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ااألميیرر  ااألحمرر»  موواليي  هھھھشامم  اابنن  عمم  ملكك  االمغرربب  في  ددررددشة  مع  «االقددسس  االعرربي»:  ااألنظظمة  االعرربيیة  تررااجعتت»�
عنن  مططالبب  االرربيیع  االعرربي…  االسيیسي  جرر  االسعوودديیة  ووااألررددنن  إإلى  حرربب  مفتووحة  على  ااإلخوواانن
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لنددنن  ـ  «االقددسس  االعرربي»:  في  ددررددشة  مع  ااألميیرر  هھھھشامم  بنن  عبددهللا  االعلوويي  اابنن  عمم  ملكك  االمغرربب  مع  «االقددسس  االعرربي»  في  لنددنن  ااعتبرر  أأنن  االرربيیع
االعرربي  يیشهھدد  حلقة  جدديیددةة  ممثلة  في  االحرربب  االباررددةة  االتي  تخووضهھا  بعضض  ااألنظظمة  االعرربيیة  في  االشررقق  ااألووسطط  فيیما  بيینهھما  ضمنن  تفادديي  تأثيیررااتت  االرربيیع
االعرربي  على  االووضع  االددااخلي٬،  هھھھي  حرربب  تستنززفهھا  بيینما  تررااجعتت  مووااضيیع  كالسيیكيیة  إإلى  االهھامشش  مثلل  االصررااعع  االعرربي  ـ  ااإلسرراائيیلي  ووررغمم  االصررااعع٬،

تستمرر  حددوودد  سايیسس  بيیكوو  قائمة  بددوونن  تغيیيیرر.
وويیؤؤكدد  ااألميیرر  االملقبب  باألميیرر  ااألحمرر  بسببب  مووااقفهھ  االسيیاسيیة  االجرريیئة  كيیفف  عاددتت  ااألنظظمة  االعرربيیة  في  االشررقق  ااألووسطط  إإلى  االتززاامم  االصمتت  تجاهه  مططالبب
االمووااططنيینن  حوولل  االدديیمقررااططيیة  وواالشفافيیة  وواالمساووااةة٬،  ووهھھھي  االمططالبب  نفسهھا  االتي  فجررتت  االرربيیع  االعرربي  في  كانوونن  ااألوولل/  دديیسمبرر  ٬2010،  لتددخلل  في

صررااعاتت  إإقليیميیة  هھھھارربة  منن  هھھھذذهه  االمططالبب  وومنن  االتحدديیاتت  ااالقتصادديیة.
وويیسمي  هھھھذذهه  االصررااعاتت  «االحرربب  االباررددةة  ااإلقليیميیة  االجدديیددةة»  عبرر  صررااعع  قدديیمم  متجدددد  بيینن  االشيیعة  وواالسنة  ووكذذلكك  عبرر  ااإلخوواانن  االمسلميینن  االذذيینن  يیجددوونن

أأنفسهھمم  ألوولل  مررةة  في  صررااعع  إإقليیمي  متعدددد  ااألططرراافف.
وويیؤؤكدد  أأنن  االددوولل  االمعنيیة  بهھذذاا  االصررااعع  هھھھي  مصرر  ووإإيیرراانن  ووااألررددنن  ووااليیمنن  ووسوورريیا  االتي  عررقلتت  ااإلصالحاتت  االسيیاسيیة  االررااميیة  إإلى  إإررساء  االدديیمقررااططيیة

ووتسجلل  اانززالقاتت  خططيیررةة٬،  وومنن  جهھة  أأخررىى  االمملكة  االعرربيیة  االسعوودديیة  ووااإلماررااتت  االعرربيیة  ووقططرر  االتي  حالتت  ددوونن  بدداايیة  أأيي  إإصالحح  بنيیوويي.
وويینتقلل  ااألميیرر  إإلى  االترركيیزز  على  االددوولل  االمحوورريیة  في  هھھھذذهه  االحرربب٬،  ووكيیفف  تررغبب  في  إإخفاء  االصررااعع  االددااخلي  وومططالبب  االشعبب  نحوو  االحرريیة.  وويیؤؤكدد  أأنن

عبدداالفتاحح  االسيیسي  لمم  يیقمم  فقطط  بتمدديیدد  نظظامم  حسني  مبارركك  بلل  بإعططائهھ  نفسا  خططيیرراا  أأكبرر٬،  وويیصفف  االنظظامم  بأنهھ  ال  يیررىى  االووااقع  االمصرريي  االذذيي  يیسجلل
تغيیررااتت  ااجتماعيیة  هھھھامة  قاددررةة  على  خلقق  االمفاجأةة٬،  عالووةة  على  «االبلقنة»  االصامتة  في  هھھھيیاكلل  االددوولة  االتي  قدد  تحملل  مفاجآتت  كذذلكك.

وويیؤؤكدد  ااألميیرر٬،  االذذيي  يیعوودد  نسبهھ  منن  ااألمم  إإلى  جددهه  رريیاضض  االصلح  ووإإلى  محمدد  االخامسس  منن  منن  جهھة  ااألبب٬،  هھھھررووبب  االسيیسي  إإلى  االصررااعاتت  ااإلقليیميیة
وومنهھا  جرر  االعرربيیة  االسعوودديیة  ووااألررددنن  إإلى  حرربب  مفتووحة  على  ااإلخوواانن  االمسلميینن.  

وويیررىى  ااألميیرر  اانن  مصرر  اانجررتت  إإلى  مشاكلل  عميیقة٬،  فماليیا  تررتبطط  أأكبرر  بمساعددااتت  االخليیج٬،  ووسيیاسيیا  ال  يیتووفرر  االنظظامم  على  قووةة  سيیاسيیة  ثابتة  عكسس
مبارركك.

ووقالل  إإنن  االحرربب  االباررددةة  االتي  تقووددهھھھا  مصرر  في  االمنططقة  هھھھي  ضدد  حرركة  ااإلخوواانن  االمسلميینن  أأكثرر  منهھا  صررااعا  ااستررااتيیجيیا  مع  قووىى  كبررىى  في  االمنططقة.
ووأأضافف  اانن  االيیمنن  يیأخذذ  االبعدد  االحقيیقي  للصررااعع  بيینن  االمملكة  االعرربيیة  االسعوودديیة  ووإإيیرراانن  االمددعمة  للحووثيیيینن٬،  حيیثث  يیعكسس  صررااعع  ااألقليیاتت  وواالططوواائفف  االدديینيیة
بشكلل  باررزز  في  هھھھذذاا  االعقدد  ووهھھھوو  ما  جعلل  حززبب  هللا  يیتددخلل  في  سوورريیا  تحتت  مبرررر  ددعمم  االططائفة  االعلوويیة  االقرريیبة  منن  االشيیعة.  ووفي  االووقتت  نفسهھ  هھھھوو  عنوواانن

حقيیقي  للحرربب  االباررددةة  بسببب  االعنصرر  االدديیني:  االسنة  وواالشيیعة.
وويیكشفف  عنن  االووجهھ  ااآلخرر  في  االصررااعع  االدداائرر  في  سوورريیا  االتي  تعيیشش  مأساةة  إإنسانيیة  ووثقافة  ووااقتصادد  االحرربب  وواانهھيیارر  االددوولة  بشكلل  ووااسع.  ااألميیرر٬،  يیؤؤكدد
غيیابب  نقططة  جووهھھھرريیة  في  تحاليیلل  االخبررااء  حوولل  «تنظظيیمم  االددوولة  ااإلسالميیة»  ووهھھھي  أأنن  هھھھذذهه  االمنظظمة  هھھھي  كوونفددررااليیة  لتنظظيیماتت  متعددددةة  وومختلفة  االمشارربب٬،
ما  يیجعلهھا  غيیرر  قاددررةة  على  االتسيیيیرر  االمرركززيي٬،  كما  أأنن  نظظامهھا  يیقوومم  على  االمغانمم٬،  ووهھھھذذاا  ال  يیمكنن  تططبيیقهھ  في  االمددنن  نهھائيیا  ووإإنن  كانن  يیططبقق  في  االمجالل

االرريیفي.
وويیحملل  ااألميیرر  نظظررةة  مختلفة  عنن  االووضع  في  منططقة  االمغرربب  االعرربي  بسببب  معططيیاتت  جيیووسيیاسيیة  مختلفة٬،  االذذيي  ال  يیعيیشش  حرربا  باررددةة  ررغمم  ووجوودد  صررااعع

مغرربي  ـ  جززاائرريي  أأبدديي  جعلهھ  االرربيیع  االعرربي  يیحتلل  االهھامشش.  ااألميیرر  يیعتبرر  أأنن  أأنظظمة  مثلل  االجززاائرر  وواالمغرربب  ووموورريیتانيیا  تقوومم  بـ  «ااستجابة  مقنعة»
لمططالبب  االمووااططنيینن  باإلصالحح٬،  بيینما  هھھھي  في  االعمقق  تعزززز  منن  االسلططوويیة٬،  ووإإنن  كانتت  مقتنعة  بأنن  رريیاحح  االتغيیيیرر  ستعوودد  كما  كانن  عليیهھ  االووضع  ما  بيینن  سنتي

2011-2013.  يیؤؤكدد  ررهھھھانن  االمغرربب  على  سيیاسة  ااالحتووااء  سووااء  عبرر  االحوواارر  أأوو  االعنفف  االسيیاسي٬،  وويیررااهھھھنن  االنظظامم  على  عاملل  االززمنن.
ووعالقة  بالجززاائرر٬،  يیتجلى  ااإلشكالل  في  كوونن  االسلمم  ااالجتماعي  قائما  على  مساعددااتت  االددوولة  ووتموويیلهھا  للحاجيیاتت  االمادديیة  للشعبب  ووكذذلكك  قائما  على  االذذكررىى
ااألليیمة  للحرربب  ااألهھھھليیة  في  االتسعيیناتت.  ووال  يیستبعدد  تررتيیبب  جدديیدد  لألووررااقق  االسيیاسيیة  تحتت  ضغطط  معططيیاتت  جدديیددةة  ووهھھھي  تررااجع  مددااخيیلل  االبترروولل  مما  سيیجبرر

االددوولة  على  سيیاسة  مختلفة  لمووااجهھة  متططلباتت  االشعبب  ثمم  االووضع  االصحي  للررئيیسس  بووتفليیقة  االذذيي  سيیحتمم  «عقدداا  سيیاسيیا  ووااجتماعيیا  جدديیدداا»  في  االبالدد
لتجنبب  ااألسووأأ  وواالفووضى.  

ووحوولل  ااآلفاقق  االخاصة  بالعالمم  االعرربي٬،  يیررىى  في  حالة  االشررقق  ااألووسطط  أأنن  ااألنظظمة  هھھھناكك  ال  تعيیشش  فقطط  االحرربب  االباررددةة  في  االصررااعع  االسني  –  االشيیعي
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وواالحرربب  ضدد  ااإلخوواانن  االمسلميینن  بلل  تعيیشش  مووااجهھة  حقيیقيیة  مع  مجتمعاتهھا  االهھاددفف  إإلى  االتغيیيیرر٬،  وولنن  يیغططي  االصررااعع  ااإلقليیمي  على  االمططالبب  االددااخليیة
وواالتي  ستططفوو  بيینن  االحيینن  ووااآلخرر  ووفي  شكلل  عنيیفف.

وويیقفف  على  عاملل  ررئيیسي  ووهھھھوو  أأنهھ  ألوولل  مررةة  في  االتارريیخ  االعرربي  –  ااإلسالمي  لمم  تعدد  االقاهھھھررةة  ووبغدداادد  ووددمشقق  صانعة  االقرراارر  وواالقووىى  االمهھيیمنة  بلل  حبيیسة
مشاكلهھا  االددااخليیة.

ووفي  االمقابلل٬،  اانتقلتت  االززعامة  إإلى  عووااصمم  مثلل  االرريیاضض  ووططهھرراانن  إإلى  مستووىى  أأنن  االمعرركة  ااألخيیررةة  بيینن  االسعوودديیة  ووإإيیرراانن  سيیكوونن  مسررحهھا  سوورريیا  بعددما
بددأأتت  بشكلل  مكثفف  في  االيیمنن  خاللل  اانددالعع  االرربيیع  االعرربي.  وولكنن  ررغمم  االتغيیيیرر  في  االمووااززيینن٬،  تستمرر  االحددوودد  االتي  أأقامتهھا  ااتفاقيیة  سايیسس  بيیكوو  قائمة

باستثناء  حالة  كررددستانن٬،  بلل  ووتعتقدد  االددوولل  االمتصاررعة  أأنن  ااالتفاقيیة  صمامم  أأمانن  لتجنبب  اانززالقاتت  أأخططرر.
ووفي  منططقة  االمغرربب  االعرربي٬،  ستستمرر  توونسس  في  االتأثيیرر  االسيیاسي  على  شعووبب  االمنططقة٬،  نمووذذجج  االدديیمقررااططي  االسائرر  نحوو  االتططوورر  سيیكوونن  محفززاا  للمغارربة

وواالجززاائرريیيینن  ووموورريیتانيیا  للتططلع  إإلى  شبيیهھ  لهھ٬،  وولكنن  لنن  يیتحققق  بددوونن  تووترر  بحكمم  ترردددد  ااألنظظمة  في  تلبيیة  مططالبب  شعووبهھا.
وويیؤؤكدد  ااألميیرر  أأنهھ  ررغمم  ما  يیعيیشهھ  االعالمم  االعرربي  منن  تووتررااتت٬،  فررووحح  االرربيیع  االعرربي  مستمررةة  ألنن  ااألمرر  يیتعلقق  بمسلسلل  ططوويیلل  سيیستمرر  ززمنا  ططوويیال  ررغمم

ااإلخفاقاتت  االمررحليیة  ووااالنززالقاتت  ألنن  هھھھناكك  ووضعا  سيیاسيیا  جدديیدداا  آآخذذاا  في  االتبلوورر  بمفاتيیح  جدديیددةة  ووررأأيي  عامم  عرربي  جدديیدد.
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