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اإلفتتاحية

افتتاحية
د .نسرين بن ميهوب
يأتي العدد السادس من مجلة قضايا آسيوية في خضم االهتمام العاملي املتزايد بآفاق الدور اآلسيوي في التوازنات
الجيوسياسية الدولية وهذا يعود إلى مكانة القوى اآلسيوية الصاعدة في ميزان االقتصاد العاملي ،وبالتزامن مع تصاعد
وتيرة التنافس األمريكي-الصيني ،إذ ذهبت العديد من مراكز الدراسات واألبحاث ومن بينها مؤسسة  PWCالبريطانية إلى
التأكيد على أن هذا القرن هو قرن آسيوي بامتياز ،وذلك في تقريرها الصادر سنة  2015بعنوان ":العالم في  2050:هل
سيستمر التحول في القوة االقتصادية العاملية؟".
لذا ،تنوعت مواضيع هذا العدد فشكلت فسيفسائية متوازنة موزعة على مجموعة من املقاالت التي تناولت أبرز
القضايا التاريخية والسياسية واالقتصادية واألمنية املرتبطة باملنطقة ،حيث تناول املقال األول دراسة بعنوان "هل
يصبح املستقبل آسيويا؟  ،".وتلتها دراسة أخرى ذات أهمية كبيرة سلطت الضوء على التوازنات املوجودة في منطقة الشرق
األوسط باعتبارها من اهم مناطق آسيا وجاءت بعنوان" :التحالفات الشرق أوسطية وجدلية القوة والدور ،بينما خصص
املوضوع الثالث في الدور الياباني خالل القرن التاسع عشر بمقالة تاريخية معنونه بـ" األطماع اليابانية في كوريا-1894 ".
 1895دراسة تاريخية" .في حين كان موضوع املقال الرابع بعنوان "السياسة الطاقوية للصين تجاه األمريكيتين" ،نظرا ملا
تمثله مصادر الطاقة من أهمية في دفع نمو االقتصاد الصيني خاصة واآلسيوي عامة.
كما حظيت مسألة التغيير السياس ي واالجتماعي بنصيبها من خالل املوضوع الخامس الذي تطرق لـ" الحركات
االجتماعية واملعارضة السياسية في آسيا :دراسة حالة حركة تشرين في العراق ".إلى جانب هذا ،تم استعراض أهم
التفاعالت البينية بين القوى اآلسيوية الفاعلة في األقاليم الرئيسية منطقة شرق آسيا ،ومنطقة جنوب شرق آسيا إذ
تناول املقال السادس موضوع التجربة التكاملية في جنوب شرق آسيا كأحد التجارب الرائدة للتكامل اإلقليمي املثمر ،أما
ملف العدد فجاء ليدرس السلوك السياس ي اإلسرائيلي في آسيا مع التركيز على العامل العسكري كمتغير رئيس ي.
ُ َّ
وملا كان أحد أهم األهداف امل َسط َرة للمجلة هو االطالع على أبعاد الرؤية اآلسيوية للعالم ،والغوص في كتابات
ودراسات أهم املفكرين والباحثين اآلسيويين في العالقات الدولية ،مثلما يؤكد على ذلك الدكتور وليد عبد الحي من خالل
حث القارئ العربي على سبر أغوار العقل السياس ي اآلسيوي وبناء جسور التواصل بينه وبين العقل السياس ي العربي،
َ
جاء ركن العدد( قراءة كتاب ) ُلي َسلط الضوء على كتاب فن الحرب للمفكر الصيني سان تزو الذي ُي َعد مدرسة حية في
العقيدة االستراتيجية.
وفي الختام ،نتقدم بالشكر الجزيل لهيئة تحرير املجلة وأعضاء اللجنة العلمية ،ولألساتذة والباحثين الذي أثروا
هذا العدد بإسهاماتهم البحثية القيمة .كما ندعو جميع املهتمين للمشاركة في أعداد املجلة القادمة..
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هل يصبح مستقبل العامل آسيويا؟
? Could the future of the world become Asian
د .هشام خلوق
جامعة سيدي محمد بن عبد هللا– فاس
تلخيص
بعد سقوط االتحاد السوفياتي انتقل العالم ملرحلة الهيمنة األمريكية املنفردة ،لكن غرور القوة أدخل الواليات
املتحدة حروبا وصراعات عسكرية لم تكن في صالحها ،فتركت بذلك ساحة الصراع الحقيقي لدول أخرى استغلت الفراغ
وتوسعت اقتصاديا .فبدأت آثار سوء التدبير السياس ي للحكومات األمريكية املتعاقبة تظهر على اقتصادها ،مما جعل
مستقبل هيمنتها على العالم محط تساؤل ،وفتح املجال للعديد من التكهنات حول سيناريوهات املستقبل .وحين نتحدث
عن مستقبل الريادة العاملية اليوم تأتي مباشرة للذهن آسيا كفاعل مرشح للعب الدور األساس ي فيه ،إذ ال يمكن الحديث
عن مستقبل النظام الدولي دون استدعاء القارة الصفراء ،التي من املتوقع أن تصبح مركز العالم ،بشرط أن يستمر
تطور الوضع الدولي في نفس املنحى الذي يأخذه اليوم.
صعود الشرق إن حصل سيوازيه بالضرورة تراجع الغرب ،ذلك أن القمة ال تستوعب الجميع .مع اإلشارة إلى أن
الدول الغربية ال تخيفها القوى اآلسيوية اليوم ،بل الدور الذي ستلعبه في املستقبل.
سناريو الريادة اآلسيوية يبقى واردا إذن وبقوة ،وسط سيناريوهات أخرى محتملة .وما نحاول القيام به من
خالل هذه الورقة البحثية هو توقع سيناريوهات املستقبل في ظل معطيات الحاضر.
الكلمات املفاتيح
آسيا ،الصعود ،الغرب ،الشرق ،املستقبل.
Abstract
After the fall of the Soviet Union, the world moved to the stage of
unilateral American hegemony, but the vanity of power introduced the United
States into wars and military conflicts that were not in its favor, thus leaving the
real battlefield for other countries that exploited the vacuum and expanded
economically. The effects of political mismanagement of successive American
governments began to appear on their economy, which made the future of their
hegemony over the world into question, and opened the way for many
speculations about future scenarios. When we talk about the future of global
leadership today, Asia comes directly to mind as a candidate to play the main
role in it, as it is not possible to talk about the future of the international system
without summoning the yellow continent, which is expected to become the
center of the world. Provided that the international situation continues to evolve
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in the same direction, it takes today. The rise of the East, if it happens, will
necessarily be paralleled by the retreat of the West, since the summit does not
accommodate everyone. Noting that Western countries are not intimidated by
the Asian powers today, but rather the role they will play in the future.
The Asian leadership scenario remains strongly probable, among other
possible scenarios. What we are trying to do through this research paper is to
predict future scenarios in light of the present data.
Key words: Asia, Ascension, West, East, Future.
مقدمة:
منذ سقوط جدار برلين والعالم يعيش سيطرة الواليات املتحدة على الشأن الدولي ،بعد أن احتكرت القوة
الشاملة والحسم وفرضت نفوذها في اتخاذ القرار الدولي ،ونصبت نفسها شرطيا على العالم ،وجاء ذلك نتيجة التمركز
الشديد للموارد واإلمكانيات التي تملكها ،على نحو جعل منها وحدة دولية متفردة بكل املقاييس على بقية الوحدات
األخرى التي يتألف منها النظام الدولي القائم .1لدرجة أن جيال كامال نشأ على الحلم األمريكي الذي لم ير غيره ،ولم
يتصور أفوله .فهل يمكن تصور عالم بدون أمريكا؟
الجواب على هذا السؤال رهين باألداء اآلسيوي اليوم وفي املستقبل .فإذا كانت البيئة اإلستراتيجية ألي نظام
دولي قائم تتميز بوجود عدد من مسببات الصراع والتصادم بين الدولة املهيمنة والدول الساعية ملنافستها ،فإن ما ميز
النظام الدولي الذي نشأ بعد سقوط االتحاد السوفياتي هو تجنب الدول الطامعة في منافسة الواليات املتحدة الدخول
في صراعات مباشرة معها ،جاعلة من العمل في صمت والتركيز على التوسع االقتصادي الهادئ استراتيجية أثبتت
مفعولها ،وتتمركز غالبية هذه الدول في القارة اآلسيوية.
الصراعات الدولية نالت مرتبة ثانوية في سلم األولويات عند معظم القوى اآلسيوية ،التي استغلت صراع
الواليات املتحدة مع طواحين الهواء ،وركزت هي على قضايا االقتصاد وبناء الدولة .هذه القوى الصاعدة تعاملت مع
النظام الدول األحادي القطبية بأسلوب يتميز بالكثير من البراغماتية ،فالصين ركزت على الصعود االقتصادي وابتعدت
عن محاولة التأثير على القضايا الدولية بشكل يتعارض مع املصالح األمريكية ،أما اليابان فركزت على محورية معاهدة
األمن األمريكية اليابانية التي تلزم الواليات املتحدة بالدفاع عنها باستعمال األسلحة النووية عند الضرورة ،بينما النمور
اآلسيوية حقق معظمها وبدرجات متفاوتة التنمية من خالل االعتماد الجزئي على الواليات املتحدة ،وسعت إلى بناء
تفاهمات معها ،ولم تسع إلى بناء قطب دولي مواز لها.2
أكيد أن امليزان يميل اليوم نحو آسيا ،ومن املتوقع أن يميل نحوها أكثر في املستقبل القريب .فهل يبتسم
املستقبل للشرق وتصبح دوله مركز القوة العاملية ،وتنتزع الريادة من الغرب؟ وإن تحقق ذلك ،هل سنعيش انتقاال سلسا
أم البد من املرور عبر حرب أو حروب حاسمة؟
من أجل الجواب على هذين السؤالين املركزيين ،سنحاول التطرف في بداية هذا البحث ألسباب تراجع القوة
األمريكية ،ومحاوالتها املستميتة للتشبث بالريادة (املحور األول) ثم نعرج على استغالل القوى اآلسيوية النشغال أمريكا
3
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بالحرب على اإلرهاب ،وتنظيم العالم من أجل التوسع اقتصاديا ،لدرجة أصبح فيها الشرق مرشحا ليصبح مركزا لقيادة
العالم على حساب الغرب (املحور الثاني).
املحور األول :تراجع القوة األمريكية ومحاوالت تصحيح الوضع
بداية ال يجب أن نفهم من عنوان املطلب أن الواليات املتحدة فقدت ريادتها العاملية ،أو أنها أصبحت ضعيفة،
فالتراجع ال يعني فقدان الريادة وال يعني الضعف .ذلك أن الواليات املتحدة تقدمت على جميع القوى األخرى بمسافات
كبيرة ،وحتى إن تراجعت لن تجد خلفها إال الفراغ ،فأقرب القوى املنافسة الزالت بعيدة .فهي الزالت القوة األكبر
واألشمل ،لكنها لم تعد كما كانت زمن فتوتها ،مما يجعل املستقبل القريب مفتوحا على كل االحتماالت .لذلك تجدها
تحاول بقدر اإلمكان العمل على إدامة االستمرارية ،وفي أسوء األحوال ستضطر على املستوى القريب لقبول تواجد قوى
أخرى على رأس الهرم ،فننتهي لسيناريو التعدد القطبية بريادة أمريكية ،في انتظار سيناريوهات أخرى ممكنة.
أوال :التراجع األمريكي
أخذت األحادية القطبية في املرحلة األولى من تسيد الواليات املتحدة شكل االستفراد بالقرارات الدولية
والتحرك دون األخذ بعين االعتبار املجتمع الدولي ،3فرط القوة شجعها على فعل كل ما تريد دون حسيب أو رقيب.
فتجاوزت املبادئ الديمقراطية التي تدعي تبنيها والقانون الدولي الذي تدعي التحرك باسمه ،وافتقدت بذلك الشرعية
والثقة ،وأصبحت سياستها تلك عبئا عليها ،إلى أن وصلت اليوم إلى مرحلة فقدان الهيبة الدولية كقوة متحكمة ،بعد أن
فشلت في الكثير من تدخالتها ،ولم تستطع حسم معارك بسيطة ضد جماعات متطرفة صغيرة استطاعت مهاجمتها في
عقر دارها وبطائراتها .وما الفوض ى واالحتجاجات 4التي تلت مقتل املواطن األمريكي األسمر جورج فلويد إال انعكاس
للوضع الهش الذي أصبح يعيشه املجتمع األكثر استهالكا في العالم ،والذي لم يتعود على الجوع والبطالة وقلة ذات اليد،
وهو ما جلته بشكل واضح أزمة كورنا.
الواليات املتحدة تعاملت مع أزمة كورونا باعتبارها مشكال سياسيا وليس صحيا ،فهي ترى فيه مؤامرة آسيوية
لزعزعة عرشها .ذلك أن الفيروس اآلسيوي املنشأ كان رحيما بالقوى اآلسيوية مقارنة بالدول الغربية .لقد جاء بالخسارة
الفادحة لها ،وكشف عورتها ،وحين يخسر الغرب يربح منافسوه.
كورونا جعلت القوى الغربية وخاصة الواليات املتحدة األمريكية تخطئ موعدها معا التاريخ ،ففقدت الكثير
على كل املستويات ،حين استهترت بالوباء ،الذي ما لبث أن اكتسح أرضها وبشكل أكبر وأخطر.
لقد هزت كورونا وما تالها من احتجاجات صورة الواليات املتحدة اليوم ،ولم تعد ذلك النموذج الذي يتطلع
إليه الجميع ،والذي على أساسه أخرج فوكوياما نظرية نهاية التاريخ .كما أن العالم لم ينس بعد املجازر التي سجلت
باسمها في حق املدنيين في حروب أفغانستان والعراق ،وانتهاكات حقوق اإلنسان عبر السجون املتنقلة وسجن أبوغريب
ومعتقل غوانتانامو ،وفضائح التنصت على املكاملات ،واحتقار الحلفاء قبل األعداء .ودعم الدكتاتوريات ،واالبتزاز
املباشر املمارس ضد دول حليفة إلجبارها على دفع إتاوات مقابل الحماية .ذلك أن الواليات املتحدة أصبحت من الضعف
بحيث صارت في حاجة ألموال الدول النفطية من أجل توفير مناصب ،الشغل كما صرح بذلك الرئيس ترامب مرارا ،وهذا
دليل على أننا أمام قطبية أحادية واهية وزائلة ال محالة ،ألن من يدفع لك اليوم سيدفع لغيرك ويمنع عنك غدا ،إن
أصبح الغير بقوته قادرا على حمايته منك ومن غيرك ،األمر فقط مسألة وقت قد يطول وقد يقصر.
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صحيح أن الواليات املتحدة اليوم هي القوة العسكرية األولى وبال منازع ،بميزانية عسكرية توازي ميزانيات باقي
الدول ،لكن هذا املعطى الذي قد يكون مصدر قوة حالية ،سيتحول في املستقبل القريب ملصدر ضعف ،ألن كلفة
اإلنفاق كبيرة جدا .كما أن الواليات املتحدة لم تعد قادرة على فرض نفوذها على الكثير من الدول ومناطق التوتر في
العالم بعد ظهور قوى جهوية تتحكم اليوم في محيطها وتسعى لتوسيعه .التراجع األمريكي النسبي بعد الحرب على العراق،
حولها من قوة قادرة على شن حربين في نفس الوقت ،إلى قوة ال تستطع الحسم النهائي لحرب واحدة ،فانسحبت بجنودها
من العراق تجنبا للمزيد من الخسائر ،تاركة العراق في فوض ى عارمة ،وفتحت القنوات الدبلوماسية بشكل غير مسبوق
مع كوريا الشمالية ،توجت بلقاءات تاريخية بين الرئيس األمريكي والرئيس الكوري الشمالي ،ونهجت سياسة ملتبسة
وسلبية إن لم نقل ضعيفة في امللف الليبي ،تاركة الساحة لقوى إقليمية تصدرت واجهة الصراع هناك ،ووقعت اتفاق
سالم مع طالبان في أفق سحب قواتها من أفغانستان بالتدريج.
ومقابل التراجع األمريكي هناك تحالفات تلوح في األفق ،أهمها التحالف الصيني الروس ي الضمني ،والذي لم
يطفو بعد على السطح كتحالف علني ،لكنه قد يصير كذلك في املستقبل في ظل السياسة األمريكية الحالية .فالقوتان
تتوافقان اليوم في العديد من القضايا الصراعية من أجل كبح جماح الواليات املتحدة وإجبارها على اقتسام النفوذ
العاملي معهما .وحول هذا التوافق بين الدولتين تدور دول أقل قوة ،أغلبها دول آسيوية ،تخش ى على نفسها من الواليات
املتحدة التي تسميها بالدول املارقة مثل كوريا الشمالية وإيران .كما أن هناك دول أخرى كثيرة غير راضية على األداء
األمريكي وتدور اليوم في الفلك الصيني الروس ي مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا ،حيث شكلت هذه القوى الخمس ما
يعرف بالبريكس ،وأصبحت مرادفة ملصطلح القوى الصاعدة في الكثير من أدبيات العالقات الدولية .5كما أن هناك قوى
صاعدة أخرى تشهد نسب عالية من النمو االقتصادي وتحسن توظيف متغيراتها في سبيل تحقيق أهدافها القطاعية
ضمن نطاق معين ،مثل اليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وباكستان .هذه القوى يمتلك بعضها ترسانة أسلحة
نووية وبيولوجية وبالستية مدمرة.6
لقد كثر األعداء والغاضبون من السياسات األمريكية ،ولم تعد الواليات املتحدة قادرة على مواجهة تركيا
والصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران مجتمعين ،باإلضافة إلى ما سيرشح من أعداء جدد في املستقبل .الطابق الدسم
الذي كانت تقتات عليه بالد العم سام إلى عهد قريب أصبح مسموما ،وقد يعجل بنهايتها ،كما انتهى قبلها االتحاد
السوفياتي .والجميع يتذكر الكتاب الذي كان يحمله أوباما وهو ينزل من الطائرة والذي عنوان غالفه "عالم ما بعد نهاية
امريكا" 7للكاتب األميركي فريد زكريا ،والذي يتوقع من خالله كاتبه النهاية القريبة للواليات املتحدة األمريكية وصعود دولة
أخرى .وإن كنت أرى األمر مستبعدا في املستقبل القريب.
أمريكا اليوم وصلت ملرحلة من التراجع لم تعد تستطيع فيها التحكم حتى في حلفائها فكيف بأعدائها ،لقد أصبحت
مثل املقامر الثري ،الذي راهن على كل ماله وخسره ،ولم بق أمامه إال قصره املنيف الذي يستر هيبته ،وجيرانه الذين
أحسن إليهم وينتظر رد اإلحسان باإلحسان .لكن كورونا دخلت القصر وكشفت بعض أسراره في انتظار انكشاف باقي
األسرار ،وقد يدفع انكشاف اإلفالس الجيران للبحث عن جار جديد أقل عنجهية وبؤس ،وقد يكون هذا املرشح آسيويا.
فحتى االتحاد األوربي الحليف التقليدي ألمريكا بدأ يشق طريقه بعيدا عن التبعية ،وبريطانيا تراجعت خطوات للوراء،
بع د أن أحرجها بلير الذي خرج ليعترف بما اقترف من كذب على الشعب البريطاني بخصوص الحرب على العراق ،وخدمة
الكثير من رؤساء الوزراء املتعاقبين على الحكم في بريطانيا لألجندة األمريكية على حساب مصلحة الشعب بالبريطاني.
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ثانيا :محاولة التشبث بالريادة والتوجه نحو املشاركة في األعباء
من أجل مواجهة وضع التراجع ،يحاول ترامب الخروج من هشاشة النظام القطبي الذي تتزعمه بالده ،ويلوح
باللوم على سابقه باراك أوباما وسياسته الخارجية ،وذلك منذ حملته االنتخابية التي بناها على وعود العودة بالبالد إلى
الهيمنة املطلقة للواليات املتحدة األمريكية عبر شعار أمريكا أوال ،واألمركة بدل العوملة .حيث جعل هذه األمركة شعارا
لحملته االنتخابية "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" .8والواقع أن الواليات املتحدة بهذه السياسة الترامبية أصبحت أكثر
عزلة وأكثر هشاشة من ذي قبل ،حيث فقدت ثقة حلفائها التقليديين قبل أعدائها ،وأصبح انهيار القطب األحادي الدولي
أكثر السيناريوهات املتوقع حصولها في املستقبل ،خاصة إن حصل على والية ثانية واستمر فيها بنفس السياسة .وحتى إن
فاز خصمه لن يكون الوضع أحسن حاال ،ألن ما تعيشه الواليات املتحدة اليوم يتجاوز كونه أزمة رئيس.
الواليات املتحدة تعلم أن دوام الحال من املحال .لكنها لن تقف مكتوفة األيدي أمام الصعود القوي للصين
وغيرها ،فهي ترى أن من حقها الدفاع عن عرشها .وهو حال من اعتاد الريادة وال يريد تصور نفسه في الصف الثاني .لذلك
تحاول أمريكا تمديد سيادتها العاملية وقطبيتها املهيمنة أكثر فترة ممكنة .ولن يكون مستغربا أن نراها مستقبال تسعى
لتعميق الخالف بين الدول اآلسيوية القوية من أجل الوصول بهم ملرحلة الصراع أو الحرب اإلقليمية التي ستوجعهم
وتضعفهم وترجعهم ملرحلة الصفر ،أو محاصرة توسعهم التجاري عبر دول حليفة ،بشكل يشبه الحروب بالوكالة زمن
الحرب الباردة ،لكن هذه املرة في امليدان االقتصادي.
سيناريو استمرارية القيادة األمريكية مرتبط كذلك باستمرارية النظام الدولي الذي تتحكم فيه أمريكا في ضمان
االستقرار للعديد من الدول املستفيدة منه .لكن االستمرار لن يكون بنفس القوة وليس فقط بمجهودها وخططها ،بل
بمساعدة الدول الغنية النفطية وباقي الدول املستفيدة من النظام الدولي الحالي ،خاصة الدول الغربية التي لن يخدمها
صعود الشرق ،ألن أي تغير في النظام الدولي لن يكون في صالحها ،ألنها ستفقد امتياز هيمنة حضارتها الغربية.
الكثير من الدول الشمولية كذلك اعتادت واستأنست بالنظام الحالي الذي يضمن لها االستمرار في مواجهة
شعوبها التواقة للتغيير السياس ي واالقتصادي .دون أن ننس ى أن األغلبية الساحقة من اقتصاديات الدول مرتبطة
باالقتصاد األمريكي وببورصة وول ستريت ،والتي تتخوف من أن يتسبب سقوط أمريكا في انهيار اقتصادياتها ،فأي أزمة في
بالد العم سام تؤثر على االقتصاد العاملي .وهذا ما أثبتته األزمات العاملة املتعاقبة .بل حتى الصين لن يكون في صالحها
على املدى القريب انهيار أهم سوق لها ،أال وهو السوق األمريكي.
ولضمان هذه االستمرارية يجب أن يرافقها الكثير من التنازالت إرضاء للقوى التي تريد أن تلعب دورا أكبرا ،مما
سيسمح ببروز قوى إقليمية متحكمة في محيطها ،وبالتالي سيصبح النظام الدولي مبنيا على الجهوية والنظم اإلقليمية،
وفق اتفاق ضمني بين القوى اإلقليمية على عدم تدخل قوى كل جهة في الشؤون الخاصة بالجهات األخرى .وهو فعال ما
بدأ يالحظ في اآلونة ا ألخيرة ،حيث أن الواليات املتحدة التي كانت تحشر أنفها في كل صغيرة وكبيرة من شؤون العالم،
أضحت تتخذ موقفا سلبيا من الكثير من النزاعات الدولية ،فاسحة بذلك املجال للقوى اإلقليمية للتدخل وتدبير
الصراع .هذا النظام سيؤدي ملرحلة شبيهة بتلك التي وقعت بعد اتفاق وستفاليا في  ،1648لكنه سيناريو إن حصل لن
يدوم طويال ألنه في أي لحظة قد يرشف عنه بروز قوة عاملية أو مجموعة من القوى تطمع في الريادة العاملية .كما أنه
سيناريو خطير ،فالعالم إن لم تكن له قيادة متحكمة وفارضة لسيطرتها ستعمه الفوض ى.
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وقد تنتهي هذه املرحلة بنظام تعدد القطبية ،باتفاق الدول غير املستفيدة من الوضع الحالي ،من أجل تقاسم
ً
املسؤوليات واالمتيازات على املستوى الدولي ،فمن املستحيل أن يستمر النظام الدولي خاضعا لقوة واحدة ومن
االستحالة أكثر إخضاعه بالقوة .9وقد تؤول نهاية هذه املرحلة الى أنماط جديدة من الهيكلة بفاعلين جدد من غير الدول
مثل اتحاد األفراد أو اتحاد الشركات املتعددة الجنسية ،فننتهي بذلك لعالم ال قطبي .ذلك أن الدولة اليوم فقدت الكثير
من فعاليتها على املستوى الدولي ،وأثبتت عجزها في حل الكثير من املشاكل الدولية مثل اإلرهاب والجريمة املنظمة ،مقابل
تقوي دور الفاعلين من غير الدول ،خاصة على املستوى االقتصادي ،حيث أصبح رقم معامالت بعض الشركات يفوق
معامالت مجموعة من الدول مجتمعة.10
وما أريد أن أقوله هو أن املستقبل لن يكرر دولة بنفس القوة التي وصلت إليها الواليات املتحدة األمريكية ،ذلك أن
األعباء الدولية لم تعد العنترية السياسية ألي دولة قادرة عليها ،ألنها مكلفة جدا .لقد تعقد الوضع الدولي وأصبح
الفاعلون فيه كثيرون ،وجاوزوا الدول بمفهومها القومي والسيادة بمفهومها التقليدي .لذلك كلما ضعفت الواليات
املتحدة في هيمنتها على النظام السياس ي الدولي ،أدى ذلك إلى اتجاه الهيكلة الدولية في قمتها لتكون أكثر اتساعا .11هذا
السيناريو قد يدفع الواليات املتحدة للخلف ،وقد يبقيها كقوة كبرى بجوار قوى أخرى مثل الصين التي من املمكن أن
تتقاسم مهما الريادة أو تتجاوزها ،وفي كلتا الحالتين سيستمر التنافس الذي قد يدوم لسنين طويلة ،وقد ينتهي بتغير
مرن إن لم تتجاوز الحرب املجال االقتصادي .وقد يحدث تغير حاسم إن اندلعت حرب ستكون ال محالة عاملية وشديدة
الخسائر ،وإن كنت ال أتقع هذا السيناريو ألنه مكلف جدا للجميع ،ولن تخرج الدول املنتصرة فيه ساملة ،هذا إن كان
أصال هناك مخرج.
التعددية القطبية في هذا السيناريو لن تضم فقط الواليات املتحدة والقوى اآلسيوية الصاعدة ،بل كذلك دول
فقدت بريقها الدولي ،لكنها تحاول إرجاعه ،وتملك اإلمكانية والقوة لفعل ذلك ،أهمها روسيا ودول االتحاد األوربي.
روسيا:
استعادت قوتها على عهد رئيسها بوتن ،وتجدد دورها على الساحة الدولية ،وكأنها انبعثت من رماد االتحاد
السوفيتي ،وقد يرى البعض أن هذا التحول مرتبط برئيس قوي مثل بوتن ،لكن األكيد أن خروجه من السلطة لن يوقف
الصعود الحثيث لروسيا نحو القمة .فهي تملك كل مقومات الريادة ،وال ينقصها إال هيكلة نظامها الداخلي ،واالنفتاح
أكثر على جوارها األوربي.
روسيا اتجهت مع بدايات القرن الحادي والعشرين إلى تطوير مكانتها اإلقليمية والدولية بما يالئم اإلرث التاريخي
الخاص بها ،وتبنت نهجا إصالحيا السترداد قوتها االقتصادية والعسكرية ،وبراغماتيا في إدارة عالقتها الخارجية ،مستهدفة
إقامة عالقات متوازنة مع القوى الدولية املختلفة ،وقد حققت روسيا نجاحا أهلها للصعود مرة أخرى كقوة إقليمية
ودولية كبرى تنافس على قمة الهرم الدولي .ويبقى للقوة العسكرية دور بارز في الصعود الروس ي باإلضافة لعناصر القوة
األخرى ،ومنها املساحة الجغرافية الواسعة ومصادر الطاقة ،12لكنها تحتاج إلى تعزيز قوة اقتصادها أكثر حتى ال تسقط
مجددا في الفخ الذي وقع فيه االتحاد السوفياتي السابق وكان سبب انهياره ،أال وهو بناء قوة عسكرية عظمى على حساب
القوة االقتصادية.
االتحاد األوربي:
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سيكون له دور أكبر في املستقبل ،لكن خروج بريطانيا منه وأزمة اليونان ،وأزمة كورونا التي أبانت عن عمق الشرخ
في التضامن بين دوله يطرح الكثير من الشكوك حول هذا الدور .مع التأكيد على أن قوة االتحاد األوربي ُيراهن عليها من
طرف الكثير من الدول املحايدة ،من أجل خلق نوع من التوازن الدولي.
هذا التوجه لنظام متعدد األقطاب كما هو حال العالم قبل وبعد الحرب العاملية األولى ال يخلو من مخاطر ،فإذا
كان هذا النظام في صالح الدول الهامشية حيث ينفس عنها الضغط باللعب على األوتار املتوازية لألقوياء ،ويحقق
التوازن ،إال أنه يبقى توازنا هشا ،ألن أطرافه كثر وأي خلل فيه يفتح املجال لعدم االستقرار .إنه خيار غير آمن قد يولد
حروبا كبرى ،كما حدث في الحربين العامليتين األولى والثانية ،واللتان كانتا نتيجة لهذه التعددية القطبية الهشة وتعدد
مراكز القرار.
وإذا كانت التعددية القطبية هي األقرب للتحقق في املستقبل القريب إال أن هذا الوضع لن يطول كثيرا وسيرشح
عنه في الغالب انفراد آسيا بالهيمنة في املستقبل األبعد.
املحور الثاني :مستقبل الريادة اآلسيوية
من الخطأ تبني سيناريو واحد حول مستقبل النظام الدولي ،فاملستقبل يحتمل الكثير من السيناريوهات املتوقعة ،قد
يكون أبعدها توقعا أقربها تحققا ،فاملفاجئة تبقى واردة .وإن كنا قد ذكرنا بعض السيناريوهات املتوقعة في املطلب األول،
فإن السيناريو األقوى واألقرب للتحقق من بين كل تلك املتوقعة هو انتقال مركز العالم للقارة اآلسيوية.
أوال :السيناريو اآلسيوي
القوى اآلسيوية الصاعدة اليوم تطمع في إعادة التوازن للنظام الدولي بعدما عرف القرن العشرون بروز القوى
الصاعدة املمثلة في التنين والنمور األسيوية التي سيطرت آنذاك على الصناعات النسيجية وصناعة الصلب ونافست
املنتجين األوروبيين واألمريكيين .كما جاء القرن الواحد والعشرون بدول آسيوية جديدة عرفت نموا متصاعدا.13
النصف األول من القرن العشرين كان متعدد القطبية والنصف الثاني من القرن منه كان سوفياتيا وأمريكا في
جو من البرودة ،والواحد والعشرين ابتدأ أمريكيا ساخنا وقد ينتهي آسيويا .إن حرص الواليات املتحدة األمريكية على
تثبيت نفسها في قمة هرم النظام الدولي عن طريق القوة بمختلف أشكالها انتهى بها إلى استنزاف مجهودها وإضعافها ،في
وقت تقوم فيه دول آسيوية منافسة بتسلق القمة في صمت وبأقل مجهود ،14دون خلق أعداء أو الدخول في صراعات
تستنزف قوتها وتعرقل صعودها ،في مجتمع دولي لم يعد كالسيكيا.
من أجل ذلك يمكن القول إن السيناريو اآلسيوي يعتبر األكثر احتماال من بين كل االحتماالت املتوقعة .حيث
يرى بعض املحللين أن آسيا ستهيمن على ترتيب الدول العشر األولى اقتصاديا بعد سنوات من اآلن .15بحيث ينتقل الثقل
من الغرب إلى الشرق ،بقوى متفاوتة النفوذ لكنها متقاربة .ذلك أن القارة اآلسيوية تملك مقومات الترشح للريادة
والسيادة ألنها تضم الصين واليابان والهند والنمور األسيوية وبعض الدول النووية ،كما أنها تتميز بثقافة االنتاج مقابل
ثقافة الدعة واالستهالك التي أصبحت مهيمنة على الغرب .آسيا التي بقيت لزمن طويل في الظل في ظل الهيمنة الغربية،
أصبحت تهيمن على االقتصاد العاملي وتغرق القارات األخرى بمنتوجات أقل سعرا وأكثر تنافسية .هذه الدول الزالت في
حاجة لبضع سنوات لتسيد املشهد االقتصادي ،16وسيكون ذلك حتميا إن سار األمر في نفس املنحى ،ولم تحدث مفاجأة
تربك تطور هذه الدول.
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لقد سبق للرئيس الكوري الجنوبي أن توقع أن تصبح آسيا مستقبل العالم .لكن التحول ليس متوقعا فقط ،بل
بدأ فعال ،حيث أخذت الزعامة االقتصادية للعالم تنتقل بشكل تدريجي من الغرب إلى الشرق ،وربما نعيش "عالم ما بعد
أمريكا" الذي تنبأ به الكاتب فريد زكريا ،حيث يركز على صعود القوى االسيوية ،وانتقال القوة والصدارة على األقل في
املجاالت االقتصادية ملصلحة القارة األسيوية .17وإن كان هناك اختالف فيما إذا كان الصعود اآلسيوي مجتمعا في
مواجهة الواليات املتحدة أم منفردا وليس كثلة واحدة ،ويأتي على رأس القوى األسيوية الصاعدة التنين الصيني .18لكن
التخوف الكبير من أن يصبح العالم مظلما أكثر من سواده اليوم في حال تحول القوة للشرق ،لكون الصين وهي أكبر
الدول األسيوية املرشحة للزعامة ال تؤمن بالديمقراطية ،مما قد يؤثر على استقرار العالم ،ويفتح املجال الضطرابات
أكبر وحروب أخطر.
الصين:
الفرق بين الصين والواليات املتحدة هي أن األولى قوة اقتصادية تسعى لتقوية جوانب مراكز ضعفها ،بينما
الواليات املتحدة قوة متكاملة بدأت تفقد بعضا من تكاملها .لذلك تحتاج الصين لتشكيل تكتل إقليمي قوي ،ولتحالفات
دولية موسعة إن كانت تطمع في الريادة العاملية ،وهو أمر صعب لكونها تعاني من مشاكل إقليمية كثيرة.
الصين تشكل اليوم أكبر إزعاج يقض مضجع الواليات املتحدة ،ويحرم حكامها النوم ،ألنهم يعلمون أن دورها
يكبر بالتدريج ،خاصة بعد اإلعالن عن أكبر مبادرة اقتصادية في تاريخ البشرية في  2013والتي سمتها "الحزام والطريق" أو
طريق الحرير الجديدة ،والتي تسعى من خاللها الصين للوصول إلى أغلب دول العالم عبر استثمارات مغرية في البنية
التحتية ،على طول طريق الحرير الذي يربطها بالقارة األوروبية ،بهدف السيطرة على التجارة العاملية .املبادرة تعكس
طموح الصين التي تريد إعادة أمجاد ماضيها ،وتسعى من خاللها إلغراء الدول املشاركة فيها بالتنمية وفق نظرية "رابح
رابح" .إنها وسيلة الصين الناعمة نعومة الحرير ،لسحب البساط من تحت أرجل أمريكا ،وتوسيع النفوذ الصيني ليشمل
أغلب دول العالم وصوال لروسيا التي يشكل توافقها مع الصين أمرا مرعبا ألمريكا.
املبادرة الصينية أثبتت أن الصين تعرف ما تريد ،وتخطط جيدا من أجل الوصول ألهدافها .إنها الدولة األقرب
لصناعة تاريخ عاملي جديد ،وهو توقع يدعمه واقع األزمات املتكررة التي يعيشها العالم الغربي حاليا ،كما تدعمه
املعطيات الراهنة املرتبطة بإخفاقات النظام الدولي ،وما شهدته الساحة الدولية من تحوالت منذ نهاية الحرب الباردة.19
الصين ال تريد الصدام حاليا مع الواليات املتحدة األمريكية املتشبثة بزعامة العالم ،وهي تعلم أن أي صدام
حالي سيكون في غير صالحها ،لذلك تتجنب استفزازات الواليات املتحدة األمريكية التي أصبحت تهديداتها مباشرة للصين
زمن الرئيس ترامب ،الذي سمى فيروس كورونا بالفيروس الصيني وطالب الصين بتعويضات ضخمة ،محمال إياها
مسؤولية نشر الفيروس عبر العالم ،ومؤكدا أن هناك أدلة تثبت أن مختبر ووهان املتخصص في الفيروسات هو مصدر
كوفيد  ،19لكن الصين عملت على ضبط النفس ،وركزت على استعراض التفوق الذي حققته في أزمة كورونا بدل الرد
على االستفزاز ،حيث بقيت على سياستها املهادنة تجاه الواليات املتحدة .الصين تعلم أن دخولها في صراع مع الواليات
املتحدة اليوم ليس في صالحها ،في انتظار ترتيب أوراقها وتجاوز بعض املشاكل الداخلية ،واكتساب املزيد من القوة.
ُ
لذلك ال تتسرع ،وبدل أن تهرول للريادة تحاول أن تميل كفة امليزان نحوها ،كي تميل الريادة وتتدحرج في اتجاهها دون أن
تتحرك إليها ،فتنالها بأقل جهد ،فتحقق انتقاال سلسا ودون مشاكل.
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إنها لعبة النار والجليد ،فإذا كانت والواليات املتحدة تلعب بالنار فإن الصين ظلت لزمن طويل تلعب بالجليد.
وتعيش حربها الباردة في هدوء .لذلك تتجنب الدخول في صراعات سياسية أو حروب تاركة الواليات املتحدة تلعب هذا
الدور ،بينما تركز هي على تطوير قدراتها وتوسيع اقتصادها ،وهو ما انتبه إليه ترامب الذي حول حرب أمريكا مؤخرا من
ساحة اإلرهاب إلى الصراع مع الصين من أجل العمل على تحجيمها .الصين بهذه السياسة الجليدية تسعى اليوم لنهج
نفس نهج الواليات املتحدة قبل وصولها للريادة العاملية ،حين اتخذت موقف الحياد تاركة القوى األوربية تستنزف طاقتها
في الحرب ،وحين اقترب الحسم تدخلت لتستفرد باملغنم بينما حلفاؤها تكبدوا املغرم وخرجوا من الحرب العاملية الثانية
منهكين ،فكانت لها الريادة العاملية السهلة.
كما أن الصين تتحكم في وضعها الداخلي لحد اآلن بشكل أفضل من الواليات املتحدة ،عبر سلطة قمعية
شديدة البطش ،تستفيد من سيطرة السلطة املركزية في تحديد السياسات واتخاذ القرارات املنسجمة مع مصالحها
وأهدافها البعيدة املدى التي يرسمها رئيس مطمئن على كرسه ،فهو ال يحمل هم تجديد السلطة عبر االنتخاب ،وال
يضطر لالستجابة لرغبات الناخبين التي قد تكون في غير مصلحة البالد .فبفضل السيطرة املركزية يمكن للنظام ،على
سبيل املثال ،أن يجند املاليين لبناء بنية تحتية كبرى ،أو لتحقيق إستراتيجية بعيدة املدى .ويجعل هذا االمتياز رغم أنه
غير ديمقراطي من الصين ديناميكية بطريقة ال تستطيع الديمقراطيات أن تكون عليها .فالصين ال تتبنى منهجا تبشيريا
إزاء الشؤون العاملية ،وال تسعى لنشر إيديولوجية ما ،أو نظام حكم ،فالتقدم األخالقي في الشؤون الدولية هو هدف
أمريكي وليس هدفا صينيا .20غير أن املعطى الذي يشكل اليوم عامال إيجابيا ،قد يتحول ملعطى سلبي في املستقبل ،ألن
الشعوب ال تقبل أن تحكم بالقهر ،وقد تصبر ولكن للصبر حدود.
الصين تحاول اليوم بقوتها أن تغطي على وضع داخلي قابل لالشتعال في أي وقت ،كما حدث ساحة تيانانمن في
بكين في 1989م .وتقمع املطالبات باالستقالل في الكثير من املناطق التي تضم أقليات إثنية ودينية ،ويواكب ذلك السمعة
الدولية السيئة بسبب غياب الديمقراطية وسيطرة الحزب الشيوعي على الحكم في البالد .كما أنها تعاني من مشكل
الشيخوخة بعد سياسة الطفل الواحد التي استمرت عليها منذ  1979وتخلت عنها في  ،2015حين سمحت بإنجاب
طفلين ،ومن مشاكل حدودية مع دول الجوار خاصة الهند ،واليابان حول جزر سينكاكو ،وتايوان القريبة من االستقالل
التام عن الصين وفيتنام والفلبين .وال مجال للصين لتعزيز وجودها والسيطرة على محيطها إال بتعزيز قدراتها العسكرية
حتى تصبح موازية لقدراتها االقتصادية الرهيبة ،حين ذاك ستصبح قادرة على السيطرة على الحزام املفخخ حولها ،والذي
قد تفجره الواليات املتحدة في حربها ضدها .لكن اإلنفاق العسكري للصين سيكون على حساب استثماراتها االقتصادية،
لذلك فهي اليوم أمام عدة خيارات وتلعب على كسب الوقت من أجل الوصول ألهدافها ،بشكل مرن ودون صراعات
مباشرة تأكل من قوتها ،وتقسم ظهرها وتعيدها للخلف.
ولكي تصبح الصين قوة مغرية هي في حاجة للعمل على تزيين واجهات محالتها السياسية ،كي تصير نموذجا براقا
يخلب العقول ويعزز قوتها الناعمة .كما أنها في حاجة لتحالفات قوية جهوية ودولية ،ولتحقيق ذلك عليها إغراء الدول
املحيطة بها جغرافيا خاصة الهند ،وكذلك الدول املناوئة للواليات املتحدة ،كي تدور في فلكها وتخدم مصالحها.
الهند:
الهند وإن كانت الزالت بعيدة عن الصين ،إال أنها تشكل قوة ديمغرافية ونووية واقتصادية عاملية ،ومستفيدة
من يد عاملة متوفرة ورخيصة .وبخالف الصين ذات النظام الشمولي تعتمد الهند على قوتها الناعمة باعتبارها أكبر دولة
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ديمقراطية في العالم ،.21لكن وكما الصين فإن الهند ال تملك قوة شاملة ،وتحتاج لكي تفرض نفسها على الساحة الدولية
تقوية الكثير من جوانب قوتها ،فمواطنوها يعانون من الفقر ،ذلك أن الدخل الفردي للمواطن الهندي ضعيف جدا،
ورغم أنها قوة نووية إال أنها ال تملك جيشا قويا يضاهي الجيش الصيني أو األمريكي .كما أن لها مشاكل حدودية مع جيرانها
خاصة باكستان والصين .وبسبب هذه الخالفات بقيت الصين دائمة الرفض النضمام أي دولة لنادي الفيتو ،كي ال
تستفيد الهند منه ،وهي أكبر املرشحين له ،ألن الصين ترى أن حصول الهند على حق الفيتو يهدد مصالحها اإلقليمية.
ورغم محاولة الصين تقزيم قوتها ورغم خالفاتها الحدودية معها إال أن خيار االنفتاح على محيطها اإلقليمي
وبناء عالقات اقتصادية أكبر مع الصين يبقى من الخيارات التي سيكون لها تأثير كبير على اقتصاد الهند .فهي تعلم أن
ثمن الصراع مع الصين سيكون كبيرا ،وأن من مصلحتها االتكاء على الصين إن أرادت تحقيق حلم الريادة ،التي يتوقع
الكثيرون وصول الهند إليها .فهناك من يرى أن الهند في أفق  2030ستصبح قوة اقتصادية كبيرة ،ولكي تحقق ذلك عليها
أن تعزز عالقاتها وتعاونها مع جيرانها خاصة باكستان ،وأن تتجاوز مرحلة الالحرب والالسلم التي تعيشها في عالقاتها بهم،
والتي تضيع عليها الكثير من الفرص االستثمارية والتعاون االقتصادي.22
القوى اآلسيوية األخرى:
رغم تراجعها نسبيا للخلف ،الزالت اليابان قوة اقتصادية عاملية ،حيث استطاعت بفضل تطورها التكنولوجي
الهائل أن تلعب دورا قياديا في املجتمع الدولي .23وتنهج اليابان سياسة خارجية نشطة دبلوماسيا ،رغم أنها من املتوقع أن
تصبح متجاوزة في املستقبل القريب ،أي في السنوات القليلة القادمة ،خاصة أنها غير مكتملة القوة وال تملك غير الذراع
االقتصادي .وهذا التراجع املحتمل لليابان قد تستغله الصين من أجل ضمها لدائرة نفوذها املستقبلي وإبعادها عن
النفوذ األمريكي.
هناك كذلك النمور اآلسيوية األربعة ،كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان وهونج كونج ،والتي أصبحت سبع
نمور بعد اإلقالع الذي حصل في كل من اندونيسيا وماليزيا والفلبين .هذه الدول حققت تقدما اقتصاديا مهما عزز مكانة
آسيا العاملية .ورغم مرورها بالكثير من األزمات إال أنها استطاعت وفي وقت قصير أن تصبح رقما صعبا على املستوى
الدولي.
خالصة القول فإن الريادة اآلسيوية تبقى رهينة في املستقبل بالتقارب بين الدول القوية في القارة اآلسيوية مثل
الصين والهند واليابان وباقي النمور ،إنه شرط سيسهل تحول مركز العالم نحو آسيا .الصين ستحاول مستقبال إخراج
الواليات املتحدة من دائرة محيطها اإلقليمي اآلسيوي ،وتزايد قوتها سيدفع في املستقبل القوى اإلقليمية اآلسيوية
لالنضمام لحمايتها واالبتعاد عن الحماية األمريكية ،وإن تحقق ذلك سنصبح أمام زمن الشرق بامتياز ،وستصبح الهيمنة
الغربية جزء من املاض ي.
واألكيد أن سيناريو ريادة القوى اآلسيوية إن حصل سيعيد سيناريو الهيمنة الغربية على العالم ،ويكرر نفس
تفاصيله .ذلك أن هذه الدول تجمعها نفس الثقافة الشرقية كما حدث مع الدول الغربية والتي كانت والزالت مصدر
قوتها ،حيث هيمن الغرب لزمن طويل ورسخ ثقافته التي أصبحت عاملية .فهل ننتقل لعصر نمط الحياة والثقافة
اآلسيوية قريبا؟ وإن حصل ذلك هل سيكون بسالسة أم أن لكل تحول ثمنا يدفع؟
ثانيا :زمن االنتقال وكلفته
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نحن في زمن شيمته التسارع في األحداث واملفاجئات ،وفي كل الحاالت يبقى املستقبل مفتوحا على كل
االحتماالت ،ومهما اجتهدنا في استشرافه ،قد يكذب كل التوقعات ،ويأتي بالعجيب من املفاجئات .واألكيد أن النظام
الدولي الحالي نظام تكتوني غير مستقر وسيحمل الكثير من الهزات التي ستحمل في طياتها الجديد .دروس التاريخ تعلمنا
أن دوام الحال من املحال ،لذلك فإن النظام الدولي الحالي لن يستمر لألبد ،ومن يتوقع تحوله لن يأت بالجديد ،إنها سنة
التداول والتعاقب ،فبعد كل صعود هبوط ولكل سيطرة ثمن يدفع ،ولكل متوج منافس يرى نفسه أحق بالتاج .صحيح
أن التحول من نظام إلى آخر يتطلب سنين وأنين ،لكنه أمر حتمي .فمتى يحدث التغيير؟ وكيف سيكون؟
من الخطأ تحديد سنة حدوث التغيير في النظام الدولي ،األمر أشبه بأعمى يسدد في الظلمة ويدعي ليس فقط
إصابة هدفه ،بل يحدد بالضبط مكان اإلصابة .لكن األمر األكيد هو أن صعود القوى اآلسيوية لن يوقفه إال حدوث
انقالب في مسيرة عملية العوملة.
وإذا كان التغيير في النظام الدولي أمر وارد وبقوة ،فإن السؤال الذي يهم أكثر هو كيف سيكون هذا االنتقال من
نظام إلى نظام؟ ه ل سيأتي سلسا ومرنا أم أنه سيأتي بعد حرب قاسمة يذهب ضحيتها املاليين كما حدث في الحرب
العاملية الثانية؟ أو بسبب فيروس فتاك يقلب موازين القوى الدولية؟
في الغالب لن يمر التغيير بدون مشاكل .فقد يؤدي إلى نزاع شديد إذا اتخذ الصراع طابعا عدائيا في النظام
العاملي .24وفي هذا الصدد أشار تقرير مجلس االستخبارات القومي األمريكي في 2007م ،إلى أنه قد يغير الصعود املحتمل
للصين والهند كالعبين عامليين رئيسين جديدين املشهد الجيو-سياس ي العاملي كما فعلت أملانيا في القرن التاسع عشر
والواليات املتحدة في القرن العشرين ،وسيكون لذلك تأثيرات دراماتيكية كالتي حصلت في القرنيين املاضيين .وتشير
النظرية الكالسيكية في العالقات الدولية إلى أنه وخالل فترات انتقال القوة بين األمم ،يحصل سياق جديد لتوزيع القوى
يؤدي إلى مخاطر عديدة من بينها سوء الفهم والتوقعات واالنطباعات بين هذه األمم ،مما من شأنه أن يدفع باتجاه أزمات
ونزاعات خطيرة في النظام الدولي.25
أكيد أن إمكانية حدوث حرب تحسم الصراع على القمة أمر وارد ،ذلك أن الواليات املتحدة لن تقبل بسهولة
بالتخلي على الزعامة وما تجنيه منها ،وهذا يذكرني باألحياء الشعبية التي يحكمها شخص مسيطر يفرض إرادته على
الجميع وال يسقط إال بعد منازعته في ذلك من شاب أصغر يتطلع للريادة حين يهزمه ويمرغ أنفه في التراب ،واألمر نفسه
يحصل في عالم الحيوان بين الزعيم املسيطر على القطيع واملنافسون الجدد من الصغار الذي يتناوبون على تحديه إلى
أن يسقطه أحدهم في آخر املطاف ،ويأخذ مكانه في زعامة القطيع ،إنها سنة كونية للتداول بين األقوياء .والحقيقة أن
إمكانية اندالع حرب وإن كانت واردة ،إال أن احتمال أن تكون شاملة سيكون خيارا انتحاريا للجميع ،ذلك أن أرض الصراع
اليوم تتم على الساحة االقتصادية ،وبالتالي فإن املرجح أن يحسم االقتصاد مسألة الريادة.
باختصار فإن انتقال الثقل من الغرب للشرق من املتوقع أن يكون انتقاال سلسا إن بقي الصراع مقتصرا على
املجاالت االقتصادية وهذا ما تريده القوى األسيوية ،لكنه سيكون داميا إن انتقل للمواجهة السياسية والعسكرية التي
تتقنها الواليات ا ملتحدة بحكم اإلمكانيات والتجربة ،وحينها قد ال يكون هناك ال شرق وال غرب ،بل دمار شامل حقيقي
يهلك األخضر وال يترك يابسا.
 -1علي زياد العلي ،القوة األمريكية في النظام الدولي ،دار املكتب العربي للمعارف ،2015 ،ص .40
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 -2سالي نبيل شعراوي ،العالقات الصينية األمريكية وأثر التحول في النظام الدولي ،العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة ،2018 ،ص .62
3

- Marius Essohana Tontasse, L’unilatéralisme américain : Contribution à une conception réaliste du Droit
International Public, Thèse de doctorat en droit public, Université de Gan, Faculté de Droit, Belgique, 2011,
p.19.

 -4البعض يرى أن هذه االحتجاجات صحية ،ألنها تعبير عن الديمقراطية التي تنعم بها الواليات املتحدة ،مقارنة بدول أكبرى منافسة مثل
الصين ،والتي ال تسمح بأي تعبير شعبي عن الغضب.
 -5عبد القادر دندن ،األدوار اإلقليمية للقوى الصاعدة في العالقات الدولية ،مركز الكتاب األكاديمي ،2015 ،ص .52
 -6جارش عادل ،القوى الصاعدة :دراسة في أبرز املضامين والدالالت ،املركز الديمقراطي العربي 23 ،أكتوبر ،2016
https://democraticac.de/?p=38993
- The Post-American World.

- "MakeAmerica Great Again".

7

8

 - 9عائشة املري "من األحادية إلى التعددية" االتحاد اإلماراتية 20 ،أغسطس .2007
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/30435/
10

- Karl Kaiser « Les grandes puissances au XXIe siècle » Texte traduit de l’anglais par David Rochefort, Institut
français des relations internationales (IFRI) | « Politique étrangère » 2007/3 Automne, p. 620.

 - 11مهند حميد الراوي ،عالم ما بعد القطبية األحادية األمريكية -دراسة في مستقبل النظام السياس ي الدولي ،املكتب العربي للمعارف،2015 ،
ص .7
 -12سالى نبيل شعراوى ،العالقات الصينية األمريكية وأثر التحول في النظام الدولي ،العربي للنشر والتوزيع ،2018 ،ص .88-87
13

 -عبد السالم قريقة "التراجع األمريكي :من الهيمنة األحادية إلى تعددية األقطاب الدولية" مجلة دراسات شرق أوسطية ،العدد ،2013 ،62

ص .80
 - 14الصين نموذجا.
- Michel Korinman « L’Inde en (super)puissance » Outre-Terre 2018/1-2 (N° 54-55), p. 10.

15

16

-Steve Coulom, Le nouvel équilibre mondial et les pays émergents: démocratie, énergie, technologie, Ed
TECHNIP, Paris, 2012, p. 16.

 -17عمر كامل حسن ،االتجاهات املستقبلية للسياسة الخارجية االمريكية في ضوء التحديات الداخلية والخارجية ،دار الخليج ،2020 ،ص
.25
 -18سالى نبيل شعراوى ،مرجع سابق ،ص .87
 -19زياد عبد الرحمن علي الكوراني ،رؤية جيوستراتيجية ملستقبل الصراعات اإلقليمية في منطقة تزاحم اإلستراتيجيات ،دار أمجد للنشر
والتوزيع ،2018 ،ص .94
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 -20روبرت كابالن "جغرافية القوة الصينية ،إلى أي مدى يمكن أن تصل بكين برا وبحرا" ترجمة سميرة ابراهيم عبد الرحمن ،مجلة دراسات
دولية ،2010 ،العدد  ،45ص .161
- Christophe Jaffrelot « L’Inde : entre puissance et paralysie » ALTERNATIVES SUD, VOL. 18-2011, p. 87.

21

22

- Jean-Joseph Boillot « L'Inde et sa projection comme puissance globale du XXIe siècle » Géoéconomie 2013/4
(n° 67), p. 95.

 -23وليم أشعيا عوديشو ،النظام السياس ي والسياسية الخارجية اليابانية ،مركز الكتاب األكاديمي ،2015 ،ص .14
 -24جارش عادل ،مرجع سابق.
 -25هاني إلياس الحديثي ،أثر املتغيرات اآلسيوية على الوطن العربي (دراسة في العالقات اإلسرائيلية األسيوية) ،دار الجنان للنشر والتوزيع،
 ،2014ص .122
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التحالفات الشرق اوسطية وجدلية القوة والدور
Middle Eastern alliances and the controversy of power and role
أ.م.د ابراهيم حردان مطر
أستاذ مساعد دكتور في كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية
امللخص :
ش ك من قة ال رق ككسط رحدى ككن رق ا رلةمية رحهمة ةل رل ل املةم تهسر ل متستم ريجةةى ككمارجةلةل م ق م

م مق ة ر

رىمىةم في قسمبمت رقاةة درقةفةذ رق ملي م رن كس هذر الى قستةا رىتاسر هم بمق ةم دخالل قختمف رلسرقل رقتم يخةل
ق م م قتض ك ك ككفي امفتم ى ك ك ك ن ك ك ك ف رحى ك ك ككتاسر رلفض ك ك ككب رتى قسدط قتتمقةل يا ن جم يل رلة ال ريص  .درل م ك ك ككس قا
ر كا ن رل ضكمل رحقةةل رقاما رقسس س قةل رشك مقةمت رق الهمت رق كسط ردىك ةل بهيسرال م رحهمة ةل درق دقةل ن م ر
رختالل قيزر رقاةة بي ريسراله ردا ح جةبثة ةغ رقت مقفمت في ىةمىل ددقه
تت ف رق رىككل رتى جةمدل قة ككةت رقت مقفمت رقه شك تتم قة ال رق ككسط رحدىككن دج  .ر
رح ك ك ك سربمت في هس ك ك ككس قو ددل رق ك ك ككسط رحدى ك ك ككن دجخر.
قتتص ك ك ك

رق مم  2011امم رت حت

جس رقت خالت رق دقةل بهش ك ك ك مق م ر تمفل د ك ك ككة م رلتةةال م

ك ك ككةغ رقت مقفمت رل ك ك ك رقس ك ك ككةم ك ك ككب في رلة ال م ن م ى ك ك ككةعةمدل ددرالا هذت رقت مقفمت دريسرال م م درقةل ا م مم

د ك ككة مت جت ة رق رى ك ككل قةل الس ك ككةل قفمدهم ي ر رقت .مت رقه ه
ً
ً
تهجم ج مقفةم في ىك ككةمىك ككستم ك ك و ك ككة ل رقتةرل ك ك رقست  .ق م م م رقمم

ك ك م ددل رلة ال ي رقه الس ك ككن امفتم رجامت
قةل رقاةة درق د م ده جس جةظةف رلةهج

رقت مةلي ق رىل رلة ةت
الكلمات املفتاحية ي رقت مقف م رق سط رحدىن م رقاةة م رق د م رقاةا ر صة يل م رقاةا ريجةةىمارجةلةل
Abstract:
The Middle East region was one of the most important regional regions in the
world due to its geostrategic position, which made it a key focus in the
calculations of power and global influence, This was reflected in its level of
stability in general and during its various historical stages, to give it the
characteristic of weak stability that leads to successive wars that have
characterized the region's modern and contemporary history. The security
dilemma has become the main motive for the problems of Middle Eastern
relations with its regional and international parties. The imbalance of power
between its parties has led to the emergence of formulas of alliances in the politics
of a state.
The study aims to address the issue of alliances that took place in the Middle
East region, specifically after the year 2011, the year of the outbreak of unrest in
15
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a part of the Middle East countries and the increase in the volume of international
interventions in their various forms and various forms, so that the formulas of
alliances topped the political scene in the region, We will also address the motives
and parties of these alliances, their working mechanism, and their formulas? The
study centers around a hypothesis that: It is the challenges that the countries of
the region are experiencing that have imposed on them to follow a coalition
approach in their policy within the formula of balance against threat, which made
them face the argument of power and role, and the analytical method has been
employed to study the topic .
key words : Alliances, the Middle East, power, role, pivotal powers,
geostrategic powers .
املقدم ـ ـ ـ ــة :
(في رحج ككمد هةةه هة ى ك ك ك كةككمط قتاا قو هاككل رحالسرد دريج ككماكمت درقك دل م هك الكه ج اةة رق ماككل درقتفةط الى رحخسيو م رد
ج اةة ر جصةل في قسك ككمبمت رقاةة درقةفةذ م دجامىك ككس رحاامي با ق م.ل رقذرت م ن م ا ج اةة رقتةرل رق ا ره راله م
رنتكم ى ك ك ك كةكمىك ك ك ك ككل رجا ستكم رقك دل قةكذ رقاك م ده ك رحقالف درقت كمقفكمت رقك ا رح سريرت رلتخكذة تكذر رقصك ك ك ك ك د م الاك قثمكن
رقت مقفمت رق ا دىكمسل ج اةة جةرل رقاةا في رقسسكة رق دتي قةذ ق مه ة دىكتفمقةم امدة قم  .ة رقسكالم هة سة هذر
رقتةرل مدق س ه الم ب

ذرجه م رذ نثيار قم .ضحى به رذر قم د ت رق دل ر هذر رقسالم قس ا في ميص م م اة هم ه ل

قو ر ل رقت ةيا رقذي جل الةه ج اة لصك ك ككميص م دق ل رالضك ك ككل قو ااا او ظمهسة رقت مقفمت هة( ددتمق ق ك ك ككله اة قم
همل ( اة قم كم

ل شك ك

درق في رق مقس اسف رقس ك ككالم م داة قم كم

ل ش ك ك ص ك ككم اسف رقص ك كسرت م داة قم كم

ل

الث رش مص اسف رقت مقف ه
ش ك من قة ال رق ككسط رحدى ككن رق ا رلةمية رحهمة ةل رل ل املةم تهسر ل متستم ريجةةى ككمارجةلةل م ق م

م مق ة ر

رىمىةم في قسمبمت رقاةة درقةفةذ رق ملي م رن كس هذر الى قستةا رىتاسر هم بمق ةم دخالل قختمف رلسرقل رقتم يخةل
ق م م قتض ككفي امفتم ى ك ن ك ف رحى ككتاسر رلفض ككب رتى قسدط قتتمقةل يا ن جم يل رلة ال ريص  .درل م ككس رذر ا تم
رتى جم يل قة ال رق ككسط رحدىككن رل م ككس تل هم ه ش ك ت ىككا ل قسدط ب ل قسط كل اا قو رقسككةةرت ربت ًري قو
رق ككمم  1948د ك ك ك ككةح رتى رق ككمم  2003قةك رقتالل رق سرط م قتك خككل رلة اككل ك هككم في الة ك ك ك ككب دقسدط قو تةت ك .ك (
ريصسدط رقفة ككةيل ه رذ رتتال رقة ككا في هسك ك م قو ددقه قو قسدط رى ككام رقةهس رقس ككةمى ككةل م ن م قص ككل في رق سرط رتى
قسدط جفكةك رق دل م ن م هة ريصمل في ىة يم درقة و دقةبةم
قا ر ك ككا ن رل ضك ككمل رحقةةل رقاما رقسس س قةل رشك ك مقةمت رق الهمت رق ك ككسط ردىك ك ةل بهيسرال م رحهمة ةل درق دقةل
ن م ر رختالل قيزر رقاةة بي ريسراله ردا ح جةبثة ك ك ككةغ رقت مقفمت في ى ك ك ككةمى ك ك ككل ددقه رذر ر جم يل رلة ال رل م ك ك ككس
شك ك ة رننا قو ج مقف ددتي م ربت قو ه كككةل رقت مقف رق دتي قت سيس رق ةين مدقسد ر بمقت مقف رق دتي حقتالل رق سرط م
قع

رقسةةرت رقالقال ه كةل ج مقفمت قتضمدة بي رقاةا ر صة يل
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اهمية الدراسة :
جههي ره ةل رق رىك ك ككل قو ياة ل رلة ك ك ككةت رقذي تا

به م قم شك ك ك جه قة ال رق ك ك ككسط رحدىك ك ككن دح لرقن قو ك ك كسرامت

قختمفل رلس ك ك ككتةيمت دقت دة رح مد م دج مقفمت قتض ك ك ككمدة مدقم تتو ارتم قو ى ك ك ككامط هس ك ك ك دتذ بمت حت قسط دجفمهس في
قمقل ك ك ف رحىك ككتاسر ق م

ل رلة ال رقمم

قةل في بةمي رقاةة دىك ككال جةظةف م م درق د درقت ما رتى ق م ىك ككته م هذر

رلة ةت كم دح لرل ق ن رهت مم قختمف رحدىم رق دقةل د ةمت رقاسر م درلتخصصة بمق ه رقسةم ب
هدف الدراسة :
تت ف رق رى ككل رتى جةمدل قة ككةت رقت مقفمت رقه ش ك تتم قة ال رق ككسط رحدى ككن دج  .ر
رح ك ك ك سربمت في هس ك ك ككس قو ددل رق ك ك ككسط رحدى ك ك ككن دجخر.

رق مم  2011امم رت حت

جس رقت خالت رق دقةل بهش ك ك ك مق م ر تمفل د ك ك ككة م رلتةةال م

ك ك ككةغ رقت مقفمت رل ك ك ك رقس ك ك ككةم ك ك ككب في رلة ال م ن م ى ك ك ككةعةمدل ددرالا هذت رقت مقفمت دريسرال م م درقةل ا م مم

قتتص ك ك ك
د ة مت

رش مقةل رق رىل ي
جت ة رش ك مقةل رق رى ككل قةل هس ككم ل رى ككم ككب هةي قم رقس ككبق رقسس س قض ك ف رحى ككتاسر في قة ال رق ككسط رحدى ككن م
قم

م م رقم

قةل رقاةة درق د دنةفةل جةظةفه م دقو هذ رقعسم ل جةبثة رىئمل الساةل ج تمج رتى ر مبل يي

 1نةف  .كو ر تفسس رل ضمل رحقةةل در سهم في رىتاسر قة ال رق سط رحدىن ت
 2قو ي رحيسرف ر صة يل دريجةةرىمارجةلل في رلة الم دقم ياة ل ره رال م ت
 3قم رآلقةمت درقسال رقه رات تتم رقاةا رقفمامل في رلة ال قو ر ل ج اةة ره رال م ت
فرضية الدراسة :
ك ك م ددل قة ال رق ككسط رحدى ككن درقه ه ق ض ككمل رقةةل

جة مة رق رى ككل قو الس ككةل قفمدهم ي ر رقت .مت رقه ه
ً
ً
ي رقه الس ن امفتم رجامت تهجم ج مقفةم في ىةمىستم و ة ل رقتةرل

رقست  .ق م

م م رقمم

قةل رقاةة درق د

م في نةفةل ه خيخ رقاةة قو خالل رقت مقف كهق رقةىمسل رلتا ل قماةمم ب د .خ م رلصمي رلات مت
منهجية الدراسة :
ً
قو ر ل رقة كةل رتى ر مبل قةل رحىكئمل رقه ج سق م رق رىكل م در امجم قفس كةستم م جس جةظةف رلةهج رقت مةلي م قو خالل
د رىككل رل ك رقسككةم ككب لة ال رق ككسط رحدىككن درقاةا ر صة يل دريجةةىككمارجةلةل الفتم دياة ل ره رال س د قةمت ا ل
كل يسف إلتلملهم
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هيكلية الدراسة :
رتته ن رق رى ككل في ال ل قامق قا قا قل دخمج ل م جض ك و رلا
قة ال رق كسط رحدىكن م في قي جضك و رلا

رحدل قة ككةت رقاةا ر صة يل دريجةةى ككمارجةلةل في

رقثمني قة كةت رل ضكمل رحقةةل لة ال رق كسط رحدىكن رقم رلا

رقثمق

م الةتض و رقت مقفمت رق سط ردى ةل دددرالا ه كةم م
املحور االول
القوى املحورية والقوى الجيوستراتيجية في منطقة الشرق االوسط
ر رالضك ككل جة ك ككةف يصمقل قة ال رق ك ككسط رحدىك ككن في ك ككةي قم ه ك ك ت قو ر ك ك سربمت مبمنتم ىك ككمقل ك كسرت بي ر صمد
ريجةةبةقتكةكل رلري رقاةا ريجةةى ك ك ك ككمارجةلةكل م رذ ا سف بس سس ك ك ك ك ي ر صكمد ريجةةبةقتكةكل بمنتكم (جمكك رق دل رقه ح هس ك ك ك ككت
ره ةستم قو هةتتم دددرال م الان م رت م قو قةه م ريصسمس دكةنتم اس ل قتصسالمت رقالااي ريجةةىمارجةلي
 )1رد ن م .ةضككص م بةل نة ي برتم (با ل

ه(

سرالةل ح ج د الان قصككيا رهمة م بل رنتم جا س ر.ضككم الى رحىككتاسر رق

مليه()2

رقم رقاةا ريجةةى ك ككمارجةلةل الك م ا سال م بس سس ك ك ي بمنتم (قل ةال رق دل رقه ج تمك رقا ة درح ردة ل م ى ك ككل رقةفةذ م ري
رقتكه يا الة كم د ري قك ددهكم ق سد جاك .كل رقة ك ك ك ككا ريجةةبةقتة ي رقاكمسس رتى ريصك رقكذي .ا س الى قص ك ك ك ككمي رق ك .ك قو رقك دل
ه(.)3
دامةه ر رق دل ر صة يل في قة ال رق ككسط رحدىككن ي رق دل رقه ه ق م ر ج ة في قةها

سرفي .اهم م قماةمم ب د

ق ة ي همد الى رقته يا في ي ةقمت رقاةا ريجةةى ك ككمارجةلةل في رلة ال( )4ر رقص ك كسرت بي رق سالي
قو ر كل رقس ك ك ك ككة سة درقةفةذ

ك ك و هذت رلة ال

كل ككل يسف .ةظف هك رجكه ك ك ك ك و ى ك ك ك كةكمهكمت قت ك دة ككم ربسلهكم بةكمي رقت كمقفكمت يا ر

رلالقظ ر هذت رقت مقفمت قس جث س او جةرلتمت قفضةه رتى رىتاسر اسةد رلة ال رذر ر رختالف رقس ا دياة ل رحد رك
ق ل هةة رهمة ةل دددقةل جلمت قة ال رق سط رحدىن قه ر ست تذر رقص د
أوال  :القوى املحورية
و قة ال رق سط رحدىن جتلس رقاةا ر صة يل الةه م ب ل ةال ددل ً
بةمي الى قاةقمت رقا ة رق مقمل ق م درق د
رقذي جاةم به

و رلة ال م دهذت رق دل ي ي ر.سر م رل مكل رق سبةل رقس ةد.ل م جسنةم م رىسرسةل

ً
دح ي ر.سر
شك ك ل رقتالل رق سرط في رق مم  2003رختالل في قيزر رقاةا رحهمةم م في ظل جسر ا رلةهةقل رق سبةل م درجمح ذقك ق دل
رهمة ةل يا اسبةل الس ك ك ككل قمت سك الى رلسك ك ككتةتى رحهمةم م قفسد ىك ك ككةمىك ك ككستم م دق م ىك ك ككل دد هم درامدة ك ك ككةم ل رل مدقل
رحهمة ةل دالام لصكميص م رذر ر كاه هةمك قمقل قو رحىكتا مط بي هةا يي ر.سر م جسنةم م رقسك ةد.ل م رىكسرسةل دج ةل
رق سط رتى قلسد يسف في جفماالت رقةهمم رحهمةم دهسعى ر.سر رتى ج
 .1سن هة ةستم دتفةذهم رحهمةم
18
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 .2قةا هةمم ري ددقل اسبةل ب د رهمةم قةرل ق م
 .3جةظةف قك د هكم رحهمةم في قسك ك ك ك ككمبكمت رقاةة درقةفةذ في رلة اكل دحى ك ك ك ككة كم رلري رقك د رحقسي ي م درقاةا رقك دقةكل
رحخسا
ده رات ت الى رقةمت قت اةة ره رال
.1

م قو خالل ي()6

جةظةف رق مقل رق .ن  -رقثامفي في رلة ال رذ .سا رقامدة في ر.سر ر ش ككساةل رقثة ة رحى ككالقةل رح.سرتةل جت ثل
في قة ة ريصك دد رلفتةقكل م الةح.كل رقفاةكه ح ه ماف بكميصك دد درحيس ريج سرالةكل م بكل ه ك ك ك ك كل

ةا رلس ك ك ك ككم ي م

ديساغي ر جستال رقثة ة رتى ا ةم رق دل رحىالقةل
 .2بةمي ش ك ككاكل قو رقت مقفمت قا رق دل دريصسكمت درحقخرط رقس ك ككةمى ك ككةل في ي ددل رلة ال ح ى ك ك ةم رقه جستم
قم امدقل الى شمكمل خط هللا رقماةمني م دقسنل ريصة ةي في رقة و دا د قو رحقخرط رقسةمىةل في رق سرط
ال و خالل جةظةف ( رلسكادقةل رقتم يخةل ه بة كف م ددقل دقة ة قضكم ة اسيال ا فتم رحدقةيل باةمدة رلة الم السكمهس
رق ة ريصضكم ي درقتلسبل رقتم يخةل في ه خيخ ي ةقمتتم رحهمة ةل م رذ ر رح .م بمقتفةط رقثامفي ق ا ر ةمل قت مهال قو
رقا ككمدة في ر.سر درد رن س رت ككه بف ككل ه ككذر رقتفةط ه ككمد يو الى رقاة ككمم ب ك د ال ككما ككل في رلة ا ككل د ك ك ك ك ككل .خ ك م ي ةق س
دقصك ك ك ك ككميص

س كككهقككل ()7

دجت ك د

سرالةككل رقةفةذ رح.سرني جا ككم لاك ر جككه ياهككمم دقك ا جة ك رقةنالي الفتككم درلت ثككل بككمقتةككم رت

درحقخرط رلةرقةل ق م رذ .تةلت رقةفةذ رح.سرني الى رقة ة رحهي()8ي
ً
 1قاةككم ( ق ة ر.سر قخط هللاه الاك ش ك ك ك ك مككن قةك رتككم قم ةر ككل بي ر.سر دخص ك ك ك ككةق ككم – رى ك ك ك كسرسةككل مرقةح.ككمت رلت ك ة
رحقسيكةل  -درىك ككت مان ر.لمد دنالي ق م ااا جةظةف رق مسفل رق ك ككة ةل م ده ك كككةل قخط هللا قة ة ه م ك ك ام في رل مدقل
رقس ك ك ك ككةمى ك ك ك ككةل رقماةمتةل م ح ى ك ك ك ككة م

تلمقه في رخسرج رقاةرت رحى ك ك ك كسرسةمةل قو ةةط قاةم في رق مم  2000م الض ك ك ك ككال او

رحق متةمت رقه ب ةلجه قو ج ةيل دهسمةه قا م قه قو ر.سر
 2ددل ري مةو رق سبةل ي ه ك ل ى ككمقل رخسا قمتة ه رح.سرني قو ر ل خمة قةمية تفةذ ق م ااا جةظةف رقا رق مسفي في
ىةمىستم جلمت ش ةط رلة ال
 3رقة و ( ق ة ر.سر قسنل ريصة ةي ه رىكت من ر.سر قمقل ك ف رحىكتاسر في رقة و دهةمم رقثة ة رق ك اةل ك تهمم
الي اا هللام قو ر ل ر.لمد قة ال تفةذ

 .ق م قو خالل االهستم ب سنل ريصة ةي

 4المس ك ك ك ك ي ( ق ة ر.سر قسنككل ق ككمس ه الا ك قس ك ك ك ك ككن ر.سر الى داس رقتةهة ككمت رحى ك ك ك ككالقة ككل رقه جاةم الى رقةهج
رحى ك ك ك ككالقي رقسرد .ككمتي م دقرتككم قسنتككم ريج ككمد رحى ك ك ك ككالقي دقسنككل ق ككمس قك د ه ككم في رلاككمدقككل رقفمس ك ك ك ك ةسةككل ك ك ك ك ك رحقتالل
رحىسرسةلي
 5ىة يم ي ش من ىة يم قة رتم ن

ً
م قةفةذ ر.سر ددد هم رحهمةم في جا .س رق اس درحىةمد قةهمم ريصكس الفتم م ح ىة م

هةمم رقثة ة رقسك ككة يل ك ك رقةهمم في رق مم  2011م قة قس ك ككن في ر صمالهل الى بامي رقةهمم رقسك ككةم ك ككب رقسك ككة يل م
درخ مد رقثة ة م دريج .س بمقذنس ر إل.سر االهمت د ةال بمقةهمم رقسة ي قةذ مت ةمت رقاس رق سيو
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 6رق سرط ي هة رحخس ر ك ك ك ككاه ك ك ك ك و قك رقةفةذ رح.سرني دن ك ك ك ك ككميكه ااا دنالي قكه ك اكمم  2003ر س رقتالل رق سرط م رذ
ى ك ن رقت يارت رقه قص ككمن في رق سرط إل.سر بم ج م س دد هم ااا رق  .قو ريصسكمت درقتةم رت رقس ككةمى ككةل م حى ككة م
در هسك ك ك ك م قرتم كمتن جتةر

الى رح ر ك ك ك ككب رح.سرتةل خالل رل ة رقه ىك ك ك ككاان رقتالل رق سرط م درنتم الى ر جام جمم ب .سر

الكسر دجةهة م دج هى بمق اس رلمدي درل ةةي
ً
متةم ي جسنةم
جسنةكم ي رحخسا دظفكن ق كمتستكم ريجةةبةقتةككل في قة اكل رق ك ك ك ككسط رحدى ك ك ك ككن قو ر كل قكلي رقفسر ريصكم ك ك ك ك كل في رلةهةقكل
رحهمة ةكل م ح ى ك ك ك ككة كم ك رقتالل رق سرط م قت م كل رتى دد رهمةم الكماكل دقا س .خك م قصك ك ك ك ككميص كم رحهمة ةكل دقةرل قمك د
رح.سرني م حى ك ككة م در قة ال رق ك ككسط رحدى ك ككن كمتن دح لرقن ااا رقتم يل ي ى ك ككمقل قتةمالس د ك كسرت (الم ك ككب – اث منيه
ىمبام دهسعى جسنةم رتى ج اةة رحه رف

رحجةل ي()9

 .1ر.لمد قةمية تفةذ ق م في رق دل رق سبةل قست ال قمقل رقض ف رقه ه

هم هذت رق دل

 .2رحىتفمدة رحهتصمد.ل قو قةر د رق دل رق سبةل حىة م في متق رق مهل ( رقةفن درق مله
 .3قةرلتل رق د رح.سرني رلتةمقي في رلة ال
 .4ه خيخ قم متل رحهمة ةل قو خالل ق م ى ككل رق د في قة ال ةةرى ككمارجةلةل م حى ككة م

ال ككل كل ريج ةد رقه

بذقستم جسنةم قو ر ل رحتض مم رتى رحج مد رحد ي
رقم رقةىمسل رقه دظفستم قو ر ل رتلمل ره رال م م اله

ي ()10

 .1رات مد ىك ككةمىك ككل رقت خل رق سك كككسي في رلة ال قو خالل دخةل هةرتتم في قةمية قو ىك ككة يم م دقةبةم م الضك ككال
او ن س هةرتتم في ه س م دجهى س هما ة اسكسيل ق م في قة ال رقاس رحالسياي بة ف م قة ال رىمارجةلةل
 .2جةظةف رق مقل رق .ن درقتم يخي م ي مة دربن قا رقاةا رقس ك ككةمى ك ككةل رقفمامل في هس ك ككس قو رق دل رق سبةل م
ن م هة ريصمل في قةبةم م جةنس م قصسم ه س
 .3ن كمي م رحهتصكمدي ااا شكسكمتتم في رق  .قو رق دل رق سبةل قسكت مل ج هة رحد كمت الفتم حىكة م في مت تم
رقتصسةعي قت ة ب .ال او رقصمن مت رقةيةةل
ثالثا  :السعودية
ه ك رقس ك ك ك ك ةد.كل رقك ا رقاةا رحهمة ةكل رقفكمامكل في قة اكل رق ك ك ك ككسط رحدى ك ك ك ككن ب كس ق ةكمتتكم ريجةةبةقتةكةكل دق كمتستكم
رق سبةل درحى ككالقةل م ده رتتم رلمقةل م ددد هم في ى ككةط رق مهل رق ملي م د ي هس ككعى ح  .ة ق م دد المال في رقو درى ككتاسر
رلة ال
ا ل رقصسرت الى رقةفةذ قا إ.سر رق رالا رألدل قمت سكمت رقس ةد.ل في رلة الم ده ل في هذر رإليم ااا رىمارجةلةل
رحقتةري دج ةية رق د رإل.سرنيم إذ .تصك رقصكسرت رقسك ةدي -رإل.سرني رل ك رقسكةم كب في قة ال رق كسط رألدىكنم دقاا
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ذقك كة إ.سر هس ك ككعى قفسد تفس ك ك م ناةة إهمة ةل رالض ك ككل ألي دد ىك ك ك ةدي في رلة الم دإ ق ض ك ككمل تهمم هة ةل ألقو
إهمةم خمةجي بص ك ك ك ككة ككل إ.سرتةككل ح  .هى بككمقااةل قو ددل ري مةو رق سبةككلم إذ إ إ.سر ذرت تةر.ككم جةى ك ك ك ك ةككل الا ك خسدج
رق سرط قو ق مدقل رقتةمالس رإلهمةم م ككا ن رقا ئل رألقةةل رإلهمة ةل ب ئل كسرت بي إ.سر درقسك ةد.لم دهسككم ان خ ى
ً ً
رقعس ك ك بي يسراله(11هم إذ ج ك رقس ك ك ةد.ل مته ح  .كو إبامي إ.سر في ق دهم إح ب .لمد قمفم ددقةمم اله هس ك ككعى قو خالل
ىكةمىكل رقت مقفمت إتى إامدة جسج ق رق كاد رحهمة ةل ةل ج اةة رقتةرل الى ىكس رىكمارجةلةل قو خالل جان ىكةمىكل
المامل تت ف إتى ج اةة(12هي
 1ه خيخ رق د رإلهمةم قمس ةد.ل في ظل جسر ا ق متل ي رق دل رق سبةل
 2قةر ل ج د رق د رح.سرني في رلة ال
 3ليكمدة الكمامةكل دد هكم في إيكم قلمس رقت كمد ري مةجيي إذ يسقكن رقس ك ك ك ك ةد.كل ج ةيكل قلمس رقت كمد ري مةجي إتى
رج مد

و قامد ة رلمك اا هللا بو اا رق خيخ في ه ل قلمس رقت مد في رقسيمد امم 2011

رقم رقةىمسل رقه رات ت امفتم قو ر ل رتلمل ره رال م م اله ي
 .1رق كل الى بةكمي ج كمقفكمت ك  .ة لةرلتل رقةفةذ رإل.سرني جاةم الى يل جتةرالة قا قص ك ك ك ككميص كم ده كل في إيكم ذقكك
أل ج ة شسي م قمةح.مت رلت ة رألقسيكةل في إدر ة شاد رألقو في رلة ال
 .2جةظةف ل متستم رق سبةل درحىالقةل قو ر ل ق

رلةرهف ق اس ىةمىستم رحهمة ةل

 .3جةظةف ه رتتم رلمقةل إلتلمح قسمافتم رق بمةقمىةل مالضال او ن مي م رقعسمةحي قو ر ل بةمي رقاةة
رابعا  :اسرائيل
ه ك رى ك ك ك كسرسةكل رقك ا رقاةا رحهمة ةكل في قة اكل رق ك ك ك ككسط رحدى ك ك ك ككن رقه ج هى بك اس ددتي م حى ك ك ك ككة كم قو هاكل رقةح.كمت
رلت ة رحقسيكةل م د ي قو رق دل رقه جاسن ق ككسدت رق ككسط رحدىككن بة ككفه ىككبةال حت قم م ك و رحهمةس م

تخاه

قو خص ك ك ككمسص ك ك ككه رقاةقةل درق .سةل م قتةظف رق متةمتتم رلتا قل ك ك ك و رحهمةس ك ك ك ل .ض ك ك ك و جفةه م م إذ ن الى هذر
ً
ً
هةمد.م ق ة ًيم(13ه
" ةةدد هسجخل" الى مته " كةقةةق شسط دى ي جكعسق الةه إىسرسةل دد ر
جت ة رحه رف رحىسرسةمةل

و قة ال رق سط رحدىن في ه الي رىمىةي ه مي(14هي

 1ق مدقل نس ك ككس رق خقل رإلهمة ةل درق دقةل ب همقل االهمت دبمةقمى ك ككةل درهتص ك ككمد.ل قا ا د قو ددل رق مقسم قذقك
ى ك ك ن إى ك كسرسةل ق ي ج ة

خي قو رلة الم دفي هذر رقص ك ك د ش ك ككم ق ى ك ككمجذة رق مةم رقس ك ككةمى ك ككةل بميجمق ل

رق اا.ل (بةلمقي نخيوه "إ تا ل رح ج مل في ىككةمىككل إى كسرسةل ري م ةل .لق

ج ة بض ك م د ةد إى كسرسةل

في رق مسمل رق دقةل أل ق مه رت رقص ح جض و ىالقم درس م"
 2ج اةة رق ة ةل رحهمة ةل د ك ك ك ك م دد إهمةم المال درىك ك ك ككت الل قمقل رقت هة رألقن في رلة ال قو ر ل ه خيخ
هذر رق د
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دقو ر ل رتلمل رق الي الا رات ت الى ي
 .1ريصفمظ الى االهمتتم رحى ككمارجةلةل قا رقةح.مت رلت ةم ب كس رحاتام رت رق امس .ل درقفكسيل دجةرالة رلص ككمي
ً
بةرت م دج  .ر في قة ال رق سط رألدىن
 .2جةظةف قا رتتم رلت ة ة في قختمف ر جمحت قو ر ل جا .س تفس م الى رنتم رق دقل رحننا جا قم في رلة ال
ثانيا :القوى الجيوستراتيجية
جت ثكل رقاةا ريجةى ك ك ك ككمارجةلةكل في قة اكل رق ك ك ك ككسط رحدى ك ك ك ككن بكمقةح.كمت رلت ك ة د دى ك ك ك كةكم رحج كمد.كل بكمقك

كل رحى ك ك ك ككمس م

دى ككتاتص ككس رق رى ككل امفت م جا م ق د ه م في ج مقفمت رلة ال م رقم رق د رحد ي ال ة اس ككتعاا رق د رحقسي ي في رلة ال م
ً
في قي ر رق د رقصةن قس .هخذ قسم ًر رد ً
ردري ج مقفةم في رلة ال ق ذر ىةعةمدل ي
أوال  :الواليات املتحدة االمريكية
ً
ن م هة ق سدف في امقس رقسكةمىكل م ه رقةح.مت رلت ة رحقسيكةل رقفمال رق دتي رقسس س درحننا جه يار في قة ال رق كسط
رحدىن مدذقك قسباي ه م ي
 1رنتم رقاةة رق ملةل رقفمامل درلا سة ب كس قم ج مكه قو هةة ده ة شمقمل
 2رحه ةل ريجةةىمارجةلةل لة ال رق سط رحدىن في قسمبمت رقاةة درقةفةذ رق دتي
ق ذر كم رقتةر

رحقسي ي رلامشككس في قة ال رق ككسط رحدىككن دج  .ر قة ال ري مةو رق س ي

رحنلككصمط رقاا .مني

قرتكم خالل ااك رقس ك ك ك ككا ةةكمت قو رقاس رق ك ك ك كسيو م رد رككم قو رقةح.كمت رلت ك ة رحقسيكةكل بكهه ةكل رلة اكل م درى ك ك ك ككتك كمح
يج ةدهم في رقتةى ك ككا ده خيخر ق د هم رق ملي ده جامة ت بص ك ك دهم رى ك ككمارجةلةمت ا ة رهماتن (بهىك ك ك مي ى ك ككمي رقةح.مت
رلت ة رحقسيكةله (هم ق ة هم رحى ككمس جهنة ره ةل رلة ال ريجةةى ككمارجةلةل د ككسد ة رق ة ةل امفتم دجت ة رلص ككمي
رحقسيكةل في رلة ال قةل رلسجكخرت رحجةل ()15ي
ً
 1ر صمالهل الى د .ةقل تفةذهم في رلة ال م كةنتم ه ل خير ق م قو ردرقل تفةذهم رق ملي
 2ر صمالهل الى رقو رىكسرسةل درقسكعي رتى داس ةد رقت اةا قا يارنتم قو رق دل دهة قم ج مل بمقةلمح اة قم ده ن
رحقم رت رق سبةل رلت ة درقا سيو رجفمهةل ىالم قا رىسرسةل في ر.مةل 2020
3

م رقو ريصمفمي قو ددل رلة ال  -ددل ري مةو رق سبةل – ده خيخ رقرتم

ري تت  .رت قو ددل رخسا

 4قةا رتع ك ككم رىك ك صل رق قم رق ك ككمقل في رلة ال م قو ر ل ر صمالهل الى جفةط رىك كسرسةل م دا م ه سد قصك ككميص م ألي
تت  .قو هال رق دل رقه جت م د قا ىةمىستم
5

ان رقتةرلتمت رحهمة ةل درق ملةل في رلة ال م قو خالل ىس رددر ق دة ق ل المال (رحج مد رحد ي م رقصي ه

 6ريصسط الى رح همط م درقذي اخل قو رق د رحقسي ي في رلة ال داخل قو هةمال رق دل ريصمةفل ق م م بفمامةل دقة ةهةل
رق د رحقسيكةل في ه خيخ رقرتم
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دهك قكمل كن رقةح.كمت رلت ك ة رحقسيكةكل بي قختمف رش ك ك ك ك كمل رقاةة قو ر كل رتلكمل رهك رال كم في رلة اكل م  .كو ر تة خهكم
الى رقة ة رحهي ()16ي
 1جا .س رق اس رق سكسي قو ر ل ق م بل رح همط
 2داس جهى س ج مقفمت في رلة ال باةمدتتم
 3رحنلصمط قو رحجفمط رقةةدي رلةها قا ر.سر في رق مم 2015
 4رامدة السد رق اةبمت رحهتصمد.ل الى ر.سر
ثانيا :روسيا االتحادية
جسجكخ رقسك ك ككةمىك ك ككل ري م ةل رقسدىك ك ككةل في قة ال رق ك ك ككسط رحدىك ك ككن الى ر ل قسجكخرت رىك ك ككمىك ك ككةل م  .كو بمة تتم ك ك ك و
رحهي()17ي
1

رلسجكخ رحى ك ك ك ككمارجةجي  -يمككق رل ككمتككل رق ككملةككل  -بة ك ك ك ككف ككم هةة اككملةككل .لككق ر  .ة ق ككم دد في قلسيككمت رحقك رث في
رلة ال

2

ً
ً
ن م رنتم رخذت قسجكخر بس مجةم في ىكةمىكستم ري م ةل دبصك د قةهف م قو رق رث ( رقسبةا رق س يه الهنتم ج ل رق دل

رق سبةل قسكادقةل قم ق ث في رق كسط رحدىكن قو الة كب ده رقت خالت رق سبةل في ددل رلة ال رنتم كم ةل م ق مدقل
جاك .س تفس ك ك ك ك ككم رقاك .ككل رحالضك ك ك ك ككل دريجك .س بككمقثاككل مق ككذر كككم ق ككم دد ر الككماال في رحقك رث رقس ك ك ك ككة يككل قو خالل ك هككم
رقسةم ب درق سكسي رق راس قةهمم ريصكس في ىة يم

ً
 3رلسجكخ رقتلم ي م قو خالل رى ك ك ك ككت الل رحق رث رقه ه ك ك ك ك هم هس ك ك ك ك م قو ددل رلة ال م ريصسدط درتع ك ك ك ككم ريصسكمت
رح همبةل م دىكامط رقعسك تعةلل يصمقل رقت م د في رلصكمي بي هسك م قو ددق م م قتل ل قرتم ىكةهم قتصكسيف رقسكالح
 4ن م ا امقل رق مهل قسجكخر رى ككمى ككةم في ى ككةمى ككستم ري م ةل م حى ككة م جلمت قة ال رق ككسط رحدى ككن رق ةةل بمق مهل م
اله تت ف رتى ج اةة رحهي ي
أ .ق م.ل قصميص م رقتلم يل قو خالل قصةق م الى رىعث م رت في قلمل رق مهل في رلة ال
ب .ر  .ة ق م دد في ه خيخ درىتاسر رى م رق مهل قو خالل ه مدنتم قا ددل رلة ال تذر رقص د
ج .رخمارط ىك ككةط رق مهل رل ة ةل امةه قو هال رق دل رق سبةل دشك ككسكمتتم قو خالل رحت المت ااا شك ككسكمتتم رقةف ةل في
رهس قةمية رحتتمج درحقتةم رق ملةل
رقم رقةىمسل رقه دظفستم دىةم رحج مد.ل قو ر ل رتلمل ره رال م في رلة ال م الة كو بمة تتم ب م .ههيي
 1رقت خل رق سكسي في ىة يم ده خيخ جةر هم رق سكسي دجةى ل هةرا هم الفتم
 2ن مي م رقتلم ي في قلمل رق مهل قو خالل رىعث م رتتم في رلة ال دجلس ذقك الى ىبةل رلثمل بمحهي()18ي
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إن ك ككمي قاىك كسك ككل قةىك ك م رل ك ككمانل بي قةك ديل رقسدىك ككةل دشك ككسنل رقةفن رقةيةةل رقسك ك ةد.ل رق ة في رق مم
2004م حىتك مف درىعث م قاةل رق مل في صصسري رقس ا ري متي ل ة  40ىةل
ط ق خن رق مل رق س ي في ريجخي رلم س ك ككة يم قو ريص دد رقس ك ككة يل رأل دتةل إتى ق .ةل ق

رقس ك ككة يل في رق مم

2006
ج إن مي قصفى قتكسيس رقةفن في ىة يم د خس قت ةيل رق مل
د قصمن شسنل " مل بسدم" الى اا رىتخسرج رقةفن قو قال ب ة رق سرقي في ق مالهل درىن رقذي .ستو 170
ً
رقف بسقةل .ةقةمم ل ة ىاا ىةةرت ربت ًري قو 2013
 3ه خيخ جس قاة متتم قو رل رت درحى ك ك ك صل رق س ك ك كككسيل ق دل رلة ال م حى ك ك ككة م

جفمهس رقص ك ك كسرامت الفتم كم

ربسلهم جةهةا رجفمط قا رق سرط قاةا رى ك صل دى ككةل باة ل  4قمةم ددح في رق مم  2013درقه ا هم رقسدس مني رناا
فال هة ستم  7 5قمةم ددح قا ريجخرسس في رق مم  2006م د فال

فال بةا رى صل دىةل قةذ رق مم  1990م
بةا قةهةقل رق المت ريجةي  S400رتى جسنةم في رق

مم )19( 2019

املحور الثاني
املعضلة االمنية ملنطقة الشرق االوسط – وصف للمشهد السياس ي
ً
ح ىك ككةري ركمتن الى رلسك ككتةيمت رق دقةل رم رحهمة ةل م رذ ر

ه رل ضك ككمل رحقةةل في قة ال رق ك ككسط رحدىك ككن م رحننا

رحه ةل ريجةةىك ككمارجةلةل قم ة ال دياة ل ريسرال م قو قة رقا رقتم يخي درقاةم ق س م رن كسك ككن ىك ككمام الى رد ك ككما م
رحقةةل ك ل ر ككفى امفتم يم ا ك ف رحىككتاسر دجةرجس رحلقمت م دىككةمىككل رقت مقفمت م دىككامط رقعس ك دامةه ىككةعةمدل
في هذر رلا

قام بل تهسيل قتفس ك ككيا رل ض ك ككمل رحقةةل ك ك و رل مق رحدل م رقم رل مق رقثمني الةتض ك ك و د ك ككفم قم ك ك

رقسةم ب في رلة ال
اوال  :مقاربة نظرية – نظرية مركب االمن
ً
ً
ا ك رقةرها رقس ككةم ككب درحقن لة ال رق ككسط رحدى ككن ه اة ر دجةجسر في رق الهمت بي ريسراله ب كس جاميا رلص ككمي في
قة ال ةةى ك ك ك ككمارجةلةل م دق ي جتر ك ك ك ك رقص ك ك ك ككة ة رننا م حب قو جةمدل قف ةم ( رحقو رحهمةم ه درقذي ا سف بهته ( رجخمذ
ً
خ ةرت قت ل تت ف رتى جسسككةة رقسككةمىككمت رق الماةل بي رننا قو يسف م د ككةح رتى جان ىككةمىككل دالماةل قةق ة جاةم
الى جا .س قةق لصك ككمد رقست  .دىك ككال قةر ستمه( )20ده رشك ككم ة (بم ي بةلر ه رتى هذر رلف ةم ب صك ك

( ر جت ا رألقن

– security complexesه درقذي اساله بهته( قل ةال قو رق دل جسجان الةه رهت مقمتتم رحقةةل رحىكمىكةل قا ضك م ب
د ةال م ب ة ر د ما م رحقةةل ح  .كو رقةهس رقفتم دره ةم ب خل او ض م رقا

ل

ي ه()21

دقت مةككل قسك ك ك ك ككهقككل رألقو رحهمةم م .سا ( بككم ي بةلر ه بككه رق الهككمت بي رقك دل  .كو ر جاى ك ك ك ككس ش ك ك ك ككاكككل درى ك ك ك ك ككل قو
رقصك رهمت درقت مقفمت رقه ه ك س بمي ةف م ديسا بم قفمهةس رقصك رهل درق ردة ح  .كو ر ما م الان رتى جةرل رقاةا
م ح رقاض ك ك ك ك ككم .ككم رقه  .كو ر جا س الى االه ككمت رقص ك ك ك ك ك ره ككل يرق ك ردة بي رق ك دل ج ة قسجا ككل ب ككمأل .ك .ةقة ة ككل رح سة ككل

24

املركز الدميقراطي العربي

اجمللد الثاني

جملة قضايا أسيوية

أكتوبر 2020

العدد السادس

دري مفةمت رقتم يخةل م ن م ا ك ك ك ككت ل قسنق رألقو الى رحات مد رلتامدل في قلمل رقتةمالس م رقم رق مقل رحى ك ك ك ككمس في ه سيف
قسنق رألقو ال ة  .ثل رلستةا رق متي قو رقست  .ي ري ةف رقذي ا س به

ل قتامدل بي ددقتي رد

ننا()22

ر رقاسةل ريجةهسيل لسنق رحقو رحهمةم جسجكخ الى ر ا قت يارت ي()23ي
 1ريص دد رقه ج يز قسنق رحقو رحهمةم ا م مد ت
 2رقاسةل رقه ه ن به قسنق رألقو رحهمةم .لق ر .ت ة قو دق جي قستامتي ال م الةط
 3رحىتا مط رتي ا ي جةليا رقاةا بي رقةق رت
 4رقاةمي رح ت معي رقذي  .د ت م رقص رهل درق ري بي رقةق رت
ده ق د ( بم ي بةلر ه

و تهسيته ( قسنق رحقو رحهمةم ه ر ا قستةيمت قمت مةل م د ي()24ي

 1رلس ك ك ك ككتةا رقك رخلي الة ككم رذر كككمتككن رقك دقككل هةيككل رم ك ك ك ك ةفككل م دد ككل رحى ك ك ك ككتاسر رقك رخلي الفتككم دياة ككل تهككمق ككم
رقسةم ب دشساةته
 2ياة ل رق الهل بي رق دل

و رقةهمم رحهمةم م قته سة بذقك بمقا رقاةم ق م

 3جفمال رلة ال قا رلةمية ر جمد ة ق م
 4دد رقاةا رق ملةل في رلة ال درقكةفةل رقه جتفمال تم رق ةمكل رحقةةل رإلهمة ةل
ً
دبةمي الى قس ككتةيمت رقت مةل هذت  .كو جفس ككيا رل ض ككمل رحقةةل في قة ال رق ككسط رحدى ككن م قة .تلس ك رقت م د في
رقاةس درلة دث رقتكم يخي بي قكم هة ( الكم ك ك ك ككب داس ي داث كمني ه دبي قكم هة يكمسفي م ن كم ر رختالل قيزر رقاةا قصك ك ك ك ككمي
ريسرف يا اسبةكل دالا بكمألخياة رتى رقا ك او قةرل خكم بي ااا ك ك ك ككةغ قو رقت كمقفكمت م ق س هكذر ال سك ك ك ك ككق بكل ر ره ةكل
رلة ال

مستم قسنخ ذط قاةا ددقةل تت ف رتى ه خيخ دد هم رق ملي قو خالل هة ةستم الى رلة ال م دهذر جق ككةغ قو

رقت مقفمت رلتضمدة مدرقه تت ف رتى ( قةرلتل رقست  .رلتامبل ه (هدهة قم ىةةضصه في رلا

رقثمق

ثانيا  :وصف املشهد السياس ي ملنطقة الشرق االوسط
ً
شك ك ك ك من قل ةال قت يارت الى رقصك ك ك ك ة رحهمةم ج .م لصك ك ك ككمي رقاةا ر صة يل دريجةةرىك ك ك ككمارجةلةل د ي في ةهسهم
ج .مت قةةل م رذ ا قت يا رحقو قو ربسل رلت يارت رلا سة في رقسةمىل ري م ةل قم دل دربسل هذت رقت .مت ي ي
 1ج هة رقة ا رحقن في رقة و ي
ه رقة و ب ةه م ريج سرفي در جامي م رح ت معي قا رل مكل رق سبةل رقسك ةد.ل م رق ره مط رقا رحقن قم مكل م دقو
س الم ري ر ك ك ك سرط في رقة و .ة كس ىك ك ككمام الى رقسك ك ك ةد.ل دا ةم رلة ال ر قم همم به ريصة ةي بم تةمح رق م ك ك ك ل
رقة ةةل ككة مي في ش ك س ر.مةل قو رق مم  2014م درقتالق س قماص ككس رقسسم ككب ق ما رق مم  2015ر ككمالل رتى ى ككة ستتس باةة
رقسككالح الى رق  .قو رلاىكسككمت ريص ةقةل رقة ةةل م دهةمم

مال (( رتصككم هللا هه ب ك ر راال دىككتة ي .اضككب ب ل

رقاالم ده كةل قلمس سم ب إلدر ة شاد رقاالد نذقك جصما دد جةهةس رتصم رق سي ل في رقة و درقذي رىتفمد قو
ج د ريصة ةي دىة ستتس الى رق م

ل ة مي دى فتس حخمارط ق .ةل ا
25
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 2جفمهس ظمهست رح همط رق مبس ق ص دد ي
الى ك ك ك ك ةك رقهككمهسة رح هككمبةككل م كككم رقة ن رقتامةك ي قو رح هككمط درلت ثككل بعةهةس رقاككماك ة دريج ككماككمت رلسجا ككل بككه
ً
الكسيم م .عاا رىك ك ككمةط ري ال.م رق ةاةد.ل رقةمس ل م درهسك ك ككس ا م م ك ك ككو رقهج مت رحتت م يل ب ختمف رقةىك ك ككمسل م درق جةي رتى
رلةمية رقةاسة قالقت مي تم قو رل م درت رألقةةل
قكو ظ ست في رآلدتل رألخياة رت م ق م.سة قإل همط جاةم الى رقس ك ك ك ككة سة الى همقةس دبةمي نةمتمت ه ك ك ك ككاه رق دل م دهة قم
ج ثل في ىك ك ككة سة ( جةهةس ددقل رق سرط درق ك ك ككمم  -دراشه الى قةمية ق ت ة ااا ريص دد بي ىك ك ككة يم درق سرط م ر ك ك ككمالل رتى
رحات مد الى قص ك ككمد ج ةيل قختمفل ربسلهم جت ثل في رقس ك ككة سة الى ربم رقامادل دجلم ة رقا ه دالسد رقسى ك ككةم ريج سنةل
دجلم ة رح م درقس ككالح درحى ككعةالي الى رلص ككم ف دهة قم
ق م لردة قو ه رجه رقته يا.ل

ل ق ذر رقتةهةس رح هم ي قةر د قمقةل قس اس ككاة قتةهةس قثم م م

ل ر اه ا ل تت  .ر ق دل ا  .ة م الضال او قاما ل رقكثيا قو ريج مامت ( ريج مد.ل ه

ق كذر رقتةهةس م دهة قكم رامةتكه قسنكل تص ك ك ك ككم رق ك ك ك كسي كل في قةبةكم م دبةكة قسرم في تةليا.كم م دقسنكل ب كن رلاك س في ى ك ك ك ك ةكمي م
دريصسنل رحى ك ك ككالقةل في ردلبكس ك ك ككتم م ر ك ك ككمالل قفص ك ك ككمسل قو يمقام رال منس ك ك ككتم دبمنس ك ك ككتم م رحقس رقذي بمت يت د قةمية
درى ل قو رق

مقس ()26

 3رختالل رقتةرل رحهمةم ي
ه ك ق ككمق ككل ري م ككل في جةرل رقاةا رق ك ا ق ض ك ك ك ككالت رحقو رحهمةم ري مةجي م دقا ك دا رقتالل رقةح .ككمت رلت ك ة
دبسي ككمتةككم قم سرط في رق ككمم  2003م رتى رقك رث خمككل نايا في قيزر رقاةا رحهمةم ( )27م الككمل ك ك ك ك ك رحى ك ك ك ككمارجةجي في قة اككل
رق سط رحدىن

رحقتالل رحقسي ي قم سرط ه ر اه ننا خ ة ة قو ذي هال م سبق رختالل رقتةرل رحهمةم قصمي

رق ريسراله (ر.سر ه درقه ي الى تاةي قو رحيسرف رحخسا قو قة رقتة مت رقس ككةمى ككةل م رالة ذقك جفلس رق ةف في
رلة ال ب ختمف كة ت م د ك ل بمت يت د رحىكتاسر في ا ةم ددق م م دهةمك دعي قمزر .قو هال كةمت رقاسر في رلة ال م
بمي ة ة رلتةمقةل درخل رقا ئل رحهمة ةل م دقو ذقك جص ك ك ككسيه رحقي رق مم جمس رقت مد ق دل ري مةو رق سبةل م رقس ك ك ككة
ااك رقسق و بو ق ك رق ةككل م بككم (( قة اتةككم جةر ككه خ ككم دتتك .ك رت ى ك ك ك ككةي ق ككم كككم قككم ال هاككل اككمم  2003م دهة قككم
.ل مةم تعسك ك ك ككميل ي ر.و ذهان رقةاةد رحقسيكةل بلةل رق  .اسريةل رقه
رق ككمسفة ككل درل ككذهاة ككل درق سهة ككل

ك ك ك ككسدر تم ت درقه قس جادي رح رتى ج سيك رق زرامت

هه( )28ده ك ق ك د ب ك د ت رى ك ك ك كا ككمط رختالل رقا ئ ككل رحقةة ككل لة ا ككل ري مةو ب ل ةا ككل قو

رألىامط ي ي
أ .ا م رقتةرل في رقاةا
ب .رقت رخل بي رحددر رحهمة ةل درق دقةل م درقتةمهي بةرت م ق م .خي قو جص ة قمقل رحختالل رحقن
ج.

ك ك ك ك ةبكل ر.لكمد تا كل جةرل في االهكمت رقاةا الة كم بةرتكم رحقس رقكذي ردا رتى اك م رقاك ة الى بةكمي ق كمدقكل قةةكل

قتةرلتل
ً
ر ره ةككل رلة اككل رى ك ك ك ككمارجةلةككم قو ككمتككق دري الالككمت رقه ه ص ك ك ك ككف بك دق ككم قو ككمتككق رخس م درختالل رقتةرل في رقاةا
قصمي يسف درق (ر.سر ه جق هذر قل ةال قخس مت د ي( )29ي
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أ .يجةي ددل ري مةو رق سبةل رتى رقاةا رق دقةل قت اةة رقتةرل دق م.ل رقذرت
ً
ب .ره ةل رلة ال رىمارجةلةم م م قة ال جةمالس ددتي قو ر ل رقسة سة امفتم
ج .ج رخل رددر رقاةا رق دقةل بمإلهمة ةل د

ل قس  .اة رقتةرل درقسمس درحىتاسر

د .رختالف رقس يم رحقةةل قأليسرف ري مةلةل
دهك ى ك ك ك ك كن رقاةكمدة في ر.سر دب كس جخر.ك تفةذهكم في رلة اكل م رتى جاك .س تفس ك ك ك ك كم هةة رهمة ةكل هكمد ة الى قكلي رقفسر
ريصم ك ك ككل درنتم ج مك قفمجةه رإلدر ة في رلة

ال ()30

رحقس رقذي رن ت ي رلس ك ك ككادقة رح.سرتةة م الفي جص ك ك كسيه ل (الي

.ةنسكب ه قسكع كم رقسس س رح.سرني قسكو دقمني م .ان ر ( رق سرط ق س خي قو تفةذتم رقثامفي ال سكق م بل قو هةيعةم م
دهة اص ك ك ك ك تةككم رقةةم م دهككذر رحقس ح  .كو رقس ةت اةككه م ح رق الهككمت ريج سرالةككل درقثاككمالةككل رقاككمس ككل يا هككمبمككل قإلق ككمي م
دقذقك رقم ر تتامجل رد تتةرالة ه در ك ككمالل ر ( ر.سر كمتن قةذ دحدتتم رقاارية يل در ر.سر ج رالا او ش ك ك ةط رلة ال
رقت سف رحىالقي درحيصمد رقةهم ي درق ث متةل ريج .

ة ه()31

دق ك ككم لردة قو جس رقةفةذ درقتك ككه يا رح.سرني في رلة اك ككل هة رتك ك حت ريصسط في رقة و يا رقا ةك ك او رقتك ككه يا رح.سرني م
درقشككب ي تفسككه قصككل في ىككة يم ر.ضككم م الفي جصكسيه تمسق همس ريصسس رقثة ي ريج ارل قسككو ىككالقي م درقذي همل الةه ( ر
ه يا قةرليو رقاةا رقذي ه ك ك ت رلة ال .ص ك ككق في قص ك ك صل رقثة ة رحى ك ككالقةل رح.سرتةل م قان ر ر د ةد ةة ش ك ك اةل
قسجا ككل بككمقثة ة رحى ك ك ك ككالقةككل في رق سرط دى ك ك ك ككة يككم درقة و .امغ ج ككم

ك ك ك ك ككمف جس قخط هللا في قاةككم ه( )32دألى ك ك ك كاككمط

قةةى ككةمى ككةل م ت رقس ك ةد.ل ر جفسد ر.سر بمقةفةذ في رق سرط دقا د ةد هةي ق م في ى ككة يم م دجص ككما

جس رقته يا ق م في

رقة و م ىةف  .ةه م تالل تفةذ ر.سرني
 5ظ ة رق دل رقفمشمل
 .مة هذر رلص ك

امدة الى جمك رق دل رقه رنتم ت الفتم رقس ككم ل رقس ككةمى ككةل م دج ةقن رتى ريج مامت رل ةتل قم لت ا

رلتصك ك ككم ال الة م بةرتم م درت حت ريصسدط رقفة ك ك ككةيل درنتةم رقةهمم رألقن في رقا ئل ر صمةل دفي رق مدة جلت ا اةرقل ا ة
في ب ئل رق دل رقفمشك ككمل م قرتم رق ةرقل رقاسةةيل رلت ثمل في ةمط

خة قةةل هةيل ه ك ككسف الى ا مةمت رقسك ككة سة دج اةة

رحىك ك ك ككتاسر م داةرقل امالةل – د.سةل م درلت ثمل رىك ك ك ككمىك ك ك ككم في جةمقي رل رأل ك ك ك ككةتي رلت سف درقسرد .متي م دهسك ك ك ك س رقتام.ةمت
رق مسفةل درلذهاةل قتت ةل رتى كسرامت قس ك صل م داةرقل ى ككةمى ككةل – رهتص ككمد.ل قت ثمل في ةمط ق ةقل ج ثةمةل ج هى
ب اس ش ب م دىة سة ريصسقم رحهتصمدي درقست ش رح ت

معي ()33

ر قكم رالسلجكه رقت يارت رقه قك كن في رلة اكل رق سبةكل قو رقتالل قم سرط در ك ك ك ك كمالكه نك دقكل م رتى رألقك رث في ددل رقسبةا
رق س ي م درقه رخذت ي ددقه جاماط قو جة ةف رق دل رقفمشمل م نسة يم درقة و م دج ةل هذت رق دل رتى ىمقل يجذط
رق ةم ك ك ككس رح همبةل قو قختمف ددل رق مقس م رحقس رقذي لردة قو ر مدف ري مةلةل قو ر جت ةل هذت رق دل رتى قص ك ك ك
قتةقة رق ككا مت رح همبةل درتع ككم هم رتى رق دل رحخسا م ح ى ككة م درنتم ى ككاة در امتن قو جه يا رق دل رقفمش ككمل الى رقرتم م
اة قم شم ك ا د قو رقصةقمقةي في رقاتمل رتى متق ريصة ةي في رقة و
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ك ري رقصكسرت رق مسفي في رلة ال  .كو ر .ستال سك ةقل رقفتم م درقه

جاا بي اك ك ة تاك ككم ج ك ككمس في رلةك ككمية ريصك ك دد.ك ككل قا رق سرط درقة و درقا سيو دقو رلتةها ر ج ة قاةط رحهمةك ككمت
رق ك ككة ةل في رلة ال رق ك ككسهةل قمسك ك ةد.ل الى س ردقةيمت ر.سر باصك ك رىك ككتخ رق م كة هل ك ك ن الى رل مكل قو ر ل
ر ة رت ىةمىةل دامةه المل مكل رق سبةل رقس ةد.ل جةر ه ج .مت الى ننا قو تل

ر ر ا ن ال مةم ناا ددقل

اسبةل دهمس ة في ق ة م م دجةمقى دد هم رلا س قةص ككل رتى رقس ككمقل رقة ةةل درقس ككة يل درقماةمتةل درق سرهةل تةام قم م ر ذقك
د ا امفتم اامي قمزر .ة في ظل ج .مت رهمة

ةل دددقةل ()34

املحور الثالث
التحالفات الشرق اوسطية ودوافع تشكيلها
تعةلكل قتةرجس رأللقكمت في قة اكل رق ك ك ك ككسط رحدى ك ك ك ككن درختالل رقتةرل رحهمةم دجخر.ك رقتةكمالس رقك دتي الفتكم م ق كم ردا رل
جفككمهس قككمقككل ك ك ك ك ف رحى ك ك ك ككتاسر م بككل دجفككمهس رقص ك ك ك كسراككمت دريصسدط في نثيا قو ددل رلة اككل م امةككل كككم رقك ا جلمةككمت
ىةمىمت رقاةا رقفمامل هة رق ل

و نسة رقت مقفمت م دفي هذر رلا

ىةعةمدل جة ةف ق ذت رقت مقفمت دريسرال م

اوال  :توصيف التحالفات الشرق اوسطية ودوافع تشكيلها
ه رقت مقفمت رق دقةل رق ا رشك مل رقت مد رق دتي رقثةميي درلت د رحيسرف م ال ة ىكةمط قتاا بي رق دل قةذ رقا م م
قو ر ل ه خيخ رقت مد لةر ل رقت .مت رل كمانل دي سف رقت مقف الى رته( االهل ه مه .ل قمت مد بي ددقتي رد رننا
ه ل جةه مت قتامدقل ب

ل قم قو رقتسسةة رقسةم ب في رقاضم.م رحقةةل في ظل ظسدف ق ةةل في رلستاال ه( )35رد رته (

ق مه ة جاام بي ددقتي رد رننا قو ر ل ك ك ك ك ا در .اا الى يسف رد رننا قو ريسرف رل مه ة ه دي سال م ىك ك ك ككعةفو درقن
(بمته جفمه مت ى ةل رد يا ى ةل قمت مد رحقن بي ددقتي قستامتي

رد رننا ه()36

قا ر ككا ن رقت مقفمت رننا قسدتل في رل م.يا م قا جةىككا قف ةم رحقو دتت  .رجه م دجخر .رقتفماالت رق دقةل م دجصككما
قم ا سف بمقست  .رت يا رقتامة .ل درقةما ل

ك ك ك ل قةرلي قا رقست  .رت رقتامة .لم الض ك ك ككال او جةمقي رددر رقفمامي قو

يا رق دل ن م ر جص ككما قمقل رقت رخل بي رقست  .رت ري م ةل درقست  .رت رق رخمةل م السد هذر ت م قو رقت مقفمت
لةر ل قثل هذت رقت .مت درقه جعامة

و الث ددرالا م ي ي

 1رحقو ي ن رالا رىمس ق صفمظ الى رقو رقةهمم قو رقست  .رت رق رخمةل رد ري م ةل رد ناله م
 2جةرل رقست  .ي ري رقتةرل

ك رقست  .دق س رقتةرل

ك رقاةة م اة قم هسككع ك س رق دل ر هةمك تت  .ق م قو

هاككل ددقككل رخسا رذ .انك ( رى ك ك ك ككعةفو ددقككنه ر رقك دل رق ك ك ك ككسط ردى ك ك ك ك ةككل تتك ف رتى رقت ككمقفككمت تعةلككل رقةةر.ككم
رق درتةل م ري رد رك رقست  .قو يارنتس دق س رىتلمبل قمت ةحت في قيزر رقاةا رق

ملي ()37

 3رق ةيل دقةهةقل رقاةس ي ن رالا مني قت ة رحيسرف دج مقف م
الةرها ريصككمل في قة اككل رق ك ك ك ككسط رحدى ك ك ك ككن ك رقك رث ( رقسبةا رق س ي  2011ه .انك ره ةككل هككذت رقك درالا في ه ك ك ك كككةككل
ً
رقت كمقفكمتم رذ ر قسك ك ك ك ككمبكمت رقو رقةهكمم درقك دقكل ه ك ق ةكم ر في ج ك .ك ريصمفكمي م دهكذر هك  .ة درض ك ك ك كصكم في تهكمم قكم ك
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د ك ك ككةقه رتى رقسك ك ككم ل كمتن

رحتاالط في قصك ك ككس امم  2013رذ ر قم ل رقةهمم رقسك ك ككةم ك ك ككب رتى رق اس رلمتي قت خيخ بامسه
ً
ىبام في ج مقفه قا رق دل ري مةلةل رذ جمان ردر ة رقسس س رقس سب قسما رت قمقةل قو ددل ري مةو رق س ي د من ت ة (
 11قمةم ددح ه دفي رق مم  2015ه ت رلسكما رت رقسك ةد.ل لصكس بة ة ( 10قمةم ددح ه هذر قم .فسكس رقت مد رلصكسي
قا رل مكككل رق سبةككل رقس ك ك ك ك ةد.ككل في قككم .خ
رقس

رقاض ك ك ك ك ككم.ككم رحهمة ةككل م ك ر جةككملقككن او قسجاستككم (في رقاةككمدة رحهمة ةككله رتى

ةد.ل ()38

ن م تل ر ج مقف رقا سيو درحقم رت قا رقس ك ك ةد.ل الى ى ك ككبةل رلثمل هة لةر ل رقست  .رح.سرني ق م م دتل ر.ض ك ككم ر
امقل رق ةيل ا ك ك ل درالا قمت مقفمت رق ك ككسط ردى ك ك ةل لم

رقسبةا رق س ي حى ك ككة م قم دل ذرت رل ة رح. .ةقةبي رقاةي

ق ةيستس م رذ جصك ككاه رق ةيل امقال في ج  .رح ك ك همي درحا ري م بمقسك ك ةد.ل الى ىك ككبةل رلثمل م ه رقت ي ري مص بت يز
هةيستم هة رقذي  .د رقرتمم رذ ر جامي م قا ر.سر م قخط هللا م

مال رحخةر رلس ك ك ك ككم ي م  .فخهم رتى رقس ك ك ك ككعي قم د ري (

رحقو رقة ةديه درحقس ا ككمبه رقتام ط بي ددل قلمس رقت مد ري مةجي درأل د درل سط م دكم س ته ل قمكةل م رذ ج ةل
ريج مت رقفمامل في رقس ك ك ككةمى ك ك ككل ري م ةل رتى داس رقةةت تفس ك ك ككه قو رق ةمكل رقس ك ك ككةمى ك ك ككةل في ري م ج رقه ق يتس في رق رخل م
ً
ً
المإلقسمس بمق ساةل قست رذر جان رخسد تهمقم ق م تم لم قة ةد ق يتس هذت رق درالا رقثالث في ه كةل رقت مقفمت في
قة ال رق كسط رحدىكن قم

رقسبةا رق س ي م ا من ر.ضكم في ج .

رق دل رقض ةفل م رقة و م قاةم م رق سرط م ىة

ردل را مل د دقةيمت رقاةا رحهمة ةل في قم .خ

يم م دقةبةم ()39

قا ش ت قة ال رق سط رحدىن ااق رق رث رقسبةا رق س ي 2011جامة الث ق مد رىمىةل م ي( )40ي
 1ر صة ري مةجي ( رقس ةد.ل م رحقم رت رق سبةل رلت ةم رقا سيو ه  -رلصسي  -رح دني
 2ر صة رقماكي – رقا سي
 3ر صة رح.سرني – رقسة ي – رق سرقي – رقةنالي ( قو رحقخرط دريصسكمت رقسةمىةل درق .سةله
ر صة رحدل رقكذي جاةدت رل مككل رق سبةكل رقس ك ك ك ك ةد.كل درحقكم رت رق سبةكل رلت ك ة م لةر كل ر صة رقكذي جاةدت ر.سر م في
قي جس ه ك ك ك كككةل ر صة رقا سي رقماكي م الى خمفةل ري الالمت ري مةجي محى ك ك ك ككة م رقس ك ك ك ك ةد.ل  -رقا سيل م رذ ج ثل االهمت
ه س دجسنةم قا جةهةس رحخةر رلسكم ي مدرىكتضكمالل ه س قا ي هةمدرت رحخةر م رق ا رقاضكم.م ري الالةل رقه رىك ن
في جةجس رق الهمت بةرت م م الضك ككال او رحتتمقمت رلتامبمل بي ه س درقسك ك ةد.ل قةل ج خل كل قرت م ك ككاد رق سف رحخس م
رتاالط رقسس س ( رقس ك ك ك س ك ك ككب ه رل اةم قو هال رقس ك ك ك ةد.ل

ن م ر خالال م بص ك ك ك د رحق رث في قص ك ك ككس في رق مم 2013

درحقم رت الى تهمم قكس رحخةر في قص ك ككس درل اةم قو هال ه س دجسنةم م لردة قو ق ة رل ك ككمكل م رحقس رقذي رالض ك ككب رتى
جكهلم في رق الهكمت بي ر صة

يو ()41

دالى ر سهكم ه ك ك ك ك كل ج كمقف ه سي – جسكي مدجةهةا رجفكمهةكل رقك الكمت رل ك ك ك ككماك بةرت كم في

رق مم  2014درقه دخمن قيز رقتةفةذ في رق مم  2017قة ى ن ه س بس س هةرت اسكسيل جسنةل الى ر ر

فتم ()42

ن ككم ش ك ك ك ك ك ت رلة ا ككل رتبث ككمط رقت ككمقف ككمت رق ك دقة ككل ج ككن رلهمتي رحقسيكة ككل درقسدى ك ك ك كة ككل في قةر ككل رح ه ككمط م دربسله ككم
رقت كمقف رقك دتي ك ك ك ك ك دراش رح هكم ي م باةكمدة رقةح.كمت رلت ك ة رحقسيكةكل م دج كمقف (4+1ه بي دى ك ك ك كةكم در.سر دى ك ك ك ككة يكم
ً
درق سرط س قخط هللا حقام دج مقف رخس بي رقةح.مت رلت ة رحقسيكةل دددل ري مةو رق سبةل رقذي رامو اةه امم 2015م
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قو ر ل ج ةيس رق سرنل رحىمارجةلةل بي رق سالي ده ج ة رلسعى ت ة جا .س يسدقمت قع كةل ج مقف اس ي باةمدة
رقس ةد.ل د ام.ل رقسيكةل في رق مم  2017م قا د ف رقت مقف رلاماح ط( رقةمجة رق س ي  MESA -م Middle East Strategic
 Allianceه قت خيخ رقا رت رق الماةل ق دل رلة ال لةرلتل ر.سر بمألىمس دقةر ل ر

ميس رح همبةل ()43

درلالقظ الى ىةمط رقت مقفمت في رلة ال هةي
 1هةمم رقت مقفمت قا المامي قو يا رق دل م دهة قم .ه س ك ك ك ك ل درض ك ك ك ك الى ى ك ك ك ككبةل رلثمل م في رح جاميمت ري م ةل
ق ج مامت رلس صل رلامجمل في رق سرط درقة و دقةبةم دىة يم م بمقاةا رحهمة ةل ق م لردة قو ه اة ق
في قة ال رق
2

رقت مقفمت

سط رحدىن ()44

رنتم ج مقفمت  .كو د ك ككف م بملستل م رذ ر ست ا مةل رقت ةيا رقاةمدي في رقاةا رحهمة ةل الى رقت مقفمت م دجللى ذقك
في رقت يا رقاةمدي في قص ك ككس ب رقثة ة  2011درتاالط  2013م دنذقك رقس ك ك ةد.ل

امم  2015م قة

ك ككمقق ذقك

قسر مت قسككت سة قمت مقفمت رقثةمسةل رقامس ل في قةر ل رقاضككم.م درحلقمت رحهمة ةل م رذ رتضك ن قصككس خالل المات
قكس رحخةر رتى ر صة رقا سي – رقماكي م س اكمدت قسة رخسا رتى ر صة رقس ك ك ك ك ةدي – رحقكم رهي ك ى ك ك ك ككاة قكس
رحخةر في رق

مم )45( 2013

ن م ىك ن رقسك ةد.ل

قجيي رلمك ىكم م رتى ريصكس في رق مم  2015م رتى جان ىكةمىكل

هس ك ك ك ككعى قت اةة رقتةرل بي رحقتفككمظ بككمقت ككمد رحى ك ك ك ككمارجةجي قا قص ك ك ك ككس درحهمارط قو جسنةككم تك ف قةر ككل رقةفةذ
رح.سرني
 3قس .ستو او هذت رقت مقفمت ك ك و ى ك ككةمط جةرل رقست  .ى ك ككالم درى ك ككتاسر في رلة ال بل ر هذت رقت مقفمت المه ن
ً
قو جسدي رحد ككمت في ي ددل رلة ال (رقة وم ى ككة يم م قةبةم م رق سرطه مامل قرتم ى ككمقل كسرت الى قةمية رقةفةذ
قو خالل جةر هم رق سكسي رلامشس م رد ااا دنالي ارتم
ثانيا  :التحالفات الرئيسة في منطقة الشرق االوسط
تعةلل قتفمهس رقت .مت رقه شك تتم قة ال رق ككسط رحدىككن م جس رحاال او ج مقفمت ك ن ددح ا ة دي كو ر مق م
بمحهي دقسق راضمئتم دره رف رقت مقف
ً
ردحي رقت مقف رق دتي

رح همط

رقت مقف رق دتي ك ك دراش رح هم ي م نشك ككب في امم  2013باةمدة رقةح.مت رلت ة رحقسيكةل ديضك ككس رننا قو خ سك ككي
ددقككل صككم بككل رح هككمط ددهف جاك قككه في رق سرط دى ك ك ك ككة يككم م هك ش ك ك ك ك ككل ق هس رقك دل رق سبةككل داك در قو رقك دل رحد بةككل م
دجختمف رددر رق دل رل م نل في رقت مقف م بي رل م نل في رق اس رلمتي درقاسس رحخس بميج رق سكسي درحقن

()46

ً
متةم ي رقت مقف رق س ي دا مةل ام فل ريصخم ي
الى ر س ج هة رحد ككمت رحقةةل في رقة و بمد ة رقسك ةد.ل في رحاال او ه كككةل ج مقف ددتي في 25ي3ي 2015لةر ل قم
ر ى ككة سة

مال رتص ككم هللا

رى ك ته بمقت م ل رح.سرني في رقة و درامدة ش ككساةل رقسس س رقة ن اا رق مدي قةص ككة م
ً
ريصة ةل الى رق م ك ك ك ل ك ك ككة مي م د ك ك ككس هذر رقت مقف رتى متق رقس ك ك ك ةد.ل ددح ي ( رحقم رت رق سبةل رلت ة م رق ةين م
ه س م رقا سيو م قصككس م رح د م رل سط م رقسككةدر م بمنسككتم ه قا جه.ة جسكي د قسي ي س رامةن رقسككة مل ق ككم نستم في هذر
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()47

رح همط

رقت مقف رق س كككسي رحى ككالقي صم بل رح همط م جس رن ككميت نتم.ل رق مم  2015م باةمدة رقس ك ةد.ل ديض ككس  35ددقل رى ككالقةل
قو بةرتم ( رحقم رت رق سبةل رلت ةم رقا سيوم رح د م جةنسم رقس ك ك ك ككةدر م رقص ك ك ك ككةقملم ه س م رق ةينم قاةم م قص ك ك ك ككس م رل سطم
قة يتمتةمم رقة وم بمنسككتم م بة الد م جسنةمم ةاةهيم رقسككة مل ه ده اله رحىككمس هة رقتسسككةة رحقن درقمة سككه دجامدل
ري اارت في قلمل ق مال

ل رح همط ()48

ً
ر م ي رقت مقف رقسبمعي

رح همط

رقت مقف رقسبمعي رد سالل ا مةمت

رد م هة اام ة او قسنخ رىتخام رهي ق مةقمهي قاست في

رد م .ضس ( ر.سر م ىة يم م

رق سرط م دى ككةم رحج مد.ل ه ه ك ك ل نتم.ل رق مم  2015م ده اله رحى ككمس رقتسس ككةة رحى ككتخام ي درقمة س ككه بي هذت رق دل
قو ر ل ق م بل رح همط

49

ً
خمقسم ي رقت مقف رقسبمعي رق س ي
ديض ك ك ك ككس ككل قو ( رقس ك ك ك ك ةد.كل م رحقكم رت رق سبةكل رلت ك ةم رقا سيو م قص ك ك ك ككس ه ده ك ك ك ك كل في رق كمم  2017الى ر س ري الالكمت
ري مةلةكل رقا سيكل م دراال رقس ك ك ك ك ةد.كل درحقكم رت رق سبةكل درقا سيو قاكمي ستس قا س س ك ك ك كبكق قكم رداتكه هكذت رحيسرف قو
داس ه س ق ج كماكمت رح هكمبةكل درلت سالكل م دجك خم كم قخاخاكل رقو درى ك ك ك ككتاسر رقك دل رحخسا م دية ك بةرتس جسس ك ك ك ككةة ك ك ك ك و
قختمف ر جمحت رحقةةل درقسةمىةل م قو ر ل ه خيخ ريج ةد رل مانل في ه خيخ رقرتم رل ماك
ً
ىمدىم ي رقت مقف رقا سي -رقماكي
جامة هذر رقت مقف ااق رق رث ( رقسبةا رق س ي ه في رق مم  2011م في ظل جةرالة ر ة ة رق دقتي في داس جةم رت رحىككالم
رقس ككةم ككب في رلة ال م ده خل هذر رقت مقف

رلامي ل ري مةلةل قا س م رذ جس هس ككسيا ريج ةد رق مدالل رتى ه خيخ رقت مد

رق س ك كككسي رل ك ككماك دالى ر سهم ه ك ك ل ج مقف ه سي – جسكي دجةهةا رجفمهةل رق المت رل ك ككماك بةرت م في رق مم  2014درقه
دخمن قيز رقتةفةذ في رق مم  2017م دن س هةرت اسكسيل جسنةل في ه
رتى متق هذت رقت مقفمت رقسى ك ك ك ةل رل مةل م جة

س()50

هةمك ك ك ككة ل رخسا قمت مد بي ددل رق ك ك ككسط رحدىك ك ككن م الا يسقن

رل مكل رق سبةل رقس ك ك ةد.ل قامد تتم قتهى ك ك س ( قةت ا رقا س رحق س ه في رق مم  2019دب اس رقم رهي قص ك ككسي رى ك ك ته الة م
(قلمس رق دل رق سبةل درحالسياةل رل ميئل قما س رحق س دخمةو ا

ه ت ف جسسةة رقت مد بي ددل رقا س رحق س

في ر جمحت رقسككةمىككةل درحقةةل لةر ل رقت .مت رحقةةل رل ككمانل م قو را مل رقاس ككةل درقست  .رت رح همبةل م دريص قو
ج د رقةفةذ رقماكي درح.سرني في رق دل رل مل الى رقا س رحق

س ()51

الخاتـ ـ ـ ـ ــمة:
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ً
ً
شك ك ك من رل ضك ك ككمل رحقةةل في قة ال رق ك ك ككسط رحدىك ك ككن ج .م ق دل دشك ك ك ةط رلة ال م رذ رن كسك ك ككن ىك ك ككمام الى رقسك ك ككمس
درحى ك ك ك ككتاسر الفتكم م الكمختالف رقتة كمت درقس ا دجض ك ك ك ككم ط رلص ك ك ك ككمي بي ددق كم ر صة يكل م جا كم حختالف قةهةقستكم رقاة ةكل م
دا م رقتة ك ك ككل رتى قمقل قو رقتةرالة في رقس ك ك ككةمى ك ك ككمت رقه جاس بملص ك ك ككمي رلتامدقل م رالض ك ك ككب رتى ك ك ك ف في قس ك ك ككتةا رحقو
درحى ك ك ك ككتاسر الفتم م ق س هذر ال س ك ك ك ككق م بل ر جفمهس رحلقمت بهى ك ك ك ككام تم رلت دة م درتع ك ك ك ككم ريصسكمت رح همبةل م دالا ب دل
ً
ً
رلة ال رتى ى ككةمط قو رقس ككةمى ككمت رلت ما يص م.ل رقذرت قو رحخس م ااا رجامت تهجم ج مقفةم قا ددل رخسا ك و قةهةقستم
رحهمة ةل م بل درقذهمط رتى (قةرل خم بيه قو ر ل قةر ل رقت .مت رقه بمجن ذرت رد ه قختمفل دقستةيمت قت دة
ر جم يل قة ال رق سط رحدىن رل م س .ةض رنتم قة ال جاميا رلصمي بي ددل ق ة يل دددل ةةرىمارجةلةل م كل
قرتم قه هة ه دقص ككميصه رقه ج د نس ككاه رقس ككةم ككب درقةل جةفذهم ك و ى ككةمط رقا ة رقه  .مك م درقاةة رقه .ما

م رتى

رال مل ق م رالسل جامي م في رحددر م قا ر ك ك ك فمالمت دج مقفمت ج يزت بملسدتل ب سك ك ككق ق كمت دقصك ك ككمي كل يسف د ت ف
ً
قةرلتل رقست  .دريج  .في هذت رقت مقفمت ر هس ك ك ك ك م قرتم كم ك ك ك ك و نس ك ك ك ككة ك ك ك ككس ددح رتى متق الةرال قو يا رق دل م
دظفن ب كس رقماربن رقاةم درلصمحي تذر رقص د
دامةه الا ا من رق دل ر صة يل في رلة ال ك و ج مقفمت قتضككمدة م قا د ةد دد المال قماةا رق دقةل تذر رقصك د م
دككل ق ة دظف هك رجكه رلكمقةكل درق س ك ك ك كككسيكل دقةهةقتكه رقاة ةكل قو ر كل ه خيخ دد ت في رلة اكل قتخكذر قو ي رقك دل
ى ك ك ك ككمقل قمص ك ك ك كسرت الى قةمية رقةفةذ قو خالل جةر

هةرجه الفتم رد ااا جةظةف رقةنالي دريصسط بمإلتمبل ال ذت رقت مقفمت

سةمه م ( جةرل رقست  .ه قس جستو رقسالم درحىتاسر في رلة ال
ده جة من رق رىل رتى رقةتمسو رحجةل ي
 1ر رل ضمل رحقةةل ي رقت ي رحىمس رقذي .ةر ه ش ةط دددل رلة ال
 2رنتم قة ال جاميا رلصمي بي رقاةا ر صة يل درقاةا ريجةةىمارجةلةل ب كس ره ةستم ريجةةىمارجةلةل
 3ر ىك ككةمىك ككل رقت مقفمت ك ك و ىك ككةمط جةرل رقست  .م كمتن رق ا قخس مت جاميا رلصك ككمي بي رقاةا رحهمة ةل
درق دقةل
رقم ربسل رحىتستم مت رقه جة من ق م رق رىل اله ي
1

جسدي رحد مت رحقةةل في رلة ال دج  .ر

رق رث رقسبةا رق س ي دظ ة رق دل رقفمشمل

 2رتع ك ك ك ك ككم ريصسكككمت رح هككمبةككل رقه تتك د ى ك ك ك كةككمدة رقك دل قس ك ك ك ككت مككل ك ك ك ك ف هككذت رقك دل دجسدي رد ك ك ك ك ككما ككم رحقةةككل
درحهتصمد.ل
 3ج ةل رلة ال رتى قس ك ك ككسقم قمصك ك ك كسرت بي رقاةا رحهمة ةل درق دقةل س ك ك ككبق ه م د رلص ك ك ككمي درختالف رلةهةقل
رقاة ةل ق م
 4ر رقت مقفمت كمتن ربسل رقسك ككةمىك ككمت رقه رجا ستم رقاةا رحهمة ةل لةرلتل رقست  .م درقذي قس .ستو اةه ري ىك ككالم م
بل ر هذت رقاةا المه ن قو قمقل رقصسرت الى قةمية رقةفةذ دريصسط بمقةكمقل
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هوامش البحث
)1ه لبة ةة بس سس ي ي ه ل رق

ستو رقكااا رقسة سة رحقسيكةل دقم .ماجق امفتم ةةىمارجةلةم م جس ل رقل رق سقي م رحهمةل قمس س درقتةليا م

ا م م 1999م ص 40
 )2ه ق

بو ى ة ي قستاال رق سط رحدىن بي هة ةل ر صمد دج خالت رقاةا رحهمة ةل م raialyoum.com//indxphp

)3ه رلص تفسه م ص40
)4ه ق

اا رق فم ي رالمط رقت مد رحىمارجةجي بي رق دل ر صة يل في قة ال سط رىةم في ظل رقت ةحت رقسرهةل م د رىمت ىمارجةلةل م قسنخ

رقا سيو قم رىمت رحىمارجةلةل درق دقةل درق مهل م  2013مص8
)5ه رشسف ق

ن ك ي ددل ري مةو در.سر – هضم.م رقصسرت درىمارجةلةل رلةر ل م ق جل رق رىمت رح.سرتةل م رق د رحدل م قسنخ ري مةو

رق س ي قم رىمت رح.سرتةل م رقا سيو م  2016ص18مص19
)6ه دبست ىاا.ة اة م س ب ةك دقةمقخ م ة لرالمج ي رلسما رت رحقةةل في رق سط رحدىن – ه ل ش ستو ال ةل رح مد م قسنخ كم تةغي قم سط
رحدىن م بيادت م 2020ص12مص 13؛ نذقك .ةهس ي رقةقة ربة قةةفل ي رقا

رق .ن في رقسةمىل ري م ةل رح.سرتةل جلمت رلة ال رق سبةل م

رلة مامت درحه رف م قلمل رل ةم م ر جم  23م رق د  27م مق ل ريجخرسس م  2019ص192-189
)7ه شةي ق

رل ي ي رقسةمىل ري م ةل رح.سرتةل – رقت ةحت رح. .ةقة ةل درقثةربن رقس مجةل م ق مدقل قمف س مقلمل رقةرقمت قما ةث

درق رىمت م ر جم 9م رق د 2م مق ل سدر.ل م ريجخرسس م ، 2016ص 148؛ نذقك .ةهسي
Kenneth M. Pollack: Facing the Iranian Challenge in the Middle East: the Role of Iranian-Backed
Militias ,American Enterprise Institute,2017,p9 .
)8ه بكس رقا د ي قستاال رقةفةذ رح.سرني في قة ال رق سط رحدىن في ظل رق اةبمت رحقسيكةل م قلمل يل جسنةل م رق د  2م رقسةه 8م قسنخ
ى تم قم رىمت م جسنةمم  2019ص 108؛ نذقك .ةهس ي ال ةس قلي ي رقتة مت رحهمة ةل قمسةمىل ري م ةل رح.سرتةل في قة ال رق سط رحدىن
رقمدث 11ي 9م ق جل رقا ةث درق رىمت رقامتةتةل درقسةمىةل م رق د  14م مق ل رقامة ة م ريجخرسس م 2019م ص63
)9ه ر .م دني يرقا رحهمةم درق دتي قمسةمىل ري م ةل رقمانةل  2023-2002م ريسدقل دنتة رت م كمةل ريصاةط درق مةم رقسةمىةل م مق ل
ق

خةضس م ريجخرسس م  2017م ص125-122

)10ه تم.ف ق مط رقسمةسي رق سط رألدىن ريج  .ي ريج سرالةم رلت سنلم در رل مز قمس س درقتةليام ا م م 2018مص82
) (11كمظس همشس ن لي ري مةو رق س ي دق ضمل رألقو درلثم رإلىمارجةجي ريج  .م در قةل قمس س درقتةليام ا م م2019م ص 173نذقك .ةهسي
Simon Mabon and others: Saudi Arabia and Iran; The Struggle to Shape the Middle East, the
Foreign Policy Centre , the Richardson Institute,2018,p21.
) (12السرس اامس همشسم ليةل اا ر ألقيا اا ريصسي ي رل مدحت رحهمة ةل رلت ياة دقامابمت رقتةظةف رقس ةدي قما رق .ن م قلمل ق ة ر ي
قما ةث درق رىمت رحىمارجةلةلم رق دي 20-19م قسنخ ق ة ر ي قما ةث درق رىمت رحىمارجةلةل م

ردم 2016م ص19

) (13دالمي بةكمبةسي ه ةل رق سط رألدىن في قيزر رقاةا رق دتي درإلهمةم م في نتمط ( رقثال رألىةةي في رقسةمىل رق دقةلي ق درت رقاةة
رألىةةيلم قل ةال قاقفي م ج سيس اامل قخد يم ق

بم

لهم رلسنخ رق  .اسريي رق س ي قم رىمت رحىمارجةلةل درقسةمىةل درحهتصمد.لم

بسقي م2018م ص60-59
). (14مى ي رقسة رق

اا رقسالمم ر س رلت يارت رإلهمة ةل الي رقسةمىل ري م ةل رإلىسرسةمةل 2016-2011م رلسنخ رق  .اسريي رق س ي

قم رىمت رحىمارجةلةل درحهتصمد.ل درقسةمىةلم بسقي م2016م قتمح الى رقسربني https://democraticac.de/?p=34868#_ftn37
(ه رد ركم قو رقةح.مت رلت ة رحقسيكةل أله ةل رلة ال م كمتن كل ردر ة جههي ج د رىمارج ةلل قمت مقل قا رلة ال دقت يارتتم و ق ة
رلصمي رق ملةل ق م م د و قامدئ ج ل رى مي رقس ىمي م قرتم قا تةكسة قةتصف رقسا ةةمت قو رقاس رق سيو رقذي رن الى دد ريصمفمي
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في ق م.ل رلصمي رحقسيكةل (ىةمىل رق ةد.و ه دقا كم جس في رق مم  1980درقذي رن الى رىت رد رقةح.مت رلت ة في رىتخ رم رقةىمسل
ريجص شب ي
كمالل ب م الفتم رقاةة رق سكسيل يص م.ل قصميص م في رلة ال م درقشب ي تفسه قا قا ر ي م دقا ر بة قم خي .ةهس ي السرس ق
رقتةرلتمت رحىمارجةلةل ريج  .ة في ةي ب ئل رقةةه قت ياةم در رحكمد .ةة قمس س درقتةليا م ا م م 2015م ص59
) . (15ي ى ة هماةد ماالي امقس ريج ق م د ةال رحقو رقاةقي رحقسيكةل  2017م هسرية ج مةمل في رىمارجةلةل ددتمق جسرقق م هسريرت رىمارجةلةل
مرق د  20م قةه ل رقت سيس رقفمس ةسةل م  2018م ص 60؛ نذقك .ةهس ي
Jonathan Cristol: United States Foreign Policy In The Middle East After The Cold War, Conflict
And Diplomacy In The Middle East - External Actors And Regional Rivalries) Edited By Yannis A.
Stivachtis, England,2018,P48 .
)16ه دبست ىاا.ة اة درخسد ي رلسما رت رألقةةل في رق سط رحدىن – ه ل ش ستو ال ةل رح مدم قسنخ كم تةغي قم سط رحدىن م بيادت م
 2020م بيادت م ص  26 – 20؛ نذقك .ةهس ي
Jim Mattis: Summary Of The 2018 National Defense Strategy Of The United States Of America,
Sharpening The American Military’s Competitive Edge, Department Of Defense (U.S.A) P8-9
)17ه ة س ىالد درخسد ي رحىمارجةلةل رقسدىةل في رق سط رحدىن قةهة ج مةلي م قسنخ رقسةمىمت رق مقل في رق سط رحدىن م قاىسل
ت م  2017م ص  8-4؛ نذقك .ةهس ي
Spyridon N. Litsas: Russian Foreign Policy In The Middle East Under Putin: Can Bears Walk In
)The Desert (Conflict And Diplomacy In The Middle East - External Actors And Regional Rivalries
Edited By Yannis A. Stivachtis, England,2018,P64 .
ق دخي رقسةمىل ري م ةل رقسدىةل جلمت قة ال رق سط رألدىن( د رىل قمقل ىة يم 2014-2010هم قسنخ رقكتمط رحكمد.م م
)18ه تلمة ق
ا م م ،2016ص 138
)19ه دبست ىاا.ة اة درخسد م قص ىاة ذنست م ص19
)20ه جةالةة بةىه ي ق ىل كةبرتمنو – ت ة جةىةا ده ةة قف ةم رألقو م د رىمت رىمارجةلةل م رل

رلصسي قم رىمت م رقامهسة م  2019م ص

10
)21ه رلص تفسه م ص 10
) (22رلص تفسه ص11
)23ه رلص تفسه ص11
)24ه م ثستمنسفةم ي قو ري مةو رق س ي ،في «رقةهمم رألقن في قة ال ري مةو رق س ي–رقت .مت رق رخمةل دري م ةل» قسنخ رإلقم رت قم رىمت
درقا ةث رإلىمارجةلةل،م ربة ظب م رحقم رت رق سبةل رلت ة م  ،2008ص 134
(ه ريج .س بمقذنس ر رقتم يل رل م س لة ال رق سط رحدىن م  .كو د فه و قسم جه رقسةمىةل بمته جم يل رقت مقفمت رلتضمدة م الا
خسم ة رق سط ب س تس رىسرسةل في رق مم  1948م ربسقن رق دل رق سبةل في رق مم  1950رجفمهةل رق المت رل ماك درقت مد رحهتصمدي درقه
رن هت قم  .كو هس ةته ( ريصمف رق س ي ه س ش ت رلة ال راال جهى س قمف رد في رق مم  1955دكم .ت ة قو رل مكل رلت ة د رق سرط
دجسنةم در.سر دبمنستم ت ف قةر ل رل رق ةةعي في رلة ال م س كم هةمك ج مقف ( ى ةدي – قصسي ه قم بي  1957- 1945لةر ل ر صة
هم رقة و قةر ل ى ةد.ل قصسيل ( 1970 -1962ه س هى مقةث( رقس ةد.ل – قصس –ىة يمه بي امقي
رق مشم ( رق سرط – رح د ه قع
 1977- 1971لةر ل رىسرسةل س رهي رق سرط قةك ل هذر رلثم م ليم ة رقسمدرت رتى رىسرسةل في رق مم  1977ااا رقتام ط رقسة ي رق سرقي
بي ش سي ه سيو رحدل  1978دج ةل  1977م هال ر  .صل ري الف بةرت م م دفي رق مم  1991ه ل رقت مقف رق دتي قت سيس رق ةين م دفي رق مم
رق ا م هللا ي هسرية في درها رق سط رحدىن في رحقالف در صمد رق دقةل مرلةىةال
 2003ه ل ج مقف ددتي رخس حقتالل رق سرط ق
ريجخرسسيل قم رىمت رقسةمىةل درحىمارجةلةل م  2018م ص12
اخت قةس م رقسدت رحىعامقي – قم رقذي ه يا في جة مت د ددرت رقسةمىل ري م ةل رقس ةد.ل م رلسنخ رحهمةم قم رىمت
)25ه ق
رحىمارجةلةل م رقامهسة م  2015م ص2
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)26ه رلص تفسه م ص2
)27ه رشسف ن ك ي رق الهمت ري مةلةل رح.سرتةل رقةرها درالمط رلستاال م قسنخ رقا سيو قم رىمت رحىمارجةلةل درق دقةل درق مهل م  2014م ص
11
)28ه اا رقسق و ق رق ةل ي ق ضالت رألقو في قة ال ري مةو رق س ي م في ( رقةهمم رألقن في قة ال ري مةو رق س ي – رقت .مت رق رخمةل
دري م ةل ه قسنخ رحقم رت قم رىمت درقا ةث رحىمارجةلةل م  2008م ص 21
)29ه قم خي قةل هذر رلة ةت م .ةهس ي السي قةىة ي ق ضالت رحقو في ري مةو رل م س م االهمت ري مةو رق دقةل جام يس قسنخ رق ر ىمت رق دقةل
درحهمة ةل م مق ل ة تمد م ه س م  ، 2010ص 7
رل شة ي رقسةمىل ري م ةل رقس ةد.ل درحقو في قة ال ري مةو م ريسدقل دنتة رت م كمةل رق مةم رقسةمىةل درحاالم م

)30ه ق بي ق

مق ل ريجخرسس م  2012ص 99
)31ه الي الم لي ي رىامط دق دد رقت ةيا في رقسةمىل ري م ةل رقس ةد.ل م قسنخ رق رىمت رحىمارجةلةل درق بمةقمىةل م جةنس م  2015م ص2
)32ه رلص تفسه م ص2
)33ه ق بو ق
)34ه ق

رل شة م قص ىاة ذنست م ص 153

ىمة م رقخدردي ي قثم رقةفةذ رق سط ردى ي رقس ةد.ل – جسنةم – ر.سر م قسنخ ةمال رقفكس قم رىمت درألب مث م بيادت م بال

جم يل م ص 9
(35) Alistair Millar And Eric Rosand :Building Global Alliances In The Fight Against Terrorism
(Center On Globaa Counterterrorism Cooperation ,2007),P72 .
 )36ه الي الل ق ةد ي رقت مقفمت يا رلستاسة – ه اة رت ردر ة رق الهمت بي ريصمفمي الى رلستةيي رحهمةم درق دتي م قلمل رجلمهمت
رحق رث م رق د  22م قسنخ رلستاال قألب مث درق رىمت رلتا قل م ربة ظب م  2017م ص9
)37ه اةم بة شسيف ي جةرل رقاةا دق ضمل رقت مقفمت في رق سط رحدىن م ر جمل ريجخرسسيل قألقو درقتة ةل م رق د  10م مق ل بمجةل م 2017
م ص110
)38ه ق سر كمقسرالم ي رقمارجبةل د ةمط رحىتاسر في تهمم رق سط رحدىن رحهمةم م جس ل رق ا ل م قسنخ قسقة قم رىمت رل م سة م
ه س م  2108م ص14
)39ه رلص تفسه م ص15
(40) Simone Van Slooten : “The Strategic Alliance Of Saudi Arabia And The Uae,
Kuwait@Sciencespo.Fr ,2019 , P11-12.
)41ه لقل رق الهمت ري مةلةل ..رلا قمت درألىامط درق درالا" ،قةها صصةفل رق س ي ريج  .رقا سيل ،قس ة الى رلةها رإلقكمادنيي :
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/6/5
) (42قل ق

اا.ل  ،جا .س قةهف :لقل ه ا رق الهمت قا ه س ...رتى .و تت ،ب

قس ة ( جا .س قةهفه في قسنخ رد رك قم رىمت

درحىع م رت  ،ىة يم م  ، 2017ص 8
(43) (Col.Res) Shaul :The Us "Middle East Strategic Alliance" – The "Arab Nato" Research
Institute For European And American Studies,2019,P4 .
(44) Raffaella A. Del Sarto, Helle Malmvig And Eduard Soler I Lecha; The Regional Order In The
Middle East And North Africa After 2011 , This Project Has Received Funding From The
European Union’s Horizon 2020 Research And Innovation Programme ,P12 .
)45ه الي الل ق ةد م قص ىاة ذنستم ص23
)46ه ق

رق

ا م هللا ي هسرية في درها رق سط رحدىن – في رحقالف در صمد رق دقةل م رلةىةال ريجخرسسيل قم رىمت رقسةمىةل مبال تم

ص23
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ب ي اة يهةة ري مةو رق سكسيل بي رقت مقفمت رلاهتل درآلقةمت رق رس ل م جام يس م قسنخ ريجخيسة قم رىمت م  2015م ص5

)48ه بسر.و قم .ل ةكة ز ي ج مقف اسكسي باةمدة رقس ةد.ل صم بل رح همط م قةهة ج مةلي م قاىسل رت م رقةح.مت رلت ة رحقسيكةل م 2016
م ص5
)49ه ق

رق ا م هللا م قص ىاة ذنست م ص23

)50ه قسمم ربسرهةس درخسد يرقتفماالت رقسس سل في قة ال رق سط رحدىن  2019-2018م رقتاسيس رحىمارجةجي رق د(1هم قسنخ رلستاال
قألب مث درق رىمت رلتا قل م ربةظب م  2019م ص11
)51ه لرك الياجي ي ت ة قةت ا قما س رحق س -ري مةو رق س ي درقاس رألالسياي دهة مل تهمم رهمةم

36
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األطماع اليابانية يف كوريا 1895-1894
"دراسة تأرخيية"
Japanese Ambitions in Korea 1894-1895
أ.م.د .وسام هادي عكار

ُ
وزارة التربية /املديرية العامة لتربية بغداد /الكرخ الثانية .العراق
ُملخص:

ش ههْ لايابان نرية اصياي ههاةاصيشال ههملصيش ههكافيامان توييناصيبرايور ميايب ا ر يبا ميل ه ليام عاي ن ي،1868ي

شبه اي هامهنبهصياب ا ر وعلهني نميابركريا،ش ن ،ي وي

ياج اءيتغي اايشال ه ه ه هملهصيةميواهنيه يابه شبهصليشا هن يب ا يابملار ي

شاالاكن يام تثصليشوطر يجيش ه ه ه ههْنيشي ه ه ه ههرن نالنليبكنيو ديا ميوةات يةنج لنيباكرا ياالشباصيابا بصيبا ه ه ه ههرن صيشا يال ه ه ه ههرا ي
ج ت ليبْن.يشبكنياي َّريابملنب يايم ه ه ه ههن ديوريوة سيبة اايابي ه ه ه ههانل ه ه ه ههصيامين جاصي،دي شبص،يا يو يايم ه ه ه ههن يابان ن ي
بش ه ههك يبننش ه ه ي ر ليامرا ياالشباصيبث ياب ةايشام ت ،يشةنج لنيامنل ه ههصيباكرا يابغااااصيبمل يوةات ي
وي غن لنيةميا يوله ههرا يجا ليب ه ه

يابي ه ههكنر،يا ه ههاي

يامر ننايابان ن .يباا،ياونملفيله ههانله ههصيورله ههملاصي نميةيه ههن يامرن

يا نش ل،ي

شبكهنياريير هنييهنغهفيغراهصي هنب ةايشام ه ته ياميهن ،يا ه ه ه ههاي وييردلهنيبر هاياباهن هنريابرةاه يا ميبرط هصيش ه ه ه ه يال ه ه ه هاهنيابغراهصي
ث شاالنياممل غاصيشابة ا اص،يباا،ياض لفيبةريوغظن يا ،كنعيابان نغاص.ي
الكلمات املفتاحية :االطماع اليابانية  ،كوريا  ،الصين ،الحرب اليابانية الصينية.
Abstract:
Japan has witnessed a wide reform movement in all fields since
Emperor Meiji came to power in 1868, and it seemed to establish its two empires
in the European style, by making broad changes in state structures, introducing
various modern sciences and ideas, and developing its army and industries, which
led to an increase in its need for raw materials. Necessary for the industry and
opening new markets for it. Since the economic factor is one of the foreign policy
determinants of any country, the Japanese economy was directly affected by the
scarcity of raw materials such as coal and iron, and its urgent need for foodstuffs
after the increase in the population, as well as its desire to open good markets for
the disposal of Japanese products. Therefore, it pursued an expansionary policy at
the expense of neighboring regions, and since Korea was rich in coal and iron ore,
as well as being Japan's only outlet to East Asia, rich in mineral and agricultural
wealth, so it became the focus of Japanese ambitions.
Key words: Japanese covetousness, Korea, China, Japan-China war.
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ُ
املقدمة:
ل َ
ورجْفيابان نريبا رل ههىي نميةي ههن يير ن،يبني
لي
سبغ َاصيغننحيبش ه ش ْنياالل ه ملكن دييش بصيم ههنم ْنيايم ههن تصي،ي
اىي هنونهن يا اهن ي(اال كهنعياباهن هنغاهصيةميير هني)1895-1894ي رراغهينيمرض ه ه ه ههرعيابنةه ي،ياذيوك ضي ويواه يا ،كهنعياغه العي
َ
ام يابان نغاصي–اب ه ههيراصي نب ي،1895-1894يبكنيش ه ه َىيةمي َل ه ه يغ لر ون،يالل ه هاكنيوريوة كصياب ه ههيريةميوا يام ي س مل يي
اميكن يا،ش يةمي ملشيايب ا ر صياب يراص.يي
اش ه ه ه ههكنباصيابنة ييو ه ه ه ه دياش ه ه ه ههكنباصيابنة يا ميال ه ه ه ه انريو فيوا يا ،كنعييشا ميوديب ديال ه ه ه ه طن فيابان نريوة ا ي
س
س
يةميبةههنشب ههليابههن ههصياباثههن ي ويوا ه ياال كههنعيشبه ديابمل ليبويوبملههن وهينيي
يوعكويووكاههصيابنةه
ووه ااْههنياب رل ه ه ه ههملاههصي.يشبههابه
س
شابر ناجيابتييوك ههفي رليوشالي،يشب ديايان ليشاال نن يبنلني نغاين،يااكنيغ ه سهكويوةر ياب خيياليا ميو س
خيبملني ه ي ملنم ي
س
االيبشني يام نض يشغ لاي ليبملنبايامي ن .يي
ةميضهرءيذب ،يميهايابنة يا ميبةر وي اييهايريوط يا،ش يا ميبيهن اايابملامنايابان نغاصي–يابكر صيةتىي ن ي
،1894ي يركنيورنش يا ر يابثن ي نغانيام
ابعلنيابنة .يييي

يابان نغاصي–ياب ههيراصي،1895-1894يا ههاي ويوواياالل ه نجنايابتييوري ه ي

ً
أوال :مسارات العالقات اليابانية – الكورية حتى عام .1894

ينغفيير نيونبملصيبويابرنةاصيابمليه ههع صيشابيه ههانله ههاصيا مياب ه ههير،ياذيواتيه ه لفيشه ههنليام ة ليابكر صيووكاصيجغ اااصي
شون اصيشل ه ه ههانل ه ه ههاصياني لي نب ي ه ه ههنصيبا ه ه ههيرير،يان،وكاصيام غ اااصيو ت ييردلنيو ونريبملْني ة ش ي صيشبة صيانم ش ي
اب تصيوكرريبويجْصيابش ههكن يابغ ن ،ياذيو ه ي اماااي(ب ش ههر ني)Manchuriaيش ههكن يش ه ياب ههير،يوبنية ش ونيابنة صي
ا كرريبويجْ يريابغ باصيشام ررباص،ياكويجْصيابغ يت

ه ه ههاْنيابنة يا،ي ه ه ه يشبويجْصيام رر يت

ه ه ههاْني ة ياب ه ه ههيري

ابش قم(.)1ي
تمل ض ههفيابملامنايابكر صي–اب ههيراص،يبا ل ت يشامرناي ههصيبويمن يام ن ليا ،ديبكر نيشاميابان نريابتييوة وني
بويجْصيابش ه يش ههاْني نلني ة يابان نريابش ه قم،ياذيو افيا ،ي ليووكاصيير ن،يالل هاكنيودلنيينغفي كثن صيجي ه ي نا مي
ت ه ه ههاْني اره ه ههةيياب ن لياهله ه ههار ص،يش وي ْنيشيه ه ههافيبن اايام ه ه ههن لياب ه ه ههيراصيا ميابان نر،يباايوبيه ه ه لهفيير نيبر ااي
تي ه ه ه ه طاىي وي

ليابْاكرصي نميبرن

يابش ه ه ه ه يا،م ه ه ه ههةى.يغتانصيذب ،يمنبفيابان نري نبه ر ي اعلني يري نب ي(ي1592ي-

،)1598يشبعوي كين لياب يريوكعرفيي يابه ر يشاجنن ياب راايابان نغاصيا مياال س ن ي(.)2ي
َ ا َّ
يوريوااياي ن يةميابيه ه ههاط لي نميير نيبايتثاييابان نغايريبوياالل ه ه ه ك ا يةمياب طاىيغةريا له ه ههنءيغ رذواياعلني
ي
شادلنءي امصيونملا لنيبا ههير،يالل هاكني ضيابنل ههصياب ههرن اصيشابملي ههع صيابتييش ههْ النيابان نريبراي ن ي.1868يا ههاي وي
ذب ي كصيله ه ه ه ضي اياي اىيابان نغايريبا رجليب ليو دييه ه ه ههر يير ن،يوري شه ه ه هها لنيوريو ه ه ه ههن يبرط صيغ رذيب ش يو د،ي
الل هاكنيبمل يوري اكفي كةنشالاياب ش يا،ش باصيي ش ههنءي امناي اربنل ههاصيشونن صيبىيير ن.يش لاايابش ه ر،ي ل
بفياايبوي
طنغانيش شل ه ه ه ههانيام نج ليبملْن،يبعنلكنيبايترْ نري مل ي ل
اويابكر يريا ميووننعيل ه ه ه ههانل ه ه ه ههصيابملةبصي ويابملنبايامين م(.)3ي

شة ه ه يا،ب يغ يه ههل،يبىيابرالتنايام ة ليا،بي ااصي ر بنيو له ههافي ن ي1871يله ه ارصيونن صيبعويابكر يريمنبراي اة ا ي
وا يابي ارصيشم ارايبوياعلن(.)4ي
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ةميغ رريذب ،يم ل
بفيام كربصيابان نغاصي ن ي1875ي اننيا ميام كربصيابكر صيت كويا يامرا ئيابكر صيوبن ي

ي

اب نهن ياباهن هنغاير،يشةميابرمهفيغ يه ه ه ه ههليوب ايمراالهنيابنة هصي ه ج اءيبرهنش ااي ي ه ه ه ههع هصي هنب

يبويابي ه ه ه ههراةه يابش ه ه ه ه ماهصي

شابغ باصيبشنليام ة ليابكر ص؛يباكرريذب ي كثن صياغاا يا ميام كربصيابكر صيةميةن ي ا ْنيباطاضيابان ن .يبايتعويابن ي
ام كربصيابكر صيل ه ههرديامراا صيا ايةميابي ه ههنبىيشابملش ه ه ويبويش ه ههنن ي ن ي1876يورماىيبملنو لي(ين غرا )Kanghwaي يري
ل
كرفياهت ي
ابان نريشير نيابتييو
.1
.2
.3
.4
ن

ا ي ا صيبرا ئيير صيوبن يابي وياب نن صيابان نغاصيشامي( رلنر (Pusanي(ش ينر (Wonsanي(و شرري (Inshon
،يبىيبر يابان نرية يا يمر اانايبْنيةميوا يامرا ئ.ي
يونن ياب كثا ياب اربنسةيي يريابنا توي نميبي رديابي اءي.
ة ياباهن هنغايريةمياب نر يشابي ه ه ه ه ي ا ه يير هن،يشةميةهنبهصيا وكهن لاي يهنب هنايمهنغرغاهصياه ريبةهناك لايون ديشا ي
اب نغرريابان ن يشب ش افيابي ن ليابان نغاص.
يا ت افيابان نري ريير ني شبصيبي اصيشذاايلان ل(.)5
نيب ر اايامملنو لي َ ا لفيابان نريةميام ن ديشابثا يريبويتش ه ه ه وياالش ي1876يوش يمر ه ه ه يبْنيةميير نيور(ييرغ شي

بنل ههري ي)Kondo Mosukiيشو ط ليي ههاةانايم ههنااصيشونن صيش اربنل ههاصيشال ههملصيشال ه طن فيوةكن يل ههاط النيابكنباصي
نميامرا ئياب نن صيابكر صيابثا صيابتييغ ه ه ه ههفي اعلنيامملنو ل،ي وي

يو ل ه ه ه ههنبْنيابعثي يبويابي ه ه ه ه ويشاب نن يابان نغايري

بإلمنبصيشب ر لي ااكصيورنك،ياكنيوري ياب ر يابان ن يا ميوو ن ي يك يباان نريةكنتصيابط يامن تصيا ميوا يامرا ئ(.)6يي
شبهابه يا ضه ه ه ه ه لهفياباهن هنريواكر لهنياب نهن هصيشابملي ه ه ه ههع هصيشبرمل َّ
هفيودي شبهصيو ديبويوريتي ه ه ه ه ةرذي نميامرا ئيابكر هصي
شتي بْنيا ن ليبإلض ا ي نم نمحيابان نغاصيةميابش يا،م ةى.
ت ض ه ه ههحيجاا َّ
ن،يوريوغاضيشه ه ه ه ش يبملنو لي(ين غرا)يتش ه ه ههنليل ه ه ههانل ه ه ههصياب رل ه ه ههىيابغ ن يةمياميه ه ه ه ملك االيشةتىياال ت افي
َّ
نغاصلياذياريونملا لنيشبرياالله ه ههكاصيبا ه ه ههيريينري مل م يتغاغاْنياعلن.يش اال،ي
نل ه ه ه ا يير نيبايتعويبملا اي ويام ه ه ههنمحيابان
اس ههحيوااياالله ه ا يا ن يابن ياب رل ههىيابان ن يبىيوراج يةكربصيير صيض ههملا ص.يشصملةدي

يو

ياب ههيريوا يام لي

يغ نذيير نياكنياملافيةميامنر ههةي،ي ةعايا ش ههغنبْني تنملناية ش ياالاارر،يشبنيغ جي نلنيبويغ ابنايبنباصيشاو نمانايغي ي
ب كنائصيشممل لنياب ههيريبىياب ش يابغ باص.يا ههاي ويا ش ههغنبْني نالض ههط ا ناياب ا ااصيابتييا ملعي ههفيل ههانني نميل ههانل ه لني
امين جاص.ي
يابر ههنا يباكر يريبويوج ياضههملنفيابر رذيابان ن ،يشوااي

ةنشبفياب ههيريوريتغي يلههانل ه لنيةان يير ن،يشب ايو
بنيي ه ه َ
حيغناضيايب ا ر ياب ه ههااييشامش ه ه في نميابش ه ههنشريامين جاصي( ميور غيتش ه ههن غي()Li Hongzhangي)7
،يمناا ي"بتوقيع
ي

معااهادة كااغغوا فانن عى الص ا ا ا ااين أن فتقح عينى اا مفتوحاة أ اليااباان بعاد أن ايعرت كورياا عى فوقيع املعااهادة  ...ن
اليااباانيين يقتقون العقلياة الغر ياة لت التغلغاا لت ا كااالت كاافاة ،عس طريل اس ا ا ا ااتعمااف املكاا س واالس ا ا ا االحاة واملادفعياة
و ناا الس ا ا ا اافس الحر ياة و غي ا ا ا ااا الس ا ا ا اكا الحاديادة وه يت ا ون مس فرغس ا ا ا ااا و ريقاانياا والوالياات املت ادة ا ميركياة
نموذيا له له ا ستكون اليابان مصدرقلل للصين وقرب ا من ا سييكا ت ً
ً
ديدا ً
يوميا لنا"(.)8ي
ةميابي ه ههان يغ ي ه ههل،ي ودي( ميور غيتش ه ههن غ)يشجر يا ناظصي نميابر رذياب ه ههااييةميير ن،يشواايبنيغاةظليةمياب ل ه ههنبصي
ابتييا له ه ه ههاْنيا ميام كربصيابكر صيةميام ن ديشابملشه ه ه ه ويبوي ي،1879يبةا ايوتنونيبوي كرحيابان نرياب رله ه ه ه ميةميضه ه ه ههاي
س
يوراي يامرا يامنباصيابا بص،يشاالل ك ا ي
نيابعلنيبي نا،ياكنيغصحيام كربصيابكر صي طر يمراالنياميل صي وي
ير
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ةميابرمفيغ ي ه ه ههليبملامناي اربنل ه ه ههاصيش تصيبىيابان نر؛يبمل يا طنءونيامي ه ه ههر يبش ه ه ههوية ي اعلنيشاة ابْن،يالل ه ه هاكنيشوري
ابان نريتي ه مي ريوكرريمرليامااكاصيبن لييض ه ياب ههيريشير ن.يبْااي اضي( ميور غيتش ههن غ)يبويام كربصيابكر صياالل ه اعي
بمل ه يبملهنوه اايبىيابه ش ياالش باهصيشابرالتهنايام ةه ليا،بي ااهصي نميغ ا يامملهنوه لياباهن هنغاهصي-يابكر هص،يبويوجه يوض ه ه ه هملهنفي
س
ابر رذيابان ن ي نيه ه ه ه َّ
هصيشاريا ،ي ليو ه ه ه ههةىياب راج يابغ ن يةميامرط ص.ي نم ن ،يااريابْ فياب ايايب ش يوش بنيشابرالتناي
ام ة ليوريا يااللرا يشامرا ئيابكر صيوبن يابن نئىياالش باصيا اي ويةكنتصيل نلن(.)9ي
يا ميابغ بايريشاتنن يب ل صيبْاي ل في
بويجنغبلن،يون لفياب يريبملن بصي(قتا الس بالس ي)يةميير ن،يودياب
ي
ابرمرفي رجهلياب غاغه ياباهن هن .يبهاا،يش ه ه ه ه مل لايا ميو ا يبملهنوه اايبىيابغ .يشبهنب مله ي ه لاياايبوي(ابرالتهنايام ةه لي
ا،بي ااص،ي طنغان،يامنغان،ياتطنبان،ي شله ههان،يا يه ه س
هن)،يبملنو اايبىيير ن،ياذيو افياب ه ههيريةمييه ههانغ لنيبنا ليةميغ ه ههْني
نميوريير ني شبصيونبملصيا مياب ير،يبملعايبملنو ليين غرا ابتييذا ياعلنيوريير ني شبصيبي اص(.)10ي
س
يييبويابراضه ه ه ههحيا َّرياب ه ه ه ههيريله ه ه ه ل
هملفيبويوا يامملنو اايا مي اىياب ش يابغ باصيبارمرفي رجلياال كنعيابان نغاصيةميير نيبوي
جْهص،يشام ه ه ه ههر ي نمياال ت افيابه ش مي هنب نملاهصيابكر هصيبإلب ا ر هصياب ه ه ه ههيراهص.ي يش ظْ َّ
ياريوكي ه ه ه ه يابكر يري هنبملامهناي
اب ر صيبىياب يريش ا ْايابر رذيابان ن ي ملر يا ميوبر يبْكصيبنلن.ييي
 -1ض ههمل ياب ههيريابملي ههع ديشابي ههانس ههةييوريبنيم يتكرملْنيبويابي ه ميب عيل ههاط النيامننش ه لي نميير نليبمل ياري
ادلع لهنيام ش يابه ا ااهصيشاميهن جاهصيشامملهنوه اايابتييا ض ه ه ه ه لهني اعلهنيابه ش يابغ باهص،يبهنيجملاْهنيتي ه ه ه ه مليري هنبه ش ي
ابغ باصيبارمرفي رجلياب رلىيابان ن ي.
 -2ا كن ياب يريابرظن ياال ا دياباب اةديبع َويابنا يابكر ديبويبكن لصيلان ولي شري شاصيابْاكرصياب يراصي
.
 -3اله ه ك ا يابتشه ههن لي يرياب ه ههيريشير ني نبظ شفياالج كن اصيشابيه ههانله ههاصيشاب ع ص،ي نميابملعايبويابان نريابتيي
ايو طري طراايله ه ه صملصيغةرياب يشال ه ههتاملن يابث ناصيشاب راصيابغ باصلياذيوبي ه ه لهفيةميب ليم ه ههي لي شبلي
ة تثلي غاضيبنلينالنيشغظكْنيابغ باصليةتىيو ا يابان نغارري نميوغ يْاي( طنغانيابش ).
ي
 -4ا ه ه ه ه يابنا يابكر ديةميذب يابرمفيش ياني يبويابش ه ه ه ههملضي ريوكرريير نيونبملصيب شبليض ه ه ه ههملا صياليو
بشه ه ههك يب اةديشمرديةميشه ه ههنشدلنياب ا ااصيلي الييبويابيه ه ههكنحيب شبليمر صي نب غاغ يةمي ا واي–يشام ه ه ههر يورني
ابان نر.-
نمياب غايبويذبه ،ي ةههضي ه يبويش ه ه ه ههي ه ه ه هاههنايابنا يشام كربههصيشابطانههصيابكر ويابههاتويواكارايتملااكْايةمي
ابان نري نبر رذيابان ن يشل ههملرايم مل يير نيوغكرذجنيش ههنعلنيباان نر.يش اال،يوغ ي ههايابش ههملضيشابنا يشام كربصيةميير ني يري
برابيريبا ه ههيريشبن تويباان نر.يشةميواايابي ه ههان ،ية ه ه يورنااي يريابط اير،ياذي ن ياب
شونجكراياب

يامملن ديباان نريا مياب ك ،ي

ه ه ه ياماك يشل ه ه ههاط شاي نميام كربص،يشو رنءيةرا ةيابش ه ه ههغضيتمل ض ه ه ههفيام رض ه ه ههاصيابان نغاصيباه ر يشوة مفي

شم اهفيبملضيابملهنبايرياعلهنلياذيم ه يابرهنجرريا ميابي ه ه ه ه هن لياب تطهنغاهصيم

ه ه ه ههنغ لهنيشوايو ا وايا مياباهن نر.يةميغ ه ه ه ههرريذب ،ي

له ه ههن فياب رااياب ه ه ههيراصي ان ليام ا ي(تراريشه ه ههاكندي،)11((Yuan Shihkaiي
جنغبلن،يو ل ه ل
هافيابان نريةكاصي ي ههع صيا ميير نليو غكفياعلنيام كربصيابكر صي نمي
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ابثا يريبوي ي1882لية ه ه هافي كرجبلنيابان نري نميتملر ه ه ههنايبنباصيشا اا ي ل ه ه ههييليشاب ان اايونن صيبىيشض ه ه ههىيةنباصي
تن نغاصيةميابملنيكصيليئر ي ح اياب رااياب يراص(.)12ي
و ديشجر يمرااي ي ه ههع صيتن نغاصي نميا ،ار ه ههةييابكر صيشةميب ن اْنيمرااي ي ه ههع صيي ه ههيراصيا مي ر ياب ه ه ه اعي

يي

ابان ن ي-ياب ه ه ههااييب ةاصيج ت ليبوياب رناالياذيله ه ه ميي ي في،ضه ه ههملنفيبكنغصيشغ رذيابط فياه يشوةشه ه هها يا،غ ه ه ههن ي
س
شامن تويبل،ياذي ك ي(تراريشههاكند)ي نميو ر صيابملامناياب ههيراصيبىيام كربصيابكر صليا َّال َّ
يوريامرم يام ا ا يبل كربصي
ابكر صي يريابر رذتوياب ه ههااييشابان ن يانمايابرضه ههى،يا يو نله ههايي يبوياب ه ههيريشابان نريو ضيام يشيابكر دلياكنيواي
ا ل ه ههن يبنكر صيبويابطا يابكر يريا ميابان نريب ال ه ههصيابملار يوبملي ه ههع صيليان ديونرا يونالءيابطا يباملك يم ي ه ههن ي
ام نغضيابان ن لياكنغرايمن لياالغ ا يابادية

يةميينغررياالش ي1884ي نب ملنشريبىيبملضيابر اءيةميام كربصيابكر ي صيبوي

امرابيريباان نر(.)13يي
و افياب رااياب يراصيبي صيب ضةيي نمياالغ ا يشوايم يوغاضيمن ولليشو لافيام كربصياب يراصيتملة ةااي

يي

ي ههع صياض ههنااصيب ههنريا،شض ههنعيةميير نليا ايابان نري ا ل ههن يمراايتن نغاصيا ميير نليشب ةن ههةيياب ه ه ا يامي ههلحي يري
ايةميابثنبوي ش ه يبويغيي ههنري،1885ياو نماصي( مي-يات ري)Li – Itoي ي ههنصيا ميامشه ه في نميابش ههنشريامين جاصي

ابط ايرلي

اب يراص( ميور غيتشن غ)يشش يامين جاصيابان ن ي(وي شبرب يات ري،)14()Ito Hirobumiيو
 -1ي َّ
اري نمياب رااياميل صياب يراصيشابان نغاصيام ا طصيم كنتصيب رضانالنيةميابملنيكصيابكر صياريو س ضيةميب ليو نملصي
وشْ ،يا اءيبويو خياب رماىي نمياالو نماص.
 -2يبر يبا يير نية صيا ان ي شبصي نبثصيب ضيام يشيابكر ديشمراايةكنت ليشاب رنعياب ه ه ه ههيريشابان نري ويا ل ه ه ه هن ي
ضن ريا ميير نيب ضيام يشيابكر د.
 -3يةميةههنبههصيةه شةيودياض ه ه ه ههط ا ههنايةميير ههنياههاريوديمراايو ه ياب رجههليغةريير ههني اعلههنيوريتملااي طاهنيابط فيابثههن ي
اب ي،يش نميوا ياب رااياال س ن يبوياال ارةييابكر صيةنمنيت هيياالضط ا ي(.)15ي
س
ييييييييي ضيوا يامملنو ل،ي ايام كربصيابكر صي نبي ه ه ميبعي ه ههضيو تا يشبي ه ههنغ لياة دياب ش يابع دلياكنغفي شل ه ههانيامي
ام ش ه ه ه ههحياب رديب هلنلياطانفيبنلنيا ل ه ه ه ههن ي ي ه ه ه ههع يريب ضيام يشيابكر دليا َّال ل
يورياب ش ي انرايب ن يذب يا طنءواي
ي كرجبلنيبنيتنم ي

ام يةميومنبليمن لي ة صي نميابيههنة يابشه قميبكر ن،يبويوج يو شههنءيمن لي ة صيبطلههطر ياب شسههةييةميبان ييههنم صي
باكاةصي ااصيوتن يابملن .ي ن ض ه ه لهفيابان نريشب طنغانيذب يامطاض،يشول ه ه ه ه ه ه ه ههفي طنغانيةميدلنتصي ن ي،1885يالة ا يبارنءي
ايونباا رريي)Port Hamiltonياباديت ىيةميجرر يغ يشنليام ة ليابكر صيب ن يابينة يابان ن (.)16ي
(ر ي
،ي ك ي(تراريشه ه ههاكند)يةميوا يام ليا ميو اا يابر رذياب ه ه ههااي،يشو اادياب راج يابان ن يةميير ن،ي

بويجنغضي
ي
س
اذيال ه ه ه ه غه يامش ه ه ه ههعااياب مهنغاهصيشابه ل ه ه ه ه ر هصيابتييو ي ايةمياباهن هنريشا ش ه ه ه هغهن ياغاهضي جهن يام كربهصياعلهن،يبوياجه يور ااي
ل
اكنياريابر يام رعياب ه ههااييةمي رااري(شا غيار غي-تيه ههنش (Wang Fung-tsaoيو طىيبل كربصياب ه ههيراصي
له ههانله ه ليشالله ه
اغطنن نيةمي

يج تصيابان نريةميي ا ْنيبىياب يريبويوج يير ني(.)17يي

ش لااياب ه ه ه ه ،ييه ه ه ه حي ايايابر اءيابان ن ي(و ربريتنبنغنونيي،)18()Aritomo Yamagataيمنااي ي"يثمة مس ا ا اااران
لحماية االسااتقالف والدفاع القومح عس اليابان  :االوف حماية أسااس الساايادة ،والثاغح حماية حدود املصاالحة وحماية
أسا ااس السا اايادة دعاال الحدود االمنة لليابان اما حدود املصا االحة فنا ا دعاال حماية املناطل القريتة مس الحدود االمنة.
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وال فويد دولة ال ف اوف الدفاع عس ه يس املسا اااريس .و النظرللظروا القا مة وللحفا عى اسا ااتقاللنا ولكح يمكننا
موايهة الدوف الغر ية فنن حماية حدود السيادة ليست كافية أننا ب اية أ حماية حدود مصالحنا "(.)19
تن َّ
شياريوااياميطن يا ونري كنكر صيبوياب طر اا،يبنلنيوغ ملنشياالم ه ه ه ههن يابان ن يشةنج ليا ميبرن
يبْنياالل ه ه ههرا يشامرا ياالشباص،يا ه ه ههاي ويورنب يابر رذياب شس ه ه ههةييبكني ملاييابكنغاصياض ه ه ههملنفيا

و

يغ رذي

ياب غاغ يابان ن يةمي

ابش ه ه يا،م ه ههةى .اكنيول ه ههْكفيابي ه ههانل ه ههصياب ه ههيراصيا ميا ن لياالو كن يابان ن ي كر نيشجمل يابي ه ههاط لي اعلنيوة يامكنغصي
ل
يب ر اايله ه ههانله ه ه لني
اايو نبىيوطر ياالة اةيةميير ني وياثضيشو ةيرياب
ا،ش ميةميابيه ه ههانله ه ههصيامين جاصيابان نغاص،يا
اعلن.ي

ً
ثانيا الحرب اليابانية – الصينية :1895-1894

بايورْحيبملنو لي مي–يات ريابتيي ايةميغيي ههنري1885يةمية ياب ه اعي يريابان نريشاب ههيرليالل هاكنيبمل يتش ه ي
ي
َّ
شبرىيودي شبهصيو ديبل ار يبةاْهن.يا ه يال ه ه ه ه ه هفي عيرياب هنااي هن ،كهن ي
اب ه ه ه ههيري كثااْهنيباش ه ه ه ههنشرياميهن جاهصيابكر هص،ي
االبي ي يةميلهانش يشغبل لي طر لي شهن ليابادي يه ل فياب رليا مياله ا يير ن،ياكنياله ك ي(تراريشهاكند)يةميابملك ي
َّ
نميا ه ه ه ههنعيير نيب غنناياب ه ه ه ههير،يشبايوعويابان نري اضه ه ه ههاصي ويذب ياميه ه ه هها يبويجنغضياب ه ه ه ههيري،االيادلنيينغفيو ظ ي
اب يصيامرنلنصيباْاكرصي نميير ن(.)20ي
ةمي

ههرريذب ،يمنبفيجكن صيةميير نيوطا ي نميغ ي ههْنيال ههاي(اب رغننك،)21((Tonghakييةميغيي ههنري ن ي،1894ي

كْنجكصيبنل ه هي ه ههناياب شبصيشب ن ريام نر يشمنبفي كن يل ه ههاضيشدلضيابنارايةميب ن ملتيي(تش ه ههر مي،(Chollaيش(تش ه ههن غي
تش ههرغجي(Chung Chongيا كعرفيبويابي ههاط لي ههر ليينباصي نميونويريام ن مل ير،يبمل وني انرايبوياما يابكر دي(ير ي
جر غ Ko Jongي يي ي)1919-1852ي ط يا،ج هنغ ههضيبويير ههنيشات ههنفياالض ه ه ه ههطْ ههن ياب ههاديت مل عي ب ههليوون ههنعيام ا ههصي نميوت ه دي
اب راايام كربا ههص.يبويج ههنغن ههل،ي اضياما ه يابكر ديذب ه يابطا ههضيشم ههن ي هها ل ه ه ه ه ههن ياب راايابكر ههصيا ميب ههن مل ههصي(تش ه ه ه ههر م)ي
الل ه ه ه ه ملن النيبويمرااياب رغننك،ي ا َّ
ياريوا يا ،ي ليال ه ه ه ه طن فياالغ ه ه ه ههن ي نميوا ياب راايا ه ه ه ه ملْنيذب يا مياب ي
شاة ا ي

يبويام ن ملناي نب

يبويابملنيكصيلانش (.)22ي

ش نميو ياب ه ههمل ياباديواْ ولياب راايابكر صيةمياب ه ه ديب رااياب رغننك،ياب ىياما يابكر دي(ير يجر غ)ي
ةميابثنب يبويةة اري ن 1894ي نم ااياب ه ه ههااييةميير نيشاميه ه ههنش ي ويابملامناياب اربنله ه ههاصيشاب نن صيام ا ي(تراري
شه ه ههاكند)يش اضيبرليب ن نصيبيه ه ههنشباليبويوج يا له ه ههن يمرااييه ه ههيراصييدلنءياغ نضه ه ههصياب رغننك.يبايتت يا ،ي يانمل ي
ل ه ههنبصيا مي( ميور غيتش ه ههن غ)يو

ياعلني نبطاضيابكر د،يشةميابي ه ههن

يبويةة اري ن ي1894يال ه ه نن فياب ه ههيريباطاض،ي

اغن يولطر يبويابي ويبةك ي رةري ا صي الفيب نو يب نْنيير يير ن(.)23ي
وا لهفيام كربهصياباهن هنغاهصي ماهصيبويش وهنيام اايةميير هني(ل ه ه ه ههرجاكر اياريهن ه ه ه ههةيي Sugimura Fukashiي 1848ي-
،)1906يتناه ياعلهنياريام كربهصيابكر هصي انهفيامي ه ه ه ههن ه لياب ه ه ه ههيراهص.يبهاا،يا ا لهفيام كربهصياباهن هنغاهصيوريا ل ه ه ه ههن َّ
يوديمرااي
ي ه ه ه ههيراهصيا ميير هنيبْكهنييهنغهفيابها صمل س
هصيترجهضي اعلهنيا له ه ه ه ههن يمراايبكهن اهص.يشبهنب مله ،يشاا يبناايابر اءيشاالب ا ر ي نمي
ا ل ه ه ه ههن يمراايبي ه ه ه ههل هصيا ميير هن،يا ة كياالل ه ه ه ههطر ياباهن هن يغةرياماهن ياالمااكاهصيابكر هص.يةميابرمهفيغ ي ه ه ه ههل،ية ي ه ه ه ههفي
ام كربصيابان نغاصي نمياريوكررياب هيريامياممل تص،يشاللهاكنياريام
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ابان نغاصيةميبراجْصياب رديابغ باص،يباب يل ه ه ه مي ايايابر اءي(وي شبرب يات ر)ي نميوريت ايبملنم صياب ه ه ه اعي يريابط ايري
م يايبكنري شريو ي في نب ي(.)24ي
تن شيوريابان نري نغ لفياايبويير نيشاب ههيري ا لههن يمراايا ميير ن،يبكني اىيش يامين جاصيابكر دي(ااايترري
ل ه هها )Kim- Yun- Sikيا مياالج كنعي نب نااي ن ،كن يابان ن يةميير ني(ارين ه ههةي)يشو اغلي نريير نيتملن عيبش ه ه لياب

ي

ابان ن ،يشوريبياي كصيب يي له ههن يوا ياب راا،يالله هاكنيوريير نيبايوطاضيبويابان نريذب .يوبنيامين جاصياب ه ههيراصيا ي
و لافيةمياب نلىيبويةة اريباا ليا ميش يامين جاصيابان ن ي(برغاكاتيريباتي ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههرييMunemitsu Mutsuي-1844ي
)1897ي()25يج ههنءياعل ههن ي" يأن الص ا ا ا ااين أرس ا ا ا ال اات قوات ااا اأ كوري ااا بن ااا عى طل ا الحكوم ااة ،وأن ه ا ا العم ااا هو ي مس
اإليرا ات التال فت ا ها الص ا ا ا ااين لت حمااية الواليات التاابعاة لهاا ،وال يويد معرر إلرس ا ا ا اااف قوات يابانياة كتيرة ال ك اأ
كوريا لحماية القنصلية اليابانيةّ ،
السيما أن كوريا ل فقل مس اليابان ذل "ي(.)26ي
تظْ ياريابر ي(باتي ه ه ه ه ه ه ههر) يبايهل اي ن،ب يشو

يةميباا ليلاكْنيا ميابي ي ياب ااييةمي رااري ريابان نريباي

تملت في ريير ني شبصيونبملصيبا ههير،يشوريةكرب ليو ل ههافيمراالنيا ميم كنتصياب ر ههااصيابان نغاصياةي ههض،يشوريب هلنيوشاب ي
مرىيو هن َّ
ليوديةرا ةيوشييه ه ه ه ه ابهنايبىياب رااياب ه ه ه ههيراهص.يش ااهل،ياغطا هفياب رااياباهن هنغاهصيبويوي شش ه ه ه ههاكهنيوةهفيماهن لي
(وششههاكني رشههاكن (Oshima Boshimaشةمياب نلههىيبويةة اريشيههافي ائىياب رااياب ههيراصيشابان نغاصيا ميير ن،يشةميوتن ي
وكعرفيشبنب ملنشريبىياب راايابكر صيبوياب نءي نمياغ نضصياب رغننك(.)27ي
يييشبنب غايبوياب ه ههنءي نمياغ نض ه ههصياب رغننك،ياي َّال َّ
يوريابان نري ا ه ههفيا ه ه ضيمراالنيبويير ن،ياذيوا يش يامين جاصي
ي ش يبويةة اريي،1894ي ري

ابان نغاصي(باتي ه ه ه ه ه ه ه ه ههر)يةميباا ليو لاْنيا ميابي ي توياب يرايريةمي رااريشبعيريةميابين
َّ
ابان نريبويتس ه ه ه ضيمراالنيبويير ن،ياالياذايشاا فيام كربصيابكر صي نمياب ان ي اي ه ه ههاةنايتش ه ه ههك يجكاىيب اا ياب شبصي
شوكرريوةفيوشه ه افيابان نر،يشوريام كربصيابان نغاصيتمل عي نمياب ه ههيريتشه ههعا يم رصيبشه ههت اصي انلكنيوكرريبْك لنيوة ت ي
امين اايامرنلنصيمرىية شةيوك ااي يع صيو دي ا يير ن(.)28ي
ي ي ا ه ههفياب ه ههيريام ت حيابان ن ،يشذب ي كرجضي ل ه ههنبصيبمل لني( ميور غيتش ه ههن غ)ييا ميش يامين جاصيابان ن يةميابثن ي
شابملشه ه ه ويبويةة اري ن ي 1894س
،يبنيرنياعلني"عى اليابان س ا ااح قوات ا وأن فمتنع عس التدلا لت اليا ا ا ون الداللية
الكورية كما نصت بنود أففاقية أت -يتو"(.)29يي
ي ا َ يا َّريابان نريوي اي نميبرم ْنياب نرةييبمل يا ضيمراالنيبويير نيم يريبراا صيام كربصيابكر صي نميوج اءي
ايي ه ههاةنا.يباا،يم ياب نااي ن ،كن يابان ن يةميل ه ههانش ي(وشور اديايي ه ههري ي Otori Keisukeي) ةميابثنبويشابملش ه ه ويبوي
ةة اري 1894مناكصياييهاةنايابان نغاصيا مياما يابكر دي(ير يجر غ)،يابتييض ل
هكفيوريو ه فيير نيا شبصيبيه اصيشوري
ورهيي امصياب نملاصيبىياب ه ه ههير،يشوريتيه ه ههك يباان نري ر مي كااصيا،ش ه ه ه افي نميور ااياييه ه ههاةنا،يشابتييو كرريبوي ا صي
ب اة ،يا،ش ميت اي لنيوة ت يغظن يابط يشامراي ه ههااي يشا ش ه ههنءي طر يباي ه ههع يام ت ليش طر يبا غ اف.يشابثنغاصيت اي
اعل ههنيورظاايا،بر يام ههنبا ههصيشابر ه ت ههصيبكر ههنيشا ههن ليواكاا ههصي اا ليابعك ههن ك،يشا ،ي ليت اي ل ههنيوة ه ت ه يابرظ ههن يابملي ه ه ه ههع دي
َّ
شاب نئ يشاب ملاايييةميير ن.يشوريابان نرياليتس ضيمراالنيااليبمل يور اايوا يامطنبض(.)30ي
ي

ييغتانصيذب ،يو دياما يابكر ديةميابثنبويبويوكر ي1894يبراا لي نميور اايايي ه ه ه ههاةنا،يشبعرليوش ه ه ه ههت يوري

ت ايور ااوني شريو

يوجربي،ياكنيو ل ه يا مي( ميور غيتشههن غ)يتطاضيبرليبشههر ليام كربصياب ههيراصيةمياا اصياب ملنب يبىي
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ل
يوريةكرب ههليو اضي

جكاىيايياةنايابان نغاصيام ملا صي كر ن،يشودلنيو ريابان نريا ميا ضيمراالنيبويير نيةيضيوو نماصي مي-يات ري(.)31يي
تظْ َّ
ياريابان نريبايوعت ةيال ت اعياب ه ه ه ههير،ياذيبمل ي(ايي ه ه ه ههري )ي ل ه ه ه ههنبصيا ميام كربصيابكر صيوشض ه ه ه ههحياعلني"أن
ي
اليابان فرى أن التوايد العسا ا ااكري الصا ا ااياال ي دد اسا ا ااتقالف كوريا وهعرل املصا ا اااله اليابانية فى ا للخقر .ل ا ،فنا ا
فمها الحكومة الكورية اأ الثاغح والعي ا ااريس مس فموز لتنفي املقال اإفية :عالن اس ا ااتقالف كوريا ،وأيال القوات
الصينية من ا .الغا املعاهدات بين الصين وكوريا كافة .وأن ل دستج الحكومة الكورية لتل املقال ؛ فنن اليابان
ستلكن اأ القوة العسكرية للدفاع عس مصالحها وحقوقها لت كوريا"(.)32يي
وجن فيام كربصيابكر صي نميامطنبضيابان نغاصيتر يابثن يشابملش ه ه ويبويوكر يمنااصيورياب رااياب ه ههيراصيم بفي
َّ
ا ميابنا ي رنءي نمي اضياما يابكر د،يشبويو سه ه ه ضيبنلنياالي طاضيبكن يوت ه ه ههن،يغي يوريذب يبويتة ه ه ه يةتىيت اياب ا ي
بويا سه ن ياب راايابان نغاصيوت هن.يبويجنغبلن،يو ل
افيام كربصياب هيراصيوريابان نريتيه ميبل ،يشو ا ايوا يام ا صي
ر بني اكفي ري ه ه ههر يبنيت ن يو نملصي الفيجر ديتن ن يشل ه ه ههنىيل ه ه ه وية باصيتن نغاصيا ميبارنءيو ش ه ه ههرريابكر د،يبكني اىي
اب يريا ميا لن يبنيت ن ياب يش كيكناصيجر ديشتملة ةااي يع صيو ديا ميير ني يريترب (21-23يوكر ي.)33()1894ي
ي يبويابراض ه ه ههحيا َّريامطنبضيابان نغاصيبايو ط يا ميايي ه ه ههاةنا،يشبعنلني ل
اةايا ميادلنءيابملامصياب اا تصي يرياب ه ه ههيري
شير هن،يبكهنيته ي نميادلهنييهنغهفيتي ه ه ه ه ميبل

يبىياب ه ه ه ههير،يةميل ه ه ه ه اه ياب

اب رلملاصيةميير ن.يوبنياب يريا يلملفيب نرضيام

ه ه ه ههنءي نميغ رذوهنيةميير هن،يب ة ا يو كهن ْهني

،يشبنيتنا يذب يودلني انفيبوي شلانياب رلري انلنيشبيريابان نر،ي

اذياب ىي( ميور غيتش ه ه ههن غ)ي نب نااي ني كن ياب شس ه ه ههةييةمي عيري( ور يينل ه ه ههاايي)Artur Kassiniيش انفيبرلياب رل ه ه ههرييدلنءي
ا ،بصيةميير ني وي

يوة ا يا س ه ن يبت ابويبا رااياب ههيراصيشابان نغاصيبويير ن.يال ه نن في شل ههانيبطاضياب ههاايي

شاب ىياب نااي ن ،كن ياب شسةييةمي رااري(با ناا يوات شاري (Mikhil Hitrovioبىيش يامين جاصيابان ن ي(باتي ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههر)ي
َّ
ش اضيبرليوةا يا سه ه ن يبت ابويم كاىياب راايبويير ني،ري نءوني ملاييمان يام ي يرياب ه ههيريشابان نر،يااليا َّريش ي
امين جاصيابان ن ي اضيابرلن صياب شلاص(.)34يي
ةميغ رريذب ،ي ا لفيير نيامطنبضيابان نغاص،يباايمنبفيمراالنيام ك اةليةميلانش يةميتر يابثنب يشابملش وي
َّ
بوييوكر ي ن ي1894ي نبه ر ي نميم ه ي(ير رنرك )Kyonghokيشاب نءياب نضي نمياما يابكر ديش شج ل،يشبايتكضياالي
لههن نايماااصيةتىيلههاط ايوا ياب رااي نميابملنيههكصيلههانش ي اكاْن.يشةميامينبايشابملشه ويبويوكر يشبوي شريا اري
ة يونجكفيابنة صيابان نغاصيابيه وياب هيراصيةميبارنءي(ولهنري(Asanابكر د،ياكنيونجكفيابيه ارصياب هيراصيابملكامصي
(يرش ه ه ه ههرغي)Kowshingياممله ليبر ه يام رر يشواياغ امْهنيشم ه يبهنيتة ه ي نمياب يجره ديي ه ه ه ههاايييهنغراي نميب نلهن،يش هضيواه ي
ام را ةيو ارفيام

ي لكاني يرياب يريشابان نريةميا،ش يبوي ي ن ي1894ي()35ي.ي

وايامملن كيةميش ه ه ههكن يير نيشال ه ه ه طن فياب راايابان نغاصيوة ا ياغ ه ه ههن ااياني لي نمياب رااياب ه ه ههيراص،ي
شاجنهن وهني نميابت اجىيا ميبه ترهصي(تر ميUijiيش ه ه ه هكهن يير هني ره يام ه ش ياب ه ه ه ههيراهصيابكر هص)يشةميابي ه ه ه ههنبىي ش ه ه ه ه يبويوتار ي
اغ ة ايمراايابنة صياب ه ه ههيراصيةمي(بمل اصيابنل ياالي ه ه ه ي،)The Battle of the Yellow Riverيش ي ه ه ه ايبنيت ن ياب ي
م ا يش كي ه ههصيل ه ه وية باص.يشةميش ه ههْ ديتش ه ه ويا،ش يشابثن ي1894يوكعرفياب راايابان نغاصيبويوجنن ياب رااياب ه ههيراصي
نمياب نمي وي ااجي( ه ه ه ههةيي مي(Shih Liيشابت اجىيا مي ا يام ش ياب ه ه ه ههيراص،ياكنيمنبفياب راايابان نغاصيوت ه ه ه هنيبملكااهصي
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–Port Arthurيش ه ه ههكن يش ه ه ه ياب ه ه ههير)يةميام ن ديشابملشه ه ه ه ويبويتشه ه ه ه ويابثن ي

)36(1894ي.ي
ورابههفياغ ه ه ه ه ههن ااياب رااياباههن ههنغاههصي نميغظي الههنياب ه ه ه ههيراههصيةميا،ش ه ه ه ههْ يابثا ههصياباة ههص،ياذيواياج اههنحيجة لي
(بانشور غي-)Liaotungيشههكن يش ه ياب ههيريشوننش يير نيش ه من-يشوج ايا،لههطر ياب ههاايي نميااللههتيهها يةميابثن ي شه ي
بويشه ه ههنن ي ن ي،1895يبعويذب يبايتثاييابان نغايريبوياالغ انعيا مي ا

يام ش ياب ه ه ههيراص،يا ياة افيةميامينبايبوي

ذا ي1895يجرر (ب شر نيManchuriaي-يشكن يش ياب ير)،يشب ويابان نغارريهل شريابملنيكصياب يراصي عير(.)37يي
و ا لهفيام كربهصياب ه ه ه ههيراهصي هضيابْةااايابتييتمل ضه ه ه ه ههفيبْهنيمراالهن،يودلهنيبايو كعويبوياب ه ه ه ههكر يابهن ياباهن هنر.ي
باب ،يم ايا مي طنغانيش شلانيشابرالتنايام ة ليا،بي ااصيمين النيةميات نفياب

يابان ن .يشم يتملنبافيوا ياب ش ي

بىيابطاضياب ههااييةي ههضيب ههنم ْنياميني ههصيوبايبنلنيةميامة يبويايض ههملنفيبا ههير،يبكني ملايي ن لياالب ان اايابتييبوي
ل
ايارياب يابان ن يةمي
امكعويام ه ه ههر ي اعلن.يش اال،ياله ه ه ه نن فيابرالتنايام ة ليا،بي ااصيباطاضياب ه ه ههااي،ياذيش ه ه ههمل
ل
ييومرملفيابان نري
اب ه ه ه ههيريم يتن ديا مياض ه ه ه ههملناْن،يشبوي ايت س ه ه ه ههحيا ن يوبن ياب ش يا ،ديالمتي ه ه ه ههن يابر رذياعلن،يباب
ا .
بس ضيمراالنيبوياب يريشاب يرريا ميام نشضن ي
س ش ه ه ه لفيام نشضه ه ههنايةميب ترصي(شه ه ههاكرغرله ه ههاك ي(Shimonosekiيابان نغاصيابرامملصيب ن يابيه ه ههنة يابكر د،يةمي
( )38ي

ابملشه ويبوي ذا ي ن ي،1895يبث يابرا يابان ن ي ايايابر اءي(وي شبرب ييات ر)،يوبنيام نغضياب ههاايياكثاليامشه في نمي
ابشه ههنشريامين جاصي( ميور غيتشه ههن غ)،يابادي نبضيةمي اتصيام نشضه ههناي ل غصيبنم صيششم يا ،كن ياب نباصيمن ياميرعي
ةمياب ني هها ،يبعوي(ات ر)ي اضيا،ب ،يش ملحيامطنبضيابان نغاصيابتييو ليدي ن ت افياب ههيري نل ه ا يير نيشورن بْني وي
برا ئيونهن هصيبْكهص،يا ه ه ه ههايي وياب اهن اايباةاهصيشونهن هصيو ه بْهنياب ه ه ه ههيريبااهن هنر،ياذييهنريابراه ياباهن هن يترطا يبويمرلي
س
االغ ن يابادية ليشابادياليو يةكرب ليوريوةا ي رليما يوغكاص(.)39يي
شو رنءيل ههي يام نشض ههنايةمياب ابىيشابملشه ه ويبوي ذا ي1895يشنمل ي شجيي( ميور غيتش ههن غ)يبوياالج كنعيب رجْني
ا ميب يومنب ل،يوم يوة يام ط ايريابان نغايري ا ا يابرن ي االيبكنيو ديا مياين ليةميابرجل،ياكنريباب يام ن ةيو ي ي
اني يةميل ه ه ه ههي يام نشض ه ه ه ههنا،ياذيو ارفيابان نريا اا اي ل ه ه ه ههكاني ويام ن ة،يشو ل ه ه ه ه يايب ا ر ي نينليامين يباملرنتصي ل،ي
ا
ي

فيابان نريبويش ش ْنيشبطنببلنيشتملر

لن(.)40ي

اله غ فيام نشضههناي ضيوكن ي( ميور غيتشههن غ)يباشه نء،يشةميابيههنبىي شه يبويغييههنري،)41(1895يشمملفيابان نري

شاب يريبملنو لي(شاكرغرلاك )يابتييو كرفيوة دي ش ليبن ليجنءياعلن يي
 -1ا ت افياب يري نل ا يير نياب ن يشابكنب .ي
 -2ورن ياب يريبشك يينب ي و
و-اب ي ههايام ررن يم ن ملصي(ارغتر (Fengtienيبويب

يابنل يا،ي ه يا ميب

يدل ي(وغنغ (Anpingيشصش ههك ياب رن ي

ويي يام ة يابتييتملر يا ميوا يام ن ملصيابتييو ىيةمياب ي ه ه ه ههايابش ه ه ه ه قميميااجيبانشور غيشةمياب ي ه ه ه ههايابش ه ه ه ههكن ميبانة ي
ا،ي .ي
و-ي جة ليا بر اي(ونترار)يبىيي يام ة يابتييو يييبْن.يي
جه-يبنكر صيجة ي(اب يكن ش ي )Pescardoresي.ي
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-3ييتشعا يم رصيتن نغاصي-يوبي ااصيبت لااية ش يام ن ملنايابتييواياب رن ي نلنيضكويوا ياالو نماص.ي
-4يو اىياب يريباان نريتملر ضيبن ميم (ي000ل000ل200يونت )يوديبني ملن ي165يباارري شال .ي
-5ي ستكر يلكنريام ن ملنايام رن ي نلنية يابن نءيوشياب ةا ي ويب ن ملنالا.ي
-6وراا ياب ه ه ه ههيري نميورماىياو هنماهصيباكاةهصيشاب نهن ليبىياباهن هنريبىيا يو نملهصيبرا ئيي ه ه ه ههيراهصيوبهن ياب نهن ليشاب ه ه ه هرهن هصي
ابان نغاص.ي
 -7نميابان نريا ضيجارشْنيبويام رياب يراص،يةميب لي ا صيوشْ يبويورماىيوا يامملنو ل.ي
-8شب ه ه ه هكهنريماهن ياب ه ه ه ههيري تر اهاي رر يوها ياالو هنماهص،ياه ري اعلهنيوريوراا ي نمياة ا يبنمهفيو ر ي هلياب رااياباهن هنغاهصي
مارنءيةمياماااي(شنغ ش غي)Shāndōngيشاميبرط صي ا ااصيةميشلرياب ير.يي
-9يبمل ياب ه ه ت ي نميامملنو ليت ايو ا يل ه ه احياله ه ه ديام

،ياكنيو ملْ ياب ه ههيري ا ا يله ه ه احيابان نغايريامرجر توي

ب هلنيشام لكيري نب نيا،ي ك ن يو ا يل احياب يرايرياباتويتملنشغرايبىيام يشيابان ن .ي
-10ات نفيجكاىيابملكاانايابمليع صي يريام يشيريبمل ياب رماىي نميامملنو ل.ي
-11يت اياب
ي

ت ي نميوا يامملنو ليبويمن ياب ا ر يابان نريشاب ا ر ياب ير(.)42يي

و ن ايبملنو ليشاكرغرلاك ي ش يواملن يب دياب ش يا،ش باص،يشاللاكني شلانيابتيي شيفي نميب نم ْنيةمياب يري

بوياميط يابان ن ،ياذيينغفيورظ يا ميامرا ئيابكر صيشاب ه ه ه ههيراصيام رةصي ااصياتن يابي ه ه ه ههرصيا ي ه ه ه ههصيبلي شجيبوي ةب لن،ي
بهابه يل ه ه ه ههاايبكثارياايبوي( شل ه ه ه هاهني،يا ي ه ه ه ههني،يومهنغاهن)يةمي رااريبهاا لياة نهنجيوش باهصيا مياميهن جاهصياباهن هنغاهصيةميابثهنبه ي
شابملش ويبويغيينري ن ي1895ي،يوشض راياعلنيوريش ش يبملنو ليشاكرغرلاك يمنلاصي نمياب ير،يشورياة ا يابان نري
م ة ليباهنشور غيهله يال ه ه ه ه ا يير هن،يبهااياهاري اعلهنياب نمي وياة ا يواه يام ة ليب هن ه يوريوه اىياب ه ه ه ههيريتملر ه ه ه ههني
س
بنباين(.)43يش ظْ يبويوا ياماا ليودلنياليو ارايبويبغصياب ل ت يامنطو.يي
تكعوياب ر يورياب شبصيابرةا ليابتييبْنيب ه ه ههل صيبننش ه ه ه ليةمياال كنعيابان نغاصيةميير نيشاب ه ه ههيريامي شل ه ه ههان،ياذي

ي

ل ه ه ه ه ط يالة هنيا مي ناملهصيابملامهناياباهن هنغاهصي–اب شل ه ه ه هاهص.يوبهنيابه شب هنرياال هنريشوكهنيامهنغاهنيشا يه ه ه ه ههنياكهنريبكه يبنلكهني
ب اول.يي
ش لاايابشه ر،يونبملفيومنغانيام يابان نغاص-ياب ههيراصيشابر ناجيابتييوك ههفي نلنيةميبملنو ليشههاكرغرلههاك ،يبوي
وج يام ه ه ههر ي نمياب ان اايبْني نب ه ه ههيريةميةن ية ه ه ههر يابان نري اعلن،ياذيشج لا ل
يوريبنيوكاعليةمياب ه ه ههيريب ن غصي نب ش ي
االش باصيا ،ديالي شه ه ه ههك يشه ه ه ههيئن.ياكنياريابيه ه ه ه ضيامْايابادي اىيامنغانيبتشه ه ه ههن كي شله ه ه ههانيةميو تايباا لييا ميابان نريوري
ام ا ياب سةيي-ياب شسةيي()44ي.يي
له ه ل
هملفيامنغاني،ض ه ههملنفيذب يام ا ،يا ه ههاي وي اىي شل ه ههاني،ش ه ههغنبْني كش ه ههني يابش ه ه ياالم ه ههةىيشا ملن وني وي
اب

يةميابش ه ههنشرياالش باص،يالل ه هاكنياش بنيابش ه ه ماصيابتييينغفيامنغانيوةنش يابْاكرصي اعلن.يباا،ي ةنفي نالمت احياب شس ه ههةيي

امين ي اىيباا ليوش باصيا ميام كربصيابان نغاص،يااذايبني ا ههفيا ي ههنياالش ههت اكياعلن،يا ريذب يل ههاكث يش ه ني ارانيةمي
ابملامناياب ياصي-اب شلاصي(.)45ي
ي

وبنيا ي ه ههنيابتييبايتعويبْنيب ه ههنمحيبننش ه ه ليةمياب ه ه اعيابان ن ي–ياب ه ههااييةميير ن؛ي ياريب ه ههل لنيو كةر يةمي

وةنب ْنيبىي شلههان،ياباديا عي اعلنيابت ابني اربنلههاني نبرمرفيا ميجنغضي شلههانيشاب نواي نميي ياميههنا يابتييتكرريبوي
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نامل لهنياله ته يابي ه ه ه ههاايابملهن ،يشةميةهنبهصي اضيا ي ه ه ه ههنيابرمرفيا ميجهنغهضي شل ه ه ه هاهنياه دلهنيتملط يام يبط ي لي ر ضيذبه ي
اب ةههنب ي(.)46ي يشغتانههصيمرم يابه ش يا،ش باههصيو اههفياباههن ههنري ويابنره ياميههن ي ههنة ا يجة لي يباههنشور غيشو اْههنيبا ه ه ه ههير،ي
ب ن يوريو اىيا ،ي ليتملر ه ه هنيبنبانيم يل ه ه ههنملصي ش ه ه ه يباارري شال ،يشنمل يذب ياالو ن يي ه ه ههن مفياب ه ه ههيريشابان نري نمي
بملنو ليشاكرغرلاك يةميابثنبويبوي تن .)47(1895يي
الخافمة:
تظْ يبكههنيو ه يةميوههاايابنةه يامرجةي ويا ،كههنعياباههن ههنغاههصيةميير ههن ،وريل ه ه ه هاههنله ه ه ه ههصياباههن ههنرياميههن جاههصيبىيابه ش ي
ابغ باههصييههنغه لهفيب غههصيةمي ههن مياالب ،يش نمياالغاههضي ههنض ه ه ه هملههصيبْههن،ي،دلههنييههنغههفيبههنوةا ي شبههصيش ه ه ه هنههليامطههن اههصيالي ههنمههصيبْههني نمي
امراجْص،يشينغفيا،شض ه ههنعياب ا ااصيغي يبي ه ه ليةميبطاىي ْ يبا مي ن ي،1868يشبعويبمل ياريال ه ه طن فيابي ه ههاط لي نمي
ايلهانله لنيااث ي
االشضهنعياب ا ااص،يشا لهن يبملثنايا مياب ش يابغ باصيبا اعي نميي يبنيوريج ت يبوياغظكصيشمراغير.ييغ ل ي
مرليشيه هها ص،ياذيغ ديارياب ر يشام شغصيم يوا ه ههةىيةميوشا ياب رياب نله ههىي ش ه ه لي مل يابيه ههانله ههصياب رله ههملاصيابان نغاصيةمي
برط صيابش ياالم ةى.ي
الشه يورياغ هن يابان نريةمية لنيبىياب هيري ن ي،1895يولهْايبشهك سيبننشه يا مياالله ةراذي نميامرا يابكر ص،ي
بكنيو ديا ميوطر ياب طنعيايم ه ههن ديةميابان نر،يالل ه هاكنياب ه ههرن نايابث ااص،ياذيجاضياالغ ه ههن يتملر ه ههنايبنباصياني لي
شا يول ه ه ه ههرا يي ه ه ه ههيراهصيج ت ل.ياكهني ي ه ه ه ه لهفي– نبطنى-يي يامكهنل ه ه ه ههضيابتيية لهنياباهن نريبل اصياب رباهصيشبر رذيابطن هصي
ابمليع ص؛يا ا لاياوكاصيوا يابطن صيابتييوضحميبْني ش ايةنلكنيةميو

يبي ن يابان نريالة ن.ي

بويجنغضي ،يتكعويوريغ ملحيولنن يوة كصياب يريةميوا يام يا مي راب ي ا ااصيش ن جاص،يبنلنياالضط ا ي
ابي ه ه ههانس ه ه ههةيياباديا ملعايل ه ه ههانني نميبنل ه ه هي ه ه هناياب شبصييناص،يشةميب ب لنياب راايابملي ه ه ههع صيابتيياا لايا ميابتي ه ه ههاا ي
ام ه ته ،يشاهابه ياالض ه ه ه ههط ا هنايابه ا ااهصيابتييو ايبش ه ه ه هكه ياني يةميا وهن يام يشيشبي اغاهصيابه شبهص.يوبهنيابملرابه ياميهن جاهصي
ل
كثافي نب جصيا،ش مي كنيو ا لية ش يا،اارريبويو ن يلاناصي نميم ااياب يريامنباصيشابمليع ص.ي
ا
ل
ويب ا يابْة كصياب ه ه ههيراص،يا،ش يتعكويةميورياب ه ه ههيريبايوعويم ي

يا ميجنغضيذب ،يتكعويال ه ه ه نجيل ه ه ه نيري
َّ
ورمملههفيةه شةيام ؛يااليةميبه ليب ه ل،يشذبه يبمله يايغههاا يابههاديشجْ ههلياباههن ههنريا مياماه يابكر ديمنه يوتههن يبويا اري
ام

،ييباا،يينغفياالله مل ا ااياب هيراصيغي يينااص،ي نميابملعايبويابان نريابتييينغفيتيه مل يبل

يبويابل ظصيا،ش مي

ب ر يمراالنيا ميير ن،يوبنيابي ه ه ه ه ضيابثن يااملةديا مياب ه ه ه ه بصياالل ه ه ه ههتننماصيابتييشجْ لنيابان نريبا ه ه ه ههير،يةاركنيمنبفيةمي
ابثنب يشابملشه ه ه ه ويبويوكر ي1894يوديمن يل ه ه ههنملصيوتن يبويا ادلنيام

ي ه ه ههر لي يل ه ه ههكاصي نمياب ه ه ههيري نالل ه ه ههتااءي نمي

ابملني ه ههكصيابكر صيل ه ههانش ،يشمان يابنة صيابان نغاصي اغ ا يابي ه ه ارصيام باصياب ه ههيراصيابملكامصييرش ه ههرغ،ياذيو ديوااري
ام هن هنريا مي ة هصيبملرر هنايام يشياب ه ه ه ههااي.يش ااهل،يو اهفيوة كهصياب ه ه ه ههيريةميام

يو هن ياني ليبنلهني ي ه ه ه ههن الهنيبر رذوهني

ابيهانسهةييشابمليهع ديشاب نن ديةميير ن،يشاغ لنءيابملامصياب اا تصيابتييينغفيو برياب هيري كر ن،يا هاي ويا ت ااْني،ش ي
ب ليةميون ْني نريير ني شبصيبي اصيشغي يونبملصيبإلب ا ر صياب يراص.ي
ش نميغةيري ن ،ياريغننحيابيه ههانله ههصيامين جاصيابان نغاصي رله ههىيغ رذونيةميير ني ضية لنيبىياب ه ههير،يم ي ة ي
بويبكههنغ لههنييههاب ا ر ههصيشمرليالي ي ه ه ه ه لههنري لههن،ياذيبثاه لهفيواه يام ي ه اتههصيل ه ه ه ه مياباههن ههنريالو ههنذيبرم يواث ي ه شاغاههصيةمي
لانل لنيامين جاص،يابتييال ك ايةتىيدلنتصيام

يابملنماصيابثنغاص.ي
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سيــــاسة الطاقة الصيـــنية جتاه األمـــريكيتـــــــني
الباحثة سرى فؤاد عبد الكريم
كلية القانون والعلوم السياسية  -اجلامعة العراقية .العراق/بغداد
ملخص البحث :
تمثل األمريكيتين أخر دوائر التوجه الصيني لتامين احتياجاتها من الطاقة ،وعلى الرغم من التواجد األمريكي الواسع
في تلك املنطقة ،اال أن كمية االحتياطات من النفط والغاز التي تحويها كانت عامل جذب لصناع القرار الصيني ،لتكون
وجهتهم األخيرة لتوسع استثماراتهم في مجال الطاقة ،التنقيب ،التكرير واالنتاج ،لتأمين النسب التي تحتاجها الصين من
هذه املنطقة.
ً
يهدف هذا البحث الى دراسة واقع الطاقة في األمريكيتين ،ونسب الواردات الصينية من هذه املنطقة ،فضال عن توضيع
االستثمارات الصينية فيها واماكن تركزها من خالل التطرق الى أبرز الدول التي تنتشر فيها استثمارات شركاتها النفطية،
ً
واخيرا التطرق الى خطوط نقل الطاقة بين األمريكيتين والصين ،واإلجراءات األمنية التي اتخذتها الصين لتأمين امداداتها
من هذه املنطقة.
الكلمات املفتاحية  :الطاقة  ،الصين  ،األمريكيتين  ،كندا  ،فنزويال .
Abstract
The Americas represent the last circles of the Chinese trend to secure their
energy needs, and despite the wide American presence in that region, the amount
of oil and gas reserves they contain was an attractive factor for Chinese decisionmakers, to be their last destination for expanding their investments in the field of
energy, exploration, refining and production , To secure the proportions that
China needs from this region .
This research aims to study the energy situation in the Americas, the ratios
of Chinese imports from this region, as well as the placement of Chinese
investments in them and their places of concentration by addressing the most
prominent countries in which the investments of their oil companies are spread,
and finally dealing with energy transmission lines between the Americas and
China, and security measures Taken by China to secure its supplies from this
region .
Key words : energy, China, the Americas, Canada, Venezuela.
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املقدمة
ً
استكماال لسياسة تنويع مصادر الطاقة التي انتهجتها الصين وما رافقها من اجراءات وتوجهات خارجية إقليمية
والدولية  ،انطلقت الصين الى "األمريكيتين" كأخر دائرة من دوائر الطاقة العاملية  ،فهي تمتلك احتياطات جيدة من النفط
ً
والغاز  ،فضال عن ما تتمتع به من استقرار نسبي  ،األمر الذي جعلها مركز جذب لالستثمارات الصينية في مجال الطاقة
من التنقيب  ،التكرير واإلنتاج  ،لتأمين النسب التي تحتاجها الصين من هذه املنطقة ،السيما فنزويال التي تمتلك أكبر
ً
احتياط في املنطقة  ،وكندا التي تمتلك ايضا احتياط ليس بالقليل من النفط التقليدي والرملي .
تنطلق إشكالية البحث من تساؤل أساس هو  " :كيف ستؤمن الصين حاجتها من النفط والغاز في منطقة األمريكيتين
في ظل التحديات الراهنة في هذه املنطقة ؟" ،وعليه هناك تساؤالت فرعية هي :
 .1ما أهمية املنطقة الطاقوية بالنسبة للصين ؟ وما حجم اعتمادها عليها ؟
 .2ماهي السياسة التي أتبعتها الصين في منطقة األمريكيتين لضمانها امداداتها من الطاقة ؟
 .3ما هو مستقبل سياسة الطاقة الصينية في هذه املنطقة ؟
اما فرضية البحث فهي " :من أجل تعزيز نموها االقتصادي وبناء قدراتها الشاملة والتي تعد الطاقة محورها األساس،
فقد أتبعت الصين سياسة متعددة األبعاد ضمن سياقها الدولي من أجل ضمان أمنها الطاقوي السيما في األمريكيين".
ومن أجل أثبات فرضية الدراسة  ,ودراسة جميع املعطيات الخاصة بسياسة الطاقة الصينية تجاه األمريكيتين ,
اعتمدت الدراسة على املنهج التحليلي  ,كما تم توظيف املنهج االستشرافي املستقبلي من اجل استشراف مستقبل سياسة
الطاقة الصينية في هذه املنطقة .
ً
وبناء عليه سنقسم هذا البحث الى أربعة مباحث  ،نتناول في األول األهمية الطاقوية للمنطقة ملعرفة حجم احتياط
وانتاج املنطقة من النفط ولغاز وكذلك كمية الواردات الصينية من هذه املنطقة  ،وفي املبحث الثاني سنتطرق الى
االستثمارات الصينية في األمريكيتين  ،والثالث سنوضح فيه خط ــوط نقل الطاقة واإلجراءات األمنية التي أتبعتها الصين في
ً
هذه املنطقة  ،وأخيرا املبحث الرابع خصصناه لرسم مستقبل سياسة الطاقة الصينية تجاه دول األمريكيتين .

املحور األول  :األهمية الطاقوية لألمريكيتين
تعد األمريكيتين ( )ثاني أكبر منطقة من حيث االحتياطي النفطي بعد الشرق األوسط  ،حيث تمتلك احتياطي يقدر 395
مليار برميل وفق تقديرات منظمة أوبك (منظمة الدول املصدرة للنفط) لعام  2019وبنسبة  %25,4من االحتياطي العاملي
 ،وتتركز الكمية االكبر من هذا االحتياطي في فنزويال والتي تقدر ب ـ  303مليار برميل  ،أي ما يقارب  %90من احتياطي املنطقة
يقع في فنزويال  ،وتشارك  %19,5من االحتياط العاملي  ،وتليها الواليات املتحدة األمريكية التي تمتلك احتياطي يقدر ب ـ52,6
مليار برميل وبنسبة  %3,3من االحتياط العاملي  ،ثم البرازيل باحتياطي  13,3مليار برميل  ،ثم االكوادور ب ـ 8,2مليار برميل
 ،واملكسيك  5,7مليار برميل  ،وبعدها كندا باحتياطي  5,2مليار برميل (وهذا الرقم هو فقط النفط التقليدي ّ ،أما الرمل
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النفطية فتتجاوز كميتها  166مليار برميل والتي تتركز في إلبرتا  ،وهذا يعني أن كندا تحتل املركز الثاني في احتياط النفط
ً
على مستوى املنطقة بعد فنزويال( ،))1واألرجنتين باحتياطي يقارب  2,3مليار برميل  ،وأخيرا كوملبيا  1,9مليار برميل( ،)2وكما
موضح في الجدول (.)1
ّأما اإلنتاج النفطي فقد وصل إلى  25,2مليون برميل يوميا وبنسبة  %26,5من اإلنتاج العاملي  ،وتنتج الواليات املتحدة
الكمية األكبر من النفط في املنطقة بمقدار  17مليون برميل ( 17,9%من اإلنتاج العاملي)  ،وبعدها كندا بإنتاج
ً
ً
يصل إلى  5,6مليون برميل يوميا  ،ثم البرازيل  2,8مليون برميل يوميا ( 3%من اإلنتاج العاملي)  ،وبعدها تأتي امليكسيك التي
ً
ً
ً
ً
تنتج  1,9مليون برميل يوميا  ،وفنزويال  918ألف برميل يوميا  ،وكوملبيا بإنتاج يصل إلى  886ألف برميل يوميا وأخيرا
ً
االكوادور  531ألف برميل يوميا ()3؛ وكما موضح في الجدول (. )1
الجدول ( )1احتياط وإنتاج النفط في األمريكيتين لعام 2019
احتياط

النسبة من العاملي

إنتاج

النسبة من العاملي

الدولة
%19,5
%3,3
%0,3
%0,1
%0,8
%0,1
%0,5
%0,3
%25,4
%100

 918ألف برميل
 17مليون برميل
 5,6مليون برميل
 620ألف برميل
 2,8مليون برميل
 886ألف برميل
 531ألف برميل
 1,9مليون برميل
 142ألف برميل
 82ألف برميل
 25,2مليون /ب
 95مليون برميل

 303مليار /ب
فنزويال
الواليات املتحدة األمريكية  52,6مليار /ب
 5,2مليار /ب
كندا
 2,3مليار /ب
ارجنتين
 13,3مليار /ب
البرازيل
 1,9مليار /ب
كوملبيا
االكوادور
 8,2مليار /ب
 5,7مليار /ب
ميكسيك
بيرو
ترينيداد وتوباغو
 395مليار/ب
األمريكيتين
1,550
العاملي
ترليون/ب
الجدول من إعداد الباحثة ً
بناء على املصادرالتالية :

%1
%17,9
%5,9
%0,7
%3
%0,9
%0,6
%2
%0,1
%0,1
%26,5
%100

1. OPEC Annual Statistical Bulletin 2020, Organization of the Petroleum Exporting
Countries , 55th edition ,Vienna , 2020 , P22.
– 2. BP Statistical Review Of World Energy 2020 , British petroleum P.I.C , 69th , UK
London , 2020 , p16.

ّ
كما تمتلك األمريكيتين احتياطات من الغاز الطبيعي إال ّأنها متواضعة مقارنة مع النفط  ،فوفق معطيات التقرير
اإلحصائي السنوي لعام  2019ملنظمة أوبك  ،فهي تحوي  %11,5من االحتياط العاملي  ،أي ما يعادل  23ترليون مّ ،3أما
ً
الدول األكثر احتياطا للغاز الطبيعي هي ( :الواليات املتحدة األمريكية  14,2ترليون م )3وبنسبة  %6,8من العاملي ،وتأتي
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بعدها فنزويال ( 5,6ترليون م ، )3ثم كندا ( 1,9ترليون م ، )3وبيرو( 375مليار م )3والبرازيل ( 367مليار م ، )3بعدها
األرجنتين ( 373مليار م ، )3كما موضح في الجدول (.)4()2
ً
وبالنسبة إلنتاجها من الغاز فيقدر بـ ـ 1,285ترليون م 3سنويا ( 32%من اإلنتاج العاملي املقدر ب ـ 3,951ترليون م، )3
ً
وتنتج الواليات املتحدة األمريكية الجزء األكبر من الغاز الطبيعي بكمية تصل إلى  920مليار م 3سنويا وبنسبة  %23من
ً
ً
اإلنتاج العاملي  ،وتأتي بعدها كندا بإنتاج  173مليار م 3سنويا  ،بعدها األرجنتين  31مليار م 3سنويا  ،ثم ترينيداد وتوباغو
ً
ً
ً
ً
التي تنتج ما يقارب  34,6مليار م 3سنويا  ،وفنزويال  26,5مليار م 3سنويا  ،وأخيرا البرازيل  25مليار م 3سنويا (.)5
الجدول ( )2احتياطات وإنتاج الغازفي األمريكيتين لعام 2019
احتياط

النسبة من العاملي

إنتاج

النسبة من العاملي

الدولة
فنزويال
الواليات املتحدة
األمريكية
كندا
ارجنتين
بوليفيا
البرازيل
كوملبيا
االكوادور
ميكسيك
بيرو
ترينيداد وتوباغو
األمريكيتين
العاملي

 5,6ترليون م3
 14,2ترليون م3

 1,9ترليون م3
 373مليار م3
 210مليار م3
 367مليار م3
 104مليار م3
 11مليار م3
 182مليار م3
 375مليار م3
 225مليار م3
 23ترليون م3
 206ترليون م3
الجدول من إعداد الباحثة ً
بناء على املصادرالتالية :

%2,7
%6,8

 26,5مليار م3
 920مليار م3

%0,7
%23,1

%0,9
%0,1
%0,1
%0,1
%0.05
%0,005
%0,08
%0,1
%0,1
%11,5
%100

 173مليار م3
 41مليار م3
 15مليار م3
 25مليار م3
 13مليار م3
 34مليار م3
 13,5مليار م3
 34,6مليار م3
 1,285ترليون
 3,9ترليون م3

%4,3
%1
%0,4
%0,6
%0,3
%0,9
%0,3
%0,9
%32,9
%100

1. OPEC Annual Statistical Bulletin 2019, Op.Cit , P76 .
2. BP Statistical Review Of World Energy 2020 , Op.Cit , p34.

وتمثل هذه املنطقة أحدى مصادر واردات الصين النفطية  ،أذ انها استوردت ما يقارب  %16من حاجتها النفطية لعام
 2019من هذه املنطقة (بعد ان كانت  )%5,4في عام  ، 2005وهذا يمثل زيادة واضحة في اعتماد الصين على هذه املنطقة
ً
فضال عن املناطق االخرى  ،والجزء األكبر من هذه النسبة تأتي من البرازيل بـ ـ  %8من واردات الصين وفق احصائيات برتيش
ُ
بترول لعام  ، 2019وهي املصدر االكبر في املنطقة  ،ويأتي بعدها كوملبيا بنسبة  ،)6( %2,3وتشارك فنزويال بنسبة  %1,9من
الواردات الصينية في عام  2019بعد ان كانت  %4في عام  ،2014ويعزى ذلك الى العقوبات التي فرضتها الواليات املتحدة
األمريكية على فنزويال ،االمر الذي ادى الى أيقاف شركة الصين الوطنية للبترول (املشتر الرئيس ي للنفط الفنزويلي)،
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عمليات الشحن في عام  2019لتجنب فرض عقوبات عليها من قبل الواليات املتحدة االمريكية( .)7ولم تكن فنزويال وحدها
ً
التي انخفضت نسبة مشاركتها في الواردات الصينية من املنطقة بل انخفضت ايضا الواردات الصينية من الواليات املتحدة
األمريكية فبعد ان كانت تشارك بنسبة  %7من الواردات الصينية في العام  480( 2014الف ب  /يـ) ،لم تتجاوز نسبتها
 120( %1,2الف ب  /يـ) من الواردات الصينية في  ،2019ويعود ذلك الى فرض الصين تعريفة على النفط املستورد من
امريكا بنسبة  %5في ظل تصاعد التوتر التجاري بين البلدين()8؛ وكما موضح في الجدول (.)3
الجدول ( )3واردات الصين من نفط األمريكيتين ()2005-2019
السنة
الدولة
الواليات املتحدة األمريكية
كندا
البرازيل
كوملبيا
فنزويال
دول اخرى
األمريكيتين

2010

2005

2014

%7,7
%5,9
%3,2
%2
%3
%0,77
%3
%4
%3
%0,97
%2
%3
%0,58
%15
%9,7
%3,3
( 111الف ب/يـ) ( 612الف ب/يـ) ( 1مليون ب/يـ)
الجدول من اعداد الباحثة ً
بناء على املصادرالتالية :

2019
%1,2
%0,4
%8,1
%2,3
%1,9
%2,1
%16
( 1,6مليون ب/ي)

1. china " Overview" , U.S. Energy Information Administration, Washington , 2015, p11.
2. Daniel Workman , Op.Cit .
3. BP Statistical Review Of World Energy 2020 , Op.Cit, P30.
4. Patricia I. Vasquez , China, Oil, And Latin America : Myth Vs. Reality , Atlantic
Council (Adrienne Arsht Latin America Center) , Washington , 2018 , P4.
5. Gregg B. Johnson And Jesse T. Wasson , China, Latin America, And The United
States: The Political Economy Of Energy Policy In The Americas , In Book : China's
& Energy Relations With The Developing World , Edited By : Carrie Liu Currier
Manochehr Dorraj , The Continuum International Publishing Group , New York , 2011
, P128.

ً
اما وارداتها من الغاز فهي تستورد نسبة قليلة جدا من غاز األمريكيتين وبنسبة ال تتجاوز  %2,5وفق إحصائيات برتيش

بترول لعام  ،2019واملورد االكبر للصين من املنطقة هو بيرو التي تساهم بـ ـ  %0,9من الواردات الصينية ( 1,1مليار م3
ً
ً
ً
سنويا) ،وتأتي ترينيداد وتوباغو بنسبة  %0,7وبكمية تصل الى  920مليون م 3سنويا ( ،)9وأخيرا الواليات املتحدة األمريكية
ً
ً
التي تقدر نسبة مشاركتها في الواردات الصينية  390( %0,3مليون م 3سنويا) بعد أن كانت تصل الى  3( %3مليار م 3سنويا)
في عام  ،)10( 2018ويعود سبب انخفاض واردات الغاز الصينية من الواليات املتحدة األمريكية الى الحرب التجارية التي
اندلعت بين الطرفين في بداية العام  ، 2019وكما موضح الجدول (.)4
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الجدول ( )4واردات الصين من غازاألمريكيتين ()2015-2019
السنة
الدولة
الواليات املتحدة األمريكية
ترينيداد وتوباغو
بيرو
دول أخرى
األميركتين

2015

2018
%3
%0,5
%0,1
%4
( 4,8مليار م)3

%1,6
%2
( 1,1مليار م)3

2019
%0,3
%0,7
%0,9
%2,5
( 3,3مليار م)3

الجدول من اعداد الباحثة بنا ًء على المصادر التالية :
1. BP Statistical Review Of World Energy 2016 , British petroleum P.I.C ,
65th, London , 2016 , p28.
2. BP Statistical Review Of World Energy 2019 , British petroleum P.I.C,
68th , London , 2019 , p42-43.
3. BP Statistical Review Of World Energy 2020 , Op.Cit, p40-41.

املحور الثاني :االستثمارات الصينية في األمريكيتين

سعت الصين الى توسيع عالقتها واستثماراتها في مجال الطاقة في دول األمريكيتين  ،أذ أخذت الشركات الوطنية الدخول
في تفاهمات وعقد اتفاقيات لتسهيل عملها في هذه املنطقة  ،وقد قام الرئيس األسبق "جيان زيمين" بأول زيارة لدول املنطقة
عام  ، 2002كما قام الرئيس "هيو جينتاو" في عام  2004بزيارة اخرى ووعد بزيادة االستثمارات الصينية في املنطقة  ،وتم
خاللها توقيع اتفاقيات عدة في مجال الطاقة مع كل من  :فنزويال  ،البرازيل  ،االرجنتين  ،املكسيك  ،تشيلي  ،وكوبا(،)11
وسنحاول فيما يلي التطرق ألبرز االستثمارات الطاقوية في ابرز دول املنطقة  ،وهي :
أوال :االستثمارات الصينية في فنزويال
ً
بدأ التوجه الصيني الى فنزويال لالستثمار في مجال الطاقة بدايات القرن العشرين وتحديدا في عام  2001عندما زار
الرئيس الصيني "جيان زيمين" دول عدة من القارة االمريكية (فنزويال  ،االرجنتين  ،كوبا  ،شيلي) وقدمت الصين لفنزويال
خالل هذه الزيارة ما يصل الى  60مليون دوالر لالستثمار في تكرير النفط ومشاريع أخرى في مجال الطاقة  ،وخالل زيارة قام
بها رئيس فنزويال "هوجو شافيز" الى الصين في العام  2001تم توقيع خطة استراتيجية في مجال الطاقة للفترة (-2001
.)12()2011
كما وقعت الصين العديد من االتفاقيات اثناء زيارة الرئيس الفنزويلي "هوجو شافيز" للصين في العام  ،)13( 2004أذ
تعهدت الصين خاللها بتطوير قطاع الطاقة النفطي والبنى التحتية واستثمار  350مليون دوالر في تطوير  15حقل نفطي ،
ً
فضال عن استثمار  60مليون دوالر في مشروع للغاز الطبيعي( ،)14كما وقع نائب الرئيس  15اتفاقية تعاون مع الرئيس
الفنزويلي "هوجو شافيز" اثناء زيارته لكراكاس .ووقعت شركة سينوبك الصينية اتفاقية مع الشركة الفنزويلية تتعلق
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بالنفط الخام بهدف زيادة الواردات الصينية من فنزويال  ،وبالفعل زادت الواردات الصينية من فنزويال في عام  2006بما
يقارب ست اضعاف واردات عام  2005لتصل الى  1,93مليون طن (.)15
ً
فضال عن اقامة الصين ملشاريع تتعلق ببناء مصافي نفطية ومد سكك حديدية  ،مقابل حصولها على  100الف برميل
ً
من النفط يوميا  ،كما حصلت شركة " "CNPCالصينة على حقوق تطوير حقول نفط وغاز شرق فنزويال تحتوي على ما
يقارب  400مليون برميل من النفط (.)16
كما وقعت الشركة الصينية للنفط البحري ( )CNOOCاتفاق مع شركة ( )PDVSAالفنزويلية في عام  2009للمشاركة
في مشروع انتاج الغاز في ماريسكال سوكري  ،ويهدف هذا املشروع الى انتاج  1,2مليون م 3من الغاز الطبيعي و 37ألف
ً
برميل يوميا من غاز التكثيف الطبيعي ( ،)17وفي العام  2010سمحت فنزويال لشركة " "CNPCالصينية للوصول الى
احتياطات نفطية في حوض نهر أورينوكو ،مقابل شراء سندات بقيمة  900مليون دوالر (.)18
ً
كما قدمت الصين قروضا لفنزويال مقابل النفط  ،فقد وصلت حجم القروض املمنوحة (  50مليار دوالر) منذ عام
ً
 ،)19( 2000منها قرضا قيمته  20مليار دوالر لتمويل  19مشروع للتنمية ()20؛ لكن بعد عام  2017توقفت الصين عن منح
القروض مقابل النفط كما تراجع حجم االستثمارات الصينية في فنزويال ()21؛ ويرجع ذلك الى العقوبات االمريكية التي
فرضت على فنزويال  ،فقد ادت هذه العقوبات الى (حظر االقراض  ،حظر تصدير النفط  ،وتجميد املصافي التابعة
ً
للشركات االمريكية) االمر الذي ادى الى تراجع االنتاج الفنزويلي في عام  2019الى  750الف برميل يوميا  ،بعد ان كان 1.3
ً
مليون برميل يوميا في عام .)22( 2018
وفي اواخر عام  2018اشترت شركة  CNPCالصينية  %9,9من حصة مشروع سينوفينسا الفنزويلي لتصبح حصة
الشركة الصينية  ، %49وجاء هذا االتفاق كخطوة لزيادة عمل الشركة الصينية في البالد ومعالجة االزمة التي اصابت
االنتاج النفطي ( .)23كما اعلنت الحكومة الفنزويلية في  2019عن بناء مصنع لتكرير النفط بمشاركة شركة  CNPCالصينية
وشركة ( )PDVSAالفنزويلية وبنسبة  %49للشركة الصينية و  %51للشركة الفنزويلية وبقيمة  3مليار دوالر  ،بهدف زيادة
ً
االنتاج الفنزويلي بمقدار  120الف برميل يوميا (.)24
ثانيا  :االستثمارات الصينية في كندا
تعد كندا ابرز الدول في امريكا الشمالية التي تمتلك احتياطي نفطي كبير غير مستثمر ويمثل عامل جذب للعديد من
الشركات النفطية والسيما الصينية  ،فقد سعت الصين للحصول على امتيازات وحقوق التنقيب عن النفط  ،او بالعمل
املشترك مع الشركات الكندية ( ،)25وقد برزت الشركات الصينية الكبرى ( )Ptrochina ، Sinopec ، CNOOCفي كندا
كمستثمرين في الطاقة السيما املشاريع املكلفة املتعلقة بالرمل النفطي(.)26
ومع زيارة الرئيس الصيني "هو جنتاو" لكندا في العام  2005تعززت العالقة بين البلدين  ،أذ اعلن الرئيس الصيني
والرئيس الكندي آنذاك "بول مارتن" الى تطوير العالقة بين البلدين من "شراكة تعاونية" الى "شراكة استراتيجية"  ،كما
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قام الرئيس الكندي بزيارة الى الصين في العام نفسه ووقع الطرفين خاللها بيان "كندا – الصين" للتعاون في مجال
الطاقة(.)27
وبعد هذه التفاهمات تمهد الطريق امام الشركات الصينية للعمل في كندا ،وبالفعل نجحت شركة  CNOOCالصينية
في توقيع عقد مع شركة  MEGالكندية للطاقة في العام  2005لشراء  %16,6من اسهم الشركة مقابل  135مليون دوالر ،
كما قامت شركة  Sinopecالصينية بشراء  %40من مشروع  syneco's northern light oil sandsالذي ينتج  100الف
ً
برميل يوميا (.)28
وفي العام  2009اشترت بتروتشاينا الصينية  %60من حقلين للرمال النفطية غير املطورة تمتلكهما شركة Athabasca
 ، Oil Sands Corpوبعدها بعام اشترت شركة سينوبك الصينية حصة تقدر ب ـ  %9من مشروع كبير للنفط لشركة
سينكرود الكندية بقيمة  4.65مليار دوالر (.)29
كما عقدت شركة بتروتشاينا الصينية في عام  2012اتفاقية تعاون مع شركة ( )phoenix energy holdings ltdالكندية
ً
ملد خط انابيب بقيمة  3مليار دوالر لنقل  900الف برميل يوميا من النفط الخام من شمال غرب فورت ماكمور الى فورت
ساسكاتشوان الكندية (.)30
كما أشترت شركة بتروتشاينا الصينية في عام  2012مشروع نهر ماكاي بالشراكة مع شركة Athabasca Oil Sands Corp
الكندية في شمال ألبرتا  ،وفي العام  2018شاركت شركة ( )CNOOCالصينية في تطوير منشأة لونج ليك الواقعة في شمال
ً
ً
ألبرتا  ،لتوسيع طاقته اإلنتاجية من  72الف برميل يوميا الى  98الف برميل يوميا (.)31
ووصل حجم االستثمارات الصينية في كندا في عام  2018الى  85مليار دوالر منها  55مليار دوالر في مقاطعة البرتا وحدها
ومعظمها في مجال الطاقة ( ،)32وفي العام  2019انظمت شركة  Sinopecالصينية الى مجموعة تخطط لبناء مصفاة نفط
ً
بقيمة  8,5مليار دوالر في مقاطعة ألبرتا  ،ملعالجة  167الف برميل يوميا من النفط (.)33

ثالثا  :االستثمارات الصينية في باقي دول املنطقة
ً
فضال عن فنزويال وكندا هناك دول اخرى استثمرت فيها الشركات الصينية  ،منها البرازيل  ،حيث قامت شركة
 petrobrasالوطنية البرازيلية بدراسة مشاريع مشتركة مع  china national offshore oilالصينية في مجال التنقيب وبناء
املصافي وانشاء انابيب لنقل النفط  ،كما قامت شركة سينوبك بعقد اتفاق مع البرازيل بقيمة مليار دوالر لبناء خط انابيب
ً
لنقل الغاز عبر البرازيل وبطول يصل الى  2000كلم( )34؛ كما منحت الصين في عام  2009قرضا قيمته  10مليار دوالر لشركة
ً
بتروبراس البرازيلية مدته  10سنوات لتمويل املشاريع التنموية ( ،)35وفي عام  2017قدمت الصين قرضا قيمته  5مليار دوالر
الى شركة بتروبراس البرازيلية لالستثمار في مجال النفط (.)36
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وفي االكوادور قامت شركة  sinochemالصينية بتوقيع في عام  2003بقيمة  100مليون دوالر لشراء حصة تقدر
بـ ـ %14من حقل نفطي( .)37كما تقوم شركة  china national petroleumوشركة  Sinopecالصينية بالبحث عن حقوق
نفطية في األكوادور ( .)38وفي املكسيك حصلت شركة  CNOOCعلى ترخيص لالستثمار في املياه العميقة في عام .)39( 2018
ً
مع ذلك فأن االستثمارات الصينية في املنطقة متواضعة جدا مقارنة باستثماراتها في املناطق األخرى  ،ويعود ذلك لعدة
اسباب منها )40( :

 .1نوعية النفط الثقيلة التي تحتاج الى جهود كبيرة لتخفيفه .

ً
 .2تكلفة النقل من املنطقة الى الصين عالية بسبب بعد املسافة فضال عن عوائق جيوغرافية) .

املحور الثالث :خط ــوط نــقل الطاق ــة و والسياسة األمنية
يربط قارة األمريكيتين بالصين طريقين بحريين هما  :األمريكيتين – املحيط الهندي – الصين يبدأ هذا الخط من دول
ً
االمريكيتين وخصوصا الدول التي تصدر الطاقة للصين كفنزويال  ،البرازيل وكندا  .....الخ ،وتمر السفن باملحيط األطلس ي
ً
الشمالي  ،ثم املحيط الهندي  ،وبعدها تدخل عبر مضيق ملكا  ،فبحر الصين الجنوبي وصوال الى الصين()41؛ والخط الثاني
يعرف باسم األمريكيتين  -املحيط الهادئ – الصين ويبدأ هذا الخط من دول االمريكيتين السيما دول أمريكا الجنوبية  ،عبر
املحيط الهادي  ،ومنه إلى الصين (.)42
ً
ولتأمين هذه املمرات فضال عن تأمين تجارتها واستماراتها املوجودة في املنطقة قامت الصين بإتباع إجراءات عدة من
بينها تعزيز عالقتها العسكرية مع دول املنطقة من خالل تصدير السالح لهذه املنطقة السيما الدول املصدرة للطاقة (النفط
 ،والغاز)  ،فحسب احصائيات معهد استوكهولم الدولي لبحوث السالم فأن  %6من صادرات السالح الصينية تذهب الى
دول املنطقة بين عامي  ، 2016 - 2000بعد ان كانت تقدر ب  %0قبل عام  ، 2000ألنها كانت مقتصرة على االسلحة
الصغيرة (.)43
وتعد فنزويال املشتري الرئيس ي واالكبر لألسلحة الصينية في املنطقة منذ عام  2006بعد ان تم قلصت وارداتها من
الواليات املتحدة االمريكية بسبب فرض عقوبات على بيع السالح لفنزويال لذلك توجهت فنزويال لعقد صفقات االسلحة
مع الصين وبدون قيود  ،فقد استحوذت فنزويال حتى عام  2018على  %87من االسلحة الصينية املصدرة الى املنطقة ،
وتأتي بعدها كل من االكوادور وبوليفيا  ،وفي الفترة االخيرة دخلت البرازيل  ،بيرو وكوبا اصبحت ضمن الدول التي تستورد
األسلحة من الصين (.)44
وكانت اكبر صفقة لبيع السالح الصيني في املنطقة مع االرجنتين في عام  2015شملت (مدرعات  ،طائرات مقاتلة وسفن
بحرية) بقيمة  1مليار دوالر بعد اتفاقية عقدت لرفع مستوى التعاون بين البلدين الى "شراكة استراتيجية شاملة" (.)45
ً
فضال عن بيع االسلحة ارسلت الصين قواتها املسلحة الى امريكا الجنوبية للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة ،
وبعثات حفظ السالم ،الى جانب انشاء املحطات النووية  ،وتبادل الخبرات العسكرية وتبادل الزيارات بين كبر املسؤولين
العسكريين  ،كما قامت البحرية الصينية بزيارة ملوانئ دول املنطقة (.)46
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وعلى الرغم من زيادة التعاون في مجال توريد االسلحة والتدريب اال انها لم تتجاوز الى حد نشر القوات العسكرية في
املنطقة او انشاء قواعد عسكرية او حتى تكوين تحالفات عسكرية لكي ال تثير حفيظة الواليات املتحدة األمريكية  ،فقد
ً
اقام الطرفين حوارا بشأن امريكا الالتينية واستمر لعشر سنوات ( ، )2016 - 2006كما ان الصين ال تسعى لتهديد
االستقرار في املنطقة الستمرار تدفق وارداتها من الطاقة (.)47
لذلك يمكن القول ان جهودها االمنية ال تتعدى كونها جزء مكمل لجهودها الدبلوماسية واالقتصادية  ،وال تهدف الى
تحقيق سيطرة عسكرية في املنطقة  ،وهذا يعني انها ال تسعى إلقامة قاعدة عسكرية لها في االمريكيتين النعدام االسباب
التي دفعتها الى انشاء اول قاعدة لها في جيبوتي وهي (مواجهة االرهاب  ،الحد من القرصنة البحرية) فاملعروف ان األمريكيتين
ً
تتمتع باستقرار نسبي مقارنة بباقي مناطق العالم كالشرق األوسط ومناطق العبور ( ،)48فضال عن أن ما تستورده الصين
ً
ً
من نفط وغاز هذه املنطقة ال يتجاوز  1,9مليون برميل يوميا من النفط  ،و 3مليار م 3سنويا من الغاز  ،مقارنة بالشرق
ً
ً
األوسط الذي تستورد منه الصين ما يتجاوز  4,6مليون برميل يوميا من النفط  ،و 12مليار م 3سنويا من الغاز  ،كما أن
االستثمار في سوق الطاقة في األمريكيتين هو بالدرجة األساس هدفه الربح واملتاجرة وليس تسويق املنتج من النفط الى
الصين لغرض تعزيز سوق االحتياجات املحلية  ،وهذا ما رسم التوجه األمني في هذه املنطقة الذي ال يتجاوز تجارة األسلحة
 ،وأقامه التدريبات املشتركة (.)49

املحور الرابع :مستقبل سياسة الطاقة الصينية تجاه دول األمريكيتين
من خالل ما سبق تناوله ضمن هذا املوضوع وهو كمية الواردات من الطاقة املستوردة من دول املنطقة ،وحجم
االستثمارات الصينية في مجال الطاقة في هذه الدول ،نجد أن حجم املصالح الصينية لم يعد يترك منطقة أو دولة اال وأخذ
ينمو فيها ،وفي هذا املطلب سنتناول املوضوع ضمن االحتماالت التالية:
أوال :احتمالية بقاء الوضع الحالي
ً
بحسب احصائيات عام  2019فأن حجم واردات الطاقة من دول األمريكيتين وصل الى  1,6مليون برميل من النفط يوميا
ً
و 3,3مليار م 3سنويا من الغاز  ،وأن حجم االستثمارات في مجال الطاقة وصل الى  92,2مليار دوالر بين عامي ، 2017-2005
وأبرز الدول التي تستثمر فيها الصين ضمن دول املنطقة هي (البرازيل باستثمار بلغ  17,7مليار دوالر بين عامي ، 2013-2010
ً
واألرجنتين  6,5مليار لنفس الفترة  ،وفنزويال  2,8مليار دوالر  ،وبيرو  2,6مليار دوالر) ( ،)50فضال عن كندا التي وصل حجم
االستثمار الصيني فيها الى  55مليار دوالر في العام .)51(2018
ً
كما أن الصين تستورد من الواليات املتحدة األمريكية  140الف برميل يوميا ( 1,4%من واردات الصين الخارجية) وفق
ً
احصائيات عام  ،2019اما الغاز فتقدر نسبة مشاركتها في واردات الغاز الصينية  390( %0,3مليون م 3سنويا) بعد أن كانت
ً
تصل الى  3( %3مليار م 3سنويا) في عام .)52( 2018
ثانيا :احتماالت تزايد مستوى االهتمام الصيني بدول األمريكيتين
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بع َ
الصين ّ
دها ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم  ،فأنها تعمل على ترسيخ نفوذها االقتصادي في دول املنطقة  ،لتعزيز

نموها االقتصادي وضمان استمراريته  ،كما تسعى الصين ومن خالل استثماراتها املتنامية في دول أمريكا الالتينية الى ضمها
ملشروع الحزام والطريق التي تقوده الصين  ،وهي بهذا توظف قدراتها املالية وثقلها االقتصادي وشركاتها الفاعلة في مجال
ً
التنافس للحصول الفرص االستثمارية من أجل االنتشار عامليا .
أن مبررات بقاء الوضح الحالي مع احتمالية تزايد االهتمام الصيني بدول األمريكيتين هي :
 .1حجم االستثمارات الصينية املتزايدة في دول االمريكيتين  ،أذ وصل خالل االعوام السابقة الى  92مليار دوالر بين عامي
.)53( 2017-2005
 .2حجم التبادل التجاري الكبير واملتزايد الذي وصل الى  307مليار دوالر بين الصين ودول أمريكا الالتينية في العام 2019
وبزيادة تتجاوز  %18عن العام  ،)54(2018وحجم تبادلها التجاري مع الواليات املتحدة االمريكية وصل الى  134مليار
دوالر في العام  ،)55( 2018وبالنسبة لحجم تبادلها التجاري مع كندا فقد وصل الى  100مليار دوالر في عام .)56( 2017
 .3انسحاب الشركات األجنبية من حقول النفط الرملية بسبب التكاليف العالية لالستخراج ونقص القيمة املضافة
مقارنة بباقي مناطق العالم ،االمر الذي أتاح للصين فرصة ملليء الفراغ وتوسيع استثماراتها فيها السيما بعد عام 2018
(.)57
 .4أصبح لالهتمام الصيني بدول املنطقة من خالل تزايد استثماراتها فيها ،له بعد سياس ي يتجسد من خالل املساعي
الصينية الى ترجمة نفوذها االقتصادي املتعاظم الى دعم سياس ي من قبل دول أمريكا للمواقف والقضايا ذات االهمية
الخاصة للصين.
أذ تهدف الصين بحضورها االقتصادي فيما يعرف بـ (الحديقة الخلفية للواليات املتحدة األمريكية) رغبة منها في موازنة
النفوذ األمريكي في منطقة اسيا ،في ظل املساعي األمريكية ملحاصرة النفوذ اإلقليمي الصيني .
ثالثا  :احتمالية تراجع مستوى االهتمام الصيني بدول األمريكيتين
من املحتمل تراجع االهتمام الصيني بهذه املنطقة سواء فيما يتعلق باستثماراتها في مجال الطاقة أو خفض وارداتها منها ،
وأهم مبررات هذا االحتمال هي أسباب عدة :
 .1تعد دول أمريكا الالتينية وكندا املجال الحيوي االقليمي للواليات ملتحدة األمريكية  ،وهي ال تسمح ألي قوة دولية أن
ً
ً
توسع نشاطها االقتصادي فيها ويكون لها ثقال سياسيا ضمن هذا املجال  ،ومن ثم ستسعى الى الحد من هذا النفوذ
بشتى الطرق .

ً
 .2ربما تكون هناك ضغوطا من قبل القوى السياسية في دول أمريكا الالتينية على حكوماتها للحد من توسع النفوذ
واملصالح الصينية في دولهم  ،والخشية من الوقوع في فخ القروض الصينية ومشاكل مواجهة العجز في امليزان التجاري
لصالح الصين .
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 .3قد تنخفض االستثمارات الصينية في كندا بسبب التكلفة الباهظة الستخراج النفط من الرمال النفطية والتي تصل
الى  25دوالر للبرميل ( ،)58السيما في ظل انخفاض أسعار النفط التي تؤدي الى خسائر كبيرة تتحملها الشركات  ،والدليل
ً
على ذلك انخفاض االستثمار الصيني في كندا للعام  2019بسبب الخسائر املستمرة فضال عن املشاكل التشغيلية (.)59
االحتمال املرجح
ً
وفقا ملعطيات واقع وحجم االستثمارات الصينية في دول األمريكيتين وعدد االتفاقيات التجارية معها  ،نجد ان االحتمال
ً
األقرب هو بقاء مستوى االهتمام الصيني بدول املنطقة مع أمكانية تطورها استنادا الى املبررات التي سبق ذكرها  ،فالصين
بنموها االقتصادي وثقلها السكاني واملالي تسعى الى توظيف هذه القدرات من أجل االستثمار في مختلف دول العالم  ،فهي
تدرك أن انكفائها على محيطها اإلقليمي يعني سهولة محاصرتها من قبل القوى األخرى  ،كما أن هذه الدولة تدرك أن أنتشارها
عبر شركاتها يعني تعزيز قدراتها االقتصادية وثقلها السياس ي  ،ومن ثم سعيها لتعزيز استثماراتها في كافة املناطق .
الخ ـ ــاتـ ـ ــمة :
ً
ختاما يمكن القول أن التوجهات الصينية في هذه املنطقة عل الرغم من أنها جاءت متأخرة مقارنة بباقي مناطق العالم ،
اال أنها في تزايد مستمر  ،السيما في كندا وفنزويال التي تحوي الجزء األكبر من احتياطي املنطقة البالغ  395مليار برميل من
النفط  ،و  23ترليون م 3من الغاز ،فالصين عقدت الكثير من صفقات شراء وتوريد الطاقة (النفط  ،والغاز) لضمان
ً
استمرار تدفق النفط والغاز دون انقطاع فهي تستورد ما يقارب  %16من مجموعات وارداتها اي  1,6مليون برميل يوميا من
النفط  ،و  %2,5من وارداتها من الغاز أي ما يمثل  3,3مليار م 3من الغاز وفق إحصائيات عام  ، 2019ولتأمين هذه النسب
وزيادتها في املستقبل قامت الصين بتكثف استثماراتها في هذه املنطقة من خالل دعم وتشجيع شركاتها الوطنية لشراء األصول
النفطية الخاصة بالحقول السيما في كندا وفنزويال وبعض الدول االمريكية  ،والدخول في استثمارات مشتركة مع حكومات
ً
الدول التي تستثمر فيها  ،فضال عن ذلك اتبعت الصين إجراءات أمنية معينة تجاه هذه املنطقة تمثلت في تعزيز عالقتها
ً
ً
العسكرية مع دول املنطقة من خالل تصدير السالح لهذه املنطقة السيما الدول املصدرة للطاقة كفنزويال مثال  ،فضال عن
ارسال قواتها املسلحة الى امريكا الجنوبية للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة  ،وبعثات حفظ السالم ،الى جانب انشاء
املحطات النووية  ،وتبادل الخبرات العسكرية وتبادل الزيارات بين كبر املسؤولين العسكريين  ،كما قامت البحرية الصينية
بزيارة ملوانئ دول املنطقة  ،مع ذلك فهي اجراءات محدودة محددة مقارنة بباقي مناطق العالم  ،ولعل سبب ذلك يعود الى
االستقرار النسبي الذي تشهده املنطقة  ،وقلة التحديات التي تواجهها هناك .
الهوامش

( )امريكا الشمالية ( :الواليات املتحدة االمريكية ،املكسيك ،كندا ،كوبا ،كوستاريكا ،جمهورية الدومنيكان ،السلفادور ،غواتيماال ،هايتي،
هندوراس ،نيكاراغوا ،بنما ،انتيغوا وبربودا ،الباهاما ،بربادوس ،بليز ،دومينكا ،غرينادا ،جامايكا ،سانت لوسيا ،سانت كيتس ونيفيس ،سانت
فنست وجزر غرينادين) ؛ امريكا الجنوبية ( :االرجنتين ،البرازيل ،بوليفيا ،تشيلي ،فنزويال ،كوملبيا ،االكوادور ،غيانا ،اوروغواي ،براغواي ،بيرو،
سورينا ،ترينداد وتوباغو) ؛ املصدر :
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احلركات اإلجتماعية واملعارضة السياسية يف آسيا :دراسة يف حركة تشرين العراقية 2019
Social Movements and Political Opposition In Asia: A Study in the
Iraqi Tishreen Movement 2019

وليد سالم جميل
كلية اإلدارة واإلقتصاد ،إدارة األعمال ،جامعة كربالء -العراق
امللخص:
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم املعارضة السياسية والحركات اإلجتماعية في األنظمة
الديمقراطية الحديثة  ،وأبرز األحداث والحراكات الشعبية التي أثرت وما زالت تؤثر في الواقع السياس ي للنظام العراقي
الذي تأسس بعد سنة  2003م  ،خاصة حركة األول من تشرين لسنة  2019م والتي ما تزال قائمة إلى اآلن  ،بحكم أنها
أكبر حركة إجتماعية ظهرت نتيجة السخط الشعبي على أداء السلطات .إضافة للعمل على بيان الخلل البنيوي في الدولة
العراقية مع ما يتبعها من القضايا املرتبطة بها كالقضايا اإلقتصادية واإلجتماعية  ،من خالل دراسة العوامل واملتغيرات
ً
ً
التي تؤثر إيجابا أو سلبا في مشروع بناء الدولة.
ً
قامت الدراسة على فرضية مفادها  :تعد الحركات اإلجتماعية الشعبية و املعارضة السياسية الفعالة  ،ركنا
ً
ً
ً
ضروريا في بنية األنظمة الديمقراطية وعامال أساسيا إلنضاج العمل السياس ي والرقابي  ،وال يوجد حقيقة واقعية ملفهوم
الدولة من دونها .وقد اعتمدت الدراسة في سياق إثبات فرضيتها على املنهج الوصفي و املنهج التحليلي املقارن وذلك
باإلعتماد على مصادر علمية متنوعة باللغتين العربية واإلنجليزية.
خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الحركات اإلجتماعية وقوى املعارضة السياسية ضرورة ملحة لبناء نظام
سياس ي ديمقراطي هادف وفعال وأن األنظمة التي تصنف نفسها على أنها أنظمة ديمقراطية وال يوجد فيها معارضة
ً
سياسية وحركات إجتماعية مستقلة نشطة فهي أنظمة غير متكاملة وهشة وتنسب نفسها زورا إلى األنظمة الديمقراطية
الحديثة وخاصة األنظمة البرملانية منها.
الكلمات املفتاحية :املعارضة السياسية  ،الحركات اإلجتماعية  ،الحركة التشرينية  ،اإلحتجاجات  ،النظام
السياس ي العراقي.

Abstract:
This study aims to shed light on the concept of political opposition and social
movements in modern democratic systems, and the most prominent events and popular
movements that have influenced and are still affecting the political reality of the Iraqi system
that was established after the year 2003 AD, especially the movement of the first of October
of the year 2019 AD and still existing Until now, by virtue of it being the largest social
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movement that emerged as a result of popular discontent with the performance of the
authorities. In addition to working to explain the structural defect in the Iraqi state with its
related issues such as economic and social issues, by studying the factors and variables that
affect positively or negatively in the state-building project.
The study is based on the hypothesis that: popular social movements and effective
political opposition are a necessary pillar in the structure of democratic systems and an
essential factor for the maturity of political and supervisory work, and there is no real reality
for the concept of the state without it. In the context of proving its hypothesis, the study relied
on the descriptive approach and the comparative analytical approach, by relying on various
scientific sources in both Arabic and English.
The study concluded that the social movements and the forces of political opposition
are an urgent necessity to build a purposeful and effective democratic political system and
that the systems that classify themselves as democratic systems and there are no active
political opposition and social movements are incomplete and fragile systems and falsely
attribute themselves to modern democratic systems, especially Parliamentary systems
thereof.
Key Words: Political Opposition, Social Movements, Tishreen Movement, Protests,
Iraqi Political System.

:املقدمة
شهدت دولة العراق الحديثة منذ والدته في عشرينيات القرن املاض ي حالة من الفوضوية وعدم اإلستقرار
 حتى يكاد باإلمكان القول أنه لم تمض ي حكومة من حكوماته بدورة كاملة من دون.واإلضطراب السياس ي الدائم
 إال أن ما يهمنا في هذه الدراسة هو البحث في موضوع نظام الدولة العراقية.اضطرابات سياسية وإجتماعية وإقتصادية
. م وما رافقه من تداعيات على الشعب العراقي2003 الذي تشكل بعد سنة
ً
ً
 وقد أختير النظام البرملاني الديمقراطي نظاما جديدا للعراق، تأسس النظام الجديد بعد شد وجذب كبيرين
َ  وهذا ما ٌأ ِّس.بعد حقبة طويلة من نظام الديكتاتورية الشمولية
س له من منطوق املادة األولى من الدستور العراقي النافذ
 وكما هو معروف فإن األنظمة الديمقراطية والبرملانية على وجه التحديد ترتكز على ركنين جوهريين. م2005 لسنة
يتمثل األول بالسلطة أو الحكومة والتي تتشكل نتيجة غالبية سياسية لحزب معين أو مجموعة من القوى السياسية
 فيما يتمثل الركن الثاني باملعارضة السياسية،  يكسبها من خالل صناديق اإلقتراعات النزيهة، املتحالفة لنيل األغلبية
ً
ً
 ومن دون هذين الركنين.وهي القوى التي تقف موقفا مخالفا لسياسات وبرامج الحكومة وتراقب سلوكها مراقبة شديدة
ً
ً
.فإن أي نظام سياس ي يدعي أنه نظام ديمقراطي برملاني فهو ينسب نفسه زورا وبهتانا إليه
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اتجهت القوى السياسية التي سيطرت على السلطة إلى اإلتجاه التوافقي وتقاسم الحصص وفق التوازن
ً
املكوناتي بعيدا كل البعد عن املفهوم الوطني وسياقات الدولة املؤسساتية الحديثة  ،مما جعلها تشترك جميعا في
السلطات من دون وجود معارضة حقيقية .تقاسمت القوى السياسية املناصب السيادية واملناصب الخاصة والوظيفية
ً
ً
واألمنية على أساس الحصص ولم تنظر إلى الكفاءة والنزاهة مما جعل العراق عبارة عن دولة تذروها الرياح يمينا وشماال
بال مؤسسات حديثة رصينة  ،وتتقاسم ثرواته أحزاب سياسية فاشلة .منذ تلك اللحظة بقي شكل النظام السياس ي
ً
عبارة عن حبر على ورق ومسمى بال واقع  ،إذ لم تولد هذه القوى السياسية معارضة رصينة لها رؤى وأهدافا كبيرة على
مستوى الدولة فسقط النظام لحظة والدته!.
ً
ً ً
حينما غابت املعارضة فإن الرقابة واملنافسة السياسية التي تخدم الوطن غابت غيابا ذاتيا مما ولد نظاما
ً ً
ً
هجينا ال شكل له .ولو ولدت حينها لكان املشهد مختلفا كليا وملا آل البلد إلى هذا املصير الس يء من التراجع على جميع
ً ً
األصعدة السياسية واإلقتصادية واألمنية والتعليمية واإلجتماعية .وهذا األداء الس يء ولد إستياء شعبيا كبيرا خاصة
حينما لم تساهم الحكومات املتعاقبة للعمل على توفير أبسط الخدمات والحقوق للشعب العراقي رغم الواردات الهائلة
وامليزانيات اإلنفجارية التي كانت تذهب إلى جيوب الفاسدين وإمتأل العراق بمشاريع وهمية وحيتان فساد قد انغمسوا
ً
ً
ً
في كل مؤسسات الدولة .هذا اإلستياء الشعبي أنتج ِّحراكا شعبيا بدأ ضعيفا ونضج مع الزمن حتى وصلنا إلى يوم األول
ً
من تشرين لسنة  2019م  ،لنرى بروز حراك شعبي هو األكبر من نوعه واألكثر نضجا.
كانت اإلحتجاجات في السنوات السابقة تتركز على مطالب تحتية تتمثل عادة بتوفير فرص العمل والخدمات
كالكهرباء واملاء وما شابه إال أن الحركة اإلجتماعية التشرينية قد انتقلت نقلة نوعية في الخطاب واألهداف واآلليات ،
إذ أنها لم تحمل هم الخدمات بعد اآلن فقد أدرك الضمير اإلجتماعي أن الخلل بنيوي في مؤسسات الدولة وطريقة اإلدارة
املحاصصاتية .ومن هذا الوعي نزلت الجماهير بجموع غفيرة تطالب باإلصالحات الفوقية الكلية  ،وهي اإلصالحات
البنيوية الشاملة لبناء دولة مؤسسات قادرة على النهوض بالواقع الس يء للبلد رغم ما يتوفر عليه من ثروات طبيعية
وموارد بشرية هائلة .وأهم ما ميز الحركة التشرينية أنها طالب بالوطن املسلوب من خالل أبرز شعاراتها وهو شعار (نريد
وطن) وامتازت بسلميتها رغم ما شابها من بعض الخروقات وهذا ش يء طبيعي في ظل حركة شعبية غاضبة وبجموع كبيرة
ومختلفة في الوعي  ،كما وتميزت بدعم القوى الوطنية من كل التوجهات في العراق.
ً
ً
من حركة تشرين يمكننا القول بأننا أمام والدة أكبر حركة إجتماعية تحمل بعدا وطنيا ورؤية بعيدة في األهداف
املعلنة في ظل النظام الجديد .وهذا ما يحدو بنا لألمل في فرصة جديدة لبناء منظمات مجتمع مدني هادفة ومستقلة
وكذلك حركات إجتماعية مناهضة للظلم والفساد وعاملة من أجل بناء دولة املؤسسات .إن نضوج الحركات اإلجتماعية
هو تبشير حقيقي بوالدة املعارضة السياسية الفعالة التي تشكل الركن األساس ي الثاني في األنظمة الديمقراطية .والعراق
من أجل أن يعيد بناء الدولة كما يجب فال بد له أن يرى في ساحاته حركات إجتماعية مستقلة ومعارضة سياسية هادفة
 ،وتقول القاعدة السياسية" :ال ديمقراطيــة حقيقيــة بــدون معارضــة سياســية" فوجود املعارضــة السياســية يؤشر على
فاعلية النظام السياس ي وكفاءته وقدرته على بناء الدولة ونضوج سلطاته الثالث.
مشكلة البحث:
منذ تغيير النظام السابق عن طريق الغزو األمريكي الشامل للعراق  ،يعيش البلد في أزمات متتالية على جميع
األصعدة السياسية واإلقتصادية واألمنية واإلجتماعية .وبعد مخاضات عسيرة تم إقرار الدستور العراقي النافذ لسنة
 2005م  ،بعد شد وجذب وخالف بين املكونات الرئيسية في العراق .ورغم أن الدستور قد شرع النظام البرملاني نظاما
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
رسميا للبالد إال أن القوى السياسية املتصارعة لم تلتزم به إطالقا واعتمدت نظاما توافقيا طائفيا مما أنتج نظاما عقيما
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ال يحمل من الديمقراطية ومفهوم األنظمة البرملانية سوى االسم .ورغم هذا الفشل الذريع الذي أنتجته القوى
السياسية الحاكمة إال أن العراق لم ينتج معارضة سياسية وحركات إجتماعية نشيطة تأخذ على عاتقها العمل من أجل
التغيير.
وبناء على ذلك  ،يمكن تحديد مشكلة البحث في مناقشة هيكلية النظام السياس ي العراقي القائم والبحث عن
خلق معارضة سياسية وحركات إجتماعية مستقلة إلتمام الركن الثاني لألنظمة الديمقراطية واملفقودة في العراق
والكشف عن أهميتها وخصائصها والعوامل املأثرة فيها ومنفعتها في حال قيامها.
أهداف البحث:
يتمثل الهدف األساس ي لهذا البحث بدراسة أثر الحركات اإلجتماعية واملعارضة السياسية على بنية الدولة
ً
العراقية .ومن هذا الهدف تتفرع أهدافا متعددة نرمي الوصول إليها من خالل تتلخص بالتالي:

.1
.2
.3
.4

بيان مفهوم  ،أهمية ودور الحركات اإلجتماعية.
دراسة املعارضة السياسية وتوضيح دورها الفاعل في زيادة وكفاءة النظام السياس ي.
معرفة الشروط واألسباب الذاتية واملوضوعية لوالدة الحركات اإلجتماعية واملعارضة السياسية.
تحديد مفهوم واضح لإلحتجاجات العراقية وبالتحديد اإلحتجاجات التي انطلقت يوم األول من تشرين
لسنة  2019م وبيان إمكانية تحولها إلى حركة سياسية فاعلة.

أهمية البحث:
ككل بحث علمي يكتسب أهميته من أهمية املوضوع الذي يعالجه  ،فإن هذا البحث يكتسب أهمية كبيرة من
خالل ما يعالجه من مواضيع حساسة في الساحة السياسية العراقية .يرى الباحث أن للحركات اإلجتماعية واملعارضة
ً
ً
ً
السياسية دورا أساسيا وجوهريا لبلورة نظام سياس ي ديمقراطي يعمل على اإلرتقاء بالدولة وتحقيق مصالح الشعب.
ً
فمن دونها يكون أي نظام يدعي الديمقراطية أعرجا وغير قادر على إنجاز مسؤولياته كما يجب وال يمكنه الصمود أمام
األزمات التي تواجه الدولة.
ً
ً
ً
لهذا كان إهتمامنا منصبا لتوضيح هذه املفاهيم وتفكيكها تفكيكا معرفيا من أجل بيان أهميتها وفاعليتها
والعوامل املؤثرة فيها كمحرك ضروري لبناء أنظمة ديمقراطية قادرة على التفاعل والتحدي والتعاطي مع بنية النظام
الدولي الفوضوي القائم  ،بما يضمن املصالح العليا للدولة والشعب .وفي ضوء ما تقدم  ،يمكن إيجاز أهمية الدارسة
بعدة نقاط تتمثل بالتالي:

.1
.2
.3
.4
.5

الحاجة لتحري املفاهيم العلمية للحركات اإلجتماعية واملعارضة السياسية وتأثيرها في األنظمة السياسية
للدول.
إبراز أهمية املعارضة السياسية كجزء ال يتجزأ من األنظمة الديمقراطية وبالذات البرملانية منها.
إبراز دور الحركات اإلجتماعية وما تشكله من أهمية كقوى ضغط فاعلة في املجتمع.
تحديد الخلل البنيوي في هيكلية الدولة العراقية ونظامها السياس ي.
بحث الحركة التشرينية كحركة واعدة يمكن أن تنتظم بشكل أفضل وحتى بإمكانها إنتاج معارضة سياسية
قوية.
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فرضية البحث:
ً
ً
تعد الحركات اإلجتماعية الشعبية و املعارضة السياسية الفعالة  ،ركنا ضروريا في بنية األنظمة الديمقراطية
ً
ً
وعامال أساسيا إلنضاج العمل السياس ي والرقابي .لذا فإن أي نظام ديمقراطي يحتاج إلى ركني السلطة واملعارضة
ً ً
ً
السياسية ليكون نظاما قويا وقادرا على مواجهة التحديات.
منهجية البحث:
ال يخفى ما ألهمية منهجية البحث العلمي من أثر كبير لتمض ي الدراسة في سياقات معرفية واضحة ومنطقية
 ،وهي األساليب التي يختارها الباحث ويسير على نهجها وقواعدها للوصول إلى حقائق علمية قابلة للقياس والتطبيق ،
في مختلف ميادين املعرفة اإلنسانية  ،النظرية منها أو التطبيقية .وقد إعتمد بحثنا على املنهج الوصفي و املنهج التحليلي
ً
املقارن.وذلك نظرا لشموليتهما وإمكانيتهما على تقديم نتائج مطابقة للواقع بصورة علمية فاحصة وقابلة للقياس.
هيكلية البحث:
على ضـوء فرضيـة البحث التـي اعتمدهـا الباحـث فـي هـذه الدراسـة  ،تم تحـيدد هيكليـة البحـث وفق مباحث
ثالث سبقتها مقدمة وخالصة .جـاء املبحـث األول بعنوان :دراسة في الحركات اإلجتماعية والـذي ق ِّسـم إلـى ثـالثة محاور:
تمثل املحور األول منه بمفهوم الحركة اإلجتماعية  ،الثاني :مراحل الحركات اإلجتماعية والثالث فقد تمثل بمحور:
العناصر األساسية للحركات اإلجتماعية .فـي حيـن حمل املبحث الثاني عنـوان :اإلحتجاجات العراقية والحركة التشرينية
اإلجتماعية  ،وينقسم إلى محورين :األول هو :اإلحتجاجات العراقية :نظرة عامة  ،والثاني :الحركة التشرينية اإلجتماعية.
أمـا املبحـث الثالث فقـد كان بعنوان دراسة في املعارضـة السياسـية وشمل توضيح مفهومها  ،أهميتها  ،أنماط النظم
ً
السياسية تبعا لتعاملها مع املعارضة  ،إمكانية أن تتحول الحركات اإلجتماعية إلى املعارضة السياسية والخلل البنيوي
في األنظمة السياسية والنظام السياس ي العراقي على وجه الخصوص  .وأختتم البحث بتقديم عرض للنتائج واملقترحات
 ،تليها املصادر.
املحور األول :دراسة الحركات اإلجتماعية
مفهوم الحركة اإلجتماعية:
ال يبدو أن هناك تعريفا جامعا مانعا ملفهوم الحركة اإلجتماعية  ،حيث يتسع حينا ليشمل في طياته مختلف
املسارات أو السيرورات اإلجتماعية مهما تنوعت أو تعددت  ،ويضيق حينا آخر ؛ بحيث يشير فقط إلى سلوك جمعي له
فرادة تميزه  ،وله بناء وتنظيم وقيادة  ،ويهدف إلى تغيير األوضاع القائمة  ،أو تغيير بعض جوانبها األساسية على األقل1.
الحظنا عند إستعراض الكتابات املفسرة ملفهوم الحركة اإلجتماعية أن معظم الذين أسهموا في تقديم تعريف للحركات
اإلجتماعية قد أجمعوا على وجود عدد من العناصر األساسية ال بد من توافرها فيها حتى تأخذ هذا املسمى  ،هذه
العناصر هي :جهود منظمة  ،مجموعة من املشاركين  ،أهداف  ،سياسات  ،أوضاع  ،تغيير  ،مكونات فكرية محركة ،
ووسائل تعبئة .فالحركات اإلجتماعية "هي تلك الجهود املنظمة التي يبذلها مجموعة من املواطنين بهدف تغيير األوضاع،
أو السياسات ،أو الهياكل القائمة لتكون أكثر إقترابا من القيم الفلسفية العليا التي تؤمن بها الحركة" 2.فيما يمكن
النظر إلى الحركة اإلجتماعية على أنها  ،كيان يشكله مجموعة من الناس الذين اجتمعوا لإلحتجاج على الظلم وتحدي
الوضع الراهن 3.من ناحية أخرى  ،يمكن تعريف الحركات اإلجتماعية على أنها "تحديات مستدامة ألصحاب السلطة
باسم الناس املحرومين ،الذين يعيشون تحت سطوة أو نفوذ أصحاب السلطة" 4.إن عدم املساواة والظلم واملظالم هي
القوى الدافعة الرئيسية وراء الحركات االجتماعية  ،والتي تهدف إلى تحدي أصحاب السلطة 5.ويمكن أن تكون الحركات
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اإلجتماعية محلية أو دولية وقد تتناول العديد من القضايا االجتماعيةً .
وغالبا ما تتميز التقليدية منها بحركات ضخمة
ومظاهرات في الشوارع 6.فيما يقدم ماريو دياني تعر ًيفا متميزا للحركة اإلجتماعية  ،حيث يرى إن :الحركة االجتماعية هي
شبكة من التفاعالت غير الرسمية بين مجموعة من األفراد والجماعات و  /أو املنظمات ،املنخرطة في صراع سياس ي أو
ثقافي ،على أساس الهوية الجماعية املشتركة 7.ينطلق  Dianiلتحديد مفهوم واسع وشامل من خالل مفهومه الذي يضم
في طياته مختلف الفئات اإلجتماعية غير الرسمية التي تجمعها هوية مشتركة  ،تسعى من خاللها إلى اإلنطالق ببنيتها
الجماعية  ،نحو غاية محددة  ،منخرطة في صراعها السياس ي والثقافي على بنية من التفاعالت  ،أساسها الهوية الجماعية
املشتركة .يعالج ممثلو الحركة اإلجتماعية (األفراد واملنظمات) املشاكل االجتماعية من خالل التعبير عن شكاواهم و /
أو مخاوفهم من خالل اإلنخراط في العمل الجماعي  ،من أجل تغيير البنية اإلجتماعية للمجتمع 8.فيما قدم )(Tilly
ً
مفهوما دقيقا للحركات اإلجتماعية ،عبر عنها بأنها :سلسلة تفاعالت مستدامة ما بين أصحاب السلطة واملمثلين للقواعد
الشعبية الجماهيرية  ،التي تفتقد للتمثيل الرسمي  ،وذلك من خالل قيام هؤالء املمثلين أو الناشطين بطرح مطالب
واضحة  ،تسعى إلجراء تغييرات جوهرية في توزيع أو ممارسة السلطة  ،والعمل على تدعيم هذه املطالب بمظاهرات
تأييدية عامة9.
يؤكد العديد من املؤلفين من بينهم (  Gusfield؛  )Melucciعلى أن الجزء األكبر الحقيقي من تجربة الحركة
اإلجتماعية يجب العثور عليه في املجال الثقافي :ما يتم تحديه ليس فقط التوزيع غير املتكافئ للسلطة والبرامج
ً
اجتماعيا كذلك  ،هذه هي طرق تحديد الواقع وتفسيره .تميل الحركات اإلجتماعية إلى
اإلقتصادية  ،بل املعاني املشتركة
التركيز أكثر فأكثر على التحول الذاتي .وتنشأ النزاعات في املناطق التي كانت تعتبر في السابق نموذجية في املجال الخاص
 ،والتي تنطوي على مشاكل في تعريف الذات والتحديات التي تواجه أنماط الحياة السائدة 10.إذن  ،يمكن اعتبار الحركات
اإلجتماعية كيانات إجتماعية منظمة  ،ولكنها غير رسمية  ،تشارك في صراع خارج املؤسسات موجه نحو الهدف املنشود.
حيث يمكن أن تهدف إلى سياسة محددة وضيقة أو أن تستهدف على نطاق أوسع التغيير الثقافي 11.يجدر اإلشارة إلى أن
ً
شيوعا للعمل  ،املظاهرات العامة  ،توجه
الحركات اإلجتماعية  ،ال سيما عندما تعبر عن نفسها  ،من خالل أكثر أشكالها
رسالتها في وقت واحد إلى هدفين متميزين وهما :أصحاب السلطة والجمهور العام .من ناحية  ،يضغطون على السلطات
السياسية لإلعتراف بها وكذلك لتلبية مطالبهم ً ،
جزئيا على األقل .ومن ناحية أخرى  ،يسعون للحصول على دعم
ً
شيوعا للحركات
الجمهور  ،ويحاولون توعية الناس بقضيتهم األساسية .في الوقت نفسه  ،فإن األهداف السياسية األكثر
إهتماما ً
ً
خاصا للرأي العام والتقلبات
املعاصرة هو الضغط على السلطات  ،حيث ستولي الحكومات املحلية أو الوطنية ،
ً ً
فيها .كل هذا يجعل هناك دافعا قويا  ،ألخذ الرأي العام في اإلعتبار  ،كعامل خارجي مهم في دراسة نتائج الحركات
اإلجتماعية12.
تعمل احلركات اإلجتماعية ،دائما  ،على أن متتلك التاريخ لنفسها من خالل الدفاع عن هويتها وإستقالهلا  ،ضد
خصومها  ،كلما دعت الضرورة إىل ذلك .فأهم ما مييز احلركة اإلجتماعية  ،هو املرور من اهلوية الدفاعية إىل اهلوية اهلجومية ،
فعن طريقها يستطيع اجملتمع  ،أن ينتصر لوجوده عرب جمموعة من املبادئ اليت وضع هلا تورين ( ، )Touraineتسمى مبادئ
13
الوجود  ،حيث تتمثل يف ثالثة مبادئ  ،وهي كالتايل:
• مبدأ اهلوية :إذ يتعني على احلركة اإلجتماعية أن تعلن عن هويتها ومن ميثلها.
• مبدأ التعارض :حتديد اخلصم الذي يتعارض مع أهداف احلركة اإلجتماعية وتوضيحه بشكل موضوعي.
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• مبدأ الكلية :وهو أهم مبدأ عند تورين ،حيث يُفرتض من احلركة اإلجتماعية  ،أن تكون مكونة من وعي مجعي ومشويل
؛ مبعىن آخر  ،أال تكون أقلية أو فردية  ،ألن هذا املبدأ يساهم بشكل كبري يف التأثري على الرأي العام  ،وعلى حتقيق
املطالب واملكتسبات وضمان احلقوق.
مراحل الحركات اإلجتماعية:
كان ) (Herbert Blumerمن أوائل الباحثين الذين درسوا عمليات الحركة االجتماعية  ،والذي حدد حياتها بأربعة
مراحل .املراحل األربع التي وصفها هي" :التخمر االجتماعي" " ،اإلستثارة الشعبية " " ،إضفاء الطابع الرسمي" و "إضفاء
الطابع املؤسس ي" .منذ عملهم املبكر  ،قام العلماء بتنقيح وإعادة تسمية هذه املراحل  ،لكن املوضوعات األساسية ظلت
ثابتة ً
نسبيا .اليوم  ،تعرف مراحل الحركة اإلجتماعية األربع بما يلي • :ظهور  • ،اندماج  • ،بيروقراطية و • الكمون أو
التراجع .على الرغم من أن مصطلح التراجع أو الكمون قد يبدو ً
سلبيا  ،إال أنه ال يجب بالضرورة فهمه بعبارات سلبية
 ،فهو يمثل مرحلة طبيعية من مراحل منحنى دورة حياة الحركات اإلجتماعية 14.خالل فترة الظهور  ،يلعب ممثلو الحركة
دور املحرضين ويأخذون زمام املبادرة لرفع مستوى الوعي الجماهيري .خالل املرحلة الثانية  ،وهي اإلندماج  ،يصبح
املمثلون منظمين  ،وتظهر القيادة  ،وتنضم أعداد كبيرة من الناس إلى الحركة  ،وتحدث إحتجاجات أو مظاهرات ضخمة
للغاية .في املرحلة الثالثة  ،البيروقراطية  ،تتواصل الحركات اإلجتماعية مع النخب السياسية لتحقيق هدفها .في املرحلة
األخيرة  ،تتراجع أو تكمن الحركات اإلجتماعية إما بسبب النجاح أو الفشل 15.ويمكن توضيح هذه املراحل األربعة ،
بتفصيل أدق ،على النحو التالي16:
• املرحلة األولى" :الظهور" تعرف املرحلة األولى من دورة حياة الحركة اإلجتماعية بالظهور  ،أو  ،كما وصفها
 ، Blumerمرحلة "التخمر االجتماعي" .خالل هذه املرحلة  ،تكون الحركات اإلجتماعية أولية للغاية  ،وال يوجد
ً
تنظيم يذكر .وبدال من ذلك  ،يمكن إعتبار هذه املرحلة  ،بمثابة إستياء واسع اإلنتشار ...عالوة على ذلك  ،قد
تكون هناك زيادة في التغطية اإلعالمية  ،للظروف السلبية أو السياسات غير الشعبية  ،التي تساهم في الشعور
العام باإلستياء ...في مرحلة الظهور  ،تعمل الحركات اإلجتماعية وأعضائها كمحرضين .يثير املحرضون الوعي
حول القضايا  ،ويساعدون على تطوير شعور السخط بين عامة الناس.
• املرحلة الثانية" :اإلندماج" ،في هذه املرحلة التالية  ،من دورة الحياة  ،تغلبت الحركات اإلجتماعية على بعض
العقبات  ،التي لم يتغلب عليها الكثيرون سابقا .في كثير من األحيان  ،يمر اإلضطراب اإلجتماعي أو السخط دون
أي تنظيم أو تعبئة واسعة النطاق .على سبيل املثال  ،قد يشتكي األشخاص في املجتمع لبعضهم البعض بشأن
العدالة العامة  ،لكنهم ال يجتمعون للعمل على هذه الشكاوى وال تتقدم الحركة االجتماعية إلى املستوى التالي.
املرحلة الثانية  ،واملعروفة باسم اإلندماج  ،أو "املرحلة الشعبية" تتميز بشعور واضح بالسخط واإلستياء
الكبير .لم يعد األمر مجرد شعور عام بعدم اإلرتياح  ،ولكنه اآلن  ،أصبح شعورا عاما  ،بما يدور حوله القلق ،
ومن هو أو ما هو مسؤول عن ذلك .يقول  ،Rex D. Hopperفي شرح العمليات الثورية  ،أنه في هذه املرحلة "لم
ً
ً
تعد اإلضطرابات خفية ومتوطنة وباطنية .بل تصبح ً
وغريبا .لم يعد السخط غير متكافئ وفردي ؛ بل
علنيا وبينا
يميل إلى أن يصبح منسقا وجماعيا" .عالوة على ذلك  ،يقول "هذه هي املرحلة التي يصبح فيها األفراد املشاركون
في السلوك الجماعي للمرحلة السابقة  ،مدركين لبعضهم البعض" .عند هذه النقطة تظهر القيادة  ،ويتم وضع
إستراتيجيات للنجاح .في هذه املرحلة أيضا  ،قد تحدث مظاهرات حاشدة  ،من أجل إظهار قوة الحركة
األجتماعية  ،وتقديم مطالب واضحة وصريحة .واألهم من ذلك  ،أنها املرحلة التي تصبح فيها الحركة أكثر من
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مجرد أفراد مستائين عشوائيين ؛ عند هذه النقطة هم اآلن منظمون واستراتيجيون في نظرتهم  ،و تتواصل
الحركات اإلجتماعية في هذه املرحلة مع النخب السياسية  ،لتحقيق أهدافها املنظورة.
• املرحلة الثالثة" :البيروقراطية" ،تتميز هذه املرحلة  ،التي حددها  Blumerبأنها "إضفاء الطابع الرسمي"
بمستويات أعلى من التنظيم واإلستراتيجيات القائمة على التحالف .في هذه املرحلة  ،حققت الحركات
اإلجتماعية  ،بعض النجاح من حيث  ،أنها رفعت الوعي  ،لدرجة أن استراتيجية منسقة ضرورية في جميع مراحل
الحركة باتت واضحة املعالم والرؤى .وباملثل  ،ستعتمد الحركة اإلجتماعية على األفراد ذوي املعرفة املتخصصة
 ،الذين يمكنهم إدارة العمليات اليومية املنظمة  ،وتنفيذ أهداف الحركة املنظورة .في هذه املرحلة  ،لم يعد
بإمكان الحركات اإلجتماعية  ،اإلعتماد فقط على التجمعات الجماهيرية أو القادة امللهمين  ،للتقدم نحو
أهدافهم وبناء الدوائر اإلنتخابية ؛ بل يجب  ،أن يعتمدوا على األشخاص املدربين للقيام باملهام التنظيمية .في
ً
هذه املرحلة  ،تكون قوتهم السياسية  ،أكبر مما كانت عليه في املراحل السابقة  ،حيث قد يكون لديهم وصوال
أكثر إنتظ ًاما إلى النخب السياسية
• املرحلة الرابعة" :التراجع" أو "الكمون"  ،وهي املرحلة األخيرة في دورة حياة الحركة االجتماعية .على الرغم من
ذلك  ،ال يعني الكمون بالضرورة فشل الحركات اإلجتماعية .فإن الحركات اإلجتماعية تتراجع إما بسبب النجاح
أو الفشل.
أما من وجهة نظر أخرى  ،فأن الحركات اإلجتماعية  ،بشكل عام  ،تمر بثالث مراحل هي )1( :تبلور الفكر الجديد
وإتساع دوائر إنتشاره )2( .حشد التأييد اإلجتماعي له )3( .تغيير الواقع  ،أو اإلسهام في تغييره .ويغلب على كل مرحلة ،
نمط خاص من النشاطات والبرامج  ،التي من املفترض أن تسهم في تحقيق أهداف الحركة17.
وال بد من اإلشارة إلى الفاعلين الذين يؤسسون ويديمون هذه الحركات اإلجتماعية ،حيث تبدأ الحركات
اإلجتماعية من قبل مجموعة من الفاعلين ،وهم الضحايا األساسيون لقرار أو عمل أو سياسة تدفعهم إلى اإلحتجاج
وتنظيم املظاهرات .يلعب هؤالء املمثلون الدور القيادي طوال دورة حياة الحركة لتحقيق أهدافهم .خالل فترة النشاط
ً
األقل ظهورا للحركة  ،تظل الجهات الفاعلة األساسية نشطة من خالل تعميم املعلومات والتفاعل مع بعضها البعض
 ،للحفاظ على إستمرارية الحركة  ،فهم يبدأون الحركات ويبقون نشطين حتى النهاية .الفئة الثانية  ،من الفاعلين في
الحركة اإلجتماعية هم النخب  ،الذين ينضمون عادة إلى الحركات في املرحلة الثانية ،إما أن يتأثروا بالجهات الفاعلة
األساسية أو من خالل مالحظة شعبيتها .يتواصل الفاعلون األساسيون مع النخب السياسية واإلجتماعية  ،ألن تغيير
السياسة هو أحد األهداف الرئيسية للحركات اإلجتماعية  ،التي يمكن ضمانها من خالل مشاركة النخب  ،مثل القادة
السياسيين واملسؤولين الحكوميين والناشطين اإلجتماعيين واملثقفين وجماعات حقوق اإلنسان والصحفيين .إن وجود
هذه النخب املتعاطفة  ،يقوي الحركات ويدفع إلى زيادة التعبئة .الفئة الثالثة ،وهي جهات فاعلة من غير النخب  ،وهم
ليسوا ممثلين أساسيين وال نخب .فقد ظهروا كجهات فاعلة رئيسية في عصر وسائل التواصل اإلجتماعي بالذات .أظهرت
الدراسات أن األشخاص العاديين يلعبون ً
أدوارا مهمة في نشر املعلومات  ،وتعبئة الجمهور  ،وتوسيع الحركة  ،و الحفاظ
على نشاطها18.
العناصراألساسية للحركات اإلجتماعية:
يشير تشارلز دلي إلى أن العناصر األساسية للحركات اإلجتماعية ،عبارة عن توليفة إبتكارية تسلسلية قوامها
العناصر الثالثة التالية19 :
 .1الحملة :وهو مجهود عام مستدام ومنظم ،يملي مطالب جماعية  ،على السلطات املستهدفة.
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 .2ذخيرة الحركة اإلحتجاجية :وهي تلك املجموعة املتكاملة املتغيرة من التحركات  ،أو توظيف توليفات من بين
أشكال العمل السياسية  ،كخلق جمعيات وتحالفات ذات أهداف خاصة  ،لقاءات عامة  ،مواكب مهيبة ،
إعتصامات  ،مسيرات  ،مظاهرات  ،حمالت مناشدة  ،بيانات في اإلعالم العام  ،ومطويات أو كراسات سياسية.
وتتداخل ذخيرة الحركة اإلجتماعية مع ذخيرة تحركات متضمنة في مظاهر سياسية أخرى  ،مثل نشاط إتحاد
العمال والحمالت اإلنتخابية.
 .3عروض الوقفة :عبارة عن تمثيل املشاركين بالحركة اإلجتماعية لجملة من الصفات العامة املوحدة  ،وهي كل
من :الجدارة  ،الوحدة  ،الزخم العددي واإللتزام تجاه أنفسهم و  /أو تجاه قاعدتهم الشعبية.
فإذا أتينا للحركة نجدها على خالف املناشدة أو اإلعالن أو اللقاء الجماهيري الذي يتم ملرة واحدة وينتهي ؛ فهي
تمتد ملا بعد األحداث الفردية .والحملة دائما ما تصل بين ثالثة أطراف على األقل  ،وهي20:
• مجموعة من املطالبين الناذرين أنفسهم،
• املستهدفون الذين توجه إليهم املطالب ،أي أصحاب السلطة غالبا.
• جمهور من نوع آخر.
إن التفاعل ما بين هذه العناصر الثالثة  ،هو ما يؤسس لحركة إجتماعية .حتى لو نذر عدد من املتحمسين
أنفسهم للحركة ليال نهارا  ،فإن ما يديم الحملة  ،هو تحرك كتلة املشاركين جيئة وذهابا  ،ما بين إمالء املطلب العام
وأنشطة أخرى  ،من بينها  ،فعاليات التنظيم يوما بعد يوم.
تتشكل الحركات اإلجتماعية وتساعد على تكوين توجهات جديدة  ،بشأن القضايا القائمة  ،وكذلك تعمل على
ظهور قضايا عامة جديدة  ،بقدر ما تسهم في وجود مفردات وفتح باب األفكار واألفعال التي كانت في املاض ي  ،إما غير
معروفة أو ال يمكن التفكير فيها 21.ال يمكن فصل عملية تكوين الهوية  ،عن عملية إعادة التعريف الرمزية ملا هو حقيقي
وممكن  ،عالوة على ذلك  ،قد تستمر هذه الهوية الجماعية حتى عندما ال تحدث األنشطة العامة واملظاهرات وما شابه
ذلك  ،مما يوفر بعض اإلستمرا ية للحركة بمرور الوقت22.
ر
فيما يذهب ( )McAdamإلى إمكانية تحديد العوامل الرئيسية بقوله" :ألخص بإيجاز اإلجماع السائد بين علماء
الحركة اإلجتماعية فيما يتعلق بالعوامل الرئيسية  ،التي يعتقد أنها تشكل إحتمالية التعبئة الشعبية في قضية معينة.
لقد أكد قدر كبير من األبحاث على مدى الثالثين ً
عاما املاضية  ،على دور ثالث مجموعات واسعة من العوامل  ،في
تشكيل و ظهور وتطور وتأثير الحركات االجتماعية الشعبية .هذه العوامل الثالثة هي( :أ) الفرص والقيود السياسية التي
تواجه أي حركة محتملة ؛ (ب) الوسائل التنظيمية املتاحة للحركات الجنينية كمواقع للتعبئة ؛ و (ج) العمليات
الجماعية للتفسير واإلسناد والبناء اإلجتماعي  ،التي تتوسط بين الفرصة والعمل 23.لذا فإن الفرص التي تنتج ذاتها من
خالل الحركة اإلجتماعية والسياسية تأثر بعوامل خارجية وداخلية عديدة  ،تساهم بشكل فعال في والدة ونمو الحركات
اإلجتماعية  ،وعلى العكس تماما  ،فالقيود التي يفرضها الواقع  ،تساهم في تعسر والدتها أو ضعف نموها .وحينما تولد
الحركة اإلجتماعية  ،فإنها تحتاج إلى تغذية متواصلة ونقد ذاتي ملواصلة مسيرة البناء التكاملية  ،حتى تستطيع أن تثبت
أركانها وجماهيرها  ،وتكون قادرة على التعبئة العامة  ،حينما تسعى لبناء تغيير في بنية النظام القائم  ،أيا كان ذلك
النظام .وجنب ذلك ،فإن البناء اإلجتماعي املدروس حينما تتحاح الفرص يكون عامال مهما في ترسيخ جذور الحركات
اإلجتماعية الوليدة  ،مما يكسبها قدرة فعالة على العمل املتزن ،حينما يحين وقته.
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ويمكن اإلشارة إلى عامل آخر مهم أيضا  ،يسهم كثيرا في تطور الحركات اإلجتماعية  ،والعمل الجماعي من أجل
التغيير ،وهو العامل الذي يطلق عليه لوبون "اإلستياء" ،رغم أن لوبون يربط مفهوم اإلستياء بالثورات السياسية  ،إال
أن ذلك يسهم كثيرا في نمو الحركات اإلجتماعية" .تنشأ الثورات السياسية عن معتقدات تأصلت في النفوس  ،ولكنها قد
تنشأ عن أسباب أخرى تجمعها كلمة اإلستياء  ،فمتى عم هذا اإلستياء تألف حزب قادر على مكافحة الحكومة .ويقتض ي
أن يتراكم اإلستياء ليكون ذا نتائج  ،ولهذا ال تكون الثورة في الغالب حادثة لم تلبث أن تنتهي حتى تعقبها ثورة أخرى  ،بل
هي حادثة مستمرة أسرعت في نشوئها قليال24.
يبقى أن نشوء الحركات اإلجتماعية يحمل في كينونته أدوات الصراع  ،والتي تتعاظم كلما إزداد اإلستياء ،
وأتيحت الفرص وضعفت القيود  ،إذ "تشارك الجهات الفاعلة في الحركة االجتماعية في صراعات سياسية وثقافية،
تهدف إلى تعزيز أو معارضة التغيير االجتماعي  ،سواء على املستوى النظامي أو غير النظامي 25.من وجهات نظر مختلفة
ً
تماما  ،فقد ثبت أن الحركات اإلجتماعية تستمر حتى عندما ينتهي اإلنفعال الجماعي 26.عالوة على ذلك ،قد تتطور
الحركات ً
أيضا دون املرور بمرحلة "اإلنفعال الجماعي" .بعبارة أخرى  ،قد تنشأ هويات جماعية قوية بما يكفي  ،لتعزيز
العمل الجماعي املستدام  ،ولكنها ال تعني "دولة وليدة"ً 27 .
وغالبا ما تستمر الحركات اإلجتماعية  ،حتى عندما ال تكون
ً
نشطة على املسرح العام  ،وبدال من ذلك تمر بمرحلة "الكمون 28.وتبقى الحركات اإلجتماعية تواصل الظهور والخفاء
والنمو واإلضمحالل ،مع ما يحيطها من متغيرات  ،تفرض شروطها الواقعية على الحركة.
نماذج للحركات اإلجتماعية واملعارضة السياسية  :إيران وتونس إنموذجا
كانت إيران تخضع لحكم الشاه قبل إندالع الثورة  ،وهي ثورة نشبت سنة  1979بمشاركة فئات مختلفة من
الناس  ،وحولت إيران من نظام ملكي  ،تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي الذي كان مدعوما من الواليات
املتحدة واستبدلته في نهاية املطاف بالجمهورية اإلسالمية عن طريق االستفتاء في ظل املرجع الديني آية هللا روح هللا
الخميني  ،قائد الثورة بدعم من العديد من املنظمات اليسارية واإلسالمية والحركات الطالبية اإليرانية" .29الثورة
اإليرانية" أطاحت بالنظام امللكي في إيران  1979؛ شاركت في أحداثها معظم تيارات وشرائح املجتمع ،ونقلت البالد ألول
مرة في تاريخها إلى النظام الجمهوري املؤسس على نظرية "والية الفقيه" الشيعية .استمرت أحداث الثورة الحاسمة
ً
قرابة  16شهرا ،وتجاوز عدد قتالها ستين ألفا ،وشكلت تحوال سياسيا إقليميا وحدثا تاريخيا وإستراتيجيا شغل وال يزال
العالم.
قلبت هذه الثورة كل املعادالت السياسية في املنطقة وأعادت إنتاج سرديات مختلفة ما زلنا نعيش تأثيراتها في
بلداننا .لم تكن ثورة إسالمية يقودها الخميني وحده وإنما ثورة إجتماعية كبيرة شارك فيها الشعب اإليراني بمختلف
توجهاته الدينية والالدينية  ،كما أن القادة الفعليين في الساحات والشوارع لم يكونوا من اإلسالميين فقط بل كل القوى
ً
ً
املعارضة للشاه والتي تتبنى نهجا وطنيا قد شاركت وقادت اإلحتجاجات التي شارك فيها الفالح والطبيب واألستاذ الجامعي
ً
ً
مختلفا تما ًما .تمثل هذه الثورة ً -
سواء اتفقنا معها أم
ورجل الدين ...حتى أسقطوا النظام ليعود الخميني ويفرض نظاما
ال -حركة عظيمة القت أصداها في كل العالم  ،حيث يتجمهر املاليين من الشعب وبصوت واحد رافض لسلطة قمعية
ً
قوية ليزيلوها من عروشها في مشهد دراماتيكي رهيب كانت السلمية واإلضرابات العامة سالحا له.
وفي تونس قام الشعب التونس ي بثورة سلمية عارمة كانت الشرارة األولى ملا يسمى (الربيع العربي)  ،فالثورة
التونسية (والتي تعرف ً
أيضا بثورة الحرية والكرامة أو ثورة  17ديسمبر أو ثورة  14جانفي)  ،هي ثورة شعبية اندلعت
ً
تضامنا مع الشاب محمد البوعزيزي الذي قام بإضرام النار في جسده في نفس اليوم ً
تعبيرا
أحداثها في  17ديسمبر 2010
عن غضبه على بطالته ومصادرة العربة التي يبيع عليها  ،أدى ذلك إلى اندالع شرارة املظاهرات في يوم  18ديسمبر 2010
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وخروج آالف التونسيين الرافضين ملا اعتبروه أوضاع البطالة وعدم وجود العدالة االجتماعية وتفاقم الفساد داخل
النظام الحاكم .30كانت من نتائج هذ الحركة اإلجتماعية الشعبية أن قامت الحكومة برئاسة زين العابدين بن علي
آنذاك بإجراء إصالحات  ،إعتبرها الشعب إصالحات شكلية  ،فعجت الشوارع والساحات في كل البالد  ،تظاهرات عارمة
ً
تطالب السلطة بالرحيل  ،مما دفع الرئيس بن علي إلى التنحي والهروب سرا إلى السعودية ومن ثم إجراء إنتخابات مبكرة.
لقد مثلت الثورة التونسية صورة مشرقة من صور التكاتف والنضال السلمي الذي تتوجت نتائجه بإزاحة السلطة عن
الحكم.
املحور الثاني :اإلحتجاجات العراقية والحركة التشرينية
اإلحتجاجات العراقية :نظرة عامة
ً
ً
إن تركيزنا سينصب في هذا الجزء ،على الحراك الشعبي املدني  ،الذي ال يمثل جهة معينة أو حزبا سياسيا
ً
محددا  ،أي أننا سندرس اإلحتجاجات الشعبية  ،التي يقودها ناشطون ومدنيون مستقلون  ،من أجل مبادئ عامة  ،ال
تختص بجهة محددة ،أو مطلب معين لفئة محددة.
"شكلت التظاهرات اإلحتجاجية ضد قرار مجلس الحكم االنتقالي رقم  ۱۳۷في يناير عام ٢٠٠٤م النواة الجنينية
التظاهرات املدنية التي اجتاحت العراق في مدد متقطعة فيما بعد  ،فتلك التظاهرات أسفرت عن نجاح املنظمات
املدنية في إلغاء القرار املذكور  ،الذي كان يلغي قانون األحوال الشخصية النافذة منذ عام ١٩٥٨م  ،ويحل محله
القوانين الدينية لكل طائفة  ،وهو ما كان يعني إلغاء كثير من الحقوق التي نالتها املرأة العراقية عبر عقود  ،وكان لنجاح
املنظمات املدنية في إلغاء هذا القرار تأثير كبير في نمو الثقة بالذات التي غابت عن الطبقة الوسطى املتعلمة وعن
ً
املنظمات املدنية التي تشكلت بعد عام ٢٠٠٣م" 31.واستمرت اإلحتجاجات بعدها بشكل متقطع وضعيف نوعا ما ،في
أجزاء مختلفة من العراق .كانت في غالبيتها  ،تظاهرات تطالب بالخدمات وتحسين الواقع اإلقتصادي للفرد العراقي ،
ولم تكن لها تطلعات كبرى لتغيير بنية وهيكلية النظام  ،وإن كان التغيير بأدوات النظام نفسه .إال أننا يمكننا أن نؤشر
لتظاهرات كانت كبيرة ،في سنوات محددة  ،كانت بدايتها في سنة 2011م .يبدو أن منحنى اإلحتجاجات العراقية الشعبية
 ،قد بدأ في التحول الكمي والنوعي ،من الناحية التنظيمية واملطلبية مع حلول سنة 2011م  ،مع التفاعل اإلحتجاجي
الكبير  ،والذي حدث في غالبية بلدان الوطن العربي  ،واملسمى ب"الربيع العربي"  ،الذي أسقط أنظمة عربية عدة ،
واألمر الالفت هو ما لعبته مواقع التواصل اإلجتماعي من دور كبير  ،في تغيير الوعي العام  ،وذلك من خالل التذمر الكبير
من الواقع الخدماتي الس يء في البلد  ،والعمل على بث روح اإلستياء العام  ،ومن ثم القيام بحمالت توعية ودعوات
للتعبئة العامة  ،من أجل تغيير الواقع القائم  ،عن طريق النخب واملثقفين والناشطين املدنيين واألكاديميين ومنظمات
املجتمع املدني  ،التي تلعب الدور األساس ي في قيام الحركات اإلجتماعية  ،وما يتبعها من إحتجاجات وفعاليات" .نتيجة
لذلك  ،فقد برزت الحركات اإلجتماعية والحراك املدني في العراق منذ  2011م وحتى اآلن متجسدا في تظاهرات دورية
ذات طابع مطلبي  ،كانت نشأتها األولى على خلفية ًً إستعصاء الخدمات في ميدان الكهرباء واملاء والصحة والتعليم
وسوء ظروف العيش بشكل عام ,إال أن هذا الحراك تبلور في حالة من الوعي الهادف بفعل تأثير النخب املثقفة األمر
ً
الذي قاد املحتجون الى رفع سقف املطالبة الحقا من مطالب خدماتية إلى املطالبة بإصالح سياس ي شامل يمتد إلى
الدستور والقضاء واألجهزة التنفيذية"32.
ً
ً
لم تحقق هذه الفعاليات والحراكات الشعبية  ،تغييرا ملموسا على أرض الواقع  ،إال أنها كانت تؤسس لنفسها ،
ُّ
وتتطور يوما بعد يوم  ،في مطالبها وتنظيمها وعملها على التعبئة الجماهيرية الكبيرة  ،فكانت تظاهرات سنة 2013م ،
ً
ً
تحوال نوعيا  ،في اإلحتجاجات العراقية  ،إذ كان الناشطون املدنيون والنخب  ،قد طوروا من أشكال اإلحتجاج
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والشعارات واملطالب  ،وبدأنا ننتقل بشكل أكبر  ،من املطالب الخدماتية إلى اإلصالحية البنيوية  ،أي أن النشاط
اإلصالحي والتصحيحي بدأ يتطلع إلى البنية العليا للدولة .كانت مطالبات اإلحتجاجات في سنة 2013م  ،مختلفة
ومتطلعة ألهداف عليا  ،وطالبت بإلغاء إمتيازات املسؤولين في السلطات العليا ونواب البرملان واإلمتيازات التي يمتازون
ً
ً
بها  ،بشكل أحدث فروقا طبقية هائلة  ،وقد نجحت تلك اإلحتجاجات وأرضخت األجهزة املعنية على اإلستجابة ملطالب
املحتجين .وهكذا إستمرت اإلحتجاجات الشعبية متقطعة بين فترة وأخرى  ،متفاوتة بحجمها وسقف مطالبها  ،حتى
إندلعت مظاهرات البصرة في سنة 2018م  ،وكانت أكبر من سابقاتها  ،وبدأ التفاعل الشعبي يزداد بشكل ملفت للنظر
 ،وتخللها سقوط مجموعة من الضحايا  ،أدت لزيادة الغضب الشعبي  ،وخاصة أن الحكومة في حينها قد حصلت على
تفويض شعبي كبير في بدايات تشكيلها سنة 2014م  ،وكذلك دعوة املرجعية الدينية في النجف لها بالعزم  ،والعمل على
بناء الدولة وضرب الفاسدين بيد من حديد  ،إال أنها لم تستغل ذلك التفويض الكبير .هذا التطور بالحراك الشعبي
ً
ً
ً
ً
ً
العراقي  ،ولد وعيا إجتماعيا مختلفا  ،وهو ما أسميه ب "الوعي الصاعد"  ،حيث يبدأ من الصفر  ،صعودا عموديا ،
ً
ً
ً
ً
ً
مشكال نضجا جوهريا  ،يتمظهر بالتحول من الجزئيات إلى الكليات  ،مستمرا بالصعود  ،ومطورا أساليبه وفكره  ،مع ما
التغييرات اإلجتماعية ً ،
سواء الوطنية أو البشرية  ،أي أن هذا الوعي  ،يمكن تحديد نقطة بدايته  ،ولكن من غير املمكن
وضع نقطة لنهايته  ،ألنه وعي متحرك ومتفاعل مع التغير الحاصل  ،في كل مرحلة من مراحل التطورات اإلنسانية.
فبعدما كانت اإلحتجاجات لها مطالب جزئية  ،متمثلة بالخدمات  ،في أغلب األحيان  ،أصبح الوعي الشعبي في مرحلة من
ً
مراحله  ،يطالب بالتغيير الذي ينتج الخدمات  ،أي التغيير الفوقي .وهو ما سيتجلى في الحركة التشرينية الحقا.
الحركة التشرينية اإلجتماعية:
حينما ننظر إلى العملية الديناميكية للحراكات الشعبية في العراق ؛ فإننا نالحظ التطور الكبير في الوعي الشعبي
واآلليات والشعارات وإزدياد نسبة املشاركين بشكل ملحوظ .تبدأ الحراكات الشعبية  ،أول ما تبدأ  ،عن طريق "الصدمة"
 ،التي تتشكل نتيجة املخالفات الكبيرة  ،ما بين النظرية والتطبيق  ،كأن توضع تصورات كبيرة ملسألة ما  ،ثم تأتي إلى
ً
الواقع  ،فتصدم بالنتائج العكسية ملمارسات السلطة  ،ففي التجربة العراقية مثال  ،كان الشعب ينتظر في ظل النظام
الجديد  ،بناء دولة ديمقراطية  ،مبنية على العدالة والتطور  ،ثم تفاجأ الشعب  ،من بناء نظام  ،ال يلتزم حتى بدستوره!.
حيث إستأثرت مجموعات وعوائل معينة بالسلطة  ،وإنتشر فساد كبير  ،مع إنهيار تام ملؤسسات الدولة وسوء الخدمات
 ،في حين كانت املجموعات التي أمسكت السلطات تعد الشعب بوعود كبيرة  ،لم َير الشعب منها سوى اإلنهيار الكامل
لكل مؤسسات الدولة العراقية  ،فحدثت الصدمة  ،وهي الركيزة األولى  ،التي تشكل الوعي اإلجتماعي  ،املؤمن بضرورة
التغيير.
كما نلحظ التغيير الكيفي والنوعي  ،في املطالب اإلحتجاجية  ،حيث إنتقلت اإلحتجاجات  ،من املطالب
الخدماتية إلى املطالب املتعلقة باألبعاد السياسية  ،رغم أنها تتخللها مطالب إقتصادية وإجتماعية  ،إال أنها أدركت أن
البداية  ،هو بتغيير الواقع الفوقي  ،أي السياس ي  ،وأصبحت الحركة اإلجتماعية الشعبية  ،ترى بأن تغيير األوضاوع
اإلقتصادية واإلجتماعية السيئة  ،متعلق بتغيير الوضع السياس ي في البلد .وتجلى هذا الصعود في الوعي الشعبي
باملطالب  ،في الحراك الشعبي الكبير  ،الذي إندلع في األول من تشرين لسنة 2019م  ،وهو الحراك األول من نوعه  ،من
الناحية املطلبية  ،في ظل النظام  ،الذي تشكل بعد سنة 2003م .لم تحمل مطالب املحتجين  ،ما كانت تحمله الحراكات
السابقة  ،من مطالب خدماتية وإقتصادية  ،بل كانت مطالب سياسية بإمتياز .تمحورت هذه املطالب بمطالب رئيسية
ً
ً
ً
 ،تحمل وعيا تغييريا ديمقراطيا  ،وتمثلت بثالثة مطالب  ،وهي  :تعديل قانون اإلنتخابات  ،تغيير املفوضية ومحاسبة
الفاسدين والقتلة  ،بشكل سلمي  ،وإنتفاضة خالية من العنف املسلح .من هذه املطالب يتضح أن الحركة اإلجتماعية
التشرينية  ،هي حركة تصحيحية  ،وليست ثورة تغييرية  ،بل هي تعمل للبقاء على النظام البرملاني  ،والعمل على تصحيح
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اإلنحرافات  -نتيجة التطبيق الس يء  ،من قبل القوى املهيمنة على السلطة  -بنفس أدوات النظام  ،حيث أن الحراك
اإلجتماعي حينما يطالب بتعديل قانون اإلنتخابات وتغيير املفوضية  ،فهو بهذا يسعى للتغيير من خالل البرملان  ،وليس
من خالل إسقاط النظام  ،كما حدث في الربيع العربي  ،حين تم إسقاط أنظمة كثيرة .ومن هنا كانت الحركة التشرينية
اإلجتماعية  ،والتي ما تزال مستمرة  ،حركة شعبية تصحيحية  ،في ضوء نفس النظام  ،أي تعديل الهياكل وليس هدمها
ً
ً
تماما .وبهذا يتضح أن الوعي العام صار مؤمنا بأن تغيير األبعاد اإلقتصادية واإلجتماعية  ،يبدأ بمرحلة ثانية  ،بعد
ً
مرحلة التغيير السياس ي  ،من خالل تصحيح اإلنحرافات في التطبيق العملي ألجهزة الدولة عموما.
يمثل الحراك اإلجتماعي التشريني  ،ظاهرة فريدة في الحراكات اإلجتماعية العراقية  ،فقد عمل على جذب شرائح
املجتمع العراقي كافة  ،وكأنه يمثل قمة النضوج في الوعي السياس ي واإلجتماعي  ،وقد كان ملواقع التواصل اإلجتماعي ،
ً ً
وللشعارات املوحدة  ،دورا كبيرا  ،في توحيد املطالب  ،والتوجه نحو بوصلة واضحة  ،ساهم في خلقها النخب واملثقفون
واألكاديميون  ،إضافة إلى اإلستياء العام املتراكم  ،حيث نالحظ الشعار األول الذي إنطلق يوم األول من تشرين  ،يحمل
ً
ً ً
ً
بعدا وطنيا  ،وإيمانا كبيرا بالذات وإسترجاع الحقوق  ،رغم الصعوبات الكثيرة  ،فحينما إنطلق هذا الشعار وهو "نازل
َ
َ ً
آخذ حقي"  ،نال إجماعا إجتماعيا كبيرا  ،وإنتشر في مواقع التواصل اإلجتماعي بشكل ملفت  ،لحقه الشعار الثاني
الكبير  ،يوم الخامس والعشرين من تشرين بعنوان "نريد وطن"  ،وقد مثل هذا الشعار  ،الحراك التشريني اإلجتماعي
السلمي بأفضل ما يكون  ،إذ أشار إلى أن املحتجين  ،ال يهمهم الخدمات وال الجوع اليوم  ،بل أنهم أدركوا أنهم بحاجة إلى
وطن  ،قد سلب منهم  ،وعليهم إسترجاعه  ،ففدوا أنفسهم من أجل الوطن .رغم القمع الكبير وعدد الضحايا واملصابين
 ،الذي جوبه به املحتجون  ،إال أنهم حافظوا على سلميتهم ومشروعية مطالبهم  ،وكان للطبقة الفقيرة الدور البارز في
زيادة زخم ساحات اإلحتجاجات  ،إضافة  ،للدعم اللوجستي الكبير من قبل الطبقة الوسطى للمحتجين.
ً
ً
لقد كان موقف حكومة عادل عبد املهدي موقفا سيئا  ،ويتضح ذلك من خالل أعداد الضحايا الضخمة
ً
واملصابين وهو املسؤول األول عن القوات األمنية التي استخدمت العنف املفرط ولم يحاسب أيا من القتلة إلى حين
إستقالته .أما الحكومة الجديدة التي يقودها مصطفى الكاظمي فهي تعمل للتقرب من املحتجين وزياراتهم وعدم تخوينهم
والتصريح الدائم بحقانية اإلحتجاجات املشروعة والوقوف إلى جنب عوائل الشهداء والجرحى لنيل حقوقهم  ،وقد
حددت موعد اإلنتخابات املبكرة حسب رغبة املتظاهرين في السنة القادمة  ،يوم السادس من حزيران .فيما كانت القوى
السياسية املتصدرة للمشهد تدعي أنها تقف مع مطالب املتظاهرين املشروعة  ،فيما أن تحقيق مطالبهم مرتبطة بقوانين
تلب مطالب الشعب بل ماطلت
تشرعها هذه القوى داخل قبة البرملان! .لقد مارست القوى السياسية الخداع ولم ِّ
وكابرت وسوفت وعاندت  ،حتى أنها لم تكمل القانون اإلنتخابي الذي فرضته ساحات اإلحتجاجات إلى يومنا هذا!.
نتائج الحركة التشرينية
أنتجت اإلحتجات نتائج عديدة  ،من أهمها:
• رفع حاجز الخوف واليأس من القلوب واإلستعداد ملحاسبة السلطات حين فشلها.
• والدة مجتمع مدني عابر للطائفية والقومية ومؤمن بالوطن الذي يحتضن الجميع وإن كانت الهوية في طور
ً
التشكل حاليا.
• رفض الوصاية األبوية من جهات أو شخصيات معينة كانت تقود البلد حسب أهوائها وأجنداتها.
ً ً ً
• ألول مرة بتاريخ العراق الحديث  ،يطيح الشعب بالحكومة بطريقة سلمية  ،وهذا يمثل تحوال كبيرا الفتا ألثر
الشارع على الواقع السياس ي.
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ً
• أنتجت جيال يؤمن بالوطن والحياة الكريمة  ،وهذا ما نلحظه من أعمار املحتجين الشباب الذين تتراوح أعمارهم
ما بين  30-15سنة والذين شكلوا الزخم األكبر في الساحات.
• أعادت ثقة الشعب بإمكانية التغيير السلمي عبر صناديق اإلقتراع وليس العنف املسلح أو اإلنقالبات  ،وهذا ما
يتجلى من املطالب األساس ي للمتظاهرين واملتمثل بتعديل قانون اإلنتخابات املجحف بقانون إنتخابات عادل.
ً
ً
• أنتج الحراك الشعبي قادة جددا  ،بعيدا عن الطريقة الكالسيكية للقيادات التقليدية التي ينتجها املوقع أو
الوراثة  ،وإن لم يكونوا بارزين تحت هذا املسمى اآلن نتيجة ألسباب عديدة إال أنهم في مرحلة االنصهار والتكامل.
ً
ً
ً
• أنتجت وعيا شعبيا جديدا بأهمية األعمال التضامنية وذلك ما الحظناه من فرق املسعفين أو الرسامين أو
صائدي القنابل الدخانية أو سائقي التكتك (إسعاف التحرير) الذين كانوا يعملون كالنحل وبتنظيم ذاتي انبثق
من رحم الساحات.
• الحركة الطالبية التي عادت ملكانها الصحيح كحركة متابعة للواقع العام ومطالبة باإلصالح من خالل املسيرات
الكبيرة التي كنا نشاهدها كل إسبوع تجوب الشوارع بتنظيم عال وهتافات موحدة تحت مسمى (املد األبيض).
• تحريك املياه الراكدة للعملية السياسية وإجبار السياسيين على أن يتعاملوا مع شعب يراقب ويتابع ويحاسب.
• إجبار مجلس النواب العراقي على املثول لقرار الشعب بالتصويت على قانون اإلنتخابات الفردي ذي الدوائر
املتعددة مثلما أراد املحتجون  ،وهو ما زال غير مكتمل إلى اآلن بسبب التسويف والخالفات السياسية ،
باإلضافة لتغيير املفوضية املستقلة لإلنتخابات نتيجة للضغط الشعبي بعد اتهام املفوضية السابقة بالتزوير
واإلنحياز لألحزاب السياسية الحاكمة.
الحراكات الشعبية الهادفة  ،ما بين ِّحراكات غاياتها إجتماعية
• تشكلت نتيجة اإلحتجاجات مجموعات عديدة من ِّ
وما بين ِّحراكات سياسية ما زالت في طور التكوين حسب متابعتنا.
وفيما يخص التوزيع الجغرافي للحراك الشعبي فلقد تركزت التظاهرات في املحافظات الوسطى والجنوبية دون
الغربية والشمالية ولعل لهذا ما يبرره ؛ إذ أن املحافظات الغربية لم تتعافى من الهجمة الظالمية لعصابات داعش
واملجازر التي لحقت بهم ثم عمليات التحرير الخالدة التي تسببت بتهديم البنى التحتية واملنازل كنتيجة طبيعية للحرب.
واجه أبناء املحافظات الغربية نكبة كبيرة وهم ما بين نازح ومهاجر وما بين متواجد في مناطق خربة تحكي قصص األوجاع
التي خلفها داعش اإلرهابي  ،مما أثر بشكل كبير على حركتهم  ،ناهيك عن التهمة التي يخشونها وهي تهمة اإلنتماء لحزب
البعث املحظور أو لداعش في أي حركة يقومون بها.
أما فيما يتعلق باملحافظات الشمالية فإنها تعيش تحت ظل حكومة شبه مستقلة والخدمات جيدة مقارنة بباقي
محافظات العراق  ،كما أن السلطات في اإلقليم لن تسمح بتحركات جماهيرية بدعوى تقويض األمن .وهذا مما يجعل
ً
ً
الشعب الكردي يقف موقف املتفرج إال أننا الحظنا رغم ذلك دعما معنويا وخاصة على مواقع التواصل اإلجتماعي.
ّ
املواقف الدولية واإلقليمية من الحركة اإلحتجاجية التشرينية
منذ تشكيل النظام الجديد في العراق بعد سنة  ، 2003لم يخل العراق من التدخل الخارجي وصراعات املحاور
التي أربكت العملية السياسية وجعلت منها عملية تفتقد للشفافية واملصداقية بسبب امليوالت التي تحملها القوى
السياسية في العراق ملحاور خارجية معينة  ،تتصارع فيما بينها ليكون العراق دولة تابعة ملحور دون آخر .تجلت أقص ى
ً ً
صور الصراع باملحورين األمريكي واإليراني  ،فيما كان تأثير الدول األخرى محدودا نوعا ما نتيجة القوة الكبيرة لهاتين
الدولتين والنفوذ املستحكم بكل مفاصل الدولة .استاطعت إيران أن تسيطر على مراكز صنع القرار بشكل أكبر من
ً
الواليات املتحدة األمريكية  ،كما أنها جعلت من العراق سوقا لها لتصدير بضاعها وكذلك ثقافتها .لعل فترة الرئيس
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ً
أذرعا لها في كل مكان بالعراق ً ،
سواء على املستوى السياس ي
أوبوما كانت فترة ذهبية إليران  ،استطاعت خاللها أن تزرع
أو اإلقتصادي أو العسكري عبر تكوين ميليشيات مسلحة تابعة لها ومدها باملال والسالح والتدريب لتكون القوة املواجهة
ألمريكا في العراق .ومع وصول ترامب إلى دفة الحكم تغيرت اللعبة السياسية  ،خاصة بعدما فرض ترامب عقوبات قاسية
على الدولة اإليرانية مما دفعها لضرب املصالح األمريكية وخاصة على األراض ي العراقية .بالطبع فإن أمريكا لم تقف
مكتوفة األيدي وإنما قامت بعمليات عسكرية نوعية  ،تجلت أخطرها بعملية اغتيال قائد فيلق القدس اإليراني قاسم
سليماني  ،مهندس السياسة الخارجية العسكرية إليران  ،بالقرب من مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية بغداد
ً
بتاريخ  3يناير ، 2020ناهيك عن العقوبات اإلقتصادية التي أضرت بإيران كثيرا حسب تصريحات املسؤولين اإليرانيين.
لذا فحينما نتحدث عن املواقف الدولية بخصوص املظاهرات التشرينية في العراق  ،فإننا نهتم باملواقف
األمريكية واإليرانية أكثر من غيرها  ،بسبب إنفرادهما في النفوذ والصراع على العراق  ،وهذا ال ينفي التدخالت الخارجية
األخرى وخاصة املجاورة للعراق كالتدخالت التركية والسعودية  ،ولكن نفوذهما الضعيف في العراق -مقارنة بالنفوذ
األمريكي واإليراني -يجعل منهم العبين غير مؤثرين بشكل فعال على كل املستويات.
 .1املوقف اإليراني
تعد إيران من أبرز وأقوى الالعبين الخارجيين على الساحة العراقية  ،بنفوذها الواسع وسيطرتها على مراكز
القرار باإلضافة لدعمها ألحزاب وفصائل مسلحة كثيرة تدين لها بالوالء املطلق لروابط أيدلوجية معروفة .أثرت إيران
ً
كثيرا على الشعب العراقي بسبب سياستها الداعمة لفكرة (الالدولة) في العراق وتجنيدها مليليشيات تصول وتجول في
البالد من غير رادع  ،مما أشعل النقمة والغضب في صدور العراقيين .كان شعار "إيران برة برة" من الشعارات التي هزت
الساحات العراقية أثناء التظاهرات  ،ولم ينتهي األمر لهذا الحد  ،بل قام املتظاهرون بحرق القنصلية اإليرانية في كربالء
ً
 ،مركز النفوذ اإليراني  ،تعبيرا عن غضبهم ورفضهم لسياستها املهددة للدولة العراقية  ،وقد استغل الرئيس األمريكي
هذا الحدث كفرصة للسخرية من إيران عبر حسابه في تويتر  ،من خالل نشر تغريدتين عن حادثة حرق القنصلية .
ً
ً
كان املوقف اإليراني واضحا وجليا أكثر من كل املواقف الدولية األخرى بخصوص تظاهرات تشرين في العراق ،
إذ أنها اتهمت التظاهرات العراقية واللبنانية في آن واحد بالتخريب والشغب وأبدت إنزعاجها بشكل واضح وصريح  ،ففي
يوم  30أكتوبر  2019قال املرشد األعلى للثورة اإلسالمية السيد علي خامنئي في تغريدة له على منصة تويتر أن "أكبر
ضربة يمكن أن يوجهها األعداء إلى أي بلد هي أن يسلبوه األمن ،األمر الذي بدأوه في بعض بلدان املنطقة.أوص ي
الحريصين على العراق و لبنان أن يعالجوا أعمال الشغب وانعدام األمن الذي تسببه في بالدهم أمريكا والكيان الصهيوني
وبعض الدول الغربية بأموال بعض الدول الرجعية .33".وفي تغريدة أخرى له في نفس اليوم وصف اإلحتجاجات الشعبية
ً
العراقية بأنها مخطط لها من قبل أياد خارجية "لقد خططوا أيضا لبلدنا العزيز ولحسن الحظ حضر الناس في
الساحات في الوقت املناسب وأحبطوها.34".
ً
ً
يتهم خامنئي املظاهرات العراقية بالعمالة لدول أجنبية وأنها تتلقى تمويال خليجيا لديمومتها وقد أكدت قيادات
إيرانية رفيعة املستوى على نفس ما ذهب إليه خامنئي من خالل تصريحات عديدة .قالت صحيفة "كيهان" املحافظة :
إن "األدلة" تشير إلى أن األميركيين والسعوديين واإلسرائيليين متورطون في االضطرابات في العراق .فخالصة املوقف
ً
معارضا لإلحتجاجات بشدة ويعتبرها مؤامرة خارجية35.
اإليراني أنه كان
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 .2املوقف األمريكي
رغم أن أمريكا هي املؤسسة للنظام الجديد في العراق ولها عالقات وإتفاقيات استراتيجية معه وكذلك قواعد
ً
ً
تبد موقفا واضحا حينما اندلعت اإلحتجاجات في العراق مثلما أوضحت إيران موقفها مباشرة .ولعل
عسكرية إال أنها لم ِّ
هذا يعود إلى الصراع األمريكي اإليراني وتأثيره على معطيات القرارات و التصريحات .فماذا سيكون املوقف اإليراني لو
ً
أعلنت أمريكا دعمها املباشر لإلحتجاجات العراقية  ،خاصة وأن إيران اتهمت أمريكا أساسا بوقوفها خلف اإلحتجاجات؟
اتبعت أمريكا سياسة الوقوف على التل دون التدخل مباشرة إلى أن تصاعد العنف من قبل السلطات في العراق
ً ً
وقتل أكثر من  300محتج وتجاوز أعداد املصابين حاجز ال  15ألفا وفقا للمفوضية العليا لحقوق اإلنسان بالعراق ،
صرحت بشكل خجول عبر املتحدثة باسم البيت األبيض ستيفاني غريشام  ،في بيان  ،أن واشنطن تريد من الحكومة
العراقية “وقف العنف ضد املحتجين والوفاء بوعد الرئيس العراقي  ،برهم صالح ،بتبني إصالح انتخابي وإجراء انتخابات
مبكرة ”.وأضافت أن "الواليات املتحدة قلقة للغاية من استمرار الهجمات على املتظاهرين والناشطين املدنيين ووسائل
ً
اإلعالم  ،فضال عن القيود املفروضة على الوصول إلى اإلنترنت في العراق".36
ً
ً ً
يتضح مما تقدم أن أمريكا رغم أنها الراعي الرسمي للنظام الجديد في العراق إال أنها وقفت موقفا خجوال جدا
أثناء إندالع اإلحتجاجات الكبرى في وسط وجنوب العراق  ،وحتى تصريحاتها فيما بعد  ،فلم تتجاوز حد الصراع مع إيران
 ،أي أن التصريحات كانت من أجل ضرب إيران وليس دعم الحركة اإلحتجاجية أو استنكار الجرائم الشنيعة بحق
املحتجين من قبل السلطات وجهات ميليشياوية تعمل في ظل السلطات الرسمية.
موقف املرجعية الدينية في العراق من الحركة التشرينية
تمثل املرجعية الدينية في النجف واملتمثلة بآية هللا العظمى السيد علي السيستاني مركز ثقل كبير لدى شريحة
ً
كبيرة من املجتمع العراقي ويحظى بمكانة عالية في قلوب العراقيين وتعتبر مواقفه مهمة جدا من حيث تأثيرها على العملية
السياسية والحركة اإلجتماعية  ،ناهيك عن مكانته العالية بالنسبة للدول واملنظمات العاملية التي تزوره وتأخذ برأيه في
كل األزمات التي تعصف بالعراق.
ً
ً
ً
بات اللجوء إلى السيستاني في أوقات الشدة أمرا شائعا خالل فترة ما بعد العام  ،2003انطالقا من االعتبار أن
كالمه سيحظى بطاعة معظم الشيعة العراقيين .وعلى الرغم من إدراكه ذلك تمام اإلدراك ،إال أنه حرص بشكل كبير
على عدم استنفاد رصيده بالسياسات الهامشية وحصر تدخله على املواقف األكثر خطورة .لهذا السبب ،عبرت
تصريحاته األخيرة املتعلقة باالحتجاجات عن مدى إدراكه بجدية للوضع الراهن في العراق.37
في أول بيان لها بعد إندالع اإلحتجاج وعبر خطبة الجمعة التي يلقيها معتمد املرجعية في كربالء بتاريخ
 ، 04.10.2019قالت " :إن املرجعية الدينية العليا طاملا طالبت القوى والجهات التي تمسك بزمام السلطة أن تغير من
منهجها في التعامل مع مشاكل البلد وأن تقوم بخطوات جادة في سبيل اإلصالح ومكافحة الفساد وتجاوز املحاصصة
واملحسوبيات في إدارة الدولة ،وحذرت الذين يمانعون من اإلصالح ويراهنون على ان تخف املطالبات به بأن يعلموا أن
ٌ
االصالح ضرورة ال محيص منها وإذا خفت مظاهر املطالبة به مدة فإنها ستعود في وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير.
واليوم تؤكد املرجعية مرة أخرى على ما طالبت به من قبل ،وتدعو السلطات الثالث الى إتخاذ خطوات عملية واضحة في
طريق اإلصالح الحقيقي ،وتشدد على ان مجلس النواب بما له من صالحيات تشريعية ورقابية يتحمل املسؤولية األكبر
في هذا املجال ،فما لم تغير ـ كتله الكبيرة التي انبثقت منها الحكومة ـ من منهجها ولم تستجب ملتطلبات اإلصالح
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ومستلزماته بصورة حقيقية فلن يتحقق منه ش ٌيء على أرض الواقع .38".وأكملت بيانها برؤى مقدمة للحكومة والقضاء
للعمل على تحقيق اإلصالح.
في خطبة الجمعة التي تلتها بتاريخ  ، 11.10.2020أدانت املرجعية العنف املفرط من قبل السلطات ووصفت
ضحايا التظاهرات بأنهم (شهداء) ولهذا الوصف أهمية كبرى ال تخفى على املطلع  ،إذ قالت  ":وفي الوقت الذي أعلنت
الجهات الرسمية أنها اصدرت أوامر صارمة بمنع القوات األمنية من إطالق الرصاص الحي على املتظاهرين سقط اآلالف
منهم بين شهيد وجريح في بغداد والناصرية والديوانية وغيرها ،باالستهداف املباشر لهم من األسلحة النارية بمرأى ومسمع
الكثيرين ،في مشاهد فظيعة تنم عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود .إن الحكومة وأجهزتها األمنية
مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في مظاهرات األيام املاضية ،سواء من املواطنين األبرياء أو من العناصر األمنية
املكلفة بالتعامل معها ،وليس بوسعها التنصل عن تحمل هذه املسؤولية الكبيرة .39".وهذا البيان يدين السلطات
والقوات األمنية التي شاركت في قمع اإلحتجاجات بشكل مباشر.
كما طالبت في بيانها بتاريخ  ، 25.10.2019القوى األمنية واملتظاهرين بالحفاظ على السلمية وعدم اإلنجرار إلى
أعمال الشغب واإلعتداءات املتبادلة وحفظ املال العام .كما أكدت على أن التغيير عبر الحراك السلمي ممكن إذا ما
اتحد الشعب وطالب بمطالب محددة  ،وحددت أهم املطالب التي يطال بها الشعب العراقي بشكل واضح وصريح حينما
قالت " :وهناك العديد من االصالحات التي تتفق عليها كلمة العراقيين وطاملا طالبوا بها ،ومن أهمها مكافحة الفساد
وإتباع آليات واضحة وصارمة ملالحقة الفاسدين واسترجاع أموال الشعب منهم ،ورعاية العدالة االجتماعية في توزيع
ثروات البلد بإلغاء أو تعديل بعض القوانين التي تمنح امتيازات كبيرة لكبار املسؤولين واعضاء مجلس النواب ولفئات
ً
معينة على حساب سائر أبناء الشعب ،واعتماد ضوابط عادلة في التوظيف الحكومي بعيدا عن املحاصصة
واملحسوبيات ،واتخاذ اجراءات مشددة لحصر السالح بيد الدولة ،والوقوف بحزم امام التدخالت الخارجية في شؤون
البلد ،وسن قانون منصف لالنتخابات يعيد ثقة املواطنين بالعملية االنتخابية ويرغبهم في املشاركة فيها.40".
واصلت املرجعية بياناتها ودعمها للمحتجين ووصفت الدماء التي سالت باأليام األخرى بأنها زكية وعزيزة وحذرت
من إنفالت الوضع ونشوب حرب داخلية بسبب العنف املفرط غير املبرر وأكدت على حرية العراقيين في خياراتهم عبر
بيانها الصادر بتاريخ  ، 01.11.2019.الذي أكدت على أن العراق للعراقيين بألوانهم كافة " ما يلزم من االصالح ويتعين
ً
اجراؤه بهذا الصدد موكول أيضا الى اختيار الشعب العراقي بكل اطيافه وألوانه من اقص ى البلد الى اقصاه ،وليس ألي
شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين أو أي طرف اقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك ويفرض رأيه
عليهم.41".
فاملواقف الداعمة من قبل املرجعية والتوجيهات املتوالية استمرت  ،وخاصة أنها دعمت فكرة التوجه إلنتخابات
مبكرة وإقالة الحكومة ومحاسبة قتلة املتظاهرين وحثت القوى الشعبية أن تنظمم نفسها لتدخل إلى اإلنتخابات في
ً
معركة إصالحية ديمقراطية .من املهم هنا التذكير بأن التوجهات العامة لكبار رجال الدين تكون دائما بالضد من فكرة
الديمقراطية ومتعلقاتها بمفهومها الحديث وربط السياسة بالدين  ،أي أن السياسة مرتبطة بالسماء وليس باألرض إال
أن السيستاني كسر هذه القاعدة عبر قوله " :إن الحكومة إنما تستمد شرعيتها  -في غير النظم االستبدادية وما ماثلها -
من الشعب ،وليس هناك من يمنحها الشرعية غيره ،وتتمثل إرادة الشعب في نتيجة االقتراع السري العام إذا أجري
ً
ً
بصورة عادلة ونزيهة" .42وبهذا فهي تجعل خيار النذظام السياس ي خيارا بشريا يقرره الشعب كيفما يشاء ضمن أطر
العقد اإلجتماعي.
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ّ
الثالث :دراسة في املعارضة ّ
املحور
السياسية
املعارضة ّ
السياسية:
عبر التطور التاريخي للمجتمعات البشرية  ،كان التعارض بين وجهات النظر أمرا طبيعيا  ،وعليه يمكن القول ،
إن املعارضة كانت مفهومة عند املجتمعات عبر التاريخ  ،وقد عرفتها اإلنسانية ومارستها بشكل أو بآخر  ،غير أن مفهومها
بقي متغيرا تبعا للمكان وللزمان  ،وذلك بسبب إرتباطها الوثيق بمبدأ الحريات العامة  ،وبما أن الحريات من املفاهيم
ً
النسبية وتسير في خط التطور املستمر  ،فقد تطورت املعارضة وتغيرت أفكارها وممارساتها تبعا لذلك  ،وبقيت املعارضة
ضرورية وصحية  ،خاصة في جانبها السياس ي .إذ أن الدولة وجدت ألال تكون هناك حريات مطلقة  ،فإن املعارضة وجدت
ً
ً
ً
ألال يكون هناك إستبدادا أو حكما مطلقا  ،على حساب حريات وحقوق املجتمعات 43.في الواقع  ،إن أحد القواعد
األساسية لتطوير الديمقراطية هو اإلعتراف بحقوق الفاعلين السياسيين واإلجتماعيين في إنتقاد وتحدي الحكومة
وأفعالها وسياساتها عل ًنا 44.من هذا املنظور  ،فإن من يهتم بدراسة الديمقراطية يضطر إلى معالجة مسألة املعارضة
السياسية بطريقة أو بأخرى .وبالتالي  ،ليس من املستغرب أن يكون املوضوع قد لفت إنتباه العديد من العلماء الذين
تعاملوا مع املوضوع من وجهات نظر مختلفة 45.وتشير املعارضــة السياســية إلى مجموعة من الفعاليات والنشاطات ،
تمارسها املجتمعات لبيان معارضتها لسياسات ووظائف مجموعة أخرى  ،أو للدفاع عن رأي أو موقف سياس ي أو
إجتماعي معين .فاملعارضة السياسية  ،تعني العمل الذي تقوم به القوى السياسية ضد السلطات  ،وعليه فإنها تعتبر
ً
مظهرا من مظاهر الحكم الذي يتقاسمه طرفان  ،وهما كل من "الحكومة" أي السلطة  ،و"املعارضة" .أي إن املعارضة
تشير إلى القوى التي تقف موقف الضد أو الرفض للحكومة القائمة 46.أو يمكننا التعبير عنها بأنها  ،خالف مع الحكومة
أو سياساتها  ،أو النخبة السياسية  ،أو النظام السياس ي ككل  ،يتم التعبير عنه في املجال العام  ،من قبل ممثل منظم
من خالل طرق عمل مختلفة47.
في سائر املجتمعات الحديثة  ،التي أنجزت ثورتها اإلجتماعية وأقامت الدولة الوطنية فيها  ،ينظر إلى املعارضة
السياسية نظرة تتجاوز إطار الحق والقانون إلى إطار السياسة واملصلحة العامة للوطن والدولة واألمة  ،بعد إشباع
الحق طبعا .إن الهدف الذي يدفع للطلب املتزايد على دور املعارضة هو  :صون الحياة السياسية من اإلضطراب ُّ
ومدها
بأسباب اإلستقرار .وبهذا املعنى  ،تصبح املعارضة  -في عرف هذه النظرة – قوة توازن ضرورية في املجال السياس ي بوصفه
ً
ً
ً
مجاال عموميا  ،وليست عبئا على السلطة أو مصدر إزعاج إلستقرارها 48.وكلما إستطاعت املعارضة الكشف عن مواطن
ً
سياسيا لتسلم السلطة49.
الضعف والخلل في أداء الحكومة ونقدها  ،فإنها تكون قد أسست إجتماعيا لطرح نفسها بديال
ويمكن القول أن املعارضة السياسية تمثل القوى واملجموعات واألحزاب التي تعارض النظام السياس ي العام في إطار
عملية التداول السلمي للسلطة وال تقتصر املعارضة على الجانب السياس ي  ،بل تتعداه إلى الجانب اإلقتصادي
واإلجتماعي والثقافي ،وقد تشمل مجاالت الحياة كافة أو جانبا منها ،وهذا يتوقف على طبيعة الحكم وطبيعة املعارضة
في آن واحد 50.من هنا فإنها تعتبر مالزمة ومكملة ألية سلطة سياسية  ،وتعمل من أجل التقويم الذاتي للقرارات الخاطئة
التي تصدر من السلطة  ،والعمل على تصحيحها حينما تكون محل خالف  ،وبشكل آني وسريع  ،وذلك من أجل الوصول
ً
إلى إتفاقات مشتركة  ،تخدم الصالح العام وتحافظ عليه .إذا فهي حارسة للحريات ومانعة لإلستبداد والتسلط 51.ومع
الحاجة السياسية لوجود املعارضة  ،يفترض وجود حاجة إجتماعية أيضا  ،لتمدها بالشرعية .والهدف النهائي لكل
معارضة سياسية  ،في كل زمان ومكان  ،هو الوصول إلى السلطة  ،وال وجود ملعارضة هدفها الحصري  ،التبشير بأفكار
سامية  ،ورؤى ثقافية وإجتماعية عالية  ،إال بمقدار ما تقدمه هذه الرؤى من فرص للمعارضة للوصول إلى هدفها
السياس ي املتمثل بحيازة سلطة الدولة 52.وللمعارضة لدى فقهاء القانون الدستوري والنظم السياسية معنيان ،
أحدهما عضوي (شكلي) واآلخر مادي (موضوعي)  ،واملقصود باملعارضة الشكلية  ،القوى والهيئات املراقبة واملنافسة
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للحكومة  ،والتي تكون مستعدة للحلول محل السلطة القائمة عن طريق الفوز في اإلنتخابات أو طرق أخرى  ،فيما تشير
املعارضة املوضوعية إلى تلك القوى والهيئات واألفراد الذين يراقبون عمل الحكومة وخططها  ،ويقيمون النشاطات
والفعاليات املعارضة لسياساتها  ،ويتمثلون بقوى الضغط املدني أو حتى القوى السياسية املشاركة في السلطة نفسها53 .
ولتصنيف املعارضة السياسية بعدان أساسيان  ،يتمثل األول  ،بحرية املنافسة العامة أو الليبرالية  ،وفي هذا البعد
يوجد هامش كبير من الحرية السياسية  ،يتمثل بتوفير مؤسسات عامة أو مفتوحة أمام املعارضة .ويتمثل البعد اآلخر
باملشاركة  ،وتقاس بنسبة األفراد الذين يتساوون بحق املشاركة في معارضة سياسات وسلوكيات السلطة54.
ً
تبعا لتعاملها مع املعارضة إلى ثالثة أنماط  ،وذلك عبر التصنيف التالي55:
وعليه يمكن تصنيف النظم السياسية
• نظم الهيمنة :وهي النظم اإلستبدادية التي تتميز بالتضييق الشديد على حرية التعبير.
• النظم التعددية :وهي النظم التي تسمح بتشكيل التنظيمات السياسية لألفراد تحت قيود محدودة  ،وتتيح حق
املعارضة من دون اللجوء إلى العنف.
ً
ً
ً
• النظم املختلطة (األوليغاركية املتنافسة) :وهي النظم التي تسلك منهجا وسطا معتدال ما بين الهيمنة والتعددية
 ،أي أنها تخلط ما بين الحرية والتقييد عليها.
وتتميز املعارضة السياسية بخصائص عامة توضح ذاتها وهي:

56

أ -النسبية  -:إذ إن املعارضة ظاهرة سياسية نسبية تتحدد مدياتها وفق الظروف والحدود املسموح لها بالعمل.
ب -التناوبية  -:بمعني تبادل األدوار بين الحكومة واملعارضة  ،فكل طرف قد نجده تارة في السلطة وتارة أخرى
خارجها.
ت -الوضوح  -:أي وضوح عمل املعارضة أو غموضها  ،حسب حرية العمل املتاح لها.
ً
ث -عدم إستقرار املعارضة  -:فهي تتأرجح بين القوة والضعف وفقا لدرجة تماسكها وتنظيمها  ،فينعكس ذلك
على أدائها وسلوكها.
يوجد هناك رأيان في تحديد املعارضة السياسية  ،حيث يذهب الرأي األول إلى أن املعارضة ال تقتض ي بالضرورة
أن تتمثل بالحزب السياس ي املعارض  ،بل تذهب أبعد من ذلك إلى مجموعات الضغط ومجموعات املصالح  ،وهي بذلك
ً
تشمل كل الجماعات التي لها وجهات نظر معارضة للسلطة قادرة على طرحها عمليا  ،فيما يذهب الرأي اآلخر إلى حصر
ً
ً
ً
ً
املعارضة بالقوى السياسية أو األحزاب السياسية التي تمتلك منهجا واضحا وهدفا محددا  ،وكذلك تمتلك األدوات التي
ً
بديال عن الحكومة القائمة57.
تمكنها من تحقيق هدفها املتمثل بالوصول إلى السلطة وتقديم نفسها
ً
من الجدير اإلشارة إلى إمكانية أن تتحول الحركات اإلجتماعية إلى العمل السياس ي املعارض الحقا  ،ويوجد
شواهد كثيرة على هذا النوع من التحول الفني والتنظيمي  ،كما بين (كاسوجو) على سبيل املثال في بحثه " الحركات
اإلجتماعية ومطلب الديمقرطية في ليبيريا " حيث درس الحركة من أجل العدالة ألفريقيا وتحولها من حركة إجتماعية
إلى حزب سياس ي  ،كما ذكرمجموعة من الحركات اإلجتماعية األخرى  ،خاصة في البلدان األفريقية والتي انتهجت النهج
نفسه .وقد ناقش املسألة من جوانب عديدة  ،وأكد على أن التحول يتعلق بركائز عديدة  ،أهمها شكل النظام السياس ي
القائم وطبيعة املعارضة ورؤية املجتمع لها  ،أي أن هناك محددات عديدة تختلف من بالد ألخرى ومن مجتمع آلخر ،
ً
ً
إيجابيا أو سلبيا58 .
تساهم بشكل أو بآخر بهذا التحول سواء كان تحوال
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يبدو أن واحدة من أكبر املشاكل التي يعانيها أي نظام سياس ي  ،هو إنعدام املعارضة أو ضعفها  ،إذ أن ذلك
ً
سيمنح مساحة كبيرة للسلطات بأن تفرض سيطرة ديكتاتورية حتى وإن كان شكل النظام ديمقراطيا  ،وذلك بإستخدام
وسائل عديدة  ،كاملال والسالح واإلعالم  ،مما ينعكس على الواقع اإلجتماعي والسياس ي واإلقتصادي للبلد  ،فحينما
تختفي املعارضة سيختفي معها النقد واملراقبة  ،وفي هذه الحالة تتمادى السلطة وتتناس ى الشعب وهمومه  ،ما دامت
تشعر باألمان من عدم زوال السلطة  ،إلى أن تنفجر األوضاع في لحظة من الزمن  ،فتفيق السلطة الحاكمة من سباتها
ً
من دون أن تتمكن -في أحيان كثيرة -من تدارك األزمة التي تنفجر  ،كما شاهدنا ذلك جليا في أحداث الربيع العربي على
سبيل املثال .لذا فإن وجود معارضة سياسية ضرورة ملحة لتقويم وتقييم األنظمة السياسية  ،خاصة الديمقراطية
منها .وهذه هي األزمة التي يعاني منها النظام العراقي الجديد منذ 2003م حتى اآلن  ،إذ أننا لم نلحظ أي شكل من أشكال
املعارضة السياسية الحقيقية التي تجعل التنافس على خدمة الشعب وإدارة الدولة بشكل يخدم املصالح العليا للدولة
ً
ً
 ،منهجا وشعارا  ،لنتحول من التوافقات وتقسيم الحصص إلى املنافسة في البناء والتطور .من هنا صار من الضروري
أن تعمل القوى الوطنية للتحول من الحركات اإلإجتماعية اإلحتجاجية إلى العمل السياس ي املنظم  ،ليكتمل الجانب
اآلخر من النظام الديمقراطي البرملاني القائم في العراق أال وهو املعارضة السياسية  ،ألن جوهر النظام الديمقراطي
البرملاني قائم على حكومة األغلبية في قبال املعارضة  ،والتي لم تتبلور إلى اآلن رغم ضرورتها .وفيما يتعلق بالتشريع
الدستوري الذي يسمح بتكوين املعارضة وممارسة عملها  ،فإن الدستور العراقي النافذ لسنة 2005م قد وصف نظام
ً
ً
الحكم في العراق يأنه "جمهوري نيابي (برملاني) ديمقراطي" ، 59وطبقا لهذه املادة فأن التشريع الدستوري متحقق ضمنا
 ،ألن الضمانات الدستورية في األنظمة البرملانية هي نفسها التي تسمح بتكوين املعارضة وممارسة أنشطتها السياسية
واإلجتماعية بغية الوصول إلى السلطة عن طريق اإلنتخابات الديمقراطية ومبدأ التداول السلمي للسلطة60.
الخاتمة والنتائج:
إن النظم السياسية الديمقراطية الفاعلة ترتكز على ركنين جوهريين ال يمكن أن ينضج أي منهما من دون
وجود اآلخر رغم التقاطعات .يتمثل الركن األول بالسلطة التي تدير الدولة وفق فلسفة سياسية معينة وخطط
ً
وإجراءات واضحة وقابلة للقياس والتطبيق .وقابلية القياس هذه تتضح من الواقع املنجز فعال وعلى ضوئه يمكن
للمفكرين والسياسيين املعارضين وعموم املواطنين قياس أداء حكوماتهم وكفائتها .وأهم أبعاد القياس في الوعي املجتمعي
ً
 ،حفظ (سيادة الدولة)  ،األمن ومستوى األداء اإلقتصادي والخدماتي .فإن كان األداء جيدا في نظر املجتمع فإنهم
سيتوجهون لتجديد ثقتهم بالحكومة عن طريق صناديق اإلقتراع -على فرض نزاهة العملية اإلنتخابية وإستقاللها-
والعكس صحيح .فيما يتمثل الركن الثاني لألنظمة الديمقراطية الناضجة باملعارضة السياسية  ،وهي القوى الشعبية
ً
ً
ً
ً
ً
والسياسية التي تختلف مع الحكومة أو السلطة وسياساتها وبرامجها وتطرح مشروعا سياسيا  ،إقتصاديا  ،أمنيا وخدميا
بشكل مختلف تعتقد أنه األفضل واألصلح فيما لو تم تطبيقه .ومن أجل ذلك تبذل املعارضة قصارى جهودها لتوضيح
ً
ً
ً
رؤاها أوال وإلقناع الجماهير بها ثانيا والعمل على إظهار الخلل في أداء السلطة القائمة للحلول محلها ثالثا.
عندما تفشل الحكومات في أدائها وينتشر الفساد والظلم اإلجتماعي وإختالل األمن وما شابه يحصل (اإلستياء)
عند املواطنين مما يدفعهم إلى إتخاذ أساليب عديدة إلجبار السلطات من أجل تغيير سلوكياتها وأدائها .تتمثل هذه
األساليب باإلحتجاجات والتظاهرات واإلعتصامات واإلضراب وما شابه من أساليب تصعيدية سلمية غير عنيفة .قد
يكون نتيجة اإلستياء حركة إجتماعية عفوية ليس لها قيادة واضحة أو جهة معارضة للسلطات ولها مطالب محددة ،
تبرز وتتمظهر بأشكال مختلفة إال أنها تمثل حاجات معينة لجهة أو ملجموع املواطنين .فقد تحدث حركة ما لجهة معينة
ملطلب معين يخص هذه الجهة بالتحديد ،وهي بالتالي حركة جهوية ال تمثل عموم املجتمع  ،كتظاهرات يقوم بها مجموعة
ً
من الطالب في قسم معين للمطالبة بالتعيين مثال  ،فهذه اإلحتجاجات هي إحتجاجات مطلبية تمثل جهة بعينها وليس
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ً ً
ً
املجتمع بأكمله .وهناك حركات إجتماعية بارزة تتحرك تحركا كليا شامال  ،غاياتها عامة وليست خاصة ومثالها الحركة
اإلجتماعية التشرينية في العراق .فلم تكن هذه الحركة ممثلة ملجموعة بعينها وليس لها مطالب فئوية  ،بل إنها تمثل
حركة إجتماعية كبرى وقياس كبر حجمها من عدمه هو مطالبها وأهدافها .ويكفي أن نذكر شعارها األساس ي  ،شعار
(نريد وطن) ليتضح بعدها وهدفها املتمثل ببناء الدولة.
في الغالب  ،ال يمكن للحركات اإلجتماعية أن تنتصر إال إذا كانت أهدافها سامية  ،تمثل شرائح املجتمع كافة.
ولكنها قد تفقد حيويتها من دون تنظيمها ووضوح أهدافها وآلياتها .وفي هذه الحالة  ،قد يمكن في بعض األحيان أن يكون
التوجه العام نحو فكرة معينة ويتحقق تنظيم ذاتي إال أنه نسبي .وكلما أسرعت النخب في تنظيم حراكاتها وتعيين إداراتها
فإنها ستتماسك وتتطور وتجذب أكبر عدد داعم ممكن لها .وفي الحقيقة أن اإلحتجاجات والتظاهرات ال يمكن أن تكون
بال قيادة أو مجالس إدارية  ،حتى وإن ادعت ذلك  ،فالحقيقة أن القيادة موجودة ولكنها قد تبرز للواجهة أو قد تتوارى
حسب الظروف القائمة .فالذين يكتبون الشعارات ويحددون األهداف واآلليات قادة فعليون لكن تسمية القيادة لم
تطلق عليهم ولربما تطلق أوصاف معينة مختلفة كوصف (الناشط املدني) وهو بالحقية قائد  ،وال نقصد كل من أطلقوا
ً
عليه صفة ناشط فهو قائد  ،فكما أن هناك َمن ينسبون للقيادة كذبا فهذا كذلك...
إن وجود حركات إجتماعية هادفة ضرورة مهمة في األنظمة الديمقراطية لتحقيق العدالة اإلجتماعية
والضغط على السلطات لتصحيح املسارات املعوجة والقرارات الخاظئة .فهي بذلك تحمي املجتمع من إنحراف السلطات
وإبتعادها عن أداء واجباتها كما يجب أن يكون ومن جهة أخرى فهي تنفع الحكومات إذ أنها تبرز أخطائها وترفع صوت
الشعب حينما تسير الدولة في املسار الخاطئ .ومن املهم أيضا أن وجود الحركة اإلجتماعية بإمكانه أن يتطور إلى حركة
سياسية فاعلة ومعارضة تمثل الشعب وتعمل من أجل الوصول إلى السلطة لتطبيق برامجها ورؤاها  ،كما أنها يمكن أن
تنفع في دعم جهات سياسية معارضة  ،إن لم تكن راغبة بالعمل السياس ي  ،وهي بذلك توجه الجماهير إلنتخاب املعارضة
وإسقاط الحكومات عن طريق اإلنتخابات العامة.
ً
ال يمكن أن يكون النظام نظاما ديمقراطيا -وخاصة البرملاني منه -من دون وجود معارضة فاعلة .وإن لم تكن
ً
ً
موجودة فهذا النظام  ،أي نظام  ،منسوب إلى األنظمة الديمقراطية زورا وبهتانا .لذا فإننا نقترح والدة معارضة سياسية
ً
ً
ً
ً
حقيقية فاعلة من هذا الحراك الشعبي التشريني ليكون نظامنا السياس ي حقا نظاما برملانيا ديمقراطيا تتنافس فيه
القوى السياسية من أجل بناء الدولة وخدمة الشعب.
أنضجت الحركة التشرينية الوعي الشعبي بحقيقة املطالب وانطلقت الجماهير من رؤية واضحة تطالب
بتحقيق اإلصالح في الهيكل البنيوي للنظام .كما أنتجت مجموعات مدنية متنوعة لها أهداف مدنية مختلفة استقطبت
ً
الكثير من طبقات املجتمع مما يمكن أن يحولها مستقبال إلى مجموعات ضاغطة كبيرة .استطاعت الحركة التشرينية
إرباك األحزاب السياسية الفاسدة التي لم تكت تتصور أن ينهض الشعب بهذا العدد الهائل والصمود الفريد  ،وهذا ما
دفع القوى السياسية تتسابق في الدفاع عن املحتجين والعمل على تبني نشاطات وإصالحات ملص الغضب الشعبي إال
ً ً
أنها واجهت رفضا كبيرا بعدما ثبت للشعب أالعيبها وخدعها .وفرضت الجماهير إرادتها حينما أزاحت حكومة عادل عبد
ً ً
املهدي  ،وهي خطوة لم تحدث سابقا أبدا  ،أن يفرض الشعب على القوى السياسية وحكومته إراداته بطريقة سلمية ،
كما أجبرت القوى السياسية على تبني قانون اإلنتخابات الذي طرحته الساحات والتصويت عليه تحت قبة البرملان ،
وكذلك تغيير أعضاء املفوضية املستقلة لإلنتخابات بعدما رفضت الجماهير بقاءهم وكذلك اإلطاحة بالشخوص
ً
السياسية التي كانت ترشحها الكتل السياسية خلفا لعبد املهدي.
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تتعدد األقوال والرؤى فيما يخص السيناريوهات املحتملة لإلحتجاجات الشعبية  ،وكل الرؤى تبقى في دائرة
اإلحتماالت املمكنة .ربما يمكننا القول بأن السيناريوهات املحتملة لإلحتجاجات ال تخرج عن خمسة إحتماالت وكما يلي:
األول :تالش ي اإلحتجاجات وموتها ككل اإلحتجاجات السابقة  ،وهذا مستبعد  ،فلم تنتهي الحركة التشرينية ،
وال أعتقد أنها ستنتهي  ،ربما تبرد لكنها لن تموت ومن املحتمل أن يكون يوم األول من تشرين ويوم الخامس والعشرين
ً
منه أياما وطنية  ،تتجدد فيها اإلحتجاجات والذكرى في كل عام.
الثاني :اإلستمرارية بعفوية  ،وهو مواصلة املسيرات واإلحتجاجات الشعبية من دون أن تنضج وتتحول للعمل
املنظم املدروس.
الثالث :اإلستمرارية والتنظيم؛ وهو مواصلة اإلحتجاجات مع بروز تنظيم وإدارة ناضجة للتحول من العمل
الشعبي إلى السياس ي  ،وهذا ما نلمسه من خالل بروز تجمعات مدنية عديدة وكيانات سياسية في طور التشكل.
الرابع :الصراع الداخلي :وهو الصراع الذي يمكن أن يحدث بين املحتجين ألسباب قد تتعلق بالتنظيم أو املنافع
أو الرؤى وغيرها أو أن تدفع الجهات املعارضة للحركة اإلحتجاجية بجمهورها لزرع فئتين متصارعتين داخل ساحات
اإلحتجاج نفسها.
الخامس :التدخل الخارجي عبر التغيير املباشر كما فعلت أمريكا في سنة  2003أو القيام بإنقالب أبيض كما
حدث في السودان باإلنقالب األبيض الذي قاده عبد الفتاح البرهان إلسقاط نظام عمر البشير أثر اإلحتجاجات
ً
الشعبية .إن سيناريو التدخل الخارجي املباشر مستبعد تماما أما اإلنقالب األبيض فهو ممكن الحدوث بدعم من دول
كبرى فيما إذا أرادت ذلك.
ربما تبرد اإلحتجاجات أو تتوقف لفترات إال أننا ال نحتمل أن تنتهي التظاهرات التشرينية بشكل نهائي من دون
تحقيق مطالبها وفرض إرادتها على القوى السياسية  ،إضافة إلى أنها من املحتمل أن تزيح الطبقة السياسية الحاكمة
إذا ما قامت إنتخابات نزيهة عادلة بمشاركة شعبية واسعة في حال تكونت أحزاب سياسية ممثلة للحراك الجماهيري
الشعبي.
ً
لم تكن حركة تشرين اإلجتماعية حركة مطلبية بل حركة ناضجة سياسيا  ،وهذا النضج لم يكن وليد لحظة
تاريخية بل كان نتيجة جهود وطنية بذلتها النخب والقوى املؤمنة باليمقراطية وإمكانية اإلصالح والتغيير عبر سنوات
متعددة  ،ولقد نجحت في كسب القوى الوطنية إلى جنبها واستطاعت أن تشكل وسيلة ضغط لم تكن في حسابات
السلطات واألحزاب الحاكمة .كما أنها رسمت صورة من صور التحدي والصمود واإلباء وحب الوطن  ،فرغم الظلم
ً
الكبير وعدم إستجابة السلطات فقد برز الشعب مواجها مواجهة سلمية بصدور عارية  ،هذه املواجهة السلمية مثلت
إنعطافة تاريخية في الواقع اإلجتماعي والسياس ي في العراق .وإن لم تحقق جل أهدافها إال أنها مهدت الطريق نحو والدة
املعارضة السياسية الفعالة وكذلك رسخت مفهوم الرقابة الشعبية والنظال من أجل الحقوق املسلوبة.
التوصيات:
 -1البحث النظري بشكل أكثر ومكثف ملوضوعي املعارضة السياسية والحركات اإلجتماعية ومدى إمكانية
إنسجامها وتطبيقها على الواقع العراقي  ،لتتبلور بشكل واضح ودقيق.
ً
 -2العمل على تأسيس حركات إجتماعية واضحة األهداف والرؤى من القوى الوطنية املخلصة لتكون ركنا
ً
أساسيا ملراقبة أداء السلطات والضغط عليها والعمل على رفع مستوى الوعي املجتمعي.
88

2020 أكتوبر

العدد السادس

اجمللد الثاني

جملة قضايا أسيوية

املركز الدميقراطي العربي

 أن تعمل القوى الوطنية والنخب العراقية من املثقفين واألكاديميين على تشكيل معارضة سياسية عابرة-3
.للطائفية واإلثنية لتعمل على بناء دولة املؤسسات الحديثة عبر تأسيس أحزاب سياسية وطنية
 تعتمد املنهج العلمي لدراسة الحراكات الشعبية العراقية املتواصلة،  تأسيس مراكز أبحاث رصينة-4
 بشكل دقيق و عمل،  بأبعادها السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية، وبالخصوص الحركة اإلجتماعية التشرينية األخيرة
 لتقديم دراسات علمية لألسباب التي تؤدي إلى، مشترك يقوم به مجموعة من األكاديميين املتخصصين بعلوم مختلفة
.هذه الحراكات املتواصلة ووضع حلول ناجعة يمكن إعتمادها لبناء دولة املؤسسات الحديثة
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التجربة التكاملية يف جنوب شرق آسيا :بني حماوالت االخرتاق األمريكي واملواجهة الصينية
integral trial in Asia south east : between American efforts and
breakthrough and Chinese confrontation
محمـد األزهرالعبيدي باحث في العلوم السياسية  /الجزائر
أحمد زرقين باحث في العلوم السياسية/الجزائر
امللخص:
دفع الصراع القائم منتصف الستينات بين بعض دول إقليم جنوب شرق آسيا -في ظل قطبية ثنائية  -إلی البحث
علی نهج يضمن استقرار املنطقة داخليا ويحد من تغلغل أحد أقطاب النظام الدولي خارجيا ،فكان ميالد اآلسيان ونموها
االقتصادي سابقا لنهاية الحرب الباردة ،وبنهاية هذه الخيرة كانت الرابطة تمتلك عددا من "شركاء الحوار" كالواليات
املتحدة المريكية والصين حيث تحاول الدراسة التعريج علی تأثير هذه العالقات علی املنطقة عموما وعلى التكتل اآلسيوي
بوجه خاص.
الكلمات املفتاحية :جنوب شرق آسيا ،الواليات املتحدة المريكية ،الصين.
Abstract:
The conflict that occurred in the mid-sixties between some countries of the
Southeast Asian region - in light of bilateral polarity - pushed to search for an
approach that guarantees the stability of the region internally and limits the
penetration of one of the poles of the international system externally. It owns a
number of "dialogue partners" such as the United States of America and China,
as the study tries to outline the impact of these relations on the Asian bloc.
Keywords: ASEAN, Economic Relations, United States of America, China.
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مقدمة:
َّ
إن ما َّميز النصف الثاني من القرن العشرين ظاهرة "التكتالت اإلقليمية" سواء من خالل بعض املحاوالت
التنظيرية ملنظري التعاون الدولي من جهة ،أو املمارسات التطبيقية من خالل قيام بعض التكتالت من جهة ثانية ،متخذة
في ذلك املصلحة املشتركة كمعيار للعملية التعاونية متعددة الطراف.
ُ
َّ
إن القراءة التاريخية للكيفية التي أدت إلى قيام بعض التكتالت اإلقليمية ،تبين الدور البارز للنطاق الجغرافي
كدافع أولي لنشأتها،إضافة إلى التقارب الحضاري ،فالتناثر الجغرافي مثال داخل القارة السيوية من جهة ،والتغيرات
املتسارعة على صعيد البيئة الدولية (كالحرب الباردة) من جهة ثانية ،أفرز بروز تكتالت إقليمية وشبه إقليمية بين بعض
الدول النامية في نفس القارة على شكل تكامل اقتصادي بدرجة أولى.
إن التجارب التي يمكن الخذ بها -في هذا الصدد -تلك الرابطة التي قامت بين دول جنوب شرق آسيا ،أو ما ُيعرف
باختصار «اآلسيان  «Aseanالذي أضحى من القطاب االقتصادية ونموذجا ُيحتذى به في للتعاون اإلقليمي نظرا ملا تحوزه
دول هذه الرابطة من عوامل تؤهلها لتلك املكانة ،إال أن البيئة الدولية الراهنة تفرض مزيدا من العالقات التعاونية لتكون
الدول أو التكتالت على حد سواء أكثر ديناميكية ومرونة مواكبة لجيوبوليتيكية القرن الحالي بوجه عام التي ترى من القارة
السيوية محورا لها ،فاالنتعاشة االقتصادية ملنطقة جنوب شرق اسيا من جهة واملوقع الجغرافي االستراتيجي من جهة ثانية
يجعل املنطقة من أهم الولويات االستراتيجية للفواعل االقليمية والدولية املؤثرة .
اإلشكالية:
كيف ساهمت العالقات االقتصادية والسياسية لرابطة اآلسيان في إنجاح العملية التكاملية في ظل تقاطع املصالح
األمريكية الصينية في املنطقة ؟
خطة الدراسة :
مقدمة :
❖ املحور الول  :اإلطار التأسيس ي لرابطة دول جنوب شرق آسيا.
❖ املحور الثاني  :املؤشرات االقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا.
❖ املحور الثالث  :محاوالت االختراق المريكي للمنطقة.
❖ املحور الرابع  :إستراتجيات املواجهة الصينية لالنخراط المريكي.
خاتمة :
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املحور األول :اإلطارالتأسيس ي لرابطة دول جنوب شرق آسيا
أوال  /اآلسيان للحفاظ على السالم (السياق التاريخي للنشأة):
في الفترة املمتدة( )1966_1963شهدت منطقة جنوب شرق آسيا
املواجهة (االندونيسية_املاليزية) أو ما ُيعرف كونفرو_نتاس ي
 Konfrontasiوكان بمثابة صراع بدأته أندونيسيا بسبب معارضة

"تعزيز السالم و االستقرار اإلقليميين من خالل

الرئيس « سوكارنو» تشكيل االتحاد املاليزي ،1حيث قامت القوات

االحترام الدائم للعدالة وسيادة القانون في العالقة

االندونيسية بأعمال تخريب واسعة من خالل بعض التفجيرات لضرب

بين بلدان املنطقة وااللتزام بمبادئ ميثاق المم
املتحدة" (إعالن السيان)1967

االستقرار في املنطقة ،كما تعرضت سنغافورة للقصف ،مخلفة خسائر
مادية وبشرية ،أعنفها كان تفجير مقر ماكدونالد في  10مارس 2.1965

َّ
(خفض من حدة الصراع الخارجي)،
بالتزامن مع الصراع سابق الذكر ،شهدت أندونيسيا صراعا سياسيا داخليا
في ( )01أكتوبر  1965إثر محاولة انقالبية باختطاف كبار الجنراالت وقتلهم نفذها -كما ُيزعم -الحزب الشيوعي الندونيس ي
( ،(I.C.Pلكن سرعان ما تم القضاء عليها بقيادة الجنرال « سوهارتو» ليتولى هذا الخير حكم البالد في مارس  ،1966بعد
حملة التشويه التي طالت الرئيس السابق الرتباطه بالشيوعية ،وبتولي "سوهارتو" الحكم تم  -وبشكل رسمي -التخلي عن
سياسة "كونفرو_نتاس

ي" في معاهدة سالم في  12أغسطس  1966بين اندونيسيا وماليزيا3.

كتعقيب ملا سبق ،ال يمكن إغفال الظرف الدولي السائد في نفس الفترة ( الحرب الباردة) والتي كان من أبرز
إفرازاتها على املنطقة بداية التغلغل الشيوعي ،هذا المر الذي سيدفع فيما بعد دول الجنوب الشرقي في التفكير في حل
عملي َّ
لصد االمتداد الشيوعي من جهة ،ولتحقيق السالم والحفاظ على استقرار املنطقة من جهة ثانية.
ثانبا  /التأسيس والتطور:
رابطة دول جنوب شرق آسيا أو اآلسيان  Aseanعبارة عن منظمة حكومية دولية تهدف بالساس إلى :تعزيز النمو
االقتصادي ،واالستقرار اإلقليمي بين أعضائها ،يبلغ عدد أعضائها الحاليين ( )10دول( :اندونيسيا ،ماليزيا ،سنغافورة،
فيتنام ،الفيليبين ،ماينمار ،الوس ،كمبوديا ،تايالند و بروناي)

4
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الشكل رقم ( :)01الدول األعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا.

Source: Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, Mapping
south– south
cooperation in ASEAN, septemper 2018, p 01.
في  08أغسطس ُ 1967عقد اجتماع في مقر وزارة الخارجية في بانكوك بتايالند ،جمع وزراء الخارجية

الخمس5

لدول (اندونيسيا ،ماليزيا ،الفلبين ،سنغافورة ،تايالند) وفيه تم التوقيع على الوثيقة التي بموجبها ولد تكتل اآلسيان أو ما
يعرف بـ "إعالن اآلسيان" ،ما َّ
ميز هذه الوثيقة أنها قصرية من حيث الصياغة6.
ما ّميز التكتل اآلسيوي على باقي التكتالت السائدة آنذاك ،حياده علن املنهج التقليدي للتكامل ،فالدول الخمس
املؤسسة للتكتل لم تحدد تاريخا معينا للوصول إلى مرحلة معينة ومحددة للتكامل ،بل اتبعت منهجا تعاونيا اقتصاديا/
وظيفيا7.

ّ
وقع العضاء سنة  1976معاهدة للصداقة والتعاون
في ظل التوترات املتصاعدة في منطقة آسيا واملحيط الهادئ،

ُ
تلزم وتؤكد على االحترام املتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ،وبنهاية الحرب الباردة من جهة وحل الحرب
الهلية في كمبوديا سنة  1991من جهة ثانية ،وتطبيع العالقات مع الواليات املتحدة المريكية من جهة ثالثة ،اتسعت
العضوية لتطلق الرابطة مجموعة من املبادرات أبرزها كان التوقيع على معاهدة سنة  1995لالمتناع عن امتالك أو تطوير
السلحة النووية8.

ليشهد التكتل سنة  2004نقطة مفصلية في تاريخه ،من خالل توقيع اتفاقية للتجارة الحرة ( )FTAمع الصين ،9والتي
تنص على إقامة أكبر منطقة تجارية حرة في العالم ،والتي تشمل  1.8مليار/نسمة (  534.8م/ن لدول السيان1.29 ،
مليار/ن للصين (إحصاء 10.))2002
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بحلول سنة  2007تم االعتماد وبشكل رسمي وبموافقة العضاء الـ ( )10ميثاق اآلسيان الذي شكل اإلطار القانوني
للرابطة ،وفيه تم تبيان شروط العضوية ،كما اشتمل على مخطط ملجتمع اآلسيان يتكون من ثالث مؤسسات11:

_ الجماعة االقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا )(AEC
_ جماعة المن السياس ي للرابطة)APSC( .
_املجتمع االجتماعي والثقافي لآلسيان.)ASCC( .
ثالثا  /الفرق بين اآلسيان واإلتحاد األوروبي.
ً
ّ
إن أي إشارة للتكتالت االقتصادية العاملية تقود إلى مقارنات بين التكامل الوروبي ونظيره اآلسيوي نظرا للتشابه
الكبير من حيث الخصائص وحتى املقومات ،إال ّ
أن جوهر االختالف يكمن في الهدف الساس ي للتكتل ككتلة واحدة؛
فرابطة اآلسيان ال تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العضاء كما أنها ال تطمح في أن تغدو( اإلتحاد الوروبي آلسيا) ،فكل
التركيز ينصب على تعزيز وتسريع

النمو االقتصادي12.

املحور الثاني :املؤشرات االقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا
ّ
اآلسيان-وعلى غرار االتحاد الوروبي -يشهد هو الخر تفاوتات بين اقتصاديات الدول العضاء إال أن ما ُيخفف منها من
وجهة نظرنا:
 .1عدد العضاء مقارنة بالتكتل الوروبي ،الذي ّ
سهل على الرابطة سد هذه الفروق وكان الوضع أشبه بالسير على
النهج االقتصادي «التخصص» و«تقسيم العمل».
 .2تحاش ي قادة الدول العضاء الخوض أو التعمق في املسائل السياسية على عكس االتحاد الوروبي.
تتعدد وتتنوع املؤشرات االقتصادية للتكتل والتي جعلت منه أحد أكبر القطاب االقتصادية في العالم ،ومن بين
هذه املؤشرات نذكر:
أوال  /املؤشرالديموغرافي االجتماعي :
خالل الفترة ( )2018-1980زاد عدد سكان اآلسيان من ( )355.1مليون نسمة إلى ( )649.1نهاية ً ،2018
متأثرا في ذلك
بالزيادة الطبيعية والعضوية داخل الرابطة ،فبعد انضمام أخر دولة (كمبوديا  )1999قدرت نسبة الزيادة بـ ( ،13)1.6٪و
بحلول سنة  2000كان حوالي ( )14٪من سكان اآلسيان تحت خط الفقر الدولي لتتراجع هذه النسبة سنة  2013إلى ()03٪
فقط14.
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الشكل ( :)02ترتيب النمو الديموغرافي للرابطة عامليا (نهاية .)2018

*عدد سكان االتحاد األوروبي انخفض بحوالي  66.5مليون بعد بداية الخروج البريطاني
املصدر :تصميم الباحثان.
وبهذا ُيشكل سكان اآلسيان ما نسبته ( )09٪من عدد السكان في العالم فهو بذلك من أكبر السواق التجارية في العالم،
و لإليضاح أكثر على دور املؤشر الديمغرافي في التنمية االقتصادية للتكتل اآلسيوي ،يمكن إدراج الجدول اآلتي:
الجدول( :)01بعض مؤشرات التنمية الديموغرافية واالجتماعية .
املؤشر
الفئات العمرية :ـ

خط الفقر:
معدل البطالة
التعليم اإلبتدائي
محو المية لكبار السن
الصحة

األرقام
* 56.7مليون أقل من ( )05سنوات ()2018
* 156.4مليون شخص مابين ( )29-15سنة
* 48.7مليون شخص ( )65سنة فأكثر.
*مابين ( ٪ )24.8_ 0.4يعيشون تحت خط الفقر الوطني (اما
الدولي  ٪03سنة  2013كما سبق االشارة )
 ٪ 4.1عام 2016
 ٪3.8عام 2017
*مابين ( ٪ )100_ 89.6يلتحقون بالتعليم االبتدائي
*مابين ( ٪ )97.2_ 82.5عام 2017
* ٪76.2من السكان يحصلون على الرعاية الصحية ()2017
* ٪82.7يحصلون على مياه صالحة للشرب.
إعداد الباحثان.
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 -1مؤشرالناتج املحلي اإلجمالي : Gross Domestic Product
ُ
ق ّدر الناتج املحلي اإلجمالي لرابطة اآلسيان سنة  2018بـ ( )03تريليون دوالر أمريكي ،مما وضع التكتل خامس أكبر اقتصاد
في العالم15.

الشكل ( :)03االقتصاديات العشراألوائل من حيث الناتج املحلي سنة .2018

Source : ASEAN Key Figures 2019, Jakarta: ASEAN Secretariat, p:29
طوال الفترة املمتدة بين ( )2018_2000كان الناتج املحلي اإلجمالي لآلسيان في اتجاه إيجابي وهذا بالرغم من الزمة
االقتصادية العاملية سنة ( ،)2009/2008ففي سنة ( )2000كان في حدود ( )0.6تريليون/دوالر ،وبحلول ( )2008وصل إلى
( )1.6تريليون/دوالر أمريكي ،وباملقابل تضاعف نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي من  1.195دوالر سنة  2000إلى
 3.299دوالر سنة  2010و 4.601دوالر سنة 16. 2018

وإذا أخذنا سنة  2010كسنة أساس؛ فمن املتوقع ّ
أن يزيد اقتصاد التكتل إلى أكثر من الضعف ( )3.8تريليون/دوالر
أمريكي بحلول عام  2025وبهذا سيصل نصيب الفرد إلى  6000دوالر17.

وبالرغم من ذلك ال يمكن أخذ النقطة الخيرة (نصيب الفرد من الناتج) كمعيار ومقياس بأن الشعوب  ......تعيش رفاه
اقتصاديا ،فهذا متوقف بدرجة أكبر على مدى العدل في توزيع الثروة.
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الجدول ( :)02نسبة مساهمة كل قطاع لكل دولة في الناتج املحلي اإلجمالي سنة .2017

الدول األعضاء
بروناي (دارالسالم)
كمبوديا
الوس
تايالند
ماليزيا
ما ينمار
الفيليبين
سنغافورة
فيتنام
اندونيسيا
معدل مساهمة كل قطاع

*المصدر :إعداد الباحثان
الصناعة الخدمات
الزراعة
1.1
20.6
15.3
6.3
8.2
23.3
8.5
0
14.8
12.7
11.08

58.7
33.1
35.1
36.0
38.4
36.3
34.0
24.4
35.0
40.1
37.11

40.2
39.3
39.4
58.1
52.0
40.4
57.5
67.1
38.8
47.1
47.99

نسبة مساهمة الدولة
100
93
89.8
100.4
98.6
100
100
91.5
88.6
99.9
96.18
(املجموع)

إن أول ما يمكن مالحظته هو تدني معدل مساهمة القطاع الزراعي في الناتج املحلي ،ولعل ذلك يعود للطبيعة الجغرافية
في املنطقة ،وبالرغم من ذلك إال أن دول ُجزرية كأندونيسيا استطاعت االستفادة ً
نسبيا من باقي الراض ي كأبسط مثال على
عكس سنغافورة.
ً
مثال دولة ُيمكن اعتبارها عبئا على باقي دول
وعليه؛ يمكن القول أن رابطة دول جنوب شرق آسيا كتلة واحدة ،فال يوجد
التكتل ،فدولة كبروناي مثال هي الخرى تشهد تدني في مساهمة القطاع الزراعي في ( )GDPلكنها تتصدر املساهمة في
ً ُ
ً
زراعيا لكنها تتصدر املساهمة في القطاع الخدماتي ،وهذا ما ُيساعد الرابطة
أيضا ال تساهم
القطاع الصناعي ،سنغافورة
على سد بعض الفروق.

100

املركز الدميقراطي العربي

جملة قضايا أسيوية

اجمللد الثاني

العدد السادس

أكتوبر 2020

 -2مؤشرالتجارة:
الشكل ( :)04إجمالي تجارة اآلسيان من حيث الدول/األقاليم لسنة ( 2017مليار/دوالر)

Source : ASEAN Statistical_Highlights_2018, p 06.
ً
واسعا بإجمالي تجارة بلغ ( )590.4مليار /دوالر سنة  2017والذي يدل مما ال شك
تشهد التجارة داخل الرابطة نشاطا
فيه على مدى تقدم عملية تحرير التجارة من خالل التكتل التجاري بين الدول العضاء املعروف بـ ( )AFTAوالذي يهدف
ً
اآلسيان)عامليا.
بشكل رئيس ي إلى زيادة امليزة التنافسية للمنطقة ككل (بما فيها شركاء

املحور الثالث :محاوالت االختراق األمريكي للمنطقة.
اآلسيان وكغيره من التكتالت اإلقليمية الخرى ،ال يمكن منح العضوية فيه لدول من خارج النطاق الجغرافي ،إال َّ
أن
ً
امليثاق ينص على إمكانية انضمامها من خالل إقامة العالقات الخارجية مع الرابطة مانحا إياها لقب "شريك الحوار" ،18شريطة
إجماع العضاء على قبول أي شريك خارجي 19فقد كان اتساع عدد الشركاء الخارجيين سابقا التساع العضوية في الرابطة بعقود،
ففي فترة السبعينيات وبالتوازي مع ما يعرف بالتوسع الوظيفي للرابطة تم عقد العديد من الشراكات الخارجية 20مع الفواعل
الدولية االقتصادية خاصة على اختالف مستوياتهم ومن أهم هذه الشراكات أو العالقات التي عقدها اآلسيان (مع دول كبرى أو
مع تكتالت إقليمية) نذكر منها:
أوال :ملحة تاريخية على العالقات الثنائية:
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تعود بداية العالقات بين اآلسيان والواليات املتحدة المريكية إلى عام ( ،)1977لتشهد العالقات مطلع التسعينات
زيادة في التعاون اإلنمائي من خالل إطالق بعض البرامج االقتصادية التي تستهدف التجارة ،االستثمار ،نقل التكنولوجيا
وكذا التعليم21.
ّ
ً
تاريخيا ،وبالرغم من كون منطقة جنوب شرق آسيا منطقة لتقاطع إستراتيجيات القوى العظمى إال أن االهتمام المريكي
ً
ّ
باملنطقة شهد تراجعا طيلة فترة التسعينات ،لتشكل أحداث ( )11سبتمبر  2001عودة االهتمام باملنطقة ،وذلك لسببين
بارزين22:
أ .اعتبار الواليات املتحدة المريكية املنطقة "جبهة ثانية" في حربها العاملية ضد اإلرهاب.
ب .الطفرة االقتصادية التي شهدتها املنطقة.
ُ
في عام ( )2008كانت (الو.م.أ) أول دولة غير آسيوية تعين سفيرا لها ،وفي عام ( )2010انفردت بكونها أول دولة من خارج
القارة تنش ئ بعثة مخصصة لآلسيان في "جاكرتا" ،لتعين بعدها أول سفيرة مقيمة سنة  ،2011وفي ( )03نوفمبر ()2014
تولت السفيرة «نينا هاشيجيان» مهامها بعد تقديم أوراق اعتمدها إلى المين العام لرابطة اآلسيان «لو لونغ مينه» آنذاك23.
باإلضافة إلى ما تقدم ال يمكن إنكار العامل الشخص ي في موضوع التوجه اآلسيوي ) (Asia-paviotفالرئيس "باراك
اوباما" يعتبر أول رئيس "آسيوي" للواليات املتحدة المريكية حيث ولد في هاواي ،وأمض ى سنين النشأة الولى في أندونيسيا،
ومما الشك فيه أن لهذه التجارب الذاتية آثارها على توجهات السياسة الخارجية من جهة ،ورغبة "أوباما" في محو تعثرات
24
"جورش بوش"االبن من جهة ثانية.
ثانيا  /املؤشرات االقتصادية للعالقات بين الطرفين:
من الناحية التجارية ،تعتبر (الو.م.أ) رابع أكبر شريك تجاري لرابطة اآلسيان بعد كل من( :الصين ،اإلتحاد الوربي
واليابان) 25،فمنذ التوقيع على اتفاقية إطار لتحرير التجارة واالستثمار ( (TIFAعام  2006والو.م.أ في سعي دائم لتعزيز
الروابط التجارية واالستثمارية.
الجدول رقم ( : )03تجارة السلع االمريكية مع اآلسيان (مليار/دوالر).
2008

2013

2016

2018

الصادرات االمريكية

66.9

79.0

74.6

85.8

الواردات االمريكية

110.1

126.9

158.4

185

امليزان التجاري (االمريكي)

–43.2

–47.9

–83.8

–99.2

Source:Office of the United State trad representative: https://ustr.gov
الجدول رقم ( :)04التجارة الزراعية األمريكية مع اآلسيان (مليار/دوالر)

الصادرات المريكية

2008

2013

2016

2018

7.0

10.7

11.2

14.2
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الواردات األمريكية

8.4

9.5

9.6

13.2

امليزان التجاري (األمريكي)

-1.4

1.2

1.5

1.0

Source:Office of the United State trad representative: https://ustr.gov
ما يمكن مالحظته من الناحية االقتصادية هو العجز الدائم للميزان التجاري المريكي ( الواردات تفوق
الصادرات) بالنسبة لتجارة السلع  ،كما أن الو.م.أ وبتعداد سكانها الذي يفوق ( )350مليون نسمة سوقا مهما للسلع
القادمة من جنوب شرق آسيا ،أما سياسيا وبالرجوع إلى الرقام املبينة في الجداول السابقة تدل على أن االتفاقية الخاصة
بتحرير التجارة واالستثمار  TIFAناجحة نسبيا رغم الفضلية اآلسيوية .
ثالثا  /التواجد العسكري األمريكي في املنطقة.
إن الشرعية الداخلية لحكومات دول جنوب شرق آسيا املتأثرة بالساس "بالنمو االقتصادي املستدام" خلق نوعا من
ً
االستقرار المني إقليميا ،فمثال ال يوجد خطر اندالع حرب كبرى بين الدول على عكس ما كان حتى العقد الول من اللفية،
ً
وباملقابل تشكل الجرائم العابرة للحدود والكوارث اإلنسانية التي تتطلب املزيد من الجهود تحديا أمنيا للرابطة وموضع
تساؤل في الوقت ذاته حول قدرتها في مواكبتها للتغيرات املتسارعة،والذي تستغله الواليات املتحدة المريكية لتوطيد
اة مع احتمالية املواجهة مع الصين املتزايد بخصوص بحر الصين الجنوبي (26.)scs

وتوسيع التواجد املادي في املنطقة باملواز

وملسايرة هذا "التحدي الجيوبوليتيكي" الكثر أهمية منذ نهاية الحرب الباردة وفق "روبرت أوبراين"مستشار المن
القومي للرئيس "دونالد ترامب" ،شرعت الواليات املتحدة المريكية في تخفيض قواتها املتمركزة بشكل دائم في أملانيا من
 34500جندي إلى  25000وإعادة نشرها في مناطق أخرى ،وعليه فقد أصبح من الواضح أن العمليات العسكرية المريكية
عموما أخذت ثالث اتجاهات27:
 .1التحول الجغرافي من أوروبا والشرق الوسط إلى منطقة أسيا واملحيط الهادي.
 .2التحول من أسلوب القتال البري الى "معركة جوية -بحرية"
 .3والهم وهو ما ّميز إدارة "ترامب"؛ الرغبة في تقليل حجم اإلنفاق الدفاعي.
وعلى هذا الساس تستهدف واشنطن من خالل إعادة تمركز القوات العسكرية في هذه املنطقة ( )04أهداف :
 .1تعزيز القدرات الدفاعية للدول الشريكة في املنطقة ملواجهة التحديات المنية التقليدية/غير التقليدية ،المر
الذي يستلزم توسيع نطاق البرنامج العسكري ليشمل دول أخرى إلى جانب الحليف الول الفيليبين (وهو ما
ً
يحدث فعليا مع اندونيسيا وتايالند والرابطة عموما وكان أحدث مثال سنة  2018حيث قدمت الو.م.أ 291
مليون دوالر كمبلغ إضافي ّ
موجه للتمويل العسكري الخارجي)
 .2إبرام اتفاقيات جديدة لزيادة نشر قوات التدخل السريع ذات املهام ّ
املوجهة في املنطقة ،والتي يمكنها إزالة العقدة
حيال التدخل العسكري من جهة ومنح الجيش المريكي عموما فرصة أكثر للتواجد اإلقليمي.
ُ
 .3املساعدات التي تقدم من طرف القوات العسكرية املتواجدة أوقات الكوارث الطبيعية.
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 .4والهم مما سبق؛ استخدام إحدى الدول الشريكة كطريقة من خالل السعي إلى توفير بنية تحتية في مسارح
العمليات املحتملة ،المر الذي يرفع بشكل كبير التكاليف املحتملة على بكين في حال انتهاج أي سلوك عدواني28.

على سبيل املثال؛ دفع النزاع في بحر الصين الجنوبي بين "الصين" و "الفلبين" على بعض الجزر إلى "إيقاظ" ذلك االرتباط
التقليدي بين الواليات املتحدة المريكية وبعض دول املنطقة من خالل إعادة بعث الحلف الدفاعي ،بغض النظر على
املساعدات العسكرية املقدمة لسنغافورة ،وكذلك هو الحال للحلف التايالندي المريكي29.

كقراءة ملا تقدم؛ يمكن القول أن مرحلة التأرجح اإلستراتيجي التاريخي التي دخلتها السياسة الخارجية للواليات املتحدة
المريكية عقب نهاية الحرب الباردة ،والتي بدت معاملها بإعادة ترتيب الولويات على سبيل املثال التراجع التدريجي ملكانة
أوروبا وحتى منطقة الدراسة (غلق القواعد العسكرية املتواجدة في بعض دول املنطقة مطلع التسعينيات ) على حساب
منطقة الشرق الوسط كمحور ارتكاز جديد ومبرر للحرب الكونية على اإلرهاب ،إال أن جيوبوليتيكة القرن الحالي فرضت
منافسين ُجدد؛ فاالمتداد الصيني مثال داخل املنطقة اآلسيوية خاصة من جهة واالنتعاش االقتصادي لدول منطقة
الجنوب الشرقي من جهة ثانية فرض على الواليات املتحدة المريكية إعادة ترتيب الولويات والتفكير في محور ارتكاز جديد
وبذلك تعميق االنخراط في املنطقة بمزيج من القوتين؛ الناعمة الحتواء املزيد من الدول كتايالند ،الفيليبين ..الخ ،والصلبة
من خالل االنتشار العسكري املتواصل لطمأنة الدول الشريكة من جهة وردع ومنع صعود أي قوة مهيمنة في املنطقة
خصوصا فيما يتعلق بتلك املطالب املتصاعدة في بحر الصين الجنوبي.

املحور الرابع :إستراتجيات املواجهة الصينية لالنخراط األمريكي.
أوال  /ملحة تاريخية على العالقات الثنائية:
شهد عام  1991انطالق الحوار بين الطرفين و استمر لغاية  1996لتصبح الصين من شركاء الحوار ،وفي سنة 1997
تقرر من خاللها إقامة شراكة ّ
ُعقدت أول قمة غير رسمية في "كواال ملبور" بماليزيا والتي ّ
موجهة للقرن الحادي والعشرين
قائمة على أساس حسن الجوار والثقة املتبادلة بين اآلسيان والصين.
في عام  2003وبعد مفاوضات بادرتها الصين انضمت إلى معاهدة الصداقة والتعاون ،وفي ديسمبر  2008عينت
الصين أول سفير لها في اآلسيان وفي  2011أثمر تعميق العالقات على إنشاء مركز اآلسيان-الصين ( )ACCوالذي يهتم بجمع
املعلومات وتقديم مقترحات للطرفين بشأن العالقة التعاونية30.
جنوب شرق آسيا منطقة ضخمة مجاورة للصين بريا وبحريا من خالل بحر الصين الجنوبي ،وتركز الصين في عالقاتها مع
اآلسيان على التعامل معها ككتلة واحدة بدال من العالقات الثنائية
ثانيا  /التعاون االقتصادي والتجاري:
ً
ً
جهودا دبلوماسية لتعزيز الروابط بين الجانبين اقتصاديا ،فلقد نما التعاون نموا سريعا ،ففي
يبذل الطرفان
عام  2018بلغ إجمالي التجارة بين الصين –اآلسيان ( )587.8مليار/دوالر أمريكي ،الرقم الذي جعل اآلسيان أكبر شريك
تجاري للصين متفوقة على الواليات املتحدة المريكية لول مرة31.
وفقا إلحصائيات وزارة التجارة الصينية لعام  ،2019فقد بلغت التجارة الثنائية بين الطرفين ( )641.46مليار/د.أ بنسبة
نمو بلغت ( )9.2٪على العام السابق ،وبهذا ظلت الصين الشريك التجاري الول لآلسيان ملدة ( )11سنة متتالية .
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أما بخصوص االستثمار بلغت االستثمارات الصينية في اآلسيان ( )112.3م/د.أ في حين بلغت استثمارات الرابطة في الصين
( )124.61م.دأ32.
بالرغم من ايجابية الرقام السابقة.
ثالثا  /العالقات اآلسيوية و مشكلة بحرالصين الجنوبي :
أبرمت الصين واآلسيان ً
عددا من االتفاقيات التي –حسب وجهة نظر الصين -تدعم السالم والمن في املنطقة من
ّ
جهة واالزدهار والتنمية من جهة ثانية ،ففي ( )04يونيو  2002وقع الطرفان بمثابة إعالن ( )DOCبشأن سلوك الطراف
ً
املوحد في بحر الصين الجنوبي وكانت هذه الوثيقة بمثابة رسالة طمأنة للعالم ّ
بأن املنطقة ستكون منطقة صداقة بدال من
الحرب ّ
أن اآلسيان والصين قادران على حل النزاعات ً
سلميا عن طريق الحوار33.
رابعا  /املحدد العسكري الصيني في التوجه نحو املنطقة :يعتبر صعود القوة البحرية الصينية نتيجة طبيعية لتوسيع و
تعدد مصالحها االقتصادية و الجيوستراتيجية في املحيط اإلقليمي و في مناطق أعالي البحار باإلضافة إلى تراجع التهديد
البري بعد انهيار االتحاد السوفييتي  ،وسعيها الدائم نحو تأمين مواردها الطاقوية ،و فرض نفسها كقوة كبرى في منطقة
جنوب شرق آسيا جعلها تدخل في نزاعات مباشرة مع دول املنطقة خاصة في بحر الصين الشرقي و الجنوبي ،و إن محاوالت
الصين فرض سياسة المر الواقع عبر توسعها البحري و احتاللها للعديد من الجزر خلف تخوف كبير من قبل دول املنطقة
و هذا ما أدخلها في سباق تسلح بحري قد يعمل على وجود صدام مباشر معها خاصة في ظل الوجود العسكري المريكي
الدائم و الداعم لها و الذي تعتبره الصين تهديدا مباشرا لمنها القومي.34
خامسا  /التكامل اإلقليمي بين الصين و رابطة اآلسيان وتحول األولويات :
سرعت الزمة الوبائية الراهنة من وتيرة الحداث السياسية املتصاعدة في آسيا بالخصوص ،باعتبارها موطن الوباء،
فبعدما وقعت الفواعل الدولية ضحية النتشار الفيروس ،ولم تنجح التقديرات السياسية الحادية في احتوائه ،تبنت
العديد من الدول املتجاورة خططا مشتركة قصد الحد من آثارها املدمرة ،مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان ) ،التي
تتحد ملواجهة الجائحة من خالل تعزيز التعاون في مجال تطوير البحوث وتبادل املعلومات ،واالتفاق على خطوات مشتركة
وسياسات منسقة للتعامل مع التداعيات االجتماعية للوباء وحماية املواطنين كأولوية قصوى ،كما تعهدت الصين واليابان
وكوريا الجنوبية بالتعاون فيما بينها ملحاصرة الزمة الراهنة في إطار ما يسمى(آسيان  )3+من خالل إنشاء صندوق
املساعدات واإلمدادات الطبية ،وهذه املقاربة تساعد الصين على خلق بيئة تعاونية متعددة القطاب مواتية لها ومعادية
للهيمنة المريكية .
ما يالحظ أن سياسات التكامل واالندماج في آسيا تأخذ منعطفا آخر  ،وترسم للدول الداخلة في نظام التكامل اإلقليمي
دورا يتوافق مع متطلبات املرحلة الراهنة املتمثلة في تضافر الجهود ملحاربة الجائحة ،وتعطي بذلك دفعة قوية في سبيل
تدعيم الدور المني املنوط بظاهرة الشراكات بدل الحالف في آسيا  ،والتعاون بدل الهيمنة ،وترسيخ ثقافة القيادة
الخالقية والواقعية الخالقية والسلطة اإلنسانية بدل القوة العسكرية .
خاتمة:
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يتمتع اآلسيان دون غيره وكما الحظنا بقدر كبير من املرونة في الجانب االقتصادي ولعلى من ببن أهم السباب عدم
تحديد سنوات معينة مثال لبلوغ مرحلة ما ،كما ّ
أن التركيز على الدخول في عالقات اقتصادية ساهم في الرفع من مستوى
ّ
التنمية للرابطة ككل وحتى داخل الدول ،اال ان ما يهدد الرابطة تلك املشاكل السياسية داخليا والتي يتحاش ى القادة
اآلسيويون الخوض فيها ،أما التهديد الخارجي يتمثل في محاوالت االحتواء الضمني من الصين والواليات املتحدة المريكية،
وعليه يمكن استخالص النقاط اآلتية:
 .1يشترك اآلسيان مع أغلب التكتالت على املستوى العاملي ،كونه وليد صراع إقليمي املواجهة االندونيسية املاليزية
والذي كان لها تأثير على إقليم الجنوب الشرقي للقارة.
 .2يتميز التكتل اآلسيوي عن نظيره الوروبي في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العضاء وحتى بعض
الخالفات بين دول التكتل ،كما أنه ال يطمح لزعامة آسيا بل لتعزيز النمو االقتصادي وتسريعه.
ً
اقتصاديا
 .3تتمتع دول اآلسيان بمؤشرات تنموية إيجابية تؤهله للمنافسة الخارجية
 .4ساهمت العالقات االقتصادية والتي من ضمنها التجارية في جعل اآلسيان عمالق تجاري ،وهذا نتيجة املتابعة
املستمرة وسياسات التحديث.
 .5يسعى كما أسماه إعالن اآلسيان شركاء الحوار إلى محاولة احتواء بعض دول التكتل المر الذي أدى إلى إنفراد
بعض الدول بقراراتها بعيدا عن مجالس الرابطة مما يعني صعوبة أو استحالة تخلي الدول الكامل على فكرة
الدولة القومية ،ومع ذلك فهذه النقطة ال يمكن اعتبارها مهددة لوحدة التكتل طبعا إذا ما نظرنا إلى أن الهدف
الرئيس ي تعزيز النمو االقتصادي.
وأخيرا يمكن القول أنه في الوقت الذي ترتكز فيه الواليات املتحدة المريكية على عامل الحرب باعتبارها محور انتقال
القوة،و تراهن على سياسة املجابهة و إستراتيجية االختراق ومنطق الحالف ،فإن الصين ترفض أدبيات انتقال القوة وفق
النظرية الغربية ،وتطرح باملقابل محور الشراكات اإلستراتيجية املبنية على أساس التعاون واملصالح املشتركة ،وتراهن
بذلك على مرونة االنتقال السلس والسلمي لها ،مع القبول بمبدأ القيادة الدولية املشتركة للعالم ،باعتبارها أكثر الخيارات
عقالنية للصين ،وهذا الطرح يتالءم مع سياسة أعضاء رابطة جنوب شرق آسيا ذات الطابع االقتصادي والتجاري البحت
ال السياس ي ،لتكون بذلك املستفيد الول من هذه اإلستراتيجية الصينية.
الهوامش :
 1يتكون اتحاد ماليزيا من( :سنغافورة ،ماليا وساراواك ،شمال بروناي).
2
Lee, Kuan Yew, Konfrontasi (or Confrontation) ends 12th Aug 1966
http://eresources.nlb.gov.sg., seen: 17.12.2019 at 20.45.
Ibid.3

Johnny Wood, " What is ASEAN?", 09 May 2017 on: https://www.weforum.org/, seen:
18.12.2019 at 15:30pm.
4

 5الوزراء هم :آدم مالك (اندونيسيا) ،تون عبد الرزاق (ماليزيا) ،نارسيسو راموس (الفليبين) ،راجاراتنام (سنغافورة) ،ثانات خومان (تايالند)
 6الموقع الرسمي لألسيان  ، https://asean.org/asean/about-asean/history/ :تم االطالع عليه 18.12.2019 :على الساعة:
18:45م.
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.82  ص،2009 ،)06 : (ع،اقتصاديات شمال افريقيا
Eleanor Albert, Lindsay Maizland, " What is ASEAN", last update: 20 décember 2019 on 8
https://www.cfr.org/backgrounder/what-asean , seen: 19.12.2019 at 18:30 pm.
. التي شكلت اللبنة االولى التفاقية التجارة املذكور، سبق هذه االتفاقية اتفاقية "التعاون االقتصادي " بين الصين ورابطة االسيان9
 التكتالت االقتصادية االقليمية في عصر العوملة وتفعيل التكامل االقتصادي في الدول النامية(دراسة تجارب، رميدي عبد الوهاب10
.215  ص2007_2006 ، جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية،اطروحة دكتوراة في العلوم االقتصادية،)مختلفة
11 Eleanor Albert, Lindsay Maizland, op.cit.
12 Alex Gray, " ASEAN is 50, and it’s come a long way. Here’s why you should care", 16 Jan
2017, https://www.weforum.org/.
ASEAN Key Figures 2019, Jakarta: ASEAN Secretariat, October 2019, p: 01.13
14"9

things you need to know about ASEAN",April 16, 2019
https://www.db.com/newsroom_news/2019/9-things-you-need-to-know-about-asean-en11469.htm

:

Source : ASEAN Key Figures 2019,op.cit , p:2915
Ibid, p:2916
Michael G. Plummer, "US-ASEAN Relations in a Changing Global Context", Panorama
28.05.2017, p. 141.
ُ
) للرابطة في مانيالـ أعلن عن قبول تركيا50( من خالل البيان املشترك الصادر عن االجتماع الوزاري ال2017  أغسطس05 في:  ومن المثلة18
.كشريك جديد للحوار القطاعي للرابطة
19 Louie Dane C.Merced, "‘Partners’ for change: understanding the external relations of
ASEAN",cirss commentaries,(center international relations & strategic studies, ) vol (05), N
(20), August 2017.
17

Ekaterina Koldunova, “Dialogue partner" ships in ASEAN External
relations”,International Trends (Russia). Vol (15). N 03(50), July-September 2017, p 47.
21 "History of the U.S. and ASEAN relations", https://asean.usmission.gov/ourrelationship/policy-history/usasean/, seen: 29.09.2020 at 20:30.
20

، المجلة الجزائرية لألمن والتنمية،"األمريكي في منطقة جنوب شرق آسيا- "التنافس االستراتيجي الصيني، ابتسام رمضاني22
.105  ص،)2018(  جويلية،)13( العدد

History of the U.S. and ASEAN relations,

op.cit.23

:24.02.2013 ، مركز الجزيرة للدراسات،" الغرض والتحديات..  "أمريكا والتوجه االستراتيجي شرقا، محمود حمد24
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25
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"دور العامل العسكري يف توجيه السلوك اإلسرائيلي يف آسيا"
دراسة حالة الشرق األوسط.
The role of the military factor in the Israeli approach in Asia
A case study of the Middle East

الباحث عبد الحق بن فرشيش
باحث في الدراسات االستراتيجية واالمنية
جامعة الجزائر 3
ملخص:
تلعب املؤسسة العسكرية في إسرائيل دورا حيويا في حفظ بقاء هذا الكيان ،فهي تعتمد بشكل أساس ي على
الجانب العسكري في توجهاتها الخارجية وترتيبات ساحتها الداخلية .والدارس لتاريخ هذا الكيان ،يعلم جيدا أن هذا النوع
من التفكير العسكري البحت لم يأت عبثا ،وإنما بناء على عقدة مخاوف كانت والزالت تعاني منها إسرائيل تتعلق بخطر
الزوال والتهديد الوجودي الذي تواجهه مع العرب.
ورغم أن جيش الدفاع اإلسرائيلي واملؤسسة العسكرية بشكل عام واصلت إنتهاج مسار التطوير والعصرنة في
ا
مجال التسليح والتدريب وإقتناء وإنتاج أحدث التكنولوجيات العسكرية واألسلحة الحديثة ،إال أنها الزالت تعاني من تبعية
خارجية وضعف جيوإستراتيجي نابع من موقعها الجغرافي الذي فرض عليها خيارات عسكرية محدودة وتوجهات تكتيكية
صارمة.

ا
وبالتالي ،ا
املحدد العسكري يلعب دورا رئيسيا في توجيه السلوك اإلسرائيلي تجاه دول الجوار ،وأصبحت
ظل
اإلستراتيجية األمنية اإلسرائيلية ُت ا
صمم بناء على املعطى العسكر اي ،سواء فيما يخص التوجه التعاوني تجاه دول القارة

اآلسيوية أو التوجه الصراعي تجاه دول الشرق األوسط.
ا
ا
الكلمات املفتاحية :جيش ا
ا
اإلستباقية ،الحرب الشاملة.
الدفاع اإلسرائيلي ،الشرق األوسط ،الحرب
Abstract
The military establishment in Israel plays a vital role in preserving the existence of this entity, as it
relies mainly on the military side in its external orientations and internal arena arrangements. The one who
studies the history of this entity knows very well that this type of purely military thinking did not come in
vain, but rather based on the complex of fears that Israel was and still suffers from, related to the risk of
demise and the existential threat it faces with the Arabs.
Although the IDF and the military establishment in general continued to follow the path of
development and modernization in the field of armament, training, acquisition and production of the latest
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military technologies and modern weapons, it still suffers from external dependence and geostrategic
weakness stemming from its geographical location, which imposed on it limited military options and strict
tactical

directions.

Consequently, the military determinant continued to play a major role in directing Israeli behavior towards
neighboring countries, and the Israeli security strategy became designed based on the military given,
whether with regard to the cooperative approach towards the countries of the Asian continent or the
conflict orientation towards the countries of the Middle East.
Keywords: The Israel defense forces (IDF), the Middle East, pre-emptive war, total war.
مقدمة:
رغم الوالدة الحديثة ملا يسمى بدولة "إسرائيل" ومحدودية القوة البشرية والعسكرية لها آنذاك ،إضافة إلى عقدة
القيود الجغرافية التي تعاني منها الدولة العبرية ،والتي فرضت عليها خيارات جيواستراتيجية قد تتعارض مع أهدافها
ا
القومية .إال أننا ال يمكن أن نغفل التطور السريع واملتنامي للقوة العسكرية اإلسرائيلية وتدعيمها ألقص ى الحدود بالعنصر
البشري ،سعيا منها لتصدير مفهوم الردع لدى الدول العربية املعادية.
في مقابل ذلك ،فإن القادة اإلسرائيليون يعلمون تمام العلم أن هذا التقدم غير كاف على اإلطالق ،مادامت الدولة
ال تزال تعتمد على الدعم الخارجي ،وبالتالي بقاء منطق العسكرة كمحرك رئيس ي في التفكير االستراتيجي اإلسرائيلي.
بناء على ما سبق ،فإن السلوك اإلسرائيلي تجاه القارة اآلسيوية والشرق األوسط خصوصا سواء كان توجها
صراعيا أو تعاونيا ،فإنه يعتمد باألساس على املعطى العسكري كمحدد رئيس ي لتوجيه السياسة األمنية اإلسرائيلية ،فمن
غير املعقول لدى القادة اإلسرائيليون الدخول في حرب أو صدام مباشر ال يكون فيه الطرف اإلسرائيلي على كامل
استعداداته وتفوقه العسكري على األطراف املعادية.
اإلشكالية:
ما مدى تأثيرالعامل العسكري في توجيه السلوك اإلسرائيلي تجاه القارة اآلسيوية ودول الشرق األوسط؟
ّ
خطة البحث:
 املحور اومقومات ا
األول :قدرات ا
املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية.
 املحور الثاني :اإلختراق اإلسرائيلي للجبهة اآلسيوية واألهمية االستراتيجية لدول االقارة في تحقيق األهداف
ا
القومية إلسرائيل.
 املحور الثالث :اتوجهات ا
السلوك اإلسرائيلي في الشرق األوسط بناء على املعطيات العسكرية اإلسرائيلية.

املحور األول :قدرات ّ
ومقومات املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية.

ا
إن ا
منظمات
كل زائر إلسرائيل يخرج بانطباع البد منه ،وهو أن األشياء العسكرية لها األفضلية في كل ش يء:
الشباب ،الجنود ا
النظاميون ،البحارة ،الطيارون ،القوات االحتياطية العسكرية ،الرجال على الحدود ا
وقوات الشرطة ...
ا
كل ش يء يشير إلى أن إسرائيل تضع تأكيدا كبيرا على أجهزة ومعدات الحرب .وبالتالي ،تنفق إسرائيل مبالغ طائلة على
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ا
الشؤون ا
الدفاعية ،ويبلغ حجم ما تنفقه  10باملئة من مجموع إنتاجها القومي ،ولكي ال تتضاعف نفقات إسرائيل العسكرية
ا
املرجوة من املبالغ التي تنفقها على قواتها املسلحة فإنها تعتمد على العسكريين اإلحتياط (الجنود
وتحصل على الفائدة

الرواتب للعسكريين ا
ا
املدنيين  ،)citizen soldierفهي تدفع ا
النظاميين فقط الذين يكونون العمود الفقري لجيش الدفاع
اإلسرائيلي في وحدات ثابتة مهيكلة1.

الصهاينة إنشاء ا
ولقد استطاع ا
قوة حربية في فلسطين ،لها نظامها وقيادتها وسالحها وخبرتها ،قبل أن يكون لهم
دولة وال حكومة وال أي مظهر من مظاهر االستقالل والحكم الوطني .وفيما يلي جدول بالقوة العسكرية لدولة إسرائيل عند
إعالن مولدها :1948
ا
القوة البشرية

64000
22000

البنادق
ا ا
الرشاشات الخفيفة واملتوسطة

12500

مدافع الهاون  2عقدة و  3عقدة

800
75

مدافع ضد الدبابات

4

مدافع ميدان

القوات ،ا
فإن الجدول املذكور ا
ولكي ندرك مدى تطور هاته ا
تطور كثيرا في أقل من خمسة أشهر من مولد إسرائيل،
ا
وتم البدأ في تكوين جيش الدفاع اإلسرائيلي فأصبح هذا الجيش في منتصف أكتوبر  1948على هذا الشكل:
ا
80000
القوة البشرية
67500

البنادق
ا ا
الرشاشات الخفيفة واملتوسطة

21300

مدافع الهاون  2عقدة و  3عقدة

1200

مدافع ضد الدبابات

675

مدافع هاون  120ملم

12

مدافع هاون  6عقدة

33

مدافع ميدان

250

ا
إلى جانب عدد من الطائرات الخفيفة والزوارق الحربية.
ا
اهتمت ا
الصهيونية بتحويل املجتمع اإلسرائيلي إلى مجتمع عسكري تشكل القوى العاملة نصفه ،وينخرط أكثر من
نصف هذه القوى العاملة في تشكيالت ا
القوات املسلحة اإلسرائيلية ،وهي أكبر نسبة تحمل السالح بين مختلف دول العالم،
2

والتي أدت إلى اإلعتماد على قوات نظامية وإحتياطية محدودة والتعويض عن ذلك بالتقدم التكنولوجي لجيش الدفاع
ا
ا
اإلسرائيلي وإقناع الخصوم بعدم جدوى الدخول في صراع مسلح ،مما نتج عن ذلك كله ضرورة إتباع أساليب الحرب
القصيرة الخاطفة واإلستباقية وسرعة نقلها إلى أراض

ي العدو3.
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يطوقونها ،فمن ا
الضروري أن يكون نفيرها ا
وبما أن إسرائيل صغيرة نسبيا ،وأعداءها ا
فعاال وقويا ،لذلك يقتض ي

أن يكون ضباطها وضباط صفها وجنودها اإلحتياط قادرين خالل ساعات قالئل من دعوتهم أن يكونوا تحت السالح فعال.
ا
تتحمل أعباء جيش نظامي ثابت وكبير يكفي ا
سكان إسرائيل قليلون نسبيا ،لذلك فهي ال ا
للدفاع عنها
باإلضافة إلى ذلك فإن
ا
ولصد هجوم مفاجئ عليها ،لذلك عالجت هذه املشكلة بالعسكريين اإلحتياط رجاال ونساء ،ا
املدربين على واجباتهم
العسكرية4.

نظام إسرائيل الذي وضعته حيز التنفيذ في تشكيل قواتها املسلحة يتلخص فيما يلي:
أ -اإلحتفاظ ا
بقوات نظامية عاملة ذات حجم صغير نسبيا ،ولكن على مستوى عال من التدريب وقابلية حركة
جيدةمع اإلحتفاظ بقوة جوية فعالة.
ب -تشكيل قوات إحتياطة كبيرة على شكل وحدات هيكلية.
ج -إلقاء أعباء حراسة الحدود على املدنيين في املستعمرات5.

مكانة السالح النووي في الفكرالعسكري اإلسرائيلي:
وبحسب إحصائية ا
مهمة صادرة عن معهد أبحاث السالم فإن إسرائيل إمتلكت ما بين 1948الى  1991من  60إلى
 100سالح نووي وكمية البلوتونيوم تتراوح ما بين  240كيلوغراما إلى  415كيلوغرام وتتجلى أهمية هذه املعلومات في جانبين:
 -1حجم ما وصلت إليه اسرائيل في هذا املجال.
 -2ما تشكله الترسانة النووية من مشكل يضاف إلى املشاكل الكبرى املطروحة في املفاوضات اآلنية6.

كما عرفت إسرائيل تطورا على صعيد األسلحة النووية وتنقسم إلى:
 -1الرؤوس الذرية :وهي أول ما امتلكته إسرائيل ،و تشبه نكازاكي من زنة  20طن.
 -2األسلحة ا
النووية التكتيكية :من خالل الدراسة املذكورة تبين أن سعي إسرائيل المتلك هذا النوع منذ بداية
السبعينات شبه مؤكد وأن هذه الرؤوس لها قوة تدميرية محدودة7.

الفكرالعسكري اإلسرائيلي:
إن الفكر العسكري األمني اإلسرائيلي قد استمد شرعيته السياسية من األفكار ا
والتعاليم التي جاءت بها ا
الديانة
مؤسس ي دولة إسرائيل ،وأول رئيس وزراء ا
اليهودية ،وذلك في إطاره العام الذي صاغه "ديفيد بن جوريون" أحد ا
للدولة
الحد الذي يمكن القول فيه أن االستراتيجية األمنية اإلسرائيلية ماهي اإال اإلطار الفكري ا
العبرية ،وذلك إلى ا
والتطبيقي
الدينية ،سواء في ا
للعقيدة ا
الدعوة لالستيالء على األرض "تنفيذا لوعد الرب" ،أو من خالل القناعات اليهودية الصهيونية.
ا
الترابط الوثيق بين "حروب إسرائيل" وبين ا
"رب
وأبرز ما يميز به الفكر العسكري (األمني) لليهود القديم واملعاصر ،هو ذلك
الجنود" ،فالحرب عمل مقدس في ذلك الفكر ،ألن قائدها هو هللا "يهوه إله إسرائيل" ،وهو في الوقت نفسه رب الجنود،
محارب شديد يقود شعبه بعنف وغلظة وترتيبا على ذلك فكل حروب إسرائيل قديمها وحديثها إنما هي حروب مقدسة .وفي
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هذا املعنى يقول "موش ي ديان" حاخام جيش الدفاع اإلسرائيلي ،إبان الجولة الثالثة في يونيو "1967أن حروب إسرائيل
ا
الثالثة مع العرب في سنوات  ،1948،1956،1967إنما هي حروب مقدسة ،إذ دارت أوالها "لتحرير إسرائيل" ومن أجل
تحرير وتثبيت وتحقيق أمن إسرائيل نؤمر بالقتال"8

ولتحقيق ذلك ،بذلت ا
املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية الجهود لترسيخ تعاليم الديانة اليهودية التي تحض على
القتال ،وتحث على تعبئة املوارد واألعداد للحرب ،كما تعمل بال ملل على نشر الوصايا ا
ا
العسكرية لتصبح جزءا من
الدينية
حياة الجنود وزادهم اليومي ،ثقة منها بأن ذلك هو ا
السبيل األمثل نحو خلق الشخصية العسكرية املقاتلة املتحلية بصفات
املبادأة والتعرض املشحونة بروح الهجوم والرغبة في القتال .وهنا يمكن القول أن مفهوم األمن اإلسرائيلي إرتبط دراماتيكيا
بالنظرة اإلسرائيلية إلى الذات ونظرة اليهود إلى أنفسهم ،وهو األمر الذي يؤدي إلى توظيف التفوق العسكري لتحقيق
التوازن واالستقرار كما تراه املؤسسة العسكرية الحاكمة في إسرائيل9.

معادلة األمن القومي اإلسرائيلي:
يتعدى ا
رأى "إيجال آلون" أن األمن القومي ا
ا
(العدائية) من الخارج إلى
الدفاع عن شعب ضد جميع أنواع األعمال
قوتها وجاهزيتها ووسيلتها وقدرتها على ا
"محصلة اإتصاالت ا
للدولة مع بيئتها القريبة والبعيدة ،والتي ا
ا
التنفيذ من أجل
كونه:
النظر في ا
الحيوية وتحقيق أهدافها وغاياتها القومية" .وبإمعان ا
ا
التعريف "توجد عالقة وطيدة بين ما تريد
حماية مصالحها

ا
ا
القومية) وبين قدرتها على إنجاز ذلك من جهة أخرى (القدرة القومية) ،أي مطابقة الهدف
الدولة تحقيقه من جهة (الغاية
مع اإلمكانيات .وفي إطار ما سبق فإنه من املمكن د اسة هذا ا
التعريف وتحليله كنموذج يشبه املعادالت ا
الرياضية ،إذ ُيطلق
ر
عليها إسرائيليا مصطلح (معادلة األمن القومي اإلسرائيلي) ،وتكونت هذه املعادلة من ثالثة متغيرات ال يمكن قياسها ا
كم ايا
بل كيفيا وهي :
ا
ا
ا
القومية (األهداف) كطرف آخر وبينهما -
(املقومات) املوجودة كطرف في املعادلة – والغايات
القومية:
القدرة
الوسائل املتبعة (الركائز) لتحقيق هذه الغايات10.

وبالتالي يمثل العامل العسكري اإلسرائيلي املقومات أو القدرة القومية كطرف أول في املعادلة يقابله الهدف أو
الغاية القومية اإلسرائيلية التي تتحدد كيفية الوصول إليها (السلوك) بناء على القدرة القومية املتمثلة أساسا في املعطيات
العسكرية.

املحور الثاني :اإلختراق اإلسرائيلي للجبهة اآلسيوية واألهمية االستراتيجية لدول
القا ّرة في تحقيق األهداف القومية إلسرائيل.

ا
القارة ،وتجدر اإلشارة إلى أن ا
للتوغل في ا
توسع
في آسيا نستطيع القول أن إسرائيل استخدمت صناعتها العسكراية
ا
الطوق العربي والحصار ا
ا
السلوك اإلسرائيلي في القارة اآلسيوية كان بمثابة استراتيجية لتجاوز
الدولي على إسرائيل باالعتماد
على "سياسة القفز فوق الحواجز االقليمية"11.
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دوافع الوجود اإلسرائيلي في آسيا:
إلى جانب ذلك فإن إسرائيل سعت ا
للتغلغل في القارة اآلسيوية لدوافع كثيرة أهمها:
القوة في املجال ا
أوال :تعتبر إسرائيل أن وجودها في القارة اآلسيوية يكسبها عامال من عوامل ا
الدولي ،ويساعدها على
السلبية ضد الحقوق العربية الشرعية في فلسطين ،وحاجتها ا
نيل تأييد وتعاطف ومساندة هذه الدول ملواقفها ا
املاسة إلى
أصواتها في املنظمات الدولية ،وفي طليعتها منظمة االمم املتحدة.
ا
العدو اإلسرائيلي في إختراق جبهة آسيا يكسبه ميدانا مهما لنشاط متعدد الوجوه ،ال يقتصر على
ثانيا :إن نجاح
مسألة العالقات الدبلوماسية فقط ،بل لتكون مسرحا يمكن أن تلعب فيه إسرائيل أدوارا إقتصادية وسياسية وعسكرية.
الدولة العبرية من خالل إختراقها لجبهة آسيا إلى تفتيت أو إضعاف عالقات تلك ا
ثالثا :تسعى ا
الدول اآلسيوية بالعالم
العربي ،بحيث تشل من فاعليتها إلى أقص ى حد ممكن ،إنطالقا من مبدأ حرمان العرب من أي مكسب معنوي سياس ي أو
مادي ،في أية بقعة من بقاع العالم12.

كما أن نجاح إسرائيل في إختراق جبهة آسيا يكسبها ميدانا مهما لنشاط متعدد األوجه ال يقتصر على العالقات
الدبلوماسية فقط ،بل لتكون مسرحا يمكن إلسرائيل أن تلعب فيه ادوار

ا اقتصادية ،سياسية وعسكرية13.

ولإلحاطة بشكل أكبر باإلختراق اإلسرائيلي لجبهة آسيا علينا ان نعمد إلى ذكر ا
السلوك اإلسرائيلي تجاه الدول
اآلسيوية على حدى:
ّ
السلوك اإلسرائيلي تجاه الهند:
بعد عديد املحاوالت اإلسرائيلية غير الناجحة للتقرب من الهند في عهد "املاهاتما غاندي" حدث تحول كبير في
املوقف الهندي خالل الفترة ما بين عامي  1991و  ،1992نتيجة العوامل التي أفرزتها املتغيرات ا
الدولية خالل تلك الفترة،
وكان أول هذه املتغيرات األزمة اإلقتصادية التي دفعت الهند إلى طرق ابواب واشنطن والسعي للعمل بالخرافة القائلة بأن
الطريق إلى بورصة نيويورك يمر عبر تل أبيب ،وثانيها الوقوف في وجه مساعي باكستان لصناعة القنبلة النووية ،وثالثها
الوضع العربي العام وبدء العملية السلمية في املنطقة .أما بالنسبة لألهداف اإلسرائيلية من التقارب مع الهند نجملها في 3
أسباب:
 -1إقامة تحالف هندي – إسرائيلي في مواجهة باكستان التي تعتبرها تل أبيب دولة مواجهة مثل إيران وتعتقد أن
مجالها الحيوي يمتد حتى الحدود الباكستانية وهي تخش ى مما تسميه "القنبلة النووية اإلسالمية"
والسعي إلى ا
 -2الحصول على دعم الهند للموقف التفاوض ي اإلسرائيلي مع العرب ا
الحد من تأثير العالقات العربية
– الهندية.
 -3الحصول على دعم الهند للدور اإلسرائيلي في آسيا ،وتقوية عالقات تل أبيب بعدد من الدول اآلسيوية.
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السلوك اإلسرائيلي تجاه الصين:
متغيرات ا
شهد عقد السبعينات من القرن املاض ي ا
عدة في سياسة الصين تجاه الشرق األوسط ،ما أسهم في توطيد
التفاهم بين الصين وأمريكا ،وعندما أدركت الدولة العبرية مغزى هذا التحول أجرت العديد من اإلتصاالت السرية مع بكين
إلى أن يتم في  24جانفي  1992اإلعالن رسميا عن قيام العالقات الدبلوماسية بين الجانبين .ومن بين األهداف الحقيقية
للدولة العبرية من وراء إعادة العالقات مع الصين الخروج من العزلة الدولية ،وجاء ذلك على لسان رئيس الوزراء اإلسرائيلي
السابق "اسحاق شامير" الذي قال إن "عزلة إسرائيل الدولية قد انتهت اآلن" على إعتبار أن تل أبيب لديها عالقات مع
الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن ،فضال عن هدفها من االستفادة من سوق الصين الضخمة ،والضغط عليها
التقنية ا
من أجل عدم االستقرار في بيع أسلحة متطورة ،ونقل ا
النووية إلى دول الشرق األوسط .ا
وقدرت مجلة "جينز
ديفينس ويكلي" حجم صادرات إسرائيل التقنية والعسكرية للصين خالل العقد املاض ي بنحو  5مليارات دوالر .وإن شهد
عام  1980البداية الحقيقية للتعاون العسكري بين الجانبين إال أن جذوره تعود إلى أواخر الستينات من القرن املاض ي،
ا
حينما إكتشف الصينيون أن العديد من األسلحة التي يستعملها الفيتناميون الشماليون كانت أقل في مستواها التقني مما
يماثلها من األسلحة االمريكية الحديثة التي كانت بحوزة الجنوبيين ،فتوجهوا إلى تل أبيب لتعويض النقص في املستوى
التقني العسكري وبدورها نقلت تل أبيب التكنولوجيا األمريكية إلى ا
الصين.
أهمية كازاخستان:
تحتل جمهورية كازاخستان اإلسالمية موقعا خاصا في استراتيجية إسرائيل كونها تمتلك قدرات نووية .ومبعث
ذلك اإلهتمام هو تخوف تل أبيب من إحتماالت تسرب رؤوس نووية أو معدات نووية إلى إحدى الدول العربية.
السلوك اإلسرائيلي تجاه تركيا:
لم تبرز العالقات العسكرية اإلسرائيلية التركية فجأة ودون أهداف ا
ومبررات لها ،بل كانت نتيجة لألوضاع
السياسية واإلقتصادية والعسكرية ا
لكل من تركيا وإسرائيل وعالقاتهما مع دول جواريهما .وقد سعت تل أبيب إلى إنتهاج
هذا ا
السلوك تجاه تركيا بهدف فتح سوق جديدة ملنتجاتها العسكرية ،الضغط على كل من سورية وإيران ،االستفادة من
املميزات العسكرية واالستراتيجية لتركيا ،إضافة إلى جوانب أخرى ال يتسع املجال لذكرها .وأسفرت هذه العالقة عن رسم
الدفاع املشترك ،ا
الخطوط الرئيسية للشراكة االستراتيجية وتوقيع إتفاقية ا
وبالتالي وضع قطار التحالف على سكة العمل

العسكري املشترك ضد كل من سورية والعراق وإيران ،ولتعطي هذا التحالف بعدا إقتصاديا اتوج بتوقيع إتفاقيات ا
للتبادل
التجاري بين البلدين بعد ذلك.
السوك اإلسرائيلي تجاه دول آسيا الوسطى اإلسالمية:

حيث خلقت التحوالت الكبرى التي أدت إلى ا
تفتت اإلتحاد السوفييتي وتحويله إلى جمهوريات ومقاطعات منفصلة،
الصهيوني في جسم العديد من هذه ا
األرضية الخصبة للتغلغل ا
الدول .وقد وجدت الدولة العبرية أبواب هذه الدول مفتوحة
على مصاريعها ملمارسة نشاطها اإلقتصادي ا
والسياس ي ،وحتى العسكري واالستخباراتي .وبحسب مسؤول الوكالة اليهودية
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ا
السابق في اإلتحاد السوفياتي املنحل "مناحيم آبشتاين" ،ا
فإن اليهود هم اأول من نظموا أنفسهم وشرعوا بالعمل في جميع
الجمهوريات السوفييتية قبل تفكك الدولة الكبرى ،إذ ا
قررت الدولة العبرية على حد قوله ،اإلتصال مباشرة مع دول
الرابطة املستقلة التي خلفت الدولة املنهارة ،وهذا يفسر إعتراف إسرائيل السريع واملباشر باستقالل جمهوريات آسيا
الوسطى الست14.

خريطة رقم  :01إسرائيل تخترق جبهة آسيا

املصدر :رفيق الجرجاوي ( :)2010موقع اإلمارات اليوم

املحور الثالث :توجهات السلوك اإلسرائيلي في الشرق األوسط بناء على املعطيات
العسكرية اإلسرائيلية.
السلوك اإلسرائيلي تجاه محور املقاومة :حركة حماس وحزب هللا كأهم تهديد إلسرائيل في الشرق األوسط.
ا
التركيز على البعد االستخباراتي ملواجهة ا
تطورين
زادت ضرورة التغيير في مبادئ األمن القومي اإلسرائيلي وأهمية
يشكالن خطرا بالغا على أمن إسرائيل ،وهما بروز ظاهرة حرب العصابات وظاهرة الصواريخ متنوعة املدى ،وذلك في ضوء
القناعة السائدة إسرائيليا أنه ال يمكن حسم الصراع مع حزب هللا وحماس من خالل معركة بشكل تام15.

نالحظ هنا أن العامل العسكري اإلسرائيلي املتمثل في عدم إمتالك إسرائيل للقدرة الكافية الكفيلة بإنهاء ا
الصراع
مع حماس وحزب هللا في معركة حاسمة ،كان سببا مباشرا في توجيه السلوك اإلسرائيلي نحو تغيير استراتيجية املواجهة
من خالل االعتماد على سياسة النفس الطويل والحرب االستباقية.
تعيش اآللة اإلعالمية والدوائر البحثية اإلسرائيلية منذ سنوات ،وبدعم من املؤسستين األمنية والسياسية
والعسكرية حالة دؤوبة من قراءة طبيعة القدرات العسكرية لكل من حزب هللا وحركة حماس ،وربما يرتبط ذلك بالتوجه
اإلسرائيلي القاض ي بتوجيه ضربات استباقية لتلك القوى مخافة أن تصل إلى مرحلة من القوة يصبح من الصعوبة بمكان
الوصول معها إلى مرحلة الحسم .أيضا ،وتماشيا مع استراتيجيات حروب العصابات التي ينتهجها املقاتلون في حركة حماس،
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فقد اضطر الجيش اإلسرائيلي إلى إعالن قيامه بحفر أنفاق لتدريب جنوده على القتال داخلها إنطالقا من أن تهديد األنفاق
سيزداد في مواجهات مقبلة .كما تعتمد إسرائيل في أية مواجهة مفترضة مع قوى املقاومة على البعد األمني واالستخباراتي
من خالل تشابك العالقات بين مركباته الثالث:
 -1اإلنذار ا
والتحذير من تهديدات متوقعة.
ا
الرسائل ا
 -2توجيه ا
الردعية الالزمة للقوى املعادية.
ا
املنظمات في ساحة املعركة16.
 -3الوصول ملرحلة الحسم امليداني مع
إنطالقا من القدرات العسكرية امليدانية واالستخباراتية إلسرائيل ،يضع الباحثون اإلسرائليون توصيات
ومقترحات لتحسين ظروف املواجهة مع قوى املقاومة ومن أهمها:
 -1تكثيف النار وتوسيع رقعتها ضد العدو بحيث يتم توجيه ضربات موجعة ومؤملة للعدو واإلضرار بكل مكونات
ا
قوته ا
والعسكرية.
السياسية
ا
 -2االستفادة من الكارثة اإلعالمية ا
والسياسية التي أملت بإسرائيل عقب تقرير "غولدستون" ومطالبة الجيش بأن
ا
املتوقعة ،وعدم منح الفرصة للمقاتلين أن يقاتلوا بين املناطق ا
السكنية وهو
يقوم اأوال بعملية إخالء كاملة ملناطق القتال
ما من شأنه تحقيق هدفين ا
مهمين هما:
 توجيه ضربات قاتلة للعدو منفردا. اتجنب الوقوع في شرك استدراج الجيش الرتكاب جرائم حرب بحق املدنيين.
 التقليل من األضرار التي قد تلحق بإسرائيل ،وتوفير االرعاية للجبهة الداخلية من خالل:
ا
محصنة لإلسرائيليين قبل إصدار قرار املواجهة.
 -1توفير مالجئ
مليا ا
 -2العمل على إختصار زمن املعركة ألن إطالتها يخدم العدو ،وهنا يبدو من املجدي ا
التفكير ا
بالتوصية األولى
املتعلقة بتكثيف ا
النار ،وتوسيع رقعتها ضد العدو .كما دعت األوساط البحثية في إسرائيل سنة  2010إلستبعاد مسألة

الحسم العسكري من ا
كل الحوارات التي تشهدها املحافل ا
النقاش ،أي "يجب على ا
السياسية واألمنية والعسكرية في إسرائيل
حول طبيعة الحرب القادمة أن تحذف من نقاشاتها فرضية "اإلنتصار الحاسم" ألنها باتت من فرضيات املاض ي في ا
ظل

ا
التهديدات املستجدة على ا
الساحة شرق األوسطية بفعل تواجد منظمات املقاومة"17.
البيئة االستراتيجية شرق األوسطية:

اأدى الغموض الذي يكتنف مستقبل ا
الصراع بين إسرائيل وحركات املقاومة حول الحدود الجغرافية التي يمكن
أن تصل إليها الحرب خاصة في ضوء اإلعتقاد اإلسرائيلي ب تشابك الساحات االقليمية بدءا من طهران ومرورا بدمشق
وبيروت وانتهاء بغزة الى ضرورة طرح بعض االفكار العملياتية ومنها:
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 -1تواجد ميداني مكثف لقوات الجيش في املناطق لاللتحام بصورة مكثفة بالعناصر املعادية.
 -2الحيلولة دون فتح اكثر من جبهة عسكرية في ان واحد معا
 -3تفعيل عمل الوحدات الخاصة لتكون جاهزة ومتأهبة للتحرك على كال الجهتين:
 التنسيق العملياتي مع الوحدات وااللوية تنفيذ العمليات التكتيكية بالتزامن التام مع العمليات بعيدة املدى املخطط لها سلفاكما كشفت الحروب السابقة إلسرائيل في لبنان وغزة العديد من مواطن الضعف في إستراتيجية األمن القومي
اإلسرائيلي ،حيث ركزت منظمتا حزب هللا وحماس مواردهما العسكرية على مهاجمة الجبهة الداخلية ،في حين إعتبرتها
إسرائيل ثانوية من حيث األهمية ولم تعرها إهتماما كافيا ،ورغم تكليف قيادة ما ُيعرف بالجبهة ا
الداخلية التي تضم

ا
الشرطة ا
والدفاع الوطني باالستعداد ألي مواجهة مفترضة ومنحها كافة املوارد املادية
البلديات والسلطات املحلية وقيادة

والبشرية الالزمة ،إال أن هناك توافقا إسرائيليا واسعا على أن النجاح النسبي في هذه الساحة ال يشير بعد إلى استعدادها
لحرب شاملة ،ويعود السبب في ذلك الى املجال الضيق للمساحة وللسكان الذين كانوا عرضة لهجمات حزب هللا وحماس.
وتبعا للتوصيات التي قدمتها األوساط الفكرية واالكاديمية ،فإنه البد على الجيش اإلسرائيلي من ضمان القدرة النارية
اإلسرائيلية على خوض الحرب في ثالثة إتجاهات ،لبنان وسوريا وغزة في آن واحد معا ،باعتبار انه يجب النظر الى هذه
املسارات كقطاعات جبهة واحدة مع ما يتطلبه ذلك من تامين الطاقة العسكرية الالزمة إلنهاء الحرب والفوز بها في ايام
معدودات كما تدعو التوصيات الى ضرورة العمل على الحيلولة دون تالش ي الشعار االسرائيلي القائل بان الجيش االسرائيلي
هو االكثر اخالقية في العالم والدفع بأوساط نافذة في تل ابيب للمطالبة باتخاذ اجراءات ميدانية من شانها تقديم كشف
حساب يومي لكل ما قد يتورط به الجيش من انتهاكات بحق الفلسطينيين واللبنانيين اثناء املواجهات نتيجة التخوف من
تبعات تقرير غولدستون18.

ّ
ّ
تجنب ّ
الصدام مع روسيا
السلوك اإلسرائيلي تجاه املحور السوري-اللبناني واملصالح اإلسرائيلية في سوريا (بين
والتوترالحاد مع إيران):
بالرغم من موقع إسرائيل القريب من منطقة ا
الصراع في سوريا ،إال أن املصالح اإلسرائيلية في سوريا تختلف كثيرا
عن مصالح الدول الغربية هناك ففي الوقت الذي تركز فيه الواليات املتحدة واوروبا باألساس على التأثير اإلقليمي
للمتطرفين ينصب تركيز إسرائيل في املقام األول على التأثير الذي تمارسه إيران على مناطق قريبة من الحدود االسرائيلية19.

ال تملك إسرائيل سوى قدرة محدودة للتأثير على الوضع االستراتيجي في سوريا ،فال يمكنها ردع سلوكيات إيران أو
منع قواتها من تنفيذ عملياتها على طول الحدود اإلسرائيلية ،وهو أكبر مخاوفها االستراتيجية ،وأما التدخل الروس ي لدعم
حكومة األسد فقد مهد الطريق لتحظى إيران باملزيد من الحرية في تنفيذ عملياتها باملنطقة ،بما في ذلك قدرتها على نقل
االسلحة الى حزب هللا بغرض استهداف اسرائيل .ليس امام اسرائيل سوى القليل من الخيارات السانحة للتدخل في الصراع
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السوري ويرجع ذلك في االساس الى انها ال تتوقع نتيجة أكثر مالءمة لها من الوضع الحالي القائم على العنف.إان نجاة
"األسد" من هذه االزمة ستعطي ضمان استمرار حرية إيران في تنفيذ العمليات ،في حين أن سقوطه سيؤدي على األرجح إلى
تقسيم البالد إلى عدة إقطاعيات ليس من املستبعد أن يكون بعضها معاديا إلسرائيل .وأما خيار تسليح الدروز السوريين
وهم أكثر مجموعة دعما إلسرائيل ،فسيجعل من إسرائيل طرفا في الصراع ،وقد يعود عليها بعواقب سلبية على املدى
البعيد ،ا
ولعل استمرار جمود الوضع في سوريا هو الخيار الكفيل بتحقيق مصالح إسرائيل أكثر من أي نتيجة حاسمة.
وعليه من املرجح أن تحافظ إسرائيل على مسارها الحالي القائم على ا
الدفاع عن النفس استباقيا ،وستستمر في
شن الغارات الجوية إليقاف عمليات نقل األسلحة إلى حزب هللا وضرب االراض ي االسرائيلية .على الرغم من املجزرة التي
تحدث في سوريا واإلهتمام الدولي املكثف الذي تحظى به تواجه اسرائيل تهديدات اكير المنها القومي مثل احتمال استمرار
البرنامج النووي االيراني ومساعدة ايران لحركة حماس في قطاع غزة واالضطرابات الفلسطينية في الضفة الغربية وفي
اسرائيل نفسها هذا في حال لم يمتد العنف في سوريا الى الحدود االسرائيلية بشكل خطير او تلوح تهديدات بحدوث ذلك
في املستقبل القريب فمن غير املستحل ان تضطر اسرائيل او ترغب في تركيز انتباهها او بذل مواردها على الصراع
السوري20.

في اطار إجراءات رفع الجاهزية ملواجهة سيناريوهات التصعيد وحتى حالة نشوب حرب في املنطقة الشمالية على
الحدود اللبنانية السورية ،ا
خصصت وحدات الجيش اإلسرائيلي تدريباتها ملواجهة سيناريوهات املنطقة الشمالية،
ا
الشمالية لكافة الكتائب ا
النظامية في
واشتملت التدريبات على ما يعرف بامتحان "السقف" لفحص الجاهزية للقيادة
ا
اليابسة ا
للتعامل مع ا
السيناريوهات املتوقعة في الحرب على الحدود الشمالية ،باإلضافة الى اقامة بنى تحتية ومنشئات
تدريب تحاكي حالة حرب في املنطقة  ،وتجدر اإلشارة أن امتحان تحديد سقف الجاهزية في الجيش اإلسرائيلي يستمر 72
ساعة ،ويطبق في قاعدة تدريبات قيادة املنطقة الشمالية وفي هضبة الجوالن على شكل طواقم كتائب قتالية تدمج بين
قوات املشاة والهندسة واملدرعات باإلضافة الى غطاء من قوات مدفعية واسعة وسالح الجو واللوجستيك واالتصاالت
وغيرها .وتأتي عملية رفع الجاهزية وتطوير الوسائل والقدرات في إطار خطة التدريبات السنوية للجيش االسرائيلي لعام
21.2020

واملالحظ من هذا اإلجراء أن إسرائيل لم تكن لتنوي تفعيل وضع االستعداد الفعلي امليداني للحرب لو لم تكن
تملك مقومات بشرية وقوات برية على تدريب عالي واستعداد دوري للحرب التي يمكن ان تنشب في اي لحظة ،كما ان املبدأ
العسكري اإلسرائيلي القاض ي بتجنب الدخول كطرف حرب في سوريا لتفادي الصدام املباشر مع موسكو وإيران ال ينطبق
على الحدود الشمالية للحدود اللبنانية السورية التي حسب اسرائيل تتطلب التدخل املباشر إذا دعت الضرورة أو رأت
اسرائيل في ذلك تهديدا مباشرا لها.
انعكاسات مقومات القوة العسكرية على االستراتيجية اإلسرائيلية في إدارة ّ
الصراع:
ولقد اعتمد "بن جوريون" في أطروحاته النظرية األمنية على فرضية "أن إسرائيل ال تستطيع ولن تستطيع حسم
ا
الصراع مع العرب بالوسائل العسكرية ،بمعنى أنها ال تستطيع أو تتمكن من تحقيق من تحقيق حسم عسكري يؤدي الى
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فرض شروط إسرائيلية ألية تسوية أو اتفاقية سالم في اعقاب اي مفاوضات .كما أن الوضع الجغرافي السرائيل أرغم
املخططين العسكريين في بداية االمر على التوصل الى استنتاج وهو ان اسرائيل ال تستطيع ان تخوض حربا شاملة او حربا
مهما صغرت على اراضيها .وقد خلق هذا التناقض بين املساحة االجمالية وطول الحدود بعض املشاكل االستراتيجية وكان
أشدها خطرا على أمنها الوطني هو االفتقار إلى العمق االستراتيجي الذي حرمها من حرية املناورة وسهولة تمزيق أوصال
الدولة االسرائيلية بضربات ا
منسقة تشن ضدها على اإلتجاهات التعبوية الكثيرة ،التي تتجه كلها إلى قلب الدولة22.
يرى املخططون العسكريون أن افتقار إسرائيل إلى العمق االستراتيجي يجعل الحرب الصغرى التي قد تدور رحاها
على األراض ي اإلسرائيلية ستضر كثيرا باملجتمع اإلسرائيلي في حين أن الحرب الشاملة ستقوض وستعرض بقاء الدولة
للخطر ،هذا التفكير هو الذي ولد لديها مفهوم" نقل الحرب الى االراض ي العربية " مهما يكن االمر ولقد أثر هذا جدا على
أسس الفكر العملياتي والتكتيكي الخاص بالجيش االسرائيلي من حيث الحرب الشاملة حيث تستطيع قواتها املسلحة ان
تمارس الهجوم دون قيود باالقتراب غير املباشر واالندفاع السريع الى االعماق لإلخالل باالتزان االستراتيجي لألعداء
والسيطرة على محاور التحرك في العمق .وألن الجيش االسرائيلي ال يملك الطاقة البشرية وال املوارد املادية التي تساعدها
على احكام اغالق حدودها ضد متسللين مسلحين ،لذلك حاولت اسرائيل ارغام الدول العربية على وقف اعمال التسلل
هذه وذلك عن طيق فرض ثمن يمكن ان تدفعه شعوبها وجيوشها من وراء الرد على اعمال اتسلل هذه "الردع"23.

ا
للتسلح ا
النووي اإلسرائيلي حيث أورد "شاي فليدمان" ثالث
وقد كان الردع من بين أهم االهداف اإلستراتيجية
خيارات إسرائيلية في هذا املجال:
 -1الخيار النووي :معناه أن سالحا ا
نوويا لم ينتج بعد على الرغم من توفر القدرة على إنتاجه في غضون وقت قصير
نسبيا.
 -2قنبلة في القبو :يعني أن السالح النووي تم انتاجه بالفعل في حين ال يزال امر انتاجه سرا .وقد شكل املفهومان
السابقان املنطق االستراتيجي السرائيل قبل .1973
 -3الردع النووي :يعني أن وجود السالح النووي قد أعلن عنه على املأل وأصبح جزءا مما يعرفه الجمهور ،وهذا هو
مسار ا
السياسة االستراتيجية ملا بعد ،1973حتى ولو لم يتم اإلعالن عن إمتالك السالح النووي بصفة رسمية.
كما ان للردع العلني أربع ميزات يمكن تلخيصها في:
 أن الردع يمنح صدقا أكثر لتهديدات الردع االسرائيليا
 يوفر امكانية خلق نظرية الستخدام السالح النووي ويعلل إحتمال استعمال غير صحيح لهذا السالح.ا
النزاع ،حوار ا
ا
العدو يدرك أي الخطوات
يؤدي إلى تفاهم ويجعل
 يوفر إمكانية البدء بحوار استراتيجي بين أطرافا
يوفر على نفسه ا
تلقي ضربة نووية.
يجب اإلمتناع على القيام بها حتى
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ا
 االردع العلني يوفر إمكانية تعليم الطبقات املتزعمة في الشرق األوسط وتكييفها مع واقع الحياة في محيط نووي
السالح على تحديد األهداف ا
ومع القيود التي يفرضها هذا ا
الس ا
ياسية وعلى إمكانيات تحقيقها .وبالتالي فإن هذا املنطق
يوضح اتجاه إسرائيل إلى الخيار النووي كآلية تخدم مطامعها في إطار ا
الصراع الدائر باملنطقة ،من أجل تقوية مركزها
األمني واالستراتيجي لردع كل التدخالت العربية باملنطقة24.

على صعيد إسرائيل كان هناك تغير في املجال االستراتيجي حسب خصوصيات كل مرحلة فقد كان مصطلح حرب
ا
وتجلى ذلك في رفضه لفكرة ا
الدفاع أو ما يدعى ا
بالرد اإلنتقامي ودعا إلى
الخيار بمثابة ركن أساس ي في نظريات بيغن األمنية
ضرورة تبني الهجوم من أجل تحقيق انجازات أكبر مع خسائر اقل وهذا الفكر كان مضادا لتوجه بعض القادة االسرائيليين
الهادف الى انتظار الضربة العربية االولى25.

الخاتمة:
يعتقد الكثير أن إسرائيل حاليا تتمتع بقدر كبير من القدرات واملقومات العسكرية التي تسمح لها بأن تدير الحرب
حسب أغراضها وأهدافها القومية ،إال أن الحقيقة خالف ذلك ،فإسرائيل وكما استعرضنا فيما سبق ،حتى و إن أظهرت
بعض األرقام املتعلقة بجيش الدفاع اإلسرائيلي حجم التطور املتسارع الذي تسير على نهجه الدولة العبرية ،إال أن ذلك
بالنسبة للقادة اإلسرائيليين غير كاف للقول بأن إسرائيل أصبحت على استقاللية تامة عن الدعم واملواقف الخارجية
وخاصة الواليات املتحدة األمريكية ،وال يمكن القول أيضا بأن إسرائيل تجاوزت مرحلة الخوف املستمر من تهديد زوال
الدولة ،وذلك يتضح جليا في املواقف اإلسرائلية تجاه الطرف اإليراني أو الطرف الروس ي في الشرق األوسط باعتبار ان
القدرات اإلسرائيلية غير كافية للتصدي بشكل مباشر للتهديد اإليراني ،أو حتى اللجوء لصيغة إتفاقيات السالم مع الطرف
العربي بدل صيغة الحرب التي قد تضر الجانب اإلسرائيلي أكثر مما تنفعه ،وانتهاء بصيغة التقارب والتعاون مع ا
الدول

ا
اآلسيوية لكسب الشرعية والتأييد في املواقف اإلسرائيلية على األراض ي الفلسطينية.
الهوامش:

 - 1محمود شيت خطاب ( :)1968العسكرية اإلسرائيلية ،الطبعة األولى ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،ص .109،108،102
 - 2املرجع نفسه ،ص .121،119
 - 3عمر الشيخ ( :)2019محددات إستراتيجية األمن اإلسرائيلي ،مجلة دراسات إستراتيجية ،املعهد املصري للدراسات ،مصر ،ص .27
 - 4محمود شيت خطاب ،مرجع سبق ذكره ،ص .109
 - 5املرجع نفسه ،ص .125،124
ا
ا
 - 6كريمة غراض :التسلح النووي اإلسرائيلي بالشرق األوسط ،برامج بحثية ،مركز سبأ للدراسات االستراتيجية ،ص .05
 - 7املرجع نفسه ،ص .09
 - 8عمر الشيخ ،مرجع سبق ذكره ،ص .5،3
 - 9املرجع نفسه ،ص .14،9
 - 10املرجع نفسه ،ص.23،22
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 - 11رفيق الجرجاوي ( :)2010إسرائيل تحاصر العرب وتبعدهم عن آسيا ،مأخوذ من موقع اإلمارات اليوم:
file:///C:/Users/hako/Desktop/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6
%D9%8A%D9%84/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%88/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D
9%8A%D9%84%20%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
%20%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%80%D9%80%D8%AF%D9%87%D9%80%D9%85%20%D8%B9%D9%
86%20%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7%20-%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%20%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%
A7%D8%AA%20%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%
 88%D9%85.htmبتاريخ  2020-09-18على الساعة .22.00
 - 12أحمد محمود معين ( :)2009إسرائيل وإختراق جبهة آسيا :رؤية استراتيجية ،باحث للدراسات ،بيروت ،لبنان ،ص .10،09
 - 13رفيق الجرجاوي ،املرجع نفسه.
 - 14املرجع نفسه.
 - 15عدنان أبو عامر ( :)2010قراءة في تقرير إسرائيلي :إستراتيجية الجيش اإلسرائيلي في مواجهة حماس وحزب هللا ،شبكة الجزيرة ،ص .02
 - 16املرجع نفسه ،ص .3،2
 - 17املرجع نفسه ،ص .4،3
 - 18املرجع نفسه ،ص .5،4
 - 19الري هاناور ( :)2016مصالح إسرائيل وخياراتها في سوريا :منظور تحليلي ،مؤسسة راند ،ص .01
 - 20املرجع نفسه ،ص .17،16
 - 21الجيش اإلسرائيلي يستعد لحرب على حدود لبنان وسوريا ( :)2020العربية ،ص .01
 - 22عمر الشيخ ،مرجع سبق ذكره ،ص .25،21
 - 23املرجع نفسه ،ص .25
 - 24كريمة غراض ،مرجع سبق ذكره ،ص .10
 - 25املرجع نفسه ،ص .11
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مجهورية إندونيسيا
Republic of Indonesia
الباحث/عبد الكريم تمغارت
كلية الحقوق/جامعة الجزائر1
املوقع:
تقع دولة إندونيسيا قبالة ساحل البر الرئيس ي لجنوب شرق آسيا في املحيطين الهندي والهادئ .لها حدود برية مع
كل من ماليزيا وتيمور الشرقية وغينيا الجديدة  ،وهي عبارة عن أرخبيل يقع عبر خط االستواء ويمتد على مسافة تعادل
ُ
ثمن محيط األرض .يمكن تجميع جزرها في جزر سوندا الكبرى في سومطرة (سومطرة) وجاوا (جاوا) واملدى الجنوبي لبورنيو
ً
(كاليمانتان) وسيليبس (سوالويزي)،جزر سوندا الصغرى (نوسا تينجارا) في بالي وسلسلة من الجزر تمتد شرقا عبر تيمور،
ً
عموما باسم بابوا)،1
جزر امللوك (مالوكو) بين سيليبس وجزيرة غينيا الجديدة واالمتداد الغربي لغينيا الجديدة (املعروفة
وتبلغ مساحتها 1.904.569 :كيلومتر مربع.
الشكل األول :خريطة جمهورية إندونيسيا

املصدر  :د .ميسون البياتي ،أحم ــد ســوكارنو 1901 - 1970
https://al-nnas.com/ARTICLE/MBayati/14sokarno.htm
السكان:
 حسب إحصائيات  2020يبلغ عدد سكان إندونيسيا حوالي  274,471,776نسمة وفقا لبيانات هيئة األمم املتحدة.123
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 يعادل سكان إندونيسيا  ٪3.51من إجمالي سكان العالم. تحتل املرتبة الرابعة في قائمة الدول حسب عدد السكان. تبلغ الكثافة السكانية في إندونيسيا  151لكل كيلومتر مربع.2االقتصاد:
ً
ً
ً
برزت إندونيسيا كاقتصاد منخفض الدخل  ،قوي
سياسيا .كان هذا غير متوقع قبل عقد من
ومستقرا
اقتصاديا
الزمان عندما شهدت إندونيسيا أزمة اقتصادية حادة .لكن عادت إلى استقرار االقتصاد الكلي ،كما أن "الحيز املالي" آخذ
ً
في االزدياد بفضل اإلدارة املالية الحكيمة ،وتراجع خدمة الديون فضل عن زيادة عائدات الضرائب والتصدير خلل العقد
املاض ي،
فقد اتبعت حكومة إندونيسيا سياسة مالية حكيمة مع استمرار تعزيز النمو االقتصادي وتوسع االقتصاد بقوة
خلل العقود األخيرة ،حيث ارتفع الدخل القومي اإلجمالي للفرد بشكل مطرد من ً 2120
دوالرا في عام  2000إلى  4500دوالر
في عام  ،2011وهي اآلن رابع أكبر اقتصاد في شرق آسيا  -بعد الصين واليابان وجمهورية كوريا  -وخامس عشر أكبر اقتصاد
في العالم على أساس تعادل القوة الشرائية .كما انخفض معدل التضخم من أكثر من  ٪12.55في عام  2001إلى  ٪3.79في
عام  ،2011وتتحمل حكومة إندونيسيا عبء دين منخفض ً
نسبيا  ٪ 24.4من الناتج املحلي اإلجمالي في عام  ،2011كان
وضع ديون الحكومة أقل بكثير من مستويات االقتصادات املتقدمة الرئيسية واقتصادات شرق آسيا األخرى.3
الشكل الثاني :توقعات نمو الناتج املحلي اإلندونيس ي

املصدرThe Asian Development Bank, outlook 2020 :
النظام السياس ي:
124

املركز الدميقراطي العربي

جملة قضايا أسيوية

اجمللد الثاني

العدد السادس

أكتوبر 2020

إندونيسيا بلد ديمقراطي يطبق النظام الرئاس ي ،وتعتبر األسس الفلسفية هي روح الديمقراطية اإلندونيسية
وتتكون األسس الفلسفية "  "Pancasilaمن خمسة مبادئ مترابطة وال تنفصل  ،وهي:
 .1اإليمان بإله واحد.
. .2العدالة والتحضر اإلنساني.
 .3وحدة إندونيسيا.
 .4املواطنة الديمقراطية يقودها التوجيه الحكيم الناش ئ عن التشاور التمثيلي.
 ..5العدالة االجتماعية لجميع شعب إندونيسيا.
كما هو الحال في البلدان الديمقراطية األخرى تطبق إندونيسيا سياسة  Trias Politicaالتي تعترف بالفصل بين
الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية .فاملؤسسة التنفيذية مركزية تحت الرئيس ونائب الرئيس ومجلس الوزراء .أما
مجلس الوزراء هو مجلس الوزراء الرئاس ي الذي يكون فيه الوزراء مسؤولين أمام الرئيس وال يمثلون األحزاب السياسية.
وتخضع السلطة التشريعية ملجلس شورى الشعب ) (MPRالذي يتألف من هيئتين هما البرملان املؤلف من أعضاء األحزاب
السياسية ،ومجلس التمثيل اإلقليمي ) (DPDالذي يتألف من ممثلين عن كل مقاطعة في إندونيسيا .يتم تمثيل كل مقاطعة
من قبل  4مندوبين يتم انتخابهم من قبل الشعب في املنطقة املعنية.4
مجلس شورى الشعب ) (MPRهو أعلى مؤسسة حكومية ،فعند تعديل دستور عام  1945تم تعديل عضوية
ابتداء من الفترة  2004-1999ال ليشمل أعضاء مجلس النواب ) (DPRفحسب بل يشمل ً
ً
أيضا
مجلس النواب الشعبي
أعضاء مجلس النواب والشعب .كان مجلس النواب في السابق يتألف من أعضاء البرملان وممثلي املجموعات .يضم مجلس
عضوا من البرملان و ً 128
حاليا ً 550
النواب ً
عضوا من مجلس التمثيل اإلقليمي  (DPD).يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب
وأعضاء مجلس النواب املحلى كل خمس سنوات .ومنذ عام  2004أصبح مجلس النواب والشورى بر ً
ملانا من مجلسين مع
مجلس النواب والشيوخ كمجلس ثان .أما املؤسسة القضائية تدار  -منذ عهد اإلصلح وعند تعديل دستور عام - 1945
من قبل املحكمة العليا بما في ذلك إدارة القضاة.5
قائمة املراجع:
- James F. McDivitt, "Indonesia", following in the site :
https://www.britannica.com/place/Indonesia/Islands-of-the-Sunda-Shelf
2
United Nation, "Indonesia Population", following in site: https://www.worldometers.info/worldpopulation/indonesia-population/?fbclid=IwAR1Pg5eV0HDBAKkqs0h3cN06QgqPPsxIafW2W3lZcXszZzcqeFyiaRQtRU
3
- Yodi Mahendradhata and others, The Republic of Indonesia Health System Review, World Health
Organization, 2017, p05.
4
- "THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA", following in the site: http://www.indonesia.cz/thegovernment-of-the-republic-of-indonesia/
1
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عنوان املقال :قراءة يف كتاب "فن احلرب" لسون تزو
د عائشة حمايدي
أستاذة القانون الدولي العام جامعة عنابة/الجزائر
أوال :التعريف بمؤلف الكتاب:
سون تزو (( )Sun Tzuبالصينية )孫子 :اسمه سون وو ،ولقبه تشانغ تشينغ  ،صون وو  ,Sūn Wǔالرمز وو ,يعني
"عسكري" ,هو نفس الرمز في وو شو ,أو فن قتالي .ولسون وو أيضا اسم تبجيل ,تشانك چينك 長卿( Chang Qing
.)Cháng Qīng
ولد سون تزو في القرن األول قبل امليالد في بلدة صينية تسمى "كي" من محافظة "هوي مين" بمقاطعة "شاندونغ"  .هو جنرال
صيني وخبير عسكري وفيلسوف ،ذاع صيته بسبب عبقريته العسكرية التي اشتهر بها ،وكتب مجموعة من املقاالت
العسكرية اإلستراتيجية ،حملت اسم كتاب "فن الحرب".
قدم سون تزو للناس العديد من الكتب القيمة مثل فن الحرب ،وملك وو ،إلى هلو ،وغيرها من الكتب ،وكان أخر أعماله
هي زهجيان وقد كان ذلك في عام  512قبل امليالد ،رحل سون وو إلى مملكة وو في شرق الصين (غرب من
مدينة شنجهاي اليوم)،
ثانيا :التعريف باملؤلف وظروف كتابته:
عاش سون تزو في فترة مملكة "تش ي" وزامن عصر املمالك املتحاربة املعروف بعصر "الربيع والخريف" ،حيث شهد املجتمع
الصيني تحوال في تركيبته ،من مجتمع العبيد إلى املجتمع اإلقطاعي ،كما تميز بكثرة الحروب بين أكثر من  130مملكة صغيرة،
ما أدى في النهاية لظهور خمس ممالك قوية تنازعت فيما بينها على السلطة والحكم .هذه الحروب الطويلة لم يكن سون
تزو بمعزل عنها ،إذ زادت من خبرته العسكرية وعمدت إلى صقل مواهبه وزادته حكمة .مما جعلته يضع مؤلفه الشهير "فن
الحرب".
في منتصف القرن الرابع قبل امليالد اعتقد أن املؤلف قد ضاع ألكثر من ألف عام  ،وثار الكثير من الشكوك حول وجود
سون تزو نفسه ووصل الحد إلى درجة التشكيك في وجود مؤلفه والخلط بينه وبين سلفه سونزي  Sunziحتى تم اكتشاف
شرائط الخيزران في أبريل  ،1972في مقبرة لسلسلة هان الغربية في  ،Yinqueshanمنطقة  ، Linyiمقاطعة
 ،Shandongحيث تم العثور ليس فقط على نص فن الحرب ل  Sunziولكن أيضا نص فن الحرب لسون تزو  .كما قام
األب أميو الفرنس ي التبشيري بتأكيد حقيقة وجوده عن طريق ترجمة سيرته ،وكذلك ترجمة كتاب "فن الحرب" من اللغة
الصينية إلى اللغة الفرنسية ،وكان ذلك تحت عنوان "الفن العسكري لدى الصينيين" ،كما تمت ترجمته إلى  29لغة من
لغات العالم ،بما في ذلك اللغة العربية.
لقد كان كتاب "فن الحرب" األرضية األساسية التي اعتمد عليها الكثير من املؤلفين املشاهير الذين جاءوا بعد سون تزو،
ومن بينهم :الفيلسوف االيطالي نيكوالس ميكيافللي في مؤلفه الشهير "األمير" في عام  1513الذي نشر عام  1835وقد قدمه
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هدية لحاكم مملكة مديتش ي آنذاك ،كذلك املحارب الروس ي فان كالوسفيتس في مؤلفه الشهير " :عن الحرب" الذي نشر
عام  ،1832كما كان ملهما للعديد من الزعماء العامليين ،أمثال :نابليون بونابرت ،ماو تس ي تونغ ،أدولف هتلر...الخ
ثالثا :مضمون املؤلف:
 -1أقسام الكتاب:
يتكون كتاب "فن الحرب" من الفصول التالية :وضع الخطط ،شن الحروب ،الهجوم املخادع ،املناورات التكتيكية،
استخدام الطاقة ،الضعف والقوة ،فن املناورة العسكرية ،تنوع التكتيكات الحربية ،الزحف ،التضاريس ،أنواع األرض
التسعة ،الهجوم بالنار ،وأخيرا توظيف الجواسيس.
 -2األفكارالرئيسية املوجودة في كتاب فن الحرب لسون تزو:
وردت في كتاب فن الحرب عدة أفكار تتعلق باملعركة منها :انتصر بدون قتال ،الوصول إلى الهدف دون تدميره ،تجنب القوة
والهجوم الضعيف ،اضرب حيث يكون العدو أكثر ضعفا ،العبث والحصول على املعلومات ،كسب حرب املعلومات،
التصرف بسرعة واالستعداد ،املناورة بسرعة للتغلب على املقاومة ،تشكيل العدو ،تحضير ساحة املعركة ،شخصية
القائد ،القيادة بالقدوة.
 -3دروس الحياة املستفادة من كتاب سون تزو فن الحرب:
اختيار املعركة ،التوقيت املناسب ،معرفة الشخص لنقاط قوته وضعفه ونقاط قوة وضعف الخصم ،يجب أن تكون لديك
خطة فريدة من نوعها ،إخفاء الخطط ،أفضل طريقة للفوز هي عدم القتال ،التغيير دائما فرصة ،النجاح يولد النجاح،
الصراع الذي طال أمده ال يفيد أحدا.
 -4أهم مقوالت سون الواردة في كتاب فن الحرب:
عندما يصفق الرعد ،فات األوان لتغطية أذنيك .عندما يكون العالم في سالم ،الرجل الصالح يبقي سيفه إلى جانبه ،سماع
قصف الرعد ال يثبت أن سمعك جيد ،عندما يكون لديك تفوق من عشرة إلى واحد ،قم بتطويق العدو خمسة إلى واحد،
متساو ،يمكنك املشاركة في القتال ،من ليس لديه أهداف من غير
هاجمه اثنان على واحد ،اقسمها إذا كنت متطابقا بشكل
ٍ
املرجح أن يحققها ،املناعة في الدفاع وإمكانية النصر في الهجوم ،من يدافع عن نفسه يظهر أن قوته غير كافية ومن يهاجم
أنها وفيرة ،يكمن النجاح الكامل للعملية في التحضير لها ،من يجيد حل الصعوبات يفعل ذلك قبل ظهورها ،ال تكرر نفس
التكتيكات منتصرا  ،ولكن هل تتكيف؟
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