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إلافتتاحية

افتتاحية العدد:
ان ما يميز السياسة الدولية اليوم هو وتيرتها املتسارعة ومتغيراتها السريعة من حيث الظهور أو
الاختفاء ،يتعزز هذا الوضع بالتطور التكنولوجي القياس ي الذي أصبح متغيرا حاسما في تشكل الظاهرة
السياسية ووصفها وإدراكها ما يجعل أي محاولة للتعاطي مع ألاوضاع عبر الالتزام بالكتب الاصلية
واملصادر محاولة فهم كالسيكية قاصرة كونها ال تواكب عصر املعلومات الحالي ،لهذا فان عملية اصدار
الدوريات الفصلية عبر تواريخ منتظمة على مدار السنة يعتبر طريقة مثالية لحد الان من خالل تقليب
الظاهرة السياسية ومواكبتها.
وباعتبارها نافذة علمية تمكن الباحث والقارئ من مواكبة ألاوضاع ولو بالقدر اليسير؛ تضرب مجلة
قضايا اسيوية املوعد مع متابعيها للمرة الثانية من خالل عددها الثاني املخصص لشهر أكتوبر من سنة
 ،2019والذي كان متنوع املشارب واملواضيع من حيث السياسة والامن والهوية والتاريخ والاستراتيجية،
وبطبيعة الحال كل هذه الابعاد تم تناولها في الفضاء الاسيوي وذلك لنوعية موضوع املجلة الرئيس ي وهو
الشأن الاسيوي.
ان العدد الثاني يعتبر إرادة وإصرار فريق العمل املشرف على املجلة باالستمرار وانجاح هذه القناة
الاكاديمية للوصول الى مستوى يليق بالباحث ،كما انها تسعى الى تقديم جهد علمي عربي ذو صورة طيبة
ألاثر لدى الغرب خاصة وان مكان إصدار املجلة هو أملانيا ،لذلك فان مسؤولية إيصال صوت الباحث
العربي وقلمه الى أوروبا والتي اضطلع بها املركز في البداية وتسير على مساره هذه املجلة؛ ليي مهمة شاقة
وشرف وتكليف نسهر على أن نكون به عند حسن التطلعات.
ان العدد الثاني من املجلة ال يعتبر فقط انتاجا موجها الى الباحثين و القراء في العالم العربي فقط
للقراءة؛ وإنما هو دعوة أيضا لالستكتاب في صفحات املجلة و التي تفتح أبوابها أمام الباحثين بدون
شروط شكلية تعجيزية او خاضعة للشهادات فقط ،حيث أن املقياس التي يتم على أساسه قبول
املشاركات يتطلب الرصانة و الجدية و الجودة البحثية بغض النظر عن مستوى الباحث او تخصصه،
وقد عرف هذا العدد تفاوتا في املستويات لكن هذه ألابحاث متناسقة في ما بينها وال تقل إحداها عن
ألاخرى من ناحية ألاهمية او الجودة ،وعلى هذا فان املجلة تفتح أبوابها امام الباحثين و الطلبة للتعبير
عن شغفهم وطموحهم العلمي ورغبتهم في الكتابة و التعلم من خالل تفاعلهم مع اللجنة العلمية التي
تؤطرهم وتوجههم.
د.عبلة مزوزي رئيسة مجلة قضايا اسيوية
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الدراسات

األقلية اليهودية في أذربيجان:
حدود الدور وتأثيراته على العالقات األذربيجانية اإلسرائيلية

د.شرين محمد فهمي
مدرس النظم السياسية بكلية اإلعالم ،جامعة األهرام الكندية
املستخلص
ً
تصدرت جمهورية أذربيجان قائمة الدول الواقعة في منطقة الكومنولث ،التي شهدت خالل العقد األخير توجها
ً
ً
إسرائيليا حثيثا نحوها إلقامة عالقات تعاون في مختلف املجاالت ،السياسية واالقتصادية والعسكرية والثقافية،
مستغلة بذلك وجود الجالية اليهودية في أذربيجان لتحقيق مصالحها اإلستراتيجية والتي يتمثل أهمها في إيقاف ظهور
ً
األصولية اإلسالمية الصادرة من إيران ،ومن ثم أضعاف النفوذ اإليراني في املنطقة ،هذا فضال عن ضمان مصالح
إسرائيل في القوقاز نتيجة الوجود اليهودي في دول املنطقة ومن بينها أذربيجان.

الكلمات املفتاحية:
منطقة الكومنولث – األقليات اليهودية – العالقات األذربيجانية اإلسرائيلية – جماعات الضغط اليهودية –
العالقات اآلسيوية – اآلسيوية.
Abstract
The Republic of Azerbaijan topped the list of countries in the Commonwealth, which witnessed during the last decade a
strong Israeli approach to establishing cooperative relations with her in various political, economic, military and cultural
fields, taking advantage of the existence of the Jewish community in Azerbaijan to achieve its strategic interests, the most
important of which is to bring the Islamic fundamentalism emanating from Iran to a halt, in order to weaken Iranian
influence in the region and ensure Israel's interests in the Caucasus thanks to the Jewish presence in the countries of the
region, including Azerbaijan.

Key Words: The Commonwealth – Jewish Minorities - Azerbaijani-Israeli relations - Jewish lobbyists - AsianAsian Relations
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مقدمة:
حظيتتد دول الكومنولتتث ب هميتتة جيوبوليتكيتتة واقتصتتادية هامتتة اعتتد ستتقو االتحتتاد الستتوفيتي فتتي
عام  ،1990إذ أصبحد أهم طرق اتصال مناطق شرق وجنوب آستيا بامليتاا املفتوحتة فتي البحتر املتوستط
والخلتتيا العر،تتي ،إات جان ت تمتعهتتا بيتتروات طبيعيتتة نتتالنفط واليورانيتتوم ،األمتتر التتذي هيت املنتتا لتتدخول
ً
هذا الدول سريعا في معترك الساحة الدولية ومشاركتها بكثافة في التفاعالت الجارية عل تلك الساحة.
وهتتذا التطتتورات التتتي شتتهدتها منطقتتة الكومنولتتث جعلتهتتا محتتط اهتمتتام التتدول الستتاعية ل حصتتول
عل جزء متن التركتة التتي خلفهتا تفكتك االتحتاد الستوفيتي ،وإسترائيل نانتد متن جملتة التدول التتي انت هتد
ً
س تتريعا إا ت التط تتورات الت تتي ش تتهدتها تل تتك املنطق تتة وم تتدي م تتا تمثل ت م تتن مكاس ت وامتي تتازات ت تتدخل ض تتمن
املصالح اإلسرائيلية(.)1
وقد تصدرت جمهورية أذربيجان قائمة الدول الواقعة في منطقة الكومنولث ،التي شهدت خالل
ً
ً
ً
العقد األخير توجها إسرائيليا حثيثا نحوها إلقامة عالقات تعاون في مختلف املجاالت ،السياسية
واالقتصادية والعسكرية والثقافية ،مستغلة بذلك وجود الجالية اليهودية في أذربيجان لتحقيق
مصالحها اإلستراتيجية .وف ضوء ما سبق ،ناند الجالية اليهودية في أذربيجان بمثابة "الكوبري" الذي
يمكن من خالل عبورا توثيق العالقات الثنائية ،عل مدي أكير من عقدين من الزمان ،لتمثل نموذجا
لألقلية اإلستراتيجية أو ما يطلق علي "اللو،ي النشط"(.)2
لذا ،تتمثل إشكالية الدراسة في تحديد تأثير الدور الذي تقوم به األقلية اليهودية في أذربيجان
على مسار العالقات األذربيجانية اإلسرائيلية ،سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا.
تهدف هذا الورقة ،إا تحديد دوافع إسرائيل من إقامة عالقات تعاون مع أذربيجان( ،ألنها
ً
الخيط الذي يمكن عل أساس فهم دور الجالية اليهودية في الداخل األذربيجاني) ،فضال عن رصد
واقع األقلية اليهودية في أذربيجان ،من خالل تقدير نسبة عددهم إا إجمااي عدد السكان ،ومناطق
توزيعهم داخل أقاليم الدولة ،باإلضافة إا إبراز حدود وطبيعة الدور السياس ي واالقتصادي الذي
ً
تلعب هذا األقلية ،ومدي ت ثير ذلك الدور عل طبيعة العالقات اإلسرائيلية – األذربيجانية حاليا
ً
ومستقبال ،وذلك من خالل تناول املحاور التالية.
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املحور األول:
الدوافع اإلسرائيلية من إقامة عالقات تعاون مع أذربيجان
تع تتود بداي تتة العالق تتات السياس تتية ب تتين إس ترائيل وأذربيج تتان إا ت اعت تراف ت تتل أبي ت باس تتتقالل "ب تتانو"
بتتاري  25ديستتم ر  ،1991لتكتون متتن أوات التدول التتتي بتدأت العالقتتات الدبلوماستتية معهتا بتتتاري  7أبريتتل
 ،)3(1992وتتمثل أهم الدوافع اإلسرائيلية من إقامة عالقات تعاون مع أذربيجان ،فياآلتي:
يتمثتتل أول هذذذا الذذدوافع فتتي العامذذل االسذذاراتي ي إذ أن موقتتع جمهوريتتة أذربيجتتان الجيتتو –سياس ت ي
بتتالا األهميتتة املمتتتد فتتي منطقتتة متتا وراء القوقتتاز ،ممتتا جعلهتتا "حديقتتة خلفيتتة" لروستتيا بمستتاحة تصتتل إات
ً
ً
ح تتوااي  86.600ك تتم ،2كم تتا أن أذربيج تتان تمث تتل م تتع دول الكومنول تتث ،باب تتا مفتوح تتا علت ت الخل تتيا العر ،تتي
ً
ً
ً
بصتفة خاصتة ومنطقتة الشترق األوستط عمومتا ،ومتتن ثتم تصتبً عمقتا وامتتدادا ملنطقتة الشترق األوستتط،
األمتتر ال تتذي ي تتدخلها ض تتمن املخط تتط اإلس ترائيلي الق تتائم عل ت إع تتادة ترتي ت املنطق تتة وتوس تتيع ليض تتم دول
ً
آستتيا الوستتطر ايتتر العربيتتة ،ومتتن ثتتم يعتتال الخلتتل املوجتتود حاليتتا فتتي املنطقتتة ،والتتذي تعت تترا إسترائيل فتتي
اير صالحها ،نظر لغلبة العنصر العر،ي.
ل تتذا ،أم تتحد مست ت لة ال تتربط اإلقليمي تتة ب تتين دول الكومنول تتث وم تتن بينه تتا أذربيج تتان ومنطق تتة الش تترق
األوستتط ضتتمن أولويتتات اإلستتتراتيجية اإلس ترائيلية ،حيتتث أدركتتد إس ترائيل أن هتتذا التتربط ال يت ت تر بتتدون
توثيتتق عالقاتهتتا متتع هتتذا التتدول اشتتكل ينتتح الاستتا متتن التتدول العربيتتة ويستتاهم فتتي الوقتتد نفست فتتي
استحداث واقع جديد في الشرق األوسط يص في صالحها فقط(.)4
ويتمثل الدافع الثاني من العالقات األذربيجانية في التهديد األمنذ  ،ومفتادا قلتق إسترائيل متن تنتامر
ال تتدور اإليران تتي وتي تتار األص تتولية اإلس تتالمية –ف تتي دول آس تتيا الوس تتطر والقوق تتاز خاص تتة من تتذ س تتيطرة حك تتم
طالب تتان علت ت أفغانس تتتان قب تتل أن يس تتقط نظ تتام حكمه تتا اع تتد الح تترب الت تتي ش تتنتها الوالي تتات املتح تتدة ع تتام
 ،2001حيث تعت ر إسرائيل املد اإليراني واألصولية اإلسالمية بمثابة أعداء أساسيين مواجهين لها.
ويتجس تتد ال ذذدافع الثالذ ذ ف تتي املح ذذدد االقتص ذذادي حي تتث تغط تتر أذربيج تتان م تتا يق تترب م تتن  %48م تتن
احتياج تتات إست ترائيل م تتن ال تتنفط والغ تتاز ،وهم تتا يش تتكالن عم تتاد االقتص تتاد األزري لتنمي تتة م تتواردا منهم تتا،
بحكتتم اإلطتتالل عل ت بحتتر قتتزوين التتذي يثيتتر توزيتتع ثروات ت الهائلتتة بتتين التتدول الستتد املطلتتة علي ت خالفتتات
ً ً
معقدة .كما يمكن اعتبار أذربيجان ستوقا مهمتا لصتفقات األست حة املقتدرة بمئتات املاليتين متن التدوالرات،
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حيتث وقعتد أذربيجتان عتدة صتفقات متع شتترنات صتناعية عستكرية إسترائيلية متن بينهتا "ستولتام" إلنتتتا
ق ت تتذائف ه ت تتاون ،ومنص ت تتات إلطالقه ت تتا ،وش ت تتركة "ت ت تتاديران" لت وي ت تتدها بوس ت تتائل اتص ت تتال ،وهيئ ت تتة "رفائي ت تتل"
للصتتناعات العستتكرية بايعهتتا قتتذائف صتتاروخية ،وتحستتينها لقتتدرات صتواري "نايتوشتتا" متتن طتراز "اتراد"
ً
روسية الصنع ،فضال عن راجمات ذخيرة وأجهزة اتصال ومدفعية إلطالق قذائف صاروخية(.)5
وفت تتي هت تتذا الست تتياق ،تعت تتد إس ت ترائيل جت ت ً
تزء مت تتن املحت تتور الغر،ت تتي الت تتذي يخت تتدم مصت تتالح شت تترنات الت تتنفط
العمالقتتة فتتي الشتترق األوستتط وآستتيا الوستتطر ،وإذا متتا قتتدر لختتط أنابي ت بتتانو أن ينقتتل التتنفط لألستتواق
الغربي تتة ،فس تتيعتل أن ت تتل أبي ت س تتيكون له تتا أث تتر كبي تتر ف تتي توجي ت السياس تتات العاملي تتة ،لتحقي تتق مص تتالحها
الخاصة بالهيمنة والسيطرة مع الواليات املتحدة عل املنطقة والعالم.
أمتتا الذذدافع الرا ذذع يتمثتتل فتتي عذذد مخذتلط ،أي متتزيا متتن التتدوافع السياستتية واالقتصتتادية واألمنيتتة،
وه ت تتو فش ت تتل مش ت تترو الث ت تتورات امللون ت تتة ال ت تتذي مولت ت ت الوالي ت تتات املتح ت تتدة ع ت تتر "إس ت ترائيل" ،ونكس ت ت نظ ت تتام
"ساناش تتفيل " الج تتورلي ،أدي إات ت تغيي تتر ملع تتالم اإلس تتتراتيجية اإلست ترائيلية ف تتي آس تتيا الوس تتطر م تتن خ تتالل
ً
التركي ت عل ت أن يك تتون التع تتاون اإلس ترائيلي م تتع (أذربيج تتان ،ب تتدال م تتن جورجي تتا) ،ألن أذربيج تتان توج تتد فيه تتا
حقتتوق نفتتط والغتتاز ،إضتتافة إا ت أن خطتتو نقتتل التتنفط والغتتاز متتن بحتتر قتتزوين وبلتتدان آستتيا الوستتطر
ً
ستتيتم تمريرهتتا ع رهتتا ،فضتتال عتتن مجتتاورة أذربيجتتان إليتران ،ومحاولتتة إسترائيل االستتتفادة متتن ذلتتك فيت ي
مخطط مستقبلي يستهدف إيران(.)6

املحور الثاني:
الوضع الجغرافي والديموجرافي لألقلية اليهودية في أذربيجان
يعتتيا اليهتتود فتتي أذربيجتتان منتتذ عتتدة قتترون ،لتمثتتل بتتذلك أفضتتل املنتتاطق لنمتتو املجتمعتتات اليهوديتتة،
ويوجد ب ذربيجان ثالثة أنوا من اليهود:
أوله تتا :اليه ذذود االش ذذكنا  ،وق تتد اس تتتوطن اعض تتهم ف تتي أذربيج تتان من تتذ الق تترن ال ت ت  19خ تتالل محاول تتة
روس تتية القيص تترية لغ تترو الثقاف تتة الروس تتية ب تتداخل املنطق تتة ،بينم تتا اإلش تتكيناز اآلخ تترين ،فق تتد أت تتوا إات ت
ً
أذربيجان أثناء الحرب العاملية الثانية هروبا من قسوة النازية(.)7
وثانيها :اليهود الفارسيين ،ويعرفون بت "يهود بخاري أو يهود جبل القوقتاز" ،وهتم جتاءوا إات أذربيجتان
ً
قب تل القتترن الختتامي وتتتاريخهم يعتتود إا ت كيتتر متتن  2000ستتنة ،واألذربيجتتانيين نتتانوا تاريخيتتا متترحبين هتتم
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ً
جتتدا .ويعتتيا هتتدالء اليهتتود فتتي القوقتتاز منتتذ عتتدة قتترون ،ويقتتال أنهتتم ينحتتدرون متتن أصتتول القبائتتل التتتي
هاجرت من إسرائيل عق هدم املعبد الكنيي اليهودي األول في  587قبل املتيالد ،وقتد عتا جتزء متنهم
في جنوب أذربيجان ،والبعض اآلخر في الجزء الشمااي الغر،ي من إيران(.)8
وبينمتتا هتتدالء قتتد تكيفتتوا متتع لغتتة التتتات املستتلمة (و ت ل جتتة متتن – خليطتتة متتن الفارستتية القديمتتة
والكلمتتات اآلراميتتة والع ريتتة) ،لكتتنهم فتتي الوقتتد ذات ت بتتاقون عل ت عتتاداتهم وتقاليتتدهم وطتتريقتهم فتتي الحيتتاة
وعل لغتهم األم ،وعق موجات االضطهاد ف فارو ،هاجر العديد من اليهتود فتي القتري الجبليتة الواقعتة
عل البحرين األسود والكاريبل .وبنهاية القرن الت  19وبداية القرن الت  ،20عا يهود بخاري ،كمتزارعين فتي
مجتمعاتهم الصغيرة املعزولة(.)9
وثالثها :اليهود الجورجيين ،الذين أتوا من جورجيا .وتشير التقديرات املختلفة إا أن هدالء اليهود
يصل عددهم إا ستة أالف ،في حين تشير تقديرات أخري إا أنهم يشكلون  10أالف ،وقدرتهم
إحصاءات ثالثة بت  15ألف ،في حين حصرتهم تقديرات رااعة بما يتراوح بين  30.000 – 25.000يهودي،
يعيشون في جمهورية أذربيجان املقدر عدد سكانها بحوااي  7.5مليون نسمة وفقا لعام .2011
وفيم تتا يتعل تتق ب تتالتركز الس تتكاني ،يق تتيم اليه تتود وبص تتفة خاص تتة يه تتود اإلش تتكنازي بص تتورة رئيس تتية ف تتي
العاصتتمة "بتتانو" ،وستتومغيد ،كمتتا يوجتتد عتتدد متتن اليهتتود فتتي ستتلوبودا متتن مدينتتة قبتتاء ،وأواتتوز ،وبلتتدة
قرمي ي  ،Qirmiziحيث تعد البلدة الوحيدة في العالم ،التي يشكل يهود الجبل فيها االبية سكانها(.)10
ً ً
ً
وعل الصعيد االجتماعي ،فقد نان وال يزال لليهود حضورا قويا وفعاال في املجتمع األذربيجاني ،وذلك في
ضوء بيئة من التسامً الحكومي ،وإقرار الدستور األذربيجاني الجديد الصادر في عام  ،1992بحرية
ممارسة الديانة ،بت كيدا عل أن ال توجد دولة دينية ،األمر الذي أدي إا قيام األقليات اليهودية
املوجودة في الدولة ،بإنشاء العديد من الكنائي واملعابد اليهودية لحرية ممارسة شعائرهم الدينية،
كما حرصد الحكومة اآلذرية عل تخصيص جزء من موازنة الدولة لتمويل إنشاء العديد من املدارو
واملدسسات التعليمية ،واملراكز الثقافية اليهودية(.)11
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املحور الثال :
الدور االقتصادي والسياس لألقلية اليهودية في أذربيجان
يمكن تتبع الدور االقتصادي والسياس ي ل جالية اليهودية املوجودة في أذربيجان ،متن ختالل الوقتوف
عل مرحلتين هامتين في تاري الدولة.
املرحلة األولى)1991 –1918( :
تمت تتد ه تتذا املرحل تتة من تتذ ت س تتيي أول جمهوري تتة ديمقراطي تتة مس تتتقلة ألذربيج تتان ف تتي  28م تتايو ،1918
ً
وذل تتك عقت ت الث تتورة البلش تتفية مباش تترة وتحدي تتدا اع تتام ،واتس تتم ال تتدور السياست ت ي واالقتص تتادي ل جالي تتة
اليهودية في الدولة بالفعالية ،وذلك بتالنظر إات عتددهم ال تخم والتذي تشتير التقتديرات إات وصتول وقتد
ذاك إا نحو  137.000يهودي ،إذ جاءوا من أوكرانيا وبيال روسيا خاصة للعاصمة بانو(.)12
وبالنسبة ملشاركة الجالية اليهودية في الحياة السياسية ،فقد شارنوا في عضوية العديد من
الحرنات الصهيونية ،كما أصبً منهم أعضاء في املجالي امللية – الدينية والتي عرفد وقتها بت
(ال رملان) ،هذا باإلضافة إا أن اعض اليهود تقلدوا مناص وزارية في الحكومة ،وتجدر اإلشارة في هذا
السياق إا اعض أسماء الوزراء اليهود والوزارات التي تولوها في ذلك الوقد ،فقد توا  K.Lisgarوزارة
األمن الغذائي ،و R.Kaplanوزارة الشئون الدينية ،و Y.Gindesوزارة الصحة(.)13
وخالل الفترة ( ،)1991 –1920مارو أفراد من الجالية اليهودية خاصة اليهود اإلشتكينازي ،العديتد
م تتن الوظ تتائف ف تتي مج تتاالت العل تتوم والطت ت والثقاف تتة والص تتناعة ،كم تتا ن تتان له تتم دور ملم تتوو ف تتي تنمي تتة
املوسيقر واملسرح و،عض أوج الفنون األخري ،بما جعلهم عالمة تاريخيتة بتارزة ورمتوز الثقافتة ملختلتف
ً
قطاعتتات املجتمتتع التتتي وجتتدت فتتي العاصتتمة "بتتانو" ،كمتتا أن هتتدالء اليهتتود شتتكلوا جتتزءا مهمتتا متتن النخ ت
ً
التكنوقرا واملثقفين ،نظرا ملستتويات ثقتافتهم وتعلتيمهم العتااي وخ تراتهم الواستعة فتي مختلتف املجتاالت.
كما أن في فترة من الفترات شاعد ظاهرة الت او بين اإلشكيناز اليهود واألذربيجانيين.
أم تتا بالنس تتبة لل تتدور ال تتذي لعبت ت الجالي تتة اليهودي تتة ف تتي تنمي تتة االقتص تتاد األذربيج تتاني ،ف تتيالح أنه تتم
عملتتوا بمجتتااي الزراعتتة والتجتتارة بصتتفة أساستتية ،إات جانت العمتتل اليتتدوي ،ومتع النمتتو الستتريع "لبتتانو"،
باعتبارهتتا املنتجتتة للتتنفط فتتي التتبالد وبكميتتات كبيتترة ،قتتام عتتدد كبيتتر متتن اليهتتود بتتدور نشتتط فتتي تطتتوير هتتذا
الص تتناعة الحيوي تتة ،وتج تتدر اإلش تتارة إات ت أنت ت خ تتالل الفت تترة ( ،)1914 – 1913تحك تتم اليه تتود النش تتطين ف تتي
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االستتتثمار بمج تتال التتنفط (الرأس تتماليين) بم تتا نستتات  %44م تتن إنتتتا الكيروس تتين ف تتي "بتتانو" ،وال تتذي يعتتد
ً ً
مصتتدرا هامتتا لةنتتارة والختتحن ،وختتالل النصتتف األول متتن القتترن العشتترين ،ابتكتتر مهنتتدو كيمتتائي يهتتودي
ويس ت ل  ،A. Reilinتكنولوجيتتا جديتتدة لتنميتتة التتنفط فتتي "بتتانو" ،األمتتر التتذي يعكتتي حتترس املستتتثمرين
واملتهمتين بمجتتال التتنفط متن اليهتتود فتتي الدولتتة ،علت التتدفع بصتتناعة التتنفط وجعلهتا فتتي مقدمتتة الصتتناعات
واألنشطة االقتصادية األخري .وظل الوجود اليهودي نشط في أذربيجان(.)14
املرحلة الثانية –1992( :وحتى اآلن)
و ت ت املرحل تتة الت تتي ب تتدأت باس تتتقالل أذربيج تتان ف تتي االتح تتاد الس تتوفيتي ،ويالحت ت أن ال تتدور السياست ت ي
ً
واالقتص تتادي ل جالي تتة اليهودي تتة ف تتي الدول تتة ،ن تتان كبي ترا ولك تتن ل تتيي ب تتنفي الق تتوة الت تتي ن تتان ه تتا ف تتي املرحل تتة
األوا ت ت  ،وهت تتذا رات تتم نت تتل الضت تتمانات التت تتي كفلهت تتا لهت تتا الدست تتتور األذربيجت تتاني ،ووجت تتود بيئت تتة م ت تن التست تتامً
الحكتتومي ،وانعتتدام نظتترة التميي ت العنصتتري ،واملعاملتتة عل ت قتتدم املستتاواة متتع املتتواطنين فتتي التتبالد ،ولعتتل
هتتذا يرجتتع اشتتكل أساست ي إات موجتتة ال جتترة التتتي قتتام هتتا اليهتتود إات الواليتتات املتحتتدة األمريكيتتة وإسترائيل
وأملانيا وروسيا.
وتفيتتد التقتتديرات إا ت أن ت يقتتترب متتن  80ألتتف يهتتودي هتتاجروا متتن أذربيجتتان إا ت التتدول املشتتار إليهتتا
أع تتالا م تتع بداي تتة ع تتام  ،1990وذل تتك اس تتا األوض تتا االقتص تتادية والسياس تتية ف تتي الدول تتة ،ل تتذا فه تتدالء
يريتتدون البحتتث عتتن األمتتان االقتصتتادي واالستتتقرار السياس ت ي ،عل ت التترام متتن ممارستتة الشتتعائر الدينيتتة
ً
ً
بحرية اليوم مقارنة ب ي وقد مض ل ،األمر الذي أحدث شرخا كبيرا في املجتمع اليهودي في أذربيجان(.)15
لكتتن ستترعان متتا حاولتتد إسترائيل معالجتتة هتتذا األمتتر ،وذلتتك بقيامهتتا ب ت (ال جتترة املعاكستتة) ،أي دفتتع
اليه تتود ال تتروو املقيم تتين بإست ترائيل لل جت تترة إات ت أذربيج تتان ،وت تتوفير الت تتدعم ال تتالزم له تتم إلنش تتاء الشت تترنات
واملنشآت ،عل النحو الذي جعل من اقتصاد أذربيجان يقتع بقتدر كبيتر تحتد ستيطرة الشترنات اليهوديتة،
والتي قد تمثل أداة ضغط عل دائرة صتانع القترار فتي مجتااي السياستة الداخليتة والخارجيتة للدولتة ،وهنتا
ي رز الدور السياس ي ل جالية اليهودية ولكن اشكل ايتر مباشتر ع تر التت ثير علت عمليتة ودوائتر صتنع القترار،
ومتن األهميتتة بمكتان اإلشتتارة إات أنت ال توجتتد بيانتات دقيقتتة ومجتتددة فتي تمثتتيلهم فتي املدسستتة النيابيتتة وال
فتتي األح تزاب السياستتية ،إال فيمتتا يتعلتتق بالضتتغو التتتي يمارستتونها لتمثيتتل مصتتالحهم داختتل ال رملتتان متتن
خالل أعضائ اشكل اير مباشر.
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ً
ً
ً
ولكتتن اغتتض النظتتر عتتن حتتدود وطبيعتتة ت ت ثير األقليتتة اليهوديتتة سياستتيا واقتصتتاديا واجتماعيتتا ،فإن ت
يمك تتن الق تتول ب ت نهم له تتم حض تتور كبي تتر داخ تتل املجتم تتع األذربيج تتاني وق تتدرة عل ت التع تتايا مع ت ف تتي س تتالم،
والقي تتام بلع ت دور كبي تتر ف تتي ت س تتيي مجتم تتع م تتدني ح تتر ،واملش تتاركة ف تتي الحي تتاة العام تتة ،لتحقي تتق التق تتدم
والتنميتتة املنشتتودة فتتي الدولتتة ،حيتتث تشتتير البيانتتات املتتتوافرة إا ت وجتتود متتا يت تراوح بتتين  15 – 10منظمتتة
يهودية في عاصمة "بانو" وحدها.
وم تتن أب تترز تل تتك املنظم تتات املرك تتز اإلست ترائيلي لل ت تراما التعليمي تتة ،ومنظم تتة املت ترأة اليهودي تتة ،الجري تتدة
اليهوديتتة ،ومنظمتتة الصتتداقة اإلس ترائيلية – األمريكيتتة ،مركزه تا هافانتتا لرفاهيتتة النستتاء واألطفتتال ،وحتتدة
أدي تتان ب تتانو لليه تتود األوربي تتين ،ومجتم تتع ق تتدامر الح تترب ،والونال تتة اليهودي تتة ل ت تراما االتص تتال اإلست ترائيلية
باملدينة والتي تشتمل عل تعليم اللغة األلبانية ،واملعسكر الشتوي لألطفال ونادي أولياء األمور(.)16

املحور الرا ع:
مجاالت التعاون اإلسرائيلية -األذربيجانية
تش تتمل العالق تتات اإلس تتتراتيجية ب تتين ال تتدولتين ،التع تتاون ف تتي مج تتاالت التج تتارة واألم تتن ،باإلض تتافة إات ت
التبتتادالت التعليميتتة والثقافيتتة ،وهتتو متتا أعطت ت الفعاليتتة الزيتتارات املستتتمرة متتن املستتئولين اإلس ترائيليون
مع نظرائهم من أذربيجان ،حيث تم في إطارها التوقيع عل عتدة اتفاقيتات فتي مجتاالت التعتاون املختلفتة،
عل نحو ما تومح النقا التالية(:)17
 -1التنسذذيل السياس ذ ب تتين الج تتانبين ،فتب تتادل التمثي تتل الدبلوماس ت ي ب تتين ال تتدول بص تتفة عام تتة يعت تتر
ً
أحد املدشرات املهمة لقياو مدي تطور العالقتات بينهمتا ،فضتال عتن أنت يعكتي تطتور وتشتابك املصتالح
السياس تتية واالقتص تتادية بينهم تتا ،كم تتا أن ت يع تتر ع تتن راب تتة ال تتدول ف تتي تط تتوير تل تتك املص تتالح ،وإقام تتة نم تتط
للعالق ت تتات التعاوني ت تتة .وق ت تتد ب ت تتدأت العالق ت تتات الدبلوماس ت تتية ب ت تتين إست ت ترائيل وأذربيج ت تتان ف ت تتي أبري ت تتل 1992
وبمستوي تمثيل دبلوماس ي قوي في شكل اعثة دائمة يرأسها سفير لدي الجانبين(.)18
 -2التعاون االقتصادي والدعم الفتي ،أبرمد إسرائيل وأذربيجان العديد من االتفاقيات الثنائية
في مجاالت :تخجيع وحماية االستثمارات املتبادلة ،وتخفيض التعريفات والرسوم الجمركية عل
التجارة البينية ،وتعزيز التعاون في الخدمات الصحية والعلمية والتكنولوجية ،وتنشيط حركة السياحة
والنقل واالتصاالت والتدري الفتي فيما بينهما .وتشير التقديرات إا أن إسرائيل قد وسعد من معدل
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ً
شراكتها التجارية خالل الفترة ما بين  2000و 2005مع أذربيجان ،من العشر إا الخمي .وطبقا
لةحصاءات الصادرة عن األمم املتحدة ،فإن ما بين عامي  1997و ،2004زادت الصادرات من
أذربيجان إلسرائيل من حوااي أكير من  2مليون دوالر لتصل إا  323مليون دوالر ،كما أن حوااي 6/1
املعروض النفطي إلسرائيل ي تي من أذربيجان.
و هذا ت تي إسرائيل ضمن أك ر خمي شرناء تجاريين ألذربيجان في السنوات األخيرة ،كما تعد
"بانو" أك ر مورد للنفط إلسرائيل ،حيث تزودها بحوااي  %40من استهالكها السنوي ،بينما تعت ر
إسرائيل سادو أك ر مستورد لصادرات النفط األذربيجاني ،ويصل النفط األذري عن طريق خط
أنابي يمر ع ر تركيا ،وأستمر في العمل حتل في ظل تدهور العالقات اإلسرائيلية التركية في السنوات
األخيرة ،وباإلضافة إا ذلك تشارك إحدي املدسسات التااعة لشركة النفط الحكومية لجمهورية
أذربيجان "سونار" في أعمال التنقي عن النفط والغاز قبالة سواحل إسرائيل ،وهذا املشرو هو األول
من نوع لشركة "سونار" خار منطقة بحرين قزوين ،والذي من ش ن أن يسهم في تحقيق أهداف
املدسسة ب ن تصبً إحدي شرنات النفط الدولية.
ً
ً
ً
ويت ح مما سبق أن إسرائيل قد وجدت في أذربيجان مصدرا هاما للطاقة ،نظرا لقر ها النسبي
ً
جغرافيا ،يعوضها عن استحالة حصولها عل النفط من منتجات الك ري في الخليا الفارس ي ،مما
جعلها املزود األك ر واألهم إلسرائيل في مجال النفط ،ع ر أنبوب النفط الذي يبدأ في العاصمة "بانو"
ً
ويمر ع ر جورجيا ثم مدينة "جيهان" التركية وصوال إا شواطئ البحر املتوسط ،كما تنظم إسرائيل
مدتمرات سنوية خاصة في مجاالت املياا واالقتصاد ،ودعوتهما لحضور دول الكومنولث لها ومن بينها
أذربيجان ،للتباحث في مجاالت التعاون االقتصادي والفتي املشترك(.)19
 -3التعاون الثقافي والتبادل الاربوي بين الجانبين األذربيجاني واإلسترائيلي ،فتيالح أنت

جتم هتذا

التبتتادل يتتزداد بفضتتل عقتتد املهرجانتتات الثقافيتتة املشتتتركة ،وإلغتتاء نظتتام الت شتتيرة بتتين البلتتدين ،وبوجتتود
طائفة يهودية في "بانو" ساهمد اشكل كبير في تعزيز العالقات الثقافية بين الجانبين(.)20
 -4التعذاون العسذذكري ،فقتد دخلتتد العالقتات بتتين البلتتدين مرحلتة جديتتدة فتي أاستتطي  1997أثنتتاء
زيتتارة رئتتيي وزراء إس ترائيل بنيتتامين نتنيتتاهو إات "بتتانو" ،ومنتتذ ذلتتك الوقتتد ،وإسترائيل تحتترس علت تنميتتة
وتطوير عالقاتها الوثيقة ب ذربيجان خاصة في مجال تحديث وتطوير القوة العسكرية ألذربيجان .كمتا أنت
فت تتي عت تتام  ،2009ق ت تتام الت تترئيي اإلس ت ترائيلي شت تتيمون بيري ت تتز بزيت تتارة أذربيج ت تتان ،وذلت تتك للس ت ت ي نحت تتو توس ت تتيع
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العالقتتات العستتكرية عتتن الستتابق متتن ختتالل الشتتركة اإلس ترائيلية "إرينتتوتكي لألنظمتتة الدفاعيتتة" (،)Ltd
بإعالنها عن عزمها إقامة مصنع في العاصمة "بانو".
ومتتن هنتتا ،تحتترس إسترائيل علت تقتتديم التتدعم والتعتتاون ألذربيجتتان فتتي املجتتال العستتكري ،حيتتث وقتتع
الجانب تتان العدي تتد م تتن االتفاقي تتات الثنائي تتة ف تتي ه تتذا املجتتال ،ن تتذكر ف تتي ه تتذا املج تتال قي تتام هيئ تتة الص تتناعات
العستتكرية اإلس ترائيلية بتوريتتد مائتتة دبابتتة متتن ط تراز "ميرنافتتا" و 30طتتائرة حربيتتة إا ت أذربيجتتان ،وأنش ت ت
ً
فيهتتا خطتتا إلنتتتا الطتتائرات ب تتدون طيتتار ،وأس ت حة مضتتادة للط تتائرات ،وأنظمتتة دفتتا مضتتادة للص تتواري ،
ً
لتصتتبً بتتديال لتركيتتا فتتي صتتادراتها العستتكرية ،ممتتا يدكتتد أن الجتتيا األذري يعمتتل بتت امن نامتتل متتع أنظمتتة
ال تتدفا اإلس ترائيلية .كم تتا افتتح تد ش تتركة "التاسيس تتتمز" أك تتر ش تتركة إس ترائيلية متخصص تتة ف تتي املع تتدات
ً
ً
الدفاعية اإللكترونية فرعا مخما لها في "بانو" يمكنها من التقا صور بالغة الدقتة ،فتي أستوأ الظتروف
ً
الجويتتة ،وإطتتالق نظتتام قمتتر صتتناعي يمكن ت الوصتتول إا ت محطتتات مهمتتة جتتدا بالنستتبة إلس ترائيل ،وهتتو متتا
يعكي مدي التعاون االستخباراتي واألمتي بين الجانبين(.)21
ويت تتري الخ ت تراء أن تزويت تتد إس ت ترائيل أذربيجت تتان باألس ت ت حة والوست تتائل القتاليت تتة املختلفت تتة ،ي ت ت تي نتيجت تتة
للن اعتتات املحتدمتتة بينهتتا وي ت ن جاراتهتتا وعل ت خلفيتتة موقعهتتا املتمي ت بتتين إي تران ،وروستتيا وتركيتتا ،ومتتن هنتتا
أصتبحد أذربيجتان إحتدي املستتتهلكين الرئيستيين لألست حة والخ ترة العستتكرية اإلسترائيلية ،ونتان متن أهتتم
الص تتفقات امل رم تتة ب تتين الج تتانبين ف تتي ه تتذا املج تتال ،االتفاقي تتة الت تتي ص تتدق الجانب تتان عليه تتا ف تتي ف راي تتر 2012
بقيم ت تتة  1,6ملي ت تتار دوالر وتش ت تتمل ط ت تتائرات إست ت ترائيلية ب ت تتدون طي ت تتار ونظ ت تتم مض ت تتادة للط ت تتائرات ،والت ت تتدفا
الصتتارو،ي ،بينمتتا بلغتد القيمتتة اإلجماليتتة لصتتفقات الستتالح اإلسترائيلي إات أذربيجتتان بتتين األعتتوام 2012
و 2016نحتتو  4,5ملي تتار دوالر ،و ه تتذا تحت تتل إس ترائيل املرتب تتة الثانيتتة (اع تتد روس تتيا) ب تتين ال تتدول الت تتي تص تتدر
األس ت حة إا ت أذربيج تتان ،وذلتتك عل ت ال تترام متتن الحظ تتر التتذي فرضتتت دول "منظم تتة التعتتاون االقتص تتادي
والتنمية" ( )OECDعل نل من أذربيجان وأرمينيا في محاولة لخفض حدة الن ا بينهما(.)22
 -5التع ذذاون االس ذذتخباراتي واألمن ذ ب تتين إس ترائيل وأذربيج تتان ،خاص تتة ت تتدري األوا ت لألجه تتزة األمني تتة
واالس تتتخباراتية لألخي تترة ،وإش ترافها عل ت الط تتاقم األمت تتي لل تترئيي األذري خ تتالل زيارات ت الخارجي تة ،وتب تتادل
املعلوم تتات الست تترية ح تتول أعت تتدائهما اش تتكل روتيتت تتي ،وتحلي تتل الصت تتور امللتقط تتة بواست تتطة أقم تتار صت تتناعية
إست ترائيلية ،مم تتا يعط تتر التس تتريبات الص تتحفية "ح تتول طلت ت ت تتل أبيت ت م تتن ب تتانو وض تتع محط تتات تنص تتد
ً
إلكترونية عل طول بحر قزوين كثيرا من املصداقية.
11

ً
كم تتا ازدادت العالق تتات األمني تتة رس تتوخا ب تتين الج تتانبين ،اع تتد أن أعلن تتد أذربيج تتان ع تتن إحباطه تتا م تتا
وصتتفت ب ن ت "مخطتتط تفجيتتر" أعتتد ل ت حتتزب ر لتفجيتتر الستتفارة اإلس ترائيلية فتتي بتتانو ،وإلقائهتتا القتتبض
ً
عل ت ت  22ضت تتابطا مت تتن الحت تترو الثت تتوري اإليرانت تتي بت تتتهم ارتكت تتاب أعمت تتال معاديت تتة ضت تتد الست تتفارات األمريكيت تتة
واإلسرائيلية وعدد من الدول الغربية.
وثمتتة مصت حة مشتتتركة هامتتة أختتري بتتين البلتتدين تتمثتتل فتتي املختتاوف متتن إيتران ومتتن اإلرهتتاب التتدواي،
فقد نشرت وسائل إعالمية مختلفتة ختالل الستنوات األخيترة عتن مخططتات لتنفيتذ عمليتات إرهابيتة علت
ً
أراضت ي أذربيجتتان تتتم إحباطهتتا جميعتتا بفضتتل معلومتتات استتتخباراتية إسترائيلية ،كمتتا أنت يوجتتد فتتي إيتران
ً
ً
جاليتتة أذريتتة كبيتترة ،ونظ ترا للقتترب الجغرافتتي بتتين التتدولتين ،ومتتن ش ت ن ذلتتك أن يستتاعد إس ترائيل كثي ترا فتتي
ً
التجس تتي علت ت إيت تران وجم تتع معلوم تتات اس تتتخباراتية عنه تتا ف تتي املج تتاالت املختلف تتة ،فض تتال ع تتن تشت تتكيلها
(أذربيجان) قاعدة انطالق ألي هجوم إسرائيلي محتمل عل إيران(.)23
الخاتمة
ً
ف تتي ض تتوء م تتا س تتبق ،يت تتح أن إست ترائيل اتجه تتد وتتجت ت فعلي تتا إات ت تبت تتل سياس تتة جدي تتدة تج تتاا دول
الكومنول تتث وم تتن بينه تتا أذربيج تتان ،قوامه تتا أن الوج تتود اليه تتودي ف تتي ه تتذا ال تتدول يض تتمن إلس ترائيل فرص تتة
لتتتدعيم نفوذهتتا واختراقهتتا ملجتمعتتات ونخ ت هتتذا التتدول ،وقتتد استتتغلد إس ترائيل الوجتتود اليهتتودي هتتذا
الدول في ثالثة اتجاهات:
أولهمذذا ،فتتتً بتتاب ال جتترة متتن هتتذا التتدول إا ت إسترائيل خاصتتة اعتتد ستتقو الحتتائط الشتتيوعي ،ولتتذا
ً
افتتحد فرعا للونالة اليهودية لتنظتيم هجترة اليهتود إات إسترائيل فتي عواصتم هتذا التدول ،ويشتارك هتدالء
املهتتاجرون بكفتتاءة عاليتتة فتتي دفتتع النمتتو االقتص تادي بالصتتناعات اإلس ترائيلية عاليتتة التكنولوجيتتا ،عتتالوة
علت ت مش تتاركتهم العالي تتة ف تتي الحي تتاة السياس تتية بإست ترائيل ،حي تتث ينت تتي ا تتالبتهم لح تتزب "إست ترائيل بيتن تتا"
برئاسة املهاجر الروس ي والوزير السابق "أفيجدور لي رمان".
وثانيهما ،ت مين بقاء عناصر وجماعات ضغط يهودية في هذا الدول ،لضمان بقاء النفوذ
اإلسرائيلي في هيانل صنع القرار داخلها ،وناند أذربيجان ضمن تلك الدول ،ومستغلة في ذلك
اإلاراءات االقتصادية واملالية ،وف الوقد نفس استشراء الفساد داخلها من أجل الحصول عل
مكتسبات وامتيازات لصالحها ،عالوة عل ضعف اقتصادياتها وانهيار شبكة البنية التحتية فيها(.)24
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وثالثهما :إسرائيل لديها مص حة إستراتيجية في تطوير الروابط مع أذربيجان ،ألنها يمكن أن تساعد
ً
في إيقاف ظهور األصولية اإلسالمية الصادرة من إيران ،فال يوجد تهديد أك ر من وجهة نظر كال من
أذربيجان وإسرائيل ،من ذلك الذي تمثل السياسة اإليرانية ،وطموحاتها األيديولوجية والتوسعية
والدينية ،فإيران تصور نفسها الزعيمة الشرعية في الشرق األوسط وفي بحر قزوين ،ويري قادة إيران
إن ال مكان للدولة اليهودية (إسرائيل) وأذربيجان العلمانية في فنائها الخلفي ،وهو واحد من العوامل
التي تجتذب أذربيجان لتوثيق عالقاتها بإسرائيل من خالل الخوف املشترك من طهران(.)25
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"االستراتيجية االمنية االمريكية الجديدة في منطقة جنوب شرق أسيا:
من سياسة التجاهل إلى سياسة إعادة التوازن"

فالح أمينة
أستاذ مساعد"أ" ،باحثة دكتوراه ،جامعة قسنطينة 03
امللخص
طرأ على االستراتيجية االمنية االمريكية تجاه منطقة جنوب شرق أسيا بعد الحرب الباردة تغييرات مهمة،
تحاول هذه الورقة البحثية الوقوف على أهمها من خالل اإلدارات األمريكية املتعاقبة ،والتي تدرجت من سياسة
التجاهل الى سياسة إعادة التوازن ،هذه األخيرة التي أسهمت من خالل أبعادها املتعددة في إعادة إدراج املنطقة
ضمن أجندة أمريكا االستراتيجية ومحاولة إصالح ما أفسدته سنوات الغياب عن املنطقة والتي استغلتها الصين
لصالحها لتثبيت موقعها باملنطقة.

الكلمات املفتاحية :جنوب شرق أسيا ،الواليات املتحدة االمريكية ،سياسة التجاهل ،سياسة إعادة
التوازن ،الصين.
Abstract:
The American security strategy toward Southeast Asia knew significant changes after the cold
;war, we will address in this paper this main change during the successive American administrations
which is graduated from neglect policy to pivot policy.
The latter contributed through its multiple dimensions to re-inclusion the region within the
American strategic agenda and try to repair the ravages of absence years from the region, which
exploited by china to install its position into the region.

key words: Southeast Asia, United States of America, neglect’s policy ,Pivot’s policy, china.
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مقدمة:
حملت رياح نهاية الحرب الباردة تغيرات مهمة على االستراتيجية األمريكية حول العالم عموما وعلى
منطقة جنوب شرق أسيا خصوصا ،كانت بدايتها باالنسحاب العسكري األمريكي من جنوب فيتنام
سنة  1975اين كانت الغفلة والتجاهل السمة الغالبة لإلدارة األمريكية اتجاه املنطقة ،واقتصر تدخلها
بصفة عرضية استجابة لبعض األزمات السياسية أو ضمانا لدخول أسواق املنطقةٌ ،
فعرفت السياسة
األمريكية في الفترة ما بين2000-1977بسياسة التجاهل والفرص الضائعةPolicy of benign 1
neglect and missed opportunities
إال أن أحداث 11سبتمبر 2001مثلت نقطة التغيير لكل تلك املعطيات ،حيث اعتبرت إدارة بوش
االبن منطقة جنوب شرق أسيا بالجبهة الثانية ملحاربة اإلرهاب Second Front to Counter
 ،terrorismومع كل ذلك التغيير ،اعتبرت إدارة أوباما مغايرة لسابقاتها من اإلدارات بتبنيها لسياسة
املحور او إعادة التوازن والتي اسهمت في إعادة االهتمام باملنطقة الى الواجهة ،اال أنه باعتالء دونالد
ترامب لسدة الحكم ،لوحظ تراجع كبير في االهتمام باملنطقة في اجندة اإلدارة االمريكية لصالح
االهتمام بالشأن الداخلي من خالل رفع شعار "أمريكا أوال" ،وعليه نطرح املشكلة البحثية التالية:
"ما هو الثابت واملتغير في االستراتيجية األمريكية تجاه منطقة جنوب شرق أسيا خالل اإلدارات
املتعاقبة؟"
وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها:
تختلف أدوات ووسائل االستراتيجية االمريكية املنتهجة تجاه منطقة جنوب شرق أسيا باختالف
اإلدارات املتعاقبة.
وبهدف اإلجابة على مشكلة الدراسة تم االستعانة بالتقنية التاريخية من حيث أن البحث يحتاج إلى
فهم الظروف والعوامل التاريخية املساهمة في تغير االستراتيجية االمريكية اتجاه املنطقة الى جانب
استخدام املنهج التحليلي واملنهج املقارن ،إضافة الى مقترب التحليل النسقي من حيث دراسة تأثير
املتغيرات الدولية على تغير االستراتيجية االمريكية.
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أما عن األهداف التي تسعى هذه الدراسة الى إبراز ها فتتمثل في:
 التأكيد على أن االستراتيجية االمريكية ال تتغير مهما تغير الحكام والرؤساء الذين يصلون
الى البيت األبيض ،لكن الذي يتغير هي األدوات والوسائل.
 اإلشارة الى أن منطقة جنوب شرق أسيا تشكل مسرحا للتنافس األمريكي-الصيني مستقبال
نظرا ملوقعها الجيو إستراتيجي الهام.
 التنويه الى أن سياسة إعادة التوازن التي تبنتها إدارة أوباما اتجاه منطقة أسيا الباسيفيك
عموما ومنطقة جنوب شرق أسيا خصوصا ،أسهمت في احياء صورة أمريكا املشوهة
مقارنة باإلدارات السابقة.
وبهدف اإلجابة على اإلشكالية املطروحة قسمت الدراسة إلى املحاور االتية:
 مقدمة
 املحور االول :إستراتيجية التجاهل ()1989-1973
 املحور الثاني :إستراتيجية االهتمام العرض ي ()2008-1989
 املحور الثالث :إستراتيجية املحور أو إعادة التوازن ( 2008إلى )2019
 الخاتمة

املحور االول :إستراتيجية التجاهل ()1989-1973
سيتم التطرق من خالل هذا املحور إلى سياسة التجاهل التي انتهجتها االستراتيجية االمريكية خالل
إدارة :رونالد ريغان ،جيمي كارتر وجورج بوش االب تجاه منطقة جنوب شرق أسيا.
أوال :االستراتيجية األمريكية خالل إدارتي جيمي كارتر ورونالد ريغان
تماشيا والوضع الدولي السائد في تلك الفترة واملوسوم بالصراع اإليديولوجي بين املعسكرين الشرقي
والغربي ،لم تعطي إدارة جيمي كارتر أهمية كبيرة ملنطقة جنوب شرق أسيا .فقد انشغلت إدارة كارتر
مثال بتقليل خطر األسلحة االستراتيجية لالتحاد السوفيتي من خالل تبنيها الستراتيجية الردع
 ،Deterrenceإال أن االحتالل الفيتنامي لكمبوديا سنة 1978كان سببا في توثيق العالقات األمريكية -
الصينية في إطار جهود إلحباط املخططات السوفيتية -الفيتنامية في جنوب شرق أسيا.
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وبالنسبة إلدارة رونالد ريغان فقد أنصب اهتمامها بكيفية إحتواء  containالخطر الشيوعي ،لهذا لم
تولي املنطقة اهتماما كبيرا باستثناء مواصلة دعمها لرابطة األسيان ASEANفاعتبرت منطقة جنوب
شرق أسيا أخر اهتماماتها مقابل تركيزها على محاربة الشيوعية ،وهو ما أشار إليه الكاتب تيري ديبل "
دفعت ذهنية الحرب الباردة ريغن إلى اعتبار البلدان النامية غير مهمة للسياسة األمريكية سوى أنها
ساحات معركة للصراع الدائر بين شرق -غرب"2
وباختصار ،فقد اقتصرت االستراتيجية االمريكية خالل إدارتي كارتر وريغن على الدعم السطحي
لرابطة األسيان ،معتبرتين جنوب شرق أسيا منطقة هامشية وذلك لتركيزهما على ردع التهديد
السوفياتي واحتواء الخطر الشيوعي ،فهل مثلت إدارة بوش األب اختالفا مقارنة بسابقتهما وما الجديد
الذي حملته للمنطقة؟
ثانيا :االستراتيجية األمريكية خالل إدارة بوش األب ()1993-1989
اتسمت السياسات األمنية األمريكية خالل فترة التسعينات بالقوة املوسعة ،حيث عرفت الواليات
املتحدة األمريكية عدة تدخالت عسكرية كان أبرزها التدخل في الصومال ،البوسنة ،كوسوفو والعراق،
فكان الزما على اإلدارة األمريكية في تلك الفترة مواجهة تبعات هذه التدخالت تفاديا ألي انزالقات
خطيرة ،فكانت االستمرارية في السياسية الخارجية اتجاه منطقة أسيا هي القاسم املشترك
للديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء ،حيث اعتبرتا كل من إدارة بوش األب وبيل كلينتون
الواليات املتحدة األمريكية قوة أسيوية ،3لهذا ارتكزت االستراتيجية األمريكية اتجاه أسيا خالل هذه
الفترة بتقديم الضمانات لنشر القوات األمريكية بشمال شرق أسيا بشكل مستدام ،واعتبرت جنوب
شرق أسيا منطقة هامشية ضمن قائمة األهداف االستراتيجية ،باستثناء أهمية موقعها لحرية املالحة
البحرية العاملية.
ركزت إدارة بوش األب بعد فترة الحرب الباردة على ضمان وصول السلع األمريكية الى األسواق
األسيوية ،أين أصبح ينظر إلى التواجد العسكري األمريكي باملنطقة مصدر استقرار وشرطا مسبقا
للدفع بعجلة النمو االقتصادي اإلقليمي ،فحولت بذلك الواليات املتحدة األمريكية تركيزها بمنطقة
جنوب شرق أسيا من القضايا األمنية إلى القضايا االقتصادية خاصة ما تعلق بترقية التجارة الحرة.
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املحور الثاني :إستراتيجية االهتمام العرض ي ()1989-2008
سيتم التطرق خالل هذا املحور الى االستراتيجية االمريكية تجاه منطقة جنوب شرق أسيا خالل إدارة
بيل كلينتون التي ركزت على دعم املؤسسات االقتصادية اإلقليمية مقارنة بسابقاتها من اإلدارات ،ومن
ثم سيتم التطرق الى االستراتيجية األمريكية خالل إدارة جورج ولكر بوش والتي اعتبرت املنطقة الجبهة
الثانية في حربها على اإلرهاب ،وبهذا انتقل االهتمام األمريكي باملنطقة من الجانب االقتصادي الى
الجانب العسكري.
أوال :االستراتيجية االمريكية خالل إدارة بيل كلينتون1993-2001
مع بداية التسعينات ،أصبحت املنطقة أخر اهتمامات االستراتيجية االمريكية ،وبوصول بيل
كلينتون الى الحكم أبقى على نفس نهج سلفه بوش االب باعتبار جنوب شرق أسيا منطقة سلمية للنمو
االقتصادي .اال أن إدارته أولت اهتماما كبيرا :بدعم العديد من املؤسسات االقليمية ،املشاركة في
منتدى منظمة التعاون االقتصادي ألسيا الباسيفيك  ،APECالدعم اإليجابي للمنتدى اإلقليمي لرابطة
األسيان  ARFوإطالقها للمبادرة الجديدة للجماعة الباسيفيكية سنة  ،1993وفي إطار تطبيع عالقاتها
مع فيتنام ،قامت إدارة كلينتون سنة  1995بإرسال مجموعتين من حامالت الطائرات الى منطقة
تايوان لردع الصين التي قامت باتخاذ إجراءات استفزازية عسكرية قبيل االنتخابات الرئاسية
سنة.1996
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كما كانت زيارة الرئيس كلينتون الى فيتنام في نوفمبر (2000ثاني زيارة بعد زيارة ريتشارد نيكسون
سنة )1969منعرجا حاسما في العالقات الفيتنامية االمريكية ،والتي أكد فيها على دعم إدارته للنمو
االقتصادي والتحرر السياس ي من خالل رفع الحظر االقتصادي ،استعادة العالقات الدبلوماسية
وتوقيع اتفاقية التجارة الثنائية.
وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي مع دول املنطقة ،وقعت اإلدارة اتفاقيات التجارة الحرة مع
إندونيسيا سنة, 2001سنغافورة سنة  , 2003وقامت بتعيين كل من الفليبين وتايالند كحلفاء رئيسين
للناتو سنة  ،2003كما مولت اإلدارة العديد من برامج ترقية الديمقراطية وذلك في إطار دعمها ملسار
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اإلصالح السياس ي والدمقرطة باملنطقة ،ولعبت منظمات املساعدة االمريكية دورا بارزا في ترقية عملية
التحول الديمقراطي بتايالند سنة .1990

5

تجدر اإلشارة ،الى انه ورغم كل االهتمام الذي أبدته إدارة كلينتون باملنطقة ،اال ان استجابتها
وردة فعلها حيال االزمة االقتصادية االسيوية لسنة  1998-1997كانت بطيئة وغير كافية ،حيث
رفضت تقديم ضمانات ثنائية للدول األكثر تضررا (في حين قامت بمنح نفس الضمانات قبل 03
سنوات من االزمة للمكسيك ، 6).بل وأكثر من ذلك ،قامت بالضغط على صندوق النقد الدولي من
أجل فرض مطالب تعجيزية لإلصالح تماشيا واألهداف االقتصادية االمريكية باملنطقة ما أدى الى انهيار
اقتصادي كبير ،لهذا ،كان لالزمة تبعات جانبية ،حيث أسهمت في تنامي االستياء داخل دول جنوب
شرق أسيا وفي تراجع الدور األمريكي باملنطقة ،الذي استغلته الصين لتثبيت موقعها باملنطقة ،ويمكن
تمثيل تبعات هذه االزمة على تغير مالمح السياسة الدولية باملنطقة وعلى تزايد حدة وتيرة التنافس
األمريكي الصيني باملنطقة وفقا للشكل املوالي:

الشكل رقم ( :)01انعكاسات االزمة االقتصادية االسيوية على التنافس األمريكي
الصيني بمنطقة جنوب شرق أسيا

املصدر:إما من إعداد الباحث ،او وضع املصدر

املصدر :من إعداد الباحث
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انطالقا مما سبق ،نخلص لجملة من املالحظات تتلخص أهمها في:
 أن االستجابة البطيئة ألمريكا حيال االزمة االقتصادية االسيوية كانت سببا في انجذاب دولجنوب شرق أسيا نحو الصين.
 انتهاج الصين لـ "سياسة حسن الجوار" يرجع باألساس إلى رغبتها في طمأنة دول الجوار منعدم وجود خطورة لصعودها على النطاق اإلقليمي.
 استفادة الصين من الهفوات االمريكية (الالمباالة اتجاه االزمة االقتصادية االسيوية ،االهتمامبالحرب على اإلرهاب) لتثبيت تواجدها بقوة داخل دول املنطقة.
ثانيا :االستراتيجية األمريكية خالل إدارة جورج بوش االبن ()2008-2001
ركز الرئيس بوش االبن طيلة حملته االنتخابية على انتقاد إدارة بيل كلينتون انطالقا من:
 مستوى التسلح وتنظيم الجيش األمريكي ومحاولة إصالحه. إساءة إدارة العالقات األمريكية اليابانية. القلق املتزايد بشأن الصين والتعامل الحذر مع تايوان. التردد في تجديد العالقات العسكرية مع اندونيسيا.وتبعا لذلك ،أعلن بوش عن نيته في تنظيم الجيش األمريكي ملواجهة تهديدات الحرب البادرة أكثر
من تنظيمه ملواجهة تحديات القرن الجديد ،.7لم تولي إدارة بوش في بدايتها منطقة جنوب شرق أسيا
االهتمام الكافي بالرغم من أهميتها االقتصادية كأكبر شريك اقتصادي للواليات املتحدة واالهمية الجيو
استراتيجية التي تمثلها املمرات البحرية باملنطقة لألسطول البحري األمريكي ،8إال أن هذا النهج الذي
سلكته اإلدارة اتجاه املنطقة قد تغير بعد احداث  11سبتمبر  ،2001أين برزت عدة تغيرات على مالمح
االستراتيجية األمريكية.
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 -1أحداث  11سبتمبر وانعكاساتها على املنطقة
اعتبرت أحداث الثالثاء األسود منعرجا حاسما في مسار االستراتيجية األمنية االمريكية ،فقد
دفعت باملسؤولين األمريكيين إلعادة رسم استراتيجياتهم األمنية العاملية وعلى رأسهم إدارة بوش االبن،
التي أدركت مدى اهمالها ملنطقة جنوب شرق أسيا في أجندتها االستراتيجية وقررت ارجاع املنطقة الى
رادارها االستراتيجي كجبهة ثانية  second frontللحرب على اإلرهاب ،9و هذا نتيجة اكتشاف العديد
من الخاليا اإلرهابية بدول املنطقة :سنغافورة ،إندونيسيا والفلبين التي تضم أكبر عدد من السكان
املسلمين ،الحركات االنفصالية املنشقة الى جانب سهولة اختراق حدودها ،كل هذا جعل املالحظين
األمريكيين يعتبرونها كأرضية تنشئة خصبة للعمليات اإلرهابية 10،و أكدت :هجومات بالي,2002
جاكرتا2003و ,2004اعتقاالت أبرز اإلرهابيين باملنطقة وعالقة تنظيم القاعدة بالتنظيمات اإلسالمية
باملنطقة كجماعة أبو سياف بالفليبين صحة هذه التقديرات.
لقد أكدت وثيقة االمن القومي األمريكي سنة  2002على أن هجمات الحادي سبتمبر كانت سببا
رئيسيا للتحالف األمريكي االسيوي ،حيث قدمت اليابان وكوريا امدادات عسكرية ولوجستية للواليات
املتحدة األمريكية كما تلقت مساعدات من تايالند ،الفليبين وسنغافورة ،وألجل مواجهة التحديات
االمنية الناتجة عن أحداث  11سبتمبر ،استخدمت إدارة بوش االبن الحرب على اإلرهاب لتوسيع
وجودها العسكري بالقارة االسيوية وإقامة ترتيبات لنشر قواتها على املدى البعيد ،فاليوم تمتد
القواعد العسكرية االمريكية من جزيرة أوكيناوا اليابانية إلى البحرين بما يمكنها من تغطية كل القارة
االسيوية.

11

مع هذا ،بالرغم من إجماع أغلب املالحظين على أن الفضل يعود إلدارة بوش في تعديلها لسياسة
التجاهل  ،Benign Neglectالتي مارستها اإلدارات السابقة اتجاه منطقة جنوب شرق أسيا ،من خالل
تعزيز عالقات التعاون واالتصال بين الطرفين ،و توسيعها لنطاق الحرب على اإلرهاب لتشمل
إندونيسيا ،الفلبين ،وجنوب تايالند ,إال انهم يرون ان االدارة افتقدت الى سياسة متناسقة وواضحة
تجاه املنطقة ،12فاإلدارة مثال لم تولي اهتماما كبيرا بإرسال ممثليها بشكل منتظم الى اللقاءات
اإلقليمية كإجتماعات رابطة األسيان ،التركيز على دول معينة باملنطقة كسنغافورة و اغفالها للبعض
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االخر :كمبوديا ،الووس ،ميانمار ،كما تميزت فترة إدارة بوش بسيطرة الكونغرس على تحديد معالم
السياسة االمريكية تجاه منطقة جنوب شرق أسيا بفرضه لعقوبات قاسية على ميانمار وإدانة
الحكومة الكمبودية العتقالها نشطاء في املعارضة.
وعليه ،يمكن إرجاع أسباب التركيز املحدود الذي أبدته إدارة بوش تجاه منطقة جنوب شرق أسيا الى:
 تركيزها على الهند باعتبارها املنافس القديم ألمريكا وحليف االتحاد السوفياتي اثناء الحربالباردة.
 الوضعية الحرجة التي واجهتها االدارة االمريكية في كل من أفغانستان والعراق ،وكانت سببا فيتراجع االهتمام بأسيا الباسيفيك مما سمح بتنامي الدور الصيني باملنطقة.
 انشغالها بالحرب على اإلرهاب وتفضيلها للعالقات الثنائية بدال من العالقات متعددة األطراف ،ماأدى الى اهمالها ألسيا والهادي إلى حد كبير ،ما أفسح املجال أمام تعاظم النفوذ الصيني ،وتعميق
اندماج دول رابطة جنوب شرق أسيا« ،أسيان» ،في فلك االقتصاد الصيني الذي كان يشهد آنذاك
ً
ً
نموا كبيرا.

املحور الثالث :إستراتيجية املحور أو إعادة التوازن ( 2008إلى )2016
يركز املحور املوالي في شقه األول على االستراتيجية األمنية االمريكية تجاه منطقة جنوب شرق أسيا
خالل إدارة باراك أوباما والتي شكلت فارقا كبيرا مع اإلدارات السابقة من حيث األهمية القصوى التي
أولتها للمنطقة بإطالقها لسياسة املحور او إعادة التوازن ،في حين يركز الشق الثاني على ابراز مالمح
التغيير والثبات في االستراتيجية األمنية االمريكية اتجاه املنطقة خالل ادارة الرئيس الحالي دونالد
ترامب وسلفه أوباما.
أوال :االستراتيجية األمريكية خالل إدارة باراك أوباما (من  2008إلى )2016
أسهم شعار "التغيير" الذي طبع الحملة االنتخابية للمترشح باراك أوباما في االنتخابات الرئاسية
لسنة  2008في فوزه بمقعد الرئاسة ،هذا األخير الذي وعد بمراجعة شاملة لالستراتيجية االمريكية،
إحداث تغيير جذري على السياسة الداخلية واالقتصادية ،و سحب القوات االمريكية تدريجيا من
العراق وأفغانستان وذلك سعيا منه لتحسين صورة أمريكا في العالم بعد أن أفسدت ثمن سنوات من
حكم بوش تلك الصورة-عقيدة الحرب االستباقية وأدى الى بروز قوى جديدة ،مشاكل اجتماعية
24

داخلية -والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا اإلطار :هل هناك تغيير حقيقي لالستراتيجية االمريكية
اتجاه منطقة جنوب شرق أسيا بقدوم الرئيس أوباما؟
بتقلدها منصب وزيرة الخارجية وكأول خرجة رسمية لها سنة ، 2009قامت هيالري بزيارة
اليابان ،إندونيسيا ،كوريا الجنوبية والصين خالفا لوزراء الخارجية السابقين (كان التركيز على أوروبا،
الشرق األوسط وشرق أسيا) و ذلك لبعث رسالة الى أسيا و العالم مفادها عودة الواليات املتحدة
االمريكية الى الساحة الدولية.وهو ما اشارة اليه في مذكراتها خيارات صعبةHard Choicesبأنه" علينا
توسيع ارتباطاتنا مع الصين ووضع منطقة أسيا واملحيط الهادئ في مقدمة أجندتنا الدبلوماسية"، 13
مضيفة بأن تركيز اإلدارة االمريكية على العراق وأفغانستان والشرق األوسط قد أدى الى تخليها عن
دورها القيادي التقليدي في أسيا ،وقد توقعت رفقة نائبها جيم شاتنبرغ"Jim Steinbergأن يكتب
معظم تاريخ القرن الواحد والعشرين في أسيا".

14

لهذا ،فهيالري كلينتون كانت مهندسة سياسة املحور  Pivotاو إعادة التوازن Rebalanceرفقة
مدير مكتبها لشؤون شرق أسيا واملحيط الهادئ كورت كامبل ،Campbell Kurtفالفضل يرجع اليها
في إعادة توجيه دفة القارب األمريكي باتجاه منطقة أسيا عموما وجنوب شرق أسيا خصوصا ،فقد
أشارت مرارا وتكررا إلى أن أسيا املحيط الهادئ تشكل أولوية إلدارة أوباما منذ يومها األول .فبمجرد
توليه للحكم سنة  , 2008أعلن عن تشكيل الفريق الذي سيشرف على إعداد تقرير االمن القومي،
والذي أوضح بأن الهدف الرئيس ي للسياسة الخارجية واألمنية هو كيفية الحفاظ على قوة التأثير
الدبلوماس ي والعسكري األمريكي وإعادة بناء صورة أمريكا والحفاظ على االمن والقيادة العاملية ،15وكان
هدف اإلدارة من وراء تلك اإلجراءات هو إعادة ضبط أهمية جنوب شرق أسيا في نقاش السياسة
الخارجية االمريكية نظرا للدور الهام الذي تمثله املنطقة عسكريا ،أمنيا ،سيأسيا واقتصاديا في
التخطيط االستراتيجي األمريكي بأسيا الباسيفيك.
 -1سياسة املحور أو إعادة التوازن Pivot Policy or Rebalance
خالل سنة  , 2009وفي إطار تعهد إدارة أوباما بمواجهة نقص االهتمام الذي أبدته إدارة بوش االبن
اتجاه منطقة جنوب شرق أسيا ،قررت إطالقها مبادرة لشرق أسيا أصبحت تعرف ب ـ أسيا املحور أو
االنعطاف نحو أسيا ،Pivot to Asiaوفي تعقيبها على استخدام مصطلح املحور في مقالتها املنشورة

25

بالفورين بوليس ي "قرن أمريكا الباسيفيكي" ،أوضحت هيالري كلينتون بأن املصطلح معناه تجديد
تركيز اإلدارة على أسيا ومنحها اهتماما خاصا.

16

حملت سياسة املحور أو إعادة التوازن في طياتها عدة معاني:
 تعهد اإلدارة بتحويل التركيز العام للسياسة الخارجية االمريكية من الشرق األوسط ،أفغانستان
وباكستان الى شرق أسيا أسرع املناطق نموا في العالم وأهم شركاء الواليات املتحدة االمريكية،
وهذا ال يعني استبعاد الشرق األوسط وأسيا الوسطى أو إهمال مصالحها بأوروبا أو مناطق أخرى
من العالم.
 نقل املنشئات البحرية من شمال األطلس ي الى املحيط الهادئ ونشر القوات البحرية االمريكية
بأستراليا وأماكن أخرى.
 التعهد بتعزيز العالقات الدبلوماسية مع أكبر عدد من الدول االسيوية :الصين ،الهند وإندونيسيا
والحفاظ على حلفائها باملنطقة.
مثلت سياسة املحور االستراتيجية الكبرى للسياسة الخارجية االمريكية خالل إدارة أوباما ،هذه
األخيرة التي أوضحت بأن منطقة أسيا الباسيفيك املمتدة من الهند الى نيوزيلندا ومن الجزر
الباسيفيكية الى اليابان الشمالية وشبه الجزيرة الكورية تمثل أولوية جيو استراتيجية للواليات املتحدة
االمريكية ،17لهذا أولت اإلدارة املنطقة درجة كبيرة من االهتمام من خالل الزيارات الرئاسية والوزارية،
املبادرات األمنية واالقتصادية واالرتباطات الدبلوماسية ،وقد مرت السياسة الجديدة منذ ظهورها
بمرحلتين أساسيتين:
 املرحلة األولى  :2012-2011تم التركيز بشكل أساس ي على املبادرات العسكرية باملنطقة كنشر
القوات البحرية في داروين بشمال أستراليا والسفن البحرية بسنغافورة ،وهو ما استهجنته الصين
التي قامت بعدة تحركات مضادة أظهرت فيها قدرتها على الدخول في النزاعات الحدودية البحرية مع
حلفاء الواليات املتحدة االمريكية (الفلبين واليابان) .وقد فسر البعض ردة الفعل تلك كاستجابة
للتركيز األمريكي الجديد باملنطقة.

.
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 املرحلة الثانية  :2012بعد تعرضها لالنتقاد بالتركيز املفرط على الجانب العسكري ،قامت اإلدارة
أواخر  2012بتعديل تركيزها لصالح املبادرات االقتصادية والدبلوماسية ،كما دعت الى ارتباطات
قوية مع الصين وذلك بغية تقليل توتر العالقات االمريكية -الصينية ودحر املخاوف الصينية اتجاه
التحرك األمريكي باملنطقة.
بالرغم من محاولة املحللين األمريكيين نفي شبهة أن سياسة املحور غير موجهة الحتواء الصين ،اال
أن املتمعن في التوجهات والتحركات االمريكية باملنطقة سيدرك بأن السياسة الجديدة هي ترجمة
حقيقية للتخوف االمريكي من تنامي القوة الصينية باملنطقة ولكن بصيغة جديدة .فسياسة املحور هي
سياسة احتواء جديدة بصيغة معدلة ،فبدل التركيز على الجانب العسكري كان التركيز على املبادرات
االقتصادية والدبلوماسية ،انشاء تحالفات جديدة واستخدام القوة الذكية بهدف كسب تأييد دول
املنطقة.
 -2أبعاد سياسة املحور أو إعادة التوازن
سياسة املحور ليست جديدة بل هي امتداد للسياسات الحكومية االمريكية السابقة -إدارة بيل
كلينتون وبوش االبن-فالواليات املتحدة االمريكية تملك مصالح وطنية قوية بمنطقة أسيا الباسفيك
منذ الحرب العاملية الثانية وقد زاد ارتباطها القوي باملنطقة عسكريا ،اقتصاديا ودبلومأسيا خالل فترة
الحرب الباردة وبعدها زيادة على البعد العسكري للسياسات السابقة تضمنت السياسة الجديدة
بعدين جديدين اقتصادي ودبلوماس ي.
أ-

البعد العسكري :يعتبر هذا البعد أكثر جوانب سياسة إعادة التوازن أهمية ،فهو يؤكد سعي
إلدارة االمريكية االبقاء على مستويات القوة والقدرات العسكرية بمنطقة أسيا الباسيفيك
رغم االقتطاعات الكبيرة لإلنفاق العسكري األمريكي ،18وهو ما أكد عليه الرئيس أوباما خالل
خطابه أمام البرملان األسترالي في نوفمبر :2011
"  ...نظرا النشغالنا بمستقبل قواتنا املسلحة ،بدأنا بمراجعة من شأنها تحديد مصالحنا
االستراتيجية األكثر أهمية وتوجيه أولوياتنا الدفاعية واالتفاقية على مدى العقود املقبلة...
ونحن بصدد إنهاء حروب اليوم ،فقد وجهت فريقي لألمن القومي لجعل وجودنا ومهمتنا في

27

أسيا واملحيط الهادئ أولوية قصوى .ونتيجة لذلك ،فإن تخفيضات اإلنفاق الدفاعي للواليات
املتحدة سوف لن–وأكرر -لن تأتي على حساب أسيا واملحيط الهادئ".

19

وعليه ،تمثلت أهم التحركات العسكرية االمريكية باملنطقة في:
 تكثيف التواجد العسكري بالجهات الشمالية والغربية من املنطقة (مبدأ املرونة ،)flexibilityمن
خالل النشر الدوري للقوات العسكرية بدال من نشر القواعد الدائمة.
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 مع بداية  , 2012تم نشر ما بين  250-200أسطول بحري أمريكي بأستراليا بشكل دوري.
 النشر الدوري للسفن الحربية البحرية  LCSوالغواصات املضادة للطائرات بسنغافورة.
 تعزيز اتفاقية التعاون الدفاعي  EDCAمع الفلبين ،والتي تضمنت نشر طائرات املراقبة الدورية،
النشر الدوري للقوات العسكرية االمريكية وإجراء مناورات عسكرية مشتركة.
 تزايد املساعدات العسكرية األمريكية املقدمة لدول املنطقة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر:
إذ تلقت الفليبين  100مليون دوالر من الواليات املتحدة األمريكية في صورة مساعدات عسكرية،
كما بدأت تدريبات مشتركة بين القوات األمريكية والفليبين ملساعدة األخيرة في مواجهة جماعة أبو
سياف ،كما أعطت الواليات املتحدة األمريكية إندونيسيا  50مليون دوالر في أغسطس عام 2002
ملساعدة األخيرة في حربها ضد اإلرهاب ،وفي أغسطس عام  2002تم التوقيع على إعالن مشترك بين
أسيان والواليات املتحدة األمريكية حول التعاون ملكافحة اإلرهاب الدولي.
 وفي إطار تعزيز وجودها العسكري ،ستنشر الواليات املتحدة االمريكية % 60من أسطولها البحري
في منطقة الباسيفيك وتزود قيادة الباسيفيك بأحدث القدرات بحلول عام .2020
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وسعيا منها لتحجيم دور الصين مقابل تقوية نفوذها باملنطقة ،عمدت واشنطن الى الحد من
القدرة العسكرية للصين من خالل ابرام اتفاقيات دفاعية مع اليابان ،وتوقيع اتفاقية مع الفلبين
لبقاء القوات االمريكية فيها 10سنوات ،باإلضافة الى اعتراضها على بناء الصين للجزر الصناعية متهمة
بكين بعدم االهتمام بأمن دول الجوار.
من جانب أخر ،أكدت إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما على أولوية منطقة أسيا الباسيفيك
وأهميتها في عدة وثائق رسمية كان من أبرزها :استراتيجية االمن القومي األمريكي  ،2010استراتيجية

-
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الدفاع االمريكية الجديدة  2012أو املراجعة االستراتيجية  Defence Reviewواستراتيجية االمن
القومي األمريكي .2015
ب-

البعد االقتصادي:
ّ
شكل االقتصاد والتجارة الدافع القوي وراء سياسة إعادة التوازن اتجاه أسيا الباسيفيك عموما

وجنوب شرق أسيا خصوصا ،فقد ارتفعت األهمية االستراتيجية للمنطقة سريعا ،حيث تمثل زهاء
ثلث  1/3الناتج االقتصاد العالمي ويتجاوز اسهامها في النمو االقتصاد العالمي بنحو  ،%30وإدراكا منها
لتلك األهمية ملستقبل االقتصاد األمريكي في ظل االزمة الخانقة التي تعيشها أمريكا ،وسعت إدارة
أوباما من املبادرات االقتصادية خالل إدارتي كلينتون وبوش االبن ،فكالهما دعما العالقات التجارية
الطبيعية  ،NTRومنحا عضوية منظمة التجارة الدولية لكل من الصين ،تايوان و فيتنام .وسنة
1993أولى الرئيس كلينتون أهمية كبيرة ملنتدى التعاون االقتصادي ألسيا الباسيفيك  ،APECوبدأ
مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة Free Trade Agreement FTAمع سنغافورة التي استكملت
مراحلها األخيرة خالل إدارة بوش االبن.
وفي إطار اقتراحها بناء نظام تجاري عادل حر وشفاف على أساس تعددي ،تعتبر اتفاقية الشراكة
عبر املحيط الهادئ  ،The Trans-Pacific Partnership TPPالتي هي عبارة عن اتفاق للتجارة الحرة
يضم  12دولة :أستراليا ،بروناي ،كندا ،الشيلي ،اليابان ،ماليزيا ،املكسيك ،نيوزيلندا ،البيرو،
سنغافورة ،الواليات املتحدة األمريكية ،فيتنام ،خطوة مهمة لبناء قواعد تعاون إقليمي ال يقتصر على
شرق أسيا فقط لكن يمتد عبر املحيط الهادئ ،وتكمن أهمية االتفاق في عمله على انشاء منطقة
اقتصادية واحدة بين الدول األعضاء لتشكل نحو %40من الناتج املحلي اإلجمالي في العالم وتسهيل
حركة البضائع واألموال والخدمات واملعلومات.22
عمال على التأسيس لهيمنة اقتصادية باملنطقة ،قامت أمريكا باستبعاد الصين من اتفاقية
الشراكة  TPPومن مجموعة التجارة ألسيا الباسيفيك بهدف تحجيم دورها املتنامي باملنطقة وخوفا
من تهديدها ملصالحها االقتصادية ،وكردة فعل منها على تلك التحركات ،عززت الصين من منظمة
شنغهاي للتعاون SCOبضم روسيا وأربع حكومات من أسيا الوسطى ،كما تبنت املنظمة سياسات
معادية لألهداف االمريكية باملنطقة ،23وتهدف الصين من وراء ذلك الى توسيع دورها األمني باملنطقة،
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فكانت من أهم قرارات املنظمة معارضتها نشر الواليات املتحدة ملشروع درع الدفاع الصاروخي املضاد
للصواريخ الباليستية ،كما دعت إلنشاء مركز إقليمي ملكافحة اإلرهاب كرسالة منها للواليات املتحدة
بأنها ليست الدولة الوحيدة القادرة على محاربة اإلرهاب.24
ج -البعد الدبلوماس ي :كان التحرك الدبلوماس ي األمريكي باملنطقة وفقا ملسارين :الزيارات الرسمية
وابرام املبادرات الثنائية واملتعددة.
 الزيارات الرسمية :تمثلت أهمها في:
 في جويلية  , 2009وخالل حضورها للمنتدى اإلقليمي السادس عشر )(ARFلرابطة األسيانASEANبتايالند ،وقعت وزيرة الخارجية السابقة هيالري كلينتون على اتفاقية الصداقة والتعاون
مع الرابطة), The Treaty of Amity and Cooperation (TACكإشارة لبداية تعميق التعاون األمريكي
مع املنظمات اإلقليمية باملنطقة وعودة أمريكا الى منطقة جنوب شرق أسيا.
 في نوفمبر 2009وكأول زيارة له الى أسيا ،شارك الرئيس أوباما في االجتماع السنوي السابع عشرلقادة منظمة التعاون االقتصادي ألسيا الباسيفيك بسنغافورة ،اين قام بزيارة الفلبين،
اندونيسيا ،الصين ،اليابان وكوريا الجنوبية ،وقد أوضح البيت األبيض أن الزيارة تهدف الى تقوية
القيادة والتنافسية االقتصادية االمريكية باملنطقة ،إحياء التحالفات القديمة وتشكيل شراكات
جديدة في مارس  , 2010قام أوباما بجولته الثانية الى أسيا والتي قادته الى جزيرة
غوام ،Guamاستراليا واندونيسيا.
 املبادرات الثنائية واملتعددة:
 في جانفي , 2011تم عقد اول حوار استراتيجي ثنائي بين أمريكا والفلبين تعلق باألمن واليقظةالبحرية.
 في نوفمبر ,2012كان أوباما أول رئيس امريكي يحضر قمة شرق أسيا ( EASتجمع إقليمي يضم18دولة أسيوية إضافة الى الواليات املتحدة) التي عقدت بالعاصمة الكمبودية بنوم بني.
يتضح مما سبق ،ان إدارة أوباما شكلت فارقا واضحا مقارنة مع سابقاتها من اإلدارات االمريكية،
حيث أسهمت سياسة إعادة التوازن في احياء صورة أمريكا التي شوهتها عقيدة بوش االستباقية
وأعادت االهتمام بمنطقة أسيا الباسيفيك وبخاصة جنوب شرق أسيا ،فهل سيبقي الرئيس دونالد
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ت رامب على نفس النهج الذي سلكه الرئيس أوباما أما ان االستراتيجية االمريكية ستشهد تغيرات
جديدة؟
ثانيا :االستراتيجية االمريكية خالل إدارة دونالد ترامب ( 2016الى )2019
بعد فوزه في االنتخابات الرئاسية في نوفمبر  ،2016رفع الرئيس دونالد ترامب شعار "أمريكا
أوال" و تعهد بتعديل استراتيجية املحور او إعادة التوزان لسلفه باراك أوباما ،التي ورطت الواليات
املتحدة في التزامات غير ضرورية ومكلفة حسب وجهة نظره ،تعالت معها شكوك املراقبين حول مالمح
السياسة الخارجية و األمنية االمريكية و مستقبل التواجد األمريكي بمنطقة أسيا -الباسفيك عموما و
جنوب شرق أسيا خصوصا  ،هاته االخيرة التي عرفت تحوالت عديدة خالل النصف األخير من رئاسة
باراك أوباما ( تسارع وتيرة النمو االقتصادي للصين  ،التواجد الصيني املكثف ببحر الصين الجنوبي.)...
فما هي أهم مالمح التغيير والثبات في االستراتيجية االمريكية اتجاه منطقة جنوب شرق أسيا بين إدارتي
دونالد ترامب وباراك أوباما؟
 -1مالمح التغيير
اتضحت أبرز مالمح التغيير في االستراتيجية االمريكية خالل االيام األولى إلدارة ترامب ،بتبنى الرئيس
نهجا هجوميا اتجاه سياسة اإلدارة السابقة ،ترجمت بتوقعيه ملرسوم رئاس ي في  24جانفي 2017
يقض ي باالنسحاب من اتفاقية الشراكة عبر املحيط الهادئ( TPPالتي مثلت أحد أهم املكونات
الرئيسية الستراتيجية إعادة التوازن إلدارة أوباما) والتي وصفها بأسوأ اتفاقية على االطالق the worst
 ،deal everجاء هذا االنسحاب في فترة يعرف فيه االقتصاد األمريكي تراجع حاد ،فحاول ترامب
تحميل الدول الحليفة أعباء الحماية االمريكية لها وكذا االستفادة من نموها االقتصادي لصالح
االقتصاد األمريكي ،خلف هذا االنسحاب أثارا اقتصادية وسياسية وخيمة على الواليات املتحدة
اتضحت أبرز معاملها في:
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 صعوبة تصدير السلع االمريكية الى بقية العالم ،حيث أظهرت أخر الدراسات لسنة  ،2017أنالواليات املتحدة ستفقد ما يقارب  3.1مليار دوالر من صادراتها .الى جانب تنازلها على ان يكون لها
دور في تشكيل الهندسة التجارية العاملية للقرن الواحد والعشرين القادم.

31

 الصين ستكون الكاسب األكبر في هذه العملية فهي في طريقها لخلق واقع تجاري واستثمار بديلالتفاقية الشراكة عبر املحيط الهادئ.
 بعد عام واحد من االنسحاب األمريكي ،قررت الدول االحدى عشر املتبقية بقيادة اليابان وضعاالتفاقية موضع التنفيذ دون أمريكا ،وفي مارس  2018تم تغيير اسم االتفاقية الى الشراكة
الشاملة والتقدمية عبر املحيط الهادئ .CPTPP
وكبديل النسحابه من اتفاقية الشراكة عبر املحيط الهادئ ،أعاد ترامب تنشيط مسار اسيوي
منفصل يركز على الصين سمي بـالشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة  RCEPوالتي أسست على
االتفاقيات التجارية القائمة بين دول األسيان وستة دول مجاورة :اليابان ،الصين ،كوريا الجنوبية،
استراليا ،نيوزيلندا والهند .وفي حال تمت املوافقة على تلك الشراكة فستكون واحدة من أكبر مناطق
التجارة الحرة.
اال أنه ،في  05نوفمبر  ،2017خالل زيارة الرئيس ترامب الى خمس دول أسيوية :اليابان ،كوريا
الجنوبية ،فيتنام ،الصين والفلبين ،اتخذ النهج الهجومي منحى تنازليا ،اتضح من خالل اثارة الرئيس
النقاش حول أهمية سياسة "التوجه شرقا" التي اتبعتها اإلدارات االمريكية السابقة ،خاصة إدارة
باراك أوباما ،مؤكدا ان الواليات املتحدة ال يمكنها اتباع سياسة العزلة وفق ما أعلن عنه خالل حملته
االنتخابية برفعه لشعار "أمريكا أوال" ،26فكانت تلك الجولة بمثابة إعادة التركيز األمريكي على أسيا من
جديد رغم عدم وضوح رؤية ترامب اتجاه القارة االسيوية لحد االن ،واتضحت معالم االستراتيجية
األمريكية اتجاه منطقة جنوب شرق أسيا من خالل :تقديم ترامب عرضا للتوسط في نزاع بحر الصين
الجنوبي ،تعزيز عالقاتها مع اندونيسيا والفلبين ،ويهدف ترامب من وراء كل ذلك تمرير رسالة ضمنية
مفادها أن الواليات املتحدة لن تنسحب من منطقة جنوب شرق أسيا.
وفيما يتعلق بوجهة نظر دول جنوب شرق أسيا تجاه توجهات االستراتيجية االمريكية إلدارة ترامب
في املنطقة ،يمكن ايجازها من خالل املفاهيم التالية:
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ً
 الغياب  :Absentأظهر ترامب اهتماما ضعيفا تجاه منطقة جنوب شرق أسيا بتعيينه عدد قليلمن الخبراء ،الش يء الذي يتناقض بشكل حاد مع االنخراط العميق ألوباما باملنطقة.
 -املعامالت التجارية  :Transactionalالتي اتخذها ترامب كمبدأ في صنع السياسة الخارجية.
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 التردد والغموض  :Uncertainحيث لم يتم اإلعالن عن سياسة ترامب اتجاه بحر الصينالج نوبي ،التي تتراوح بين نهج املواجهة النشطة ضد أنشطة البناء للصين الى االنسحاب السلبي من
االتفاقات متعددة األطراف مع رابطة األسيان.
 التنازع والخالف  :Contestedهناك صراع سلطوي داخل حكومة ترامب بين الرأسماليين،املحافظين والهجوميين االمر الذي يمنع من صياغة استراتيجية واضحة.
 -2مالمح الثبات
خالفا للقطيعة التي أحدثها ضد البعد االقتصادي الستراتيجية إعادة التوازن ،عمل ترامب على
تعزيز الوجود العسكري االمريكي في مناطق أخرى ،فقد انتقد خطوة أوباما بخفض عدد القوات
االمريكية في أفغانستان ،فأعلن في  22أوت  2017على زيادة عدد القوات العسكرية األمريكية بإرسال
نحو أربعة أالف جندي الى أفغانستان الى جانب  8400املوجودين هناك من أجل القضاء على
الجماعات املناوئة للواليات املتحدة التي رأى أنها ستستفيد من الفراغ االستراتيجي حال انسحاب
القوات الدولية من أفغانستان ،كما حافظ ترامب على الخطط العسكرية التي اتبعتها إدارة أوباما
هناك وزاد من حدتها بإرسال املزيد من حامالت الطائرات وعقد املناورات البحرية، 28هذا وانتقد
مستشاري سياسة ترامب استراتيجية إعادة التوازن بسبب افتقارها الى الثقل العسكري خاصة القوة
البحرية والتي حسبهم شجعت العدوان الصيني في بحر الصين الجنوبي والشرقي ،لهذا ،وعد ترامب
بعكس هذا الوضع بزيادة حجم البحرية األمريكية من  274إلى  350سفينة حربية ورفع عدد املقاتلين
من  1100الى .1200
من املالحظ ،إن سياسة ترامب ال تنحرف كثيرا عن سياسة سلفه أوباما بأسيا الباسيفيك،
خاصة ما تعلق منها بالشق العسكري ،فال يزال التركيز بشكل كبير على :حرية املالحة ،تعزيز النظام
االقتصادي ،الحاجة ملساعدة الدول اإلقليمية على ردع القوى التوسعية تماشيا مع استراتيجية إعادة
التوازن ،29فسياسة ترامب غير تقليدية إلى حد ما ،لكن في جوهرها ال تنحرف عن طريقة العمل
املعمول بها في اإلدارات االمريكية السابقة ،خاصة العناصر األساسية لتقاليد سياسة الحزب
الجمهوري في منطقة أسيا الباسيفيك.
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مما سبق ،نخلص الى أن سياسة إدارة ترامب تجاه منطقة جنوب شرق أسيا ال تزال يشوبها
الغموض وغير كافية لردع الزحف الصيني املتنامي باملنطقة ،من املحتمل أن تدفع املقاربة االنعزالية
بقيادة ترامب وفراغ القوة الذي خلفه االنسحاب األمريكي من املنتديات متعددة األطراف بعض دول
املنطقة الستيعاب املصالح األمنية الصينية ،في حين تتجه دول أخرى لتعزيز تعاونها االستراتيجي
وتشكيل شراكات جديدة مع اليابان ،استراليا ،االتحاد االوروبي والهند بهدف تنويع تواجد القوى
الكبرى في املنطقة والحيلولة دون سيطرة صينية واسعة.
خاتمة:
نخلص في االخير ،على ضوء اإلشكالية املطروحة الى جملة من النتائج والتوصيات أهمها:
النتائج:
 الثابت في االستراتيجية االمريكية تجاه منطقة جنوب شرق أسيا هي املبادئ واألهداف التي تخدماملصلحة الوطنية ،في حين تتغير وسائل وأدوات تحقيق هذه األهداف من إدارة إلى أخرى.
 من األمور البديهية في التفكير االستراتيجي األمريكي ،أن االستراتيجية االمريكية ال تتغير مهما تغيرالحكام والرؤساء الذين يصلون الى البيت األبيض ،لكن الذي يتغير هي األدوات والوسائل وقد صنفت
الى أولويات في استخدامها من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية
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ً
 تعتبر االستراتيجية االمريكية الجديدة في منطقة أسيا الباسيفيك عموما وجنوب شرق أسيا خصوصاامتدادا لقرن ونصف القرن من السياسة الخارجية االمنية األميركية.
التوصيات:
 على الواليات املتحدة االمريكية تقبل بأن تنامي التواجد الصيني باملنطقة حقيقة ال مفر منها ويشكلً
أبرز التحديات املهددة ملكانتها باملنطقة ،ما يستدعي التعامل معه حفاظا على الحد األدنى من املصالح
االمريكية باملنطقة.
 يتوجب على اإلدارة االمريكية الحالية تغيير نهجها الحالي تجاه منطقة جنوب شرق أسيا وإال ستشهدخسارة لتأثيرها باملنطقة لصالح التنامي الواسع للقوة الصينية باملنطقة.
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 هل سيدرك صناع القرار االمريكيون بأن تراجع التركيز االمريكي،والتساؤل الذي سيظل مطروحا
تجاه منطقة جنوب شرق أسيا سيعمل على تقليل التواجد األمريكي بأسيا الباسيفيك لصالح التمدد
.الصيني
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"القوة االقتصادية واملعيارية الصينية في الشرق األوسط :تحديات جديدة ومقاربات حديثة"

أ.سليمان سميرة (جامعة قسنطينة  3الجزائر)
أ.نوري عزيز (جامعة عباس لغرور –خنشلة الجزائر)
ملخص

إن الحضور الصيني في منطقة الشرق األوسط يمثل نقطة ارتكازا ثقيلة في السياسة الخارجية واالقتصادية
الصينية ،وعلى الرغم من الصعوبات االستراتيجية في املنطقة مع تواجد أعظم قوة اقتصادية وعسكرية وهي
الواليات املتحدة كفاعل مسيطر على جل هذه املنطقة ،إال الصين حاولت أن تتخذ مسارا مختلفا للمسار
األميركي في املنطقة ،حيث تعتبر الصين من القوى الجديدة في النظام الدولي كقوة مراجعة للوضع العالمي
العام ،وإعادة تمركز القوى من خالله ،وعليه اتخذت عدة استراتيجيات وسياسات اقتصادية وأمنية ومعيارية
ساعدتها على الوصول مكانة معتبر لدى كل األطراف في منطقة الشرق األوسط ،األمر الذي يمهد لوضع أكثر
تعقيدا في هذه املنطقة االستراتيجية .
الكلمات املفتاحية :القوة املعيارية ،االستراتيجية األمنية ،التحديات األمنية الجديدة
Abstract

The Chinese presence in the Middle East region is a heavy anchor in China's
foreign and economic policy, and despite the strategic difficulties in the
region with the presence of the greatest economic and military power, the
United States as a dominant actor in most of this region, China has tried to
take a course Different to the American track in the region, where China is a
new force in the international system as a power of review of the global
situation and the re-centralization of forces through it, and has taken several
economic, security and normative strategies and policies that have helped it
to reach a significant place for all parties in the Greater Middle East, which
paves the way for a more complex situation in this strategic area.
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املقدمة
عادة ما تغطي املصالح الصينية في الشرق األوسط أربعة مجاالت أساسية هي :الطاقة،
والسياسة ،واالقتصاد ،والجغرافيا السياسية ،وعلى الرغم من أن األمن الطاقوي ال يزال يشكل
الشاغل الرئيس ي للصين في املنطقة ،فإن مصالحها االقتصادية والسياسية في الشرق األوسط مهمة
جدا أيضا،في السنوات األخيرة ،بسبب الدور املتغير ملنطقة الشرق األوسط في العالم بشكل كبير بسبب
انخفاض أسعار النفط والتهديدات اإلرهابية املتصاعدة.
ولكننن بالبسننبة للصننين  ،فنإن أهمينة الشننرق األوسننط لننم تتغيننر كثينرا ،ويتزاينند اعتمنناد الصننين علنى
طاق ن ننة الش ن ننرق األوس ن ننط ،وك ن ننذل ت ن نأثير الش ن ننرق األوس ن ننط عل ن نى الص ن ننين م ن ننن حي ن ننث التهدي ن نندات االرهابي ن ننه
واملخاوف األمنية التقليدية.
إن الف ن نرات االسن ننتراتيتي الن ننذي تركتن ننه الوالين ننات األمريكي ن نه يتن ننري الكثين ننر من ننن التحن ننديات والشن ننكوي
بالبسبة للصين،وللرد علي هذه
التح ننديات  ،ب نندأت الص ننين مب ننادرة الح نزام الواح نند والطري ننال الواح نند لتعزي ننز عالقاته ننا االقتص ننادية
والسياسننية والشننعبية مننع النندول املنخرطننة فنني املنطقننة ،وفنني الوقننت نفسننه  ،ال ي نزال البشننا العسننكري
للصين مترددا ومحدودا للغاية،وعموما  ،فنإن سياسنات الصنين تجناه الشنرق األوسنط تتغينر وهندو وبنط
ولكن على نحو مستدام.
إشكالية الدراسة:
كيف استطاعت الصين التكيف مع األوضاع االستراتيجية والجيوسياسية املعقدة في منطقة
الشرق األوسط وما هي أهم مقارباتها في املنطقة؟

املحور األول :موقع الصين في النظام الدولي :نفوذ متزايد
تعتبننر الص ننين الي ننوم أهننم ق ننوة ص نناعدة علننى الص ننعيد الع ننالمي ،فننإ ا ك ننان وزن الص ننين االقتص ننادي
املتزاينند يمكننن مالحظتننه  ،فننإن معنندالت النمننو الصننينية وتأثيرهننا فنني مي نزان القننوى العننالمي هننو مننا يخي ن
القوى الكبرى في العالم  ،وهو أحد أهم االهتمامات البحثية املطروحة لدى األوسا األكاديمية حاليا .

39

وبعد أن كان الشرق األوسط ساحة منافسة اقتصادية بين أوروبا والوالينات املتحندة خصوصنا فني
الحوض الغربني منن املتوسنط ،دخلنت الصنين كفاعنل جديند منن النوزن الثقينل علنى خنط املنافسنة ،و ال
تقتصر هذه املنافسة على الحوض الغربي للمتوسط و إنما تشمل كامل األقاليم املحيطة.
كما أن الصين غير راضية و تسعى لتحدي النظام الذي أقامته الواليات املتحندة  ،ولنذل تصنن
الصين بأنها "قوة مراجعة وتصحيحية" صاعدة في النظام الدولي لتكوين نظنام تعنددي بندال منن النظنام
أحننادي القطبيننة بزعامننة الواليننات املتحنندة ،وهنني كننذل مننن النندول القليلننة الهنني تنندافع بشنندة عننن املفهننوم
التقلي نندي للس ننيادة ،فك نني تك نناف كق ننوة محافظ ننة إلع ننادة تأكي نند الس ننيادة واالس ننتقالل ال ننداخلي ف نني وج ننه
املفاهيم الناشئة حنول حقنوق اإلسسنان و الحكنم النذاتي و التندخل اإلسسناسي ،كمنا أن تحنري الصنين نحنو
دع ننم حري ننة التج ننارة ودخ ننول املنظم ننة العاملي ننة للتج ننارة ،أملت ننه اعتب ننارات اقتص ننادية وأهمه ننا رغب ننة الح ننز
الش ننيولي الص ننيني الح نناكم ف نني تعزي ننز ش ننرعيته عب ننر التنمي ننة االقتص ننادية ،و لتجس ننيد ل ن عل ننى الص ننعيد
ال نندولي تبب ننت الص ننين سياس ننة "الصعععود السععلم " ،و اله نني تعن نني إل ننى جان ننب بن ننا الق ننوة والنف ننو اإلقليم نني
وال نندولي الص ننيني  ،طمأن ننة ال نندول األخ ننرى ح ننول طريق ننة توج ننه ه ننذه الق ننوة املتنامي ننة م ننن الجان ننب األخ ننر،
وإلزالة الشعور باألمن وعدم الثقة في أوسا جيرانها.
وقد تببت الصين شعارات مساملة شكلت الخطو العريضة لسياسنتها الخارجينة ،و ترجنع أسنبا
أتباع هذه الدبلوماسية إلى أن الصين تسعى إلى تنمية و تطوير اقتصنادها بكنل الوسنائل،فبداية منن عنام
 1979أقرت الصين إصالحات اقتصادية عديدة  ،وبذل أصنبحت أحند أسنرع اقتصناديات العنالم نمنوا،
خالل 25عاما املوالية لعام  1979أصب الناتج الداخلي الصيني ينمو بمعدل سنوي يقار . %10
إن التفننوق التجنناري الصننيني الننذي هننيمن علننى جنننو شننرق أسننيا وبعينندا عننن هننذه املنطقننة أيضننا
مننن أميركننا الالتيبيننة والشننرق األوسننط وإفريقيننا ،وهننذا مننا فسننرته النندول األوروبيننة بأنننه يشننكل خطننر كبينرا
علننى مصننالحها فنني املنطقننة ،خصوصننا مننع تركيننز الصننين علننى جانننب املبادلننة التجاريننة واالقتصننادية بشننكل
عننام للنندخول والتغلغننل فنني املنطقننة نظنرا لسننهولة التعامننل بي هننا وبننين دول الشننرق األوسننط عكننا القيننود
املوجودة و الكلفة املتباينة للسلع األوروبية.
وقنند أصننب حضننور الصننين فنني املشننهد النندولي يشننكل فعننال" جيوسياسععيا" كبي نرا حيننت تقننود بكننين
إفريقيننا بصننفة عامننة و الحننوض الغربنني مننن منطقننة املتوسننط بسياسننة انفتنناا أو غننزو اقتصننادي ال سننابال
لها ،فكي تستثمر في كل ش ي وفني كنل القطاعنات ،الزراعينة والصنناعية واملعدنينة منع رغبتهنا الوا نحة فني
الحصننول علننى البتننرول ،فالحضننور الصننيني فنني املنطقننة قلننب املننوازين ووضننع النفننو التقلينندي للواليننات
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املتحنندة و أوروبننا فنني هننول كبيننر أمننام هننذا االكتسنناا .فهننذه املنطقننة الهنني كانننت إلننى حنندود البارحننة حك نرا
علننى القننوى الغربيننة األوروبيننة م هننا خاصننة ،ومننن التغي نرات الدوليننة أن صننين القننرن الواحنند والعشننرين ال
تريد تعليم األفارقة إنجيلهم الثوري ،كما كان الشأن في سنوات الستينيات ولك ها في حاجة إلنى الننفط و
املوارد األولية .
ويمكننن إرج نناع دخننول الص ننين إل ننى كننل مننناطال العننالم كفاع ننل اقتص ننادي أو اسننتراتيتي إل ننى نقطت ننين
مركزيتين:
* اندماج الصين الكامل في الحياة الدولية وكونها تريد أن تمارس ثقلهنا حهنف فني املنناطال الهني كاننت
غريبة ع ها.
و علننى الننرغم مننن كننون الصننيغة االقتصننادية هنني الظنناهر مننن سننلوي الصننين غيننر أن األبعنناد األمنيننة
له ننذه الص ننياغات له ننا م ننا يبرره ننا ،و بالتأكي نند تأخ ننذها "بك ننين" بع ننين االعتب ننار حي ننث يعتب ننر املوق ننع الجدي نند
للص ننين الش ننعبية عاملي ننا وق نندراتها االقتص ننادية اله نني اخترق ننت األس ننواق التقليدي ننة للغ نر خ ننارج ح نندوده و
داخلهننا والطاقننة العسننكرية املتناميننة ،جميننع لن يرجننع فنني األصننل أن تكننون الصننين هنني العنندو املسننتقبلي
لحلن ن

ش ننمال األطلسن ن ي  ،وعلي ننه ف ننإن الخط ننر الص ننيني ب نناملنطال االس ننتراتيتي ه ننو الخط ننر املس ننتقبلي عل ننى

الغننر  ،وبالتننالي علننى حلفننه األطلسن ي ،ألن قنندرات الصننين الذاتيننة مننع وحندة أراضنناها يمكننن أن تضننع حنندا
لهيمننة الغنر علنى العننالم  .فالصنين تبتمني إلنى جيننل جديند منن القنوى ،إن تننزداد قوتهنا دون أن تظهنر لهننا
طموح ننات إس ننتراتجية أو أن تط ننرا ب نندائل للمنظوم ننة القيمي ننة " الديمقراطي ععة و الليرالي ععة " الغربي ننة،وهي
تن ننرى بن ننأن الحل ن ن

األطلس ن ن ي باسن ننتطاعته إحك ن ننام الطن ننرق واإلحاطن ننة اإلس ن ننتراتجية من ننن الشن ننرق والجن ن ننو

وإضعاف خياراتهنا اإلسنتراتجية مسنتقبال ،و لن فني إطنار منا يسنمف بالشنراكة املباشنرة بنين الحلن

بزعامنة

الواليات املتحدة و كل من اليابان و كوريا  .ج .و أستراليا و نیوزلندا.
و منننه ،فننإن الصننين ال تسننعى وال تفملننح املجننال ملواجهننة بقننوى عسننكرية غيننر متكافئننة تو ن فاهننا
قنندراتها العسننكرية االقتصننادية أثنننا املواجهننة ،بننل هنني تو ن هننذه القنندرات اسننتباقيا فنني مواجهننة ناعمننة
علننى السنناحة العامليننة ممننا يمكننن أن يصننب الحقننا سننندا أكبننر إ ا وقعننت مواجهننة عسننكرية مننا  ،وهننو األمننر
الذي تريند الصنين مواجهتنه بطريقنة ناعمنة وهنو منا يعنوض فكنرة "املعزقق األميع " للتصنور النواقعي ،حينث
أن الصين و من محاولتها سشر صواريخ بالستية هو يهدد بشكل عام الواليات املتحندة وحلفاههنا الغنربيين،
األم ننر ال ننذي جع ننل ال نندرع الص نناروري األمريك نني م ننن ش ننرق أوروب ننا مس ننألة م ح ننة لحماي ننة أص نندقا الوالي ننات
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املتحدة وحلفاؤها  ،وبالتالي فهذا اإلجرا هو مهدد وا ح لألمن الصنيني ،ألننه يقنوض قندراتها فني النتحكم
في التطورات اإلقليمية غير املرغوبة خصوصا في حال توسع نظام الدفاع الصاروري األمريكي .
وعليننه فاملعضننلة األمنيننة هنننا تتحننول بفعننل التصننور الصننيني إلننى مجننرد توجننه وقنناتي فنني ننل تعزيننز
العالق ننات االقتص ننادية م ننع دول أوروب ننا بش ننكل ع ننام األم ننر ال ننذي يقل ننل م ننن التص ننور ب ننأن الص ننين ه نني ع نندو
محتمننل يمكننن أن يهنندد أمننن أوروبننا  ،وهنننا يصننب املننأزق األمننني لننيا حتميننة بننل يمكننن الننتحكم فيننه مننن
خالل نظرة الفواعل إلى بعضنهم وتغينر سنلوكهم باسنتعمال وتو ين

املجنال االقتصنادي فني إبعناد النظنرة

السننلبية املرتبط ننة ب ننالفجوم وال نندفاع األمن نني ال ننذي اتخذتننه الصننين ف نني تعاملهننا مننع الوض ننع ف نني حالننة ال نندرع
الص نناروري ف نني أوروب ننا الش ننرقية  ،أي أن اإلجن نرا ات الص ننينية بالتق ننار االقتص ننادي الكبي ننر م ننع أوروب ننا و
الو.م.أ هي "إجراءات بناء ثقة" ومن شأنها أن تدفع الواليات املتحندة األمريكينة وحلفاههنا إلنى اتخنا نفنا
املسعى مما يجعل الطرفان يبحثان عن أدوات أخرى لتحقيال بقاههما بعيدا عن قضنية الندفاع والفجنوم
البالسهي وكذل في تحقيال األمن الدولي.
لك ننن ،وعل ننى ال ننرغم م ننن ه ننذه الص ننياغات االقتص ننادية ف ننإن املنظوم ننة القيمي ننة للوالي ننات املتح نندة
والحل ن

األطلس ن ي هنني الهنني توجننه سننلوي هننذا الطننرف بشننكل كبيننر وبالتننالي فننإن بقننا الصننين خننارج اإلطننار

الغربي وعدم االعتراف وتبني املعايير والقيم الغربية يبقاها "كعدو محتمل" للمنظومة الغربية ككل.

املحور الثان  :التواجد الصيي في الشرق األوسط :مصالح
تقليدية واستراتيجيات متجددة
عنادة مننا تغطنني املصننالح الصنينية فنني الشننرق األوسننط أربننع ننوايي ،فالعالقننات السياسننية هنني جننوهر
االنط ننالق ف نني عالق ننات الص ننين املختلف ننة  ،بينم ننا تلع ننب العالق ننات االقتص ننادية والطاق ننة دورا متنامي ننا ف نني
عالقات الصين مع املنطقة،
منننذ إسشننا جمهوريننه الصننين الشننعبية  ،حافظننت علنى عالقننات سياسننية جينندة مننع جميننع البلنندان
تقريبننا فنني الشننرق األوسننط .وباملقارنننة مننع عالقاتهننا السياسننية القويننة  ،كانننت عالقننات الصننين االقتصننادية
والثقافيننة والطاقويننة مننع املنطقننة ضننعيفة جنندا خننالل الحننر البنناردة ،وفنني أول عننرض مهننم للصننين ف نني
 ، 1954ك ننان م ن تمر بان ععدون م ننن ب ننين األعض ننا ال  29هن نناي  14م ننن الش ننرق األوس ننط الكبي ننر وه نني مص ننر
والس ننودان وليبي ننا وت ننوسا والجزائ ننر واملغ ننر وس ننوريا وال ننيمن والع نراق ولبن ننان واألردن والس ننعودية وإي نران
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وتركيننا .وكننان ممثننل اخننر مننن املنطقننة هننو مفهنني فلسننطين،ولذل فمننن الوا ننح جنندا أن الشننرق األوسننط
كننان حاسننما بالبسننبة لصننعود جمهوريننه الصننين الشننعبية سياسننيا علنني السنناحة الدوليننة ،وللصننين اليننوم
عالقات طيبه مع جميع بلدان املنطقة تقريبا  ،وهي شريكه في العديد من القضايا الدولية .
ومننن الوا ننح أن الشننرق األوسننط كننان مننن األصننول الدبلوماسننية الهامننه للصننين منننذ عقننود ،حيننث
أن األمننن الطنناقوي هننو الش ناغل الرئيس ن ي للصننين حاليننا فنني املنطقننة .فالصننين تسننتورد النننفط مننن الشننرق
األوسط أكثر من املناطال األخرى
وفنني  ، 2013اسننتوردت الصننين  ,146,54مليننون طنننا مننن نفننط مننن الشننرق األوسننط  ،والهنني كانننت
تمثننل  %52مننن إجمننالي النننفط املسننتورد .وفنني  2014اسننتوردت الصننين  %53مننن النننفط املسننتورد مننن
الشنرق األوسنط الكبينر الباالضنافه إلننى دول شنمال افريقينا العربينة مثنل مصننر وليبينا والجزائنر  .حينث نجنند
أن م ننن أكب ننر عش ننرة م ننوردي ال نننفط للص ننين  ،هن نناي س ننتة م ننن منطق ننة الش ننرق األوس ننط  ،وه نني اململك ننة
العربية السعودية  ،سلطنه عمان  ،والعراق  ،وإيران  ،واالمارات العربية املتحدة ال ،والكويت.
كما تشكل املصالح االقتصادية عامال متناميا في سياسة الصين في الشرق األوسنط ،النذي يقنع فني
مفتننرق طننرق بننين ثننال قننارات ،واملننناطال الهنني تمننر عبننر املنطقننة واملحيطننة وهننا هنني الطننرق الرئيسننية للتجننارة
العامليننة واالتصنناالت الدوليننة ،تمثننل التجننارة عبننر قننناه السننو ا  %14مننن إجمننالي التجننارة العامليننة،حوالي
 20,000مننن السننفن تمننر عبننر القننناة  ٪ 10 ،م هننا تبتمنني إلننى الصننين .ومنننذ  ، 2011أصننبحت أوروبننا أكبننر
شننري تجنناري للصننين  ،بقيمننه تجاريننه  567,2مليننار دوالر أمريكنني  ،و  %60مننن الصننادرات الصننينية إلننى
أوروبننا تمننر عبننر قننناه السننو ا .وتبلننق قيمننه التجننارة الصععينية-االفريقي ع أيضننا أكثننر مننن  ,200مليننار دوالر
أمريكي،كمننا الطريننال التجنناري بننين الصننين وإفريقيننا تننذهب أيضننا عبننر البحننار املجنناوره للشننرق األوسننط.هو
أيضا سوقا هاما للسلع الصينية وشركات البنا الصينية.
وفنني  ، 2011حصننلت الشننركات الصننينية عل نى عقننود بنننا تبلننق قيمتهننا حننوالي  21مليننار دوالر أمريكنني
مننن الشننرق األوسنط،وفي  ، 2012بلغننت التجننارة بننين الصننين ودول مجلننا التعنناون الخليتنني  15,5مليننار
دوالر أمريكنني ،وفنني  2013بلغننت التجننارة فنني الطاقننة والسننلع والخنندمات بننين الصننين والشننرق األوسننط مننا
يقننار  300مليننار دوالر أمريك ني .ولننذل ف نإن البلنندان العربيننة هنني الشننري االقتصننادي الرئيس ن ي للصننين،
ففي  ، 2013التجارة بين الصين والدول العربية بلغت  240مليار دوالر أميركي.
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في إطار اخر ،تشكل املخاطر الجيوسياسنية مصندر قلنال متجندد للصين،فالشنرق األوسنط هنو جنز
كبيننر مننن املننناطال املجنناورة للصننين ،والننذي يمثننل كننذل املركننز الننديني والثقننافي المتننداد إسننالمي يمتنند مننن
شمال إفريقيا ومن خالل اسيا الوسطى وجنو اسيا  ،إلى جنو شرق اسيا .
ه ننذا االمت ننداد اإلس ننالمي يمث ننل ج ننز م ننن املن نناطال الغربي ننة والجنوبي ننة الش ننرقية املج نناورة للص ننين،
والشننرق األوسننط هننو أيضننا االتجنناه املسننتقبلي للقننوه البحريننة الصننينية الخارجيننة ،فمننا ينندور فنني الشننرق
األوسط ال ي ثر فقط على املصالح االقتصادية الصينيية ،فإنه ي ثر أيضنا علنى الوضنع األمنني للصنين فني
الخ ننارج وف نني الداخل،وق نند تح ننول دور الش ننرق األوس ننط ف نني السياس ننة الخارجي ننة للص ننين إل ننى ح نند كبي ننر م ننن
نمننو ج تحركننه السياسننة إلننى نمننو ج تحركننه السياسننة-زائنند-الطاقننة ،فننالنمو ج الحننالي قننائم عل نى الجمننع
بين الشواغل السياسية والطاقوية واالقتصادية واالستراتيجية .
إضننافة إلننى ل ن  ،فالصننين تتمتننع بصننوره جيننده جنندا فنني الشننرق األوسننط ،وترحننب جميننع البلنندان
تقريب ننا بوج ننود الص ننين ف نني املنطق ننة،.وكما ق ننال س ننفير اإلم ننارات ل نندى الص نين ف نني " ، 2013يحت ععاش الش ععرق
األوس ععط إلع ع فاع ععل محك ععم ع ععادل ،ال ينبغ ععي أن يك ععون لمل عععا املحك ععم مع ععايير مزدوج ععة ونواي ععا أنانيع ع ،
فالدول العربي تثق بالصعين ألن الصعين بلعد قابعل للثقعة وجعدير بالثقعة وعمعو دائعم أيمعا فعي مجلع
األمن الدولي ل وقن في العالم ككل".

املحور الثالث :الصين والشرق األوسط :تحديات جديدة
فنني السنننوات األخيننرة ،حصننلت عنندة تغينرات جيوسياسننية علننى العننالم ومنطقننة الشننرق األوسننط مننا
جعله ننا ت ن ثر بش ننكل مباش ننر عل ننى السياس ننية الخارجي ننة الص ننينية،و ش ننكل التغي ننر ف نني هيك ننل الطاقننة الع ننالمي
عامال جديدا بالبسبة للصين ،فالشرق األوسنط هنو أكبنر منطقنه ملنوارد الطاقنة األحفورينه  ،ولكنن بسنبب
االستكشن ننافات للغن نناز الطن ننخري  ،والن نننفط الطن ننخري ومصن ننادر الطاقن ننة الجدين نندة األخن ننرى  ،مثن ننل الرين نناا
والشننما  ،والتقنندم فنني تكنولوجيننات حفن الطاقننة  ،وأهميةالشننرق األوسننط فنني مجننال الطاقننة يتننناق
أيضا .
كمن ن ننا أن أهمين ن ننه الشن ن ننرق األوسن ن ننط بالبس ن ننبة ألمن ن ننن الطاقن ن ننة فن ن نني الص ن ننين سن ن ننتكون أقن ن ننل داللن ن ننه فن ن نني
املسننتقبل،حيث سننيتم التوصننل إلننى نقطننه تحننول فنني اسننتهالي الطاقننة الصننينية فنني وقننت سننابال بكثيننر ممننا
كان متوقعا،في املاض ي  ،يعتقد العديند منن املحللنين أن نقطنه التحنول هنذه سنتظهر بحلنول عنام ، 2030
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ولكننن وفقننا ألحنند البيانننات الخاصننة باملكتننب الننوطني لإلحصننا ات فنني الصننين  ،فننان االسننتهالي اإلجمننالي
للطاقة في البالد كان ,3,84مليار طنا من الفحم في  ،2014ويمثل هنذا انخفاضنا فني معندل النمنو السننوي
 ، 1.4وهنو أدسنى معنندل للنمننو خننالل السنننوات ال ع  16املاضننية،.كما أن اسننتهالي الصننين مننن الطاقننة فنني
 2015كننان أقننل مننن املتوقننع ،ووفقننا لتقريننر املكتننب  ،ف نإن املجمننوع الكلنني السننتهالي الصننين للطاقننة فنني
 2015كننان ,4,240

مليننار طننن مننن الفحننم  ،وهننو معنندل نمننو سنننوي مننن .٪ 0.5-وتظهننر بيانننات الصننين

الرسننمية نمننوا سنننويا ببسننبه  0.9فنني املائننة  ،وهنني ترتفننع إلننى  ,4,3مليننار طننن مننن الفحننم القيام ن ي فنني عننام
 ، 2015أي معدل نمو أدسى ،و عتقد بعض املحللين أن "نقط التحول فعي اسعاله ا الطاقعة فعي الصعين
سععتكون فععي  ."2018وبعنند هننذا التنناريخ سننوف ينننخفض اسننتهالي الصننين للطاقننة ،وترجننع نقطننه التحننول
السابقة املحتملة إلى سببين رئيسيين:
أوال :تباط االقتصاد الصيني  ،وال سيما في قطاع الصناعة التحويلية وبنا الهياكل األساسية.
ثانيا  :إعاده هيكلة االقتصاد الصيني .
كمننا أن قطنناع الخنندمات لعننب دورا أكثننر اهميننه فنني االقتصنناد الصننيني ،فكننل هننذه العوامننل سننببت
تغييرا في تصور الصين لألمن الطاقوي لديها ،حيث كانت الصين مهتمة أساسنا بكيفينة ومكنان الحصنول
علنى النفط،أمننا اليننوم ،هننو الصننين أكثننر قلقننا حننول سننعر النننفط وجودته،لننذل نجنند الصننين قنندأعادت
التفكي ننر ف نني سياس نناتها املتعلق ننة بالش ننرق األوس ننط ،حي ننث ،إن الطاق ننة ق نند تفق نند مكانته ننا كأولوي ننه علي ننا ف نني
جنندول أعمالهننا الدبلومام ن ي فنني املنطقة،وبع نند التراجننع املحتم ننل ألهميننه الطاقةأص ننبحت املخنناطر األمنيننه
ع ن نامال متنامين ننا فن نني سياسن ننات الصن ننين فن نني الشن ننرق األوسن ننط ،فاإلرهن ننا واجمن ننات القراصن نننة والص ن نراعات
الطائفيننة الديبيننة ال تهنندد فقننط املنطقننة ،ولكننن أيضننا بقيننة العننالم ،تنظننيم الدولننة  ،شننبا

الصننومال ،

القاع ن نندة ف ن نني املغ ن ننر الكبي ن ننر والعدي ن نند م ن ننن الحرك ن ننات واملنظم ن ننات الراديكالي ن ننة األخ ن ننرى تس ن ننتغل الفوض ن ن ف
والصنراعات فنني املنطقننة ،كمننا أن الع نراق وسننوريا أصننبحتا املركننز الجدينند ل حملننة االرهابيننه الدوليننة الهنني
تسننتورد وتصنندر أعنندادا كبيننرة مننن اإلرهننابيين مننن وإلننى النندول األخننرى ،كمننا تسننتخدم املنظمننات اإلرهابيننه
املناهضة للصين الشنرق األوسنط كقاعنده لتندريب وشنن األسشنطه اإلرهابينه ضند الصين"حسنب التصنور
األمني الصيني".
تقليديا ،الواليات االمريكي ،هي العامل الخارجي األسام ي في البنا الجغرافي االسنتراتيتي فني الشنرق
األوسننط ،ولكننن بعنند الحنند مننن االعتمنناد األمريكنني علنى النننفط فنني الشننرق األوسننط  ،فنإن كثافننة مشنناركتها
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ف نني قض ننايا الش ننرق األوس ننط أخ ننذ ف نني التن نناق

أيض ننا ،وس نني دي ه ننذا التغيي ننر إل ننى الكثي ننر م ننن الش ننكوي ف نني

املنطقة،وتتطلع الصين وبلندان أخنرى جاهنده إلنى إيجناد الخينار األمثنل ملنل هنذا الفنرات االسنتراتيتي ،كمنا
أن هننناي معضننله تنطننوي علنني الصننين والقننوي األخننرى فنني العننالم فالواليننات االمريكيننه تتراجننع فنني رغبتهننا
وقدرتها على التعامنل منع الوضنع فني الشنرق األوسنط  ،ولكنن إ ا حاولنت قنوى أخنرى أن تحنل محلهنا فنان
الواليات االمريكيه تعتبرها منافسة استراتيجية جديده في لعبه استراتيجية أكبر ،ولتجننب إعطنا نفسنها
صننوره املنننافا االسننتراتيتي فنني الشننرق األوسننط ،فننان الصننين تقينند نفسننها مننن أن تصننب متورطننة بشننكل
أكثننر إص نرارا وتركننز بنندال مننن ل ن عل نى التعنناون االقتصننادي والسيام ن ي مننع القننوى االقليميننه فنني املنطقننة
شرق األوسطية.
وعلي ننه ،فالهوي ننة املتغي ننرة للص ننين تمث ننل ع ننامال اخ ننرا ف نني تحدي نند س ننلوكاتها الخارجي ننة تج نناه الش ننرق
األوسط ،في املاض ي  ،كانت املصالح الوطنينة للصنين ضنيقة ومحندودة ،ممنا يسنهل إلنى حند كبينر سياسنتها
الخارجية فني املنطقنة ،لكنن فني أعقنا صنعود الصنين توسنعت املصنالح الوطنينة لتشنمل كنل ميندان وكنل
ركننن مننن أركننان العننالم ،هننذه املصننالح الوطنيننة متعننددة األوجننه تجبننر الصننين علننى إعننادة تننوازن عالقاتهننا
بالش ننرق األوس ننط وتجدي نند ص ننورتها ومكانته ننا الدولي ننة ،فعل ننى س ننبيل املث ننال ،ص ننوتت الص ننين لص ننالح قن نرار
مجل ننا األم ننن ال نندولي  1929ض نند البرن ننامج الن ننووي اإليراس نني  ،ف نني ع ننام  ، 2012زار قاي ج ععون نائ ننب وزي ننر
الخارجيننة الصننيني انننذاي سننوريا  ،حيننث قابننل الننرئيا السننوري وزعمننا املعارضننة فنني الزيننارة نفسننها،رغم
أن الصين بذلت قصارى جهدها ل حفنا علنى موقن متنوازن  ،فنإن العديند منن الندول انتقندت سياسنة
الصين باعتبارها داعمة جانب واحد من الصنراع فني سنوريا ،واألهنم منن لن  ،فني املاضن ي سنمحت هوينة
الصننين كدولننة ناميننة بالتحنند إلننى العدينند مننن البلنندان فنني الشننرق األوسننط ،لكننن اليننوم مننن وجهننة نظننر
العديند منن البلندان أصننبحت الصنين ادن دولنة متقدمنة،وبالتالي  ،فننإن الفجنوة االقتصنادية تخلنال فجننوة
متزايدة في املواق

بين الصين وبعض دول الشرق األوسط .

املحور الرابع :املقاربات الصينية الجديدة تجاه الشرق األوسط
تقلينديا ،كانننت سياسننات الصننين تجنناه الشننرق األوسنط تسننتند إلننى مبننادا السننيادة واملسنناواة وعنندم
التدخل في الش ون الداخلية،السمة الرئيسية للسياسة الخارجية الصينية في املنطقة هي الحفا علنى
موقن محاينند فني جميننع املواجهنات والصنراعات ،ولكنن هننذا التقليند سننيكون منن الصننعب علنى الصننين فنني
متابعنة ف الوضننع الجدينند حيننث تحتنناج الصنين إلننى سياسننة أكثننر سشنناطا ،علنى الننرغم مننن ترددهننا وحننذرها
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فنني عمليننة إعننادة التننوازن لقنندرتها املتزاينندة وسياسننتها الخارجيننة النمو جيننة املقينندة اتيننا  ،تتخننذ الصننين
بعن ننض املب ن ننادرات الجدي ن نندة ،رفع ن ننت الص ن ننين مكان ن ننة دول الشن ننرق األوس ن ننط ف ن نني إط ن ننار هيكله ن ننا الدبلومام ن ن ي
بأكمله،ففي أكتوبر  ، 2013عقندت الحكومنة املركزينة الصنينية من تمرا رفينع املسنتوى علنى وجنه التحديند
ح ننول دبلوماس ننية الج ننوار  ،وف نني ن ننوفمبر  ، 2014أعلن ننت الص ننين أن دول الج ننوار له ننا أهمي ننة اس ننتراتيجية
لتطوره ننا ف نني البيئ ننة الدولي ننة ،م ننن خ ننالل ه ننذه التص ننريحات غي ننرت الص ننين قائم ننة أولوي ننات دبلوماس ننيتها
ورفعننت دول الجننوار إلننى مسننتوى عن ىنال مماثننل مننع القننوى العامليننة ،يعنند الشننرق األوسننط أيضننا جننز ا مننن
الجن ننوار الصن ننيني الكبي ن ننر ،كمن نناتعتبر مب ن ننادرة الح ن نزام والطري ن ننال أكثن ننر املب ن ننادرات طموحن ننا ف ن نني تن نناريخ الص ن ننين
الدبلومام ن ي ،علننى الننرغم مننن أن عالقننات الطاقننة بننين الصننين والشننرق األوسننط ربمننا تكننون قنند تقلصننت
م قتا  ،فإن هذه االستراتيجية سنتزيد منن أهمينة الشنرق األوسنط فني الخطنو االسنتراتيجية للصنين ،فني
طرين ننال الحرين ننر البحن ننري للقن ننرن الحن ننادي والعشن ننرين  ،حين ننث يعتبن ننر من ننن خاللهن ننا الشن ننرق األوسن ننط الجسن ننر
الرئيس ن ي بننين القننارات الننثال وأيضننا جننز مهننم مننن االتصنناالت املتبادلننة والننروابط املتبادلننة بننين األط نراف
اإلقليمية والدولية.
وفنني نننوفمبر  ، 2014األميننر القطننري الشننيخ تمننيم بننن حمنند ال ثنناسي قننال إن االسننتراتيجية الجدينندة
القديمننة سننوف تننوفر فرصننا هامننة للتعنناون بننين الصننين وقطننر فنني مجننال تطننوير الطاقننة والببيننة التحتيننة،
وف نني ديس ننمبر  ، 2014أش نناد ال ننرئيا املص ننري عب نند الفت نناا السيس ن ي أيض ننا بن ناستراتيجية الح نزام والطري ننال
وأكد بأن ل سيكون إحيا ا لطريال الحرير القديم بين الشرق والغر .
يعنند التبننادل بننين األفنراد والدبلوماسننية الثقافيننة مقنناربتين جدينندتين للصننين فنني الشننرق األوسننط
م ننن أج ننل تعزي ننز العالق ننات الص ننينية العربي ننة  ،فق نند ق ننرر الجانب ننان إع ننالن ع ننام" 2014و " 2015س نننوات
الص ننداقة الص ننينية العربي ننة" واستض ننافة العدي نند م ننن الفعالي ننات املتبادل نة،كما س ننتقوم الص ننين بت نندريب
حننوالي  6000خبيننر وم نني للنندول العربيننة فنني غضننون ثننال سنننوات  ،كمننا تننم العمننل علننى تنظننيم حننوالي
 10.000مهرج ننان وأعم ننال فني ننة أخ ننر م ننن الج ننانبين وإسش ننا ودع ننم أكث ننر م ننن  200م ننن املعاه نند الثقافي ننة
الصينية العربية.
فنني هننذا اإلطننار سننتولي الصننين اهتمامننا أكبننر للقضننايا األمنيننة والسياسننية فنني الشننرق األوسننط ،ففنني
املاض ي لم يكن لندى الصنين اسنتراتيجية أو سياسنة وا نحة للشنرق األوسنط خاصنة فني قطناع األمنن بكنل
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أبعناده ،ولكنن مننذ تطننور عملينات مكافحنة القرصنننة قبالنة سنواحل الصننومال ،واصنلت الصنين وجودهننا
العسكري الناعم في الشرق األوسطوالذي يمثل تغييرا م حو ا في سياسة الصين الخارجية.
الخاتمة
بوجننه عننام  ،تحتنناج الصننين إلننى إطننار مفنناهيمي جدينند لسياسننتها املتعلقننة بالشننرق األوسننط ،فلنندى
الصننين بعنند صننعودها النندولي املتزينند مصننالح أكثننر تعقينندا فنني الشننرق األوسننط فنني حننين تتوقننع العدينند مننن
الدول اإلقليميه أيضا أن تقوم الصين باملزيد من العمل واملزيد منن البشنا فني املنطقنة ،وردا علنى هنذه
الن نندا ات تحول ننت الص ننين م ننن جه ننة محاي ننده إل ننى جه ننة مش نناركه اس ننتراتيجية ،وم ننع لن ن  ،ف نني املس ننتقبل
املنظنور لنن تكننون الصنين بمثابننه فاعنل اسننتقرار اسنتراتيتي اخننر مثنل الواليننات االمريكينه الهنني قامنت وهننذا
ال نندور لع نندة عق ننود ،ك ننون الص ننين ال تمل ن نف ننا ثقاف ننة السياس ننة الخارجي ننة األمريكي ننة بش ننكل ش ننامل،
وعليه سترتكز استراتيجية الصين املستقبلية في منطقة الشرق األوسط على النقا التالية:


التح ن ننول م ن ننن ق ن ننوة اقتص ن ننادية اس ن ننتراتيجية إل ن ننى ق ن ننوة معياري ن ننة تن ن ننافا الوالي ن ننات

املتحدة األميركية عن طريال االنتقاد املستمر لسياسات األخيرة في املنطقة.


تعمين ننال العالقن ننات االقتصن ننادية من ننع كن ننل دول منطقن ننة الشن ننرق األوسن ننط وشن ننمال

إفريقيا.


تعديل التصورات األمنينة منع األعندا املتحملنين مثنل الوالينات املتحندة األميركينة

واالتحاد األوروبي.


التح ننول م ننن املنظ ننور االقتص ننادي البح ننت إل ننى منظ ننور مرك ننب "اقتص ننادي أمن نني

معياري".
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ً
" مدن آسيا املنسية نسا نموذجا (دراسة تاريخية )"

م .م .إسراء باسم محمد عباس املحمدي
مدرس مساعد – جامعة االنبار
امللخص
احتلت مدينة نسا اهمية تاريخية كبيرة استننااا لألحتدا اليتج تتفي ا وتا هرهاوتا ا

تاار هعضيتت ت

االثتتار التتيص ال تتا ت حضتتاراوا اليتتج الاهتتا ال ستتيا ه لتتن ينافهتتا الت ت ري  ،امدينتتة نستتا العبتتت ال ديتتد م ت
ال لماء الذي ااالا بلدا مت داة  ،اضص

أ ا دينة كالت منطضة صفاع تناز توا األماراي هالسصالي اليتج

حام ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتت ا ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتف ا س ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتصم .

الكلمات المفتاحية :

نسا  -مدينة  -قرية  -نسائي – روى.
Abstract

The city of Nsaa occupied a great historical importance based on the events in
which it was narrated sources and some relics remained a personal evidence of
civilization, which has been forgotten and did not deny history, the city of Nsaa gave
birth to many scientists who roamed several countries, as well as that the city was a
conflict zone disputed by the Emirates and dynasties He ruled the Islamic Orient .
)Key words : )Nasaa - city - village – nisayiy- narrate
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املدقدمة
اكنس ت ت الاثي تتر م ت م تتد ا تتف ا س تتصم اهمي تتة كبي تترة ف تتت الت ت ري هعضي تتت ت

آثاره تتا

التتيص ال تتا ت حضتتاراوا اليتتج الاهتتا ال ستتيا هلا ت لتتن ينافهتتا الت ت ري همدينتتة نستتا تتد مثتتاال
هاضحا هصفيح لتلك ا د  ،امدينة نسا تدي مت ا تد التاريخيتة ا متة اليتج العبتت ال ديتد مت
ال لماء م بينون اض اء ،همحدثي  ،هرهاة للحديث ،همؤرلي  ،هقضتاة  ،هاابتاء  ،التذي اتاالا
فتتت بلتتدا مت تتداة كال تتالن ال ت ير احمتتد بت

ت ين ا تتفهن بلضتتن ال ستتا

م تتن كتتتا الست

ا تتل مت كبتتار أرمتتة

تتفى التتذ تتتلف ستتنة 303ه915/م  ،هغيتترى الاثيتتر مت ال لمتتاء انلتتفي التتذي

ذاع صت تتيتون فت تتت ال

ت تتف ا ست تتصم  ،اضت تتص ت ت أ ا دينت تتة كالت تتت منطضت تتة ص ت تفاع تناز توت تتا األمت تتاراي

هالسصالي اليج حامت ا ف ا سصم .
"ا الس ن الذ حذا بنا لدراسة ملضلع (مد آستيا ا ستية نستا لملذتتا) يامت فتت قلتة
الدراستاي اليتج ستتلطت األضتلاء ل وتا

تتاف هافتت ذ ا اغلتتن الدراستاي اليتج تناهلتتت ملاضتي

ت

ا تتف ا س تتصم تنن تتاهه مضتطم تتاي نو تتا ،مم تتا تتن ف تتت التي تتار ه تتذا ا لض تتلع هلال و تتا مت ت م تتد
ا ف ا سصم اليج غلن ل وا ال ستيا  ،لاصتة ا وتا فتت اللقتت ا حاضتف غيتر م هللتك فتت الستاا ،
هلن يبضى منوا سلى ااصه ال ة تثير المضله فاة ا زيد
ا تم تتدي الدراس تتة ت ال دي تتد م ت ا

ت ريخ ا" .

تتاار األهلي تتة ها فات ت الي تتج تم ن تتا منو تتا تتتاي

ا للمتتاي ت ا دينتتة حيتتد غتتدي الدراستتة أوتتذا ال تتاف ي ت

فتتت مضتتدمتوا كتتتن ا ن فاايتتا هالبلتتدا

هم ت ابفزهتتا كتتتا مان تتن البلتتدا ليتتاقلي ا حم تتل (ي 626ه تت1228/م) ااتتا ل تتك اهميتتة كبيتترة ف تتت
تلضتتيح ا لقت ا ن فافتتت للمدينتتة هست ن النستتمية اضتتص ت كتتتن التتفى ديتتدة  ،ه ت تالتتن كتتتن
ا ن فاايتتة هالبلتتدا كتتا لاتتتن ال تراتن هالطبضتتاي اهميتتة لاصتتة فتتت تزهيتتدلا بم للمتتاي هاايتتة ت
لم تتاء ا دين تتة ال س تتيما كت تتا

ت تتاري

تتداا هذيلل تتك ب ت ا طي تتن الب تتداا (ي463ه تت1070/م)

اضتتص ت كتتتن ال تفى هال ل س ت د اهميتتة الاتتتن التاريخيتتة مثتتف كتتتا تتتاري الفستتف ها لتتل للط تتر
(ي 310هت تت922 /م) اض تتص ت ت كت تتا الاام تتف فت تتت الت تتاري

بت ت األثي تتر (ي630هت تت1232 /م) هكتت تتن

تاريخية الفى م مة اغنننا بم للماي سا دتنا فت هذى الدراسة .
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خطة الدراسة :
 مدقدمة.
ً
 أوال  /التسمية
ً
 ثانيا  /املوقع الجغرافي واملناخ
ً
 ثالثا  /اهم مدنها وقراها
ً
 رابعا  /علماء مدينة نسا
ً
 خامسا  :مدينة نسا خالل العصر اإلسالمي
 الخاتمة.

ً
أوال  /التسمية :
نستتا بمتتتح أهلتتك مض تتلر بلمتتن تتف ال ستتا  ،هال يضتتاه تتف ال ستتاء ( ،)1أ س ت ن ستتميتوا
أوتتذا االستتن تتلا ت أ ا ستتلمي

تتا هراها لفاستتا ( )2ق تتدهها ابلتتل أهل تتا ا فعتتلا هلتتن يتخلت

أوتتا

غيتتر ال ستتاء  ،المتتا أتاهتتا ا ستتلمل لتتن يتتفها أوتتا رتتتص اضتتاللا هتتؤالء نستتاء هال ستتاء ال يضتتاتل ان س ت
أ

أمفها ان

لا رتال  ،ا ركلها همضلا اسملها نسا ل ذا الس ن (.)3

همت اللاضت ا هتتذا البلتتد كتتا يحمتتف استتما أعنمتتج قبتتف التتله ا ستتلمي ل وتتا بتتدليف متتا
ذكفى الضزهينج

()4

نوا با اسم ا كا " ف ايرهز".

ً
ثانيا  /املوقع الجغرافي واملناخ :
تض مدينة نسا ضم اقلين لفاسا فت ا رة ال
هأبيلرا( ،)6ه بينوتا هعتي ستفل

لر اللسطى  ،تض بتالضف مت ستفل

()5

يلمتا ( 200( )7كتن) أه أكرتر( ، )8هعينوتا هعتي أبيتلرا يتلم( ، )9ات بيلرا

تحتتدها م ت لاحيتتة ال تتف ( ،)10هعينوتتا هعتتي ل ستتابلر( )11ستتت( )12أه ستتب مفاحتتف( ، )14( )13هعينوتتا هعتتي
مفه( )15لمسة أيام(.)16
هملق ت مدينتتة نستتا فتتت اللقتتت ا حاضتتف ملق تتا ضتتم تم لريتتة تفكمانستتتا اللاق تتة فتتت
قارة آسيا اللسطى  ،هتض ااصه مدينة نسا األثفية

د  18كن ت ا ننتل ال ف ت مت مدينتة

ق آباا( )17هملق ا دينة غير م هله حاليا(.)18
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ه تض ت ت ا دينت تتة ت ت ست تتمح تبت تتف ،ذ ا وت تتا بت تتي ا نبت تتف ها مت تتازة( ،)20( )19اتميت تتصي بح ت تتالة
ملق تتا حي تتد تتدي أح ت م تتد اقل تتين لفاستتا ( ، )21كم تتا ا ا نبتتاه تانم تتا م ت لاحي تتة ال تتماه
( ،)22ه تمي تتصي بال و تتا كثي تترة ا ي تتاى هال س تتاتي  ،هس تتت ف تتت ا س تتاحة مث تتف س تتفل  ،همي تتاه ن مط تتفاة ف تتت
اهرهن هساا ن ،هل ا رساتيق( )23هاس ة هللاح ل بة(.)24
هات تتمت ا دينتتة بفاارتتك هلا وتتا ( ،)25ممتتا ت ل تتا هعيتتة هيارتتر أوتتا ال تتف ا تتدينج ،حيتتد التتك فتتت
ال ي

قف م ينعل منك(. )26
هكتتا

لقت ا دينتتة هابي توتتا اثتفا مميتتص فتتت ألتات تتا الضتتز( )27هثيابتتك  ،هالسمستتن هاهنتتك هثيتتا

الزلبمتتت  ،ه ثيتتا الب بلزيتتة ،هاتتفى الث التتن هال تصاة ( ،)29()28اضتتص ت ال تتصه( )30اليتتج ا تتتوفي أوتتا
( )31مما م د تعاراوا م البلدا األلفى .

ً
ثالثا  /اهم مدنها وقراها :
احت ت تتلي نس ت تتا االل ت تتا ت ت

ت تتدا كبي ت تتر م ت ت ا ت تتد هالض ت تتفى  ،ا ت تتاهن م ت تتد وا اس ت تتمينضا

()32

هالسفمضا هافاهة ه فستالك( ، )33أما قفاها س تن ذكفها ايما ي
 -1كتل

باتااي األهه ممتتلح ،هالتلاه ستاكنة ،ايتج قفيتة كبيترة تامفة بينوتا هعتي

فستتتا

()34

لفاسا مفحلة ،هست م أ ماه نسا هآلف حدهاها (.)35
 -2افهتتاذا

مت قتتفى نستتا فتتت لفاستتا  ،ي ستتن ل وتتا بتتد

بت محمتتد بت ستتيار أبتتل محمتتد

المفهاذان هيضاه المفهيان ال سا (.)36
 -3مي ص م قفى نسا  ،ي سن ل وا أبل ا حس

ت ب أ باف أحمد ا ي ص (.)37

 -4ات ت تفاهة ب ت تتالمتح ،ه ت تتد األلت ت ت هاه ممتلح ت تتة  ،اي ت تتج بل ت تتدة مت ت ت أ م ت تتاه نس ت تتا بينوم ت تتا هع ت تتي
اهستتتا ( )38هلتتلارزم ( ،)39لتتفم منوتتا تما تتة مت أهتتف ال لتتن ،هيضتتاه ل تتا رعتتا اتفاهة ،بناهتتا
ب تتد

ب ت اتتاهف( )40ف تتت لصا تتة ا ت مل ( 218-198ه تت833-814/م) (،)41ه مدين تتة ا تفاهى

مدينة متحضفة لانوا قليلة التعارة هال نا أوا قدر الاماية  ،هست رعا
ا متتازة اليتتج ت تتت ال زيتتة( )42اث تتتا

تتفة مفحلتتة فتتت ممتتاهز ال ألت

فاستا فتت لحتف

أوتتا هال تت تتف أوتتا متتارة هال

قفيتتة ألهل تتا ه تتفأون مت متتاء تتي فتتت تتتلن البلتتد هتميت مبتتاقل ن هتتل ت ااضتتف هتتذا ا تتاء
هل ست باثيرة(.)43
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 -5ات زتارهز

تتد األل ت

راء مضتتملمة ،ههاه ستتاكنة ،هزا  ،ايتتج م ت قتتفى نستتا( ،)44ت اف ت

منوا( )45هي سن ل وا

هل

ا حدثي (.)46

بمتح أهلك ،هثاليتك مخمت  ،هآلتفى لتل  ،قفيتة بنتلا ت نستا( ،)47ي ستن ل وتا أبتل ت متف

 -6رذا

محمد الفذان (.)49()48
 -7رام تفا بمتتتح ا تتين ،ث تتن راء م ملتتة ،هآلتتفى ل تتل  ،قفيتتة ت اف ت م ت نستتا بخفاس تتا (،)50
لفم منوا تما ة م األااضف هالمض اء(.)51
َ -8ت َ
تتد المتتاء الستتاكنة تتتاء ألتتفى ،هألت  ،هزا  ،قفيتتة كبيتترة مت لتتلا ت مدينتتة نستتا ،
متتتازا
تض هراء ا نبف لفم( ،)52منوا تما ة م المض اء هال لماء س تن ذكفهن ايما د (.)53
م قفى نسا (.)55

()54

 -9بيار
ز
َ -10باللز بالزا  ،م قفى نسا
 -11الفيا

ثصثة افا

منوا ،لفم منوا معمل ة م ال لماء (.)56

بمتح أهلك ،ه ديد ثاليك ،هآلفى لتل  ،هالفيتا ضتد ال ط تا  ،ههتل استن قفيتة فتت

نستتا بخفاستتا قتتف ستتفل  ،هال فا تتا أهل تتا ال بتتالتخمي

ال أ أبتتل باتتف ا طيتتن(،)57

ذكفهت تتا فت تتت كتابت تتك ا ؤتل ت ت هأث ت تتت الن ت تتديد هأهت تتف البلت تتد أ ت تتفن( ،)58هرعمت تتا فعلهت تتا هقت تتاللا
ء
(الفذانتتى) بالتتذاه ا انمتتة ا خممتتة لتت ،ت الن تتديد  ،زهي َست زتن ل وتتا ايضتتا لمتتاء هاض تتاء
(.)59
 -12سمنا
أحمد ب
 -13فمضا

قفية م قفى نسا هل ا وف كبير ،ي سن ل وا ال الن الثضتة أبتل المضتف محمتد بت
حا ال سل السمنان (. )60
()61

قفية م قفى نسا يننسن ال وا ال ديد م ال لماء هالفهاة

.

 -14ب سمة قفية م قفى نسا يننسن ال وا ال لماء (. )62
 -15لع ت تتلا

م ت ت ق ت تتفى نس ت تتا يننس ت تتن ال و ت تتا ال دي ت تتد م ت ت ال لم ت تتاء م ت تتنون س ت ت يد ب ت ت

ثم ت تتا

النع لان (. )63
 -16ش لا

م قفى نسا(. )64

ً
رابعا  /علماء مدينة نسا :

زل تتفي مدين تتة نس تتا بالكب تتة كبي تترة م ت ال لم تتاء م ت بي تتنون مح تتدثي هاض تتاء هرهاة هم تتؤرلي
هقض تتاة ك تتا ل تتن اهر ب تتارز ف تتت ازاه تتار ا دين تتة م ت الناحي تتة ال لمي تتة هس تتطلع لع تتن ا دين تتة ب تتي م تتد
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لفاسا فت تلك الم رة  ،ااا يلضن م يننستن ل تا مت ال لمتاء باستن ال ستا هال ستل هاأل ت
هاأل ف هل األهه ( ، )65هفت ما ي ت ذكف ألبفز هاهن ال لماء ا وا
 ا حسي ب بفاهين ب ا حف ب ز تص  ،هيانتد أبتا تت هيلضتن أ تاا  ،ههتل مت أبنتاء أهتفلفاس تتا مت ت أه تتف نس تتا  ،هك تتا أب تتلى ممت ت ل تتفم ف تتت ا تتلة آه ال ب تتا مت ت أس تتيد بت ت

ب تتد

الفحم الذ ظ ف ب سا هستلا هه تت أستيد أصت وا ااتا بتفاهين بت ا حتف م تك فتت أ تحابك
الل تتد ل تتك ا حست تتي ب صت ت وا س تتنة لم ت ت

هأر تتي همار تتة  ،هن ت ت ا حس تتي بب تتداا هالت تتن

ا حديث( ، )66هسم محمد ب را د ه فيك ب

هاليح بت ستليما هحمتاا بت زيتد

بد

ب تتد

ه ب تتد ال تتفحم ب ت أ ت الزل تتاا ه تتد ب ت المض تتف ه تتفيك ب ت

 ،هل تتزم أب تتا يلس ت

الضاض ت ج ا ب تتف ال تفأ  ،ثتتن ق تتد ن تتدهن التتن ي تتدلف ف تتت ى ت جء م ت الضض تتاء هال غي تترى ،هرهى
نتتك ابنتتك محمتتد همحمتتد ب ت

ب ت ا بتتار ا حفم ت همحمتتد ب ت ا تتحا ال تتاغان

بتتد

ه بتتا ب ت محمتتد التتدهر همحمتتد ب ت

بتتد ال زيتتز ب ت أ ت رتتتاء التميمتتج ،هكتتا ثضتتة(، )67

هلن يزه بب داا يؤ ى فت ا حديث هالمضك ت أ متاي ستنة ستت

تفة همتارتي (ي 216ه/

831م )فت لصاة ا مل ههل اب حدى هسب ي سنة(. )68
 -أبل ل ف التمار هاسمك بد ا لك ب

بد ال زيز الض ير  ،مت أبنتاء أهتف لفاستا مت أهتف

نستا( ، )69ذكتتف ألتتك هلتتد تتد قتتتف أ ت مستتلن الدا يتتة ستتتة أ ت ف ،هلتتزه تتداا فتتت رعت

أت

ال بتتا الطل ،ت ج ،ث تتن ف تتت ار ال س تتابية هتع تتف أو تتا فتتت التم تتف هغي تترى  ،هك تتا ثض تتة ااض تتص لي تترا
هر تتا ،هق تتد رهى ت ت حم تتاا بت ت س تتلمة هست ت يد بت ت

ب تتد ال زي تتز التن تتل ت هك تتلثف بت ت حا تتين

هغيتترهن  ،هتتتلفت بب تتداا يتلم الثصثتتاء أهه يتتلم مت ا حتتفم ستتنة 228هتت842 /م  ،هاات ببتتا
حف ههل يلميذ اب حدى ه س ي سنة ،هكا ب فى قد ذهن(. )70
 ا حاتتن ب ت مل ،ت د ال تصاز هيانتتد أبتتا صتتا  ،ثضتتة كثيتتر ا حتتديث ،هكتتا م ت أهتتف لفاستتا م تأه تتف نس تتا ،هرهى ت ت ال تتاميي

ت ت يح تتد بت ت حم تتزة هاض تتف بت ت زي تتاا هغيرهم تتا مت ت أه تتف

ال ت تتام ،هك ت تتا رت ت تتص ص ت تتا حا ث ت ت تتا ف ت تتت ا ح ت تتديث ،هت ت تتلفت بب ت تتداا ف ت تتت ت تتلاه س ت تتنة ( 232ه
846/م)(. )71
 زهي تتر بت ت ح تتف بت ت أ تتتاه  ،مت ت أه تتف نس تتا ،ث تتن فع تتت أ تتتاه اع ل تتت تتداا ،هيان تتد أب تتاليثمتتة ،ههتتل متتل لبنتتج حتتفبن ب ت ك تتن ب ت
ب

بد ا حميد هه ين هسميا ب

تتامف ب ت ص

ي نة ( ، )72هاب

ت ة ال تتامف  ،رهى ت تفيتتف

ليتة ه بتد

بت ههتن هاللليتد بت
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مستتلن هغيتترهن م ت الاتتلايي هالب تتفيي ها حنتتازيي  ،هحضتتفى للتتق كثيتتر ،ههتتل ثضتتة ث تتت،
()73

هصتن ا ستتند هكتتتن صتتنم ا
ال سا صاحن الت ي

 ،ههتتل أحتتد تيلم مستتلن بت ا حنتتام ،هأبتتل بتتد التتفحم

فت ا حديث ا

ت البتك

لر ،ها تتوف فتت رغبتتك لل لتن ها حت

( )74هتلفت بب داا فت با سنة 234ه848 /م (. )75
 س ت يد ب ت زذ يتتن م ت أهتتف نستتا يتتفه ت أ ت َضتتمفة ه ب ت

ي نتتة حتتدثنا نتتك ا حس ت ب ت
س ت تتميا هه ت تتل تت ت تتد أ ت ت ت ا حست ت ت أحمت ت تتد بت ت ت محم ت تتد ب ت ت ت ست ت ت يد بت ت ت زذ َ يت ت تتن َم ت ت َ
تاي ست ت تتنة
()76

237ه851/م
-

بيتتد

َ
بت اضتتالة بت بتفاهين أبتتل قديتتد مت أهتتف نستتا يتتفه

ت يزيتتد بت هتتاره ه بتتد

الفزا حدثنا نك ا حس ب سميا ماي سنة241ه855/م (. )77
َ
َ
َ
اضتتالة بت بتفاهين التيمتتج أبتتل أحمتتد مت أهتتف نستتا مت كبتتار أ تتحا بت ا بتتار يتتفه َ ت
َ
الليث ب ست د هابت ل ي تة رهى نتك أهتف بلتدى هكتا قت بتة بت يتد م تك بم تف هكتا مت
َ
اض تتالة
أه تتف ا حم تتن هالض تتبا هال ل تتن هالل تتة هال ت ف هه تتل هال تتد أ ت قدي تتد بي تتد ب ت
هتد َ
اضالة ب

-

بيد

متار بت ا حست بت

()78

هأبل تد ا مضف ب اضالة صديضنا رحمك

تف ال ستا أبتتل ا حست ال متدان  ،هلتتد ستنة 169هتت785/م  ،يتتفه
تتل

ت تفيتتف ب ت بتتد ا حميتتد هستتلمة ب ت المضتتف ،حتتدثنا نتتك محمتتد ب ت أحمتتد ب ت أ ت
َ
هغيرى م ال يلم كا أصلك م الف االتضتف ت نستا هستانوا  ،همتاي ستنة 242ه856 /م
َ
ستتم ت أحمتتد ب ت محم تتد ب ت ا حس ت ال س تتل يضتتله ستتم ت متتار ب ت ا حس ت ي تتد م ت
قبل تتك م تتار ال م تتف ت ت ال م تتف ها م تتف لنمس تتك قب تتف ا تتلي ف تتت م تتف هر ت ت
سايل ا هل

لي تتك ات ت

ينم ا قله بص مف(. )79

 ايتتان ب ت زهي تتر م ت أه تتف نس تتا ي تتفهَ
()80
محمد ب أحمد ب أ ل هغيرى م ال يلم ماي د سنة 250ه864 /م
ت هكي ت ب ت ا ن تفاح هت م تتف ب ت

تتل ح تتد

ن تتك

 حميتتد ب ت زلعليتتك أبتتل أحمتتد األذر  ،هزلعليتتك لضتتن لتتك هاستتمك مخلتتد ب ت قت بتتة لفاستتانمت أهتتف نستتا ،كثيتتر ا حتتديث الفحلتتة ات تتداي رحصتتتك متتا بتتي ال تفا ها حنتتاز هم تتف هغيتتر
ذلك سم النضف ب ميف هيزيد ب هتاره هغيرهمتا  ،هرهى ت االمتام احمتد بت حنبتف ،
َ
اذ قاه" ا رت نا م م ف اللنا أحمد ب حنبف اضاه مفرتن بت حمت ،متفه بت
أ ت ت مس تتلمة  ،ق تتاه اضلن تتا ل تتك هم تتا ك تتا

ن تتد أ ت ت حم تت ،لم تتا ك تتا

ن تتدى لمس تتل ح تتديثا
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لألهزاعت هالباقت مناهلة اضاه ها ناهلة كنتن ت لذه منوا هتنظفه ا وتا قلتت ألتا "  ،هكتا
حمي تتد بت ت زلعلي تتك ثض تتة ث ت تتا ون تتة رهى ن تتك البخ تتار همس تتلن ه ام تتة ا فاس تتاليي هق تتدم
تتداا هح تتد أو تتا ،ا تتفهى ن تتك مت ت أهل تتا بت تفاهين ا حف ت ت ه ب تتد الل تتك هيح تتد بت ت ص تتا د
هالضاض ج ا حام ت هماي بم ف سنة 251هت865 /م(. )81
-

تتت ب ت س ت يد ب ت تفيتتف ال ستتل أبتتل ا حس ت  ،كتتا م ت أهتتف نستتا ،يتتفه
ه بد

ب باتف الست مج هال تفاقيي حتد

اصتتن

ت أت

نتك محمتد بت أحمتد بت أ تى تل هكتا متضنتا

م تلساء أحمد ب حنبف(. )82
 محمتتد بت ا حستتي بت ب تفاهين بت ا حتتف بت ز تتص أبتتل ت متتف ال تتامفأل أبتتاى يلضتتن

تتاا

تتفن بتتاب

تتاابا ،هلتتد ستتنة 181ه تت797/م ه حمتتد أم أك تتر منتتك ستتمد ليتتا ،هأصتتل ن

مت لفاستتا م ت بلتتد نستتا  ،هكتتا محمتتد حااظتتا  ،ستتم أبتتا ا نتتذر ستتما يف ب ت
النضف ها ن ب الضاسن ،هم
بت ها تتن ،ه بتتد ال تتمد بت

ن ب ا ضدام ،همحمد ب أ

متتف ،هأبتتا

بيدة ا ست لا  ،هم اهيتة

بتتد التتلار  ،هأبتتا لتتلح ا تتفهن بضتفاا ،ه تتحا بت ستتليما

الفاز (.)83
رهى نتتك البخ تتار ف تتت تتحيحك ح تتديثي  ،هح تتد
هابنتك ا حتتف بت محمتتد بت

نتتك ب تتد

ب ت أحمتتد ب ت حنب تتف،

تاا  ،هيح تتد بت صتتا د ،همحمتتد بت مخلتتد التدهر  ،ههتتل ثضتتة،

ص تتده  ،ك تتا م ت أه تتف ال ل تتن هاألمال تتة ،ت تتلفت ي تتلم الثصث تتاء ل تتف لل تتل م ت ا ح تتفم س تتنة
261ه874/م  ،هل تتك ثم تتالل س تتنة ،هق تتد ل تتا ف تتت ت تتاري ملت تتك ،ايض تتاه ف تتت آل تتف س تتنة س تتتي
همارتي (. )84
 يزيد ب ا بار المار،ت ج  ،مت أهتف نستا يتفهب المضف حد
-

ت أ ت ن تين هأ تى اصتن هكتا راهيتا لستلمة

نك ب أ ااها مستضين ا حديث( )85تلفت سنة 261هت874/م

()86

ت ب بفاهين ب أحمد ،أبل ا حس ال سل سم محمد بت رمتح هأبتا م ت ن هل تف بت
ت هأبتا الطتاهف ،رهى نتك أبتل بتد

محمتد بت

ضتل ا حتاان هأبتل ت متف بت ست يد،

تلفت سنة 287هت900 /م (. )87
َ
 محم تتد ب ت غال تتن أب تتل ا حس ت  ،تتي م ت أه تتف نس تتا ،رهى ت ت م تتف ب تاصتتن هأ تتى ن تتين مستتتضين ا حتتديث  ،هحتتد

تتل ه تتت ب ت

نتتك أحمتتد ب ت زلعليتتك ب ستتا ( )88ستتنة س ت

57

هثمالي همتارتي  ،ا وتا متاي يتلم األر تاء لثمتا بضتي مت ذ الض تدة ستنة 289هتت901/م

()89

.
ت ين ب ت

 -أحمتتد ب ت

تتت ب ت ستتنا ب ت بحتتف أبتتل بتتد التتفحم ال ستتا  ،ا حتتاان  ،أحتتد

األرمتتة األ تتصم( ، )90هلتتد ستتنة 215ه تت 829/م ( ، )91مضتتدم ت كتتف م ت يتتذكف أوتتذا ال لتتن م ت
فى( )92هرهى نك ا ؤرم ا

أهف

ال دفت اذ د م استاتذتك ابت يتلن

ف اب يلن

( ، )93هك تتا مام تتا ف تتت ا ح تتديث ،ثض تتة ث ت تتا حااظ تتا ،ص تتن

(الس ت ) هغيره تتا م ت األا  ،هل تتك

الفحلتتة اللاس ت ة( ،)94ذ ألتتك اتتان التتبصا هستتم أوتتا هكتتا مامتتا م ت أرمتتة هتتذا ال ت ستتم
بخفاسا م قت بة ب س يد ه ت ب ل فم ه ت ب ونف هعالب فة مت
ال ظين ال ن ر همحمد ب ا ثنتد همحمتد بت
ب

بد األ

هأحمد ب

تار بنتدار ه متفه بت

بتد

بتا بت

تت هعم تف مت يتلن

بد الفحم ب ههن هغيرهن هعالالاة مت أ ت كفيتن محمتد بت

ال تتصء ههن تتاا ب ت الس تتف ف تتت آلتتفي هعب تتداا م ت محمتتد ب ت

تتحا ال ت ان ه ب تتا ب ت

محمد الدهر هأحمد ب مني هغيرهن(. )95
هح ت تتد َ ت ت ت ء ت تتحا ءبت ت ت راهلي ت تتك ه ت تتحا بت ت ت

ت تتاهي ه بت ت تفاهين ابت ت ت ست ت ت يد

ا نلهف هأحمد ب باار ب أ ميمللة هأحمد ب ت مف بت
ب ت ا حاتتن ه س ت د ب ت حمتتاا زغبتتة هأحمتتد ب ت
بلا ،ره

هااتك فت

س ت د النس ت ر هأحمتتد ب ت

بتتد اللاحتتد ب ت

نك ابنك بد الافين هأبل ف الدهال (.)96

هذكتتف ابت ا طيتتن الب تتداا
قتتاه احملتتلن

بتد

هأحمتد ابت

بتد

()97

ا احمتتد بت

ت ين ال ستتا

تتا امتتتح بدم تتق

ت ماتتةل احمتتف ت ماتتة هتتتلفت أوتتا ،ههتتل متتدال بتتي ال تتما ها تتفهة ،هكالتتت
با سنة ثص هثصثمارة 303ه915/م .

 أبتل ال بتا ا حست بت ستميا ال ت بان ال ستل ( ، )98ستمج ال ستل نستبة ت نستا مدينتتةبخفاس تتا ( ، )99ا ح تتاان الابي تتر ص تتاحن ا س تتند هاألر تتي تمض تتك ت ت أ ت ت ث تتلر هك تتا يمي تتج
بمذهبتتك هستتم م ت أحمتتد ب ت حنبتتف هيبتتت ب ت م تتي هالابتتار هكتتا ثضتتة ونتتة هاس ت الفحلتتة
ق تتاه ا ح تتاكن ك تتا مح تتد لفاس تتا فت تتت
هالمضت ت تتك( ، )100رهى ت ت ت أبت ت تتل
رمضا ( )102سنة 303ه915/م

تتفى مض تتدما ف تتت التث تتت هالار تترة هالم تتن هاألا

ت ت تتحا ب ت ت تفاهين ب ت ت ت

ضت ت تتل ا نلزتت ت تتان ( ، )101تت ت تتلفت فت ت تتت

()103
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-

بد الفحم ب بحف ب م اذ ال سل أبل محمد ال تصاز ،ستم محمتد بت يح تد بت أ ت
ال تدن هه تتام بت

متتار هغيرهمتتا ،رهى نتتك ابنتتك أبتل بتتد التتفحم

بتتد

متف

هأبتتل محمتتد بت

زياا ال ده هغيرهما(.)104
 -ا حستتي ب ت هتتاره ب ت لزيمتتة  ،أبتتل بتتد

ا فاغتتت  ،لزيتتف نستتا  ،قتتدم تتداا للح ت ستتنة

ا حس ب سميا ال سل (. )105

322هت933/م  ،هحد

 أحم تتد ب ت محم تتد بت ت رم تتيح ب ت هكيت ت أب تتل س ت يد النخ تتت ال س تتل ا ح تتاان رت تتف م ت ت لربخفاسا هلك رحلة

ال تفا هال تام هم تف ستم أبتا بتد

محمتد بت أ ت حارثتة أحمتد

ب ت ب تفاهين ب ت ه تتام ال س تتان بدم تتق هماح تتلال ببي تترهي ه ب تتد

ب ت محم تتد ب ت س تتلن

همحمتتد ب ت ا حس ت ب ت قت بتتة هأبتتا باتتف ب ت زعتتا ه تتص ال تتيضف ه بتتد
ت تتيرهرية هأبت تتا بات تتف ب ت ت لزيمت تتة ه بت تتد
الس ت تتمفقند همحم ت تتد ب ت ت

ب ت محمتتد ب ت

ب ت ت محمت تتلا ا ت تتفهز ه مت تتف ب ت ت محمت تتد ب ت ت بعيت تتر

ضي ت تتف ب ت ت األزه ت تتف ه ب ت تفاهين ب ت ت يلس ت ت

ال س ت تتنعان ه م ت تتف ب ت ت

ت تتحا ا تتدارنج هالباغنت تتد هأب تتا لليمت تتة هزكفيت تتا

س تتما يف ب ت ت أ ت ت غت تتيص ه ب تتد

بت ت

الستتا ت ه بتتدا األهتتلاز ه بتتد

بت زيتتدا همحمتتد ب ت ا حستتي ا ث متتج ها مضتتف بت

محمد ا نند هغيرهن(. )106
رهى نتتك أبتتل ا حست التتدارقطنج هأبتتل حمتت ،بت
البلختتت ههتتل أك تتر منتتك ها حتتاكن أبتتل بتتد

تتاهي ه تتت بت ا مضتتف بت اتتاهف

هأبتتل بتتد التتفحم الستتلمج هأبتتل ا حست محمتتد

ب أحمد ب محمد ب رزقليك هأبل ت ا حس ب ا حسي ب اهمتا الن تا ت هأبتل الضاستن
بتتد التتفحم ب ت محمتتد الس تفام هالاتتتك بال تتفمضا هم تتؤى بمتتفه همستتتضفى كتتا بتتاليم
ن تتد الس تتااة ال ت ت دية هل تتذلك يض تتاه ل تتك الزي تتد ث تتن التض تتف منو تتا ت ت ال ت تفا هال تتفن ت ت
لفاس تتا ا ق تتام بن س تتابلر ث تتص س تتني ث تتن التض تتف ت ت ال ت تفا ثالي تتا هقبل تتك الن تتا هأكر تترها
الست تتماع منت تتك ثت تتن اس ت تتدع ت ت ص ت ت دة ا اركتت تتك ا نيت تتة فت تتت الباايت تتة اتت تتلفت با حمت تتة ست تتنة
357ه967/م ستتم بن ستتابلر هعمتتفه هعمتتا هراء النوتتف هعتتبل هأو تفاة هعتتالف بب تتداا هعالب تتفة
هعاألهلاز هعالالاة هعماة هعم ف هعال ام هعا نزيفة هصن

()107

هتم  ،هذاكف

.

هستتم ال لتتن بخفاستتا هغيرهتتا مت البلتتدا هكتتتن الاثيتتر هصتتن هتمت ذاكتتف ال لمتتاء
هكا م دهاا فت حماظ ا حديث هقدم داا اا تاي هحتد أوتا ت محمتد بت
لزيمة همحمد ب

حا السفام ه بد

ب محمد ب

تحا بت

يرهية الن ستابلريي ه بتد
59

ب ت محم تتلا ا تتفهز همحم تتد ب ت المض تتف الس تتمفقند ه م تتف ب ت محم تتد ب ت بعي تتر ال م تتدان
ضيف البلخت ه بفاهين ب يلس

همحمد ب

بت

الب تتداا ه بتتد

ال سنعان ه متف بت ستما يف بت أ ت غتيص

تتحا ا تتدارنج همحمتتد بت محمتتد الباغنتتد هأ ت لليمتتة المضتتف

ب ت ت ا حبت تتا ا نمبت تتت هزكفيت تتا ب ت ت يح ت تتد الست تتا ت ه بت تتدا األهت تتلاز همحمت تتد ب ت ت ا حست تتي
األ تتنان ه بت تتد
ا

ب تتل زيت تتدا الا تتلايي ها مضت تتف ب ت ت محم تتد ا ننت تتد همحم تتد ب ت ت زعت تتا

تتف همحمتتد ب ت ا حس ت ب ت قت بتتة ال ستتضصن ه بتتد

ها حسي ب
بت

ب يزيد الفقت هغيرهن حد

بد

تتاهي هلحلهم تتا م ت الفا تتاء هح تتد

ب ت محمتتد ب ت ستتلن ا ضد ،ت ج

نك أبتل ا حست التدارقطنج هأبتل حمت،

ن تتك أب تتل ا حس ت ب ت رزقلي تتك هأب تتل تتت ب ت اهم تتا

ه ب تتد ال تتفحم ب ت محم تتد الس تفام الن س تتابلر هك تتا اب ت رم تتيح ق تتد أق تتام ب ت دة م ت ب تتصا
التتيم زمالتتا اتتليص ثتتن هرا تتداا حتتدها ستتنة 350ه تت961 /م لتتفم منوتتا ت ل ستتابلر ا قتتام
داا اسانوا مديتدة ثتن استتد اى أميتر صت دة اختفم فتت تحبة

أوا ثص سني ثن اا

ا حنتتام ت ماتتة المتتا قه ت د ونتتة أاركتتك أتلتتك با حمتتة هاا ت هنتتا تتتلفت ستتنة 357ه تت/
967م  ،هذكف غيرى ألك ماي فت صمف هاا با حمة(. )108
 -الضاض ت ج أ ت

تتت ا حستتي ب ت أحمتتد ب ت ا حس ت ب ت مل ،ت د الضاض ت ج المضيتتك األايتتن ،هلتتك

أهالا فت لاحية ب وق ،هيدع ملال ون أوذا اللضن أيضتا ،ا نتدما يتدع أحتد

اتص الضاضت ج

،اا ض تتلا أهالا ملاليتتك ،تتتل الضاض ت ج أبتتل تتت قضتتاء نستتا هقضتتاء متتد كثيتترة م ت التتبصا،
هلتتك فتتت هتتذا البتتا آثتتار محمتتلاة ، ،هكتتا الضاض ت ج أبتتل تتت ملل تتا لتتن النحتتل ،هالتل ت
الضفاريط هم م ايخك ا مام محمتد بت

ت

تحا بت لزيمتة ،هأبتل ال بتا الثضمت  ،هابت

األلبار  ،هال ل ت ،تلفت فت ب وق سنة 359ه969/م (. )109
-

محمتتد ب ت صتتا ب ت
مل،ت د بت محمتتد بت
فن باب أم
بتتد

تتت ب ت يح تتد ب ت
تتت بت

بتتد اللتتك ب ت محمتتد ب ت

بتتد اللتتك بت ال بتتا بت

بيتتد

اب ت

ست د بت

بتتد ا طلتتن ،أبتتل ا حتتار ال ا تتمج،

با  ،ههل ألل الضاض ج أ ا حس محمد بت صتا  ،هكتا األصت ف ستم

ب ت زيتتدا البع تتت ،همحمتتد ب ت ا حستتي ا ث متتج ،هيح تتد ب ت محمتتد ب ت صتتا د،

ه ب تفاهين اب ت محم تتد ب ت

فا تتة النح تتل  ،هالضاض ت ج أب تتا ب تتد

ضتتدة ،هار اضتتك مالتتك ،هلتتفم ت

ا ح تتام ت هأب تتا ال ب تتا ب ت

تتداا ت لفاستتا  ،احتتد أوتتا ،ه رهى نتتك ا حتتاكن

60

أبتتل بتتد اللتتك محمتتد ب ت
()110

الن ستتابلر  ،قلتتد قضتتاء نستتا ستتنة 355ه تت965/م هتتتلفت

بتتد
.

سنة 360ه 970/م
َ
أحمد ب محمد ب أحمد ب محمد ب أحمد بت محمتد بت محمتلا  ،أبتل ا حستي بت أ ت
ت متتف الستتمنان  ،هلتتد ستتمنا م ت نستتا فتتت ت با ستتنة أر ت هثمتتالي هثصثمارتتة  ،ستتا
ت تتداا هس ت تتم أو ت تتا م ت ت ا حس ت ت ب ت ت ا حس ت تتي الن ت تتلعخيج ،ها حس ت ت ب ت ت الضاس ت تتن ا ت تتصه،
ه ستتما يف ب ت ه تتام ال فصتتفى ،هاب ت ال تتلت ا ع تتر ،هأ ت أحمتتد المفض ت ج ،هاب ت يح تتد
ا ل تتن ،هأ ت

م تتف ب ت م تتدى ،هأ ت ا حس تتي ب ت ا ح تتام ت ،هلح تتلهن ،هك تتا ص تتدهقا  ،تضل تتد

الضضاء ببا الطا  ،هتل أيضا قط ة م السلاا(. )111
 أب تتل ا تتحا اب تفاهين ب تالضض تتاة أب تتل ا حست ت بت ت

ب ت ب تفاهين الب تتف  ،س تتا تفت تتا م تتدة ههالى قاض ت ج

ب تتد

ب تتد ال زي تتز ا ت تفااا ت ت ت تتام ست ت رباذ  ،رهى ت ت أ ت ت ا تتحا

الهنيمج هم فت ابضتك  ،ثن لفم
 -أبتتل المضتتف محمتتد بت أحمتتد بت

نسا هماي أوا فت سنة 391هت1000/م (. )112
تتحا ال ستتل الستتمنان  ،يننستتن لضفيتتة ستتمنا ب ستتا
أ أحمد ب

فت لفاسا  ،ههل الن ثضة ،رهى

تد هأ ت باتف بت ستما يف هغيرهمتا،

رهى نك تما ة ،تلفت سنة  400هت1009/م (. )113
 -أس د ب أحمد ب محمتد بت

تت بت أحمتد بت يح تد أبتل ا حست ال ستل  ،مت أهتف نستا

 ،قدم سنة 424هت1032 /م (. )114
 -أبتتل تتامف ا حس ت ب ت محمتتد اب ت

ت ال ستتل الضلمس ت ج ،أصتتلك م ت قتتلم

ههلتتد ب ستتا فتتت

لفاستا  ،هن ت أوتتا ثتتن ستتا ل ستتابلر ،تتي ااضتتف تتالن ،تتارن بالل تتة ،ثضتتة ستتديد قتتلى
ت

تتف أهتتف ال لتتن ،ستتم ب ستتا أبتتا الضاستتن بتتد

ب ت أحمتتد ب ت محمتتد ب ت

ض تتل

ال ستتل هع ص ت وا أب تتا باتتف محمتتد ب ت ب تفاهين ب ت ا ض تتف  ،ستتم منتتك تما تتة م ت الض تتدماء
مثتتف أ تتى محمتتد بتتد ال زيتتز ب ت محمتتد بت محمتتد النخ تتند هأ تتى محمتتد ا حس ت ب ت أحمتتد
ابت محمتتد الستتمفقند ا حتتااظي  ،هستتم منتتك أبتتل ا ظمتتف بتتد ا تتن ن ابت

بتتد الاتتفين بت

هتتلاز الض تتير  ،ذكتتفى أبتتل محمتتد بتتد ال زيتتز النخ تتند فتتت مانتتن تتيللك هقتتاه أبتتل تتامف
الضلمس ج أصص ال سل مللدا ،لزيتف ل ستابلر ،تي صتا مت أهتف الستنة ،ستم تك يضتله
ستم ت مت أ تى الضاستتن بتد

بت أحمتتد ال ستل مستند ا حست بت ستميا هلات ضتتاع

61

ستتماعت منتتك ،هستتم فتتت ستتمفى مت أ تتى باتتف ابت ا ضتتف ب صت وا هغيتترى ،متتاي فتتت حتتدها ستتنة
450ه 1058 /م (. )115
 ا حس ت ب ت المض تتف ،أبتتل تتت ال تتفمضان ا تتؤا  ،لتتزه تتداا هكتتا أح تتد حمتتاظ الض تفآ ،َ
هم ت ال تتا ي بتتالتصن الض تفاءاي ههتله تتا ،حتتد ت أ ت ا تتحا اب تفاهين ب ت أحمتتد ب ت
محمد الط ر  ،هأ الضاسن ب ال يدالن  ،همحمد ب باتفا بت التفاز  ،هكتا صتدهقا،
ماي ال فمضان فت يلم ا م ثام صمف م سنة 451ه1059/م (. )116
َ
 أس ت د ب ت أحم تتد ب ت محم تتد ب ت حي تتا  ،أب تتل َ ءب تتد الل تتك ال َس تتل ال تتلفت ،م ت ل تتلاالضاستتن الض تتير  ،ستتم

أت

متتف ب ت مستتفهر ،هغيتترى ،رهى نتتك أبتتل اتتاهف الستتن ت ،همتتاي فتتت

صمف سنل 500ه1106/م (. )117
تتت ب ت محمتتد بت

 -أبتتل باتتف ا زيمتتج أبتتل باتتف محمتتد ب ت

ال طتتار ال ستتل ا تتفهن بتتا زيمج مت أهتتف نستتا ،كتتا

تتت ب ت محمتتد ب ت

تتت ب ت لزيمتتة

تتيخا ا تتا متميتصا اض وتتا صتتا حا مت

أهف ا ير هال دالة هكالت اليك تزكية ال لا ببلدة نسا ه مف ال مف الطليتف ستم تتدى أبتا
ب تتد ال تتفحم محم تتد ب ت

تتت ب ت لزيم تتة هأب تتا تتامف ا حس ت ب ت محم تتد ب ت

تتت ال س تتل

هغيرهما هم تملتوتا كتتا ال رغيتن أل ت أحمتد حميتد بت زلعليتك االمتام ال ستل
أت

بتتد التتفحم

ت أ ت الضاستتن بتتد

ت تتدى

ب ت محمتتد ب ت ب تفاهين ال تتندهقت همنوتتا كتتتا

حميتتد أيضتتا يفهيتتك ت تتتدى ت ال تتندهقت ت أ ت محمتتد أحمتتد ب ت محمتتد ب ت

اناا
حب ن

حميد  ،هحد

نك تما ة كثيري  ،هتلفت ب سا د ال تفااك مت ل ستابلر فتت

الليلة ا امسة م رتن سنة 510ه1116/م (. )118
 -أبل باف بيتد

بت بتفاهين بت أ ت باتف التمتتازان ال ستا مت أهتف نستا ،هتمتتازا لاحيتة

أو تتا هراء ا نب تتف ،ك تتا مام تتا ااض تتص ،ممتي تتا ممست تفا ،مح تتدثا ها ظ تتا مضفر تتا ،حست ت الس تتيرة،
م ت ص بال بااة هالتهند ،هكا يتل ا حفاثة ها ح اا ،هالتديا بنمستك فتت أرضتك ،هي كتف
مت كتتد يتتدى ،ت ذلتتك ز ت متتفى  ،ستتم بن ستتابلر أبتتا تتت ل تتف
ا

تتنام  ،هأب تتا ست ت د تتت بت ت

ستتما يف ب ت

ب تتد

بت أحمتتد بت

بت ت ا حست ت بت ت أ ت ت ص تتاا ا حي تتر  ،هأب تتا ست ت د

متتفه البحيتتر  ،هغيتترهن ،هكتتا ق تتد تمضتتك بطتتل

ت أ ت حامتتد محمتتد ب ت

محمد ب محمد ال زا تت ،هقتفأ التمستير ت أ ت الضاستن ستلما بت لاصتف األل تار
ماي سنة 550هت1155/م

ثمتتا

()119

،

(. )120
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-

أبتتل المتتتح أس ت د ب ت ستتما يف ب ت ا حستتي ال ستتل ا ستتتلفت ا تتفهن بتتا ؤتم  ،م ت أهتتف
نستا ،هكالتت هالاتتتك ب ستا فتت ا حتتفم ستنة 485هتت /رتتتف مت الفتتاه ،ذه قلتتن ستاك  ،هقتتلر،
حس ت ت ا ت تتاهدة ،ك ت ت

 ،مل ت تتيح ا ت تتا هال ب ت تتارة ،يفاع ت تتت حض ت تتل األص ت تتدقاء ،ك ت تتا مت ت تتص

ب تتحا الستتلطا هليابتتة التتديلا  ،ثتتن ال تتفن ت بلتتدى نستتا هملا تتا ،هكتتا التتلا ت هال امتتف
هالضاضت ج هغيتترى ،تحتتت ت تتفاك هأمتتفى ،ستتم كتتتا ال رغيتتن هال رهيتتن حميتتد بت زلعليتتك ،
()121

ف م ذ ا حنة سنة 559ه1163 /م ب سا

م أ باف ب لزيمة ،ماي فت السا
َ
 ابل الضاسن بد ب أحمد ال سلى المضيك رهى نك ا حسي ب محمد ب أحمد(.)122ز
 ها ن ب ززهير أبل ا تاتف مت أهتف نستا  ،هيتفه ت هكيت ه بتد بت لميتر رهى نتك بتسار ا حااياي(.)123
ليتتا ال ستتل ههتتل محمتتد بت

 محمتتد بتَ
تلتتة أ تتحا أ ت

تتت ،مت كبتتار م تتاي نستتا مت قفيتتة ب ستتمة مت

ثم تا  ،هكتتا متتام أهتتف ا تتارن  ،كتتا يختتفم م ت نستتا قاصتتدا ت أ ت

ثمتتا فتتت مستتارف هاق تتاي اتتص ي كتتف هال تتف فتتت الطفيتتق حيتتد يتتفا ل ستتابلر ا س ت لك ت
تلك ا سارف ههل م أ
 -أحم تتد بت ت

ثم تتا بت ت

()124

ا اي همة لك الافاماي الظاهفة

ب تتد ال تتفحم أب تتل ب تتد ال تتفحم ال س تتل كت تتن بخفاس تتا هال ت تفا

ها حن تتاز ،س تتم قت ب تتة هأب تتا م ت ت ن هه تتام بت ت
محمد ب

.

ضل هأبل الضاسن يلس

ب

م تتار هغي تترهن ،ح تتد

ن تتك أب تتل ب تتد

ضل السل ،ج(. )125

 محمتتد ب ت أحمتتد ب ت س ت يد ب ت ذ يتتن ال ستتل  ،أبتتل ا حس ت هالتتد أ ت باتتف ب ت أ ت ا حس ترر ت

نستتا ،ستتم ببلتتدى حميتتد ب ت زلعليتتك هعخفاستتا محمتتد ب ت

س ت د التتدام ان هعتتالف

محمتتد بت حميتتد ،هعتتال فا أحمتتد بت منيت هأبتتا كفيتتن هعا حنتتاز أبتتا م ت ن هغيتترهن ،رهى
نك أبل المضف ب بفاهين هغيرى(.)126
 -ست ت يد بت ت

ثم تتا النع تتلان  ،يننس تتن ا ت ت قفي تتة لع تتلا ف تتت نس تتا  ،م تتفهن مت ت ب تتت

ال تتصح هال م تتان هالت تتلرع هالت تتلن هال لت تتن  ،ق تتدم مت ت أليت تتك محم تتد هأم ت ت

ت ت ست تتماع

ا ح تتديث  ،هح تتص الاثي تتر م ت ان تتل ال ل تتلم  ،هس تتم س ت يد م ت م تتاي الطبض تتة الثالث تتة ،
سم م ااامة ب ت الدقا م أ ا حس ا حاان(. )127
 ل تتف بت محمتتد ال تتان الضاضت ج األمتتام أبتتل المتتتح  ،م تتفهن نتتك التتك اضيتتك م ت لر همح تترمف تتت تتدى م ت ل تتلا

أ تتحا ا م تتام ا لا تتق أ ت محم تتد هم ت هت تتلى أ تتحا ال تتاا ت ،
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ستتااف ا ت ال ديتتد م ت البلتتدا  ،هه تتت قضتتاء ت

النتتلا ت  ،هصتتار ت نستتا هتتتل قضتتاءها
()128

سم م أ ا حسي بضفاءة أ س د ا ستم ت

ً
خامسا  :مدينة نسا خالل العصر اإلسالمي :

تتلا بنتتاء مدينتتة نستتا ت ايتترهز ب ت يزاتتتفا أحتتد األكاستتفة ( ،)129اكنس ت ت هتتذى ا دينتتة
اهمي تتة تاريخي تتة كبي تترة ل تتصه ال
ثم تتا بت ت

م تتا (رضت ت ج

تتف ا س تتصم

ذ ت تتن اتح تتا ف تتت ال تتد الفا تتد ل تتصه لصا تتة
تتامف ب تتد

ن تتك ) س تتنة 31هت تت651/م ال تتذ ارس تتف ابت ت

بت ت ل تتازم

الستتلمج ت حمفاتتتدز م ت نستتا ههتتل رستتتا امتحتتك ،هأتتتاى صتتاحن نستتا ا تتا حك ت ثصثمارتتة أل ت
ارهتتن ،هيضتتاه ت احتمتتاه األرن م ت ا تفام ت أ ال يضتتتف أحتتدا هال س ت يك اتتتن اتح تتا صتتلحا
(. )130
هف تتت الس تتنلاي األلي تترة مت ت حا تتن االم تتليي تحدي تتدا س تتنة 129هت تت746 /م  ،ال تتف نس تتا اب تتل
مستتلن ا فاستتان هكتتا يتتد ل س تفا فتتت لفاستتا للتتد لة ال باستتية هكتتا ب ستتا فتتت حينوتتا اصتتن ب ت
قت

الستتلمج تتامص لن تتف ب ت ستتيار الليمتتج المتتا قتتف منوتتا أرستتف المضتتف ب ت ستتليما الطل ،ت ج ت
بد

أسيد ب

ا زاعت لي لمك قدهمك امه د المضف ادلف قفية م قتفى نستا الضت رتتص مت

ال ي ة فاك اس لك

أسيد االتوفى اضاه يا بد

ما ألافي مت مست ليج ت م تصه رتتف قتاه

ل تتك ك تتا ف تتت ه تتذى الضفي تتة تتف س ت ت ب تتفتلي ق تتدما ت ال ام تتف هقي تتف وم تتا اا ي تتا ا ل تتذهما هأل تتذ
األونن ب

بد

هغيص ب اضتالة هغالتن بت ست يد ها تاتف بت

ثمتا اال تفن المضتف ت

أ ت مستتلن هأل تترى اتناتتن الطفيتتق هألتتذ فتتت أستتمف الضتتفى هأرستتف افلتتا ا نمتتاه ت أستتيد اضتتاه
اا تتك تتت همت قتتدري ليتتك م ت ال تتي ة ه يتتا أ تالتتن أحتتدا لتتن فاتتك ات ى افلتتا أستتيدا اتتد اى
هأ لمتتك بماتتا أ ت مستتلن ا تتتاى است لك ت األلبتتار قتتاه ن تتن قتتدم األزهتتف بت

ت ين ه بتتد ا لتتك بت

س د باتن م ا مام ليك اخلما الاتن ند هلفتا ا لذا اص أار مت ست ت أومتا اب تث أومتا
ال ام تتف ت اص تتن ب ت ق ت

اض تتف ا تتاتفي

ثم تتا هلاس تتا م ت ال تتي ة ق تتاه ا ت ي الات تتن ق تتاه

ند قاه ا تنج أوا ا تاى بالاتن اضفأها ثن رحف ابل مسلن ا فاسان م نسا ا قلم (. )131
هفتتت ستتنة 186ه802 /م لتتفم

تتت بت

ست د بت ماهتتا مت متتفه حتتف أ ت ا

نسا اضتلك أوا هسند نساءى هذراريك هاستضامت لفاسا

تن ت

()132
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هفتتت ستتنة 212ه تت827/م هظ ت

بت

ت ل تفام لفاستتا هلأل م تاه ا ضتتملمة ل وتتا بتتد

ااهف ااا لفام نسا ثمالمارة أل هثصثة هسب ل ألما هأر مارة ارهن(.)133
هفتتت ستتنة 219ه تت834 /م ظ تتفي حفكتتة محمتتد ب ت الضاستتن ب ت
ت ب أ االن فت لفاسا يد ل

الفضا م آه محمد ص

لتتا كثيتتر اعتتفى قتتتاه ب نتتك هعتتي قتتلاا بتتد
هارعا

نسا هأوا هالد لب

متتف ب ت

تتت ا حستتي ب ت

ليك ه ستلن اتاتتم ليتك أوتا

ب ت اتتاهف  ،اب تتد هزيمتتتك بناحيتتة الطالضتتا لتتفم

م م ك مه د الفتف الذ م تك مت اهتف نستا ت هالتدى ل ستلن ليتك

المتتا لضت أبتتاى ست لك ت ا تتر ات ل رى بت مفهن  ،امهت د أبتتل ذلتتك الفتتتف ت امتتف نستتا ات ل رى بت مف
محمد ب الضاسن  ،اذكف أ ال امف بذه لك

فة آالن ارهن

االلتك ليك ادلتك ليتك ،اعتاء

ال امتتف ت محمتتد بت الضاستتن ا لتتذى هاستتتلثق منتتك ه تتث بتتك ت بتتد
ب ت ا تتاهف ت ت ا ت تتن اض تتدم لي تتك ي تتلم االثن تتي ألر ت
اح

بت اتتاهف اب تتث بتتك بتتد

تتفة لبل تتة لل تتت م ت

ت ت ف رعي ت انل تتف

(.)134
ه فضتتت مدينتتة نستتا ت زل تزاه تتديد فتتت تتام 331ه تت942 /م  ،اخفعتتت قتتفى كثيتترة  ،همتتاي

تحت ال دم الاثير م أهل ا (. )135
هفتتت ستتنة 341ه952 /م اللتتت نستتا ضتتم ستتلطة البتتل ويي اذ الل تتا رك ت الدهلتتة ا حس ت
ب بليك ا ستل

ل وا هأقام ا وا ا رة ثن التضف منوا

هفت بداية ال د ال زلل

ن الطب ن ا

الف

د ضما سيطفتك ل وا(. )136

لر بتاب ست نا ابتل تت ا حستي

ت مدينتة نستا

هذلتتك هفعتتا مت الستتلطا محمتتلا ال زلتتل التتذ اهغتتف ا حستتاا قلبتتك ضتتد ابت ست نا ،اتتاتتم ابت
ست نا ب تتاحن نستتا ا لتتك كتتا ملاتتا حايمتتا ،ا كفمتك ا تتفن أ تتدا ى الستتلطا ألتتك نتتد صتتاحن نستتا،
اضتتاه لتتلزيفى اكتتتن ت صتتاحن نستتا ا ا تتث لينتتا رأ أ ت

تتت ،ااتتتن ت صتتاحن نستتا ا كتتا

أبتتل تتت نتتد اا تتدى ستتفب ا  ،هكتتتن تتد يتتلم ت يتتد قاصتتد آلتتف ا ا تتث لينتتا رأ أ ت
الما هصف الضاصد األهه أ دى ،الما هصف الثان قاه لك كا
هف تتت س تتنة 426هت تت1034 /م

()137

ندلا امش د منذ مدة

تتت،
.

تتفن الس تتصتضة بضي تتااة ا فلب تتك لل يال تتة هال تتدر مت ت قب تتف

للارزم تاى هتاره بت التللتتتاي التذ استتد اهن ليتحتتد م تن ه نتد قتدهم ن اليتتك غتدر أوتن هقتتتف
الاثير منون هاسف أسفهن اساره ت مدينتة نستا همنوتا ت متفه  ،ثتن نت ها تد ذلتك لطلتن ا ستا دة
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مت ت قب تتف ال زل تتليي ا فض تتلا ت ت الس تتلطا مست ت لا بت ت محم تتلا ال زل تتل ا ي تتدلللا ف تتت اا ت تتك
هيالل تتلا فت تتت لدمتت تتك مضابت تتف ا ست تتا دهن ضت تتد ا ت تتلارزميي ال ا مس ت ت لا احتعت تتز رست تتل ن هقت تتفر
محت تتارعتون ا ت ت دي مدينت تتة نست تتا م فكت تتة حاميت تتة بت تتي ت ت ت ن ال زلت تتليي هالست تتصتضة ااى ت ت هزيمت تتة
الستتصتضة بضيتتااة ا فلبتتك ه حس ت حتتن الستتصتضة هق ت ا تتصن بتتي اا تفاا ا ن ت ن ال زلتتل حتتله
ال نارن ااست ف السصتضة افصتون ههنمتلا متفة التفى ت م ستافهن هاستتطا لا مت ا يلحضتلا
ال زيمتتة بعت ن مست لا ال زلتتل التتذ متتا ا هصتتلتك البتتار ال زيمتتة ن تتك لتتدم ت راى لطتتا تون
لاص تتة تتد أ ا تتفن الس تتصتضة هيب تتتون ت س تتاكفى  ،ا رس تتف الس تتلطا مس ت لا ال ت ون و تتداهن
هيتل د ل ن افا ليك ا فلبك بتت" قف الل ن مالك ا لك تؤ ا لتك مت
تتاء هتتتذه مت

ه تتز مت

تاء هت تصع ا لتك ممت

تاء

تتاء بيتتد ا يتتر التتك ت كتتف ىت جء قتتديف " المتتا هصتتلت رستتالة ا فلبتتك

للستتلطا مست لا أمتتف ااتتتن لت ون كتتتا مملتتلء مت ا لا يتتد ا نميلتتة هستتير م تتك ا لت النم ستتة ،
هأم تتفهن بالفحي تتف ت آم تتف ال تتا هس تتت مدين تتة ت تيح تتل ه و تتاهن ت ال تتف هالمس تتاا هاقط تتن
اهستا هت ف نسا م ل ن ا فلبك هافاهة لبي ل هلضن كف هاحد منون بالدهضا (.)138
ظ تتفي األم تتارة ال لري تتة ف تتت ا تتف ا س تتصم
نستتا تحتتت ستتيطفة ا حاتتن ال تتلر فتتت تتد الستتلطا

ت ألض تتان األم تتارة ال زللي تتة الق تتت مدين تتة
ت ا التتدي ال تتلر ال ا وتتا لتتن تتتدم اتتليص

تتصء التتدي محمتتد ص تتاحن لتتلارزم أستتت ف افصتتة ذه تتا

هذلتتك أل

ت ا التتدي ال تتلر لل ن تتد

غازي تتا  ،اا تتااها س تتيطفتك ت ت مدين تتة نس تتا ا تتف هن تتدهلا ابت ت ألي تتك ،ه ح تتق ي تتا ال تتدي ف تتت
ايرهزكلى(.)139
ت دي مدينتتة نستتا صتفا اي محتدمتتة بتتي الستتصالي اليتتج حامتتت ا تتف ا ستتصم هكالتتت
ارض ت ت ا ست تتاحة ت تتارك ن فت تتت محاهلت تتك مت تتنون لضت تتم ا ألرض ت ت ن اتت تتارة ست تتيطف ل وت تتا الست تتصتضة هتت تتارة
ا ت تتلارزميي  ،الت تتن ست تتت نج الست تتصتضة ت ت مدينت تتة نست تتا ا رست تتف ا ؤيت تتد ت ت تتك ت ت مدينت تتة نست تتا
احاصتتفهها فتتت تمتتاا األه ت م ت ستتنة  560ه تت1164 /م استتير لتتلارزم تتاى أيتتف أرستتص ب ت أ ستتز
نسا الما قارعلها رحف ساف ا ؤيد نوا ه ااها

ت ا

ل سابلر أهالف تماا األه (. )140

ها توف فت مدينة نسا رعا بناى رر س ا ماا الدي حمزة ال ستل  ،ههتل رعتا
ا دين تتة ب تتي الباغ تتاي ،لت ت
()142

الضزهينتتج

أ

ظتين لتارم

ف تتت ىت ت جء مت ت ال تتبصا مثل تتك ف تتت ظ تتن ال م تتارة هكر تترة ا ي تتر( ، )141ات ت هرا

متتاا التتدي ال ستتل حات

نتتك التتك اضتتاه " كنتتت ت تتزم أ أبنتتج ملضت ا ألهتتف
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ا ير م رااا فت أ أت لك مدرسة أه لالضاها ،حيتد رأيتت فتت لتلم أ قتارص يضتله مت آتتاى

رهحتا

ا ط تتك ا ي تترل ا ت مف م تتارة بن تتاء ظ تتين للمض تتاء ملض ت ا ،هلل تتلاية ملض ت ا ،هللضدري تتة ملض ت ا،
هلل لتتليي ملضت ا ،هللضمتتف الستتابلة ملضت ا ،هلتتدهاأون ملضت ا ،هأتتتفى ا تتص ها ت كله ت كتتف مت
لتتك رهح  ،هت تتف ا وتتا حمامتتاي هل تتا ستتاتي  ،ها ت رى ل تتا مماليتتك بفستتن المتتفي ها دمتتة هالطتتب
هاصحة ال ساتي  ،ااف م لزه أوتا يمشت ج ت ماالتك هيضتلم الضتلام بخدمتتك ،هل تا قتفاء هم نتل  ،هال
تت تزاه ق تتدهرها ت ت الن تتار ،افعم تتا ل تتزه أو تتن قم تتف ظ تتين أه تت ت ن كثيت ت  ،ات ت لفتلا هظ تتارم ن حي تتد
ل تتدهاأون هكصأو تتن ،همت ت أراا مت ت أه تتف ا دين تتة ل تتفم ل و تتا هتم تتفم ف تتت س تتاتينوا ،هاس تتتحن ف تتت حمام تتا
ه دى أه ش د ا وا ه اا

ماالك".

هها تتذا بض ت ت هض ت ت مدينت تتة نس تتا مت تتفة ت ت تتبح تحت تتت حا تتن ا ت تتلارزميي همت تتفة تحت تتت حات تتن
الس تتصتضة ت ت ا الل تتا التت تتار ال تتذي

تتاثلا ا و تتا ا ت تفا هال تتدمار( ، )143ه هال يلت تتد س تتلى اا تتصه

دينة نسا فت اللقت ا حاضف (.)144

الخاتمة
تتد مدينتتة نستتا م ت ا تتد انستتيلية اليتتج اكنس ت ت اهميتتة تاريخيتتة كبيتترة تب تتا لألحتتدا اليتتج
داوا هايما ي ت اهن النتارج اليج لل ت ال وا اراسة ا دينة
 تضت مدينتة نستا فتت اقلتين لفاستا ستابضا  ،امتا فتت اللقتت ا حاضتف ملق تا ضتم تم لريتةتفكمانستتتا اللاق تتة فتتت قتتارة آستتيا اللستتطى  ،هتضت ااتتصه مدينتتة نستتا األثفيتتة ت
كن

ق آباا هملق ا دينة غير م هله حاليا .

ا ننل ال ف م مدينة

 -احت تتلي مدين تتة نس تتا االل تتا ت

تتد 18

تتدا كبي تتر م ت ا تتد هالض تتفى  ،ا تتاهن م تتد وا اس تتمينضا

هالس تتفمضا ات تفاهة ه فس تتتالك ،امت تتا أهت تتن قفاه تتا ايت تتج كت تتل ،افه تتاذا  ،مي ت تتص  ،ات تفاهة ،
ز
اارهز ،ذا  ،امفا َ ،ت َ
ز
متازا  ،بيتارَ ،بتاللز  ،ستمنا  ،تفمضا  ،ب ستمة  ،لع تلا ،
ر
ر
ش لا .
-

العبتتت مدينتتة نستتا كلكبتتة كبيتترة م ت ال لمتتاء م ت بيتتنون محتتدثي هاض تتاء هرهاة همتتؤرلي
هقضتتاة كتتا ل تتن اهر بتتارز فتتت ازاهتتار ا دينتتة مت الناحيتتة ال لميتتة هستتطلع لعتتن ا دينتتة بتتي
م تتد لفاس تتا ف تتت تل تتك الم تترة  ،اا تتا يلض تتن م ت يننس تتن ل تتا م ت ال لم تتاء باس تتن ال س تتا
هال سل هاأل

هاأل ف هل األهه .
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-

اتح تت مدينتتة نستتا فتتت ال تتد الفا تتد لتتصه لصاتتة ثمتتا ب ت
يد الضارد اب

سنة 31هت651/م اتن اتح ا صلحا

متتا (رض ت ج

امف بد

نتتك )

ب لازم السلمج .

 استمف ا سلمي يحامل مدينة نسا ات ا لماء الفا دي األمليي هم ثتن ال باستيي ،ه ت ت دي مدينت تتة نست تتا احت تتدا تاريخيت تتة م مت تتة لت تتصه ال

ت تتف ا ست تتصم اضت تتد حام ت تتا ت تتد

ال باستتيي ال زلتتليي هم ت ثتتن ستتصتضة هال تتلريي ثتتن ا تتلارزميي هقتتد ت دي ارن نستتا
م تار ااحن تتة ب تتي الس تتصالي ا س تتصمية الي تتج حام تتت ا تتف ا س تتصم اا تتف س تتصلك تظ تتف
تحتتاهه ا تلس ت رق تتة ارض ت ا هتضتتن ا زيتتد مت ا تتد

حام تتا ااالتتت نستتا ستتت احتتدى متتد

ا ت ت تتف االست ت تتصم اليت ت تتج تناز توت ت تتا تلت ت تتك الست ت تتصالي اتت ت تتارة ست ت تتيطف ل وت ت تتا الست ت تتصتضة هتت ت تتارة
ا لارزميي

تاثلا ا وتا ا تفا هالتدمار ،اخفعتت ا دينتة هامتفي

ا الل ا التتتار التذي

يد ون  ،هال يلتد فت اللقت ا حاضف سلى ااصه دينة نسا .

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
()1

ت ا التتدي أبتتل بتتد

يتتاقلي ب ت

بتتد

الفهم ت ا حمتتل (ي 626ه تت1228/م) مانتتن البلتتدا ، 2 ،
بتتد ا حتتق اب ت

(اار صتتاار ،بيتترهي1995 -م)281/5 ،؛ بتتد ا تتؤم ب ت

تتمارف الضطي تتت الب تتداا ا حنب تتت

ص تتم ال تتدي (ي 739ه تت1338/م) مفاص تتد االا تتصع ت أس تتماء األمان تتة هالبض تتاع  (،1 ،اار ا ني تتف ،بي تترهي-
1412ه )1369/3،؛ م ت ت تتفزه بت ت ت ت هي ت ت تتا آه م ت ت تتفزه الزهفانت ت ت ت نس ت ت تتبة هم س ت ت تتل ( ،1 ،ا .م  1435 ،ه/
2014م).792 ،
( )2لفاستتا

ستتت بتتصا هاست ة  ،أهه حتتدهاها ممتتا ي تتت ال تفا أزاذهار ق تتبة تتتلي هع وتتق ،هآلتتف حتتدهاها ممتتا ي تتت
ذلك منوا لما هل أافان حدهاها ،ه تمف

ال ند اخارستا هغزلة ،ه نستا ،هكفما  ،هل

م ت التتبصا منوتتا ل ستتابلر هه تفاة همتتفه ،هستتت كالتتت ق تتبتوا ،هعل ت هاالضتتا هنستتا هأبيتتلرا هستتفل
ذلك م ا د اليج اه وف تيحل  ،ياقلي ا حمل
( )3ياقلي ا حمل

مانن البلدا 282-281/5 ،؛ اب

هالبضاع 1369/3 ،؛ الزهفان نسبة هم سل ،

أم اي
همتتا يتخلتتف

مانن البلدا .350/2،
بد ا حق الب داا مفاصد االاصع

أسماء األمانة

.792

( )4زكفي ت تتا بت ت ت محم ت تتد بت ت ت محم ت تتلا (ي 682هت ت تت1283/م) آث ت تتار ال ت تتبصا هألب ت تتار ال ب ت تتاا  ( ،اار ص ت تتاار ،بي ت تترهي  -ال.
ي).465 ،
َ
(َ )5ست ءتفل

مدينتتة ظيمتتة هالفمتتاه تحت ت

أوتتا ،ه تتف أهل تتا م ت انبتتار ،هستتفل

فتتت ا ننتتل

ت نستتا هعينومتتا

ستتب ه تتفه اف ت ا ؛ هستتت م ت لتتلا ت لفاستتا تض ت بتتي ل ستتابلر همتتفه فتتت هستتا الطفيتتق ،بينوتتا هعتتي كتتف
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هاحدة منوما ست مفاحف  ،ا حس ب أحمد ا لنج ال زيز (ي 380هتت990/م) الاتتا ال زيتز أه ا ستالك
ها مالك ،ليق هتم ت سير لل
()6

( ،ا .م  -ال .ي ) 153 ،؛ياقلي ا حمل

أبيتتلرا تضت مدينتتة فتتت أقلتين لفاستتا بتتي ستتفل

مانن البلدا .208/3 ،

هنستتا ،هستتت هعيتتة ،ه راييتتة ا تتاء ،يارتتر ا وتتا لتتفهم ال تتف ،

ه ل وتتا ي ستتن األايتتن أبتتل ا ظمتتف محمتتد ب ت أحمتتد ب ت محمتتد ب ت أحمتتد األمتتل ا تتاه ال تتا ف ،هكتتا ا لتتك
كياتتاهه أقط ت بتتاهرا ب ت تتتلارز أرضتتا بخفاستتا  ،ابنتتد أوتتا مدينتتة هستتماها باستتمك أبيتتلرا؛ ه تتفن ا دينتتة
حالي ت ت تتا باس ت ت تتن محم ت ت تتد آب ت ت تتاا ،ي ت ت تتاقلي ا حم ت ت تتل
ال ب تتاا289 ،؛ لااي تتة تتلب
ا نام ت2019، -م) ،
( )7ي تتاقلي ا حم تتل

حس تتالي

مان ت ت تتن البل ت ت تتدا 86/1 ،؛الضزهين ت ت تتج آثت ت تتار ال ت ت تتبصا هألبت ت تتار

الت تتاري ال س تتاف ف تتت ب تتصا م تتا هراء النو تتف هاا انس تتتا (،اار الت ل تتين

.21

مان تتن البل تتدا 282/5 ،؛ الضزهين تتج آث تتار ال تتبصا هألب تتار ال ب تتاا 465 ،؛ ابت ت
أسماء األمانة هالبضاع1369/3،؛ م

الدي أبل بد

ب تتد ا ح تتق

محمد ب أحمد

الب داا مفاصد االاصع
َ
ب ت ثمتتا ب ت ق ءايمتتاز التتذهنج (ي 748ه تت1347 /م) تتتاري ا ستتصم ههايتتاي ا تتاهير هاأل تتصم ،تحضيتتق
ب تتد الست تصم الت تتدمف  ( ،2 ،اار الات تتا ال ف ت ت  ،بي تترهي 1413 -ه ت ت 1993 /م )29/15 ،؛ الزهفانت ت

متتف
نس تتبة

هم سل .792 ،
( )8الزهفان

نسبة هم سل .792 ،

( )9يتتاقلي ا حم تتل

مان تتن البل تتدا 282/5،؛ اب ت

ب تتد ا حتتق الب تتداا

مفاص تتد االا تتصع ت أس تتماء األمان تتة

هالبضاع.1369/3 ،
( )10حسالي

التاري ال ساف فت بصا ما هراء النوف هاا انستا ،

.21

( )11ل سابلر تض فت اقلين لفاستا  ،هتميتصي بمضتارف حستنة ه متارة ،ه هستت كثيترة ا يتراي هالملاكتك هالثمتفاي،
تام ة ألللاع ا ستفاي ،ه تبتة ال تف  ،ه كالتت معمت ال لمتاء هم تد المضتصء ،الضزهينتج آثتار التبصا هألبتار
ال باا.473 ،
( )12أب تتل ا تتحا ب تفاهين ب ت محم تتد المار ،ت ج االص تتطخف (ي 346ه تت957/م) ا س تتالك ها مال تتك( ،ال يي تتة ال ام تتة
لض ت تتلر الثضاات تتة ،الضت تتاهفة ،ال .ي) 158 ،؛ محمت تتد ب ت ت حلقت تتف الب ت تتداا ا لص ت ت ت ،أبت تتل الضاست تتن (ي ت تتد
367هت تت977 /م) صت تتلرة األرن  (،اار ص ت تتاار ،أاست تتت لي ت تتد  ،بيت تترهي 1938 -م)454/2 ،؛ اب ت ت
الب داا

مفاصد االاصع

بت تتد ا حت تتق

أسماء األمانة هالبضاع.1369/3 ،

( )13مفاحتتف تمت ممفاهتتا مفحلتتة هستتت ا ستتااة اليتتج يضط تتا ا ستتااف فتتت يتتلم تضفيبتتا  ،أحمتتد مختتتار بتتد ا حميتتد
مف (ي 1424هتت2003/م) هآلتفه مانتن الل تة ال فعيتة ا اصتفة ( ،1 ،تالن الاتتن 1429 -ه ت  2008 /م
).871/2،
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( )14يتتاقلي ا حمتتل

مانتتن البلتتدا 282/5،؛ اب ت

مفاصتتد االاتتصع ت أستتماء األمانتتة

بتتد ا حتتق الب تتداا

هالبضاع.1369/3،
( )15متفه تضت ضتتم اقلتين لفاستتا ه تتد مت اتتتف كتتلر هتذا االقلتتين  ،هستتت كالتت منتتازه هالة لفاستتا ااتتا أهه
م ت لزل تتا ا ت مل ثتتن م ت ه تتت لفاستتا

تتد ،حيتتد لتتزه بتتد

تتحا (أ ت

ب ت اتتاهف ل ستتابلر ،أحمتتد ب ت

ضت تتل ) ب ت ت ت مت تتف ب ت ت ههت تتن ب ت ت هاض ت ت الي ضت تتل (ي ت تتد 292ه ت تت904/م) البلت تتدا (، 1 ،اار الاتت تتن
ال لمية ،بيرهي 1422 -هت ) ،
( )16ياقلي ا حمل
()17

.99-98

مانن البلدا .282/5،

تتق آبتتاا تض ت فتتت التتلاا ال تتفي

التتذ يض ت بتتي تبتتاه كتتديت اام ه تتحفاء قفاقتتلم هبستتمد هتتذا التتلاا

تتق آبتتاا اصتتمة تم لريتتة تفكمانستتتا  ،ستتام ب ت

اليتتلم بتتدرة كتتز ه تتد

ا حدثي ( ،ال بياا لل ف2018 -م)،
( )18ا لل

اال

أ صم ا حدثي ،

بتتد

ا لتتل

اال ت

أ تتصم

.110

.110

( )19ا مازة ست الصحفاء ا ستلية يعف ا وا ا يف ،هقيف ممازة ال ى جء ا وا  ،هسميت بيداء ايضا أل وا ت يد م
ت  ،أبتتل المضتتف ،تمتتاه التتدي ابت منظتتلر األل تتار

يحل تتا ايتتج قليلتتة الشتتنف تتتفااء ،محمتتد بت ماتتفم ب ت

الفهيم ا افيضى (ي 711هت1311/م) لسا ال ف ( ،3 ،اار صاار  ،بيرهي1414 -ه).97/3،
( )20مؤل

مع له (ي د372ه982/م) حدها ال الن م ا ف

ال اا  (،الدار الثضااية لل ف ،الضاهفة 1423 -هت )،
( )21أحمد ب يح د ب اضف

ا ف  ،تحضيق هتفتمة السيد يلست

.153

الضفى ج ال ده ال متف  ،ت ا التدي (ي 749هتت1348/م) مستالك األب تار فتت

ممالك األم ار ( ،1 ،ا عم الثضافت ،أبل ظنج 1423 -ه)  223 / 3،؛ أبتل بتد

محمتد بت

بتتد ا تتن ن ا حميتترى (ي 900ه تت1494/م) التتفهن ا طتتار فتتت ل تتر األقطتتار ،تحضيتتق حستتا
(،مؤسسة لاصف للثضااة  ،بيرهي 1980 -م) ،
( )22محم تتد ب ت محم تتد ب ت

ب تتد

ب ت ارب ت

بتد

بت

بتتا 2 ،

.579

ا حس تتنج الط تتالنج ،ال تتفي

االاربس ت ج (ي 560ه تت1164/م) لزه تتة

ا تا فت ال را اناا  ( ، 1 ،الن الاتن ،بيرهي 1409 -هت) .693 /2
( )23رساتيق تم ممفاها زر ءس َتا ٌ بالضن أ كلرة كثيرة الضفى  ،محمد ب محمد ب

بد الفزا ا حستينج ،أبتل

المي  ،الزعيد (ي 1205هت1834/م ) تام ال فه م تلاهف الضتامل  ،تحضيتق معمل تة مت ا حضضتي
 (،اار ال داية – ال .ي) .421/4،
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( )24األص تتطخف

ا س تتالك ها مال تتك ،

154؛ال تتفي

ا حميرى الفهن ا طار فت ل ر األقطار،
( )25مؤل

مع له حدها ال الن م ا ف

( )26ي تتاقلي ا حم تتل

األاربست ت ج لزه تتة ا تتتا ف تتت ال ت ترا انا تتا 693/ 2 ،؛

.579
ا ف ،

.115

مان تتن البل تتدا 582/5 ،؛ الضزهين تتج آث تتار ال تتبصا هألب تتار ال ب تتاا ،

الب داا مفاصد االاصع

465؛ ب ت

ب تتد ا ح تتق

أسماء األمانة هالبضاع.1369/ 3 ،

( )27الض تتز يض تتد أو تتا اهاة الض تتز ا فها تتة باس تتن اهاة ا حفي تتف الي تتج ت تتتج تتفلضاي حفيفي تتة  ،م تتف مان تتن الل تتة
ال فعية ا اصفة .1809/3،
( )28ال ت تصاة مت ت ال تتلاع الطي تتلر هس تتت تمت ت ممفاه تتا الب تتاز  ،أب تتل ا حست ت

تتت بت ت س تتما يف بت ت س تتيدى ا ف،ت ت ج (ي

458ه ت تت1065/م) ا خ ت تت ، ،تحضي ت تتق لليت تتف ب ت تفاهن تم ت تتاه ( ،1 ،اار حي ت تتاء ال ت ترا ال ف ت ت  ،بيت تترهي -
1417هت 1996 /م) .137/5،
( )29أبل بد

محمد ب أحمد ا ضد ،ج (ي 990/380م) أحست التضاستين فتت م فاتة األقتالين( ،3 ،ماتبتة

مدبل ت ،الضاهفة 1411 -ه1991/م ) ،

.324

( )30ال تتصه تمت ت ممفاه تتا ال ل تتة هس تتت ا حب تتل ا زره تتة  ،رينو تتاري بي تتر آ زاهز (ي 1300هت تت1882/م) تامل تتة
ا اتن ال فعية  ،تفتمة محمد َسلين الن َ يمج( ،1 ،هزارة الثضااتة ها تصم ،ال تفا  2000 - 1979 -م )
.419 ،7 ،
( )31مؤل

مع له حدها ال الن م ا ف

( )32اسمينضا
ا حمتل

ا ف ،

.153

البلداليي ي سبلها لنلا ت ل سابلر  ،لاننا لفج ا يال
مانتتن البلتتدا 180/1 ،؛ بت

بتتد ا حتتق الب تتداا

تابك ب ستماء ا تد  ،يتاقلي

مفاصتتد االاتتصع ت أستتماء األمانتتة هالبضتتاع،

.74/1
( )33ا ضد ،ج أحس التضاسين فت م فاة األقالين،
()34

فستا

.51

بلدة بخفاسا قف نسا بينوما ثصثة أمياه ،هست بي ل سابلر هلتلارزم ،ه ل وتا ت تيتج باايتة الفمتف

اليج بي للارزم هل سابلر ،ا وا
( )35يتتاقلي ا حمتتل

افاك ،ياقلي ا حمل

مانتتن البلتتدا 494/4 ،؛ ب ت

مانن البلدا .377/3 ،

بتتد ا حتتق الب تتداا

مفاصتتد االاتتصع ت أستتماء األمانتتة

هالبضاع. 1188/3 ،
( )36يتتاقلي ا حمتتل

مانتتن البلتتدا 258/4 ،؛ ب ت

بتتد ا حتتق الب تتداا

مفاصتتد االاتتصع ت أستتماء األمانتتة

هالبضاع.1033/3 ،
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( )37يتتاقلي ا حم تتل

ب تتد ا حتتق الب تتداا

مانتتن البل تتدا 246/5،؛ ب ت

مفاصتتد االا تتصع ت أس تتماء األمان تتة

هالبضاع.1346/3 ،
( )38اهس تتتا

ب تتصا أو تتا رع تتا همن تتر ،هذاي زرهع هالاك تتك هس تتلاا كثي تتر ،هس تتت تتف مضاب تتف لل تتلز ،هأو تتا ق تتر تتت ب ت
مع له حدها ال الن م ا ف

السنز  ،مؤل

ا ف ،

.153

( )39للارزم هست كلرى منضط ة م لفاسا همما هراء النوف ،هتحيا أوتا ا متاهز مت كتف تالتن ،هحتدها يت تف
بحتتدها ال زيتتة ممتتا ي تتت ال تتماه ها تتف  ،هحتتد تنلأوتتا م ت
فيضة هلطة هاس ة همد كثيرة  ،ا حمير

تتفق وا بتتصا لفاستتا همتتا هراء النوتتف ،هستتت لاحيتتة

الفهن ا طار فت ل ر األقطار .224 ،

( )40بد ب الطاهف هل بد اللك ب ااهف ب ا حسي ب م
األا حست َ ال ت ف ،م مللتتا ،لب وتتا فتتت لمستتك ،تتتلااا ،تتاقص ممتتدحا ستتمحا  ،تنضتتف فتتت األ متتاه ا نليلتتة تتفقا
ز
هغفع تتا ،هقل تتدى ا ليم تتة ال با ،ت ج ا ت مل ا نزي تتفة هال تتام هم تتف ها تتف حفع تتا هلفات تتا ،ث تتن لضل تتك ت هالي تتة
ز
لفاستتا تتد هاتتاة أبيتتك ،تتم التتدي أبتتل ا ظمتتف يلست بت ق ءزأهغ تتت بت بتتد  ،ستتبا ابت ا نتتلز (ي

ن ،أبل ال با ا زاعت تميتص باللتك بار تا فتت

 654هت تت1256/م) مت تفآة الزم تتا ف تتت ت تتلاري األ ي تتا ،تحضي تتق رض تتلا م تتامل  ،هآل تتفه  ( ،1 ،اار الفس تتالة
ال ا ية ،ام ق 1434 -هت  2013 /م ) .394/14،
( )41ياقلي ا حمل

مانن البلدا .245/4،

( )42ال زيتتة هستتت ممتتازة ا وتتا قتتلم مت ال زيتتة ههتتن صتتن

مت ال تتر بناحيتتة ستتياى كتتلى  ،يتتاقلي ا حمتتل

مانتتن

البلدا .342/1 ،
( )43ال في

األاربس ج لزهة ا تا فت ال را اناا .693/2،

( )44ي تتاقلي ا حم تتل

مان تتن البل تتدا 229/4،؛ ب ت

ب تتد ا ح تتق الب تتداا مفاص تتد االا تتصع ت أس تتماء األمان تتة

هالبضاع .1013 /3،
()45

ب تتد الا تتفين بت ت محم تتد بت ت من تتلر التميم تتج الس تتم ان ا تتفهز  ،أب تتل ست ت د (ي 562هت تت1166/م) األنس تتا
،تحضيتتق بتتد التتفحم ب ت يح تتد ا لمتتج اليمتتان هآلتتفه  (،1 ،معل ت

اارتتفة ا تتارن ال ثماليتتة ،حيتتدر

آباا _  1382هت  1962/م) .223/1 ،
( )46ياقلي ا حمل

مانن البلدا .229/4،

( )47ياقلي ا حمل

مانن البلدا 41/3،؛ ب

بد ا حق الب داا مفاصد االاصع

أسماء األمانة هالبضاع

.613 /2،
( )48أبتتل ت متتف محمتتد الفذانت

هتتل أبتتل ت متتف محمتتد بت أحمتتد بت أ ت

تتل ال َستتل  ،ههتتل مت ا حتتدثي الثضتتاة ،

ليك لضن الفيان بتالتخمي هقيتدى االميتر ابتل ل تف بالتثضيتف هقيتف الفاذانت ههتل أ ت  ،تم
االق الب
َ
التتدي أبتتل بتتد محمتتد بت أحمتتد بت ثمتتا بت ق ءايمتتاز التتذهنج (ي 748هتت1347/م) ستتير أ تتصم النتتبصء ،
(اار ا حديث ،الضاهفة _ 1427هت2006 /م ).266/11،
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( )49ياقلي ا حمل

مانن البلدا .41/3،

( )50ي تتاقلي ا حم تتل

مان تتن البل تتدا 16/3،؛ بت ت

ب تتد ا ح تتق الب تتداا مفاص تتد االا تتصع ت ت أس تتماء األمان تتة

هالبضاع .596 /2،
( )51السم ان

األنسا .43/6 ،

( )52ي تتاقلي ا حم تتل

مان تتن البل تتدا 35/2،؛ بت ت

ب تتد ا ح تتق الب تتداا مفاص تتد االا تتصع ت ت أس تتماء األمان تتة

هالبضاع .266/1،
( )53ياقلي ا حمل

مانن البلدا .35/2،

( )54تلتد مدينة بنم
ب

االسن م أ ماه قلم

بد ا حق الب داا مفاصد االاصع

( )55ي تتاقلي ا حم تتل

بي ستطام هع وتق  ،يتاقلي ا حمتل

مانتن البلتدا 517/1،؛

أسماء األمانة هالبضاع .235/1،

مان تتن البل تتدا 517/1،؛ ب ت

ب تتد ا ح تتق الب تتداا مفاص تتد االا تتصع ت أس تتماء األمان تتة

هالبضاع .235/1،
( )56يتاقلي ا حمتل

مانتن البلتدا 329/1،؛ ستتبا بت ا نتلز

بد ا حق الب داا مفاصد االاصع
( )57أبل باف ا طين هتل أبتل باتف أحمتد بت

متفآة الزمتتا فتت تتلاري األ يتا 431/16،؛ بت

أسماء األمانة هالبضاع .157/1،
َ
تت ءبت ثابتت ءبت أ ءح َمتد ءبت م تد  ،هلتد فتت غزيتة مت أ متاه ا حنتاز،

هذكتف ال تمد ألتك هلتد فتت قفيتة مت أ متاه وتف ا لتتك أونيضتة ههتل صتاحن كتتا تتاري
ب

ت ب ثابت ب أحمتد بت م تد ا طيتن الب تداا (ي 463هتت1070/م) تتاري

تداا  ،أبتل باتف أحمتتد
تداا هذيللتك  ،تحضيتق

م طمى بد الضاار طا(، 1 ،اار الاتن ال لمية  ،بيرهي 1417 -هت).4/1 ،
( )58ياقلي ا حمل مانن البلدا 110/3،؛السم ان االنسا .105/6،
( )59السم ان

االنسا .105/6،

( )60ياقلي ا حمل
()61

مانن البلدا .252/3،

ب ا طين الب داا تاري

داا هذيللك .415/7 ،

( )62محم تتد بت ت ا حس تتي بت ت محم تتد بت ت مل،ت ت د بت ت لال تتد بت ت س تتالن الن س تتابلر أب تتل ب تتد ال تتفحم الس تتلمج (ي
412هت1021/م) ابضاي ال لاية ،تحضيتق م تطمى بتد الضتاار طتا ( ،1 ،اار الاتتن ال لميتة  ،بيترهي-
1419هـ1998/م)،

315-314

( )63تض ت ال تتدي اب تتل ا تتحا اب تفاهين ب ت محم تتد ب ت األزه تتف ب ت أحم تتد ب ت محم تتد ال فاق تتت ال تتفيمينج ا حب تتت (ي
641ه تت1243/م)  ،ا نتختتن م ت كتتتا الستتيا لتتتاري ل ستتابلر ،تحضيتتق لالتتد حيتتدر (،اار الماتتف 1414 -ه تت) ،
257
( )64اب للده  ،ايلا ا بتدأ ها ر .138/5،

73

( )65تميت تتف ،محمت تتد محمت تتد محمت تتد  ،م اقت تتف ال لت تتن هال لمت تتاء مدينت تتة نست تتا ،بحت تتث م ت تتلر فت تتت هزارة األهقت تتان
هال ؤه ا سصمية الالينية  ،ال دا 537،1431هت2010/م،
( )66أبتتل بتتد

.64

محمتتد ب ت س ت د ب ت مني ت ال ا تتمج بتتاللالء ،الب تتف  ،الب تتداا اب ت س ت د (ي 230ه تت844/م) ،

الطبض تتاي الا تترى ،تحضي تتق محم تتد ب تتد الض تتاار ط تتا ( ،1 ،اار الات تتن ال لمي تتة  ،بي تترهي 1410 -هت ت 1990 /
م)250/7،؛ اب ا طين الب داا  ،تاري
( )67اب ا طين الب داا  ،تاري

داا هذيللك . 18-17/8،

داا هذيللك 18-17/8،

( )68اب س د ،الطبضاي الا رى ،م 250/7،؛ اب ا طين الب داا  ،تاري
()69

داا هذيللك . 18 -17/8،

ب س د الطبضاي الا رى245/7،؛ محمد ب حبا ب أحمد ب حبا ب م اذ ب َم ء َ
بد التمين أبل حاتن
الدارم ال ز سيج (ي 354هت965/م) الثضاي ( ،1 ،هزارة ا ارن للحالمتة ال اليتة ال نديتة ،اارتفة ا تارن
ال ثمالية  ،حيدر آباا 1393 ،ه 1973 /م) .390/ 8 ،

()70

ب س د الطبضاي الا رى .245/7،

( )71اب س د الطبضاي الا رى .248/7،
( )72ابت ست د الطبضتتاي الا تترى 253/7،؛ محمتتد بت ستتما يف بت بتفاهين بت ا يتترة البختتار أبتتل بتتد

(ي

256هت ت تت869/م) الت ت تتاري األهس ت تتا  ،تحضي ت تتق محم ت تتلا بت ت تفاهين زاي ت تتد(،1 ،اار ال ت تتلعت حل ت تتن  1397 -ه ت ت ت/
1977م).362/2،
( )73اب س د الطبضاي الا رى 253/7،؛ البخار
( )74ا حمير

الفهن ا طار فت ل ر االقطار ،

التاري األهسا .362/2،
.579

( )75اب س د الطبضاي الا رى 253/7،؛ البخار  ،التاري األهسا .362/2،
( )76اب حبا

الثضاي.270/8 ،

( )77اب حبا

الثضاي.407/8 ،

( )78اب حبا

الثضاي.10/9،

( )79اب حبا

الثضاي.517/8،

( )80اب حبا

الثضاي.11/9،

( )81أبتتل ا حستتي اب ت أ ت

ت  ،محمتتد ب ت محمتتد (ي 526ه تت1131/م) ابضتتاي ا حنابلتتة ،تحضيتتق محمتتد حامتتد

المض
(،اار ا فاة  ،بيرهي – ال .ي) .150/1،
( )82اب حبا

الثضاي.475-474/8،

( )83اب ا طين الب داا

تاري

داا هذيللك .220-219/2 ،
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( )84اب ا طين الب داا
( )85اب حبا

تاري

داا هذيللك .220-219/2 ،

الثضاي.277/9،

( )86الذهنج تاري ا سصم.451/6 ،
( )87س د ا لك أبل ل ف ت ب هبة
ها ختل

ا ؤتل

ب ت مف ب ماكلال (ي 475هت1182/م) ا كماه فت را االرتيا

ت

فت األسماء هالاند هاألنسا (،1 ،اار الاتن ال لمية  ،بيرهي1411-هت1990/م)-288/7،

.289
( )88اب حبا

الثضاي.135/9،

( )89اب ا طين الب داا
( )90أب تتل أحم تتد ب ت

تاري

داا هذيللك .364/3،

تتد ا نفت تتان ( 365ه تت975/م ) الاام تتف ف تتت ض ت ماء الفت تتاه ،تحضي تتق تتااه أحم تتد ب تتد

ا لتت ت ت تتلا ،ت ت ت تتت محم ت ت تتد م ت ت ت تتلن ،بت ت ت تتد المت ت ت ت تتاح أبت ت ت تتل س ت ت تتنة(،1 ،الاتت ت ت تتن ال لمي ت ت تتة  ،بي ت ت تترهي1418-ه
1997/م).236 ،
( )91اب ا طين الب داا
( )92ا أحم تتد ب ت

ت بت

تاري

داا هذيللك .35/21 ،

ت ين ال س تتا (ي  303ه 915/م) الض ت ماء ها تترهكي  ،تحضي تتق محم تتلا اب تفاهين

زايد( ،1 ،اار ا فاة بيرهي  1406 -هت  1986 /م) ،
()93

بد الفحم ب أحمد ب يلن

.137

ال تدفت ،أبتل ست يد (ي 347هتت958/م) تتاري ابت يتلن

ا

تف  (،1 ،اار

الاتن ال لمية ،بيرهي 1421 -هت ).289/2،
( )94اب ا طين الب داا  ،تاري
( )95محمتتد ب ت

داا هذيللك .35/21 ،

بتتد ال نتتج ب ت أ ت باتتف ب ت

تتناع أبتتل باتتف م تتي التتدي اب ت لضطتتة ا حنب تتت الب تتداا (ي 629ه

1231/م) التضييتتد فاتتة رهاة الس ت ها ستتاليد ،تحضيتتق كمتتاه يلس ت
 1408هت  1988 /م)،

.140

( )96اب ا طين الب داا تاري
( )97تاري

ا حتتلي (،1 ،اار الاتتتن ال لميتتة-

داا هذيللك .35/21 ،

داا هذيللك .35/21 ،

( )98أبل أحمد ا حاكن (ي 378هت988/م ) األسام هالاند ،تحضيتق يلستق بت محمتد التدليف( ،1 ،اار ال فعتاء
األثفية  ،ا دينة 1994-م).173/1،
()99

بتتد البتتت بت أحمتتد ال اتتف الدم تتض (ي1089ه1678/م) تتذراي التتذهن فتتت ألبتتار مت ذهتتن(،اار الاتتتن
ال لمية -ال  .ي).240/2،

( )100الدم ض

ذراي الذهن فت ألبار م ذهن .240/2،

( )101أبل أحمد ا حاكن األسام هالاند .173/1 ،
( )102الدم ض

ذراي الذهن فت ألبار م ذهن.240/2،
75

( )103أب ت تتل محم ت تتد الطي ت تتن ب ت ت

ب ت ت أحم ت تتد ب ت ت

ب ت تتد

ت تتت بامخفم ت تتة ،الهنفان ت ت ا حض ت تتفم ال ت تتاا ت (ي 947

هت1540/م) قصاة النحف فت هاياي أ يا الدهف ( ،1 ،اار ا نوام  ،تدة  1428-هت  2008 /م) .13/3 ،
( )104اب ماكلال ا كماه فت را االرتيا .289-288/7،
( )105اب ا طين الب داا

داا هذيللك .140/8 ،

تاري

( )106أبل الضاسن تت بت ا حست بت هبتة

ابت

ستاكف (ي 571هتت1175/م) تتاري ام تق  ،تحضيتق متفه بت

غفامة ال مفه  (،اار الماف للطبا ة هال ف  1415-هت  1995 /م) .347-343/5 ،
()107

ب

ساكف تاري ام ق 347-343/5 ،

()108

ب

ساكف تاري ام ق .347-343/5 ،

( )109أبتتل ا حست ظ يتتر التتدي
ب وق ،

تتت ب ت زيتتد بت محمتتد بت ا حستتي الب وضت ابت اندمتتك (ي 565هتت1169/م) تتتاري

فين ،اار اقفأ (،ام ق 1425-ه ت .253 ،)1 ،

( )110اب ا طين الب داا

تاري

داا هذيللك .438/2 ،

( )111اب ا طين الب داا

تاري

داا هذيللك .147 -146/5 ،

( )112ا نفتان

تاري تفتا ،

( )113ياقلي ا حمل

.140

مانن البلدا .252/3،

( )114ال فيمينج ا نتخن م كتا السيا لتاري ل سابلر ،

.170

( )115السم ان األنسا .515-514/10 ،
( )116اب ا طين الب داا

تاري

داا هذيللك .415/7 ،

( )117الذهنج تاري االسصم .824/ 10 ،
( )118الس تتم ان

التحبي تتر ف تتت ا ان تتن الابي تتر ،تحضي تتق مني تترة ل تتا ت س تتالن( ،1 ،رراس تتة اي تتلا األهق تتان  ،تتداا-

1395هت1975 /م).191-190/2 ،
( )119السم ان ،ا نتخن م مانن يلم السم ان ،

964-962

( )120الذهنج  ،تاري ا سصم .1007/11 ،
( )121السم ان

ا نتخن م مانن يلم السم ان  ،تحضيق ملاق ب

الاتن ،الفيان 1417-هت 1996 /م)،
( )122ابت منظتتلر مخت تتف تتتاري ام تتق البت

بد

ب

بد الضاار( ،1 ،اار الن

.439
ستتاكف ،تحضيتتق رهحيتتة النحتتا  ،ريتتان بتتد ا حميتتد متفاا ،محمتتد

مطي  ( ،1 ،اار الماف ،ام ق  1402-هت 1984 /م).166/7،
( )123اب حبا
( )124الن سابلر

الثضاي.244/9،
ابضاي ال لاية،

( )125اب ماكلال ا كماه فت را االرتيا

315-314
ا ؤتل ها ختل

.289-288/7 ،
76

( )126اب ماكلال ا كماه فت را االرتيا

ا ؤتل ها ختل

.289-288/7،

( )127ال فيمينج ا نتخن م كتا السيا لتاري ل سابلر.257 ،
( )128ال فيمينج ا نتخن م كتا السيا لتاري ل سابلر .510 ،
( )129الضزهينج اثار البصا هالبار ال باا .465 ،
( )130البصذر

اتلح البلدا ،

.391

( )131محم تتد بت ت تفي تتف بت ت يزي تتد بت ت كثي تتر بت ت غال تتن انم تتت أب تتل ت م تتف الط تتر (ي 310هت تت922/م) ت تتاري االم تتن
ها لتل ( ، 1 ،اار الاتتن ال لميتة  ،بيترهي1407 -ه) 306/4،؛ أبتل ا حست
محم تتد بت ت

تت بت أ ت الاتفم محمتد بت

ب تتد اللاح تتد ال ت ت بان ا ن تتزر  ،تتز ال تتدي ابت ت األثي تتر (ي 630هت تت1232/م)

ب تتد الا تتفين بت ت

الاامت تتف فت تتت التت تتاري  ،تحضيت تتق مت تتف بت تتد الست تتصم تت تتدمف  (،1 ،اار الاتت تتا ال ف ت ت  ،بيت تترهي 1417 -ه ت ت /
1997م)358/4 ،
( )132الط ر
( )133أبل بد

تاري االمن ها لل 650/4،؛ اب األثير الاامف فت التاري .345-344/5 ،
أحمد ب محمد ب

حا ال مدان  ،اب المضيتك (ي 975/365م) البلتدا  ،تحضيتق يلست

ال اا  ( ، 1 ،الن الاتن ،بيرهي 1416-هت  1996 /م) ،
( )134الط ر

.629

تاري االمن ها لل 207/5،؛ اب األثير الاامف فت التاري . 8/6 ،

( )135اب األثير الاامف فت التاري .122/7 ،
( )136اب األثير الاامف فت التاري .200 /7 ،
( )137الضزهينج آثار البصا هالبار ال باا .300 ،
( )138اب األثير الاامف فت التاري . 10-9/8 ،
()139

بد الفحم ب محمد ب محمد ،اب للده أبل زيد ،ه تت التدي ا حضتفم ا ت ي ت (ي 808هتت1405/م )
اي ت تتلا ا بت ت تتدأ ها ت تتر ف ت تتت ت ت تتاري ال ت تتف هال رب ت تتف هم ت ت

اص ت تتفهن م ت ت ذه ال ت ت األك ت تتر ،تحضي ت تتق للي ت تتف

حااة( ،2 ،اار الماف ،بيرهي 1408 -هت  1988 /م).534/4،
( )140اب األثير الاامف فت التاري .319/9
( )141الضزهينج آثار البصا هالبار ال باا ،
( )142آثار البصا هالبار ال باا ،

.465

.466-465

( )143الضزهينج اثار البصا هالبار ال باا ،
( )144تميف م اقف ال لن هال لماء ،

466-465؛ تميف م اقف ال لن هال لماء ،

.64

.64
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قائمة املصادر واملراجع

ً
اوال  /املصادر :

تتت بت ت أ ت ت الا تتفم محم تتد بت ت محم تتد بت ت

اب ت األثي تتر  ،أب تتل ا حست ت

ب تتد الا تتفين بت ت

ب تتد اللاح تتد

ال بان ا نزر  ،ز الدي (ي 630هت1232/م)
 -1الاام تتف ف تتت الت تتاري  ،تحضي تتق م تتف ب تتد الس تتصم ت تتدمف  (،1 ،اار الات تتا ال ف ت ت ،
بيرهي 1417 -هت 1997 /م)
األصطخف  ،أبل ا حا بفاهين ب محمد المار ،ج (ي 346هت957/م)
 -2ا سالك ها مالك( ،ال يية ال امة لض لر الثضااة ،الضاهفة ،ال .ي)
البخار  ،محمد ب سما يف ب بفاهين ب ا يرة أبل بد

(ي 256هت869/م)

 -3الت تتاري األهس تتا  ،تحضي تتق محم تتلا ب تفاهين زاي تتد(،1 ،اار ال تتلعت حل تتن 1397 -
هت1977 /م)
ا نفتان  ،أبل أحمد ب

د ( 365هت975/م )

 -4الاامتف فتتت ضت ماء الفتتتاه ،تحضيتتق تتااه أحمتتد بتتد ا لتتتلا ،تتت محمتتد م تتلن،
بد المتاح أبل سنة(،1 ،الاتن ال لمية  ،بيرهي1418-ه 1997/م)
ا حاكن  ،أبل أحمد (ي 378هت988/م )
 -5األست تتام هالانت تتد ،تحضيت تتق يلست تتق ب ت ت محمت تتد الت تتدليف( ،1 ،اار ال فعت تتاء األثفيت تتة ،
ا دينة 1994-م)

اب ت حبتتا  ،محمتتد ب ت أحمتتد ب ت حبتتا ب ت م تتاذ ب ت َم ء بت َتد التمتتين أبتتل حتتاتن التتدارم ال ز ستتيج (ي
354هت965/م)
 -6الثضتتاي ( ،1 ،هزارة ا تتارن للحالمتتة ال اليتتة ال نديتتة ،اارتتفة ا تتارن ال ثماليتتة ،
حيدر آباا 1393 ،ه 1973 /م)
ا حميرى  ،أبل بد

محمد ب

بد

ب

بد ا ن ن (ي 900هت1494/م)
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 -7ال تتفهن ا ط تتار ف تتت ل تتر األقط تتار ،تحضي تتق حس تتا

ب تتا (، 2 ،مؤسس تتة لاص تتف

للثضااة  ،بيرهي 1980 -م)
ب حلقف محمد الب داا ا لص ت ،أبل الضاسن (ي د 367هت977 /م)
 -8صلرة األرن  (،اار صاار ،أاست ليد  ،بيرهي 1938 ،م)
ب ا طين الب داا  ،أبل باف أحمد ب
 -9تاري

ت ب ثابت ب أحمد ب م د (ي 463هت1070/م)

تداا هذيللتك  ،تحضيتق م تطمى بتد الضتاار طتا(، 1 ،اار الاتتن ال لميتة

 ،بيرهي 1417 -هت)
ابت ت لل تتده  ،بت تتد ال تتفحم بت ت محم تتد بت ت محم تتد أب تتل زي تتد ،ه تتت ال تتدي ا حض تتفم ا ت ت ي ت (ي
808هت1405/م )
اصتتفهن م ت ذه ال ت األك تتر،

 -10ايتتلا ا بتتتدأ ها تتر فتتت تتتاري ال تتف هال ربتتف هم ت

تحضيق لليف حااة( ،2 ،اار الماف ،بيرهي 1408 -هت  1988 /م)
الدم ض  ،بد البت ب أحمد ال اف (ي1089ه1678/م)
 -11ذراي الذهن فت ألبار م ذهن(،اار الاتن ال لمية -ال  .ي)
َ
التتذهنج  ،تتم التتدي أبتتل بتتد محمتتد ب ت أحمتتد ب ت ثمتتا ب ت ق ءايمتتاز (ي 748ه تت1347 /م)
الذهنج (ي 748هت1347/م)
متف بتد الستصم التتدمف ( ،2 ،

 -12تاري ا ستصم ههايتاي ا تاهير هاأل تصم ،تحضيتق
اار الاتا ال ف  ،بيرهي 1413،هت 1993 /م )

 -13سير أ صم النبصء ( ،اار ا حديث ،الضاهفة 1427،هت2006 /م )
الزعيد  ،محمد ب محمد ب

بد الفزا ا حسينج ،أبل المي

(ي 1205هت1834/م )

 -14تتتام ال تتفه م ت تتتلاهف الضتتامل  ،تحضيتتق معمل تتة م ت ا حضضتتي  (،اار ال دايتتة
– ال .ي)
سبا اب ا نلز  ،م

الدي أبل ا ظمف يلس

ز
ب ق ءزأهغ ت ب

بد

(ي  654هت1256/م)
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 -15م ت تفآة الزم ت تتا ف ت تتت ت ت تتلاري األ ي ت تتا ،تحضي ت تتق رض ت تتلا م ت تتامل  ،هآل ت تتفه  ( ،1 ،اار
الفسالة ال ا ية ،ام ق 1434 ،هت  2013 -م )
اب س د  ،أبل بد

محمد ب س د ب مني الب داا (ي 230هت844/م)

 -16الطبض تتاي الا تترى ،تحضي تتق محم تتد ب تتد الض تتاار ط تتا ( ،1 ،اار الات تتن ال لمي تتة ،
بيرهي 1410 -هت  1990 /م)
السم ان  ،بد الافين ب محمد ب من لر التميمج ا فهز  ،أبل س د (ي 562هت1166/م)
 -17األنستتا ،تحضيتتق بتتد التتفحم ب ت يح تتد ا لمتتج اليمتتان هآلتتفه  (،1 ،معل ت
اارفة ا ارن ال ثمالية ،حيدر آباا  1382 ،هت  1962/م)
 -18ا نتخ ت تتن مت ت ت مان ت تتن ت تتيلم الس ت تتم ان  ،تحضي ت تتق ملا ت تتق بت ت ت

ب ت تتد

بت ت ت

ب ت تتد

الضاار( ،1 ،اار الن الاتن ،الفيان 1417-هت 1996 /م)
 -19التحبيتر فتتت ا انتتن الابيتتر ،تحضيتتق منيترة لتتا ت ستتالن( ،1 ،رراستتة ايتتلا األهقتتان ،
داا1395 -هت1975 /م)
أب سيدى  ،أبل ا حس

ت ب سما يف ا ف ،ج (ي 458هت1065/م)

 -20ا خ  ، ،تحضيق لليف بفاهن تماه ( ،1 ،اار حيتاء ال ترا ال ف ت  ،بيترهي ،
1417هت 1996 /م)
ال اا ت  ،أبل محمد الطين ب

بد

ب أحمد ب

ت بامخفمتة ،الهنفانت ا حضتفم (ي 947

هت1540/م)
 -21قصاة النحف فت هاياي أ يا الدهف ( ،1 ،اار ا نوام  ،تدة  1428-هت  2008 /م)
ال في

االاربس ج  ،محمد ب محمد ب

بد

ب ارب

ا حسنج الطالنج(ي 560هت1164/م)

 -22لزهة ا تا فت ال را اناا  ( ، 1 ،الن الاتن ،بيرهي 1409،هت)
ال تتفيمينج  ،تض ت ال تتدي اب تتل ا تتحا اب تفاهين ب ت محم تتد ب ت األزه تتف ب ت أحم تتد بت ت محم تتد ال فاق تتت
ا حب ت (ي 641هت1243/م)
 -23ا نتخت تتن م ت ت كتت تتا الست تتيا لتت تتاري ل ست تتابلر ،تحضيت تتق لالت تتد حيت تتدر (،اار المات تتف -
1414هت)
اب اضف

ال مف  ،أحمد ب يح د الضفى ج ال ده

ا الدي (ي 749هت1348/م)
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 -24مسالك األب ار فت ممالك األم ار ( ،1 ،ا عم الثضافت ،أبل ظنج 1423 ،ه)
الط ر  ،محمد ب تفيف ب يزيد ب كثير ب غالن انم ت أبل ت مف (ي 310هت922/م)
 -25تاري االمن ها لل ( ، 1 ،اار الاتن ال لمية  ،بيرهي1407 -ه)
بتتت

ت ت تتمارف الضطي ت ت تتت ا حنب ت ت تتت ص ت ت تتم ال ت ت تتدي (ي

ب ت ت تتد ا ح ت ت تتق الب ت ت تتداا  ،ب ت ت تتد ا ت ت تتؤم اب ت ت ت
739هت1338/م)

أسماء األمانة هالبضاع  (،1 ،اار ا نيف ،بيرهي1412،ه )

 -26مفاصد االاصع

ال زيز  ،ا حس ب أحمد ا لنج (ي 380هت990/م)
 -27الاتا ال زيز أه ا سالك ها مالك ،ليق هتم ت سير لل
اب

ساكف  ،أبل الضاسن ت ب ا حس ب هبة

( ،ا .م  ،ال .ي )

(ي 571هت1175/م)

 -28ت تتاري ام تتق  ،تحضي تتق م تتفه بت ت غفام تتة ال م تتفه  (،اار الما تتف للطبا تتة هال تتف -
 1415هت  1995 /م)
اب المضيك  ،أبل بد

أحمد ب محمد ب

 -29البلدا  ،تحضيق يلس
اب اندمك أبل ا حس ظ ير الدي
 -30تاري ب وق ،

حا ال مدان ( ،ي 975/365م)

ال اا  (،1 ،الن الاتن،بيرهي 1416-هت 1996 /م)
ت ب زيد ب محمد ب ا حسي الب وض (ي 565هت1169/م)

فين ،اار اقفأ (،ام ق 1425-ه ت )1 ،

الضزهينج زكفيا ب محمد ب محملا (ي 682هت1283/م)
 -31آثار البصا هألبار ال باا  ( ،اار صاار ،بيرهي ،ال .ي (
مؤل مع له (ي د372ه982/م)
 -32حتتدها ال تتالن م ت ا تتف ت ا تتف  ،تحضيتتق هتفتمتتة الستتيد يلس ت

ال تتاا (،

الدار الثضااية لل ف ،الضاهفة 1423 -هت )
ب ماكلال س د ا لك أبل ل ف ت ب هبة
 -33ا كمت تتاه فت تتت را ت ت االرتيت تتا

ب ت مف (ي 475هت1182/م)

ت ت ا ؤتل ت ت ها ختل ت ت

فت تتت األست تتماء هالانت تتد هاألنست تتا ،

(،1اار الاتن ال لمية  ،بيرهي1411-هت1990/م)
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محمد ب أحمد (ي 990/380م)

ا ضد ،ج  ،أبل بد

 -34أحس ت ت ت ت ت التضاست ت ت ت تتين فت ت ت ت تتت م فات ت ت ت تتة األقت ت ت ت تتالين( ،3 ،ماتبت ت ت ت تتة مت ت ت ت تتدبل ت ،الضت ت ت ت تتاهفة ،
1411ه1991/م )
اب منظلر  ،محمتد بت ماتفم بت

ت  ،أبتل المضتف ،تمتاه التدي األل تار الفهيم ت ا افيضتى (ي

711هت1311/م)
 -35لسا ال ف ( ،3 ،اار صاار  ،بيرهي1414 -ه)
اب ت منظتتلر ،محمتتد ب ت ماتتفم ب ت

ت أبتتل المضتتف تمتتاه التتدي االل تتار الفهيم ت ا افيضتتى (ي

711هت1311/م)
ستتاكف ،تحضيتتق رهحيتتة النحتتا  ،ريتتان بتتد ا حميتتد

 -36مخت تتف تتتاري ام تتق الب ت

مفاا ،محمد مطي  ( ،1 ،اار الماف ،ام ق  1402-هت 1984 /م)
ب

ال سا  ،أحمد ب

ين (ي  303ه 915/م)

 -37الض ت ت ماء ها ت تترهكي  ،تحضي ت تتق محم ت تتلا اب ت تفاهين زاي ت تتد( ،1 ،اار ا فا ت تتة بي ت تترهي -
 1406هت  1986 /م)
اب لضطة ا حنب ت ،محمد ب

بد ال نج بت أ ت باتف بت

تناع أبتل باتف م تي التدي الب تداا (ي

629ه 1231/م)
 -38التضيي تتد فا تتة رهاة الست ت ها س تتاليد ،تحضي تتق كم تتاه يلست ت

ا ح تتلي (،1 ،اار

الاتن ال لمية 1408-هت  1988 /م)
الن سابلر  ،محمد ب ا حسي ب محمد ب مل ،د ب لالد ب ستالن أبتل بتد التفحم الستلمج
(ي 412هت1021/م)
 -39ابضتتاي ال تتلاية ،تحضيتتق م تتطمى بتتد الضتتاار طتتا ( ،1 ،اار الاتتتن ال لميتتة ،
بيرهي1419 -هـ1998/م)
ياقلي ا حمل ،

ا الدي أبل بد

ب

بد

الفهم (ي 626هت1228/م)

 -40مانن البلدا ( ،2 ،اار صاار ،بيرهي1995 ،م)
الي ضل  ،أحمد ب

حا (أ

ضل ) ب ت مف ب ههن ب هاض (ي د 292هت904/م)

 -41البلدا (، 1 ،اار الاتن ال لمية ،بيرهي 1422 ،هت )
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ت  ،أبل ا حسي اب  ،محمد ب محمد (ي 526هت1131/م)

ا

 -42ابضاي ا حنابلة ،تحضيق محمد حامد المض (،اار ا فاة  ،بيرهي – ال .ي)
اب يلن

ال دفت  ،بد الفحم ب أحمد  ،أبل س يد (ي 347هت958/م)
ا

 -43تاري اب يلن

ف  (،1 ،اار الاتن ال لمية ،بيرهي 1421 -هت )

ً
ثانيا  /املراجع :
آ زاهز  ،رينواري بي ر (ي 1300هت1882/م)
 -1تاملتتة ا تتاتن ال فعيتتة  ،تفتمتتة محمتتد َستتلين الن َ يمتتج( ،1 ،هزارة الثضااتتة ها تتصم،
ال فا  ،م  2000 - 1979م )
تميف ،محمد محمد محمد
 -2م اق تتف ال ل تتن هال لم تتاء مدين تتة نس تتا ،بح تتث م تتلر ف تتت هزارة األهق تتان هال تتؤه ا س تتصمية
الالينية  ،ال دا 537،1431هت2010/م.
حسالي  ،لااية لب
 -3التاري ال ساف فت بصا ما هراء النوف هاا انستا (،اار الت لين ا نام ت 2019،م)
الزهفان  ،مفزه ب هيا

آه مفزه

 -4نسبة هم سل ( ،1 ،ا .م  1435 ،ه2014 /م).
مف  ،أحمد مختار بد ا حميد (ي 1424هت2003/م) هآلفه
 -5مانن الل ة ال فعية ا اصفة ( ،1 ،الن الاتن 1429 ،هت  2008 /م )
ا لل  ،سام ب
 -6اال

بد

أ صم ا حدثي ( ،ال بياا لل ف2018 -م)
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“السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي تجاه هجرة السوريين غير الشرعية ما
"م2017-م2011" بين

 شيرين يوسف الخطيب:الباحثة
فلسطين-ماجستير دراسات دولية –جامعة بيرزيت –رام هللا
:ملخص الدراسة
تناقش هذه الدراسة السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي تجاه هجرة السوريين غير الشرعية إلى أراضيها
 بشكل خاص، بشكل لم يعد يمكن لدول االتحاد تجاهله2011 والتي نشطت بعد نشوب األزمة السورية في العام
بعد أن تصاحب مع هذا الشكل من الهجرات تزايد ظواهر معينة كاإلرهاب وغيرها التي باتت تؤثر على مستقبل
 تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس ي لإلجابة على السؤال املحوري فيها والذي يحاول الكشف.ووحدة وتماسك االتحاد
عن مالمح تغير السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي بعد أن نشطت ظاهرة الهجرة غير الشرعية للسوريين كنتيجة ملا
 وكيف نظر.يمر به السوريين من أزمة أثرت على معيشتهم وجعلت حياتهم في بعض املناطق ش يء أشبه باملستحيل
 فيما،االتحاد األوروبي لهذه الظاهرة علما بأن بعض الدول تعاملت معها بشكل إنساني واستقبل هؤالء املهاجرين
.البعض الخر رهها تهدد مستقبل وحدة االتحاد وعمل على مكافحتها والقااء عليها بوسائل متتلةة
. الهجرة غير الشرعية، الهجرة، سوريا، االتحاد األوروبي:الكلمات املةتاحية
Abstract:
This study discuss the foreign policy of the EU towards the illegal immigration of
Syrians to its countries, which was activated after the start of the Syrian crisis in 2011 in a
way that the EU countries can no longer be able to ignore. Especially after this form of
migrations being accompanied by increased phenomena such as terrorism and others, which
are now affecting the future, unity and cohesion of the Union. Especially after being
accompanied by this form of migrations increased phenomena such as terrorism and others,
which are now affecting the future, unity and cohesion of the Union. This study is mainly
intended to answer the central question which attempts to reveal the feature of the change in
the EU foreign policy after the phenomenon of illegal migration of the Syrians has been
activated as a result of the Syrian crisis affecting their lives and making their lives impossible
in some areas, and how the European Union considered this phenomenon, noting that some
countries dealt with them humanely and received these immigrants, while others considered
them as a threat for the future unity of the Union and worked to combat and eliminate them
by various means.
Keywords: European Union, Syria, immigration, illegal migration.

املدقدمة:
نشأت االضطرابات في سورية كجزء من موجة أوسع نطاقا في الوطن العربي ،والتي تمثلت في
احتجاجات "الربيع العربي" التي ظهرت في عدة دول عربية أواخر العام  2010ومطلع العام  2011مثل
تونس ،مصر ،ليبيا ،اليمن .إال أن الحرب األهلية في سوريا والتي اندلعت كنتيجة الستياء الشعب من
حكومة األسد تصاعدت حتى وصلت حد النزاع املسلح بعد أن قام النظام السوري بقمع االحتجاجات
الداعية إلى إبعاده .شاركت في الحرب األهلية في سوريا عدة فصائل معارضة التي انشق بعاها بمرور
الوقت عن الوضع املعتدل وانامت إلى مجموعات ذات طابع ديني مثل جبهة النصرة وتنظيم الدولة
اإلسالمية املعروف باسم "داعش" ،وتمثلت أبرز نكبات الشعب السوري نتيجة لهذه الحرب التي بدأت
في  2011بالهجرة .وبرغم بدء هجرة الشعب السوري مع بداية األزمة إال أن ما تال ذلك هو اشتداد
هذه الظاهرة بشكل أكبر مما سبق ،خاصة الهجرة بطريقة غير شرعية وتحديدا للقارة األوروبية،
حيث لم يعد املواطن السوري يهنأ ال بعيش كريم ،وال بةرص عمل ،وال بأبسط مقومات الحياة ،ما
جعل الربط بين الهجرة  -سواء الشرعية أو غير الشرعية -والحرب هو ربط هلي وسببي.
لعبت الحرب في سوريا دورا أساسيا في تدمير البنى التحتية واالقتصادية وغيرها ،وهذا ما حدا
بمعظم السوريين إلى الهرب من البالد لشدة ما فيها من بطش ولقلة ما فيها من مقومات حياة كريمة،
تلك الحرب التي أجبرت املاليين من املدنيين السوريين على التشرد داخليا في سوريا ،أو الةرار إلى تركيا
أو لبنان أو العراق أو أوروبا .إال أن تنامي أعداد املهاجرين قد انعكس على الدول األوروبية بشكل أكبر
من غيرها ألسباب جغرافية لسهولة الهجرة من سوريا إلى أوروبا ،األمر الذي سبب األرق ألوروبا
واستدعى تدخل املةوضية األوروبية لشؤون الالجئين ،كما استدعى عقد مؤتمرات وجلسات ومباحثات
وإصدار قرارات وتعبير االتحاد األوروبي عن سياسات بشأن هؤالء املهاجرين .كل ما سبق في ظل تباين
في مواقف الدول األوروبية نةسها حيال هذه الظاهرة.
 .1-1اإلشكالية
شكل موضوع هجرة السوريين غير الشرعيين إلى أوروبا تحديا كبيرا أمام االتحاد األوروبي األمر
الذي تطلب من االتحاد األوروبي مواجهة هذه الظاهرة عبر سياسته الخارجية ،ويأتي هذا البحث
ليحاول اإلجابة عن سؤال رئيس ي وهو:
ما هي طبيعة السياسات واالستراتيجيات التي اتبعها االتحاد األوروبي إزاء قضية الهجرة غير
الشرعية للسوريين على اعتبارها أحد الدقضايا امللحة على جدول األعمال األوروبي؟

ولكي يجيب البحث عن هذه اإلشكالية فإنه يسعى لةحص مجموعة من األسئلة الةرعية التي تتناول
مجموعة قاايا ذات عالقة باملوضوع األساس ي:
 ما هي طبيعة التهديد الذي تحمله الهجرة غير الشرعية؟ وما هي ماامين السياسة الخارجيةاألوروبية في مواجهتها؟
 ما هي التصريحات الرسمية التي صرح بها االتحاد األوروبي فيما يتص هجرة السوريين غيرالشرعية؟ وهل عمل الخطاب األوروبي على "أمننة" ظاهرة الهجرة غير الشرعية أم أنه تعامل
معها على أنها ظاهرة أو قاية إنسانية؟
 .2-1فرضية الدراسة:
لإلجابة على إشكالية البحث وما انبثق عنها من أسئلة بحثية تةترض الدراسة أن السياسة
الخارجية لالتحاد األوروبي قد بدأت بالنظر للمهاجرين السوريين غير الشرعيين -وبعيدا عن تأثيراتهم
االقتصادية-على أنهم يشكلون خطرا على أمن القارة؛ وبدأت باتباع سياسات واستراتيجيات للحد من
دخولهم إلى االتحاد األوروبي.
 .3-1منهجية الدراسة
سيتم دراسة مواقف االتحاد األوروبي في سياسته الخارجية فيما يتص ظاهرة الهجرة غير
الشرعية وهلية تعامله معها ،وأخيرا االستناد إلى منهجية تحليل الخطاب التي تتيح للباحث تحليال
لخطابات رسمية صدرت عن جهات رسمية مثل املمثل األعلى للشؤون الخارجية والسياسة األمنية
لالتحاد األوروبي بشأن أزمة املهاجرين.

 .1الهجرة السورية أرقام وإحصاءات

ُ
وفق تقديرات األمم املتحدة ،هناك حوالي ( )13.5مليون سوري أجبروا على النزوح من منازلهم
وأماكن سكنهم األصلية نتيجة الحرب املشتعلة منذ  6سنوات .حوالي  7ماليين منهم يعيشون نازحين
ً
ضمن األراض ي السورية في املناطق المنة نسبيا ،بينما أكثر من  6ماليين يتوزعون كالجئين في مناطق
متعددة 1.مع نهاية عام  2013أصبحت سورية وألول مرة البلد األول عامليا في عدد مواطنيها الذين
تقدموا بطلبات لجوء سياس ي وإنساني نتيجة األوضاع السياسية في سورية ،حيث تقدم ()56400
شخص سوري بطلبات لجوء في  44دولة حول العالم مقارنة مع ( )25200شخص في عام  2012و
( )8500شخص في العام  ،2011ما ُيظهر االرتةاع املاطرد والهائل في عدد طالبي اللجوء خالل
عامين 2.بداية كان فرار هالف السوريين إلى بلدان قريبة من سورية ،ولم تكن األرقام التي التمست

اللجوء لداخل االتحاد األوروبي كبيرة ،أي أن أوروبا لم تكن الوجهة األساسية للسوريين ،فقد جذبت
مصر في البداية العديد منهم بسبب مساواتهم مع املواطنين املصريين في التعليم والصحة إضافة إلى
3
تسهيالت اإلقامة والسماح لهم بالعمل.
في عام  2011تقدم ما مجموعه ( )8920سوري بطلب اللجوء داخل االتحاد األوروبي ،في حين
ارتةعت الطلبات عام  2012بشكل طةيف لتصل ( )11570ولم تسجل من هذه الحاالت سوى
( )1490الجئ هنذاك ،وفي مقابل ذلك شكلت تركيا في حينها أكبر دولة مستقبلة لالجئين السوريين
4
حيث بلغ عددهم (.)101834
وتحول بعد ذلك السوريون في هجرتهم إلى الدول األوروبية نتيجة للقرب الجغرافي ما بين سوريا
ً
واالتحاد األوروبي ،وخاصة أن االتحاد األوروبي واحد من أكثر املصادر كرما من ناحية دعمه املادي
ألزمة الالجئين السوريين ودعمه لحالة الطوارئ اإلنسانية داخل سوريا ،رغم أن القدر األكبر من هذه
5
املساعدات َّ
مكرس لإلغاثة الطارئة.
وتشير اإلحصاءات إلى أن دول االتحاد األوروبي قد استقبلت منذ بداية األزمة السورية حتى نهاية
العام  2013نحو  50ألف الجئ سوري ،لكن هذا الرقم قد تااعف خالل العام  2014نتيجة إلخةاق
مؤتمر جنيف 2وتراجع فرص الحل وانتشار القتال في معظم املدن السورية 6.وبحسب أرقام مةوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئين فقد بلغ عدد الالجئين السوريين الواصلين ألوروبا في العام 2015
( )441.25ألف ،وارتةع هذا العدد خالل عام واحد أي ما بين  2015-2014بنسبة زيادة تصل إلى
 .%184وتشير دراسة أخرى إلى تااعف األرقام أكثر من أربعة أضعاف من ( )220ألف وافد في العام
 2014إلى قرابة ( )900ألف وافد خالل العالم  ،2015وفي نةس الوقت شهدت خسائر األرواح ارتةاعا
في عددها في ذات الةترة ،فةي حين سجلت املةوضية في شهر إبريل من العام  )1265( 2015متوفي،
7
فقد ارتةع هذا العدد إلى ( )2365متوفي في شهر أغسطس من العام نةسه.
كما قامت الهيئة األوروبية املتتصة بمراقبة حدود االتحاد األوروبي (فرونتكس) في منتصف
أيار 2015/برصد الرقم األكبر وغير املسبوق في تاريخ القارة األوروبية للمهاجرين غير الشرعيين ،حيث
رصدت دخول أكثر من  25ألف مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا ومالطا ،مقارنة بـ  40ألف مهاجر دخلوا
8
إلى أوروبا في العام .2013
ً
ً
وقد شهدت السنوات السابقة ارتةاعا مستمرا في عدد الالجئين السوريين الذين يغادرون دول
الجوار إلى الدول ّ
املقدمة للجوء ،وشهد عام  2015أعلى عدد منذ عام  2008لوصول الالجئين عبر
ً
البحر إلى أوروبا ،حيث وصل ما مجموعه ( )1,015,078شخصا ،لكن هذا الرقم انتةض بشكل كبير
ً
في عام  ،2016حيث وصل ( )211,563شخصا حتى نهاية أيار/مايو  .2016ولكن من بين هؤالء
ّ
ّ
املهاجرين في عام ّ 2015
فإن املهاجرين السوريين شكلوا العدد األكبر من بين الالجئين ،حيث شكلوا ما
9
نسبته  %38من إجمالي الواصلين إلى أوروبا.

ونتيجة لةرض الدول األوروبية القيود على لجوء السوريين إليها فقد ازداد أعداد السوريين الةارين
من املوت عن طريق الهجرات غير القانونية كبديل عن طلب اللجوء .وتشهد ظاهرة الهجرة غير
الشرعية إلى القارة األوروبية بشكل عام وقاية اللجوء السوري بشكل خاص الكثير من التشابك
والتداخل والتعقيد سواء على الصعيد السياس ي أو االقتصادي والثقافي أو األمني أو العسكري .وفي هذا
السياق يصعب الةصل بين تنامي االهتمام بقاية الالجئين السوريين على أجندة السياسات
األوروبية وبين تةاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بشكل عام خالل العام  ،2015إذ تشير
إحصاءات وكالة االتحاد األوروبي لشؤون أمن الحدود الخارجية (فرونتكس) إلى وصول ( )630ألف
مهاجر غير شرعي إلى الدول األوروبية خالل أول تسعة أشهر من العام  10.2015علما أنه من الصعب
الحصول على أرقام وإحصاءات دقيقة بتصوص أعداد املهاجرين غير الشرعيين كونها هجرة غير
قانونية وال يوجد سجالت رسمية بها.
ً
وبالتوازي مع وصول املهاجرين إلى أوروبا ،شهد عام  2015أعلى ّ
معدل للوفيات غرقا في البحر،
ً
حيث بلغ عدد الوفيات في ذلك العام ( )3,771شخصا .وفي النصف األول من عام  2016بلغ عدد
ً
الوفيات ( )2,868شخصا ،أما خالل العام  2017فقد بلغ عدد الوفيات من املهاجرين غير الشرعيين
( 11.)2784ليكون هذا ّ
املعدل هو األعلى منذ عام  .2010األمر الذي يجعل من أزمة الالجئين واملهاجرين
السوريين من أخطر األزمات اإلنسانية التي شهدها العالم خالل العقود املاضية.
ونتيجة للزيادات املاطرة في أعداد الهجرة السورية غير الشرعية والتي تنامت في العام ،2015
فقد قامت الكثير من الدول األوروبية بإغالق حدودها واتتاذ الكثير من التدابير التي من شأنها التحكم
في قاية الهجرة غير الشرعية ،حتى أن منظمة العةو الدولية قد نوهت إلمكانية أن يعرض االتحاد
األوروبي أرواح هؤالء املهاجرين وحقوقهم للمتاطر نتيجة إغالق حدوده ،ألن كلةة هذا اإلجراء من
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أرواح البشر أعظم من أن يتم قياسه.

 .2طرق وأساليب الهجرة السورية غير الشرعية:
منذ بداية املأساة السورية في العام  ،2011لجأ السوريون إلى عدة طرق للوصول إلى وجهات
ً
اللجوء ،وبعيدا عن النظر لقانونيتها أو أمنها:
 .1-2التهريب البري عبر تركيا :بدأ السوريون بالهجرة بشكل أساس ي عبر الحدود التركية مع اليونان أو
بلغاريا ،ليحاول بعدها الالجئ االنتقال إلى دول أوروبية أخرى حتى يتسنى له بعدها تقديم طلبات لجوء
ما لم يتم القبض عليه من قبل السلطات اليونانية ،وفي حال تمكن املهاجر من املرور فيمكنه أما
التقدم بطلب للحصول على اللجوء أو أن يقيم في تلك الدولة التي وصلها بشكل غير نظامي 13.ويةال

املهاجرون السةر عبر هاتين الدولتين؛ باعتبار أنهما ال تتصالن بحدود برية مع أي دولة من دول
"تشينغن" وبالتالي ال يحتاج الالجئ إلى تهريب هخر عبر البحر (غالبا إلى إيطاليا) ،أو تهريب بري لالف
الكيلومترات مرورا بعدة دول األمر الذي يكلف الكثير من األموال ،وفيه الكثير من املجازفة والخطورة
14
ألن املهاجر قد يحتاج أياا إلى وثائق مزورة.
ويتسم العبور لليونان بالخطورة ،ألنه يتم عبر نهر "ماريتسا" والذي يسير على طول الحدود
التركية اليونانية ،ومن الصعب اجتيازه بعيدا عن أنظار الشرطة اليونانية ،لذا يستتدم املهاجرون
15
طرقا أخرى يعرفها املهربون خارج النقاط الحدودية أو عبر االختباء في شاحنات النقل بين الباائع.
قامت تركيا بإغالق حدودها في وجه الالجئين السوريين ،وفرض تأشيرات دخول على كل سوري يريد
الدخول لتركيا ،وبهذا لم تعد تركيا حاضنة املهاجرين السورين كما كانت خالل السنوات الخمس
املاضية ،حيث قامت بدعم املعارضة املسلحة وسمحت بدخول  150ألف جندي عبر أراضيها في
16
االتجاه املعاكس نحو سوريا بذريعة قتال "تنظيم الدولة اإلسالمية".
 .2-2الوثائق املزورة :تعد إحدى األساليب التي ينتهجها املهاجرون السوريون غير الشرعيين،
حيث تقوم عصابات املهربين ببيع وثائق مزورة أو وثائق أصلية ألشخاص موجودين وتسمى (هوية أو
جوازا شبيها) ويقوم الالجئ باستتدام هذه الوثيقة للوصول إلى بلد الوجهة ،ويسلم نةسه للسلطات
في املطار ويكشف عن وثيقته املزورة ،وإذا كانت أصلية يقوم املهرب باستالم الوثيقة في الطائرة أو
الباخرة بحيث يصل الالجئ إلى حاجز الجوازات بدون وثيقة سةر .أياا تم تسجيل عدد من الحاالت
التي قام بها موظةون في السةارات اليونانية لدى بعض الدول ببيع فيز "تشينغن" لتمكين املهاجرين
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من السةر إلى أوروبا.
 .3-2الطريق البحري :ويعتبر هذا من أكثر الطرق شيوعا لدى السوريين ،وهو مستتدم منذ
القدم من قبل الجئي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وينام املهاجرون السوريون في رحالتهم
عبر هذه الطريق ملواطنين من جنسيات متتلةة ،وتكون جزيرة صقلية هي الهدف األساس ي كونها
18
املنطقة األوروبية األقرب بالنسبة لهم.
وفي غياب الدراسات االستقصائية حول األشخاص الةارين من سوريا ،يمكن االستنتاج أن
الطرق التي يتتارها املهاجرون تتةق مع خلةياتهم املتتلةة ،فقد يعمل الناس الذي يوجد لديهم أقرباء
أو أصدقاء في الشتات على استصدار التأشيرات السياحية للهجرة للقطر األوروبي ومنها يعمل على
الحصول على اإلقامة املؤقتة ،أما من ليس لديهم أقرباء في الخارج فيلجؤون إلى الحدود البرية
للوصول للبلد املجاور ،حيث يتقدم بعاهم بطلبات لجوء أو يحاولون الوصول إلى ذلك البلد دون
19
وثائق رسمية وبمجرد دخولهم أوروبا يصبحون طالبي لجوء أو قد يقيمون فيه بشكل غير قانوني.
وبغض النظر عن الوسيلة التي قد يلجأ لها في هجرته غير النظامية ،يتعرض املهاجر للعديد من
االنتهاكات في حقه كإنسان فار من ظروف سياسية قاسية كادت أن تةض ي ملوته ،وكباحث عن ظروف

أكثر إنسانية وأمان .من هذه االنتهاكات استغالل عصابات املهربين له بتقاض ي أموال كبيرة من الالجئ
تصل في بعض األحيان إلى  20ألف يورو من الشخص الواحد ،في حين أن التكلةة ملثل هذه الرحلة
بحدود  8000يورو للشخص وتشتمل على مصاريف التنقل من وإلى نقطة االنطالق ومصاريف اإلقامة
والتغذية ،وهو مبلغ مرتةع منهك للوضع االقتصادي للمهاجر .وال يتعامل املهاجر مع املهرب مباشرة بل
يقوم بالتعامل مع مندوبين وسماسرة حتى ال يعرف الجهة املنظمة للتهريب ،كما تتعرض حياة
املهاجرين للموت بشكل متعمد أو غير متعمد نتيجة وضعهم في ظروف ال إنسانية حيث يتم وضعهم
في قوارب صغيرة وقديمة وأحيانا ال تتحمل ربع العدد املوجود عليها 20.ناهيك عن املعاملة القاسية
التي يتعرض املهاجرون لها في الدول املستقبلة ،حيث تتامن التعذيب واملعاملة الحاطة من الكرامة
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واالعتقال في ظروف ال إنسانية والترحيل اإلجباري بما فيه إلى سورية.

 .3آليات االتحاد األوروبي السياسية واالستراتيجية في مواجهة الهجرة السورية
غير الشرعية إلى أوروبا:
في الوقت الذي نصت فيه االتةاقيات والقوانين الدولية على حق اإلنسان في اختيار املكان الذي
يرغب في العيش فيه ضمن ضوابط معينة ،وفي الوقت الذي روج فيه االتحاد األوروبي-وال زال -إلى
احترام حقوق اإلنسان في الداخل والخارج وركز على الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية
للمواطنين ،كما أنه سعى ويسعى لتعزيز حقوق النساء واألطةال واملشرين ،ونادى بالديمقراطية
واحترام حقوق اإلنسان وحقوق الالجئين واملهاجرين ككل ،إال أنه عمل على إيجاد هليات عديدة في
أعقاب ما صنف على أنه أكبر مأساة شهدتها الهجرة عبر املسالك البحرية ملجابهة هذه القاية في
العصر الحالي.
لقد اجتمعت الدول األعااء في االتحاد األوروبي ملناقشة الحلول والتةكير في سبل تجنب مثل
هذه الكوارث ،وإليجاد الليات املناسبة وعقد االتةاقيات ملكافحتها ،ويعتقد بعض الباحثين أن
اتةاقيات إعادة القبول سواء كانت ثنائية أم متعددة األطراف ضمن االتحاد األوروبي فيها تعد واضح
على قواعد القانون الدولي بشأن اللجوء وعلى األخص منها مبدأ منع اإلعادة القسرية ،ومبدأ تقديم
الحماية املؤقتة للجماعات املتدفقة بشكل فجائي الواردة في كل من االتةاقية املتعلقة بالالجئين لعام
 1951واالتةاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 22.فالواجب على جميع هذه الدول أن تستقبل املهاجرين
حتى وإن لم تكن قد وقعت على اتةاقية الالجئين ألنها ملزمة بمعايير الحماية العامة وخالف ذلك يعتبر
متالف للقانون الدولي العام.
إن الليات التي أوجدها االتحاد األوروبي ملكافحة الهجرة غير الشرعية للسوريين وغيرهم والحد
منها لم تكن ال بالجديدة وال املستحدثة ،فقد وجد العديد منها من سنوات عدة ملكافحة ظاهرة

انتشرت في قارة املهاجرين .وتشير املعلومات إلى أن الهجرة أصبح لها مكانة مركزية داخل االتحاد
األوروبي منذ تسعينيات القرن العشرين ،بهدف التقليل من تدفق الهجرة إلى أوروبا ،ولهذا السبب
بدأت الدول األوروبية في الدخول في شراكات مع الدول الثالثة –خارج إطار االتحاد األوروبي-التي
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خلقت دعامات أساسية مكنت االتحاد األوروبي من الحد من الهجرة غير الشرعية.
يعتبر االتةاق األوروبي-التركي من أهم الليات التي وجدت للحد من هجرة السوريين غير
الشرعية .شكل هذا االتةاق عالمة فارقة في اتةاقيات الهجرة وفي األزمة السورية من حيث التأثير على
وضعية الالجئين السوريين ،فقد قام االتحاد األوروبي وتركيا بإصدار بيان مشترك في مارس2016/
اتةق فيه القادة السياسيون على أن يعود األشخاص الذين عبروا تركيا إلى الجزر اليونانية سابقا من
خالل القنوات غير النظامية إلى تركيا ثانية 24.وقد بدأ تنةيذ هذا االتةاق بتاريخ  /4نيسان ،2016
ونص على هلية مشتركة بين الجانبين للحد من تدفق الالجئين إلى أوروبا عبر تركيا التي يوجد على
25
أراضيها أكثر من  2.2مليون الجئ سوري.
تم توقيع هذا االتةاق في بروكسل بين رئيس الوزراء التركي "شاويش اوغلو" ورئيس املجلس
األوروبي "دونالد توسك" ،ونص البرنامج الذي يستهدف إعادة توطين  72ألف الجئ سوري في الدول
األوروبية على تسعة نقاط منها :إعادة جميع املهاجرين "غير الشرعيين" الذي يصلون من تركيا إلى
اليونان إلى تركيا ،مقابل كل سوري يعاد من الجزر اليونانية إلى تركيا ُيستقبل سوري هخر من تركيا
إلى االتحاد األوروبي ممن لم يحاولوا الوصول بصورة غير شرعية ،التسريع بإعةاء املواطنين األتراك
من تأشيرات الدخول إلى دول االتحاد األوروبي خالل مدة أقصاها شهرين من توقيع االتةاق أي
حزيران ،2016 /يتعهد االتحاد األوروبي بتسريع تسديد املساعدة املالية بقيمة  3مليارات يورو والتي
سبق أن وعد بها تركيا لتحسين ظروف الالجئين الذين تستايةهم .وقد تم نقل الالجئين السورين
املعادين إلى أضنا في تركيا ،وتم احتجازهم في متيم "جوزيش ي" في إقليم أوسمانيه الذي يبعد 200كم
من حلب ،ورسميا ال يوجد هدف لهذا االحتجاز إال إلجراء التدقيق األمني وتحديد هوياتهم .إال أن
احتجازهم استمر دون أن يعلموا السبب ودون السماح لهم بتلقي العالج الالزم ودون أن يتمكنوا من
26
االتصال بمحامي ودون الوصول لحماية اللجوء املؤقت في تركيا.
لقد وافقت تركيا على التعاون مع االتحاد األوروبي مقابل مجموعة من الحوافز االقتصادية
والسياسية ،ولهذا عمل االتحاد األوروبي على تنةيذ هذه االتةاقية لحماية مصالحه الوطنية الخاصة،
فقد كاد االتحاد األوروبي أن يتعرض للتةكك بسبب التدفق غير املسبوق لالجئين السوريين والذي
27
تااعف بسبب كثافة القصف الروس ي للمناطق املعارضة.
شكلت هذه االتةاقية نقطة فارقة في مصير أكثر من  6ماليين الجئ سوري خارج سوريا (وفق
إحصاءات األمم املتحدة) ،حيث أن طريق البلقان إلى أوروبا الغربية كان قد شهد مرور قرابة املليون

سوري إلى أوروبا الغربية ليحصلوا على اللجوء اإلنساني أو السياس ي هناك ،ومع إغالق الطريق أصبح
28
العديد من السوريين مجبرين على اتباع طرق أخرى إلى أوروبا أو الدول الغربية األخرى.

 .4اإلجراءات األوروبية االستراتيجية ملكافحة الهجرة غير الشرعية:
سعت االستراتيجية األوروبية لتحقيق هدفين أساسيين؛ األول هو الحد من تدفق الالجئين إلى
القارة األوروبية ،والتعامل الةعلي مع املهاجرين والالجئين الذين تمكنوا من وصول األراض ي األوروبية،
لذا انتهج االتحاد األوروبي العديد من اإلجراءات الخاصة بالحد من تدفق الالجئين السوريين إلى دول
أوروبا ،وكان منها اإلجراءات املتعلقة باألمن حيث عمل االتحاد األوروبي على:
.1-4إغالق حدود الدول األوروبية وتشديد الرقابة على حدود االتحاد األوروبي الخارجية ،سعيا
ملنع تدفق الالجئين وتضخم أعدادهم ،وفي أحسن األحوال عمل على مراقبة وضبط الدخول والخروج
لحدود الدول املرسلة واملستقبلة للهجرات غير الشرعية 29.وقد أوضح رئيس املجلس األوروبي في قمة
املجلس املنعقد بتاريخ  2016/9/24أن "األولوية إلعادة السيطرة الةعالة على الحدود الخارجية
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لالتحاد األوروبي".
.2-4أسلوب الترحيل :حيث قام املجلس األوروبي منذ العام  2008بتبني االتةاق األوروبي الخاص
بالهجرة ،ويةرض هذا االتةاق غير امللزم رقابة أشد على لم شمل أسر غير املهاجرين ،ويدعو االتحاد
األوروبي إلى السعي لتبني الطرد ودفع املهاجرين لكي يعودوا إلى بالدهم والعودة للدخول في اتةاقيات
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دول املصدر إلبعاد املهاجرين غير الشرعيين.
.3-4إجراءات تتعلق بكيةية التعامل مع املهاجر غير الشرعي :وتتص هذه اإلجراءات الدول ذات
العالقة املباشرة مع املهاجرين الذين تتطوا الحدود بطريقة غير نظامية والتي تقع على حدود االتحاد
األوروبي ،وتتراوح هذه اإلجراءات ما بين الرسمية مثل إقامة األسوار ونشر قوات شرطة إضافية على
امتداد الحدود وما بين غير الرسمية مثل استتدام العنف وإجبار الوافدين على االنتقال للبلدان
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املجاورة.
.4-4إيجاد الليات إلنشاء فرق التدخل السريع وتسيير دوريات بحرية مشتركة.
.5-4إيجاد هليات تركز على إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين واألنظمة التي من شأنها
33
ضبط عملية الهجرة غير الشرعية.
.6-4إقامة مراكز إيواء :حيث دعا االتحاد األوروبي إلقامة مراكز إيواء في بعض الدول مثل
اليونان وإيطاليا ،للبت في طلبات اللجوء التي يتقدم بها املهاجرون غير القانونيون ،وذلك للتمييز ما بين
34
الالجئين السياسيين واملهاجرين االقتصاديين.

عمل االتحاد األوروبي على الحد من تدفقات املهاجرين غير الشرعيين أو إدارتها عن طريق إضةاء
سياسة البعد الخارجي ،والتي تهدف إلى إدارة تدفقات الهجرة عبر تطوير سياسات مشتركة مع بلدان
املنشأ ،وخلق نظام أوروبي للهجرة واللجوء ،وإدخال التدابير لامان معاملة عادلة للبلدان ،وجاءت
هذه السياسة إلحداث التوازن بين ثالثة عناصر أساسية هي تسهيل الهجرة الشرعية ومكافحة الهجرة
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غير النظامية وتحسين العالقات املتبادلة ما بين الهجرة والتنمية.
وقد نشأ نهج هخرا بجانب البعد الخارجي ،واستند على أساس منطق متتلف تماما عن أفال
طريقة سابقة لالستجابة لتدفقات الهجرة غير الشرعية ،وهو منطق "الوقاية" ،والذي سعى للتأثير على
العوامل التي تجبر املهاجرين والالجئين على مغادرة أوطانهم والهجرة إلى االتحاد األوروبي ،وأوجد هذا
النهج مقترحات ملعالجة األسباب الجذرية للهجرة وتدفقات الالجئين من بلدان املنشأ من خالل
استتدام أكثر تحديدا للمساعدة اإلنمائية واالستثمار األجنبي املباشر ،أي تقديم الدعم لحماية
الالجئين في بلدان أو مناطق املنشأ ،حتى ال يكونوا ماطرين لطلب اللجوء أو الهجرة إلى أوروبا،
فالةكرة األساسية لهذا النهج هي توفير إمكانية حقيقية للمهاجرين أو الالجئين للبقاء في بلدانهم
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األصلية.
وضمن نهج الوقاية في سورية ،قدم االتحاد األوروبي والدول األعااء فيه منذ العام  2012ما
يقارب  230مليون يورو للمساعدة اإلنسانية وغيرها من املساعدات للمتاررين من األزمة السورية
داخل سورية وخارجها على حد سواء ،األمر الذي جعل االتحاد األوروبي الجهة املانحة الرئيسية،
ووفقا للمةوضية األوروبية فإن هذه املساعدات تشكل ما نسبته أكثر من  %53من االستجابة الدولية
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لألزمة السورية مما يجعل مساهمة أوروبا النقدية اإلجمالية أكثر من ربع مليار يورو.
وبين عامي  2013-2007خصص االتحاد األوروبي ما يقارب ملياري يورو لتعزيز أمن حدوده
الخارجية وصرف مبالغ هائلة على مبادرات الهجرة مثل مراكز االستقبال واالحتجاز في البلدان خارج
االتحاد األوروبي كإجراء استباقي للتعامل مع حاالت املهاجرين قبل توافدهم ،ولكن لم يتم صرف أكثر
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من  %17من ذلك املبلغ خالل ذات القترة إلعادة توطين الالجئين ودمجهم.
كما رصد االتحاد األوروبي في خططه اعتمادات مالية بقيمة  7مليار يورو ما بين العامين -2014
 2020ملواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية ،وقد أدرج هذه االعتمادات ضمن موازنته تحت بندين :األول
هو بند اللجوء والهجرة والدمج وخصص له مبلغ  3.1مليار يورو ،أما البند الثاني فهو املتصص
"لألمن الداخلي" وبلغت امليزانية املتصصة له  3.9مليار يستتدم لتمويل عمليات مراقبة الحدود
الخارجية لالتحاد ،ولتعزيز قدرات الشرطة وأجهزة األمن ملكافحة عمليات االتجار بالبشر وحماية البنى
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التحتية األساسية من خطر اإلرهاب.

 .5أمننة الدقضية وصعود األحزاب اليمينية املناهضة للهجرة:
أصبحت غالبية الدول في االتحاد األوروبي تجمع على رفض الهجرة غير الشرعية ،وحتى الدول
التي فتحت حدودها أمام املهاجرين السوريين ،واعتبرتها قاية إنسانية متعلقة بحقوق اإلنسان
اتجهت بعد فترة لتقنين برامجها في استقبال املهاجرين.
أصبحت قاايا الهجرة واللجوء في أغلب الدول األوروبية تصنف على أنها قاايا أمنية
وسياسية في املقام األول ،خاصة بوجود العالقة املحتملة بين اإلرهاب واملهاجرين ،حيث تركز االهتمام
على وقف توافد املهاجرين غير الشرعيين إلى الشواطئ األوروبية بآليات أقل ما يقال عنها أنها أمنية من
أجل مكافحة هذه الظاهرة التي بدأت تؤثر على اقتصادها .لذلك بدأت الدول األوروبية تنظر إلى
ً
ظاهرة تدفق املهاجرين على أنها مصدر للمتاطر وتشكل تهديدا على األمن األوروبي ،األمر الذي يؤدي
إلى انتشار وتةاقم ظواهر أخرى مثل الجريمة املنظمة وتجارة املتدرات والتطرف الديني وبالتالي عدم
االستقرار وحدوث التوترات.
تزامن ارتةاع وتيرة حركة املهاجرين والالجئين السوريين إلى أوروبا على نحو غير مسبوق مع
تصاعد نةوذ األحزاب اليمينية في أوروبا ،والتي تشجع على معاداة املهاجرين وتدعو لطردهم .تحولت
هذه القاية من قاية إنسانية فر السوريين فيها من ظروف اقتصادية وسياسية وأمنية صعبة ،إلى
قاية أمنية وتحد يهدد الوجود الحااري واالستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياس ي للدول
األوروبية ،ما استوجب اتتاذ تدابير استثنائية ردعية وعقابية ملواجهة هذا التحدي ،حتى أصبح هناك
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تقاطع ما بين مصطلح األمننة وتجريم الهجرة غير الشرعية.
لقد عملت أحزاب اليمين املتطرف على تحويل قاية الهجرة السورية غير الشرعية لقاية
أمنية من خالل التوظيف اإلعالمي والسياس ي للظاهرة ،حيث تسعى دائما لربط الهجرة بالظواهر
السلبية املتتلةة في املجتمع كالجريمة املنظمة واإلرهاب ،ما انعكس بصورة سلبية وقاتمة على وضع
املهاجر وحقوقه املنصوص عليها في املواثيق والقوانين الدولية.
وتركز األحزاب السياسية في الدول األوروبية على توظيف هواجس الجماهير ومتاوفها،
واالستثمار في مشاكلها من خالل التطرق لها وتقديم الحلول ،وهو نهج األحزاب اليمينية املتطرفة
باستثناء أن هذا التوظيف يمثل لب العمل السياس ي لألحزاب اليمينية التي تقوم أيديولوجيتها على
عدة محاور مثل مناهاة الهجرة وكراهية األجانب ،ورفض التعددية الثقافية والنظر بدونية للثقافات
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األخرى ،والتأكيد على الهوية القومية ونقاء القومية من العناصر الدخيلة.
بدأت األحزاب اليمينية العمل على إضةاء الطابع األمني على ظاهرة الهجرة ،من حيث أنها تأتي
بأشخاص من ثقافات دونية متتلةة ويرفاون االندماج باملةهوم الغربي ،األمر الذي يشكل صداما
للحاارات وينتج هذا الشعور بةعل شعور املهاجر عند وصوله ولةترة معينة بالعجز واإلحباط في

مجتمع ال يتكلم لغته وال يتةهم ثقافته ،بل ويحاول إدماجه بالقوة من خالل إجباره على اعتناق ثقافة
املجتمع املستقبل .هذا املةهوم الخاطئ لإلدماج أصبح األساس الذي تقوم عليه السياسة األوروبية
للهجرة 42.وبالتالي يتحول املهاجرون غير الشرعيين نحو احتراف الجريمة بكافة أنواعها وارتباطهم
بعصابات تجارة املتدرات وتهريب البشر واملنظمات اإلرهابية املتطرفة ،ويأتي هذا التةسير عوضا عن
النظر لهذه القاية من الجانب اإلنساني املتمثل في طلب اللجوء والعيش الكريم إلى البعد اإلجرامي.

 .6قراءة في التصريحات الرسمية لالتحاد األوروبي تجاه هجرة السوريين غير
الشرعية:
شكلت مسألة هجرة السوريين غير الشرعية مؤخرا هاجسا كبيرا لدول أوروبا ومؤسساتها ،تلك
القارة التي تدافع عن حقوق اإلنسان بكل قوتها رأت نةسها أمام إشكالية كبيرة خالل السنوات
الخمس املاضية ،جراء تدفق األعداد الهائلة من املهاجرين السوريين الةارين من تةاقم األوضاع في
سورية بحرا أو برا إلى دول أوروبا الشرقية رغبة في الوصول إلى دول أوروبا الغربية ،لذا وجد االتحاد
األوروبي نةسه في مأزق حقيقي للتوفيق بين ما ينادي به من مبادئ تتعلق بحقوق اإلنسان وحق توفير
الحياة الكريمة له وبين قوانين أوروبا الصارمة تجاه عملية الهجرة غير الشرعية منها.
وبالنظر إلى التصريحات الرسمية التي صدرت وعبرت عن موقف االتحاد األوروبي تجاه هذه
القاية يمكن مالحظة تغليب الطابع اإلنساني بالدرجة األولى ،نرى أن أغلب التصريحات والخطابات
واستنتاجات املجلس قد بادرت للنظر لهذه الظاهرة في البداية وقبل كل ش يء من الزاوية اإلنسانية
وجعلت التركيز األكبر ينصب على البعد اإلنساني.
فةي الجلسة العامة للبرملان األوروبي واملنعقدة بتاريخ  2017/9/12بينت املمثل األعلى للسياسة
الخارجية لالتحاد األوروبي "فيدريكا موغيريني" بأن األوروبيين باتوا يتحملون مسألة الهجرة غير
الشرعية في الةترات األخيرة وهي مسؤولية خطيرة انطالقا من كونها ظاهرة عاملية ضخمة وبالتالي فإن
مواجهتها صعبة ،كما أن نقطة البداية ملواجهة هذه الظاهرة تتعلق ببعدها اإلنساني ،حيث أن هناك
استمرار لزيادة األعداد من الضحايا الذين تزهق أرواحهم أثناء هجرتهم ،وبالرغم من تمكن االتحاد
ً
ً
األوروبي من إنقاذ هالف األرواح منهم ،إال أن خسارة شخص واحد يعتبر عددا كبيرا .ورغم ذلك فقد
استطاع االتحاد األوروبي بالتعاون مع الدول األعااء واملنظمات الدولية مثل املنظمة الدولية للهجرة
ومةوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين من خةض عدد املهاجرين الذين يتاطرون بحياتهم ويعبرون
البحر األبيض املتوسط بنسبة  %17مقارنة بالعام املاض ي  43.2016بين املمثل األعلى للشؤون
الخارجية أنه وعلى الرغم من االهتمام األوروبي املتأخر بهذه الظاهرة حيث بدأ فقط في العام - 2015

إذ أن املسالة لم تكن على جدول أعمال وزراء خارجية االتحاد-إال أن اإلجراءات الرئيسة املتبعة للحد
من هذه الظاهرة انطوت على درجة استثنائية من الوحدة بين املؤسسات األوروبية والدول األعااء،
من حيث العمل الخارجي والداخلي .فقد انصب االهتمام على إنقاذ األرواح في البحر وفي الصحراء،
حيث ساعد خةر السواحل الليبي وحده  -والذي قام االتحاد األوروبي بتدريبه  )13000( -مهاجر خالل
األشهر القليلة املاضية مع العلم بأن الدافع لهؤالء املهاجرين كان أقوى من إحساسهم بمتاطر هذه
الهجرة ،وأن األوروبيين ال يكتةون بإنقاذهم فقط بل ويتوجب عليهم حمايتهم ومكافحة وتةكيك
املنظمات اإلجرامية التي تقوم بتهريبهم .واألهم مما سبق هو التتلص من األسباب التي تدفع هؤالء
املهاجرين للهجرة ومغادرة وطنهم ،عن طريق شراكة االتحاد األوروبي مع بلدان املنشأ للمهاجرين
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وتحقيق التنمية االجتماعية والديمقراطية والبيئية فيها.
وظهر من تصريحات موغيريني تةهمها لهؤالء املهاجرين السوريين الذين يةرون إلى أوروبا من
الصراعات واالضطهاد ،إال أن القاية بحاجة لعالج عن طريق دعم حق هذه الةئات بالبقاء في
أرضها ،ومكافحة املهربين الذين يستغلونهم ويتجارون في أرواحهم .وأشارت إلى ضرورة تعاون الدول
األعااء بدفع نصيبها العادل من إجمالي مبلغ  1.8مليار يورو ،كميزانية متصصة إلنشاء صندوق
45
استئماني إقليمي لصالح سورية.
أشار نائب الرئيس األول في بيان املةوضية األوروبية إلى سلسلة من املبادرات الةعالة القادمة
ُ
بشأن الهجرة واللجوء في االتحاد األوروبي بناء على التقدم املحرز ،حيث هناك خطة إلعادة توطين ما
ال يقل عن  50ألف الجئ ،وبذل املزيد من الجهود للعمل مع بلدان املنشأ والعبور ،كما اقترح مةوض
الهجرة والشؤون الداخلية واملواطنة "ديمتريس أفراموبولوس" العمل لتحقيق سياسة عادلة وواقعية
للهجرة واستمرار التاامن مع البلدان األكثر تاررا من تدفق الالجئين ،وإنشاء مركز عودة في إطار
الوكالة األوروبية للحدود وخةر السواحل .واهتمت املةوضية بتطط إعادة التوطين للمهاجرين غير
النظاميين ،حيث تقرر توطين ما ال يقل عن  50ألف شخص من الاعةاء وممن هم بحاجة الحماية
الدولية .سيبدأ تنةيذ املتطط خالل شهر أكتوبر من العام  2019حيث تم توفير منازل ألكثر من 23
ألف شخص داخل االتحاد األوروبي ،في حين يقدر عدد من سيتم إعادتهم للبلدان الثالثة بحوالي 1.5
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مليون شخص في املستقبل القريب.
عمل االتحاد األوروبي بعد ذلك في كانون أول 2014/على اعتماد النهج العالمي للهجرة ،القتناعه
بأن قاايا الهجرة جزء ال يتجزأ من العالقات الخارجية لالتحاد األوروبي ،وأن النهج العالمي للهجرة
لن يكون له معنى إال في إطار شراكة قوية بين دول املنشأ والعبور والدول األوروبية املقصودة .لذا
شدد املجلس األوروبي في اجتماعه بتاريخ  2نيسان 2014/على إدراج سياسة الهجرة في عملية تقديم
التقارير السياسية لوفود االتحاد األوروبي ،وتقاسم معلومات هذه التقارير مع املةوضية األوروبية
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ملراعاة جوانب الهجرة في مجاالت العمل الخارجي لالتحاد األوروبي.

إلى جانب ما سبق ،وصل البرنامج الذي أطلقته املةوضية األوروبية في سبتمبر  2016بالتعاون
مع الحكومة التركية إلى مليون الجئ يعيشون في تركيا ،حيث يقدم تحويالت شهرية إلى الالجئين األكثر
ضعةا وهو أكبر عملية مساعدة إنسانية بتمويل من االتحاد األوروبي .يغطي هذا البرنامج والبالغ قيمته
 3مليارات يورو خالل الةترة من  2017-2016ويتألف من مليار يورو من ميزانية االتحاد األوروبي و2
مليار يورو من الدول األعااء ،وتنةق هذه املتصصات على التعليم والصحة والدعم االجتماعي
واالقتصادي ،وقد بلغت قيمة املتصصات املتصصة لتنةيذه في إطار مرفق االتحاد األوروبي لالجئين
تركيا بشأن اإلجراءات اإلنسانية  9.2مليار يورو 48.كما وافقت املةوضية األوروبية على برامج التمويل
الوطنية لليونان التي تصل إلى  474مليون يورو ،وقد تااعةت أموال الطوارئ من  25مليون يورو إلى
 50للعام  2015على اعتبار اليونان ضمن بلدان خط املواجهة األول في تدفق الهجرة إليها ،وكان قد
وصل إلى هناك  50ألف مهاجر غير شرعي عام  2015مقارنة ب  6000مهاجر خالل العام الذي
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سبقه.
ولم تعبر موغيريني عن الهجرة على أنها ظاهرة سيئة ،باعتبارها ظاهرة موجودة منذ القدم،
وقالت إنه يوجد في أوروبا ماليين املهاجرين من األدمغة التي ساعدت في بنائها ،وأشارت الحتمالية
ُ
انهيار أوروبا في حال فقدت املهاجرين املوجودين فيها ،إال أن الهجرة غير الشرعية يتوجب أن تدار
بطريقة سليمة من أجل حماية البشر ،ولهذا يتوجب تكوين الشراكات مع بلدان املنشأ والعبور لوقف
األلم واملعاناة التي يسببها املهربون ،كما أن الحل الحقيقي هو تحقيق التنمية االقتصادية لدول
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املنشأ.
ركز االتحاد األوروبي في أغلب تصريحاته وبياناته الرسمية على أهمية إنقاذ أرواح املهاجرين
وحمايتها ،والعمل مع بلدان العالم الثالث في ذات اإلطار ،بالتركيز على أن سياسات الهجرة واللجوء
يجب أن تمتثل لقواعد القانون الدولي ،وعلى األخص قواعد حقوق اإلنسان وصون كرامته ،وأن
تدريب خةر السواحل والتعاون مع الدول الثالثة كان أياا بهدف حماية أرواح هؤالء املهاجرين وبعيدا
عن أي دافع أمني.
كما ركزت الخطابات الرسمية على الدعم املادي وتقديم املساعدات لدول املنشأ والعبور كافة
بما فيها سوريا التي شكلت النسبة األكبر للمهاجرين منها ،في إطار املعالجة الجذرية لألسباب الداعية
لهجرة املواطنين.
وفي إطار الحل الجذري؛ دعت الوثيقة األوروبية الرسمية التي أعدتها مسؤولة لشؤون الخارجية
في االتحاد األوروبي بهدف حل األزمة السورية ،للوصول "لسورية املستقبل" حيث نصت على أهداف

يتوجب العمل على تحقيقها ومنها أن يكون االنتقال واملةاوضات بقيادة سورية في إطار قرار مجلس
األمن  2254وصوال لنتائج عدة من بينها أن تكون سورية بلدا موحدا يتمتع بسالمة األراض ي لكافة
املواطنين السوريين 51،بمعنى توفير الحل السياس ي املؤدي لالستقرار في سوريا ،ولكنه لم يتحدث
بوضوح بل أنه لم يتطرق في الخطابات والتصريحات الرسمية والتي تعبر عن سياسته الخارجية إزاء
الهجرة غير النظامية لآلثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن هذه الهجرة ،سواء كانت اقتصادية أم
اجتماعية أم ثقافية ،وخاصة تحول القاية من قاية اقتصادية إلى أمنية بالدرجة األولى ،بمعنى أن
ُ
الخطابات الرسمية لم تظهر الجانب األمني على أنه األهم في خطاباتها .على عكس ما عبرت عنه
األحزاب اليمينية في خطاباتها ،وهي الرافاة للمهاجرين والداعية إلعادتهم إلى أوطانهم أو إلى الدول
الثالثة .فقد ظهر الةرق واضحا بين ما تدعو إليه الخطابات الرسمية وبين ما يقوم به االتحاد
األوروبي-ممثال بأعاائه -من إجراءات عملية على أرض الواقع ملكافحة الهجرة غير الشرعية والحد
منها.
كما أن استعمال املصطلحات غير الدقيقة يساعد في التحريض ضد املهاجرين سواء كانوا
نظاميين أم ال ،ألن املصطلحات التحرياية تشكل خطرا يساهم في تآكل حقوقهم واالنتقاص منها ،فال
يتوجب وصف املهاجرين بأنهم قانونيين أو غير قانونيين ،ألن صةة القانوني تطلق على األفعال وليس
األشخاص ،ومن جهة ثانية فإن لةظ غير قانوني يطلق على األشخاص الذين يدخلون األراض ي
ً
بطريقة سرية ،في حين أن هناك أعدادا كبيرة من املهاجرين الذين دخلوا أوروبا بطريقة قانونية
ولكنهم يصبحون "مهاجرين غير قانونيين" بعد تجاوز مدة اإلقامة املسموح بها ،وهم يمثلون جزءا
كبيرا ممن يطلق عليهم هذا املسمى .لقد أكد مقرر األمم املتحدة لحقوق اإلنسان أنه ال يجب أن تنظر
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الدول إلى الدخول غير النظامي لألشخاص إلقليم ما على أن جناية بل على أنه متالةة إدارية.
أما في وضع املهاجرين السوريين فهم فارون من اضطهاد سياس ي وحرب أملت بهم وأصبحت
تشكل خطرا على حياتهم ،األمر الذي جعلهم يةرون بشكل قسري وليس طوعي ناتج عن عدم
االستقرار السياس ي ،وبهذا يكون من حقهم البحث عن الطرق للنجاة بأنةسهم ،علما بأن املاطهدين
السياسيين لهم أحقية طلب اللجوء اإلنساني من الدولة التي يصلون إليها استنادا لحقهم في العيش في
املكان الذي يتتارونه بموجب املادة  12من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،وبالتالي
فال يجب أن يطلق عليهم لةظ مهاجرين غير شرعيين ،فبمجرد وصولهم إلى األطراف األوروبية
يصبحون الجئين .فالالجئ بحسب تعريف مةوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين هو أي شخص
يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته املعتادة ،بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد
بسبب العنصرية ،أو الدين ،أو القومية ،أو االنتماء إلى طائةة اجتماعية معينة ،أو إلى رأي سياس ي ،وال
يستطيع بسبب ذلك الخوف أو ال يريد أن يستظل /تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية
التعرض لالضطهاد 53.وبما أن أغلب الدول األوروبية هي من الدول التي قامت بالتوقيع على اتةاقية

الالجئين  1951فهي ملزمة بالارورة بتقديم الرعاية والحماية لهؤالء السوريين الةارين من االضطهاد
السياس ي في بلدهم ،ويحظر على هذه الدول ردهم أو طردهم لدول أخرى ولهم حق اللجوء اإلنساني
فيها بموجب االتةاقيات واملواثيق الدولية.
وبذلك يمكن القول إن االتحاد األوروبي في سياسته الخارجية والتي عبرت عنها التصريحات الرسمية
لم تعمل على أمننة هجرة السوريين غير الشرعية في خطاباتها ،بل نظرت إليها كقاية إنسانية يجب
الوقوف عندها ومقاومتها حةاظا على أرواح الضحايا من املهاجرين الذين تتعرض أرواحهم للخطر.

.7الخاتمة:
لم يعد تدفق املهاجرين السوريين يشكل عبئا على دول املقصد األوروبية فحسب ،بل تعداه إلى
بلدان املنشأ والعبور ،وأصبح الرأي العام األوروبي يرى في هذه القاية تهديدا للوحدة األوروبية من
حيث اختالف أعااء االتحاد بشأن قاايا قبول هؤالء املهاجرين وإعادة توطينهم .بل إن تعامل
االتحاد األوروبي تجاه الهجرة غير الشرعية حكمته الظروف الداخلية وأصبحت القاية متروكة
للسياسة الداخلية لكل عاو ،وكانت النتيجة أن تحولت النظرة إزاء هذه القاية من قاية
اقتصادية تؤثر في الشأن الداخلي إلى قاية أمنية قد تؤثر على االتحاد األوروبي جميعه ،إذا أن دخول
األعداد الكبيرة من املهاجرين غير الشرعيين يشكل املتاطر إلمكانية تسلل اإلرهاب معهم.
لذا كان أهم مالمح السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي إزاء قاية الهجرة السورية غير
الشرعية هو في عدم وحدتها ،فهي قد تكون مشتركة في بعض جوانبها ولكنها غير موحدة ،اعتمدت على
السياسة الوطنية لكل دولة أوروبية في املقام األول .فبينما تعاطةت بعض الدول مع املهاجرين
السوريين واستقبلتهم ،رفاتهم دول أخرى بشكل قاطع بل وأساءت معاملتهم واتتذت العديد من
اإلجراءات للحد من تدفقهم و"أمننة" قايتهم.
وبينما أنةق االتحاد األوروبي األموال الطائلة كمساعدات إنسانية لهؤالء الالجئين وخصص
امليزانيات لذلك ،قام أياا بإنةاق األموال الطائلة من أجل تعزيز أمنه للحد من تدفق الالجئين
ومكافحة هجرتهم .وكانت هذه اإلجراءات مثل رفع قدرات الحراسة على الحدود ومراقبتها ،ونشر خةر
السواحل ،وبناء معسكرات االحتجاز وغيرها .إال أن املةارقة أنه لم يعكس في خطاباته الرسمية هذه
اإلجراءات بنةس الوضوح الذي عكسه من خالل النظرة اإلنسانية للظاهرة ،وفي الوقت الذي عبر فيه
عن رفض الظاهرة ومكافحتها من أجل البعد اإلنساني وإنقاذ أرواح املهاجرين وصوننا لكرامتهم
وحقوقهم ومنعهم من املتاطرة بحياتهم ،فلم نرى أي انعكاس لسياسة خارجية ملزمة تجاه جميع
األعااء فيما يتص املهاجرين السوريين من حيث استيعابهم أو إعادة توطينهم أو حتى رفاهم
وطردهم .وكان من أبرز مالمح السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي أن تحولت قاية هجرة السوريين

غير الشرعية إلى قاية أمنية بالدرجة األولى من خالل السياسة املمارسة ،وأصبحت هليات مواجهتها
مبينة على هذا األساس.
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مقالة بعنوان  :تعديلية روسيا من خالل مجلس األمن

مصطفى كمال فودي  :باحث دكتوراه في العلوم السياسة بجامعة سوسة /تونس
يحي مجيدي  :باحث دكتوراه في العلوم السياسة بجامعة املنار /تونس

امللخص :
إن التعبير عن عدم الرضا بالواقع الدولي يتجلي في انتهاج سلوكيات و مواقف لإلنذار بعدم
املوافقة وهو ما يمكن إسقاطه على حالة روسا االحتاايية الي احتذذت سلواا ععديليا إلبراز بأن لها
قدرة على التغيير من خالل مواقفها في العديد من األزمات الدولية بدءا من معارضتها للواليات املتادة
والغرب على ضم يول أوروبا الشرقية لحلف الناحتو إلى غاية موقفها من األزمة السورية ووقوفها بجانب
النظام السوري حيى ياخل أروقة األمم املتادة من خالل حتوظيف حق النقض وععطيل أي قرار ضد
النظام السوري .
الكلمات املفتاحية  :روسا  ،التعديلية  ،مجلس األمن ،سوريا  ،الوضع الراهن
Abstract :
The expression of dissatisfaction with the international reality is reflected in the
behavior and attitudes of the warning of non-consent, which can be dropped on the case of
Federal Russia , which took a revisionism model to show that it has the ability to change
through its positions in many international crises ranging from opposition to the United
States and the West to annex The Eastern European countries of NATO, to its position on the
Syrian crisis and stand by the Syrian regime even, in the United Nations through the use of
the veto and the disruption of any decision against the Syrian regime.
Key words : Russia , revisionist ,security council ,syria , status quo .

مقدمة:
أيت التاوالت الدولية واإلقليمية إلى زياية يور قوى يولية أخرى غير الواليات املتادة األمريكية على الصعيد
العالم  ،وأخذت هذه القوى حتنايي بضرورة الباث عن سبل جديدة للقياية العاملية والخروج عن النمط السائد
حاليا .وهذا ما أزعج الواليات املتادة األمريكية الي ععد القطب املهيمن والدولة األقوى في العالم ملا لها من حتأثيرات
سلبية في حتقليل وحتراجع املصالح الي حتجنبها من هذه السيطرة ،حيى أخذت حتمارس الكثير من السياسات في البقاء في
مكانتها الحالية .ومنها أياة الحرب.
بفعل حتلك التاوالت بدأ الحديث عن أهمية إيجاي قوة يولية أخرى غير الواليات املتادة األمريكية لتمأل الفراغ
الذي خلفه حتفكك االحتااي السوفييي  ،ولتعيد التوازن إلى النظام الدولي .ومن بين أكثر القوى املرشحة الحتالل هذه
املكانة هي روسيا االحتاايية بوصفها قوة يولية صاعدة ومتقدمة .ذلك ألن األوضاع الجديدة الي حتمر بها روسيا
االحتاايية ،والي حتجعلها حتتجه ناو الصعوي حيث حتبلور الدور السياس واالقتصايي املنبثق عن ثقلها ومكانتها.
سينعكس حتما على سياستها على الصعيد العالم وربما يكون عامال معرقال للسياسات األمريكية بتأثير الواقع
املعاش .والحقيقة أن حتلك التاوالت لم حتفرز روسيا االحتاايية بوصفها قوة يولية ذات حتأثير ونفوذ على الصعيد
العالم فاسب ،بل هناك قوى يولية مثل الصين واليابان والهند ،الي حتجاوز بعضها التأثير اإلقليم إلى التأثير الدولي
وبعضها اآلخر في مرحلة التجاوز ،وإن لم عستكمل عوامل القوة لديها مثلما هو الحال مع روسيا االحتاايية.1
بناءا على ماسبق نطرح االشكالية التالية  :الى أي مدى عسعى روسا لتغيير الوضع الراهن ؟

محاور الدراسة :
 املحور األول  :املقاربة التعديلية  ،مجلس األمن  :مدخل مفاهيم
 املحور الثاني  :مظاهر حتاول املواقف الروسية
 املحور الثالث  :الفيتو الروس اوسيلة للتعديل

املحور األول  :املقاربة التعديلية  ،مجلس األمن  :مدخل مفاهيمي
/1املقاربة التعديلية و عالقتها باملنظور الواقعي
ان النقاش حول أصل الفكر التعديلي لم يتقدم كثيرا عن أفكار الفيلسوف غيبلين الذي يعد املرجع
للفكر التعديلي ،وعلى الرغم من رضا وارحتياح بذصوص الوضع الراهن إال أنه قد حتم االعتراف بها على
ناو متزايد في السنوات األخيرة ،باعتبارها عامال مهما في حتاديد سلوك الدول أو النهج الذي عسلكه
الدول ،إضافة إلى أن القوة الصاعدة حتميل إلى التعديلية ألن ال الدول في طبيعتها ععديلية ولكن هذا

السلوك يتم حتقييده من قبل التفاوت في القدرات وما إن يتم التذلص من هذا القيد عن طريق" ععظيم
القوة " عسعى إلى التوسع بأقص ى ما عستطيع.
يبرز الخالف بين الدول التعديلية ويول الوضع الراهن حيث يقصد بـ:
 الدول التعديلية .هي الدول غير الراضية عن النظام الدولي الحالي ومستعدة لتامل التكاليف
املرحتفعة باستذدام القوة لتغيير الوضع الراهن أو عغيير نظام الدول األخرى ،ومذاطرها هنا
مرحتفعة من أجل حتاقيق مكاسب كبيرة  ،والي قري عشمل اإلقليم واإليديولوجي أو ععزيز مكانتها
من أجل التغيير وععديل النظام وفق ما ياقق مصلحتها.
 يول الوضع الراهن :الدول الي اقتنعت بالنظام الحالي وعلى استعداي الستذدام القوة إال للدفاع
عن الوضع القائم وليس لتغييره أو حتوزيع القدرات أو املكافآت في النظام.
إن مسألة القوى الصاعدة حتجلب مسألة التعديلية مرة أخرى إلى أجندة العالقات الدولية ،فقد
ارحتبطت منذ فترة بالواقعية الكالسيكية وقد اختيرت أو أعيد إحيائها من قبل منظري الواقعية البنيوية
الي عسعى لفهم وإعاية عشكيل األفكار ،واملؤسسات املرافقة لتاوالت القوى العاملية ،ولفهم معمق للفكر
التعديلي يجب اإلملام وععميق في هذا املفهوم وذلك من خالل االنطالق من نقطة البداية " الواقعية
الكالسيكية " إلى " الواقعية البنيوية "لتنتج أفضل مواصفات ملدى طموح القوى الصاعدة في إحداث
عغييرات ياخل النظام العالم  ،مع حتركيز في املسارات املعاصرة للمقاربة التعديلية.2
وحتبرز هيمنة الدول حسب جبلين من خالل املؤسسات الدولية لتاويل قانون األقوى الى حق
وبمجري هيمنة يولة ما حتتشكل يول غير راضية على الوضع لتقوم بتعديل املشهد الدولي.
/2مجلس األمن :
يعتبر مجلس األمن األياة التنفيذية لألمم املتادة ،وأهم جهاز فيها .وهو املسؤول األول واألكبر عن
حفظ السلم واألمن في العالم وقمع أعمال العدوان ،وإنزال العقوبات بالدول الي حتنتهك أحكام امليثاق
األمم .
يتكون من خمسة عشر عضوا من أعضاء األمم املتادة ،حتكون الدول الخمس الكبرى (الواليات
املتادة ،واالحتااي الروس  ،والصين ،وبريطانيا ،وفرنسا) أعضاء يائمين فيه .وحتنتذب الجمعية العامة
عشرة أعضاء آخرين من األمم املتادة ليكونوا أعضاء غير يائمين .وحتنتذب الجمعية العامة عشرة
أعضاء آخرين من األمم املتادة ليكونوا أعضاء غير يائمين في املجلس .فالدول األعضاء في املجلس
فريقان :خمس يول يائمة ،وعشر يول غير يائمة حتنتذبها الجمعية العامة ملدة عامين .والنص على عدم
جواز انتذاب الدولة العضو في املجلس فور انتهاء مدتها يرمي إلى الحؤول يون مااولة هذه الدولة
البقاء في العضوية بصورة يائمة عن طريق التجديد املستمر لهاُ .ويراعى في اختيار الدولة غير العضو

أمران :أوال إسهامها في حفظ السلم واألمن الدوليين وفي احترام املقاصد األخرى لألمم املتادة ،وثانيا
ُ
التوزيع الجغرافي العايل بايث عستطيع جميع املناطق األساسية في العالم أن حتمثل في املجلس.3

املحور الثاني :مظاهر تحول املواق

الروسية

حتااول روسيا االحتاايية الوصول مرة أخرى إلى قمة الهرم الدولي وأخذ مكانتها السابقة وقد احتضح
ذلك بشكل جلي في مجموعة من املعطيات الدولية لعل من أبرزها الحرب الروسية الجورجية
( )2008/8/8ومواقفها من الثورات العربية وسلوكها في األمم املتادة .وكما أثبت التاريخ أن التغير في
الساحة الدولية بمعنى التاول من وضع سائد إلى وضع آخر بات يمثل ظاهرة واقعية حتتغذى عبر
الزمن ،فإن الوضع الدولي ال يمكن أن يستقر على حال معين إلى مراحل زمنية طويلة جدا وال سيما
العالم اليوم يتسم بالديناميكية والسرعة في التغيير فضال عن خروج معيار القوة من الجانب
العسكري ليشمل جوانب أخرى مثل االقتصاي والسياسة والثقافة واملعلوماحتية...
ومن خالل ذلك وجدت روسيا االحتاايية بقياية الزعامات الجديدة (فاليمير بوحتين ويميتري
مدفيدف) في رؤيتها ملكانة روسيا االحتاايية ،طريقها في البزوغ والصعوي إلى قمة الهرم الدولي لتنفيذ
سياساتها الخارجية والداخلية من ناحية ،وحتوسيع موضع قدمها على املستوى الدولي من ناحية أخرى.
عند وصل الرئيس فاليمير بوحتين إلى السلطة ،سعى إلى ععميق التوجه االوراس في سياسة روسيا
الخارجية ،ففي حزيران  ،2000قدم عدة مبايئ لسياسة روسيا الخارجية عرفت باسم ″مبدأ فاليمير
بوحتين ″وفي مقدمة حتلك املبايئ التركيز على برامج اإلصالح الداخلي على حساب السياسة الخارجية،
وهي الفكرة الي حملها بعض الدارسين بأن األهداف الداخلية حتلغي أهداف السياسة الخارجية
الروسية ،من ناحية أخرى ركز مبدأ فاليمير بوحتين على حتطوير يور روسيا في عالم متعدي األقطاب ،ال
يذضع لهيمنة قوة عظمى واحدة ،والعمل على استعاية يور روسيا في آسيا والشرق األوسط بشكل
حتدريجي ،وعدم السماح للغرب بتهميش الدور الروس في العالقات الدولية ،وقد أضاف مبدأ فاليمير
بوحتين ثالثة عناصر جديدة للسياسة الخارجية الروسية وهي كما يأعي:
أوال :إذا استمر حتوسيع حلف االطلنطي شرقا من روسيا ،فستسعى روسيا االحتاايية إلى يعم الترابط
بين يول االحتااي السوفيي السابق لحماية منطقة يفاعها األول.

ثانيا :أن روسيا ععارض نظام القطبية األحايية ،ولكنها ستعمل مع الواليات املتادة في عدة قضايا مثل
الحد من التسلح وحقوق اإلنسان وغيرها.
ثالثا :أن روسيا ستعمل على يعم بيئتها األمنية في الشرق عن طريق حتقوية عالقاتها مع الصين والهند
واليابان.
رابعا :بناء سياسة خارجية براغماحتية عن طريق املزيد من التباعد عن اإليديولوجية الي اانت في
املاض القريب أساس التارك الدبلوماس وإحالل مسوغات اقتصايية واستراحتيجية أكثر وضوحا
ً
وععبيرا عن حتطلعات روسيا املستقبلية.
واستكماال لوثيقة األمن القومي الروس (مبدأ فاليمير بوحتين) صدرت وثيقة أخرى حتذص العقيدة
العسكرية الروسية والي أصبات نافذة عام ( 2000إذ إن وثيقة العقيدة العسكرية الجديدة حتتسم
بالتشدي في بعض بنويها مثل احتمال البدء باستذدام السالم النووي) .ولذلك نظرت الواليات
املتادة إلى روسيا اإلحتاايية بقياية فاليمير بوحتين بعين الريبة ،السيما بعد حتصاعد الطموحات
الروسية بالعوية من جديد لتأيية يور القوة املؤثرة فعليا في النظام العالم الجديد (والتعاون مع
الصين القطب االقتصايي الصاعد).4
وقد أعلن فاليمير بوحتين في عام  ،2004في اجتماع مع قاية القوات املسلحة ،أن باليه حتطور جيال
جديدا من األسلحة النووية ال حتملكه قوى نووية أخرى في العالم (في إشارة إلى الواليات املتادة)
وسوف يدخل الخدمة في غضون السنوات املقبلة لحماية روسيا عما وصفه بتاديات أمنية
مستقبلية ،وعاي في مؤحتمر ميونخ شباط  2005ليؤكد هذا الجدل وليناصره في القول ايغور أيفانوف
وزير الخارجية الروس  ،حيث أكد أن هذه األسلحة ليست موجهة إلى يولة بعينها ،بل تهدف لضمان
أمن وسياية روسيا في مواجهة أي تهديدات مستقبلية وهذا ما حدا إلى أن يكون الحتمالية عوية
استراحتيجية الريع الكالسيكية يور مهم في العالقات األمريكية الروسية ،5ما يؤكد على أن استمرار
الواليات املتادة بتوسيع حلف شمال األطلس باحتجاه يول الجوار القريب لروسيا االحتاايية أثر وسوف
يؤثر سلبا في العالقات األمريكية الروسية ،بل سيكون مصدرا من مصاير التوحتر في هذه العالقة.6
لقد أيى ضم شبه جزيرة القرم وزعزعة استقرار شرق أوكرانيا إلى ظهور شعور كبير بانعدام األمن
والضعف بين الدول املجاورة لروسيا .وهذا الشعور بالضعف يبدو ًّ
حايا في يول البلطيق على وجه
التاديد (إستونيا والحتفيا وليتوانيا) ً
نظرا لقرب هذه الدول من روسيا وعدم التوازن الكبير في القوات

ً
مؤخرا إلى ازيياي مذاوف يول
العسكرية بين روسيا ويول البلطيق .أيى السلوك الذي حتتبعه روسيا
البلطيق .فمنذ عوية فالييمير بوحتين إلى سدة الحكم ،حتزايدت انتهااات الحدوي واملجال الجوي واملياه
اإلقليمية بشكل كبير .كما أجرت روسيا مجموعة من التدريبات واسعة النطاق في املنطقة ،حيث أجرت
مناورة خاطفة في املنطقة العسكرية الغربية في آذار (مارس) 2015ضمت ما يصل إلى  38000جندي،
وحتمثل هذه التدريبات جزءا من برنامج أساس لتدريبات عسكرية شاملة حتضم قوات من املناطق
العسكرية الغربية واملركزية والشرقية ،واملناطق العسكرية الجنوبية ولكن بحجم أقل.7

املحور الثالث  :الفيتو الروس ي كوسيلة أساسية للتعديل
لقد شعرت روسيا االحتاايية وبشكل حتدريجي ومتصاعد ،بأنها متضررة من الوضع الدولي الجديد،
الذي حتفرضه الهيمنة األمريكية على مقدرات العالم وهيئة األمم املتادة ووااالتها املتذصصة ،وقد برز
احتجاه جديد في القياية الروسية يااول االنسالخ عن الهيمنة األمريكية وحتفريها ،وقد ظهر ذلك جليا
في املواقف الروسية حتجاه الحصار والحرب ضد العراق وفي قضايا أخرى في يوغسالفيا وليبيا واوبا ،إذ
رفضت روسيا االحتاايية استذدام مجلس األمن كغطاء لتوجيه ضربات عسكرية ضد العراق واحتذذ
مجلس الدوما الروس قرارا يدعو فيه الرئيس إلى احتذاذ جميع التدابير ملنع مجلس األمن من احتذاذ قرار
بأي عمل عسكري ضد العراق والعمل مع الصين وفرنسا ملنع ذلك ،وعلى الرغم من ذلك واصلت
الواليات املتادة تهميش األمم املتادة ،وقد احتضح ذلك من احتالل العراق.8
من هنا جاء لجوء روسيا االحتاايية إلى األمم املتادة وسيلة لتجاوز حتراجع يورها العالم ،
ولالستفاية من عضويتها الدائمة في مجلس األمن بهدف صون مصالحها والدفاع عنها ،ومن الجدير
باإلشارة أن التلويح بالعضوية الدائمة وما حتمذض عنه من قدرة روسيا االحتاايية على إجهاض أي ميل
ً
أمريكي إلى االستفراي بالقرار ،يعد مكافئا لسعي االحتااي السوفيي السابق إلى حتوظيف املكانة نفسها
باحتجاهها اإليجابي ،أي حتوظيف الفيتو املسند بالهيبة واملكانة الدوليين اللتين اان االحتااي السوفيي
يتمتع بهما ،ولذلك حتااول روسيا إيجاي لعبة حتوازن مع الواليات املتادة ،ألنها ال حتريد مزيدا من حتأزيم
العالقات بين البلدين ،كما أنها حتريد االستفاية من العالقات الغربية الغربية لتزيد من مكانتها ويتجلى
هذا واضحا من خالل ععامل روسيا مع األزمة السورية .
يتقاطع املوقف الروس إلى حد كبير و املوقف السوري حتجاه متغيرات البيئة الدولية و هذا ما يفسر
بقاء و استمرارية النظام السوري حيى اليوم ،بالرغم من الضغوطات الدولية و اإلقليمية الي يتعرض
لها ،فاملصلحة الروسية حتتماور حول استمرارية النظام السوري الحالي،و حتقوية العالقات الثنائية معه في
ال املجاالت ،و إذا اانت روسيا عساند سوريا اآلن ،فإن سوريا اانت من بين قلة من الدول الي أعلنت عن

حتأييدها للعملية العسكرية الروسية في جورجيا عام ، 2008و حتأييدها السياسات الروسية في الصراع
الداخلي في ياغستان و الشيشان.
إن املوقف الروس املستميت في الدفاع عن سوريا يرجع إلى إيراك القياية الروسية بأن خسارة
سوريا بالكامل ملصلحة الواليات املتادة يعن إغالق منطقة الشرق األوسط في وجه الروس عن آخرها،
وحتمكن الواليات املتادة األمريكية من التغلغل عبر حتركيا إلى منطقي القوقاز ووسط آسيا و هو ما يعن
زعزعة االستقرار في روسيا نفسها عبر عشجيع حراات انفصالية حتبدأ من الشيشان و حتنته إلى منغوليا و
أعماق سيبيريا.9
منطقة املتوسط ععد مجاال حيويا بالنسبة لروسيا نظرا لألهمية االقتصايية واالستراحتيجية الي
حتاتلها املنطقة ،وخاصة سوريا حيث عشكل هذه األخيرة بعدا مركزيا في الرؤية اإلستراحتيجية الروسية
والي حتتضح في النقاط التالية:
 -1عشكل سوريا أحد أهم الشرااء التجاريين لروسيا ،إذ عشكل التجارة الروسية-السورية %20
وشهدت ارحتفاعا ملحوظا عام  2011بـ 1.92مليار يوالر ،كما أن الشراات الروسية املتواجدة في
سوريا الخاصة باملجال الطاقوي ععد من أبرز الشراات العاملة في سوريا نذكر منها شركة
″غاز بروم ″وشركة ″سويوز منتغاز.″
 -2ععد سوريا إحدى الدول املهمة كسوق للسالح الروس  ،إذ شكل نصيب سوريا من حتجارة
روسيا العسكرية حوالي  %7عام  2011وبلغت حوالي 550مليون عام  2012وفي عام 2013
قدرت بـ 8مليارات الدوالر ،طبقا ملركز حتاليل االستراحتيجيات والتكنولوجيا في موسكو.
 -3املساندة الدبلوماسية التبايلية بين البلدين ،فروسيا ساندت النظام السياس لسوريا ،في
حين هذه األخيرة ساندت روسيا في إعالنها لتأييدها للعملية العسكرية الروسية في جورجيا
عام .2008
 -4عشكل القاعدة البارية في سوريا ″طرطوس ″القاعدة الوحيدة لروسيا على شواطئ البار
املتوسط وهي موجوية عمال باحتفاقية قديمة بين البلدين ععوي لعام  1971واستمرارها الف
روسيا بإعفاء روسيا من الديون الي بلغت  9.8مليار يوالر عام  ،2006إلى جانب حصول
روسيا على بعض التسهيالت في الالذقية ،والجدير بالذكر أنه من مصلحة روسيا الحفاظ على
وجويها العسكري في طرطوس والقاعدة العسكرية الجوية في مطار حميميم ،الذي يبعد ناو
 22كيلومترا إلى جنوب الالذقية ،باعتبارهما القاعدحتين الوحيدحتين واألساسيتين لضمان
الوجوي الروس في املتوسط.
وضعت روسيا هدفين أساسيين بشكل أولي لتدخلها العسكري املباشر في سوريا لضمان
مصالحها عبر يعم القوات السورية التابعة للنظام نذكر منهما:10

 الهدف األول :حتمثل في منع الوجوي األمريكي واألوربي في القيام بأي حتاالف من شأنها أن حتادي
مناطق ماررة وفرض حظر جوي عليها ،ومن ثم منع املعارضة السورية املسلحة من التكتل في
حتلك املناطق وشن هجمات برية حتات غطاء جوي لقوات التاالف ،وهذا ما يتم التاضير له سواء
بطريقة مباشرة عبر حتركيا والسعويية أو بشكل غير مباشر من جانب فرنسا.
 الهدف الثاني :رغبة الكرملين في يعم النظام الشرعي في مكافاة اإلرهاب وهو األمر الذي يسمح
لروسيا في الحفاظ على مصالحها عكس ما حدث في ليبيا.
لذا يمكن القول أن سوريا أصبات ساحة إلبراز قدرات القوى العظمى والتنافس على األهداف
اإلستراحتيجية وضمان التواجد العسكري خاصة بين روسيا والواليات املتادة األمريكية.
أيى حتزايد مظاهر العنف املسلح و اإلقتال الدموي بين النظام السوري و املعارضة املسلحة إلى
حتصاعد الضغوط األمريكية على نظام األسد في مااولة منها إلى عغيير مسار األحداث على األرض،حيث
قامت الو.م.أ و حلفاؤها الغربيين برفع امللف السوري إلى مجلس األمن في مااولة منها الستصدار قرار
مماثل لقرار التدخل في ليبيا،هذه املااولة األمريكية لتدويل األزمة السورية انتقل معها التنافس األمريكي-
الروس إلى الصعيد األمم ،حيث صار التنافس في مجلس األمن ععبيرا عن مظهر من مظاهر عسجيل
النقاط على الخصوم،و إفشال مشاريعهم.11
ان املساعي األمريكية إلصدار قرار أمم يدين نظام بشار األسد ،واجهها رفض روس باستذدام حق
النقض اثنى عشر مرات منذ سنة  ،2011وهو ما يبرز جدية الصراع الدولي حول سوريا ،حيث حتكون
شكل من أشكال االنقسام بين الدول الكبرى الي حتذتلف في حتقسيمها ملا يجري في سوريا.
وقفت روسيا و الصين ضد صدور قرارات عسمح بالتدخل العسكري الخارجي بحجة حماية املدنيين
السوريين ،أو حيى فرض عقوبات على النظام السوري ،وقفت الو.م.أ و الدول الغربية ضد الرئيس بشار
األسد و سعت إلى يفعه لترك الحكم ،عبر فرض عقوبات أممية أو التدخل العسكري.
في أكتوبر  2011حتقدمت الو.م.أ و اإلحتااي األوربي باقتراح من أجل صدور قرار في األمم املتادة شبيه
بالقرار الذي صدر بشأن ليبيا و ينص على إيانة النظام السوري ملا يتسبب به من حمام يم ،و على فرض
عقوبات عليه ،إال أن روسيا و الصين عارضتا مشروع القرار مستذدمتان حق النقض ،و قد ربط ممثل
روسيا في األمم املتادة"عشوركين"الفيتو الروس ضد مشروع القرار بكونه يتعلق باق سياية الدولة و
أن على املجلس احترام"مبدأ السياية و عدم التدخل".
جاء مشروع قرار عربي-غربي في فيفري  2012ملجلس األمن الدولي يدعم مبايرة جامعة الدول
العربية ملرحلة انتقالية في سوريا ،و يعبر من خالله مجلس األمن عن مذاوفه و هواجسه العميقة من
مقتل املدنيين ،طالبا من الجميع وقف العنف من يون التهديد باستعمال أي إجراءات للتدخل ،إال أن
روسيا استعملت حق النقض بحجة عدم وجوي حتوازن في الدعوة ملذتلف األطراف بوقف العنف و أن
القرار ال يامل املعارضين للنظام مسؤولية واضحة عن العنف ،أما الو.م.أ فقد أعلنت على لسان

سفيرتها سوزان رايس أن باليها مستاءة بشدة من إخفاق املجلس حتماما في مااولة التعامل مع حتاد
أخالقي ملح و تهديد متنام للسالم اإلقليم  ،و أضافت":إن من يقفون ضد القرار و يدعمون النظام
القمعي للرئيس السوري بشار األسد ال يستطيعون حتلبية مطالب الشعوب الي حتطالب بالديمقراطية.
أحتت املااولة الثالثة الستصدار قرار من مجلس األمن في جوان  2012يهدي سوريا بلجوء مجلس
األمن إلى احتذاذ حتدابير حتات الفصل السابع إذا لم حتنفذ القرارات الدولية السابقة ،و قد واجهته روسيا
باستعمال حق النقض و ذلك على خلفية أنه يفتح الطريق أمام فرض عقوبات و حتدخل عسكري ضد
النظام و أنه سيذرب ال ما أحتفق عليه من مبايئ في اجتماع جنيف الخاص بسوريا.12
في ماي  2014حتقدمت الدول الغربية للمرة الرابعة بمشروع قرار ملجلس األمن إلحالة الجرائم في
سوريا على املاكمة الجنائية الدولية،إال أنه حتم إسقاطه بعد استذدام روسيا والصين حق النقض للمرة
الرابعة منذ العام ،2011و حتبعا لذلك اعتبرت الو.م.أ و الدول الغربية أن روسيا عغطي الجرائم في سوريا ،
واعتبرت السفيرة األمريكية" سامنتا باور "أن الفيتو الروس -الصين "ال يغطي جرائم و انتهااات الرئيس
بشار األسد فقط بل أيضا
املجموعات اإلرهابية "و أكدت على" ضرورة مااسبة أعضاء املجلس الذين منعوا إجراء املااسبة في
سوريا" ،غير أن روسيا اعتبرت على لسان ممثلها في األمم املتادة :أن مشروع القرار هو مااولة لتأجيج
العواطف السياسية و التاضير للتدخل العسكري ضد سوريا".
عسعى روسيا من خالل استذدامها للفيتو ستة مرات في مجلس األمن إلفشال إصدار قرار يولي ضد
نظام األسد ،للتأكيد على أنها العب مهم البد من أخذ مصالحها في الحسبان إذا أريد لألزمة السورية أن
حتال ،وبهذا وضعت روسيا ال من الو.م.أ والدول الغربية في موقف صعب ،فإما أن حتلتزم الو.م.أ بال
مشترك لألزمة يراعي املصالح الروسية ،وهو ما سيمثل انتصارا سياسيا روسيا كبيرا ،أو ستضطر الو.م.أ
للعمل خارج إطار األمم املتادة والشرعية الدولة ،مما يرفع من حتكلفة التدخل إلى أقص ى يرجة ،ويجريه
من الشرعية.
عجز الو.م.أ على احتذاذ قرارات يولية حاسمة على مستوى مجلس األمن بهدف اإلطاحة بالنظام
السوري ،يفعها إلى فرض عقوبات على النظام السوري بشكل منفري ،وقامت بتافيز شرااء لها ياخل
منظمة الحلف األطلس وجامعة الدول العربية بفرض عقوبات مماثلة.
لم حتكتفي الو.م.أ بفرض العقوبات من طرفها على سوريا ،بل حثت حكومات اإلحتااي األوربي على
ذلك ،وقد حتوصلت إلى احتفاق ثنائي مع حكومات اإلحتااي األوربي لفرض عقوبات حتنص على حظر
مستوريات من النفط السوري واالستثمارات الجديدة في صناعة النفط السورية وهو يعتبر من أشد
العقوبات الي طبقت على سوريا.
من خالل هذه العقوبات يمكن أن نقول بأن عدم قدرة املجتمع الدولي على حتوحيد موقفه في
استصدار قرارات أممية حسب الرغبة األمريكية ،يفع الو.م.أ والعديد من حلفائها الغربيين وبعض الدول

العربية إلى فرض عقوبات تهدف إلى التضييق على النظام السوري وإضعافه ياخليا ،حيى حتتمكن
املعارضة املدعومة من قبل الو.م.أ بشكل مباشر أو غير مباشر من إسقاط النظام السوري يون الحاجة
إلى حتدخل عسكري خارجي ،إال أن هذه املساعي األمريكية قابلتها خطوات روسية ياعمة للنظام السوري،
فقد عززت روسيا عالقاتها التجارية مع سوريا لتصل إلى حوالي  2مليار يوالر ،باإلضافة إلى عقد العديد
من الصفقات والعقوي خاصة في مجال النفط والغاز ،بايث عسعى روسيا وحليفتها الصين إلى يعم
النظام السوري في مواجهة العقوبات األمريكية و األوربية املفروضة عليه.13
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاتمة :
حتااول روسيا جاهدة فرض سياستها التعديلية من خالل مواقفها ياخل مجلس األمن كداللة على
رفضها للهيمنة األمريكية على قرارات مجلس األمن  ،فروسيا حترى نفسها صاحبة مكانة ولها من
املقومات مايؤهلها للعب يور رئيس في الساسة الدولية  ،كما باستطاعتها الدفاع عن حلفائها و
املاافظة على مكتسباتها وما بقي من ارث االحتااي السوقياعي مثل قاعدة طرطوس الي ععد كمجال
حيوي بالنسبة لروسا ،أيضا شبه جزيرة القرم والي حتراها روسيا كعمق استراحتجي ألمنها .
إن مواقف روسيا الدولية هي يعوة صرياة لعدم رضاها عن الوضع الراهن  ،وهي رسالة للواليات
املتادة األمريكية والغرب على أنها ستدافع عن مقدراتها بلعبها يور أساس على مستوى العالقات
الدولية  ،وبتوظيف ماورثته عن الحقبة السوفياحتية وهو املقعد الدائم في مجلس األمن لتاقيق
التفوق وللحفاظ على مصالحها الحيوية .
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" إشكالية العنف العرقي في ماليزيا وآفاق الحل السياس ي"

املحجوب الل.
مرشح لنيل الدكتوراه ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية شعيب الدكالي ،الجديدة ،املغرب.

امللخص:
يشكل العنف العرقي واحدة من الظواهر املهمة والضروري اخذها بعين االعتبار عند دراسة الحالة املاليزية،
فبرغم نجاح هذه الدولة في عدة مجاالت والتجارب االقتصادية والسياسة الرائدة ،اال ان هذا ال ينفي حقيقة وجود
تحديات تقف أمام التحوالت السياسية ،ويمكن ان تشكل مستقبال أحد أهم املشاكل التي تعرقل عملية التنمية
الشاملة في ماليزيا ،لذا تحاول هذه الورقة الوقوف على طبيعة هذه الظاهرة وتداعياتها على العملية السياسة.
الكلمات املفتاحية :العنف العرقي ،اإلصالح ،الوئام االجتماعي ،االستقرار السياس ي ،املواطنة.

Abstract:
Ethnic violence is one of the important phenomena that must be taken into account
in the study of the Malaysian case. Despite the success of this country in several areas
and economic experiences and leading policy, this does not negate the fact that there are
challenges to the political transitions, and may be one of the most important problems
that hinder The overall development process in Malaysia, so this paper attempts to
identify the nature of this phenomenon and its implications for the political process.
key words: ethnic violence, reform, social harmony, political stability, citizenship.

مقدمة:
ركزت الدراسات واألبحاث التي تناولت الحالة املاليزية على الجوانب املتعلقة بالبعد التنموي
واالقتصادي ،ويعود هذا التركيز إلى النجاح االقتصادي الكبير الذي حققته ماليزيا في العقود األخيرة،
وخصوصا ما بعد ثمانينيات القرن املاض ي ،في حين ،لم تهتم األبحاث كثيرا بتحليل ودراسة الحالة
السياسية إال في أبعاد محدودة ،تتعلق أساسا بالنخبة السياسية املاليزية وأثرها على اإلصالح
االقتصادي والسياس ي ،أو ما تعلق بالقيادة وإصالح نظام الحكم السياس ي.
غير أن تحليل الحالة املاليزية بصورة أكثر عمقا ودقة ،يبين وجود فجوة كبيرة بين مستوى
وطبيعة التقدم االقتصادي والتنموي وبين مستوى التقدم الديمقراطي والحقوقي في البالد ،مما جعل
ماليزيا توضع في خانة الدولة شبه ديمقراطية أو شبه استبدادية ،ويعود سبب هذا التصنيف إلى
احترام ماليزيا لدورية إجراء االنتخابات البرملانية ،وانبثاق األغلبية عن األحزاب املتصدرة للمشهد
السياس ي ،ووجود برملان منتخب ،في مقابل تضييق ممنهج وكبير على الحريات العامة وحقوق اإلنسان
ونشاط املجتمع املدني ،وتحكم السلطة في اإلعالم والصحافة.
إشكالية الدراسة:
من بين أهم القضايا التي ال ينتبه إليها الباحث للعلوم السياسية واالجتماعية في الحالة املاليزية ،ما
تعلق بالعنف العرقي ،ولذا ،سنركز في هذه الدراسة على هذا الجانب ،لنبين مستوى تأثير وأثر هذه
املسألة في الحياة السياسية واالجتماعية املاليزية ،ولذلك سنطرح سؤالين أساسيين:
السؤال األول ،ما أبرز املعطيات الدالة على وجود إشكالية عنف عرقي في املجتمع املاليزي؟.
السؤال الثاني ،ما اآلفاق املمكنة واملتاحة لتجاوز العنف العرقي وتعزيز الوئام االجتماعي باملجتمع؟.
ولإلجابة عن هذين السؤال ،ننطلق من فرضيتين اثنتين:
الفرضية األولى ،أن الدستور املاليزي املتوافق عليه ما بعد االستقالل عام  1957يحمل في طياته
سياسة تمييزية بين املواطنين املاليزيين ،مما يجعل معالجة هذا اإلشكال تنطلق من املدخل الدستوري
إلى جانب مداخل أخرى.

الفرضية الثانية ،أن الحكومات املتعاقبة حاولت أن تعزز من مكانة املكون العرقي األكبر ،أي املاليو،
ملا يعانونه من ضعف اقتصادي ،لكن ،سياسة التمييز التي تمت لصالحهم حملت في ثناياها بواعث
تعزيز التفرقة السياسية بين املواطنين ،مما يجعل من التوقف عن هذه السياسية من املداخل
األساسية أيضا ملعالجة إشكالية العنف العرقي في البالد.
وفيما يتعلق بمنهج الدراسة ،فقد تم اعتماد منهج مركب ،وصفي تحليلي استقرائي ،بما يمكن من
اإلملام باملوضوع قيد الدراسة إملاما علميا وموضوعيا ،وبما يمكن من رصد تطور إشكالية العنف
العرقي في املجتمع املاليزي ،وأثر السياسات العامة الحكومية على هذا العنف ،ثم اآلفاق املستقبلية
املمكنة ملعالجة ظاهرة العنف العرقي وتعزيز تماسك املجتمع املاليزي ،وضمان املزيد من العدالة بين
جميع املكونات العرقية واالثنية في البالد.
خطة الدراسة:
 مقدمة.
 املحور الول :مدخل معرفي حول طبيعة املجتمع املاليزي,
 املحور الثاني :الزمة العرقية الكبرى لعام .1969
 املحور الثالث :أحداث عنف عرقي ما بعد .1969
 املحور الرابع :آفاق تجاوز العنف العرقي بماليزيا.
 الخاتمة.

املحور الول :مدخل معرفي حول طبيعة املجتمع املاليزي.
تعايشت تركيبة املجتمع املاليزي ذات األعراق واألجناس واألديان املختلفة ،بصورة جماعية منذ أزمان
طويلة ،ولذلك راهن االستعمار على خلخلة التركيبة العرقية للمجتمع بصورة جذرية عبر استقدام
الصينيين والهنود للعمل في املصانع ومزارع املطاط ،ومن بين ساكنة بلغت في مجموعها  28.3مليون
نسمة ،تشكلت املجموعات العرقية الثالث الكبرى في البالد ،وهي:
أوال ،السكان األصليون أو البومبيترا  Bumiputeraوالذين بلغوا  67.4باملائة.
ثانيا ،الصينيون ،ويشكلون  24.6باملائة من السكان.
ثالثا ،الهنود ،وبلغ مجموعهم ما نسبته  7.2املائة ،ثم مجموعات أخرى صغيرة ،تشكل  0.7باملائة من
الساكنة املاليزية.

أما بخصوص الدين ،فإن اإلسالم هو دين األغلبية في ماليزيا ،بينما تدين األقلية بالهندوسية،
والبوذية ،والكنفوشوسية ،واملسيحية ،والسيخية ،وتتوزع الديانات بماليزيا على النحو التالي:






يتبع الدين اإلسالمي  61.3باملائة من املواطنين.
البوذية  19.8باملائة.
املسيحية  9.2باملائة.
الهندوسية  6.3باملائة.
1
الكونفوشوسية والطاوية وأخرى  1.3باملائة .

ويرى مهاتير محمد 2أن االحتالل راهن بقوة على خلق أزمة عرقية وحربا طاحنة بين األعراق في
البالد بعد خروج اإلدارة البريطانية ،إذ كانوا يتوقعون حربا عرقية واضطرابات في كل األنشطة
واألعمال التجارية والصناعية ،3لكن ذلك لم يتحقق بالصورة املتوقعة ،بل تم تجاوز بعض مسببات
هذا االضطراب بالتوافق السياس ي الذي حصل ما بعد االستقالل بين املكونات العرقية الثالث ،عبر
مشاركتها الجماعية في الحكومات املتعاقبة منذ االستقالل إلى غاية  ،2018عبر ما سمي بالجبهة
الوطنية ،وعبر التراض ي على الوثيقة الدستورية التي حكمت البالد ما بعد .1957
ومع ذلك ،فإن النص الدستوري كان في عمقه سببا من أسباب إذكاء روح االنتماء العرقي لدى
املجموعات االثنية املختلفة ،إذ "أملى تاريخ ما بعد االستعمار على املاليو والصينيين والهنود ،تنظيم
ذواتهم سياسيا في شكل أحزاب سياسية عرقية ،وقد تم غرس االنقسامات في حياة هذه األعراق من
خالل السياسات الحكومية التي تحدد املواطنين أعضاء في املجتمعات العرقية قبل كل ش يء آخر،
وبالتالي ،أصبح العرق ذا مكانة رئيسية في املخيال االجتماعي املاليزي ،ألنه متشابك مع جميع جوانب
4
ُ
عرف املواطن املاليزي نفسه باالنتماء الديني والعرقي قبل االنتماء الوطني،
حياة األفراد"  ،ولذلك ي ِّ
وعليه ،أصبحت قيمة امل واطنة قيمة تابعة وليست هي القيمة السياسية األساسية املهيمنة على غيرها
من أشكال االنتماء إلى البنيات االجتماعية املختلفة.
والعالمة املميزة الفاصلة بين املصطلحين ،الوطنية والعرقية ،أن الوطنية ترتبط بالعالقة مع
الدولة ،بينما ترتبط العرقية بالعالقة بين األفراد مع مجموعة بشرية ذات خصائص شكلية ومظهرية
مختلفة عن غيرها من املجموعات داخل الدولة ،ولهذا أخذت الوطنية داللتها األوسع واألشمل ،في
حين أن العرقية هي مقيدة ألنها معطى إلهي وليست باملكسب البشري ،واستخدام املعطى الفطري
للتمييز يفتقر إلى العقالنية وبعيد عن الحكمة واملنطق السليم ،وكلما اتسعت دائرة االنتماء للعرق
والدين واملجال الجغرافي على حساب الروابط الوطنية الجامعة ،إال دل هذا على إشكالية في الوعي
السياس ي لدى النخبة الحاكمة وعموم املواطنين ،ودل من جهة أخرى على ضعف مستوى العدل

واملساواة بين الجميع أمام القانون ،واالستفادة من الفرص واإلمكانات االقتصادية بمعايير موضوعية
ونزيهة ومقبولة أخالقيا.
هذا الشكل السياس ي املاليزي يحمل في طياته عوامل أزمته ،إذ أن الصراع اإلثني والعرقي يحدث
عندما تتحول املجموعات اإلثنية الرئيسية إلى مجموعات سياسية ،تبتغي تحقيق مصالحها وتأمين
أقص ى قدر من السلطة داخل النظام السياس ي.
لقد أرس ى دستور ماليزيا ما بعد االستقالل دولة وطنية قائمة على التعدد العرقي والديني ،وانبنى
أساسا على أربعة مبادئ أساسية ،وهي:
ل



ملاليو وضعية سياسية خاصة.
ا



ملاليوية هي اللغة الوطنية الرسمية.
ا



إلسالم هو الدين الرسمي للدولة.
ل



مللوك مكانة اعتبارية خاصة.
وترك الدستور املاليزي املجتمع املحلي في حالة من التوتر املستقر ،انكشفت صورته الحقيقية
خالل أحداث  13ماي ،5فما معالم هذه األحداث؟ ،وما آثارها على الدولة واملجتمع؟ ،وهل تم
استثمارها إلحداث إصالح سياس ي فيما يتعلق بإشكالية التمييز العرقي بين املواطنين؟ ،وما مدى وجود
إرادة سياسية لدى عموم الفاعلين السياسيين ألجل معالجة هذا اإلشكال؟.

املحور الثاني :الزمة العرقية الكبرى لعام .1969
أ -أسباب أحداث :1969
سجلت االنتخابات العامة التي أجريت في  11ماي  ،1969انخفاضا كبيرا في مقاعد تحالف
األغلبية في البرملان ،وولدت التوترات االثنية التي ظهرت قبل االنتخابات حالة من االستياء املتبادل بين
املاليو والصينيين ،وبعد االنتخابات ،ساهم التالعب املستمر بمثل هذه املشاعر من ِّقبل السياسيين في
مختلف األحزاب ،في العنف العرقي بكواالملبور في  13ماي  ،61969وكان التوتر أساسا بين أعضاء من
حزب العمل الديمقراطي ) ،Democratic Action Party (DAPوأعضاء من املنظمة الوطنية املتحدة للماليو
) ،United Malays National Organisation (UMNOثم تطور الصراع إلى أن أصبح دمويا بين املاليو والصينيين
بصورة غير مسبوقة في تاريخ البالد ما بعد االستقالل الوطني واعتماد الدستور الجديد.

وقبيل األحداث الدموية ،نظمت أحزاب املعارضة ،وخصوصا الصينية منها ،مسيرات في  12ماي
 ،1969يومين بعد االنتخابات العامة ،بوسط كواالملبور .تحولت هذه املواكب إلى عنف بسبب وجود
شعارات رجعية يتم تبادلها بين املحتجين واملارة ،ونتيجة لذلك ،أدت االشتباكات بين الجانبين إلى مقتل
 196شخصا ،وفق اإلحصائيات الرسمية ،7وحملت الحكومة واألحزاب اإلسالمية الصينيين الشيوعيين
مسؤولية األحداث ،ومن ذلك قول محمد نوري بن إندوت :إن أحداث  1969نتجت عن محاولة
العنصر الصيني قلب الوضع السياس ي لصالحهم ،حيث تمكنوا من تحقيق انتصارات كاسحة ،هددت
ميزان القوى التقليدية الذي كان فيما مض ى مضمونا لصالح املسلمين في ماليزيا.8
بعد أحداث الشغب لعام  ،1969ظهر رئيس الوزراء تانغو عبد الرحمن بالتلفزيون ،وأعلن حظر
التجوال في سلينغانو وكواالملبور ،وألقى بمسؤولية أحداث الشغب على أحزاب املعارضة غير املاليوية،
وفي ظهور تلفزي آخر ،تم إلقاء اللوم على الشيوعية ،ووسع في وقت الحق حالة الطوارئ لتشمل البالد
كلها ،9فقد كانت األحداث مفاجئة وحجم القتلى مفزعا وغير مسبوق ،خصوصا وأن املجتمع املاليزي
اتسم تاريخيا بالتمسك بقيم التعايش وحافظ على السلم االجتماعي ،غير أن الدافع الرئيس لزيادة
حدة الصراع بالبالد ،يتمثل في التخوف الذي أبداه املاليو من هيمنة الصينيين على السياسة هيمنتهم
على االقتصاد ،وبالتالي فقدانهم القدرة على تدبير السلطة وسياسة الدولة بالصورة التي كانت عليها
البالد إبان املرحلة االستعمارية ،وهو تخوف أذكاه ضعف الحكمة السياسية وبعد النظر عن الزعماء
السياسيين الصينيين.
ب -نتائج أحداث :1969
مثلت أحداث الشغب العرقية بين املاليو والصينيين في كواالملبور نقطة تحول كبيرة في السياسة
املاليزية ،وفتحت أعينهم على إشكال سياس ي بحاجة إلى إصالح جذري ،ولذلك قال رئيس الوزراء مهاتير
محمد ،إن "تلك األحداث كانت أكبر من مجرد قضية سياسية ،إذ أنها كشفت صعوبة إدارة دولة
متعددة األعراق ،وأدت إلى تعرية الشروخ العميقة التي ظهرت بين الصينيين والجماعات العرقية
األخرى األكثر فقرا خاصة ا ملاليو ،لقد كانت بحق تجربة كشفت للماليزيين كثيرا مما كان خافيا ،حيث
أدركنا خطورة التوترات العرقية والتفاوت االجتماعي على وحدة البالد وتماسكها".10
وألن تلك األحداث كانت صادمة لعدد من الزعماء السياسيين املاليزيين ،فقد جعلت األحزاب
السياسية تؤيد إدخال تعديل على الدستور ،بما يسمح بمجابهة النزعات العرقية التي يمكن أن تؤدي
إلى اضطرابات عامة وأعمال شغب ،رغم أن الدستور يضمن حقوق السكان األصليين في املجال
السياس ي والديني ،ويضمن أيضا حقوق الساكنة غير األصلية في تعلم لغاتها الخاصة ،وممارسة عاداتها
وطقوسها بحرية ،والقيام بشعائرها الدينية.

ويرى الصينيون أن التعبئة السياسية على أسس عرقية ما بعد أحداث الشغب لعام ،1969
أدت إلى عرقلة تعزيز املقاربة العقالنية في الفعل السياس ي ،وأن األمور زادت سوءا بعد اعتماد
السياسية االقتصادية الجديدة ،املتمثلة في خطة ماليزيا الثانية  ،1975/1971الهادفة إلى إعادة هيكلة
االقتصاد ،والقضاء على الفقر ،لكن الحكومة في نظر الصينيين اعتمدت نهجا عرقيا في تحديد
مستوى انتشار الفقر بين املاليزيين ،إذ انطلقت من افتراض أن املاليو والساكنة األصلية ال يملكون أي
ش يء من ثروات البالد ،وأن غير املاليو يمتلكون كل املال ،11والحقيقة أن االفتراض الذي انطلقت منه
الحكومة فيما يتعلق بمستوى توزيع الثروة واملال باملجتمع املاليزي هو افتراض واقعي بمؤشرات
مضبوطة ،غير أن املعالجة التي تبنتها والقائمة على األساس العرقي لم تكن حكيمة وال صائبة.
وفي أول انتخابات عامة بالبالد عقب األحداث العرقية ،والتي أجريت عام  ،1974وخوفا من
تكرار تلك األحداث ،قامت الحكومة بحظر املظاهرات السياسية أثناء الحمالت االنتخابية ،وأقرت
العديد من القوانين التي تسيطر على حرية الصحافة بحجة حماية التنمية الوطنية وضمان أمن
البالد .ونتيجة للتغيرات التشريعية التي تم تنفيذها بعد أحداث الشغب لسنة  ،1969تم حظر جميع
املسيرات العامة خالل الحمالت االنتخابية ،وتم اإلبقاء على حمالت داخلية جماعية ،ونتيجة للقيود
املفروضة على الحمالت الكبرى املباشرة ،تم استخدام التليفزيون واإلذاعة على نطاق أوسع من
االنتخابات السابقة لنشر املعلومات السياسية ،12وهو األمر الذي أفاد الحكومة في نشر أفكارها
وتصورها لإلصالح االقتصادي والسياس ي على نطاق واسع.
ومن الناحية السياسية ،استثمرت األحداث العرقية من لدن األغلبية الحاكمة من أجل
التخويف من تكرارها ،وضمان الدعم االنتخابي للجبهة الوطنية من لدن مختلف األعراق ،ويرى بعض
الباحثين ،أن "الحكومة تلجأ في كل انتخابات إلى تكتيكات الخوف من خالل التالعب بالذاكرة العامة
ملأساة  .1969ومن شواهد هذه املسألة ،أنه خالل االنتخابات العامة لسنة  ،1999ربطت وسائل
اإلعالم املاليزية االضطرابات السياسية في إندونيسيا ،واملتجسدة وقتها في مقتل صينيين هناك ،لإلشارة
إلى أن أي دعم للمعارضة في ماليزيا قد يكون له تأثير مماثل ،وكان الهدف هو تخويف الكتلة الصينية
الناخبة على وجه الخصوص ،ألجل دعم التحالف الحاكم" ،13ولذلك يحرص التحالف الحاكم على
تقديم نفسه بصورة املحافظ على مصالح كل األعراق ،وأنه الحامي للبالد من السقوط في متاهات
العنف العرقي.

املحور الثالث :أحداث عنف عرقي ما بعد .1969
صحيح أن األحداث التي وقعت في  ،1969والتي خلفت مئات القتلى والجرحى كانت األكبر
واألخطر في تاريخ ماليزيا ما بعد االستقالل ،ودفعت بمختلف األعراق إلى النأي بنفسها عن أي محاولة
استفزازية ملشاعر بعضهم البعض ،خوفا من تكرار تلك املأساة ،إال أن البالد شهدت في فترات مختلفة

بعض املمارسات العنصرية ،التي تؤثر على تماسك ووحدة الجماعة الوطنية ،وتذكي مشاعر االنتماء
العرقي والديني بين الجماعات املختلفة.
وفضال عن املظاهرات واالحتجاجات الطالبية املستمرة التي عرفتها الجامعات املاليزية حول
األوضاع االقتصادية للمسلمين ،والتي كانت تنظم بالتوازي مع النشاط الطالبي الشيوعي الذي كان
بالجامعات املاليزية وقتئذ ،فقد شهدت ماليزيا بعد ذلك بعض األحداث األكثر استفزازا ،منها على
الخصوص:
أ



وال ،أحداث سالنغور سنة :1979
في  26مايو  ، 1979دنست مجموعة صغيرة من املتطرفين املسلمين املاليويين أحد معابد
قدم
الهندوس ،مما دفع القيمين على أحد املعابد في سالنغور إلى توظيف حراس مسلحين ،وعندما ِّ
ُ
بعض مثيري الشغب املاليويين ،هوجموا وقتل منهم أربعة .أثارت تلك الواقعة ردود فعل قوية من
جانب املاليو ،وبقيت املشاعر املعادية للهنود متأججة حتى بعد إلقاء الحكومة القبض على املسؤولين
عن الهجوم ومحاكمتهم.14


ثان

يا ،أحداث والية جوهور سنة :1980
في عام  1980هاجمت جماعة منحرفة من املاليويين املسلمين مركزا للشرطة في باتو باهات في
والية جوهور ،رد أفراد املركز أدى إلى مقتل ثمانية من املسلمين ،لكن الحادثة آذنت هي األخرى
بمشكلة بدأت باالختمار وهي التعاليم املنحرفة املتفشية بين بعض املسلمين في ماليزيا ،15وقد كانت
العناصر املهاجمة تنتمي إلى جماعة دينية يدعي زعيمها "محمد ناصر إسماعيل" أنه املهدي املنتظر،
وحملت بعض األفكار املتشددة عن اإلسالم ،وأباحت اللجوء إلى العنف لتنزيل تلك األفكار ،وقد شنت
السلطات سلسلة عمليات أمنية أفضت إلى اعتقال أتباع الجماعة فيما قامت الحكومة بحظرها.


ث

الثا ،أعمال الشغب في كامبونج ميدان عام :2001
وقعت أعمال شغب في كامبونج ميدان عام  ،2001نتيجة عنف طائفي بين هنود وماليو ،بسبب
خالف اجتماعي بين أسرتين (وتمثل النزاع في إقامة أسرة ماليوية لحفل زفاف أثناء إقامة هنود ملراسيم
جنازة أحدهم( ،تحول الخالف إلى عنف عرقي واحتجاج على الفقر والتمييز بين املواطنين ،هذا الحادث
الذي وقع في منطقة عشوائية خلف ستة قتلى و 24مصابا تم نقلهم إلى املستشفى ،وقالت الشرطة إنه
ً
شخصا من بينهم  100ماليزي و 14إندونيسيا بينهم امرأتان و 69هنديا.
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ر



ابعا ،احتجاج الهنود على عنصرية الدولة:
أسس الهنود "منظمة قوة العمل الهندوسية من أجل الحقوق" ،إذ بدأت العمل كائتالف مكون
من  30منظمة وجمعية هندوسية غير حكومية ،ملتزمة بالحفاظ على حقوق وتراث املجتمع الهندوس ي
في ماليزيا متعددة األعراق .وأخذ تأثيرها على املشهد السياس ي ملاليزيا يكبر بسرعة ،خصوصا بعد تنظيم
مسيرة عام  ،2007والتي شارك فيها آالف الهنود ،وأدت إلى اعتقال العديد من األعضاء البارزين في
املنظمة ،اتهم بعضهم بالتحريض على الفتنة .ودعت املنظمة إلى الحفاظ على الحقوق والفرص
املتساوية لألقلية الهندية ،ومجابهة السياسات الحكومية العنصرية ،وطالبوا بتعويض من بريطانيا
على األضرار التي لحقت بهم بعد خروجها من ماليزيا دون أن توفر لهم الحماية الكافية ،كما طالبوا
بإلغاء االمتياز السياس ي للماليو في الحكم ،واعتبار ماليزيا دولة علمانية وليس إسالمية.
 خامسا ،أعمال  2009العنصرية

بسيالنجور :

تمثل هذا الحادث الذي وقع عام  2009في نقل بعض املواطنين املسلمين رأس بقرة مقطوعة إلى
حكومة والية سيالنجور ،احتجاجا على خطط لبناء معبد هندوس ي في حي يهيمن عليه املسلمون في شاه
علم ،ومن بعد هذا الحادث ترك مجهولون رؤوس خنازير خارج مساجد املنطقة بين عامي 2010
و ،2011أدت إلى أعمال شغب بالوالية ،16وخالل حادث رأس البقرة ،هدد بعض املتظاهرين بإراقة
الدماء إن تم تنفيذ مخطط بناء معبد الهندوس.
إن تحليل العلوم السياسية للنزاع االجتماعي واالثني بماليزيا يسير في اتجاه التركيز على األبعاد
العرقية وسيطرة هذه األبعاد على النموذج السياس ي املاليزي ،وذلك من منظور أن التوتر االجتماعي
السياس ي الذي يقع بالبالد يكون محكوما باملنافسة السياسية بين املجموعات العرقية ،لكن ،في
حقيقة هذا التحليل ،نجد أنه يغفل أن اإلثنية هي متغير ظرفي ،بمعنى أنه ال يعتبر أداة ثابتة في تحليل
الصراع ،وقد رأينا كيف انتقلت ماليزيا من مجتمع تسكنه غالبية مسلمة بنسبة  90باملائة إلى مجتمع
مسلم بنسبة  50باملائة ،ثم ارتفعت هذه النسبة إلى ما فوق  60باملائة في السنوات األخيرة ،فضال على
أن الدول التي نجحت في الوصول إلى درجات عالية من الديمقراطية والتقدم تتضاءل فيها استعارة
البعد العرقي في التحليل السياس ي ،مما يعني أن التنوع العرقي واإلثني ال يحمل في ذاته عامل تأثير على
الوضع السياس ي ،بقدر ما يتأثر بالبنية الثقافية والقانونية والسياسية القائمة ،والتي تسهم في تجاوز
آثاره أو الدفع بهذا التنوع إلى التأثير السلبي على الدولة.

واألهم في التحليل سابق الذكر ،إغفاله األفكار التي تحملها األعراق األخرى عن اإلسالم ،إذ
يطالب الصينيون والهنود بتغيير دستوري يقض ي بجعل ماليزيا دولة علمانية ،وذلك اعتقادا منهم أن
سبب ما يعيشونه من ظلم اجتماعي وسياس ي على مستوى الحقوق السياسية والتمييز في بعض حقوق
املواطنة ،راجع إلى اإلسالم الذي يعطي األولوية للمسلمين ،وهذا التصور املسبق عن اإلسالم ،يبرز
اآلفاق الرحبة املتاحة أمام املاليو ،وعلى رأسهم الحركات اإلسالمية ،في قيادة تحول سياس ي بالبالد،
يصلح األوضاع السياسية ويحقق العدالة االجتماعية املطلوبة ،ويضمن املساواة بين جميع املواطنين
أمام القانون وفي تولي املناصب السياسية ،وهو تحول يقتض ي مراجعة األفكار السياسية التي يحملها
الجميع عن مفهوم الدولة واألمة ،وعن قيم العدالة واملواطنة وسيادة القانون ،وعن معنى حقوق
اإلنسان ومعاني الكرامة اإلنسانية.

املحور الرابع :الحداث العرقية ..أثر وآفاق.
في الوقت الذي تدخلت الدولة باستعجال ملواجهة األحداث العرقية لعام  ،1969عبر مسارين
أساسيين ،مسار كمي تنموي لصالح السكان األصليين ،ومسار كيفي ثقافي لصالح الديانة الرسمية
بالبالد ،يرى الصينيون أن الحل ليس بإدماج اإلسالم في السياسية ولكن حل إشكال العنف العرقي
يتجسد أساسا في العلمانية ،فهي الكفيلة بحل هذا امللف من أصوله ،ولذلك يقول أحد الباحثين
الصينيين ،إن "الوحدة الوطنية في مجتمعات تعيش حالة من االستقطاب العرقي مثل ماليزيا ،ال يمكن
تحقيقها باستخدام سياسة عنصرية لتصحيح االختالالت االجتماعية بين املجموعات العرقية
الرئيسة ،ندرك أنه يمكن أن يكون هناك اختالل اقتصادي اجتماعي ملحوظ بين املجموعات العرقية،
لكن يجب تصحيحه من خالل سياسات تعالج احتياجات الناس االقتصادية واالجتماعية ،بمنطق ال
عرقي ،ألن زيادة االستقطاب على املستوى االثني يزرع التوتر العرقي الذي يعوق تحقيق الوئام
االجتماعي ..نحن نؤمن أن التنوع الديني ليس سببا للتنافر االجتماعي ،بل إدماج الدين في السياسة
االجتماعية هو املشكلة".17
هنا البد من اإلشارة إلى أن الدفع بمطلب العلمانية ليس من أولويات الصينيين ،بقدر ما تهتم
الجماعة الصينية أساسا بتبني الدولة للنهج االقتصادي الليبرالي ،خصوصا وأن إعالن علمانية الدولة
يحتاج إلى تعديل دستوري ،وهو مطلب غير ممكن التحقق في ظل وجود أغلبية سكانية مسلمة ،ترى
أن ثوابت الدستور األساسية مكسب طبيعي للسكان األصليين ،في ظل اختالل التوازن االقتصادي في
امتالك الثروة بين الجماعات العرقية بالبالد.

إن األحداث العرقية بماليزيا تزامنت مع بواكير الصحوة اإلسالمية ،فكانت فترة ما بين 1970
و 1980شاهدة على تضافر عوامل كثيرة من أجل إحياء املاليو ملورثهم اإلسالمي ،في الدين واالقتصاد
واللغة والثقافة ،فقد كانت هذه املجاالت كلها متشابكة ،إال أن تكرار بعض األحداث العرقية ،وإن
كانت بمستويات عنف أقل مما وقع بماليزيا سنة  ،1969يسائل النموذج الثقافي اإلسالمي الذي ترعاه
الدولة وتنشره بالبالد ،من جانب ،ويسائل نجاحها في ضمان الوئام االجتماعي بين األعراق من جانب
ثان .وفي جوهر التساؤل حول هاتين القضيتين ،بحث األفكار العامة لدى املجتمع تجاه فكرة األمن
القومي ،بما ينقله من الدائرة الضيقة التقليدية التي تحصره في اختصاص األجهزة األمنية واملؤسسات
السياسية ،فترسم له ا لحدود واألبعاد وتضع له القواعد والقوانين ،إلى الدائرة األوسع ،التي تجعل
املواطنين جميعا شركاء في تحقيق هذا األمن والحفاظ عليه ،املشروط ضرورة بتحقيق التضامن
والتناغم والوئام االجتماعي بين مجموع املاليزيين ،ومواجهة كل أصناف الصراع والنزاع والشك وانعدام
الثقة بين املكونات االجتماعية املختلفة ،وبين األخيرة والنظام السياس ي ومؤسسات الدولة.
والتساؤل حول هذه القضايا كلها مشروط بفتح باب الحوار الديني" ،ألن ماليزيا وإلى حدود
اليوم ،يغيب عنها هذا الحوار ،نتاج غياب اإلرادة السياسية لفتح الفضاء الحواري بالبالد والدفاع
عنه .ووجود انطباع من لدن كثيرين أن اإليمان بماليزيا يتم تسييسه من لدن الفاعل السياس ي"،18
وهذا االنطباع هو نفسه من معالم ضعف الحلول الحكومية املعتمدة ملعالجة األحداث العرقية ،إذ
ُيفترض أن يكون استثمار الدين في هذا امللف مدخل حل وأداة إصالح لتبعات االختالف العرقي وليس
العكس.
َ
املتحدث عنه سابقا ،من الالزم العمل على تعزيز
وملعالجة التبعات الناتجة عن التنوع العرقي
الوئام االجتماعي بماليزيا ،الذي يشترط تقليص الفروق االجتماعية واالقتصادية والتعليمية إلى أبعد
مدى بين كل املواطنين على اختالف مجموعاتهم العرقية ،بمعنى االنطالق في عالج أشكال االختالل
القائم على مختلف املستويات من الوضع االجتماعي وليس من االنتماء العرقي.
والبد ،من جهة ثانية ،من جهد حكومي رسمي ،ومن اجتهاد عملي من ِّقبل املجتمع األهلي وفي
عمقه الحركة اإلسالمية بماليزيا ،والتي لها وزنها وتأثيرها الكبير على املاليزيين املسلمين ،في تعزيز فكرة
املشترك الحضاري بين أتباع الديانات والثقافات بماليزيا ،هذا املسعى يجد مقومات نجاحه في القيم
التي غرسها اإلنتماء لإلسالم في وعي املجتمع املسلم ،املتعلقة بالوصول ألتم مكارم األخالق.
واملحدد في كال املدخلين ،األول املتعلق بالجهد الحكومي ،والثاني املتعلق بالحركة اإلسالمية،
االنتصار للمبادئ السياسية اإليجابية على املصالح البرغماتية اآلنية ،ذلك أن تعزيز املساواة في
املجتمع ،ومحاربة كل أشكال التمييز بين املواطنين على أساس الدين أو االنتماء العرقي ،يتجاوز تأثيره
اإليجابي حفظ البالد من التوتر االجتماعي والعرقي ،إلى تأسيس مصالحة تاريخية بين مكونات املجتمع

تؤسس لدولة جديدة متحررة من اإلرث االستعماري ومستعدة لخلق وعي
املاليزي املختلفة ،مصالحة ِّ
سياس ي جديد ينتصر للمجتمع والدولة وليس للعرق واالنتماء االثني.
وال شك أن باقي األعراق وإن كان لها دورها امللموس والقائم في تعزيز الوئام االجتماعي باملجتمع
املاليزي ،إال أنه دور يأتي في مرتبة ثانية أمام الثقل املوكول على األغلبية املسلمة "املاليو" ،ملا لهم من
ثقل سياس ي ،وألن الدستور نفسه يعطي للماليو األسبقية السياسية واالمتياز الخاص في الدولة ،مما
يجعل تغيير هذا الوضع مرهون بموافقة الساسة املاليزيين املسلمين ،مما يستوجب فتح حوار وطني
جامع حول محددات ومقومات فكرة املواطنة ،وتحديد كل القوانين واإلجراءات والسياسات العمومية
املنافية ملبدأ املواطنة ،بما هي قيمة سياسية واجتماعية تؤسس للمساواة بين جميع املواطنين أمام
القانون وتمكنهم من االستفادة الجماعية من مقدرات البلد وثرواته بعدالة ،وتمنع كل تمييز بينهم على
أساس االنتماء الديني والعرقي والجنس ي والجغرافي.

خاتمة الدارسة
لقد تبين خالل البحث ،أن مسببات العنف العرقي بماليزيا خالل العقود املاضية ما تزال قائمة،
وهي التمييز بين املواطنين على أساس عرقي ،مما جعلهم يتكتلون في مجموعات اثنية لحماية مصالحهم
املادية وهوياتهم الثقافية ،في ظل وجود دستور يميز بينهم ،ويقسمهم إلى مواطنين أصليين وغير أصليين.
َ
وتبين لنا أن الفرضية األولى للبحث ،املتعلقة بكون "الدستور املاليزي املتوافق عليه ما بعد
االستقالل عام  ،1957يحمل في طياته سياسة تمييزية بين املواطنين املاليزيين ،مما يجعل معالجة هذا
اإلشكال تنطلق من املدخل الدستوري إلى جانب مداخل أخرى" ،فرضية صحيحة ،إذ أن املدخل
الرئيس لسد فجوة التمييز بين املواطنين املاليزيين هو املدخل الدستوري ،الذي عبره يتم ضمان
املساواة والعدالة بين الجميع أمام القانون ،بصرف النظر عن االختالف في االنتماء الديني أو العرقي.
وفيما يتعلق بالفرضية الثانية ،والقائلة إن "الحكومات املتعاقبة حاولت أن تعزز من مكانة
املكون العرقي األكبر ،أي املاليو ،ملا يعانونه من ضعف اقتصادي ،لكن ،سياسة التمييز التي تمت
لصالحهم حملت في ثناياها بواعث تعزيز التفرقة السياسية بين املواطنين ،مما يجعل من التوقف عن
هذه السياسية من املداخل األساسية أيضا ملعالجة إشكالية العنف العرقي في البالد" ،هي أيضا
فرضية صحيحة.
وبناء على ما سبق ،يمكن أن نستخلص اآلتي:
أوال ،ال يمكن بناء دولة عادلة وديمقراطية في ظل سياسة تمييز منهجي بين املواطنين على أساس
ديني أو عرقي ،وعليه ،فإن ما حققته ماليزيا من تقدم اقتصادي وتنمويَ ،
مهدد على املدى البعيد

بظهور الصراعات االثنية والعرقية والدينية ،ما لم يتم التوافق السياس ي على ضمان املساواة بين
الجميع.
ثانيا ،إن ضمان املساواة بين جميع املاليزيين يمر أساسا عبر دعم األغلبية السياسية بالبالد،
وعلى رأسها األحزاب املمثلة لعرق املاليو لهذا املبدأ السياس ي واألخالقي ،غير أن ساسة وقيادات املاليو
ما تزال غير مستعدة لفتح النقاش الوطني حول مسألة االمتيازات الخاصة بالسكان األصليين ،مما
يجعل حل إشكالية التمييز القائم في ماليزيا بين األعراق إشكالية مستمرة على املدى املتوسط والبعيد.
ثالثا ،إن عدم استعداد قادة املاليو ملعالجة إشكالية التمييز بين املواطنين ترتبط بتخوفهم من
رد فعل أبناء عرق املاليو ،وتأثير هذا الرد على النتائج االنتخابية لألحزاب املمثلة للماليو ،غير أن
الزعامة السياسية تفترض من القادة السياسيين ،أن يتحدثوا بكل صراحة ووضوح مع عموم
املواطنين ،وإن كانت لتلك الصراحة نتائج انتخابية سلبية ،ألن الحفاظ على وحدة وتماسك الدولة
أولى من الحفاظ على النتائج االنتخابية.
رابعا ،أمام املجتمع املدني املاليزي ،الحقوقي والسياس ي واإلعالمي ،إمكانات كبيرة لحشد
الدعم السياس ي واملجتمعي إلصالح االختالل القائم بالبالد على املستوى الدستوري ،مما يحمي
املجتمع املاليزي من أي عنف عرقي في املستقبل.
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" دجلة والفرات، حالتي نهر األردن:"جيوبوليتيك املياه في الشرق األوسط

محمـد االزهر العبيدي
باحث في العلوم السياسية والعالقات الدولية
: امللخص
ً
ً
 اذ،سياسيا واجتماعيا وحتى اقتصاديا على بعض دول الشرق االوسط األسيوية
تحديا
لقد فرضت الجغرافيا
 دجلة، نهر األردن:املصب (مثل/تحوز املنطقة_خصوصا العربية منها_ على انهار مشتركة تتسم بإزدواجية املنبع
 األمر الذي ُيثبت وجود تنافسات حقيقية على املياه التي تحولت في بعض الفترات التاريخية الى نزاعات،)والفرات
 وان ما يجعل تجدد هذه النزاعات مرة اخرى وجود اسرائيل في املنطقة واطماعها الالمتناهية لحشد،حول املياه
 ووقوع منابع دجلة والفرات في االراض ي،املزيد من املوارد املائية ملواكبة التوسع في انشاء املستوطنات هذا من جهة
 وما ُيكسبه املنبع من ميزات جيوبوليتيكية على تركيا التي تمتلك قدرة التحكم في كمية وحجم املياه املتدفقة،التركية
ً  االمر الذي يجعل من تجدد النزاعات حول املياه،لدول النهر االخرى من جهة اخرى
 وبهذا تعد املنطقة،امرا ممكنا
ّ بمثابة نموذج
. وهو ما تسعى هذه الورقة البحثية الى مناقشته وفق طرح أكاديمي موضوعي،حي لجيوبوليتيك املياه
. دجلة والفرات، نهر األردن، الشرق االوسط، جيوبوليتيك املياه:الكلمات املفتاحية

Abstract:
Geography has imposed a political, social and even economic challenge on some Asian
Middle East countries, as the region, especially the Arab region, has common rivers
characterized by dual source/estuary (such as: Jordan River, Tigris and Euphrates), which
proves that there are real water competition that has changed in some historical periods into
water disputes, and that what makes the renewal of these conflicts once again Israel's presence
in the region and its endless ambitions to mobilize more water resources to keep up with the
expansion of settlements, on the one hand, and the existence of Tigris and Euphrates springs
in the Turkish lands, and the advantages that emanate from the geopolitical advantages of
Turkey, which has the ability to control the quantity and volume of water flowing to the other
river countries, on the other hand. This makes renewal of water disputes possible, thus making
the region a living model for water geopolitics, which this research paper seeks to discuss
according to an objective academic presentation.
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مقدمة:

يقول الجيوبوليتيكي البريطاني السير هالفورد ماكندر" َّإن لكل قرن منظوره الجيوبوليتيكي
الخاص" ،فمن خالل هذا يتبين بأن الجيوبوليتيك كعلم ديناميكي ،يرفض الفرضيات الجامدة ،األمر
الذي أفرز مسارات متعددة ومتناقضة أحيانا عبر عقود من الزمن.
فلقد ظلت سمة البحث حول قوة الدول وهيمنتها على العالم من منطلقات ايدولوجية ذاتية،
السمة البارزة للجيوبوليتيك االرثوذكسية ( الكالسيكية) ،مما أكسب هذا العلم سمعة سيئة الصيت
في عالم ماقبل الحرب الباردة امتدت لعقود ،وعبر مراحل تطورية أصبح هذا الحقل مجاال خصبا
للبحث حول كل مايتعلق بالبعد أو األبعاد السياسية للمجال الجغرافي (الوضعية الجغرافية للمكان)،
من خالل بروز فروع حديثة للدراسات الجيوبوليتيكية .
في ظل التطورات سابقة الذكر ،أخذت أهمية املياه كمكون للمجال الجغرافي تتعاظم،ليصبح
لهذا املكون ُبعده السياس ي ،آخذا بذلك مكانته اإلستراتيجية في جميع الد اسات والتطبيقات على ّ
حد
ر
سواء ،والتي من ضمنها الدرسات الجيوبوليتيكية الحديثة املنبثقة اساسا من علمي العلوم السياسية
والجغرافيا ،من خالل فرع :جيوبوليتيك املياه ،نظرا لتزايد النزاعات حول املياه في مناطق شتى من
العالم ،خصوصا في املناطق ذات األنهار الدولية املشتركة ،كمنطقة الشرق األوسط ،هذه األخيرة
بدورها تتضمن نماذج حية لجيوبوليتيك املياه مثل :التنافس على مياه نهري دجلة_الفرات ،التنافس
على مياه نهر األردن ،والتي هي موضوع الدراسة وما يطرحه هذا التنافس من تحديات ورهانات
مستقبلية على االطراف الرئيسية املتنافسة.
وعلى اعتبار ان منطقة الشرق االوسط أهم املناطق مثارة للنزاعات عبر التاريخ لعدة عوامل
(جغرافية ،ديموغرافية ،دينية) ،فقد تمحورت الدراسة على البحث حول حقيقة وطبيعة التنافس
على هذا املورد.
االشكالية:
وعليه يمكن طرح التساؤل التالي :كيف أثرت الخصائص الجيوبوليتيكية ملياه نهري االردن
ودجلة والفرات في طبيعة عالقات الدول العربية ببعض الدول والكيانات االقليمية ؟
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خطة الدراسة:


مقدمة.



املحور االول :الجيوبوليتيك وجيوبوليتيك املياه ملحة عامة



املحور الثاني :التنافس العربي _ اإلسرائيلي على مياه نهر األردن

 املحور الثالث :التنافس التركي _ العربي على مياه نهري دجلة والفرات


الخاتمة.

املحور االول :الجيوبوليتيك وجيوبوليتيك املياه ملحة عامة
ًان انحراف افكار الجغرافيا السياسية بعد ظهورها أدى الى ظهور الجيوبوليتيك الكالسيكية،
والتي اخذت من الذاتية وااليديولجية مرجعا ومنطلقا ملعظم أفكارها .
ومما ُيوضح ذلك ،طروحات الجيوبوليتيكيين األملان الصادرة عن املعهد االملاني للجيوبوليتيك
بميونخ والذي َّ
قدم عدة تعاريف ،ففي تعريف يوضح بأنها "االساس العلمي الذي يقوم على فن العمل
السياس ي للدولة في كفاحها املميت والدائم من أجل حصولها على مجالها الحيوي" ،وفي موضع أخر
يبرز بأنها "النظرية التي تبحث في قوة الدولة بالنسبة لألرض".

1

وعليه َّ
فإن معظم التعاريف الكالسيكية تمحورت حول فكرة القوة وكيفية توظيفها لتحقيق
فكرة املجال الحيوي،وبهذا يمكن اعتبار الجيوبوليتيك الكالسيكية بأنها علم توسعي ،فمعظم
اإلسهامات املقدمة في هذا املجال كانت املانية.
اما حديثا فقد حاول رواد ومعتنقي الفكر الجيوبوليتيكي محو السمعة السيئة التي طالت
الجيوبوليتيك ،والتي كانت الحرب العاملية الثانية بمثابة ميدان تطبيقي للطروحات الكالسيكية لهذا
العلم ،وفي هذا الصدد يشير الجغرافي الفرنس ي ايف الكوست وهو من رواد املدرسة الجيوبوليتيكية
الفرنسية َّ
بأن لفظ " الجيوبوليتيك ُيستخدم ألغراض مختلفة في الوقت الحاضر ،فحسب الكوست هي كل ما
يتعلق بعالقات التنافس على بسط السلطة او النفوذ على مناطق جغرافية ما وعلى من يعيش فيها ،وتتراوح هذه
العالقات بين تنافس سلمي وصراع عنيف بين القوى السياسية بأشكالها املختلفة ،وبهذا فهي ليست فقط بين
الدول بل ايضا داخل الدولة الواحدة بين حركات سياسية أو مجموعات مسلحة ،وغايةهذا التنافس السيطرة

على مساحات من االراض ي صغيرة كانت ام كبيرة".

2
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ً
وإتساقا ملا سبق ،يتبين َّ
بأن محور االهتمام لعلم الجيوبوليتيك انتقل من البحث حول القوة
وكيفية السيطرة على األراض ي ،الى التنافس على األرض (املكان) وكل ما تحوزه هذه األرض والتي من
ضمنها املياه.
ّ
يعرف «إيف الكوست» جيوبوليتيك املياه بأنها تلك "النزاعات السياسية على األحواض املائية
وعلى توزيع منسوب املجاري املائية وكذلك إستثمار املوارد املائية الجوفية ،ولإلشارة ال تكون هذه
التنافسات _والتي تظهر على شكل مشاريع مائية_ بين الدول فحسب بل حتى داخل الدولة الواحدة بين
املدن الكبرى"

3

وفي هذا التعريف اشارة للنقلة التي مست الجيوبوليتيك ،ففي اثناء وبعد الحرب الباردة اصبح
الحديث عن الجيوبوليتيك الداخلية للدول كجيوبوليتيك املياه في دولة ما.

املحور الثاني :التنافس العربي _ اإلسرائيلي على مياه نهر األردن
مما الشك فيه ان الصراع العربي االسرائيلي من اعقد الصراعات في العالم ،لكون طرفي هذا
الصراع يمثالن امتان متناقضتان ،وقد شمل هذا الصراع عدة ابعاد ،منها "البعد املائي".
ان املواصلة في لم شمل اليهود على االراض ي الفلسطينية لم يقلل من مكانة املياه في االولويات
االسرائيلية والفكر االستراتيجي االسرائيلي عموما ،ففي سنة  1955ابرز دافيد بن غورين على اهمية
املسألة املائية قائال "إننا نخوض مع العرب معركة املياه ،وعلى نتيجة هذه املعركة يتوقف مصير
اسرائيل ،فإذا لم نربح هذه املعركة كأننا لم نفعل ش ئ  ..انها طبول الحرب تدق من جديد لتأخذ
املعركة املائية شكال اخر اكثر تنظيما واحترافا "..

4

.1املوقع الجغرافي لنهر األردن:
يبلغ طول نهر االردن حوالي ( 252كم) ،يتكون من ثالث روافد :نهر الحصباني في لبنان ،والدان في
االراض ي الفلسطينية ،وبانياس في سوريا قرب الجوالن ،فالنهر يتشكل من التقاء هذه الفروع الثالث،
فهو يخترق بحيرة الحولة ملسافة ( 5كم) ليتابع جريانه في بحيرة طبرية ملسافة ( 21كم) ،ثم يصل الى
موقع جسر املجامع نقطة التقائه مع نهر اليرموك الذي بدوره يصب في نهر االردن ،ليتابع نهر االردن
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ُ
جريانه ويصب في البحر امليت 5.وعليه فإن نهر االردن ليس بالنهر الكبير وال الغزير اذا ما قورن بغيره (
كنهر الكونغو او النيل) من ناحية معدل الجريان السنوي مثال.

الخريطة رقم ( :)01موقع نهر االردن.

املصدر :ايمان بكر ابو الهوى ،التهديدات االسرائيلية لالمن القومي واملائي العربي:دراسة حالة اسرائيل
ونهر االردن ( ،)2010_1994رسالة ماجستير ،تخصص علوم سياسية (قسم العلوم الساسية ،كلية االقتصاد

والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة_مصر.150 )2010 ،
 -2العالقات الدولية بين دول حوض نهر االردن:
بالرغم من قصر طول هذا النهر ً
نسبيا مقارنة بغيره إال انه ُيؤمن نسبة كبيرة من املياه التي
تستهلكها كل من االردن و إسرائيل ،فمياهه ضرورية ملشاريع الري وغيرها املقامة من طرف البلدين،
وبهذا فنهر االردن والسيطرة عليه وعلى منابعه قضية مثيرة للنزاع منذ قيام دولة اسرائيل في .1948

6
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تعود االطماع االسرئلية للسيطرة على مياه نهر االردن الى فترة االنتداب البريطاني ،ففي سنة
 1926تم منح اسرائيل عن طريق شركة تدعى روتنبرغ 7امتيازا الستغالل مياه نهري االردن واليرموك
ملدة ( )70عام في توليد الطاقة الكهربائية ،وفي سنة  1938بدأ الخبراء يدرسون في امكانية جر مياه نهر
االردن الى صحراء النقب ،ومن اهم املشاريع مشروع الودرميلك 1944 8الذي تتركز اعماله على
استغالل كل املوارد املائية في فلسطين بما فيها نهر االردن العابر لها،وذلك بجر مياه نهر االردن العلوي
الى صحراء النقب ،ولكي ال تنقطع املياه من البحر امليت اوص ى الودر ميلك بإنشاء قناة لربط البحر
املتوسط بالبحر امليت لتعويض مياه نهر االردن.

9

بعد قيام دولة اسرائيل شرعت في تنفيذ مخططها إلستغالل مياه النهر سنة  ،1951األمر الذي
دفع بالدول العربية (األردن _ سوريا) الى االسراع في عقد إتفاق سنة  1953الذي يقض ي بإنشاء سد
ُ
"املقارن" على نهر اليرموك الرافد الرئيس ي لنهر االردن والغرض املعلن تجميع مياه الفيضانات ،فثارت
اسرائيل ضد قرار انشاء السد بسبب املستوطنات التي تتخذ من النهر مصدر مياهها الرئيس ي وفي سنة
1964اتخذت الدول العربية قرارا يقض ي بتحويل مياه نهر االردن وتم الشروع فعال في عملية تحويل
مياه نهر االردن.
اعتبرت اسرائيل هذه الخطوة بمثابة تعدي ُيفقدها نصيبها من مياه النهر ،فشنت غارات جوية
عسكرية إلفشال عملية التحويل.

10

َّان هذا التحرك العسكري لم ُيثني االردن على مخططها ،فلقد عادت للتركيز على انشاء السد في
اطار الخطة السباعية ( ،)1982_1975فبحلول سنة  1980تم انهاء الدراسات وتحضير الوثائق الالزمة
للمشروع ،كما ابدى الرئيس االمريكي كارتر اهتمامه باملشروع ملا له من فائدة على كل االطراف دون
َّ
استثناء ،وبالرغم من التمويل االمريكي من قبل الوكالة االمريكية الدولية ،إال َّان املشروع تعثر مجددا
وهذه املرة بسبب الخالفات السياسية بين االردن وسوريا ،فشرط االتفاق االساس ي  :اتفاق سوريا
واالردن من جهة ،واالردن واسرائيل من جهة ثانية ،االمر الذي لم يحدث حتى عام  1985حيث شهدت
العالقات بين البلدين نوع من التحسن وبالتالي اعادة بعث فكرة انشاء السد ،لكن بمسمى مغاير وهو
ُ
"سد الوحدة" وذلك من خالل توقيع اتفاق جديد _ ُيلغي االتفاق املوقع في  _1953في  03سبتمبر 1987
إلقامة السد.

11
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وللتوضيح اكثر نصت االتفاقية الجديدة سنة  1987على تكفل االردن بتمويل جميع املراحل
املُتعلقة بإنشائهَّ ،
وان تحصل االردن على معظم املياه الالزمة للري بينما تحصل سوريا على معظم

ُ
الطاقة الكهربائية املولدة من هذا املشروع ،اال َّان هذا املشروع ومع تجدد الخالفات االردنية _
السورية من جهة ،واالعتراض االسرائيلي من جهة اخرى توقف تماما.

َّان هذه الخالفات بين االطراف العربية ،دفعت بسوريا ُ
للمض ي منفردة في اقامة بعض املشاريع

ُ
املتمثلة في بعض السدود السطحية الصغيرة على نهر اليرموك وبالتالي خفض مساهمة االراض ي
السورية في تغذية مياه اليرموك من ( )500مليون م 3الى ( )220مليون م 3سنويا ،مما دفع باألردن الى
طرح حلول اخرى كمحاولة االتفاق مع العراق بشأن نقل املياه بواسطة االنابيب من نهر الفرات ،إال
12
َّان صعوبة وتعقيد املشروع حال دون ذلك.
 _3معاهدة السالم االردنية_االسرائيلية (معاهدة وادي عربة :)1994
مع بداية التسعينات بدأ مختلف االطراف في هذا النزاع املائي ،التفكير في حل غير عسكري
ملشكلة املياه كجزء من عملية السالم العربية_االسرائيلية التي انطلقت عام  1991برعاية الواليات
املتحدة ( باستثناء معاهدة كامب ديفيد) كطرف محايد في هذا النزاع.
ففي  26اكتوبر  1994في منطقة وادي عربة باالردن ،وقعت اسرائيل واالردن "معاهدة سالم"
تغطي الكثير من القضايا الحيوية من ضمنها قضية املياه ،وبموجب "البند السادس" من هذه املعاهدة
وافقت اسرائيل على الحد من سحبها السنوي من نهر اليرموك والسماح للمزيد من املياه بالجريان الى
قناة امللك عبد هللا من نهر االردن ،كما اتفق الطرفان على التعاون في مجال تحلية مياه وادي نهر
االردن.

13

وكتعقيب ختامي لقضية مياه نهر االردن يمكن القول أنه باالضافة الى تلك املشاكل املطروحة
بين الدول والتي تجعل املنطقة على صفيح ساخن لتجدد الحروب حول هذا املورد ،نجد الضغط
السكاني على املياه املتزايد ،وهنا تكون املياه خاضعة ملتغير السكان ،وبالتالي يعد السكان فاعل
جيوبوليتيكي في هذه الحالة يتنافس على املياه داخليا بين املدن الكبرى باالنشطة املختلفة ،وخارجيا
أي الزيادة في الجهة املقابلة ،فمثال  :اسرائيل والتي هي طرف في التنافس الزالت في سياستها التوسعية

136

في بناء املستوطنات والتي بدورها تحتاج الى توفير املزيد من املياه والتي من املؤكد انها ستكون على
حساب جيرانها من الدول العربية.

املحور الثالث :التنافس التركي _العربي على مياه نهر ي دجلة والفرات.
 .1املوقع الجغرافي لنهري دجلة والفرات:
ينبع نهر دجلة البالغ طوله ( )1718كم ،من املنطقة الجبلية جنوب شرق تركيا برافدين يلتقيان
على بعد ( )100كم من الحدود العراقية_التركية ،ليدخل العراق قرب بلدة فيش خابور وطول النهر في
العراق ( )1418كم بمقدار نسبته ( )٪82.5من طوله االجمالي ،لتلتصق به خمس روافد وهي( :
الخابور ،الزاب الصغير ،الزاب الكبير ،ديالى ،العظيم).

14

اما الفرات منبعه ليس ببعيد عن نهر دجلة في املنطقة الجبلية جنوب تركيا ،يمتد في االراض ي
التركية مسافة ()1178كم ،ليخترق بعدها االراض ي السورية ويمتد في اراضيها مسافة ()604كم ،ومن
ثم يدخل الى العراق ليمتد فيها مسافة ( )1160كم ،وبهذا فان طول نهر الفرات من منبعه الى غاية
التقاءه بنهر دجلة في بلدة عين كرمة تبلغ ( )2940كم ،تبلغ مساحته اكثر من ( )444.000كم ،²تستفيد
تركيا من ( )٪28من مياهه ،والعراق ( )٪40او مايزيد ،سوريا ( ،)٪17ومؤخرا اململكة العربية السعودية
بنسبة ( )٪15او اقل ،للنهر عدة روافد اهمها( :فرات صو ،مراد صو).

15

ولالشارة فإن نهر دجلة (كما توضحه الخريطة ادناه) ،يسير على الشريط الحدودي في اقص ى
الشمال الشرقي لالراض ي السورية بمسافة تتراوح بين ( )50_45كم قبل دخوله الى العراق ،وبالرغم من
قصر املسافة ،اال ان سوريا استطاعت استغالله الى حد ما كمصدر اضافي.

16
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الخريطة رقم ( :)02موقع نهري دجلة والفرات.

ُ
املصدر  :محمود حسن جناحي" ،ليس النفط فقط بل املاء" نشر بتاريخ 2010/04/08 :على الرايط:
 ، http://maqalati.com/54.htmاطلع عليه يوم.2019/09/15 :

وبهذا فإن نهر الفرات ينبع كما سبق واالشارة ينبع من تركيا ،مرورا بكل من سوريا والعراق،
ُ
ليصب في شط العرب التي تشكل نقطة االلتقاء بينه وبين نهر دجلة ،لتصل مياههما في النهاية الى
الخليج العربي.
وعليه يمكن تسجيل بعض املالحظات على مياه النهرين:17
 _1مرور النهرين بالدول الثالث وهي تركيا والعراق وسوريا.
 _2ينبع الفرات من االراض ي التركية ،فهي بهذا تقع في املجرى االعلى للنهر ،لذلك تملك القدرة
على التحكم بمياهه ،كذلك الحال لنهر دجلة.
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_3ليس للعراق مصادر مياه اخرى ،فهي تعتمد على مياه النهرين بشكل رئيس ي ،فأي مشروع يقام
من دولة مجاورة لخفض مياه النهرين يلحق اضرار بالعراق.
_4يدعي االتراك بأن مياه النهرين مياه عابرة للحدود ،بينما يعتبرها العرب مياه دولية ،لهم حقهم
التاريخي فيها.

 -2العالقات الدولية في حوض ي دجلة والفرات ومشكلة املياه:
 .1_2ملحة تاريخية على الوضع القانوني للنهرين)اهم االتفاقيات بين دول النهرين):
لقد كان نهري دجلة_الفرات حتى عام  1923تحت سيطرة االمبراطورية العثمانية ،اين تم
تقسيم اقاليم الدولة العثمانية بموجب معاهدة لوزان  ،1923والتي نصت في مادتها( )109على وجوب
عقد اتفاقية بين الدول ،نتيجة للحدود الدولية الجديدة وهذا لضمان مصالح كل دولة.
ُ
كما نصت املادة ( )03من املعاهدة املوقعة بين بريطانيا وفرنسا (الدول املنتدبة) في ديسمبر
 ،1923إلزام سوريا بعدم القيام بمشاريع على نهر الفرات يؤثر على مياهه التي هي في االصل عراقية
حسب نفس املعاهدة ،كما وقعت العراق مع تركيا اتفاقية في  26مارس  1946والتي نصت في املادة
( )05موافقة تركيا على اطالع العراق على أي مشاريع تقوم بها تركيا على أي نهر من النهرين.

18

ومن جهتها وقعت سوريا عدة اتفاقيات منها معاهدة حلب في  03مايو  ،1930التي اوضحت
حقوق سوريا في نهر دجلة ايضا ،وفي  6يوليو  1987تم التوقيع على بروتوكول للتعاون االقتصادي بين
سوريا وتركيا ،والذي نص على ضمان تركيا معدل تدفق ( )500متر مكعب/ثانية لسوريا ،مقابل قيام
سوريا بمساعدة تركيا في مجال تأمين الحدود املشتركة بينهما ،كما وقعت سوريا والعراق اتفاقية في
 16افريل  1990يقض ي بتقسيم الوارد املائي السنوي بينهما بحصول العراق( ،)٪58مقابل ()٪42
لسوريا من هذا الوارد.

19

 2_2النزاع الثالثي على املياه:
في سبعينيات وثمانينات القرن املاض ي ،شرعت كل من سوريا وتركيا في تنفيذ مشاريع على نهر
الفرات ،مما افرز عدة مشكالت اتسمت بها العالقات بين البلدين من جهة ،والنزاع مع العراق من
جهة اخرى ،كالنزاع على املياه ،الحدود.
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 1-2 2مشكلة املياه في سوريا مقارنة بتركيا والعراق:
سوريا بلد شبه صحراوي يعاني من قلة التساقط ،يعتمد على ثالث مصادر للمياه وهي:مياه نهر
الفرات ومياه نهر العاص ي ،ونهر اليرموك قبل وقوع الجوالن تحت سيطرة اسرائيل ،باإلضافة الى املياه
الجوفية ،وبهذا فإن املياه املتوفرة تأتي من خرج سوريا الى غاية شروعها سنة  1974في بناء السدود
على نهر الفرات لحاجتها لتوليد الطاقة الكهربائية ،وتخزين املياه لفترات الجفاف او عند اخفاض
منسوب املياه في النهر ،اهم هذه السدود هو سد الثورة ،لكن هذه املشاريع واجهت عدة مشاكل اهمها:
التكلفة العالية لهاته املشاريع ،واملشاريع التركية على نهر الفرات ودور هذه االخيرة في خفض منسوب
املياه في النهر ،وعليه يمكن القول بأن وضع سوريا هو االصعب في مسألة مياه الفرات فهي دولة وسط
بين العراق وتركيا ،اضافة الى ذلك مشاكلها الحدودية مع تركيا خصوصا مشكلة منطقة لواء
االسكندرون.

20

 2_2_2املشكلة السورية العراقية بشأن مياه نهر الفرات:
في عام  1974انهت سوريا بناء السد املعروف بسد "الثورة" بدعم من االتحاد السوفييتي ماليا
وتكنولوجيا ،وهنا بدأت االزمة بالضبط  1974أي اثناء شروع سوريا في عملية البناء ،لتبلغ ذروتها عام
 1975أي قبل عام من االنتهاء من بناء السد بشكل كلي ،حيث انخفض تدفق مياه الفرات الى العراق
بمقدار ( )٪ 25من التدفق املعتاد ،حيث اعلنت العراق بأن هذا االنخفاض في منسوب املياه ،قد اضر
بثالث ماليين فالح عراقي.
ومن مظاهر االزمة قيام العراق بالتهديد عالنية بتدمير هذا السد بالقنابل ،وصلت الى حد اعالن
الحرب ،وقد قامت العراق فعال بحشد القوات على الحدود املشتركة ،لكن عدول سوريا وموافقتها على
اطالق كميات اضافية للعراق حال دون تفاقم االزمة ،وتندرج هذه االزمة ضمن سياق االزمات املتكررة
بين البلدين ،نتيجة لالختالفات السياسية واإليديولوجية رغم ان الحزب الحاكم في البلدين ذو توجه
موحد.

21

 3_2_2بعض املشاريع التركية على الفرات وانعاكساتها على العالقات التركية_العربية:
ظهرت بوادر التوتر بين تركيا والعراق في خمسينيات القرن العشرين ،وبالضبط سنة  ،1956جاء
ذلك على لسان رئيس الوزراء العراقي «سعيد نوري» انذاك ،الذي اكد ان هناك توجهات مائية لتركيا
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بشأن مياه نهر الفرات ،والسيما بناء السدود ،ومن اهم السدود التركية سد كيبان الذي بدأ التفكير
فيه في الخمسينيات ،يقع قرب مدينة كيبان التركية تقدر حجم بحيرته ( )681مليون.م 3بطاقة
كهربائية تبلغ(  )6.2مليار واط ،ونظرا لبعض العوائق تخلت تركيا على فكرة انشائه في البداية ،لتعود
وتكمله بعد ما رأت ان هذا السد بمثابة قاعدة لسدود اخرى ،وذلك بالرغم من معارضة العراق لهذا
املشروع.

22

وفي عام  1981بدأت تركيا اكبر مشروع وهو "مشروع جنوب شرقي االناضول الكبير")(Gap
املقدر بتكلفة ( )31مليار دوالر ويضم هذا املشروع ضمنيا اكثر من  13مشروع اخر ألغراض الري وتوليد
الكهرباء ،وهذا املشروع يقع في االراض ي املضطربة ،حيث تضم االكراد واالرمن وعرب لواء
االسكندرون ،فتركيا تهدف من خالل هذا املشروع الى تحقيق االستقرار السياس ي لهذه املنطقة من
خالل تنميتها.

23

وعموما تركيا تحاول دائما اقناع الراي العام العالمي والعربي بأن مشاريعها لن تلحق اضرار
بالدول املجاورة أي العراق وسوريا ،مواصلة بذلك ربط تدفق مياه نهر الفرات باملشكالت السياسية
وتستخدم املياه كورقة ضغط في اللعبة السياسية ،وهذا ما اتضح في قول الرئيس التركي تورجوت
اوزال عام  « 1989ان تركيا قد تمنع مياه الفرات عن سوريا في حال لم توقف دمشق دعم نشاط
االتراك الذين يطالبون باالستقالل في جنوب شرق العراق».
وقد كان رد العراق امام هذا التعنت التركي ،بمشاريع وذلك بإقامة سدود على نهري دجلة
والفرات واهمها :سد الرمادي ،سد سامراء.

24

ان النزاع التركي_العربي ،نزاع قانوني بالدرجة االولى ينحصر في نقطة محورية وهي ان كل من
سوريا والعراق يعتبران النهرين نهرين دوليين ،وعلى هذا االساس تطالب بضرورة التوزيع العادل
ملياههما ،بينما تعتبر تركيا النهرين تركيان ،وانها مجرد مياه عابرة للحدود.
ً
تفسيرا للمياه الدولية ُملخصه :انه من حق الدول في اسفل
لقد اعطت لجنة القانون الدولي
النهر االستفادة من مياه النهر ،وهذا ما تدعيه تركيا بأن ما يحصل عليه العرب من مياه كاف لهما،
فهي بهذا حسب وجهة نظرها ال تخالف مبادئ القانون الدولية.

25
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الخاتمة:
ّان هذا التنافس في حقيقة االمر نابع من الخلفيات التاريخية للمنطقة التي اثرت على التوزيع
الحالي للمياه ،فالحكومات االستعمارية املنتدبة هي املسؤول االول عن هذا التقسيم من خالل توقيع
بعض االتفاقيات بالنيابة عن بعض الدول (مثل مافعلت حكومة االنتداب البريطاني) ،كما ّان ضبابية
املبادئ القانونية بشأن تقاسم مياه األنهار املشتركة ،جعلت من دول املنبع (كتركيا) تأخذ من املبادئ ما
يتوافق مع مصالحها ،مما يجعل تجدد النزاعات حول هذا املورد ليس باألمر املستبعد.
بعد هذه املحاولة إلسقاط أحد فروع الجيوبوليتيك الحديثة اال وهو جيوبوليتيك املياه على
حالتي :نهر األردن ،دجلة والفرات من خالل استعراض ألهم ديناميكيات االطراف الرئيسية في كل
قضية يمكن استخالص بعض النقاط التالية:
ُ
تعنى جيوبوليتيك املياه عموما بدراسة النزاعات السياسية على املياه ،مما
)1
يجعل منطقة الشرق االوسط األسيوية بمثابة نموذج ّ
حي لجيوبوليتيك املياه.
َّان ذلك التناقض بين الحدود السياسية واتجاه تدفق املوارد املائية كاألنهار،
)2
يجعل من منطقة الشرق األوسط عرضة لتجدد النزاعات حول املياه.
)3

وما يعزز النقطة السابقة ،الوجود اإلسرائيلي في املنطقة التي كرست شتى

الوسائل إلستغالل املياه في املنطقة ،وقد بدا ذلك من خالل مشاريعها املتواصلة لتغطية
ومواكبة عمليات التوسعة في انشاء املستوطنات.
)4

تعاني املنطقة من ضعف االطار القانوني خصوصا في قضية مياه نهري دجلة

والفرات ،فالطرف التركي يأخذ من مبادئ القانون الدولي ما يتناسب ومصالحه ،متجاهال بذلك
الطرف العربي.
أثبتت املالحظة التاريخية للتنافس االسرائيلي _ العربي ،او التركي _ العربي ،ان
)5
ُ
هذا التنافس لم يقتصر على الطرفين فحسب بل حتى داخل الطرف العربي أثيرت الكثير من
التوترات والتي كادت ان تتحول الى نزاعات.
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امللخص :
توفر قصو التطوف النوفي فو الصون نمفذجو يتعون علو الووي التو تطمو إلو الحصوف علو ط قو نفييو مح ك تو ،يهو
قص تظه الفعفد امل تقب لحويث التك مو النوفي يمزايو تقنيو دي ة الفقوفد النوفي الك ملو لوو ت كنزهو علو توفطن
الصون ع النفييو

ينموفذ للففائوو الفطنيو لهواا النوف مو التك مو النوفي يالففائوو غنو املب شو ة للصون ع النفييو

املحلي القفي ؛ مم يجعله تستطيع ضم يضعه كق ئو ع لم ف ميوا الط ق النفيي .
يفضح هاا البحث القو ة النفيي الح لي للصن يإستع اض ت يخ إدا ة الفقفد املسوهلل
للنتوول النفيي و يال مهووف الصووي بشووس سي س و
املف ق و و

ف و و السي س و و

الح لي و و  .ييتل و و

السي سوي الحو ل اد يتو توبح

الصون

إل و و

يينو ق

ار ا املتتلفو

ال ن و ما الووفط النووفي يدي ة الفقووفد ييش و ي كي و ذ و

هووا

الصو وون تفاجو وو ،ذحو ووز معضو ووي السي س و و النفيي و و ي التفار و و

ائووة ع مليو فو ميووا الط قو النفييو

يستسوتطيع ضوم ذقو تون عهل

النفيي ذن كث الصن ع تن رسي ف الع لم يجعله نمفذج تتطلع الوي الط مح أل تحاي ياي .
الكلم

املفت يي  :الكه ب

الط ق النفيي

التنمي املستوام

اليف انيف

الفقفد االيفف

الصن .

Abstract :
The story of China's nuclear development provides a model that countries aspiring to nuclear energy
should emulate, a story that shows the expected promises of nuclear integration, the advantages of full

nuclear fuel cycle technologies when they focus on the localization of the nuclear industry, and a model of
national benefits for this type of Nuclear integration and the indirect benefits of a strong domestic nuclear
industry, which enables it to ensure its status as a global leader in the field of nuclear energy.
This research illustrates China's current nuclear capability and reviews the history of spent fuel
management, discusses the different views of nuclear elites and the Chinese public on the policies of the
national nuclear program and fuel cycle, and explains how these paradoxes have emerged in current
policies. He concludes that China is firmly confronted with the dilemmas of nuclear policy and that the
current political consensus has increased to become a global leader in the field of nuclear energy, and will
be able to ensure that its nuclear industry remains among the most competitive in the world, and make it a
model that aspiring countries aspire to follow.
: املقدمة
الهووفا يتلبيو

ملفثو

جواذ الط قو النفييو اهتم مو ممزايوووا مو الحكفمو الصوودني مو جو الحووو مو انبع ثو

تلعوول دي ا ي سووم فو مووزيا الط قو ييووث تووم إيووي االهتمو للسوويم النفييو مووع
الط قو و ذمس ووتف ممزاي ووو مو و

 يبووو. مط لبلو املمزايوووة علو الط قو

 يق ووو يظ وومل القب ووف املجتماو و لتكنفلفجيو و. يامل سسو و

املحليو يجعو مشو ي الط قو النفييو كثو

يج ووفد نظو و شو و م للسي سو و

املسوتف العو ل للقبوف االجتمو ا داملو املجتمعو

 يبنو مجتموع إيكفلوفم محلو يالسوا إلو ط قو. سولم

 كمو. االهتم العو

الصن تطفي الط ق النفيي عل سو
1

نج ي يب لت ل ق

. كث نظ ر يكف ة لتح مح الفحم
: مشكله الدراسة

ي روع مسوتف الهيكو الصون ا

ملطن ة م يم ي البدئ ياالرتق إلو الفقوفد االيفوف

ياجه الصن تحوي

 يمو ثووم ي يلو الحكفمو الصوودني إيجو د طو ر كثو املضو ا ا. مو جعلهو تتتووا تووواذن لتعزيووز اسووتتوا الط قو النفييو
الط ق يالتلفث البيئ معتموة ف ذل عل املس عوة املقوم
التنمفي الت اتتهل الصن

لتطفي اقتص ده ف السنفا األملن ة مع تزايو يوة نق
2

م املجتمع الويل

النفيي يمو انعك

الدا ة املش يع

يها اهم نقط سدن قشه هاا املق م ملي البحث ف االتج ه
. ذل عل االقتص د الع لم

اهد ددداف الدراسد ددة :النل ووفض ذ القتصو و د الص ووي الس ووتقب رن ووف التقنيو و
االقتص دي

الحوي و و يتطفيعهو و ل ومو و التنميو و

ي العم عل تطفي اسم تيجي قط الكه ب ف الصن ذم ي د ال تنمي البني التحتي كسيو دع ئم

النمف االقتص د .
اهمية الدراسة
 ات ي و و امك ني و و اي و ووي امل و ووفا د املتج و وودة للط ق و و النفيي و و ف و و تحس و وون التنمي و و االقتص و و دي الش و و مل يدع و وومايتي ج

التنمي .
-تحقي استقي الط ق يالحو م التقلب

ف تكلف انت الكه ب ف الصن .

فرضيات الدراسة
-1تمتل الصن املقفم

امل دي يالبش ي الت ت هله المتيك مف عي نفيي النت الكه ب .

-2تسو ووتطيع الصو وون تفليو ووو الكه ب و و م و و الط ق و و النفيي و و ف و و الع و و لم لت و و م ايتي ج و و

التنمي و و االقتص و و دي

ياالجتم عي يتفار اموادا الط ق بشك منتظم يمستوا .
االطار النظرى للدراسة:

املحور االول :تجربة الصين لتوليد الكهرباء من التكنولوجيا النووية
أوال  :مسار التنمية في الصين
تعووو الصوون يايوووة م و ك و الوووي الت و تمتل و إمك ن و

كبن و ة ف و مج و تطووفي الط ق و النفيي و

الضووطفا املمزايوووة لتحسوون املن و ل يتلبي و الطلوول املمزايووو عل و الكه ب و

3

ييرق و للبي ن و

يف و مفاجه و

املنشووف ة م و قب و ال اذط و

النفييو و الع مليو و رهنو و ك  22يي وووة للط قو و النفييو و  19.095ميطو و ياا قي ووو التش ووطي ي ليو و ي  26يي وووة 28.528
ميط ياا  4 .قيو اإلنش ف الصن يذل ف ديسم 2014
ثانيا املراحل التاريخية لتطوير صناعة الطاقة النووية في الصين
نجح تن ع الط ق النفيي الصدني ف يضع األس
الفط ييم ي البدئ

للتطف الس يع يلعب دي ا ال يمح ف تنمي االقتص د

م ملي ذن محط إنت يتطفي التكنفلفجي النفيي ف الصن يتم ذل ف  4م اي للتطف

النفي كم هف مفضح جدول رقم ()1

مرحلة البدء
من عام  1970إلى عام
1993
تم ذن ي محطللط ق النفيي ذا التصميم
الااتمل ف الصن (Qinshan
)NPPذط ق إنت جي تبلغ 300
ميط ياا.
مم جع الصنتصب الويل الس بع الت
تقف ذتصميم يبن محط
إنت جويوة ذ لك م ذنفسه
م الفالي املتحوة
يب يط ني ير نس ياالتح د
السفريت الس ذ يكنوا
يالسفيو.
ع  1982استف دالصن ييوتن م ر نس تبلغ
سعهلم 980ميط ياا لبن
محط .Daya Bay NPP
ظه ثيث مش ك :-1عو يجفد مب دئ
تفجيلي ياضح للتنمي
ك ملفقع األيل للط ق النفيي
يالوعم امل ل الحكفممل.
-2غي ب التتطيط
الطفي األج .
-3مستف تق يعلم
ق تقوم .

مرحله التنمية
املعتدلة
من عام  1994إلى عام
2005
تم يضع س س جيواللتطف الس يع لصن ع
الط ق النفيي ف البن
يالتشطي ياإلدا ة.
تقوم الصن فش ا ط ق إنت جي جويوة
م ر نس يكنوا ي يسي لبن
ييوتن م ط ا .Ling'ao
نل ي ع  2004ذلغإجم ل القو ة امل كب م
محط تفليو الط ق النفيي
ف الصن  4700ميط ياا.
تطفي التج ة النفييالويلي يقو يقق الصن
مش ي تصوي الط ق
النفيي إل ذ كست الا
طل علي ،اسم Chashma
 NPPالفط ذقو ة 300
ميط ياا ر داد االست م
الفط م ملي التقو
التق املستم يتعزيز التع ي
الويل ف يفنيف . 2000

مرحلة التطوير
السريع
من عام  2006إلى عام
2011
 كتفب  2007يارمجلس الويل عل ملط
التنمي الطفيل األج للط ق
النفيي  2020-2005الت
تحود الفضع االسم اتيج
للط ق النفيي ف التنمي
املستوام ليقتص د يالط ق .
 ذحلف ع 2011ذلط الط ق النفيي ف
ال وم تح االنش 11308
ميط ياا مع  13ييوة ي
 29245ميط ياا مع  26ييوة
عل التفال .
 ك ن كمي تفليوالط ق النفيي يفال 87.4
ملي كيلفياا س ع ف
الصن يهف م يم ٪1.85
م االنت الفط .
 إنش يإكم نظال وم التقني لتشطي
آم للط ق النفيي يتنفيا
الش يا الواعم لوي
الفقفد النفي يالبحث
يالتطفي ف تحسن ال ن ما
التق .

مرحلة التطوير اآلمن
والفعال
من عام  2012حتى االن
يار مجلس الويلعل "ال ط ال مسي "
للفق ي م التلفث النفي
يالتلفث اإلشع ا يتشهو
م يل جويوة م التطف
ارم يالك ياملط د للط ق
النفيي ف الصن .
 اتتا الحكفمالصدني إج ا ا لضم
سيم ال ط الفطني
للحم ي النفيي ع ط ي
اإلدا ة ذفع لي ملي جميع
م اي التصميم يالتصنيع
يالبن يالتشطي مع م اقب
ال فدة الش مل .
ع  2015ذلغ عودييوا الط ق النفيي قيو
التشطي يالتشديو ف الصن
 28ي  26عل التفال بسع
 26374ميط ياا ي 28976
ميط ياا ذكمي تفليو
الط ق النفيي تم ٪2.96
م إجم ل تفليو الط ق .

Zeng, M., Wang, S., Duan, J., Sun, J., Zhong, P., & Zhang, Y. (2016). Review of nuclear power development in China: Environment analysis, historical stages, development status, problems
and countermeasures. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 59, 1369-1383.

املحور الثاني :االتجاهات الحالية الحتياجات الطاقة في الصين
تلع وول السي س و دي ا س س ووي ف و تط ووفي الط ق و النفيي و ف و الص وون

يي ووث يتطل وول تطفي ه و دعم و م لي و ك ري و .

رتعتمو ها الصن ع كلي عل التمفي الحكفممل.5
أ)
تطنو

سياسات الحكومه للتخطيط لبرنامج التنمية النووية فى الصين

سي سو تطووفي الط قو النفييو فو الصون مو التنميو املعتولو فو امل تووي الو التنميو ذا االيلفيو  .رفرقو

لل ط و الفطني و لتطووفي الط ق و النفيي و سوودتم ذن و كث و م و  30محط و للط ق و النفيي و ف و املح رظ و
تتسم ذك ر

سك ني ع لي يمستفي

تن عي عل ذحلف ع  .2020يستص محط

 44جيج و يا كم و هووف مبوون ف و ال وووي الت و ل
اإلنش و

الس و يلي الت و

الط قو النفييو الع ملو إلو

ذ إلض و ر إل و  18غيط و ياا م و الط ق و النفيي و قيووو التشووطي يتح و

يسوويكف هن و ك يووفال  23جيج و يا م و محط و

الط ق و النفيي و ال ويوووة يستشووك قووو الط ق و النفيي و

امل كب و م و ال يق و ع و  % 6م و القووو ة الفطني و امل بت و يب لت و ل سوودتم ي و دة إنت و الكه ب و م و الط ق و النفيي و إل و ٪6
ذحلف ذل الفق . 6
جدول رقم  2املشروعات الحكوميه للطاقة النووية فى للصين
فترة

قبل عام 2000
2005-2001
2010-2006
2015-2011
2020-2016

قدرات جديدة
)غيغاواط)

3.46
12.44
20.00
18.00

السعة
التشغيلية
)غيغاواط)

4.68
5.58
12.44
20.00

القدرات قيد
اإلنشاء (غيغاواط(

5.58
12.44
20.00
18.00

اجمالى القدرة
التشغيلية في نهاية
الخطة الخمسية
)غيغاواط(
2.268
6.948
12.528
24.968
44.968

Hou, J., Tan, Z., Wang, J., & Xie, P. (2011). Government policy and future projection for nuclear power in China. Journal of Energy
Engineering, 137(3), 151-158.

املحور الثالث  :االستثمار فى محطات الطاقة النووية
تشووك الط قو النفييو ي ليو عنصو ا ه مو مو عن تو مو الط قو يالتنميو االقتصو دي الع مليو يهو يايوووة
م ك ئز ايتي ج

الع لم م الط ق كم انل تعت مس هم ه مو فو إ الو الك بوف

لتفليوو توسثن ملموف فو تحقيو

االستق ا ف االيم ا الع لم للمن ل يهاا يتطلول اسوم اتيجي عمو لف يو يكوفممل ديلو

يلتحقيو هواا الهوو الذوو

مو و اس ووت م ا مو و جو و الفت ووف إلو و ق ووو ة نفييو و م بتو و تبل ووغ  930جيجو و يا ف و عو و  2050ذ لتو و ل س وويكف مو و
الض ي

است م م يزيو ع  4ت يليف ديال م يكمل يسف يتطلل نص

م يك وومل ف و إ ال و املنش ووط النفيي و

يإط ل و عم و محط و

االقتصو د يالتنميو يمل تو فو الفاليو

هواا املبلوغ تق يبو يوفال  2ت يليوف ديال

الط ق و يتفس وويع الق ووو ة النفيي و ف و دي منظم و التع و ي

املتحوووة ياالتحو د األي ي وومل ييتعوون علو الصوون

تسووت م مو يقو ب م و

ووع  1ت يليووف ديال م يكوومل إجم و ل املبلووغ الع و لم ف و القووو ة النفيي و ال ويوووة يبووال تصووب الويل و الت و له و ك و
مس هم ف تطفي الط ق النفيي .كم مفضح ذ لشك الت ل :
شك قم  1مساهمه االستثمارات فى محطات الطاقة النوويه من الدول املختلفه
ا س ت ث م ا ر م ل ي ا ر د و ال ر أ م ر ي ك ي
1025

548

25

153

303

412

577

704

713

Prăvălie, R., & Bandoc, G. (2018). Nuclear energy: Between global electricity demand, worldwide decarbonisation imperativeness, and planetary
environmental implications. Journal of environmental management, 209, 81-92.

كم و
املهيمن و

الصوون ستا و ع االسووت م األجنا و ف و ذن و يتشووطي محط و

الط ق و النفيي و الت و تمتل و ريل و الحص و

.كم و ستفات و الص وون اس ووتن اد التكنفلفجي و ياملع وووا املتقوم و م و مل ووي املن قص و

الحكفمو سي سو

الويلي و ؛ يس ووتقو

تفضوويلي ليسووت م يالضو ائل ملشو يع الط قو النفييو .كمو سوومزيو الصوون اسووت م ا ل فو البحووث

يالتطوفي يفو التعلوويم العو ل فو العلووف النفييو يالهنوسو النفييو ياملووفاد املتعلقو جلو فو ال معو
جهفده و ف و مج و البح ووفث املتعلق و ذ لتكنفلفجي و
الفقوفد املسووتنفو يمع ل و النف يو
مستوام

النفييو يالووتتل

اله م و م و يق و

تش ووطي املنش ووط النفيي و

ال ئدسووي

يتك و

يإع و دة مع ل و و

املشووع يجعو الط قو النفييو

منلو للحووو مو ف ووم النف يو

7

ييتضوح مو ال ووي قوم  2سوم تفع الط قو التشوطيلي للط قو النفييو إلو  12.528ميطو ياا ذحلوف عو 2010
ي  24.968ميط و ياا ذحلووف ع و  2015ي  44.968ميط و ياا ذحلووف ع و  .2020يقووو ق و

الحكفم و الصوودني تس و يع

تنميو الط قو النفييو يتو تصووب عنصو ا ه مو فو ذنيو تفليووو الط قو  8.وتتمثددل أهددداف التخطدديط الحكددوم للطاقددة
النووية في الصين فيما يلي :

األداء التشغيلي وسالمة الطاقة النووية :ضمان التشغيل اآلمن والموثوق لمحطات الطاقة النووية ،قانون حماية البيئة
والوقاية من التلوث اإلشعاعي ومكافحته ،تنظيم السالمة والحماية للنظائر المشعة ومعدات اإلشعاع
البناء الهندسي :إدخال المنافسة وتنفيذ نظام إدارة المناقصات والعقود لتحسين إدارة المشروع وخفض تكاليف المشروع

االعتماد علي الذات في تطوير الطاقة النووية  :جعل محطات الطاقة ذات التصميم الذاتي،تصنيع المعدات مع توطين
محلى ،ووضع معايير شاملة لبناء الطاقة النووية ؛ وإدارة العمليات وفقا للممارسة الدولية
االقتصاد :تخفيض تكاليف التشغيل لجعل الطاقة النووية قادره علي المنافسة مع توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم ،و
تقديم آليات تحفيزية كاإلعانات الحكومية ،والقروض ذات الفائدة المنخفضة ،وتخفيض الضرائب.
القوانين والمعايير الفنية :وضع إطار السياسات والمعايير في الصين للطاقة النووية بما يتماشى مع المعايير الدولية،
بما في ذلك السالمة وإدارة المرافق والطوارئ وإدارة اإلشعاع ،فضال عن التصميم الهندسي والتصنيع والبناء والتشغيل
Hou, J., Tan, Z., Wang, J., & Xie, P. (2011). Government policy and future projection for nuclear power in China. Journal of
Energy Engineering, 137(3), 151-158.

ب)

منهجية الصين للسالمة النووية

النظام العاملي النووي الجديد لضمانات السالمة واألمن
تعت السيم النفيي جز ا مهم م األم القفممل يمج ال ه م لحم ي البدئ  .مل ت ،تحويو املفاقع
تقف الويل ذمفاتل تحسن نظ الطفا ئ النفيي

يلال

البني التحتي للطفا ئ النفيي

ينظ قي سي للقفانن يالتنظيم يتعزيز ذن

يتعزيز التو يل عل الطفا ئ يتعمي التب دال الويلي يالتع ي ف مج

الطفا ئ النفيي ي تش يع "ق نف السيم النفيي ".

9

وستتحقق السالمة النووية والتنمية املستدامة علي املدى الطويل وإنتاج الطاقة النووية لألغراض
السلمية في املجتمع املحلي بااللتزام باملنهج التالى .:
-1الم كنز عل التنمي ياألم عل يو سفا

ر ألم النفي يتطفي الط ق النفيي يعتموا عل بعضهم .

-2ينبغ للبلوا الن مي الت تقف ذتنمي املفا د النفيي ا تتحم الحقفر يااللمزام

عل قو املس ياة ؛

يالتنفيا الك م لق ا ا مجلس األم .
 -3ينبغ للمجتمع النفي الويل ا يسا إل تحقي األم النفي للمجتمع ذسس ؛ يينبغ للحكفم
تحس الفا ذ لسيم النفيي

ا

يا تعز البن الا تقف ذ ،يكال مستف التكنفلفجي .

-4الحف ظ عل التفا ذن الع ض يالطلل عل املفاد النفيي .

10

وتضمن الصين تنفيذ السالمة النووية من خالل :
تعزيز مع ين السيم ياألم ي تطفي آلي ديلي كث شف ري .اعواد ذ ن ما مل ص يوعم الوي الفاروة ال ويوة ف ذن البني التحتي الي م لضم الط ق النفيي ارمنياملسمفن .
 يضع ملطط استج ذ كث رع لي ف ي ال الطفا ئ يملطفا لحم ي املنشط ياملفاد النفيي .-مع ين عل لضم يم ي جميع متزين

املفاد النفيي يجميع امل ار النفيي بشك رع .

11

املحور الرابع  :املؤشرات االقتصادية للتنمية النووية في الصين
أوال  :هيكل توليد الطاقة في الصين
ي د مفسم ال ف

يمفسم األمط ف املي إل عو استق ا الط ق الكه يم ئي ؛ كم

الم كزي الط ق

الشمسي يط ق ال ي ي تجعله غن ق د ة عل شط جز كبن م الط ق الكه ب ئي امل كب عل املو القصن يلال
رم الض ي

تعم الصن عل تحسن هيك الط ق بشك رع يتحقي تنفيع إموادا الط ق

ييتم هيك

الط ق ف الصن كم هف مفضح ذ لشك : 2
شكل رقم ( )2هيكل توليد الطاقة في الصين عام 2015
الطاقة الكهربائيه فى الصين 2015

نووى
%2
شمسى
%3

رياح
%8

اخرى
%3

غاز
%4

فحم
%59

مائى
%21
Xing, W., Wang, A., Yan, Q., & Chen, S. (2017). A study of China’s uranium resources security issues: Based on analysis of China’s nuclear
power development trend. Annals of Nuclear Energy, 110, 1156-1164

ثانيا  :إجمالي انتاج الكهرباء من الطاقة النووية في الصين
إ ذني الط ق التقليوي ال تك د تلا الطلل عل تنمي الكه ب ذ الض ر لنو ة املفا د الطبيعي يم ثم تبن
الط ق النفيي ق د ة عل استبوا الط ق األيفف ي عل نط ر ياسع يتلبي ك م ايتي ج

الكه ب املمزايوة

يتحسن األث البيئ كم يفضح الشك الت ل تزايو نسب انت الط ق النفيي م إجم ل الكه ب ف الصن ملي
الفم ة م  2000إل يفنيف  2017رقو ذلغ إجم ل الط ق امل كب  14.83مليف كيلفياا يهف م يم  % 1.19م
الط ق الفطني

ييقق محط

12

الط ق النفيي  ٪2.11م إجم ل إنت الكه ب ف الصن ف ع .2013

شك قم  3القدرة املركبة من الطاقة النووية والنسب املئوية من انتاج الطاقة النووية في إجمالي انتاج الكهرباء في الصين
جيجاوات
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Yuan, X., Zuo, J., Ma, R., & Wang, Y. (2017). How would social acceptance affect nuclear power development? A study from China. Journal of
Cleaner Production, 163, 179-186.

جعل الحكفم الصدني الط ق النفيي العمفد الفق

لسي سهل ف مج الط ق ييث تكف له مصو ا

مفثفق للط ق النظيف يارمن يرع ل ،م ييث التكلف ،ييمك االعتم د عليل ف املستقب املنظف  .ذ الض ر ال انل
تمهو الط ي لصن ع نفيي جويوة يإيي ع لم للهنوس النفيي يالبحفث يالتصنيع مم سيكف ل ،تواعي
لنلض اقتص دي ف جميع نح الع لم .

13

ثالثا تصدير التكنولوجيا النووية
يسهم تصوي التكنفلفجي النفيي ف الصن إل تع ي الويل يت تبح م مليل ،تمتل تكنفلفجي ط ق
نفيي مستقل بعو الفالي

املتحوة ير نس ي يسي ييث يتل جميع املعوا ال ئدسي إل  ٪90م التصنيع

املحل  .وتشير تقوي ا الصن ع لإلمك ن

الفاعوة له ف األسفار الويلي

يتحس القو ة التن رسي ف سفر

الط ق .
رابعا الدعم املالي العام للتكنولوجيا
هن ك آلي لتسفي الط ق النفيي تنعكس ف تعبئ

امل االجتم ا لتمفي ها الصن ع ي استتوا

تنوير التمفي الحكفممل لوعم البحث يالتطفي ي الحفارز امل لي يالض يبي

رفمل ذواي رم ة السواد يجل

تكف الض يب ق م يمك  .يبال تكف تكلف تفليو الط ق النفيي ع لي للط ي
تكلف التفليو ق م ط ق الفحم. 14

يلك بعو رم ة السواد تكف

املحور الرابع  :التحليل االقتصادى واالجتماعي والسياس ي لتوليد الكهرباء في الصين
التأثيرات االقتصادية على سياسة توليد الكهرباء الصينية
تشك األسع املحلي ملص د الكه ب ع مي ئدسي ي ث عل إدا ة الطلل يدرع ع ل النمف الصن ا .
التكلف اإلجم لي للمش ي ال تقدس الصييي االقتص دي للمش ي .ر ملقي

ذي الصل ﻫي تﮐلف الﮐﻬ ب التمل

ينتجﻬ المش ي النيي ب لنسب للمص د البديل للﮐﻬ ب يمق ن ل بسع السير رمل الﮐﻬ ب ين تدت الميط
النييي إلﯽ التدم  .ييث تشك تك لي الفقفد  ٪30م تك لي
ذل

اإلنت اإلجم لي ملحط

الط ق النفيي  .يمع

تشك تك لي الفقفد للفحم يالط الطبيا يالنفط يفال  ٪80م تك لي اإلنت

يب لت ل يقق محط

الط ق النفيي دنى تك لي إنت ذن الفحم يالط الطبيا يالنفط .كم هف مفضح ف املتطط الت ل :
شكل رقم ( ) 4النسبة املئوية لتكاليف إنتاج الصناعة الكهربائية التي تعزى إلى الوقود النووي والفحم
والغاز والنفط.

Zohuri, B., & McDaniel, P. (2015). The Economic Future of Nuclear Power. In Thermodynamics In Nuclear Power Plant Systems (pp. 561586). Springer, Cham.

ر لتص عو التو يج ألسع الفقفد األيفف

يقل م الح رز الفط الستتوا الفحم ف تفليو الط ق  .كم

ق م الصن ذتعزيز القو ة امل لي لتسهي االنتق التكنفلفم ف قط الكه ب

يذل ذفض االقتص د املتس

ياملستف الع ل م املومل ا الحكفمي  .استتوم الصن اسم اتيجي ذا شقن :
1

تا يع املش يع املشم ك مع األج نل م ج تسهي نق التكنفلفجي يالو اي اإلنت جي .

2

الصن عي ال ئدسي اسم اتيجي م املن رس األجنبي املب ش ة للسم ي ذإنش

يم ي القط ع

م اكز سفر اس .
عل سبي امل

ك ن محط

الط ق النفيي األيل ف الصن عب ة ع مش يع مشم ك س عو الصدنين

ف الحصف عل الط ق النفيي ياملع ر التقني التطبيقي يمع نضف الط ق النفيي الصدني اعتمو الحكفم
سي س تسم ذ ملن رس االنتق ئي م ج درع املستف املحل إل مستفي

عل ف األدا ي ضم من الصدنين

الف ت لتطفي القو ة التصنيعي .15
يل ع الط ق النفيي ملي ا ق ذي للتطبي
هم

يجل

تططمل سع الكه ب تكلف االست م يالتشطي

ب ك  .رإذا د ج تكلف نق الفقفد يالتلفث البيئمل ذشك تحي رمل تفري الكﻬ ذ

ل يكف تن رسي م الط ق النفيي رعل سبي امل

يتفر

ر تفليو الفحم

تحت ييو الط ق النفيي النت مليف كيلفياا إل

يقفد نفي قو  20إل  30ط ف السن ،ينقله ل يستط ر كث م ذضع ش ين  .يب ملق ن تحت ييوة الط ق
الح ا ي النت مليف كيلف يا إل  3-2مليف ط م الفحم سنفي ي سدستط ر نقله  100ع ب قط يفمي ي إذا
د ج تك لي إ ال الك بف ف تك لي تفليو الط ق ف الصن
عل ذك ن م تكلف تفليو الط ق النفيي .

رإ تكلف تفليو الط ق الت تعم ذ لفحم ستكف

16

تكاليف الكهرباء املنتجه من الطاقة النووية في الصين
متغيرات الشكل البيان
 BAUسدن يف العم املعت د الفقفد االيفف
 LN-Hالط ق نفيي ،منتفض – الكه يم ئي
 L N-Wنفيي منتفض – ي ي
 LN-PVنفي منتفض –شمسي

 LN-Bمزيا متفا منتفض للط ق النفيي
 HN-Hالنفي ع ل – امل ئي
 HN-Wالنفي ع ل – ال ي ي
 HN-PVالنفي ع ل – شمسي
 HN_Bمزيا متف ا ع ل للط ق النفيي

شك قم  5إجمالي التكاليف لجميع السيناريوهات في عام  2030مقارنة بسيناريوBAU
Billion USD

11%
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8,59%
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-2,19%

-1,84%
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تكلفة التشغيل الثابتة
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Sun, X., Zhang, B., Tang, X., McLellan, B. C., & Höök, M. (2016). Sustainable energy transitions in China: Renewable options and impacts on
the electricity system. Energies, 9(12), 980.

ت ث تك لي االست م السنفي بشك ئدسي عل االملتير
عل التك لي
التك لي
السدن يفه

 469ملي ديال م يكمل

ذن نظم الكه ب البويل

يتطلل HN-PV

يهاا يزيو ذنسب  ٪9.39ع سدن يف BAUذدنم يتطلل  LN-Hق

 421ملي ديال م يكمل

ق ذنسب  ٪1.84م ي ل  BAUتتطلل اإلتوا ا النفيي الع لي م

بشك ع تك لي

كث بسبل االستبوا ذن الط ق النفيي يالط ق الت تعم ذ لفحم  .يعل ال غم

م ذل رسدن يفه

 HN-Hي HN-Wكث استوام م الن يي االقتص دي م سدن يفه

 LN-PVي. LN-B

التأثير الثقافى واالجتماعى
ير

النتب الح كم ف الصن إمك ني

الكف ة الهنوسي كق عوة للمه ا الي م لص نا السي س للبو
17

ف التفكن ف الط ق البويل ياد اجه ف ش يا التنمي االقتص دي .

التأثيرات التكنولوجية على سياسة توليد الكهرباء الصينية
ييث

-اتبع الحكفم سي س تا ع املش يع املشم ك مع الط ق النفيي األجنبي لنق التكنفلفجي

عمل عل إنش يتي شبكي لتفتي الكه ب م م اكز اإلمواد إل م اكز الطلل البعيوة جط اري لتفسيع
التططي .
-تعز الحكفم البني التحتي للشبك .

املحور الخامس  :اتجاهات الصين للتنمية منخفضة الكربون
تعت الصن مصو ا ئدسي لينبع ث

الك بفني

يكال س ي مهم ملش يع التتفي م ها االنبع ث

يلكفنل املسهلل ال ئدسي للط ق ذط يق تتس مع النمف االقتص د املستوا يالسي س
عل إث ه ذإطير يفال ع كمي
تقلي

انبع ث

االنبع ث

الح لي يالت ق م

الع ملي م ث نمل اكسيو الك بف يملفاجه الضطفا الويلي للحث عل

الك بف ذ الض ر ال الطلل املمزايو عل إموادا الط ق االيفف ي ف السفر املحل ذو

ف اع دة هيكل قط إدا ة الط ق ف سي ر قي دة يكفمي جويوة اليواث تفار ف تسعن يسي س
امتواد الصن ع

الفطني ياملحلي

كم

الصن

الط ق عل

تطن املن ل ي د إل تقييو التنمي االقتص دي ياالجتم عي

 18.يب لت ل

ش ع الحكفم الصدني ف انهل ملي ا ل اما مستوام يتطفي يدما ذ اما اإلناا املبك يتعزيز م ش ال تو
يالتتطيط ي يتقييم التنفيا للحو م االيم ا الع لم يتفعي مش ك املجتمع املحل ف إدا ة التتفي م يوة
تطن املن ل ف إط التنمي املتك مل للحفكم ياإلش ا عل ال اما ياإلدا ة م ج ذدئ مستوام . 19

شك قم 5

غ ث نمل كسيو الك بف
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انبعاثات ثانى اكسيد الكربون فى الصين
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BP review of world energy 2017. https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy conomics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-

.
يتعو الصن ك مس هم ف االنبع ث

ي االيم ا الع لم

ييث تج ي

الع لم ف ع  .20 .2016يكم هف مفضح ذ لشك الت ل  42تزايو االنبع ث

الفالي

املتحوة ك ذ عث ف

م  9218.8مليف ط ع  2013ال

 9123مليف ط ع  2016ذمعو نمف  4.2%سنفي  .يغ لب م ت د ارث البيئي للفقفد االيفف
املجتمع تك لي

يقيقي م ييث الصح البش ي م رقوا ي العم

ياضمحي البني التحتي
املق ن

يعل ال غم م

2017-full-report.pdf

إل تكبو

يتك لي ال ع ي الصحي

ارث البيئي يالتك لي االقتص دي امل تبط جل ك ن ا م تو ف

االقتص دي ذن الط ق املتجودة يالط ق التقليوي .

21

املحور السادس  :الوضع الراهن من العرض والطلب العاملي على موارد اليورانيوم فى الصين
يعو مف د اليف انيف م اموادا الط ق الا ُيعتمو علي ،كمف د محل ف الصن
الطبيا منتفض نسبي ذ إلض ر ال

تك لي امل ار ياإلدا ة منتفض يض كم

ييث

سع اليف انيف

نقل ،يتتزين ،من سب .

22

أوال  :اإلنتاج العاملي ملوارد اليورانيوم
اد إنت اليف انيف الع لم م

 tU 36366ف ع  2001إل

 tU 60496ف ع  2015يالا ي جع

س س إل ي دة اإلنت ف ك املست .يتفقع ا تف اإلنت ع  2050إل يفال  23800ط سنفي ف السن ييم كز
إنت اليف انيف ف عود قلي م البلوا .يشكل الوي ال يث الك

املنتج لليف انيف ف الع لم  -ك املست

يكنوا ي سم الي  -عل التفال  ٪6ي  ٪34ي  ٪21م إجم ل اإلنت ف ع . 2001يتنتا ك املست

ك يص م

اليف انيف م املن جم  ٪39ف ع  2015تليل كنوا  ٪22ي سم الي  ٪9مم جعله ك منتا لليف انيف ف الع لم
كم مفضح الشك الت ل :
شك قم 6
نسبة انتاج اليورنيوم العالمى من  60496طن سنويا عام 2015
روسيا
%5

امريكا
%2
اوكرانيا
%2

اخرى

كازخستان
%39

استراليا
%9
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%2
الصين

نيجر
%7

اوزبكستان
%4

الصين
%3

ناميبيا
%5
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%22
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Xing, W., Wang, A., Yan, Q., & Chen, S. (2017). A study of China’s uranium resources security issues: Based on analysis of China’s nuclear power development
trend. Annals of Nuclear Energy, 110, 1156-1164.

ثانيا  :الوقود النووى فى الصين
يعو اليف انيف مف دا اسم اتيجي ه م م املفا د املعوني يهف م ال غ عن ،لتطفي الصن ع النفيي ؛ ريم
يلفي ذ لنسب للعويو م البلوا الت تسا إل تسمن نفسه ضو التج ي ا ف الع ض ي السع .يلال رإ
استوام اليف انيف كمصو للفقفد تعت مفضفع مهم للو اس
رإن ،م الصعل تلبي الطلل م اإلنت الواملل .ينتيج لال

يبم

ستظ التبعي ال جي ملفا د اليف انيف ف الصن

مستم ة يهاا الفضع يفضي إل السا لتسمن إموادا مستقل للط ق
هن ك نمف س يع ف الطلل عل مفا د اليف انيف ف الصن
الصدنين .

مفا د اليف انيف املحلي ف الصن ضعيف

يمع تطف تن ع الط ق النفيي سيكف

يتصب سيم تف يو ها املفا د محط اهتم العلم

ثالثا  :اقتراحات لضمان سالمة موارد اليورانيوم في الصين
-1تعزيز البحث العلمي واالستكشاف
تقف الصن ذزي دة االست م ا ف مفا د اليف انيف املحلي ي ال جي ع ط ي د اس النظ ي
ال ت ذتمعو اليف انيف رضي ع التقني
البحفث ذا الصل
التقليوي

تستكم تقني

املتقوم يط ر االستكش

يالقفانن

يف الفق نفس ،يجل عل مك تل

جويوة لتعوي اليف انيف م تكنفلفجي االستت ا م مفا د اليف انيف غن

يم الض ي تفسيع اعم االستكش

مل ت ف املن ط الشم لي الط بي يالشم لي الش قي  .يب لت ل

إ مم س تعزيز البحفث العلمي يالتكنفلفجي م ج تحسن القو ة التجهنزي للفقفد االجنا يمك

تزيو م

كف ة استتوا الفقفد النفي .
-2العمل بنشاط علي الصعيد العاملي لتحقيق مصدر متنوع من الواردات
يجل عل الحكفم تا يع ش ك

اليف انيف الصدني عل ال ي ياملش ك ذنش ا ف تنمي مفا د اليف انيف

عل الصعيو الع لم  .يكشف د اس ش مل ع يض املفا د املعوني يبدئ
ف اليف انيف يمك تقسيمه إل ثيث مستفي

البلوا امل شح ليست م

االست م

يشم املستف األي ك املست ي سم الي يمنطفلي يكنوا ي يسي

يال ا ي .ييشم املستف ال نمل جنفب ر يقي ين ميبي يالنيج ي ي بكست ياأل د يريتن يكفلفمبي يرنزييي
ياملط ب .ي ملن ا يشم املستف ال لث الفالي

املتحوة يالهنو ي يك اني يالونم ك ي مل ني يجمهف ي التشي يالسفيو

ياملكسي يمص  .يستكف البلوا املسهلور ال ئدسي ليست م ه البلوا ف املستف األي .يينبغ إيي االعتب
ال د للمستف ال نمل م البلوا يال يمك

يكف املستف ال لث للبلوا سف ملي الم اجع.

-3تسريع معدل البحث والتطوير للجيل الرابع من وحدات الطاقة النووية
تكنفلفجي املف ع يمك تحسينل لتتفيض التكلف إل مستف مقبف يل عله ج هزة للتشطي التج

عل

نط ر ياسع ؛ ر ملف عي الس يع مصمم إلنت ط ق ك ذمعو يم ايي ذن  60إل  70ضعف م مفا د اليف انيف
مق ن ذ ل ي الح ل م املف عي الح ا ي  .تتسم ها املف عي ذكف ة ع لي يتنتا نف ي
م ملي إع دة تويي الفقفد املسهلل الا يعم عل ملفض كبن ف الطلل عل مل م

نفيي ق ذك ن يذل

اليف انيف .23

-4النظم االداريه القانونية إلدارة الوقود النووي املستهلك فى الصين
ق م الصن ذإنش م سس للفح

يتعو ي ا ة يم ي البدئ

ياإلدا ة يم سس للتنفيا بشك منفص

الفك ل الفطني لحم ي البدئ مس يل ع تو يإدا ة العم املتعل ذ لنف ي

املشع ؛ ذم ف ذل العم

التنظيم إلعواد يإتوا القفانن ياللفائ ياملع ين امل تبط ذحم ي البدئ ؛ رح

ياعتم د تق ي األث البيئ

يتفقيع يإتوا تص ي سيم البن يالتشطي ملستفدع
ذا املستف العمي م املتلف

النف ي

ال يفلفجي ؛ ياإلش ا يالتفتد

ذا املستف املنتفض ) (LLWياملستفدع
عل يم ي البدئ يسيم امل ار .

كم ا هيئ الط ق الا ي الصدني ه إدا ة م كزي للحكفم مس يل ع العم التنظيم إلعواد تتطيط
إدا ة النف ي

ف مج ال إدا ة النف ي

املشع يالفقفد املسهلل ذ لتع ي مع ي ا ة يم ي البدئ

ياللفائ الفطني ياملع ين الفطني يمع ين التج ة النفيي امل تبط ذإدا ة النف ي
م الض ي

املشع .

يالقفانن

24

تستتو الصن اليف انيف الطبيا ذكف ة ي تفسع تكنفلفجي إع دة مع ل

لتحسن كف ة دي ة الفقفد النفي  .25كم يجل عل ت نا السي س ف الصن
الفقفد املستنفو ع ط ي دعم التمفي املستوا يالك ف

الفقفد

يفلفا املزيو م االهتم إلدا ة

ذ إلض ر إل إنش نظ ق نفنمل نفي متتص  .ذ لت ل

رإ نج ي نق دي ة الفقفد النفي املستقبلي للصن سدشك إل يو بعيو اتج ه

التنمي الع ملي املتعلق

26

ذ لط ق النفيي .

املحور السابع  :نظام التوليد املشترك للماء و الكهرباء في محطات الطاقة النووية
إ الع ز الح د ف املي ة العاذ ياالسهليك املتن ممل لييتي ج

املحلي يالتكلف امل تفع النت مي التحلي

ذ ستتوا الط ق االيفف ي الن ضب يم ينتا ع استتوامه م تلفث ذيئ
لتحلي املي ة ال ي امليئم ف العقفد املقبل .27

تجع ملي استتوا الط ق النفيي

نظ التفليو املشم ك للمي  /الكه ب عل نط ر ياسع ف محط الط ق النفيي .

شك قم 6
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يكم هف مبن ف الشك
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تحلي املي ة ذ لط ق النفيي سيتي االستف دة م املفا د ياعتم ده

كعنص س سي ف ملوم الحلف الي م الستوام األم امل ئمل ييث تعم نظم املحط
ذتحلي مي ة البح ع ط ي التن ضح العكسي َ
ريمكنل م تفرن كمي
.

النفيي ف الصن

كبن ة م املي ة العاذ ملن ط نق

املي ة

28

تحليل األوضاع لنظام التوليد املشترك للمياه و الكهرباء النووية
كم

عل ذل

يقم مف ع نفي ذقو ة  1200ميط ياا ذمحط تحلي مي البح ذ لتن ضح العكسي تبلغ

 Mm3/d 3.60ملحط تفليو مشم ك للمي ي الكه ب  .لضم التشطي ارم ملحط الط ق النفيي
النفي ف يمفل ك مل

ف ين يعم محط التحلي ذ لتن ضح العكسي ذحم متطن لتلبي متطلب

الط ق  .يتم تحلي تكلف املي العاذ

يعم املف ع
شبك

يقو ة الا ية يالتكلف القصف لنظ التفليو املشم ك للم  /الكه ب مع

ثيث ط ر للتشطي  .نت ئا التحلي مبدن ف ال وي قم 3

جدول رقم  3مقارنة لثالث طرق لنظام التوليد املشترك للمياه والكهرباء في محطه الطاقة النووية
محطة الطاقة النووية

نظ
التشطي 1
1200

( )1اإلنتاج املقدر للطاقة
(ميغاواط)
( )2إنتاج الطاقة إلى الشبكة (ميغاواط)
600
اليوم (ميغاواط)
600
ليله (ميغاواط)
0
( )3القدرة التي تبلغ ذروتها ()%
محطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكس ي
29
3.60
()1تقدير انتاج املياه (Mm3 /
)d
()2وضع التشغيل اليومي ()h
（24
( )3اإلنتاج الحقيقي للمياه
)(Mm3/d
تكلفه املياه
( )1تكلفه االستثمار
30
(يوان)m3/
31
تكلفه الطاقة (يوان)m3/
)(3تكلفة الغشاء (يوان ) m3/
)Medicamen cost (Yuan /m3
تكلفة أخرى (يوان )m3 /
التكلفة االجماليه (يوان) m3/
-4التكلفة الذروة القصوى
(يوان/ميغاواط)

لنظ التشطي 2

لنظ التشطي 3

1200

1200

900
600
33

1200
600
50

3.60

3.60

)(Day50%- Night100%

)(Day0%- Night100%

）100%
3.60

2.55

1.65

1.24

1.75

2.70

0.80
0.38
0.36
0.45
3.23

0.55
0.38
0.36
0.45
3.49
65.0

0.00
0.38
0.36
0.45
3.89
165.0
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Materials (Vol. 448, pp. 1912-1915). Trans Tech Publications.

تشير نتائج التحليل إلى ما يلي
 1يرق لط يق ،التشطي  1ر محط ،تحلي ،مي البح الت تعم ذ لتن ضح العكسي تسن ف يضع
الحم الك م ف  24س ع ف اليف  .يتبلغ التكلف االجم لي ،للمي العاذ اق م  3.23يفا  3 /يلك نظ
تفليو الط ق املشم ك ال يبلغ ذ يت ،دي النظ ف قو املف ع النفي الت ذلط ذ ي ل .
 2يرق لط يق ،التشطي  2تعم محط ،تحلي ،املي التن ضح العكسي مع يضع التحمي املتطن اليف
-%50الليل  . %100ييمك للمف ع النفي ا يفر  900ميط ياا لشبك ،الكه ب اثن النل

ييمكن ،ا يفر

الط ق  600ميط ياا اثن اللي  .يتبلغ الط ق االستيع ذي  % 33يالتكلف االجم لي ،للمي العاذ تزيو قليي إل
 3.49يفا  .3 /يتبلغ تكلف الا ية  65يفا /ميط ياا.

 3يرق لط يق ،التشطي  3تعم محط ،تحلي ،املي التن ضح العكسي مع يضع التحمي املتطن اليف -%0
ليل . %100 ،ييمك للمف ع النفي ا يزيد شبك ،الكه ب ذ لط ق الكه ب ئي ملي النل

ييمك ا يفر الط ق

 600ميط ياا ملي اللي  .يتبلغ السع ،القصف  % 50يتبلغ التكلف االجم لي ،للمي العاذ  3.89يفا  . 3 /يتبلغ
التكلف القصف  165يفا /ميط ياا.
االستنتاجات
عنوم تستتو ر ئض الط ق النفيي اثن اللي لتحلي ،مي البح ف نظ تفليو امل /الكه ب

ر تكلف،

املي العاذ اق م تك لي تحلي ،الط ق التقليوي يفال  5 ~ 4يفا . 3 /
-1يعو نظ التفليو املشم ك للط ق  /الكه ب عل نط ر ياسع ف محط
الصن

يهف م يمك

الط ق النفيي قيم للتطبي ف

يحس قو ة الا ية ييقل م تكلف تحلي املي ييتف م نق

املي ف املو

الس يلي .
 -2اقم ا محط ،الط ق النفيي ذ لتن ضح العكسي يتحلي ،مي البح ه ط يق ،رض

يمك ا تتجنل

التلفث اإلشع ا املحتم ذمي التحلي .
 -3ف اط التشطي الك م للمف ع النفي

تعم محط ،تحلي ،املي التن ضح العكسي بشك رض مع

يضع التحمي املتطن اليف -% 50الليل  . % 100يف ها الح ل

تبلغ الط ق االستيع ذي لنظ التفليو املشم ك

للمي يالكه ب  % 33يتبلغ التكلف االجم لي ،للمي العاذ  3.49يفا  3 /يتبلغ تكلف الا ية  65يفا /ميط ياا
32.

نتائج الدراسىة :
 -1تفليو الكه ب ذ لط ق النفيي ذي كلف تن رسي مق ن مع املص د املعتموة عل الفقفد
االيفف

ف الصن .

 -2انت الكه ب م الط ق النفيي يحو م االث السلبي لظ ه ة التطن املن خ
ملفض انبع ث

ييث ت د ال

غ ث نى اكسيو الك بف يب لت ل تقل م غ ا الوريئ .

-3تمتل الصن املقفم

امل دي يالبش ي الت ت هله المتيك مف عي نفيي النت الكه ب .

: الخالصة
نستنتج من هذا البحث ان الط ق النفيي ه ملي ق ذ للتطبي إلنت الكه ب ف املستقب ؛ ييث نل
نس عو ف يم ي األ ض يصح اإلنس ؛

َ سع ا يالتفسع ريل إلنت الكه ب ُي
مكنن

سع معقفل يمفثفق يآمن يموعفم ذمع ين السيم الص م يثق ر

كث من ينظ ر ي مل

ره تويق للبدئ ي ط ق مستوام ذا
. يتفعي التع ي الويل
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"األوضاع االقتصادية واألمنية في العراق :تركة االحتالل األمريكي"

رايس طاهر
دكتوراه في العلوم السياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة املنار
امللخص
يعتب رالوضع ررملو واررتلاو تلرراق لضدعرحوالل عرررلو ررت لو وح ر ل،2003لاو رررلوررملاملررضلو عو ر مل
و همررالوض ررتلل رراا لملررة لوضعو ررالوضع ررعالل دراررالوررملضر لقووارراللرررلو ا ررا لو تلرراق الضدعرحواللإلقووكل
وضع ررع الوقية ة ررالضدعو ررملو تل رراق لو هل رراي،لاوض ررة لوقعلو ر لل ررحق لو ا ررا لو تما ررالضدم ررعو مل
وضعحوقر،لملةولو ل انبلوضع ملو وارتلو تلراال،لاوضفرعللوضرة لهعاملرسلو اامرالو وع رالوضعحو رالاوضرة ل
ونعكسل ل لو ومللرلوضعحواللبلفال اوا.ل
الكلمات املفتاحية :و ت ،لوضغزا،لوضترو ات،لوألوم.
Abstract:
The subject of Iraqi security and economic after the US occupation in 2003, is one of the
most important that this paper tries to stand by a study in the economic conditions of Iraq to
understand the real situation of the worn-out economic reality, which led to the deterioration of
the social conditions of the Iraqi citizen, in addition to the security situation penetrated And the
weakness of the Iraqi security establishment, which was reflected on security in Iraq generally.

مقدمة:
ضةرررلولفررجلوق م ررمل لر لاالوضغررزالوألوح ر لضدع رحوالل ررا ل2003ل رررلاضةر لبظ ضررسلبةررعىل لر لوتتدررلل
اا سلوقي اى،لكمالاالوع الوضععللبدغتلا ص ىلورعلضهاللرل رىلوعاابات،لإاللررملعولوألا را لوألوع رال
لرررلوضعرحواللاو تلرراق الارراالضهررالايرحلارراوع للرررلوضملررعبلوضعحوقررر،لومررالايرحل لر لوضةررروىلوضعف ررالضدعرحواللوض ررتل
لبد ر ل12لود ررعالبحو ررًل عو ررا،لمكن ررسلض ررضل ررتمكملو ررملإنت رراثلاكن رالو ررملي ي ررالو ررنالبحو ررًل عو ررالوع ررةل ررا ل
.1979لايعرررلا رررلااررباالملررةولوضفررعلللرررلوإلنترراثللكرحووللفمرحلوقيررحااللرررلوضررزوملو عا ررح،لارراقيحالوررمل
إ رحوال ،)1988-1980لا ررحالوض ع ررتل ااتل-1990لمباو رحل،)1991لاوقيررحالوض ررتل اقااررالوضع رراتلو ت رررىل
وألوح ك ر ررال ل ر ر لوضع ر رحواللوعر ررةل ر ررا ل،2003لاوض ر ررتل مكر ررملوضةر ررع لإحار ررالواذوضر ررتلومر ررتمحىل ر ررىلوض ر ررع .لملر ررة ل
وقيحاا،لإ ل انبلوضنزو راتلوضروضد رالو مرتمحى،لاقتلإ ر ل رعللو ارفيماوللررلومرا لوضرعف.لوضعحوقرر.لإ ل
االملراوتلو اررتةحوولاوضمر لوضلمرررتلوضعررابحىلاقتلإ ر للررعمنال عررللوضفررحجلوضةلررناىلضز رراقىل

ررضلوإلنترراثل

إ ر ل2.5لود ررعالبحو ررًل عو رراللرررلوضفل راوتلوررالبررنال رراو ل1979لا-1980لا رراو ل1999لا،2001لالرررلوضع ررتل
وقيا ح.1
اوضماو لوق عملح لوضة لنمع لضدع ع لإض سلوملض لملة لوضعو الوضب ي ا:
"واهرللرو اتلو ت لوألوح لضدعحوالل ل لوضع عنالو تلاق لاوألواتللرلظًلوع اتل
وضت ع لوضر مةحو ؟"
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املحور االول :واقع الوضع االقتصادي في العراق بعد االحتالل
االمريكي
إالو تفب ررملضدع ررملوضعحوق رررليع رررللماو ررالاالو ررت لو وح ر لا رراالض ررسلوضكين رالو ررملوق عون رربلوضم رردب ال
وض إنمان الاوض تلااملمتللرللحو ملوضعحواللو د م الاقاض ا،لاضعًلورملاملرضلوضتررو اتلوضكبنراىللررونالوضبارىل
وضت ت ر ررالل ر ررروناولمل ر رراق لمل ر ررمدتلوق م ر ررعولاوض ر ررحاللاو ب ر رران لوقي عو ر ررالاو عاو ر ررًلاو مل ر رراويملاو اام ر رراتل
وضتعد م رالاو ررووولا ررًلوق رارلوضعحوقرررلاارح الاررًلإر تاليعرعقلإ ر لوضراضرالوضعحو ررالاااح ربلو مررحا اتل
إ ر لقا لوق ررعوولامل ررما لوضع رحواللب ررراالااللف ررململ ررة لوض رررا لا ل رراقجلاو ررا لل رررمجلمل ررة لو م ررحا اتلإ ر ل
اوو ررراالاا ررب تلباضتررا رلملررح كاللرررل مد رراللرررونالوضع رحواللمفت ررتلابعوباررال ل ر لولرراو هالضدم رحواللاو ررعوقل
و م ررحا الاوا ررتمحتل ع رررلعض ررملللل ررر حلو عاو ررًلو ررروحىلاول اللوأل ع رراالو ررملوقير رررلوق ررحقىلض ر ل ررتضل
للر ح لإ لقا ل عا ا.2
ا ر رررلاو ر رررلضعمد ر رراللر رررونالالفك ر ررمللو تلر رراقلوضعحوقر رررلبار ررة لوض ح ةر رراللباقر ررالوإلقووىلوألوح ك ر ررالور ررمل
و م ررااض الاإظه رراولوضمل ررعبلوضعحوق رررلكمل ررعبل ررع لل ل ررروكلول رراقيسلا ت رراثلإ ر ر لوضع ررا الاوضح ا ررال
اوألضررةلب ررر لن ررعلوضت ف رحلاهعد ررضلوضر مةحو ررالل ررتلوإلمل رحواللوألوح ر ،3لضتبا رحل ررزالوضع رراتلو ت رررىل
وألوح ك ررالضدعرحواللاإمهررا لوضملررعبلوضعحوقرررلب حاررال مد ررالل ح رحلضررس،لاإالنترراقتلملررةولو ررت ل لر لو تلرراقل
وضعحوقرررلكين راىلونارراللفررا ضلوضب اضررال مل ر ًلكبن رالاوافمل رحوالوضفة رحلاهع ررًلوعم ررًلوضة ررا لوضل ررعا رلاامررال
ال رررونالوضة ررا لوضزوو رررلب ررًلوحومة ررسل ع رررلاالاان ررتلوم رراملمتسلايع رراالوح د ررالوقيل رراولل رررلوضع ررالتلو ل رررل
وإل مررا رل رررى،لاكررةضمللوررملنت رراقتلو ررت لمررتقلبرراالو اررتناوقلب ررراالو ابررالاال مرراوكلوررملض ر لم ررتقل
وقيراقلاوا لوضمدملو ارها ك الوضحق ةرا،ل رزل رزتلوألارعواللوضعحو رالاامرالوضبفراصملارعوال رعا الا ل
ذوو ررالب ررراال ررعوب.لا لو اب ررالا لار ر حىلنع ررال درا ررا،لا ررًلعض ررمللاقعلإ ر ر لل رررونالو تل رراقلوضعحوق رررل
ال ع دررسلوررملو تل رراقلإنترراجرل تع ررسلبمع رربلض رر.للعم ررالو تل رراق الضت ة ررجلنم ررعلو تلرراق لولي ررع ل
ضت ة ررجلاملرررواللوع عررالاوعحامررالاوروااررالإ ر لو تلرراقلواررها ا لب ررزليعتمرررل ل ر لوضمرردملاوق رررواتل
و مرتعوقىلورملوق راوثلا لملرراللو رت لملرعل عررًلوضعرحواللارع الوهمرالضتلرح للوضمردملاوق ررواتلوض ررتل
لتمه ررالاوضه ررراللو ررملعض ررمللاد ررسلمل ررعل ع ررًلو تل رراقلوضعحوق رررل ل ررناللو ررمل ر رررلال ررع مل ا رررىللعمع ررال

و تلاق ال ر رىلوملا ًلوضناعض،لمف ل ملإياوىلوع ع لق عالوضعرحواللالمي د رالإ راقىلإ مراولوضعرحوالل
اوملاويملوق ص لا.4

/1البطالة والخصخصة
هعرلومل دالوضب اضالاو رىلوملوض حلو ملااًلوض تل عو ههرالوضعرحواللوعرةلو رت ،لا ل كمرملوعبرمل
وق عوىلملعاللرلوولفا ل رقلوضعا دنال ملوضعمًلوضة ل ميًلملرووللرل علحلوضعمًلوضبملح لورملورال رعمضل
ع ررسلو ررملضم رراقحلو تل رراق الم م رربلب ررًل لب ررملا ف ررالو ررملوضعت رراقتلو تما ررالوق ن رراىلوض ررتللحوم ررجل اض ررال
وضب اضا،لا لا مالبنالوضملباالإعلهعرلوضب اضالوضباةالوق لربالاو عول رالضعمرعلوق ح مرالاوضت رحاللاا مرا ل
وضععررل،لاهررلاوررعولبررحذتل ملرررىلوضمر قلوضعحوقرررللرررلوأل ررعو لوض ررتللدررتلو ررت ،لإالوولفررا لوضب اضرراليعاررتل
ونعرو لإو ان الوقيلع ل ل لوضرضًلورملورال لالربل لر لعضرمللورملضفرللومرتععلو عاملرالانمرعل ررقلورمل
ةععالل تلض.لوضفةح.5لل
اامل رراوتلوضتة ررر حوتلو تتدف ررال ل ر لاال

ررضلوضب اض ررالل رررلوضع رحوالللحوا ررتلو ررمل30لا%35لو ررمل ررعىل

وضعمررً،لاهرررلنالمررال مررالضدفررسلوقيلرراولوررمللرررونالضكين رالوررملو اامرراتلوإلنتا ررالا رريالو ررعوقلوألاض ررال
وض ذورالضفملرغ ًلو لملروتلاو لرانملاوضررعو لمفر ل رمللةدررلو ارفيماووتلوق ر رررىلبرًللع فهرالحااق راللرررل
عررللوضمررععوتلاضا ررالو اررفيماووتلوقي عو ررا،لاضكناررالوولفعررتللرررلظررًلو ررت لبلمرربالكبنرراىل عرررل ررًل
وق ررارلوضعحوقرررلا ررععلوألوررملوضررروضلرلاهمررح قلا ررروقلكبنرراىلوررملوضعرراودناللرررلواامرراتلوضراضررا،6لاضا ررال
وضعاودناللرلو لملوتلوضتا عال ااماتلوضتلل ملوضعمكح لاوإل
مل ررةول ر اىل ل ر لاالملع رراكلومل رراويملهع رررلإ ر

لاوضيةاما.

الإل ر لو تل رراقلوضعحوق ررر،لا لاه رررلضص ل ررال

وضة ا لوضعا لا انعالو افيماولوأل عرت،لوألوحلوضة لا فا ضلاذوالوضب اضرالاارعالللتلرا رلنمرباال مرببل
هم ررح قلوأل اللو ررملوضع رراودنالل رررلمل ررة لو مل رراويملألا رربااللتعد ررجلب رراضحنق.لباعم ررالاان ررتل ع ررللولووالو عا ف ررال
رع لا رعقل رًلضهرة لو ملر دا ،االوضتتف رلل نارال ملر ًلكبنرا ،اهررلوملراويم و راقى و مراو وضعرحوال ،رز
ارعال همرتة بلوضكينرالورم و رر لوضعاودرالوضعا درال رملوضعمرً ،ان رم نعتةرر وا ملرةو وقيرً ملرعلضراس
رةو الاقوقم را ،برًلملرع رً ا رتل لتيرتلبانهاراا لدرمل و ملراويم،لاوقيرً مرب و تةاقنرا ملرعلإ راقىلو ارفيماول
وقي ررعو لرررلو تلرراق وضعحوقرررلاق ررض وملرراويم وضة ررا وضعررا لال ررع ح اإ رراقىلل مل ررً و ملرراويملو ررروحى

او اقاارالو ر وقي راىلو تلراق ا ،اكرةضمل ل رع حلوقيةرع وضعف رالاوارتغ
همرتغً و ر

وقيةرع لو كفملرفا اوض رت ضرضل

ررلولا،لإا ملرة وق رعوت با تةاقنرالارعال لمرتر و رروقلوضهاقدرالورم و رر لوضعا درا رم

وضعمرً اذ هراللرر وضعمد رالو تلراق ا ورم ضر

لعم رالو تلراق الاوةريالو عراضضلال قرض وضباةرا وضعحو را

اضامتلبحووتلومتعوقى.7
ا ربق وع رع وق ص لرا ورم و عو ر م و همرا و ترواضرا برنا وضكتراالو تلراق ناللررلوضعراضض،
اا ررب تلظرراملحى ا ررا لررر ويررح و تغنراوت و تلرراق ا وقياض ررالانرراألضر وضررر عىلضتغ نررا قاولوضراضررا
و تلاق وملإنماص ل قاو اق ال كمت)لو لقاوللصي حر اوم يضلا ب تلوق ص لا و ررع رحال
وإل ر لو تلراق ضت ة رجلوضعمرعلو تلراق و درعا،لانرةضمل لرضلوارتترو وق ص لرا كم اارا
و تلراق ا اا اار دال مد رالإل ررو ل رع وبراوت لررلو تلراق ات وضررا لاوق ص لرا ملرع ل ع رً ودك رال
وضة را وضعررا و ر لوضة را لوق رراج ررمل ح رجلب ررم و ملراويم وإلنتا رالاا و مرراملما لرررلإقووى مررض ورم
و ملراويم،لا راات ملرة وضم اارالورملوضرر عى وضعا را ضم اارا وضعع رالاوضت رع و ر و تلراق وضمرعال البارتل
ملرة وضم اارا بع رفهالإ رحوالإ ر

ا عاق رالو ملرااًلو تلراق ا وض رت هعران ونارا وضررا لوضعاو را اونارا

و ر عن الاوضفةح اوضب اضالاوضكينا وم و ملااًلو تلاق ا.
إا لبارت و را قاضرا برحووت مد رات وق ص لرا برر اوا همرع بارا و ر ل ة رجلوضعر رر ورملو ملرروال
:

ااملمها

ل منا وضكفا ا و تلاق ا وم ض و تماق ل آض ات وضمعال او عامما.
.1
لتف ل و باا و اض ا ضدراضا وض ت همبباا ملحاات اواامات وضة را وضعرا وق اارحىلاورم
.2
يضللتمكم ومللعمنا وعووق واض ا ضتمع ً ونمل ا اضحع.
لعا م ض نملاط وضة ا وق اج او تماق د س اكنا لر مد ا وضعمع اوضتعم ا.
.3
ل ع ح وألاعوال و اض ا و د ا.
.4
لعا م ا رى و دك ا.
.5
إوا برو ات وق ص لرا لرر وضعرحوال مةرر بررات لرر ااوضرح وضيمان ل رات ضر وقيرحالوضعحو رالوإل حون رال
وضفمع ل ات ض

وقيلاو و تلاق

ل وضعحوال ،ز لض و حوال عللوإل

اتلو تلاق ا وناا:

ل ع رً ولملروت وضة را وضعرا و ر ملرحاات هعمرً لر وارس لماو را عوت
.1
اارال و ل ة ج وونا بارال و اتمحوو لر وقي اى و تلاق ا الرلوضمعال.

لر الومرتةدال

و ماو ان م عل و ملاويم و نتا ا وضتا عا ضدة ا وضعا م ح ج و زوق وضعدارتلال ع دهرال
.2
و ملحاات وماملما اا ملحاات ضا ا.
املة و حواوت لبعهاا وضراضا لر ناا وم ا ً لتف ل وأل باا و اض ا ضليرحالاوقيلراولو تلراق
و فرحاض لر وضعرحوال ضر

وضفمرع ل ات اوضهررال وعرس لتف رللوضج رزللرر و عوذنرالوضعاورا ضدراضرا ورم ضر

وقيلع لر و رعووق و اض را مفر

رم االاارعاولوضرعف.لاانرت لررلاقنر لومرتعع ضهرا ضر

و رح دتنا و ر ،

ضكرم بةر وضة را وضعرا ل و ملرلاوا )لملرعلوضة را وضةاقرر لرر وضراضرا،لا وا قاو وضراضرا ذو ونماق را اوت

رال

ض تلاق وضعحوقر.8
ملعاك مدا وم وضععووً وض ت رت وم نما وق ص لا لر وضعحوال لر و ح دتنالا

:

لاملمها

ر لعمح اعال واض ا وت عوى ض اهض.
.1
ا حى وقي عوا ل وق هاذ م و لحلر او ا ر.
.2
ر يةا وضة ا وق اج باإل حواوت وض ت لفبعها وقي عوا.
.3
و تمراق وعظررض و اامرات وضلرعا ا لر ورعوق واض را ومرتعوقى ا درا و رحوقوت وضعمدررال
.4
و عبا،لاوضتتل لات ضدة ا وق اج.
ر اا دا ا عق وضملرحاات و ارفيماو ا وضكبنراى لرر وضبدرر ا روضا رض وضملرحااتلو مراملمال
.5
وق ا ا.
رعل وملرراوكا و رعو عنا لررر مد ررا وق ص لرا اعضررمل ضعررر هشر م و اوررا ملررحااتل
.6
وماملمالهمت م وا لممم وااما كبنا و مكناا وم ملحوا وملاويم عا ا كبناى.
اورا وض رع الرر ظرً و رت وألوح ر ضدعرحوال ،اوضرر عوت وضكينراى وضرو را و ر لضص لرالوضة را ل
وضعررا اا ضص لررا و تلرراق وضعحوقررر ك ررً ،9الررر ظررً وضظررحااللوضحوملعررالوررم ررر لو اررتةحوولوألواررتل
اوضم اس ت ا ر ا ع و عراضض اوضبراووت وضم اار الضلي عورالو ةبدرالاولماملااارا ضرةو ت دربل درارا وعاق هارال
اوضتتف ل وم وضععووً وض ت لايحللر نما لوق ص لاللر وضعحوال ال ة ةها وألملرواللو ح عى وناا:10
وضتبرا ا لررر وضعمررع و تلرراق اوضررة نمررض عررس ومتةرراو و تلرراق وضعحوقررر و ر وضةررروىل
.1
وضتعامم الووض تللت دباا و تغناوت وضراض ا.
واررتف ا وضب اضررا ررز يعرران وضعرحوال وررم و ملر دا وض ررت لفا مررت لررر ظررً وضظررحاالل
.2
11
و تلاق الاوضم اا ا وض ت يملهرملا زلوولفعت و ن عل%35-30لومل عىلوضعمً وضعحو ا .
ارعا وضتعذيرم لرر وضنرااوت اوضررضع ضا را ورم و ر ا وقي عورا وضعحو را وضتعارمللررلبحنراوتل
.3
وق ص لررا اقاو وضة ررا وضعررا اوضع ررا لررر ب ررم وضعر ررر وررم واامرراتلوضة ررا لوضعررا ل ررت ومررع ل

وق ص لرا اورم يرض يعمرج ارعا لعذيرم وضنرااوتلاوضررضع برنالمةرات املرحوقق و متمرملوضعحوقرر.لوولفرا
وعر ت وضتض ض اوا ع ع د س وم وملك ت ر رى.
قاو وضة ا وق اج وضعحوقر وضة وا زو ع فا.
.4
وملر دا وإلقووى اهرر ورم اض رح و ملرك ت وض رت لعو رس و تلراق وضعحوقرر لررلإ راولضص لرال
.5
و تلاق اوضت ع و وضة ا وق اج.
اوما لةر  ،نحعلانس ،إعو ااا ل ب ج وق ص لا بر وعس اا وم ا ااا وقي عوالو ةبدا،ل مب وا
لتتة و حواوت ولل ا وم و ً ل ة ج مد ا نما وق ص لا لرلوضعحوالل مب و تةاقنالاهر:
ضع رعق و ملرااً وضكينراى لرر وضعرحوال ،اونارا رر وارتةحوو وألورم ا رر و ارتةحوولوضم اسر تل
.1
اوارتف ا لوضب اضرا اوضكينرا ورم و ملرااً ،نرحع ل رً وع رع لوق ص لرا ررى ذوع را للةرًل رم ضمرسل
اععوت وم ولا،لاعضمل ض لفملوقي عوا و ةبدرا وضم اارات وض ذورالإل رحوالوضت ع رًلإ ر لو تلراق وقيرح
االوضمعال ،اا واتترو و حوا اضرح املرع وضتبرا ا لررلوإل رحواوتلوق ا را بت ع رًلوضة را وضعرا و ر وضة را
وق اج م ح ج وضتروث بب ملو ملاويم مل ًللرو جر اضاس مل ًل ا .12
اضدمبراووت وضم اار ا او تما را ضدملرعب وضعحوقرر او تلراق برر ورم ا رعقلوضة را
.2
وضعرا للررلو تلراق وضعحوقرر اض را ضغرحض راقى و تلراق إ ر وضتعم رالو تلراق ا رز والو براووتلوض رت
نملر لونارا واذوضرت وع رعقى ،13رز ونرسلو درعا ا اار ا ضت ك رر وضمر اقىلاو ارتة وضرع اتلاو دررعال
و تلاق ا وم ا ًل اقى مد ا وضتعم ا و تلاق ا ن ع نمعلو تلاق امفًلاناضتا ر و اا مح الوكبا
ضدة ررا وق رراج لررر و ملرراوكا لررر مد ررالوضتعم ررا وملرراوكا اكبرالض ر فمرردضلباضترررو ت مد ررالوضتعم ررا
و تلاق ا لر وضبدر لر و متةبً.14
وضعمرً لر ل رع ح وق هراذ و لرحلر لرر وضعرحوال او اقرس قاوو وكبرا لرر مد رالو ارفيماول
.3
او رحوض ورم و رً و باملرحى لرر مد را ملرحوا وملراويم وضة را وضعرا ،لاوضعمرً لر لوارتة ض الملرةولوق هراذ
م ا ااا وضراضا وضعةر ا اوا عا ل تللع س وضبعمل و حكز لوضعحوقر.15
ا بقل وضعحوالل عرلو ت لوألوح لضسل ا ل 2003ل ا تاا هر ر ر وملوضتغ ناوتللر وممً
وضبارىلوضم اار الاو تلراق ا او تما را ،اارً ورا ضدفرس ملرةولو رت لورملقوراولملراوًلو هرز لر ااورً
وضباىلوضت ت ا ضدراضا وضعحو ا اوا اقت وض سلورم مةرروا وألورملاورمللررملعولكبنرا لررلوق انرب وق ررو مفر
م كينالورم و وسر تلاو عانراى رحوا ملرةولو رت ،لومرا ااو لوضملرعبلوضعحوقرر و تلراقو ولرامل ورية براضكينال
وملو ملااً ،باضح ض وملونس وملوضرا وضكباع لرللمدمللو ت ا

وضعف .لر وضعاضض ،مةرلملدت اكنرا و حومرجل

و تلرراق اللرررلوضع رحوال ،اهررر و ملرراويملوإلنتا ررالوضتا عررا ضدة ررا لوضعررا الكبررر وضكينررا وررم وق مرراقحل
و تلاق الاويةً و تلاق بر عا امعوقرلاهعع فراتل نرا ملرح ا ان اضرا امةرح ا رر وضعرحوال ورملوضبدرروال

و كنرا مةرحولوألورح وضرة ا ر لملرح ا اا وراليمرمى باضملرح ا ضعراق براويس براا تفرللق رعالوضعرحوال
امعوقرر و مرت ةال د رس بمراليعراق ل،%80لبراضح ض ورم وا اكنرا وضرر عا وملر عكلب وحملرالاضا را و رعق وض رتل
يبفرت ق عرا لر لوضعرحوال ،اكرةضمللوارتف ً وضفمراق وإلقوو لرر ا هرزىلوضراضرا،لضرةو نرحع االومرتةبً وضعرحوال
وحملعالباقي عوالوضعحو الو ةبدا اا ع بحناومهرالوضم اسر تلاو تلراق البارت لعم را و تلراق ا ملراودال
اومترووا اوال دراالوا لعو س وضت ر اتلوضكيناىلوض ت لعو س وضعحوال وض ع الر و متةبً.16
 /2اإلصالحات والقرارات االقتصادية
عرررلو ررت ل ررا ل 2003لررضلو ررروول ررعوننالا رحوووتلو تلرراق ال رررىلوررمل بررًلاررد اتلو ررت ل
وألوح ،لاهعرللرل عملحملرالإ رحواوتلإ ر

ال لر لمرحضلاالل ب ةاااراللررلوضعرحواللهعتبرالناةيرالا راقيال

ض ررعالو تلرراقلوضعحوقرررل م رحلبمح دررالونتةاض ررالوررملوح دررالو تلرراقلو ع ررسلوررمل بررًلوضراضررالإ ر لو تلرراقل
وضمررعال،لاملعرراكلو تةرراقلملرراصملب ر اللدررمللوضةررعوننالاوإل رحواوتل رراقوىل ل ر لهغ ن رالو تلرراقلوضعحوقرررلا عدررسل
وملاكنالوألنظمالو تلاق الونفتا اللرلو ع ةالوضعحن ا.17
إ لاالاو ررملوقي ررا ل ب ررنالااللد ررمللوضة ررعوننالاوإل رحواوتل نر رال رراقوىل لر ر لإنة رراعلوضع رحواللو ررملو عت ررسل
وقياض ررالض عحا ررالضام ررتلب رحووتلو تل رراق الاإنم ررال ب رراوىل ررملب رحووتلا اا ر الل ررضلل ب ةه ررال ل ر لو تل رراقوتل
ااوان ررالوضمل ررح الل رررلوضفم ررع ل اتلو ررملوضة ررحالو ال ر تلاه رررلباضف ررحاوىل للل ررل لب ر الل ب ررجل ل ر لو تل رراقل
وضعحوقرلض ضت اللوضكبناللرل ب عالاناةالو تلاقوتلااوانالوضملح الاو تلاقلوضعحوقر.18
التتدرلو الاول م الو تلاق الو فحا الومل بًلاد الو ت للر:19
ونفتا لو ااماتلوضعحو الوضتا ل ل لوضعاضض.
و تماقل عومزل ع الاوغح الضت ع حلوضة ا لوق اج.
ل ة جلوضتةاوالاوضت اوًلو تلاق لاو ا رلوملو ااماتلو اض ا.
و تمر ر رراقلامفر ر ررًلو عر ر ررا نالاوإل ر ر رحواوتلوضراض ر ر ررالالر ر ررعمنالوقير ر رررلوألقن ر ر ر لور ر ررملو ت ا ر ر رراتل

.1
.2
.3
.4
.5
و تما ا.
اضت ة جلعضملللحكزتلوإل

اتلو ةلا ال ع لضممالوعو ملوقامالهر:

ضدمم ررفيمح ملوأل ان رربل ة ررعاللوضمل ررحااتلوضع ع ررالنفم ررهالل رررللمد ررمللو ع ررعقوتلوضعحو ررال
.1
)%100لباا ر ررتنعاالونت ر رراثلالل ر ررف الوض ر ررعف..ل ر ررزلا ر رررولوقي ر رراكضلوضعم ر رركح لضة ر ررعوتلو ر ررت ل ر ررانعال
و افيماولوأل عرتللرلوضعحوالل ا ل.202003

وضمر ررما لضدملر رراواللوأل عب ر ررال مل ر رحوالاار ررهضلل ر رررلو اامر رراتلو اض ر ررالوضعحو ر ررا،لا ر رررلل ر ررضل
.2
وضمما لبمع بلوضةانعالا .
وضعمًل ل لضص لالو ملاويملوقي عو البااتنعاالوضة ا لوضعف .
.3
ل ر رلوضمةللوأل ل لضفحوقبلقضًلوألمحوقلاوضملحااتلبرل.%15
.4
ضفررللوضحاررع لوق محك ررالإ ر ل%5لاإ فرراالو اررتناوقوتلوإلنمرران الوناررا،لا ررتضلعضررملل ررمل
.5
ح جلقضرع لوضعرحواللبالفا راتلوضتمراوىلوقيرحىلاالبانفرما لوضعرحواللإ ر لوعظمرالوضتمراوىلوضعا رالاوق فرع ل
ضملحا هالاوباقئاال ع ل ح الوضتماوىلاو دك الوضفحق ا.21
إال مد ر ررالوضت ر ررع لو تلر رراق للر رررلظر ررًلوألا ر ررا لوض ر ررتل املر ررهاالوضراضر ررالوضعحو ر ررالظر رراملحىلوعةر رررىل
ا ع د ررالوألو رررل ررزلونتة ررًلو ررملض ضه ررالو تل رراقلب ررًلواام ررالسلامل ااد ررسلاا رردعك السلإ ر لنظ ررا ل ر رررل
يمفعرلإ ل عو رلو تلاقلوضمرعاللاهررلض رعىلاااار الإل راقىلوارضلو ورقلوق ر ررىلضدعظرا لو تلراق ل
ور ررملوألضر ررةلبعظ ر رحلو تبر رراولو عع ر رراتلوض ر ررتلهمل ر ر ًل اقةر ررالاااا ر ر الاور ررا لو ار ررفيماولو لر رررللر رررلوضة ا ر رراتل
و تلرراق الو تتدفررالاناضررةوتللرررلظررًلوضظررحااللوضحوملعررالو تميدررال عررر لا ررع لوإل رراولو اا ر تلاوضةررانعن ل
ااماتلوضراضا.22

املحور الثاني :انعكاسات الوجود االمريكي في العراق على الوضع
االمني
ار حتلوضةررعوتلوألوح ك ررال ل ر ل غررروقل ررع :ل2003/04/09للاا دررملوضررحقاسلوألوح ر ل ررعوثلبررع ل
ونها رراالوضعمد رراتلوضعم رركح الوضكب رراعل ررع لوألا لو ررملا رراولو ررملوضع ررا لاا رراالو ررملاا ل رحوووتلوقي رراكضلو رررن ل
ضمررد الو ررت لبررع لبح م رحل ررًلوق ررارلوضعحوقرررلا ررععلوألوررملو ررمل ررًلاذووىلوإل ر لاإ ةررااللوضعمررًلل رررل
وضكينالوملو ااماتلوقي عو ا.23
ا رررل ررحعلوضعمررًل ل ر للةررع للالفك ررمللملررة لو اامررات،لاضا ررالوألوع ررالاوضعمرركح الوض ررتلاانررتل
لتر ضللوررملوق ررارلاوضملررح الا ررحولوقيررراقلاملررح الوضعمرررى،لا رررللحومررجلوررملوضتفك ررمللوهمررا ل مد رراتل
وضععررللاا تةررا تلا ررا تلو ضت ررااللاالورراليعررحاللبا ضتفرراالوضةمررح لالرررلظررًلللررا رلوضترررملعولوألواررتل
ملا تل ا تلوضفعل ىلاوضمدبلاوضنابلانةضملل حمتلوق ح مرالو عظمرال ح ةهرالإ ر لوضعرحوال،لاضرضلهمرت مل
وضةررعوتلو مل ر دال ررر يالالرررلظررًلوقي عورراتلو تعا بررالوقي دعضررالقااللف ،ر تلوضظرراملحىلاالوقيرررلوناررا،لاإعول
اانتلوأل ما لوإل حوو ال ملعوق اللرلوضبرو المكحاالبراتلاكناللعظ مالم مال عر.24

ان رررولوق ررعالل ل ررابلو متم ررملوضعحوق رررلااان ررتلوقي رراىلو ت اق ررالوعراوررالببغ ررروقلو ررملم ررحضل ظ رحل
وضتم ررعو لاإ ر ر اللوضمل ررعوو لاوق م ررعولانع رراالوق رررووالوض عنكح ف ررا،25لمل ررةول رررول ررملوألار ر كلوضمل رراقكال
اهم نالوضراو اتللرلإولرا لورملوضعحنراتلوضعمركح القوضرًل غرروقلاضاو هرالاإ ر اللوضعراول لر لوررن نالبرراال
ل ة ح.26
اض ررضل ت م ررملوضع ررملوألوا ررتلضر ر لوضم ررععوتلوض ررتللد ررتلو ررت ،لإ لبل ررعوىل زق ررا،لانكو انع ررال
لةم ضلوقياضالوألوع اللرلوضعحواللض لوضمععوتللدتلو ت لإ لي

:

اا :لوعةلو ت ل9لامح ًل2003لا ىلم فح ل2006ل لفمنالو ح ر ملوضعمكح ناللرلااوحوا).
يان ا:لوعةلم فح ل2006لا ىل ض المحضلوضةانعاللرلم فح ل.)2007
ياضيا:لوعةلم فح ل2007لا ىلو نسياالوملوضعحوال.
 /1أشكال العنف ومالمحه الحديثة
ل ر لوض ررح ضلو ررملوا ررتمحوولا ررعقلاكن رالو ررملواق ررالاي ي ررنالاض ررلل ع ررر لاوح ر لل رررلوضع رحوالل ع رررلنة ررًل
وضمررد القي عوررال حو ررالوا ترراللرررلوضيرراوملاوضعملررح ملوررمل عن ررعل،2004لإ لاالوألا ررا لوألوع رراللرررلوضررب قل
وذقوقتللرملعوولض لولانالوألضناىلبًلاا دتلإ ل رلو نف تلوألوات،لاملعلوال تمل لبع رع للررلا رروقل
وضةتلر لاوق ح ر لا ررضلوضترررونالاوضتتح رربلوضعررا ضل ررملوضعمد رراتلوض ررتللةررع لباررالوضةررعوتلوألوح ك ررا،لالدررملل
وض ررتللة ررع لبا ررالوضة ررععلوض ررتلهم ررهاراللوضع ررعقلوأل عر ررتلاوق ررارلاوضمل ررح الوضع رحو نا،لنامل ررملل ررملظ رراملحىل
ض ررللاإ رررو لوأل ان رربلوض ررتلونفملررحتلل رررلوضع رحوالل مل ر ًلكبن ررا،لاك ررةضملل مد رراتلوضتفمن رالوض ررتلهم ررهارالل
انابا رربلاولمل رروتلوض ررعف..لاملك ررةول ب رررالو ور رحلاك ن ررسلل ررضلهع ررع لل رراالوض ررركتالعولب اض ررالو ررملوضفعلر ر ىل
اونعرو لوألوم،لضلع الااالوماوااتلاد اتلو ت ل رلااهمتللرلهغة الملة لوقياضا.27
اوررملو عررحااللاالوضةررععلاوق ما رراتلوض ررتللمرراوولو ةااورراللرررلوضعرحواللوتعرررقىلوررمل ررزلونتمااوااررال
الع هااا ررالاامل رررومها،ل ررزلإحا رراللف ررضل ف ررالو ررمل ما رراتلا عا رحلو ررملوإلا ر و نا،لوضم ررعالاوضملر ر عا،ل
اوضة ررعو نالاوضبعي ررنالوضم ررابةنا،لمف ر ل ررمل ع ررللو ة ررالدنالوأل ان رربلوض ررة مللعوم ررراول ل ر لوضع رحوال،لكم ررال
لفررضلوررعو عنال رحو نال رراق نالونتح ررعوللرررلا مررا لو ةااوررالكررحقلمعررًل لر لوماوارراتلوضةررعوتلوألوح ك ررال
اورراللة ررع لب ررسلو ررمل مد رراتل مل ررعوق اللل ررابلل رررلكين رالو ررملوأل رراالو ررعو عنالابح رراا،لنامل ررملل ررمل مد رراتل

إع لاإملانالوضعحو نالاوض تللةللووس تلسر ملابرعل ح ربلملراملرول درارا،لاوضةاارضلو ملرلاكلبرنالارًلملرة ل
وضفة ر رراتلمل ر ررعلوم ر ررللو ر ررت لاوا ر ررتترو لوضة ر ررعىل–لب مل ر ر ا لوتتدف ر ررال–ل ر ررر .لكم ر ررالاالملع ر رراكل عا ر رحل
ا ما راتللمراوولوإلوملرراالاا مرا لوق ح مرالو عظمرراللررلوضعرحوال.28لاضكررمللررل م رملوقيررا تلمركالورال ررر ل
–لا ررر ل–للرررلوضعرحوالل اكرررلاالملعرراكل ررععلا ما رراتلإار و ا،لاررل الاملر ع ا،لا نرالإار و ا،ل رراقوىل
ل لااللحنمللوضةعوتلوألوح ك ا،لاوال ر للرلاًلوملوضفدع الاوضعمللاكرحن الا ناملرالورملوررالوضعرحوالل
ض ل ا ل2004لضاسل ع رول ملو عملاا.29
وا ررتترو لوضم ر اووتلو في ررا،لوض ررتللع ررمل مل رحوتلاا ان ررالوة رراتلوضض رريا ا،لوي ررًللفمن رالمل ررا عال
و مدا باضع عقل ع ل17للمعذل2005لومالاقعلإ لوةتًل98لورن الاإ ابالوال ةحال150لاضرح مللررل عرعال
غروق،لا رل ريتل ملحوتلومل ا تللفمنالوضم اووتلو في رالضرضل كرملااضهراللفمنرالوةرحلوألورضلو ت ررىل
لرلاال،2003لاواتمحتل ا تلوضتفمنالض لوقيةبلوضي

لوض تل رقااالوضروواالاواذوضت.

هع ررحضلوضعدم رراالوضع رحو نالاو ا رراق م نالاوأل ب رراالضل ررللاوضةت ررًلاو ت ررا تلو عظم ررالوم ررال ررر ل
ل ر لا ررعقل هرراتلوعاق ررالضدع رحواللهمررهارالللفحي ر لوضررب قلوررملوضعةررع ،لا رررللررضلوضت رراالل رررقلكبن رالوررمل
و ب رراالوضب رراوذ ملعا لو ضتلا رراتلوضع رراقوىل غ رراللمف ررللوع را ملوضكفا رراتلوضعحو ررالو تمن ررزى،لا م ررببل
ملة لوضعمد اتللمتله حىلوضعملحوتلوناضلضاوثلوضعرحوال،لااملراولفريف لبح ران ل وانرحتلممر مل)لب را مل
و ااررا لإ ر لو عارراقلوضلرره عن لب نررسلاووالوضت ررااللوضعدمرراالاو ت رراضهض،30لمفر ل ررمل هرراتلإ د م ررالاضررحعل
لتمير ررًلل ر رررل عر ررللا ه ر ررزىلو ت ر ررابحوتلوإل د م ر ررا،لا ر رررل مدر ررتلمل ر ررة لوق هر رراتلاار ررماالوضعدمر رراالوضع ر رحو نال
اوألارراق م ناللرررل ررعوقضللررضللعذيعهرراللرررلوضملررعوو لض ر لوأل ررا لوألا ر لض ررت لبةلرررلوضعمررًل ل ر لو ت اضهررال
ااان ررتلوضعمد ررالل ررتضلل ررتلنظر رحل ررعوتلو ررت لاا ررمعها،لان ررر ععلإحا رراللل ررف الضععا ر رحل ررزالوضبع ررزل
وقياكضلاابةاللرلوضعحوال.31
املررح تل هرراتل رررىلب مر تلكبرراعلضتلررف الا تررًلاوضت ررااللو ةرراتلوررملااررالةىلوق اوعررات،لاملررعل
وررالقمررملو ةرراتلوررناضلضدهررحالضرراوثلوضع رحواللضليفررا ل ل ر ل رراااضلاهملررنالإ لرراق ال حو ررالإ ر لاالاكن رالوررمل
1500ل ر رلوررملوألاررالةىلاوأل برراالا عا رحلوأل هررزىلوألوع ررالاوضعمرركح نالوضمررابةناللررضلو ت رراضهضلاضررضل
لتمكملوأل هزىلوملوضكمللل ملا ال مد الااللدة لوضةربلل لر لوعفرة اا،32لا ررلللرا رتلملرة لوضلرعوىل
ض لوقيةبالوألا لبلعوىلضا ا.

ظهررعولو دمل ر اتلاللررا رلنملرراطلوق ما رراتلو مررليا:لظهررحتلوق ما رراتلو مررليالوعررةلو ررت ل
اواواررتل عفررهالو ةااوررال رررلو ررت ،لومررالاقعلإ ر لللررا رلوق مرراقحللرررل ررعوتلو ررت ،لم رراالوقيررًل
وضلر راواللمل ررة لوق ما رراتلالع راه ررالضف ررحالو متم ررملوضعحوق رررلبةل رررلهمل ررع سل حك ررالو ةااو ررا،لاو ررالضر ر ل
وقيةبرالوضيان ررالمعمرررلإال غرروقلضا ررالملررهرتلنملرا الضل ما رراتلو مررليالاو داملر اتلوض ررتل مدررتل لر ل
وضةت ررًل لر ر لوضهع ررالاوضت نر رالوض رراقف ل لر ر لاو ررًلوضفل ررًلب ررنالوض عوق ررللاإضر ر لوأل رراالو مل ررلاكالضد ررعال
وض اقف .
زل لعولوضع مللرلوضعحوالللرلوعتللل را ل 2003ل راق :لوضكهحنراالقاالو مرتعع،لامرارالوضكينرال
وررملوألض رراا،لاوحمررجلو رراالاوضعظررا لوضلررحرليملر ًلا ررمال رراوللرررلبدرررلوررملاضلرربلو عررا جللرررلوضعرراضض،لاوررال
نظا لو عو

تلاو للا تلمهعلوملنع الواللرلوضعاضضل وضحو م)لاضاسلياضرز،لاوإل مرا لماضبل رالوضت ت رال

ضدعر رحواللاار ررعالوم ررالهر رررل د ر ررسلل رررلوضبدر ررروالوألضر ررحع،لاو ررالو ر رررووول%80لل رررل اضر ررال حع ر ر لضه ررال–لكمر رراللةر ررع ل
وض عنم لل–لا عللوضفلرع لوضرووار ال ملرحلمرارال180ل اضبرا،لا ع ررلكتراالاو ررلض رًلارتال ر اللررل
و تعا ا.33
 /2تدمير بنية املجتمع
مل الو ت ا لوألوح ل ا ل،2003لكمالملهرلوملو عو عنال رزل ةعضرعا:ل" ر لعالورملمرعال،لورمل
وق ررع،لاا ر ةتدعنعالا ررروحانعا.لنمررت ملاالنملررح لضكررضلانعررالنت ،ر ىلملررةولاررًلحارراولااررًلض دررا".لممرراعول مررًل
و مررتةبًلوض ررع لضدمررعو ملوضعحوقرررل عرررلوررحاولي يررال مل رحلاررعال–لم مررالوضةررعوتلوألوح ك ررالونسرريبتل ب ررًل
اررلتنالوررملوضع رحوال؟لوررالوضررة لللاكررسلوضع رراتلو ت رررىلوألوح ك ررالاوواملرراللرررلوضع رحوال؟للتلب ر لو ةرراب تلوض ررتل
مح اررالوضصرريف عالوررملوضعحو ررعالإ ررامالإ ر لو بعولا رراتلوعظمرراتل ةررعاللوإلنمرراالاافررياالو ررراناتل
وإلضكلاان الاوضصيام نالو غاوح ملب ح جل اوفالإ لوألوا .34
إعولاضر ررةناللر رررلوقيمر رربااللر رررونالوضكعر ررعذلوضيةام ر ررالوضعحو ر ررا،لاإمل ر ر كلوضبار ررىلوضت ت ر ررالو تلر رراق ال
او تما ررا،لاو عانرراىلوض ررتللتتباملررالوضلم رراالاوألا قلاوأل د ررات،ل ل ررتضلل رررونالوضب ررعتلم م رربلبررًلا ف ررال
مل بالو نز ،لا ل تضل تًلوضلماالاوأل فرا لا مرب،لبرًلا فرالو ر عرالنفمرهالورمل ةعارهالاوعراهحل ااارا.ل
ا للررتضلوها مررالوممع ررالوع عررالوررملوضعرراولانل اااررالوضمررفل ،لا مررب،لبررًللاو تهررالا فررالو متمررملنفمررس.ل
ايمررمىلوضععررلللرررلوقيررا لوألا ر لإبرراقىلو نررز ،لالرررلوضيان ررالإبرراقىلو ر عررا،لالرررلوضياضيررالوإلبرراقىلوق ما ررا.لإ ل
االوملوضفحاو لإقضا لهعبنال ر ر،لو ر ،ل ل لوقياضالوضحو عا،لاملعلإباقىلو متمم.35

املح لإالإباقىلو متمملهمتدز ل"ض الولمرةالأل مرا لوتتدفرالاارراللإ ر للررونالوألارسلوألااار ال
ضدممتمررم".لانتاقمهررالا مل ر الاوتفمل ر الوعررا.لاهرررللتفررممللرررونالوضراضررالو تما ررال–لورري :ل"وضتفرراوم،ل
وضهع ر ررا،لوضعاقد ر ررا،لو اام ر رراتلو تما ر ررا،لا ر رررلوض ر ررةوت"-لاوضفاا ر رررىلإعل" لر رربقلو ول ر رراالاا ر ررعالوضع ر ررال
وضتع هنالوضماقر ملضرعلوضعاولوضة مليعاملعالوعا".36
وا ررتغدتل ل رراباتلور ررملوضح ررا لوضفعل ر ر ىلاوحا رراولوضةر ررانعالاوضعظ ررا ،لماضت فر ررتلنم رراال حو ر رراتل
او تلبهام،لبًللضل ىلب مل عفهملوملوق اوث،لا ا ل اب.للرلملح ال غروقللررل رعوال2003لضه عوراال
وو فسلااهر:ل" لاواا،لاملعاكلكينال رولوملوق حوقضلا ا تلكيناىلاكنالومال مكملو ةترس".ل رزلورعقل
و م ررااضعالوألوناك ررعا،لل رررلا ررعراضلإ ر لو ا ررتةحوولل رررلوضع رحوال،لا ررد اتلاوا ررعالضز م رراالوضةباق ررًلاوضز م رراال
وض ررر ل نا،لو ررملوضم ررعالاوضمل ر عا،لوم ررملومف ررعولوضعدمان ررالوض ررتل ررام ل درا ررال رررو لل رررلمل ر ًلاواررم.لا رررل
محضلملا الوضز مااللفمرناولوفملررقولضالار لا بةرعولوضةرعوننالوضةبد رالوض رتللةرع لوضلمراالوضلملر اتلإحارال
ل رلومل ح هاملاهش مل ل لوضععلل رملم.37
ّ
ايمل ًلوضترونالو ةلعقلضدعحواللاملعبسلوضة ل اوتلبسلوضع اتلو ت ررىلوألوح ك رالا د فااارالإبراال
ررحالوق در تلا ةبررالوضعةعنرراتلوضراض ررالا ررحالوق در تلوضيان ررال–لانتا رراللرررل ررعالحارربلوضررة ل ررر للرررل
ملررهحلابح ررًل،2003لوضررة لهغا ررتل عررسلوضررع. .ا،لاق ررضلوأل ررعض نالوضععف ررنال–لو ااضررالإبرراقىلو تما ررا.ل
ايعررارلوضعحو ررعالولالا ر والململرراللة عررسلبررنالورررىلااضررحعلو ت ررا تلاه مرراتلونت او ررا،لاق مةحو ررال
ململ ررالوعةم ررمال ل ر ل ررع لض ررعطلويل ررالا اقف ررا.لا ل ر لو ررضلوض م رراتلو لم ررةال ل ر لوضمل ررعبلوضعحوق رررل
اواامالس،للبة لملغااللو متمملوضعابفالباقي اىلاد ما.38
خاتمة:
إالوضع رررقلوضكبنر رالو ررملوقي ررعوق لوألوع ررالوض ررتلهمل ررهرملالا ررًلو امظ رراتلوضعحو ررالهم ررببتلبتم رراقحل
و تلرراق الكبنرراى،لاانررتللتررعوطلمراررالا انررال عا رحلوررملوضةررععلوضعمرركح الاوألوع ررالوررملوق ررارلاوضملررح ال
و ل اق ررالاوقيمل رررلوضمل ررعرتلا نامل ررالو ررملابع ررااللد ررمللوضعمل رراقحلوض ررة مل ررر ععالب رراضع الاا لضعمل رراقحملضل ل ر ل
ماالوضع الضدراضالوضعحو ا.
اباررةولمرركالوضتتررعاللوررملو تمررا تلاال رراق لونف ر تلوضع ررملوألواررتللرررلوضبلررحى،لاونتةاضررسلإ ر لبة ررال
و امظ رراتلالر ر ينا ل لر ر لونت رراثلالل ررر حلوض ررعف،.لاك ررةضملللف ررحول حك ررالو ا ررتناوقلاوضتل ررر حل بر رالو ررعون ل

وضب ح الاو عامةلوقيراق الوضبا الاو اووت،لوماليمل ًل رحنال ة ة رالضدممراولوضمردمتلوضرة ل فلراضلاال
يم ر ررعقلوضعمد ر ررالوضم اا ر ر البمممده ر ررا.لاوم ر ررال مل ر ررمللم ر ررسلاالوي ر ررًلمل ر ررةولوضع ر ررمل ر رررل ر رراق لإ ر ر لو

ر رحوول

با تلاق لوضعحوقرلوضة لملعللرلوحا اول مببللحق لوضع ملوألواتلقوضًلوأل اض ضلوضعحو ا.
اورمل مدرالوضهار رروتلو ملرلاكالوض رتللحنرمللوضع رملوألوارت:لملعراكل عرللو مراقًلوملرلاكاللممرملبررنال
وتتدررللو امظرراتلوضعحو ررا،لوررملنا رراللر تلوألا ررا لوألوع ررالانمررال ررايحلباضعف مررال لر لوضمرردضلاوألوررمل
وضعحوقر،ل مكملو ماضهالبمال ه :
-1لهع ًل مد اتلإ اقىلوضعاذ نالاضفعتلولوا لبان الل مد اتلو ماولاو افيماو.
-2لوضب اضالو تفا ماللرلااااطلوضملباالاضا اللرلااااطلوق ح منالوق رق.
-3لو نفملر رراولو ح ر رربلضعمد ر رراتلااح ر رربلالر ررروا لاهعر ررا لو تر رررووت،لاوضكملر ررلل ر ررملا ر ررعالل هر رراتل
ا اا الا عا حلاوع ا،لبًلا ىلا حوالل ملاقح الهمهضلمراا.
-4لوضلحو لبنالوأل هزىلوألوع الاوضعمكح ال مببلوضمعرلضت ك رل فعوملالاا حااال ل لوألوض.
-5لوضلر رحو لوقيز ر ر لوضع ررا لاالو ع ررا ة ،لوض ررة ل ررر ل ررعوىلا رردب البر ر اللد ررمللوأل ر رزوال نر رالواملد ررال
إل

لوألا ا لوضماةاللرلوضب ق.
-6لوولفررا لنمرربلوق رحوقضلوضتةد ر ررالااضمررح الاوق ررللاوضحملررعىلاوضلزا ررح،لاواررتمحووللر ينالوام رراتل

اح الو ا لوضعا .
-7لوولفر ررا لانمل ر ر الوق ح مر ررالو عظمر ررالوير ررًل ر رحوقضلو لمر رراولباضبمل ر رحلأل ر رحوضلوق ر ررلس،لاالو تر ررا حىل
باأل فاالوضبملح ال..وقخ.
-8لوضت رررملعولل رررلوضع ررملو تم ررا رلوألا ررح لاضا ر ررالوولف ررا ل نر رالوم رربعاللل رررلوم ررتع اتلوض ر ر ال،ل
اونتفاضلنمبلوضزاوث.
-9ل اضررالوق فررااللوض ررتلارراقتلو رررالوضعحو ررالألملررهحل ع دررا،لوض ررتلونعكمررتلوباملررحىل ل ر لملررح ال
وضف نالاو زوو نا.
-10لوهما ل ا تلوضي ولوضعملاقح لالعاو لقاولوضعملاقحل ل ل ماالا حىلوااماتلوضراضا.
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/1الفكرة العامة للمقال:
« S’il y a une région où le projet américain risque de pâtir c’est bien dans l’Asie» Pacifique.
يريد الباحث من خالل هذا املقال ،ترسيخ فكرة تتمحور حول أن املنطقة التي قد يتعثر فيها
املشروع األمريكي هي منطقة "آسيا-الباسفيك" ،في املقابل يسعى إلى إثبات ذلك من خالل التطرق إلى
رؤية الصين و إستراتيجيتها الجديدة التي تعتمد فيها على نموها االقتصادي ،عبر املحاور التالية:
 /2محتوى املقال:
 األهمية الجيو-سياسية و الجيو-اقتصادية للمنطقة:تعد منطقة آسيا-الباسفيك مركز جذب السياسة الدولية في القرن الواحد و العشرين (،)21
حيث قدم الباحث إحصائيات تؤكد أن املنطقة قطب ديمغرافي و اقتصادي و مالي ،و هو ما انعكس
على ثقلها السياس ي و العسكري و االستراتيجي ،لكن يرى الباحث أن بروز أهمية املنطقة ال يجعلها
بالضرورة فضاء للتصادم (اآلسيوي-الغربي) فقط ،و إنما نتيجة استمرار نمو الدول اآلسيوية (خاصة
الصين ،الهند ،اليابان) قد يحدث إعادة توازن القوى في اإلقليم انطالقا من العالقات الثالثية بين
تلك األطراف ،فالرفاهية و الهدوء بفضل النمو االقتصادي ،لن تكون الصفات الحتمية آلسيا
املستقبلية ،بل ما سيتحكم في رسم مستقبل آسيا-الباسفيك هو املصالح اإلستراتيجية و الحسابات
السياسية بين القوى الكبرى اإلقليمية.
العالقات بين هذه القوى هي التي سترس ي القواعد الجديدة للعالقات الدولية ،فهي أكثر قدرة
على مواجهة الهيمنة األمريكية ،هذا يأخذنا إلى التنافس األمريكي-الصيني من حيث القوة العسكرية
البحرية في آسيا-الباسفيك ،و حسب "ماكيندر" فإن الصين تملك األفضلية في حالة أي تصادم
عسكري في املنطقة إذا ما ركزت على املحيط الباسفيكي.
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رؤية الصين للنظام الدولي:يتميز اقتصاد الصين القائم على "اقتصاد السوق املخطط" عن اقتصاد السوق الحر بأن
الحسابات السياسية و الربح هما املصدر األساس ي لصنع القرار ،فنجاح الصين في إعادة صياغة
االقتصاد الليبرالي بما يتماش ى مع الخصوصية اآلسيوية و مع الحفاظ على نظامها السياس ي الشيوعي،
يجعل الواليات األمريكية تسعى دون تعميم النموذج الصيني في باقي الدول اآلسيوية.
و إن كان الهيكل الجديد للسياسة العاملية يقوم على تحول الصين إلى قوة عظمى و تزايد
نفوذها السياس ي ،يرجح أن تعاد صياغة النظام الدولي القائم ،لكن في ظل استفادة الصين في الوقت
نفسه من االقتصاد الليبرالي ،فالغالب أنها تؤيد فكرة استمرار تطور هذا النظام االقتصادي في
الحدود التي تخدم مصالحها ،و في هذا السياق تلتقي في جزء مع الواليات املتحدة ،لكن تختلف معها
في األصل حول الرؤية الكلية للعالقات الدولية ،فالصين تستند إلى مبادئ األمم املتحدة لتحقيق
السلم و االستقرار لضمان التعايش بين الدول بناء على املصالح املشتركة من جهة ،و من جهة أخرى
فإن البيئة السلمية و املستقرة تتيح للصين التركيز أكثر على مشاكلها الداخلية و املحافظة على نموها
االقتصادي .فعقالنية صانع القرار الصيني ساعدته على حسن استغالل نقاط الضعف األمريكية
لصالح زيادة تأثيره على القضايا الدولية و استمراره في إرساء قواعد النظام الدولي وفقا لتصوره
بطريقة هادئة ذكية تجنبه التصادم املباشر مع الواليات املتحدة األمريكية ،و ذلك عبر الدبلوماسية
املتعددة األطراف و املتعددة املستويات و دبلوماسية حسن الجوار القائمة على تكثيف التبادالت
التجارية مع جيرانها.
النمو االقتصادي للصين:صعود الصين االقتصادي خاصة منذ انضمامها ملنظمة التجارة العاملية سنة  ،2001غير سير
املفاوضات التجارية وفقا ملا حددته جولة قطر للتنمية سنة  ،2001كما أنها قلصت من دور البنك
الدولي خاصة في إفريقيا ،التي أصبحت الصين أول شريك تجاري لها ،كما أن املعونات االقتصادية
التي تقدمها الصين للدول اإلفريقية ليست مساعدات إنسانية ،و لكن تندرج ضمن إستراتيجية
"النفط مقابل البنى التحتية" .إن أهداف الصين بعيدة املدى يتمثل أهمها في تجسيد نموذجها
االقتصادي على مستوى عالمي ،و تحقيق هذا يعد بداية انهيار لالقتصاد األمريكي و تراجع ملكانتها
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العاملية ،لهذا تقوم هذه األخيرة بالضغط على الصين عبر السيطرة على منابع الطاقة و املمرات
البحرية الدولية.
التبعية الطاقوية للصين :كنتيجة للنمو االقتصادي أصبحت الصين في حاجة مستمرة و متزايدة للموارد األولية ،لكن
األمر ال يتعلق فقط بتوفير مصادر الطاقة من النفط و الغاز ،و إنما أيضا باملساهمة في تأمين املمرات
البحرية الدولية التي تنقل عبرها  %95من إمداداتها الطاقوية من الشرق األوسط (  )%70و إفريقيا
( ،)%09إذن أصبح األمن الطاقوي أولوية لدى صانع القرار الصيني ،و كنتيجة سيؤدي إلى تغيير
جيوسياسية املوارد الطبيعية و يوسع دائرة التنافس الصيني -األمريكي لتشمل مجال الطاقة و القدرة
العسكرية البحرية ،فالصين تحرص على تنويع مصادرها في ظل حالة عدم االستقرار في منطقة
"الشرق األوسط" و سيطرة الواليات املتحدة على منابع النفط فيها .
الحسابات اإلستراتيجية:تمكنت الصين من تطوير قدراتها الدفاعية عبر تطوير الجيش و إعادة بلورة عقيدة و
إستراتيجية عسكرية جديدة ،خاصة في الجانب البحري حيث أصبحت أكبر قوة بحرية إقليمية في
آسيا .منح هذا للصين ثقة أكبر في التعبير عن مصالحها و انتهاج إستراتيجية تحافظ بها على مكانتها،
فقد أعلنت في  2010أن مسألة بحر الصين الجنوبي تتعلق بمصلحة وطنية أساسية و أتبعتها في
 2013باإلعالن عن منطقة دفاع جوي في هذا البحر.
و مع هذا ترفض الصين توصيفها كقوة عسكرية عدائية في املستقبل ،و تعلل ذلك بأن ميزانية
الدفاع ال تتجاوز  %2من الناتج القومي املحلي ،و يرى "باري بوزان" في هذا الخصوص أن هذه
الصورة التي تسعى الواليات املتحدة أن تؤطر الصين فيها هي ما يعرف بـ "فخ ثوسيديد" إليجاد ذريعة
لقوتها العسكرية املنتشرة في املنطقة.
تعقيب على املقال:
التنافس الصيني األمريكي الذي قد يعيق التواجد األمريكي في آسيا-الباسفيك ،ربما يجب أن ال
يجعلنا نغفل التطورات األخيرة بشأن االقتصاد الصيني ،الذي أصبح يشهد في السنوات الثالث األخيرة
خاصة تراجعا في النمو ،فقد قدر النمو االقتصادي للصين في  2015بـ  % 6.9إلى جانب الخالفات
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الحدودية مع جيرانها في بحر الصين الجنوبي و بحر الصين الشرقي و استمرار نمو اليابان التي تعد
الحليف األقوى للواليات املتحدة في آسيا .إذن يالحظ أن الصين مقيدة بمشاكل الحدود و مشاكل
حقوق اإلنسان في إقليم التبت و مسألة تايوان ،و قدراتها العسكرية لم ترق بعد إلى مستوى القوة
األمريكية و هو ما قد يجعل العالقات الصينية األمريكية في إطار آسيا-الباسفيك تتجه نحو التنسيق
و التعاون على األقل في املدى القريب .أما على املدى البعيد فإن تحول الصين إلى قوة عظمى لن يؤثر
فقط على الوجود األمريكي في آسيا-الباسفيك و إنما حتما على مكانتها العاملية أيضا و على القيم
الغربية ،فالتاريخ يثبت أن كل قوى عظمى ترسخ مع انتشار نفوذها السياس ي ثقافتها و قيمها و لغتها.
لهذا فإن املفارقة التي قد تثير اهتمام أي باحث يدرس الصين و منطقة آسيا الباسفيك هي الصعود
املتزامن بين نفوذ الصين

و تزايد أهمية املنطقة من الناحية الجيو-إستراتيجية و الجيو-سياسية و

الجيو-اقتصادية ،هذه الثنائية سترسم مستقبل العالقات الدولية.
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