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آسيا في ظل سياسات القوى الدولية
حظيت القارة آلاسيوية باهتمام الواليات املتحدة ألامريكية ،باعتبارها املنتصر ألاكبر في الحرب الباردة غداة
انهيار الاتحاد السوفييتي ،وترجم هذا الاهتمام في محاولة ألاخيرة تقويض كل محاولة السترجاع القوى إلاقليمية
هناك قوتها .فعملت على ضم جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقا إلى حلف (الناتو) ،لتراقب عن كثب خصمها
التقليدي ،الذي رغم انهياره اقتصاديا إال أنه بقي قوة عسكرية مهابة.
وقد كانت منطقة الشرق ألاوسط في شقه الاسيوي باملفهوم ألامريكي محل عدوان أمريكي بدأ باحتالل
أفغانستان العام  ،1002بحجة مكافحة إلارهاب ،ثم احتالل العراق الذي أخذ شكل الاستعمار القديم بإنزال
القوات العسكرية ألامريكية على تراب القطر العراقي ،بحجة امتالك العراق أسلحة دمار شامل .لكن الحقيقة
خلف كل هذه الاعتداءات هي الاستيالء على ثروات تلك الدول لدفع اقتصادها .وكل هذا في إطار استبدال الخطر
ألاحمر بالخطر ألاخضر لتنفيذ السياسة الخارجية في منطقة أشارت التقديرات أنها ستكون مهد نظام عالمي
متعدد ألاقطاب يزيح روما الجديدة عن عرش ألاحادية القطبية.
ونظرا ألهمية القارة آلاسيوية في النظام الدولي ،التي أولتها الواليات املتحدة الامريكية اهتماما خاصا يتجسد
في املفهوم الاستراتيجي ،الذي أطلقته العام  ،1020والذي يعني الانتشار نحو آسيا ،والقاض ي بإعادة نشر قواتها
العسكرية في املحيط الهادي وعلى حدود القارة آلاسيوية.
في هذا الوقت كانت الصين وروسيا تعمالن على تقوية نفسيهما من الداخل ،حيث وصل الرئيس الروس ي
فالديمير بوتن إلى سدة الحكم ليبدأ عهد جديد لروسيا الاتحادية ،قوية عسكريا لكن البد لها من اقتصاد قوي.
وكذلك فعلت الصين التي غزت في أقل من  10سنة كل دول العالم اقتصاديا ،بداية من مبادرة الحزام والطريق،
التي جاء بها الرئيس الصيني ش ي جين بينغ العام  ،1022تحمل نظرة عاملية شاملة للدور الذي تتوخاه الصين
لنفسها بحلول العام .1020
وقد خرجت هاتان القوتان كرابح أكبر من أزمة الصحة العاملية ممثلة في جائحة كورونا ،حيث أبانتا عن قدرة
عالية على تسيير ألازمة بداية بمحاصرتها ثم اختراع اللقاح ،ومد يد العون لكل دول العالم دون خلفية
أيديولوجية ،فساعدت الصين إيطاليا الرأسمالية في قلب أوروبا ،كما ساعدت دول أمريكيا الالتينية الاشتراكية،
وكذلك فعلت روسيا.
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في حين كان تسيير ألازمة في أوروبا كارثيا بالنظر إلى عدد الوفيات املهول ،وتصريحات رؤساء تلك الدول بالعجر
عن مواجهتها ،وبلغ الحد برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يدعو مواطنيه لالستعداد لتوديع أحبائهم.
تعبيرا عن العجز الكامل.
ورغم أن الصين تنفي أنها قوة عظمى تنافس الواليات املتحدة ألامريكية ،وإن كان الواقع يؤكد صحة هذا
الطرح ،إال أن معطيات أخرى تشير إلى أن الصين وروسيا هما أحد أقطاب النظام الدولي الجديد وهو في طور
التبلور .ويستدل على ذلك بالقوة البحرية التي بنتها الصين خالل العقدين ألاخيرين لفرض نفوذها في محيطها
الجيوبوليتيكي الطبيعي ،في مواجهة التواجد ألامريكي املفروض بالقوة العسكرية.
إن الدور املتنامي للقوتين آلاسيويتين الصين وروسيا جعل دول الكومنويلث تسارع إلى بناء حلف عسكري
جديد يستشف من خالل صفقة الغواصات  ،AUKUSحيث تخلت استراليا عن صفقة شراء غواصات فرنسية
واستبدلتها بصفقة مع الواليات املتحدة ألامريكية ،وتسبب ذلك في أزمة دبلوماسية ثالثية بين فرنسا وأستراليا
من جهة وبينها وبين الو م أ من جهة أخرى ،قد يدل هذا املعطى على نية الواليات املتحدة ألامريكية رفع الحماية
العسكرية عن أوروبا ،وبناء حلف كومنويلث عسكري ،في إطار التحالفات الجديدة في عالم متعدد ألاقطاب.
أقطابه لن تكون دوال كما كان في الثنائية القطبية ،لكن أقطاب في شكل تكتالت إقليمية .وهذا تصدع أول في
املعسكر الغربي التقليدي.
التصدع الثاني أحدثته مبادرة الحزام والطريق في مجموعة السبع ،حيث تريد بعض دوله محاصرة الزحف
الصيني الهادئ ،لكن أملانيا عارضت ذلك ودفعت قدما بمشروع استثماري صيني ملدة أربع سنوات ،وتحفظت
على مقترح الغائه ،وذلك خالل اجتماع مجموعة السبع امللتئمة شهر جوان  ،1012التي أطلقت بديال ملبادرة
الحزام والطريق سمي "إعادة بناء عالم أفضل" ،الهدف الرئيس منها هو مواجهة املبادرة الصينية ،في حين ردت
الصين أن املبادراتين ليستا متعارضتين ويمكنهما التكامل من أجل عالم أفضل.
يبدو أن الصين تعطي دروسا في مفهومها للعالم الذي تتطلع إليه مبني على التعاون وعدم إنكار آلاخر .وتعتبر
موجه أو حامل ما يصطلح عليه بـ "القرن آلاسيوي" هذه مؤشرات رغم ضعفها في القوت الراهن لكنها قد يكون
لها ألاثر ألاعظم في املستقبل القريب.
د .آسيا قبلي
باحثة في مركز الشعب للدراسات والبحوث
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موقف الدولة العثمانية من الحرب الروسية  -اليابانية
4091 -4091
The position of the Ottoman Empire on the Russo- Japanese War
1904- 1905
د .حمادة الشافعي
محاضر التاريخ الحديث واملعاصر ،كلية آلاداب جامعة دمياط
hshafee6@gmail.com
امللخص
مثلت مسألة عبور الاسطول الحربي الروس ي للمضايق التركية إشكالية كبيرة في ظل الاتفاقيات
الدولية التي تحكم آلية عبور البوارج الحربية من املضايق التركية ،وذلك في ضوء امتالك روسيا
ألسطول حربي حبيس داخل البحر ألاسود لن تستطيع الاستعانة به إذا ما أجبرتها ظروف الحرب مع
اليابان على استدعائه.
وكانت صعوبة حركة ألاسطول الروس ي املرابط في البحر ألاسود خاص في ظل التزامها والتزام الدولة
العثمانية بتنفيذ املعاهدات الدولية التي تحدد قوانين عبور ألاساطيل البحرية في البسفور والدردنيل،
ولذلك كانت تري ضرورة التعاون مع الدولة العثمانية في املشاكل التي تواجهها الحكومة العثمانية
نتيجة اندالع الثورات القومية لدول البلقان ،وهو ما أرادت الدولة العثمانية الاستفادة منه بدعم
روسيا خالل حربها ،كي تساندها في مواجهة تلك الثورات وتحول دون انضمام النمسا إلي الثائرين.
لذلك سمحت الدولة العثمانية لبعض من البوارج الروسية الحبيسة في البحر ألاسود بعبور املضايق
التركية وهو ما آثار غضب بريطانيا ،وحثها على ضرورة العمل على تغير توجهاتها السياسية تجاه روسيا
عقب تحقيق اليابان انتصارها الخاطف على روسيا.
ومع تحقيق ألاهداف السياسية لبريطانيا والواليات املتحدة اندالع الحرب ،سمحت الحكومة
ً
البريطانية لألسطول الروس ي عبور قناة السويس مع ممارسة الواليات املتحدة ضغوطا على اليابان
وروسيا للحفاظ علي الوضع الراهن في الشرق ألاقص ى لتنتهي الحرب الروسية – اليابانية ،دون أن
تحقق الدولة العثمانية أهدافها من مساندة روسيا خالل الحرب.
الكلمات الدالة :البوارج الحربية ،املضايق التركية ،دول البلقان ،البحر الاسود ،قناة السويس
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Abstract
The issue of the Russian naval fleet crossing the Turkish straits represented a major problem
in light of the international agreements governing the mechanism of warships crossing
from the Turkish straits, in light of Russia's possession of a war fleet locked into the Black
Sea, which it would not be able to use if war conditions forced it to summon it.
Russia is fully aware of the threads of the British conspiracy against it, and the difficulty of
moving the Russian fleet in the Black Sea especially in light of its commitment and the
commitment of the Ottoman State to implement the international treaties that determine
the laws of crossing of the naval fleets from the Bosphorus and the Dardanelles. Therefore
it considered the cooperation with the Ottoman State essential in the problems faced by
the Ottoman government as a result of the outbreak of the national revolutions of the
Balkan countries. It is the issue that the Ottoman State wanted to benefit from with the
support of Russia during its war, in order to get its support in facing these revolutions and
to prevent Austria from joining the rebels.
Therefore, the Ottoman State allowed some of the Russian battleships locked in the Black
Sea to cross the Turkish straits, which caused the wrath of Britain, and urged it to work on
changing its political directions towards Russia after Japan achieved its quick victory over
Russia.
With the achievement of the political goals that Britain and the United States wanted from
the outbreak of the Russian-Japanese war, the British government allowed the Russian fleet
to cross the Suez Canal. The United States began exerting pressure on Japan and Russia to
accept the reconciliation initiative launched by President Franklin D. Roosevelt after
achieving the desired goals and working to Preserve the status quo in the Far East: "neither
complete victory nor total defeat" to end the Russian-Japanese war. By the end of the
Russian-Japanese war and the change of the British policy towards Russia, in such a way it
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prevented the Ottoman State from achieving its goals after supporting Russia during the
war.
The Key words: warships crossing, the Turkish straits, the Balkan countries the Black Sea,
the Suez Canal
املقدمة
بدأت موجة جديدة من العدوان الغربي تهدد منطقة الشرق الاقص ى فمع تدعيم الحدود القومية
في أوروبا وتحقيق توازن عالمي للقوى وتقدم الصناعة وقوة تكنولوجيا الاتصال عن بعد من خالل
السفن التجارية والتلغراف انهمكت القوى الغربية في سباق محموم على املستعمرات والقواعد
البحرية ودوائر النفوذ خارج أوروبا.
وفي ظل سياسة التحالفات العسكرية التي تبنتها الدول ألاوروبية في مطلع القرن العشرين والتي
بدورها أصبحت أكبر مصدر لتهديد السلم العالمي في حال نشوب أزمة بين أي من تلك القوى ذات
املعسكرات املختلفة ،فقد صارت الدول املتحالفة تسير نحو الدفاع عن أحالفها ،فإنجلترا على الرغم
من أنها املدبر الرئيس ي والدافع الحقيقي إلى نشوب الحرب بين روسيا واليابان ،إال أنها هي التي تنادى
ً
بأن لديها واجبا نحو حليفتها ،حال تعرضها للعدوان الروس ي ،كما أن فرنسا تؤكد على أنه إذا لم يكن
ُ
عليها واجب تقديم املؤازرة لحليفتها روسيا بحكم التحالف املبرم بينهم فأن عليها واجب آخر هو تقديم
ُ
ُسب الدعم إذ ما واجهتها الصعاب خالل الحرب املرتقبة ،أما الواليات املتحدة ألامريكية فإنها تجد
نفسها مضطرة إلى التخلي عن حيادها في الحرب إذ ما استطاعت روسيا فرض سيطرتها التامة على
ً
ميناء بورت آرثر وهوما ُيعد تهديدا ملصالحها في الفلبين والشرق ألاقص ى ،كما أن املانيا ترى في جرأة
اليابان في التحرش بروسيا ما هو إال استعراض لقوتها البحرية الفتية بتحريض من إنجلترا ،فالجميع
لدية قناعة تامة بأن اليابانيين لم يكن لديهم املقدرة على قتال الروس إال بعد تشجيع إلانجليز لهم،
فقد نظرت روسيا إلى إنجلترا على أنها العدو الحقيقي ألطماعها في التبت مستغل في ذلك مشكلة
الشرق الاقص ى ،كما أخذت قبرص من قبل ،لذا هددت روسيا إنجلترا بأنها إذا ما اقدمت على
السيطرة على التبت وإيران فإنها سوف ترسل جنودها إلى الصين والتطلع لتهديد املستعمرات
البريطانية في الهند.
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في الوقت نفسه بنت بريطانيا خطتها السياسية للقضاء علي التحالف الفرنس ي – الروس ي املدعوم
بتوجهات أملانية ذات تطلعات استعمارية في الشرق ألاقص ى ،وزيادة معدالت الانفاق البحري
ً
ً
لألسطول ألاملاني ،مما مثل خطرا حقيقيا على نفوذ بريطانيا في الشرق ألاقص ى والهند بل على نفوذها
البحري في العالم .ومن أجل ذلك بدأت لندن في تحريض اليابان وهي القوة الصاعدة في الشرق
ألاقص ى ذات ألاهداف الاستعمارية ،لتحقيق انتصار خاطف على روسيا لتحجيم نفوذها وقوتها في
ُ
الشرق ألاقص ى ،مستغله في ذلك التحالف املبرم بينها وبين اليابان للعمل على عرقلة ألاسطول الروس ي
املرابط في بحر البلطيق في حال ما استدعت الظروف الستغالله في الحرب الدائرة.
مثلت مسألة عبور الاسطول الحربي الروس ي للمضايق التركية إشكالية كبيرة في ظل الاتفاقيات
الدولية التي تحكم آلية عبور البوارج الحربية من املضايق التركية ،وذلك في ضوء امتالك روسيا
ألسطول حربي حبيس داخل البحر ألاسود لن تستطيع الاستعانة به إذا ما أجبرتها ظروف الحرب على
استدعائه.
ً
فروسيا تدرك تماما خيوط املؤامرة البريطانية عليها ،وكانت صعوبة حركة ألاسطول الروس ي املرابط
في البحر ألاسود خاص في ظل التزامها والتزام الدولة العثمانية بتنفيذ املعاهدات الدولية التي تحدد
قوانين عبور ألاساطيل البحرية في البسفور والدردنيل ،ولذلك كانت تري ضرورة التعاون مع الدولة
العثمانية في املشاكل التي تواجهها الحكومة العثمانية نتيجة اندالع الثورات القومية لدول البلقان،
وهو ما أرادت الدولة العثمانية الاستفادة منه بدعم روسيا خالل حربها ،كي تساندها في مواجهة تلك
الثورات وتحول دون انضمام النمسا إلي الثائرين  .لذلك سمحت الدولة العثمانية لبعض من البوارج
الروسية الحبيسة في البحر ألاسود بعبور املضايق التركية وهو ما آثار غضب بريطانيا ،و حثها على
ضرورة العمل على تغير توجهاتها السياسية تجاه روسيا عقب تحقيق اليابان انتصارها الخاطف على
روسيا.
الاطار النظري للبحث
-4
-2
-3
-1
-1

التشابك الدولي قبيل اندالع الحرب الروسية – اليابانية
موقف الواليات املتحدة من التحالف ألانجلو – ياباني
الحرب الروسية اليابانية وتهديد السلم العاملي
اندالع الحرب الروسية – اليابانية
الدولة العثمانية في دائرة الصراع
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 -6الضغوط السياسية البريطانية على روسيا
ُ
 -7تغير السياسة البريطانية تجاه روسيا
 -8املساعي ألامريكية إلنهاء الحرب الروسية – اليابانية
 -0تغير موقف الدولة العثمانية تجاه اليابان
الدراسات السابقة
هناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت مسألة الصراع الدولي علي املضايق العثمانية
واشكالية عبور البوارج الحربية من تلك املمرات البحرية الهامة والتي تصدرت مشهد الصراع الدولي
في أوروبا منذ منتصف القرن التاسع عشر وبصورة خاصة الصراع الروس ي العثماني حول مسألة
مرور البوارج الحربية الروسية من املمرات العثمانية ومنها علي سبيل املثال لويس الحاج ودراسته
مشكلة املضايق والعالقات الروسية التركية ،ودراسة حسن لبيب تاريخ املسألة الشرقية ،باإلضافة
لكتاب سليم العقاد الحرب البلقانية ،ودراسة أحمد ناطق إبراهيم أثر مضيقي البسفور والدردانيل
في تغير املوقف البريطاني من الحرب الروسية – العثمانية  ،7818 -7811إال أن هذه الدراسات لم
تتطرق إلي موضع البحث الذي يلقي الضوء حول تفعيل أهمية املمرات واملضايق البحرية الدولية
ومدي تأثيرها علي الصراع الدولي الذي نشب بين القوي الدولية في منطقة الشرق ألاقص ى ،وتأثيره
علي نتائج الحرب الروسية اليابانية ،ومدي الدور السياس ي الذي لعبته بريطانيا ونجحت من خالله
في تغير نتائج الحرب باستغالل الوضع القانوني للمضايق العثمانية ،هذا باإلضافة إلي املحاوالت
العثمانية الستغالل الحرب في محاولة لتحسين العالقات مع روسيا من أجل مساندتها في إخماد
الثورات املندلعة في البلقان والحد من النفوذ البلغاري في املجر.
ومن خالل ذلك فإن أهمية الدراسة تكمن في إعادة رسم طبيعة العالقات واملصالح الدولية في منطقة
الشرق ألاقص ى في محاولة إليضاح مدي استغالل هذا الصراع في تحقيق مصالح سياسية أخري
للقوي الدولية في مناطق إقليمية بعيدة عن دائرة الصراع في تلك الفترة.
منهج الدراسة
اعتمدت الدراس ةةة على املنال التاري ي الوص ةةفي التحليلي الذي يبحث عن ألاحداث التاريخية
وأس ة ة ةةبابها ونتائجها من أجل الوص ة ة ةةول إلى الحقائق ودراس ة ة ةةة الثوابت ،واملتغيرات ،والظروف املحيطة
باألحداث الستخالص الحقائق منها.
الهدف الدراسة:
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إن الهةةدف من هةةذه الةةدراس ة ة ة ةةة القةةاء الض ة ة ة ةةوء حول التحوالت الس ة ة ة ةيةةاس ة ة ة ةيةةة التي طرأت على
العالقات الدولية بين القوي ألاوروبية في ظل التنافس الاسةتعماري الشرس الذي واكب ظهور الثورة
الص ة ة ة ةنةةاعيةةة في أوروبةةا وكةةان دافع حقيقي لتحول تلةةك القوي للبحةةث عن منةةاطق جةةديةةدة كةةأس ة ة ة ةةواق
ملنتجاتها ومصادر للمواد الخام وخاصة في منطقة الشرق ألاقص ى.
بةدأ هةذا الص ة ة ة ةراع في النمو بص ة ة ة ةةورة كبيرة في مطلع القرن العش ة ة ة ةةرين مص ة ة ة ةةاح ًبةا لظهور قوي
آس ة ةةيوية جديدة علي مس ة ةةرح الس ة ةةياس ة ةةة العاملية لديها من الطموح ما يفوق طموح القوي الغربية من
حيث تحقيق طموحاتها العسةكرية والاقتصةادية على حساب الاراي ي القريبة من مجالها الجغرافي في
املنطقة مصة ة ة ً
ةاحبا للص ة ة ةراع الغربي بين إنجلترا من جانب وروسة ة ةةيا من الجانب ألاخر وبقيت الواليات
املتحدة تراقب عن كسب نتائج هذا الصراع ومدي تأثيره على مصالحها في املنطقة.
في الوقةت نفس ة ة ة ةةه ومع تحكم بريطانيا في حركة املالحة الدولية الخاص ة ة ة ةةة بحركة ألاس ة ة ة ةةطول
الروس ة ي املرابط في بحر البلطيق ،وجدت الدولة العثمانية نفسةةها مدفوعة للمشةةاركة في هذا الص ةراع
على الرغم من ابتعادها عن دائرة الصراع بين ألاطراف املتصارعة.
وفي ض ة ة ة ةةوء ذلةةك بةةدأت الةةدولةةة العثمةةانيةةة التفكير في كيفيةةة اس ة ة ة ةةتغالل هةةذا الص ة ة ة ةراع لخةةدمةةة
مص ةةالحها الس ةةياس ةةية في البلقان بالحص ةةول على دعم روس ةةيا ملواجهة الدعوات الش ةةعبوية للش ةةعوب
البلقان ،والحصول على الدعم الروس ي في حال ما اضطرت ملواجهة بلغاريا.
التشابك الدولي قبيل اندالع الحرب الروسية – اليابانية
تميزت الفترة التي تلت عزل بس ة ة ةةمارك وإبعاده من ميدان الس ة ة ةةياس ة ة ةةة الدولية بس ة ة ةةلس ة ة ةةلة من
التحالفات الدولية ودفع إليها جو من الريبة والخوف الذى ساد العالقات الدولية .
بعد عام  7881وجدت كل من روس ة ة ة ةةيا وفرنس ة ة ة ةةا نفس ة ة ة ةةهما في عزلة بينما اتحدت دول أوروبا
الوس ة ة ةةط في تحالف ثالاي أملانيا -النمس ة ة ةةا -إيطاليا عام (7881هاش ة ة ةةم ،أحمد نجيبد نجا ،محمد
مةةأمون ، )741 ،7898 .فتغلبةةت كةةل منهمةةا على كراهيتهةةا لنوع الحكم ،عقةةدتةةا تحةةالف بينهمةةا في عةةام
 ،7889فقد كانت فرنس ة ة ةةا تحتاج إلى حليف يخرجها من عزلتها التي فرض ة ة ةةها عليها بس ة ة ةةمارك (الجمل،
شوقي عطا هللاد إبراهيم ،عبد الرازق.)111 ،1111 ،
أما روس ة ةةيا فكانت بحاجة إلى راوس ألاموال الفرنس ة ةةية لالس ة ةةتعانة بها في تدعيم مش ة ةةروعاتها
وعلى ألاخص ش ة ةةبكة مواصة ة ةةالتها الحديدية خط حديد سة ة ةةيبريا  ،وبما أن أملانيا وبريطانيا ال تميالن
إلى تقويةة روس ة ة ة ةةيا ،باإلض ة ة ة ةةافة إلى أن روس ة ة ة ةةيا نظرت للتحالف ألاملاني النمس ة ة ة ةةاوي على أنه خطر على
مص ة ةةالحها في البلقان ،كما أن العالقات الروس ة ةةية البريطانية لم تكن طيبة خاص ة ةةة بس ة ةةبب تض ة ةةارب
مص ةةالح الدولتين في الش ةةرق ألاقص ة ى ومنطقي آس ةةيا الوس ةط  ،كما أن إلامبراطور ألاملاني ولهام الثاني
رفض تجديد املعاهدة التي سةىى بسةمارك لعقدها بين البلدين عام  7811بهدف تحقيق عزلة فرنسةا
كما رفض تقديم القروض التي طلبتها روسيا (هاشم ،أحمد نجيب.)741 ،1111 ،
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ولهذه ألاس ة ة ةةباب كلها لم يكن ً
غريبا أن تنش ة ة ةةد روس ة ة ةةيا في فرنس ة ة ةةا حل ًيفا وهي الدولة الوحيدة
الباقية التي يمكن أن تقدم لها املال والخبرة (شةاكر ،محمود ،)811 ،1111 ،و تضةمنت بنود الاتفاق
أن تقدم فرنس ة ة ة ةةا املس ة ة ة ةةاعدة العس ة ة ة ةةكرية لروس ة ة ة ةةيا ممثلة في  811ألف جندي إذا هوجمت من طرف
ألاملان أو إيطاليا املدعومة من طرف أملانيا ،وباملقابل التزمت روسا بدعم فرنسا في حالة وقوع هجوم
من قبل أملانيا والنمسا (ديريفوس ،فرانسوا جورج.)997 ،7881 ،
إن تحالف روس ةةيا مع فرنس ةةا أخرجها من التخلف الص ةةنااي الذى كانت تعان منه بش ةةدة ،في
نفس الوقت الذي تتطلع فيه إلى التوس ةةع الاس ةةتعماري في الش ةةرق ألاقصة ة ى ،وحققت روس ةةيا من هذا
التحالف عاملين مهمين هما رأس املال والخبرة ،وقد استطاعت فرنسا أن تثبت لروسيا أنها ال تسىى
إلى تخريب نظام الحكم القيصة ةةري الاسة ةةتبدادي ،ورد الروس الجميل لفرنسة ةةا عندما اسة ةةتفزت أملانيا
فرنسةةا عسة ً
ةكريا فاتخذت روسةةيا موقف مؤيد لفرنسةةا هذا ما أدى إلى تفاهم سةةياسة ي بينهم (املقريحي،
ميالد.)789 ،7887 ،
لم يكتشة ةةف هذا التحالف السة ةةري بين الدولتين إال في عام  ،7881وأص ة ةةبف املوقف في أوروبا
يتلخص في كتلتين كبيرتين الكتلة الروس ةةية الفرنس ةةية وألاملانية النمس ةةاوية .وش ةةعرت بريطانيا بالذات
بعزلتها وسة ةةط هذا التيار من املصة ةةالح والتحالفات ،كما شة ةةعرت بخطر ظهور أملانيا كقوة بحرية كبيرة
منافسة ة ةةة لها في بحر الشة ة ةةمال بالذات .وكانت لبريطانيا مصة ة ةةالح في الشة ة ةةرق ألاقص ة ة ة ى وكانت مضة ة ةةطرة
لالحتفاظ بجزء كبير من أس ةةطولها البحري للدفاع عن هذه املص ةةالح في ش ةةرق آس ةةيا (الجمل ،ش ةةوقي،
.)111 ،1111
مثةةل التحةةالف الفرنس ة ة ة ة ي – الروس ة ة ة ة ي ً
خطرا حقيق ًيةا على التفوق البحري لبريطةةانيةةا في أوروبةةا
والعالم ،فإن اجتماع ألاس ةةاطيل الفرنس ةةية والروس ةةية ً
معا س ةةوف يس ةةلب من بريطانيا الريادة الدولية
في البحار وهو ما دفع الس ةةاس ةةة البريطانيين إلى الش ةةعور بالقلق على مس ةةتقبل إلامبراطورية البريطانية
والتي ارتبطت قوتها بقوة أسةةطولها البحري كسةةيدة العالم في البحار(ألاهرام 11 ،يناير ،)7814 ،فإن
إضعاف هذا التحالف في بداية تكوينه هو أحد أهم ألاهداف الرئيسية البريطانية حتى تظل محافظة
على نفوذها وتفوقها البحري (ألاهرام 11 ،يناير.)7814 ،
كان للتوغل الروسة ة ة ة ي في الش ة ة ةةرق ألاقصة ة ة ة ى العامل الرئيس في إثارة مخاوف اليابان وبريطانيا
على مواقعهم في الشةةرق ألاقصة ى وخاصةةة في ألاراية ي الصةةينية ،فقد أثار التقدم الروسة ي في منشةةوريا
وتكوين قاعدة اس ة ة ةةتراتيجية في بورت آرثر وتش ة ة ةةييد س ة ة ةةكة حديد منش ة ة ةةوريا مع ربطها بالخط الرئيس
لس ة ةةكة حديد منش ة ةةوريا قلق الحكومة البريطانية على وض ة ةةعها في الش ة ةةرق ألاقصة ة ة ى ،وخاص ة ةةة بعد ما
اس ة ة ة ةةتطةةاع ةةت الي ةةاب ةةان أن تثيره ةةا حول تهةةدي ةةد الروس ملوقفهةةا في الهن ةةد (ديوران ةةت ،ول711 ،1111 ،د
كعدان ،ص ة ة ةةباح ،)788 ،7888 ،وفي الوقت نفس ة ة ةةه كانت العالقات بين بريطانيا و روس ة ة ةةيا قد تأثرت
ُ
بموقف روس ة ة ة ةيةا املعادي لبريطانيا في حرب البوير في جنوب إفريقيا (رمض ة ة ة ةةان ،عبد العظيم،7881 ،
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 ،)786أمةةا اليةةابةةان فقةةد س ة ة ة ةعةةت في الوقةةت نفسة ة ة ة ةةه إلى عقةةد العزم على اس ة ة ة ةةترجةةاع مينةةاء بورت آرثر
(البطريق ،عبد الحميد)69 ،7881 ،د وض ةةرب القوى الروس ةةية النامية في ش ةةرق آس ةةيا بعد الانتهاء من
خط السكك الحديدية عبر سيبيريا ).(Stearns. P. N., 1987,417
كةةانةةت اليةةابةةان لةةديهةةا من الةةدوافع مةةا يجعلهةةا تس ة ة ة ةةىى إلى عقةةد تحةةالف مع بريطةةانيةةا لتض ة ة ة ةةمن
حيادية الدول ألاوربية ألاخرى في حالة نش ةةوب الحرب الروس ةةية – اليابانية املرتقبة (درويش ،فوزي،
 )88 ,7884وخاص ة ة ة ةةة فرنسة ة ة ةةاد وذلك لقلق اليابان من مس ة ة ة ةةاندة فرنس ة ة ة ةةا لروس ة ة ة ةةيا بموجب التحالف
العس ةةكري القائم بينهما )(Nish. I. H., 67د فهدف اليابان من تحالفها مع بريطانيا وهو ض ةةمان وقوف
فرنسة ةةا على الحياد في حالة نشة ةةوب الحرب بين اليابان و روس ة ةةياد ففرنسة ةةا ال تس ة ةةتطيع دخول الحرب
بجانب حليفتها روسيا وإال هدمت ما سبق أن قامت به من تحسين للعالقات مع بريطانيا منذ 7888
(نورا ،عبد العزيزد نعنىي ،عبد املجيد .)941 ,7881 ،أما الوضة ة ةةع بالنسة ة ةةبة ألسة ة ةةباب بريطانيا إلبرام
هةةذا التحةةالف وتخليهةةا عن عزلتهةةا كس ة ة ة ةيةةدة للبحةةار في هةةذا الوقةةت ،أدراك بريطةةانيةةا تمةةا ًم ةا أن أملةةانيةةا
أصة ةةبحت ال يمكن الاعتماد عليهاد في ظل حدوث عدة تطورات في السة ةةياسة ةةة الخارجية ألاملانية حيث
أعلن بيلوف عقب تعينه مس ةةتش ةةا ًرا في أكتوبر  7811عن برنامج توس ةةىي بحرى ألملانيا وقام باالس ةةتالء
ً
على كياوتشةةاو كقاعدة بحرية كبرى في الشةةرق ألاقص ة ى وتكون
حافزا على طلب املزيد من املكاسةةب في
املسة ة ةةتقبل ،وكانت الحوادث التي اندلعت في الصة ة ةةين عام  – 7811ثورة البوكسة ة ةةرز -سة ة ة ً
ةبب في عرض
تقدمت به بريطانيا ألملانيا يقوم على أس ة ة ةةاس عقد اتفاقية ثنائية مع أملانيا للعمل املش ة ة ةةترك للدولتين
لإلبقةةاء على س ة ة ة ةيةةاس ة ة ة ةةة البةةاب املفتوح في التجةةارة داخةةل حةةدود إلامبراطوريةةة الص ة ة ة ةةينيةةة ،حيةةث كةةانةةت
بريطانيا تفكر في التعاون مع أملانيا ملسة ة ةةاندتها ضة ة ةةد العدوان الروس ة ة ة ي في شة ة ةةمال الصة ة ةةين ،إال أنها قد
أفةةاقةةت على الحقيقةةة التي تكش ة ة ة ةفةةت لهةةا حين أعلن بيلوف في  71مةةارس  7817أن الاتفةةاق إلانجليزي
ألاملاني يطبق على وادى اليانجسة ةةتي ال على منش ة ة ً
ةوريا (هريدي ،صة ةةالح أحمد ،)187-118 ,1118 ،لذا
بات على بريطانيا أن تفتش من جديد عمن يسةةتطيع موازنة النفوذ الروس ة ي شةةمال الصةةين ،وفي تلك
آلاونةة جةددت اليةابةان رغبتهةا لبريطةانيةا من أجةل إبرام التحةالف بينهمةا (أ.ج – جرانت وتمبرلي,7861 ،
 ،)84وتجسةةد ذلك في الرأي العام البريطاني الذي كان يميل إلى التعاون مع اليابان في منطقة الشةةرق
ألاقص ة ة ة ى (عباس ،رءوف .)781 ,7881 ،للحيلولة دون انضة ة ةةمام اليابان إلى روسة ة ةةيا التي كانت تمتلك
قوة حربية كبيرة في الش ة ة ةةرق ألاقص ة ة ة ة ىد ألن ذلك الانض ة ة ةةمام سة ة ة ةةيترتب عليه إضة ة ة ةةعاف للقوة البحرية
البريطانية في تلك املنطقة ) .(Marder.A.J.,427ونظر البريطانيون إلى هذه الاتفاقية كوسيلة لتخفيف
ألاعبةةاء امللقةةاة على عةةاتق ألاس ة ة ة ةةطول البريطةةاني في منطقةةة الش ة ة ة ةةرق ألاقص ة ة ة ة ى ،كمةةا أنهةةا س ة ة ة ةةتتيف لهم
استخدام جزء من أسطول الشرق ملواجهة املنافسة ألاملانية في بحر الشمال ).(Marder. A. J., 429
موقف الواليات املتحدة من التحالف ألانجلو – ياباني
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لم تبةةد الواليةةات املتحةةدة أي قلق أو اعتراض على التحةةالف ألانجلو – يةةابةةانيد ً
نظرا لتوجهةةه
نحو روس ة ةةيا وهو ما يدعم املص ة ةةالح وألاهداف ألامريكية في منطقة الش ة ةةرق ألاقصة ة ة ى ،فازدياد النفوذ
الروس ة ة ي في الصة ةةين سة ةةيدفع روسة ةةيا إلى انتهاك مبدأ الباب املفتوح في منشة ةةوريا (يحيى ،جالل,7887 ،
 .)911باإلضافة إلى راية روزفلت للدور الذي تقوم به اليابان لتحقيق التوازن السياس ي والاستراتيجي
في الش ة ة ة ةةرق ألاقص ة ة ة ة ى ،حيةةث ظلةةت الواليةةات املتحةةدة حتى عةةام  7811يس ة ة ة ةةاورهةةا القلق حول الخطر
الروس ي املتنامي في الشرق ألاقص ى ،وكانت ال ترى في القوة ألاوربية الغربية من له القدرة على إيقاف
هذا التوغل الروسة ي )(May.1953, 34د وما أكد ذلك هو تملص الروس من وعودهم باالنسحاب من
منش ة ة ة ةةوريةةا بةةل وألاكثر من ذلةةك إغالق منش ة ة ة ةةوريةةا في وجةةه التجةةارة ألامريكيةةة وهو مةةا يؤدي إلى إلاخالل
بمبةدأ البةاب املفتوح وبةالتةالي يهةدد املص ة ة ة ةةالح ألامريكيةة (درويش ،فوزي .)714 ,7884 ،ولةذلةك لم تبد
الحكومة ألامريكية ،أي اعتراض أو تحفظات على التحالف ألانجلو – ياباني د ألنه داعم ملص ةةالحها في
املنطقة ،فاليابان تقوم بالدور الذي كان يجب على الواليات املتحدة القيام به ضةةد روسةةيا (درويش،
فوزي ،)714 ،7884 ،وبرغم من هذا الدعم ألامريكي للتحالف ألانجلو – ياباني إال أنه عندما وص ة ة ةةل
إلى مناهضةة السياسة ألامريكية وإعاقة مصالحه في الصين وكوريا  -في أعقاب الحرب العاملية ألاولى-
تصدت له الواليات املتحدة بكل قوة إلنهائه ).(Nelson, Charles, 1963,49
ً
وبناء على ألاهداف السابقة فقد تم توقيع الاتفاقية إلانجليزية – اليابانية في  91يناير 7811
(نوار ،عب ةةد العزيز946 :7888 ،د رمض ة ة ة ة ةةان ،عب ةةد العظيم946 ,7881 ،د Hayashi, Lansdowne,
).1907,14-15; Marder, 427-428
بموجةةب هةةذا التحةةالف اطمان القةةادة اليةةابةةانيون إلى أنةةه في حةةالةةة نش ة ة ة ةةوب الحرب بينهم وبين
روس ةةيا ،أص ةةبف بوس ةةعهم الاعتماد على مس ةةاعدة بريطانيا العس ةةكرية في حالة انض ةةمام أي قوى أخرى
إلى جانب روسة ة ةةيا وبذلك ضة ة ةةمنت اليابان وعن طريق الدبلوماسة ة ةةية بأنها لن تحاصة ة ةةر من جانب ج هة
أوربية موحدة مرة أخرى.
أما التحالف قد أعط اليابان أهمية دولية كبيرة حيث ُي َع ُّتبر أول تحالف على قدم املس ة ةةاواة
بين دولة أوربية وأخرى أسة ة ة ةةيوية في التاريخ الحديث ) ،(The Revised Anglo, 1911, 1078وقد كان
له أثر كبير في وقف عملية التقس ة ةةيم في الص ة ةةين فقد تعهد الطرفان أن يحافظا على اس ة ةةتمرار الحالة
الراهنة في الشرق ألاقص ى (البطريق ،عبد الحميد.)64 ,7881 ،
أمةةا الوض ة ة ة ةةع بةةالنس ة ة ة ةبةةة لبريطةةانيةةا فلم تخرج من ذلةةك التحةةالف ص ة ة ة ةةفر اليةةديند فقةةد عقةةدت
معاهدة التحالف في وقت أثبتت فيه س ة ة ةةياسة ة ة ةةة العزلة التي مارسة ة ة ةةتها بريطانيا من قبل خطورتها على
املص ةةالح البريطانية وعلى أمن إلامبراطورية ،وبتوقيع معاهدة التحالف ألانجلو – ياباني تلبدت س ةةماء
املوقف السياس ي في الشرق ألاقص ى بسحب الحرب (عباس ،راوف.)787 ,7881 ،
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كان نتيجة للتحالف ألانجلو -ياباني أن عرض ةةت روس ةةيا على الص ةةين مقترحات جديدة إلجالء
قواتهةةا من منش ة ة ة ةةوري ةةا ،وفي  8أبريةةل  7811تم التوقيع على الاتف ةةاقيةةة التي تعه ةةدت بموج ه ةةا روس ة ة ة ةي ةةا
بانس ةةحاب مرحلي لقواتها من منش ةةوريا وذلك على ثالث مراحل تس ةةتغرق كل مرحلة س ةةتة أش ةةهر ،وقد
نفةذت روس ة ة ة ةيةا املرحلةة ألاولى والوحيةدة في  8أكتوبر  ،7811وعنةدما حان موعد تنفيذ املرحلة الثانية
في أبريل  7819لم تلتزم روسةةيا بما عاهدت به ،وبقيت القوات الروسةةية في منشةةوريا ،وراحت تطالب
الصين بامتيازات جديدة في منشوريا ) .(Nish,I.H.1997,35أثارت هذه التصرفات الحكومة اليابانية،
وش ة ة ة ةةعرت بأن من حقها توجيه الاعتراض على التص ة ة ة ةةرفات الروس ة ة ة ةةية ) ،(Nish,I.H.1997,35ودخلت
اليابان في مفاوضة ةةات مباشة ةةرة مع روسة ةةيا في يوليو  7819بشة ةةأن كل من منشة ةةوريا وكوريا ،وأو ة ةةحت
اليةابةان لروس ة ة ة ةيةا أن أوض ة ة ة ةةاع تلةك البالد قةد هةدأت ،وقةد حةان الوقةت لتحةديةد اليوم الةذي تجلو فيه
قواتهةةا عن منش ة ة ة ةةوريةةا (هلنةةدوز ،)111 ,7878 ،وقةةدمةةت اقتراح لروس ة ة ة ةيةةا في مجملةةه اعتراف روس ة ة ة ةيةةا
باملص ة ة ةةالح الس ة ة ةةياس ة ة ةةية والتجا ية والص ة ة ةةناعية لليابان في كوريا ً
وفقا لنص التحالف ألانجلو – ياباني
ر
) ،(Clyde. P. H. & Beers, B. F. 1972,234إال أن روس ة ة ة ةيةةا قةةامةةت برفض الاقتراح اليةةابةةاني ،وقةةدمةةت
اقتراحات أهمها الاعتراف بمركز روسيا املميز في منشوريا (بين ،تشستر.)761 ,7811 ،
وفي ديس ة ة ة ةةمبر  7819أجةةاز مجلس الوزراء اليةةابةةاني الاس ة ة ة ةةتعةةداد اليةةابةةاني للحرب في حةةال رفض
روس ة ة ة ةيةةا لتلةةك الاقتراحةةات(*) ) ،(Crowley. J. 1973وراح نيقوال الثةةاني (**) )(Esthus. R.A.1980,396
يةةدفع بةةالعةةديةةد من قواتةةه إلى منش ة ة ة ةةوريةةا وبورت آرثر عبر س ة ة ة ةكةةة حةةديةةد )(Morton, W. S. 1984:177
س ةةيبيريا(*) (املقطم 79 :يناير  ،)7 ,7811وبدا وا ة ًةحا أن روس ةةيا قد رفض ةةت الاقتراحات اليابانية ومن
ثم انهةةارت املفةةاوضة ة ة ة ةةات بين الطرفين ،وقررت اليةةابةةان اللجوء إلى الس ة ة ة ةةالح وذلةةك بعةةد أن أيقنةةت أن
الاتفاق بينها وبين الروس من ضرب املحال ).(Clyde & Beers, 1972, 235
كةةان التزام بريطةةانيةةا بتقةةديم الةةدعم الكةةامةةل لليةةابةةان خالل الحرب في حةةال تةةدخةةل طرف ثةةالةةث
هو أكثر ش ة ة ة ة يء أثةار قلق بريطانيا حيث أن اليابان لديها الرغبة في توس ة ة ة ةةيع نطاق الحرب لو اقتض ة ة ة ةةت
مص ة ة ة ةةالحها ذلك التوس ة ة ة ةةع ،حيث يس ة ة ة ةةهل عليها أن تس ة ة ة ةةتفز إحدى الدول املالزمة للحياد وتجبرها على
الانزالق إلى س ة ة ة ةةاحةة القتةال مما يجبر بريطانيا في تلك الحالة دخول الحرب إلى جانب حليفتها اليابان.
(*) فقد قررت الحكومة اليابانية زيادة عدد الجيش إلى ثالثة عش ر ر ر ررة فرقةك ني بتمكانية ب ة  066نلف جندياك وبناء
نسطول بلغ حمول ه  872طنا.
(**) نيقوال الثاني :القيصررر الروسرري ولى حكم روسرريا م  4281إلى 4847ك وصررف بال جل والرقة وال وف وعدم
الحسر ررمك واالر باط بئقربا ه وال الئ ل ا ل هك وقد وصر ررف ب دم القدرة على ا اذ القرار في وجود اآل ري ك كما
وص ر ررره س ر رريرجي ويت وزير المالية الروس ر رري بئ نف اله كانت مد كليا على شر ر ر ص ر ررية مسر ر ر ش ر رراريه وم مهم
سرري و ك ني ننه كا ض ر يف الش ر صررية بوجود اآل ري ك وسرراد االع قاد بئ م يقود سررياس ر ه و الدو اأكبر
والقيصرة الكساند ار فيدورفناك إال ن دوره في الحرب الروسية – اليابانية سيكشف لنا جانبا آ ر م صرا ه
(*) سيبيريا :وقد م نقل عبر ذا ال ط منذ بداية الحرب  407666جنديا و  46266ضابطا و42666جوادا.
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وهو ما دفع بريطانيا إلى العمل على ضة ة ةةمان حياد كافة القوي ألاوروبية والصة ة ةةين خالل مراحل ألازمة
الروس ة ة ة ةيةةة – اليةةابةةانيةةة ) ،(Brenville. J. a. S., 87وهي تةةدرك تمةةا ًم ةا أن تلةةك ألازمةةة ليس لهةةا حةةل إال
بالحرب(ألاهرام 1 ،مارس.)7814 ،
الحرب الروسية اليابانية وتهديد السلم العاملي
في ظل س ة ةةياس ة ةةة التحالفات العس ة ةةكرية التي تبنتها الدول ألاوروبية في مطلع القرن العش ة ةةرين
والتي بدورها أصةةبحت أكبر مص ةةدر لتهديد السةةلم العالمي في حال نش ةةوب أزمة بين أي من تلك القوى
ذات املعس ة ة ة ةةكرات املختلفة ،ص ة ة ة ةةارت الدول املتحالفة تس ة ة ة ةةير نحو الدفاع عن أحالفها ،فبريطانيا على
الرغم من أنها املدبر الرئيس ي والدافع الحقيقي إلى نشوب الحرب بين روسيا واليابان ،إال أنها هي التي
تنادى بأن لديها ً
واجبا نحو حليفتها ،حال تعرضةةها للعدوان الروسة ي ،كما أن فرنسةةا تؤكد على أنه إذا
ُ
لم يكن عليها واجب تقديم املؤازرة لحليفتها روس ةةيا بحكم التحالف املبرم بينهم فأن عليها واجب آخر
ُ
هو تقديم ُس ة ةب الدعم إذ ما واجهتها الص ة ةةعاب خالل الحرب املرتقبة ،أما الواليات املتحدة ألامريكية
فإنها تجد نفس ةةها مض ةةطرة إلى التخلي عن حيادها في الحرب إذ ما اس ةةتطاعت روس ةةيا فرض س ةةيطرتها
ً
تهديدا ملص ةةالحها في الفلبين والش ةةرق ألاقصة ة ى ،كما أن أملانيا
التامة على ميناء بورت آرثر وهو ما ُيعد
ترى في جرأة اليةةابةةان في التحرش بروس ة ة ة ةيةةا مةةا هو إال اس ة ة ة ةةتعراض لقوتهةةا البحريةةة الفتيةةة بتحريض من
بريطةةانيةةا ،فةةالجميع لةةديةةة قنةةاعةةة تةةامةةة بةةأن اليةةابةةانيين لم يكن لةةديهم املقةةدرة على قتةةال الروس إال بعةةد
تش ة ة ة ةةجيع إلانجليز لهم ،فقةةد نظرت روس ة ة ة ةيةةا إلى بريطةةانيةةا على أنهةةا العةةدو الحقيقي ألطمةةاعهةةا في التبةةت
مس ة ةةتغل في ذلك مش ة ةةكلة الش ة ةةرق ألاقصة ة ة ى ،كما أخذت قبرص من قبل ،لذا هددت روس ة ةةيا بريطانيا
بأنها إذا ما أقدمت على الس ة ةةيطرة على التبت وإيران فإنها س ة ةةوف ترس ة ةةل جنودها إلى الص ة ةةين والتطلع
لتهديد املستعمرات البريطانية في الهند (ألاهرام 78 ،فبراير .)7814
من نةاحيةة أخرى كةانةت الحكومةة الروس ة ة ة ةيةة تةدرك ً
تماما خطورة اتس ة ة ة ةةاع نطاق الحرب لذلك
إعالنةةه منةةذ البةةدايةةة أنهةةا ال تريةةد تةةدخةةل حليفتهةةا – فرنس ة ة ة ةةا -في الحرب وذلةةك حتى ال تزيةةد قوة اليةةابةةان
البحرية بقوة بريطانيا ،والحيلولة دون انتقال الحرب من أطراف آس ة ةةيا إلى قلب أوروبا ،فاألمر ألاكيد
هو تفوق البحريةةة البريطةةانيةةة على نظيرتهةةا الفرنس ة ة ة ةيةةة في بحةةار الهنةةد والص ة ة ة ةةين ،لةةذلةةك كةةان والبةةد من
الحيلولةةة دون انض ة ة ة ةمةةام طرف ثةةالةةث إلى براثن الحرب من أجةةل إجهةةاد املخطط البريطةةاني الطةةامع في
التبت وإيران (ألاهرام 78 ،فبراير .)7814
اندالع الحرب الروسية – اليابانية
بدأت بريطانيا من خالل وس ة ةةائل إلاعالم الرس ة ةةمية في العمل على إش ة ةةعال املوقف في الش ة ةةرق
ألاقصة ى وتشةةجيع اليابان وتحريضةةها على نشةةوب الحرب ضةةد روسةةيا (ألاهرام 71 ،فبراير  ،)7814وقد
أكدت ذلك الص ةةحف ألاملانية التي المت وس ةةائل إلاعالم إلانجليزية على نش ةةر ألاخبار املقلقة التي تؤكد
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على اس ة ة ة ةةتعةةداد الطرفةةان على خوض غمةةار الحرب ال مةةالةةه ،في الوقةةت الةةذى لم تكن كةةد انتهةةت فيةةه
املفاوضات بين الطرفين (ألاهرام 77 ،يناير .)7814
وفي الوقت نفس ة ةةه أص ة ةةدرت وزارة البحرية البريطانية أوامرها إلى جنود الاحتياط البحري بأن
يرسل كل منهم عنوانه التليغرافي ،وهو ما يؤكد على إصرار بريطانيا سلك كل السبل في سبيل إشعال
املوقف وقيةام الحرب ،كمةا أن الواليةات املتحةدة ألامريكيةة قةد قةامةت بةإرس ة ة ة ةةال أس ة ة ة ةةطولها البحري إلى
ً
الفلبين لتكون على اس ة ةةتعداد لحماية مص ة ةةالحها حس ة ةةب مجريات الحرب املرتقبة ،كل ذلك يعد عمال
ً
ً
ومهددا لروسيا (ألاهرام 6 ،يناير .)7814
مشجعا لليابان لخوض الحرب
أصة ةةبف املسة ةةرح ألان ً
مهيا لقيام حرب كبري في الشة ةةرق ألاقص ة ة ى ،فبدأت اليابان في إنهاء كافة
اس ة ة ة ةةتعةةداداتهةةا الحربيةةة لخوض غمةةار الحرب وقةةامةةت بش ة ة ة ةراء بةةارجتين من ألارجنتين )(Barnhart,38
غةةادروا مينةةاء الس ة ة ة ةةويس تحةةت مظلةةة العلم اليةةابةةاني يقودهم بحةةاره بريطةةانيين وإيطةةاليين وخمس من
البحارة اليابانيين (ألاهرام 77 ،يناير  ،)7814وهو ما دفع الصةةحف الرسةةمية الروسةةية باتهام بريطانيا
بخرق حرمة الحياد (ألاهرام 6 ،يناير .)7814
على الجانب ألاخر وص ة ةةلت إلى بورس ة ةةعيد الباخرة النقالة الروس ة ةةية س ة ةةمونس ة ةةك وهي مس ة ةةلحة
بس ة ةةالح املدرعات ثم وص ة ةةلت س ة ةةفينتان روس ة ةةيتان اجتازت القناة في  74يناير  ،7814لك تجتمع تلك
ً
ةطوال ك ً
بيرا إلى البحار
الس ة ة ةةفن باألس ة ة ةةطول الروسة ة ة ة ي الذى تقدمهم في  11ديس ة ة ةةمبر  7819ليتألف أس ة ة ة
الصةينية ليصةبف أكبر أسطول روس ي يصل إلى هناك بإجمالي  71سفينة حربية ،وهو ما يؤكد على أن
املعارك املحتملة سوف تكون معارك ضارية (ألاهرام 17 ،فبراير .)7814
الدولة العثمانية في دائرة الصراع
حددت معاهدة برلين  7818آليات عبور السة ة ة ةةفن الحربية من املضة ة ة ةةايق العثمانية ،والتي لم
تتضة ة ة ةةمن أي مادة مفصة ة ة ةةلة تخص البحر ألاسة ة ة ةةود والدردنيل غير أن املادة  76منها تقول أن معاهدة
باريس التي عقدة في  7861ولندن في عام  7817تبقيان نافذتين بجميع شة ة ةةروطهما ما عدا الشة ة ةةروط
التي ألغيةت أو عةةدلةت بمعةاهةةدة برلين وبموجةب هةذه املعةاهةةدة فةةإن روس ة ة ة ةيةةا تس ة ة ة ةةتطيع أن تزيةةد قواتهةةا
البحرية في البحر ألاسة ةةود كما تشة ةةاء إال أنها لن تسة ةةطيع أن تسة ةةتفيد من هذه القوات إال في موضة ةةعها
ألن الدول حرمت عليها في معاهدة لندن أن تخرج أي بارجه حربية من بوارجها في البحر ألاس ة ة ةةود كما
حرمةةت عليهةةا وعلى ك ةةاف ةةة ال ةةدول أن ت ةةدخ ةةل أي ةةة ب ةةارج ةةه من أسة ة ة ة ةةاطي ةةل البح ةةار ألاخرى إلى ذل ةةك البحر
فالبس ة ة ةةفور والدردانيل حرما على ألاس ة ة ةةاطيل الحربية إال باس ة ة ةةت ناء التي تقل س ة ة ةةفراء الدول بإذن من
السلطان العثماني (ألاهرام 18 ،يوليو .)7814
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كمةةا تض ة ة ة ةةمنةةت املعةةاهةةدة املحةةافظةةة على بنود معةةاهةةدتي بةةاريس  ،7816ولنةةدن  7817في كةةل
ش ة ة ة ةةروطهةةا الخةةاص ة ة ة ةةة بةةاملض ة ة ة ةةايق والتي ال تتعةةارض مع معةةاهةةدة برلين ،كمةةا اعترفةةت املعةةاهةةدة بةةاحتالل
بريطةانيةا لجزيرة قبرص حتى تعيةد التوازن في ش ة ة ة ةةرق البحر املتوس ة ة ة ةةط لص ة ة ة ةةالحهةا ،وللةةدفةاع عن تركيةةا
آلاسة ة ة ةةيوية حتى يتم إيقاف النفوذ الروس ة ة ة ة ي من أن يمتد إلى الشة ة ة ةةرق ألادن (هريدي ،صة ة ة ةةالح أحمد،
.)111 ,1118
بدأت الحكومة الروس ة ةةية تس ة ةةىى إليجاد وس ة ةةيلة تس ة ةةتطيع من خاللها إقناع الدولة العثمانية
بعبور ألاسةةطول الحربي الروس ة ي في البسةةفور والدردنيل لتجنب مرور من قناة السةةويس ،خاصةةة وأنها
ال تظهر للةةدولةةة العثمةةانيةةة مةةا كةةانةةت تبةةديةةة من العةةداوة ،وهو الةةذي يؤكةةد تغير روس ة ة ة ةيةةا من ناجهةةا تجةةاه
الدولة العثمانية نتيجة ألازمة التي تمر بها في الشةةرق ألاقص ة ى ،ومما يؤكد ذلك هو أن سةةفيري روسةةيا
والنمسةةا قد غيروا موقفهم املتعنت الذى أبداها في بداية املفاوضةةات حول املسةةألة البلغارية .هذا إلى
جانب التزام روسةةيا الحياد في حال نشةةوب الحرب بين الدولة العثمانية وبلغاريا وهو ما يؤكد العالقة
بين مسألة مرور ألاسطول والجنود الروس ي بالبسفور ومسألة حياد روسيا (ألاهرام 71 ،يناير .)7814
على الرغم من تلةةك إلاجراءات التي اتخةةذتهةةا الحكومةةة الروس ة ة ة ةيةةة لتحس ة ة ة ةةين عالقةةاتهةةا بةةالةةدولةةة
العثمانية للحصةول على موافقة السةلطان فيما يخص طل ها بشةأن مرور السةفن والجنود في البسفور
(ألاهرام 71 ،يناير  ،)7814فإنها كانت تدرك تمام أن الدول الكبرى لن تس ة ة ةةمف بذلك ،قامت بريطانيا
بممارس ةةة ض ةةغوط كبيرة على الدولة العثمانية خاصة ةةة خالل اعتراض ةةها في ديسة ةةمبر  7819على اجتياز
الطرادات الروس ة ةةية للبس ة ةةفور والدردنيل ،حيث هددت بريطانيا بأنه إذا ما س ة ةةمف الس ة ةةلطان بإعطاء
ألاذن لألس ة ة ة ةةطول الروس ة ة ة ة ي ب ةةاملرور في البس ة ة ة ةةفور وال ةةدردني ةةل ف ةةإنه ةةا ب ةةذل ةةك تكون ق ةةد اخترق ةةت الحي ةةاد
واملعةاهةدات الةدوليةة ممةا دفع الس ة ة ة ةةلطةان العثمةاني إلى تأجيل النظر في الطلب الروس ة ة ة ة ي (ألاهرام71 ،
يناير .)7814
لذلك لم تنجح إلاغراءات التي قدمتها روسة ةةيا إلى السة ةةلطان العثماني من أجل الحصة ةةول على
إذن مرور ألاس ة ة ة ةةطول في البس ة ة ة ةةفور والةةدردنيةةل ،وتكون بةةذلةةك قةةد خس ة ة ة ةةرت املرحلةةة ألاولى من الحرب
الدبلوماسةةية التي شةةنتها عليها بريطانيا من أجل تقيد حركة ألاسةةطول الروس ة ي وإجباره على املرور من
قناة السويس حال اندالع الحرب في الشرق ألاقص ى.
اندالع الحرب الروسية – اليابانية
قررت اليةةابةةان ش ة ة ة ةةن الحرب على روس ة ة ة ةيةةا في فبراير  7814من أجةةل تحقيق أهةةدافهةةا في كوريةةا
ومنشوريا وإرغام روسيا على الجلوس على مائدة املفاوضات ).(Branville. 87
مع اندالع الحرب كانت اليابان في وضة ةةع أفضة ةةل من روسة ةةيا بفضة ةةل تفوق أسة ةةطولها الحديث
وس ةةرعة تعبشة جيش ةةها وقربها من ميدان املعارك فض ةةال عن اس ةةتقرارها الس ةةياسة ة ي ،بينما كان إرس ةةال
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إمدادات روسةية إلى الشةرق ألاقصة ى ،وحتى مسألة تموين هذه القوات تمثل عقبات لروسيا ال يمكن
التغلب عليهاد ً
نظرا لص ةةعوبة املواص ةةالت وبعد املس ةةافة بين روس ةةيا والش ةةرق ألاقصة ة ى (ص ةةالح ،محمد
محمةةد ،)716 ،7868 ،إذ كةةان على القوات الروس ة ة ة ةيةةة كي تص ة ة ة ةةل إلى ميةةدان القتةةال أن تقطع حوالي
ً
خطا ً
واحدا من الس ة ةةكك الحديدية ،يض ة ةةاف إلى ذلك انش ة ةةغال
خمس ة ةةة آالف من ألاميال مس ة ةةتخدمة
الحكومة الروسة ة ةةية بمقاومة حركة ثورية داخلية قامت أثناء الحرب (البطريق ،عبد الحميد،7881 ،
714د حراز ،رجب.)776 ،7881 ،
لم يكن القيص ة ة ة ةةر نيقوال الثة ةةاني يتوقع هة ةةذا الاجوم فخالل لحظة ةةة الاجوم كة ةةان القيص ة ة ة ةةر
مس ة ة ةةتض ة ة ة ً
ةيفا الس ة ة ةةفير الياباني في حفل في ألاوبرا وأظهر له من وس ة ة ةةائل الترحيب واملجاملة الكثير ،كما
ً
حدثه بشة ةةأن ألازمة وأمل في انفراجها ،وفي تلك اللحظة تلق أركان حرب القيصة ةةر تلغرافا يفيد بقطع
ً
العالقات السة ةةياس ة ةةية بين اليابان وروس ة ةةيا ،ثم تلق تلغرافا آخر باجوم ألاس ة ةةطول الياباني على بورت
آرثر (ألاهرام 17 ،فبراير.)7814 ،
ً
جةاءت نتيجةة املعركةة ألاخيرة بين الروس – اليةةابةانيين في موكةدن  Mukdenحةديثةا لعواص ة ة ة ةةم
العالم ملا حققته القوات اليابانية من انتصةار عظيم على القوات الروسةية في الشرق وما صاحبه من
اهتزاز في س ة ة ة ةةمع ةةة القوات الروس ة ة ة ةي ةةة كقوة أوربي ةةة عظمى في ذل ةةك الوق ةةت ،ألامر ال ةةذي دفع الحلف ةةاء
القدام لروس ةةيا أملانيا وفرنس ةةا إلى تقديم املس ةةاعدات س ةةواء كانت مس ةةاعدات مالية أو مس ةةاعدات
عس ة ة ة ةةكريةةةد حتى تس ة ة ة ةةتطيع التغلةةب على القوات اليةةابةةانيةةة وإنهةةاء الحرب لص ة ة ة ةةالحهةةا ،إال أن الواليةةات
املتحةةدة كةةان لهةةا موقف خةةاص ،تص ة ة ة ةةرح الرئيس ألامريكي روزفلةةت بةةأنةةه إذا مةةا حةةدث وقةةدمةةت كة ُةل من
فرنس ة ةةا – أملانيا مس ة ةةاعداتهم إلى روس ة ةةيا فإن الواليات املتحدة لن تتردد في الوقوف بكامل ثقلها إلى
جةانةب اليابان في الحرب ،وهي الرس ة ة ة ةةالة الوا ة ة ة ةةحة التي أجبرت أملانيا وفرنس ة ة ة ةةا بالوقوف على الحياد
(درويش ،فوزي7884,88 ،د بو مهلب ،رعد.)764 ,7884 ،
على أية حال لن نتطرق إلى تفاصيل املعارك الحربية الدائرة بين الطرفين.
مع أنتش ةةار ألاخبار التي تؤكد هزيمة روس ةةيا خالل معركة بوت آرثر ،أبدت الحكومة العثمانية
ً
ً
وتعاطفا مع الس ة ة ةةفير الروسة ة ة ة ي في إس ة ة ةةطنبول و بدأت في تلبية كافة املطالب التي تقدم بها
تجاوبا كبير
الس ة ة ة ةةفير الروس ة ة ة ة ي للحكومةةة العثمةةانيةةة فيمةةا يخص مش ة ة ة ةةروع إلاص ة ة ة ةةالح الخةةاص بمقةةدونيةةة ،فقةةد أراد
السةلطان العثماني أن يظهر لحكومة القيصةر عدم رغبته في اسةتغالل فرصة انشغال روسيا في حربها
مع اليابان لتحقيق مكاس ة ةةب على حسة ة ةةابها في الشة ة ةةرق ألادن  .وهو ما أثار حفيظة الحكومة البريطانية
تجاه السياسة العثمانية نحو روسيا (ألاهرام 78 ،فبراير .)7814
كانت الحكومة العثمانية ترى في موقف بريطانيا املناهض لس ةةياس ةةة روس ةةيا في منش ةةوريا ،هو
موقف مغاير تمام للتص ة ة ةةرفات البريطانية و لس ة ة ةةياس ة ة ةةتها ،خاص ة ة ةةة فيما يخص الحملة البريطانية على
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التبت ،حيث أن التبت هي أراي ة ة ة ي تابعة للصة ة ةةين ،مثلها مثل منشة ة ةةوريا فالدوافع التي سة ة ةةاقة اليابان
ملهاجمة روسةةيا في منشةةوريا ،هي نفس الدوافع التي سةةاقت بريطانيا ملهاجمة التبت فالغرض من ذلك
هو اقتس ةةام الص ةةين ،فقد نددت الص ةةحف النمس ةةاوية بالس ةةياس ةةة البريطانية كمحرض رئيس ة ي لليابان
لشة ةةن هجوم على روسة ةةيا ،فذكرت أنه ملا العيب إلانجليزي على الروس من أجل منشة ةةوريا ،الم يحتل
إلانجليز مصر كما احتل الروس منشوريا (ألاهرام 78 ،فبراير .)7814
كما أعرب السة ةةلطان العثماني عن مجاملته للروس من خالل إصة ةةدار أوامره بمعاقبة كل من
يعرب عن فرحه بهزيمة روسة ةةيا ،كما منف العديد من الضة ةةباط الروس النياشة ةةين والرتب وذلك خالل
مرو إحدى السةفن الروسية للدردانيل ،إلى جانب ذلك أصدر أوامره لناظر املالية والخارجية بحل كل
املشاكل الخاصة بين روسيا والدولة العثمانية.
كما أن اليابان قد طلبت من السة ة ة ةةلطان العثماني تعيين معتمد سة ة ة ةةياس ة ة ة ة ي لها في آلاسة ة ة ةةتانة،
فرفضة ة ة ة ةةت الحكومةةة العثمةةاني ذلةةك الطلةةب حتى ال يكون تعينةةه إثةةارة ملشة ة ة ة ةةاعر الروس ،حيةةث كةةانةةت
الحكومة العثمانية ترى أنه ليس هناك فائدة من معاداة روس ة ة ةةيا ،خاص ة ة ةةة وأن الروس هم أ ة ة ةةحاب
مش ة ةةروع إلاص ة ةةالح في مقدونية ،كما أنها هي من تص ة ةةدى لإلنجليز ومكائدهم في البلقان ،وهو ما أكدته
الص ةةحف إلانجليزية بتعريض حكومتها على النهوض ض ةةد الدولة العثمانية في البلقان في ظل انش ةةغال
روسيا بحربها مع اليابان (ألاهرام 74 ،يونيو .)7814
أصةةبف حياد قناة السةةويس هو املشةةكلة الرئيسةةية للحكومة الروسةةية وكيفية التعامل مع تلك
الوضةةعية الجديدة التي فرضةةتها عليها بريطانيا ،فما أثار انزعاج الحكومة الروسةةية أنه حال اسةةتدعاء
ألاس ة ة ة ةةطول الروس ة ة ة ة ي في بحر البلطيق والةةذى بةةداء بةةالتحرك بةةالفعةةل في  77فبراير (ألاهرام 74 ،فبراير
 ،)7814فأنه مض ة ةةطر إلى الس ة ةةفر إلى الش ة ةةرق ألاقص ة ة ة ى عبر املرور من جبل طارق وفي تلك الحالة فإن
الحكومة إلانجليزية لن تقوم بإمداده بالفحم الالزم إال ألقرب ميناء روسة ة ي وليس للش ةةرق ألاقصة ة ى أو
إلى ميناء بورسةةعيد ،لذلك بدأت الحكومة الروسةةية التفكير في إرسةةال ألاسةةطول املتطوع مع ألاسةةطول
الحرب حتى يسة ة ة ةةتطيع مدة بالفحم الالزم خالل الرحلة التي سة ة ة ةةوف يقطعها من أوروبا حتى الشة ة ة ةةرق
ألاقصة ة ى ،إال أن الحكومة إلانجليزية أص ةةد ت ً
بيانا بخص ةةوص ألاس ةةطول الروسة ة ي املتطوع املتكون من
ر
 76بةاخرة بأنه أس ة ة ة ةةطول حربي يؤجر للتجارة ويمكن تس ة ة ة ةةليحه للقتال ،وهو ملك الحكومة الروس ة ة ة ةةية
ً
وليس ملك لش ة ةةركات خاصة ة ةةة بأفراد ،لذلك فإن ألاس ة ةةطول املتطوع سة ة ةةوف يعامل معاملة ألاسة ة ةةاطيل
الحربية خالل املرور من املوانئ التي تشرف عليها بريطانيا (ألاهرام 78 ،فبراير .)7814
وأمام تلك الض ةةغوط الس ةةياس ةةية التي مارس ةةتها بريطانيا تجاه ألاس ةةطول الروسة ة ي العابر للمياه
املص ة ة ة ةةريةةة ،بةةدأت الحكومةةة الروس ة ة ة ةيةةة في العمةةل على إيجةةاد طريقةةة للتخلص من تلةةك إلاجراءات التي
فرضةةتها عليها بريطانيا ،فقامت بتقديم طلب إلى الدولة العثمانية للسةةماح ألسةةطولها املرابط في البحر
ألاسةةود الجتياز الدردنيل ،وإذ ما قدمت بريطانيا اعتراض ةةها على ذلك ،تقوم روسةةيا بممارس ةةة ض ةةغوط
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أكبر على الةةدولةةة العثمةةانيةةة عن طريق مطةةالبتهةةا بةةدفع مةةا بق لةةديهةةا من الغرامةةة الحربيةةة الخةةاصة ة ة ة ةةة
بحروب البلقان دون تأخر (ألاهرام 16 ،أبريل.)7814 ،
حل مسألة البسفور والدردنيل:
في ظةل التعنةت الس ة ة ة ةيةاس ة ة ة ة ي للحكومة البريطانية تجاه روس ة ة ة ةةيا في مس ة ة ة ةةألة حياد القناة بدأت
بطرسة ةةبورج في الاتجاه إلى سة ةةياسة ةةة الضة ةةغط على بريطانيا من أجل إجبارها على فتف قناة السة ةةويس
أمام عبور ألاس ة ة ةةطول الروسة ة ة ة ي املتجه إلى الش ة ة ةةرق ألاقصة ة ة ة ى .ومن أجل ذلك قامت روس ة ة ةةيا بإرس ة ة ةةال
س ةةفينتين من ألاس ةةطول الروسة ة ي الحبيس في البحر ألاس ةةود إلى البحر ألاحمر للقبض على البواخر التي
تحمل مس ة ةةاعدات لليابان ،وكان الهدف من ذلك اس ة ةةتثارت القوى ألاوروبية حول فتف الدردنيل أمام
سفنها في البحر ألاسود ،فقد عقد روسيا عزمها على تحريك هذا ألاسطول حت لو كلفها ذلك محاربة
بريطانيا ،وقامت بحشة ة ةةد قواتها على حدود الهند ملهاجمتها وأتمت اس ة ةةتعداداتها للدفاع عن س ة ةةواحل
البلطيق ،فقد عقدت العزم على إرس ة ة ة ةةال املزيد من قطع ألاس ة ة ة ةةطول املرابط في البحر ألاس ة ة ة ةةود بعبور
الدردنيل ،وهوما يجعل الدولة العثمانية هي الدولة التي قدمت مسةاعدة لروسيا وتكون بمثابة طرف
ثالث في الحرب مما يس ة ة ةةتداى تنفيذ بريطانيا اللتزامها تجاه اليابان وتقديم كافة الس ة ة ةةبل املمكنة من
أجل منع الدولة العثمانية من ذلك (ألاهرام 16 ،يوليو.)7814 ،
أن مشكلة اجتياز ألاسطول الروس ي املتطوع للدردنيل ظلت محل خالف بين بريطانيا وروسيا
وذلك في ض ةةوء معاهدة لندن  7817والتي قض ةةت بفتف البحر ألاس ةةود أمام الس ةةفن الحربية الروس ةةية
ورفض ة ةةت فتف البوس ة ةةفور والدردنيل لهذا ألاس ة ةةطول بل قض ة ةةت بإغالقه أما كافة ألاس ة ةةاطيل الحربية
لكافة الدول دون تميز أو اسة ة ةةت ناء ،إال أن الخالف كان حول نقطتين أسة ة ةةاسة ة ةةيتان وهما صة ة ةةفة بوارج
ألاسة ةةطول الروس ة ة ي املتطوع ،والطريقة التي جرى عليها لجز س ة ةةفن الدول املالزمة للحياد أهي قانونية
أم غير قانونية.
أم ةةا م ةةا يخص النقط ةةة ألاولى ف ةةإن بوارج ه ةةذا ألاس ة ة ة ةةطول أم ةةا أن تكون حربي ةةة وأم ةةا أن تكون
تجارية فإذا كانت حربية مشةةتركة مع ألاسةةاطيل التي تقاتل اليابانيين فلماذا أرسةةلتها روسةةيا عن طريق
الةةدردنيةةل واخترقةةت حرمةةة املعةةاهةةدات ،وملةةاذا س ة ة ة ةةمحةةت الةةدولةةة العثمةةانيةةة بةةاجتيةةاز الةةدردنيةةل ،وكيف
تس ة ةةتعمل روس ة ةةيا خديعة الدول برفع العلم التجاري على تلك البواخر عند مرور املض ة ةةيق ،وإذا كانت
تلةك البواخر تجةاريةة فلمةاذا كةانت مس ة ة ة ةةلحة ومقلة للجنود ،فإن املعاهدات والقوانين ال تجيز أن تتغير
صفة البواخر في كل ساعة فال تجد روسيا ً
ً
ناصعا على مطابقة فعلها للقوانين واملعاهدات.
برهانا
أما املس ة ة ةةألة الثانية أي كون لجز الس ة ة ةةفن التابعة للدول املعلنة للحياد قانوني أو غير قانوني
فإن ذلك يعود إلى تصريحات الدول صاحبة السفن بأن ما تحمله تلك السفن تابع إلى أي اتجاه كما
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أعلنت بريطانيا أن الذخائر املوجودة على الس ة ة ةةفينة ما الكا كانت مرس ة ة ةةلة إلى ألاس ة ة ةةطول البريطاني في
الشرق ألاقص ى ،وهو ما لم تستطيع روسيا إثبات عكسه(ألاهرام 16 ،يوليو.)7814 ،
فاليابان ترى أن روسة ة ة ةةيا أرادت الحرش بالسة ة ة ةةفن التجارية للدول من أجل اسة ة ة ةةتقراء موقفها
تجاه إرسةال أسةطولها من البحر ألاسةود إلى الشةرق ألاقص ى .كما أن الحكومة اليابانية قد أكدت على
بما أن الدولة العثمانية قد سة ة ة ةةمحت لروسة ة ة ةةيا باجتياز أسة ة ة ةةطولها للدردنيل وأظهرت العداء لليابان
فمن واجةب بريطةانيةا أن تتخةذ أش ة ة ة ةةد الوس ة ة ة ةةائةل لردع الةدولةة العثمةانيةة عن ذلك(ألاهرام 16 ،يوليو،
.)7814
ً
احتجاجا شة ةةديد إلى السة ةةلطان العثماني بشة ةةأن السة ةةماح لألسة ةةطول الروس ة ة ي
قدمت بريطانيا
املتطوع بعبور الةةدردنيةةل ،والةةذى بةةدوره دفع البةةاب العةةالي إلى إبالس روس ة ة ة ةيةةا بةةأنةةه ال يس ة ة ة ةةمف من آلان
ف صة ً
ةاعدا لبواخر ألاسةةطول املتطوع باجتياز الدردنيل ،إذا كانت سةةفن ألاسةةطول املتطوع مسةةلحة ،ألن
منع السة ة ة ةةفن التجارية أمر ال يسة ة ة ةةلم به أحد وال ينطبق على السة ة ة ةةياسة ة ة ةةة العثمانية في ألازمات ،إال أن
الدولة العثمانية تحت الضةةغوط والاحتجاجات إلانجليزية أبلغت روسةةيا أنها ملزمة بتنفيذ املعاهدات
ُ
الةدوليةة املبرمةة بين القوى ألاوروبيةة في عام  7816والتي ال تجيز للس ة ة ة ةةفن الحربية أن تجتاز الدردنيل،
ً
إال ما كان منها مقال للسةةفراء أو ممن على شةةاكلتهم ،فأنها تجتاز الدردنيل بإذن من السةةلطان العثماني
وبما أن لسةفن ألاسةطول الروسة ي املتطوع صةفتين ألاولى تجارية وهي ألاصةل في إنشائه وألاخرى حربية
وهي صةفة يكتسة ها ألاسةطول عند الاحتياج إليه فيسةةلح س ً
ةالحا ً
حربيا فإذا ظل هذا ألاسةةطول املتطوع
على صفته ألاولى إذن له بعبور الدردنيل كسائر السفن التجارية(ألاهرام 16 ،يوليو.)7814 ،
فالدولة العثمانية لديها الحق في منع هذا ألاس ةةطول من الخروج من البحر ألاس ةةود أو العودة
إليةةه وذلةةك ألنةةه خرجةةا تجةةارًيةا ثم تحول في البحر ألاحمر إلى أس ة ة ة ةةطول حرب  ،وعلى الرغم من س ة ة ة ةمةةاح
الباب العالي في العام املاية ة ة ة ي لبعض النس ة ة ةةافات الروس ة ة ةةية باجتياز الدردنيل بدون س ة ة ةةالح ،وتجاهل
الس ة ة ة ةةلطةةان العثمةةاني تهةةديةةدات بريطةةانيةةا ،ولكن الحةةالةةة قةةد تغيرت آلان فةةالروس في حرب مع اليةةابةةان
ولليابان حليفة هي بريطانيا فالو جاهرت الدولة العثمانية بالسةماح للسفن الحربية الروسية باجتياز
الةدردنيةل لعةد ذلةك توطشوا مع روس ة ة ة ةيةا وخروج عن الحيةاد بةالنظر إلى بريطةانيا حليفة اليابان ،أن لم
يكن بةالنظر إلى اليةابةةان التي ليس لهةةا مع الةةدولةةة العثمةانيةةة أي معةةاهةةدة أو اتفةةاق ،وليس لهةةا أي تمثيةةل
دبلوماس ي معتمد في إسطنبول(ألاهرام 16 ،يوليو.)7814 ،
وعلى الرغم من هةةذا الخالف القةةائم بين الحكومةةة الروس ة ة ة ةيةةة وإلانجليزيةةة حول طبيعةةة عمةةل
ألاسة ة ةةطول املتطوع فقد إعالن وزير الخارجية البريطاني النسة ة ةةدون أمام مجلس العموم البريطاني بأن
مسة ةةألة ألاسة ةةطول الروس ة ة ي املتطوع قد تم حلها بما يتفق ومصة ةةالح بريطانيا ،فإن بريطانيا ليس لديها
اعتراض حول مرور هذا ألاسة ة ةةطول بالدردنيل على شة ة ةةرط أن ال تخرج تحت راية تجارية ثم يتحول إلى
طرادات وترفع الراية الحربية (ألاهرام 78 ،أغسطس.)7814 ،
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الضغوط السياسية البريطانية على روسيا:
الوفاق الودى بين بريطانيا – فرنسا:
حةةاولةةت بريطةةانيةةا خالل القرن التةةاس ة ة ة ةةع عش ة ة ة ةةر أن تتحةةاش أي اش ة ة ة ةةتراك في تحةةالفةةات الةةدول
ألاوروبيةة ولكنهةا أدركةت في أوائةل القرن العش ة ة ة ةةرين أنةه من الخطر أن تظةل دون ص ة ة ة ةةديق لها في أوروبا
(نجيب ،أحمد ،)741 ،1111 ،كما كانت بريطانيا ترى أنه البد لها من التفاهم مع فرنسا حتى توقف
فرنسةا تطلعات أملانيا في الشةرق ألاقصة ى ،وتوقف تهديد روسيا ملصالحها في آسيا ،وكانت فرنسا تريد
هذا التفاهم ألنه س ة ة ةةيحقق لها منافع معينة ،وفي نهاية  7819بدت الظروف أكثر مالئمة للتفاهم بين
الطرفين ،و وجدت لندن أن الضة ة ة ةةغط الفرنس ة ة ة ة ي ضة ة ة ةةروري وفعال ملنع انتصة ة ة ةةار روسة ة ة ةةيا على اليابان
(العاني ،رعد مجيد.)171 ،1111 ،
لقد كانت املضة ة ة ةةايقات ألاملانية لحكومة الاحتالل البريطاني في مصة ة ة ةةر شة ة ة ةةديدة لدرجة جعلت
الحكومة البريطانية تحاول كسةةب تأييد فرنس ةةا ملش ةةروعات بريطانيا الاسةةتعمارية في مص ةةر والس ةةودان،
كما كانت بريطانيا تريد تجنب صة ة ةةداما مع فرنسة ة ةةا في املناطق التي تعتبرها مجاال حيويا لها (املقريحي،
ميالد.)788 ،7887 ،
خطرا ً
كمةةا أن بريطةةانيةةا رأت في النمو الس ة ة ة ةةريع لألس ة ة ة ةةطول ألاملةةاني ً
كبيرا على تفوقهةةا البحري،
فقد كانت أملانيا تثير الكثير من املتاعب واملخاوف والارتباك في الدوائر الس ة ةةياس ة ةةية البريطانية بس ة ةةبب
الجهود الضةةخمة التي كان يبذلها القيصةةر ولهام الثاني إلنشةةاء أسةةطول أملاني حرب قوى يضةةارع – إن
أمكن -ألاسةةطول البريطاني ،ألامر الذى يهدد بتحطيم نظرية التفوق البريطاني (هريدي ،صةةالح أحمد،
 ،)184 ،1118لذلك قربت العداوة املش ة ةةتركة ألملانيا بين بريطانيا و فرنس ة ةةا ،فأملانيا أص ة ةةبحت الدولة
الص ة ةةناعية الفتية التي تنافس بريطانيا في الاس ة ةةتعمار وكس ة ةةب مناطق نفوذ جديدة وهي عدوة فرنس ة ةةا
منذ عام  ،7811وكان الوفاق الودي في مص ة ةةلحة اليابان ألنه موجه ض ة ةةد النفوذ الروسة ة ة ي في الش ة ةةرق
ألاقص ى (عمر ،عبد العزيز عمر.)199-191 ،7881 ،
نجحت الدبلوماسةةية البريطانية في إحداث اضةةطر ًابا سةةياسة ًةيا لروسةةيا خالل الحرب الروسةةية
اليةابةانيةة من خالل عقةد الوفةاق الودى مع فرنس ة ة ة ةةا في  78أبريةل  ،7814وهو الةذى نجحت من خالله
الدولتان أنهاء الخالفات الاسةتعمارية التي بينهم فيما يخص املسألة املصرية واملغرب العربي ،وتسوية
الكثير من املشةاكل بينهم في آسيا وأفريقيا وألامريكيتين (الجمل ،شوقي ،)111 ،1111 ،وهو ما أحدث
اضة ةةطر ًابا للسة ةةياسة ةةة الروسة ةةية جعلها تعيد تقيم عالقتها السة ةةياسة ةةية تجاه بريطانيا حيث أبل املسة ةةيو
دلكاسة ة ةةه الحكومة الفرنسة ة ةةية بأن الحكومة الروس ة ة ةةية هي أولى الدول التي أبدت موافقتها على الوفاق
البريطاني -الفرنسة ة ة ة ي فيما يخص املس ة ة ةةألة املص ة ة ةةرية ،وكانت الحكومة الروس ة ة ةةية تهدف من وراء ذلك
الاعتراف كونه ُيعد من الضةمانات التي تسةتطيع من خالله حف حقوقها في مصر بجانب الاتفاقيات
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واملعاهدات الجديدة ،كما أنه سةةيسةةاعدها على كسةةب ود حليفتها خالل ما تمر به من أزمة في الشةةرق
ألاقص ة ى ،باإلض ةةافة للتقرب لبريطانيا حتى ال تعيق حركة ألاسةةطول الروس ة ي إذا ما اس ةةتدعت الحاجة
إلى انتقاله من أوروبا إلى الشة ةةرق ألاقص ة ة ى لدعم ألاسة ةةطول الروس ة ة ي في املياه ألاسة ةةيوية في حربها ضة ةةد
اليابان (ألاهرام 19 ،مايو .)7814
ويعد الاعتراف الروس ة ي بالوفاق هو اعتراف بتفوق الدبلوماس ةةية البريطانية في تحقيق الهدف
ألاهم من رعايتها للحرب املندلعة في الشة ة ة ةةرق ألاقص ة ة ة ة ى وهو تفتيت التحالف الروس ة ة ة ة ي – الفرنس ة ة ة ة ي،
واحتفاظها بقوة أسةةطولها البحري و محافظتها على ريادتها للبحار العاملية ،وهو الهدف الرئيس ة ي الذي
أرادت بريطانيا تحقيقه من وراء تحريض اليابان ضد روسيا في املياه آلاسيوية.
وفي  14يونيو نجحت الدبلوماس ة ة ة ةةية البريطانية في تحقيق انتص ة ة ة ةةار جديد على روس ة ة ة ةةيا وذلك
بحصةةولها على اعتراف أملاني بالوفاق الفرنس ة ي -إلانجليزي فيما يتعلق باملسةةألة املصةةرية نظير حصةةول
أملانيا على امتيازات تجارية تضة ة ةةمن نجاح املشة ة ةةروعات ألاملانية في مصة ة ةةر بعد انقضة ة ةةاء أجل املعاهدة
التجارية بين أملانيا ومصر عام ( 7871ألاهرام 4 ،يوليو . )7814
على الرغم من مباركة الحكومة الروس ةةية للوفاق الودى فيما يخص املس ةةألة املص ةةرية إال أنها
أص ة ة ة ةةدرت مةذكرة رس ة ة ة ةةميةة تجةاه الةدولتين فيمةا يتعلق بتعديل البند الثامن من معاهدة أكتوبر 7888
الخاصةة بحياد قناة السةويس ،حيث أبدت الحكومة الروسةية اعتراضها على الحكومة البريطانية التي
أرادت تعطيةةل حيةةاد القنةةاة طب ًق ةا ملعةةاهةةدة آلاس ة ة ة ةتةةانةةة التي دافعةةت عنهةةا القوى ألاوروبيةةة عةةام ،7888
وذلةةك في ض ة ة ة ةةوء العبةةارة التي أضة ة ة ة ةةافهةةا املنةةدوب البريطةةاني الةةذى أعط بريطةةانيةةا الحق في منع مرور
ألاساطيل الحربية في القناة إذا كانت موجهة لعمل يضر بمصالح مصر .
فإن إض ةةافة هذه العبارة كان الغرض منها إبطال مفعول املعاهدة ألن ض ةةمان حياد القناة لم
يكن في حقيقةةة ألامر مطلوب إال من ال ةةدولةةة الوحيةةدة التي هي أقةةدر ال ةةدول على تقيةةد ذلةةك الحيةةاد
بريطانيا من أجل تحقيق مصالحها السياسية.
ولذلك ذكرت الجريدة الرس ة ة ةةمية الروس ة ة ةةية تحف اللورد س ة ة ةةالس ة ة ةةينود إذ قال :إن موافقة
بريطةةانيةةا على معةةاهةةدة  7888لم تكن موافقةةة لكلمةةة نةةائ هةةا لهةةذا الس ة ة ة ةبةةب كةةانةةت نتيجةةة موافقةةة الةةدول
ألاخرى وهي غير قةةابلةةة للتعةةديةةل ،وهومةةا دفع فرنس ة ة ة ةةا في  78أبريةةل  7814إلعالن املبةةادرة التةةاليةةة أن
البنةد الس ة ة ة ةةادس يعةةد تةةأكية ًةدا على حريةةة املرور في القنةةاة وأن تعلن الحكومةة إلانجليزيةةة أنهةةا توافق على
أحكةام معةاهةدة آلاس ة ة ة ةتةانة  7888وإنفاذ لتلك ألاحكام وبما أن حرية املرور في القناة قد ض ة ة ة ةةمنت على
هذا ألاس ةةاس لذلك تقرر إلغاء الفقرة ألاخيرة من العبارة ألاولى والفقرة الثانية من البند الثامن(*) من
( *)

البنرد الثرام  :ن وكالء الردول الموق رة على رذه الم را دة الموجودي في مصر ر ر ر ر ر ررر ي برو على النراذ وفي كل
فرصر ر ر ر ر ر ررة هردد نما القناة وحرية المرور بها يج م و بناء على دعوة ثالة منهم حت ر اسر ر ر ر ر ر ررة نقدمهم لجراء
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ً
هةذه املعةاهةدة ويظةل موقوفا ويعد هذا البند في منتهى الوض ة ة ة ةةوح ،لذلك توقف فرنس ة ة ة ةةا إنفاذ الفقرة
ألاولى والفقرة الثانية من البند الثامن من املعاهدة (ألاهرام 6 ،مايو .)7814
ممةةا دفع الجريةةدة الرس ة ة ة ةةميةةة الروس ة ة ة ةيةةة لإلش ة ة ة ةةارة إلى أنةةه يجةةب أن يفهم أن التعةةديالت التي
أضة ةةيفت على البند الثامن من معاهدة  7888ويشة ةةار إليها في البند السة ةةادس من إلاعالن الفرنس ة ة ي –
إلانجليزي الخاص بمصر ،ال تلتزم به الدول املوقعة على معاهدة آلاستانة وأنها ملتزمة بالحقوق طاملا
لم تقره كافة الدول وأنه ليس بإمكانها الاعتراف بهذا التعديل (ألاهرام 6 ،مايو .)7814
كان الرد الروس ة ة ة ة ي على هذا الاتفاق الثنااي الخاص بحياد القناة ومدى اعتراضة ة ة ةةه على البند
ً
الس ة ة ة ةةادس تةةدركةةه جية ًةدا كال من فرنس ة ة ة ةةا وبريطةةانيةةا وأنةةه ليس بةةاتفةةاقهم وحةةدهم تثبتةةان اتفةةاق ةا دول ًي ةا
موض ة ً
ةوعا منذ  .7888لهذا لم يص ةةاب اللورد النس ةةدون بدهش ةةة من جراء هذا التص ةةريف الروس ة ي ،أنه
أمر متوقع من جانب بطرسبورج وذلك للعديد من ألاسباب.
فمع الحرب املندلعة في الش ة ةةرق ألاقصة ة ة ى يهم روس ة ةةيا ً
جدا أمر قناة الس ة ةةويس وبما أنها كانت
من ضة ةةمن الدول التي وقعت على معاهدة آلاسة ةةتانة الضة ةةامنة لحياد القناة فإن من مصة ةةلحتها العمل
على كس ة ة ة ةةب ود بريطةانيةا فإذا حدث هذا التوافق الروس ة ة ة ة ي -إلانجليزي على غرار الوفاق الفرنس ة ة ة ة ي –
إلانجليزي فإن الطرفان س ة ة ةةوف يتبادالن املنافع الس ة ة ةةياس ة ة ةةية والتي يأتي على رأس ة ة ةةها س ة ة ةةماح بريطانيا
لألس ةةطول الروسة ة ي ألاوروبي عبور قناة الس ةةويس ،إلى جانب ذلك أرادت روس ةةيا أن توص ةةل رس ةةالة إلى
القوى ألاوروبية أن محارتها لليابان ال تشة ةةغلها عن الحفاظ على حقوقها في مصة ةةر كما أنها تش ة ةةترك في
كل الاتفاقيات الدولية ،هذا إلى جانب إرس ةةال رس ةةالة إلى رجال الس ةةياس ةةية بأن عليهم إدراك الاعتراف
بكافة الحقوق الروسية (ألاهرام 6 ،مايو .)7814
أرادت بريطةانيةا أن تمةارس املزيةد من الض ة ة ة ةةغوط الس ة ة ة ةيةاس ة ة ة ةيةة على روس ة ة ة ةةيا من أجل تحقيق
أطمةةاعهةةا التي س ة ة ة ةةبق أن حةةددتهةةا قبيةةل انةةدالع الحرب الروس ة ة ة ةيةةة – اليةةابةةانيةةة فقةةامةةت بةةإرس ة ة ة ةةال حملةةة
عس ة ة ة ةةكريةة إلى التبةت والتي نجحةت من خاللهةا عقةد اتفاق بينها وبين روس ة ة ة ةةيا والذى تعترف من خالله
بريطانيا بحقوق روس ة ة ةةيا الدينية في الس ة ة ةةا عاص ة ة ةةمة التبت مقابل اعتراف روس ة ة ةةيا باملص ة ة ةةالح التجارية
البريطانية في التبت (ألاهرام 74 ،يونيو .)7814
بات من الوا ةةح مدى اس ةةتغالل بريطانيا لقناة الس ةةويس في تحقيق أهدافها الس ةةياس ةةية من
خالل الض ةةغط على روس ةةيا في مس ةةألة حياد القناة وحث بطرس ةةبورج على تقديم تنازالت اقتص ةةادية و
تجارية للحكومة إلانجليزية في التبت.
ُ
تغير السياسة البريطانية تجاه روسيا:
ال حقي ال ائ بذلك وابالغ الحكومة المصر ر ررية بال طر الذو يبدو لهم ح ى ئ ذ الحكومة الوس ر ررا ل ال ي كد
حماية القناة وحرية اس دامها .وفي كل حالة يج م و مرة في السنة ليقروا على حس إنراذ ذه الم ا دة.
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مع ارتف ةةاع وتيرة الحرب ال ةةدائرة في الش ة ة ة ةةرق ألاقص ة ة ة ة ى وتعرض القوات الروس ة ة ة ةي ةةة إلى هزائم
متكررة ،مما دفع روس ةةيا إلى تعوض خس ةةائرها باس ةةتدعاء ألاس ةةطول الروسة ة ي املرابط في بحر البلطيق
من أجل خوض املعركة الحاسمة ً
بحرا ضد اليابان ).(Barnhart, 1997,39
ومع وص ةةول معلومات إلى الحكومة الروسة ةةية تفيد بأن اليابانيون عازمون على القيام بأعمال
تخريبيةة لألس ة ة ة ةةطول الروس ة ة ة ة ي في البلطيق ) (Eddy to Hay Frus, 1904,785وهو مةا أكةدته الحكومة
الدنماركية بأنها القت القبض على بعض الجواس ة ة ة ةةيس اليابانيين على ش ة ة ة ةةواط ها (ألاهرام 16 ،أكتوبر
 ،)7814إال أن ألاسطول الروس ي قد قام بضرب سفن صيد تابعة لصيادين بريطانيين خالل اجتيازه
بحر الش ة ة ةةمال وذلك العتقادهم بأن تلك الس ة ة ةةفن يس ة ة ةةتخدمه اليابانيين للقيام بأعمال تخريبية ض ة ة ةةد
ألاسطول الروس ي ،وكاد هذا الحادث أن يقض ي إلى إشعال املوقف الدولي (ألاهرام 1 ،نوفمبر .)7814
ت ةةدخل ةةت فرنس ة ة ة ة ةةا لح ةةل ه ةةذا الخالف بين الطرفين وتم احتواء ألازم ةةة (Eddy to Hay Frus,
) ،1904:785وهو مةةا خةةدم مص ة ة ة ةةالح فرنس ة ة ة ةةا أي ً
ضة ة ة ة ةا ألنةةه لم يكن لهةةا من أن تقع في أزمةةة تحةةدث بين
الطرفين خاصة ة ة ةةة وأن أحدهما حليفتها وألاخرى صة ة ة ةةديقتها ،وهو ما س ة ة ة ةةهل على الدولتين أتخاذ طريق
التفاوض من أجل حل النزاع القائم بينهم ).(Eddy to Hay Frus, 1904,787
مثل حادث بحر الش ةةمال مرحلة جديدة من مراحل الس ةةياس ةةة البريطانية تجاه ألازمة الدولية
القائمة في الشةةرق ألاقصة ى وتجاه روسةةيا التي بدأت في التصةةعيد السةةياسة ي والتلويف باسةةتخدام القوة
تجاه املس ة ة ة ةتعمرات البريطانية في الهند ،ومع نجاح السة ة ة ةةياسة ة ة ةةة البريطانية في تحقيق الجزء ألاول من
خطتها املتعلقة بأهدافها الس ة ةةياس ة ةةية التي أرادت تحقيقها من خالل التحريض الياباني ض ة ةةد روس ة ةةيا،
ب ةةدأت الحكوم ةةة البريط ةةاني ةةة العم ةةل على تحقيق الجزء الث ةةاني وهو الحف ةةاظ على الوض ة ة ة ةةع الراهن في
الشةةرق ألاقصة ى والعمل على تحقيق السةةالم بين اليابان و روسةةيا (ألاهرام 91 ،سةةبتمبر  ،)7814حيث
ألق النسة ةةدون خطابه في الحفل السة ةةنوي في قصة ةةر غرهام حث الدول خالله إلى ضة ةةرورة نبذ الحرب
وإيجاد آلية لحل الخالفات الدولية بين الدول وبعضها البعض في إطار سلمى في ضوء التعاون القائم
بين بريطة ةةانية ةةا والوالية ةةات املتحة ةةدة ألامريكية ةةة(ألاهرام 1 ،نوفمبر  )7814بة ةةدعوة من الرئيس ألامريكي
ثيودور روزفلةت بض ة ة ة ةةرورة الةدعوة لعقةد مؤتمر دولي يس ة ة ة ةةىى إلى ض ة ة ة ةةرورة إيجةاد أليةات لحةل املنةازعات
الةدوليةةة بين كةافةةة القوى بعية ًةدا عن الحروب كمةا حةدث في الاتفةةاق الةةذى أبرمتةةه بريطةةانيةةا مع فرنس ة ة ة ةةا
).(May, 1953:7
املساعي ألامريكية إلنهاء الحرب الروسية – اليابانية:
كةةان الرئيس ألامريكي روزفلةةت في بةةدايةةة الحرب متعةةاط ًف ةا مع اليةةابةةان ملعةةارض ة ة ة ةتةةه أن تقوم
الس ة ة ةةياس ة ة ةةة الروس ة ة ةةية في منش ة ة ةةوريا بانتهاك مبدأ الباب املفتوح  ،كما كان م ً
جبا باملزايا العس ة ة ةةكرية
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اليابانية لكنه فكر في شة ةةهر يناير  7811في أن يقوم بعملية وسة ةةاطة لحمل الطرفين على الجلوس على
مائدة املفاوضات (يحيى ،جالل.)911 ،7887 ،
اقترح روزفلت على الس ةةفير الروسة ة ي في واش ةةنطن كاس ةةياى أن تبدأ مباحثات الس ةةالم ،وأعلن
له أن موقف روس ةةيا ميؤوس منه ،وأنها س ة ُةتطرد من كل ش ةةرق س ةةيبيريا إذا اس ةةتكملت الحرب ،إال أن
كاسة ة ةةياى عارض الوسة ة ةةاطة ألامريكية في البدايةد ً
نظرا للدعم ألامريكي لليابان خالل الحرب ،واملوقف
املتعنت الذي اتخذته الواليات املتحدة تجاه ً
كل من فرنسةةا وأملانيا حينما عرضةةوا مسةةاعدتهم لروسةةيا
أثناء الحرب ).(May, 1953,11
وفي نفس اليوم الةةذي قةةام فيةةه روزفلةةت بهةةذه الخطوة حةةث القيص ة ة ة ةةر ألاملةةاني الروس -ويلي ةام
نيكوالس - Nicholasعلى ص ة ة ةةنع الس ة ة ةةالم ،حيث أخبر  -القيص ة ة ةةر الروس ة ة ة ي -أن الهزيمة البحرية أنهت
الفرص ةةة وقلبت موازين الحرب ،وأن عليه أن يس ةةىى للس ةةالم) .(Esthus,R.A., 1980,404وعلى الجانب
آلاخر فقد عرض الس ةةفير ألامريكي في س ةةان بطرس ةةبرج ماير على نيقوال اقتراح الرئيس ألامريكي لعقد
مب ةةاحث ةةات مب ةةاش ة ة ة ةةرة للس ة ة ة ةةالم بين املتح ةةاربين ،وبن ة ًةاء على ذل ةةك وافق نيقوال على قبول عرض الرئيس
ألامريكي روزفلت.(Esthus, R A., 1980,404-406
ً
وبناء على املوافقة الروس ة ةةية أرس ة ةةل روزفلت منش ة ة ً
ً
ةورا إلى كال من روس ة ةةيا واليابان في  8يونيه
يحث كال الطرفين على صةةنع السةةالمد حيث ذكر أرى أنه قد دنت السةةاعة التي يجب فيها أن يوضةةع
حد لألزمة الشة ة ة ةةديدة الهائلة ً
حبا لإلنسة ة ة ةةانية ً
وخيرا للعالم ،وإني بحق الصة ة ة ةةداقة التي تربط الواليات
املتحةةدة ألامريكيةةة بروس ة ة ة ةيةةا واليةةابةةان في وقةةت واحةةد والعتبةةار الواليةةات املتحةةدة أن هةةذه الحرب تعود
بنجةةاح العةةالم وتقةةدمةةه القهري أعرض على حكومتي اليةةابةةان وروس ة ة ة ةيةةا البحةةث عن وجةةه إليقةةاف ر ى
الحرب ).(FRUS, 1905,13; Esthus, 1980,404
إن إلحةةاح روزفلةةت على روس ة ة ة ةيةةا واليةةابةةان بةةإيقةةاف ر ى الحرب ال ح ًب ةا لهمةةا فقط بةةل لخةةدمةةة
املصة ة ة ة ةةالح ألامريكيةةة ،فيرى أنةةه يجةةب البةةدء بةةاملبةةاحثةةات لعقةةد الص ة ة ة ةةلح على أن تكون املبةةاحثةةات بين
الةةدولتين رأس ة ة ة ةةا دون وس ة ة ة ةةيط فيجتمع منةةدبيهمةةا حتى يروا إذا كةةان هنةةاك أوجةةه لالتفةةاق أو الخالف،
ً
وأبلغت حكومة روس ة ةةيا ة ةةحافتها أن قبول املفاوض ة ةةة ليس قبوال للص ة ةةلح بل لس ة ةةماع مطالب اليابان
(ألاهرام 78 ،يونيو .)7811
وفي  17يونيه  7811أرس ةةلت روس ةةيا ردها بش ةةأن اقتراح روزفلت ،بأن الحكومة الروس ةةية تلقي
بحسةةن الرعايا مشةةروع السةةيد روزفلت الذي اسةةتقبل بامليل والارتياح لدى الدولة املصةةادقة لروسةةيا.
وملا أقتنع الرئيس أن اليابان تقبل اقتراحه أرس ة ةةل إلى بطرس ة ةةبرج وطوكيو على أيدي معتمدي الواليات
ً
بالغا ر ً
سميا في هذا الشأن ونشر في واشنطن ).(FRUS, 1905, 15-17
املتحدة
وربما يعود قبول روسيا لطلب الرئيس ألامريكي إلى:
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 عدم وقوع أي شبر من ألاراي ي الروسية في أيدي اليابانيين . انخفةاض الروح املعنويةة للجنود الروس من جراء الهزائم املتكررة التي منيت بها روس ة ة ة ةةيا على أيديالقوات اليابانية.
 الش ة ةةك في إحراز أي انتص ة ةةار على القوات اليابانية التي تبعد أكثر من  111كم من مس ة ةةرح العملياتالحربية ،في حين تبعد القوات الروسية عن قواعدها 1111كم.
 قيام الاضة ةةطرابات الداخلية في روسة ةةيا مما دفع القيصة ةةر إلى قبول الصة ةةلح حتى يتفرس للقضة ةةاء علىهذه الاضطرابات وإصالح أوضاع البالد.
 يضة ةةاف إلى ذلك إذا كانت شة ةةروط السة ةةالم التي سة ةةتفرضة ةةها اليابان سة ةةتمس بشة ةةرف ألامة الروسة ةةيةوكرامتها -فيمكن لروسيا رفضها والاستمرار في الحرب (ألاهرام 17 ،يونيه .)7811
وإذا ك ةةان الي ةةاب ةةانيون بع ةةد موقع ةةة بحر الي ةةاب ةةان رغبوا في إنه ةةاء الحرب فليس معاى ذل ةةك أن
اليابان قد ش ةةكت بعدم قدراتها على متابعة الحرب ،والدليل على ذلك أنها قبل الاسة ةةتيالء على بورت
آرثر ومنشةةوريا ،وكلما فتف لها حديث الصةةلح كان ردها أنه ال صةةلح وال سةةالم مع الروس قبل إزالة كل
العقبات التي تعيق الص ة ة ة ةةلح وإنهاء حالة الحرب مع روس ة ة ة ةةيا (املقطم 79 ،يناير  7811س ة ة ة ةةقوط بورث
آرثر) ،وقبلت الحكومة الروسة ة ة ةةية بعض هذه املطالب ،ولكنها رفضة ة ة ةةت املوافقة على دفع تعويضة ة ة ةةات
مالية أو تحديد قوتها في الش ة ة ةةرق ألاقص ة ة ة ى أو التنازل عن ق ة ة ةةخالين .وهدد الروس بقطع املفاوض ة ة ةةات
عنةةدمةةا تةةأكةةدوا أن الحةةالةةة الاقتص ة ة ة ةةاديةةة لليةةابةةان لن تمكنهةةا من تجةةديةةد القت ةال ،وهنةةا تةةدخةةل الرئيس
روزفلت ،وأقنع الروس باملوافقة على دفع تعويض ةةات رمزية لليابان والتنازل لهم عن نص ةةف أراي ة ي
قخالين (عباس ،راوف.)799 ،7881 ،
توقيع معاهدة بورت سموث :4091 The Treaty of Portsmouth
بعةد ترحيةب الطرفةان بمبادرة الرئيس ألامريكي لوض ة ة ة ةةع حد لهذه الحرب دعا الرئيس روزفلت
ممثلي الدولتين ) (The encyclopedia Americana, 1989,831إلى عقد مؤتمر في مدينة بورت سموث
في والية نيو هامبشة ة ةةير في الواليات املتحدة ألامريكية على متن السة ة ةةفينة ماي فلور May Flower
في صة ةةيف عام 7811د ملناقش ة ةةة مقترحات السة ةةالم وش ة ةةرب نخب رفاهية الس ة ةةالم للدولتين العظميتين
وشعوبهما (الشريف ،حسين.)199 ،1117 ،
تم توقيع اتفاقية بورتسموث بين الطرفين في  1سبتمبر 7811والتي كان من أهم بنودها:
 أن تعترف الحكومة الروسة ةةية بأن من حق اليابان الهيمنة السة ةةياسة ةةية والعسة ةةكرية والاقتصة ةةادية
على كوريا ،وتوافق بأن ال تضةع العراقيل أو تتدخل بشةةكل أو ب خر في مسةالة الحماية أو إلاشةراف
التي تراهةةا الحكومةةة اليةةابةةانيةةة ض ة ة ة ةةروريةةة في كوريةةا ،ومن ثم اتفق الجةةانبةةان بةةأن الرعةةايةةا الروس في
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كوريا يتم معاملتهم باملثل كمواطاي البالد ألاجنبية ألاخرى ;(Komura, I. & Takahara, K. 1905
).Barnhart, 1997,41
 تتخلى روسة ة ةةيا عن إيجار بورت آرثر وألاراي ة ة ة ي املتخمة واملياه ،باإلضة ة ةةافة إلى الحقوق والامتيازات
املتعلقة واملرتبطة بهذا إلايجار لليابان بعد موافقة الحكومة الصينية.
 تلتزم روس ة ة ة ةيةةا بةةالتنةةازل لليةةابةةان دون تعويض وبقبول الحكومةةة الص ة ة ة ةةينيةةة عن خطوط الس ة ة ة ةكةةك
الح ةةدي ةةدي ةةة ملين ةةاء بورت آرثر وجميع فروع ةةه وعن جميع الحقوق والامتي ةةازات وامللكي ةةة التي تقع
ضة ة ة ةةمن هذه املنطقة ،باإلضة ة ة ةةافة إلى جميع مناجم الفحم في منطقة السة ة ة ةةكك الحديدية ،والتزام
الطرفان بشكل متبادل في الحصول على املوافقة من الحكومة الصينية.
 تتخلى الحكومة الروس ة ة ةةية للحكومة اليابانية عن س ة ة ةةيادتها الكاملة عن الجزء الجنوبي من جزيرة
قخالين.
إن معاهدة بورت سةموث وضةعت نهاية التوسةع الروسة ي في ألاراية ي الصينية كما أدى إلحاق
جنوب جزيرة قة ة ة ةةخالين باليابان إلى انتزاع منفذ طبيىي من روسة ة ة ةةيا على املحيط الهادي ،ومن ناحية
أخرى ،فإن مواصةالت روسةيا مع أراضةيها في كامتشاتكا  Kamchatkaو تشوكوتكا أصبحت بموجب
تلك املعاهدة تحت السةةيطرة اليابانية ،وبذلك قةةجلت اليابان أول انتصةةار عسةةكري لقوة شةةرقية على
قوة غربية في التاريخ الحديث (مانفريد أ.)111 ،7888 ،.
كمةا أنهةا أنهةت الص ة ة ة ةراع الةدولي الةذي اش ة ة ة ةةتعل بين القوي الدولية في مطلع القرن العش ة ة ة ةةرين
والةةذي كةةاد أن يتحول إلي حرب عةةامليةةة كبري إن اتخةةذت القوي الكبرى من أحالفهةةا لجةةة للتةةدخةةل في
الحرب املنةدلعةة في الش ة ة ة ةةرق ألاقص ة ة ة ة ى ،فعلى الرغم من نجةاح بريطةانيةا في تحقق أهةدافهةا من الحرب
الطاحنة التي اس ة ة ةةتطاعت خاللها اليابان أن تقض ة ة ة ي تحجم النفوذ والس ة ة ةةيطرة الروس ة ة ةةية في الش ة ة ةةرق
ألاقصة ة ى ،كما أن لندن اس ةةتطاعت أن تحص ةةل على نفوذ قوي في التبت وإيران باإلض ةةافة إلى نجاحها
في تفتيت التحالف الروسة ة ي الفرنس ة ة ي بعقد التحالف الودي مع فرنسة ةةا ،إال أن الدولة العثمانية على
الرغم من محاوالتها لكسةب ود روسةيا وتحسين عالقتها ببطرسبرج إال أنها لم تحقق أهدافها من ذلك
فقةد اس ة ة ة ةةتطةاعةت بريطةانيةا إيقةاف نفوذ الدولة العثمانية و تأثيرها على الحرب بالس ة ة ة ةةماح لألس ة ة ة ةةطول
الروس ة ة ي بعبور قناة السة ةةويس بعد عقد الوفاق الودي ونجاح اليابان في تحقيق انتصة ةةار خاطف على
ألاس ةةطول الروس ة ي في املياه آلاس ةةيوية ،فلم تدع الفرص ةةة للدولة العثمانية الس ةةتغالل مس ةةألة الس ةةماح
لألسةطول الروسة ي بعبور املضةايق التركية لكسةب تأييد روسةيا للدولة العثمانية ضد الثورات املحلية
املنةةدلعةةة بين ش ة ة ة ةةعوب البلقةةان ،وتحجيم النفوذ النمس ة ة ة ةةاوي وتةةأثيره ودعمةةه لهم ،فعةةدول لنةةدن عن
سةةياسةةتها تجاه روسةةيا دفع بروسةةيا إلي تغير موقفها تجاه الدولة العثمانية ومسةةألة دعم موقفها خالل
الثورة املرتقبة ،وفي ض ةةوء ذلك فإن الدولة العثمانية لم تس ةةتطيع اس ةةتغالل مس ةةألة عبور ألاس ةةطول
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الروسة ي للمضةايق العثمانية لصالحها وأن تجبر الحكومة الروسية على اتخاذ موقف حاسم لصالحها
تجاه ثورات شعوب البلقان املدعومة من بلغاريا والنمسا.
تغير موقف الدولة العثمانية تجاه اليابان:
ً
نتاجا ملا توص ة ةةلت إليه نتيجة الحرب الروس ة ةةية -اليابانية وما حققته اليابان من انتص ة ةةار على
روسيا الذي انتهى بعقد معاهدة بورت سموث في صيف  ،7811هذا الصلح الذي منف اليابان مكانة
كبرى بين القوى الغربية في الشة ة ة ةةرق ألاقص ة ة ة ة ى ،وجعلها تعامل من جانب كل القوى على أس ة ة ة ةةاس من
املسة ةةاواة والاحترام ،مع تحسة ةةين العالقات بين فرنسة ةةا وإنجلترا وهو ما دفع بروسة ةةيا إلى تغير سة ةةياسة ةةتها
تجةةاه بريطةةانيةةا فيمةةا يخص النفوذ البريطةةاني في التبةةت ،كةةل تلةةك املتغيرات الةةدوليةةة كةةانةةت داف ًع ةا قوي ةا
لةدى الةدولةة العثمةانيةة لتغير موقفهةا تجةاه اليةابةان ،وس ة ة ة ةةعيهةا إلى إقةامةة عالقةات دبلومةاس ة ة ة ةيةة مع دولة
امليكةةادو ،وهو الطلةةب الةةذي عةةاودت اليةةابةةان لتقةةديمةةة للس ة ة ة ةةلطةةان العثمةةاني مرة أخرى بعةةد أن رفض
الس ة ة ة ةةلطةان تلبيةة هةذا الطلةب لعةدم إثةارة روس ة ة ة ةيةا خالل الحرب ،فقةد رحبت الدولة العثمانية بإقامة
عالقات دبلوماسة ة ةةية مع اليابان والشة ة ةةروع في إجراء مفاوضة ة ةةات بين الحكومتين إلقامة عالقات كاملة
بينهم (ألاهرام 8 ،أبريل .)7811
وهو مةا يؤكد حقيقة تغير موقف الدولة العثمانية تجاه اليابان بانتص ة ة ة ةةارها على روس ة ة ة ةةيا مما
ً
تفاهما مع الحكومة اليابانية ،والعمل على محاباة إنجلترا ً
نظرا
دفعها للعودة إلى اتخاذ س ة ةةياس ة ةةة أكثر
إلى تغير املش ة ة ةةهد العالمي على الس ة ة ةةاحة الدولية بين كل القوى الغربية ،وظهور عنص ة ة ةةر جديد كالعب
تأثيرا ً
أسة ةةاس ة ة ي له دور كبير وفعال في متغيرات املشة ةةهد الدولي في الشة ةةرق ألاقص ة ة ى ،وهو ما أوجد ً
كبيرا
على متغيرات ألاحداث واملواقف الدولية في أوروبا.
أهم النتائج
تمخض عن هذا البحث ،والذي كما نوهنا سابقا ،جملة من النتائج كان من أبرزها
-7
-1
-9
-4
-1
-6
-1

أظهرت الدراسة طبيعة التحالفات الدولية في مطلع القرن العشرين.
ظهور اليابان كأحد القوي الدولية الكبرى في الشرق ألاقص ى.
كيف اثر التحالف ألانجلو – ياباني على العالقات الدولية في الشة ة ة ةةرق الاقص ة ة ة ة ى وتعدي ذلك
التأثير ليصل إلى النطاق ألاوروبي.
أهمية الدور الذي لعبنة الس ة ة ةةيطرة البريطانية على املمرات املالحية في تحديد مص ة ة ةةير الحرب
الروسية اليابانية.
املحاوالت العثمانية الستغالل الحرب في صالحها لتحسين عالقاتها بروسيا.
اهمية املضايق العثمانية في الصراعات الدولية في مطلع القرن العشرين.
التحول الكبير في السياسة ألامريكية تجاه الصراعات الدولية وتخليها عن العزلة.
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 -8أهمية منطقة الشرق ألاقص ى للقوى الدولية و تحولها لدائرة كبري للصراع الدولي.
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 صةةالح ،أحمد رشةةدي صةةالح .)7884( .دراسةةات في تاريخ مصةةر الاجتمااي ،القاهرة :الهيشة املصةةرية
العامة للكتاب.
 هاش ةةم ،أحمد نجيبد نجا ،محمد مأمون .)7898( .أطلس تاريخ القرن التاس ةةع عش ةةر( ،طة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة)،
القاهرة :مكتبة النهضة املصرية.
 الش ة ةةريف ،حس ة ةةين .)7887( .الواليات املتحدة منذ الاس ة ةةتقالل والعزلة إلي س ة ةةيادة العالم -7819
( ،1117ج ،)7القاهرة :الهيشة املصرية العامة للكتاب.

 يحيى ،جالل .)7887( .الت ةةاريخ ألاوربي الح ةةدي ةةث واملع ةةاص ة ة ة ةةر (من ةةذ الحرب الع ةةاملي ةةة ألاولى) الفترة
املعاصرة ،إلاسكندرية :املكتب الجامىي الحديث.
 بو ملهب ،دعد .)7884( .اليابان من الشروق إلى السطوع ،بيروت ،مكتبة لبنان.
 حراز ،رجب :)7881( .تاريخ أوربا املعاصر ،القاهرة :دار النهضة.

 العةةاني ،رعةةد مجيةةد .)1111( .تةةاريخ أوروبةةا الحةةديةةث واملعةةاص ة ة ة ةةر الص ة ة ة ةراعةةات والتحةةالفةةات :7188
( ،7874ط ،)7ألاردن :دار كنوز للمعرفة والنشر والتوزيع.
 عبةةاس ،رءوف .)7881( .املجتمع اليةةابةةاني في عص ة ة ة ةةر ميجي  ، 7871 -7868القةةاهرة :دار الكتةةاب
الجامىي.

 العقةةاد ،س ة ة ة ةةليم .)7879( .تةةاريخ الحرب البلقةةانيةةة املص ة ة ة ةةور بين الةةدولةةة العثمةةانيةةة ودول الاتحةةاد
البلقان  ،القاهرة.
 الجمةةل ،ش ة ة ة ةةوقي عطةةا هللد إبراهيم ،عبةةدالرازق .)1111( .تةةاريخ أوروبةةا من النهض ة ة ة ةةة حتى الحرب
الباردة ،القاهرة :املكتب املصري لتوزيع املطبوعات.
 كعدان ،صباح .)7888( .تاريخ أسيا الحديث واملعاصر( ،ج ،)7منشورات جامعة دمشق.
30

مجلة قضايا اسيوية

العدد العاشر

المركز الديمقراطي العربي

أكتوبر 2021

 توفيق ،ص ة ة ةةبحى ناظم .)1111( .تركيا والتحالفات الس ة ة ةةياس ة ة ةةية ( ،7819 :7891ج ،4الس ة ة ةةلس ة ة ةةلة
الوثائقية) بغداد :مطبعة بيت الحكمة.
 هريدي ،صالح أحمد .)1118( .أوروبا من الثورة الفرنسية حتى الحرب العاملية ألاولى ،القاهرة.
 ش ة ة ة ةةرف ،عبةدالعزيز طريف .)7888( .الاس ة ة ة ةةتعمةار واملش ة ة ة ةةكالت في الجغرافية الس ة ة ة ةةياس ة ة ة ةةية( ،ج،)7
إلاسكندرية.
 الش ة ة ة ةنةةاوي ،عبةةدالعزيز .)7881( .الةةدولةةة العثمةةانيةةة دولةةة إس ة ة ة ةةالميةةة مفترى عليهةةا( ،ج )7القةةاهرة:
مكتبة ألانجلو املصرية.
 رمض ة ة ة ةةا ،عبةد العظيم .)7881( .تةاريخ أوربةا والعةالم في العص ة ة ة ةةر الحةديث( ،ج ،)1القاهرة :الهيشة
املصرية العامة للكتاب.
 البطريق ،عبد الحميد .)7881( .التيارات السة ة ةةياسة ة ةةية املعاصة ة ةةرة ( ،)7861-7811القاهرة :املركز
العربي للنشر والترجمة.

 نوار ،عبةةد العزيز .)7888( .التةةاريخ املعةةاص ة ة ة ةةر ألوروبةةا من الثورة الفرنس ة ة ة ةيةةة إلى الحرب العةةامليةةة
ألاولى ،القاهرة.
 نوار ،عبةد العزيزد نعنىي ،عبةد املجيةد .)7881( .أوربةةا من الثورة الفرنس ة ة ة ةيةةة إلى الحرب العةةامليةةة
الثانية ،بيروت ،لبنان :دار النهضة.
 عمر ،عبد العزيز .)7881( .أوربا ( ،)7878-7871إلاسكندرية :دار املعرفة الجامعية.
 درويش ،فوزي .)7884( .الشرق ألاقص ى الصين واليابان ،القاهرة ،مطابع غباش.
 الحةةاج ،لويس .)7841( .مش ة ة ة ةةكلةةة املض ة ة ة ةةايق والعالقةةات الروس ة ة ة ةيةةة التركيةةة ،س ة ة ة ةةلس ة ة ة ةلةةة الثقةةافةةة
السياسية( ،ط ،)7بيروت :دار املكشوف.
 قاسم ،محمدد حساي ،حسين .)7898( .تاريخ القرن التاسع عشر ،القاهرة.
 صالح ،محمد محمد .)7868( .تاريخ أوربا الحديث ( ،)7874-7811بغداد.
 منس ة ة ة ة ي ،محمود ص ة ة ة ةةالح .)1111( .تةاريخ أوربةا في القرن العش ة ة ة ةرين ،القاهرة :دار الكتب والوثائق
القومية.
 ش ة ة ة ةةاكر ،محمود .)1111( .موس ة ة ة ةةوعةة الحض ة ة ة ةةارات وتةاريخ ألامم القديمة والحديثة( ،ج ،1ط،)7
ألاردن :دار أسامة للنشر والتوزيع.

 القريحي ،ميالد .)7887( .تةاريخ أوروبةا الحيةث واملعاص ة ة ة ةةر من عص ة ة ة ةةر النهض ة ة ة ةةة إلى الحرب العاملية
الثانية ،ليبيا :منشورات الجامعة املفتوحة.
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املراجع املترجمة:
 أ .مانفريد .)7888( .موجز تاريخ العالم( .ترجمة محمد عياتاي) .مج .1ط .7بيروت :دار الفارابي.
 أ ج -جرانت وتمبرلى .)7861( .أوربا في القرنين التاس ة ةةع عش ة ةةر والعش ة ةرين (( .)7811-7188ترجمة
محمد على أبو درة ،لويس اسكندر .مراجعة أحمد عزت عبد الكريم) .القاهرة.
 ا.ج.ب تايلور .)1111( .أصة ة ةةول الحرب العاملية الثانية( .ترجمة مصة ة ةةطفي كمال خميس .مراجعة
محمد أنيس) .القاهرة :الهيشة املصرية للتأليف والنشر.
 تش ة ةسة ةةتربين .)7861( .الشة ةةرق ألاقص ة ة ى موجز تاري ي( .ترجمة حسة ةةين الحوت .مراجعة فريد عبد
الرحمن) .القاهرة :مكتبة مصر.
 فرانس ة ة ة ةةوا جورج ديريفوس .)7881( .موس ة ة ة ةةوعةةة تةةاريخ أوروبةةا العةةام من عةةام  7188حتي أيةةامنةةا.
(ترجمة حسين حيدر) .بيروت :منشورات عويدات.
 هلندوز .)7878( .تاريخ أوربا الحديث ،ب.ن.
 ول ديورانت .)1117( .قصة ة ةةة الحضة ة ةةارة الشة ة ةةرق ألاقص ة ة ة ى (اليابان)( .مج .9ج .)1القاهرة :الهيشة
املصرية العامة للكتاب.
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شرعية منظمة التحرير الفلسطينية
Legitimacy of the Palestine Liberation Organization
د .أحمد عبد املالك سويلم أبو درابي
البريد إلالكتروني"ahmeddarabi1992@gmail.com" :

ملخص
لانقسام ألقت بظاللها على الكيان
تحيا القضية الفلسطينية منذ زمن ليس بالقريب حالة من التشتت و ا
شرعية تمثيلها
السياس ي الجامع للكل الفلسطيني أال وهو منظمة التحرير الفلسطينية ،ليصل ألامر إلى التشكيك في ا
للشعب الفلسطيني ،وبغية املساهمة في حل هذا إلاشكال أجرينا البحث في هذا املووو وو ألاهمية البالغة في
الشأن الفلسطيني والشرق أوسطي ،فناقشت هذه الدراسة الظروف التي أدت إلى تعثر مشرو إنشاء الكيان
السياس ي الفلسطيني الذي بدت مالمحه في الظهور نهاية خمسينات القرن املاي ي ،لستبين هشاشة مخرجات تنفيذ
هذا املشرو املتمثلة في إعالن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ،ثم تم التعرض بكل موووعية إلى مسألة
شرعية املنظمة ليتبين أن املنظمة حظيت بشرعية شعبية ال ديمقراطية سمحت لها فيما بعد بنيل لاعتراف ألاممي
والعربي ،وأخيرا أتضح أن املنظمة وفق نهج التنازل والسالم مع العدو وفي ظل التشكيلة الفصائلية الحالية لها قد
انحسرت الشرعية عنها لصالح فصائل املقاومة إلاسالمية .ا
التحرير الفلسطينية ،الشرعية) .ا
ا
الكلمات املفتاحية( :فلسطين ،منظمة
Abstract
The Palestinian cause has been alive for a long time, not recently, a state of dispersion and division that
cast a shadow over the all-Palestinian political entity, which is the Palestine Liberation Organization,
which led to questioning the legitimacy of its representation of the Palestinian people The Palestinian
and Middle Eastern issue.
This study discussed the circumstances that led to the failure of the project to establish the Palestinian
political entity, whose features appeared to appear at the end of the fifties of the last century, to show
the fragility of the outputs of the implementation of this project represented in the declaration of the
establishment of the Palestine Liberation Organization.
Then the issue of the legitimacy of the organization was objectively discussed, to show that the
organization had enjoyed popular, not democratic legitimacy that later allowed it to gain international
and Arab recognition.
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املقدمة:
يعتبر إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية من أبرز ألاحداث السياسية التي شهدها الشعب
الفلسطيني في القرنا العشرين ،حيث أصبح للفلسطينيين كيانا سياس يا يوحدهم في الداخل واملهجر
ُ
غير َّأن هذا إلانشاء اان في ظروف غير جيدة فمشرو
ويمثلهم في املحافل الدولية واملؤسسات ألاممية؛ ا
إنشاء منظمة التحرير ظل عديد السنوات في حالة مد وجزر وتأثر بحالة الفرقة والخالف التي اانت
تسود الوطن العربي وحالة التشتت والضيا التي حلت بالشعب الفلسطيني إلى أن كتب له التنفيذ
لاخر بمعزل عن تلك الظروف السيئة فكان تنفيذ ا هشا شهده عام  ،2693ما حذا
الذي لم يكن هو ا
بحراات الكفاح املسلح إلى الدخول في املنظمة وإكسابها التأييد الشعبي عام  2696مما ساعدها في
لاعتراف العربي وألاممي عام  .2693ا
نيل ا
َ
نحسر بعدما سلكت املنظمة طريق التنازلا ،ومن ث َّم
غير َّأن التأييد الشعبي سرعان ما ا ا
التخلي عن الكفاح املسلح في نهاية ثمانينيات القرن املاي ي ،لتدور منذ ولك الوقت عديد التساؤالت
حول شرعيتها ،وولك بالنظر إلى لاليات غير الديمقراطية التي أنشئت من خاللها والوهن العارم الذي
اف وظيفي ،1من هنا اانت ومازالت القوى السياسية
يعتري مؤسساتها مما أودى بها إلى انحر ٍ
الفلسطينية تطالب بتجديد شرعية هذا الكيان وتصحيح مساره ،ال ولك َ
نبع من إدراك الجميع

التحرير الفلسطينية ،والدور املهم الذي يجب ْأن تؤديه في سبيل تحرير
ا
الفلسطيني ألهمية منظمة
فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .2ا

ألاهمية:
يعيش الشعب الفلسطيني في وقتنا الحاور حالة من التشتت والضيا فال وج اود لكيان
حقيقي يجمع الكل الفلسطيني سياسيا أو جغرافيا ،حيث نرى الداخل الفلسطيني منقسم جغرافيا
بين الضفة الغربية وقطا غزة وسياسيا بين فتح وحماس والخارج الفلسطيني تتقاسمه ألاقطار
وتنتهشه مؤامرات التنازل والتطبيع؛ لذا من شأن مناقشة هذا الكيان الذي ال يجد مكانا ُيقيم نفسه
عليه إال أوراق الكتب وصفحات التاريخ وتسليط الضوء على العوار التي يعتريه؛ املساهمة في توحيد
صفوف الفلسطينيين في كيان سياس ي قويم قادر على حمل هم القضية الفلسطينية والوصول بها
إلى بر ألامان .ا
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ألاهداف:
 تقديم رؤيا واضحة حول ماهية منظمة التحرير الفلسطينية .ا
 تسليط الضوء على ظروف إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية .ا
 تقييم طريقة بناء منظمة التحرير الفلسطينية في ووء مبادئ الديمقراطية .ا
 التحقق من شرعية منظمة التحرير الفلسطينية وإلاجابة على التساؤالت التي تدور حولها .ا
 تقديم حلول قانونية وسياسية للخروج من أزمة اهتزاز شرعية منظمة التحرير الفلسطينية .ا
إشكالية الدراسة:
تتمثل إشكالية الدراسة في تشكيك شريحة واسعة من الفلسطينيين في تمتع ممثل الشعب
الفلسطيني (منظمة التحرير الفلسطينية) بالشرعية الحقيقية التي تخولها ولك التمثيل ،خاصة وأنهم
أن الشعب الفلسطيني
ينظرون إليها كمنظمة فروت عليهم من طرف الدول النافذة في إلاقليم حيث َّ ا
على امتداد تواجده لم يقم باختيار أحدا من أعضائها ،كما َّأن انحراف املنظمة عن ألاهداف التي

أسست من أجلها وتنازلها عن الكفاح املسلح وما أعقبه من اعتراف باالحتالل الصهيوني على أنه
دولة؛ زاد من نسبة املشككين في شرعيتها وأحقيتها في تمثيل الشعب الفلسطيني ،من رحم هذا الطرح
تتجلى إلاشكالية ألاساسية لهذه الدراسة وهي :ما مدى شرعية منظمة التحرير الفلسطينية؟ ا
أسئلة الدراسة:
 ماهي منظمة التحرير الفلسطينية؟ ا
 كيف نشأت منظمة التحرير الفلسطينية؟ ا
 هل توافق إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية مع مبادئ الديمقراطية؟ ا
 ما هي اردود ألافعال الدولية وإلاقليمية واملحلية تجاه إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية؟ ا
 أين تكمن خصوصية منظمة التحرير الفلسطينية من حيث مصادر الشرعية؟ ا
ومستقرة أم ال؟ ا
ا
 هل شرعية منظمة التحرير الفلسطينية ثابتة
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منهج البحث
اعتمد الباحث املنهج الوصفي لدراسة مشكلة البحث املتمثلة في التشكيك بشرعية منظمة
التحرير الفلسطينية ،وتحليل الظروف املحيطة بها ومناقشة حيثيات هذا املووو  ،بهدف الوصول
إلى استنتاجات منطقية قادرة على إيجاد رد منطقي ومقنع للتساؤالت البحثية املطروحة في هذه
الدراسة .ا
املخطط:
الفرع ألاول :إنشاء مختل.
أوال :مشرو متعثر .ا
ثانيا :تنفيذ هش .ا
الفرع ألاول :شرعية مهتزة.
أوال :ثبوت الشرعية .ا
ثانيا :انحسار الشرعية .ا

املحور ألاول :إنشاء مختل
مرت القضية الفلسطينية في أصعب تحدي بعد نكبة  2631فالشعب مشرد وألارض لم يبقى
منها سوى  %03تقاسمت الحكم فيها ال ِمن مصر وألاردن ،ففي ولك الوقت اانت القضية في الهاوية
وليس على شفاها؛ لذا اان أمر إنشاء كيان سياس ي يجمع الفلسطينيين أمرا معقدا للغالية ،لكن
وعلى الرغم من ولك اان البد وأن يكون إنشاء أي كيان يمثل الفلسطينيين قائما على راائز عدة
أهمها أن يشمل هذا الكيان الكل الفلسطيني على اختالف أماكن تواجده وتعدد فئاته وطوائفه ،وأن
يحمل توجه ورؤية 3الشعب الفلسطيني ال توجهات ورؤى املتدخلين في القضية الفلسطينية ،وولك
ُ
عبر لاليات الديمقراطية التي يأتي في طليعتها لانتخابات العامة ،وهنا يمكننا القول َّأن تخلف بعض
لانحراف عن بعضها لاخر اانا أسبابا رئايسة في تعثر مشرو إنشاء منظمة التحرير
هذه الراائز و ا
ً
ً
(أوال) وهشاشة تنفيذه (ثانيا) .ا
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ً
أوال :مشروع متعثر.
َم ْث َّل مشرو إنشاء الكيان الفلسطيني املقدم من الحكومة العراقية إلى مجلس جامعة الدول
العربية؛ شرارة بدء نحو تأسيس كيان سياس ي يشمل الكل الفلسطيني ،4حيث أخذ مجلس جامعة
الدول العربية هذا املشرو على محمل الجد وفي دورته ألاربعين املنعقدة في شهر سبتمبر لعام 2694
أكد مجلس الجامعة على حق الشعب الفلسطيني في بالده ،وورورة قيام الدول العربية بتمكينه من
تقرير مصيره بنفسه وممارسة حقوقه الوطنية ااملة ،وجاء في بيان هذه الدورة َّأن الوقت قد حان
ليتولى أهل فلسطين أمرهم بنفسهم ،وبناء على ولك اله أيد املجلس املشرو العراقي الذي يشير إلى
ُ
بناء كيان فلسطيني مستقل على أسس ديمقراطية بحيث تفرز لانتخابات العامة ممثلي الشعب
الفلسطيني في هذا الكيان .5ا
لتأتي فيما بعد الظروف التي عجلت قرار البدء في إنشاء الكيان الفلسطيني حيث عزم الكيان
الصهيوني على تحويل مجرى نهر ألاردن مما أثار حفيظة الدول العربية وغضبها لكن حجم الخالف
الكبير الذي تعيشه الساحة العربية حال دون قيام التعاون العربي الحقيقي الالزم ملواجهة املخطط
أن الرئيس املصري جمال عبد الناصر أواء شعلة في آخر هذا النفق املظلم من
غير َّ ا
الصهيوني ،6ا
الخالفات حينما طالب في خطابة الذي ألقاه أواخر عام  2694في مدينة بور سعيد إلى عقد مؤتمر
عربي ملناقشة القضايا العربية املشتركة لتترجم هذه املطالبة بدعوى رسمية ُوجهت من قبل وزارة
الخارجية املصرية إلى رؤساء وزعماء الدول العربية لحضور مؤتمر القمة العربية ألاولا ،فكان من بين
مخرجات هذا املؤتمر الذي عقد في يناير 2693؛ إجما القادة العرب باستثناء ملك ألاردن على بدء
ي 7بمهمة مباشرة اتصاالت حثيثة مع الكل الفلسطيني
إنشاء كيان فلسطيني وتكليف أحمد الشقير ا
لهذا الغرض .8ا
في الداخل الفلسطيني تباينت وجهات النظر حول مخرجات مؤتمر القمة العربي سيما منها
قرار البدء بتشكيل الكيان الفلسطيني وتكليف أحمد الشقيري بمباشرة لاتصاالت لتهيئة البيت
الفلسطيني لذلك ،فالهيئة العربية العليا وبعد أن رحبت بمساعي إنشاء الكيان الفلسطيني املتمثلة
بتأييد مجلس جامعة الدول العربية للمشرو العراقي؛ عادت واعتروت على تكليف الشقيري ورأت
َّأن في هذا التكليف تجاهل لزعامتها التاريخية للشعب الفلسطيني ،ودعت إلى أن يتم إنشاء هذا
الكيان من خالل إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة يشارك فيها الكل الفلسطيني ،وقد تقاطع موقف
الهيئة مع ما تبقى من قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية التي قادت العمل الوطني قبل سنة  .2631ا
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أما القوى الفلسطينية التي برزت بعد سنة  2631فقد تقبلت فكرة إنشاء الكيان الفلسطيني
واان لهم وجهة نظر خاصة تمثلت في وجوب تشكيل هذا الكيان عبر الطرق الديمقراطية كخيار أول
وفي حال تعذر تنفيذ هذا الخيار ،فال بد إلرادة الشعب الثورية من أن تتمثل في مؤتمر وطني عام،9
َ
شكل هذا
وفي دمشق دعا الفلسطينيون ألاعضاء في حزب البعث العربي لاشترااي الحاكم إلى أن ُاي ا
الكيان على أسس ثورية ،10كما أنهم تبنوا خيار لانتخابات العامة .11ا
عربيا اانت السعودية من أشد املعاروين الختيار الشقيري لعوامل عدة الظاهر منها خالف
اململكة الشخص ي مع الشقيريا ،وعزله حينما اان ممثال لها في ألامم املتحدة وخالفها مع مصر حول
ألاول للهيئة العربية العليا
أحداث اليمن خاصة وأن الشقيري خيار مصر ،كما َّأن اململكة هي الراعي ا
الرافض الفلسطيني ألاساس ي لتكليف الشقيري ،بدورها سوريا اانت على خالف حاد مع مصر وحركة
القوميين العرب التي ينحدر منها الشقيري خاصة بعد وصول البعثيين إلى الحكم فيها ،أوف إلى ولك
أن ألاردن اانت معاروة إلنشاء الكيان الفلسطيني باألساس األن إنشاءه يشكل تهديدا ملشرو إقامة
مملكة ألاردن على وفتي نهر ألاردن الشرقية والغربية .12ا
وهنا نشير إلى أن لاختالفات إلايدلوجية والخالفات الشخصية وتعارض املصالح جميعها اانت
طاغية على موقف وتوجهات الدول العربية تجاه إنشاء هذا الكيان ،كما أن وات ألاسباب لم تغب
عن التأثير في موقف القوى الوطنية الفلسطينية؛ لذا من املؤكد أنه عندما تكون هذه ألاسباب طاغية
على أمر فال بد َّ
وأن نسبة خطأه تكون أعلى من نسبة صحته ونسبة عجزه أعلى من نسبة قدرته،
وبذلك يتجلى لنا وهنا كبيرا عثر مشرو إنشاء هذا الكيان ،حاول أحمد الشقيري ومن معه تداركه
غير َّأن هذه املحاولة اانت على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب مبادئ الشرعية
والديمقراطية الحديثة وهذا اان له أث ار سلبيا على تنفيذ مشرو إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية .ا
ً
ثانيا :تنفيذ هش.
شهدت الفترة املمتدة بين صدور قرارات جامعة الدول العربية التي مهدت لتأسيس منظمة
التحرير الفلسطينية وانعقاد مؤتمر القدس الذي أسسها؛ تحراات ونشاطات سياسية كثيفة غير أن
القرار في نهايتها اان قرارا يحمل نوعا من العجلة وعدم الديمقراطية ،حيث قام أحمد الشقيري
باختيار معاونيه بنفسه ،وشكل بعد ولك لجان تحضيرية في ال بلد يتجمع فيه الفلسطينيونا لتقوم
تلك اللجان وبإشراف مباشر منه بتسمية الفلسطينيين املرشحين لعضوية املؤتمر ،ثم قامت لجنة
تحضيرية مركزية قام بتعيينها هو أيضا بتنسيق تلك ألاسماء وأعدت قائمة نهائية بهم ،وبعد ولك قام
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الشقيري إرواء مللك ألاردن بضم ألاعضاء وألاعضاء السابقين في مجلس النواب وألاعيان والوزرات
أن أسماءهم لم تكن
ألاردنية وفي مجالس البلديات والقرى دفعة واحدة إلى عضوية املؤتمر رغم َّ ا
ووعت ومن القائمة النهائية التي أعدتها اللجنة التحضيرية املركزية ،وعشية انعقاد املؤتمر قامت
السلطات ألاردنية بمنع ال معارض لها من الحضور إلى املؤتمر .13ا
حينما اان ال ش يء مهيئا من جانب أحمد الشقيري ومعاونيه لعقد املؤتمر ،دفع حرص
الشقيري على حضور ملك ألاردن الذي ظل متحفظا رغم تروية الشقيري له؛ إلى الدخول معه في
مفاووات اان الخاسر ألاكبر فيها الشعب الفلسطيني ،حيث رضخ الشقيري لشرواط امللك حسين
املتمثلة في صرف منظمة التحرير الفلسطينية النظر عن تنظيم وتسليح الفلسطينيين في وفتي
ألاردن ،وأن ينص امليثاق وبصريح العبارة على أن املنظمة ليس لها أي أهداف في الضفة الغربية .14ا
شهر مايو لعام
بدأت أعمال هذا املؤتمر تحت ظل هذه التنازالت في الثامن والعشرين من ا
 ، 2693ليتفاجأ الكل الفلسطيني بسرعة عقده وقصر مدة انعقاده وحجم مخرجاته التي تمثلت في
إعالن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وإقرار امليثاق القومي الفلسطيني والنظام ألاساس ي ملنظمة
ألاردن كأعضاء للمجلس
التحرير وإقرار أعضاء املؤتمر الذين بلغ عددهم  302ومنهم  000من وفتي ا
الوطني .15بالنتيجة جاء املؤتمر ليضم أغلبية ساحقة من ممثلي الفئات الفلسطينية العليا من الطبقة
البرجوازية والرأسمالية .16ا
يمكن القول َّأن املؤتمر عقد تحت تأثيرات مخلة في طليعتها الحماس الزائد لدى الشقيري
ومن معه إلبراز الكيان الفلسطيني بأي ثمن ،وهنا قد يكون هدفهم تعجيل تسجيل إنجاز تاريخي
للشعب الفلسطيني غير أننا ال نستبعد خوفهم من ويا الفرصة من بين أيدهم خاصة َّ
وأن اختيارهم
لهذه املهمة لم يكن محل إجما عربي وال محل إتفاق فلسطيني ،كما اانت الخشية من استفزاز
أطما ملك ألاردن التي تتعارض مع قيام الكيان الفلسطيني سببا في تعجيل انعقاد املؤتمر حيث َّ ا
أن
الشقيري اان خائفا من عودة امللك حسين إلى مربع التحفظ ومنع انعقاده خاصة وأنه اان يسيطر
على جزء مهم من فلسطين التاريخية وهو الضفة الغربية والقدس الشريف .ا
بذلك نرى أن القرار العربي بإنشاء منظمة التحرير والقرار الفلسطيني بتأسيسها وما تبعهما
من إقرار للميثاق والنظام ألاساس ي وتشكيل للجان واملؤسسات اانا بعيدين ال البعد عن أبجديات
الديمقراطية ،فال انتخابات حرة ونزيهة وال أي نو من أنوا مشاركة الشعب في اختيار ممثليه،
فالسرعة وعدم البناء على قاعدة جماهرية واسعة جعال تنفيذ مشرو إنشاء منظمة التحرير يكتسب
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صفة الهشاشة ،لتنطلق حينها الشكوك حول أحقية أحمد الشقيري واملنظمة التي أسسها وفقا للنهج
القومي بتمثيل الشعب الفلسطيني ،ما أدى إلى سقوط أحمد الشقيري والرؤية الخاصة به بعد ثالث
أعوام من تأسيس املنظمة وسيتكفل الفر التالي ببيان ولك السقوط وأحداث عدة تتعلق باهتزاز
شرعية منظمة التحرير الفلسطينية .ا
الفرع الثاني :شرعية مهتزة.
َّإن طريق الشرعية واضح ال لبس فيه ،خاصة وأننا نحيى في عالم باتت فيه الشرعية
السياسية من املسلمات التي ال جدال فيها ،فتكوين الكيانات السياسية وفي طليعتها الدولا يجب أن
تقوم وفق ألاسس الديمقراطية التي تعني وباملعنى الحرفي حكم الشعب ،وإوا ما أمعنا النظر في نشأت
منظمة التحرير الفلسطينية إبتداء من مشرو إنشائها وصوال إلى تنفيذه وإعالن الشقيري قيامها عام
 2693نجد أن الشعب الفلسطيني اان مغيبا عن تلك العملية ،17لكن يجب علينا مراعات أن منظمة
التحرير ليس دولة فهي حركة تحرر وطنية نشأت في ظل احتالل هجر شعب وأحل مكانه عصابات
قتل وإجرام ،من هنا يمكن لنا لاعتقاد أن تلك الخصوصية تشفع للمنظمة غياب الشرعية املستندة
ً
على أسس ديمقراطية وتسمح لها باالستناد على الشرعية الشعبية (أوال) التي ثبتت للمنظمة شرعية
وازنة حينما ومت حراات الكفاح املسلح عام  2696وات التوجه الثوري وو السمة الوطنية ،18غير
أن تلك الشرعية من الصعب إثباتها في الوقت الحالي فالحقائق تشير إلى انحسار الشرعية الشعبية
ً
(ثانيا) لصالح حراات املقاومة إلاسالمية .ا
ً
أوال :ثبوت الشرعية.
اكتسبت منظمة التحرير الفلسطينية تأييد الشعب الفلسطيني عشية تسلم رئاستها من قبل
حراات الكفاح املسلح 19التي اانت في ولك الوقت تمثل الشار الفلسطيني ،فمنذ أن أدركت حراات
الكفاح املسلح وفي طليعتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أن قيام منظمة التحرير قد أصبح
أمرا واقعا البد من التسليم به نظرا لعدم قدرتها على مواجهة التوجه العربي؛ سعت تلك الحراات
للتفاوض مع أحمد الشقيري من أجل محاولة التخلص من التبعية العربية وتصحيح مسار املنظمة
إال أن ألاخير لم ُايجب طلباتهم ما دفعهم إلى التحرك بكل قوة إلزاحة أحمد الشقيري عن رئاسة
املنظمة 20ليتحقق ولك بطلب تقدم به سبعة من أعضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير إلى أحمد
الشقيري طالبوه فيه بالتنحي عن رئاسة املنظمة ليستجيب الشقيري مرغما بعد أن حطمت هزيمة
 2699دعائمه وآماله ،ثم تولى يحيى حمودة رئاسة املنظمة بالواالة ليمهد الطريق أمام سيطرة حراات
32

مجلة قضايا اسيوية

العدد العاشر

المركز الديمقراطي العربي

أكتوبر 0202م

الكفاح املسلح 21على قيادة املنظمة التي تمت في الدورة الخامسة للمجلس الوطني  2696بانتخاب
ياسر عرفات 22رئيسا للمنظمة ،بذلك تحللت املنظمة من التبعية للنظام العربي وأصبح قرارها
فلسطينيا نوعا ما كما أنها سلكت الطريق الصحيح لتحرير فلسطين وهو العمل الفدائي .23ا
لكن هل ما حصل أكسب املنظمة الشرعية؟ وهنا تتفاوت وجهات النظر التي بناها أصحابها
على أسس يعتبرونها ألاجدر وألاصح ،وسنتحدث عن وجتهي نظر رئيسيتين :تتمثل ألاولى في أن ما حصل
عام  2696ما هو إال استمرار في تغييب الديمقراطية ومبادئها التي يأتي في مقدمتها لانتخابات الحرة
والنزيهة وبالتالي استمرار عدم الشرعية .أما الثانية فيرى أصحابها أن منظمة التحرير الفلسطينية ما
هي إال حركة من حراات التحرر التي تختلف مصادر الشرعية فيها عن تلك التي تكون مصدرا لشرعية
الدول واملؤسسات التابعة لها ،فيكفي أن تكتسب التأييد واملناصرة الشعبية .24ا
رغم ال ولك نرى أن منظمة التحرير حظيت بشرعية شعبية تستند إلى مؤازرة الشعب
الفلسطيني في مرحلة انضمام حراات الكفاح املسلح لها ،وشرعية قانونية تتمثل في اونها حركة تحرر
والبرتواول امللحق  2696التي تعتبر أساس من أسس
شرعتها إتفاقيات جنيف ألاربعة  2636ا
وطنية َّا
القانون الدولي املنظمة للعالقة الدولية

خاصة في حال النزاعات املسلحة؛ لتسمح لها هذه الشرعية25

باكتساب اعتراف جامعة الدول العربية وألامم املتحدة بها كممثل للشعب الفلسطيني عام 2693
وانضمامها فيما بعد إلى عديد املنظمات إلاقليمية وألاممية ،ألامر الذي عزز شرعيتها .بذلك نعتقد
أن الشرعية الشعبية هي أساس شرعية منظمة التحرير الفلسطينية ،فال شرعية للمنظمة دون
شرعية شعبية وال شرعية شعبية دون كفاح مسلح يهدف إلى تحرير ألارض املسلوبة وعودة الشعب
املهجر .ا
ً
ثانيا :انحسار الشرعية.
ْإن سلمنا جدال بشرعية تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وفقا ملصادر الشرعية الخاصة
بحراات التحرر التي اانت قائمة وقت تأسيسها ،نجد تحدي ا جديد ا أمام شرعيتها أال وهو تغيب تلك
املصادر منذ زمن ليس قريب ،فوجود الحاونة الشعبية ملنظمة التحرير الفلسطينية وقيامها على
أسس ثورية غايتها تحرير فلسطين أصبح من الصعب إثباته لان ،26حيث اكتسبت منظمة التحرير
الفلسطينية شرعية خاصة لكن هذا املكسب قد تم على حساب شرعيتها الشعبية فالدول العربية
لم تعترف باملنظمة إال بعد عودتها للتبعية العربية وألامم املتحدة والدول الغربية لم تعترف بها إال
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بعدما تخلت عن الكفاح املسلح وجرمت من يستخدمه والكيان الصهيوني لم يعترف بها إال حينما
اعترفت بقيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين .27ا
لذلك نرى الشعب الفلسطيني ظل وإلى حد كبير ملتف حول منظمة التحرير الفلسطينية على
الرغم من انحرافها عن نهج التحرير إلى أن قامت بمحاولة انتحار سياسية حينما تخلت عن الكفاح
املسلح وعن الجزء ألاكبر من فلسطين بتوقيع اتفاق أسلو  2664لتظل املحاولة قائمة إلى أن كتب
لها عدم تنفيذ لاحتالل الصهيوني لالتفاق النجاح ،ما دفع الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى القيام
بعملية إنعاش لها من خالل انتفاوة ألاقص ى  0222لكن تلك العملية أفشلت بقتله وتولي محمود
عباس الرئاسة من بعده الذي لم يسمح له عجزه عن مواجهة تنصل لاحتالل الصهيوني من تنفيذ
اتفاقيات أسل اوا والتغول على ما تبقى من ألارض الفلسطينية؛ من استعادة املنظمة لشرعيتها
الشعبية ،28وسرعان ما انقضت حراات املقاومة إلاسالمية على هذه الشرعية بدليل فوزها في
لانتخابات التشريعية بأغلبية مطلقة وولك بفضل كفاحها املسلح الذي مازال وإلى اليوم يعطيها املزيد
من التأييد الشعبي لدرجة أنك تستطيع اليوم أن تجزم بأن نهجها املقاومة محل تأييد أغلبية الشعب
الفلسطيني إن لم يكن محل إجماعه .29ا
فالحقائق على ألارض تشير إلى أن حراات املقاومة إلاسالمية أصبحت اليوم هي من يقود
الشعب الفلسطيني داخل الوطن فعلى املستوى الديمقراطي هي صاحبة ألاغلبية املطلقة في املجلس
يتبق لفصائل منظمة التحرير
التشريعي وهي من تمتلك قرار الحرب وقرار السلم في فلسطين بالتالي لم َ ا
أي سلطة فعلية داخل فلسطين إال التواجد الشرفي في الضفة الغربية الذي إوا ما نظرت إليه بإمعان
تجده مقيد بإرادة صهيونية ،أما في خارج فلسطين فتجد أن من ُايرفع على ألاكتاف في مخيمات اللجوء
ويخرج لاالف من الفلسطينيين الستقباله هم قادة حراات املقاومة إلاسالمية ،بذلك لم َ
يتبقا

لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية أي من الشرعيات السياسية أو القانونية أو الشعبية ،لكن
املتدخلين في القضية الفلسطينية أبقوا على تواجدها الشكلي ليكون بابا تدخل به حراات املقاومة
إلاسالمية إلى وحل لاعتراف بالكيان الصهيوني والتنازل عن الكفاح املسلح ،ولكي تقوم فصائل
املنظمة بضمان استمرار تنفيذ اتفاق أسلو .ا
لذا يمكن القول َّأن منظمة التحرير الفلسطينية بحاجة إلى تجديد الشرعية عبر الرجو إلى
الشعب الفلسطيني ،وهنا نعتقد أن شرعية منظمة التحرير ال يمكن أن تستقيم دون تواجد الحاونة
الشعبية التي تمتلكها حراات املقاومة إلاسالمية ،تواجد يجب أن يكون تواجد موووعي ال شخص ي
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فالبد أن تقف منظمة التحرير عن نهج التبعية والتنازل وأن تعود إلى طريق املقاومة والكفاح املسلح
لتحرير فلسطين ،وهو وات النهج الذي أشترطه الشهيد ياسر عرفات ومن معه من حراات الكفاح
املسلح للدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية ،وهو الدخول الذي منح املنظمة شرعية شعبية
سمحت لها بنيل اعتراف العالم بها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني .ا
أخيرا َّإن التاريخ يعيد نفسه ففشل خيار أسل او مثل فشل خيار القومية العربية ،والتفاف
الشعب حول حراات الكفاح املسلح عشية لانتصار في معركة الكرامة هو وات لالتفاف الحاور
اليوم حول حراات املقاومة إلاسالمية عشية لانتصارات املتكررة على لاحتالل الصهيوني التي اان
آخرها لانتصار في معركة سيف القدس التي توجت بمنع املستوطنين من اقتحام املسجد ألاقص ى
بعد أن قامت فصائل املقا اومة إلاسالمية بضرب عاصمة الكيان الصهيوني بوابل من الصواريخ دفاعا
عن املسجد ألاقص ى ،وعن انتهااات لاحتالل ود أبناء الشعب الفلسطيني على اختالف أماكن
تواجده ،كما أن مفاووات املصالحة الوطنية وتجديد شرعية منظمة التحرير التي تجري مع الرئيس
محمود عباس مشابهة للمفاووات التي جرت مع أحمد الشقيري؛ لكل هذا يجب أن نأخذ من التاريخ
عبره ونجدد شرعية منظمتنا وفقا لألسس العادلة واملنجزة .ا
النتائج:
 يعتبر إنشاء منظمة التحرير إنجاز تاريخي للشعب الفلسطيني على الرغم من ال املأخذ السياسية
والقانونية .ا
 لم تعرف منظمة التحرير الفلسطينية الديمقراطية يوما من ألايام فلم ينتخب الشعب الفلسطيني
أيا من أعضائها منذ نشوئها عام  2693وحتى اليوم .ا
إلاعتبار خصوصية الحالة الفلسطينية حين النظر في مسألة شرعية
 من املمكن أن يأخذ بعين ا
منظمة التحرير وإسنادها إلى التأييد الشعبي لها خاصة في مرحلة إلانشاء املتزامن مع الكفاح
املسلح .ا
 تجد منظمة التحرير سندها القانوني في اتفاقيات جنيف ألاربعة  2636لكن هذا السند متعلق
في ممارسة الكفاح ود لاحتالل.
صدر اعتراف جامعة الدول العربية وألامم املتحدة بمنظمة التحرير بناءا على الشرعية الشعبية
ا

التي اانت تحظى بها املنظمة.
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 انحسرت الشرعية الشعبية ملنظمة التحرير بتخليها عن الكفاح املسلح والتنازل عن الجزء ألاكبر
من فلسطين لصاح اتفاق أسل او وعجزها عن مواجهة تنصل لاحتالل من استحقاقاته.
 أحلت املقاومة والكفاح املسلح الحراات إلاسالمية وفي مقدمتها حركة املقاومة إلاسالمية حماس
محل فصائل منظمة التحرير في موقع الشرعية الشعبية.
التوصيات:
 إلاسرا في تقييم سياسات ونهج فصائل منظمة التحرير وفي مقدمتها حركة فتح تجاه تنصل
لاحتالل من اتفاقيات أسلو والعودة إلى الحاونة الشعبية.
 ورورة تمسك حراات املقاومة إلاسالمية بمبادئ املقاومة املسلحة اوعدم التنازل عن أي جزء
من فلسطين التاريخية ألن ولك هو شرعيتها الشعبية.
 تجديد شرعية منظمة التحرير وفقا النتخابات حرة ال وفقا لتقاسم حصص بين فصائل املنظمة
وحراات املقاومة إلاسالمية؛ لكي تقوم املنظمة على أساس متين قادر على مواجهة لاحتالل
الصهيوني .ا
املراجع:

 1وهنا ال بد من تسليط الضوء على الشوائب التي عكرت صوف إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية
اويأتي في طليعتها حالة الخالف العربية والتشرد الفلسطيني وإغفال لاليات الديمقراطية في تشكيل
ُ
هيئات املنظمة ،وولك دون أن تغفل الطبيعة القانونية لها التي قد يرى البعض فيها سبب ا الختالف
مصادر شرعيتها عن تلك التي تكون واجبة عند تأسيس الدول فمنظمة التحرير الفلسطينية ما هي
إال حركة من حراات التحررا الوطني.
 2بذلك البد من الحرص على التحليل العميق واملناقشة البناءة وتحاش ي املزاودات ولاحراجات وولك
إدرااا لحساسية مووو الدراسة وتعلقه بمصير شعب تتعدد التوجهات السياسية لدى أبنائه التي
يجب أن تحترم دون ْأن يكون هذا لاحترام على حساب النزاهة العلمية ومتطلبات البحث العلمي.
3املتمثلة في النضال بكافة أوجهه من أجل قيام دولة فلسطينية وات سيادة حقيقية وعاصمتها

إقراء :البرغوثي .مصطفى( " :)5002مستقبل الديمقراطية
القدس الشريف وعودة الالجئين :ا
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الفلسطينية" ،وقائع مؤتمر :مستقبل النظام السياس ي الفلسطيني ،الطبعة ألاولى ،معهد إبراهيم أبو
لغد للدراسات الدولية-جامعة بيرزيت ،فلسطين ،ص .01ا
4سميث .باميال آن( " :)1991فلسطين والفلسطينيونا" ،الطبعة ألاولى ،ترجمة الهام بشارة الخوري،
دار الحصاد ،دمشق ،ص .002ا
 5حوراني .فيصل ( " :)1995الفكر السياس ي الفلسطيني  ،"2693-2693الطبعة ألاولى ،مركز ألابحاث
منظمة التحرير الفلسطينية ،بيروت ،ص .04ا
 6بهلوان .سمر ،وصالح ،محمد حبيب( " :)1999دراسات في القضية الفلسطينية" ،منشورات
جامعة دمشق ،دمشق ،ص .439ا
 7أحمد الشقيري :فلسطيني الجنسية ولد في مدينة عكا في عام  2621وأصبح محاميا ثم انخرط في
العمل السياس ي فصار رئيسا للجنة القومية في مدينة عكا عام  2649ثم رئيسا للمكتب العربي في
نيويورك وبعد الهجرة الفلسطينية في عام  2631عمل في خدمة الدبلوماسية السورية ثم
الدبلوماسية السعودية ثم عمل في جامعة الدول العربية قبل أن تعينه ألاخيرة في عام  2693ممثال
لديها عن فلسطين  .ا
 8البرناوي .سالم حسين( " :)1999القضية الفلسطينية-دراسة سياسية وثائقية" ،الطبعة ألاولى،
جامعة قاريونس ،بنغازي ،ص .299وأنظر أيضا حوراني .فيصل " :الفكر السياس ي الفلسطيني -2693
 ،"2693مرجع سابق ،ص  .03ا
.9عبرت تلك القوى عن توجهها من خالل بيان صدر في لبنان تم توقيعه من قبل حركة القوميين
تحرير فلسطين ولاتحاد العام لطلبة فلسطين والشباب العربي الفلسطيني في لبنان .ا
العرب وجبهة ا
 10صالح :محسن محمد(" :)5009فلسطين – سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية "،
الطبعة ألاولى ،حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ،اولاملبور ،ص .024وأنظر أيضا حوراني .فيصل" :
الفكر السياس ي الفلسطيني  ،"2693-2693مرجع سابق ،ص  .03ا
لاخر تجاه إسقاط
11لتتكون في حينها معاروة صريحة من قبل البعض وومنية من قبل البعض ا
أشخاص على الشعب الفلسطيني من قبل الدول املتدخلة في القضية الفلسطينية ليكونوا ممثلين
لفلسطين .البرغوتي .معين .وتوام .رشاد( " :)5010النظام القانوني ملنظمة التحرير الفلسطينية
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التشريعات الناظمة لألمن والقضاء الثوري" ،معهد الحقوق جامعة بير زيت ،سلسلة القانون وألامن،
فلسطين ،ص .6ا
12من ولك يتجلى لنا َّأن إنشاء الكيان الفلسطيني على الرغم من أهميته واحتفاء الكل الفلسطيني
وألاغلب العربي فيه إال أنه لم يتم في ظروف صحية فقد وقع في شرك الخالف والفرقة التي اانت
تظلل الوطن العربي على وجه العموم واملجتمع الفلسطيني على وجه الخصوص ،وهذا اان ظاهرا في
تباين املوقف العربي تجاهه فجزء من الدول العربية اانت مؤيدة وجزء منها اان معارض كما َّأن
غالبية الدول العربية لم تدعم جهود أحمد الشقيري في إنشاء هذا الكيان عدا مصر التي حملت على
عاتقها مهمة إنجاحه .راجع :أبو نحل .أسامة محمد وأبو سعدة .مخيمر مسعود( " :)5009نشأة
منظمة التحرير الفلسطينية بين املصالح العربية والطموح الفلسطيني :قراءة جديدة" مجلة جامعة
ألازهر ،سلسلة العلوم إلانسانية ،املجلد  ،22العدد (2خاص) ،غزة ،ص .02ا
 13البرغوتي .معين .وتوام .رشاد " :النظام القانوني ملنظمة التحرير الفلسطينية التشريعات الناظمة
لألمن والقضاء الثوري" ،مرجع سابق ،ص .9حوراني .فيصل " :الفكر السياس ي الفلسطيني -2693
 ،"2693مرجع سابق ،ص  .03أنظر في :توام .رشاد( " :)5012دبلوماسية التحرير الوطني التجربة
الفلسطينية" ،جامعة بير زيت ،فلسطين ،ص.06
14
15براند .لوري( " :)1991الفلسطينيون في العالم العربي بناء املؤسسات والبحث عن الدولة"،
الطبعة ألاولى ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،ص .31البرغوتي .معين .وتوام .رشاد" :
النظام القانوني ملنظمة التحرير الفلسطينية التشريعات الناظمة لألمن والقضاء الثوري" ،مرجع
سابق ،ص .6وراجع ايضا :حوراني .فيصل " :الفكر السياس ي الفلسطيني  ،"2693-2693مرجع
سابق ،ص  .01ا
 16توام .رشاد " :دبلوماسية التحرير الوطني التجربة الفلسطينية" ،مرجع سابق ،ص.01
 17فلم يشهد تأسيسها أي عملية ديمقراطية كما همشت الهيئة العربية العليا وحكومة عموم
فلسطيني وحراات الكفاح املسلح ،وهم من اانوا يمثلوا الشار الفلسطيني وتنصيب أحمد الشقيري
الذي ومنذ حدوث النكبة لم يعمل ومن أي إطار وطني فلسطيني.
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 18لكن هذا ألامر لم يستمر طويال فسرعان ما اوطرت املنظمة للرووخ إلى إلارادة العربية وسرعان
ما انحرفت عن تطلعات الشعب الفلسطيني وولك بداية من املبادئ العشر في عام  2693التي تحمل
في طياتها تنازال جزئيا عن تحرير فلسطين حينما استعدت بإقامة دولة فلسطينية على أي جزء يحرر
من فلسطين مرورا بإعالن لاستقالل  2611اوصوال إلى توقيع اتفاق اسلوا .2664
 19نافع .بشير موس ى(" :)5009الووع الفلسطيني :ألازمة واملصالحة ومستقبل الحركة الوطنية"،
الطبعة ألاولى ،مركز الجزيرة للدراسات ،الدوحة ،ص.23
 20استطاعت في حينها حركة فتح بطرق وبأساليب مختلف على اخالقياتها التفرد بقيادة حراات
الكفاح املسلح .للمزيد حول ولك أنظر :غنيم .عبد الرحمن( " :)1991ثالثون عاما من الضيا "،
الطبعة ألاولى ،دار الجليل للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،ص.12
 21الدحدوح .منصور فخري(" :)5019إشكاليات اصالح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في إطار
حوارات الفصائل" ،جامعة ألازهر ،رسالة ماجستير ،غزة ،ص.42
 22دخل ياسر عرفات رئيس حركة فتح ومن معه من حراات الكفاح املسلح الفلسطيني منظمة
التحرير بشروط اان في مقدمتها تحويل نهج منظمة التحرير من القومية إلى الوطنية ،وقد اان لهم
ما اشترطوا ليعدل بعد ولك امليثاق القومي الفلسطيني ويصبح امليثاق الوطني الفلسطيني ،كما حدث
تعديل على هيكلية املنظمة حيث أزيح القوميين العرب عن أغلبية املنظمة ،وبذلك عدلت فتح ومن
معها منظمة التحرير وفقا لنهجها ورؤيتها.
 23تلي .أيوب( " :)5012حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح  ،"2693-2631مذكرة ماجستير،
جامعة محمد خضير بسكرة ،الجزائر ،ص.13
 24ويذهب فريقا منهم بعيد بالقول إن الشرعية السياسية من املمكن أن تكتسب من غير إرادة
الشعب مثال الشرعية الكريزماتية ويسقطون ولك على منظمة التحرير الفلسطينية فيدعون أن
ااريزمية ياسر عرفات أعطت املنظمة الشرعية السياسية .أنظر :الصمادي .حمزة عبد الحميد
محمود( " : )5009تجربة منظمة التحرير الفلسطينية السياسية من املقاومة املسلحة إلى التسوية
السلمية  ،"0229-2693جامعة النجاح ،رسالة ماجستير ،فلسطين ،ص .221
 25حي ث استند عليها الرئيس الشهيد ياسر عرفات في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة
عام 2693حين قال" :لقد اكتسبت منظمة التحرير الفلسطينية شرعيتها من طليعتها في التضحية
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ومن قيادتها للنضال بكافة أشكاله ،واكتسبتها من الجماهير الفلسطينية التي أولتها قيادة العمل
واستجابت لتوجيهها .عبد الرحمن .أسعد(" :)5012-51-11-منظمة التحرير الفلسطينية وشرعية
التمثيل الوطني" مؤسسة الدراسات الفلسطينية :سلسلة خاصة :بعد نصف قرن ...منظمة التحرير
الفلسطينية

إلى

إلالكتروني:

أين؟،الرابط

https://www.palestine-

studies.org/ar/node/1635827
26أنظر :عبد الكريم .قيس( ":)5002فصائل املنظمة من الشرعية التاريخية إلى الشرعية
لانتخابية" ،الطبعة ألاولى ،وقائع مؤتمر :مستقبل النظام السياس ي الفلسطيني ،معهد إبراهيم أبو
لغد للدراسات الدولية-جامعة بيرزيت ،فلسطين ،ص .93ا
 27شاهين .حسن ( 52يونيو " :)5050منظمة التحرير وسؤال الشرعية" ،العربي الجديد ،الرابط:
https://www.alaraby.co.uk
 28فتفهم الشعب الفلسطيني للضغوطات الدولية وإلاقليمية التي تعروت ومازالت تتعرض لها
منظمة التحرير الفلسطينية اان عامال مهم في تعقل سلسلة تنازل منظمة التحرير التي أوصلتها إلى
السقوط في اوحل أسل او عبر التنازل عن الجزء للحفاظ على الكل ،لكن الشعب الفلسطيني ال يتفهم
استمرار التنازل عن الجزء والسكوت عن ويا الكل.
 29وهنا يتضح أن الشرعية في فلسطين هي ملن يقاوم لاحتالل الصهيوني عبر الكفاح املسلح بغض
النظر عن أيدولوجياته فمنذ زمن بعيد التف الشعب الفلسطيني حول حركة القوميين العرب التي
قامت في منصف الستينات بتكوين جيش فلسطين لكن سرعان ما زال هذا التأييد ولالتفاف بعدم
فشلهم في تحقيق الوحدة العربية ومحاربة لاحتالل الصهيوني وولك أعقاب هزيمة  2699لينتقل
الحراات الفدائية التي أمنت لانتصار في معركة
هذا لالتفاف بعد عام إلى حركة فتح ومن معها من ا
الكرامة  ،2691وولك على الرغم من أيدولوجيات فتح حينها التي اانت تحمل أفكار وطنية بعيدة ال
البعد عن القومية العربية  ،وفي نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين ونظرا لتخلي
فتح ومن معها من الحراات الوطنية عن خيار الكفاح املسلح؛ سحب الشعب تأييده ودعمه عنهم
ليمنحها إلى حراات املقاومة إلاسالمية البعيدة إيدلوجيا عن سابقيها من قوميين عرب وحراات وطنية،
ومازال هذا التأييد قائما للحراات إلاسالمية املقا اومة وسيظل قائما إال إوا انحرفت هي عن طريق
الكفاح املسلح.
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تفاعل الجمهور العماني مع الحمالت الانتخابية عبر توتير
""دراسة ميدانية
The interaction of the Omani public with election campaigns through
Twitter 'A field study"
 محمد بن سالم بن حمود السعدي.أ
 تونس- جامعــة منوب ــة-باحث دكتوراه في معهد الصحافة وعلوم إلاخبار
:ُملخص
ش م رت

هدفت الدراس ة ة ةةر عل الشكال تفل ل ة ة ةةعما ي مت احمالت ر الكالمة بر اح ال

 ويع ت الك ور، اس ة ةةأ ا الج ة ةةي ملك ور واتاا حمالر ال م م

 واس ة ةةش دبت الوصف ال س ة ة،" "ي يي

 وي س ةةأت علد و ت ت ةقر،) ب اتا بن ال اطوين الكالم ين الق الين تاخ ال ت064( ال دا ر بن
 وتر ةةر س ة ة ة ةةش ةةمتا،" ش ةةم ةةر ت "ي يي
اري ةةمط ةةر تالةةر ب ة ة ة ةةمح ةةر ين تبشةةمخكةةر ال تين ل" ال
ة ة ة ة تةةم اح ال

ر و ةةم بر ب

 وو ت فاود تالةةر ب ة ة ة ةةمح ةةر ين ل ة ة ة ةعةةما ي ةةمتة الة،هةم، ِب ْن
.ر

 وفي ايجمه ال،" ش م ر ت "ي يي

." "توتير، الحمالت االنتخابية، الجمهور العماني، التفاعل:َاحيَّة
ِ الكلمات اَ ْل ِم ْفت
Abstract:
The study aimed to identify the forms of interaction of the Omani public with the electoral
campaigns through “Twitter”, The descriptive method was used in sample scanning as a data collection
tool, The field sample consisted of (400) individual from Omani citizens residing inside the country,
Results show the there is as a statistically significant correlation between the respondents' follow-up of
the electoral campaigns through "tensioning", and the degree of benefit from them, there is as well a
statistically the existence of statistical differences between the forms of interaction of males and females
with the topics of the electoral campaigns through Twitter', and in the direction of males.
Keywords: Interaction, Omani audience, election campaigns , Twitter.
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ُمقدمة:
بر يط ر يكو ل

ةم يب ة ة ة ةةما لس ة ة ة ة ئ لبةمى الحس ة ة ة ة ة ة ة ةةم الاس ة ة ة ةةال ةر القمحالر تفل اح ال

ش م ر بعم ر ديدا لش ك الالمرسر ال مس ر ،وه بم لتى ح دو ط اا ت ر ويكو ل
غي ب

ةقر تالأت تفل تغ ي ل المط اح ما يي ا سايكر.
ويتزايد الدور ال ي يأك ه ب اةقر الش اس

ل" ال

ر

يبما والت يق ال مس ي

شالمعي في بجمال

ش م ر سة ة أر ايب ةةمل ر فكملر لأقمحالين تأ هم ،وه بم يحتي ح أق يةر سة ة مسة ة ر يق ى
بن تر

تفل الش مت واح ار والشة ة ةةمرور ين الاش ة ة ة ين والومخ ين بن تر والقمحالين تفي اح ال
لخاى.

والم يزتات لهال ر الدور ت ب والش متفي ل ةقر ة ة ة كر الش اسة ة ة
ت
س ة ة ة ر الشط ر الشكو ل في لدى ملفاات والحس ة ة ة ة ة ةةم الاسة ة ةةال ر ال شأ ر ،وخمسة ة ةةر توره في اح ال

شالمعي "ي يي " و دى

ش ةةم ةةم وأاابف الاش ة ة ة ة ين وله ةةدال اح ال

ش ةةم ةةر بن خ ا تكايط ال اطوين ة اابا
ع
فضة تن طاأ لها القضةةميم الهي اها ال اطن الكالمة  ،مة ةةمفر دا الات تفل اسةةش ةةمرا الومخ ين
والش اس ال م ا والش مت

نها وأين الاش ين.

وخمس ة ة ةةر الش مت بر ب
الشقو ر والشكو ل

ش م ر ت "ي يي "،

ة ة ة تم اح ال

ر في ق ملخ مر والكأ بم  ،ل لك سة ة ةةت

ه ل د لها ال س ة ة ةةمح

الدراسة ة ةةر بن بو ر دي

اد

تفاعل الجمهور العماني مع موضوعات الحمالت عبر "توتير".
الدراسات السابقة:
تين آلل ةةم الش ةةمت ة بر اح ال

ش ةةم ةةر ت "ي يي " تفي ت ةةدا

اس ة ة ة ةةش ةةداى ال
تب ةش يم  ،وفي طمر ،بم يا ط تأ ه بن تارسم سم قر اا البأر ال
ت
الدراسم الاي طر ش متأ ر "ي يي "، ،و ِف ،الم يفي ،ت ْا ع م لأدارسم ال م قرد

ال

ي تب ر

هدفت دراسـ ـ ـ ــة أماني حمدان أماني حمدان ( .)0202عل الشكال تفل ب ة ة ة ةةش ى الش ة ة ة ةةمرور
الجشالكر لطمل م احممبكم ال ةةك تير ت الش اس ة

شالمعي "ي يي  ،واة ةةشغااى ،وس ةةوما ةةم ،

وبكدا سةةش داى لت ه الش ة عم  ،واسةةش دبت الوصف ال س ة

اسةةأ ا الجةةي ملك ور واتاا حمالر

ال ةةم ةةم  ،ويع ةةت الك وةةر ( )044طةةمل ةةر بن ةةمبكةةر الأةةك س ة ة ة ةةك ت عةةمفةةر العأ ةةم الو ايةةر والكأال ةةر.
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وي س ة ةةأت علد و ت ت ةقر طاتير خ ة ة طر تالر ب ة ةةمح ر ين بكدا اس ة ةةش داى الطمل م لش ة ة عم
الش اسة ة ة

شالمعي "ي يي  ،ة ة ةةشغااى ،س ة ةةوما ة ةةم " وب ة ةةش ى بش ة ةةمر هن الجشالك ر ،ن ايجمه

الطمل م

ه تمى -ايجمه يجمب وباي ر (.)1

الشمرور الجشالك ر –

وفي ذات إلاطار س ـ ــعت دراس ـ ــة ـ ــه اد رم ي (0202م .)022 ،عي الشكال تفل ياتي
ش م ر وا د لها ملةشةطر

احمديد تفل اح ال

ت ى

ش م ر ،واةكعمسةةتم تفي الالمرسةةر ال ة مسة ر

شالمعي ة ةةعأت لس ة ةةأ ا ديد في الش اسة ة ة بر الومخ ين

لع باش ة ةةي ،وي يند لن ب اةقر الش اس ة ة
ع
ع
وفش ت بجمال واسكم لأش مت ين الاشي والومخب (.)2

وفي س ـ ــياس متد ـ ــل س ـ ــعت دراس ـ ــة مارس ـ ــغلو س ـ ــانتو أمارا  ،خو ـ ـ ـ  ،أن ونغو ،ومي
( .)Amaral1 José Antonio Gomes de Pinho ،Marcelo Santos,2018عي بكافر ياتي س ة ة ةةأ
ال لة ةةم اين ة ةةمس ة ة ة ةةش ة ةةداى ي يي في ال ة ة تن ملس ة ة ة ة ا في ا ش ة ةةم ة ةةم الع ةغا ال ط ي ال ا يفي،
واس ة ة ةةش دبت الوصف ال سة ة ة ة اس ة ة ةةأ ا ي أ الض ة ة ةةال ن واتاا حمالر ال م م  ،ويع ت الك ور بن
ع
الا أر ملوعل يع ت بن ( )314مح م
( )798ب اتا ا ة ة ة ةةشالأةت الك ور تفل ت باا بن الش أ
ع
و ( )71تض ة ة ا في بجأ الش ة ة و شة ةةعأ ن الع ةغا ال ط ي ،يوالم يع ت الا أر ال م ر بن ()09
ع
س ة ة ة ة مس ة ة ة ة م ،ابم الا أر ال مل ر فشع ت ( ،)232وي سة ة ة ةةأت علد ن ي أ اسة ة ة ةةش داى ي يا خ ا فت ا
ش م م ل ةةمر عل س ة را ال اغالمي ر ال ة مس ة رد تودبم ال يع ن لدى ال ة مس ة ي اتتمبا ا ش م ر،
ف ه لی

لدیه بب ةة" ر في ال ت ر في ال س ة ة ال الاةقشي ،ال في ةشة ةةا الاسة ةةمح وال الش مت تفل الش يي

(.)4
َ
ك َمـا س ـ ـ ـ ـعـت دراس ـ ـ ـ ــة أرتورو هـارو دي رو اررو ،اليخـانـدرو س ـ ـ ـ ــان مـارتنَ ،مـارَرـا د ـل ارمن
( .)Arturo Haro de Rosario, Alegandro saez martin, maria del,2018عة ةةي ال ة ةش ة ةكة ةةال ت ة ةفة ةةل
ي ظ ط وس ة ة ةةمح
والش ة ة ة ةةة ن

ت ى

شالمعي لشكزيز الش ة ة ةةمرور الش متأ ر لأال اطوين في ال ة ة ة ة مس ة ة ةةم اح ع ب ر

شالةمت ةر ،واس ة ة ة ةةش دبت الوصف ال س ة ة ة ة

الش أ أ ر في ب ةقعي اح ع بر سة ة ة م ر تفي "في ة ة ة

اس ة ة ة ةةأ ا ي أ الض ة ة ة ةةال ن ،ويال أت الك ور
 ،وي يي " لش أ مل ة ةةعما ال شأ ر ل س ة ةةمح

 ،ي يي " بن ةق ال اطوين في ت ةق ها بر اح ع بر س م ر

الش اسة ال ةش دبر ال ةقعي "في
لش ة ةةدية ةةد لي ِب ْن ،ه ة ةم ي قق لةق ى تر ة ةةر بن لتزاى ،واتشالة ةةد في الر ال ة ةةم ة ةةم تفي لتاا ي أ ة ة
ع
الض ة ةةال ن ،وي س ة ةةأت علد لن الشاتي ال ة ة مسة ة ة ي و شالمعي ل س ة ةةمح ت ى شالمت ر ي شأط وفقم
تا
 ،ي يي " ه ال ض س أر لأالشمرور في ة ن اح ع بر (.)0
لاليزا و ِب ْن ،هم ،لن "ال ي
00
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تعليق ع ي الدراسات السابقة وأوجه الاستفادة منها:
 بــالةس ـ ـ ـ ـبــة للمن  :ل الكةةت الةةدراسة ة ة ة ةةم تفل اس ة ة ة ةةش ةةداى الوصف ال س ة ة ة ة

تن طايق لتاا

سشب من ،وهوم خكض الدراسم اسش دبت لتاا ي أ الضال ن ،يوالم اي قت الدراسر
اح مل ر بر الدراس ة ة ةةم ال ة ة ةةم قر في اس ة ة ةةش داى لتاا س ة ة ةةشب من وجزب بن الوصف ال سة ة ة ة
لأش قق بن شمحف الدراسر اح مل ر.
 بالةس ـ ــبة للعينة :اخشأ ت الدراس ة ةةم ال ة ةةم قر في اخش مر الك ور،

اتشالد خكض ة ةةتم تفل

ت ور الشة ما ،وال كض خخا اتشالد تفل الك ن ر الش أ أ ر بال أر ال أ
بجأ

الو اا ولتضمب

الش ة ة ة ة و ش ة ة ة ةةعأ ن الع ةغا  ،وال ة ة ة ة ةةمس ة ة ة ة ين ال ة ة ة ةةش ةةدبين "لش يي " خ ا فت ا

ش ةم ةةم  ،في ين اخشأ ةةت الةدراس ة ة ة ةةر اح ةةمل ةر بر الةدراس ة ة ة ةةم ال ة ة ة ةةم قةر في ي ةديةةد ت وةةر
الدراس ة ة ةةر،

ط قت الدراس ة ة ةةر اح مل ر تفل ت ور بن ال طوين الكالم ين الق الين تاخ

ال أطور.
 بالةس ـ ــبة ل هدا  :اخشأ ت الدراس ة ةةم ال ة ةةم قر في ي ديد ملهدال ،فقد هدفت تراس ة ةةر
لبمة

الدان لبمة

الدان (2421ى) .عل الشكال تفل ب ةش ى الشةمرور الجشالكر لطمل م

احممبكم ال ةةك تير ت الش اس ة

شالمعي "ي يي  ،واة ةةشغااى ،وات ةةما ،ةةم  ،وبكدا

س ة ةش داى لت ه الش ة ة عم  ،وو لك تراسة ةةر ة ةةتا ات ربفي (2424ى .)244 ،عي الشكال تفل
ش م ر ،واةكعمس ة ة ة ةةتم

ش م ر وا د لها ملةش ة ة ة ةةطر
يةاتي ت ى احمةديةد تفل اح ال
،
تفي الالمرس ة ةةر ال ة ة مس ة ة ر لع باش ة ةةي، ،ول ْي ع
ض ة ةم س ة ةةكت تراس ة ةةر بمرس ة ةةاأ س ة ةةم ش

لبمراا،

خ س ة ة ة ی ،ل ط ا  ،غ بيز (،Amaral1 José Antonio Gomes de Pinho ،Marcelo Santos
 .)2018عي يةاتي س ة ة ة ةةأ

ال لةم اين مس ة ة ة ةةش داى ي يت في ال

تن ملس ة ة ة ة ا في ا ش م م

الع ةغا ال ط ي ال ا يفي ،في ين هدفت تراسةر لري رو همرو تي رو اري  ،ال م درو سم ز
بمرين، ،بم ِر،يم تي مربن (maria del ،Alegandro saez martin ،Arturo Haro de Rosario
 .)2018 ،garmenالشكال تفل ي ظ ط وسةةمح ت ى شالمعي لشكزيز الشةةمرور الش متأ ر
لأال اطوين في ال مسم اح ع ب ر والشة ن

شالمت ر.

استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في الاتي:
ع
ع
ع
 ي ديد تبشعأر الدراسر ي ديدا تأال م ص م.
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 س ة ة ة ة ةةمغةةر فاوو ولتوا الةةدراس ة ة ة ةةر وي ةةديةةد الوصف الوةةمس ة ة ة ةةب لأش قق بن شةةمحف الةةدراس ة ة ة ةةر
اح مل ر.
 سمهالت الدراسم ال م قر في تااب طمر الكافي مالتشالمت تأ هم والبمتر لأدراسر اح مل ر.
ت
 س ة ة ةةش متا بنهم في ي أ الوشمحف وي ة ة ةةي هم والشكأ ق تأ هم اس ة ة ةةأ ا تأشي ص ة ة ة ئ،
،
ياي ال ملطا الو اير لأدارس ةةم ال ةةم قر الهي يا الشكأ ق ،تأ ْ ،هم في الدراس ةةر اح مل ر ا ةةعما
ي مت احمالت ر الكالمة بر اح ال

ش م ر ت ب ةقر "ي يي ".

ُمشكلة الدراسة:
تكد اح ال

ش م ر ت ااهم الشكمةق ر دى ل ا مل دا ال مس ر في الشان الكالمة

ع
الداخفي والهي يشا يداولتم والش مت بكتم اسطر وسمح ووسمحال ال ديم الشقأ دير القديالر باورا
شدرج ساير لس ئ ف ه الش مت لوث س سر وست لر وفمتأ ر والك ت ال ديم

شالمت ر ،وخمسر

"ي يي ".
وتفل الاغا بن ي ي الحس م الاسال ر الكالم ر بكميي خمسر في الشكايط اهدال اح ال
ش م ر وأاابف الاش ين ال لنهم ياي ال مل مسم وملهدال الكمبر الهي يشبومهم ح دبر الومخ ين،
وأ لك فان الكط م تشي عل اهشالمى اح

م م الاسال ر اا البأر مح ال
اابا

شقديا اح دبم ال شأ ر لأال اطوين ملشكايط

ش م ر ت "ي يي "

ش م م وأاابف الاش ين ولهدال

اح ال القدبر ولها القضميم الهي اها الومخب ،ملبا ال ي يطأب الدراسر الكأال ر ل" ال
ش م ر ،ل لك يشال ر تبشعأر الدراسر في ت مؤا رحيس ي يق اد َما أ كا تفاعل الجمهور العماني
مع الحمالت الانتخابية عبر "توتير"؟
ورنبثق من التساؤ التساؤالت الف عية ألاتية:
ش م ر ت "ي يي " ،وتر ر سش متا ِب ْن ،هم ؟

، .2بم الك ةقر ين تبشمخكر ال
ش م ر ت "ي يي "؟
، .0بم ال اود ين ل عما ي مت ال ر و م بر ب تم اح ال
ش م ر ت "ي يي " ؟
، .4بم ال اود ين بشمخكر ال ر و م لب م اح ال
تين ل" ال

ف ضيات الدراسة:
لش ق ق لهدال الدراسر و

،
م ر تن ت مؤالاهم يال أت فا م الدراسر في ت تر رحي ر ،وهيد
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 .1ي ةةد ت ةقةةر اري ةةمط ةةر تالةةر ب ة ة ة ةةمح ةةر ين تبشةةمخكةةر ال
وتر ر سش متا ِب ْن ،هم.
 .2ي ةةد فاود تالةةر بة ة ة ة ةةمح ةةر ين ل ة ة ة ةعةةما ي ةةمت ة ال ة

ش ةةم ةةر ت "ي يي "،

تين ل" ال
ر و ةةم بر ب

ة ة ة ة تةةم اح ال

ش م ر ت "ي يي ".
ر و ةةم لب ة ة ة ة ةةم اح ال

 .4ي ةةد فاود تالةةر ب ة ة ة ةةمح ةةر ين بشةةمخكةةر الة

ش ةةم ةةر ت

"ي يي ".
أهمية الدراسة:
 يا ر ملهال ة ةةر الو اي ة ةةر عي الت ويز تفل ل ة ة ة ةع ة ةةما "ي ة ةةمت ة ة احمالت ر الكال ة ةةمة بر اح ال
ش ةم ةر ت " ي يي " ةه وس ة ة ة ة أةر ت ب ةر بتالةر تك ت ةملو ر تفل احمالت ر الكالةمة الق ا
ع
تاخ ال ت في سةش متا بن تبشمخكر ب ة تم ه ه اح ال وأاابف الاش ين ،فض تن
ت
،
بكافر ل المط الش مت بر الالي والالي خخا ْ ،هم مح ار والشمرور.
 أما ألاهمية الت بيقية فشق ى تفل اس ة ة ةةش متا احمالت ر الكالمة بن ب ةقر ة ة ة ة كر الش اسة ة ة ة
شالمعي "ي يي " في بشمخكر ب
ع ع
ت
والهي تكةد بجةمال هةمبةم بن بجمال

ة ة ة ة تم اح ال

ش م ر واح

ة ة ةةم م اا الب ة ة ةةأر هم،

ت ى في يقديا اح دبم لأال اطن الكالمة لكافر اابف
ة باش ة ة ة ةةي ورتوت لفكةةما احمالت ر  ْ ،ل ،تةم ،والةةك لأ س ة ة ة ة ا عل ايةةم ويب ة ة ة ة را ةةديةةدا
توب شكاا في طمر الك ةقر ين احمالت ر ووسمح ت ى احمديد.
أهدا الدراسة:
ت ة ة ة هدل الدراس ة ة ةةر الشكال تفل التدل الاحيس ة ة ة ي خت  ،وه د تفاعل الجمهور العماني مع
الحمالت الانتخابية عبر توتير.
ويوب ق بن ه ا التدل ملهدال ال ات ر خي رد
 .1يب من الك ةقر ين تبشمخكر ال

ش م ر ت "ي يي " ،وتر ر سش متا ِب ْن ،هم.

تين ل" ال

 .2الشكال تفي ال اود ين ل ة ةةعما ي مت ال

ر و م بر ب

"ي يي ".
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 .4بكافةةر ال اود ين ل ة ة ة ةعةةما ين بشةةمخكةةر ال ة

ر و ةةم لب ة ة ة ة ةةم اح ال

ش ةةم ةةر ت

"ي يي ".
عينة الدراسة:
ل ايت الدراسر تفل ت ور تالدير ِةق ، ،
ابتم ( )064تب اتا بن احمالت ر الكالمة الق ا تاخ ال ت
تم ه ه اح ال

ش م ر ت "ي يي " لشمخكر ب
بن بشمخعي اح م م اا البأر مح ال
وبكافر اابف با حي ش م م يت اوأ لتالمرها ،بم ين (17د  )33تمى ،ويا ر لس ما اخش مر ال م
ع
ع
ع
لك ور احمالت ر الكالمة متش مرها اي ر يال ةقطمتم فمت في ال يةر الكالم ر و اا الري مطتم العمن
،،
تراسر ال م  ،مة مفر عل ل م احمالت ر الكالمة يال تب ش يم تالاير تب شأ ر ،توب ش ى تكأ شي
تبشو وا ر ،و م  ،والم لن لديه ب ط تفل ال تم اا البأر ه ه اح ال وأاابف
ت
ع
با حي ش م م القدبر لأومخب ِب َّالم ي فا لأ م ت ور يال الجشالر ملسفي لأش ما يال
ع
ت
ص م تاخ الجشالر ،وةقد روعي تود اخش مر الك ور لن يع ن تبال أر لأ ر ،و م ، ،و ِف ،الم يفي
ع
وفقم ت
لأالشغي ا الديال غااف رد
ي س ط الك ور
جدول ( )1توصيف عينة الدراسة وفقا ً للمتغيرات الديموغرافية (ن=)064

النوع
العمر
المستوي المهني
المستوي
التعليمي
التوزيع الجغرافي

ك
062
022
032
224
202
212
486

%60.85
%35.44
%64.06
%36.53
%64.34

فوق الجامعي

836

%48.60

شمال الباطنة
جنوب الباطنة
مسقط
الظاهرة
المجموع

842
42
852
42
362

%04.06
%85.41
%46.16
%85.41
% 822

الخصائص الديموغرافية
ذكور
إناث
46 :84
66 :46
يعمل
ال يعمل
جامعي

%
%66.60
%34.34

تشير بيانات الجدو السابق إلي ما ي:
أ -فيمـ ــا تعلق بتو يع العينـ ــة وفقـ ــا للمت ير النو  :ة ةةمب ال ة ة ر في الاي ة ةةر ملوعل ن ة ة ة ة ة ةةر
م في الاي ر ال م ر ن ة ة ر ( ،)%04.07وةقد ش ةةي ي د ال ر
(ْ ، ،)%36.32ي ،و ،الم مب
ع
ش ةةم ةةر عل لنها لوث الا فض ة ة ة ة ب ا وايجةةمهةةماها
تن ةةم في بشةةمخكةةر اح ال
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ع
ع
ع
ت
ت
الش ةةمخكة ةةر ،والهي ي شة ةةمج تة ةةم بن احمالا وال ة ةةمتلا ،والهي تكة ةةد ببة ة ة ة ة ةةدرا هة ةةمبة ةةم لكافة ةةر لخا
ت
ا اابف الاش ين.
ال شجدا
ب -فيمـا تعلق بتو يع العينـة وفقـا للمت ير العم  :لظتا الوشةمحف لن ال ةةر الكالاير (17د )43
،
،
مب ن ة ة ة ة ر تباي كر ةق ْدر ،هم ( ،)%32.18ي ِأ ،هم ال ةر الكالاير (43د  )33ن ة ة ة ة ر (،)%08.74
ت َّ
ت َّ
توي ة ة ة ةةا الك ا ه أ ،الم من ال ة ة ة ةةن لسة ة ة ةةغا أ ،الم ات ة ة ة ة ة ر الشمخكر ل ة ة ة ة تم اح ال
ش م ر.
ج -فيمـا تعلق بتو يع العينـة وفقـا للمت ير للمس ـ ـ ـ ــتوي ا

 :لوةد ( )%34.26بن لفاات الك ور

لنها كأال ن ،يأ ها ال ين ال كالأ ن ن ر (.)%06.80
ُ
د -فيمـا تعلق بتو يع العينـة وفقـا للمت ير ا س ـ ـ ـ ــتوي التعليمي :وش ة ة ة ة ةت شةمحف الدراس ة ة ة ةةر لن
لفاات الك ور در ر بحه مبعي مبوا في الاي ر ملوعل ن ة ر ( ،)%67.07يأ ها اح مس ةةأين
تفي بحه ف د احممبعي ن ة ر ( ،)%41.32ورتبين من النتائج السابقة :لن اح مسأين تفي
ع
بحه مبعي بن ال اطوين الكالم ين هي ال ةر ملوث ةق مال تفل تبشمخكر ب تم اح ال
ش ةةم ةةر ت "ي يي " ،ويا ر الةةك ن اح ةةمس ة ة ة ةةأين بحهة ةةمبعي اا و ةةمفةةر تباي كةةر تن
اح مسأين تفي بحه ف د احممبعي.
ه -فيم ــا تعلق بتو يع العين ــة وفق ــا للمت ير التو يع الج افي :لظتا الوش ةةمحف لن ال اطوين
،
،
الكالم ين الق الين ال ة ة ةةقال مبوا ن ة ة ة ة ر ةق ْدر ،هم ( ،)%46.96ي ِأ ،هم ة ة ةةالما ال مطور ن ة ة ة ة ر
( ،)%27.26وبن تا و ا ال مطور وال مهاا ن ة ة ة ر ( ،)%18.49ويكزو ال م
،
ش ةةم ةةر ت "ي يي " ،و ،ال ةم يا ر اخش ةةمر ال ةةم ة
حمالت ر الكالةةمة ياي ال بشةةمخكةةر اح ال
عاا ال ْ ي ، ،
مطه العمن تراسشه.
ل"مالت ر الكالمة
ِرِ

الك عي لن

ُمجتمع الدراسة:
ت
يشال الجشالر البش ةةاي في احمالت ر الكالمة الشمخر ل

ة ة تم اح ال

ش م ر ت ب ةقر

"ي يي ".
حدود الدراسة:
 الحــدود البش ـ ـ ـ ـ رــة :يشال ة في ت وةةر بن احمالت ر الكالةةمة الشةةمخر ل" ال
ع
ب ةقر "ي يي " يت اوأ لتالمرها ين (17د  )33تمبم.
ش م ر ت "ي يي "،
 الحدود ا كانية :يقشبا تفل الب م اا البأر مح ال
وتشال ه ه الب م "الاش ن ،و ارا الداخأ ر ،بجأ الش رى ،بغاتون بشت رن
تالم ن ،الت ةر الكأ م ل ش م م  ،الص ن والكشما ،ما تالمن " ،وةقد يا
ع
اا الري مطتم العمن تراسر ال م .
اخش مر ه ه الب م
ش ةةم ةةر ت
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ش م ر في الب ة ة م اا
 الحدود ا وض ـ ــوعية :يقشب ة ةةا تفل ب ة ة تم اح ال
ش ةةم ةةر ت ب ةقر "ي يي " ويشال ة ه ة ه ال ة ة ة ة ت ةةم في " ل ةةمى
الب ة ة ة ةأ ةةر ةةمح ال
مل مه ا ال ة ة ة ة مس ة ة ة ة ر ش م ر ،ي ق ق الشوال ر وب مرأر ال ة ة ة ةةمت ،يالمس ة ة ة ةةك الجشالر
ش ةةم ةةر ،بكاف ةةر اابا
وي ق ق ملبن وال ة ة ة ةةأا ،بكاف ةةر اح اوةق ةةم والشج ةةمو ا
و شمحف ش م م  ،بكافر ال الاش ين وأاابجتا ش م ر.
ااب الدراسةةر ال دا ر تفي ت ور بن
 الحدود ال منية :هي ال ت ا الهي ةقمى ِف ،هم ال م
ت
احمالت ر الكال ةةمة الق ا تاخة ة ال ت ،وال ةةك في ال ت ا الالش ةةدا بن2424/6/1ى ،و هی
2421/8/44ى.
أداة الدراسة:
ص ة ة ة ر اسة ة ةةشب من ط قت تفي ت ور تالدير ِةق ، ،
ابتم ( )064تب اتا احمالت ر الكالمة الق ا تاخ
،
ت
ش ة ةةم ة ةةر ت "ي يي " ،و ،ال ة ةم ط قة ةةت الة ةةدراسة ة ة ة ة ةةر في ال ت ا الالشة ةةدا بة ةةم ين
ال ت الشة ةةمخر ل" ال
2424/6/1ى ،و هی 2421/8/44ى.
َ
نو الدراسة ومن جها:
ينششي ه ه الدراسةةر عي الدارسةةم ال سة ر ،والهي تكشالد خشةةع لسةةمسة ي تفل اسةةش داى لسةةأ ا
ْ ْ،
الج ة ة ة ةةي ةةملك وةةر ،ة ت كةةد الطايقةةر ا ِل ِفي ل" ب ة ة ة ة ا تفل ال ةةم ةةم الكال ةةر والو ت ةةر حمال ر فقاا
ص ة ة ر س ة ةةشب من ا ي ش ي لس ة ةةأ ا الج ة ةةي ملك ور تفل الر م م ال تين وا زاب لس ة ةةمس ة ة ر
ش ةةم ةةر ت "ي يي "،
لكاف ةةر ي ةةمت ة احمالت ر الكال ةةمة بر اح ال
،
الو ت ةر لأال تين تفل ي ة ة ة ةةي الوشمحف الاةقال ر الش س ة ة ة ة ِ ل ْ ،هم ،والك ن ال م في ه ا الو بن
،
الةدراس ة ة ة ةةم ي ةدل اس ة ة ة ةةد واس ة ة ة ةةش ااج الوشةمحف بن خ ا ال ةم م يا ِ ل ْ ،هم ،وةقد ِا َّي ْ ،ك ،وم ه ا الوصف ه
ش م رت
ة ةةشج ب عل هدل الدراس ة ةةر في بكافر ل ة ة ةةعما ي مت احمالت ر الكالمة بر اح ال
ة تكشال ةةد س ة ة ة ةةشج ةةم ةةم

ي يي " ،والك بن خ ا ةق م اسشجم م ي مت ال

تين بر اح ال

ُمت يرات الدراسة:
ُ
ُ
 ا ت ير ا ستقل :ي مت احمالت ر الكالمة .
ُ
ش م ر ت "ي يي ".
 ا ت ير التابع :اح ال
إلاطار ا ع في:
الحمالت الانتخابية عبر موقع " توتير":
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هي طايقر ي ضةي الاشة ين ومل زاا ال ة مسة ر فعمرها ب اةق تا خشةان القضةميم وتا ةتم
تفل الومخ ين ةق

ش م م بن خ ا وسةةمح الش اسة

هدل اح ب ا تفل لس ااها وي ق ق ال

شالمعي لوق رسةةمحأتا ل ها والشاتي ف ها

وفق خطر و الأر ت يق ر لأالاشي (.)3

،
شال ةةمعي "ي يي " وس ة ة ة ة أ ةةر ت ب ةةر بتال ةةر في اح ال
و ،ال ةم ك ةةد ب ةقر ة ة ة ة ك ةةر الش اس ة ة ة ة ة
ع
ش م ر خمس ة ة ةةر في يقديا ال ة ة ة ة تم الهي يتومولتم ه ه اح ال  ،فضة ة ة ة تن الشكايط اهدال
ه ه اح ال

والشكايط ابف الاش ين وخمسر في ال يةر ت ب ر الكالم ر.

ش ةم ر هي تالأ ر س ة ة ة ة مس ة ة ة ة ر اهدل عل ي ه احمالت ر بن خ ا اس ة ة ة ةةش داى
فةمح ال
،
وسمح ت ى لكت و ر عي ةقت ا واخش مر بال أ ها في الجمل الشك ر ال أدير ،وغ ْي ،هم (.)6
وب ةقر ة كر الش اسة

شالمعي "ي يي " ه لبايع يقدى خدبر الشدوين البةةغا والهي يت ئ

لأال ةش دى رسةما ويأق «تغايدا » بن انهم اح ب ا تفل ي مت ملشغايدا لو عمما الغاتين
خخاين ،د لةقص ة ة ة ی ي أغ ( )274افم لأاسة ة ةةملر ال ا دا ( ،)8فملوبة ة ةةم

ت ب ر تفل "ي يي " هي

بوبم رسال ر ةشمئهم الحس م الاسال ر و ت ى تفل ب ش ى ال ت (.)7
عناص التخ يط للحملة الانتخابية عبر "توتير":
تكش خطر اح الأر ش م ر لأالاش ة ة ين وت قر اسة ةةت اي ج ر تشة ةةاأ باا
ش م ر ،وبنهمد (.)9
يط قتم ،ويشكدت باا الش ط ال ل" ال
 -2الهد .
 -2ال طال الزب ي وخطر الكال .
 -4اليزا ر و الر الش تم .
 -0الاسملر ت ب ر والش اس بر الومخ ين.
 -3فايق اح الأر.
وتعدد موضوعات الحمالت الانتخابية عبر توتير ،ومنها:


لمى مل مه ا ال مس ر

ش م ر.

 ي ق ق الشوال ر وب مرأر ال مت.
 يالمسك الجشالر وي ق ق ملبن وال أا.
 بكافر اح اوةقم والشجمو ا

ش م ر.
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ش مم .

الاش ين وأاابجتا

ش م ر.

التفاعل مع موضوعات الحمالت الانتخابية عبر موقع توتير:
ه وسة ا رت فك ال ك ال ةشق لأالضةال ن يبمعي عي البدر ت

وس أر يبما الم

يت ئ ي متا الكأ بم بن و عل ال ةةشق مس ةةش داى لتوا الشكو ل م اح دي ر بالم يالكن ال ةةشق
ت َّ
 ،ت َّ
بن بعم ر الشكدي في الاس ةةملر يب ةةمل ر ( ،)14فعأ ،الم ي فا دل م الش مت تفل ال ةقر أ ،الم ات
ت
ت
ت
ت
ا ال ش ى ت ب القدى ل"مالت ر
ة ة ة ة ة ر الش مت واح ار والش ة ة ةةمرور ين الاسة ة ة ة وال ة ة ةةشق
( ،)11فال ةقر "ي يي " بوب ة ة ة ةةر لكت و ةر ا شالمت ر كاو هم ملخ مر لو طاأ ال ا ة ة ة ة ر وبومةقش ة ة ة ةةماهم
وي متا خراب

لتم وليض ة ة ةةم يالكن بن خ له

الش ة ة ةةك

الهي ي د في الجشالر بن خ ا ي مت

ملفاات في التم شقم .)12( #
أ كا التفاعل مع موضوعات الحمالت الانتخابية عبر توتير:
ش م ر ت " ي يي " ملشغايدا  ،الشكأ ق،
تكدت ل عما الش مت بر ب تم اح ال
ت
والشمر م ، ،و ِب ْن ،همد
 -1الت ردات :Tweetوتك ي الوقا ر تغايد " "Tweetال ت تفل ل د م بي ة ة ةةم ة ة ةةر الشبة ة ة ة ئ
ع
لكشم ر ص الشغايدا خش ة ةةاط لن يع ن تدت اوفتم و د لةقصة ة ة ی  274افم ،والم يالكن ة ةةمفر
ت
س ة را لو س ة را بش اور وغي هم ةةمرا عل ش ة ص ب دت ةةر ربز (س) يأ ه اسةةا ال ةةش ِدى
اح مص ه ر مرا (.)14( )#
 -2تس ـ ـ ــجيالت إلا جا  :LIKES recordsوتك ي ظتمر ملعمما ت
لأال ش ي ال ت تفي ال ةقر وهي
،
ت
تبشم ر ين ملسدةقمب والجال تم والقو ا الوضالين لتم (.)10
ُ
 -4ا شــار ات  :Shareهي ةةع بن ل ةةعما الش مت بشمأ في الب ة م خ مرير تفي ب ةقر ة كر
ت
ت
تيالكن ل ة ة ةةش دب البة ة ة ة م خ مرير تبش ة ة ةةمرور خ مر ،والبة ة ة ة ر
شالمعي
الش اسة ة ة ة
ت
وال ةةدي هةةم ت ال يةةد لكت وة  emailاح ةةمص ةةمل ة ة ة ةةش ةةدى بن خ ا الض ة ة ة ةةغال تفل أالةةر
تبشمرور (.)13
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إج اءات الددس والثبات لصحيفة الاستبيان:
ص ة ة ة ة ةر اس ة ة ة ةةشب ةمن ط قةت تفي ت وةر بن ال اطوين الكالةم ين بن بشةمخعي ب ة ة ة ة تم اح ال
ش م ر ت "ي يي " ،ويا الش قق بن البةةدد ال مهاي لصة ر سةةشب من بن خ ا ،ت ْا ة ،ةتم تفل
ع ،
ت
ت
بجال تر بن ال ة ة ةةمتا ال كالين في بجما ت ى ويا تكدي س ة ة ةةشالمرا وفقم ِلم ل دوه بن ب م ،
ت
ة ط قةةت ص ة ة ة ة ةةر س ة ة ة ةةشب ةةمن خ ا الكةةمى 2421ى ،والةةك في ال ت ا الالشةةدا بن 2421/6/1ى،
و هی 2421/8/44ى ،وةقةةد اتشالةةد ال ةةم ة في

ة ة ة ةةما ت ةةم شةةمحف س ة ة ة ةةشب ةةمن تفي لس ة ة ة ةةأ ا تةةمتا
ااب تراسر تفل ( )%3بن المعي تب اتا الدراسر

ةقمى ال م خكد الر ال م م
خش مر،
ال دا ر ( )24تب اتا مس ةةش داى تبكمب "ِ "Cranach 's Alpha coefficientب َّالم يدا تفل و ت ة ة ة ر
،
ات ة ة ة ةةمد تةةمل ةر ين اس ة ة ة ةةشجةم ةةم ال تين واحمةةدوا خت ي ة ة ة ةةي ل ،وةم ة ة ة ةةما ةق الةةر تبكةمبة ال ةةم
لص

ر سشب مند
جدول (ُ )2معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستمارة (ن=)064

المجال
ُمعامل ألفا كرونباخ لجميع فقرات االستمارة

ُمعامل ألفا كرونباخ
2.12

تشير بيانات الجدو السابق إلي ما ي:
 لن ةق الةةر تبكةةمبة لل ةةم واو ةةمو ةةمب ن ة ة ة ة ةةر تباي كةةر أغةةت ( ،)4.94وهة ا ك ي لن تبكةةمبة
،
ال ة ةةم تباي ر ،و ،ال ة ةم ية ةةدا تفل تة ةةدى و ت اخش ل و ي ا في اس ة ة ة ةةشجة ةةم ة ةةم ال تين ،ولن
ص

ر سشب من سمح ر لأشط ق.

التحليل إلاحدائي:
 خكةةد هةةمب بن الر ةةم ةةم الةةدراس ة ة ة ةةر ال ةةدا ةةر ،يا يابيز ال ةةم ةةم و تخةةملتةةم عل اح ةةمس ة ة ة ةةب
،
،
خعي ،تا ا تب ،كمح ،م ،هم ،وي ْ ِأ ،أتم واسة ة ةةش ااج الوشمحف بة ة ةةمح ر مسة ة ةةش داى ا مبف اح زبر
ت
ب ة ة ة ة ةةمح ةةر لأكأ ى شال ةةمت ةةر والكاول ةةمس ة ة ة ةةا " ،"spssوال ةةك ةةمل"م ب عل الك ةةمب
ت
ب ة ةةمح ر الب ة ة ة طر
ب ة ةةمح ر خي ر ،وهيد (الن ة ةةب والشكاارا
و خش مرا والكمحمم
دا وايجمه الك ةقر ين
سةةأر سةشب من ،وةقد يا اسش داى تبكمب اري مط ي س ن لق م
،
ش م ر ت "ي يي " ،وتر ر س ةةش متا بنهم ،والم اس ةةش داى
ين تبشمخكر ال تين ل" ال
اخش مر ( )T- Testةيجمت ال اود ين ل ةةعما ي مت ال
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ع
ش ةةم ةةر ت "ي يي " ،فض ة ة ة ة تن يجةةمت ال اود ين بشةةمخكةةر ال ة
اح ال

ر و ةةم لب ة ة ة ة ةةم

ش م ر ت "ي يي ".

النتائج:
يال أت ت ور الدراسر ال دا ر في ال ةر الكالاير (17د  )33بن احمالت ر الكالمة الشمخر لأب م
ش ةم ر ت " ي يي " ،مة ة ة ة ةةمفر عل شمحف اخش مر ص ة ة ة ة ر ال اوو ،و ،ر ْأ ،
طتم
اا الب ة ة ة ةأةر ةمح ال
ت مؤال ولهدال الدراسر، ،و ِف ،الم يفي تاو لوشمحف الدراسرد
جدول (ُ )3متابعة المبحوثين للحمالت االنتخابية عبر "توتير" (ن =)064

ُمتابعة المبحوثين للحمالت االنتخابية

م

 1أتابع بدرجة كبيرة جدا
 2أتابع بدرجة كبيرة
 3أتابع في أوقات غير ُمحددة
اإلجمالي

ك

%

036
864
66
362

%64.35
%43.46
%80.84
%822

تشير بيانات الجدو السابق إلي ما ي:
ش ةةم ةةر ت "ي يي " ةةدر ةةر و ي ا
 لو ةةد ( )%34.08بن ال تين لنها يش ةةمخك ن اح ال
ع
ةةدا ،ي هةةم الشةةمخكةةر ةةدر ةةر و ي ا ن ة ة ة ة ةةر ( ،)%40.43وبن تا الشةةمخكةةر لوةقةةم غي تب ةةدتا
ش م ر
ن ة ة ة ة ةر ( ،)%40.43ورتبين من النتائج الس ـ ـ ـ ــابقةد لن تبشمخكر ال تين ل" ال
ع
ت "ي يي " لس ة ة ة ئ ة ة ةةاورا شال ر لكافر اابف الاش ة ة ة ين ال شأط ل ة ة ةةعملتم ط قم ح م ر
ت
ت
احمالت ر ول" ب ا تفل الكأ بم الشكأقر هم ول او ر الشط را الشكو ل ر الت مرتر.
جدول (  ) 0متابعة المبحوثين للموضوعات ذات الصلة بالحمالت االنتخابية عبر " توتير " (ن = ) 264
(ن = ) 244

م

الذكور
موضوعات الحمالت االنتخابية

اإلجمالي

اإلناث

ك

%

ك

%

ك

ك

 1اإللمام بالمفاهيم السياسية االنتخابية

68

%04.36

38

%02.6

820

%00.85

 2تحقيق التنمية ومحاربة الفساد

46

%84.36

06

%80.6

62

%84.26

 3تماسك المجتمع وتحقيق األمن والسلم

31

%84.43

41

%81.6

44

%81.84

 0معرفة الخروقات والتجاوزات االنتخابية

01

%88.86

08

%82.6

62

%82.45

 2معرفة إجراءات ونتائج االنتخابات

06

%1.60

44

%86.6

64

%80.68

 6معرفة حمالت المرشحين وبرامجهم االنتخابية

68

%04.36

38

%02.6

820

%00.85

062

%822

022

%822

362

%822

اإلجمالي
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تشير بيانات الجدو السابق إلي ما ي:
 لود ( )%22.18بن لفاات الك ور لنها ي ضأ ن بشمخكر ب تم لمى مل مه ا ال مس ر
ش م ر ،بكافر ال الاش ة ة ين وأاابجتا ش م ر ت "ي يي " ،يأ هم يالمسة ةةك الجشالر
وي ق ق ملبن وال ة ةةأا ن ة ة ر ( ،)%19.14وبن تا ي ق ق الشوال ر وب مرأر ال ة ةةمت ن ة ة ر
ع
( ،)%14.43ي ه ةةم بكاف ةةر اابا و ش ةةمحف ش ةةم ةةم ن ة ة ة ة ةةر ( ،)%12.61ولخي ا بكاف ةةر
ش م ر ن ر (.)%14.78
اح اوةقم والشجمو ا
 وفي متابعة الذكور وضوعات الحمالت الانتخابية عبر موقع توتير :لو ت الوشمحف لن
( )%24.06بن لفاات الك ور ي ضأ ن بشمخكر ب
الاش ين وأاابجتا

ش م ر ،بكافر ال

تم

لمى مل مه ا ال مس ر

ش م ر ت "ي يي " ،يأ هم يالمسك الجشالر

وي ق ق ملبن وال أا ن ر ( ،)%19.3وبن تا ي ق ق الشوال ر وب مرأر ال مت ن ر
ع
ش م ر ن ر ( ،)%11.16ولخي ا بكافر
( ،)%14.06ي هم بكافر اح اوةقم والشجمو ا
اابا و شمحف

ش مم

ن ر (.)%9.62

 وفي متابعة إلاناث للخدمات القندلية بدفحة و ارة الخارجية العمانية عبر موقع توتير:
لود ( )%24.3بن ال
ش م ر ،بكافر ال

تين لنها ي ضأ ن بشمخكر ب
الاش ين وأاابجتا

تم

لمى مل مه ا ال مس ر

ش م ر ت "ي يي " ،يأ هم يالمسك الجشالر

وي ق ق ملبن وال أا ن ر ( ،)%19.3وبن تا بكافر اابا و شمحف

ش مم

ن ر

ع
( ،)%16.3ي هم ي ق ق الشوال ر وب مرأر ال مت ن ر ( ،)%12.3ولخي ا بكافر اح اوةقم
ش م ر ن ر ( ،)%14.3ورتبين من النتائج السابقة :لن تبشمخكر ال تين
والشجمو ا
ش م ر ت "ي يي " لس ئ اورا شال ر ل" ب ا تفل الكأ بم
ل تم اح ال
ع
اا البأر هم ول سش متا لكافر اابف الاش ين ال شأط ل عملتم ط قم ح م ر احمالت ر.
جدول ( )2درجة استفادة المبحوثين من متابعة الحمالت االنتخابية عبر "توتير" (ن =)064

م

درجة استفادة المبحوثين من متابعة موضوعات الحمالت االنتخابية

 8استفيد بدرجة كبيرة جدا
 2استفيد بدرجة كبيرة
 3استفيد بدرجة متوسطة
اإلجمالي

ك

%

086
852
53
362

%36.16
%46.16
%86.21
%822

تشير بيانات الجدو السابق إلي ما ي:
 لود ( )%06.93بن لفاات الك ور لنها
ع
ي يي ةةدر ةةر و ي ا ةةدا، ،ي ِأ ،هةم الشةةمخكةةر ةةدر ةةر و ي ا ( ،)%46.96وبن تا س ة ة ة ةةش ةةمتا ةةدر ةةر
ةةشق دون بشمخكر ب
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بش سةةطر ن ة ر ( ،)%16.49وه ه الوت جر يش ق بم شمحف بر ي سةةأت ل ه تراسةةر ن سةةملا
ع
ال ة ة ة ةك ةةدي ،ب ال ت ب ال ةةد ( ،)131 ،2421ة ةةمب س ة ة ة ةةش ةةمتا ةةدر ةةر و ي ا ةةدا في
ع
القدبر ،و مب ليضةةم في القدبر ملدراسةةر اح مل ر ( ، )16ورتبين من النتائج الســابقة :لن
ع
الغةمل ةر الك شی بن ال تين ة ة ة ةةشق ةدون ةدر ةر و ي ا ةدا بن ب ةقر ة ة ة ة كر الش اس ة ة ة ة
شالمعي "ي يي " في بشمخكر في ب

ة تم اح ال

ش م ر ،وةقد شةةي ه ا عل لن وسةةمح

ت ى الش ةةمتفي اه ةةدل حم ة ا لو ةق ةةدر بن احمالت ر وفشئ بج ةةما ةتااب الوق ةةم
ا ال

الش ةةمتفي

ة ة تم وأاابف الاشة ة ة ين الهي اها الومخب الكالمة في الب ة ة م الش متأ ر اا

البأر مح ال

ش م ر تفي الش كر.

جدول (  ) 6متابعة المبحوثين للصفحات ذات الصلة بالحمالت االنتخابية (ن = ( ،) 264ن= ) 244
اإلجمالي
اإلناث
الذكور
م
الصفحات ذات الصلة بالحمالت االنتخابية
ك
ك
%
ك
%
ك

1

المرشحون

60

%04.43

64

%06.6

886

%06

2

وزارة الداخلية

66

%08.86

32

%02

16

%02.66

3

مجلس الشورى

40

%80.48

44

%86.6

68

%84.06

0

مغردون مشهورن عمانيون

04

%86.44

06

%80.6

66

%88.16

2

الهيئة العليا لالنتخابات

34

%84.36

08

%82.6

61

%86

6

الصحفيون والكتاب

80

%3.60

82

%6

06

%6.66

7

حساب عمان نيوز

88

%3.03

84

%1

41

%4.35

062

%822

022

%822

362

%822

اإلجمالي

تشير بيانات الجدو السابق إلي ما ي:
 لود ( )%23بن لفاات الك ور لنها ي ضةةأ ن بشمخكر سة م باشة ن ش م م يأ هم و ارا
الداخأ ر ن ة ة ة ر ( ،)%24.63وبن تا الت ةر الكأ م ل ش م م ن ة ة ة ر ( ،)%13و مب بجأ
الشة رى ن ة ر ( ،)%14.26ي هم بغاتون بشةةت رن تالم ن ن ة ر ( ،)%11.93تا ةةما
ع
ن ر ( ،)%7.08ولخي ا الص ن والكشما ن ر (.)%7.08
تالمن
 وفي متابعة الذكور وضـ ـ ــوعات الحمالت الانتخابية عبر موقع توتير :لو ة ة ة ت الوشمحف لن
( )%24.70بن ال

تين لنها ي ضة ة ةةأ ن بشمخكر س ة ة ة م باش ة ة ة ن

الةةداخأ ةةر ن ة ة ة ة ةةر ( ،)%21.13وبن تا الت ةةةر الكأ ةةم ل ش ةةم ةةم
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الغاتون الش ة ةةت رن الكالم ن ن ة ة ة ر ( ،)%13.47تا بجأ
ع
ي هم تا الص ن والكشما ن ر ( ،)%0.62ولخي ا ما تالمن

الشة ة ة رى ن ة ة ة ر (،)%12.41
ن ر (.)%0.20

 وفي متابعة إلاناث للخدمات القندلية بدفحة و ارة الخارجية العمانية عبر موقع توتير:
لود ( )%24.3بن لفاات الك ور ي ضة ة ةةأ ن بشمخكر س ة ة ة م باش ة ة ة ن
الداخأ ر ن ة ة ر ( ،)%24وبن بجأ

ش م م يأ هم و ارا

الش ة ة رى ن ة ة ر ( ،)%16.3و مب الغاتون الشة ةةت رن

الكال ةةم ن ن ة ة ة ة ةةر ( ،)%12.3تا الت ة ةةر الكأ ةةم ل ش ةةم ةةم
ع
الصة ة ة ة ن والكشما ن ة ة ة ة ر ( ،)%3ولخي ا ة ة ةةما تالمن
النتائج الس ــابقة :لن تبشمخكر لأب ة م اا الب ةةأر مح ال

ن ة ة ة ة ةةر ( ،)%14.3ي ه ةةم تا
ن ة ة ة ة ر ( ،)%9ورتبين من
ش م ر ت "ي يي " لس ة ئ

ةةاورا شال ر ل" ب ة ا تفي الكأ بم اا البةةأر هم ول سةةش متا لكافر اابف الاش ة ين
ع
ال شأط ل ة ة ة ةعةملتةم ط قةم ح ةم ر احمالت ر ،والم يشح ة ة ة ةةي لوم و ت ي د لب ة ة ة ةةمحي ال ر بن
ة بشةةمخكةةر س ة ة ة ة ةةم و ارا الةةداخأ ةةر ،الت ةةةر الكأ ةةم ل ش ةةم ةةم  ،والغاتون بش ة ة ة ةةت رن
ع
بشمخكر سة ة م الاش ة ة ن ،بجأ
تالم ن ،وليض ةةم و ت ي د لب ةةمحي م بن
الش ة ة ة ري ،الص ة ة ة

ن والعميب ،و

الك ور له ي تم خبة ةةمسة ةةر
ع
ط قم لأاغ ر الومخب.

م

 ،وةقد ش ة ة ةةا ه ه عي لن و بن افاات

ة ة ةةما تالمن

ش م ر تفي "ي يي "

الب ة ة م اا البة ةةأر مح ال

جدول (  ) 6عناصر جذب المبحوثين تجاه موضوعات الحمالت االنتخابية عبر "توتير" (ن
= ( ،) 264ن= ) 244
اإلجمالي
اإلناث
الذكور
عناصر جذب المبحوثين تجاه موضوعات الحمالت االنتخابية
ك
ك
%
ك
%
ك

1

مقاطع الفيديو تتضمن البرامج االنتخابية للمرشحين

2

الصور الموضوعية

52

3

الصور الشخصية

02

%5.61

0

حضور المرشح الدائم في التوتير وتفاعله بالرد على االستفسارات

33

%86.10

32

2

الشعارات اللفظية الموالية للحملة

08

%4.21

02

%82

062

%822

022

%822

اإلجمالي

%32.44 826

56

%45.6

842

%41.84

%06.10

66

%05.6

806

%05.85

82

%6

42

%6.64

%02

43

%84.06

38

%4.18

362

%822

تشير بيانات الجدو السابق إلي ما ي:
 لوة ةةد ( )%49.14بن ال

تين لنها يوج ة ة ن
50

بقة ةةمطر ال ة ةةدي الهي يشض ة ة ة ةةالن ال ابف

المركز الديمقراطي العربي

مجلة قضايا اسيوية

أكتوبر 0202م

العدد العاشر

ش ةم ةر لأالاش ة ة ة ة ين ت "ي يي " ،يأ هةم الب ة ة ة ة ر ال ة ة ة ة ت ر ن ة ة ة ة ر ( ،)%28.18وبن تا
ضة ة ر الاش ةةي الداحا في الش يي وي متأه ملات تفل سة ةةش ةةمرا ن ة ة ر ( ،)%17.26ي هم
ع
الش ة ة ةةكمرا الأ ر ال ال ر ل" الأر ن ة ة ة ر ( ،)%7.91ولخي ا الب ة ة ة ر الب ة ة ة ب ة ة ة ر ن ة ة ة ر
(.)%6.34
 وفي عنــاص ـ ـ ـ ـ جــذ ا بحوحين تجــاه موض ـ ـ ـ ــوعــات الحمالت الانتخــابيــة عبر "توتير" :لوةةد
( )%04.47بةن لفةاات الةكة ةو ة ةةر لنةهةا يوج ة ة ن
بق ة ةةمطر ال ة ةةدي الهي يشض ة ة ة ةةالن ال ابف
ش ةم ةر لأالاش ة ة ة ة ين ت "ي يي " ،يأ هةم الب ة ة ة ة ر ال ة ة ة ة ت ر ن ة ة ة ة ر ( ،)%26.92وبن تا
ضة ة ر الاش ةةي الداحا في الش يي وي متأه ملات تفل سة ةةش ةةمرا ن ة ة ر ( ،)%16.92ي هم
ع
الش ة ة ةةكمرا الأ ر ال ال ر ل" الأر ن ة ة ة ر ( ،)%7.49ولخي ا الب ة ة ة ر الب ة ة ة ب ة ة ة ر ن ة ة ة ر
( ،)%8.69وهة ه الوت جةةر يش ق بر شةةمحف بةةم ي س ة ة ة ةأةةت ل ةةر تراس ة ة ة ةةر ن في ( Gunn Enli,
ع
مب هشالمى الشمخكر س ة م الاش ة ن في القدبر ،و مب ليض ةةم في القدبر
،)2017
ملدراسر اح مل ر (.)18
 وفي تفاعل إلاناث مع الخدمات القند ـ ـ ـ ــلية بد ـ ـ ـ ــفحة و ارة الخارجية العمانية عبر موقع
"توتير" :لوةةد ( )%48.3بن لفاات الك وةةر لنها يوج ة ن

بق ةةمطر ال ةةدي الهي يشض ة ة ة ةةالن

ش م ر لأالاش ة ين ت "ي يي " ،يأ هم الب ة ر ال

ة ت ر ن ة ر ( ،)%28.3وبن تا

ال ابف

ضة ة ة ة ر الاش ة ة ةةي الداحا في الش يي وي متأه ملات تفل س ة ة ةةش ة ة ةةمرا
ع
الشةةكمرا الأ ر ال ال ر ل" الأر ن ة ر ( ،)%14ولخي ا الب ة ر الب ة ب ة ر ن ة ر (،)%3
ن ة ة ة ة ر ( ،)%24ي هم

ورتبين من النتــائج الس ـ ـ ـ ــابقــة :لن ي د في ا ج ة اا ال ة
ال ابف

ر

بقةةمطر ال ةةدي يشض ة ة ة ةةالن

ش ةم ةر لأالاش ة ة ة ة ين ،وةقد ش ة ة ة ةةي ه ا عي لنها لوث الا تفي الشمخكر ،ويا ر الك

ش م ر اهدل ل شئ بجما لشع ن هوم
ن الب ة ة ة م الش متأ ر اا الب ة ة ةةأر مح ال
ت
ت ةقر ديدا ، ْ ،نهم وأين ت ْال تت ،
رهم بن خ ا ي ق ق الش مت واح ار والش ة ة ة ةةمرور احمالمهي ير
ال اسكر اابف الاش ين ولها القضميم الهي اها الومخب الكالمة .
جدول (  ) 6أشكال تفاعل المبحوثين مع موضوعات الحمالت االنتخابية عبر " توتير " (ن
= ( ، ) 264ن= ) 244
اإلجمالي
اإلناث
الذكور
م
أشكال التفاعل
ك
ك
%
ك
%
ك

1

التغريدات Tweets

886

%33.04

46

%30.6

022

%34.35

2

تسجيالت اإلعجاب like

18

%46

36

%00.6

846

%01.65

3

عمل ال ُمشاركة Shaer

63

%02.55

52

%46

803

%06.16
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اإلجمالي

ك

%

ك

%

ك

ك

062

%822

022

%822

362

%822

تشير بيانات الجدو السابق إلي ما ي:
 لود ( )%04.08بن ال تين لنها ي ضة ة ة ةةأ ن الش مت ملشغايدا بر ب ة ة ة ة تم اح ال
ت
ش ةم ةر ت ب ةقر "ي يي " ،يأ هم عمما ن ة ة ة ة ر ( ،)%29.83وبن تا الش ة ة ة ةةمرور ن ة ة ة ة ر
(.)%26.96
 وفي تفاعل الذكور مع موض ـ ــوعات الحمالت الانتخابية عبر موقع "توتير" :لود ()%00.24
بن لفاات الك ور لنها ي ض ة ةةأ ن الش مت ملشغايدا بر ب
ت
ب ةقر "ي يي " ،يأ هةم عمةما ن ة ة ة ة ر ( ،)%43وبن تا الش ة ة ة ةةمرور ن ة ة ة ة ر ( ،)%24.88وه ه
الوت ج ةةر يش ق بر ش ةةمحف ،بة ةم ي س ة ة ة ةأ ةةت ل ةةه تراس ة ة ة ة ةةر ب ي ةةم ا ( ،)17ة ة ةةمب الش ةةمتة ة
ع
ملشغايدا لأالضةةمبين ت ب ر في القدبر ،و مب ليضةةم في القدبر ملدراسةةر اح مل ر ،وه ه
ة ة تم اح ال

ش م رت

ن في (،)Gunn Enli, 2017

الوت جر يش ق بر شمحف بم ي سة ة ة ةةأت ل ر تراسة ة ة ةةر
ع
هشالمى ملشغايدا في القدبر ،و مب ليضم في القدبر ملدراسر اح مل ر (.)17

مب

 وفي تفاعل إلاناث مع موضوعات الحمالت الانتخابية عبر موقع "توتير" :لود ( )%02.3بن
لفاات الك وةةر لنها ي ض ة ة ة ةةأ ن الش ةةمت ة ةةملشغايةةدا بر ب
ب ةقر "ي يي " ،وهة ه الوت جةةر يش ق بر شةةمحف ،بةم ي س ة ة ة ةأةةت ل ةةه ت ةةد اح

ة ة ة ة تةةم اح ال

ش ةةم ةةر ت

ا الو ار (،2421
ع
 ،)43ة مب الش مت ملشغايدا لأالض ة ة ة ةةمبين ت ب ر في القدبر ،و مب ليض ة ة ة ةةم القدبر
ةةملةةدراس ة ة ة ةةر اح ةةمل ةةر ( ،)19يأ هةةم عمةةما ن ة ة ة ة ةةر ( ،)%43وهة ه الوت جةةر يش ق بر شةةمحف ،بةم
مب الش مت

ي سةةأت ل ه تراسةةر ب ال ت ب الد (،)Mahmoud Mohamed,2020,95
ع
مةعمما لأالضةةمبين ت ب ر في و مة ل ةةعما الش مت  ،و مب ليضةةم و مة ل ةةعما الش مت
ت
ملدراسةر اح مل ر ( ،)24وبن تا الشةمرور ن ة ر ( ،)%22.3ورتبين من النتائج السـابقة :لن
ة ة ة ة ت ةةم الشكأق ةةر ةةمح ال

ال تين يج ةةدن لن الش ةةمت ة ولتواي ةةه بر ال
"ي يي " شة ة ة يب همى ه ت ة ةةمتدها في فب ة ةةمأ تن لراح ها خش ة ةةع س ة ةةايئ يجمه لهدال ه ه
ع
اح ال فض تن بكافر اابف الاش ين الم يأبي م ر الومخب الكالمة .
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نتائج اختبار صحة الف وض:
ت
 الف ض ألاو  :نص هذا الف ض ع ي أنه :ي د ت ةقر اري مط ر تالر بةةمح ر ين بشمخكر
ش م ر ت "ي يي " ،وتر ر سش متا ِب ْن ،هم.
ال تين ل" ال
جدول ( )7العالقة بين ُمتابعة المبحوثين للحمالت االنتخابية عبر "توتير" ،ودرجة االستفادة منهاَ( .ن =)064
ُمتابعة المبحوثين للحمالت االنتخابية

ال ُمتغيرات

درجة االستفادة

قيمة ر

ُمستوي الداللة

ُمستوي الداللة

**2.34

4.41

4.42

** دال عند ُمستوي ()4.41

* دال عند ُمستوي ()4.42

تشير بيانات الجدو السابق إلي ما ي:

 بـاس ـ ـ ـ ــتخــدام معـامــل ارتبــا " "personايح ة ة ة ةةي و ت ت ةقةةر اري ةةمط ةر تالةةر ب ة ة ة ةةمح ةر ين
ش ةم ةر ت "ي يي " ،وتر ةر س ة ة ة ةةش ةمتا ِب ْن ،هةم ،وةقةد أغةت ةق الةةر
تبشةمخكةر ال تين ل" ال
ت َّ
تبكةةمب ة ري ةةمط ( ،)**4.04وهي تالةةر توةةد تب ة ة ة ةةش ى ( ،)4.41وه ة ا يةةدا تفل ل ةةه أ ،ال ةم ات
ت َّ
ت
الشمخكر أ ،الم ات تر ر سة ةةش متا ،وبهذا نقبل الف ض القائل بأنه :ي د ت ةقر اري مط ر
تالر بمح ر ين تبشمخكر ال

تين ل" ال

ش م ر ت "ي يي " ،وتر ر سش متا ِب ْن ،هم.

 الف ض الثاني :نص هذا الف ض ع ي أنه :ي د فاود تالر ب ة ةةمح ر ين ل ة ةةعما ي مت
ال

ر و م بر ب

ش م ر ت "ي يي ".

تم اح ال

جدول ( )8داللة الفروق اإلحصائية بين أشكال تفاعل الذكور واإلناث مع موضوعات الحمالت االنتخابية عبر
"توتير"( .ن =)064
ُمستوي
ُمستوي
قيمة (ت)
اإلناث
المقياس
الداللة
الداللة
الذكور
مجموع
ال ُمتوسط
مجموع
ال ُمتوسط
أشكال تفاعل الذكور واإلناث مع
**
6.14
الرتب
الحسابي
الرتب
الحسابي
2.28
2.26
موضوعات الحمالت االنتخابية

0.56

0.30

2.62

*دال عند ُمستوي ()4.42

2.62

** دال عند ُمستوي ()4.41

تشير بيانات الجدو السابق إلي ما ي:
 باســتخدام اختبار " "T Testايحةةي و ت تالر بةةمح ر ين ل ةةعما ي مت ال

رو م

ش ةم ةر ت "ي يي " ،وفي ايجةمه الة ر ،وةقةد أغت ةق الر ( )
بر ب ة ة ة ة تةم اح ال
ع
( ،)**6.14وهي تالر تود تب ةةش ى ( ،)4.41وةقد ش ةةي ه ا عي لنها لوث الا ووت م في بشمخكر
ب

ة ة ة ة تةةم اح ال

ش ةةم ةةر القةةدبةةر لتا والش ةةمتة بكتةةم ،وبهــذا نقبــل الف ض القــائــل
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ر و م بر ب

بأنه :ي د فاود تالر بةةمح ر ين ل ةةعما ي مت ال

ة تم اح ال

ش م ر ت "ي يي ".
الف ض الثالث :نص هذا الف ض ع ي أنه :ي د فاود تالر ب ةةمح ر ين بشمخكر ال
ش م ر ت "ي يي ".
لب م اح ال

رو م

جدول ( )9داللة الفروق اإلحصائية بين متابعة الذكور واإلناث لصفحات الحمالت االنتخابية عبر "توتير" (ن
=)064
ُمستوي
ُمستوي
قيمة (ت)
اإلناث
المقياس
الداللة
الداللة
الذكور
مجموع
ال ُمتوسط
مجموع
ال ُمتوسط
متابعة الذكور واإلناث لصفحات
**3.04
الرتب
الحسابي
الرتب
الحسابي
2.28
2.26
الحمالت االنتخابية

0.66

0.46

2.66

2.60

** دال عند ُمستوي ()4.41

*دال عند ُمستوي ()4.42

تشير بيانات الجدو السابق إلي ما ي:
 باس ــتخدام اختبار " "T Testايحة ةةي و ت فاود تالر بة ةةمح ر ين بشمخكر ال ر و م
ش ةةم ةةر ت "ي يي " ،وفي ايج ةةمه ال ة ر ،وةق ةةد أغ ةةت ةق ال ةةر ( )
لب ة ة ة ة ةةم اح ال
( ،)**0.24وهي تالةةر توةةد تب ة ة ة ةةش ى ( ،)4.41وةقةةد ش ة ة ة ةةي ه ة ا عي لنها لوث الا تفل بشةةمخكةةر
ش م م واح ب ة ة ة ة ا تفل
ش م ر لكافر اابا
الب ة ة ة ة ةم اا الب ة ة ة ةأةر مح ال
ت
الكأ بم الشكأقر ابف ملاش ة ين والهي اهدل لت ةةي تالأ ر يبةةما والشةةمرور الش متأ ر
ين الاش ة ة ين وال ة ةةش دبين ،وبهذا نقبل الف ض القائل بأنه :ي د فاود تالر بة ةةمح ر
ش م ر ت "ي يي ".
ين بشمخكر ال ر و م لب م اح ال
نتائج الدراسة في ضوء الف ضيات:
خكد الق مى

،
ت
ااب الدراسر ال دا ر ي ِس ،أوم عي بجال تر بن الوشمحف ،وبن ل ،هال ،تمد

ت ت ةقةر اري ةمط ةر تالةةر ب ة ة ة ةةمح ةر ين تبشةمخكةر ال
 حبوت ص ـ ـ ـ ـحـة الف ض ألاو :
،
ش م ر ت "ي يي " ،وتر ر سش متا بنهم.
ل" ال
 حبوت صــحة الف ض الثاني:
بر ب

تم اح ال

ش م ر ت "ي يي " ،وفي ايجمه ال

 حبوت ص ـ ـ ـ ـحــة الف ض الثــالــث:
لب م اح ال

ت فاود تالر بةةمح ر ين ل ةةعما ي مت ال

ش م ر ت "ي يي " ،وفي ايجمه ال

55

رو م

ر.

ت فاود تالةةر ب ة ة ة ةةمح ةةر ين بشةةمخكةةر ال ة
ر.

تين
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خاتمة:
ش م ر
 ةموا ال ةم بن خ ا الدراس ة ة ة ةةر بكافر الك ةقر ين تبشمخكر ال تين ل" ال
ع
ت "ي يي " ،وتر ةر س ة ة ة ةةش ةمتا ِب ْن ،هةم ،فض ة ة ة ة تن يجةمت ال اود ين ل ة ة ة ةعةما ي ةمتة الة ر
ش ةم ةر ت "ي يي " ،ووة لك بكافر ال اود ين بشمخكر
و ةم بر ب ة ة ة ة تةم اح ال
،،
ش ةةم ةةر ت "ي يي " ،والةةك ن ت ى الش ةةمتفي لتةم
الة ر و ةةم لب ة ة ة ة ةةم اح ال
ش ةةم ةةر ،والةةك بن خ ا
اح ال
يةةاتي و ي في تش ة ة ة ةةك ة ايجةةمهةةم احمالت ر الكالةةمة
،
الشكايط ةاهةةدال اح الأةةر وأاابف الاش ة ة ة ة ين لكافةةر رتوت لفكةملةةه ْ ،هةم ،لة لةك لس ة ة ة ة ئ بن
ش ةةم ةةر ت "ي يي "
الض ة ة ة ةةاوري اهشالةةمى ة ة ة ةةم ةةم الحس ة ة ة ة ة ة ة ةةم اا الب ة ة ة ةأةةر ةةمح ال
تن يجمت أ ا لتم الم يأبي
والاشة ة ة ين هشالمى طاأ القض ة ةةميم الهي اها الومخب وال
م م احمالت ر ،والك لأ س ة ة ا لو ايم ويبة ة ة را تب شكاا في طمر الك ةقر ين احمالت ر
،
ووسمح ت ى احمديد ،وةقد ي سأت الدراسر عل بجال تر بن الش س م بن ل ،هال ،تمد
 الشاو د تفل ةةاورا اهشالمى الحس ة ةةم الاس ةةال ر وبا ةةحي ش م م مس ةةش داى يط قم
الش اس ة ة اح دي ر سة ة ة أر ي متأ ر لأش اس ة ة ين الاشة ة ة ين والومخ ين و ق بم يدور لتومب
بعميب ةقت ا .
اح ال  ،نهم وس أر فمتأر حم ا الومخ ين
 ة ة ة ةةاورا هشالمى ت ي اس ة ة ة ةةت اي ج ر ايب ة ة ة ةةمل ر بن خ ا شدريب الكمبأين في الحس ة ة ة ة ة ة ة ةةم
ش م م والت يق
الاسةال ر تفل اسش داى وسمح الش اس لأشكايط الومخ ين اابا
ع
ش م ر ط قم ل مبف باشي الم يدتا س را الدولر.
ل" ال
مقترحات بحثية:
في ضوء الدراسة قدم الباحث مجموعة من ا قترحات ،وهي:
 تور ب اةقر الش اس

شالمعي في الت يق ل" ال

 ايجةةمهةةم الش ة ة ة ةةما احمةةمبعي

ش ةةم ةةم بجأ

ش م ر الأ ب ر.
الو اا الب ة ة ة ةةاي ت ب اةقر الش اسة ة ة ة ة

شالمعي.
ا دادر وا اجع:
 -1لبمة

الدان الد الغم شي ( .)2421الك ةقر ين اس ة ة ة ةةش داى ة ة ة ة عم الش اس ة ة ة ة

شالمعي

والش ة ة ةةمرور الجشالك ر لدى طمل م احممبكم ال ة ة ةةك تير ،بحث مةش ـ ـ ــور في ا جلة الع بية
لبحوث إلاعالم والاتد ـ ـ ـ ـ ــا د الق ةةمهاا ،ةةمبك ةةر ملهااى الكو ةةدي ةةر ،أ ةةر ت ى ،الك ةةدت،42
بمر 2421ى.
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ش م ر ،بحث مةشـ ــور في مجلة

آفاس للعلوم ،احمزاحا ،احمأ رد مبكر يمن تم ر ،الكدت ،2الجأد ،3ست ال 2424ى.
3- Marcelo Santos, Amaral1 José Antonio Gomes de Pinho2 (2018).
Parliamentary Elections in Brazil: The Use of Twitter in the Search for
Votes. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Departamento de
Ciências Sociais Aplicadas, Vitória da Conquista, BA, Brasil1 Universidade
Federal da Bahia, Escola de Administração, Salvador, BA, Brasil2.2018
4- Arturo Haro de Rosario, Alegandro saez martin, maria del garmen gab
Pérez (2018). Using social media to enhance citizen engagement with local
government: twitter or face book?, new media, society journal ,vol
20,issue

 -5ة ةةتا ات ربفي ( .)0202ت ى احمديد ورةقالوه اح ال

ش م ر ،بحث مةشـ ــور في مجلة

آفـاس للعلوم ،احمزاحا ،احمأ ةرد ةمبكةر يةمن تةم ة ة ة ة ر ،الكدت ،2الجأد ،3س ة ة ة ةةت ال 2424ى،
ص.240
 -6خديجر اوس ة ة ي ( .)2417اح ال

ش م ر ت في ة ة

مبكر ةقمس ةةدي باأمأ ،أ ر الكأ ى ة ةةم ر و

 ،رسـ ــالة ير مةش ـ ــورة ،احمزاحاد

شالمت ر ،ةق ةةا تأ ى ت ى و يب ةةما،

ص.24
Rosen Aliza ،(2020). Tweeting Made Easier" https://blog.twitter.com/

 -8ينب ب الد مبد ( .)2421ياتي
تفل بك ةةمرل وس ة ة ة ةةأ و ةةم احمالت ر
إلاعالمية ،القمهااد مبكر

تشالمت تفل بوب ة ةةم

7-

ت ى الاس ة ةةال ر ال ة ةةك تير في ي يي

ةةمح ةةر رو ةةم ،بح ــث مةش ـ ـ ـ ــور في مجل ــة البحوث

ها ،أ ر ت ى ،الكدت ،38الجأد ،1ل اي 2421ى ،ص.207

 -9بةةي ة ة ة ة ة ن ةط ة ةةما ( .)2421عـن ـ ــاصـ ـ ـ ـ ـ ال ـتـخ ـ ـيــط لـل ـح ـم ـل ـ ــة ،ب ةش ة ةةمأ ت ةفةةي الةاا ةةال ال ةش ة ةةمعةةيد
https://taalamsharek.org/ar/node/1105
-11

هةةمة

ااه ا ب الةةد ( .)2424الشقو ةةم الش ةةمتأ ةةر ةةملب ة ة ة ة ةةر الاحي ة ة ة ة ةةر لأال اةقر

خ مرير تفل ة ة ة كر

ت ت ،بحث مةشـ ـ ــور في مجلة لية دا  ،مبكر س ة ة ة همج ،أ ر

ختاا ،الكدت الكدت ،38الجأد ،1لوش أا2424ى.203 ،
11Interaktiv medien- Wörterbuch Deutsch: Wörterbuch, Übersetzer.
(2015). Available at: http://worterbuchdeutsch.com/de/interaktiv

-11

وتد بوبة ة ة ر مس ة ةةا ( .)2424تور ب ة ةةش دب وس ة ةةمح الش اسة ة ة

ال ا ةةم في يو ةةموا بش ة ة ة ةةك

شالمعي "ي يي "

الكوط ملس ة ة ة ةةاي ة ة ة ة ةةد الالاد تراس ة ة ة ة ةةر بط ق ةةر تفل ت و ةةر بن
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ب ةةش دب ي يي في الجشالر ال ةةك تي بن احمن ةةين ،رس ــالة ماجس ــتير ير مةش ــورة ،بحث
مةشور في مجلة لية التربية ،مبكر مل ها ،الكدت  ،173الجأد ،4يوميا2424ى ،ص.660
-11

هةةمي ة احمةةم ي ( .)2421مــا هو توتير وكيفيــة اس ـ ـ ـ ــتخــدامــه ،بشةةمأ تفي الاا ال الشةةمعيد

https://mawdoo3.com
-11

ت
خةةملةةد بتةةدي ةةمبةةد الشة ة ة ة ةةمتا (2417ى) .الكةةمحمةةر في ةقو ا ال ي ا وبةةدى ترا

ت
احمالت ر الب ة ةةاي لتم ،رس ـ ــالة ماجسـ ـ ــتير ير مةش ـ ــورة ،مبكر مل ها ،أ ر ت ى ،ةق ة ة ةةا
ااتر والشأ زي ن ،ص.39

ب ال ت ب الد ل الد ( .)2418يبةةما الش متفي لدي ب ةةش دب س ة م القو ا
-11
ت
شالمت ر و ة ة ة ة متم الش ققر بنهم ،رسـ ـ ـ ــالة ماجسـ ـ ـ ــتير ير
خ مرير ال اةقر الشة ة ة ة عم
مةشورة ،مبكر الو مد أ ر الت ر الو ت ر ،ةق ا ت ى الت ي ،ص.37-38
-16

ب الد ن س ة ة ةةملا ن ال ت ال ة ة ةةكدي ،ب ال ت ب الد ل الد ( .)2421اس ة ة ةةش دابم
يب ة ةةمل ر لأت ايط ال و ر والب ة ةةدر لأالكأ بم

ا مح ر

الشة ة ة ما احممبعي لأشط قم
،
رو ةةم ،بحــث مةش ـ ـ ـ ــور في مجلــة الــدراسـ ـ ـ ـ ــات إلاعالميــة ،للةةم ةةمد اليند الاوز الةةديالقااط
الكاب  ،الكدت ،13بمي 2421ى.
17Gunn Enli (2017). Twitter as arena for the authentic outsider:
exploring the social media campaigns of Trump and Clinton in the 2016
US presidential election- European Journal of Communication2017 , Vol.
32(1) 50 –61© The Author(s) 2017 Reprints and permissions:
sagepub.co.uk/journals
Permissions
.nav
DOI:
10.1177/0267323116682802 journals.sagepub.com/home/ejc
18Gunn Enli (2017). Twitter as arena for the authentic outsider:
exploring the social media campaigns of Trump and Clinton in the 2016
US presidential election- European Journal of Communication2017 , Vol.
32(1) 50 –61© The Author(s) 2017 Reprints and permissions:
sagepub.co.uk/journals
Permissions
.nav
DOI:
10.1177/0267323116682802 journals.sagepub.com/home/ejc

-19

ت ةةد اح

ا الو ار ( .)2421الش اسة ة ة ة ة ملب ي ةةملغاا خ ا ل بةةر ةةمح ةةر رو ةةم،

بح ــث مةش ـ ـ ـ ــور مجل ــة ال ــدارس ـ ـ ـ ـ ــات إلاعالمي ــة ،لل ةةم ةةم اليند الاوز ال ةةديالقااط ةةر الكاب ،
الكدت ،13بمي 2421ى.
20Mahmoud Mohamed Ahmed (2020). University youth interaction
with the videos of the Lebanese movement on Facebook, Research
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published in the Journal of Afro-Asian Studies, Number4, Germany: Berlin:
The Arab Democratic Center, January 2020.
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استخدامات الشباب الجامعي ملواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات
حول الازمة ألافغانية "الفيسبوك نموذجا" "دراسة ميدانية على طالب إلاعالم
"بجامعتي اليرموك والشرق ألاوسط
University youth's use of social networking sites as a source of information about
the Afghan crisis "Facebook is a model" "Afield study on students of media faculties
in Yarmouk University and the Middle East'
–  نهى صبري محمد القطاونة.د
. تونس- جامعة منوبة-دكتوراه في الصحافة وإلاعالم بمعهد الصحافة وعلوم ألاخبار
ة ة ةةدر

تل ي

هدفت الدراسة ة ة ة إلي التعرف على اسة ة ةةتاداالج الي ة ة ةةالل اجتلاعي كمادر التما ة ة ة

:ُملخص

، واس ة ة ة ةةتادات اكلوب الم ة ة ة ة ة ل معس ة ة ة ةةلمل اك ة ة ة ة ة مللعيل ع ا جت ر الايلنلج، لل علمالج حمل ألازا ألافغلني
: وتم ة ة ة ةةلت إلى،"  والية ة ة ةةرص ألاوس ة ة ة ة،) ا ر ان طالل كليلج إلاعالم مجلاعتي "اليرامك044( وتكمنت العيل ان
 اليةةرص ألاوس ة " ار اكمتةةمعلج اكتعل،و م فروص ال إح ةةلةي ميأ كاةةكلل ت لع طالل لاعتي "اليرامك
 وو م عالد،" وةي اتجلج طالل كلي إلاعالم لاع "اليرامك،ت ل ي

ملألزا ألافغلني عبر ا ة ةةاكلج التما ة ة ة

ارتاةةلطي ة ال ة إح ة ة ة ة ةةلةي ة ميأ اتةةل ع ة اكاحمثيأ لل علماةةلج اكتعل ة مةةلألزا ة ألافغةةلني ة عبر ا ة ة ة ةةاكةةلج التما ة ة ة ة ة
.ست ل ِا ْن َهل
 و ر،ت ل ي
.  ألازا ألافغلني،ت ل ي

 امادر التما، اليالل اجتلاعي:الكلمات املفتاحية

Abstract:
The study aimed to identify the university youth's use of social networking sites as a source of
information about the Afghan crisis, , The descriptive method was used in sample scanning as a data
collection tool, The sample consisted of (400) individual students of media faculties in Yarmouk
University and the Middle East', Results show: the existence of statistical differences Among Between
Forms of interaction of students from the universities of 'Yarmouk, Middle East' with topics related to
the Afghan crisis through social networks, And in the direction of the students of the Faculty of Mass
Communication, "Yarmouk" University, And there is a statistically significant correlation between the
follow-up of the sample members to information related to the Afghan crisis through social networks,
and the degree of benefit from it.
Keywords: university youth, Social Media, Afghan crisis.
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ُمقدمة:
ْ
ك ج التطمراج التكلملم ي ة ة إلي حة ةةدوا ط ر ةي اجة ةةلل إلاعالم و ت ة ة ة ة ة ةةلل َو ِتكلملم ْ َي ة ةل
اكعلمالج ،وخل

وسلة إلاعالم الت لعلي.

ويتزايد اسةةتادام ألافرا واكسس ةملةةلج اكاتل ليةةاكلج التما ة

ت ل ي ملةةلح لتال ل

ألاخالر واكعلمالج ذاج ال ة ةةل ملألحداا اجتلري وخل ة ة ة كودلج ألازالج ،كمةهل تت يز مال ة ة ة الا
ال مري لألحةةداا اجتةةلرية  ،مةةلىت ة ة ة ةةلفة إلى تمفير امل ة ة ة ةةلحة ك بر ان اج رية والتلم والمل ة ة ة ةةرعة ةي ن ة
اكعلمالج ميأ اكملتادايأ.
ويعد امدر ااك التما

ت ل ي "فيملامك" وسيل إعالاي اه ةي إادا طالل كليتي

إلاعالم لاعتي "اليرامك ،الي ة ة ة ةةرص ألاوس ة ة ة ة " ملألخالر واكعلمالج اكاتل كعرف خر اكمل ة ة ة ةةتجداج
حمل ألازاة ألافغةلنية مةلللل وال ة ة ة ةةمج وال ة ة ة ةةمر  ،ف لة ان ة ة ة ة ةلل دماج التحةلل

الةدولي م يةل

ال ماج ألااريكية ان كفغةةلنمل ة ة ة ةتةةلأ اةهةةلرج اج كماة واجتيج اكةةدعمايأ ان الغرل ن يجة التحركةةلج
العملة ةةكري ج ر طللالأ والتي انيهت ملة ةةيطرطهل على الملة ةةلط ةي الاال  ،وهم ال ك

إلى فرار العديد

ان الني ة ة ة ةةلطيأ اج مدييأ ان الاال و عم اج ر ة للنمل ة ة ة ةةلأ العةلاالج ةي كفغةلنمل ة ة ة ةتةلأ إلى الا لأ ةي
اللزلهن حتى يتم وتر ألانظ اكللسا لض لأ سالايهن.
ةةل يت يز امدر ا ة ة ة ةةاك ة التما ة ة ة ة ة

ت ةةل ي "فيمل ة ة ة ةةامك" ما ةةل ة ة ة ة ة الت ةةلعلي ة التي ت ي

لل مل ة ةةتادايأ التعاير عن راةهم محري تجلج امت ة ةةمعلج ألازا ألافغلني م اتل
يملة ة ة ةةهم ةي خلة ميي إعالاي

كاة ة ةةكللهل ،وهم ال

ديد ت مم على الت لع واج مار واكي ة ة ة ةةلر ميأ ال لة يأ مل ت ة ة ة ةةلل

وامل ةةتادال ه ج الي ةةاك  ،ل لث س ة اح الدراس ة ان الظمر حدي حمل :اس تتتخدامات الش تتباب
الجامعي ملواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات حول ألازمة ألافغانية.
الدراسات السابقة:
ةةدر لل علمالج حمل ألازا ألافغلني على
تل ي
حظل اس ةةتادام ا ةةاكلج التما ة
عد امل ةةتميلج وةي إطلر َال تم طال عليد ان ارسة ةةلج س ةةلم ذاج ال ة ةةل ملكمتة ةةم تحت احمر
ت ل ي ةي كودلج ألازالجَ ،و ِفي َ ل يلي َع ْرتة ة ة ةل
الدراس ة ة ةةلج اكرتاط ملس ة ة ةةتادام ا ة ة ةةاكلج التما ة ة ة ة
للدارسلج المللم :
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هدفت دراسة عبد السالم أحمد (0202م) .إلي اعرف ي ي تمظي ال لماج التلي زيمني
ل ة ة ة ة حلج "ال يمل ة ة ة ةةامك" لتعزيز اكي ة ة ة ةةلر الت لعلي ليت همر العرا ي إ اأ َا ْل َ َ
ض ة ة ة ة َليل المل ة ة ة ةةيلس ة ة ة ةةي ،
ز
واس ة ة ة ةةتاةةداةةت اكلوب الم ة ة ة ة ل مةةعس ة ة ة ةةلمل تحلي ة اكض ة ة ة ة مأ ةةع ا جت ر الايةةلنةةلج ،وت لةةت العيل ة
التحليلي ةي ثالا ة حلج لل لماج التلي زيمني ي ة ح دلل "اليةةردي  BBC" ،عربل ،اجتزير "،
وتم ةلت إلى :و م ا ت ل ةي نملةا التغطي إلاعالاي ل ْل َ َ
ضة َليل الملةيلسةي و لأج ااك اليردي ةي
ر
ِ
اكترم ألاوليأ َت َالهل اجتزيز ثم " BBCعربل" ،وو م ا ت ل ةي ن الت لع ار َا ْل َ َ
ضة ة َليل المل ةةيلس ةةي
ر
مدر

اير (.)1
وفي ذات إلاطار هدفت دراستة اانمي لو جاي كوك يي (.)Yanqin Lu, Jae Kook Lee, 2020
ةي

إيي اعرف اكحد اج اليةلال كللدية ألاخالر الملةيلسةي عبر فيملامك وال لةد ان عدم التجلن
َ
ِا ْسة ِي ْهال َهل ،واسةتادات اكلوب الم ة ل معسلمل اك مللعيل ع ا جت ر الايلنلج ،وتكمنت العيل

اكية ةةداني ة ة ان ( )1261ا ر ان ال ة ةةلة يأ على إ ار اللمحة ةةلج إلالكتروني ة ة ي ة ة ة ةةر ة ة ،Qualtrics
وتم ةةلت إلى :و م اتجلج إيجلممي ان دا اكاحمثيأ نحم اس ةةيهالك ألاخالر المل ةةيلس ةةي عبر فيمل ةةامك،
ار عدم تجلن

ميأ عض كفرا العيل نحم تعثير اس ة ةةيهالك كخالر ،وذلث يدل على هت لم مم هلج

اللظر اكاتل (.)6
َ
كما ستتعت دراس تتة عبد ( ستتعد (0202م) .إلي التعرف على ر تعرض الي ةةالل الكميتي
كمادر التما ة ة

ت ل ي لي

ةةمل على اكمت ةةمعلج المل ةةيلس ةةي واعرفيهم هل ،واس ةةتادات اكلوب

الم ة ة ة ل معس ة ةةلمل اك ة ة ة مللعيل ع ا جت ر الايلنلج ،وتكمنت العيل ان ( )046ا ر ان طالل
ةةلاعة ة الكمي ةةت ،وتم ة ة ة ةل ةةت إلى :كأ ( )% 5..8ان كفرا العيلة ة يعت ةةدوأ على امادر التما ة ة ة ة ة ة
ت ل ي لي

ةةمل على اكعلمالج المل ةةيلس ةةي  ،لكمةهل ت تلز مللمل ةةرع ةي تغطييهل لألحداا وال ض ةةليل

المليلسي (.)1
جينينغ كيف ( Nicolas M, Jennings,
وفي ست ت تتياق متصت ت تتل ست ت تتعت دراست ت تتة ني و
 .)Kevin, 2019إلي التعرف على اس ة ةةتادام اجت همر "لل يمل ة ةةامك" للم ة ةةمل إلى ألاخالر المل ة ةةيلس ة ةةي
ةةدر دلم للتطاية اكعلمالج المل ةةيلس ةةي  ،واس ةةتادات اكلوب الم ة ل معس ةةلمل اك ة ة مللعيل ،
وتكمنةةت العيل ة اكي ةةداني ة ان ( )55ا ر ان الع ةةلاليأ ي ة ة ة ةةر ة " ،"Amazonللت ةةع ةةد َا ةل إذا ك ةةلن ةةت
اعليللج ا لل " " Facebookتعلم اجت همر للم ة ة ةةمل لألخالر ،واعت دج ةي ر الايلنلج علي ك ا
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سة الن  ،وتم ةلت إلى :كأ َال ي رل ان ن ة املةتادال إلانترنت يملتادامأ "ال يملامك" كعرف
َ
در دلم للتطاية اكعلمالج والم مل ِإل ْي َهل (.)0
ألاخالر المليلسي
كما ستتعت دراستتة جودال مولر ونخرو ( .)Judith Moeller Others,2018إلي ر ةةد تعثير
احتمي وسة ة ةةلة إلاعالم الرد ي والت ليدي ةي تعاي الي ة ة ةةالل تجلج اكية ة ةةلر المل ة ة ةةيلس ة ة ةةي والما
اكدنل ،واسة ة ة ةةتادات اكلوب الم ة ة ة ة ل معسة ة ة ةةلمبل تحلي اكض ة ة ة ة مأ واك ة ة ة ة مللعيل  ،وت لت العيل
التحليلية ة ةي احطة ة تل زيمأ " ،"RT14وامدر " "UN- nlإلاخا ةةلري ،وتكمن ةةت العيلة ة اكي ةةدانية ة ان
( )1001ا ر ان الية ةةالل الهمللدي اكملة ةةتادم لمسة ةةلة إلاعالم الرد ي والت ليدي  ،وتم ة ةةلت إلى:
كأ لمسة ةةلة إلاعالم الرد ي ا امادر إلانترنت تعثير اير ةي فر الية ةةالل نحم اكية ةةلر الملة ةةيلسة ةةي
ا لرن ممسلة إلاعالم الت ليدي (.)8
تعليق علي الدراسات السابقة وأوجه الاستفادة منها:
 بتتالبس ت ت ت تبتتة للمن  :ك عةةت الةةدراس ة ة ة ةةلج على اس ة ة ة ةةتاةةدام اكلوب الم ة ة ة ة ل عن طرية ك اتل
س ة ة ةةتليلأ وتحلي اكض ة ة ة مأ ،ميل ل ات ت الدراس ة ة ة اج للي ار الدراس ة ة ةةلج المل ة ة ةةلم
استادام ك ا

ةي

ستليلأ جزأ ان اكلوب الم ل للتح ة ان نتلةج الدراس اج للي .

 بالبس ت تتبة للعينة :اختل ت الدراس ة ةةلج المل ة ةةلم ةي اختيلر العيل  ،حي اعت د عض ة ةةهل على
عيلة الي ة ة ة ةاةةلل ،والاعض يخر اعت ةةد على العينية التحليلية ا لة ةي اكمادر إلالكترونية
التي اعت ةدج عليهةل عض الةةدراس ة ة ة ةةلج ،ةي حيأ اختل ةةت الةةدراس ة ة ة ة اج ةةللية ار الةةدراس ة ة ة ةةلج
المل ة ة ة ةةلم ة ةي تحةديةد عيلة الةدراس ة ة ة ة  ،حية طا ةت الةدراس ة ة ة ة اج للي على عيل ان طالل
لاعتي "اليرامك ،اليرص ألاوس ".
 بالبس ت تتبة ل هدا  :اختل ت الدراس ة ةةلج المل ة ةةلم ةي تحديد ألاهداف ،ف د هدفت راس ة ة
عاةد المل ة ة ة ةةالم كح ةد (6464م) .إلي اعرفة ي ية تمظي ال لماج التلي زيمنية ل ة ة ة ة حلج
"ال يمل ةةامك" لتعزيز اكية ةةلر الت لعلي ليت همر العرا ي إ اأ َا ْل َ َ
ضة ة َليل الملة ةةيلسة ةةي  ،و لث
ز
راس ة ة ة ة ة ي ةةلن يأ لم ،ةةلي كمك لي ( .)Yanqin Lu, Jae Kook Lee, 2020اعرف ة اكح ةةد
َ
اليةةلال كللدية ألاخالر الملةةيلسةةي عبر فيملةةامك وال لةد ان عدم التجلن ةي ِا ْسة ِي ْهال

اج
َهل،

وايضةةل راسة عاد س سةةعد التي سةةعت (6412م) .إلي اعرف ر تعرض اليةةالل الكميتي
َ
ت ل ي لي ة ة ةةمل علي اكمتة ة ةةمعلج الملة ة ةةيلسة ة ةةي واعرفيهم هلَ ،وك ْيض ة ة ةل
كمادر التما ة ة ة
راس ة ة ة ة ة ة نيكم ل ،يليلغز ي ن التي س ة ة ة ةعة ةةت (.)Nicolas M, Jennings, Kevin, 2019
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للتعرف على اسةةتادام اجت همر "لل يملةةامك" للم ةةمل إلى ألاخالر الملةةيلسةةي
للتطاية اكعلمالج الملةيلسةي  ،فضةال عن راس

ةةدر دلم

م ي املر و خروأ التي سعت ( Judith

 .)Moeller Others,2018إلي ر ةةد تعثير احتمي وسةةلة إلاعالم الرد ي والت ليدي ةي تعاي
اكدنل.

اليالل تجلج اكيلر المليلسي والما

استفادت الدراسة الحالية م الدراسات السابقة في الاتي:
 تحديد ايكل الدراس تحديدا عل يل ص يل.


ة ة ة ةيةةلاة فروض وك واج الةةدراس ة ة ة ة وتحةةديةةد اكلوب اكلةةلس ة ة ة ة للتح ة ان نتةةلةج الةةدراس ة ة ة ة
اج للي .

 سله ت الدراسلج المللم ةي ثراأ إلاطلر اكعرةي مل عت ل عليهل

ل ر للدراس اج للي .

 س ة ة ةةت ل انهل ةي تحلي اللتلةج وت مل ة ة ةةيرهل والتعلية عليهل معس ة ة ةةلمل عل ي ص ة ة ة ي  ،حي
َ
ترتا ألاطر اللظري ة لل ةةدارسة ة ة ة ةةلج الملة ة ة ة ةةلم ة التي تم التعلية َعل ْي َه ةل ةي ال ةةدراس ة ة ة ة ة اج ةةللي ة
ملسة ة ةةتاداالج الية ة ةةالل اجتلاعي كمادر اة ة ةةاك التما ة ة ة

ت ل ي "فيملة ة ةةامك"

ة ة ةةدر

لل علمالج حمل ألازا ألافغلني .

ُمشكلة الدراسة:
ال انيهلأ اه الم يلج اكتحد ةي كفغلنملةةتلأ وان ة ل هل ان الاال مدكج التحركلج العمل ةكري
ج ر طللالأ س ة ة ةةتعل المل ة ة ةةلط ةي الاال  ،وار اس ة ة ةةت رار التحرك العمل ة ة ةةكري لي ر مدكج اكدأ
ألافغلني تمل ة ة

واحد تلم ألاخر  ،وهم ال ك

لمل ة ة مل اج كما واجتيج اكدعمايأ ان الم يلج

اكتحد وحل لةهل ألافغلني وسة ة ة ةةيطر اج ر على الاال  ،ألاار ال ي ك

ل رار اكيلج ان النية ة ة ةةلطيأ

ألافغلأ خلرج ن يج ال يم التي وت ة ة ةةعيهل اج ر م لر الن ة ة ة لفييأ ان ا لرس ة ة ة ع لهم والر اكرك
ان ا لرس ح هل ةي الع

والتعليم ،ا ل كثلر ال لة ةي اكجت ر ألافغلنل.
ت ل ي تك مل ة كه ي

وان خالل اس ةةتعراض الدراس ةةلج المل ةةلم ي ايأ كأ ا ةةاكلج التما ة
َ
ْ
خل ة ة ة ة لدي ا ْمل ة ة ة ة َتا َد ِا َيهل ،حي يعت د َعل ْي ِد اجت همر ةي اس ة ة ة ةةت لأ اكعلمالج وألانالأ ذاج ال ة ة ة ةةل
َ
ملألحداا اجتلري  ،وذلث َ ل تس د ألا ميلج العل ي ذاج ال ة ة ةةل م مت ة ة ةةم الدراس ة ة ة َ ،و ِ َ ل يت ة ة ة
تل ي

ملسةتاداالج اليالل اجتلاعي كمادر التما

در لل علمالج حمل ألازا ألافغلني ،

نظرا ألةهم ي لمأ دطلعل فلعال ةي اكجت ر الليةري ،ل لث تت حمر ايةكل الدراس ةي تملل ل رةيي ي
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َ
ي مل :ما است ت تتتخدامات الشت ت تتباب الجامعي ملواقع التواصت ت تتل الاجتماعي كمصت ت تتدر للمعلومات حول
الازمة ألافغانية ؟ ةي ظ اج ضةمر

ت ل ي ليت همر كتل ع احتمي ال

حلج إلاخالري الت لعلي

علي الياك .
وينبثق م التساؤل الرئيس التساؤ ت الفرعية ألاتية:
ةةدر لل علمالج
تل ي
 -0ه هللك فروص ميأ اسةتاداالج اكاحمثيأ ليةةاكلج التما ة
حمل ألازا ألافغلني وف ل لللم ؟
َ -6ال ال روص ميأ كا ة ة ةةكلل ت لع طالل لاعتي "اليرامك ،الي ة ة ةةرص ألاوسة ة ة ة " ار اكمت ة ة ةةمعلج
ت ل ي؟
اكتعل ملألزا ألافغلني عبر ااكلج التما
َ
 -1ال العالد ميأ اتل ع اكاحمثيأ لل علمالج اكتعل ملألزا ألافغلني عبر لية ةةاكلج التما ة ة
ست ل ِا ْن َهل؟
ت ل ي ،و ر
فروض الدراسة:
ة ة ةةدر
تل ي
 -0تم د فروص ال إح ة ةةلةي ميأ اسة ة ةةتاداالج اكاحمثيأ لية ة ةةاكلج التما ة ة ة
لل علمالج حمل ألازا ألافغلني وف ل لللم .
 -6تم د فروص ال إح ة ة ةةلةي ميأ كا ة ة ةةكلل ت لع طالل لاعتي "اليرامك ،الي ة ة ةةرص ألاوسة ة ة ة " ار
ت ل ي.
اكمتمعلج اكتعل ملألزا ألافغلني عبر ااكلج التما
 -1تم ةد عالدة ارتالطي ال إح ة ة ة ةةلةي ميأ اتل ع اكاحمثيأ لل علمالج اكتعل ملألزا ألافغلني
ست ل ِا ْن َهل.
عبر ااكلج التما
ت ل ي ،و ر
أهميته الدراسة:
تل ي
 تر ر ألاه ي اللظري للاح إلى التر يز على الدور الهلم كمدر ا ة ة ة ةةاك التما ة ة ة ة
"فيملةةامك" ،كمند وسةةيل إعالاي تما التطمراج التكلملم ي اك ملةةلرع وتملةةهم ةي إادا
الية ةةالل ملكعلمالج حمل ألازا ألافغلني كعرف كخر اكملة ةةتجداج حملهل ،فضة ةةال عن اعرف
كن لل الت لع ار الركي والركي يخر َن ْح َ
مهل ملج مار واكي ةةلر  ،والللتج عن س ةةيطر حر
طللالأ ألافغلني على المللط ةي الاال .
َ
َ
ت ةةل ي
 َ ةل تمل ة ة ة ةةت ةةد الةةدراس ة ة ة ة ك َه ِ شيي َهةل التطاي ية ان تمظي امدر ا ة ة ة ةةاكة التما ة ة ة ة
"فيمل ة ة ةةامك" ةي إادا الي ة ة ةةالل اجتلاعي ملألخالر ذاج ال ة ة ةةل ملألحداا اجتلري  ،وال ي يعد
اجةل هلال ان اجل ج إلاعالم ةي ت ديم اكمت ة ة ة ةةمعلج ذاج ال ة ة ة ةةل ملألزا ألافغلني كعرف
ر و كفعللهم َح ْم َلهلِ ،ا ش ل يمل ة ةةهم ةي خلة ميي إعالاي ت مم على الت لع واج مار واكي ة ةةلر
ميأ ال لة يأ مل ت ةةلل واجت همر ،وذلث للم ةةمل إلى نظريلج وت ةةمراج ديد وااتكر ةي
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إطةةلر العالدة ميأ اجت همر ووس ة ة ة ةةلةة إلاعالم اجتةةديةةد ،وان ثم الم ة ة ة ةةمل للتةةلةج ذاج كه ية
تتعلة م متم الدراس .
أهدا الدراسة:
تمل ة ةةعى الدراس ة ة اج للي للتعرف على الهدف الرةيي ة ة ي يتل ،وهم :اس ت تتتخدامات الش ت تتباب الجامعي
ملواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات حول الازمة ألافغانية.
وينبثق م الهد الرئيس ألاهدا الفرعية آلاتية:
ةدر لل علمالج حمل
تل ي
 -1اعرف ال روص ميأ اسةتاداالج اكاحمثيأ ليةاكلج التما ة
ألازا ألافغلني وف ل لللم .
 -6تليلأ ال روص ميأ كا ة ة ة ةةكلل ت لع طالل لاعتي "اليرامك ،الي ة ة ة ةةرص ألاوس ة ة ة ة " ار اكمت ة ة ة ةةمعلج
ت ل ي.
اكتعل ملألزا ألافغلني عبر ااكلج التما
 -1تحديد العالد ميأ اتل ع اكاحمثيأ لل علمالج اكتعل ألازا ملألفغلني عبر ا ة ةةاكلج التما ة ة ة
ست ل ِا ْن َهل.
ت ل ي ،و ر
إلاطار املعرفي:
الشت ت ت تتباب الجامعي والحصت ت ت تتول على املعلومات املتعلقة باألزمة ألافغانية عبر شت ت ت تتبكات التواصت ت ت تتل
الاجتماعي:
ي اج مع طالمي يدرس ة ةةمأ ملجتلاع غض اللظر عن تا ة ة ة ة ةةلطهم ألاكل ي ي كو نمعهم
ت ل ي ( ،)2فهي في ا ت لعي و ي مارافي تتل ى تعلي هل ةي إحد اكسس ة ة ةملة ة ةةلج التل ع لمزار
التعليم العللي (.).
وي

ةةد يةةاكلج التما ة

َ
ت ل ي ِمع شة َهل :ال ة إلكتروني ت لعلي يملةةتاداهل ألا ة ل

لال ةةلأ عالد ةةلج ا ت ة ةةلعية ة  ،حية ة ت ي لهم التما ة ة ة ة ة ة ار والت ة ةةلعة ة ار ك ة ة ة ة ةةل

خرين حمل

اكمتمعلج وال ضليل ذاج هت لم اكيترك (.)5
وخل ة ة ة ح ة ة ةةمل طالل لاعتي "اليرامك ،الي ة ة ةةرص ألاوس ة ة ة " على اكعلمالج ذاج ال ة ة ةةل
ملألزا ألافغلني عبر ت ليلج اكالاة ةةر له ج الية ةةاكلج ،والتي ت ي لهم اعرف خر اكملة ةةتجداج حملهل،
والللتج عن ان

لل الم يلج اكتحد وحل لةهل ان الاال  ،والتي كع بهل التحركلج العملكري ج ر
ةهيلر اج كما ألافغلني واجتيج اكدعمايأ ان

طللالأ سة ة ة ةةتعل الملة ة ة ةةلط ةي الاال  ،وهم ال ك
الغرل وسيطر اج ر على الاال .
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ل ت مم وس ةةلة إلاعالم الت لعلي علي كس ةةلمل الداج ينل واكتعنل ةي التما ة ميأ اكرس ة
واكملة ة ة ةةت ا ان ك تم ة ة ة ةةي احتمي الرسة ة ة ةةلل إلاعالاي ليت همر وإدلل ملل كر  ،وذلث ان خالل
َ
ْ
اكي ة ةةلر والت لع ار اكض ة ةةلايأ إلاخالري ( َ ،)2ل س ة ةةلعدج ه ج المس ة ةةلة ا ْمل ة ة َتا َد ِا َيهل ةي الاح
عن ألاخالر َو َت ْح ِد َ
يثهل م ل يلبي حل لج اجت همر اكملتادم (.)14
ش تتب ة "الفيس تتبوك" كوس تتيلة إعالمية لحص تتول طالب جامعتي "اليرموك الش تترق ألاوس تتط" علي
املعلومات املتعلقة باألزمة ألافغانية:
ت ل ي وتال ل ألاخالر واكعلمالج وال ةةمر وا لطر

ي ا ةةاك ت ي كمل ةةتادايهل التما ة ة
ال يديم وأ الت يد مللزالأ كو اككلأ (.)11
وخل ة ة ة ح ة ة ةةمل طالل لاعتي "اليرامك ،الي ة ة ةةرص ألاوس ة ة ة " على اكعلمالج ذاج ال ة ة ةةل
ملألزا ألافغلني عبر خل ي اكالار لياك "ال يملامك".
ل يت يز امدر اةةاك التما ة
ت ةةلل ال در على ن
الع لي

ت ل ي "فيملةةامك" مال ةةي الت لعلي التي ت ي لمسةةيل

اسةةتجلملج اكيةةلر يأ ةي الع لي

ت ةةللي وتح ية سةةيطر اكملةةت ا على

ت ة ةةللي  ،حي ت ي لل تل ل الت لع ار اللل و يأ كطرف الع لي

ت ة ةةللي وبعضة ةةهم

الاعض عبر ليلج الت لع اكتلح على اكمدر (.)16
ويتض ة اس ةةتادام طلا إلاعالم مجلاعتي "اليرامك ،الي ةةرص ألاوس ة " كمدر ا ةةاك التما ة
ت ل ي "فيملامك" كمسيل إعالاي لي

مل على اكمتمعلج اكتعل ملألزا ألافغلني  ،كلآلتل:

 -1اعرف كخر ألاخالر حمل الت جيراج إلارهلمي ةي احي اطلر كلممل.
 -2اتل ع ألاخالر حمل حظر اكمسي ل وك ماج النمللأ علي المليل ل والرا يم والتلي زيمأ.
 -3اعرف كخر اكمل ةةتجداج حمل الر النة ة لفيلج ألافغلنيلج ان ا لرسة ة ع لهم ووت ةةر إطلرا
دلنمنيل خل ملكال .
 -4التعرف علي كخر ألاخالر مل الر اكرك ان ا لرس ح هل ةي التعليم كو اج روج للع .
 -5اتل ع كخالر ديلم الدول ألا للي مل

الرعليل ألا لن وامظ ل المل لراج وبعض ألافغلأ.

 -6اعرف كخر اكملتجداج احلول هرول ايلج النيطلأ ألافغلأ ان الاال .
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التفاعل مع املوضوعات ألازمة ألافغانية عبر موقع شب ة التواصل الاجتماعي "فيسبوك":
هم ات ة ة ة ةةلل اتعد تجلهلج ميأ اكرس ة ة ة ة واكمل ة ة ة ةةت ا ي مم على ر و ألافعلل مينهم حمل
َ
اكضةةلايأ التي ت ير اهت لم اكتل ل سةةماأ ملى تلل كو التعلية كو اكيةةلر ( َ ،)11ل يتمد الت لع
على ر

ت ةةلل ميأ كطراف الع لي

ت ة ةةللي واد تعثر اجت همر م ض ة ة مأ الرسة ةةلل إلاعالاي

(.)10
أشكال التفاعل مع موضوعات ألازمة ألافغانية عبر موقع شب ة التواصل الاجتماعي "فيسبوك":
تعد ج كا ةةكلل ت لع طالل كليتي إلاعالم مجلاعتي "اليرامك ،والي ةةرص ألاوس ة " ،ار اكعلمالج
اكتعل ملألزا ألافغلني َ ،و ِا ْن َهل:
 -1التف ت تتاع ت تتل ب ت تتا ج ت تتاب :Interaction with admirationوتعني إظه ة ةةلر إلا ت ة ةةلل لل حتمي
َ
اكم م علي اكمدر و ي اتلح ميأ ألا ددلأ واكج معلج وال لماج اكلض يأ لهل ()18
 -2التفاعل بالتعليق :Comment interactionهم اك ان كاكلل الت لع اتلح ملل حلج
ت ل ي " "Facebookحي ي كن كملة ة ة ةةتادايأ تلم
إلاخالري م مدر اة ة ة ةةاك التما ة ة ة ة
َ
التعلي لج " "commentحمل ال ض ة ةةليل التي ت ير اهت لهم ثم الض ة ةةغ على زر  ،interوتت يز
ه ج المسيل متح ية لي الت لع ميأ اكملتادايأ(.)12
ُ
 -3التفاعل باملشتتاركة :وتعني ايةةلر اكملةةتادايأ لل حتمي ال ي ت داد ال ة حلج إلاخالري
ت ل ي فيملة ةةامك وتداولد ميأ اكملة ةةتادايأ عبر البريد إلالكترونل
م مدر اة ةةاك التما ة ة
اج ل ملكملة ة ةةتادم كو نية ة ةةرج على رول اية ة ةةترك ميأ اكملة ة ةةتادايأ كو امدر كخران امادر
ت ل ي (.)1.
التما
ْ
ت ل ي "فيملةةامك" سةةلعد ا ْمل ة َتا َد ِا ِيد
َو ِا ش ل سةةاة ي كن ال مل كأ امدر اةةاك التما ة
ةي اج

مل على اكعلمالج كثللأ ألازالج م ل يلبي حل

اكملتادم.

ا جراءات املن جية:
َ
نوع الدراسة ومن جها:
تنت ي ه ج الدراس ة ة إلي الدارس ة ةةلج الم ة ة ي  ،والتي تعت د ي ة ةةك كس ة ةةل ة ة ي على اس ة ةةتادام
َْ َْ
كسة ة ة ةةلمل اك ة ة ة ة مللعيل  ،حي يعد الطري اك لى لي ة ة ة ةةمل على الايلنلج الك ي واللمعي جت ير
ف راج ص ة ة ة ة ي

س ة ة ة ةةتليلأ إذ يحتمي كس ة ة ة ةةلمل اك ة ة ة ة مللعيل على

كسةلسةةي كعرف اسةةتاداالطهم كمدر اةاك التما ة

ر ميلنلج اكاحمثيأ ع زاأ

ت ل ي "فيملةةامك"

ةةدر لل علمالج حمل

ألازا ألافغلني  ،حي تعت د س ة ةةتجلملج اللمعي لل احمثيأ على ت مل ة ةةير اللتلةج الرد ي اكتم ة ة ة
َ
ِإل ْي َهةل ،وذلةث ألأ الالح ةي ه ا اللم ان الدراس ة ة ة ةةلج ياد وأ مر ة ة ة ةةد واس ة ة ة ةةتاراج اللتلةج ان خالل
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َ
الايةةلنةةلج تم التم ة ة ة ة ة ِإل ْي َه ةل ،ودةةد ِا شت َا ْع َل ةل ه ة ا اكلوب ألنةةد يمل ة ة ة ةةتجي ة إلى هةةدف الةةدراسة ة ة ة ة ةي اعرف ة
اسةةتاداالج اليةةالل اجتلاعي كمادر التما ة

ةةدر لل علمالج حمل ألازا ألافغلني ،

تل ي

وذلث ان خالل ديلل اس ةةتجلملج اكاحمثيأ اك ل ةي اس ةةتادااهم لي ةةاك "ال يمل ةةامك" ،و للأ على
ذلث يتم اس ة ةةتنتلج اس ة ةةتاداالج الية ة ةةالل اجتلاعي كمادر التما ة ة ة

ة ةةدر لل علمالج

تل ي

حمل ألازا ألافغلني .
عينة ُ
ومجتمع الدراسة:
عيل ِد َم َ
ااهل ( )044ا ر ان طالل كليتي إلاعالم مجلاعتي "اليرامك والي ةةرص ألاوسة ة " ،تتراوح
كع لرهم ان ( )04 :15علم ،وير ر كسالل اختيلر العيل إلى:
 -1ةةلأ اختيةةلر الاةةلح ة لعيلة طالل كليةةلج إلاعالم مجةةلاعتي "اليرامك والي ة ة ة ةةرص ألاوس ة ة ة ة " إلى
ة ة ة ة اكمت ة ة ةةم ملعتالرهم في وا ة ة ةةريح ت
َ
لط َهل م كلأ راس الالح .
ِ ْرِتا ِ

دطلعل فلعال ةي اكجت ر اللي ة ة ةةري ،إت ة ة ةةلف

ت ل ي ا ة ة ةةالل ذاج طل ر اتلم وف ل لل تغيراج الدي مارافي
 -2يم د ةي امادر التما ة ة ة
كللع ر ،واللم  ،اكمل ة ةةتم التعلي ي"ِ ،ا ش ل يمفر للالح عيل ت اكجت ر ألا ة ةةلي للي ة ةةالل
ت يال ص ة يحل اخ اكجت ر ،ل لث تم تمزير عيل الدراس ة ميأ ملل ملةةلوي لك ان ال كمر
وإلانلا ميأ امل ةةتادال امدر ا ةةاك التما ة ة

ت ل ي "فيمل ةةامك" ،كعرف اس ةةتاداالطهم

ة ة ة ةةدر لل علمالج حمل ألازا ألافغلني  ،ودد رو ي علد اختيلر العيل كأ تكمأ ا ل
لد
لل كمر وإلانلاَ ،و ِفي َ ل يلي تم ي العيل وف ل لل تغيراج الدي مارافي :
جدول ( )1عينة الدراسة الميدانية (ن=)044

الخصائص الديموغرافية
النوع
العمر
المستوي التعليمي
ُ
محل اإلقامة

ك

%

ذكور

222

%22.22

إناث

172

%57.72

22 :11

712

%71.72

54 :22

12

%21.22

بكالوريوس

291

%75.2

دراسات عليا

142

%22.2

ريف

157

%72.72

حضر

227

%27.22

طالب كلية اإلعالم جامعة "اليرموك"

244

%24
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طالب كلية اإلعالم جامعة "الشرق األوسط"
المجموع

244

%24

544

% 144

تشير بيانات الجدول السابق إيي ما الي:
:
أ -فيم تتا اتعلق بتوزرع مفردات العين تتة وفق تتا للمتغير النوع :ةةلأ الة ة كمر اك ةةداة ة منمل ة ة ة ةاة ة
( ،)%82.68يليهل إلانلا ( ،)%01..8ودد ييةةير ه ا إلى كأ ال كمر ذاج لف ال كمر ارت ع
عن إلانلا طا ل جحتم العيل العر ي .
:
ب -فيمتتا اتعلق بتوزرع مفردات العينتتة وفقتتا للمتغير العمر :كظهرج اللتةةلةج كأ ال ي ة الع ري ة
َ
َ
( )68 :15ةةلأج منمل ة ة ة ةاة ارت عة دة ْدر َهةل ( ،)%.5..8ت ِلي َهةل ال ية الع رية ( )04 :68منمل ة ة ة ةاة
ش
ش
( )%61.68وي كن ت مل ة ة ةةير ذلث معند كل َ ل كلأ المل ة ة ةةن ك ة ة ةةغر كل َ ل زا ج نمل ة ة ةةا س ة ة ةةتادام
ت ل ي كعرف كخر ألاخالر حمل ألازا ألافغلني .
لياكلج التما
:
ُ
ج -فيما اتعلق بتوزرع مفردات العينة وفقا للمتغير املستوي التعليمي :ي ت نتلةج الدراس
كأ كفرا العيلة ة م ةةدر ة ة الاك ةةللمريمل ةةلأوا ةي اك ةةداة ة منمل ة ة ة ةاة ة ( ،)%.0.8يليهم طالل
ال ةةدراس ة ة ة ة ةةلج العلي ةةل منمل ة ة ة ةا ة ة ( ،)%68.8ويتبي م النت تتائا الس ت ت ت ت تتابقت تتة :كأ طالل ارحل ة ة
ت ل ي كعرف كخر
الاكللمريمل ي ال ي ألا ثر إدال على اس ة ةةتادام ا ة ةةاكلج التما ة ة ة
ألاخاةلر حمل ألازاة ألافغلني والت لع َا َع َهل ،ودد يي ة ة ة ةةير ه ا معأ طالل ارحل الاكللمريمل
َْ ْ
ذاج لف ارت ع عن طالل الدراسلج العل َيل.
:
د -فيمتا اتعلق بتوزرع العينتتة وفقتتا للمتغير محتتل إلاقتتامتتة :ي ة ة ة ة ةةت نتةةلةج الةةدراس ة ة ة ة كأ كفرا
العيل اك ي يأ ملج ضة ةةر لأوا ةي اك دا منملة ةةا ( ،)%21.68يليهم اك ي يأ مللري منملة ةةا
( ،)%12..8وتعزو الاةلح ة ذلث ألأ اك ي يأ م للطة اج ض ة ة ة ةةر ذاج لف س ة ة ة ةةكلني ارت ع
عن الري .
:
ه -فيم تتا اتعلق بتوزرع مفردات العين تتة وفق تتا للمتغير التوزرع الجغرافي :حظل تمزير ا ر اج
َ
العيلة على نمل ة ة ة ةاة ا مل ة ة ة ةةلوية دة ْدر َهل ( )%84لك ان طالل كليتي إلاعالم لاعتي "اليرامك،
َ
لط َهل
الي ة ةةرص ألاوس ة ة " ،وتعزو الالح اختيلرهل لطالل إلاعالم ملجتلاعلج ألار ني نظرا ِ ْرِتا ِ
م كلأ راسيهل.
حدود الدراسة:
 الحدود املكانية :تت

ةي كليلج إلاعالم مجلاعتي "اليرامك واليرص ألاوس ".

 الحدود البشرية :تت اج دو الليري للدراس ةي عيل ان طالل كليلج إلاعالم مجلاعتي
"اليرامك ،واليرص ألاوس ".
 الحدود املوضتتوعية :ت ت ةةر على اعرف اكمتةةمعلج ذاج ال ةةل ملألزا ألافغلني عبر امدر
ت ل ي "فيملةةامك" ،وتت ه ج اكمتةةمعلج ةي " الت جيراج إلارهلمي ةي
اةةاك التما ة
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اطلر كلممل ،حظر اكمسةةي ل وك ةةماج النملةةلأ علي الملةةيل ل والرا يم والتلي زيمأ ،الر
لفيلج ألافغلنيلج ان ا لرسة ة ع لهم ووتة ةةر إطلرا دلنمنيل خل ملكال  ،الر اكرك
ةلرس ة ة ة ة ح هةل ةي التعليم كو اج روج للع ة  ،ديةلم الدول ألا للي مل الرعليل ألا لن
ل المل لراج وبعض ألافغلأ ،احلول هرول ايلج النيطلأ ألافغلأ ان الاال ".

 الحتدود ال منيتة :ي ال تر التي اس ة ة ة ةةتغردهةل الاحة ةي تطاية ك ا الاحة واكت لة ةي العلم
(6461م).
أداة الدراسة:
ص ة ة ة ة ي ة اس ة ة ة ةةتليةلأ طا ةت علي عيلة ع ةدية ِد َم َ
ااهل ( )044ا ر ان طالل كليلج إلاعالم
مجلاعتي "اليرامك والي ةةرص ألاوسة ة " ان امل ةةتادال امدر ا ةةاك التما ة ة

ت ل ي "فيمل ةةامك"،

وذلث ةي ال تر اك تد ان 6461 /5/12م وحتى 6461/5/14م.
مفاهيم الدراسة:
 الش ت ت ت تبتتاب الجتتامعي :اج مع ة مرااج تحتمي وتطاي ةةلج ات ة ة ة ةةلل تمل ة ة ة ةةتاةةدم للتما ة ة ة ة ة ميأ
اكملتادايأ لتال ل كعرف ألاخالر وتال ل اكعلمالج حمل اكمتمعلج التي ت ير اهت لاد.
 مواقع التواص ت ت ت تتل الاجتمتتاعي :تطاي ةةلج ت ي كمل ة ة ة ةةتاةةدايهةةل التعةةلرف والتما ة ة ة ة في ةةل مينهم
لي

مل على اكعلمالج وال ضليل ذاج هت لم اكيترك.

 ألازمة ألافغانية :ي كزا إدلي ي ع لةدي نيعج على ال را امللحي حر طللالأ وال م
الكبر  ،والتي انيهةت مل ة ة ة ةةيطر حر طللالأ على المل ة ة ة ةةلط عد ان ة ة ة ة

ال ماج ألااريكي

وفرض ال يم على اليع وت ييد اج ريلج.
ُمتغيرات الدراسة:
ُ
ُ
 املتغير املستقل :ألازا ألافغلني .
ُ
ت ل ي.
 املتغير التابع :استاداالج اليالل اجتلاعي لياكلج التما
الصدق والثبات:
تم ت ة ة ة ة يم ص ة ة ة ة ي ة س ة ة ة ةةتليةلأ والتح ة ان ال ة ة ة ةةدص الظةلهري ةي ت ة ة ة ةةمأ كهةداف وفروض
َ
س ةةتليلأ على
وتمل ةةل ج الدراسة ة والدراس ةةلج المل ةةلم اكرتاط م مت ةةم  َ ،ل تم عرض صة ة ي
َ
َ
َ
اج معة ان اكحك يأ ةي اجةلل إلاعالم ،وان ثم تعةديليهةل وف ةل كةل كمدوج ان االحظلج َ ،ل طا ت
سة ة ةةت لر علي عيل ان طالل كليلج إلاعالم مجلاعتي "اليرامك والية ة ةةرص ألاوس ة ة ة " وذلث ةي ال تر
6461 /5/12م وحتى 6461/5/14م ،ودةد اعت ةد الاةلح مأ ةي حمل ة ة ة ةةلل ثاةةلج نتةلةج س ة ة ة ةةتليةلأ علي
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كسلمل إعل ختالر ،متطاي د ار كخر عد ارور ( )18يمم ان تطاية ختالر ال الي لالست لر ،
واجتدول يتل يمض تطاية اعل ل هململتي ج مللل اعلا ال الج:
جدول (ُ )0معامل ألفا كرونباخ لقيا ثبات الاستمارة
ُمعامل ألفا كرونباخ
املجال
2.22
ُمعامل الثبات لجميع فقرات
الاستمارة
حي ج= عد حل ج ت لص ميأ التطاية ألاول
درجة الثبات=0ت0 %
وال لنل=( %15×6ان إ للي ،)64أ 1حتم العيل
للالح مأ ةي التطاية ال لنل
درجة الثبات=6ج%أ+1أ.%24=144×04%12=64+64 %15 ×6=6
تشير بيانات الجول السابق إيي ما الي:
َ
 كأ دي اعلا ال الج جت ير ف راج س ةةت لر لأج منمل ةةا ارت ع د ْدر َهل ( )24.4وه ا
يدل على زيل نمل ةةا تمل ةةلص الداخلي وعدم و م اختالفلج اير ةي اس ةةتجلم اكاحمثيأ
َ
ستليلأ دلمل للتطاية.
علي ف راج ست لر  َ ،ل يدل على وتمح كسيل ص ي
التحليل إلاحصائي:
ر ميلنلج الدراس اكيداني  ،تم ترايز الايلنلج َوإ ْ َخ َ
للهل إلى اج لس يلي،
ِ

عد نيهلأ ان
ثم رج ا َع َلج َت َيهل َو َت ْح ِل َ
يلهل واستاراج اللتلةج إلاح لةي ملستادام مرنلاج اج زا إلاح لةي للعلمم
ت لعي واكعروف ملسم  spssوذلث ملليتمأ إلى اكعلاالج و ختالراج واكعلجتلج إلاح لةي
َ
يتي  ،و ي :النمل والتكراراج إلاح لةي اللمليط ألسيل ستليلأ َ ،ل تم استادام اختالر ( T-
 )Testىيجل ال روص ميأ استاداالج اكاحمثيأ لياكلج التما

تل ي

در لل علمالج

حمل ألازا ألافغلني وف ل لللم  ،فضال عن إيجل ال روص ميأ كاكلل ت لع طالل لاعتي "اليرامك،
َ
ت ل ي َ ،ل
اليرص ألاوس " ار اكمتمعلج اكتعل ملألزا ألافغلني عبر ااكلج التما
استادام اعلا ارتالل ميرسمأ " "Pearsonىيجل اد واتجلج رتالل ميأ اتل ع اكاحمثيأ
ست ل ِا ْن َهل.
لل علمالج اكتعل ملألزا ألافغلني عبر ااكلج التما
ت ل ي ،و ر
النتائج:

ت لت عيل الدراس اكيداني ةي ال ي الع ري ( ،)04 :15والتي اات لت على عيل ِد َم َ
ااهل

( )044ا ر ان طالل كليلج إلاعالم مجلاعتي "اليرامك واليرص ألاوس " ،ملىتلف إلى نتلةج اختالر
ص ال روض َو َر ْ َ
طهل م ملل ج وكهداف الدراس َ ،و ِفي َ ل يلي عرتل للتلةج الدراس :
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جدول ( )3استخدامات المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي للحصول علي المعلومات المتعلقة باألزمة األفغانية (ن =)044

ك

%

استخدامات المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي

م

 1استخدم بدرجة كبيرة جدا

151

%77

 2استخدم بدرجة كبيرة

177

%77.22

 3استخدم في أوقات غير ُمحددة

119

%29.72

544

%144

اإلجمالي

تشير بيانات الجدول السابق إلي ما يلي:

ت ل ي لي ةةمل على
 ك د ( )%1.ان كفرا العيل كةهم يمل ةةتادامأ ا ةةاكلج التما ة ة
اكعلمالج اكتعل ملألزا ألافغلني مدر اير داَ ،ي ِل َيهل سةةتادام مدر اير منملةةا
( ،)%11.68وان ثم س ة ة ة ةةتاة ةةدام ةي كودة ةةلج اير احة ةةد ( ،)%62..8ويتبي م النتت تتائا
الس تتابقة :كأ اس ةةتادام طالل إلاعالم لي ةةاكلج التما ة ة
ت ل ي ال ي ك ةةا ت ةةرور
حت ي ة لي ة ة ة ةةمل على اكعلما ةةلج حمل ألازا ة ألافغةةلني ة وكما ا ة التطمراج التكلملم ي ة
اك مللرع .
م

جدول (  ) 0متابعة المبحوثين للموضوعات المتعلقة األزمة األفغانية عبر موقع التواصل
االجتماعي "فيسبوك" ( ن = ) 044
الموضوعات المتعلقة األزمة األفغانية

طالب كلية اإلعالم
جامعة "اليرموك"
%
ك

جامعة "الشرق االوسط"

ك

%

اإلجمالي

طالب كلية اإلعالم

ك

ك

 1التفجيرات اإلرهابية في محيط مطار كابول.

45

%22.5

33

%11

33

%27.05

 3حظر الموس ي ييي ي وأصي ي يوات النس ي ييا علي الس ي ييينما والراديو
والتليفزيون.
 3منع الص ي ييحافيات األفغانيات من ممارس ي يية عملهم ووض ي ييع
إطا ار قانونيا خاص بالمالبس.
 4منع المرأة من ممارسة ح ها في التعليم أو الخروج للعمل.

47

%27

31

%15.5

01

%10.05

45

%22.5

33

%11

33

%27.05

20

%13.5

43

%21.5

07

%10.5

 5قي ييام ال ييدول األجنبييية بن ييل الرعيياي ييا األجييان ييب وموظفي
السفارات وبعض األفغان.
 6محاولة هروب مئات النشطا األفغان من البالد.

27

%17

21

%17.5

41

%17.25

23

%11.5

21

%14.5

52

%13

اإلجمالي

277

%177

277

%177

477

%177

تشير بيانات الجدول السابق إلي ما يلي:

 ك د ( )%64..8ان كفرا العيل كةهم ي ض ة ة ةةلمأ اتل ع امت ة ة ةةمعلج الت جيراج إلارهلمي ةي
احي اطلر كلممل ،الر النة ة ة لفيلج ألافغلنيلج ان ا لرسة ة ة ع لهم ووت ة ةةر إطلرا دلنمنيل
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خل ملكال عبر "فيملةةامك" ،يليهل حظر اكمسةةي ل وك ةةماج النملةةلأ علي الملةةيل ل والرا يم
والتلي زيمأ ،الر اكرك ان ا لرس ة ة ة ة ح هل ةي التعليم كو اج روج للع منمل ة ة ة ةةا (،)%1..8
وان ثم احلول هرول ايلج النيةطلأ ألافغلأ ان الاال منملةا ( ،)%11وكخيرا ديلم الدول
ألا للي مل الرعليل ألا لن وامظ ل المل لراج وبعض ألافغلأ منملا (.)%14.68
 وفي متابعة طالب كلية إلاعالم جامعة "اليرموك" للموضتتوعات املتعلقة ألازمة ألافغانية:
ك ةد ( )%66.8ان كفرا العيلة كةهم ي ض ة ة ة ةةلمأ اتةل عة امت ة ة ة ةةمعةلج الت جيراج إلارهةلمي ةي
احي اطلر كلممل ،الر النة ة ة لفيلج ألافغلنيلج ان ا لرسة ة ة ع لهم ووت ة ةةر إطلرا دلنمنيل
خل ملكال عبر "فيملةةامك" ،يليهل حظر اكمسةةي ل وك ةةماج النملةةلأ علي الملةةيل ل والرا يم
والتلي زيمأ منمل ة ة ة ةا ة ( ،)%64وان ثم الر اكرك ان ا ةةلرسة ة ة ة ة ح هةةل ةي التعليم كو اج روج
للع ة ( ،)%11.8ثم احةلولة هرول ايةلج الني ة ة ة ةطةلأ ألافغةلأ ان الاال منمل ة ة ة ةةا (،)%11.8
وكخيرا ديلم الدول ألا للي مل الرعليل ألا لن وامظ ل الملة لراج وبعض ألافغلأ منملةةا
(.)%14
 وفي متابعة طالب كلية إلاعالم جامعة "الشت ت تترق الاوست ت تتط" للموضت ت تتوعات املتعلقة ألازمة
ألافغانية :ك د ( )%61.8ان كفرا العيل كةهم ي ض ة ة ةةلمأ اتل ع امت ة ة ةةمعلج الر اكرك ان
ا ةلرس ة ة ة ة ح هةل ةي التعليم كو اج روج للع ة عبر "فيمل ة ة ة ةةامك" ،يليهل الت جيراج إلارهلمي ةي
احي اطلر كلممل ،الر النة ة ة لفيلج ألافغلنيلج ان ا لرسة ة ة ع لهم ووت ة ةةر إطلرا دلنمنيل
خل ملكال منمل ة ة ةةا ( ،)%12وان ثم حظر اكمس ة ة ةةي ل وك ة ة ةةماج النمل ة ة ةةلأ علي المل ة ة ةةيل ل
والرا يم والتلي زيمأ منمل ةةا ( ،)%18.8ثم احلول هرول ايلج الني ةةطلأ ألافغلأ ان الاال
منمل ة ة ة ةاة ( ،)%10.8وكخيرا ديةةلم الةةدول ألا للية مل ة الرعةةليةةل ألا ةةلنة وامظ ل المل ة ة ة ة ةةلراج
وبعض ألافغلأ منملة ة ة ةةا ( ،)%14.8ويتبي م النتائا الست ت ت تتابقة :كأ طالل إلاعالم يتل عمأ
ت ل ي "فيملة ةةامك" كعرف كخر
اكمتة ةةمعلج اكتعل ألازا ألافغلني عبر امدر التما ة ة
ألاخالر حملهل ،كما اتض ت ت ت ت لنا :و م ت مص ل ة ة ة ةةلج طالل كلي إلاعالم لاع "اليرامك"،
ان حي اتل ع امت ة ةةمعلج الت جيراج إلارهلمي ةي احي اطلر كلممل ،الر النة ة ة لفيلج
ألافغلنيلج ان ا لرس ة ع لهم ووت ةةر إطلرا دلنمنيل خل ملكال  ،الر اكرك ان ا لرس ة
ح هل ةي التعليم كو اج روج للع  ،وحظر ة ةةمطهل ةي ور الملة ةةيل ل والتلي زيمأ واكمس ة ةي ل،
ودد ييير ذلث إلي كةهم ك ثر رك علي اكتل ع .
جدول ( )5مصادر المعلومات التي يفضل المبحوثين من خاللها الحصول علي األخبار ذات الصلة باألزمة األفغانية (ن
=)044

ك

%

م

مصادر األخبار

 1صفحات الصحف اإللكترونية وال نوات اإلخبارية علي "فيسبوك"

79

%19.72

المندوبين لوكاالت األنبا العالمية
المراسلين و ُ
 2ت ارير ُ

91

%25.2
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 3مصدر مسؤول عن حركة طالبان

52

%11.22

 4خب ار ومحللين سياسيين في الشأن االفغاني

91

%25.2

 5شهود عيان

51

%14.22

 6نشطا المجتمع المدني

79

%9.72

544

%144

اإلجمالي

تشير بيانات الجدول السابق إيي ما الي:
ك ةةد ( )%60.8ان كفرا العيل ة كةهم يت ةةل عمأ ت ةةلرير اكراس ة ة ة ةةليأ واكل ةةدو يأ لمك ةةل ج ألانا ةةلأ
العةةلكية  ،اج براأ واكحلليأ المل ة ة ة ةيةةلس ة ة ة ةةييأ ةي الي ة ة ة ةةعأ فغةةلنل ،يليهةةل ة ة ة ة حةةلج الن ة ة ة ة
إلالكتروني وال لماج إلاخالري علي "فيملةةامك" منملةةا ( ،)%12..8وان ثم ا ةةدر املةةسول
عن حر ة طةةللاةةلأ منمل ة ة ة ةا ة ( ،)%11.68وتاعهةةل ا ة ة ة ةةهم العيةةلأ منمل ة ة ة ةا ة ( ،)%14.68وكخيرا
َ
نية ة ةةطلأ اكجت ر اكدنل ( ،)%2..8وه ج الل يج تاتل ار نتلةج ال تم ة ة ةةلت إليد راس ة ة ة
إي ةلأ اح ةد  ،)2021( )15( Eman Mohamedحية ةلأج ت ةلرير اكراس ة ة ة ةةليأ واكلدو يأ،
و ةةلأ كيض ة ة ة ةةل ةي اك ةةداة مةةللةةدراسة ة ة ة ة اج ةةللية  ،ويتبي م النتتتائا الس ت ت ت تتابقتتة :كأ اكاحمثيأ
يعت ةةدوأ ةي اتةةل عة كخر اكمل ة ة ة ةةتجةةداج حمل ألازاة ألافغةةلنية ت ةةلرير اكراس ة ة ة ةةليأ واكلةةدو يأ،
واج براأ ةي الية ة ة ةةعأ الملة ة ة ةةيل ة ة ة ة ي ألاالنل مللدر ألاولي ،ودد يية ة ة ةةير ذلث إلي كةهم ك ثر إ راكل
ك ل ر ألاخالر التي تل ان امدر اج دا.
جدول ( )6درجة استفادة المبحوثين من متابعة الموضوعات المتعلقة باألزمة األفغانية عبر شبكات التواصل
االجتماعي (ن =)044

م

درجة استفادة من متابعة المبحوثين الموضوعات المتعلقة باألزمة األفغانية

 1أستفيد بدرجة كبيرة جدا

ك

%

%22.22 222

 2أستفيد بدرجة كبيرة

142

%22.2

 3أستفيد في أوقات غير ُمحددة

77

%1.22

544

%144

اإلجمالي

تشير بيانات الجدول السابق إيي ما الي:
ت ل ي ةي اتل ع
 ك د ( )%22.68ان كفر العيل كةهم يمل ةةت يدوأ ان ا ةةاكلج التما ة
اكمت ة ة ة ةةمعةةلج اكتعل ة مةةلألزاة ألافغةةلني ة مةةدر ة اير ةةدا ،يليهةةل س ة ة ة ةةت ةةل مةةدر ة اير
منملة ة ة ةةا ( ،)%68.8وان ثم سة ة ة ةةت ل ةي كودلج اير احد منملة ة ة ةةا ( ،)%5.68ويتبي م
ت ل ي ةي اتل ع كخر
النتائا الس تتابقة :كأ اكاحمثيأ يمل ةةت يدوأ ان ا ةةاكلج التما ة ة
ألاخالر حمل ملألزا ألافغلني مدر اير دا كما ا التطمراج التكلملم ي اك مل ة ة ة ةةلرع
ةي كودلج ألازالج.
جدول ( )7متابعة المبحوثين للقوي الفاعلة في األزمة األفغانية عبر شبكات التواصل االجتماعي (ن =)044

م

درجة استفادة من متابعة المبحوثين للقوي الفاعلة في األزمة األفغانية

77

ك

%
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 1حركة طالبان

72

%19

 2الواليات المتحدة

22

%12.22

" 3روسيا ،إيران ،الصين"

71

%17.72

 4الدول األوربية "فرنسا ،المانيا ،إنجلترا ،بلجيكا ،إسبانيا ،إيطاليا"

21

%15.2

 5تركيا

25

%17.2

 6قطر

72

%19

544

%144

اإلجمالي

تشير بيانات الجدول السابق إيي ما الي:
 ك ة ةةد ( )%12ان كفر العيل ة ة كةهم يتة ةةل عمأ امد حر ة ة طة ةةللاة ةةلأ ،دطر ان ميأ ال مي
ال ةةلعل ة ةي ألازاة ألافغةةلني ة  ،يليهةةل "روس ة ة ة ةيةةل ،إيراأ ،ال ة ة ة ةةيأ" منمل ة ة ة ةاة ( ،)%1...8وان ثم
الم يلج اكتحد منملةةا ( ،)%12.68وتاعهل الدول ألاور ي "فرنمل ةةل ،اكلنيل ،إنجلترا ،ميتيكل،
إس ة ة ة ةاةةلنيةةل ،إيطةةلليةةل" منمل ة ة ة ةاة ( ،)%10.8وكخيرا تر يةةل منمل ة ة ة ةاة ( ،)%11.8ويتبي م النتتتائا
الستتابقة :كأ اكاحمثيأ يتل عمأ امد حر طللالأ ،دطر" ،روسةةيل ،إيراأ ،ال ةةيأ" تجلج
َ
ألازاة ألافغةلنية مةللةدر ة ألاولي ،كمةهةل ال مي ال ةلعلة ألا ثر تةعثيرا ةي ألازا  ،وه ا يي ة ة ة ةةير إلى
كةهم ك ثر وعيل َوِإ ْ َراكل ملألزا التي ي َتل ِ ع َمة َهل.
جدول (  ) 8أشكال تفاعل المبحوثين مع المعلومات المتعلقة باألزمة األفغانية عبر شبكات التواصل
االجتماعي ( ن = ) 044

م

أشكال التفاعل

طالب كلية اإلعالم جامعة
"اليرموك"
%
ك

طالب كلية اإلعالم جامعة
"الشرق األوسط"
%
ك

اإلجمالي
ك

ك

1

تسجيالت اإلعجاب like

53

%26.5

41

%24.5

172

%25.5

2

كتابة التعلي ات Comment

36

%43

04

%30

167

%47

3

المشاركة Shaer
عمل ُ

61

%37.5

00

%33.5

133

%34.5

277

%177

277

127

477

%177

اإلجمالي

تشير بيانات الجدول السابق إيي ما الي:
 ك ةةد ( )%04ان اكاحمثيأ كةهم ي ض ة ة ة ةةلمأ الت ةةلع ة مةةللتعلية ار اكعلماةةلج اكتعل ة م ةلألزا ة
ت ل ي ،يليهل اكيةلركلج منملةةا ( ،)%10.8وكخيرا إلا تلل
ألافغلني عبر اةاكلج التما ة
منملا (.)%68.8
 وفي التف تتاع تتل ب تتا ج تتاب :ك ةةد ( )%62.8ان طالل كلية ة إلاعالم ةةلاعة ة "اليرامك" كةهم
ي ضة ةةلمأ الت لع ملى تلل ار اكعلمالج اكتعل ملألزا ألافغلني عبر اة ةةاكلج التما ة ة
ت ل ي ،)%60.8( ،ا لم لطالل كلي إلاعالم لاع "اليرص ألاوس ".
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 وفي التفاعل بالتعليق :ك د ( )%01ان طالل كلي إلاعالم لاع "اليرامك" كةهم ي ضةةلمأ
ت ل ي،
الت لع مللتعلية ار اكعلمالج اكتعل ملألزا ألافغلني عبر اة ةةاكلج التما ة ة
َ
ا لم ( )%1.لطالل كلي إلاعالم لاع "الي ة ةةرص ألاوس ة ة " ،وه ج الل يج تت ة ال نتلةج
َ
ال تم ةةلت إليد راس ة في ة فرحي اح م اح دFaisal Farhi, Mahmoud Mohamed
( ،)12حي لأ الت لع مللتعلية لل ضلايأ إلاعالاي ةي اك دا  ،و لأ كيضل ةي مللدراس
اج للي .
ُ
 وفي التفاعل باملش ت ت تتاركة :ك د ( )%15.8ان طالل كلي إلاعالم لاع "الي ة ة ةةرص ألاوسة ة ة ة "
كةهم ي ض ة ة ة ةةلمأ الت ةةلعة مةةلكي ة ة ة ةةلر ة ار اكعلماةةلج اكتعل ة مةةلألزاة ألافغةةلنية عبر ا ة ة ة ةةاكةةلج
ت ةل ي ،)%14.8( ،ا ةلمة لطالل كلية إلاعالم لاع "اليرامك" ،ويتبي م
التما ة ة ة ة
النتتتائا الس ت ت ت تتابقتتة :كأ اكاحمثيأ يجةةدأ كأ الت ةةلعة وك واتةةد ار اكعلماةةلج اكتعل ة مةلألزاة
ألافغةةلنية ش ة ة ة ة يأ هةةلم ألنةةد يمل ة ة ة ةةلعةةدهم ةي إلاف ة ة ة ةةلح عن كراةيهم ي ة ة ة ةكة ة ة ة ةةري تجةةلج كخر
اكمل ة ة ة ةةتجةداج حمل ألازاة ألافغلني والللتج عن س ة ة ة ةةيطر حر طللالأ علي المل ة ة ة ةةلط ةي
الاال وهرول ايلج اكماطليأ والنية ة ةةطلأ ألافغلأ ان الاال  ،والر اكرك ان ا لرس ة ة ة ح هل
ةي الع ة ة والتعليم ،كم تتا اتض ت ت ت ت لن تتا :و م ت مص ل ة ة ة ة ةةلج طالل كلية ة إلاعالم ةةلاعة ة
"اليرامك" ،ان حية الت ةةلع ة مةةلى تةةلل والتعلية ار امت ة ة ة ةةمعةةلج ألازا ة ألافغةةلني ة  ،ودةةد
يير ه ا إلي كةهم ك ثر لف ةي اتل ع اكمتمعلج عيل الدراس .
نتائا الفروض:
الفرض ألاول :يلل ه ا ال رض علي كند :تم د فروص ال إح ة ة ة ةةلةي ميأ اس ة ة ة ةةتاداالج اكاحمثيأ
لياكلج التما

تل ي

در لل علمالج حمل ألازا ألافغلني وف ل لللم .

جدول ( )9داللة الفروق اإلحصائية بين .استخدامات المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات حول األزمة
األفغانية وفقا للنوع( .ن =)044

المقياس
استخدامات المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي

*دال عند ُمستوي ()2.20

اإلناث

الذكور
المتوسط
ُ

الحسابي
2.24

قيمة (ت)

مجموع
الرتب
4.14

المتوسط
ُ

الحسابي
1.29

مجموع
الرتب
4.77

**7.72

ُمستوي
الداللة
4.42

** دال عند ُمستوي ()2.20

تشير بيانات الجدول السابق إيي ما الي:
 باستتتخدام اختبار " "T Testكتض ة و م فروص ال إح ةةلةي ميأ اس ةةتاداالج اكاحمثيأ
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ة ة ة ةةدر لل علمالج حمل ألازا ألافغلني وف ل لللم  ،وةي
تل ي
لي ة ة ة ةةاكلج التما ة ة ة ة
اتجلج ال كمر ،ودد ملغت دي ج= ( ،)**...2و ي ال علد امل ة ة ةةتمي ( ،)4.41وه ا يي ة ة ةةير
إلي كأ ال كمر ك ثر رك ان إلانلا استادام ه ج الياكلج كما ا التطمراج التكلملم ي
َ
واج ة ة ة ةةمل علي اكعلماةلج ذاج ال ة ة ة ةلة مةلألحةةداا اجتةلرية  ،و ةللتةللي لم يكن ا مل ة ة ة ةةلويةل ميأ
اجتنمل ة ةةيأ ،ويهذا نقبل الفرض القائل بأنه :تم د فروص ال إح ة ةةلةي ميأ اس ة ةةتاداالج
ة ة ة ةةدر لل علماةةلج حمل ألازاة ألافغةةلنية وف ةةل
ت ةل ي
اكاحمثيأ لي ة ة ة ةةاكةلج التما ة ة ة ة
لللم .
الفرض الثاني :انص هذا الفرض علي أنه :تم د فروص ال إح لةي ميأ كاكلل ت لع طالل
لاعتي "اليرامك ،اليرص ألاوس " ار اكمتمعلج اكتعل ملألزا ألافغلني عبر ااكلج التما
ت ل ي.
جدول ( )14داللة الفروق اإلحصائية بين أشكال تفاعل طالب جامعتي "اليرموك ،الشرق األوسط" مع الموضوعات المتعلقة
باألزمة األفغانية عبر شبكات التواصل االجتماعي (ن =)044
طالب كلية اإلعالم جامعة

المقياس

طالب كلية اإلعالم جامعة

"اليرموك"

أشكال التفاعل مع الموضوعات
المتعلقة باألزمة األفغانية

المتوسط
ُ

الحسابي
06.2

"الشرق األوسط"

المتوسط
ُ

مجموع

الحسابي
0620

الرتب
2642

*دال عند ُمستوي ().0.5

مجموع

قيمة (ت)

**86.4

ُمستوي
الداللة

الرتب
2648
** دال عند ُمستوي ().0.1
4.42

ُمستوي
الداللة
4.41

تشير بيانات الجدول السابق إيي ما الي:
 باس تتتخدام اختبار " "T Testكتضة ة و م ال إح ةةلةي ميأ كا ةةكلل ت لع طالل لاعتي
"اليرامك ،الي ةةرص ألاوس ة " ار اكمت ةةمعلج اكتعل ملألزا ألافغلني عبر ا ةةاكلج التما ة
ت ة ةةل ي ،وةي اتجة ةةلج طالل كلي ة ة إلاعالم ة ةةلاع ة ة "اليرامك" ،ود ة ةةد ملغة ةةت دي ة ة (ج) =
( ،)**0.25و ي ال علد امل ة ةةتمي ( ،)4.41ودد يي ة ةةير ه ا إلي كةهم ك ثر رك علي اس ة ةةتادام
َ
ه ج الي ةةاكلج وك واطهل الت لع ملحترافي  ،وذلث لي ةةمل علي اكعلمالج التي ت ير اهت لهم
والتي تملير ع لي ت لل واكيلر الت لعلي ميأ اكملتادايأ.
الفرض الثتتالتتل :يلل ه ة ا ال رض علي كن ةةد :تم ةةد عالد ة ارتا ةةلطي ة ال ة إح ة ة ة ة ةةلةي ة ميأ ات ةةل ع ة
اكاحمثيأ لل علمالج اكتعل ملألزا ألافغلني عبر اة ة ةةاكلج التما ة ة ة
ِا ْن َهل.

ت ل ي ،و ر

سة ة ةةت ل

جدول ( )11العالقة بين ُمتابعة المبحوثين للمعلومات المتعلقة باألزمة األفغانية عبر شبكات التواصل االجتماعي ،ودرجة
االستفادة ِم ْن َها( .ن =)044

المتغيرات
ُ

ُمتابعة المبحوثين للمعلومات المتعلقة باألزمة األفغانية عبر شبكات التواصل االجتماعي
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درجة االستفادة

ُمستوي الداللة
1310

**13308

* دال عند ُمستوي ()1315

أكتوبر 0202م
ُمستوي الداللة
1315

** دال عند ُمستوي ()1310

تشير بيانات الجدول السابق إيي ما الي:

 ملستادام اعلا ارتالل  personكتض و م عالد ارتالطي ال إح لةي ميأ اتل ع
اكاحمثيأ لل علمالج اكتعل ملألزا ألافغلني عبر ااكلج التما
ت ل ي ،و ر
ست ل ِا ْن َهل ،ودد ملغت دي اعلا رتالل ( ،)**2..08و ي ال علد املتمي (،)4.41
َ
َ
ست ل ،
وه ا يدل علي كند كل ل زا اتل ع اكمتمعلج عيل الدراس كل ل زا ج ر
وبهذا نقبل الفرض القائل بأنه :تم د عالد ارتالطي ال إح لةي ميأ اتل ع اكاحمثيأ
ست ل ِا ْن َهل.
لل علمالج اكتعل ملألزا ألافغلني عبر ااكلج التما
ت ل ي ،و ر
نتائا الدراسة في ضوء اختبار صحة الفروض:
َ
بعد القيام بإجراء الدراسة امليدانية توصلنا إيي مجموعة م النتائا وم أهما:
 ثبوت صحة الفرض ألاول :مم م فروص ال إح لةي ميأ كاكلل ت لع طالل لاعتي
"اليرامك ،اليرص ألاوس " ار اكمتمعلج اكتعل ملألزا ألافغلني عبر ااكلج التما
ت ل ي ،وةي اتجلج طالل كلي إلاعالم لاع "اليرامك" ،ودد ييير ه ا إلي كةهم ك ثر رك
َ
علي استادام ه ج الياكلج وك واطهل الت لع ملحترافي  ،وذلث لي مل علي اكعلمالج التي
ت ير اهت لهم والتي تملير ع لي ت لل واكيلر الت لعلي ميأ اكملتادايأ.
 ثبوت ص ت ت ت تحتة الفرض الثتاني :مم م عالد ارتالطي ال إح ة ة ة ةةلةي ميأ اتل ع اكاحمثيأ
س ة ة ة ةةت ل
لل علمالج اكتعل ملألزا ألافغلني عبر ا ة ة ة ةةاكلج التما ة ة ة ة
ت ل ي ،و ر
َ
َ
ِا ْن َه ةل ،وه ة ا يةةدل علي كنةةد كل ةةل زا اتةةل ع ة اكمت ة ة ة ةةمعةةلج عيل ة الةةدراسة ة ة ة ة كل ةةل زا ج ر ة
ست ل .
مقترحات بحثية:
 استاداالج ال لة يأ مل ت لل ةي اكسسمللج الن ي لتطاي لج التما
 استاداالج الن ييأ ألار نييأ لياكلج التما

ت ل ي.

ت ل ي و االعلج اكتح

.

خاتمة:
دلات الالح مدراسة ة ة اس ة ةةتاداالج الي ة ةةالل اجتلاعي كمادر التما ة ة ة

ت ل ي "فيمل ة ةةامك"

ة ةةدر لل علمالج حمل ألازا ألافغلني  ،إلي لن الكي ة ة عن ال روص ميأ كاة ةةكلل ت لع طالل
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لاعتي "اليرامك ،الي ةةرص ألاوس ة " ار اكمت ةةمعلج اكتعل ملألزا ألافغلني عبر ا ةةاكلج التما ة
ت ةل ي ،فض ة ة ة ةةال عن إيجل العالد ميأ اتل ع اكاحمثيأ لل علمالج اكتعل ملألزا ألافغلني عبر
َ
س ة ةةت ل ِا ْن َهل ،وذلث َأ وس ة ةةلة إلاعالم الت لعلي تلع ورا
ا ة ةةاكلج التما ة ة
ت ل ي ،و ر
ايرا ةي تيةةكي اتجلهلج اليةةالل نحم ألاحداا اجتلري مللت لع واج مار واكيةةلر  ،وخل ة ألازا
ألافغةلني  ،فهي تعد وس ة ة ة ةةيل إخالري اه ت ي لهم إنتلج طال على ألاخالر واكعلمالج اكاتل ةي
َ
اتى اكجل ج ،ودد تم لت الدراس إلى اج مع ان التم يلج وان ك َه َهل:
 التع يد على كه ي اسةةتادام ا ةةاكلج التما ة

ت ل ي ةي كودلج ألازالج ىادا اجت همر

ملكعلمالج ار اراعل ت ة ة ة لأ وسة ة ةةالا لغ الا

إتة ة ةةلف للتما ة ة ة والت لع ميأ ال لة يأ

علي اك ة ةةل ر إلاخالري واكمل ة ةةتادايأ حمل كخر اكمل ة ةةتجداج ذاج ال ة ةةل ملألحداا اجتلري
وذلث للم ةةمل إلى نظريلج وت ةةمراج ديد وااتكر ةي إطلر العالد اكسسة ةمل ةةلج اكاتل
و همر وسلة إلاعالم.
دلة اك ل ر واكرا ر:
 -1عاد الملالم عاد اج يد ( .)6464استادام ااكلج التما
ألاا

ت ل ي ةي ت عي التما

ميأ الكلي وطال هل ،بحل مبشور في املجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية،

اكسسمل الدولي آلفلص اكملت ا  ،العد  ،0اكجلد ،6ك تم ر6464م.
2- Yanqin Lu, Jae Kook Lee (2020).Determinants of cross-cutting discussion on
Facebook: Political interest, news consumption, and strong-tie heterogeneity, Research
published in new media society,p1-18,
Available at the following link:
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journals-permissions

 -1عاد س سعد العنزي ( .)6412عالد تعرض اليالل الكميتي كمادر التما

تل ي

مللم ي المليل ي لديهم ،رسلل ال ملتير اير انيمر  ،ألار أ :لاع اليرامك ،كلي إلاعالم.
4- Nicolas M. Anspach1 , Jay T. Jennings, Kevin Arceneaux (2019). A little bit of
knowledge: Facebook’s News Feed and self-perceptions of knowledge, Research
published in new media society, p1-9, Available at the following link:
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journals-permissions 3

5- Judith Moeller, Others (2018). Mobilizing Youth In The 21st Century: How
Digital Media Use -2 Fosters Civic Duty, Information Efficacy, And Political
Participation" , Journal Of Broadcasting & Electronic Media, Vol: 62,No: 3,
September 20183

 -2مةلس ة ة ة ةةم ااةلرك ر ةل ( .)6412ور التلي زيمأ ألار نل ةي تي ة ة ة ةةكية اتجةلهلج الي ة ة ة ةةالل اجتلاعي
َ
الكميتي نحم دضة ةةليل إلارهلل ،رست تتالة ماجست تتتير ير مبشت تتورة ،ألار أ :لاع اليرامك ،كلي
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إلاعالم.2 ،
 -.اح د كلظم اجيد ( .)6412تعرض اليالل اجتلاعي لإلعالأ التل زيمنل وانعكلسد على
تل ي ال دراج اكعرفي لديهم ،مح انيمر ةي اجل الالح إلاعالال :العراص :كلي
إلاعالم :لاع غدا  ،العد  ،01كلنمأ ال لنل ،االل -كذار6412م،

.115

8- Jonathan A,Wildman, Steve (2015). "Social media definition and the
governance challenge: An introduction to the special issue".
Telecommunications policy. 39 (9): 745–750. doi:10.1016/j.telpol.2015.07.014.
SSRN 2647377

 -2ثريل المللم ي ( .)6414ت لل الت لعلي واليالل ةي تمن  ،ورد مح ي ا دا ةي اكلت ل
الدولي علماأ "اليالل و ت لل واكيديل "،اعهد الن لف وعلمم إلاخالر ،تمن ،
كمري 6414م،.

. 5- .

10- Anga verena Böttcher(2014).twitter, news aggregators co
journalistic gate keeping age of digital media culture, balking in
situate of technology, department of technology and., ascetics, pp235.

 -11سةةلاي عماج ( .)6464ال يةةليث ت ل ي وتعثيرج علي ديم اكماطل لدي اليةةالل اجتزاةري،
بحل مبشتور في مجلة الباحل في العلوم إلانسانية والاجتماعية ،اجتزاةر :لاع دل دي
ار لح ،العد  ،1اكجلد ،16كاملط 6464م.1.. ،
12- McQuail, D. (2017) McQuail's Mass Communication theory, the ed. Los
Angeles: Sagep144.

 -11اح م اح ةةد كح ةةد ( .)6461كا ة ة ة ةكةةلل الت ةةلع ة ار دض ة ة ة ةي ة انا ةةلض س ة ة ة ةةعر اجتليةةد لةةدي
ت ل ي ،بحل مبش تتور في مجلة
امل ةةتادال مرااج ص ة لف ال يديم عبر ا ةةاكلج التما ة
البحوث النوعيت تتة في مجت تتا ت التربيت تتة النوعيت تتة ،ة ةةلاع ة ة اكلية ةةل ،كلي ة ة الترمي ة ة اللمعي ة ة ،
العد  ،1.اكجلد ،.سلت بر6461 ،م.280 ،
14- Jean-Marie Charon (2017). La presse est plus dans une situation de réinvention
qu’en crise, pour les autres, d'une information à forte valeur ajoutée et sur
l'interactivité , Sur le lien suivant:Www.telerama.fr/medias /

 -18خةةللةةد اهةةدي حةةلاةةد الي ة ة ة ةةلعر (6415م) .اكعةةلجت ة ةي دلماج اليمتيمل واةةد ا راك اجت همر
اك ة ة ة ةةري لهل ،رسة ة ة ةةلل ال ملة ة ة ةةتير اير انية ة ة ةةمر  ،لاع ألازهر ،كلي إلاعالم ،دملة ة ة ةةم إلاذاع
والتلي زيمأ،

.82

 -12اح م اح د كح د ( .)641.ت لل الت لعلي لدي املتادال حلج ال لماج إلاخالري
م مادر الي ة ةةاكلج ت لعي وإلاا ة ةةالعلج اكتح انهل ،رس ت تتالة ماجس ت تتتير ير مبش ت تتورة،
لاع اكليل :كلي الترمي اللمعي  ،دملم إلاعالم الترممي.85-8. ،
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 اكعةةلجت ة ةي دلماج اليمتيمل واةةد ا راك اجت همر.)م6415(  خةةللةةد اهةةدي حةةلاةةد الي ة ة ة ةةلعر-1.
 دملة ة ة ةةم إلاذاع، كلي إلاعالم، لاع ألازهر،  رسة ة ة ةةلل ال ملة ة ة ةةتير اير انية ة ة ةةمر،اك ة ة ة ةةري لهل
82

،والتلي زيمأ

18- Eman Mohamed Ahmed Hassan (2021). Media Coverage of the For the US
elections in the news channels On social net media sites, , Research published in
the Journal of Afro-Asian Studies, Number9, Germany: Berlin: The Arab
Democratic Center, May2021,p69.
19- F Farhi, M.M.A Mohamed (2020). Pilgrim interaction with services provided by the
general presidency of Alharamain affairs, Research published in the International
Journal of Ibero-American Philosophy and Social Theory, Venezuela: Center for
Social and Anthropological Studies (CESA), Faculty of Economic and Social Sciences,
University of Zulia, Issue 25, Volume 25, March 2020 AD,p392.
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فرص انضمام العراق إلى منظمة التجارة العاملية
Opportunities for Iraq to join the World Trade Organization
الباحث سيف صباح عبود ()
أ.د .زياد طارق عبد الرزاق ()
امللخص:
قدم العراق طلب العضوية وحصل على صفة املراقب في املنظمة عام (4002م) ،ويسعى منذ ذلك الوقت
إلى تهيئة متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العاملية إال أنه يعاني من تشوهات اقتصادية وتشريعية عرقلت من
انضمامه إلى منظمة التجارة العاملية.
تهدف الدراسة إلى تقييم إمكانية العراق وقدراته الاقتصادية والتشريعية لالنضمام إلى منظمة التجارة
العاملية ،من خالل دراسة مجموعة من الفرص والحلول التي يمكن للعراق استثمارها واستغاللها بغية الحصول
على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العاملية.
وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها " إن معالجة الاختالالت الهيكلية في الاقتصاد العراقي من خالل تنوع
القطاعات الاقتصادية وعدم الاعتماد فقط على النفط في تمويل الناتج املحلي إلاجمالي ،وتهيئة جميع امللفات
التشريعية املطلوبة ،سيساهم في حصول العراق على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العاملية".
وتوصلت الدراسة إلى أن العراق في ظل وضعه الحالي غير مهيأ لالنضمام إلى منظمة التجارة العاملية ما لم
يتم تحقيق إصالحات اقتصادية وتشريعية من أجل تذليل العقبات أمام ملف انضمام العراق إلى منظمة التجارة
العاملية.
الكلمات املفتاحية :منظمة التجارة العاملية ،العراق ،الفرص الاقتصادية ،الفرص التشريعية.

Abstract:
Iraq submitted an application for membership and obtained observer status in the organization in (2004 AD),
and since that time has been seeking to prepare the requirements for joining the World Trade Organization, but
it suffers from economic and legislative distortions that hindered its accession to the World Trade Organization.
The study aims to assess the possibility of Iraq and its economic and legislative capabilities to join the World
Trade Organization, by studying a set of opportunities and solutions that Iraq can invest and exploit in order to
obtain full membership in the World Trade Organization.
The study proceeds from the hypothesis that “addressing the structural imbalances in the Iraqi economy through
diversifying the economic sectors and not relying only on oil, and preparing all the required legislative files, will
contribute to Iraq’s obtaining full membership in the World Trade Organization”.
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The study concluded that Iraq, in light of its current situation, is not ready to join the World Trade
Organization unless economic and legislative reforms are achieved in order to overcome the obstacles to Iraq's
accession to the World Trade Organization.

املقدمة:
شهد العالم تطورات مهمة وواسعة في املجال التجاري بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية  ،حيث
بدأت الدول تصب اهتماماتها حول إيجاد نظام دولي لتنظيم املبادالت التجارية بين الدول ،ما أدى
بالنتيجة إلى توقيع الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة في عام (7421م)  ،وبعد سلسلة
من الجوالت التفاوضية بين البلدان املوقعة على الاتفاقية تم التوصل إلى إنشاء منظمة التجارة
العاملية في عام (7441م)  ،حيث سعت املنظمة إلى وضع أهدافها من خالل رفع املستوى املعيش ي
ً
ومستويات الدخل القومي وأيضا تحقيق مستوى التشغيل الكامل للدول ألاعضاء  ،وتوسيع إلانتاج
وتشجيع انتقال رؤوس ألاموال  ،وإزالة القيود أمام املبادالت التجارية بين الدول .
والعراق من بين البلدان التي تأخرت في الانضمام إلى منظمة التجارة العاملية نتيجة عدم توفر
القناعات الاقتصادية والسياسية للنظام العراقي السابق قبل عام (4002م)  ،وبعد تغيير النظام
سعى العراق إلى الانضمام إلى املنظمة نتيجة تغيير الفلسفة الاقتصادية من الاقتصاد املخطط (
ً
املركزي) إلى اقتصاد السوق  ،إذ قدم العراق طلبا لالنضمام إلى املنظمة في عام (4002م) إال إن
هنالك العديد من العقبات التي وقفت أمام العراق في طريقه لالنضمام إلى املنظمة منها واقعه
الاقتصادي وبيئته التشريعية والوضع ألاميي املرردي في البالد  ،ومن جهة أخرى هنالك عدد من
الفرص التي من املمكن استثمارها لالنضمام إلى املنظمة وهو ما يتوجب علينا معرفته في هذه الدراسة
.
أهمية البحث:
ً
ً
ً
تتضح أهمية الدراسة حول معرفة مدى قدرة العراق سياسيا واقتصاديا وقانونيا على التكييف
مع اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ،والوقوف على حجم الفرص التي من املمكن استغاللها
واستثمارها لتسهيل مهمة العراق في الحصول على العضوية الكاملة ومدى التكيف مع متطلبات
الانضمام.
هدف البحث:
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تهدف الدراسة إلى تقييم إمكانية العراق وقدراته الاقتصادية والتشريعية لالنضمام إلى منظمة
التجارة العاملية ،من خالل دراسة مجموعة من الفرص والحلول التي يمكن للعراق استثمارها
واستغاللها من اجل الحصول على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العاملية.
مشكلة البحث:
تنطلق مشكلة الدراسة من تساؤل أساس ي هو " ما هي حجم إلامكانيات والفرص املتاحة أمام
ً
وبناء على ذلك نطرح عدة تساؤالت فرعية.
العراق لالنضمام إلى منظمة التجارة العاملية؟».
 .7ما هي الشروط الواجبة على العراق بغية الانضمام إلى منظمة التجارة العاملية؟
 .4ما هي امللفات املطلوبة انجازها من قبل الجانب العراقي من أجل استكمال متطلبات
الانضمام؟
فرضية البحث:
وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها " أن معالجة الاختالالت الهيكلية في الاقتصاد العراقي من خالل
تنوع القطاعات الاقتصادية وعدم الاعتماد فقط على النفط في تمويل الناتج املحلي إلاجمالي ،وتهيئة
جميع امللفات التشريعية املطلوبة ،سيساهم في حصول العراق على العضوية الكاملة في منظمة التجارة
العاملية ".
منهجية البحث:
من أجل إثبات فرضية الدراسة ،ودراسة جميع املعطيات الخاصة باإلجراءات التي يتخذها العراق
من اجل الانضمام إلى منظمة التجارة العاملية ،تم الاعتماد على املنهج التحليلي لدراسة وتحليل
إلاجراءات التي اتخذها العراق من اجل الحصول على العضوية الكاملة ،ومعرفة الفرص املتاحة
إمامه لالنضمام إلى منظمة التجارة العاملية
هيكلية البحث:
لدراسة موضوع " فرص انضمام العراق إلى منظمة التجارة العاملية " تم تقسيم الدراسة إلى
مبحثين :املبحث ألاول العراق ومنظمة التجارة العاملية ،ويتناول املبحث مطلبين ،املطلب ألاول شروط
الانضمام إلى منظمة التجارة العاملية ‘أما املطلب الثاني امللفات املطلوب انجازها من الجانب العراقي،
أما املبحث الثاني :فرص الانضمام إلى منظمة التجارة العاملية :وتم تقسيمه إلى مطلبين ،ألاول يتناول
الفرص الاقتصادية أما املطلب الثاني الفرص التشريعية.
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املحور ألاول :العراق ومنظمة التجارة العاملية
بعد عام (4002م) ،سعى العراق إلى الانفتاح الاقتصادي والاندماج مع املجتمع الدولي ،بعد أن
عاش في عزلة دولية نتيجة سياسات النظام السابق ،ومن ضمن محاوالته في الاندماج مع العالم هو
سعيه لالنضمام إلى منظمة التجارة العاملية الذي يعد بمثابة خطوة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي
العالمي.
ً
وبناء عليه تم تقسيم املبحث إلى مطلبين :ألاول شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العاملية ،إما
املطلب الثاني :امللفات املطلوب انجازها من الجانب العراقي.
أوال :شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العاملية
من أجل انضمام العراق إلى منظمة التجارة العاملية ال بد من إيفائه بشروط اكتساب العضوية
وكما

يلي): (1

 .1الالرزام بأدنى مستوى من سياسات الحماية التجارية ورفع الدعم عن الصادرات.
 .2إلغاء كافة أنواع القيود الجمركية املفروضة على الاستيراد ووضع تعرفة جمركية مكانها،
ويتطلب ذلك مراجعة شاملة لقوانين الجمارك العراقية وخاصة قانون الجمارك العراقية
رقم( )42لسنة(7492م) ،وكذلك القوانين املتعلقة بالقضايا الفنية ومنها املواصفات الفنية
للسلع املستوردة ،وكذلك قوانين الصحة والصحة النباتية والحيوانية وبما يتالءم مع الفقرة
( )40من اتفاقية الجات التي تسمح للدول بإجراء إلاصالحات العامة لحماية الصحة العامة
بشرط أال تمثل هذه إلاجراءات حماية مستررة.
 .3العمل على تطبيق سياسة زراعية مناسبة تعالج قضايا الدعم ،وكذلك السماح بدخول
الواردات الزراعية إلى ألاسواق املحلية وخضوعها للتعرفة الجمركية.
 .4تحرير قطاع الخدمات نحو العالم الخارجي ،حيث تصر املنظمة على تطبيق مبدأ عدم التمييز
في قطاع الخدمات.
 .5إصدار وتطبيق قدر من التشريعات املتوافقة مع متطلبات الحد ألادنى من الحماية لحقوق
امللكية الفكرية املتفق عليها في اتفاقية ألاورغواي.
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 .6انجاز مسودة قانون لإلجراءات الوقائية املضادة إلغراق السوق.
 .7الرزام العراق بتنفيذ سياسات إصالحية شاملة لالقتصاد بما يسمح بحرية حركة رؤوس
ألاموال والاستثمارات الخارجية.
ثانيا :امللفات املطلوب انجازها من الجانب العراقي
ً
ً
العراق وبصفته عضوا مراقبا في منظمة التجارة العاملية يسعى إلى تهيئة جميع املتطلبات
والشروط املطلوبة منه من أجل الانضمام ،وذلك من خالل تهيئة امللفات التالية:
 .7ملف مذكرة السياسة التجارية الخارجية للعراق :يضم هذا امللف سياسة التجارة الخارجية
ً
للعراق والقوانين وألانظمة والتعليمات التي تنظم التجارة الخارجية والداخلية ،فضال عن
املؤسسات والشركات العامة والخاصة ذات الصلة بالعمل التجاري والاقتصادي ،وتحتوي
هذه املذكرة على معلومات تخص العراق من جميع النواحي التجارية والاقتصادية والصناعية
والزراعية والخدمية  ،وقد تم تقديم هذه املذكرة إلى سكرتارية منظمة التجارة العاملية في
عام(4001م) ،وتم تحديث هذه املذكرة وإرسالها بصورة رسمية إلى سكرتارية منظمة التجارة
العاملية عن طريق ممثليتنا الدائمة في جنيف بتاريخ (4079/4/1م) ،وتم تعميمها على أعضاء
الفريق العامل بتاريخ (4079/4/4م) ،وتم توجيه ألاسئلة بشأنها من قبل الدول ألاعضاء ،
والعراق بهذه الفررة يسعى إلى تحديث بعض الفقرات الخاصة بامللف وبما يتالءم مع متطلبات
املنظمة).(2
 .4ملفات السلع وتقسم إلى عدة ملفات ثانوية وهي:
أ -ملف العرض ألاولي للسلع ) ،(Initial goods offerاللجنة املعنية بدراسة العرض ألاولي
ً
للسلع ،ألاعمال املناطة بها في مناقشة جداول رسوم التعرفة الجمركية) . (3وفقا لقانون
التعريفة الجمركية املرقم ( )44لسنة(4070م)) ، (4إذ تم تحديد النسب الجمركية التي تمثل
السقوف العليا املربوطة باملعدالت املوحدة ،ملا يقارب من ( )9000مادة موزعة على ()41
فصل ،التي شملت املواد الزراعية والغير الزراعية والتي يمكن للعراق

استيرادها). (5

وهذه النسب الجمركية هي التي من املؤمل عرضها للتفاوض ألاولي أمام الدول ألاعضاء في منظمة
التجارة العاملية كإحدى امللفات الرئيسية في جولة املفاوضات

الثالثة). (6

ب -جداول الدعم الحكومي للزراعة ) ،(domestic support tablesتعد اتفاقية الزراعة
مجموعة من القوانين والالرزامات على صعيد  :الدعم املحلي ،النفاذ لألسواق ،دعم
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الصادرات ،وتتعلق هذه القوانين بالرزامات كل بلد ،من اجل تقليل آثار الدعم املشوه للتجارة،
وهذه الالرزامات توضع على شكل جداول تسمى (جداول تنازالت التعرفة الجمركية)(، )
خاصة لكل بلد عضو في منظمة التجارة العاملية  ،حيث تغطي هذه الجداول كل أنواع
املنتجات الزراعية املستوردة عند حدود كل بلد ،ويتطلب قيام الدول ألاعضاء في املنظمة
بتبيي تدابير التعرفة الجمركية ومن ثم التعهد بإجراء تخفيضات عليها).(7
وقد أنجز العراق استمارة محدثة تخص الدعم الحكومي الزراعي  ،من قبل وزارة الزراعة للسنوات
ً
( )4072-4074-4077بدال من الاستمارات السابقة (،)4002-4001-4002( ،)4004-4007-4000
ً
نتيجة لعدم دقة إلاحصائيات فيها  ،والتي تم إبالغ املنظمة بذلك في حينها ،وتم إرسالها أكثر من مرة
ً
إلى املنظمة للمراجعة الفنية  ،حيث وردت بشأنها الكثير من املالحظات الفنية  ،وأيضا عدم تعاون
الجانب الكردستاني مع الحكومة الاتحادية بذلك ،وبالتالي تحاول وزارة الزراعة وبالتعاون مع وزارة
التجارة بإجراء تعديالت على الاستمارات املحدثة بغية إرسالها مرة ثانية للمنظمة). (8
ت -ملفات تتعلق بالصحة والصحة النباتية والحيوانية والحواجز الفنية أمام التجارة ،تعد من
امللفات املطلوبة من العراق ألجل الانضمام ،حيث يجري العمل على انجاز هذه امللفات من
قبل اللجان الفرعية املنبثقة عن اللجنة الوطنية املعنية بانضمام العراق إلى منظمة التجارة
العاملية ،اذ يجري العمل على استكمال ملف الصحة والصحة النباتية في الجزء الخاص
بوزارة الصحة باالعتماد على قانون الصحة العامة رقم( )94لسنة 7497م( .)ونظام
سالمة ألاغذية املرقم( )44ل سنة7494م املعدل بنظام رقم( )2ل سنة4077م ،أما الجزء
الخاص بوزارة الزراعة هي الاعتماد على قانون الصحة الحيوانية رقم( )24ل سنة4072م.
وقانون الحجر الزراعي رقم( )()12ل

سنة4074م). (9

أما بالنسبة مللف الحواجز الفنية أمام التجارة  ،ما زال العمل جاري على املراجعة القانونية لقانون
التقييس والسيطرة النوعية املرقم( )12لسنة 7414م املعدل  ،بعد أن تم إقرار مسودة سياسة
الجودة الوطنية على تطوير البنية التحتية للجودة  ،وتعزيز حماية املستهلك ،وتسهيل التجارة من قبل
جميع الوزارات والجهات ذات العالقة بمكونات الجودة واملواصفات واللوائح الفنية ،فقد تم إعداد
قانون اللوائح الفنية على أساس الجودة الوطنية للعراق وال يزال القانون في مجلس شورى الدولة ،
وفي حال إقرار القانون فسيقوم الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية بتعديل الفقرات املدرجة
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في قائمة الفحص التوضيحية امللحقة بملف العوائق الفنية أمام التجارة  ،وتسمية نقاط الاتصال
في حكومتي املركز وإلاقليم مللف الصحة والصحة النباتية والحيوانية  ،ملف الحواجز الفنية أمام
التجارة لتسهيل تطبيق إلاجراءات وإعطاء املعلومات الالزمة إلى سكرتارية منظمة التجارة

العاملية)(10

.
 .2الخطة التشريعية للعراق ) ،(Legislative action planيجري وبشكل مستمر العمل على
موائمة التشريعات العراقية مع اتفاقية منظمة التجارة العاملية ،باإلضافة إلى تحديث الخطة
التشريعية للقوانين العراقية ،التي تتضمن القوانين املطلوبة من قبل املنظمة باإلضافة إلى
قوانين ومشاريع قوانين تم إضافتها من قبل الجانب العراقي كونها ترتبط بنشاطات املنظمة
).(11

ويعمل العراق حاليا من خالل لجنة تررأسها وزارة التجارة على إعداد مقررح لتعديل القوانين
التجارية التي ال تنسجم مع سياسة العراق الاقتصادية ،بغية موائمتها مع اتفاقيات منظمة التجارة
العاملية). (12

 .2ملف تجارة الخدماتServices Schedules of National Commitments) ( ،يختص هذا
امللف بتوضيح الرزامات العراق ومدى التحرير والانفتاح إمام الاستثمار ألاجنبي لتلك
القطاعات الخدمية) . (13حيث قامت اللجنة الفرعية املعنية بالتجارة في الخدمات ،واملنبثقة
عن اللجنة الوطنية باالنتهاء من مسودة جداول الالرزامات الوطنية لـ( )1قطاعات رئيسية
تشمل (املالية واملصرفية والتأمين ،السياحة والسفر ،الاتصاالت ،ألاعمار وإلاسكان ،البيئة،
التعليم ،والخدمات الصحية والاجتماعية والتوزيع) ،أما القطاعات املتبقية فهي (خدمات
ألاعمال التجارية ،الخدمات الثقافية ،الخدمات الررفيهية ،الخدمات الرياضية ،وخدمات
النقل) فلم يتم انجازها بشكل كامل لحد آلان ،لغياب التنسيق الصحيح بين الجهات املعنية
). (14
تعتمد جداول الالرزامات على توضيح درجة حق النفاذ للسوق بالنسبة ملجهز الخدمة ألاجنبي،
وبيان املحددات على النفاذ للسوق واملعاملة الوطنية وإدراجها في جداول خاصة ليتم التفاوض عليها،
ً
مع إمكانية تغيير هذه الجداول وتحديثها وفقا للتحديثات في التشريعات والقوانين العراقية ذات
الصلة). (15
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 .1ملف امللكية الفكرية) : (Intellectual propertyأما ملف امللكية الفكرية فما زال العراق
ً
يسعى إلى توحيد كافة القوانين الحاكمة للملكية الفكرية في العراق ،ليكون أكثر انسجاما مع
مبادئ منظمة التجارة العاملية ،ومشروع القانون ما زال في مجلس شورى الدولة). (16
ويعمل قسم منظمة التجارة العاملية وبالتنسيق مع الوزارات العراقية وجهات القطاع الخاص على
تحديث امللفات الفنية ،حيث انهى القسم تحديث مسودة نظام التجارة الخارجية للعراق باإلضافة
إلى ملف الدعم الحكومي الزراعي وملف العرض ألاولي للسلع  ،حيث تم إرساله إلى سكرتارية منظمة
التجارة العاملية إلجراء املراجعات الفنية بشأنه  ،حيث وردت العديد من املالحظات الفنية التي
ً
تتطلب بعض التغييرات الجذرية والتحديثات مثل وجوب تطبيق النظام املنسق لعام (4071م) بدال
من عام(4004م) ،وذلك ألن نسخة النظام هذه قد تم تطبيقها في اغلب الدول ألاعضاء  ،وكذلك
تحديث خطة التنفيذ التشريعية للعراق وترجمة القوانين ذات الصلة ،وباإلضافة إلى إرسال جزء من
ملف الخدمات إلجراء املراجعة  ،حيث وردت العديد من الاستفسارات واملالحظات بشأنه ،وبدوره
سيقوم قسم منظمة التجارة العاملية بعقد العديد من الاجتماعات مع اللجان التخصصية ملناقشتها
وتعديلها). (17
ويتضح لنا مما سبق بأن العراق لم يستكمل جميع إلاجراءات املطلوبة منه لالنضمام إلى املنظمة،
على الرغم من مرور أكثر من ( )71عام من حصوله على صفة املراقب ،نتيجة عدم الجدية لدى صانع
القرار السياس ي لهذه املسألة ،في إلاصرار على تهيئة جميع املتطلبات الالزمة للحصول على العضوية
الكاملة في املنظمة.

221

مجلة قضايا اسيوية

العدد العاشر

المركز الديمقراطي العربي

أكتوبر 0202م

املحور الثاني :فرص الانضمام إلى منظمة التجارة العاملية
عند انضمام أي دولة إلى منظمة التجارة العاملية البد من تحقيق مجموعة من الشروط وألاحكام
من اجل الحصول على طلب العضوية فيها ،هذه الشروط تتطلب تحديث عدد من القوانين لتتوافق
مع مبادئ وإحكام منظمة التجارة العاملية.
فهنالك فرص عديدة من املمكن استثمارها من اجل الحصول على طلب العضوية ،وهذه الفرص
تتوزع ما بين فرص اقتصادية وتشريعية وسياسية ،وسنحاول توضيح كل فرصة من هذه الفرص
من خالل هذا املبحث.
وفي ضوء ذلك سنتناول في هذا املبحث مطلبين ،يتضمن املطلب ألاول الفرص الاقتصادية
النضمام العراق إلى منظمة التجارة العاملية ،إما املطلب الثاني سنبحث عن الفرص التشريعية
النضمام إلى منظمة التجارة العاملية.
 -1الفرص الاقتصادية لالنضمام إلى منظمة التجارة العاملية:
توجد هنالك مجموعة من الفرص الاقتصادية التي يمكن للعراق استثمارها من أجل الحصول
على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العاملية ،حيث أن الاستثناءات واملساحات املمنوحة للبلدان
النامية يمكن استغاللها بالشكل ألامثل لتذليل العقبات أمام مسيرة الانضمام إلى منظمة التجارة
ً
العاملية ،وأيضا العمل على تصحيح الاقتصاد العراقي وتنوع مصادره سيساهم في خلق فرصة للعراق
من أجل الحصول على العضوية الكاملة ،وبما أن العراق يسعى لالنتقال إلى اقتصاد السوق
والانضمام إلى منظمة التجارة العاملية فإن هنالك مجموعة من الفرص وآلاليات التي يجب توفرها
في الاقتصاد العراقي من أجل تسهيل مهمته في الحصول على العضوية الكاملة ،ويمكن توضيحها من
خالل ما يلي:
ً
أوال :إعادة هيكلية الاقتصاد العراقي:
كما هو معلوم بأن الاقتصاد العراقي يعاني من اختالالت كبيرة نتيجة اعتماده بنسبة كبيرة على
النفط ،وال توجد عوائد أخرى غيره) ، (18وال بد من تنويع اقتصاده بشكل يتالءم مع متطلبات الانضمام
إلى منظمة التجارة العاملية ،من اجل الاستفادة من دخول العراق للمنظمة عن طريق تصدير البضائع
إلى الخارج من خالل النقاط

التالية): (19

 .7تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد العراقي لينعكس بذلك على ارتفاع
نسبته في تكوين رأس املال الثابت والناتج املحلي غير النفطي.
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 .4الاستفادة من الطاقات إلانتاجية ،واستغالل أي ارتفاع في أسعار النفط من أجل تنويع فروع
الاقتصاد.
 .2دعم املشاريع الصغيرة واملتنوعة من أجل إلاسراع في عملية التنمية لكون هذه املنشآت لها
مردود ايجابي على الناتج املحلي إلاجمالي ،باإلضافة إلى مساهمتها في إيجاد فرص عمل جديدة
والتقليل من حدة التضخم.
 .2تنمية الصادرات والتي تعد ضرورية ألي دولة ،حيث تتيح الصادرات الفرصة لزيادة معدالت
النمو الاقتصادي ،وتحقيق أهدافها بزيادة الطاقة إلانتاجية ،وتوفير فرص العمل ،وحسن
استغالل املوارد.

ً
 .1إتباع سياسة تمويلية عن طريق التمويل املصرفي بدال من الاعتماد على تمويل التنمية على
امليزانية العامة للدولة ،حيث إن قيام البنوك بهذا الدور في التمويل سيساهم في تحقيق التنمية
وتنويع مصادر الدخل من خالل قيامه بتمويل مشاريع القطاع الخاص بمختلف القطاعات الغير
ً
النفطية ،بالنتيجة سينعكس أثره ايجابيا في نمو ألانشطة املولدة للناتج املحلي غير النفطي
وتنويعه.
وبالنتيجة نرى أن هذه إلاجراءات من املمكن أن تنوع من مصادر الدخل للبلد ،مما يؤدي إلى
تحسن نسبي في أداء اقتصاده.
ثانيا :تطبيق برامج الخصخصة:
إن عملية التحول نحو القطاع الخاص يعد ً
جزء من سياسة إعادة هيكلة القطاع العام التي
تنتهجها أغلب البلدان النامية الراغبة باالنضمام إلى منظمة التجارة العاملية ،وذلك بإعادة ترتيب دور
الدولة في النشاط الاقتصادي وإعطاء دور كبير للقطاع

الخاص). (20

وفي ضوء مساعي العراق لالنضمام إلى منظمة التجارة العاملية وتوجهه نحو اقتصاد السوق ،ال بد
من توافر ضوابط معينة إلنجاح عملية الخصخصة في العراق من خالل توفير املتطلبات التالية): (21
 .7تهيئة الرأي العام من خالل القيام بحمالت توعية لتوضيح املفاهيم ألاساسية لهذه السياسة،
وأثارها املختلفة وألاهداف التي ستحققها.
 .4توفير النظم القانونية الصالحة من أجل تنشيط القطاع الخاص أي بمعيى وضوح القوانين
ومالئمتها للواقع الاقتصادي والسياس ي.
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 .2توفير شبكة من البيى التحتية مثل الكهرباء والاتصاالت وطرق املواصالت وتأمين نظام
معلوماتي عالي الكفاءة.
ثالثا :الاستفادة من الامتيازات التي تمنحها املنظمة للبلدان النامية ،أي عدم التمييز بين الدول
ألاعضاء وعدم وجود معاملة تفضيلية بين دولة على حساب دولة أخرى ،أي تتساوى كل الدول
ألاعضاء في املنافسة ،ويستثيى من ذلك الدول التي تنتمي إلى إقليم اقتصادي معين والدول ألاعضاء
الحرة). (22

في الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة
ً
وفقا لهذا املبدأ فأن هناك عدة استثناءات يمكن الاستفادة منها وهي:
 .7يمكن للعراق الدخول في ترتيبات مناطق التجارة الحرة والاتحادات الجمركية في إطار إقليمي
أو اقتصادي معين ،تنخفض فيها مستويات التعريفة وغيرها من التشريعات للتجارة دون
الالرزام بمد هذه إلاجراءات إلى ألاعضاء آلاخرين ،وتعد هذه الخطوة ضرورية وينبغي تحقيقها
من خالل التنسيق لالنضمام إلى مجلس التعاون الخليجي على سبيل املثال ،أو تفعيل منطقة
التجارة العربية الحرة ،ويدفع ذلك إلى إيجاد أرضية مناسبة للتعامل والتكيف مع منظمة
التجارة العاملية خاصة مع زيادة قوة التكتالت في إطار مجموعات دولية داخل املنظمة ). (23
 .4يتوجب على العراق انتهاز الفرصة لالستفادة من الامتيازات الخاصة التي تتعلق باملدة الزمنية
ً
 ،إذ إن املنظمة ال تفرض تحريرا للتجارة على البلدان النامية بشكل فوري وسريع ،وإنما تمنح
مدة زمنية أكثر من املدة التي تمنح للبلدان املتقدمة  ،وكذلك ال يسري تخفيض الدعم
بالنسبة للبلدان النامية إذا كان الغرض منه تشجيع التنمية الزراعية الريفية ،مثل دعم
الاستثمارات املتاح للقطاع الزراعي ككل ،وكذلك دعم املدخالت الزراعية التي توفرها الدولة
ً
للمزارعين أصحاب الدخول املنخفضة ،وأيضا أتاحت املنظمة اتخاذ إجراءات الوقاية ضد
إلاغراق ،وبالتالي باإلمكان استثمار هذه الامتيازات بشكل أمثل من اجل الحصول على
العضوية الكاملة  ،لكون املنظمة أعطت مدة زمنية كافية للبلدان النامية لتخفيض الدعم
للقطاع الزراعي ووضع خطة حكومية متكاملة لتخفيض الدعم إلى النسب املطلوبة .
ً
 .2يمكن للعراق املطالبة بتقديم مساعدات غذائية بشروط ميسرة ،وأيضا يمكنه طلب املعونة
املالية ومساعدات فنية للتنمية الزراعية من البلدان املتقدمة ). (24
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 .2العمل على تقليص تكاليف إلانتاج الزراعي بالشكل الذي يسمح له بمنافسة السلع ألاجنبية
املماثلة واملوجودة في ألاسواق العراقية مع العمل على تحسين النوعية لتحفيز املستهلك
العراقي على شراء املنتج املحلي ،ويمكن تحقيق ذلك من خالل ما

يلي): (25

أ -الاستمرار بالدعم الحكومي حتى وان كانت بصورة جزئية لبعض مستلزمات إلانتاج ولفررة
مؤقتة ،حيث تنص أحد بنود جولة ألاورغواي إلى (السماح للدول النامية بتقديم الدعم على
تكاليف إلانتاج والتسويق إذا كان الهدف منها تحقيق التنمية الزراعية).
ب -تهيئة املناخ املناسب للدخول في اقتصاد السوق وبالشكل الذي تتدرج فيه عملية انتقال
الهيمنة الحكومية املعتمدة على التخطيط وإلادارة املركزية ،إلى إجراءات حازمة في احررام
وعدم املساس بامللكية الخاصة الزراعية.
ت -العمل على تحقيق وفرة في إلانتاج الزراعي ،والذي يمكنه من توسيع قاعدة الصادرات والتي
ستكون خطوة أساسية لتشجيع البالد لالستفادة من املزايا التصديرية املرجوة.
رابعا :إمكانية تطوير قطاع الخدمات:
تعد إمكانيات العراق الفنية في مجال الخدمات محدودة وال ترتقي إلى ما هو موجود في البلدان
املتقدمة  ،حيث لم تبادر الحكومة العراقية إلى دعم وتطوير قطاع الخدمات في العراق ألامر الذي
يؤدي إلى عدم إمكانية املنافسة مع الشركات الكبيرة ،إال إن السياحة الدينية يمكن استغاللها كنشاط
ً
اقتصادي خدمي في العراق لوجود أماكن مقدسة فيه يجعل منها مصدرا لجذب ألاعداد الكبيرة من
الوافدين

للخارج)(26

.

فالسياحة الدينية في العراق لها خصوصيتها من حيث أنها ال تتحدد بمدة زمنية معينة وإنما
مفتوحة طيلة أيام السنة( ،مع استثناء الزخم الكبير في شهري محرم وصفر وبعض الزيارات ألاخرى
املخصوصة) ،وباإلضافة إلى ذلك فإن القطاع الخاص تحمل إدارة هذا النشاط منذ فررة ليست
بالقليلة دون الحاجة إلى تدخل الدولة إال في حدود مسؤوليتها ،حيث صنف العراق من ضمن أفضل
البلدان إلاسالمية من حيث ألاداء السياحي عام(4071م) ،وضمن أفضل ( )70بلدان تتمركز فيها
عائدات السياحة الدولية لدول منظمة التعاون إلاسالمي وبواقع ( )4،747مليار دوالر لهذه البلدان
مجتمعة  ،وبنسبة ( ،)%1،91من إجمالي العائدات السياحية للمنظمة وفق تقديرات العام
.

229

نفسه)(27

مجلة قضايا اسيوية

العدد العاشر

المركز الديمقراطي العربي

أكتوبر 0202م

فالخبرة التي يمتلكها القطاع الخاص جيدة في هذا املجال  ،إال انه ينقصه الكثير لكي يحقق نتائج
اقتصادية كبيرة ،فهو بحاجة إلى تأسيس شركات سياحية ذات إمكانيات إدارية وإعالمية متطورة
تتناسب والظروف الجديدة التي فرضتها منظمة التجارة العاملية  ،فمع الرغبة الشديدة لدى شريحة
ً
واسعة من املسلمين التي ترى من الضروري جدا في حياة كل فرد أن يزور العتبات واملراقد املقدسة
في العراق  ،فإن خدمات الدعاية وإلاعالن واملجالت والتلفزيون ستخلق أجواء مناسبة تساعد على
تطوير هذا النشاط  ،فالشركات الناشئة يمكن أن تعمل على تطوير البيى التحتية لهذه الخدمات،
مثل إنشاء الفنادق واملجمعات السكنية من أجل استقبال ألاعداد الكبيرة من الوافدين ،وبما أن
السياحة الدينية مفتوحة طيلة أيام السنة فأن ذلك يعيي تحفيز بعض القطاعات إلانتاجية والخدمية
ألاخرى على التحرك واملساهمة في سد حاجة السوق من السلع كالقطاع الزراعي والخدمات كقطاع
الاتصاالت  ،فاألعداد الكبيرة من الوافدين والذين يقيمون أليام عديدة سيكونون بحاجة ملثل هذه
الخدمات). (28
فاالهتمام بالسياحة الدينية سيكون له آثار ايجابية على مجمل الاقتصاد الوطيي وسيؤدي

إلى)(29

:
 .7إن توسيع النشاط في بعض القطاعات الاقتصادية سيؤدي إلى استخدام أكبر لخدمات
الاتصاالت ،مما سيدفع بالشركات املحلية لتوسيع وتطوير قدراتها الخاصة بتوفير أفضل
ً
الخدمات للسائح بما يعزز من وضعها املالي والاقتصادي ،كما أن خدمات النقل هي أيضا
ستنشط بشكل كبير مقارنة بما هي عليه آلان.
 .4سيحصل ارتفاع في الطلب على مواد البناء وخدمات الديكور ،نتيجة التوسع بخدمات البناء
والتشييد وتطور خدمات املقاوالت.
 .2سيحصل نمو في التجارة الخارجية مما سيدفع إلى حركة أكبر في مجال التجارة الخارجية.
 .2تنمية وتطور الصناعات الصغيرة والحرفية التي تنتج الهدايا والتحف التذكارية التي ترتبط
بالعتبات املقدسة.
بإمكان العراق بناء قطاع خدمي متميز إذا ما أراد الانضمام ملنظمة التجارة العاملية ومنافسة
الشركات العاملية الكبيرة ،وذلك بسبب امتالكه مقومات النهوض وتوجيه بعض من إمكانياته املالية
ً
والبشرية لالرتقاء بهذا القطاع وخصوصا السياحة الدينية بسبب تمتعها بامليزة التنافسية وال يمكن
ً
ً
للشركات ألاجنبية استثمار هذا املجال لكون هدف السياحة الدينية تختلف اختالفا جذريا عن
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السياحة الررفيهية  ،فالسياح الذين يقصدون ألاماكن املقدسة يتحملون املشقة ويبذلون الجهد
الكبير ألداء املراسم الخاصة لتحقيق ألاهداف التي جاءوا من اجلها  ،عكس السياحة الررفيهية). (30
ونستنتج مما سبق بأن العراق إذا ما أراد الانضمام ملنظمة التجارة العاملية والانتقال إلى اقتصاد
السوق ،عليه تنفيذ برنامج تنموي لتطوير قطاع الخدمات وإعادة بناء هيكله ،خاصة وان منظمة
التجارة العاملية تمنح البلدان النامية استثناء لعدة سنوات حتى تتمكن من خالله تنفيذ اتفاقياتها.
خامسا :تحقيق إلاصالح الاقتصادي للقطاع الزراعي وانتهاج سياسة اقتصادية أكثر انفتاحا
وتحريرا للتجارة الخارجية الزراعية ،ويتم ذلك من

خالل): (31

 .1إعطاء الدور ألاكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الزراعية ،وحصر دور الدولة بخلق
إلاطار العام املالئم لدعم املبادرة الخاصة والتنوع ،والقيام باملشاريع الاسرراتيجية وتوفير
التجهيزات الضرورية ،وتقديم الخدمات الزراعية في مجال الدعم وإلارشاد.
ً
 .2توفير وسائل إلانتاج املنتجة محليا ،من خالل سياسة سعريه ال تثقل من كاهل الفالح واملنتج
كما ال تثقل كاهل خزينة الدولة ،باإلنفاق على دعم هذه ألاسعار بإتباع أساليب محاسبية
ضمن الهياكل الكلوية ( ،)وبما يتناغم مع الدعم املسموح به في اتفاق الزراعة في
منظمة التجارة العاملية.

ً
 .3إمكانية دعم وسائل إلانتاج بشكل وقتي وتخفيفها تدريجيا لتشجيع املنتجين من تكثيف
ً
إلانتاج بأتباع تقنيات حديثة ،والعمل على تخفيف الدعم تدريجيا ،لتمكين املنتجين على
التكيف مع ألاوضاع واملتغيرات الجديدة في إلانتاج.
ً
وبناء عليه نرى بان على العراق استغالل الفرص التي من املمكن استثمارها للحصول على
العضوية الكاملة في املنظمة ،من خالل العمل على وضع برامج لإلصالحات الاقتصادية ،وتنشيط
القطاع الزراعي والسعي لتأسيس شركات زراعية تتولى عملية إلانتاج الزراعي ،والتقليل بشكل تدريجي
من الدعم الحكومي من أجل تحقيق متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العاملية.
 -2الفرص التشريعية النضمام العراق إلى منظمة التجارة العاملية
يحتاج البلد الطالب لعضوية منظمة التجارة العاملية إلى تغيير التشريعات والقوانين الداخلية
وموائمتها مع اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ،والعراق ومنذ حصوله على عضوية املراقب في املنظمة
عام (4002م) ،يعمل على تعديل القوانين العراقية لكي تنسجم مع متطلبات املنظمة العاملية ،وتم
انجاز بعض القوانين وهنالك البعض ما زال قيد التشريع.
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وبذلك تفرض عضوية منظمة التجارة العاملية على الدول أعباء تشريعية جديدة خاصة للبلدان
التي ال توجد لديها تشريعات في املجاالت التي تتضمنها اتفاقيات املنظمة أو تلك التي ال تتالءم تشريعاتها
القائمة مع أحكام تلك الاتفاقيات ،وبالتالي يتطلب إصدار تشريعات جديدة بالشكل الذي ينسجم مع
ألاحكام والالرزامات التي تتضمنها تلك الاتفاقيات). (32
وأصدر العراق عدد من التشريعات منذ حصوله على صفة املراقب وحتى وقتنا الحاضر (كما مبين
في الجدول) ولعل أبرزها:
 .7قانون الاستثمار رقم ( )13لسنة ،2112إذ يهدف هذا القانون إلى (تشجيع الاستثمارات ونقل
التقنيات الحديثة لإلسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته إلانتاجية والخدمية
وتنويعها ،ويساعد على تشجيع القطاع الخاص العراقي وألاجنبي واملختلط لالستثمار في العراق
من خالل توفر التسهيالت الالزمة لتأسيس املشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية
للمشاريع املشمولة بأحكام هذا القانون في ألاسواق املحلية وألاجنبية)). (33
 .4قانون حماية املنتجات الوطنية رقم ( )11لسنة ،2111ويهدف هذا القانون إلى (حماية املنتجات
العراقية من آلاثار املررتبة عن املمارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة ألاضرار
الناجمة عنها ،وكذلك توفير بيئة مناسبة من أجل رفع قدرات املنتجين املحليين وتهيئتهم للمنافسة
في ألاسواق املحلية والعاملية)). (34
 .2قانون التعرفة الجمركية رقم ( )22لسنة (2111م) ،ويهدف هذا القانون إلى فرض رسوم
جمركية محددة على السلع الزراعية والصناعية ،لتتماش ى مع إلاصالح الاقتصادي العراقي ،وأكد
القانون بأن ((على مجلس الوزراء ً
وبناء على طلب من وزير املالية الاتحادي تعديل الرسم الجمركي
املنصوص عليه في جدول تعريفة الجمركية والرزنامة الزراعية امللحق بهذا القانون في ألاحوال
الطارئة لضرورة اقتصادية ونقدية تستدعي اتخاذ إجراءات الحماية أو املعاملة

باملثل). (35

 .2قانون الحجر الزراعي رقم ( )12لسنة(4074م) ،ويهدف هذا القانون إلى تنظيم استيراد وتصدير
وتداول النباتات ومنتجاتها ،ومنع دخول آلافات الزراعية وانتشارها وتوطينها من أجل حماية
إلانتاج النباتي من إخطارها ،وحماية إلانتاج النباتي من خطر آلافات الزراعية ومنع
.
وتتولى وزارة الزراعة العراقية تطبيق أحكام هذا القانون بالوسائل

التالية): (37

أ -فحص إلارسالية النباتية ومنتجاتها عند نقطة دخولها في ألاراض ي العراقية.
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ب -حجر املناطق الزراعية امللوثة داخل ألاراض ي العراقية.
ت -إصدار شهادات وتراخيص سالمة من آلافات الزراعية لجميع النباتات ومنتجاتها املصدر إلى
خارج العراق حسب املعايير الدولية.
ومن خالل الجدول آلاتي نوضح القوانين وألانظمة التي قام العراق بتشريعها وكما يلي:
جدول ()1
القوانين والتعليمات التي أنجزها العراق لتتالءم مع اتفاقيات منظمة التجارة العاملية
ت

القانون أو التعليمات

1

قانون تنظيم إعمال التأمين الاتفاقية العامة للتجارة في تم تشريع القانون بالرقم ()11

اتفاقيات منظمة التجارة املوقف
العاملية
الخدمات

2

قانون

إلغاء

في لسنة (2112م)

النصوص يتعلق هذا القانون بجميع تم تشريع القانون بالرقم ()11

القانونية التي تمنع املحاكم اتفاقيات منظمة التجارة لسنة (2112م)
من سماع الدعاوى
3

4

تعليمات حول كيفية منح الاتفاقية العامة لتجارة صدرت عن رئيس ديوان
إجازة ممارسة إعمال التأمين الخدمات

التأمين بالعدد ( )8لسنة

وإعادة التأمين

(2112م)

تعليمات تحديد فروع إعمال الاتفاقية العامة لتجارة صدرت عن رئيس التأمين
التأمين

2

العاملية

تعليمات

الخدمات
إجازة

بالعدد ( )9لسنة (2112م)

وسيط الاتفاقية العامة للتجارة في صدرت عن رئيس التأمين
بالعدد ( )11لسنة (2112م)

التأمين

الخدمات

2

قانون الاستثمار

اتفاقية إجراءات الاستثمار تم تشريع القانون بالرقم ()13

1

قانون ضريبة أعمار العراق الاتفاقية العامة لتجارة تم تشريع القانون بالرقم ()24

املتعلقة بالتجارة
()%2

السلع

لسنة (2112م) املعدل
لسنة (2111م)

220

مجلة قضايا اسيوية

8

تعليمات

المركز الديمقراطي العربي

تنفيذ

العدد العاشر

املشتريات صدرت عن وزارة التخطيط

العقود اتفاقية

الحكومية

أكتوبر 0202م

والتعاون إلانمائي بالعدد ()1

الحكومية

لسنة (2111م)
9

قانون انضمام العراق إلى مبادئ الشفافية ملنظمة تم تشريع القانون بالرقم ()22
اتفاقية

ألامم

ملكافحة

الفساد

املتحدة التجارة العاملية

لسنة (2111م)

لسنة

(2114م)
 11قانون

حماية

املنتجات اتفاقية التجارة في السلع

العراقية

تم تشريع القانون بالرقم ()11
لسنة (2111م)

 11قانون التعرفة الجمركية

اتفاقية التجارة في السلع

 12قانون الحجر الزراعي

اتفاقية التدابير الصحية

تم تشريع القانون بالرقم ()22
لسنة (2111م)
تم تشريع القانون بالرقم ()12
لسنة (2112م)

 13قانون انضمام العراق إلى اتفاقية إجراءات الاستثمار تم تشريع القانون بالرقم ()29
الوكالة
الاستثمار

الدولية

لضمان املتعلقة بالتجارة

لتوفير

لسنة (2111م)

بيئة

استثمارية جاذبة لالستثمار
ورفع مستوى التنمية
الجدول من إعداد الباحث باالستناد إلى املصادر آلاتية:
 )7فاضل جواد دهش ،مصدر سبق ذكره ،ص.22
 )4نزار ذياب عساف وسماحة صالح علي ،مصدر سبق ذكره ،ص.724-727
كما وتم تعديل بعض التشريعات النافذة منها  :قانون الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم( )12لسنة(7414م) ،كذلك قانون الشركات الخاصة رقم ( )47لسنة (7441م) ،بالشكل الذي
يسمح من خالله لغير العراقيين (للشخص الطبيعي أو املعنوي ألاجنبي اكتساب العضوية بصفة
مؤسس أو مساهم في الشركات املساهمة واملحدودة على أن ال تقل نسبة مساهمة العراقي عن ()%17
من رأس مالها) ، (38وهو توجه صريح من أجل تشجيع رؤوس ألاموال ألاجنبية للمشاركة في الاستثمار
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في املجاالت التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية في البالد  ،لكون هذه الشركات تعد من أفضل
التنظيمات القانونية التي تساعد على احتواء هذه الاستثمارات ). (39
هنالك بعض القوانين والتشريعات النافذة في العراق بحاجة إلى تعديالت لكي تنسجم مع قواعد
التجارة الدولية بشكل أفضل  ،مثل قانون حماية حق املؤلف رقم ( )2لسنة (7417م) ،و قانون
العالمات والبيانات التجارية رقم ( )47لسنة (7411م) ،وقانون براءة الاخرراع والنماذج الصناعية
رقم ( )21لسنة (7410م) ،باإلضافة إلى ذلك تعديل التشريعات الخاصة بملف التجارة بالخدمات
ذات العالقة بكل من القطاعات ( املالية واملصرفية والتأمين ،السياحة والسفر ،النقل ،الاتصاالت،
إلاعمار وإلاسكان ،البيئة  ،التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية وخدمات ألاعمال التجارية مثل
خدمات الكمبيوتر والبحث والتطوير والخدمات الطبية ،وخدمات التوزيع وقطاع الخدمات الثقافية
والررفيهية والرياضية وقطاع الخدمات ألاخرى)). (40
ً
وبناء عليه يتوجب على املشرع العراقي مواكبة التطورات التشريعية من خالل إصدار جملة من
التشريعات الحديثة وتفعيلها وإدخالها حيز التنفيذ أو تعديل التشريعات النافذة ،بالشكل الذي
تنسجم مع اتفاقيات منظمة التجارة العاملية لكي يسهل من عملية الانضمام إلى منظمة التجارة
العاملية.
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الخاتمة
مما سبق يمكن لنا القول بان املنظمة قد تمكنت من تحرير وتطوير التجارة العاملية  ،وألهميتها
تعتبر بمثابة املحرك الرئيس ي لالقتصاد العالمي ،وبالنتيجة فإن توجه العراق نحو الانضمام إلى منظمة
ً
ً
ً
التجارة العاملية يعد أمرا ضروريا ومهما للغاية  ،ألن الانضمام سيخلق الظروف الاقتصادية
والتشريعية الالزمة للتنمية في البالد  ،إال أنها ال تضمن الفوائد املرجوة للبالد ،ألن الحصول على تلك
املزايا يتوقف على مدى قدرة البالد على خلق مناخ مستقر ومالئم ومنسجم وقادر على تنفيذ الرزامات
املنظمة ،وأن تكون املفاوضات بين الفريق التفاوض ي واملنظمة مصحوبة بالدراسات العلمية ذات
الصلة  ،وفي نفس الوقت فان بقاء العراق خارج إطار املنظمة سيجعله في عزلة دولية .
وتوصلت الدراسة إلى أن العراق في ظل وضعه الحالي غير مهيأ لالنضمام إلى منظمة التجارة
العاملية ما لم يتم تحقيق إصالحات اقتصادية وتشريعية من أجل تذليل العقبات أمام ملف انضمام
العراق إلى منظمة التجارة العاملية ،مما يتطلب منه بذل املزيد من الجهود من أجل تهيئة كل املتطلبات
الالزمة لتسهيل مهمته في الحصول على العضوية الكاملة في املنظمة ،وهو ما تهدف إليه الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات وهي:
 .7إن عدم انضمام العراق إلى منظمة التجارة العاملية سوف يؤدي ذلك إلى عزلة البلد عن
ألاسواق العاملية ،ولن يتمكن من تحقيق أي نمو وتطور ،حيث إن الصادرات الوطنية بحاجة
إلى أسواق مفتوحة وتجارة حرة لكي تنمو وتتطور.
 .4العراق في وضعه الحالي غير مهيأ لالنضمام إلى منظمة التجارة العاملية ،نتيجة عجز القوانين
والتشريعات الحالية من مجاراة طلبات املنظمة ،ووضعه الاقتصادي والسياس ي املرتبك،
وبالنتيجة فينبغي على العراق عدم التعجل في عملية الانضمام إلى املنظمة وإلابقاء على صفة
املراقب حتى وان طالت املدة ،لكي يتسيى له العمل على تهيئة البيئة الخصبة واملالئمة
لالنضمام.
املقترحات:
 .7اعتماد اسرراتيجية عشرية من أجل النهوض باالقتصاد العراقي وبناءه ،ورسم سياسة
اقتصادية واضحة ومتناغمة فيما بينها من أجل تحقيق ألاهداف املرسومة في الاسرراتيجية
التنموية.
 .4تشكيل وفد مفاوض مكون من الكفاءات والقدرات في الاختصاصات املطلوبة بهدف إدارة
عملية التفاوض مع منظمة التجارة العاملية بكل كفاءة ،بما يؤمن مصلحة البلد والحصول
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على أقص ى قدر من املكاسب والامتيازات ،ويمكن التمهيد لذلك بعقد ندوات خاصة ملناقشة
الجوانب املختلفة من املوضوع من قبل املتخصصين في الاقتصاد والقانون والسياسة من
دوائر الدولة وأساتذة الجامعات وممثلين من القطاع الخاص.
 .2محاولة التسرع في حسم مرحلة التحول من الاقتصاد الشمولي إلى اقتصاد السوق وتهيئة
كافة متطلبات هذا التحول بشكل فعال ،وإلزام القطاعات الاقتصادية كافة على اعتماد
آليات اقتصاد السوق.
 .2السعي للحصول على أطول فررة زمنية ممكنة لإلعفاء من تطبيق القوانين وسريانها من أجل
إعطاء الفرصة الكافية للتهيؤ والتكيف ملواجهة املنافسة الدولية.
 .1العمل على تشبيب الجهاز إلاداري للدولة والقضاء على الررهل املوجود فيه لتقليص البطالة
املقنعة ،ورفع كفاءة من يتبقى من الجهاز إلاداري إلى املستوى املطلوب بكل الوسائل املمكنة،
مع تقديم كل الدعم والتشجيع للقطاعين الخاص واملختلط ليأخذ دوره في عملية التنمية
الاقتصادية.
 .2العمل على إكمال الخطط التشريعية من اجل إصدار تشريعات موائمة مع ضوابط
واتفاقيات منظمة التجارة العاملية.

الهوامش
( )طالب ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية  /الجامعة العراقية – العراق – بغداد .saif87sabah@gmail.com
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( )أستاذ دكتور في كلية القانون والعلوم السياسية  /الجامعة العراقية  -العراق – بغداد .
( )1مروة خضير سلمان ،التجارة الخارجية للعراق بين ضرورات التنويع الاقتصادي وتحديات الانضمام إلى( ،)wtoمجلة العلوم
الاقتصادية وإلادارية  ،صادرة من كلية إلادارة والاقتصاد /جامعة بغداد  ،املجلد ،44العدد ،99بغداد  ،4072 ،ص.227-220
( )2مقابلة اجراها الباحث مع آلانسة نضال صبري حميد مديرة قسم منظمة التجارة العاملية في دائرة العالقات الاقتصادية الخارجية
في وزارة التجارة العراقية بمقر القسم بتاريخ (4047 -4 -2م) .
( )3املصدر نفسه.
( )4قانون التعريفة الجمركية رقم44لسنة4070م ،جريدة الوقائع العراقية ،الجزء ألاول ،العدد ،2710بغداد4070/74/2،م ،ص.7
( )5جعفر بهلول جابر  ،انضمام العراق إلى منظمة التجارة العاملية الطريق إلى بناء اقتصاد عراقي ناهض  ،مجلة التجارة العراقية
الالكررونية  ،صادرة عن وزارة التجارة العراقية  /دائرة تطوير القطاع الخاص  /قسم الدراسات والنشر  ،العدد ، 74بغداد 4071 ،م
 ،ص.9
( )6مقابلة مع آلانسة نضال صبري حميد ،مصدر سبق ذكره.
()تم الاتفاق على إخضاع جميع التعريفات الجمركية إلى نسبة تخفيض تختلف بين البلدان املتقدمة والنامية  ،حيث ألزمت
البلدان املتقدمة على خفض تعريفاتها الجمركية بنسبة  %223باملعدل على جميع منتجاتها ،وبنسبة %71كحد ادني لكل منتج خالل
فررة تنفيذ مدتها2سنوات  ،أما البلدان النامية فحصلت على معاملة تفضيلية بمعدل تخفيض %42خالل 4سنوات وبشرط وجود
حد أدنى من التخفيض قدره  %70لكل منتج ،للمزيد ينظر :بثينة حسيب  ،التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي وسبل معالجتها
 ،مجلة العلوم الاقتصادية وإلادارية  ،صادرة عن كلية إلادارة والاقتصاد الجامعة املستنصرية  ،السنة  ، 72العدد ، 29بغداد ،
4072م  ،ص.742
( )7املصدر نفسه  ،ص.742
( )8مقابلة مع آلانسة نضال صبري  ،مصدر سبق ذكره.
()تم تعديل القانون بتاريخ 4047/2/2م  ،لغرض منح وزارة الصحة والبيئة وبالتنسيق مع وزارة املالية صالحية تحديد مقدار
البدل النقدي  ،للمزيد من املعلومات ينظر  :قانون رقم  40لسنة 4047م ،جريدة الوقائع العراقية  ،العدد ،2241بغداد ,
4047/2/42م  ،ص.4-7
()للمزيد من املعلومات ينظر إلى  :قانون رقم  12لسنة 4074م  ،جريدة الوقائع العراقية  ،العدد ،1224بغداد4072/2/9،م ،
ص.72-7
( )9بثينة حسيب  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.741
( )10مقابلة مع آلانسة نضال صبري حميد ،مصدر سبق ذكره.
( )11جعفر بهلول جابر  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.9
( )12مقابلة مع آلانسة نضال صبري حميد ،مصدر سبق ذكره.
( )13بثينة حسيب  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.741
( )14مقابلة مع آلانسة نضال صبري حميد ،مصدر سبق ذكره.
( )15املصدر نفسه.
( )16املصدر نفسه.
( )17مقابلة مع آلانسة نضال صبري حميد ،مصدر سبق ذكره.
( )18عبدالجبار عبود الحلفي  ،الاقتصاد العراقي النفط  -الاختالل الهيكلي – البطالة  ،مركز العراق للدراسات  ،بغداد  ،الطبعة
الثالثة 4071،م ،ص.24
( )19سحر قاسم محمد  ،آلاليات الواجب توفرها النتقال العراق من الاقتصاد املخطط إلى اقتصاد السوق  ،املديرية العامة لإلحصاء
وألابحاث  ،البنك املركزي العراقي  ،بغداد 4077 ،م  ،ص.74-79
( )20باقر كرجي حبيب الجبوري  ،خصخصة القطاع العام في العراق ألاسباب والنتائج املتوقعة  ،مجلة القادسية للعلوم إلادارية
والاقتصادية  ،صادرة من كلية إلادارة والاقتصاد  /جامعة القادسية  ،املجلد  ،77العدد4004 ، 4م ،ص.797
( )21علي درب كسار الحيالي ،إلاصالح الاقتصادي في العراق والشروط ألاساسية لسياسته الناجحة دراسة تحليلية  ،مجلة العلوم
الزراعية العراقية  ،صادرة من كلية الزراعة  /جامعة بغداد  ،املجلد ،7العدد ،29بغداد 4001 ،م ،ص.77
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( )22عبدالسالم نجادات واحمد عارف كفانة  ،اثر انضمام ألاردن ملنظمة التجارة العاملية على ألامن الوطيي  ،املجلة العراقية للعلوم
الاقتصادية  ،صادر من كلية إلادارة والاقتصاد  /الجامعة املستنصرية  ،العدد ،74بغداد4004 ،م.ص.721
( )23عمار محمود حميد  ،نقل التكنولوجيا في العراق في ظل اتفاق  TRIPSوعضوية منظمة التجارة العاملية  ،مجلة إلادارة والاقتصاد
جامعة كربالء  ،املجلد  ، 2العدد ،72كربالء 4071 ،م  ،ص.742
( )24الويس عبوش بونو و شهاب أحمد إسماعيل  ،اثار انضمام العراق إلى منظمة التجارة العاملية على القطاع الزراعي ،املجلة العراقية
للعلوم الاقتصادية  ،صادرة من كلية إلادارة والاقتصاد  /الجامعة املستنصرية ،العدد ،20بغداد 4077،م ،ص.47
( )25دورين بنيامين هرمز  ،اثر انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العاملية (إشارة إلى حالة العراق ،مجلة مركز املستنصرية
للدراسات العربية والدولية  ،مركز املستنصرية للدراسات العربية والدولية  ،العدد ،24بغداد 4070 ،م ،ص.29
( )26عبدالخالق دبي عبد املهدي الجبوري  ،الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات وآثارها املحتملة على الاقتصاد العراقي ،مجلة كلية
إلادارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية وإلادارية واملالية  ،صادرة من كلية إلادارة والاقتصاد /جامعة بابل  ،العدد ،74بابل4072 ،م،
ص.41-42
( )27محسن حسن  ،السياحة الدينية في العراق  :الواقع واملأمول -دراسة وصفية ، -مركز البيان للدراسات والتخطيط  ،بغداد ،
4079م  ،ص.71
( )28عبد الخالق دبي عبداملهدي الجبوري  ،الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات واثارها املحتملة على الاقتصاد العراقي  ،مجلة كلية
إلادارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية وإلادارية واملالية  ،صادرة عن كلية إلادارة والاقتصاد  /جامعة بابل  ،العدد  ، 74بابل ،
4072م  ،ص.44
( )29املصدر نفسه  ،ص.700
( )30عبدالخالق دبي عبداملهدي الجبوري  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.707
( )31فاضل جواد دهش  ،الاثار املررتبة عن انضمام العراق إلى منظمة التجارة العاملية على مستقبل القطاع الزراعي  ،مطبعة العزة ،
بغداد 4070 ،م ،ص.791-792
()هي قواعد محاسبية ترشيدية تهدف إلى الاتفاق من خالل الدعم والتحفيز والتشجيع برشد وعقالنية  ،تأخذ بنظر الاعتبار
احتياجات القطاعات ألاساسية املختلفة من أبنية ومعدات ومستلزمات إلانتاج للتخصيصات املالية بدون مبالغة وتبذير أو شحة في
التخصيصات أي تأخذ بنظر الاعتبار الحسابات الاقتصادية (الربح والخسارة) للتخصيصات املالية من أجل الاستفادة من
التخصيصات وما توفره من مستلزمات بصورة مثلى بدون هدر أو ضياع  ،للمزيد من املعلومات ينظر  :فاضل جواد دهش ،مصدر
سبق ذكره ،ص.791
( )32يوسف عودة غانم ،عقبات انضمام العراق إلى منظمة التجارة العاملية  ،مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية  ،صادرة من
كلية القانون /جامعة الكوفة ،املجلد ،7العدد ،22النجف ألاشرف 4079 ،م ،ص.407
( )33املادة الثانية من قانون الاستثمار رقم( )72لسنة 4002املعدل  ،جريدة الوقائع العراقية  ،السنة  ،11العدد،2242
بغداد4072/7/2،م ،ص.1
( )34املادة  4من قانون حماية املنتجات الوطنية رقم 77لسنة ،4070للمزيد ينظر إلى  ، http://extwprlegs1.fao.org/وقت الدخول
ً
4:40مساءا(4047/4/49م).
( )35املادة ألاولى من قانون التعريفة الجمركية رقم() 44لسنة4070م الجزء ألاول  ،جريدة الوقائع العراقية  ،الجزء ألاول ،العدد،2710
بغداد4070/74/2،م ،ص.7
( )36قانون الحجر الزراعي رقم ( )12لسنة 4074م ،مصدر سبق ذكره  ،ص.2
( )37املصدر نفسه  ،ص. 2
( )38املادة ( )74من قانون الشركات رقم ( ) 47لسنة (7441م) املعدل  ،جريدة الوقائع العراقية  ،العدد ،2112بغداد 4074/4/4 ،م،
ص.9
( )39يوسف عودة غانم  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.402
( )40املصدر نفسه  ،ص. 402
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3002 سياسة العراق الخارجية تجاه اململكة العربية السعودية بعد العام
Iraq's foreign policy towards the Kingdom of Saudi Arabia after the year
2003
الباحثة نهى جاسم حسين

 العراق- الجامعة العراقية/ كلية القانون والعلوم السياسية
nuhajasim94@gmail.com
امللخص
 في مرحلة مصيرية صعبة عاشها العراق بعد مخاض الحروب3002 تشكلت السياسة الخارجية العراقية بعد العام
 فقد تكونت السياسة الخارجية العراقية من مزيج, التي عصفت به وإعادة تشكيل مالمح ورسم الدولة العراقية من جديد
مركب من تضارب املصالح للقوى السياسية الداخلية واملدفوعة بتأثيرات خارجية تتنافس من أجل الحصول على موطئ
 وهذه الحالة ولدت أداء سياسيًا عراقيًا خارجيًا غير متوازن3002 قدم لها داخل العراق في مرحلة العراق الجديد بعد عام
وال يستند على أسس املصالح الوطنية املشتركة بقدر ما يستند على حجم مصالح القوى السياسية الداخلية والتأثير الاقليمي
ً .
هذا ما يدفعنا إلى القول بأن السياسة الخارجية العراقية خالل هذه الفترة تتصف بالضعف وعدم الوعي بالواقع
 لذلك فقد كانت السياسة الخارجية العراقية تجاه, الجديد وما يحيط به من تأثيرات داخلية وتفاعالت إقليمية ودولية
 ومع ذلك فقد, السعودية قائمة على أساس تحقيق أكبر قدر من التقارب والتعاون حينا وحدوث التباعد في أحيان أخرى
. ًكبيرا
ً ًالاخيرة تحسنا
ً شهدت العالقات في آلاونة
.  السعودية,  العراق,  السياسة الخارجية: الكلمات املفتاحية
Abstract
Iraqi foreign policy was formed after 2003 in a difficult fateful phase that Iraq went through after the throes of
the wars that afflicted it and reshaping the features and drawing of the Iraqi state again. The Iraqi foreign policy
consisted of a complex mixture of conflict of interests of the internal political forces and driven by external
influences competing in order to obtain A foothold inside Iraq in the new Iraq stage after 2003, and this situation
generated an unbalanced external Iraqi political performance and is not based on common national interests as
much as it is based on the size of the interests of internal political forces and regional influence.
This is what prompts us to say that the Iraqi foreign policy during this period is characterized by weakness
and lack of awareness of the new reality and the surrounding domestic and international influences and
interactions. Therefore, the Iraqi foreign policy towards Saudi Arabia was based on achieving the greatest degree
of rapprochement and cooperation at a time and the occurrence of divergence in some cases. Others, however,
relations have witnessed a significant improvement.
Key words: Foreign Policy, Iraq, Saudi Arabia.
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املقدمة
تشكلت السياسة الخارجية العراقية بعد عام  3002في مرحلة مصيرية صعبة عاشها العراق بعد
مخاض الحروب التي عصفت به وإعادة تشكيل مالمح ورسم الدولة العراقية من جديد  ,فقد تكونت
السياسة الخارجية العراقية من مزيج مركب من تضارب املصالح للقوى السياسية الداخلية
واملدفوعة بتأثيرات خارجية تتنافس من أجل الحصول على موطئ قدم لها داخل العراق في مرحلة
العراق الجديد بعد عام  3002وهذه الحالة ولدت أداء سياسيًا عراقيًا خارجيًا غير متوازن وال يستند
على أسس املصالح الوطنية املشتركة بقدر ما يستند على حجم مصالح القوى السياسية الداخلية
والتأثير إلاقليمي ً .
وبعد تغيير النظام السياس ي في عام  3002سلك العراق سياسة إقامة عالقات جيدة مع اململكة
العربية السعودية ونهج في هذا املجال سياسة ّ
ودية شهدت تحسنا إلى حد بعيد  ,ولكن عرفت تقلبات
بسبب اتخاذ اململكة العربية السعودية مواقف مختلفة من النظام الجديد في العراق ,وكما أن
السياسة الخارجية العراقية تجاه اململكة العربية السعودية اتسمت بالتفاوت وأخذت أحيانا شكل
ألاخرىً ,فقد
والاختال والجمود حولً بعض املواقف ً
التعاون الوثيق والاتفاق حولً بعض املواقف ً
ألاحداث الدائرة
حاول العراق اتباع سياسة التصالح والابتعاد عن املحاور واملنازعات العربية في أغلب ً
فيها ً .
أهمية البحث :تكمن أهمية البحث في متابعة تطورات سياسة العراق الخارجية تجاه اململكة العربية
السعودية بعد عام ً 3002و فحص مدى اختال السياسة الخارجية الحالية اختالفا جذريا عن
السياسة الخارجية في مرحلة النظام السابق التي اتسمت بالتوتر والعداء تجاه هذه الدولةً ,ودراسة
ألاحداث الهامة وتأثيرها في السياسة الخارجية في ظل النظام الديمقراطي الجديد في العراق.
ً
إشكالية البحث :تتمحور إلاشكالية حول سؤال رئيس ي ملاذا تتسم سياسة العراق الخارجية من عدم
وضوح الرؤية ًو الاضطراب املزمن في التعامل مع دول الخليج و بالخصوص مع اململكة العربية
السعودية؟ ً
وتنبثق عن هذه الاشكالية الرئيسة مجموعة من التساؤالت وهيً :
 .1ماهي اسباب الصراع أ ًو التعاون املؤثرة في العالقات بين الدولتين؟ ً
 .3ملاذا لم يتوصل الطرفان العراقي والسعودي إلى إقامة عالقات قائمة على أساس املصالح
املشتركة بينهما بعد عام 3002؟
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 .2ما املشاهد والتصورات املستقبلية التي من املحتمل أن تكون عليها سياسة العراق الخارجية
تجاه اململكة العربية السعودية؟ ً
فرضية البحث :تنطلق فرضية البحث على أساس أن هناك عالقة طردية بين الطرفين ترتكز على
العربية
نح ًو كلما ابتعدت السياسة الخارجية العراقية عن الواقعية والنظرة املصححية اتجاه اململكة ً
السعودية  ,كلما أصبحت سياسته الخارجية أكثر فاعلية وتأثير ونجاح  .على هذا النحو سنعمد من
خالل الدراسة على إثبات أو نفي هذه الفرضية  ,على ذلك سنحاول ومن خالل السياق البحثي أن
نثبت هذه الفرضية ً .
ومن أجل فحص هذه الفرضية اعتمدنا املنهج التحليلي في البحثً .
وقد تمت هيكلية البحث إلى:
مقدمة ًوأربع مباحث وخاتمة وقد تناولت الجوانب املختلفة للبحث حيث تناول املبحث ألاول
طبيعة السياسة الخارجية العراقية تجاه السعودية قبل عام ً .3002
ودرس املبحث الثاني توجهات السياسة الخارجية العراقية تجاه اململكة العربية السعودية بعد عام
ً .3002
وتطرق املبحث الثالث إلى الدوافع والتحديات وآلاليات التي تواجه تطور العالقات العراقية–
السعوديةً .
ًوناقش املبحث الرابع مستقبل سياسة العراق الخارجية تجاه اململكة العربية السعودية بعد العام
ً .3002

املحور ألاول طبيعة السياسة الخارجية العراقية تجاه السعودية قبل عام 3002
ترجع السياسة الخارجية العراقية في تاريخ العراق الحديث إلى عام  1230أي بعد احتالله من
ألاولى عام  ,1211ليصبح العراق ضمن ألاقاليم املنتدبة
قبل القوات البريطانية أبان الحرب العاملية ً
الخاضعة إلى بريطانيا ً,غير أن الشعب العراقي رفض سياسة الانتداب أو الاستعمار هذه وتوجها بثورة
ألاولى  ,وفي عام  1231تشكلت وزارة
العشرين التي أجبرت بريطانيا على تأسيس الدولة العراقية ً
الخارجية العراقية التي أخذت على عاتقها بناء عالقات دبلوماسية متطورة ومثمرة مع الدول العربية
كافة (ً . )1
وحظى العراق بقيادة ملكية تمثلت بتتويج امللك فيصل ألاول* ملكا على العراق في / 32آب/
أغسطس  1231الذي أدار دفة البالد نحو ألامن والاستقرار ومتابعة مصالح العراق الخارجية ،وتحقق
خالل فترة حكمه الاعترا

باستقالل العراق من الاحتالل البريطاني بعد سلسلة من املعاهدات
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الثنائية كان آخرها معاهدة  1220والتي مهدت النضمام العراق إلى عصبة ألامم في تشرين ألاول /
اكتوبر عام  .)2(1223إن سياسة العراق الخارجية واجهت مشكالت رافقتها طوال مسيرتها حتى الوقت
الراهن ،فقد كانت هناك مشكالت مرحلية ارتبطت بظرو داخلية معينة أو بيئة دولية متغيرة ،وكان
املظهر العام للسياسة الخارجية العراقية هو انعدام التوازن بسبب الانقالبات والحروب الكثيرة التي
تعرض لها العراق (ً .)3
ولم تكن سياسته الخارجية سياسة واضحة في تعاملها مع اململكة العربية السعودية وذلك بسبب
وجود التدخل الخارجي املتمثل بالتدخل البريطاني في كل السياسات العراقية والتي فرضت وضعا
ألاول والذي تحتم عليه ألاخذ برأي بريطانيا عند تقرير ألامور املتعلقة
سياسيا على امللك فيصل ً
بالشأن الخارجي ً,لذلك كانت صالحياته مقيدة بموجب املادة ألاولى من معاهدة عام  1233التي نصت
على " أن يجري ملك العراق وملك بريطانيا مشاورة تامة وصريحة في جميع الشؤون السياسية
الخارجية ذات املساس باملصالح املشتركة"ًً,وعلى الرغم من ذلك كانت سياسة العراق الخارجية في
بعض ألاحيان تناوئ بريطانيا ً .
وبعد إعالن النظام الجمهوري في العراق عام  1291والتحررً من السيطرة البريطانية ،والخروج من
حلف بغداد وإلغاء الاتفاقيات املبرمة مع بريطانيا ،جاء إعالن الحياد بين املعسكرين الرأسمالي
والاشتراكي اللذين كانا يقودان السياسة العاملية إبان الحرب الباردة ،وانضمام العراق إلى حركة عدم
الانحياز ،ليضع العراق أمام استحقاقات جديدة في السياسة الخارجية ،والتي عانت من صعوبات جمة
بفعل تلك املتغيرات (ً .)4
وقد تميزت السياسة الخارجية العراقية تجاه اململكة العربية السعودية بالتذبذب بين السلب
وإلايجاب وفي سياقات عكست حالة التخبط السياس ي وعدم الوضوح في التوجهات السياسية بسبب
السياسة التي انتهجها صانع القرار السياس ي الخارجي العراقيً ,فقد أقدمت الحكومة العراقية برئاسة
الرئيس ألاسبق عبد الكريم قاسم عام  1291على خطوته في ضم الكويت للعراق ًوإنها جزءا ال يتجزأ
من العراق ًوإن الكويت كانت منطقة تابعة لوالية البصرة (ً,ً)5فوقفت السعودية ضد مطالب العراق
وجسدت سلوكها السياس ي الخارجي عندما قامت بإرسال قوات سعودية تحت رعاية جامعة الدول
العربية لحماية استقالل الكويت من الهجوم ضدها آنذاك( .)6وأدى ذلك إلى قطع عالقته الدبلوماسية
مع السعودية وكما أدت الاختالفات الايديولوجية دورا مهمًا في التوتر الذي شهدته العالقات بين
البلدين (.)7
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أما في عهد الرئيس عبد الرحمن محمد عار الذي اتبع سياسة خارجية واضحة املعالم ومتوازنة
نابعة من املصححة العليا للعراق في الحرص على أمن واستقرار العراق وعدم التدخل في شؤونه
الداخلية  ,حيث سعت حكومته إلى تحسين صورة العراق وسياسته بعد أزمة الكويت ,وتمتع خاللها
العراق بعالقات جيدة نسبيا مع اململكة العربية السعودية كانت قائمة على حسن الجوار واملصالح
العليا املشتركة وتبني سياسة سلمية ورصينة تجاه السعودية (ً . )8
وخالل حقبة السبعينات حاول صانع القرار السياس ي الخارجي العراقي جاهدا أن يؤدي دورا إقليميا
العربي فوجد قبوال من قبل السعودية التي كانت تسعى إلى الدور القيادي في املنطقة
على املستوى ً
إال أن اململكة العربية السعودية ارادت ضمان الجانب العراقي للوقو بوجه التهديدات التي يمكن
أن تنال ألاراض ي الخليجية من قبل القوة إلاقليمية غير العربية وخاصة إيران ً ً,وقد أتفق الطرفان
العراقي والسعودي على موقف واحد خالل قمة الرياض عام  1291التي اعترفت بمنظمة التحرير
الفلسطينية ممثال شرعيا للشعب الفلسطيني  ,وكما توحد موفقهما عام 1291عندما قررت جامعة
الدول العربية عزل مصر ووقف العالقات معها بعد زيارة الرئيس املصري ألاسبق أنور السادات إلى
القدس وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد عام ً .)9( 1291
وكانت تلك الفترة قد شكلت أقوى تقارب واتفاق بين صانع القرار السياس ي الخارجي العراقي
والسعودي ,ولم تكن فترة الثمانينات من القرن العشرين أفضل من الفترات السابقة حيث عانت
السياسة الخارجية العراقية الكثير من القيود خاصة ًوأن هذه املرحلة قد شهدت أحداثا استثنائية
تمثلت في دخوله مع إيران في حرب الثماني سنوات ولقد ًووًجهت إمكانيات العراق املتنامية بالعديد
مع الهواجس إلاقليمية والدولية الرامية لححد منها مع رغبة القوى ذاتها في احتواء إيران باعتبارها
لحخطر في املنطقة ,بسبب توجهها الهاد إلى تصدير الثورة خارجيا وقد زج العراق نفسه في
ً
مصدرا
حرب مع إيران كان ثمنهًا باهضًا نتيجة لتلك السياسات الخاطئة وغير املحسوبة عواقبها من قبل
النظام السابقً ,وأدت إلى فرض قيود وخيمة على سياسته الخارجية  ,فاململكة العربية السعودية
كانت من أهم الداعمين لحجانب العراقي خاصة في ظل موقفها من إيران فقدمت مساعداتها املادية
إلايرانية  .فضالً عن ،اعتداءات إيران ضد الكويت عام
واملعنوية للعراق للوقو بوجه التوجهات ً
إلايجابي بين الطرفين إلى درجة قيام
 .)10( 1219وبعد انتهاء الحرب العراقية-إلايرانية استمر التعاون ً
امللك السعودي فهد بن عبد العزيز بزيارة العراق عام 1212والتي تعد الزيارة ألاولى من نوعها بعد
نجاح ثورة  11تمو ًز /يوليو عام  1291والتي تم فيها التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين الدولتين
واتفاقية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكال منهما آلاخرً .
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وفي  3أب /أغسطس  1220جاءت أزمة الكويت لتنهى العالقات الجيدة ما بين العراق ًوالسعودية
على الرغم من أن اململكة العربية السعودية عملت على لعب الدور الوسيط بين العراق والكويت
ًودعت إلى عقد اجتماع لتسوية ألازمة بينهما في جده وعرضت أن تقوم اململكة العربية السعودية
ّ
بدفع املبالغ املالية املختلف عليها بين الطرفين ( ,ً)11لكن دخول العراق إلى ألاراض ي الكويتية ًّوًلد
انطباعا لدى السلطة الحاكمة في السعودية بأن الخطوات القادمة للقوات العراقية ستكون احتالل
السعودية وإلاطاحة بالعائلة الحاكمة وتغيير النظام الحاكم في السعودية مما أدى ذلك إلى تصفير
السياسة العراقية على الصعيد الخارجي بعد أن فشلت في إيجاد الحلول املناسبة في عالقاتها مع
اململكة العربية السعودية من جهة  ،وعدم قدرتها من جهة أخرى على تشخيص مواقف الواليات
املتحدة ألامريكية الرامية إلى إبراز هيمنتها الدولية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ,وتكثيف تواجدها
العسكري في منطقة الخليج العربي إذ قادت الواليات املتحدة ألامريكية تحالفا دوليا كبيرا استطاعت
خراج القوات العسكرية العراقية من الكويت)ً .(12
عبره ا ً
وعانى العراق في سياسته الخارجية من الانغالق التام مع محيطه الخارجي بعد حرب الخليج
الثانية عام ً 1221واخضع العراق لعقوبات دولية وفقا للقرارات الصادرة من مجلس ألامن البالغ
عددها ( )19قرارا دوليا ملزما تم اتخاذها جميعها وفقا ألحكام الفصل السابع من ميثاق ألامم
املتحدة ،مما أدى إلى قطع عالقات العراق مع اململكة العربية السعودية ومعظم دول الخليج العربي
من جهة واملجتمع الدولي من جهة أخرىً (ً .)13
وفي تلك املرحلة أخذ العراق يعمد إلى تصريف سياسته الخارجية تجاه اململكة العربية السعودية
بهامش مبدئي أقل بسبب التحجيم الذي لحق بإمكاناته العسكرية وجعل قدرته على تنفيذ خطابه
طويال حتى انتهت بنهاية النظام
ً
السياس ي وطموحاته في أدنى مستوياتهاً ,وقد استمرت هذه املرحلة زمنا
السابقً ,ودخول القوات ألامريكية إلى الساحة العراقية عام ً, 3002وإعادة صياغة املعادلة السياسية
للعراق بكل تفاصيلها السياسية والاقتصادية ( . )14وأعطى رسالة واضحة للمملكة العربية السعودية
خاصة ودول الخليج العربي عموما مفادها  ,أهمية منح العالقات مع العراق درجة عالية من ألاهمية
العتبارات عدة في مقدمتها لكي تكون اململكة العربية السعودية قريبة من الخريطة السياسية العراقية
مما يعني الحاجة إلى مراجعة موضوعية لتلك العالقات وتحويلها إلى عالقات مثمرة ومتطورة بينهما()15

ً .
ً
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املحور الثاني توجهات السياسة الخارجية العراقية تجاه اململكة العربية السعودية
بعد عام 3002
كانت سياسة العراق تجاه اململكة العربية السعودية قائمة على أساس تحقيق أكبر قدر من
التقارب والتعاون حينا وحدوث التباعد في أحيان أخرى  ,فقد كانت هذه العالقات يشوبها الحذر
الشديد لفترة طويلة منذ تأسيس الدولتين  ,ومع ذلك تخللت هذه العالقات فترات قصيرة من التالقي
إلايرانية بين عامي1210و , 1211ولكن سرعان ما تراجعت
والتفاهم بسبب قيام الحرب العراقيةً -
العالقات بين البلدين اثر الغزوً العراقي للكويت عام 1221وما بعده (ً . )16
لذلك ظهرت جملة من املحددات الاستراتيجية التي بنيت على أثرها العالقات بين العراق
فضال عن الصراع الدولي الحاد في املنطقة على
ً
ألاطرا ,
والسعودية  ,كالصراع الجي ًو إقليمي متعدد ً
مختلف املراحل التي مر بها النظام الدولي  ,غير أن أهم ما يمكن توصيفه وتقديمه على أنه محور من
محاور تدهور العالقة بين البلدين  ,هو ما يتعلق بالصراع الايديولوجي والسياس ي الدائر بين القوى
إلاقليمية السيما بعد عام ً , 3002ودخول إيران كمعطى جديد لضبط العالقة بين البلدين وتجلى
إلايراني الذي كان العراق جزء منه سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة
ذلك في الصراع السعودي– ً
عبر انعكاسات مخرجاته على الجغرافية العراقية حيال عالقته مع املحيط الجيوسياس ي  .وتبرز
موضوعة أخرى من موضوعات الصراع ًوالتصادم بين البلدين املتعلقة بتصدير النفط وكمياته.
وفضالً عن ،مشكلة ترسيم الحدود والسيطرة عليها ( .)17وتبنى الحكام السعوديون تشجيع الحركات
تمول املتطرفين فكريا وماليا
إلارهابية املتطرفة وتأثيرها على زعزعة النظام الجديد ،فأخذت اململكة ًّ
إلاسالم السياس ي املتنامي
وبشريا .فضالً عن ارتباطات املنطقة بتوازنات ايديولوجية وتوازنات صراع ً
بعد عام  .)18(3002لكن مـا كان يوتر العالقـات ويجعـل رد الفعـل العراقـي فـي بعـض آلاحيان شـديداً
تجـاه السـعودية هـو الاتهامــات التـي كانــت توجـه مــن قبـل جهــات معينـة فــي اململكـة العربيــة السـعودية
نحــو عـدد مــن املسـؤولين الع ـراقيين ودعوتـهم إلــى إقامة إقلــيم في ــدرالي للمكونات واعتبرت السعودية
ذلــك ين ــذر بمزيــد مــن التفتيــت فــي الع ـراق ,وفي الوقت نفسه فإن السعودية أخــذت تتحــرك فــي اطــارين
اطــار عربــي مســاند للع ـراق واطــار داخلــي محل ــي يعتمد اتخاذ إجراءات وقائيــة مــن تط ــور أزمــة الع ـراق
وانتقاله ــا إلــى ال ــداخل السعودي  ,فقامت الســعودية علــى إنشــاء جــدار عــازل يمت ــد ملســافات متقطعــة
ألامــوال إلــى الجماعــات
علــى الحــدود العراقيــة بحجــة منــع تس ــلل العناصـر املســححة ووصــول ً
املســححة( .)19وبسبب املوقف السعودي تجاه العراق وفي ظل الاوضاع التي يمر بها كان البد من أن
يعمل صانع القرار السياس ي الخارجي العراقي على استعمال آليات جديدة تتناسب مع هذا التغيير
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الذي طرأ على الساحة السياسية العراقية ،ألجل التعامل مع السعودية آلنها تعد املتنفس الذي
يمكن الاستفادة منه في نواحي عديدة (سياسياً ًوأمنياً واقتصاديا) (ً .)20

املحور الثالث الدوافع والتحديات وآلاليات التي تواجه تطور العالقات العراقية–
السعودية
سنعرض في هذا املحور أبرز دوافع تطوير العالقات بين الدولتين ًوالتحديات وآلاليات تفعيل
السياسة الخارجية العراقية تجاه السعودية كاآلتيً :
أوال-دوافع تطوير العالقات العراقية–السعودية

ً

يمثــل الجوار الجغرافي للبلديــن وتشــاركهما في حــدود بريــة تقــدر بـ ـ 111كم ،والروابــط الدينيـة
والقوميـة والاجتماعية ،واسـتحقاقات املصالح والتحديـات ألامنية ،عوامـل تفـرض علـى قيـادة الدولتيـن
تطوير عالقاتهما بما يعـود باإليجاب علـى البلديـن وشـعبيهماً .
أ .دوافع الحكومة العراقية
ظلــت الحكومات العراقيــة منــذ العام  ،3002تعانــي اختالال في عالقتها مع اململكة العربية
فضال عن العوامل الداخليـة
ً
السعودية ملصححة إي ـران التــي باتت تصــور أن لها تأثير كبير على الع ـراق،
الاستقرار والتنميـة ،ويعتقـد بعض القـادة العراقيــون أن تطويــر العالقة مــع
التـي حرمـت العـراق مـن ً
الســعودية ســينعكس إيجابــاً علــى الداخــل العراقــي وعالقته مع الــدول العربيــة أمنيــا واقتصاديــا
وسياســيا ،ولعل أهم دوافع الحكومة العراقية لتطوير العالقات مع السعودية كاآلتيً :
 الدوافع الاق تصادية :يعانـي العـراق مـن النتائـج السـلبية علـى اقتصـاده مـن جـراء اسـتمرار
ألامني وفقـدان الدولتيـن السـيطرة علـى الحدود  ،كمـا
إغالق حـدوده مـع السـعودية نتيجـة التدهـور ً
يعانـي العـراق ضعـف في البنيـة التحتيـة والاخفاق في ملـف إعـادة الاعمار  ،وتدهـور الاوضاع
الاقتصادية وانعكاسـاتها علـى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للسـكان وعالقتهم بالحكومة  ،لـكل
ذلـك وغيـره تراهـن الحكومة على أن ينعكس تطوير عالقة العراق مع السعودية إيجاباً على الاوضاع
الاقتصادية في البلد  ,كما تراهن على دور السعودية في إعادة الاعمار والاستثمار في العراق ً ,وإن
ألامني (ً . )21
تقتدي بها دول عربية أخرى  ,ومن ثم ينعكس ذلك إيجاباً على الاستقر ًار ً
 فتح املنافذ الحدودية وتطوير املوانئ واملناطق الحدودية البرية والبحرية ،ومراجعة اتفاقية
التعاون الجمركي بين البلدين ،ودراسة إنشاء منطقة للتبادل التجاري وكذلك العمل على تنمية
الشراكة في القطاع الخاص بين البلدين ،وإتاحة املجال للتعر
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الاستثمار خاصة بعد فتح منفذ عرعر الحدودي بين العراق
ً
والاستثمارية وتسهيل عمليات
والسعودية (ينظر إلى خارطة رقم  .)1فضالً عن ،تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية والبحث
العلمي بين البلدين وإمكانية التعاون في تأهيل طريق (حميمة-سماوة) ،واستكمال تنفيذ طريق
الحج البري في محافظة ألانبار العراقية ،ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية ملشروع الربط
الكهربائي السعودي-العراقي والاتفاق على التعاون الكامل في املجال النفطي ومجال الطاقة بشكل
عام ،وإعادة تشغيل خطوط الطيران بين الرياض وبغدادً ،وأعلنت السعودية إعادة افتتاح
سفارتها في بغداد عام  3019وتعيين سفيراً لها في بغداد وافتتاح قنصلية للمملكة في العراق (.)22
ب .دوافع الحكومة السعودية
 اختارت اململكة العربيـة السـعودية بعـد عـام  3002سياسـة الابتعاد عـن التدخـل في شـؤون
العـراق ،واملساهمة في إعـادة تكوينـه ورسـم مسـتقبله ،وكان باسـتطاعتها أن تحدث ذلك
التأثيـر لثقلهـا ،إال إن الســعودية بدأت مؤخ ـرا إلــى إعــادة تفعيــل عالقتها مع العراق بعد تولي
امللك سلمان السلطة وانتهاج سياسة خارجية منفتحة مع البلدان ألاخرى ،مما يعني أن
القيادة الجديدة قد تستمر في نهجها الداعم للقضايا العربية وإلاسالمية في الشؤون
الخارجية (.)23
 سعت السياسة الخارجية السعودية دائما إلى دعم الاستقرار إلاقليمي وتقليل تكلفة تقلبات
السياسة إلاقليمية بالنسبة إلى مصالحها عبر إقامة شبكة من التحالفات إلاقليمية
والدولية ،مستغلة أيضا ما تملكه من ثقل اقتصادي لرأب الصدع في العالقات البينية
العربية ،أو إيجاد حل ًول لألزمات وامللفات إلاقليمية (.)24
 الدوافع السياسية للسعودية تسعى السعودية إلى استغالل فرصة توتر العالقات ألامريكية-
إلايرانية بعهد الرئيس ألامريكي السابق ترامب لعودة سياستها في أن تكون حاضرة في العراق
وفق استحقاقات الجوار الجغرافي واملصالح املشتركة بين الشعبين  ،وما تمليه مكانتها الدينية
والسياسية  ،وإثبات قدرتها على التعامل مع املختلف معها عقائديًا ,وتأمل السعودية في
استعادة ما تستطيع من نفوذ في العراق يحمي مصالحها وأمنها ،وتحاول كذلك السعودية
الحد من التقارب العراقي -املصري في عهد الرئيس املصري السابق محمد مرس ي  ،وجعله
مكمال لدورها ال ضدا لها(.)25وفي هذا الجانب حاليا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيس ي
امتازت املواقف بين البلدين الشقيقين بتطابق الرؤى واتفاق حول القضايا إلاقليمية
باختال جوانبها  ،وبما تشكله من عالقات عميقة وقوية تزداد متانة وقوة وصالبة وهو ما
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ُ
عبر عنه الرئيس املصري عبد الفتاح السيس ي حين قال أن العالقة بين مصر والسعودية تعد
أساسا لألمن والاستقرار في منطقة الشرق ألاوسط(ً . )26
ثانيا-التحديات التي تواجه تطور العالقات العراقية–السعودية
ثمة تحديات قد تحول دون تطور العالقات العراقية-السعودية  ,بعضها قد تكون ثابتة نتيجة
التباينات التكوينية لقيادة الدولتين وطبيعة الفاعلين في الدولتين  ,وأخرى قد تكون طارئة بفعل حالة
ألاخرى
فضال عن التحديات الخارجية ً
الانقطاع والصورة السلبية التي تكونت خالل الفترة املاضية ً ,و ً
التي تأتي إيران على ًرأسها إذ تمارس دورا مؤثرا في رسم حدود تطوير العالقات العراقية-السعودية ملا
تمتلكه من تأثير في العراق  ,ولعل أبرز املحددات التي تواجه تطور العالقات العراقية-السعودية كاآلتي
ً:
أ .التباين بين قيادة الدولتين
هناك تباينا واضحا بين قيادة الدولتين من الناحية العقائدية وكلتا القيادتين تؤثر معتقداتها في
ألامريكي
العالقات البينية  ,إذ ترى القيادة السعودية أن الحكومات العراقية التي تشكلت بعد الاحتالل ً
للعراق هي (حكومات طائفية) حسب تصورها  ,وتدين بوالءات طائفية وسياسية لنظام والية الفقيه
في إيران وتعدها السعودية مصدر تهديد ألمنها واستقرارها ً ,في املقابل ترى الحكومات العراقية أن
ونظرا لهذا التباين توجد معارضة لدى حكومة
السعودية تناصبها العداء وتضطهد املكونات فيها ً ,
الدولتين حول اخطار هذا التقارب على أمن الدولتين ومستقبلهما(ً .)27
ب .غياب الثقة املتبادلة بين قيادتي الدولتين والاختالف في ألاجندة
ألاجندة
ثمة غياب للثقة املتبادلة بين قيادتي الدولتين وتبادل التهامات سلبية والاختال في ً
واملواقف السياسية السعودية مع إيران ،وساحات الصراع في العراق واليمن والبحرين ولبنان ًوسوريا
حيث تميل مواقف الحكومات العراقية إلى جانب إيران ،ويعد ذلك أرضية مخالفة للتعاونً بين
الدولتين مع أن تطور العالقة مازال في بداياته وهو ما يشكل تحديًا لتطوير العالقات بين العراق
والسعودية (ً .)28
ج .الدور لايراني في العالقات العراقية-السعودية ،إذ لعبت إيران ادوار كثيرة ومتعددة في العراق
فهي على عالقة تاريخية مع املؤسسة الدينية العراقية أو مع جزء منها ،وهي في الوقت نفسه ذات
إلايراني يمكن تلمسه في
روابط وثيقة مع العديد من ألاحزاب السياسية العراقيةً ،وإن الحضور ً
العديد من املؤسسات املجتمعية والخدمية املنتشرة عبر العديد من مدن العراق ومحافظاته( .)29إذ
إلايراني داخل العراق وامتداده إلى داخل أراضيها ،لذا يبدو وقف
تخش ى السعودية من اتساع النفوذ ً
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إلايراني داخل العراق هو أحد اهتمامات
إلايراني ًوإمكانية تصدير قيم النظام الثوري ً
انتشار النفوذ ً
إلايراني نحو العراق وارتباط
السعودية الرئيسة في امللف العراقي ( .)30بالنتيجة فإن طبيعة التوجه ً
إلايرانية سو يؤدي إلى توتر العالقات العراقية-السعودية ،ومن
ذلك التوجه بنوع أو طبيعة املصالح ً
ثم التأثير على السياسة الخارجية العراقية تجاه السعودية ،وقد تصل الحالة إلى محدودية الخيارات
أمام صانع القرار السياس ي الخارجي العراقي لتفعيل آليات التعامل مع السعودية آنيا ومستقبالً (ً .)31
ثالثا-آليات تفعيل السياسة الخارجية العراقية تجاه السعودية بعد عام :3002
بدأت بوادر الحركة الدبلوماسية العراقية على الصعيدين الدولي وإلاقليمي منذ تشكيل أول
حكومة عراقية بتاريخ /1حزيران /يونيو  3001والتي ركزت على ما يليً )32( :
أ .اكتساب شرعية الوجود وتأكيده.
ب .تهيئة بيئة إقليمية وعربية داعمة باإليجاب الستقرار العراق امنيا.
ج .محاولة الغاء الديون والتعويضاتً .
فأهدا السياسة الخارجية بدت واضحة تجاه اململكة العربية السعودية حيث استندت على أسس
إلامكانات املؤهلة لذلك
جديدة ومتغيرات مهمة من أهمها أوالً :الرغبة في أن تلعب دوراً إقليمياً وثانيًاً :
(ً .)33وأهم آلاليات التي استندت عليها الحكومات العراقية التي تولت السلطة في العراق هيً :
 آلاليات السياسية :حيث قامت وزارة الخارجية العراقية بتفعيل دورها في املجال الخارجي للتعامل
مع املستويين الدولي وإلاقليمي عبر رغبتها الحقيقة في إقامة عالقات ودية وخاصة مع بلدان
الخليج العربي وفي مقدمتها السعودية (ً .)34
 آلاليات الاقتصادية  :فقد اتجهت الحكومة العراقية ما بعد عام  3002باتجاه تدعيم مسألة
التعاون وفق مبدأ املصححة العراقية لتوسيع تعاونها الاقتصادي مع اململكة العربية السعودية ,
إذ حاول الجانب العراقي تأطير سياسته الخارجية بأطر اقتصادية لتوسيع تعاونه آلاني واملستقبلي
 ً,على الرغم من املوقف السلبي لحجانب السعودي في الكثير من املواقف التي اثبتت فيها اململكة
العربية السعودية عن عدم رغبتها الحقيقة في سير العالقات مع العراق بشكل طبيعي كمسألة
إعفاء الديون العراقية لحجانـب السـعودي ً,فإن اململكة العربية السعودية لم تتجاوب مع تلك
الجهود فقد زارتها وفود عده من وزارة املالية والبنك املركزي لكــن الجانــب السـعودي ربطهــا
باألسباب السياسـية حتى انعقاد قمة الرياض في أذار /مارس  3009التي تمت فيها الكثير من
اللقاءات بين املسؤولين من وزارة الخا ًرجية العراقية والجانب السعودي ألجل الغاء الديون
املترتبة على العراق ً,وقد أبدت الرياض تجاوبها واستعدادها لعقد مفاوضات ثنائية مع تعهد
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املسؤولين السعوديين باالستثمار التجاري والصناعي في العراق  ,مما أعطى لححكومة العراقية
إلاعالن عن خططها الاقتصادية  ,والسيما فيما يخص تعاونها مع السعودية ومنها
حافزاً ألجل ً
الخطة التي تخص إعادة العمل بخط الانابيب الجنوبي الذي يمر عبر السعودية إلى البحر الاحمر
وبطاقة إنتاجيه 1,9مليون برميل يوميا(. )35
وفي عام  3011قرأت السعودية املوقف من حكومة رئيس الوزراء ألاسبق حيدر العبادي منذ
إلارهاب
ألاخيرة جهودها في مكافحة ً
البداية على أنه سيفتح باب للتفاهم مع إيران في ظل تفعيل ً
وحاجة الرياض للتفاهم مع القوتيين إلاقليميتين في املنطقة هما (إيران وتركيا) .فضالً عن ،رغبتها في
ألاسبق نوري
تحسين وتطوير عالقاتها مع العراق بعد حقبة من التوتر في عهد حكومة رئيس الوزراء ً
املالكي ( .)36ومن جانب أخر ،فقد أعلن رئيس الجمهورية السابق فواد معصوم من خالل زيارته إلى
الرياض بتاريخ /11تشرين الثاني /نوفمبر 3011بأنه سيعمل على اصالح عالقات العراق العربية في
ظل دعم السعودية لتطوير عالقاتها معه على أسس متينة كمنطلق لتطوير عالقات العراق مع
السعودية ( .)37وبعد سنوات من تراجع العالقات بين البلدين ً ,واستكما ًال للقاءات بين مسؤولين من
العراق والسعودية جرت في جدة وباريس ونيويورك  ,أكدت السعودية رغبة حقيقة وجادة للتعاون
وألامنية  ,وقدم رئيس الجمهورية السابق فؤاد
املشترك في املجاالت السياسية والاقتصادية والتجارية ً
معصوم دعوة إلى قيادة السعودية من أجل التنسيق عالي املستوى ملواجهة إلارهاب  ,وإقامة تحالف
إقليمي ملواجهة تنظيم داعش إلارهابي  ,في حين أبدى وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل رغبة
بالده في فتح السفارة السعودية في العراق  ,وتأكيده أن "العراق سند للعرب  ,والعرب داعمون
الستقرار العراق ووحدته" ( .)38وتواصل تطور العالقات بين العراق والسعودية من خالل زيارة وزير
الخارجية السعودي عادل الجبير بتاريخ /39شباط /فبراير  3019إلى بغداد ،إذ قدم التهنئة
باالنتصارات املتحققة على العصابات إلارهابية (تنظيم داعش) ،م ًؤكدا دعم السعودية للعراق في
املناطق املحررة ( .)39وهذا التوجه السعودي الذي أكده العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز
ألاسبق حيدر العبادي على هامش اعمال مؤتمر القمة العربية الثامنة
اثناء لقاءاته برئيس الوزراء ً
والعشرون املنعقدة في منتجع البحر امليت باألردن بتاريخ  /32أذار/مارس  3019إذ أشار العاهل
السعودي على أهمية العالقات بين البلدين ،ودور العراق في املنطقة وتعزيز العالقات معه في جميع
املجاالت الاقتصادية والتجارية والامنية والسياسيةً ،والتطرقً أيضا إلى الانتصارات التي حققتها
إلارهابي ( .)40لذلك جاءت تلبية رئيس الوزراء ألاسبق حيدر
القوات العراقية على تنظيم داعش ً
العبادي لدعوة امللك سلمان بن عبد العزيز لزيارة السعودية بتاريخ /12حزيران/يونيو  3019موفقة
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ألاسبق حيدر العبادي  ,قائال
حيث أعرب امللك سلمان بن عبد العزيز عن بالغ ترحيبه برئيس الوزراء ً
ألابواب مشرعة للتعاون مع العراق ً ,ومستعدون للمساعدة والتعاون
 " :أن قلوبنا مفتوحة وكل ً
إلارهاب
املشترك في املجاالت الاقتصادية كافةً ,والحدود وتبادل املصالح وزيادة التنسيق في مواجهة ً
ألاسبق
إلارهابيً ,وحفظ ألامن املشترك"ً ,بينما أكد رئيس الوزراء ً
والتعاون للقضاء على تنظيم داعش ً
فضال عنً ,استقبال رئيس
ً
العبادي أن العراق يسعى لتأسيس عالقات جيدة ًومتينة مع السعودية(.)41
ألامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عند زيارته
ألاسبق حيدر العبادي لولي العهد السعودي ً
الوزراء ً
إلارهاب ً,وتعزيز الجوانب ألاخرى التي تصب في
ألامني ملواجهة خطر ً
للعراق  ,وتم البحث في التعاون ً
تعزيز العالقات الثنائية واملصالح املشتركة التي تخدم البلدين ً ,وأشار ولي العهد السعودي أن لدى
اململكة تحديات ومخاطر مشتركة مع العراقً,واململكة متفائلة بعمل العراق وتوجهه م ًؤكدا إن للعراق
مقومات النجاح أكثر من اململكة من خالل موقعه املتميز ًوامتالكه لنهري دجلة والفراتً ,وإن اململكة
العراق
العربية السعودية مستعده للوقو معه ومساندة خطواته الاقتصادية  ,إذ ال يوجد بينها وبين ً
أية خالفات حقيقة  ,مبينا أن التعا ًون بين البلدين يشكل نقطة تحول مهمة في املنطقة( . )42وفي ختام
الزيارة صدر بيان مشترك بين جمهورية العراق واململكة العربية السعودية في مكة املكرمة بتاريخ
/30حزيران/يونيو  3019يتضمن تأكيد الجانبان العراقي والسعودي على أهمية الالتزام باالتفاقيات
والتعهدات التي تلزم الدول بهذا الخصوص ،وادانتهما لكافة الاعمال التي تمس أمن واستقرار بلديهما
إلارهابي( .)43ومما
إلارهابية السيما تنظيم داعش ً
 ,ومواصلة جهودهما الناجحة ملحاربة التنظيمات ً
يعزز هذا التوجه تبنى السياسة الخارجية العراقية مبدأ التقارب مع السعودية والانفتاح على دول
الجوار  ,والتأكيد على إ عادة العالقات الدبلوماسية مع السعودية وهو ما أثمر بالنتيجة إلى إقامة
ألاولى في تطور وتنامي العالقات
املجلس التنسيقي املشترك بين البلدين في عام  3019ليكون املحطة ً
بين الطرفين بعد فترة طويلة من التوتر وغياب الثقة بينهما  ,مما يعنى باملحصلة النهائية انفتاح اململكة
ألاساس تضع املصالح في
العربية السعودية على العراق استنادا لسياسة مصححية(نفعية) بالدرجة ً
مقدمة ألاولويات وبعيدا عن ألايديولوجيات السائدة التي لن تحقق سوى التباعد والاختال ًوغياب
ألاطرا كافة(ً .)44
التوافق وعدم الثقة بين ً
وفي عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد املهدي تبنت حكومته برنامج سمي "الحوار الاستراتيجي" ملدة
الخمس سنوات القادمة  3032-3011في خطة شاملة لتطوير السياسة الخارجية تجاه اململكة العربية
السعودية في املجاالت السياسية والاقتصادية ،وغيرها من امليادين املهمة والضرورية بينهما ،ويهد
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البرنامج إلى تنظيم وتعزيز العالقات بينهما والانتقال بها من مواقع السلبية والصراع إلى التعاون
إلايجابي الذي يزيد من حجم املصالح املتبادلة واملشتركة بين العراق والسعودية (ً .)45
ً
(خارطة رقم( )1توضح أعادة فتح منفذ عرعر الحدودي أمام التبادل التجاري بين البلدين مؤشرا
على تقارب جديد بين الرياض وبغداد) ً

املصدر :جريدة الشرق الاوسط ،العدد/12ً,19223نوفمبرً .3030/

ً

املحور الرابع :مستقبل سياسة العراق الخارجية تجاه اململكة العربية السعودية

َّإن دراسة مستقبل السياسة الخارجية العراقية تجاه اململكة العربية السعودية تكتنفها العديد

من عناصر التعقيد نظرا لطبيعتها املزدوجة التي تجمع بين عناصر التعاون والصراع ،ولقد حالت
وعلى مدى عقود من الزمن العديد من ألاسباب الذاتية واملوضوعية دون بناء عالقات وثيقة بين
ّ
العراق والسعودية ( .)46على الرغم من كون العراق بلد خليجي الانتماء جغرافيا وتاريخيا ،إال َّأن طبيعة
التحديات واملتغيرات التي تمر بها منطقة الشرق ألاوسط عموما ومنطقة الخليج العربي على وجه
الخصوص ،يؤكد ضرورة إعادة الثقة املتبادلة وتطوير السياسة العراقية الخارجية تجاه اململكة
العربية السعودية كونها تعود باملصححة على الجميعً .
والعراق اليوم بحاجة إلى التقدم والتطوير في بناء عالقاته مع السعودية والاستفادة من التجارب
السابقة لكي يستعيد العراق دوره الخليجي بالتعاون مع جميع القوى وألاطرا إلاقليمية والخليجية
والعربية ( .)47ومع وصول حكومة رئيس الوزراء ألاسبق حيدر العبادي إلى السلطة عام 3011بدأت
العراق
حكومته في الانفتاح على اململكة العربية السعودية والتفاؤل في فتح آفاق جديدة للتعاون بين ً
والسعودية ً ,وإعادة العالقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية ووضع حد لحخالفات العالقة
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بينهما  ,وأعلنت اململكة السعودية دعمها الكامل للعراق في مواجهة إلارهاب والتطر وتداعياته على
حاضر ومستقبل العراق  ,والذي يتطلب سعي السياسة الخارجية العراقية لالستفادة من ذلك لكي
يعيد العراق ب ناء أوضاعه الداخلية في حكومة وحدة وطنية متجانسة وقوية تسطيع مواجهة
التحديات الداخلية والخارجية  ,بعد أن استطاع العراق تحقيق نصرا كبيرا على إلارهاب املتمثل
بحاجته املاسة إلى إعادة النظر في تجليات وتأثيرات مرحلة ما قبل حزيران عام ً .3011
إن أمن اململكة العربية السعودية يهدده عراق غير مستقر لذلك إرتبط بمدى نجاح الانتخابات
البرملانية عام  3011في العراق ً ,ومجيء حكومة عراقية جديدة واستمرار سياسة التقارب العراقي-
السعودي من خالل تواصل عقد مؤتمرات ولقاءات مشتركة بين العراق واململكة العربية السعودية
على مختلف املستويات والصعد سياسيا واقتصاديا ًوأمنيا كافة ( .)48فضال عن اقتراب العراق من
تعزيز عالقاته العربية والدولية وإبعاد التدخالت الخارجية في شؤونه الداخلية ما يعزز ويقوي من
تطوير سياسته الخارجية تجاه السعودية (ً .)49
بناء عليه سو نقسم هذا املحورً إلى مشهد تراجع سياسة العراق الخارجية تجاه السعودية
ومشهد تطور وتقدم سياسته خارجية تجاه السعوديةً .
ً
أوال  :مشهد تراجع سياسة العراق الخارجية تجاه اململكة العربية السعودية
عند دراسة مستقبل السياسة الخارجية العراقية تجاه السعودية نجد إنها تكتنفها الغموض
واملتغيرات السريعة تبعا ملجموعة من عناصر التعقيد والتباعد نظرا لطبيعتها املزدوجة التي تجمع
بين عناصر التعاون والصراع ً ,وهذا ألامر قد يؤدي ويدفع صانع السياسة العراقية إلى تقييم تلك
السياسة ويدفعها باتجاه التماس فرضيات ومتغيرات ومواقف تردي تؤدي إلى تراجع سياسة العراق
ترجح ظهور هذا النهج في السياسة العراقية
الخارجية تجاه السعودية ً ,وإن أبرز املتغيرات التي ّ ً
الخارجية اعتمدت املشهد آلاتي ً -:
 .1البيئة الداخلية للعراق منذ تغيير النظام السياس ي عام  3002وإلى يومنا هذا والتي تدفع العراق
إلى حالة تراجع مستمر على الصعيد السياس ي وألامني والعسكري والاقتصادي وغير ذلك ,بسبب
املؤشرات التي تدل على َّأن هناك تردي في مفاصل الدولة ومؤسساتهاً ,إذ امتازت العملية السياسية
في العراق منذ انبثاقها عام  3002بطغيان سياسة التوافقات والتوازنات الحزبية واملذهبية ً ,فقد
نجد أن بعض ألاحزاب أو الكيانات السياسية تختلف في متبنياتها حين تكون حاكمة عن متبنيات
ألاحزاب الحاكمة للدولة التي سبقتها ًً,فإذا كانت ألاحزاب السياسية الحاكمة اليوم ترى بضرورة
فصيال أو
ً
الانفتاح الخارجي على الدول ألاخرى  ,فمن املحتمل أن يحمل النظام السياس ي مستقبال
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كيانا سياسيا يرى "ال جدوى من الانفتاح على دول مجلس التعاون الخليجي بدون تعضيد الوضع
الداخلي للعراق ،أي بمعنى أنه يرى أن العراق ضعيف الامكانيات واملقومات ويعاني من مشاكل
داخلية  ،وهو بحاجة إلى حلها قبل التحرك خارجياًًَّ ,
ألن هذا التحرك سيكون غير مجدي بدون ترتيب
اوضاع العراق الداخلية وجعلها أكثر انسجاما وقوة للدفع السياس ي الخارجي"(ً,ً )50وتفاقمت بعدها
مشكالت ألامن وإلارهاب لذلك ظهرت في آلاونة ألاخيرة تقارير منظمة العفو الدولية للعام -3019
أن احتماالت دخول املنطقة في نوع من الحرب املذهبية تظل قائمة  ,بما يحمله
ً, 3019تحذر من َّ ً
ذلك من مخاطر فعلية على أمن العراق واململكة العربية السعودية التي توجد فيها أقليات من املكونات
تختلف نسبتها من دولة إلى أخرىً(ً .)51

 .3دور املتغير لايراني في العالقات العراقية -السعودية ُ ,ت ُّ
عد إيران العبا اقليميا قويا ومؤثرا في

الساحة السياسية العراقية  ,إذ تمارس عوامل ضاغطة على سياسة العراق الخارجية تجاه السعودية
 ,وهي تنظر إلى العراق و منطقة الخليج العربي كجزء من مجالها الحيوي الذي عليها أن تخفض حجم
التحدي الاستراتيجي فيه أو أن تنهيه لصالحها  ,وهي دولة في حالة صراع مع اململكة العربية السعودية
 ,واململكة تخش ى من هيمنة النفوذ إلايراني في العراق الذي يرتبط معها بصالت دينية ومذهبية وقبلية
قوية بين الشعبين  ,وكما أن العامل آلاخر املتعلق بإيران من منظور اململكة العربية السعودية هو
تأثيرها في العراقً ,وهذا عامل أخذ يحتل مكانة متزايدة في عموم مناقشات اململكة العربية السعودية
ألاخرى ،أي إن اململكة العربية السعودية باتت تنظر إلى السياسة إلايرانية من
ودول الخليج العربي ً
زاوية مقدار حضورها في العراق وتأثيرها في سياسته الخارجية تجاه دولهم ،وعلى أثر ذلك أصبحت
اململكة العربية السعودية تدرك أن العراق يؤثر سلبا في التفاعالت إلاقليمية في والبحرين وقطر
واليمن وغيرها (ً .)52
وهكذا سيكون العراق واقعا -باعتقادها -أمام الخيارات إلايرانية التي لديها صراع مع اململكة
العربية السعودية .فضال عن ،أن إيران من املحتمل أن تكون مستقبال عامل ضاغط على العراق
وسياساته الخارجية تجاه السعودية باتجاه الانكفاء عنها في املجال الخارجي ،بهد ابعاده عن توحيد
إلايرانيةً .
صفه الخارجي معها في القضايا إلاقليمية والدولية السيما ذات املساس باملصالح الحيوية ً
 .2لارهاب  :اليزال موقف السعودية من تفاقم إلارهاب في العراق يتسم بالحذر الشديد رغم تصنيف
السعودية لداعش على َّأنه تنظيم إرهابي  ,وعلى الرغم من طلب العراق املساعدة والتعاون من دول
الخليج العربي عموما واململكة العربية السعودية خصوصًا حيث توجد عدة قضايا أخرى عالقة بين
العراق والسعودية ال يمكن اغفالها ّ
تعدها السعودية تهديداً ألمنها واستقرارها في املنطقةً ,كقضايا
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التيارات وألاحزاب السياسية الداخلية ومواقفها وتأثيرها من الدول ألاخرىً ً ,وغياب عامل الثقة
املتبادلة بين قيادتي العراق واململكة العربية السعودية (ً .)53
وفي سياق الحرب على إلارهاب تتخو السعودية من انخراط عراقي رسمي محتمل في مالحقة
تنظم داعش إلارهابي داخل ألاراض ي السورية ،وجاءت تلك املخاو بعد القرار الذي اصدره رئيس
الوزراء ألاسبق حيدر العبادي عام  3019للقوات الجوية العراقية بقصف مواقع تنظيم داعش
إلارهابي في ألاراض ي السورية املتاخمة لححدود العراقية بالتعاون مع الحكومة السورية ً ,وهو ما
اعترضت عليه اململكة العربية السعودية ّ
ألنها تخش ى من َّأن يتطور ألامر إلى دخول قوات عراقية
نظامية ملواجهة تنظيم داعش إلارهابي في محافظة الرقة السورية ملنع التنظيم من العودة ملهاجمة
العراق عبر ألاراض ي السورية  ,وهذا ما دفع السعودية إلى إعادة التواصل السياس ي مع العراق
والضغط عليه للتراجع عن مثل هذا القرار أو عدم تفعيله داخل سوريا ً ,وذلك عبر مجموعة من
فضال عن،
ً
ألامور ً,كاملشاركة في إعادة إعمار املناطق التي تم استعادتها من تنظيم داعش إلارهابي .
مجموعة من الامتيازات الاقتصادية والتجارية في ظل حاجة العراق للدعم السعودي الاقتصادي
كالربط الثنائي للكهرباء وصناعة البتروكيماويات واستثمار الغاز ،وغيرها من املشاريع الاقتصادية
املشتركة (ً .)54
 .4املواقف املتناقضة تجاه القضايا لاقليمية
َّإن اململكة العربية السعودية كانت مهتمة بالتدخل في الشأن الداخلي في اليمن وسوريا وتساند
نظام الحكم في مواجهة املعارضة في سوريا ً ,واملعارضة التي يقودها الحوثيين في اليمن ،بينما كان
موقف العراق الالتزام في سياسة الحياد وعدم التدخل في شؤون الداخلية في سوريا واليمن باعتبار
ّ
ذلك شأنًا داخليًا مما ولد اختالفًا بين سياسة العراق الخارجية وسياسة اململكة العربية السعودية،
والصراع في هاتين الدولتين لحد آلان لم ينتهً ,وقد يؤدي ذلك التفاوت في املواقف املتناقضة حول
هاتين الدولتين إلى التراجع في العالقات والسياسة الخارجية بين العراق واململكة العربية السعودية.
ًوقد تظهر في املستقبل القريب قضايا إقليمية أخرى تتقاطع حولها املواقف السياسة العراقية مع
مواقف اململكة العربية السعودية ومن املمكن أن ذلك سيؤدي إلى تراجع في نهج السياسة الخارجية
العراقيةً .
ً
ثانيا :مشهد تطور وتقدم نهج السياسة الخارجية العراقية
َّإن السياسة الخارجية العراقية يمكن أن تأخذ أكثر من مسار وفق طبيعة تعاملها مع اململكة
العربية السعودية ،أما َّأن تتجه السياسة الخارجية العراقية إلى تراجع مسار ها السياس ي أكثر مما
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هي عليه اليوم كما وضحنا في املطلب السابق ً,وهذا الاحتمال هو مجرد تصور نظري قد يتحقق أو ال
يتحقق وفق الظرو واملتغيرات التي تحكم طبيعة تلك السياسة  ،لذلك فإن ألامر يتطلب البحث في
سيناريو أخر ممكن أن تظهر من خالله متغيرات جديدة أو تتطور فيها متغيرات سابقة لتظهر بتأثيرات
مختلفة ً .
وينتهي الاحتمال بنا إلى طرح سيناريو أخر قائم على أساس :أن يندفع العراق بسياسة خارجية
أكثر انفتاحا وتطورا وتقدما وتعاونًا وتكون عالقاته مبنية على أساس من التعاون املتبادل مع
السعودية ،واملتغيرات الداعمة لظهور هذا السيناريو والذي يؤدي إلى تطور وتقدم سياسة العراق
الخارجية تجاه اململكة العربية السعودية يمكن ايضاحها كاآلتي:
 .1إمكانية انضمام العراق إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي وهذا املتغير ًوإن حدث في مستقبل
العالقات العراقية-السعودية القائم على الدعوة لضم العراق إلى مجلس التعاون الخليجي ،فإنه
سينعكس على تطور في السياسة الخارجية العراقية لتكون قادرة على مجاراة مواقف اململكة العربية
السعودية ودول الخليج العربي خصوصا والدول العربية عموما  ,وهنا ستتجه جميع هذه الدول إلى
تبني سياسات تعاونية بناءة مع العراق ،كما َّأنه ال يمكن تجاهل املعادلة الاتية :أن قيمة النفط في
الاقتصاد العالمي بدأت تضعف  ،بحكم اكتشا النفط الصخري وارتفاع معدل الاتجاه نحو البدائل
غير النفطية في الاقتصاد العالمي والطاقة النفطية ،يقابلها الحاجة إلى تغير كبير في موازين القوة
إلاقليمية التي ال تصب في مصححة الدولً الخليجية ،فهناك ضعف في قدراتها العسكرية ،مع تطور
ّ
القدرات إلاقليمية للمنافسين ،ومن ثم فإنه ال خيار لديها إال إلانضمام لالتحاد الخليجي وتنميته،
وإقامة عالقات تعاونية مع العراق أو تشجيع قيام منظومة إقليمية جديدة ,وفي هذا الصدد يمكن
التذكير أن اململكة العربية السعودية كانت قد عرضت على العراق في عامي  3019-3011إمكانية
ضمه إلى دول مجلس التعاون الخليجي مقابل التزامات تتعلق بتغيير توجهات الدولة العراقية الخارجية
 ،وخفض مستوى عالقاته مع إيران (ً .)55
وبمعنى آخر أن احتمالية ضم العراق إلى مجلس التعاون الخليجي طرحت سياسيا في عامي -3011
 ،3019وهي ليست جديدة بل تعود لعام  ،3001عندما طرحها رئيس الوزراء العراقي ألاسبق أياد
عالوي بالقول " :كنا نسعى أن يكون العراق عضوا في مجلس التعاون الخليجي وقد فاتحت دول
مجلس التعاون الخليجي على أن يكون العراق عضوا حتى ًوإ َّن كان مراقبا تمهيدا النضمامه" (ً .)56
إن هذه املسألة إن حصلت مع احتفاظ العراق بعالقات متوازنة مع اململكة العربية السعودية،
ستكون
عامال لعدم انكفاءه عن الخارج (َّ .)57إن دخول العراق الى املجلس الخليجي سيتيح لرأس املال
ً
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العراقي الضخم أن يعزز قدرات املجلس الاستثمارية .فضال عنً ,أن العراق يمثل سوقا واسعا لدول
مجلس التعاون الخليجي حاليا وعند انضمامه سيساعد في اعتماد سياسة التكامل الاقتصادي
الشامل الذي يدخل بلدان دول املجلس الخليجي إلى منظومة الانتاج الشامل للصناعات الاستراتيجيةً
 ,كما سيساعد العراق دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء منظومة أمنية معتمدا على الطاقات
املعرفية والخبرات العسكرية العراقية (ً .)58
 .3املتغيرات ألامنية والسياسية ستجعل السياسة الخارجية العراقية تتجه إلى انفتاح عالقاتها مع
السعودية وتطورها  ،وستؤدي إلى انتهاء مرحلة كان فيها الصراع خيارا قائما في السياسة الخارجية
العراقية لتسوية املشكالت الثنائية مع الدول الخليجية املجاورة ،فهناك مؤشرات توحي بتطور
السياسة الخارجية العراقية تجاه اململكة العربية السعودية خالل الاعوام القادمة ،حيث ظهرت
مؤخرا دعوات وتوجهات في الساحة السياسية العراقية لتعزيز عالقات العراق مع السعودية ،وكانت
هذه التوجهات على الصعيدين الرسمي والشعبي متمثلة بشخصيات سياسية ودينية نذكر منها زيارة
السيد مقتدى الصدر إلى السعودية ،على الرغم من َّأنها واجهت الانتقادات من بعض الكتل
ّ
السياسية لكونها ترى أن اململكة العربية السعودية دولة داعمة لإلرهاب ،إال َّإن هناك من يؤيد
ويساند هذا التوجه (ً . )59
وتبنت حكومة رئيس الوزراء ألاسبق حيدر العبادي منذ توليها السلطة في عام  3011نهج الانفتاح
والتطور في سياسة العراق الخارجية على اململكة العربية السعودية ودول الخليج ،ومحاولة طي
الصفحة املاضية معها فيما يتعلق بالقضايا العالقة بين البلدين ً ,والتفاؤل في فتح آفاق جديدة
للتعاون بين العراق والسعوديةً ,وإعادة العالقات السياسية والدبلوماسية والاقتصاديةً ,ولقد رحبت
وأيدت توجهات حكومة حيدر العبادي إلعادة تفعيل العالقات العراقية-السعودية لححصول على
الدعم في ظل الحرب على إلارهابً ,والذي تمثل في سعي الدبلوماسية العراقية لكي يعيد العراق بناء
أوضاعه الداخلية في حكومة وحدة وطنية متجانسة وقوية تستطيع مواجهة التحديات الداخلية
والخارجية( ،)60وفي عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد املهدي تبنت حكومته برنامج سمي "الحوار
الاستراتيجي" ملدة الخمس سنوات القادمة في خطة شاملة لتطوير السياسة الخارجية تجاه السعودية
ً
في املجاالت السياسية وألامنية وغيرها من امليادين املهمة والضرورية ،ويهد البرنامج إلى تنظيم وتعزيز
العالقات بين العراق والسعودية والانتقال بها من مواقع السلبية والصراع إلى التعاون الايجابي الذي
يزيد من حجم املصالح املتبادلة واملشتركة(ً .)61
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وهنا يمكن القول َّإن القضية املهمة التي ستحظى باهتمام كبير في هذا الحوار الاستراتيجي بين
العراق واململكة العربية السعودية هي التوصل إلى رؤى ومواقف مشتركة وفعالة ازاء ما تواجهه بلدان
املنطقة من تطورات وتوترات سياسية ،وخاصة الصراع إلايراني-السعودي وانعكاسات ذلك على
ألاوضاع ألامنية والسياسية للعراق ودول الخليج العربي ،ألامر الذي يتطلب البحث في كيفية تجنب
الاثار السلبية املحتملة لتلك الصراعات بل إمكانية قيام العراق والسعودية بدور التهدئة ووقف
التصعيد في تلك الصراعات (ً .)62
ومن املتغيرات ألاخرى التي تؤدي إلى تطور سياسته الخارجية هو ايجاد عالقات متطورة في سياسة
العراق الخارجية بدء بخطوات فعلية إلقامة شبكة واسعة من العالقات املتطورة على صعيد التعاون
الاقتصاديً ،وإنشاء منطقة للتبادل التجاري بين العراق والسعودية خاصه بعد فتح منفذ عرعر
الحدودي أمام التبادل التجاري بين البلدين ،وكذلك العمل على تنمية الشراكة في القطاع الخاص
الاستثمار.
بين الطرفين ،وإتاحة املجال للتعر على الفرص التجارية والاستثمارية وتسهيل عمليات ً
فضال عن ،تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية والبحث العلمي بين العراق والسعوديةً ،واستكمال
تنفيذ طريق الحج البري في محافظة ألانبار العراقية ،ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية ملش ًروع
الربط الكهربائي السعودي-العراقي ،والاتفاق على التعاون الكامل في مجال الطاقة على أساس تعزيز
التعاون املتبادل في عالقاته مع السعودية (ً .)63
 .2تأثير التواجد ألامريكي في العراق وعالقاته الجيدة مع اململكة العربية السعودية التي اسهمت في
تطور سياسته الخارجية خاصة في عهد الرئيس ألامريكي السابق ترامب الذي كان عامال مهما في
التقارب العراقي -السعوديً ,والعمل على اقناع السعودية َّ
بأن هناك دورا حيويا ينبغي لها تأديته في
العراق وإعادة ترتيب التوازنات الجيوسياسية في املنطقة ً ً,وإن ابتعاد اململكة العربية ًودو ًل الخليج
العربي وتركهم العراق يؤدي إلى زيادة نفوذ ألاطرا الخارجية فيه وإمكانية تراجع وتغيير السياسة
الخارجية العراقية تجاه السعودية( .)64لذا نالحظ أن السياسة الخارجية العراقية بعد عام 3002
أخذت تتسم بالتطور والانفتاح على اململكة العربية السعودية انطالقًا من طبيعة املصالح املتبادلة
بين الطرفينً ,ومهما تكن تلك املصالح التي تجمع الطرفين ،فإن دخول الواليات املتحدة إلى الساحة
العراقية ترك اثرا فاعال في طبيعة تلك السياسة السيما من جانب اململكة العربية السعودية ،إذ
أعطى رسالة واضحة اململكة العربية السعودية مفادها أهمية منح العالقات مع العراق درجة عالية
من الاهمية لكي تكون قريبة من الخريطة السياسية العراقية مما يعني الحاجة إلى مراجعة موضوعية
لتلك العالقات وتحويلها إلى عالقات مثمرة ومتطورة ،ولعل الوصول إلى تلك القناعة يتطلب من
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السعودية ادراك َّأن العراق يشكل محور جيوسياس ي مهم وفعال على الصعيد العربي وإلاقليمي،
ويلقي ذلك بظالله على معادلة التوازن إلاقليمي والدولي وتوازن املصالح ويشكل همزة الوصل
السياسية وألامنية والعسكرية بين اوروبا ودول الخليج العربي وهو حجر الزاوية في الجسد العربي،
ويفترض من السعودية أن تتعامل مع امللف العراقي وفق تلك املعطيات والحقائق(ً .)65
الخاتمة
في ختام هذا البحث (سياسة العراق الخارجية تجاه اململكة العربية السعودية) نجد بأن السياسة
الخارجية العراقية مرت بفترات فتور وجمود تعكس تردي العالقات العراقية – السعودية  ,وفي فترات
أخرى نجد بأن هذه السياسة شهدت تقدما نسبيا  ،إذ يسعى العراق في املرحلة الحالية وامتداداتها
املستقبلية املنظورة إلى طمأنة مخاو اململكة العربية السعودية من استمرار حالة الاضطراب ألامني
والسياس ي ودع ًوتها إلى دعم إقامة حكومة عراقية منفتحة إقليمياً وتصفير املشاكل إلاقليمية
إلايجابية في املنطقة عبر آلية التوزان وعدم الانحياز  ,ولغرض إيجاد عالقات
والاندماج في التفاعالت ً
متطورة في سياسة العراق الخارجية بدا بخطوات فعليه إلقامة شبكة واسعة من العالقات املتطورة
على أساس تعزيز التعاون املتبادل في عالقاته مع دول الخليج العربي لربط املصالح العراقية املتمثلة
بأمن العراق واستقراره بضمان أمن واستقرار اململكة العربية السعودية  ,وينبغي على العراق أن
يعمل على إ عادة بناء الثقة املتبادلة في عالقاته مع السعودية من خالل تواصل عقد اللقاءات
وألامنية ً,ووضع حد لحخالفات عبر رؤية جديدة
املشتركة على كافة املستويات السياسية والاقتصادية ً
ملتطلبات املرحلة الجديدة  ,لذا ستكون اتجاهات السياسة الخارجية العراقية مبنية على تعميق
ألامني والسياس ي من خالل عقد الاتفاقيات
وتعزيز الاتصاالت مع عمقه الخليجي في مجاالت التعاون ً
ألامني للعراق ًو السعودية ً .
ألامنية املشتركة مما يضمن تحقيق الاستقرار ً
ً
وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج املهمة آلاتية:
إن العالقات بين البلدين قد شهدت طيلة مراحلها تاريخها الشد والجذب وتناوب القوة
ً َّ .1
والفتور تبعا الختال ألانظمة الحاكمة بين الدولتين.
 .3إ َّ ًن العالقات بين الدولتين تسير نحو تنامي روابط العالقة بينهما  ,السيما أن السعودية
أعلنت فتح سفارتها في بغداد في عام  3019وفتح قنصلية لها في العراق وهذا يعود ألسباب
التي ذكرناها في البحث ًوأبرزها التخو السعودي من سيطرة النفوذ إلايراني في العراق
والذي ينعكس بطبيعة الحال سلبا عليها وعلى دول مجلس التعاون الخليجي من جهة ,
ورغبة الواليات املتحدة ألامريكية في دفع دول مجلس التعاون الخليجي نحو د ًور فاعل
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ورئيس لها في العراق خاصة السعودية من أجل الحد من النفوذ إلايراني داخل العراق من
جهة أخرى .
َّ .2إن سياسة العراق الخا ًرجية تجاه اململكة العربية السعودية تشهد تطورًاً ًوتقدماً في عالقاتها
مع السعودية في املجاالت ألامنية والاقتصادية والسياسية ًوذلك يأتي من خالل عقد
اتفاقيات مشتركة بينهما وتطوير التعاون والتنمية مما يضمن الاستقرار وألامن للعراق
والسعودية هو الاكثر رجحانا في املستقبل القريب  ,رغم أن هذا التقدم ال يقصد به الوصول
إلى مرحلة التحالفات الاستراتيجية بين العراق واململكة العربية السعودية ً .
الهوامش ً
 )1عماد الدين الجبوري  ,دولة العراق الحديث واعباء ما بعد الاستقالل  ,صحيفة اندبندت عربيهًً . 3030/10/2ً,
* امللك فيصل الاولً  :يعد امللك فيصل بن الحسين احد أبناء الاسرة الهاشمية  ،تم ترشيحه ملكا على العراق خالل مؤتمر القاهرة
عام  1231من السلطات البريطانية بعد قيام ثورة العشرين في العراق  ،وبعد اجراء بريطانيا استفتاء الشعب العراقي عليه  ،تمت
املوافقة بنسبة ( ،)%29ليتم تنصيبه في ( / 32آب عام  )1231ملكا على العراق .
 (2صباح نعاس شنافه  ،دور امللك فيصل ألاول في السياسة الخارجية العراقية  ، 1222 –1231مجلة قضايا سياسية  ،العدد –23
 , 22كلية العلوم السياسية  ,جامعة النهرين  , 3012 ,صً . 209 -320
 )3محمد غسان الشبوط  ,مراحل تطور السياسة الخارجية العراق  ,مجموعة باحثين السياسة الخارجية العراقية ما بعد عام 3011
 ,ط , 1املركز الديمقراطي العربي  ,برلين  , 3011 ,صً . 93
 )4كوثر عباس  ,السياسة العراق الخارجية بين القيود والفرص  ,مجلة الدراسات الدولية  ,العدد  , 11كلية العلوم السياسية ,
جامعة بغداد  , 3010 ,صً . 9
 )5عبد الجليل زيد املرهون  ,الخليج والعراق  :هل من نهاية لسنوات الطالق؟  ,مركز الجزيرة للدراسات  ,الدوحة ً .3010 ,
(6خلود محمد خميس  ,السياسة الخارجية العراقية تجاه اململكة العربية السعودية بعد عام  , 3002مجلة الدراسات الدولية ,
العدد , 11مركز الدراسات الدولية  ,جامعة بغداد  , 3010 ,صً . 92
 )7قحطان عدنان احمد  ,العالقات العراقية-السعودية بعد العام  3002ومالمحها املستقبلية  ,مجلة دراسات دولية  ,العدد, 21
كلية العلوم السياسية  ,جامعة بغداد  , 3001 ,ص. 21
(8محمد غسان الشبوط  ,مصدر سبق ذكره  ,صً .113-110
 )9قحطان عدنان احمد  ,املصدر السابق  ,ص. 21
 )10خلود محمد خميس  ,مصدر سبق ذكره  ,صً . 10
 )11قحطان عدنان احمدًً,مصدر سبق ذكره  ,صً . 23
 12) Spencer C. Tucker, Persian Gulf War Encyclopedia: A Political, Social, and Military Hisً -tory, library of congress, United States of America, 2014, p. 71.
 )13محمد غسان الشبوط  ,مصدر سبق ذكره  ,ص ً .122
 )14سليم كاطع علي  ,العراق و دول مجلس التعاون الخليجي  :نحو استراتيجية مستقبلية  ,مجلة اتجاهات سياسية  ,العدد الاول ,
مركز الديمقراطي العربي  ,برلين  , 3019 ,ص. 1
(15حسين عبد الحسن الالمي  ,اثر املتغير الامني على مستقبل العالقات العراقية-الخليجية  ,مجلة قضايا سياسية  ,العدد  ,91كلية
العلوم السياسية  ,جامعة النهرين  , 3011 ,صً . 10
 )19محمد الحاج حمود  ,سياسة العراق الخارجية منذ عام  , 3002بيت الحكمة  ,بغداد  , 3011 ,ص.22
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أثر العدوان الاسرائيلي  0202على قطاع غزة في خلق رؤية وطنية فلسطينية
جامعة
The impact of the 2021 Israeli aggression on the Gaza Strip in
creating a comprehensive Palestinian national vision
أ .عبد الرحمن حسن غانم
فلسطين – قطاع غزة
ملخص:
جاء البحث بعنوان :أثر العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في خلق رؤية وطنية فلسطينية جامعة
 .0202دراسة وصفية تحليلية لتطلعات الشعب الفلسطيني في ظل حالة التشرذم والاسقناسام في
الاستراتيجيات والرؤى .اضافة الى محاولة جمع الاواسم املشتركة والثوابت التي يجمع عليها الفصائل
الفلسطينية للخروج برؤية وطنية فلسطينية جامعة يعمل من خاللها الجميع دون الافز عنها لتكون
بمثابة برسقنامج وطني يشارك به الجميع دون استثناء ويعمل على اسقنجازه .واستخدمت الدراسة منهجين
هما الوصفي والتحليلي حيث يبحث النهج الوصفي على وصف املشكلة البحثية واحداثها وعالقتها في
البيئة التي نشأت بها كما يحاول ابراز سقنااط تحول الظاهرة محل الدراسة .اما املنهج الثاني فهو املنهج
التحليلي الذي يساعد في فهم وتحليل وتاص ي اسباب املشكلة.
كما هدف البحث إلى تسليط الضوء على أثر العدوان على الفلسطينيين في رص صفوفهم وتوحيد
مواقفهم تجاه املصلحة الوطنية العامة ،وتوضيح تداعيات الاسقناسام على املشروع الوطني الفلسطيني
واستغالل الاسرائيليين له ،وكشف اثار البرامج والرؤى املتعددة على مشروع التحرير في ظل غياب
مشروع وطني فلسطيني جامع.
وخلص البحث الى وجود قواسم مشتركة في الرؤى والثوابت التي يجمع عليها الفلسطينيين لكن
يناصهم برسقنامج ورؤية يجتمع تحتها الكل الفلسطيني وقيادة تلتزم بكل ما يتفق ويجمع علية من قبل
مكوسقنات الشعب الفلسطيني في جميع اماكن تواجده.
Summary:
The search came under the title: The impact of the Israeli aggression on the Gaza Strip in
creating a comprehensive Palestinian national vision 2021. A descriptive and analytical
study of the aspirations of the Palestinian people in light of the state of fragmentation and
division in strategies and visions.
In addition, the attempt to bring together the common denominators and the constants on
which the Palestinian factions are gathered in order to create an inclusive Palestinian
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national vision through which all work without jumping out of it as a national program
involving all without exception and to achieve it.
The study used descriptive and analytical approaches, in which the descriptive approach
examines the description, events and relationship of the research problem in the
environment in which it arose and attempts to highlight the turning points of the
phenomenon in question. The second approach is analytical, which helps to understand,
analyze and investigate the causes of the problem. The research concluded that there were
commonalities in the visions and constants on which the Palestinians were gathered but
lacked a program and a vision under which all Palestinians would come together and a
leadership that was committed to everything agreed and collected by the components of
the Palestinian people in all their places of existence.
مقدمة:
مر املجتمع الفلسطيني بكثير من التالبات التي من شانها ان تؤسس الى عدة مزاجات مرتبطة اغلبها
بأجندات او تبعيات لها اهداف وهذه التبعية اما لدعم املنافسة امام الخصم السياس ي او تكون
تبعية مالية لها ايضا اهدافها التي من خاللها تستطيع ان تطرح سقنفسها دون حضور في املجتمع
الفلسطيني.
اذا سقنظرسقنا الى طبيعة املناطق التابعة للفلسطينيين سقنجد اسقنه ال يوجد تواصل بين تلك املناطق فاطاع
غزة منفصل عن الضفة الغربية والادس مثلهم وهناك اختالف في البناء املجتمعي بشكل متفاوت,
وهذا خلق هويات متباينة بسبب هذا التباين في الاسقنتماء الحزبي والفكري والذي ال يوجد في الكثير من
املجتمعات الاخرى ,حيث يوجد في املجتمعات الاخرى اختالف ولكن هناك دستور وبرسقنامج وطني يجمع
علية كل فئات املجتمع من احزاب ومؤسسات وسقنظام ,اما اذا ما ارادوا التغيير او التعديل هناك قنوات
ملثل هذا العمل من خاللها يتم طرح كل ما هو يصب ملصلحة الوطن واملواطن.
سبب كل ذلك عدم وجود مؤسسة جامعة تعمل على توحد في الرؤى والاهداف التي سقنصبو اليها
حيث اسقننا شعب يرزح تحت الاحتالل وال يوجد لدينا احزاب سياسية بل حركات تحرر وطني.
ياول مشيل فوكو في كتابه حفريات املعرفة " املرحلة التاريخية تنتهي باسقنتهاء تداول خطاب معين،
حيث يحصل هنا الاسقناطاع التاريخي" ،1كان الخطاب الفلسطيني موحد من قبل منظمة التحرير
الفلسطينية بجميع فصائلها حتى ظهور حركتا حماس والجهاد الاسالمي مما جعل هناك تناقض في
املواقف والخطاب التاريخي الذي كان يسعى داعمين الخطاب الجديد لخلق بديل او منافس ملنظمة
التحرير الفلسطينية البيت الجامع للفلسطينيين في كل اماكن تواجدهم.
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بعد العدوان الاخير على قطاع غزة  0202زادت املسافة التي تفصل بين الفلسطينيين بعد ان
كاسقنت قد اقتربت ليطوي الفلسطينيين صفحات من الاسقناسام الذي استمر منذ عام  0222وحتى الان
حيث ارجعنا العدوان الاخير الى مربع الاسقناسام ومع اعالن وفاة الناشط سقنزار بنات زاد الطين بله لتتم
املطالبات بإقالة السلطة متمثلة برئيسها محمود عباس والحكومة الفلسطينية التي يرأسها الدكتور
محمد شتية لتتسع فجوة الاسقناسام من جديد.
الجميع يعي ان ال من حل امام الفلسطينيين الا ان يتصالحوا من خالل وضع برسقنامج وطني شامل
يشارك به جميع فئات الشعب الفلسطيني في جميع اماكن تواجده ومن خالل الثوابت الوطنية
الفلسطينية واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة حركتا حماس والجهاد الاسالمي
والحفاظ عليها كممثل وحيد للشعب الفلسطيني.
مشكلة البحث:
تنطلق مشكلة الدراسة من تساؤل رئيس ي مفاده :ما أثر العدوان الاسرائيلي  0202على قطاع غزة
في خلق رؤية وطنية فلسطينية جامعة؟
وينبثق عن التساؤل الرئيس ي عدة تساؤالت فرعية هي:
 -2هل أثر العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين ايجابا؟
 -0هل ساعد العدوان على توحد املواقف الفلسطينية؟
 -3ما أثر العدوان الاسرائيلي لخلق رؤية وطنية فلسطينية جامعة؟
اهداف الدراسة:
هدفت الدراسة الى:
 -2توضيح أثر العدوان على الفلسطينيين في رص صفوفهم وتوحيد مواقفهم تجاه املصلحة
الوطنية العامة.
 -0توضيح تداعيات الاسقناسام على املشروع الوطني الفلسطيني واستغالل الاسرائيليين له.
 -3كشف اثار البرامج والرؤى املتعددة على مشروع التحرير في ظل غياب مشروع وطني فلسطيني
جامع.
أهمية الدراسة:
إضافة في مجال الدراسات السياسية من خالل تناولها إحدى املوضوعات البحثية الهامة مما
ً
يعطيها أو يمنحها أصالة البحث العلمي كونها توفر أساسا ورؤية ملتخذي الارار السياس ي في فلسطين
ومرجعا أساس ي للمهتمين والباحثين.
مصطلحات الدراسة:
 -2العدوان الاسرائيلي:
ياصد بالعدوان الاسرائيلي العدوان الاخير على قطاع غزة .0202/5/22
 -0رؤية وطنية:
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وهي وضع رؤية ملا يتطلع له الفلسطينيين وتطويرها املستمر في ظل املتغيرات في سبيل اسقنجاز الثوابت
والحفاظ عليها.
منهج الدراسة:
تم الاستعاسقنة باملنهج الوصفي التحليلي الذي يساعد في فهم وتحليل ووصف وتاص ي اسباب
الظاهرة.2

املحور ألاول :سياس ي

ً
غالبا ما ُيختزل ميزان الاوى إلى تعبيراته ودالالته العسكرية ،في حين إن ميزان الاوى الحاياي هو
ذاك الذي يأخذ ً
أبعادا شاملة تطال املستويات وامليادين كلها .لعل أهم سقناطة في هذا السياق تتمثل
بإعادة الاضية الفلسطينية إلى جوهرها املتمثل بوجود شعب فلسطيني في مواجهة عدو محتل ،وهذا
يمكن أن يكون عبر التزام مهمة إعادة بناء التمثيل الوطني الفلسطيني "منظمة التحرير الفلسطينية"
أو غيرها ،على أسس سياسية جديدة ،وهذا التمثيل هو الذي ُيناط به بناء استراتيجية وطنية
ا
فلسطينية على املستويات كافة ،بما يعني أال يكون قرار الحرب والسالم بيد فئات أو فصائل أو
جماعات ،بصرف النظر عن معتاداتها وتوجهاتها ألايديولوجية ،بل بيد التمثيل السياس ي للشعب
الفلسطيني.
ُ
ً
ً
ً
ً
وعربيا ،في وجه من أطلق عليهم اسم (عرب أو فلسطينيو
فلسطينيا ،بل
كثيرا ما كنا نسمع سقنادا
الـ  ،)84فإذا بهم اليوم يشاركون بفاعلية في الاسقنتفاضة الوطنية الفلسطينية .هذا يشبه إلى ا
حد ما
ٍّ
الاستهزاء الذي واجه به "ثوار سوريون" و"سقنخب ثورية سورية" إخوتهم السوريين تحت سلطة النظام
السوري معيبين عليهم صمتهم ،وقاطعين الطريق عليهم ً
سلفا من حيث احتمال ا
تغير آرائهم أو حدوث
ً
أوضاع جديدة تدفعهم أو تسمح لهم باملشاركة في عمل وطني سوري مستابال .إن ضيق الخلق
والنفس الاصير وضآلة الفهم الوطني وسقناص التفكير الاستراتيجي ،كلها يمكن أن تجعل "الثوري" أو
"الوطني" عابة حاياية في وجه الثورة أو الوطن ،من دون أن يدري ،وهذه مأساة حاياية سببها
الرئيس هو شااء الوعي.
حرصت إسرائيل على تجزئة وتذرير الشعب الفلسطيني خالل العاود املاضية؛ ألن وجود الشعب
موحدا ،ووجود التمثيل السياس ي املوحد له هو أكثر ما يؤملها ،ا
ً
ويهدد شرعيتها .عملت
الفلسطيني
ِّ
ً
ً
قصدا أو جهال ،على تاسيم
إسرائيل ،وساعدتها حكومات عربية ،وقوى عربية وفلسطينية،
الفلسطينيين بطرق متنوعة ،منها تاسيمهم على أساس جغرافي؛ جرى تاسيمهم إلى فلسطينيي الـ 84
وفلسطينيي الـ  72وفلسطينيي الضفة الغربية وفلسطينيي قطاع غزة ،وفلسطينيي الشتات ...إلخ.
ً
لذلك ،فإن إعادة بناء مفهوم الشعب الفلسطيني ،والنظر إلى الفلسطينيين بوصفهم ً
واحدا،
شعبا
واعتبار فلسطين كلها ساحة واحدة ،وإعادة بناء التمثيل السياس ي الوطني الديماراطي للفلسطينيين
على هذا ألاساس ،هو العنصر املركزي وألاهم في تغيير موازين الاوى.
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ا
سنعد ضحاياسقنا وخسائرسقنا بصمت ،وسنرفع أصواتنا ،كالعادة ،بالنصر
بعد اسقناشاع غبار املعارك،
ً
إلالهي ،وسنفخر بادرتنا على تغيير قواعد الاشتباك؛ ماولة ا
يرددها كثيرون اليوم ،فضال عن قنوات
ِّ
إعالمية عديدة .مع أن قواعد الاشتباك ال تتغير إال بفعل تغيرات استراتيجية سقنوعية ،لعل أهمها وحدة
الشعب الفلسطيني ،ومركزية التمثيل السياس ي الفلسطيني.
ً
ً
هذا الحدث فرصة مهمة إلعادة بناء النضال الفلسطيني .ستتوقف املعارك عاجال أم آجال،
ً
وبدال من الاستغراق في ا
عد ضحايا وخسائر
بمساعدة مصرية أو قطرية أو تركية أو أميركية ...إلخ،
ً
ً
استنادا إلى رؤية فلسطينية
إسرائيل ،ال ابد من الانهماك فعال في توحيد الفلسطينيين في كل العالم
وطنية ديماراطية ،فهذا هو ما سيباى بعد اسقناشاع املعارك ،وهذا هو املكسب الحاياي الذي يمكن
ً
يغير ً
شيئا في موا ين الاوى ،ويؤلم إسرائيل ً
فعال ما يمكن أن ا
حاا .أما خسائر
أن يبنى عليه ،وهو
ز
ِّ
ا
وستعوض خسائرها املادية ببساطة أو ستتلاى املساعدة
إسرائيل البشرية فستطوى بعد مدة زمنية،
ِّ
من دول أخرى ،وستنشغل مراكز بحوثها العسكرية في استكشاف سقنااط ضعف قبتها الحديدية أو
البحث عن حلول أخرى لتعزيز أمنها3.
ا
ومن املثير لالستغراب أن سقنجد الشعب الفلسطيني الذي ا
يعد من أكثر شعوب العالم تعل ًما وخبرة
وأقساها تجربة ،أن سقنجده وقيادته السياسية يسيرون حتى اليوم في خضم معاسقناتهم دون مشروع
سياس ي ،وأن سقنجد الاوة العسكرية وألامنية هي املسيطرة على املشهد ،واملتحكمة في سير ألاحداث
ً
بدال من أن ترجع خطوة إلى الوراء ،وتتخندق في مواقعها على أهبة الاستعداد4.
وتحديد املواقف،
ان املطلب السياس ي يتطلب ثالث عناصر رئيسية:
 -2برنامج وطني موحد يمثل جميع اطياف الشعب الفلسطيني.
إن املتابع لألحداث السياسية على الساحة الفلسطينية ،يشعر بحالة من الالوعي والعجز في إلادراك
تحكم سلوك السياسيين من كافة ألالوان الفصائلية ،فهل يعي هؤالء ماذا يريد الوطن؟ وهل يطلعون
بشكل جيد عن طموحات الفلسطيني في الوطن والشتات؟ ،وألادهى من هذا وذاك هل يحيط
السياسيون الحاكمون منهم أو املنظرون بماهية الاضية الفلسطينية؟! ،وما هو الطريق ألاقرب
وألاسلم إلسقنجاز التحرر الوطني والانعتاق من الاحتالل الصهيوني؟ ,والحاياة سقناول :ال يمكن أن نغفل
ً
أن لدينا في الساحة الفلسطينية ،تضاربا في الرؤى السياسية فيما يتعلق بالصراع مع الاحتالل
الصهيوني ,ويدخل أصحاب هذه الرؤى في تصادم واختالف عميق فيما بينهم في غياب الجامع املشترك
أو سقنااط الالتااء ,وهذا ما يعطل أو يؤخر ميالد البرسقنامج الفلسطيني الوطني الشامل ,ولعل أهمية سقنجاح
هذا املشروع تكمن في إعالن التصادم مع الاحتالل الصهيوني والتأكيد على مااومته بكافة الوسائل
وإلامكاسقنيات ,وأن أي مفاوضات مع الاحتالل يجب أن تنصب في مسار استعادة الحاوق الفلسطينية,
دون تفريط أو تنازل أو التزام أمني أو سياس ي ينعكس بالسلب على جوهر الاضية الفلسطينية ,والتي
ً
يسعى أصحابها وأهلها إلى استعادة الوطن كامال من بحره إلى نهره ,فاالحتالل جريمة بشعة يجب أن
تزول وينعدم أثرها على ألارض ويزول لألبد ،ومن الاواعد الااسقنوسقنية املتعارف عليها أن التاادم ال
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يساط الحاوق ,فما بالنا بالحاوق الوطنية للشعب الفلسطيني املظلوم ,فالوطن هو ملك ألاجيال
املتعاقبة ،فال يمكن التنازل عن شبر واحد منه لصالح الاحتالل تحت أي مبرر أو شعار.5
البرسقنامج الوطني برسقنامج لحياة ومستابل اثنى عشر مليون فلسطيني وليس لسكان الضفة وغزة
فاط ،وإن كان من املمكن لبرسقنامج الحكومة الخضوع لشروط الرباعية الدولية أو الستحااقات أوسلو
 ،فالبرسقنامج الوطني غير ملزم بذلك ،ألن البرسقنامج السياس ي يأخذ صفة املؤقت زمنيا واملشروط سياسيا
 ،بمعنى أن قيمته ومدى الالتزام به مشروط بنجاح عملية التسوية السياسية وقيام إسرائيل بما
عليها من التزامات ،وفي حالة فشل التسوية السياسية وتحديدا اتفاقية اوسلو والسلطة املنبثاة عنه
تساط قيمة البرسقنامج السياس ي ويصبح وكأسقنه لم يكن ،ويستمر البرسقنامج الوطني الاستراتيجي الناظم
ُ
واملحدد للحاوق الوطنية ,وضع برسقنامج وطني استراتيجي يرتبط ارتباطا وثياا بوجود مؤسسة قيادة
جامعة وفاعلة ،وما يميز الايادة كمؤسسة عن رجال السياسة والزعماء العابرين أو املتطفلين على
الشأن السياس ي ،أسقنه في ألاولى يتم الاشتغال في إطار رؤية استراتيجية للمصالح الاومية العليا ،فيما
آلاخرون يشتغلون ضمن رؤية ضياة ترتبط باملصالح الشخصية والحزبية الضياة وهدفهم السلطة
ومنافعها ،ألاولون يعتبرون أن السلطة أداة لتحايق مصالح ألامة فيما آلاخرون يعتبرون السلطة
هدفا بحد ذاته وقد يضحون بمصالح ألامة من أجل السلطة وما تدره عليهم من منافع .أية ممارسة
سياسية بدون برسقنامج وطني تصبح سقنوعا من العبث والتهريج أو مجرد إدارة يومية لشؤون الناس
ولالزمات السياسية دون إمكاسقنية لالسقنتاال من إدارة ألازمة إلى حلها.6
مرتكزات البرنامج الوطني:
هناك خمس مرتكزات اساسية هي:
أ -الهدف:
ياصد هنا بالهدف ما الذي يريده الشعب الفلسطيني في ظل وجود تعدد في الرؤي لألحزاب
الفلسطينية حيث هناك من يريد دولة على حدود عام  2672واخرين يردون فلسطين التاريخية فمن
هنا يجب الاتفاق على هدف واضح يجمع علية الجميع.
ب -عوامل تحقيق الهدف:
ان الاتفاق على الهدف هو العامل الاساس لتحاياه فعندما يكون هناك هدف متفق عليه من
جميع مكوسقنات الشعب الفلسطيني تصبح كل هذه املكوسقنات تعمل لتحاياه لعدم اختالفهم بالرؤية
التي يصبو اليها الجميع فاط يكون هناك اجتهاد في تحاياها بطرق متعددة ال تجعل هناك اسقناسامات
او تشكيك بحدوث تنازالت.
ت -أصل الهدف:
ان أصل الهدف يكمن بحاوق الفلسطينيين من ثاافة وهوية وتاريخ وهذا كله باالستناد الى برامج
مكوسقنات الشعب الفلسطيني وقرارات الشرعة الدولية وتضامن الشعوب العربية والغربية مع قضية
الفلسطينيين وايضا الرواية الفلسطينية املتناقلة من اجيال النكبة وما قبلها الى الاجيال املتعاقبة.
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املرجعية اليوم تحتاج إلبداع خالق ما بين الوطنية والاومية وإلاسالم ،وما بين املرجعية التاريخية
ومرجعية الشرعية الدولية ،وما بين املرجعية الوطنية ومرجعية ألاجندة إلاقليمية .ولكن الاتفاق على
ُ
املرجعية لن يكون من خالل إلاطار الاائم وهو منظمة التحرير الفلسطينية ،وقد َيصلح (إلاطار الايادي
املؤقت) لهذه املهمة ولكن بعد إعادة النظر في مكوسقناته ووظيفته.7
ث -القيادة:
من اهم مؤشرات أزمة أو غياب الاستراتيجية عدم وجود قيادة واحدة وممثل واحد للشعب
الفلسطيني يتحدث سقنيابة عنهم ويتصرف باسمهم في كافة املحافل الدولية ،وهي أزمة ظهرت بعد ظهور
حركة حماس والجهاد إلاسالمي من خارج منظمة التحرير .وجود عشرات الايادات والزعامات الحزبية
ال يعني وجود مؤسسة قيادة ،كما ان التاريخ والدين ال يمنحا شرعية ألي قائد أو قيادة.8
ج -الاسس  /الثوابت:
ال يختلف اثنين على ثوابت الشعب الفلسطيني وهي تحرير اراضيهم املحتلة من قبل الاحتالل
الاسرائيلي واقامة دولتهم وعاصمتها الادس وعودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها
عام  2684والتعويض عن الضرر النفس ي واملادي الذي لحابهم خالل هذه الفترة ,لكن مع اختالف
البرامج فهناك برسقنامجان الاول هو برسقنامج فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والذي يطرح اقامة دولة
فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام  ,2672والثاني لحركتا حماس والجهاد الاسالمي الذي
يطالب بفلسطين التاريخية من البحر الى النهر ولكن بعد اسقنخراط حركة حماس في الحكم بعد
اسقنتخابات  0227خرجة بورقة تنص على موافاتها على اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من
حزيران عام  2672لتباى حركة الجهاد الاسالمي فاط من تطرح اقامة دولة فلسطينية من البحر الى
النهر.
لكن بالنظر الى جميع البرامج الحزبية سقنجد ان هناك اجماع كبير على قواسم ورؤى مشتركة يمكن
من خاللها الوصول الى اسس يخرج عنها ثوابت تمثل الجميع.
 -0تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
ثمة حاجة ماسة إلى نسق سياس ي جديد(خارطة طريق جديدة) ،تحدد مساره قيادة سياسية
ا
جديدة تمثل جميع الفلسطينيين وال تاتصر "ادارتها" السياسية والتمثيلية والخدماتية على جزء من
الجغرافية الفلسطينية ،بعد احالة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الى التااعد السياس ي
وبإرادة سياسية من قبل النظام الرسمي الفلسطيني ذلك يتطلب إعادة التفكير بالرؤية السياسية
والاستراتيجية الوطنية الفلسطينيتين ،ليتسنى للفلسطينيين جميعا ،أن ا
يتحولوا إلى العبين سياسيين
ُمنظمين وأكفاء ,يتصدرون املااومة الوطنية واملجتمعية واملدسقنية ضد املشروع الكولوسقنيالي الاستيطاني
إلاسرائيلي  ,ورغم إلاقرار الشعبي الفلسطيني ومثافيه بضعف منظمة التحرير الفلسطينية
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ومؤسساتها الوطنية والتمثيلية ،الا انهم ال زالوا يعتبرونها كياسقنا حيويا ووطنيا (شرعيا وتمثيليا)،
واملفتاح الرئيس ي إلحياء املشروع الوطني الفلسطيني وتجديد روافعه وادواته ،وخاصة في ما هو سقناابي
واجتماعي ومدني داخل املجتمع الفلسطيني في كل أماكن تواجده ,حيث ان تشتت الشعب الفلسطيني
جغر ً
افيا وتنوع برامجه الوطنية والاجتماعية املحلية  ,كفيل بتحايق هذا التمثيل الديماراطي من
خالل التوافق املحلي في آلاراء أو الاسقنتخابات ,أو اعتماد النموذج ألامثل للفلسطينيين وهو الديماراطية
الشعبية ،أو (الشعبوية) التي تمثلها منظمات املجتمع املدني ,ما يعزز قدرة الفلسطينيين على التعبئة
السياسية والوطنية على امتداد املساحة الجغرافية لتواجده ,وتكوين روابط وطنية واجتماعية
تجمعهم ,ملا يمثل هذا النموذج الساحة الحاياية ألبداء الرأي والتفاعل املجتمعي الفلسطيني-
الفلسطيني ,وذلك على سقنايض النماذج الوطنية الراهنة والاائمة على سقنهج ألاحزاب السياسية
التاليدية وسقنهج السلطة الفلسطينية ,والتي هي عرضة لامع الاحتالل الاسرائيلي والاسقناسام
والشخصنة والفساد السياس ي.9
ان تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية يتطلب "ضرورة العمل على ترتيب البيت الفلسطيني
الداخلي ،وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل مجمل الفصائل والاوى والشخصيات
ً
الاعتبارية والفعاليات الاقتصادية واملفكرين ،وتاليا رسم ألاولويات التي تمليها املصلحة الوطنية بعد
فشل ألاجندات الضياة لألحزاب والفصائل الفلسطينية ،والاسقنطالق إلى تفعيل مؤسسات منظمة
ً
التحرير ،املجلس الوطني واملجلس املركزي فضال عن اللجنة التنفيذية على كافة املستويات ،سقناهيك
عن أهمية تنشيط دوائرها والناابات والاتحادات ،فثمة  25دائرة ملحاة بمنظمة التحرير وكل دائرة
هي بمثابة وزارة ،ومن الدوائر التي يجب تفعيلها وتنشيطها بطرق جادة وبتوجهات جديدة ومدروسة:
الدائرة الاقتصادية ،الدائرة السياسية ،دائرة العالقات الاومية ،املكتب املركزي لإلحصاء ،دائرة
التربية والتعليم ،دائرة الثاافة ودائرة الشؤون الاجتماعية."10
ان مطلب تفعيل منظمة التحرير الفلسطيني هو مطلب قديم جديد فلطاملا ذهبت الفصائل
الفلسطينية دائما الى املطالبة بتفعيل مؤسساتها وضخ دماء جديدة الستمرار قوتها في تمثيل الشعب
الفلسطيني حتى ال تخلق ظروف ترهل املنظمة بديل عنها يتعامل العالم معه ،لاد كان اخر هذه
املطالبات اجتماع الامناء العامون للفصائل الفلسطينية املنعاد في مدينتي رام هللا وبيروت وقد تم
تشكيل لجنة لصياغة ورقة مشروع لتفعيل املنظمة.
منذ تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية عام  2668مارس الاائمون عليها انها البديل عن املنظمة
حيث ان السلطة الوطنية الفلسطينية هي جزء من منظمة التحرير ودور املنظمة تمثيل الفلسطينيين
في الداخل والخارج اما السلطة الوطنية الفلسطينية هي لخدمة الفلسطينيين داخل فلسطين (
اراض ي السلطة الوطنية الفلسطينية).
 -3حكومة وحدة وطنية:
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لاد مر الفلسطينيون بكثير من النكبات والاسقنتكاسات منذ النكبة الاولى عام  2684ولكن لم يمر
عليهم اسقنتكاسة مثل الاسقناسام الفلسطيني عام  0222حيث ما جرى جعل هناك اسقناسام ليس في الراي
او الاستراتيجيات بل اسقناسام جغرافي وحتى انساني حيث حالة الاغتراب التي يعيشها الفلسطينيون
خاصه في قطاع غزة لم ترد على أي مجتمع من قبل ,ومع املحاوالت الكثيرة للمصالحة كاسقنت تصطدم
باضيتين رئيسيتين الاولى قضية منظمة التحرير الفلسطينية وقد سبق وتحدثنا عنها ,والثاسقنية حكومة
فلسطينية ومن حيث التسمية ال سقنختلف عليها ان كاسقنت حكومة وحدة وطنية او اسقنااذ وطني او اسقنتاالية.
ان قضية حكومة فلسطينية هي قضية مركزية لدى الشعب الفلسطيني حيث ان الشعب يريد من
يمثله ويدير شؤوسقنه ولكن بالنسبة للفصائل الفلسطينية هي قضية صراع على الحكم وتفرد بالارار
لتمرير استراتيجياتهم ومشاريعهم التي كل فصيل يرى من وجهة سقنظرة انها الاصوب.
ان مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي صدر بخصوص عاد الاسقنتخابات التشريعية في
 0202/5/00اعطى للشعب الفلسطيني الامل وحياة جديدة بعد ان خيم عليهم الياس من وجود
اسقنفراجات جديدة ليمارس الشعب حاوقه الديماراطية املسلوبة منذ الاسقناسام عام  ،0222ولكن
تفاجئ الجميع من تأجيل او الغاء هذه الاسقنتخابات بسبب عدم موافاة الاحتالل الاسرائيلي على عادها
في مدينة الادس ومع تاديم الحلول من قبل الكثير من الفصائل الفلسطينية على خلق طرق واليات
ملمارسة حق املادسيين باالسقنتخابات الا ان الرئيس عباس لم يوافق على أي منها.
لاد تراجع الاهتمام بمعالجة الشأن الداخلي ومتطلبات إحداث التغيير الضروري في ُبنية ومكوسقنات
النظام السياس ي وإجراء مراجعة ومعالجة جادة ألزمته املستفحلة وعزلته الشعبية املتزايدة منذ
سنوات ،والتي وصلت حافة الاسقنفجار بعد إلاعالن عن تأجيل الاسقنتخابات دون تاديم بديل موضوعي
الستعادة الوحدة وألامل ً
معا في خطابه لإلعالن عن “مسوغات تبرير تأجيل الاسقنتخابات” أشار الرئيس
صمت طويل أثناء الحرب من
عباس ،وإن كان مرو ًرا ،إلى إمكاسقنية تشكيل حكومة وحدة وطنية ،وبعد
ٍّ
معظم املتحدثين الرسميين ،تحول هذا الخطاب إلى مجرد إشارة إلى حكومة وفاق ،ثم تراجع أكثر
ً
ً
وأخيرا حكومة وفاق مابولة دوليا ،وذلك شريطة
وصار حول حكومة وفاق تلتزم بشروط الرباعية،
ً
أن توافق حماس أيضا على الشرعية الدولية ،بما يعني ضرورة موافاة حماس على الشروط دون
مشاركتها املباشرة في الحكومة.11

املحور الثاني ( مقاومة الاحتالل )
إذا اردسقنا ان نعرف املااومة فهو مصطلح ياصد به التحرك والسياسات والاعمال التي تدعو الى
دحر الاحتالل والسعي لزواله عن الاراض ي املحتلة منذ الاحتالل او ما يسمى باالسقنتداب البريطاني وصوال
الى الاحتالل الاسرائيلي عام .2684
للمااومة اشكال متعددة وال ياتصر مفهومها على املااومة املسلحة مثل ما يفهم الكثير ففي هذا
املطلب سوف سقنتطرق لثالث اشكال للمااومة وهي ( املااومة املسلحة – املااومة الشعبية – املااومة
الدبلوماسية ):
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 -2املقاومة املسلحة ( الكفاح املسلح ):
هي حركة عنف جماهيري موجهة ضد التواجد الاستعماري على أرض معينة يدعو ملواجهة الاحتالل
أو الاستعمار أو سقنظام حكم مستبد بسالح والطرق العنيفة إلزالة الاحتالل أو الاستعمار أو النظام
املستبد بالاوة وتدعوا للعمل بسالح لتحرير البلدان املضطهدة من سقنير الدول الاستعمارية وألاسقنظمة
املستبدة وألثبات حق الشعوب املظلومة وإعادة كرامتهم وأقرته الامم املتحدة واعتبرته مشروعا من
أجل إزالة أي احتالل.12
ظهرت محاوالت عديدة لبيان املاصود باملااومة املسلحة ،فكان الاتجاه السائد في املناقشات التي
دارت في مؤتمر بروكسل سنة  2428والهاي سنة  2466و 2622وجنيف سنة  2686بشأن تحديد
َ
وتانين قواسقنين الحرب هو اعتبار املااومة الشعبية سقنوعا من الدفاع عن النفس في حالة تعرض إلاقليم
لغزو أجنبي ينتج عنه حق سكان إلاقليم في الاسقنتفاضة ضد العدو والغازي باستخدام الاوة املسلحة
وهذه الاسقنتفاضة ُع ابر عنها باسم “ ا
الهبة الجماهيرية.13
ِّ
تجمع اغلب الفصائل الفلسطينية على خيار املقاومة بجميع اشكالها ومنها املقاومة املسلحة
حيث تتسلح في ذلك بقرارات الشرعة الدولية التي تبيح املقاومة املسلحة للشعوب الرازحه تحت
الاحتالل فمن هنا يتضح ان هناك اجماع على هذه النقطة ولم ولن تكن مصدر خالف بين
الفصائل الفلسطينية.
 -0املقاومة الشعبية:
إن املااومة الشعبية مفهوم عريض إن شئنا له ذلك ومفهوم ضيق إن أردسقنا له ذلك .فحيثما اتسع
املفهوم دخلت فيه العناصر الجماهيرية امليداسقنية والاقتصادية والثاافية والايم املجتمعية
واملمارسات الاسقنتفاضية (من الاسقنتفاضة) وإلاعالمية والصمود الشعبي على ألارض ومااومة الحصار،
وحيثما ضاق املصطلح اقتصر إما على املواجهة املباشرة مع جنود الاحتالل من خالل التظاهر أو
استنشاق الغاز أو رمي الحجارة أو رفع الالفتات أمام الحواجز وقوات الاحتالل.14
الكفاح التحرري أو املااومة هو رد فعل مناهض للوجود الاستعماري بطرق ووسائل مختلفة ،كما
أنها شكل من أشكال املااومة السلمية والرفض املنظمة التي تاوم بها جماعات بشرية أو شعب من
الشعوب ،وهي حق إنساني طبيعي تكفله املواثيق والاواسقنين الدولية يهدف إلى استعادة السيادة بجميع
مضامينها ومن أشهر أساليب املااومة كاسقنت مااومة املهاتما غاسقندي لالستعمار البريطاني في الهند فاد
وصفت باملااومة السلمية التي تستند على العصيان املدني وذلك باالمتناع عن شراء البضائع
البريطاسقنية والتوقف عن العمل وإحداث شلل تام باالقتصاد في البالد .ويمكن وصف إضراب
 2637في فلسطين بصورة من صور العصيان املدني وكذلك الاسقنتفاضة ألاولى في فلسطين وما
عرف بأطفال الحجارة وهي مااومة الصغار لآللية العسكرية إلاسرائيلية بالحجارة.15
ان املااومة الشعبية تتطلب عوامل إلسقنجاحها لتكون فعالة ولها جدوى:
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 .2الشعور الاوي باالسقنتماء إلى الهوية الوطنية والتضامن الاجتماعي بين السكان املحليين
الواقعين تحت الاستعمار أو تحت حكم العسكر والسياسات الامعية  ،وهذا يتطلب
تذويب الفوارق الطباية بين فئات املجتمع من املنظورين الاجتماعي والاقتصادي ،الن
مثل ذلك يسهل خلق هوية وطنية متجانسة ومتضامنة.16
 .0قيادة ميداسقنية فاعلة موجودة بين الناس  ،وتتحرك من منطاة إلى أخرى  ،تمتلك الرؤية
والاستراتيجية وقريبة من الناس ،وقادرة على الاستجابة ملطالب الناس  ،وتمتلك الادرة
على إلابداع والتفكير الحر والخالق خاصة في املواقف الصعبة واملؤثرة ،إضافة إلى مادرتها
على تلبية حاجات الناس ،وتالل اعتمادهم على املستعمر أو الدكتاتور  ،واملادرة على
طرح البدائل في زمن املواجهة.

ً
ً
 .3ثاافة ديماراطية وطنية تحتضن الجميع  ،وال تستثنى أحدا أو تهمش أحدا ،تعتمد على
تااليد املواطنة والحريات ألاساسية للمواطنين واحترام حاوق إلانسان والتسامح الفكري
والديني  ،ومكافحة كل أشكال العنف والظلم املجتمعي والديني واملجتمعي.
 .8العمل الجاد والدؤوب على مستوى الااعدة الشعبية الستنهاض كل املؤسسات الااعدية
ومنظمات املجتمع املدني واللجان الشعبية واملجالس املحلية والناابات واتحادات املرأة
ً
والشباب والطلبة ليكوسقنوا جزءا من معركة النضال والتحرير الشعبي العام.
جميع افراد الشعب الفلسطيني مارسوا ويمارسوا املااومة الشعبية منذ الاسقنتداب البريطاني مرورا
بالعصيان املدني عام  2637واثناء النكبة عام  2684واثناء اسقنتفاضة الحجارة عام  2642وحتى
اسقنتفاضة الاقص ى عام  0222وما يجري في الادس الان وحي الشيخ جراح فال أحد توقف او تخلف
عن املشاركة في املااومة الشعبية على اختالف ألاساليب ان كاسقنت مااطعة لالحتالل او بالفن او الشعر
او الوقفات السلمية  ...فال يوجد اختالف على ذلك.
 -3املقاومة الدبلوماسية:
ً
ان العمل الدبلوماس ي يمكن ايضا ان يكون مااوما وجزء من املااومة الشعبية .املااومة املستندة
الى حق الشعوب في الحرية والكرامة والحياة ،واملستندة الى الااسقنون الدولي والااسقنوني الانساني الدولي،
والى الارارات الدولية والاضائية العديدة التي أكدت عدم شرعية الاحتالل ،كما أكدت على حق
الشعب الفلسطيني في اقامة دولته املستالة كاملة السيادة في سقنفس قرار التاسيم الصادر عام ،2682
والذي استندت اسرائيل اليه إلعالن نشوئها واستااللها.17
ان للمااومة الدبلوماسية دور مهم حيث حاات اسقنجازات اهمها عضوية فلسطين في الامم املتحدة
وايضا اسقنضمامها للكثير من املنظمات الدولة اهمها املحكمة الجنائية الدولية التي من شانها تاديم
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قادة الاحتالل الاسرائيلي اليها كمجرمين حرب ،ايضا من خالل تفعيل السفارات والبعثات
الدبلوماسية وتكثيف عملها داخل الدول والبلدان املتواجدة بها عن طريق نشر الرواية الفلسطينية
وكسب تعاطف وتأييد الشعوب الغربية.

املحور الثالث ( العمل الوطني املشترك ):
أزمة املشروع الوطني ليست أزمة جديدة ،فمنذ أيام الاحتالل البريطاني كان هناك صراع الحسينية
ً
ًّ
عائليا -يحمل مضامين مرتبطة بطرق العمل الوطني وبشكل
والنشاشيبية ،وهو -وإن أخذ شكال
العالقة باالحتالل البريطاني ،وبالبيئة إلاقليمية ،وأولويات اللجوء ألساليب املااومة والعمل السياس ي
السلمي .كما ظهرت ألازمة عندما نشأت منظمة التحرير بايادة أحمد الشايري وسط مااطعة
الفصائل الفدائية الفلسطينية وخصوصا فتح التي رأت في إنشاء املنظمة محاولة للهيمنة الرسمية
العربية على العمل الوطني الفلسطيني ,إن التأثير الخارجي إلاقليمي وإلاسرائيلي والدولي ما زال ً
العبا
ً
مؤثرا في صناعة الارار الفلسطيني ،وما زالت مواقفه تنعكس بدرجات متفاوتة على أزمة املشروع
الوطني الفلسطيني.18
هناك عوامل تاف في طريق خلق برسقنامج عمل وطني مشترك تتمثل بوجود ازمة قيادة وتبعية لدول
اقليمية ودولية ايضا عدم اشراك فلسطينيين الخارج ( املهجر ) ,واسباب تتعلق بعدم قبول الاخر
وتداول السلطة وتابل الاختالف والناد البناء ,كل ذلك خلق حالة من الكره بين ابناء الشعب
الفلسطيني والوصول الى حالة من الاغتراب بجميع أشكاله ان كان سياس ي او ديني او مجتمعي او حتى
اسري لتجد كل فرد يااتل من اجل قناعات زرعت به لرفض الاخر.
ان العمل الوطني املشترك يتطلب الكثير من العوامل التي من شانها تعمل على وحيد الشعب
الفلسطيني شعبا وقيادة تتمثل في:
 -2يتطلب التواصل ليس فاط على مستوى قيادات الفصائل الفلسطينية بل الاساس على
مستوى الاعضاء والكوادر لكسر الفجوة في اختالفاتهم وخلق حوار سقناجح ياوم على تابل الاخر
وليس على اساس العصبوية الفئوية الضياة.
 -0العمل على توحيد الخطاب لاادة الفصائل حول العوامل املشتركة ليكون خطابا يعبر عن
تطلعات الااعدة الجماهيرية.
 -3الاتفاق على استراتيجية تاوم على احترام الحريات وتابل الراي والراي الاخر من خالل تنظيم
لااءات في املدارس واملعاهد والجامعات يكون العنصر الاساس ي بها الطالب لخلق جيل
يستطيع ان يحاور ويعبر عن رأيه.
 -8تشكيل قيادة وطنية موحدة تعبر عن ذلك.
خاتمة:
من خالل الاطالع على مواقف وبرامج فصائل العمل الوطني الفلسطيني ورؤية ورغبة الشارع
الفلسطيني الذي يجب ان ال يستثنى من اشراكه فب وضع برسقنامج ورؤية وطنية فلسطينية جامعة
114

مجلة قضايا اسيوية

العدد العاشر

المركز الديمقراطي العربي

أكتوبر 2021

تكون بمثابة دستور فلسطيني ومرجع للجميع حتى اقامة الدولة الفلسطينية ,سقنجد ان هناك الكثير
من الاواسم املشتركة والثوابت لكن ال يوجد وحدة بسبب التبعيات الاقليمية والدولية التي تفرض
وتساعد علي زيادة وتوسيع الاسقناسام الفلسطيني الفلسطيني ,فال احد من الاطراف الفلسطينية يرفض
اقامة الدولة او لدية تنازل عن أي ثابت من الثوابت الفلسطينية املتمثلة بالادس العاصمة وعودة
الالجئين الى اراضيهم التي هجروا منها وايضا ال اعتراض على اساليب النضال ان كاسقنت مسلحة او
شعبة سلمية او دبلوماسية ,وما يمنعهم فاط التبعية والتفرد وعدم تابل الاخر.
التوصيات:
 -2اعادة بناء الثاة مع الايادة الفلسطينية والايادات التنظيمية والشعبية وبين الشرائح
الشعب الفلسطيني.
 -0ضرورة تعزيز الشراكة الوطنية الفلسطينية وانهاء الاسقناسام والعمل على اسقنجاز املصالحة.
 -3صياغة برسقنامج وطني مشترك يعبر عن الكل الفلسطيني في جميع اماكن تواجده.
 -8تعزيز الاسقنتماء لدى الشباب واعطائهم دور في املشاركة في صنع الارار.
 -5تعزيز املساواة والعدالة الاجتماعية في جميع اسقنحاء الاراض ي الفلسطينية وعدم املعاقبة
لألفراد الختالفهم في الاسقنتماء.
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قراءة في كتاب
éditions Studyrama, 2008). 189 p.

Chloé Maurel , La Chine et le monde. (Paris :

قراءة وتقديم :د .الحواس كعبوش
باحث مستقل في العلوم السياسية والعالقات الدولية ،الجزائر

تقديم املؤلف:
كلوي موريل ) (Chloé Maurelباحثة مختصة في تاريخ ألامم املتحدة وتاريخ العالم ،متحصله
على دكتوراه في التاريخ املعاصر من جامعة باريس  1سنة  .6002باحثة في تاريخ العالم
والحضارات والعالقات الدولية ،مهتمة بقضايا الدول النامية ودول العالم الثالث ،عضو هيئة
تحرير مجلة العالم الثالث " "Revue Tiers Mondeلها العديد من املؤلفات والكتب في عدة
مجاالت.
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عرض الكتاب (الصين والعالم)
منذ العقود القليلة املاضية ،أصبحت الظاهرة الصينية محل اهتمام العديد من الباحثين
واملفكرين في مجال الدراسات إلانسانية ،وذلك ملا تمثله من نموذج فريد على الساحة الدولية،
وبما تملكه من خصائص ومقومات متنوعة ،وبالتالي عادت إمبراطورية الوسط لتحتل مكانة
مرموقة في تفاعالت البيئة الدولية ملرحلة ما بعد الحرب الباردة؛ وإدراكا منها لهذه ألاهمية قامت
الباحثة كلوي موريل بمحاولة دراسة الظاهرة الصينية عبر مقاربة شاملة تطرقت من خاللها إلى
توليفة من العوامل والظروف التي تتفاعل ضمنها الصين الشعبية داخليا وخارجيا ،وذلك عبر
ثمانية فصول متكاملة ،تتناول قسمين إثنين ،القسم ألاول تناول الصين الداخلية بمختلف
أبعادها ،في حين خصصت القسم الثاني من كتابها لدراسة الصين والبيئة الخارجية ،وحاولت
اختتام كتابها برؤية استشرافية ملكانة الصين الدولية.
الصين بمكوناتها الداخلية ظاهرة تستوجب الدراسة ،البعد الجغرافي للصين يعطي لها ثقال من
الناحية الاستراتجية  6،2مليون كلم 6بمقومات جغرافية متعددة ،هذا اضافة للثقل الديمغرافي،
حيث تمتلك حوالي  %60من سكان العالم لكنها موزعة بشكل غير مستقر وعشوائي ،إذ تعكس
فسيفساء بشرية بتعدد إلاثنيات وألاقليات ،ويشكل عنصر الهان ألاغلبية الساحقة بنسبة %61
اضافة للعديد من ألاقليات القومية التي تبلغ في مجموعها  100مليون نسمة (تضم  :املغول،
الهوي ،ألاويغور ،الكزخ ،القرغيز ،التبتيون وذوي ألاصول الكورية) لذا تم تبني مبدأ الحكم الذاتي
في ظل النظام املركزي.
ّ
شكلت الصين في تاريخها قوة تجارية –الزراعة والصناعة والنقل -عاملية كبرى بنموذج قائم
على املبادالت السلمية ،لكنها فقدت مكانتها الدولية ببدء حمالت الاستعمار الغربية وسقوط
إمبراطورية أسرة كينغ بعد حروب ألافيون واحتالل العديد من أقاليمها ،استمرت الصين على
حالها إلى غاية إعالن تأسيس جمهورية الصين الشعبية سنة  ،1696وتبني النظام إلاشتراكي
كنظام للحكم؛ أول نشاط لـ ماو تس ي تونغ كان إعادة توزيع السكان بشكل متناسب ،وذلك للحد
من اختالل الكثافة السكانية بين املناطق الساحلية واملناطق الداخلية ،لكن كان لذلك العديد
من التداعيات الاجتماعية.
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في هذه املرحلة شهدت العالقات مع الحليف الروس ي قطيعة بسبب الاختالف في إدراك
العالقات الدولية ،وهو ما انعكس بدوره على عالقات الصين مع بقية دول العالم الثالث ،فبعد
استقاللها بتأييد صيني توجهت هذه الدول في غالبيتها إلى السوفييت؛ انطوت الصين على نفسها
في عملية اصالح داخلية باالستناد على أفكار دينغ هيسياو بينغ القائمة على اشتراكية السوق
"دولة بنظامين" ،ففتح الصين على الاستثمارات ألاجنبية وأنشأ املناطق الصناعية الخاصة ،ثم
التحول إلى املجال الزراعي ،وفي مرحلة الحقة القيام باالستثمارات في الخارج .صاحب هذه
إلاصالحات تحوالت في ألاوضاع الاجتماعية للشعب الصيني (ارتفع مدى الحياة من  90إلى 22
سنة) إال أن تلك إلاصالحات كانت عبر تنمية املناطق الساحلية على حساب املناطق الداخلية
الريفية ذات مستويات النمو الضعيفة.
تحولت الصين إلى قوة اقتصادية ،أين شهدت مراحل تحول اقتصادية مهمة أعطى لها ثقال
عامليا ،وكان لهونغ كونغ دور كبير ،فتعددت الشركات متعددة الجنسيات النشطة فيها ألامر الذي
سمح بمضاعفة مبادالتها الخارجية في العقد ألاخير من القرن العشرين ،فأصبحت الصين "مصنع
العالم"؛ شمل النشاط الاقتصادي الصيني :التصنيع والتركيب ،التجارة ،النقل البحري ،حيث
برزت شركات حكومية وأخرى مدعمة من قبل الحكومة بشكل تنافس ي مع كبرى الشركات
العاملية ،وبالتالي أصبح هنالك اقبال على الخدمات التي تقدمها بمستوى دولي ،ولالنخراط أكثر
في الاقتصاد العالمي انضمت ملنظمة التجارة العاملية في ديسمبر  ،6001لكنها عرفت العديد من
إلانعكاسات املهمة على صعيد السياسات املالية.
الاقتصاد الصيني أصبح أعلى اقتصاد من حيث معدل النمو الذي بلغ سنة  6002ما نسبته
 11%مع فائض تجاري بلغ  4940مليار دوالر؛ وأصبحت البالد قوة اقتصادية عاملية بقدرات
مالية وتجارية كبيرة ،تنافس القوى الكبرى ،إال أن تلك القوة تخللتها العديد من عوامل الضعف
املتعلقة سواء ،بارتباطها باألسواق الخارجية أو الارتفاع في معدالت التضخم وضعف الاستهالك،
فاعتبرت الباحثة أنه كان يجب على الصين توفير البدائل لتجاوز نقاط ضعفها وذلك لتلبية رغبتها
في الحصول على قوة اقتصادية فعالة.
بعد تطرقها للعامل الاقتصادي ،درست كلوي املجتمع الصيني الحالي دراسة سوسيو-معرفية،
فتناولت الاختالالت–بين الشرائح وبين املناطق -التي أفرزتها التحوالت الاقتصادية داخل املجتمع
الصيني ،زيادة على ذلك تطرقت لوضعية شريحة املينغونغ  Les Mingongالذين يعتبرون
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مهاجرين غير شرعيين وطنهم ألام ،بالرغم من كونهم ركيزة التطور الصيني؛ في ذات السياق جذبت
ظروف العمل في املجتمع الصيني اهتمام املنظمات غير الحكومية التي تضغط على ألاطراف
املسؤولة لتحسين هذه الوضعية ،لذلك عملت الحكومة على إيجاد نوع من التوازن على مستوى
املجتمع ،والذي تم عبر دمج املناطق الداخلية في التصنيع مع تحسين نظم الحماية الاجتماعية
خاصة بعد تفكك القطاع العمومي الذي زاد من أزمة البطالة وتنامي الاحتجاجات الشعبية؛ من
البديهي أن تنعكس الاختالالت الاجتماعية سلبا على وضعية النساء في املجتمع الصيني الذي
عرف تنامي ظاهرة التمييز الجنسين ،وهو الذي جاء بفعل املقومات التراثية والحضارية للمجتمع
الصيني ،بإعطاء الرجال أولوية على النساء ،وعليه تدهورت وضعية شريحة واسعة من النساء
الصينيات ،وهو ما دفع باتجاه ايجاد تشريعات لحماية املرأة.
في القسم الثاني من الكتاب عملت الكاتبة على دراسة الصين دوليا من خالل تفاعالتها الدولية
مع محيطها إلاقليمي والعالمي عبر التطرق ملقوماتها ونظرتها للمستوى الخارجي عبر ذكر الطموحات
الخارجية لبكين ومحاولتها لكسب مكانة دولية فعالة ،لتهدئة ألاوضاع حول صعودها القوي تبنت
الصين مبدأ "الصعود السلمي" في إطار استراتجية براغماتية ترغب في الطمأنة عبر سياسة
خارجية تدعو للتعايش السلمي ومعارضة الهيمنة من أجل بناء الثقة وتطوير التعاون الاقتصادي.
ً
موازاة مع النمو الاقتصادي الكبير عملت الصين على تحديث قدراتها العسكرية وتقوية هياكل
اتخاذ القرار العسكري للتعامل مع التهديدات املحلية ،وهي الديناميكية التي تمت عبر زيادة درجة
الفاعلية العسكرية ً
بناء على فكرة تطوير القوة العسكرية لحماية التنمية وألامن الوطني وبالتالي

رفع نفقاتها العسكرية التي بلغت سنة  6002ما نسبته ّ ،12.1%
عززت هذه التطورات من
الشكوك الغربية وكذا إلاقليمية خاصة فيما تعلق بقدراتها النووية وزيادة فعاليتها في القضايا

إلاقليمية ،وتوصلت الباحثة إلى أن دولة شرق آسيا في توجهها الدولي تسعى للتأقلم في البيئة
الدولية عبر إلانخراط في كافة املجاالت التي نجح فيها الغرب وتفوق فيها ،وألاعمق من ذلك التحكم
في قطاعات معينة.
فرضت بكين نفسها ،حسب الباحثة ،كفاعل دولي مؤثر وذلك بفضل انخراطها املتزايد في
القضايا الدولية ،فاعتبرت انضمامها إلى ألامم املتحدة والتقارب مع الواليات املتحدة ايذان ملرحلة
جديدة من عالقات التعاون بين القوة ألاولى عامليا وأكبر اقتصاد دولي ،وذلك بالرغم من العوائق
التي وقفت في وجه هذا التقارب ،في حين تمحورت العالقات مع الاتحاد ألاوربي حول الشراكة
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التجارية وما صاحبها من تنويع في مجاالت التبادل التجاري ،باملوازاة مع حفاظها على عالقات
جيدة مع الدول النامية عبر ايجاد شراكات استراتجية لضمان تنافسية منتجاتها مع بقية الدول
املتقدمة في أسواق هذه ألاخيرة.
في إطار سياستها الدولية ،أولت بكين أهمية أساسية ملحيطها إلاقليمي باعتباره محورا مهما
لبسط نفوذها والارتكاز عليه كدعامة لطموحاتها الدولية ،من ناحية أخرى معظم مصادر العطب
وعدم الاستقرار الصيني تنتج على مستوى تفاعلها آلاسيوي بدرجة أولى ،فالحدود الصينية
املوروثة عن الاستعمار أنتجت نزاعات حدودية مع كل من الهند  ،1626روسيا  1626وفيتنام
 ،1626لذلك عملت الصين على تجاوز الخالفات عبر تكثيف الروابط الاقتصادية مع جيرانها،
لكن عرفت بكين تحديات ارتبطت بتنامي النزعة إلانفصالية داخليا واملدفوعة حسب إلادارة
املركزية في بكين من أطراف خارجية ،وبالتالي استدعت هذه الديناميكيات التعامل مع املنطقة
بتفكير استراتيجي حيوي.
تشمل القضايا الاقليمية للصين قضية التبت ،التي ينظر إليها على أنها قضية تقرير مصير
مدعومة في ذلك من الدول الغربية ،في حين تحاجج بكين على أنها قضية داخلية تسعى ملعالجتها
عبر تجاوز مطالب إلاقليم إلانفصالية والعمل على تطوير هياكلها التحتية؛ القضايا ألاخرى تتعلق
بأقاليم هونغ كونغ ومكاو وتايوان وهي قضايا ذات حساسية عالية في إلادراك الاستراتيجي للقيادات
الصينية التي تستمر في تأكيد وحدة هذه ألاقاليم مع البر الرئيس ي ،رافضة بذلك بشكل قطعي
الضغوط الخارجية بخصوصها؛ على مستوى آخر ،انخرطت الصين بشكل متزايد في ألاطر
الاقليمية لضمان التعاون الاقتصادي واملبادالت التجارية فطورت منطقة تجارة حرة مع منظمة
آلاسيان  ASEANلتنتقل املبادالت التجارية بين الجانبان إلى  606.2مليار دوالر خالل سنة ،6001
كما ساهمت بنسبة كبيرة في ميزانية بنك التنمية آلاسيوي  ،BADولتعزيز تواجدها في منطقة
آسيا الوسطى ومواجهة التحديات ألامنية الجديدة أنشأت مع دول من املنطقة في أفريل سنة
 6001منظمة شنغهاي للتعاون .OCS
على املستوى آلاسيوي ،طرحت الباحثة رؤية تلخص تعامالت الصين مع جيرانها وهي الرؤية التي
ّ
مكنت العمالق آلاسيوي من التأثير في قضايا محيطها الاقليمي وخلق الحاجة لتنامي هذا الدور،
والتي تقوم على مبدأين:
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 مبدأ املنافسة مع اليابان من أجل القيادة الاقتصادية إلاقليمية ،ومع آلاسيان حولالتصنيع ،ومنافسة أمنية مع الهند.
 مبدأ التعاون مع آلاسيان في املجال التجاري واملالي واملبادالت التجارية ،مع كوريا الشماليةالتعاون في مسألة امللف النووي دوليا.
املستوى آلاخر من توجهات الصين الخارجية يقوم على مركز الكتلة الجنوبية –دول الجنوب -في
العالقات الدولية ،وتحتل إفريقيا مركز أساس ي في هذا املستوى ،حيث تعتبرها بكين بعدا
استراتيجيا في سياستها الخارجية؛ تحكم الصين في تعامالتها مع افريقيا عدة أبعاد ترسم معالم
التوجه إلافريقي للخارجية الصينية ،والتي تتمحور حول املعطيات املشتركة وعلى نموذج فريد في
العالقات الدولية يناقض ما كان سائدا في مراحل سابقة ،وهو ما أكده خطاب السياسة الخارجية
الصينية املوجه نحو القارة وكذلك ممارستها الواقعية.
تناولت املؤلفة العالقات الصينية إلافريقية وفق منظور يركز على تنامي دور الصين في القارة
بناء على مجموعة طموحات تحاول الصين تجسيدها ،واعتبرت بأن العالقات بين الجانبين
تحكمها عدة محددات ،أولها املحدد التاريخي ،أين عرفت الصين مبادالت تجارية مع إفريقيا في
عهد الامبراطوريات الصينية وزادت العالقات بانتشار الاسالم في الصين في القرن  ،10وفي التاريخ
الحديث عملت الصين على تدعيم حركات التحرر إلافريقية مع تقديم مساعدات للدول القارة
خالل مرحلة ما بعد الاستقالل ،لذلك تحكم البعد الايديولوجي في التوجه إلافريقي للصين خالل
هذه املرحلة.
نما التوسع الصيني في إفريقيا منذ أواخر القرن الـ ،60وهو ما تم عبر املبادالت التجارية ،ليصبح
البعد الاقتصادي املتغير املتحكم في توجيه السياسة الخارجية الصينية نحو إفريقيا ،حيث
شهدت القارة انتشار للشركات الصينية نتيجة حاجة الاقتصاد الصيني املتزايد للموارد الطاقوية
وألاسواق الاستهالكية؛ الصين تبنت استراتجية اقتصادية ذكية في تعامالتها مع الدول الافريقية،
فطرحت نفسها كبديل للقارة بعد تضاعف ديون هذه الدول نتيجة الاصالحات التي فرضت عليها
من قبل املؤسسات الدولية واملشروطية التي صاحبتها ،فنافست الصين التواجد الغربي في القارة
عبر انشاء بنى تحتية مهمة ،لتعزيز تغلغلها في القارة عملت بكين على استحداث بنى جديدة
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لتوحيد جهود التعاون الصينية مع مختلف الدول الافريقية والذي ترجمه ''منتدى التعاون
الصيني إلافريقي  ''FOCACباعتباره آلية دبلوماسية متعددة ألابعاد.
لم تغفل الباحثة العوائق التي تواجه السياسة الصينية في القارة والتي تأخذ أبعاد متعددة
وذات تداعيات مباشرة على التواجد الصيني في القارة ،كتعاونها مع أنظمة يعتبرها الغرب أنظمة
مارقة ،باإلضافة إلى اصطدامها مع مصالح فرنسا والواليات املتحدة في إفريقيا ،وعليه طرحت
نظرة مفادها أن العالقات الصينية إلافريقية هي اعادة طرح لنظام اقتصادي استعماري ،وبالتالي
فإن الصين في عالقاتها مع الدول إلافريقية ال تختلف عن بقية الدول الغربية ذات الخلفية
الاستغاللية.
تؤكد الصين في تفاعالتها الدولية على استراتجية تعطي ألاولوية لضمان التزود بالطاقة واملوارد
ألاولية فتعمل على تعزيز مصادرها الطاقوية من فحم وغاز طبيعي باستغالل واستكشاف املناطق
الداخلية وضمان نقلها إلى ألاقطاب الصناعية في الداخل ،وفيما يتعلق بالنفط فإن مصادر
التوريد الاستراتجية خارجيا هي :آسيا الوسطى ،إفريقيا والشرق ألاوسط ،وبالتزامن مع تنامي
الضغوط الخارجية تعمل بكين على زيادة حصص استغالل املوارد النظيفة كالطاقة الكهربائية.
وبشكل عام تختزل أهمية العامل الطاقوي في إلادراك الاستراتيجي الصيني في كون الرهان على
الطاقة رهان حيوي الستمرار عملية التنمية والتحديث التي شرعت فيها القيادات الصينية.
في ختام دراستها ،قامت الباحثة بدراسة للحضارة الصينية في العالم الحالي ،والتي ارتبطت
بتوزيع الجاليات الصينية في الخارج وانتشارها وفق تجمعات بقيم عائلية وحدوية ،وتركز الحضارة
الصينية عامليا على التعليم والرياضة والانتشار عبر التراث الثقافي املتنوع بما يتالءم مع القيم
إلانسانية لبقية الحضارات ،فهي حضارة تمزج بين املقومات التاريخية والتوجهات العصرية ،لكن
مع ذلك ما تزال الصين تتلقى نقدا واسعا حول وضعية حقوق الانسان وغياب الديمقراطية
داخليا ،ودعمها لألنظمة املستبدة خارجيا.

تعقيب:
قامت الباحثة بعرض للصين العاملية ،وذلك عبر دراسة شملت الجوانب الداخلية بتبيان البنى
الجغرافية واملجتمعية مع التأكيد على الديناميكيات الاقتصادية للبالد ،أي أنها تناولت مختلف
جوانب موضوع الدراسة؛ استند البروز الدولي للصين على هذه العوامل املتعددة ،فبينت في هذا
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الاطار الظروف إلايجابية املواتية التي ساعدت العمالق آلاسيوي ،وكذلك الظروف السلبية التي
تعاني منها ،وهو أمر طبيعي ارتبط حتى بالتجارب الغربية التي أدت لتحول تلك الدول الغربية إلى
فواعل تهيمن على ديناميكيات وتفاعالت النظام الدولية؛ فيما يتعلق بالصين والبيئة الخارجية،
تناولت الباحثة هذه العالقة بشكل نقدي على اعتبار أن بكين تسعى في تعامالتها الخارجية
الستغالل دول جوارها واستخدام إفريقيا كوسيلة لتلبية حاجياتها املتعددة ،ألابعد من ذلك أنه
في إطار تحليلها لوضعية أقاليم الصين الداخلية -التبت ،هونغ كونغ ،مكاو (وتايوان رغم ما فيها
من جدل) -صورتها الباحثة على أنها قضايا خارجية وأدرجتها ضمن التعامالت الصينية مع مجالها
آلاسيوي.
الصين وحدة سياسية وفاعل دولي أثبتت لبقية الفواعل الدولية قدرتها على التأثير على مسارات
وتوجهات النظام الدولي ،حيث طرحت نموذجها الذاتي للتفاعالت الدولية بشكل مستقل عن
القيود التي استمرت املنظومة الغربية في رسمها لتفاعالت الوحدات الدولية ،فالظاهرة الصينية
تبتعد عن الطوباوية ،وتنزع إلى البراغماتية التي تقدم لثلث سكان العالم الحلول العملية التي
تضمن استمرار نهج التنمية السلمية وفق الخصائص الصينية ،ومع ذلك فإن دراسة الباحثة
مهمة في السعي للتعرف على املتغيرات التي ِتؤثر في السلوك الصيني على املستوى الداخلي أوال
وعلى املستوى الدولي ثانيا.
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