة:
حصولها— رعاية دولية شكلية ال تختلف كثي ار عن الدور الذي لعبته اللجنة الرباعية الدولية.

وأوص ى التقدير ،أنه من الخطأ منح المبادرة الفرنس ااية تأييدا على بياض ،بل الموقف منها يجب أن ينطلق من مدى التزامها
بالحقوق الوطنية الفلسطينية
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تقدير موقف :مآالت خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي
نشر المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية تقدير موقف اقتصادي بعنوان؛ "مآالت خروج بريطانيا من
االتحاد األوروبي" متناوال تداعيات االنفصا على المستويات العالمية ،والبريطانية ،والعربية ،وذلك وفقا لآلتي:
المستوي األول :التداعيات العالمية:
إن المس ااتفيد ش اابه الوحيد من المص ااير المجهو ل تحاد األوروبي ،وكذلك خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ،هو
االقتصاد األمريكي ،حيث سينظر إليه من وجهة نظر المستثمرين على أنه االقتصاد األكثر استقرارا ،كما أن الدوالر سيقوى
موقفه بشااكل كبير ،باسااتم ارره عملة دولية لتسااوية التعام ت االقتصااادية الدولية ،وبالتالي عودة المزيد من المزايا االقتصااادية
والمالية التي فقدتها أمريكا منذ األزمة المالية العالمية في عام 2008م.
المستوى الثاني :التداعيات البريطانية:
المخاوف التي يثيرها البعض تجاه ارتفاع معدالت البطالة ،قد تُبددها السياسات الجديدة التي ستحددها بريطانيا تجاه

العمالة األجنبية ،وخاصااة أن أي سااياسااة اقتصااادية لبريطانيا خ

المرحلة المقبلة سااتكون ُمنصاابة على تخفيف حدة البطالة

وزيادة معدالت التشغيل بين البريطانيين ،كما سيستفيد االقتصاد البريطاني من قيمة التزاماته المالية التي كانت تدفع لصالح
المؤسسات األوروبية المشتركة.
وقد تس اامح بعض األمور التي يرى الخبراء أنها س االبية في تحس ااين الوض ااع االقتص ااادي البريطاني ،ففيما يخص خفض س ااعر
الجنيه اإلسترليني ،قد يصب في زيادة الصادرات ،وكذلك زيادة الرواج السياحي ،وبخاصة أن بريطانيا وجهة سياحية عالمية.
المستوى الثالث :التداعيات العربية:
إذا نظرنا إلى مسااتقبل الع قات االقتصااادية مع بريطانيا في ضااوء انفصااالها عن االتحاد األوروبي ،نجد أن بريطانيا
قد تُحقق بعضا من المزايا ،المترتبة على انخفاض عملتها ،حيث سيساعد ذلك على زيادة الواردات العربية منها ،كما سيؤدي
إلى زيادة حركة السياحة العربية وزيادة اإلنفاق في ظل تراجع العملة البريطانية.

في المقابل ،فإنه من المتوقع أن تتضاارر االسااتثمارات العربية في بريطانيا؛ بساابب انخفاض قيمة الجنيه اإلسااترليني،
وبالتالي ساتقل قيمة هذه االساتثمارات ،وأيضاا في ضاوء تراجع ساعر الفائدة وارتفاع التضاخم ،ساتتضارر االساتثمارات العربية،
كبير من االسا ااتثمارات العربية في بريطانيا يأتي في
كما سا ااتنخفض قيمة العقارات في بريطانيا في األجل القصا ااير ،ألن جزء ا
مجا العقارات ،وكذلك أساواق الما  ،حيث انخفضاات أسااعار األسااهم والسااندات على مدار األيام القليلة التالية إلع ن نتيجة
االستفتاء في بريطانيا.
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عرض كتاب" :محاس وحزب اهلل :تأثري اهلوية واملصلحة على الفاعلني العنيفني من غري الدول"
نشر مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية كتابا بعنوان؛ "حماس وحزب هللا :تأثير الهوية والمصلحة عل
الفاعلين العنيفين من غير الدول في الشرق األوسط" للباحثة إيمان رجب ،وقد قامت الفكرة الرئيسااية لهذا الكتاب ،على أن
الدو لم تعد وحدها هي المؤثرة في الع قات الدولية ،وانما ظهرت كيانات أخرى اص ا ا ااطلح على تس ا ا ااميتها الفاعلين من غير
الدو والتي بدأت تشاااركها هذا التأثير .وعرض الكتاب أنواع مختلفة من الفاعلين من غير الدو  ،مهتما بصااورة أصاايلة بنوع
محدد وهو الفاعلين العنيفين من غير الدو الذين يمارسا ا ا ا ا ا ااون تأثي ار خارج حدود الدولة التي يعملون فيها ،ويمتلكون هوية
مركبة تتألف من مكونات فكرية تعبر عنها األفكار والمعتقدات التي تحدد رؤيتهم للعدو والحليف ومكونات مادية ممثلة في
الس ح ،وموارد اقتصادية ،وسياسة خارجية مستقلة عن تلك التي للدولة التي يعملون فيها.
أوالً :لماذا حزب هللا وحماس؟

اهتم الكتاب بحزب هللا وحركة حماس نظ ار لكونهما "من الحاالت المؤثرة في اإلقليم" ،ويدعم ذلك مؤش ا ا ا ا ا ا اران ،يتمثل

المؤشا ا اار األو في إنهاء كل منهما احتكار الحكومات المركزية السا ا اايطرة على إقليم الدولة وعلى موارده ،فعلى سا ا اابيل المثا
أصبح حزب هللا يمتلك من المقدرات المادية والمعنوية ما يجعله يمثل كيانا موازيا للدولة اللبنانية ،حيث سيطر على جزء من
إقليم الدولة اللبنانية فض ا عن امت كه سااياسااة خارجية مسااتقلة عن سااياسااة الدولة اللبنانية تجاه العديد من القضااايا ،وتمتعه
بشرعية ما في سياساته وسلوكه.
كما لعبت حركة حماس دو ار مهما في "أس االمة" الصا اراع بين الفلس ااطينيين و"إسا ارائيل" ،على نحو أض اافى أبعادا دينية
له ،إلى جانب ذلك ،لعبت حماس دو ار مهما في عمليات إعادة البناء في فترات ما بعد الص ا ا ا اراعات المسا ا ا االحة ،وتحولت إلى
مهما في بناء الس م؛ مما منحها
شريك لألمم المتحدة من أجل إعادة بناء المناطق التي تخضع لسيطرتها ،فأصبحت شريكا ًّ
قدر من الشرعية الدولية.
ا
ويتمثل المؤشا ا اار الثاني في تأثير هاتين الحالتين على األمن واالسا ا ااتقرار في المنطقة العربية ،حيث شا ا ااهدت المنطقة
خ

العقد األو من القرن الحادي والعشا ا ا ا ارين ،انتش ا ا ا ااار نمط الحروب غير المتماثلة  ،Asymmetric Warوالتي أحدثت

تغي ار في طبيعة الحرب في المنطقة من كونها حربا بين دو كما السابق ،إلى حرب غير متماثلة أحد أطرافها فاعل من غير
الدولة ،وهو ما تعبر عنه حرب يوليو 2006م بين حزب هللا و"إس ا ا ا ا ا ا ارائيل" التي تضا ا ا ا ا ا ااررت منها الدولة اللبنانية رغم أنها لم
تخطط لها ،وحرب العدوان اإلس ا ا ا ا ا ا ارائيلي على قطاع غزة في  27ديسا ا ا ا ا ا اامبر 2008م التي كان الطرف الثاني فيها حركات
المقاومة الفلسطينية وأهمها حركتا حماس والجهاد اإلس مي.
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ثانياً :التحول إل "فاعل مهجن":
أشااار الكتاب إلى أن تحليل مجمل التفاع ت الخاصااة بالصاراع مع "إسارائيل" وتلك المتعلقة بالتغيير السااياسااي ساواء
في حالة حزب هللا أو في حالة حركة حماس ،كشا ااف عن أن هناك تغير في الهوية المركبة الخاصا ااة بكل منهما ،وكذلك في
المص ا ا االحة االس ا ا ااتراتيجية التي يس ا ا ااعيان لتحقيقها ،ففي حالة حزب هللا ،نتج عن التفاع ت الخاص ا ا ااة بحرب 2006م وبأزمة
2008م تحوله إلى فاعل مهجن  ،Hybrid Actorيجمع بين خصا ا ااائص اسا ا ااتق له عن الدولة فيما يتعلق بموارده وس ا ا ا حه
وسياساته الخارجية ،وبين االحتفاظ بتمثيل في مؤسسات الدولة والتنسيق معها فيما يتعلق بقضية الصراع مع "إسرائيل" ،حيث
لم يندمج الحزب في الدولة كلية ليتخلى عن هويته كفاعل من غير الدولة بص ا ا ا ااورة كاملة ،كما أنه لم يحافظ على اس ا ا ا ااتق له
التام عنها "االنع از " ،وأصبحت المصلحة االستراتيجية للحزب مرتبطة بالحفاظ على هذه الطبيعة المختلطة.
وفي حالة حركة حماس أص ا اابحت هويتها المركبة نتيجة تفاع ت أزمة 2007م وحرب 2008م2009-م تجمع بين
كونها فاع دينيا مساالحا ،وله ساالطة موازية مسااتقلة عن الساالطة الفلسااطينية فيما يتعلق بإدارة الع قة مع "إس ارائيل" ،وبكيفية
تسوية الصراع معها في قطاع غزة.
ثالثاً :كيف تتعامل معهم الدول؟
طرح الكتاب ث ثة مداخل للتأثير في سلوك هذا النوع من الفاعلين ،تمثل المدخل األو في السماح باستمرار انخ ار
الفاعل في النظام الس ااياس ااي وفق س ااقف محدد ال يس اامح له بالس اايطرة على الس االطة التنفيذية ،ويجعل االنخ ار والتعامل معه
سه  ،حيث يضمن هذا االنخ ار انكشاف مفاصل التنظيم وشبكة موارده .وانصرف المدخل الثاني ،السيما في حالة الفاعل
المهجن  Hybrid Actorإلى التأثير على نصاايبه في الساالطة ،وتمثيله في مؤساسااات الدولة ،بهدف التأثير على ساالوكه تجاه
القضاايا الخارجية ،التي ال تمثل مصادر تهديد حقيقي له ،كما يعد التهديد باساتبعاده من الحياة الساياساية دافعا له ليكون مرنا
تجاه قضااايا التغيير الداخلي ،وتعلق المدخل الثالث ،بتعزيز أزمة بقاء الفاعل ،فالتأثير في ساالوكه في هذه الحالة يكون هدفه
أن يقبل بتوازن القوى الجديد ،من خ

تعميق أزمة البقاء له ،من خ

اتباع سا ا ا ا ااياسا ا ا ا ااات تهدد مكونات الهوية التي يرتكز

عليها ،سواء المادية ،أو غير المادية.

مركز الدراسات اإلقليمية – فلسطني
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