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اإلفتتاحية

إلى أين يتجه شكل البيئة الدولية؟
كثر الحديث في الفترة الراهنة عن تراجع الهيمنة األمريكية واختالل ميزان القوى لصالح الكتلة
الشرقية –الصين تحديدا ،-سواء كان ذلك على املستوى األكاديمي أو السياس ي بين مؤيد لهذا الرأي
ومعارض لذلك ،انطالقا من اعتبار الواليات املتحدة مازالت تهيمن على مختلف مؤشرات القوة ،ولعل من
أهم تلك التنبؤات املؤيدة للرأي القائل بتراجع القوة األمريكية ،كانت بداية من نهاية ثمانينات القرن املاض ي،
مع كتاب بول كينيدي حول نشوء وسقوط القوى العظمى ،الذي أشار فيه إلى تعرض القوة األمريكية لنفس
املشكالت التي تعرضت لها القوى العظمى السابقة ،وشبه الوضع األمريكي بالوضع البريطاني ما قبل الحرب
العاملية األولى.
يحيل الحديث عن تحول القوة في القرن الواحد والعشرون غالبا ،للحديث عن نهوض آسيا ،أو ما
يطلق عليه جوزيف ناي في كتابه "مستقبل القوة "  " "The Future of Powerمفهوم "تعافي آسيا" أو "عودة
آسيا" ،انطالقا من اعتبار أن أكثر من نصف سكان العالم عاشوا في آسيا وكانوا ينتجون أكثر من نصف
إنتاج العالم خالل القرن التاسع عشر ،غير أن جوزيف ناي ال يرجح أن يكون القرن الواحد والعشرين قرن
تراجع الهيمنة األمريكية ،فحسبه ستبقى الواليات املتحدة أقوى دولة في القرن الحادي والعشرين ،ولكن
هذا ال يعني هيمنته ا ،وهو ما يدعمه األستاذ وليد عبد الحي في كتابه "املكانة املستقبلية للصين في النظام
الدولي" الذي يستبعد فيه مسألة النمو املتسارع للقوة الصينية لتحقق مركز متقدم في شبكة العالقات
الدولية على حد تعبيره ،والذي يرى بأن أغلب الدراسات املؤيدة لفكرة تراجع القوة األمريكية السيما
الدراسات األمريكية تقف وراءها دوافع سياسية تهدف لحصار الصين قبل أن تصبح قوة عظمى تهدد
العرش األمريكي ،أو أنها دراسات تنظر ملؤشرات الصعود والسقوط من زاوية واحدة.
فتاريخ صعود وسقوط القوى العظمى ،يعبر عن مدى تفوق إحدى الدول بمواردها التي تشكل
مؤشرات القوة لتحقيق الهيمنة ،وبالتالي كيف يمكن الحديث عن صعود صيني في املدى القريب  ،وهي لم
تحقق التفوق في أي مجال من مجاالت القوة  ،في مقابل سيطرة الواليات املتحدة على القوة الشاملة غير أن
هذا ال يعني ثبات املعطيات لصالح طرف على حساب الطرف اآلخر ،خاصة في ظل معرفة أن السياسة هي
فن املمكن ،وأن فواعل ومتغيرات التأثير في السياسة العاملية تغيرت ،فلم تعد الدولة الفاعل الوحيد واألهم
–أزمة كورونا خير مثال على ذلك ،-ولم تعد القوة الصلبة األداة األكثر تأثيرا في الساحة الدولية.
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غير أن ما يثير االهتمام في هذا الصدد ليس فقط تحول القوة لصالح طرف على حساب طرف
أخر ،وإنما تداعيات هذا التحول ،بمعنى الحديث عن مالمح العالم في الفترة الالحقة لذلك ،فالسؤال الذي
يطرح نفسه هنا "كيف سيكون العالم إثر سقوط أو تراجع الهيمنة األمريكية؟" ،هل سنكون أمام حرب
عاملية جديدة؟ ،وهل سنكون أمام قوة مهيمنة واحدة أو متعددة األطراف ؟ ،هل ستكون العودة لصالح
الصين فقط؟ أم لصالح دول شرق آسيا جميعا.. ،؟ ،أو إلى القارة األسيوية ككل؟ وهل ستعمل هذه القوة
على االندماج ضمن النظام السائد؟ أم ستعمل على تغيير قواعد النظام؟ هل سنكون أمام نظام عاملي
جديد مخالف أو مشابه للنظام الرأسمالي؟ ،أم أنه يجب التسليم بطروحات فرانسيس فوكوياما حول نهاية
التاريخ وتطور البشرية عند الرأسمالية والقيم الليبرالية؟ ،وهل من املمكن أن تحقق أي قيم أخرى ما
حققته القيم الليبرالية والرأسمالية من جذب وإشعاع عاملي؟ خاصة إذا علمنا أن القوة الناعمة وحتى
الذكية أصبحت أكثر جذبا في تحقيق النتائج املرغوبة بالنسبة للسياسات العاملية في العصر الحالي ،وأخيرا
وليس آخرا فإن سلمنا بفرضية إمكانية تغير مالمح النظام العاملي ،هل سيحمل النظام الجديد قيم براقة
تخفي في طياتها وحشية واستغالل كما فعل النظام الرأسمالي منذ انطالقه وإلى غاية الفترة الحالية؟ أم أن
البيئة اآلسيوية بكل متغيراتها وفواعلها وظواهرها التي باتت تؤثرا تأثيرا كبيرا على التوازنات الدولية هي مصدر
لتغير مستقبلي للنظام الولي ولكل أشكال التوازنات الكالسيكية؟
كل هذه التساؤالت وغيرها تلقي بأعبائها على كاهل الباحثين واملستشرفين للغوص في غمراها
والبحث في أسرارها ،وإن كان الجزم بحالة من الحاالت غير ممكن ،وبناء على ذلك فإن مجلة قضايا آسيوية
مختصة في البحث في أهم القضايا اآلسيوية التي تساهم في إزالة الغموض عن جزء من أجزاء الحقيقة
العلمية املرتبطة بما سبق ذكره .
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اآلثارالسلبية للحرب في اليمن على طلبة املدارس بمدينة تعزودوراإلدارة
في التخفيف منها
The Negative Effects of the war on the Yemeni School Students in Taiz and the Role of
the Administration in mitigating these effects
عائدة محمد مكرد العريقي
 اليمن- جامعة تعز- كلية التربية- قسم أصول التربية-أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي املشارك
aidamukred@gmail.com :ايميل
:

امللص

هدف البحث إلى التعرف على اآلثار السلبية للحرب في اليمن على طلبة املدارس بمدينة تعز من وجهة نظر املعلمين واملعلمات
،) معلما ومعلمة276( وتكونت عينة البحث من، وكذا معرفة دور إدارات املدارس في التخفيف من هذه اآلثار،باملدارس الحكومية واألهلية
، املظفر،( القاهرة: اختيرت بطريقة عشوائية من الثالث املديريات بمدينة تعز،) مدرسة حكومية وأهلية24( ) مديرا تم اختيارهم من24(و
ً
ً
 وأظهرت نتائج البحث أن الحرب في اليمن أثرت تأثيرا سلبيا، مستعينة باالستبانة أداة للبحث، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي،)صالة
 وأظهرت النتائج أيضا أنه لم تقم أي إدارة من إدارات املدارس الحكومية واألهلية بتنفيذ، وجاء هذا التأثير بدرجة متوسطة،على طلبة املدارس
 التعليمية) باستثناء مدرسة- االجتماعية- النفسية- (السلوكية:أي برنامج للطلبة للتخفيف من آثار الحرب في أي مجال من مجاالت البحث
 وخرج البحث بعدد، واقتصرت على تقديم برنامج دعم نفس ي للطلبة،) من املدارس األهلية باملديريات الثالث عينة البحث%8( أهلية وبنسبة
.من التوصيات ملكتب التربية والتعليم وإدارات املدارس بمدينة تعز والتي من شأنها اإلسهام في التخفيف من هذه اآلثار على الطلبة
. الطلبة – دور اإلدارة- آثار الحرب:الكلمات املفتايية
ABSTRACT:
This research aims to identify the negative effects of the war in Yemen on school students in Taiz city from the point of view
of male and female teachers in public and private schools, as well as knowledge of the role of school administrations in
mitigating these effects. The research sample consists of (276) teachers and (24) principals selected from (24) governmental
and private schools chosen randomly from the three directorates in Taiz city (Cairo, Al-Mudhaffar, Sala).The researcher uses
the descriptive approach together with a questionnaire. The results shows that the war in Yemen has a negative impact of a
moderate degree on school students, The results also show that the government and private schools departments has not
implemented any program for the students to mitigate the effects of war in any field (Behavioral-psychological-socialeducational) with the exception of a private school and with a percentage (8%) of the private schools in the three directorates.
The research sample is limited to providing a psychological support program for the students, The research comes out with a
number of recommendations for the Education Office and school administrations in Taiz city, which would contribute to
mitigating these effects on students.
Key words: the effects of war, students, role of administrations.
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مقدمة:
الحروب والصراعات املسلحة ليست وليدة اليوم ،فقد عرفت املجتمعات البشرية منذ نشأتها
حروب ونزاعات خلفت معاناة ومآس ي في حق اإلنسانية وهذا عائدا إلى غريزة اإلنسان في السيطرة والتملك
واستخدام القوة دون االستناد إلى أية قواعد وضوابط تحكمه سواء كانت قانونية أو أخالقية(،)1إال أنه
منذ الحرب العاملية الثانية انخفض العدد الفعلي للنزاعات وعدد املدنيين املتأثرين بالنزاع إلى حد كبير ،ومع
ذلك فإن اإلدراك العام هو أن العالم يعيش وسط نزاعات وأزمات مدمرة وغير مسبوقة ،وأصبحت هذه
النزاعات في أنحاء متعددة من العالم أكثر طوال تدمر الحياة املدنية()2
واملنطقة العربية من املناطق التي تشهد تصاعد وتيرة الحرب والنزاعات ،وتأتي اليمن كإحدى دول
املنطقة التي طال فيها أمد الحرب ،فقد دخلت حرب اليمن املدمرة عامها السابع محدثة الكثير من
االنعكاسات واآلثار السلبية في املجتمع اليمني ،حيث أشارت دراسة علمية أجراها املرصد اليمني لحقوق
اإلنسان عام 2017م( )3إلى إن الحرب في اليمن خلفت خسائر مروعة فقد أطاحت بمنجزات خمسة عقود
ونيف من التنمية لتنقل اليمن إلى الوراء خمسين عاما ،وأصبحت اليمن غارقة في أزمة إنسانية ،فاملدنيون
في حاجة إلى مساعدة عاجلة لحماية حياتهم وحقوقهم األساسية ،فهناك( )21,2مليون شخص في حاجة إلى
شكل من أشكال املساعدات اإلنسانية منهم( )14,4مليون شخص غير قادرين على تلبية احتياجاتهم
الغذائية ،ويعاني( )7,6ماليين من األشخاص من انعدام األمن الغذائي الشديد ،أي إن حوالي أربعة من أصل
خمسة يمنيين بحاجة إلى مساعدة إنسانية  ،أما على مستوى التعليم فقد أشارت دراسة أجراها مركز
الدراسات واإلعالم التربوي بداية الحرب( )4إن الحرب أدت إلى إغالق( )3700مدرسة في عموم الجمهورية
ما يمثل ربع مدارس الجمهورية مما تسبب في حرمان قرابة( )108ماليين من الطلبة من مواصلة التعليم
وإكمال العام الدراس ي 2015/2014م ،وتم اعتماد نتائجهم بناء على نتائج الفصل الدراس ي األول للعام
ذاته ،كما ألحقت الحرب أضرارا مختلفة في أكثر من( )1515مدرسة منها( )195مدرسة تدمرت كليا و()720
تضررت بشكل جزئي ،فيما استخدمت قرابة ( )466مدرسة مراكز إليواء النازحين ،واستخدمت ()134
مدرسة ألعمال عسكرية ،وإن( )%70من املدارس املتضررة هي مدارس مراكز املدن ،كما تعرض عدد كبير
من مكاتب التربية والتعليم في املحافظات واملديريات ألضرار مختلفة ،وتعرضت كثير منها للنهب والسلب،
وإتالف بعض الوثائق الخاصة بالطالب .
وكشف تقرير منظمة األمم املتحدة للطفولة "يونيسيف" )5(2019،بشأن التعليم في اليمن أن
نحو( )500ألف طفل يمني انقطعوا عن الدراسة منذ تصاعد الصراع مؤخرا ،ليضافوا إلى مليون طفل يمني
أصبحوا خارج املنظومة التعليمية منذ بدء الحرب بالبالد عام 2015م ،وأن املنظومة التعليمية في اليمن
تأثرت بشكل كبير بسبب عدة عوامل منها التوقف عن صرف رواتب الكوادر التعليمية العاملة في ثالثة أرباع
املدارس الحكومية ،وأن للتجنيد دور في تسرب األطفال من مدارسهم ،إضافة إلى الفقر الذي جعل عمالة
4

األطفال الذكور في الشوارع أمرا عاديا ،أما الفتيات فقد كشف التقرير أن مسح أجري عام 2016م في ست
محافظات وأظهر أن ما يقارب من ثالثة أرباع النساء تزوجن قبل سن  18سنة في حين تزوج نصفهن تقريبا
قبل بلوغهن سن  15سنة ،وأن النزاع املتواصل تسبب في حرمان ماليين األطفال في اليمن من حقهم في
التعليم ،وأن العنف والنزوح والهجمات التي تتعرض لها املدارس يحول دون وصول العديد من األطفال إلى
املدارس.
وتعد محافظة تعز من أكثر املحافظات اليمنية تضررا جراء الحرب ،وهذا ما أكدته دراسة مركز
الدراسات واإلعالم التربوي ( )6أن محافظة تعز من أكثر املحافظات تضررا في الجانب التعليمي خصوصا
إذا ما قارنا حجم الضرر الحاصل في املباني املدرسية بعدد الطلبة الذين يرتادونها ،وإذا ما أخذنا في الحسبان
ً ً
أن الحرب لم تضع أوزارها بعد في املحافظة ،وقد بلغ عدد املدارس املدمرة تدميرا كليا بمحافظة تعز()18
ً
ً
مدرسة و( )78مدرسة مدمرة تدميرا جزئيا و( )79مدرسة تستخدم إليواء النازحين و( )50مدرسة تستخدم
ألعمال عسكرية ،ومع أن هذا الوضع تغير قليال حيث تم إصالح وترميم بعض تلك املدارس وعودة الحياة
التعليمية إليها ،كما تم افتتاح مباني تعويضية عن تلك املدارس املدمرة التي مازالت تحت خط النيران ،إال
ً
إن تأثير الحرب مازال مستمرا.
مشكلة البحث:
يتضح مما سبق أن الحرب في اليمن تركت آثارها السلبية على مختلف جوانب الحياة وفي مقدمته
ً
قطاع التعليم ويأتي طلبة املدارس كأحد أهم أركان العملية التعليمة تأثرا ،وهذا ما تأكد للباحثة من خالل
مناقشة بعض املواضيع التربوية أثناء تدريسها لطلبة املاجستير والدكتوراه الذين معظمهم من التربويين(
مديري مدارس ،موجهين ،معلمين) حيث ابدوا قلقهم على مستقبل الطلبة ملا الحظوا من تغير غير مرغوب
طرأ عليهم فترة الحرب في جوانب متعددة من شخصياتهم وسلوكهم ومستواهم العلمي ،إضافة إلى توصيات
بعض الدراسات كدراسة العزيز وسنان()7التي أوصت بضرورة إجراء دراسات علمية لآلثار النفسية
واالجتماعية للحروب والصراعات على طلبة املدارس في اليمن ،ونظر لعدم وجود دراسة أو بحث علمي على
حد علم الباحثة لرصد اآلثار السلبية للحرب على طلبة املدارس والسيما أن الحرب في اليمن مازالت مستمرة
وال تلوح أي نهاية لها باستثناء دراسة واحدة أجريت في أمانة العاصمة صنعاء واقتصرت على معرفة أثر
ً ً
الحروب والصراعات املسلحة في التحصيل الدراس ي وتوصلت إلى إن للحروب والصراعات املسلحة أثرا كبيرا
في التحصيل الدراس ي للتالميذ ودافعتيهم نحو التعليم وفي سلوكياتهم واهتمام األهل بهم ( ،)8وبالتالي
تحددت مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية:
 -1ما اآلثار السلبية للحرب في اليمن على طلبة املدارس الحكومية واألهلية بمدينة تعز من وجهة نظر
املعلمين واملعلمات ؟
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 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى(  )0 .05في اآلثار السلبية للحرب في اليمن على طلبة
املدارس من وجهة نظر املعلمين واملعلمات تعزى ملتغير النوع(:معلمين ،معلمات) ونوع املدرسة (:حكومي ،
أهلي ) واملديرية (:القاهرة  ،املظفر  ،صالة)؟
 -3ما دور إدارة املدرسية في التخفيف من اآلثار السلبية للحرب في اليمن على طلبة املدارس الحكومية
واألهلية من وجهة نظر مديري املدارس؟
هدف البحث :
يهدف البحث إلى التعرف إلى:
 اآلثار السلبية للحرب على طلبة املدارس الحكومية واألهلية بمدينة تعز من وجهة نظر املعلمين واملعلمات. الفروق في اآلثار السلبية للحرب في اليمن على طلبة املدارس من وجهة نظر املعلمين واملعلمات وفقا ملتغيرالنوع (:معلمين ،معلمات) ونوع املدرسة (:حكومي  ،أهلي ) واملديرية (:القاهرة  ،املظفر  ،صالة) .
 دور اإلدارة املدرسية في التخفيف من اآلثار السلبية للحرب في اليمن على طلبة املدارس الحكومية واألهليةمن وجهة نظر مديري املدارس.
أهمية البحث :
تأتي أهمية البحث من أنه:
 يتناول موضوعا جديدا حيث طالت فترة الحرب التي تعيشها اليمن مما تولد عنها انعكاسات وآثار سلبيةفي العديد من فئات املجتمع ،ويأتي طلبة املدارس كأهم شريحة في املجتمع تأثرا بهذه الحرب ،لذا يعد
الوقوف على اآلثار السلبية لهذه الحرب على طلبة املدارس أمرا بالغ األهمية.
 يعد هذا البحث من البحوث والدراسات الحيوية التي تتلمس املشكالت الحقيقية التي يعيشها املجتمعاليمني اليوم.
 قد تسهم نتائج البحث في تقديم صورة واضحة ملديري املدارس عن مستوى جهودهم في التخفيف مناآلثار السلبية للحرب على طلبتهم ومن ثم تحسين هذه الجهود .
 قد تسهم نتائج البحث في تقديم صورة واضحة لآلثار السلبية للحرب على طلبة املدارس مما يساعد وزارةالتربية والتعليم ووزارة اإلعالم واملنظمات املجتمعية للتخطيط لبرامج نفسية إرشادية للتخفيف من هذه
اآلثار.
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 قد تسهم نتائج البحث في استشعار وزارة التربية والتعليم ممثلة بمكتب التربية بمدينة تعز للقيام بتفعيلدور األخصائي النفس ي واالجتماعي باملدارس للتخفيف من هذه اآلثار.
ً
 قد يفتح هذا البحث مجاال لبحوث أخرى ،كما قد يستفيد منه باحثون آخرون سواء في جانبه النظري أوما توصل إليه من نتائج .
يدود البحث:
يقتصرالبحث على الحدود اآلتية:
موضوعيا :اآلثار السلبية للحرب على الطلبة في الجوانب(:السلوكية – النفسية – االجتماعية – التعليمية).
زمانيا :العام الدراس ي 2021/2020م.
مكانيا :املدارس الحكومية واألهلية بمديرية (:القاهرة -املظفر -صالة) مدينة تعز.
بشريا :املعلمين واملعلمات واملديرين.
مصطلحات البحث :
تعرف اآلثار السلبية للحرب إجرائيا بأنها " تغير غير مرغوب طرأ على الطلبة(:ذكور -إناث) نتيجة الحرب
وانعكس على سلوكهم وتصرفاتهم تجاه أنفسهم وتجاه اآلخرين ،وذلك في العديد من الجوانب (:السلوكية-
النفسية -االجتماعية -التعليمية )" .
وتعرف مدينة تعز إجرائيا بأنها" مركز محافظة تعز أكبر محافظات اليمن سكانا وتعد ثالث مدينة يمنية
من حيث عدد السكان وتضم ثالث مديريات وهي :القاهرة ،صالة ،املظفر ،وتعد مديرية املظفر أكبر
مديريات املدينة من حيث عدد السكان ،تليها مديرية صالة ،بينما تأتي مديرية القاهرة أقل مديريات املدينة
من حيث عدد السكان"
ويعرف دوراإلدارة املدرسية إجرائيا بأنه" املهام واملسؤوليات والخدمات التي تقوم بها إدارة املدرسة ممثلة
بمديرها وطاقمها اإلداري والفني ،وتكون على هيئة برامج وأنشطة وفعاليات هدفها األساس ي احتواء الطلبة
وإخراجهم من الحالة التي تركتها الحرب فيهم سواء بالجوانب التعليمية أو النفسية أو السلوكية أو
االجتماعية.
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الصلفية النظرية للبحث والدراسات السابقة
 مفهوم الحرب:يطلق البعض مصطلح الحرب على الصراع أو النزاع حيث يعرف الحرب بأنها" عبارة عن صراع بين
طرفيين أو أكثر بحيث يكون هدف أحد األطراف تدمير الطرف األخر أو األطراف األخرى"(،)9كما تعرف
بأنها" صراع مسلح بين فريقين متنازعين يستعمل فيها كل فريق جميع ما لديه من وسائل الدمار للدفاع عن
مصالحة وحقوقه أو لفرض إرادته على الغير( ،)10ويعرفها أخر بأنها" نتاج فشل في حل الخالفات بالطرق
السليمة والدبلوماسية ،وعدم كبح الرغبات في السيطرة وبسط النفوذ على الغير ،مما يؤدي إلى اللجوء إلى
القوة واستخدام السالح كوسيلة لتحقيق الغاية أو الهدف املراد" (،)11أما القانون الدولي فيرى أن الحرب
تختلف عن النزاع فالتعريف التقليدي للحرب هو أنها عبارة عن" نزاع مسلح بين فريقين من دولتين
مختلفتين إذ تدافع فيها الدولة املتحاربة عن مصالحها وأهدافها وحقوقها وال تكون الحرب إال بين الدول،
أما النزاع الذي يقع بين جماعتين من نفس الدولة أو النزاع الذي يقوم به مجموعة من األشخاص ضد
حكومة الدولة التي يقيمون فيها فال يعد حربا وال عالقة للقانون الدولي به وإنما يخضع للقانون الجنائي ،أما
التعريف الحديث للحرب فقد تم توسيعه ليشمل على أي نزاع مسلح ولو لم تتوافر فيه عناصر التعريف
التقليدي من امتالك الجماعة املسلحة لصفة الدولة وأن كان النزاع قائم من قبل دولة لحسابها الخاص
وليس لغرض جماعي كما أصبحت النزاعات ا أهلية التي تحدث في نفس الدولة تندرج تحت مسمى الحرب(
.)12
آثارالحرب و انعكاساتها:للحرب آثار وانعكاسات سلبية متعددة على جميع فئات املجتمع وعلى مستوى كل مجال من
مجاالت الحياة ومن هذه اآلثار:
أوال :اآلثارالنفسية :
تترك الحروب والنزاعات آثار نفسية على الفرد ومن هذه اآلثار ما أشارت إليه دراسة منصور()13
من أن الحرب تولد لدى الفرد القلق الوجودي ،ويتمثل في القلق الزائد على الوطن والشعور بالعداوة من
الجار والشقيق ،والشعور بعدم األمان والخوف من املستقبل ،كما تؤدي إلى انتشار حاالت االكتئاب
الشديد املتمثل في انخفاض تقدير الذات واملشاعر املتناقضة تجاه الناس والوحدة النفسية كما توصلت
دراسة حصة( )14إلى إن الخوف الزائد وتجنب املواجهة والنظرة التشاؤمية للمستقبل والحياة وتقلبات
املزاج والعواطف واضطرابات الكالم ،وكثرة الحركة وعدم االستقرار واالنطواء والعنف والعدوان وازدياد
التنبيه للمؤثرات الخارجية من أبرز ردود األفعال واملضاعفات النفسية التي تخلقها الحرب على ضحاياها
وأظهرت دراسة أبو السعود( )15إن األطفال يعانون من االضطرابات النفسية نتيجة للنزاع املسلح والحرب
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وأن االضطرابات األكثر شيوعا هو اضطراب ما بعد الصدمة ،وإن األطفال الذين شهدوا الصراعات
املسلحة وطرق أذهانهم دوي القنابل والصواريخ وعاشوا الفزع واليتم ظهرت لديهم اضطرابات ما بعد
الصدمة والتبول الإلرادي ،واملخاوف بمختلف أنواعها واالكتئاب والقلق ،أما الشباب فهم أكثر مرحلة
عمرية شاركت بفاعلية في الحرب ،ولذلك حصدوا أغلب التداعيات السلبية واإليجابية فأجبر بعضهم على
التعايش مع فقدانه الكثير من أصدقائه أو التعايش مع إعاقة جسدية دائمة أيضا ،وتوقف العديد منهم
عن التحصيل العلمي بسبب مشاكل الحرب ،ومؤخرا انتمى أغلبهم إلى جماعات مسلحة ،وضعف ارتباطه
باألسرة مما جعله فريسة سهلة لإلدمان واالستقطاب لجهة ما دون أخرى ،أما عن الكبار فإن القلق والخوف
والترمل وفقد بعض أفراد األسرة والنزوح والتغيير السريع في الكثير من أوجه الحياة وضعهم تحت تأثير
الكثير من الضغط والقلق واالكتئاب ،أما دراسة التركماني( )16فقد تناولت حقوق الطفل في ظل االحتالل
وتوصلت إلى أن تعرض األطفال واملراهقين للحرب يولد عندهم العديد من الحاالت النفسية كالقلق وتأخر
النمو واضطراب النوم والكوابيس ،وفقدان الشهية وامليل إلى العزلة وعدم الرغبة في اللعب ،وصعوبة
ً
التعلم والسلوك العدواني ،كما أن فقدان الوالدين واألقرباء يسبب تغيير مسارات حياة األطفال تغييرا
جذريا ويترك عواقب اجتماعية ونفسية بعيدة املدى تتجسد بآالم وأحزان ال تزول ،كما أن تعرض األطفال
في سن املراهقة للنزاعات املسلحة تعرقل نماء شخصيتهم ويدمر مستقبلهم.
ثانيا :اآلثارالصحية:
من آثار الحرب في الصحة البدنية الوفاة واإلعاقة على نطاق واسع ليس بين املقاتلين فحسب ،ولكن
أيضا في صفوف املدنيين وقد تستمر حاالت الوفاة واملرض واإلصابة طويال ،كما أن األلغام األرضية غير
املتفجرة وغير املعلمة هي السبب الرئيس ي للوفيات واإلصابات ،ويأتي بعده سوء التغذية والتقزم واملجاعة،
وآثار صحية أخرى للحرب وخصوصا بين النازحين()17كما أشارت دراسة علمية( )18إلى أن الحرب أخذت
بحال معظم املستشفيات واملراكز الصحية وأحدثت معاناة بالغة باملواطنين في الحصول على العالج مع
انتشار األمراض،ويواجه السكان مشكالت صحية خطيرة تتمثل في االفتقار للوصول للخدمات الطبية
الضرورية للحياة والرعاية الالزمة لألمراض القابلة للعالج ،كما أن الهجمات التي تتعرض لها املستشفيات
واملرافق الصحية والعاملين في املجال الطبي واملؤسسات اإلنسانية تعرقل وصول املدنين إلى أماكن الرعاية
الصحية ،كما أن من تأثيرات الحروب والصراعات املهمة تحويل الصرف من املوازنة العامة على الصحة
لصالح ميزانية الحروب  .ومن اآلثار الصحية التي تترتب على الحروب والنزاعات أيضا وترتبط بتدهور
العملية التعليمية الصحة الجسدية ففي مناطق النزاعات تستشري األمراض املرتبطة بالفقر وسوء
التغذية فاملالريا ال تجد مرتعا إال في األجسام التي أنهكها الجوع والفقر  ،وتجد األوبئة مسرحا لالنتشار
السريع(.)19
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ثالثا :اآلثاراالجتماعية:
من اآلثار االجتماعية التي تتركها الحروب ما أشارت إليه دراسة السباعي( )20إلى إن الحرب تسبب
ً
تفكك األسر وتشتت أفرادها هروبا من مناطق الصراعات إلى مناطق آمنة مما يولد لدى األطفال شعورا
بعدم االستقرار والخوف ،وأن األطفال يعانون أكثر من البالغين من هذه اآلثار بل وتالزمهم فترة طويلة من
الزمن إن لم يجدوا الرعاية والعناية املناسبة وأن هذه اآلثار تنعكس على سلوكهم ونمط حياتهم ،كما
أظهرت دراسة ساملين( )21إلى إن للحرب آثارها االجتماعية املباشرة وغير املباشرة في جميع فئات السكان
داخل املجتمع من أطفال وشباب ومسنين ،وإن األطفال أكثر الفئات تضررا ،ومن أبرز هذه اآلثار النزوح من
منطقة السكن وما يتبع ذلك من أعباء على األسرة وأفرادها وفقدان عائل األسرة لعمله ،وفي ظل الرعاية
االجتماعية الضعيفة فإن مصير الطفل في كثير من األحيان هو ترك املدرسة واالنخراط في سوق العمالة أو
دخول عالم التسول لكسب لقمة العيش ،وإن لم يكن فاالنحراف عن جادة الصواب وإدمان املخدرات،
كما أن من تلك اآلثار أيضا انهيار القيم واملعايير االجتماعية املتعلقة بالحق والخير والحالل والحرام أمام
عيني الطفل عندما يشاهد أعمال القتل والسرقة والنهب وحمل السالح واالستهانة بالنفس البشرية ،وكذا
التحاق املئات من األطفال باملليشيات املسلحة التي تعمل على استغالل ظروفهم االجتماعية واالقتصادية،
وتأتي النساء كإحدى ضحايا الحرب تأثرا فقد أظهرت دراسة الحرباوي وخليل( )22إلى أن النزاعات
املسلحة تؤدي إلى تفتيت البنى االجتماعية داخل املجتمع وزيادة العنف املوجه ضد النساء داخل العائلة
وفي أوساط املجتمع ،ونتيجة النخراط الرجال في القتال فجأة تجد املرأة نفسها وحيدة أمام مسؤولية
جسيمة ال تكون في أغلب األحيان مستعدة لها ،فهي توفر اإلعالة والحماية لعائلتها في ظروف استثنائية
مضطربة ،وترهق النساء نفسيا وجسديا جراء هذا العبء الجديد الثقيل ،فمن ناحية يقع عليها عبء القلق
النفس ي على األزواج واألبناء الذين يقاتلون أو يختفون دون أن تعرف أخبارهم ،وعليها أن تقلق على سالمتها
وسالمة من تبقى لديها من أفراد العائلة ،ومن ناحية أخرى ترهق املرأة جسديا ألنه يصبح لزاما عليها القيام
بأعباء مضاعفة داخل املنزل وخارجه ،فقد تضطر إلى اقتحام سوق العمل ،ونظرا لعدم تأهيل الكثير منهن
تضطر للعمل بأعمال هامشية وربما مهينة تمتهن الكرامة اإلنسانية ،فقد يصل الحال ببعضهن إلى مبادلة
الجنس بالطعام أو العمل بالدعارة لتوفير متطلبات استمرار الحياة ،ويؤدي هذا اإلرهاق بمجمله إلى تراجع
قدرة املرأة على العناية بنفسها فتتأثر صحتها سلبا في ظروف ال تسمح لها شخصيا أو توفر لها خارجيا سبل
الرعاية الصحية الالزمة ملواجهة العديد من األمراض التي تنهكها وقد تفتك بها.
وهذا ما أكدته دراسة موس ى( )23التي قامت برصد اآلثار االجتماعية والنفسية للحرب على املرأة،
ودراسة املرصد اليمني لحقوق اإلنسان()24التي تناولت آثار الحرب والصراعات على املرأة اليمنية ،حيث
ً
أظهرت الدراستان أن الحرب تسببت بتغيير في األدوار التقليدية للمرأة ،وتحملها مهاما إضافية ،فقد
أصبحت املرأة العائل لألسرة بعد غياب رب األسرة ،كما ازداد عدد األرامل  ،وقلت فرص الزواج وتشكيل
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أسرة ومن ثم ازدياد عدد العازبات ،وارتفاع معدالت الطالق وتفكك األسرة وجنوح األطفال واختفائهم
وتعرضهم لالتجار والبيع والعمل بالدعارة ،وانتشار حاالت االضطرابات النفسية بين النساء كالقلق
والهذيان وحاالت الذهان واضطرابات ذهنية وإدراكية وانفعالية.
رابعا:اآلثارالتعليمية:
تعد الحروب والنزاعات املسلحة أكبر خطر مهدد للتعليم وهذا ما أكدته دراسة عثمان وأحمد()25
التي تناولت تأثير الحروب والنزاعات على التعليم في إفريقيا وأظهرت تزايد عدد الذين يتركون الدراسة على
جميع املستويات الدراسية على مستوى القارة بصورة دراماتيكية ،وأحد تأثيرات الحروب والصراعات املهمة
تحويل الصرف من املوازنة العامة على التعليم لصالح تمويل ميزانية الحروب ،كما توصلت إلى وجود عالقة
موجبة بين الحروب والنزاعات من جهة وتفش ي الجهل واألمية والتخلف وقلة املؤسسات التعليمية وضعف
مخرجاتها في جميع املناطق التي شهدت نزاعات مسلحة من جهة أخرى ،كما أشارت دراسة رحيمة( )26إلى
إن للنزاعات املسلحة انعكاسات سلبية على جودة التعليم وذلك في انعدام األمن  ،وعدم تحقيق املساواة
بين الجنسين في التعليم ،وتدني اإلنفاق الحكومي على التعليم ،وتدهور البنى التحتية التعليمية ،والنزوح،
كما قام  )27(Lai &Thyneبدراسة ملعرفة اآلثار السلبية للحروب األهلية من عام 1980م حتى عام 1997م
وبيئة ما بعد الحرب في النفقات التعليمية والتسجيل االبتدائي والثانوي والجامعي من خالل فحص بيانات
اليونسكو التعليمية ،وتوصلت الدراسة إلى إن الحروب األهلية مدمرة لنظام التعليم فقد تسببت في خفض
نسبة االلتحاق باملدارس بسبب تدميرها وإغالقها ووفيات الطلبة واملعلمين ،كما تنخفض نسبة اإلنفاق على
التعليم ،وإن األموال املخصصة للتعليم استخدمت لإلنفاق العسكري خالل الحرب ،كما تراجعت قدرة
الدولة على توفير الخدمات االجتماعية واألساسية ،وإن العالقة سلبية بين اإلنفاق على الجيش واإلنفاق
على التعليم خالل فترات الصراع ألن الحكومة تكرس العديد من املوارد قدر اإلمكان للنفقات العسكرية،
وإن حكومات العالم الثالث تفشل في تلبية االحتياجات األساسية ملواطنيها بسبب ديونها الخارجية واإلنفاق
العسكري املرتفع بالنظر إلى إن الغالبية العظمى من الحروب تحدث في البلدان الفقيرة ،وان الصراع مدمر
بشكل خاص للتكاليف التعليمية ،وإن البلدان النامية تنفق ما متوسطه( )%2,8من الناتج املحلي اإلجمالي
على الجيش الذي يقفز إلى حوالي( )%5خالل فترات الحروب األهلية.
كما توثر الحروب في التحصيل العلمي للطلبة وهذا ما توصلت إليه دراسة )28(Ulum& Kara,التي
تناولت آثار الحرب في التحصيل األكاديمي لالجئين السوريين حيث قام الباحثان بإجراء مقابلة مع( )22طالبا
سوريا من النازحين إلى تركيا ،كما قام الباحثان بتحليل درجات الطالب السوريين في املدارس الثانوية التي
يدرسون بها في مدينة (اضفة) بتركيا والتي تم تسجيلها قبل الحرب في سوريا وبعدها وذلك في عدد من
املقررات الدراسية ،حيث أشارت النتائج إلى إن الطلبة كانوا أكثر نجاحا أكاديميا عندما كانوا في سوريا ،وإن
طالب الجامعة أقل نجاحا في تركيا مقارنة بطالب املدارس ،كما أشارت الدراسة إلى إن الحرب أثرت سلبا في
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األداء ،وبيئة الطلبة ،ومتوسط ساعات الدراسة ،وإن الحرب أثرت في الحياة ،ودمرت نفسية الطلبة،
وازدادت حاالت االكتئاب ،والعنف ،والقلق والشعور بالخسارة ملغادرتهم بالدهم.
إجراءات البحث:
منهج البحث :استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسيي ملناسبته لتحقيق أهداف البحث.
مجتمع البحث :تكون مجتمع البحث من جميع معلمي ومعلمات ومديري املدارس الحكومية واألهلية بمدينة
تعز بمديرياتها الثالث( القاهرة -صالة -املظفر) البالغ عددها( )206مدرسة منها ( )74مدرسة حكومية ،و(
 )132مدرسة أهلية ،حسب آخر إحصائية ملكتب التربية بتعز والجدول التالي يوضح ذلك .
جدول ( )1عدد املدارس الحكومية واألهلية بمدينة تعز بمديرياتها الثالث(القاهرة -صالة -املظفر)
املديرية
القاهرة
صالة
املظفر
اإلجمالي

األهلية
46
17
69
132

الحكومية
23
21
30
74

اإلجمالي
69
38
99
206

عينة البحث:
نظرا لكبر مجتمع البحث قامت الباحثة بأخذ عينة عشوائية من املدارس الحكومية ،واألهلية في
املديريات الثالث(صالة ،القاهرة ،املظفر) ،وقد بلغت عينة البحث من املدارس( )24مدرسة منها()12
مدرسة حكومية و( )12مدارسة أهلية ،بواقع( )8مدارس لكل مديرية ولإلجابة عن سؤال البحث ما اآلثار
السلبية للحرب على طلبة املدارس ،تم اختيار عينة عشوائية من املعلمين واملعلمات فيها بواقع ( )%20من
ً
إجمالي العدد بكل مدرسة ،إال إن بعض املدارس الحكومية تم أخذ جميع املعلمين في العينة نظرا لقلة
عددهم ،فأغلبهم مازال في منطقة النزوح  ،كما تم أخذ جميع مديري املدارس عينة البحث ،وفي حالة عدم
ً
وجودهم تم أخذ الوكيل في العينة ،وقد بلغ عددهم( )24فردا وذلك لإلجابة عن سؤال البحث :ما دور اإلدارة
املدرسية في التخفيف من هذه اآلثار ،والجدول التالي يوضح عدد املدارس املختارة في العينة حسب
املديريات وعدد املعلمين واملعلمات عينة البحث.
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جدول ( )2عينة البحث من املدارس واملعلمين واملعلمات في املديريات الثالث(القاهرة ،صالة،املظفر)
املديرية

القاهرة
صالة
املظفر
اإلجمالي
أداة البحث:

نوع املدرسة
حكومي
ذكور إن
اث
2
2
2
2
2
2
6
6

املعلمين

أهلي
اإلجمالي حكومي
أهلي
ذكور إناث ذكور إناث
ذكور إناث
2
2
2
6

2
2
2
6

8
8
8
24

24
10
26
60

55
10
48
113

8
9
5
22

24
33
24
81

اإلجمالي

111
62
103
276

قامت البايثة بعدد من الصطوات لبناء أداة البحث كما يلي:
ا -استفتاء مفتوح وجه ملجموعة من املعلمين واملعلمات في املدارس ،ويدور االستفتاء حول اإلجابة عن
السؤال ما آثار الحرب على الطالب (،اكتب كل ما تالحظه من تغير غير مرغوب طرأ على الطلبة (ذكور -إناث)
نتيجة الحرب ،وانعكس على سلوكهم وتصرفاتهم تجاه أنفسهم وتجاه اآلخرين) .
 -2الرجوع للدراسات والبحوث املرتبطة باملوضوع التي تناولت الحروب وانعكاساتها وتأثيراتها على فئات
املجتمع.
 -3تحديد مجاالت األداة وصياغة الفقرات ،وقد تكونت األداة في صورتها األولية من( )45فقرة موزعة على()3
مجاالت.
صدق األداة و ثباتها:
عرضت األداة على مجموعة من املحكمين من أساتذة الجامعة في قسم األصول واإلدارة التربوية،
وقسم اإلرشاد النفس ي بجامعة تعز وصنعاء وعدن  ،وبعد جمع األداة من املحكمين قامت الباحثة بمراجعة
مالحظاتهم والعمل بها وتم تعديل مجاالت األداة لتصبح أربعة مجاالت وحذف بعض الفقرات ومن ثم
أصبحت األداة في صورتها النهائية تحتوي على( )39فقرة ،موزعة على أربعة مجاالت هي :املجال األول اآلثار
السلوكية ويشمل( )10فقرات ،واملجال الثاني اآلثار النفسية ويشمل( )8فقرات ،واملجال الثالث اآلثار
االجتماعية ويشمل( )12فقرة ،واملجال الرابع اآلثار التعليمية ويشمل( )9فقرات ،وللتأكد من ثبات األداة
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تم استخدام الفاكرونباخ حيث بلغ( )90وهذا يدل على تمتع األداة بنسبة ثبات عالية مما يجعلها صالحة
للقياس.
املعالجات اإليصائية:
لتحليل البيانات است ت ت تتتخدمت الباحثة املتوست ت ت تتطات الحست ت ت تتابية واالنحرافات املعيارية واختبار T-
Testوتحليل التباين األحادي  ANOVAواختبار ش ت ت ت تيفيه ملعرفة الفروق وداللتها  ،ولترتيب مجاالت البحث
وعبارات كل مجال والتعرف إلى درجة التأثر تم تقسيم املتوسط الحسابي ،والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( )3الحدود الدنيا والعليا لألداة
درجة التأثر
املتوسط
م
منعدم
من 1.66 - 1
1
متوسط
من 2.33– 1.67
2
عال
من 3 – 2.34
3
نتائج البحث ومناقشتها:
أوال :لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث الذي ن على ":ما اآلثارالسلبية للحرب في اليمن على
طلبة املدارس الحكومية واألهلية بمدينة تعز من وجهة نظر املعلمين واملعلمات ؟ فقد تم حساب
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات عينة البحث لكل مجال من مجاالت البحث ولكل فقرة
من فقرات كل مجال ،كما تم ترتيب املجاالت وكذا الفقرات حسب متوسطاتها ترتيبا تنازليا وفيا يلي ذلك:
أ -استجابات عينة البحث ملجاالت البحث الجدول  )4يوضح ذلك .
جدول ( )4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة البحث ملجاالت البحث
درجة التأثر

االنحراف
املتوسط
مجاالت البحث
املعياري
الحسابي
األول
متوسط
.461
2.20
اآلثار التعليمية
الثاني
متوسط
.424
2.06
اآلثار النفسية
الثالث
متوسط
.452
1.91
اآلثار السلوكية
الرابع
متوسط
.385
1.72
اآلثار االجتماعية
متوسط
.339
1.97
املجاالت ككل
يتضح من الجدول( )4حسب استجابات عينة البحث أن اآلثار السلبية للحرب على طلبة
املدارس جاءت بدرجة متوسطة على مستوى املجاالت ككل بمتوسط حسابي( ،)1.97وعلى مستوى
كل مجال ،وهذا يعني أن الحرب باليمن انعكست سلبا على طلبة املدارس محدثة العديد من اآلثار،
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الرتب

إال إن تأثيرها في املجال التعليمي كان أبرزها حيث احتل املرتبة األولى بمتوسط حسابي( )2.20وهذا
ما أكده تقرير منظمة األمم املتحدة للطفولة "يونيسيف" )29(2019،أن املنظومة التعليمية
باليمن تأثرت بشكل كبير جراء الحرب ،واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من عثمان
وأحمد( )30أن الحرب والنزاعات املسلحة تعد أكبر خطر مهدد للتعليم ،وإن الحرب أدت إلى تفش ي
الجهل واألمية والتخلف وقلة املؤسسات التعليمية وضعف مخرجاتها ودراسة )31(Lai& Thyne
إن الحروب مدمرة لنظام التعليم وفي خفض نسبة االلتحاق باملدارس بسبب تدميرها وإغالقها
ووفيات الطلبة واملعلمين ،كما تنخفض نسبة اإلنفاق على التعليم،وإن األموال املخصصة للتعليم
استخدمت لإلنفاق العسكري خالل الحرب ،وكذا دراسة رحيمة( )32التي أشارت إلى إن النزاعات
املسلحة انعكست سلبا على جودة التعليم وذلك في انعدام األمن ،وعدم تحقيق املساواة بين
الجنسين في التعليم وتدني اإلنفاق الحكومي على التعليم وتدهور البنى التحتية.
ب -استجابات عينة البحث لفقرات مجال اآلثارالتعليمية الجدول  )5يوضح ذلك .
جدول( )5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة البحث على فقرات مجال اآلثار
التعليمية
درجة
املتوسط االنحراف
الفقرة
الحسابي املعياري
التأثر
عال
.676
2.58
عدم االهتمام بالقراءة واالطالع .
عال
.708
2.48
مطالبة املعلم بتحديد دروس ال تخرج عنها االمتحانات .
عال
.725
2.43
عدم متابعة الدروس أوال بأول .
عال
.799
2.35
شيوع ظاهرة الغش باالمتحانات .
متوسط
.803
2.33
ازدحام الصفوف بالطلبة .
متوسط
.725
2.12
ضعف املشاركة باألنشطة العلمية .
متوسط
.672
2.04
الغياب املتكرر .
متوسط
.745
1.85
التسرب من الدراسة .
متوسط
.730
1.82
الهروب من املدرسة .
متوسط
.461
2.20
الدرجة الكلية للمجال
يتضح من الجدول( )5حسب استجابات عينة البحث أن أربع فقرات في مجال اآلثار التعليمية
جاءت بدرجة تأثر عال تراوحت متوسطاتها الحسابية بين ( ،)2.35-2.58وقد جاءت باملرتبة األولى
الفقرة":عدم االهتمام بالقراءة واالطالع" بمتوسط حسابي ( ،)2.58وفي املرتبة الثانية الفقرة" :مطالبة
املعلم بتحديد دروس ال تخرج عنها االمتحانات" بمتوسط حسابي( ،(2.48وفي املرتبة الثالثة الفقرة" :عدم
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متابعة الدروس أوال بأول" بمتوسط حسابي( ،)2.43وفي املرتبة الرابعة الفقرة" :شيوع ظاهرة الغش
باالمتحانات" بمتوسط حسابي( ،)2.35وهذه الفقرات كلها متعلقة بالتحصيل الدراس ي ،أي إن الحرب
تسببت بتراجع كبير في مستوى تحصيل الطلبة واهتمامهم بالتعلم ،وترجع الباحثة ذلك إلى غن املحيط
الذي يعيشه الطلبة املتمثل بالبيئة الداخلية للمدرسة أو البيئة الخارجية يذكر الطلبة بحالة الحرب التي
تعيشها البالد فمعظم املدارس كما ذكر سابقا مازالت بعض تأثيرات الحرب باقية فيها ،أيضا البيئة
الخارجية حديث الناس بالشوارع وفي وسائل اإلعالم مازال يركز في مجمله على الحرب الدائرة ولذلك لم
ً
يعد تفكيرهم مهتما بالعلم وتحصيله ،وإنما تركز تفكيرهم على أين ستؤول إليه البالد ،واتفقت هذه النتيجة
ً
ً
مع نتيجة دراسة كل من  (33)Ulum &Karaإن للحرب تأثيرا سلبيا في تحصيل الطلبة وأدائهم وفي بيئتهم
ً ً
الدراسية ،ودراسة العزيزي ،وسنان( )34إن للحروب والصراعات املسلحة أثرا كبيرا في التحصيل الدراس ي
للتالميذ ودافعتيهم نحو التعلم وفي سلوكياتهم.
كما يتضح من الجدول أيضا أن هناك خمس فقرات جاءت بدرجة تأثر متوسط حسب استجابات
عينة البحث تراوحت متوسطاتها الحسابية بين ) ،)1.82-2.33حصلت الفقرة " :ازدحام الصفوف بالطلبة"
أعلى متوسط بلغ ( ،)2.33وقد يرجع ذلك إلى أن هناك نسبة نزوح من منطقة إلى أخرى ،بحيث مثل هذا
ً
النزوح ضغطا على بعض املدارس في استيعاب الطلبة ،كما قد يرجع إلى إن بعض املدارس لم ترمم جميع
فصولها ومن ثم تم الضغط على الفصول املرممة ،وحصلت الفقرة " :الهروب من املدرسة" على أقل
متوسط بلغ( ،)1.82وعلى الرغم من حصول هذه الفقرة على أقل متوسط إال إنها جاءت بدرجة تغير
متوسط مما يدل على ضعف رغبة الطلبة بمواصلة تعليمهم.
ج -استجابات عينة البحث لفقرات مجال اآلثارالنفسية الجدول  )6يوضح ذلك .
جدول ( )6املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة البحث لفقرات مجال اآلثار
النفسية
الفقرة
ضعف الثقة بمستقبل التعليم .
القلق الدائم من املقذوفات العشوائية للعمليات العسكرية.
تقلب املزاج والعواطف .
السرحان والشرود الذهني .
الكآبة والحزن .
ضعف القدرة على تبرير األخطاء .
التلعثم بالكالم .
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املتوسط االنحراف درجة
الحسابي املعياري
التأثر
عال
.749
2.74
عال
.733
2.43
متوسط
.672
2.20
متوسط
.713
2.13
متوسط
.745
2.06
متوسط
.642
1.94
منعدم
.653
1.56

منعدم
.634
1.36
العزلة واالنطواء عن اآلخرين .
متوسط
.424
2.06
الدرجة الكلية للمجال
يتضح من الجدول( ) 6حسب استجابات عينة البحث أن فقرتين في مجال اآلثار النفسية جاءت
بدرجة تأثر عال ،وقد جاءت الفقرة " :ضعف الثقة بمستقبل التعليم" باملرتبة األولى بمتوسط
حسابي( ،)2.74وحصلت الفقرة " :القلق الدائم من املقذوفات العشوائية للعمليات العسكرية" باملرتبة
الثانية بمتوسط حسابي( ،)2.43وبالنظر إلى الفقرتين نجد أن الفقرة الثانية تفسر الفقرة األولى ،فشعور
الطلبة أن حياتهم وبالدهم مهددة بالخطر نتيجة حالة الحصار الخانق الذي تعيشه مدينة تعز باإلضافة
إلى استمرار العمليات العسكرية ،كما أن معظم أجزاء املدينة خط نار تفاجئ سكانها بين حين وآخر
القذائف العشوائية املرعبة بأصواتها وبما تخلفه من حصد لألرواح كل ذلك انعكس سلبا على حياتهم وعلى
ثقتهم باملستقبل ،ولعل هذه النتيجة ال تقتصر على طلبة املدارس بل تتعداهم إلى طلبة الجامعة ،فمن
خالل عمل الباحثة في جامعة تعز وتدريسها للطلبة ملست تراجع مستوى الطلبة علميا وتدني تحمسهم
لتحصيل العلم ،وعند سؤالها لهم عن األسباب أظهر الطلبة تدني ثقتهم بمستقبلهم العلمي بل أصاب
بعضهم اليأس ،وإن الذي يدفعهم ملواصلة التعليم تلبية لرغبة اآلباء فقط ،واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة
ً
دراسة )35(Ulum& Karaأن األطفال يعانون كثيرا من آثار الحرب حتى لو تمكنوا من البقاء على قيد الحياة
ً
كونها تشعرهم باإلحباط في أن يصبحوا أفرادا بنائين في املستقبل.
كما يتضح من الجدول حسب استجابات عينة البحث أن أربع فقرات في مجال اآلثار النفسية
جاءت بدرجة تأثر متوسط حسب استجابات عينة البحث تراوحت متوسطاتها الحسابية بين()1.94-2.20
وقد حصلت الفقرة " :تقلب املزاج والعواطف" أعلى متوسط حسابي بلغ( ،)2.20تلتها الفقرة" :السرحان
والشرود الذهني" بمتوسط حسابي( ،)2.13ثم الفقرة" :الكآبة والحزن" بمتوسط حسابي( )2.06وأخيرا
الفقرة" :ضعف القدرة على تبرير األخطاء" بمتوسط حسابي( ،)1.94فالحرب لها آثار نفسية في األفراد
تحدث حالة من عدم التوازن ،وهذه النتيجة اتفقت مع عدد من الدراسات كدراسة منصور()36
والتركماني( )37اللتين أشارتا إلى إن الحرب تولد لدى الفرد العديد من الحاالت النفسية كالقلق والكوابيس
والشعور بعدم األمان والخوف من املستقل ،وانتشار حاالت االكتئاب الشديد املتمثل في انخفاض تقدير
الذات واملشاعر املتناقضة تجاه الناس ،كما أن تعرض األطفال في سن املراهقة للنزاعات املسلحة يعرقل
نمو شخصيتهم ويدمر مستقبلهم ،ودراسة حصة()38التي توصلت إلى إن الحرب تولد لدى الفرد الخوف
الزائد وتقلبات املزاج والنظرة التشاؤمية للمستقبل والعنف والعدوان وازدياد التنبيه للمؤثرات الخارجية.
ويتضح من الجدول أيضا أن هناك فقرتين في مجال اآلثار النفسية جاءت بدرجة تأثر منعدم وهي
الفقرة" :التلعثم بالكالم" وحصلت على متوسط حسابي( ،)1.56والفقرة " :العزلة واالنطواء عن اآلخرين"
وحصلت على متوسط حسابي( ،)1.36وهذه النتيجة تختلف مع نتيجة دراسة التركماني( )39وحصة(.)40
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د -استجابات عينة البحث لفقرات مجال اآلثارالسلوكية الجدول  )7يوضح ذلك .
جدول ( )7املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة البحث لفقرات مجال اآلثار
السلوكية
درجة
املتوسط االنحراف
الفقرة
الحسابي املعياري
التأثر
متوسط
.643
2.27
سرعة االنفعال والغضب .
متوسط
.727
2.16
الحدة في الكالم .
متوسط
.718
2.13
املشاجرات والخصومات بين الطلبة .
متوسط
.712
2.09
إشاعة الفوض ى داخل الفصل الدراس ي .
متوسط
.792
استخدام مفردات الحرب في العالقات البينية داخل املدرسة1.98 .
متوسط
.766
1.98
التلفظ بألفاظ غير أخالقية بين الطلبة .
متوسط
.699
1.73
الخروج عن طاعة املعلم ورفض تنفيذ أوامره .
متوسط
.769
1.69
انتشار ظاهرة تكوين العصابات بين الطلبة .
منعدم
.735
1.58
تحطيم أثاث املدرسة .
منعدم
.645
1.43
االعتداء على الكادر التعليمي .
متوسط
.452
1.91
الدرجة الكلية للمجال
يتضح من الجدول( )7حسب استجابات عينة البحث لفقرات مجال اآلثار السلوكية أن معظم
الفقرات حصلت على درجة تأثر متوسط تراوحت متوسطاتها الحسابية بين( (1.69-2.27واحتلت الفقرة:
" سرعة االنفعال والغضب" املرتبة األولى بمتوسط حسابي( ،)2.27وجاءت الفقرة " :الحدة في الكالم"
باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي( ،)2.16وباملرتبة الثالثة الفقرة" :املشاجرات والخصومات بين الطلبة"
بمتوسط حسابي( )2.13أي إن الحرب أثرت سلبا في سلوكيات الطلبة وتمثل هذا التأثير في األقوال ،إال إنه
لم يصل إلى مستوى األفعال ،حيث حصلت الفقرات الخاصة باألفعال السلوكية غير املرغوبة على درجة
تأثر منعدم وهي الفقرة " :تحطيم أثاث املدرسة" بمتوسط حسابي( ،)1.58والفقرة  ":االعتداء على الكادر
التعليمي" بمتوسط حسابي(. )1.43
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ه -استجابات عينة البحث لفقرات مجال اآلثاراالجتماعية الجدول  )8يوضح ذلك .
جدول ( )8املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة البحث على فقرات مجال اآلثار
االجتماعية
درجة
املتوسط االنحراف
الفقرة
الحسابي املعياري
التأثر
متوسط
.686
2.27
عدم اهتمام األسرة باملستوى العلمي ألبنائهم .
متوسط
.671
2.21
ضعف االستجابة لتعليمات الكادر التعليمي .
متوسط
.705
2.06
زيادة الشكاوى داخل املدرسة .
متوسط
.660
1.88
فقدان التعاطف واملساندة االجتماعية بين الطلبة .
متوسط
.807
1.79
االنخراط في سوق العمالة .
متوسط
.808
1.74
انتشار ظاهرة السرقة بين الطلبة .
منعدم
.673
1.66
صعوبة تكييف الطلبة النازحين مع زمالئهم .
منعدم
.785
1.58
االنخراط في صفوف املقاتلين .
منعدم
.677
1.42
انتشار ظاهرة التدخين بين الطلبة .
منعدم
.628
االعتداء على الكادر التعليمي من بعض أولياء أمور الطلبة 1.42 .
منعدم
.646
حمل بعض األسلحة الشخصية أو أدواتها من قبل الطلبة 1.32 .
منعدم
.517
1.21
وصول مشكالت الطلبة ألقسام الشرطة .
متوسط
.385
1.72
الدرجة الكلية للمجال
يتضح من الجدول( )8حسب استجابات عينة البحث لفقرات مجال اآلثار االجتماعية أن ()6
فقرات حصلت على درجة تأثر متوسط تراوحت متوسطاتها الحسابية بين( )1.74-2.27وقد احتلت الفقرة:
"عدم اهتمام األسرة باملستوى العلمي ألبنائهم" املرتبة األولى بمتوسط حسابي( ،)2.27وجاء باملرتبة الثانية
الفقرة" :ضعف االستجابة لتعليمات الكادر التعليمي" بمتوسط حسابي( ،)2.21وباملرتبة الثالثة الفقرة:
"زيادة الشكاوى داخل املدرسة" بمتوسط حسابي( ،)2.06وهذه الفقرات كلها تدل على ضعف دور األسرة
تجاه أبنائها ،وال يقتصر ذلك على الجانب التعليمي وإنما أيضا الجوانب األخالقية ،وترجع الباحثة ذلك إلى
انشغال أولياء األمور بالجوانب املعيشية وكيفية تدبير لقمة العيش ،فبعض األسر تعيش حالة نزوح بعيدة
عن منازلها ،وبعض األسر فقدت عائلها نتيجة الحرب ،وبعضها أصيب عائلها بإعاقات جسدية أفقدته
القدرة على العمل والبعض اآلخر فقد عائلها العمل نتيجة لتقليص كثير من املوسوسات الخاصة ألعمالها
واالستغناء عن بعض موظفيها ،بينما يوجد كثير من األسر توقفت رواتب عائلها هذا باإلضافة إلى غالء
ً
املعيشة الذي تعيشه البالد ،واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من ساملين( )41إن للحرب آثارا
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مباشرة وغير مباشرة ومن أبرز هذه اآلثار النزوح من منطقة السكن وما يتبع ذلك من أعباء على األسرة
وأفرادها وفقدان عائل األسرة لعمله ،وفي ظل الرعاية االجتماعية الضعيفة فإن مصير الطفل في كثير من
األحيان ترك املدرسة واالنخراط في سوق العمالة ،أو دخول عالم التسول لكسب لقمة العيش ،وإن لم يكن
فاالنحراف عن جادة الصواب ،كما أن من تلك اآلثار أيضا انهيار القيم واملعايير االجتماعية املتعلقة بالحق
والخير والحالل والحرام أمام عيني الطفل عندما يشاهد أعمال القتل والسرقة والنهب وحمل السالح
واالستهانة بالنفس البشرية ،ودراسة السباعي( )42التي توصلت إلى إن الحرب تسبب تفكك األسر وتشتت
أفرادها هروبا من مناطق الصراعات إلى مناطق آمنة.
كما يتضح من الجدول أن( )6فقرات جاءت بدرجة تأثر منعدم تراوحت متوسطاتها الحسابية بين
( ،)1.21-1.66وقد جاءت الفقرة" :وصول مشكالت الطلبة ألقسام الشرطة" أكثر الفقرات انعدام
بمتوسط حسابي( ،)1.21وهذا يعني أنه مهما بلغت مشكالت الطلبة إال إن هناك إدارة حازمة قادرة على
احتواء هذه املشكالت وحلها.
ثانيا :لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث الذي ن على" :هل توجد فروق ذات داللة
إيصائية عند مستوى  )0.05في اآلثار السلبية للحرب في اليمن على طلبة املدارس من وجهة نظر
املعلمين واملعلمات تعزى ملتغيرالنوع :معلمين ،معلمات) ،ونوع املدرسة :يكومي  ،أهلي ) ،واملديرية:
القاهرة  ،املظفر  ،صالة)؟ تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار T-Test
لداللة الفروق تبعا ملتغير النوع( معلمين ،معلمات) جنس املدرسة(ذكور ،إناث) نوع املدرسة( حكومي،
أهلي) ،واستخدم تحليل التباين األحادي  ANOVAلداللة الفروق تبعا ملتغير املديرية( القاهرة ،املظفر،
صالة) واختبار شفية للمقارنة البعدية.
أ -اختبار  T-Testلداللة الفروق في استجابات عينة البحث تبعا ملتغيرالنوع الجدول  )9يوضح ذلك.
جدول ( )9اختبار  T-Testلداللة الفروق في استجابات عينة البحث ملجاالت البحث تبعا ملتغير النوع(
معلمين  ،معلمات)
املجال
اآلثار
السلوكية
اآلثار
النفسية

نوع
املعلم
معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم

العينة
82
194
82
194
82

املتوسط االنحراف قيمة ت مستوى
الحسابي املعياري
الداللة
غير دال
.608
-1.22
.429
1.85
.461
1.93
غير دال
.904
-2.17
.421
1.97
.421
2.09
غير دال
.876
2.14
.378
1.97

الداللة
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معلمة

1.68

194

.385

اآلثار
االجتماعية
غير دال
.739
5.50
.459
2.32
82
معلم
اآلثار
.454
2.15
التعليمية معلمة 194
غير دال
.432
3.30
.328
1.98
82
املجاالت معلم
ككل
.344
1.96
معلمة 194
يتضح من الجدول( )9أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05بين املعلمين
واملعلمات في نظرتهم لتأثر الحرب على الطلبة ،وذلك في كل مجال من مجاالت البحث(:السلوكية ،النفسية،
االجتماعية ،التعليمية) وفي املجاالت ككل على الرغم من أن معظم املعلمين يعملون بمدارس الطلبة الذكور
ً
إال إن تأثير الحرب جاء متقاربا بين الطلبة الذكور واإلناث من وجهة نظر املعلمين واملعلمات ،وترجع الباحثة
ذلك إلى إن الجميع عاش فترة الحرب وبظروف متشابهة لذا جاءت آثارها متقاربة في الطلبة ذكور وإناث،
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من :العزيزي وسنان( )43إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا
آلثار الحرب في التحصيل الدراس ي تعزى ملتغير النوع ،وساملين( )44إن للحرب آثارها االجتماعية املباشرة
وغير املباشرة في جميع فئات السكان داخل املجتمع من أطفال وشباب ومسنين.
ب -اختبار T-Testلداللة الفروق في استجابات عينة البحث تبعا ملتغيرنوع املدرسة الجدول  )10يوضح
ذلك.
جدول ( )10اختبار  T-Testلداللة الفروق في استجابات عينة البحث ملجاالت البحث تبعا ملتغير نوع
املدرسة( حكومي ،أهلي)
نوع
املجال
املدرسة
حكومية
اآلثار
السلوكية أهلية
حكومية
اآلثار
النفسية أهلية
حكومية
اآلثار
االجتماعية أهلية
حكومية
اآلثار
التعليمية أهلية
حكومية

العينة
193
83
193
83
193
83
193
83
193

املتوسط االنحراف قيمة ت مستوى
الحسابي املعياري
الداللة
غير دال
.055
-.838
.434
1.89
.493
1.94
غير دال
.987
3.13
.411
2.10
.430
1.93
غير دال
.256
2.78
.372
1.76
.401
1.62
دال
.000
5.50
.395
2.30
.536
1.98
دال
.007
3.30
.311
2.01

الداللة
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أهلية

83

.379

1.87

املجاالت
ككل
يتضح من الجدول( )10حسب استجابات عينة البحث أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا عند
مستوى داللة ( )0.05بين املدارس الحكومية واألهلية في درجة التأثر على مستوى مجال اآلثار
ً
السلوكية ،والنفسية ،واالجتماعية ،أي إن اآلثار التي تركتها الحرب سواء كانت آثارا سلوكية أو نفسية
أو اجتماعية في طلبة املدارس متشابهة ال تختلف باختالف نوع املدرسة كون هؤالء الطلبة يعيشون في
مجتمع واحد ،بينما توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة( )0.05بين املدارس الحكومية
واألهلية في درجة التأثر في املجال التعليمي وعلى مستوى املجاالت ككل ولصالح املدارس الحكومية ،أي
إن الحرب أثرت في طلبة املدارس الحكومية باملجال التعليمي واملجاالت ككل أكثر من تأثيرها على طلبة
املدارس األهلية ،وقد يرجع ذلك إلى إن معظم طلبة املدارس األهلية يأتون من أسر ميسورة الحال وهمها
األساس ي تعليم أبنائها ،بخالف طلبة املدارس الحكومية القادمين معظمهم من أسر مطحونة اقتصاديا
همها كما ذكر سابقا الجوانب املعيشية وكيفية تدبير لقمة العيش ،باإلضافة إلى محدودية أعداد
الطلبة في املدارس األهلية مما يفسح املجال الحتوائهم من قبل معلميهم وإدارات مدارسهم .
ج -اختبارتحليل التباين األيادي  ANOVAلداللة الفروق في استجابات عينة البحث تبعا ملتغيراملديرية
الجدول  )11يوضح ذلك.
جدول ( )11تحليل التباين األحادي  ANOVAلداللة الفروق في استجابات عينة البحث ملجاالت البحث
تبعا ملتغير املديرية ( لقاهرة ،املظفر ،صالة)
املجال
اآلثار
السلوكية

اآلثار
النفسية

مصدر التباين مجموع درجة
املربعات الحرية
2 2.207
بين
املجموعات
273 54.092
داخل
املجموعات
275 56.299
الكلي
2 .209
بين
املجموعات
273 49.320
داخل
املجموعات
275 49.529
الكلي
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مستوى
متوسط قيمة ف القيمة
اإلحصائية الداللة
املربعات
 .004دال
5.569 1.103
.189

.561

.105
.579
.181

غير دال

2.371

1.185

2

8.393

.000

دال

بين
اآلثار
االجتماعية املجموعات
.141
273 38.557
داخل
املجموعات
275 40.928
الكلي
 .000دال
2.301
2 4.602
بين
اآلثار
11.637
املجموعات
التعليمية
.198
273 53.979
داخل
املجموعات
275 58.581
الكلي
 .000دال
7.949
.871
2 1.743
املجاالت ككل بين
املجموعات
.110
273 29.924
داخل
املجموعات
275 31.667
الكلي
ً
يتض ت ت ت تتح من الجتتدول( )11أن هنتتاك فروقتا دالتتة إحصت ت ت ت تتائيتتا في كتتل مجتتال من مجتتاالت البحتتث وعلى
مس ت ت ت تتتوى املجت تتاالت ككت تتل ب تتاس ت ت ت تتتثنت تتاء مجت تتال اآلث تتار النفس ت ت ت تي تتة ،وق تتد بلغ تتت قيم تتة (ف) في مج تتال اآلثت تتار
السلوكية( ،)5.569وبقيمة إحصائية( ،).004وبلغت قيمة (ف) في مجال اآلثار االجتماعية( )8.393وبقيمة
إحص ت ت ت تتائية( ، ).000وفي مجال اآلثار التعليمية بلغت قيمة ف( )11.637وبقيمة إحص ت ت ت تتائية( ،).000وبلغت
قيمتتة (ف)على مس ت ت ت تتتوى املجتتاالت ككتتل( )7.949وبقيمتتة إحص ت ت ت تتائيتتة( ).000وجميعهتتا دالتتة إحص ت ت ت تتائيتتا عنتتد
مس تتتوى داللة( ،)0.05أما مجال اآلثار النفس تتية فقد بلغت قيمة ف( ).579بمس تتتوى داللة( ).561وهي غير
دالتة إحص ت ت ت تتائيتا عنتد مس ت ت ت تتتوى)،)0.05وملعرفتة لص ت ت ت تتالح من في الفروق التدالتة اس ت ت ت تتتختدم اختبتار ش ت ت ت تيفيته
والجدول( )12يوضح ذلك.
جدول ( )12نتائج شيفيه للمقارنة البعدية ملجاالت البحث تبعا ملتغير املديرية( القاهرة  ،املظفر ،صالة)
املجال

املديريات

اآلث ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتار القاهرة
السلوكية املظفر

املتوس ت ت ت تتط العينة
الحسابي
111 1.8937
2.0112

103
23

القاهرة

املظفر

صالة

*.23744

صالة
اآلث ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتار القاهرة
االجتماعية املظفر
صالة
اآلث ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتار القاهرة
التعليمية املظفر
صالة
املت ت ت تج ت ت تتاالت القاهرة
ككل
املظفر

1.7737

62

1.7062

111

1.8246

103

1.5778

62

2.1056

111

2.3754

103

2.1123

62

1.9443

111

2.0793

103

*.24682

*.26983

*.21600

*.26307

*.20319

62 1.8671
صالة
ً
يتض ت ت ت تتح من الجتتدول( )12أن هنتتاك فروق تا دالتتة في املجتتاالت الثالثتتة :اآلثتتار الس ت ت ت تتلوكيتتة  ،واآلثتتار
االجتماعية ،واآلثار التعليمية  ،وفي املجاالت ككل ،وقد جاءت الفروق في مجال اآلثار الس ت ت ت تتلوكية ومجال
اآلثتار التعليميتة بين متديريتة املظفر ومتديريتة ص ت ت ت تتالتة لص ت ت ت تتالح متديريتة املظفر،كمتا جتاءت الفروق في مجتال
اآلثار التعليمية وفي املجاالت ككل بين مديرية املظفر ومديريتي القاهرة وص ت ت ت تتالة لص ت ت ت تتالح مديرية املظفر،
وهذا يعني أن طلبة مدارس مديرية املظفر أكثر تأثرا بهذه الحرب من طلبة مدارس مديرية ص ت ت ت تتالة ومديرة
القاهرة  ،وقد ترجع الباحثة ذلك إلى أن معظم أس ت ت ت تتر طلبة مدارس مديرية ص ت ت ت تتالة ومديرية القاهرة نزحوا
ً
من منتتاطق إقتتامتهم إلى منتتاطق أخرى وقتتد مثتتل لهم هتتذا النزوح نوعتا من الخروج من ض ت ت ت تتغط الحرب وأثره
ً
وكذلك نوعا من التغيير ،بينما معظم أس ت ت ت تتر طلبة مديرية املظفر لم يغادروا أماكن إقامتهم ومن ثم عاش
معظم الطلبة تحت وطأة الحرب لفترة مما أثر فيهم .
ولإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث الذي ن على :ما دوراإلدارة املدرسية في التخفيف من
اآلثارالسلبية للحرب في اليمن على طلبة املدارس الحكومية واألهلية من وجهة نظر مديري املدارس؟
قامت الباحثة بزيارة كل مدرسة عينة البحث وإجراء مقابلة مفتوحة مع مديري املدارس عينة
البحث وعددهم( )24فردا وفي حالة عدم وجود املدير تم إجراء املقابلة مع الوكيل وتم توجيه السؤال لهم،
وقد تبين من خالل زيارة الباحثة وإجابات أفراد عينة البحث اآلتي:
 أن معظم املدارس مازالت مغرقة في كيفية إعادة تأهيلها كي تكون صالحة للعملية التعليمية واملدارسجميعها لحقها الضرر جراء الحرب إما بسقوط الصواريخ على بعضها وتدمير بعض مبانيها تدميرا كليا ،أو
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وصول القذائف إليها ،وتضرر بعض أجزائها ،أو باإلحراق ونهب محتوياتها ،وال يمكن القول إن هذا الضرر
لحق مدارس مديرية دون األخرى ولكنه طال مدارس املديريات الثالث عينة البحث إال إن الضرر داخل
مدارس كل مديرية يتفاوت من مدرسة إلى أخرى.
 من خالل تجول الباحثة داخل كل مدرسة تبين أن هناك مدارس أعيد ترميمها وتأهيلها بحيث أصبحتصالحة للعملية التعليمية تماما بينما هناك مدارس أعيد ترميم أجزاء منها ،بينما بقية أجزائها مازالت غير
صالحة للعملية التعليمة ،كما أن هناك مدارس تعمل ولم ترمم وغير صالحة للعملية التعليمية كونها كانت
في خط النار ولم تصلها عملية الترميم واإلصالح ،كما توجد مدارس بمديرية صالة مازالت مبانيها على خط
النار وتعمل بمبان بديلة.
 يفتقد كثير من املدارس باملديريات الثالث لألثاث كالدواليب واملكاتب والكراس ي ومستلزمات العمليةالتعليمية.
 تعاني معظم املدارس من عجز في عدد املعلمين نظرا لنزوح عدد كبير منهم ،حيث بلغت نسبة نزوح املعلمينفي مديرية صالة( ،)%79وفي مديرية القاهرة( ،)%52وفي مديرية املظفر( ،)%34لذا لجأت بعض املدارس
إلى االستعانة بمتطوعين ملحاولة سد هذا العجز ،ومعظم هؤالء املتطوعين ينقصهم التأهيل العلمي
باإلضافة إلى كونهم غير مؤهلين تربويا .
 لم تقم إدارات املدارس الحكومية بتنفيذ أي برنامج للطلبة في أي مجال من مجاالت البحث (السلوكية-النفسية -االجتماعية -التعليمية) ،وترجع الباحثة ذلك إلى انشغال مديري املدارس بالبحث عن جهات تعيد
ترميم مدارسهم واستكمال تأثيثها ،باإلضافة إلى البحث عن متطوعين لتغطية النقص في عدد املعلمين فهم
يرون أن هذا من األولويات التي يجب التركيز عليها.
 هناك جهات خارجية نفذت برنامجين للتخفيف من هذه اآلثار وهما: -1برنامج (جماعات الوساطة والسالم الطالبية " ال للتنمر") للتخفيف من اآلثار السلوكية للحرب
على الطلبة الذي نفذه مركز القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان بالشراكة مع مكتب التربية والتعليم
باملحافظة بدعم من منظمة سيفروورلد  ، SAFERWORLDويركز البرنامج على محورين :حل النزاعات من
خالل الوساطة والحوار والطرق السلمية وكذا تعزيز وحماية النسيج املجتمعي داخل البيئة املدرسية
ً
واملجتمع املحلي ،واستهدف البرنامج عددا من املدارس بنسبة  %50من املدارس الحكومية باملديريات الثالث
عينة البحث ،أما الفئة املستهدفة داخل املدارس تمثلت بمديري املدارس واألخصائيين االجتماعيين
ومسؤولي األنشطة وعدد من املعلمين وبعض الطلبة الجيدين الذين تم تأهيلهم بمهارات فض النزاعات
ومناهضة التنمر املدرس ي داخل املدرسة ،ومن ثم تم تشكيل جماعة طالبية باسم الوساطة والسالم
الطالبية في كل مدرسة من املدارس املستهدفة تقوم هذه املجموعة بالتوعية داخل املجتمع املدرس ي بثقافة
25

السالم والتعايش وقبول اآلخر ونبذ الكراهية والعنف ،كما تقوم بالتوعية والتعريف بظاهرة التنمر
املدرس ي؛ بأنها أفعال سلبية متعمدة من جانب طالب أو أكثر إللحاق األذى بطالب آخر وتتم بصورة متكررة
 ،وأنواعها وخلق رأي عام مناهض لسلوك التنمر وتشجيع الجميع على منع املتنمر من القيام بسلوكه
التنمري على املتنمر عليه ،ويتشارك كل من الطالب واملدرس واألخصائي واإلدارة واألهالي على جعل املدرسة
بيئة أكثر أمانا.
 -2برنامج "الدعم النفس ي االجتماعي  "PSSللتخفيف من اآلثار النفسية للحرب على الطلبة الذي
نفذته منظمة رعاية األطفال الدولية  Save the Childrenبالتنسيق والتعاون مع مكتب الشؤون
االجتماعية ،والعمل ملدة أسبوع استهدف األخصائيات ومربيات الفصول وتم تطبيقه على الطلبة واقتصر
على مديرية القاهرة بنسبة( )%25من املدارس الحكومية باملديريات الثالث عينة البحث.
وعلى الرغم من أهمية هذين البرنامجين ودورهما في التخفيف من اآلثار السلوكية والنفسية إال إن
البرنامج األول لم يشمل جميع املدارس باملديريات الثالث ،وإنما اقتصر على النصف منها ،أما البرنامج اآلخر
فلم يشمل مديرية صالة واملظفر وإنما اقتصر على مدارس مديرية القاهرة  ،كما أن مجال اآلثار التعليمية
واآلثار االجتماعية لم يكونا محط اهتمام أي املنظمات ،فعلى الرغم من تعدد املنظمات واملبادرات بمدينة
تعز إال إنها لم تعط طلبة املدارس االهتمام وقد يعود ذلك إلى انشغال معظمها بالجوانب املعيشية.
 لم تنفذ املدارس األهلية أي برنامج للطلبة في أي مجال من مجاالت البحث(:السلوكية -النفسية-االجتماعية -التعليمية) باستثناء مدرسة في مديرية القاهرة بنسبة ( )%8من املدارس األهلية باملديريات
الثالث عينة البحث نفذت برنامج" :دعم نفس ي آلثار الصدمة" للتخفيف من اآلثار النفسية للحرب في
الطلبة وقد استهدف البرنامج طلبة املدرسة باالستعانة بمدرب من خارج املدرسة ملدة ثالثة أسابيع ،حيث
اختارت بمساعدة أولياء األمور ( )27طالبا ممن يعانون من آثار صدمة الحرب وطبقت البرنامج عليهم.
وعلى الرغم من توافر الجانب املالي في املدارس األهلية الذي يعد األساس لتنفيذ أي برنامج وهو ما
تفتقده املدارس الحكومية إال إن معظم املدارس األهلية خلت من تنفيذ أي برنامج وترجع الباحثة ذلك إلى
أن أغلب املدارس األهلية تجارية في األساس حريصة على الجانب املالي وترى في تنظيم مثل ذلك البرامج
ً
ضياعا للمال.
 دعمت إحدى املنظمات بعض املدارس الحكومية بحقائب ألعاب تحتوي مجموعة من األلعاب( :شطرنج،كرات سلة ،كرات قدم ،كرات طائرة )....للتخفيف من اآلثار النفسية ،واقتصر ذلك على بعض مدارس
مديرية القاهرة واملظفر بنسبة( )%33من املدارس الحكومية باملديريات الثالث عينة البحث ،وافتقدت ذلك
مدارس مديرية صالة ،وقد يرجع ذلك إلى تأخر عودة الحياة التعليمية بمدارس مديرية صالة.
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 نظمت بعض املدارس الحكومية واألهلية باملديريات الثالث بعض األنشطة للتخفيف من اآلثار النفسيةللحرب ،وذلك في املجال الثقافي ،والرياض ي ،والفني ،باإلضافة إلى رحالت ترفيهية وحفالت التخرج  ،كما
نظمت إحدى املدارس األهلية بمديرية القاهرة حفل تكريم للطلبة املتأثرين بالحرب لتشجيعهم على
االستمرار بالدراسة.
نتائج البحث:
ً
ً
 أثرت الحرب في اليمن تأثيرا سلبيا على طلبة املدارس وقد جاء هذا التأثير بدرجة متوسطة. احتل مجال اآلثار التعليمية املرتبة األولى وجاء مجال اآلثار النفسية باملرتبة الثانية وفي املرتبة الثالثةمجال اآلثار السلوكية بينما جاء باملرتبة الربعة واألخيرة مجال اآلثار االجتماعية.
ً
 ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05في اآلثار السلبية للحرب في اليمن على طلبةاملدارس في كل املجاالت وعلى مستوى املجاالت ككل تعزى ملتغير نوع املعلم (معلم ،معلمة).
ً
 ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى( )0.05في اآلثار السلبية للحرب في اليمن على طلبة املدارستعزى ملتغير نوع املدرسة( حكومي ،أهلي) على مجال اآلثار (السلوكية ،النفسية ،االجتماعية) ،بينما توجد
ً
فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05في مجال اآلثار التعليمية وعلى املجاالت ككل لصالح املدارس
الحكومية .
 توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة( )0.05في اآلثار السلبية للحرب في اليمن على طلبة املدارسفي مجال اآلثار (السلوكية،االجتماعية ،التعليمية) ،وعلى مستوى املجاالت ككل تعزى ملتغير املديرية لصالح
مديرية املظفر  ،بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا بين املديريات في مجال اآلثار النفسية.
 لم تقم إدارات املدارس الحكومية واألهلية بتنفيذ أي برنامج للطلبة للتخفيف من آثار الحرب في أي مجالمن مجاالت البحث (السلوكية -النفسية -االجتماعية -التعليمية) باستثناء مدرسة اهلية وبنسبة ( )%8من
املدارس األهلية باملديريات الثالث عينة البحث واقتصرت على تقديم برنامج دعم نفس ي للطلبة.
 وجود عدد بسيط من البرامج تمثل ببرنامجين اقتصرا على بعض املدارس الحكومية تبنتها بعض الجهاتهما :برنامج جماعات الوساطة والسالم الطالبية " ال للتنمر" للتخفيف من اآلثار السلوكية ،وبرنامج"الدعم
النفس ي" للتخفيف من اآلثار النفسية ،باإلضافة إلى مد بعض املنظمات بعض املدارس بمديرية القاهرة
واملظفر بحقائب ألعاب تحتوي مجموعة من األلعاب (شطرنج ،كرات سلة ،كرات قدم ،كرات طائرة)....
للتخفيف من اآلثار النفسية.
جميع مدارس املديريات الثالث عينة البحث لحقها الضرر جراء الحرب ،إما بسقوط الصواريخ على بعضهاوتدمير بعض مبانيها تدميرا كليا ،أو وصول القذائف إليها وتضرر بعض أجزائها أو باإلحراق ونهب محتوياتها.
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 هناك مدارس أعيد ترميمها وتأهيلها بحيث أصبحت صالحة للعملية التعليمية تماما بينما هناك مدارسأعيد ترميم أجزاء منها ،بينما بقية أجزائها مازالت غير صالحة للعملية التعليمة ،كما أن هناك مدارس تعمل
ولم ترمم وغير صالحة للعملية التعليمية كونها كانت في خط النار ولم تصلها عملية الترميم واإلصالح ،كما
توجد مدارس بمديرية صالة مازالت مبانيها على خط النار وتعمل بمبان بديلة.
 تفتقد كثير من املدارس باملديريات الثالث لألثاث كالدواليب واملكاتب والكراس ي ومستلزمات العمليةالتعليمية.
 نزوح عدد كبير من معلمي املدارس باملديريات الثالث ومحاولة سد العجز باملتطوعين.التوصيات :
من خالل النتائج التي تم التوصل إليها توص ي الباحثة باآلتي:
 تفعيل مجالس اآلباء واألمهات في جميع املدارس الحكومية واألهلية لتوثيق الصلة بين البيت واملدرسة ممامن شأنه رفع مستوى التحصيل الدراس ي ألبنائهم.
 ضرورة اهتمام معلمي املدارس باستخدام أساليب وطرائق تحفز الطلبة وتدفعهم إلى مزيد من املثابرةوالتحصيل العلمي.
 على مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز القيام بدوره في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها املجتمعوبالتنسيق مع املنظمات املوجودة لتنفيذ برامج تدريبية ملديري املدارس واألخصائيين االجتماعيين واملعلمين
لتأهيلهم لكيفية التعامل مع الطلبة خالل فترة الحرب.
 على مكتب التربية والتعليم وإدارات املدارس تفعيل دور األخصائي االجتماعي في مجال الدعم النفس يوالتربوي للطلبة في هذه الفترة وخصوصا الطلبة املتأثرين بظروف الحرب.
 ضرورة قيام إدارات املدارس بتفعيل األنشطة بمختلف مجاالتها العلمية والرياضية والفنية والثقافيةواالجتماعية وإشراك الطلبة لتوظيف طاقتهم والتنفيس عن نفسيتهم .
 ضرورة قيام إدارات املدارس باستغالل جميع إمكانياتها لتوفير مناخ امن للطلبة إلعادة ترسيخ الشعورباألمن والحماية بداخلهم وإعادة تكيفهم .
 على وسائل اإلعالم املحلية تبني برامج لتوعية أولياء األمور باملشكالت النفسية والتعليمية والسلوكيةواالجتماعية الناجمة عن الحرب التي قد تعترض أبناءهم وكيفية التعامل معها.
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 على مكتب التربية والتعليم البحث عن جهات داعمة كاملنظمات والشركات الخاصة ورجال الخير إلعادةترميم املدارس وتأثيثها على أن يوزع هذا الدعم بين املدارس حسب الضرر الذي لحقها.
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امللخص

في ظل الوضع السياس ي واالقتصادي العاملي الحالي املعقد وسريع التغير ،برزت تحوالت مجتمعية بطرق تتحدى وجهات
النظر الحالية العاملية واألساليب التقليدية للحكم ،دفعت الحكومات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مع مناهج جديدة للسياسات
والخدمات ترقى إلى مستوى تطلعات الشعوب ،والحوكمة كمتغير متعدد االستخدامات يحتوي على متغيرات مثل التعددية واملساءلة
واالستقرار السياس ي وغياب العنف وفعالية الحكومة؛ يشكل أبرز هذه اآلليات ،حيث تؤدي مخرجاته إلى تفعيل املسار التنموي في
جميع البلدان التي تبنت هذا النمط سواء كانت تنتمي إلى مصاف الدول املتقدمة أو النامية ،وهو ما تهدف هذه الورقة البحثية
لدراسته من خالل تسليط الضوء على جدلية العالقة بين توظيف الحوكمة ومسار التنمية املستدامة في كل من الصين والجزائر،
وذلك من خالل دراسة العناصر املركزية للتنمية املستدامة والحوكمة ،وتتبع املسار التنموي في كال البلدين ،وصوال إلى النتائج
املحققة على مستوى العملية التنموية في إطار تبني نمط الحوكمة.
كلمات املتفتاحية الحوكمة؛ التنمية املستدامة؛ اآلليات والرهانات؛ الصين؛ الجزائر.
ABSTRACT
In the current complex and rapidly changing global political and economic situation, societal transformations have
emerged in ways that challenge current global views and traditional methods of governance, prompting governments to take
action with new approaches to policies and services that live up to the aspirations of peoples, governance as a multi-user
variable that contains variables such as pluralism, accountability, political stability, the absence of violence and the
effectiveness of government. This research paper aims to study the dialectic of the relationship between the employment of
governance and the path of sustainable development in Both China and Algeria, by studying the central elements of
sustainable development and governance, and following the development path in both countries, to the results achieved at
the level of the development process within the framework of adopting the pattern of governance.

Keywords: Governance; Sustainable Development; Mechanisms and Bets; China; Algeria.
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مقدمـ ـ ـة
في ظل الوضع السياس ي واالقتصادي العاملي الحالي املعقد وسريع التغير ،برزت تحوالت مجتمعية
بطرق تتحدى وجهات النظر الحالية العاملية واألساليب التقليدية للحكم ،كما أن تسارع العوملة أفرز تشكل
ردود فعل عنيفة نتيجة لتزايد عدم املساواة االقتصادية واالجتماعية ،وحدوث القطيعة بين الحاكم
واملحكوم وتراجع الثقة إلى أدنى مستوياتها ،وبروز أزمات ناتجة عن تغير املناخ ،كل هذه التحديات دفعت
بالحكومات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مع مناهج جديدة للسياسات والخدمات ترقى إلى مستوى تطلعات
الشعوب.
وقد اجتذب موضوع التنمية املستدامة على مدى السنوات املاضية االهتمام على املستويين املحلي
والدولي ،وهو ما أكده عقد العديد من مؤتمرات القمة واملنتديات الدولية لهذا الغرض ،والسيما قمة
جوهانسبرج التي عقدت في جنوب إفريقيا في عام  ،2002وقمة سبتمبر  ،2015التي تبنى قادة العالم فيها
أهداف التنمية املستدامة  17الخاصة بـ "خطة التنمية املستدامة لسنة  ،"2030والتي بدأ اعتمادها رسميا
في جانفي  ، 2016بحيث ستعمل على حشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ،ومكافحة عدم
املساواة والتصدي لتغير املناخ ،مع ضمان إشراك جميع األطراف املعنية ،وذلك يبقى مرهون بمدى القدرة
على توظيف آليات الحوكمة.
وفي إطار ذلك برزت توجهات العديد من الدول لتوظيف وتبني الحوكمة الرشيدة من أجل تحقيق
النمو االقتصادي املستدام والتنمية املنشودة ،حيث يعد املستوى العالي للحوكمة قضية مهمة في أي نقاش
حول التنمية ألنه مرتبط بالنمو االقتصادي ،وهو ما سنحاول دراسته في هذه الورقة البحثية بتسليط
الضوء على مسار التنمية املستدامة في كل من الصين والجزائر ،ورصد نتائج تبني نمط الحوكمة وإنعكاساته
على العملية التنموية في كال البلدين.
تطرح هذه الورقة البحثية إشكالية رئيسية مضمونها التساؤل التالي:
ما مدى كفاءة الحوكمة في تفعيل مسار التنمية املستدامة في كل من الصين والجزائر؟
ولإلجابة على اإلشكالية تم صياغة الفرضيات التالية:
 كلما كان هناك وعي لدى جميع األطراف بأهمية الحوكمة ودورها املركزي في تحقيق التنمية
املستدامة كلما تم تحقيق نتائج إيجابية في هذا املجال.
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 كلما كان هناك تهميش لدور بعض الفواعل املحلية في مسار التنمية املستدامة كلما
انعكس ذلك على مدى فعالية العملية التنموية في إطار تبني نمط الحوكمة.
وتم االستناد كخلفية نظرية إلى النظريات الرئيسية للحوكمة والتنمية ( نظرية املجتمع الناجح،
نظرية النمو ونظرية النظام االجتماعي) ،التي أظهرت وجود صلة املصطلحين ،حيث أكدت على أن التقدم
واالستقرار ليس نتاج التنمية فحسب بل هو نتاج تعزيز الحوكمة وتوظيفها لتفعيل العملية التنموية.
وبناءا على ذلك تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة محاور:

املحوراألول الحوكمة والتنمية املستدامة املصطلح والداللة
لقد أصبحت الحوكمة مفهوما رئيسيا في املناقشة الدولية بشأن التنمية ،وهو يمثل تحوال مثيرا
لالهتمام في التركيز من القضايا الجزئية إلى القضايا الكلية ،ومن خالل هذا املحور سنحاول التركيز على
إبراز العالقة بين متغيري الدراسة.
أوال متفهوم الحوكمة
من الصعب إيجاد تعريف شامل للحوكمة ،فال يزال معنى الحوكمة يختلف باختالف النهج ،ومجال
البحث ،واالنضباط ،والسياق النظري ،فهناك من يعرفها على أنها تعني وجود نظم تحكم العالقات بين
األطراف األساسية في الشركة أو املؤسسة ،تهدف لتحقيق الشفافية والعدالة ،ومكافحة الفساد.
بينما يرى  Babawaleأن الحوكمة هي ممارسة للسلطة السياسية لتعزيز الصالح العام ورفاهية
الشعب ،ويجادل بأن الحوكمة هي غياب املساءلة في الحكومة ،والفساد ،والقمع السياس ي ،وخنق املجتمع
املدني ،والحرمان من حقوق اإلنسان األساسية.1
وعموما فالحوكمة هي عملية تشارك فيها العديد من الجهات الفاعلة على املستويين الوطني والدولي
بشكل تنتج عنه معايير وقواعد جديدة للعمل معا.
ثانيا متفهوم التنمية املستدامة
تعددت تعاريف التنمية املستدامة فال يوجد مفهوم دقيق لها ،ورغم ذلك فالتعريف الشائع للمفهوم
هو الذي اقترحه تقرير لجنة برونتالند ،حيث يعرف التنمية املستدامة على أنها "التنمية التي تلبي احتياجات
الجيل الحالي دون املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة".2
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في حين يرى كل من  Cerinو Abubakarبأن التنمية املستدامة هي مفهوم أساس ي في سياسة وجدول
أعمال التنمية العاملية ،إنه يوفر آلية يمكن للمجتمع من خاللها التفاعل مع البيئة مع عدم املخاطرة بإتالف
املورد مستقبال ،وبالتالي فهو نموذج تنموي ومفهوم يدعو إلى تحسين مستويات املعيشة دون تعريض النظم
البيئية لألرض للخطر أو التسبب في تحديات بيئية.
ثالثا الحوكمة من أجل االستدامة املكونات الرئيسية
التنمية املستدامة هي في األساس "فكرة معيارية أساسية" ،وقد برزت جهود عديدة ملحاولة تحديد
التغييرات الحاكمة الالزمة لوضعها موضع التنفيذ ،فعلى سبيل املثال دعا املنتدى االستشاري لالتحاد
األوروبي بشأن البيئة والتنمية املستدامة إلى "حوكمة مستدامة '' تستند إلى معلومات كاملة  ،وخطاب عام
مفتوح ،وحوارات بين أصحاب املصلحة على جميع املستويات ،وتحفيز وليس تدابير إلزامية " ،وتم تعريف
هذه املحاوالت رسميا على أنها "حوكمة االستدامة '' أي "التعديل املتعمد ملمارسات الحوكمة من أجل ضمان
أن املجتمع يمض

ي في نهاية املطاف على طول مسار مستدام ''3

النقطة الثانية التي يجب توضيحها هي أنه بالنظر إلى اإلحجام الواسع واملفهوم عن تحديد النتيجة
 التنمية املستدامة  -في التقدم ،فإن الدور الذي تلعبه الحوكمة في أي انتقال طويل األجل إلى التنميةاملستدامة هو توجيه عملية تفاعلية وانعكاسية للنقاش والحوار؛ وليس إنشاء املخططات واإلمالءات
وأنواع أخرى من التسلسل الهرمي ونشرها ،وتم تحديد رؤى معيارية مماثلة على مستويات عاملية أكثر ،على
سبيل املثال يجادل  Biermannبأن "حوكمة نظام األرض '' يجب أن تكون متكيفة مع الظروف املتغيرة
وتشاركية من خالل إشراك املجتمع املدني على جميع املستويات ،وخاضعة للمساءلة وشرعية كجزء من
الحكم الديمقراطي الجديد خارج الدولة القومية ،وفي نفس الوقت عادلة لجميع املشاركين.4
وبالعودة إلى أهداف التنمية املستدامة  17واالستناد إلى طروحات النظريات الرئيسية للحوكمة
والتنمية املستدامة التي قدمت تفسيرا لديناميكيات العالقة بين املصطلحين هذا من جهة ،ومن جهة أخرى
وبالنظر إلى الشكل التالي املوضح ملوقع الحوكمة من العملية التنموية والذي يبرز مدى مركزية هذه األخيرة
في املسار التنموي ،وهنا تظهر عالقة تداخل وتكامل بين نمط الحوكمة وتحقيق التنمية املستدامة ،فال
يمكن الحديث عن تنمية مستدامة إال في إطار الحوكمة ،وهو ما يظهره الشكل التالي:
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الشكل  02موقع الحوكمة في العملية التنموية

املصدر :من إعداد الباحثتان

املحورالثاني مسار التنمية املستدامة في كل من الصين والجزائر
في ظل التغيرات والتحديات التي تطرحها البيئة الخارجية ومتطلبات املجتمعات ،برزت جهود دولية
وإقليمية لتفعيل املسار التنموي وتحقيق رفاه الشعوب ودعم املكانة ضمن ميزان القوى ،وسنحاول من
خالل هذا املحور التعرض للمسار التنموي في كل من الصين والجزائر ،كدولتين إحداهما تنتمي إلى القوى
الصاعدة واملصنفة كأول قوة اقتصادية ،وأخرى رغم اإلمكانيات واملوارد التي تتوفر عليها ال تزال بعيدة عن
لعب األدوار املؤهلة لها.
أوال التنمية املستدامة في الصين
تزامن التنامي السريع واملستمر لالقتصاد الصيني مع تزايد التهديدات ذات البعد البيئي ،فبينما كانت
اللوائح البيئية األساسية قائمة ،كان تنفيذ األحكام التشريعية ضعيفا بشكل عام ،ويرجع ذلك حسب
الخبراء في الغالب إلى غياب آليات التنفيذ ،غير أن السنوات األخيرة شهدت تزايد االهتمام باألبعاد
االجتماعية والبيئية للتنمية ،وذلك نتيجة لتزايد مستوى الوعي لدى سلطات الدولة والحزب الحاكم
واملواطنين على حد سواء ،وساهمت املنظمات غير الحكومية في النهوض بمنظورات التنمية املستدامة على
مستويات مختلفة.
نشرت الصين تقارير وطنية عن التنمية املستدامة في الفترة األخيرة بداية من عام  ،1997حيث أصبح
مصطلح التنمية املستدامة أحد عناصر الخطاب الرئيسية في عملية التحول االقتصادي واالجتماعي في
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الصين ،كما عملت الحكومة والسيما اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح ( ،)NDRCعلى هذا تكريس فترة
وجودها في السلطة لتوجيه عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،كما برز تبني قطاع األعمال
لهذا املفهوم ،وذلك في سياق االهتمام املتزايد باستراتيجيات املسؤولية االجتماعية للشركات ،كما تبنته
املنظمات غير الحكومية في إطار تقديمها للمقاربة الشاملة للتنمية كمفهوم مشار إليه على نطاق واسع في
التعاون الدولي.
سعت الصين للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس بشأن تغير املناخ (التي وقعتها الصين في
ديسمبر  2015وصادقت عليها بمناسبة قمة مجموعة العشرين في هانغتشو في سبتمبر  ،)2016وقد حدد
البرنامج الخماس ي الثالث عشر هدف نمو إجمالي للناتج املحلي السنوي من  6.5%إلى  %6.7على مدى
السنوات الخمس املقبلة ،كما تم إدراج حماية البيئة واملناخ ضمن البرنامج الخماس ي ،وذلك من خالل
تحديد أهداف لكفاءة الطاقة والتحكم في االنبعاثات ،والعمل على تخفيض استهالك الطاقة لكل وحدة من
إجمالي الناتج املحلي الذي عرف انخفاضا بنسبة  %15عام  ،2020كما سعت الصين إلى تحقيق مستويات
مقبولة لجودة الهواء في املدن الكبرى بنسبة  ٪80مع نهاية عام .5 2020
كما سعت الصين إلى تعزيز سوق السيارات الكهربائية من خالل إنشاء ساحات انتظار مخصصة
ومرافق الشحن ،وإزالة ما يقرب من  4ماليين مركبة عالية االنبعاثات من الطرق ،كما تهدف الصين إلى
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة  %18بحلول عام ( 2030تختلف األهداف املتعلقة بخفض
ً
اختالفا ً
طفيفا عبر املقاطعات املختلفة .يسمح للمقاطعات األقل نموا بأهداف تخفيض أقل).
االنبعاثات
يبدو التزام الصين بخفض انبعاثات الكربون إلى أقص ى مستوياتها بحلول عام  2030واقعيا ،بالنظر
إلى مؤشرات انخفاض إجمالي استهالك الفحم بعد عام  ،2013كما تعهدت بأن النسبة املئوية لالعتماد على
إمدادات مصادر الطاقة غير األحفورية ستصل إلى  ،%20وسيتم سيتم توسيع مساحة الغابات بمقدار
 4.5مليار متر مكعب.
كما أن جهود الصينية في مجال التنمية املستدامة تعرف نشاطا ذو وتيرة عالية ،والذي برز ممن
خالل املشاركة في مبادرات الحوار العاملي لألمم املتحدة املتعلقة بالتنمية املستدامة ،والسيما في سياق
تعاونها القوي مع شعبة التنمية املستدامة ( )DSDالتي تسعى إلى توفير القيادة وتحفيز العمل في تعزيز
وتنسيق تنفيذ االتفاقات املتفق عليها ً
دوليا أ هداف التنمية ،بما في ذلك أهداف التنمية املستدامة 17
(.)SDGs
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في سياق تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030تقترح الصين إعطاء األولوية لتسعة مجاالت
رئيسية هي:6
• القضاء على الفقر والجوع من خالل تدابير هادفة للتخفيف من حدة الفقر والقضاء عليه ،وتعزيز
قدرات اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي.
• تنفيذ استراتيجيات التنمية املدفوعة باالبتكار وتوليد الزخم واالستدامة في جميع املجاالت خاصة
االقتصاد والصحة.
• دفع عجلة التصنيع إلعطاء دفعة للتنمية املنسقة بين املناطق الحضرية والريفية وبين األبعاد
الثالثة للتنمية املستدامة.
• تحسين الضمان االجتماعي والخدمات االجتماعية لضمان املساواة في الوصول إلى الخدمات العامة
األساسية.
• ضمان اإلنصاف والعدالة االجتماعية لتحسين رفاهية الناس وتعزيز التنمية البشرية الشاملة.
• حماية البيئة وبناء حواجز وقائية لألمن البيئي.
• معالجة تغير املناخ بشكل فعال ودمج االستجابة لتغير املناخ ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية.
• تعزيز االستخدام الفعال للموارد والطاقة املستدامة.
• تبني نمط الحوكمة ضمن مسار التنمية الوطنية وضمان التنمية االقتصادية واالجتماعية بما
يتماش ى مع سيادة القانون.
ثانيا التنمية املستدامة في الجزائر
منذ أوائل التسعينات اتخذت الحكومة الجزائرية خطوات هامة في مجال التنمية املستدامة؛ مثل
اعتماد برنامج للتكيف الهيكلي وبرنامج لالنتعاش االقتصادي ،فضال عن وضع آليات مؤسسية ومالية
وقانونية لضمان إدماج الشؤون البيئية في عمليات صنع القرار ،وإنشاء املجلس األعلى للبيئة والتنمية
املستدامة واملجلس االقتصادي واالجتماعي الوطني ،حيث تغطي التدخالت العامة لتحقيق التنمية
املستدامة مجاالت عديدة تتعلق ب:
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 1املجال البيئي
في مجال تلوث املياه تم إصالح شبكات إمدادات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي في أكثر من
عشر مدن يتجاوز عدد سكانها مليوني نسمة ،وكذلك إصالح  24محطة لتنقية املياه ،إضافة إلى مبادرات
الشراكة مع االتحاد األوروبي بهدف تحسين إدارة املوارد املائية.
ومن جهة أخرى تم تحديد بعض أنواع الوقود الخالية من التلوث الكامل ،والتي يمكن استخدامها
مجانا ،وتعميم استخدام كل من الغاز النفطي املسال والبنزين الخالي من الرصاص ،فعلى سبيل املثال منذ
عام  2009تم ضبط حوالي  40000سيارة لتكون قادرة على استخدام الغاز النفطي املسال موزعة في أكثر
من  160محطة منتشرة في جميع أنحاء البالد ،ومن أجل حل مشكلة النفايات الصناعية ،تم تنفيذ برنامج
خاص لتحديث نظام جمع النفايات وإخالءها بتمويل حصري من ائتمان بقيمة  26مليون دوالر ،وباإلضافة
إلى ذلك ،تم تجهيز  % 50من الوحدات الصناعية بنظم ملكافحة التلوث ، 7وفي مجال التلوث البحري
واملناطق الساحلية ،فإن البرنامج املغاربي ملكافحة التلوث الناجم عن الوقود ،الذي يموله صندوق البيئة
العاملي ،قد قدم كل ما يلزم من تلوث مضاد للنفط والتنمية املستدامة والتماسك االجتماعي في الجزائر،
واعتماد برنامج إصالح املناطق التاريخية وإعادة تأهيل املكاسب التاريخية في  18والية ،كما أن هناك
ً
اهتماما بالتعليم في صلته بالوعي البيئي ،وبهذا املعنى اعتمد نظام التعليم اإلذاعي والتلفزيوني سلسلة من
البرامج ملعالجة مسألة الحفاظ على البيئة وتحدياتها.
 2املجال االقتصادي واالجتماعي
يمكن رصد واقع التنمية املستدامة في الجزائر في هذا الجانب من خالل برامج اإلنعاش االقتصادي،
وذلك بناءا على التطرق إلى أهم ما تضمنته هذه البرامج لتبیان مجهودات الدولة في مجال التنمیة وذلك من
خالل:
 برنامج اإلنعاش االقتصادي للتفترة  2004-2001تمحور حول النشاطات املوجهة لدعم
املؤسسات اإلنتاجية ودعم األنشطة الزراعیة وتحسين املستوى املعیش ي وتنمیة املوارد البشریة.
 البرنامج التكمیلي لدعم اإلنعاش االقتصادي في التفترة  :2009-2005سعت الحكومة في
هذا البرنامج إلى مواصلة الجهود إلعادة بناء االقتصاد الوطني واالنفتاح على االقتصاد العاملي ،وتحسين
إطار االستثمار وترقیته.
 البرنامج الخماس ي  :2014-2010تم توجيهه لتوظیف املنشآت القاعدیة التي تحققت في
البرامج السابقة واستعمالها في خلق الثروة ومناصب شغل لتحسين املستوى املعیش ي للفرد ،وذلك عبر
استكمال املشاریع الكبرى الجاریة ،وإطالق مشاریع جدیدة.
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املحورالثالث آليات ورهانات توظيف الحكومة في املسارالتنموي في الصين والجزائر
لتحقيق نتائج إيجابية في املسار التنموي بالنسبة للجزائر ،أو دعم التقدم واملكانة الدولية بالنسبة
للصين ،كان البد من توظيف آليات الحوكمة بحيث تشكل هذه الـأخيرة مركز العملية التنموية ،إال أن هذا
املسار في الجزائر تواجهه تحديات ورهانات عديدة مقارنة بالخبرة الصينية في املجال.
أوال تطورآليات الحوكمة في الصين
بدأت بوادر تبني نمط الحوكمة في الصين في ثمانينيات القرن املاض ي من خالل حوكمة الشركات
الصينية بتطبيق الالمركزية في الشركات اململوكة ،وعلى عكس اإلصالحات السريعة في أوروبا الوسطى
والشرقية ،تبنت الصين استراتيجية تدريجية تهدف إلى تسهيل االقتصاد القائم على السوق الذي ينتج
تدريجيا منتجات ورأس مال وأسواق عمل أكثر كفاءة ،وخالل التحوالت املؤسسية تعايش النظام القديم
وتطور مع متطلبات النظام الجديد املوجه للسوق والذي ساعد في تقليل عدم اليقين واالضطراب مثل
إطالق بورصتي شانغهاي وشنتشن لألوراق املالية في عامي  1990و 1991على التوالي ،وإحدى أهم الخطوات
نحو إصالحات السوق التي أدت إلى ظهور أنظمة املؤسسات الحديثة ،أصبحت الشركات املدرجة في
البورصة اآلن عرضة ملستويات أعلى من التدقيق الخاريي ،مما أدى إلى مزيد من اإلصالحات التي تركز على
آليات الحوكمة الداخلية للشركات ،وكان الهدف الرئيس ي لهذه اإلصالحات املؤسسية هو استكمال سيطرة
الدولة املباشرة بحوافز اقتصادية ملديري الشركات.
ومنذ إنشاء هيئة تنظيم األوراق املالية الصينية ( )CSRCفي عام  ،1992تم إصدار أكثر من 300
قانون وتوجيه بشأن سوق األوراق املالية والعقود اآلجلة ،يتكون اإلطار القانوني الرئيس ي لحوكمة الشركات
في الصين من قانون الشركة الصادر في ديسمبر  ،1993وقانون األوراق املالية الصادر في ديسمبر ،1998
وقانون حوكمة الشركات للشركات املدرجة الصادر عن لجنة تنظيم األوراق املالية الصينية ولجنة الدولة
االقتصادية والتجارية في جانفي .2002
منذ عام  ،1992أحرزت الصين ً
تقدما ً
كبيرا في سبعة مجاالت من حوكمة الشركات:8
 حقوق املساهمين وقواعد اجتماعات املساهمين،
 واجبات ومسؤوليات املديرين واستقالل مجلس اإلدارة،
 واجبات االئتمان،
 تقييمات األداء وأنظمة الحوافز واالنضباط،
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 اإلفصاح والشفافية عن املعلومات،
 املعلومات الداخلية واملعامالت مع األطراف ذات الصلة،
 حقوق املساهمين وقواعد اجتماعات املساهمين حيث تؤكد مدونة حوكمة الشركات على
أهمية حقوق املساهمين ،وهي تشمل حقوق املساهمين وقواعد اجتماعات املساهمين ،بالنسبة لحقوق
املساهمين ،ينص على أن يتمتع جميع املساهمين بحقوق متساوية وأن يتحملوا الواجبات املقابلة على
أساس األسهم التي يمتلكونها ،كما للمساهمين الحق في املعرفة وحق املشاركة في األمور الرئيسية للشركة
املنصوص عليها في القوانين واللوائح اإلدارية والنظام األساس ي ،باإلضافة إلى ذلك يحق لهم حماية
مصالحهم وحقوقهم من خالل التقاض ي املدني أو غيرها من الوسائل القانونية ً
وفقا للقوانين واللوائح
اإلدارية.
وعموما تضمنت اإلصالحات الصينية األكثر برو ًزا املتعلقة بآليات الحوكمة الداخلية تفويض
استقاللية مجلس اإلدارة لزيادة قوة املراقبة الخاصة بمجالس الشركات وصياغة أشكال مشروطة من
رواتب التنفيذيين ملواءمة املصالح اإلدارية مع مصالح املساهمين ،ومع ذلك فإن نقل نموذج الحوكمة هذا
قد يطرح مشاكل قابلية التطبيق في الصين لسببين:9
 تفترض هياكل الحوكمة الداخلية القياسية آليات حوكمة خارجية فعالة  -أي الحماية
القوية للمساهمين وأسواق العمل واملنتج التنافس ي ،وهو ما يطرح تحدي في الصين نظرا لعدم استيفاء هذه
الشروط بالكامل ،فقد يكون تنفيذ هياكل الحوكمة القياسية مشكلة
 قد ال تنطبق االفتراضات الرئيسية آلليات حوكمة الشركات املعيارية فيما يتعلق بالوكالء
املهتمين بأنفسهم وتعارض األهداف في السياقات التي تتميز بأنظمة الحوكمة القائمة على العالقات.
لذلك فإن األدبيات املتعلقة بالصين متباينة بشأن التأثيرات اإلجمالية آلليات حوكمة الشركات
القياسية على أداء الشركات ،حيث تشير بعض الدراسات إلى أن آليات الحوكمة "الجيدة" تحدث بالفعل
فرقا في أداء الشركات ،في حين تنفي بعض الدراسات األخرى ذلك ،ولعل املتغير الذي أغفلته معظم هذه
الدراسات هو تأثير التغيرات الزمنية في البيئة املؤسسية ،مما يعقد الترابط بين آليات حوكمة الشركات
الداخلية والخارجية ،وبالتالي تجاهل الواقع الديناميكي الذي تتنافس فيه الشركات ،وهذا يستدعي الحاجة
إلى دمج الوقت لفهم طبيعة وتطور مسائل حوكمة الشركات.
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ثانيا آليات وميكانيزمات توظيف الحوكمة لتتفعيل املسارالتنموي في الجز ائر
عملت الجزائر من أجل الدفع بعجلة التنمية املستدامة إلى تبني العديد من اآلليات في إطار نمط
الحوكمة كإشراك جل القطاعات في هذا املسار من أجل زيادة الفاعلية ،واألخذ بسبل التطور وزيادة النمو
وتحقيق التنمية االقتصادية.
.1الحوكمة في الجزائربين االقتصاد الريعي واألمن الطاقوي
تعتبر الجزائر من الدول التي يشكل فيها قطاع املحروقات محورا هاما ورئيسيا في تحقيق التنمية
االقتصادية ،خاصة في ظل امتالكها الحتياطي ضخم من البترول والغاز الطبيعي ،حيث تعد من أكبر
مصدري الغاز الطبيعي في العالم ،بإنتاج سنوي يفوق  38مليون طن من الخام ومشتقاته ،و 149مليون
طن مكافئ من الغاز ،وللتأكيد على مركزية قطاع املحروقات في االقتصاد الجزائري فهو یمثل  1/3من الناتج
اإلجمالي للبلد ،ویمده بـ  2/3إیرادات املوازنة ،و %98من إیراداته الخارجیة ، 10وبذلك تساهم عوائد
املحروقات قي ترقية وإنعاش القاعدة االقتصادية بالجزائر ،بحيث تقوم عوائد الطاقة على إمداد الدولة
بموارد مالية هامة من أجل تمويل املشاريع ،وتنمية االقتصاد الوطني.
وبناءا على ذلك نخلص إلى أن جل السياسات واملشاريع التنموية في الجزائر مرتبطة باإلنتاج
واإلمدادات البترولية ،بما يجعلها مرهونة بتقلبات سوق النفط العاملي ،11ولذلك البد من التوجه إلى تبني
سياسة تنويع البدائل باالعتماد على الطاقات املتجددة.
.2الطاقات املتجددة في الجزائر
الطاقة املتجددة وتسمى أيضا الطاقة البديلة ،وهي الطاقة القابلة لالستخدام واملشتقة من مصادر
قابلة للتجديد ومن أهم الطاقات املتجددة بالجزائر نجد:
أ.الطاقة الشمسية
تعتبر الجزائر من الدول التي تحوي على خزان هائل من الطاقة الشمسية في العالم والذي يتمركز
معظمها في الجنوب ،و لقد بدأ اهتمام الجزائر بهذه الطاقة في فترة  ،80وحسب تقرير الوكالة الفضائية
األملانية فإن الجزائر تملك خزان يعد األول في العالم للطاقة الشمسية ،ألنها تدوم  3000ساعة في السنة.
ب.الطاقة املائية
تعتبر من أقدم الطاقات املستخدمة ،وتملك الجزائر حوالي  286جيغا واط وهي ضعيفة جدا مقارنة
باإلمكانات املتوفرة ،وذلك راجع إلى عدم االستخدام األمثل ملواقع األودية.
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ج .طاقة الرياح
ترتبط هذه الطاقة بسرعة الرياح ،ولذلك فإن استعمالها مرهون بسرعة الرياح ،وبالتالي تعتبر
منطقة الجنوب وبالتحديد الجنوب الغربي (منطقة أدرار) املكان املناسب لوجود طاقة الرياح في الجزائر،
والتي تتجاوز  6م/ثا وهي مناسبة لضخ املياه خصوصا في السهول.12
د.الطاقة الحرارية
تعتمد الطاقة الحرارية على الحرارة يتم نقلها من باطن األرض إلى سطحها عبر املاء أو البخار ،أما
استعماالتها فهي تستخدم للتدفئة والتبريد ،وكذا لتوليد الكهرباء النظيفة13؛ ففي الجزائر نجد أن كلس
الجوراسة في الشمال الجزائري يحوي احتياط ال بأس به لحرارة األرض الجوفية بما يقارب  200منبع مياه
معدنية حارة تقع في شمال شرق وشمال غرب البالد ،وأهم هذه املنابع منبع املسك والطين في حمام دباغ
بوالية قاملة.14
وبناء على ذلك يعد التوجه نحو اعتماد الطاقات املتجددة أمرا ملحا بالنسبة للجزائر ،وخيارا يفرضه
نضوب الطاقات التقليدية ،مما يستوجب إعادة صياغة سياسة طاقوية بما تفرضه تحوالت االقتصاد
العاملي.
.3القطاع الخاص
يعتبر القطاع الخاص أحد أهم ركائز التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وذلك راجع ملا يمتلكه هذا
األخير من آليات فعلية بما يشكل أحد أهم حلقات التنمية ،وهو ما أدركته الجزائر خاصة بعد األزمات التي
عرفها االقتصاد الجزائري ،فالقطاع الخاص يعتبر الشريك األمثل لحل تشريع سياسة التنويع االقتصادي
والخروج من دائرة الريع ،وبالتالي بناء قطاعات موازية للقطاع العام ،قادرة على املنافسة عبر تشجيع
االستثمار ،وإشراك القطاع الخاص ملا له من إمكانيات و قدرات في إحداث تنمية محلية تدفع بدورها إلى
تحقيق التنمية املستدامة.15
وعليه نرى أن صانعوا السياسة االقتصادية في الجزائر قد أدركوا ضرورة التحول إلى تفعيل القطاع
الخاص لتحقيق التنمية املستدامة ،ويعود ذلك إلى األسباب التالية:
 إخفاقات القطاع العام في الجزائر مما استدعى البحث عن بدائل ،وذلك من خالل إعادة الهيكلةوالبحث عن ميكانيزمات جديدة في ظل تدبدب أسعار النفط في العالم مما خلق أزمة خاصة لالقتصاديات
الريعية ومن بينها الجزائر.
 كذلك متطلبات العوملة االقتصادية وما فرضته من انفتاح و تحرير االقتصاد من أجل التماش ي معحركية االقتصاد العاملي ،وتعميم فكرة القطاع الخاص باعتباره ظاهرة علمية.16
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.4الديمقراطية التشاركية في الجزائر
لقد بدأ الحديث عن بوادر الديمقراطية التشاركية في الجزائر مع صدور القانون رقم  08/12الخاص
بتأسيس الجمعيات والذي يعتبر امتداد للقانون القديم الخاص بالجمعيات  ،31/90حيث يعتبر هذا
املصطلح والذي ربطه البعض بالربيع العربي الذي ظهر في بعض الدول العربية ابتداءا من عام 2011
باعتباره الدافع إلى العمل على االصالح السياس ي في الجزائر لتحقيق التنمية عبر اشراك مختلف الفواعل
الرسمية وغير الرسمية.17
.5املجتمع املدني ودوره في تحقيق التنمية املستدامة
يعتبر املجتمع املدني أحد أهم القنوات الرابطة والضابطة لعالقة أسفل الهرم برأسه ،وبالتالي يساهم
في اشراك املواطن ورفع انشغاالته إلى السلطة ألنه على اطالع بالواقع االجتماعي ،ولقد سعت الجزائر إلى
اشراك منظمات املجتمع املدني من أجل االستفادة من امكانياتها ومواردها التنموية وذلك من خالل توفير
الخدمات خاصة في ظل امتالك املجتمع املدني لقدرات عالية تجعله يقوم بهذه األدوار بفعالية ،وذلك لقربه
املباشر من األفراد وكذلك الوصول إلى الفئات املحرومة واملهمشة.
مشاركته في مسار العملية التنموية وذلك من خالل التأهيل والتدريب والتقويم من الشأن املحلي،
كما يمكنه الطعن واإلعتراض على سياسة املجالس البلدية وعملها ،18ومن بين املشاريع التي جاءت في سياق
ترقية املواطنة النشطة والفعالة في إطار ديمقراطية تشاركية محلية لإلسهام في تنمية الجماعة املحلية،
التي دسترت في تعديل  2016ضمن برنامج كابدال  ،Capdelوقد القت مبادرة الجزائر دعم وتشجيع فاعلين
دوليين من أهمهم برنامج األمم املتحدة للتنمية  ،PNUOواإلتحاد األوروبي.19
ثالثا رهانات توظيف نمط الحوكمة لتتفعيل املسارالتنموي في الجزائر
على الرغم من أهمية تبني نمط الحوكمة كآلية لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة في إطار املسار التنموي
في الجزائر ،إال أن ذلك ال ينفي وجود رهانات تواجه تحقيق األهداف املرجوة.
.1رهانات تتعلق بالطاقات البديلة
تواجه الجزائر جملة من التحديات واملعيقات أمام استخدام هذا النوع من الطاقة ،وهذا راجع إلى:
أ.العائق السياس ي والتشريعي
هناك قطيعة واضحة بين عدم وجود سياسات واضحة لتحقيق التنمية املستدامة وأهدافها ،مما
جعل استخدام الطاقات البديلة والنمو املستدام أمرا صعبا وغير منظم بالنسبة للقطاع الذي يتبنى هذه
املشاريع ،باإلضافة إلى وجود قطيعة واضحة بين الدولة والجهات املنفذة للمشاريع ،إضافة إلى غياب لوائح
وقوانين تضمن الولوج إلى االستثمار في الطاقات املتجددة إلى جانب غياب الوعي لقيمتها واستخداماتها.
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ب.العائق التكنولوجي لتقنيات الطاقة املتجددة
الجزائر ال تزال في بداية التوجه نحو توظيف هذا النوع من الطاقات ،لهذا فهي تحتاج لتطوير
البحوث في هذا املجال ،اضافة إلى غياب كفاءات مسيرة قادرة على وضع الخطط اإلستراتيجية وتنفيذها،
وهذا راجع دائما لحداثة التوجه نحو هذا املجال.
ج.العائق االقتصادي و املالي
هناك جملة من العوائق التي يمكن أن نذكرها في هذا املجال تتعلق أساسا بوجود فارق بين تكلفة
تسعيرة بيع الطاقة ومتوسط تكلفة إنتاجها ،إضافة إلى عوائق تخص املستثمرين في هذا املجال تتمثل في
ارتفاع التكلفة ملشاريع الطاقة املتجددة وتقنياتها ،ودعم الدولة ألسعار الطاقات التقليدية في األسواق.
.2رهانات مرتبطة بمدى تطبيق الديمقراطية التشاركية
أحد األسباب في هذه املمارسات غير األخالقية للفساد في الدولة هو ضعف القيادة وعدم مساءلة
املسؤولين الحكوميين ،وهو تحديدا ترجمة لحالة الفساد في الجزائر ،فقد أظهرت األبحاث نسب جد
مرتفعة للفساد في أنشطة املديرين العامين للوكاالت الحكومية ،وقد احتلت الجزائر في مجال انتشار ظاهرة
الفساد املرتبة  96عامليا ،وأيضا في مجال شفافية امليزانية املرتبة  ،116وفي مجال الرقابة ومعايير اإلفصاح
جاءت الجزائر في املرتبة  131عامليا ،وهي املرتبة نفسها التي حصلت عليها البالد في مجال وضع تشريع ملحاربة
تضارب املصالح.20

املحورالرابع الجزائر ومساراالستتفادة من التجربة الصينية في مجال الحوكمة
لتحديد ورصد أبرز مجاالت التعاون الصيني -الجزائري واالستفادة من التجربة الصينية في مجال
توظيف الحوكمة ،وانعكاساتها على استدامة العملية التنموية في الجزائر ،كان البد أوال من تحديد أهم
مواطن التباين والتداخل بين تجربة تبني وتوظيف الحوكمة في كال البلدين.
أوال املقارنة بين التجربتين الصينية -الجزائرية في مجال توظيف نمط الحوكمة
في إطار املقارنة بين كل من الصين والجزائر في مجال توظيف نمط الحوكمة من أجل تحقيق إستدامة
املسار التنموي ،اتضح أن هناك تباين واضح بين كال البلدين خاصة فيما تعلق بالحوكمة االقتصادية،
فالصين التي تعتبر من بين أهم الدول الرائدة في هذا املجال سجلت مستويات عالية من حيث توظيفها
لنمط الحوكمة بشقه االقتصادي ( تسهيل األعمال  ،%99الجودة التنظيمية  ،%65فعالية السلطات
العامة  ،)%08مقارنة بالجزائر والتي رغم اإلمكانيات التنموية الهائلة التي تتوفر عليها؛ إال أن مسار التنمية
فيها ال يزال معطل ،إضافة إلى أنها تعتبر حديثة العهد بتبني نمط الحوكمة وهو ما إنعكس على النتائج
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املحققة في هذا املجال حسب اإلحصائيات املأخوذة من موقع  Freedom House.لعام  ،2018كما يوضحه
الجدول التالي:
الشكل  :01مقارنة بين الصين والجزائر من حيث توظيف نمط الحوكمة االقتصادية ()2018
الجزائر
الصين
%45
%83
الحوكمة االقتصادية
%49
%99
تسهيل األعمال
%31
%65
الجودة التنظيمية
%60
%88
فعالية السلطات العامة
املصدر :من إعداد الباحثتان اعتمادا على معلومات من:
Comparaison entre Chine, 2018, retrieved 03/04/2021, from : https://2u.pw/PBrgu
أما في الشق املتعلق بالحوكمة السياسية فعلى الرغم من تأكيد الصين على أهمية تشجيع املواطنين
واملجتمع املدني على املشاركة في الحكم من أجل "املزيد من الديمقراطية والشفافية واملساواة واألخالق ،إال
أنها سجلت نسب متدنية في هذا املجال حسب االحصائيات املأخودة من موقع  Freedom Houseلعام
( 2018االستقرار السياس ي وغياب العنف  ،%63املشاركة واملساءلة  ،%22الحقوق السياسية والفردية
 )%08ويرجع ذلك لنظام الحزب الواحد الذي ال يزال قائما في الصين.
وفي املقابل وعلى الرغم من التقارب نوعا ما في مستويات الحوكمة السياسية في الجزائر مع نظيرتها
الصينية؛ إال أننا الحظنا تقدم الجزائر في التصنيف على الصين في هذا املجال مقارنة باملجال االقتصادي
(االستقرار السياس ي وغياب العنف  ،%48املشاركة واملساءلة  ،%37الحقوق السياسية والفردية ،)%25
حسب ما هو موضح في الجدول التالي:
الجدول  :02مقارنة بين الصين والجزائر من حيث توظيف نمط الحوكمة السياسية ()2018
الحوكمة السياسية
االستقرار السياس ي وغياب العنف
املشاركة واملساءلة
الحقوق السياسية والفردية
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الصين
%30
%63
%22
%08

الجزائر
%36
%48
%37
%25

املصدر :من إعداد الباحثتان اعتمادا على معلومات من:
Comparaison entre Chine et Algérie, 2018, retrieved 03/04/2021, from :
https://2u.pw/PBrgu
ثانيا التعاون الصيني -الجزائري تحقيق االستدامة عبرمسارالحوكمة
إن الهدف من التعرف على تجارب الدول والشعوب ینصب بالدرجة األولى حول الدروس التي یمكن
استخالصها منها والعمل على تطبيقها بما یتناسب مع خصوصیة االقتصاد الوطن ي ، 21وهو جوهر
االستراتيجية الصينية في تصدير تجربتها وخبرتها  -في مجال تحقيق استدامة املسار التنموي اعتمادا على
توظيف نمط الحوكمة  -للدول النامية بما في ذلك الجزائر.
 .1في مجال الحوكمة البيئية
في إطار استفادة الجزائر من الخبرة الصينية في مجال البيئة والطاقات املتجددة ،جاء مضمون
االجتماع الذي عقد في مقر وزارة البيئة وجمع كل من وزيرة البيئة والطاقات املتجددة فاطمة الزهراء
زرو اتي مع السفيرة الصينية املعتمدة في الجزائر يانغ غوانغيو في نوفمبر  ،2017وقد انصب الهدف من
هذا االجتماع بشكل أساس ي على التعاون بين الدولتان في مجال حماية البيئة وتطوير الطاقات املتجددة،
حسب ما جاء في تصريحاتهما للصحافة في ختام هذا االجتماع" :هذا االجتماع جزء من العالقات السياسية
واالقتصادية املمتازة التي تربط الجزائر بالصين ،هذه فرصة لتعزيز عالقاتنا في عدة مجاالت ،السيما تلك
املتعلقة بالبيئة وتنمية الطاقات املتجددة ،أين يتمتع الصينيون بخبرة كبيرة ودراية معترف بها من قبل
الجميع" ،وأضافت الوزيرة زرواتي" :إننا نواصل العمل ً
معا بشأن هذه القضايا ،وفقا للبرنامج الذي وضعته
الحكومة ،فالجزائر والصين قد عملتا بالفعل معا في قضية التصحر وإدارة النفايات وتعزيز الطاقات
املتجددة ،مما أدى إلى تكثيف الشراكة في املستقبل".22
من جانبه أعلن سفير الصين بالجزائر عن التوصل إلى اتفاق حول تطوير التعاون بين البلدين في
مجال حماية البيئة وفي مجال اإلنتاج الطاقات املتجددة ،وصرح يانغ قوانغيو أن "البيئة اليوم هي منطقة
بالغة األهمية للغاية لكل من الصين والجزائر ،نعتقد أن لدينا الكثير من األشياء التي يجب القيام بها في هذا
املجال بما في ذلك تبادل الخبرات ،وتبادل التدريب واملعلومات" ،مع اإلشارة إلى" االهتمام املتزايد للدولة
بالحفاظ على النظام البيئي".23
وفي مجال تطوير الطاقات املتجددة أشاد السفير باألهمية املتزايدة التي تمنحها السلطات الجزائرية
في هذا املجال ،وأعلن عن استعداد الصين لبدء التعاون مع الجزائر لتعزيز التنمية املستدامة ،كما تم
تقديم دعوة رسمية لوزيرة البيئة في الجزائر للقاء نظيرها الصيني املسؤول عن ملفات تغيير املناخ على
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هامش مؤتمر املناخ العاملي الذي سيعقد في  6و 7ديسمبر في أملانيا ملناقشة خارطة طريق للتعاون بين
البلدين.
وتجدر اإلشارة إلى أن الجزائر  -وفي إطار االستفادة من التجربة الصينية  -تهدف إلى اعتماد
استراتيجية للتنمية املستدامة من خالل سياسات موجهة نحو تحسين نوعية حياة السكان ،وذلك من
خالل التفكير في تعزيز أسس االقتصاد الدائري بمشاركة جميع أصحاب املصلحة في املجتمع ،ذلك أن
إنشاء استراتيجية وطنية لإلدارة املتكاملة للنفايات بحلول عام  2035قد جعل من املمكن الحصول على
رؤية اقتصادية وتقييم هذا املخزون من النفايات الوطنية ،كما مكنت الدراسات التي أجريت من تقييم 34
مليون طن من النفايات ،بما في ذلك  13مليون من النفايات املنزلية وما شابهها ،ويمثل هذا الكم الهائل من
النفايات قيمة تجارية تزيد عن  40مليار دينار في السنة ،يمكن أن تولد أكثر من  100ألف فرصة عمل ،منها
 40ألف وظيفة مباشرة.24
 .2في مجال حوكمة املوارد البشرية
بدأت بوادر ومؤشرات التعاون في مجال الحوكمة وتصدير التجربة الصينية للجزائر في البروز مع
توقيع األكاديمية الوطنية الصينية للحوكمة مذكرة تفاهم تنص على إقامة شراكة مع وزارة الداخلية
الجزائرية عام  2015وذلك في مجال بناء قدرات املوارد البشرية رفيعة املستوى ،حيث استفاد ما يقرب من
 400من كبار املسؤولين الجزائريين العاملين في الحكومات املركزية واملحلية من الندوات التدريبية التي
مكنتهم من تحسين معرفتهم بالتسيير اإلداري ،كما وقع الطرفان على مذكرة تفاهم جديدة لتمديد عقد
الشراكة لسنوات قادمة.25
ومع انعقاد املنتدى الدولي حول تعزيز قدرات الحوكمة ،الذي نظمته وزارة الداخلية الجزائرية
واملجتمعات املحلية والتخطيط الجهوية بالشراكة مع األكاديمية الوطنية للحكم الصيني ( ،)CNAGأعرب
كال البلدين عن ارتياحهما ملستوى التعاون وتبادل الخبرات في مجال بناء القدرة على الحكم ،وسبل زيادة
وتعزيز تعاونهم في مجال توظيف نمط الحوكمة ودعم مسار التنمية املستدامة ،حيث جاء في الخطاب
االفتتاحي للمنتدى شكر وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي الصين ملرافقتها الجزائر في هذا التحدي
األساس ي املتمثل في توفير تدريب عالي املستوى ملواردها البشرية ،والذي سهل عملية تنفيذ اإلصالحات التي
بدأتها الحكومة لتحسين أداء السلطات املحلية ،خاصة وأن تطوير املسؤولين الحكوميين أصبح يشكل
ضرورة أساسية لتحقيق مستوى عال من االحتراف ولتحمل رؤية طويلة األمد للتفاعل مع املستقبل وتشبع
قيم وروح الخدمة العامة ومبادئ الحكم الرشيد ،في إطار خلق تكيف أفضل مع الواقع االجتماعي
واالقتصادي ،بما يحقق خدمة أفضل للمواطن والوطن.
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في املقابل أكد  Zhen Zhanminعلى خبرة الصين الطويلة في بناء وتوظيف الحوكمة ،قائال "إن بالده
وضعت املوارد البشرية في صميم إصالحاتها" ،وأوضح أن "الصين نجحت في تكييف التجارب الناجحة لدول
ً
أجنبية مع واقعها مع االعتماد على الحكمة الصينية" ،مضيفا" :أقترح على الدول األفريقية ومن بينها الجزائر
أن تفعل ذلك" ،واعتبر أن عقد هذا املنتدى "حتمي" من أجل "تحسين الحوكمة وتبادل الخبرات بين الجزائر
والصين" ،وفي هذا اإلطار أشار إلى تجربة الصين في وضع خطط خماسية لضمان الحكم الرشيد في البالد،
وأشار أيضا إلى أن الحوكمة تساهم تعتبر من أهم آليات تجسيد والحفاظ في االستقرار ،مؤكدا على أهمية
"التخطيط العاملي" في تنمية البلدان ،ليتم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الجزائر والصين لتبادل الخبرات
في مجال التدريب وتعزيز قدرات الحوكمة في ديسمبر .2019
الخاتمة
وفي األخير توصلت الدراسة إلى أن تبني نمط الحوكمة سيساهم في تفعيل مسار العملية التنموية،
إال أن ذلك ال يتم إال إذا كان هناك وعي لدى جميع األطراف بأهمية الحوكمة ودورها املركزي في تحقيق
التنمية املستدامة مما يساعد على تحقيق نتائج إيجابية في هذا املجال.
تبني نمط الحوكمة في سوق األوراق املالية في الصين باإلضافة وقواعد حوكمة الشركات شكل عامال
محوريا في اإلصالحات االقتصادية في الصين .فمنذ عام  1992حققت الصين تقدما كبيرا في تحديد حقوق
املساهمين ،وواجبات ومسؤوليات العمداء واستقالل مجلس اإلدارة ،والتأكيد على أهمية الكشف عن
املعلومات والشفافية ودور املدقق ،وكذلك إثبات الهوية ،ضف إلى ذلك إرشادات للحماية من املعلومات
الداخلية واملعامالت مع األطراف ذات الصلة ،وعلى الرغم من وجود قواعد تحكم العديد من جوانب
السلوك املؤسس ي للشركات الصينية ،إال أن هناك الكثير مما يتعين القيام به.
من جهة أخرى وبالرغم من الجهود املبدولة في الجزائر لتحقيق االستدامة اعتمادا على تبني نمط
الحوكمة؛ إال أن مسار الدراسة أبرز أن هناك تهميش لدور الفواعل املحلية في الجزائر على الرغم من دورها
املركزي في املسار التنموي من جهة ،ومن جهة أخرى فهي تشكل محور من محاور الحوكمة في شقها املرتبط
بالديمقراطية التشاركية ،وهو ما انعكس على مدى فعالية العملية التنموية في إطار تبني نمط الحوكمة
خاصة في ظل الرهانات املطروحة أمام تفعيل هذا املسار وهو ما يؤكد فرضيات الدراسة.
وفي إطار املقارنة بين التجربتين الصينية والجزائرية نجد أن هناك تباين واضح خاصة في الشق
املتعلق بالحوكمة اإلقتصادية ،حيث تعبر الصين من الدول الرائدة في هذا املجال إذ تشكل أحد أهم فواعل
الحوكمة العاملية ،وهو ما يدفع صانع القرار الجزائري إلى ضرورة االستفادة من التجربة والخبرة الصينية
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في هذا املجال في إطار مسار الصداقة التقليدية والتعاون بين البلدين ،وهو ما بدأت بوادره في البروز مع
عقد العديد من االتفاقيات في هذا املجال.
وبناءا على ذلك تم اقتراح التوصيات التالية:
 ضرورة تبني سياسة تنويع البدائل االقتصادية ،ألن االعتماد على املحرقات سيزيد من هشاشةاالقتصاد وهو ما ستعود تداعياته على االستقرار واألمن االقتصادي الوطني.
 االعتماد على الكفاءات املحلية في اإلنتاج واالستشارة ،والتوجه لتبني سياسات دعم املجتمع املدنيوتمكينه من لعب األدوار املنوطة به خاصة األدوار التوعوية بأهمية التنمية املستدامة لتحقيق األمن
املجتمعي وبالتالي األمن الوطني.
 االعتماد على اإلستراتيجية بدل البرامج والسداسيات من أجل توظيف البدائل املتاحة. وانطالقا من املثل الشعبي ل" Maoعلمنا الصيد ،علمنا أن نكون مستقلين ،لنكون مكتفين ًذاتيا"
على الجزائر االستفادة من التجربة والخبرة الصينية في مجال توظيف نمط الحوكمة بما يحقق
االستدامة ،وذلك من خالل:
 الحاجة إلى وضع انتقال حقيقي للطاقة قائم على تطوير الطاقات املتجددة ،حيث يعتبر
ً
دمج الطاقات املتجددة في مزيج الطاقة في الجزائر مرادفا للتنمية املستدامة ،وهنا البد من
االستفادة من الخبرة الصينية باعتبار أن الصين رائدة في هذا املجال.
 إنتاج الذكاء أي يجب العمل على إنشاء جامعة تكنولوجية بتمويل من الصين ،جامعة
نموذجية – جامعة نموذجية مصممة لتدريس تقنيات الغد باللغتين الصينية واإلنجليزية،
بما يساهم في خلق وظائف الحقيقية ،نقل التكنولوجيا ،ومساهمة الصين في تصنيع
املعدات التعليمية التي نستوردها ً
حاليا بالكامل بمئات اآلالف من الدوالرات ،هذه
السياسة الحازمة والعقالنية ستجعل من املمكن تدر ً
يجيا دمج املعرفة الوطنية والتي تعد
أحد العوامل في تطوير البحث العلمي وبالتالي تحقيق االستدامة.
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أزمة حرية اإلعالم والصحافة بماليزيا و آفاق الحل املمكنة
Malaysia's media and press freedom crisis and possible solution prospects

. املغرب، دكتورفي الفكرالسياس ي اإلسالمي،املحجوب الل
:امللخص
 وترتبط، تؤثر على أدائه وحريته،تركز الدراسة على أن مجال الصحافة واإلعالم في ماليزيا يعاني من إشكاالت عدة
 ثم خضوعه ملنظومة،هذه اإلشكاالت أساسا بتبعية الحقل اإلعالمي للحكومة ولرجال أعمال تابعين لألحزاب املشكلة لها
. بما فيها حرية اإلعالم والصحافة،كبيرة من القوانين املكبلة للحريات العامة وحقوق اإلنسان
 ومن ضمنه املطالبة بإصالح، إسهام اإلعالم الجديد في املطالبة باإلصالح السياس ي عموما،ورصدنا بالت حليل والنقد
، كما عرجنا على آفاق إصالح الحقل اإلعالمي،الحقل اإلعالمي عبر توفير ضمانات حريته واستقالليته وشروطه املهنية
 والتي تقترح،والذي يمكن تحقيقه عبر استثمار تقارير املؤسسات الدولية املعنية بالحريات اإلعالمية والصحفية
 كما يمكن استثمار تنامي القوى الحزبية واملدنية، بما فيها ماليزيا،مسارات عملية إلصالح املجال اإلعالمي ملختلف الدول
 والتي من مشموالتها الرئيسية تعزيز حريات الحقل،املطالبة بمزيد من الحقوق والحريات
والحقوقية واإلعالمية
ِ
.اإلعالمي

. اإلعالم ـ الحرية ـ القوانين ـ التحالف الحاكم ـ اإلصالح:الكلمات املفاتيح
Abstract:
The study focuses on the fact that the field of journalism and media in Malaysia suffers from many
problems, affecting its performance and freedom, and these problems are mainly related to the
dependence of the media field of the government and businessmen of the parties formed to it, and
then subject to a large system of laws that are bound by public freedoms and human rights, including
freedom of information and the press.
We have monitored the new media's contribution to the demand for political reform in general,
including the demand for reform of the media field through to provide of guarantees of freedom,
independence and professional conditions, as well as the prospects for media reform, which can be
achieved through the investment of the reports of international institutions concerned with media
and press freedoms, which propose practical paths for media reform for various countries, including
Malaysia, and the growing forces of party, civil, human rights and media to demand more rights and
freedoms, which are key to promoting the freedoms of the media field.

Key words: the Media – Freedom - The Laws - ruling coalition - The Reform.
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توطئة:
أفرز استقالل ماليزيا حالة غير مستقرة للوحدة واالنسجام الوطني ،مما حدا بالدولة إلى احتكار اإلعالم
بغية صياغة وتشكيل الرأي العام ،بما يدعم مشروع بناء الدولة الحديثة ،1وتجاوز االختالل التنموي
الذي خلفه االستعمار ،سواء ما تعلق بطبيعة بنية االقتصاد ،أو توزيع الثروة في البالد ،أو ما تعلق
بسلبيات التركة العرقية املستحدثة.
وكان عدد املؤسسات اإلعالمية بماليزيا عقب استقالل البالد عام  1957حوالي  16مؤسسة ،وهي أساسا
مؤسسات صحفية ،أما اليوم ،فتوجد بماليزيا  280جريدة ومجلة ،تصدر بلغة املاليو ،وباللغتين الصينية
واالنجليزية .2ثم تطور املشهد اإلعالمي بماليزيا بصورة كبيرة ،وتحديدا على مستوى الكم ،ففي عام 1963
كانت توجد قناة تلفزية واحدة ( ،)RTM1خاضعة إلدارة جهاز اإلذاعة والتلفزيون املاليزي ،وفي عام
 ،1969انطلقت ثاني قناة تلفزية ( ،)RTM2والتي كانت هي األخرى موجهة لخدمة أهداف التنمية
االقتصادية .وتماشيا مع سياسة الخصخصة ،رخصت الحكومة ملحطة تلفزية تجارية ( )TV3عام ،1984
ثم انطلقت بعدها عدد من القنوات الفضائية ،إلى أن وصلت للعشرات في وقتنا الحالي ،3تهتم بكل
جوانب الحياة املاليزية وخصوصا الجوانب االجتماعية واالقتصادية.
وأتاح التقدم الذي عرفه العالم على مستوى استخدام االنترنيت ،فرصة حقيقية لعموم املواطنين
املاليزيين ،للتعرف على األخبار من مصادر متعددة ،ال سيما ّ
وأن معدل استخدام االنترنيت في البالد
تصاعد تدريجيا منذ بداية القرن الحالي ،بفضل تحسن الظروف االقتصادية ،وتمدد الطبقة املتوسطة،
وانخفاض معدل األمية .إضافة إلى ظهور وسائل التواصل االجتماعي الجديدة ،والتي نافست الوسائل
التقليدية بقوة ،سواء من جانب السرعة في نقل الخبر أو كلفته وامتداد وصوله ،وكذا في القدرة املرنة
لإلعالم الجديد على صناعة الرأي العام بعيدا عن التوجيه التام واملطلق من لدن الحكومة ومؤسساتها.
غير ّأن وسائل اإلعالم املاليزية تعاني من إشكاالت كبرى متعددة ،تؤثر في طبيعة املنتج اإلعالمي املقدم
على املستوى املنهي ،وعلى مصداقية التحليل السياس ي املوجهة للعموم.
وتروم هذه الدراسة اختبار فرضيتين أساسيتين:
أولهما :يعاني اإلعالم والصحافة في ماليزيا من اختالل كبير ،عنوانه الرئيس سيطرة التحالف الحكومي
الحاكم ،مما يعيق مسيرة اإلصالح السياس ي في البالد ،ويؤخر عملية انتقال ماليزيا من دولة ذات نظام
سياس ي هجين إلى دولة ديمقراطية.
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ثانيهما :ساهم التطور اإلعالمي وخاصة منه الحديث ،وأساسا عبر االنترنيت وفضاءات التواصل
االجتماعي في تشجيع القوى اإلصالحية على الدفع بعجلة اإلصالح السياس ي في البالد ،مما يجعل ماليزيا
مقبلة على إصالح سياس ي كبير في املستقبل املنظور إن تمت إدارة هذا اإلعالم بالصورة املثلى.
وارتباطا بهذه الفرضية ،طرحنا األسئلة اآلتية :ما هي أهم مظاهر اختالل املشهد اإلعالمي بماليزيا؟ وما
طبيعة البنية القانونية املؤثرة في العمل الصحفي واإلعالمي؟ وما تأثيرها على سؤال املهنية والتعددية
والحرية اإلعالمية في البالد؟ ثم ما آفاق إصالح هذا املجال ،لتمكينه من اإلسهام اإليجابي في عملية
اإلصالح والتغيير السياس ي املنشود؟
ولإلجابة عن األسئلة السابقة واختبار فرضيتي الدراسة ،تمت االستعانة بمنهج متعدد:
"تاريخي/نقدي/تحليلي" ،والدافع إلى هذا التعدد ،يكمن في االستجابة لطبيعة الدراسة التي تبحث في
األصول التاريخية لتطور الحياة اإلعالمية في ماليزيا ،مع تحليل هذا التطور وتبيان سماته وخصائصه
الرئيسة ،وصوال إلى نقدها والوقوف عند نقاط ضعفها ومعالم قوتها وآفاق إصالحها في األفق املنظور.
وتبعا لكل العناصر السابقة ،تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة عناصر ،يتفرع عن كل منها عنوانان فرعيان:
وذلك على النحو التالي:
أوال :سيطرة التحالف الحاكم على اإلعالم بماليزيا.
أـ اإلعالم في خدمة التحالف الحاكم.
ب ـ مهاتير وحرية اإلعالم.
ثانيا :اإلعالم املاليزي :الوضع الدولي وأدوات السيطرة الداخلية.
أ -اإلعالم املاليزي في عيون العالم.
ب -أدوات السيطرة والتحكم في اإلعالم بماليزيا.
ثالثا :اإلعالم البديل :الدور اإلصالحي واألفق املستقبلي.
أ -اإلسهام العملي لإلعالم البديل في اإلصالح السياس ي.
ب -آفاق مستقبلية إلصالح املجال اإلعالمي بماليزيا.
خاتمة:
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أوال :سيطرة التحالف الحاكم على اإلعالم بماليزيا.
أ -اإلعالم في خدمة التحالف الحاكم.
اإلعالم املاليزي متحكم فيه بشدة من لدن الحكومة ،سواء من حيث امللكية ،أو من حيث الخطاب ،أو
منهما معا حين يتعلق األمر باإلعالم القومي .وتؤكد األبحاث والدراسات املهتمة باملجال اإلعالمي بماليزيا،
ّأن "وسائل اإلعالم التقليدية في ماليزيا إما مملوكة لالئتالف الحاكم ،أنه متحكم فيها بشكل مباشر أو غير
مباشر" .4وعلى رأس التحالف الحاكم الجبهة الوطنية املتحدة للماليو" ،فله حصة األغلبية في الشركة
املاليزية الناشرة لصحف املاليو املؤثرة بالبالد ،ويعمل رجال أعمال ممن لهم ارتباط باملنظمة على
السيطرة على القنوات التلفزية ،وعلى املجالت الناطقة باللغة االنجليزية وعلى املجالت االقتصادية".5
ومع ذلك ظل اإلعالم مجال تنافس حقيقي بين رجال األعمال الداعمين لألمنو ،وغيرهم من رجال األعمال
الصينيين والهنود املساندين للحكومة.
من املهم مالحظة ّأن تداخل املصالح بين مالكي الصحف واألحزاب السياسية التابعة لالئتالف الحاكم،
مكنت األمنو وأحزاب األغلبية عبر مؤسسات إعالمية متعددة ،من السيطرة على معظم املحتوى
التحريري املقدم بالصحافة املاليزية ،6والتحكم في التغطية اإلعالمية ،مما أوجد تفاوتا في وصول
الفاعلين السياسيين إلى وسائل اإلعالم ،بصورة أضرت بمصالح أحزاب املعارضة.
وسعت األمنو عبر السيطرة على وسائل اإلعالم الرئيسية ،إلى توليد مخاوف عامة لدى املواطنين تجاه
املعارضة اإلسالمية ،وخاصة الحزب اإلسالمي املاليزي ،فدرجت على تقديمه بصورة املتعصب واملتطرف،
مقابل تصوير نفسها كممثل لإلسالم الحديث والتقدمي .7ومن بين األسباب التي تجعل الحكومة تتبنى
خطابا إعالميا يعتمد على أساس التخويف من املعارضة ،تخوفها من نجاح األخيرة في الوصول إلى
السلطة.
َ
وتعتقد السلطة ّأن من واجبها الحيلولة دون تأثير األفكار املخالفة للحكومة على عموم املواطنين ،ومن
ذلك ،قول مهاتير" :في الديمقراطية ،الشعب هو الذي يقرر ،ولكن الشعب في حاجة إلى املعلومات
والتوجيه ،وأجهزة اإلعالم تلعب دورا كبيرا ،ولكن الزعماء السياسيين هم الذين يستطيعون أن يشكلوا
رأي الشعب ،ونود أن نقول ّإن الناس يريدون أن يفعلوا ما هو صواب وصالح بالنسبة لهم ،والزعماء
يستطيعون التأثير عليهم بفعل الخطأ واتخاذ القرارات الخاطئة ،وعندما يكون الزعماء فاسدين وال
يفكرون إال في طموحاتهم الشخصية فإن الشعب سيتخذ القرار الخاطئ" .8ويبرز موقف مهاتير جانبا
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سلبيا سكن فكر الرجل تجاه املواطنين ،وحريتهم في اتخاذ القرارَّ ،
حد أن يسعى للتفكير نيابة عنهم،
ومصادرة حقهم األصيل في االختيار الحر بعد الحصول على املعلومات الدقيقة واملعطيات الكافية
الصحيحة.
ب -مهاتيروحرية اإلعالم.
ُ
تقدم الحكومة املاليزية مبدأ املسؤولية على مبدإ الحرية ،واملسؤولية املتحدث عنها ليس بمعناها اإليجابي
القائم على التزام اإلعالم بأخالقيات املهنة ،بل بمعنى مسؤولية الحكومة في منع األفكار املخالفة لها من
الوصول إلى عموم املواطنين .وبمثل هذا املعنى ّ
عبر مهاتير فقالّ :إن توجه الحكومة نحو الصحافة يدل
في حد ذاته على مدى اهتمامها بالصالح العام ،فالصحافة حرة ولكن يجب أال يساء استخدام هذه
الحرية .واملؤكد أن ترديد الصحافة لألكاذيب أمر ال يمكن تحمله ،وبما ّأن الشخص العادي ال يستطيع
اللجوء للقضاء ،فيجب على الحكومة مراقبة سلوك الصحافة .9وقال أيضا :ماليزيا تؤمن بحرية
الصحافة ،لكن هذه الحرية مثل كل الحريات والحقوق األخرى البد من أن تكون مصحوبة باملسؤولية،
وسوف نستمر في توقع الشعور باملسؤولية من وسائل اإلعالم لدينا ،ولن نتجاهل الحاجة إلى دعم هذا
الشعور.10
قوال مهاتير أعاله ،يؤكدان تفضيل الحكومة للحل األسهل لإلشكاالت املتعلقة بأداء اإلعالم في عالقته
باملواطن ،القائم على املنع واملراقبة وتقييد الحرية ،بدل توفير بنية َّ
مؤس ِسية وقانونية وصرامة أخالقية
ومهنية ،فيضيع حق املواطن في وجود إعالم تعددي ومنهي ،في متاهة حرص السلطة السياسية على
مصالح الفئة الحاكمة.
ويؤمن مهاتير بقوة اإلعالم وتأثيره الكبير في العالم املعاصر ،بصورة تمكنه من القدرة املتزايدة باستمرار
َ
من تحديد مصير املجتمع اإلنساني ،ولذلك ُيطلق عليه وصف السلطة الرابعة .هذه املكانة والسلطة
املؤثرة جعلت مهاتير ال َيقبل تداول أفكار مخالفة ملا هو رسمي في اإلعالم العمومي والخاص ،سواء على
املستوى الداخلي أو الدولي .ومن ما يؤكد هذا املعنى ،قول مهاتير :يجب أن يكون هناك الحق في املعرفة،
لكن معرفة األفكار الداخلية لألطراف املتصارعة وإذاعتها في جميع أرجاء العالم لن يخدم السالم ،ولن
يحقق رفاهية للعالم ،خاصة وإذا كانت تلك األفكار الداخلية غير مجدية وغير مفيدة ،11وهذه املعاني
التي يرددها مهاتير ،تؤكد ما ذكرناه سابقا ،من تجذر فكرة التحكم في املحتوى املقدم لعموم املواطنين،
والصورة املنقولة للعالم الخارجي.
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ُ َ َ ُّ
نشر ما تريد والتأثير في الرأي العام ،وقد ظهر استغالل الحكومة
ويفيد تحكم الحكومة في اإلعالم في ِ
لإلعالم بشكل واضح "خالل الفترة الالحقة على أحداث  11سبتمبر بالواليات املتحدة األمريكية ،فقد
شرعت الحكومة في حملة تلفزيونية مكثفة تستخدم صور قادة الحزب اإلسالمي مع عمليات عنف من
قبيل قتل امرأة على يد متطرفين من طالبان ،في محاولة من الحكومة لربط الحزب اإلسالمي بالحكم
َْ
القائم في أفغانستان" ،12وخل ِق تشبيه "موهوم" بين النموذج السياس ي للحكم القائم حينها في
أفغانستان ،وبين النموذج السياس ي للحكم الذي يسعى الحزب اإلسالمي إلى تجسيده وتنزيله ،فضال عما
يحمله هذا التشبيه من رسائل سلبية لباقي األعراق األخرى ،التي لن تقبل بوجود نظام سياس ي بماليزيا،
يشبه النظام السياس ي لحركة طالبان.
ثانيا :اإلعالم املاليزي :الوضع الدولي وأدوات السيطرة الداخلية.
أ -اإلعالم املاليزي في عيون العالم.
حرية العمل اإلعالمي والصحفي قيمة أساسية ،تتحقق بتوفر الناس على معلومات كاملة وحقيقية في
َ
جميع القضايا التي تهمهم ،وتتطلب الديمقراطية توفير املقدرة للمواطنين ملعرفة كل ما هو في مصلحتهم،
ويكون من واجب وسائل اإلعالم جمع هذه املعلومات وإيصالها إلى الجماهير .13لكن في الحالة املاليزية،
ُ
تركز وسائل اإلعالم الرئيسية في املقام األول على القصص اإليجابية لصالح النخبة السياسية ،كما
َيصعب على الصحفيين التحقيق مع القادة السياسيين ،فضال أنه ال يتوفر للصحفيين فرص تقديم
رسائلهم إلى الناس بسبب املنظومة الحكومية واإلدارية ،14التي تقف أمام األصوات اإلعالمية املستقلة
واملختلفة عن الخطاب اإلعالمي الحكومي الرسمي.
وبالنظر إلى تقارير حرية اإلعالم الصادر عن منظمة مراسلون بال حدود ،15الذي يتم تحديد درجة
الحرية املتاحة للصحفيين في  180دولة ،من خالل تجميع ردود الخبراء على استبيان تضعه املنظمة،
باإلضافة إلى الجمع بين هذا التحليل النوعي والبيانات الكمية عن االنتهاكات وأعمال العنف ضد
الصحفيين خالل الفترة التي تم تقييمها ،باالعتماد على بعض املعايير املحددة بدقة ،وهي :التعددية،
واستقالل وسائل اإلعالم ،والبيئة اإلعالمية والرقابة الذاتية ،واإلطار التشريعي ،والشفافية ،ونوعية
البنية التحتية التي تدعم إنتاج األخبار واملعلومات.
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ونستطيع أن نصل إلى ترتيب ماليزيا على الصعيد الدولي في مجال حريات الصحافة واإلعالم ،عبر قراءة
التقارير السنوية ملنظمة مراسلون بال حدود ،الصادرة بين عامي  2007و ،2018والتي جاءت على النحو
التالي:
جدول رقم 06

حرية الصحافة واإلعالم بماليزيا بين عامي  2007و.2018
مجموع الدول التي شملها

السنة

ترتيب ماليزيا في حرية الصحافة

2018

145

180

2017

144

180

2016

146

180

2015

147

180

2014

147

180

2013

145

179

2012/2011

147

179

2010

141

178

2009

131

175

2008

132

173

2007

124

169

التقرير
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ُي َب ِّين الجدول أعالهّ ،أن ماليزيا تعاني من تراجع مستمر في مجال الحريات الصحفية واإلعالمية ،وهو
تراجع قديم ،تم توثيقه في السنوات األخيرة بفضل التقارير الدولية املتخصصة ،دال على إشكاالت بنيوية
تعاني منها املنظومة اإلعالمية في البالد ،وأدوات متعددة للتحكم والسيطرة على الفضاء اإلعالمي من لدن
الحكومة والتحالف الحاكم .فما أهم هذه األدوات وما الذي تم القيام به من لدن الحركات اإلصالحية
واملجتمع املدني واألحزاب السياسية املاليزية ملواجهة هذا االختالل وإصالح الحياة اإلعالمية بالبالد؟
ب -أدوات السيطرة والتحكم في اإلعالم بماليزيا.
يخضع اإلعالم املاليزي ملهمة بناء األمة وفق الرؤية الحكومية ،وتتم مراقبته بوسائل رسمية ،واملحافظة
على توجهه العام من خالل مزيج من اآلليات والهياكل ،منها املتعلق بتنظيم الترخيص ،ومنها املتعلق
بالقوانين املقيدة ،أو ما يهم طبيعة امللكية أو الجهة املستثمرة .16وعمليا يتم التحكم في اإلعالم وتوجيهه
لخدمة املصالح الحكومية من خالل أدوات السيطرة التالية:
أوال :قانون اإلذاعة؛ يسمح قانون اإلذاعة لوزارة اإلعالم بالسيطرة على جميع القنوات اإلذاعية
والتلفزيونية ومراقبتها ،وإيقاف ترخيص أي شركات خاصة تبث معلومات تتعارض مع السياسات
الحكومية أو ضد القيم املاليزية.17
ثانيا :قانون مراقبة النشر؛ يسعى قانون مراقبة النشر لسنة  1959إلى مراقبة وتنظيم تداول جميع
وسائل اإلعالم األجنبية ونقلها داخل ماليزيا ،ويمنح الحكومة كامل السلطة لحظر املطبوعات األجنبية إذا
َ
كانت تعتقد أنها تشكل خطرا على النظام العام واألخالق ،أو على أمن ماليزيا ..ويقوم مكتب خاص في وزارة
الداخلية بمراقبة جميع املطبوعات األجنبية ،وقد قام مرارا وتكرارا بتأخير التراخيص للمنشورات التي
ُ
تعتبر خطيرة للغاية بالنسبة للحكومة.18
ثالثا :القانون الوطني لألنباء ()BERNAMA؛ تم تأسيس وكالة األنباء الوطنية املاليزية The Malaysian
 National News Agencyعام  ،1967وتم تعديل القانون املنظم للوكالة في يونيو  1990من أجل منح
الوكالة الحقوق الحصرية لتوزيع الصور اإلخبارية والبيانات االقتصادية واملالية وغيرها من املواد ،كما
سمح التعديل للوكالة بتجاهل االتفاقيات الدولية التي تحمي حرية املعلومات.
رابعا :قانون املؤسسة الوطنية لتنمية األفالم ()FINAS؛ قامت الحكومة بتعديل قانون املؤسسة الوطنية
لتنمية األفالم املاليزية The National Film Development Corporation Malaysiaعام ،1984
استجابة للتغيرات التكنولوجية التي حدثت في صناعة السينما ،ويوسع القانون املعدل ـ ضمن أشياء
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أخرى ـ من تعريف الفيلم ليشمل أشرطة الفيديو وأقراص الفيديو وأقراص الفيديو املدمجة .ومن خالل
تلك التعديالت املحدثة ،يمكن ملوظفي املؤسسة الوطنية لتنمية األفالم ممارسة صالحياتهم ضد
األشخاص الذين يتبين أنهم يخالفون بعض أحكام القانون .وبموجب هذا القانونُ ،يعتبر أي شخص
يمتلك ثالث ُنسخ أو أكثر من فيلم ما متورطا في توزيع األفالم ،ولذلك ُيطلب منه تقديم طلب للحصول
على تصريح توزيع.19
وباإلجمال ،وضعت الحكومة املاليزية القيود على املجال اإلعالمي وحرية التعبير ،بشكل يجعل أي سياس ي
نظر قد تكون مثيرة للجدل في
أو صحفي أو أكاديمي أو ناشر أو غيرهم ،يتردد كثيرا قبل التصريح بوجهة ٍ
املجال العام ،بمعنى ّأن هذه القيود خلقت الرقابة الذاتية الناتجة عن الخوف من العقاب الحكومي
ُ
وليس الرقابة األخالقية ،وكل القوانين أعاله ،تستخدم من لدن الحكومة بشكل تعسفي لرفض تقديم

التصاريح ،وتقييد منشورات املعارضة أو منعها ،والتحكم في اإلصدارات واملنشورات ،وكذا التحكم في
األفكار واملعلومات املقدمة للمجتمع املاليزي ،مما َجعل البيئة القانونية املاليزية لحرية الصحافة في خانة
"سيئة للغاية" بحسب املعايير الدولية ،ولذلك فهي بيئة ال توفر الحرية الالزمة والضرورية والكافية
للعمل الصحفي واإلعالمي املنهي.
ثالثا :اإلعالم البديل :الدوراإلصالحي واألفق املستقبلي.
أ -اإلسهام العملي لإلعالم البديل في اإلصالح السياس ي.
ُ
استعمل االنترنيت واإلعالم االلكتروني لتداول ونشر األخبار بشكل ملحوظ منذ انتخابات  1999ال سيما
بين الشباب ،وأصبح له أهمية كبيرة كمصدر للمعلومات السياسية ،جعلت رئيس الوزراء أحمد بدوي
َيعترف ّأن حكومة الجبهة الوطنية خسرت في الحرب السيبرانية وأنها لم توفق في تقدير تأثيرها بشكل

صحيح ،20ومع بداية استخدام اإلعالم البديل بعد عام  ،2000شعر املواطنون أنهم قد ُ
ضللوا من لدن
اإلعالم الرسمي ،األمر الذي جعل اإلعالم االلكتروني يحتل مساحة مؤثرة في املجال العام.21
ومنذ  1999إلى غاية  ،2013باستثناء انتخابات  ،2004شهدت املعارضة املاليزية اتجاها تصاعديا في
النجاح االنتخابي ،وكان االنترنيت أداة مؤثرة في يد املعارضة الرئيسية للقيام بذلك .فقد تمكنت املعارضة
عبر استثمار االنترنيت من رفع مستوى حشد املؤيدين بأعداد غير مسبوقة ،22مستفيدة من الطفرة
التي شهدها استخدام الشعب املاليزي لالنترنيت ،والتي انتقلت من  15باملائة عام  ،2000إلى  62باملائة
عام .2013
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وخالل انتخابات  ،2008أعطى االنترنيت للمجتمع املدني والشعب املاليزي أمال جديدا بمقدرة الوصول
إلى املعلومات ،والوصول ألفكار ووجهات نظر تخالف الحكومة أو تعارضها ،من خالل املدونات وبوابات
األخبار على االنترنيت ،لقد كانت هذه الوسائط من أهم املؤثرات في انتخابات  2008لصالح املعارضة،23
فكيف تفاعلت الحكومة مع اإلعالم االلكتروني؟ وما تأثير اإلعالم والفضاء التواصلي الجديد على
السياسة املاليزية وعلى مطالب اإلصالح السياس ي بالبالد؟
نظريا ال تملك الحكومة آليات مباشرة ومخصصة للرقابة على محتوى االنترنيت ،فقانون االتصاالت
والوسائط املتعددة " "CMAلعام  ،Communications and Multimedia Act 1998ينص صراحة أنه ال
يوجد في القانون ما َيسمح بالرقابة على االنترنيت ،كما ّأن قانون الضمانات الخاص بشركة االتصاالت
املاليزية ،يتعهد بعدم فرض قابة على االنترنيت ،ومع ذلك ،فقد َ
استخدمت السلطات الحكومية رقابتها
ر

على االنترنيت من خالل قانون األمن الداخلي ،ملقاضاة املعارضين واملؤثرين عبر االنترنيت.24
َ
لقد نقل اإلعالم الجديد واالنترنيت الحكومة ،من مجال الفاعل الرئيس في الحقل اإلعالمي ،إلى متأثر به
وخاضع لتفاعالته السريعة ،وجعل الكثير من السياسيين يندفعون إلى عالم املدونات ،بغية تحقيق
تواصل أكبر مع فئات واسعة من املواطنين ،وإقناعهم بأفكارهم السياسية ومشاريعهم اإلصالحية.
ّإن الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم على مستوى وسائل االتصال ،أثرت على قدرة الدولة في
التحكم باملحتوى التواصلي املتبادل بين األفراد ،فلم تعد اإلذاعة والتلفزيون والجرائد الورقية تشكل
األدوات الرئيسة لصناعة الوعي الجماعي للمواطنين ،بل َّ
حول االنترنيت والتدوين واستعمال وسائل
التواصل االجتماعي االتصال إلى عملية تفاعلية ،مشتركة ومتشابكة ،قادرة على صناعة الرأي واملواقف
واالتجاهات ،وهي فضاء افتراض ي يلتقي فيه األفراد على شكل جماعات تشترك في األفكار أو االهتمامات،
يتم عبرها تبادل األفكار واملعلومات والصور ،ومن أهم مميزاته ،أنه غير قابل للضبط والتحكم التام أو
الكلي ،وغير قابل للتوجيه املستمر.
ب -آفاق مستقبلية إلصالح املجال اإلعالمي بماليزيا.
تأثير االنترنيت في الحياة السياسية مؤطر بفرضيتين أساسيتين؛ األولى فرضية املساواة ،والتي تقول ّإن
َ
االنترنيت فتح املجال أمام األحزاب الصغيرة للمنافسة في املجال اإلعالمي والتسويق السياس ي ،بكلفة أقل
وأرخص ،وبفعالية أكبر ،وبقدرة عالية على منافسة األحزاب الحاكمة أو الكبرى .أما الفرضية الثانية،
وهي فرضية التطبيع أو التكيف ،فمؤداها ّأن األحزاب الكبرى ،بحكم اإلمكانات املالية والبشرية قادرة
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على التكيف مع التحوالت التقنية التي يشهدها عالم االتصاالت ،واستثمارها بكيفية تخدم مصالحها
بفعالية تتجاوز قدرات ومستطاع األحزاب الصغيرة أو املعارضة .25لكن الواقع يقول ّإن قدرة كل فرضية
على إثبات صحتها ،رهين بمدى استيعاب الفاعل السياس ي ،الحزبي أو الحكومي ،باألغلبية أو املعارضة،
ألهمية وقدرة االنترنيت على تغيير أفكار املجتمع والناخبين ،وهو الرهان الذي نجحت فيه أحزاب
املعارضة وأعلنت الحكومة أنها لم تكن تستوعب قدرة هذا العالم االفتراض ي على التأثير في العالم
الواقعي.
وإذا كان اإلعالم التقليدي يخضع لتوجهات الحكومة ورقابتها بوصفه مجاال من مجاالت السلطة ،وأداة
من أدواتها األساسية للبقاء في الحكم ،فإن اإلعالم الجديد ،بمختلف أشكالهُ ،
غير قابل للضبط على
شاكلة اإلعالم التقليدي ،ألنه مجتمعي ،يتفاعل في ظله أفراد املجتمع ،يؤثر فيهم ويتأثر بهم ،ولذلك صار
هذا النوع من اإلعالم جزءا من الفضاء العام وليس من مؤسسات الدولة.
وقد جرت عادة الحكومة املاليزية أن تنتقد الخطاب اإلعالمي الغربي عن النظام السياس ي املاليزي،
وتصرح عبر عدد من الفاعلين السياسيين بكون هذا اإلعالم خاضع ألنماط التفكير والتصنيف التقليدي
للمجتمعات اإلسالمية ،وغير مستوعب أو متقبل لفكرة وجود دولة مسلمة تعددية ومتقدمة اقتصاديا
وتنمويا ،لكن الحكومة من خالل سيطرتها على اإلعالم ،تقع في املمارسات نفسها التي تنتقد وقوع اإلعالم
الغربي بها ،فتتحكم في املحتوى اإلعالمي بشكل كلي لصالح التحالف الحاكم ،وال تتيح للمواطنين فرصة
التعرف على الرأي اآلخر في اإلعالم العمومي.
هذه اإلشكاالت املرتبطة باملشهد اإلعالمي بماليزيا ،تضع حرية الصحافة واإلعالم على املحك ،الوضع
الذي ال ُيسمح فيه للمجتمع بمزيد تنازل عن تحقيق حقوق أساسية ذات صلة باملجال اإلعالمي ،وهي:
الحق في إعالم حر ومنهي.
الحق في الوصول إلى املعلومة.
الحق في سماع وجهات النظر املختلفة.
الحق في رؤية التنوع والتعدد املجتمعي عامة في وسائل اإلعالم املتاحة.
ُّ
ينقلنا ضمان هذه الحقوق إلى السؤال التالي ،واملتعلق بكيفية تمكن املواطن املاليزي من التعامل الواعي
مع املنتج اإلعالمي املقدم ،بصيغة أخرى ،مقدرة التمييز بين املادة اإلعالمية الصحيحة وذات املصداقية
وبين نقيضها ،وتحقيق هذه اإلمكانية يتم من خالل أداتين أساسيتين:
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أولهما :املراقبة الداخلية (داخل املؤسسات اإلعالمية( والخارجية (املؤسسات املعنية بالعمل اإلعالمي(
ملدى التزام وسائل اإلعالم بأخالقيات املهنة .وثانيهما :جعل النص الدستوري ،مرجعا في تحديد سقف
املطالب واالنتقادات املعبر عنها في الخطابات السياسية املختلفة .26ومن الناحية اإلجرائية ،يجب
تحصين املواطن من املعلومات املغلوطة عبر تسهيل حقه في الولوج إلى املعلومة ،باستثناء تلك املتعلقة
باألمن القومي ،والعمل على تعزيز حضور القيم اإلسالمية واإلنسانية في تكوين اإلعالميين والصحفيين.
وعلى املستوى السياس ي ،وهو املستوى الذي يمكن للحزب اإلسالمي أن يتحرك من خالله بمعية بقية
َ
َّ َ ُّ
فيتعين تملك الحرص الجماعي على ف ِتح مجال التداول العام للحوار في
الفاعلين الحزبيين بالبالد،
مختلف القضايا الحساسة والكبيرة ،وتقريب وجهات النظر بين الفاعلين السياسيين واالجتماعيين،
وفهم دوافع وخلفيات األفكار املتداولة ،وإعادة تشكيل فكرة الصالح العام أو الخير املشترك ،إضافة إلى
العمل على تحصين املؤسسة القضائية من التدخل الحكومي ،بمزيد مبادرات تعزز االستقالل الحقيقي
للجهاز القضائي عن سلطة الجهاز التنفيذي ،بما يضمن للمواطن حقوقه اإلنسانية والقانونية حال
تعرضه لسلوك أو ممارسة مخالفة للدستور والقانون من ِقبل السلطات األمنية أو غيرها .وبهذا النهج،
يمكن ملاليزيا تقوية البناء املجتمعي وتحصينه من التدخالت الخارجية ،وضمان التغيير اإليجابي
واملتواصل في األفكار والسياسات العمومية ،وضمان املشاركة الواسعة والدعم املجتمعي لقرارات
الدولة ،وتعزيز مساحات التفكير النقدي باملجتمع.
خاتمة:
تبين إذن من خالل املحاور الثالثة التي تضمنتها الدراسة ،أن الفرضية التي انطلقنا ،بشقيها األول
والثاني ،فرضية صحيحة .ومجمل القول في هذا املستوى ،أن مجال الصحافة واإلعالم في ماليزيا يعاني
من إشكاالت عدة ،تؤثر على أدائه وحريته ،وترتبط هذه اإلشكاالت أساسا بتبعية الحقل اإلعالمي
للحكومة ولرجال أعمال تابعين لألحزاب املشكلة لها ،ثم خضوعه ملنظومة كبيرة من القوانين املكبلة
للحريات العامة وحقوق اإلنسان ،بما فيها حرية اإلعالم والصحافة.
ورصدنا بالتحليل والبحث أيضا ،إسهام اإلعالم الجديد في املطالبة باإلصالح السياس ي عموما ،ومن
ضمنه املطالبة بإصالح الحقل اإلعالمي عبر توفير ضمانات حريته واستقالليته وشروطه املهنية ،كما
عرجنا على آفاق إصالح الحقل اإلعالمي ،والذي يمكن تحقيقه عبر استثمار تقارير املؤسسات الدولية
املعنية بالحريات اإلعالمية والصحفية ،والتي تقترح مسارات عملية إلصالح املجال اإلعالمي ملختلف

64

املطالبة
 كما يمكن استثمار تنامي القوى الحزبية واملدنية والحقوقية واإلعالمية، بما فيها ماليزيا،الدول
ِ
. والتي من مشموالتها الرئيسية تعزيز حريات الحقل اإلعالمي في البالد،بمزيد من الحقوق والحريات
1

- Masatoshi Kisaichi (2006), Popular Movements and Democratization in the Islamic World, Routledge, New
York, P 58.
2
- LASS Willrrat (2009), Annette AW, Political Communication in Asia, Routledge, New York, P 138.
3
- LASS Willrrat, Annette AW, Political Communication in Asia, P 139.
4
- Masatoshi Kisaichi, Popular Movements and Democratization in the Islamic World, P 59.
5
- Ian Marsh, Jean Blodel, and Takashi Inoguchi, Democracy, Governance, and economic Performance, East and
Southeast, P 230.
6
- Lass Willrrat (2009), Annette AW, Political Communication in Asia, Routledge, New York, P 138.
7
- Joseph Liow (2003), Deconstructing Political Islam in Malaysia: UMNO’S Response To PAS’ Religio-Political
Dialectic, Institute of Defence and Strategic Studies, Singapore, P 8.
 ص،2004  الطبعة األولى، كوااللمبور ماليزيا، دار الفكر،) آسيا (الجزء األول، المجلد الثالث،(2004)  موسوعة الدكتور محضير بن محمد-8
.32
.38  ص، المجلد الخامس، موسوعة الدكتور محضير بن محمد-9
.86/85  ص، الديمقراطية وحقوق اإلنسان، الجزء الثاني، المجلد السابع، موسوعة الدكتور محضير بن محمد-10
.25  ص، السياسة والديمقراطية وآسيا الجديدة، المجلد الثامن، موسوعة الدكتور محضير بن محمد-11
12
- Joseph Liow, Deconstructing Political Islam in Malaysia: UMNO’S Response to PAS’ Religio-Political
Dialectic, P 11.
13
- Mohd Azizuddin Mohd Sani (2008), Media Freedom and Legislation in Malaysia 1, Institute of Tun Dr.
Mahathir Mohamad’s Thoughts, Universiti Utara Malaysia, Rekayasa, Journal of ethics, legal and governance,
Vol. 4, PP 69 – 86, P 69.
14
- Usha Devi Rajaratnam (2009), Role of Traditional and Online Media in the 12th General Election, Malaysia,
Taylor’s College, Petaling Jaya, the Journal of the South East Asia Research centre Role for Communications and
Humanities, Vol. 1 No. 1, PP 33-58, P 35.
15
- www.rsf.org
16
- Masatoshi Kisaichi, Popular Movements and Democratization in the Islamic World, P 58.
17
- Mohd Azizuddin Mohd Sani (2008), Media Freedom and Legislation in Malaysia, Institute of Tun Dr. Mahathir
Mohamad’s Thoughts, Universiti Utara Malaysia, Rekayasa, Journal of ethics, legal and governance, Vol. 4, PP
69-86, P 82.
18
- Mohd Azizuddin Mohd Sani, Media Freedom and Legislation in Malaysia, P 83.
19
- Mohd Azizuddin Mohd Sani, Media Freedom and Legislation in Malaysia, P 83.
20
- Usha Devi Rajaratnam, Role of Traditional and Online Media in the 12th General Election, Malaysia, P 55.
21
- Usha Devi Rajaratnam, Role of Traditional and Online Media in the 12th General Election, Malaysia, P 36.
22
- Rosyidah Muhamad (2015), Online Opposition and Elections in Malaysia, Asian Social Science; Vol. 11, No.
10, Canadian Center of Science and Education, , PP 281-291, P 281.
23
- Mohd Azizuddin Mohd Sani, the Emergence of New Politics in Malaysia from Consociational to Deliberative
Democracy, P 110.
24
- Rosyidah Muhamad, Online Opposition and Elections in Malaysia, Asian Social Science; Vol. 11, No. 10,
Canadian Center of Science and Education, , PP 281-291, 2015, P 284.
25
- Rosyidah Muhamad, Online Opposition and Elections in Malaysia, P 282.
 ولذلك ال يعني االلتزام بالسقف، وفق حاجة المجتمع، ويحتاج في بعض المراحل إلى التطوير والتغيير، النص الدستوري ليس وثيقة نهائية-26
. الحق في انتقاد كل سلطة أساءت استخدام القانون أو عطلت بندا من بنود الدستور، بل يعني هنا أساسا،الدستوري منع التفكير أو النقد

65

) م1967-1920 (األطماع اإلسرائيلية في مياه نهراألردن
دراسة تاريخية
Israel Ambition in the Waters of the Jordan River (1920-1967AD) Historical
.Study
علي علي محمد بدر/الباحث
باحث ماجستير_ جامعة كفرالشيخ
كلية اآلداب _ قسم التاريخ
:امللخص
تسعي هذه الورقة البحثية إلى مناقشة األطماع اإلسرائيلية في مياه نهر األردن منذ النتداب البريطاني علي
 أو،شرق األردن املتمثلة في محاولت الحركة الصهيونية السيطرة على مياه النهر سواء بإقامة مشروعات الري عليه
 ثم املحاولت املستمرة منذ قيام إسرائيل في السيطرة على النهر مع،محاولة إدماج روافده ضمن حدود دولتهم املزعومة
م وسيطرة إسرائيل على1967  وحتي حرب،عرض املحاولت العربية ملنع حدوث ذلك من خالل بعض املشاريع املضادة
. نهر األردن وروافده سيطرة تامه
. الحركة الصهيونية،م1967  حرب، صراع املياه، نهر األردن:الكلمات املفتاحية

Abstract :
This research paper seeks to discuss Israeli ambitions in the waters of the Jordan River since
the British mandate on eastern Jordan, which is the attempts of the Zionist movement to control the river
water either by establishing irrigation projects on it, or attempting to integrate its tributaries within the
borders of their so-called state, and then the continuous attempts since Israel's establishment to control
the river, while presenting Arab attempts to prevent this from happening through some counter-projects,
until the War of 1967 and Israel's control of the Jordan River and its tributaries completely controlled it .

:تمهيد
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نهر األردن هو نهر دولي ينبع من منطقة جبل الشيخ في سوريا ولبنان كنتيجة طبيعية لذوبان
الثلوج ,ويبلغ طول نهر األردن وروافده حوالي  252كم ،وتقدر كمية املياه في النهر بحوالي 1880مليون م3
سنويا)1(.
ويعتبر نهر األردن شريان مهم بالنسبة لألردن ملرور اكثر من  %90من مياهه فيها ،ويمتلك نهر
األردن روافد ووديان عديدة ،ومن أهم روافده الحاصباني ,بانياس ،دان ،اليرموك ،الزرقاء ،ومن الوديان
التي تنحدر من مرتفعات األردن عربه ،كفرين ،جروم ،شعيب ،زقالب ،كفرنجي ،راما ،راغب ،يابس ,ومن
الوديان التي تنحدر من مرتفعات فلسطين ,العوجا(يركون) ،وادي اريحا ،وادي القلت ,وبعد التقاء هذه
األنهار والوديان بنهر األردن يسير مسافه قدرها 6كم ليصب في البحر امليت)2( .
و ترجع األطماع الصهيونية في مياه نهر األردن إلى أكثر من مائة عام ،حيث كان تفكير الحركة
الصهيونية مهتم بالستفادة من مياه نهر األردن؛ إلنشاء وطن قومي لليهود ،واسكان  6مليون يهودي في
أرض فلسطين وصحراء النقب)3( .
و يوضح ذلك الشعار التي نادت به الحركة الصهيونية "أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل"
 ،حيث إن تكوين دولة إسرائيل هو منطلق من األساس املائي في تحديد الحدود لهذه الدولة)4( .
ولذلك كان قادة الصهيونيين األوائل في مؤتمراتهم ومخططاتهم يأخذون بعين العتبار عند
تحديدهم ملوقع الدولة املزمع إنشاؤها ،أن تتمتع بموقع استراتيجي مهم تتوافر به املياه الضرورية للزراعة
والصناعة)5( .
وعندما بدأت الهجرة اليهودية إلى فلسطين أيام الحكم العثماني حرصوا على تملك أراض ي
الشمال الشرقي من فلسطين ،ليكونوا على قرب من مصادر مياه نهر األردن ،وحتى يسهل عليهم الستيالء
عليها في املستقبل)6(.
و في عام 1916م طالبت الحركة الصهيونية بأن تكون بريطانيا هي الدولة املسيطرة على
ً
فلسطين ،على أن تشمل سيطرتها مجرى نهر األردن بكامله ,تمهيدا إلنشاء دولتهم)7(.
وفي 1919م أثناء انعقاد مؤتمر الصلح في باريس ,طالبت الحركة الصهيونية املؤتمر ,بربط إنشاء
الوطن القومي لليهود في فلسطين بالهجرة اليهودية واملياه ,وأكدت املذكرة التي قدمتها بهذا الشأن ،ضرورة
67

تالزم حدود الدولة اليهودية مستقبال مع مصادر املياه ،وقدمت خريطة شملت حدودها كل مصادر املوارد
املائية باملنطقة)8(.
وفي عام 1920م عندما أثيرت مسألة تقسيم حدود املياه أثناء انعقاد املجلس األعلى للحلفاء في
سان ريمو ،قال" لويد جورج"* أن النتداب البريطاني لفلسطين عبء ألنها بالد غير منتجة للفحم ،و ل
تملك تجارة ،وأضاف أيضا أن لفلسطين حاجة حيوية للمياه  ،وجميع اليهود متفقون على أن مياه نهر
األردن ضرورية للبالد)9(.
ً
ثانيا :املشاريع املائية في حوض نهر األردن في الفترة (  )1948 -1920م:
-1مشروع روتنبرغ* :(Pinhas Rotenberg) 1920
في عام 1920م تم التفاق بين كل من بريطانيا و فرنسا ،على اقتسام مياه نهر األردن لصالح
مناطق انتدابهما ،في سوريا بالنسبة لفرنسا ،وفي فلسطين بالنسبة لبريطانيا ،لتمكين املستوطنات اليهودية
من الستفادة منها سواء في الزراعة أو توليد الكهرباء)10( .
وفي نفس العام تفاوض املهندس روتنبرغ مع بريطانيا صاحبة النتداب على فلسطين من أجل
الحصول على إذن بتنفيذ مشروع لستغالل مياه نهري األردن واليرموك في توليد الكهرباء ،وردت الحكومة
البريطانية باملوافقة املبدئية على املشروع ،وصرحت بتخوفها من عدم موافقة فرنسا صاحبة النتداب
على سوريا وكذلك تخوفها من املعارضة املحلية للمشروع)11( .
وألن للموضوع عالقة تمس مسألة الحدود بين مناطق النتداب البريطاني والفرنس ي  ،حرصت
الحركة الصهيونية على الضغط على جميع القوي املؤثرة في املنطقة لوضع املشروع موضع التنفيذ ،وذلك
إلدراكها أهمية املشروع في بناء وطن قومي لليهود)12(.
وبالفعل أجريت املفاوضات مع الخبراء الفرنسيين حول الحدود واملياه داخل املنطقة التي
ستقام عليها املشروع ،وأجمع الخبراء الفرنسين على أن جميع املياه في األراض ي السورية تابعة لسوريا طبقا
لالتفاق البريطاني الفرنس ي في  23ديسمبر 1920م ،واتفقوا على عدم اقامة املنشآت على األراض ي
السورية ،و ترك موضوع املياه ملا بعد حل مشكلة الحدود)13( .
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و بعد أن تم التفاق النهائي على الحدود السورية الفلسطينية بين بريطانيا وفرنسا ،بدأ تنفيذ
املشروع واعتبرت الحركة الصهيونية ذلك أول نقطة تنطلق منها لتحويل فكرة الوطن القومي لليهود الى
واقع)14( .
وفي مارس 1926م حصلت شركة روتنبرغ على امتياز من الحكومة البريطانية ،يتيح للشركة
استغالل مياه نهري األردن واليرموك وروافدهما ملدة 70عاما ,لتوليد الكهرباء وتوزيعها داخل فلسطين
وشرقي األردن)15( .
وقد أدرك أهالي شرق األردن وفلسطين أخطار هذا املشروع ,األمر الذي جعل الفالحين املقيمين
في األغوار يتقدمون بعريضة احتجاج إلى رئيس املستشارين "علي رضا الركابي" ,في  29يونيو 1922م,
يريدون معرفة األسباب الحقيقية التي جعلت املندوب السامي البريطاني في فلسطين يوافق علي مثل هذا
املشروع  ،كما اوضحوا مدي التأثير السلبي ملثل هذه املشاريع على حقوقهم بل وتهدد وجودهم في املنطقة.
()16
وقد تم هدم وتخريب املشروع من قبل القوات العراقية أثناء حرب 1948م ,حيث عندما وصلت
القوات العراقية إلى املنطقة ،قامت بقصف وتخريب املشروع )17(.
 مشروع أيونيدس* :(Michael Georg Ion ides) 1938كلفت حكومة شرقي األردن عام 1939م املهندس البريطاني أيونيدس مدير ادارة األراض ي لديها،
بدراسة مشكلة املياه في شرقي األردن ،فتقدم بتقرير تضمن مقترحات عديدة تهدف لتحقيق الستفادة
الكاملة من مياه نهر األردن لري مساحة  45,000دونما من منطقة الغور الشرقي صالحة للزراعة ،وقد
عدل املشروع ،ليسمح بري مساحة  300,000دونم )18(.
وبحسب هذا املشروع يجري ري املناطق الواقعة على جانبي نهر األردن بواسطة قنوات تنقل
هذه املياه ،وتستخدم بحيرة طبريا كخزان مركزيا للمياه تتجمع فيه فوائض مياه الشتاء ليجري استخدامها
في الصيف)19(.
وقد تم رفض هذا املشروع من العرب من منطلقات سياسية ،على أـساس أنه جزء من مخطط
صهيوني  ،ورفضه الصهاينة أيضا ألنه ل يسمح بنقل املياه للنقب ويعطي األردن وفلسطين حقوقهما من
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مياه الري ،ورفضته اللجنة الفنية البريطانية على أساس أنه ل يتماش ى مع املتطلبات البريطانية بإنشاء
دولتين في فلسطين)20( .
 -3مشروع لودرميلك*:(Walter Lowder Milk)1944
في عام 1938م استدعي اليهود الخبير بشؤون املياه والري األمريكي " لودرميلك " ،بموافقة
الحكومة األمريكية ,لدراسة شئون الري واألراض ي في فلسطين فجاء إليها عام 1939م ,وقض ى بها نحو عام
قام خالله بدراسات واسعة ,وزار جميع مناطق فلسطين بما فيها النقب ،كما زار شرق األردن وبعد النتهاء
ً
من دراسته الواسعة قدم تقريرا للوكالة اليهودية في فلسطين احتوى على مشروع ضخم لري أراض ي
ً
فلسطين والنقب  ,ونشر كتابا بعنوان " فلسطين أرض امليعاد" واشتمل هذا الكتاب على مشروعه
الكبير)21(.
ويري لودرميلك أن لفلسطين حاجتين رئيسيتين هما :املياه والطاقة الكهربائية ،فاملياه متوفرة
في نهر األردن ،أما الطاقة الكهربائية فيمكن الحصول عليها من النحدار السريع لنهر األردن في هبوطه
نحو البحر امليت)22(.
وقد ُبنى مشروع لودرميلك على أساس مشروع هيئة "وادى نهر تنيس ى" األمريكية*  ,ولذلك اقترح
قبل كل ش يء إقامة "هيئة وادى األردن" ,على غرار الهيئة األمريكية املذكورة ,لتشرف على كل نشاط يتعلق
باملياه والكهرباء في فلسطين وما حولها)23( .
وتتركز أعمال هذا املشروع على استغالل كافة املوارد املائية في فلسطين  ،فاقترح سحب املياه
من نهر األردن العلوي والزرقاء لري منطقة الغور على جانبي وادي األردن ،ونقلها لري صحراء النقب في
الجنوب ،وألن تحويل نهر األردن إلى صحراء النقب سيؤدى إلى قطع املياه على البحر امليت  ،فقد أوص ى
بإيصال مياه البحر املتوسط إلى البحر امليت عن طريق قنوات لتعويضه عما فقده من مياه النهر  ،وأن
تستغل هذه القنوات في توليد الطاقة الكهربائية )24( .
كما اقترح املشروع سحب املياه من األردن العلوي واليرموك والزرقاء لري الغور على جانبي وادي
األردن ،وجعل املياه الفائضة بواسطة أنابيب إلى النقب وبناء خزانات لالحتفاظ بمياه األمطار ،وتنفيذ
هذه املقترحات قد يؤدي إلى قطع املياه عن البحر امليت؛ لذك أوص ي لودرميلك بتوصيل مياه البحر
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املتوسط إلى البحر امليت عن طريق قناة لتعويض تلك الخسارة ،وكذلك الستفادة من هذه القناة في
توليد الكهرباء)25( .
وقد اختتم " لودرميلك " مشروعه بقوله " :وعلى كل حال فمن الواضح أن هناك أدلة كثيرة على
ً
ً
أن استغالل منخفض وادي األردن استغالل كامال لألراض ي سيجعل من املستطاع استيعاب أربعة ماليين
لجئ يهودي من أوروبا على أقل تقدير وذلك باإلضافة إلى 1,800,000عربي في فلسطين وشرقي األردن اآلن".
()26
وعلى آثر ظهور مشروع لودرميلك قامت (لجنة دراسة فلسطين ومسحها) وهي هيئة أمريكية
بدراسة فنية وهندسية إلمكان تنفيذ املشروع ويدل ذلك على مدى اهتمام الحكومة األمريكية باملشروع
ومدى احتضانها له منذ أن وضعه لودرميلك  .وقد رحب اليهود باملشروع وراحوا يعملون على تنفيذه
بمساعدة أمريكا وبريطانيا .وجعلوا يمهدون لذلك بجميع الطرق  ,وملا عرضت قضية فلسطين على األمم
ً ً
املتحدة 1947م بذل اليهود اهتماما كبيرا لكى تشمل دولتهم املزعومة األراض ي الفلسطينية القريبة من
مصادر وروافد نهر األردن وأراض ي النقب التي يمكن ريها عن طريق مشروع لودرميلك ()27
ً ً
وفي املقابل رفض العرب رفضا تاما فكرة تحويل مياه نهر األردن لري صحراء النقب ,وطالبوا
بأن تستفيد من مياه النهر األراض ي العربية التي تشترك في حوض النهر ,و لذلك تحفظت بريطانيا التي
تفرض انتدابها على فلسطين تجاه املشروع وأوصت بإعادة دراسة وتقسيم نفقاته على أسس اكثر واقعية
كما شددت على حفظ حقوق الدول العربية املجاورة في مياه النهر)28( .
 -4مشروع هايزوسافيرج :( Savrge _ Hayes)1945
بعد أن قدم لودرميلك مشروع ،اهتمت به "لجنة دراسة فلسطين ومسح أراضيها" األمريكية،
وكلفت املهندسان هايز وسافيرج بالقيام بالدراسات الفنية الزمة لوضع املشروع موضع التنفيذ ،وتكونت
لجنة من الخبراء واملهندسين برئاسة هايز  ،1945وقامت بزيارة فلسطين ،ووضعت مشروعا مكون من 8
مراحل)29( .
وقدر للمشروع في حال إتمام جميع مراحلة بأن ُيزيد األراض ي املروية بحوالي  2,5مليون دونم في
شمال ووسط فلسطين عالوة على مراعاة النقب وأن يؤمن  560مليون كيلوات ساعة من الطاقة
ً
الكهربائية سنويا)30( .
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ً
ثالثا :املشاريع املائية في نهر األردن في الفترة (:)1967-1948
ً
بعد تأسيس دولة إسرائيل 1948م اندفعت بسرعة في تنفيذ املشاريع املائية واعتمدت خططا
محددة لالنتهاء من هذه املشاريع ,شملت إقامة املستوطنات ومدها بشبكات املياه ,ومد خطوط املياه
والشبكات بين الشمال والجنوب ,وحفر اآلبار في املناطق الساحلية بشكل اثر على املياه الجوفية في
الشريط الساحلي ,وضع  %50من مياه نهر األردن ,علما بأنها ل تساهم بأكثر من  %23في منابع النهر ,وضخ
املياه من بحيرة طبريا التي تتغذى من نهر األردن باتجاه الداخل الفلسطيني والنقب .وكل هذه املشاريع
ً
جعلت إسرائيل تطلع إلى مياه جيرانها وخاصة مياه األردن)31( .
-1مشروع تجفيف بحيرة الحولة :1951
في 1951م ,جففت إسرائيل بحيرة الحولة واملستنقعات املوجودة بالجليل األعلى ,بهدف
الحصول على املياه من أعالي نهر األردن ثم تطرق العمل إلى املنطقة املنزوعة السالح املتفق عليها مع سوريا
حسب اتفاقية رودس عام 1949م ,والتي أنهت الحرب العربية اإلسرائيلية عام 1948م .وترتب على ذلك
تبادل إطالق النار بين القوات السورية واإلسرائيلية ,وقيام الطيران اإلسرائيلي بشن غارات بالقنابل ,عندما
حاول العرب منع طرد سكان القرى من املنطقة منزوعة السالح ,وعندما بدأت إسرائيل تفكر في العمل
على إنشاء شبكتها الحيوية لنقل املياه)32( .
واحتجت سوريا ملجلس المن على عدوان اليهود على املنطقة منزوعة السالح ,وعلى قصف
وتهجير أهالي القري املجاورة بالقوة ,لكن اليهود استأنفوا العمل باملشروع بدعوى أنه يجري بالقسم اليهودي
ً
في املنطقة منزوعة السالح ,وترتب على تنفيذ املشروع تجفيف مساحة 60ألف دونم تقريبا أصبحت
صالحة للزراعة ,وضع  20ألف منها تحت تصرف شركة استثمار الحولة  ،و 20ألف دونم وزعت على
ُ
املستعمرات القائمة في املنطقة ,والـ20ألف الباقية للمستعمرات الجديدة التي أنشئت باملنطقة )33( .
وأدى تجفيف إسرائيل لبحيرة الحولة ,إلى إدراك العرب ألهمية املياه في صراعهم مع إسرائيل,
وإدراك حقيقة أن دول املنبع ,لها اليد العليا في التحكم في املياه ,وإمكانية استغالل هذه الوسيلة ,كأسلوب
من أساليب الضغط وملا كان تعداد السكان اليهود في إسرائيل يتزايد يوما بعد يوم بسبب عمليات الهجرة
الوافدة إليها .رأي العرب أنهم اذا استطاعوا تقليص املوارد املائية عنها ,فسوف يؤدى ذلك إلى تقليل أعداد
املهاجرين)34( .لذلك تبنت الدول العربية في حوض نهر األردن عدة مشروعات سنتعرض لها في العنصر
الخاص باملشاريع العربية.
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 -2مشروع مين:( Charles T Main ) 1953
وعندما أخفقت األونرا" ( "UNRWAوكالة غوث الالجئين) في إعادة توطين الالجئين ,دعت
شركة تشارلز مين( ,)Charles T Mainلتقوم تحت إشراف هيئة وادى تنس ي ,بإعداد دراسة معتمدة على
كل التقارير السابقة من جهة إسرائيل مثل هايز و لودرميلك ,ومن جهة األردن مثل أيونيدس و ماكدونالد
وبنجر؛ فجمعت نتائج الدراسات وخرجت بتقرير عنوانه "الستغالل املوحد للموارد املائية إلقليم وادى
األردن" وقدم التقرير إلى الدول العربية وإسرائيل عام 1953م)35(.
وقد تضمن املشروع انشاء قناة رئيسية شرق نهر األردن ,وأخرى مشابهه غرب النهر ،مع ما يلزم
من قناطر توزع على بحيرة طبريا لحمل مياه هاتين القناتين بسهولة لري األراض ي على ضفتي النهر ,ويستلزم
ذلك القيام باألعمال الزمة لرفع منسوب بحيرة طبريا)36(.
ورفضت إسرائيل والدول العربية هذا املشروع؛ فقد انتقدت إسرائيل املشروع ؛ ألنه دعا
ً
لستغالل املوارد املائية لنهر األردن في وادى األردن ,وعدم إدخال نهر الليطاني؛ فهي أرادت مشروعا ل
ً
ً
يقتصر على نهر واحد بل أرادته إقليميا ,واعتبرت أيضا حصتها في املياه غير كافيه ,أما الدول العربية فقد
عارضت املشروع ألسباب فنية وسياسية ,فاعترضت بشكل أساس ي على حصة إسرائيل في املياه ,وانتقدت
ً
تخزين مياه اليرموك في بحيرة طبريا؛ ألنها تخوفت أن يجعل هذا األردن يعتمد كليا على إسرائيل ,بالنسبة
لجريان املياه املخزنة ,وبينت الدول العربية أن املشروع يغطيها بنسبة قليلة من املياه مع أن منابع النهر من
بلدان عربية ,وسياسيا :رأت الدول العربية أن املشروع يحاول تصفية قضية فلسطين من خالل املشاريع
القتصادية)37( .
 -3مشروع جونستون :(Eric Johnston)1953
في 16أكتوبر1953م كلف الرئيس األمريكي أيزنهار مستشاره "أريك جونستون" بالتفاوض
مع دول حوض نهر األردن ،ملحاولة اقناعها باملوافقة على استثمار مشروع موحد للموارد املائية في حوض
وادي األردن ,وذلك على أساس تقرير فنى وضعه املهندس "تشارلز مين" بإشراف هيئة وادى تيسنى
ً
ً
األمريكية ،يتضمن مشروعا مفصال لتوزيع مياه حوض وادى األردن بين دول الحوض ,على أساس
استثمارها بشكل موحد)38(.
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ويتضمن املشروع خمس مراحل ,تستغرق كل مرحلة منها سنتين أو ثالث ,وتقدر تكاليف املشروع
بنحو 130مليون دولر ,ينفق منها نحو  %30على توليد الكهرباء وبناء محطاتها .وانشاء خزان على بعد نحو
20كم من ملتقى نهر الحاصباني بنهر األردن ,انشاء سد على ملتقى مياه نهر "دان" بالقناة الساسية في
الجليل لتحويل مياه نهر دان وتل القاض ي الى تلك القناة)39 (.
وقد اعترضت إسرائيل على حصتها املحددة اذ طالبت بحصة اكبر لحاجاتها لستيعاب
املهاجرين اليهود الجدد في فلسطين واحتجت على الخطة ألنها لم تشمل نهر الليطاني ,وألنها ستستلم
حصتها بعد استالم الدول املجاورة حصصها)40( .
كما رفض العرب مبدا تخزين مياه نهر اليرموك في بحيرة طبريا لن لوقوعها تحت سيطرة
ً
إسرائيل ,بينما تنبع هذه املياه من اراض عربية ,ومن اساب رفض العرب أيضا لفكرة تخزين املياه في بحيرة
طبريا ارتفاع نسبة امللوحة بها ,مما قد يلحق الضرر بزراعة األراض ي العربية  ,كما أن التخزين في هذه البحيرة
سيرفع مستوى املياه فيها مما يسبب ضياع معالم الماكن املقدسة املسيحية علي شواطئها .كما اعترض
العرب على انشاء محطة لتوليد الكهرباء في مياه الحاصباني في مستعمرة (تل حي) اليهودية وحرمان لبنان
من الستفادة منها ,وطالبوا بإنشاء هذه املحطة في األراض ي اللبنانية ,واعطاء اليهود ما يزيد عن حاجة لبنان
من الكهرباء)41( .
وفي  19فبراير 1955م عاد جونستون للشرق مرة أخري و اجتمع جونستون في بيروت بممثلين
من لبنان وسوريا واألردن ومصر ,واعلن في نهاية الجتماع عن اتفاق تمهيدي بين املجتمعين  .ثم ذهب إلى
إسرائيل في  21فبراير وتوصل بعد محادثات عديدة الى مبدأ جعل بحيرة طبرية كخزان ,مع الغاء خزان
البطوف أي تأجيل ارسال املياه إلى النقب من الخزان الخير ,مع تأجيل البحث في مياه الليطاني الذى
كانت إسرائيل تطالب به لتحلية مياه البحيرة  .ثم بعد ذلك اجتمع وزراء خارجية العرب مرة اخري بالقاهرة
بحضور فنين من مصر وسوريا ولبنا واألردن  .وانتهت املداولت بعد ثالثة اسابيع باملوافقة على مشروع
ً
جونستون املعدل الذى يعتبر فيه خزان املقارن الكبير اساسا للمشروع)42( .
ومع تصاعد مقاومة الرأي العام العربي ملشروع جونستون  ,واستمرار الحمالت الصحفية
العنيفة ضده في سوريا ولبنان ,وثورة الجماهير الفلسطينية عليه  ,حيث قام في الخليل اكثر من 60ألف
ً
لجئ بالدعوة الى الضراب عن الطعام احتجاجا على الستمرار في بحثه من قبل املسؤلين العرب كل هذا
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وغيره انعكس على النظمة العربية وخاصة السورية  .وانتهى األمر بتجميد املشروع في اعقاب العدوان
الثالثي على مصر)43( .
 -4مشروع السنوات السبع والسنوات العشر:
استهدفت هذه الخطة زيادة استثمار املوارد املائية من 810مليون م 3من املياه وهو مجموع ما
بلغته إنتاج املياه في إسرائيل في عام بدء الخطة 1953م إلى 1730مليون م 3في عام نهاية الخطة وهو عام
1960م .وذلك من خالل توفير 380مليون م 3من مختلف مشاريع استثمار املشاريع واملياه الجوفية
والسطحية داخل فلسطين ,و 540مليون م 3من مياه نهر األردن وروافده واملوارد الطبيعية املحيطة به
على أن تؤمن 340مليون م 3من هذه الكمية من مشروع تحويل نهر الشريعة من نقطة جسر بنات يعقوب
في الشمال إلى اراض ي النقب في الجنوب)44(.
وعدلت خطة السنوات السبع عام 1956م إلى خطة السنوات العشر ,و تطلع الخطة الجديدة
إلى تامين  700مليون م 3من مياه نهر األردن وبحيرة طبريا)45(.
ويالحظ أن الخطتان (السنوات السبع والعشر) استيالء إسرائيل على  %50من مياه األردن مع
العلم ان كمية املياه التي تنبع من اراضيها ل تتجاوز  %23من إجمالي موارد نهر األردن املائية )46( .
 -5مشروع كوتون(Cotton John)1954م:
هو مشروع إسرائيلي قدمه املهندس األمريكي جون كوتون( )Cotton Johnبعنوان " مشروع
كوتون لتطوير املوارد املائية في احواض نهر األردن و الليطاني" واقترح هذا املشروع تحويل  400مليون م3
مياه الليطاني إلى إسرائيل ،و ري النقب عن طريق ايصال املياه من نهر األردن العلوي ,شمال بحيرة طبريا
الى خزان في بيت نيتوفا ،علي بعد  5أميال من الناصرة ,ونقلها من هناك بواسطة قناة للنقب ،وشق قناة
اخري من بحيرة طبريا إلى وادي بيسان .على أن تؤمن حاجة األردن إلى مياه الري عن طريق قناتين لنقل مياه
اليرموك إلى الغور)47( .
 -6مشروع بيكروهيزا:(Baker and Harza) 1955
قدمته شركة بيكر وهيرزا خالل زيارة السفير األمريكي جونستون للمنطقة بين سنتي -1953
1955م ,وجاءت دراسة الشركة في  8مجلدات و ملحقاتها ,قدمتها الشركة في يوليو 1955م)48(.
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ووضح هذا املشروع أن مساحة األراض ي الصالحة للزراعة باألردن تزيد عما عرضته املشروعات
السابقة ،وأن كمية املياه التي بتطلبها الفدان الواحد لزراعته أقل عما كان متوقعا .ويتضمن املشروع بناء
ً
ً
سدين في املقارن والعدسية وشق قناة في العدسية تتصل بطبريا شمال وبالغور جنوبا ,ويقض ى هذا
املشروع بتوليد الطاقة الكهربية من القوة املائية بواسطة أربعة محطات كبيرة على نهر اليرموك ،ومحطتين
صغيرين على قناة الغور الشرقية)49(.
 -7مشروع تحويل نهراألردن( مشروع الناقل الوطني) :
في عام 1959م أعلنت إسرائيل عما أطلقت عليه "املشروع القومي" الذى يتلخص في تحويل
ً
حوالى  500مليون م 3سنويا من مياه نهر األردن واستغاللها في زراعة صحراء النقب  ,وإقامة املستوطنات
بها حيث قدر لها أن تستوعب حوالى  5مليون يهوى )50( .
يتكون املشروع من خطين :شرقي وقد نفذ عام 1955م ،و غربي نفذ 1964م ,والخط الغربي
بطول 130كم وقطر 269سم وبمعدل سنوي  32مليون م , 3ويهدف إلى نقل املياه من بحيرة طبريا إلى
أراض ي النقب)51( .
وقد اصطدم هذا املشروع بعقبتين  :األولى عدم صالحية موضع خزان البطوف لتخزين مليار
م 3من املياه,الثانية مقاومة سوريا لعملية التحويل ورفع شكوي ملجلس األمن مهددة باللجوء للقوة اذا
اقتض ى المر ذلك ,وفي  27اكتوبر 1957م اصدر مجلس المن قراره ايجابيا لصالح سوريا ال ان إسرائيل
لم تلتزم بالقرار  ,ولم توقف األعمال إل بعد إعالن الوليات املتحدة وقف مساعدتها املالية له)52( .
وفي عام 1964م بدأت إسرائيل في استغالل مياه حوض نهر األردن دون أن تراعي حقوق الول
املشاركة في النهر ،وبدأت في تجفيف بحيرة الحولة وتحويل مياه نهر األردن عبر ما يمس ي "الناقل الوطني
ً
للمياه" ،وضخ ما يزيد عن  450مليون م 3من املياه سنويا لصحراء النقب وازدادت املسألة سوءا بعد
هزيمة 1967م واحتال إسرائيل للجولن والضفة الغربية وقطاع غزة ،فتعاظمت سيطرتها على مياه نهر
األردن ،ودمرت مضخات املياه والحقت أضرار كبيرة باألراض ي الزراعية على امتداد نهر األردن)53( .
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ثالثا :املشاريع العربية املضادة للمشاريع اإلسرائيلية:
 -1مشروع ماكدونالد1951م:
وطلبت حكومة األردن من ميردوك ماكدونالد ( )Murdock MacDonaldعام 1951م،
إعداد تقرير عن إمكانية ري جانبي الوادي بين بحيرة طبريا والبحر امليت ,ضمن املشاريع العربية للرد على
العتداءات اإلسرائيلية املتكررة )54( .
وقدم ماكدونالد تقريره بعنوان " تقرير عن التوسع املقترح في ري وادي األردن "  ,واتبع فيه
الخطوات العامة ملشروع أيونيدس ،حيث اقترح شق قنوات مائية على جانبي النهر ,لري أراض ي الغور على
ً
افتراض أنه سيكون هناك مشروع عربي إسرائيلي مشترك بالنهاية  ,واقترح أن تكون بحيرة طبريا خزانا,
لتجميع فائض املياه من اليرموك واألردن لالستفادة منها في فصل الصيف .كما طرح ماكدونالد في مشروعة
مسألة رئيسية وهى مبدأ أولوية دول الحوض ,وصارت هذه املسألة األساسية في النزاع الالحق بشأن
ُ
استغالل مياه نهر األردن  ,وهي باختصار تقوم على أن مياه الحوض ,يجب أل تحول خارجه ,إل اذا أشبعت
حاجات املستفردين من املياه أو الراغبين بالستفادة  .فهو بذلك يعارض املشاريع اإلسرائيلية الخاصة
بنقل املياه إلى النقب)55( .
وتعد خطة ماكدونالد أفضل خطة أردنية ،شــملت ســدا على نهر اليرموك عند منطقة املقارن،
وسدا آخر عند منطقة العدســية ،لتوفير التدفق إلى قناة الغور الشــرقي ،على امتداد وادي األردن .وتتيح
هذه الخطة طاقة كهرومائية لســوريا واألردن ،وري 60ألف دونم في سوريا ،وخمسة أضعاف هذه املســاحة
في األردن ،.واعترضت إسرائيل مدعية أن حقوقها كدولة تقع على ضفة اليرموك ولم تؤخذ في
الحسبان)56(.
-2مشروع ميلزبنجر:(Mills Bunger)1952
قدم هذا املشروع ً
بناء على طلب األردن وسوريا ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في الشرق األدنى ( )UNRWAوقام بإعداد املشروع الخبير األمريكي ميلز بنجر( Mills
ً
 . )Bungerحيث جاء هذا املشروع مكمال ملشروع ماكدونالد .ويقوم هذا املشروع على إقامة سدين على
مجرى نهر اليرموك والستفادة منهما في توليد الكهرباء ,وري األغوار الشرقية والغربية)57(.
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ويتضمن املشروع بناء سد املقارن على اليرموك لتخزين اكبر كمية ممكنة من مياه اليرموك،
انشاء محطة توليد الكهرباء تحت السد مباشرة  ،وانشاء قناة ونفق من محطة ثانية لتوليد الكهرباء بجوار
العدسية  ،انشاء سدود ومحطات كهربائية على وديان األردن الواقعة جنوبي اليرموك  ،وإنشاء سد صغير
على نهر األردن وتضخ الفائض من مياهه إلى وادي األردن .وبمجرد معرفة هذا املشروع واتجاهه نحو تخزين
مياه اليرموك في الراض ي العربية حاربته إسرائيل )58(.
وقد توقف املشروع فجأة بسبب الضغط اإلسرائيلي الذي ترتب عليه إلغاء الدعم األمريكي
للمشروع ,وامتناع البنك الدولي عن تقديم الدعم املالي له)59(.
-3املشروع السوري اللبناني 1951م:
في عام 1951م اقترحت سوريا ولبنان خطة لتحويل نهر الحاصباني الي وادي البقاع في لبنان
ً
وكذلك تحويل نهر بانياس إلى الليطاني أيضا ,وكان هدفهما من هذا الحويل هو حرمان اسرائيل بقدر
ً
المكان من الستفادة من منابع نهر الردن العلى ال ان املشروع لم ينجح نظرا للتكاليف الباهظة من جهة
واملوقف الدولي السرائيلي من جهة أخري  .وعاودت الدولتان الكرة مرة اخري عام 1959م لتنفيذ تلك
الخطة ,ال ان تلك الخطة كانت تحرم أصحاب الحقوق الخرين الردن وفلسطين من النهر للحصول علي
حقوقها في مياهه ألنها كانت تقض ي بتحويل املياه من حوض ألخر)60(.
 -4املشروع األردني السوري (سد املقارن)1952م:
هو مشروع وضعه خبراء أردنيون بمساعدة خبراء أمريكيين كبديل لتخزين املياه عن بحيرة
طبريا التي تحت سيطرة إسرائيل وبهدف الستفادة بمياه األردن واليرموك لري وادي األردن جنوب بحيرة
طبريا وكذلك توليد الكهرباء وتضمن املشروع انشاء سد علي نهر اليرموك عند منطقة املقارن ,ومحطتين
لوتيد الكهرباء ,وقناتين علي جانبي نهر األردن هما الغور الشرقية والغور الغربية ،وعقد ت التفاقية
إلنشاء السد بين البلدين في  4يونيو 1953م وتم تحديد تكلفة املشروع ب  150مليون دولر ,وتحديد سعة
التخزين للسد ب  500مليون م, 3ولم يتم تنفيذ املشروع بسبب سحب أمريكا موافقتها علي املشروع تحت
ضغط صهيوني ,حيث عادت إسرائيل املشروع ألنه لم يعترف بحصتها في اليرموك ,واغفل وجودها مما جعل
إسرائيل تعمل على اعاقة اي تعاون مائي بين األردن وسوريا في حوض نهر األردن ,فاغلق املشروع في
حينه)61(.
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 -5مشروع اللجنة الفنية العربية (املشروع العربي املضاد ملشروع جونستون)1954م:
على أثر تقديم جونستون مشروعه إلى الحكومات املصرية والسورية واللبنانية واألردنية ،قررت
هذه الحكومات تشكيل لجنة فنية من الخبراء ومهندس ي الري لدراسة هذا املشروع وبيان رأيها فيه ،وقد
أوضحت اللجنة الفنية إغفال املشروع للحدود السياسية بين الدول العربية املعنية باملشروع وإسرائيل،
ورفضت مبدأ تخزين مياه اليرموك في بحيرة طبرية ،كما اعترضت اللجنة على حرمان املشروع سوريا من
الستفادة من مياه بانياس ودان وتل القاض ي في رض ي اراضيها ول تستطيع سوريا ان تروي سوي  30الف
دونم من مياه اليرموك ،كما يحرم املشروع لبنان من الستفادة من مياه الحاصباني بعد بناء السد
عليه)62(.
وفي  19يناير تم عرض تقرير اللجنة الفنية ومالحظاتها على اللجنة السياسية كما استمعت
اللجنة السياسية البيانات التي ادلي بها مقرر اللجنة الفنية واصدرت اللجنة السياسية قرارها بان املشروع
الذي وضعة املهندسين العرب مفيد ويكفل الحق والعدالة وقررت تكليف اللجنة الفنية بإكمال دراستها
لتقديم املشروع في صورته النهائية(.)63
وجاء املشروع العربي في صورته النهائية متضمنا عدة اقتراحات أهمها:
-

استغالل مياه اليرموك ألغراض الري وتوليد الكهرباء  .لصالح الردن وسوريا طبقا

لالتفاقية املبرمة بينهما في 4يونيو 1952م ،.عن طريق اقامة سد تخزيني بحوض النهر عند املقارن او وادي
خالد ( حسبما تظهر املباحث افضليته) بسعة نحزين  400مليون م ، 3وانشاء سد تحويلي على نهر
اليرموك بالقرب من قرية عدسية  ،وانشاء محطة لتوليد الكهرباء عند موقع سد خزان اليرموك عند
املقارن او وادي خالد ،انشاء قناة تأخذ مياهها من امام سد خزان اليرموك عند املقارن او وادي خالد
وتتجه الى الغرب حتي العدسية حيث تنشا محطة اخري لتوليد الكهرباء .واستغالل محطتي توليد الكهرباء
لصالح الردن وسوريا طبقا لالتفاقية املبرمة بينهما في  4يونيو 1953م.
-

استغالل مياه نهر الردن وروافده شمال بحيرة طبريا في اغراض الري وتوليد الكهرباء

لصالح البالد العربية وإسرائيل.
-

استغالل النحدار الكبير في نهر الحاصباني لتوليد الكهرباء لصالح لبنان ،من خالل

انشاء سد تخزيني على نهر الحاصباني  ،وانشاء محطة لتوليد الكهرباء على النهر)64(.
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اعترض مجلس الجامعة في هذه الدورة على اقدام إسرائيل على تحويل مياه نهر األردن لري
النقب ووصف ذلك بالعمل العدواني ضد العرب ,واكد على وجوب استثمار مياه حوض نهر األردن لصالح
البالد العربية املعنية وعرب فلسطين ووصفه بالحق املشروع لهم .وأوص ي املجلس بان تتعاون الدول
العربية في هذا املجال وقرر انشاء هيئة خاصة مرتبطة بجامعة الدول العربية تكون مهمتها تنسيق العمل
في هذا الصدد ومتابعة انجازه ,وان يتولي المين العام تشكيل الهيئة)65( .
 -3مشروع جامعة الدول العربية(مشروع تحويل الرو افد العربية):
على أثر اعالن إسرائيل أنها على وشك النتهاء من مشروع تحويل مياه نهر الردن ،ورغم ان مصر
لن تضار من هذا الجراء دعي عبد الناصر لبحث موضوع تحويل اسرائيل ملجري نهر الردن ودعا الى نبذ
الخالفات العربية* والعمل معا ملواجهه هذه املشكلة)66(.
وردا علي خطاب عبد الناصر في اليوم التالي اصدر مجلس القيادة السوري رده متضمنا ان
التعاون واجب قومي في وجه الخطط السرائيلية التي تهدف لتحويل مياه نهر الردن ,ويأمل ان تتوقف
الحملة العالمية بين القاهرة ودمشق .وبالفعل وقفت الحملة بين البلدين وقبلت دمشق دعوة عبد
الناصر لحضور هذا املؤتمر:)67(.
أ_مؤتمرالقمة العربي األول1964م:
ُ
وعقد مؤتمر القمة العربي القاهرة في الفترة مابين ( )17 -13يناير 1964م ,وخلص إلى عدة
قرارات تخص مياه نهر األردن من الناحية الفنية ومن الناحية املالية ،حيث اقترح املؤتمر إنشاء هيئة
لستغالل مياه نهر األردن وروافده ,يطلق عليها هيئة استغالل مياه نهر األردن وروافده ,تكون مهمتها
الساسية تخطيط وتنسيق مياه نهر األردن وروافده التي يقوم بتنفيذها الدول العربية ,ويكون لهذه الهيئة
مجلس ادارة برئاسة المين العام للجامعة العربية ,ويشترك في عضويته  4أعضاء تعينهم حكومات كل من
 ,األردن ,لبنان ,سوريا ,مصر ,يعين األمين العام بالتشاور مع مجلس الدارة املوظفين والفنيين الزمين
لضمان حست تسير العمال املوكلة للهيئة)68( .
ومن الناحية املالية اقترح املؤتمر أن يفتح اعتماد خاص بالجامعة العربية لحساب هيئة
استغالل مياه نهر األردن وروافده قدره ما يعادل ستة ماليين وربع مليون جنية استرليني لتمويل املشروعات
العربية ,ويتم سداد هذا املبلغ من قبل الدول العربية بنسبة حصتها في ميزانية األمانة العامة بجامعة الدول
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العربية مع مراعاة مقدرة وامكانيات كل دولة ,ولكل دولة الحق في ان تدفع ما يزيد عن حصتها املقررة اذا
رغبت في ذلك)69( .
ولم يشر اي من الوفود املجتمعة إلى اعالن الحرب ماعدا امين الحافظ "رئيس سوريا" ووضعت
خطة قابلة للتنفيذ ,ومن ثم تشكلت قيادة مشتركة للدفاع العسكري تحت قيادة مصرية ,وقد ادرك الوفد
السوري من الوهلة الولي ان الحكومة املصرية لم يكن لديها اية خطة عسكرية إلعالن الحرب علي
إسرائيل)70(.
و في  18ابريل 1964م جاء في بعض الصحف العاملية أن اسرائيل قدد خطت خطوات سريعة في
تنفيذ مشروع تحويل مياه نهر الردن ,كما جاء في صحيفة "هيرالد تريبون" المريكية نبأ يقول "ان تحويل
اسرائيل ملياه نهر الردن قد أصبح حقيقة واقعة" ,ونشرت الصحف األردنية أن منسوب مياه نهر األردن
انخفض ما بين مترين وثالثة أمتار وهو انخفاض لم يسبق له مثيل رغم كثرة األمطار في ذلك العام)71(.
وقدد نددت حركة التضامن السيوي الفريقي في فلسطين بمحاولت اسرائيل لتحويل مياه
نهر الردن واعتبرت ذلك عدوانا على حقوق فلسطين وسوريا والردن ولبنان الطبيعية في مياهه  ,وايدت
الحركة موقف الدول العربية من اجل منع هذا العدوان ,واستنكرت موقف الوليات املتحدة المريكية
املتواطئة مع إسرائيل ودعت الحركة الي مقاطعة اسرائيل اقتصاديا  ,وقرر املجلس تكوين بعثة على
املستوى الشعبي تطوف إفريقيا وآسيا لشرح القضية وتوضيح حق الشعب الفلسطيني في وطنه لدي كافة
املواطنين في القارتين)72(.
ب -مؤتمرالقمة العربي الثاني1964م:
في الفترة بين(  )11-5سبتمبر 1964م عقد مؤتمر القمة العربي الثاني بقصر املنتزه
باإلسكندرية وقد خلص هذا املؤتمر إلى عدة قرارات اهمها:
•

البدء في تنفيذ مشروعات استغالل مياه نهر األردن والحماية العسكرية لها ومساهمات

الدول العربية في تمويلها.
•

حشد القوي املخصصة من العراق وسوريا والسعودية لنجدة األردن ولبنان لتنطلق إلى

اهدافها املائية في حالة حصول اي اعتداء من إسرائيل كما تلتزم كل الدول العربية بالستعداد لرد
العدوان.
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•

ً
اعتبار مشروع خزان املخيبة جزءا من املشروع الغوري ,وتمويله علي اساس سعة مقدارها

 200مليون م ,2بتكاليف مقدارها  10,250,000جنية استرليني،على أن تسدد العراق والسعودية ومصر
والكويت  %80من التكاليف توزع بينهما بالتساوي وتسدد األردن والجزائر وسوريا ولبنان وليبيا  %20من
التكاليف توزع بينهما حسب انصبتها في ميزانية الجامعة وفق الخطة لتي يقررها مجلس ادارة هيئة استغالل
مياه نهر األردن وروافده)73( .
وقد جاء في تقرير المين العام "عبد الخالق حسونه" في تقريره " ان الدراسات قد تمت,
واملشروعات قد رسمت ,بل ان العطاءات قد رست بالفعل على مقاولي التنفيذ ولم يبق ال اصدار الوامر
بالبدء في العمل وهذا القرار يجب ان يصده امللوك والرؤساء العرب ".وقد شمل تقرير األمين العام على
الجانب العسكري وما يترتب عليه من احتمالت والجانب السياس ي ,الخاص ببعض الدول العربية
خصوصا لبنان التي تري عدم تنفيذ اي اعمال في اراضيها ل بعد ان تستكمل استعدادها العسكري ,كذلك
ترفض لبنان دخول اية قوات عربية اخري الي اراضيها ملساعداتها عند حدوث احتمالت طارئة)74( .
ج -مؤتمرالقمة العربي الثالث1965م:
في  9سبتمبر 1965م ,عقد وزراء الخارجية العرب اول اجتماعاتهم في الدار البيضاء ل عداد
جدول اعمال مؤتمر القمه العربي الثالث وتضمن الجدول  14مساله يتناول الجانب الفني منها مشروعات
تحويل روافد نهر الردن موضحا الصعوبات التي تواجه املشروع والتي لم يعد ممكنا معها تنفيذ املشروع
في املواعيد املحددة له .وأوضح التقرير انه مع هذه الصعوبات ل يمكن تحديد موعد انتهاء املشروعات
الخاصة وان هناك مناطق توقف فيها العمل تماما)75(.
وعقد املؤتمر في الدار البيضاء في الفترة بين ( )17-13سبتمبر بتاريخ 1965م وبعد أن نظر
املجلس تقرير المين العام بشأن سير العمل في املشروع العربي املوحد لستثمار مياه نهر األردن وروافده.
وتقرير هيئة املشروع في اجتماعات يوم 26أغسطس 1965م قرر املجلس ما يلي:
•

استمرار العمل باملشروع العربي املوحد لستثمار مياه نهر األردن وروافده ,وفقا للخطة

املرسومة مع توفير الحماية العسكرية املطلوبة.
•

تأجيل النظر في املبالغ الضافية املطلوبة من األردن وسوريا  ,حتي يتم صرف املبالغ

املتوفرة لدي الهيئة في تلك املرحلة.
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ان يبحث مجلس ادارة الهيئة مع السلطات اللبنانية املتخصصة موضوع القرض املطلوب

•

ملشروع سد النبطية ,وما يمكن ان تساهم به الهيئة في هذا الغرض من املبالغ املخصصة للقسم
اللبناني()76
ً
وجاء ر الفعل اإلسرائيلي متمثال في تهديد وزير الدفاع السرائيلي " شمعون بيريز" لبنان بالنتقام
اذا اشتركت في الخطة العربية الخاصة بتحويل مياه نهر األردن وأضاف أن انشاء محطة الوزاني وتحويل
مياه نهر الحاصباني يعني أن تتدفق هذه املياه إلى نهر الليطاني املوجود بالكامل داخل األراض ي اللبنانية
وهذا سيحرم إسرائيل تماما من مياه روافد النهر)77(.
وقامت اسرائيل باختراق حدود الهدنة السرائيلية السورية ,مما ترتب علية سلسلة من
الشتباكات املسلحة بين سوريا واسرائيل ,وكان هدف اسرائيل من تلك العمليات العسكرية في مناطق
الهدنة هو تهديد مشروعات استثمار مياه نهر الردن في الراض ي العربية ,حيث انه قبل تلك العمليات
بيومين أي في  31ديسمبر 1965م قد صدر امر التكليف للمقاولين العرب ببدء تنفيذ املشروعات)78(.
وفي عام 1966م هددت إسرائيل لبنان بخسارة استقاللها ،وهاجمت الحدود ومواقع التحويل
في سوريا واألردن بغارات جوية كثيفة ودمرت منشاتها .ثم جاءت حرب 1967م)79( .
ول شك أن للصراع على مياه نهر األردن نصيب األسد في أسباب اندلع حرب يونيو ،1967
فبعد الهزيمة نجحت إسرائيل في الستيالء على معظم منابع مياه نهر األردن ،وكذلك سيطرت على كل
مواقع وآليات املشروع العربي في سوريا الذي أقرته جامعة الدول العربية  ،وأصبح كل ما بين نهر األردن
وروافده منذ ذلك الوقت تحت سيطرة ورحمة إسرائيل ،وذهبت الجهود العربية ملنع ذلك دون جدوي)80(.
الخاتمة( النتائج):
ونستنتج مما سبق:
-

أن الهتمام بمياه نهر األردن قد بدأ مع نشأة الحركة الصهيونية ،وارتبط بفكرة انشاء

الوطن القومي لليهود  ،وسعت الحركة الصهيونية للسيطرة على مياه النهر سواء بمحاولة دمج األراض ي
القريبة من النهر ضمن حدود دولتهم أو بإقامة املشاريع املائية على مياه النهر لستغالل مياهه لري األراض ي
وسد احتياجات املهاجرين اليهود.
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-

ً
أن الخالفات العربية كانت سببا رئيسيا في ضعف املقاومة العربية للمشروعات املائية

اإلسرائيلية .
-

أن ما ساعد إسرائيل على تنفيذ مخططاتها املائية ،هو انحياز بريطانيا والوليات املتحدة

لها سواء بتقديم املشروعات املائية بهدف افادة اسرائيل من مياه منطقة حوض نهر الردن على حساب
الحقوق العربية أو المتناع عن املساندات املالية للمشروعات العربية.
-

أن الخالفات العربية كانت سببا في فشل املشاريع العربية مما ساعد إسرائيل في الحصول

على اكثر من نصف مياه األردن .
-

أن حرب  1967جعلت إسرائيل تسيطر سيطرة تامه على مياه نهر األردن وكانت إيذانا

بإعالن فشل املحاولت العربية وذهاب جودهم ملنع ذلك دون جدوي  ،وطرحت مشكلة مياه نهر األردن
جانبا وانشغل العرب بمشكلة املواجهات العسكرية املسلحة مع إسرائيل.
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تأثيرالفواعل الداخلية على السياسة الخارجية العر اقية تجاه بلدان الخليج
2003 العربي بعد
The impact of internal actors on the Iraqi foreign policy towards the Arab
Gulf countries after 2003
)*( الباحثة نهى جاسم حسين
)**(  د جمال طه علي. م,أ
امللخص

 األمر الذي يقتض ي تفاعل مجموعة, السياسة الخارجية ألي دولة هي انعكاسا واضحا ملجموعة من الفواعل الداخلية
من العوامل واملعطيات املختلفة داخل الدولة وبذلك تنعكس هذه الفواعل انعكاسا واضحا على مستوى السياسة
) ومع سقوط2003(  ولقد باتت السياسة الخارجية العراقية محكومة بجملة من الفواعل الداخلية منذ عام, الخارجية
 ولقد أدى هذا التحول, النظام السابق آنذاك حدث تغيرا جذريا في التوجهات السياسية على مستوى الداخل والخارج
الجديد إلى ظهور مجموعة من الفواعل الداخلية املؤثرة في شكل ملحوظ في املشهد السياس ي العراقي مع ظهور عدد من
املشاكل والصراعات الداخلية على كافة املستويات السياسية واالقتصادية واألمنية داخل العراق وخارج حدوده الوطنية
.
 جماعات,  الرأي العام, األعالم, األحزاب السياسية والعامل الديني,  السياسة الخارجية العراقية: الكلمات املفتاحية
. الضغط
Abstract
The foreign policy of any country is a clear reflection of a set of internal factors , which requires the
interaction of a group of different factors and data within the state, and thus these factors are clearly
reflected at the level of foreign policy, and it has become governed by a set of internal factors since 2003,
with the fall of the previous regime at that time, a change occurred Radically in the political orientations at
the domestic and foreign levels, and this new transformation has led to the emergence of a set of internal
factors that significantly affect the Iraqi political scene with the emergence of a number of internal problems
and conflicts at all political, economic and security levels inside and outside Iraq.
Key words: Iraqi foreign policy, political parties and the religious factor, media, public opinion, pressure
groups.
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املقدمة
تعد السياسة الخارجية الوسيلة األساسية التي تتمكن الدولة بوساطتها من التعبير عن أهدافها  ,ومبادئها
وتطلعاتها االستراتيجية والدفاع عن هيبتها الدولية  ,وكلما كانت السياسة الخارجية موفقة في التعبير عن
أهدافها ووحدة قرارها ومصداقيتها  ,كلما كانت عالقاتها الخارجية تتسم بالنجاح و االستقرار وتنعكس
بشكل واضح على الوضع الداخلي أيجابا  ,السيما وأن العراق شهد منذ العام ( )2003تغيرا جذريا في
التوجهات السياسية على الصعيد الداخلي  ,وكان هذا التحول الجديد قد أدى إلى ظهور هذه الفواعل
كالتعددية الحزبية وجماعات الضغط واألعالم والرأي العام بشكل ملحوظ وأدى إلى ظهور املشاكل
والصراعات الداخلية وأثرها على عالقات العراق مع دول الخليج العربي  ,فقد أصبحت الساحة السياسية
العراقية تضج بالعديد من األحزاب والتيارات السياسية  ,كما ظهرت العشرات من الفضائيات الحزبية وغير
الحزبية والنقابات واملنظمات املختلفة في العراق  ,وتضم الخارطة الحزبية في العراق احزابا دينية وقومية
وليبرالية وكردية  ,والظاهر أن هذه األحزاب السياسية لم تستطيع أن تضم في هيكليتها جميع مكونات
الشعب العراقي .
ومن بين أسباب االرباك في صنع القرار السياس ي العراقي التأثيرات السياسية املتمثلة (باألحزاب
السياسية) املتصدية للعمل السياس ي العراقي بعد تغييرات نيسان عام  , 2003وهي تتمسك بثقافتها
التقليدية التي تفتقر إلى برامج سياسية واضحة والتي أثرت سلبا على الواقع العراقي ليس على املستوى
السياس ي فحسب بل حتى على املستوى األمني واالقتصادي وفي عالقاته الخارجية مع الدول الخليجية .
أهمية البحث  :تكمن أهمية البحث في بيان مدى تأثير الفواعل الداخلية على سياسة العراق الخارجية
تجاه دول الخليج العربي وذلك في أطار املتغيرات التي فرضتها تغير النظام السياس ي في هذا البلد  ,وكما
يتطرق البحث إلى اختالف تأثير مجموعة من هذه الفواعل على عملية صياغة سياسة العراق الخارجية
تجاه دول الخليج العربي في هذه الفترة .
اشكالية البحث  :أن اشكالية البحث الرئيسية تكمن في مدى تأثير الفواعل الداخلية على السياسة
الخارجية العراقية تجاه بلدان الخليج العربي بعد  2003؟ وتنبثق من هذه االشكالية الرئيسية مجموعة من
التساؤالت وهي:
 .1ما هو تأثير األحزاب السياسية العراقية على السياسة الخارجية ؟
 .2ما مدى تأثير وسائل األعالم وجماعات الضغط على السياسة الخارجية العراقية ؟

92

فرضية البحث  :تنطلق فرضية البحث على أساس وجود فواعل سياسية داخلية تؤثر في رسم معالم
السياسة الخارجية ويتفاوت تأثيرها من فاعل إلى أخر وبحسب أهمية هذه الفواعل ومن أجل اثبات هذه
الفرضية اعتمدنا املنهج التحليلي في البحث .
لذلك فقد تم تقسيم هيكلية البحث:
إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة وقد تناولت الجوانب املختلفة للبحث حيث :
تناول املبحث األول الفواعل الرسمية في السياسة الخارجية العراقية .
و درس املبحث الثاني الفواعل غير الرسمية في السياسة الخارجية العراقية.

املحوراالول الفواعل الرسمية في السياسة الخارجية العر اقية
إن وجود املؤسسات الرسمية في النظام السياس ي العراقي يحقق مزايا ومنافع عدة للدولة ولسياستها
الخارجية  ،حيث أن جميع هذه املؤسسات الحكومية التي تنجز وظائف لها عالقة مباشرة بالسياسة
الخارجية والتي تشارك بصيغة أو بأخرى في تحديد نوعية السلوك والعمل السياس ي للدولة العراقية (، )1
أال إن ضعف املنهجية وغياب الرؤية الحقيقية لها وتبني بدلها رؤية مختلفة أدت إلى بناء مؤسسات رسمية
ضعيفة تعيق في عملها أحدها األخرى في صياغة سياسة خارجية متينة للعراق(.)2
إن درستنا للفواعل الرسمية املؤثرة في السياسة الخارجية العراقية بعد عام  2003في هذا املبحث تنصب
اساسا على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وكما يلي -:
 .1السلطة التنفيذية(مجلس الوزراء والوزراء)
أ .مجلس الوزراء  :إن صنع السياسة الخارجية العراقية وتنفيذها بعد عام  2003يقع في املقام األول على
عاتق رئيس مجلس الوزراء باعتباره املسؤول التنفيذي املباشر عن صنع السياسة الخارجية للعراق  ,طبقا
ملا نصت عليه املادة ( )78من الدستور العراقي لعام " 2005أن رئيس مجلس الوزراء هو املسؤول التنفيذي
املباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات املسلحة و يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويتراس
اجتماعاته  ,وله الحق بإقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب" (. )3
ويقوم بتنفيذ املنهجية العامة للسياسة الخارجية العراقية عبر ترأسه الجتماعات مجلس الوزراء وتوجيههم
 ,السيما وزارة الخارجية التي تسعى إلى تنفيذ السياسة الخارجية التي يراها مناسبة مع تلك الدولة دون
غيرها تبعا ملا نصت عليه املادة ( )80من الدستور العراقي " ويقوم مجلس الوزراء بتخطيط وتنفيذ السياسة
العامة للدولة  ,واألشراف على عمل الوزارات والجهات غير املرتبطة في وزارة  ,واقتراح مشروعات القوانين,
والتفاوض بشأن املعاهدات واالتفاقيات الدولية والتوقيع عليها" ( ، )4أال إن ما يؤشر على الحكومات
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العراقية املتعاقبة بعد عام  2003إنها مرت بمراحل متذبذبة ومتأرجحة في عالقاتها مع دول مجلس التعاون
الخليجي ودول الجوار العربي  ،فكان طابع عدم الوضوح يسود السلوك السياس ي الخارجي للعراق مع الدول
األخرى  ،فمن كان باألمس صديقا للعراق أصبح اليوم خصما له ،والعكس فمن كان باألمس خصما أصبح
اليوم صديقا للعراق  ،وهذا ما يؤشر على ان السياسة الخارجية العراقية تخضع لألهواء الشخصية
لرئيس الوزراء من دون خضوع عملها للمؤسسات الرسمية املختصة بصنع السياسة الخارجية العراقية
التي يفترض أن تأخذ بنظر االعتبار وبالدرجة األولى املصلحة الوطنية العليا للعراق  ,فاذا ما نظرنا إلى
عالقات العراق مع دول مجلس التعاون الخليجي بعد عام  2003نجد إنه كان يتمتع بعالقات إيجابية إلى
حدا ما ابان حكومة رئيس الوزراء األسبق اياد عالوي  ,إال أنها تحولت إلى عالقات سلبية في ظل حكومة
رئيس الوزراء األسبق إبراهيم الجعفري  ,أما عند النظر إلى عالقات العراق مع الدول الخليجية في عهد
حكومة رئيس األسبق نوري املالكي نجد إنها أتسمت بعدم االستقرار والتأزم منذ االجتياح العراقي في العام
 ،2003ووصلت العالقات إلى أدنى مستوياتها في عهد حكومته( . )5ونجد إن عالقات العراق مع الدول
الخليجية في عهد حكومة رئيس الوزراء األسبق حيدر العبادي أتسمت بالتقارب واالنفتاح على دول مجلس
التعاون الخليجي وتأكيده على أعادة العالقات الدبلوماسية واالقتصادية بما يخدم مصالح العراق وأمنه
واستقراره ووحدته .
ب .وزارة الخارجية العر اقية
تعد وزارة الخارجية مصدرا رئيسا للمعلومات فهي أداة هامة لتنفيذ السياسة الخارجية العراقية ,وهي
تقوم عن طريق بعثاتها الدبلوماسية املختلفة بتنفيذ السياسة الخارجية ,وهي بذلك تعد أبرز مهامها متمثلة
في السلك الدبلوماس ي.
وتنصرف وظيفة وزارة الخارجية إلى تنفيذ السياسة الخارجية العراقية وترجمها إلى واقع ملموس ومن
أجل وضع تلك العملية موضع التطبيق ,وتقوم الحكومات بتنظيم الوزارة وبالشكل الذي ينسجم مع
إمكانياتها أو دورها السياس ي في املجال الخارجي (. )6
وحين نتطلع إلى امللفات والقضايا الخارجية التي تعامل العراق معها بعد عام  , 2003نالحظ حالة من عدم
الوضوح تعاني منها وزارة الخارجية العراقية باعتبارها املسؤولة عن تنفيذ سياسة العراق الخارجية بعد عام
 ، 2003األمر الذي أدى إلى تراجع أداء السياسة الخارجية في تعاملها مع الواليات املتحدة األمريكية في
موضوع انسحاب القوات األمريكية من العراق في عام  , 2011ونجد في الوقت الذي نادى فيه رئيس الوزراء
األسبق نوري املالكي "ان خروج القوات األمريكية من العراق  ,سيؤدي إلى استقرار العراق أمنيا وسيجعله
يستعيد كامل سيادته على اراضيه" ،في املقابل قال وزير خارجية األسبق هوشيار زيباري في تصريحات مضادة
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لتصريحات رئيس الوزراء بالقول "إن أي انسحاب للقوات األميركية من العراق سيؤدي إلى انهيار الدولة
العراقية وتفتيتها ونشوب حرب أهلية واسعة النطاق"  ,وهذا يدل على عدم أتفاق وزير الخارجية مع رئيس
الوزراء على رؤية موحدة حيال القضايا االستراتيجية السيما عالقة بغداد مع واشنطن التي ترتبط ارتباطا
مباشرا مع املصلحة الوطنية العليا للدولة العراقية( .)7وفي الوقت الذي يشير فيه وزير النقل األسبق هادي
العامري إلى أن "ميناء مبارك املقام على خور عبد هللا يشكل ضررا كبيرا على املصلحة الوطنية العليا للعراق
واقتصاده" ) ، (8نجد أن وزير الخارجية األسبق هوشيار زيباري يخالف هذا القول ويتجه في خطابه باجتماع
الجمعية العامة لألمم املتحدة بالقول "إن ميناء مبارك ال يشكل أي ضرر على العراق واقتصاده").(9
ونالحظ أن وزير الخارجية األسبق ابراهيم الجعفري لم يصدر أي بيان أو تصريح حول منح ميناء الفاو
العراقي للكويت رغم أهميته للموانئ العراقية واالقتصاد العراقي( .)10وهذا يضع الباحث أمام عالمات
استفهام كثيرة السيما أن رأي وزير النقل األسبق هادي العامري يتفق مع الوزير الذي سبقه عامر عبد
الجبار الذي طاملا صرح بالقول "إن ميناء مبارك يهدف إلى تقويض االقتصاد العراقي ويضر باملصلحة
الوطنية العليا للعراق" ( ، )11السيما أن وزارة النقل تعتبر الجهة املختصة بتقدير حجم الضرر الذي يشكله
ميناء مبارك من عدمه  ،وهناك نواب عدة في البرملان العراقي لطاملا كشفوا علنا عن تلقي الوفد العراقي
املفاوض برئاسة وزير الخارجية األسبق هوشيار زيباري هدايا مالية من الجانب الكويتي بهدف التغاض ي عن
األثار السلبية التي سيلحقها ميناء مبارك باملصلحة الوطنية العليا للعراق).(12
مما تقدم  ,نجد السياسة الخارجية العراقية بعد عام  2003واجهت معوقا كبيرا يتمثل بافتقاد
املؤسسات الحكومية املتمثلة بالوزارات العراقية للخبرة والحرفية وقلة االملام باألمور الفنية  ،وعدم تنسيق
العمل بين وزارة الخارجية والوزارات املعنية األخرى في كثير من املشاكل التي يعاني منها العراق وتحتاج فيها
وزارة الخارجية إلى الدعم الفني من الوزارات األخرى إليجاد الحلول املناسبة فيها (.)13
 .2املؤسسة التشريعية (مجلس النواب)  ,على الرغم من السلطة التشريعية (البرملان العراقي) تلعب دورا
كبيرا في السياسة الخارجية العراقية بموجب االختصاصات والصالحيات املمنوحة إليها  ,في ظل النظام
السياس ي في العراق بعد عام  ، 2003إال أنه في ذات الوقت منذ تأسيس هذا البرملان رافقته اشكاالت عدة
من بينها سياسية ودستورية واجتماعية شكلت جميعها معوقا يقف أمام تطلعات النظام السياس ي العراقي
( ,)14وعلى الرغم من إن عمل لجنة العالقات الخارجية البرملانية في مجلس النواب يجب إن تكون منسجمة
ومتطابقا مع توجهات السياسة الخارجية العراقية) ، (15إال أنها شكلت في توجهاتها ومواقفها السياسية
والدبلوماسية على الصعيد الخارجي كابحا مغايرا للتوجه العام الذي تضطلع به السياسة الخارجية العراقية
طيلة الدورات البرملانية املتعاقبة بعد عام  2003وقد سادت مواقفها املتباينة واملتناقضة للمواقف الرسمية
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الصادرة عن السلطة التنفيذية باعتبارها الجهة املسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسة الخارجية العراقية ,
األمر الذي أدى إلى خلق فجوة تصارعية بين العراق وبين دول مجلس التعاون الخليجي( , )16وبهذا شكلت
اللجنة بجميع مواقفها وتصريحات أعضائها تحديا واضحا يضاف إلى سلسلة التحديات التي شكلتها
املؤسسات الرسمية للسياسة الخارجية العراقية بعد عام  , 2003وفي هذا االتجاه ينصب في املواقف
والتصريحات التي يطلقها أعضاء اللجنة حيال دول مجلس التعاون الخليجي والدول األخرى خالفا للسياقات
الدبلوماسية والتي ال تنطبق مع مسار العراق الخارجي) , (17أن العراق يسعى احيانا في سياسته الخارجية إلى
توطيد عالقاته مع دولة معينة يسود التوتر معها  ،فيظهر أحد أعضاء لجنة العالقات الخارجية في سلوك
وتصريح يشير إلى اتهامها بأوصاف ال يرغب الطرف العراقي بأثارتها مما يعرض الوفود املشاركة في املباحثات
إلى مواقف صعبة مع الطرف األخر الذي يخوض العراق غمار املفاوضات معه  ,وما يدل على ذلك  ,أن اململكة
العربية السعودية بعد أن قطعت عالقاتها مع العراق على أثر الغزو العراقي للكويت عام  1990حاول العراق
مرارا وتكرارا إعادة التمثيل الدبلوماس ي السعودي اليه  ،وبعد زيارات ومباحثات طويلة قام بها وزير الخارجية
األسبق إبراهيم الجعفري إلى السعودية  ،ظهر النائب مثال االلوس ي عن لجنة العالقات الخارجية ليقوم
بتوجيه االتهامات وإثارة االستفزازات للطرف السعودي بل إنه اتهم وزير الخارجية األسبق ابراهيم الجعفري
بالقول "إنه املدافع األول عن املصالح السعودية في العراق واستغرب من الزيارات املستمرة للسعودية التي
افقدت الوزير قدرته على ادارة وزارته"  ,وتابع "أن الوزير هو املدافع األول عن فتح السفارة السعودية في
العراق وكأنه اإلرهاب سينتهي" ،مؤكدا أن "فتح السفارة السعودية في العراق شجع االرهابين الذين هم في
أحضان السعودية على العودة مرة أخرى" (.)18
وقد صرحت النائبة عالية نصيف جاسم عضوة مجلس النواب العراقي حول الربط السككي مع دولة
الكويت  ,وذكرت " بأن الربط السككي بين العراق والكويت لن يخدم االقتصاد العراقي في ش يء ولن يعود بأية
مردودات تذكر للعراق  ،في حين أنه سيخدم ميناء مبارك إلى درجة كبيرة جدا ويكون عنصرا مهما ومكمال
للمشروع الكويتي" ( . )19وشددت على " ضرورة رفض السلطة التشريعية التفاقية الربط السككي  ,وعدم
تكرار الخطأ التاريخي الذي وقع فيه البرملان عندما قام بتمرير اتفاقية خور عبد هللا "  ,وطالبت السيدة
النائبة رئيس الوزراء بمحاسبة وزير الخارجية فؤاد حسين بسبب دفاعه عن مصالح الكويت في االجتماع
الوزاري األخير الذي عقدته اللجنة العراقية الكويتية بتاريخ  , 2020/7/27وبينت نصيف  " :أن هذه القضية
باعتبارها مشروعا استراتيجيا ليست من صالحيات وزير الخارجية وال يحق له التفاوض حولها أساسا  ،بل
هي من صالحيات مجلس الوزراء الذي يجب أن يعرضها على ممثلي الشعب في مجلس النواب  ,وفق ما معمول
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به في برملانات العالم " مشددة على " ضرورة تدخل رئيس الوزراء بمحاسبة وزير الخارجية الذي سار على
نهج وزير الخارجية األسبق هوشيار زيباري ودافع عن مصالح الكويت"(.)20
مما تقدم يمكن القول  ,بأن التناقض في املواقف والتصريحات بين اعضاء السلطة التنفيذية واعضاء
السلطة التشريعية  ,و االختالف في الرؤية واملواقف يعد تحديا كبيرا للسياسة الخارجية العراقية تجاه دول
الخليج العربي  ,مما سيؤثر على أداء السياسة الخارجية العراقية ويؤدي إلى التناقض في توجهاتها.

املحور الثاني :الفواعل غيرالرسمية
اوال -الحزاب السياسية العر اقية  :تعد األحزاب السياسية من أبرز الفواعل غير الرسمية التي تسهم
في صنع السياسة الخارجية في األنظمة الديمقراطية ،إذ تتطلع األحزاب إلى أستالم السلطة السياسية
وإدارتها في بلدانها باعتبارها تنظيمات تستند إلى قواعد جماهيرية متباينة من حيث األتساع التمثيلي ،وتسعى
إلى خدمة أيديولوجيات معينة تعتنقها وتصبو إلى تطبيقها في السياسة الخارجية ،فضال عن الوظائف
الداخلية تنجز األحزاب السياسية وظيفة السياسية الخارجية التي تتمثل في صناعتها مباشرة أو االسهام في
عملية إعدادها أو التصدي لها بمعنى معارضتها ،وتتوقف طبيعة عمل كل هذه املؤسسات على مدى تحمل
األحزاب السياسية مسؤولية صنع القرار السياس ي الخارجي أو اقترابها منها أو أبعادها عنها  ،ناهيك عن تأثير
تعدد األحزاب وانضباط حركتها في الدولة على السياسة الخارجية في تلك الدولة(. )21
وبعد تغيير النظام السياس ي في العراق عام  2003برز عدد كبير من األحزاب السياسية والتيارات التي
أثرت على الساحة السياسية العراقية من أهمها األحزاب الدينية وهي احزاب ذات تاريخ طويل يمتد لعقود
من أهمها )22( :

 .1الحزب االسالمي الذي تأسس عام  1960وهو امتدادا لحركة اإلخوان املسلمين(فرع العراق) الذي في
عام  ,)23( 2003قد إعادة الحزب االسالمي نشاطه السياس ي في داخل العراق بعد ما تم وقفه عن العمل
من طرف النظام السابق خالل فترة حكمه( .)24واستطاع أن يحقق الحزب نتائج جيدة في انتخابات 2005
بسبب مجموعة من األسباب منها ظروف االستقطاب الطائفي في ذلك الوقت( .)25وقد شكل الحزب إحدى
القوى السنية التي شاركت في مجلس الحكم بشخص األمين العام السابق للحزب الدكتور محسن عبد
الحميد إال أنه تراجعت شعبيته في األنتخابات التالية ولم يتمكن الحزب من اختراق األوساط الشعبية(.)26
وكان من أهداف الحزب بناء عالقات متينة مع الدول الخليجية من أجل تحقيق املصالح االقتصادية
والسياسية املشتركة بينهما(.)27
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 .2حزب الدعوة االسالمي الذي يعد من أهم األطراف السياسية املؤثرة واملكونة للحكومات التي مرت في
العراق بعد عام  2003وإلى يومنا هذا  ,حيث يمتلك قاعدة جماهيرية واسعه لدى مؤيديه( .)28كما إن حزب
الدعوة الذي شكل معظم الحكومات العراقية بعد عام  2003نشر وثيقة تلخص رؤيته للسياسة الخارجية
العراقية وتركز عملها على محورين رئيسين هما :

()29

 السياسة والسيادة واألمن  :يؤكد توجه حزب الدعوة أن الحروب التي قام بها النظام السابق كان لها أثر
سلبي على العراق  ,وإن العراق يجب أال يصبح مرة أخرى تهديدا للسلم واألمن الدوليين وفي الوقت نفسه
أعتبر حماية الحدود والسيادة واألمن من القضايا األساسية املهمة للعراق .
 القيم وااليديولوجية  :تعزيز التفسيرات املعتدلة للدين والتصدي لنشر العنف واملواصلة في إقامة
العالقات مع الدول الديمقراطية األخرى للمساعدة على ضمان االستقرار السياس ي الداخلي من
توجهاته األساسية ,وال يختلف أحد مع هذه املبادئ لكن الخالفات تتركز بين األحزاب األخرى  ,وحزب
الدعوة على حد كبير حول تنفيذها وحول اختالف نظرتها إلى التهديدات والفرص املوجودة في املنطقة ,
فبينما يرسم حزب الدعوة لنفسه صورة العامل على املصلحة الوطنية لكنه يواجه العزلة من جيرانه
ألسباب طائفية ومعارضة التحول الديمقراطي في العراق  ,وعدم إقامة اواصر الصلة مع الدول
الخليجية بسبب االنحياز الطائفي(.)30
 .3املجلس األعلى اإلسالمي الذي ظهر في نهاية السبعينات من القرن املاض ي في إيران وكان أحد املعارضين
لحزب النظام السابق برئاسة محمد باقر الحكيم  ,ويعتبر حزب املجلس األعلى أبرز االتجاهات املوجهة
للعملية السياسية في العراق والداعين إلقامة إقليم في الجنوب العراقي عبر النظام الفيدرالي( .)31إن رؤية
املجلس األعلى من عالقات العراق مع الدول الخليجية  ,قد كانت رؤيته دائما هي االعتدال وإقامة
العالقات اإليجابية و الجيدة مع هذه الدول  ,وأن تقوم هذه العالقات على مبدأ االحترام واملصالح املتبادلة
 ،فلدى العراق مصالح اقتصادية مع دول الخليج العربي كما أن لآلخرين مصالح معه  ،وتبادل هذه
املصالح أساس مقبول وضروري لترسيخ عالقاته اإلقليمية كما أكد املجلس األعلى مرارا على لسان زعيمه
عبد العزيز الحكيم على ضرورة البدء بتفعيل استراتيجية الشراكة اإلقليمية من خالل مشاركة العراق
في مجلس التعاون الخليجي وتوسعته لكي يشمل جميع بلدان املنطقة  ,ولعل من أبرز ما آمن به قادة
املجلس األعلى هو مبدأ تعزيز االنفتاح اإلقليمي السيما مع دول مجلس التعاون الخليجي  ،ونذكر هنا ما
أكد عليه محمد باقر الحكيم على " إقامة أفضل العالقات وحسن الجوار والتعاون البناء مع الدول
الخليجية املجاورة للعراق  ,وااللتزام بحدودها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية" (. )32
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أما على مستوى األحزاب الكردية التي خاضت صراعا ضد الحكومات العراقية املتعاقبة  ,فهي اليوم تمثل
قوة مؤثرة يحسب لها حساب في املعادلة السياسية العراقية وقد كان تأثيرها السياس ي واضحا على سياسة
العراق الخارجية  ,وفق املقاعد التي حصلت عليها في البرملان ودورها في توجيه كتابة الدستور ومشاركتها في
الحكومة والوزارات السيادية التي حصلت عليها وضمن هذا املضمار نوضح االحزاب الكردية املهمة وهي:
أ .الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يعتبر حزبا علمانيا قوميا تتغلب عليه النزعة العشائرية والعائلية ,
ويسيطر هذا الحزب على رئاسة اإلقليم والحكومة واألمن وملف النفط وملف العالقات الخارجية كما
يمتلك الحزب  38مقعدا في برملان إقليم كردستان .
ب .االتحاد الوطني الكردستاني هو ايضا يتبنى أتجاه قوميا وعلمانيا وحصل الحزب على  18مقعد في برملان
كردستان عام .)33(2013
ويعاني حزب االتحاد الوطني من كثرة التيارات واالتجاهات املختلفة داخله  ,مما أدى إلى تراجع الحزب
أمام قوة الحزب الديمقراطي الكردستاني  ,ويعود السبب الرئيس ي لتراجعه إلى وفاة رئيس الحزب جالل
الطالباني نهاية عام  , 2012التي تسببت في ضعفه في املشهد السياس ي  ,وصار للحزب قيادتان واحده يمثلها
نائب الرئيس برهم صالح  ,والثانية يمثلها اسرة طالباني بقيادة زوجته هيرو ابراهيم ,وقد أنعكس هذا
االنقسام الداخلي على عالقة الحزب مع باقي األحزاب وكان له تأثير سلبي على الحزب بشكل عام وللحزب
عالقات قوية مع إيران والحكومة املركزية العراقية  ,وهو يسيطر فعليا على محافظة السليمانية التي جعل
منها نقطة الجتماع حلفاء إيران في املنطقة ودائما ما كان يعلن الحزب عن معارضته لسياسة حزب البارزاني
في التقرب مع تركيا على حساب العالقة مع الحكومة املركزية العراقية(.)34
إضافة إلى هذه األحزاب هناك وجود أحزاب أخرى كان لها بعد رمزي في العملية السياسية العراقية؛ نظرا
لقدمها ومعارضتها للنظام السابق  ,وكان لها بعض األدوار املباشرة بعد عام  2003وهي تتمثل بالحزب
الشيوعي العراقي الذي تأسس عام .)35(1934
وبذلك أنتقل العراق من دولة الحزب الواحد إلى دولة التعددية الحزبية وأصبحت االنتخابات في املشهد
السياس ي العراقي وسيلة وآلية لتداول السلطة بين مكونات الشعب العراقي خصوصا بعد املصادقة على
الدستور عام  2005وبعد سن قانون األحزاب عام  2015الذي نظم شؤون األحزاب في العراق .
ورغم من أن التجربة الحزبية العراقية تسير في طريق بناء نموذج تعددي فأنها ال زالت بعيدة عن
االستجابة لتطلعات الشعب العراقي  ,وذلك بسبب اإلشكاالت التي ظهرت بين األحزاب السياسية أو داخلها
سواء اإلسالمية أو القومية أو املدنية  ,وأصبحت الساحة السياسية العراقية تعج بالعديد من األحزاب
والقوى السياسية  ,حيث ظهر إلى جانب األحزاب القديمة عدد كبير من األحزاب الجديدة بعد عام.)36(2003
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وكان ظهور هذا الكم الهائل من األحزاب رد فعل على حالة االختناق السياس ي الذي خلفته عقود من سيطرة
الحزب الواحد والحرمان املطلق من فرص العمل السياس ي داخل العراق منذ فشل تجربة الجبهة الوطنية
التقدمية أواخر السبعينات  ,فضال عن الفراغ السياس ي ألي شكل من أشكال السلطة  ,وما ترتب عليها من
فوض ى انطلقت معها اإلرادات الفردية والجماعية لتأسيس األحزاب والتكتالت السياسية (.)37
و ظل النشاط الحزبي في العراق محكوما بالظروف القاهرة التي أوجدتها ظروف االحتالل  ,بحيث غابت
قضية التنمية السياسية عن البرامج الحزبية  ,وقد شكل موضوع التنمية قضية خالفية أيهما يحظى
باألولوية (التنمية السياسية أو التنمية االقتصادية)  ,فبعض هذه األحزاب تنادي بتنمية سياسية
ديمقراطية يرافقها انفتاح سياس ي داخل املجتمع  ,ويرون أن ذلك شرط أساس ي إلحداث التنمية
االقتصادية  ,في املقابل ترى أحزاب أخرى أن اإلصالحات االقتصادية  ,يجب أن تأتي كمقدمة لإلصالحات
السياسية(.)38
وتتوزع هذه األحزاب إلى كتل عديدة تتنافس من أجل الوصول إلى السلطة ضمن توجهات سياسية
واجتماعية متعددة وتختلف في أهدافها وتوجهاتها  ,فمنها من يؤمن بإقامة حكم الشعب الديني وبناء املجتمع
االسالمي  ,ومنها أحزاب تهدف بحسب ما تعلن للوصول إلى مجتمع مدني يحتكم إلى القانون وتحقيق حكم
الشعب وتعزيز الحرية كأساس للتقدم وازدهار البلد  ,رغم أن أغلب األحزاب السياسية العراقية تعاني من
خلل في العالقة مع مجتمعاتها وهذا الحال يجعلها عاجزة عن القيام بدور حلقة الوصل بين املواطن
والحاكم  ,ويسجل على األحزاب العراقية إنها أحزاب نخبوية بشكل أساس ي  ,وتشهد األحزاب نشاطا ملحوظا
واحتكاكا مع طبقات املجتمع في االنتخابات ما تلبث أن تختفي بعدها ,وذلك ألن مفهوم الحزب لديهم وكأنه
أداة توصيل بعض األشخاص إلى السلطة وتعينهم على البقاء فيها (.)39
واألحزاب السياسية العراقية أحزاب ضعيفة في تنظيمها  ,وال تؤمن بالعملية الديمقراطية بشكل حقيقي
والبعض منها مرتبط بأجندات خارجية تابعة لدول الجوار اإلقليمي ارتباطا تاريخيا وتمويليا يقيد حركة
األحزاب ويتحكم في قراراتها( .)40وألن العراق يملك حدودا مشتركة مع الكويت والسعودية وإيران وتركيا تأتي
إيران على رأس هذه الدول حيث تحتل موقعا مهما في العملية السياسية العراقية ( ,)41و تمارس نفوذها من
خالل سفارتها في بغداد  ,وقنصلياتها في البصرة وكربالء واربيل والسليمانية  ,وتعمل إيران على دعم بعض
األطراف السياسية في محاولة للحصول على قدرة في التأثير على القرار السياس ي العراقي ملصلحتها(, )42
ويقابل هذا النفوذ والتمدد اإليراني في العراق ضعف في النفوذ السعودي والنفوذ العربي بشكل عام(, )43
وتبدو الواليات املتحدة األمريكية من جهتها وكأنها خسرت نفوذها السياس ي منذ انسحابها من العراق نهاية
العام  2011رغم أنها ال تزال املمول الرئيس ي للعراق عندما يتعلق األمر بالتسليح(.)44
100

مما تقدم يمكن القول  ,إن األحزاب السياسية املشاركة في تكوين الحكومات العراقية املتعاقبة بعد عام
 2003غير متفقة على منهجية محددة للسياسة الخارجية العراقية مستمدة ومرتكزة على املصلحة
الوطنية العليا للعراق .
ثانيا-العامل الديني  :يعد العامل الديني من أبرز الفواعل املؤثرة في السياسة الخارجية العراقية وعنصرا
فاعال ومؤثرا في تشكيل السياسة الخارجية  ,وأصبح له دور واضح في الدولة العراقية  ,حيث إن املرجعيات
الدينية كانت موجودة قبل نشوء الدولة العراقية عام  , 1921وقد عاصرت املرجعيات الدينية االحتالل
العثماني للعراق وكانت مؤثرة آنذاك على مجريات األحداث  ,وكان لها دور مهم في محاربة االحتالل البريطاني
واالحتالل األمريكي للعراق عام  2003بعد صعود التيارات السياسية اإلسالمية والقومية واملدنية إلى
السلطة في العراق أثر سقوط النظام السابق  ,وقد ظهرت بعض األصوات الشعبية التي تطالب بإشراف
ورعاية املرجعية الدينية للعملية السياسية في العراق وعدم ترك األمور بيد االحتالل والتيارات السياسية
املختلفة(.)45
ثم تصاعد هذا الدور وبشكل الفت للنظر بعد دخول تنظيم داعش االرهابي للعراق وسيطرته على أجزاء
مهمة من املوصل واالنبار وصالح الدين وكركوك  ,متمثل بإصدار فتوى الجهاد الكفائي لصد التنظيمات
اإلرهابية والدفاع عن الوطن واملقدسات الدينية في كل محافظات العراق( .)46وتتمتع هذه املرجعية الدينية
اليوم بالتأييد الشعبي الواسع من مختلف شرائح ومكونات املجتمع  ,وذلك ملواقفها الوطنية التي لم تفرق
بين مكون وأخر وتصديها لدعم القيادات السياسية في العراق تحقيقا للتوازن السياس ي  ,وتحقيقا للسلم
االجتماعي لعدم وقوع حرب أهلية وصوال إلى استقرار املجتمع العراقي داخليا ( , )47وكان لها دور واضح في
الضغط والتأثير على السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق بعد عام  ، 2003إذ أن سعيها الدائم ينصب
على سن القوانين والتشريعات التي تنسجم مع رؤاها وتطلعاتها فضال عن أتخاذها ملواقف مباشرة حيال
الدول األخرى السيما الدول الخليجية املجاورة  ,فعلى سبيل املثال نجد أن خطيب الجمعة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي وكيل املرجع الديني  ,ذكر إن بعض الدول العربية تشهد تحركات شعبية واسعة للتعبير
عن مطالب مشروعه تتمثل في تحقيق اإلصالح السياس ي والعدالة االجتماعية وقد أشار إلى إن ما يبعث
على القلق الشديد هو تعامل حكومات هذه الدول باستخدام القوة املفرطة ضد شعوبها وإن ما تشهده
البحرين من تحرك شعبي واسع وقيام الحكومة البحرينية باستخدام القوة والعنف املفرط ضد املحتجين
يبعث على قلق أكبر والذي يزيد املسألة تعقيدا ويولد تداعيات إقليمية خطرة هو قيام بعض الدول
اإلقليمية بالتدخل في شؤون البحرين بإرسال قوات عسكرية إليها ,مما سيؤدي إلى حصول احتقان طائفي
إضافة إلى إنه سيفتح املجال لتدخالت مستقبلية من دول أخرى( , )48واضاف ألبد للحكومة البحرينية أن
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تستمع للمتظاهرين وتعمل على تحقيق مطالبهما في اإلصالح السياس ي وتحقيق العدالة االجتماعية ومعالجة
األخطاء و إطالق الحريات والتعبير عن الرأي .
ثالثا -العالم والرأي العام
يعد األعالم والرأي العام من أبرز الفواعل الداخلية املؤثرة في السياسة الخارجية العراقية بعد عام
 , 2003ويبرز تأثير األعالم والرأي العام في السياسة الخارجية من خالل تعزيز عالقاتهم بصانعي القرار
السياس ي الخارجي  ,ولذلك نوضح دور األعالم و الرأي العام وتأثيراتهما في سياسة العراق الخارجية تجاه
الدول الخليجية :
أ -العالم
يعد األعالم من الوسائل املهمة في التـأثير على السياسة الخارجية العراقية تجاه دول الخليج العربي ,
سواء من حيث كثافة االستخدام أو من حيث تنوع األساليب إذ أن أنتشار األقمار الصناعية واألنترنت سهل
من استخدام هذه الوسائل ومنحها زخما كبيرا غير مسبوق( .)49وإذا كانت السلطة السياسية في السنوات
السابقة تجتهد في ايصال قيمها ورؤاها ملواطني دول مجلس التعاون الخليجي والدول األخرى من خالل
اإلذاعات املوجهة أو املراكز الثقافية املنتشرة في هذه البلدان أو املجالت والصحف والقنوات الفضائية ,
أضحت اليوم تخاطب جمهور وصناع القرار بشكل مباشر ,والفرص متاحة أمامها للفوز باستجابتهم لدعم
وتعزيز تطلعاتها وأهداف سياستها الخارجية ودون قيود  ,وإزاء ذلك فأن عموم وحدات السياسة الخارجية
تستخدم وسائل األعالم في التأثير بنسب متفاوتة تبعا لقدراتها التقنية والعلمية وبما يتسق مع طموحاتها
ونوعية الجمهور املستهدف( .)50وفي بلدنا العراق وفي ظل الظروف التي تعيشها وسائل األعالم من حيث
نوعيتها وعددها فأن دورها وتأثيرها في بلورة آراء أفراد املجتمع وفي تسهيل عملية أتخاذ القرار السياس ي
العراقي تعتمد في ذلك على إمدادهم باملعلومات بشأن األحداث الجارية والبيئة السياسية لسياساتهم
الخارجية وفي كثير من األحيان تقدمها بشكل أسرع من القنوات الرسمية  ,حيث أن مستقبل حرية االتصال
واألعالم يكمن أوال واخيرا بيد أفراد الشعب فهم وحدهم الذين يملكون نقل نظريتها ومبادئها من حيز الفكر
إلى عالم الواقع املعاش ألن أفراد الشعب على وفق الصيغ التي تمارسها هي التي تقرر شرعية النظام
والحكومة(. )51
ومن هنا جاء البحث لفهم دور القنوات الفضائية وتأثيرها في السياسة الخارجية  ,خاصة أن العراق منذ
 2003وحتى األن حيث يشهد العراق ظروفا استثنائية وأزمات أمنية تجبر املواطن على متابعة ما يجري على
الصعيد املحلي والعربي ثم الدولي من خاللها(.)52
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وفـي ظـل التنـافس الـذي يـشهده األعالم وخاصـة التنـافس الـشديد بـين القنـوات التلفزيونيـة الذي يظهــر جليــا
بــشكل خــاص أوقــات الحــروب واألزمات تكــون هــذه األزمــات اختبارا صعبا وحقيقا لقدرة هذه القنوات
الفضائية علـى تغطيـة مجرياتهـا  ,وهـو مـا يفـرزها ويـضعها فـي املرتبـة التي تستحقها من حيث قدرتها على
مواكبة مثل هذه األزمات(.)53
وقد أولت األحزاب والقوى السياسية اهتماما الفتا بها لتكون وراء مؤسسات إعالمية أنشأتها بأموال
طائلة لخدمة توجهاتها وأهدافها وتأثيرها في السياسة الخارجية العراقية  ,وفي ظل تعدد االتجاهات
والقنوات وتفرع بنية وسائل اإلعالم في العراق كان املشهد اإلعالمي ومنطلقاته يشهد نوعا من عدم التنظيم
والوضوح  ،ونرى اليوم إن معظم القنوات اإلعالمية التابعة لألحزاب اإلسالمية تعبر بصورة واضحة عن
تطلعات الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وال تتعارض في طرحها مع سياستها الخارجية  ،فعند النظر مثال إلى
الخطاب اإلعالمي لقناتي (العهد ،واالتجاه) نجد أنهما تتناغمان مع الخطاب السياس ي اإليراني الخارجي
حيال االزمة البحرينية( ، )54وفي املثال نفسه هناك وسائل إعالمية أخرى مثل قناتي (البغدادية ،والشرقية)
تتناغم مع تطلعات دول مجلس التعاون الخليجي وسياستها الخارجية في األزمة القطرية-الخليجية بل
نجدهما متطابقتين مع الخطاب اإلعالمي لدول مجلس التعاون الخليجي  ،ومن ثم هناك انقسام إعالمي
واضح في العراق لصالح األطراف اإلقليمية ولطاملا أعلنت الحكومة العراقية السيما بعد عام2014على
لسان رئيس الوزراء األسبق حيدر العبادي "أن العراق يتبع سياسة الحياد حيال الدول الخليجية املجاورة
 ,وال يريد االنخراط في سياسة املحاور والنزاعات اإلقليمية مع طرف ضد طرف أخر" ،إال أن القنوات
اإلعالمية في العراق تغرد خارج الخطاب السياس ي للدولة العراقية  ،األمر الذي يجعل العراق وسياسته
الخارجية يعاني من حرج خارجي كبير نتيجة اختالف الخطاب اإلعالمي املوجه من داخل العراق إلى
خارجه(.)55
ونجد إن القنوات اإلعالمية بشقيها الرسمية وغير الرسمية أصبحت منبرا للتعبير عن املواقف للكتل
واألحزاب السياسية املشاركة في العملية السياسية بعد عام  2003حيال الدول األخرى والترويج لها فتعدد
القنوات وبرامجها السياسية وتصريحات املسؤولين في الدولة العراقية ضد الدول األخرى السيما السعودية
والكويت الذي جعلها تتخذ مواقف مناوئة للعراق وسياسته الخارجية مما زاد من تعقيد املشهد السياس ي
الخارجي للعراق  ،فحين نطلع على برنامج مناظرات على قناة الشرقية بين عضو مجلس النواب السابق
ظافر العاني وعضو مجلس النواب السابق عزت الشابندر  ,نجد أن املواقف والتصريحات حيال الدول
املجاورة للعراق تستدعيها إلى التداخل في شؤون العراق الداخلية والتي تتبناها بعض األطراف السياسية
في العراق حيالها  ,وبدال من إن يكون األعالم الوجه املعبر عن العراق خارجيا واملقرب لعالقاته مع الدول
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الخليجية  ،أصبح كابحا للسياسة الخارجية العراقية ملا يخلقه من أزمات واختناق في عالقاته الخارجية في
البيئة اإلقليمية والدولية(.)56
ب -الراي العام
يعرف الرأي العام على أنه تعبير عدد كبير من األفراد عن آرائهم في موقف معين  ,أما من تلقاء أنفسهم
أو بناء على دعوة توجه إليهم  ،تعبيرا مؤيدا أو معارضا ملسألة أو شخص معين أو اقتراح ذي أهمية واسعة
بحيث يكون العدد ذا نسبة كافية ملمارسة التأثير في أتخاذ قرار معين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
 ,ويعد الرأي العام أحد الفواعل املهمة املشاركة في عملية صنع القرار السياس ي  ،لذلك تعد أي محاولة
منظمة للتأثير على عقول وسلوك جماعة معينة تحقيقا لهدف عام معين ( ,)57ويتمتع الرأي العام في
السياسة الخارجية العراقية بأهمية كبيرة لدى صانع القرار السياس ي في الشأن الخارجي باعتباره مرآة
عاكسة آلراء الجماهير بما يسمح بوجود نوع من التفاعل بينهم وبين صناع القرار السياس ي  ،وقد ازدادت
أهمية الرأي العام في العراق بعد تغيير نظامه السياس ي عام  2003من النظام الفردي االستبدادي إلى نظام
ديمقراطي  ،لكونه أتاح املساحة الكافية للمشاركة الجماهيرية الواسعة في التعبير عن آرائها وتطلعاتها والتي
تؤثر في عملية رسم السياسات العامة للدولة العراقية  ،إال أن حداثة التجربة الديمقراطية وغياب ثقافة
املشاركة املجتمعية في الشؤون السياسية وضعت أمام السياسة الخارجية العراقية تحديات ال تقل في
تأثيرها عن الكوابح التي وضعتها األحزاب السياسية (.)58
إن غياب املراكز املتخصصة املهنية واملحايدة في قياس الرأي العام واتجاهاته في العراق بعد عام , 2003
أدخل صناع القرار السياس ي الخارجي في ضبابية لعدم وجود رؤية واضحة تعكس له طبيعة الرأي العام
واهتماماته فمن املالحظ أن معظم مراكز الرأي العام في العراق بعد عام  2003خاضعة لألحزاب السياسية
 ،األمر الذي يجعلها مسيسة في آرائها واستطالعاتها وال يمكن التعويل عليها من قبل املؤسسات الصانعة
للسياسة الخارجية العراقية  ،السيما أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي والدول اإلقليمية تأخذ بنظر
االعتبار الرأي العام السائد في الدولة عند صنعها للسياسة الخارجية  ،في حين أن املؤسسات املشاركة في
صنع السياسة الخارجية العراقية غير مدركة للتوجهات املجتمعية السائدة (الرأي العام) في العراق  ،في
الوقت الذي يتبنى فيه العراق موقفا خارجيا معينا قد يكون للرأي العام موقفا مغايرا له  ،وبالتالي يحسب
هذا األمر في مجمله عنصرا كابحا لسياسة العراق الخارجية بعد عام . (59)2003
وقد تعرض الرأي العام إلى مجموعة من املؤثرات والعوامل في طريقة تشكيله ودوره في السياسة الخارجية
العراقية أثر فيه وأبرز هذه املؤثرات هي(:)60

 .1انهيار بنية الدولة العراقية وتفكك وظائفها العسكرية واإلدارية واالقتصادية.
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 .2تفكك املجتمع العراقي وتحلل بنيته االجتماعية األمر الذي أدى إلى هيمنة املؤسسات العشائرية
واالنتماءات الفرعية بكل صورها الذي أثر على الحركة السياسية وعلى خيارات الفرد التي هي جزء من
الرأي العام .
 .3بروز ظاهرة اإلرهاب في العراق الذي وجه الرأي العام نحو مكافحته وافكاره اإلجرامية .
والرأي العام بصورة علمية يكون على عده أنواع هو الرأي العام القائد  ,والرأي العام املثقف والرأي
العام في العراق بعد عام  2003عرف عنه أنه رأي النقاد والتابع لتشخيص القضايا السياسية واالجتماعية
واالقتصادية  ،و لم يكن له التأثير القوي على السياسة الخارجية العراقية  ,ويمكن القول بأنه ال يمكن
أعتبار الرأي العام العراقي مؤثرا قويا في صناعة السياسة الخارجية العراقية  ,كما ال نستطيع في الوقت
نفسه أن ندعي عدم وجود تأثير له على األطالق ولكن يمكن القول أن الرأي العام هو مجرد فاعل ضمن
مجموعة كبيرة من الفواعل التي تؤثر على صناعة القرار السياس ي الخارجي للعراق وأن تأثيره يتوقف على
نوع القضية  ,مثال التظاهرات الشعبية ومدى أتساعها وأثارها الداخلية ومطالبها ذات الطابع الخارجي ,
وأثرها على عالقات العراق بالدول األخرى ومدى انسجامها مع مصالح العراق الخارجية .
رابعا -جماعات الضغط ومنظمات املجتمع املدني
أ -جماعات الضغط  :تعد جماعات الضغط من أبرز الفواعل الداخلية املؤثرة في السياسة الخارجية
العراقية ويبرز تأثير جماعات الضغط في السياسة الخارجية من خالل تعزيز عالقاتها بصانعي القرار
السياس ي العراقي أو باملجالس املتمثلة بالسلطة التشريعية من أجل أتخاد أنماط سلوكية تتالءم مع مصالح
تلك الجماعات( .)61ويختلف تأثير هذه الجماعات في عملية أتخاذ القرار في السياسة الخارجية حسب
أرتباطها وتأثيرها بهذه القرارات  ,فجماعات الضغط السياسية غالبا ما تكون مرتبطة بدول خارجية تسعى
دائما للحفاظ على مصالح هذه الدول عن طريق ضغطها على متخذي القرار السياس ي في الدولة( , )62ومن
جانب أخر هناك جماعات الضغط االقتصادية في العراق ونجد أنها ال تقل في تأثيرها على السياسة
الخارجية عن الجماعات السياسية  ,ومن الواضح إنها تمارس ضغوطا كبيرة على السلطة التشريعية
والتنفيذية من أجل تنفيذ مصالحها وأهدافها في الشأن الخارجي حتى وإن كانت توجهاتها مناوئة ملتبنيات
الحكومة العراقية في سياستها الخارجية  ,ولعل الفشل الحكومي في النهوض بواقع البنى التحتية للعراق
جعلها تتكئ على رجال اإلعمال واملستثمرين العراقيين واألجانب من أجل تنفيذ املشاريع الضرورية في عموم
املحافظات العراقية  ,بل أن الحكومات العراقية املتعاقبة بعد عام  2003قدمت تنازالت مهمة لجماعات
الضغط االقتصادية بسبب تراجع االوضاع األمنية في العراق التي ساهمت في الحد من استقطاب
املستثمرين األجانب( .)63بداللة أن الحكومة العراقية تعرضت عام  2011إلى ضغوط كبيرة من جماعات
105

الضغط االقتصادية الذين لديهم استثمارات اقتصادية هائلة في محافظتي النجف وكربالء بعد توقف
توافد الخطوط الجوية الخليجية الناقلة للزائرين األجانب إلى العراق للتراجع عن مواقفها املتصلبة في
سياستها الخارجية تجاه الدول العربية والخليجية  ,فقامت جميع الدول الخليجية بقطع خطوطها الجوية
مع العراق  ،فما كان من العراق إال أن يستجيب لضغط الجماعات االقتصادية من املستثمرين العراقيين
واألجانب في تلطيف خطابه الخارجي إزاء األزمة البحرينية والعمل على تحسين عالقاته مع البحرين مستغال
في ذلك مؤتمر القمة العربية املنعقد في بغداد عام  2012الذي حضره وزير الخارجية البحريني وممثلين عن
جميع دول مجلس التعاون الخليجي  ،وبهذا نجحت الدبلوماسية العراقية في أعادت الخطوط الجوية
الخليجية إلى مزاولة عملها من جديد مع العراق ارضاء لجماعات الضغط االقتصادية(.)64
نستنتج  ,إن جماعات الضغط تمارس أدوارا كابحة في السياسة الخارجية عبر ارتباطها الخارجي مع الدول
األخرى التي تسعى إلى استغاللها خدمة ملصالحها  ,فضال عن تأثير جماعات الضغط االقتصادية التي تحاول
تسيير القرار السياس ي الخارجي بما يتالءم مع رغباتها وأهدافها .
ب -منظمات املجتمع املدني
تعد منظمات املجتمع املدني من أهم املؤسسات املستقلة عن سلطة الدولة وهي اليوم ضرورة حضارية
وقوة اجتماعية ليس لها أهداف خاصة  ،وإنما لها أهداف ومبادئ سامية منها تكريس ثقافة الحوار
والتعايش السلمي وتأصيل قيم املواطنة وحقوق االنسان  ,فقد شهدت الفترة التي أعقبت احداث عام
 2003تأسيس عدد كبير من هذه املنظمات في العراق بسبب التطور السياس ي وما رافق ذلك من ديمقراطية
وأحزاب وتغيير في هياكل النظام وطريقة ادارته ،إذ لعبت هذه املنظمات دورا كبيرا في العراق بعد عام 2003
وصوال إلى احتالل تنظيم داعش اإلرهابي مساحات واسعة من العراق مما تطلب توجيه موارد الدولة من
أجل تحرير األراض ي العراقية للقضاء على هذا التنظيم  ،إذ قامت هذه املنظمات بالعمل على لعب دور كبير
في بناء السياسة الخارجية العراقية الواضحة وتحويل الصراع والحيلولة دون وصوله إلى مرحلة العنف من
خالل تهيئة البيئة املالئمة ومعالجة العوامل املسكنة واملحركة لهذا الصراع ومن خالل وضع نهج شامل لها,
وإعادة تأهيل املجتمع العراقي الذي أصبح يعاني من نمط جديد من العالقات قائم على اساس الشك والريبة
 ،بعد أن تم ضرب أسس التعايش املجتمعي في العراق( .)65ولقد أدى التحول الديمقراطي في العراق وتدهور
األوضاع التي رافقت هذا التحول إلى فسح املجال ملنظمات املجتمع املدني ألن تتأسس وتعمل على معالجة
قسم من التدهور الذي مر بها العراق  ،إذا لعبت دورا كبيرا وقامت بأدوار سياسية متعددة في العراق ومنها
دور الوسيط بين الحكومة واملواطنين ومن خالل هذه الوساطة التوفيق بينهما  ،إذ كانت قنوات أتصال
لنقل أهداف ورغبات املواطنين بطريقة سلمية وبناءة وتنسيقها وتبويبها وإبالغها للحكومة التخاذ اإلجراءات
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املناسبة لتحقيقها( .)66ولعبت دور الرقيب على ما تتخذه الدولة من سياسات عامة  ,كما أنها كانت وال تزال
قنوات املشاركة السياسية التي تتيح لجميع األفراد في املجتمع حق املشاركة في صنع القرار السياس ي
الخارجي في البالد بدون تمييز عرقي أو طائفي أو قومي( .)67وكما عملت على مراقبة السلطة والتأثير عليها
لتغيير القرارات السلبية واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة املجتمع من خالل تهيئة رأي عام ضاغط(.)68
ومعالجة حالة االستنزاف في املوارد ومراقبة الفساد بأشكاله املختلفة والذي أصبح مستشري في أغلب
مؤسسات الدولة العراقية وعملت هذه املنظمات على فضح حاالت الفساد من خالل وسائل األعالم ودعم
تقديم الفاسدين للقضاء العادل( .)69ولعبت املنظمات دورا كبيرا في االهتمام بالتطورات التي مرت بها
املنطقة واحداثها الخاصة بالتعاون مع منظمات دول مجلس التعاون الخليجي و واكبت حراك الربيع العربي
باتجاه دفع النظم السياسية العربية إلى تبني الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة إلى جانب التدخل
ولعب دور في تحقيق االستقرار االجتماعي وإعادة تأهيل املجتمعات والعمل على نشر ثقافة التسامح واحترام
الحقوق واملواطنة (. )70
يتضح أن مؤسسات املجتمع املدني بالرغم من كثرها وتعددها وتنوع نشاطاتها إال أنها لم تقم بدورها بشكل
فعال كما هو املنشود في السياسة الخارجية العراقية ألن دورها ضعف وتجربتها حديثة وعدم السماح لها
في املشاركة السياسية في العراق .
الخاتمة
ركز البحث على الفواعل الداخلية العراقية وانعكاس تلك الفواعل وتأثيراتها على السياسة الخارجية
تجاه دول الخليجية أذ شهد العراق تغيرا جذريا في التوجهات السياسية الداخلية وقد أدى هذا التغيير
الجديد إلى ظهور الفواعل الداخلية التي أدت بدورها إلى ظهور املشاكل والصراعات في السياسة الداخلية
وانعكست بشكل مباشر على السياسة الخارجية  ,ألن السياسة الخارجية ماهي أال امتداد للسياسة
الداخلية .
لهذا فأن هذا التغيير الجديد في السياسة العراقية الخارجية بعد  2003أسفر عن فواعل متعددة أثرت
داخليا على املستوى األمني والسياس ي وبعدها ظهرت أثار تلك الصراعات الداخلية على السياسة الخارجية
العراقية  ,وباتت الساحة السياسية العراقية تضم العديد من األحزاب والقوى السياسية والتي انعكس
بدورها على صانع القرار السياس ي العراقي  ,ألن هذه األحزاب السياسية أخذت تتمسك بثقافتها التقليدية
كما أنها ال تمتلك برنامج سياس ي واضح  ,مما أثر سلبا على الواقع العراقي ليس على املستوى السياس ي
فحسب بل حتى على املستوى األمني ايضا .
وعليه توصلت الدراسة إلى عدت من االستنتاجات:
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 .1أن السياسة الخارجية العراقية ال تقوم على خطط استراتيجية ومتبنيات واقعيه  ,لكنها تعتمد على
املصالح والعالقات الخاصة وعلى شخصية رئيس الوزراء وعلى الحزب السياس ي الذي ينتمي له رئيس
الوزراء  ,كذلك فإن تأثير األحزاب السياسية عموما في السياسة الخارجية العراقية سيكون مرتكز بشكل
مباشر على وصول هذه األحزاب السياسية إلى سدة الحكم وحجم تمثيلها وطبيعة ارتباطاتها الخارجية .
 .2أن تأثير الفواعل الداخلية املتمثلة بـ جماعات الضغط  ،الرأي العام واألعالم كانت قاصرة وحديثة العهد
على التجربة الديمقراطية التي انبثقت في العراق بعد عام  ، 2003ولم تكن مؤهلة للقيام بالدور الضاغط
املطلوب على صانع القرار السياس ي الخارجي بغية خلق التأثير اإليجابي على السياسة الخارجية العراقية ،
بل أن البعض منها كان يرتبط بأجندات خارجية مع الدول األخرى السيما املجاورة منها أو يرتبط بأجندات
حزبية فئوية شخصية  ،والبعض األخر حمل على عاتقة الرد منفردا على التحديات الخارجية للعراق
اإلقليمية والدولية السيما على الدول الجوار العراقي ،معتقدا مع نفسه أنه يمثل سياسة خارجية قائمة
بحالها بعيدا عن الدولة العراقية ومؤسساتها املتخصصة في الشأن الخارجي  ،وهكذا غاب مفهوم املصلحة
الوطنية العليا للعراق منذ العام  2003عن السياسة الخارجية العراقية وحلت بدال عنه مصالح الدول
األخرى وتأثيراتها وتدخالتها في الشأن السياس ي الداخلي للعراق .
 .3تأثرت السياسة الخارجية العراقية بشكل مباشر بعوامل داخلية أدت إلى تفكيك الدولة العراقية
ومؤسساتها مع بناء مؤسسات حكومية جديدة خاضعة وتابعة لألجندات السياسية والخارجية .
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ب ــحرالصين الجنوبي والتنافس بين الواليات املتحدة األمريكيـة والصين
تأليف  :أندرو سكوبل
سرى فؤاد عبدالكريم
ترجمة ُ :

()

هل يمثل بحر الصين الجنوبي نقطة وميض رئيسية للتنافس بين الواليات املتحدة األمريكية والصين؟
تبحث هذه املقالة في بحر الصين الجنوبي من منظور جيو سياس ي وتخلص إلى أنها نقطة اشتعال مهمة في
التنافس بين الواليات املتحدة األمريكية والصين  ،واعني بكلمة "التنافس" عالقة عدائية بين دولتين
متورطتين في عداء طويل األمد  ،واملنافسة تتجلى في نزاعات متعددة وخالفات سياسية مستمرة والتهديد
باستخدام القوة  ،على الرغم من أن الواليات املتحدة األمريكية والصين ليسا خصمين  ،وهناك أبعاد
ً
ومظاهر كبيرة ومتعددة للتعاون بين واشنطن وبكين  ،ووفقا لهذا التعريف  ،يوجد تنافس بين الواليات
ً
ً
املتحدة األمريكية والصين  ،وأعني بعبارة "نقطة وميض" نزاعا سياسيا طويل األمد  ،وهو "قريب منه .......
األعداء" و "يهددون بإشراك فاعلين أكثر قوة وبالتالي يزيد من احتمال  ......حرب أوسع" ،بينما جادل باحث
واحد على األقل بأن "بحر الصين الجنوبي ليس نقطة وميض"  ،ويؤكد هذا املقال أنه في العقد الثاني من
ً
ً
القرن ال ـ  21فأن هذا الجسم املائي سيلبي بالفعل املعايير  ،على الرغم من أنه قد يكون نوعا مختلفا عن
نقطة الوميض في شبه الجزيرة الكورية أو مضيق تايوان أو كشمير  ،فهو يمثل (أي بحر الصين الجنوبي)
نقطة ساخنة رئيسية.
اشتعلت نقطة الوميض هذه لعقود عند مستويات منخفضة من التحريض القابل لالشتعال تتخللها
دورية من املواجهة  ،ورفعت في بعض األحيان إلى ومضات من املواجهة املسلحة  ،أذ اندلعت واحدة من
أخطر أزمات بحر الصين الجنوبي في مارس  2014بين الصين والفلبين بسبب توماس شول الثاني  ،ففي
عدة مناسبات قامت سفن خفر السواحل الصينية بمضايقة سفن األمداد الفلبينية التي حاولت تفريغ
( )باحثة متخصصة في الشأن الصيني  /ماجستير دراسات دولية – العراق leesura441@gmail.com .........
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متداع على املياه الضحلة والتي تبعد حوالي  100ميل غرب جزيرة باالوان  ،أذ وقع
املؤن إلى موقع فلبيني
ٍ
أخطر حادث في أواخر مارس عندما أقترب قاطع كبير لخفر السواحل التابع لجمهورية الصين الشعبية من
السفينة الفلبينية بينما كانت الطائرات العسكرية الصينية والفلبينية واألمريكية تحلق على ارتفاعات
منخفضة  ،وكان من املمكن أن يتصاعد هذا الحادث بسهولة إلى صراع عسكري بين الصين والواليات
املتحدة بسبب مزيج من اإلجراءات العدوانية من قبل بكين  ،والسلوك الذي يقبل املخاطرة من قبل
ً
واشنطن ومانيال  ،ووفقا ألحد املحللين األمريكيين "أول تحدي أمريكي .....هو معالجة خطر وقوع حادث في
البحر يتصاعد إلى صراع كبير" .
ً
ً
أوال  ،يوضح هذا املقال كيف يقدم التحليل الجيوسياس ي تفسيرا للتوترات املتزايدة بين الواليات
ً
املتحدة األمريكية والصين في بحر الصين الجنوبي  ،ثانيا  ،تبحث هذه املقالة في الجغرافيا السياسية
للمنافسات بين القوى العظمى وتسلط الضوء على ميل هذه املنافسات إلى أن يكون لها أبعاد بحرية كبيرة
ً
ً
 ،ثالثا  ،تبحث هذه املقالة في االستراتيجيات الجغرافية للصين والواليات املتحدة األمريكية  ،وأخيرا
يستكشف املقال تداعيات هذا التحليل على التنافس بين الواليات املتحدة والصين ومستقبل نقطة
االشتعال في بحر الصين الجنوبي .
الجيوبولتيك وبحرالصين الجنوبي
ا
ملاذا أصبح بحر الصين الجنوبي قضية خالفية في العالقات األمريكية – الصينية ؟ أوال  ،لدى الصين
مصالح متنامية في بحر الصين الجنوبي  ،ويزداد نفوذ بكين االقتصادي وقوتها العسكرية من القدرة على
تعزيز مطالبها في املنطقة من موقع قوة أكبر بكثير في مواجهة الواليات املتحدة األمريكية ودول أخرى  ،ومن
ً
ثم  ،أصبحت بكين أكثر حزما في بحر الصين الجنوبي وأماكن أخرى في السنوات األخيرة .
مع ذلك  ،توقع عدد قليل من العلماء أن يصبح بحر الصين الجنوبي نقطة محورية للتنافس بين
الواليات املتحدة األمريكية والصين  ،هذا ألنه في ظاهر األمر  ،ال ينبغي أن يكون بحر الصين الجنوبي بنفس
أهمية مضيق تايوان أو شبه الجزيرة الكورية .
لطاملا أبدت الصين تفضيلها لنهج تدريجي منخفض املستوى تجاه بحر الصين الجنوبي  ،من خالل
االنخراط مع دول جنوب شرق آسيا "الختبار املياه"  -إذا جاز التعبير – لتعزيز مطالبها اإلقليمية في البحر
 ،وعلى مدى عقود  ،ساهم هذا النهج في نزع سالح املطالبين األخرين والواليات املتحدة  ،إلى جانب ذلك تبنت
الصين استراتيجية ملتابعة أنشطة "املنطقة الرمادية"  ،وبالتالي تسعى إلى تغيير الحقائق على األرض – أو
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بشكل أكثر دقة الحقائق في املياه – من خالل بناء منشآت مثل األرصفة واملمرات وبناء الجزر االصطناعية
 ،في الوقت نفسه صعدت الصين من مضايقاتها وترهيبها لقوارب الصيد وسفن اإلنقاذ البحري لدول أخرى
 ،لكن منذ عام  2013استثمرت الصين املزيد من الوقت والطاقة واملوارد واملكانة في بحر الصين الجنوبي .
ً
ثانيا  ،قررت واشنطن أن بحر الصين الجنوبي له أولوية عالية للمصالح البحرية األمريكية في منطقة
ً ً
ً
فضال عن كونه رمزا مهما اللتزام الواليات املتحدة األمريكية بمبادئ أوسع للقانون
آسيا واملحيط الهادئ ،
الدولي  ،ومن الناحية العملية تسعى الواليات املتحدة األمريكية إلى منع الصين من احتالل الشعاب املرجانية
من جانب واحد  ،وبناء جزر اصطناعية  ،وتأكيد السيادة والهيمنة على مساحات شاسعة مما تعتبره
ً
واشنطن جزءا من املشاعات العاملية  ،ومن حيث املبدأ  ،فأن الواليات املتحدة األمريكية مصرة على
الحفاظ على حرية البحار وحرية املالحة والحل السلمي للنزاعات اإلقليمية البحرية حول العالم ؛ ونتيجة
لذلك أستمرت الواليات املتحدة في اتباع نهج صارم وثابت تجاه بحر الصين الجنوبي  ،على الرغم من أنه
يبدو غير فعال إلى حد كبير في تغيير السلوك الصيني .
يقدم التحليل الجيوسياس ي (الذي يأخذ في االعتبار تأثير الجغرافيا على السياسة الدولية) التفسير
األكثر دقة  ،عند حساب موازين القوى وتقييم املصالح الوطنية  ،فال ينبغي تجاهل القرب الجغرافي
للخصوم والحلفاء وكذلك مواقع السمات الطبوغرافية والبحرية ذات األهمية االستراتيجية الحاسمة  ،بما
في ذلك الصخور الصغيرة غير املأهولة واملياه الضحلة  ،وتسلط الجغرافية السياسية الضوء على األهمية
الجيوستراتيجية الهائلة للمناطق الساحلية ما أطلق عليه نيكوالس سبيكمان مناطق "حافة العالم" ،ويتم
ً
التأكيد على مركزية هذه املناطق البحرية من خالل األهمية الحاسمة للتجارة الدولية املنقولة بحرا  :أذ يتم
نقل  %90من التجارة العاملية عن طريق السفن ،وينتهي ما يقارب من نصف هذه التجارة إما على حافة بحر
الصين الجنوبي أو يمر عبره .
ً
وبناء على ذلك  ،تصف أحد التحليالت بحر الصين الجنوبي بأنه "نقطة ارتكاز التجارة العاملية وبوتقة
الصراع"  ،وهذا يسلط الضوء بشكل أكبر على السبب الذي جعل الواليات املتحدة والصين تنظران إلى بحر
الصين الجنوبي باعتباره مركز الصدارة في تنافسهما البحري الجيوسياس ي .
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التنافس الجيوسياس ي بين الواليات املتحدة األمريكية والصين
لم تواجه الواليات املتحدة والصين بعضهما البعض في ميدان املعركة منذ عام  ، 1953ومنذ العام
 1972تتمتع كال منهما بعالقات ودية وتعاونية بشكل عام  ،إلى جانب التوسع الهائل في االتصاالت
االقتصادية والدبلوماسية وكذلك التبادالت العسكرية والتفاعالت بين الناس  ،ومع ذلك فقد ظهرت
ً
العديد من الخالفات جنبا إلى جنب مع خالفات سياسية  ،السيما بعد انتهاء الحرب الباردة في أعقاب انهيار
االتحاد السوفيتي  ،أذ حدثت سلسلة من األزمات السياسية والعسكرية بين الواليات املتحدة األمريكية
والصين  ،أثار كل منهما شبح التصعيد الستخدام القوة العسكرية  ،مع ذلك يواصل الطرفين التعاون في
العديد من القضايا وعادة ما تحافظان على عالقة عمل ودية  ،ومع ذلك يسود انعدام الثقة والعداء
املتبادلين في العالقات الثنائية  ،وتنظر واشنطن وبكين إلى بعضهما البعض كمنافسين أو متنافسين .
أن التنافس بين الواليات املتحدة األمريكية والصين في منطقة آسيا واملحيط الهادئ مؤطر بالجغرافيا
 ،أذ جادل روبرت روس بأن الصين قوة قارية في الغالب والواليات املتحدة األمريكية قوة بحرية بشكل أساس ي
ً
 ،كما يؤكد على أن التنافس بينهما أكثر استقرارا من املنافسة الجيوسياسية املمتدة بين الواليات املتحدة
األمريكية واالتحاد السوفيتي  ،والتي شملت مكونات قارية وبحرية مهمة  ،وبالتالي يؤكد روس أن "جغرافيا
ً
السالم" كان من املرجح أن تسود  ،ووفقا لروس "يتميز الهيكل اإلقليمي ثنائي القطب بعد الحرب الباردة
بالهيمنة الصينية على البر الرئيس ي لشرق آسيا وهيمنة الواليات املتحدة األمريكية على بحر شرق آسيا ،
وخالل العقدين األول والثاني من القرن ال ـ  21تصاعدت حدة التنافس بين الواليات املتحدة األمريكية
والصين في غرب املحيط الهادئ مع ظهور بحر الصين الجنوبي كنقطة اشتعال مركزية  ،فهناك جغرافيا
صراع ناشئة ألن الصين أصبحت قوة بحرية رئيسية  ،ويالحظ روس أن "الصين ال يمكنها زعزعة استقرار
[الهيكل ثنائي القطبية] من خالل تحدي التفوق البحري للواليات املتحدة  ،وخالل عهد الرئيس ش ي جين
بينغ ركزت الصين الكثير من املوارد على توسيع القدرات البحرية  ،ليشتد التنافس ألن التوسع الصيني يمثل
ً
تحديا للهيمنة األمريكية العاملية في حقبة ما بعد الحرب الباردة .
أذن  ،ملاذا فاجأت نقطة الوميض في بحر الصين الجنوبي الكثيرين  ،بما في ذلك أتباع الجيوستراتيجية

ً
؟ أوال  ،هناك نزعة متأصلة في التفكير القاري تنبثق من كتابات السير هالفورد ماكيندر  ،وكذلك يؤكد
علماء مثل زينغيو بريجينسكي على كتلة اليابسة األوروبية اآلسيوية ويركزون على األهمية الجيوستراتيجية
ً
آلسيا الوسطى والقوقاز (وفقا ألطروحة "قلب األرض" ملاكندر) ،وعلى الرغم من أن الحرب الباردة كان لها
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ً
ً
ً
ً
بعدا بحريا  ،لكنها كانت عاملية النطاق ومشتتة جغرافيا  ،وكان التركيز األكثر وضوحا للقوى املعارضة في
سهل أوروبا الوسطى  .عالوة على ذلك  ،فأن الحروب الساخنة السابقة السيما الحربين العامليتين األولى
والثانية كانت عدائية وأكثر الحروب وحشية شهدتها القارية األوروبية  ،األمر الذي خلق قيود خالل الحرب
الباردة وكان من الصعب على الواليات املتحدة ألمريكية كسرها  ،وبعد الحرب الباردة كافح البنتاغون لفهم
خارطة العالم في ظل غياب االتحاد السوفيتي واختفاء شبح الحرب البرية على الواليات املتحدة األمريكية
والقارة األوروبية  ،وعلى الرغم من مشاركة الواليات املتحدة األمريكية فيما بعد بعمليات عسكرية  ،أال أنها
لم تكن في أوروبا  ،مع ذلك فقد أثبتت هذه العمليات أن التوظيف املوسع للقوة العسكرية في أفغانستان
والعراق كانت مكلفة وتفتقر إلى استراتيجية خروج منظمة .
في غضون ذلك  ،ركزت الصين على تحديث قواتها العسكرية وشبه العسكرية ،مع إيالء اهتمام خاص
للقوات البحرية  ،وعلى الرغم من أن الواليات املتحدة لم تتجاهل قواتها البحرية  ،أال أن السرعة التي بدأت
بها قدرات الجيش الصيني باالقتراب من قدرات الجيش األمريكية كانت هائلة  ،كما أن مقدمة وثيقة
البنتاغون األمريكية ل ـ "منع الوصول /أنكار املنطقة" هي شهادة اعتراف لواشنطن بواقع استراتيجي جديد في
ً
غرب املحيط الهادئ  ،وأشارت إلى القدرة املتزايدة للجيش الصيني التي تمثل تهديدا لألصول العسكرية
ً
ً
األمريكية التي تعمل في غرب املحيط الهادئ  ،فضال عن ذلك تحدث البنتاغون مؤخرا عن الحاجة إلى اتباع
"استراتيجية تعويض ثالث" للتعامل مع التحديات الهائلة التي تواجه الواليات املتحدة األمريكية من قبل
مجموعة متنوعة من األعداء املحتملين ذوي القدرات املتزايدة  ،وعلى غرار التكرارات السابقة لـ
"التعويضات" ،فأن تركيز استراتيجية التعويض الثالث يستفيد من املزايا التكنولوجية للواليات املتحدة
األمريكية ملواجهة القدرات العسكرية التقليدية املتزايدة والتي يتم تطويرها ونشرها بأعداد كبيرة من قبل
البلدان األخرى السيما الصين  ،وعلى عكس "تعويضات" الخمسينات والسبعينات ال يوجد خصم واحد ،
والحل ال ينطوي على امتالك املزيد من األسلحة النووية ،على الرغم من أن الصين مصدر قلق للواليات
املتحدة األمريكية  ،أال أنها ليست التحدي الوحيد الذي يواجه واشنطن ،وما تؤكده استراتيجية
"التعويضات" هو التقدم التكنولوجي في املجاالت البحرية والجوية.
 ،وقد لفت أحد املفكرين االستراتيجيين االنتباه إلى املجال البحري بسلسلة من املؤلفات عن الجغرافيا
ً
السياسية واملحيط الهندي ومؤخرا عن بحر الصين الجنوبي وهو "روبرت كابالن" أحد تالمذة سبيكمان ،
وهو على عكس ماكندر الذي شدد على أهمية "الرميالند – حافة األرض" والنظام املحيطي للعالم في
الجغرافيا السياسية  ،في حين أن العوملة ليست ظاهرة جديدة  ،فقد تسارعت وتيرة ونطاق هذه العملية
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ً
ً
بعيدة املدى  ،على الرغم من أن محيطات العالم لعبت منذ فترة طويلة دورا رئيسيا في هذه العملية (بما في
ذلك استكشافات البحارة مثل كريستوفر كولومبوس وفاسكو دا جاما) أال أن أهمية املحيطات لم تزد إال
نتيجة لتوسع حجم النقل التجاري عبر املمرات البحرية  ،وهذا يؤكد أهمية بحر الصين الجنوبي  ،الذي
ً
تتقاطع فيه بعض ممرات الشحن األكثر أزدحاما في العالم .
السبب الثاني الذي جعل بحر الصين الجنوبي نقطة وميض مفاجأة هو أن بحر الصين الجنوبي يبدو
ً
ً
ً
بعيدا جغرافيا عن القوى العظمى  ،باختصار يبدو البحر هامشيا ملراكز الجاذبية الجيوسياسية املعترف
ً
بها  ،وغالبا ما يتم إغفال حقيقة أن التقدم التكنولوجي في األسلحة قد قلص املسافات بشكل كبير  ،فقد
تحسنت الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز بشكل كبير من حيث املدى والدقة .
عالوة على ذلك ال يبدو أن بحر الصين الجنوبي ينطوي على مطالبات إقليمية كبيرة  ،فبألقاء نظرة
سريعة على مواقع القوى الكبرى والخصوم املحتملين واملالكين لألسلحة سنرى أن نقاط االشتعال الخطيرة
ً
ً
في آسيا الباسيفيك تتركز في شمال شرق آسيا  ،فالجزيرة الكورية تشهد توترا خطيرا للغاية  ،أذ يوجد
خصمان يمتلكان السالح  ،عالوة على امتالك كوريا الشمالية لترسانة نووية موسعة مع أنظمة توصيل
محسنة  ،أضف إلى ذلك تورط الواليات املتحدة (كحليف لكوريا الجنوبية) بأصول عسكرية كبيرة في شبه
الجزيرة الكورية أكثر مما يمكن إدخاله  ،والصين (كحليف لكوريا الشمالية) والنتيجة هي وضع متقلب ،
ً
فضال عن وجود توترات بين الصين واليابان السيما فيما يتعلق بجزيرة سينكاكو /دياويو  ،ونقطة أخرى
تتمثل بمضيق تايوان  ،األمر الذي يمثل شبه الجزيرة الكورية بأنها موقع لحرب أهلية لم يتم حلها  ،وأن كان
التوتر أقل بكثير من السنوات السابقة .
السبب الثالث هو أن بحر الصين الجنوبي ال يبدو أنه يمثل مشكلة عالية املخاطر في التنافس بين
ً
الطرفين  ،وفي الواقع كان يبدو أن تصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي جاء من العدم  ،وفقا لبريجنسكي
فأن بحر الصين الجنوبي لم يشكل سوى خطر ينذر بنشوب صراع بين الصين واملطالبين في جنوب شرق
آسيا  ،ولم يرى أي مؤشر لحدوث مواجهة بين الواليات املتحدة األمريكية والصين حول بحر الصين الجنوبي
ً
 ،فضال عن ذلك أعتبر روس في كتابة عام  1999أن سطع املاء "أقل نقاط الوميض أهمية" مقارنة بشبه
الجزيرة الكورية ومضيق تايوان .
يبدو أن أواخر العقد األول من القرن ال ـ  21كانت نقطة تحول في بحر الصين الجنوبي ؛ بسبب التقاء
األحداث  ،أذ ضربت األزمة املالية العاملية لعام  2008الواليات املتحدة األمريكية  ،وتركت الصين ساملة
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ً
ً
نسبيا  ،لذلك كانت إدارة باراك أوباما املنتخبة حديثا ( )2009منشغلة بمعالجة التداعيات االقتصادية ،
ً
وأقل اهتماما إلى حد ما باملنطقة اآلسيوية  ،وفي مارس عندما حققت بكين في نوايا الواليات املتحدة األمريكية
من خالل مضايقة  USNS Impeccableفي بحر الصين الجنوبي  ،لم يكن يبدو أن واشنطن تضغط بقوة ،
ً
وكانت أكثر استيعابا للمصالح الصينية  ،وفي مايو قدمت الصين وثائق تدعم مطالباتها الواسعة في بحر
الصين الجنوبي إلى األمم املتحدة  ،وخالل القمة األمريكية الصينية التي عقدت في نوفمبر وافقت إدارة أوباما
على إعالن مشترك ينص على أن كل دولة يجب أن تحترم "املصالح األساسية" للطرف األخر  ،وفي الشهر
التالي  ،في القمة العاملية املتعلقة بتغير املناخ التي عقدت في كوبنهاغن /الدنمارك  ،بدت الصين عازمة على
تخريب املبادرات األمريكية وإحراج الرئيس باراك أوباما .
وبحلول منتصف العام  2010تيقنت واشنطن أن نزعة بكين املتزايدة في بحر الصين الجنوبي وأماكن
ً
ً
ً
أخرى تتطلب ردا أمريكيا أكثر حزما  ،وفسرت الصين تصرفات إدارة أوباما األكثر صرامة على أنها تحول
كامل لرد فعلها  ،فقد حدثت مواجهة دبلوماسية في االجتماع الوزاري للمنتدى اإلقليمي لرابط دول جنوب
شرق أسيا ( )ASEANفي هانوي/فيتنام  ،الذي عقد في يوليو  ،عندما أوضحت وزيرة الخارجية األمريكية
هيالري كلينتون سياسة الواليات املتحدة األمريكية تجاه بحر الصين الجنوبي وانتقدت بشكل ضمني
ً
اإلجراءات الصينية  ،ورد وزير الخارجية الصيني "يانغ جيتش ي" بقوة ساعيا إلى تخويف الدول األصغر في
جنوب شرق أسيا .
ملاذا يهم بحر الصين الجنوبي
ً
أن الواليات املتحدة األمريكية والصين متنافسان جيوسياسيان  ،فهناك عناصر للتعاون  ،فضال عن
وجود عناصر للتنافس (التي تميز العالقات بين الدولتين) فهما معرضتان لخطر االنجرار إلى حرب غير
مقصودة  ،فعندما يعيد العلماء النظر في الصراعات امللحمية التي حدثت بين القوى العظمى عبر التاريخ
يرون أن أكثر ما يمكن تذكره هو املعارك البرية بين الجيوش املتصارعة  ،وبذلك فأن اللعبة البرية هي األكثر
ً
أهمية  ،وغالبا ما يتم التغاض ي عن العنصر البحري  ،في حين أن املعركة األكثر شهرة في الحروب النابليونية
هي بال شك واترلو ( ، )1815كما حدثت مواجهة بحرية ال تقل أهمية قبالة رأس ترافالغار ( )1805بالقرب
من مضيق جبل طارق حيث يلتقي املحيط األطلس ي والبحر األبيض املتوسط  ،في حين أن املعركة األكثر
دموية في الحرب العاملية األولى هي معركة السوم ( ، )1916وربما كانت املعركة األكثر وحشية في الحرب
العاملية الثانية هي معركة ستالينجراد ( ، )1943 -1942فهذه الحروب تضمنت معارك بحرية مهمة إلى جانت
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املعارك البرية  ،فاملعركة البحرية األولى هي معركة جوتالند ( ، )1916والثانية هي املعركة املمتدة من أجل
ً
األطلس ي ( ،)1945 – 1939ومعركة ميدواي األكثر تركيزا ( )1942في املحيط الهادئ.
ً
في الواقع  ،تضمنت العديد من املنافسات التاريخية في العالم أبعادا بحرية مهمة  ،وكان التنافس
األنجلو – أملاني أبرزها  ،والذي سجله علماء مثل بول كينيدي  ،وتصاعدت حدة التنافس في النهاية ليتحول
إلى حرب (الحرب العاملية األولى) أو على األقل مهد لها .
ً
ظهرت العديد من املنافسات البحرية في بحر الصين الجنوبي وتحديدا خالل العقد الثاني من القرن
ال ـ  ، 21كان أبرزها ظهور بحر الصين كنقطة محورية للمواجهة بين الواليات املتحدة األمريكية والصين ،
ً
فضال عن وجود منافسات أخرى متداخلة تزيد من أهمية البحر  ،فالصين تشارك في منافسات مع الهند
ً
واليابان وتايوان  ،فضال عن الدول املطالبة بحوقها في بحر الصين الجنوبي (أنظر الشكل رقم  ، )1بالنسبة
للهند يبدو أن بحر الصين الجنوبي مهم للغاية  ،على الرغم من أنه ثانوي مقارنة باملحيط الهندي  ،ومحفز
للتوترات املتزايدة بين بكين واليابان  ،وبالنسبة لليابان  ،يتمتع بحر الصين الجنوبي بأهمية كبيره  ،لكنه ال
يزال أقل أهمية من التنافس بينهما في بحر الصين الشرقي  ،في الوقت الذي يمتد فيه التنافس بين الصين
وتايوان إلى ما وراء مضيق تايوان إلى بحر الصين الجنوبي  ،ويشير التأثير التراكمي لهذه التنافسات إلى أن
بحر الصين الجنوبي ربما يكون "أكثر الفضاءات البحرية املتنازع عليه في العالم" .
(الشكل رقم  )1املنافسات املعاصرة في آسيا واملحيط الهادئ وبحرالصين الجنوبي )(SCS
املتنافسين

بحرالصين
الجنوبي
مركزي

الواليات املتحدة األمريكية –
الصين
الصين – اليابان
الصين – الهند

ثانوي
ثانوي

الصين – تايوان

ثانوي

دول جنوب شرق آسيا

أساس ي

االرتباط الجيوستراتيجي
سلسلة الجزر األولى
التركيز األساس ي في بحر الصين الشرقي
مجموعة فرعية من "املحيطين الهندي
والهادئ"(السيما املحيط الهندي)
مجموعة فرعية من التنافس عبر املضيق بين الصين
وتايوان
البحر األبيض املتوسط في أسيا

119

األهداف الجيوستراتيجية للصين
ً
أذا  ،ملاذا أصبح بحر الصين الجنوبي بؤرة الصراع بين الواليات املتحدة األمريكية والصين ؟ الجواب
واضح  :ألن الصين تهتم ببحر الصين الجنوبي  ،لكن ملاذا تهتم الصين بهذا القدر ؟ على الرغم من أن بكين
لديها نزاعات حدودية برية كبيرة تم حل العديد منها بالطرق السلمية (املفاوضات) إال أن النزاعات البحرية
ً
ً
 ،السيما في بحر الصين الجنوبي ازدادت أهمية بمرور الوقت  ،فضال عن ذلك أولت واشنطن أيضا أهمية
كبيرة لبحر الصين الجنوبي في السنوات األخيرة  ،السيما بعد أن أصبحت الصين قوة بحرية رئيسية في
منطقة آسيا الباسيفيك (على الرغم من أن بكين لديها تطلعات عاملية)  ،لذلك اضطرت الواليات املتحدة
األمريكية إلى أخذ ذلك في االعتبار.
ورفعت الصين قضية بحر الصين الجنوبي إلى مرتبة قضية "ذات مصلحة وطنية حيوية"  ،وأضحت
مسألة مبدأ  ،ومركز للشرعية السياسية املحلية للحزب الشيوعي الصيني  ،فبالنسبة لبكين يمثل بحر
ً
الصين الجنوبي قلب املطالبات البحرية التاريخية التي ال يمكن انتهاكها  ،ويمثل أيضا مبدأ السالمة
اإلقليمية والوحدة الوطنية  ،وأصبحت نقطة الصفر للتدخل السافر في الشؤون الداخلية للصين من قبل
منافسها األقوى  ........باختصار  ،بالنسبة للقادة الصينيين  ،برز البحر كنقطة اشتعال رئيسية ونزاع
أساس ي في التنافس الجيوستراتيجي بين بكين وواشنطن  ،بالتالي  ،ال مجال للتسوية في أذهان الحكام
الشيوعيين في الصين  ،ففي مايو  2017ورد أن الرئيس ش ي جين بينغ قال لرئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي
"ال نريد الشجار معك  ......لكن أذا فرضت األمر  ،فسنخوض الحرب" .
ومع احتضان الصين لالستثمار األجنبي وتوسيع التجارة الدولية في عصر اإلصالح بعد عام ، 1979
ُ
بدأت بكين إيالء أهمية أكبر للمسائل البحرية  ،أذ تبنت رؤية بحرية استراتيجية كبرى (تنسب إلى األدميرال
ً
الراحل ليو هواكينغ  )2011-1916في أوائل الثمانينيات تتمثل بتوسيع الصين لنفوذها البحري تدريجيا إلى
املحيط الهادئ  ،يرافقه توسع تدريجي للقوة البحرية الصينية .
في املرحلة األولى بحلول عام  ، 2000كان على بحرية جيش التحرير الشعبي توسيع منطقة عملياتها في
البحار القريبة (بحر الصين الجنوبي  ،بحر الصين الشرقي  ،والبحر األصفر) حتى تصل إلى ما يسمى بسلسلة
الجزر األولى (جزر الكوريل  ،اليابان  ،نهر ريوكيس  ،تايوان  ،الفلبين  ،بورنيو  ،وناتونا بيسار)  ،وسعت
البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني مسؤولياتها إلى ما وراء املياه الساحلية للصين لتشمل
"الشاطئ القريب" أو الساحل (جينان) و "البحار القريبة" (جينهاي) .
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في املرحلة الثانية  ،بحلول عام  2020تهدف القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الوصول إلى ما
يسمى بسلسلة الجزر الثانية (بونينز  ،ماريانا وكارولين)  ،وفي املرحلة الثالثة بحلول عام  ،2050ستصبح
الصين قوة بحرية عاملية وبالتالي ستكون على قدم املساواة مع البحرية األمريكية  ،في الواقع تبذل البحرية
الصينية جهودها ملواكبة هذا الجدول الزمني .
عالوة على ذلك تبنى العديد من استراتيجيي جيش التحرير الشعبي الصيني نظرية االستراتيجي
األمريكي البحري ألفريد ماهان  ،الذي يؤكد على األهمية املركزية للقوة البحرية لألمة  ،السيما الصلة بين
التوسع البحري للدولة والتنمية االقتصادية والتجارة البحرية  ،كما الحظ املفكرون البحريون الصينيون
ً
ً
أن "جزيرة هاينان أصبحت مركزا بحريا للصين" لذلك شيد الجيش الصيني قاعدة بحرية حديثة على
الجانب الجنوبي من الجزيرة في يولين والتي تسمح للغواصات بالدخول دون أن تطفو على السطح في مرأى
من الجميع وبالتالي تكون مرئية لألقمار الصناعية  ،ومن املحتمل أن تشمل هذه املنصات املوجودة تحت
ً
السطح على صواريخ بالستية تحمل غواصات ) (SSBNsوالتي تزداد أهمية  ،أذ تعمل الصين على إكمال
ً
صواريخ نووية يمكن أطالقها بحريا  ،فجيش التحرير الشعبي الصيني يرى بحر الصين الجنوبي على أنه
ً
"معقل بحري أمن نسبيا يمكن من خالله نشر الصواريخ الباليستية بأمان في وقت السلم وإطالقها في وقت
الحرب" .
ولكن ملاذا ظهر بحر الصين الجنوبي كنقطة اشتعال بحرية رئيسية لبكين  ،وماذا حدث لبؤرة التوتر
في تايوان ؟ هناك ثالثة اتجاهات تفسر ذلك  ،األول هو أن الصين تطورت من كونها قوة قارية بحتة في
منتصف القرن العشرين إلى قوة بحرية بحلول مطلع القرن الحادي والعشرين  ،االتجاه الثاني هو أن مركز
ً
الثقل االقتصادي الصيني قد تحول جنوبا من شمال شرق الصين (دونغبي  ،منشوريا) إلى رقعة من الساحل
الشرقي للصين تمتد من تيانجين إلى شنغهاي إلى فوتشو وإلى الجنوب إلى هونغ كونغ وقوانغتشو وهايكو
وشواطئ سانيا  ،الثالث أصبحت املياه في مضيق تايوان أكثر هد ً
وء مع انتخاب املرشح الرئاس ي للحزب
القومي  ،ماينج جيو في عام  2008املؤيد للوحدة  ،فخالل رئاسته املمتدة بين عامي  2016 – 2008تحسنت
العالقات بين الصين وتايوان بشكل كبير .
خالل العقود األربعة األولى من وجود جمهورية الصين الشعبية  ،كانت نقطة االشتعال قارية  ،ففي
أوائل الخمسينيات من القرن املاض ي كانت نقطة االشتعال الرئيسية في املنطقة هي شبه الجزيرة الكورية
(كان مضيق تايوان نقطة ثانوية)  ،وفي الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن املاض ي  ،كانت
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نقطة االشتعال األولى للصين هي حدودها البرية الشاسعة مع االتحاد السوفيتي  ،وكانت نقطة االشتعال
الثانوية هي حدودها البرية الجنوبية مع فيتنام  ،وبحلول منتصف التسعينيات أصبحت أبرز نقاط
االشتعال بالنسبة للصين هي النقاط البحرية  :أذ كان مضيق تايوان مصدر قلق أساس ي  ،وكان بحر الصين
الشرقي نقطة ثانوية  ،فقد حدث هذا التحول عندما حلت بكين معظم نزاعاتها الحدودية البرية مع
العواصم املجاورة  ،مع استثناء ملحوظ لنيودلهي  ،أذ حدثت ذروة التوترات التي أعقبت الحرب الباردة في
مضيق تايوان  ،السيما خالل أزمة  ، 1996 – 1995بينما كانت كوريا وتايوان بؤرة التوتر في العقد األول من
القرن ال ـ . 21
وبحلول عام  2010بدا أن بحر الصين الجنوبي قد حل محل مضيق تايوان باعتباره أخطر نقطة
اشتعال بحرية في الصين  ،تزامن هذا التغيير مع تحول مركز الثقل االقتصادي الصيني إلى الجنوب (املتمثل
بزيادة التجارة البحرية الصينية مع جنوب شرق آسيا وما وراءهما إلى أوروبا والشرق األوسط)  ،ولكن ال
ينبغي ألحد أن يتجاهل التفاعل االقتصادي البري املتزايد للصين مع دول جنوب شرق آسيا من خالل الطريق
ً
البري الرئيس ي من مقاطعة يونان ومدينة كونمنغ  ،والسكك الحديدية واملحطة الجوية  ،فضال عن ذلك
تبددت التوترات بين الواليات املتحدة األمريكية والصين بشأن تايوان وحل محلها بحر الصين الجنوبي  ،أذ
أصبح هذا البحر نقطة محورية للشكوك املتبادلة والتنافس بين الواليات املتحدة األمريكية والصين  ،ألنه
جاء ليبلور النزاعات اإلقليمية امللموسة واملبادئ املجردة األوسع في السياق األوسع للتنافس الجيوسياس ي.
كما أن نقطة االشتعال الكورية لها أبعاد قارية وبحرية  ،فاستمرار عدم االستقرار في شبه الجزيرة
ً
ينذر بخطر بالنسبة للصين ليس بسبب الحدود البرية املشتركة مع كوريا الشمالية ولكن أيضا بسبب
التجارة البحرية الكبيرة مع كوريا الجنوبية واليابان  ،أذ تصاعدت التوترات في كوريا السيما بعد عام 2010
ً ً
نتيجة أحراز البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تقدما كبيرا  ،بالتالي تدهورت العالقات بين بكين
وبيونغ يانغ بشكل ملحوظ  ،ومن ثم فأن بحر الصين الجنوبي ليس نقطة االشتعال الوحيدة في منطقة آسيا
واملحيط الهادئ في العقد األول من القرن الحادي والعشرين  ،على الرغم من أن الصين كانت هادئة بشكل
ً
ً
واضح في خطابها وضبط أفعالها تجاه كوريا الشمالية  ،أال أنها كانت أكثر تشددا وحزما عندما يتعلق األمر
ببحر الصين الجنوبي .
تبنى القادة الصينيون وجهة نظر جيوستراتيجية تتمثل بأدراك بيئتهم من منظور أربعة دوائر متحدة
املركز  ،الحلقة األولى حسب رؤيتهم تبدأ من الشارع الخارجي املطل على نافذة مكتبهم (الوضع األمني الداخلي
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في الصين) والذي يشمل جميع األراض ي الواقعة داخل حدود جمهورية الصين الشعبية التي تسيطر عليها
بكين أو تطالب بها  ،بينما تتألف الحلقة األمنية الثانية من املحيط املباشر لجمهورية الصين الشعبية (وهي
ً
ً
منطقة تضم  14دولة مجاورة خاضت الصين حروبا معها خالل الـ  75عاما املاضية  ،أما الحلقة الثالثة فهي
تضم آسيا واملحيط الهادئ بأكملها  ،بينما تمتد الحلقة الرابعة واألبعد إلى العالم الخارجي  ،وفي هذا املفهوم
ً
الجيوستراتيجي نرى أن بحر الصين الجنوبي مهم بشكل كبير ألنه يعتبر جزءا من الحلقات األولى والثانية
ً
والثالثة  ،فضال عن كونه نقطة انطالق مهمة في الحلقة الرابعة  ،فال يمكن الزعم بأن الجزء األكبر من هذا
ً
البحر هو من األراض ي الصينية أو املياه اإلقليمية أو املنطقة االقتصادية الخالصة فحسب  ،بل هو أيضا
عنصر حاسم في محيط الصين  ،ونظام فرعي مهم في جوار الصين  ،وممر مهم بالنسبة للعالم  ،وبالتالي ،
ً
وفقا ألحد العلماء الصينيين البارزين فأن نزاع بحر الصين الجنوبي "ينطوي على مصالح سياسية وأمنية
واقتصادية مهمة" .
سادت حالة من عدم اليقين حول ما إذا كانت الصين قد حددت بحر الصين الجنوبي على أنه
"مصلحة أساسية"  .في السنوات األخيرة بدأت بكين في استخدام هذا املصطلح لإلشارة إلى مجموعة من
قضايا األمن القومي ذات األولوية العالية  ،السيما املسائل اإلقليمية الحساسة مثل تايوان والتبت
وشينجيانغ  ،ويؤكد البعض أن جمهورية الصين الشعبية صنفت بحر الصين الجنوبي على أنه "مصلحة
أساسية"  ،بينما ورد أن املسؤولين الصينيين استخدموا املصطلح في مناقشات مغلقة مع نظرائهم األمريكيين
 ،إال أن العبارة لم تظهر بعد في بيان عام أو وثيقة رسمية  ،ملاذا ؟ على الرغم من أنه ال يوجد شك في أن بحر
الصين الجنوبي هو أحد أهم قضايا بكين  ،لكن على ما يبدو أن القادة الصينيين خلصوا إلى أنه ليس لديهم
ً
ما يكسبونه من جعل هذا التصنيف رسميا  ،ومن املرجح أن يؤدي ذلك إلى تصعيد التوترات مع الطالبين
األخرين والواليات املتحدة األمريكية ؛ ألنه لن يؤدي إال إلى تعزيز موقف الصين بشأن مطالباتها في بحر
ً
الصين الجنوبي باعتبارها غير قابلة للتفاوض و"متطرفة"  ،فضال عن ذلك فأنه من شبه املؤكد أنه سيرفع
من أهمية البحر في عيون الشعب الصيني  ،وبالتالي يزيد الضغط على قادة جمهورية الصين الشعبية .
قفزة الصين الشعبية إلى الخارج
لم يتم التأكيد على أهمية بحر الصين الجنوبي إال من خالل املبادرات السياسية األخيرة  ،ففي عام
ً
 2013أطلق الرئيس ش ي جين بينغ علنا بضجة كبيرة برنامج "حزام واحد  ،طريق واحد"  ،أذ أعلن عن املبادرة
في خطابين رفيعي املستوى أحدهما في آسيا الوسطى واألخر في جنوب شرق آسيا  ،وهناك عنصران رئيسيان
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للمبادرة  ،أحدهما قاري وأخر بحري  ،فقد أقترح ش ي تطوير "حزام بري" يتمثل بالطرق والسكك الحديدية
وخطوط األنابيب من الصين إلى جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وآسيا الوسطى  ،ويمتد إلى أوربا والشرق
األوسط  ،كما أقترح تطوير "طريق الحرير البحري" الذي يبدأ من الصين عبر بحر الصين الجنوبي إلى
املحيط الهندي وما وراءه  ،وأكدت الخطط على أهمية منطقتين  :منطقة جنب شرق آسيا البحرية والشرق
األوسط  ،األول هو ممر مائي رئيس ي  ،في حين أن األخير يبرز كحلقة وصل بين الحزام البري والطريق البحري
 ،وعلى ما يبدو أن هذه املبادرة الجريئة لها جذور في خطة التنمية الغربية العظيمة التي صدرت في أوائل
القرن الحادي والعشرين لبناء البنية التحتية للصين في املناطق الداخلية الغربية التي حفزت النمو
ً
االقتصادي في املناطق غير الساحلية املتخلفة في الصين  ،والتي تخلفت عن املناطق األكثر ازدهارا وحيوية
كاملقاطعات الساحلية .
ً
فضال عن ذلك  ،فأن فكرة "حزام واحد  ،طريق واحد" تعود ملفهوم "مسيرة الغرب" الذي صاغه
االكاديمي بجامعة بكين وانغ جيس ي في العام  ، 2012أذ جادل بأن الصين بحاجة إلى "إعادة توازن"
جيوستراتيجي  ،وهذا يتطلب بذل جهود أكبر في تطوير عالقاتها مع جيرانها الغربيين  ،مع ذلك  ،لم تكن هذه
ً
الفكرة دعوة لالبتعاد عن املقاطعات الساحلية الشرقية للصين  ،بل كانت دعوة إلتباع نهج أكثر توازنا
الستراتيجيات التنمية املحلية والخارجية للصين  ،فعندما تنظر بكين إلى الشرق تجد نفسها محاصرة
بالقواعد العسكرية األمريكية في سالسل الجزر األولى والثانية  ،والبحرية األمريكية التي تتنافس في البحار
القريبة  ،وحلفاء أقوياء السيما طوكيو وسيول  ،على النقيض من ذلك  ،فأن النظر إلى الغرب يكشف عن
ً
مشهد جيوستراتيجي أكثر انفتاحا  ،على الرغم من الوجود العسكري األمريكي في آسيا الوسطى خالل
ً
العقدين األول والثاني من القرن الحادي والعشرين  ،أال أن ميزان القوى في هذه املنطقة كان أقل انحرافا
لصالح أمريكا  ،فقد طورت بكين عالقات جيدة مع دول أسيا الوسطى وأصبحت املنطقة تدخل بشكل
متزايد في املدار االقتصادي للصين  .السيما بعد أن شرعت الواليات املتحدة األمريكية في سحب قواتها
العسكرية من أفغانستان ليتزايد بعد ذلك النفوذ الصيني في هذا البلد .
استراتيجية الصين اتجاه بحرالصين الجنوبي
ً
كان موقف بكين السياس ي بشأن بحر الصين الجنوبي ثابتا خالل العقود املاضية  ،فلطاملا أدعت
جمهورية الصين الشعبية السيادة على جميع الجزر والشعاب املرجانية على أساس الوجود التاريخي في
املنطقة البحرية  ،أذ تتوافق مطالبات جمهورية الصين الشعبية في بحر الصين مع مطالباتها في تايوان  ،وفي
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الواقع  ،فقد ورثت جمهورية الصين الشعبية خريطتها الشهيرة "ذات الخطوط التسع املتقطعة" من
جمهورية الصين  ،بينما سعت بكين إلى استخدام الوسائل القانونية لتعزيز مطالبها اإلقليمية في بحر الصين
الجنوبي  ،أال أن األساس املنطقي ملطالباتهم تاريخي  ،وبالفعل وصف أحد الباحثين البارزين في جمهورية
الصين الشعبية "( "Zhu Fengمدير مركز جامعة نانجينغ للدراسات التعاونية لجنوب الصين) نهج بكين
بأنه يرتكز على "األصول التاريخية" ويقارن هذا النهج بالنهج األمريكي الذي يصفه ب ـ "األصولية القانونية".
وصفت استراتيجية الصين تجاه بحر الصين الجنوبي لعدة عقود بأشكال مختلفة على أنها استراتيجية
ً
ً
"تأخير" أو تأكيد زاحف" أو "نزاع هادئ الكثافة ) ،")SLICفي هذا النهج  ،تبنت الصين نهجا تدريجيا طويل
األجل لتحسين مطالباتها بأسلوب بسيط قدر اإلمكان  ،فمنذ سبعينات القرن املاض ي على األقل أحتلت
ً
ً
الصين جزرا وشعاب مرجانية بطريقة انتهازية  ،واحيانا بالقوة (على سبيل املثال  :جزر باراسيل في عام 1974
ً
 ،وجزر سبراتلي في عام  )1988وأحيانا أخرى بدون مقاومة (على سبيل املثال شعاب ميتشيف ريف الواقعة
في شرق جزر سبراتلي في عام  ، ) 1995وكذلك من خالل تقوية قبضتها خلسة على التكوينات التي تحتلها
بالفعل من خالل التحصينات واألرصفة واملدارج  ،خالل السبعينيات والثمانينيات والتسعينات وخالل
ً
العقد األول من القرن الحادي والعشرين  ،وكانت الصين ناجحة جدا في تنفيذ استراتيجية ) )SLICهذه
بطريقة تتجنب الكثير من الجدل أو املقاومة .
بحلول عام  2010كانت أنشطة الصين في جنوب الصين بعيدة عن استراتيجية ) ، )SLICبمعنى أن
ً
اإلجراءات الصينية كانت أكثر حزما ،لذلك كان املطالبون ببحر الصين الجنوبي قلقين بشكل متزايد
ومستعدون للرد  ،لكنهم كانوا حذرين من مواجهة الصين مباشرة  ،سواء بشكل فردي أو جماعي  ،السيما
ً
الفلبين وفيتنام ؛ بسبب اختالل ميزان القوة  ،وبدال من ذلك  ،فضلوا الضغط على الواليات املتحدة
ً
األمريكية لتحدي الصين علنا بشأن هذه املسألة ؛ ونتيجة لذلك  ،أصبح بحر الصين الجنوبي قضية خالفية
في العالقات األمريكية الصينية  ،فالصين تنظر إلى خطاب واشنطن الراقي حول التمسك بمبدأ حرية املالحة
ً
ً
كذريعة للتدخل في بحر الصين الجنوبي  ،فوفقا ألحد العلماء الصينيين "أصبحت النزاعات البحرية مصدرا
ً
ً
متزايدا النعدام األمن في شرق آسيا"  ،ألسباب متنوعة و"تزداد تعقيدا بسبب مشاركة أطراف ثالثة"  ،ومن
الجدير باملالحظة من منظور صيني "التدخل البارز للواليات املتحدة األمريكية" .
كان رد الصين في عهد ش ي جين بينغ هو تكثيف أنشطتها في بحر الصين الجنوبي  ،فمنذ ديسمبر 2013
شرعت بكين في برنامج ضخم الستصالح األراض ي  ،أذ تمت أضافة ما مجموعه أكثر من  2900فدان إلى
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ً
سبعة من التكوينات الصينية الثمانية املحتلة في أرخبيل جزر سبراتلي  ،فضال عن ذلك قدمت سفن إنفاذ
القانون البحري لجمهورية الصين الشعبية بقوة االدعاءات الصينية في سلسلة منظمة من مظاهر
استعراض القوة  ،بما في ذلك  ،مضايقة قوارب الصيد وسفن أخرى من الدول املطالبة وطردها  ،وحدث
أبرز استعراض لقوة جمهورية الصين الشعبية في مايو  2014عندما شكلت العشرات من قوارب الصيد
وسفن خفر السواحل وسبع سفن حربية تابعة للبحرية الصينية حلقة متحدة املركز من الحماية حول
ً
منصة النفط ( 120 )HD-981ميال قبالة سواحل فيتنام  ،وتم تنفيذ هذه املناورة عالية التنسيق بشكل
ً
جيد وتم تحديد تواريخ بدء انتهاء هذه املناورات  ،وواجهت الصين أسطوال من  30سفينة فيتنامية  ،وكانت
ً
ً
الحلقة عرضا واضحا للقوة الساحقة للصين .
األهداف الجيوستراتيجية للواليات املتحدة األمريكية
ً
ملاذا بحر الصين الجنوبي مهم بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية ؟ بصفتها القوة املهيمنة عامليا ،
ً
تحدد الواليات املتحدة مصالحها الوطنية على نطاق عاملي  ،عسكريا  ،املصلحة العليا للواليات املتحدة هي
ً
الدفاع عن الوطن وحلفاء أمريكا  ،أما سياسيا  ،تسعى الواليات املتحدة إلى تعزيز الديمقراطية وتقوية
حقوق اإلنسان حول العالم ؛ ومن الناحية االقتصادية  ،تتطلع الواليات املتحدة إلى حماية التجارة العاملية
واألنظمة املالية  ،فمنذ نهاية الحرب الباردة  ،كانت الواليات املتحدة القوة البحرية املهيمنة في العالم  ،حتى
ً
وقت قريب جدا  ،أذ كانت الطائرات والسفن البحرية األمريكية قادرة على العمل في الجو واملياه وفي أي مكان
ً
في العالم تقريبا دون خوف من مواجهة تحديات خطيرة  ،وبالتالي فأن واشنطن مهتمة بكل ركن من أركان
العالم واعتادت على التمتع بدرجة ملحوظة من حرية التصرف في املياه الدولية واملجال الجوي .
ً
ً
وليس من املستغرب أن العديد من البحريين األمريكيون ماهانيون  ،فهم يؤمنون إيمانا راسخا بأولوية
القوة البحرية  ،وأهمية التركيز على "قيادة البحر"  ،األمر الذي يعكس التأثير الدائم ملاهان على
االستراتيجيين البحريين األمريكيين .
ً
كان املجال البحري في منطقة آسيا واملحيط الهادئ مهما بشكل خاص  ،وفي عام  ، 2015أصدرت وزارة
الدفاع األمريكية استراتيجية األمن البحري ملنطقة آسيا واملحيط الهادئ والتي ركزت في أجزاء رئيسية منها
على بحر الصين الجنوبي  ،ولعقود من الزمان  ،أجرت الواليات املتحدة األمريكية عالقة تجارة مع آسيا أكثر
مما أجرته مع أوروبا  ،فاليوم تمتد العديد من طرقها التجارية عبر املحيط الهادئ  ،وقد تبنت الواليات
املتحدة شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة  ،وبعد انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية وصعود الديمقراطيات
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الجديدة  ،تحول االهتمام السياس ي من أوروبا إلى آسيا  ،وانتقلت ساحة املعركة لشن حرب األفكار إلى أسيا
أذ أصبحت البلدان بما في ذلك كوريا الشمالية وماينمار بؤرة االهتمام النتهاكات حقوق اإلنسان على نطاق
واسع  .عالوة على ذلك  ،خطت الديمقراطية خطوات مهمة في تسعينيات القرن الـ  ، 20فقد ظهرت في تايالند
وإندونيسيا  ،وفي اآلونة األخيرة  ،خطت ماينمار خطوة كبيرة في التحول الديمقراطي  ،بينما عانت تايالند من
نكسة  ،وف ي مجال الدفاع  ،سعت الواليات املتحدة األمريكية إلى تقوية عالقاتها مع حلفائها  ،وتوسيع
العالقات األمنية مع الديمقراطيات األخرى في املنطقة السيما الهند  ،وتحويل املزيد من املوارد إلى منطقة
آسيا املحيط الهادئ .
أن "إعادة التوازن" أو "املحاور" التي تم الترويج لها في املنطقة والتي أعلنت عنها إدارة الرئيس باراك
أوباما تشير إلى أن الواليات املتحدة كانت عازمة على تركيز املزيد من االهتمام في منطقة آسيا واملحيط
الهادئ  ،ومع ذلك فأن الرئيس دونالد ترامب يحاول منذ توليه منصبه في يناير  2017إعادة التفكير في
ً
سياسة الواليات املتحدة األمريكية تجاه املنطقة  ،لكنه كان منشغال خالل عامه األول باألحداث في شبه
ً
الجزيرة الكورية  ،وأنتقد ترامب كرئيس منتخب علنا تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي في تغريدة
نشرها في ديسمبر  ، 2016عالوة على ذلك  ،أشار وزير الخارجية ريكس تيلرسن إلى أنه يفضل الرد األمريكي
القاس ي على الصين في بحر الصين الجنوبي خالل جلسات االستماع في يناير /كانون الثاني  ، 2017كما
تحدث كبار املسؤولين في وزارة الدفاع بعبارة متشددة حول الرد على اإلجراءات الصينية في بحر الصين
الجنوبي  ،وأدان وزير الدفاع "جيمس ماتيس" في حديثه أثناء حوار شانغريال في يونيو  / 2017سنغافورة
"تجاهل الصين للقانون الدولي وازدراءها ملصالح الدول األخرى" في بحر الصين الجنوبي  ،وخالل الشهادة
ً
العامة لعام  2016أمام الكونغرس األمريكي  ،كان األدميرال هاري هاريس (قائد قيادة املحيط الهادئ) فظا
بشكل ملحوظ  ،ووصف اإلجراءات الصينية في بحر الصين الجنوبي بأنها "استفزازية وتوسعية"  ،وأصر على
أن الهدف هو "بناء سور عظيم من الرمال" في محاولة جريئة للسيطرة على املياه املتنازع عليها .
البحار ،وليس املمرات البحرية )(SLOCs
أن االهتمام الكبير ب ـ "نقاط االختناق"  ،و"خطوط االتصال البحرية ) "(SLOCsال يؤدي إلى إخفاء
حقيقة أن املسطحات املائية مهمة  ،وأن لم تكن أكثر من املضايق الضيقة وممرات الشحن املستقيمة ،
وأكد مايكل ويلس ي على أهمية الخلجان ولفت االنتباه إلى ثالث خلجان في املحيطين الهندي والهادئ  :بحر
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العرب وخليج البنغال وبحر الصين الجنوبي  ،الكثير من الضجيج يحيط ب ـ "معضلة ملقا" املزعومة لبكين
وهوس واشنطن املزعوم ب ـ "حماية املمرات البحرية".
لكن في الحقيقة ومن وجهة نظر جيوستراتيجية أوسع  ،فأن ما يهم أكثر هو السيطرة على البحار ،
على وجه التحديد  ،الجهود املبذولة للسيطرة على املسطحات املائية من قبل دولة واحدة أو على األقل
الجهود املبذولة لرفض أو تقييد الوصول إلى دول أخرى  .لقد قيل الكثير عن تركيز االستراتيجيين الصينيين
ً
على سلسلتين من سالسل الجزر  ،لكن هذه مجرد عالمات حدودية – فهي ليست أهدافا عسكرية في حد
ذاتها يتم االستيالء عليها واحتاللها وتحصينها  ،هدف بكين هو حرمان املياه داخل سالسل الجزر هذه من
ً
املنصات الجوية والبحرية لقوة خارجية  ،وبالتالي  ،فأن هذه الجزر ليست أسوارا يجب الدفاع عنها ولكنها
معالم جغرافية تحدد االمتدادات الخارجية للمجال البحري املطلوب في الصين  ،باختصار  ،تسعى الصين
إلى احتفاظ السفن السطحية والغواصات والطائرات األمريكية باملخاطر املتزايدة التي تعمل فوق ما تسميه
بكين البحار القريبة .
وباملثل  ،فإن الواليات املتحدة مهتمة بالقدرة على العمل بحرية في غرب املحيط الهادئ أكثر من
اهتمامها باحتالل جزر معينة أو السيطرة على مضائق معينة  ،ومن أهم أهداف وزارة الدفاع املعلنة في
منطقة آسيا واملحيط الهادئ "حماية حرية البحار" بما في ذلك "استخدامات البحر في املجال الجوي ......
للسفن والطائرات العسكرية"  ،لذلك يركز البنتاغون بشكل أكبر على كيفية مواجهة قدرات A2/AD
املحسنة لجيش التحرير الشعبي الصيني داخل البحار القريبة أكثر مما يركز على مواقع أرخبيلية معينة أو
نقاط اختناق ساحلية .
استراتيجية الواليات املتحدة في بحرالصين الجنوبي
يمكن وصف نهج واشنطن تجاه بحر الصين الجنوبي بأنه ثابت من حيث املبدأ ومرن إلى حد ما في
ً
املمارسة  ،بالطبع هذا التوصيف ينطبق كثيرا على سياسات بكين في مختلف القضايا  ،في هذه القضية ،
فأن الواليات املتحدة مصرة على مسألة حرية املالحة وأولوية حماية املشاعات البحرية العاملية  ،واملبدأ
األسمى الذي تؤديه الواليات املتحدة والديمقراطيات الليبرالية األخرى هو "حرية البحار" املنصوص عليها في
الوثائق الرئيسية مثل اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار التي تنص في املادة  87على أن "أعالي البحار
مفتوحة لجميع الدول سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية"  ،ومع ذلك  ،تميل الواليات املتحدة األمريكية
إلى التأكيد على مجموعات فرعية من "حرية البحار" ،أي "حرية املالحة" و"حرية الطيران" ،كما سعت
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الواليات املتحدة باستمرار إلى أتخاذ مواقف محايدة بشأن املطالبات املتنافسة للدول املتنافسة في بحر
الصين الجنوبي  ،لكن واشنطن تصر على االلتزام بالقانون الدولي  ،واملفارقة امللحوظة هي أن الواليات
املتحدة األمريكية لم تصدق على اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار  ،ومع ذلك  ،من وجهة نظر بكين ،
يبدو أن واشنطن منحازة ضد الصين وتتدخل في منطقة بحرية بعيدة كل البعد عن املصالح
الجيوستراتيجية للواليات املتحدة  ،عالوة على ذلك  ،يبدو أن عمليات حرية املالحة البارزة املعروفة باسم
( )FONOPSالتي أجرتها البحرية األمريكية في بحر الصين الجنوبي من منظور صيني تهدف إلى إذالل الصين
ً
علنا .
ً
رسميا تقوم البحرية األمريكية بتنفيذ عمليات  FONOPSفي املياه الدولية حول العالم من أجل "إظهار
عدم املوافقة على املطالبات البحرية املفرطة التي تؤكدها الدول الساحلية"  ،عالوة على ذلك  ،فأن البرنامج
األمريكي طويل األمد للدفاع عن مبدأ حرية املالحة ال يشمل فقط "األنشطة العملياتية من قبل القوات
ً
العسكرية األمريكية"  ،ولكن أيضا "املشاورات والتمثيالت مثل الدبلوماسيين األمريكيين" ،ويتمثل تفسير
الواليات املتحدة التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار هو أن السفن العسكرية يمكن أن تعمل دون عوائق
ً
ً
في املياه الدولية  ،وهذا يعني في أي مكان خارج حدود  12ميال بحريا من املياه اإلقليمية للبلد  ،في املقابل
تصر الصين على أن أي دولة لديها حقوق إضافية داخل منطقتها االقتصادية الخالصة لرفض مرور السفن
العسكرية لدولة أخرى ما لم يتم منح اإلذن .
ً
ً
تشارك الواليات املتحدة أيضا في مبادرات أخرى أقل بروزا فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي  ،ومن
بينها الجهود املبذولة للتنسيق مع البلدان األخرى (املطالبين وغير املطالبين) لتطبيق القرار الشامل ملحكمة
التحكيم الدائمة الصادر في يوليو  ، 2016وكان الحكم بمثابة رفض كامل ملطالبات الصين وإجراءاتها في
البحر  ،أذ قضت محكمة التحكيم الدائمة بأن مطالبات الصين الكاسحة ببحر الصين الجنوبي "تتعارض
ً
ً
مع االتفاقية وليس لها ُبعدا قانونيا"  ،ورحبت الواليات املتحدة وعدد من الدول األخرى بالحكم ودعت جميع
الدول إلى االلتزام بالقرار  ،في غضون ذلك  ،نددت بكين بالقرار وأصرت على أن الصين ال تعترف بالحكم ،
ً
وبالتالي ليس واضحا ما إذا كان حكم محكمة التحكيم الدائمة سيثبت أنه عالمة بارزة ونقطة تحول في نزاع
بحر الصين الجنوبي  ،أو أنه في طريقه إلى أن يصبح حاشية رائعة للغاية في مقاالت مجالت القانون الدولي .
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التحليالت
يسعى كل جانب على األقل إلى إدارة قضية بحر الصين الجنوبي بشكل مثالي  ،إلقناع الجانب اآلخر
بالتنازل أو على األقل أيجاد حل وسط  ،مع ذلك يشير التحليل الجيوسياس ي إلى أن مستقبل بحر الصين
ً
ً
الجنوبي من املرجح أن يكون متقلبا  ،وأن احتمالية حدوث تصعيد غير مقصود أكبر مما كان متوقعا .
ما الذي يحمله املستقبل للمنافسة الجيوستراتيجية بين الواليات املتحدة ألمريكية والصين في بحر
الصين ال جنوبي؟ من ناحية من غير املحتمل أن يتراجع أي من الجانبين عن موقعه على هذا البحر شبه
املغلق  ،ومن ناحية أخرى  ،ال يرغب أي من الطرفين في حالة من التوترات املتزايدة في العالقات الثنائية ،
ناهيك عن الصراع العسكري املباشر  ،هذا الوضع يضمن استمرار الغليان البطيء في بحر الصين الجنوبي
ً
 ،ولكن بعيدا عن ذلك  ،هناك احتمال حقيقي لزيادة التنافس بين القوى العظمى وحتى التصعيد املحتمل
للحرب بين الدول  ،تشير ثالثة عوامل على األقل إلى سبب هام للقلق  :وجود تنافسات إقليمية متعددة
ومتداخلة بين الدول  ،وظهور متغير االستقرار وعدم االستقرار ،واملعضلة األمنية املتزايدة .
ً
أوال  :التنافس الجيوسياس ي بين الصين والواليات املتحدة األمريكية معقد بسبب وجود التنافس
ً
ً
ً
اإلقليمي الذي يلعب فيه بحر الصين الجنوبي دورا أساسيا أو ثانويا (الشكل  ، )1وبالتالي فإن التنافس بين
ً
ً
اليابان والصين وبين الهند والصين ينطوي أيضا على املواقف واملنافسة على هذا البحر  ،فضال عن ذلك
هناك منافسة بين العديد من دول جنوب شرق آسيا وبين هذه الدول والصين  ،بما في ذلك حلفاء وشركاء
الواليات املتحدة األمريكية .
يمكن لهذه األطراف الثالثة (التي تشمل حليف الواليات املتحدة وهي "الفلبين"  ،وشريكتها األمنية
"تايوان") إما تخفيف حدة الصراع أو تفاقم التوترات في بحر الصين الجنوبي وتنتقل إلى توترات متصاعدة
بين الواليات املتحدة األمريكية والصين .
ً
ً
ً
ثانيا  :يبدو أن هناك متغيرا غير نووي ملفارقة االستقرار وعدم االستقرار يلعب دورا في بحر الصين
الجنوبي  ،في أوائل القرن الحادي والعشرين  ،حيث يميل كل جانب إلى الشعور بالجرأة إلظهار العزيمة
القوية وغير مقيد بشكل ملحوظ ملمارسة الحزم بسبب ذلك نرى أن احتمال التصعيد ضئيل  ،بعبارة أخرى
ً
ً
 ،نظرا ألن كال من بكين وواشنطن حسب ما يبدو أنهما يدركان أن الصراع التقليدي الشامل بين الصين
والواليات املتحدة األمريكية سيكون له عواقب وخيمة ومدمرة على اقتصادهما  ،فإن كل منهما يرى أن لجوء
الطرف اآلخر إلى الحرب أمر غير منطقي وبالتالي إلى حد كبير غير محتمل .
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نتيجة ذلك  ،هو أن كال الجانبين يشعر بالجرأة لإلشارة بقوة إلى التزامهما باملسائل املبدئية  ،ومع ذلك
ً
 ،يؤكد بعض املحللين أن احتمال نشوب صراع عسكري بين الواليات املتحدة والصين ليس ضئيال ويتضمن
شبح ما يسمونه "الدمار االقتصادي املؤكد املتبادل"  ،وبالطبع كانت الحالة النموذجية ملفارقة االستقرار
ً
وعدم االستقرار هي املواجهة في الحرب الباردة بين القوى العظمى املسلحة نوويا (الواليات املتحدة األمريكية
 ،واالتحاد السوفيتي) .
قد تكون مفارقة االستقرار وعدم االستقرار أكثر حدة في حالة الواليات املتحدة والصين ؛ بسبب
االفتراضات الخطيرة التي يتبناها أحد الخصمين أو كالهما  ،بادئ ذي بدء  ،يثق القادة األمريكيون
والصينيون أكثر من الالزم بقدراتهم على إدارة األزمات  ،وينظر العديد من األمريكيين إلى الحل التفاوض ي
السلمي ألزمة  EP-3لعام  2001كدليل على أن حوادث مماثلة تنطوي على خسائر في األرواح يمكن حلها
بدون تصعيد  ،لكن حادثة  EP-3ليست حالة جيدة للتعميم  ،ألنها تكاد تكون فريدة من نوعها في عدة أبعاد
رئيسية  :كان هناك ضغط زمني ضئيل  ،وكانت الصين تحمل الورقة الرابحة  ،كما لم يكن هناك أحساس
كبير باإللحاح في بكين أو واشنطن  ،وكانت الصين في مقعد السائق  :لقد قامت الطائرة األمريكية املتضررة
بهبوط اضطراري في أحد املطارات الجوية لجيش التحرير الشعبي في جزيرة هاينان  ،وأصبح الطاقم الجوي
املحتجز رهائن بحكم الواقع  ،فقد كانت بكين غاضبة من وفاة طيار مقاتل صيني عندما اصطدمت طائرته
بطائرة استطالع أكبر تابعة للبحرية األمريكية في املجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الجنوبي على بعد
ً
ً
ً
 70ميال تقريبا من هاينان  ،بينما كانت واشنطن حريصة على عودة  24جنديا وامرأة في الخدمة  -الطائرة -
لم يكن الطاقم في خطر وشيك  ،لذا كان بإمكان واشنطن التحلي بالصبر  ،مع ترف الوقت وقلة خطر
التصعيد غير املقصود  ،يمكن أن تظل بكين مصرة على مطالبة واشنطن بإصدار اعتذار علني ويمكن
للواليات املتحدة أن تقاوم الطلب الصيني الشامل  ،وبعد عشرة أيام من االصطدام  ،أصدرت سفارة
الواليات املتحدة األمريكية بيان ندم شديد اللهجة وأطلقت الصين سراح الطاقم في اليوم التالي  ،وبعد ثالثة
ً
أشهر  ،وتحديدا في يوليو  ، 2001بعد مزيد من املفاوضات  ،تم تفكيك الطائرة األمريكية وأعادتها إلى
الواليات املتحدة على متن طائرة شحن روسية .
بينما يعترف املحللون الصينيون بسهولة أن بكين لم تتعامل مع أزمة عام  2001بشكل جيد  ،ويعتقد
القادة الصينيون أن قدراتهم في إدارة األزمات قد تحسنت بشكل كبير منذ ذلك الحين بسبب البحث
والتحليل املكثف حول هذا املوضوع مما أدى إلى إنتاج إجراءات وآليات جديدة  ،بما في ذلك لجنة األمن
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القومي  ،على غرار لجنة األمن القومي األمريكي والذي عقد أول اجتماع رسمي له في العام  ، 2014ومع ذلك
 ،ال يوجد سبب وجيه لالعتقاد بحدوث تحسين كبير في قدرة الصين على إدارة األزمات .
عالوة على ذلك  ،تعتقد بكين أنها بارعة في إدارة التصعيد  ،أو ما يطلق عليه الصينيون "السيطرة على
الحرب" ،باختصار يبدو أن القادة العسكريين الصينيين يعتقدون أن بإمكانهم إدارة التصعيد في كل من
زمن الحرب ووقت السلم  ،وهذا االعتقاد يعززه املواجهات "الناجحة"  ،مثل استعراض بكين الواضح للقوة
ً
حول منصة النفط  HD-981في عام  2014في املياه املتنازع عليها من قبل فيتنام (ذكرناه سابقا) حادثة يمكن
ً
اعتبارها ناجحة ألنها لم تتصاعد إلى نزاع مسلح ،وفي الواقع  ،وفقا ألحد املسؤولين في جمهورية الصين
ً
الشعبية  ،في التعامل مع الدول الصغيرة مثل الفلبين وفيتنام " ،يمكننا (أي الصين) أن نعلمهم درسا ولكن
ال نصل إلى الحرب" .
ً
وفي الوقت نفسه  ،يبدو أن بعض صانعي السياسة واملحللين األمريكيين مقتنعون تماما بأن الواليات
ً
املتحدة يجب أن تكون متشددة في صد اإلجراءات الصينية في بحر الصين الجنوبي  ،وفقا ألحد املحللين
البارزين " ،علينا (أي الواليات املتحدة) أن نكون مستعدين (ليس فقط قادرين ولكن راغبين) لوضع الواليات
املتحدة األمريكية على املحك وتحمل بعض املخاطر"  ،وأضاف املحلل أنه إذا كانت الواليات املتحدة "غير
مستعدة لتحمل بعض املخاطر"  ،فأن "الصينيين لن يأخذوا الواليات املتحدة األمريكية على محمل الجد".
ً
ثالثا  :أقنع العديد من النخب الصينية أنفسهم بأنهم بارعون في التعامل مع القضايا البحرية بسالم
وأنهم يتفهمون املعضلة األمنية  ،بالتأكيد  ،نجحت الصين في تجنب حرب كبرى بين الدول منذ عام 1979
 ،ويبدو أن الكثيرين في بكين قد أقنعوا أنفسهم بأن الصين كانت بارعة في متابعة مطالبها اإلقليمية بشكل
تدريجي في الغالب دون مواجهات عالية املخاطر أو اشتباكات مسلحة  ،وما ال يبدو أن بكين تدركه هو أن
ً
ً
األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا جيدا للنجاح في املستقبل  ،بل على عكس العقود السابقة  ،أصبحت
الصين األن أقوى بكثير مقارنة بالدول األخرى  ،السيما تلك املوجودة في جنوب شرق آسيا  ،ومنذ عام 2010
ً
ً
على األقل  ،ينظر إلى الصين على أنها أكثر حزما وتهديدا من قبل الدول األخرى  ،ومن ثم  ،فأن اإلجراءات
الصينية في بحر الصين الجنوبي يتم تفسيرها اآلن بعبارات أكثر خطورة وتنذر بالخطر  ،ولكن كل الدالئل
تشير إلى أن بكين لم تدرك هذا التغيير بعد  ،وفي الواقع كتب العقيد الكبير في جيش التحرير "تشو بو"
ً
مؤخرا في جلوبال تايمز التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني أنه "ال يجد تهديد واقعي بحدوث صراع
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ضخم في بحر الصين الجنوبي (ألن) الصين لم تستخدم قوتها العسكرية املتزايدة إلثارة أي نزاعات أو
صراعات إقليمية" .
ً
أخيرا  ،ال الواليات املتحدة وال الصين جيدتان في فهم املعضلة األمنية والتعامل معها  ،على الرغم من
حقيقة أن صانعي السياسة والعلماء في كال البلدين قد أقروا بوجودها وينبغي معالجتها  ،كان التعبير
الرسمي األبرز عن هذا حتى األن في سبتمبر  2009عندما حدد نائب وزير الخارجية آنذاك جيمس
ب.شتاينبرغ املعضلة األمنية على أنها مشكلة مركزية في العالقات األمريكية الصينية في خطاب ألقاه  ،في
ً
حين أن قادة الواليات املتحدة غالبا ما يجدون صعوبة في فهم كيفية النظر إلى سياسات الواليات املتحدة
وأفعالها من منظور صيني  ،إال أنه من الصعب على القادة الصينيين تقدير كيفية تفسير قادة الدول األخرى
لسياسات وأنشطة جمهورية الصين الشعبية  ،وتجد بكين صعوبة خاصة في تطبيق املعضلة األمنية في
مواقف ملموسة ألن الصين  ،في أذهان الصينيين  ،ال تزال دولة ضعيفة تتعرض للتخويف بشكل روتيني من
قبل األخرين  ،باختصار ليس من السهل على قادة جمهورية الصين الشعبية أن يدركوا أن الصين أصبحت
اآلن دولة قوية ويمكن اعتبار نفسها متنمرة .
استنتاج :
أصبح بحر الصين الجنوبي نقطة وميض مركزية في التنافس بين الواليات املتحدة والصين  ،أذ نمت
أهمية بحر الصين الجنوبي بالنسبة لبكين وواشنطن  ،فقد ظهر في أوائل القرن الحادي والعشرين باعتباره
ً
ً
"عقدة رئيسية لسياسات القوة العاملية" ،وتبنت الصين نهجا جيوستراتيجيا لجنوب شرق آسيا وبحر الصين
ً
الجنوبي  ،وتؤكد الجغرافية السياسية أيضا على سبب اعتبار منطقة آسيا واملحيط الهادئ مهمة للغاية
ً
ً
بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية  ،أذ تبنت الواليات املتحدة نهجا جيوسيتراتيجيا في استراتيجيتها الكبرى
في أوائل القرن الحادي والعشرين  :وهذا هو السبب في أن إدارة أوباما بدأت باتباع استراتيجية "املحور" أو
"أعادة التوازن" في منطقة آسيا واملحيط الهادئ  ،بينما ال يزال من غير الواضح ما هي السياسة التي
ستتبناها إدارة ترامب  ،فمن املرجح أن تكون واشنطن ملزمة بالرد على الحقائق الجيوسياسية ومن املرجح
ً
ً
أن تتبع نهجا متشددا تجاه بكين في بحر الصين الجنوبي .
تعد الواليات املتحدة والصين متنافسان جيوسياسيان  ،ومثل عدد كبير من منافس ي القوى العظمى من
قبلهما  ،تلعب بكين وواشنطن هذا التنافس في املجال البحري  ،وترغب الصين في وجود بحرية "املياه
ً
الزرقاء" وتوسيع قوتها البحرية تدريجيا من املياه الساحلية إلى ما يسمى بسلسلة الجزر األولى إلى سلسلة
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الجزر الثانية وما بعدها  ،ويبدو أن واشنطن مصممة على الحفاظ على تفوقها املحيطي في جميع أنحاء
العالم ومكانتها كحامي رئيس ي للم شاعات العاملية ويبدو أنها تنظر إلى بحر الصين الجنوبي على أنه ساحة
ً
مركزية لهذا الصراع  ،بينما تطمح بكين جزئيا لذلك ؛ ألنها تنظر إلى املنطقة البحرية على أنها مجال نفوذ
الصين الشرعي  ،لكن القوة والتصميم مدفوعان بمنطق التنافس الجيوستراتيجي مع الواليات املتحدة
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الجمهورية اللبنانية
LEBANESE REPUBLIC
صبار محمد رض ى
باحث في القانون العام  /املغرب
املوقع واملساحة:
تعتبر دولة لبنان إحدى الدول العربية التي تقع في الجهة الغربية من قارة آسيا  ،وهي إحدى دول بلد الاا
باإلضافة إلى كل من سوريا وفلسطين واألردن  ،وتمتاز هذه الدولة بموقعها الجغرافي و االستراتيجي  ،وهي دولة
ساحلية تطل على البحر األبيض املتوسط ونقطة وصل بين الارق والغرب  ،تحدها من الجهة الامالية
والارقية دولة سوريا  ،وتحدها من الجهة الجنوبية دولة فلسطين املحتلة  ،ويحدها من الغرب البحر االبيض
املتوسط. 1
وتحتوي الجمهورية اللبنانية على  6محافظات  ،حيث أن كل محافظة عبارة عن مدن و أقضية  ،وتبلغ
مساحة البلد الكلية حوالي  10.452كلم مربع  ،وتبلغ مساحة اليابسة فيها حوالي  450كلم مربع  ،أما مساحة
املياه فيها فتبلغ  160كلم مربع . 2
السكان و اللغة :

رسم بياني يبين طوائف لبنان  ،املصدر ar.wikipedia.org :
يبلغ عدد سكان في لبنان  6.825.441نسمة حسب إحصائيات سنة  ، 2020وتبلغ نسبة الزيادة في السكان
بنحو  ، %0.85ويعيش أكثر اللبنانيين في املدن خاصة في العاصمة بيروت و ضواحيها  ،أما اللغة التي يتحدث
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بها السكان فهي اللغة العربية كما أن بعض اللبنانيين يتكلمون باللغة الفرنسية و االنجليزية  ،إضافة إلى
بعض اللغات األخرى لكنها قليلة اإلستخدا مثل اللغة األرمينية و الكردية والسريانية. 3
الحرب األهلية اللبنانية :
بعد مرور  32عاما على استقلل لبنان ( حصل على االستقلل بتاريخ  22نونبر  ) 1943قامت الحرب
األهلية اللبنانية والتي امتدت ملدة  15سنة (  ، ) 1990 – 1975وقد تسببت الحرب في تفكيك الدولة اللبنانية
من ناحية تقليص سيادتها على أرضها وسلطتها على شعبها و انهيار مؤسساتها وماليتها  ،وإلحاق أضرار
باالقتصاد الوطني والقضاء على مركزية السوق الداخلية  ،وصعود قوى اجتماعية هي امليليايات وقوى األمر
الواقع التي استطاعت أن تهمش دور الدولة وتعطل قرارها وتستحوذ على إيراداتها وتضع أيديها على مؤسساتها
و إداراتها  ،وشهدت هذه املرحلة تصدع املجتمع اللبناني من خلل ما طرأ من انقسا بين بنيه على أسس
طائفية وسياسية وثقافية ومناطقية وانعدا التواصل فيما بينهم  ،فضل عن سياسات التهجير القسري و
الهجرة  ،والتأثر بقيم الحرب وثقافتها وتداعياتها على التكوين املعرفي. 4
كما تأثر املجتمع اللبناني باألحداث األمنية وتصدع آليات االستجابة لألوضاع االقتصادية والقدرة على
الرفض بعدما جرى تهميش دور مؤسسات املجتمع املدني  ،وقد سارت عملية تفكيك الدولة جنبا إلى جنب
مع عملية تصدع املجتمع اللبناني فكانت النتيجة انهيار شبه تا على الصعد السياسية والثقافية واملعرفية
والقيمية .
لقد اعتبرت حرب لبنان املختبر التاريخي واالجتماعي والسياس ي لتناقضات املجتمع اللبناني  ،وتجلت في
النظا السياس ي وما يقدمه من مكاسب وفوائد لطائفة على أخرى  ،وحدثت في إطار صراع داخلي بين
اللبنانيين أنفسهم حول املسار التاريخي الذي كان على وطنهم أن يأخذ به في مرحلة تاريخية دقيقة أتت في
سياق النزاع العربي – االسرائيلي  ،وتحول املنظمات الفلسطينية املوجودة على أرضه إلى عامل مؤثر وفاعل
في خلق التجاذبات الطائفية بين اللبنانيين  ،إضافة إلى تعاظم الخلفات بين األنظمة العربية وتدخلها مع
القوى اإلقليمية و الدولية في األزمة اللبنانية. 5
وال تزال حتى اليو ممهدات الحرب األهلية اللبنانية ومسبباتها عرضة للنقاش األكاديمي  ،فركزت بعض
الدراسات على العامل الفلسطيني في الحرب كمسبب لها  ،و اعتبر بعضها اآلخر أن املسائل الخلفية بين
اللبنانيين كهوية لبنان واإلمتيازات املارونية ومطالبة املسلمين بمااركة أكبر في السلطة و مسألة اإلنماء
املتوازن بين الطوائف و املناطق كانت أسبابا الندالع الحرب  ،وربط آخرون ما حدث في لبنان بأهداف إسرائيل
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في القضاء على الوجود العسكري الفلسطيني على األرض اللبنانية  ،وبالصراع السوري – االسرائيلي داخل
لبنان و بالنزاعات العربية  -العربية ومااريع السل في املنطقة. 6
وانتهت الحرب االهلية اللبنانية بتوقيع اتفاق الطائف في عا  1989باململكة العربية السعودية .
إتفاق الطائف :
هو االسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي وقعت بين األطراف املتنازعة في لبنان  ،وذلك
بوساطة سعودية في  30سبتمبر  1989في مدينة الطائف  ،وأقر بقانون في  22أكتوبر  1989منهيا الحرب
األهلية اللبنانية. 7
ونص هذا االتفاق على  4مواد أساسية: 8
املادة  : 1املبادئ العامة واالصلحات  ،نصت فقرات هذه املادة على املبادئ العامة كتأكيد استقلل لبنان
وهويته العربية وشكله السياس ي كدولة جمهورية برملانية ديمقراطية  ،كما نصت الفقرات على مجموعة من
اإلصلحات السياسية التي تم االتفاق عليها كتوزيع مقاعد مجلس النواب مناصفة بين املسلمين واملسيحيين
إضافة إلى إصلحات أخرى في مجاالت مختلفة كاإلدارة و التعليم واملحاكم .
املادة  : 2بسط كل سيادة الدولة اللبنانية على كامل األراض ي اللبنانية  ،نصت فقرات هذه املادة على حل
جميع امليليايات اللبنانية وغير اللبنانية وتعزيز قوى األمن الداخلي والقوات املسلحة  ،وحل ماكلة
املهجرين و تأكيد حق املهجرين بالعودة إلى األماكن األصلية التي هجروا منها .
املادة  : 3تحرير لبنان من االحتلل االسرائيلي  ،أكد االتفاق على ضرورة العمل على تحرير لبنان من
االحتلل االسرائيلي وتنفيذ قرار مجلس األمن رقم . 425
املادة  : 4العلقات اللبنانية – السورية  ،أكدت هذه املادة على العلقات املميزة التي تجمع لبنان وسوريا ،
والتأكيد على أن لبنان ال يسمح بأن يكون ممرا أو مركزا ألي نااط يستهدف األمن السوري  ،كما يؤكد حرص
سوريا على األمن و االستقرار في لبنان .
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النظام السياس ي :
نظا الحكم في لبنان جمهورية برملانية  ،تعتمد نظا توزيع السلطات على الطوائف  18املؤلفة للنسيج
اللبناني  ،فمثل رئيس الجمهورية تعود للموارنة  ،ورئاسة الوزراء للسنة  ،أما رئاسة مجلس النواب فهي
للايعة. 9
 – 1رئيس الجمهورية :
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن  ،يسهر على احترا الدستور واملحافظة على استقلل
لبنان ووحدته وسلمة أراضيه  ،يرأس املجلس األعلى للدفاع وهو القائد األعلى للقوات املسلحة التي تخضع
لسلطة مجلس الوزراء  ،وتدو رئاسته  6سنوات وال تجوز إعادة انتخابه إال بعد  6سنوات إلنتهاء واليته. 10
يصدر رئيس الجمهورية القوانين ، 11ويتولى املفاوضة في عقد املعاهدات الدولية وإبرامها باالتفاق مع رئيس
الحكومة ، 12ويمارس رئيس الجمهورية إضافة إلى االختصاصات السالفة الذكر االختصاصات التالية :
 يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يااء دون أن ياارك في التصويت . يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة املكلف بالتااور مع رئيس مجلس النواب . يصدر مرسو تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا. يصدر باالتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسو تاكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أوإقالتهم .
 يصدر منفردا املراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة . يحيل مااريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب . يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم . يمنح أوسمة الدولة بمرسو . يمنح العفو الخاص بمرسو . يوجه رسائل إلى مجلس النواب عندما يقتض ي األمر ذلك. 13 يعرض أي أمر من األمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول األعمال . يعود لرئيس الجمهورية في الحاالت املنصوص عليها في الدستور الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلسالنواب قبل انتهاء عهد النيابة. 14
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 يصدر القوانين ويطلب نارها .15 - 2رئيس مجلس الوزراء :
رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤوال عن تنفيذ السياسة العامة
التي يضعها مجلس الوزراء  ،وهو يمارس الصلحيات التالية: 16
 يرأس مجلس الوزراء ويكون حكما نائبا لرئيس املجلس األعلى للدفاع . يجري االستاارات النيابية لتاكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسو تاكيلها . يطرح سياسة الحكومة العامة أما مجلس النواب . يوقع مع رئيس الجمهورية جميع املراسيم ما عدا مرسو تسميته رئيسا للحكومة ومرسو قبولاستقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة .
 يوقع مرسو الدعوة لفتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين وطلب إعادة النظر فيها . يدعو مجلس الوزراء إلى االنعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على املواضيعالتي يتضمنها وعلى املواضيع الطارئة التي ستبحث .
 يتابع أعمال اإلدارات واملؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسنسير العمل .
 يعقد جلسات عمل مع الجهات املعنية في الدولة بحضور الوزير املختص . – 3مجلس الوزراء :
تناط السلطة اإلجرائية بمجلس الوزراء  ،وهو السلطة التي تخضع لها القوات املسلحة  ،ومن الصلحيات
التي يمارسها: 17
 وضع السياسة العامة للدولة . وضع مااريع القوانين واملراسيم التنظيمية و اتخاذ القرارات اللزمة لتطبيقها . السهر على تنفيذ القوانين واالنظمة . اإلشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية و أمنية بل استثناء . تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون . حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية في حاالت معينة .139

 - 4مجلس النواب
يوجد في لبنان برملان أحادي املجلس يسمى مجلس النواب  ،ويتألف مجلس النواب من نواب منتخبين ،
يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفقا لقوانين االنتخاب املرعية االجراء .
عضو مجلس النواب يمثل األمة جمعاء وال يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه، 18
ويصوت مجلس النواب على القوانين  ،كما َينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية باإلقتراع السري بغالبية
الثلثين من مجلس النواب في الدورة االولى ويكتفي بالغالبية املطلقة في دورات االقتراع التي تلي. 19
ملجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو باخللهم بالواجبات
املترتبة عليهم وال يجوز أن يصدر قرار اإلتها إال بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء املجلس. 20

املصدر www.ar.irna.ir :
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القضاء
السلطة القضائية تتوالها املحاكم على اختلف درجاتها و اختصاصاتها ضمن نظا ينص ينص عليه
القانون ويحفظ بموجبه للقضاة واملتقاضين الضمانات اللزمة. 21
االقتصاد :
العملة  :الليرة اللبنانية
الصادرات في شتنبر  372 : 2020مليون دوالر أمريكي .
الواردات في يونيو  954 : 2020مليون دوالر أمريكي .
الديون الخارجية في يوليو  35413.60 : 2020مليون دوالر .
االستثمار األجنبي املباشر في سنة  987.81 : 2019مليون دوالر .
االنفاق اإلستهلكي في سنة  59149 : 2018مليار ليرة لبنانية .22
الجيش اللبناني

علم الجيش اللبناني ،املصدر www.lebarmy.gov.lb :
يبلغ عدد سكان لبنان  6.100مليون نسمة  ،بينهم  2،35مليون نسمة قوة بارية متاحة  ،وتعداد جنود
الجيش اللبناني  75ألف جندي  ،وتصل ميزانية الدفاع إلى  2،5مليار دوالر  ،ويحتل الترتيب العاملي  118في
سنة . 232020
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 تمتلك قواته الجوية  63طائرة متنوعة بينها  3طائرات نقل  ،و 5مروحيات عسكرية . يمتلك الجيش اللبناني  276دبابة  ،وقرابة  2330مدرعة  ،إضافة إلى  12مدفع ذاتي الحركة  ،و 375مدفع ميداني  ،و  30راجمة صواريخ .
 تمتلك القوات البحرية اللبنانية  57قطعة بحرية منها  13سفينة دورية. 24قائمة املراجع :
 1املوقع االلكتروني  WWW.HOROFAR.COM :تاريخ الزيارة . 2020 – 12 – 27 :
 2املوقع االلكتروني  WWW.HOROFAR.COM :تاريخ الزيارة . 2020 – 12 – 27 :
 3املوقع االلكتروني  WWW.HOROFAR.COM :تاريخ الزيارة . 2020 – 12 – 27 :
 4عبد الرؤوف سنو  '' :حرب لبنان  1990 – 1975تفكك الدولة وتصدع املجتمع  ،مفارقات السياسة والنزاعات املسلحة والتسوية ''  ،املجلد األول  ،الطبعة االولى ،
الدار العربية للعلو ناشرون  ،بيروت  ، 2008 ،الصفحة . 21 :
 5املرجع نفسه  ،ص  21 :بتصرف .
 6عبد الرؤوف سنو  ،مرجع سابق  ،ص  22 :بتصرف .
 WWW.M.YOUM7.COM 7املوقع االلكتروني اليو السابع  ،إتفاق الطائف  ،تاريخ الزيارة . 2020 – 12 – 27
 8تعرف على اتفاق الطائف  ،جريدة اليو السابع االلكترونية  ،تاريخ الزيارة . WWW.M.YOUM7.COM ، 2020 – 12 – 27
لبنان  ،تاريخ الزيارة 9 www.ar.m.wikipedia.org 2020-12-27 :
 10املادة  49من الدستور اللبناني لسنة  ( 1926املعدلة بالقانون الدستوري الصادر في  1927-10-17وبالقانون الدستوري الصادر في  1929-05-08وبالقانون
الدستوري الصادر في  1947-01-21وبالقانون الدستوري الصادر في . ) 1990-09-21
 11املادة  51من الدستور اللبناني ( املعدلة بالقانون الدستوري الصادر في  1927-10-17وبالقانون الدستوري الصادر في . ) 1990-09-21
 12املادة  52من الدستور اللبنااني (املعدلة بالقانون الدستوري الصادر في  1927-10-17وبالقانون الدستوري الصادر في  1943-11-09وبالقانون الدستوري الصادر
في .) 1990-09-21
 13املادة  53من الدستور اللبناني (املعدلة بالقانون الدستوري الصادر في  1927-10-17وبالقانون الدستوري الصادر في  1947-01-21وبالقانون الدستوري الصادر
في . ) 1990-09-21
 14املادة  55من الدستور اللبناني ( املعدلة بالقانون الدستوري الصادر في  1927-10-17وبالقانون الدستوري الصادر في  1929-05-08وبالقانون الدستوري الصادر
. ) 1990-09-21
 15املادة  56من الدستور اللبناني ( املعدلة بالقانون الدستوري الصادر في  1927-10-17وبالقانون الدستوري الصادر في . ) 1990-09-21
 16املادة  64من الدستور اللبناني ( املعدلة بالقانون الدستوري الصادر في . ) 1990-09-21
 17املادة  65من الدستور اللبناني ( املعدلة بالقانون الدستوري الصادر في . ) 1990-09-21
 18املادة  27من الدستور اللبناني ( املعدلة بالقانون الدستوري الصادر في  1927-10-17و بالقانون الدستوري الصادر في .) 1947-01-21
 19املادة  49من الدستور اللبناني لسنة  ( 1926املعدلة بالقانون الدستوري الصادر في  1927-10-17وبالقانون الدستوري الصادر في  1929-05-08وبالقانون
الدستوري الصادر في  1947-01-21وبالقانون الدستوري الصادر في . ) 1990-09-21
 20املادة  70من الدستور اللبناني ( املعدلة بالقانون الدستوري الصادر في . ) 1990-09-21
 21املادة  20من الدستور اللبناني .

www.ar.tradingeconomics.com/lebanon/ex
 23تصنيف  GLOBAL FIRE POWERترتيب أقوى جيوش العالم  ، 2020املوقع االلكتروني  WWW.HALAGEORGIA.COM :تاريخ الزيارة . 2020 – 12 – 27 :
 24املوقع االلكتروني  WWW.ARABIC.CNN.COM :تاريخ الزيارة . 2020 – 12 – 27 :

142

22

قراءة في كتاب :الثقل األسيوي في السياسة الدولية :محددات القوة األسيوية
(مجموعة مؤلفين)
محمد بلعيشة  /جامعة الجزائر3
خلفية الكتاب :تحتل أسيا منذ القدم مكانا رياديا في الفكر االستراتيجي ،ولطاملا إرتبطت أهميتها بأنها
بوابة أو جسر السيطرة على العالم ،نظرا لعمقها الحضاري الضارب في التاريخ ،و تموقعها الجيوبوليتيكي
الحساس ،عالوة على القيمة الطاقوية والديمغرافية الهائلة ،هذه الخصائص أتاحت لسيا أن تكون أكثر
مناطق العالم عمقا أهمية ،وهو ما يفسر وتيرة التحركات العاملية تجاهها .ما يزيد من أهمية املنطقة هو أنها
لطاملا كانت ساحة للصراع الدولي حول الزعامة ،وهو ما تمثل جليا إبان مرحلة ما عرف بالحرب الباردة،
حيث عرفت القاليم السيوية صدامات بين عدة فواعل و أزمات التزال قائمة لحد الساعة؛ كان سببها
التناحر العاملي حول السيطرة ،هذا التنافس الذي خصص آلسيا حصة السد من مضماره لم يكن وليد
الترف االستراتيجي ،بل انه كان مؤسسا له بمناظير جيوبوليتيكية وقواعد استراتيجية ،كان اإلجماع فيما
بينها بأن أسيا هي مفتاح قيادة العالم ،لذلك يمكن أن نفسر سبب الزمات في أسيا ،و إعطاء تفسيرات
منطقية لظاهرة أن معظم املعضالت العاملية تتمركز على املجال السيوي .كما أن املقدرات االقتصادية و
الجغرافية والحضارية الهائلة في أسيا ،تتعزز بالقوى السيوية الفاعلة في النظام الدولي كالصين و روسيا،
لذلك فان الضمانة الوحيدة للحصول على املكانة العاملية هي إيجاد موطئ قدم في أسيا والسيطرة على احد
أقاليمها ومحاولة تشكيل سياسة تطويق للمنطقة مخافة بروز قوى حقيقية منها .وهذا ما دفع كل من
الدكتورة عبلة مزوزي والباحث محمد بلعيشة إلى االجتهاد من اجل طرح فكرة الكتاب الجماعي املوسوم ب:
"الثقل السيوي في السياسة الدولية :محددات القوة السيوية" والذي اجتهد في كتابته العديد من الباحثين
من الدول العربية تحت إشراف لجنة علمية تشمل أساتذة التعليم العالي ودكاترة من دول عربية عدة ليكون
بذلك مرجعا أكاديميا محكما يساهم في مساعدة الباحثين في الشأن السيوي على االستفادة منه في أعماله
العلمية ،وقد قدم املركز العربي الديمقراطي بأملانيا بإدارة السيد عمار شرعان كل التسهيالت من أجل
الترويج لفكرة الكتاب ومن ثم تبنى رعايته ونشره إلكترونيا ليصل الكتاب إلى كل املهتمين بمثل هذه الظواهر.
مضمون الكتاب :عرف املجال االكاديمي حالة من التحيز و التشويه للحقائق و التسويق لفكار
معينة كانت السبب إلنتاج أفكار مغلوطة وبناء صورة نمطية عن بعض مناطق العالم بأنها تتمركز دائما
وراء الغرب و الواليات املتحدة المريكية ،في حين أن القارة السيوية تتوفر على اكبر االقتصاديات العاملية،
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كما أن بها اكبر عدد من القوى النووية والقوى العسكرية ،وتعتبر أسيا القارة الكبر من حيث املساحة و
الكثافة السكانية ،إضافة إلى املوارد الطاقوية ،والرصدة املالية الضخمة ،عالوة على ذلك تشهد القارة
أزمات خطيرة ذات تداعيات عاملية كالقضية الفلسطينية والزمة السورية ،لذلك و على ضوء هذه القدرات
و املتغيرات يبرز لدينا اإلشكال التالي:
إلى أي مدى يمكن فهم املكانة السيوية في النظام الدولي؟ وما هي قدراتها على التأثير في معادلة السياسة
الدولية ؟
وملعالجة هذه اإلشكالية واإلملام بكل متغيراتها ،تم تقسيم الكتاب إلى ثماني محاور يعالج في كل محور منطقة
من مناطق القارة السيوية .حيث تناول املحور الول مدخال جغرافيا تعريفيا بالقارة السيوية من طرف
الباحث محمد بلعيشة ،يعتبر هذا الجزء من الكتاب تمهيدا ملجموعة من املحاور ،التي تفكك القارة
السيوية إلى مجموعة من القاليم ،كل محور منها يشكل جزءا من إشكالية الكتاب الرئيسية ،لذلك وجب
اإليفاء بتخصيص هذا العنصر كمدخل تأصيلي تتفرع منه مجموعة من املحاور كل محور يتعمق في معالجة
عنصر قد أشار إليه هذا املدخل.
املحور الثاني جاء بعنوان :منطقة غرب أسيا ،وقد تناول هذا املحور موضوعين الول حول الهمية
الجيواستراتيجية ملنطقة الشرق الوسط للدكتورة ليلى مداني ،تعالج هذه الدراسة الهمية الجيو-
استراتيجية ملنطقة الشرق الوسط والتي تنبع من الهمية الجغرافية والحضارية للمنطقة وخاصة الهمية
االقتصادية ،وهذا ما جعل السياسة الخارجية للدول الكبرى نشيطة اتجاهها نظرا لكونها رهانا أساسيا
بالنسبة ملستقبل تحقيقها ملصالحها وزيادة قوتها ،خاصة اليوم في ظل عودة التجاذبات التقليدية التي كانت
في اطار الحرب الباردة بين القادة التقليدين لها ،ولكن بشكل جديد بعيدا عن االيدلوجيا وقريبا إن لم نقل
ضمن عمق مصالح نقيض ي املعادلة الواليات املتحدة المريكية كطرف وروسيا على الطرف النقيض لها.
واملوضوع الثاني حول أهمية الشرق الوسط في ميزان القوى اإلقليمي والدولي لألستاذة وفاء بوكابوس ،حيث
حاولت من خالل دراستها فهم وتفسير توجهات القوى العاملية و اإلقليمية للشرق الوسط ،فالهمية
املتعددة البعاد التي يتربع عليها إقليم الشرق الوسط ،جعلت منه قيمة استثنائية بالنسبة للفواعل الدولية
أو اإلقليمية ،حيث اصبح موردا طاقويا ضامنا للتطور االقتصادي للدول الكبرى ،كما يعتبر فضاءا حيويا
وفرصة للوصول إلى السيادة العاملية نظرا ملا يملكه من خصائص جغرافية ،إضافة إلى الرصيد القداس ي
الذي جعله في محط أنظار بعض القوى إرثا تاريخيا يجب استعادته.
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أما املحور الثالث فجاء بعنوان :منطقة شمال آسيا ،تم التعرض من خالله إلى دراسة بعنوان الزحف
الروس ي من أوراسيا إلى الشرق الوسط للباحثة تسعديت كالليش تسعى من خالل دراستها إلى للتعرف على
مكانة الشرق الوسط في سياستها الخارجية من حيث الفرص والتحديات فيها ،فروسيا الوراسية بعدما
استعادت مكانتها كقوة إقليمية في جوارها القريب ،وبنت عالقات استراتيجية مع قوى أسيا الكبرى "الصين
والهند" توجهت إلى جوارها البعيد في الشرق الوسط لتستعيد مكانتها العاملية ،فمن جورجيا إلى أوكرانيا
فسوريا ،تزحف روسيا بقوتها في جغرافية أسيا سعيا للحفاظ على مصالحها وخلق فرص لصالحها من أجل
استعادة أمجادها ،في املقابل تواجهها تحديات كثيرة أهمها استراتيجية الواليات املتحدة المريكية في
املنطقة في ظل إدارة الرئيس "ترامب" خاصة تجاه إيران وسوريا.
املحور الرابع كان بعنوان :منطقة شرق أسيا تعرض إلى موضوعين ،الول يتناول الطموح الصيني وتأثيره
اتجاه تغيير بنية النظام الدولي في إطار مقاربة القوة للدكتور جمال فاض ي ،تهدف دراسته لتحليل وفهم
مقومات وعناصر الطموح والقوة التي تمتلكها الصين وتؤهلها للنمو والصعود كقوة عاملية مؤثرة في
مستقبل النظام الدولي ،وتسعى هذه الدراسة إلى تقديم تفسير لتأثير الثقل اآلسيوي على هيكل النظام
الدولي من خالل محاولة الربط بين افتراضات نظرية تحول القوة ومسألة مستقبل النظام الدولي في ظل
ً
ازدياد قوة الصين أن تقدم ً
طرحا لطبيعة وضع هذا املستقبل ،وما إذا كان ذلك النمو يمثل بالفعل تحوال
في موازين القوى ملصلحتها على حساب الواليات املتحدة ،وتأثير ذلك على بنية النظام الدولي ،وقد انطلقت
الدراسة من فرضيتين مفادها أن بنية النظام الدولي هو انعكاس ملكونات القوة والقدرة التي يمتلكها
الفاعلين الساسيين فيه ،وأنه كلما زادت مقومات القوة الصينية املقترنة بطموحها وإدراك على لعب دور ،
كلما كان لها تأثير أكبر في صياغة وتشكيل النظام السياس ي الدولي .أما املوضوع الثاني جاء بعنوان :السياسة
الصينية في أسيا ومستقبل التوازنات االستراتيجية لألستاذة أسماء بن مشيرح ،فكرة الكتاب تطلق بعد
سقوط االتحاد السوفياتي ككتلة أمنية وأيديولوجية ،حيث حدث فراغ في ميزان القوة اإلقليمي والدولي،
ّ
ّ
التوسع في محيطها اإلقليمي ،واستغالل ما تملكه
مما جعل الصين تحاول الصعود إلى القطبية الدولية عبر
من مقومات ومؤشرات تساعدها على هذا الصعودّ .
لكن ّ
تحول ثقل القوة في آسيا يطرح الكثير من املسائل
ً
ّ
التوجه
،وأيضا
التي تعيق ذلك ،كاملعضلة المنية في جنوب آسيا و التنافس على الزعامة اإلقليمية مع الهند
ّ
الوراس ي في االستراتيجية الروسية و الذي سيؤثر على نفوذ الصين إقليميا خاصة في آسيا الوسطى(املباراة

الكبرى الجديدة)  ،باإلضافة إلى دور الواليات املتحدة المريكية في آسيا و قدرتها على تغيير حركة التوازن
االستراتيجي عبر املحاور المنيةّ .إن قدرة الصين على التعامل مع املعطيات الجديدة في السياسة الدولية
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مرهون بكيفية إدارة عالقاتها مع القوى الكبرى في آسيا ،و محاولة تشكيل كتلة جديدة بكسب الدول
الصغرى في املنطقة عبر استخدام قوتها الناعمة ،و تقديم املساعدات االقتصادية لها كبوابة للحصول على
ً
انطالقا من السياسة البراغماتية و ّ
بعيدا عن الطرح اليديولوجي.
استثمارات أخرى،
املحور الخامس :منطقة جنوب شرق آسيا ،وقد تناولت في هذا املحور الدكتورة عائشة حمايدي دراسة
حول أمركة الثقافة كوسيلة لتحقيق الهداف الجيو استراتيجية للواليات املتحدة المريكية في جنوب شرق
أسيا ،حيث ترى الدكتورة أنه في ظل الهمية القصوى ملنطقة أسيا عامة و جنوب شرق آسيا خاصة،
سياسيا و جغرافيا و اقتصاديا و أمنيا ،باتت هذه املنطقة قلب اهتمام االستراتيجية المريكية ،حيث
شرعت هذه الخيرة في وضع الخطط املستقبلية و تعبئة انتشار نفوذها و تمركز قواعدها .لم تجد الواليات
املتحدة المريكية سوى نشر الثقافة المريكية كوسيلة من شأنها أن تسهل انقياد دول املنطقة لتحقيق
الهيمنة المريكية و تحقيق املصالح المريكية ووضعها في قاطرة التبعية المريكية .هذا الهدف ظلت مراكز
البحوث و الدراسات المريكية تتعرض له بإسهاب ،و ذلك تحت ذرائع مختلفة ،منها :أن أنظمة التعليم
التقليدية في مناطق جنوب شرق أسيا سوف تظل تشكل أحد أبرز محفظات املخاطر و التهديدات ،طاملا
أنها الكثر دورا في إنتاج العقل املتطرف و الثقافة الصولية اإلسالمية.
املحور السادس :منطقة أسيا الوسطى ،وقد تناول دراسة بعنوان :الجمهوريات اإلسالمية في أسيا الوسطى
والقوقاز بين الهمية والتنافس الدولي لألستاذة نهى الدسوقي ،حيث ترى أن الجمهوريات اإلسالمية في آسيا
الوسطى والقوقاز من أهم املناطق الحيوية على مستوى العالم .وذك ً
نظرا لطبيعتها الجغرافية وأهميتها
الجيوبوليتكية واالقتصادية التي جعلتها محط أنظار عديد من القوى اإلقليمية والدولية .وقد استخدمت
ا
الدراسة كال من النظرية الواقعية الجديدة ومنهج تحليل النظم باعتبارهما النسب والكثر مالئمة للدراسة.
وقد توصلت الدراسة لعديد من النتائج على املستوى االقتصادي والسياس ي .هذا وقد حاولت الدراسة
تقديم رؤية تحليلية لألوضاع الراهنة في املنطقة ،مع محاولة تقديم بعض التوصيات.
املحور السابع :منطقة أسيا الهادي .تم التطرق فيه إلى موضوعين ،الول بعنوان مدخل تعريفي ملنطقة
أسيا الهادي(الباسيفيك) للدكتورة عبلة مزوزي ،حيث ترى الدكتورة أن منطقة آسيا واملحيط الهادي تعتبر
واحدة من املناطق التي أثارت اهتمام العديد من الباحثين في حقل الدراسات اآلسيوية خاصة والدراسات
السي اسية العاملية عموما ،فالفواعل الرئيسية في املنطقة تعتبر النقطة الولى املهمة التي جذبت اهتمام
الباحثين ،فوجود قوة بوزن الواليات املتحدة المريكية والصين واليابان يثير العديد من التساؤالت عن
طبيعة التجاذبات والتعقيدات التي قد تثيرها عالقات هذه الدول في شكلها التعاوني أو التصادمي .أما
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املوضوع الثاني فكان حول االنتقال الجيوستراتيجي للقوة نحو الشرق ومستقبل التنافس في منطقة أسيا
ُ
الهادي للباحث عبد الرزاق خليج ،يرى في أن منطقة آسيا املحيط الهادئ ( الباسيفيك) تشكل أحد أهم
العوالم الرئيسية للصراع املستقبلي العاملي بين العديد من الفواعل الدولية التقليدية ( الواليات املتحدة
المريكية و روسيا ) و أخرى صاعدة في مقدمتهم الصين  .و هنا يسعى كل طرف إلى إيجاد نطاق جغرافي
أوسع في سبيل تحقيق مصالحه االستراتيجية بتفعيل تحالفاته مع دول إقليمية بمنطقة آسيا املحيط
الهادئ على غرار اليابان و كوريا الجنوبية في مقابل الصين و روسيا و كوريا الشمالية ،حسابات تميزت
بطابعها االستراتيجي الفعال يجمع بين العامل االقتصادي اإلقليمي وبين سياسية تعميق الدوار في مناطق
ّ
أشمل و أوسع عبر العالم ،لخصته استراتيجية المن القومي المريكية الخيرة التي أقرتها إدارة ترامب و
التي وجهت أجنداتها نحو منطقة الباسيفيك ضمن أهم أولويات توجهاتها االقتصادية والعسكرية في القرن
الحادي والعشرين.
املحور الثامن :منطقة شبه القارة الهندية ،وهو املحور الخير تناول دراسة بعنوان :البعد االستراتيجي للهند
وباكستان في أسيا وهي دراسة مشتركة لألستاذة فاطمة الزهراء صفراوي والستاذ فودى مصطفى كمال،
يرى الباحثان أن الهند وباكستان ً
حاليا من أهم القوى اإلقليمية الصاعدة في قارة آسيا ومن املتوقع في
املستقبل أن تكون إحدى أهم القوى االقتصادية الكبرى في العالم ،وعليه فلم تعد قوة القارة اآلسيوية
اقتصادية فقط وإنما ازدادت قوتها العسكرية أيضا ،والدليل على ذلك ما جاء في تقرير التوازن العسكري
لعام  2012الصادر عن املعهد الدولي للدراسات االستراتيجية في لندن ،والذي نوه فيه أنه أول مرة في تاريخ
القرن الحادي والعشرين تتفوق القوى العسكرية لدول القارة اآلسيوية على نظيرتها الوروبية ،ولكن من
املتوقع اتجاه هذه القوى -رغم الخالفات املوجودة بينها -الستكشاف وتطوير التقارب االستراتيجي والسياس ي
لجعل هذا التحول أكثر تأثير وفاعلية وأهمية والذي تزامن مع وطأة الزمة املالية العاملية التي أصابت
اقتصاديات المريكية والوروبية.
قدم الكتاب مجموعة االجتهادات املتمثلة في كل هذه املقاالت املتنوعة والتي غطت بعض الجزاء في كل
منطقة موجودة في القارة اآلسيوية ،بهدف اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية املطروحة ملعالجة هذا الكتاب في
أن املكونات الجيبوليتيكة االستراتيجية واالقتصادية والثقافية اآلسيوية املستفاد منها والتي التزال غير
ظاهرة ساهمت في استقطاب القوى الكبرى من أجل تعظيم قوة التأثير والدور والتواجد الدولي عبر
االستفادة من االمتيازات التي تحويها املنطقة ،وهذه نقطة بالرغم أن املستفيد منها دول غير آسيوية لكنها
توحي في جانب أخر عن املكانة والثقل اآلسيوي في السياسة الدولية.
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إلى جانب ذلك هناك تطور ملحوظ على مستوى القارة استمدته دولها من تجاربها خالل الزمات ،مما ساهم
في ظهور بعض القوى السيوية الصغرى والكبرى كالصين والهند التي باتت تشق طريقها من اجل رسم
استراتيجيات ذات تأثير إقليمي ودولي ،وهذا ما يؤكد على الدور اآلسيوي في هندسة السياسة الدولية وقدرة
التأثير على سياسات القوى الكبرى التي باتت مدركة إلمكانيات العديد من القوى السيوية والذي يعيق
سياساتها التي باتت تظهر إخفاقاتها في الكثير من الحاالت ،فالبعد الطاقوى واالقتصادي والثقافي
والعسكري والتكنولوجي والجيبوليتيكي آلسيا مكن دولها من استيعاب القيمة واملكتسبات التي يمكن جنيها
من خالل توظيف قدرة الجذب والتأثير عبر هذه اإلمكانيات.
لذا من جملة االستنتاجات التي خرجنا منها في هذا الكتاب يمكن ذكر بعضها عبر النقاط اآلتية:
 فكرة انتقال القوة إلى القارة اآلسيوية بالفضلية التي تشكلها بعض القوى التي تنتهج نهجا سلميا فيصعودها كالصين أو بعض القوى التي تنتهج نهجا تصادميا كإيران وكوريا الشمالية وتركيا يثير
الهواجس لدى القوى الكبرى الكالسيكية وعلى رأسها الواليات املتحدة المريكية التي تعيش حالة من
التخبط في سياساتها الخارجية ناتجة عن عدم قدرتها على إيجاد تفسير نظري أو واقعي ملواجهة
الصعود القوي ملثل هذه القوى التي تحاول فرض توازن معين مع القوى الكبرى ،والذي ال نجد له
تفسيرا في النظريات الكالسيكية الغربية التي طاملا هيمنت على حقل العالقات الدولية لفترات كبيرة.
 تحاول الدول اآلسيوية ملئ الفراغ السياس ي واالستراتيجي في القارة اآلسيوية بتواجدها في جل أزماتهومحاولة تطوير قدرتها االقتصادية والعسكرية والتكنولوجية لفرض نوع من التوازن الذي يجعل من
أدوارها ال تقتصر في الحيز الجغرافي اآلسيوي وإنما تتعداه لتجعله بعدا دوليا ذا تأثير على مجمل
السياسات الدولية بأبعادها وحيثياتها املتنوعة.
 العودة الروسية القوية باعتبارها قوة اوراسية وتحالفاتها التي شملت معظم الدول السيوية والتقاربالسياس ي الذي تدرك فوائده كل دولة من دوله يضفي إلى تغيرات مستقبلية كبيرة ،قد تجعل معايير
التحكم في القارة اآلسيوية ترجع إلى دولها ما سينعكس حتما على البيئة الدولية ويجعل من هذا التفسير
القرب إلى القول بأن هذا القرن سيكون أسيويا.
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