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 التحركات الروسية ومستقبل البيئة الدولية

 د.عبلة مزوزي/ رئيسة هيئة تحرير املجلة

 أستاذة العلوم السياسية والعالقات الدولية جامعة املسيلة/الجزائر

 مقدمة:

الصحية العاملية  ألازمةيشهد العالم اليوم بعد مرور ثالث سنوات من التحوالت التي فرضتها 

" تحوال جديدا تفرضه تحركات الدول وتوجهات القوى الكبرى عامليا، فبعدما حاولت الدول 91"كوفيد 

جاهدة التكيف مع الحقائق الجديدة التي فرضتها ألازمة الصحية على املستوى إلاقتصادي والسياس ي 

 بالرغمو  لدولي في عمومه إلى الواجهة،الحرب الروسية ألاوكرانية لتعيد موضوع ألامن ا تأتيوالاجتماعي 

محصورة في جغرافية معينة إال أنها ذات تأثير قوي على جميع املستويات من أن رقعة هذه الحرب 

العاملية، وهذا راجع إلى كون أن أحد أطراف هذه الحرب املمثل في روسيا يعد من الدول املهمة وذات 

والاستراتيجية العاملية، لذا تحاول هذه الورقة البحثية تأثير قوي على مجموع التفاعالت إلاقتصادية 

التحركات الروسية العسكرية في أوكرانيا على  انعكاساترئيسية تتمثل في: ما  إشكاليةعلى  إلاجابة

مناقشة موضوعين مهمين في محورين لإلحاطة بكل الجوانب التي توصلنا إلى إيجاد  نحاول  لذاالعالم؟، 

  إلاجابة. 

 فرض معادلة وميزان قوى دولي جديد / محاولة1

العراق و  ألفغانستانفي السنوات ألاخيرة منذ دخولها  ألامريكيةإن الفراغ الذي فرضه تراجع القوة 

ثم تدهور استراتيجياتها في سوريا بعد تدخل روسيا، كل هذه التطورات أظهرت التراجع الكبير في تأثير 

هذا ما منح الفرصة لدول أخرى فرض نفسها عامليا كالصين وروسيا الاستراتيجيات ألامريكية على العالم و 

 ،إضفاء قيمة على أدوارها إلاقليمية لتنتقل إلى التأثير العالمية بعض القوى الصغرى التي تحاول جاهدو 

كرانية لتؤكد على أن التوجه الروس ي نحو أوكرانيا كان مبنيا على حسابات وجاءت الحرب الروسية ألاو 

سابقة، لذا تتحدى روسيا جملة العقوبات التي تتعرض من الدول ألاوروبية والواليات املتحد ة استراتيجي

 ألامريكية بمنافذها الجديدة والتي هملت على تكوينها قبل الشروع في حربها. 

فاملالحظ واملتتبع للشأن الروس ي ال يخفى عليه التحركات الروسية في العديد من املناطق، وكل  

 ستراتيجيتهااتحرك روس ي نحو منطقة معينة تدرك هذه ألاخيرة مكاسبه التي ستجنيها، وقيمته القوية في 
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وى ألاخيرة مع الق يؤكد على ذلك هو شبكة عالقاتها القوية خالل السنوات املستقبلية في العالم، وما

 ذات التأثير القوى في أسيا كالصين وكوريا الشمالية.

وال يخفى على أحد قيمة الشريك إلاقتصادي في بناء الاستراتيجيات العاملية، فالصين تعتبر  من 

القوى الصاعدة التي فرضت نفسها بالصعود السلمي لتصبح من القوى الكبرى التي ال يستهان بمكانتها 

 انيةإمكسب الصين كشريك استراتيجي لغلق الطريق عن لذا روسيا تدرك قيمة كالعالمي، وتأثيرها 

 ة مستقبال، فالحرب ألاوكرانيةيواملحيط الهادي ألن ذلك يشكل حصرا للقوة الروس أوروباتحالفها مع 

  لنظام عالمي جديد. هة لصناعة قيم واستراتيجيات مختلفةماهي إال واج

تبادلة امل الزياراتالتي تؤكد على متانة العالقات الروسية الصينية هو ية إلامبريقومن املؤشرات 

من طرف الرئيس الروس ي للصين  2222بداية  أخرهاوالتي كانت  ألاخيرة،بين الدولتين خالل السنوات 

امتناعها عن و  ألاوكرانيةاملوقف الصيني املحايد في الحرب  أنن الشتوية، كما يبيك أوملبيادخالل افتتاح 

يضع الخيارات الاستراتيجية الروسية في اختيار الشريك مناسبة الستكمال  ألامنالتصويت في مجلس 

، ويمكن تفسير امتناع الصين عن التصويت مهمتها في فرض نوع من التوازن العالمي الجديد للقوى 

 مع اوربا والغرب بسببلتجنب وضع نفسها كهدف إعالمي للغرب وفي نفس الوقت عالقاتها املتوترة 

 تايوان والتي تدفعها لكسب شريك ومنافس قوي للغرب.

إلى  ر ألانظاتوجهت  ألاوكرانيةلذا بعد العقوبات التي تعرضت لها روسيا من الغرب بسبب ألازمة 

الخيارات التي استعملتها روسيا لتجنب العقوبات ومن بينها نسجها لشبكة عالقات قوية مع الصين بعد 

، بالنسبة للصين سمحت ألازمة بالوصول إلى أسواق جديدة للحصول على املوار د الطبيعية ياقطع روس

أسواق جديدة للتكنولوجيا خاصة الغاز من خالل عقود املشاريع الجديدة، في نفس الوقت إيجاد 

ما ، وبالتالي كاله1الصيني، لذا يعتبر البعض هذا التطور في العالقات يمكن أن يشكل تحالفا ناعما

سيعتمد على آلاخر في الضغط على الغرب واملساومة وهو ما يمكنه أن يغير من شكل القيادة العاملية 

 مستقبال.

إلى جانب القيمة الاقتصادية للعالقات الصينية الروسية، إختيار روسيا للصين كشريك اقتصادي 

اعدها في اء نظام عالمي جديد يسواستراتيجي ناتج عن إدراكها للبعد الجغرافي وقيمته الاستراتيجية في بن

ماية نفسها من أي تطويق غربي لها، خاصة وأن الصين نفسها تعرف توترا غلق املنافذ على أعدائها وح

شريك  جادوإيندو باسيفيك كبيرا في عالقاتها مع الواليات املتحدة ألامريكية خاصة ما تعلق بمنطقة إلا 
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استراتيجي كروسيا يساعدها في محاوالتها للتأثير على املعادلة العاملية الجديدة والتي تسمع لها هي ألاخرى 

 بفرض نفوذها وسيطرتها.

 للغرب، إزعاجيجعله مصدر  تعتمد روسيا غلى جانب الصين على شريك له من الوزن والثقل ما

فتركيز روسيا على كوريا الشمالية لم يكم محظ الصدفة، وإنما له أبعاد عديدة تدرك روسيا قيمتها 

افذ شركاء في آسيا لغلق املن إيجادالاستراتيجية والعسكرية، فالبعد الجغرافي الذي يمنحها القوة على 

ع الغرب، ومحاولة إعطاء قيمة الجغرافية على منافسيها، خاصة وأن هذه الدول تعرف عالقات متوترة م

 مريكيةألا لشريك آسيوي وإدخاله في لعبة التوازنات الدولية هو بمثابة تحدي كبير للواليات املتحدة 

 لروسيا. وألاساس ي ألاول العاملية باعتبارها املنافس  ألدوارهاوتحجيم 

 يس ملعادلة جديدةلذا تحاول روسيا من خالل توطيد العالقات مع الصين وكوريا الشمالية التأس

ام ظسيوية وتعيد الاعتبار لدول القارة في رسم التفاعالت الدولية والتأثير على النتضم القوى آلا 

 قتصادي العالمي.الا

 التمركز العاملي من خالل بناء التحالفات الدولية/2

عالقات  ، فبناءالرؤية الجديدة لروسيا بعد ألازمة ألاكرانية سبقتها تحركات خارجية اتجاه ألاقاليم

قوية مع الدول املؤثرة داخل أقاليمها يشكل جزءا أساسيا من الاستراتيجية الروسية لبناء نظام عالمي 

ية الصح ألازمةلعل أهمها سنوات  ألاخيرةجديد، لذا عرفت روسيا تحركات خارجية كبيرة خالل السنوات 

العاملية والتي جعلتها تغتنم الفرصة لتقديم املساعدات للدول التي تخل في اطار حساباتها الاستراتيجية 

 لرسم معادلتها الجديدة.

مع ايران باعتبارها من القوى املؤثرة في إقليمها يجعلها  أسيافالعالقات التي تعرفها روسيا في غرب 

كانت هناك مواجهة مع الغرب، خاصة أن إيران تعرف عالقاتها مع تعتمد عليها كركيزة جغرافية في حال 

الغرب نوعا من التوتر الدائم بسبب قضية الانتشار النووي وروسيا تعتبر شريكا عسكريا ال يمكن 

ن عن محور موسكو طهرا "أسس الجيوبوليتيكا"الاستغناء عنه، وقد تحدث الكسندر دوغين في كتابه 

يا يقوم على مبدأ وجود العدو ألاطلس ي املشترك، ويرى أن هذا املحور ومحور والذي اعتبره تحالفا قار 

روسيا والدول العربية "سوريا ومصر خاصة" يعتبران مكسبا ثمينا الذي يحققه التوجه الاوراس ي 

 تكاز ار لروسيا، كما يمكن للمحور إلايراني الروس ي حل مشاكل روسيا مع دول آسيا الوسطى لتجد نقطة 

    .2رى للضغط على أعدائهاجغرافي أخ



 مجلة قضايا اسيوية                 المركز الديمقراطي العربي                   العدد الثاني عشر                   أبريل2022 

4 
 

وخاصة شمال إفريقيا من ألاقاليم ذات ألاهمية الكبيرة لروسيا في رسم  إفريقياقارة  أيضاتعتبر 

استراتيجيتها العاملية، فالشريك الاستراتيجية املمثل خاصة في الجزائر ومصر واملغرب هو بمثابة املعبر 

يا تدرك تماما التوتر املوجود بين بعض الدول ذات ألاساس ي لتطويق أوروبا من جنوبها خاصة وان روس

التأثير القوي قاريا كالجزائر مثال ومدى إمكانية الاعتماد عليها في الضغط على أوربا، خاصة أن الجزائر 

تعتبر املمول الرئيس ي ألوربا بالغاز وبالعديد من املوارد الطبيعية، وقد حظيت روسيا بفرصة كبيرة خالل 

في ظل توتر العالقات الجزائرية ألاوروبية والتي مست العديد من اتفاقياتها على  أوكرانيامع  ألاخيرةحربها 

قوبات ع ألاخيرةبعد فرض هذه  أوروبامستوى املوار الطاقوية، وبالتالي قطع روسيا لعقودها الطاقوية مع 

غرافية وركيزة ج تراتيجيعليها كان بمثابة الورقة الرابحة لها، لذا تعتمد روسيا على الجزائر كشريك اس

 لضغط على الغرب. ل أساسية

 خاتمة:

مع تزايد التوتر بين القوى الكبرى منذ بداية ألازمة ألاوكرانية والذي وصل إلى حد التهديد باستعمال 

يؤكد على أن معالم كثيرة ستتغير في البيئة الدولية، فالعقوبات إلاقتصادية  ألاسلحة بكل أنواعها، هذا ما

تعد تؤثر على القوى الكبرى كروسيا وتحصر تحركاتها كسرت العديد من معالم النظام الاقتصادي  التي لم

 إعادةيؤكد على ضرورة ملحة في  العالمي الذي سيطرت عليه القوى الغربية لسنوات طويلة، وهو ما

جانب  م، إلىالتأسيس لنظام اقتصادي بمعايير تتناسب والتغيرات الطارئة على العال إعادةمراجعته أو 

الاقتصادي هناك محاولة لروسيا وشركائها لقطع الطريق على الغرب من النفوذ والتوسع، وتعتبر النظام 

نقطة املنافذ الجيبوليتيكية هي املناطق التي تتنافس حولها جميع القوى الكبرى ألنها تدرك قيمتها في 

بان التحركات الروسية اتجاه أوكرانيا هي  رسم معالم البيئة الدولية الجديدة، وهنا تتوضح الصورة أكثر 

لكل تلك التفاعالت الدولية والتجاذبات املوجودة بين أطرافها العديدة التي أصبح تنافسها املخفي  تعبير 

في ألازمة ألاوكرانية وهو ما ينذر بتغيرات كبيرة ستمس البيئة الدولية مستقبال من ناحية فواعلها  ظاهرا

   يرها العاملية.ومن ناحية قيمها ومعاي

1 Alexander Gabuev, A “SOFT alliance”? Russia-China Relations after the Ukraine crisis, The European Council 
on Foreign Relations, p 1, 2017, available on : https://ecfr.eu/wp-content/uploads/ECFR126_-
_A_Soft_Alliance_Russia-China_Relations_After_the_Ukraine_Crisis.pdf  

 .51، ص2002، ترجمة: عماد حاتم، بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، أسس الجيوبوليتيكا: مستقبل روسيا الجيبوليتيكين، الكسندر دوغي 2 

                                                             

https://ecfr.eu/wp-content/uploads/ECFR126_-_A_Soft_Alliance_Russia-China_Relations_After_the_Ukraine_Crisis.pdf
https://ecfr.eu/wp-content/uploads/ECFR126_-_A_Soft_Alliance_Russia-China_Relations_After_the_Ukraine_Crisis.pdf
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 : رهان متجدد ملصالح متضاربةالنووي إلايراني البرنامج

Iran's nuclear program: A renewed challenge for conflicting interests 

 د. الحواس كعبوش

 محمد بلعيشةد. 

 ملخص: 

م ألاولويات في السياسة الدولية للشرق ألاوسط، وهو ما  
ّ
يحتل البرنامج النووي إلايراني سل

يتأتى من حساسية القضية في حد ذاتها التي تهدد الاستقرار وألامن إلاقليمي بشكل مباشر، وعلى 

 ةمستوى آخر خصوصية النظام السياس ي إلايراني ومستوى القوة الذي تحتله دولة فارس في معادل

ية صنع قرارات في عملالقوة إلاقليمية، بل وحتى الدولية، أين يسمح املوقع الجغرافي للبالد في التأثير 

يرا  النووي لإ التحديالسياسة الدولية لإلقليم املمتد عبر ملتقى طرق العالم القديم، فيتنامى 

ادة سألة السعي لعبتالقي وتصادم مصالح القوى الدولية وإلاقليمية التي تستهدف من خالل امل

تشكيل جيوبوليتيك إقليم الشرق ألاوسط على أساس عقالني يعّزز املصالح ويخفض مستويات 

 ةالعطب والتهديد املحتملة، فالرها  املرتبط بامللف النووي إلايراني يختزل في لعبة السياسة الدولي

إخصوصية امللف في حد ذاته. أكثر من ،وتوازناتها

   النووي.الاتفاق  -املفاوضات -العقوبات -امللف النووي-إيرا   الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

 The Iranian nuclear program occupies the top of the international policy agenda 

of the Middle East international politics, As a result of the sensitivity of the issue that 

threatens the regional stability, and due to the specificity of the Iranian political system In 

addition to the position of Persia in the regional power equation, Where does  Its 

geographical position allow it to influence the decision-making process of the region 

extending across the crossroads of the ancient world, Iran’s nuclear bet is growing with 

the clash of interests of international and regional actors, who aim through the case to 

reshape the geopolitics of the Middle East in a way that enhances the benefits and reduces 

the potential costs, So the challenge related to the Iranian nuclear file is reduced to the 

game of international politics and its balances compared to the specificity of the file itself. 

                                                             
  :باحث في العلوم السياسية والعالقات الدولية مختص في الشأن اآلسيوي، البريد اإللكتروني kelhaouas@yahoo.fr  
 لكتروني: باحث في العلوم السياسية والعالقات الدولية مختص في الشأن اآلسيوي، البريد اإل mohammedbelaicha@gmail.com  

 

mailto:kelhaouas@yahoo.fr
mailto:mohammedbelaicha@gmail.com
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Key words: Iran - The Nuclear File - Sanctions - Negotiations - The nuclear Deal. 

 مقدمة:

عرفت الجمهورية إلاسالمية إلايرانية حالة جديدة  م(،8797-م8791)منذ الثورة إلاسالمية 

هذه الوضعية تمثلت في أ  إيرا  ما قبل الثورة ، على الصعيد املحلي وكذا إلاقليميمن الخصوصية 

الحلة الجديدة للبلد املرجعية الدينية إلاسالمية ألامر لم تعد ذاتها إيرا  ما بعد الثورة، فقد طبع 

الذي ربطها باملنظومة الشرق أوسطية أكثر من ذي قبل، باعتبار أ  إلاسالم هو الدين الذي تدين 

إبه معظم شعوب املنطقة.

رت من وضع إيرا  الجيوسياس ي، فقد وفي الشرق ألاوسط ليس الثورة إلاسالمية وحدها من غيّإ

ة من الاحداث كا  لها ألاثر البارز في إعطاء القادة إلايرانيي  طموحا ممكنا في الريادة سبقتها سلسل

)كامب ديفيد( وبداية تهت باتفاق سالم ان (م8791) إسرائيلية-إلاقليمية، فقد سبق ذلك حرب عربية

جديد، فضال عن دخول  " في النظام الشرق الاوسطي كالعب إقليمييسرائيلالكيا  إلاإانخراط "

م(، مع ألاخذ في الحسبا  السجال ألايديولوجي والاستراتيجي بي  8798الصي  للمنظومة ألاممية )

إقوى البر وقوى البحر الذي كا  قائما وقتها ما عرف إعالميا بـ"الحرب الباردة".

  يرا  بعيد لإالجديوضع ال وبالحديث عن الغرب والشرق، نظرت الواليات املتحدة ألامريكية إلى

أولها املرجعية الدينية للجمهورية الجديدة، ثاني اعتبار له عالقة باالعتبار  اعتبارات،الريبة لعدة 

 " حليف الواليات املتحدة الاستراتيجي فييسرائيلللكيا  إلاإألاول وهو الخطاب الديني الذي يعادي "

 اطموحهوسبق بتبني طموح نووي املنطقة، وثالث اعتبار وهو أ  هناك جمهورية إسالمية قامت 

أما بخصوص املعسكر الشرقي فإ   ؛ملشروع برنامج نووي في الشرق ألاوسط فعلية بنية تحتية

  يكو  يمكن أمتدعمة ببرنامج نووي تضغط به، فاعال بمميزات ايرا  الجديدة ومؤهالتها إلاقليمية 

إلها. نقطة ارتكاز استراتيجي ملناكفة حلف قوى البحر وكسر تطويقه

قد التزمت ببرنامجها الذي ورثته عن الحقبة البهلوية، واعتبرته ورقة  فإنهابالنسبة ليرا  الجديدة 

ملناورة القوى الكبرى والصغرى ومسافة أما  للدفاع عن نفسها، لذلك فإ  امللف النووي إلايراني 

هذا   تحقيق أهدافها العليا، وبدوره فإ يعتبر أحد ألاذرع التي تعتمدها الاستراتيجية إلايرانية صوب

الفواعل إلاقليمية الشرق أوسطية وكذلك الالعبي  الدوليي ، ولفهم السياق  علىالبرنامج له تأثير 

 إلاقليمي والدولي لهذا امللف وتداعياته نطرح الاشكال التالي.

 

إ
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 إلاشكالية:

الدولي  نيي إلايراني على الصعيدكيف يمكننا فهم الانعكاسات الجيوستراتيجية للبرنامج النوو 

 وإلاقليمي؟

 البرنامج النووي بين الشاه واملرجعية الدينيةاملحور ألاول: 

 نشأة البرنامج النووي إلايراني (1

(، 8797-8798محمد رضا بهلوي ) ترجع بدايات البرنامج النووي إلايراني إلى مرحلة حكم الشاه   

إيرا  الشاه من التعاو  مع الواليات املتحدة ألامريكية للتوجه نحو فيها استفادت  املرحلة التي

 Dwight للرئيس ألامريكي دوايت أيزنهاورإ "الذرة من أجل السالم"التصنيع النووي، في سياق برنامج 

D. Eisenhower، ةاتفاقية للتعاو  في مجال الطاقة النوويالتوقيع على  8799في سنة  فتمّإ 

أنشأ الشاه مركز ألابحاث  1958في عام  ؛مفاعالت نووية 1لألغراض املدنية، والذي تضمن إنشاء 

م حصلت إيرا  على أول مفاعل نووي من الواليات املتحدة عام 
ّ
إ1960.1النووية في جامعة طهرا ، ث

دولية للطاقة الذريةتدعّإ   
ّ
، 8791في عام (IAEA) مت طموح إيرا  النووية بانضمامها إلى الوكالة ال

تم  8791، وخالل عام 8791ومن ثم التوقيع على معاهدة عدم انتشار ألاسلحة النووية سنة 

كرد فعل  ،إلاسرائيلي استحداث برنامج "الزهرة" للبحوث النووية املشتركة بي  إيرا  ودولة الكيا 

ر ظأزمة الحمن استفادت إيرا  وفي نفس املرحلة  ،المتالك العراق لصواريخ سكود الباليستية

اهتمام الشاه  واستمرّإ 2د أساس ي في أسواق الطاقة الدولية،موّرإ لتتحول إلى 8791سنة البترولي 

بميزانية بلغت  8799،3 بتطوير القدرات النووية فقام بتأسيس منظمة الطاقة النووية إلايرانية عام

 ،ألاملانية Siemensة سيمنز وعقد اتفاقيات مع بعض الشركات ألاجنبية، مثل شرك 4مليو  دوالر، 11

لنشاء مفاعلي  نوويي  في مدينة بوشهر جنوب إيرا  على ساحل الخليج العربي، وشركة فراماتوم 

Framatome  إ 8799الفرنسية لنشاء مفاعل نووي في منطقة ألاهواز، وفي سنة
ّ
عت على اتفاقية وق

إ5إلايرانيي .لتدريب الكوادر ( MIT)مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 

 لثورة إلاسالميةالبرنامج النووي إلايراني ما بعد ا (2

نقطة تحول رئيسة في تاريخ البرنامج النووي إلايراني، حيث  8797عام اعتبرت الثورة إلاسالمية    

لطبقة لشهدت هذه املرحلة تعليقا للنشاطات النووية في البالد، وهذا يعود إلى املوقف السلبي 

 ية هللا علي خامنئي والتي تمنع إنتاجاملوقف بعد الفتوى التي أصدرها آ ز هذاتعزّإ منه، وقدالدينية 

ألاسلحة النووية بأي شكل، وهو ما أدى إلى تعطيل البرنامج وتعليق صفقات ألاسلحة واملشاريع 
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كافة مجاالت  علىحظرا  وفرضهااملتعلقة به، بالضافة إلى املواقف الغربية املناوئة للثورة إلاسالمية 

، وما 8719هذا النهج إلى غاية استهداف العراق ملفاعالت بوشهر إلايرانية، سنة  واستمرّإ 6التسلح،

إحملته من إدراك لتنامي القوة العسكرية العراقية وبالتالي الحاجة إلى بناء قدرات نووية.  

إاستأنفت لجنة الطاقة الذرية إلايرانية نشاطها في منتصف الثمانينيات، 
ّ
ي: زت الجهود فوترك

استكمال "محطة بوشهر للطاقة" واستكمال البنية النووية ألاساسية والعمل على استعادة الكوادر 

بافتتاح مركز أصفها  للبحوث النووية لتشغيل  8719العاملة في املجال النووي، وقامت في سنة 

يرانية للتعاو  مع أكبر عدد فسعت القيادة إلاإ 7ميغاواط بمساعدة فرنسية، 911املفاعل فيها بقدرة 

إ، ممكن من الدول في املجاالت النووية
ّ
، 8719عت مع باكستا  اتفاقية للتعاو  النووي عام ووق

كما قامت بتقوية صالتها في مجال البحوث النووية مع الصي  الشعبية، ووقعت الدولتا  اتفاقية 

إ  8 .8771تعاو  رسمية في مجال البحوث النووية عام 

رت إيرا  عالقاتها مع من ألارجنتي  للحصول على اليورانيوم املخصب واملساعدة في تطوير كما طوّإ

مركز طهرا  للبحوث النووية، وشمل التعاو  الثنائي مع كوريا الشمالية مجاالت ألاسلحة الكيمياوية 

زت تعاونها مع باكستا  للحصول على املعرفة التكنولوجية النووإ
ّ
ة؛ حصلت يوالبيولوجية، في حي  رك

إيرا  بموجب اتفاق تعاونها مع الاتحاد السوفياتي/روسيا على دفعة قوية في مسار بناء قدراتها 

النووية، حيث توسع مجال التعاو  الثنائي من مجال التعاو  النووي إلى التعاو  الاقتصادي 

إ9والعسكري.

النووي من الخارج ودعوة  على صعيد آخر عملت الوكالة على اجتذاب العلماء والكفاءات في املجال

العلماء إلايرانيي  بالخارج إلى العودة للبالد، وفي نفس الوقت ركزت منظمة الطاقة النووية إلايرانية 

 يعلى توسيع أنشطة استكشاف واستخراج اليورانيوم من ألاراض ي إلايرانية، لتفادي القيود الت

إ 10.تفرضها مصادر التوريد ألاجنبية

حسم حربها مع العراق الدافع الرئيس ي للسعي وراء امتالك قدرات عسكرية   لعدم قدرة إيراكا  

متطورة، تضمن لها حماية نظامها ومصالحها، وتجاوز النقص في القدرات العسكرية التقليدية، 

 تحاديةالاوعلى املستوى الاستراتيجي تحقيق الردع الاستراتيجي لخصومها إلاقليميي ، فكانت روسيا 

 8779ع الطرفا  في جانفي عام يوقفعيل البرنامج النووي إلايراني، بتس ي في إعادة تاملساهم الرئي

  11عقدا لبناء أول وحدة في مفاعل بوشهر النووي.

سمحت جهود القيادة إلايرانية في هذه املرحلة بتوسيع البنية التحتية لبرنامجها النووي، وكذا    

إيرا   في الدينيةج، أين شمل مخطط عمل القيادة الحصول على املواد الضرورية لتشغيله من الخارإ
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تكثيف عالقاتها مع عدد من الدول في مجال التقانة النووية لالستفادة من الخبرات والقدرات 

رت تلك الجهود متفسحا للقيادة إلاسالمية في ظل استمرارية الحظر ألامريكي على 
ّ
املتقدمة؛ لقد وف

على استقرار النظام السياس ي للبالد واستمرارية مرجعتيه  البالد، كما سمحت تلك الجهود بالحفاظ

إالفكرية.  

 امللف النووي في ميزان الحضر الدولي والتأكيد املحلياملحور الثاني: 

 لف النووي إلايراني كأزمة دوليةامل (1

نتقل الغرب لتوإ السياسية بي  إيرا تجاوزت قضية امللف النووي إلايراني حدود التجاذبات 

عقب إعال  املعارضة في إيرا  قيام مؤسسة  2112إلى مستوى ألازمة الدولية، وذلك منذ سنة 

والكشف عن وجود مفاعلي  نوويي  الحرس الثوري بتطوير برنامج باملوازاة مع البرنامج املعلن، 

وللعراق  2118سنة سريي ؛ جاءت ألازمة في سياق بيئة إقليمية تميزت بالغزو ألامريكي ألفغانستا  

رار تكبمن املخاوف إلايرانية من احتمالية قيام الواليات املتحدة ألامريكية  وهو ما عّززإ 2111سنة 

، بعد اتهام النظام العراقي السابق بامتالك أسلحة الدمار الشامل، فكانت ضدها السيناريو العراقي

تصنيفها ضمن محور الشر وإنزال مخاوف القيادة إلايرانية تستند إلى معطيات عملية ارتبطت ب

 ترةخالل الفجندي أمريكي في العراق، فلجأت إيرا  إلى املفاوضات مع الترويكا ألاوروبية  891111

أفرز التفاوض موافقة إيرا   12، قامت خاللها بوقف نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم،2111-2119

إ
ّ
يرانية، والتي أعلنت بدورها في سنة رية بتفتيش للمنشآت النووية إلاإعلى قيام وكالة الطاقة الذ

إ 13وجود محاوالت إيرانية لتخصيب مادة اليورانيوم. 2111

 خاتميح الرئيس إلايراني السابق محمد التصعيد الغربي اتجاه إيراني عقب تصري اشتّدإ   

Mohammad Khatami  وللمرة ألاولى عن نية البالد تطوير دورة وقود نووي كاملة  2111في فيفري

من تعدين خام اليورانيوم ومعالجته الستعماله في املفاعالت الكهربائية النووية إلى إعادة معالجة 

إلى  Mahmoud Ahmadinejad وكا  وصول الرئيس محمود أحمدي نجاد 14،الوقود املستخدم

السلطة مؤججا لألزمة مع الغرب، حيث أعلن تمسك بالده بحقها في الاستخدام السلمي للتقنية 

د هذا النهج بوية، النوإ
ّ
من تفتيش مواقع نووية  2119في مارس منع مفتش ي الوكالة الدولية وتأك

وهو ما دفع بوكالة الطاقة الدولية  15  استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم،عالإوا داخل إيرا 

 16لحالة ملف إيرا  النووي إلى مجلس ألامن الدولي.

نجاحها في تخصيب اليورانيوم  2119أفريل  17في  مع ذلك استمرت نشاطات إيرا  النووية وأعلنت

ررت التسريع في برنامجها النووي، أعقب هذه إلاجراءات إعال  محمود أحمدي  1.9بنسبة %
ّ
نها ق

ّ
وأ
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جهازا  889انضمام إيرا  للنادي النووي، بعد قيامها بتشغيل  من نفس السنة أفريل 88نجاد في 

لقيت هذه  17بهدف إنتاج الوقود النووي محليا. 1.9بنسبة %لتخصيب اليورانيوم  للطرد املركزيإ

الذي  2119في جويلية  8979إلاجراءات استنكارا دوليا وقام مجلس ألامن الدولي بإصدار القرار رقم 

أمهل إيرا  شهرا للتوقف عن تخصيب اليورانيوم، وفي ظل عدم امتثال إيرا  للقرار استصدر 

الذي يدعو جميع الدول التخاذ التدابير الالزمة للحيلولة  2119بر في ديسم 8919املجلس القرار رقم 

منذ  18؛ألانشطة النووية إلايرانيةفي دو  توريد املعدات والتكنولوجيا التي من شأنها أ  تساهم 

 2119مارس  29ذلك الحي  توالت قرارات مجلس ألامن الدولي التي تفرض عقوبات على إيرا ، ففي 

 8111وقض ى بفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على إيرا ، تاله القرار رقم  8999صدر القرار رقم 

إ 2181.19جوا   17في  8727، ثم القرار 2111مارس  11في

إلى املفاوضات النووية مع إيرا  بعد كل من الصي   2117بعد انضمام الواليات املتحدة في سنة 

إ
ّ
اطة تركيا والبرازيل لحل الخالف وسرفض الغرب  2181، وفي سنة 8+9لت مجموعة وروسيا، تشك

في  2188بخصوص برنامجها النووي، كما لم تسفر املحادثات التي جرت سنة  إيرا مع 

وأملانيا، عن نتائج ملموسة، لتصدر وكالة عضاء مجلس ألامن الدولي الدائمي  بي  إيرا  وأ إسطنبول 

 ليهوهو ما استند عمتالك إيرا  لبرنامج سري لتخصيب اليورانيوم، الإ يشيرالطاقة الذرية تقريرا 

حظر على شراء النفط إلايراني، فيما أعلنت الحكومة إلايرانية عن سعيها  في فرض ألاوروبي  الاتحاد

 20.لعاقة حركة السفن في مضيق هرمز، وإطالق تجارب صاروخية خاصة

 النووي في عهد الرئيس حسن روحانيلبرنامج ا (2

أثرا إيجابيا في مسار امللف ة الحكم إلى سّدإ Hassan Rohaniكا  لوصول حسن روحاني 

ق حاول تجاوز منطفأين عرفت عالقات إيرا  باملجتمع الدولي مرونة وديناميكية،  ،النووي إلايراني

ن م اللعبة الصفرية في عالقات إيرا  باملجتمع الدولي والانفتاح على أطر التعاو  الدولي، لالنتقال

الجو ألامني املتوتر إلى التفاعل في الساحة العاملية في املجاالت السياسية والاقتصادية، هذه القفزة 

ح( بقدر تحول نمط تفكير القيادة الجديدة )الانفتابرتبط فقط لتفكير الاستراتيجي إلايراني لم تفي ا

ى البالد وتداعياته على ما ارتبط بشعور هذه ألاخيرة بتفاقم آثار الحصار الدولي املفروض عل

الاقتصاد إلايراني وقطاع إلانتاج الداخلي وعلى مستوى آخر على استقرار الطبقة الشعبية في الداخل 

إلايراني، فقد تقلص النمو الاقتصادي ليرا  بفعل العقوبات الخانقة، انخفض الناتج املحلي 

ئة، كما افي امل 21دل البطالة نحو ئة، وارتفع معافي امل 21بنسبة  2189حتى  2188منذ  إلاجمالي

 291.29)الناتج املحلي إلاجمالي  21ة.في املائ 91ية، وارتفع التضخم إلى تراجعت الصادرات النفط

مليو  نسمة(، وعلى املستوى إلاقليمي سعت القيادة  12.7، عدد السكا  2187مليار دوالر سنة 



 2022أبريل                   عشر ثانيال العدد                 العربي الديمقراطي المركز                 اسيوية قضايا مجلة 

 

11 
 

اس ي في قليمية بالسعي ألامريكي ليجاد تواز  سيإلايرانية لالستجابة للتحوالت التي عرفتها البيئة إلا

الاستقطاب واملحاور التي أوجدتها ألازمة السورية وشملت آثارها دوال من  ةحال املنطقة في ظلّإ

إاملنطقة )اليمن، العراق، لبنا (.

 Supremeفقام بتحويل ملف التفاوض حول امللف النووي من املجلس ألاعلى لألمن القومي إلايراني 

ational Security Council N (SNSCإلى ) ،بي  وكا  الستئناف محادثات جنيف  22وزارة الخارجية

، مدخال بشأ  التوصل إلى اتفاق ضمن لطهرا  حقها في تخصيب 2181( في أكتوبر 8+9دول )

أشهر، في املقابل رفع إجراءات الحظر  9، مع تعليق أنشطة التخصيب ملدة %9اليورانيوم بنسبة 

ية ألاوضاع الدول ومع تغليب املصالح املشتركة وتقديم التنازالت في ظّلإ ،عدد من املجاالتعلى 

أفريل في  Iran Nuclear deal Frameworkلوزا  التوصل إلى اتفاق إطار  تمّإ ،وإلاقليمية املضطربة

ا  واملجتمع د العالقة بي  إيرإ، الذي حّدإ2189إبرام اتفاق نهائي في فيينا في جويلية  تّمإ ، ثّمإ2189

 ، مع رفععدم لجوء الغرب إلى أي حظر جديد تحديد النشاط النووي ليرا  باملقابل الدولي، فتّمإ

  23العقوبات الدولية.

 دوافع البرنامج النووي إلايراني (3

باستقراء مسار تطور البرنامج النووي إلايراني وما ارتبط به من تجاذبات السياسة الدولية في 

 رّوج لهايقة للنظام السياس ي إلايراني، كما القضية ال ترتبط باملصالح الضيّإاملنطقة، يالحظ أ  

الطرح الغربي املناوئ لفكرة الصعود إلاقليمي ليرا ، وإنما ترتبط بمصفوفة من الدوافع املتعددة 

 حضارية، سياسية–لى مستوى آخر، أبعاد قيمية املستويات وألابعاد، محليا، إقليميا ودوليا، وع

إ يجية، أمنية واقتصادية، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:استرات

الرؤية إلايرانية للعالم وإدراكها لدورها ومصالحها في ظّل تغيرات البيئتي  إلاقليمية  -

والدولية، فتنظر القيادات إلايرانية إلى البرنامج النووي باعتباره الوسيلة ألانجح لتوطيد 

 الدور إلاقليمي.

السعي لتأمي  مصدر إضافي للطاقة لتلبية الحاجيات الطاقوية الداخلية، وتوفير ثروتها من  -

 24النفط والغاز وإعادة توجيهها نحو التصدير بما يوفر عائدات إضافية للبالد.

إ -
ّ
ة على الدروس املستفادة من الحرب مع العراق، ز بشّدإالفكر الاستراتيجي إلايراني رك

إ  وبالتالي ف ،حدودها الجغرافية )أفغانستا ، العراق، الخليج( والتحركات ألامريكية في

 استمرارية البرنامج النووي سيوفر ضمانة لتجنب تكرار السيناريو العراقي.
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القيادة  رإف قيادة العالم إلاسالمي، حيث تعتبتعزيز املكانة إلاقليمية ليرا  إلاسالمية بهد -

 ،الدينية على حساب بقية التيارات في املنطقة أ  البرنامج يعزز من حظوظ القيادة الدينية

 25خاصة بعد امتالك باكستا  للقنبلة النووية.

لي ز من التفوق الاستراتيجي إلاسرائيلي إقليميا، وبالتاالقدرات النووية إلاسرائيلية والتي تعزّإ -

 سرائيلي.إلاإفإ  البرنامج النووي إلايراني سيمنح إيرا  خاصية التواز  الاستراتيجي مع الكيا  

القاعدة الشعبية والسياسية الداخلية الصلبة )بالرغم من الخالفات بي  التيارين املحافظ  -

وإلاصالحي(، خاصة عقب وصول الرئيس املعتدل حسن روحاني إلى السلطة السياسية في 

املعارضة الداخلية التي كانت سببا في إسقاط نظام صدام حسي   ب فتورإالبالد، وبالتالي غيا

 فهناك إجماع وطني بأحقية البالد في تطوير الطاقة النووية لألغراض السلمية. ،العراق في

البرنامج النووي يعد الدعامة ألاساسية التي تضمن استمرار النظام السياس ي الثوري للبالد،  -

خاصة وأ  البرنامج يعزز الشعور القومي بالتفوق )الجذور الفارسية(، وهو ما كّرسه 

 وصولهم إلى السلطة السياسية في البالد. املحافظو  عند

التي  ،(NPTتستند إيرا  في رؤيتها على نص املادة الرابعة من معاهدة منع الانتشار النووي ) -

ألاعضاء غير القابل للتصرف في تنمية بحوث وإنتاج واستخدام  لإتشير صراحة إلى "حق الدوإ

لكامل للمعدات وألادوات العلمية الطاقة النووية لألغراض السلمية، والحق في التبادل ا

 26والفنية الستخدام الطاقة النووية في ألاغراض السلمية".

 لية من البرنامج النووي إلايرانياملواقف الدو املحور الثالث: 

 محرك العزل الدولي  املوقف ألامريكي (1

مللف بخصوص ابالنظر إلى موقعها في النظام الدولي فإ  املوقف ألامريكي يرجح املوقف الغربي    

النووي إلايراني، حيث يستمر املوقف ألامريكي املعارض للبرنامج النووي إلايراني والمتالك إيرا  

لألسلحة النووية كاستمرارية للسياسة ألامريكية املعارضة للنظام إلاسالمي إلايراني منذ ثورة عام 

ررات ، خاصة وأ  املبحول وجود أبعاد عسكرية للبرنامج اتهاماتيرتكز املوقف ألامريكي على ف، 8797

إلايرانية املتعلقة بزيادة مصادرها من الطاقة بدو  جدوى لدولة تمتلك احتياطات ضخمة من 

الحق  عارضبأنه ي تنظر القيادة إلايرانية إلى املوقف ألامريكيمصادر الطاقة ألاحفورية، في حي  

إ27ية لألغراض السلمية.إلايراني في اكتساب القدرات النووإ

ارتبط النهج ألامريكي بالتضييق على إيرا  في املجتمع الدولي عبر فرض عقوبات أحادية وتمرير 

ة ألامريكيقرارات لفرض عقوبات عبر مجلس ألامن الدولي، مع عدم استبعاد احتمالية شن القوات 
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مريكي اتجاه امللف النووي وارتبط التصعيد ألاإ 28ضربات عسكرية سريعة على مواقع نووية إيرانية،

إلايراني بالنهج املتشدد في سياسة البلدين )أحمدي نجاد وجورج بوش(، وكا  لتحول القيادتي  في 

أثرا إيجابيا على املوقف ألامريكي من إيرا ، والذي أدى  ر  الحادي والعشرينقالالعقد الثاني من 

إبالتالي تغليب الحلول الدبلوماسية )مؤقتا(.، وإ8+9في سياق  2189للتوقيع على الاتفاق النووي سنة 

ترتبط املصالح ألامريكية في امللف النووي إلايراني في مصالحها الشاملة في إقليم الشرق ألاوسط،    

م ربط ففي سياق الشرق ألاوسط يت ،وعلى مستوى آخر ترتبط باملستوى الكوني لسياستها الخارجية

ي للكيا  إلاسرائيلي الذي يعتبر إيرا  خطرا وجوديا، خاصة مع امللف النووي إلايراني باألمن القوم

لة يرتبط املوقف ألامريكي بالحيلوإ كماتطوير إيرا  لتحالفات مع عدد من الفواعل املناوئة للكيا ، 

دو  بروز قوة إقليمية في املنطقة بما يهدد مصالحها )النفط الخليجي( بالضافة إلى التهديدات 

مالحة البحرية في مضيق هرمز، ما يشكل تهديدا على أمن إمدادات النفط املستمرة ليرا  لل

إ29الغربية.

ي التحدي الذي يمثله النظام السياس ي إلايرانعلى املستوى القيمي يجد املوقف ألامريكي أصوله في 

إلارهابية واتهامها بدعم الجماعات  للقيم الليبرالية ألامريكية، خاصة مع تصنيف إيرا  كدولة مارقة،

دراج مؤسسة الحرس الثوري إلايراني لإ 2187في سنة هو ما دفع القيادة ألامريكية وإ في أفغانستا ،

إ30كمنظمة إرهابية.

لى املستوى ع ضعاف إيرا لإ بأنها آليةاستمرارية العقوبات ألامريكية على إيرا  استراتيجيا، ينظر إلى 

ال  ى عكس بقية ألاطراف الدولية وإلاقليميةعلف، الاقتصادي وعلى مستوى تحالفاتها الدولية

ى وبالتالي فإ  العقوبات تستهدف عل ليرا ،اقتصاديا تعتبر الواليات املتحدة ألامريكية شريكا 

-الروس ي ضعاف التقاربلإمستوى ثاني التأثير على املصالح الروسية والصينية في إيرا ، كما تهدف 

 والحفاظ على رجحا  كفة التواز  الاستراتيجي لصالحها. ،إلايراني-الصيني

فرؤية العالقات ألامريكية إلايرانية تستند على جملة من املتغيرات التي تعزز من بيئة الشك والريبة 

 Axis ofبعنوا  محور الشّر  2112بي  الطرفي ، وذلك منذ خطاب الرئيس جورج بوش الابن عام 

Evil  حكم دونالد الذي تاله، وصوال إلى تنامي حّدة التوترات خالل فترة  2111، وغزو العراق سنة

القصوى التي انتهجها ضد النظام إلايراني، فتشكلت صورة في مدرك  ترامب وسياسة الضغوط

بأ  البيت ألابيض مصّر على وجوب استبدال  -املحافظي  بشكل خاص–صانع القرار إلايراني 

آخر، فنهاية السياسة ألامريكية بالنسبة لهم هي تغيير النظام الجمهورية إلاسالمية بشكل حكومة 

إ 31ياس ي.سال
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 من الوساطة إلى الانخراط املوقف ألاوروبي (2

ينظر إلى املوقف ألاوروبي على أنه موقف محوري في البرنامج النووي إلايراني، وأ  الجهود ألاوروبية    

الترويكا ألاوروبية )بريطانيا، أملانيا  كانت السباقة ملحاولة حل القضية، وهو ما ترجمته جهود

 زت القياداتوفرنسا(، حيث قادت هذه الدول مفاوضات املجتمع الدولي مع الجانب إلايراني، وحّفإ

عكست الجهود ألاوروبية رغبة في إيجاد تسوية سلمية نية للجلوس على طاولة املفاوضات؛ إلايرا

فاملوقف ألاوروبي يستند إلى مصفوفة من  ودبلوماسية للملف النووي إلايراني عقب تدويله،

منها السعي الستعادة نفوذها في إقليم الشرق ألاوسط، وعلى الصعيد التجاري الحصول  الاعتبارات،

على مصدر جديد للطاقة لتقليص التبعية لروسيا الاتحادية، كما توفر السوق إلايرانية بيئة مالئمة 

تفيد من تراجع ألاداء الاقتصادي للبالد بفعل العقوبات للشركات والاستثمارات ألاوروبية التي تس

إ32والحصار الدولي الذي فرض عليها.

إ 
ّ
دت الدول ألاوروبية على موقفها حيال رفض تطوير إيرا  للقدرات النووية العسكرية، وانتهجت أك

ولية، الدسياسة الضغوطات على النظام السياس ي في إيرا  وذلك لالمتثال لقرارات وكالة الطاقة 

كما التزمت دول الاتحاد بالعقوبات التي فرضها مجلس ألامن على إيرا ، وفرض من جانبه حزمة 

من العقوبات التي شملت قطاعات رئيسية لالقتصاد إلايراني )البنوك، التأمي ، النقل البحري 

لنفط ناعة اوالجوي، منع استثمارات جديدة في البالد، ومنع تقديم املساعدات التقنية في مجال ص

 33والغاز(.

وتسعى الدول ألاوروبية لنقاذ الاتفاق النووي بعد إعال  الرئيس ألامريكي السابق دونالد ترامب 

Donald Trump  الانسحاب من الاتفاق النووي وإعال  إيرا  رفع معدل التخصيب، وذلك عبر رفع

قتصاد، بما يضمن حماية العقوبات الاقتصادية عن إيرا  من أجل تدوير عجلة الاستثمار والا

إ 34مصالحها الاقتصادية مع إيرا .

 واستراتيجية التأكيد الاقليمي املوقف الروس ي (3

يتضمن املوقف الروس ي بعدين، ألاول يرتبط بأحقية إيرا  في امتالك التكنولوجيا النووية    

لالستخدام السلمي، وهو ما يترجم التعاو  الروس ي باعتباره حجر ألاساس الستكمال ألانشطة 

في  ،(2117 النووية إلايرانية منذ تسعينيات القر  املاض ي، )إتمام العمل على مفاعل بوشهر سنة

قابل تعارض امتالكها للسالح النووي بما يطرحه ذلك من تهديد لألمن القومي الروس ي بناء على امل

)وهو ما يّفسر موافقة روسيا على العقوبات التي فرضها يراني من مناطق النفوذ الروسية القرب إلاإ

إ35مجلس ألامن الدولي على إيرا  بعد التخفيف من شدتها(.
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ألاساسية التي تستند عليها القيادات إلايرانية لتجاوز الحصار الغربي، حيث تعد روسيا أحد املنافذ 

تستفيد إيرا  من فرص التعاو  التي توفرها روسيا في العديد من املجاالت وكذا نظرا لتوافق الرؤى 

وعليه يوفر امللف  ،حول عدد من القضايا إلاقليمية ذات الاهتمام املشترك )دعم النظام السوري(

 ،النووي مدخال استراتيجيا لتثبيت الوجود الروس ي في إقليم الشرق ألاوسط، ولحماية مصالحها

فإيرا  "بوابة للشرق وطريق للمياه الدافئة وجبهة خلفية ملواجهة نفوذ الغرب، وتأمي  آسيا 

 نها القومي فيستخدم امللف النووي إلايراني كورقة ضغط في قضايا تتعلق بأموت 36،الوسطى"

   37عالقاتها مع الواليات املتحدة )جورجيا وأوكرانيا(.

مليار دوالر  2.2ما قيمته 2189سنة  البلدينعلى املستوى الاقتصادي بلغ حجم التبادل التجاري بي  

أمريكي، وتستحوذ التكنولوجيا الفائقة وآلاالت واملعدات واملواد الغذائية على أكبر نسبة من 

بناء على ما  ،كما تعتبر إيرا  أكبر مستورد لألسلحة الروسية في الشرق ألاوسط ،ثنائيةاملبادالت ال

سبق تتمسك روسيا بموقفها الرافض لفرض عقوبات شاملة على إيرا ، أو اللجوء للقوة العسكرية 

إملا لذلك من تداعيات تؤدي إلى زيادة تأزيم الوضع ألامني في املنطقة.

 فذة الصين على الشرق ألاوسط امللف النووي إلايراني نا (4

تنطلق الصي  في حل ألازمات الدولية من مبادئ ثابتة في سياستها الخارجية تتمحور حول عدم    

دعم الجهود السلمية لحل القضايا الدولية، وهو ما يمكن دخل في الشؤو  الداخلية للدول، وإالت

، حيث سعت من طاعات حيويةات على إيرا  لتطال قأ  يفسر موقفها الرافض لتشديد العقوب

 املقابل ، فيخالل امللف النووي إلايراني لتحسي  صورتها كدولة ساعية للتنمية والسلم الدوليي 

دعمت الصي  جهود القيادة إلاسالمية في تطوير القدرات النووية عبر تقديم الدعم التقني، وهو ما 

إستخدام السلمي للطاقة النووية.اندرج ضمن قناعات القيادات الصينية في أحقية إيرا  في الاإ

سياسيا، يوفر امللف النووي إلايراني للصي  فرصا لتحقيق مصالح أحادية والحصول على تنازالت 

في عالقاتها مع الواليات املتحدة، خاصة فيما يتعلق بالضغوط املتعلقة بحقوق إلانسا  وكذا قضايا 

لتايوا  خالل فترة بوش قابله بيع بكي   F16طائرة  891التدخل في الشؤو  الداخلية للصي  )بيع 

لطهرا  عددا من املحطات النووية(، كما أ  تركيز املجتمع الدولي على البرنامج النووي إلايراني 

سيحول ألانظار عن منطقة شرق آسيا ويقلل من القيود الغربية املفروضة على جهود الصي  في 

 38جوارها إلاقليمي.

فت الصي  من نشاطها الدبلوماس ي كطرف في املحادثات  
ّ
للتوصل إلى حل سلمي في إطار  8+9كث

لعقوبات إال أنها تعارض فرض اوكالة الطاقة الدولية، وبالرغم من موافقتها على فرض مجلس ألامن 
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عقوبات شاملة، وهو ما يتضمن رغبة صينية ضمنية لتجنب تداعيات العقوبات على مصالحها في 

إ2117بالد،  ففي أثناء فرض العقوبات في نوفمبر ال
ّ
 بقيمة ، كانت الصي  قد وق

ً
 89.9عت عقودا

مليار دوالر في  92.1 مليار دوالر لتطوير مصافي النفط وحقول الغاز الطبيعي إلايرانية، كما ساهمت بـ

إ 39مشروع يتضمن بناء سبع مصاٍف لتكرير البترول، وتشييد أنبوب لنقل النفط إلى الصي .

استطاعت إيرا  الاعتماد على الصي  لتكو  درعها ضد العقوبات املفروضة على برنامجها النووي، 

هي وإ ،أين أسرعت الصي  وتوسعت في عالقاتها الاقتصادية مع طهرا  عقب تمرير قرار العقوبات

ي ف استراتيجية متعمدة من بكي  لتساعد طهرا  على الصمود في وجه إلادانة الدولية مع التوسع

إ40الوقت.نفس نفوذ الصي  في إيرا  في 

على مدى العقدين املاضيي ، برزت الصي  كأكبر شريك تجاري ليرا ، حيث بلغ إجمالي حجم 

، وبلغت التجارة 2187مليار دوالر أمريكي وفًقا لحصائيات عام  21التجارة بي  البلدين أكثر من 

في املائة  19.9كا  هذا بالفعل انخفاًضا حاًدا بنسبة  ،مليار دوالر أمريكي 21.12الثنائية بي  البلدين 

مليار  7.97رت الصي  سلعا بقيمة ، صّدإ2187، بسبب العقوبات ألامريكية. في عام 2181عن عام 

باملائة على أساس سنوي. تشكل حصة إيرا  في التجارة  18.9إلى إيرا ، بانخفاض  أمريكي دوالرإ

، صدرت إيرا  ما قيمته 2187تجارة الخارجية للصي . في عام من إجمالي ال ٪1.9الدولية الصينية 

إ41في املائة على أساس سنوي. 19.9ض مليار دوالر من السلع إلى الصي ، بانخفا 81.91

وإعادة فرض  2181على الرغم من أ  انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي إلايراني في ماي 

الصي  من النفط الخام من إيرا ، ال تزال الصي  العقوبات ألامريكية على طهرا  أثر على واردات 

بدورها تعد إيرا  سابع أكبر مصدر لواردات النفط للصي . خالل  ،أكبر مشتٍر للنفط الخام إلايراني

مليار دوالر من النفط الخام من إيرا ، وهو ما يمثل  9.899، استوردت الصي  ما قيمته 2187عام 

إ42صي  من النفط الخام.في املائة من واردات ال 9.1حوالي 

زام مبادرة الحأهمية إيرا  ضمن الاستراتيجية الاقتصادية الصينية التي تسعى من خالل تندرج 

فموقع إيرا  في مركز طرق لتكثيف عالقاتها الاقتصادية مع دول آسيا الوسطى، ( BRIوالطريق )

ة صلة يمكن أ  تكو  أيًضا بمثابتنفيذ املشروع، في التجارة البرية والبحرية يجعلها مكوًنا رئيسًيا 

انسحاب الواليات املتحدة من أفغانستا  وعجز روسيا  معقوية بي  الصي  وآسيا الوسطى، خاصة 

فإ  املنافسة مع القوى الكبرى تلبية الاحتياجات التنموية لهذه البلدا ؛ عالوة على ذلك،  نع

نفوذها البحري، وهو العامل الذي يجعل مصدر احتكاك خاصة في املناطق التي توسع فيها الصي  

من الشرق ألاوسط منطقة حساسة بشكل خاص بسبب هيمنة الواليات املتحدة طويلة ألامد على 

إ43القرارات السياسية في املنطقة.
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لطهرا   Xi Jinpingتعّززت الرؤية الصينية ليرا  منذ زيارة الرئيس الصيني ش ي جي  بينغ  

ها بتاريخ توقيعرانية والتي تم إلاي-عن الاتفاقية الاستراتيجية الصينية ، أين تم إلاعال 2189سنة 

والتي  44، لتنقل مستوى العالقات البينية من التعاو  إلى الشراكة الاستراتيجية،2128مارس  29

جاءت الاتفاقية  45مليار دوالر أمريكي، 911سنة وبقيمة استثمارات تقدر بـ  29تستمر على مرحلة 

إطار توافق وجهات النظر بشأ  النظام الدولي )مناهضة الهيمنة ألامريكية، والتأكيد على الثنائية في 

من أجل موازنة الضغوط التي  ،مثل الصي  قويإبحاجة إلى حليف فإيرا   46احترام سيادة الدول(،

 إبقاَء إيرا  معزولة، وكذلك كسب تأييد الصي ، ألامريكيةدارة إلاإتتعرَّض لها من 
ُ

 التي تستهدف

ها بحاجة إلى مزيٍد من الانفتاح الاقتصادي مع الصي ، التي كأحد أطراف الاتفاق النووي ، كما أنَّ

ة تخفيف أزمتها الاقتصاديوإ، الدوليةتعتبر أهّم شريك تجاري لها؛ من أجل الوقوف بوجه العقوبات 

إ47املتنامية.

 معايير ثابتة ملصالح متضاربة املواقف إلاقليميةاملحور الرابع: 

  الرؤية التركية للبرنامج النووي إلايراني فرص متاحة وتهديدات مستمرة (1

تتأثر تركيا بمخرجات القضية النووية إلايرانية وذلك باعتبارها دولة حدودية مع إيرا  وأ  أي    

ى ما لتركية، وهذا باعتبارها إضافة إلاتحول في امللف النووي إلايراني سيؤثر على املصالح واملواقف 

قاعدة وحليفا أساسيا للغرب في املنطقة، تنظر القيادة التركية بعي  الريبة إلى البرنامج النووي سبق 

امللف  لإلايراني بفعل ارتباط أمنها القومي باألمن إلايراني، حيث تدعم تركيا الجهود الدولية لح

الخالف بي   لحل 2181وهو ما يفسر جهود الوساطة التي قامت بها سنة النووي إلايراني سلميا، 

؛ تنامى عامل الريبة في املدرك الاستراتيجي التركي بخصوص القدرات النووية وإيرا املجتمع الدولي 

وهذا العامل يجد أصوله النظرية في التحليل الواقعي للعالقات الدولية والتي ترى بأ   48إلايرانية،

حول زيادة عناصر قوة  "ب"ينمي مشاعر الريبة والشك لدى الدولة  "أ"زيادة عناصر القوة لدولة 

، ويتأكد هذا الطرح بدراسة املنافسة إلاقليمية بي  الوحدتي  إلاقليميتي  في محيطهما "أ"دولة 

إإلاقليمي)حالتي العراق وسورية(.

يراني، وي إلاإعليه، يؤكد املوقف التركي على محورية الجهود الدبلوماسية في حل قضية امللف النوإ

  عسكري ضد إيرا القيام بعمل احتماليةكما ترفض سياسة العقوبات ضد، وتشعر بالقلق حيال 

ما يؤدي إلى اختالف موقفها مع موقف حلفائها وبشكل خاص مع الواليات املتحدة ألامريكية، )تجد 

 اوود أوغلوألحمد د Policy of Zero Problemsمشكالت ر سياسة صفاملواقف التركية أسسها في 

Ahmet Davutoğlu). 
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في تشكيل موقفها تجاه البرنامج النووي إلايراني،  خطط تركيا للحصول على الطاقة النوويةساهمت 

  ما يتماش ى مع القوانيبطات نووية في تركيا، لنشاء مح حيث تحاول الوصول التفاق مع اليابا 

تعد إمدادات الطاقة  ،على مستوى آخر الدولية وتخضع لاللتزامات تجاه وكالة الطاقة الدولية،

من احتياجاتها في الغاز من  11نحو %واحدة من أهم العوامل املحددة ملوقف تركيا، إذ تستورد 

من صادرات إيرا  النفطية، وهو ما أكده وزير الخارجية التركي السابق  %9إيرا  وتستورد حوالي 

تصاد املتنامي واملحاطة بمصادر النفط، بحاجة أحمد داوود أوغلو في تصريحه: ) إ  تركيا ذات الاق

جال الطاقة تركيا في م اتفاقاتطبيعي ملصالحها القومية، وبالتالي فإ   كامتدادإلى الطاقة إلايرانية 

إ49ال يمكن أ  تكو  مرهونة بعالقاتها مع دول أخرى(.

 إلاسرائيليةلقيادة امللف النووي إلايراني محرك العطب للرؤية إلاقليمية ل (2

يتأتى املوقف إلاسرائيلي من البرنامج النووي إلايراني من تنامي عامل الشك بخصوص نوايا 

إيرا  إلاقليمية، خاصة بتنامي النزعة العدائية إلايرانية تجاه دولة الكيا  وهو ما تترجمه سياسات 

ا ، النهج نإيرا  وتحركاتها إلاقليمية )تأييد النظام السوري، دعم فصائل املقاومة في فلسطي  ولب

 .(الثوري العقائدي الذي يناقض املصالح إلاسرائيلية في املنطقة

تأكد املوقف إلاسرائيلي من البرنامج النووي إلايراني بإعال  إيرا  العدو الاستراتيجي الرقم واحد، 

إ
ً
 وجوديا

ً
، وأ  مشكلة القضاء على على ألامة إلاسرائيلية وأ  السالح النووي إلايراني يشكل خطرا

لتهديد النووي إلايراني هي من أخطر القضايا ألامنية التي تواجه القيادتي  السياسية والعسكرية ا

إ.50إلاسرائيلية منذ قيام الدولة العبرية

وبالرغم من وصول روحاني إلى هرم السلطة السياسية في إيرا  فقد استمر موقف الكيا  إلاسرائيلي 

أ  البرنامج النووي قضية في يد املرشد ألاعلى للثورة إلاسالمية  املناوئ للبرنامج النووي، على اعتبارإ

علي خامنئي، وهو ما يدعم استمرارية النهج إلايراني، فاملوقف إلاسرائيلي استمر في التأكيد على 

معارضة نهج التفاوض مع إيرا ، وتدعيم النهج التدخلي للقضاء على الخطر إلايراني، كما عارضت 

نياهو بنيامي  نترئيس وزراء دولة الكيا  لية الاتفاق النووي مع إيرا ، واعتبره القيادات إلاسرائي

Benyamin Netanyahou   في كلمة أمام الكونغرس بأنه "س يء" وإ  الاتفاق الحالي يسمح ليرا

 51بتطوير سالح نووي".

فاملالحظ لالستراتيجية إلاسرائيلية في التعامل مع إيرا  يستشف الجهود املتواصلة لتعطيل القدرات 

باستهداف البنية التحتية والهجمات السيبرانية، وحمالت الاغتيال التي وذلك النووية إلايرانية، 

د من تأزم ة التي تزيضرورة استمرارية العقوبات الاقتصادي مع التأكيد على ،تطال العلماء إلايرانيي 
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الوضع الداخلي للبالد، فهذه الاستراتيجية تتأتى من ريبة إسرائيلية حول قدرة النظام إلايراني على 

   52أوسطي.-إنهاء إلاحتكار النووي لدولة الكيا  في الحيز إلاقليمي الشرقإ

 :ريبة أمنية بامتدادات قيمية املوقف الخليجي (3

يرتبط املوقف الخليجي من البرنامج النووي إلايراني بعامل التهديد الذي تمثله إيرا  لألمن القومي    

لدول منطقة الخليج، والذي يدعمه زيادة انخراط إيرا  في قضايا املنطقة، حيث ترجمت املخاوف 

وسع ارا لصد التالخليجية بتدعيم الجهود العراقية ضد إيرا  في حرب الخليج ألاولى باعتبارها جد

إلايراني، كما حملت مخرجات الثورة إلاسالمية في إيرا  إدراكا خليجيا مشتركا بالتهديد إلايديولوجي 

إوالذي يمكن أ  يقوض استقرار النظم امللكية. ،الذي تمثله إيرا 

لت إيرا  بتأكيد أحقيتها في امتالك التكنولوجيا النووية خطرا نوويا على دول املنطقة،   
ّ
هو وإ شك

ما يفسر القلق املتنامي في البيت الخليجي من الطموحات إلايرانية، وعليه استمرارية رفض امتالك 

إيرا  للقدرات النووية خارج الاستخدام السلمي، والتأكيد على ضرورة السير مع التيار إلاقليمي 

دمار الشامل،الذي ينادي بمنطقة شرق أوسط خالية من 
ّ
خليجي أسسه يجد التخوف الوإ أسلحة ال

بمراجعة واقع النفوذ إلايراني في املنطقة الشرق أوسطية، )فلسطي ، سورية، لبنا ، اليمن 

العراق...بالضافة إلى الانتشار عبر العوامل اللينة الاختراق املتزايد للمذهبية الشيعية للنسيج 

إق مضيق هرمز(.الاجتماعي لدول املنطقة هذا إلى جانب تتابع التهديدات إلايرانية بخصوص غل

ى إلايراني حول البرنامج النووي تضمن تخوفا أعل-كما أ  املدرك الاستراتيجي الخليجي للوفاق الغربي 

أنه مؤشر للصعود الشيعي على حساب أمن دول الخليج )السعودية( وقيادتها إلاقليمية، خاصة في 

د 2181فاق النووي سنة إال أ  انسحاب إدارة ترامب من الات 53،ظل البيئة ألامنية الفوضوية
ّ
، أك

 السعودي من البرنامج النووي إلايراني في:املوقف 

 الالتزام باملعاهدات واملواثيق الدولية. -

 التأكيد على حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. -

 الحرص على "شرق أوسط" خال من أسلحة الدمار الشامل. -

تجاه إيرا  لوقف "سياستها العدائية واملزعزعة" دعوة املجتمع الدولي إلى سياسة حازمة  -

  54الستقرار وأمن املنطقة، بهدف مضاعفة الضغط الدولي عليها.

فالبيئة ألامنية في املنطقة املشحونة بطموح القيادة إلاقليمية بي  الفواعل املشكلة لهذا النظام 

الفرعي، والتي تتأزم بفعل الواقع ألامني املضطرب، يجعل من الهواجس ألامنية محركات قاّرة في 



 2022أبريل                   عشر ثانيال العدد                 العربي الديمقراطي المركز                 اسيوية قضايا مجلة 

 

20 
 

سعى ي يالتصور الاستراتيجي لصناع القرار الخليجيي ، وبشكل خاص صانع القرار السعودي الذ

إملحاولة تحجيم انعكاسات املسألة النووية إلايرانية، وهو ما يفسر قرارات وسلوكيات هذه الوحدات. 

إ:خاتمة

نافلة القول واستنادا ملا سبق، يمكننا القول بأ  البرنامج النووي إلايراني قد تمكن من إعطاء 

 سمكانة إقليمية قوية تناف إيرا  مجموعة من الفرص الاستراتيجية، هذه الفرص مكنتها من تحقيق

إ، ويمكننا ا  نستخلص هذه النقاط كالتالي:يسرائيلبها على الريادة كال من تركيا والكيا  إلاإ

يعتبر امللف النووي فرصة ليرا  لتعزيز عالقاتها الدولية والارتكاز على حليف دولي قوي،  -

 صي .مع روسيا وبدرجة اقل ال إيرا وهو ما رصدته الدراسة في عالقات 

 د لتفادي أي عمل عسكري ضدها.موضع جيّإ إيرا إلايراني يعطي النووي  برنامجال -

 يحقق البرنامج النووي ليرا  رصيد كبير من الردع الاستراتيجي. -

من املتعارف عليه ا  املميزات الاستراتيجية للموقع الجغرافي ترتفع معها املخاطر، فكلما  -

ببرنامجها النووي تتفادى املخاطر  وإيرا ملخاطر، كا  املوقع ممتازا كلما تضاعفت معه ا

 املتعالية على حساب الامتيازات الجيوبوليتيكية.

الرأي العام إلايراني يدعم حكومته في صراعها مع الغرب بخصوص امللف النووي، وبالتالي  -

إفا  النظام إلايراني يكسب شرعيته كذلك من هذا البرنامج.
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ّإلاسرائيلي  في الفكر الاستراتيجي الّديمقراطيالّسالم 
ّ
لعربّية اورات قبل الث

 : قراءة في املفهوم وغاياتهوبعدها

Democratic Peace of  Israeli strategic mind before and after the Arab 

revolutions: A study of the concept and its targets. 

  ،عبدالكريم بن الّدخلي، دكتوراه في الحضارة العربية املعاصرة، تونس

dakhlikarim73@gmail.com 

ص
ّ
رق ألاوسط انطالقا من مفهوم الّسالم تعنى هذه الورقة البحثّية بمستقبل الّسالم   :امللخ

ّ
في الش

الديمقراطّي، وهو مفهوم متداول في العالقات الدولّية، أّسس عليه الفكر الاستراتيجي إلاسرائيلّي 

ا كان لهذا املفهوم حضور الفت في كتابات صّناع القرار 
ّ
مقاربته إلحالل الاستقرار في املنطقة. ومل

ورات وبعدها. وانتهينا بعد ومجريات الّصراع، ارتأينا البح
ّ
ث في مضامينه في فترتين متباينتين: قبل الث

ذلك إلى نتيجة مفادها أّن استدعاء الفكر إلاسرائيلي لهذا املفهوم لم يكن سوى تبرير الستراتيجّية 

 سوّسعية العدوانّية، ال صلة له بمسألة الّديمقراطّية. فكان مفهوما مخادعا يكرّ الّردع والّسياسات التّ 

الاّدعاءات الواهمة أّن إسرائيل الّديمقراطّية الوحيدة في املنطقة، وأداة إلحالل سالم الهيمنة، 

ة ومقّدساته املنتهكة.   
ّ
 ومصادرة الحّق العربي والفلسطينّي في أراضيه املحتل

ورات العربّية -الّسالم الّديمقراطيالكلمات املفتاحّية:  
ّ
  الّردع. -ألامن -الث

Summary: This paper deals with the future of peace in the Middle East starting from the 

democratic peace. The concept is used in the international relations and the Israeli strategic 

thinking established ist theory on it in the region. As this concept was remarkebly present in 

the writings of policy makers and the process of conflit, we saw to search ist contents in two 

different periods: before and after the revolutions. 

We ended up to a result saying that inviting the Israeli thinking to this concept was only giving 

a justification to the deterrence strategy and the agressive expantionist policies which doesn’t 

have any relationship with democracy. It was a deceiving concept that dictetes the delusion 

allegation that Israel is the only democracy in the region and a tool to make the peace of 

hegemony and confiscation of the Arabic and Palestenian right on the occupied territories and 

their violated sacred places.  

Key words: Democratic peace- Arab revolutions- Security- Deterrence. 
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  املقّدمة:

رق     
ّ

ل الّسالم ببعديه العالمّي وإلاقليمّي محور الّسياسات العاملّية املعاصرة في ظّل ما يشهده الش
ّ
شك

ألاوسط من حراك منقطع الّنظير، وما تمليه طبيعة الّصراع العربّي إلاسرائيلّي من إشكاالت ما تزال 

ية ملفهوم الّسالم
ّ
 باتت في تقديرنا موضع جدل تفض ي بحاجة إلى إعادة الّتفكير. ولعّل القراءة املتأن

بالباحث إلى إرباك معرفي وخلل منهجي متى لم تحّدد نوع الّسالم املقصود بالّدرس، ذلك أّن البحث في 

ى معانيه ومآالته في مقال تحليلّي، نظرا إلى  ياته يعّد عسيرا على الباحث أن يتقص ّ
ّ
مفهوم الّسالم بكل

يبرالّية، وتفّرعه إلى أنواع عديدة منها: توّزعه على مدارس سياسّية مختلفة: ال
ّ
واقعّية والبنائّية والل

سالم الّتوازن وسالم الّردع وسالم الهيمنة وسالم الاعتماد املتبادل والّسالم املؤّسساتي. وعلى هذا 

ورات الع
ّ
بّية ر ألاساس قصرنا الّنظر في الّسالم الّديمقراطّي في ألادبّيات الّسياسّية إلاسرائيلّية قبل الث

رق ألاوسط، منطقة صراع على الّنفوذ وما تزال كذلك من جهة، 
ّ

وبعدها، وانصّب اهتمامنا على الش

ورات وما قد تفرزه من تداعيات على طبيعة الّنظم الّسياسّية في املنطقة والتزامها 
ّ
ومسرحا للث

 إلاسرائيلّية من جهة أخرى.  -بمعاهدات الّسالم العربّية

لت في تقديرنا منعطفا  وإذا أمكننا أّن     
ّ
ورات شك

ّ
نسّن تاريخا مفصلّيا في املنطقة العربّية، فالث

حاسما ال في طبيعة الّتحالفات إلاقليمّية الجديدة فحسب، بل في عملّية الّسالم برّمتها والّتصّورات 

سوية مع دول الجوار، ذلك أّن ا
ّ
عبي لحراك اإلاسرائيلّية املتباينة للّسالم الّديمقراطي، ومشاريع الت

ّ
لش

في بعض الّدول العربّية أحدث إرباكا عاملّيا وإقليمّيا، وجدال واسعا حول مستقبل الّسالم إلاقليمّي 

عات القوى العاملّية املهيمنة إلى الاستقرار
ّ
كان  إلاسرائيلّية. ومن ثّمة–ومآل املعاهدات العربّية  ،وتطل

لي انطالقا من إعادة الّتفكير في عالقة الّديمقراطّية تداعياته على الّداخل إلاسرائي 1122ملا بعد سنة 

فاقّيات الّسابقة. 
ّ
 بالّسالم، ومدى جّدية الّنخب الحاكمة الجديدة في الاعتراف بإسرائيل والات

تبدو إشكالّيات البحث شائكة ودقيقة نظرا إلى صعوبة الّسيطرة على املفاهيم املتواترة في      

 شّك في أّن مفهوم الّسالم الّديمقراطي أبرزها. وهو ما دفعنا إلى البحث في الكتابات إلاسرائيلّية، وال 

رين لإلجابة عن إشكالّيات هذا املفهوم في كتابات بنيامين نتنياهو 
ّ
 وناثان شارنسكي وغيرهما من املفك

راع لصّ بعينها؛ ما املقصود بالّسالم الّديمقراطّي؟ وهل بمقدور الّديمقراطّية فعال أن تلغي أشكال ا

 الّسالم الديمقراطي في الفكر إلاسرائيلّي؟ وما هي تصّوراته 
ّ
عوب؟ وما حظ

ّ
والكراهّية بين ألامم والش

ورات العربّية وبعدها؟ وهل ثّمة من خيط ناظم بين الّتحّوالت في املنطقة 
ّ
لالستقرار إلاقليمّي قبل الث

ّديمقراطّي؟ إّن هذه إلاشكالّيات ستدفعنا إلى ، واملقاربة إلاسرائيلّية للّسالم ال1122العربّية بعد سنة 

ب الّتعريف باملفهوم أّوال، الّسالم الديمقراطّي: الّس 
ّ
اقات يترتيب محاور الاهتمام وفق بنية ثالثّية تتطل
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ورات العربّية ثانيا، وبعدها والغايات، ثّم الّنظر في املقاربة إلاسرائيلّية للّس 
ّ
الم الّديمقراطي قبل الث

 ثالثا.

 الّسالم الّديمقراطّي: الّسياقات والغايات. -1

اكتسبت فكرة الّسالم الّديمقراطي، ومفادها أّن الّدول الديمقراطّية أقّل عرضة للحرب وأكثر ميال       

للّسالم ومصدرا أساسّيا له، زخما أكاديمّيا وسياسّيا بعد الحرب الباردة. وقد خّصها كّل من ميكائيل 

د أهمّية املتغّير الّديمقراطي في إحالل الّسالم دويل وجيمس لي ري وبر 
ّ
وست راست بأبحاث تؤك

رابط العابر للحدود الوطنّية يدفع 
ّ
العالمّي، ذلك أّن الّتمثيل الّديمقراطّي والالتزام بحقوق إلانسان والت

فاقّيات الاحت1الّدول إلى أن تكون مّيالة للّسالم بدال من إعالن الحرب والّصراع
ّ
رام املتبادل . فكانت ات

زعة العدوانّية باعتبارها "مؤّسسة تعاونّية فّعالة للعالقات رورّية للتّ إحدى املقّدمات الضّ 
ّ
ي عن الن

ّ
خل

 
ّ
يبرالّية إال

ّ
يبرالّية انخرطت في عّدة حروب مع الّدول غير الل

ّ
يبرالّية، فالّدول الل

ّ
بين الّديمقراطّيات الل

 .2عض"أّنها لم تنخرط في الحرب ضّد بعضها الب

وعلى الّرغم من قدم فكرة الّسالم الّديمقراطّي ومرجعّيتها الفلسفّية في كتابات ايمانويل كانط:    

مانينات من القرن العشرين لتغدو في 3"مشروع للّسالم الّدائم"
ّ
ت موضع جدل في الث

ّ
، فإّنها ظل

سعينات تزامنا مع نهاية الحرب الباردة محّل اهتمام منقطع الّنظير. 
ّ
اما وقد كشف فرانسيس فوكويالت

دور املتغّير الّديمقراطّي في إرساء الّسالم، وانبثقت  4في كتابه، وعنوانه "نهاية الّتاريخ وإلانسان ألاخير"

ر بسالم أبدي وعالم 
ّ

ص الجدل ألاكاديمّي حول قدرتها على تشكيل رؤية جديدة تبش
ّ
أسئلة حارقة تلخ

عالقة سببّية مباشرة بين الّديمقراطّية والّسالم؟ وما الذي خال من الحروب، ومن أهّمها هل ثّمة من 

يفّسرها في حال وجودها؟ وما مدى قدرة ارتباطهما على إرساء الّسالم والّتأثير في الّنظامين إلاقليمّي 

 والعالمّي؟

 ىفي هذا الّسياق، اعتبر مؤّيدو نظرّية الّسالم الّديمقراطّي خصائص الّديمقراطّيات مشتملة عل    

قافّية واملعيارّية مانعا من وقوع الحرب ضّد بعضها البعض. وألاساس في ذلك 
ّ
القيود املؤّسسّية والث

أّن الّديمقراطّيات املصّممة مؤّسسّيا خاضعة في نهاية املطاف آلراء ناخبيها املتمّسكين بفضائل 

عوب وحدها ستعاني ويالت الفوض ى وتداعياتها املادّ 
ّ

ية والاقتصادّية، فإّن الّسالم، وبما أّن الش

الحكومات الّديمقراطّية ستقصر جهدها على الّتفكير في تكاليف الّصراع الباهظة داخلّيا وخارجّيا 

باع استراتيجّيات ترمي إلى مناهضة الحرب. 
ّ
واستشراف أثرها في سالمة مواطنيها، وهو ما يدفعها إلى ات

أكثر استعدادا لصنع الّسالم وانفتاحا على يضاف إلى ذلك أّن الّديمقراطّيات في صميم تكوينها 
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املحيطين الّدولي وإلاقليمّي، وهو ما يسمح لها بإرساء منظومة من الّتكامل والارتباط املتبادل وتسوية 

 نزاعاتها سلمّيا تعزيزا للمصالح املشتركة.

هم في مقاومة ومن هذا املنطلق، لن يحيد صّناع القرار في الّدول الّديمقراطّية عن إرادة شعوب   

فه الحروب والجنوح للّسالم. وهو ما سيفض ي إلى صياغة استراتيجّيات 
ّ
الفوض ى والّدمار الذي تخل

تنهض على الّتكامل والّتعاون تعزيزا ملكانة الّسالم بين الّدول الديمقراطّية، ولكّن ذلك لن يمنعها من 

سليم
ّ
زاعات،  شّن الحرب ضّد الّدول غير الّديمقراطّية التي ترفض الت

ّ
سوية الّسلمّية للن

ّ
بأهّمية الت

وتتغاض ى عن دور الّدبلوماسّية واملفاوضات والّتحكيم الّدولّي. وإذا كان تنّوع املؤّسسات عامال مهّما 

ه يعكس تلك العالقة الّسببّية 
ّ
في خلق الّتوازنات ورسم الّسياسات لدول بعينها منعا لقيام الحرب، فإن

م، وأساسها اعتماد ثقافة الحوار والّتفاو  والقيم املتقاربة بين بين الّديمقراطّية والّسال 

سوية عوضا عن إلاكراه 
ّ
سليم بضرورة الّتفاو  والت

ّ
الّديمقراطّيات دفعا بصّناع القرار إلى الت

 .5والحرب

رو الّسالم الديمقراطّي من ارتباط عميق بين الّديمقراطّية      
ّ
ولكن على الّرغم مّما أبداه منظ

ّسالم، وانعكاسهما على العالقات الّدولّية في إحالل عالم خال من الحروب والكراهّية، فإّن العديد وال

سبّي بين الّديمقراطّيات ال صلة له باملسار الّديمقراطي 
ّ
رين رأوا خالف ذلك معتبرين الّسالم الن

ّ
من املفك

يمس توماس سنايدر وإدوارد لهذه الّدول بقدر ما هو نتاج عوامل أخرى. وفي هذا السّياق، عّد ج

مانسفيلد الّتحّول الّديمقراطي دافعا لنشوب الحرب بدال من إقرار الّسالم، وقد تكون أشّد ضراوة 

اهري عن  انخراط الّديمقراطّيات في الحرب بعد سنة  6وسوءا
ّ
في نظر  2491. وارتبط  العزوف الظ

بعدا صلحة املشتركة في احتواء املّد الّسوفياتّي مستجون قوا بطبيعة الّنظام الدولّي ثنائّي القطبّية، وامل

 في ذلك مبادئ الّديمقراطّية وقيمها. 

ّية بينهما، ببوفي إلاطار نفسه، أنكر كينيث والتز قدرة الّديمقراطّية على إحالل الّسالم والعالقة الّس    

ّي بقوله: لى الّتجانس الّديمقراطفالعالقات الّدولّية في تقديره تستند إلى الّتحالفات الاستراتيجّية ال إ

"إذا اعتبرنا الّديمقراطّيات ال تحارب بعضها البعض، حّتى وإن أصبحت كّل الّدول ديمقراطّية، فإّن 

. ولعّل هذا الاختالف في الّتصّورات القائمة لعالقة 7بنية الّسياسات الّدولّية ستبقى فوضوّية"

بيئة دولّية آمنة ومستقّرة مرجعه الاختالف بين أطروحات يمقراطّية بالّسالم وقدرتها على إحالل الّد 

 
ّ
يبرالّية والواقعّية في الّسياسة الدولّية. فإذا كان مفهوم القّوة ألاساس الّنظري ألطروحات الّسياسة الل

 االواقعّية في تحليلها للّنماذج الّتاريخّية في العالقات الّدولّية، فإّن نظرّية الّسالم الّديمقراطي مكّون
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يبرالّية لم تخل من تحليل بعض الّنماذج الّتاريخّية والبحث في الّسالم بعيدا عّما 
ّ
أساسّيا للّسياسة الل

 ألفته الواقعّية من اعتماد على مفاهيم مرتبطة بالقّوة من قبيل الّتوازن والّردع. 

يبرالّية في تفسير طب       
ّ
ّية، يعة العالقات الّدولوبصرف الّنظر عن الجدل القائم بين الواقعّية والل

رق ألاوسط تبدو مهّمة ال ألّن املنطقة تشهد صراعا تاريخّيا بين العرب 
ّ

فإّن أسئلة الّسالم في الش

ورات العربّية، له تداعياته على 
ّ
وإسرائيل فحسب، بل ألّن الّنظام إلاقليمي يشهد تغييرا بعد اندالع الث

فاقّيات الّسالم من جهة، والّتصوّ 
ّ
ر إلاسرائيلّي ملستقبل عالقاتها مع دول الجوار من جهة مجريات ات

يمقراطّية مصدرا للّسالم أخرى. وال شّك في أّن قيم الّنظام العالمي الجديد: الحّرية والعدالة والّد 

نائّي، بل في 
ّ
لت مرجعا ال للّسياسات ألامريكّية فقط بعد أفول التأقطب الث

ّ
إلاقليمي والّدولّي، شك

لّية، إذ غدت فاعال وموّجها رئيسّيا للّسياسات إلاسرائيلّية في قراءتها مستقبل الّسالم العالقات الّدو 

فت 
ّ
في املنطقة. ومن ثّمة كان لنظرّية الّسالم الّديمقراطّي في الفكر الاستراتيجي إلاسرائيلّي حضورها الال

 ة املحيطة بإسرائيلفي ظّل ما أبداه بنيامين نتنياهو من مخاوف مّتصلة بالدكتاتورّيات العربيّ 

رق ألاوسط" من وجهة نظره. 
ّ

 "الّديمقراطّية الوحيدة في الش

وعلى هذا ألاساس، فإّن إلاشكالّيات املطروحة لن تخرج عن دوائر الّتصّور إلاسرائيلّي لعالقة       

ورات العربّية وبعد
ّ
رق ألاوسط بمسألة الّديمقراطّية  في دول الجوار قبل الث

ّ
فهل  ها،الّسالم في الش

ص إلاسرائيلّي من معاهدات الّسالم منذ معاهدة كامب ديفيد؟ وهل ثّمة من مشروعّية 
ّ
من مبّرر للتمل

للمخاوف إلاسرائيلّية من سقوط ألانظمة الّدكتاتورّية في املنطقة؟ وإذا كان شرط الّسالم الّديمقراطي 

وق إرساء عالقة بين مكّونيه في املجتمعات الاستبدادّية، أ فال يمك
ّ
ورات في دول الط

ّ
ن أن تكون الث

فاتحة ملناخ ديمقراطّي ومشاريع سالم مستقبلّية؟ إّن الّنظر في هذه إلاشكالّيات  يستدعي استحضار 

 1122مفهوم الّسالم الدّيمقراطي في الفكر الاستراتيجّي إلاسرائيلي في فترتين مختلفتين قبل سنة 

 وبعدها حّتى ندرك مدى تماسكه أو تهافته. 

ّالّسالم الّديمقراطي قبل الثورات العربّية:استراتيجّيات إسرائيل ّو -2

ورات      
ّ
يعّد البحث في مفهوم الّسالم الّديمقراطي في الفكر الاستراتيجي إلاسرائيلي قبل اندالع الث

ت التي وّجهت االعربّية أمرا مهّما في تقديرنا للّتعّرف إلى الّتحّوالت التي المست عقيدتها ألامنّية، واملقّدم

سياساتها الخارجّية نحو دول املنطقة. فالّتصّورات املختلفة لطبيعة الّسالم املعقود له من املرجعّيات 

رق ألاوسط  منذ 
ّ

املتباينة ما يجعله موضع شّك ونقد دائمين، ولعّل فشل مباحثات الّسالم في الش

للّسالم أو ما عرفت ب"صفقة القرن" إلى حدود املبادرة ألامريكّية  2491معاهدة كامب ديفيد سنة 

 يقودنا إلى تفكيك فكرة الّسالم الّديمقراطي في دوائر صناعة القرار إلاسرائيلّي. 
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ّألانظمة العربّية الاستبدادّية وأزمة الّسالم: 2-1

يتوّزع الّسالم في كتاب نتنياهو "مكان تحت الشمس" على نوعين اثنين: الّسالم الّديمقراطي        

م الّردع، وفي هذا الّتصنيف ما يوحي بأّن الفكر الاستراتيجي إلاسرائيلي لم يخالف املعهود من وسال 

ل الّسالم الّديمقراطي مكّونا أساسّيا 
ّ
الّنظريات السياسّية إلدارة الّصراع وإحالل الّسالم، إذ يشك

يبرالّية، ويعّد سالم الّردع أحد أعمدة الواقعّية ا
ّ
لّسياسّية. ويذهب نتنياهو في ُعِنيت به الّسياسة الل

هذا الّسياق إلى اعتبار الّسالم بين الّدول الّديمقراطّية أساسه الّتعاون والّتكامل في مجاالت عديدة 

قافة، ولكّن ذلك موصول في نظره بدعامة أساسّية وهي فتح 
ّ
أهّمها الّتجارة والّسياحة والعلوم والث

 الحدود وتوفير حالة من ألامن تغيب معها أ
ّ
 . 8زاعات العسكرّيةشكال التأّهب العسكري درءا الندالع الن

يكود( بعض وجوه الّتماثل مع تصّور ورّبما في مقاربة نتنياهو للّسالم الّد      
ّ
يمقراطي )حزب الل

رق ألاوسط في نظرهما يحتاج إلى 
ّ

شمعون بيريس ملنطلقات الّسالم إلاقليمّي )حزب العمل( فالش

الّسالم. فمسألة طبيعة الّنظم السياسّية في املنطقة، هي املحّدد لطبيعة الّسالم الّديمقراطّية لبسط 

، وما من "سالم إيجابي 9املأمول، ذلك أّن "ألامم الّديمقراطّية ال تدخل في حرب ضّد بعضها البعض"

رق ألاوسط ]دون إرساء[ نظام ديمقراطّي يتيح تحقيق الازدهار والنمّو الاقتصادي
ّ

من وألا  )...( في الش

. ولكن إذا كان دافع بيريس إلى ذلك إرساء الّتكامل الاقتصادّي تفعيال لكّل مقّومات الّسالم 10القومّي"

لى الّسالم إ إلاقليمي انطالقا من مرجعّية ليبرالّية صرفة أساسها الاعتماد املتبادل، فكيف نظر نتنياهو 

 مقراطّي؟ هل باعتباره إمكانا أم استحالة؟ الديّ 

هذا الّسياق، يتساءل نتنياهو عن حظوظ الّسالم في املنطقة بقوله: هل يمكن تحقيق سالم  في    

رق ألاوسط؟"
ّ

، ثّم يعمد إلى قراءة ألانظمة العربّية وسياساتها تجاه إسرائيل، وهي في 11حقيقّي في الش

ّية، الكراهنظره أنظمة حكم فاقدة لشرعّيتها، يسودها الّصراع الّداخلي، ومسكونة بثقافة العنف و 

ك. و نّوع مّما جعلها عرضة للّصراع والتّ تفتقد مجتمعاتها لثقافة الّتعايش والاختالف والتّ 
ّ
من هذا فك

املنظور، فإّن الاستبداد الّسياس ّي في املنطقة العربّية يتيح ضروبا من الّصراع الّداخلّي والخارجّي، 

ره سوى عاجزين عن "مجّرد الّتفكير في يجعل إسرائيل عرضة للمخاطر إلاقليمّية، وما العرب في نظ

 .12سالم دائم بين أنفسهم، ناهيك عن سالم بين العرب واليهود"

وفي ظّل تشريح البيئة العربّية الاستبدادّية باعتبارها عائقا يحول دون تحقيق الّسالم الّديمقراطي،     

رح الفكرّي لنتنياهو إبرازا ملساوئ  13في كتابه "قضّية الديمقراطّية" يحذو ناتان شارنسكي
ّ
حذو الط

ألانظمة العربّية وعجزها عن الانخراط في عملّية الّسالم. فالّتقسيم املألوف للمجتمعات في املنظور 

يبرالي إلى ديمقراطّية وأخرى استبدادّية يجد صداه في تصّور شارنسكي بتسميات مختلفة ومدل
ّ
ل و الل
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واحد، املجتمعات الحّرة واملجتمعات القائمة على الخوف. وإذا كان املقصود باملجتمعات الحّرة الّدول 

الغربّية وإسرائيل، فمجتمعات الخوف متكّونة من الّدول العربّية وباكستان وكوريا الشمالّية عقبة 

 أمام إرساء الّسالم.

رق ألاوسط، وفي ذلك جملة من من خالل هذا الّتصنيف تلوح صعوبة بسط الّسال     
ّ

م في الش

ألاسباب املتناثرة في كتابه، يعود بعضها إلى طبيعة مجتمعات الخوف التي ترفض فكرة الّتعايش. 

ويستند بعضها آلاخر إلى طبيعة العرب واملسلمين شعوبا ودوال باعتبارهم غير مؤّهلين للّديمقراطّية، 

ّية في الّدول الاستبدادّية، والتي ال يمكن الّتعويل عليها في إقامة غيرهما بنتائج العملّية الانتخاب ويرتبط

ال 
ّ
ب في نظر شارنسكي تدخ

ّ
املؤّسسات الّديمقراطّية. إّن هذه املجتمعات التي تهّدد الّسالم العالمي تتطل

ل العسكرّي شرطا ضرورّيا لتحقيق 
ّ
عاجال لنشر الّديمقراطّية، وترسيخ مبادئ الحّرية. فيصبح التدخ

الّسالم، وتغدو الحروب آلية من آلّياته. وهو ما جعلها في نظر خبراء العالقات الّدولّية مذهبا للحرب 

يبرالّية )
ّ
وعسكرة املذهب إلانسانّي  (Liberal imperialismالعادلة ومقّدمة لالمبريالّية الل

(Militarization of the humanistic doctrine.)  

يمقراطي بين العرب وإسرائيل بناء على مقّدمتين ل تحقيق الّسالم الّد وعلى هذا ألاساس، استحا    

رق ألاوسط، محاطة بدكتاتورّيات نفسها اثنتين: ترى ألاولى إسرائيل 
ّ

الّديمقراطّية الوحيدة في الش

  .تهّدد حدودها ووجودها
ّ
نية الّدول العربّية وإلاسالمّية نظما استبدادّية، لن تقدر على وتعّد الثا

معالجة املسائل البينّية بين أقطارها بالوسائل الّسلمّية ولن تنأى بنفسها عن الّصراع، فكيف لها أن 

تقدر على صنع سالم دائم مع إسرائيل. وفي كليهما ما يفض ي إلى نتيجة مفادها ما من  خيار استراتيجي 

كاء الفكر الاستراتيجي سوى سالم الّردع. ولكن أ ال يمكن أن يعّد ا لتحقيق الاستقرار إلاقليميّ 
ّ
ت

ّدول ما لم تنخرط  ال إلاسرائيلي على نظرّية الّسالم الّديمقراطّي، وإلاقرار بانعدام الانسجام إلاقليميّ 

العربّية في ديمقراطّية بمعايير إسرائيلّية صرفة، مبّررا لتكريس مفهوم الهيمنة؟ وهل يخلو تصنيف 

اتها العدوانّية في املنطقة، ومن مزالق يتحّول بمقتضاها العقل إلاسرائيلّي للّسالم من تبرير لسياس

 إلى "سالم ديمقراطّي امبريالّي" على حّد عبارة أندرو لورنس؟   الّسالم الديمقراطّي 

ّإعادة ترتيب الخارطة املفاهيمّية: ألامن أّوال والّسالم ثانيا.   2-2

روع في تفكيك العالقة بين الّسالم وألامن من    
ّ

مفهوم عريف باملنظور إلاسرائيلّي، يعّد التّ قبل الش

ألامن مرحلة أساسّية لتبين تلك العالقة التي تجمعه بالّسالم، وال شّك في أّن ذلك يعتبر من الّصعوبات 

التي تعتر  الّدارس للمسائل الحضارّية والاستراتيجّية ال من حيث العجز عن الخو  في املفهوم 
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ي للمقال وتحّوالته، بل في إدراكه لتشعّب  ة. هذا املفهوم وتعريفاته املختلفة التي ال يسمح بها الحّيز النص ّ

 وعلى هذا ألاساس سيكون تعريفنا له مقتصرا على صلته بالّسالم دون غيره.

ُيَعدُّ مفهوم ألامن من أصعب املفاهيم التي تطّرق إليها الّتحليل العلمي، وتعود صعوبة ذلك إلى      

ب، خاضع للّتهديدات املباشرة وغير املباشرة طبيعة املفهوم أساسا
ّ
، فهو مفهوم نسبّي ومتغّير ومرك

قة بأمن الفرد والّدولة والّنظام إلاقليمي والدولّي. وهو أحد املفاهيم املركزّية في حقل العالقات 
ّ
املتعل

 عقب انتهاء الحرب العاملّية 
ّ
سم بالغمو  منذ ظهورها حقال علمّيا مستقال

ّ
ار ألاولى، وصالدولّية، ات

في ما بعد مفهوما مركزّيا في الّسياسات الخارجّية، يهدف أساسا إلى صياغة إلاجراءات الوقائّية 

يير املوصول باستراتيجّيات املصالح والقّوة والهيمنة. ومن ثّمة
ّ
بات التغ

ّ
لم يعد  ،والعالجّية تفعيال ملتطل

 يمّية.      للمفهوم من معان تقليدّية مرتبطة بحماية الحدود إلاقل

رح الّتقليدي الواقعي الذي اختزله في القّوة    
ّ
وعلى الّرغم من ارتباط مفهوم ألامن في بداياته بالط

نا 
ّ
العسكرّية معادال موضوعّيا للحرب، أو تصنيفه في مرحلة الحقة إلى أمن خشن وأمن ناعم، فإن

كثر في حاجة إلى معان أنعتقد أّن تحليل باري بوزان أكثر عمقا، حين اعتبر فترة ما بعد الحرب الباردة 

ساعا وشموال. فكان في  نقده 
ّ
لحدود الضّيقة التي تأسس عليها املفهوم ما يتيح ملسألتي الغمو  اات

مة ألابرز التي الزمته، ذلك أّن ارتباطه بمجال العالقات الدولّية جعله أكثر والاختالف أن يعّدا الّس 

وأوضح. ومن هذا املنطلق عّرف ألامن بقوله: "قدرة املفاهيم املتداولة، وهو ما يستدعي تعريفا أشمل 

الّدول واملجتمعات على الحفاظ على كيانها املستقّل وتماسكها الوظيفّي ضّد قوى الّتغيير التي يرونها 

معادية، فالحّد ألادنى لألمن هو البقاء، لكّن ذلك مرتبط إلى حّد معقول بسلسلة من الاهتمامات 

 .  14حماية هذا الوجود" الجوهرّية حّتى تضمن شروط

وعلى هذا ألاساس، إذا كان مفهوم ألامن في شمولّيته يعيد الاعتبار إلى العالقة الجدلّية القائمة     

ولي وأبعاد متعّددة: العسكرّي بين مستويات مختلفة من الّتحليل هي الفرد والّدولة والّنظام الّد 

ب الفكر الاسترات
ّ
 والاقتصادي واملجتمعي، فكيف رت

ّ
سوية يجي إلاسرائيلّي أولوّياته ألامنّية وعالقتها بالت

والّصراع؟ وكيف سيتّم الانتقال من حالة الحرب إلى حالة الّسالم في ظّل تغّير املعطيات الاستراتيجّية 

والّسياسّية في املنطقة العربّية؟ وهل الاحتياجات ألامنّية مقّدمة أساسّية وشرط ضرورّي إلرساء 

 نتيجة حتمّية ملا آلت إليه املفاوضات من تفاهمات؟الّسالم أم هي 

تستدعي إلاجابة عن هذه إلاشكالّيات العودة إلى تصّورات أصحاب القرار الّسياس ّي لعالقة ألامن     

فاقّيات واملعاهدات. وما من شّك في أّن ذلك موكول 
ّ
بالّسالم، ثّم الّنظر في كيفّية صياغتهما في بنود الات

توازن القوى إلاقليمّية والعاملّية فحسب، بل إلى رغبة أطراف الّصراع في إحالل الّسالم  ال إلى معادالت
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العادل والّدائم، وهو ما يتنافى واستراتيجّيات الهيمنة إلاسرائيلّية. فاالهتمام باملسائل ألامنّية من 

ر في املنطقة، الم والاستقراأولوّيات الفكر الاستراتيجّي إلاسرائيلّي، ال لكونها ألاساس الّنظري لبسط الس

ما ألهّميتها في تحقيق الّتفّوق الّنوعي على دول املنطقة. فبدا ألامن معادال موضوعيا لقّوة الّردع 
ّ
وإن

رق ألاوسط 
ّ

وقّوة الحسم، وعامال مساعدا على الهيمنة، وقد ذهب نتياهو في سياق إبراز مكانته في الش

 .  15ال بديل عنه"إلى اعتباره "العنصر الحيوّي للّسالم و 

أن يكون ألامن جزءا من الّسالم، فذلك من بديهّيات الّسعي الحقيقي إلزالة التهديدات املقّوضة    

لالستقرار إلاقليمي وإلغاء حالة الحرب التي قد تجعل املنطقة على أتون الفوض ى. ولكن أن يصبح 

ستعداد لحرب قادمة وتمّسك بقّوة الّردع ، فذلك األامن أولوّية مطلقة للّسالم في الّتصّور إلاسرائيليّ 

" 16إلحالل سالم الهيمنة. وفي قول نتنياهو :"إّن الّسالم الذي ال يمكن الّدفاع عنه لن يصمد طويال

إشارة واضحة إلى أّن ما من سالم إسرائيلي ما لم يستند إلى قّوة رادعة عمادها تعاظم القّوة العسكرّية. 

ر للّسالم فاقدا للمعنى ومخالفا لتصّور ألاطراف العربّية والفلسطينّية ومن هذا املنطلق يغدو كّل تصوّ 

 الّساعية إلى إنهاء الحرب وفق شروط عادلة. فالعالقة املعكوسة بين ألامن والّسالم في الّنظر إلاسرائيليّ 

 ال تتناسب مع جهود الّسالم في املنطقة.

 ضة تصّورهم املختلف لعالقة ألامن بالّسالم، فالعربوما يعيبه نتنياهو على ألاطراف العربّية املتفاو    

والفلسطينّيون جعلوا  الّسالم أولوّية قصوى تدفع إلى استتباب ألامن واحتواء العناصر املقّوضة له. 

وما من شّك في أّن إلعادة ترتيب أولوّيات املسائل ألامنّية في الفكر الاستراتيجي إلاسرائيلي أسبابه 

بالّنظم الاستبدادّية املحيطة بإسرائيل، وعلى هذا ألاساس كان الّتمّسك باألمن العميقة املوصولة 

 
ّ

ول لّد رق ألاوسط مع اأولوّية مطلقة قبل تحقيق الّسالم في قوله: "إّن الّسالم املمكن تحقيقه في الش

 .17كتاتورّية منوط قبل كّل ش يء باألمن وليس العكس"الّد 

بنا وثائق الّسالم املبر    
ّ
فاقّيات ومعاهدات أدركنا أهّمية ألامن في ومتى قل

ّ
مة بين العرب وإسرائيل ات

 249419إلاسرائيلّية سنة  -واملعاهدة املصرّية 249118معاهدة كامب ديفيد سنة املنظور إلاسرائيلي، ف

دان أّن نهجا من الّتعامل الفردي
ّ
لجة القطري في معا -بأبعادهما الحقيقّية ومضامينهما املختلفة تؤك

إلاسرائيلي وأسبابه سيسود. ولكّن املضمون ألابرز، وهو سالم الحدود، كان العنوان  -الّصراع العربي

فاق. وما املنطلق ألاساس ّي للوثيقتين سوى البحث في مسألة الحدود وتحديد خطوط 
ّ
الّرئيس لبنود الات

س ّي لكّل دولة في املنطقة، الحرب والّسالم، و"احترام الّسيادة والوحدة إلاقليمّية والاستقالل الّسيا

. 20وحّقها في العيش في سالم داخل حدود آمنة معترف بها، غير معّرضة لتهديدات أو أعمال عنف"

رتيبات ألامنّية"
ّ
، 21وتطّرقت الوثيقة إلى أهداف الّتفاو  من خالل ضبط "موضع الحدود وطبيعة الت
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قة بالضّفة الغربّية 
ّ
وقطاع غّزة ضمانا ألمن الحدود معلنة ضرورة وإعادة الّنظر في إلاجراءات املتعل

خاذ كّل الّتدابير لضمان أمن إسرائيل"
ّ
 . 22"ات

جزءا من املقاربة ألامنّية إلاسرائيلّية  2442وكانت مسارات الّتفاو  في مؤتمر مدريد للّسالم سنة     

املة 
ّ

زت الجهود على إقامة عهد من الّسال  (Comprehensive security)الش
ّ
م ينهي سنوات إذ ترك

عب الفلسطينّي في تقرير مصيره. فلم يعد ألامن مقتصرا 
ّ

طويلة من الحرب دون الاعتراف بحّق الش

 على رسم الحدود الجغرافّية والخطوط الاستعمارّية، بل صار موصوال بنظرّية ألامن القومي إلاسرائيليّ 

(Israeli National security theory)  ديدة والّتحّوالت العميقة في موازين في قراءة  للّتهديدات الج

أعاد  2442القوى، فجّراء وفرة الّتكنولوجيا العسكرّية والّصواريخ العراقّية املنهالة على تّل أبيب سنة 

الفكر الاستراتيجي إلاسرائيلي ترتيب مقّدماته، وأهّمها الحفاظ على عمقها الاستراتيجي آلامن وتعزيز 

في   23(Comprehensive regional peace) تمهيدا لسالم إقليمّي شاملسبل الّتعاون في مرحلة أولى 

 مرحلة ثانية.  

ق بالّتعريفات املختلفة املتباينة،    
ّ
وهكذا، طرحت عالقة الّسالم باألمن إشكالّيات عديدة، منها ما تعل

ف إلاشكال 
ّ
صل بالعالقة بينهما، ومنها ما ارتبط بأولوّية أحدهما على آلاخر. ورّبما ال يتوق

ّ
ومنها ما ات

ن، وإنّما يتعّدى  ذلك إلى بنود الّرئيس عند حدود ما ذكرناه سلفا من اختالف في مضامين املفهومي

فاقّيات الّسالم وأولوّياتها، وما شابها من انحراف في اتفاقّية أوسلو عن مسار الّسالم العادل 
ّ
ات

امل. فانتهت من البحث في قضايا الحدود آلامنة إلى الّنظر في إعادة الترتيبات ألامنّية وتحجيم 
ّ

والش

مة الّتحرير الفلسطينّية، وهكذ
ّ
ا انتقل جوهر املفاوضات من "ألار  مقابل الّسالم" إلى "ألامن دور منظ

 مقابل الّسالم". 

وعلى هذا ألاساس انشغلت وثائق سالم أوسلو باملسائل ألامنّية داخل ألاراض ي الفلسطينّية أكثر     

اتي امن اشتغالها بترتيبات الّسالم مع دول الجوار. ففي "وثيقة إعالن املبادئ بشأن ترتيبات الحكم 
ّ
لذ

ما يكشف عن تقاطع بعض املواّد مع الهاجس ألامني للمشروع الّصهيوني في الّسيطرة على  24"2441

القرار الّسيادّي الفلسطينّي وتعزيز الاحتالل. وقد نّصت املاّدة العاشرة على أهمّية الّدور إلاسرائيلي 

اضح أّن إسرائيل ستظّل بعد ودعم الّسالم والاستقرار بالقول: "من الو ، العسكري في  حفظ ألامن

الانسحاب مسؤولة عن ألامن الخارجّي والّداخلّي والّنظام العاّم للمستوطنات. ويجوز للقّوات 

رق البحرّية في قطاع غّزة ومنطقة أريحا"
ّ
 . 25العسكرّية استعمال الط

فاق حول قطاع غّزة ومنطقة أريحا سنة     
ّ
ألامن القومي  26"2449وفي الّسياق نفسه، أولت وثائق "الات

ب عن 
ّ
نها من الّتصّدي للّتهديدات الّداخلّية والخارجّية دون إلاشارة إلى ما يترت

ّ
إلاسرائيلي اهتماما بالغا مك
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امنة
ّ
انية عشرة 27ذلك من تأبيد الاحتالل. وتوّضح املواّد الث

ّ
امنة عشرة 28والث

ّ
قة  29والث

ّ
إلاجراءات املتعل

ى والعالقات إلا  باألمن والّنظام العامّ 
ّ
سرائيلّية الفلسطينّية وضرورة منع ألاعمال الّتحريضّية على أن تتول

 عن الّدعاية املعادية إلسرائيل، وتّتخذ الّتدابير 
ّ

سامح، وتكف
ّ
القيادة الفلسطينّية تعزيز الّتفاهم والت

زمة ملنع ألاعمال العدائّية ضّد املستوطنات مع إبقاء مسؤولّية الّدفاع وألامن للّسلطة 
ّ
 لّية.إلاسرائيالال

ريق     
ّ
مقارنة بأوسلو، وقد توّزعت على مراحل ثالث،  30وتصاعد الخطاب ألامني في وثيقة خارطة الط

انتمت أغلب مفرداتها إلى حقل داللي موصول بالعنف وإلارهاب من قبيل "إنهاء إلارهاب والعنف"، "إنهاء 

ف أعمال
ّ
ح" و"توق

ّ
شاط املسل

ّ
العنف ضّد إسرائيل" و"إلقاء القبض على  العنف والّتحريض" و"إنهاء الن

سطينّية لّسلطة الفلعلى األافراد واملجموعات التي تقوم بهجمات عنيفة على إلاسرائيليّين". فكان إلزاما 

تتعّهد بوقف أعمالها "العدوانّية" ضّد إسرائيل، والاعتراف بحّقها الطبيعّي في العيش بسالم في أرضها أن 

مرجعها الّسردّية الّتوراتّية والّصهيونّية التي ترى فلسطين أر  إسرائيل الكبرى  الّتاريخّية في مقاربة

داة خادمة مجّرد أ إلاسرائيليّ  في الفكر الاستراتيجيّ  وهكذا باتت مقولة الّسالم الّديمقراطّي  وأر  امليعاد.

ال المّي للتمّسك بالقّوة سبيللمشروع الّصهيوني، هّمها ألاساس ّي إيجاد املبّررات الضرورّية أمام الّرأي الع

لتحقيق الّسالم، وهي املحاطة بأنظمة استبدادّية عدائّية تهّدد وجودها. ولكّن كيف ستعيد إسرائيل 

ورات العربّية وسقوط ألانظمة الاستبدادّية؟  فهل ستدفع التّ 
ّ
فكير في الّسالم الّديمقراطّي بعد اندالع الث

رق أوسطيّ 
ّ

ة إلى رؤية جديدة للّسالم تزيح الّتفكير الّسائد في ألامن والقّوة والّردع الّتحّوالت إلاقليمّية الش

ل في أم أّنها ستظّل وفّية ملرجعّيتها التّ 
ّ
وراتّية وسردّيتها القديمة استكماال لبناء مشروعها الّتوّسعي املتمث

 "إسرائيل الكبرى"؟

ورات العربّية:إسرائيل والّسّ -3 
ّ
ّالم الّديمقراطي بعد الث

ورات العربّية بعد اندالعها إلى تحّول بنية الّنظم السياسّية في املنطقة، وعلى الّرغم من أّنها    
ّ
دفعت الث

لت محور الّسياسات إلاقليمّية، وأهّمها الّتفاعل 
ّ
لم تسلم من إعاقة مساراتها نحو الديمقراطّية، فإّنها شك

بداد. واستنادا إلى ذلك، سيكون املوقف إلاسرائيلي مع نظام إقليمي متحّول ينبئ بالقطع مع الاست

عاتها إلى 
ّ
إلاسرائيلي من هذه الّتحّوالت مفيدا لتبّين مدى جّديتها في إحالل الّسالم العادل، فهل كانت تطل

الّسالم الّديمقراطّي رغبة حقيقّية في إنهاء عقود من الحرب أم أّن دعوتها إليه مجّرد تبرير لسياساتها 

 العدوانّية؟ 

ورات العربّية: ا 3-1 
ّ
ّملوقف إلاسرائيلّي من الث

ورات العربّية جدال واسعا في ألاوساط ألاكاديمّية وفي دوائر صناعة القرار، فاملنطقة     
ّ
طرح اندالع الث

ة الانفجار نتيجة إجحافها في حّق شعوبها وفشل 
ّ
التي شهدت سنوات من الّركود السياس ّي باتت على حاف
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قليمّي ر كبير في املستويين العالمّي وإلااملناويل الّتنموّية والّسياسات الاقتصادّية. وكان لعامل املفاجأة أث

إذ سارعت إلادارة ألامريكّية إلى إصدار البيانات، في حين بدت إسرائيل أكثر إصرارا على منع أي تغيير 

جذري في املنطقة من خالل الّضغط على إدارة أوباما خشية فقدان أصدقاء ألامس وتقويض معاهدات 

عبي العمق إلاسرائيلّي . وتوالت املخاوف التي عبّ 31الّسالم
ّ

رت عنها مراكز الفكر من أن يطال الحراك الش

ة. ففي مقالة ألفراييم أنبار 
ّ
آلامن تنديدا بجرائمها ضّد إلانسانّية وتلويحا بضرورة استرداد ألاراض ي املحتل

ديد من ثورات  32بعنوان "ألامن القومي إلاسرائيلي وسط عالم عربي مضطرب"
ّ

تّتضح معالم الهلع الش

بيع العربي خوفا من نشوء ديمقراطّيات تعّبر عن مطامح شعوبها في الّتحّرر من الخطر إلاسرائيلي في الرّ 

فاقّيات سالم إلاذعان. ولم يخف في مقال آخر
ّ
الّتداعيات  33املنطقة، وإجراء انتخابات تهّدد مستقبل ات

ورات العربّية على ألامن القومي إلاسرائيلي والخارط
ّ
سياسّية للث

ّ
ل سياسّية للمنطقة من خال-ة الجغراال

ل مأزقا حقيقّيا ألمنها القومي. -تقارب عربي
ّ
 عربّي، يفض ي إلى دعم للمقاومة في قطاع غّزة، وهو ما يشك

وفي خضّم الحراك الجماهيري في املنطقة العربّية، بدا موقف نتنياهو مختلفا عّما ساقه في كتابه    

مس" من ضرورة نشر ال
ّ

 ّديمقراطّية في الّدول العربّية حّتى يعّم الّسالم"مكان تحت الش
ّ
ورات ، فلم تكن الث

العربّية في نظره إعالنا عن مرحلة ديمقراطّية جديدة بقدر تزايد مخاوفه من نظام إقليمي مضطرب. 

وانتهى بعد تحليله للّتحّوالت إلاقليمّية إلى القول: "إذا اضطررت إلى تلخيص ما سيحدث في منطقتنا 

افي في ليبيا وألاحداث الّدامية  دم مصطلحين: عدم الاستقرار وعدم اليقين، فانهيار فسأستخ
ّ
نظام القذ

ها 
ّ
في سوريا والحكومة الجديدة في تونس والانتخابات املقبلة في مصر، والعديد من ألاحداث ألاخرى كل

رار تزيد من عدم الاستق غييرات يمكن أنتعبيرات عن الّتغييرات الهائلة التي تحدث من حولنا، وهذه التّ 

 .34واليقين في هذه البلدان"

ورات العربّية عن بطالن ما رّوج له الفكر  وهكذا كشف القلق إلاسرائيليّ     
ّ
املتزايد بعد اندالع الث

الّسالم  ، فلم يعد القول بغيابإلاسرائيلّي من مقوالت تستند إلى نظرّية الّسالم الّديمقراطّي  الاستراتيجيّ 

ما الخوف أن تشهد هذه الّدول تحّوال من الاستبداد إلى مقترنا 
ّ
بغياب الّديمقراطّية في الوطن العربي، وإن

إلاسرائيلّية ومسألة الّتطبيع. وليس -الّديمقراطّية أو زخما جديدا يفض ي إلى مراجعة العالقات العربّية

ب ار في املنطقة مقابل تغييالقلق املتنامي من حالة عدم اليقين سوى تعبير صريح عن أهّمية الاستقر 

ساع قاعدة الّتحّرر الّد 
ّ
يمقراطّية لقدرتها على خلق مزيد من ألازمات إلاقليمّية، يضاف إلى ذلك أّن ات

رق ألاوسط. وبناء على ذلك، ظّل 
ّ

العربّية سيفقد دون شّك إسرائيل مقولة الّديمقراطّية الوحيدة في الش

ورات العربيّ  املوقف إلاسرائيليّ 
ّ
ة وفّيا ألصوله وجوهر املعادلة الّصهيونّية في إبقاء املنطقة ضعيفة من الث

ورات والّتحّول الّديمقراطي خشية تهديد 
ّ
كة إلدامة الّسيطرة والهيمنة. فكان موقفا معادّيا للث

ّ
ومفك
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عبّية املشروع الّصهيوني، وانتقال ذلك الحراك الشعبّي إلى
ّ

ردن ألا  القوى الوطنّية العربّية عبر إلارادة الش

 والّسلطة الفلسطينّية، وهو ما سيؤّدي إلى تداعيات خطيرة على أمنها القومّي.  

رعي إلسرائيل في محيط عربي رافض لها ضاعف من قلقها إزاء أي تغيير في    
ّ

إّن عقدة الوجود غير الش

فاقّية كامب ديفيد 
ّ
طية التي حرست حدودها منذ ات

ّ
سل

ّ
ان لهذا القلق ، ورّبما ك2491بنية ألانظمة الت

ام ركنت إليهم طويال، ورأت فيهم ذخرا 
ّ
مبّرراته وهي تراقب الهدم البنيوّي إلاقليمّي بعد انزياح حك

استراتيجّيا يقيها انفتاح جبهات القتال مجّددا. فليس من مصلحتها أن ترى املنطقة مقبلة على تحّوالت 

لة في صورة جذرّية تؤول بها إلى مجتمعات حّرة، أو تقّو  نماذجها ال
ّ
قديمة التي رّوجت لها طويال متمث

لة في 
ّ
ت إسرائيل عن مقوالتها ألاساسّية املتمث

ّ
العربي القاصر على الفعل إلايجابّي. وعلى هذا ألاساس تخل

ورات العربّية ليست سوى 
ّ
لت بكون الث

ّ
امل، وتعل

ّ
"دمقرطة ألانظمة العربّية" حّتى يحّل الّسالم الش

فة ما تزال مسكونة بقيم القبيلة "حركات رجعّية إرهابيّ 
ّ
ة" أو "يسارّية متطّرفة" في مجتمعات متخل

 
ّ
بيعة البنيوّية والث

ّ
ائفّية. ومن ثّمة، لن تسمح الط

ّ
قافّية والّدينّية لهذه والّصراعات املذهبّية والط

 املجتمعات من إنجاز مشروع حداثي يؤّسس للّديمقراطّية والّدولة املدنّية. 

الازدواجّية للخطاب إلاسرائيلّي في فترتين مختلفتين، وإلايهام بمخاطر الاستبداد العربي في ظّل هذه    

حينا آخر، تّتضح حجم املغالطات في إلادراك الّصهيوني.  حينا والعجز عن تأسيس مجتمع ديمقراطّي 

ه و"شع هيونّية املّتصلة  بمقوالت "أر  امليعاد"وليست هذه املغالطات منفصلة عن الّسردّية الصّ 
ّ
ب الل

كون يل. ولكّنها في آلان نفسه لن تاملختار" رغبة في تأسيس إسرائيل الكبرى املمتّدة من الفرات إلى النّ 

سوى أحد ألاعمدة ألاساسّية للحفاظ على أمنها القومّي ومشاريع الّسالم املستقبلّية، ففي نقدها 

ورات العربّية 
ّ
طية ورفضها للث

ّ
سل

ّ
د الّنوايا إلاسرائيلّية في أّن ما من سال الاستبداد وألانظمة الت

ّ
م معا تتأك

رق ألاوسط دون إجماع دولي على ضرورة الحفاظ على ألامن القومي إلاسرائيلّي وعّدها قطبا 
ّ

في الش

 إقليمّيا. 

ّالّسالم الّديمقراطّي: أّية مكانة في ظّل استدامة سالم الّردع؟   3-2

ورات وامتدادها إلى مصر زعزع اليقين ما من شّك في أّن انهيار ألانظمة ا    
ّ
طّية بفعل الث

ّ
سل

ّ
لعربّية الت

م الّصورة الّنمطّية إليقاع الاستبداد في املنطقة، وأربك الفكر الاستراتيجي في قراءته 
ّ
إلاسرائيلي بتحط

ورا
ّ
وتداعياتها،  تللّتحّوالت إلاقليمّية. فبعض املفاهيم الّتقليدّية الّسائدة ال قدرة  لها على تفكيك بنية الث

والاشتغال على مفهوم "الّسالم الّديمقراطي" حفظا لوجودها غير مفيد في إقناع الرأي العام العالمي، 

فاقّيات الّسالم 
ّ
لت بها سابقا لتقويض ات

ّ
واملنطقة تشهد تحّوال غير مسبوق. ولعّل وفرة املفاهيم التي تعل

"إلارهاب" و"إلاسالم الّراديكالي" و"انتشار  الحروب الخاطفة في املنطقة  بدعوى القضاء على وشّن 
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الفوض ى" لم يعد لها من مشروعّية في ظّل الّتغيير الذي تشهده املنطقة، وهو ما دفع إسرائيل إلى ترتيب 

ى عن مفاهيم القّوة 
ّ
ورات العربّية على أمنها القومّي. فهل ستتخل

ّ
أولوّياتها بناء على الّتداعيات املحتملة للث

 ستعّزز مكانتهما حفظا لوجودها ودعما ملشاريع سالمها املستقبلّية؟  والّردع، أم

ورات وبعدها، تبدو إلاجابة عن هذا إلاشكال مّتصلة بالرّ     
ّ
ؤية إلاسرائيلّية لواقع املنطقة العربّية قبل الث

جتمعات وإذا كان منطلقها عدم إمكانّية إحالل سالم ديمقراطّي مع أنظمة عربّية استبدادّية، فإّن امل

ورة  -العربّية
ّ
على مواكبة الّديمقراطّية حّتى وإن مارست شعوبها حّق  -في نظرها –لن تقدر أيضا  -بعد الث

الانتخاب بكّل حّرية. وذلك راجع في نظرها إلى أّن الّنخبة الّسياسّية املنتخبة ستكون وفّية ملرجعّيتها 

الّسالم الّديمقراطّي من منظور إسرائيلّي مقولة  الّدينّية وعدائها إلسرائيل، وهو ما سيجعل من مقولة

    متهاوية أساسها املغالطة إلرساء رؤيتها للّسالم القائم على الّردع والقّوة.

ع إسرائيل إلى نظام إقليميّ    
ّ
خاضع لهيمنتها جزء من أطروحاتها ألامنّية،  شرق أوسطّي  ورّبما كان تطل

ر فيه دع
ّ
مفك

ّ
ورات ما لسياساتها التّ فالّسالم العادل من الال

ّ
وّسعّية وتعزيز لقّوتها العسكرّية. ولم تكن الث

منة  على ات الهيالعربّية، وما احتفت به من مطالبة بالحّرية والّديمقراطّية سوى دافع ملراجعة استراتيجيّ 

جبت و  املنطقة وإعادة الّتفكير بفلسفة ألامن، ذلك أّن الاكتفاء بالّدفاع  في نظرها خطأ استراتيجيّ 

نا أمام مقاربة أمنّية إسرائيلّية جديدة أساسها 
ّ
عوب العربّية. إن

ّ
وري  للش

ّ
مراجعته على إثر الحراك الث

بسالم عادل وشامل، وهو ما ترى فيه إسرائيل تهديدا ة طالباملالاستباق الهجومي لدرء الخطر العربي في 

ر م توّسع من مجالها الجغرافي، وتتعّهد باستقرالكيانها وفقدانا لدورها إلاقليمّي، فال سالم في نظرها إن ل

 ألانظمة الحليفة. 

وعلى هذا ألاساس، كان حرص إسرائيل على تعزيز قّوة الّردع أمرا ضرورّيا ملجابهة الزالزل العربّية،    

ب تحقيق ألامن أّوال، ومراجعة تطّوراته ثانيا في قراءة املستجّدات إلاقليمّية.
ّ
ما و  فرؤيتها للّسالم تتطل

  إقرار بضرورة   1122 -21 -12خطاب نتنياهو في الكنيست بتاريخ 
ّ
رق ألاوسط املتغّير إال

ّ
في  قراءته للش

ورات العربّية. ففيه إبانة عن استراتيجّياته 
ّ
تعديل املنهج إلاسرائيلي في الّتعامل مع ألاخطار املستقبلّية للث

"إّن فلسفة ألامن ال يمكن أن تعتمد على الّدفاع وحده،  ألامنّية باعتبارها مقّدمة للّسالم من خالل قوله:

. وهكذا، فإّن استمرار إسرائيل في 35بل يجب أن تشمل أيضا القدرات الهجومّية التي هي أساس الّردع"

خيار الّردع، يعّد استراتيجّية قائمة على املالءمة والّتطّور، مواكبة للّتحّوالت إلاقليمّية واستحداث منهج 

ّسبا للمخاطر التي تهّدد وجودها. ومن هذا املنطلق، يبدو الحديث عن مقولة الّسالم هجومي تح

الّديمقراطي إلاسرائيلّي ال معنى له، ال انطالقا من قراءتنا الّتفكيكّية له، بل من خالل ما استند إليه 
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ورات العربّية، فما هو سوى مقولة متهاوية تبريرا لتأبي
ّ
ل، وإقناع الّرأي د الاحتالنتنياهو في كتاباته قبل الث

 العالمي بسياساته العدوانّية جّراء وحشّية ألانظمة العربية الاستبدادّية وعدوانّيتها.  

وهكذا، كان أمن إسرائيل أولوّية مطلقة، الّردع سبيله، والقّوة العسكرّية أساسه، وما عدا ذلك     

ما كانت ليس الّسالم في حّل من ذلك، بل إّن تحصين و فثانوّي. 
ّ
ألامن بالغ ألاهّمية من أجل الّسالم، "فكل

ما كان الّسالم أقرب"
ّ
. إّن املعادلة القائمة في الفكر إلاستراتيجي بين القّوة والّسالم 36إسرائيل قوّية كل

تؤّسس فعال لسالم الّردع والّسالم إلامبريالي، وتكشف عن عدم جدّية إسرائيل في إحالل سالم دائم 

ورات العربّية وما بعدها في رؤية إسرائيل وعادل في املنط
ّ
قة. وال اختالف في ذلك بين زمني ما قبل الث

لطبيعة الّسالم املنشود في املنطقة، واستدعاء مقوالت تبّرر بها سياساتها العدوانّية والّتوّسعّية. وفي 

ة إدارة املراحل املقبلة الهيمنة عنصر حيوّي في ياهو ما يوحي بأّن الاعتماد على إستراتيجيّ نخطاب نت

للّسالم، ولكّنه الّسالم الذي يستوفي شرط أن تكون إسرائيل أكثر أمنا من أّي وقت مض ى، "فحّتى قبل 

د لكم 
ّ
أن يهّز الزلزال منطقتنا كنت متمّسكا بمصالح إسرائيل ألامنّية، واليوم أكثر من أّي وقت مض ى أؤك

نا في مفاوضات الّسالم سنستمّر في إلاصرار 
ّ
 .37على مصالحنا الوطنّية، وفي مقّدمتها ألامن" أن

بات  1124يونيو  12 -11وبناء على ذلك، كان مؤتمر البحرين للّسالم الاقتصادي في    
ّ
استجابة ملتطل

قافي والّسياس ّي، ورصيدا استراتيجّيا 
ّ
ألامن إلاسرائيلّي في الحفاظ على الّتطبيع الاقتصادي مدخال للث

 استعادة ملحاوالت شمعون بيريس واملؤتمرات لالعتراف بها فاعال إق
ّ
ليميا أساسّيا. وهو في ذلك ليس إال

سعينات في املغرب والّدوحة وعّمان إلحالل الّسالم الاقتصادي 
ّ
رق أوسطّية في بداية الت

ّ
الاقتصادّية الش

ة الّسالم، وعنوانها "الّسالم من أبرؤية إسرائيلّية خالصة. وأعلنت 
ّ
جل الازدهار: "صفقة القرن" أو خط

عبين الفلسطينّي وإلاسرائيلّي"
ّ

عن ضرورة الانخراط في املشروع إلاسرائيلي   38رؤية لتحسين حياة الش

للّسالم، وإلاقرار بمبدإ ألامن إلاسرائيلّي أّوال من خالل تأبيد واقع الاحتالل وتهويد القدس. فما من 

جئين إلاسرائيليّ -مضامين لها سوى تهميش قضايا الّصراع العربّي 
ّ
 في بعدها املصيرّي، وإنكار قضّية الال

فاقّية إبراهام"
ّ
في سبتمبر  39وحّقهم في العودة تسليما بضرورة الحفاظ على إسرائيل وأمنها. ولم تخل "ات

  من صياغة للمشهد إلاقليميّ   1111
ّ
دا قافي والّروحّي، تمهياستنادا إلى مصالح إسرائيل في بعديها الث

 ا الستراتيجّية الّردع ومشروعّياتها في إحالل رؤيتها للّسالم إلاقليمّي.لوجودها آلامن وتكريس

ّالخاتمة:  

تطّرقنا إلى مفهوم الّسالم الديمقراطّي في املنظور إلاسرائيلّي في فترتين مختلفتين، شهد خاللهما       

انية إلى الّد 
ّ
عت الث

ّ
سمت ألاولى باالستبداد وتطل

ّ
الت يمقراطّية رغم محاو العرب تحّوالت غير مسبوقة، ات

ا كان الّسالم الّديمقراطّي نظرّية في العالقات الدولّية ارتأينا أن نقّدم قراءة تكشف عن 
ّ
إجهاضها. ومل
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أبعاده ومآالته، قبل دراسته في الفكر الاستراتيجّي إلاسرائيلّي، وهو الذي أدار عليه رؤيته للّسالم سواء في 

 كتاب بنيامين نتنياهو "مكان تحت ا
ّ

مس" وخطاباته املتكّررة أو في كتاب شمعون بيريس "الش
ّ

ق ر لش

رق أوسطّية. وبعد البحث في منسوب حضور هذا املفهوم ألاوسط الجديد" واملؤتمرات الاقتصاديّ 
ّ

ة الش

ضحت جملة من املسائل، أهّمها 
ّ
 :وأهمّيته في مشاريع الّسالم في الفكر إلاسرائيلي يمينا ويسارا، ات

يكود إلى اعتبار إّن    
ّ
ما من سالم في املنطقة دون أن تشهد املنطقة مفاده  استناد حزبي العمل والل

ورات العربّية. فتمّسك إلادارة 
ّ
ت معاملها باندالع الث

ّ
أنظمة ديمقراطّية، يقوم على مغالطات عديدة تجل

وق العدائّي وأنظمته الا 
ّ
الحراك  ستبدادّية لم يتغّير بعدإلاسرائيلّية بسياسة الّردع تبريرا لسلوك دول الط

ع املنطقة إلى الانتقال الّديمقراطّي، فأوجدت من املّبررات ما يجعل التّ 
ّ
ع وألامن فكير في الّردالعربي وتطل

 أولوّية مطلقة قبل إحالل الّسالم، وأبرزها صعود التّيارات إلاسالمّية ومقاومة الفوض ى إلاقليمّية. 

قافّية في الفكر الاستراتيجي إلاسرائيلّي ولم تكن الغاية من أسئلة    
ّ
الّسالم؛ الّسياسّية والاقتصادّية والث

بات الوجود. وليس 
ّ
بحثا في الحلول العادلة ملسألة الّصراع، بل كانت برّمتها تفكيرا في مقّومات ألامن ومتطل

في  ثانيا، فما من اختالف في استدعاء مفهوم "الّسالم الّديمقراطي" سوى تعزيز ملقولة ألامن أّوال والّسالم

الّتصّور إلاسرائيلي ألزمة الّسالم وأزمنته قبل الثورات وبعدها، وهو ما يعكس حجم  املغالطات الكبرى، 

ال مخادعا، تتّمة لسردّياتها القديمة ومشروعها الاستعمارّي.  
ّ
 فكان خطابا مضل

ضحت معامله من إصرار إسرائيلي على و      
ّ
اسة الّردع وتفعيل استراتيجّية الاستباق تدعيم سي أّما ما ات

ة بدعوى تحّول الجغرافيا السياسيّ  والهجوم على ما كان عليه سابقا للحفاظ على مصالح إسرائيل ألامنّية

ع إلى إقامة "دولة إسرائيلّية" 
ّ
للمنطقة وضرورة "دمقرطتها" وفق تصّورها املخصوص، فلم يكن سوى تطل

من خالل  مؤتمر البحرين للّسالم الاقتصادي وصفقة لك واضحة للعيان قوّية وآمنة. وقد بدت مالمح ذ

ها مبادرات عّزز 
ّ
فاق إبراهام، فكل

ّ
إلى الحفاظ عليه، دون الاهتمام  تألامن إلاسرائيلي وسعت القرن وات

 دإلاسرائيلّي. وليس من شّك في أّن انقسام املوقف العربي بين مؤيّ  -بالقضايا الّرئيسّية للّصراع العربي

ة وخارجها من ، ضاعفوالّتطبيع ورافض ملشاريع الّسالم
ّ
 ،سياستها الّتوّسعية العدوانّية في ألاراض ي املحتل

  همن تبعاتفكان 
ّ
وفّية ملبادئها؛ ألامن إلاسرائيلّي أولوّية مطلقة، والّسالم مؤّجل إلى حين إعالن  تأن ظل

 مبادرة الاستسالم.  والفلسطينيّين العرب
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 (2021-2019) القوة الناعمة في السياسة الخارجية للصين

Soft Power in China's Foreign Policy (2021-2019) 

 *(، 1)د. سعود محمد الشاوش

 جامعة صنعاء، وإلاستراتيجيةمركز الدراسات السياسية ، ساددالعلوم السياسية املأستاذ  1

 seensheen777@gmail.com: * دنوان املراسلة

 امللخص: 

اشتهرت السياسة الخارجية للصين بالحذر والرصانة وددم التدخل في شؤون غيرها من 

الدول،وتهدف من خالل تلك السياسة تحقيق املصالح الاقتصادية للصين بدرجة 

صة مع الواليات املتحدة أساسية،واملحافظة دلى دالقات غير تصادمية مع غيرها من الدول وخا

ألامريكية، ومن اجل تحقيق تلك املصالح بدأت الصين تنتهج سياسة أكثر انفتاحا دلى العالم، 

بمثابة اختبار حقيقي للقوة  9191-9112مستخدمة في ذلك ما يعرف بالقوة النادمة،وكانت الفترة 

هور ألاول لها في الصين، ( وكان الظ12-النادمة الصينية،ففي هذه الفترة ظهرت جائحة) كوفيد

وكان لذلك الظهور الكثير من التداديات الكبيرة ليس دلى الصين فحسب بل دلى جميع دول 

العالم، وان كانت الصين قد كان لها تداديات خاصة بها كون الجائحة قد ظهرت فيها ،وفي هذه 

ن توظيف نلك الدراسة نلقي الضوء دلى مقومات القوة النادمة للصين، وهل استطادت الصي

املقومات في تحقيق أهداف سياستها الخارجية، كما أن الدراسة قد ألقت الضوء دلى املعوقات 

وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الصين قد التي تحول دون تطبيق القوة النادمة الصينية، 

ة ،وأوصت نجحت في  استخدام قوتها النادمة في سياستها الخارجية، وذلك خالل فترة الدراس

الدراسة  بمزيد من الدراسات حول القوة النادمة وكيفية تحقيقها والحد من معوقاتها لتكون 

 ن أدوات السياسة الخارجية للدول.بمثابة أداة جديدة م

Abstract: 

China's foreign policy has been cautious, driving and non-interference in other countries, and through 

that policy aim to achieve China's economic interests, and maintain non-political relations with other 

countries, especially with the United States, and for achieving those interests China has begun to 

pursue a policy More open to the world, using the soft force, 2019-2021 was a real test of the Chinese 

soft force, in this period a pandemic (Kovid -19) has emerged her first in China, and there was so much 

of the big repercussions On China, but on all countries of the world. Has highlighted the obstacles to 

the implementation of the Chinese Soft Force, and the study concluded that China has succeeded in 

using its soft strength in its foreign policy, during the study period, the study recommended more Of 

the study on soft power and how they are accounted for and reducing. 

Keywords: soft power, hard power, China's foreign policy 
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 : قمةةامل

السياسة الخارجية للدولة هي مجمودة ألاهداف والقيم والوسائل التي تنتهجها الدولة في تعاملها «

مع الدول ألاخرى منفردة أو مجتمعة أو مع أي كيان آخر في سبيل تحقيق أهداف الدولة العليا 

"تعــد السياســية الخارجيــة املــرآة العاكســة و (11ة ، صفح9112)الجميلي،  »ومصالحها الوطنية

وباإلمكان تعريفها (11، صفحة 9112)الكفارنة،  للنظــام السياســي ألي دولــة مــن الــدول"

املحددة بأنها"مجمودة ألاهداف والارتباطات التي تحاول الدولة بواسطتها من خالل السلطات 

دستوريا أن تتعامل مع الدول ألاجنبية ومشاكل البيئة الدولية باستعمال النفوذ والقوة بل والعنف 

بأنها "مجمل القرارات  لها إجرائيوهناك تعريف  .(5، صفحة 9112)الدبار،  في بعض ألاحيان"

لة في دالقاتها مع الدول ألاخرى،والتي تسعى من خاللها إلى وإلاجراءات والتدابير التي تتبناها الدو 

، صفحة 9111)العجمي،  .تحقيق أهدافها وغاياتها وحماية أمنها الوطني ومصالحها إلاستراتيجية

4). 

ة ئة هاديلسنوات ليست بالقليلة انتهجت الصين سياسة خارجأما دن السياسة الخارجية للصين ف

 )الاحترام املتبادل للسيادةومتوازنة تعتمد دلى املبادئ الخمسة التي صاغها القادة الصينيون 

-واملساواة واملنفعة املتبادلة -وددم التدخل في الشؤون الداخلية  -وددم الادتداء -يووحدة ألاراض 

وتقوم السياسة الخارجية للصين دلى أساس  (9191 )وزارة الخارجية الصينية، والتعايش السلمي(

تحقيق مصالحها القومية،وددم السماح بالتدخل في شؤونها الداخلية،وظلت الصين بعيدة دن 

التأثير املباشر للقضايا الدولية، ولم تدخل في صدامات مباشرة مع الدول الكبرى بشأن امللفات 

ارت في فلك الدول الغربية الكبرى ودلى رأسها الواليات السياسية املهمة، بل يمكن القول أنها قد س

املتحدة ألامريكية في كثير من قضايا السياسة الدولية، وحاولت جاهدة الابتعاد دن أية مواجهات 

يس ة دولة لوكما هو معلوم فان اتخاذ القرارات في السياسة الخارجية آلي بينها وبين تلك الدول.

خاذها لتلك القرارات تضع في حسبانها الكثير من الادتبارات ألامنية دند اتباألمر السهل؛فالدول 

وهناك ما يسمى بالقيم التي يجب إتبادها   (9111)منتس و روبن ألابن، والسياسة والاقتصادية 

لى ب د"مجمل السياسات العامة والخطوط العريضة التي يتوج في السياسة الخارجية للدول وهي

صانعي القرار والجهاز التنفيذي في الدولة الالتزام بها في  سعيهم لتحقيق أهداف السياسة 

 .(92، صفحة 9112)الجميلي، الخارجية" 

 دن-يجياتدر –قامت الصين بالتخلي  الحذر فقدوبالرغم من اشتهار السياسة الخارجية الصينية ب  

حا اانفت أكثر مستخدمة ما يعرف "بالقوة النادمة" فعمدت إلى تبني سياسة خارجية  هج،ذلك الن

الاقتصادية الضخمة في رسم دالقات سياسية مع كثير  إمكاناتهاوتحررا دما كانت دليه،مستغلة 

قائمة دلى تحقيق املنافع املتبادلة وجذب الاستثمارات الصينية للكثير من تلك  من دول العالم

 ة دليها.يدون وضع شروط و امالءات سياسالدول 

 المراسات السابقة-1
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دتمدت الدراسة دلى نودين من الدراسات السابقة: ألاولى تتعلق بالقوة النادمة، والثانية تتعلق ا

 بسياسة الصين الخارجية، وذلك دلى النحو آلاتي:

 أوال:الدراسات املتعلقة بالقوة النادمة

إستراتيجية القوة النادمة ودورها في تنفيذ أهداف السياسة الخارجية  (9111)الكعود،  دراسة -1

ألامريكية في املنطقة العربية،  وكانت الدراسة قد سعت  إلى بيان كيف مكنت أدوات القوة النادمة 

فاصل النظام ض مالواليات املتحدة ألامريكية من تحقيق إستراتيجيتها إلحداث تغيرات بنيوية في بع

العربي، وتحليل وتقييم آلاثار املترتبة للقوة النادمة في إطار العمل الاستراتيجي املنظم لتحقيق 

أهداف السياسة الخارجية ألامريكية في املنطقة العربية. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي 

 التحليلي في إلاجابة دن تساؤالتها التالية:

دة ألامريكية دناصر قوتها النادمة لتنفيذ أهداف سياستها الخارجية كيف وظفت الواليات املتح

في املنطقة العربية؟ وما آلاثار املترتبة دلى توظيف الواليات املتحدة لقوتها النادمة؟  وتوصلت 

الدراسة إلى ددد من النتائج  من أهمها: أن القوة النادمة، رغم مغريات شعارتها وجاذبية أداتها، 

ال تقل خطورة دن النتائج املترتبة دلى استخدام القوة العسكرية وأدوات الضغط  فإن نتائجها

 الاقتصادية.

السياسة الروسية الجديدة في املنطقة العربية : دراسة في أدوات القوة  (9191)هالل،  دراسة:-9

ليات وأدوات القوة النادمة في السياسة النادمة وفعاليتها، وتناول الباحث في دراسته مكانة  وآ

الروسية الجديدة بمنطقة الشرق ألاوسط دموما واملنطقة العربية دلى وجه الخصوص؛ واضعا 

لدراسته فرضية رئيسية لها وهي: غلبة التركيز دلى إبعاد القوة الصلبة العسكرية تحديدا في 

العربية؛ وتوظيف السياسة الروسية تدخالت روسيا وأدوارها في منطقة الشرق ألاوسط واملنطقة 

بالتوازي ألدوات القوة النادمة في سعيها لتحقيق أهدافها.ودرضت الدراسة مالمح تغيير السياسة 

الروسية تجاه قضايا ومشکالت املنطقة العربية وذلك من خالل تحليل أهداف السياسة الروسية 

ك وکذل فها،ها روسيا للوصول إلى أهداوأدوات القوة النادمة التي ادتمدت ،الجديدة في املنطقة

 تقييم فادلية کل أداة من هذه ألادوات وبيان أوجه القصور والخلل فيها .

وکشفت الخاتمة دن وجود ددة معوقات وقيود دلى فعالية أدوات القوة النادمة للسياسة   

صوص، غير الروسية الجديدة في منطقة الشرق ألاوسط دموما ومع الدول العربية دلى وجه الخ

أن السياسة الروسية الجديدة استطادت تحقيق بعض املنجزات كجذب الاستثمارات املشتركة 

 في قطاعي الطاقة وصنادة ألاسلحة؛ واستعادة الصورة إلايجابية لروسيا لدى الشباب العربي. 

ارجية:دراسة في أدوات السياسة القوة الذكية في السياسة الخ (9114)دبدالحي،  دراسة: -2

، وقد سعت الدراسة إلى دراسة القوة الذكية كمفهوم 9112-9115الخارجية إلايرانية تجاه لبنان 

برز في العالقات الدولية،واتخذت من إيران تطبيقا لذلك، واستعرضت الدراسة كيفية استخدام 
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ة وظفت تلك ألادوات. وتوصلت الدراس إيران ألدواتها النادمة في سياستها الخارجية مع لبنان وكيف

 إلى ددد من النتائج منها:

 .أن مفهوم القوة الذكية جاء نتيجة لواقع العالقات الدولية املعقد واملتشابك 

 .استخدمت إيران القوة الذكية في سياستها الخارجية استجابة للتحديات التي تواجهها 

  مع لبنان فقط بل امتدت إلى دول أخرى القوة الذكية إلايرانية لم تقتصر دلى استخدامها

 ال ترتبط معها دقائديا كدول أمريكا الالتينية.

الدول الصاددة: توظيف القوة النادمة في التظاهرات (9191)وديع و جمال، دراسة  -4

الباحثان  في هذه الدراسة ركز ، و 9111الرياضية دراسة حالة العاب الكومنولث في الهند 

دلى أهمية استخدام القوة النادمة للدول الصاددة كأداة من أدوات السياسة الخارجية 

وقاما باستخدام الهند كدراسة حالة لذلك،حيث وظفت الهند قوتها النادمة أثناء العاب 

وكانت مشكلة الدراسة تتمثل في:إلى أي مدى ساهمت استضافة  9111الكومنولث في العام 

 الهندية كدولة صاددة في العالمفي تفعيل القوة النادمة  9111نولث لسنة ألعاب الكوم

 لإلجابة دلى إلاشكالية طرح الباحثان  الفرضيات التالية: و ؟

  يشكل البعد الثقافي أهم مصدر لتوظيف القوة النادمة الهندية في استضافة ألعاب

 . 9111الكومنولث لسنة 

 ز مدى نجادة توظيف القوة النادمة الهندية تعتبر السياحة أهم مجال جمال جذب يبر

 .9111في استضافة ألعاب الكومنولث لسنة 

واستخدم الباحثان املؤشرات التي يتم من خاللها قياس القوة النادمة للدول من نموذج     

 Soft Power 30 A Globalالتصنيف السنوي لـلثالثين دولة ألاكثر تأثيرا  في العالم من  

Ranking of Soft Power  والذي يصدر دن مجلة "فوربس ألامريكية" دن مركز الدبلوماسية

، وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة أن استخدام القوة الهندية Public on Centre USCالعمومية 

النادمة قد أفاد الهند من خالل زيادة أدداد السائحين إليها ـوزيادة نسبة إنفاق السائحين 

دخل القومي،كما وفرت ألالعاب فرصة لتسويق ونشر الثقافة الهندية فيها مما شكل مصدرا لل

 في العالم.

 ثانيا:المراسات املتعلقة  بالسياسة الخارجية الصينية

: إستراتيجية ألامن القومي للصين الشعبية، وهدفت الدراسة إلى التعرف (9191)غنيم،  دراسة -1

إستراتيجية ألامن القومي للصين الشعبية وصوال إلى محاولة وضع مجاور  دلى مالمح ومؤشرات

ارتكاز لفهم وتحليل السياسة الخارجية الصينية. وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي 

باإلضافة إلى أداة املقابلة حيث قام بإجراء مقابلة مع احد املسؤولين الصينيين املعنيين بقضايا 

 وقد توصلت الدراسة إلى ددد من النتائج منها:ألامن القومي،
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 .أن الصين تسعى دائما لتوضيح فكرة أنها تشارك في مكافحة إلارهاب العالمي 

 .أن هدفها هو حماية املصالح املشتركة 

 .أنها ال تحمل دداء لإلسالم واملسلمين 

  صين كة بين الأن هدف مبادرة الحزام والطريق العاملية هو تحقيق ألاهداف التنموية املشتر

 وغيرها من الدول.

مستقبل الصين في النظام العالمي)دراسة في الصعود السلمي والقوة (9111)باكير،  دراسة-9

النادمة( ، وتمحورت إلاشكالية الرئيسية للدراسة حول شكل ومستقبل الصعود الصيني دلى 

د السلمي للصين سيبقى سلميا في املستقبل أم ال،وقد املستوى العالمي،ودما إذا كان الصعو 

استخدم الباحث ما اسماه املنهج املتكامل في البحث العلمي فاستعان بأدوات املنهج التاريخي، 

واملنهج الوصفي والتحليلي،واستعان كذلك بأسلوب املقارنات،وقد توصلت الدراسة إلى ددد من 

 النتائج منها:

ادى الوقوع في التصنيف املبكر لها بأنها خطر صادد وان تحيد بالفعل استطادت الصين أن تتف-1

 نظرية الخطر الصيني.

 أصبحت الصين دولة أكثر قوة ومنادة دما كانت دليه في السابق.-9

ليس واضحا بعد ما إذا كانت الصين ستتخلى دن نهجها السلمي في سياستها الخارجية في -2

 املستقبل.

لدراسات السابقة في بناء إلاطار العام للدراسة،وفي تحديد املشكلة وقد استفاد الباحث من ا

البحثية للدراسة،وسيركز في دراسته هذه دلى دور القوة النادمة الصينية وكيف سخرتها الصين 

لتكون أداة مهمة من أدوات سياستها الخارجية، ،مستعرضا فيها أسباب ومقومات النجاح، ومحلال 

 الذي قد يحدث.ألسباب الضعف وإلاخفاق 

 :ةشكلة المراسة-2

تواجه الكثير من الدول تحديات مختلفة في انتهاج سياسات خارجية تقليدية قد ال تتمكن من 

خاللها تحقيق أهداف تلك السياسات لذا تلجأ بعض الدول إلى انتهاج إستراتيجية القوة النادمة 

ولية ألاخرى، وقد انتهجت بغرض تحقيق أهدافها وتجنب الصدامات العسكرية مع القوى الد

ومن ثم فان املشكلة البحثية تتمثل  ، 9191-9112الصين هذه السياسة  وبالتحديد خالل الفترة 

 في إلاجابة دلى السؤالين آلاتيين :

 التي  هي املعوقات و ما ؟املقومات التي ادتمدت دليها الصين في تنفيذ تلك السياسةهي  ما

 هداف؟تحول دون قيامها بتحقيق تلك ألا 

 تهاسياسوهل استطادت الصين تنفيذ  هي ابرز صور استخدام الصين لقوتها النادمة ما 

 ؟النادمة خالل فترة الدراسة
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 :همف المراسة-3

 هدفت الدراسة إلى التعرف دلى ما يلي:

  إلى أي مدى استطادت الصين استخدام إستراتيجية القوة النادمة في سياستها الخارجية

 الدولية؟ملواجهة التحديات 

   ما املقومات التي ادتمدت دليها الصين في استخدام إستراتيجية القوة النادمة في سياستها

ت ملواجهة التحديااملعوقات التي واجهتها في استخدام تلك إلاستراتيجية  الخارجية  وما

 الدولية؟

 :أهمية المراسة-4

 ألاهمية النظرية

ي تناولت مفهوم القوة النادمة كأحد أدوات السياسة تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة الت 

كانت مليئة  9191-9112وهي دراسة حديثة ألنها تتناول فترة زمنية معاصرة ،الخارجية للصين

ا ترة تحديا مهمالف وشكلت تلك  ،باألحداث والتفادالت ما بين الصين ودول العالم املختلفة

 النادمة بشكل أكثر خصوصية. ولسياستهابشكل دام للصين  للسياسة الخارجية

 ألاهمية العملية

تعد هذه الدراسة بمثابة موجهات لكل من يهتم بدراسة أدوات السياسة الخارجية سواء أكانوا من 

 صناع القرار السياس ي الخارجي ، أو املهتمين  بدراستها من املؤسسات الغير رسمية .

 : حمود المراسة-5

 الحدود املوضودية-أ

 سة دلى موضوع القوة النادمة في السياسة الخارجية للصين.اقتصرت الدرا

 : الحدود الزمنية-ب

كون هذه الفترة قد شهدت نشاطا كبيرا  9191- 9112تحدد إلاطار الزمني للدراسة خالل الفترة 

ترتب دلى ذلك من  وما، ( فيها12-للسياسة الخارجية الصينية بسبب ظهور فيروس )كوفيد

 ة الخارجية الصينية.تفادالت كبيرة للسياس

 : ةنهجية المراسة-6

"تتميــز العالقــات الدوليــة فــي الوقــت الحاضــر بالتعقيــد والتــرابط الشــديدين، وهــذا نــاتج دــن 

، صفحة 9112رنة، )الكفا "التطـورات الكبيـرة و املتسـاردة التـي يشـهدها النظـام السياسـي الـدولي

ويعد مفهوم القوة مفهوما محوريا في العالقات الدولية، وقد طرأت دلى هذا املفهوم العديد  (12

ومثلت القوة العسكرية (9114)دبدالحي، من التحوالت التي دكست تطور واقع العالقات الدولية 

خرى لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول، وقد تماهى الخيار املتقدم دلى بقية الخيارات ألا 

 (9111)الكعود، بل الكارثية الناجمة دن استخدامه  هذا الخيار، دلى الدوام، مع النتائج املأساوية
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تحل محل القوة العسكرية ولكن لومن ثم أصبح من الضرورة بمكان وجود قوة أو قوات أخرى ال 

كي تكون رديفا لها. وظهرت هذه القوة الجديدة باسم"القوة النادمة"، والتي تعتمد دلى وسائل ل

غير دسكرية، وبالرغم من امتالك الدول العظمى "لقوى صلبة" هائلة، فإنه البد لها من استخدام 

، ةالقوى النادمة بجانبها. وأصبحت الحرب النادمة هي الشكل الجديد من الحروب، ألاكثر فعالي

 وألاقل تكلفة، فأصبحت الفضائيات تعادل الطائرات، ومواقع الانترنت تعادل املدردات والدبابات

.وظهرت جمهورية الصين الشعبية كواحدة من القوى (9112)مركز الحرب النادمة للدارسات، 

نهج جية، وفي هذه الدراسة تم ادتماد املالدولية الكبرى التي تنتهج القوة النادمة في سياستها الخار 

واقعي)القوة واملصلحة( وهذا املنهج يعد بمثابة تعبير دن الواقع الدولي والذي يقوم دلى تحليل ال

 وال يمكن تحقيق املصالح دون امتالك القوة، ألاحداث باالرتكاز دلى فكرتي املصلحة والقوة

إلى منهج بحثي يركز دلى  "  البحثية RANDسسة راندؤ وقد توصلت "م(9115بي، )العنبكي و العقا

 :(9114)دبدالحي،  دراسة قوة الدولة من خالل ثالث مراحل هي

املوارد  ،واملوارد البشرية، املوارد وإلامكانات املتاحة للدولة)املوارد التكنولوجية: املرحلة ألاولى

 املوارد الطبيعية.، اليةامل

 كيف استطادت الدولة تحويل تلك املوارد إلى دناصر ملموسة للقوة)قوة : املرحلة الثانية

 والقيود الخارجية.، والقيم الثقافية، ومؤسسات الدولة، الدولة العسكرية والاقتصادية

 كيف استطادت الدولة أنتحقق أهداف سياستها الخارجية نتيجة: املرحلة الثالثة 

 استخدام نواتج دناصر القوة التي تمتلكها.

 التقرير الذي تقوم بإصداره وادتمدت هذه الدراسة في قياس مؤشرات القوة النادمة دلى

دولة ألاكثر تقدما في مؤشرات القوة  21ترتيب وهو تقرير يتتبع   "Brand Finance"مؤسسة

 النادمة دلى مستوى العالم.  

ة إلى مجمودتين مختلفتين: املجمودة ألاولى، دبارة دن وتنقسم مؤشرات القوة النادم 

دلى املؤشر العام للقوة  %21مقومات موضودية يبلغ وزنها النسبي

الرقمية،الثقافة،املبادرة في  التكنولوجياالنادمة،وتشمل:الحكومة،املنتجات وسلع 

ات ة دن مقومات ذاملشرودات،والانتفاع وإلاشتباك، والتعليم. أما املجمودة الثانية فهي دبار 

طابع معنوي يتم تقديرها بناء دلى استطالع آراء خبراء في کل مجال منها، ويبلغ وزنها النسبي 

وتشمل: مقومات معنوية مبنية دلى آراء واستطالدات  %21دلى املؤشر العام للقوة النادمة 

ية ت التكنولوج( وتشمل: املطبخ واملأكوالت الشعبية أو الوطنية؛ واملنتجا%21)وزنها النسبي

ذات املنشأ الوطني والثقافة ووفرة السلع ومنتجات  الرفاهية والسياسة الخارجية ومقومات 

 .(121، صفحة 9191)هالل،  الحياة أو فيما يطلق دليه القابلية للمعيشة
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 املفهوم واملؤشرات: القوة الناعمة/ 1
شانها في ذلك شان الكثير من املفاهيم في العلوم  ،من التعريفات للقوة النادمة الكثير 

كما أن للقوة النادمة ددة مؤشرات باإلمكان من ، وسنكتفي ببعض التعريفات لها،الاجتمادية

 : النقاط آلاتيةوسنتناول كل ذلك من خالل ، خاللها تحديد مالمحها

 تعريف القوة الناعمة وةؤشراتها وأدواتها

 
ا
 ريفالتع: أول

"القوة النادمة تعتمد دلى إحراز النفوذ بواسطة إلاقناع والترغيب وتوفير مقومات التقدم والرقي 

 (121، صفحة 9191)هالل،  وتقديم النموذج الجذاب الذي يغري آلاخرين بالحذو حذوه وتقليده"

القدرة دلى الحصول دلى ما تريد دن : ف ناي" بأنهاألامريكي" جوزي،منظر القوة النادمةويعرفها 

أما موارد القوة النادمة لبلد ما فهي  (9112)ناي،  طريق الجاذبية بدال من إلارغام أو دفع ألاموال

 : (9112)ناي،  ثالث موارد

 ا جذابة لآلخرين(.ثقافته)في ألاماكن التي تكون فيه-1

 قيمه السياسية)دندما يطبقها بإخالص في الداخل والخارج(.-9

 سياسته الخارجية)دندما يراها آلاخرون أنها مشرودة(.-2

 ةؤشرات القوة الناعمة: ثانيا

  :(9114)دبدالحي،  هناك ددد من العناصر غير امللموسة في مؤشرات القوة النادمة هي

دالم إلا ، وتقاس بها قدرة الدولة دلى ددم ثقافتها من آلاخرين)التبادل الطالبي: الثقافة -5

 لغة الدولة وانتشارها في الخارج(.، الخارجي للدولة

لتي وددد اللغات ا، وددد بعثاتها في الخارج، وتقاس دبر قدرة الدولة الدبلوماسية: الدبلوماسية -9

 لوماسية الشعبية.يتحدث بها قادة الدولة والدب

ب وددد الطال ، وجودة التعليم، والجامعات واملدارس، ويقاس دبر ددد املراكز البحثية: التعليم-2

 ألاجانب املتواجدين في الدولة.

ات والحري، والحكم الرشيد في الدولة، وتقاس دبر درجة الثقة بالحكومة وشعبيتها: الحكومة-4

 لهم.املتاحة ومدى رضاء املواطنين دن أحوا

تويات ومس، ويقاس دبر الاستثمارات ألاجنبية للدولة ودالقاتها الاقتصادية: الاقتصاد والعمل-5

 الشفافية والفساد.

تم توضيح املؤشرات التي يتم الادتماد دليها في  9191وفي تقرير مؤشرات القوة النادمة للعام 

 :)(brand finance, 2021) ترتيب مؤشرات القوة النادمة وهي
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 : وينمرج تحتهإلادارة وألاعمال  -5

-ةالبنية ألاساسي-الاستثمار-التجارة-تحصيل الضرائب-العالمات التجارية-ألادمال–الاقتصاد 

 النمو في املستقبل.

  الحكم : -2

 النخبة السياسية.-الدستور  -ألامان-معدل الجريمة -حقوق إلانسان-قوادد القانون 

 :ت الموليةالعالقا-3

 .اخاملن-املساددات الدولية-النزاع-املنظمات الدولية-العالقات الدولية-العالقات الدبلوماسية

 الثقافة والحضارة -4

 املوضه.-ألالعاب-ألافالم-املوسيقى-املؤلفات-الفنون الجميلة-الغذاء-الرياضة-السياحة

 إلاعالم والتواصل -5

 التسويق.-تماعيوسائل التواصل الاج-إلادالم-التقليديين

 التعليم والعلم -6

 التقنيات.-العلوم-التعليم العالي

 الناس والقيم -7

 الثقة.–الشخصية -القيم

ثم ، تبعتها اليابان 9191ملرتبة ألاولى دامليا في مؤشر القوة النادمة للعام اوقد جاءت أملانيا في 

انت ا الواليات املتحدة ألامريكية فقد كأم، اململكة املتحدة في املركز الثالث وكندا في املركز الرابع

ا في الترتيب
ً
الصين  اأم، حيث تراجعت من املركز ألاول إلى املركز السادس، هي الدولة ألاسرع هبوط

 فقد جاءت في املرتبة الثامنة نازلة ثالث مراتب دن العام املاض ي حيث كانت في املرتبة الخامسة

(brand finance, 2021)( . 

 
ا
 :أدوات القوة الناعمة: ثالثا

إال أن واقع الحال يقول بغير  النزادات الدوليةبالرغم من أن الحروب ليست الوسيلة املثلى لحل 

س ولي، فخارطة الحروب العسكرية ال تزال ممتدة في كثير من أرجاء العالم.ومن املسلم به، ذلك

 ،ير والنفوذ بمختلف أشكاله دلى غيرها من الدول والشعوبأن تقوم الدول بممارسة التأث، جديدا

سواء بواسطة السفارات والقنصليات أو دبر ، فهذا ديدن الدول منذ فجر التاريخ ونشوء الدول 

)الحرب النادمة الاسس النظرية واملمارسات  الوسائل الدبلوماسية والثقافية وإلادالمية املختلفة

ودلى  ،وقد استخدمت القوة العسكرية في كثير من ألاحيان في ذلك التأثير والنفوذ  (9112لعملية، ا

سبيل املثال دخلت الواليات املتحدة ألامريكية في دشرات الحروب منذ الحرب الهندية في العام 

ة)دادش( في سالميمرورا بالحربين العامليتين ألاولى والثانية وحتى حربها دلى تنظيم الدولة إلا  1112

بعد الحروب والتدخالت  ولم تنته، (Congressional Research Service, 2020) 9114العام 
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وهناك ددة أسباب مهمة النحسار الحروب الصلبة  (9/9/9199)ألامريكية في العالم حتى يومنا هذا

  منها، لتحل محلها الحروب النادمة

 :     (9112)الحرب النادمة الاسس النظرية واملمارسات العملية،  ديموغرافيادامل ال– 1

وضع دائق ضخم  ألامر الذي أدى إلى، أدى التزايد السكاني إلى تضخم حجم وانتشار سكان املدن

ى ألارض الخاطفة دل أمام أتباع النظرية العسكرية الكالسيكية التي كانت تقوم دلى مبدأ السيطرة

 واحتالل املواقع العسكرية .

 : التكنولوجيالتطور  -9

 تغيرت مصادر القوة فأصبحت العلوم والتكنولوجيا قوة هائلة ومصادر مهمة لقوة الدولة 

 .(9114)دبدالحي، 

 : فشل خيار الحسم العسكري  -2

 ،ضربات الجوية والتوغل البري واحتالل املواقع العسكريةكانت الحروب العسكرية تقوم دلى ال 

 )الحرب النادمة الاسس النظرية ولكن ذلك ثبت فشله )الفشل في فيتنام وأفغانستان والعراق(

 .(9112واملمارسات العملية، 

 : التكلفة املادية واملالية والبشرية-4

رية وتكلفتها البش، ومعدات دسكرية متنودة، مالية كبيرة جدا تتطلب الحروب الصلبة تكلفة

 وهذا ما أثبتته نتائج الحروب الصلبة في العديد من أماكن العالم.، وخيمة

 والشركات متعددة الجنسيات، تغير الفوادل في السياسة العاملية)املنظمات الغير حكومية -5

 . (9114)دبدالحي، 

 ةقوةات القوة الناعمة للصين/ 2
 تمتلك الصين العديد من املقومات الطبيعية كاملساحة الشاسعة واملوقع الاستراتيجي إلى جانب

وسكان  ،إضافة إلى مناخ اجتماعي مرن وطموح، التضاريس املتنودة الغنية بالبحار والجزر وألانهار

والانضباط في العمل والالتزام باحترام  ،تعودوا دلى إدطاء ألاولوية للمجتمع دلى حساب الفرد

 : وللقوة النادمة الصينية ددد من املقومات املهمة منها (9111)الربيعي،  القوانين واملؤسسات

 
ا
 : املقوةات السياسية: أول

 الحزب الشيوعي الصيني -1

وية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني بالذكرى املئ 9191احتفل الصينيون في ألاول من يوليو 

والذي يعده الصينيون أساس قيام الدولة الصينية الجديدة وأساس الاستقرار والتقدم الذي 

 الصيني الشيوعي للحزب املركزية باللجنة الدداية دائرة أصدرت وقد  )الصين اليوم( تعيشه الصين

  ،1919 أغسطس من دشر  السادس في
ً
 مهمته :الصيني الشيوعي "الحزب بعنوان وثيقة

 بكل الشعب "خدمة بعنوان ألاول  ،فصول  وخمسة مقدمة دلى الوثيقة تشتمل ،ومساهماته"
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 الشعب ،الشعب مع نصر  إلى نصر  من ،أوال الشعب وضع :هي أقسام أربعة دلى ويشتمل ،إخالص"

 أربعة لىد ويشتمل ،للحزب" العليا املثل ق"تحقي بعنوان الثاني للشعب؛ طيبة حياة ،البالد سادة

ثل ،باملاركسية التمسك :هي أقسام
ُ
 اطر املخ فتيل نزع ،جديدة أرض شق ،الراسخة والقنادات امل

 امأقس خمسة دلى ويشتمل ،قوية" وحوكمة قوية "قيادة بعنوان الثالث التحديات؛ دلى والتغلب

 لقراراتل الفعال التنفيذ ،السليمة راتيجياتوإلاست التوجيهية املبادئ ،قوية مركزية لجنة :هي

 عنوانب الرابع الرفيع؛ الطراز  من الحزب مسؤولي تنشئة ،القطادات كافة جهود تضافر  ،والخطط

 اخلد بالديمقراطية التمسك :هي أقسام أربعة دلى ويشتمل ،والحيوية" النشاط دلى "املحافظة

 نوانبع ألاخير  والفصل ،واملراجعة الدراسة ز تعزي ،الحزب صالبة حماية ،ألاخطاء تصويب ،الحزب

 ،يالعالم السالم حماية :هي أقسام أربعة دلى ويشتمل ،والتنمية" العالمي السالم في "املساهمة

 ،للعالم شتركم مصير  مجتمع بناء ،السلمية التنمية طريق انتهاج ،املشتركة التنمية لتحقيق السعي

كل و"والشعب( والدولة ومساهماته...الحزب مهمته الصيني الشيوعي )الحزب الخاتمة إلى إضافة

من العمال والفالحين وأفراد الجيش واملثقفين والعناصر ، صيني بلغ الثامنة دشرة من العمر

له الحق في أن يتقدم بطلب الانضمام إلى الحزب الشيوعي ، املتقدمة من سائر الفئات الاجتمادية

وأن يرغب في الانتماء إلى إحدى منظمات الحزب ، دلى أن يعترف بمنهاج الحزب ودستوره ،الصيني

 )الحزب الشيوعي وينفذ قرارات الحزب ويدفع اشتراكه الحزبي بانتظام"، ويعمل فيها بنشاط

صيني هو صانع والحزب الشيوعي ال". الصيني مهمته ومساهماته...الحزب والدولة والشعب(

مناوبين هو الذي  أدضاء 1دضو و 12واملكتب السياس ي املكون من  ت الوحيد في الصيناالقرار 

 ها"مناصب ألدلى أدضائهت داخل الحزب والحزب يراقب الدولة دن طريق تولي كبار ايصنع القرار 

 (41، صفحة 9112)الحيصه، 

  :الشعب لنواب الوطني املجلس-9

 فهو الهيئة التشريعية العليا في، "املجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مؤسسة بالغة ألاهمية

وتشمل وظائفه الرئيسية تعديل الدستور ومراقبة تطبيقه؛ وتطوير وتعديل القانون ، الصين

اء وانتخاب أدضالجنائي والقانون املدني وقانون الهيئات الوطنية والقوانين ألاساسية ألاخرى؛ 

 "ومراقبة دمل الهيئات الوطنية العليا ألاخرى ، الهيئات الوطنية واتخاذ القرارات بشأنهم وإقالتهم

 أمامه مسؤولة وتكون  الشعب نواب مجلس من للدولة والنيابة الحكومة أجهزة وتنبثق  )غهوي(

 .(41 صفحة ،9112 )الحيصه، مراقبته وتحت

 
ا
 املقوةات الاقتصادية :ثانيا

من اقتصاد يقوم في ألاساس دلى ، تشهد الصين منذ أكثر من أربعة دقود تجربة تنموية رائدة

 .(9112)دباس،  مليون شخص من الفقر 211لتنتشل بذلك نحو ، الزرادة إلى دولة صنادية داملية

 و 
ً
تبنت ما 1221ومنذ العام ، كانت الصين حتى نهاية فترة الستينيات من الدول الضعيفة اقتصاديا

والذي جعل الاقتصاد الصيني أكثر قدرة دلى التكيف مع ، درف ببرنامج التحديثات ألاربعة
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ستقالل املتغيرات الهيكلية وإدادة النظر في أولويات التنمية ومنح املؤسسات إلادارية درجة من الا 

وتتصدر الصين (9112)الحيصه،  وتسهيل قنوات التجارة الخارجية، دن سيطرة الحزب الشيوعي

وتتجاوز نسبة  9191وحتى العام  9111دول العالم من حيث النمو الاقتصادي العالمي منذ العام 

)الحزب الشيوعي الصيني مهمته ومساهماته...الحزب والدولة  %21مساهمتها في الاقتصاد العالمي 

فمن املتوقع أن تصل قيمة إجمالي واردات وصادرات الصين من السلع  9191أما في العاموالشعب(

يونات تريل1)وزارة التجارة قيمة تجارة السلع الصينية تصل الى  تريليون دوالر أمريكي 1إلى 

داملية وخسائر مالية  صدمة اقتصادية(في 12-)كوفيدكورونا وبالرغم من تسبب جائحةدوالر(

 ،خاصة املواد الخام، ضخمة في كافة القطادات الاقتصادية كالتراجع الكبير في الصادرات

وانخفاض في أسعار السلع ألاساسية إلى مستويات تاريخية متدنية؛ وتراجع حاد في الخدمات مثل 

إال إن الصين تمثل الاقتصاد (9191)البنك الدولي،  السياحة؛ وانخفاض حاد في التحويالت املالية

 .  (bbc news ،9191)    9191الكبير الوحيد الذي شهد نموا في دام

 : املقوةات البشرية: ثالثا

الهرم السكاني للعالم في الفترة من ) (1444449114119) 9191العام بلغ ددد سكان الصين في 

ويحتل ددد ، قومية 51فيها ، والصين بلد متعدد القوميات (، (2021،الصين 2100إلى  1950

قليات ألاوالثمانية باملائة املتبقية ألبناء ، من إجمالي سكان الصين %29سكان قومية "هان" حوالي 

 . )معلومات دامة دن الصين( القومية ألاخرى 

من ألاميين الصينيين في أرياف  %21وينتشر ، أميين صيني واحد 11وفي العالم اليوم من كل 

ألف مدرسة من مختلف  511.1بلغ إجمالي ددد املدارس في الصين ، 9111بحلول دام و ، الصين

وبلغ ددد املعلمين ، مليون  921وبلغ ددد الطلبة املقّيدين في املدارس ، وياتألانواع واملست

)وزارة التربية والتعليم، جامعة  9241و بلغ ددد الجامعات ، مليون نسمة 11.2915النظاميين 

أن  ولوجياوكشف تقرير صادر دن الجمعية الصينية للعلوم والتكنجمهورية الصين الشعبية(

حيث أصبح املزيد منهم قادرين دلى فهم واستخدام ، سكان الصين أصبحوا أكثر ثقافة دلمية

من البالغين في الصين  %11"حيث يعد أكثر من ، العلوم لحل مشكالت الحياة اليومية واملهنية

 .  )مجمودة الصين لإلدالم( مثقفين دلميا"

 
ا
 ملقوةات العسكريةا: رابعا

 9112الواليات املتحدة من حيث إلانفاق العسكري في العام  خلفتأتي الصين في املركز الثاني 

في قائمة ، و يحتل جيش الصين املرتبة الثالثة داملًيا،   (9191)يورونيوز،  مليار دوالر 911بواقع 

قطعة بحرية  222دبابة و  2951طائرة حربية و 2911ها ولدي، 9191أقوى جيوش العالم لعام

 9.115وتعداد جنود الجيش الصيني في الخدمة ،  (Military Strength Ranking 2022) متنودة

وتتضمن (9191، بالعربي cnn) آالف جندي في قوات الاحتياط 511إضافة إلى ، مليون جندي

  : (9111)هيت، غانيت، و كوبز،  الاتجاهات البارزة في تطوير قدرات الجيش الصيني ما يلي
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 بما في ذلك طائرات حربية بدون طيار، اختبار منصات جديدة دالية التقنية ونشرها، 

 ومقاتالت شبح جديدة. ،بسردة فوق صوتية ومركبات انزالقية، وطائرات بدون طيار

  التطوير املستمر لقدرات التلويح بالقوة بما في ذلك حامالت الطائرات والهجوم بعيد املدى

 بالصواريخ الباليستية والقذائف الانسيابية.

  الاستثمار في أنظمة القيادة والتحكم والاتصاالت والحوسبة والاستخبارات واملراقبة

والقدرات الفضائية بما في ذلك أجهزة رادار كشف ، ةاملضاد والاستطالدات، والاستطالع

 وقدرات حرب املعلومات والحرب إلالكترونية والتجسس إلالكتروني.، ما وراء ألافق

 
ا
 املقوةات الثقافية: خاةسا

ة الثقافية العظمى إلى الحياة في مايو دام  حتى  تواستمر ، 1211جاءت ثورة الصين البروليتاريَّ

ة في طموحها أكثر من واقعها1221دام  وفاة "ماو تس ي تونج" بالنظر إلى أن ، .وقد كانت بروليتاريَّ

الثورة ثقافية من منظور أن أكثر أهدافها ثباًتا  وكانت، أربعة أخماس الصينيين كانوا من الفالحين

تيجية الصينية بعدد من وتتسم الثقافة إلاسترا(9114)كرواس،  كان الفنون واملعتقدات العامة

 :  (9191)منصور،  السمات العامة منها

ي وان الصين ه، دن غيرها فهي حضارة كل ما تحت السماء أنها تتمتع بتميز ثقافي وسياس ي -1

ن م وال تقبل الصين فكرة مساواة الثقافة الصينية مع غيرها، ها من البرابرةر العالم املتحضر وغي

 العالم. ثقافات

ل وباملقاب، وهو أن يقبل الشعب الحكم، تأكيد الوحدة والسيادة داخليا وددم التدخل الخارجي -9

و يستمر الحكم لوقت غير محدد ، يحكم من في السلطة بطريقة تؤمن العدل وألامان للمجتمع

 لطاملا كان يعمل من اجل الشعب.

 تجنب الحرب وخاصة القتال املباشر. -2

 ةعوقات القوة الناعمة للصين/ 3
إال أن هناك معوقات لتك ، بالرغم من امتالك الصين للعديد من مقومات القوة بكافة أشكالها

وتلك املعوقات منها ما هو داخلي ومنها ما هو ، القوة بشكل دام ولقوتها النادمة بشكل خاص

 : خارجي

 أول املعوقات الماخلية

 هونقص امليا التلوث البيئي-1

لقد كان تلوث الهواء أحد أخطر النتائج السلبية للعقود الثالثة ألاخيرة من التحول والنمو 

الاقتصادي في الصين وأصبحت تركزات التلوث في الصين متجاوزة ملا توص ي به منظمة الصحة 

  العالم بلدان أكثر من الصين تعدو (9115)كرين و ماو،  العاملية
ً
 الاقتصادي النموفقد أدى ،تلوثا

ونتيجة الادتماد الكثيف دلى ،(9112)دباس،  الصين في والهواء املاء تدهور نوديةى إل السريع
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مدينة  111ومن بين ، من الشعب الصيني يعانون من تلوث الهواء %51فإن ، الفحم لتوليد الطاقة

ى وتسعى الصين إل )فخري( نها فقط تلبي املعيار العالمي لجودة الهواءم %11فإن ، كبرى في الصين

تريليون  9.41، ولدت الصين 9191الادتماد دلى الطاقة املتجددة في انتاج الطاقة ففي دام 

إجمالي باملائة من  92.1كيلووات/سادة من الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة، والتي شكلت 

وتعهدت الصين بالوصول إلى وقف الزيادة في  (9199)وكالة شينخوا،  استهالك الكهرباء في البالد

 (9191)درفة،  9111والحياد الكربوني في العام  9121الكربون في العام  أكسيدانبعاث ثاني 

مدينة من  111مدينة كبرى من أصل  411املياه العذبة حيث تعاني نحو  حةشتعاني الصين من و 

 .(9112)دباس،  نقص كبير في املياه

 التفاوت بين املناطق الجغرافية-2

قد أدى ف، كان لالختالف الواضح )من الناحية الاقتصادية(بين ألاقاليم الصينية نتيجة سلبية

 ا بدا بعضكم،من الالتزامات املالية تجاه الدولة املركزية ل بعض تلك ألاقاليم الغنيةذلك إلى تنص

دباس، ) الصين الفقيرة مناطق بقية لتنمية أموال لدفع متحمسين غير الغنية املناطق بعض حكام

9112). 

 نقص املوارد-3

 دلى الطلب للطاقة وزيادة املحلي الاستخدام في حاد ارتفاع   للصين الطفرة الاقتصادية دن نجم

 يف وذلك،ألاجنبي لطاقة ا قطاعإلى   الصيني املال رأس من كبيرة حصة وجه وقد،الطاقة واردات

 أصول  دلى السيطرة خالل من البالد في لطاقة أمن مخاوف من التخفيف حاولةمل السعي إطار

وتعد الصين من اكبر مستهلكي النفط في (9112)غالكين، تشن، و كه،  الخارج في الطاقة إمدادات

من الاستهالك العالمي للنفط ولم تتأثر واردات الصين من النفط بالرغم  %14العالم وبما يعادل 

 141بمعدل  9191( ومن املتوقع أن يزداد طلب الصين من النفط في العام 12-من جائحة )كوفيد 

 (9191)جدوى لالستثمار،  يل يوميامليون برم

را فنظ، ومن املعوقات الداخلية للقوة النادمة للصين ما يعرف بشيخوخة السكان في الصين

لسياسة تقييد إلانجاب في الصين فقد أصبح ددد السكان من كبار السن ضخما فيها ويشكل 

أن البطالة املنتشرة بشكل كبير ودخول ماليين من  كما، من إجمالي سكان الصين ةنسبة مهم

 السكان إلى طابور البطالة الصيني له الكثير من التداديات دلى القوة النادمة للصين.

 
ا
 املعوقات الخارجية: ثانيا

 ةشاكل الحمود-1

تعد مشاكل الحدود الصينية في بحري الصين الجنوبي والشرقي من ضمن املشاكل املعقدة والتي 

ويعود السبب في ذلك إلى أهمية تلك الحدود إلاستراتيجية ، صل إلى حلول لها حتى اللحظةلم ت

صين وترى الاحتوائها دلى موارد غازية ونفطية.بسبب  أو ، مرور التجارة العاملية منها سواء بسبب

 يضاأ هو بل، فحسب لها املجاورة والدول  الصين بينجسرا يربط  ليس الجنوبي الصين أن"بحر
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 لسالما والتنمية ويرتبط والتعاون  والصداقة السالم في تتمثل الدول  وتلك الصين بين ةرابط

رفاهية و  وازدهارها وتنميتها املنطقة دول  بأمن وثيقا ارتباطا الجنوبي الصين بحر في والاستقرار

نازع دليها يبين الصين واليابان في شكلت الجزر املتو  (9112)السفارة الصينية باالردن،  "شعوبها

ن هناك حساسية تاريخية بين البلدين خاصة وأ، بؤرة للنزاع بين البلدين بحر الصين الشرقي

بسبب الاحتالل الياباني السابق للصين.وأصبح بحر الصين الشرقي نقطة توتر في دالقات الصين 

 ،ة النفاثة من قبل اليابان والصينالخارجية خاصة وان هذه املنطقة تحلق يها الطائرات الحربي

 كما أن الواليات املتحدة تتواجد في ذات املكان بحجة مراقبة الحصار املفروض دلى كوريا الشمالية

يا فهناك نزاع بين الصين والفلبين وماليز ، وال يختلف الحال في بحر الصين الجنوبي  (9112)دندن، 

وارتفعت التوترات بين الواليات  (9112)دندن،  دلى مناطق متداخلة فيه "بروناي"نة وفيتنام وسلط

املتحدة والصين بشأن بحر الصين الجنوبي بسب السياسة التوسعية للصين في الجزر املتنازع دليها 

 (9112)حطاب و مشعالي،  والقوادد العسكرية فيها دبر استصالحها وبناء املطارات

 للصين لتمخل الخارجي في الشؤون الماخليةا-2

 لخارجياالقضايا التي يتم فيها التدخل  رأسقضايا الديمقراطية وحقوق إلانسان دلى  تأتي

تجاه الصين، وهي قضايا محل انتقاد الدول الغربية والواليات املتحدة للصين.وفي حين تعتبر تلك 

لصين اانتهاكات حقوق إلانسان في الصين ال تتناسب مع الرخاء الاقتصادي للصين،ترى  أنلدول ا

املتحدة ألامريكية ورقة للضغط دليها من اجل ألاخذ  والياتأن قضية حقوق إلانسان تستخدمها ال

حدة توتعتبر الصين أن  الواليات امل باملفاهيم الغربية وألامريكية وبما يخدم مصالح تلك الدول 

ألامريكية دأبت دلى استخدام قضية حقوق إلانسان وإثارتها بين الحين وآلاخر، وربطتها بالعالقات 

،ومما الشك فيه أن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق  (9191)املساوي،   الاقتصادية والتجارية معها

نظمات الدولية، فمنظمة العفو الدولية وفي تقرير إلانسان في الصين، وهو ما أكدته الكثير من امل

"اضطهاد الناشطين واملدافعين دن حقوق إلانسان بال هوادة برغم  أشارت إلى 9191لها في العام 

النصوص الدستورية والتزاماتها وواجباتها الدولية؛ فقد تعرضوا طوال العام دلى نحو ممنهج 

 للمضايقة، والترهيب، والاختفاء القسري، و
ً
الاحتجاز التعسفي، وبمعزل دن العالم الخارجي، فضال

 طويلة. وفاقم غياب سلطة قضائية مستقلة وضمانات فعالة للمحاكمة العادلة 
ً
دن السجن مددا

هذه الانتهاكات املتكررة ...كما استمر القمع الشديد والواسع النطاق بال هوادة لألقليات العرقية 

، في إقليم ”مكافحة إلارهاب”، و”مكافحة التطرف”، و”اليةمحاربة النزدة الانفص“تحت ذريعة 

 ".(شينجيانغ ألاويغور ذات الحكم الذاتي )شينجيانغ( ومنطقة التبت ذات الحكم الذاتي )التبت

 )منظمة العفو الدولية(

 القوة الناعمة في السياسة الخارجية للصين/ 4
 : ة في سياسة الصين الخارجية من خالل النقاط آلاتيةسيتم تناول القوة النادم
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 ةبادئ وأهماف السياسة الخارجية للصين-1

 فقد درفت الصين ما درف، كان للتجارب التاريخية للصين دورا مهما في رسم سياستها الخارجية

فيون ألا "بقرن إلاذالل"والذي دانت فيه الصين الكثير جراء الاستعمار ألاجنبي لها ابتداء من حرب 

)مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات،  1222والغزو الياباني لها في العام  1122ألاولى في دام

وكان لهذه التجارب التاريخية دورا مهما في رسم السياسة الخارجية للصين والتي تقوم .(9114

 في الشؤون الداخلية للدول.باألساس دلى السيادة إلاقليمية للصين وددم التدخل 

 ةبادئ السياسية الخارجية للصين: أول

وضعت الصين "مبادئها الخمسة للتعايش السلمي ، وتحت رئاسة "ماو تس ي تونغ"، 1245في دام  

 : (9191)وزارة الخارجية الصينية،  بين البلدان" وهي

وددم التدخل في الشؤون الداخلية  -2وددم الادتداء -9ألاراض الاحترام املتبادل للسيادة ووحدة-1

 والتعايش السلمي. -5واملساواة واملنفعة املتبادلة -4

؛دندما وضعت إصالحات السوق  1221بالنسبة للسياسة الدولية منذ دام  و زادت أهمية الصين

وة كاناتها الكامنة إلى قالتي بدأها "دنغ شياو بينغ" الصين في مسار دمل يمكن أن يحول بسردة إم

وتحتفظ الصين بمكانة فريدة بوصفها القوة الخارجية التي تحافظ دلى  (9191)غنيم،  فعلية

وتفّضل بكين ددم املخاطرة بهذا الوضع دن طريق إلادالن دن ، دالقات جيدة مع بلدان العالم

والذي قد يؤدي إلى الدخول في مواقف ، مية واضحةمحددة أو إستراتيجية إقلي مواقف سياسية

ن في وتعارض الصي، صراع مع تلك الدول وهو ما تتحفظ دليه الصين بشدة في سياستها الخارجية

 : (9111)سكوبيل و نادر،  سياستها الخارجية ما يلي

 .إلافراط في اللجوء للقوة أو التهديد باستخدام القوة 

 .أي نوع من الغزو ألاجنبي 

  محاولة أي دولة الستغالل حجم دالقاتها وقوتها وثروتها إليذاء الدول الضعيفة أو

 الفقيرة أو الصغيرة.

  استخدام أي دولة لقضايا العرق أو الدين أو حقوق إلانسان أو الحرية أو الديمقراطية

 اضيها وسيادتها.للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ألاخرى وانتهاك سالمة أر 

 
ا
 أهماف السياسة الخارجية للصين : ثانيا

كان لرصانة السياسة الخارجية الصينية دورا مهما في تطوير دالقات الصين الخارجية مع الكثير 

و استطادت الصين أن تتمدد سياسيا واقتصاديا في كثير من  (9111)الربيعي،  من دول العالم

  (9111)املدني، طق العالم وان تضع لها نفوذا فيها دون أن تدخل في صرادات مع الدول الكبرى منا

ين وتسعى الص، وتمثل منطقة الشرق ألاوسط منطقة مهمة للغاية في السياسة الخارجية للصين

دلى تجّنب الانحياز إلى أطراف لحماية مصالحها املتزايدة في املنطقة من خالل الحرص  -جاهدة–
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وال بد من إلاشارة إلى أن  (9111)سكوبيل و نادر،  النزادات والخالفات في دالقاتها الخارجية

في سياستها الخارجية اقتصاديا يقابله تحفظ وتردد في الجوانب العسكرية  الاندفاع الصيني

وباإلمكان القول أن أهداف السياسة الخارجية للصين ترتكز دلى النقاط  (9191)منصور،  وألامنية

 :(9111)هيث، غانيس، و كوبر،  آلاتية

 للصين. القومي وألامن ألاساس ي السياس ي النظام حماية: ألامن

 الوطني والتوحيد ألاراض ي وسالمة الوطنية السيادة حماية: السيادة. 

 للصين الاقتصادية للتنمية الالزمة الدولية ألاوضاع دلى املحافظة: التنمية. 

 القوة الناعمة في السياسة الخارجية للصين-2

النادمة في الصين له فترة طويلة من الزمن قد تتجاوز ألالفي  مفهوم القوة أن: باإلمكان القول 

كما ،ة القائمة دلى أساس ألابعاد ألاخالقية للقوةيصينسنة من خالل ألافكار "الكونفوشوسية" ال

)باكير،  9115ألاوساط السياسية الصينية منذ العاممتداوال وبكثرة في  أصبحهذا املفهوم  أن

حيث شخصت أجهزتها وجود حرب ثقافية وحرب ، تبنت الصين نظرية القوة النادمةوقد(9111

وتفكيك هويتها الثقافية ، إلادارة ألاميركية وحلفاؤها لضرب الصين من الداخل نادمة تقودها

ومن ثم   (9112)الحرب النادمة الاسس النظرية واملمارسات العملية،  وتفكيك مكوناتها القومية

شرق دلى منطقتي ال فقد اتجهت الصين إلى استخدام قوتها النادمة في سياستها الخارجية مركزة

ق كما دززت وجودها في الشر ، بإنشاء منتدى التعاون الصيني ألافريقي فقامت، ألاوسط وأفريقيا

ة بسياس"ألاوسط من خالل بنك التسويات الدولية .وتخلت الصين دلى ما يبدو مما كان يعرف 

 ".مهل"تخفي قوتها وتت القائل إن بكين يجب أن، والتي روج لها الزديم الراحل "دنغ شياوبين"" الظل

ادرة درف بمبومن ألامثلة الحية الستخدام القوة النادمة في السياسة الخارجية الصينية دموما ما 

مبادرة الحزام والطريق الصينية )أو طريق الحرير الجديد(مشروع ضخم متعدد ،و الحزام والطريق

حزام )مبادرة ال لتجارة الدوليينمنها النقل وا، له تأثير هائل دلى قضايا متنودة ألابعاد سيكون 

"وأطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق في دام (9112والطريق: ماذا تحمل للمنطقة العربية؟، 

وهي مشروع واسع النطاق يهدف إلى ربط بلدان العالم بعضها البعض دبر شبكة من الطرق ، 9112

االت البحرية وشبكات الاتص وخطوط أنابيب النفط واملمرات، ملوانئوا، والسكك الحديدية، البرية

)مبادرة الحزام والطريق: ماذا تحمل للمنطقة  بلدا آخر" 15السلكية والالسلكية التي تمر بالصين و

ا وآسيا بأوروبا مرورا بجنوب آسي واملقصود بالحزام الاقتصادي ربط الصين(9112العربية؟، 

الوسطى؛ وطريق الحرير البحري الذي يهدف إلى ربط الصين بأوروبا مرورا بجنوب شرق آسيا 

)مبادرة الحزام والطريق: ماذا تحمل للمنطقة العربية؟،  ومنطقة الشرق ألاوسط وشمالي إفريقيا

9112)  . 
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 2021-2019القوة الناعمة في السياسة الخارجية للصين -3

( العالم بأسره دلى مواجهة أكثر التحديات صعوبة في 12-أرغم مرض كورونا املستجد )كوفيد

ولم يكن ذلك املرض مجرد أزمة صحية فقطـ بألزمة إنسانية واسعة النطاق توثر ، التاريخ املعاصر

-9112وتعد الفترة (9191تعاون إلاسالمي، )منظمة ال بشدة دلى أوضادها الاقتصادية والاجتمادية

 للدبلوماسية النادمة في السياسة الخارجية للصين 9191
ً
 حقيقيا

ً
تفش ى  9112ففي العام ، اختبارا

 ،( في الصين مما شكل تحديا حقيقيا للسياسة الخارجية الصينية12-فيروس كرونا الجديد) كوفيد

 :   (9199)دلي،  ويمكن تفسير ذلك من ددة ادتبارات

 كونه يرتبط ببعد جديد دلى الساحة الدولية يتعلق بأمن الصحة العامة العالمي. -1

توظيف تلك املسألة  -الدتبارات املنافسة واملكانة الدولية -محاولة بعض القوى الدولية -9

التهامها ، في الصينواستغالل مسألة نشأة املرض ، الجديدة في سياق دالقاتها مع الصين

 باملسؤولية دن انتشاره دامليا.

 ( من تحديات غير مسبوقة للصين.12 -ما ترتب دلى )كوفيد-2

يتعين دلى الدوائر الدبلوماسية ، ما يفرضه هذا التحدي الجديد من وقائع ومشكالت جديدة-4

ودلى ، (دلى حياة الشعب وصحته12-من أجل تقليل تأثير) كوفيد، الصينية التكيف معها

 التنمية الاقتصادية والاجتمادية.

 :( أنها تعاملت مع تلك ألازمة بأسلوبين فريدين12-واملالحظ دلى سياسة الصين أثناء أزمة )كوفيد

 : دلى املستوى الداخلي-1

التي ظهر فيها  "ووهان"فعزلت مدينة  قامت بإجراءات صارمة من اجل منع انتشار الفيروس

 افة وسائل النقل من والى املدينة وفرضت حجرا صحيا صارما.الفيروس بالكامل ومنعت ك

واستخدمت الصين أموال ضخمة وأدداد بشرية كبيرة  لبناء املستشفيات ومراكز الحجر الصحي 

املؤقتة، وإرشاد الشركات في جميع أنحاء البالد لتصنيع معدات الوقاية الشخصية الالزمة لتلبية 

وكانت إلاجراءات الصينية مثار إعجاب ألامم املتحدة ؛ حيث ددت (9191)لعريض، الطلب الصيني 

العاملية إلى استقاء الدروس من تجربة الصين وتطبيقها دلى بقية دول العالم من  منظمة الصحة

مليون  911تلقى  9191ير من العام في فبرا،و (9191)ألامم املتحدة،  أجل الحد من انتشار املرض

طالب صيني التعليم دن بعد " وأبدى النظام التعليمي في الصين حنكة مبهرة في التصدي ألزمة 

م دن بعد، (12-مرض) كوفيد
ّ
ة والقدرة الهائل، والسيما فيما يخص جودة املرافق التي أتاحها للتعل

 .(9191)اليونسكو،  دلى تلبية مختلف الاحتياجات في هذا السياق

 : أما دلى املستوى الخارجي فقد مارست الصين سياستها النادمة خارجيا بعدة طرق 
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 تقميم المعم الخارجي واملنح واملساعمات دون أةالءات أو شروط سياسية. -1

نعة ألاققامت الصين بتطبيق "دبلوماسية اللقاح" / "دبلوماسية القناع" حيث قامت بتوفير  

كما استخدمت الصين أداة نادمة  (9191)حلف الناتو،   واللقاحات للعديد من دول العالم

تعتمد دلى مدى " والتي "Vital Power" القوة الحيوية جديدة أضيفت إلى أدواتها  النادمة وهي

والطب وألاغذية والزرادة ودلوم  الكيمياء والبيولوجيا  مجاالت إمكانات توظيف الدولة لکل

 "حيويةال التكنولوجيا الجراثيم وغيرها من املجاالت لتطوير اللقاحات والصنادة الدوائية ومعامل

كبر حملة إنسانية أوأثناء جائحة كورونا قامت الصين بما درف بأنه (121، صفحة 9191)هالل، 

  : (9191)وزارة الخارجية الصينية،  حيث قامت بما يلي في تاريخ الصين

 احتياجاتها حلحلة بغية، دولية منظمات 4دولةو 151 لنحو العاجلة املساددات تقديم 

 امللحة.

 لتقاسمها  دولة 121من  أكثر مع الصحة مجال في للخبراء مرئية اجتمادات دقدت

 والسيطرة. والوقاية حص والعالجخبراتها في مجال الف

 للقيام، امللحة الاحتياجات ذات دولة 94إلى  الطبيين الخبراء من فرقة 91إرسال 

 لوجه. وجها معها وإلارشاد بالتواصل

 العالم. إلى واق   لبس  مليون  951كمامةو مليار 51.1تصدير 

 ألاةريكيةالانتقادات  ةواجهة -2

ن السياسات تجاه الصين،فقد ادتبرتها حليفا أحيانا ومنافسا اتخذت الواليات املتحدة العديد م  

وأجمعت إلادارات ألامريكية املتعاقبة دلى سياسة منع وصول الصين إلى مكانة  أحيانا أخرى،

 9111ومنذ العام  . املنافس الاستراتيجي ولكن مع مواصلة الاستفادة منها في مجاالت مختلفة

بديري، )الضمن دائرة التهديد املحتمل دلى املكانة ألامريكية وضعت الواليات املتحدة الصين من 

الصينية ذروتها في دهد الرئيس "دونالد ترامب" والذي كان  -ووصلت التوترات ألامريكية  (9112

أنها السبب ،واتهمها ب يرى في الصين أنها السبب الرئيس في عجز امليزان التجاري للواليات املتحدة

بتضليل العالم بعد أن اخفت   هاكما اتهم الرئيس في نشر فيروس كرونا وتصديره إلى العالم.

وكان وصــف الرئيــس ألامريكي الفيــروس بـالصينــي،  ، )سالمة( معلومات حول انتشار الفيروس

((ومتجاهال حقيقة كونه وباء ال 12-)كوفيدمخالفا للمسمى العلمي له)فيروس كورونا املستجد

حاول الرئيس "دونالد و   (9191)املرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان، دالقة له بجنسية معينة 

(، 12-ترامب" من جانبه، تركيز الانتباه دلى تقادس الصين دن التصرف في بداية تفش ي )كوفيد

 إليها ب"فيروس الكونغ" و "الصينيين" و "الفيروس" لكنه فعل ذلك باستخ
ً
دام لغة دنصرية مشيرا

ض، )لعري ب وزير الخارجية ألامريكي "مايك بومبيو" دلى وصف الفيروس بأنه "فيروس ووهان"دأو 

تحدة أن تقود العالم .وبالرغم من كل تلك الاتهامات لم تستطع الواليات امل(121، صفحة 9191
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في مواجهة تلك الجائحة، فانسحبت من منظمة الصحة العاملية، كما اتضح أن نظامها الصحي لم 

يكن قادرا دلى مواجهة الجائحة، في حين قدمت الصين العديد من صور الددم املادي والتقني 

 ( متبنية سياسة نادمة درفت بدبلوماسية الصحة.12-ملواجهة)كوفيد

 ت ةع جيران الصينالعالقا-3

بين الصين ومحيطها الجغرافي املعروف بدول  -في بعض ألاحيان -املتوترة من العالقات بالرغم 

وخاصة في قضايا الحدود مثل النزاع دلى جــزر "باراســيل وســبراتلي" التـي تتنـازع  ياجنوب شرق آس

العالقات  أن إال(9191)كوه،  الفلبين معهـا دلـى ملكيـة هـذه الجـزر ومنطقــة "فانجــارد بنــك "مع

 (كانت دالقات تعاون من اجل مكافحة ذلك املرض.12-الصينية مع تلك الدول في أثناء أزمة )كوفيد

 امللفات املهمة -4

 ما يلي ( دلى12 -ركزت الصين رغم انشغالها بالشأن الداخلي واملتعلق أساسا بمكافحة ) كوفيد

   :(9199)دلي، 

 املعارضة الحازمة والوقوف بشدة ضد أي نشاطات انفصالية تسعى وراء "استقالل تايوان".-1

هجوما حادا ضد تصريحات صدرت دن الواليات املتحدة 4/1/9191شنت الخارجية الصينيةفي -9

معربة دن رفض بكين هجمات ، ونغ"واليابان بشأن القضايا املتعلقة "بشينجيانغ" و"هونغ ك

تصريحات التشهير هذه ما هي إال دبارات  وان، البلدين ضد الصين ألسباب تتعلق بحقوق إلانسان

 في الشؤون الداخلية
ً
 خطيرا

ً
  (9191)وكالة شينخوا،  للصين مبتذلة وتدخال

دلى تشريع ألامن الوطني الخاص بمنطقة "هونغ وافق املجلس الوطني لنواب الشعب الصيني  -2

 لحماية ألامن الوطني للبالد.، وددم آليات إنفاذه، كونغ" إلادارية الخاصة

التأكيد دلى التنفيذ املشترك للمرحلة ألاولى من الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين الصين  -4

 .9191 والواليات املتحدة ألامريكية التي تم التوقيع دليها في يناير

قد أيدت وجهة النظر  9191-9112وكانت إلاجراءات الصينية التي قامت باتخاذها خالل الفترة 

لدى بعض الدول الغربية أن سياسية الصين بدأت تطبق ما يعرف "بدبلوماسية املحارب الذئب" 

 دفاعلا في صينيون  دبلوماسيون  ينتهجه الذي ألاسلوب إلى إشارة في( 12-وخاصة بعد تفش ي )كوفيد

 لوماسيةالدب املمارسات دن تحول  ذلك أن بادتبار  ،العاملية وصورتها لبالدهم الوطنية املصالح دن

 لصينيا الزديم له أسس الذي يانغهوي" "تاوقوانغ نهج ومنها ،تعظيمها تم التي السابقة الصينية

 دلى ةاملحافظو" ،التعاوني الخطاب واستخدام الجدل تجنب في ويتلخص ،بينغ" شياو  "دنغ الراحل

 .املسعورة( الكالب مواجهة في الذئاب )املحاربون  منخفض" ظهور 

فالصين تنظر دائما إلى العالقات الصينية العربية من الزاوية ، العربية -أما دن العالقات الصينية

سياسة الدول العربية كوتلتزم بتوطيد وتعميق الصداقة التقليدية بين الصين و ، إلاستراتيجية

خارجية طويلة ألامد للصين وهو ما التزمت به الصين في ما درف بسياسة الصين تجاه الدول 

أما دن السياسة النادمة )وزارة الخارجية الصينية( 9111 الصين في العام أصدرتهاوالذي  العربية



 2022أبريل                  عشر ثانيال العدد                  العربي الديمقراطي المركز                اسيوية قضايا مجلة

 

42 
 

، فكانت التبادالت التجارية هي السائدة فيها9191-9112ة الصينية تجاه الوطن العربي في الفتر 

أجريت التبادالت التكنولوجية والعلمية بين الصين والدول العربية بشكل ، 9191ودلى مدار دام 

ليصبح التعاون التكنولوجي من النقاط البارزة التي تقدم ددما قويا للتنمية الاجتمادية ، مكثف

نبين. وأكدت "وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية" دلى تعزيز والاقتصادية املحلية لدى الجا

حيث أشارت إلى تسريع وتيرة إقامة آليات حكومية ، التعاون الثنائي في مجال العلوم والتكنولوجيا

العلمية  وتنفيذ برنامج الشراكة، صينية ودربية للتعاون في الابتكار وإلابداع العلمي والتكنولوجي

وتشجيع التواصل بين املواهب العلمية الشابة وغيرها من ألامور. وفيما يلي أبرز  ،والتكنولوجية

)وكالة  9191جوانب التبادل والتعاون الصيني العربي في مجال العلوم والتكنولوجيا في دام 

 : (9191شينخوا، 

 جال أمن البيانات.مبادرة التعاون بين الصين وجامعة الدول العربية في م 

  تفعيل املركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا والذي يهدف إلجراء وتعميق التعاون

 والتبادل العلمي والتكنولوجي بين الصين والدول العربية.

 .نظام الري املوفر للمياه 

 .استعداد الصين مساددة الدول العربية دلى تسريع التحول نحو الطاقة البديلة 

 أن نظام "بيدو" للمالحة دبر ألاقمار الصناديالتعاون بش(ةBDS .) 

( والسيطرة 12-وفي الختام ، يمكن القول : أن الصين قد حققت نجاحا كبيرا في مكافحة)كوفيد 

 .(9191)كه،  دليه وفي التنمية الاقتصادية والاجتمادية في نفس الوقت

 الخاتمة

 ن تتحقق من صدقية الفرضيات التي انطلقت منها والتي كانت:استطادت الدراسة أ

  السياسة الخارجية للصين هي سياسة "براجماتية" نفعية تقوم دلى تحقيق املصالح

 الصينية باألساس.

 .حققت الصين نجاحا واضحا في استخدام سياستها الخارجية دن طريق قوتها النادمة 

  تحقيق أهداف سياستها الخارجية رغم وجود استطادت الصين توظيف قوتها النادمة في

 العديد من املعوقات لتنفيذ تلك السياسة.

 .ال تسعى الصين إلى املصادمة السياسية في سياستها الخارجية مع الدول الغربية 

 في استخدام  9191-9112استطادت خالل الفترة الزمنية الصين  أنكما  
ً
 واضحا

ً
أن تنجح نجاحا

 : ستها الخارجية وتعود أسباب ذلك النجاح إلىالقوة النادمة في سيا

 امتالك الصين ملقومات القوتين الصلبة والنادمة في آن  واحد.-1

 قيادة صينية متعاقبة طبقت مفهوم املصلحة الوطنية الصينية بشكل صحيح وفعال.-9

 تماسك الجبهة الداخلية للصين.-2
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 صين لتنافس أمريكا في السياسة الدولية.انحسار الدور ألامريكي في العالم أفسح املجال لل-5

 الانخراط الصيني في املنظمات الدولية املختلفة واملشاركة في دضويتها بفعالية.-1

تقديم املساددات والددم الاقتصادي الغير مشروط لكثير من الدول النامية كان محط إعجاب -2

 حكومات وشعوب نلك الدول.

السياسة الخارجية إال أن هناك بعض التحديات التي ال تزال وبالرغم من نجاح القوة النادمة في 

 :منها تواجهها تلك القوة وتحد من فعاليتها

فبرغم الطفرة الاقتصادية الضخمة لالقتصاد الصيني ، الفقر الذي ال يزال منتشرا في الصين -1

 دلى رفاهية املجتمع الصيني.
ً
 إال أن ذلك لم ينعكس إيجابا

تناقضات واملشاكل والتحديات التي تراكمت دلي مدار أربعين سنة من هناك العديد من ال-9

التنمية والتطور السريع واملتواصل في الصين ، منها النزاع بين الحكومة املركزية وألاقاليم 

الاقتصادية ، والشره الشديد للمواد ألاولية واملعادن والطاقة ، تدهور وتلوث البيئة ، ازدياد حدة 

 (524، صفحة 9112)دباس،  ن الريف إلي املدن .مشكلة الهجرة م

 مشاكل ألاقليات واتهام الصين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق إلانسان فيها. -2

 مشاكل الحدود واستقالل تايوان.-4

 صين ال تزال تحملواملتمثلة في أن ال الصورة النمطية لدى الغرب وتحديدا الواليات املتحدة-5

 الفكر الشيوعي املعادي للرأسمالية الغربية.

 الاستنتاجات:

 ألامريكي مما يوحي بوجود حرب باردة بينهما.-( حجم الخالف الصيني12-أوضحت جائحة)كوفيد -1

ادت هي قد استف ال تسعى الصين إلى تغيير النظام العالمي حاليا ويعود السبب في ذلك إلى أنها -9

 .(9191)لعريض،  م فان هذا التغيير سيتعارض مع مصالحهاثمنه ومن 

بالرغم من التنافس املحموم بين الصين والواليات املتحدة تجاريا واقتصاديا إال أن الصين ال  -2

 قتفضل الدخول في مواجهات سياسية أو دسكرية معها ؛بل أن هناك تناغما فيما بينهما فيما يتعل

بقضايا كاإلرهاب ومنع إيران من الحصول دلى طاقة نووية دسكرية.وتنظر الصين إلى العالقات 

مع الواليات املتحدة بنظرة مصلحيه فالصين تسعى إلى أن تكون قوة إقليمية كبرى وبشرط أال 

، 9112)الجميلي،  تدخل في توترات مع الواليات املتحدة والدول الغربية بسبب ذلك السعي .

 .(92صفحة 

السياسة الخارجية للصين مع الواليات املتحدة تتغير وتتطور تبعا لتطور ألاحداث،وألاوضاع -4

إلاقليمية والدولية ، ويبقى هدف السياسة الخارجية ألامريكية الحفاظ دلى مكانتها دلى قمة 

صينية فتسعى إلى بروزها كقوة كبر ى دلى الصعيد النظام الدولي، أما هدف السياسة الخارجية ال

 .(9191)املساوي،  الدولي
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 :http، من 49199 9 12. تاريخ الاسترداد في بحر الصين دبر التفاوض

//www.chinaembassy.org.sa/ara/zt/9375kfu./ 

 :http، من 49199 1 2. )بال تاريخ(. تاريخ الاسترداد الصين اليوم

//www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/kfg/202110/t20211025_800261459.html. 

، من 9199 14 11. )بال تاريخ(. تاريخ الاسترداد املحاربون الذئاب في مواجهة الكالب املسعورة

http: 

//www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/kfg/202109/t20210926_800259094.html. 

كورونا فوبيا:سلوكيات وممارسات سلبية نتيجة (. 9191املرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان. )

 املرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان. ضعف سياسات رسمية.

ترة من الهرم السكاني للعالم في الف  ,Retrieved 2 2, 2022 .(.n.d) .2021،الصين 2100إلى  1950
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https://www.populationpyramid.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%

86/2021/. 

فهم صنع القرار في السياسة الخارجية)سلسلة (. 9111أليكس منتس، و كارل دي روبن ألابن. )

 بوظبي: مركز إلامارات للدراسات والبحوث إلاستراتيجية.(. أ1)املجلد  (22الكتب املترجمة

كيف تكفل الصين انتظام التعلم في ظل تعطل الدراسة بسبب (. 49191 9 12اليونسكو. )

-https: //ar.unesco.org/news/kyf-tkfl-lsyn، من 49199 9 4تاريخ الاسترداد  فيروس كرونا؟

ntzm-ltlwm-fy-zlw-ttwl-ldrs-bsbb-fyrws-kwrwn. 

كاليفورنيا:  الصين في الشرق ألاوسط: التنين الحذر.(. 9111أندرو سكوبيل، و دلير ظا نادر. )

 مؤسسة راند.

(. إستراتيجية القوة النادمة ودورها في تنفيذ أهداف 9111إياد خلف دمر الكعود. )يناير4 

معة الشرق السياسة الخارجية ألامريكية في املنطقة العربية)رسالة ماجستير(. دمان: جا

 ألاوسط،كلية آلاداب والعلوم،قسم العلوم السياسية.

4 1 12. تاريخ الاسترداد لصين والتحديات التي تواجهها كدولة ناميةإيمان فخري. )بال تاريخ(. 

 .http: //arabic.chinatoday.com.cn/se/2017-07/01/content_742886.htm، من 9199

تيموثي ار هيت، كريستين غانيت، (. 9111رتيز إي كوبز. )تيموثي ار هيت، كريستين غانيت، و كو 

كورتيز إي كوبر، إدادة تطوير الصين وجيش التحرير الشعبي: إلاستراتيجية العسكرية 

 ". RANDكاليفورنيا: مؤسسة "راند وإستراتيجية ألامن القومي ومفاهيم الردع والقدرات القتالية.

إدادة تطوير الصين وجيش (. 9111إي كوبر. ) تيموثي آر هيث، كريستين غانيس، و كورتيز 

 د.كاليفورنيا: مؤسسة ران التحرير الشعبي: إلاستراتيجيةالعسكريةوإستراتيجيةألامنالقومي.

دقبات صغيرة في الطريق  9191أسواق النفط العاملية: الربع ألاول (. 9191جدوى لالستثمار. )

 الرياض: جدوى لالستثمار. إلى التعافي.

(. 1)املجلد  9112القوة النادمة: وسيلة النجاح في السياسة الدولية(. 9112اي. )جوزيف س ن

 )محمد توفيق البجيرمي، املترجمون( الرياض: مكتبة العبيكان.
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املجلة الجزائرية (. العالقات ألامريكية الصينية ما بعد جائحة كورونا . 9191حسين لعريض. )

 . للعلوم القانونية والسياسية

انخراط الصين في أفريقيا والشرق ألاوسط نهج تحليلي منظم،محور املسار (. 9191و. )حلف النات

 حلف الناتو. الاستراتيجي للناتو في الجنوب.

الصين والطاقة الخضراء خطوات نحو تحقيق الحياد (. 49191 1 1خديجة درفة. )

، من 49199 9 9. تاريخ الاسترداد 1/1/9191،،9111الكربوني

http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/zt/2021lh/202103/t20210301_80023

7599.html. 

-الدبلوماسية النادمة في السياسة تجاه أفريقيا:العالقات الصينية(. 9111رافع دلي املدني. )

(. دمان: دار الجنان 1)املجلد ( 9111()دمان:،الطبعة ألاولى، 9111-9111السودانية نموذجا)

 ع.للنشر والتوزي

(. د.رضا محمد هالل،السياسة الروسية الجديدة في املنطقة العربية : 9191رضا محمد هالل. )

 . مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةادراسة في أدوات القوة النادمة وفعاليتها. 

(. )شيماء 1)املجلد  الثورة الثقافية الصينية: مقدمة قصيرة جدا(. 9114ريتشلرد كيرت كرواس. )

 ريدي، املترجمون( القاهرة: مكتبة هنداوي للتعليم والثقافة.ال

القوة الذكية في السياسة الخارجية:دراسة في أدوات (. 9114سماح دبدالصبور دبدالحي. )

(. القاهرة: دار البشير للثقافة 1)املجلد  9112-9115السياسة الخارجية إلايرانية تجاه لبنان 

 والعلوم.

(. التنافس الصيني ألامريكي في جنوب شرق آسيا: الدروس 49191 11سويلينا نكولين كوه. )

 املستفادة في حقبةما بعدالكوفيدلدول الخليج.

(. غنيم، سيد محمود دلي، "إستراتيجية ألامن القومي للصين 49191 11سيد محمود دلي غنيم. )

 . مجلة البحوث املالية والتجاريةالشعبية،. 
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 . تاريخأثر جائحة كورونا دلى العالقات الامريكية الصينيةخ(. شيماء فاروق سالمة. )بال تاري

 .https: //democraticac.de/?p=74882، من 49199 1 95الاسترداد 

أصول البحث العلمي في العلوم (. 9115طه حميد حسن العنبكي، و نرجس حسين زاير العقابي. )

اوما،دار الامان،منشورات (. بغداد،الرباط،الجزائر،بيروت.: دار 1)املجلد السياسية 

 الاختالف،منشورات ضفاف.

. تم .. بين الثابت واملتغير"9191السياسة الخارجية الصينية في دام (. 49199 1 11دادل دلي. )

 :httpالاسترداد من 

//www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/wmdslzdf/202007/t20200702_800212498

.html. 

(. مكانة بحري الصين الشرقي والجنوبي في إلاستراتيجية الصينية تجاه 49112 2دبدالقادر دندن. )

 . قضايا آسيويةمنطقة آسيا املحيط الهادي . 

(. املنافسة إلاستراتيجية بين الصين والواليات 49112 19دبداملالك حطاب، و ابراهيم مشعالي. )

 . يةمجلة العلوم القانونية والسياساملتحدة في بحر الصين الجنوبي. 

باكير، دلي حسين محمود، مستقبل الصين في النظام (. 9111دلي حسين محمود باكير. )

بيروت: جامعة بيروت،كلية  العالمي)دراسة في الصعود السلمي والقوة النادمة)رسالة دكتوراه(.

 الحقوق والعلوم السياسية.

ة إلاستراتيجية . (. السياسة الخارجية الصينية من منظار "الثقاف49191 2دماد منصور. )

 . سياسات دربية

 بغداد، العراق: وزارة الخارجية. السياسة الخارجية.(. 9112غانم دلوان الجميلي. )

(. الاستثمارات الصينية في مجاالت 49112 19فيليب غالكين، دونمي تشن، و جونيوانغ كه. )

 الطاقة من منظور ُمبادرة الِحزام والطريق.

(. التعايش املعقد:العالقات الامريكية الصينية في دهد الرئيس 49112 1كرار أنور البديري. )

 . مجلة أبحاث إستراتيجية،دونالد ترامب. 



 2022أبريل                  عشر ثانيال العدد                  العربي الديمقراطي المركز                اسيوية قضايا مجلة

 

44 
 

 تكاليف السياسات املختارة ملعالجة تلوث الهواء في الصين .(. 9115كيث كرين، و جيمين ماو. )

 ،.RANDكاليفورنيا: موسسة راند 

 :http، من 49199 1 11. تاريخ الاسترداد تتينبين املؤي 9191لينا غهوي. )بال تاريخ(. 

//www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/kfg/202103/t20210303_800237998.html. 

(. املساددات الاقتصادية أداة من أدوات السياسة 9111مبارك سعيد دوض العجمي. )

الاردن: جامعة الشرق . دمان، 4)رسالة ماجستير(.  9111-1211الخارجية الكويتية للفترة من 

 الاوسط،كلية الاداب،قسم العلوم السياسية.

. تاريخ من سكان الصين مثقفين دلميا %11ما يفوق مجمودة الصين لإلدالم. )بال تاريخ(. 

 .https: //arabic.cgtn.com/n/BfJEA-EA-HIA/FDGbIA/index.html، من 49199 1 11الاسترداد 

دراسات الدبار،أبعاد السياسة الخارجية دراسة تاصيلية.  (. محمد9112محمد الدبار. )مارس4 

 .5، صفحة  سياسية

(. الدول الصاددة: توظيف القوة النادمة في التظاهرات 9191مخلوف وديع، و منصر جمال. )

 . املجلة الجزائرية للدراسات السياسية. 9111الرياضية دراسة حالة العاب الكومنولث في الهند 

(. 1)املجلد الحرب النادمة:ألاسس النظرية والتطبيقية (. 9112ة للدارسات. )مركز الحرب النادم

 بيروت: مركز الحرب النادمة للدارسات.

(. سياسة الصين الخارجية،: العوامل املؤثرة في 49114 9مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات. )

 . مساراتط. السياسة الخارجية الصينية، إلاستراتيجية الصينية نحو الشرق ألاوس

 :http، من 49199 1 11. )بال تاريخ(. تاريخ الاسترداد معلومات دامة دن الصين

//arabic.cri.cn/1421/2013/11/06/82s165320.htm. 

-1221الفرص والتحديات للنمو الصيني كقوة دظمى)(. 9112منصور فالح اسماديل الحيصه. )

 دمان: جامعة مؤته. (.9111
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( في الدول 12 -آلاثار الاجتمادية والاقتصادية لجائحة )كوفيد(. 9191مي. )منظمة التعاون إلاسال 

أنقرة: منظمة التعاون إلاسالمي،  .9191ألادضاءفي منظمة التعاون إلاسالمي: آلافاق والتحديات

 مركز ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتمادية والتدريب للدول إلاسالمية)سيسرك( .

، من 49199 9 4. تاريخ الاسترداد 9191الصين ة. )بال تاريخ(. منظمة العفو الدولي

www.amnesty.org/ar/location/asia-and-the-pacific/east-asia/china/report-china. 

بدء الخطة الخمسية الرابعة دشرة ورحلة جديدة من (. 49191 4 2هويو شيانغ وو س ي كه. )

، من 49199 9 2. تاريخ الاسترداد التحديث

http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/zggc/202104/t20210409_800243020.

html. 

. )بال تاريخ(. تاريخ الاسترداد تريليونات دوالر1وزارة التجارة قيمة تجارة السلع الصينية تصل الى 

 .http: //arabic.news.cn/2021-12/30/c_1310402186.htm، من 49191 19 91

ة ملحة دامة دن التعليم في جمهوريوالتعليم، جمهورية الصين الشعبية. )بال تاريخ(.  وزارة التربية

 :http، من 49199 1 11. تاريخ الاسترداد 9111تطورات التعليم في الصين دام -الصين الشعبية

//ar.moe.gov.cn/documents/reports/202010/t20201028_497068.html. 

 :https، من 49191 1 12تاريخ(. تاريخ الاسترداد  . )بال وزارة الخارجية الصينية

//www.mfa.gov.cn/ce/cebh/eng/xwdt/t1332271.htm. 

مستشار الدولة وزير الخارجية "وانغ يي" يجيب دلى (. 49191 5 94وزارة الخارجية الصينية. )

اريخ ت .أسئلة الصحفيين الصينيين وألاجانب حول سياسة الصين الخارجية ودالقاتها الدولية

-http: //mr.china، من 49199 1 95الاسترداد 

embassy.org/fra/sbgx/202005/t20200527_5954664.htm. 

/، 11/1وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية (. 49191 1 11وزارة الخارجية الصينية. )

 :https، من 49199 9 1. تاريخ الاسترداد ، موقع وزارة الخارجية الصينية9111

//www.mfa.gov.cn/ce/cebh/eng/xwdt/t1332271.htm. 
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مليار كيلووات...إجمالي قدرة الطاقة املتجددة في الصين حتى  1.11(. 49199 9 1وكالة شينخوا. )

-http://arabic.news.cn/2022، من 49199 9 9. تاريخ الاسترداد 9191نهاية دام 

02/01/c_1310449288.htm. 

تقرير نهاية العام: أبرز جوانب التعاون العلمي والتكنولوجي بين (. 49191 19 21وكالة شينخوا. )

 :http، من 49199 9 4. تاريخ الاسترداد 9191الصين والدول العربية خالل دام 

//arabic.news.cn/2021-12/30/c_1310401338.htm. 

الواليات املتحدة وزير الخارجية الصيني يفند الهجمات التي شنتها (. 49191 1 5وكالة شينخوا. )

 :http، من 49199 9 4. تاريخ الاسترداد واليابان دلى الصين في قمة شرق آسيا

//arabic.news.cn/2021-08/05/c_1310108229.htm. 

واقع مكانة الصين ومستقبلها في البنية الهيكلية للنظام (. 9111ياسين دامر دبدالجبار الربيعي. )

 امعة الشرق الاوسط،كلية الاداب والعلوم.دمان: ج الدولي: القيود والفرص.

. تاريخ 9112ألاولى من حيث إلانفاق العسكري في  5تعرف إلى الدول الـ (. 49191 4 92يورونيوز. )

-https://arabic.euronews.com/2020/04/27/military-spending، من 9191الاسترداد 

2019-reached-highest-levels-since-cold-war-sipri-report-5-top-countries. 

 

 :https، من 49199 1 11)بال تاريخ(. تاريخ الاسترداد 

//www.populationpyramid.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86/20

21./ 

 :https، من 49199 1 11)بال تاريخ(. تاريخ الاسترداد 

//arabic.euronews.com/2020/04/27/military-spending-2019-reached-highest-levels-

since-cold-war-sipri-report-5-top-countries. 

-https: //www.globalfirepower.com/countries، من 49199 1 11)بال تاريخ(. تاريخ الاسترداد 

listing.php. 
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 دمان: الاسكوا. ؟مبادرة الحزام والطريق: ماذا تحمل للمنطقة العربية(. 49112 19 91-99)

2022 Military Strength Ranking. (n.d.). Retrieved 2 2, 2022, from 

https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php. 

bbc news( .11 4 49191 .) في ظل التعافي من  11.2الاقتصاد الصيني يحقق نموا قياسيا بنسبة

-https://www.bbc.com/arabic/business، من 49199 9 12. تاريخ الاسترداد كورونا

56721736. 

brand finance. (2021). GLOBAL SOFT POWER INDEX2021. brand finance. 

cnn ( .49191 2 12بالعربي .) الامكانيات العسكرية مقارنة بين قدرات الجيش الصيني والاستراليى

 :httpsمن ، 49199 1 11. تاريخ الاسترداد من يتفوق دلى الاخر

//arabic.cnn.com/world/article/2021/09/17/weapons-explainer-china-vs-australia. 

Congressional Research Service. (2020). U.S. Periods of War and Dates of Recent 

Conflicts,. Congressional Research Service. 

ة في دملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية ، (. العوامل املؤثر 9112أحمد دارف الكفارنة. )

 .12، صفحة  مجلة دراسات دولية. 12، ص 49،9112العدد 

 . املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة(. التجربة التنموية في الصين. 9112احمد فاروق دباس. )

حتوائه، فكيف كورونا: الصين تجربة فريدة في مواجهة املرض وا(. 49191 2 11ألامم املتحدة. )

 :https، من 49191 1 14تاريخ الاسترداد  يمكن لبقية دول العالم استقاء الدروس؟

//news.un.org/ar/story/2020/03/1051342. 

حماية إلانسان والاقتصاد: استجابات متكاملة دلى صعيد السياسات (. 9191البنك الدولي. )

واشنطن: لبنك الدولي لإلنشاء  ( .2020 (COVID-19لجهود مكافحة فيروس كورونا املستجد)

 والتعمير.

 (. الحرب النادمة الاسس النظرية واملمارسات العملية.9112)
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اد . )بال تاريخ(. تاريخ الاستردالحزب الشيوعي الصيني مهمته ومساهماته...الحزب والدولة والشعب

 :http، من 49199 1 2

//www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/kfg/202110/t20211025_800261459.html. 

تمسك الصين بحل النزادات املعنية بينها وبين الفلبين (. 49112 2 14السفارة الصينية باالردن. )

 :http، من 49199 9 12. تاريخ الاسترداد في بحر الصين دبر التفاوض

//www.chinaembassy.org.sa/ara/zt/9375kfu./ 

 :http، من 49199 1 2الاسترداد  . )بال تاريخ(. تاريخالصين اليوم

//www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/kfg/202110/t20211025_800261459.html. 

، من 49199 1 11. )بال تاريخ(. تاريخ الاسترداد املحاربون الذئاب في مواجهة الكالب املسعورة

http: 

//www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/kfg/202109/t20210926_800259094.html. 

كورونا فوبيا:سلوكيات وممارسات سلبية نتيجة (. 9191املرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان. )

 املرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان. ضعف سياسات رسمية.

 ,Retrieved 2 2, 2022 .(.n.d) .2021،الصين 2100إلى  1950الهرم السكاني للعالم في الفترة من 

from 

https://www.populationpyramid.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%

86/2021/. 

فهم صنع القرار في السياسة الخارجية)سلسلة (. 9111أليكس منتس، و كارل دي روبن ألابن. )

 (. أبوظبي: مركز إلامارات للدراسات والبحوث إلاستراتيجية.1)املجلد  (22الكتب املترجمة

كيف تكفل الصين انتظام التعلم في ظل تعطل الدراسة بسبب (. 49191 9 12اليونسكو. )

-https: //ar.unesco.org/news/kyf-tkfl-lsyn، من 49199 9 4تاريخ الاسترداد  فيروس كرونا؟

ntzm-ltlwm-fy-zlw-ttwl-ldrs-bsbb-fyrws-kwrwn. 

كاليفورنيا:  الحذر.الصين في الشرق ألاوسط: التنين (. 9111أندرو سكوبيل، و دلير ظا نادر. )

 مؤسسة راند.
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(. إستراتيجية القوة النادمة ودورها في تنفيذ أهداف 9111إياد خلف دمر الكعود. )يناير4 

السياسة الخارجية ألامريكية في املنطقة العربية)رسالة ماجستير(. دمان: جامعة الشرق 

 ألاوسط،كلية آلاداب والعلوم،قسم العلوم السياسية.

4 1 12. تاريخ الاسترداد لصين والتحديات التي تواجهها كدولة ناميةال تاريخ(. إيمان فخري. )ب

 .http: //arabic.chinatoday.com.cn/se/2017-07/01/content_742886.htm، من 9199

تيموثي ار هيت، كريستين غانيت، (. 9111تيموثي ار هيت، كريستين غانيت، و كورتيز إي كوبز. )

ة تطوير الصين وجيش التحرير الشعبي: إلاستراتيجية العسكرية كورتيز إي كوبر، إداد

 ". RANDكاليفورنيا: مؤسسة "راند وإستراتيجية ألامن القومي ومفاهيم الردع والقدرات القتالية.

إدادة تطوير الصين وجيش (. 9111تيموثي آر هيث، كريستين غانيس، و كورتيز إي كوبر. )

 د.كاليفورنيا: مؤسسة ران سكريةوإستراتيجيةألامنالقومي.التحرير الشعبي: إلاستراتيجيةالع

دقبات صغيرة في الطريق  9191أسواق النفط العاملية: الربع ألاول (. 9191جدوى لالستثمار. )

 الرياض: جدوى لالستثمار. إلى التعافي.

(. 1)املجلد  9112القوة النادمة: وسيلة النجاح في السياسة الدولية(. 9112جوزيف س ناي. )

 )محمد توفيق البجيرمي، املترجمون( الرياض: مكتبة العبيكان.

املجلة الجزائرية (. العالقات ألامريكية الصينية ما بعد جائحة كورونا . 9191حسين لعريض. )

 . للعلوم القانونية والسياسية

سار انخراط الصين في أفريقيا والشرق ألاوسط نهج تحليلي منظم،محور امل(. 9191حلف الناتو. )

 حلف الناتو. الاستراتيجي للناتو في الجنوب.

الصين والطاقة الخضراء خطوات نحو تحقيق الحياد (. 49191 1 1خديجة درفة. )

، من 49199 9 9. تاريخ الاسترداد 1/1/9191،،9111الكربوني

http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/zt/2021lh/202103/t20210301_80023

7599.html. 
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-الدبلوماسية النادمة في السياسة تجاه أفريقيا:العالقات الصينية(. 9111رافع دلي املدني. )

(. دمان: دار الجنان 1)املجلد ( 9111()دمان:،الطبعة ألاولى، 9111-9111السودانية نموذجا)

 للنشر والتوزيع.

نطقة العربية : (. د.رضا محمد هالل،السياسة الروسية الجديدة في امل9191رضا محمد هالل. )

 . مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةادراسة في أدوات القوة النادمة وفعاليتها. 

(. )شيماء 1)املجلد  الثورة الثقافية الصينية: مقدمة قصيرة جدا(. 9114ريتشلرد كيرت كرواس. )

 الريدي، املترجمون( القاهرة: مكتبة هنداوي للتعليم والثقافة.

القوة الذكية في السياسة الخارجية:دراسة في أدوات (. 9114دبدالحي. )سماح دبدالصبور 

(. القاهرة: دار البشير للثقافة 1)املجلد  9112-9115السياسة الخارجية إلايرانية تجاه لبنان 

 والعلوم.

(. التنافس الصيني ألامريكي في جنوب شرق آسيا: الدروس 49191 11سويلينا نكولين كوه. )

 حقبةما بعدالكوفيدلدول الخليج.املستفادة في 

(. غنيم، سيد محمود دلي، "إستراتيجية ألامن القومي للصين 49191 11سيد محمود دلي غنيم. )

 . مجلة البحوث املالية والتجاريةالشعبية،. 

 . تاريخأثر جائحة كورونا دلى العالقات الامريكية الصينيةشيماء فاروق سالمة. )بال تاريخ(. 

 .https: //democraticac.de/?p=74882، من 49199 1 95الاسترداد 

أصول البحث العلمي في العلوم (. 9115طه حميد حسن العنبكي، و نرجس حسين زاير العقابي. )

(. بغداد،الرباط،الجزائر،بيروت.: دار اوما،دار الامان،منشورات 1)املجلد السياسية 

 الاختالف،منشورات ضفاف.

. تم .. بين الثابت واملتغير"9191لسياسة الخارجية الصينية في دام ا(. 49199 1 11دادل دلي. )

 :httpالاسترداد من 

//www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/wmdslzdf/202007/t20200702_800212498

.html. 
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(. مكانة بحري الصين الشرقي والجنوبي في إلاستراتيجية الصينية تجاه 49112 2دبدالقادر دندن. )

 . قضايا آسيويةآسيا املحيط الهادي .  منطقة

(. املنافسة إلاستراتيجية بين الصين والواليات 49112 19دبداملالك حطاب، و ابراهيم مشعالي. )

 . مجلة العلوم القانونية والسياسيةاملتحدة في بحر الصين الجنوبي. 

ي النظام باكير، دلي حسين محمود، مستقبل الصين ف(. 9111دلي حسين محمود باكير. )

بيروت: جامعة بيروت،كلية  العالمي)دراسة في الصعود السلمي والقوة النادمة)رسالة دكتوراه(.

 الحقوق والعلوم السياسية.

(. السياسة الخارجية الصينية من منظار "الثقافة إلاستراتيجية . 49191 2دماد منصور. )

 . سياسات دربية

 بغداد، العراق: وزارة الخارجية. رجية.السياسة الخا(. 9112غانم دلوان الجميلي. )

(. الاستثمارات الصينية في مجاالت 49112 19فيليب غالكين، دونمي تشن، و جونيوانغ كه. )

 الطاقة من منظور ُمبادرة الِحزام والطريق.

(. التعايش املعقد:العالقات الامريكية الصينية في دهد الرئيس 49112 1كرار أنور البديري. )

 . مجلة أبحاث إستراتيجية،مب. دونالد ترا

 تكاليف السياسات املختارة ملعالجة تلوث الهواء في الصين .(. 9115كيث كرين، و جيمين ماو. )

 ،.RANDكاليفورنيا: موسسة راند 

 :http، من 49199 1 11. تاريخ الاسترداد بين املؤيتتين 9191لينا غهوي. )بال تاريخ(. 

//www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/kfg/202103/t20210303_800237998.html. 

(. املساددات الاقتصادية أداة من أدوات السياسة 9111مبارك سعيد دوض العجمي. )

. دمان، الاردن: جامعة الشرق 4)رسالة ماجستير(.  9111-1211الخارجية الكويتية للفترة من 

 الاوسط،كلية الاداب،قسم العلوم السياسية.

. تاريخ من سكان الصين مثقفين دلميا %11ما يفوق لإلدالم. )بال تاريخ(.  مجمودة الصين

 .https: //arabic.cgtn.com/n/BfJEA-EA-HIA/FDGbIA/index.html، من 49199 1 11الاسترداد 
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دراسات (. محمد الدبار،أبعاد السياسة الخارجية دراسة تاصيلية. 9112محمد الدبار. )مارس4 

 .5، صفحة  سياسية

(. الدول الصاددة: توظيف القوة النادمة في التظاهرات 9191لوف وديع، و منصر جمال. )مخ

 . املجلة الجزائرية للدراسات السياسية. 9111الرياضية دراسة حالة العاب الكومنولث في الهند 

(. 1)املجلد الحرب النادمة:ألاسس النظرية والتطبيقية (. 9112مركز الحرب النادمة للدارسات. )

 يروت: مركز الحرب النادمة للدارسات.ب

(. سياسة الصين الخارجية،: العوامل املؤثرة في 49114 9مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات. )

 . مساراتالسياسة الخارجية الصينية، إلاستراتيجية الصينية نحو الشرق ألاوسط. 

 :http، من 49199 1 11. )بال تاريخ(. تاريخ الاسترداد معلومات دامة دن الصين
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   2003الكويتية بعد العام -العالقات العراقيةواقع 

 The reality of Iraqi-Kuwaiti relations after 2003 

 الباحثة نهى جاسم حسين 

 العراق  -الجامعة العراقية /كلية القانون والعلوم السياسية

  nuhajasim94@gmail.com 

 امللخص 

املتواصلة بين وحدات سياسية بشكل تعد العالقات الدولية ظاهرة من التفاعالت املتداخلة          

أساس وبين وحدات شبة سياسية )إقليمية ودولية (, ولكل منها مسلك ومؤثرات تسير فيه لتحقيق 

, وللعالقات 
ً
 ونوعا

ً
أهداف قريبة وبعيدة املدى, وبما أن تلك ألاهداف والقدرات واملسالك املتباينة كما

سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية , وبعض  الدولية ) العراقية/ الكويتية( جوانب مختلفة

هذه الجوانب لها عالقة بوحدات السياسية الدولية , في حين يقع بعضها آلاخر على مستوى العالقات 

 في التعامل بينهما وان ظاهرة التفاعل في العالقات اتسم بالتعاون 
ً
 مباشرا

ً
التي ال تظهر الدولة فيها طرفا

 من جانب أخرى . من جانب وبالصراع

الكويتية والقضايا التي تواجه -حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على واقع العالقات العراقية

تطورها, وتداعيات الانسحاب ألامريكي من العراق على هذه العالقات والرؤية املستقبلية للعالقات 

 الكويتية . –العراقية 

 راق , الكويت .الكلمات املفتاحية : العالقات الدولية , الع

Abstract 

International relations are a phenomenon of continuous overlapping interactions between 

essentially political units and between regional and international semi-political units, and 

each of them has a path in which it goes to achieve near and long-term goals. Another 

aspect, and international relations have different aspects, whether they are political, 

economic or social, and some of these aspects are related to international political units, 

while others are located at the level of relations in which the state does not appear as a 

direct party in the transaction. 
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This study attempted to shed light on the reality of Iraqi-Kuwaiti relations, And the 

repercussions of the US withdrawal from Iraq on Iraqi-Kuwaiti relations , the issues facing 

the development of Iraqi-Kuwaiti relations, the future vision of Iraqi-Kuwaiti relations. 

 Keywords: international relations, Iraq, Kuwait. 

  املقدمة 

أحد أهم العالقات الخالفية في منطقة الخليج العربي , إذ الكويتية -تمثل العالقات العراقية     

ا منذ عقوًداالواجهت هذه 
ً
 وجود به املسلم من أنه حقيقة ورغمطويلة ,  عالقات توتًرا ملحوظ

  املتجاورة الدول  بين  الخالفات
ً
 اتعقيًد  كثرأ اشهدت أموًر  العراقية تيةيالكو  الخالفات أن الإ , جغرافيا

, السيما وإن أواصر  اجًد  معقدة خارجية و  داخلية عوامل نتيجة أخرى  متجاورة دول  ببن خالفات أي نم

الصراع بين الدولتين تتفوق على أواصر التعاون أو تكاد تلغي أي بادرة تفاهم عقب حرب الخليج 

وتركت العقوبات املفروضة على العراق ملدة زادت على عقد من الزمن , وفضال  1991الثانية لعام 

من املنظومة  كون جزًءالي السيما لدى الجانب الكويتيترسخ هذا الصراع وحال نبذ آلاخر ,  عن

 العقائدية للنظام السياس ي الكويتي وعلى حساب آليات التعاون في السياسة الخارجية . 

 وتداعيات الانسحاب ,الكويتية  -من دراسة واقع العالقات الثنائية العراقيةالبحث تتأتى أهمية     

ومحاولة تقديم تصور أكاديمي لكيفية تعامل كل من دولة الكويت والعراق مع  , ألامريكي من العراق

 مام أي تقدم في هذه العالقات. أا والتي تشكل عائقا أساسيً , القضايا موضع الخالف بينهما 

الكويتية وحتى تسنى معالجة -بالتركيز على واقع العالقات العراقية تتلخص مشكلة هذا البحث

 طرح مجموعة من ألاسئلة ذات الصلة بموضوع البحث : ، ال بد من املشكلة

 : ما أهم قضايا الخالف التي شهدتها العالقات العراقية
ً
 الكويتية ؟-أوال

 :  ما أهم التطورات التي شهدتها العالقات العراقية
ً
 ؟ 3002الكويتية خالل فترة ما بعد عام -ثانيا

 
ً
 العراق في ظل النظام الساس ي الحالي وأثرها على:  ما اتجاهات العالقة بين دولة الكويت و  ثالثا

 القضايا الخالفية بين البلدين؟

رات العديد من التطو الكويتية يشهد -العالقات العراقيةإن واقع : مفادها فرضية يعتمد البحث على 

 . إلايجابية والسلبية والتي تؤثر  بالضرورة على التطورات املستقبلية لهذه العالقة
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التوصل إلى النتائج املتوخاة من هذا البحث , تم اعتماد على املنهج الاستنباطي الذي ومن أجل 

يساعدنا في تحقيق الانتقال من الحقائق الكلية إلى الحقائق الجزئية ملوضوع البحث مع تحليل الواقع 

 . الفعلي الذي تعيشه العالقات الثنائية بين الدولتين

مباحث وخاتمة , اذ تناول املبحث ألاول  وثالثة تم تقسيم هيكلية البحث على مقدمة  هيكلية البحث

تداعيات الانسحاب ألامريكي من العراق على  , ودرس املبحث الثاني الكويتية-واقع العالقات العراقية

 . التي تواجه تطوير العالقات بينهم, وبحث املبحث الثالث القضايا االكويتية-العالقات العراقية

 الكويتية-واقع العالقات العراقية :  املحور الاول 

، ضرورة لالنطالق  1990يعّد فهم املراحل التي مرت بها العالقات بين العراق والكويت قبل العام      

نحو دراسة تلك العالقات للمدة التي أعقبت الغزو العراقي للكويت ثم التوصل إلى متابعة إيقاعاتها 

إلى  ًدادراسة ، استناالعالقات لتلك الويأتي تناول مراحل  ,بطريقة علمية تتوخى ألانصاف والحيادية 

 ، ومن ثم أفادت ، وفق 
ً
 ونزوال

ً
أنها قد امتازت بالتعقيد والتركيب، وتعدد ألاوجه ، والتذبذب صعودا

 مسيرتها ما بين الطرفين، إلى أزمات متكررة . 

:
ً
 ( 8511-8591الكويتية خالل الحقبة ) -العالقات العراقية أوال

, رحب أمير الكويت الشيخ عبد هللا السالم الصباح بالثورة  1991يونيو / تموز  11بعد قيام ثورة       

اغسطس  /آب 13من طريق برقية التهنئة التي بعثها لرئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم قاسم ) في 

زار الشيخ عبد هللا العراق للتعرف بشكل  1991اكتوبر  /تشرين الاول  39بنجاح الثورة , وفي   1991

, لكن جاءت سنة  موقف قادة الثورة من الكويت , وعن سير العالقات بينهما وتطورهامباشر على 

لتشهد أول أزمة حقيقة بين العراق والكويت , إذ عادت املطالبة بالكويت كلها بعد أعلن رئيس  1991

الكويت  أن. إذ ادعى عبد الكريم قاسم  (1) الوزراء ألاسبق عبد الكريم قاسم بإعادة الكويت إلى العراق

 جزًءا ال يتجزأ من العراق , وأن الكويت كانت منطقة تابعة لوالية البصرة الخاضعة للحكم العثماني

 للسلطة إلادارية في لواء محافظة البصرة 
ً
 .  (2), وأعلن تعيين قائمقام للكويت الذي سيصبح تابعا

وكانت ردة فعل الكويت سريعة ، إذ قدم أمير الكويت شكوى أمام مجلس ألامن الدولي ، بوصفه     

الجهاز املسئول عن املحافظة على السالم وألامن الدوليين في منظمة ألامم املتحدة وذلك في ألاول من 

ملنصوص عليها في ، كما طالًبا من الحكومة البريطانية تطبيق الضمانة ا 1991يونيو العام  /تموز 

، وكذلك تقدمت الكويت بشكوى إلى جامعة الدول العربية لتتخذ 1991اتفاقية الاستقالل لعام 

  (3)إلاجراءات الفعالة لصيانة استقالل الكويت.
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وصلت القوات البريطانية إلى الكويت ، واستكملت انتشارها  1991يونيو العام  /وفي ألاول من تموز  

نفسه ، على الرغم من عدم وجود تحرك عسكري عراقي ملحوظ في املنطقة في السادس من الشهر 

الحدودية ، لذلك قدم العراق شكوى إلى مجلس ألامن الدولي ، ملناقشة التهديد البريطاني ألمنه 

واستقالله، غير ان مجلس ألامن الدولي لم يستطيع اتخاذ قرار؛ بسبب التعارض بين املشروعين 

 حق النقض )الفيتو( (4)البريطاني واملصري 
ً
، إذ عارضهما الاتحاد السوفيتي )السابق( مستخدما

 بانسحاب القوات البريطانية من الكويت 
ً
بدعوى ان مشروع قرار مجلس ألامن الدولي ال يتضمن أمرا

 في 
ً
 ، فعقد مجلس الجامعة اجتماعا

ً
، لذلك طلبت الجامعة العربية التدخل لتسوية ألازمة سلميا

ز ، وقام باتصاالت مع كل من بغداد والكويت والرياض ، والطلب منها لتسوية ألازمة الخامس من تمو 

، وقد أثمرت الجهود املشتركة إلى عقد مجلس الجامعة العربية جلسة له في العشرين من تموز العام 

لى عنفسه ، قرر خاللها املوافقة على طلب الحكومة الكويتية باالنضمام إلى جامعة الدول العربية* ، 

أن تلتزم حكومة الكويت بطلب سحب القوات البريطانية من أراضيها ، مقابل التزام العراق بعدم 

استخدام القوة لضم الكويت إليه ، وان يؤيد أية رغبة تبديها حكومة الكويت للوحدة معه أو الاتحاد 

بية مساعدة الكويت مع غيره من دول الجامعة العربية مليثاق الجامعة , وطلب القرار من الدول العر 

في الانضمام إلى منظمة ألامم املتحدة ، وكذلك تقديم املساعدة الفعالة لصيانة استقالل الكويت إذا 

، باإلجماع بالرغم من انسحاب  1111/29طلبت ذلك , وقد تم اتخاذ هذا القرار ، الذي حمل الرقم 

ملجلس احتجاًجا على القرار ، مع رئيس الوفد العراقي الدكتور عبد الحسين القطيفي من اجتماع ا

 ( 5)إعالنه مقاطعة كل الاجتماعات التي يعقدها املجلس إذا ما اشتركت الكويت فيها.

وأشرف ألامين العام لجامعة الدول العربية على تشكيل قوة طوارئ عربية ، ضمت قوات سعودية 

سبتمبر العام  /من أيلول  وأردنية وسودانية ومصرية وتونسية ، وقد وصلت إلى الكويت في العاشر 

يناير / م ، لكنها لم تبِق طوًيال ، إذ انسحبت تباًعا ، واستكملت انسحابها في شهر كانون الثاني 1991

, إال بعد تولي عبد السالم محمد عارف السلطة في  (7). ويبدو ان هذه ألازمة لم تنتِه (6) 1992من عام 

م قاسم في العراق , حتى بدأت في بغداد في شهر تشرين , والتي أنهت نظام عبد الكري 1992العراق  

، أسفرت عن التوقيع على (8)مباحثات بين رئيس وزراء العراق والكويت 1992اكتوبر من عام  /ألاول 

اتفاق بين الجانبين تضمن توطيد العالقات بين الدولتين العربيتين من خالل فتح صفحة جديدة في 

  -:(9)هذه العالقات تتفق وما بينهما من روابط وعالقات ، إذ تم الاتفاق على ألامور آلاتية 

 .  1923اعتراف العراق باستقالل الكويت وسيادتها التامة على حدودها املعنية في عام  .1
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 عمل الحكومتان على توطيد العالقات بين البلدين .ت .3

تعمل الحكومتان على إقامة تعاون ثقافي وتجاري واقتصادي بين البلدين وعلى تبادل  .2

 املعلومات الفنية بينهما. 

 تبادل التمثيل الدبلوماس ي بين البلدين على مستوى السفراء . .1

يناير  /كانون الثاني  1اعه ألامم املتحدة في وقامت الكويت بالتصديق على هذا الاتفاق وايد        

 بها على املستويين العربي والدولي 1991
ً
 , ومن ثم في جامعة الدول العربية  , وبذلك أصبحت معترفا

, وبهذا أصبحت قضية الحدود هي التي فرضت نفسها على العالقات بين العراق والكويت للسنوات 

 التالية . 

كان التوجه الغالب للنظام السياس ي  1991ى السلطة في العراق عام وبعد سيطرة حزب البعث عل

العراقي  ازاء الكويت هو التعايش مع ألامر الواقع , لكن دون ترسيم الحدود بين البلدين واستمر 

عندما بدا العراق بشق طريق  1913ديسمبر لعام  /الوضع كذلك حتى ظهور أزمة في كانون ألاول 

ة نحو جنوب أم قصر من أجل حماية ميناء أم قصر من هجوم إيراني محتمل داخل ألاراض ي الكويتي

 /وكانت ألازمة الثانية حين أقدمت الحكومة العراقية على غزو مركز ) الصامته( الحدودي في أذار 

ابريل سحب العراق قواته من مركز  /نيسان  31 وفي,  (10)وهي منطقة غنية بالنفط  1912مارس لعام 

تنديد عربي شامل وتحرك دولي ملساندة الكويت واحتواء ألازمة , وبعد توقيع العراق الصامته أثر 

مع إيران , بعد هذه املرحلة تحول ألامر لدى الحكومة العراقية إلى محاولة  1919اتفاقية الجزائر 

 فرفضت الكويت هذا 99العراق اقناع الحكومة الكويتية بتأجير جزيرة )وربة وبوبيان( ملدة 
ً
 عاما

, وفي عقد الثمانينيات من القرن العشرين تحسنت العالقات (11)الطلب وأغلقت الحدود بين البلدين

( .  وضمن هذا الاطار قام أمير 1911-1910إلايرانية )-الكويتية وذلك إبان الحرب العراقية-العراقية

ر وتوالت بعد ذلك وجرى الاحتفاء به بشكل كبي 1919الكويت جابر ألاحمد الصباح بزيارة العراق عام 

 
ً
زيارات املسؤولين الكويتيين للعراق من أجل تخطيط الحدود , إال أن الجانب العراقي لم يكن متحمسا

لترسيم الحدود مع الكويت , ومما زاد من مخاوف الكويتيين من العراق هو رفض الحكومة العراقية 

رئيس مجلس قيادة الثورة املنحل آنذاك التوقيع على معاهدة عدم الاعتداء معهم , وقد برر نائب 

آنذاك بان على الطرفين أوال الانتهاء من مشاكل ترسيم الحدود قبل البحث في مسألة معاهدة عدم 

 .  (12) الاعتداء
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 , فقد كانت لدى 
ً
 اقتصاديا

ً
 ومنهارا

ً
 عسكريا

ً
مما يسترعي النظر هنا , أن العراق خرج من الحرب قويا

مليار دوالر , وعندما انتهت الحرب اخرج العراق  21العراق قبل الحرب مدخرات تصل إلى أكثر من 

 بالديون . 
ً
 مثقال

 : 
ً
 العالقات العراقية الكويتية خالل حقبة التسعيناتثانيا

الكويتية بالتوتر والتدهور خالل تسعينات القرن العشرين , -لقد اتسمت العالقات العراقية      

وبعد  , 1990اغسطس لعام  /أب  3والسيما عندما اجتاحت القوات العراقية ألاراض ي الكويتية في 

 (13)مليثاقسلسلة من قرارات مجلس ألامن الدولي مستندة على الباب السابع من ا صدرتهذا الاحتالل 

يسحب قواته كاملة ( الذي أدان الاجتياح العراقي للكويت وطالب العراق بأن  990, منها قراره املرقم )

فوًرا ومن دون قيد أو شرط ، ويدعو العراق والكويت إلى البدء بمفاوضات مكثفة، ويؤيد جميع 

 جهود الجامعة العربية 
ً
 . (14)الجهود املبذولة بهذا الصدد خصوصا

 /أب  1(، وإعالن العراق ضم الكويت في 990)إال أن العراق لم يستجب لقرار مجلس ألامن    

 8550(  993( و ) 991القرار املرقم ), إال أن مجلس ألامن رفض ذلك واصدر   1990اغسطس لعام 

حول سحب القوات العراقية من الكويت دون قيد أو شرط ، وعدم شرعية ضم الكويت للعراق ، 

ال ، وحصل القرار على إلاجماع , والقرار املرقم وعد أ
ً
( الذي يجيز 911)ي إجراء من جانب العراق باط

استخدام القوة ضد من ال ينفذها , والن القيادة العراقية رفضت الانسحاب من الكويت , واستمر 

العراق  الوجود العراقي في الكويت ملدة ستة اشهر  , هذا ما دعى إلى تأسيس تحالف دولي ضد غزو 

للكويت بقيادة الواليات املتحدة ألامريكية , وتوجيه ضربة عسكرية واسعة للعراق , مما اضطر العراق 

,  فيما تم الاعتراف العراقي بالسيادة الكويت (15)الانسحاب من الكويت تحت ضغط القوة الدولية 

املتضمن اعترافه  1992) 122, وامتثاله لقرار مجلس ألامن املرقم)1991اكتوبر / تشرين الاول  11

بالحدود البحرية بينه وبين دولة الكويت كما رسمتها اللجنة التابعة لألمم املتحدة واحترامه لحرمة 

 .  (16)الحدود 

وأصبح العراق تحت طائلة عقوبات دولية اقتصادية وسياسية وعسكرية , مما زاد من تعقيد 

 .    (17)حدودية واقتصادية وانسانيةالعالقات بين البلدين أكثر واضاف لها مشكالت 

 أخرى اتخذ ابعاد جيو استراتيجية واقتصادية وسياسية -واخذت العالقات العراقية    
ً
الكويتية منحا

خطيرة سواء بإغالق حدود الخليج العربي بوجه العراق وتحكم الكويت بها أو بفرض الحصار 
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 وما آل12الاقتصادي على الشعب العراقي ملدة)
ً
إلية من تدمير لثروات الشعب العراقي واقتصاده  ( عاما

 الكويتية في مستوى الجمود . -وبنيته التحتية والاجتماعية وبقيت العالقات العراقية

: 
ً
  2002إلى  2003الكويتية  املدة من -العالقات العراقية ثالثا

 ,  3002الكويتية بعد عام -لم تتغير العالقات العراقية     
ً
 كبيرا

ً
فبعد القطيعة الطويلة بين تغييرا

دمها العراق للكويت منذ الغزو  البلدين واملشاكل العالقة بينهما فيما يخص ملف التعويضات التي يقَّ

 عن , مشاكل ترسيم الحدود التي ما زالت ملفاتها معلقة  1990العراقي عام 
ً
وحتى يومنا هذا , فضال

 ن العالقات بين الطرفين  . بين البلدين , التي تثير الشكوك حول إمكانية تحسي

    
ً
لكن تغيرت الرؤية الكويتية للعراق بعد سقوط النظام السابق كونها عّدت وجود هذا النظام تهديدا

 لها , لذلك اعترفت الدول الخليجية 
ً
 استراتيجيا

ً
 لها , لذا فإّن غياب هذا النظام ُيعدُّ مكسبا

ً
مباشرا

الي الذي تشكل في العراق وعّدته بمثابة السلطة السياسية وفي مقدمتها الكويت بمجلس الحكم الانتق

, ومنذ البداية أعادت العالقات الدبلوماسية مع العراق  (18)واملثل الشرعي للقوى السياسة العراقية

, وتبادل البلدان السفراء وأعيد فتح السفارتين العراقية  (19) بعد قطيعة استمرت خمسة عشر عاًما

في الكويت والكويتية في العراق , ثم استمر تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين وعلى مختلف 

املستويات وتشكلت اللجان املشتركة ملعالجة القضايا العالقة بين البلدين , واتفق البلدان على ضرورة 

  ( 20)لية وإيجاد حلول لها : بحث في  القضايا التا

 *(. 193استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد العالمة الحدودية ) .أ

 تنظيم وتنمية النشاط البحري في خور عبد هللا . .ب

 تحديث اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين البلدين . ج . 

 طاع الخاص.التعاون في املجال الاقتصادي والتجاري والجمركي والنفطي والق .د

  2028إلى  2009العالقات العراقية الكويتية املدة من  رابًعا :

 في العالقات العراقية       
ً
فالكويت كانت في مقدمة  3009الكويتية في عام -لم يختلف ألامر كثيرا

وأعادت العالقات الدبلوماسية مع العراق بعد , 3009الدول التي رحبت بانتخابات العراقية لعام 

إذ جاءت زيارة رئيس الوزراء ألاسبق إبراهيم الجعفري إلى الكويت ,  قطيعة استمرت خمسة عشر عاًما

خطوة من خطوات بناء الثقة بين البلدين وخالل زيارته أجرى مباحثات مع املسؤولين  3009عام 

وز تراكمات االكويتيين بحثت القضايا العالقة بين البلدين السيما قضيتي الحدود والديون وكيفية تج

. أال إّن الكويتيين لم يطمئنوا لذلك , إال بعد أن (21)املرحلة السابقة وسبل تطوير العالقات بينهما
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 مفاده , بأن العراق َيعدُّ  3009أصدر رئيس الوزراء ألاسبق إبراهيم الجعفري في نهاية عام 
ً
تأكيدا

هما , بينر وصغير في العالقات الكويت دولة شقيقة ومستقلة وذات سيادة مع عدم وجود شقيق كبي

ده وزير الخارجية العراقي في تلك الحقبة هوشيار زيباري حينما قال : "إّن سيادة الكويت 
ّ
وهذا ما أك

 
ً
وحدودها مصونة بقرارات الشرعية الدولية" ، ونفى وجود أطماع لبالده في ألاراض ي الكويتية واصفا

ه : "ي  بأنَّ
ً
 وإعالميا

ً
عيش في أوهام املاض ي" , كما طالب رئيس الوزراء ألاسبق من يروج لذلك سياسيا

 
ّ

وا أّن نواًبا كويتيين رفض إبراهيم الجعفري من خالل زيارته إلى الكويت بإلغاء الديون على العراق , إال

 ال يمكن التنازل عنه ، فهي بمثابة )قدس 
ً
قرار الحكومة الكويتية بإسقاط الديون وعّدوها حقا

ه فايز العنزي عضو البرملان الكويتي(, وقرارات ألامم املتحدة ومجلس ألامن هي ألاقداس كما صّرح ب

واجبة التطبيق والتي ال تحتمل التعديل أو املساس بها , وكان موقف مجلس ألامة الكويتي هذا قد 

مليون  90أغلق موضوع الديون والتعويضات املطلوبة لكن رغم ذلك قامت الحكومة الكويتية بتقديم 

 .(22)كمنحة ووعدت بقروض ميسرة للجانب العراقي دوالر 

بالرغم من تأكيد الجانبين العراقي والكويتي على أهمية بناء عالقات جيدة قائمة على حسن الجوار     

والاحترام املتبادل , فإّن هذه العالقات واجهت أزمة في عهد رئيس الوزراء ألاسبق إبراهيم الجعفري 

عندما قامت الكويت باختراق الحدود العراقية بحجـة إقامـة )حـاجز  3009/وتحديًدا في شهر تموز 

حديدي( لحماية الكويت من ألاوضاع التي يشهدها العراق , وقد أثـار هذا الحدث ردود أفعال عراقية 

على املستويين الرسمي والشـعبي تمثلـت بتنديد بعض أعضاء مجلس النواب العراقـي بالتجـاوز الكـويتي 

ض ي العراق ومياهه إلاقليمية , ومطالبة بعض آخر بإعادة النظر باالتفاقيات الحدودية التي علـى أرا

 . (23)1990أقرت بعد عام 

ناقش خاللها ملف ترسيم  3009أثناء زيارة رئيس الوزراء ألاسبق نوري املالكي إلى الكويت في عام       

اية مجلس ألامن الدولي , وقال نوري املالكي: الحدود وإمكانية حلها عبر الحوار الثنائي والخالص من وص

" إّن مسألة الكويت والعراق محسومة ، ولكن ينبغي أن تحسم وفق القرارات والتفاهم بين البلدين, 

وال زالت هناك مشكالت مثارة ينبغي أن نجد لها الحلول الثنائية فيما بيننا أفضل لنا من أن نتوجه 

املالكي بأنَّ : "املشكلة بين العراق والكويت ليست مشكلة حدود على بها إلى ألامم املتحدة" , وأضاف 

: "العالقة ما بين الطرفين  ما مشكلة فنية تعمل اللجان على متابعتها" , وأضاف بأنَّ
ّ
حدَّ تعبيره، إن

متينة جًدا" , وقد أكـدت الكويت للمالكي دعمها للعراق وحكومته ، وترحيبها واستعدادها للمشاركة 

مر العهد الدولي املتعلق بموضوع الديون ، ودعم عملية الاستثمار في العراق , وكانت الكويت في مؤت
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قبل هذه الزيارة أعربت عن نيتها تخفيض ديونها املستحقة بذمة الخطوط الجوية العراقية ، والبالغة 

أكثر من  مليون دوالر وأعلنت استعدادها لفتح أول خط جوي مع العراق بعد توقف دام 300أكثر من

 الستمرار حالة عدم ( 24)عاًما ، مما سيسهم في تعميق العالقات التجاريـة بين البلدين11
ً
. ونظرا

الاستقرار في العراق دعت الكويت إلـى ضرورة معالجة هذه ألاوضاع بما يعيد ألامن والاستقرار إليه في 

لذي يضـم وزراء خارجيـة دول وا 3009مؤتمر دول جوار العراق الذي عقد في طهران في حزيران لعام 

جوار العراق وطالب املجتمعون فيه بنقل املهام ألامنية إلى القوات العراقية ومطالبة الدول واملنظمات 

الدولية بضرورة تقديم املساعدة الواسعة لعملية التطوير السياس ي والاقتصادي إلعادة بناء 

 لها  3001ثم عينت الكويت في عام  .(25)العراق
ً
في بغداد كأول سفير كويتي لدى العراق منذ عام سفيرا

,  (26)ليواجه مهمة شاقة في العمل على تقريب وجتهي نظر البلدين حيال القضايا العالقة بينهما 1990

قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد صباح السالم الصباح وبعد  3009وفي عام 

فيها مع رئيس الوزراء ألاسبق نوري املالكي ، وشهد اللقاء  سنة بزيارة لبغداد اجتمع 19قطيعة دامت 

بحث سلسلة من القضايا التي من شأنها الارتقاء بمستوى العالقات الثنائية بين البلدين , وسبل 

توسيع التعاون بينهما على جميع ألاصعدة ، وبارك رئيس الوزراء ألاسبق نوري املالكي الجهود الكويتية 

ه من أجل وحدة الصف العربي , وأعرب عن شكر بالده للكويت على عقد القمة في كل ما تسعى إلي

د زيارة وزير الخارجية الكويتي ألاولى من نوعها منذ (27)الاقتصادية التي تناولت مواضيع مهمة عُّ
ُ
. وت

، وعلى الرغم من أنَّ العالقات بين البلدين تحسنت بعد سقوط 1990الغزو العراقي للكويت لعام

 من امللفات القديمة ما زالت عالقة  3002السابق في عام النظام 
ً
 أنَّ عددا

ّ
وحدوث تحسن نسبي , إال

بينهما , والكويت ال زالت تحصل على التعويضات مقابل ألاضرار التي لحقت بها من جراء الغزو العراقي 

التي أسقطت  لها , ومن جانب آخر , يطالب العراق الكويت بإلغاء التعويضات أسوة بالدول ألاخرى 

ديون وتعويضات العراق على أساس أنَّ الحكومة الحالية غير مسؤولة عنها , كما أن ترسيم الحدود 

د وزير الخارجية (28)وإدارة حقول النفط املشتركة تمثل تحديات أخرى للعالقات بين البلدين
ّ
. أك

ميع القرارات الدولية املتعلقة أنَّ : "العراق ملتزم بج 3009/تموز  /33العراقية هوشيار زيباري بتاريخ 

بالحالة بين العراق والكويت" , وإّن سعي حكومته الحالية للخروج من الفصل السابع لن يكون على 

ه من   أنَّ
ً
ه " يوجه إلى الكويت رسالة ود وإخوة مبينا حساب دولة الكويت وسيادتها وآمنها" ، وأضاف أنَّ

د أنَّ هناك مجموعة الطبيعي أن يتخذ العراق خطوات عملية مستقب
ّ
 لتبديد مخاوف الكويت" , وأك

ً
ال

 عن اعتقاده أنَّ املرحلة املقبلة ستكون مرحلة مهمة لتعزيز بناء 
ً
من الخطوات يمكن اتخاذها معربا
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, وأضاف أن العراق حريص على التعاون ثنائي مع (29)الثقة من خالل مجموعة من إلاجراءات العملية

القة كافة بكل مودة ومهنية وبروح أخوية ومن خالل القنوات الرسمية الكويت ملعالجة القضايا الع

. وقد نجح العراق في مسعاه حول بناء عالقات فعالة مع الكويت والتي (30)بين الدولتين الصديقتين

تمثلت في املساعي العراقية لتجاوز ألازمات من خالل طرح رئيس مجلس النواب ألاسبق أياد السامرائي 

, ولتعزيز العالقات الودية تم تقديم أوراق (31)فاهم املشترك لتسوية امللفات العالقة بينهماما أسماه الت

كأول سفير عراقي في الكويت بعد  3010 /اعتماد محمد حسين محمد بحر العلوم في ألاول من حزيزان

ناصر , وقد تركت زيارة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ  3002الاحتالل ألامريكي للعراق عام 

 في إنهاء مرحلة التوتر وفتح  3011/كانون الثاني /13محمد الصباح بتاريخ 
ً
 إيجابيا

ً
إلى بغداد أثرا

 /11في تاريخ  زار رئيس الوزراء نوري املالكي الكويت. و  (32)صفحة جديدة للعالقات بين البلدين

وذلك تلبية للدعوة التي وجهها رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر املبارك الحمد  3013/آذار

الصباح , وصرّح رئيس الوزراء ألاسبق نوري املالكي خالل محادثاته مع نظيره الكويتي الشيخ جابر 

  املبارك الحمد الصباح
ً
 لحل وحسم جميع اقائال

ً
 كبيرا

ً
ضايا لق: " لقد قطعت الحكومة العراقية شوطا

العالقة والتي تعد من العقبات الرئيسة في طريق تحسين العالقات مع الكويت لكي نصل إلى خروج 

العراق من الفصل السابع" , وقد كثف املسؤولون العراقيون في السنوات ألاخيرة جهودهم بعد ذلك 

لعراق بجميع , مؤكدين التزام ا (33)إلقناع مجلس ألامن بإخراج العراق من طائلة الفصل السابع

ه لم يعد يشكل تهديًدا ألمن واستقرار املنطقة , مطالبين بخفض 
ّ
قرارات ألامم املتحدة ذات العالقة وإن

من عائدات العراق , في املقابل أصرَّ املسؤولون الكويتيون على  %1النسبة املخصصة للتعويضات إلى

. وقد نجح العراق والكويت في عام (34)هإبقاء العراق خاضًعا للفصل السابع لحين الوفاء بكل التزامات

في حل بعض مشاكل ترسيم الحدود التاريخية بينهًما بعدما وافق البلدان على استكمال  3012

( الذي أصدره مجلس 122إجراءات تخطيط الحدود البرية والبحرية بين البلدين وفق القرار املرقم )

 . (35)تعقب الغزو العراقي للكوي 1992ألامن الدولي في عام 

،جاءت  3011وبعد تشكيل الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء ألاسبق حيدر العبادي في  عام     

مرحلة جديدة ملواجهة ألازمات السياسية في البلد ، والعمل على وقف تقدم تنظيم داعش إلارهابي ، 

لسياسية ،وتبني وتغيير السياسات الداخلية وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة لكل ألاطياف ا

عالقات خارجية منفتحة على دول الجوار إلاقليمي والعالم الخارجي بما يخدم مصالح العراق وأمنه 

واستقرار , وقد سعت الحكومة العراقية إلى الانفتاح على الدول املجاورة ومنها الكويت ورغبتها في طي 
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من البرنامج الحكومي للحكومة صفحة املاض ي، وبحث جميع امللفات العالقة بينهم ، وكان هذا ض

رئيس الوزراء ألاسبق حيدر العبادي , وبدأت بعدها سلسلة زيارات ولقاءات متبادلة بين املسئولين 

العراقيين ونظرائهم الخليجيين, ومنها زيارة وزير الخارجية ألاسبق ابراهيم الجعفري  إلى الكويت ومن 

صباح إلى بغداد وتأكيده التزام الكويت بقرارات مجلس ثم زيارة وزير الخارجية الكويتي صباح خالد ال

, وتأكيده أن دول  3111و3110ألامن  في مكافحة إلارهاب وتمويله وتجفيف منابعه خاصة القرارين 

 يحتاج إلى مواجهه شاملة 
ً
 مدمرا

ً
 . (36)املنطقة تواجه فكرا

ويبدو أن مرحلة ما بعد زوال تنظيم داعش إلارهابي من العراق , حظيت بتفهم الجانبين العراقي 

والخليجي للمتطلبات الالزمة للمحافظة على أمنهما الداخلي وتجاوز املرحلة السابقة من التوتر وعدم 

ير العالقات وتطو التفاهم , والانطالق نحو مرحلة جديدة تضمن تحقيق املصالح املشتركة بين البلدين 

بينهما في املستقبل , وظهر ذلك واضًحا في مساعي حكومة رئيس الوزراء ألاسبق حيدر العبادي الحثيثة 

الكويتية كمهمة أساس في مواجهة إلارهاب في العراق , وبسبب -إلعادة ترتيب العالقات العراقية

هذه العالقات بالنسبة للعراق في ظل  التحديات الداخلية والخارجية التي كان يعانيها العراق , وأهمية

توجهاته الجديدة في تطوير عالقاته مع دول الخليج العربي , وبذلك شهد العراق حالة من الانفراج في 

 عالقاته مع دول الخليج العربي وخاصة الكويت في املجاالت السياسية والامنية والاقتصادية .   

 3031و 3030و 3011شهدت تطوًرا ملموًسا في السنوات  نستنتج , إّن العالقات بين البلدين      

 عن , تكثيف 
ً
السيما عقب املساعي الحثيثة التي بذلها قادة الدولتين لتجاوز خالفات املاض ي , فضال

الزيارات الرسمية بين قادة البلدين والتي تمخضت عنها مرحلة جديدة من العالقات املبنية على حسن 

 ل واملصالح املشتركة بينهما  .الجوار والاحترام املتباد

تداعيات الانسحاب ألامريكي من العراق على العالقات  املحور الثاني :

 الكويتية-العراقية

ليؤكد حقيقة استراتيجية  3011جاء الانسحاب العسكري ألامريكي من العراق مع نهاية العام     

عامل ألاشد تأثيًرا في أمن الخليج واستقرار مهمة ، مفادها أن الواليات املتحدة ألامريكية هي دوًما ال

النظام إلاقليمي الخارجي ، وتؤكد التجارب التاريخية أن الواليات املتحدة ألامريكية فشلت تماًما في 

تحقيق ألامن للنظام إلاقليمي الخليجي منذ بداية السبعينيات من القرن املاض ي ، أي منذ الانسحاب 

تحدة ألامريكية مسؤولية ألامن في الخليج , إذ عاشت املنطقة خالل هذه البريطاني وتولي الواليات امل

املدة حالة مستمرة من ألازمات السياسية والعسكرية ، وذلك نتيجة لسوء إدارة الواليات املتحدة 
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ألامريكية لقضية ألامن والاستقرار فيها , إذ أن الواليات املتحدة ألامريكية أدخلت النظام إلاقليمي 

 وتندلع الخليج
ّ
ي الغني بنفطه وثرواته املالية في دوامة من الصراعات وألازمات ، فما أن تنتهي أزمة , إال

أزمة أخرى , وأضحت حالة التأزم والتوتر والصراع هي السمة السائدة ملنطقة الخليج ، وأضحى البحث 

  املنطقة . في ألاطراف لجميع بالنسبة املنال عن ألامن والاستقرار هو الغاية صعبة

 بضرورة تتعلق ألاولى ، رئيستينبفكرتين  العراق من ألامريكي العسكري  الانسحاب ارتبط وقد    

 عام العراق على ألامريكية الحرب في فقدت والتي أراضيه على وسيادته الستقالله العراق استعادة

 أطراف ومن وألامريكية العراقية امليدانية القيادات قبل من املستمر بالتحذير تتعلق والثانية ،3002

 .(37)الانسحاب هذا على تب تتر أن يمكن التي والتداعيات املخاطر من ودولية إقليمية

 3001عام  وقعت أمنية التي التفاقية اتطبيًق  جاء قد العراق من ألامريكي الانسحاب أن املعروف ومن    

 تشرين في أكد أوباما باراك ألاسبق ألامريكي الرئيس بأن علًما ألامريكية , املتحدة والواليات العراق بين

 آالف منح العراق لرفض نتيجة هو الكامل ألامريكي العسكري  الانسحابأن  3011لعام اكتوبر   /ألاول 

 . (38)قانونية الجنود ألامريكيين حصانة

 العراق مع ألامنية الاتفاقية خالل من أرادت ألامريكية إلادارة أن املحللين السياسيين  بعض ويرى    

 ومن

 في ألامريكي العسكري  الوجود آلية في النظر تعيد أن العراقية ألاراض ي من العسكرية القوات سحب ثم

 التدخل من تتمكن لكي الكويت دولة في جديد من انتشاره إعادة خالل من , العربي الخليج منطقة

 الخطة وهذه,   املستقبل في فيه خارجي تدخل حدوث أو  العراق في ألامني الوضع تدهور  حال في السريع

 بعد البديل هي 3011 أغسطس لعام/آب 2 في ألامريكية( تايمز نيويورك )صحيفة نشرتها ما حسب

 املياه إلى حربية سفن إرسال سيتم ذلك و إلى جانب العراق ، في أمريكي جندي ألف 30إبقاء  فشل

 واشنطن فيه تحاول  الذي الوقت في , الكويت في املوجودة البرية القوات إلى جانب , املنطقة في الدولية

ال امنًيا تبني أن الخليجي التعاون  مجلس دول  مع وعسكرية استراتيجية عالقات لها التي
ً
 في جديًدا هيك

 سيكون "   :بقولها الحقيقة تلك كلينتون  هيالري  السابقة ألامريكية الخارجية وزيرة وأكدت املنطقة ،

 تلك ومستقبل العراق في التزامنا املستمر على دليل وهذا املنطقة , أنحاء كافة في مستمر قوي  وجود لنا

 .  (39)املنطقة" 

 املرتبطة تداعياته له أيًضا الانسحاب فإن الخليج العربي , دول  على تداعياته لالحتالل كان كما      

 فمن , العراق في جديد عهد وبداية ألامريكية القوات انسحاب بعد الخليجية إلاقليمية و البنية بطبيعة
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 عن ألامريكي إلاعالن غداة وعسكرية سياسية تطورات من العراقية الساحة على يجري  ما أن الثابت

 دوًما أكثر فهي الكويت ، ومنها الخليجية الساحة على الواضحة وتداعياته انعكاساته له الانسحاب ،

 .   (40)ألامني بالوضع يتعلق ما في وخاصة العراق ، في ملا يجري  والتأثير للتأثر عرضة

 من ألامريكي الانسحاب يسببها قد التي الكبيرة آلاثار من الخليجي التعاون  مجلس دول  إذ تخش ى     

 كان ما وهذا الخليج العربي ، ودول  العراق بين التاريخية والعالقات الجغرافي للجوار انظرً  العراق،

 والتي 3011لعام  ديسمبر /ألاول  انون ك 11 في عقدت التي الخليجي التعاون  مجلس دول  قمة موضوع

 خليجي توافق عن والبحث ألامريكي ، الانسحاب بعد العراق في الوضع ألامني دراسة مهامها أبرز  من كان

 املجلس دول  مخاوف وتتمحور  , والدولية إلاقليمية التجاذبات عن بعيًدا املنطقة في والاستقرار لألمن

 العربي , الخليج منطقة في أمني فراغ إيجاد إلى يؤدي أن يمكن الذي ألامريكي الانسحاب نتائج حول 

العراق  في ألامريكي العسكري  الوجود على تعول  املجلس دول  إذ كانت العراق ، في إلايراني النفوذ وازدياد

 ألامريكية ، املتحدة الواليات مع مشتركة ومصالح وتحالفات عسكرية باتفاقيات ترتبط أنها السيما ,

 
ً
 املجلس دول  إذ تعتقد , العراق في إلاقليمي والتنافس النفوذ تصاعد من املجلس دول  تخوف , عن فضال

 عن السعودية مثل إقليمية كبرى  دول  لدور  واضح غياب ظل في إيرانمن  أكثر سيقترب العراق أن

 نتيجة املنطقة في اضطرابات إلى الانسحاب يؤدي أن هو آلاخر والتخوف , العراقي السياس ي املشهد

  .  (41)أقوى  جوار دول  مع تحالف إلى البلد ولجوء العراق ، في السياسية العملية لفشل

  3002الاحتالل ألامريكي للعراق عام  منذ العربي الخليج منطقة عاشتها التي التجارب أظهرت  لذا     

 الخليج العربي ، منطقة في ألاوضاع مستقبل على كبيرةانعكاسات  له العراقي الداخل في يجري  ما أن

 وضع جهود نجحت فإذا العراق ، مستقبل على منه جانب في يتوقف  الخليجي املستقبل فإن وبالتالي،

 سيعزز  أراضيه ، وسالمة وسيادته وحدته على الحفاظ ظل في والديمقراطية طريق التنمية على العراق

 نحو العراق في ألاوضاع واتجهت العكس، حدث إذا أما , املنطقة في والاستقرار ألامن فرض من ذلك

 بؤرة العراق من سيجعل ذلك فإن العراقية، الدولة تفكك إلى يؤدي أن يمكن بما التدهور، من مزيد

 .  (42)حدود العراق  خارج إلى وإلارهاب التطرف تصدير ومصدر بل املنطقة ، في الاستقرار لعدم

 الدول  هذه موقف خالل من هاستقرار  العراق وحدة على العربية الخليج دول  حرص ولذلك يتضح     

 الثانية الخليجي التعاون  مجلس قادة قمة إلى العراقية ألاطراف بعض بها تقدمت الذي املشروع من

 في ألاطراف لهذه دعم طلب تضمن والتي 3011 مديسمبر لعا / كانون ألاول  في الرياض في والثالثين 

 قبل من الكامل الدعم تلق لم الدعوة هذه لكن , ألاقاليم نظرية خالل من العراق تقسيم مشروعات



 2022أبريل                   عشر ثانيال العدد                   العربي الديمقراطي المركز                 اسيوية قضايا مجلة 

88 
 

  يستبطن مؤشر وهذا  ، الخليجيين القادة
ً
  العراق لوحدة احتراما

ً
 وهو ومستقبله، استقراره على وحفاظا

  يبنى أن يمكن الذي املؤشر وهو الخليجية للقمة الختامي البيان إليه أشار ما
ً
 فاملأمول  , عليه مستقبال

 ألامريكي الانسحاب بعد ما عراق العتبار الحقيقية املبادرة بزمام ألاخذ إلى التعاون  مجلس دول  تبادر أن

 ما ألاخيرة ، القمة إليه دعت الذي الاتحادي ثوبها في الخليجية ألامنية املعادلة في الحيوي  الجزء

أراضيه  على ألامريكي الوجود من املتحرر  الجديد العراق تجاه املجلس دول  استراتيجية إعادة سيستدعي

،  
ً
 إلرادة مستعًدا سيكون  واقتصادية حادة ، وسياسية أمنية مشاكل اليوم يواجه العراق أن خصوصا

  وجد ما إذا الخليجية العراقية , ألامنية الشراكة
ً
  تعامال

ً
 بعيًدا عن العراق تقدم يدعم اخليجًيا شفاف

 .  (43)العراقية الكتل السياسية  من غيرها دون  بكتلة الاتصال إلى ترمي التي الجزئية املبادرات

 أمن على و إيجابية سلبية تأثيرات له بالكامل من العراق سيكون  ألامريكي الانسحاب نستنتج , إن   

 مع الخليجي التعاون  مجلس دول  تعاطي خالل من وذلك له ، نفسها تعد  أن  من  بد ال العربي الخليج

 هذا يثير ال حتى والحيطة، الحذر من بش يء العراق من الانسحاب بعد الخليج في ألامريكي مسألة الوجود

 على ينعكس قد مما العراقية , ألاوساط في والشك فتيل الريبة ويشعل العراقي ، الجانب مخاوف ألامر

  التي التقارير من العديد تواتر مع وخاصة ، القريب املستقبل في الخليجية-العراقية العالقات طبيعة

 انسحاب بعد الخليج العربي منطقة في ألامريكي العسكري  الوجود لتعزيز ألامريكية إلادارة تخطيط تبرز

 الخليجي التعاون  مجلس في ألاعضاء الدول  مع العسكرية العالقات وتوسيع العراق ، في املتبقية القوات

 غاية القضية وتلك الخليجي ، التعاون  مجلس ودول  العراق بين الحساسيات إثارة شأنه من ذلك فكل .

 صحيفة مع مقابلة في خليفة آل أحمد بن خالد البحريني الخارجية وزير صرح أن بعد وخاصة ألاهمية في

 بأنهم الخليج ، دول  إلى له إشارة في ، 3011 في العام املتحدة للواليات زيارته خالل "تايمز نيويورك"

ا سيترك العراقمن  ألامريكي الانسحاب أن من قلقون "
ً
 تعزيز ألامريكية إلادارة اقتراح" أن وأضاف " ,فراغ

 ظل في ضروري  لكنه العراق ، في يحدث عما بدًيال يشكل لنالعربي  الخليج دول  مع ألامنية عالقتها

 املنطقة" .  في موحد  دفاع إلظهار الانسحاب

 صوب الاتجاه ضرورة تظهر العراق من ألامريكي الانسحاب غداة املحتمل ألامني الفراغ هذا وملعالجة

 تخفيف شأنه من الذي ألامر الخليجي ، التعاون  مجلس ودول  العراق بينمشتركة  أمنية ترتيبات وضع

 الخليج من ألامريكي الانسحاب جراء سيترتب الذي ألامني الفراغ حجم من املجلس دول  لدى القلق حدة

 فعلًيا , أذ يتبلور  الاتجاه هذا بدأ وقد الانسحاب ، بعد ما للعراق ألامن قدًرا من و يوفر  جانب ، من

 دول  مع املشترك الجوي  للدفاع اتفاق إلى للتوصل يسعى العراق أن العراقيين املسؤولين أحد ذكر
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 شأن وفي العراق ، من ألامريكية القوات انسحاب بعد الجوي  مجاله تأمين أجل من العربية ، الخليج

 صحفي مؤتمر خالل العاني نصير الطالباني الجمهورية ألاسبق جالل الرئيس مكتب مدير ّح ر ص آخر

 مع الجوي  للدفاع اتفاق مشترك توقيع يقترح العراق بأن ، 3011لعام  فبراير/شباط 1 في الرياض في

  كلها ، املنطقة إنما وحده العراقي الجوي  املجال يغطي ال الخليج ، دول 
ً
 إلى يفتقر العراق أن موضحا

 أن امضيًف  القطاع ، هذا في محدودة العراقية القدرات أن وأكد الجوي ، مجاله لتأمين الالزمة املوارد

 . (44)انتهت قد معادية قوة جانب لالنتهاك من الجوي  مجاله فيها يتعرض التي ألايام تكون  بأن تأمل بالده

 تمثلألامريكية  القوات انسحاب بعد العربي الخليج دول  مع العراق عالقات أن , القول  ويمكن     

 من أكبر فسحة املتحدة الواليات ترك الخليج دول  على أخطرها عدة ؛ احتماالت على مفتوحة مرحلة

 العراق ويكون  املنطقة ، في سياستها على شرعية وتضفي املنقذ دور  و تمارس تعود لكي إليران ، التحرك

 فإن كذلك الوضع ، مع السلبي بتعاملها فيه الخليج دول  تساهم أن املمكن من الذي ألامر ذلك في سببا

 الحدود يعبر أن املمكن من العراقي الشعب به يتميز كان الذي الترابط وتفكك الاجتماعي الوضع تدهور 

 , وبالتالي العربية ، الدول  من عدد في حصلت بعد الثورات والاحتجاجات التي خاصة الخليج دول  إلى

 .  العراق  مصالح قبل بمصالحها تفريطا سيكون  تتدهور  العراق ألوضاع الخليج دول  ترك فإن

 هذا من إيران واستفادة ، 3002 العام للعراق ألاميركي الاحتالل بعد املنطقة ، في ألاحداث تطور  ومع

بشكل  العراق من ألاميركية القوات وانسحاب , واملنطقة العراق في املستمر تدخلها خالل من الاحتالل

 املجلس باستراتيجية تتعلقان مهمتين مسألتين في تفكر الخليجي التعاون  مجلس دول  جعل نهائي ،

 :والدولية  وإلاقليمية العربية ألاصعدة على واحتماالت تطورات من فيها ما بكل القادمة للمرحلة

 املجلس ، ودول  شعوب استقرار لحفظ خليجي اتحاد إلى الخليجي التعاون  مجلس تطوير  :ألاولى

واليمن وليبيا  البحرين في وخاصة العربية املنطقة في ألاخيرة العربية الجماهير انتفاضات بعد اخصوصً 

 أحداث في دور  لها إيران أن املجلس في مسئولون  يعتقد والتي, ومصر وغيرها من البلدان العربية 

 خليجية وحدة أو اتحاد إقامة هو الخليجي التعاون  مجلس ألافضل لدول  الخيار فأن ولذلك البلدين،

 دول  شعوب وتطلعات طموحات إلى يرقى فيدرالي اتحاد إلى للوصول  ألادنى الحد خيار وهو كونفدرالية،

 .الخليجي التعاون  مجلس

 خالل أخرى  ودول  ومصر اليمنربما  و  والعراق واملغرب ألاردن ليشمل التعاون  مجلس توسيع : الثانية

الحالية  السياسية والاقتصادية التطورات خلفية على والعشرين الحادي القرن  من الحالي العقد

 والعالم . املنطقة في واملستقبلية
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 مجلس دول  على العراق من ألامريكي الانسحاب تداعيات أن السابق، الاستعراض خالل من ويالحظ    

 الاوضاع بمستقبل ألاولى تتعلق القضية همية ،ألا  غاية في بصورة كبيرة على قضيتين يعتمد التعاون 

 أما العراق ، في السياسية الجماعات مختلف بين تحقيقه املمكن الاستقرار ومدى العراق في الداخلية

 لبناء السانحة الفرصة استغالل يمكن حيث الخليجي ، التعاون  املجلس بدول  تتعلق الثانية القضية

 بداية منذ املنطقة على ألامريكي الاحتالل خلفها التي التداعيات انهاء تضمن العراق ، مع جيدة عالقات

 .الجديد  القرن 

 ألامريكية العسكرية القوات انسحاب أن , فيالحظ الكويتية -العراقية بالعالقات فيما يتعلق أما     

 املعروف ومن ،الكويتي  مبارك ميناء حول  والعراق الكويت بين الجديدة ألازمة مع ترافق قد العراق من

 إدارة طريقة في التدخل من ألامريكية املتحدة الواليات انسحاب يعني قد ألامريكية القوات انسحاب أن

 الكويتية محملة–العراقية  العالقات من جديدة مرحلة بداية وبالتالي لدولتهم ، الجدد القادة العراقيين

 تتراكم ظلت والتي الجانبينبين  العالقة القضايا من الكبير للمورث نتيجة التعقيد من ما يمكن بكل

 واملتوقعة القائمة واملعوقات جميع الخالفات من الرغم العشرين  , وعلى القرن  بدايات منذ حل أي دون 

 منهما كال تجعل الدولتين بين الجوار حقيقة أن الثابت من فإنه الكويتية ، -العراقية العالقات مسار في

  الكويت وتجعل ، آلاخر مع تعاونية لعالقات بحاجة
ً
 ما سواء بالعراق ألاوضاع باستقرار معنية تحديدا

 كلها وهي العراقية , والجماعات الطوائف بين بالعالقة أو الحكم بطبيعة أو ألامنية , بالناحية يتعلق

 السياس ي والتنسيق التعاون  من أدنى حدا تتطلب ثم ومن الكويتي، الوطني ألامن على حتما تؤثر أمور 

 على الطرفين .  السلبية التداعيات لتحجيم البلدين بين

 القضايا التي تواجه تطوير العالقات بينهما املحور الثالث :

تتفق أغلب الدراسات أن أهم امللفات والقضايا التي من املمكن ان تثبط من تطور العالقات          

بين الدولتين , وتعمل على توسيع فجوة الخالف الذي ال يخدم الطرفين , إذا ما تمسك احد ألاطراف 

 في تعليق هذه امللفات وإبقاءها معلقة دون حل . 

 ملفات مهمة :  تطرقنا في هذا املبحث إلى عدة

 أ. أزمة الحدود .

 ب. ملف الاسرى واملفقودين .

 . الكويتي الوطني ألارشيف ملفج.  

 د. ملف التعويضات .  
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 ه. أزمة ميناء مبارك الكويتي .  

 أ. أزمة الحدود بين الدولتين 

كبر مثل التحدي ألاتعد قضية الحدود ألاهم وألاكثر تأثيًرا على العالقات بين البلدين ، كما انها ت       

 عن , أنها السبب الرئيس ي إلى جانب أسباب أخرى  –الذي يواجه العالقات العراقية 
ً
الكويتية ، فضال

في توتر وعدم استقرار العالقات طوال الحقبة السابقة , وما تمخض عنها من إصدار مجلس ألامن 

 عدة قرارات بحق العراق . 

املؤرخ في  911ساسيتين أكد عليهما قرار مجلس ألامن املرقم لذا شملت هذه املرحلة مسألتين أ     

, ألاولى تتعلق بتخطيط الحدود النهائية بين البلدين , وثانية تتعلق  1991أبريل لعام  /نيسان  2

 بإقامة منطقة منزوعة السالح بين الدولتين . 

حيث كانت بداية عملية تخطيط الحدود بين العراق والكويت , في مرحلة التسعينات مع صدور قرار  

  (45)عن مجلس ألامن الذي نص في  الفقرة )أ( على ما يلي :  911املرقم 

   حرمة الحدود الدولية , وتخصيص الجزر على النحو 
ً
يطالب العراق والكويت بأن يحترما

املحدد في املحضر املتفق عليه بين العراق والكويت " بشأن استعادة العالقات الودية والاعتراف 

اكتوبر /تشرين ألاول  1ذات العالقة" وممارسة كل منهما لسيادته الذي وقعاه في بغداد بتاريخ 

 .  1092, وسجل لدى ألامم املتحدة في الوثيقة املرقمة 1992عام ل

  يطلب القرار إلى ألامين العام لألمم املتحدة , أن يساعد في اتخاذ الترتيبات الالزمة مع العراق

 باملواد املناسبة بم فيها الخريطة الواردة في وثيقة مجلس 
ً
والكويت لترسيم الحدود بينهما , مستعينا

 بشأن ذلك . 9133131ألامن )
ً
 ( , وأن يقدم إلى مجلس ألامن تقريرا

  يقرر املجلس أن يضمن حرمة الحدود الدولية املذكورة أعاله , وأن يتخذ جميع التدابير

 مليثاق ألامم املتحدة  , و قرار رقم )
ً
ابريل  /( الصادر في نيسان 911الالزمة , لتحقيق الغاية وفقا

من بموجبه مسألة وقف إطالق النار وقضية التعويضات والذي حدد مجلس ألا  1991العام 

ب الكويتية ، إذ تشكلت بموج -والرقابة على التسلح والحصار الاقتصادي ومسألة الحدود العراقية 

 .  (46)هذا القرار عدد من اللجان لتنفيذ بنوده منها لجنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت

لحدود بين العراق والكويت من لجنة ترسيم الحدود التي ضمت وبموجب هذا القرار تم ترسيم ا     

ممثلين عن ألامم املتحدة والكويت والعراق ، واصدر مجلس ألامن بعد انتهاء اعمال اللجنة القرار 

نص على ما يلي " إن املجلس ألامن يعرب عن تقديره للجنة ,  1992مايو لعام /أيار  31( بتاريخ 122)
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على الجزء البري من الحدود , وكذلك في خور عبدهللا أو القطاع البحري من ملا قامت به من عمل 

الحدود , ويرحب بقراراتها املتعلقة بتخطيط الحدود , ويطالب العراق والكويت باحترام حرمة الحدود 

 للقانون الدولي , وقرارات مجلس ألامن ذات 
ً
الدولية ,.... وباحترام الحق في املرور املالحي , وفقا

الكويتية بعد مواقفة أعضاء مجلس ألامن على هذا –وبذلك تم ترسيم الحدود العراقية  .  (47)لصلة"ا

 القرار . 

إن مسألة الحدود واملواقف املتصلبة بين العراق والكويت يشكل بداية ألازمة التي يمكن أن       

راع تجلت مواقف الصتنفجر في أي لحظة وتتصاعد إلى مستوى الصراع السياس ي والاقتصادي ، وقد 

السياس ي من خالل مطالبة الساسة العراقيين بإعادة ألاراض ي العراقية التي استولت عليها الكويت 

 إلنعاش العراق واقتصاده , 
ً
 بحريا

ً
ها أراض ي كويتية , وكذلك املطالبة بإعطاء العراق منفذا بحجة أنَّ

ا من خالل نشاط ألاحزاب إذ صعدت هذه الدعوات من خالل تعبئة الشارع العراقي لدعمه

 .(48)العراقية

 جديد من لتبرز عادت أنها إال ، 3002 عام بعد البلدين بين الحدود قضية تهدأ بأن التوقع ساد أن وبعد

 بعد، الجديد طريقها الدولتين  بين  العالقات فيه تشق لم الذي الوقت في 3009 عام يوليو/تموز   في

 تامين بحجة العراق ، مع الحدود على حاجز حديدي بإنشاء الكويت لقيام نتيجة القضية تصعيد وجاء

 بعد على الحاجز هذا الكويت وأقامت العراقية ، الساحة تشهدها التي وألاحداث الهجمات من أراضيها

 عام البلدين بين املتحدة ألامم أقرته الذي الترسيم حتى متجاوزة ألاراض ي العراقية ، داخل ألامتار مئات

 وانه أراضيهم ، على تجاوزه مؤكدين ، وأزالوه الحاجز هذا هاجموا العراقييناملواطنين  أن إال ، 1992

 وزير الخارجية ألاسبق بها قام التي الزيارة عقب التصعيد هذا جاء وقد,  العراقية ألاراض ي داخل أقيم

قضية  ومنها بينهما العالقة واملشاكل الكويتية-العراقية العالقات لبحث للكويت ، الجعفري  إبراهيم

 . (49)السابقة املرحلة مخلفات معالجة وكيفية الحدود

بينهما  الحدود قضية بشان مباحثات إجراء إلى والكويتي العراقي الطرفين ألاحداث هذه دفعت وقد     

 وكيل أجراها التي املباحثات وخالل ، سابقا نهائي بشكل تستكمل لم الترسيم إجراءات وان السيما ،

 بهذا اتفاق إلى الطرفان توصل هللا الجار خالد الكويتي نظيره مع حمود الحاج محمد ةالخارجي وزير

على اتفاق يتيح للكويت  3009نوفمبر  لعام  /تشرين الثاني  31في  الطرفان  وقع الخصوص إذ

العراقيين  للمزارعين تعويضات ودفع البلدين بين الحدود طول  على حديدي سياج بناء استكمال

 .  (50)املتضررين
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 لدخولهم عراقيين صيادين اعتقال و عراقية ، صيد زوارق  بحجز الكويتية قيام السلطات وبعد     

 إلنشاء الكويت دولة مع الاتفاق عن العراقية الحكومة أعلنت قانونية ، غير  بصورة إلاقليمية املياه

 تام بشكل خالية املنطقة تكون  أن على بينهما ، الحدود جانبي من كل على متر 300 بعرض عازلة منطقة

 .  (51)الحدود  شرطة باستثناء أنشطة أي من

أّما فيما يخص استكمال تحديد الحدود البحرية بين البلدين , فقد تم التأكيد على ضرورة     

استكمال تحديد هذه الحدود بين البلدين , وطلب الجانب العراقي تأجيل النظر في هذه املسالة لحين 

وبحلول عام .  (52)الانتهاء من بعض ألامور الفنية الخاصة بتحديد نقاط واضحة على الساحل العراقي

تم تشكيل لجنة مشتركة بين العراق والكويت تتخلص مهمتها في مناقشة وحل املسائل العالقة  3011

بينهما ومنها قضية ترسيم الحدود البحرية وتنظيم املالحة في خور عبدهللا , وفي خضم هذا التعاون 

زيرة مبارك الكويتي في جبين البلدين لحل املشاكل العالقة بينهما صرحت الكويت عن أنشاء ميناء 

بوبيان , الامر الذي يتعارض مع أعمال الحكومة العراقية الرامية إلى انشاء ميناء الفاو , ونتيجة ذلك 

في بغداد  3013وبعد سلسلة من الاجتماعات بين الجانبين عقدت اللجنة املشتركة اجتماعها في عام 

لغرض تنظيم املالحة البحرية في خور عبدهللا  3013ليتمخض عن توقيع اتفاقية خور عبدهللا في عام 

 . (53)ومحاولة ألنهاء الخالفات بين الطرفين حول املمر املالحي في خور عبدهللا 

 ب. ملف املفقودين الكويتيين 

ُيعدُّ ملف املفقودين من امللفات التي ال تقل أهمية عن امللفات التي اعاقت تطوير العالقات بين     

( شخص من 909وتشغل حيًزا من اهتمام الجانبين , فالكويت تدعى بأنها فقدت) العراق والكويت ,

 1991رعاياها فقدوا أثناء الاجتياح العراقي للكويت وحملت النظام السابق مسؤولية ذلك , ومنذ عام 

تطالب الكويت بالكشف عن اماكن تواجدهم وإلاعالن عن مصيرهم , وبقى موقف الدولتين على ما 

تشكلت لجنة ملتابعة ملف املفقودين وتتكون اللجنة  3002. وبعد عام (54)3002ى عام هو علية حت

من ثالثة أطراف , الطرف ألاول الكويت والسعودية والواليات املتحدة ألامريكية وبريطانيا وفرنسا 

 , وبعد ذلك قام فريق(55)والطرف الثاني العراق أّما الطرف الثالث اللجنة الدولية للصليب الاحمر

 أنَّ 
ّ

كويتي متخصص بهذا الجانب بعمليات بحث في العراق وبمساعدة الحكومة العراقية املؤقتة , إال

اللجنة لم تتمكن من مواصلة عمليات البحث لسوء ألاوضاع في العراق وتدهور الحالة ألامنية , 

ه تم العثور على رفات 
ّ
يزال مصير شخص من مجموع املفقودين وال  331وأوضح الجانب الكويتي بأن

 . (56) الكثير منهم مجهوال, لذا ال تزال قضية ألاسرى واملفقودين من القضايا التي لم تحسم حتى الان
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: "أنه ليس في العراق أسرى كويتيون 3001أعلن نائب رئيس الجمهورية ألاسبق طارق الهاشمي عام    

د مندوب العراق في ألامم املتحدة إ
ّ
ن الجهود مستمرة للبحث في بل يوجد مفقودين" ، في حين أك

ه كلما وردت معلومات بوجود مقابر جماعية جرى متابعتها والتحقق من أي  امللف املفقودين , وأنَّ

 . (57)دليل يشير إلى وجود مفقودين كويتيين بها

وقد تابعت ألامانة العامة لجامعة الدول العربية تطورات موضوع املفقودين الكويتيين وغيرهم من    

كانون 10خالل الاطالع على التقرير الثالثين املقدم من ألامين العام لألمم املتحدة إلى مجلس ألامن في

 :وتبين في هذا الشأن ما يأتي  3010ديسمبر /  الاول 

  د رئيس الوزراء ألا
ّ
سبق نوري املالكي التزامه بشان مسألة املفقودين ، وقال أن العراق أك

على استعداد للقيام باملطلوب مهما كان والتحقيق في أية معلومات يمكن أن تؤدي الى 

العثور على رفاتهم , ووصف تلك املهمة بأنها ليست مجرد التزام سياس ي فحسب , بل 

 .(58)واجب إنساني أيًضا

 ة ألاسبق هوشيار زيباري على أنَّ تحسين العالقات مع الكويت سيمثل شدد وزير الخارجي

إحدى أهم ألاوليات بالنسبة للحكومة ، فيما أعربت وزيرة حقوق إلانسان العراقية عن 

تسعمائة وسبعة واربعون الف دوالر  911.000تقديرها للمنحة التي قدمتها الكويت بقيمة 

القدرات العراقية في نبش القبور الجماعية وتحديد للمساعدة في بناء  3010 في بداية عام

ه وقعت بتاريخ    3010سبتمبر /ايلول  19هوية الاشخاص املفقودين , وجدير بالذكر , أنَّ

مذكرة الاتفاق بين مكتب ألامم املتحدة لخدمات املشاريع ووزارة حقوق إلانسان العراقية 

 بشأن استخدام املنحة الكويتية لهذا الغرض.

 نسق رفيع املستوى الاممي السفير)جينادي تاراسوف( على ضرورة تسريع الجهود ركز امل

لحسنة , وترجمة النوايا ا املبذولة في البحث عن املفقودين الكويتيين ورعايا البلدان ألاخرى 

املعبر عنها في البيانات والتعهدات إلى إجراءات محددة بغية تحقيق نتائج ملموسة على 

 .  (59)الارض

وأعلن املتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف " أن سعي وزارة الخارجية إلى         

جانب وزارتي الدفاع والصحة إلنهاء ملف ألاسرى واملفقودين الكويتيين , وقد جرت مشاركة بعثة 

لفني املعني ( من املفقودين كان قد تمكن الفريق ا19الصليب ألاحمر في بغداد مراسم تسليم رفات )

ور عليها في محافظة املثنى بتاريخ 
ُ
، وأسفرت نتائج التحليل الجيني عن  3019مارس /اذار 9من العث
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أن هذه الرفات تعود للمفقودين الكويتيين" , وأضاف الصحاف " أن العراق لن يدخر جهًدا من أجل 

وصل رار الجهود التي أدت للتتحديد مصير املفقودين آلاخرين ، وما تم اكتشافه مؤخرا يؤشر على استم

 .(60) إلى معلومات تتعلق بهذه الرفات , ونعده تقدما ملموسا في طريق إنهاء هذا امللف"

مما تقدم يمكن القول , إنَّ قضية ألاسرى واملفقودين من أهم القضايا العالقة بين العراق والكويت    

 أنَّ  والتي تمثل عقبة كبيرة أمام تطوير العالقات بين البلدين
ّ

وتشغل حيًزا من اهتمام البلدين , إال

 وزارة الخارجية العراقية بذلت جهًدا ملموًسا من أجل حسم ملف املفقودين الكويتيين . 

 الكويتي الوطني ألارشيف ملفج.  

 أن إذ ،العراق والكويتفي العالقات بين  املعقدة القضايا من الكويتي الوطني ألارشيف قضية تعد    

,  ألارشيف هذا بإعادة العراق تطالب الكويت وظلت  ،لكويت العراقي الاجتياح بعد اختفى ألارشيف هذا

,   املتحدة وألامم العربية الجامعة من بوساطة 3009 عام ألارشيف هذا من جزًءا الكويت تسلمت وقد

 والنفط ، ،وإلاعالم  والخارجية ، الداخلية ، ووزارات الدولة ، بأمن وثائق خاصة والذي يضم 

 أخرى  ووثائق الوزراء ، ومجلس ألاميري  للديوان تابعة وملفات واملتاحف ، آلاثار ودائرة واملواصالت،

 . (61)الكويتية-العراقية بالحدود تتعلق

مت وزارة الخارجية العراقية في   
ّ
الكويت دفعة جديدة من املمتلكات  3031 مارس /أذار  21 سل

، لتكون هذه ثالث شحنة من أرشيف الدولة 1990وألارشيف الكويتي، الذي تم الاستيالء عليه عام 

حسبما أعلن مسؤوالن كويتي وعراقي بعد توقيع  , 3019الخليجية تم استعادتها من العراق منذ عام 

 . (62) اصمة الكويتمحضر التسليم في معهد سعود الناصر الدبلوماس ي بالع

 د.  ملف التعويضات

من املهم التطرق إلى مشكلة التعويضات املالية التي فرضت على العراق من مجلس ألامن في القرار     

، والذي 1990اغسطس  /آب  3( الذي فرض من خالله عقوبات عليه، بعد غزو الكويت في 991)

من  30, وتم تفعيل آليات عملها بموجب الفقرة  1991( والصادر في العام 911أعقبه القرار املرقم )

 تم إنشاء )لجنة /339929الوثيقة التي اصدره الامين العام لألمم املتحدة برقم 
ً
د وبموجبها أيضا

التابع لألمم املتحدة والذي التعويضات( التي عملت بدورها على تأسيس )صندوق التعويضات( 

 .  ( 63)يضمن الوفاء بالتعويضات املفروضة على العراق 

 100وتعد الكويت املتلقي الرئيس ي للتعويضات املدفوعة من العائدات النفط العراقي من بين    

, وقد دفع منها  3001مليار  دوالر  لعام  21,1حكومة تقدمت بطلبات وتم اقرار تعويضات مقدارها 
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مليار  112,1طلًبا يبلغ بمجموعها  92مليار دوالر لحكومة الكويت , وخصص لفئة  ثانوية خاصة  9,3

مليار دوالر   1,1دوالر  تقدمت بها حكومة الكويت , لذلك عالجت اللجنة معظم هذه الطلبات ومنحت 

ة البريطانيمليار دوالر لحكومة الكويت , فضال عن ذلك ,  ذكرت صحيفة الاندبيندت  1,3ذهب منها 

 19" أن الحكومة الكويتية ما زالت ومنذ  3009اكتوبر لعام  /تشرين ألاول  39في عددها الصادر  يوم 

 تستلم  مئات املاليين من الدوالرات تحت عنوان أموال التعويضات , وأن آخر دفعة تم تسليمها 
ً
عاما

سلمتها الحكومة الكويتية والشركات مليون دوالر تقريًبا , ت 191ومقدارها   3009إلى الكويت في عام 

علما بان مستحقات ألافراد واملواطنين  1991النفطية الكويتية عن خسائرها املزعومة في عام 

 . (64)الكويتيين تم دفعها بالكامل (

سعى العراق عبر العديد من الوفود الحكومية التي زارت الكويت للحصول على موافقتها بشطب     

تلك التعويضات أو تخفيضها لكنه فشل أمام اصرار الكويت عن عدم التنازل عن مطالبها 

بالتعويضات , وجاء هذا الاصرار من خالل مجلس ألامة الكويتي الذي عّد موضوع التعويضات حًقا 

 وق الشعب الكويتي وال يمكن التنازل عنه مطلًقا . من حق

وكما اشرنا أن التعويضات تختلف عن الديون بوصفها محكومة بقرار جائر أصدرته ألامم املتحدة      

 .  %20يقض ي باستقطاع نسبة 
ً
 من إيرادات العراق النفطية لغرض التعويضات سنويا

أن هذا املوضوع خطا أحمر وال يمكن التنازل عنه املوقف الكويتي من التعويضات جاء على اعتبار 

 من خالل التصريحات مجلس الامة الكويتي
ً
 . (65)مطلقا

واكد هذا املوقف وزير الخارجية الكويتي خالد الجار هللا حيث قال :" املوقف الكويتي من موضوع       

ن اية أكثر من مناسبة با التعويضات يدركه ألاشقاء في العراق وسبق أن أعلن من الجانب الكويتي في

مفاوضات مع الجانب العراقي سوف لن تخرج عن إطار هذا املوقف هو الرفض الكامل إلسقاط 

التعويضات , وأضاف أن حكومة بالده الكويت أبلغت الجانب العراقي إن مسألة التعويضات والديون 

أكد تخاذ موقف مشترك بشأنها و تبقى من املسائل البد أن تعود بها الحكومة الكويتية إلى البرملان ال

 .(66)أن البحث في هذه املسالة يعود القرار فيها بشكل قاطع ملجلس ألامن 

من خالل اللقاء الذي تم بين رئيس  3009 /تموز  /1حاول العراق حّل مشكلة التعويضات بتاريخ       

من الصباح ورئيس جهاز ألا  البرملان ألاسبق اياد السامرائي ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد

, وطغى على هذا الاجتماع مسالة التعويضات والتي رأى في هذا الاجتماع  الوطني الشيخ محمد الخالد

ه البد من تطبيق العراق لقرارات ألامم املتحدة لحل هذه ألازمة 
ّ
 . (67)الجانب الكويتي أن
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إذ اضطرت  , 3011عليها حتى عام  واصلت الحكومة العراقية تسديد باقي التعويضات املترتبة    

للتوقف بسبب الحرب على تنظيم داعش إلارهابي الذي استطاع السيطرة على أهم الحقول النفطية 

 عن , كلفة الحرب املرتفعة وانخفاض 
ً
العراقية مما جعل الحكومة عاجزة عن سداد الديون , فضال

أجيل دفع التعويضات املستحقة للكويت، بت 3011سعر برميل النفط , وصدر قرار دولي في أواخر عام 

, وذكرت لجنة ألامم املتحدة  (68)ووافقت الكويت على تأجيل دفع التعويضات طيلة السنوات املاضية

بسبب تحديات أمنية  3011للتعويضات في بيان لها أن " املدفوعات التي توقفت منذ أكتوبر من عام 

ضد تنظيم داعش إلارهابي , ستبدأ )في السداد( بنسبة ومشاكل في امليزانية واجهها العراق في حربه 

لتسدد  %1,9ارتفعت نسبة الاستقطاع إلى  3019, وفي عام  3011من إيراداته النفطية في عام  9%

 . %2أصبحت نسبة الاستقطاع  3030لصندوق ألامم املتحدة كتعويضات حرب , وفي عام 

، مظهر محمد صالح، إنه "تم تسديد الدفعة ألاخيرة أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون املالية      

  21بعد أكثر من  مليون دوالر، وبذلك يكون العراق  11، وقيمتها تعويضات الكويتاملتبقية من 
ً
عاما

أتّم سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقّرتها لجنة ألامم املتحدة للتعويضات من غزوه الكويت ، قد 

تسديد العراق كافة تعويضات حرب  "1991لعام  911التابعة ملجلس ألامن الدولي، بموجب القرار 

  . (69)مليار دوالر  93,1الكويت البالغة 

 أصدر مجلس ألامن الدولي بتاريخ 
ً
باإلجماع قرارا أنهى بموجبه رسميا  3033شباط  /فبراير  33وأخيرا

تفويض "لجنة ألامم املتحدة الخاصة بالتعويضات عن ألاضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 

 .مليار دوالر 93.1كامل املبالغ املترتبة عليها للكويت وقدرها  الحكومة العراقية "، بعدما سددت1990

 ورحب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين 
ً
أن العراق اليوم يطوي  أمام مجلس ألامن بالقرار، مؤكدا

 .عاما 20صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من 

  وزير الخارجية  وأشاد
ً
أنه كان نموذجا  بنجاح العمل مع لجنة ألامم املتحدة للتعويضات، معتبرا

  . (70) ناجحا للعمل متعدد ألاطراف

 ه.  أزمة ميناء مبارك الكويتي

 بسواحل مقارنة كم(  900 (نحو طولها تبلغ العربي الخليج على طويلة سواحل الكويت دولة لكتمت     

 واختارت العربي، الخليج على موانئ خمسة الكويت دولة وتمتلك فقط ، كم  )90  (تتجاوز  ال التي العراق

 ,الكبير ميناء مبارك لبناء فقط متًرا 1990 سوى  العراقية الحدود عن تبعد ال التي بوبيان جزيرة منطقة

 /في نيسان وضعت قد العراقي النقل وزارة وكانت بها ، خاصة واستراتيجية اقتصادية العتبارات وذلك

https://www.dw.com/ar/العراق-دفع-42-مليار-دولار-من-تعويضات-حرب-الكويت/a-16912505
https://www.dw.com/ar/العراق-دفع-42-مليار-دولار-من-تعويضات-حرب-الكويت/a-16912505
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  فقط واحد عام وبعد البصرة ، محافظة في الكبير الفاو مليناء ألاساس حجر 3010 أبريل
ً
  في وتحديدا

 امليناء بناء في وشرعت مبارك ميناء لبناء ألاساس حجر الكويتية الحكومة وضعت 3011 أبريل/نيسان 

 .  (71)الفاو ميناء في إلانشاء بأعمال بعد يبدأ لم العراق كان ,  بينما

 الكويتية, نتيجة-العراقية العالقات في واضحة سلبية حالة 3011 عام شهد التطورات لهذه ونتيجة 

 أساس على املشروع هذا على العراق اعتراض ورغم ، مبارك ميناء إنشاء نيتها عن الكويت دولة إلعالن

 املشروع إكمال على أصرت الكويت  أن إال العراقية ، املوانئ إلى املؤدية البحرية املمرات من يضيق أنه

 بشأن 122رقم املتحدة ألامم قرار مع ينسجم وأنه الكويتية ، ألاراض ي ضمن يدخل امليناء أن باعتبار

 الحكومية التصريحات كثرة بينهما ، الخالف وحدة املشكلة حجم من وزاد ،الدولتين  بين الحدود ترسيم

 . (72)املتبادلة  إلاعالمية الحمالت وكذلك البلدين في والبرملانية

 امليناء هذا بناء فكرة لطرح الكويتية الحكومة سارعت عندما 3001عام إلى امليناء بناء فكرة وتعود       

 وجزيرة وربة جزيرة بتأجير الكويت تطالب عراقية تصريحات عدة ظهرت أن بعد بوبيان جزيرة منطقة في

 . (73) العراقية البحرية املنافذ توسيع ليتم للعراق بوبيان

 لعام  يناير  /الثاني كانون  شهر في طالب قد "شوكت مضر" العراقي الوطني املؤتمر رئيس نائب كان لذا   

 قبل من خلقت العراقية- الكويتية املشاكل إن" : قال حين " وبوبيان وربه" جزيرتي باستئجار 3001

 وكل العربي ، الخليج على مهم بحري  منفذ من العراق حرمان تم حين الحدود تخطيط عند البريطانيين

  ينطلق يفكر  عندما وسياس ي استراتيجي
ً
  العراق ومصلحة بلده ، مصلحة من حتما

ً
  أوال

ً
 إلى تدفعنا وأخيرا

  اعدته الكويت الذي الرأي  وهو , "العربي الخليج على املائي املمّر  هذا له يكون  بأن طالبةامل
ً
  تهديدا

ً
 وتكرارا

 .   (74)النظام السابق لسياسات

  كان مبارك ميناء لبناء إلاعداد إن الكويت  وتؤكد     
ً
 مشروع مدينة ضمن سنوات عدة منذ له امخطط

  الضخم ليكون  الحرير
ً
 وأن و تركيا، والعراق الخليج  ودول  الكويت بين البينية التجارة أنواع لكافة معبرا

    استيعاب رفضوا العراق في الجهات بعض لكن والكويت , العراق لخدمة أساًسا كانت امليناء بناء فكرة

 /ايلول  9 في رسمي بتصريح اعترف زيباري  هوشيار  الخارجية ألاسبق وزير أن إذ الحقيقة ، هذه مثل

 سياسية املوافقة وأن العراق ، مخاوف بدد مبارك ميناء بخصوص الفني التقرير بأن 3011 سبتمبر

 حديد ، سكة بخطوط العراق بجنوب ربطه إعداده امليناء بناء مراحل ضمن من كان إذ أمنية، وليست

 
ً
 املمر وهو , هللا عبد خور  في املالحة سير على يؤثر وال الدولية الكويت حدود داخل يقع امليناء أن علما
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 املتجهة والبواخر السفن كافة مرور على دولة الكويت وافقت والذي الدولتين ، بين يفصل الذي املائي

  .  (75)إلاقليمية الكويتية  املياه داخل خالله من العراق وإلى من

 خطوط إعاقة خالل من تتضح بالعراق ستلحق التي مبارك يناءمل الضارةهناك بعض أثار  ولكن       

 وخور  قصر أم مينائي في البحري  املالحة وتقييد العراقي ، املوانئ أهمية وتقليل العراقية ، البحرية املالحة

 الشريحة من وسيجعل قيمة ، بال إقامته العراق يحاول  الذي الكبير الفاو ميناء مشروع ويجعل الزبير،

 يصلح ال ومحاصر ضحل بحري  بمستنقع أشبه الكويت ،  قيام بعد للعراق تركت التي الصغيرة البحرية

 مبارك، ميناء إنجاز بعد عرضهن فسيصبح كم، (1ه)عرض البالغ العراقي املالحي املمر أما مشروع ، ألي

 ألاماكن أضيق اختارت الكويت أن أساس من ينطلق العراق اعتراض فإن هنا ومن , واحد متر كيلو فقط

 .  (76)للعراق الوحيد البحري  املنفذ يعد الذي الفاو ساحل وهو املشروع ، لتنفيذ

 إذ , دراماتيكي بشكل مبارك ميناء مشروع أزمة إزاء والعراقية الكويتية الرسمية املواقف تطورت وقد   

 محافظة في عقده صحفي مؤتمر خالل ، 3011مايو /أيار 39 في العامري  هادي ألاسبق النقل وزير أعلن

 ألامن مجلس لقرار مخالًفا العراقية يعد السواحل قرب مبارك ميناء ببناء الكويت قرار بأن" البصرة

 إلى يصل امليناء بناء أن مؤكًدا, الكويتي  امليناء ضمن سيكون  العراقي املائي املمر إن إذ ، 122 الدولي

وفق التصاميم  امليناء بناء تم إذا" أنه وأضاف ,   "122 ألامن مجلس ار رسمها قر التي املائية الحدود

 .  (77)ملجلس ألامن "   122املذكورة , سيجعل العراق في حل من القرار 

" بأنَّ العراق طلب   3011أغسطس / أب أوائلإذ ّصرح رئيس الوزراء ألاسبق نوري املالكي في       

راقية لعرسمًيا من دولة الكويت أيقاف العمل بميناء مبارك إلى حين التأكد من عدم اضراره باملالحة ا

 أنَّ الجانب الكويتي لم يرد رسميا على هذا الطلب , وطلب املالكي باللجوء إلى ألامم املتحدة وإقامة 
ّ

, إال

ه يسبب ضرًرا للعراق   19-11 املدة, وخالل  (78)دعوى قضائية لوقف عمل املشروع في حال ثبت أنَّ

 هيئة املستشارين بمجلس الوزراء أرسل  رئيس الوزراء ألاسبق نوري املالكي رئيس 3011أغسطس / أب

العراقي املستشار ثامر الغضبان على رأس لجنة فنية من الخبراء واملستشارين إلى الكويت وبتنسيق 

رح وقد صّ مباشر مع رئيس الحكومة الكويتية لالطالع ميدانيا على مشروع ميناء مبارك الكويتي , 

فنية انجزت مهامها وأعدت تقريرها النهائي الذي املستشار ثامر بعد عودته من الكويت "أن اللجنة ال

سيناقش في مجلس الوزراء وإنَّ قضية مهمة كهذه يجب أن تناقش بشكل جدي , وإنَّ اللجنة الفنية 

ما كانت لجنة فنية مهنية لم تتطرق إلى  التي زارت الكويت مؤخًرا ليست لها صالحيات تفاوضية و أنَّ

 .  (79)أي جوانب سياسية" 
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ورفضت الكويت املقترح الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية العراقي علي الصجري بتاريخ   

من أجل اثبات  %90الذي اقترح بأن يدخل العراق في بناء امليناء على سبيل الاستثمار 3011/آب/33

 .  (80)حسن النوايا ولكي يكون فائدة مشتركة لكال البلدين

بأن العراق سيلجأ الى   3011سبتمبر لعام /ايلول  9عامري بتاريخ أعلن وزير النقل ألاسبق هادي ال

الطرق الدبلوماسية ومنها أغالق منفذ سفوان من أجل الضغط على الكويت لتغيير مكان ميناء مبارك 

 قاسم النائب العراقي البرملان في والدفاع ألامن لجنة عضو أعلن وكمااملضر باالقتصاد العراقي  , 

 لألمم املتحدة للتوجه عراقي برملاني وفد تشكيل على املوقعين العراقيين النواب عدد بأن"  :ألاعرجي

إلى  3011سبتمبر لعام /أيلول  1يوم  لغاية ارتفع قد ( 122 )الدولي ألامن مجلس قرار بإلغاء للمطالبة

 .  (81)( نائب"100أكثر من )

باستغالل  3019سبتمبر لعام / أيلول  1بتاريخ اتهم وزير النقل ألاسبق عامر عبد الجبار الكويت و        

اتفاقية خور عبدهللا ، مبينا أنها اصطنعت جزيرة للضغط على البحر إلاقليمي للعراق , وقال في 

بتسيير بواخر محملة بأحجار وقذفها في منطقة  3013تصريح صحفي إن : "الكويت بدأت في عام 

نقطة مائية لها مع الجانب العراقي التي ستتسبب  ذات ألاعماق القليلة لتكون آخر  )فيشت العيج*(

. وأشار وزير النقل ألاسبق إلى أن : "الكويت لم تتوقف عند هذا (82) بالضغط على بحرنا إلاقليمي"

وثبتتها كجزيرة على الخرائط"  3011الحد , بل قامت بتسجيلها في املنظمة البحرية الدولية منذ عام 

ن هذه الجزيرة آخر نقطة لهم مع العراق في حال املباشرة بتنفيذ ، موضًحا أن "هدفهم هو أن تكو 

اتفاقية خور عبد هللا" , ووصف عبد الجبار إجراءات وزارة الخارجية العراقية بـ "الاعتيادية التي تأتي 

لحل املشاكل والخالفات عبر القنوات الدبلوماسية" , الفتا إلى أن "وزارة الخارجية لم تقدم شكوى 

,   122على موقع ميناء مبارك الذي يخالف قانون البحار ويخالف قرار مجلس ألامن املرقم  حتى آلان

ن تاريخ م وأيًضا هنالك خالفات حول شرعية اتفاقية خور عبد هللا التي صوت عليها البرملان العراقي

قبل أن تصوت الحكومة العراقية على تخصيص الاموال لتنفيذ هذه  3012اغسطس لعام /آب 33

 .(83)تفاقية"الا

 
ً
 بين بالعالقات يحيط الذي والشك والحذر الخالف يعكس مبارك ميناء حول  الخالف فإن , وعموما

 .  والعراق  الكويت
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 الخاتمة

الجوار إلاقليمي  دول  بين العالقات في نوعها من فريدة حالة الكويتية-العراقية العالقات شكلت       

 كيانها لها كدولة الكويت نشوء على الزمان من قرن  من أكثر مرور رغم إذ ودول الخليج العربي ،

 من الدولتين خروج منذ حل بدون  الدوام على ظلت العراق مع خالفاتها أن إال ، املالمح محدد السياس ي

 الجانب شكلت قد العراق والكويت بين وترسيمها الحدود مشكلة كانت إذا و ، العثمانية السيطرة

 عليها ترتب املشكلة هذه فإن ، الزمان من عقود سبعة من أكثر عبر الدولتين بين الخالف من ألاساس ي

 التكهن ال يمكن وعليه , لها فعلي حل إلى الوصول  عدم نتيجة ألاخرى  واملشاكل القضايا من العديد

 عدة على يعتمد مستقبلي وسيناريو مشهد من اكثر رسم خالل من الإ املستقبلية العالقات تلك بطبيعة

 مشهد الصراع أو املواجهة هو املشاهد هذه أول  ، وبطبيعته به تتحكم وخارجية داخلية متغيرات

 , والتي  والخارجية الداخلية البلدين على الضاغطة املتغيرات بها تتسبب قد التي الكويت مع املحتملة

الثاني  املشهد تناول  حين في ، القادمة الفترة في الصراع أو املواجهة إلى العالقات بانتقال تسمح قد

 والخارجية الداخلية السياسية البيئة ما توفرت إذا الطرفين بين املتبادل التعاون  احتمالية الاخيرو

 . البحث سياق في اليها اشرنا والتي ذلك على املساعدة وإلاقليمية

  الدول  بين العالقات تشهد أن الطبيعي ومن   
ً
حسب  العالقات تلك طبيعة حسب التغيير من نوعا

 حددت قد كونها الخارجي السياس ي القرار لصانع مهمة تعد كهذه دراسة فان لذا ، بها املتغيرات املحيطة

 املتوفرة املعطيات ضوء على التصرف من تمكنه لكي امامه ووضعتها الحدوث املمكنة الاحتماالت كل

 الصائب القرار اتخاذ من وتمكنه لها الدافعة الاسباب لدراسة املجال له تفسح وبالتالي املذكورة

 .تجاهها والصحيح

 توصل الباحث إلى عدة نتائج نذكرها : و 

 3011ما بعد عام  املمتدة خالل املدة التطور  أوجه من العديد الكويتية -العراقية العالقات شهدت.  8 

 على تقدم تحقيق إلى معظمها  في هدفت والتي الدولتين , قادة بين املتبادلة الرسمية الزيارات خالل من

 الكويت دولة وتطمين  1990عام  قبل ما الطبيعة حالتها الكويتية إلى–العالقات العراقية  إعادة طريق

دول الخليج  جميع مع ومتطورة جيدة  عالقات لبناء مساعيه وتأكيد الجديد العراقي النظام نوايا من

 . خاصة الكويت ومع العربي 

 السيما عقب املساعي الحثيثة التي بذلها  الكويتية- العالقات العراقيةِإنَّ . 3
ً
 ملموسا

ً
شهدت تطورا

, وتأكيد الجانبين على ضرورة إقامة عالقات جيدة مبنية على قادة الدولتين لتجاوز خالفات املاض ي 
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اتفاقيات  امةوإق ,وتحقيق املصالح الاقتصادية املشتركة , أساس حسن الجوار والاحترام املتبادل بينهما

 بين العراق والكويت وبما ينسجم مع مبادئ الشرعية الدولية واملصلحة املشتركة . شراكة وتعاون 

 مستقبل حول  التساؤالت من العديد 3011 العام نهاية مع العراق من ألامريكي الانسحاب أثار .2

 الواليات قوات انسحاب بعد العربي الخليج دول  مع العراق عالقات أن إذ الكويتية ، -العراقية العالقات

 من أكبر مساحة املتحدة الواليات ترك أخطرها عدة، احتماالت على مفتوحة مرحلة تمثل املتحدة

 فإن كذلك ، املنطقة في سياستها على شرعية وتضفي املنقذ دور  وتمارس تعود لكي إليران ، التحرك

 الحدود يعبر أن املمكن من العراقي الشعب به يتميز كان الذي الترابط وتفكك الاجتماعي الوضع تدهور 

 تتضح بوادرها بدأت والتي العربية الدول  من عدد في حصلت التي الثورات بعد خاصة الخليج دول  إلى

 بين  القائم بالصراع بين املكونين الشيعي والسني متمثلة العراق في الدائر اليوم املسلح بالصراع

 .والحكومة املليشيات 

 املعروف ومن الكويتية ، -العراقية الثنائية العالقات على العراق من ألامريكي الانسحاب تأثير تزايد  . 1 

 إدارة طريقة في التدخل من ألامريكية املتحدة الواليات انسحاب يعني قد ألامريكية القوات انسحاب أن

 محملة العراقية -الكويتية العالقات من جديدة  مرحلة بداية وبالتالي ، لدولتهم الجدد العراقيين القادة

 . الدولتين بين الخالفية القضايا من الكبير للمورث نتيجة التعقيد من يمكن ما بكل

ان وجود املصالح ألامريكية في الخليج والكويت بوجه التحديد تجعل الاهتمام ألامريكي منصب  .9

، 3002العراق بعد العام  ذي حصل في، وبعد التغيير ال حول استقرار الكويت واملنطقة بصورة عامة

 كون الواليات املتحدة ألامريكية راعية للمشروع 
ً
أصبح الاهتمام ألامريكي بالعراق والكويت معا

لى تعزيز إالديمقراطي في العراق الجديد ، ومن ثم يصبح املوجه واحد لكال الطرفين مما يؤدي 

قبات لى تخطي العإالعالقات الثنائية بين العراق والكويت , فأن الواليات املتحدة ألامريكية تسعى 

و بأخرى ، وباملقابل يكون الالتزام مشترك من الطرفين تجاه أوحل امللفات العالقة بينهما بطريقة 

 الواليات املتحدة ألامريكية .

 في مبارك  ميناء أزمة وتفاقم العراق والكويت ، بين والتوتر الفوالخ للصراع التاريخية الجذور  . رغم9

 تساهم أن شأنها من التي املستقبلية  والرؤى املشتركة القواسم من العديد هناك أن إال ، ألاخيرة آلاونة

 املشتركة واملفاوضات الدبلوماسية مبدأ على باالعتماد بين الدولتين ، العالقة القضايا تسوية في

     .بأسرها العربي الخليج ومنطقة والشقيقين الجارين البلدين استقرار على الحفاظ بهدف والجادة
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الكويتية ستبدأ آلان بمعنى العالقات الحقيقية وذلك -فأن العالقات العراقية , ما تقدم من خالل

 .  كتثبت ذلن املؤشرات الحقيقية إبوجود حاجة حقيقية في بناء مصالح مشتركة بين البلدين و 
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 .  292, ص 1991سامي عصاصة , هل انتهت حرب الخليج دراسة جدلية في تناقضات ألازمة , مكتبة بيان , بيروت ,  14) 

 .  11سرحان غالم حسين , مصدر سبق ذكره , ص15) 

الكويتية , مجلة اوروك , املجلد العاشر , العدد -سعدون شالل و حميدة عبدالحسين , تحليل جغرافي سياس ي للعالقات العراقية16 )

 .  131, ص 3011الاول , 
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 .131املصدر نفسه  , ص  (17

 93الكويتية وإشكالية ميناء مبارك , مجلة الدراسات الدولية , العدد-العالقات العراقية ملياء محسن الكياني و مالك دحام الجميلي , 18)

 . 113ص -111, ص  3013,  مركز الدراسات الدولية , جامعة بغداد , 

،  139دد عبد هللا خلف الشايجي ، التاريخ يعيد نفسه ألن الجغرافية ال تتغير ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، الع  19)

 .  19، ص 3001جامعة الكويت ، الكويت , 

 . 19ص,  3011, بيت الحكمة , بغداد ,  3002سياسة العراق الخارجية منذ عام  محمد الحاج حمود ,  (20

ه من فلبحر الاقليمي الذي ال يزال غير مرسم بين البلدين حيث اراد العراق إن يثبت ويوثق موق: ويقصد بها ا 193*العالمة الحدودية 

 على العراق في مجلس ألامن: ترسيم الحدود 
ً
هذه النقطة وأن املنطقة مازالت غير مرسمة بين الدولتين . للمزيد ينظر : الكويت ردا

 .3019 /9/9البحرية أو اللجوء إلى املحكمة الدولية , صحيفة القبس , 

, مركز الدراسات  9, العدد 13, دراسات اقليمية , املجلد 3009-3002محمد عبد الرحمن , الكويت واملتغيرات السياسة في العراق 21)

 . 1, ص 3001الاقليمية , جامعة املوصل , العراق ,  

, شبكة  32/11/3001،  3101 جميل محسن ، مباحثات ديون الكويت فشل سياس ي للقيادة العراقية ، الحوار املتمدن , العدد  22)

,  19/9/3030, تاريخ الزيارة   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=116192املعلومات الدولية الانترنت على الرابط:

 . pm 1:93وقت الزيارة 

 .9محمد عبد الرحمن , مصدر سبق ذكره , ص  23)

 .10محمد عبد الرحمن , مصدر سبق ذكره , ص  24)

 .11ص -10املصدر نفسه , ص  25)

كويتية العراقية بين الرغبة في التعاون وإشكالية امللفات العالقة ، مجلة شؤون خليجية وحدة الدراسات السياسية ، العالقات ال  26)

 .130, ص  3009،  91، العدد 

,  11-12الحدود والوجود , مجلة قضايا السياسية , العددان 3002وسناء محمد ابراهيم , العالقات العراقية الكويتية بعد عام   27)

 .119, ص 3019النهرين ,  كلية العلوم السياسية , جامعة

 . 99ص -91عدنان احمد سلوم و أسامة مرتض ى ,  مصدر سبق ذكره , ص  28)

 .91, صعدنان احمد سلوم و أسامة مرتض ى ,  مصدر سبق ذكره  29)

بغداد ، محمد عبد هللا ، حقائق تتعلق بخروج العراق من البند السابع ، مجلة صدى الخارجية ،  وزارة الخارجية العراقية , 30 )

 .39، ص 3009

, مجموعة باحثين , السياسية الخارجية العراقية بعد  3011لغاية  3002تمارا الاسدي , السياسة الخارجية العراقية بعد عام   (31

 . 111, ص 3011, املركز الديمقراطي العربي ,  برلين ,   1,  ط 3011عام 

 3019/يونيو /19د , مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية , العراق , وحدة الدراسات العراقية , حكيم السياسة يزور بغدا (32

 . 1, ص

, وزارة الخارجية , بغداد ,  10محمد الحاج , العراق والفصل السابع من ميثاق الامم املتحدة , مجلة الصدى الخارجية , العدد (33

 . 31, ص 3012

 .120, ص 3011,  بيت الحكمة , بغداد ,  1عالء عكاب خلف , العراق ومجلس التعاون الخليجي , ط  34)

  ,  20مؤشر الثقة بين الكويت والعراق ألافضل منذ ,  والبحوث للدراسات العربي الخليج مركز  فريقتقرير   )35
ً
, شبكة املعلومات  9/1/3019عاما

 . pm1:21 , وقت الزيارة   31/1/3030, تاريخ الزيارة  https://www.csrgulf.comالدولية )الانترنت( على الرابط : 

, مجلة املستنصرية للدراسات العربية  3011مفيد الزيدي , العالقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي بعد العام   (36

 .1, ص 3019املستنصرية للدراسات العربية والدولية , الجامعة املستنصرية , ,  مركز  99والدولية , العدد 

, مركز  299: التحديات في فترة ما بعد الانسحاب ألامريكي , مجلة املستقبل العربي , العدد 3011أيمان رجب , العراق ما بعد عام  37) 

 . 92, ص 3013دراسات الوحدة العربية  , بيروت , 

38   ( Mark Thompson, About That U.S. Troop Withdrawal from Iraq, TIME, 

24/ October/ 2011.  

https://www.csrgulf.com/
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, مركز الخليج  19 العدد الخليج، حول  آراء مجلة ألامريكي، الانسحاب بعد ما عالقات  :التعاون  مجلس ودول  مفيد الزیدي , العراق   (39

 .  19, ص 3013لألبحاث , جدة , 

40 (  Adam  Mausner & Anthony Cordesman, Iraq And US Strategy in The Gulf: Shaping Us Plans After Withdrawal, Center 

for Strategic and international 

Studies,2011. 

الخليج ,  مركز  19العدد  الخليج ، حول  آراء مجلة مستقبلية، وتصورات رؤى : الكويتية – العراقية مفيد الزیدي , العالقات  41)

 . 10ص-29, ص 3011لألبحاث , جدة , 

 – التداعيات – املراحل : العربي الخليج منطقة وأمن  العراق على ألامريكية املتحدة الواليات حرب,   الشایجي خليفة عبدهللا 42)

 . 19, ص 3001,  لبنان ,  19العدد السياسية، للعلوم العربية املجلة املستقبل،

, مركز  1العدد الخليج، حول  آراء مجلة الخليجي، مجلس التعاون  ودول  العراق حال  :ألامريكي الانسحاب بعد مارسول محمد رسول ,  43)

 .29, ص 3013الخليج لألبحاث , جدة , 

, مركز  19 العدد الخليج، حول  آراء مجلة ألامريكي، الانسحاب بعد الخليجية -العراقية العالقات في ألامني وليد مصطفى , البعد  44)

 . 10, ص 3013الخليج لألبحاث , جدة , 

جاك  أندرسون وفان دالي , جنرال الخليج الغامض شوارزكون , ترجمة : أحمد عبد الحميدة واميرة محمد أبراهيم , دار الكتاب   (45

 . 329ص-331, ص 1993العربي , دمشق , 

, مركز الدراسات الدولية , جامعة بغداد  19دولية , العدد توفيق فارس العودان ، العقوبات الدولية على العراق ، مجلة دراسات   46)

 .   12, ص 3003, 

 . 11, ص 1991عبد الحسين شعبان , بانوراما حرب الخليج , دار البراق , لندن ,   47)

 .  129عدنان احمد سلوم و اسامة مرتض ى , مصدر سبق ذكره , ص  48)

 .  19محمد عبدالرحمن , مصدر سبق ذكره  , ص  49)

 .31/11/3009,  10330صحيفة الشرق الاوسط , العددالعراق والكويت يوقعان اتفاقا بشأن اقامة سياج حدودي ,  50 )

, مركز الدراسات  1, العدد31, مجلة كلية التربية للبنات , املجلد 3002الكويتية بعد عام -العالقات العراقيةمنى حسين عبيد ,  51) 

   .1399, ص 3019داد , الاستراتيجية والدولية , جامعة بغ

, العدد الخاص الثالث , كلية  22محمود خليل و سهاد حسن , خروج العراق من الفصل السابع , مجلة كلية القانون, املجلد   52)

 .111, ص3011, جامعة بغداد ,   القانون 

سمر عبدهللا هويدي وحنان حسن مالح , آلاثار واملعوقات املترتبة على اتفاقية خور عبدهللا , مجلة الفنون وآلاداب وعلوم   (53

 .131, ص  3030, كلية الامارات للعلوم  التربوية , الامارات ,   90الانسانيات والاجتماع , العدد 

الكويتية , مجلة السياسية الدولية ,  -ايا العالقة في العالقات العراقيةمحمد عز العرب , ملفات تاريخية لم تحسم : القض 54 )

 .139, ص 3011,  111العدد

الكويتية , مجلة اوروك , املجلد العاشر , العدد -سعدون شالل و حميدة عبدالحسين , تحليل جغرافي سياس ي للعالقات العراقية (55 

 . 131ص ,  3011الاول , 

 . 33ص -31محمد عبدالرحمن , مصدر سبق ذكره , ص 56 )

، كلية  3عبد هللا خليفة الشايجي ، نحو مدخل جديد إلجراء بناء الثقة في العالقات الكويتية العراقية ، مجلة النهضة ، العدد  (57

 .  12ص – 13ص , 3001الاقتصاد والعلوم السياسية ، 

 . 2, ص 3010 /ديسمبر/ 10(, مجلس الامن, ٤١١١)٤٨٢١مـن القـرار ٤١التقريـر الثالثـون املقـدم مـن ألامـين العـام عمـال بـالفقرة  ( 58

 . 3(, مجلس الامن  ,  مصدر سبق ذكره  , ص٤١١١)٤٨٢١مـن القـرار ٤١التقريـر الثالثـون املقـدم مـن ألامـين العـام عمـال بـالفقرة 59) 

, شبكة املعلومات الدولية الانترنت على 1/1/3019لخارجية العراقية تصدر بيانا ملف ألاسرى واملفقودين الكويتيين العراق , ا 60 )

 ,  10/9/3030, تاريخ الزيارة https://arabic.sputniknews.com : الرابط

 .  pm 1:13وقت الزيارة 

 . 33مفيد الزيدي , مصدر سبق ذكره , ص 61) 

https://arabic.sputniknews.com/
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 . 3031/ 2/ 31الكويت تستعيد من العراق أطنانا من أرشيفها الوطني , صحيفة عكاظ الكويتية , 62)  

-3002جاسم يونس الحريري , العالقات الاستراتيجية بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي : املاض ي والحاضر واملستقبل  63)

 .  312, ص 3019, دار الجنان للنشر والتوزيع  , الاردن ,  1, ط 3030

 . 92عدنان احمد سلوم و اسامة مرتض ى , مصدر سبق ذكره , ص  64)

 . 92, صاملصدر نفسه  65) 

 . 91, ص املصدر نفسه 66)  

 . 131املصدر نفسه , ص  67)

, شبكة املعلومات الدولية الانترنت  3011/نوفمبر/32عاما : تعويضات الكويت ما تزال تكبل العراق ,  39بعد  املحمود , احمد  (68

 .  pm 9:91, وقت الزيارة  11/9/3030الزيارة  تاريخ  https://www.irfaasawtak.com على الرابط :

.. مستشار الكاظمي لرووداو: تسديد كافة تعويضات حرب الكويت , مشتاق رمضان 69 ) 
ً
 ,العراق يخرج من الفصل السابع قريبا

,  https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/101220215 الدولية الانترنت على الرابط :, شبكة املعلومات  10/13/3031

 .pm1:21, وقت الزيارة  11/1/3033تاريخ الزيارة 

مجلس ألامن الدولي يغلق ملف تعويضات العراق للكويت , شبكة املعلومات الدولية الانترنت على الرابط :  (70

https://www.aljazeera.net/new/2022/2/23  وقت الزيارة  31/3/3033, تاريخ الزيارةpm. 9:12 

 19نداوي , ميناء مبارك الكبير وميناء الفاو الكبير : بحث في أبعاد ألازمة وتداعياتها , مجلة آراء حول الخليج , العددخضير عباس ال  (71

 . 21, ص 3011, مركز الخليج لألبحاث , جدة , 

 مفيد الزيدي , مصدر سبق ذكره .   ( 72

, كلية  91, العدد 11عبد العزيز الخطابي , ميناء مبارك وأثره في حق العراق باملالحة البحرية , مجلة الرافدين للحقوق , املجلد   (73

 . 119, ص3011الحقوق , جامعة املوصل , 

 .13, ص3001ية , الكويت , , املركز الدبلوماس ي للدراسات الاستراتيج 1أمن الخليج بعد حرب العراق : رؤية استشرافية , العدد  74  )

, 3011, مركز الخليج لألبحاث , جدة ,  19الكويتية , مجلة آراء حول الخليج , العدد-صابر السويدان , مستقبل العالقات العراقية  75)

 .31ص-31ص

 . 199عبد العزيز الخطابي , مصدر سبق ذكره , ص  76)

 . 29ص-21خضير عباس النداوي , مصدر سبق ذكره , ص  77)

 . 3011 / 13/1,  12119صحفية الاتحاد الاماراتية , العدد   78)

 32/1/3011,  13123صحيفة الانباء الكويتية , العدد الحكومة العراقية تناقش التقرير النهائي عن ميناء مبارك ,   (79

  .1مصدر سبق ذكره , ص النداوي ,خضير عباس   80)

 . 29ص-21, صاملصدر نفسه  (  81

وهي مساحة من ألارض تكون طبيعية فوق سطح البحر وتقع في املياه الاقليمية الكويتية وعليه فإن بناء املنصة عليها  * فيشت العيج :

حق سيادي لدولة الكويت في اقليمها وبحرها إلاقليمي , إذ تم بناء املنصة ألغراض املالحة البحرية في خور عبدهللا , فضال عن , إلى 

زم دولة العراقية بع–لهذه املنطقة , وقد تم إخطار العراق من خالل محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتيةتلبية الاحتياجات ألامنية 

 . للمزيد ينظر : 1/3/3011الكويت على إقامة املنصة , كما تم توجيه مذكرة للسفارة العراقية لدى دولة الكويت  بهذا الشأن في  

 . 2/9/3019تقع في املياه إلاقليمية الكويتية , الجريدة الكويتية , « ت العيجفش«: »مذكرة الاحتجاج العراقية»الكويت لـ

 :, شبكة املعلومات الدولية الانترنت على الرابط  9/1/3019وزير النقل ألاسبق يكشف عن طبيعة التجاوزات الكويتية, 82)

https://www.iraq.shafaqna.com  وقت الزيارة  19/9/3030الزيارة  تاريخ ,AM 10:19 . 

 املصدر نفسه .83 ) 

https://www.rudaw.net/arabic/authors/mushtaqramadan
https://www.rudaw.net/arabic/authors/mushtaqramadan
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/101220215
https://www.aljazeera.net/new/2022/2/23
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العربية بين الارادات الخارجية جدلية التكامل  و النزعة القطرية في املنطقة 

 الطموحات الداخليةو 

 )دراسة تفسيرية في نظريات التكامل الدولي( 

The dialectic of integration and the Nationalism 

tendency in the Arab region between external and internal ambitions 

(An interpretive study in the theories of international integration) 

 بلعيشة دد. محم

 باحث في العلوم السياسية والعالقات الدولية مختص في الشأن آلاسيوي 

 تقديم:

لطاملا كانت فكرة الوحدة العربية حلما ومشروعا اريد تجسيده وتحقيقه، فمنذ التقهقر العربي وأيام    

اومة قفكرة الوحدة والتكتل مل مناقشةالاستعمار والانتداب، والعقل السياس ي العربي لم يتوقف عن  

وبالفعل سجل التاريخ عدة محاوالت وحدوية بين الدول العربية لكسر  .الاستعمار  ومساعي التفكيك

 الانحطاط و التردي الا ان هذه املحاوالت لم تعمر طويال وسرعان ما  تفككت لعدة أسباب.

عة مشروع جام اولهان فقد عرفت املنطقة العربية مشاريع ترمي الى تحقيق وحدة كلية أو جزئية، كا   

الدول العربية، و التي تعتبر منبر جامع وموحد للمواقف والسياسيات العربية تجاه العالم، كما كان 

املصري و الذي سرعان ما تفكك نتيجة التركيبة السياسية و  -هناك أيضا مشروع الوحدة السوري

والذي تعطل لعدة اعتبارات  كما كان مشروع اتحاد املغرب العربي. و طراف هذا املشروعالايديولجية ل 

بينية بين أطراف هذا الاتحاد، كذلك هناك مجلس التعاون الخليجي الذي فشل في نقل مستوى التعاون 

 من املستويات الاقتصادية الى السياسية ما جعله يراوح مكانه.

ر الحظوال يمكن استثناء الارادات الغربية الساعية إلى إفشال أي عمل وحدوي عربي، ولعل حادثة 

دت إدراكا خارجيا بأن أي عمل وحدوي مشترك سيقوض املصالح 3791النفطي 
ّ
م عن الغرب، والتي ول

لوتيرة   . كان استمرارانوايا وحدوية عربيةة هذا الاجماع الخارجي على وجوب منع أي .في املنطقة جنييةلا 

 سياساتها، وذلك لضمانإلى كيانات وكانتونات متفرقة  في  هاالتدخل في املنطقة من اجل تقسيم

بطريقة أخرى. وبالفعل بدأ ظهور النزعة القومية والعمل  لكن استمرارية املصالح الخارجية في املنطقة،
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لاحادي في اتفاق السالم الذي انفردت به مصر مع )إسرائيل( وسجل ذلك بداية تصدع املنطقة، ثم 

شرخ بالغزو العراقي للكويت و تشكيل دخول العراق في حرب مع ايران بشكل منفرد، وتعمق هذا ال

لتعرف مرحلة التسعينيات تهاوي الدعم  .تحالف غربي عربي وتحطيم القدرات العسكرية العراقية

وادي عربة،  -اوسلو -العربي للقضية الفلسطينية بالدخول في اتفاقات سالم متتالية كإتفاقات مدريد

هذا الوضع أسهم في تكريس فكرة  .اق برضوخ عربيواستمر التهاوي العربي بالتدخل الامريكي في العر 

 أن الدول العربية  وشؤونها أصبحت شأنا داخليا ال يعني القاطرة العربية كاملة.

لذلك فان النزعة القطرية اخذت بالتوسع في العقل السياس ي العربي نتيجة عدة عوامل منها ما هو 

توفر على كل متطلبات التكامل يستدعي دراسة  داخلي وما هو خارجي، ما جعل طرح التكامل العربي وان

 تحليلية للتكامل العربي وعالقاته العكسية مع النزعة القطرية.

 الاشكالية:

 وملعالجة هذا الطرح تقدم الدراسة اشكال مفاده كالتالي:  

هل يمكن تحقيق مشروع وحدوي تكاملي عربي في ضوء التغيرات الاقليمية و الدولية 

 الراهنة؟

 الدراسة:خطة 

 مدخل مفاهيمي ملصطلح التكامل.  املحور الاول:

 الدستورية(. -الاصلية -الاطار التنظيري للتكامل الدولي )الوظيفية الجديدة املحور الثاني:

 واقع التكامل العربي من منظور نظريات التكامل الدولي. املحور الثالث:
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 املحور لاول: مدخل مفاهيمي اصطالحي.

ف املدرسة التكاملية على أنها ظهرت كرد على املدرسة الواقعية وأنصارها مثل "هانز مورجانتو" تصن

و"ريمون آرون" و"مورتون كابالن" و"ريتشارد روزكرانس" وغيرهم من رواد الطرح الواقعي، خاصة في 

في  تعامالتاملنظور التشاؤمي لهذا إلاتجاه التنظيري، الذي ركز على القوة كعملة وكأساس وحيد لل

العالقات الدولية، إضافة إلى اعتبار الدولة الفاعل الوحيد ولاساس ي في التفاعالت، رغم أنها ال تنكر 

 ةوجود باقي الفواعل الدولية لاخرى كاملنظمات الدولية، الشركات متعددة الجنسيات والفواعل العابر 

  1الدولة القومية.للدول والقوميات، إال أنها تعتبرها إمتدادات إلرادات 

ويرفض أنصار املدرسة التكاملية النظرة لاحادية السائدة لطيف العالقات في النظام الدولي والنظم 

افس على القوة والتن -النظرة لاحادية-إلاقليمية، خالل الحربين العامليتين وبعدهما، والتي تقتصر

ستقرار، وفي املقابل يطرح رواد املدرسة اللذان يفضيان إلى الصراع وإلانقسام والتفكك وحالة عدم الا 

التكاملية أنماط جديدة من التعاون والاعتماد املتبادل كشرط أساس ي لتحقيق السلم ولامن الدوليين، 

وذلك عبر إقامة التنظيمات والتفاعالت التكاملية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتفعيل التجارة 

 2 النظام الدولي.الدولية، كأحد لاركان الرئيسية في 

وعلى هذا لاساس تركز املدرسة التكاملية على املسارات لافقية للتفاعالت العاملية التي تتعدى تلك 

املسارات العمودية الرأسية التي يتيناها الطرح الواقعي، إضافة إلى إبراز العالقات التفاعلية والاعتماد 

ال من السلوك القائم على أساس القوة املؤدية إلى املتبادل كآلية لتحقيق السلم والامن الدوليين بد

الانقسام والسلوك الغير عقالني من طرف الفواعل الدولية، ولهذا فإن الطريق لامثل لتحقيق هذا 

الهدف، هو إقامة شكل من أشكال املنظمات التي يمكن أن تحل محل الدولة القومية من منطلق 

 –لجهود الستخالف الدولة القومية، وتقديم "املا فوق قومية التكامل الدولي، والذي يعتبر من أفضل ا

supranational integration كحل وكخطة ذات فعالية تدفع نحو تطوير مجتمع دولي على قدر عالي "

 3من السلم ولامن.

 ( (intégrationمفهوم التكامل  .3

ا وم التكامل نظر واعطاء تعريف مضبوط ملفه هناك اختالف بين املفكرين والعلماء حول تحديد

لهالمية هذا املصطلح وتداخله مع مصطلحات مشابهة وكثرة التعاريف الفقهية لهذا املصطلح، وعليه 

 نقدم محاولة لالقتراب من مصطلح التكامل والتعرف عليه بشكل دقيق.
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يعرف "عبد الوهاب الكيالي" التكامل في املوسوعة السياسية بأنه حالة من التوافق والانسجام 

عتماد املتبادل بين أجزاء وأطراف تشكل في مجموعها وحدة أو نظام حيث تكون خصائص الوحدة والا 

أو النظام ككل غائبة في أي من العناصر املكونة وحدها، وتشير كلمة تكامل أو إندماج أحيانا إلى عملية 

ل في لثقل والفعتحقيق التكامل ال النتيجة ذاتها بالضرورة، ويكون التكامل بين القيادات ومراكز ا

 4الاطراف املعنية.

( بأنه توفر شعور كافي بالجماعية والتماثل في املؤسسات carl douitchويعرفه "كارل دويتش")

 الاجتماعية والسلوك الاجتماعي.

( بانه نتاج عملية ميكانيكية متمثلة في زيادة التعاون الدولي التقني d.mitranyويرى "ديفيد ميتراني")

متعددة، وتكثيف وتوزيع الوظائف الدولية ملواجهة مشكالت جديدة، وخلق ظروف في مستويات 

 5جديدة.

( بأنه عملية تتضمن تحول الوالءات والنشاطات السياسية لقوى e.hassويعرفه "أرنست هاس")   

 6سياسية في دول متعددة ومختلفة نحو مركز تكون ملؤسساته صالحيات تتجاوز صالحية الدول القائمة.

"بيال باالسا" فيرى بأنه تلك العملية التي يتم بموجبها إلغاء التمييز بين الوحدات الاقليمية  اما

املنتمية إلى دول قومية مختلفة، كما ويعرفه بانه حالة إنتفاء مختلف صور التفرقة بين الاقتصاديات 

ي لوطنية بالتدريج، وفالقومية، إذ هو عمل إرادي للحكومات دور كبير في تحقيقه لتجاوز حدود الدولة ا

 7الاصرار عليه وتتبع اجراءاته.

باعتباره قيمة مؤسساتية في العالقات الدولية ناتجة ويمكن اعطاء تعريف اجرائي شامل للتكامل 

عن تطورها نظريا وممارستها من خالل تكريس فكرة الاعتماد املتبادل بين الوحدات السياسية، كما 

لتكيف املتبادل بين البنى الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية ويعتبر عملية موضوعية وموجهة ل

وحتى العسكرية لدولتين او أكثر نحو نظام متجانس بتحويلها الى مركبات دولية لتوفير الزمن ورفع 

 8الانتاجية بما يخدم اطرافا في هذه العملية.

 على مبررات حقيقية.يتم وفق أسس منطقية بناء  :(objective processعملية موضوعية ) -

 يسير وفق جهاز مؤسساتي وحكومي.  :(oriented processعملية موجهة ) -

إعادة هيكلة البنى ذات الصلة بالجانب الذي تمتد (: mutual adaptationالتكيف املتبادل ) -

 إليه عملية التكامل سياسيا، وإقتصاديا، وإجتماعيا وعسكريا.

 9يكمن في خلق وحدة جديدة في النظام الدولي.(: mhomogenetic systeالنظام املتجانس ) -
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م املفاهيولفهم إلاندماج بشكل أفضل نستعرض حركية العملية التكاملية كما أوردها قاموس "

 " حين أورد لفهم التكامل التالي:لاساسية في العالقات الدولية

زيادة التعاون بين  أفضل طريقة لفهم إلاندماج هو النظر إليه كآلية تتضمن )أ( حركة باتجاه"

الدول؛ )ب( انتقال تديجي للسلطة إلى مؤسسات فوق وطنية؛ )ج( تجانس القيم التدريجي؛ )د( نشوء 

مجتمع مدني عالمي وبناء أشكال جديدة من املجتمعات السياسية معه. أكثر حاالت الدمج تقدما قد 

ا أو يسمح لها باإلنكماش كله تكون تلك التي تتخذ فيها الدول شكل فدرالية على املستوى العالمي

ملصلحة حكومة كونية أو عاملية. املسافة التي تفصل النظام الدولي عن هذه النقطة هي مقدار التقدم 

 "10الذي أنجزته آلية الدمج

 :مصطلح التكامل واملفاهيم املشابهة .2

ة ينظرا لتعدد الرؤى حول تسمية مصطلح ما فان املدارس واملؤسسات وحتى التخصصات العلم

تعتمد وفق منظورها مصطلح تراه لانسب، والتكامل باعتباره مصطلحا ذو امتدادات ودالالت علمية 

ولغوية عديدة، يتضارب ويتداخل مع مصطلحات اخرى، وبغية الوصول الى ادق تعريف لهذا املصطلح 

 يجب رصد اهم الاختالفات مع املقاربات املفاهيمية الاخرى.

ي يعتمد في مبداه على الاتفاقيات بين الدول في مجاالت معينة، والذ :(Cooperatالتعاون ) -

والهداف معينة، وال يتطلب شروط التماثل والتشارك القيمي، او التناظر في املستوى 

 الاقتصادي، وال يشترط التساوي في النمو والتخلف.

اء برنامج وهو تلك الاجراءات التنظيمية للحكومات تهدف الى انش :(coordinationالتنسيق ) -

 11يؤمن اهداف مشتركة ال يمكن للدولة تحقيقها لوحدها وفي الغالب ما يكتس ي الطابع الامني.

وهي اقل درجة من التكامل، اذ من املمكن ان  :(Bilateral agreementالاتفاقيات الثنائية ) -

قال السلع بين تتؤدي الى تقييد التجارة وبالتالي التمييز بين الدول املختلفة فيما يتعلق بحرية ان

 هذه الدول.

: هو مدلول اقتصادي يخضع لظروف ويهدف الى تحقيق اهداف (agglomérationالتكتل) -

 محددة ما يعني انه يمكن ان تزول أسبابه بتحقيق الاهداف التي انشا من اجلها.

وهو ذو داللة أمنية، اذ يكون بين دولتين او أكثر لتصد خطر او تحقيق  :(allianceالتحالف) -

 هدف أمنى ما، وهو الاخر له اسبابه ويمكن أن يزول عند القضاء عملية او تحقيقها.

في التكامل معروف انه ضمور مؤسسة قديمة واختفاءها لصالح  :(Partnershipالشراكة) -

الكيان الجديد، اما الشراكة فتبقى على الكيان القديم ونؤمن كيان آخر لتحقيق أهداف 

 الكيانات القديمة.
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وهي عبارة عن اتفاق قانوني ينتج عن اتفاقية وليس وليد عمل ميداني تقني،  :(unit) الوحدة -

 12لكنها تبني هي هدف التكامل)التوحيد(.

 التكامل كموضوع وكمقاربة النظرية .1

بوصف التكامل كموضوع فإنه يمكننا أن نرجعه إلى عهد الفتوحات إلاسالمية، حين توسعت دولة 

كاملية باملفهوم الحديث، فقد تم دمج أقطار لم تكن قبل ذلك تابعة ملركز إلاسالم ودخلت في عالقات ت

إلاسالم )املدينة(، مثل مصر والشام والعراق وفارس وأصبحت واليات تابعة للحكم املركزي سواء في 

املدينة أو في املراكز التي تحولت إليها الخالفة بعدها تحت إشراف الخليفة شخصيا، لذلك فالتكامل 

 13كموضوع كان أسبق من وصفه كتنظير.بوصفه 

أما التكامل كتنظير فقد برز في الخمسينات، وكان أساسا وصفا لتغيرات املشهد لاوروبي والسياس ي 

و الاقتصادي، حيث أدرك املفكرون بأن ما جرى في أوروبا الغربية وقتها له إنعكاسات على ليس على 

عامة، وبشكل خاص على نظريات العالقات الدولية، أوروبا فقط وإنما على العالقات الدولية بصفة 

( وإرنست karl Deutsch( وكارل دويتش )David Mitranyحيث قام كتاب وظيفيين مثل ديفيد ميتراني )

(، بمساهمات مهمة في فهم الاندماج في العالقات الدولية، كما ضبطوا لاسس Ernest Haasهاس )

 14السبعينيات من القرن العشرين.الفكرية لدراسة التبعية املتبادلة في 

 :؟(Process( أم عملية )Conditionالتكامل حالة )  .4

يتجه منظري التكامل الى اعتبار التكامل حالة تتجسد بتوفر ظروف ومتغيرات معينة، وعملية ومسار 

 ةيتحقق من خاللها التكامل، فمن يعتبرون التكامل عملية نجد منهم "جون جالتونغ" الذي يعتبر "عملي

، و"هاس" ايضا يرى فيها 15يتم من خاللها تكوين وإنشاء عضو جديد، وعند اكتمالها نصل الى التكامل"

"العملية التي يتم بموجبها تحويل الوالءات والنشاطات السياسية للقوى السياسية في دول متعددة 

 16القائمة.ومختلفة نحو مركز جديد تكون ملؤسساته صالحيات تتجاوز صالحيات الدولة الوطنية 

ويذهب على النقيض من ذلك يذهب الى اعتبار التكامل حالة تنتج عن امتالك املجتمع لنخبة    

سياسية فاعلة تعني بدور التقرير داخل املنظومة املجتمعية، بمقدورها استعمال ادوات الاكراه، 

 17مل،يلي التكاوتحدد الهوية السياسية للشعب وهو بذلك يرمي الى تحقيق التوحيد السياس ي الذي 

كما يرى انه حالة تتجسد نتيجة سير املجتمع نحو التوحيد السياس ي إذا توافرت فيه مقومات 

 18التكامل.
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لكن هناك اتجاه ثالث يتيناه "كارل دويتش" والذي يعتبر توجه توفيقي باعتبار التكامل "حالة"    

يتوفر عنصر الثقة املتبادلة بين العالم و"عملية" باعتباره كعملية سيؤدي الى التكامل كحالة عندما 

واملحكوم داخل الوحدات التكاملية، كما يرى "قروم" و"الكس هيروقليدس" ان التكامل يكون حالة 

بتوفر شروطه وعملية عندما يكون هناك وحدات مهيأة لالندماج واخرى راضخة له وهنا ندخل في 

 19لعامل الخارجي.عملية ارغام هذه الوحدات على الاندماج باستعمال ا

 مستويات التكامل: .5

 من حيث املستويات فإن للتكامل مستويين إثنين:

الاندماج على مستوى النظام، حيث تنقل الدولة درجة معينة من سلطة صنع  املستوى لاول: -

القار التي تتمتع بها إلى مؤسسات فوق وطنية على مستوى عالمي، وذلك قصد تحسين نوعية 

 والعالمي لتيسيط صنع القرار وتأمين قاعدة العمل الجماعي.الحكم املحلي 

التكامل إلاقليمي، والذي ينضم فيه عدد من الدول املتقاربة فيما بينها لتشكل املستوى الثاني:  -

 20اتحادا فدراليا على املستويين السياس ي والاقتصادي.

 مجاالت التكامل: .6

ات، بناء عليها يتم قياس التفاوت بيت التجارب يعرف عن التكامل بانه يتم على عدة مراحل ودرج   

التكاملية، فعادة ما يكتس ي العمل التكاملي طابعا ونمطا نابعا من املجال الذي يبدأ به او يتوقف عنده، 

 وعليه فيمكن تقسيم مجاالت التكامل.

  والذي نظر الى  3766التكامل الاقتصادي: ويعود الى اسهامات الباحث "بيال باالسا" عام

 التكامل الاقتصادي عبر عدة مراحل ومستويات:

 منظمة تجارة حرة. -

 الاتحاد الجمركي. -

 السوق املشتركة. -

 الاتحاد الاقتصادي. -

 21التكامل الاقتصادي الشامل. -

  التكامل السياس ي: وهو ادماج املؤسسات اسياسية القومية ونقل جزئي للسلطة الى الجهاز

مع الاخذ بالحسبان عدم الغاء الحكومة الجديد املشكل نتيجة العملية التكاملية،

 الوطنية وانما ينقل صالحياتها جزئيا في بعض املجاالت.
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  التكامل الامني : عندما تتخذ الدول الاطراف نفس الترتيبات  الامنية الجماعية وادماجها

 22مع بعضها  بغية تحقيق امنها املشترك باسلوب التخطيط والتنفيذ والقيادة املشتركة.

 -يةالاصل -الثاني: الاطار التنظيري للتكامل الدولي )الوظيفية الجديدة املحور 

 الدستورية(.

يعتمد الطرف الدستوري اتجاهين تنظريين متبنيان البعد القانوني للعملية التكاملية،ويتمثل هذين    

 البعدين في الطرح الكونفيديرالية ،والطرح الفيدرالي.

 النظرية الفديرالية: .3

الفدرالية هي عبارة عن رؤية للعملية الوحدوية اذ تتم بموجبها العملية التكاملية بين مجموعة النظرية   

من الدول تتفق فيما بينها على تشكيل اتحاد فيدرالي،تتناول فيه الدول عن سيادتها الصالحة، وبذلك 

 ينشا كيان سياس ي  جديد،وقد شهدت التجربة الفديرالية عدة تطبيقات  عبر التاريخ.

ما يسميه  الطرح الفيدرالي هو انه يمكن ان يمتص التباينات بين الوحدات املتحدة فيما بينها، سواء   

كانت اقتصادية او اجتماعية واثنية ،اذ يعطي كل كيان شعور بالسيادة والاستغالل الذاتي،ما يحقق 

 23حالة من الرضا تسود داخل الاتحاد. 

اذ تقدم الوحدات  تنازال عن سيادتها  وصالحياتها  الى الكيان في الفيدرالية هناك عملية مقايضة ،   

الوحدوي الجديد مقابل الحصول على القوة ،والحماية والاعتراف الهوياتي، وهذه العملية التبادلية 

يكفلها القانون والدستور، اذ ان هناك جدلية قائمة بين الهوية والوطنية،وان كليهما يتعارض 

انات واليات تنسيقية تجمع بين الرغبتين ،بل وتجعلها قسيمة مضافة وايجابية ،فالفيدرالية تقدم ضم

 في الدفع باالتحاد الى النجاح والانسجام.

 النظرية الكونفيدرالية: .2

في نفس السياق تعتبر  منطلق الكونفيدرالية متطابقة مع املنطلقات الفيديرالية ،من حيث  اهداف     

لدستوري القانوني، كما ان اعضائها  نفسهم الدول ،لكن  تختلف الوحدة ،والاعتماد على البعد ا

النظريتين  هو ان الكونفيدرالية ال تتنازل الوحدات التكاملية  عن سيادتها  وهويتها وانما تحافظ  على 

شخصيتها  الدولية الداخلية والخارجية ،ويكون التعاون عبارة عن اتفاقيات  وتحالفات تاسيس لكيان 

 24جديد.
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لسيادة في الطرح الكونفدرالي تبقى قائمة  وبصورة مطلقة اذ تبقى كل دولة طرف في الاتحاد تتمتع ا  

بقراراتها السيادية ،وتتميز بهويتها، ما يعطي راحة اكبر لالعضاء وحالة من الرض ي خاصة وان الاتحاد 

 في هذه الحالة يعني املزيد من القوة والحماية دون تقديم تنازالت كبيرة.

 ظرية  الوظيفية:الن .1

جاءت الوظيفية  كرد على املقاربات السابقة الدستورية والواقعية اذ ترى  ان التركيز على الدولة     

كوحدة تحليل وعلى القانون كادات تحليل فصورا في فهم  العالقات الدولية،اذ ارجعت فشل عصبة 

تعيين ي والدستوري والتركيز على الدولة  و الامم ونشوب الحربين العامليتين الى التركيز على املد القانون

 الفواعل الاخرى.

 ،يات التحتية وحصر مجاالت التفاعلاذ ترى الوظيفية ان العملية الوحدوية يجب ان تركز على املستو   

ما ينتج عنه فرص اكبر  للسالم واملنفعة املتبادلة، كما تولى الاعتبارات  الاقتصادية اهمية في مسار 

دوية ،باعتبار ضمان الرفاه والامن الاقتصادي  سيعزز الشعور بنجاح الوحدة ،ويسهم العملية الوح

 في زيادة التنازل عن السيادة لصالح الاتحاد.

وعليه فان وحدة التحليل في النظرية الوظيفية هي "الوظيفة" وانه املؤسسات ما فوق الدولة  كفيلة   

 وتعطيها الاولوية  على املستويات العليا للسياسةج،اذبتحقيق السالم،كما تركز على الجوانب التقنية 

ترى ان التعاطي  مع املشكلة  الاقتصادية يستحسن ان تتعامل معه الجبهات الاقتصادية اي الاطراف  

 املباشرة وليس نقلها للجهات العليا.

جاالت ى توسيع املكما وتركز على تجزئة مجاالت التعاون والتدرج فيها اذ ان النجاح في مجال سيؤدي ال  

 الاخرى وصوال الى حالة من الشمولية.

 النظرية الوظيفية الاصلية: .4

يعتبر"دايفيد ميتراني" من الاباء املؤسسين للوظيفة الاصلية اذ نعتمد وظيفية على التركيز على الحقل     

 العليا . ةالتقني والفني ،والتركيز على املسائل السياسية الدنيا ويفصلها عن املسائل  السياسي

كما يرى باقي العمليات التكاملية وبناءها ملؤسسات وكيانات جديدة تزيد من فرص الامن والسلم،    

 وذلك نتيجة التكامل والتمازج والشعور باملصلحة املشتركة.
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وظيفية ميتراني يبرز فيها مبدا الانتشار وهو التكامل في قطاع معين والنجاح فيه سيؤدي الى الرغبة في 

 25يع هذا النجاح وايصاله الى القطاعات الاخرى وبذلك ،تعم التجربة التكاملية كل القطاعات.توس

 الوظيفية الجديدة: .5

تعتبر الوظيفية الجديدة امتدادا لالصلية ،حيث ان كال النظريتين تعتمدان املنهج الاستقرائي    

وعملية ،كما تؤدي النظريتين   باالنطالق من الجزء الى الكل ،كما ويتفقان على ان التكامل هو حالة

على العوامل الداخلية والخارجية املؤدية للتكامل،ويبرز في الطرح الوظيفي بقية الاصلي والجديد مبدا 

الانشاء الذي يؤكد على التكامل في قطاع سيؤدي  الى التكامل في باقي القطاعات لكن هناك تباين 

لجغرافية كما ان الوظيفية الجديدة  ال تفصل بين واختالف بين الطرفين والذي يتمثل في الرقعة ا

املستويات الدنيا والعليا ،على عكس الوظيفية الاصلية التي تركز على املستويات الدنيا والتقنية 

 26والفنية.

 :وظيفية ارنست هاس 

تعتبر وظيفية هاس من الطروحات الجديدة للوظيفية ،حيث ركز هاس في وظيفية على ميزان الربح    

والخسارة،اذ ان  اطراف العملية التكاملية يخضعونها ملكاسب التي يحبونها من الاتحاد ،وايضا ماذا 

سيسخرون،فاذا كانت املكاسب اكبر من الخسائر ،فان الاقبال على العملية التكاملية سيكون واسعا 

 وكامال والعكس.

 تكامل وفقه تبدا على املستوياتيبرز في وظيفية "هاس" عنصر التسيير التدريجي،اذ ان عملية ال   

التقنية والفنية لتنتقل الا املستويات العليا السياسية،وكان التكامل يشرع في عملية تدريس نفسه،وهذا 

 ما اختلفت فيه الوظيفية الجديدة عن الاصلية.

 عنصر التعميم ايضا بارز في وظيفية "هاس" ،وهو يعني ان التكامل في مجال  واحد والنجاح فيه  

سيؤدي الى طموح و رغبة في توسيع النجاح في القطاعات الاخرى، فمثال النجاح في مواجهة مرض معين 

سيؤدي بالدول الى التعاون  في السياسات الصحية  ليحدث بعد ذلك تكامل في قطاع الصحة لينتشر 

 27الى باقي القطاعات .
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 :وظيفية ناي 

ودوره في انجاح العملية التكاملية ،اذ يرى بان القيم  يركز جوزيف ناي في وظيفيته على البعد القيمي   

املعيارية مثل الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الانسان تخلق حالة رضا وتقبل لدى اطراف 

عملية التكامل ،اذ ان الدول الديمقراطية  ستتفق مع دول مثلها ديمقراطية ،وحقوق الانسان فيها 

يس،كذلك الايديولوجية السياسية تلعب دورا كبيرا في التوفيق بين تخضع لنفس الرؤية ونفس املقاي

 الاطراف.

تنتج هذه التناسقات عند ناي ،عنصرا اخر بل شرطا يجب ان يتوفر  لتحقيق التكامل وهو شرط   

التكافؤ بين الفواعل،سواء سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وحتى عسكريا،اذ ان التباين وعدم التوازن 

طراف سيخلق حالة من الاعتمادية ويصبح احد الاطراف يتحمل اعباء العملية التكاملية،ما بين هذه الا 

 28سيهدد الاتحاد مستقبال.

 :وظيفية اتزيوني 

تركز هذه الوظيفية على قوى التوحيد ،التي تدفع الى انشاء التكتل والاتحاد وهذه القوى اما ان    

التكامل،او خارجية نابعة عن البيئة املحيطة بكل تكون داخلية على مستوى كل طرف من اطراف 

طرف، فاذا كانت قوى التوحيد داخلية فهي الغالب ما تتمثل في الاغراء والرغبة في تحقيق مكاسب 

،اي ان الاطراف تبادل من نفسها طواعية لالنخراط في الاتحاد ،كوجود قوة كبرى تفرض الاتحاد 

 29بمعزل عن البقية. اوخطر خارجي ال يمكن للدولة ان تواجهه

 :وظيفية دويتش 

يرى "كارل دويتش" في نظرته التكاملية بأن أنماط  الاتصاالت و التبادل بين فاعلين مختلفين  يعزز    

، بحيث تعتمد وظيفية 30من فرص التكامل و الاندماج للجماعة السياسية التي تتخطى الحدود القومية

ات يؤدي الى تماسك الوحدات السياسية و زيادة فاعلية دويتش على ضرورة تكثيف التنقالت و التدفق

 31هذا العمل التكاملي.
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 املحور الثالث: واقع التكامل العربي من منظور نظريات التكامل الدولي.

إن طرح أي عمل وحدوي تكاملي عربي؛ أصبح يعرف صعوبة حتى في التصور، وذلك نتيجة عدة    

العالقات العربية الى مستويات تحليلية، مستوى داخلي أوضاع ومستجدات دولية راهنة، وبإخضاع 

ومستوى إقليمي وعالمي، فاننا نجد أن عملية التكامل في املنطقة العربية تتعرض ملحاوالت عرقلة 

 نرصد أهم املؤشرات فيها.

 أوال: مؤشرات حال العالقات العربية:

 إلارهاب كمتغير رئيس في العالقات التفاعلية العربية .3

إلارهاب لم تكن بعيدة تماما من التطورات الداخلية أو التفاعالت إلاقليمية للدول العربية، قضية 

م، وعلى الرغم من 2003سيتمبر  33فقد استمرت في اعتالء سلم أولويات أجندات الدول العربية منذ 

لقاعدة اتنامي الظاهرة املطرد واملتعالي بشكل تصاعدي وتصعيدي مع بروز النشاط العالمي لتنظيم 

وعقب الغزو لامريكي للعراق، وذلك الن الحالة العراقية وجوارها أصبح البيئة الحاضنة واملثالية 

على  العربي-لنشاط هذه التنظيمات، الا ان إلارهاب لم يتقدم ليحتل موقع مركزي في املشهد العربي

أو ما يعرف إعالميا بـ م وبخاصة بعد تأسيس تنظيم الدولة في العراق والشام 2031نحو ما برز في 

)داعش( في العراق وسورية حيث اصبح إلارهاب هو القضية املركزية لدول إلاقليم العربي، واصبح 

 32محور تفاعالتها البنيوية.

 تفكك وحدات ما يسمى بالنظام إلاقليمي العربي .2

 من صعدت عدة مؤشرات تدل على الانقسام والتفتت في النسق العربي، ففضال عن عكوف عدد   

البلدان العربية على تطوراتها الداخلية، فان عددا آخر عكف على ذاته داخليا، سعيا لدرء مواجهة 

مواقف امنية و سياسية مشابهة ملا تعيشه دول عربية من أزمات وخوفا من انتقال ما يجري في الجوار 

 ن الخليجي منفردةللداخل هذه الدول على طريقة مقاربة بيت العنكبوت، إذ وقفت دول مجلس التعاو 

في منهجها الخاص بالتفاعل مع الازمات، و الى حد كبير بدا النظام العربي شبه معطال وعاجزا في 

التفاعل مع بيئته وملا لعنصر التفاعل والتكيف من أهمية في بقاء أي نظام واستمراريته، فقد 

شكالت خاصة جعلتها استقطعت من النظام بلدان عربية تعرضت خالل سنوات ما قبل الثورات مل
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عرضة للتفتيت و الانقسام الداخلي، وانتهى الامر فيها إما بوضعية انهيار الدولة، واما بانقسام سياس ي 

 33وانفصال الدولة الى دولتين )السودان( واما بوضعية دول تشهد حالة تقسيم فيدرالي.

 تراجع مكانة القضية الفلسطينية في سلم أولويات الفواعل العربية .1

كانت القضية الفلسطينية على مدى العقود املاضية هي مصدر التماسك الرئيس ي والعامل الوحدوي    

لاول واملشترك داخل النظام العربي؛ و بقيت كذلك حتى أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، ومع 

اخل النظام م تراجعت مكانة هذه القضية نسييا د3770مطلع التسعينيات والغزو العراقي للكويت عام 

العربي، إال انه بقيت القضية -على خلفية تباين املواقف العربية إزاء الغزو وبداية الصدع العربي

الفلسطينية في مكانتها املركزية في لغة الخطاب الرسمي للدول وللجامعة العربية، وحافظت على وضعها 

لحروب إلاسرائيلية ضد حزب هللا م، ثم ا3773في قلب النظام العربي مع انعقاد مؤتمر مدريد للسالم 

م، ثم تغير املشهد كليا بعد انخراط الجماعات 2033م وحتى الثورات 2000ولبنان وغزة منذ عام 

إلاسالمية املتطرفة في الصراعات املسلحة في املنطقة الامر الذي اساء للمقاومة في فلسطين الامر الذي 

ة واعتبارها شان داخلي يعني الفلسطينيين خلق حالة من الانحسار و الانسحاب من حول القضي

 34وحدهم.

 تعرقل أداء جامعة الدول العربية .4

بدا ضعف النظام العربي جليا في أداء مؤسسته الرئيسية؛ فقد تفاعلت جامعة الدول العربية مع    

موجة التغيير باليات التفاعل السابقة نفسها، وبدت الجامعة كمتصرف يملك خاتم إجازة عرض 

املشكالت العربية على النظام الدولي، و إضفاء املشروعية على القرار الدولي بشانها، اكثر مما هو قادر 

على التدخل و تسوية أي منها بنفسه، وهو ماكان الفتا في ازمتي ليييا وسوريا، اللتين اقتصر دور الجامعة 

مجلس الامن بالتدخل وتحمل  فيهما على عرض املشكلة وإقرار عدم قدرتها على الحل، و الطلب الى

مسؤولياته، وبدت جامعة الدول العربية غير قادرة بالنظر الى توازناتها الداخلية، على الانخراط في 

مشهد التغيير و التجديد داخل النظام العربي، حيث لم تطرح رؤى ووجهات نظر تساعد الدول التي 

 35راطي آمن.دخلت في مرحلة التحول، وتبحث لها عن سبل انتقال ديمق

 العربية-الخالفات البينية العربية  .5

يعرف الوضع العربي استمرارا للخالفات داخل املناطق و املنظومات العربية الفرعية، فمجلس   

التعاون الخليجي مهدد بالتفكك نتيجة الخالف القطري السعودي، كما ان هناك توترا بين دول املجلس 
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امات تسليمها لسلحة للحوثيين، أما في منطقة حوض النيل و عمان نتيجة موقفها من ايران و اته

فشهدت العالقات بين مصر و السودان استمرارا للخالفات السياسية مع استمرار السودان في موقفها 

الخاص بالعالقات مع اثيوبيا على خالف مصر مع اديس بابا، وعلى رغم تبادل البلدين الزيارات الرسمي 

ما بسيب مثلث حاليب و شالتين، و في املغرب العربي استمر الخالف بين الجزائر الى ان الخالف بقي قائ

و املغرب، وهو الذي برز حتى في أدنى املؤشرات لدرجة ان الخالف وصل حتى حقوق امللكية التراثية 

لالعمال الفنية، حيث تقدمت الجزائر بطلب رسمي الى منظمة اليونسكو لتصنيف "اغنية الراي" موروثا 

ائيا جزائريا، بعدما كانت وزارة الثقافة املغربية بطلب لدى اليونسكو لتصنيف "الراي تراثا إنسانيا غن

ال ماديا"، هذا فقط ثقافيا فماذا اذا اوغرنا في الخالف السياس ي و الاستراتيجي، كما ان النظام العربي 

حال دون تشكيل أي عمل او  اصبح يعرف التباين في املواقف تجاه القضايا التي يعرفها، الامر الذي

 36فكر وحدوي عربي.

 التباين وعدم التماثل في املواقف وأنماط التفاعل مع الثورات .6

بدا تراجع النظام العربي ماثال في صورة أخرى، تبدت في الاختالف بين وحدات النظام حول طرق     

د من الثورات، فقد اتجهت التفاعل مع الثورات، فبينما آثرت بعض الدول تبني موقف الحياد إزاء عد

دول أخرى الى التدخل من اجل توجيه حركة التغيير ملصلحة القوى التي تدعمها، والى حد كبير كان 

هناك تقارب بين مواقف لانظمة العربية بشان دعم التغيير في كل من اليمن و ليييا، و على الرغم من 

متسقا بين دول مجلس التعان الخليجي، الا ان ان مستوى التأييد العربي للتغيير في البلدين لم يكن 

التغيير جرى بالشكل الذي لم تبرز فيه عالمات اختالف كبيرة بين دول املجلس او بينها وبين مصر، 

بينما برز الاختالف داخل النظام العربي جليا في املوقف من الاخوان املسلمين في كل من سورية ومصر 

 37الف شديد داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي مع قطر.وتونس، وهو الامر الذي أدى الى خ

 ثانيا: تفسير نظريات التكامل آلفاق التكامل العربي

وفق الطرح الفيديرالي، فانه يصعب إقامة تجربة تكاملية عربية ناجحة؛ الن تركيبة القيادات العربية    

الة السيادة في املنطقة العربية مسال تسمع بالتنازل عن سيادتها لصالح كيان سياس ي اخر، الن مسالة 

ال تقبل النقاش، اما الطرح الكونفدرالي وان كان يضمن للدولة سيادتها لكنه ال يتالئم وبنية الدولة 

العربية، اذ ان الدول العربية ال تثق في بعضها البعض فان احتمالية توحدهم في كيان كونفدرالي فانه 
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خالفات، وما يحدث في احتماعات جامعة الدول العربية خير سيكون مليئا بالتصدعات والصراعات وال

 دليل على ذلك.

اما من منظور النظرية الوظيفية فان الدول العربية تعرف عدة عراقيل في صدد انشاء أي تجربة     

تكاملية، أولها فان الدول العربية تتعامل على املستويات العليا   السياسية، وتهمل املستويات التقنية 

دنيا، حيث ان كل مشاريع توحدهم عبر التاريخ كانت سياسية عسكرية، ولم يحدث ان كانت هناك ال

سياسات وحدوية على مستوى اقتصادي او تقني او فني، كقطاع املحروقات أو الصحة او التجارة او 

( و ال spill overالزراعة، لذلك فان الدول العربية من منظور "ديفيد ميتراني" تعطل مبدأ الانتشار )

تركز على املستويات التقنية و التي هي أساس نظريته الوظيفية الاصلية، فمثال مجلس التعاون الخليجي 

 تأسس العتبارات سياسية ومحاور سياسية امنية وهي مواجهة الخطر الايراني من الشرق.

يث انها تلغيه، أما من منظور "ارنست هاس" فان الدول العربية تهمل مبدأ التسييس التدريجي ح    

اذ انها يجب ان تنطلق في العملية تكاملية من لاسفل الى لاعلى أي من املستويات التقنية لتصل الى 

املستويات العليا، أي أن العملية التكاملية الناجحة يجب أن تبدأ من أسفل الى اعلى حتى تصل الى 

 املستوى السياس ي وكأنها تسيس نفسها بنفسها.

ناي" والذي يرى أن التكامل الناجح يجب ان يتم بين دول متماثلة في القيم الديمقراطية أما "جوزيف    

وصون حقوق الانسان، والتماثل في املستوى الاقتصادي والعسكري والاجتماعي، وهو ما ال يتطابق مع 

باينة الحالة العربية اذ ان هذه لانظمة غير ديمقراطية وتعاني أزمات حقوق الانسان، كما انها مت

اقتصاديا واجتماعيا وكذا عسكريا، لذلك من منظور "ناي" فان التكامل العربي غير وارد في الوقت 

 الحالي.

كما أن التكامل العربي من منظور وظيفية "أمتاي أتزيوني" يعرف قصورا وحالة من عدم النضج،    

كانت داخلية فتلك تكون نتيجة اذ يرى اتزيوني ان التكامل يتم بالعوامل الداخلية و الخارجية، فاذا 

اغراء و الرغبة في الحصول على مزايا التكامل، اما ان كانت خارجية فان هذه العوامل عبارة عن إكراه 

للدولة على التكامل أو الالتكامل، وعليه فالحالة العربية وفق منظور اتزيوني تنحو نحو الالتكامل نتيجة 

تشكيل نموذج وحدوي ناجح، وهو ما نراه في دور الواليات  التدخل الغربي لامريكي الذي يحول دون 

 املتحدة الامريكية في تفكيك مجلس التعاون الخليجي.



 مجلة قضايا اسيوية                 المركز الديمقراطي العربي                   العدد الثاني عشر                   أبريل2022 

127 
 

أما وظيفية "كارل دويتش" و التي تركز على العنصر الاتصالي كمطلب رئيس لتحقيق التكامل وعامل    

 فالدول العربية من الصعبالخبرة التاريخية كمحفز للتواصل او مشوش، بحيث ومن منظور "دويتش" 

ان تتكامل نتيجة غياب عنصر التواصل بسيب الاختالف املذهبي و العرقي و الجغرافي، فمشكالت 

الحدود تعرقل الاتصال بين الدول وتخلق حالة من عدم الارتياح بين لاطراف العربية، كما ان عنصر 

بي ل والتي تشوش على عملية الاتصال العر التاريخ يحيي بعض الضغائن و و النعرات الانتقامية بين الدو 

إلايجابي، فمثال بعض الدول متحالفة مع روسيا مثل سوريا و البعض الاخر مع الواليات املتحدة 

 الامريكية، فانه من غير املعقول ان يحدث تكامل يكون احد اطرافه سورية و السعودية.

 الخاتمة:

 ان نخلص الى النتائج التالية:نافلة القول وبناء على العرض السابق يمكننا 

ان املفهوم التكامل ومقوماته وشروطه، وكذلك لاسس التي يجب ان يقوم عليها متوفرة بصورة  -

 مثالية في املنطقة العربية ان لم نقل املنطقة الوحيدة التي تجمع هذه املتطلبات.

 التعاون والتكامل.تغطي نظريات التكامل الدولي أهم جوانب القصور العربي في مساره نحو  -

 يلعب غياب الديمقراطيات دورا رئيسيا في نشر عدم الثقة والارتياب بين الدول العربية. -

العامل الخارجي له دور رئيس في تعطيل العمل الوحدوي املشترك ونقصد به الواليات املتحدة  -

 الامريكية وحلفاءها بالدرجة لاولى.

تسيب حالة من التفكك والتصلب في العالقات بين العربية املفتعلة  –ان الازمات العربية  -

 لاطراف العربية، هذه الازمات هي من افتعال الغرب، وهي التي تعطل أي طرح تكاملي عربي.

ان تكريس النزعة القطرية و جعل الدول العربية كيانات منفصلة بشكل جامد فيما بينها يقض ي  -

 على أي طموح وحدوي عربي.
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 العدد دولة

 Taiwan -تايوان 

 فريق عمل مجلة قضايا أسيوية

 مقدمة:

الباساااا ة   ةي ما  ما ترام رن  مف ن ااااا   الساااا اساااااة في ومحورية أساااااسااااا ة نقطة تايوان تعد

ماملوقع الجغرافي لتايوان, مف مض ق إحدى مشا ت  العتقا  الدول ة في نوو  رر  سس اي  تعد قرن 

سسااااا ا  رااااار  تايوان وقواة باشااااام  املاريف البحريرن الرن سااااا رن الن يف يرشطان رااااااام رااااار  سسااااا ا ب وو  

ي أاا ة تا اااااااااااة لهنةاأل واراااااااااااوطف م ي ال ابان ال   تعت   تايوان م اة  مف 
ل
والشااااااااااار   وسااااااااااال, ءشاااااااااااا

 . حدوداا الجووش ة, ك لك الة ن برن في ما يتعنق بحدوداا الشاال ة

ي الشااااااااا ول ون في ال   ال ااااااااا     9191بدأ  مشاااااااااانة تايوان باساااااااااتقتم مردو  لن ااااااااارن ساااااااااوة 

الهر  الوط   )الاوموتانك( بق ادة  والرأسااااااااال رن وشقايا الرموق الساااااااابق في نريرة تايواني لق  ارياة 

 ساااااوةراااا ان الرن س )كاي 
ً
للى يد الشااااا ول رن ال يف كان يقودا  ماو ت ااااام   ي  9191 (  املدلوم أمري  ا

  تغر  اساااااااا بحار إلى تايوان ي وإلتنهف اتباله سااااااااوى ل وحوالي من ون م  راااااااا ان كاي  ل  ي ف أمامتونغ .

تايوان إلى نا ورية ال رن الوطو ة. وإنها وحداا  احبة الهق الشرعي في تا  ي الشع  ال     ب واا 

ألنف الهر  الشا وعي ال ا     برلامة )ماو ت م  تونك( ق ام نا ورية ال رن الشعب ة في  ال   ال     

 ية في )ب رن(.وتأل   حاومتها املركر 

 اساااااتقتل اي ألنوت إذا بضاااااا ا وتهدد أراضااااا هاي مف يت رأ ال نرأل تايوان تعت   الشاااااعب ة ال ااااارن

 قض ة تحظى يل لك املسلهة بالقوة تايوان ضا  للى ال ارن أقدمت إذا الهر  بدتوم  واراوطف وتع د 

 ما وا ا لتايواني العسااااااا ري  الدل  توق  ال واراااااااوطف ول ف الطرمرن؛ برن بالهسااااااااسااااااا ة البالغة تايوان

 قنقة. ال رن تبدو ي عي

ملحة تاريخ ة مع التعرض  وضااااااااااااع بطاقة تعرية ة لتايوان تتضااااااااااااافوفي ا ه الورقة سااااااااااااوقوم ب

 .تايوان نعرض م ها املقوما  الطب ع ةالجغرام ة لجريرة ألاا ة ل
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 تايوان تاريخ حافل:

 بحت محا ة لتم  اطورية ال  و ة ال   أ 9021تتاتع نريرة تايوان بتاريخ حاميي مةي لام 

لرم ااا الغرش ون باااساااااااااااا  امرموقها بااالنغااة ال  تغااال ااة أي الجريرة الجا نااةي وكااان  أسااااااااااااساااااااااااا ااا نو ر  تاااني

وشا لاك كاانوا أوم 9912ال  تغاال ون أوم مف أطنق اا ه المسااااااااااااا اة في  تاايوان لوادماا وط وا أرضاااااااااااا اا لاام 

ي 9101تخنن ااا نرو بساااااااااااابااان لااام ي 9109في لااام  تعرضاااااااااااااات لغرو اولواادي اسااااااااااااتعاااار أورو ي لتااايواني

ساااااااااااوة أي لام  91لناوطقة الواقعة في أقصاااااااااااما رااااااااااااام تايواني الى أن  طردا  ال ولوديون  عد م ااااااااااام  

وغ تشاااااااااوغ تشااااااااا اللى يدتايوان وثتثرن ساااااااااوة تحرر   عداا  ثاان ةاواك ملدة  ال ولوديون  ظنتي و 9190

 .iأحد املوالرن له   اسرة اموغا اكون 

ي وللى إثر نشاو  نرا  برن مرنسااا وال ارن للى الهدود الةا اانة برن اقن   ايون 9889م في لا

نانا ال اااااااا    وأراداااااااام  ال ود ال اااااااا و ةي احتي الةرنساااااااا ون املوطقة الواقعة في أقصااااااااما راااااااااام تايواني 

ي ل نه  انسهبوا مف ا ه املواطق 9889وأتبعوا ذلك باحتتم م اولة نرر اماب اادوريوسا في مارس 

 ب نه  وشرن ال  و رن. 9889نوان  09في ت  توق ع ا   ت ومسرن حتنة باون  اتةاق ةامل

ت   9819ي و ساب  نرا  للى كورياي نشابت حر  برن ال رن وال اباني وفي لام 9819وفي لام 

رااااااا اونساااااااايا ب نهااي تواقلت ال ااااااارن باونوها للى كي مف تايوان ومحاولة نرر الووق ع للى معاادة ا

و عد الهر  العامل ة ال ان ةي لاد  تايوان وم اولة  9199اماب اادوريوسا مل لهة ال اباني وفي لام 

ب ااادوريوس الى الساااااااااااا طرة ال اااااااااااا و اةي ال   كاان يح ا اا ح ب ا   الرن س نان كاي راااااااااااا ك باون   نرر 

 مرنس ساو لنستم  عد اندحار ال ابان في الهر  العامل ة  ال ان ة.معاادة سان 

ألنف الش وعي ماو ت م  تونغ ق ام نا ورية ال رن الشعب ة ي  عد انت اره 9191وفي سوة 

ر ك رن س الهاومة القوم ة املدلوم أمري  ا ال   ح ات ال رن  عد سقوط اله    كاي  للى ر انغ

وإلنف تغ ر   iiي ح ث ترانع ا ا  تر  أمام الرح   حار الى نريرة مرموق اتايواناي9199املناي  سوة 

 .iiiاس  تايوان إلى نا ورية ال رن الوطو ة

I. :املقومات الطبيعية لتايوان 

 املوقع الفلكي: .1

ب أن اواك  درنة ررقا( واوا ال بد أن نشر   900درنة و 902.29تطي طوم )تقع تايوان برن 

درنة ونريرة ماتسو وال   تقع في تل  998نريرتان  غر تان ااا نريرة كوامي ال   تقع في تل طوم 

نة درنة ضاف امل اه بقن ا ة ال  و ةي تقعان تار  تطوط الطوم امل كورةي ونظرا لق 902طوم 

 .ivساانهاا ومواردااا الطب ع ة تعتادان للى الجريرة  م تايوان في نابع بحت انا 

https://stringfixer.com/ar/Tientsin_Accord
https://stringfixer.com/ar/Tientsin_Accord
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رااالي أيف يار باوت   الجريرة مدار  09.98درنة و 09.92كاا تقع تايوان برن تطي لرض 

 (.29السرطان) انظر الشاي رق  

 : تريطة تبرن املوقع الةناي لتايوان.29الشاي رق  

 

long.html-lat-https://www.mapsofworld.com/lat_long/taiwan 

 املوقع الجغرافي: .2

تقع نريرة تايوان في املح ل ال ادئ قبالة  الساااااااحي الجوو ي لن   الرن  اااااام  ال اااااا   ي للى  عد 

ك  مف اقن   امون ان ال    ي يحداا مف الشر  بحر الةن برن ومف الغر  مض ق تايواي أما مف  012

الى ك  مف أق اااااا  219الشااااام م حداا بر ال ااارن الشااارليي ومف الجوو  مضااا ق لوقوني يبنغ طول ا 

 ك  لود ألرض نقطة. 999أق اااي أما لرض ا م بنغ 

نريرة 19تشتاي نريرة تايوان للى موطقة ب وغو ال   تتاون مف م اولة نرر يبنغ لدداا 

 .vنريرة أترى  92باالضامة الى  ك  لف ال   ال    ي 902ي تبعد بادوريساتعرف أيضا با اب ساا

موقع تايوان البحري نعن ا تستحوذ للى طر  ل ب ة في املتحةي اذ أنها ترشل ال ابان وكوريا 

ا نعن ا ماوال رن ررقا مع موانئ اون  كون  وماكاو وسوغامورة ومالر يا والةن برن وإندون س ا نرشاي 

https://www.mapsofworld.com/lat_long/taiwan-lat-long.html
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ف في ا يتشرف للى مض ق تايوان في الغر  ومض ق لوقون في الجوو ي وتتح   في حركة املتحة 

 .viاملض قرن امل ارن

يتاتع سطح ا بموو  تضاري م  مار ي مالجبام توند ي 0ك  21.222تبنغ مساحة تايوان حوالي 

ك  ومف الشر  الى الغر   222في  نراأل الوسطى والشرق ةي تاتد مف الشاام الى الجوو  ملسامة 

مي ياون انحداراا أكث  ادوألا نحو الغر   2222يةو  قاة ارتةال ا  022ك ي وتوند أكث  مف  82مل امة 

اذ تت ك س وال مس حة تاتد مف الشاام الى الجوو  تت كر م ها معظ  البشاطا  البشرية وبقت ادية 

 .viiي ويعد س ي تش انان مف أاا اي ا ا مضت لف ونود س وم أترى م ي س ي إالن وكاوا ون 

الستسي الجبن ة والغابا  والوديان والبحر ا  و نهاري ا ا التوو  في التضاريس نم  ة ونود 

نعي تايوان قبنة س اح ة بامت اقي ونعن ا ترتر باملواد  ول ة كاملعادن ومحا  ي قرال ة متوولةي 

 .viiiمضت لف املر ة الدمال ة  نم  ة املوانع الطب ع ة

 :ixاملناخ .3

يوان للى مدار السرطاني ل لك تض ُّ يتارَّ  مواخ تايوان ب    طويي ورتاأل ق ر ي إذ تقع تا

 ياون موات ا ربه 
ً
م اولة مف املواطق املوات ة املختنةةي ماملواطق الوسطى والشاال ة منها لادة

ي ومعدم اطوم 
ً

ا املواطق الجووش ة موات ا استوائيي وياون املواخ في املواطق الجبن ة معتدال استوائيي وأمَّ

درنة م وية في م ي الشتاأل إلى  98ت اوح درنا  الهرارة في تايوان مف من .ت 0122 مطار سووًيا حوالي 

درنا  م ويةي  92درنة في م ي ال   ي وقد توخةض درنا  الهرارة رتاأًل وت ي إلى حوالي  01

ا  29و  ًةا قد ترتةع لت ي إلى نحو 
ً
درنة م ويةي وتاون الةت ة مف نوما   إلى ر ر م  اير هي  كث  نةام

م. تؤثر لادة أنظاة الرياح املوسا ة ال  ة ة والشتوية ال   ته ُّ في رر  سس ا للى املواس  طوام العا

في تايواني وتسود في الةت ة املاتدة مف أكتوشر إلى ر ر مارس الرياح املوسا ةي باإلضامة إلى رياح راال ة 

 ررق ة نالًبا تؤدي إلى اطوم معتدم ومستقر لألمطار في راام ورر  الجريرة.

يا ف القوم أن تايوان تتاتع بموو  مواخيي ساا  بدرنة كبر ة في توو  املوت ا  الررال ةي 

 برق واملوق والشاي والهاض ا ي ماا أدى الى تحق ق بكتةاأل ال اتي.

 املوارد الطبيعية: .4

 : الثروة املائية .أ

ك ( تاون بنهار ال    981) أطول ا نهر تشوروي  نهرا متةاوتة الطوم  09تتومر تايوان للى 

ت ري نحو الشر  ق ر ة وذلك لض ق الس ي الساحلي ل س  نهار ال   ت ري نحو الغر  وال   تاون 
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 0922تبنغ  ال طوم السووية لألمطار  متوسلالى  باإلضامةي xأطوم  ن بنحدار ياون اادنا نحو الساحي

ي مضت لف اطوم كا ة كبر ة مف ال نو  في املواطق الجبن ة في م ي الشتاألي ماا ساا  في تخريف xiمن 

ي بنغ  0291امل اه لألنراض الررال ة وال وال ةي وتستعاي لتول د الطاقة ال  رشان ةي مةي  نهاية لام 

 .(٪9.2خريف بالضخ با)م اه ت م ه اواط ي ساااتن غ 91.21كبة لن  رشاأل في تايوان إناالي القدرة املر 

 :xiiالغطاء النباتي .ب

ان طب عة املواخ ال ي ءسود تايواني وتوو  تضاريس اي ساااا في توو  الغطاأل الوباتي وال ي 

 با ف توقيعه للى الوحو آلاتي:

 ( م مو  سطح البحري اذ تظ ر الغابا  املدارية ال بر ةي092-2الس وم يت اوح ارتةال ا مف ) -

(م مو  سطح البحري وتظ ر في ا ه املواطق 0222-222يت اوح ارتةال ا مف) ال ضا  -

الغابا  الوةط ةي والهشائش الق ر ة ال الهة لنرعيي وتوند في ا ه املوطقة املراعي 

 ( مف املساحة الان ةي ول ا أاا ة كبر ة في ترش ة املار ة.٪9الداناة وتقدر مساحتها حوالي )

مو  سطح البحري ويواو في ا ا بقن    م(2922 -0222مف )الجبام ويت اوح ارتةال ا  -

الغابا  ال ووشريةي وت  ق ااا تها في بستةادة مف أتشابها اذ تقطع ا ه الغابا  بانتظامي 

قالت تشاي وشالرن  مف قطع مساحا  واسعة مف ا ه الغابا  لغرض الررالة ب انها ال 

 2.2ر مساحة كبر ة الغابا  في تايوان بوحو نسبة كبر ة مف املساحة الان ة لنبتدي وتقد

 .0209لعام  xiiiمن ون ا تار

 املوارد املعدنية ومصادر الطاقة: .ج

وهي معادن تستخدم في الطاقةي يوند العديد منها في تايواني ال س اا املعادن الفلزية:  -

الشاال ة ي ويتواند في  نراأل xivاملوغور  والةضة وال ا  ال ي يتواند احت اط كبر  موه

 والشرق ة مف تايوان في ترن يت كر ونود املعادن  ترى في بنراأل الوسطى مف تايوان.

 ٪34.73من ون طف ءستعاي  12وأاا ا الةح  وقد بنغ بحت اطي  :xvاملعادن الالفلزية -

ي وتت كر حقوله في  نراأل الشاال ة 0291حس  اح ان ا   موه في تول د الطاقة ال  رشانبة

للجريرةي أنا الوةل والغاق م تواند في وسل ونوو  الجريرةي ويبت  ب ا ا  ضئ نة ال تسد 

 مف بستهتك املحلي. ٪0ب 
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 السكان: .5

 تة  ي للى بواألً  ي 0200 أبريي 01 مف التباًرا 02.819.911 ال رناله تايوان ساان لدد يبنغ

Worldometer مف إناالي  %2.29ي مشانة ب لك تايوان نسبة املتحدة  م  ال ادرة ب انا ال  حدث

 xviلامل ا في سن  ترت   الدوم العالم  لنساان. 91ساان العال ي محتنة ب لك املرتبة 

 جدول يوضح املسار التاريخي لتطور تعداد السكان في تايوان

 

 population/taiwan-https://www.worldometers.info/world-املصدر:

population/  

 

https://www.worldometers.info/world-population/taiwan-population/
https://www.worldometers.info/world-population/taiwan-population/
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 م2252جدول يوضع املسار املستقبلي لتعداد سكان تايوان الى غاية سنة 

 

 / population-population/taiwan-https://www.worldometers.info/worldاملصدر:

 :خاتمة

في  تر  يا ف القوم أن نريرة تااااايوان تعت   مف  أا  محطااااا  ااااا ا ال اااااااااااارا  في العتقااااا  

 9191ة موا  ق اام نا ورياة ال اااااااااااارن الشااااااااااااعب اة  عاد انت ااااااااااااار ثورتهاا برلااماة مااوت اااااااااااام  تون  لام الادول ا

 .وانشقا  تايوان  عد لجوأل نان كاي ر ان  إل ها مع اتباله 

ساااااا  موقع ا الجغرافي في نعن ا بؤرة توتر برن نا ورية ال اااارن الشااااعب ة والواليا  املتحدة 

مضاااااااااااا ق تااااايوان في الغر  ومضاااااااااااا ق لوقون في الجوو ي  في حااااةفي حركااااة املت  تح   ما  تبمري  ااااةي 

باالضاااامة الى توو  تضااااريسااا ا واقال ا ا املوات ةي ماا سااااا  في توو  الغطاأل الوباتيي الطر اكتةاأل ذات ا 

 لتايوان.

اضاااااااااااااقة الى ماساااااااااااابق متايوان تتومر للى لدد مف املعادن  ااااااااااااار  رامدا لن ااااااااااااوالة التايوان ة 

 ي مف الةح  ءستعاي النتا  الطاقة ال  رشان ة.باالضامة الى مخرون اان

ماملوارد الطب ع ة اساااتعنتها تايوان لتحق ق الرماه بقت اااادي وبنتااعيي واسااام ارتها  شااااي 

حقق ل ا قوة اقت اديةي وسبتطر  في ألدادنا التحقة لناقوما  البشرية وبقت ادية لتايواني لوق   

واورة الواليا  املتحدة وشدرنة اقي ال اباني البقاأل تايوان كشوك أكث  تاساك ال ارن بها ك رأل منهاي وم

 في تا رة ال رن.

https://www.worldometers.info/world-population/taiwan-population/
https://www.worldometers.info/world-population/taiwan-population/
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