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اإلفتتاحية

اإلفتتاحية
الحركية آلاسياوية صعود أم دعاية؟
حاز الجدال حول فرضية آسياوية القرن ،على النصيب ألاكبر من إهتمامات الباحثين وأصحاب إلاختصاص ،وحاجج
أنصار الطرح آلاسياوي بمجموعة من املؤشرات وألابعاد ،ففي سنة 0202م كانت نسبة هذه القارة من إجمالي سكان العالم
قد بلغت  %5.95بتعداد سكاني بلغ  1471442514,,5جعلها تحتل الريادة ،ومن ناحية القوة الاقتصادية أيضا ،سجلت
آسيا نمو إقتصادي مطرد بوتيرة متسارعة جعلها تنافس كبرى إلاقتصاديات العاملية فمن أصل عشرة أكبر إقتصادات
عامليا في سنة 0202م يوجد ثالث دول آسياوية (الصين-الهند-اليابان) إضافة إلى املشاريع الاقتصادية ذات البعد آلاسياوي
حيث ُيتوقع بحلول عام 0212م أن تحوز آسيا من الناتج إلاجمالي العالمي حوالي  ،%52وتتوجه بذلك أيضا إلى نسبة %12
من إلاستهالك العالمي ،إضافة إلى مض ي تجربة (أسينة آسيا) في النجاح النسبي وتم تسجيل معدالت إيجابية فتم إحصاء
 %72من التجارة آلاسيوية كلها تمت بين دول آسياوية مقارنة بالتجارة مع دول من خارج آسيا ،إضافة إلى التعاطي إلايجابي
آلسيا مع الجائحة مقارنة بباقي العالم ،دون نسيان مبادرة الصين ( )BRIالتي من املمكن أن تدخل نطاق الكونية ،ومن
الناحية العسكرية فحسب تصنيف أقوى الجيوش لسنة 0204م الصادر عن ( )globalfirepowerفإنه يوجد ستة ()27
جيوش آسياوية من أصل عشرة جيوش عاملية إحتلت الريادة (روسيا-الصين-الهند-اليابان-كوريا الجنوبية-باكستان)9
صحيح أن مبررات هذه الطرح سليمة وقوية ،إال أنه ال يجب التطرف لحجة على حساب ألاخرى ،فأغلب مؤشرات القوة
آلاسياوية على صحتها تبقى في ثناياها العديد من إلاختالالت التي يجري نسيانها أو تناسيها قصديا لغايات متشعبة أهمها
الدعاية وهذا من باب التحليل الذاتي والتسويق ألايديولوجي ،وذلك حين نجد (معهد القرن آلاسيوي asian century -
 )instituteفي أحد دراساته يقر أن آسيا تشغل من إقتصاد العالم نحو  ،%02رغم أنها موطن لـ  %72من سكان العالم كما
أشرنا أعاله ،وهذا يوحي بتأخرها فعال ،كما طرف ذات املعهد ثالث تسالالت جوهرية بصصوص آسياوية النسق العالمي
مستقبال ،هل يمكن آلسيا املحافظة على وتيرة لحقاها باالقتصادية العاملية؟ ،هل ستستطيع آسيا أن تترجم نموها
الاقتصادي إلى قوة سياسية؟ ،هل يمكن لآلسياويين التعاون ً
معا كفريق واحد؟ أم سيبقون منقسمين ،وسيستمرون في
التطلع إلى الواليات املتحدة والدول الغربية ألاخرى من أجل قيادة عاملية؟ ،هذه ألاسئلة الهيكلية تتطلب لإلجابة عنها معاينة
للواقع آلاسياوي وتقديم تقييم آلداءها خالل الجائحة ،إذ يقول (مايكل ر 9أوسلين )Michael R. Auslin -في دراسة له ( The

 )“Asian Century”—Over So Soonعلى أن "أولئك الذين لديهم يقين في هيمنة الصين على العالم تجاهلوا َم َواطن
ضعف قارة آسيا" ،نعم فإنه ملن منصف أن نستحضر بعض الشواهد على ذلك والتي يمكن من خاللها إلاجابة عن تلك
التسالالت ،فبتجريد القارة آلاسياوية عن مؤشرات قفزتها الاقتصادية ،سنجدها مثال ورغم القوة الاقتصادية إال أنه لم
يلحق أي اقتصاد آسياوي كبير بقادة العالم إقتصاديا الواليات املتحدة وأملانيا ،من حيث نصيب الفرد من الناتج املحلي
إلاجمالي ( ،)GDPكما أنه من الجدير بالذكر أن إلاقتصاديات آلاسياوية تمتلك القوة املالية والاقتصادية والعسكرية نتيجة
القوة السكانية وليس نتيجة التطور الاقتصادي ،أي أن هذه الاقتصاديات كمية وليست نوعية ،ولعل أن الجائحة التي
إستهدفت إلانسان بالدرجة ألاولى ستكون لها تداعيات على هذه الاقتصاديات التي تعتمد بصورة مباشرة على اليد العاملة
الكثيرة ،عكس الدول الغربية التي تعتمد على التقنية وآلالة ،فالدول آلاسياوية خالل الجائحة شهدت إقتصاداتها
إنكماشات وركود مثل الصين والهند ،على عكس الواليات املتحدة ألامريكية والغرب التي تصطت حصيلة الجائحة بعشرات
ألاضعاف إال أن أداء إقتصادياتها كان أنجح من نظيراتها آلاسياوية بإحتساب عامل الكوفيد  4.الذي استهدف الانسان،
1

أما بصصوص العمل آلاسياوي املشترك الذي يعتبر شرطا رئيسا في أي صحوة آسياوية ،فإنه من املستبعد أن نتحدث عن
آسيا موحدة رغم مبادرات (أسينة آسيا) التي نجحت نسبيا إلى حد ما ،إال أن آسيا تشهد أزمات سياسية هيكلية ،حيث أن
أكبر أقطابها –الصين -تعرف حالة من تحويل قوتها إلى الاقتصادية إلى قوة سياسية وذلك ما يمكن تلمسه في سياساتها
إلاقليمية والدولية الخارجية ،ضف إلى ذلك النزاعات الدبلوماسية والسياسية بين الفواعل آلاسياوية نفسها (نزاع
الصين/الهند)( ،نزاع الهند/باكستان)( ،أزمة ميانمار-الروهينغا)( ،نزاع الكوريتين)( ،النزاع الياباني/كوريا الجنوبية) (نزاع
جزر كوريل)( ،نزاع بحر الصين الجنوبي)( ،نزاع بحر الصين الشرقي)( ،النزاع حول جزر "سبارتلي" و"جزر بارسيل")( ،النزاع
حول جزر "دياو يو داو" و "سنكا كو")( ،نزاع جزر كوريل)( ،إلاحتجاجات في هونغ كونغ)( ،مشكلة إلايغور) ،هذه الشبكة
من النزاعات تعتبر عامل تشويش على أي عملية آسياوية لتوحيد الجهود صوب الصعود ،وهو ما يسميه (كارل دويتش-
 )Karl Deutschفي وظيفيته –إلاتصالية -الجديدة بعنصر التشويش الذي يحول دون قيام أي عملية تكاملية ،كما تتكشف
ُ
أيضا الاختالالت على مستوى آسيا عندما نذكر بنسب الفقر العالية والتي زادت خاصة في جنوب وجنوب شرق آسيا بسبب
الجائحة9
إنه ملن غير املسموح للباحث بأن يتطرف في تحليله ألحد املذهبين ،ففي العلوم إلانسانية والسياسية الحقائق نسبية غير
مطلقة وأحيانا تواجه حتى صعوبة التجريب ،لذلك فإننا بالتحليل أعاله نكون قد أعطينا وجهات نظر متضاربة ومتصارعة
حول إثبات رجاحتها ،وهذا من باب فهم قضية الصعود آلاسياوي وتقليبها من عدة جوانب ،وهذا كله من باب استهداف
نتائج تكون خاضعة للتحليل والتجريب واملنطق وأكثر قربا من الواقع والحقيقة العلمية ،ونحن بذلك نقارب ما استطعنا،
لذلك تعكف مجلة (قضايا آسيوية) على توفير بصورة دورية مجموعة من املواضيع التي تعنى بالشأن آلاسياوي ،وهذا
قصد إلاسهام ولو بالش يء اليسير في بحر الدراسات آلاسياوية ،وهذا عدد جديد آخر يضعه الفريق الساهر على املجلة بين
أيديكم ،كإمتداد لألعداد السابقة وإستمرارية لألعداد القادمة ،هو عدد يحتوي مجموعة من املواضيع املصتلفة في آسيا،
ُ
ومثلما نضرب املوعد مع القارئ كل فصل ،فإننا نجدد ترحيبنا بالكتاب والباحثين املتميزين لتقديم أبحاثهم في الشأن
آلاسياوي قصد نشرها وإلافادة بها ومنها9
د.محمد بلعيشة
(جامعة الجزائر)-3-
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:الهوامش
 فمن املتوقع أن تغرق9 التوقعات الاقتصادية في جنوب آسيا قاتمة: البنك الدولي في جنوب آسيا عرض عام94
 في أسوأ حالة ركود تشهده على إلاطالق مع استمرار آلاثار املدمرة لجائحة فيروس كورونا0202 املنطقة في عام
https://www.albankaldawli.org/ar/region/sar/overview#1 ،على اقتصادات جنوب آسيا
2. globalfirepower :2021 Military Strength Ranking :https://www.globalfirepower.com/countrieslisting.php
3. worldometers : https://www.worldometers.info/world-population/#region
: على موقع الرلية إلالكتروني، وما تأثير كورونا على أقوى الدول؟..2020  ترتيب دول العالم اقتصاديا، سارة سمير.4
https://www.alroeya.com/117-53/2186896-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-2020-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84

5. Asian century institute , asia and the world in the asian centur,
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الاستراتيجية ألامريكية – الصينية في بحر الصين الجنوبي
US-Chinese strategy in the South China Sea
)*( الباحث محمد علي عباس
)**(  زياد طارق عبدالرزاق. د. أ
امللخص
 تنبع،  السيما للدول الكبرى، يعد بحر الصين الجنوبي ابرز البحار العاملية التي تتمتع بأهمية جيواستراتيجية كبيرة
 كما له أهمية اقتصادية وطاقوية، هذه ألاهمية من موقعه الجغراافي الذي يربط املحيط الهندي واملحيط الهادي
( والواليات املتحدة ألامريكية، ألامر الذي نتج عنه مصالح مترسخة في هذه املنطقة للدول إلاقليمية ابرزها )الصين
،ومن هذه الاعتبارات لذلك تاتي أهمية هذه الدراسة لبيان الاستراتيجية الامريكية والصينية في بحر الصين الجنوبي
 تعتمد كل استراتيجية على،إذ وضعت كل دولة استراتيجية خاصة بها وبما يضمن ويحقق مصالحها هذه املنطقة
 فالصين اتبعت استراتيجية التوسع في الوقت الذي اتبعت فيه، عدد من الركائز التي تحدد التنافس في هذه املنطقة
.الواليات املتحدة ألامريكية استراتيجية الاحتواء ملواجهة التوسع الصيني في البحر
.الاستراتيجية الامريكية الصينية، التنافس الصيني، التنافس ألامريكي، بحر الصين الجنوبي: الكلمات املفتاحية
Abstract:
The South China Sea is the most prominent global sea that enjoys great geostrategic importance,
especially for the major countries. This importance stems from its geographical location linking the
Indian Ocean and the Pacific Ocean, as well as economic and energy importance, which resulted in
entrenched interests in this region for regional countries, most notably China, and the states. The United
States of America (and among these considerations therefore comes the importance of this study to
demonstrate the American and Chinese strategy in the South China Sea, as each country has developed
its own strategy to ensure and achieve its interests in this region. Each strategy depends on a number of
pillars that determine competition in this region. Expansion strategy at a time when the United States of
America adopted a strategy of containment to counter the Chinese expansion at sea.
Key words: South China Sea, US rivalry, Chinese rivalry, US-China strategy.
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املقدمة:

ً
نظرا للمكانة الجيوستراتيجية التي يتمتع بها بحر الصين الجنوبي ،كان محط أنظار القوى الكبرى،

كالواليات املتحدة ألامريكية التي تسعى للمحافظة على هيمنتها العاملية ،ومنع صعود أي قوى معادية
في أي منطقة في مناطق العالم ،كما يحظى هذا البحر بأهمية كبيرة في الاستراتيجية الصينية ،كونه
املمر الرئيس الذي يربط مناطق العالم بالصين ،السيما وإنها بحاجة إلى إمدادات النفط والغاز
الطبيعي التي تمر عبره لبناء وتعزيز قدراتها الاقتصادية وتأمين وجودها.
فبحر الصين الجنوبي يتميز بمقومات تجعله يحظى بأهمية كبيرة واهتمام الدول إلاقليمية
ً
والدولية نظرا ملوقع بحر الصين الجنوبي بين املحيط الهندي في الغرب والحيط الهادئ في الشرق ،
ً
ً
وبين دائرتي عرض ( )62-03شماال  ،وخطي طول ( )060– 033شرقا  ،ويغطي مساحة كبيرة تصل
إلى ما يقارب (  )04,,3مليون كم ، 0وبعمق يصل إلى (  546,5م) ويحاط به ما يقارب تسعة دول
رئيسية هي  ( :الصين  ،ماليزيا  ،فيتنام  ،تايلند  ،كمبوديا  ،سنغافورا  ،بروناي  ،إندونيسيا  ،الفلبين)
 ،يرتبط بحر الصين الجنوبي باملحيط الهادئ عبر (مضيق تايوان وباش ي) وبحار سولو وسيليبيس عبر
( مضائق مينداناو وباالك) وباملحيط الهندي عبر (مضيق ملقا)  ،وببحر جافا عبر (مضيقي كاليمنتات
وكاسبا ) ،وبذلك يعد ( مضيق ملقا ومضيق باش ي) املضيقين ألاكثر أهمية في ضوء تبادل املياه بين
بحر الصين الجنوبي وباقي املسطحات املائية
وملوقعة الجغرافي ولوقوعه عند الطرق البحرية فهو ألاكثر كثافة في املواصالت البحرية في العالم
ً
بما يقدر بنصف التجارة الدولية  ،ونظرا لوقوعه ضمن أطر جغرافية تطل عليه وتتبادل فيما بينها
ً
أدوار تنافسية مهمة مما تعطي أهمية جيوبوليتيكية  ،فضال عن كثرة الجزر املحيطة بهذا البحر
واحتوائها على مخزون مهم من املوارد الطاقوية من النفط والغاز ،باإلضافة إلى مصائد ألاسماك
الغنية ،كل هذه املميزات جعلت بحر الصين الجنوبي ساحة للتنافس بين الدول الكبرى لتحقيق
مصالحها فيه وعلى رأس هذه الدول هي الواليات املتحدة ألامريكية والصين .
وضعت كل من الدولتين استراتيجية معينة تجاه هذا البحر منطلقة من مصلحتها الخاصة ،فقد
اتبعت الصين استراتيجية التوسع في بحر الصين الجنوبي (التوسع الجغرافي ،والعسكري) ،في الوقت
الذي حاولت فيه الواليات املتحدة ألامريكية الحد من التوسع الصيني وإعادة التوازن في املنطقة ً
بناء
عن على عدة مرتكزات.
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إشكالية الدراسة:
تنطلق الدراسة من إشكالية رئيسية هي  :بعد ألاهمية الجيوستراتيجية التي يتمتع بها بحر الصين
الجنوبي في جنوب شرق اسيا  ،كيف ستؤمن كل من الواليات املتحدة الامريكية والصين من فرض
السيطرة على بحر الصين الجنوبي ؟ ومن التساؤل الرئيس تتفراع عدة تساؤالت هي :
 -0ماهي ابرز املرتكزات التي اتبعتها الواليات املتحدة الامريكية من ضمن استراتيجيتها في بحر
الصين الجنوبي؟
 -6وماهي ابرز ركائز الاستراتيجية الصينية في بحر الصين الجنوبي ؟
فرضية الدراسة:
تنطلق الدراسة من فرضية مفادها  :من أجل ضمان السيطرة السيطرة على بحر الصين
الجنوبي أعتمدت كل من الواليات املتحدة الامريكية والصين استراتيجية من أجل تعزيز هذه
السيطرة ،إذا تعتمد كل استراتيجية على عدد من الركائز التي تؤمن نجاح هذه الاستراتيجيات.
منهجية الدراسة:
ومن أجل اثبات فرضية البحث تم الاعتماد في دراسة البحث على املنهج التحليلي الوصفي
من اجل تحليل الاستراتيجية الطرفية وطريقة استخدامها في بحر الصين الجنوبي من قبل الطرفين .
هيكلية الدراسة:
قسمت الدراسة على مبحثين اساسين :عرض املبحث ألاول دراسة الاستراتيجية ألامريكية
ً
في بحر الصين الجنوبي ومرتكزاتها ،فضال عن البحث في التغيير الذي طرأ عليها خالل إدارة الرئيس
ألامريكي ( دونالد ترامب) ،وناقش املبحث الثاني الاستراتيجية الصينية وأبرز مرتكزاتها  4وتناول املبحث
الثالث التصورات املستقبلية لالستراتيجية ألامريكية -الصينية حول منطقة بحر الصين الجنوبي.

املحور ألاول الاستراتيجية ألامريكية في بحر الصين الجنوبي
تنطلق الاستراتيجية الامريكية في بحر الصين الجنوبي من عدد من الاعتبارات ،يأتي في مقدمتها
احتواء التوسع الصيني في منطقة شرق أسيا وسيطرتها على طرق املالحة من وإلى تلك املنطقة ماخلق
قلق متنامي لدى واشنطن بالسيطرة الصينية على البحار وطرق املالحة العالمي ،وأزاداد الاهتمام
الامريكي في منطقة بحر الصين مع تولي ( باراك اوباما) الرئاسة الامريكية والذي وضع استراتيجية في
هذه املنطقة تؤمن املصالح الامريكية .وهذا ماسيتم شرحه من خالل هذه املبحث عبر مطلبين
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اساسين :املطلب الاول عن طبيعة الاستراتيجية الامريكية في بحر الصين الجنوبي ،واملطلب الثاني عن
ابرز مرتكزات هذه الاستراتيجية.
أول  :طبيعة الاستراتيجية الامريكية في بحر الصين الجنوبي
ً
تقليديا لم تكن الواليات املتحدة ألامريكية راغبة في التورط بمسألة الوالية السيادية على بحر
ً
ً
الصين الجنوبي  ،فقد صرحت مرارا وتكرارا أن ألاراض ي التي تطالب بها الفلبين لم تكن مشمولة
بمعاهدة الدفاع املشترك املؤرخة في  03أغسطس  0550والتي ربطت الفلبين بالواليات املتحدة
ً
ألامريكية  ،وكان إهتمام الواليات املتحدة ألامريكية مقتصرا في الحفاظ على حرية املالحة وحركة
أسطولها السابع ( ،)1بل حتى حادثة مضايقة سفينة املراقبة (امبيكابل)( )ألامريكية من قبل البحرية
الصينية وسفن الدوريات املدنية جنوب جزيرة هاينان في مارس  6335التي تسببت بقلق شديد
لواشنطن ( ، )2لم تغيير توجهات الصين بعدم التدخل في نزاعات املنطقة  ،واقتصرت مصلحتها
ألاساسية على حرية املالحة في املياه املتنازع عليها  ،مع ذالك  ،أصبحت الواليات املتحدة ألامريكية
قلقة بشأن صعود القدرات البحرية الصينية وغير متأكدة من التزام الصين بمبدأ حرية املالحة في
املياه املتنازع عليها ،جيث اعلن وزير الدفاع ألامريكي (روبرت جيتس) في عام  ،6303خالل ( حوار
شانجريال ) مع أن واشطن لم تنحاز إلى أي طرف في نزاعات السيادة  ،فإنها  ،مع ذلك  ،ستعارض أي
إجراء قد يهدد حرية املالحة في بحر الصين الجنوبي  ،كما صرحت وزيرة الخارجية ألامريكية أنذاك
(هيالري كلينتون) في املنتدى إلاقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في يوليو  ، 6303أذ قالت "أن
للواليات املتحدة ألامريكية مصلحة وطنية في حرية املالحة في بحر الصين الجنوبي" ،ألامر الذي أثار
غضب الصين  ،واعتبرت تصريحات كلينتون على أنه شكل من أشكال التدخل الخارجي (.)3
وعلى الرغم من إتباع الواليات املتحدة ألامريكية على مدى عقود سياسة وصفت ب ـ (عدم التدخل
الدقيق) في النزاعات البحرية لبحر الصين الجنوبي  ،لكن نفوذ الصين الكبير واملتزايد في تلك املياه
السيما بعد العام  6303دفع أدارة الرئيس ألامريكي باراك أوباما إلى البدء في تغيير توجهات السياسة
ً
ألامريكية واتخاذ موقف اكثر حزما ( ،)4تمثل بتعزيز قدراتها في أسيا واملحيط الهادئ على حساب
املحيط ألاطلس ي وأوروبا (.)5
وكان هذا التوجه (إلى جنوب شرق أسيا) إلدارة الرئيس ألامريكي السابق باراك أوباما والذي
ً
ً
ً
ساندته تغطية إعالمية كبيرة مؤشرا واضحا وجيدا على نية وغاية واشنطن في إحاطة الصين وعزلها
متبعة بذلك (استراتيجية الاحتواء) ( )إلعادة التوازن في املنطقة  ،فقامت إدارة الرئيس باراك أوباما
والتي ترى في منطقة بحر الصين الجنوبي مصلحة قومية وجوهرية بأطالق ما يسمى بـ ـ (محور أسيا)
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ً
سعيا لتحويل سياسة الواليات املتحدة ألامريكية من سياسة مبنية على مصالح تجارية مشتركة في
املنطقة إلى أخرى هدفها وغايتها احتواء التوسع الصيني املتنامي (،)6عن طريق الدخول والتغلغل
ً
ً
ً
داخل مجالها الحيوي ودائرتها وكذلك تطويقها اقتصاديا وامنيا باألحالف واملعاهدات وعسكريا بأنشاء
قواعد عسكرية في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وغيرها (.)7
أعلنت وزارة الدفاع ألامريكية في العام  6305عن الاستراتيجية الجديدة لألمن البحري في أسيا
واملحيط الهادئ والتي جاءت على ثالثة أهداف هي

)8( :

 .0حرية املالحة في البحار .
 .6ردع الصراع وإلاكراه .
 .0تعزيز وتنفيذ القانون واملعايير الدولية .
أكدت الواليات املتحدة ألامريكية بأنها ستنفذ استراتيجيتها إلعادة التوازن الذي أعلنته في العام
 6306في موعدها املحدد ،كما أعلنت بأنها سوف تتخذ خطوات نشر ما يقارب ( )%23على ألاقل من
القوات البحرية والجوية بمنطقة أسيا واملحيط الهادئ بحلول عام  ، 6363وطالب قائد القوة
البحرية ألامريكية بزيادة ( )%8في ميزانيته لتصل إلى ( )020مليار دوالر  ،وأشارت إلى ضرورة زيادة
الوحدات البحرية ألامريكية إلى ( ) 033وحدة (.)9
تعمل وزارة الدفاع ألامريكية كذلك على رفع قدراتها العسكرية في املحيط الهادئ في إطار
ً
استراتيجية سرية وأثبات موقعها وموقع حلفائها  ،استعدادا ملواجهة التهديد الذي يكونه أو يشكله
التطوير العسكري الصيني  ،فوزارة الدفاع ألامريكية توضح بان جزيرة جوام ستكون راس الحربة في
استراتيجية تطويق الصين  ،التي تحتوي على حامالت طائرات نووية وقاذفات قريبة من أهداف في
ً
أسيا وتحديدا الصين (.)10
تهدف الاستراتيجية ألامريكية إلى أجبار الصين على الانسحاب من املمرات الرئيسية في بحر الصين
الجنوبي (جزر سبراتلي  ،وباراسيل) أو على ألاقل لنزع السالح من تلك املمرات عن طريق إزالة املنشتت
والقدرات العسكرية  ،أذ كان وزير خارجية الواليات املتحدة (ريكس تيلرسون) يدعم في البداية مثل
ً
هذه السياسة عندما دعا ليس فقط إلى وقف بناء الجزر الصينية ولكن أيضا إلى منع الصين من
الوصول إلى الجزر الاصطناعية التي تم تشيدها حتى ألان (.)11
ً
تسعى الاستراتيجية ألامريكية فضال عن ذلك إلى إجبار الصين على التراجع عن مطالبتها البحرية
في بحر الصين الجنوبي والتخلي عن الخط التاسع وقبول حكم هيئة التحكيم لعام  6302الذي قض ى
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بأنه يجب على الصين أن تستمد استحقاقاتها البحرية من املطالبات املشروعة بالخصائص البرية
(.)12
أن نهج ( باراك أوباما) التدريجي لن يفعل الكثير لردع الصين  ،فمع انتهاء الوالية الرئاسية لباراك
أوباما كانت الصين في طريقها الستكمال العديد من الجزر الاصطناعية في ارخبيل سبراتلي  ،وتجهيزها
ً
بالرادارات  ،املطارات  ،واملوانئ فضال عن املنشأة العسكرية ألاخرى  ،وكل هذا يتعارض مع تعهد
ألامين العام الصيني ش ي جين بينغ بعدم عسكرة الجزر(ً . )13
وبناء عليه سنقسم هذا املبحث الى
مطلبين وكما يلي :
ثانيا  :مرتكزات الاستراتيجية الامريكية في بحر الصين الجنوبي خالل ادارتي (باراك أوباما ودونالد
اترامب )
استندت الاستراتيجية الامريكية في بحر الصين الجنوبي على عدد من املرتكزات العسكرية والامنية
والاقتصادية اضافة الى املشاركات متعددة الاطراف خالل فترة أدارة باراك اوباما وكذلك دونالد
ترامب  ،ويمكن عرض هذه الركائز بالتفصيل عبر النقاط آلاتية:
الركيزة ألاولى  :تعزيز التحالفات الثنائية وتكثيف وجودها العسكري :
ً
تطبيقا الستراتيجية إعادة التوازن في بحر الصين الجنوبي  ،سعت الواليات املتحدة ألامريكية
إلى تعزيز تحالفاتها مع دول املنطقة السيما الدول املحيطة ببحر الصين الجنوبي  ،لكسب شرعية
لتدخلها في املنطقة  ،ولعل أبرز هذه التحالفات هي ( :التحالف ألامريكي – الياباني  ،التحالف ألامريكي
– الفيتنامي  ،التحالف ألامريكي – الفلبيني  ،التحالف ألامريكي – املاليزي) (.)14
سعت الواليات املتحدة ألامريكية كذلك لتعزيز وجودها العسكري في بحر الصين الجنوبي عن
ً
طريق تفعيل قواعدها في دول املنطقة  ،فضال عن تعزيز قواتها في شمال أستراليا  ،ولعل زيارة الرئيس
ألامريكي باراك أوباما إلى ( :اليابان  ،كوريا الجنوبية  ،ماليزيا والفلبين) كانت الخطوة ألاولى لتعزيز
الوجود العسكري وتطبيق استراتيجيته إعادة التوازن في املنطقة  ،لذلك قامت الواليات املتحدة
ألامريكية بتكثيف وجودها في آسيا بزيادة عدد القوات العسكرية والسفن الحربية والطائرات
ً
فضال عن زيادة التمويل العسكري ألاجنبي إلى حوالي ( )53مليون
والتدريبات املشتركة في املنطقة ،
دوالر في عام  ، 630,أي ما يقرب من ضعف مبلغ العام السابق(.)15
وفي العام  6306قال وزير الدفاع ألامريكي السابق (ليون بانيتا) أن الواليات املتحدة ألامريكية
سوف تعيد نشر القسم ألاكبر من أسطولها البحري في املحيط الهادئ( ،)16لتطويق الصين بسلسلة
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من القواعد الجوية واملوانئ العسكرية ومهبط طائرات في جزيرة (سايبان) الصغيرة في املحيط الهادئ
(.)17

ً
تخطط القوات الجوية ايضا إلرسال طائرات في عمليات انتشار منتظمة إلى قواعد تتراوح من

أستراليا إلى الهند كجزء من قوتها املجمعة في املحيط الهادئ  ،تتضمن هذه الخطط عمليات نشر
منتظمة إلى قواعد القوات الجوية امللكية ألاسترالية في داروين وتندال  ،وقاعدة شانغي إيست الجوية
في سنغافورة  ،وقاعدة كورات الجوية في تايالند  ،وتريفاندرم في الهند  ،وربما قواعد في كوبي بوينت
وبويرتو برنسيسا في الفلبين ومطارات في إندونيسيا وماليزيا (.)18
في العام  6300كانت تمتلك الواليات املتحدة ألامريكية ( )03قاعدة في اليابان تضم أكثر من (),3
ً
ألف فرد  ،و( )06قاعدة في كوريا الجنوبية  ،وقاعدة في سنغافورة تضم ( )053فردا  ،وقاعدتين في
ً
جوام  ،فضال عن عدد من القواعد في أستراليا  ،الفلبين  ،وتايلند ( ،)19كما نشرت ما يقارب (6533
جندي) من املارينز في شمال أستراليا (.)20
لم تكتفي الواليات املتحدة ألامريكية بهذا القدر بل وقعت في العام  6302إتفاق التعاون الدفاعي
ً
املعزز مع الفلبين يسمح لها بنشر قوات تقليدية في الفلبين ألول مرة منذ عقود فضال عن استخدام
أجزاء من خمس منشتت هي  :قاعدة انطونيو باوتيستا الجوية (تقع على بعد بضع عشرات من ألاميال
شرق جزر سبراتلي املتنازع عليها  ،حيث يجري التعزيز العسكري الصيني)  ،قاعدة باستا الجوية ،
قاعدة لومبيا الجوية  ،قاعدة فورت ماجسايساي  ،وقاعدة ماكتان بينيتو إيبوين الجوية  ،ولعل
هذه الاتفاقية جاءت كرد على نشر الصين لقوات عسكرية في جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي
(.)21
الركيزة الثانية  :التعاون الاقتصادي :
افتتحت إدارة أوباما مبادرة املشاركة الاقتصادية املوسعة ( )E3وهي إطار للتعاون الاقتصادي
يهدف إلى توسيع العالقات التجارية والاستثمارية بين الواليات املتحدة ألامريكية ورابطة دول جنوب
ً
شرق أسيا وزيادة كفاءة سالسل التوريد  ،فضال عن ذلك إطلق أوباما مبادرة التجارة عبر املحيط
الهادي ( )TPPوالتي كانت تمثل ركيزة أساسية الستراتيجية الواليات املتحدة ألامريكية إلعادة التوازن
امل صممة ملواجهة النفوذ الاقتصادي الصيني املتزايد في املنطقة ،كما تم توقيع اتفاقية الشراكة عبر
املحيط الهادي في فبراير  6302مع أربعة دول صغيرة من ألاسيان (بروناي  ،ماليزيا  ،سنغافورة ،
وفيتنام) لتحرير التجارة مع احترام معايير العمل والبيئة وكذلك حقوق امللكية الفكرية (.)22
الركيزة الثالثة  :املشاركة املتزايدة (متعددة ألاطراف) :
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تمثلت هذه املشاركة من خالل العدد الكبير من الزيارات التي قام بها قادة الواليات املتحدة
ألامريكية  ،ففي العام  6335رتب باراك أوباما أول قمة مع دول آلاسيان العشرة  ،وفي العام 6303
انضمت واشنطن إلى ( ، (ADMM Plusمنصة لآلسيان وشركائها لتعزيز التعاون ألامني والدفاعي في
املنطقة  ،وفي العام  6300حظر أوباما منتدى شرق آسيا وكان أول رئيس أمريكي يحظر املنتدى  ،وفي
العام  6305تم الارتقاء بالعالقة بين الواليات املتحدة ألامريكية وآلاسيان إلى مستوى شراكة
استراتيجية  ،كل هذا اظهر التزام الواليات املتحدة ألامريكية بعالقة متعددة ألابعاد وشاملة مع
ً
ألاسيان  ،وكان انضمام الواليات املتحدة ألامريكية إلى معاهدة الصداقة والتعاون (  (TACأيضا خطوة
ً
للمشاركة بشكل أكثر عمقا وفعالية مع دول جنوب شرق أسيا والتعاون مع دول آلاسيان في العمليات
إلاقليمية متعددة ألاطراف(. )23
وبعد تولي (دونالد ترامب) رئاسة الوالية املتحدة ألامريكية وضع استراتيجية جديدة يقع بحر
الصين الجنوبي كجزء منها وهي استراتيجية (منطقة املحيطين الهندي والهادئ) والتي تعرف على أنها
منطقة تمتد من الساحل الغربي للهند إلى الشواطئ الغربية للواليات املتحدة ألامريكية  ،أشار أليها
في وثيقة استراتيجية ألامن القومي  ،أظهرت هذه الاستراتيجية درجة معينة من الاستمرار في
استراتيجية (باراك أوباما) معتبرة أن منطقة املحيطين الهندي والهادئ أهم منطقة جغرافية للسياسة
الخارجية ألامريكية (.)24
ركزت هذه الاستراتيجية على املمرات البحرية بين املحيطين الهندي والهادئ السيما بحر الصين
ً
ً
الجنوبي  ،وهذا أيضا يشير نوعا ما إلى استمرار استراتيجية أوباما التي ركزت على إقامة عالقات أقوى
ً
مع الهند  ،فضال عن تركيزها على مواجهة الصين من خالل ترسيخ التحالفات التقليدية والعمل على
بناء شراكات أمنية واقتصادية جديدة في املنطقة  ،وهذا يعني أن استراتيجية ترامب لم تتجاهل
املوضوعات ألاساسية لسياسة أوباما في املنطقة  ،مع ذلك فأنه على عكس سلفه الذي كان يوازن
املخاوف بشأن صعود الصين من خالل موقف تعاوني  ،فقد تخلى عن ألاسلوب الدبلوماس ي تجاه
ً
هذا البلد منتهجا أسلوب أكثر عدائية  ،وعرف جمهورية الصين الشعبية على أنها "أحد أكبر التهديدات
الوجودية للواليات املتحدة ألامريكية والتي تهدد هيمنتنا  ،واستثماراتنا  ،وأنشطتنا الاقتصادية في
العديد من دول املحيطين الهندي والهادي"  ،وفي العديد من املناسبات وصف ترامب الصين كمنافس
استراتيجي مسؤول عن الانتهاكات التجارية املستمرة"(.)25
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ً
عمليا أوقفت إدارة ترامب إلاجراءات العسكرية التي أتخذها سلفه (بارك أوباما) في بحر الصين
ً
الجنوبي لفترة وجيزة  ،وبعد اقل من عام غيرت إدارة ترامب موقفها واتخذت موقف أكثر تشددا  ،أذ
حذر وزير الدفاع جيمس ماتيس من عواقب أكبر (أذ لم تقم الصين بكبح سلوكها في املنطقة)(.)26

أما مرتكزات الاستراتيجية الامريكية خالل إدارة الرئيس دونالد ترامب
الركيزة ألاولى  :تعزيز التعاون ألامني والعسكري
يمثل التعاون ألامني والدفاعي محور التركيز الرئيس الستراتيجية ترامب في املنطقة  ،ففي العام
 6308قدمت الواليات املتحدة ألامريكية أكثر من نصف مليار دوالر كمساعدات أمنية لدول املنطقة،
واكد وزير الخارجية ألامريكي بومبيو أن (ألامن هو املحور الرئيس للمحادثات داخل املنطقة) (.)27
وأضافت البحرية ألامريكية سفينة قتالية ساحلية في سنغافورة وعززت حرية املالحة في الدوريات ،
كما زادت عدد الدوريات من دوريتين في العام خالل فترة إدارة أوباما إلى تسع دوريات في العام 6305
(.)28

ً
ركزت استراتيجية ترامب ايضا على الهند وإحياء التعاون ضمن ما يسمى الرباعي (الحوار ألامني

الرباعي  :الهند وأستراليا واليابان والواليات املتحدة) (.)29
الركيزة الثانية  :تعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية
في املجال الاقتصادي أنسحب ترامب من الشراكة عبر املحيط الهادي متعدد ألاطراف التي كانت
ً
جزء من أستراتيجية الرئيس باراك أوباما  ،معتبرا أنه من املفيد للواليات املتحدة ألامريكية تعزيز
ً
اتفاقيات تجارية ثنائية بدال من الشراكات متعددة ألاطراف( ،)30مع ذلك فقد ذكرت وثيقة ألامن
القومي ألامريكي الصادرة عام  6303أن منظمة التعاون الاقتصادي آلسيا واملحيط الهادي ()APEC
ً
( )ورابطة دول جنوب شرق أسيا (الاسيان) باعتبارهما محورين أساسيا للمنطقة املحيطين الهندي
والهادي وتم تحديدهما على أنهما املنصتان الرئيسيتان للترويج لنظام قائم على الحرية (.)31

املحور الثاني الاستراتيجية الصينية في بحر الصين الجنوبي
يحظى بحر الصين الجنوبي بأهمية كبيرة في الاستراتيجية الصينية ،كونه املمر الرئيس الذي يربط
مناطق العالم بالصين ،السيما وإنها بحاجة إلى إمدادات النفط والغاز الطبيعي التي تمر عبره لبناء
وتعزيز قدراتها الاقتصادية وتأمين وجودها ،فقد اتبعت الصين استراتيجية التوسع في بحر الصين
الجنوبي (التوسع الجغرافي ،والعسكري) ً ،
وبناء عليه سنوضح في طبيعة هذه الاتراتيجية ومرتكزاتها
ألاساسية وكما يلي :
أول  :طبيعة الاستراتيجية الصينية في بحر الصين الجنوبي
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ً
ً
بدايتا كان إهتمام الصين ببحر الصين الجنوبي إقليميا في املقام ألاول  ،ويتعلق باستعادة ألاراض ي

البحرية والجزر املوجودة داخلها من الاحتالل الفيتنامي والفلبيني واملاليزي  ،وأكتسبت فرص الوصول
ً
إلى احتياطات النفطية والغاز في املنطقة  ،أهمية أكبر الحقا السيما مع ارتفاع الطلب الصيني على
الطاقة  ،وأعطى صعود الصين أهمية جديدة لالستراتيجية البحرية كوسيلة ملواجهة الهيمنة
إلاقليمية للواليات املتحدة ألامريكية  ،والتي تتطلب السيطرة على بحر الصين الجنوبي  ،والنتيجة
ً
ً
اتباع الصين سلوكا أكثر جزما لفرض مطالباتهم في املنطقة ودفع الدول ألاخرى لالعتراف بالسيادة
الصينية (.)32
كانت الصين في مدة خمس عقود تعمل على التحكم في أجزاء متزايدة من بحر الصين الجنوبي ،
لكن هذه الحملة تسارعت في العام  ، 6303ففي الثمانينات والتسعينات من القرن املاض ي  ،سيطرت
الصين على الكثير من (جزر باراسيل) في شمال بحر الصين الجنوبي  ،و(جونسون ساوث) ريف في
جزر سبراتلي في الربع الجنوبي الشرقي من بحر الصين الجنوبي  ،وفي العام  6335تحولت الصين
الصاعدة إلى أتباع استراتيجية عظمى أكثر قوة وأكدت مطالباتها املكونة من تسعة خطوط كرد فعل
على صفقة بين فيتنام وماليزيا قسمت املناطق الاقتصادية الخالصة الخاصة بها  ،منذ ذلك الحين
 ،كانت الصين تنفذ استراتيجية لتأمين السيطرة السيادية في نهاية املطاف على بحر الصين الجنوبي
من خالل السيطرة على جزر سبراتلي ،وتوسيع قدرات الصين ودفع الواليات املتحدة إلى الوراء من
خالل التقدم مع تجنب الصراع(.)33
ومن منطلق املصلحة القومية للصين  ،فهي تفترض أن أهدافها ومصالحها ألامنية ال يمكن
تحقيقها إال من خالل أنشاء منطقة عازلة في املناطق املحيطة بها  ،فوضعت استراتيجية تسمى ب ـ
(منع الوصول) أو (املنطقة املنعزلة) من خالل توسيع سيطرتها على بحر الصين الجنوبي ليكون لها
عمق استراتيجي على حدودها البحرية ملواجهة التواجد ألامريكي في الشرق ( ،)34لذلك عززت الصين
مطالباتها بالجزر املتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي  ،ونشرت خريطة أخرى تضم ( 03خطوط
متقطعة)  ،تظهر مطالبات الصين القوية في جزيرة تايوان والشاطئ الغربي للفلبين (. )35
إلى جانب خارطة أخرى تضم تسعة خطوط متقطعة تظهر مطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي
 ،وهذا يعني أن بحر الصين الجنوبي يمثل العمق الاستراتيجي للصين  ،فهو خط الدفاع ألاول عن
الصين الذي تسعى للسيطرة عليه(. )36
ً
وتطبيقا الستراتيجية التوسع ومنع الوصل التي تعمل بها الصين تبنت استراتيجية التحديث
العسكري لتوسيع وجودها العسكري في املنطقة كأهم مرتكز من مرتكزات استراتيجيتها  ،لردع
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ً
ابتداء من التحديث الدفاعي للفلبين  ،والتواجد ألامريكي في املنطقة  ،فال
التهديدات التي تواجهها
يمكن للصين التعامل مع كل هذا أال من خالل استراتيجية كبرى تتكون من نموذج للسيطرة

الجيوستراتيجية على املنطقة من خالل نظرية "سلسلة الجزر" (.)37
تهدف الاستراتيجية الصينية املتمثل ب ـ (التوسع ومنع الوصول) إلى تقييد ألانشطة ألامريكية في
ً
محيطها إلاقليمي  ،السيما في بحر الصين الجنوبي  ،فضال عن ذلك تحاول الصين تبني استراتيجية
الدفاع بعيدة املدى من خالل تحديث القوات الجوية  ،البحرية  ،والبرية بتكنولوجيا عالية ومعدات
عسكرية لتقييد الواليات املتحدة ألامريكية ( ،)38أذ حدث تحول في الاستراتيجية البحرية الصينية من
الدفاع الساحلي املحدود في الثمانينات إلى ما يسمى "الدفاع البحري" والذي يشمل املناطق املتاخمة
للبر الرئيس ي الصيني بما في ذلك بحر الصين الجنوبي  ،فاستراتيجية الدفاع الصينية الصادرة في العام
( )633,حولت استراتيجية الدفاع النشط على البحار القريبة إلى استراتيجية الدفاع البعيدة والتي
تقوم على ثالث مراحل  ،وهذه املراحل هي

)39(:

املرحلة ألاولى ( : )0202 – 0222تهدف إلى السيطرة على الجزر الرابطة ما بين اوكيناوا وتايوان
والفلبين .
املرحلة الثانية ( : )0202 – 0202تهدف إلى الاستحواذ على السالسل الجزرية والتي تربط جزر
اوقازاوارا وغوام واندو واندنوسيا.
املرحلة الثالثة  : )0202 – 0202( :تهدف إلى الحد من التواجد ألامريكي في املحيط الهادي
والهندي  ،وكذلك استهدافها لحامالت الطائرات .
أشار الكتاب ألابيض كذلك للدفاع الصيني لعام  6338إلى (التحول الاستراتيجي البحري إلى
العمليات الدفاعية البحرية ) والذي يعني (العمليات البحرية املتكاملة) و( الردع الاستراتيجي والهجوم
املضاد الاستراتيجي)  ،كما أشار الكتاب ألابيض للدفاع الوطني لعام  6303إلى استراتيجية الدفاع
البحري من حيث تحديث القوات القتالية املتكاملة وتعزيز القدرة على ( أجراء عمليات في املياه
البعيدة)  ،ويتضمن الانتقال إلى الدفاع البحري كاستراتيجية بحرية ثالث مهام رئيسية وجهت تطوير
القدرات الصينية على مدى العقدين املاضيين  :الهدف ألاول هو منع تايوان من إعالن الاستقالل
وردع البحرية ألامريكية عن دعمها في حالة نشوب صراع  ،والهدف الثاني هو حماية طرق التجارة
الصينية وإمدادات الطاقة التي تمر عبر مضيق ملقا  ،الثالث هو نشر القدرة النووية الهجومية الثانية
القائمة على الغواصات والدفاع عنها(.)40
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ً ً
ً
أذ أظهرت الصين في السنوات املاضية وجودا بحريا قويا في بحر الصين الجنوبي  ،كجزء من

برنامج التحديث العسكري واستراتيجية الدفاع بعيدة املدى ،وحولت قاعدة مواردها من أسطول
بحر الشمال التابع لها إلى أسطول بحر الجنوب املنتشر في بحر الصين الجنوبي  ،لجعل أسطول بحر
الجنوب أكثر قوة من خالل وضع وجود عسكري استراتيجي وتقليدي قوي قبالة الساحل الجنوبي،
فبعد استيالء الصين على جزر باراسيل من فيتنام عام  ، 053,واحتاللها عدد من الجزر في أرخبيل
سبراتلي عام  ، 0588والتغيرات الكبيرة في تصورات التهديد الصيني إلى جانب الاهتمام املتزايد في بحر
الصين الجنوبي  ،كل هذا دفع الصين إلى البدء في تحويل أولوياتها إلى أسطول بحر الجنوب  ،وتطوير
قوة بحرية قادرة على العمل في املناطق الواقعة خارج مياهها البحرية (.)41
ثانيا  :مرتكزات الاستراتيجية الصينية في بحر الصين الجنوبي
ارتكزت الاستراتيجية الصينية في بحر الصين الجنوبي على عدد من املرتكزات الذي تنوعت مابين
املرتكزات العسكرية واستصالح الجزر وكذلك التنقيب عن الطاقة ،والتي يمكن التطرق اليها
بالتفصيل من خالل النقاط آلاتية:
الركيزة ألاولى  :تعزيز الوجود العسكري
تسعى الصين كجزء من تحقيق استراتيجيتها في بحر الصين الجنوبي إلى مد نفوذها إلاقليمي
وتوسيع سيطرتها العسكرية من خالل زيادة قواعدها في بحر الصين الجنوبي وتحويله بشكل كامل إلى
ً
( بحيرة صينية) ( ،)42فبدءا من العام  6335سعت الصين إلى أضفاء الشرعية وتأمين مطالبها إلاقليمية
املتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي  ،ولتحقيق ذلك  ،انخرطت الصين في استراتيجية متعددة
الجوانب للسيطرة على البحار تتألف من تحسين وبناء منشتت عسكرية جديدة على مواقعها ألامامية
ً
في جزر باراسيل وسبراتلي  ،فضال عن إجراء التدريبات ودوريات السيادة في املنطقة املتنازع عليها (.)43
مع ذلك فأن الصين لم تنشر حتى ألان قوات بحرية أو جوية بشكل دائم في قواعد العمليات
املتقدمة  ،ولكن بالنظر إلى التقدم املذهل في العسكرة الصينية لبحر الصين الجنوبي خالل العقد
ً
ألاخير  ،فأن القيام بذلك يبدو حتميا ويثير مخاوف القادة العسكريين ألامريكيين  ،ففي أبريل 6308
أشار قائد قيادة املحيطين الهندي والهادي ألادميرال (فيليب ديفيدسون) في شهادته أمام الكونغرس
أنه "بمجرد احتاللها من قبل قوات جيش التحرير الشعبي  ،ستكون الصين قادرة على توسيع نفوذها
ألالف ألاميال إلى الجنوب  ،مما يهدد خطوط الاتصال البحرية ألامريكية ألامنة بشكل تقليدي " ،
وأضاف  ،أن الصين ستكون قادرة على استخدام هذه القواعد لتحدي الوجود ألامريكي في املنطقة
 ،وأي قوات منتشرة في الجزر سوف تطغي بسهولة على القوات العسكرية ألي دولة مطالبة بحقوقها
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في بحر الصين الجنوبي  ،باختصار  ،الصين قادرة على السيطرة في بحر الصين الجنوبي في جميع
السيناريوهات باستثناء الحرب مع الواليات املتحدة ألامريكية (.)44
قامت الصين في آلاونة ألاخيرة بتحصين العديد من قواعد العمليات ألامامية بصواريخ كروز
ً
املضادة للسفن ) (ASCMsوصواريخ أرض–جو ) (SAMsجنبا إلى جنب مع مرافق التخزين تحت ألارض
 ،ومهابط الطائرات  ،والرادارات  ،وأجهزة الاستشعار  ،كما نشرت الصين في العام  6302بطاريات
الدفاع الصاروخي ( ) HQ-9في جزيرة وودي  ،وعززت عمليات النشر والتحديث هذه عبر بحر الصين
ً
الجنوبي بشكل كبير من سيطرة الصين ضد الخصوم إلاقليميين  ،فوفقا لوزرة الدفاع ألامريكية فأن
ً
(البحرية الصينية) هي أكبر بحرية في املحيطين الهندي والهادي  ،وتضم  033سفينة على ألاقل جنبا
إلى جنب مع العديد من الغواصات والسفين وزوارق الدورية والسفن املتخصصة  ،كما يشير
البنتاغون إلى أن جيش التحرير الشعبي املسؤول عن عمليات بحر الصين الجنوبي املعروفة باسم
( )Southern Theatre Navyيحتفظ بأربعة غواصات صاروخية باليستية تعمل بالطاقة النووية ،
وغواصتان هجوميتان تعمالن بالطاقة النووية  ،و ( )02غواصة هجومية تعمل بالديزل  ،و (00
مدمرة  19 ( ، (DDGفرقاطات  ، (FFGوثالث رصفة نقل ) ،(LPDعشر سفن انزال للدبابات )، (LST
ً
و( )6,سفينة دورية للصواريخ  ،يشمل تحديث الخطة الصينية أيضا  ،نشر مجموعة متنوعة من
قدرات منع الوصول إلى املنطقة  ،مثل صواريخ كروز املضادة للسفن ،والصواريخ املضادة للقذائف
 ،وصواريخ كروز للهجوم ألارض ي  ،وألالغام باإلضافة إلى تقنيات دعم  ISRاملصاحبة،حيث أجرت
الصين اختبارات صاروخ باليستي مضاد للسفن ) (ASBMفي املنطقة في أواخر يونيو  ، 6305بالقرب
من (جزر سبراتلي) املتنازع عليها لعرض قدرات الجيش الصيني املتزايدة على التدخل املضاد لردع
الواليات املتحدة ألامريكية وحلفائها (.)45
زاد الطيران البحري لجيش التحرير الشعبي والقوات الجوية من أنشطتها في بحر الصين الجنوبي
 ،أذ قامت بتنفيذ العديد من رحالت القاذفة ) ) H-6Kفي جميع أنحاء املنطقة  ،وفي مايو 6305
هبطت ألول مرة في جزيرة وودي  ،أثبت ذلك أن هذه املدارج ستساعد الصين في توسيع نطاق قدراتها
في حال حدوث مواجهة مع الدول ألاخرى  ،كما هبطت طائرات ) ) J-10و ) ) J-11في جزيرة وودي
(.)46
الركيزة الثانية  :السيطرة على الجزر واستصالح ألاراض ي
بدأت الصين ببناء الجزر في العام  ، 6303فالصين تسيطر على سلسلة باراسيل املكونة من
( )003جزيرة وسبع معالم في أرخبيل سبراتلي  ،كما أجرت الصين عمليات واسعة الستصالح ألاراض ي
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بعد عام  6300في العديد من املساحات الاستيطانية من خالل تعميق مرافق املوانئ  ،وبذلك يمكن
للصين أن ترسو أعمق سفن التجريف في القواعد الجديدة  ،وفي تقرير للبنتاغون أفاد "أن الصين
استعادت أكثر من ( )0633فدان من ألاراض ي في جنوب شرق بحر الصين الجنوبي (جزيرة سبراتلي)
ً
( ،)47فضال عن مئات الفدانات في جزيرة باراسيل  ،مما يمهد الطريق لبناء ممرات هوائية في ثالثة من
معلم سبراتلي السبع التي تسيطر عليها الصين  ،بما في ذلك الشعاب املرجانية على جزيرة وودي في
باراسيل  ،أذ قامت الصين ببناء جزر جديدة على خمس شعاب مرجانية مختلفة وتيهئ الظروف
للحفاظ على السكن البشري لتعزيز مطلبها ( ،)48وسعت إلى توسيع إمكانياتها ببناء (الجزر
الاصطناعية)عام  ،)49( 630,ووفق تصريح لوزارة الخارجية الصينية في يونيو  6305فأن الصين
ً
ستكمل بناء الجزر الاصطناعية قريبا وسيتم بناء منشتت يمكنها أداء املهام ذات الصلة(.)50
نفذت الصين مشاريع بناء الجزر الرئيسية في سبعة مواقع استيطانية بين عامي 6308 – 6300
وأنشأت قواعد عسكرية عليها  ،مما أدى إلى تحسين موقع الصين الاستراتيجي وتركيب الصواريخ ،
وبناء مدارج  ،وتعزيز قدراتها  ،كما تواصل الضغط على البؤر الاستيطانية الفلبينية والفيتنامية في
(جزر سبراتلي)  ،عالوة على ذلك ضمت الصين البؤر الاستيطانية السبعة واملنطقة الواقعة ضمن
الخط الــ(  ) 5كجزء من (سانشا) بمقاطعة هاينان  ،عل الرغم من أن جزر سبراتلي تقع على بعد
أكثر من ( )333ميل جنوب جزيرة هاينان (.)51
وقال جوناثان سبانجلر  ،مدير مركز أبحاث بحر الصين الجنوبي" :إذا كان الهدف النهائي هو السيطرة
ً
ً
الفعلية على املمرات املائية واملجال الجوي  ،فربما يكون عدد امليزات التي تحتلها الصين حاليا كافيا
لتحقيق هذا الهدف النهائي"(.)52

الركيزة الثالثة  :التنقيب عن الطاقة :
تواصل الصين توسيع أنشطة الاستكشاف في بحر الصين الجنوبي كجزء من بحثها عن الطاقة
التي تشتد الحاجة إليها ،أذ يقدر الخبراء الصينيون كمية النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي أكثر
خمسة أضعاف ما تقدره وكالة معلومات الطاقة ألامريكية (.)53
تمثل شركة النفط البحرية الوطنية الصينية ) ) CNOOCالصينية صاحبة املصلحة الرئيسية
في حقوق الاستكشاف البحرية  ،السيما في بحر الصين الجنوبي ،أذ بدأت تشغيل أول منصة حفر في
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املياه العميقة عام  ،6306كما استثمرت شركة (  )China Oilfield Services Limitedالصينية  ،وهي
شركة تابعة لشركة ( ) CNOOCبكثافة في منصات بحرية في العام  ،)54( 6300فانخفاض مستويات
إلانتاج في بحر الصين الجنوبي الغربي  ،السيما حقل ياتشنغ  ،0-00أكبر حقل بحري في الصين  ،أجبر
شركة )) CNOOCعلى استكشاف وتطوير املناطق القريبة ألاخرى واستكشاف املزيد من الحقول
لتحل محل الاحتياطيات املتناقصة  ،وتشمل خطط التطوير طويلة ألاجل التي قامت بها (CNOOC
)على استكشاف حقول املياه العميقة ،أذ اكتشفت العديد من حقول النفط الصغيرة في بحر الصين
الجنوبي ( ،)55كما وضعت الصين جهاز للحفر والتنقيب عن النفط في املياه املتنازع عليها مع الفلبين
في العام  ،)56(630,وفي العام  6308اكتشفت الصين عشرة حقول في بحر الصين الجنوبي  ،سبعة
على الشاطئ وثالثة في الخارج(.)57

املحور الثالث التصورات املستقبلية لالستراتيجية ألامريكية -الصينية حول
منطقة بحر الصين الجنوبي

ً
ً
يعد التنافس بين الواليات املتحدة ألامريكية في بحر الصين الجنوبي تنافسا جيوسياسيا  ،يتمثل
بسعي كل طرف للتوسع والهيمنة على بحر الصين الجنوبي الذي يتمتع بأهمية استراتيجية بالنسبة
ً
للدوليتين  ،ونظرا ألهمية موضوع دراستنا وتساؤالت املطروحة في املقدمة حول مستقبل التنافس
بين الدولتين وكيف سينتهي هذا التنافس  ،هل سيصل إلى حد املواجهة والصدام أم سيسعى
الطرفين لتهدئة الوضع في بحر الصين الجنوبي والسعي لوضع أسس للتعاون بينهما لتجنب املواجهة
.
ً
بناء عليه سوف نقسم هذا املحور إلى مشهد املواجهة بين املتنافسين في بحر الصين الجنوبي 4
أو استمرار التنافس بنيهما في بحر الصين الجنوبي.

ً
أول  :مشهد املواجهة بين املتنافسين في بحر الصين الجنوبي
يمثل مشهد الصدام واحتمالية حدوث مواجهة بين الطرفين من أبرز املشاهد املطروحة على
الساحة الدولية  ،فبحر الصين الجنوبي يمثل نقطة املواجهة ألاساس بين الواليات املتحدة ألامريكية
والصين  ،وليس من املستغرب حدوث صدام بينهما  ،فالنشاطات ألامريكية املتزايدة في بحر الصين
ً
الجنوبي تمثل تهديدا بالنسبة للصين  ،ناهيك عن التوترات التي تشهدها املنطقة  ،كما أن النشاطات
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ً
ً
الصينية في بحر الصين تمثل أيضا تهديدا للمصالح ألامريكية وحلفاءها  ،ولهذا املشهد بالتأكيد
مبرراته التي تدعم حدوثه وكذلك محدداته التي تعيق أو ستبعد تحقيق هذا املشهد في املستقبل .
 .0محددات املشهد  :على الرغم من املؤشرات الكثيرة التي تنذر بحدوث مواجهة بين املتنافسين في

بحر الصين الجنوبي  ،أال أن هذا ال يعني من املؤكد حدوثه  ،فمثلما هناك مبررات دفعتنا لوضع هذا
ً
الاحتمال  ،هناك أيضا محددات تقف عقبة في طريق تحقيق هذا املشهد  ،ولعل أبرز املحددات التي
تعيق تحقيق هذا املشهد كاآلتي :
أ .الاستقرار في بحر الصين الجنوبي الذي يمثل الهدف ألاساس ي لطرفي التنافس (الواليات
ً
املتحدة ألامريكية  ،والصين) ،وأن حدوث تصادم أو مواجهة بين الطرفي سيشكل خطرا يهدد
بال شك الاستقرار وألامن في بحر الصين الجنوبي  ،وبالتالي سيضر بالتجارة العاملية  ،على اعتبار
أن بحر الصين الجنوبي أحد أبرز ممرات التجارة العاملية(.)58
ب .عدم رغبة اطراف التنافس في الدخول بمواجهة عسكرية  ،فالصين على دراية كاملة بأنها
غير قادرة على الدخول في هذا التصادم لكونها تعاني من نقاط ضعف واضحة من الناحية
السياسية والعسكرية رغم تطورها الاقتصادي (،)59فقد كتب العقيد الكبير في جيش التحرير (
ً
تشو بو) مؤخرا ف ي جلوبال تايمز التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني أنه "ال يجد تهديد
واقعي بحدوث صراع ضخم في بحر الصين الجنوبي ؛ ألن الصين لم تستخدم قوتها العسكرية
املتزايدة إلثارة أي نزاعات أو صراعات إقليمية"  ،كما أن الواليات املتحدة ال ترغب بخوض
مواجهة مع الصين  ،فهي تدرك حجم الخسائر التي ستنتج عن اندالع مثل تلك املواجهة(. )60
ج .أن املواجهة املباشرة ليس من مصلحة الواليات املتحدة وال الصين  ،ألن العبء ألاكبر
سيقع على الواليات املتحدة ألامريكية  ،ألنها القوة املهيمنة التقليدية في النظام الدولي  ،أما
الصين فهي قوة فاعلة ذات تأثير متنامي في النظام الدولي  ،واذا ما حدثت مواجهة بين الطرفين
فسيكون ذلك من مصلحة الصين حسب وجهة نظر الخبراء ألامريكيين (.)61
 .6مبررات املشهد  :يعد مشهد املواجهة من املشاهد املحتملة الحدوث في املستقبل  ،فما
يحدث في الحاضر هو ممهدات ملا سيحدث في املستقبل  ،هناك عدة مبررات دفعتنا لوضع هذا
املشهد أبرزها :
أ .املصالح ألامريكية املتزايدة في بحر الصين الجنوبي  ،والتي تعمل على حمايتها السيما مسألة
حرية املالحة في البحر الذي يمثل مصلحتها ألاساس وسبب تواجدها في املنطقة  ،بالتالي فأن أي خطر
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يهدد حرية املالحة الدولية  ،سيدفع الواليات املتحدة للمواجهة لحماية حرية املالحة الدولية في بحر
الصين الجنوبي(.)62
ب .تدهور العالقات ألامريكية-الصينية في عهد الرئيس السابق (دونالد ترامب) ،حيث بدأت الواليات
ً
ّ
املتحدة حربا تجارية مع الصين ،وكثفت املنافسة التكنولوجية من خالل محاولة عرقلة الشركات
الصينية الرائدة (وخاصة شركة هواوي الرائدة في تكنولوجيا الجيل الخامس لالتصاالت) ،كما تنامى
التنافس الجيوسياس ي بين البلدين ،حيث أعلنت استراتيجية ألامن القومي إلدارة ( ترامب) عام 6303
عن عودة منافسة القوى العظمى بين الواليات املتحدة والصين ،ولم يتوقف ألامر هنا بل زادت حدة
التوترات بين الطرفين بعد تفش ي فايروس ( )COVID-19؛ بسبب تبادل الاتهامات بين الطرفين  ،ألامر
الذي يهدد في النهاية إلى زيادة التوترات بين الطرفين ووصولها إلى الاشتباك في نقطة املواجهة ألاساس
ً
بين الطرفين (بحر الصين الجنوبي)( .)63فضال عن إغالق القنص ـلية املتبادلة في هيوستن (تكساس)
وتشنغدو(الصين) في يول ــيو  ،6363وطرد الصحفيين  ،والخطاب إلايديولوجي من أمثال وزير الخارجية
ألام ـريكي ( مايك بومبيو)  ،كل هذا دفع الكثيرين إلى استنتاج أن العالم على وشك أن يشهد مواجهة
عسكرية بين الطرفين (.)64
ج .استمرار املنافسة الاستراتيجية املتزايدة والتوترات العسكرية في شرق آسيا  -وإذا بدا أن الواليات
املتحدة تتخذ مبادرات متصاعدة لوقف املزيد من املكاسب الصينية  ،يمكن للصين أن تتراجع في
بحر الصين الجنوبي بطرق تؤدي إلى صدام عسكري(.)65
ثانيا  -مشهد استمرار التنافس يعد مشهد استمرار الوضع على ما هو عليه (التنافس) أكثر
ً
املشاهد قربا للواقع  ،ال سيما وأن حدوث مواجهة أو صدام عسكري بين الطرفين  ،سيكلفهم الكثير
ً
ً
ً
ماليا واقتصاديا وكذلك أمنيا وهو ما يخشاه ليس فقط الطرفين بل وكذلك الدول إلاقليمية والقوى
الدولية  ،ملا لهذا املشهد من تداعيات إقليمية ودولية  ،لذلك سنوضح فيما يلي مشهد استمرار
ً
التنافس  ،وكذلك املؤشرات التي تشير إلى استمرار التنافس وبقاء الحال على ما هو عليه  ،فضال عن
ذلك سنبين املحددات التي تعيق تحقيق هذا املشهد
 -0محددات املشهد على الرغم من املؤشرات التي تشير إلى استمرار التنافس بين الواليات املتحدة
ألامريكية والصين في بحر الصين الجنوبي  ،إال أن هناك عدة نقاط تستبعد تحقيق مثل هذا السيناريو
 ،مرجحة كفة تراجع التنافس إلى تعاون بين املتنافسين  ،أو تصاعد حدة التنافس إلى حدوث صدام
مباشر بين الطرفين  ،وهذه النقاط هي آلاتي :
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ُ
يمثله ذلك من خسارة كبيرة بالنسبة للمتنافسين
أ .التكلفة العالية الستمرار التنافس  ،وما
(الواليات املتحدة ألامريكية والصين)  ،بالتالي فأن التهدئة والتعاون هو السبيل ألامثل أما
الطرفين لتقليل التكاليف املنفقة على استمرار التنافس في بحر الصين الجنوبي  ،فالواليات
املتحدة ألامريكية تنفق مليارات الدوالرات لبناء قوة عسكرية متينة في الدول املجاورة لبحر
ً
الصين الجنوبي  ،فضال عن ذلك فهي تنفق مبالغ كبيرة على حلفاءها في املنطقة وتمدهم
باألسلحة وغيرها  ،كما أن الصين تمتلك ميزانية دفاعية ضخمة تهدف إلى تطوير القدرات
العسكرية البحرية  ،وتوسيع النفوذ العسكري في بحر الصين الجنوبي  ،لذلك فأن اللجوء
إلى فكرة التهدئة والتعاون يخفف من مسؤولية الواليات املتحدة ألامريكية في دعم القوى
إلاقليمية في أسيا للحد من التوسع الصيني  ،ويقلل من نفقات الصين التي تنفقها في سبيل
تعزيز نفوذها في بحر الصين الجنوبي ومواجهة الواليات املتحدة ألامريكية(. )66

ب .خوف الطرفين من حدوث صدام أو مواجهة عسكرية عن طريق الخطأ أو بسبب سوء فهم
 ،أو حتى سوء تقدير موقف  ،بالتالي قد تتحول املنافسة بين الطرفين إلى حرب يخوضها أكبر
ً
قوتين في العالم (الواليات املتحدة ألامريكية  ،والصين)  ،ولذلك يمثل استمرار التنافس أمرا
ً
مخيفا ليس لطرفي التنافس فحسب بــل للــدول إلاقليمية املج ــاورة والقوى الدولــية التــي ترى
ً
في زيادة حدة التنافس في بحر الصين الجنوبي خطرا يهدد مصالح الاقتصادية والتجارية مع
الدول ألاسيوية  ،وهناك تكون فكرة التهدئة والتعاون أفضل لتحقيق الاستقرار إلاقليمي
وتجنب حدوث مواجهة غير محسوبة .
ج .رغبة املتنافسين (الواليات املتحدة ألامريكية  ،والصين) بتحقيق ألامن والاستقرار في املنطقة
ملا يمكنهم ذلك من ضمان أمن مصالحهم في املنطقة  ،وألن التنافس وزيادة التوترات في بحر
الصين الجنوبي يهدد مصالح الطرفين فمن املمكن في املستقبل تراجع حدة التنافس وبالتالي
تحقيق التعاون بينهما وضمان أمن واستقرار املنطقة .
-0مبررات استمرار التنافس  :من املبررات التي تؤيد بقاء واستمرار حالة التنافس مابين
الطرفين في حالة مستمرة فهي عدة أمور أهمها :
أ .املصالح املتزايدة لكال الطرفين في بحر الصين الجنوبي  ،فاملصلحة ألامريكية تتجسد بالحفاظ
على ميزان القوى في املنطقة (نظام إقليمي قائم على القواعد) تدعمه القوة ألامريكية  ،قائم
على املبادئ السياسية التأسيسية املتمثلة باحترام القانون الدولي  ،والحفاظ على الاستقالل
السيادي الحقيقي لدول املنطقة  ،ورفض السيطرة إلاقليمية من جانب طرف واحد،
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فالهيمنة الصينية على بحر الصين يعني فقدان الواليات املتحدة لنفوذها في أحد أهم البحار
في العالم  ،وهو ما يهدد بالتالي هيمنتها على العالم  ،وبالنسبة للصين فأن مصلحتها ألاساس
تتمثل بحماية الخط التاسع  ،فهو الخط الذي تعتبره الصين حدودها الوطنية  ،وأساس
أمنها القومي ،وهذا يعني صعوبة تنازل أحد طرفي التنافس أو انسحابه من املنطقة  ،مما
يشير إلى استمرار التنافس  ،في الوقت ذاته لن يتطور إلى حدوث صدام مباشر أو حرب بين
الطرفين(. )67

ً
ب .رغبة الصين بتوسيع نفوذها والبحري وزيادة قوتها البحرية تدريجيا من املياه الساحلية إلى
ما يسمى بسلسلة الجزر ألاولى إلى سلسلة الجزر الثانية وما بعدها  ،في حين أن واشنطن
مصممة على الحفاظ على تفوقها املحيطي في جميع أنحاء العالم ومكانتها كحامي رئيس ي
للمشاعات 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 (.)68
ج .استمرار املتنافسين بتعزيز وجودهما العسكري  ،من خالل تفعيل وجودهما العسكري في بحر
ً
الصين الجنوبي بشكل خاص ومنطقة أسيا الباسيفيك بشكل عام  ،بما يحقق نوعا من التوازن
في املنطقة  ،وفي الوقت ذاته يشير إلى استمرار التنافس بين الواليات املتحدة ألامريكية والصين()69

 ،فقد قامت الصين بترسيخ وجودها العسكري في الجزر الواقعة في بحر الصين الجنوبي من
خالل بناء قواعد عسكرية  ،كما تمتلك الواليات املتحدة ألامريكية خمس قواعد عسكرية في
الفلبين  ( :قاعدة أنطونيو ( باوتيستا) الجوية في جزيرة ( باالوان الغربية)  ،قاعدة ( باسا) الجوية
 ،و( فورت ماجسايساي)  ،وقاعدة ( لومبيا) الجوية  ،وقاعدة ( ماكتان بينيو إيبوين) الجوية ،
ً
فضال عن قاعدة في (أوكيناوا) قبالة اليابان  ،وقاعدة في ( داروين) في إلاقليم الشمالي ألستراليا ،
وميناء( سيمباوانغ) في سنغافورا ،وتحتفظ الواليات املتحدة ألامريكية بحاملتي طائرات أمريكية
موجودة في املنطقة) (.)70
د .صعوبة انسحاب الواليات املتحدة ألامريكية وخروجها من بحر الصين الجنوبي  ،فللواليات
ً
املتحدة مصالح جيوستراتيجية في بحر الصين الجنوبي  ،فضال عن كونها القوى العظمى في العالم
 ،بالتالي فأنها ملزمة بالسيطرة على كافـة مناطق العالم ومن بينها البحار واملحيطات  ،السيما
املمرات البحرية(. )71
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مما تقدم يمكن القول  :أن احتمال استمرار التنافس هو السيناريو ألاقرب للواقع  ،فمن املتوقع
استمرار التنافس بين الواليات املتحدة ألامريكية والصين في بحر الصين الجنوبي  ،السيما بعد
تولي جون بايدن إدارة الواليات املتحدة ألامريكية في العام  ، 6360الذي استبعدت تصريحاته
فكرة تحقيق سيناريو التعاون بين الواليات املتحدة ألامريكية والصين حول موضوع بحر الصين
الجنوبي.
الخاتمة:
مما سبق يمكن القول أن بحر الصين الجنوبي يحتل مكانة مهمة في الاستراتيجيتين ألامريكية
والصينية  ،فلكل دولة مصالح خاصة بالبحر تتمثل باملصالح الاقتصادية على اعتبار أن البحر هو
ً ً
ً
ً
ممرا تجاريا مهما  ،كما أنه يحتوي على موارد مهمة أبرزها موارد الطاقة (النفط والغاز) ،فضال عن
املصالح السياسية  ،وكذلك املصالح ألامنية  ،ولتأمين كل دولة ملصالحها في بحر الصين الجنوبي،
وضعت كل منهما استراتيجية خاصة  ،فالصين اتبعت استراتيجية عرفت ب ـ (استراتيجية التوسع ومنع
الوصول) لتوسيع نفوذها وسيطرتها على البحر وكذلك منع الوصول ألامريكي وتقييد أنشطتها في بحر
الصين الجنوبي  ،وتقوم هذه الاستراتيجية على عدة مرتكزات هي ( :تعزيز الوجود العسكري  ،السيطرة
على الجزر واستصالح ألاراض ي  ،وكذلك التنقيب عن الطاقة) .
أما الاستراتيجية ألامريكية في بحر الصين الجنوبي فقد بدأ التوجه ألامريكي للمنطقة بعد عام
 6300السيما بعد توسع النفوذ الصيني في البحر  ،لذلك وضع الرئيس ألامريكي حينها ( باراك أوباما)
استراتيجية عرفت ب ـ ـ (استراتيجية الاحتواء وإعادة التوازن) إلحاطة الصين وعزلها  ،وتركزت هذه
الاستراتيجية على عدة مرتكزات هي  :تعزيز التحالفات الثنائية وتكثيف وجودها العسكري  ،املشاركة
ً
املتزايدة (متعددة ألاطراف)  ،فضال عن التعاون الاقتصادي مع دول املنطقة .
أما في ظل أدارة الرئيس ( دونالد ترامب) فقد وضع استراتيجية جديدة عرفت بـ ـ (منطقة
املحيطين الهندي والهادئ) يقع بحر الصين الجنوبي كجزء منها  ،وأظهرت هذه الاستراتيجية درجة
معينة من الاستمرار في استراتيجية (باراك أوباما) السيما في بحر الصين الجنوبي  ،أذ قامت استراتيجية
الرئيس دونالد ترامب على ركيزتين أساسيتين هما :ألاولى تعزيز التعاون ألامني والعسكري مع الدول
املطلة على بحر الصين الجنوبي  ،أما الثانية فتمثلت بتعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية مع دول
ً
املنطقة بدال من الشراكات املتعددة ألاطراف التي اتبعها سلفه الرئيس باراك أوباما.
في حين أتبعت الصين أستراتيجية عرفت باستراتيجية (التوسع ومنع الوصول) التي تهدف إلى
ً
تقييد ألانشطة ألامريكية في محيطها إلاقليمي  ،السيما في بحر الصين الجنوبي  ،فضال عن ذلك
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تحاول الصين تبني استراتيجية الدفاع بعيدة املدى من خالل تحديث ( القوات الجوية  ،البحرية ،
والبرية) بتكنولوجيا عالية ومعدات عسكرية لتقييد الواليات املتحدة ألامريكية  ،والتي تقوم على عدة
مرتكزات هي (تعزيز الوجود العسكري  ،السيطرة على الجزر واستصالح ألاراض ي) .
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ّ
ّ
ّ
 صدام إلارادات وصراع:العربية
الشرق ألاوسط الكبير والثورات
.املصالح
The Great Middle East and The Arab Revolutions: The Clas hof Wills and The
Conflict of interests.
ّ الباحث عبد الكريم بن
الدخلي
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
الشرق ألاوس ط ط ط ط ال بير
ّ العربية وعالقتها بمشروع
 تعنى هذه الورقة بالبحث في الثورات:امللخص
ّ ّ
ّ دخل
ّ انطالقا من نماذج مختلفة راوحت بين اس ططتر
 وانتهينا بعد دراس طة.والتقييد
ّ اييايات وحتواا
والت
ّ
ّ هططذه
ّ الثورات العرب ّي طة نططانططت رعال
يحررّططا مو ّ لططا نتي الط ّطداخططل ون ططام ط
ّ النمططاذج نتي ن ياططة مفططادهططا ّن
1

ّ ّ
ّ
ّ
الثالثس بين الثورة ووس ط ط ط ط بططداد
ّ التنططا ع
ّّ  و ّراا هططذا.ال ّس ط ط ط ططلطست وايجططارج واس ط ط ط ططتراييا ّي طايط في الليمنططة

رادات

والليمنططةت اختلفططت افواقن بين داعا للططا وفخر رارت فقوامهططا وامتططدادهططا لتططتذن ب ط ط ط ططدا
ّ
ّ ااية وايلا س ططة
ّ افتطلعة نتي
ّ الديمقر
وص طراع اف ططايا بين القول
للن ا القديات وهو ما عل افس ططار
ر
ّ
ّ ومتعثرا في وررة من
ّ
ّ والد
ّ
ّ .ولية
ّّ قليمية
التفاعالت
الديمقرااس م ّبال

ّ
ّ
ّ
.الشرق ألاوس ت الثورةت ال ّ دا ت ال ّ راع
ّ :املفتاحية
الكلمات

Summary:
This paper deals with the search of the Arabic Revolutions and its relation with the projet of the Greater
Middle East starting from different samples alternating between the strategies of containment, the
interference and restriction. After studying these samples we ended up to a result saying that the Arabic
Revolutions were actually an act of freedom directed tot he inside and ist authoritarian system and, on the
other side, to the outside with ist dominating strategies. And because oft he triple conflit among revolution,
dictatorship and dominance, attitudes differed between those who were against revolution which marked
the beginning of the clash of wills and the conflict of interests between people louging for democracy and
those who were guarding the old regime. Thats why the democratic process was chained amidist regional
and international interactions.
Key words: Middle East, revolution, Clash, Conflict.

ّ
ّ .dakhlikarim73@gmail.com نسانية ب فاقست يونس

ّ
العربية افعاصرة بكلية آلاداب والعلو
باحث دكتورا في ايلضارة1
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ّ
املقدمة:

ّ
ّ
العربية منذ انداعلا دا واسطعا ونقااطا محتدما بين ر اا الف ر ّوال ّسّطياسة ّوعلا
ثارت الثورات
ّ
اللل ة ّ
طكاليامها وسططياقامها ويداعيامهات ّوللذا
الراهنة مثار اختالف في ناط ّّ
و تماعت وما يزاا نتي حدود
ّ ّ ّ
ايجدا في يقديرنا سباب  :يعود بعض نتي يباين وايا ّ
الن ر في ا ّ
ّ
العربيةت
ّخية للثورّات
لسياقات ّ
التار
الت ط ط ط ط ّطورات لعمل ّي طة ونتقططاا من مرحلططة نتي خرلت ّ
وّت ط ط ط ط ططل يرهم طا
وّريب بعض ط ط ط ط ط آلاخر باملططة ّّ

بططام مططات الط ّطداخل ّيطة ّ
والتفططاعالت قليم ّيطة والط ّّطدول ّيطةت ّوا نس ط ط ط ط ثند في ذلط البعططد ألايططديولو ي في قرااة
ّ
الثو ّرات العربية ودوره في بناا ّ
مقدمامها ّويو ي نتائالاّ ّ .
دواعي ّ
الدراسةّ :
ّ
ّ
والغربي ّون من ّ
الر ا ّ
علي ّ
عملية قياس الش ط طاهد علي الغائبت في
ّّ
مما ذهب نلي افف رون العرب
ممطاثلتها بين مطا حططدي في ال ّطدوا العرب ّيطة ومطا حطدي في براغ س ط ط ط طنطة 8691ت واس ط ط ط ططتعطا ّرمها مفردة ّ
الربيع
طّن ذلط ّ
تعبيرا ع ّمطا ط ّطد في افنطقططة من حراك ا ط ط ط ططع دت رط ّ
التعبير وس ط ط ط ططتعططار لا يطرح بحثططا ط ّطادا في
ّ
العربية ن را نتي يااهل سططياقامها ّ
ّخية وال ّّث ّ
التار ّ
ّ
ّ
افتفردة .وما من ا ط ّ في
قارية ّوال ّسّطياسط ّطية
الثورات
بعجزه عن ابت ططداع فل ّيط طات ططدي ططدة
ّن انخراط العق ططل العر ّس في افم ططاثل ططة والقي ططاس وال ّتطّطتوّ ططلت نقرار ّ
ّ
العربية ومض ط ط ططامي ها .ر ثيرة هي ّ
ّ
الغرب
الن ط ط ططو ال د س ط ط ططعت نتي محاناة ّ
الثورات
ل ش ط ط ططرّ ص ط ط ططوا ّ
واس ططتتس ططان ياا ب منذ بداية ع ط ططر ال ّ هض ططةت ور ّ رت في ّ
الوانية ا ط ط ال ين ّ
ّ
يميا نا عات رّذا
الدولة
ر
ّ
معبرة عن رس ط ط ط ططاد هططذه ّ
الثورات ّراا اختيططارامهططا الفططاا ط ط ط طلططةت ّ
الن ا ومططا ينخرهططا من
هي يتهططاول بفعططل

هشااةّ .

ّ
ّ
ّ
الثورّات
ومن هططذا افن ورت ب طدت لططب قرااات الثورات العرب ّيطة موص ط ط ط ططولططة في يقططديرنططا بط ّطالن ر في ّ
ّ
الغربيةت ّوانتهى البحث ريها ررعا متش ّّطدا نتي صطلت لا يتااو حدود نسقاط بعت ياارب آلاخر علي
ّ
ّ
الثورات العرب ّي طة نتططا ططا
مططا حططدي في افنطقططة العرب ّي طة .رتو ّعططت علي رؤّتين متبططايتتين :اعتبرت ألاوتي ّ
إل ادة ا ط ط ط ططعب ّيطةت ور ت ال ّثّطانية خالف ذل ت ّ
رعدمها مؤامرة خار ّية .1ونذا نان للذا وختالف ما ّ
يبرره
ر
ّ
بالثوراتت رمرور عش ط ط ّطرّة ناملة علي انداعلا يدرعنا نتي نعادة ّ
الن ر في مس ط ط ّطلمات ّ
نل
في بداية علدنا
ّ
رؤّةت ذل ّن ألاحداي افتالحقة في يونس وليبيا وم ططر وسط ّ
طورّة علي سططبيل الذكر ا ايل ططر بّمكانها
ّ
ّ
ّ
والت ّ
ودوليات
نقليميا
عرف نتي مض ط ط ط ططامي هطا ويفطاعالمهطا
ن ي ش ط ط ط ططن عن ال ّس ط ط ط طيطاقطات ال ّتّطارّخ ّيطة للثوراتت ّّ
ورصد مسارامها ّ
ويحوامهاّ ّ .
ّ
ّ
ّ
الثورات العرب ّي طة دون العودة نتي مثلّطث العالقططة بين الط ّطداخططل وايجططارج وألاحططداي
وف طا نططانططت قرااة ّ
ايجططارّططة في افنطقططة العرب ّي طة يحوا دون الفلا العميق لططدوارعلططا ايلقيق ّي طةت ويتتهد نتي تغييططب حركططة
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ّ
ّ
ّ
ّ
العربية س ط ط ّ
ّ
والغربيةت رّننا
طالمية
التارّخ في س ط ططيروري ت وما يخلللا من صط ط طراع اوّل بين ايلض ط ططاريين
ّ
الت ّ
حوات العطاف ّيطة ال برل وافش ط ط ط ططار ع الغرب ّيطة ّو ّ
الثورات العرب ّيطة دون ّ
هملططا
الر وع نتي ّّ
نرل البحططث في ّ
ّ
ّ
الثورات
ططحيا ما لا يعمل علي يف ي بتية ّ
بير في سط ط ط ططنة 22000سط ط ط ط ّّ
مشط ط ط ططروع الش ط ط ط طرق ألاوس ط ط ط ط ال ّ
ّ
بالن ا العالمد ايجديدت وما يسط ّ
وعالقتها ّ
ّ
ّ
وعافية في سططياق كلي ا ينف ططا
نقليمية
طتاد من يفاعالت
عراهّ ّ .
ناكاليات ّ
ّ
الدراسةّ :

ّ
ّ
العربية نتي البحث في افشط ط ط ططار ع وسط ط ط ططتعمارّّة
من هذا افنطلق نذنت سط ط ط ططنعمد في قرااينا ا ّلثورات
ّ
ّ
ّ
التار ّ
طتتوقن عند ّ
هملا وهو مش ط ططروع الش طّطرق ألاوس ط ط ال بير .رنف العالقة
ّخيةت وس ط ط
ّوس ط ططياقامها ّّ
ّ
ّ
ّ
الشع ّد في افنطقةت ا بغاية ّ
الثورات رحسبت ّوننما بهدف
الن ر في سئلة ّ
افم نة بين وبين ايلراك ّ
ّ
ّ ّ ّ
ّ
ّ
التغيير.
العربية افطالبة ب ّّ
ورّة للشّطعوب
ألاوسط و هدار ّوصططالي بالنزعة ّ
الث
دراسططة مشططروع الشّطرق ّ
ّ
التقليططد ّ
ا ط ط ط طكططال ّيطات ايجوهرّّطة في هططذه الورقططة البحث ّيطة من عططبا ال ّس ط ط ط طؤاا ّّ
ومن ث ّمطةت س ط ط ط ططنخل
ّ
الثور داخطل ايلطدود الوان ّيطة و قليم ّيطةت وافتاطاهطل لطدو ّر ال ّس ط ط طّطيطاس ط ط ط ططات العطاف ّيّطةت
افريب بطالفعطل ّ
ّ
ّوصططلتها بايلراك ال ّشّطع د وامتداداي عزعة ّاسططتقرار ّ
ّ
العالمد .رلل يقدر الثورات العرب ّية علي
الن ا
ص ط ططيا ة ن ا نقليمد بديل مختلن ّ
عما ص ط ططا العقل الغر ّس؟ وهل بّمكانها تشط ط ط يل خاراة غرا-
ّ
ّ
اكاليات مريبطة بمضمون الثورة
سطياس ّطية ديدة للمنطقة مغايرة للجرائ القديمة؟ يبدو هذه
ّ
ّ
ومقوامهططا و ّ
هملططا الش ط ط طّطعططب يرّططد ت ل ّن مططا مططدل قططدرة هططذه رادة الش ط ط طّطعب ّيطة علي ال ّ ط ط ط طمود في ط ّطل
ّ
افتطلع نتي ّ
التغيير وال ّسط ط ط طاعي نتي ندامة وس ط ط ططتقرار؟ ّوكين س ط ط ططيعاد يرييب
اختالف موا ّن القول بين

ّ
العالقططة بي هططا؟ رلططل س ط ط ط ططيتخلي الغرب عن م ط ط ط ططايلط ون مط افواليططة لط
ّ
ّوصيا ة استر ّ
العافية؟ ّ ّ
ايياياي نعادة ّإلنتاج القديا ح ّ ى يحار علي مكانت

س ط ط ط ططيعيططد يرييططب ولو ّّطايط

منهج الدراسةّ :
ّ
بدا ّ
الن ر في هذه اط ط ّ
طكاليات موصط ططوا بالعودة نتي مش ط ططروع الش طّطرق ألاوس ط ط ال بير في س ط ططياقاي
ّ
ّ
ومحرن ططامهططا في
الثورات العرب ّي طة
ال ّتّطارّخ ّي طة و ه ططدار ط وس ط ط ط ططتراييا ّي طة في مرحلططة وتيت ويف ي ط مقوات ّ
مرحلة ثانيةت ّ
ثا البحث في ال ط ططالت القائمة بي هما علي صط ططدا رادات ّوص ط طراع اف ط ططايا من خالا
ّ
نماذج ّ
الليبية وال ّس ط ط ط ّ
ّ
التونسط ط ط ّطية واف ط ط ط ّطرّة ّ
ورّة في مرحلة احقةّ .وس ط ط طيقودنا
ثا
محددة من الثوراتّّ :
ّ
افتعلقة بمواقن ّ
ّ
البحث في هذه ا ط ط ط ط ّ
الدوا
الغربية م ها ومتس ط ط ط ط ّوب
طكاليات نتي ملة من القض ط ط ط ططايا
ّ ّ
ّ
خل ايجار ي احتوائها و نعادة يو يهلا ورق م ط ط ط ططايللا وس ط ط ط ططتر ّ
ايياية في
التد ّ
التفطاعطل معلطات وحجا ّ
مقدمتهما الوايات ّ
افنطقةت وفي ّ
افتحدة ألامرّ ّية ونسرائيلّ ّ .
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ّ
ّ
التغيير املتواليّ :
السياقات واملضامينّ .
 -1مشروع الشرق ألاوسط الكبير ومبادرات
ّ
ّ
ّ
الفعلية
بير افنعقد في س ط ط ططند ايالند س ط ط ططنة  2000ونطالقة
ا ط ط ططكل مش ط ط ططروع الشط ط طّطرق ألاوسط ط ط ط ال ّ
ّ ّ
الثمانس ّ
لالس ط ط ططترايياية ألامرّ ّية ّ
للتغيير و ص ط ط ططالح افزمع نناا ه في افنطقة
ناعية ّ
الدوا ال ّ ط ط طّط
بمعية ّّ
ويضمنت الوثيقة افبرمة بين ألااراف افاتمعة ّ
ّ
ّ
ولوّات مرحلة ما بعد حداي ايلاد عشر
العربية.
طبتمبر مطالبة دوا افنطقة بّصططالحات سططياس ّطية واقت ط ّ
وثقارية تسططتايب ّ
ّ
فقومات الع ططر
طادية
من س ّ
همية هذا افشط ططروع في ن ر الوايات ّ
الر ا من ّ
الد ّوا
افتحدة ألامرّ ّية واط ططرنائها من ّّ
ألامرّكس .وعلي ّّ
ّ
ّ
غيير الالحقط ططة في افنطقط ططة العرب ّي ط طة
الت ّ
الغرب ّي ط طةت رلو كط ططذل ط ط في ن رنط ططات ّمن ط ط ط ططامع لكط ط ّطل مبط ططادرات ّّ
ّ
وامتدادامهات ايت تغيير ايجاراة ال ّس ط طّطياس ط ط ط ّطية لل ّش ط طّطرق ألاوس ط ط ط في غر ّ
الرباط نتي
افمتدة من ّّ
اريت
رغانستانّ .
ّ
ّ
التغيير :استر ّ
اتيجيات متكاملة.
 1-1الشرق ألاوسط الكبير ومبادرات
ّ
ّنن ّ
ّ
ألامرّكس ّومضططامين ت وما سططبق من ركار يالت خطوالا
التارّخي للمشططروع
افتتمل في ال ّسّطياق ّّ
العرّض ط ططة في ايجطابات الس ط ططياس ط ط ّطية ّ
لكل من رّ ش ط ططارد هاس 3ونولن باواّ 4و ورج بوش وبن 5يدرك
ّ
التخطي ألامرّكس وروارده ألاسط ططاسط ط ّطية قبل عالن عن وادي  .رلا يتوقن هذا افشط ططروع عند
عمق ّّ
ّ
حدود ما نان مخططا ل من زو العراق سطنة 2002ت بل نان ينذر بانتهاا ايجرائ ايجغرا-سططياسط ّطية
القديمةت ووادة خرائ ديدة موص ططولة بالع ططر ألامرّكسّ .وا ا ط ّ في ّن امتدادات هذا الع ططر ل

ّ
ّ
التقارب
يحدد ا ططكل ّّ
عالمد ديدت علي س ططاسط ط
من ألااروحات ال ّسطّطياس ط ّطية ما س ططم بتش ططوا ن ا
ألامرّكس -ألاورو س في موا لة ما سماه برّايتسكس قوس ألا مات ّ ّ .6
العربيةت ر ّ
ااية في ّ
الر ا من يزايد اهتما دا ة ألامرّ ّية بمسط ططتلة نش ط ططر ّ
ّ
الديمقر ّ
وعلي ّ
الدوا
ّن ا
ر
ّ
حطد يش ط ط ط ط ّ في ّن الون ط ط ط ططع ّ
التتقطب
افترد للمنطقطة وا ط ط ط ططعوبها ما هو نا ثمرة نناا امها بعد نهاية ّّ
ّ
الثنائس الذ ح ا العالا سنوات ايلرب الباردة .ونذا نان هناك من خي امع بين خطاب رّ شارد
ّ
هططاس نحو مزّططد من الط ّطديمقراا ّي طة ت ومبططاد ة نولن بططاو ّات وعنوانهططا ال ّش ط ط طّطراكططة بين الوايططات ّ
افتحططدة
ر
ألامرّ ّية وال ّشط طّطرق ألاوسط ط ط ت وخطابات ورج بوش وبنت ّ
ايلرّة في افنطقة ّ
رّن نقرار ّ
والرب بين
ّ
بدادية ا ط ّطكل افري ز ّ
الرئيس للمش ططروع ألامرّكس .ومن ّثمةت ا يعدو في يقديرنا
رهاب وألان مة وس ط
ّ
نا مون ط ط ططع ا ط ط ط ّ ّت رمس ط ط ططتلة نش ط ط ططر ّ
الديمقر ّ
ااية رهينة اف ط ط ططايا
ن يكون خطاب ص ط ط ططالح ألامرّكس ّ
عمليامها العس ّرّة ّ
ألامرّ ّية يمليدا لتوسيع مسرح ّ
الناعمةّ .
وقومها ّّ
ّ
الت ط ط ط ط ّطور ألامرّكس إلعادة يرييب افنطقة عبر مش ط ط ط ططروع الش ط ط ط طرق ألاوس ط ط ط ط ال بير
انطالقا من هذا ّّ
ونقطامطة ن طا نقليمد بطديطل بطدت نتطائح ايلرب علي العراق س ط ط ط طنطة  2002ير مطمئنطة في انهها ألامند
32

مجلة قضايا اسيوية

العدد التاسع

المركز الديمقراطي العربي

جويلية 0202م

مرّ ّيا بعد ي ط ط ط ططاعد وييرة العنن وينامس اهرة افقاومة وان شط ط ط ططار الفو ط ط ط ططنى و لور محور افمانعة.
الت ّ
ّ
مدد يرانس ّو لور مخاار
الن ا العراقي نان رهانا خاس ط ط ط طرا ّراا ّّ
رالرهان ألامرّكس علي سط ط ط ططقوط ّّ

ديدة ّ
مقونط ط ط ططة لالسط ط ط ططتقرار قليمد .وبحثا في مقاربات ديدة اسط ط ط ططت ماا مسط ط ط ططار الليمنة في ناار
ّ
ّ
يير
التغ ّ
رّة الفو نى ايجالقة دعامة لسيرورة ّّ
الشرق ألاوس ال بيرت صاغ العقل ألامرّكس ن ّّ
مشروع ّ
ّ
ّ
في افنطقطة العرب ّيطةت ّوانس ط ط ط طجطامطا مع متطلبطامهطا فرحلطة مطا بعططد  2000بعيطدا عن التطدخطل العس ط ط ط ط ر
ونلفت الباه ةّ .

وفي س ط ط ط طيطاق موا لططة افعض ط ط ط طلططة ألامن ّيطة ّوايلط ّطد من يططداعيططامهططا علي مس ط ط ط ططتقبططل الليمنططة ألامرّ ّيطةت
ّ
ايجالقة إلحداي ّ
التغيير الض ط ططرور في افنطقة7ت ّوس ط ططبيللا نتي ذل
ابتدعت نونداليزا رايس الفو ط ططنى
ألامرّكس مقابل ال ّ
ّ
ضط طّطغ علي القول افعارن ط ططة ل  .رر ت
دعا القولّ ال ّسط طّطياس ط ط ّطية افوالية للمش ط ططروع
ّ
العربية لتركيز دعائا
ايلرب س ط ط ط طرائيل ّيطة علي لبنطان س ط ط ط طنطة  2009يل ة مف ط ط ط ط ّطلية في يارّخ افنطقة
ّ
ايجالقةت ذل ّن افنطقة في يقديرها ّ
يمر بمخاض عس ط ط ططير يدرع نحو نعادة
الليمنة ونش ط ط ططر الفو ط ط ططنى
تش ط ط يل غر ّ
اريتها الس ط ططياس ط ط ّطيةّ .
ونل الفر مناس ط ططبة لتحقيق هذا افش ط ططروع في ّل اريفاع متسط ط طوب
ّ
اريات ّ
ون ط طططراب لتف ي افواقع وايجغر ّ
افلددة مم هات ونعادة رس ط ططا خرّطة الشط ط طرق ألاوسط ط ط ورقا
ّ
اييايامها ّ
استر ّ
وافستقبليةّ .
آلانية
وفي اار نفس ط ط ط ت بدت اروحة رالن بيتر  8في تغيير ايجرائ ايجغر ّ
ارية وال ّس ط طّطياس ط ط ط ّطية للمنطقة
ّ
ّ
العربية ويقس ط ط ططيملا بافعايير
ألامرّكس .رفس س ط ط ططنة  2009ارح رؤّت لتغيير افنطقة
امتدادا للمش ط ط ططروع
عرقية ّوال ّ
ذهبية ّوال ّ
يتية ّواف ّ
ذامها ال د اقترحلا برنارد لو ست وهي معايير م ى ّقلبنا سط ط ط طسط ط ط طلا ال ّّد ّ
قومية
لفينطاهططا يقوّض ط ط ط ططا لللططدود ايجغرار ّيطة ال د ملتهططا معططاهطدة س ط ط ط ططاي س بيكو وتش ط ط ط ط يال حطدود ّيطا ططديططدا
ّ
ّ
ألامرّكسّ .
يستايب لتطلعات الع ر
ّ
ّ
ّويزامنا مع صطداا خطة رالن بيتر وي اعد وييرة العنن في العراق واتساع دائرة افقاومةت ارح
قومية وا ّ
التقسيا علي سس ّ
للتغيير في افنطقة ورق استر ّ
ائفية
ايياية تعتمد ّّ
و ّن بايدن 9رؤّت ّّ
ّ
رمملدات وسط ط ط ططتقرار س ط ط ططاسط ط ط ططلا يقسط ط ط ططيا العراق نتي قاليا ثالثة :هي
دراا للفو ط ط ط ططنى وانعدا ألامن.
ّ
ّ
كردس ط ططتان وا ط ططيعس ط ططتان وس ط ططتس ط ططتانت ّوه ذا نان افش ط ططروع الش طّطرق وس ط طططس في نليت دعوة نتي تغيير
ّ
الدوا
العربيةت ول ن وحدة افشط ططروع ألامرّكس ا
افنطقة اس ططتاابة للم ط ططايا ألامرّ ّية واط ططرنائها من ّّ
يم ن ن يحجب ّ
التنو عات في داخل  .وهي ينو عات ونن يبايتتت رمقاصط ط ط ططدها واحدة علي ّ
الر ا
عنا ّّ

نقر ّ
من س ط ط ططياقامها التار ّ
ّخية افختلفةت وهو ما ياعلنا ّ
ّ
ألامرّكس عقل مقاص ط ط ططد ّ بامس ط ط ططاس
بتن العقل
ّ
ملما ّ
ملورّين نانوا ديمقر ّ
ينوعت ّ
والن ّرّات واختلن ّ
اايينّ .
الرؤساا
آلاليات ّّ
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ّ
ّ
ّ 2-8
واملتحول.
السياقات واملضامين :قراءة في الثابت
ّ
التار ّ
ّخية ال برل ال د ّيرت مارل العالات و ثرت في منطقة
نذا نطان لنطا ن نعيطد يرييطب ألاحطداي ّّ
ال ّشّطرق ألاوس ط يتثيرا بالغات ريم ن ن ّ
نعد حداي ايلاد عش ططر من س ططبتمبر وس ططقوط العراق س ططنة
ّ
ّ
ّ
 2000وايلرب سط ط ط طر ّ
العربية ابتداا من س ط ط ططنة  2088بر ها.
اللبنانية س ط ط ططنة 2009ت والثورات
ائيلية
ّ
رلططذه ألاحططداي ماتمعططة نططانططت مط ّي طة لّدارة ألامرّ ّي طة ح ى تعيططد ص ط ط ط طيططا ططة اس ط ط ط ططتراييا ّي طامهططا افتعلقططة
ّ
العربية بناا علي ما تشط ط ططلده من ّ
ّ
تغير و يفاعل مع مخططامها .ركانت حداي ايلاد عشط ط ططر
بافنطقة
ّ
الشرق ألاوس ال بير إلعادة هيكلة ّ
الن ا في افنطقةت ّولا ي ن
من سطبتمبر نيذانا ب يا ة مشروع ّ
ّ
ايلرب ألامرّ ّية علي العراق سط ططنة  2002نا عنوانا لللرب علي رهاب في ّل ي ط ططاعد ّوييرة العنن
ومهططديططد م هططا القومست ركططان العمططل علي مالحقططة رهط ّ
طابيين وم ط ط ط ططادر يموّللا ويحجيا دور ايلرنططات
ّ
ألامرّكسّ .وكش ط ط ط طفططت ايلرب
ّّ
افتطررططة لططدرعلططا نحو رؤل كثر اعتططدو مض ط ط ط ططمون ايجطططاب
س ط ط ط ططالم ّي طة
ّ
ّ
س ط ط ط طرائيل ّيطة اللبنططان ّيطة عن رش ط ط ط ططل التوقعططات ألامرّ ّيطة بطانهيططار ألان مططة العرب ّيطةت ّونن ط ط ط طعططاف افقطاومططة.
التقططديرات في يف ّ ط ّ
الن ططا قليمد ب ش ط ط ط ط ّك طل حلن ططديططد منططاهت للليمنططة ّ
متكون من
و خطططتت ّّ

ّ
س ط ط ط ططورّططا ونيران وحزب الل ط ليريفع متس ط ط ط ططوب العططداا وال راه ّي طة .وعلي ط عملططت دارة ألامرّ ّي طة علي
ايلرّة ونش ططر ّ
يمقر ّ
ص ططيا ة مش ططروعلا افو ّسط طع يحت ذر ع د ّ
اايةت وبرؤّة تس ططلا في نش ططر الفو ططنى
الد ّ
ّ
ايجالقة ق د يف ي ّ
الن ا قليمد العر س ّوبناا ن ا نقليمد ارق وسطس خانع إلمالاامهاّ .
ّ
ونذا س ط ط ط ط ّطلمنططا بط ّ
طتن حططداي ايلططاد عش ط ط ط ططر من س ط ط ط ططبتمبر مثلططت نقلططة نوع ّيطة في الف ر وس ط ط ط ططترايي ي
التقليططد ّي طة القططائمططة علي ّ
الردع ووحتواا بمفردهمططا في
ألامرّكس معلنططة بططذل ط رش ط ط ط ططل العقيططدة ألامن ّي طة ّّ
ن س ط ططاا وس ط ططتقرار العالمدت ّ
الد ّ
قيمية
ولية ورق معايير ّّ
رّن س ط ططلوبا ديدا س ط ططيعيد تش ط ط يل العالقات ّّ
ر
ّ ّ
يق ّسطا ألاما نتي ّ
خيرة ّ
السياسن ّد عل
الديند نا ّن يو يف ّ ّ
وارّرةت وما هذا افعيار باديد في افااا
ألامرّكس .وا ا ط ط في ّن ّ
طند ّ
التداخل بين ال ّس طّطياس ط ط ّ
والديند ّبدد وعتقاد بتاروحة
ّّ
من عمدة ايجطاب
ّ ّ
لتحل محللا اروحة ص ط ط طراع ايلض ط ط ططارات .ركان ابتكار الوس ط ط ططائل ايجديدة في ال ّس ط طّطيطرة
التارّخ
نهاية ّّ
العافية ّ
ّ
ولوّة مطلقة لّدارة ألامرّ ّيةّ .

ول ّن هططذه ألاسط ط ط ط ططاليططب ملمططا ّ
ينوعططتت رمر ع ّي طامهططا يكططاد يكون واحططدة ا يخرج عن دوائر ّ
ايلرّططة
ّ
ّ
ّ
ّ
والديمقر ّ
ااية وحقوق نس ط ططانت احتفى بها مش ط ططروع الشط طّطرق ألاوسط ط ط في خطاب مض ط ططللت رايخذ في
ّ
بدايت بعدا نص ّ
الثقارات والعقواّ .وا ّ
هتا في مرحلة احقة بتقسيا
طالحيا واهما رنط ال ّسّطيطرة علي ّ
يرييب ايجاراة ايجغرا-ال ّسّطياس ط ّطية للمنطقةت ّوي ططميا مة ّ
اللوّات
افنطقة نتي كيانات ق ططد نعادة ّ
ّ
ّ
ايجالقة لتف ي بتية ّ
الث ّ
الن ا قليمد وخلق كيانات نط ططعيفة
قارية .وانتهى في ألاخير نتي الفو ط ططنى
ّ
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عية في ناار صططيا ة ديدة ّ
والتب ّ
للن ا العالمد .ومن ّثمةت بدا مشططروع ال ّشّطرق
ندامة يلال د الليمنة ّّ
ّ
العربية س ط ط ّ
ّ
طالمية في ناار افقترب ألامرّكست ومخططا اس ط ططتعمارّّا يعيد
ألاوسط ط ط نمذ ة للماتمعات
نفس ت ل ن بطرّقة كثر تعقيدا واختراقاّ .

ّ
ون ياططة ل ططذل ط ت مسط ط ط ط ططت افنطق ططة العرب ّي طة خ ططارج افو ططة الث طالثططة لل ط ّطديمقراا ّي طة علي ح ط ّطد تعبير
ألامنية ال د رت ت باس ططتقرارها عن ّن ال ّشّطعارات ّ
ّ
افؤّدة
ص ططاموئيل هن ناتو ّن 10وكش ططفت افعض ططلة

ااية .رلا ي ن سط ط ططول ذ عة سط ط ططت من خالللا الوايات ّ
لتشط ط ططر ّ
الديمقر ّ
افتحدة ألامرّ ّية ينا ما بين
ر ر
ّ
الديمقرااس ونشر ّ
ّ
ايليوّةت
الواقعية بهدف ايلفاظ علي م ايللا
والسياسة
ايلرّة ّ ّ
التو ّسطع ّّ
عقيدة ّّ
ّ
ّ
الن ّ
و ّ
فطية ودعا لود ال ّس طّطال ل سط ططوّة ال ّ طّط ّراع
الثروات ّّ
الدوا افارقة وال ّس طّطيطرة علي ّ
هملا يف ي
العر س -س ط ط ط طرائيلي بمطا يض ط ط ط ططمن ّ
يفوق نس ط ط ط طرائيطل ويثبيطت مكطانتهطا في ناطار ن طا نقليمد ديدّ .وما من
ّ
ّ
السي ّ
اسية
مخط اسطترايي ي يااه الشطرق ألاوسط سطول ايلفاظ علي الونطع القائا ويالفي القالقل ّ ّ
ّ
ّ
العربية علي مري زات ثالثةت ّوللا منع
ال د قد تع ططن بم ططايللا .رعملت نتي حدود انداع ال ّثورات
الدعا يجميع ّ
ّ تغيير في افنطقة ب ّبند مبد ّ
الن ا القائمة ما لا ّ
يتعرض م ط ط ططايللا للجطرت وثانيها

ّ
ّ
ردع ّ
التن يمات ّ
والتقوّتت وثالثها منع ّ تغيير
الترهيب ّّ
اديكالية من خالا يطبيق سط ططياسط ططات ّ
الر
نل ّّ
ّ ّ
يوثر في معادات ّ
ّ
قليميةّ ّ .
القوة
غرا-سياسند
ّ
التغيير
ولط ّطن ان ط ططداع الطثطورات الطعطربط ّي ط طة ر ّن ط طد ن ط ط ّطل آلاراا ال د عل ط ططت افنطق ط ططة خ ط ططارج مو ط ططات ّّ
ّ
ّ
ّ
الديمقرااست وارحت دا واس ط ططعا في عالقة هذه الثورات بمش ط ططروع الشط طّطرق ألاوسط ط ط ال بيرت رلا

ّ
الغربية ويف ي بتية ّ
ّ
الن ا
ي ن في يقطديرنطا نا نعالنطا عن ننهطاا افقوات ال ّس ط ط ط طائطدة فش ط ط ط ططار ع الليمنطة
ال ّّس ّّطل ّ
الت ّ
حرر من مشططاعر ايجوف والليمنة
طية افدعومة من ايجارج لفرض معادات ديدة سططاسطلا ّّ
ّ
ّ
نل تس ططاؤا عن ّ
والت ّ
العربية وافش ططروع ال ّّس ط ّ
طلطس الغر ّس
الثورات
ماهية العالقة بين ّ
بعيةّ .وه ذا دا ّّ
ّّ

ّ
موصططوا بالبحث في مقوات الليمنة من لة واططعارات الثورة من لة خرل .وليس من ا ط ّ في ّنّ
ّوا ما يطالعنا عند البحث في افشططترك بي هما هي مقولة ّ
ايلرّةت وهي مقولة صططارت امضططة ملتبسططة
م ى دركنا ّّنها ألاسططاس فشططروع ال ّشّطرق ألاوس ط ال بيرت وافنطلق ّ
موا تعبير عن ال ّسّطج الذ ااا
ّ
ّ
الشعب يرّد ّ .وبناا علي ذل ت
العربية مطالبة باانعتاق من وس بداد اس نادا نتي مقولة ّ
ايجماهير
طند في اس ط ط ططتعماا مقولة ّ
التعارض بين اف ر ال ّسط ط طّطياس ط ط ط ّ
ايلرّة وحقللا
رما للذا ولتباس ن يدو ّراا ّّ
ّ
اتي الواس ط ط ط ططع ل ط ط ط طيططا ططة ّ
الن ططا العط ّ
التعططااس الش ط ط طّطع ّد العفو ّ معلططا ننهططاا لعقود من
طالمدت وبين ّّ
الط ّّطد ّّ

ّ
ّ
العربية والبحث في ّ
محرنامهاّ ّ .
وس بدادت وهو ما س ّتضا معاف من خالا يف ي مقوات ا ّلثورات
ّ
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ّ
ّ
ّ
ومحركاتهاّ .
العربية وطموح الانعتاق :املقوالت
 -2الثورات
ّ
التارّخ العر س افعاص ط ط ط ططر معلنة عن قطيعة مع ال ّس ط ط طّطائد
الثورات العرب ّيطة فرحلة ديدة في ّّ
ّرخطت ّ
وي ط ط ط ططاد بين ألا يططاا ايجططديططدة ّ
والنخططب الس ط ط ط طيططاس ط ط ط ط ّيطة ايلططاكمططة .رمنطق ّ
والتغيير الططذ ا
الررت ّّ

ّ
العربية و س ط ط ّ
ّ
هتارات ايلراك ال ّشط طّطع د ين ئ بلل ة رارقة في يارّخ ّ
طالمية قيد ال ش ط ططكلت وتغييرا
ألامة
ّ
قارية ورق نرادة ا ّ
والث ّ
طعبية سططئمت م ططادرة حقوقلا ّو ّن
قادما سطيعيد يرييب ألاونططاع ال ّسّطياسط ّطية ّ
ّ
ّ ّ
التدخل ايجار ي في اط ططؤون واانها .ول ّن ندراك مضط ططمون الثورات يبدو ع ط ط ّطيا عن
وعود سط ططاسط ططتها ّو ّ
ّ
ّ
ّ
ونتقصنى ّ
محرنامها و دوارعلاّ .
الشعوب الثائرة وداامهات
افقاربة ما لا نبحث في مقوات ّ
 8-2املقوالت ودالالتها:
ّ
ّ
ّ
التونس ط ّطيةت ول ن
الثورة ّّ
ا ططكلت مقولة الشط طعب يرّد عمدة ايجطاب ايجماهير افت ططاعد ّنبان ّ
ّ
يج ط ط ط طت هططذه افقولططة مل ططة مطططالططب ايلراك ال ّش ط ط ط طع د في ايلططدود القطرّّ طةت رط ّ
طّن اختراقلططا حوا ز
ّ
ايجغراريا يطرح كثر من س ط ط ط ططؤاا حوا داامها والواقع ال ّس ط ط طّطياس ط ط ط ط ّ
الدوا
العربية ألاخرل.
طند ون يره في ّّ
ّ
الثورة يتط ّل طب بحث ططا في مع ططانيه ططات ر ط ّ
وعلي ّ
طّن ل ش ط ط ط ط ططاب ط افقوات دوارعل ططا
الر ا من ّن قرااة مقوات ّ
وعمقلا ايلضار ّّ .

ّ
ّ
لا ي ن مقولطة الش ط ط طّطعطب يرّطد نا مقولطة طامعطة للمططالطب ألاس ط ط ط ططاس ط ط ط ط ّيطة ال د من للا عررت
ّ
ّ
العربية رورانا ا مثيل ل منذ عقودت ّ
الثائرة
ونل افقوات ألاخرل ال د صططدحت بها ايجماهير ّ
افنطقة
ّ
ّ
الت ّ
ركيبية للذه افقولة علي بسططااتها ينتل بنفسططلا عن
ما هي نا يفر عات للذه افقولة ألاصططل .رالبتية ّ
ّ
ّ
ّ
التركيب البس ط ط ططي لتنزع نحو افركبت ول ّن افركب الذ يض ط ط ططمر وا يفر ط ط ططا حيانات وليس ن ط ط ططمار
ّ
ّ
مالية افقولة وبال تها .وه ذا
الت ط ططرّ بقدر ما يحمل من معانس كثيرة ا يحتمللا
متياه ايجوف من ّّ
ّ
ّ
ّ
الفرعية ألاخرل من قبيل الشطّطغل اس ططتحقاق يا ع ططابة الس ط ّطراق و ارحل و ا ططغل
دعمت افقوات
ّ
ّ
ّ
الثنططائ ّي طات افتوايرة في افنطقططة
حرّططة كرامططة وان ّي طة افض ط ط ط ططمون الف ر ّّ للثورةت وكش ط ط ط طفططت عن عنن ّ
ّ
ّ
العربيةّ :
والعبوديةت الشغل /البطالةت هانة /ال رامةّ .
ايلرّة و رادة /وس بداد
ّ
الثور لا ي ن ّ
غيير لت شططن عن
الت ّ
طند يلرنات ّّ
ايلرّة سططول عنوان رئيسط ّّ
في خضط ّطا ذل ال ّسّطياق ّ
افاتمعية ووقت ط ط ط ّ
ّ
طادية من يدهور وا ط ط ططاّ .
ولعل
رسط ط ططاد ألان مة ايلاكمةت وما فلت نلي ألاون ط ط ططاع
ّ
ّ
الث ّ
ورّة نتي مطالبة ن متها ّ
بالرحيل يتلج في س ط ططؤاا مفاده نتي ّ مدل
ا ط ططكاا الذ درع القول ّ
ّ
النخب ال ّسّطياس ط ّطية
طانس لش ططعوبها؟ ّنن نمعان ّّ
بدادية مس ططتهينة بالبعد نس ط ّّ
س ططت ّل هذه ألان مة وس ط
ّ
بدادية نتح قيما مخالفة للواقع الذ ير ب في ي ر س ط ت رال ّر بة في
ايلاكمة في نرسططاا من ومة اس ط
ّ ّ
الت ّ
والتطلع نتي حيططاة كرّمططة ّوعالقططة ططديططدة بين ايلططاكا بططافحكو من ولو ّّ طات
حرر من وس ط ط ط ط بططدادت ّ
ّّ
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ّ ّ
ّ
يبتت ّ
الثور ت وهي ّ
رتحادية
ّّ
الن ا ايلاكمة.
تعبر بدون ا ط ط ّ ّ عن نس ط ططق ر ر مختلن عما
ايجطاب ّ
ّ
كتايورّة اسط ط ط ط نفدت ّ
التبريرات لدعا بقائها في
نل ّّ
ألاحزاب ال ّسط ط طّطياس ط ط ط ّطية ايلاكمة ول ط ط ططج ط ط ط ّطيامها ّّ
الد
السلطةت ولا يقو علي ننتاج خطاب مقنع ينتل بها عن ّ
الرحيلّ .11
ّّ
قليدية ّ
ّ
الت ّ
بدادية عا زا علي
للن ا وس ط ط
وعلي هذا ألاس ط ططاست بدا محموا اففاهيا ال ّس طّطياس ط ط ّطية ّّ
ّ
ّ
الدولة وسط ط بداد ّية
العربية منذ علد وس ططتقالات ولا يعد بمقدور مفاهيا ّّ
كتايورّات
ريق ش ططع ّّ
الد
ّ
ن تس ّ
طتمر في افحار ة علي وسطتقرارت رما راج منذ سنوات من قبيل الطغيان خير من الفو نى و
قوي رطاعت ا مة ت و سلطة مس ّ
من يثبت ّ
بدة عادلة رضل من سلطة ائرة رشل في يقوّت
ّ
ّ
الثور القططائا علي ّ
الثور ّ في
ايلرّططة وال رامططة .ومن ث ّمطةت نططان افش ط ط ط طلططد ّ
افعطادات ايجطديططدة للجططاب ّ
العربية ّ
ّ
ّ
معبرا عن ص ط ط طراع ّ
الدوا
قيمد بامسط ط ططاس بين ايلاكا وافحكو ت وهو ص ط ط طراع ي شط ط ططن عن
نل ّّ
عمق مة ّ
الت ّ
حوات ايلض ط ط ططارّّة ال د
الدولة في ّل ّّ
النخب ال ّسط ط طّطياس ط ط ط ّطية ايلاكمة في ندارمها لش ط ط ططؤون ّّ
يشط ط ططلدها العالا من لةت وعقا يل ّ
النخب في ننتاج خطاب سط ط ططياسط ط ططند يديا يوا دها وّحار علي
استمرارها من لة خرلّ .
ّ
ّ
ّ
العربية قد رللت في بانة عن عقا ايجطاب ال ّس ط ط طّطياس ط ط ط ط ّ
وثنائياي الواهمة:
طند
الثورات
ونذا نطانت ّ
ّ
الطغيططان /الفو ط ط ط ططنىت وس ط ط ط ط بططداد والعططدا /ايجور وال لات الوحططدة /الفرقططةت الطططاعططة /الع ط ط ط طيططانت
و س ط ططلمت في ال ش ط ططن عن عنن ّ
ثنائيات القيا الس ط ططائدة في عالقة ايلاكا بافحكو ت وال د انتهت نتي
رّنها ّ
طانيت ت ّ
م ط ططادرة ننسط ط ّ
حددت في افقابل مة العقل ال ّس طّطياسط ط ّ
قرااي لللداثةت وألاخذ
طند العر س في ّ
ّ
ّ
بطتدوات ّ
الثورات العرب ّيطة لا ي ن محت ص ط ط ط ططدرة بل هي
التحطديطث .ومطا من ا ط ط ط ط ّ في  -ننطا نذا اعتبرنطا ّ
ّ
الوانية الت ّ
ّ
الث ّ
ّ
ّ
قد /
والدولة
نائيات في ايجطاب صالحي ّّ
وسياسيةّ -ن دا ّ
ثقارية
ن ياة يراكمات
ّ
ايلرّ ططة /وس ط ط ط ط ب ططداد م ططا يزاا يلقس ب الل ط علي دول ططة وس ط ط ط ططتقالا .رلا تس ط ط ط ططتوع ططب ّ
طتخرت ّ
النخ ططب
الت ط
ياسية اروحات ّ
الس ّ
التحديث وال ّ هضة دون العودة نتي افقابل اففلومست وهو حد عطابهاّ .
ّّ
ّ
ّ
ّ
العربية في يقديرنا ّ
ايلقيقية من
محرنامها ألاس ط ططاس ط ط ّطية ودوارعلا
للثورات
وعلي هذا ألاسط ططاست نان ّ
ّ
السلطانس وس بداد  .رخطاب ا ّلثورة
خالا رشطل مشطروع ايلداثة واسطتللا دولة وستقالا لّري ّ ّ

الوانيةت ّوا ّ
ّ
ّ
متد صطداها نتي ع طر ايلداثةت
الدولة
كرر ما سطاد من مقوات خالا ع طر ال ّّهضطة وبناا ّّ
ّ
الت ّ
حرر من سططلطان وسط بداد
ولو ا ألا مة ال د نه ت العقل العر س علي مدار عقود في يخطس رشططل ّّ
ّ ّ
تخر فططا ُررعططت ال ّش ط ط طّطعططارات اف شط ط ط ط ططابهططة في ر ططاا الط ّّطدوا العرب ّي طة مطططالبططة بط ّ
طايلرّططة والط ّّطديمقراا ّي طة
والتّط
طند نس ط ططان في ننس ط ط ّ
والعدالةت محورها ألاس ط ططاس ط ط ّ
طانيت  .وهي مة مس ط ططتفحلة ير مقت ط ططرة علي ق ط ططور
ّ
ّ
العقل ال ّسّطياس ط ّ
الوانية العادلة رحس ططبت بل
الدولة
طند العر س علي اس ط يعاب متطلبات ايلداثة وبناا ّّ
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ّ ّ
علي صلة بالقول ايجار ّية وسياسامها ّ
التغيير و صالح بدعول
التخلن وررت ّّ
الرامية نتي است باب ّ
ّ
ّ
والعافية ي ر سا فبد الليمنة
قليمية
التوا نات
وسطتقرار لللفاظ علي مكاسطهها ّوتعزّز مكانتها في ّّ
والت ّ
بعيةّ .
ّّ
محركات الثورة :فشل ّ
الوطنية أم غطرسة القوى الخار ّ
ّ
ّ 2-2
جية؟ ّ
الدولة
ّ
يو ّ ع البحططث في ّ
الثورات العرب ّيطة علي مقططاربتين مختلفتينت نهض ط ط ط ططت ألاوتي علي يف يط
محرنططات ّ
ّ
بتية ال ّس ط ط طّطياسط ط ط ططة ّ
الداخلية لدوا افنطقةت رر ت رسط ط ط ططاد ألان مة ّ
الثانية
معجال برحيللا12ت ووصط ط ط ططلت ّ

ّ
ّ
ّ
ايلراك الش ط ط طّطع د بمطا يحي ط ايجطارج من مؤامرات لتلقس بطالالئمطة علي الش ط ط طّطعوب لعجزها عن رلا ما
ّ
ّ
يخط للططا في دوائر القرار الغرب ّي طة .ّ13وفي افقططاربتين ق ط ط ط ططور علي الفلا افون ط ط ط ططوعي للثورات :رططاموتي
ّ
ّ
التغيير نتي ّ
ّ
ّ
والدولية قبل الثورة
قليمية
التفاعالت
حد ونغماس ال لي دون العودة نتي ّّ
منخراطة في ّّ
ّ
و عدهات ّوالثانية متااهلة ففاسد ألان مة ايلاكمةت ّوبحث في يبريرات واهية اعلة من آلاخر الغر س
ّ
نل قرااة منغلقة علي ذامها لن ّ
ولعل ّ
الثورات وامتدادهاّ .
افحرك ألاس ط ططاس ط ط ّ
ّ
يؤد نتي
طند للا بغية نخماد ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ال شن عن ّ
الشع د الذ عزع البتية ال ّسلطية في افنطقة ا يم ن
بمونوعية .رايلراك ّ
محرنامها
ّ
مما ّاتسمت ب من ّ
نر اع ّ
الر ا ّ
الداخلي
الشتن ّّ
عفوّة وسرعة ان شارت ّو ّ
برمت نتي عامل واحد علي ّّ
ولية وسطوة ّ
العربية ليس بمنتل عن ّ
والد ّ
ّ
ّ
للدوا
الن ا العالمد ايجديدّ .
قليمية ّّ
التغيرات
ّّ

ّ
ّ
النخب ال ّسّطياس ط ّطية ايلاكمة في رترة ما بعد وس ططتقالا في
العربية عن رش ططل ّّ
الثورّات
لقد كش ططفت ّ
والررت ال ّش ط طّطع د لل ّس ط طّطياسط ط ططات ّ
ّ
الوانيةّ .
ولعل ونهيار ال ّس ط طّطر ع لبعت ألان مة ّ
الداخل ّية
الدولة
بناا ّّ
ّ
بيعيت رط ّ
طايلرّططة والعططدالططة و تمططاع ّيطة والط ّطديمقراا ّيطة
الط ّّ
يو ّ ط ط ط طا عمق انحراف الط ّطدولططة عن مس ط ط ط ططارهططا ّ
وكرامة ال ّشطّطعوب لا ي ن س ططول مفاهيا حاملة فض ططامين خاوّة بعد ن رر ت من محتواها ألاص ط ّ
طلي
ّ
الغربية منذ عقود .وليس افواان العر س في يقديرنا في فلة ّ
الدوا
عما يش ط ط ططلده
مقارنة بما س ط ط ططاد في ّّ
ّ
ّ
حرّطات وديمقر ّ
الغرب من ّ
الدولة
العربية س ط ط ط ططياس ط ط ط ططات ّّ
ااية .في هذا ال ّس ط ط ط طياق افقارنس ر ت الش ط ط طّطعوب
نل افاااتت وهو ما رسططد ايلياة ّ
ّ
الوانية عنوان الفشططل في ّ
العامة ريهات ّورّ ا يباين ن مة ايل ا
العربيةت نان وس ط بداد امعا بي هات رفس ليبيا وس ططورّا ح ا ايلزب الواحد ّ
ّ
لعدة عقود
في افنطقة

ّ
ّ
العربية ّوالعداا إلس طرائيلت في ررت
متبنين ايجيار القومست و س ططاس ط ا ططعارات واهية مفادها الوحدة
طند مخارة ّ
التازئة .ولا ي ن ّ
ّ
لكل نص ططالح س ططياس ط ّ
الن ا ال ّسطّطياس ططند في م ططر رض ططل حاا نذ نان ن اما
تس ط ط ط ّّطلط ّيا رارض ط ط ططا ّ
لكل مبادرات ص ط ط ططالح بدعول افحار ة علي وحدة افاتمع اف ط ط ططر ّت رس ط ط ططعي نتي
ايلرّات السططياسط ّطيةت وال ّ
يقوّت ّ
زج بخ ططوم في ال ّس طجون إلرراغ ال ّسّطاحة ال ّسّطياسط ّطية من افعارنططين
يمليططدا لن ططا وراثس ا يخرج من دوائر ألاس ط ط ط ططرة ايلططاكمططة .وعلي ّ
الر ا م ّمطا يبططاهططت بط هططذه الط ّّطدوا من
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نناطا ات وان ّيطة في س ط ط ط ططبيطل عطايطة وحطدة ماتمعطامهطا وال ّطدرطاع عن حطدودها في موا لة نس ط ط ط طرائيلت ّ
رّن
ر
ّ
الثورات العرب ّيطة كش ط ط ط طفطت ّن ّادعطااامهطات ّ
ويحولطت ايجيوش مفخرمهطا من حطامية ل واان وحدودها-
ّ
ّ
ّ
للثائرّن وسلب ّ
بداديةّ .
ّّ
الدولة وس
لللرّات و لا من لزة ّّ
ألاصلية -نتي داة قمع
وهي و يفتها
الدوا ال د ذكرناها -يونس وليبيا وم ط ط ططر وس ط ط ططورّا -متباينة يديولو ّيا
وبما ّن ن مة ايل ا في ّّ
ّ
ّ
يفرقلا .رلناك ما ياعل واصر القر ى بي ها ّ
يورر ر ّ
نية لاللتقاا بي ها كثر م ّّما ّ
اد اريبااات
نا ّن ما
التلوّ بايجطر سط ط ططالمس .14رقد قد سط ط ططاسط ط ططة هذه ّ
التخوّن من صط ط ططعود ّ
التيارات
الدوا علي ّّ
وهو ّّ

س ط ط ط ططالم ّي طة وي ططداعي ططاي ط علي هو ّّ طة افاتمع ططات ونم حي ططامه ططا ّإلح ططداي ا ط ط ط ط ّطرن داخلل ططا بين افت ط ّ
طدينين
ّ
ّ
ّ
نا حد مري زات وس ط ط ط بداد ن را نتي ما ورره
والعلمانيين .وما نانت ص ط ط ططناعة هذا ونقس ط ط ططا الوهمد ّ
ّ
من احتواا مزدوج في كس ط ططب ّ
ود الطبقات الوس ط طططى وافتعلمة من لة واس ط ططترن ط ططاا الغرب من لة
النقد ّ
ّ
الديمقر ّ
النقد العالمد فثالب هذه ألان مةّ .15
بدادية ّو ّّ
ااس لسياستها وس
خرلت ّواحتواا ّّ
ّ
ّ
وه طذا نذن نططان انططداع الثورات العرب ّيطة ن ياططة لفش ط ط ط ططل منططا ج ص ط ط ط ططالح ال ّتّطدرّا ّيطة والش ط ط طّطكل ّيطة
ّ
بافحرنات ّ
ّ
ّ
الد ّ
ّ
حادية لقيا الثورات
اخلية في مقاربة
بداديةت ل ن هل يم ن وكتفاا
للن ا وس ط
ّّ
ّ
ّ
العافية في افنطقة؟ علي هذا ألاس ط ططاس لن يتعلق ّا ط ططكاا بقرااة
ّّنها علي ص ط ططلة وثيقة بال ّس ط طياس ط ططات
ّ
ّ
ّ
عملية ص ططالح من مح ّ طلة ع س ط ّطية س ططارعت في انهيار
افحرنات افبااططرة للذه الثورات وما فلت نلي
ّ
هطذه ألان مةت بل في انخراالا في مش ط ط ط ططروع نص ط ط ط ط ّ
طالحي مو ّس ط ط ط طع هو الش ط ط طّطرق ألاوس ط ط ط ط ال بير واريباالا
ب ط ط ط طنطاعططة القرار في الط ّّطدوائر افليمنطة علي ّ
الن طا العطالمد .ومن ث ّمطة يبططدو في يقططديرنطا من ّير اففيطد ن
نبحث في هذه ّ
افحرنات دون وص ططللا بوثيقة افش ططروع ألامرّكست ومقارنة ما ورد ريها بمااات ّص ططالح
ّ
ّ
الدوا
العربية
ايلقيقس مفاده نتي ّّ مدل نانت صط ط ط ططالحات
ّّ
العربيةّ .نن اط ط ط ططكاا
ومونط ط ط ططوعاي في ّّ
ألامرّكس؟ ونتي ّ ّ
حد سط ططاها هذا البرنامح ص ط ط ّ
طالحي العر س-ألامرّ ّ
ّ
كس في
منخراة في يطبيق افشط ططروع
ّ
الثورة ويو ّس ط ط ط طع رقعتهططا ايجغرار ّي طة ويططت يح ا ط ط ط ططعور العططداا ّ
والررت لل ّس ط ط طّطيططاسط ط ط ط ططات الط ّطداخل ّي طة
انططداع ّ
وايجار ّية معا؟ ّ
ّ
وافتططت ّم طل في ماططاات ص ط ط ط ططالح العر س وألامرّكس يططدرك عمق ال ش ط ط ط ططاب ط بي همططا نحططاا طة بكط ّطل منططاحي
ّ ّ
ّ ّ
ّ
التربو ّ ّ
الشؤون ّ
والث ّ
ونل ما يالمس
والديند وو تماعيت ّّ
عليمد ّ
قافي ّّ
والت
ياسند ّ
العامة .وقد املت ّ ّ
الس
ّ
بقوة في ّ
والثقارة ّ
والدين ّل حان ط ط طرا ّ
الداخل وايجارج
والتعليا ّ
افاتمع افدنست رسط ط ططؤاا ال ّس ط طّطياسط ط ططة ّّ
بحثططا في مخر ططات ططديططدة يؤ ّب طد الليمنططة ألامرّ ّي طةت ويمن ّ
النخططب ال د ّ
عينتهططا ص ط ط ط ططالحيططات اط ط ط ط ططاملططة
ّ
بالراهن في من ومة ّ
والتار ّ
الد ّ
ّخي ّ
نلية هدرلا
اخلي بايجار ّي ّّ
للمحار ة علي م ط ططايللا .وه ذا اريب
ّ
نحكا سططيطرة ّ
ّ
العربية ومنحلا يفوّضططا اططامال في
النخب ايلاكمة افدعومة من الغرب علي الشّطعوب
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بدادية ّ
ّ
الت ّ
بعية في ناار
ّّ
بالنم الغر س واسططتمرار رواب
ندارة بلدانها مقابل اقتداا هذه الن ا وسط
ن ا عالمد يهيمن علي ألانموذج ايلضار الغر ّسّ .
طند ّ
ا اط ّ نذن في ّن تشططاب مضططم ّون صططالح السططياسط ّ
الداخلي وايجار ي يطرح كثر من سططؤاا نذا
الرئيس لكليهمطا .رمطا يروّح الوايات ّ
ايلرّطة وال ّطديمقراا ّيطة همطا افري ز ّ
مطا دركنطا ّن ّ
افتحدة ألامرّ ّية
العلمانية و س ط ط ّ
ّ
العربية وي ط ططتين ّ
الد ّوا
طالمية
التيارات افقاومة
نل ّّ
ّّ
لدمقراة ايلياة ال ّس طّطياس ط ط ّطية في ّّ
ّ
نا نحدل ّ
ّ
من ّ مطات نره ّ
مقدمات
ويانب مخاار ي ط ط ط ططاعد العنن و رهاب
طابية بحثا عن وس ط ط ط ططتقرار
ّ
ايلكا العرب لللياة ال ّس طّطياس ط ط ّطية في دوللا .رّا ط ططاعة مفلو ّ
الديمقر ّ
ااية بعد نررا من مض ط ططمون
ورّة افوالية ّ
التداوا ال ّس ط طّطلمد علي ال ّس ط ط طلطة من خالا دعا بعت ألاحزاب ال ّ ط طّط ّ
للن ا
ايلقيقس في ّّ
نيهاما بذل ت ّ
والتخوّن من خطر ايلرنات س ط ط ّ
طالمية ونق ط ططائها من ممارس ط ططة حقوقلا ال ّس طّطياس ط ط ّطية
حد مري زات افش ططروع ص ططالحي العر ست ايت نحكا الليمنة وي ر س وسط ط بداد وررت ّ
نل تغيير
ّ
ألاساسية ل ال افشروعينّ .
ادت وهي افيزة
ّّ
ّ
والديند في ّ
عليمد ّ
ّ
ّ
الش ّرق
الدوا
العربية استتسان فا ورد في وثيقة مشروع ّ
رمضطمون صطالح ّّ
الت
ّ
ّ
باللوّة ّ
ّ
الت ّ
والدينت ّونرراغ
ربوّة عن ّملات القض ط ط ططايا افتعلقة
ألاوسط ط ط ط ال بيرّ .ويحييد افؤ ّسط ط ط طس ط ط ططات ّ
الد ّ
والت ّ
يتية من محتواها القيمد ألاس ط ططاس ط ط ّ
حررّت ومنادامها
طند في ال ّّدع ّوة نتي ايجير وال ّ ط ط طالح ّّ
افؤ ّسط ط طس ط ططة ّّ
ّ
ّ
باإلنس ط ططان الكونس و خلقة ايلياة ال ّسط طّطياس ط ط ّطية امتداد ّ
والتعليات
التربية ّّ
الغربية في تغيير منا ج ّ
للر بة
يتية ح ّ ى ي ططب داة لتبرير رسططاد ألان مة وننططفاا مشط ّ
الد ّ
طروعية وسط بداد.
ويقوّت لدور افؤ ّسطسططة ّّ

التحطالن بين ّ
ّ
العربية نتي خلق من ومة
الن ا افس ط ط ط ط ب ّطدة وافش ط ط ط ططروع الغر س في افنطقة
وبطذلط انتهى ّّ
ّ
ّ
ّ
عيامها س ط ط ط ّ
ديدة من القيا مخالفة فر ّ
العربية من يح ّرر
والعربيةت وفا يتوق نلي الشط ط طّطعوب
طالمية
للت ّ
بعية والليمنةّ .
حقيقس وررت ّّ

ّ
الثورات العرب ّيطة ررض ط ط ط ططا للواقع العر ّس ّ
افترد و ص ط ط ط ططالحططات الواهمططة
من هطذا افنطلقت لا ي ن
ّ
رحسطبت بل نانت سطعيا نتي القطيعة مع افشطروع الغر س واستر ّ
اييايات الليمنة و ق اا ّوا ّلتخل
طية ّ
بونية .وفي ذل نعالن عن رشط ط ط ططل افشط ط ط ططار ع صط ط ط ط ّ
الز ّ
من ايلكومات ال ّّسط ط ط ط ّطل ّ
طالحية افسط ط ط ططنودة من
التحالن ّ
ّ
حقيقيتين .ول ّن مت ق ال ّّهضة
ويؤسس إلصالح ونهضة
ايجارجت والبحث في بدائل ينهد هذا ّّ

لن يكون نتطا طا للمح ّطددات ال ّطداخل ّيطة رحس ط ط ط ططبت بطل س ط ط ط ططيكون مريبططا ب ّ
طافحددات ايجار ّية والن ّ
مية
ّ
ّ
الثورات لن يكون مططدخال لتغيير ّ
الن ا العرب ّي طة رق ت بططل مططدخال يضط ط ط ط ططا لتغيير
الكليططةت ومس ط ط ط ططتقبططل
الن ططا قليمد ّ
ّ
والن ططا العططالمد لتحقيق الع طدالططة والط ّّطديمقراا ّي طة و نسط ط ط ط ططان ّي طة .وه ططذا س ط ط ط ططيتحط ّطدد
ّ
ّ
افقترب ّ
الثورات العرب ّي ط طة من خالا ي ط ط ط ط ّطور مرك ط طب قط ططائا علي نياط ططاد افط ططداخط ططل
الن مد الط ط ّّطدوتي من ّ
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للتعامل معلا من لةت وافحار ة علي هيكل ّ
ّ
قليمية
الن ا العالمد ال ّس ط ط طائد ويوا ناي
الضط ط ططرورّّة ّّ
مقدمتها الوايات ّ
الغربية وفي ّ
ّ
والد ّ
ولية من لة خرل .وهو ما سط ط ط ططيدرع بالقول
افتحدة ألامرّ ّية نتي
ّّ
ّ
نعادة يرييب اس ط ططتر ّ
الثورات ومس ط ططتقبللات ومحاولة يو ي مس ط ططا ّرامها
اييايامها في افنطقة بناا علي واقع ّ
الر ّ
ّاديةّ .
ورق م ايللا ونزعتها ّّ
إشكالية ّ
الصدام والاستر ّ
ّ
اتيجيات البديلة:
-3
ّ
ّ
ّ
العربية مت قا اس ط ط ط ططتر ّ
ّ
العافية ال برل
اييايا للقول
ا ط ط ط طكطل انطداع الثورات وامتطدادهطا في افنطقة
طالن ا قليمد الذ ص ط ط ط ططا ت الوايات ّ
الغرب ّيطة وألامرّ ّيطةت ر ّ
افتحدة ألامرّ ّية مالمح ّ
الرئيس ط ط ط ط ّطية
ّ
ّ
التهططاو وونططدثططارت وايلك طا الططذين ونلططت نليها رعططايططة
منططذ انهيططار افعس ط ط ط ط ر الش ط ط طّطيوعي في ارّق ط نتي ّّ
ّ
للتعططامططل مع افرحلططة ايجططديططدةت مططا بعططد
ّّ
التخطي
م ط ط ط ططايللططا علي حططارطة ال ّس ط ط ط طقوط .وا اط ط ط ط ط ّ في ّن ّّ
ّ
ّ
الثوراتت بات افليمن علي مراكز ص ط ط ط ططناعة القرار منذ انداع الثورة التونس ط ط ط ط ّطية بحثا في فليات ديدة
ّ
ّ
الث ّو ّرّة
داعمة ف س ط ططبات مش ط ططروع الش طّطرق ألاوس ط ط ال بيرت ح ّ ى ونن نان ذل يتعارض مع افطالب ّ
لشططعوب افنطقة .وعلي هذا ألاسططاست بدا الوعي بطبيعة ايلقبة ايجديدة في ن ر روبرت اي س وتي
الت ّ
حديات افس ط ط ط ط ّ
افراحل ّ
ّ
ايلقيقس الذ نعيش ري
طتقبلية ومعايجتها في قول ّ :نن العالا
افلمة لفلا ّّ
ّ
مختلن و كثر تعقيططدا ع ّمطا نططان عليط قبططل عش ط ط ط ططرّن و ثالثين عططامططا .نننططا نوا ط كثيرا من افش ط ط ط ط الت
والت ّ
حديات افشتركة ّ .16
ّّ
ّ
بمتطلبات افرحلة ايجديدة واس ط ططتر ّ
ّو ّ
اييايامها البديلة
الراجا في يقديرنا ّن وعي دارة ألامرّ ّّية
علي صط ططلة وثيقة بافبادي ألاسط ططاسط ط ّطية فشط ططروعلا ال ّش ط طرق وسط طططست و ّ
هملا ايلفاظ علي من نس ط طرائيل
ّ
الطاقةّ .
ومنع لور ّ
ّ
ويتض ط ططا معالا ذل في يتكيد هنر
نقليمية ص ط ططاعدةت والليمنة علي م ط ططادر
قوة
ّ
ّ
ّ
كيسنار نرورة ال ّّدور
العربية انطالقا من افبادي افذنورةّ .17ومن
ألامرّكس في تعديل مسار الثورات
هططذا افنطلقت رط ّ
التحليططل الواقعي للمواقن ألامرّ ّي طة ا بط ّطد ن يراعي هططذه افبططادي ال برلّت ّو عيططد
طّن ّّ
ّ
والت ّ
ّ
الدوا
قليدية ح ّ ى يحار علي من ومة
العربية ايجديدة م ها ّّ
التعامل مع القول ال ّس ط طّطياس ط ط ط ّطية في ّّ

ّ
ّ
قيم وم ط ططايل وسط ططتر ّ
ايياية .ول ن في ّل ما اتسط ططمت ب الثورات من امتداد غرافي اط ططمل م ط ططر
ودورها وسط ط ططترايي ّي في صط ط ططناعة ال ّس ط ط طال في افنطقةت هل سط ط ططتكون وسط ط ططتر ّ
اييايات البديلة واحدة
ّ
ّ
متنوعة؟ وهل س ط ططتختلن ورق ّ
الدوا في افدرك وس ط ططترايي ي ألامرّكس ّوقربها من نس ط ط ّطرائيل
همية يل
طور بناا علي ال ّّسلسل ّ
للت ّ
الزمند لت اعد ألاحداي في افنطقة؟ ّ
ستخضع ّّ
ّ
ّ
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ّ
ّ
ّ
واملصرية واستر ّ
الت ّ
اتيجية الاحتواء:
ونسية
 8-2الثورتان
ّ
التفططاعططل مع
التونس ط ط ط ط ّي طة امتحططانططا ططد ّي طا للقول العططاف ّي طة ال برل ص ط ط ط ططانعططة القرار في ّّ
الثورة ّّ
ُع طدت ّ
الن طا  .ونطان لعن ط ط ط ططر اففطا ططتة ألاثر البططالف في مواقن الوايططات ّ
ألاحطداي افطططالبطة بطّس ط ط ط طقططاط ّ
افتحططدة
ّ
ألامرّ ّي طة نذ رو ئ ططت ندارة وب ططام ططات و ميع آلاخرّن في الع ططالا ب ط ّ
الثورة ال د اح ططت
طالربيع العر ست ب ط ّ
الطبقة الت ّ
تونية ال ّس طّطياسط ط ّطية لل ّش طّطرق ألاوس ط ط 18ت ّ
مما عللا منقسط ططمة نتي و لتين متبايتتين :دعا
ّ
ال ّّثورة ومقوامه ططا و وس ط ط ط ططتمرار في دعا ن ططا حلين لل ططا .وعلي ّ
الثورة
الر ا من ّن وب ططام ططا لا يفرد ّ
ّ
ّ
ّ
نا باملة واحدة ّ
التونسط ط ططند
عبر ريها عن مسط ط ططاندي الش ط طّطعب ّّ
التونسط ط ط ّطية في خطاب حوا حالة ويحاد
ّّ
ّ ّ
ّ
ب ططالقواّ :نن الواي ططات ّ
التطلع ططات
التونس ط ط ط ططند وي ططدعا ّ
افتح ططدة ألامرّ ّيط طة يقن نتي ططان ططب الش ط ط طّطع ططب ّّ
ّ ّ
ال ّطديمقراا ّيطة لك ّطل ال ّش ط ط طّطعوب 19ت ر ّ
التطلعات
طّن الغموض ما يزاا قائما ّراا ما يم ن ن يفلا من ّ
ّ
ّ
ااية من و لة ّ
ّ
الديمقر ّ
الن ر ألامرّ ّية ّواختالرلا عن ي ط ط ط ّطور الش ط طّطعوب الثائرة للا .رلل افق ط ط ططود
ّ
بطالط ّّطديمقراا ّيطة فل ّيطة هطدرلططا اس ط ط ط ططت مططاا بنططاا مش ط ط ط ططروع الش ط ط طّطرق ألاوس ط ط ط ط ال بير؟ هي الط ّطديمقراا ّيطة
ّ ّ
ّ
التخل
ايلان ططرة في وعي الثائرّنّ :

ّ
ّ
الث ّ
الغربية واس ط بعاد ّن
قارية
من وس ط بداد وهيمنة ألانس ططاق ّ

مقوامها؟ ّ ّ
ّ
التونس ط ّطية وما يم ن ن تس ط ّّطبب
في ّل حالة وريباك ال د بدت عليها دارة ألامرّ ّية ن اا الثورة ّّ
ّ
ّ
ّ
افتحدي باس ط ططا البيت ألابيت -دعوي
معادية لتو ّ لامها كد ماي هامر-
من صط ططعود قول س ط ططياس ط ط ّطية
ال ّسّطلطات التونسط ّطية نتي الوراا باالتزامات اف ّ
لمة ال د ّ
تعلد بها الرئيس بن علي في نلمت لل ّتونسط ّطيين
الت ّ
ّ
طورات ألاخيرة عن
وعملية ص ط ط ططالح ال ّسط ط طّطياس ط ط ططند ّ ...ومراقبة ّّ
بما في ذل احترا حقوق نس ط ط ططان
السياسن ّد
النهج ّ ّ
كثب ّ .20وما من ا ّ في ّ ّن مضمون هذا البيان يع س ايلر ألامرّكس علي متابعة ّّ
ال ّس طّطابق في ّ
عملية صط ططالحت وهو كذل مؤ ّا ط طر علي ّ
الر بة ألامرّ ّية في بقاا ال ّس ط طاحة ال ّس طّطياسط ط ّّطية في
ّ
يونس مفتوحة ّ
ّ
ّ
الرئيسط ّ
التيار ّ
الثورة
طند الذ سططيقود ّ
العملية ال ّسّطيا ّس طة قبل ن ّيتضططا مالم
للتتثير في
وليا ّن معضطلة ّ
مما ّ
يقد انطباعا ّ
ّ
الداخل /ايجارج ما يزاا حانطرة في افشطلد ال ّسّطياسند بعد انداع
ّ
ّ
الثورة ّ
التونس ط ط ط ط ّيطةت
الثورات .وفي الس ط ط ط ط ّيطاق نفس ط ط ط ط ت نطانطت دارة ألامرّ ّيطة كثر نص ط ط ط طرارا علي احتواا
طند ططديططدت ّوقططد ّ
ونبطططاا نط ّطل تغيير ططذر ّ لبنططاا ن ططا س ط ط ط طيططاس ط ط ط ط ّ
عبرت هيالر نليتتون عن مللططا في ن
التونسط ّطية ّ
النهج صططالحي خشططية صططعود سط ّ
طالميين .21رلل هو ايجوف من صططعود
يواصطل ايلكومة ّّ

ّ
الت ّ
قليدية افوالية للا
النخب ال ّسطّطياس ط ّطية ّّ
عدو مش ططترك بي ها وبين ّّ
سالمية ّ
ّ
افلددة ف ايللا؟ ّ ّ
التيارات
ّّ

42

ر بة وا ططلة في اس ط ط بعاد بعت

مجلة قضايا اسيوية

العدد التاسع

المركز الديمقراطي العربي

جويلية 0202م

ّ
ّ
يالت س ططياس ططة وحتواا ألامرّكس ل ّلثورة اف ط ّطرّة من خالا حالة وريباك ال د
وفي اار نفس ط ت ّ
ّ ّ
ّ
رالتخلي عن حس ط ط ططند مبارك-ايللين وس ط ط ططترايي ّّي -من ا ط ط ططتن ن
س ط ط ططاقلا روبرت اي س في مذكراي ّ .
ّ
ّ
سياسيا ّ
الثورة كفي ّالن
يار افنطقة نتي افالوا من لةت والوقوف علي ايلياد و دعا ّ
يحدي ررا ا
ب لور نخب سط ططياسط ط ّطية ديدة ّ
ملددة ف ط ططايللا في افنطقة و اط ط ّطد عداا إلس ط طرائيل من لة خرلّ.22
ولعط ّطل اختالف و لططات ّ
الن ر بين ّ
الرئيس وبططامططا والبيططت ألابيت و لططا ألامن القومس حوا مرحلططة مططا
ّ
ّ
بعد مباركت يؤكد يباين رادات ومآ قلا .رفس ّل تش ط ط ّت لود دارة ألامرّ ّية وعجزها عن نيااد
ّ
الثنط ّ
طائس بين قرار الكونارس ور ططاا افططاا
مخرج لتهططدئططة ألاون ط ط ط ططاع في م ط ط ط ططر ّراا حططالططة وس ط ط ط ططتقطططاب ّ
ّ
ّ ّ ّ
للتخل من مبارك ون ام ت ّونص ط ط ط طرار نتتياهو واللو س ال ّ ط ط ط طليونس علي
ألاقوّاا افعارنط ط ط ططين بش ط ط ط ططدة ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
متمثال في وس ططتغناا عن ّ
الرئيس
التخلي عن وتعيين عمر س ططليمان بدا من ت ايخذ وباما حال وس طططا
ّ
دون تغيير ّ
السياسند نرناا ل ّاراف افتنا عةت وحفا ا علي م ايا مرّكا ونسرائيلّ ّ .23
الن ا ّ ّ
ّ
ّ
ّ
بالتنحي عن ال ّس ط ط طّطلطة والش ط ط طّط ّروع في
وتع س افراحل ال د ايخذمها دارة ألامرّ ّية إلقناع مبارك
ّ
الثورة اف ط ط ط ططرّّطةت ّو طايتهططا في ذلط ايلفططاظ علي ّ
الن ططا
نقللطا نتي عمر س ط ط ط ططليمططان 24لودهطا في احتواا

العططالمد ال ّسط ط ط ط طائططد وقيم ط ت وايجش ط ط ط طيططة من برو ّ م ط ط ط ططر رططاعال نقليم ّي طا ينهد افعططادات القططديمططة لللرب
ّ ّ
للتدخالت ايجار ّية
وال ّس ط طّطال في افنطقةّ .25وعلي هذا ألاس ط ط ططاست نان اختيار عمر س ط ط ططليمان انت ط ط ططارا ّ
ّ
ّ
ّ
ربمارد عالن عن تس ط ط ط ططلم ط ال ّس ط ط طّطلط ططة ب ططادر نتي ي ططتكي ططد التزام ط بك ط ّطل
وانحرار ططا عن افس ط ط ط ط ططار الثور .
افعطاهطدات ال ّّطدول ّيطةت متع ّلطدا بطتن ي ّطل ايلكومطة ايجطديطدة ور ّيطة فعطاهطدة نطامطب ديفيطد س ط ط ط ططنة  8691ت
ّ
ّ
الث ّورة
يبدا امتنة إلس ط طرائيل .ومع اسط ططتمرار ّ
ّوللجاراة ايجغرا-سط ططياسط ط ّطية للمنطقة ال د لن تشط ططلد
ّ
ياددت افخاوف ايجا ّية ّ
وي ططاعدها ّ
والد ّ
اخلية من تسططلا خوان افسططلمين ما ال ّسطلطة في م ططر
ر
النخب ال ّسطّطياس ط ّطية القديمة افتعاونة مع الغرب26ت ّوسط ط ّ
من ذل س ططيفإ ططند نتي عزا ّ
ّ
يهدد وسط ط ثمارات
ألا نبية في افنطقةّ .

ّ
اسط ط ط نادا نتي ذل ت عملت الوايات ّ
التونس ط ط ّطية واف ط ط ّطرّّةت
الثوريين ّّ
افتحدة ألامرّ ّية علي احتواا ّ
والتقليطد ّيطة لل ّتطتثير في مس ط ط ط ططارهطا بمطا يتس ط ط ط ططجا ومن ومة قيملا وم ط ط ط ططايللا
وبقواهطا افختلفطة ايجطديطدة ّّ
الن ططا العططالمد ايجططديططد ّ
حفططا ططا علي س ط ط ط طيططادة ّ
والن ططا قليمد فططا بعططد ايلرب البططاردة .ركططان احتواا
ّ
الثورات اس ط ط ط ططتراييا ّيّطة للليلولططة دون ننتططاج ن ططا نقليمد عر س ططدي ططد يه ط ّطدد التو ّ لططات ألامرّ ّي طة في
ّ
ّ
وّقوض بعاد ّ
افنطقة ّ
الن ا العالمد في نليت ّ .ومن يداعيات ذل ت اططلدت يونس وم ططر اسططتقطابا
والقومية و س ط ّ
ّ
طالميةت ومن س ططباب القرااات
س ططياس ط ّطيا وص ططداما ر ّرّا بين القول افختلفة :اليس ططارّّة
طالميين واستقرار ّ
التخوّن من س ّ
افختلفة للمفاهيا القديمة من خالا ّ
الن ا ونتقال ّية
الرب بين ّّ
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ّ
الثورات ومس ط ط ط ططا امهات ّو ّ
عد مدخال س ط ط ط ططاس ط ط ط ط ّطيا
وال ّطدعا ايجطار ّّيت ركان ذل من بر افخاار علي روح ّ
ر
ّ
ّ ّ ّ
ورر انفراط ّ
الس ّ
للتدخل ايجار ي واستعادة
نية ّ
ياسية ر ّ
التوارق بين ألاحزاب ّ ّ
احتوائها ون لانلاّ .و
ّ
الر ا من ّ
الثورة افضط ط ط ط ط ّطادة ّ
لقومهططات وبططدايططة يالش ط ط ط ططند ايلططالططة الثور ّّ طةت ول ن علي ّ
التوارق بين القول
ّ
ّ
الثورة ونرش ط ط ططاللات ّ
ّ
ّ
التقليدية والقول
طالميين
رّن لورّ س ط ط ط ّّ
النيل من روح ّ
العافية علي ّّ
ال ّس ط طّطياس ط ط ط ّطية
ّ
والتتييد ايجماهير ّ للات ّ
التغيير ال ّسطّطياس ط ّ
طند ا حركة معارن ططة ّمتهمة باإلرهابت رب
قوة مش ططاركة في ّّ
ّ
ّ
الل ّ
يبية وال ّس ط ط ط طورّة من
الثوريين
الغرب ما ّطددا خورطا من مهطديد م ط ط ط ططايللا .وهو ما س ط ط ط ططينع س علي ّ
ّ
خالا اس ط ط ط ططتراييا ّيطات مغططايرة يحط ّطد من اموح القول الثطائرة من لططةت ويل ّد نرادة القول ايجططار ّيطة في
الليمنة من لة خرل.
ّ
 2-3ليبيا والتدخل العسكريّ :
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية ّومرحلة ّ
ملمة في اس ط ط ط ططت ماا
الثورة الليب ّيطة ايللقة الثالثة في مس ط ط ط ططار الثورات
ّس ط ط ط طدت ّ
حرر من وس ط بدادت رلا يتوان عن ّ
الت ّ
الدوا
يبند افقوات نفسططلا في رؤّتها لطبيعة
قليمية فطالب ّّ
ّّ
ّّ
ّ ّ ّ ّ
ّ
سل ّ
الس ّ
فراحل
افحدد ّ
طية من قطر نتي فخر نحي
السياسية ال ّ
ن اختالف ألان مة ّ
لميةت ول ّ ّ
ايلراك ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وافتتمل في ايلراك الش طّطع د اللي دت يدرك عمق معاناة هذا
الثورة و حداثهات وانزاقلا نحو الفو ط ططنى.
ّ
يبند ّ
ال ّشّطعب في ّل ّ
اكية ّ
القومية ال د يرل الوحدة وواتر ّ
ّ
ولوّة مطلقة مقابل
ألايديولو ّية
الن ا ّ
ّ ّ
خلي عن مقولططة ّ
للن ططا وس ط ط ط ط بططداد ّ مع ايلراك
ايلرّططةت وه ططذا ررض تعططامططل آلالططة العس ط ط ط ط رّّطة ّّ
ّ
الت
ّ
ّ
الت ّ
الدخوا في حرب ّ
بالس ّ
ّ
هليةّ ّ .
لمية ورشل الثورة و ّّ
ّّ
مس
السلمد معادلة ديدةت ّنما ّّ
الشع د
ّ
ّ
الثورة وونتقاا ّ
ونان لعامل ّ
الديمقر ّ
ااس في ليبيات نذ رل نم ّوذج
الزمن يداعياي علي مس ط ط ططار
ّ
الثورة افضط ط ط ّطادة ال ّس ط طّطلطة القائمة باسط ط ططتتسط ط ططان ّ
التاربة اف ط ط ط ّطرّة لاللتفاف علي مطالب افت اهرّنت

ولية لتثبيت مكانة ّ
ّو ّ
والد ّ
ّ
تعز دور بعت القول
الن ا القديات ّوا ططرعت القول الفاعلة في
قليمية ّّ
ُ
ّ
الن ططا الع ططالمد ايج ططدي ططد وألاخرل ال د يرّ ططد اس ط ط ط ططتع ططادة دوره ططا تع ط ّد فرحل ططة ططدي ططدة ي ف ططل و وده ططا

ّ
نفطية .ربدا ّ
ّ
الثورة ن ط ط ط ططعيال في ّل افعض ط ط ط ططالت ال د ا ط ط ط ططابت ّ
نل
التفاؤا بنااح
وم ط ط ط ططايللا في دولة
ّ
مؤّد ّ
العربيةت ل ّ ها في ليبيا نانت علي ا ط ّطدهات ّوبدا ونقس ططا بين ّ
ّ
للن ا ال ّسّطابق مس ططتعينا
الثورات
ّ
ّ
بايجارجت وفخر ما يزاا مؤمنا بالثورة و هدارلا باعثا علي صط ط ططدا عنين وحروب بالونالةت رلل رت
ّ
ّ ّ
الث ّ
والد ّ
ّ
ورّة في م ط ط ط ططر القول
التدخل العس ط ط ط ط ر ّ في ليبيا ا تياا
ولية ب ّ
قليمية ّّ
بطدايطة روا ايلالة
ّ
ّ
الدولة العس ط ّرّة ألانموذج ألامثل للوايات ّ
افتحدة ألامرّ ّية وررنسططا
الثورة ومفاعيللا؟ وهل اططكلت ّّ
ّ

ّ
العافية؟ وهل نانت ليبيا رعال
ح ّ ى يبسططا نفوذهما في افنطقةت ّومناسطبة لروسيا نس تستعيد مكانتها
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ّ
ّ
ألارن ط ّطية افناس ططبة اس ططت ماا مش ططروع الشطّطرق ألاوسط ط ال بير واس ططتتبات الفو ططنى ايجالقة
ّ
مبريالية؟ ّ
الن ا العالمد ورنائزه
التو ّ س من انهيار ّّ
ذل نتي ّّ
ّ
ّ
اتس ط ط ط ططا ال ّتّطدخطل العس ط ط ط ط ر الفرنس ط ط ط ططند-ألامرّكس في ليبيططا بططدايططة بططالغموضت ور ا يواير ايجطططب
يعزل

بتو ّ ل ططامه ططا نس ط ط ط ط ططان ّي طة لتبرير ايلرب27ت ر ط ّ
طّن ي ططارّخ ايلروب ا يل ي بع ططاده ططا افنفع ّي طةت ر طافت ططت ّم طل في
ّ ّ
الن ا القمعي ونحالا ّ
دخل العسط ط ر من ن الة ّ
ّ
الديمقر ّ
ّ
بادر
وايلرّة س ططرعان ما ي ّ
ااية
مقدمات ّ
الت
نتي ذهنط مق ّطدمطات احتالا العراقت وابيعة ّ
ااية اففرون ط ط ط ططة ّ
الديمقر ّ
بقوة ال ّس ط ط ط طالح والعتاد .وافقارن
بين ايل ططالتين ي ططدرك ّن اختالف ال ّس ط ط طّطي ططاق ططات ال ّتّطارّخ ّي طة ا يم ن ن يبط ططل مف ططاعي ططل وس ط ط ط ططتراييا ّي طة
ّ
ّ
و هطدارلططات وملمطا نططانططت الططذرائع نس ط ط ط ططان ّيطة مططدخال نتي ذلط رمس ط ط ط ططاوي ال ّتّطدخّطل كثيرةت والط ّّطديمقراا ّيطة
ّ
ّ
مطلطب ننس ط ط ط ططانس ا نموذ طا يفرض ب ّ
طالقوة .ومن ث ّمطة يتع ّطدد ألاس ط ط ط ططئلطة افتعلقططة بمتس ط ط ط ططوب الثقطة في
ّ
ّ ّ
التدخل العس ر ألامرّكس في ليبيا افقوات ال د ّبرر بها يدخل في
افشطار ع وستعمارّّةت لا يستعد ّ
العراق؟ ليس بّمكان نتائح نشططر ّ
ااية في ليبيا ن يؤوا نتي رو ططنى وحرب ّ
الديمقر ّ
هلية علي رار ما
ّ
فلطت نليط العراق؟ و ّ معنى لل ّطديمقراا ّيطة في افن ور
ألامرّكس نن لا ي ن منض ط ط ط ططوّطة يحطت مش ط ط ط ططروع

ّ
الشرق ألاوس ال بير؟ ّ
ّ ّ
ألامرّكس وألاورو ّست ومتياه ما ّد في ليبيا
ّّ
التدخل
ّنن هذه ألاسط ط ططئلة يبعث علي الش ط ط ط ّ في دوارع ّ
ّ
النوايططا ايلقيق ّي طة من ايلملططة
من حططداي بعططد س ط ط ط ططقوط ن ططا القط ّطذافيت وهي حططداي ا يفر ط ط ط ططا عن ّّ
وس ططتعما ّّة رحس ططبت بل ي شط ططن عن ابيعة ّ
الن ا الذ يرّده ووس ططتقرار الذ ير ب ب  .وليس
ر
ّ
ّ
ّ
نا معطى ّ
الثورةت وانعكاس ططا ل مة
ملما في نرش ططاا ّ
يحوا ايلرب من حرب مباا ططرة نتي حرب بالونالة
ّ
ولية ّ
حال يرا ّ
يديا في ّل و ود قول ّ
الد ّ
ّ
عافية رارضط ططة لشط ططرع ّيت
ألاممد بدا
ّّ
رايلل
والن ا العالمد.
ّّ
ّ
ّ
ليؤوا نتي ص ط ط ط طراع بين رادات :القول ّ
افعبرة عن نرادة الش ط ط طّطعططب اللي د من لططةت والقول الط ّّداعمطة
ّ
ّ ّ
دخل ألامرّكس ّ
والروسط ططند والفرنسط ططند نا باعثا علي
للمؤ ّس ط طسط ططة العس ط ط ّرّة من لة خرلّت ولا ي ن ّ
الت
يمزّق وحدة ليبيا ويت يح ونقسططا ّ
الداخلي بين مواا للو ود ألا ن ّد ومدارع عن ال ّشط ّ
رعيةت وهو ما
ن ط ط ط ططاعن من افخططاار افل ّطددة لالنتقططاا ال ّطديمقر ّ
ااس .رطت ّ دور للو ود ايجططار ي في ليبيططا ومطا ططايطايط ؟
ومططا قيمططة مططا ّ
قبلي وعش ط ط ط ططائر ّ
يروج لط في وس ط ط ط ططائططل عال الغرب ّيطة من ّن ال ّ ط ط طّطراع في ليبيططا ص ط ط ط طراع ّ
و يديولو ّي؟ ّ

يبطدو من اففيطد في هطذا ال ّس ط ط طّطيطاق ن نطد ك ّ ّن ال ّ ط ط ط طراع بين القول افليمنطة علي ّ
الن ا العالمد
ر
مردها لور روسطيا ّ
دوليةت ّ
ماددا في ّ
الس ّ
ولية ي شطن عن مة ّ
الد ّ
وال ّشّط ّ
ياسية ور بتها
الساحة ّ ّ
رعية ّّ
في بناا ن ا عالمد ديد ّ
ثنائس ألاقطاب علي رار ما نان ثناا ايلرب الباردة .28ول ّن هذا ال ّ ط ط ط طراع
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ّ
ّ
ّ
الث ّ
ّ
ورّة الرارض ططة فش ططروع الشّطرقّ ألاوس ط
نقليميا بالونالة بين القول ّ
يخفس في باان يض ططا ص طراعا
ّ
الدولة ّ
ال بير والقول ّ
الديمقر ّ
ااية
الداعمة ل ت وهو ما خلق ص ط ط ططدا م ط ط ططايا بين الطامحين نتي بناا ّّ
القبلي والططديند ويو ين هططاب يلف اف ط ط ط ططايا ألامرّ ّيطة .29ومن ث ّمطةت رط ّ
ّ
طّن مططا
وداعمد ونقس ط ط ط ططا
ر
ّ
ّ
ّ
ّ
مارد
حربا علي رهاب
العربية من ّن ليبيا تش ط ط ططلد ّ
الغربية و عت ألاوس ط ط ططاط
يروج ل في ألاوس ط ط ططاط
خطاب يض ط ط ط ّ
طليليت يس ط ط ططتعيد مقوات خطاب ما بعد  88س ط ط ططبتمبرت واس ط ط ططتعنارا للمش ط ط ططروع مبرااور
الدولة
طند .وهو ما انع س س ط ططلبا علي مش ط ططروع ّّ
ألامرّكس مخارة رقدان نفوذها في ّل ال ّ ط ط طعود الروس ط ط ّّ

افدنية في ناار ال ّ راع العالمد ّواستعادة ّ
ّ
النفوذّ .
ّ
ّولا ي ن ّ
قليمد .ر لور ايللن
ّّ
التاططاذب العططالمد ّوينططاحر رادات في ليبيططا بمنططتل عن ال ّتّطدخطل
ّ
ّ
ّ
ّ
ائيليت بتدخل في الشّطتن اللي ّد ومس ططاندي الال مش ططرواة يجليفة
اتس -ال ّس طعود ّّ-اف ططر ّّ -س طر ّّ
مار ّّ
ّ
حفتر وبن ططاا ن ططا عس ط ط ط ط ر ّ
ّ
قمعي ا ي ش ط ط ط ططن عن نهم ططاا ه ططذا ايللن للقواع ططد والقوانين افن م ططة
ّ
للماتمع ال ّّطدوتي رحس ط ط ط ططبت بطل ّ
ّ
والن ا
العربية ّّ
الثورات
يبين حقيقطة ايلرب بطالونطالة ويداعيامها علي ّ
قليمد ّ
برمت ّ .30
ولعل يقااع اف ط ططايا بين دوا هذا ايللن كثيرةت رم ها ما يعود نتي ررت يتسط ططيس
ّّ
ّ
ّ ّ
وس ط ط بداد ّ
الداخلي والليمنة ايجار ّيةت ّوم ها
يحرر الش ط طعوب من ّ
ن ا نقليمد عر س ديد يتطلع نتي
ّ
ّ
الدوا
قليمية افااورة ومنع ان ش ط ط ططارهات
الثورات في ّّ
ما يريب بتثبيت ألانموذج اف ط ط ططر ونرش ط ط ططاا ّ
ّ
ّ
العربية في هذا افحور من مخاوف عزعة عروا ط ططلات والطرف س ط طرائيلي من
وم ها ما يس ط ططود ألااراف
مهديد و وده آلامنّ .

قليمية ّ
ّ
ّ
الد ّ
العربية
معبرا عن صط ط ط ططدا اف ط ط ط ططايا في افنطقة
ولية و
وه ذا نان ص ط ط ط طراع رادات ّّ
ّ
ّ
الثورات العرب ّيطة وتغطذيتهطات وهو مطا يل ّد الطموحات
بطالعمطل علي يفعيطل ألا مطات ال ّس ط ط طّطيطاس ط ط ط ط ّيطة في دوا ّ
ّ
الن ّ
فطس ومنططابع الططاقططة في
ألامرّ يططة في افحططار ططة علي موا ّن قواهططا العططاف ّي طة وال ّس ط ط طّطيطرة علي اللالا ّّ

ليبيطات وتغييططب مس ط ط ط ططتلططة ّ
ايلرّططة ونرش ط ط ط ططاا ال ّطديمقراا ّيطات ال ّنطاا ط ط ط طئططة بطاعتبططارهطا ايجطر ايلقيقس افلط ّطدد
ّ
ائيلي .و بان عن مة افش ط ططروع الش طّطرق وس ط طططس بعد ن اس ط ططتوفي ا ط ططروط
ف ط ططايللا وللو ود س ط طر ّّ
ّ
ناطاح في م ط ط ط ططر باس ط ط ط ططتهداف ّ
الديمقر ّ
ااية وونقالب علي نتائح ونتخابات ّوا تياا نرادة الش ط ط ط طعوب
ّ
ي ر سا لالس بداد .ول ن هل يتم ن ليبيا من يتكيد حالة اللدوا ال د بد ت تشلدها في آلاونة ألاخيرة
ونرس ط ط ط ططاا مؤ ّس ط ط ط طس ط ط ط ططامهطا ال ّطدس ط ط ط ط ّ
طتورّة بعد ونتخابات ألاخيرة علي نثر رو الديمقر ّ
اايين في ونتخابات
ألامرّ ّية ووصوا ون بايدن نتي ّ
سدة ايل ا؟ ّ
ّ
ّ
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ّ ّ
اتيجية التقييد:
 2-2سوريا واستر
ّ
ارحططت الثورة ال ّس ط ط طّطور ّّ طة منططذ انططداعلططا نا ط ط ط طكططاات عططديططدة ن را نتي موقعلططا ايجغرافي ّوموقفلططا
ّ
ال ّس ط طّطياسط ط ط ّ
العربيةت رموقعلا افااور إلس ط ط طرائيل وموقفلا من
طند واريباالا بمشط ط ططار ع ال ّس ط ط طال في افنطقة
ّ
ّ
ّ
مبادرات ال ّسطال عللا اررا ّ
ودوليات ومحاذامها لطرفي ال ّ راع :دارة
نقليميا
ألامنية
ملما في افقاربة
الد ّ
ولية عللا
ألامرّ يطة في العراق من لطة ونيران من لطة خرل برؤاهمطا افختلفطة في ندارة ألا مات ّّ
ّ
التعقيدت ّونان تعامل
ألاس ط ط ط طبطاب بطدا يف يط الثورة ال ّس ط ط طّطور ّّطة بالف ّّ
منطقطة ا ط ط ط ط ّطد و طذبّ .ور ّبمطا للطذه ّ

قليمية معلا مريبطا بمدل انخراالا في مشروع ّ
ّ
الد ّ
السال ألامرّكس قبوا و ررضاّ .
ولية و
ألااراف ّّ
لا ي ن ّ
الن ا ال ّسط طور مختلفا في يفس ططيره لللراك ال ّشطّطع ّد عن ّ
بقية ألان مة ايلاكمة منطلقا
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
برلة
الد ّوتي
التخلي علي مطالهها وافاتمع ّّ
سياسية ا يل ّد اموح في نقناع الثائرّن ب ّ
من م ّسطلمات
ّ
ّادعطااايط ت رلا يفلا في يبرير ر رة اريبطاط الثورات بطايجلططات ايجططار ّيطة ال د يض ط ط ط ط ّطا الغرب ونس ط ط ط طرائيططل
التو ّ
ّ
والقاعدة .31وعلي ّ
ص ط طل نتي نقناع الغرب
العربية في ّّ
الر ا من يتكيد ا ط ططبلي يللمد رش ط ططل ألان مة
ّ
بطذلط ت نرل ّ
الثورة اس ط ط ط ط نططادا نتي هططذه
الن طا ال ّس ط ط طّطور ّ الوحيطد الططذ رلا ا في ندارة معركتط ن ط ط ط ط ّطد ّ
العافية ّ
ّ
ألاباايل بل في نقناع القول
بتن ايلرب ال د يخون ط ط ططلا حرب ن ط ط ططرورة للقض ط ط ططاا علي رهاب.
ّ
الشرق ألاوس ّ .
و ايت يحقيق وستقرار في ّ
ّ
الثورة ّ
والتغيير معقول ّي طة في افططدرك
وا اط ط ط ط ط ّ في ّن للططذه افقط ّطدمططات اللططادرططة نتي نرش ط ط ط ططاا مس ط ط ط ططار
ّ
والدولة سط ط ط ط ّ
طالمية بالعراق والش ط ط طّطا داعش
مخاار ين يا القاعدة ّّ
ّ
وسط ط ط ططترايي ي ألامرّكس بناا علي

ّ
ونمكانية ّ
ّ
الت ط ط ط ّطور س ط ط طرائيلي بالقبوا بناا علي ما سط ط ط طتفر ه الثورات
يمدده في افنطقةت ّوح يت في ّّ
ّ
العربية من ّييارات نس ط ط ّ
ّ
كثر عداا من ن ا بش ط ططار ألاس ط ططدّ .ووّ دت روس ط ططيا ريها ذر عة اس ط ططتعادة
طالمية ّ
العالمد .وه ذا ملت ايلرب علي رهاب ّ
ّ
مكانتها في ال ّشط ط ط طرق ألاوسط ط ط ط وميزان القول
التعااس
كيفية ّّ
ّ
الثورة انطالقا من افوا نة بين مشططروعلا ال ّشّطرق وسطططس و هدار ت وبقاا ّ
الن ا القمعي
ألامرّكس مع ّ
في س ط ططورّا من عدم ت ونعادة ّ
الن ر في يو ّ لامها ال ّس طّطياس ط ط ّطية بعد ن ّ
عبرت في كثير من افناس ط ططبات عن
ّ
لللرّة ووستقالا في رلسطين ولبنان .رما مضمون وستر ّ
افتطلعة ّ
اس يائها من دعم للقول
ايياية
ّ
ألامرّ ّيطة في ّ
التعططامططل مع الثورة ال ّس ط ط ط طور ّّ طة؟ ومططا مططدل قططدرمهططا علي ندارة ال ّ ط ط ط طراع قليمد والعططالمد

وافراهنة علي تغذية ال ّ راع حفا ا علي م ايللا؟ ّ ّ
ّ
الثورة يلل يب ططاين افواقن ألامرّ ّيط طة
ّنن افت ّبع فارّ ططات ألاح ططداي في س ط ط ط ططورّ ططا من ططذ ان ططداع ّ
الر ا من ّايباع ندارة وباما اسط ط ط ططتر ّ
افتترجلة بين القبوا وومتناعّ .وعلي ّ
التعامل
اييايات مختلفة في ّّ
ّ
غيير في افنطقةت ّ
ّ
رّن افشط ط ططلد ال ّس ط ط طورّ
الت ّ
العربية قواملا سط ط ططياسط ط ططة اف ط ط ططايا ويداعيات ّّ
الثورات
مع ّ
47

مجلة قضايا اسيوية

العدد التاسع

المركز الديمقراطي العربي

جويلية 0202م

بتعقيداي محفوف بافخاار .ونذا نان علي دارة ألامرّ ّية ن ينحا لطرف من اراف ال ّ ط ط ط طراع في
ّ
الطرف علي وس ط ط ططتاابة للمطالب ألامرّ ّية وال ّ ط ط طّط ّ
ليونيةت وما
س ط ط ططورّات رذل مونوا نتي قد ّرة ذل
ّ
ّ
سط ّ
ألامر في
يحقق للما من مكاسططبّ .وّبدو هذا الطرح كثر ونططوحا في قوا مارين ديمبسططند :ا يتعلق ّ
ّ
س ط ط ط ططورّطا اليو بطااختيطار بين اررين بطل بطاختيطار ارف من اراف عطديطدةت و رل الطرف الطذ نختاره
ياب ن يكون مسط ط ّ
طتعدا لتعزّز م ط ططايل وم ط ططايلنا حين ّ
يتحوا ميزان القول لفائدي  .32ول ّن هل
بّمكان دارة ألامرّ ّية ن يراهن علي ارف دون فخرت وهل بّمكانها ن يثق في افعارنة وايجماعات
ّ
ّ
افس ط ط ططللةت وهي يرل ا ط ط ط ّطدها عداا ورتكا ّنها س ط ط ططتراهن علي ن ا بش ط ط ططار ت وهو ايلانط ط ططن للمقاومة
وايللين إليران؟ ّ

ّ
الثورة ال ّس ط ط ط طور ّّطة ويططداعيططامهططا قليم ّيطةت رليس ونحيططا
لقططد نططان العقططل ألامرّكس مططدرنططا فخططاار ّ
ّ
نا مغططامرة ير محس ط ط ط ططوبططة مهط ّطدد يوا ططدهططا في افنطقططة ّ
ويقوض مش ط ط ط ططروعلططا ال ّش ط ط ط طرق
لطرف دون فخر
وسططس .وعلي هذا ألاسططاس ررضططت ندارة وباما تسططلي افعارنطة ال ّسط ّ
ورّة خشططية اسط يالا ايجماعات

هابية عليها واس ططتخداملا ن ط ّطد م ططايللا في افنطقةت وررن ططت علي حلفائها من ّ
ّ
ر ّ
الدوا
العربية بعد
ّ
ّ
الثورة
مؤيمر نين 2في ريفر  2080ن ي ن عن تس ط ط ط ططلي افع ططارن ط ط ط ط ططة .وبلف خال نتي يقيي ططد ّ
ورّين ّ
الثوار ال ّس ط ّ
ومدها ببعت العتاد لا ي ن اللدف من بناا ّ
بديفيد بتريوس نتي اعتبار يدرّب ّ
قوة
ّ
ّ
ي فس للزّمة ن ا بشط طّطار ألاس ط ططد بل نيااد ا ط ططرّ يتيمر بتوامرنا و س ط ططتايب لت ط ط ّطوراينا افتمثلة في
نقناع ألاسد وداعمي ّن ّ
الن ر العس ر مستحيل ّ ّ .33

ّ ّ
ّ
الالرت ّ
الثورة ال ّسط ط ط ّ
ورّة ا في ندامة الونط ط ططع ّ
ّ
الراهنت و عل
ألامرّكس مع
التعااس
للن ر في ّّ
ول ن
ّ
ّ
ن ا بشط ط ط ّار ا في موقع الغالب وا في موقع افغلوبت وننما في نصط ط طرارها علي ايلفاظ علي مؤ ّسط ط طس ط ططات
ّ
يا ق ط ط ط ططن مواقع ّ
الدولة س ط ط ط ط ّ
ال ّطدولطة .ومن هذا افنطلقت ّ
طالمية بالعراق والش ط ط ط طا في س ط ط ط ططورّا مقابل
ايلر علي س ط ططالمة مواقع ّ
الن ا ومؤ ّس ط طس ط ططاي  .ونان ا ط ططرط دارة ألامرّ ّية ألاس ط ططاس ط ط ّ
طند في ديس ط ططمبر
2080ت بعططد ن رص ط ط ط ططدت مططا ينططاهز  000مليون دوار لتططدرّططب ّ
القوات افعتططدلططة في س ط ط ط ططورّططات ن يقططايططل
التد ّب ّ
ّ
ّ
ح طرا ين يا ّ
الدولة س ّ
والتاليز مبادرة
طالمية .وهو ما اطار نلي وباما بالقوا :نن برنامح ر
خ ط ططوص ط ط ّطية من و ا ة ّ
الدراع لدرع افعارن ط ططة افعتدلة نتي ايلرب علي داعش في ايجزا الش ط ططرقي من
ر
الب ّالد  .34رلل نان ذل ّاتعا ا من اس ط ط ط ططتتس ط ط ط ططان ّ
التاربة العر ّ
اقية ومخاارها بعد انهيار افؤ ّس ط ط ط طس ط ط ط ططة
العس ط ط ط ّرّة ويف ي لا س ط ط ططنة 2000ت و لورّ ر ط ط ططائل ديدة من افقاومة ا ط ط ط ّطد كرها لس ط ط ططياس ط ط ططامها في
ّ
ورّة ومحوها من معادات ّ
مخططا اسط ط ططتمرار وقتتاا ّ
للدولة ال ّس ط طّط ّ
التوا ن
الداخلي ننهانا ّّ
افنطقة
ّ
قليمد؟ ّ
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ّ
الثورة ال ّس ط ّ
ورّة ال ّّس ططلي افش ططروط من لةت ّ
ّ
والر بة في بقاا
ألامرّكس مع
التعااس
ّنن ا دوا ّية ّّ
ّ
ن ا بشطار ألاسد من لة خرلّت عل ال ّ دا بين رادات افختلفة محتدما .وما استمرار ال ّ دا
ّ
مقيدة في ّل ياب ّ
التغيير ط ططلت ّ
الدعا
بين الطررين س ط ططول م ط ططللة مرّ ّية بامس ط ططاس .رّرادة ّّ
العس ط ط ر ايجار ي وسط ططلطة القرار ألامرّكس بعد تسط ططليحلا نا بمتسط ططوب نط ططعيل ا ينهد و ودها علي
ّ
ض الواقع وا يمنحلا ن ط طرا ّ
الثورة افض ط ط ّطادة افدارعة عن ّ
الن ا القديا ص ط ططارت في
محققات ونرادة
ر

منططتل عن وهتمططا ألامرّكس م ططا دامططت يل ّد اموح ط في ايلرب علي رهططاب وا مهط ّطدد ايلططدود آلامنططة
ّ
ّ ّ ّ
ّ
اللبنانس إلرش ط ططاا مس ط ططار
التدخل يرانس وحزب الل
إلسط ط طرائيل .ومن ّثمةت لا يررت دارة ألامرّ ية ّ
ّ
قومهما العسط ّرّة ح ّ ى يكون نسطرائيل في منعة من ّ خطر ّ
الثورة اسطتنزارا ل ّ
يهدد و ودهات ورسلت
افااا لروسططيا إلعادة ّ
التوا نّ العس ط ر في سططورّات وناالة مد ايلرب بما ا يسططم ب لور مهديدات
ل من القومس سر ّ
ائيليّ ّ .
ّ
الروسططند في سططورّا بعاده وسططتر ّ
للت ّ
دخل العسط ر ّ
ايياية افتمثلة في اسططتعادة مكانتها في
ونذا نان ّّ

ّ
مركزّا في ّ
رّن دا ة ألامرّ ّية مدركة ّ
العالمدت ّ
ّ
للنوايا ّ
ّ
التوا ن
الروسط ّطية .ول ّن
الشّطرق ألاوس ط قطبا
ر
ذل لن ّ
ّ
الدولية لا ي ن
يهدد م ططايللا في افنطقة ناالقا .رروس ططيا ال ّس طاعية نتي العودة نتي ال ّس طاحة
ألامرّكست ومطا ايلرب ال د يديرها في س ط ط ط ططورّا س ط ط ط ططول حرب
ّّ
في حقيقطة ألامر س ط ط ط ططول خطادمطة للمش ط ط ط ططروع
هابية و دعا ّ
التن يمات ر ّ
الن ا ال ّّسط ّطل ّ
طس ون لاض
بالونالةت سطواا نانت الغاية م ها القضطاا علي ّّ
ّ
الثورةت رفس نليهما ننابة عن ّ
ألاسططدت
الدور ألامرّكس في ايلرب علي رهاب ونشططر الفو ططنى .و ّما ن ا ّ
ّ
ّ
القوة ما ّ
رلا يعد ل من ّ
يهدد من نس طرائيل و يف ر باسططتعادة ايجوان و يفشططل مفاونططات ال ّسّط ّال ت
ّ
الن ا ال ّّسط ط ّطلطس في سط ططورّا ّ
الثورة للا القد ة علي حزحة ّ
من في انت ط ططارها نعالنا عن ديمقراا ّية
وا
ر
نااططئة يررت ّمالاات ألامرّ ّية ّوالو ود س طرائيلي في افنطقة .وعلي ت ّ
رّن رادات افت ططادمة في
ّ
طالميين
سططورّا مبعثها ص طراع اف ططايا في الشّطرق ألاوس ط  .رّذا نانت دارة ألامرّ ّية يرل صططعود سط ّّ

في س ط ط ط ططورّا خطرا علي و ودها وم ط ط ط ططايللات وتش ط ط ط ططاركلا روس ط ط ط ططيا نفس العداا وال ر ّ
اهية للات رّدامة
ّ
بالتغيير ورارضي يم ين للفو نى ّ
ائفية والع ّ
للط ّ
رقية
والدمار ونحياا
والتناحر بين افطالبين ّّ
وقتتاا ّّ
ّ
ّ
ّ
الد ّ
يتية وننعاف للقول
الشرق ألاوس ال بيرّ .
قليمية بتقسيملا ويفتيتهات وهو وهر مشروع ّ
الخاتمة:

ّ
ّ
ّ
العربية في موا لة مش ططروع الشطّطرق ألاوسط ط ال بير وس طططوة القول وس ططتعمارّّة.
اندلعت الثورات
ّ ّ
خل من وس ط بداد ّ
الداخلي افدعو خار ّياّ .
ونانت تعبيرا عن نرادة ا ط ّ
ويرددت افقوات
طعبية في ّ
الت
ّ ّ
ّ
والت ّ
الديمقر ّ
والت ّ
حقيقية عونططا عن وس طتالب
بعية وافرّدة نهضططة
ّّ
حرر من ال ّسططل
ااية ّّ
ال ّداعية نتي ّّ
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ّ
ايياياي ّ
طافي .ول ّن انطداعلطا ربط الغرب وس ط ط ط ططتعمطار ّّت وامتدادها بعثر اس ط ط ط ططتر ّ
الثق ّ
وقوض م ط ط ط ططايل .
ّ
ّ
الن ا العالمد علي ونهيار ّ
وانطالقا من ذل وا ّ
لشرق
والن ا قليمد علي وندثار وافشروع ا ّ
ّ
وعا ّ
وسطططس علي ال ّس طقوطّ .
التفاؤا لفترة ّن ع طرا ديدا يلوح في ألارقت يبش طر بن ا نقليمد عر س
ّ
الزبون ّي طة في ال ط ّطداخ ططلت نا ّن مخ ططاوف القول الع ططاف ّي طة
ططدي ططد يقطع مع الليمن ططة ايج ططار ّي طة و ن مته ططا ّّ
ال برل علي م ط ط ط ططايللطا وفي مق ّطدمتهطا الوايطات ّ
افتحدة ألامرّ ّية درعت بالقول افوالية للا في ّ
الداخل

ّ
الثورات ومحاولة ن لان ط ططلا .راختارت من وس ط ططتر ّ
اييايات ّ
لكل بلد ما يناس ط ططب
نتي تعطيل مس ط ططار هذه
ّ
ّ
افدنية
الدولة
من احتواا و يدخل و يقييدت وعملت علي دعا ألان مة العسط ط ط ّرّة يقوّضط ط ططا مسط ط ططس ّّ
اايات ّ
ّ
والديمقر ّ
الناا ط ططئة ح ّ ى ي ّل ورية ّإلمالاامها وا ط ططروالات وراعية ف ط ططايللا اس ط ططت ماا فش ط ططروع
الليمنةّ .

ّ
ّومن يبعطات ذلط ت احتطدا ال ّ ط ط ط طدا بين القول افطدعومة خار ّيا ّ
الثورة والقول
الرارض ط ط ط ططة فنطق
ّ
التغيير وال ّّهض ططة .وهو ما رر ص طراعا يديولو ّيا في يونس بين ّ
بالت ّ
التيارات
حرر وافتطلعة نتي ّّ
افؤمنة ّّ
ّ
وبقية ّ
طالمية ّ
س ّ
ونقالبية مقابل
لدولة العس ّرّة في م ر ومن ومتها
التيارات افعادية للات وانت طار ا ّّ
ّ
ّ
الديمقر ّ
افدنيةت و ّما في س ط ط ططورّات
لدولة
اايةت ودعا افؤ ّسط ط ط طس ط ط ططة العسط ط ط ط ّرّة في ليبيا إلرش ط ط ططاا قيا ا ّّ
رباد ت الوايات ّ
الراعي ألاس ط ططاس ط ط ّ
افتحدة ألامرّ ّية نتي ن يكون ّ
طند إلدامة ال ّ ط ط طراعت عادت من خالل
ر
ّ
يو ع ّ
الثورة انت ا ّرا ل ّلديمقر ّ
ااية
القوة بين ألااراف افت ادمة .رال منت ر في ال ّ هايةت مادا انت ار
ّ
ّ
ّ
افلددة ف ط ططايللا وحليفلا وس ط ططترايي ي في افنطقةت وكس ط ططب بشط ط طار ألاس ط ططد افعركة ن ط ط ّطد الثورة ّرهانا
ّ
ّ
ّ
الثالثس :نيران وس ط ططورّا وحزب الل .
التحالن ّ
بالتس ط ططبة نتي ّدارة ألامرّ ّية ونسط ط طرائيل في ّل ّّ
خاسط ط طرا ّ
ّ
ّ
اللل ططة ّ
الراهن ططة وري طة
ونذا ن ططان ططت دارات ألامرّ ّي طة علي تع ططاقهه ططا من ططذ ان ططداع الثورات العرب ّي طة نتي
اسط ططتر ّ
اييايات الليمنةت رلل تشط ططلد ن احة دونالد يرامب من سط ط ّطدة الرئاسط ططة ووصط ططوا ون بايدن نتي
ّ
ّ
ّ
بمخططامها
ّ
ّن اللو س ال ّ ط ط ط طليونس س ط ط ططي ّل متح ما
البيت ألابيت -تعديال لس ط ط ططياس ط ط ططتها في افنطقة
اايات الناائة ّ
قليمد وررضا ّ
للديمقر ّ
افلددة ل من سر ّ
ّ
ائيلي؟ ّ
يت يال لالستقرار
إلاحاالت والهوامش:
ّ
 1فزّد ّ
محمد ّ
ّ
العربيةت يم ن العودة نتي :حسط ط ط ططن ّ
الزّنت ّ
الربيع العر س فخر
الن ر في افواقن افتباينة من الثورات
ّ
ّ
الشرق ألاوس ال بيرت ط8ت بيروت :دار القلا ايجديدت ّ 2082
عمليات ّ
ّ
ّ
اللندنية في ّ .2000/ 2/ 82
الشرق ألاوس ال بيرت ايلياة
 2وثيقة ّ
3

Ritchard N. Haas, Towards Greater Democracy in the Muslim world Remarks to the
Council on foreign Relations, Washington D C, December 4, 2002, accessed on 5-1-2021,
at : www.state.gov.
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ططيند والليمنططة
ألاسط ط ط ط طبطاب ال د علططت الشط ط ط ط طعوب العرب ّيطة يطططالططب برحيططل ن متهططات وا عالقططة
ّ .ألامرّ ّية علي القرار السياد لدوا افنطقة

-Robert Kaplan, « The New Arab World Order », Foreign Policy, (Janury 28, 2011). accessed
on 4-1-2021, at : http://Foreignpolicy.com/2011/1/28/the-new-arab-world-order.
13 Shibly Telhami, « Arab Public opinion what do they want ? » (Washington: Brookings
institution press, 2011), p 14.

ّ يتمالت في السلطة
ّ
ّ :وايجبار
ّ
ّ
الدوليةت
والدين والشؤون
التوسع يم ن العودة نتي مادلين ولبرايتت ايجبروت
 فزّد14
ّ : لبنان8ألايو ست ط
ّ ير مة عمر
ّ
ّ . 2009 العربية للعلو ناارونت لبنانت
الدار
ّ  بتية ثورة وصط ط ط ططيرورمها من خالا: ان رت عزمس بشط ط ط ططارةت الثورة التونسط ط ط ط ّطية افايدة15
 افركز: الدوحة8يوميامهات ط
ّ العر س ل بحاي ودراسة
ّ . 2082 السياساتت
ّ .816  ت2089 اركة افطبوعات للتو ع والتشرت بيروت: لبنان8 روبرت اي ست الوا بت ط16
17

Henry Kissinger, « Defining a U S Role in the Arab Spring, The International Herald
Tribune, April 2, 2012. accessed on 3-1-2021, at : Henrykissinger.com/articles/defining-au-s-role-in-the-arab-spring.

ّ .060
19

 روبرت اي ست مر ع سبق ذكرهت18

Remarks of President Barack Obama in State of the Union Adress, January 25, 2011,
accessed on 3-1-2021, at: www.obamawhitehouse.archives.gov.

51

م0202 جويلية

العدد التاسع

المركز الديمقراطي العربي

مجلة قضايا اسيوية

20

Press Briefing by Treasury Secretary Tim Geithner, National Security Advisor Tom
Donilon,
January14,
2011.
accessed
on
8-1-2021,
at
:
www.obamawhitehouse.archives.gov.
21 Seth G. Jones, « The Mirage of the Arab Spring Deai the Region you Have, Not the Region
you Want », Foreign Policy (January/February 2013) accessed on 5-1-2021, at :
http :// foreignaffairs.com/articles.

.069

 ّروبرت اي ست مر ع سبق ذكرهت22

23

Robert Satloff, After Egypt’s Coup : a Second chance For Obama, Washington Post, (July
3, 2013).
www.youtoube.com،2028-8-9 ت اوهد في2088  ريفر88 خطاب عمر سليمان للشعب اف ر ت24
25
Inbar Efraim, « The 2011 Arab Uprisings and Israel’s National Security », The BeginSadat center for strategic studies, Bar-Illan University Mideast Security and Policy Studies,
n95, (February 2011). pp 6-8.

ّ نرل بتيامين نتتياهو رضط ط ط ططل من26
ّ عبر عن هذه افخا ّوف من تسط ط ط ط ّطلا سط ط ط ط
طالميين السط ط ط ططلطة في م ط ط ط ططر في خطاب في
.2088  نورمبر22 ال نيست سرائيلي في

-Netanyahu’s Statement at the Knesset, 03, nov 0222, accessed on 5-1-2021, at :
www .mfa.gov .il/MFA.
27 President Obama’s Speech on Libya, 08 March 0222, National Defense University,
Washington D C. accessed on 25-1-2021, at : http:// www. thewitehouse archives. gov.
28 Putin Vladimir, Russia and the chanching world R T News, February 27, 2012. accessed
on 12-1-2021, at : www. rt. Com/politics/official world.
29 Mohamed Maher, Egypt, Hafter and U S Passive Interest in the Libyan Conflit, (October
3, 2019), The Washington Institute, Improving the quality of U S. Middle East Policy,
Washington Institute.org.
30 Karim Mezran, Elissa Miller, Libya From Intervention to Proxy War (July 11, 2017),
Atlantic Council Rafiq Hariri, Centre for the Middle East, accessed on 3-1-2021, at : Atlantic
Council/org.

ّ
ّ بشار ألاسد ما البرفان
ّ :ت في2028 -8-81 :ّت اوهد في2088  مارس20 السور في
 خطاب31

http://www.presidentassad.net/index.php? Option.com.
32 Gen Martin Dempsey, « letter to the Honorable Eliot Engel », 19 Aug 2013. accessed on
28-1-2021, at : http://www. loufisher.org/docs/syria/dempsey.pdf.

ّ  ا ططركة افطبوعات:ت لبنان8هيالر نليتتونت خيا ات ص ططعبةت ير مة ميرا يونست ط33
 ت2080للتو ع والتش ططرت
ر
.006

34

Press conference by the President Barack Obama, October2, 2015, Washington D. C.
accessed on 15-1-2021, at : http:// obamawitehouse.archives.gov.

52

مجلة قضايا اسيوية

العدد التاسع

المركز الديمقراطي العربي

جويلية 0202م

لازمات الخليجية الحديثة  :مواقف أوأفعال أ
السياسة الخارجية العراقية و أ
 Iraqi Foreign Policy and the Modern Gulf Crises : Stances and Actionsأ
الباحثة نهى جاسم حسين أ
كلية القانون والعلوم السياسية /الجامعة

العراقية-العراق1

امللخص أ
لازمات بالتعقيد
لازمات إلاقليمية ,وتتسم هذه أ
شهدت منطقة الخليج العربي مجموعة من أ
لاطراف الفاعلة فيها  ,السيما أوإنها تعدت حدودها الوطنية
وتختلف من أزمة إلى أخرى نظراأ لكثرة أ
لازمات ذات أبعاد دولية  ,وكانت دول الخليج العربي قد
إلى املجال إلاقليمي حيث أصبحت هذه أ
شهدت عدة أزمات كما أنأها كانت طرفأا في بعض لازمات إلاقليمية وبالتالي كان على صانع القرار
لازمات  .أ
السياس ي الخارجي العراقي أن يكون له موقفا من هذه أ
الكلمات املفتاحية  :السياسة الخارجيةأ,أالعراق  ,دول الخليج  .أ
Abstract
The Arab Gulf region has witnessed a set of regional crises, and these crises are
characterized by complexity and differ from one crisis to another due to the large number
of actors in it, especially as they transcend their national borders to the regional sphere
where these crises have become international dimensions, and the Arab Gulf states have
witnessed several crises as well. It was a party in some regional crises, and therefore the
Iraqi external political decision maker had to have a position on these crises.
Key words: foreign policy, Iraq, Gulf States.
أ
أ
أ
أ
أ

أ
أ
 1البريد االلكتروني nuhajasim94@gmail.com :أ
35

مجلة قضايا اسيوية

العدد التاسع

المركز الديمقراطي العربي

املقدمة

جويلية 0202م

أأ

واجهت السياسة الخارجية العراقية منذ عام  1122منعطفاأ مهماأ تتمثل باألزمات الخليجية
والثورات الشعبية التي اجتاحت بعض الدول العربية أوأصبحت تعرف باسم (ثورات الربيع العربي)
والتي تعرضت لها املنطقة العربية  ,السيما أوإنها أدت إلى الاطاحة ببعض نظم الدول العربية والتي
إلارهابية املستندة
استمرت في الحكم لسنوات طويلة  ,ونتج عنها تحديات كبيرة منها ظهور التنظيمات أ
فضال عن حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي تعرضت لها بلدان
أ
على منطلقات فكرية اسالمية ,
هذه الثورات وقد انتقلت عدوى هذه الث أورات والاحتجاجات إلى دول أخرى .أ
كما شهدت منطقة الخليج العربي حالة غير مسبوقة من الانقسام بين دولها وتحديداأ دول مجلس
التعاون الخليجي ,ونظراأ لكون العراق أحد دول الخليج العربي فقد وجد نفسه أمام تحدي كبير بسبب
لازمات الخليجية .أ
أ
لازمات التي تمر بها منطقة
أهمية البحث  :تكمن أهمية البحث في معرفة موقف العراق الرسمي من أ
الخليج العربي خصوصاأ ,أمما يفرض تحديات كبيرة على صانع القرار السياس ي الخارجي العراقي في
لازمات  .أ
التعامل مع هذه أ
إشكالية البحث  :تتمحور إلاشكالية حول سؤال رئيس ي كيف تعاملت السياسة الخارجية العراقية
لازمة
لازمة البحرينية و أ
لازمات الخليجية؟ أوما هي م أواقف السياسة الخارجية العراقية تجاه أ
مع أ
اليمنية أ
لازمة القطرية  -الخليجية ؟ أ
و أ
لازمات التي تمر بها منطقة الخليج
فرضية البحث  :ينطلق البحث من فرضية أساسية مفادها أن أ
إلايجابي في إدارة السياسة الخارجية
العربي تتسم بالصعوبة مما يتطلب التعامل معها بالحذر والحياد أ
لازمات
لازمات  ,مما يتطلب ذلك إلى سياسة خارجية فاعلة ومتطورة تجاه أ
للعراق تجاه هذه أ
الخليجية .
لازمة
لاول أ
لذلك ستتضمن هيكلية هذا البحث مقدمة وخاتمة أوثالثة مباحث ,يتناولأ املبحث أ
لازمة القطرية – الخليجية ,أأما املبحث الثالث سنوضح
البحرينية  ,وسنتطرق في املبحث الثاني إلى أ
لازمة اليمنية وموقف العراق من الحرب على اليمن  .أ
فيه أ
أ
أ
أأ
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لازمة البحرينية أ
لاولأ  :أ
املحور أ
شهدت البحرين كغيرها من الدول حركة احتجاجية منذ مطلع عام  , 1122فهناك العديد من
لاوضاع السياسية والاجتماعية التي عاشتها البحرين منذ عقود أدت إلى سرعة تأثرها بهذه
لاسباب و أ
أ
لاسباب )1(:أ
لازمة ولعل أبرز هذه أ
أ
 وجود الكثير من امللفات العالقة حول إشكاليات وقضايا دستورية وقانونية ومعيشية  ,منها
ملف الخالف حول شرعية دستورأ 1111مقارنة بدستور سنة  2791العقدي  ,وملف قانون
الانتخابات ,وملف سلطات املجلس التشريعي املنتخب واستقالليته وعالقته بمجلس الشورى
ًّ
إلاداري .
املعين  ,وملف الفساد املالي و أ
 كثرة الجمعيات السياسية النشطة والعلنية املتواجدة على الساحة السياسية البحرينية,
وكثافة تواجد النقابات املعروفة املنظمة املرتبطة بالجمعيات السياسية ,ومؤسسات املجتمع
املدني املهنية والحقوقية املرتبطة بالسياسة على ذات الساحة.

ّ
إال أنأ الحركة الاحتجاجية في البحرين تعرضت لحالة من الرد القوي من قبل النظام السياس ي
أ
البحريني مدعوما بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي الذي شارك بقوات درع الجزيرة لحماية
النظام السياس ي البحريني  ,ويتم تقسيم هذا املحور إلى نقطتين رئيسيتين  :أ
لازمة البحرينية
أو أل  :جذور أ

أأ

أ

مع بداية لازمة البحرينية بتاريخ  /21شباط /فبراير  1122بدأت املعارضة البحرينية ببلورة
مطالبها  ,حيث كانت تعقد اجتماعات بحضور ممثلي املجتمع املدني لالتفاق على قواسم مشتركة ,
وبلورت بعض القوى املعارضة مطالباتها إلاصالحية في املطالب التالية :

()2

أ

أ .إقالة الوزارة والتي أيرأسها الشيخ خليفة بن سلمان على مدار مدة  11عام .
ب .تشكيل حكومة وفاق وطني منتخبة.
ج .التحقيق في قضايا الفساد ونهب لاموال ولاراض ي واستعادتها للدولة .
د .انتخاب مجلس تأسيس ي لوضع دستور جديد للبالد على قاعدة صوت واحد لكل ناخب واحد
وجعل البحرين دائرة واحدة  ,لكن هذه املطالب لم ترق لبعض قوى املعارضة لاخرى التي صعدت
مطالبها باتجاه شعار اسقاط النظام السياس ي البحريني ,من ناحية أخرى كلف امللك حمد ولي العهد
الشيخ سلمان بطرح مبادرة للحوار مع املعارضة للخروج من هذه لازمة  ,وقد قدم ولي العهد مبادرته
بتاريخ  /21أذار /مارس  1122تضمنت ما يعرف بالنقاط ملحاور التفاوض مع املعارضة

33

وهي)3( :

أ

مجلة قضايا اسيوية

العدد التاسع

المركز الديمقراطي العربي

جويلية 0202م

 .1حكومة تعبر عن إلارادة الوطنية.
 .2إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالأ.
 .3ضمان سالمة املحتجين السلميين في دوار اللؤلؤة بشرط عدم إعاقة الحركة املرورية.
 .4املصلحة الوطنية الشاملة.
 .5التحقيق في قضايا الفساد واتخاذ إجراءات مناسبة .
 .6تعديل صالحيات مجلس النواب ليمتلك سلطات تشريعية ورقابية أوسع.
 .7التحقيق في قضايا الانتهاكات وتعويض املتضررين.
وفي تاريخ  /21أذار/مارس  1122فوجئ الجميع بدخول قوات درع الجزيرة وهي قوات من الجيش
السعودي ووحدات عسكرية من دولة الامارات ,تبعه في اليوم التالي /21أذار  /مارس اصدار امللك
املرسوم امللكي (رقم  21لسنة  )1122بشأن إعالن حالة السالمة الوطنية  ,وتم تكليف القائد العام
لقـوة الدفاع سلطة اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ حالة السالمة الوطنية في جميع أنحاء البحرين(.)4
وما أن رفعت حالة السالمة الوطنية حتى بدأت املعارضة تنظم صفوفها وتعيد صياغة مطالبها ,
فعادت جمعيات املعارضة السبعة لالجتماعات والتعاون في ظل تطورات جديدة منها انسحاب جمعية
التقدمي من تجمع املعارضة بسبب خالفات داخلية وغيرها من التطورات  ,وطورت املعارضة من
مطالبها وتحركها من خالل طرح وثيقة املنامة( .)5أ
لاو أل /أكتوبر  1122باعتبارها
وقد أطلقت الجمعيات السياسية "وثيقة املنامة" بتاريخ /21تشرين أ
وثيقة تطالب بإقامة ملكية دستورية حقيقية يتم فيها تداول سلمي للسلطة  ,وتعتبر وثيقة املنامة
وهي وثيقة مشتركة وقعت عليها الجمعيات السياسية (الوفاق ,وعد ,التجمع الوطني ,التجمع القومي,
والاخاء) تهدف لالنتقال بالبحرين إلى "الحرية والديمقراطية" وأضيفت عليها تعديالت في /22تشرين
الثاني /نوفمبر  1121لألخذ بأخر املستجدات على الساحة البحرينية  .أ
وقد تلخصت مطالب الغالبية العظمى للقوى املشاركة في الحركة الاحتجاجية البحرينية في التحول
إلى الديمقراطية مع الحفاظ على امللكية وانطالقا من املبادئ السبعة التي أعلنها ولي العهد البحريني
بتاريخ  /21أذار /مارس  .)*(1122والتي تمثل أهم مطالب هذه القوى وكانت كما يلي :أ
 حكومة منتخبة تمثل إلارادة الشعبية بدل من الحكومة املعينة ويكون للمجلس النيابي صالحيات
مسائلة اعضائها املمثلين في الحكومة.
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 نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق املساواة بين املواطنين.
 التنفيذ الكامل والشامل لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقص ي الحقائق الصادر
بتاريخ  /11تشرين الثاني /نوفمبر  1122والتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان التابع
لألمم املتحدة في املراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في البحرين( توصيات جنيف ,)1121
ى  ,اطلقت ثالث جمعيات سياسية( جمعية املنبر الوطني إلاسالمي  ,وجمعية الاصالة
ومن جهة أخر أ
إلاسالمية ,وجمعية التجمع الوطني الدستوري) وثيقة سياسية بعنوان "وثيقة الفاتح" تحمل
املرتكزات واملبادئ وبرنامج عمل سياس ي مستقبلي يحمل مالمح إلاصالح السياس ي املنشود في
البحرين  ,وأعلنت الجمعيات املشاركة فتحها الباب ألي من القوى السياسية لاخرى لالنضمام
للوثيقة  ,وتضم هذه الوثيقة قسمين رئيسين هما قسم املرتكزات واملبادئ وقسم برنامج العمل
السياس ي ويمكن اجمال هذه املرتكزات واملبادئ على النحو التالي  )6( :أ
 الهوية العربية إلاسالمية والانتماء للوطن.
 الخيار الدستوري الديمقراطي والحفاظ على مكتسبات البحرين.
 الوحدة الوطنية والنظام السياس ي البحريني.
وتنطلق الوثيقة في قسمها الثاني إلى الدعوة إلى ترجمة هذه املبادئ واملرتكزات إلى برنامج عملي
يشمل العناصر التالية( :)7أ
 الحفاظ على مكتسبات البحرين الديمقراطية وتطويرها عبر إلاصالح الدستوري .
 احترام سيادة القانون ومساواة الجميع .أ
 تعزيز هوية البحرين وسيادة الدولة .أ
وعليه إنأ املطالب السياسية التي تقدمت بها القوى السياسية املعارضة هي بمثابة تطور طبيعي
للمتغيرات الجارية في البحرين  ,ووفقا ملا تم إلاعالن عنه من قبل ولي العهد البحريني فهذه املطالب
تركزت على اصالح النظام السياس ي في البحرين والسير نحو امللكية الدستورية التي نادى بها النظام
واقرها الدستور البحريني املعدل لسنة  , 1111كما نرى أن تبني النظام السياس ي البحريني ملبدأ
الحوار الوطني الشامل يعطي مؤشرا على رغبة النظام البحريني الحفاظ على حالة الاستقرار السياس ي
في البحرين .أ
أ
أ
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أأ

أنقسم املوقف العراقي من لازمة البحرينية بين موقف وزارة الخارجية العراقية أوموقف الحكومة
والبرملان العراقي  ,حيث في الوقت الذي رفضت فيه وزارة الخارجية العراقية تبني مواقف أطراف
سياسية عراقية تجاه لاحداث في البحرين  ,مشددة على أهمية النظر بجدية ملستقبل العالقات مع
لاوضاع في
دول مجلس التعاون الخليجي  ,وقد أكدت وزارة الخارجية حرص العراق على استقرار أ
املنطقة نظرا النعكاس ذلك على امللف لامني العراقي( .)8ويأتي موقف املؤسستين (التشريعية
والتنفيذية) معبرا عن الوقوف إلى جانب الشعب البحريني في حركته الاحتجاجية ( .)9والذي وصل إلى
حد تعليق البرملان العراقي جلساته ملدة عشر أيام احتجاجا على ما أعتبره أعضاء فيه استخداما
مفرطا للقوة من قبل السلطات في البحرين ضد املحتجين  ,وعلى دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين
لاوضاع في اململكة  ,وصدرت العديد من التصريحات ألعضاء من
ملساعدة الحكومة بالسيطرة على أ
ائتالف دولة القانون والتحالف الوطني تطالب بسحب سفيري العراق لدى البحرين والسعودية وقطع
العالقات الدبلوماسية معها( .)10أوأكدت لجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب "أن العراق يسعى
لازمة البحرينية ستنعكس على الوضع
لحل قضية البحرين في ظل حرصه على استقرارها  ,وأن أ
العراقي في املنطقة" ( .)11ومن جانب آخر صرح رئيس الوزراء لاسبق نوري املالكي بتاريخ  /21أذار/
لاوضاع في املنطقة  ,كما صرح بعد
مارس  1122بأنأ دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين سيعقد أ
دخول القوات السعودية إلى البحرين  ,بأنأ تدخل "أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في
املنامة يمكن أن يؤدي إلى حرب طائفية" .وأعتبر املالكي حديثه مع قناة الـ BBCبتاريخ /11أذار/مارس
" 1122أن حدوث توتر طائفي في املنطقة اثر دخول قوة من قوات درع الجزيرة إلى البحرين" موكدا
"أن القضية أصبحت قضية مكونات" .ولفت رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب الشيخ
همام حمودي" أن العراق يدعم استقرار البحرين آلن هناك شعبا لديه مطالب يجب أن تأخذ بعين
الاعتبار" وأكد أنأ "العراق ال يزال يتعامل بشكل إيجابي في قضية البحرين للتوصل إلى تحقيق مطالب
الشعب من خالل عدالة املشاركة في الحكم ونتمنى أنأ ال تتحول املطالب املدنية إلى قضايا طائفية"
( .)12أ
وصرح وزير الخارجية لاسبق هوشيار زيباري أنأه" ال يبرر أي تصريحات غير مالئمة تكون قد
صدرت والحكومة استجابت لذلك وأطلقت بعض التصريحات وربما كان هناك فيها استفزاز  ,لكننا
في وزارة الخارجية أصدرنا بيانا متوازنا" ( .)13أ
أ
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املحورأ الثاني :لازمة القطرية-الخليجية أ
شهدت منطقة الخليج العربي حدثا مهما كانت له تداعيات تجاوزت حدود املنطقة ليمتد أثرها
على الصعيد إلاقليمي وحتى الدولي  ,وتتمثل تحديدا بقيام كل من السعودية والامارات والبحرين
لامور حتى
ومصر بقطع عالقاتهم الدبلوماسية مع قطر  ,ولم يقف لامر عند هذا الحد بل تطورت أ
وصلت إلى حد القطيعة الاقتصادية( .)14ونرى أن هذا الخالف بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي
وقطر قد بدا يأخذ منحنى من التأزم عام  , 1121وبنظر دول املقاطعة أن قطر أصبحت تشكل مصدر
خطر على أمن الخليج العربي إلى أن تم التوصل عام  1121التفاق الرياض بين امللك عبدهللا والشيخ
تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر  ,وتم الاتفاق على مجموعة من امللفات وهي عدم التدخل في
الشؤون الداخلية ألي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي  ,وعدم دعم الفئات املعارضة لدولهم,
لافراد
إلارهابية أو أ
إلاعالم املعادي  ,وقطع الدعم عن إلاخوان املسلمين أو التنظيمات أ
وعدم دعم أ
الذين يهددون أمن واستقرار دول املجلس عن طريق العمل لامني املباشر أو عن طريق محاولة التأثير
غير
إلاعالم بصفة مباشرة أو أ
السياس ي  ,وايقاف جميع النشاطات إلاعالمية املوجهة في جميع وسائل أ
مباشرة  ,ولم تلتزم قطر بما تعهدت به من اتفاق  ,فتم أتخاذ إجراءات لتكليف وزراء خارجية دول
لامر لدولة قطر ,وتم عقد اجتماع في دولة الكويت في
مجلس التعاون الخليجي بإيضاح خطورة أ
شباط /فبراير  , 1121لكن رغم ذلك قطر رفضت ولم تستجب التفاقية الرياض مما استدعى من
وإلامارات والبحرين ومصر سحب سفرائها من قطر مما تسبب في لازمة
الدول الاربعة السعودية أ
بينهما  ,ورفضت قطر التهم املنسوبة اليها واعتبرتها مساسا بالسيادة القطرية( .)15أ
ا
لازمة القطرية-الخليجية أ
أول  :تفاعالت أ
أ
بدأت لازمة القطرية–الخليجية بتاريخ  /11أيار/مايو  1129بعد التسريبات التي بثت عند اختراق
موقع وكالة لانباء القطرية املتعلقة بتصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  ,وتأزمت
إلامارات أنأها وراء جريمة القرصنة الالكترونية
الاوضاع بعد اتهام صحيفة "واشنطن بوست " دولة أ
وسعيها إلى تحجيم دور قطر إلاقليمي والتحريض على استهدافها أمنيا وسياسياأ( .)16وعلى اثر هذا
وإلامارات والبحرين ومصر قطع عالقاتها الدبلوماسية والقنصلية بقطر ,
أعلنت كل من السعودية أ
وقررت إغالق املنافذ البرية والبحرية والجوية معها( .)17ومنع العبور في أراضيها أوأجوائها ومياهها
إلاقليمية والتي بادرت بها الدول الاربعة بتاريخ /1حزيران /يونيو  , 1129وقد تقدمت هذه الدول
لاربعة بثالثة عشر مطلبا بعد أن وجدت أن قطر ترفض مطالبها من وجهة نظر هذه الدول التي تتمثل
بوقف قطر لدعم وتمويل إلارهاب  ,ووقف التدخل بالشؤون الداخلية لدول الخليج لاخرى  ,أوإغالق
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قناة الجزيرة  ,وقطع العالقات الدبلوماسية مع إيران والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض
مع العقوبات لامريكية على طهران  ,أوإغالق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون
عسكري مع أنقرة  ,وقطع عالقات قطر باإلخوان املسلمين ومجموعات أخرى منها تنظيم القاعدة
وتنظيم داعش إلارهابي( .)18وأصدرت الدول املقاطعة لقطر قائمة بأسماء إرهابيين مقيمين على أرض
قطر واشترطت السعودية ومعها الدول املقاطعة تنفيذ الشروط املذكورة سابقا  ,ومع ذلك كان الرد
القطري بالرفض واعتبرتها مساسأا بالسيادة القطرية وسياسة فرض وصاية وتدخل في شؤونها
الداخلية  ,ثم دخلت الكويت على خط الوساطة وبإيعاز من الواليات املتحدة لامريكية  ,وتبعتها
وساطة أمريكية وغيرها من الدول الاوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وغيرها من الوساطات  ,ولكن دون
حدوث أي جدوى في الخروج بأي حل يذكر لألزمة( .)19علما أنأ استمرار الحصار على قطر سيهدد بال
شك وحدة مجلس التعاون لدول الخليج ,أوإنأ انهيار هذه املنظمة سيكون لها أبعاد سياسية واقتصادية
وأمنية( .)20أ
ثانيا  :موقف العراق من لازمة القطرية-الخليجية أ
أعلن العراق موقفة من لازمة القطرية-الخليجية بأنه ضد الحصار على أي دولة حتى أوإنأ كان أال
يتفق معها  ,وفي إشارة إلى مقاطعة السعودية والامارات ومصر والبحرين لقطر  ،إذ دعا رئيس الوزراء
لاسبق حيدر العبادي بتاريخ /21حزيران/يونيو  1129إلى ضرورة أن "يتم وقف الدعم لإلرهاب من
أي جهة أو أي دولة كانت"  ،وأضاف "إن قرار العراق السياس ي مستقل وعالقاته الخارجية مبنية على
تغليب املصلحة العليا للعراق وشعبه والابتعاد عن التشنجات واملحاور وكسب لاصدقاء بدال عن
زيادة لاعداء" ( .)21ومن جانب آخر أكد أوزير الخارجية لاسبق إبراهيم الجعفري في كلمته التي القاها
في املعهد الدبلوماس ي في وزارة الخارجية القطرية بتاريخ /21تشرين الثاني/نوفمبر  1129إن العراق ال
يفرق بين دولة وأخرى  ,ويبذل كل جهوده من أجل أن يكون عامل استقرار أمني وسياس ي واقتصادي
بينه وبين دول مجلس التعاون الخليجي  ,كما يرفض الحصار املفروض على قطر( .)22أ
أما موقف وزارة الخارجية العراقية فقد أعلنته في /21تشرين الثاني/نوفمبر  1129في موقفها من
ّأ
الحصار املفروض على قطر  ,وجاء في بيان الوزارة " أن العراق يقف على مسافة واحدة من الجميع
وهي ليست مسافة الحياد بل مسافة الحراك لاخوي والتواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي
لتقليص الفجوات بين الدول العربية ودول الجوار إلاقليمي  ,أوإنأ العراق فاعال في التواصل مع هذه
الدول من خالل عالقته املتميزة مع جميع لاطراف ,وبالتالي هو ال يقف مع طرف ضد طرف أخر"(.)23
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لذلك انطلق العراق في موقفه السياس ي الخارجي في تعامله مع لازمة القطرية-الخليجية وفقا
لعدة مبادئ أهمها :

أ

 .2النظر إلى لازمة القطرية من منظار تقسيم املواقف والتوجهات  ،إذ تعامل العراق مع كل طرف
بتوجه يختلف عن تعامله مع لاطراف لاخرى  ،وهو ما أعطى مجاال للمناورة الاستراتيجية لحل
املواقف من لازمة بما ينسجم مع أهداف السياسة الخارجية العراقية(.)24
 .1إنأ استمرار العراق بسياسة احتواء أطراف لازمة من شأنه أن يوسع دوره في املنطقة استراتيجيا
نتيجة تخلخل موازين القوى وإمكانية بروز العراق كقوة حاملة مليزان التوازن والاستقرار في املنطقة
 ،وهو ما يعني نقل ساحة الصراع إلاقليمي الدائرة في العراق نحو الخارج وكسر حاجز سياسة رد
الفعل وتبني سياسة املبادرة والتأثير بأسلوب استراتيجي مؤثر( .)25أ
ورحب العراق أخيرا باملصالحة السعودية القطرية وإنهاء لازمة بينهما على لسان وزير الخارجية
ملجلس التعاون الخليجي نجاح اجتماع القمة  ، 12ونرحب بعودة العالقات بين
فؤاد حسين "نبارك
ِ
اململكة العربية السعودية ودولة قطر إلى إطارها الطبيعي ونثمن عاليا جهود دولة الكويت ومساعيها
مصالحة شاملة بين الجانبين"
في هذا إلاطار والتي انتهت إلى
ٍ

()26

أ

املحورأ الثالث :لازمة اليمنية أ
برزت لازمة اليمنية على الساحة مع اندالع شرارتها لاولى عام  1122متجاوزة أبعادها وتداعياتها
كقضية محلية  ,الرتباطها بالتطورات إلاقليمية ضمن ما سمى حينها بـ(ثورات الربيع العربي) وكان
حلها عربيا عبر( املبادرة الخليجية) ومرتبطا باملنظمة الدولية التي انتدبت مبعوثا دوليا لدعم الجهد
ّ
إال أنأها صادفت الكثير من املعوقات في جوالتها املختلفة
الخليجي من أجل التوصل إلى تسوية سلمية  ,أ
نتيجة التطورات الدراماتيكية على الصعيدين السياس ي وامليداني طيلة السنوات املاضية  ,وكان آخر
محطاتها مفاوضات الكويت للسالم  ,وما زال التعثر حليفها فيما تتواصل جهود البناء أمميا على ما
تم الاتفاق عليه في الجوالت السابقة إليجاد حل سياس ي عاجل لألزمة في اليمن التي بات استمرارها
ينذر أيضأا بتمدد إلارهاب بشكل يهدد ليس أمن املنطقة فحسب بل لامن الدولي أيضأا  ,خاصة بعدما
أصبحت اليمن مرشحة بقوة كموطن إلنتاج إلارهاب الجديد( .)27وسيتم تقسيم هذا املحور إلى  :أ
ا
أول  :خلفية لازمة اليمنية و دور التحالف العربي في اليمن أ
أ
نستعرض في هذه النقطة أبرز محطات لازمة اليمنية ومالمح مفاوضات الكويتية حول لازمة وأسباب
دور التحالف العربي في اليمن .أ
أ
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 .1خلفية لازمة اليمنية أ
تأعدأ لازمة في اليمن نتاج تراكمات عديدة لسياسات الحكومات السابقة والقوى السياسية على
حد سواء وقد ساهمت في تطور هذه لازمة عوامل ذاتية وموضوعية تفاعل فيها الداخل والخارج
وشكلت إطار لازمة الحالية  ,ويمكن النظر بشكل خاص إلى تفاقم البعد املذهبي في الصراع السياس ي
ليس بين الحكومة واملعارضة بل بين صفوف املعارضة ذاتها  ,وعلى وجه التحديد بالحوثيين وحزب
عمال معا بشكل مباشر
التجمع اليمني لإلصالح والقوى املتحالفة معه  ,علما بأنأ الطرفين كانا قد أ
بوصفهما عضوين فاعلين في الثورة الشعبية التي انطلقت في عام  1122وأطاحت بالرئيس اليمني
السابق علي عبدهللا صالح( . )28أ
ويمكن ارجاع لاسباب املباشرة لالزمة الحالية إلى عام  1122حين اندلعت الاحتجاجات الشعبية
املطالبة برحيل الرئيس اليمني السابق علي عبدهللا صالح من الحكم وهي الاحتجاجات التي حملت
مخاطر الدخول في حرب أهلية طويلة ودامية بسبب اتجاه النظام إلى رفض مجمل املطالب الشعبية
و إلى استخدام العنف املفرط ضد املتظاهرين .أ
وفي /1نيسان /ابريل  1122تدخلت دول مجلس التعاون الخليجي على خط لازمة الحتوائها
وتبنت "املبادرة الخليجية" وهي مشروع اتفاقية سياسية لتهدئة ثورة الشباب اليمنية عن طريق ترتيب
نظام نقل السلطة في البالد  ,التي صادفت اعتراضات من الرئيس الراحل علي عبدهللا صالح(.)29
وتحت ضغط هذه الاحتجاجات وافق صالح على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ
لامريكية وبريطانيا والاتحاد
/11تشرين الثاني/نوفمبر  1122برعاية السعودية والواليات املتحدة أ
الانتخابات الرئاسية
الاوروبي  ,ووفقا للمبادرة وآليتها التنفيذية ،تم تشكيل حكومة وفاق وطني وإجراء أ
من أجل العمل تدريجيا على إعادة الاستقرار والسالم في اليمن( .)30وشاركت دول مجلس التعاون
الخليجي في مراقبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في /12شباط/فبراير  ، 1121وفاز فيها الرئيس (عبد
ربه منصور هادي) الذي تولى الرئاسة في /11شباط/فبراير  1121وفي هذا الوقت كانت اليمن تعاني
من وضع داخلي شديد التعقيد إذ يسيطر الحوثيين على شمال البالد وانصار الحراك على الجنوب
الداعين إلى الاستقالل أو تبني الفدرالية املكونة من إقليمين فضال عن املحتجين الذين ينظرون إلى
هذه املبادرة باالزدراء بسبب الطبيعة النخبوية للمبادرة التي حابت لاحزاب القائمة  ,وخالل هذه
املرحلة شهدت اليمن حضورا غير مسبوق من قبل القوى الدولية وإلاقليمية التي وصلت إلى حد
التدخل في شؤونه الداخلية( .)31وصادفت املرحلة الانتقالية عراقيل باستمرار الاضطرابات بين
لاطراف الرئيسية في لازمة الرئيس الراحل علي عبدهللا صالح وانصاره من جهة وعلي محسن وعائلة
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عبدهللا الاحمر من جهة أخرى وأهمها هدف الرئيس السابق علي عبدهللا صالح ضمان استمرارية
نفوذ عائلته في السلطة ودعمها طاملا ضمنت للحكومة حرية الوصول إلى السلطة  ,وذلك عبر
تنظيماتهم السياسية من حزب املؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني لإلصالح  ,ووسائلهم إلاعالمية
باإلضافة إلى جماعات مسلحة غير نظامية وتحالف الرئيس السابق علي عبدهللا صالح مع جماعة
الحوثيين بحكم اشتراكهم في العداء لنظام عبد ربه منصور وظل الصراع والخالف سمة املرحلة
الانتقالية ( . )32أ
لاو أل/ديسمبر  1121حين
إنأ التغيير البارز الذي حدث في املشهد اليمني بدأ بتاريخ  / 11كانون أ
سيطر الحوثيين على صنعاء والقصر الرئاس ي بالتعاون مع الرئيس السابق علي عبدهللا صالح وانصاره
في حزب املؤتمر الشعبي  ,ولم يفلح اتفاق السلم والشراكة الوطنية بين الفرقاء اليمنيين في التهدئة ,
وقدم عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء السابق خالد بحاح استقالتهما ملجلس النواب بتاريخ
/27كانون الثاني /يناير  , 1121فيما لم تحظ سلطة الحوثيين باعتراف دولي  ,وفشلت املفاوضات التي
لامم املتحدة ألنهاء أزمة فراغ الرئاسة والحكومة( .)33ونتيجة ذلك فشلت كل محاوالت التسوية
ترعاها أ
السياسية للصراع بعد رفض الحوثيين الالتزام باالتفاقية التي وقعوا عليها والاستيالء بقوة السالح
على جميع مؤسسات الدولة اليمنية ,وبتاريخ  /12نيسان/ابريل  1121بدأت مفاوضات السالم اليمنية
لامم املتحدة في محاولة ألنهاء الصراع سياسيأا بعد أن أصبح الوضع الانساني
في الكويت تحت رعاية أ
في اليمن حرج و ال يحتمل تأخير السالم( .)34أ
 . 2دور التحالف العربي في اليمن

أ

بتاريخ /11أذار /مارس  1121بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية ومشاركة متفاوتة من قطر
والبحرين والكويت والامارات ومصر والاردن واملغرب وباكستان والسودان  ,بحملة عسكرية في اليمن
ملواجهة الحوثيين الذين سيطروا على مؤسسات الدولة اليمنية بتاريخ  /12ايلولأ/سبتمبر  1121والذي
أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مغادرة صنعاء إلى عدن ثم لجأ للمملكة العربية السعودية ,
وشن التحالف العربي بقيادة السعودية في إطار منظومة إقليمية عملية عسكرية أطلق عليها أسم
عاصفة الحزم بتاريخ /11أذار/مارس  1121ضد الحوثيين وحلفائهم من قوات الرئيس الراحل علي
عبدهللا صالح بعد أن اقتربت جماعة الحوثي من احكام سيطرتها على اليمن شماال وجنوبا وهو ما
اعتبر تهديدا لألمن إلاقليمي والخليجي( .)35وجاءت عملية عاصفة الحزم نتيجة تفضيل بعض الدول
العربية الحلول الداخلية للمشاكل املحلية  ,حيث كانت دول الخليج العربي تعتمد بشكل رئيس ي على
الحماية والحلول الغربية ملشاكلها إلاقليمية  ,وتمثل عملية عاصفة الحزم تغييرا جذريا في مسار املعايير
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املستخدمة في املاض ي  ،وتبني نمط عمل نادر في املنطقة حيث تفرض الحالة اليمنية آلياتها الخاصة
ومبدأها الخاص ويحتمل أن تكون نموذج املستقبل( .)36أوإن هنالك مجموعة من لاهداف التي حددها
التحالف العربي لعاصفة الحزم لعل أهمها  )37( :أ
أ .استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في رسالته التي جاءت استنادا إلى مبدأ
لامم املتحدة وميثاق جامعة الدول
الدفاع عن النفس املنصوص عليه في املادة  12من ميثاق أ
العربية ومعاهدة الدفاع العربي املشترك  ,وذلك بالتصدي للعدوان الذي تعرضت له اليمن
وشعبها من الحوثيين التابعة لحليفها الرئيس السابق علي عبدهللا صالح واملدعومة من قوى
خارجية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعله قاعدة لنفوذها في املنطقة مما أصبح يهدد
املنطقة بأسرها ولامن والسلم الدوليين.
ب .حماية الشرعية في اليمن وردع الهجوم على بقية املناطق اليمنية.
ج .التهيئة الستئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات
مؤتمر الحوار الوطني الشامل .أ
ّ
إال أنأ عملية عاصفة الحزم لم تستمر وتوقفت شكليا بتاريخ / 12نيسان/ابريل  ,1121وتركت
أ
جملة من النتائج تراوحت بين السلب والايجاب وقد تبين أن التحالف العربي الذي تقوده
الاجواء اليمنية واملياه إلاقليمية ملنع وصول الاسلحة إلى
السعودية تمكن من السيطرة على أ
الحوثيين( .)38من جانب آخر نجد أن الحوثيين يمتلكون قدرات عسكرية بالغة مما ساعدهم على
لاراض ي اليمنية  ,وما زال الحوثيين طرفأا اساسيأا
استمرار املقاومة و إطالة امد الحرب والتوغل في أ
فضال على أنها لم
أ
في اللعبة السياسية وعملية التفاوض  ,وهي تحظى بدعم إيراني واسع مستمر ,
تعترف بعد بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي(.)39

أ

ألنها انتهت شكليا على الرغم من
هنا ال يمكن القول  ,بنجاح أو فشل عملية عاصفة الحزم ّأ

أنأ العمليات العسكرية ال زالت مستمرة على مواقع الحوثيين فيما يقوم الحوثيين بالرد عليها ,
أوإنأ هناك عدة مؤشرات تكشف أن عملية عاصفة الحزم لم تحقق أغلب أهدافها ومنها عدم
اعتراف الحوثيين بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ولم تتضمن عملية انتقال سياس ي آمن
لامل وترتكز على شقين :سياس ي تتكلف بإدارته الحكومة الشرعية
 ,ثم بدأت بعدها عملية إعادة أ
لليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه خالد بحاح  ،وعسكري يقوده التحالف بغرض
حماية العملية السياسية ووقف تقدم الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد هللا صالح (.)40
والتحرك نحو استئناف العملية السياسية والعمليات الاغاثية  ,بعد أن حدث تغير جذريأا في
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املعادلة العسكرية لصالح السلطة الشرعية مع تدمير ترسانة السالح التي سيطر عليها
لامل تعمل من أجل تحقيق مجموعة من لاهداف آلاتية  )42(:أ
الحوثيين( .)41وكانت عملية إعادة أ
لامن املرقم  1121واملبادرة الخليجية
 .2استئناف العملية السياسية على وفق قرار مجلس أ
ومخرجات الحوار الوطني الشامل .أ
 . 1التصدي للحركات والعمليات العسكرية للحوثيين والرئيس الراحل علي عبدهللا صالح وعدم
تمكينها من استخدام الاسلحة التي سيطروا عليها من املعسكرات( .)43أوإنأ توحيد أكبر عدد من الدول
العربية وإلاقليمية حول مصالحها املحددة  ،وإقامة توازن قوى جديد في ضوء انسحاب الواليات
املتحدة التدريجي من املنطقة  ,واستعادة املبادرات السياسية ولامنية  ،والبدء في حوار بناء من
ًّ
ممكنا بدون
أجل إعادة تقييم لامن القومي العربي  ,ولم يكن تحقيق هذه لاهداف الاستراتيجية
التدخل العسكري في اليمن) .(44أ
ثانيا -موقف العراق من الحرب على اليمن أ
يتمثل موقف العراق بما نصه (رفضه التدخل العسكري لحل النزاع في اليمن والاعتماد على
الحوار السلمي في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع أطياف الشعب اليمني)( .)45كما دعى وزير
الخارجية لاسبق إبراهيم الجعفري بتاريخ  21آب/اغسطس  1121إلى ضرورة الحل السياس ي لألزمة
اليمنية واعتماد الشرعية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن وعلى الدول الخليجية والعربية
تكثيف جهودها لحل لازمة بالوسائل السياسية وبعيداأ عن الوسائل العسكرية( .)46وعند استقبال
وزير الخارجية لاسبق إبراهيم الجعفري وفدا يمنيا برئاسة يحيى بدر الدين النائب السابق في البرملان
وبعض لاحزاب والقوى السياسية اليمنية في بغداد بتاريخ  17آب/اغسطس  1121أكد وزير الخارجية
الجعفري للوفد اليمني على ضرورة ايقاف الحرب والشروع في حوار وطني ألنهاء الحرب وإعادة لامن
والاستقرار إلى اليمن  ,كما شدد على رفض الحكومة العراقية التدخل العسكري في اليمن في جميع
نصت عليه املبادرة الخليجية
املحافل واملؤتمرات الدولية وإلاقليمية منها مؤتمر الحوار الوطني الذي ّأ
لنقل السلطة ووضع دستور الجديد لليمن الذي انعقد في العاصمة اليمنية صنعاء برئاسة الرئيس
لامم املتحدة ومشاركة عدد من الدول العربية ملناقشة الوضع اليمني
عبد ربه منصور هادي ورعاية أ
 ,أوإن هذا املوقف يأتي انسجاماأ مع الدستور العراقي الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول
وإلاجراءات القانونية بما يحقق
لاخرى  ,وجدد دعم العراق لليمن وضرورة اعتماد الحلول السلمية أ
مصالح الشعب اليمني ويضمن وحدة اليمن( .)47أ
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وخالل لقاء الجعفري بوزير الخارجية اليمني عبد امللك الخالفي في نيويورك في 11ايلولأ /سبتمبر
 1121أكد وزير الخارجية لاسبق الجعفري على دعم العراق للحوار الوطني اليمني ومشاركة الجميع
في الحكم ,وكرر رفض دخول قوات أجنبية إلى اليمن لحل لازمة اليمنية كونه يعقد لازمة وال يسهم
في حلها  ,وأكد على "أن العراق ال يقصد أثارة أي بلد أوأبوابه مفتوحة أمام أي وفد معارض يرغب في
زيارته بشرط أن ال يكون متورطا بالعمليات إلارهابية"(. )48

أ

الخاتمة أ
لازمات
إنأ منطقة الخليج العربي تعاني من أزمات وصراعات عده وما زاد من تعقيد هذه أ
لاطراف الفاعلة فيها داخلياأ وخارجياأ أي أنها تعددت بيئتها الداخلية إلى املستوى
والصراعات هو تعدد أ
لازمات في هذه املنطقة
نظرا لتعددها فقد تم التركيز في هذا البحث على أهم أ
إلاقليمي وحتى الدولي أو أ
و أالسيما التي مازالت أحداثها في تفاعل دون حل نهائي لها  .أ
وقد وتوصلت الدراسة إلى أبرز الاستنتاجات آلاتية :أ
لازمة التي شهدتها البحرين كانت دافعا وراء توجه العراق نحو تطوير سياسة خارجية متمايزة
 .2إ ّ أن أ
معها  ,وربما كانت لاوضح منذ سقوط النظام السابق  ,فالعراق لم يتبنى سياسة خارجية واحدة إزاء
الدول العربية التي شهدت ثورات شعبية أو اضطرابات سياسية ,بما يسمح بالحديث عن سياسات
لازمة البحرينية وجود اختالف كبير بين
لازمات الخليجية .كما أظهرت أ
خارجية للعراق موحدة تجاه أ
توجهات املؤسسات العراقية التي يقع على عاتقها إدارة السياسة الخارجية والسيما بين الحكومة و
وزارة الخارجية .أ
لازمة القطرية–الخليجية وفق سياسة الوقوف على
 .1إ ّ أن السياسة الخارجية العراقية تعاملت مع أ
لاخر
مسافة واحدة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي وعدم الانحياز لطرف دون الطرف أ
بدال من أساليب الحصار .أ
لازمة أ
وضرورة تبني الحوار السلمي لحل أ
لازمة اليمنية وفق منظورها القاض ي بعدم التدخل
 .1إ ّ أن السياسة الخارجية العراقية تعاملت مع أ
لاخرى وتشجيع الحلول السلمية وتبني الحوار الوطني الجامع وتشجيع
في الشؤون الداخلية للدول أ
الانخراط في العملية الديمقراطية والابتعاد عن التدخالت الخارجية ورفض الحلول العسكرية كونه
لازمة وال يسهم في حلها  .أ
يعقد أ
لازمات الخليجية وفق مبادئها الدستورية التي تؤكد
 .1إنأ السياسة الخارجية العراقية تعاملت مع أ
لاخرى  ,ورفض الحلول العسكرية واعتماد الحوار
على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أ
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لامن والاستقرار و الالتزام باإلجراءات الدستورية وتبني العملية الديمقراطية كونها
السلمي لتحقيق أ
لازمات والسبيل إلى الاستقرار والسالم.
املخرج الوحيد من هذه أ
الهوامش أ
 )1علي فخرو  ,انعكاس التحركات العربية من اجل الديمقراطية على البحرين  ,مجلة املستقبل العربي  ,املجلد , 11العدد , 171مركز
دراسات الوحدة العربية  ,بيروت  , 1122 ,ص.221-221
(2عبد البني العكري  ,الحركات الاحتجاجية والاصالح الدستوري في البحرين  ,أوراق املتابعة السياسية ,العدد الثاني  ,مركز املبادرة
الاصالح العربي  ,باريس  , 1121 ,ص . 1أ
 (3املصدر نفسه ,ص .1 -1أ
 )4حسن علي رض ي  ,احداث البحرين  :الازمة واملخرج  ,مجلة املستقبل العربي  ,املجلد  , 11العدد  , 111مركز الدراسات الوحدة
العربية  ,بيروت  , 1121 ,ص. 17 -19
 (5عبد البني العكري  ,مصدر سبق ذكره  ,ص . 1 -1أ
*املبادئ السبعة  :وهي املبادئ التي أعلن عنها ولي العهد البحريني الامير سلمان بن حمد ال خليفة في /21أذار , 1122/هي مجلس
النواب كامل الصالحيات  ,وحكومة تمثل أرادة الشعب البحريني  ,ودائر الانتخابية عادلة ,ومحاربة الفساد إلاداري واملالي وأمالك الدولة
ومعالجة الاحتقان الطائفي وتعديل الدستور ,للمزيد ينظر :صحيفة الوسط البحرينية  ,العدد,1221أ/21مارس  . 1122/أ
 )1وثيقة الفاتح :استمرار نظام الحكم ونبذ التمييز وحماية الناشئة ,جريدة البالد/11 ,تشرين الثاني ,1122/شبكة املعلومات الدولية
الانترنت على الرابط  , http:\\www.albiladpress.comتاريخ الزيارة  . 1111/7/1أ
 )9وثيقة الفاتح  :استمرار نظام الحكم ونبذ التمييز وحماية الناشئة  ,مصدر سبق ذكره  ,ص .1 -1أ
 )8جاسم يونس الحريري  ,العالقات بين العراق ومحيطة الاقليمي والدولي بعد  , 1111ط , 2دار الجنان للنشر والتوزيع  ,بغداد 1121 ,
 ,ص. 17
 )9حسام الدين جابر سالم  ,العالقات البحرينية –الايرانية  , 1121-2797ط , 2مكتبة قطر الوطنية  ,الدوحة  , 1121 ,ص .11أ
 (10مثنى فائق العبيدي و ايمان موس ى النمس  ,تعامل العراق والجزائر مع الربيع العربي  :دراسة مقارنة في املوقف والانعكاسات ,
صحيفة نيوز عربية  ,بيروت  , 1121 ,ص . 2أ
 )11جاسم يونس الحريري  ,التنافس الاقليمي والدولي في العراق وانعكاساته على عالقاته الخارجية بعد الاحتالل الامريكي  ,ط , 2دار
الجنان للنشر والتوزيع  ,عمان  ,1121 ,ص . 71أ
 )12جاسم يونس الحريري  ,مصدر سبق ذكره  ,ص . 71أ
 )13مثنى فائق العبيدي و ايمان موس ى النمس  ,مصدر سبق ذكره  ,ص.2
 )14مصطفى ابراهيم سلمان و مزيان مماس  ,اعتدال في الخطاب السياس ي العراقي الخارجي تجاه لازمات إلاقليمية بعد عام , 1122
عدد خاص باملؤتمر الدولي لاولى  ,كلية القانون والعلوم السياسية  ,جامعة لانبار  ,العراق  ,1121 ,ص .272أ
 (15مؤيد خالد شالش ,السياسة الخارجية الاردنية تجاه الازمة الخليجية القطرية :دراسة في اداة الدبلوماسية ,ط ,2املركز
الديمقراطي العربي  ,برلين  , 1127 ,ص .12 -11أ
 )16اسيا العمراني  ,الازمة القطرية وتداعياتها على مستقبل الدفاع الخليجي املشترك  ,مجموعة باحثين  :أثر املتغيرات إلاقليمية والدولية
على مستقبل مجلس التعاون الخليجي  ,ط , 2املركز الديمقراطي العربي  ,برلين  , 1111 ,ص.112
 )17احمد قاسم حسين  ,الاتحاد الاوروبي والازمة الخليجية  :السياق ومواقف الفاعلين  ,مجلة سياسات عربية  ,العدد11أ,أ املركز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات  ,الدوحة  , 1121 ,ص .91أ
 )18ايمن الزيني  ,تداعيات الازمة القطرية على مستقبل العالقات العربية والتوازنات السياسية في املنطقة  ,املركز الديمقراطي
العربي  ,برلين /12 ,يوليو ,1129/شبكة املعلومات الدولية الانترنت على الرابط  , https:// www.democraticac.de:تاريخ الزيارة
 .1111/1/22أ
 )19مؤيد خالد شالش  ,مصدر سبق ذكره  ,ص . 11 -12أ
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20) Jessie Moritz , Gulf Crisis Update : Escalating Tensions, Issues Briefs , Australian Institute of International Affairs ,2018

. http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/gulf-crisis.
 (21سليم كاطع علي  ,لازمات إلاقليمية والواقعية السياسية العراقية لازمة القطرية نموذجا  ,مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية
 ,جامعة كربالء  ,العراق  , 1127 ,ص .1أ
 )22وزارة الخارجية العراقية  ,وزير الخارجية يلقي محاضرة في املعهد الدبلوماس ي لوزارة الخارجية القطرية  , 1129/22/21 ,شبكة
املعلومات الدولية الانترنت على الرابط  , http://www.mofa.gov.iq :تاريخ الزيارة  .1111/7/11أ
 )23مصطفى ابراهيم سلمان أو مزيان مماس  ,مصدر سبق ذكره  ,ص .271أ
 )24سليم كاطع علي ,مصدر سبق ذكره  ,ص.1
 (25املصدر نفسه ,ص .1أ
 (26العراق يصدر موقفا رسميا من عودة العالقات بين السعودية وقطر  , 1112 /2/1 ,شبكة املعلومات الدولية الانترنت على الرابط
 , https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=137163 :تاريخ الزيارة  1112/2/17أ
 )27محمد فوزي حسن  ,تطورات الازمة اليمنية  ,مجلة آفاق عربية  ,العدد الاول  ,الهيئة العامة لالستعالمات املصرية  ,القاهرة ,
 , 1129ص.211
لازمة اليمنية إلى اين  ,مجلة دراسات شرق أوسطية  ,العدد السابع  ,مركز دراسات الشرق الاوسط  ,عمان ,
 )28مجموعة باحثين  ,أ
 , 1121ص .1أ
 )29محمد فوزي حسن  ,مصدر سبق ذكرة  ,ص .212
لامانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربية  ,دعم وحدة واستقرار اليمن ومسيرته التنموية  , 1121 ,شبكة املعلومات
 )30تقرير أ
الدولية الانترنت على الرابط  , https://www.gcc-sg.org :تاريخ الزيارة  .1111/1/7أ
 (31مصطفى ابراهيم سلمان و مزيان مماس  ,مصدر سبق ذكره  ,ص .217أ
 (32محمد فوزي حسن ,مصدر سبق ذكره ,ص  .212أ
لازمة اليمنية إلى اين  ,مصدر سبق ذكره  ,ص  .9أ
 )33مجموعة باحثين  ,أ
 (34محمد فوزي حسن  ,مصدر سبق ذكره  ,ص .211أ
 )35عاصفة الحزم في عامها الرابع  :هل يريد الخليج الانتصار على ايران ام لدية اطماع في اليمن  ,مركز ابعاد للدراسات والبحوث ,
صنعاء  , 1121 ,ص1أ ,شبكة املعلومات الدولية الانترنت على الرابط  , https://abaadstudies.org/news-59778.html.تاريخ الزيارة
 .1112/9/21أ
لاهداف واملخاطر  ,مركز الجزيرة للدراسات  ,الدوحة  , 1121 ,ص .1
 )36غسان شبانه  ,عملية عاصفة الحزم  :أ
 (37اهداف عاصفة الحزم  ,صحيفة الرياض اليومية  ,العدد 29211أ,أ .1121 /1/21أ
 )38سامية عبدهللا  ,مكاسب وخسائر وعودة املربع(صفر) أهم نتائج عاصفة الحزم  ,مجلة شؤون خليجية  ,العدد11أ ,مركز الخليج
للدراسات الاستراتيجية  ,البحرين . 1121 ,
 )39محمد حميد الهاشمي وأخرون  ,عاصفة الحزم مقاالت في العمق  ,ط , 2مركز العراق للدراسات  ,العراق -بغدادأ,أ , 1121ص-21
 .21أ
 )40وزارة الخارجية ادارة الشؤون العربية  ,محاضرة حول سياسة مملكة البحرين الخارجية إزاء القضايا العربية وإلاقليمية  ,ال ت أوجد
إشارة لسنة النشر  ,ص . 1شبكة املعلومات الدولية الانترنت على الرابط  , http:\\www.mofa.gov :تاريخ الزيارة  .1111/1/1أ
 (41محمد فوزي حسن  ,مصدر سبق ذكره  ,ص .211
 )42أحمد املصري ,السعودية تعلن انتهاء عاصفة الحزم وبدء عملية أعادة الامل  , 1121 /1/12,شبكة املعلومات الدولية الانترنت على
الرابط , http://www.france24.com. :تاريخ الزيارة  .1111/1/21أ
 (43اهداف عملية اعادة الامل  ,مجلة إيالف الالكترونية  ,لندن  ,شبكة املعلومات الدولية الانترنت على الرابط :
http://www.elaph.comأ , 1121/1/12 ,تاريخ النشر  .1111/1/21أ
 )44غسان شبانه  ,مصدر سبق ذكره  ,ص.1
 )45وزارة الخارجية العراقية  ,العراق والجامعة العربيةأ,أال توجد إشارة لسنة النشر  ,شبكة املعلومات الدولية الانترنت على الرابط :
 , http://www.mofa.gov.iqتاريخ النشر  .1111/1/11أ
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 (46مصطفى ابراهيم سلمان و مزيان مماس  ,مصدر سبق ذكره  ,ص .272أ
 (47وزارة الخارجية العراقية  ,وزير الخارجية يستقبل وفدا يمنيا برئاسة النائب يحيى بدر الدين , 1121 ,شبكة املعلومات الدولية
الانترنت على الرابط  , http://www.mofa.gov.iq :تاريخ الزيارة  .1111/7/11أ
 (48وزارة الخارجية العراقية  ,وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية اليمن في نيويورك  , 1121/7/11 ,شبكة املعلومات الدولية الانترنت
على الرابط  , http://www.mofa.gov.iq/ab/news.php?articleid=1130 :تاريخ الزيارة  .1111/22/11أ
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مؤتمر باندونغ قراءة في الذاكرة التاريخية
Bandung Conference reading in historical memory
أ.الطاهر حاج النور أحمد

1

أ.أبوهريرة عبدهلل محمود

2

ملخص
تناول البحث تتبع املسيرة التاريخية ملؤتمر باندونغ من حيث النشأة والتكوين والتطور وعدد الدول املشاركة
واملخرجات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي استهدفتها جلسات املؤتمر وقد هدف البحث إلى
معرفة كيف تطورت فكرة املؤتمر منذ بدايتها في العام 5511م وإلى أن تطورت في فكرة دول عدم الانحياز في العام
55591م .استخدم املنهج التاريخي والوصفي التحليلي ،جمعت املعلومات من املصادر ذات الصلة ومن أهم النتائج
التي روعيت كخالصة للبحث اتضح أن املؤتمر ُيعد بؤرة انطالق للشعوب ألافريقية وآلاسيوية املتضامنة من أجل
السالم والاعمار والتنمية .يوصف مؤتمر باندونغ من أجل السالم والتنمية وعدم الانحياز ألي من املعسكرين ،وربط
املغزى السياس ي باملغزى التاريخي من خالل ألاهمية املزدوجة للمؤتمر كجهد دولي احتضن خط النموذج الاجتماعي
للشعوب املشاركة .وعلى كل فإن فكرة باندونغ قد دخلت التاريخ وهي تؤكد استقالل الشعوب ألافروآسيوية.
الكلمات املفتاحية :بيان داللة املغزى التاريخي والسياس ي ملؤتمر باندونغ.
Summary
The study traced the history of Bandung Conference in the term of its origin, establishment, development, the number of
participating countries. Beside the political, social, cultural and economic outcomes which were targeted by the
conference sessions.
The research aimed to find out how the idea of the conference evolved from its inception in the year 1955 until it
developed to the idea of non-aligned countries in 1960.
The historical and analytical descriptive methods were used and the information collected from the relative resources.
The key results are: the Conference is start point to the Afro-Asiatic people linking the political with the historical
significance through the dual importance of the conference as an international effort that embraced the line of the social
model of the participating people

 1أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر  ،التخصص الدقيق تاريخ السودان الحديث – كلية التربية – جامعة زالنجي ،والية وسط دارفور – السودان
eltahir2015@gmail.
 2أستاذ التاريخ إلاسالمي  ،التخصص الدقيق تاريخ السودان الحديث  -كلية التربية – جامعة نياال  ،والية جنوب دارفور  -السودان.
drhuriraster@gmail.com
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مقدمة
مؤتمر باندونغ هو بكل تأكيد دليل على الانتقال التاريخي الذي تم في جو مليء بفكرة تقدمية
تتجاوز النظام الصناعي إلى النظام ألاخالقي ،فلقد اتفق وضع هذا الحدث الدولي مع لحظة حاسمة،
ً
تفصل بين أزمة رهيبة وبين حلها الضروري املنطقي لهذا الحدث يصدر أساسا عن وقوعه بين هذين
القطبين  :بإدارة الحضارة والحضارة في القرن العشرين.
ويدع أحد املراقبين الغربيين املؤرخ سنة (0111م) مهمة القول (( : ،مؤتمر باندونغ لم يحقق
ً
أي نتيجة عاجلة ولكنه كان مجمعا للقوى التي خطت الطريق لتطور التاريخ وشكلت العالم الذي
نعيشه ونعيش فيه اليوم)).
ً
هذه الشهادة التي تهم املؤرخين باعتبارها حكما على املستقبل البعيد لهذا الحادث الدولي
ً
ً
تهمنا أيضا باعتبارها دليال على تأثيره السريع في الضمير الغربي ،الذي رأى تحت الغاللة الرقيقة
(ألافروآسيوية) مضمونها إلانساني ومغزاها العالمي.
ً
وفضال عن ذلك فقد كان هذا املؤتمر تأثيره العاجل ،إذ دفع على ألاقل ذلك الضمير الغربي
إلى امتحان جديد .دفع في الواقع بعض املسئولين مثل متر – (الس) إلى مراجعة ضميره فلم يكن تبريره
الذي صرح به عن إخفاق هيئة ألامم املتحدة إال أن الرئيس جمال عبدالناصر كان باألمس قد وجه
ً
في خطبته ألاولى من منبر باندونغ بعض الانتقادات إلى املنظمة  ،فلم يكن هذا التبرير إال دليال على
هذه املراجعة.
وجملة القول ،أن املؤتمر (ألافروآسيوي) قد افتتح أعماله بالنسبة إلى العالم (الكبار)
و(لحظة الحقيقة) وبالساعة التي وجب أن يدافع فيها عن نفسه وكان عالم الكبار قد وجهت إليه
دعوة ليبدي رأيه بصراحة في موضوعات املؤتمر ألاساسية في إطارها إلانساني ،وليس فقط في إلاطار
الغربي.
وهذا سجل أسبوع باندونغ تفوق الجانب إلانساني في السياسة العاملية إنه سجل في التاريخ
ً
ً
حدثا  ،واطرادا  ،فأما الحدث فقد انطبع في الواقع الراهن في ألاحداث املضطرمة ألسبوع حافل
بالتاريخ .وأما الاطراد ،فإنه يخص النتائج املتوقعة القريبة أو البعيدة.
ً
وأهمية املؤتمر تتجلى في هذه ألارقام ،فقد جمع تسعا وعشرين دولة تمثل قارتين بما تقالن
من جموع بشرية وما تضمن من تراث فكري متفاوت بحيث تقف روحانية إلاسالم على طرف،
وماركسية الصين الشعبية على الطرف آلاخر .وإن هذا الاطراد يتجاوز في الواقع رقعة إفريقيا وآسيا
ً
ً
إذ هو يمتد اجتماعيا من طنجة إلى جاكرتا وأخالقيا من واشنطن إلى موسكو ،وينحدر نحو تكامل
02

مجلة قضايا اسيوية

العدد التاسع

المركز الديمقراطي العربي

جويلية 0202م

مزدوج يرفع الرجل (آلافروآسيوي) إلى املستوى الاجتماعي للحضارة  ،ويرفع الرجل املتحضر إلى
املستوى ألاخالقي لإلنسانية .وبهذا التكامل املزدوج يكون الاطراد قد أسهم في خلق أنموذج عالمي
يحقق وحدة النوع التي وضعت لها العبقرية الغربية شروطها املادية.
ً
وعلى هذا يمكننا أوال أن نقيس أهمية املؤتمر (ألافروآسيوي) بالنسبة إلى هذه الحالة فقد
كان أحد أهدافه ألاساسية إيجاد ( :منطقة سالم) على الخريطة ..وأن هدف باندونغ العاجل ،
والاهتمام الشامل الناتج عن هذا الهدف قد تأكد دون نزاع بالنسبة إلى البالد التي أرسلت مندوبيها
إلى املؤتمر أو بالنسبة إلى أغلبيتها ،رغبة في الهرب من كابوس الحرب ،إلرادتها بمقتض ى ذلك أن تنظم
ُ
نفسها أي تدعم بجميع الوسائل وفي جميع امليادين فرص السالم.
الدول التي حضرت مؤتمر باندونغ هي :الهند ،باكستان  ،سيالن ،بورما ،اندونيسيا ،
أفغانستا ن ،اململكة العربية السعودية ،كمبوديا  ،ساحل الذهب الصيني  ،مصر ،أثيوبيا  ،العراق،
إيران  ،اليابان  ،ألاردن ،الوس لبنان ،ليبيا ،نيبال  ،الفلبين ،سيام ،السودان ،سوريا  ،تركيا ،فيتنام
الشمالية والجنوبية  ،اليمن (مجموع هذه الدول الحاضرة  05دولة أفريقية وآسيوية) ،عقد املؤتمر
بجموع الدولة املذكورة في يوم  51أبريل 5511م ( 09شعبان 5731ه) عقد في باندونغ واستمر ملدة
ستة أيام في مدينة باندونغ في اندونيسيا وكان املؤتمر نقطة الانطالق ألاولى لحركة عدم الانحياز عليه
يأتي هذا البحث كتأصيل لفكرة (ألافروآسيوية) في ألازمة التي تحكم التطور إلانساني منذ أكثر من
نصف قرن تتبع لقراءة ألاحداث في الذاكرة التاريخية والشك أن مناقشات املؤتمر ألافروآسيوي قد
ً
تخطت من الناحية النظرية النطاق الذي تتم فيه التطورات الضرورية تقويما إلمكانيات
املستقبل(بن نبي 0155 ،م).
أهمية البحث:
ً
ُ
 يعتبر مؤتمر باندونغ تتويجا إلمكانيات املستقبل ،وقد أصبح على إلانسانية أن تحيل هذهإلامكانيات إلى واقع ُمحس يترجم ألافكار التي ولدت من خالل مناقشات املؤتمر إلى سلوك
محدد وإلى تحقيق فعلي ،مؤتمر يغير حال الرجل ألافروآسيوي.
 ُيعد املؤتمر بؤرة انطالق للشعوب ألافريقية آلاسيوية املتضامنة من أجل الحق والسالموإلاعمار والتنمية وهو يعتبر ثورة لتنمية املصالح املتبادلة.
 -يوصف مؤتمر باندونغ بأنه تضمن شروط ثورة العالم الثالث من أجل السالم والتنمية.
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أهداف البحث:
 يتضح بأن البالد التي اشتركت في املؤتمر ُترينا ألاهمية الاستثنائية لهذا الانقالب والتحولالذي حدث ،فالعوامل الجغرافية والسياسية الفعالة في املوقف تعبر عن تحول حقيقي إلى
السالم الذي فرضه منطق الوقائع املحسة واملسيطرة على منطق الحرب.
ً
 من أهداف البحث أيضا ربط املغزى السياس ي باملغزى التاريخي من خالل ألاهمية املزدوجةللمؤتمر ألافروآسيوي كجهد دولي احتضن خط النموذج الاجتماعي للشعوب املشاركة وعلى
كل فإن " فكرة باندونغ" قد دخلت التاريخ وهي تؤكد استقالل الشعوب ألافروآسيوية
السياس ي وألادبي.
 يحاول البحث توضيح تفصيل ألاطروحات التي تقدمت بها الدول املشاركة لحق الشعوبآلاسيوية وألافريقية في إدارة شؤونها الخاصة في نطاق استقاللها.
فرضيات البحث:
 فكرة مؤتمر باندونغ أسهمت في استقاللية الشعوب ألافروآسيوية في املجالين السياس يوألادبي.
ً
ً
 مبدأ عدم الانحياز اختص في مفاهيمه مبدأ الحركة بدال عن منظمة تفاديا لآلثار البروقراطية.ً
 أحداث مؤتمر باندونغ توطيدا للعالقات الشخصية بين الدول. هنالك نتائج إيجابية ملؤتمر باندونغ.منهجية البحث:
يعتمد البحث في تتبعه ألحداث املوضوع على املنهج التاريخي والوصفي التحليلي.
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ُ
ُ
املحور ألاول :كتلة الشعوب املتحضرة التي تسكن أوربا وأمريكا وكتلة الشعوب
املستعمرة التي تسكن آسيا وأفريقيا
كتلة الشعوب ألاسيوية وألافريقية:
ُ
يذكر مالك بن نبي مؤلف كتاب فكرة ألافريقية آلاسيوية وهو من الكتلة الثانية كتلة الشعوب
املستعمرة التي تسكن آسيا وأفريقية .وعلى التحديد الجزائر العربية التي تدور على أراضيها آنذاك
أعنف وأقدس معركة من أجل تقرير مصير الجنس البشري كله ،ومن أجل الحفاظ على القيم
إلانسانية العليا التي داستها دول الكتلة ألاولى املتحضرة .ومن ذلك فإن ألاستاذ مالك بن نبي وهو
يخاطب الكتلة املتحضرة إنما يتحدث حديث العالم الذي ينفذ إلى أعماق الحقيقة بالسند والبرهان،
ويثبت لهم بمنطق العلم الذي اعتقدوا أنه وقف عليهم مدى الحضيض الذي تردوا فيه على الرغم
من أنهم يملكون املصانع وآلاالت وقنابل الذرة والصواريخ ألايدروجينية.
إن إلانسان في أفريقية وآسيا سيعد عندما يرى وجهه في هذه املرآة التي صنعها ألاستاذ مالك
بن نبي الذي ينتمي إلى محور طنجة – جاكرتا واستمع إليه وهو يصف دخول الكتلة آلاسيوية
ألافريقية على مسرح السياسة الدولية إنه يقول:
( إن دخول الشعوب ألافروآسيوية على املسرح قد أعاد الازدواج الجغرافي السياس ي بطريقة معينة
ولكن في الوقت نفسه أتت هذه الشعوب معها بمبدأ تركيب العالم ،وبإمكانيات تعايش جديد يحمل
ً
بوضوح طابع عبقريتها ،أعني الشروط ألاخالقية للحضارة ال تكون تعبيرا عن القوه أو الصناعة.)....
وكل إنسان في كتلة الشعوب املتحضرة في أوربا وأمريكا البد أن يفيق على صرخة ألاستاذ
مالك بن نبي وهو يشخص لهم أصل الداء الذي يفتك بهم ،حيث يقول لهم في هدوء الواثق وروعة
املوقف(العقاد5531 ،م).
في هذه الحالة الخاصة بالعقل الغربي ويجب أن نبحث عن مبعث هذه الجهود املنحرفة التي
ال يكفون عن أن يقفوا بها في وجه الاتجاه الطبيعي للعالم وفي سبيل التطور السلمي وألافروآسيوي
 .وإن إرادة الكبار بما تتمتع به من حق الاعتراض (الفيتو) في املناقشات الدولية لتعبر في الواقع التيار
ً
ً
املضاد الطراد التاريخ  ،تيارا مضادا لكل العناصر السلبية التي تملكها حضارة لم تستطع أن تتغلب
ً
على مصائبها ألاخالقية وهذا الجمود ألاخالقي كله هو يضغط بثقله على املصير إلانساني ،معطال
ً
التاريخ تاركا ألاحداث تجري في مكانها(..عالوي 0553،م).
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مشكلة الحضارة في البالد آلافروآسيوية:
تقر الاعتبارات السابقة أسبقية مشكلة الحضارة في البالد ألافروآسيوية حيث تزدوج إلى
مشكلتين( :العقاد5531 ،م)
ا
أول :املشكلة العضوية الخاصة بتشييد بناء قائم على الحقائق النفسية الاجتماعية في هذه البالد.
ا
ثانيا  :مشكلة التوجيه القائم على حقائق الوضع العالمي ،هذا وقد أدى مؤتمر باندونغ أجل أعماله
حين جمع العناصر املوزعة الصالحة ألن تنسجم في كل .أي في تجربة قد نقلت حياة الشعوب
ألافروآسيوية إلى أن تتطلع لرسم خارطة طريق تبحث املشكالت التي تواجه صيرورة التطور في البالد
ألافريقية وآلاسيوية.
ً
فكلمة (الغرب) التي تعد في هذا الصدد أساسا للمقارنة ال تعني وحدة عنصرية أو لغوية وإنما
ً
ً
ً
تعني مركبا ثقافيا معينا ،فمن واشنطن إلى موسكو وحتى طوكيو أي خالل هذا التنوع الهائل في اللغات
ً
وألاجناس نجد انقساما أمام مركب ثقافي يضع طابعه الخاص على مصير إلانسان وعلى املظهر الذي
ً
ً
ً
يحوطه .فإذا ألقينا نظرة على هذا املنظر ونظرة أخرى على الخريطة فسنرى اطرادا مكانيا وثقافيا
ً
يمثل مركبا هو الحضارة  ،فمكان الحضارة يتحدد إذن بجغرافية املكان وبنوع الثقافة ترتفع الكتلة
العربية آلاسيوية من مستوى التلفيق والاصطناع السياس ي إلى مستوى مفهوم الحضارة  ،ولقد اتجه
ً
أعضاء مؤتمر كولومبو أوال إلى أن يبحثوا عن بديل أكثر مناسبة ليحملوه في مكان الكتلة العربية
آلاسيوية التي لم تعد تتفق مع ألاحوال الجديدة فكان الهدف عالج نواحي الضعف التي بدأت في
صفوف الجبهة املعادية لالستعمار ،التي كانت تدعي الكتلة تمثيلها .ولقد خضع الذين يدعون إلى
املؤتمر التحضيري في كولومبو بال شك لتلك الضرورة امللحة ،ولكن ربما يبدون ضوء املحصول النهائي
ملؤتمر باندونغ هو مواجهة مشكلة توجيه الشعوب ألافروآسيوية لكي تواجه حالة عاملية تنذر باالنفجار
وتهدد بجر العالم في أتون حرب ذرية(بن بني0155 ،م).
الانقسامات والتكوينات العاملية:
فإذا نظرنا إلى هذا الخطر بعين الاعتبار كنتيجة لثورات في الحالة العاملية ناشئة عن
الانقسامات أي ناتجة عن التكوينات الخاصة مثل القوميات والعنصريات والاستعمار والرأسمالية
والشيوعية فمن الواضح أن كل ما يكون صورة انشقاق جديد ال يمكن أن يكون سوى زيادة في
عناصر الخطر مع أنهم يعملون على تالفيه ،كما يزعمون  .والفكرة آلاسيوية من هذا القبيل فهي في
الظاهر متعارضة ال مع مبدئها الخاص فحسب من حيث كونها محاولة لتقليل من الحرب ،تقلل منها
بوضع سياس ي جغرافي جديد في العالم ،بل هي متعارضة مع اتجاهات العصر نفسها.
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خاصة يمكن القول أن كتلة الشعوب املتحضرة التي تسكن أوربا وأمريكا وكتلة الشعوب
املستعمرة التي تسكن آسيا وأفريقيا يعبر عنها ذلك الواقع الذي يشير أن املشكالت التي ُعرضت في
املؤتمر ألافروآسيوي ال تستدعي بطبيعتها حلول (قوة) بل حلول (بقاء) وبالتالي ال تفرض ثقافة
ً
إمبراطورية بل ثقافة حضارة فالفكرة ألافروآسيوية إذن ال يجوز أن تخيف أحدا ألنها ال تهدد أي
مركز سياس ي في هذا العالم(وردة0157،م).

املحور الثاني :مؤتمر باندونغ وميثاق العالقات بين الدول
تعريف مؤتمر باندونغ:
يطلق على مؤتمر باندونغ باإلنجليزيةBandung Conference Asia African or Afro – Asian :
 .Conferenceعقد مؤتمر باندونغ في يوم  51إبريل 5511م ( 09شعبان 5731ه) ،والذي حضرته
وفود  05دولة أفريقية وآسيوية(بن نبي0155،م) ،واستمر ملدة ستة أيام وكان النواة ألاولى لنشأة
حركة عدم الانحياز ،باإلضافة إلى ذلك شارك في املؤتمر كل من الرئيس عبدالناصر والرئيسين
إسماعيل ألازهري ورئيس يوغسالفيا جوزف تيتو وجواهر الل نهرو ورئيس وزراء الهند ورئيس جبهة
التحرير الوطني  ،وقد بني املؤتمر مجموعة من القرارات لصالح القضايا الغربية ضد الاستعمار ،بكل
مآسيها وأحزانها  ،هذا وقد شهد العالم تشكيل نظام دولي جديد متسم حيث انتهت الحرب العاملية
الثانية متمثلة في القطبية الثانية  ،حيث ظهرت على املسرح العالمي الواليات املتحدة وبدأ العالم
ُيدخل مرحلة جديدة من تاريخهُ ،عرفت بالحرب الباردة فشكلت أحالف عسكرية استقطب فيها كل
من املعسكرين الشيوعي والرأسمالي وجذب الدول التي تدور في فلكه في ظل هذا الاستقطاب  .في ظل
هذا الاستقطاب الشديد كانت بواعث حركة عدم الانحياز تولد  ،فمنذ مطلع الخمسينات شهد العالم
أكبر حركة تحريرية في تاريخه املعاصر تمثلت في استقالل جزء كبير من أمريكا الالتينية وأفريقيا
واملستعمرات في آسيا.
القواسم املشتركة بين أمريكا الالتينية وأفريقيا واملستعمرات آلاسيوية:
-5
-0
-7
-1

معارضتها لسياسة الارتباط بأي من املعسكرين الشيوعي أو الرأسمالي.
ً
الوقوف بعيدا عن سياسات الحرب الباردة وتكتالتها وأحالفها.
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ُ
البحث عن أسس جديدة للعالقات الدولية لوضع نهاية للسيطرة ألاجنبية بكافة صورها
وأشكالها.
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ً
ورجوعا إلى تاريخ املؤتمرات آلاسيوية نالحظ بأنه قد سبق مؤتمر باندونغ تشكيل منظمة إقليمية
تجمعها حيث عقدت املنظمة مؤتمر العالقات آلاسيوية بين الوفود حال تشكيل هذه املنظمة في
مارس  5513م* بنيو دلهي*  .ثم اتسعت قاعدته إلى أن دعوا إلى الدعوة لعقد مؤتمر في باندونغ
باندونيسيا  .وكان املؤتمر بمثابة نقطة انطالق أولى لحركة عدم الانحياز وساد بين الحضور روح
التفاهم غير أن مفهوم عدم الانحياز(أحمد0150 ،م) يعني الانحياز إلى أي من القوتين العظيمتين لم
يكن في حد ذاته هو املعيار الذي مع هذه أو مع اتحاد الوقود .إذا كان بينها بعض الدول التي ترتبط
بتحالفات وثيقة مع الواليات املتحدة أو ذات الوالء ذات الارتباط الوثيق باالتحاد السوفيتي واليابان
فكانت هناك الصيني السوفيتي مع تراشق الاتهامات الحادة بين بعض الوفود املشاركة خاصة بين
الصين والواليات املتحدة(بن نبي0155،م) ،أكد للوفود أهمية وضرورة عدم الانحياز حول تزايد الخطر
الشيوعي وهو ما يفسر أعمال بعض الدول املرتبطة بتحالفات املعسكر الشيوعي أو الرأسمالي للحضور
في مؤتمر بلغراد.

املحور الثالث :مبادئ مؤتمر باندونغ
لم تخل الانتماءات السياسية املتعارضة بين الدول الحاضرة في مؤتمر باندونغ دون صياغة
ً
ُ
عشر مبادئ تعد ميثاقا للعالقات بين هذه الدول  ،ومن أهمها:
 احترام حقوق إلانسان. سيادة جميع الدول ووحدتها. عدم التدخل في شؤون الدول. تسمية النزاعات بالطرق السلمية. تنمية املصالح املتبادلة بينها والتعاون.ونتج عن مؤتمر باندونغ توطيد العالقات الشخصية بين بعض زعماء الدول الحضور  ،ولذلك
ً
نشهد على الصعيد العالمي تحديدا بعد نجاح ثورة يوليو في مصر يأتي مؤتمر باندونغ أول زيارة للرئيس
ً
جمال عبدالناصر لحضور املؤتمر وقد أفرزت هذه الزيارة قانونا لتشكيل العالقات بينه وبين الزعيم
الهندي نهرو ،حيث رأي في عدم الانحياز 5511م وترجع سبب اختيار هذا الاسم إلى خطاب ألقاه نهرو
ً
ً
ً
ً
ً
ووردت فيه عبارة ( هوية مستقلة ودورا ايجابيا نشطا وليس موقفا سلبيا إزاء التكتالت
الخارجية)(الفيصل0105 ،م).
ومع امتداد النصف الثاني من الخمسينات تبلورت لحركة عدم الانحياز قيادة ثالثية تكونت
من الرئيس جمال عبدالناصر والرئيس اليوغسالفي تيتو ونهرو ويطلق الكتاب على هذه الفترة في
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ً
اندونيسيا يؤرخ لها كما أشرنا بفترة الخمسينات (5511م) وتسمى أحيانا فترة املؤتمرات الدبلوماسية
في القرن العشرين ،هذا وتعتبر حركة عدم الانحياز واحدة من نتائج الحرب العاملية الثانية (-5575
5511م) ،ونتيجة مباشرة أكثر للحرب الباردة التي تصاعدت بين املعسكر الغربي (الواليات املتحدة
وحلف الناتو) وبين املعسكر الشرقي ( الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو) .حالة نهاية الحرب العاملية
الثانية وتدمير دول املحور ،وكان هدف الحركة هو الابتعاد عن سياسات الحرب الباردة(املوسوعة
الحرة0101،م).
تأسيس حركة عدم الانحياز:
تأسست حركة عدم الانحياز من  05دولة وهي الدول التي حضرت مؤتمر باندونغ 5511م
والذي يعد أول تجمع منظم لدول الحركة وتعتبر من بنات أفكار رئيس الوزراء الهندي وجواهر الل
نهرو والرئيس جمال عبدالناصر والرئيس اليوغسالفي تيتو وانعقد املؤتمر ألاول للحركة في بلغراد عام
5595م وحضره ممثلو  01دولة تم توالي عقد املؤتمرات حتى املؤتمر ألاخير في أغسطس 0150م ووصل
عدد أعضاء في الحركة عام 0155م إلى  551دولة وفريق رقابة مكون من  51دولة و 51منظمات
(.)albayan.ae,2016
ً
وتحديدا وبعد مؤتمر باندونغ بستة أعوام تم تأسيس حركة دول عدم الانحياز على أساس
ً
جغرافي أكثر اتساعا أثناء مؤتمر القمة ألاول الذي عقد في بلغراد خالل الفترة من  59سبتمبر 5595م
وقد حضر املؤتمر  01دولة هي أفغانستان والجزائر واليمن وميانمار وسريالنكا والكنغو وكوبا و قبرص
ومصر وأثيوبيا وغانا والهند واندونيسيا وغينيا والعراق ولبنان واملغرب ونيبال واململكة العربية
السعودية والصومال والسودان وسوريا وتونس ويوغسالفيا.
ً
ً
وكان مؤسسو حركة عدم الانحياز قد فضلوا إعالميا كحركة وليس كمنظمة تفاديا ملا تنطوي
عليه ألاخيرة من آثار بيروقراطية .وتوضح معايير العضوية التي جزء من صياغتها أثناء املؤتمر
التحضيري لقمة بلغراد ( والذي عقد بالقاهرة 5595م) إن الفكرة من وراء الحركة ليس القيام بدور
سلبي في السياسة الدولية(موسوعة املورد0151 ،م).
وإنما صياغة مواقفها بطريقة مستقلة بحيث تعكس موقف الدول ألاعضاء فيها .وعلى هذا
ركزت ألاهداف ألاساسية لدول حركة عدم الانحياز على تأييد حق املصير ،والاستقالل الوطني"
والسيادة والسالمة  ،إلاقليمية للدول ومعارضة الفصل العنصري وعدم الانتماء لألحالف العسكرية
املتحدة ألاطراف وابتعاد دول حركة عدم الانحياز عن التكتالت والصراعات بين الدول الكبرى والكفاح
ضد الاستعمار بكافة أشكاله وصورة والكفاح ضد الاحتالل والاستعمار الجديد والعنصرية والاحتالل
والسيطرة ألاجنبية ونزع السالح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ،والتعايش بين جميع
الدول ورفض استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العالقات الدولية وتدعيم ألامم املتحدة
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وإضفاء الطابع الديمقراطي على العالقات الدولية والتنمية الاقتصادية
ً
فضال عن التعاون
والاجتماعية( .)Abdelnour.com,2016وإعادة هيكلة النظام الاقتصادي العالمي،
الدولي على قدم املساواة.
ً
ومنذ بداية قيام الحركة بذلت دول عدم الانحياز جهودا جبارة بال هوادة لضمان حق
الشعوب الواقعة تحت الاحتالل والسيطرة ألاجنبية في ممارسة حقها الثابت في تقرير املصير
والاستقالل.
ً
وإبان عقدي السبعينات والثمانينات من القرن املاض ي لعبت حركة دول عدم الانحياز دورا
ً
أساسيا في الكفاح من أجل إنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد يسمح لجميع شعوب العالم
ً
ً
باالستفادة من ثرواتها الطبيعية ويقدم برنامجا واسعا من أجل إجراء تغيير أساس ي في العالقات
الاقتصادية الدولية والتحرير الاقتصادي لدول الجنوب(البعلبكي0159،م).
وأثناء السنوات التي تناهز الخمسين من عمر حركة دول عدم الانحياز استطاعت الحركة
ً
ً
أن تضم عددا متزايدا من الدول وحركات التحرير التي قبلت على الرغم من تنوعها إلايديولوجي
،والسياس ي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي واملبادئ التي قامت عليها الحركة وأهدافها ألاساسية
وأبدت استعدادها من أجل تحقيق تلك املبادئ ومن استقراء التاريخ نجد أن دول حركة عدم الانحياز
ً
ً
قد برهنت على قدرتها على التغلب على خالفاتها وأوجدت أساسا مشاركا للعمل يفض ي بها إلى التعاون
املتبادل وتعضيد قيمها املشتركة(إلاعالمية الجزيرة0159،م ).
املحور الرابع :العالم إلاسالمي وفكرة ألاسيوية
كان من أثر فكرة ألافرسيوية والتى عجلت بها الحربان العامليتان أن حدث توزيع جديد للقيم
في عالم لم يعد مركزه البحر ألابيض املتوسط بل إنه استقطب في الشرق والغرب  ،وفي هذا التوزيع
ً
الجديد أصبح إلاسالم نفسه وأقعا أسيويا  ،واليكلف مركز ثقله السكانى على تحويل إلى الشرق ،
ولكنه يحتفظ باطاره الخاص  ،وبخاصة النوعية في العالم  .فهو عالم بذاته له مشكالته عضوية
الداخلية وله مشكالت صالته باآلخرين .
ينبغى أن نضيف أن هذه ( الغارة الوسيطة ) هى بطبيعتها مفترق طرق لجميع ألاجناس وبوتقة
تنصهر فبها الصفات الجنسية وتمتزج الحقائق إلاجتماعية ) وتذوب إلاختالفات التى تكون مع ذلك
صريحة في وحدة إنسانية ليست من النوع البيولوجى أو إلا جتماعى أو السياس ى  ،ولكنها ذات طابع
روحى .
07

مجلة قضايا اسيوية

العدد التاسع

المركز الديمقراطي العربي

جويلية 0202م

ً
ولو أننا تحدثنا عن أهمية عامل توحيد كهذا من وجهة النظر ألاساسية فسندرك جدا الدور الذى
يقوم به في تركيب فكرة ( ألافرسيوية ) خاصة حين نذكر ـ مع ذلك ـ أن محور العالم إلاسالمى من
طنجة ألى جاكرتا يتفق بالتحديد مع محور العالم ألاسييوي .
وسبب هذا الوضع الخاص يتمتع العالم إلاسالمى بوضع القاسم املشترك مع جميع الثقافات التى
تؤلف الخريطة الروحية في العالم  ،فهو في مركزه في البحر ألابيض يقع في العالم الكتاب املقدس ،
الذى يتقاسم معه رسالة إبراهيم  ،وهو في مراكزه ألاسيوية يقع في قلب العالم إليها جافا دجينا
وفكرة بوذا وحكمة كونقوشوس وهو في أفريقية الوسطى على صالت مع النفس إلانسانية العذراء
املنزهة عن أى طابع تعليمى في كامل براء تها البدائية .
ومن ناحية أخرى  ،فأن العالم إلاسالمى في مركز العالم الحديث حيث محت الحضارة التكوينات
وإلاوضاع إلاخالقية التقليدية  ،حيث فرضت تكويناتها وأوضاعها الصناعية  ،فخلقت بذلك فراغا ً
ً
ً
روحيا هائال بدأ الناس يستشعرونه في العالم املتحضر  .فاألسالم إذن بسبب روابطه اللعدية بالنسيج
ً
ً
إلانساني الراهن حيث يعد جزءا جوهريا في السلسلة .
وبفضل طبيعته وإتصاالته التى ال يمكن أن تكون (السد) الذى راه فيه أوكاكورا ( ، ) okakaraهذا
هو ( .إبن نبى 0115م ) على العكس ـ الجسر الذى يصل مابين ألاجناس والثقافات فهو عامل بالوره
ً
وعنصر جوهرى إذ ما أردنا اليوم تكوين (مركب) حضارة أفرسيوية وغدا تكون خضارة عاملية ولكن
في اى الظروف يستطيع العالم إلاسالمى أن يحقق تقديراته وأن يترجمها إلى حلول مادية ملشكالته
الداخلية وإلاتصالية ؟ وبعالمة ألاستفهام هذه تواجهنا مشكلة املقدرة التأثيريه  ،فليس ألامرمن بداية
أمر مبادئ أو فروض وانما هو أمر ترجمتها إلى وقائع وأحدث ومن هنا يصبح من الضرورى إحدث
ً
فصل جزهرى بين إلاسالم والعالم إلاسالمى  .وهكذا التميز يستدى تميزا أخرا  ،إذ يجب أن نميز املسلم
إلانسان عن املؤمن أى أن نفصل بين شاهد الرؤيه ألانسانية وبين ممثليها  ،ففى التاريخ يجب أن
يتحور العنصر الروحى إلى العنصر إجتماعى وفي إلاطار التاريخى  ،يعد ألاسالم (واقع املسلمين ) فأى
حكم على هذا إلاسالم التاريخى هو بصفة جوهرى حكم على نشاط إنساني من منظور خالل القرون
.واملسلم بكل تأكيد إلانسان الذى حمل أقص ى ما يستطيع من جهد إلى أقص ما يبلغ في الدنيا ومن
مقتضيات إلايمان الدينى فهو يمثل الرجل املتدين (  religiousـ . (Homoبمعنى الكلمة كانما تلك
وجهته ورسالته الخاصة وظيفته الجوهية في هذا الدنيا لقد تخلى مطلقا عن كل يتصل بالحياة الدنيا
72

مجلة قضايا اسيوية

العدد التاسع

المركز الديمقراطي العربي

جويلية 0202م

ً
ومن هنا نبدا املاساة الزمنية إلاسالمية في كل عظمتها ومظاهر بؤسسها ونحن نفهم من أنهم يحكمون
َ
عليها طبعا ملقاييس علمية ـ كما يحكمون في الغرب عموما ً ـ فانهم يوشكون أن يلتصقوا عليها طابعين
هما ..القدرية والتعصب .
وهكذا  ،فأذا كان العالم إلاسالمى عظيمته ألاخالقية  ،فاننا ندرك من هنا مظاهر ضعيفة إلاجتماعية
كلها  .والحق أن القاعد العامة تقول بأنه عندما تنتقل من إلاعتبارات امليتافيزيقية إلى إلاعتبارات
إلاجتماعية فاننا نعبر حدود عاملين مختلفين ومع ذلك فقد يحث أن يغيب عن نظرنا هذا إلانتقال
الذى يفسرأشياء كثيره فنحد أنفسنا هكذا أمام لغز غيرمفهوم  ،ولقد يحدث هذا حتى لفكر يقظ
ً
كفكر إقبال حين وجد نفسه أحيانا محيرا ً تائها عندما كان ينتقل من ( تاريخ املسلمين ) إلى جوهر
(الفكر إلاسالمى ) فقد عبر عن دهشة في رسالة وجهها عام (  )5503إلى املستشرفين نيكلون (
 )NICHOLSONحين قال  :إنى مقتنع تماما [بأن فتح البالد لم يكون من البرامج ألاساس ى إلسالم
والحق أننى أعتبر من الخسارة الكبرى أن يوفق تقدم ألاسالم كايمان فاتح نمو (أجنة) التنظيم
إلاجتماعى ودالديمقراطى وإلاقتصادى التى أجدها متوزعه في صفحات القران وفي سنة النبى عليه
صلى هللا عليه وسلم )
فاقبال يرى إذن مسافة بين النظرية والتاريخ وبين الفكرة والسلوك ولكن مما يبعث على الغرابة أنه
لم يكن يظن أن هذه املسافة قد تجلت في فكرته الخاصة إذ نراه يعبر عن غير شعور ـ حدود مفهوم
( ألامة املسلمة) إلى مفهوم العالم ألافرسيوية .وسبب هذا الوضع الخاص يتمع إلاسالم بوضع القاسم
املشترك مع جميع الثقافات التى تؤلف الخريطة الروحية في العالم .
فالقومية إلاسالمية تلك الفكرة التى إستخدمت كأساس نظرى في تأسيس باكستان فان إنشاء هذه
الد ولة لم يكن فهو ـ في كلمة ـ نوع من فتح البلدان التحقق معه فائدة ( لألجنة ) التى يتحدث عنها
وأنا أعتقد أن نهرو كان أقرب إلى ( الفكرة إلاسالمية ) حين كتب في مذكراته في السجن عام ()5510
فيما يتصل باملساله القومية في الهند قال (( أعتقد أن هذا الشعور كان مصطبعا  ،وأنه لم تكن
له جزور في العقلية املسلمه )).
ومن السهولة يمكن أن نحكم في هذا املحيط بأن الفكرة القومية أيا كان مستقبلها في باكستات ،
كانت في الواقع مصطنعة  ،وأنه لم تكن له جزور في العقلية املسلمة ))ومن السهولة يمكن أن نحكم
في هذا املحيط بأن الفكرة القومية أيا كان مستقبلها في باكستان  ،كانت في الواقع مصطنعه وأن
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ً
أحد منشئيها كان آغا خان الذى راس في عهد الاصالح عام ( 5511ـ  )55.5وفدا لدى نائب امللك لورد
مينتو (  ( mintoخليفة اللورد كيرزن ( ) carzonليطالب بفصل املجموع إلانتخابي املسلم عن
ً
املجموع الإلنتخابيه في الهند  .واقبال على هذا قد أقتبس موضوعا ً عربيا ولكنه خلع عليه ثوبا دينيا
فلقد كان يريد (( قومية مسلمة ))  .وربما نجد هنا عنده النزعه املسيطرة التى تتجلى في (الفكرة
املسلم ) وهى التى أطلق عليها جاسبيرز (  ) gaspersالدين محورى ( ( ReligionAxaleفأن املسلم
يتخذ من الدين ( محور الحركة ) لحياته كلها  :فهو مفتاح نفسيتة واملقياس الذى تقاس به جميع
أشكال سلوكة والذى يفسر أن ألامر السماويه لها عنده تاثير وسيطرة أكثر من أوامر الحياة العادية
(أبن نبى . ) 0115

املحور الخامس :أوروبة وفكرة ألافرسيوية
ً
إن أوروبا لم تحكم العالم فحسب بل إنها قد غيرته أيضا  ،فالعالم الراهن قد وجد تحت وطاة
عصاها السحرية وتحت وطاة سوطها العين والحق أن هذا والشكل املزدوج الذى يكون جملة الدور
التاريخى الذى قامت به أوروبا منذ قرنين من الزمان  ،فلو أننا لم نتحدث إال عن عصاها السحرية
كما يفعل إلاستعمار فلسنا نستخدم سوى شهادة زور في التاريخ ولكنا ايضا ً تقدم شهادة أخرى مزورة
لو أننا اقتصرنا منهجيا على التحدث عن سوطها .
فأوروبا لم ترد تدين العالم  ،هذا حق  ،ولكنها وضعته على طريق الحضارة حين جعلت تصرفه
الرسائل املادية ليتبع هذا الطريق  ،وحين أمدته بإرادة للسير فيه فبعض الباحثين ال يريدون أن
ينظروا في هذا إلى غير نيتها ومقصدها وال يجدون في عملها سوى املبرات لسوء الظن  .والبعض آلاخر
ال ينظرون إلى غير ( الوقع ألاوروبي)  ،فهم يدعون أن أوربا في نهاية ألامر قد قامت بدور (تلميذ ساحر
) حين أعارت حضارتها للشعوب ألاخرى فإذا بهذا الشعوب تصنع منها عصيا لضربها  .وهذا التصور
ً
الذى يتناول املشكلة بهذه الطريقة يزورها تماما  ،ولكن يضعها هكذا في الصورة التى تفيد منها درستنا
 .فاوروبا بدأت تس ئ الظن نفسها  ،من خالل الحقيقة ألاولية تتحدد مشكلة العالم ألاخالقية في
السنوات املقبلة  ( .إبن نبى 0155م)
فالضمير ألاوروبى يرزح تحت ثقل مسؤولية  ،ولقد بدأ يشعر بهذا الثقل بصورة محزنة  ،والشك في
ً
أن املاساة هذا الضمير دويها في املستقبل العالقات إلانسانية  ،وقد وجدنا الدور فعال في فكرة كليمنت
أتلى عندما الحظ أنه في ألاعوام القادمة ستكون مشكلة العالقات بين البيض والشعوب امللونة إحدى
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املشكالت املستعصية على الحل  .وبدهي أن تفكير هذا إلانجليزى املسؤول .نحو نزعة ألاوروبية في
الوقت الذى تتحدد فيه معالم املستقبل مستوى عالمى .
ووالشك في أن في ( الحركة ألاوروبية ) التى أتخذت مركزها في أستراسبورج ( ) strasbourgبعض
العالم إلايجابه التى ترشد أوروبا في طريقها نحو العاملية ولكنها في الوقت نفسه تسجل إنحسار املوجة
الاوروبية عن العالم الذى أغرقته منذ القرنين من الزمان  .ولعل الخسارة في هذه املحلة تكون يسجل
هذا الانسحاب في املجال النفس ى انطواء للضمير إلانسانى  .ومن املثقف عليه أن املوجة ألاوروبية
ً
ً
ً
تخاف في التاريخ رصيدا المخزنا من الخرائب ألاخالقية  ،وحقال من ألانقاض في النفس إلانسانية .
ً
ولكن إذا قلنا هذا فهل كلى ش ئ ؟ وهل يكفى أن نسطر سجال لشهداء الشعوب املستعمرة تحت
حذاء الاستعمار ؟
ً
الواقع أننا حين ننظر جيدا إلى حقل ألاننقاض الذى خلقته املوجة إلاستعمارية وراءها  ،فإننا نراه
ً
مغطى ( بغرين ) مخصب ستجد فيه الحياة الجديدة فعال عناصر جوهرية الزدها رها في البالد التى
كانت من قبل مستعمره هذا الغرين غير مقتصر على املبادين التى تظهر فيها موهبة أوروبا للعيان ـ في
كل ما يتصل بالتقديم املادى وإلاصناعي ـ بل يتعداها إلى امليدان الروحى  ،حيث تبدو موهبتها غير
ً
ً
مؤكدة في النظرية ألاول  .لقد سببت حرية أوروبا جروحا شنيعة لإلنسانية ،وحدثت قروحا رهيب في
بدنه  ،ولكنه في الوقت نفسه قد فتحت ثغرات املجتمات التى انسحبت من التاريخ  ،أو التى لم
ً
تدخلة بعد  ،ومن هذا الثقرات جاءت نسمة جديدة  ،نسمة باعثة تحيي أشكاال بليت  ،وتحرك حياة
تجمدت ،
وكلما أردنا تحليل ألاسباب التاريخية لهذا النهضات التى جددت العالم املستعمر خالل نصف القرن
ً
املاض ى  ،فإننا نجد تأثير أوروبا  ،فجميع النهضات التى رأت النور في ضمير الشعوب املستعمرة قد
تغذت في هذا الضمير نفسه بالغرين الذي أودعته فيه املوجة الاوروبية  ،فحركة إلاصالح التى تعتبر
الشكل الروحى للنهضة في شمال إفريقية هي بال جدال ثمرة الوعى إلاسالمى  ،ونتجة كفاحة ضد
شكل.
ً
ً
ً
اليحتوى إال على اهتمام ذي طابع سياس ي  ،ولكنا نرى فيه مظهرا أخالقيا ناتجا من شعوب معين
باإلثم ( التأثم ) وعن تهويل باطني بسبب املشلكة  ،فلقد بدأ الضمير ألاوروبي يشعر بعظم الخطئية
إلاستعمارية  .ولكن هذا املظهر ألاخالقى قد يحدث في صورة متعارضة صالحة ألن تعطل حل ألازمة
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ً
ً
اراهنة أوتعرضه للمخاطر  .فقد يضيف إلى عنصر (القوة) ـ الذي حللنا آثارة في ألازمة ـ عامال أخالقيا
من الحرمان في صورة شعور باإلثم املكبوت  ،وهذا الكبت قد يصبح مبعث خطر بالنسبة إلى الضمير
ألاوروبى  ،إذ ربما يؤثر فيه كدافع إلى حلول القوة  .وتحت هذا العنوان يرى الكاتب املشهور جورج
دوهاميل (  ) Gorges Duhamelفي مقال نشر بباريس في صحيفة ( الفيجارو  Figaroعدد  07ـ  50ـ
ً
 )5511أن أوروبين اليبدو أنهم يدركون أن الجنس الذى ينتسبون إليه وأنه ارتكب منذ قرون كثيرا
ً
من الخطايا وألاخطاء  ،بل حتى كثيرا من الجرائم وأنه في طريقه ال إلى يفقد سلطانة فحسب  ....بل
أن يفقد التوزان وألامن الضروري كيما يمارس عبقريته ..
فنحن نرى في هذه الكلمات الشعور باألثم يختلط لدى الكاتب الكبير بالشعور ( بالخطر ) الذى
عرفنا له سوابق خطيرة منذ عهد ليس ببعيد حين تحدثوا عن ( الخطر ألاصفر ) أو عن ( الخطر
إلاسالمنى) ( إبن نبى . )0115
ولقد ينتج من هذا الاختالط انعكاس يتخذ صورة الدفاع عن النفس (  ) auto Defenesبحيث يذيد
ً
في تعقيد وضع معقد بل إن من املحتمل كثيرا أن يكون رد الفعل الاستعمارى ـ الذى يعيث في العالم
ً
تخريبا ً منذ عشر سنوات ـ ناتجا عن مثل هذا إلانعكاس على ألاقل في بعض نواحيه خاصة في شمال
ً
ً
إفريقية حيث يعرف الاستعمار جيدا كبف يثيره ويستغله دفاعا عن قضية خاسرة .
ونحن ندرك على ألاخص ما نتج عن هذا الانعاكاس في الجزائر  ،منذ أن أسلم شعب أعزللذبح والتقتيل
ً
 ،ذلك ألن الحكومة الفرنسية تحاول أن تثير دائما غريزة الدفاع عن النفس في الضمير الفرنس ى ،
حين تقذف أتون املعركة يشعار ( ألامة في خطر )
ً
ً
ً
وأيا ما كان ألامر  ،فأن الضمير ألاوروبي يواجه مشكلة تخلع على ألازمة العاملية مظهرا جديدا  ،وما
ً
كان لنا أن نتخيل لحلها طريقة قد تخلق في املجال ألاخالقى عناصر من شانها أن تبعث ألاضطراب في
الحلول التى ندعى إلاتيان بها للمشكالت في صبغتها السياسية  .فاألزمة تتخذ بهذا مظهر مأساة مورينية
( ، )5مأساة إجتماعية ترفع مشكلة العالقات إلانساتية إلى مستوى عالمى فلكي تحل هذه املشكلة
يجب أن نقض ي على ذهان التاثم  ،وذهان القوة  ،الذين تقترب أثرهما في الضمير ألاوروبي  ،وانهكاس
الدفاع عن النفس هو ثمرة هذا التاثير .أما املشلكة في صورتها العملية فإنها تعني مساعدة ألاوروبى
على التغلب على أزمة ضميره  .ولقد صاغها غاندي في هذه الكلمات  ،في مؤتمر العالقات آلاسيوى
عام (  )5519حين وجه إلى املندوبين قوله (( أذا كنتم تريدون تبليغ رسالة إلى الغرب  ،فيجب أن
77

مجلة قضايا اسيوية

العدد التاسع

المركز الديمقراطي العربي

جويلية 0202م

تكون رسالة الحب والحقيقة  ...وسيحظى هذا الغزو برضا الغرب نفسه الذى  ،فيجب الذي يتعطش
اليوم إلى الحكمة )) (بن نبى 0155م ).
إن هذه الرسالة لتتمثل في عدد من الضروريات الكبرى اعصر يواجه بصورة مخزية مشكلة الخالص
إلانساني ...لقد فوتت أمريكيا عام ( )5511اللحظة التاريخية التى كانت تستطع فيها أن تساعد العالم
على اجتياز عقباتة ألاخالقية واملادية  ،كيما يذخل في مرحلة جديدة وماهي ذي الساعة تؤزن من
جديد ولكنه هذه املره على محور عدم (العنف ) وأن فكرة ألافرسيوية قادره على أن تساعد العالم
التغلب على (ذهانة ) املزدوج  ،والشك في أن هذا مظهر جوهري لرسالتها العاملية  ،وفضل رئيس ى في
مهمتها التاريخية  ،وسيكون على الرجل ألافرسيوي في هذا الفصل من التاريخ أن يقدم لإلنسانية
ً
ضميره ال علمه  ،فهواليملك علما بعد  ،يقدم إليا ضميره  ،وبراءة طبيعية البسيطة العذراء والشك
أن هذه هى الرسالة التى كان يفكر فيها غاندي حين تحدث عن ( غزو الغرب ) لذى سيخطى برضا
الغرب نفسه ..وإن مركب (القوة ) موجود في أصول املرض ألاوروبي  ،فمن الألزم إذن مساعدة أوروبا
على التغلب على هذا املركب  ،ولقد أعطانا ألاستاذ دوهاميل حين عالج مشكلة ( مستقبل البيض )
صورة حية بين كيف يتالحم عنصرا هذا الذهان في الضمير ألاوروبي  ،إذ يبدو أنه لم يعد لدى
ألاوروبي أمن مادام أنه لم يعد له سلطان  ،وبذلك يبدو أنه مدفوع إلى عدم مواجهة املشكالت أال
ً
ً
ً
بلغة القوة  .كأنما هو ال يتوقع إال يكون ظاملا أو مظلوما ً  ،مضطهدا أو مضهدا  ،فالية هذا الذهان
كامنة في أعماق (الذات ) ألاوروبية  ،ولقد أصر مستر هنرى سباك حين كان يودع زمالءه ألاجانب في
إحدى جلسات املجاس ألاوروبي الذى انعقد في بروسكل قبل مساء امليالد بساعات أصر على أن
ينطق عبارة أملتها ظروف الاحتفال أوروبا ألن أوروبا تعتبر مفتاح السيطرة على العالم  ،)....فالسيطرة
ً
ً
والسعادة يسير أن إذن جنبا إلى جنب في هذا املنطق الذى يعكس موقفا أساسيا للضمير ألاوروبي ،
بهذا تصبح املشكله دقيق ورهيب شانها شان كل ما يمس الضمير إلانساني .ولعل من الخسارة الكبرى
ً
 ،ليس فقط بالنسبة إلى أوروبا  ،بل بالنسبة إلى إلانسانية جمعا أن يفقد الرجل الغربي مع ضياع
سيطرته على العلم ثقته في نفسه  ،وفي إمكانية إبراز موهبته وعبقريته  ،في عالم حطم أغالله  ،فهذا
ً ً
هو الخطر الهائل  ،سيكون هذا الذهان ـ ما دام أنه لم يقض عليه ـ عنصرا ثابتا في ألازمة  .وروبا
بالشك يجب أن يتاح له إلاستمرار في أبراز عبقرية القديرة ولكنه في الظروف العاملية الجديدة يجب
أن تجد ( أمنها ) في مودة الشعوب ال في السيطرة عليها  ،ولكم نتمنى أن تتغلب على انعكاس ( الدفاع
ً
عن النفس ) الذي يعد شرطا في سياستها .
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الخاتمة:
من خالل العرض السابق للبحث وتتبع مراحل وتطور مؤتمر باندونغ تأكد ومن خالل القراءة
التاريخية بأن مؤتمر باندونغ ُيعتبر الانتقال التاريخي الذي تم في جو مليء بفكرة تقدمية ،تجاوزت
النظام الصناعي إلى النظام ألاخالقي وأهمية املؤتمر تتجلى في تظاهرة جماهيرية جمعت تسعا وعشرين
دولة تمثل قارتين بما تقالن من جموع بشرية وما تضمان من تراث فكري متفاوت بحيث تقف
ً
روحانية إلاسالم على طرف ،وماركسية الصين الشعبية على الطرف آلاخر .فهو يمتد اجتماعيا من
ً
ً
رقعة أفريقيا وآسيا ويمتد اجتماعيا من طنجة إلى جاكرتا  ،وأخالقيا من واشنطن إلى موسكو ،وينحدر
نحو تكامل مزدوج يرفع الرجل ألافروآسيوي إلى املستوى الاجتماعي للحضارة ،ويرفع الرجل املتحضر
إلى املستوى ألاخالقي لإلنسانية ،وبهذا التكامل املزدوج يكون الاطراد قد أسهم في خلق أنموذج عالمي
ً
يحقق وحدة النوع وانطالقا من عرضنا للقراءة التاريخية لذاكرة املؤتمر البد من إلاشارة إلى أهم
النتائج التي توصل إليها البحث.
نتائج البحث:
 لقد نتج عن مؤتمر باندونغ توطيد العالقات الشخصية بين بعض زعماء الدول الحاضرة. توطيد العالقات الشخصية بين بعض زعماء الدول وأهم مبتغي لهذه العالقة هو انطالقةً
ً
ً
ً
وتطوير فكرة عدم الانحياز  ،وهي فكرة تمثل هوية مستقلة ودورا ايجابيا نشيطا وليس موقفا
ً
سلبيا إزاء التكتالت الخارجية.
 ترجع تسمية عدم الانحياز إلى خطاب ألقاه نهرو في إبريل 5511م ،حيث رأى في مسمى عدمً
ً
ً
الانحياز هوية مستقلة ودورا إيجابيا نشطا في خدمة القضايا السياسية والتنموية بين
القارتين.
 طرح القضية الجزائرية في املحافل الدولية في  01إبريل 5511م. إعالن املبادئ التي تحكم الدول من خالل العالقات املصيرية . مؤتمر باندونغ نواة لتأسيس حركة عدم الانحياز. فكرة حركة عدم الانحياز تبلورت في قيادة ثالثية تكونت من الرئيس جمال عبدالناصروالرئيس اليوغسالفي تيتو ورئيس الوزراء الهندي نهرو.
 يمكن وصف حركة عدم الانحياز واحدة من نتائج الحرب العاملية الثانية ونتيجة مباشرةللحرب الباردة التي تصاعدت بين املعسكر الغربي.
 سنوات حركة عدم الانحياز تعدت الخمسين من عمر الحركة واستطاعت الحركة أن تضمُ
التي قلبت على الرغم من تنوعها ألايديولوجي والسياس ي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
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مصادر البحث:
 إبن نبي مالك0155،م ،فكرة ألاإلفريقية وآلاسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ ،الطبعة الثانية ،دمشق  ،دار الفكر  ،سوريا ،الصفحات .03 ،09 ،01
 ابن نبي فكرة ألافريقية وآلاسيوية ،مرجع سابق ،ص .01 أحمد أبودقه  ،حركة عدم الانحياز 0150 ،م ،htt lcl caltayan.eo. uk .ص.0 وردة لعباش ي 0157 ،م ،الثورة الجزائرية والكيكة ألافروآسيوية في املحافل الدولية ،كليةالعلوم إلانسانية الاجتماعية  ،قسم التاريخ  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة املسيلة
 ،الجمهورية الجزائرية الشعبية ،ص..11-19
 الفيصل عبدهللا  ،مالك بن نبي رائد النهضة الفكرية إلاسالمية 5537-5511م، https://www.Ikhwanwiتاريخ التصفح 0105/55/1م.
 عالوي جبار0153،م ،التجربة الهندية أكبر ديمقراطية في العالم ،الطبعة ألاولى ،دار النشروالتوزيع،القاهرة.
 العقاد عباس5531 ،م ،إلاسالميات ،املجلد الثامن،الطبعة الاولى ،بيروت ،لبنان،ص .715 العرب عبدهللا ،مالك بن نبي  ،حياته وفكره  ،مجلة الفيصل ،العدد 5557 ،159م. إلاعالمية شبكة الجزيرة  ،البحث الحيAljazeera Media. Network 20221 :املراجع ألاجنبية:
The Asian-African Conference Indonesia. April 1955. Ithaca: Corneell. University Press,
1956. Mackie, Jamie. Bandung 1955:NON
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التكامل إلاقليمي العابر للقارات في ظل إلاقليمية املفتوحة
نموذج منتدى التعاون الاقتصادي آلسيا املحيط الهادي Apec
Transcontinental Regional Integration Under Open Regionalism: The Asia
)Pacific Economic Cooperation Model (Apec
ب.صادق أمين 1
د.محمد بلعيشة 2
امللخص:
يعتبر التكامل قيمة سياسية في العالقات الدولية ،وصفه املتخصصين بأنه حالة تتجسد حسب
نمط التفاعالت بين دول إلاقليم الواحد ،لذلك فإن إطالق حكم التكامل من عدمه على أي تجربة
إقليمية وحدوية  ،يتطلب عملية تحليل وإستقراء معقدة تعتمد على قوالب نظرية ومناهج وإقترابات
خاصة بذلك ،وفي هذه الورقة سنسعى إلى تسليط املنظار العلمي على مفهوم إلاقليمية املفتوحة،
أأ
وانعكاساتها على حالة التكامل إلاقليمي ،محاولين بذلك اسقاط لاطر النظرية على منتدى التعاون
الاقتصادي السيا املحيط الهادي (الابيك ،)Apec-باعتباره حالة محل الدراسة.
الكلمات املفتاحية :آسيا ،الباسيفيك ،آسيا املحيط الهادي ،الابيك ،جنوب شرق اسيا.

Abstract
Integration is a political value in international relations, described by specialists as a
condition that is embodied according to the pattern of interactions between the countries
of the same region. Therefore, launching the rule of integration or not on any regional
unitary experience requires a complex process of analysis and extrapolation that depends
on theoretical templates, curricula and approaches for that, and in this The paper will seek
to shed the scientific perspective on the concept of open regionalism, and its implications
for the state of regional integration, trying to drop the theoretical frameworks on the Asia
Pacific Economic Cooperation (APEC), as a case under study.
Key words: Asia, Pacific, Asia Pacific, APEC, Southeast Asia.

 1باحث في طور املاستر في العلوم السياسية والعالقات الدولية ،تخصص :دراسات إقليمية /جامعة الجزائر،-3-
Abderrahmane1980.a@gmail.com
 2دكتوراه في العلوم السياسية والعالقات الدولية ،تخصص دراسات اسيوية/جامعة الجزائر mohammedbelaicha@gmail.com ،-3-
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مقدمة
شهد لادب الاقتصادي املتعلق بنظريات التكامل في الفكر الحديث عددا من التطورات
امللحوظة ،في إطاره التنظيري خالل فترة الخمسينات والستينات وحتى السبعينات ،وهي الفترات التي
رافقت البناء لاوربي ،بدء بمنطقة التجارة الحرة ووصوال إلى الاتحاد لاوربي.
إال أن العوملة والتطورات الاقتصادية أعطت مفهوم جديد للتكامل الاقتصادي إلاقليمي،
فيما أصبح يعرف باإلقليمية املفتوحة ،وهي امتداد للتكامل التقليدي ،فعملية هيكلة النظام
الاقتصادي العالمي بما يتوافق مع التغيرات العاملية الجديدة هي أبرز سمات مفهوم إلاقليمية
املفتوحة.
لكن فيما يبدو أن تجسيد إلاقليمية املفتوحة هو مطلب أمريكي بالدرجة لاولى ،ألن الواليات
املتحدة لامريكية كانت الخاسر لاكبر من الطبيعة املغلقة للصيغة التكاملية لاوربية ،لذلك دعمت
بشدة إنشاء لابيك ،وبهذا أصبحت جزءا من إقليم آسيا والباسيفيك.
فمصطلح إلاقليمية املفتوحة أثير خالل انشاء منتدى التعاون الاقتصادي آلسيا
والباسيفيك  APECسنة  ،9191والذي ضم دوال من عدة قارات ،تختلف في املستوى الاقتصادي ،حيث
يمكن أن تشمل العضوية دول متقدمة ودول نامية ،بهدف تحقيق مجموعة من لاهداف الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية.
على ضوء ما سبق ،يمكن طرح التساؤل التالي:
فيما تتمثل خصائص ودوافع التكامل إلاقليمي العابر للقارات في ظل إلاقليمية املفتوحة؟
وسيتم معالجة هذه إلاشكالية باعتماد الخطة التالية
 املحور ألاول :مدخل تعريفي لفهم إلاقليمية املفتوحة
-

مفهوم إلاقليمية املفتوحة
دوافع ظهور إلاقليمية املفتوحة

 املحور الثاني :واقع التكامل في منتدى التعاون الاقتصادي آلسيا والباسيفيك
-

تطور لابيك وأهدافه

-

هيكلية لابيك وتقييمه
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النقد الوظيفي للمنتدى

املحور ألاول :مدخل تعريفي لفهم إلاقليمية املفتوحة
.1

مفهوم إلاقليمية املفتوحة:

أثير مفهوم إلاقليمية ألول مرة من خالل مفاوضات إنشاء منظمة التعاون بين دول جنوب
شرق آسيا والباسيفيك  APECسنة  9191م.
أ .تعريف إلاقليمية املفتوحة:
يعرف هنري غينولت  Henri Regnaultإلاقليمية املفتوحة بأنها« :ديناميكية جديدة للتكامل
الاقتصادي التقليدي تسعى إلى إلغاء كافة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول ألاعضاء،
وتستخدم كقناة لتطبيق السياسات املالئمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي العميق Deep
 ،Integrationوتوجيه التصورات وتطبيق القواعد لتنسيق السياسات الداخلية للدول ألاعضاء في
مختلف املجاالت كالتجارة واملنافسة والصفقات العامة»1.
كما يعرف أالن وينتر  Alan winterإلاقليمية املفتوحة بأنها« :سياسة تصمم لتخفيض
معوقات تدفق التجارة بين الدول ،بغض النظر عن كون هذه الدول متجاورة أو حتى بعيدة عن
بعضها البعض ،وبغض النظر عن مستوياتها التنموية والثقافية»2.
ووفقا ملا سبق ،فاإلقليمية املفتوحة هي امتداد للتكامل الاقتصادي التقليدي ،حيث ال
تقوم على أسس التقارب الجغرافي بين الدول لاعضاء أو التماثل في اللغة والدين والثقافة ،كما يمكن
أن تجمع إلاقليمية املفتوحة بين دول تختلف في املستوى الاقتصادي ،فالعضوية تشمل دول متقدمة
ودول نامية بهدف تحقيق مجموعة من لاهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،كما أن هناك
من يطلق على إلاقليمية املفتوحة اصطالح إلاقليمية الجديدة ،وهناك من يطلق عليها مصطلح
تكتالت التجارة القارية أو الاقليمية العابرة للقارات.
ويرى أصحاب مصطلح إلاقليمية املفتوحة ضرورة توافر شروط هي:
 أن تكون مفتوحة العضوية؛ شرط عدم املنع وهي تعني أن اتفاقية التجارة إلاقليمية تسمح وبشكل تلقائي ألي دولة عضوبالتكتل بتحرير تجارتها لتمتد مكاسب التكتل إلاقليمي إلى الدول غير لاعضاء.
 التحرير الانتقائي واملكاسب املفتوحة وهي التي تسمح فيها الدول لاعضاء القيام بتحرير تجارتها،في القطاعات التي تتمتع فيها بميزة نسبية بالنسبة لباقي الدول.
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املفتوحة3 :

اتسمت التكتالت إلاقليمية الجديدة بسمات مقارنة بتلك التي تخص التكامل الاقتصادي
التقليدي ،وتتمثل في:
 أصبحت الترتيبات التكاملية البديلة أكثر تعقيدا وتشابكا سواء من حيث هياكلها أو نطاقهاالجغرافي؛
 تعكس التكتالت الاقتصادية البديلة متعددة لاوجه ومتعددة القطاعات ،وتغطي نطاقا واسعامن لاهداف الاقتصادية والسياسية والتي يمكن وصفها بأنها أهداف استراتيجية وليست تجارية
فقط؛
 تأخذ التكتالت الاقتصادية املعاصرة من استراتيجية التوجه الخارجي منهاجا لها ،كما أنها تمثللبعض الدول الخطوة لاولى إلمكانية الاستفادة من مكاسب زيادة الكفاءة وتنسيق السياسة
التي تبرزها التكتالت إلاقليمية؛
 ترتكز الترتيبات التكاملية املعاصرة على مجاالت جديدة مثل إلاستثمار ،سوق العمل ،سياساتاملنافسة ،التعاون املالي ،التكامل النقدي واملالي والتعاون العلمي والتكنولوجي والبيئي.
يتميز مفهوم إلاقليمية عن املفهوم التقليدي للتكامل الذي شاع في الخمسينات بـ:
 بغلبة الطابع الاقتصادي4؛ ظهور ترتيبات تكاملية مختلطة ذات التزامات تبادلية بين دول نامية ومتقدمة؛ تقوم بين دول ال يشترط فيها عامل الجوار ،حيث تنشأ بين دول تحدها محيطات وتنتمي إلىعدة قارات.5
ج .الفرق بين إلاقليمية الكالسيكية واملفتوحة:
الخصائص
النطاق الجغرافي
الخصائص
الاجتماعية
والثقافية
الدوافع السياسية

إلاقليمية الكالسيكية
اقليم يضم متجاورة

إلاقليمية املفتوحة
اقليم أو أكثر متجاورين

التقارب كتكوين الوحدة كهدف
نهائي

السماح بالخصوصيات والتفاهم

تحقيق لامن وتوقيف الحروب

دعم الاستقرار السياس ي
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اتفاقية تفضيلية ثم منطقة حرة ثم مناطق حرة تتفاوت فيها املدة التي
تستكمل فيها مختلف املقومات
اتحاد جمركي
يفرض منذ البداية الحركة من
تحريره تدريجيا مع توفر شروط
الاكثر الى الاقل تقدما
التكامل النقدي
يؤجل ملرحلة وسطية ويستكمل
غير متاح ملواطني الدول النامية
عند التكامل
تدريجي مع توسيع الصالحيات
اعطاء وزن أكثر للشركات متعددة
لسلطة يشارك لاعضاء فيها
الجنسيات ولاعضاء أكثر تقدما
بالتساوي
السلطات الرسمية للدول لاعضاء قطاع لاعمال وعابرات القارات
وحدة اقتصادية على أمل أن تفض ي مرحاة وحيدة تقتصر على تحرير
التجارة وحركة رؤوس لاموال
إلى وحدة سياسية

املصدر :زكري دمدوم ،علي العيس ي ، ،مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية بين صنع التكامل التقليدي
ونسق الاقليمية الجديدة ،ورقة مقدمة للمشاركة في امللتقى الثاني حول واقع التحوالت الاقتصادية زمن
لازمات ،يومي  72.72فيفري ،املركز الجامعي بالوادي ،ص .89
.2

أسباب ظهور إلاقليمية املفتوحة:

ساهمت في ظهور وانتشار إلاقليمية املفتوحة في فترة التسعينات عدة أسباب وعوامل
أساسية نلخصها في ما يلي:
أ .الدوافع الكامنة في البيئة الاقتصادية املحلية:
يمكن ايجاز الدوافع املحلية لالتجاه املتزايد نحو التكتالت الاقليمية على النحو التالي:
 الرغبة في رفع معدالت النمو الاقتصادي من خالل الاستفادة من اقتصاديات الحجم داخلاملنطقة التكاملية؛
 الرغبة في القيام بإصالحات في السياسة الاقتصادية على املستوى الاقليمي مما يعطي تلكالاصالحات املساندة املصداقية؛
 الاعتقاد أن إلاقليمية املفتوحة تؤدي إلى توسيع لاسواق املحلية داخل التكتل؛ -تسعى الدول لاصغر ملزيد من الفرص في ما يتعلق بالنفاذ إلى لاسواق؛
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 رغبة الدول لاعضاء في تحسين قدراتهم التفاوضية من املفاوضات التجارية املتعددة لاطراف.ب .الدوافع الكامنة في البيئة الاقتصادية الدولية:
 تنامي ظاهرة العوملة وما نتج عنها من تغيرات جدرية قي طبيعة العالقات بين مراكز اتخاذ القرار،فقد أدى تسارع الثورة التكنولوجية إلى رفع درجات التقارب بين مختلف أجزاء العالم ،أدى إلى
تراكم التطور التكنولوجي وتسارعه وثورة املعلومات والاتصاالت وتعاظم تدويل عمليات
الانتاجية إلى خروج املنشأة من نطاق الاقتصاد القطري إلى الاقتصاد العالمي في شكل عابرات
للقوميات.6
 استكمال أوربا بناءها الجمركي وتوجهها نحو تحقيق السوق لاوربية املشتركة والاتجاه نحوتكوين الاتحاد لاوربي ،ومن هنا ساد اعتقاد لدى باقي دول العالم بأن السوق لاوربية ربما أقل
انفتاحا أمام تجارة الدول غير لاعضاء في الاتحاد ،فكان رد فعل العالم الاشتراك في تشكيل
تكتالت خاصة بهم.
 فشل أغلب تجارب التكامل الاقتصادي الاقليمي بين الدول النامية ،واتباعها سياساتاقتصادية تركز على التوجه الى الخارج بدال عن السياسات السابقة التي ترتكز على الاحالل
محل الواردات
 استكمال التكتالت الاقليمية الكبرى بناءها الداخلي ،وبداية تطلعها الى الامتداد الى مجال اوسعمن حيزها الجغرافي التقليدي ،مع اشتداد التنافس التجاري بين القوى الكبرى وتنامي تأثير
الشركات املتعددة الجنسيات.

املحور الثاني :واقع التكامل منتدى التعاون الاقتصادي آلسيا والباسيفيك APEC
يعتبر منتدى التعاون الاقتصادي آلسيا والباسيفيك  APECأول هيئة إقليمية تعتمد مبادئ
إلاقليمية املفتوحة ،لذلك هناك من يعتبرها هيئة عبر اقليمية تجمع ممثلين حكوميين من  79بلدا،
يتوزعون على ثالث قارات وقد كانت معايير الانضمام املعتمدة لم تعتمد اطالقا معيار القرب الجغرافي
والتي تمثلت في:
 أن يكون للطرف الراغب في الانضمام ساحل على املحيط الهادي؛ أن يكون للطرف الراغب في الانضمام عالقات وثيقة مع الاعضاء الحاليين و أن يقبل بهدفتحرير التجارة.
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وهذا ما جعل دوال مثل الواليات املتحدة لامريكية ،فيتنام ،الشيلي ،روسيا ،الصين ،كندا،
تنتمي ألول مرة في تاريخها إلى تنظيم واحد وبالتالي فإن لابيك تمثل مجموعة أكثر تنوعا ولاكثر
أهمية*.

.1

تطور ألابيك وهيكليته:

أ .تطور ألابيك:7
بدأ التعاون الاقتصادي في آسيا والباسيفيك منذ عام  9128متأثرا بالخطوات املتتالية
للتنمية التي لحقت بالجماعة لاوربية واملتمثلة بتطوير السوق لاوربية املشتركة ،وذلك من خالل
تجسيد املقترحات التي قدمت من بعض الدول وخبراء الاقتصاد ورجال لاعمال إلقامة املجلس
الاقتصادي لحوض املحيط الهادي  PBECالذي نشأ فعليا في عام  ، 9122وكذلك مؤتمر التنمية والتجارة
للمحيط الهادي  PAFTODالذي أنشأ عام  ،9129إلقامة منطقة تجارة حرة بين دول املحيط الهادي
"اليابان والواليات املتحدة لامريكية وكندا واستراليا ونيوزلندا" على غرار منطقة التجارة الحرة في
أوربا ،لكن الواليات املتحدة لامريكية رفضت هذه املبادرة على الفور ،والتي دعمت النظام التجاري
العالمي متعدد لاطراف الذي يقوم على الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة .GATT
قدم الوزير لاول الياباني ماسايوش ي أوهيرا في عام  9129مقترحا إلقامة جماعة أطلق عليها
جماعة والباسيفيك ،لتضم اقتصاديين ورجال أعمال وأكاديميين وديبلوماسيين ،وفي  9121عرض
اوهيرا تلك املبادرة على كل رؤساء نيوزلندا واستراليا ،الذين رحبا بدورهما بهذه املبادرة  ،وقد تبلور
ترحيب أستراليا بإقامة حلقة دراسية في كاتبيرا في عام  9198باسم "جماعة الباسيفيكي"  ،أين تم
تأسيس مجلس التعاون الاقتصادي الباسيفيكي  ،PECCيعمل هذا املجلس من خالل شبكة مجموعات
دراسة تعمل خاصة على التحرير الاقليمي للتجارة ،وتعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل القائم على
السوق على أن تكون مستقلة وذات صفة غير رسمية.
وفي عام  9199قام الوزير لاول لاسترالي بوب هوك مستندا الى مؤهالت مجلس التعاون
الاقتصادي الباسيفيكي  PECCومستخدما إياها كقاعدة سياسية باقتراح إنشاء منتدى التعاون
الاقتصادي آلسيا والباسيفيك  APECمن خالل مبادرة ديبلوماسية خالل زيارة رسمية إلى كوريا،
مستبعدا من ذلك الاقتراح كندا والواليات املتحدة الامريكية ،لامر الذي دفع إلى احتجاجهما ،وعلى
إثر ذلك تدخلت اليابان بإقناع أستراليا بضرورة مشاركتهما فهذا املنتدى ألهمية سوقهما للصادرات
آلاسيوية ،وفي نوفمبر  9191قامت استراليا باستضافة الاجتماع لاول لزعماء دول املنتدى الذي ضم
في عضويته * 97دولة تنتمي جغرافيا إلى منطقة املحيط الهادي ،إضاقة إلى ذلك يدمج هذا املنتدى
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في عضويته دوال تنتمي إلى كتلتين اقتصاديتين هما "النافتا" ألمريكا الشمالية و"آسيان" لدول شرق
آسيا8.

خريطة ألابيك

املصدر :

http://www.chinainarabic.org/?p=14638

وبقيت لابيك إلى غاية  9111منتدى استشاريا واسعا منشغال باألهداف لاصلية التي كان
وراء انشائه ،وقد كان هذا شرط آلاسيان الستمرار مشاركتها في هذه املنظمة.
وكانت نقطة التحول سنة  ،9113عندما اقترحت الواليات املتحدة لامريكية أثناء اجتماع
لقادة لابيك بسياتل ،أنه على لابيك أن تسعى إلنشاء جماعة آسيا الباسيفيكية الاقتصادية .فتحول
الابيك إلى جماعة  Communityيعني أن عليها تطوير التجارة والاستثمار من خالل مزيج من السياسات
التي تتعلق بتمرير وتسهيل التجارة والتعاون الاقتصادي.9
على هذا الاساس جاء "اعالن بوجور" سنة  9111الذي حول منتدى الابيك إلى منطقة للتجارة
الحرة والاستثمار وحدد الهدف بتحرير التجارة مع حلول  7898لالقتصاديات الخمس ( )80و7878
ألعضاء لابيك آلاخرين "الاقتصاديات النامية" ،وكل ذلك بشكل اختياري وليس بشكل إلزامي.
فتحقيق "اعالن بوجور" جاء ضمن مبادئ إلاقليمية املفتوحة التي تبنتها لابيك رسميا في
لقاء أوساكا سنة :109110
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 خطط عمل وطنية فردية (كل دولة تخطط لتحرير التجارة على انفراد). الامتيازات من حيث تخفيض الحواجز التجارية وغير التجارية توسعت لتشمل كل الشركاءالتجاريين غير لاعضاء.
والتزم إعالن بوجور بأهم معايير الاقليمية املفتوحة وهي الحرية املعطاة للدول لاعضاء
للتحرير التجاري لاحادي الجانب أو مع الدول غير لاعضاء بشكل متبادل.
خالل لقاء مانيال لألبيك سنة  ،9112أعلن كل لاعضاء عن خطط العمل الفردية الخاصة
بهم ،وبدأوا بتنفيذها في جانفي  .9112لكن بما أن تعهد لابيك لتحقيق التجارة الحرة بين  7898و7878
لم يكن ملزما وكان اختياريا .فإن هذه لاجندة أخفقت وسقطت نهائيا بسبب لازمة املالية 11.19-12
ب .بهيكلية ألابيك:
مع إنشاء أمانة املنتدى في سنغافورة عام  ،9117تم اضفاء الطابع املؤسس ي على املنتدى
وهو كما يلي:
 اجتماع القادة 12 :تعقد اجتماعات للقادة مرة واحدة في العام وتتم فيه تعيين أو دراسة جدولأعمال سياسات املنتدى.
 الاجتماع الوزاري13 :تعقد الاجتماعات الوزارية سنويا قبل اجتماع القادة وتتكون من وزراءالخارجية أو الاقتصاد أو التجارة ،مهمتها النظر في لانشطة السنوية وتقديم توصيات للنظر فيها
من قبل القادة.
 الاجتماعات الوزارية القطاعية14 :تعقد الاجتماعات الوزارية القطاعية سنويا وتغطي بانتظاممجاالت تطوير التعليم والطاقة والبيئة والتنمية املستدامة والتمويل وتنمية املوارد البشرية
والعلوم الاقليمية والتعاون التكنولوجي واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة والاتصاالت السلكية
والالسلكية وصناعة املعلومات والسياسة التجارية والنقل وشؤون املرأة وتقديم توصيات الى
القادة الاقتصاديين ألبيك للنظر فيها.
 املجلس الاستشاري لألعمال  15:ABACأنش ئ من قبل قادة لابيك عام  ،9110يضم ثالثة من كباررجال لاعمال من كل اقتصاد ويجتمع أربعة مرات في السنة ،وتنحصر مهامه في تقديم تقارير
سنوية للقادة الاقتصاديين للمنتدى ،وتحديد وجهات النظر حول القضايا ذات الاولوية في
لاعمال الاقليمية وتوصيات لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار في املنطقة ويسمح ملمثليه حضور
اجتماعات كبار املسؤولين.
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 اجتماع كبار املسؤولين 16 :يتكون من واحد أو اثنين من كبار املسؤولين من كل عضو وتنحصرمهمته في تنفيذ القرارات الصادرة عن القادة وتعقد من ثالثة إلى أربعة اجتماعات في السنة.
 أمانة املنتدى 17 :تعد من أهم آليات دعم املنظمة ،إذ أنها توفر التنسيق والدعم الفنيوالاستشاري لها ،فضال عن ادارة املعلومات والاتصاالت وادارة املشاريع املركزية وادارة ميزانيتها
السنوية ،وتتكون من مدير تنفيذي يرأس لامانة العامة وفريق صغير يمثل اقتصاديات الدول
لاعضاء.
 اللجنة املعنية بالتجارة والاستثمار 18 :انشئت عام 9113ويوجه أعمالها وزراء املنظمة وكباراملسؤولين وتشرف اللجنة عن ثماني ( )89مجموعات فرعية :مجموعة التقنيات النقالة في
لاعمال  ،BMGفريق التجارة التوجيهي الالكتروني  ،ECSGاملجموعة املعنية بتوفير الخدمات GOS
 ،مجموعة خبراء الاستثمار  ،IPEGمجموعة خبراء امللكية الفكرية  ،IEGمجموعة الوصول الى
الاسواق  ،MAGواللجنة الفرعية للمعايير والتوافق  ، SCSCوحوارات الصناعة "حوارات السيارات
 ADوحوار الكيميائية ،"CPمنتدى علوم الحياة والابتكار  ،LSIFوتقدم تقريرا سنويا الى وزراء
الخارجية والتجارة والاقتصاد ويحتوي على ملحة عن التقدم الذي احرزته اللجنة للمض ي قدما
في برنامج عملها.
 لجنة الادارة واملالية19 :ينحصر دورها في تقديم املشورة والنصح الجتماع كبار املوظفين ،SOMفي املسائل املتعلقة بامليزانية واملوافقة عليها وأيضا تراقب وتقيم أنظمة إدارة املشاريع.
 اللجنة الاقتصادية 20 :أنشئت عام  ،9111تجتمع مرتين في السنة وتنحصر مهمتها في إزالةالعقبات الهيكلية والتنظيمية التي تحول دون ازدهار التجارة والاستثمار من خالل تشجيع
إلاصالح الهيكلي وذلك بإدخال تحسينات على اللوائح املؤسسية ولاطر والسياسات الحكومية.
 اللجنة التوجيهية بشأن التعاون الاقتصادي والتقني 21:تنحصر مهمتها في تنسيق وإدارة جدولاعمال املنظمة للتعاون الاقتصادي والتقني ،ففضال عن تحديد املبادرات للعمل التعاوني من
قبل اقتصاديات الدول لاعضاء.
 مجموعات العمل 22:تختص بقيام بمهام في قطاعات معينة وفقا لتوجيهات من القادةالاقتصاديين للمنظمة والوزراء القطاعيين وكبار املسؤولين.
 مجموعات العمل الخاصة 23:تختص مهمتها في تقديم معلومات آنية وذات صلة ألداء مهام التمثلها املجموعات لاخرى.
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وتجدر إلاشارة الى أن اتخاذ القرارات في املنظومة يتم عن طريق توافق آلاراء ،كما ان تدابير
التحرير التي تتخذاها اقتصاديات الدول لاعضاء تتسم بأنها طوعية وغير ملزمة.

اجتماع القادة

االجتماع الوزاري
القطاعي

االجتماع الوزاري

اجتماع كبار
المسؤولين للتمويل

اجتماع كبار
المسؤولين

المجلس االستشاري
لألعمال

امانة األبيك

اللجنة التوجيهية
بشأن التعاون
االقتصادي والتقني

مجموعات العمل

اللجنة االقتصادية

لجنة االدارة والمالية

اللجنة المعنية
بالتجارة واالستثمار

اللجان الفرعية
مجموعات
الصادرات

مجموعة عمل
خاصة

املصدر :مفاز مثنى القزاز ،مرجع سابق ،ص .791
.2

الدوافع وراء تشكيل ألابيك ،أهدافه وتقييمه:

أ .الدوافع وراء تشكيل املنتدى:
هناك مجموعة من الدوافع دفعت الدول لاعضاء لتشكيل املنتدى أو الانضمام اليها:
منها ما توصف

بالعمومية24 :

 الحاجة الى وسيلة فعالة لتعزيز النظام التجاري املتعدد لاطراف؛ -الحاجة إلى النهوض بالدينامية الاقتصادية ملنطقة آسيا والباسيفيك؛
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 ايجاد منظومة اقليمية ذات ثقل موازن الحتمال ظهور أي منظومة اقليمية اقصائية لدولاملنطقة؛
 استجابة لتزايد الاعتماد املتبادل بين اقتصاديات آسيا والباسيفيك.منها ما توصف

بالعمومية25 :

وتكمن بالدوافع الخاصة التي دفعت كل عضو من أعضائها لتأسيسها أو الانضمام إليها في:
 دوافع أستراليا :تحرير التجارة في املنتوجات الزراعية والرغبة في التخلص من الاعانات املدفوعةلتصدير الحبوب من املزارعين.
 دوافع اليابان :رغبت وباالستعانة بقوتها الاقتصادية أن يكون لها دور قيادي في النصفآلاسيوي من خالل تجارتها واستثماراتها ونقل تكنولوجيتها إلى الدول آلاسيوية لاخرى.
وتجدر الاشارة أن كال الدولتين دفعتهما الرغبة في وضع حد للحمائية من جانب الاوربيين
والامريكيين عن طريق اقامة ترتيب للتجارة قائم على الاقليمية املفتوحة والالتمييز.
 دوافع الواليات املتحدة ألامريكية :عد الابيك ورقة رابحة لها في املحادثات مع الجماعة الاوربيةبشأن سياسة الزراعة ،فضال عما توفره لها من سهولة للوصول الى الاسواق الشرق آسيوية،
الامر الذي يطور الاقتصاد لامريكي أكثر.
 دوافع الصين :رغبت في تهدئة العالقات التجارية مع الواليات املتحدة لامريكية وتعزيز آفاقحصولها على عضوية منظمة التجارة الدولية  ، WTOواضفاء الشرعية على توسيع نفوذها في
آسيا الباسيفيك.
 دوافع دول جنوب شرق آسيا :رغم ترددها في الانضمام خوفا أن تخضع لسيطرة الدول الكبرى،وأن تتعرض هويتها القومية للمسح ،لكن هذا تغير عندما أدركت ـن مثل هكذا انضمام الى
مؤسسات إلاقليمية أوسع سيمنحها فرصة إلبراز نموذج اوسع من آلاسيان ،وبذلك تضمن
لنفسها أكبر تأثير.26
 دوافع كندا :يالحظ أن لديها مصالح تجارية مع آسيا لذلك كانت حريصة على املشاركة فيلابيك رغبة منها في الاستفادة من لاسواق.
 دوافع روسيا الاتحادية :شكل الدافع الاقتصادي السبب الاساس ي النضمامها من خالل خلقظروف أفضل لوصول السلع الروسية آلسيا الباسيفيك.
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 دوافع دول أمريكا الالتينية :يمكن ايعاز انضمامها الى الرغبة في الاستفادة من ديناميات التجارةفي آسيا الباسيفيك ،وهذا ما يعزز من قيمة صادراتها.
ب .أهداف ألابيك:
أصدر الاجتماع الوزاري الثالث سنة  9119اعالن سيول أسس وأهداف لابيك التي حدده
كما يلي:27
 تحقيق استدامة النمو والتنمية في إلاقليم لصالح شعوبه واملساهمة بذلك في النمو والتنميةلالقتصاد العالمي؛
 تعظيم مكاسب كل من إلاقليم والاقتصاد العالمي من تزايد الاعتماد املتبادل ،بما في ذلكتشجيع تدفقات السلع والخدمات والاستثمار والتكنولوجيا؛
 تطوير النظام التجاري املتعدد لاطراف املنفتح وتقويته لصالح دول آسيا والباسيفيك وجميعالاقتصاديات لاخرى؛
 تقليص عوائق تجارة السلع والخدمات والاستثمار بين الدول لاعضاء وفقا لقواعد " الجات"وبدون إلحاق أضرار باالقتصاديات لاخرى كما أكد إلاعالن العمل على تشجيع القطاع الخاص
على املشاركة في أنشطة لابيك سعيا إلى تعظيم املنافع من التعاون إلاقليمي.
كما تضمن إلاعالن أيضا التزام وزراء املنتدى بااللتقاء سنوبا وإجراء مناقشات غبر رسمية
لتقوية وتأكيد الالتزامات املتفق عليها ،وتحقيق أهداف التجارة الحرة املفتوحة.
وتحاول كل من أمريكا وأستراليا دفع الدول املشاركة في هذا املنتدى إلى السعي إلتمام
متطلبات إنشاء منطقة تجارة حرة بحلول عام  ،7878وهذا ما تضمنه " إعالن بوجور" في املؤتمر الذي
عقد في اندونيسيا.
ويالحظ أيضا أن تطور لابیك واتجاه الدول لاعضاء فيه إلى إقامة تكتل اقتصادي يأتي من
رغبة مشتركة ببن اليابان والواليات املتحدة ،والاتفاق فيما بينهما على أنه من املهم إلاشارة إلى أن
استيعاب دول النمور الصاعدة في جنوب شرق أسيا والباسيفيك ،واحتوائها في منتدى اقتصادي
يتطور إلى تجمع اقتصادي قد يحقق مكاسب للجميع28.
ج .مضمون بعض قمم ألابيك:
 إعالن سيول عام 29 :1991حدد أهداف لابيك في العمل على استدامة النمو والتنمية لصالحالشعوب ،وتزايد الاعتماد الاقتصادي لتعزيز مكاسب اقتصاد املنطقة؛
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 إعالن سياتل عام  30 :1991شجع منتدى لابيك على املشاركة وانضمام أعضاء جدد باإلضافةعلى إزالة العوائق التي تقف أمام التجارة والاستثمار حتى يمكن ممارسة من التجارية في املنطقة
ومع بقية دول العالم؛
 إعالن بوجور عام  :311991تمحور حول تعزيز النظام التجاري املتعدد لاطراف ،حيث تم وضعجدول زمني للتحرير الكامل للتجارة في إلاقليم ،يبدأ بالتفاوض في عام  8002حول إزالة جميع
العوائق التجارية ،بحيث تتم في عشر ( )10سنوات بالنسبة للدول املتقدمة وخمس عشر ()11
سنة بالنسبة للدول النامية ،ويجري الاتفاق على تخفيضات تجارية مع الدول غير لاعضاء على
اساس املعاملة باملثل بغرض تحرير التجاري على املستوى العالمي بدال من تحويل لابيك إلى
كتلة منعزلة.
 لقاء اليابان عام  32 :1991ومن أجل تلبية أهداف "إعالن بوجور" ،تم اعتماد برنامج عملاوساكا الذي ينطوي على مجموعة من املبادئ وهي الشمولية وعدم التمييز واملرونة ،وتم تحديد
ثالث ( )83ركائز أساسية لعملها التعاوني:


تحرير التجارة والاستثمار وتقليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية حتى ازالتهما نهائيا؛



تيسير لاعمال وتحسين الوصول إلى املعلومات التجارية؛



تحقيق التعاون الاقتصادي والتقني.

 لقاء الفليبين عام  33 :1991تم اقرار خطة مانيال وتهدف إلى دعم أهداف "إعالن بوجور" ،أينتم تبني خطط عمل جماعية تضمنت تسريع الوصول إلى لاسواق وتوفير نظام الاستثمار املفتوح
وتنمية الرأسمال البشري ،وتقوية املشاركة بين القطاع الخاص والقطاع العام ،وبناء قطاع
البنية التحتية ،أما خطط لاعمال الفردية فتنطوي على قيام كل عضو سنويا تقديم خطة
تتضمن الاجراءات املتخذة لتلبية أهداف املنظمة.
 قمة كوالا المبور 34 :1992اتفق القادة على إعطاء لاولوية لثالثة مجاالت ،هي أسواق املال،تحرير حسابات راس املال وتدعيم النظم املالية ،وهذا راجع إلى لازمة املالية التي اجتاحت
منطقة جنوب شرق آسيا.
 قمة بروناي دار السالم عام  35 :8000ثم اتفق قادة الدول لاعضاء على طرق املحافظة علىانفتاح لاسواق وتقويتها وتوسيع نطاقها ومواصلة الانتعاش الاقتصادي في إلاقليم وقرروا
التعامل مع تحديات الاقتصاد الجديد (العوملة) في مجاالت36:


السيطرة على العوملة وذلك عن طريق تفعيل برامج التعاون الاقتصادي والتكنولوجي.
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التعامل مع جدول أعمال الاقتصاد الجديد الذي سعت إليه لابیك واملتمثل في تقييم
الاستعداد للتجارة إلالكترونية ،وتطوير البيئة املناسبة لتقوية هياكل السوق ،وبناء
الطاقات البشرية.



خلق فرص جدیدة بالعمل على أن تضمن ألهالي املجتمعات الحضرية وإلاقليمية
والريفية النفاذ على أساس فردي أو مجتمعي إلى املعلومات والخدمات التي تنتجها
إلانترنت بحلول عام .8010



تقوية وتطوير نظام التجارة املتعدد لاطراف وهو النظام الذي تشرف علیه منظمة
التجارة العاملیة.

 جولة بانكوك عام  37 :8001تم مناقشة الاجندة الاقتصادية للدول  79وحجم الانجازات التي تمتحقيقها بشأن التوصيات لوس كابوس باملكسيك عام  ،7887خاصة فيما يتعلق بمجال تحرير
التجارة.
 قمة بوسان  38:8001تقرر فيها:

تقديم الدعم للنظام التجاري املتعدد لاطراف؛



تعزيز إلاجراءات الجماعية والفردية لتحرير التجارة والاستثمار؛



تطوير برنامج شامل لتيسير لاعمال التجارية ومعالجة القضايا مثل امللكية الفكرية
والحد من الفساد العام.

 قمة يوكوهاما علم  39 :8010عملت على توفير خارطة طريق لتحقيق مجتمع متكامل اقتصادياوقوميا ،ال سيما مع عدم إلاعالن عن منظمة التجارة الحرة .FTAAP
 قمة هونولولو 40 :8011مزيد من التكامل فيما بين الاقتصاديات والسير قدما في تحقيق املنظمةالتجارية في آسيا والباسيفيك.
 قمة فالديفو ستوك  41 :8018أصدر القادة اعالنا ينطوي على ضرورة تحرير التجارة والاستثماروتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز لامن الغذائي.
 قمة البيرو  42 :8011تم تحديد أربعة مجاالت ذات أولوية كموضوعات ستتم مناقشتها في قمةلابيك  7892هي:


رأس املال البشري؛
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تطوير وترقية الشركات الصغيرة واملتوسطة وسوق الغذاء إلاقليمي.

 قمة ماليزيا  43:8080موضوع الرسمي ألبيك هو "تحسين إلامكانات البشرية نحو مستقبل مرن منالازدهار املشترك :املحور .تحديد لاولويات .التقدم" .تم اختياره ليعكس مرونة منطقة آسيا
واملحيط الهادئ وخفة الحركة والنمو الاقتصادي الشامل من خالل مفهوم الرخاء املشترك
خالل جائحة كوفيد.
د .تقييم دور املنتدى ألابيك:
عند الحديث عن تقييم املنتدى ففي تحقيق أهدافه التي أنش ئ من أجله ،ال بد من ذكر
النواحي إلايجابية والسلبية لهذا الدور ،فمن الناحية إلايجابية يعزى لها الدور الكبير في تيسير التجارة
ونمو الاستثمار في آسيا والباسيفيك ،وذلك بفعل ما أنتجته من تدابير ملموسة ساهمت في تيسير
لاعمال التجارية والاستثمارية منها قاعدة بيانات التعريفة لابيك ،ومنشورات لابيك على نظم
الاستثمار والجمارك وقواعد املنشأ وبطاقات سفر رجال لاعمال وحقوق امللكية الفكرية ،فضال عن
انخفاض متوسط التعريفات املطبقة في اقتصاديات املنظمة من  %92.1عام  9191الى نحو  %0.9عام
.7898
وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على حجم تجارتها ونسبة استثماراتها سواء كانت الداخلة
اليها أم الخارجة منها.
تجارة أعضاء املنتدى ألابيك من حيث السلع والخدمات
خالل املدة " 8011-1929تريليون دوالر"
النمو التجاري%
1929

1998

8000

8002

8011

8011

 8011الى
8011

 1998الى
8011

داخل ألابيك
صادرات

9.011

7.893

3.211

2.122

99.819

98.728

2.0 -

9.8

واردات

9.098

7.882

1.882

2.279

99.397

98.912

98.3 -

9.9

التجارة
الاجمالية

12181

1209

22211

112092

882101

802102

9.1 -

9.9

خارج ألابيك
صادرات

7.733

7.222

1.738

98.932

93.813

99.819

90.3 -

9.9

واردات

7.328

7.187

1.731

98.938

97.932

99.389

99.1 -

2.1
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التجارة
الاجمالية

12122

22119

802812

812229

882111

12191

93.2 -

9.8

العالم
صادرات

3.219

1.201

2.129

92.291

71.931

79.389

99.2 -

9.9

واردات

3.128

1.181

9.710

91.207

71.919

79.101

99.7 -

9.8

التجارة
الاجمالية

22212

92112

112881

182111

122828

182218

99.1 -

9.8

مساهمة املنتدى  %في التجارة العاملية
صادرات

18.2

13.9

12.8

17.1

12.8

19.7

واردات

18.9

18.1

19.2

17.1

12.9

12.3

التجارة
الاجمالية

2022

2122

9121

2121

9822

9121

املصدر:

The APEC Region Trade And Investment Australian Department Of Foreign Affairs And Trade,2016,
P25

فضال عما تقدمه املنظمة من تمويل ملشاريع لاعضاء ال سيما إذا علمنا بأنها جزء حيوي
من عملية املنظمة ،إذ أنها تساعد على ترجمة توجهات السياسات العامة لألعضاء إلى اجراءات وخلق
منافع ملموسة لشعوب منطقة آسيا والباسيفيك ،وتساهم في تمويل حوالي من  988إلى  908مشروع
سنويا على اقل تقدير ،فمثال خالل املدة  7899-7898وافقت لابيك على تمويل  710مشروعا في إطار
قضايا التجارة والدعم الاداري التشغيلي و 90مشروعا في املجال الاقتصادي والتقني44.

 الانتقادات:وعلى الرغم من تلك الانجازات الايجابية امللموسة إال أن ذلك ال يمنع من ابراز بعض
الانتقادات التي وجهت إليها وهي عدم قدرتها على وضع حلول حاسمة وفاعلة لألزمات املالية سواء
أكان ذلك في عام  9119أو أزمة  7889لامر الذي ترك أثره على اقتصاديات املنطقة ،ناهيك عن وجود
بعض القيود على الاتصاالت والنقل وحركة لاشخاص والخدمات والاستثمارات القطاعية فضال عن
زيادة ارتفاع التعريفات الجمركية على املنتجات الزراعية واملنسوجات واملالبس.
ولابيك بتركيزها على الاقليمية املفتوحة لم تمثل سوى "تقليم ملعايير الغات" ،حتى أن فينود
أڤاوال  Vinod Aggawalعلق ساخرا من لابيك عام  9113قائال "بالرغم من ألابيك هي اتفاق اقليمي
فإنها اليوم في مرحلتها الجنينية موجهة نحو الانفتاح أكثر من الغات نفسها" ،45لذا فاألبيك تبدو
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كمنتدى لتحرير التجارة والاستثمار وليس كتكامل اقتصادي ،وهي من املنظور آلاسيوي تخضع للهيمنة
لامريكية وأنشئت لغرض أسواق شرق آسيا ،ولخلق هوية اقليمية مفتوحة ـ
ه .النقد الوظيفي لألبيك:
ال يمكن الحديث عن أي تجربة تكاملية أو تقييمها دون الرجوع إلى الطرح الوظيفي بشقيه لاصلي
والجديد ،وهذا ملا قدمه في حقل التكامل الدولي ،وكان مفسرا لعدة تجارب تكاملية ناجحة أو فاشلة
وحتى الساعية للتكامل.
 الوظيفية ألاصلية
يعتبر (دايفيد ميتراني) من آلاباء ّ
ّ
ّ
الوظيفية على التركيز على
لاصلية إذ تعتمد
املؤسسين للوظيفة
ّ
ّ
ّ
السياسية الدنيا ) (low politicsويفصلها عن املسائل
والفن ّي ،والتركيز على املسائل
التقني
الحقل
التكاملية وذلك ببنائها ّ
ّ
ّ
ّ
ملؤسسات
العمليات
السياسية العليا ( ،)high politicsكما يرى وجوب نجاح
ّ
وكيانات جديدة تزيد من فرص لامن والسلم ،وذلك نتيجة التكامل والتمازج والشعور باملصلحة
املشتركة46 .
وظيفية ميتراني يبرز فيها (مبدأ الانتشار *)doctrine of radmification-وهو التكامل في قطاع ّ
ّ
معين
ّ
سيؤدي إلى الرغبة في توسيع هذا النجاح وإيصاله إلى القطاعات لاخرى وبذلكّ ،
تعم
والنجاح فيه
ّ
التكاملية ّ
كل القطاعات47.
التجربة
 الوظيفية الجديدة
ّ
ّ
الداخلية والخار ّ
ّ
ّ
ّ
جية
النظريتين تركز على العوامل
لألصلية ،حيث ّأن
الوظيفية الجديدة امتدادا
أما
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لاصلي والجديد (مبدأ الانتشار) الذي يؤكد على التكامل في
الوظيفي
املؤدية للتكامل ،ويبرز في الطرح
ّ
ّ
ّ
النظريتين والذي
سيؤدي إلى التكامل في باقي القطاعات لاخرى ،لكن هناك تباين واختالف بين
قطاع
ً
ّ
ّ
يتمثل في الرقعة الجغر ّ
الوظيفية الجديدة ال تفصل بين املستويات الدنيا والعليا ،على
افية وأيضا ّأن
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والفن ّية ،48وتتفرع الوظيفية
والتقنية
لاصلية التي تركز على املستويات الدنيا
الوظيفية
عكس
الجديدة إلى عدة تفرعات حسب أهم روادها.
 وظيفية (أرنست هاس):ّ
ّ
ّ
ّ
وظيفيته على ميزان الربح
للوظيفية ،حيث ركز في
وظيفية (هاس) من الطروحات الجديدة
تعتبر
ّ
ً
ّ
ّ
التكاملية يخضعونها للمكاسب التي يريدونها من الاتحاد ،وأيضا ماذا
العملية
والخسارة ،إذ ّأن أطراف
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ً
سيخسرون ،فإذا كانت املكاسب أكبر من الخسائرّ ،
ّ
ّ
التكاملية سيكون واسعا
العملية
فإن إلاقبال على
ً
وكامال والعكس.
ّ
ّ
وظيفية (هاس) عنصر (التسييس التدر ّ
عملية التكامل وفقه تبدأ من
يجي) ،إذ ّأن
يبرز في
السياسيةّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
عملية
وكأن التكامل يشرع في
والفن ّية لتنتقل إلى املستويات العليا
التقنية
املستويات
ّ
ّ
لاصلية.
الوظيفية الجديدة عن
تسييس نفسه ،وهذا ما اختلفت فيه
ً
ّ
وظيفية (هاس) ،وهو يعني ّأن التكامل في مجال واحد والنجاح فيه
عنصر التعميم أيضا بارز في
ً
ّ
سيؤدي إلى طموح ورغبة في توسيع النجاح في القطاعات لاخرى ،فمثال النجاح في مواجهة مرض
ّ
ّ
ّ
ّ
الصحة
الصح ّية ليحدث بعد ذلك تكامل في قطاع
سيؤدي بالدول إلى التعاون في السياسات
معين
لينتشر إلى باقي القطاعات49.
 وظيفية (جوزيف .س .ناي):ّ
التكاملية ،إذ يرى ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بأن
العملية
القيمي ودوره في إنجاح
وظيفيته على البعد
يركز (جوزيف ناي) في
ً
ضا ّ
ّ
القيم املعيارّية مثل الديمقر ّ
ّ
وتقبل لدى
والحرّية
اطية
السياسية وحقوق إلانسان تخلق حالة ر
اطية ّ
ستتفق مع دول مثلها؛ ديمقر ّ
عملية التكامل ،إذ ّأن الدول الديمقر ّ
أطراف ّ
اطية ،وحقوق إلانسان
ً ً
ّ
ّ
السياسية تلعب دورا كبيرا في التوفيق
إلايديولوجية
فيها تخضع لنفس الرؤية ونفس املقاييس ،كذلك
بين لاطراف.
ً
ً
ّ
تنتج هذه التناسقات عند (ناي) عنصرا آخر بل شرطا يجب أن يتوفر لتحقيق التكامل وهو شرط
ًّ
سياسي ًا أو اجتماعيا أو اقتصاديا ّ
ّ
عسكريا ،إذ ّأن التباين وعدم
وحتى
التكافؤ بين الفواعل ،سواء
ّ
التوازن بين هذه لاطراف سيخلق حالة من الاعتمادية ويصبح أحد لاطراف ّ
العملية
يتحمل أعباء
ً
التكاملية ،ما ّ
ّ
مستقبال50.
سيهدد الاتحاد
 -وظيفية (أتزيوني):

ّ
الوظيفية على (قوى التوحيد)ّ ،التي تدفع إلى إنشاء ّ
ّ
التكتل والاتحاد ،وهذه القوى ّإما
تركز هذه
كل طرف من أطراف التكامل ،أو خار ّ
ّ
جية نابعة عن البيئة املحيطة ّ
داخلية على مستوى ّ
أن تكون
بكل
ّ
ّ
داخلية فهي الغالب ما تتمثل في إلاغراء والرغبة في تحقيق مكاسب،
طرف ،فإذا كانت قوى التوحيد
أي ّأن لاطراف تبادر من نفسها طواعية لالنخراط في الاتحاد ،وعندما تكون قوى التوحيد خار ّ
جية
مثل وجود ّ
جي ال يمكن للدولة أن تواجهه بمعزل عن ّ
قوة كبرى تفرض الاتحاد أو خطر خار ّ
البقية51.
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 وظيفية (دويتش):التكاملية ّ
بأن أنماط الاتصاالت والتبادل بين فاعلين مختلفين ّ
ّ
يعزز
يرى (كارل دويتش) في نظرته
ّ
ّ
ّ
ّ
القومية ،52بحيث تعتمد
السياسية التي تتخطى الحدود
من فرص التكامل والاندماج للجماعة
وظيفية (دويتش) على ضرورة تكثيف التنقالت والتدفقات مما يؤدي إلى تماسك الوحدات السياسية
وزيادة فاعلية هذا العمل التكاملي53.
 الابيك والوظيفية
حسب الطرح الوظيفي فإن الوظيفية ترى في أنه على الدول التنازل نسبيا عن سيادتها لصالح
الكيانات السياسية الجديدة التي نشأت بموجب إتفاق التكامل ،وهو لامر الذي لم يحصل في حالة
لابيك إذ اكتفت الدول لاعضاء فيه بتنشيط ودعم التجارة ولم تقم باالنتقال من السياسات الدنيا
التقنية إلى السياسات العليا ،فلم يسجل على مستوى هذا التنظيم أي نقاش أو مواقف سياسية
موحدة لحد الان ،كما أن (مبدأ الانتشار ) doctrine of radmification-لم يتجسد بعد ولم نشهد
مجاالت تعاون واسعة ووحدوية بين أعضاء الابيك ،ومن وجهة نظر وظيفية (هاس) التي تقر بمبدأ
الربح والخسارة فمقارنة بما تقدمه التجارب التكاملية لاخرى التي يوجد أعضاء من الابيك أعضاء
فيها أيضا ،فإنها تحقق أرباح ومميزات إضافية مثل الاتحاد لاوروبي ومنظمة شانغهاي والاسيان وغيها
من التكتالت الكبرى ،هذا ما يجعل أعضاء الابيك في حالة مفاضلة بين هذه التكتالت ولابيك ،أما
ثاني عنصر في وظيفية (هاس) هو عنصر (التسييس التدريجي) أي أن العملية التكاملية في حالة آلابيك
لم تقم باالنتقال من املستويات الدنيا الى املستويات العليا السياسية.
أما من منظور وظيفية (جوزيف .س .ناي) فترى في حالة آلابيك بأنه ال يوجد تماثل في القيم
املعيارية بين أعضاء التكتل ،كالديمقراطية وحقوق الانسان والشفافية ،بل يوجد حتى أطراف داخل
هذه املنظمة تتهم أطراف أخرى بعدم إحترام هذه القيم ،مثل الواليات املتحدة لامريكية التي تتهم
الصين بانتهاكها حقوق الانسان وقمع الحريات ،إضافة إلى ذلك فإن عنصر التماثل السياس ي
وإلاقتصادي الذي يكرسه (ناي) كشرط لنجاح العملية التكاملية غير متوفر ،فاألنظمة املشاركة في
تشكل الابيك غير متشابهة وال من نفس النمط ،كما أن هناك فروق شاسعة بين هذه الدول من
ناحية املستوى الاقتصادي ورفاه الشعوب.
وبالنسبة لـ(أتزيوني) وحسب وظيفيته فإن عنصر إلاكراه سواء باإلرغام (عامل خارجي) أو باإلغراء
(عامل داخلي) ،يعتبر شرطا أساسيا في قيام العملية التكاملية أو تفككها كما أشرنا سابقا ،ففي حالة
الابيك لاهداف املرجوة من الانخراط فيه التي ذكرناها أعاله ليست أهداف هيكلية وال تعتلي سلم
أجندات هذه الدول ،لذلك فانها تكون غير متحمسة وغير مكرهة على الاستممرارية أما عنصر الاكراه
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الخارجي فإنه في حالة الابيك يدفع للتفكك أكثر منه التكامل ،ولنأخذ مثال الصين فان العامل الخارجي
لامريكي يسعى الى تطويقها وليس التكامل معها ،والدول التي تسعى الى التكامل معها غير مستوفية
لشروط القوى الكبرى.
بالنسبة لوظيفية (دويتش) التي تعتمد الاتصال السليم الخالي من التشويش كشرط رئيس لقيام
ناجح للعملية التكاملية ،فان حالة لابيك تعرف كثافة من ناحية عنصر التشويش ،فالعديد من
أعضائها على خالف أيديولوجي وسياس ي حاد فيما بينها خاصة الواليات املتحدة والصين ،إضافة إلى
عنصر الثقة املتبادلة والذي يعتبره (دويتش) عنصر مهم جدا في إذكاء الروح التكاملية لكنه في حالة
الابيك غير موجود ،زد على ذلك عنصر الخبرة التاريخية الذي يمكن تقسيمه الى بعدين ،بعد الهوية
و إلانتماء وبعد التاريخ ،فالهوية والانتماء جعلت من الدول الاسيوية العضوة في هذا التكتل تتوجس
من تمييع الهوية باالنصهار في الكيان الجديد ،اما التاريخ فإنه ال يوجد تاريخ مبجل بين الواليات
املتحدة الامريكية والدول الاسيوية ما يجعل هناك حالة من الريبة الخف من آلاخر ما يؤثر على أي
حالة تكاملية كانت أو قد تكون ،كما أنه ال يجب تناس ي الهيكلة الجغرافية لالبيك فهي منقسمة على
قسمين بينها املحيط ،وهو ما يعرقل عملية التواصل ويخلق حالة من التكتالت الداخلية املتفرقة عن
بعضها البعض مثال القطب الاسيوي والقطب الامريكي.
من منظور الوظيفيين ال يمكن الجزم او الاطناب في نقد طرح سالمة التكامل في الابيك ،وال يمكن
وصفه والحكم عليه بالفشل والانهيار ،وإنها هو يعاني من اختالالت عديدة تقابلها أيضا فرص نجاح
عديدة لو استغلت كما ينبغي وفق الطرح الوظيفي كانت ستاتي نتائج إيجابية اكثر.
خاتمة:
شهد الاقتصاد العالمي خالل السنوات لاخيرة توجها متزايدا نحو انشاء تكتالت اقتصادية
بصيغتها الجديدة ،والتي تقوم على أساس التقارب الجغرافي ،حيث أصبح التكامل الاقليمي العابر
للقارات في ظل الاقليمية املفتوحة يجمع دوال ال تتوافر فيها عوامل التقارب والتماثل.
فاملفاهيم والتعريفات املذكورة آنفا ،تعبر في مجموعها عن إلاقليمية املفتوحة ،والتي ما
فتئت تتجلى سماتها وخصائصها في منظمات اقليمية.
تعد منظمة لابيك املنظمة الاقليمية الوحيدة الى تسعى الى تطبيق الاقليمية املفتوحة بكل
املعايير وذلك من أجل مسايرة منظمة التجارة العاملية ،وبالتالي الجمع ما بين هو اقليمي وما هو عالمي.
من خالل ما تطرقنا له يمكن عرض النتائج التالية:
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 تجسيد إلاقليمية املفتوحة هو مطلب أمريكي بالدرجة لاولى ألن الواليات املتحدة كانت الخاسرلاكبر من الطبيعة املغلقة نسبيا للصيغة التكاملية لاوروبية القارية ومن السوق اليابانية ومن
السوق الصينية أمام السلع لامريكية؛
 شكل مفهوم إلاقليمية املفتوحة مظهرا من مظاهر العوملة الاقتصادية؛ يتطلب مفهوم إلاقليمية توفر إلارادة السياسية لدى قادة الدول الاعضاء؛ تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الاعضاء في إطار الاقليمية املفتوحة يمكن أن يضمنالاستقرار الاقتصادي؛
 أصبح التكامل في ظل الاقليمية املفتوحة عملية متعددة الاوجه ومتعددة القطاعات تغطينطاقا كبيرا من الاهداف الاقتصادية والسياسية التي يمكن وصفها بكونها أهداف استراتيجية
وليست تجارية فقط؛
 تركز الترتيبات التكاملية الجديدة على مجاالت جديدة مثل الاستثمار وسوق العمل وسياساتاملنافسة والتكامل النقدي واملالي والتعاون العلمي والتكنولوجي والبحث هذا باإلضافة الى
الاهداف السياسية؛
 ظهور ترتيبات تكاملية مختلطة ذات التزامات بين دول نامية ودول متقدمة.1

.مولود مليكاوي ،تطبيقات سياسية االقتصاد الكلي يف إطار اإلقليمية املفتوحة ،حالة االقتصاد األوريب ،مجلة التكامل االقتصادي ،جامعة أمحد دراية ،أدرار،9102،

ص .10
2

 .حممد حلسن لعالوي ،اإلقليمية اجلديدة ،املنهج املعاصر للتكامل االقتصادي اإلقليمي ،مجلة الباحث ،جامعة ورڤلة ،اجلزائر ،9112 ،ص .012

3

 .حممد حلسن عالوي ،مرجع سابق ،ص.001

4

.أسامة اجملدوب ،العولمة واالقليمية ،مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية ،الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة ،9110 ،ص 29

5

 .مولود مليكاوي ،مرجع سابق ،ص 12

6

 .حممد حممود اإلمام ،التكامل االقتصادي االقليمي بين النظرية والتطبيق ،مركز دراسات الوحدة العربية ،لبنان،9110 ،ص .10

 . 7مفاز مثىن القزاز ،مستقبل منظومات التعاون اإلقليمي في القارة اآلسيوية (دراسة نماذج مختارة) ،شركة دار األكادمييون للنشر والتوزيع ،األردن.9102 ،
* .تضم األبيك ٪ 04من سكان العامل ،و ٪40من الناتج احمللي االمجايل و ٪04من التجارة العاملية.
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 .عدد الدول وقت االعالن  24عضوا :مخس ( )44اقتصاديات صناعية :اسرتاليا وكندا وواليابان ونيوزلندا والواليات املتحدة االمريكية ،وأعضاء اآلسيان الستة

( )40آنذاك إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايالند والفلبني وكوريا اجلنوبية ،باإلضافة اىل بروناي دار السالم ،مث كان انضمام الصني وهونج كونج وتايوان سنة ،1991
مث املكسيك وبابوا غينيا اجلديدة سنة  0220مث البريو وروسيا وفيتنام سنة .0221
9

 .سامية ربيعي ،آليات التحول في النظام اإلقليمي ،مذكرة ماجستري ،كلية احلقوق يف العلوم السياسية ،جامعة منتوري ،قسنطينة  ،9110-9112ص .912
 .سامية ربيعي ،نفس المرجع ،ص .912

10

11

 .أسامة اجملدوب ،مرجع سابق ،ص.92
12

.https://www.apec.org/About-Us/How-APEC-Operates/Policy-Level.
.https://www.apec.org/About-Us/How-APEC-Operates/Policy-Level.
14
.https://www.apec.org/About-Us/How-APEC-Operates/Policy-Level.
15
.https://www.apec.org/About-Us/How-APEC-Operates/Policy-Level.
16
https://www.apec.org/About-Us/How-APEC-Operates/Policy-Level
17
. https://www.apec.org/About-Us/APEC-Secretariat
18
. https://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment
19
. https://www.apec.org/Groups/Budget-and-Management-Committee
20
.https://www.apec.org/Groups/Economic-Committee
21
. https://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation
22
. https://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-TechnicalCooperation/Working- Groups
23
https://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-TechnicalCooperation/Working-Groups
13

24

 .مفاز مثىن القزاز ،مرجع سابق ،ص .929-920

25

.مفاز مثىن القزاز ،مرجع سابق ،ص .922
. Acharya, Amitav: Regional Institutions and Security Order in Asia. Paper prepared for the second workshop on

26

security order in the Asia-Pacific, Bali, 20 April-2 May 2000.

27

 .حممد حممود لالمام ،مرجع سابق ،ص .902

28

 .عبد الوهاب رميدي  ،التكتالت االقتصادية االقليمية في عصر العولمة و تفعيل التكامل االقتصادي في الدول النامية-دراسة تجارب مختلفة  ،اطروحة

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،9112-9111 ،ص .22
29

 .مفاز مثىن القزاز ،مرجع سابق ،ص.920

30

 .حممد حممود االمام ،مرجع سابق ،ص 922

31

 .مفاز مثىن القزاز ،نفس المرجع ،ص.922

32

 .مفاز مثىن القزاز ،مرجع سابق ،ص.920
. https://www.apec.org/Meeting-Papers/Annual-Ministerial-Meetings/1996/1996_amm.

33

 .عبد الوهاب رميدي ،مرجع سابق ،9112 ،ص .20

34

35

 .عبد الوهاب رميدي ،مرجع سابق ،9112 ،ص .22
36
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 .نوال شحاب ،أثر التكتالت االقليمية على تحرير التحارة الدولية ،شهادة املاجسبري ،كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية ،جامعة اجلزائر  ،2اجلزائر،
،9101-9112ص .22

38

 .مفاز مثىن القزاز ،مرجع سابق ،ص.922

39

 .مفاز مثىن القزاز ،المرجع نفسه ،ص.901

40

مفاز مثىن القزاز ،المرجع نفسه ،ص.901

44

 .مفاز مثىن القزاز ،مرجع سابق ،ص.921

45

.سامية ربيعي ،مرجع سابق ،ص.909

41

https://ar.vvikipedla.com/wiki/APEC_Russia_2012
.https://ar.vvikipedla.com/wiki/APEC_Peru_2016.
43
.https://ar.vvikipedla.com/wiki/APEC_Peru_2020
42

 46جنديل عبد النارص ،التنظري يف العالقات ادلولية بني الاجتاهات التفسريية والنظرايت التكوينية ،اجلزائر :دار اخلدلونية ،7002 ،ص ص.743 ،732
*مبدأ الانتشار ( )spill-overيعين به بأن التاكمل يف حقل تقين واحد سيسهم بدوره يف خلق التاكمل يف احلقول التقنية الخرى ،مما ينتج عنه خلق نشاطات جديدة تؤدي
اىل خلق بعض الفرص للتاكمل يف حقول أخرى ،ويعتقد ميرتاين أن النشاطات تكون حافزا قواي حنو حتقيق السالم العاملي مع اماكنية انشاء جممتع دويل سلمي خال من احلروب
والرصاعات عرب قنوات التاكمل يف اجملاالت الاقتاادية ،ولي عرب توقيع أو اررام اتفاقيات ومعاهدات ومواييق بني ادلول ،وهنا تختل الوييفية عن الواقعية ال ي ترزز عى
الرصاع واملنافسة ،وتلتقي ابملقابل مع املعيارية يف دعوهتا حنو حتقيق السالم العاملي من حالل التعاون ادلويل ونبذ احلروب والرصاعات .أنظر :جنديل عبد النارص ،التاكمل مقاربة
مفاهميية تنظريية ،جمةل جيل ادلراسات الس ياس ية والعالقات ادلولية ،مرزز جيل البحث العلمي ،العدد ،)03( :أوت .7002
 47املرجع نفسه ،ص.740
 48جنديل عبد النارص ،التاكمل مقاربة مفاهميية تنظريية ،جمةل جيل ادلراسات الس ياس ية والعالقات ادلولية ،مرزز جيل البحث العلمي ،العدد ،)03( :أوت  ،7002ص .01
 49جنديل عبد النارص ،التنظري يف العالقات ادلولية بني الاجتاهات التفسريية والنظرايت التكوينية ،مرجع س بق ذكره ،ص ص .727- 742
 50جنديل عبد النارص ،التاكمل :مقاربة مفاهميية وتنظريية ،مرجع س بق ذكره ،ص .70 ،02
 51جنديل عبد النارص ،التنظري يف العالقات ادلولية بني الاجتاهات التفسريية والنظرايت التكوينية ،مرجع س بق ذكره ،ص ص .722-727
 52جون بيلي وستي مسيث ،عوملة الس ياس ية العاملية ،ترمجة :مرزز اخلليج للحباث ،مرزز اخلليج للحباث ،7004 ،ص .224
 53جنديل عبد النارص ،التاكمل :مقاربة مفاهميية وتنظريية ،مرجع س بق ذكره ،ص .77
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لارساايي ي حولإ النفوذ في
لاريااني -إ
الفضاء السيبراني كساحة إلاداة التنافس إ
الشاق ألاورسط إ
Cyberspace as an Arena for Managing the Iranian-Israeli Rivalry for
Influence in the Middle East
اد /.أمير صدريق 1إ
امللخص:
تعرضت منشأة نطنز النووية لاريرانية في الحادي عشر من أبريل عام  0202إلى حادث؛ حيث تم اختراق شبكة الكهرباء
الخاصة باملنشأة النووية؛ ما أدى إلى انفجار الشبكة ،وتدميرها ،وإلحاق أضرار بالغة بأنشطة تخصيب اليورانيوم داخلها .رجح
املختصون بأن الانفجار ناجم عن هجوم سيبراني ،في حين وصفت إريران الحادث "باإلرهاب النووي" .لم ريكن هذا الحدث ألاول من
نوعه؛ حيث سبق وتعرضت منشآت إريران النووية -والسيما منشأة نطنز -إلى هجمات سيبرانية ،وذلك بسبب محوريتها في البرنامج
النووي لاريراني .إضافة إلى ذلك ،إريران ليست الدولة الوحيدة التي تتعرض لهجمات سيبرانية ،بل تتعرض قوى شرق أوسطية أخرى-
كالسعودرية وإسرائيل -إلى هجمات سيبرانية ،ألامر الذي ريثير التساؤالت عن ألاسباب السياسية لظاهرة الهجمات السيبرانية التي انتشرت
في الشرق ألاوسط ،بل وعدد من دول العالم .في ضوء هذا الحادث ،يستهدف البحث التعريف بالفضاء السيبراني ،وتحليل تأثيره على
ً
مسلطا الضوء على كيفية ّ
تحول الفضاء السيبراني إلى ساحة إلدارة الصراعات القائمة بالفعل،
العالقات الدولية ومفاهيمها الرئيسة،
ما أدى إلى احتدام التنافس حول القوة السيبرانية .يهدف البحث لتحليل هذه الظاهرة الجدريدة؛ وذلك بالتطبيق على حالة التنافس
ً
تحدريدا.
لاريراني-لاسرائيلي في الشرق ألاوسط
الكلمات املفتاحية :الشرق ألاوسط ،إريران ،إسرائيل ،الفضاء السيبراني ،هجمات سيبرانية ،البرنامج النووي لاريراني ،نطنز.
Abstract:
On April 11, 2021, Iran’s Natanz uranium enrichment facility suffered a mysterious explosion. As a result, both the electric
system and the uranium enrichment activities were damaged severely. Specialists believe that the facility was attacked by
cyber means. Moreover, the Iranian officials deemed the attack to be an act of “Nuclear Terrorism”. This incident is not
the first of its kind; being one of the central facilities for the Iranian nuclear program, Natanz’s facility has frequently been
targeted by cyber-attacks. Like Iran, other Middle Eastern powers, such as the Kingdom of Saudi Arabia and Israel, have
been targeted by cyber-attacks. All of the above raises questions about the political reasons which gave rise to the
phenomenon of “cyber-attacks”. In this regard, the research paper aims to define the concept of “cyberspace”, analyze the
impact such space has on international relations, shed light on “cyberspace” as an arena for managing the ongoing conflict
and, finally, examine how regional competition for “cyber-power” has intensified. The research focuses mainly on the
Iranian-Israeli competition in the Middle East as a case study.
Keywords: Middle East, Iran, Israel, Cyberspace, Cyber-attacks, Iran’s Nuclear Program, Natanz.

1باحثة في العالقات الدولية  -جامعة لاسكندرية -مصر البرريد لالكترونيdr.amiraseddik@gmail.com :
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مقدمة:
في فجر الحادي عشر من أبريل عام  0202تعرضت منشأة نطنز النووية لاريرانية -وهي منشأة
رئيسة في البرنامج النووي لاريراني -إلى حادث؛ حيث تم اختراق شبكة الكهرباء الخاصة باملنشأة
النووية ،ما أدى إلى انفجارها وتدميرها وإلحاق أضرار بالغة بسير عمل تخصيب اليورانيوم داخل
ً
واصفا إرياه "باإلرهاب
املنشأة .اتهم وزير الخارجية لاريراني إسرائيل بالوقوف خلف هذا العمل
النووي" ،وقال ظريف :إن الحادث يهدف لتقويض املفاوضات الجارية في فيينا ،وتوعد باالنتقام .في
حين لم تنف إسرائيل بشكل قاطع مسئوليتها عن هذا الهجوم؛ بل أعلنت وسائل إعالم إسرائيلية
عن وقوف املوساد خلف هذا الحادث.
لم ريكن هذا الهجوم على منشأة نطنز النووية ألاول من نوعه؛ حيث سبق وتعرضت املنشأة
ّ
تعرض عدد من
ذاتها لهجمات سيبرانية مماثلة بهدف تعطيل عملية تخصيب اليورانيوم .باملثل،
ألاهداف املدنية لاريرانية -مثل املوانئ -إلى هجمات سيبرانية ،وفي جل إن لم ريكن كل الحاالت كانت
ً
آمنة ً
تماما من الهجمات السيبرانية ،بل كانت
أصابع الاتهام تشير إلى إسرائيل .باملثل ،لم تكن إسرائيل
ً
هدفا لهجمات سيبرانية مماثلة ،وكانت أصابع الاتهام لاسرائيلية تشير ً
دوما
البني التحتية لاسرائيلية
إلى إريران .والشك أن تلك الهجمات والهجمات املضادة بين إسرائيل وإريران تطرح تساؤالت عدة حول
ألاهداف الحقيقية منها.
املشكلة والتساؤالت البحثية :إ
ً
ً
ً
تساؤال ر ً
ئيسا متمثال في :ما عالقة تلك الهجمات
انطالقا مما سبق ،تطرح هذه الورقة البحثية
السيبرانية املتبادلة بين إريران وإسرائيل بتنافسهما ألاكبر حول املكانة والنفوذ في الشرق ألاوسط؟
ً
مسرحا إلدارة هذا التنافس؟
وهل بات الفضاء السيبراني
تجيب الورقة عن هذا التساؤل الرئيس من خالل عدد من التساؤالت الفرعية كالتالي:
 .2ما املقصود بالفضاء السيبراني؟ وما أثر ظهور الفضاء السيبراني على العالقات الدولية ومفاهيمها
ألاساسية؟
 .0ما طبيعة التنافس لاريراني -لاسرائيلي في الشرق ألاوسط؟ ما مظاهر التنافس لاريراني-لاسرائيلي
حول القوة السيبرانية؟
 .3كيف استخدمت إريران وإسرائيل الفضاء السيبراني في إدارة صراعهما حول املكانة والنفوذ في
الشرق ألاوسط؟
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منهج البحث :إ
لإلجابة عن السؤال الرئيس والتساءالت الفرعية ،يستعين البحث باملنهج الاستقرائي القائم
على مالحظة الواقع بهدف تفسيره ،وذلك من خالل استقراء طبيعة التنافس لاريراني-لاسرائيلي حول
القوة والنفوذ في الشرق ألاوسط ،وموقع البرنامج النووي لاريراني من هذا التنافس ،وكيف انتقل
هذا التنافس إلى الفضاء السيبراني من خالل التدليل بأمثلة لهجمات سيبرانية استهدفت إريران
وإسرائيل ،وقد اتهم كل منهما آلاخر باملسئولية عنها.
تقسيم البحث:
لإلجابة عن التساؤالت البحثية ،رينقسم البحث إلى ثالثة مباحث كالتالي:
 .2املبحث ألاول :الفضاء السيبراني والعالقات الدولية.
 .0املبحث الثاني :التنافس لاريراني -لاسرائيلي حول املكانة والنفوذ والقوة السيبرانية في الشرق
ألاوسط.
 .3املبحث الثالث :الهجمات لاريرانية-لاسرائيلية السيبرانية املتبادلة.
ذلك باإلضافة إلى خاتمة تعرض أهم النتائج التي توصل إليها البحث.

املحوةإ ألاول :الفضاء السيبراني والعالقات الدولية إ
ألقت الثورة املعلوماتية والاتصالية ً
دوما بظاللها على العالقات الدولية .نتيجة لذلك؛ لم تعد
املفاهيم التقليدرية مثل :الدولة ،والحدود ،والسيادة لها املعاني نفسها قبل الثورة الاتصالية ،إذ لم
يعد أطراف الصراعات الدولية هم ذاتهم ،ولم تعد الصراعات الدولية تدار بالطريقة ذاتها قبل الثورة؛
فمع تزاريد الاعتماد على التكنولوجيا والاتصاالت واملعلومات في كافة إدارة كافة مجاالت الحياة ،تواجه
ً
ّ
السيما بعد أن أصبحت الاتصاالت واملعلومات وسيلة جدريدة إلدارة
الدول تحدريات جدريدة،
الصراعات بل

والعدوان)1(.

ظهر "الفضاء السيبراني" ً
أريضا نتيجة ثورة الاتصاالت ،وقد ألقى هذا الفضاء بظالله على

العالقات الدولية ،فتأثرت الكثير من مفاهيم العالقات الدولية بهذا الفضاء الافتراض ي؛ ما أدى لظهور
مفاهيم جدريدة ،منها على سب يل املثال :القوة السيبرانية ،الصراع السيبراني ،ألاسلحة السيبرانية
وسباق التسلح السيبراني ،ألامن السيبراني ،الردع السيبراني ،الحرب السيبرانية ،ولارهاب السيبراني.
وفيما ريلي تعريف بالفضاء السيبراني ،وعرض موجز ألهم مفاهيم العالقات الدولية التي تأثرت به.
إ
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التعايف بالفضاء السيبراني :إ
مصطلح ساريبر ) (Cyberريوناني ألاصل ،وقد استخدم في مؤلفات الخيال العلمي عام ،2891
وهو يعني القيادة أو التحكم عن بعد )2(.والفضاء السيبراني مجال كوني افتراض ي نتج عن استخدام
لالكترونيات واملجال لالكترومغناطيس ي بهدف تكوين وتخزين وتعدريل وتبادل واستغالل املعلومات
عن طريق شبكات متكاملة ومتصلة؛ وذلك باستخدام تكنولوجيا الاتصال واملعلومات )3(.ريالحظ من
التعريف السابق أن الفضاء السيبراني يشمل أربعة عناصر متضافرة هي :املجال الافتراض ي الكوني،
وأجهزة الحاسب آلالي ،والشبكات التي تصل أجهزة الحاسب آلالي ببعضها ،واملعلومات التي تخزن على
ألاجهزة التي ريتم مشاركتها عبر الشبكات.
تأثير الفضاء السيبراني ع ى العالقات الدولية ومفاهيمها :إ
القو السيبرانية:
مفهوم "القوة" هو مفهوم ألاساس وصلب علم السياسة ببعدريه الوطني والدولي ،فالقوة هي
مركز الاهتمام الذي تدور حوله د اسة عالم السياسة(ً .)4
ووفقا للنظرية الواقعية ،ما العالقات بين
ر
الدول إال صراع من أجل القوة في ظل بيئة دولية فوضوية ،تغيب فيها حكومة عاملية أعلى من
الحكومات الوطنية ،ما ريدفع الدول إلى التنافس والصراع من أجل القوة ،ألامر الذي ريجعل الدول
جميعها تعاني مما يعرف "بمعضلة ألامن" .والقوة بصورة عامة هي القدرة على التأثير على آلاخر ودفعه
لفعل ما ريحقق

املصلحة)5(.

تأثر "مفهوم القوة" بالفضاء السيبراني ،فظهر مفهوم "القوة السيبرانية" ،وتتعدد التعريفات
املقدمة له ،فهناك من يعرفه بأنه :مجموعة املوارد املتعلقة بالتحكم والسيطرة على أجهزة الحاسب
آلالي ،واملعلومات ،والشبكات لالكترونية ،والبنية التحتية املعلوماتية ،واملهارات البشرية املدربة
للتعامل مع هذه الوسائل )6(.وهناك من يعرفه بأنه :محاولة تحقيق أهداف ومصالح معينة عبر
استخدام مصادر املعلومات وألادوات الاتصالية املرتبطة بالفضاء لالكتروني (أو السيبراني) )7(.وهناك
ً
عموما للحصول من خالله على
من يعرفه بأنه :القدرة على التأثير في املجال لالكتروني (السيبراني)
نتائج محددة يسعى الطرف الذي ريقوم بعملية التأثير للحصول عليها والسيطرة عليها
ّ
وملا كانت الدول -باعتبارها الفاعل الرئيس في العالقات الدولية -تتصارع فيما بينها من أجل
القوة التي تتبارين صورها ً
وفقا للتطورات التكنولوجية ،فإن ظهور الفضاء السيبراني جعل القوة
وإدارتها)8( .

السيبرانية أحد العناصر ّ
املكونة لقوة الدولة الشاملة ،وأصبح من ريمتلك املعلومات والقدرة في التأثير
في مسارات تدفقها وفي الاتصال عبر الفضاء السيبراني له أفضلية ،حيث ريمكنه توظيف هذه السيطرة
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في الصراعات لتحقيق ألاهداف وصون املصالح )9(.وأصبح من ريحيز القوة السيبرانية ريتمتع بميزة
إضافة في مضمار القوة.
نتيجة لذلك؛ أصبح الفضاء السيبراني أحد أهم ألادوات والساحات التي تستخدمها الدول في
ً
إدارة صراعاتها الدوليةً .
وبناء عليه ،أصبحت القوة السيبرانية هدفا ووسيلة في الوقت ذاته؛ حيث
تتنافس الدول وتتصارع حول امتالك القوة السيبرانية باعتبارها أحد العناصر املشكلة لقوة الدولة
الشاملة التي رينبغي حيازتها ،إذ أنها  -في الوقت ذاته -وسيلة لتحقيق املصالح الوطنية ،شأنها شأن
باقي عناصر قوة الدولة.
الصااع السيبراني:
"الصراع الدولي" هو تنازع لارادات الوطنية ،وذلك باعتبار أن ألاصل في العالقات الدولية هو
العداء وتعارض املصالح .والصراع وضع رينشأ بين طرفين أو أكثر لتحقيق أهداف متعاكسة أو غير
متالئمة )10( .تأثر مفهوم الصراع بدوره بالفضاء السيبراني ،فظهر مفهوم "الصراع السيبراني" .والصراع
ً
السيبراني ليس مستقال بذاته ،ولكنه انعكاس للصراع الدولي القائم في الواقع امللموس .ال يشمل
مفهوم "الصراع السيبراني" التنافس على حيازة "القوة السيبرانية" فحسب ،بل يشمل حقيقة أن
الفضاء السيبراني الافتراض ي ذاته أصبح إحدى أدوات وساحات إدارة الصراع الدولي القائم في الواقع
امللموس .ويقصد بالصراع السيبراني استخدام ألاطراف املتصارعة ً -
سواء أكانوا الفاعلين من الدول
أو غير الدول -لقدرات الفضاء السيبراني من أجل تحقيق أهدافهم املتعارضة سواء داخل أو عبر البنية
السيبرانية)11(.

ألارسل ة السيبرانية ورسباق التسل السيبراني:
إ
ألاسلحة هي ألادوات واملعدات التي تستخدم في القتال .وباملثل" ،ألاسلحة السيبرانية" هي
ألادوات واملعدات ذات الطبيعة السيبرانية التي تستخدم في إدارة الصراعات والحروب السيبرانية.
وتتنوع ألاسلحة السيبرانية بين الفيروسات ،ودريدان الحاسب آلالي ،والبرمجيات الخبيثة ،وأحصنة
طراودة ،وغيرها من ألادوات التي تستخدم في شن هجمات سيبرانية تهدد أمن وسالمة عمل أجهزة
الحاسب وشبكاتها واملعلومات املخزنة عليها .وتتميز ألاسلحة السيبرانية عن ألاسلحة التقليدرية بأنها
قليلة التكلفة ،وإن كانت تتطلب قدرات ومهارات فائقة وخاصة لتطويرها ،إذ إن إطالقها ال ريحتاج
سوى منصات بسيطة وغير مرئية ،وعادة ما تكون الهجمات التي تتم باستخدامها سريعة ً
جدا)12(.
من جانب آخر" ،سباق التسلح" هو تنافس فاعلين اثنين متصارعين على ألاقل على تكديس
ألاسلحة()13

التي تستخدم ألغراض الهجوم والدفاع .وباملثل ،سباق التسلح السيبراني هو التنافس
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على امتالك وتطوير ألاسلحة السيبرانية -السابق لاشارة إليها -بهدف استخدامها في أغراض الهجوم
والدفاع في الفضاء السيبراني الافتراض ي ،وذلك بهدف إدارة الصراعات والحروب الدولية سيبر ً
انيا.
ألاما السيبراني:
إ

ً
ألامن هو غياب ما يهدد القيم النادرة .ومفهوم ألامن -من الناحية التجريبية -نسبي وليس مطلقا،

فدراسات العالقات الدولية تحلل ألامن من حيث الدرجة العالية أو املتدنية وليس من الوجود أو
العدم .وفي إطار "معضلة ألامن" ،إن نجاح دولة ما في تحسين قدرات وضعها ألامني قد ريجعل آلاخرين-
بدون قصد منها -يشعرون بأنهم أقل ً
أمنا)14(.
تأثر مفهوم ألامن بالفضاء السيبراني ،فظهر مفهوم "ألامن السيبراني" الذي ريتعلق بصون سالمة
الفضاء السيبراني في مواجهة أي تهدريد قد ريتعرض له .ويقصد بأمن الفضاء السيبراني وجود إجراءات
حمارية ضد التعرض لألعمال العدائية والاستخدام الس يء لتكنولوجيا الاتصال واملعلومات )15(.يعرف
ألامن السيبراني ً
أريضا بأنه :مجموعة الوسائل التقنية والتنظيمية ولادارية التي ريتم استخدامها ملنع
الاستخدام غير املصرح وسوء استغالل واستعادة املعلومات السيبرانية ونظم الاتصال واملعلومات
التي تحتويها ،وذلك بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم املعلومات وتقرير حمارية وسرية
وخصوصية البيانات الشخصية ،واتخاذ جميع التدابير الالزمة لحمارية املواطنين واملستهلكين من
مخاطر الفضاء السيبراني .ريالحظ اهتمام ألامن السيبراني بمنع الاستخدامات غير السلمية للفضاء
السيبراني)16(.

الاادع السيبراني :إ
الردع هو عالقة بين خصمين ،رادع ومرتدع ،وتعهد مشروط بالثأر أو العقوبة إذا تصرف أحد
الخصمين بطريقة غير مقبولة ،وذلك من خالل التهدريد بالعقوبة ملنع حدوث هذا السلوك غير املقبول
ً
ً
مستقبال )17(.ولنجاح عملية الردع البد من توافر عدة شروط منها ،أوال :امتالك الرادع لعناصر القوة
والقدرات الالزمة لتنفيذ العقوبة املطلوبة في مواجهة الطرف املراد ردعه ،وكذلك امتالك الطرف
املراد ردعه معلومات كافية عن قدرات وعوامل قوة الطرف الرادعً ،
ثانيا :امتالك الرادع القدرة
ً
والرغبة الفعلية في تنفيذ عملية الثأر إلقناع الطرف املراد ردعه بجدرية التهدريدات بالثأر ،وثالثا:
ً
الارتفاع الشدريد لتكلفة الثأر والعقاب ،بحيث ريدفع الطرف املراد ردعه مستقبال لعدم تكرار سلوكه؛
نتيجة الرتفاع تكلفة

العقاب)18(.

باملثل ،ريتضمن الردع السيبراني قدرة الدولة الرادعة على استخدام القوة ضد الدولة املراد
ردعها ،والقدرة على امتصاص الضربة ألاولى (أو الهجوم السيبراني) والرد بضربة (أو هجوم) ثانية أكثر
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ً
تدميرا ،ولكن هناك معضالت متعلقة بفاعلية الردع السيبراني ،منها أن تكون درجة اعتمادرية الدولة
املراد ردعها على الفضاء السيبراني عالية؛ وذلك حتى تحدث الضربة السيبرانية الثانية الرادعة التأثير
التدميري املطلوب لتحقيق الردع

بفعالية )19( .إ

لاةهاا السيبراني :إ
إ
لارهاب من املفاهيم الشائكة في العالقات الدولية؛ وذلك بسبب غياب مفهوم جامع مانع متفق
عليه لإلرهاب ،إضافة إلى الطبيعة املسيسة للمفهوم ،فاملدافع عن الحرية بالنسبة لطرف ما قد
ً
ريكون إرهابيا بالنسبة لطرف آخر .ولكن بصورة عامة ،لارهاب هو استخدام أو التهدريد باستخدام
العنف بشكل منهجي لتحقيق أهداف سياسية )20(.باملثل ،تأثر مفهوم لارهاب بالفضاء السيبراني،
فظهر مفهوم "لارهاب السيبراني" .ولارهاب السيبراني مثل لارهاب التقليدي يعتمد على استخدام
أو التهدريد باستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية ،وقد ريكون استخدام العنف داخل الفضاء
السيبراني ،أي ريكون الفضاء السيبراني هو الهدف ،وكذلك قد ريكون استخدام العنف عبر الفضاء
السيبراني ،أي ريكون الفضاء السيبراني

هو الوسيلة)21(.

ال اا السيبرانية :إ
الحرب التقليدرية هي صدام جيشين أو قوتين مسلحتين ،والحرب هي امتداد للسياسة ولكن
بوسيلة أخرى؛ حيث تلجأ الدول عادة إلى ألاداة العسكرية لفرض إرادتها عندما تفشل الطرق السلمية
والدبلوماسية في تحقيق الهدف .وقد تأثر مفهوم الحرب بالفضاء السيبراني ،فظهر مفهوم "الحرب
السيبرانية" .والحرب السيبرانية ،بعكس الحرب التقليدرية ،غير ملموسة ،فال يشعر بها إال الطرفان
املتحاربان فقط( .)22ص ّنفت الحروب السيبرانية من حيث شدتها إلى ثالثة أنماط هي ،أوال :الحرب
السيبرانية الباردة منخفضة الشدة ،وهي تشمل الهجمات والقرصنة السيبرانية منخفضة الشدة.
ثا ًنيا :الحرب السيبرانية متوسطة الشدة ،وهي مرحلة متوسطة بين الحرب املنخفضة واملرتفعة
ً
الشدة .وثالثا :الحرب السيبرانية مرتفعة الشدة ،وهي التي ريتم توظيفها خالل املعارك العسكرية(،)23
وعادة ما يستخدم الفضاء السيبراني خالل الحروب مرتفعة الشدة لتحقيق أهداف ،منها على سبيل
املثال ،التشويش على أنظمة الدفاع ،أو التالعب و قطع الاتصاالت واملعلومات املتداولة بين القوات
املحاربة وقياداتها داخل صفوف الخصوم ،وذلك بهدف إرباكهم.
إ
إ
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املحوةإ الثاني :التنافس لاريااني-لارساايي ي حول النفوذ والقو السيبرانية في الشاق
ألاورسط إ

ً
انطالقا من املبحث السابق ،الذي تناول تأثير ظهور الفضاء السيبراني على العالقات الدولية
ّ
ومفاهيمها الرئيسة ،يسلط هذا املبحث الضوء على التنافس لاريراني-لاسرائيلي حول النفوذ والقوة
ّ
ظاهرتي الهجمات السيبرانية والتنافس
السيبرانية في الشرق ألاوسط .يستهدف هذا املبحث وضع
حول حيازة القوة السيبرانية في إطارها ألاوسع ،ويجادل املبحث بأن التنافس حول القوة السيبرانية
هو صورة جدريدة من صور التنافس حول النفوذ في الشرق ألاوسط .لذلك ،ريبدأ املبحث بظاهرة
التنافس لاريراني-لاسرائيلي حول املكانة لاقليمية الذي بدأ ريظهر منذ عام  ،0223ثم رينتقل املبحث
ً
وأخيرا يعرض املبحث أهم الجهود التي
لتحليل أهمية البرنامج النووي لاريراني في ضوء هذا التنافس،
قوتين سيبر ّ
بذلتها القوتان لاقليميتان لتكونا ّ
انيتين.

التنافس لاريااني -لارساايي ي حول النفوذ في الشاق ألاورسط :إ
تشهد منطقة الشرق ألاوسط في الوقت الحالي احتدام التنافس لاريراني-لاسرائيلي حول املكانة
ّ
لاقليميين ،وتعود الجذور البعيدة لهذا التنافس إلى عام  ،0222وذلك مع وصول الرئيس
والنفوذ
ألامريكي ألاسبق بوش الابن  -وإدارة املحافظين الجدد -إلى رئاسة الوالريات املتحدة ،حيث تطلع الرئيس
ألاسبق إلى إعادة هيكلة الشرق ألاوسط بما ريضمن املصالح ألامريكية ،وقد أطلق على تلك الرؤية
مشروع "الشرق ألاوسط الكبير أو املوسع" .وقد صادف الطموح ألامريكي بإعادة هيكلة الشرق ألاوسط
هو ًى في نفس إسرائيل التي كانت تطمح بدورها إلى الهيمنة املنفردة على الشرق ألاوسط باستغالل
الفرصة التي تقدمها الطموحات ألامريكية في

املنطقة)24(.

ّ
لتنفيذ هذا املشروع ،خاضت الوالريات املتحدة حربين آلتا إلى نتائج مهمة مازالت توثر على
ً
تفاعالت الشرق ألاوسط حتى ريومنا هذا ،تمثلت هاتان الحربان في :أوال :الحرب التي شنها حلف شمال
ألاطلنطي على أفغانستان عام  0222عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر تحت شعار "الحرب على
لارهاب"ً ،
وثانيا :الحرب على العراق عام  0223التي عرفت بعملية "حرية العراق" .نتج عن هاتين
ّ
ّ
الحربين تحسن البيئة ألامنية لاقليمية بالنسبة إلريران؛ حيث تخلصت من ّ
لدودرين
إقليميين
عدوين

هما :حركة طالبان التي كانت تحكم أفغانستان آنذاك ،ونظام صدام حسين الذي أدى دور املوازن
لاقليمي إلريران .وعقب التخلص من هذرين النظامين ،تطلعت إريران إلى ملء الفراغ في النفوذ الذي
تركته الحربان ،كما تطلعت إلى الهيمنة لاقليمية ،ما أدى إلى تصادم تطلعاتها لاقليمية مع التطلعات
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لاسرائيلية ،وهكذا بدأ واحتدام التنافس لاريراني-لاسرائيلي حول املكانة والنفوذ في الشرق
ألاوسط)25(.

أزمة البرنامج النووي لاريااني في إطاة التنافس حول النفوذ لاقليمي :إ
في إطار التنافس لاريراني-لاسرائيلي املحتدم في الشرق ألاوسط ،برزت أزمة البرنامج النووي
لاريراني .وبدأت ألازمة عام  0220مع إثارة املعارضة الداخلية في إريران ملسألة شروع النظام لاريراني
منشأتي نطنز وأ اكً -
ّ
بعيدا عن إشراف الوكالة الدولية
في القيام بأنشطة تخصيب اليورانيوم -في
ر
للطاقة الذرية .ر ًدا على ذلك ،أعلنت إريران عن حقها في امتالك برنامج نووي لألغراض السلمية
وبهدف توليد الكهرباء ،ورغم ذلك ،تزاريدت الشكوك ألامريكية والغربية حول طموحات وقدرات
إريران على تخصيب اليورانيوم ألغراض عسكرية أي امتالك قنبلة نووية ،وبدأ التشكيك في سلمية
لاريراني)26(.

البرنامج النووي
ّ
ً
ريمثل امتالك إريران للسالح النووي -بال شك -إخالال بميزان القوة لاقليمي في الشرق ألاوسط؛
فإسرائيل مازالت القوة لاقليمية الوحيدة التي تمتلك قدرات نووية عسكرية .ورغم قيادة مصر،
بالتعاون مع إريران ،خالل تسعينيات القرن العشرين لقضية "إخالء منطقة الشرق ألاوسط من
ألاسلحة النووية" في منظمة ألامم املتحدة ،إال إن إسرائيل لم تنضم إلى معاهدة منع الانتشار النووي.
ً
تفوقا ً
نوعيا في الشرق ألاوسط ،ويؤهلها لتكون
إن امتالك بل واحتكار إسرائيل للسالح النووي ريمنحها
القوة لاقليمية املهيمنة ،والشك أن إسرائيل تسعى للحفاظ على احتكارها للسالح النووي من خالل
منع أي قوة إقليمية أخرى من امتالكه ،ما ريدعم مكانة إسرائيل لاقليمية وقدراتها فيما ريتعلق بالردع
النووي في املقابل ،إن نجاح إريران في امتالك السالح النووي قد يشجع خصوم إريران لاقليميين،
ً
تحقيقا للتوازن العسكري ،كما قد
وعلى رأسهم اململكة العربية السعودرية ،على امتالك هذا السالح
يشجع قوى أخرى مثل تركيا على امتالك السالح ذاته ،ما يهدد الاحتكار لاسرائيلي للسالح النووي
ّ
تمثل طموحات إريران النووية ً
ً
تحدريا للمصالح وألاهداف لاسرائيلية ،السيما مع قدرة
إقليميا .لذلك،
إريران على تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية ،ولهذا أصبح البرنامج النووي لاريراني ً
وجها آخر للتنافس
لاريراني-لاسرائيلي على النفوذ في الشرق

ألاوسط)27(.

حاولت إسرائيل بشتى الطرق عرقلة الطموح النووي لاريراني؛ فعلى سبيل املثال ،روجت
ّ
إسرائيل ملا اعتبرته تهد ًريدا إرير ً
الدوليين ،كما شجت استخدام القوة العسكرية -
انيا للسلم وألامن
ألامريكية أو لاسرائيلية -لوضع حد للطموحات النووية لاريرانية )28(.كذلك ،عارضت إسرائيل سياسة
الرئيس ألامريكي ألاسبق "أوباما" والاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام  .0222إضافة إلى ذلك،
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باركت إسرائيل قرار الرئيس ألامريكي السابق "ترامب" باالنسحاب من الاتفاق النووي عام .0229
ً
وأخيرا ،تعارض إسرائيل ميل الرئيس ألامريكي الحالي "بادرين"؛ للعودة إلى الاتفاق النووي مع إريران،
كما تعارض مفاوضات فيينا الجارية ً
حاليا بهذا الشأن ،وما الهجمات السيبرانية لاسرائيلية على
منشآت إريران النووية إال محاوالت أخرى لعرقلة أي تقدم في عمليات التخصيب لاريرانية.
التنافس لاريااني-لارساايي ي حول القو السيبرانية :إ
انتقل التنافس لاريراني -لاسرائيلي حول القوة والنفوذ في الشرق ألاوسط إلى الفضاء
ً
السيبراني؛ حيث ريتنافس الطرفان حول حيازة القوة السيبرانية وتطوير ألاسلحة السيبرانية .انطالقا
ّ
من ذلك ،يسلط هذا املبحث الضوء على ظاهرة التنافس لاريراني -لاسرائيلي حول القوة السيبرانية،
ً
ّ
مجالي الهجوم والدفاع؛ وتمهي ًدا
تمهيدا الستخدامها في
وتطوير القدرات وألاسلحة السيبرانية؛
الستخدام الفضاء السيبراني كساحة إلدارة التنافس على القوة والنفوذ في الشرق ألاوسط من خالل
تبادل الهجمات السيبرانية ،وهو ما سيتم تغطيته في املبحث التالي.
تطوة القدةات السيبرانية لارسااييلية :إ
تشير إحدى الدراسات إلى أن امتالك إسرائيل لوحدة لقيادة الحروب السيبرانية يعود إلى عام
 )29(،2820وفي عام  0229اعترفت إسرائيل بامتالك قدرات سيبرانية هائلة ،وأنها استخدمت تلك
القدرات في عملية "الرصاص املصبوب" العسكرية التي شنتها ضد قطاع غزة في نهارية العام

ذاته)30(.

وبصورة عامة ،تمتلك إسرائيل قدرات سيبرانية كبيرة ،وهي قادرة على شن هجوم سيبراني وإلحاق
أضرار بالغة بالخصوم ،فعلى سبيل املثال ،انتشرت أنباء عن مسئولية إسرائيل عن هجوم
"ستاكسنت" على منشأة نووية إريرانية في نطنز عام ،0222ما أصاب املنشأة لاريرانية بأضرار بالغة.
ال تعتمد إسرائيل على الدعم الغربي في تطوير قدراتها السيبرانية فحسب ،بل تعتمد ً
أريضا على
ذاتها بدرجة كبيرة في تطوير قدراتها في ذلك املجال .وقد استفادت إسرائيل من هجرات اليهود املتعلمين
من كافة أنحاد العالم ّ -
والسيما من روسيا -في تطوير القدرات السيبرانية ،كما تشجع إسرائيل البحث
العلمي في املجال السيبراني وتوفر له ميزانية كبيرة ،فيذكر على سبيل املثال ،أن كليات النظم
واملعلومات والحاسب آلالي في إسرائيل أصبحت ضمن قائمة أفضل الكليات بالعالم في مجالها ،وهي
تستهدف تخريج مهندسين قادرين على شن هجمات سيبرانية ضد أهداف الخصوم ،وكذلك صد أي
هجمات أو ثغرات أمنية سيبرانية يشنها ألاعداء ضد أهداف

إسرائيلية)31(.

في عام  ،0222أعلن رئيس الوزراء لاسرائيلي عن طموحه في أن تكون إسرائيل إحدى القوى
السيبرانية العظمى ،وبالفعل خالل عام  0220أسست إسرائيل "املكتب الوطني للفضاء السيبراني"،
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وفي عام  0222أسست "الهيئة السيبرانية الوطنية" بهدف املشاركة في صنع السياسات ،كما شكلت
"وحدة عسكرية" لتكون مسئولة عن العمليات لالكترونية ،وبحلول عام  0222كانت إسرائيل قد
امتلكت نحو  322شركة في مجال ألامن السيبراني ،بل وأصبحت رائدة ً
عامليا في هذا املجال وتعتمد
على تصدرير وبيع هذه التكنولوجيا املتقدمة إلى دول

العالم)32(.

الالفت للنظر ،رغم التقدريرات الهائلة للقدرات السيبرانية لاسرائيلية ،سواء من جانب
لاسرائيليين أنفسهم أو من جانب املحللين السياسيين ،إال إن مؤشر القوة السيبرانية لعام - 0202
التابع لكلية هارفارد كيندي -لم ريضع إسرائيل وال إريران ضمن القوى السيبرانية الكبرى ،بل انتهى
املؤشر إلى أن أكبر عشر قوى سيبرانية ً
عامليا على الترتيب من ألاكثر إلى ألاقل قوة هي :الوالريات املتحدة،
الصين ،اململكة املتحدة ،روسيا ،هولندا ،فرنسا ،أملانيا ،كندا ،اليابان ،أستراليا .ووف ًقا للمؤشر،
مازالت القدرات السيبرانية لاسرائيلية ولاريرانية ال تضاهي قدرات القوى السيبرانية العظمى ،رغم
أن كليهما لدريه استعداد هائل الستخدام القدرات السيبرانية في تحقيق أهدافهما الخارجية .أو على
ألاقل -كما أفاد التقرير -إن كلتا القوتين ال تكشفان عن قدراتهما السيبرانية

الحقيقية)33(.

تطوة القدةات السيبرانية لارياانية :إ
بدأ اهتمام إريران بتطوير قدراتها السيبرانية خالل العقد ألاول من القرن الحادي والعشرين،
حيث ريذكر أنه خالل عام  0222فكر الحرس الثوري لاريراني في إنشاء قيادة سيبرانية إريرانية ،ولكن
أدى متغيران رئيسان الدور املحوري في تزاريد الاهتمام بتطوير القدرات السيبرانية .أولهما :إدراك قادة
إريران بأن الوالريات املتحدة تستهدف تغيير النظام لاريراني ودعم املعارضة الداخلية ،وقد تأكد هذا
لادراك عقب اندالع "الثورة الخضراء" في إريران عام  ،0228وذلك عقب فوز الرئيس ألاسبق أحمدي
نجاد بوالرية رئاسية ثانية .ثانيهما :إدراك قادة إريران بأن الفضاء السيبراني أصبح أداة مهمة تستخدم
من قبل الخصوم في استهداف وتعطيل البرنامج النووي لاريراني ،وقد تأكد هذا لادراك عقب هجوم
ستاكسنت الشهير على منشأة نطنز النووية عام  .0222أدى هذان املتغيران دو ًرا ً
مهما في رسم وتحدريد
أهداف إريران من تطوير قدراتها السيبرانية ،فمن جانب تستهدف إريران باألساس صون استقرار نظامها
السياس ي ،واستخدام الفضاء السيبراني للتجسس على املنشقين واملعارضين للنظام السياس ي
لاريراني ،ومن جانب آخر تستهدف إريران استخدام الفضاء السيبراني -ألغراض الهجوم والدفاع -بهدف
إدارة صراعاتها الدولية مع خصومهاّ ،
السيما الوالريات املتحدة والسعودرية وإسرائيل ،وذلك من خالل
صد أي هجوم سيبراني يستهدف برنامجها النووي ،بل واستخدام الهجمات السيبرانية كأداة ضد
الخصوم(34).
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لتحقيق الهدفين السابقين ،تصاعد لانفاق لاريراني على تحسين قدراتها السيبرانية منذ عام
 0222بدرجة ملحوظة )35(،إذ أنشأت عام  0220جهاز "هاكتفست" بهدف التجسس على املعارضة
لاريرانية( ،)36وفي العام ذاته أنشأت "املجلس ألاعلى للفضاء السيبراني" بهدف رسم لاستراتيجية
ّ
مجالي الدفاع والهجوم( ،)37وفي عام  0223أنشأت لانترنت الوطني والبرريد
السيبرانية لاريرانية في
لالكتروني الوطني (38).ومع تزاريد عدد الهجمات السيبرانية التي تتعرض لها إريران ومنشآتها سواء مدنية
كانت أو نووية ،طورت إريران ما يعرف ب"القلعة الرقمية" التي بدأ تشغيلها عام  ،0228وذلك بهدف
صد أي هجوم سيبراني يهدف إلنكار وقطع

الخدمات(39 ).

مثل إسرائيل ،تهتم إريران باالعتماد على الذات في مجال تطوير قدراتها السيبرانية ،قد نال
املجال التعليمي حصته من الاهتمام لاريراني في هذا الشأن؛ حيث انتشرت في إريران مؤسسات
دراسية ،ومراكز بحوث علمية متخصصة في مجاالت تكنولوجيا املعلومات ،وبرمجة الحاسوب ،وصد
الهجمات

لالكترونية(40 ).

إضافة إلى ذلك ،تتطلع إريران إلى الاعتماد على جهودها الذاتية في مجال

تطوير ألاسلحة السيبرانية .ويشير املتابعون للشأن لاريراني بأن القدرات السيبرانية لاريرانية في حالة
تطور مستمر منذ عام  ،0220ولكن مازال أمام إريران الكثير لتكون قوة عظمى في املجال السيبراني،
فقدراتها الحالية ال تنافس القدرات ألامريكية أو لاسرائيلية أو الروسية أو الصينية في هذا املجال؛
فعلى املستوى الهجومي ،إريران غير قادرة حتى آلان على شن هجمات سيبرانية قوية وواسعة التدمير
على الخصوم ،بل تقتصر قدراتها على ألاهداف الصغيرة املحلية ضعيفة التأمين مثل املصارف املحلية
ً
تهدريدا سيبر ً
أو خطوط نقل الطاقة .ورغم ذلك ،تراهن إريران على صورتها وقدراتها على أن تكون
انيا.
) (41أما على املستوى الدفاعي ،قدرات إريران على صد الهجمات السيبرانية املوجهة إليها ضعيفة ً
نسبيا.
في املقابل ،قدرات إريران السيبراني الهجومية تتمحور حول أعمال القرصنة ،وسرقة البيانات أو
محوها ،وإنكار الخدمة وتعطيل املواقع

لالكترونية)42( .

املحوةإ الثالث :الهجمات السيبرانية لارياانية-لارسااييلية املتباادلة إ
التنافس حول القوة السيبرانية هو النتيجة املنطقية لتزاريد الاهتمام باستخدام الفضاء
السيبراني الافتراض ي في إدارة الصراعات الدولية القائمة بالفعل في الواقع امللموس ،حيث ريتم شن
هجمات سيبرانية في الخفاء ،ومن دون أن يشعر بها أحد سوى الطرف الذي ريتعرض لهذا الهجوم
ً
الافتراض ي .انطالقا مما سبق ،يستهدف هذا املبحث عرض أهم الهجمات السيبرانية املتبادلة بين
إريران وإسرائيل ،أو على ألاقل اتهمت كلتاهما بالوقوف خلفت هذه الهجمات التي رصدت منذ عام
.0222
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لم ريكن الهجوم الذي تعرضت له منشأة نظنز النووية لاريرانية في الحادي عشر من أبريل عام
 0202ألاول من نوعه ،بل تبادلت إريران وإسرائيل الهجمات السيبرانية ضد عدد من ألاهداف النووية
واملدنية املتعلقة بالبنية التحتية ،ألامر الذي أكد أن تنافس القوتين حول املكانة لاقليميية قد امتد
إلى الفضاء السيبراني الذي أصبح من أهم ساحات هذا التنافس .وقد كان الهدف من هذه الهجمات
في كثر من ألاحيان -هو استعراض قوتهما وقدراتهما السيبرانيتين .وفيما ريلي عرض ألهم وأبرز الهجماتالتي س ّجلت بين إريران وإسرائيل ،أو على ألاقل اتهم كلتاهما بالوقوف خلفها.
لارياانية عام :0212
( )1الهجوم السيبراني ع ى منشأ نطنز النووية إ
تعرضت منشأة نطنز النووية لاريرانية عام  0222إلى هجوم سيبراني عرف بهجوم "ستاكسنت"،
وذلك نسبة إلى دودة الحاسب آلالي التي استخدمت في مهاجمة املنشأة .استهدف ستاكسنت أجهزة
الطرد املركزية ،وتمكن من إخراج ألف منها عن السيطرة .إضافة إلى ذلك ،تمكن الهجوم من تضليل
العاملين باملنشأة النووية ،وذلك من خالل لاريحاء بأن عمليات تشغيل املنشأة تعمل بصورة طبيعية،
بينما في الحقيقة كانت عمليات التشغيل معطلة .مثل هجوم ستاكسنت أول وأقوى هجوم سيبراني
يستهدف املنشآت النووية لاريرانية حينذاك ،وقد وجهت إريران أصابع الاتهام إلى الوالريات املتحدة
وإسرائيل بتطوير ستاكسنت لإلضرار بالبرنامج النووي لاريراني .وبالفعل ،أشار مختصون في ألامن
السيبراني إلى مدى تطور ستاكسنت إلى الحد الذي دفعهم لالعتقاد بأن الهجوم لم رينفذ بواسطة
هواه ،بل ريتجاوز قد ات ألافراد ،واملرجح أن تكون الدودة قد طورتها دولة ما .بالفعل ،تبين ً
الحقا أن
ر
دودة ستاكسنت نتاج عمل مشترك بين إسرائيل والوالريات املتحدة بهدف عرقلة البرنامج النووي
لاريراني .إضافة إلى ذلك ،مثل هجوم ستاكسنت نقطة تحول في الهجمات السيبرانية ،فلم تعد
ً
الهجمات تستهدف سرقة البيانات أو تدميرها ،بل أضحت أنظمة التشغيل كذلك هدفا للهجمات
السيبرانية(43).

( )0مجموعة هجمات رسيبرانية متعداد ضد إرياان عام :0210
شهد عام ً 0220
عددا من الهجمات السيبرانية التي طالت عدة أهداف إريرانية؛ حيث تم رصد
ً
هجوم سيبراني تعرض له البرنامج النووي لاريراني في عام  0220بواسطة فيروس "اللهب" ،معطال
الكثير من املنظومات )44(.ولكن لم ريكشف صراحة عن الجهة املسئولة عن هذا الهجوم.
وفي أبريل من العام ذاته ،أعلنت وزارة النفط لاريرانية تعرض إحدى املنشآت النفطية الرئيسة،
واملسئولة عن تنظيم غالبية صادرات إريران النفطية ،إلى هجوم سيبراني عبر فيروس ،ما أضر ً
عددا
من البيانات ،ولكن أعلنت الوزارة نجاح إريران في التصدي للفيروس ومنع انتشاره ألجهزة أخرى ،وأن
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ألاضرار لم تكن بالغة )45( .يشير تقرير آخر إلى أن هذا الهجوم الذي تعرضت له املنشآت النفطية
لاريرانية هو فيروس "اللهب" الذي تطوره إسرائيل بالتعاون مع الوالريات املتحدة ،ويذكر أن إسرائيل
لجأت إلى هذا الهجوم بصورة أحادرية لتعطيل عمل املنشأة النفطية ،رغم تعاونهما في تطوير فيروس
اللهب)46(.

رصد هجوم سيبراني آخر تعرضت له منشآت صناعية في جنوب إريران في نهارية عام 0220
باستخدام دودة ستاكسنت مرة أخرى ،وأعلن مسئولون إريرانيون عن النجاح في التصدي لهذا
الهجوم)47(.

( )3هجمات رسيبرانية ما إرياان عام  0212أثناء عملية "الجاف الصامد" العسكاية :إ
أعلنت إسرائيل تعرضها لهجوم سيبراني أثناء شنها عملية "الجرف الصامد" العسكرية ضد
قطاع غزة عام  ،0221وقد و ّجهت أصابع الاتهام إلى إريران (حليف حركة حماس التي تحكم غزة منذ
عام  ،)0222ورغم إعالن إسرائيل أن الهجوم لم يسفر عن أضرار بالغة ،إال إنها أكدت أن طبيعة
ألاهداف ومداها كان غير مسبوق؛ فقد شمل الهجوم مواقع وأنظمة مدنية ال أهداف عسكرية أو بنى
تحتية ،وكان حساب وزير الدفاع لاسرائيلي على تويتر أحد ألاهداف التي تم اختراقها وقرصنتها قبل
أن ريتم استعادتها مرة

أخرى)48(.

( )2هجوم ع ى شبكة إرستراتيجية إرياانية عام :0212
في بدارية نوفمبر عام  ،0229وبعد شهور من الانسحاب ألامريكي من الاتفاق النووي مع إريران
املوقع عام  ،0222أعلنت إريران تعرض إحدى شبكاتها املهمة -التي لم تكشف عنها -لهجوم سيبراني
عبر فيروس .وبعد بضع أريام ،اتهم وزير الاتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لاريراني إسرائيل والوالريات
املتحدة -بطريق غير مباشر -باملسئولية عن الهجوم ،حيث أشار بأن من ريقف خلف هذا الهجوم هو
نفس النظام الذي استخدم ألاسلحة السيبرانية مثل ستاكسنت في املاض ي ،كما هدد الوزير لاريراني
باللجوء إلى املحاكم الدولية ،ولكن لم ترد إسرائيل على هذا

الاتهام)49(.

( )5فشل إريااني متكاة في إطالق أقماة صناعية :شكوك حول هجمات رسيبرانية :إ
نجحت إريران في وضع أقمار صناعية في مداراتها خالل ألاعوام  0228و 0222و ،0220ولكن
ً
مؤخرا ،فعلى سبيل املثال ،فشلت ثالث محاوالت إلطالق أقمار
جهودها في هذا املجال لم تنجح
صناعية في رينارير وفبرارير وأغسطس عام  ،0228وقد اعترفت إريران بانفجار منصة الصاروخ في املحاولة
الثالثة .وفي فبرارير عام  0202فشلت رابع محاولة إلطالق القمر الصناعي ظفر ،ورغم أن متوسط
فشل إطالق ألاقمار الصناعية حول العالم ريبلغ نحو  %2فقط ،إال إن متوسط الفشل لاريراني في
125

مجلة قضايا اسيوية

العدد التاسع

المركز الديمقراطي العربي

جويلية 0202م

ً
إطالق ألاقمار الصناعية بلغ  ،%22ما أثار شكوكا حول مسئولية أعمال تخريبية وهجمات سيبرانية
عن هذا الفشل )50(،السيما بعد أن أملح رئيس الوزراء لاسرائيلي-عبر تغريدة له على تويتر وعقب فشل
املحاولة الرابعة -بأن بالده كانت تقف وراء ذلك ،في حين نفت إريران وجود مثل هذه الهجمات
ً
املنظمة ،ما أثار شكوكا حول حرب نفسية تشنها إسرائيل على إريران من خالل تلك التلميحات )51(،في
حين نفى الرئيس ألامريكي -دونالد ترامب آنذاك -تورط بالده في حادث انفجار القمر الصناعي لاريراني
ظفر ،وذلك رغم إعالن الوالريات املتحدة عن قلقها من عمليات لاطالق لاريرانية وتشككها في أنشطة
إريران التي تستخدم صواريخ ذات تقنية مشابهة للصواريخ الباليستية بعيدة املدى ،في حين تؤكد
إريران أن برنامجها الصاروخي مخصص لالستخدام املدني في

الفضاء )52(.إ

( )6الهجوم السيبراني ع ى شبكة املياه لارسااييلية في أبايل  :0202إ
أعلن رئيس جهاز الساريبر لاسرائيلي تعرض البنية التحتية املائية لاسرائيلية لهجوم سيبراني
واسع في أبريل عام  ،0202كما أعلن نجاح إسرائيل في إفشال وصد الهجوم ،ومن دون أي أضرار.
وأكد رئيس الجهاز أن الهجوم كان يستهدف خلق أزمة إنسانية خطيرة عن طريق إريجاد نقص حاد في
ً
مياه الشرب أو تلويثها بمادة الكلور أو مواد كيميائية أخرى .ورغم أن إسرائيل لم تتهم إريران صراحة
باملسئولية عن الهجوم؛ أفادت تقارير صحفية مختلفة بأن إريران هي املسؤولة .وقد حذر رئيس الجهاز
من أن هذا الهجوم يشكل نقطة مفصلية ويفتح صفحة جدريدة في تاريخ الحروب السيبرانية التي لم
تعد تستهدف التكنولوجيا املعلوماتية أو البيانات ،بل تستهدف إلحاق الضرر بالحياة

الواقعية)53 (.

تزاريدت الشكوك حول وقوف إريران خلف هذا الهجوم؛ وذلك ألنه بعد فترة وجيزة من هذا الهجوم،
اتهمت إسرائيل بتنفيذ هجوم سيبراني على ميناء بندر رجائي لاريراني ،ما دفع املحللين العتباره ر ًدا
إسر ً
ائيليا على الهجوم لاريراني على شبكة املياه.
( )7الهجوم السيبراني ع ى ميناء بندة ةجائي لاريااني في ماريو  :0202إ
تعرضت أجهزة حاسوب ميناء بندر رجائي لاريراني في  28ماريو  0202إلى هجوم سيبراني ،وقد
جاء هذا الهجوم بعد فترة وجيزة ً
جدا من الهجوم السيبراني الذي استهدف شبكة املياه لاسرائيلية،
ما أكد الشكوك بأن إريران هي املسئولة عن الهجوم على شبكة املياه لاسرائيلية ،وأن الهجوم على
ميناء بندر رجائي ريمثل ر ًدا إسر ً
ائيليا على الهجوم لاريراني.
اتهمت إحدى الوكاالت لاخبارية املقربة من الحرس الثوري لاريراني إسرائيل باملسئولية عن
هذا الهجوم الذي وصفته بالفاشل؛ حيث "لم ريؤد إلى أي خلل في عمل امليناء بفضل الاستعداد
الكامل لوحدات الدفاع املدني واملواجهة املؤثرة والسريعة للخلل الذي تسبب به الهجوم" )54(.في مقابل
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ً
ستنادا إلى مسئول أمريكي ،عن ضلوع إسرائيل في الهجوم
ذلك ،كشفت صحيفة "واشنطن بوست" ،ا
على امليناء لاريراني ،إال إنها -بعكس الروارية لاريرانية -أكدت أن عمل امليناء لاريراني لاستراتيجي في
مضيق هرمز تعطل ،وذلك بعد خروج الحاسوب املسؤول عن املالحة في املنطقة عن الخدمة ،كما
رجح املسئول أن الهجوم كان بالفعل ر ًدا على الهجوم لاريراني على شبكة املياه لاسرائيلية)55(.
( )2الهجوم السيبراني ع ى مااكز أبحاث فيروس كوةونا لارسااييلية في ماريو :0202
بعد نحو أسبوع فقط من الهجوم السيبراني لاسرائيلي على ميناء بندر رجائي لاريراني ،تعرضت
بعض مراكز ألابحاث لاسرائيلية املختصة بفيروس كورونا املستجد -لم ريذكر عددها -لهجوم سيبراني،
لم ريكن الهجوم يستهدف سرقة املعلومات ،بل استهدف لاضرار بجهود تلك املراكز في تطوير لقاحات
كوفيد ،28-ولم رينتج عن الهجوم أضرار بالغة .بالطبع ثارت الشكوك حول تورط إريران في الهجوم
ً
نظرا لتوقيت حدوثه ،وذلك عقب الهجوم السيبراني على امليناء لاريراني)56(.
نطنز النووية لارياانية نتيجة هجوم رسيبراني في ريوليو  :0202إ
إ
( )9حايق منشأ
نشب حريق في منشأة نطنز النووية لاريرانية في ريوليو  ،0202وذكر مسؤولون إريرانيون أن الحريق
"اندلع في موقع ألجهزة الطرد املركزي" التي تستخدم في إنتاج اليورانيوم املخصب ،وأنه ناتج عن
تخريب و"هجوم إلكتروني" ،وقد رجحت وكالة ألانباء لاريرانية الحكومية احتمال قيام خصوم مثل
الوالريات املتحدة وإسرائيل بأعمال تخريبية ،لكنها لم تتهم أريا منهما بشكل

مباشر)57(.

وقد تسبب

الحريق في "خسائر كبيرة" ،بحسب متحدث باسم املنظمة الوطنية للطاقة النووية لاريرانية ،ولكن
من دون وقوع خسائر بشرية ،إذ إنه أدى لتعطل العمل بدرجة كبيرة في املنشأة

النووية)58(.

( )12قاصنة شاكة تابعة للصناعات الجوية لارسااييلية في اديسمبر :0202
في نهارية عام  0202أعلن مجموعة من القراصنة لاريرانيون نجاحهم في اختراق وقرصنة شركة
إلتا التابعة للصناعات الجوية لاسرائيلية وواحدة من الشركات الرائدة ً
عامليا في مجال ألانظمة
لالكترونية العسكرية ومجال الرادار والاتصاالت والحرب لالكترونية ،الالفت للنظر أن القرصنة
كانت تهدف إلى استعراض قوة القراصنة وقدرتهم على اختراق شركة إسرائيلية يعتقد بأنها محصنة
ضد أي هجوم سيبراني ،بل واستعراض القدرة على الوصول إلى

ملفاتها)59( .

( )11الهجوم السيبراني ع ى مفاعل نطنز النووي لاريااني في أبايل  :0201إ
في الحادي عشر من أبريل عام  0202تعرضت منشأة نطنز النووية لاريرانية إلى هجوم سيبراني؛
حيث تم اختراق وحدة الطاقة باملنشأة ،ما أدى إلى حدوث انفجار وتدمير أنظمة الكهرباء بها .وجاء
الهجوم السيبراني على نطنز في ظل ظروف سياسية دقيقة ،فمن جانب تم الهجوم بعد ريومين من
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تدشين طهران أجهزة "متطورة" للطرد املركزي تعمل على تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر )60(.ومن
جانب آخر ،تم الهجوم على خلفيه إبداء الرئيس ألامريكي "جو باريدن" استعداده للعودة إلى الاتفاق
النووي مع إريران الذي توصل إليه الرئيس "أوباما" عام  0222وانسحب منه الرئيس "ترامب" عام
 ،0229بل وبدء مفاوضات غير مباشرة في فيينا بوساطة أوروبية ،وذلك في ظل قلق ورفض إسر ّ
ائيليين
للعودة ملثل هذا

الاتفاق)61(.

اتهم مسؤولون إريرانيون إسرائيل باملسئولية عن تنفيذ هذا العمل "التخريبي" الذي استهدف
وحدة الطاقة في نطنز ،كما وصفوا الحادث “باإلرهاب النووي” .ولم تعلق إسرائيل على ألامر ،لكن
لاذاعة العامة نقلت عن مصادر استخباراتية قولها إنها عملية إلكترونية للموساد )62(.من جانب آخر،
اتهم وزير الخارجية لاريراني إسرائيل بأنها تستهدف تقويض مفاوضات فيينا للعودة لالتفاق النووي
ً
متوعدا باالنتقام )63(.وقد تبارينت التقدريرات حول آلاثار املحتملة لالنفجار؛ فمن جانب أشارت بعض
املصادر إلى أن العملية تسببت في أضرار جسيمة ،وتوقعت أال ريتم استئناف العمل في تخصيب
اليورانيوم باملنشأة قبل تسعة أشهر )64(،ومن جانب آخر أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية لاريرانية
أن تخصيب اليورانيوم في املنشأة لم ريتوقف وأنه

مستمر بقوة)65( .

( )10الهجوم السيبراني ع ى محال تجاةية ومواقع إخباةية إرسااييلية في ماريو :0201
بعد أقل من شهر من اتهام إسرائيل باملسئولية عن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها
وحدات الطاقة في منشأة نطنز النووية لاريرانية في أبريل  ،0202تعرضت إسرائيل منذ بدارية ماريو
 0202إلى هجمات سيبرانية طالت أنشطة ومحال تجارية بإسرائيل ،ولكنها جاءت أقرب إلى الجريمة
ً
مبلغا ً
ماليا بعملة "البتكوين" مقابل
السيبرانية التي تستهدف الربح والابتزاز؛ حيث طلب القراصنة
عدم نشر البيانات التي تم الاستيالء عليها ،وقد كشف الخبراء لاسرائيليون وجود عالقة بين هؤالء
القراصنة بقراصنة إريرانيين )66(.إضافة إلى ذلك ،أعلنت عدة مواقع إخبارية وصحفية إسرائيلية ،من
بينها "إسرائيل اليوم" و "كان نيوز" تعرضها لهجمات سيبرانية بهدف حجب الخدمة ،وذلك في منتصف
ماريو عام

)67(.0202

الخاتمة:
استهدفت هذه الورقة البحثية دراسة العالقة بين الهجمات السيبرانية والصراعات الدولية
الفعلية؛ وذلك بالتركيز على حالة الصراع لاريراني-لاسرائيلي حول املكانة والنفوذ في الشرق ألاوسط،
انتهى البحث إلى التأكيد على الاستخدام املتزاريد للفضاء السيبراني الافتراض ي في إدارة الصراعات
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الدولية القائمة بالفعل في الواقع امللموس .وباستقراء الهجمات السيبرانية املتبادلة بين إريران
وإسرائيل خالل الفترة من عام  0222وحتى آلان ،انتهى البحث إلى التالي:
 -2تأثرت العالقات الدولية ومفاهيمها بالثورة التكنولوجية واملعلوماتية ،والسيما ظهور الفضاء
السيبراني ،حيث ظهرت مفاهيم جدريدة مثل :القوة السيبرانية ،الصراع السيبراني ،ألاسلحة
السيبرانية ،سباق التسلح السيبراني ،ألامن السيبراني ،الردع السيبراني ،لارهاب السيبراني،
الحرب السيبرانية.
ً
تنافسا بين إريران وإسرائيل حول القوة
 -0تشهد منطقة الشرق ألاوسط منذ بدارية القرن الحالي
واملكانة لاقليمية ،وما أزمة البرنامج النووي لاريراني إال انعكاس لهذا التنافس.
 -3انتقل هذا التنافس والصراع من الواقع امللموس إلى الفضاء السيبراني ،حيث تتنافس إريران
وإسرائيل حول حيازة القوة السيبرانية ،كما يستخدم كالهما الفضاء السيبراني كساحة إلدارة
التنافس والصراع لاقليمي ،وقد استهدفت إسرائيل منشآت نووية وأخرى حكومية بهدف تعطيل
ً
البرنامج النووي لاريراني ،في حين استهدفت إريران أهدافا مدنية وعسكرية وشركات إسرائيلية.
 -1خالل الفترة من عام  0222وحتى عام  ،0221أي قبل توقيع الاتفاق النووي مع إريران ،تعرضت
إريران لعدد من الهجمات السيبرانية التي اتهمت إسرائيل بالوقوف خلفها .في املقابل ،شنت إريران
واحدا عام  0221تز ً
ً
ً
امنا مع عملية الجرف الصامد لاسرائيلية ضد قطاع غزة .وخالل
هجوما
السنوات من  0222وحتى  ،0229أي سنوات سريان الاتفاق النووي ،لم ريتم رصد أي هجمات
سيبرانية إسرائيلية ضد إريران أو إريرانية ضد إسرائيل .وبعد بضع شهور من انسحاب الوالريات
املتحدة من الاتفاق النووي عام  ،0229عادت الهجمات السيبرانية مرة أخرى بين إريران
وإسرائيل ،وشهد عام  0202ذروة هذه الهجمات املتبادلة بين الطرفين ،كما شهد عام 0202
أشهرها ،بتكرار هجوم ستاكسنت على منشأة نووية إريرانية تز ً
امنا مع مفاوضات العودة إلى الاتفاق
النووي.
الهوامش :إ
( )1إسماعيل صبري مقلد ( ،)0222العالقات السيارسية الدولية :النظاية والواقع ،املكتبة
ألاكادريمية ،القاهرة -جمهورية مصر العربية ،ص ص .121 ،122
( )2أحمد عبيس نعمة الفتالوي (ديسمبر  ،)0222الهجمات السيبرانية :مفهومها واملسؤولية الدولية
الناشئة عنها في ضوء التنظيم الدولي املعاصر ،مجلة املحقق ال ي للعلوم السيارسية والقانونية،
ً
وأريضا :فرد كابالن ،ترجمة لؤي عبد املجيد
عدد  ،1كلية القانون ،جامعة بابل ،العراق ،ص.221
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(مارس  ،)0228املنطقة املعتمة :التاريخ السري للحرب السيبرانية ،عالم املعافة ،عدد  ،122املجلس
الوطني للثقافة والفنون وآلاداب ،الكويت ،ص ص.22-21
(3)Daniel T. Kuehl (2009), From Cyberspace to Cyberpower: Defining the Problem in

Franklin
D. Kramer, Stuart H. Starr, and Larry K. Wentz, Cyberpower and National Security, NDU
Press, Washington DC, USA, p. 25.

( )4محمد طه بدوي وليلى أمين مرس ي ( ،)0222املباادئ ألارسارسية في العلوم السيارسية ،منشأة
املعارف ،لاسكندرية -جمهورية مصر العربية ،ص ص .30-32
(5)Barbara

Goodwin (1999), Using Political Ideas, Fourth Edition, John Willy & Sons, West
Sussex, England, p.306.

( )6عادل عبد الصادق (أبريل  ،)0222أنماط الحرب السيبرانية وتداعياتها على ألامن العالمي،
السيارسة الدولية ،ملحق تحوالت استراتيجية ،عدد  ،029القاهرة -جمهورية مصر العربية ،ص.33
( )7خالد حنفي علي (أبريل  ،)0222إشكالية تداخل الصراعات السيبرانية والتقليدرية ،السيارسة
الدولية ،ملحق اتجاهات نظرية ،عدد  ،029القاهرة -جمهورية مصر العربية ،ص.3
( )8عبد الغفار عفيفي الدويك (أكتوبر  ،)0229مستقبل الصراع السيبراني العالمي في القرن ،02
السيارسة الدولية ،عدد  ،021القاهرة -جمهورية مصر العربية ،ص.32
( )9خالد حنفي ،مرجع سبق ذكره ،ص.3
( )10جراهام إريفانز وجيفري نوينهام ( ،)0221قاموس بنغويا للعالقات الدولية ،الصراع ،مركز
الخليج لألبحاث ،دبي -لامارات العربية املتحدة ،ص.208
( )11خالد حنفي علي ،مرجع سبق ذكره ،ص.3
( )12عبد الغفار عفيفي الدويك ،مرجع سبق ذكره ،ص.32
( )13جراهام إريفانز وجيفري نوينهام ،مرجع سبق ذكره ،سباق التسلح ،ص.12
( )14املرجع السابق ،ألامن ،ومعضلة ألامن ،ص ص.222 ،222
( )15عادل عبد الصادق ،مرجع سبق ذكره ،ص.30
( )16عبد الغفار عفيفي الدويك ،مرجع سبق ذكره ،ص.33
( )17جراهام إريفانز وجيفري نوينهام ،مرجع سبق ذكره ،الردع ،ص.221
( )18إسماعيل صبري مقلد ( ،)2882العالقات السيارسية الدولية :ادةارسة في ألاصول والنظايات،
املكتبة ألاكادريمية ،القاهرة -جمهورية مصر العربية ،ص.222
( )19فرد كابالن ،مرجع سبق ذكره ،ص.328
( )20إريفانز ونوينهام ،مرجع سبق ذكره ،ص.202
( )21فاطمة الزهراء عبد الفتاح (أبريل  ،))0222تطور توظيف جماعات العنف لـ"لارهاب السيبراني"،
السيارسة الدولية (ملحق تحوالت إستراتيجية) ،عدد  ،029القاهرة -جمهورية مصر العربية ،ص.02
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) (22عزيز موس ـ ـ ى ،قوة إريران الس ـ ــيبرانية واس ـ ــتراتيجية املواجهة مع الوالريات املتحدة 2 ،فبرارير ،0202
ت ــاريخ الوص ـ ـ ـ ــول  08أبري ــل  ،0202مت ــاح علىHTTPS://KATEHON.COM/AR/ARTICLE/QW-YRN- :
.LSYBRNY-WSTRTYJY-LMWJH-M-LWLYT-LMTHD
) (23عادل عبد الصادق ،مرجع سبق ذكره ،ص.31
( )24أميرة السيد حسن صدريق ( ،)0222التنافس لاريراني-لاسرائيلي-التركي في الشرق ألاوسط :دراسة
جيوبوليتيكية ( ،)0221-0222ةرسالة ادكتوةاه ،قسم العلوم السياسية ،كلية التجارة ،جامعة
لاسكندرية ،جمهورية مصر العربية ،ص ص .022 ،020 ،283
( )25املرجع السابق ،ص ص .002-002 ،022
( )26املرجع السابق ،ص.032-031
( )27املرجع السابق ،ص.032
( )28املرجع السابق ،ص .032
( )29إيهاب خليفة ( 21أبريل  ،)0202ستاكسنت  :0سيناريو افتراض ي للهجوم السيبراني على البرنامج
النووي لاريراني ،مركز املستقبل للدراسات وألابحاث ،لامارات العربية املتحدة ،املقال متاح على:
https://futureuae.com

( )30ربيع محمد ريحي (ريونيو  ،)0223إسرائيل وخطوات الهيمنة على ساحة الفضاء السيبراني في الشرق
ألاوسط :دراسة حول استعدادات ومحاور عمل الدولة العبررية في عصر لانترنت ( ،)0223-0220ةؤى
ارستراتيجية ،عدد  ،3مركز لامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ،لامارات العربية املتحدة،
ص.21
( )31املرجع السابق ،ص .22
( )32عادل رفيق (رينارير  ،)0229الجيوبوليتيكس السيبرانية والاستقرار في الشرق ألاوسط ،تاجمات،
املعهد املصري للدراسات ،اسطنبول -تركيا ،ص ص.2-2
)(33

Julia Voo, Irfan Hemani and others (September 2020), National Cyber Power Index 2020:
Methodological and Analytical Considerations, Report, Belfer Center for Science and
International Affairs , Harvard Kennedy School, Cambridge, p.2
(34) Fareed Zakaria (August 20, 2014), Iran's Emergence as a Cyber Power, access 30/4/2021,
Strategic
Studies
Institute,
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/index.cfm/articles/Irans-emergence-ascyber-power/2014/08/20

( )35عادل رفيق ،مرجع سبق ذكره ،ص.1
( )36إيهاب خليفة ،مرجع سبق ذكره.
( )37عادل رفيق ،مرجع سبق ذكره ص ،1وكذلك انظر :عزيز موس ى ،مرجع سبق ذكره.
)(38

James Andrew Lewis (June 25, 2019), Iran and Cyber Power, , access 30/4/2021,
Center for Strategic and International Studies, available at:
https://www.csis.org/analysis/iran-and-cyber-power
131

مجلة قضايا اسيوية

العدد التاسع

المركز الديمقراطي العربي

جويلية 0202م

) (39بدون اسم ( 2مارس  ،)0202الهجمات السيبرانية على إريران :أبعاد وتداعيات ،مركز لامارات
للسياسات ،تاريخ الوصول  22ماريو https://epc.ae/ar/brief/cyber-attack-on-iran- ،0202
dimensions-and-implications

) (40إريران تتهم الغرب بهجوم إلكتروني على برنامجها النووي ،العابية نت 02 ،أغسطس ،0221
تاريخ الوصول  22ماريو .0202
James Andrew Lewis, Op. Cit.

)(41

( )42إيهاب خليفة ،مرجع سبق ذكره.
)(43

James Andrew Lewis, Op. Cit. See Also: Suspected cyber-attack hits Iran oil industry,
Reuters, April 23, 2012, access May 22, 2021, https://www.reuters.com/article/us-iranoil-cyber-idUSBRE83M0YX20120423

( )44إريران تتهم الغرب بهجوم إلكتروني على برنامجها النووي ،مرجع سبق ذكره.
)(45

Suspected cyber-attack hits Iran oil industry, Op. Cit.
Dan Yurman, The Code Inside Code; Cyber Attacks Against Iran, July 19, 2012, access
date May 16, 2021, https://www.ans.org/news/article-1088/the-code-inside-code-cyberattacks-against-iran/
)(46

) (47طهران تعلن تغلبها على فيروس هاجم وحدات صناعية جنوب إريران ،فرانس  02 ،01ديسمبر
 ،0220تاريخ الوصول  22ماريو .0202
) (48

Stuart Winer, Iranians launched cyber-attack on Israel during Gaza op, the Times of
Israel,
August
17,
2014,
access
date
May
22,
2021m
https://www.timesofisrael.com/iranian-cyber-attack-on-israel-during-gaza-op/

) (49فيروس ريضرب شبكات إريرانية إستراتيجية ..وإسرائيل في الصورة ،رسكاي نيو إز العابية2 ،
ً
وأريضا:
نوفمبر  ،0229تاريخ الوصول  22ماريو .0202
Iran to file case against recent cyber attack: Minister, IRNA (Islamic Republic News
Agency), Nov 5, 2018, access date May 26, 2021, https://en.irna.ir/news/83089809/Iranto-file-case-against-recent-cyber-attack-Minister

( )50بدون اسم ،الهجمات السيبرانية على إريران :أبعاد وتداعيات ،مرجع سبق ذكره.
( )51املرجع السابق.
( )52ترامب رينفي تورط بالده في "الحادث الكارثي" إلطالق إريران قمر صناعي ،ادويتش فيله32 ،
أغسطس  ،0202تاريخ الوصول  00أبريل .0202
( " )53الشتاء السيبراني قادم" ..إسرائيل تكشف تفاصيل هجوم إلكتروني واسع على مرافقها املائية،
ةورسيا اليوم 09 ،ماريو .0202
( )54مسؤول إريراني ريؤكد تعرض ميناء بندر رجائي لهجوم سيبراني إسرائيلي "فاشل" ،ةورسيا اليوم،
 28ماريو .0202
(" )55واشنطن بوست" :إسرائيل وراء هجوم إلكتروني على ميناء إريراني ،ةورسيا اليوم 28 ،ماريو .0202
( 56)Israeli

vaccine research centers reportedly among sites targeted by hackers, Times of
Israel, May 26, 2020, www.timesofisrael.com
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( )57حريق منشأة نطنز النووية في إريران "نتج عن تخريب" ،بي بي س ي العابية 01 ،أغسطس ،0202
تاريخ الوصول  00أبريل .0202
( )58حريق منشأة نطنز النووية في إريران تسبب في "خسائر كبيرة" ،بي بي س ي العابية 2 ،ريوليو ،0202
تاريخ الوصول  00أبريل .0202
( )59إعالم عبري :قراصنة إريرانيون ريخترقون مجموعة "الصناعات الجوية" لاسرائيلية ،رسبوتنيك
العابية 02 ،ديسمبر .0202
( )60ضربة قوية ..جدريد عن هجوم منشأة نطنز لاريرانية ،العابية  20 ،أبريل  .0202إ
العابية،
( )61منشأة نطنز النووية لاريرانية :طهران تهدد باالنتقام بعد "هجوم إسرائيلي" ،بي بي س ي إ
 20أبريل .0202
( )62إريران تكشف هوية منفذ هجوم نطنز بعد فراره خارج البالد ،بي بي س ي العابية 22 ،أبريل .0202
( )63طهران تتهم إسرائيل باملسؤولية عن حادثة نطنز ،ةورسيا اليوم 20 ،أبريل .0202
( )64ضربة قوية ..جدريد عن هجوم منشأة نطنز لاريرانية ،مرجع سبق ذكره.
()65الطاقة الذرية لاريرانية :تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم ريتوقف ومستمر بقوة ،ةوإرسيا
اليوم 20 ،أبريل  .0202إ
)(66

H&M Israel said targeted by Iranian cyberattack, Times of Israel, May 2, 2021,
https://www.timesofisrael.com/
(67) Israel Today Comes Under Cyber-Attack, Israel Today, May 14, 2021,
www.israeltoday.co.il. See Also: KAN News reports cyber-attacks against its website, app,
May 14, 2021, Jerusalem Post, www.jpost.com/
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قراءة في كتاب :

بالد الشام في مطلع القرن العشرين :
السكان والاقتصاد وفلسطين واملشروع الصهيوني
قراءة في وثائق الديبلوماسية الفرنسية
قراءة وإعداد :صبار محمد رض ى
باحث في القانون العام ،املغرب
أوال  :التعريف بالكاتب
وجيه كوثراني  ،أستاذ جامعي و باحث في التاريخ و ألادب والسياسة  ،ولد عام  1491في بلدة أنصار
إحدى قرى جبل عامل في جنوب لبنان  ،حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون في باريس
 ،ودكتوراه في آلاداب من جامعة القديس يوسف في لبنان  ،له عدة مؤلفات ( املسألة الثقافية في
لبنان – الفقيه والسلطان – الدولة والخالفة في الخطاب العربي إبان الثورة الكمالية في تركيا –
السلطة واملجتمع والعمل السياس ي . ) .....
ثانيا  :معلومات حول الكتاب
عنوان الكتاب  :بالد الشام في مطلع القرن العشرين  :السكان والاقتصاد وفلسطين واملشروع
الصهيوني  ،قراءة في وثائق الديبلوماسية الفرنسية
دار النشر  :املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
الطبعة الثالثة  :ماي 3112
ثالثا  :مضمون الكتاب
في هذا الكتاب يبحث وجيه كوثراني في تاريخ بالد الشام ليس عن الجذور فحسب بل يبحث عن
ما هو ثابت ومستمر في البنى الاجتماعية و الثقافية العربية معتمدا على قراءة في وثائق الديبلوماسية
الفرنسية .
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القسم ألاول  :معطيات ديمغرافية واجتماعية واقتصادية
بالد الشام و سورية الطبيعية هما مصطلحان يصعب الاتفاق على إعطاء تعريف واحد لكل منهما
حيث تعددت استخداماتهما للتعبير عن مضامين جغرافية وإدارية تختلف حسب املراحل التاريخية ،
فاالمتداد الجغرافي قد يضيق وقد يتسع حسب النطاق التاريخي  ،كما تكلم الكاتب أيضا عن تطور
التقسيم إلاداري لسوريا .
ثم أشار الكاتب إلى التوزيع السكاني بحسب الطوائف في الواليات وفي دول الانتداب الفرنس ي وفي
املدن وألارياف  ،حيث تم الاعتماد على إلاحصائيات املتعلقة بسكان سوريا وتوزعهم بحسب املناطق
و الطوائف في مطلع القرن العشرين على إلاحصائيات العثمانية غير الدقيقة وتقديرات الباحثين
والرحالة و القناصل ألاجانب  ،كما تحدث أيضا عن التوزيع الديمغرافي و النشاطات الاقتصادية بين
املدن الساحلية واملدن الداخلية  ،حيث ازدهرت سواحل املتوسط الشرقية مع تعاظم التجارة
ألاوروبية ومعاهدات الامتيازات ألاجنبية التي شجعت على إلاتجار  ،كما ازدهرت املدن الواقعة على
طرف املمرات و املواصالت واتسم العهد العثماني في بالد الشام بتوفير ألامن و الحماية لسواحل البالد.
وكانت السلطة املحلية في دمشق قد تشكلت على القواعد الاجتماعية و الاقتصادية واملؤسسية
التي نشأت في إطار الدولة العثمانية بعد عام  ، 1681وكان ألاعيان من أغاوات وعلماء وأشراف
يسيطرون على ألاراض ي ويسجلونها بأسماء عائالت ألاعيان  ،وكان التنظيم إلاداري العثماني للواليات
وألالوية يفسح املجال أمام ترق اجتماعي وسلطوي وكانت هذه العائالت تلعب دور وسيط السلطة
املركزية في املجتمع الدمشقي  ،وعلى خالف الطوائف ألاخرى يعترر العلويون والدروز مثاال بارزا على
انعزال الطوائف الريفية عن سلطة املدينة أي عن السلطة العثمانية  ،وبالتالي سادت العالقات
الاجتماعية والسياسية الرعوية في السلوك السياس ي في مدن بالد الشام ووصل صداها لألرياف القريبة
من املدن  ،حيث أصبحت القرى أمالكا لبعض العائالت في املدن ودخول عائالت القرى من مستوى
الوكالء إلى الفالحين في شبكة عالقة تابعة للعائالت املدينية التي غالبا ما كانت بيروقراطية ومالكة في
نفس الوقت  ،والشروط الضامنة الستمرار هذه التبعية هي تراكم الديون على الفالح وحاجته إلى
الحماية من عسف رجا ل الحكومة ومن تعديات البدو والخدمات التي يحتاجها الفالح في املدينة ،
وانطالقا من املوقع السياس ي و الاداري التي تتميز به هاته الفئات الاجتماعية و القوى السياسية املدينية
في النظام العثماني هي املؤهلة للعمل السياس ي في مرحلة انهيار الدولة العثمانية لكن أهليتها أن تشكل
السلطة البديلة بعد زوال املركز '' إسطنبول '' تصطدم في عدم تمثيلها مصالح الجمهور الواسع  ،فهي
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تشكل مجموعة عائالت ولكل عائلة جمهورها و الجمهور عبارة عن شبكة من ألاتباع في القرى و ألاحياء
 ،كما أن كل عائلة تدخل في صراع مع عائلة أخرى من أجل توسيع شبكة ألاتباع وتوسيع نطاق
امللكيات في الريف  ،وتسلم حجم املناصب السياسية و الادارية و العسكرية في الدولة ويناقش الكاتب
اختالف مشاريع الدول البديلة الراجعة لعوامل متعددة ومعقدة .
القسم الثاني  :فرنسا والاقتصاد السوري
قبل الحرب العاملية ألاولى وبعدها يالحظ اهتمام فرنس ي مكثف بأوضاع سورية الاقتصادية  ،هذا
الاهتمام كان بالتزامن مع نمو املصالح الفرنسية في سوريا نموا ييهئ ملزيد من املشاريع و آلامال  ،وبالتزامن
مع تأزم العالقات بين الامررياليات ألاوروبية وبالخصوص حول املواقف ألاوروبية من مصير الدولة
العثمانية  ،وهذا ما دفع برأسمالية كل دولة إلى تركيز مشاريعها الاقتصادية وتكثيفها ودراسة املناطق
املخطط للسيطرة عليها .
ثم يشير كوثراني إلى محاوالت البلدان ألاوروبية ألاخرى مزاحمة فرنسا في مجال الصناعة الحريرية
 ،لكن الحرب العاملية ألاولى أثرت على إلانتاج الحريري السوري لتشكل ضربة قاسية له  ،فبادر رجال
ألاعمال الفرنسيين في كل من مرسيليا وليون إلى دراسة الوضع بعد الحرب مباشرة  ،وفي هذا الخصوص
تم إعداد تقرير حول الزراعة الحريرية في سورية  ،ويشير التقرير إلى ألاسباب التي أدت إلى هذا التدهور
و املتمثلة في نقص البذور حيث أن الحرب العاملية قطعت العالقات التجارية وبالتالي عدم وصول
البذور الفرنسية ذات إلانتاج الجيد وكذا النقص في ألايدي العاملة حيث أدت املجاعة '' – 1411
 '' 1416إلى هالك حوالي  %91من ألايدي العاملة الفالحية  ،وكذلك قطع أشجار التوت واستبدالها
بزراعات أخرى ومع نهاية الحرب استأنف إلانتاج الحريري السوري ولكن هذه املرة كان أقل مردودية .
أما بخصوص املسألة الزراعية وتطوير الاقتصاد السوري يعترر هوفالن ''رئيس البعثة الفرنسية
التي أوفدت إلى سورية من غرفتي تجارة ليون ومرسيليا '' أن إلانتاج الزراعي في سورية له آفاق جيدة
 ،حيث يأمل أن تصبح سورية من أغنى البلدان الزراعية وأخصبها  ،وتتمثل خطة هوفالن للنهوض
باالقتصاد السوري في إصالح النظام السياس ي من أجل تحقيق السالم للمزارعين ( الطمأنينة املادية
و الثقة املعنوية )  ،حيث يجب إذابة املؤسسات و إقامة تشريع عقاري ينقذ الحقوق ألاساسية للدولة
و لألفراد وبالتالي يشجع على تقدم الاقتصاد الزراعي  ،ويربط الانعتاق الاقتصادي للبالد بانعتاقها
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السياس ي  ،وكذا بإلغاء ضريبة العشر وذلك دون اعتبار للمساحة املزروعة  ،واستبدالها بإعادة تنظيم
الضريبة العقارية على غرار ما جرى في مصر .
وبالحديث عن ألاهمية التجارية لسورية يستحضر الكاتب نطاقات واسعة كاملواصالت و املدن
واملرافئ و الاسواق  ،فبالنسبة للمواصالت فقد أكدت الدراسات والتقارير الفرنسية في أوائل القرن 31
أهمية موقع سورية  ،باعتبارها منطقة عبور وحلقة وصل بين أقاليم منتجة و أخرى مستهلكة وتعد
مركز جذب ودفع اقتصادي  ،لكن سورية ال تستفيد من دورها باعتبارها منطقة عبور بين املتوسط
و املناطق الشرقية البعيدة  ،حيث أحيت قناة السويس تجارة البحر ألاحمر وتجارة الشرق من جديد
 ،وبقيت سورية ال تستقبل إال عددا قليال من القوافل الررية آلاتية من الشرق الاقص ى بيد أن تجارة
الهند والخليج فضلت الطريق البحرية على الررية  ،ومع إنشاء خطوط سكة الحديد في سورية في أواخر
القرن  14و أوائل القرن  31يعترر هوفالن أن الخطوط ألاولى لم تستهدف فتح طرق جديدة للمبادالت
و إنما استهدفت فقط تحسين مردودية الطرق املوجودة  ،حيث أن إلانجليز والفرنسيين الذين اهتموا
بخطوط الحديد في آسيا العثمانية هدفوا فقط لتوصيل تجارتهم البحرية نحو الداخل  ،حيث كان
على خط الحديد ألاوروبي الذي يخترق الحزام الساحلي أن يحمل بضائع إلى الداخل و أن يعود للشاطئ
باملحاصيل واملواد املنجمية  ،ثم يتحدث الكاتب عن خطوط الحديد التي أنشأتها أملانيا وتركيا في
الشرق .
أما املرافئ فتقدم التقارير الاقتصادية الفرنسية دراسة لثالث مرافئ في بالد الشام  ،حيفا – بيروت
– إلاسكندرون  ،حيث يرى الاقتصاديون الفرنسيون أن ملرفأ إلاسكندرون مستقبال المعا  ،فهو منفذ
طبيعي ملناطق واسعة تحدها أنطاكية – حلب – املوصل – ديار بكر – مرعش  ،وهو يشكل مرفأ لحلب
 ،أما مرفأ حيفا فكان له نصيب كبير من الاهتمام الفرنس ي  ،فقبل الحرب عهد ببناء هذا املرفأ إلى
شركة فرنسية وبعد الحرب تولى إلانجليز بتنفيذ مشروع بناء سد '' سنسول '' طوله  12كلم  ،يصل
بين حيفا و عكا و يؤمن للمرفأ مساحة واسعة من املياه الهادئة  ،وفي السنوات من  1411إلى 1412
ازدادت قيمة الصادرات و الواردات في مرفأ حيفا  ،مما يعني أن مجال هذا املرفأ يطال مناطق واسعة
على رأسها حوران ودمشق  ،وارتفع النمو السريع لقيمة الواردات آلاتية بواسطة حيفا وتطورت التجارة
بين حيفا ودمشق خالل هذه السنوات الثالث و ارتفعت الحمولة من حيفا إلى دمشق  ،في املقابل وجد
مرفأ بيروت نفسه أمام مجموعة من املخاطر بسبب املزاحمة من طرف مرفأ حيفا و إلاسكندرون
وبسبب حدود إمكانيات املنطقة التي تشكل داخليته .
138

مجلة قضايا اسيوية

العدد التاسع

المركز الديمقراطي العربي

جويلية 0202م

وبخصوص التجارة وحركة التبادل يشير كوثراني إلى مجموعة من الدراسات والتقارير الفرنسية
التي تناولت موضوع التبادل التجاري في سورية  ،وما يهم هنا هو رصد السياسة الاقتصادية الفرنسية
في سورية ورؤية مجموعة املصالح ألاوروبية في نطاق حركة التبادل بين املناطق السورية و الرأسماليات
ألاوروبية  ،وقد بلغت واردات سورية من الخارج لعام  1411و  1411حوالي  184مليونا و  211ألف
فرنك فرنس ي  ،بينما بلغت قيمة صادراتها حوالي  68مليونا و  268ألف فرنك  ،أي أن القيمة إلاجمالية
بلغت حوالي  389مليونا و  868ألف  ،وهذا الرقم ال يشمل قيمة املبادالت بين سورية وبقية املناطق
العثمانية  ،فرنسا تحتل املقام ألاول في مجال الاستيراد من سورية وهي أفضل زبون لسورية ،
فاملشتريات من سورية هي بشكل أساس ي الحرير ،الصوف  ،القطن  ،الجلود  ،الررتقال  ، .....هذا يعني
أن فرنسا تستفيد يشكل أساس ي من املواد الزراعية ألاولية في سورية تلبية لحاجاتها الصناعية بينما
ال تستفيد من القدر نفسه من إلامكانيات الشرائية في سورية إذ تنافسها في ذلك بريطانيا .
وتكلم هوفالن عن املستقبل الصناعي لسورية  ،حيث يطمئن ألاوساط الاقتصادية الفرنسية أن
الصناعة السورية الحرفية ال مستقبل لها  ،حيث أن تنظيم العمل فيها وضعف تقنياتها أمورا تجعلها
عاجزة عن التطور ومنافسة الصناعة ألاجنبية  ،ويضع أمامها احتماال واحدا إلنقاذها وهو أن تصنع
وفق النموذج الصناعي الرأسمالي  ،ويعترر أنه من املستحيل أن تبنى صناعة في سورية من دون حماية
جمركية  ،ويشير الكاتب إلى املعيقات التي تواجه تطوير الصناعة الوطنية السورية ويسلط الضوء على
مجموعة من الاقتراحات املقدمة ملقاومة املنتوجات ألاجنبية و إنماء الاقتصاد الوطني .
القسم الثالث  :مشاريع فرنسا في السيطرة والتجزئة  /طوائف – إثنيات – مشاريع
أشار الكاتب إلى الصراع إلانجليزي -الفرنس ي (  ) 1412 – 1413وكيفية انعكاسه على التعامل
ألاوروبي مع املسيحيين و املسلمين  ،فبعد الحرب إلايطالية – التركية عام  1413ثار نقاش في سورية
حول مصير البالد وصورة املشاريع التي تنتظرها  ،وقد تكلم سفير فرنسا في القسطنطينية '' موريس
مومبار '' عن أشكال الرروباغندا إلانجليزية السائدة في مصر  ،والتي تتحدث عن وجود لجنة مصرية
تهدف ملتابعة العمل لضم سورية إلى مصر من أجل مد السيطرة إلانجليزية العسكرية على هذه الوالية
 ،ويفسر أيضا سبب توجه السوريين نحو بريطانيا انطالقا من تحديد أهمية املوقع الاقتصادي الذي
يحتله بعض السوريين في مصر و إعجاب هؤالء بإنجازات بريطانيا في مصر  ،ثم أوضح املوقف الرريطاني
من الدولة العثمانية وحرص على الاحتفاظ بسورية وآسيا الصغرى و ألاناضول  ،فإن تم فقد تركيا
فإن مصر ستحل مكانها و أيضا فسورية وفلسطين يمكن أن ترتبط بالقاهرة كما في املاض ي .
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و أشار إلى مدى نجاح فرنسا في سياستها إلاسالمية على اعتبار أن بريطانيا هي التي مثلت تاريخيا
السياسة إلاسالمية منذ زمن بعيد  ،وبريطانيا تمارس سياسة الدفاع عن وحدة الدولة العثمانية ضد
املطامع الروسية و الفرنسية  ،ودافعت عن تكوين سوق إسالمية واسعة تمتد من الهند حتى مصر
تكون تحت سيطرتها  ،ومن جهة أخرى  ،ففرنسا هي التي مثلت تاريخيا ومن الحرب الصليبية سياسة
الحماية للكاثوليك في الشرق وكذلك أن تدخالتها في عام  1681تم على أساس ذلك حيث قامت بحماية
املسيحيين املوارنة والكاثوليك  ،هنا يطرح تساؤل حول مدى نجاح فرنسا في إقناع املسلمين بالسياسة
إلاسالمية الفرنسية ؟ وقد اعترر بأن هذا مأزق فرنسا في منافستها للمشروع إلانجليزي وحيرتها بين
منافسة هذا املشروع وموقف الحماية .
تحدث أيضا عن الحركة املعارضة العربية والسيما في بيروت '' حركة بيروت إلاصالحية '' التي
قدمت عريضة يقول املوقعون عليها بأن مسيحيي بيروت اشتركوا مع املسلمين في صياغة مشروع
إلاصالحات لسببين  ،تعطيل اتجاهات اللعبة التركية و إدخال مبدأ إلاشراف ألاوروبي على كل فروع
إلادارة  ،ويقترح املوقعون ثالثة اختيارات أمام الديبلوماسية الفرنسية و التي تتناسب مع الهيكلية
السياسية السورية  ،إما تحقيق وصاية فرنسا على سورية و إما تحقيق استقاللية والية بيروت تحت
إشراف فرنسا وإما ربط والية بيروت بلبنان ووضعها تحت إلاشراف الفرنس ي  ،وبالتالي انتبه
ديبلوماسيون فرنسيون آخرون إلى خطورة هذه الخطوة التي تتجه نحوها قنصلية بيروت في تركيزها
على دعم املسيحيين أو على املراهنة على أهمية الحركة العربية و أفقها الانفصالي عن الدولة العثمانية.
تم تحدث كوثراني أيضا عن مشروع '' سورية الطبيعية '' في الررامج الفرنسية () 1416 – 1412
 ،ففي دجنرر  1413طمأنت إنجلترا فرنسا بعدم وجود مطامع سياسية لها في سورية وذلك في إطار
احترام الحقوق و املصالح التاريخية الفرنسية في سورية  ،وذلك ما دفع ألاوساط الاقتصادية الفرنسية
إلى بناء مشاريع في سورية مما أزعج ذلك انجلترا  ،واعتررت أن ذلك ال يعني أن فرنسا حرة سورية
تفعل ما يحلو لها  ،وبعد عقد اتفاقية '' سايكس بيكو '' تسربت إلى ألاوساط الاقتصادية الفرنسية أن
فرنسا مستعدة للتنازل عن قسم من حقها في السيطرة على كامل سورية ملصلحة بريطانيا  ،وهذا ما
أحدث ضجة في ألاوساط الاقتصادية الفرنسية وخاصة غرفتي تجارة ليون ومرسيليا  ،مما دفع غرفة
ليون إلى رفع مذكرة إلى وزير الخارجية الفرنس ي عام  1418أبدت فيها عن قلقها حول مصير سورية
أثناء تقسيم الدولة العثمانية  ،وتؤكد أمانيها في أن تبقى سورية ساملة موحدة عند انسالخها عن الدولة
العثمانية وإلحاقها كاملة بالنفوذ الفرنس ي  ،وتشدد هذه املذكرة على وحدة سورية الطبيعية  ،وتتمثل
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املصالح الاقتصادية الفرنسية في سوريا كما جاء في رسالة غرفة ليون بأن سورية هي بلد منتج للحرير،
وهي جزء من سوق ليون الكبيرة التي أصبحت بعد فتح قناة السويس من أهم مراكز العالم الحريرية
 ،ولدعم مطالب غرفة ليون في الحفاظ على وحدة سوريا بعد انسالخها عن الدولة العثمانية رفعت
غرفة تجارة مرسيليا مطالبها التي بدورها أكدت على الحفاظ على وحدة سورية  ،لكن أماني رجال
الاقتصاد الفرنسيين تصطدم بحدود إمكانيات الدولة الفرنسية وحدود مشاركتها في الحرب  ،فغلبة
الدور العسكري الرريطاني من ناحية العراق و ناحية السويس كانت تفرض تقسيما ملناطق نفوذ بالد
الشام يأخذ باالعتبار حسابات بريطانيا الاقتصادية و الاستراتيجية في املوصل وفلسطين وذلك ما عررت
عنه صيغة سايكس بيكو .
بعد انتهاء الحرب رفعت غرفة تجارة ليون رسالة أخرى إلى وزير الخارجية تذكره برسالتها ألاولى ،
وتعرر عن عدم رضاها حول السمة الجغرافية لسورية التي تقلصت وحذفت منها تالث مناطق مهمة
وهي حلب و دمشق و املوصل  ،إضافة إلى احتفاظ إنجلترا بمرفأ عكا و حيفا  ،وتضيف هل يجب أن
تعطى إلنجلترا هذه الحواضر املقدسة ( دمشق – بغداد – القاهرة – مكة ) وأين هو نصيب فرنسا
من كل هذا  ،بناء على ذلك وبناء على أسباب أخرى تطالب غرفة تجارة ليون بإعادة النظر في بنود
اتفاقية . 1418
وبعد صراع ديبلوماس ي بين فرنسا و انجلترا استخدمت فيه الصراعات و الاتجاهات السياسية
الوفود املحلية في املنطقة تم التوصل إلى اتفاق في  18سبتمرر  1414الذي شكل تمهيدا ملؤتمر '' سان
ريمو ''  ،فمقابل جالء بريطانيا عن سورية وكيليكيا تحل القوى الفرنسية بديال منها في املقابل حصلت
بريطانيا من فرنسا على عدة مكاسب  ،تتمثل في عدم املطالبة بإدخال والية املوصل ضمن الحدود
السورية  ،وعدم املنازعة في مصير تقرير فلسطين بحيث تكون هذه ألاخيرة لرريطانيا  ،وكذا عدم املنازعة
في وضع العراق تحت الانتداب الرريطاني  ،مع بقاء شرق ألاردن تحت الاحتالل الرريطاني  ،وبهذا الاتفاق
تحددت الخطوط العامة لسورية الفرنسية  ،ولكي ترسخ هذه الهيمنة الفرنسية كان البد من زعزعة
الحركة العربية دمشق و إزاحة الفيصل و إثبات أنه ال جدوى من تطبيق اتفاق فيصل – كليمنصو ،
ثم تنظيم سورية تنظيما يضمن السيطرة عليها عرر مشاريع الكونفدرالية والتجزئة .
أيضا تحدث الكاتب عن الديبلوماسية الفرنسية و الرؤية إلاثنولوجية للجماعات في فهمها
التركيب الطائفي و تعاملها مع خصوصياته  ،حيث أشار إلى العالقة بين فرنسا ومسيحيي الشرق من
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الكاثوليك واملوارنة  ،وفهم الديبلوماسية الفرنسية للطوائف ألاخرى كالعلويين والدروز والشيعة  ،مع
البحث في أشكال التحالفات التي تلتقي فيها مصالح فرنسا مع الزعامات املحلية .
أما بخصوص املشاريع إلادارية – السياسية لتنظيم الانتداب في سورية (  ، ) 1431 – 1414يقدم
الكاتب برقية سرية صادرة بتاريخ  34ديسمرر  1414بعث بها '' الجنرال غورو '' إلى رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية  ،وتعرض هذه الررقية املوقف الذي يجب اتخاذه من حكومة فيصل  ،حيث يرى ''
الجنرال غورو '' أنه من الضروري تصفيتها بهدف السيطرة الفرنسية على سورية بشكل كامل وذلك
بعد الاتفاق الفرنس ي إلانجليزي  ،وتتحدث الررقية عن مكامن الضعف في حكومة الفيصل وحول الخطر
الذي تحمله منطلقاتها القومية والتوحيدية على مصالح فرنسا  ،وتكلم '' غورو '' أيضا عن أهمية
الخصوصيات إلاقليمية و الطائفية في ضرب الوحدة القومية و أن تقسيم سورية يساعد على تنظيم
البالد ومالئم للسلطة الفرنسية  ،وفي هذا الخصوص يقترح '' دو كاي '' ( مستشار املفوضية العليا في
سورية ) تجزئة فيدرالية لسورية .
و في نفس السياق أشار كوثراني إلى حوار '' ميلران – غورو '' الذي يخطط لتنظيم الانتداب
الفرنس ي في سورية  ،حيث يعترر أن النقاش حول موضوع تجزئة سورية من زاوية مصلحة الانتداب
الفرنس ي تقدمه بصورة مباشرة الررقيات السرية املتبادلة بين الرئيس '' ميلران '' و الجنرال '' غورو ''
خالل الفترة بين  8و  32غشت  ، 1431فبالنسبة لوجهة نظر الرئيس ميلران  ،فبناء على الررقية التي
أرسلها إلى املفوض السامي الفرنس ي بتاريخ  8غشت  ، 1431يتحدث الرئيس فيها بداية عن أسباب
تصفية حكومة الفيصل  ،والتخلي عن اتفاق فيصل – كليمنصو  ،ويقترح ميلران صيغة بديلة للملكية
القومية تتمثل في سلسلة دول مستقلة جمهورية الشكل وتتناسب مع تنوع ألاعراف والديانات وتتحد
في فيدرالية تحت سقف السلطة العليا للمفوض السامي ممثل الدولة املنتدبة  ،ثم يستعرض ميلران
مجموعة من الاستقالالت كنماذج يمكن أن تشكل أجزاء من الفيدرالية السورية املقترحة أو وحدات
مستقلة عنها  ،حيث يبدأ بالبالد التركية والكردية ويقول أنه ال يمكن أن ندخل في هذه الفيدرالية
مباشرة أراض ي تركية ( عينتاب – بيرة جك – كلس )  ،وال أراض ي كردية ( شرق الفرات مع أورفة
وماردين ) ويرى أن هذه البالد التركية ال يمكن السيطرة عليها إال بالقوة  ،أما بالنسبة للقبائل العربية
فليس لديها تعاطف مع النظام الحجازي وهي مستعدة للتفاهم  ،أما بالنسبة للبنان فيؤكد ضرورة
استقالله عن الكونفدرالية السورية وتوسيعه نحو الساحل والبقاع وعكار و الجنوب  ،أما بخصوص
الكونفدرالية السورية تحدث ميلران عن تنظيم املناطق التي يرشحها كوحدات ل '' الكونفدرالية
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السورية '' املقترحة  ،ويشير إلى ألاشكال التنظيمية التي من شأنها أن تضبط هذه ألاجزاء املقسمة
املقترحة تحت سلطة واحدة تتمثل في إلادارة الفرنسية  ،حيث توجد املفوضية العليا التي تمثل الدولة
املنتدبة  ،وتكون هذه املفوضية هي الجهاز التنفيذي الذي ال تهيمن عليه أية سلطة محلية  ،ويجب
إنشاء جهاز فيدرالي سوري أو مجلس دول تكون له بداية صالحيات استشارية  ،ثم ينهي ميلران بمسألة
مهمة وهي اختيار عاصمة الكونفدرالية السورية و املراكز ألاساسية ألاخرى التي تناسب الحواضر الكررى
في سورية  ،حيث احتار بين الحواضر الثالث الكررى الختيار عاصمة الكونفدرالية واختار حال وسطا ،
حيث اعترر أن تكون حلب مقر املفوضية العليا وبيروت مقر محكمة القضاء ألاعلى  ،أما دمشق فألنها
كانت دائما مركزا ثقافيا إسالميا فقد جعلها مقرا لجامعة مع الحذر أن تتحول إلى مركز ديني معارض .
أما بالنسبة لرد الجنرال غورو  ،فيرى أنه يجب أن تكون بيروت عاصمة لدولة لبنان الكبير وأن
تكون أيضا مقرا للمفوضية العليا الفرنسية  ،ويطالب غورو باإلسراع في إلاعالن عن دولة لبنان الكبير
وجعل بيروت عاصمة له وطرابلس الشام ملحقة به  ،ويحث أيضا على ضرورة قيام تجزئة محدودة
لسورية وضرورة قيام فيدرالية سورية – لبنانية أو أن يدمج لبنان بالكونفدرالية السورية  ،ويرى أن
تقسيم سورية إلى ثماني أو تسع مجموعات يمكن أن تترتب عليه نتائج خطيرة و بالتالي فهو يرى أن
تنحصر التجزئة في ثالث أو أربع دول كبيرة تكفي نفسها بنفسها .
ثم يرد الرئيس ميلران على مالحظات غورو  ،حيث يترك أمر تحديد عدد الدويالت للجنرال غورو
 ،مع إبداء بعض املالحظات العامة تتعلق بعدم التسرع في دمج لبنان الكبير في الكونفدرالية السورية
 ،وأن التقليص من عدد الدول سيكون أقل انقيادا إال في حال وجود جهاز مراقبة دقيق جدا  ،ثم
يبدي ميلرا ن تحفظا على صيغة إلحاق القبائل العربية البدوية بدولتي حلب ودمشق وحمص ويحرص
على ضرورة احترام استقاللها  ،واعترر أن التنظيم الحالي ال يمكن أن يكون إال مؤقتا  ،وال يمكن أن
تكون قاعدته خلق ثالث دول كبيرة بقيادة عسكرية  ،وينبغي ألاخذ بعين الاعتبار أنه ال يمكن الاستمرار
بنظام الاحتالل و أن نظام الاحتالل هذا أكثر تعرضا للمواجهة و أقل مرونة من الرقابة املدنية .
ويختم الكاتب هذا القسم بالحديث عن عالقة فرنسا بفلسطين والصهيونية ،حيث شكلت
املصالح الاقتصادية للرأسمالية الفرنسية في بالد الشام ومطامع فرنسا في السيطرة على سورية كاملة
وموحدة بما في ذلك فلسطين  ،وكذلك الصراع الفرنس ي – إلانجليزي حول السيطرة على سورية
(اتفاقية سايكس بيكو -سان ريمو )  ،واستمرار تخوف فرنسا من توسع النشاط الصهيوني في أنحاء
سورية الواقعة تحت الانتداب الفرنس ي ومخاطر هذا التوسع على سيطرتها  ،كلها شكلت منطلقات
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لصياغة املواقف الفرنسية من النشاط الصهيوني في فلسطين وسورية حيث أن هذه املنطلقات
تدخلت في الديبلوماسية الفرنسية كعوامل ضاغطة في بعض ألاحيان  ،وقد ركزت الديبلوماسية
الفرنسية على الوجود املعنوي والثقافي ( املدارس – الخدمات الاجتماعية والاستشفائية ) الذي بدأ
يتصاعد في السنوات ألاولى بعد  ، 1416حيث كانت فرنسا ركزت في سياستها على اتباع الحماية للموارنة
و الكاثوليك واملراهنة على الخصوصيات املذهبية و الدينية لتفكيك املجتمعات التقليدية و إلحاق
بعضها بمشاريعها الاقتصادية والسياسية في املنطقة .
وهكذا فاملوقف الفرنس ي تأرجح في عالقته بالصهيونية قبل الحرب بين التعاطف مع حركة الهجرة
اليهودية إلى فلسطين بدافع التقليد الديبلوماس ي الفرنس ي الذي جرت عليه سياسة الحماية الفرنسية
 ،والتركيز على ألاقليات وتحويلها إلى مرتكزات للنفوذ الداخلي في مجتمعات الدولة العثمانية ،وبين
التخوف من املشروع الصهيوني إلاستيطاني الذي أثار مخاوف الرأسمالية الفرنسية التي كانت تطمح
إلى السيطرة على سورية كاملة بما فيها فلسطين  ،وبعد سنوات الحرب العاملية ألاولى تأرجح املوقف
الفرنس ي بين الضغط الصهيوني و الدولي الذي تصاعد بعد انعقاد مؤتمر الصلح وبين ضغط الرأي
العام الكاثوليكي الفرنس ي الذي يحرص على عدم وقوع ألاماكن املقدسة تحت سيطرة الصهاينة  ،وبعد
تنازل فرنسا عن اتفاقية تدويل فلسطين وقبولها باالنتداب الرريطاني عليها  ،استقر املوقف الرسمي
الفرنس ي على قبول و تأييد املشروع الصهيوني في فلسطين لكن مع الحذر من مخاطر توسع الصهيونية
داخل أراض ي الانتداب الفرنس ي في سورية .
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دوةل العدد
مـحمد ا ألزهر العبيدي

ّ
بسوهاي بلد اطخىائي صغير جلدز مظاحخه ب ( )5.765كمً²لع
على الظاحل الشمالي لجصٍسة بىزهُى في جىىب شسق آطُا،
ا
ّ
ًحده شمال بحس الصين الجىىبيً ،حدها من جمُع الجهاث
ولًت طازاواك اإلااليزًت التي جلظمها إلى كظمينً .سجفع الظهل
الظاحلي إلى الجبال في الشسق .حغطي الغاباث ما ًلسب من
ثالثت أزباع مظاحت أزاض ي بسوهاي.

اإلاىطلت :آطُا
الظكان( 471.103 :جىٍلُت )2021
اإلاظاحت 5765 :كُلى مترمسبع
العاصمت :بىدزطيري بُغاوان
اهضمذ إلى الكىمىىلث ،1984 :بعد الاطخلالل
عن بسٍطاهُا
مؤشسشباب الكىمىىلث:اإلاسجبت  7من  49دولت

الدين والسياسة في بروناي:
بعد جىاشل والده عن الظلطت طىت  ،1967جىلى
الظلطان حظن بللُت الحكم في أغظطع
ّ
 ،1968وعىد اطخلالل بسوهاي طىت  ،1984عين
ّ
هفظه زئظا للىشزاءٌ ،عد بللُت من بين الحكام
اللالئل كأطىل فترة حكمٌ.عخبر من أغنى ألاغىُاء
ّ
ي
و
عاإلاُا ،كما أن مظخى اإلاعِشت داخل بس هاي
مسجفع ،ألامس الري أكظب الظلطان شعبُت
عازمت .
حشير اللساءة الخازٍخُت الظسَعت للعالكت الىطُدة بين الدًن
والظُاطت في دولت أو طلطىت بسوهاي بالراث ،ففي عام 1991
جبنى حظن بللُت اًدًىلىجُت ملكُت اإلاالًى اإلاظلمت والتي
جلض ي بأن اإلالك بمثابت الحازض و اإلادافع على العلُدة.
• وفي طىت 2014أصبحذ بسوهاي أول دولت في شسق آطُا
جدبنى الشسَعت ؤلاطالمُت على السغم من ؤلاداهت الدولُت
واطعت الىطاق.
• من بين جملت ألاحكام التي شسع الظلطان حظن في
جطبُلها هي جلد الصهاة .
ّ
للي مؤخسا معازضت بشأن إدخال أحكام الشسَعت
•
ؤلاطالمُت .

غالبُت طكان بسوهاي من اإلاظلمين الظىت ،على السغم من أن
الصِىُين ًدبعىن عادة البىذًت أو الطاوٍت أو الكىهفىشُىطُت
أو اإلاظُحُت ،بعض الشعىب ألاصلُت مظُحُت ،بِىما ًدبع
البعض آلاخسدًاهاتهم املحلُت.
توزيع األديان في بروناي 2011

ا
ا
ٌعخمد اكخصاد بسوهاي كلُا جلسٍبا على اطخغالل احخُاطُاتها
الهائلت من الىفط والغاش الطبُعي .على السغم من أن عائداث
الىفط والغاش طمحذ للدولت بمىح مىاطىيها أعلى دخل للفسد
في آطُا ،إل أنها جعلذ البالد حعخمد ا
أًضا على طلعت واحدة
جخضع لخللباث الظىق .باإلضافت إلى ذلك ،حعخمد بسوهاي على
ا
جلسٍبا ومعظم اإلاىاد
الىازداث لجمُع طلعها اإلاصىعت
الغرائُت.
في محاولت لضمان الاطخلساز الاكخصادي للبالد ،طعذ
الحكىمت مىر أواخس اللسن العشسٍن لخىىَع الاكخصاد من
خالل جطىٍس كطاعاث أخسي ،مثل الصزاعت ومصاًد ألاطماك
والظُاحت والخدماث اإلاالُت.
ّ
ل
ق
كما أن العضىٍت في زابطت دو جخىب شس آطُا مكىذ
الظلطىت من املحافظت اكخصادًا على كدز كبير من اإلاسوهت
حُال الخللباث وألاشماث الافخصادًت .

جخألف اللىاث اإلاظلحت اإلالكُت في بسوهاي من  6.500جىدي وشط:
الجِش 4.500 :جىدي
طالح البحسٍت 1000 :جىدي
طالح الجى 1000 :جىدي
الظن اللاهىوي للخدمت العظكسٍت ؤلالصامُت 17 :طىت إلادة 43
أطبىعٌُ ،ظدثنى اإلاالوٍن من صفت ؤلالصامُت.
ّ
• أكبر مىزد للدظلح للظلطىت هي أإلااهُا مىر طىت .2010

• جخمخع بسوهاي بعالكت دفاعُت طىٍلت ألامد مع اإلاملكت اإلاخحدة
وحظخضُف حامُت للجِش البرًطاوي ،والتي جضم كخِبت
جىزخا ومدزطت حسبُت في ألادغال.
ا
ز
• حظخضُف بسوهاي أًضا كاعدة جدزٍب عظكسٍت طىغافى ٍت
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