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 اإلفتتاحية



 االفتتاحية

 نحو الشرق األقص ى

 -الهندي يحظى المسطح
 
  الباسيفيكي بأهمية جيوسياسية كبيرة، خولته أن يكون جائزة

 
  جيوبوليتيكية

 
جديدة

مثل المضائق
ُ
 التجارة لحركية حيوي  شريان فيه الكثيفة المائية والممرات البحرية تُحلُّ محل قلب العالمـ، حيث ت

حيث تعتبر  الدولية، القوى  ومعادلة األحالف سياسة وفقها تتمحور  التي القبان بيضة اعتباره العالمية، كما يمكن

 وكندا والصين وروسيا األمريكية المتحدة على غرار، الواليات - والباسيفيكي الهندي الدول المطلة على المحيطين

 األطراف فيه جمعت في فضاءاإلقليمية والنظام الدولي. ف األنساق تركيبة في ثابتة قيمة ذات فواعل -والهند 

تغيرت التوجهات الجيوستراتيجية والتحالفات وأضيفت  مباشر، تماس وعلى واحد حوض في والمتصارعة المتحالفة

االقتصادي والواليات المتحدة  الصعيد على الهائلة القفزات أطراف أخرى للصراع التقليدي بين الصين صاحبة

 األمريكية المهين العالمي. 

إقليمي وعالمي،  بدور  االضطالع نحو توجهها لعرقلة والسعي لسطوة للصين والتصدي اجة إلى التربصبرزت الح

ا من السيطرة على آسيا
 
ا بالشرق  انطالق  إلفريقيا وأوروبا. يتحقق األوسط  مرور 

 
ذلك وفق المنظور األمريكي وصوال

الباسيفيك، لُيشاركه -آسيا على التركيز على ا"أوبام تأكيد" يفسر ما بتطبيق سياسات االحتواء والتطويق. لعل ذلك

الباسيفيكي". في حين أكدَّ -الهندي نفس الموقف ووسع دائرة اهتمامه من خالل مفهوم "المحيط ترامب" "دونالد

 الباسيفيك.  في بالتواجد الجادة األمريكية "بايدن" على اإلرادة

 تحت اسم" تاريخية" عسكرية-أمنية اتفاقية وأستراليا وبريطانيا المتحدة الواليات أعلنت ،1212سبتمبر  12 في

"Aukus "- مما الهادئ، المحيط في العسكرية القدرات لتعزيز- الثالثة األعضاء الدول  أسماء اندماج عن عبارة وهي 

 تعمل غواصات لبناء الالزمة بالمعرفة األسترالية القوات وتزويد المتقدمة الدفاع تقنيات بمشاركة لهم يسمح

ا ولكنها الصين بشكل رئيس ي النووية. في واقع األمر وضمنيا تستهدف هذه الشراكة الطاقةب  من العديد أغضبت أيض 

 الصين معها، فيما عبرت العالقات إلصالح المتحدة الواليات سارعت خالل ذلك، .األخرى على غرار فرنسا البلدان

  .االتفاق على بشدة اعتراضهما عن الشمالية وكوريا

 في اختزاله يمكن الذي الجديد بالموضوع الباسيفيك-الهند بمنطقة األخير العقد في المطرد األمريكي االهتمام ليس

 أولويات سلم في تأجيله تم فقط الزمن، من عقود منذ وعميق راسخ وتفكير طويل مسار هو مسألة، بل أو حدث

 الواليات اضطرت أقاليم عدة في حصل ما وهو م،المه على الطارئ  تسبيق تقتض ي اعتبارات لعدة األمريكية السياسة

 تصور  األشكال من شكل بأي اآلن يمكن ال. اآلسيوي  الشرق  عوالم إلى التوجه قبل ترتيبها إلى األمريكية المتحدة

 .والتفسير والتقص ي الفهم إلى الحاجة يقتض ي ما وهو الباسيفيك، وتحديدا الشرق  فهم دون  العالم

 د. محمد بلعيشة

 يس تحرير مجلة قضايا اسيويةنائب رئ
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 الأمريكية في منطقة الإندوباسيفيك ستراتيجيةإال

 األستاذ الدكتورة نوار محمد ربيع الخيري 

   الملخص:

     
ً
أضحت منطقة االندوباسيفيك ذات األهمية االستراتيجية والحضارية والسياسية واالقتصادية والديموغرافية مجاال

للتنافس الدولي، تلك المنطقة التي تترامى بين المحيط الهندي والمحيط الهادئ التي تشكل منطقة مصالح ونفوذ 

الستراتيجية األمريكية في منطقة االندوباسيفيك على الشراكات للواليات المتحدة األمريكية وحلفائها، لذا تعتمد ا

والتحالفات مثل )كواد واوكوس( لتنفيذ تلك االستراتيجية والوقوف بوجه خطر وتحدي قوة الصين ونفوذها كمجال 

 حيوي طبيعي لها في المنطقة تلك القوة التي أخذت تزداد في المنطقة وتتوسع حول العالم.

 الواليات المتحدة األمريكية، الصين، اليابان، االندوباسيفيك، ستراتيجية. : ةالكلمات المفتاحي

Abstract: 

    The Indo-Pacific region, which is of strategic, cultural, political, economic and demographic 

importance, has become an area of international competition, a region that stretches between 

the Indian Ocean and the Pacific Ocean, which constitutes an area of interest and influence for 

the United States of America and its allies. Therefore, the US strategy in the Indo-Pacific region 

depends on partnerships and alliances such as (Quad and Auukus) to implement this strategy 

and standing in the face of danger and challenge China's power and influence as a natural vital 

area for it in the region, this power that began to increase in the region and expand around the 

world.          

key words: The United States of America, China, Japan, Indo-Pacific, strategy.                                                                      

 المقدمة :

 مأضحت منطقة االندوباسيفيك ذات األهمية االستراتيجية والحضارية والسياسية واالقتصادية والديموغرافية 
ً
جاال

 من 
ً
للتنافس الدولي، تلك المنطقة التي تترامى بين المحيط الهندي والمحيط الهادئ، التي من الطبيعي أن تكون جزءا

مجال االهتمام والنفوذ األمريكي، ومع أن لكل دولة من دول المنطقة رؤيتها وسياستها التي تسعى من خاللها إلى تحقيق 

تلك الدول إلى جانب تحالفها وعالقاتها مع الواليات المتحدة األمريكية تجعل مصالحها، إال أن تباين قدرات وقوة 

خطط واستراتيجيات المنطقة تصاغ وترسم من قبل الواليات المتحدة األمريكية التي تتعدد أهدافها ومصالحها في 

ديها من اإلمكانيات المنطقة، إال أن الهدف األساس ي يتمحور حول احتواء الصين كقوة فاعلة ومتواصلة الصعود ول

والقدرات ما يمكنها من السيطرة على المنطقة وهو ما يثير قلق الواليات المتحدة األمريكية وسعيها إلبقاء إنفراديتها في 

النظام الدولي مع مشاركة من قبل القوى الدولية من خالل توسيع نطاق مصالحها وهيمنتها على منطقة ذات وزن 

 في المنطقة في اطار استراتيجيات وشراكات وتحالفات ثنائية وجماعية مع دول المنطقة .جيوبوليتيكي مهم، فاندفعت 
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تأتي أهمية البحث في استراتيجية الواليات المتحدة األمريكية في منطقة االندوباسيفيك من ثالث  أهمية البحث :

 جيوبوليتي
ً
 جوانب: أوال من خالل أهمية المنطقة االستراتيجية التي تشكل محورا

ً
 اقتصاديا

ً
 ومنفذا

ً
 بحريا

ً
 وممرا

ً
كيا

 من خالل أهمية االستراتيجية األمريكية الموجهة إلى 
ً
 ديموغرافي يجعلها محط اهتمام إقليمي ودولي، وثانيا

ً
ومركزا

 
ً
المنطقة كقوة عظمى تلج إلى المنطقة على وفق مخططاتها التي تحقق مصالحها وباختيارها وتحديدها لشركائها، وثالثا

ل أهمية معرفة التحدي الذي يمثل أساس ومنطلق االستراتيجية األمريكية المتمثل بالصين وقوتها الناهضة من خال

 في منطقة تشكل مجال نفوذها الطبيعي. 

تتمحور إشكالية البحث في أن االستراتيجية األمريكية في منطقة االندوباسيفيك تحقق مصالح إشكالية البحث : 

 أمام التحركات األمريكية، الواليات المتحدة األمري
ً
كية ومصالح شركائها، وهي موجهة ضد قوة الصين التي تشكل تحديا

فكيف ستتعامل الواليات المتحدة األمريكية مع الطرف الصيني في منطقة االندوباسيفيك، وكيف سيكون رد الفعل 

 الصيني إزاء تلك االستراتيجية األمريكية .

الواليات المتحدة األمريكية تعد منطقة االندوباسيفيك جزء من منطقة التأثير يفترض البحث أن فرضية البحث : 

والنفوذ واألمن األمريكي، وتضع استراتيجيتها الخاصة بالمنطقة لتحقيق مصالحها وتطويق واحتواء الصين ومنعها من 

 في المنطقة .
ً
 ومتحكما

ً
 قائدا

ً
 أن تكون طرفا

الوصفي، لتوضيح منطقة االندوباسيفيك وما تمثله من أهمية للقوى الدولية، اعتمد البحث المنهج مناهج البحث : 

والمنهج التحليلي، لتحليل األحداث والمعطيات القائمة إلعطاء صورة واضحة عن االستراتيجية األمريكية في منطقة 

 االندوباسيفيك.

 : التعريف بمنطقة االندوباسيفيك
ً
  أوال

محيط الهندي والمحيط الهادئ، وتجمع بينهما فأصبحت مفهوم جيوستراتيجي تشير كلمة االندوباسيفيك إلى ال

ذو مضامين ودالالت سياسية واقتصادية واستراتيجية لكل من دول اإلقليم والقوى الدولية الكبرى، وعلى الرغم من 

هوم من أساس المف المضامين الجيوستراتيجية التي يحملها المفهوم التي سناتي على بحثها، من الضروري الرجوع إلى

الناحية الجغرافية، فمنطقة االندوباسيفيك هي ملتقى المحيط الهندي والهادئ وتمتد من شواطئ غرب إفريقيا وصوال 

إلى ساحل المحيط الهادئ واألمريكيتين الشمالية والجنوبية، ومن مضيق بيرينغ إلى المياه المتجمدة في المحيط 

لديموغرافية فتشكل المنطقة أعدادا هائلة من السكان بين كل من جنوب آسيا المتجمد الجنوبي، أما من الناحية ا

وشرق آسيا حيث تتركز الدول ذات األعداد السكانية الكبيرة التي تعرف مع غيرها من الدول في اطار مفهوم آسيا 

ن حيث لدرجة الثانية مالباسيفيك، إذ تضم منطقة االندوباسيفيك الصين الدولة األكثر سكانا في العالم ، والهند با

 (1)عدد السكان إلى جانب دول المنطقة األخرى.

لذا منطقة االندوباسيفيك كفضاء أو نطاق جغرافي تعددت اآلراء والرؤى الجغرافية حوله ويمكن عده من  

الهادي أو الخرائط الذهنية، ومع ذلك فهي المنطقة الجامعة للمحيطين الهندي و  Imagined spaceالفضاءات المتخيلة 
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وتمتد من السواحل الغربية للواليات المتحدة األمريكية إلى السواحل الغربية للهند، وتضم كذلك البحار التي تتوسط 

المحيطين وفي مقدمتها بحر الصين الجنوبي ، كما وتشمل المياه االستوائية للمحيط الهندي والمنطقة الوسطى 

ة التي تصل بين المحيط الهادئ ابتداءا من إطاللة األمريكيتين والغربية في المحيط الهادئ، وبذلك تضم المساح

الشمالية والجنوبية على المحيط الهادئ شرقا حتى حدود المحيط الهندي قرب بحر العرب وسواحل شرق القارة 

لية ااإلفريقية إلى الغرب، ومن الحدود البحرية للهند ودول جنوب وشرق وجنوب شرق أسيا شماال حتى السواحل االستر 

 . (2) جنوبا

على الرغم من تلك التحديدات الجغرافية لمنطقة االندوباسيفيك إال أن االختالف في عدد الدول التي تضمها     

قائما ومطروحا، فبعض الدراسات توسع الدائرة التي تشغلها المنطقة إلى المحيط الهندي والسواحل الجنوبية لشبه 

دولة  83رب وخليج عدن ، فبذلك يصل عدد الدول الداخلة في ذلك النطاق الجزيرة العربية المطلة على بحر الع

 %45من الناتج اإلجمالي العالمي، و  %56من سكان العالم و  %56من مساحة الكرة األرضية وتتضمن  %44تمثل 

يابان من التجارة العالمية. في حين أن دراسات أخرى تحدد المنطقة بأربع وعشرين دولة وهي كل من الهند وال

وأندونيسيا وسريالنكا وفيتنام والفلبين وتايوان وسنغافورة وماليزيا والنيبال وبوتان وبروناي وكمبوديا وجزر المالديف 

والوس وميانمار وتايلند وتيمور الشرقية وبنغالدش كلها في أسيا، واربع دول في أوقيانوسيا وهي أستراليا ونيوزلندا 

ى جانب الواليات المتحدة األمريكية من قارة أمريكا الشمالية، أما الحدود السياسية وفيجي وبابوا غينيا الجديدة، إل

األساسية أو الكبرى للمنطقة فتتحدد باليابان من الشمال وأستراليا من الجنوب والواليات المتحدة األمريكية من 

ن حيث المسطحات المائية التي الشرق والهند من الغرب، وتدخل بقية الدول في نطاق ذلك التحديد األساس، أما م

تضمها منطقة االندوباسيفيك فهي كل من خليج البنغال وبحر اندمان ومضيق ملقا وبحار تحيط بأرخبيل اندونيسيا، 

 . (3)وبحر الصين الشرقي والجنوبي وبحر الفلبين والساحل الشمالي ألستراليا والبحار التي تحيط بغينيا الجديدة

إلى جانب ذلك التحدي الجغرافي لمنطقة ومفهوم االندوباسيفيك واعتماده في سياسات الدول، إال أن حدوده   

الجغرافية غير متفق عليها بشكل واحد وموحد بين الدول، حيث تعتمد كل دولة في تحديدها للمفهوم على إدراكها له 

مفهوم جغرافي، وبذلك طرحت العديد من اإلدراكات من الناحية االستراتيجية أي كمفهوم استراتيجي أكثر منه ك

 مع 
ً
والتصورات المتباينة بشكل نسبي للمفهوم نفسه وبالشكل الذي يتالءم مع الموقع الجغرافي لكل دولة مترافقا

راليا . فنظرة الواليات المتحدة األمريكية وأست(4) مصالحها الحيوية وتصوراتها ومدركاتها السياسية واألمنية واالقتصادية

تتشابه جغرافيا إلى منطقة االندوباسيفيك من خالل رؤيتها أو مفهومها ألسيا الباسيفيك فضال عن الهند الذي يضم 

معظم دول كل من شرق وجنوب أسيا وأوقيانوسيا واحيانا يشير أيضا إلى الدول الواقعة في قارتي أمريكا الشمالية 

لهادي، أما الرؤية اليابانية والهندية لمنطقة أو لمفهوم والجنوبية الممتدة على طول ساحل شرق المحيط ا

 . (5)االندوباسيفيك فتمتد بشكل اكبر لتضم أسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ والمحيط  الهندي

ا من كونها ستراتيجية انطالقتداخلت مع األهمية الجغرافية لمنطقة االندوباسيفيك األهمية الجيوبوليتيكية واال 

صادية حيوية حيث تضم اكبر ثالثة اقتصادات في العالم وهي الواليات المتحدة األمريكية والصين تمثل منطقة اقت

واليابان، ويمر فيها وتحديدا من خالل بحر الصين الجنوبي ثلث الشحنات البحرية فبذلك تمثل منطقة مهمة في الحركة 
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وتر والنزاعات اإلقليمية البحرية في بحر الصين االقتصادية العالمية ، فضال عن وجود العديد من نقاط أو مناطق الت

الجنوبي والشرقي وكوريا الشمالية وتايوان ، و وجود سبعة من اكبر الجيوش في العالم االندوباسيفيك ، ناهيك عن 

الرؤية المؤسسية لمفهوم االندوباسيفيك الجامعة لدول المنطقة في اطار مؤسس ي امني واقتصادي من خالل اطار 

. أي أن  (6) بقيادة أمريكية أو منظمة إقليمية واسعة إلدارة الصراعات وتنمية التعاون بين دول المنطقةالتحالف 

التعريف بمنطقة االندوباسفيك ال يقتصر على الجانب الجغرافي بل اضحى مرتبطا بالجانب األمني والتجاري، وتأثير 

موارد البشرية السكانية وبكل ما يعزز من طموح كل دولة العولمة وخطوط المالحة البحرية المهمة ومصادر الطاقة و ال

 .(7)في المنطقة بزيادة نفوذها وتحقيق مصالحها

 ثانًيا: السياسة األمريكية اتجاه أسيا الباسيفيك

جاء االهتمام األمريكي بمنطقة أسيا الباسيفيك إلى جانب اإلدراك األمريكي القديم الحديث للخطر الصيني في 

واضح خالل السنوات األخيرة من إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما إذ ادركت الواليات المتحدة المنطقة بشكل 

األمريكية وخشيت من التحديات األمنية في المنطقة، فكان التوجه األمريكي بما عرف بتسمية محور االرتكاز األسيوي 

(Pivotto Asia ومن ثم تحول إلى إعادة التوازن ،)Rebalance يرتكز على دعم الروابط الدبلوماسية والعالقات  الذي

التجارية واألمنية األمريكية مع منطقة أسيا والمحيط الهادئ، جاء ذلك وبالتتابع أوال في مقال لوزيرة الخارجية األمريكية 

اراك رئيس ب)هيالري كلينتون( في ذلك الوقت في مجلة السياسة الخارجية الذي عد بمثابة أول إعالن رسمي من إدارة ال

أوباما( عن تحول السياسة األمريكية باتجاه أسيا، فقد عدت )هيالري كلنتون( منطقة أسيا والمحيط الهادي المحرك 

 : (8) األساس للسياسة العالمية محددة ستة محاور رئيسة للسياسة األمريكية في المنطقة وهي

 تعزيز التحالفات األمنية الثنائية. -

 ى الناشئة وحتى مع الصين.تعريف العالقات مع القو  -

 التعامل مع المؤسسات اإلقليمية متعددة األطراف. -

 زيادة التجارة واالستثمارات. -

 توسيع الوجود العسكري على نطاق واسع. -

 دعم الديمقراطية وحقوق اإلنسان. -

ها في يتمن مقالها )عصر أميركا الباسيفيكي( ركزت )هيالري كلنتون( على مركزية أسيا والمحيط الهادئ وأهم

االستراتيجية األمريكية مستقبال، وأعطت األولوية لزيادة االستثمار الدبلوماس ي واالقتصادي واالستراتيجي في منطقة 

أي –أسيا والمحيط الهادئ ، وشددت على القضايا اإلشكالية بين الواليات المتحدة األمريكية والصين التي تعدها 

ق اإلنسان وحرية المالحة في بحر الصين الجنوبي والشفافية في األنشطة شؤونا سيادية كالديمقراطية وحقو  -الصين

، بعد )هيالري (9)العسكرية والحفاظ على السالم واألمن في المنطقة والتصدي لكوريا الشمالية وبرنامجها النووي

دفاع اسيفيكي( حرص وزارة الكلنتون( اكد وزير الدفاع األمريكي آنذاك )ليون بانيتا( في مقال )أمريكا وإعادة التوازن الب

األمريكية على )إعادة توازن( والتركيز االستراتيجي األمريكي والموقف األمريكي اتجاه المنطقة، وأشار في ذلك إلى الخطوات 
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العملية التي قام بها في اطار تنفيذ االستراتيجية الجديدة، فاكد على الشراكات في جنوب شرق أسيا والمحيط الهندي 

عداد جنود المشاة البحرية )المارينز( و القوة الجوية األمريكية في شمال أستراليا، واالتفاق مع سنغافورة على وزيادة أ

نشر اربع سفن قتالية هناك وإشراك دول أخرى في المنطقة في المشاورات والتدريبات، فهو يرى أن )إبراز القوة( ركيزة 

ألمريكية الجديدة وهي )الستراتيجية التعاونية لقوة البحر في القرن الحادي إلعادة التوازن، إذ أن االستراتيجية البحرية ا

والعشرين( تركز فيها الواليات المتحدة األمريكية على دور القوات البحرية في تعزيز السيطرة العلمية، فالهدف من هذه 

عات البحرية حول العالم وتعزيز استراتيجية هو تامين القدرة على التدخل ما وراء البحار من خالل زيادة نشر القط

التحالفات األمريكية الموجودة وإقامة تحالفات جيدة والمشاركة في المناورات العالمية وصنع الوكالء عبر العالم ال 

سيما في منطقة االندوباسفيك للتعامل اكثر وبشكل اقوى مع قضية النهوض البحري الصيني في المنطقة ، أي السيطرة 

التجارة في المحيط الهندي والهادئ، وتقييد االستعمال العسكري واالقتصادي للمحيطات من قبل قوى األمريكية على 

أخرى ومنع الصين من الدفاع عن مناطق االتصال البحري من التدخل الخارجي عبر الصواريخ الصينية المضادة 

ان التعاون مع حلفائها كأستراليا واليابللسفن، التي تخش ى منها الواليات المتحدة األمريكية التي عملت على تقوية 

ونيوزلندا وكوريا الجنوبية وتايلند، وإقامة شراكات جديدة مع بنغالديش وبروناي والهند وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة 

 (10)وفيتنام لتطويق القوات البحرية الصينية في بحر الصين الجنوبي و وفرض سيطرتها على منطقة المصالح الصينية

. 

قد سعت إدارة الرئيس )باراك أوباما( إلى اعتماد ما اطلقت عليه )هيالري كلنتون( دبلوماسية )االنتشار إلى ل

األمام( عبر إيفاد الدبلوماسيين إلى كل بلد من منطقة أسيا الباسفيك، وتوقيع معاهدة األسيان للصداقة والتعاون 

كما اتضحت سياسة إعادة التوازن في أسيا في المساعدات  وتأكيد المشاركة األمريكية في القمة السنوية لألسيان،

االقتصادية المالية األمريكية للدول األسيوية من اجل مواجهة الكوارث وتحسين إدارة المياه والصحة العامة، هذا إلى 

 . (11)جانب المبادرات العسكرية األمريكية في أسيا الباسيفيك

مريكية شكلت منطقة االندوباسفيك أهمية وأولوية كبيرة في المدرك مع وصول )دونالد ترامب( إلى الرئاسة األ 

والتطبيقات االستراتيجية األمريكية، فقد اتخذت إدارة الرئيس )دونالد ترامب( مصطلح الهندي باسفيك أو 

 كاالندوباسفيك لوصف المنطقة االستراتيجية األسيوية األكثر أهمية للمصالح األمريكية وضرورة الحفاظ على تل

 . (12)المصالح، وتحقيق التوازن في االختالفات التي تشهدها حدود تلك المنطقة، وما يجب عليها فعله هناك

بمقترحات حول منطقة االندوباسفيك التي أعدتها منطقة تنافس  6102جاءت استراتيجية األمن القومي عام  

بين الرؤى المتحررة والتقليدية الروتينية للنظام العالمي، فبينما تدعو فيه استراتيجية األمن القومي للتنسيق مع 

رحبت  6102ي مع اليابان والهند وأستراليا فان استراتيجية عام حلفاء الواليات المتحدة األمريكية لتعزيز التعاون الرباع

بصعود الهند كقوة عالمية رائدة وأكدت على توسيع العالقات الدفاعية معها، ودفع الهند إلى األنشطة اإلقليمية في 

دة ادئ إلى قيا، عليه استنادا إلى االستراتيجية األمريكية تم تغيير اسم قيادة الباسفيك أو المحيط اله(13)شرقها

( التي أضحت تسير عملياتها عبر المسطحين المائيين الهندي والهادئ كمجال جيوستراتيجي واحد VPC)الهندوباسفيك( )

في تقرير استراتيجية األمن  6102ومتصل، إال أن التوظيف في العقيدة العسكرية االستراتيجية كان في كانون األول 
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عن بداية عهد جديد من التنافس االستراتيجي مع إعادة توجيه االستراتيجية ( الجديدة التي أعلنت NSSالقومي )

 (14)األمريكية في منطقة االندوباسفيك بالموازاة مع التمدد الصيني فيها اقتصاديا وعسكريا

 6103طرح الرئيس )دونالد ترامب( تصور جديد في حينه لإلندوباسيفيك ضمن ما عرف بمبادرة عام  6103في عام     

نشاء منطقة إندوباسيفيك حرة ومفتوحة حسب الرؤية األمريكية، وعلى وفق ذلك يمكن لدول ذات سيادة ومستقلة إل

 إلى جنب وتتعايش في حرية وسالم، وحددت إدارة )دونالد ترامب( مبادئ للمبادرة باآلتي 
ً
وثقافات متنوعة أن تزدهر جنبا

: 

 احترام سيادة واستقالل الدول في المنطقة وحل ال
ً
خالفات بشكل سلمي ، وإقامة تجارة حرة وعادلة ومتبادلة استنادا

( 15)إلى االستثمارات المفتوحة واتفاقيات النقل والتواصل، إلى جانب تدعيم القانون الدولي المتضمن حرية المالحة .

فاهيم السيادة إلى الحرية من الضغوط التي يمكن أن تمارس من فاعلين آخرين وااللتزام بم Freeوتشير عبارة حر 

فتشير إلى المشتركات كالخطوط البحرية والمسارات الجوية  Openوقواعد النظام، وتسوية الخالفات. أما عبارة مفتوح 

والفضاءات السيبرانية واللوجستيك المفتوح مثل التواصالت التي تدفع النمو اإلقليمي واالندماج، واالستثمار المفتوح 

 (16)اقتصادات السوق والتجارة المفتوحة الحرة والعادلة والمتبادلة. مثل االستثمار في تقوية بيئة

 

أي أن رؤية الرئيس األمريكي )دونالد ترامب( للمنطقة بأنها منطقة حرة ومفتوحة وتتميز بتدفقات تجارية وحرية 

اف ية األساسية هي إيقالمالحة واحترام سيادة القانون والسيادة الوطنية والحدود القائمة، وفي اطار كل ذلك كانت الغا

ومنع التوسع الصيني في المحيطين الهندي والهادئ وفي أسيا بشكل عام وكانت األداة في ذلك هي أستراليا من حيث 

، حيث تدرك الواليات المتحدة األمريكية أن المشهد القادم في منطقة االندوباسفيك (17)الموقع الجغرافي القريب

مريكية صينية في المنطقة ويجب أن يكون هناك برنامج التعامل األمريكي الصحيح يتمحور حول منافسة استراتيجية أ

. إال أن إدارة الرئيس )دونالد ترامب( لم تحدد رؤيتها ومسار تحركاتها (18)مع ذلك المشهد للحفاظ على المصالح األمريكية

م يتم شكل مختلف عن المراحل السابقة ولإذ لم يتم تحديد كيفية تعزيز وتنفيذ األولويات التي تم طرحها أو تثبيتها ب

تحديد نهج أمريكي لجغرافية شاملة في المحيط الهندي الباسفيكي، في حين أن األمر يحتاج إلى تطوير في المبادرات 

واالستثمارات في البنية التحتية مع كل من الهند واليابان وأستراليا، وغيرها من الخطوات العملية وزيادة التنسيق 

 . (19)اس ي مع دول المنطقة وإدارة األزمات فيهاالدبلوم

: عودة التحالف الرباعي
ً
 ثالثا

وتكاتف جهود اإلغاثة والمساعدات بدأ التعاون  6114بعد حدوث تسونامي على شواطئ المحيط الهندي عام  

بين دول التحالف الرباعي، فقد رأى رئيس وزراء اليابان آنذاك )شينزو آبي( ضرورة إيجاد شركاء إلقامة توازن مع الصين 

لهندي إلى غرب المحيط الهادئ وألجل ذلك عقدت الدول الصاعدة  وحماية المنطقة البحرية المفتوحة من المحيط ا

، وأجريت 6112األربع الواليات المتحدة األمريكية واليابان والهند وأستراليا اجتماعا في مانيال عاصمة الفلبين في عام 
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هذا التحالف  ا (تدريبات بحرية كبيرة إلى جانب سنغافورة في خليج البنغال، ودعم الرئيس األمريكي األسبق )باراك أوبام

األمني كركيزة في )محوره نحو آسيا( وطرحت فكرة توسيع حلف شمال األطلس ي من قبل الجمهوري )رودولف جولياني( 

ليشمل )إسرائيل( والهند وأستراليا وسنغافورة واليابان، وإنشاء قاعدة بحرية أمريكية في سنغافورة، وان يكون هناك 

عاون الرباعي آلية إقليمية نشطة وفاعلة إلى جانب تطوير العالقات الثنائية بين تعاون مع الفلبين، فأضحت آلية الت

دول التحالف من خالل االتفاقيات التعاونية مع االلتزام المشترك بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة 

ة وتمددها في المنطقة والتطورات ، ومع استمرار تصاعد القوة الصيني(20)والشاملة ال سيما في مواجهة تهديد الصين

التي شهدتها منطقة االندوباسفيك عاد االهتمام بالتحالف الرباعي والحوار األمني الرباعي وكانت النقطة األكثر أهمية في 

ذلك هو العمل على حماية النظام متعدد األطراف في االندوباسيفيك، ومنع هيمنة الصين على المنطقة وحماية مبدأ 

حة وحرية التجارة، مع التأكيد على المصلحة الجماعية في عدم استخدام القوة لتسوية النزاعات الحدودية حرية المال 

 . (21)البحرية، وبذلك شكل الحوار األمني الرباعي احدى أدوات ضمان ردع الصين ضد الهيمنة على االندوباسيفيك 

ة إنشاء )الناتو األسيوي(، فخالل القمة الثالثة وفي تطور أخر للحوار الرباعي أو التحالف الرباعي تم طرح فكر 

اعلن نائب وزير الدفاع  6161/ اب / 80لمنتدى الشراكة االستراتيجية بين الواليات المتحدة األمريكية والهند في 

 األمريكي )ستيفن بيمون(، أن الواليات المتحدة ترغب في عقد شراكة مع األعضاء األخرين في الرباعية إلنشاء منظمة

تشبه الناتو والتصدي ألي تحديات محتملة تطرحها الصين، وأعيدت المحاولة لفكرة الناتو األسيوي عمليا في اجتماع 

من قبل وزير الدفاع والخارجية األمريكية، وأجرت دول )كواد(  6161الحوار األمني الرباعي في طوكيو في تشرين األول 

، أي أن الدوافع التي (22)في خليج البنغال وبحر العرب بمشاركة أستراليا 6161األربع مناورات بحرية في تشرين الثاني 

شجعت الواليات المتحدة األمريكية على المض ي في اطار عمل التحالف الرباعي هو الرغبة األمريكية في استمرار تفوقها 

تقاسم ر الصين الجنوبي و في االندوباسفيك، ومواجهة تهديدات الصين في المنطقة، والحفاظ على حرية المالحة في بح

أعباء الحماية األمنية والعسكرية في االندوباسيفيك، إال أنها في الوقت نفسه تواجه معوقات وتحديات تتمثل في غياب 

التحالفات األمنية والدفاعية متعددة األطراف في أسيا، وعدم اتفاق حلفاء واشنطن األسيويين على معاداة الصين ، 

 . (23)دية في المنطقة، وتباين االستراتيجية األمريكية واألوروبية بشان احتواء الصينوهيمنة الصين االقتصا

إلى جانب الدوافع األمريكية والهدف المشترك األساس من الحوار الرباعي هناك أهداف فردية فاليابان تسعى 

فتريد  لقدرات العسكرية اليابانيةإلى تقويض القيود التي ال زالت تفرضها المادة التاسعة من الدستور الخاصة بتعزيز ا

تقويض ذلك باالعتماد على الحوار الرباعي بالتوافق الجماعي على التهديد الصيني، وتواجه الهند التهديد الصيني من 

خالل تصاعد أهمية النزاع الحدودي بين البلدين وتنامي النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهندي التي ترى فيها الهند 

نفوذ الهندي. وبشكل عام ترى دول التحالف الرباعي أن مبادرة الحزام والطريق الصينية ليست أداة للبنية المجال لل

التحتية بالمنطقة بل هي أداة لفرض الهيمنة الصينية على المنطقة وتقويض النظام االقتصادي العالمي الحر، وفي 

ة تية لمنطقة االندوباسيفيك لتقليل الميزات التنافسيمقابل ذلك تعمل دول التحالف الرباعي على تنمية البنية التح

تمويل رسمي وصل  6160إلى عام  6106لمشروع الحزام والطريق الصينية، إذ قدمت دول التحالف الرباعي من عام 

 . (24)مليار دوالر لتنمية البنية التحتية في المنطقة 43إلى اكثر من 
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م بالحوار أو التحالف األمني الرباعي )كواد( وصرح الرئيس ومع مجيء إدارة )جوزيف بايدن( إعادة االهتما

أن الواليات المتحدة األمريكية على أتم االستعداد لمواجهة الصين حتى عسكريا عند  6160)جوزيف بايدن( في شباط 

ون، غالضرورة كما أعلن عن إنشاء فرقة عمل صينية جديدة تضم مزيج من الخبراء في مختلف المجاالت تابعة للبنتا

مهمتها مراجعة نهج أمريكا الشامل وليس العسكري فقط اتجاه الصين، ثم عقدت قمة افتراضية بين الرئيس األمريكي 

، مع زيارات رسمية لمسؤولين أمريكان للمنطقة للنهوض 6160)جوزيف بايدن( وزعماء التحالف الرباعي في أذار 

 (25)قوف بوجه الصينبالتحالف الرباعي كنواة لتشكيل ناتو أسيوي موسع للو 

 : تحالف اوكو 
ً
 س ودوره في منطقة االندوباسيفيكرابعا

أيلول  06ضمن إجراءات تعزيز التحالف والتعاون بين الدول المتحالفة في منطقة االندوباسيفيك جاء اإلعالن في      

وأستراليا وهو اختصار ألسماء ( بين الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا Auukusعن تشكيل تحالف اوكوس ) 6160

الدول الثالث، وهو حلف عسكري بشراكة دفاعية متعددة المستويات وسيعطي التحالف المجال للدول لتبادل 

التقنيات الكمية في مجال الذكاء االصطناعي واألمن السيبراني واألنظمة التسليحية )تحت الماء( والضربات االستراتيجية 

لف للتركيز على المحيط الهادئ والهندي ضد تهديد الصين، وللتحالف برنامج لمدة ثمانية بعيدة المدى. وجاء التحا

 لتسريع استحواذ أستراليا على الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، بما يلغي صفقة بيع غواصات فرنسية 
ً
عشر شهرا

إمكانية الوصول إلى التقنيات التي كانت  تقليدية إلى أستراليا، أي أن الواليات المتحدة األمريكية أعطت ألستراليا

تشاركها فيها المملكة المتحدة فقط، إذ ستعمل الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا على نقل التكنولوجيا ألستراليا 

لبناء ثمان غواصات تعمل بالطاقة النووية، وسيساعد ذلك بريطانيا على تعزيز مكانتها الدولية في مجال العلوم 

نولوجيا وما ستحصل عليه من عوائد مالية وسيكون التحالف رادع ضد التحركات الصينية للهيمنة في منطقة والتك

االندوباسيفيك، وتشير التقارير إلى سعي إدارة الرئيس األمريكي )جوزيف بايدن( لتأمين قواعد عسكرية اكثر في أستراليا 

أستراليا وتعزيز التواجد العسكري األمريكي في المنطقة، وتحسين  ونقل المزيد من القوات والقاذفات األمريكية إلى شمال

 . (26)قابلية العمل المشترك بين قوات البلدين

 ال يجوز  
ً
لقد جاء تحالف اوكوس الثالثي لترتيب هيكل القوة في المنطقة نتيجة لرؤية الشركاء بأن الصين منافسا

 بل تمثل احتمال عدو خطير وان مواجه
ً
 لما يمثله مجاراته سلميا

ً
ته تتطلب مشاركة القوى اإلقليمية األكثر تضررا

 (27)الصعود الصيني من خطر لدول المنطقة .

إلى جانب المكاسب التي ستحصل عليها دول تحالف اوكوس إال انه على الجانب اآلخر هناك من سيتضرر من ذلك   

وريس جونسون وسكوت موريسون( عزز التحالف، وهي فرنسا التي ادركت أن اجتماع وتحالف )جوزيف بايدن وب

التحالف االستراتيجي الذي سيعيد تشكيل األمن في آسيا ومواجهة الصعود الصيني، وفي الوقت نفسه انهى ذلك 

غواصة ألستراليا وإيقاف طموح الرئيس  06مليار دوالر لبناء  85التحالف الجديد الصفقة العسكرية الفرنسية ومقدارها 

اكرون( في منطقة االندوباسيفيك ، وكان رد الفعل الفرنس ي أن قامت فرنسا باستدعاء سفيريها في الفرنس ي )إيمانويل م
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واشنطن وكانبيرا وعملت على تأجيل اجتماع تجاري أمريكي ــــ أوروبي، وادى تحالف اوكوس إلى االنقسامات بين الحلفاء 

 (28)الغربيين .

ات المتحدة األمريكية لم تعد لها القدرة على المنافسة بشكل منفرد كذلك أوضح تحالف اوكوس الثالثي أن الوالي      

في مواجهة الصين في المحيط الهادئ الذي يشكل جزء من دائرة األمن القومي األمريكي، وعليها االعتماد على شركائها 

وبحر  في المحيط الهادئوحلفائها ومنهم أستراليا، كما َبَيَن التحالف وضرورته خطر القوة الصينية البحرية الصاعدة 

سفينة لألسطول  692سفينة قتالية وغواصة أمام  861امتلكت الصين ما يقرب من  6161الصين ، فمع نهاية عام 

كما وتمتلك   6181عام  466والى  6166سفينة عام  411األمريكي الدولي، ومن المتوقع أن تزداد القوة الصينية إلى 

غواصة هجومية وثمان  60غواصات نووية، بينما تعتمد القوة األمريكية على غواصة هجومية بينها ست  41الصين 

غواصات نووية في المحيط الهادئ في بيرل هاربر، وتقوم القوة األمريكية على نشر خمس حامالت الطائرات األحد 

، 6109الى عام  6106عشر، أما الصين فقد بدأت في بناء ثالث حاملة طائرات ، أما المدمرات فالصين بنت من عام 

سفن استرالية  9سفينة فرنسية و 02سفينة يابانية و 69سفينة هندية و 43سفينة أمريكية و 63سفينة مقابل  086

 (29)واربع سفن بريطانية.

لقد عملت االستراتيجية األمريكية من خالل تحالف اوكوس على استبدال الحليف المتمثل بأستراليا في     

موازي للحليف الفرنس ي القديم، في حين أن فرنسا ترى بانها قوة دولية دائمة تحتفظ بعدد  االندوباسيفيك كبديل أو 

بتطبيق ستراتيجية للمنطقة وتشجيع االتحاد  6103من الجزر واربع قواعد بحرية في المنطقة وكانت قد بدأت في عام 

 المتحدة األمريكية إضعاف الخط الفرنس ي األوروبي على تطوير هكذا خطة باالنفتاح على كل األطراف، فأرادت الواليات

 لها في منطقة  (30)ــــ األوروبي، واستبداله والحفاظ على الرؤية األمريكية في المنطقة.
ً
 مهما

ً
وهكذا خسرت فرنسا موقعا

غواصة قتالية  06بتزويدها ب 6105االندوباسيفيك مع إعالن أستراليا انسحابها من العقد الموقع مع فرنسا عام 

حصولها على غواصات الدفع النووي في اطار شراكة أو تحالف اوكوس أي أن الواليات المتحدة األمريكية ال ترى  مقابل

في فرنسا العب امني رئيس ي في المنطقة، وبذلك تخسر فرنسا منطقة ستراتيجية مهمة ويتحجم فيها دورها االستراتيجي 

.(31) 

: رؤية اليابان والهند وأستراليا
ً
 لمنطقة االندوباسيفيك خامسا

نتيجة لألهمية االستراتيجية التي تمثلها منطقة االندوباسيفيك بدأ يظهر االهتمام الدولي بالمنطقة من خالل 

طروحات وسياسات دول المنطقة، وقد كان الطرح السياس ي األول لمفهوم االندوباسيفيك من قبل رئيس وزراء اليابان 

، (32) خالل حديثه عن )التقاء المحيط الهندي والمحيط الهادئ( 6112الهندي في أب  السابق )شينزو آبي( في البرلمان

ويرجع هذا االهتمام بل والتركيز الياباني على منطقة االندوباسيفيك من منطلق العالقات السلبية والعدائية بين اليابان 

ي ن اجل مواجهة التمدد أو الصعود الصينوالصين، فقد كانت الدعوة األولى اليابانية لتنشيط فضاء االندوباسيفيك م

.(33) 
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أثناء مؤتمر نيكاد المنعقد في نيروبي تم اإلعالن عن استراتيجية اندوباسيفيك ألول مرة من قبل رئيس  6105في عام     

لقيم م العالميين وتقاسوزراء اليابان )شينزو آبي(، وتضمنت االستراتيجية تطوير بيئة للسالم واالستقرار واالزدهار ا

ومعالجة القضايا العالمية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز األمن البشري، إلى جانب العالمية 

الدبلوماسية االقتصادية التي تهدف إلى نمو الجودة مع الدول النامية واإلسهام في التنشيط اإلقليمي، واطلق عليها 

 (34)استراتيجية اندوباسيفيك منطقة حرة ومفتوحة .

وترى اليابان أن عالقاتها مع الواليات المتحدة األمريكية حيوية لضمان امنها وتقدمها االقتصادي وان تحالفها معها     

يمثل أساس االستراتيجية، وترى في الصين تحدي للنظام الدولي طالما هي مستمرة في تعزيز قوتها وسيطرتها في المجال 

 .(35)س ي في المنطقة البحري وزيادة نفوذها االقتصادي والسيا

 وقد وضعت اليابان ثالثة أركان لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة وهي : 

 ــــــــ نشر وإرساء سيادة القانون وحرية المالحة والتجارة الحرة

 ـــــ السعي إلى تحقيق االزدهار .

 ـــــ ضمان السالم واالستقرار .

 (36)بيئة امنيه مستحسنة بالنسبة لها من خالل التعاون والتبادل الدفاعي .فاليابان تسعى إلى إيجاد 

 التي تضمنت مفهوم  6106أما رؤية الهند لمنطقة اإلندوباسيفيك فقد اتبعت الهند منذ عام    
ً
سياسة التوجه شرقا

االندوباسيفيك وتلك السياسة التي تقدم الهند كقوة إقليمية تتصور المنطقة كمجال شامل حر ومفتوح . أما أستراليا، 

كدولة مصممة على تحقيق منطقة اندوباسيفيك  6102ية عام فقد طرحت في الورقة البيضاء حول السياسة الخارج

 . ( 37)آمنة ومفتوحة ومزدهرة

 
ً
 لالندوباسيفيك استراتيجية الرئيس )جوزيف بايدن( :سادسا

 لالهتمام األمريكي بمنطقة االندوباسيفيك كمنطقة مهمة من الناحية السياسية واالقتصادية واألمنية     
ً
استمرارا

والديموغرافية التي تؤثر في بناء مالمح النظام الدولي، وفي ضوء زيادة التنافس األمريكي الصيني في منطقة 

نية وتعزيز التحالفات مع دول المنطقة جاءت ستراتيجية االندوباسيفيك وفي محاولة أمريكية لتحجيم القوة الصي

الذي صرح بالقول ) نتصور منطقة  (38)لمنطقة االندوباسيفيك، 6166شباط  00الرئيس األمريكي )جوزيف بايدن( في 

 مع كل 
ً
المحيط الهندي والمحيط الهادئ المفتوحة والمترابطة وكذلك المزدهرة واآلمنة ونحن مستعدون للعمل معا

، التي تقوم على التزام الواليات المتحدة األمريكية بتشكيل منطقة حرة ومنفتحة ومزدهرة (39)حد منكم لتحقيق ذلك (وا

وآمنة ومرنة، وكل ذلك يستلزم التعاون الجماعي بين قوى المنطقة لمواجهة التحديات والظروف والسيما ستراتيجية 

الندوباسيفيك أهدافها في الحفاظ على المنطقة حرة ومفتوحة الصين. وقد طرحت االستراتيجية األمريكية لمنطقة ا

ومتقدمة لحماية مصالحها ومصالح حلفائها، والعمل على ترابط الجسور والروابط مع الحلفاء في داخل وخارج المنطقة 
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تايلند، و من خالل تحديث وتكييف التحالفات والمنظمات والقواعد مع أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والفلبين 

وتعزيز العالقات مع الشركاء اإلقليميين اآلخرين. كما أكدت على تشجيع االستثمارات والنمو االقتصادي في 

االندوباسيفيك وتعزيز النمو االقتصادي واالستثمارات التي تشجع على االبتكار والتنافس وإعادة بناء سالسل التوريد، 

وتسخير التحول التكنولوجي السريع والتحول في االقتصاد الرقمي،  وتوسيع الفرص االقتصادية للطبقة المتوسطة،

( APECوالتكيف مع التحول في مجال المناخ والطاقة، والعمل مع منظمة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ )  

ماعية والقدرات الجفي تعزيز االستثمار الحر والعادل والمفتوح والتجارة. كذلك هدفت االستراتيجية إلى تعزيز األمن 

لتعزيز الردع الموسع في المنطقة من خالل تعزيز دورها الدفاعي القوي وتحديثه من خالل القدرات الدفاعية والردع 

المتكامل والتركيز على االبتكار لضمان قدرة الجيش األمريكي على العمل في بيئات تهديد سريعة التطور، إلى جانب 

والقدرات القتالية المتطورة. وطرحت االستراتيجية هدف بناء قدرة إقليمية للصمود  العمليات المشتركة والتدريبات

َعْد أن منطقة االندوباسيفيك تشغل بؤرة أزمة المناخ فهي تشتمل على ) ( من %21أمام التهديدات العابرة للحدود، ب 

ة اتيجيات للحد من زيادة درجة الحرار الكوارث الطبيعية في العالم وتحتاج إلى الوصول إلى حل، والوصول إلى وضع استر 

 .(40)درجة مئوية واالستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتقليص التدهور البيئي ومعالجة امن الطاقة  0.6العالمية بنسبة 

ومن اجل تنفيذ تلك االستراتيجية حددت الواليات المتحدة األمريكية وحلفاؤها في منطقة االندوباسيفيك العديد     

دوات التي مثلت آليات تنفيذية تمثلت في توجيه الموارد الجديدة إلى منطقة االندوباسيفيك من ناحية القدرات من األ 

العسكرية واألعمال التنموية والصحية واألمنية، وكذلك الدبلوماسية بفتح القنصليات والسفارات الجديدة في دول 

ى إقامة شراكات جديدة لدعم المنافع االقتصادية جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ، إلى جانب العمل عل

المتبادلة، وتعزيز الردع العسكري واألمن اإلقليمي للحلفاء، كذلك توسيع التعاون مع منظمة اآلسيان، ودعم وتعزيز 

مع  ةالصمود والقيادة اإلقليمية للهند، وتعميق التعاون الثالثي مع اليابان وكوريا الجنوبية، ودعم الشراكة األمريكي

جزر المحيط الهادئ، ومحاربة الفساد ودعم الديمقراطية  ناهيك عن تحسين األمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية 

 .(41)  

لقد كان تحدي نمو القوة الصينية في المنطقة الدافع األساس للواليات المتحدة األمريكية لتركيز اهتمامها على     

المنطقة، إلى جانب تأكيد أهمية الحفاظ على قوة الهند كشريك يتمتع برؤية إيجابية للمنطقة والتأكيد على دعم 

يز المكانة األمريكية الراسخة في المنطقة، ناهيك عن أهمية التعاون الهند وتعزيز الشراكة األمريكية معها من خالل تعز 

مع حلفاء الواليات المتحدة األمريكية في المنطقة السيما دول التحالف الرباعي الهند والواليات المتحدة األمريكية 

ية أن استراتيجيتها الجديدة وترى الواليات المتحدة األمريك (42)واليابان وأستراليا، وكذلك بقية الشركاء اإلقليميين .

 ستعمل على تحقيق أهدافها القديمة الحديثة وترسيخ وجودها في المنطقة من خالل التعاون مع حلفائها لردع الصين.

 
ً
 في منطقة االندوباسيفيك : رؤية الصين لالستراتيجية األمريكيةسابعا

لحروب اإللكترونية وتطوير أسلحتها النووية لقد طورت الصين قوتها العسكرية من حيث العمليات المشتركة وا   

وتكنولوجيا الفضاء وحامالت الطائرات وتسعى إلى التحول إلى قوة عسكرية عالمية، وعلى الصعيد االقتصادي تعد 



 2222جويلية         العدد الثالث عشر          المركز الديمقراطي العربي         مجلة قضايا أسيوية

03 
 

، وهي في طور زيادة انفتاحها على العالم وبذلك تشكل تهديد 
ً
اكبر شريك تجاري لدول آسيا والمحيط الهادئ تقريبا

 . (43)مريكية في منطقة آسيا الباسيفيك أو االندوباسيفيكللمصالح األ 

وفي مواجهة ذلك التحدي طرحت الواليات المتحدة األمريكية استراتيجيتها لمنطقة االندوباسيفيك. فما هي رؤية      

 الصين لالستراتيجية األمريكية في منطقة االندوباسيفيك.

ندوباسيفيك( األمريكية )مآلها الفشل( )حسب التصريح الصيني(، إذ تؤكد الخارجية الصينية أن ستراتيجية )ا      

تشير إلى أن تلك االستراتيجية ستكون السبب في زيادة التوتر والقلق في المجتمع الدولي، واكد وزير الخارجية الصيني 

اسيفيك(، م )آسياـــ الب)وانغ يي( )أن استراتيجية اندوباسيفيك األمريكية أفصحت عن نيتها ليس فقط في محاولة محو اس

وهيكل التعاون اإلقليمي الفاعل في المنطقة بل محاولة محو قوة وإنجازات التنمية السلمية التي أوجدتها الجهود 

المنسقة لدول المنطقة طيلة العقود الماضية(، وأشار الوزير الصيني إلى أن )األمر الخطير بشكل خاص هو أن الواليات 

ب بورقة تايوان وبحر الصين الجنوبي إلحداث الفوض ى في المنطقة (، واكد أن ستراتيجية المتحدة األمريكية تلع

)اندوباسيفيك( تهدف إلى إيجاد االنقسام والتحريض على المواجهة وتقويض السالم بغض النظر عن كيفية تغليفها 

 في النهاية( .
ً
  (44)وإخفاءها فإنها ستفشل حتما

االقتصادي لالندوباسيفيك اقترحت الدفاع عن التجارة الحرة بدل الحماية ، واإلسهام  وفي ضوء تقييم الصين لالطار     

في التعافي والنمو االقتصادي العالمي بدل من تقويض استقرار سالسل الصناعة، كما ترى بأنه  يجب تعزيز االنفتاح 

  (45)والتعاون بدل المواجهة الجيوسياسية .

أما فيما يتعلق بالتحالف الثالثي األمريكي البريطاني األسترالي ترى الصين أن التحالف يلحق الضرر بالسالم      

واالستقرار في اإلقليم ويزيد وتيرة سباق التسلح ويقوض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وتخش ى الصين من أن 

تيجي النووي للصين، وتبدي قلقها من احتمال نشوب سباق تسلح التحالف الثالثي سيؤدي إلى تقويض الردع االسترا

نووي وتهديد هياكل التجارة بين أستراليا مع االتحاد األوروبي والصين وتحول أستراليا من وسيط إلى رأس حربة أمام 

ة نطقتمدد نفوذ الصين، واحتمال توجه فرنسا باتجاه الهند وإقصائها من الترتيبات األمنية األمريكية في م

أي أن الصين تعد قمة )كواد( موجهة بشكل أساس ي ضدها  (46)االندوباسيفيك التي يتضمنها تحالف اوكوس الثالثي .

من خالل السعي األمريكي لمحاصرتها في منطقة نفوذها في آسيا من خالل إنشاء التحالفات، وانتقدت الصين الرئيس 

بشكل فاق سلفه الرئيس )دونالد ترامب( األمر الذي يسبب قلق  األمريكي )جوزيف بايدن( بتفضيل المصالح األمريكية

ومن االستراتيجية األمريكية في االندوباسيفيك بشكل عام، ما ينتج عن كل ذلك استمرار  (47)الصين من ذلك التحالف ،

 باتجاه إضعاف قوة
ً
 على مصالحها من ناحية، وعمال

ً
الطرف  التأهب ووقوف كل قوة ضد األخرى في المنطقة حفاظا

 اآلخر من جهة ثانية .

 الخاتمة : 
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من خالل البحث في االستراتيجية األمريكية اتجاه منطقة االندوباسيفيك توصلنا إلى مجموعة من النقاط المهمة اآلتية 

: 

ــــــ تتمتع منطقة االندوباسيفيك بأهمية جيوستراتيجية كبيرة تجمع مصالح دول عديدة تتنافس حولها، فهي ممر بحري 

تجاري ومنطقة ثقل سكاني وحضاري واقتصادي إلى جانب كونها منطقة توترات وخالفات نتيجة تضارب مصالح القوى 

 الدولية فيها .

ـــــ للواليات المتحدة األمريكية مصالح وسياسات وعالقات مع منطقة االندوباسيفيك ودولها، إال أنها ازدادت مع تكثيف 

 لحماية وتوسيع تلك المصالح، وللقلق من النفوذ والقوة الصينية الواليات المتحدة األمريكية أهدا
ً
فها في المنطقة اوال

 التي أخذت تزداد في المنطقة وتتوسع حول العالم .

ــــــ تعتمد االستراتيجية األمريكية في منطقة االندوباسيفيك على الشراكات والتحالفات مثل كواد واوكوس وعدم القدرة 

م السيطرة على المنطقة بشكل منفرد، وهذا يمثل نقطة إيجابية للقوة الدولية في االندوباسيفيك األمريكية على إحكا

فهي من ناحية ستضمن تحالفها مع الواليات المتحدة األمريكية وتقديم المساعدات لها ومن ناحية ثانية تتفق مع 

ن، وحتى النظام السياس ي الدولي كالهند واليابامساعي التعددية القطبية التي تسعى لتحقيقها القوى الدولية في هيكلية 

 للقوة الصينية لمواصلة نموها وتأثيرها الدولي.
ً
 بالنسبة للصين سيشكل ذلك دافعا

 لها في المنطقة بحليف آخر يتمثل في أستراليا، وهذا يمثل 
ً
ـــــــ يشكل التحالف الثالثي اوكوس ضربة إلى فرنسا واستبداال

 أمريكيا عن الح
ً
 ليف األوروبي .تخليا

 
ً
 للتسابق في التسلح وزيادة وتطوير كل دولة لقوتها العسكرية تحسبا

ً
ــــــــ يمثل التنافس في منطقة االندوباسيفيك مجاال

 ألي تحرك .

ــــــــ إلى جانب توجيه االستراتيجية األمريكية في منطقة االندوباسيفيك ضد قوة الصين إال انه يبقى التعاون، والتنسيق 

 بين الطرف األمريكي والطرف الصيني في المجاالت التي تخدم مصالحها .ق
ً
 ائما

ـــ تقابل االستراتيجية األمريكية في منطقة االندوباسيفيك استراتيجية الصين التي لن تقف عاجزة أمام الواليات المتحدة  ـــــ

مبادرة  رية واالقتصادية والتنموية ودليل ذلكاألمريكية، بل تعمل على تطوير تلك االستراتيجية وفي كل المجاالت العسك

 الحزام والطريق الصينية التي تسعى إلى تطبيقها .

 لألهمية التي تمثلها منطقة االندوباسيفيك فقد كانت محط اهتمام اإلدارات األمريكية المتعاقبة من إدارة 
ً
ـــــــ نظرا

 بإدارة الرئيس )دونالد ترا
ً
 إلى إدارة الرئيس )جوزيف بايدن(. وبأساليب وآليات الرئيس )باراك أوباما( مرورا

ً
مب(، ووصوال

 مكملة ومتواصلة ومتجددة.
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ـــــــ تبقى منطقة االندوباسيفيك مفتوحة محتوية ومستوعبة للوجود والتنافس اإلقليمي والدولي المستمر، وذلك لتعدد 

 والمختلفة حالالعبين وتعدد المصالح وتنوع اآلليات واالستراتيجيات المتبعة 
ً
 والتحالفات والعالقات المتوافقة حينا

ً
ينا

 آخر على وفق الظروف والمتغيرات التي تمر بها المنطقة .
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 ، موقع الكتروني . 6160اكتوبر  4تحالف اوكوس بين امريكا وبريطانيا واستراليا : الدوافع والتداعيات ، الشارع السياس ي ،  26
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سبتمبر 60(، الثالثاء 06583( د. حسن ابو طالب ، تحالف ))اوكوس(( ... خطوة اخرى لمحاصرة الصين ، الشرق االوسط ، العدد ) 27)

 ، موقع الكتروني .6160

سبتمبر  66(ابراهيم درويش ، تحالف اوكوس : تالش ي وهم عودة امريكا للقيادة وصدع في تضامن الغرب ضد الصين، القدس العربي ،  28)

 . موقع الكتروني. 6160
 بين كواد واوكوس واآلسيان ، آراء حول الخليج 0)

ً
(د.هيلة حمد المكيمي ، ))اوكوس(( فرصة لتعزيز العمل الخليجي المشترك وايجاد موقعا

  6160/ اكتوبر 0تشرين  63، الخميس  052، العدد 

 (المصدر نفسه . . 30)

(31  ، ))
ً
 قاسيا

ً
 ، موقع الكتروني.6160سبتمبر  81عربي، TRT(االندوباسيفيك .. هكذا لقنت الجغرافيا السياسية فرنسا ))درسا

 .6رامي عاشور ، محمد الجندي ، مصدر سبق ذكره ، ص (32)
 .  09( د.عبد القادر دندن ، مصدر سبق ذكره ، ص 33
 ، معهد شؤون االمن العالمي والدفاع ،  6103ــ 8ك والشرق االوسط ، اغسطس سيد غنيم ، طبيعة ومستقبل عالقات االندوباسيفي 34
 . 09( د. عبد القادر دندن ، مصدر سبق ذكره ، ص  35
( جهود وزارة الدفاع اليابانية في رؤية  )) منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة (( ، وزارة الدفاع اليابانية ، موقع  36

 الكتروني.
 . 61د.عبد القادر دندن ، مصدر سبق ذكره ، ص  37
، ))انترريجونال(( للتحليالت  6166فبراير  04( حنان نبيل ، بناء التحالفات : مالمح االستراتيجية االمريكية تجاه منطقة االندوباسيفيك ،  38

 االستراتيجية ، موقع الكتروني.
،  6166شباط / فبراير  00لمنطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ ، البيت االبيض ،( مستند حقائق : استراتيجية الواليات المتحدة 39

 وقع الكتروني.
 ( حنان نبيل ، مصدر سبق ذكره . 40
 ( المصدر نفسه . 41
 ني.، موقع الكترو06/6/6166( البيت االبيض يكشف النقاب عن استراتيجية ادارة بايدن بشأن منطقة االندوباسيفيك ، دار الهالل ، 42
 ( احمد دياب ، مصدر سبق ذكره . 43
 ، موقع الكتروني. 8/6/6166عربي ،  SPUTNIK( الصين : استراتيجية ))اندوـــ باسيفيك(( االمريكية مآلها الفشل ،  44
 موقع الكتروني.، 6166ايار  68( وزير خارجية الصين : ))استراتيجية اندوــ باسيفيك(( االمريكية مآلها الفشل ، جهينة نيوز، االثنين  45
( محمد حسن ، اصطفاف جديد .. تداعيات االتفاق الدفاعي الثالثي على الوضع االمني في منطقة ))االندوباسيفيك(( ، المرصد المصري  46

 ، موقع الكتروني. 6160سبتمبر  66، 
ني ، المركز العربي للبحوث والدراسات ، ( علياء عبد الرحمن السيد ، تعزيز المواجهة : قمة كواد واستراتيجيات تقويض الصعود الصي 47

 ، على الموقع االلكتروني : 6160اكتوبر/ 62االربعاء ، 
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 باسيفيك -الاندو تطور الاستراتيجية الامريكية من اسيا الباسيفيك الى

The evolution of US strategy from Asia Pacific to indo- pacific 

 كلية القانون والعلوم السياسية –الجامعة العراقية  الدكتور: ابراهيم حردان مطر :

 الباحثة : رندة وضاح طاهر

 :الملخص

منذذذط مطلل القرن الواحذذذد والع ذذذذذذذذذذذذذذرون د اتذذذط  الوياذذذا  المت ذذذدة ترا ل اولو ذذذا  اهتمذذذام ذذذا وحسذذذذذذذذذذذذذذذابذذذا  ذذذا    

عيد لثانية عالميا د لتايسذذذذذذيةاتيقية ومقا للمتالةا  الدولية د يسذذذذذذيما  عد ان الذذذذذذب ص الةذذذذذذلن القوة ايقتةذذذذذذاداة ا

اهتمام ا ايسيةاتيجي المباشر للمنطقة من تالل تبني اسيةاتيقية اعادة التوازند  واعادة توليف ا للمنطقة لتضم 

 باسفيك (  -منطقة الم يط ال ادي والم يط ال ندي  ضمن مف وم ) ايندو

عالقت ا ميما بين ا من   ةد وعالقة  بناًء على تةذذذذذذذذذولذذذذذذذذذية المنطقة والقو  ايقليمية الفاعلة م  ا وطبيعة  

الوياذا  المت ذدة ايمر ةيذة مل دول المنطقذة وادراك ذا  همية المنطقة د عليا ان ايهتمام ايمر ذه ا طن المنطقة 

 د توا ذذا م  ذذا ايسذذذذذذذذذذذذذذيةاتيقيذذة ايمر ةيذذة ت ذذداذذا  عذذدة د تفر  على ايدرا  
ً
 ولفي مسذذذذذذذذذذذذذذت ذذدةذذا

ً
 الذذذذذذذذذذذذذذيال

ً
يعذذد اهتمذذامذذا

مر ذه التعام  مع ا ب سذذر در ة اهميت ا ومسذذتو  تطور  ا لتةذذي   ومقا لطلك اسذذيةاتيقية ماعلة ايسذذيةاتيجي اي 

 هدم ا ايساس الم امظة على المذانة العالمية للوياا  المت دة ومةالح ا العليا.

 . باساميك د اسيةاتيقية ايحتواء -الباسفيك د ايندو -: ايسيةاتيقية د اسيا  الذلما  المفتاحية 

Abstract 

    Since  the beginning of the twenty-first century, the United States began to retreat in the 

priorities of its attention and strategic calculations in accordance with international changes, 

particularly after China became the second economic power in the world, So in order to 

reestablish its direct strategic interests to the region the United States  adopted a strategy of 

rebalancing, and re-characterizing the region toward including the Pacific region And the 

Indian Ocean within the concept of (Ando-Pacific). 

      Furthermore, based on the specificity of the region and the regional powers that is active 

in it, in addition to the nature of their relationship among them on one hand, and the 

relationship of the United States of America with the other countries of the region plus its 

awareness of the importance of the region. The American interest in that region is an original 

interest and not a new concern. Additionally, that strategy confronts The United States that 

has several challenges, which will be impose on the American strategic perception to deal with 

these challenges according to their degree of importance and level of danger, in order to 

formulate accordingly with an effective strategy whose main objective is to preserve the global 

standing of the United States and its higher interests. 

Key words : Strategy,  Asia- Pacific,  Indo-Pacific,  containment strategy. 
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 مقدمة:

الباسذذذذيفيكدم مدموعا بت وي  م مة وي مواز ن -باسذذذذيفيكدم كامتداد لمف وم داسذذذذيا -لذذذذعود مف وم دايندو

الح الدولية وي المنطقة الممتدة من الم يط ال ادئ شذذذذذذذذذذذذذذرقا ا ى القو م وظ ور شذذذذذذذذذذذذذذبةذة  ذدادة للتفاعال  والمةذذذذذذذذذذذذذذ

الم يط ال ندي غربام مةما ظ ر مف وم داسيا الباسيفيكد تالل عقدي السبعينا  والثمانفنا    ذ  ممنهج من 

  انر اليابان واسذذذذذذذذذذيةاليا لتهكيد عالقا  ما ايسذذذذذذذذذذذيةاتيقية مل الوياا  المت دةم وبولذذذذذذذذذذفا تقسذذذذذذذذذذذيدا لحالة التذام 

ايقتةذذذذاداة التار وية والطوعية الطي تطور  بلن اقاليم شذذذذر م و نوي شذذذذر  اسذذذذيام وشذذذذمال شذذذذر  اسذذذذيام وامر ذا 

 ال مالية .

بذذذاسذذذذذذذذذذذذذذيفيذذذكدم من قبذذذ  اليذذذابذذذان وال نذذذدم ومن ةم تب يذذذا من قبذذذ  الوياذذذا  المت ذذذدة -أن طرح مف وم داينذذذدو

وي  م مة وي مواز ن القو  الدوليةم وتعبلةا عن واسيةاليام  اء ااضا كم ةلة لمقموعة من العوام م تتعلق بت 

 تبلور مةالح م يةكة بلن هطن القو م مضال عن تطور مقموعة من الت دادا  ايمنية الجدادة.

 اهمية الدراسة:

ا ظى موضذذذول الدراسذذذة   بقدر كبلة من ايهمية العلمية وايكادامية د ايمر الطي اقعلا  دار بالدراسذذذة د   

ن موضذوعا  الدراسا  ايسيةاتيقية المعالرة د الطي الب ص اليوم ميدانا معرميا ا ظى باهتمام م و اندرج ضذم

المتوةذذذذذذذذةذذذذذذذذلن بالدراسذذذذذذذذا  ا سذذذذذذذذيةاتيقية د وترتبط اهمية الموضذذذذذذذذول بالمذانة الطي الذذذذذذذذب ص ت ظى ا ا الدراسذذذذذذذذا  

ان اتقان ايحداث الدولية ايسذيو ة وي المسسذذسذذا  ايكادامية ومراكح الب ت المتوةذذةذذة بال ذذهن السذذيا ذذ ي د كما 

وتفاعال  ا الذذب ص على لذذلة بالقضذذااا ايسذذيو ة د  ان هطن الدراسذذة تسسذذي لووي اكاداتي حول مقر ا  ايحداث 

 الدولية وتطورا  ا ضمن منطقة الدراسة.

 هدف الدراسة:

 -اسذذذيا  مف وم  دف هطن الدراسذذذة ا ى ت لي  وتفسذذذلة ديي  ايسذذذيةاتيقية ايمر ةية وي توسذذذعة مضذذذاملن    

باسذذذذذذذذذذذذيفيكد ممل بروز الةذذذذذذذذذذذذلن كقوة اقليمية كبة  وي اقليم اد ونمو ارتباطا  ا ايقتةذذذذذذذذذذذذاداة   -الباسذذذذذذذذذذذذيفيك ا ى ايندو

القو ة مل دول المنطقةد بما وي ذلك دول  نوي شذذذذر  اسذذذذياد وطموح ا لتوسذذذذيل نفوذها على النطا  العالتيد  دمل 

ةاتيقية  دادة واعادة تركلز اهتمام ا على المنطقة   ذذذذ  موسذذذلد وتةث  الوياا  المت دة ايمر ةية ا ى تبني اسذذذي

 حضورها العسةري لردل الةلن الةاعدةد وي سيا  تنامس ي حاد بلن القوة الم يمنة والقوة الةاعدة.

 اشذالية الدراسة:

اهتمام ا   9001تدور الدراسة حول تساؤل اساس هو: لماذا اعادة ايسيةاتيقية ايمر ةية  عد العام 

 الباساميك؟ من هطا التساؤل نطرح ايسئلة الفرعية ايتية: -لمنطقة اسيا 

 الباساميك -ما دوامل اعادة ايهتمام ايسيةاتيجي ايمر ذه لمنطقة اسيا -8
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 ما هي دوامل توسعة نطا  ايسيةاتيقية ايمر ذه من اسيا الباسيفيك ا ى    -9

 باسيفيك؟ -ايندو

 هي ا ليا  الطي وضفت ا الوياا  المت دة لتنفيط اسيةاتيقيت ا وي المنطقة؟ ما -3

 ية الةاعدة والبارزة وي المنطقة؟ما هي ابرز القو  والم اور ايقليم -4

 مرضية الدراسة:

تنطلق الدراسذذذذذذذة من مرضذذذذذذذية مفادها ان طبيعة الت وي  السذذذذذذذذياسذذذذذذذية وايقتةذذذذذذذاداة وايمنية الطي ت ذذذذذذذذ دها 

سذذذذذذذذذذذيو ة د وت دادا منطقة شذذذذذذذذذذذر  و نوي اسذذذذذذذذذذذيا د والمتمثلة بتنامه ايدوار ايقليمية للةذذذذذذذذذذذلن وال ند د دمل القارة اي 

ا من اسذذي -الوياا  المت دة ايمر ةية على اعتماد اسذيةاتيقية  دادة اكرة شذذمولية اذ وسذعص من  داارة ايهتمام 

ا ى احتواء الةذذذذذذذذذذذلن وتطملن الحلفاء ل ا وي باسذذذذذذذذذذذفيك . ضذذذذذذذذذذذمن اسذذذذذذذذذذذيةاتيقية ت وطية   دف  -الباسذذذذذذذذذذذفيك  ا ى ايندو 

 المنطقة مل ضم ال ند ا ى داارة ت الفا  ا لار  الموازنة ايقليمية للقو  .

 المقاربة المنهجية:

وي هذذطن الذذدراسذذذذذذذذذذذذذذة على المنهج الت ليلي لذذدراسذذذذذذذذذذذذذذة مراحذذ  تطور من ا ذذ  التذذذامذذ  المن جي تم ايعتمذذاد       

 ر ةية وي المنطقة واسباي التوسل وي داارة ايهتمام ايسيةاتيجي ل ا .اسيةاتيقية الوياا  المت دة ايم

 هيذلية الدراسة:

 وي هطا المب ت سفتم مناق ة هطن المعطيا  ومقا لثالةة مطالر: 

الباسذذذذذذذذفيك تالل مدة  -المطلر ايول اتم تناول موضذذذذذذذذول تطور ايسذذذذذذذذيةاتيقية ا مر ةية تقان منطقة اسذذذذذذذذيا

 الحري الباردة.

 باسيفيك ومقا للطروحا  الفةر ة وي العالقا  الدولية. -اتناول المطلر الثانه اسيا وي حلن 

 .باسيفيك -اما المطلر الثالت اتناول تطور ايسيةاتيقية ا مر ةية من اسيا الباسيفيك ا ى ايندو

 الباسيفيك -طلر ا ول: ايسيةاتيقية ا مر ةية تقان منطقة اسيا لما

 اردةتالل مرحلة الحري الب

 عد انت اء الحري العالمية الثانيةم عملص الوياا  المت دة ا مر ةية على نهج اسذذذذذذذذذذذيةاتيقية شذذذذذذذذذذذاملة لتاملن 

دورهذذا العذذالتيم اذ تملز الفةر ايسذذذذذذذذذذذذذذيةاتيجي ا مر ذه تالل هذذطن المرحلذذة  بذذالرؤ ذذة ال ذذذذذذذذذذذذذذموليذذة من حيذذت المةذذذذذذذذذذذذذذالح 
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البذاسذذذذذذذذذذذذذذيفيكد لم اةن بمعحل عن دورها العالتيم  –يذا وا هذدافم لذطلذك مذان دور الوياذا  المت ذدة وي "قليم دأسذذذذذذذذذذذذذذ

 وضمن "طار لراع ا مل ايت اد السوميطي.

مقد كان من بلن اهم النتااج الطي ترتبص على ن ااة الحري العالمية الثانية هو انقسذام العالم ا ى معسذذةر ن 

المعسذذذذذذذذذذذذذذةر ايشذذذذذذذذذذذذذذيةاكه بحعذذامذة ايت ذاد السذذذذذذذذذذذذذذوميطي و مثذ  ايتر المعسذذذذذذذذذذذذذذةر الليبةا ي بحعذامذة الوياذذا   امثذ  احذدهمذا

المت دة ا مر ةيةم أةارة هطا اينقسام بروز ما يستى بظاهرة دايستقطاي الدو يدم وهو ما امث  قيام دولة لاحبة 

رة ايحالف   ذذذ  وا ذذح وواسذذل وي العالقا  نفوذ بقطي دولة ا ى الحل  الطي تقودنم مما اد  ذلك ا ى بروز ظاه

 الدولية.

  ان قيام الوياامثلص منطقة داسذذيا الباسذذفيكد احد اهم مناطق الةذذرال بلن الطرملن وي تلك المرحلةم و  

المت دة بإعطاء اقليم الباسذذيفيك أهمية تالذذة وي حسذذابا  ا ايسذذيةاتيقية كان نا عا من حقيقة كون هطا ا قليم 

بال ذ  الطي عدها دز نايو بر ق سذهد احد ايركان الم مة لألمن القومه ايمر ذه. اسذيةاتيقية م مةم ذو ملزة  يو 

 (8انظر الخر طة)

يعذد النةذذذذذذذذذذذذذذ  الثذذانه من عقذذد ا رشعينذذا  من القرن الع ذذذذذذذذذذذذذذر نم المرحلذذة ا سذذذذذذذذذذذذذذاس وي بلورة الذذدور ا مر ذه 

الم مة من ام التهكيد المسذذذذذتمر على أن الوياا   الوا ذذذذذح وي اقليم الباسذذذذذيفيكم تالذذذذذة مل و ود عدد من الحقااق

الباسذذذذيفيك نتيقة للو ود العسذذذذةري الاذذذذخم للقوا   -المت دة هي أحد  القو  الفاعلة الرافسذذذذة وي "قليم اسذذذذيا 

ا مر ةية هنا  النا م عن الحري العالمية الثانيةم واسذذذذذذذذتسذذذذذذذذذالم اليابانم اذ الذذذذذذذذذب ص الوياا  المت دة هي القوة 

 (1)و ى وي المنطقةم  عد هح مة اليابان وانححاي بر طانيا من ا قليم.الب ر ة ا  
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  الباسفيك –منطقة أسيا  (8تر طة رقم )

 

Source:https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/mm8nsd/political_map_of_the_asiapac

ific_region_1939/.  

كذ  هذطن الحقذااق دمعذص بذالوياذا  المت ذدة ا ى السذذذذذذذذذذذذذذاي لتذهداذة دور م م وي ا قليمم قذاام على ةالةذة مبذذادئ 

 : (2)أساسية هي

 . منل هيمنة أي قوة كبة  على ا قليم. 8

 "بقاء ا قليم مفتوحا أمام ايستثمارا  والتقارة ا مر ةية )سياسة الباي المفتوح(.. 9

 . ن ر الدامقراطية 3

وين ايسذذذذذذذذذذذذذذيةاتيقية ا مر ةية وي ا قليم لم تةن بمعحل عن اسذذذذذذذذذذذذذذيةاتيقيت ا العالميةم مقد سذذذذذذذذذذذذذذعص الوياا   

هو ما تم عن طر ق ما ستي بذ )سياسة ايحتواء(م المت دة " ى تطو ق و" عاد نفوذ ايت اد السوميطي عن ا قليمم و 

اذ ان سذذياسذذة ايحتواء كانص العام  ا سذذاس وي ايناماس المةث  للدور ا مر ذه وي شذذسون التفاعال  ا قليميةم 

وز ادة و ودها العسذذذذذذذذذذذذةري وي المنطقةم ا ى  انر تفعي  عالقا  ا الثنااية مل دول ا قليمم لطلك عد  سذذذذذذذذذذذذياسذذذذذذذذذذذذة 

لبدااة الفعلية لقيام الوياا  المت دة بتهداة دور "قليتي دم يمندم و ما تالها من سذذذذذذياسذذذذذذا م لم تسد " ى ايحتواء ا

تعح ح ذلك الدور وبلورتا على ن و أكرة وضذذذذذذذذذذوحا من السذذذذذذذذذذابق م سذذذذذذذذذذذرم لةنا وي الوقص نفسذذذذذذذذذذا عم  على اشذذذذذذذذذذذتداد 

ر ذه وي هطن المرحلة هو غلبة الجوانر )ا مني دالحري الباردة د بلن القطبلن وي المنطقةم ان أهم ما ملز الدور ا م

 : (3)والسيا  ي( على غلةن من الجوانرم وتقسد ذلك وي –العسةري  –

https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/mm8nsd/political_map_of_the_asiapacific_region_1939/
https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/mm8nsd/political_map_of_the_asiapacific_region_1939/
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 . الو ود العسةري الاخم وي اليابان وكور ا الجنوبية وتااالند.8

 (4). عقد الت الفا  الثنااية مل ك  من اليابان وكور ا الجنوبية وتااالند والفلبلن.9

دم الذذطي عقذذد بلن كذذ  من )الوياذذا  المت ذذدةم اسذذذذذذذذذذذذذذيةاليذذام ANZUSت ذذالفذذا  المتعذذددة داينحوس . عقذذد ال3

 .(5)دSEATOنيوز الندا( للدمال عن منطقة الم يط ال ادئ. ودحل   نوي شر  آسيا 

كذان لنقذاح الثورة ال ذذذذذذذذذذذذذذيوعيذة وي الةذذذذذذذذذذذذذذلن ايةر البذذال  على السذذذذذذذذذذذذذذاحذذة الذدوليذذة وطبيعذة العالقذذا  الطي كذانذذص  

م ت ولص ا ى بلد شذذذذذذذذذذذذيووي وحلي  لالت اد 1949ا  المت دة ت حذذذذذذذذذذذذج ا وي شذذذذذذذذذذذذر  اسذذذذذذذذذذذذيام مالةذذذذذذذذذذذذلن  عد العام الويا

ايمر الطي اتاف معظم الدول ايسذذذذذذذذذذذيو ة المقاورةم عنداط تداعص للت ال  ميما بين ا مسذذذذذذذذذذذتندة لقوة  السذذذذذذذذذذذوميطي

ور ة وال ند الةفنيةم وهةطا كانص الوياا  المت دةم ولخوم ا من الحح  ال يووي الطي بدأ  تباشرن بالحري الذ

الظروف ايقليمية مساتيا لمتا عة الوياا  المت دة تطبيق اسذذذذذذذذذذذذذذيةاتيقة التطو ق وايحتواء بالدعوة  قامة تنظيم 

 دماوي وي  نوي شر  اسيا.

وضذذذذذذذذذذذذذذمن اطذذار اسذذذذذذذذذذذذذذيةاتيقيت ذذام عملذذص الوياذذا  المت ذذدة على "عذذادة التفةلة بضذذذذذذذذذذذذذذرورة  عذذت الذذدور اليذذابذذانه وي 

نطقة من  داد وبما اتالءم مل طبيعة المسذذتقدا م وموقل اليابان الجيواسذذيةاتيجي الم م وي المنطقةم وو ود الم

عدد من القواعد العسةر ة دات  اليابان والتا عة للجفش ا مر ذهم اذ "ن اليابان هي المنامي التار خي والتقليدي 

سذذبقا  1951لمت دة  عقد ت ال  أمني مل اليابان عام لذ  من ايت اد السذذوميطي والةذذلنم ملقد قامص الوياا  ا

وضذذذذذذذذذذذل الخطوا  الةفيلة لمنل اليابان القدرة على الدتول وي مث  ذلك الت ال م هطا " ى  انر العم  على "عادة 

العالقذذا  السذذذذذذذذذذذذذذيذذاسذذذذذذذذذذذذذذيذذة لليذذابذذان مل كور ذذا الجنوبيذذةم من ا ذذ  دعم تطط ذذا الراميذذة " ى احتواء ايت ذذاد السذذذذذذذذذذذذذذوميطي 

 . (6)تالل شبةة من العالقا  والت الفا  ا قليمية والةلنم من

وشسذذذذبر اتسذذذذال المد ال ذذذذيووي وي اقليم الباسذذذذفيك يسذذذذيما  عد الثورة ال ذذذذيوعية وي الةذذذذلن قامص الوياا  

المت ذذذدة ا مر ةيذذذة  عقذذذد  ملذذذة من ايتفذذذاقيذذذا  ايمنيذذذة وي المنطقذذذة كذذذان من ابرزهذذذا اتفذذذاقيذذذا  امنيذذذة مل كذذذ  من 

ومل اسذذذذذذذذتمرار الحري الباردةم اسذذذذذذذذتمر الدور ا مر ذه وي المنطقة من تالل ايناماس م ندا والفلبلناسذذذذذذذيةاليا ونيوزل

المةث    ذذذذذذذذذذذذذذسون تفذذذاعال  ذذذا سذذذذذذذذذذذذذذبيال لتذذذاملن ال يمنذذذة على مقذذذاليذذذد ا مورم وكذذذان هذذذطا ا مر مذذذدعذذذاة لذذذدتول الوياذذذا  

 .(7)  1965المت دة وي الحري الفيتنامية عام

اذ قذامذص الوياذذا  المت ذدة ا مر ةيذذة بذه راء سذذذذذذذذذذذذذذلسذذذذذذذذذذذذذذلذذة من المعذاهذذدا  ايمنيذة والطي تميذذ  ا ى  ذطي  دول 

ا ى ترتفبا  دماعية ا دف احتواء الخطر  1962ايقليم ا ى المعسذذذذذذذذذذةر الطي تيزعما والطي من بين ا  طي تاالند عام 

تفاقيا  الو ود ايمر ذه وي ايقليم ودتر  م والقيذام بالت ر  حيال "ندونفسذذذذذذذذذذذذذذيا اذ سذذذذذذذذذذذذذذاند  هطن اي(8)ال ذذذذذذذذذذذذذذيووي

الدعم للقوا  ا مر ةية وي حرا ا مل ميتنام من تالل قيام تاالند والفلبلن بهرسذذذذذذذذذذذذذذال قوا  ا ى ميتنام الجنوبية من 

ومل أن التفةلة ايسذيةاتيجي ا مر ذه كان يعد الةلن هي الخطر المباشر . 1965ا   مسذاندة القوا  ا مر ةية عام 

طن المرحلذذذذةم ولةن لتومر  ملذذذذة من المعطيذذذذا م دتذذذذ  الفةر ايملةكه وي مرحلذذذذة من "عذذذذادة ترتفذذذذر ا ولو ذذذذا  وي هذذذذ

 (9)(ضذذذذرورة اسذذذذيةاتيقية ملحةت دادا وي عقد السذذذذبعينا  من القرن الع ذذذذر نم الطي انعةسذذذذص على اعتبار الةذذذذلن )
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 د السذذذبعينا م والسذذذاي ا ى ايسذذذتمرار ويسذذذعص الوياا  المت دة ا ى تطبيل العالقا  مل الةذذذلن وي مطلل عق لطلك

وي " عاد الةذذلن  () )سذياسذة التوازن( مل ايت اد السذذوميطي من تالل اسذتاالل مسذذالة الخالف )السذوميطي الةذذيني(

 عن التدت  وي الحري دات  منطقة ال ند الةفنية.

  (10)ا قليم اذ ان هطا الخالف قد تلق مرلة م مة للوياا  المت دة  عادة تفعي  دورها وي

عملص الوياا  المت دة لتعح ح دورها وي ايقليمم وموا  ة تداعيا  الحري الفيتناميةم وان سذذذذذذذار توا دها 

العسذذذذذذذذةريم والحد من طبيعة تحااد الدور السذذذذذذذذوميطيم " ى "اقاد الوسذذذذذذذذاا  الةفيلة بضذذذذذذذذبط ادوار با ي القو  ا تر  

 . (11)ا على حساي الدور ا مر ذهضمن "طار)سياسة التوازن(م والحيلولة دون تنام  

وتهسذذذذذذفسذذذذذذا على ما سذذذذذذبق امةن القول ان الدور الطي ادتا الوياا  المت دة ا مر ةية وي ايقليم تالل تلك 

المرحلة كان من اهم ايدوار وي شذذذذذذذذذذذذذسون التفاعال  ا قليميةم وأن هطا الدور سذذذذذذذذذذذذذاى من ا   احتواء المد والنفوذ 

داد من السذذياسذذا  والت الفا  سذذبيال لجع  دورها ال ذذيووي  عد انت اء الحري العالمية الثانيةم من تالل تبني الع

 وي ايقليم هو ا قو  وا برز. 

 الباسفيك ومقا للطروحا  الفةر ة وي العالقا  الدولية -المطلر الثانه: اسيا 

بذذذاسذذذذذذذذذذذذذذفيذذذك  عيذذذدة عن اهتمذذذام  -البذذذاسذذذذذذذذذذذذذذذاميذذذك  والطي هي  حء من منطقذذذة اينذذذدو -لم تةن منطقذذذة اسذذذذذذذذذذذذذذيذذذا    

المتوةذةذلن والمنظر ن وي ميدان العالقا  الدوليةم م ي تعطه تةور كام  عن اهمية المنطقة وابرز الت داا  

الطي ت ذذ دها ومن هي ابرز القو  الفاعلة م  ا وطبيعة عالقت م ومسذذتقب  هطن المنطقة وي ضذذوء طبيعة المتالةا  

ةر ة كثلةا ما كانص مر عا لدواار لذذذذذذنل القرار من تالل تبن  ا ضذذذذذذمن لذذذذذذذياغة كامةم وعليا مهن هطن الطروحا  الف

اسذذذذذذذذذذذذيةاتيقت ا ونهج ا السذذذذذذذذذذذذيا ذذذذذذذذذذذذ يم اذ تعد المنطقة كالةها من المناطق ذان ايهمية الجيوسذذذذذذذذذذذذيةاتيقية الطي قدمص 

 بةددها طروحا  مةر ة لمنظر ن بارز ن وي ميدان التنظلة ايسيةاتيجي والسيا  ي وابرزهم:

)ز نايو بر ق سذذذذذذذذذذذذذذذه(م ا تتي تفةلة  1981-1977ايسذذذذذذذذذذذذذذيةاتيجي ومسذذذذذذذذذذذذذذت ذذذذذذذذذذذذذذار ايمن القومه ايسذذذذذذذذذذذذذذبق  المفةر   

بر ق سذذذذذذذذذذذذذذذه ا ى التيذار الواقايم اذ نظر ا ى المنطقذة من منظور  يواسذذذذذذذذذذذذذذيةاتيجيم الذذطي يعتقذد بذهن التفو  الجاراوي 

على الوياذذذا  المت ذذذدة  والذذذداماراوي والعسذذذذذذذذذذذذذذةري للمنطقذذذة وو ود  عش القو  ذا  ايهميذذذة ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  تطرا كبلةا

ا مر ةيذذةم يسذذذذذذذذذذذذذذيمذذا وان المنطقذذة تعذذد من اهم منذذاطق العذذالم من نذذاحيذذذة احتوا  ذذا على مةذذذذذذذذذذذذذذذادر الطذذاقذذةم كمذذا ان 

النموذج الثقذاوي ل طن المنطقة الذذذذذذذذذذذذذذبل ي ذذذذذذذذذذذذذذذ  ت دي هو ايتر للنموذج الارشه وقد تت ذذذذذذذذذذذذذذذ  هطن المنطقة نقطة 

 (12)لدام بلن القو  الةبة  المتنامسة.

ة الم يط ال ادئ ت ص السيطرة ا مر ةي-تقسذيما الجيوسيا  ي للعالم ابقى بر ي سذه منطقا اسيا ووي   

ين القوا  ا مر ةية سذذذذذذذذتبقى وي اليابان كور ا الجنوبيةم كما ار  ان لذذذذذذذذعود الةذذذذذذذذلن سذذذذذذذذي دث نوعا من التوترا  

 المنطقةم مالةلن كما اراها بر ي سذهيسيما وي عالقا  ما مل اليابان مما يساهم وي نول من عدم ايستقرار دات  
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ي تستطيل ان ت ة  على نفوذ عالتي اي  عد ان تةبل قوة اقليمية وي حلن ان اليابان تستطيل ان تةتسر نفوذا 

عالميا ان هي تولص اوي عن سذذذذذذذذذذذذذع  ا من ا   النفوذ ايقليتي ين هنا  نفور اقليتي من اليابان  سذذذذذذذذذذذذذبر ماضذذذذذذذذذذذذذ  ا 

 (13).ايستعماري وي المنطقة

دي كور ة وذلك ما سذذذيس -تلق ايسذذذتقرار ايقليتي حسذذذر بر ينفسذذذذه لن اتم اي بت قيق مةذذذالحة اابانية   

ا ى تسذذذذذذذذذ ي  الو ود ايمر ذه الداام وي المنطقة  عد توحيد كور ام كما ار  بر ي سذذذذذذذذذذذه ان دالقيم ايسذذذذذذذذذذيو ةد الطي 

م معاداة للاري ومعاداة للدامقراطية ولفسذذذذذذذذذص اروج ل ا المت دةون الرسذذذذذذذذذميون من سذذذذذذذذذناامورة ا ى الةذذذذذذذذذلن هي قي

بالضذذرورة اسذذيو ةم مالدامقراطية ال نداة تدحش مةرة ان دحقو  اينسذذاند و دالدامقراطية د قالذذرة على الاري 

 (14)مقط.

وبمنظور ليبةا ي ار  مرانسذذذذذذذذذفي موكو اما ان المصجحة ايقتةذذذذذذذذذاداة واينفراداة الطي حظيص ا ا دول اسذذذذذذذذذيا   

مما ت قق من ن ذذذذذذذذذذذذذاه اقتةذذذذذذذذذذذذذادي وي هطن المنطقة ادل على ان  مدئ هي بمثابة ن ااة لنظر ة التبعيةوالم يط ال ا

الرأسذذذذذذذذذذذمالية طر ق وا ذذذذذذذذذذذح ن و التطور ايقتةذذذذذذذذذذذادي المتاح لذ  الدول وان هنا  عالقة بلن التنمية ايقتةذذذذذذذذذذذاداة 

ر ذذة التبعيذة را ل ا ى اشذذذذذذذذذذذذذذيةا  اقذذ  والذدامقراطيذذة والليبةاليذذةم  نذا اذا كذذان تول  دول العذذالم الثذذالذذت كمذذا تحعم نظ

عذذدد من الذذدول المتقذذدمذذة وي النظذذام الرأسذذذذذذذذذذذذذذمذذا ي العذذالتيم وهذذذطا تذذهكيذذد وا ذذذذذذذذذذذذذذح لفوكو ذذامذذا على ان نقذذاح النموذج 

ايسذذذذذذذذذذذيوي كان بهرتباطا بالنموذج الليبةا ي الارشه الطي اسذذذذذذذذذذذي لبدااة نمو اقتةذذذذذذذذذذذادي  يد بفع  الميذانلزما  الطي 

 ول المنطقة من تثبيتا وي مسسسا  ا ايقتةاداة.ومرها هطا النموذج ونجحص د

اي ان النقاح الطي يعرما ايسيو لن ي ذ  تطرا على النموذج الارشه حسر موكو امام مالخطر الطي قد   

انقم عن الجماعا  ايسذذذتبداداة الوطنيةم الطي تر  ان نقاح تقربت ا ايقتةذذذاداة ناتج عن قيم الفرد ايسذذذيوي وي 

جماعة وي المقتمعا  الذونفوشذذذذذيوسذذذذذية المتهةرة ا و ت ا الدا ية والحضذذذذذار ة الطي ت ذذذذذذ  احد اسذذذذذي العم  وروح ال

 (15)انظمت ا السياسيةم والطي تتناوى مل متطلبا  النموذج الليبةا ي الطي يعطه للفرد ايولو ة على الجماعة.

ي دول مث  )كور ا الجنوبيةم كي  اهته للمرء ان افسذذذذذذر النمو ايقتةذذذذذذادي الظاهري و -اتسذذذذذذاءل موكو ااما   

تذااوانم هون  كون م مذاللزاذا( لقذد اتبعذص هذذطن الذدول  عذد الحري العذالميذة سذذذذذذذذذذذذذذيذذاسذذذذذذذذذذذذذذة تنميذة قذاامذة على التةذذذذذذذذذذذذذذدارم 

وربطص نفسذذذذذذذذذذذذ ا با سذذذذذذذذذذذذوا  الخار ية ورأس المال اي ن ي من تالل روابط مل هيئا  الوطنية المتعددةم مل ذلك 

طن الذدول ت قيق القفحة ايقتةذذذذذذذذذذذذذذاداذةم لقذد قذدم موكو ذاما بلدان اسذذذذذذذذذذذذذذيا وتالمذا مل نظر ذة التبعيذةم اسذذذذذذذذذذذذذذتطذاعذص هذ

الم يط ال ذادئ ومن تالل ال سذذذذذذذذذذذذذذر المرتفعذة لمعذدي  النمو كمثال بي على لذذذذذذذذذذذذذذالحية الليبةالية الاربية كنموذج 

اقتةذذذذذذذذذذذادي امةن ان انجح تارج حدودن ايقتةذذذذذذذذذذذاداة التقليداةم وكدلي  قاطل على تطه ايطروحا  الماركسذذذذذذذذذذذية 

م للة لليةكيبة الرأسمالية على اساس ايمبةاالية وال يمنة وتبعية ايطراف للمركح وتنمية التول م لةن من   ة ال

اترة مان هطن المقتمعا  ال ذذذذذذر  اسذذذذذذيو ة تمث  حسذذذذذذر موكو ااما تطرا على الدامقراطية الليبةالية من تالل ما 

 .(16)اسمان )ايستبداد ايسيوي(
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هنتاتونم اذ اسكد ان المقتمعا  ايسيو ة الطي تضم اقتةاداا  ليبةالية ا ى و قاري هطا الطرح لذمو    

الليبةاليةم مقد اد  نقاح ايقتةاد المطه  وي  – انر قو  استبداداة وطنية ت ذ  اكبة تطر على الدامقراطية 

ا  ا نتيقة ةقامشذذذذر  اسذذذذذيا ا ى اعيةاف ميزااد بهن ذلك النقاح لم اةن مقط نتيقة لمقرد اقتباس من الاري لةن

المقتمعا  ايسذذذذذذذذذذذذذيو ة مث  اتالقيا  العم  القو ة وتمقيد الجماعةم مالفرد ي يسذذذذذذذذذذذذذتمد مركحن وي ايسذذذذذذذذذذذذذاس تبعا 

لقدراتا او قيمتا الفرداة ولةن على اساس عضو تا وي واحد من الجماعا  المرتبطة ما ولو ة هي للجماعة ولفي 

 .(17)للفرد على عةي الليبةالية الطي تمقد الفرد

كما يعد لذذذذذمواي  هنتاتون من المنظر ن الطان اهتموا بمنطقة اسذذذذذيا الباسذذذذذيفيك ومسذذذذذر طروحاتا من     

 النمو ايقتةادي ال اا  لدول المنطقة احد التطورا  الم مة وي النة  الثانه من 
ً
منظور حضاري قيتيم واعدة

نص سذذذذذرعة الت ول مطهلة حسذذذذذر هنتاتون القرن الع ذذذذذر ن مقارنة بالنمو ايقتةذذذذذادي لد  الدول الاربيةم مقد كا

على التوا ي لمضذذذذذاعفة متوسذذذذذط دت   37سذذذذذنة  58الطي اسذذذذذت ذذذذذ د ببةاطانيا والوياا  المت دة اللتان احتا تا ا ى 

سنة  11سنة وكور ا الجنوبية وي  14سنة و"ندونفسيا وي  33الفرد م  مام وي حلن استطاعص اليابان ت قيق ذلك وي 

 (18)سنوا . 10والةلن من 

ومن منظور هنتاتونم مهن النقاح ايقتةذذذذذادي لل ذذذذذر  اسذذذذذيو لن  عل م ي ايةددون وي التهكيد على تملز     

ةقاما  م وتفو  قيم م واسذذذذذذذذالير حيا  م على تلك الطي لد  الاري والمقتمعا  ايتر م وهةطا الذذذذذذذذذبل هنا  نول 

ة ثقاوي الم ية  الطي اتمث  بالذونفوشيوسيمن الت دي ايسيوي لضاوه الدول الاربيةم والتهكيد على ايساس ال

رغم اتتالف حضذذارا  ال ذذر  اسذذيو ة من لذذفنية و ابانية وبوذاة واسذذالمية مهلذذب ص ما يسذذتى )بالقيم ايسذذيو ة( 

الباسذذذذذذذذذيفيك وضذذذذذذذذعص نفسذذذذذذذذ ا وي مذان المةذذذذذذذذذدر لألنظمة -نموذ ا على الاري تب يا لذه اقدد نفسذذذذذذذذام اي ان اسذذذذذذذذيا

م نا   (19)قتمعذا  ايتر  وهو دور كذان لوقذص قر ذر ولحمن طو   مقتةذذذذذذذذذذذذذذر على الاري.اي تمذاعيذة وايتالقيذة للم

نول من الت دي ايسذذذذذذيوي عالميا غطتا القيم الثقامية الم ذذذذذذذيةكة دالذونفوشذذذذذذيوسذذذذذذذيةد رغم اتتالف الحضذذذذذذذارا  وي 

د  لز واينفراداة لالمنطقة )لذذفنيةم اابانيةم بوذاة واسذذالمية(م مرضذذص على الاري نوعا من القراءة لمث  هطا التم

دول المنطقة الطي سذذذذذذم ص للنموذج الارشه ان اويةق ا لةن من دون ان ايزل هو ت ام ماليابان اتتار  اسذذذذذذيةاتيقية 

الذذذذذذذذذذالحية تومق م  ا بلن هطا النموذج والخةذذذذذذذذذذولذذذذذذذذذذيا  الثقامية للدول ب يت الذذذذذذذذذذب ص مثاي ا تط  با و ت د  

طا اكد هنتاتون على ان تةذذذذذذذولذذذذذذذذية النموذج ايسذذذذذذذذيوي عقد  النموذج الارشه الطي سذذذذذذذيطر لسذذذذذذذذنوا  طو لةم وا 

السذذياسذذا  العالميةم لةنا اكد ان المنطقة تفتقد ل يذ  تنظيتي مسسذذسذذاته مقارنة باوروبا باسذذتنناء ايسذذيان الطي 

ي تضذذذذذذذذذذذم اي قوة رافسذذذذذذذذذذذية وتت ابذذذذذذذذذذذ ى المسذذذذذذذذذذذاا  ايمنية غالبا ومازالص وي بدااة الت ر  ن و اكرة الةذذذذذذذذذذذي  بدااية وي 

 . (20)الطي ولف ا بهن ا دمقرد دكان للةالمدAPECذام  ايقتةاديم وايبيك الت

كمذذا اقذذذد مر ذذذد زكر ذذا ان معظم القو  الةبة  المو ودة وي  نوي شذذذذذذذذذذذذذذر  اسذذذذذذذذذذذذذذيذذا تت ذذذذذذذذذذذذذذذار  مل الوياذذذا     

المت دة ا مر ةية وي المةذذذذذذذذذالح والمث  ايسذذذذذذذذذاسذذذذذذذذذيةم وهطن الدوامل الم ذذذذذذذذذيةكة ا ب ي ان ت ام  على ت ر  العالم 

بذذذذاتقذذذذان المح ذذذذد من ايسذذذذذذذذذذذذذذتقرار وايزهذذذذار لةن ابقى هنذذذذا  تطر حقيقهم هو تعمذذذذد الوياذذذذا  المت ذذذذدة ا مر ةيذذذذة ا ى 

توفي  قبضذت ام ايمر الطي اسدي ا ى مو ذ ى وعدم ايسذتقرار او ان تبال  وي اسذتودام قو  ا مما سيدمل الدول ا ى 

ان ادارة القوة السذذذذذذياسذذذذذذية والعسذذذذذذةر ة ا مر ةية تبقى النفور و قعل ا تمي  ا ى ايهتمام   ذذذذذذسون ا الخالذذذذذذة مقطم 
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الم مة ايكرة اهمية بال سذذذذذذبة ا ى ايسذذذذذذتقرار العالتيم ا ب ي على الوياا  المت دة ان تقدم القواعد والمسسذذذذذذسذذذذذذا  

والخدما  الطي تسذذذذذذذذذاعد على ح  م ذذذذذذذذذاك  العالم الرافسذذذذذذذذذية وان تمنل وي الوقص عينا الدول ايتر  يسذذذذذذذذذيما القو  

 (21)ئة.الناش

العسذذذةري نبقى وي عالم قوة عظتى وحيدة ولةن وي اي عاد -وب سذذذر مر د زكر ا على المسذذذتو  السذذذيا ذذذ ي   

ايتر  )الةذذذذذذناعيةم الماليةم اي تماعيةم الثقامية( ت ول القوة ات ر   عيدا عن السذذذذذذيطرة ا مر ةيةم وهطا يعني 

  نظر  ا تقان )الةذذذذذلنم ال ند( اذ لم يعد انظر ا ى داون ا اننا ندت  عالم ما  عد امر ذام ان ايسذذذذذوا  العالمية غلة 

على ان ا اكرة تطرا من داون العالم ايول وي الواقل الةثلة من ايسذذذذذذوا  الةذذذذذذذاعدة تراكم مااضذذذذذذذا ماليا هااال لدر ة 

وي تر ليون دوير  1.5 من احتيذذذذذاطيذذذذا  النقذذذذد الذذذذدو ي وي العذذذذالمم الةذذذذذذذذذذذذذذلن لوحذذذذدهذذذذا تمتلذذذذك  %75ان ذذذذا ت وي اليوم 

حسذذذذذابا  ام وقد توقعص مسسذذذذذسذذذذذة غولدمان سذذذذذاكي ان تمي دول تمث  هطن ايسذذذذذوا  الةذذذذذاعدة )الةذذذذذلنم ال ندم 

ناتقا اقتةذذذذذذذذذذذذذذاداا اكبة من ناتج دول مقموعة السذذذذذذذذذذذذذذبل  2040البةاز ذ م روسذذذذذذذذذذذذذذيذام المةسذذذذذذذذذذذذذذيذك( سذذذذذذذذذذذذذذتملذك ب لول عذام 

 (22)( الدول الاربية السبل الطي تسيطر على ال سون العالتي منط قرون.G7الةبة )

وعليذذذا مذذذهن كذذذ  نموذج من النمذذذاذج النظر ذذذة السذذذذذذذذذذذذذذذذابقذذذة و ذذذذذذذذذذذذذذح مذذذذانذذذة اسذذذذذذذذذذذذذذيذذذا الم يط ال ذذذادئم اذ اكذذذد    

بر قي سذذذذذذذه على ضذذذذذذرورة هيمنة الوياا  المت دة على المنطقة ت سذذذذذذذبا للةذذذذذذعود القوي لبعش القو  )كالةذذذذذذذلنم 

ي ذذذذذذذذذذذذذذذ  تعقيدا وي السذذذذذذذذذذذذذذياسذذذذذذذذذذذذذذا  اليذابذان( معالقذا  الذدولتلن تسكد على سذذذذذذذذذذذذذذع  ا للتفرد بالمنطقة وهطا ما امةن ان 

ا مر ةية العالمية مسذذذذذذذذذذذذتقبالم وي حلن ت دث لذذذذذذذذذذذذامو   هنتاتون على ان هطن المنطقة تعد مةذذذذذذذذذذذذدر الةذذذذذذذذذذذذرال بلن 

الحضذذذذذذذذذذذذذذذذارا  الاربيذذذة وال ذذذذذذذذذذذذذذرقيذذذةم وي حلن ت ذذذدث موكو اذذذامذذذا عن اهميذذذة المصجحة ايقتةذذذذذذذذذذذذذذذذاداذذذة وي هذذذطن المنطقذذذة 

 ا ي.  دد النموذج الارشه الليبة  وتةوليت ا الطي باتص

ى الباسيفيك ا  -المطلر الثالت: تطور ايسيةاتيقية ا مر ةية من اسيا 

 باسيفيك -ايندو

 عذذد انت ذذاء الحري البذذاردةم عملذذص الوياذذا  المت ذذدة على لذذذذذذذذذذذذذذيذذاغذذة دور  ذذداذذد ل ذذا وي المنطقذذة ا حذذذذذذذذذذذذذذجم مل 

ذلك  ا سذذذذذذذذاس وي بلورة مث ايت اد السذذذذذذذذوميطي هو الحامح  تفةكطبيعة المسذذذذذذذذتقدا  وي البفئة ايقليميةم اذ كان ل

وهو ما يعني اضذذذطالل الوياا  م الدورم ودعوة الوياا  المت دة  ن ذذذاء ما سذذذتي بذذذذذذذذذذذذذذذذ)المقتمل الباسذذذيفيذه الجداد(

 المت دة بهدوار  دادة سواء على لعيد البفئة الدولية ام ايقليمية.

اذ سذذذذذذذذذذذذذذعذص الوياذا  المت ذدة ا ى تبني الدعوة لبناء )النظام العالتي الجداد( لمرحلة ما  عد الحري الباردةم 

 
ً
 أمر ةيا وا ذذذذذذذذذذحا

ً
تذون هي الفاع  والقطر ا سذذذذذذذذذذاس لحركة التفاعال  القاامة ميام اذ شذذذذذذذذذذ د  هطن المرحلة دورا

مل اعتمذذذذاد الوياذذذذا  المت ذذذذدة على مور ذذذذا  قو  ذذذذا اتملز بتذذذذهةلةن على بذذذذا ي ادوار القو  الذذذذدوليذذذذة ايتر م يسذذذذذذذذذذذذذذيمذذذذا 

ال املةم وعلى الرغم من أن ا عملص على مرا عة و ودها العسةري وي ا قليم ليتالءم مل متطلبا  مرحلة ما  عد 

الحري الباردةم اتملز بمركح تا وي التفاعال  ا قليميةم غلة ان ا سذعص ا ى دمج ا من وايقتةاد ون ر الدامقراطية 

 بوتقة واحدة. وي
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 من سذذذذذذذذذذياسذذذذذذذذذذة ايحتواء الطي ملز   عد الحري الباردةم الدور ا مر ذه 
ً
سذذذذذذذذذاى ا ى دعم اسذذذذذذذذذذتقرار ايقليمم بدي

كان و  الحري البذاردةم ومن اليةكلز على الحري ذا  ايطار العالتيم ا ى القوا  العسذذذذذذذذذذذذذذةر ة الفعالة والدمال المتقدم

الدور ايمر ذهم وهو عدم التدت  وي اليزاعا  والم اك  الثانو ةم ب  وي ل طا التايلة دورن وي لياغة سمة م مة وي 

لص اولو ة وت و م القضذذذذذذذذذذذذذذااذا الم مذة والةبة  مقطم الطي ل ا تهةلة م م وي لذذذذذذذذذذذذذذميم الدور ايمر ذه وحلفا  ا ايقليميلن

  ار اسلحة الدمار ال ام الدور ايمر ذه من ادارة التوازن النووي مل ايت اد السوميطي ا ى السيطرة والحد من انت

ومنل تملة ذام وشعذد ان كذانذص مقمذ  معطيذا  الذدور ايمر ذه م ذومذة بذاحتواء المد والنفوذ ال ذذذذذذذذذذذذذذيووي وي ايقليمم 

 .(23)ت ولص ا ى ايهتمام بالعالقا  ايقتةاداة مل عموم دول ايقليم

مبعذذد ان كذذان 1992 ي الجذذداذذد وهو مذذا شذذذذذذذذذذذذذذذذذ  "حذذد  أهم الذذدعذذاام لالقيةاح ايمر ذه لبنذذاء المقتمل ايقليت

تطور هطا م الجانر ايقتةذذادي اتمث  بذذذذذذذذذذذذذذذ)المسذذاعدا  والدعم ايقتةذذادي( لدول ايقليم وي مرحلة الحري الباردة

الجذانذر ليذون أحذد أهم اهذداف الدور ايمر ذه وي ايقليم وي هطن المرحلةم والدعوة ا ى التعاون ايقليتي المتعدد 

ايو ى مل دعوة الرافي ايمر ذه دبيذذذ  كلنتوندم ا ى ان ذذذذذذذذذذذذذذذاء مذذذا سذذذذذذذذذذذذذذتي بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ)المقتمل  ايطراف الذذذطي بذذدأ  مالم ذذذا

وبناء  م والقاام على أسذذذذذذذاس القدرة الم ذذذذذذذيةكةم الرتاء والقيم الدامقراطية الم ذذذذذذذيةكةم1992الباسذذذذذذذيفيذه الجداد( 

سذذذذذذذذذذذذسذذذذذذذذذذذذا   دادة لمنل دور أمر ذه وبفئة "قليمية  دادة اذون أسذذذذذذذذذذذذاسذذذذذذذذذذذذ ا ا من المتعدد ا طرافم وبناء آليا  ومس 

وهو ما يعني بناء شذذذذبةة من العالقا  الطي تعلو على اليةتفبا  الثناايةم الطي ا تج عن ا دالمقتمل  تفاقم الةذذذذراعا م

ا مني المتذذذامذذ دم القذذاام على ووي القو  الةبة  بضذذذذذذذذذذذذذذرورة العالقذذا  التعذذاونيذذة ميمذذا بين مم مضذذذذذذذذذذذذذذال عن الت ذذالفذذا  

 . (24)وغلة المو  ة " ى طرف ةالتم ا ى  انر اآلليا  ايقليمية المتفرعة  لم يةكةمالثنااية القاامة على المةلحة ا

أسذاس هطن البفئة الجدادة متمثال باسذتمرار ة الو ود العسذةري ا مر ذهم والج ود القو ة للحد من انت ار 

دد ا طرافم هطا من أسذذذذذذذذذلحة الدمار ال ذذذذذذذذذام م ودعم الدامقراطية والمقتمعا  المنفت ةم والحوار ا قليتي المتع

 ذانذرم ومن  ذانذر آترم مهن الدعوة لتفعي  العم  المتعدد ايطراف قاام على عدد من ال ذذذذذذذذذذذذذذروه الم مة أهم ا 

ان الذدعوة لقيام هطا التعاون والعم  المتعدد ا طرافم ي ال ي بذ  حال من ا حوالم او ا د من دور الت الفا  

ا مر ذهم وتالذذذذذذذذذة مل )اليابان وكور ا الجنوبية(م كما ان اليةتفبا  المتعددة  الثنااية وي التفاعال  ايقليمية للدور 

 .  (25)ا طراف والعم  الجماوي هي الوسيلة الناجحة لدعم الت الفا  الثنااية للوياا  المت دة

 ملة من المتالةا  ايمنية والطي اد  ا ى ت وي  واسعة  2001وقد اةار  احداث الحادي ع ذر من االول 

وي ايسذذذذذذذيةاتيقية ا مر ةية حيال العالم به معا ولفي اسذذذذذذذيا الباسذذذذذذذفيك م سذذذذذذذرم بال سذذذذذذذبة ا ى تلك الت وي  الطي 

احذدةت ذام متتموش وي بروز ايرهذذاي بولذذذذذذذذذذذذذذفذا اشذذذذذذذذذذذذذذذذذاليذة  ذداذدة لألمنم والطي و ذد  من تالل ذا الوياذذا  المت ذذدة 

م ومن  انر (26)ما حة  وي اماانستان والعرا ا مر ةية المبةر للتدت  العسةري وي مناطق موتلفة من العالم ك

اتر مقذد ركح  الوياذا  المت ذدة على دول  نوي شذذذذذذذذذذذذذذر  اسذذذذذذذذذذذذذذيذا وعذد  هذطن المنطقذة    ذة م تملذة لحرا ا ضذذذذذذذذذذذذذذد 

 . (27)ايرهاي  سباي تتعلق بالتطرف اياداولوجي الطي ا يط ا طن المنطقة 

ووي اطذذار تع ذذد ادارة اوبذذامذذا بموا  ذذة نقص ايهتمذذام الذذطي ابذذدتذذا ادارة د ورج بوة ايبند اتقذذان منطقذذة   

الباسيفيكم وادراكا ايهمية الميزاادة للمنطقةم قرر  اطالق ا مبادرة تعرف بذذذذذذ داسيا الم ور او اينعطاف  -اسيا 
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م قذذذامذذذص بح ذذذارة ا ى 2009ز رة الخذذذار يذذذة وي العذذذام دم  وبتقلذذذد هيالري كيلنتون منةذذذذذذذذذذذذذذذر و pivot to Asiaن و اسذذذذذذذذذذذذذذيذذذا 

)اليابانم "ندونفسذذذذذذذذذيام كور ا الجنوبيةم الةذذذذذذذذذلن(م تالما لوزراء الخار ية السذذذذذذذذذابقلن الطي كان تركلزهم على )اوروبام 

 ال ر  ايوسطم شر  اسيا(م وي رسالة من م ا ى اسيا والعالم مفادها عودة الوياا  المت دة ا مر ةية ا ى الساحة

دم بهنا د علينا توسذيل ارتباطاتنا مل الةذلن ووضذل منطقة Hard Choicesالدوليةم وهو ما اشذار  اليا وي مطكرا  ا د

دم دان اةتر  "Jim Steinbergاسذذذذذذذذذذذذذيا والم يط ال ادئ وي مقدمة ا ند  ا الدبلوماسذذذذذذذذذذذذذيةدم وقد توقعص برمقة ناا  ا 

د او داعادة pivotي كيلنتون كانص م ندسذة دسذياسة الم ور معظم تار خ القرن الواحد والع ذر ن وي اسذيادم م يالر 

دم والفضذذذذذذذذ  ار ل ال  ا وي اعادة تو يا ايهتمام ايمر ذه باتقان اسذذذذذذذذيام وي سذذذذذذذذيا  تهكيدها على Rebalanceالتوازن 

 .(28)أهمية التعاون ايمر ذه وي اطار ضمان حر ة المالحة وي المنطقة

البذذاسذذذذذذذذذذذذذذيفيذذك واهميت ذذا وي عذذدة وةذذااق  -أكذذد  ادارة الرافي ا مر ذه بذذارا  اوبذذامذذا على اولو ذذة منطقذذة اسذذذذذذذذذذذذذذيذذا 

او  2012م اسذذذذذيةاتيقية الدمال ايملةكية الجدادة 2010رسذذذذذمية كان من ابرزهام اسذذذذذيةاتيقية ايمن القومه ايملةكه 

 (29).2015القومه ايمر ذه م واسيةاتيقية ايمن Defense Reviewالمرا عة ايسيةاتيقية 

(م ايسذذذذيةاتيقية ا مر ةية تالل ادارة Pivot Policy or Rebalanceمثلص سذذذذياسذذذذة الم ور او اعادة التوازن )

الباسيفيك الممتدة من ال ند ا ى نيوز لندا ومن الجحر الباسيفيةية ا ى اليابان  -اوبامام مهو حص بهن منطقة اسيا

 ة تمث  اولو ة  يواسذذذيةاتيقية للوياا  المت دة ا مر ةيةم مهولص ا مر ةية ايدارة ال ذذذمالية وشذذذبا الجح رة الذور 

المنطقة در ة كبلةة من ايهتمام من تالل المبادرا  ايمنية وايقتةذذذذذذذذذاداة وايرتباطا  الدبلوماسذذذذذذذذذيةم وقد مر  

 هطن السياسية الجدادة بمرحلتلن هما:

  ذذذذذا على المبذذذذذادرا  العسذذذذذذذذذذذذذذةر ذذذذذةم وايبقذذذذذاء على مسذذذذذذذذذذذذذذتو ذذذذذا  القوة : تم اليةكلز م2011-2012المرحلذذذذذة ايو ى 

الباسذذذذيفيك رغم ايقتطاعا  الةبلةة لألنفا  العسذذذذةري ايملةكهم وتمثلص اهم -والقدرا  العسذذذذةر ة بمنطقة اسذذذذيا 

 :(30)الت ركا  العسةر ة ا مر ةية وي المنطقة

( من تالل ال  ر flexibilityقة )مبدأ المرونة تةثي  التوا د العسةري بالج  ا  ال مالية والاربية من المنط 

 الدوري للقوا  العسةر ة بدي من ن ر القواعد الداامة.

مل الفلبلنم والطي تضذذذذذذذذمن ن ذذذذذذذذر طاارا  المراقبة الدور ةم ال  ذذذذذذذذر الدوري EDCA تعح ح اتفاقية التعاون الدماوي 

 للقوا  العسةر ة ا مر ةية وا راء مناورا  عسةر ة م يةكة.

م تلقص الفلبلن 2001االول  11تحااد المسذذذذذاعدا  العسذذذذذذةر ة ا مر ةية المقدمة لدول المنطقة  عد احداث ال 

مليون دوير من الوياا  المت دة ا مر ةية وي لذذذذذذذورة مسذذذذذذذاعدا  عسذذذذذذذةر ةم كما بدأ  تدر با  م ذذذذذذذيةكة  100

مليون دوير وي العذذذام  50"نذذدونفسذذذذذذذذذذذذذذيذذا  بلن القوا  ا مر ةيذذة والفلبلنم كمذذا اعطذذص الوياذذا  المت ذذذدة ا مر ةيذذة

لمسذذذذاعد  ا وي حرا ا على ايرهايم ووي نفي العام تم التوقيل على اعالن م ذذذذية  بلن ايسذذذذيان والوياا   2002

 المت دة ا مر ةية حول التعاون لمذام ة ايرهاي.
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ا  لمت دة على ابرام اتفاقيوسذعيا من ا لتججيم دور الةلن مقاب  تقو ة نفوذها وي المنطقةم عملص الوياا  ا 

سذذذذذذذذذنوا م واعيةاضذذذذذذذذذ ا على بناء  10دماعية مل اليابانم وت داد اتفاقيت ا مل الفلبلن لبقاء القوا  ا ملةكية م  ا 

 الةلن للجحر الةناعية.

:  عد تعرض ا لالنتقاد باليةكلز المفره على الجانر العسةريم قامص ايدارة ا مر ةية 2012المرحلة الثانية 

م بتعدا  تركلزها العسذةري لةذالح المبادرا  ايقتةاداة والدبلوماسيةم كما دعص ا ى ارتباطا  قو ة 2012تر اوا

 مل الةلن من ا   تقلي  توتر العالقا  مع ا.

ووي اطذذار اقيةاح ذذا بنذاء نظذذام تقذذاري عذذادل حر وشذذذذذذذذذذذذذذفذذاف على اسذذذذذذذذذذذذذذاس تعذذدديم تعذذد اتفذذاقيذذة )ال ذذذذذذذذذذذذذذراكذذة عبة 

عمال على التذذذهسذذذذذذذذذذذذذذفي ل يمنذذذة اقتةذذذذذذذذذذذذذذذذاداذذذة بذذذالمنطقذذذةم وقذذذامذذذص  Pacific Partnership-(The Transالم يط ال ذذذادئ

الباسذذذذذذذذيفيك ا دف تججيم دورها  -الوياا  المت دة باسذذذذذذذتبعاد الةذذذذذذذذلن من ايتفاقية ومن مقموعة التقارة  سذذذذذذذذيا

 عحز المتنامه بالمنطقة وتوما من   دادها لمةذذذذذذذذذذذذذالح ا ايقتةذذذذذذذذذذذذذاداةم وكردة مع  للةذذذذذذذذذذذذذلن على هطن الت ركا م 

الةذلن من منظمة شذنا اي للتعاونم بضذم روسيام وتب ص المنظمة سياسا  معاداة لألهداف ا مر ةية بالمنطقة 

و  ذذدف من وراء ذلذذك ا ى توسذذذذذذذذذذذذذذيل دورهذذا ايمني بذذالمنطقذذةم مذذذانذذص من اهم قرارا  ذذا هو معذذارضذذذذذذذذذذذذذذت ذذا ن ذذذذذذذذذذذذذذر الوياذذا  

الفسذذذذتيةم والدعوة ين ذذذذاء مركح اقليتي لمذام ة المت دة لم ذذذذرول ددرل الدمال الةذذذذاروايد المضذذذذاد للةذذذذوار خ الب

 .(31)ايرهاي كرسالة من ا للوياا  المت دة بان ا لفسص الدولة الوحيدة القادرة على م اربة ايرهاي

الباسذذذذذذيفيكم هو اعادة توازن السذذذذذذياسذذذذذذة الدماعية ا مر ةية  -كان هدف اسذذذذذذيةاتيقية اوباما وي منطقة اسذذذذذذيا

ياذذذا  المت ذذذدة ا مر ةيذذذة ا ى اكرة منذذذاطق العذذذالم اهميذذذة واكرةهذذذا دانذذذاميذذذة من النذذذاحيذذذذة واعذذذادة تو يذذذا اولو ذذذا  الو 

الم يط -ايقتةذذذذذذذذذذذاداةم من تالل تقليص نفوذها وي ال ذذذذذذذذذذذر  ايوسذذذذذذذذذذذط وز ادة اليزاما  ا وو ودها وي منطقة اسذذذذذذذذذذذيا

ةاتيجي ركح الثق  ايسذذذذيال ادئم وتع دها بتةثي  ادا  ا الدبلوما ذذذذ ي والعسذذذذةري ن و المنطقة وي ضذذذذوء ت ول ا ا ى م

باسذذذذذيفيك وي التقر ر الطي قدما قااد  -وايقتةذذذذذادي العالتيم  ووي تطوة اكرة وضذذذذذوحا تم اسذذذذذتودام مف وم ايندو

والطي  2013الباسذذذذذذذيفيك ايدملةال )لذذذذذذذمواي  لوكللة(م ا ى الذونارس ايمر ذه وي العام  -القيادة ا مر ةية وي اسذذذذذذذيا

 (32)باسيفيك(. -طه ما ولفا بمنطقة )ايندواشار ميا ا ى ان نطا  عملا يا

رمل شذذذذذذذذذعارد امر ذا اويدم وتبنى نهجا  2016وشعد اسذذذذذذذذذتالم ددونالد ترامرد رااسذذذذذذذذذة ايدارة ا مر ةية وي العام  

م اقض ي باينححاي من اتفاقية ال راكة 2017هجوميا اتقان ايدارا  السابقةم تر مص بتوقيعا مرسوم راا  ي وي 

( م والطي ولذذذذذذذذذذف ا بان ا ايسذذذذذذذذذذوء على ايطال م  اء هطا اينحذذذذذذذذذذحاي وي مرحلة شذذذذذذذذذذ دة م  ا TTPدئ )عبة الم يط ال ا

ايقتةذذذذذذذذذذذاد ايمر ذه ترا ل حادم م اول ترامر ت مي  الدول الحليفة اعباء الحمااة ا مر ةية ل ا وايسذذذذذذذذذذذتفادة من 

 نموها ايقتةادي لةالح ايقتةاد ايمر ذهم

 اقتةادا 
ً
 :(33)ة وسياسية سلبية على الوياا  المت دة ومن اوكان ذلك لا اةارا

 لعوبة تةدار السلل ا مر ةية ا ى بقية العالم. 
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الةذذذذلن الذاسذذذذر ايكبة وي هطن العملية م ي وي طر ق ا لخلق واقل تقاري واسذذذذتثمار بدا  يتفاقية ال ذذذذراكة عبة  

 الم يط ال ادئ.

لمتبقية بقيادة اليابان وضذذذذذذذذذذذذذل ايتفاقية موضذذذذذذذذذذذذذل  عد عام واحد من اينحذذذذذذذذذذذذذحايم قرر  الدول ايحد  ع ذذذذذذذذذذذذذر ا 

م ا ى )ال ذذذذذذذذذراكة ال ذذذذذذذذذاملة والتقدمية عبة الم يط 2018التنفيط دون امر ذام وتم تايلة اسذذذذذذذذذم ايتفاقية وي العام 

ت  ذذذذيط مسذذذذار اسذذذذيوي منفةذذذذ  اركح على الةذذذذلن سذذذذتي بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد  م وكبدا  ل طا اينحذذذذحاي اعاد ترامر() ال ادئ(

م وتالل ز ذارة الرافي دونالد ترامر ا ى 2017ال ذذذذذذذذذذذذذذراكذة ايقتةذذذذذذذذذذذذذذاداذة ايقليميذة ال ذذذذذذذذذذذذذذاملذةدم اي انذا ووي نوممبة 

تمي دول اسذذذذذذيو ة )اليابانم كور ا الجنوبيةم الةذذذذذذلنم الفلبلن(م اتوط النهج الهجومه منتى تناز يم اتاذذذذذذح من 

اتا حول اهمية سذذذذذذذذياسذذذذذذذذة دالتو ا شذذذذذذذذرقادم الطي اتبعت ا ايدارا  ا مر ةية السذذذذذذذذابقة تالذذذذذذذذة ادارة تالل مناق ذذذذذذذذ

دبارا  اوبامادم مسكدا ان الوياا  المت دة ي امةن ا اتبال سياسة العحلة وي المنطقةم م دث ما ي با الت ول 

ادئدم وهو ما اتو ح وي ايستودام الم يط ال -باسيفيك م   مف وم داسيا -الذام  ا ى اعتماد مف وم دايندو

 (34)المةث  لا من  انر ترامر تالل ز ارتا للدول ايسيو ة.

وتقاوبص اسذذذذذذذذذذذيةاليا   ذذذذذذذذذذذذ  سذذذذذذذذذذذرهل مل هطا الطرح ولذذذذذذذذذذذلص ا ى حد تضذذذذذذذذذذذمينا وي عدد من الوةااق الرسذذذذذذذذذذذميةم 

الةذذذذادرة عن وزارة  Defense White PaperمAustralia in the Asian Century)داسذذذذيةاليا وي مرحلة القرن ايسذذذذيوي 

م وتفاعلص دول  نوي شر  اسيا بدورها مل المف ومم من تالل الذلمة الم مة الطي القاها وز ر )الدمال ايسيةالية

تار ية "ندونفسذذذذذذذذذذذذذيا وي دالمركح ايمر ذه للدراسذذذذذذذذذذذذذا  ايسذذذذذذذذذذذذذيةاتيقية والدوليةم والطي تناول م  ا الرؤ ة ا ندونفسذذذذذذذذذذذذذية 

اقيةح عددا من الضذذذذذذذوابط للسذذذذذذذياسذذذذذذذا  الدولية وايقليمية وي المنطقة )بناء الثقة  باسذذذذذذذيفيكدم اذ -لمف وم دايندو

 (35)المتبادلةم التسو ة السلمية للمنازعا م تعح ح ايمن الم ية (.

يفيكم باسذذذذذذذذ-ومن هنا اقر التميلز بلن ةالةة مسذذذذذذذذتو ا  تعةي مف وم ايهمية ايسذذذذذذذذيةاتيقية لمنطقة ايندو

 وعلى الن و ايته:

   ايول)المف وم الجاراوي(:المستو -8

الطي يعني التقاء الم يط ال ندي بالم يط ال ادئ و متد من شذذذذذذذذواطر شذذذذذذذذر  امر قيا ا ى سذذذذذذذذاح  الم يط  

ال ذادئ لألمر ةيتلنم ومن مضذذذذذذذذذذذذذذيق )بلةن ( ا ى الميذان المتقمذدة وي الم يط المتقمذد الجنوشهم وتعةي هذطن الفةرة 

ا(م شذذذذر  اسذذذذي-باسذذذيفيك ازدااد حركة التقارة والتدمق الب ذذذذري بلن ك  من ) نوي اسذذذيا-الجارامية لمنطقة ايندو

 .(36)الباسيفيك كاوي للديلة عليا-والطي البل مف وم اسيا

 والطي اتقسد من تالل: () المستو  الثانه )المف وم الجيواسيةاتيجي( -9

ه(م وي كلمذة لذا امذام البةلمذان ال نذدي وي تم اسذذذذذذذذذذذذذذتوذدامذا حذداثذا من قبذ  رافي الوزراء اليذابذذانه )شذذذذذذذذذذذذذذيزو أش -أ

تالل حداثا عن التقاء دالم يط ال ندي والم يط ال ادئم والطي اقيةح ميا ما أسمان دقوس الحر ة  9002العام 
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م مسكدا و ود مةذذذذذذذذذالح "The Arc of Freedom and Prosperity in the Broader Asiaوالرتاء وي اسذذذذذذذذذيا الموسذذذذذذذذذعة 

وليذذذذة المرتبطذذذذة بذذذذالم يطلن وي مقذذذذاي  التقذذذذارة والجاراميذذذذا ايقتةذذذذذذذذذذذذذذذذاداذذذذةد هي )الوياذذذذا  م ذذذذذذذذذذذذذذيةكذذذذة بلن القو  الذذذذد

 .(37)المت دةم الياباند ال ندم اسيةاليا(د

 Freeباسذذذذذذذيفيك حر ومنفتل -قيام الوياا  المت دة ايمر ةية بتقدام مف وم اسذذذذذذذيةاتيجي يسذذذذذذذتى دايندو -ي

and Open Indo Pacific   عادة هيذلة المنطقة الطي تساى اليا الةلن وتبلور من تالل دم بولفا مف وما مضادا

م با ضذذذذذذذذذذذذذامة ا ى ذلك قدمص ك  من )اليابانم اسذذذذذذذذذذذذذيةاليام ال ندم تقمل ايسذذذذذذذذذذذذذيان(م  (38)م ذذذذذذذذذذذذذروع ا )الححام والطر ق(

 .(39)باسيفيك -مف وم ا الخاص   هن ايندو

غلة ان ا ميةددة وي تعر   نفسذذذذذذذ ا  باسذذذذذذذيفيكم -على الرغم من ان الةذذذذذذذلن يعر رافسذذذذذذذ ي وي منطقة ايندو -ج

باسذذذذذذذذذذذذذذيفيكم اذ يعتقد القادة الةذذذذذذذذذذذذذذفنيون ان ال دف الوحيد ليةكلز الوياا  المت دة على مف وم  -كقحء من ايندو

باسذذذذذذذذذيفك وايسذذذذذذذذذيةاتيقية الحرة والمفتوحةد وي المنطقةم احتواء لذذذذذذذذذعود الةذذذذذذذذذلنم م طى الوقص الحا ي لم  -دايندو

باسيفيكدم ولةن عمليام امتد  طموحا  الةلن ايقتةاداة -لرسمية مةطلح دايندوتستودم الةلن وي وةااق ا ا

 .(40)وايسيةاتيقية عبة الم يط ال ادئ والم يط ال ندي

 المستو  الثالت )الطا ل المسسس ي(:-3

باسذذذذذذذيفكد لف مام والطي  -اتضذذذذذذذمن هطا المسذذذذذذذتو   اضذذذذذذذفاء الطا ل المسسذذذذذذذسذذذذذذذ ي على مةرة مةذذذذذذذطلح دايندو

المسسذذذذذذذذذذسذذذذذذذذذذا  ايقليمية وتذو ن مف وم اقليتي اوسذذذذذذذذذذل نطاقا من مف وم التعاون ايقتةذذذذذذذذذذادي  سذذذذذذذذذذيا اتضذذذذذذذذذذمن بناء 

والم يط ال ادئ )ابةذذذذذذذذذذذذ(م وهطا البعد المسسس ي امةن ان ي لة ا ى نظام ت ال  تقودن الوياا  المت دة ايمر ةية 

 .(41)لفان تماما وي طبيعت مااو منظمة اقليمية امةن ا أدارة الةرال وتعح ح التعاونم وهما مف ومان موت

نظرا لتعذذدد مسذذذذذذذذذذذذذذتو ذذا  المف ومم وعذذدم تومر تةذذذذذذذذذذذذذذور موحذذد لحذذدود  اراميتذذام الذذذذذذذذذذذذذذب ذذص كذذ  دولذذة ت ذذدد 

مف وم ا ايسذذذذذذذذذذذذيةاتيجي للمنطقة بما اتالءم مل ك  من )موقع ا الجاراويم مةذذذذذذذذذذذذالح ا الوطنية(م والذذذذذذذذذذذذب ص النتيقة 

ايمر الذطي ترتذر عليا تايلة المف وم نفسذذذذذذذذذذذذذذا دات  ك   و ود مقموعذة كبلةة من التةذذذذذذذذذذذذذذورا  الموتلفذة للمنطقذةم

 .(42)دولة بما اتالءم مل معطيا  ا السياسية وايمنية وايقتةاداة

وعلى الرغم من اشذذذذيةا  ك  من )اسذذذذيةاليام الوياا  المت دة ايمر ةية( وي و  ة نظر  ارامية مماةلة ميما 

مة ا ى ال نددم غلة ان المف وم بال سذذذذذذذذبة )لليابانم ال ند( الباسذذذذذذذذيفيك با ضذذذذذذذذا -باسذذذذذذذذيفيكم اي داسذذذذذذذذيا -اوص ايندو

اوسذذذذذذذذذل بةثلةم اذ امتد لف ذذذذذذذذذم  قارته )اسذذذذذذذذذيام امر قيا(م و )الم يط ال ادئ والم يط ال ندي(م اما بال سذذذذذذذذذبة لتقمل 

)اسذذذذذذذذذذذذذذيذذذذذذذان(م مذال لذ ذمذذذذذذذا الذحذذذذذذذدود الذمذلذمذوسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة لذلذمذنذطذقذذذذذذذة طذذذذذذذالذمذذذذذذذا اذ ذتذفذ  التقمل بمركح تذذذذذذذا وي ال يذذذذذذذذ  ايقليتي 

 (9.انظر الخر طة )(43)المستقبلي
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لقذذد عةسذذذذذذذذذذذذذذص اسذذذذذذذذذذذذذذيةاتيقيذذة ترامذذر لمنطقذذة الم يط ال نذذدي وال ذذادئ التنذذامي ايسذذذذذذذذذذذذذذيةاتيجي المتنذذامه بلن 

الوياا  المت دة والةذذذذذذذذذذذلن وي المنطقةم ومن ةم مهن كلتا ايدارتلن ايمر ةيتلن وي ع د بارا  اوباما ودونالد ترامر 

 الوياا  المت دة ايقليمية. ت يةكان وي عد الةلن الت داد ايكبة ل يمنة

 باساميك -المقال الواسل لمنطقة ايندو( 9)رقم تر طة 

 

- ند الباسفيك ا ى ال -: نقال عن عبد القادر دندن الت ول وي ت ةي  التوازنا  ايسيةاتيقية اسيا المةدر

د مركح ايهرام للدراسا  السياسية  999د العدد 22) دراسة حالة (د مقلة السياسة الدولية د الملجد وباساميك

 82د ص 9090وايسيةاتيقية د 

 باسيفيك  اء بدوامل اساسية شذلص متالةا  حداثة ش د  ا المنطقة وتمث  وي:-ان تبني مف وم ايندو

 دي دات  ا قاليم اآلسيو ةلعود ال ندم وتحااد حضورها السيا  ي وايقتةا -8

د وي العام  
ً
 مسذتقرة ومسسسية مل تبني ال ند د سياسة دالت ر  شرقا

ً
م هطا 2014أتط هطا الحضذور أ عادا

 من سذذذذذذذذذذياسذذذذذذذذذذة اينفتاح ال ندي   ذذذذذذذذذذذ  عام وما اسذذذذذذذذذذتتبل تايلة نمط ارتباطا  ا الخار يةم 
ً
التو ا ال ندي  اء  حءا

 من التعذذاون ال نذذذدي مل الوياذذذا  ا ذذدف تسذذذذذذذذذذذذذذرهل عمليذذذة التنميذذة ايقتةذذذذذذذذذذذذذذذاداذذذة
ً
. كمذذذا  ذذذاء  وي مرحلذذة يحقذذذة  حءا

 المت دة وي "طار اسيةاتيقية احتواء الةلن.
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باسيفيكد ي لة با ساس " ى الم يطلن ال ندي وال ادئم "ي أن است ضار دالم يط -رغم ان مف وم دا ندو

  -ال نديد هنا  اء 
ً
 من ايسذذذذذذتقابة لةذذذذذذعود  – حايا

ً
 عن ُعْمق بولذذذذذفا نوعا

ً
ال ند وي هطن المنطقة الم مةم وتعبلةا

 منطقة دآسيا
ً
 .(44)الباسيفيكد-الت وي  الجار ة وي ا قاليم اآلسيو ة التقليداة الطي شذلص تار ويا

الباسيفيكد لف م  منطقة الم يط ال نديد أتط هطا  -: وتقاوزن منطقة دآسيا (45)تنامه النفوذ الةيني -9

م والطي تضذذذذذذمنص 2013 م ا ولم طرح الةذذذذذذلن مبادر  ا الاذذذذذذخمة دالححام والطر قد وي العام التنامه أكرة من مسذذذذذتو 

مقموعة من الممرا  ذا  الةلة بالم يطلن ال ادئ وال نديم شملص ممر ن وي "طار مذون ا الب ري )طر ق الحر ر 

 
ً
  الب ري للقرن الحادي والع ذذذذر ن(و ا ول ابدأ من السذذذذواح  والموانر الةذذذذفنية مرورا

ً
بب ر الةذذذذلن الجنوشه ولذذذذوي

 بب ر الةذذذذذذلن الجنوشه ةم الم يط 
ً
" ى  نوي الم يط ال ادئ. و متد الثانه من الموانر والسذذذذذذواح  الةذذذذذذفنية مرورا

 " ى القارة ا وروبية عبة الب ر ن ا حمر والمتوسطم
ً
و تضمن الممران بناء  (46)ال نديم والسواح  ا مر قيةم ولوي

انر الب ر ةم ومناطق لذذناعية وتدمية بالقري من هطن الموانرم با ضذذامة " ى بناء وتطو ر وتطو ر سذذلسذذلة من المو 

مقموعة من السذذذذذذذذةك الحداداة والمطارا  ا دف النفاذ " ى ا قاليم والدول البعيدة عن السذذذذذذذذواح  الب ر ة )مث  

ظر ال ندي  ُعمق القارة(. ان شبةة السةك الحداداة والمطارا  الطي تربط الدول الساحلية ا مر قية على الم يط

 (9الخر طة )

 
ً
كما اتضمن المذون البةي من المبادرة )الححام ايقتةادي لطر ق الحر ر( ةالةة ممرا  م مة ستلعر دورا

 
ً
وي توسيل حجم النفوذ الةيني دات  عدد من الدول الم اطئة للم يطلن ال ادئ وال ندي.  -حال تنفيطها  -كبلةا

 " ى الم يط ال نديم وهعرف باسذذذذذذذذذذذم دممر ا ولم انطلق من ال
ً
ةذذذذذذذذذذلن وي اتقان  نوي و نوي شذذذذذذذذذذذر ي آسذذذذذذذذذذذيا ولذذذذذذذذذذذوي

الةذذذذذذذذفنيةدم و بدأ من المنطقة ايقتةذذذذذذذذاداة لدلتا ن ر اللسلس وي مقاطعة قوانادون   -شذذذذذذذذبا الجح رة ال نداة -الةذذذذذذذذلن

يتنامم نويم ةم هانوي بف نوي الةذذلنم وي اتقان الجنويم ةم نانفن  وبفنا ذذيان  بمقاطعة قوانافذذ ي وي أقجذذ ى الج

 " ى سناامورة. والممر الثانهم هو دممر بنقالدة
ً
ميانمارد. وه م  بناء شبةة من الطر  البةاة -ال ند-الةلن-ولوي

وشذذذذذذذذذذذذذذبذذا  للسذذذذذذذذذذذذذذةذك الحذداذداذةم وأنابفر لنق  النفط والاازم بلن الدول ا رشلم با ضذذذذذذذذذذذذذذامة " ى تطو ر  عش الموانر 

باكسذذذذذذذذذذذذتاندم وهو أحد الممرا  الم مة الطي تول  ا الةذذذذذذذذذذذذلن اهتماما كبلةا. -ممر الةذذذذذذذذذذذلنالب ر ة. والممر الثالتم هو د

كيلو مية. وه م  تطو ر ميناء  وادر  3000و متد من ق اار شمال غري الةلن " ى ميناء  وادر الباكستانه بطول 

وعة ك الحداداةم ومقمالباكسذذتانه على ب ر العري المرتبط بالم يط ال نديم با ضذذامة " ى بناء شذذبةة من السذذة

 (.3. انظر ا ى الخر طة )(47)من المناطق ايقتةاداة دات  باكستان

مضذذذذذذذذال عن ذلكد ان تنامه القدرا  العسذذذذذذذذةر ة للةذذذذذذذذلن وز ادة حجم انفاق ا العسذذذذذذذذةريد وسذذذذذذذذع  ا ا ى بناء ما 

طا التو ا مل امةن ولفا ي) حوكمة ب ر ة  دادة( وي منطقة الم يطلن ال ادئ وال نديد وقد اتاحص مالمل ه

الوةيقة المعنونة) رؤ ة للتعاون الب ري وي بناء الححام والطر ق( اذ بدأ  الوةيقة  9082الذذذذذذذذذذذذذدار الةذذذذذذذذذذذذذلن وي العام 

 للتعاون الدو ي.
ً
  ( 48)بالتهكيد على اهمية الب ار والم يطا  بولف ا مقاي
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 ( م رول الححام والطر ق3) رقم تر طة

:.  

 https://www.bbc.com/arabic/business-39922326.ampالمةدر: 

 تةاعد الت دادا  والمةالح الم يةكة -3

وي  باسيفيكد -اذ تطور  مقموعة من المةالح الم يةكة بلن القو  الطي وقفص وراء تطو ر مف وم دا ندو

رزها تحااد ا همية ال سذذذذبية لالقتةذذذذاد الب ري )ايقتةذذذذاد ا زر (م والطي ارتفعص نسذذذذبة مسذذذذاهمتا مقاي  عدة أب

وي حجم اقتةذذذذذذذذذذذذذادا  المنطقة. ووي المقاب م تةذذذذذذذذذذذذذاعد مقموعة من الت دادا  الم ذذذذذذذذذذذذذيةكةم ت ذذذذذذذذذذذذذم  الفيضذذذذذذذذذذذذذانا م 

. ورغم أن هطن الت دادا   (49)هايوالحيزلم وحرااق الاابا م والقرلنةم وايتقار بالب ر والهجرة غلة ال رعيةم وا ر 

باسذذذذذيفيكدم "ي أن تحااد هطن الت دادا  عمق -ي تقتةذذذذذر على الدول الرافسذذذذذة الطي وقفص وراء تطو ر مف وم دا ندو

 من المةالح الم يةكة ميما بين ا.

تهداة دور لان الدور ايمر ذه وي ا قليم يستند ا ى ما يستى بذذذذذذذذذذذذ)سياسة ايرتباه البناء(م والمتضمنة الساي 

من اي  -مركحي وي شذذسون تفاعال  ايقليمم والتم يد  قامة )نظام اقليتي  داد اقوم على اسذذي ومبادئ السذذياسذذة

 :(50)الدامقراطية(م وذلك  سباي هي –ايقتةاد  –

 .)
ً
 وتار ويا

ً
 ان الوياا  المت دة هي دولة )باسيفيةة( ) اراميا

 واقتةاداا  ايقليم.ايرتباه الوةيق بلن ايقتةاد ايمر ذه  

https://www.bbc.com/arabic/business-39922326.amp
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ان معظم دول ايقليم ترغذذر وي رؤ ذذة اسذذذذذذذذذذذذذذتمرار ذذة الذذدور ايمر ذه وي ايقليمم وهذذطن ايرادة نذذا عذذة من عذذدد من  

 المدركا  ايساسية لدول ايقليم والمتضمنة: 

 رغبة دول ايقليم وي تفعي  العالقة ايقتةاداة مل السو  ا مر ةية 

 ايمن لإلقليم.عام  ااقاشه وي لنل ايستقرار و  

 .ايمني(م الطي امةن ان اتسبر بةراعا  وتنامسا  بلن القو  ايقليمية لملئا -عدم تر  الفرغ )السيا  ي 

 هنا  العداد من الت الفا  للوياا  المت دة وي ايقليمم الطي تعتمد عل  ا وي تهملن استقرار المنطقة.  

 ذدة ايمر ةيذذةد اسذذذذذذذذذذذذذذيةاليذاد ال نذدد اليذابذان( عقذد  القمذذة ابرزهذا ت ذال  كواد الذطي اضذذذذذذذذذذذذذذم ) الوياذا  المت     

م وتم التهكيد م  ا على ان هدما هو الحفاظ على النظام الدو ي القاام على القواعد الليبةالية 2021الرباعية ا و ى وي 

اري قوالطي تسذذذذذذذذذاى الةذذذذذذذذذلن ا ى تقو ضذذذذذذذذذا من تالل ت دي تعدالي للوضذذذذذذذذذل الراهنم ااضذذذذذذذذذا   دف الرباعية ا ى توليد ت

م مذذذام ذذة ايرهذذايم ايمن السذذذذذذذذذذذذذذيبةانهم تالة المنذذا  والتعذذاوي من Covid-19تذذدر جي للتعذذاون وي قضذذذذذذذذذذذذذذااذذا متعذذددة من ذذا )

 .       (51) الذوارث(

( اذ أعلنذذذص كال من )اسذذذذذذذذذذذذذذيةاليذذذام المملةذذذة المت ذذذذدةم والوياذذذذا  Aukusكمذذذا تم ت ذذذذذذذذذذذذذذةيذذذذ  ت ذذذذال  اوكوس )    

(م تسكذذذذد Aukusم عن الذذذذدتول وي اتفذذذذا  أمني ةالوهم اطلقوا عل  ذذذذا اسذذذذذذذذذذذذذذم )2021االول  15المت ذذذذدة ا مر ةيذذذذة(م وي 

ايتفاقية ومقا لبيان م ذذذذذذذذذذذذية  اليزام الدول الثالث بتعح ح القدرة ا منية والدماعية الم ذذذذذذذذذذذذذيةكة وبناء عالقت ا الثنااية 

ا بتقذذاليذذدهذذا الم ذذذذذذذذذذذذذذيةكذذة طو لذذة ا مذذدم وسذذذذذذذذذذذذذذتعمذذ  على تعح ح تبذذادل المعلومذذا  والتةنولو يذذا   ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  اعمقم واعيةامذذ

كدامقراطيا  ب ر ةم تليزم بطموح م ذذذية  لدعم اسذذذيةاليا وي الحةذذذول على غوالذذذا  نوو ة للب ر ة ايسذذذيةالية من 

  (52)ا   تلبية ت داا  القرن الحادي والع ر ن.

ن هطا الدور يسيما ا اذا التسليم بمركح ة الدور ا مر ذه وي ا قليم يعد أمر )حتتي( وي بد من التعام  معا

افية  الم ذذاركة الفعالة واينوراه وي شذذسون تفاعال  البفئة ا قليمية و"عادة لذذياغت ا بما ا حذذجم مل متطلبا  

 :(53)أهداف ومةالح الدور ا مر ذهم وو ود التقاوي والقبول ا قليتي لمث  ذلك الدور الطي ل دف ا ى ت قيق

 منل بحوغ أاة قوة م يمنة وي ا قليم. 

 الدامقراطيةم ودعم حقو  اينسانن ر  

 تفعي  العام  ايقتةادي وبقاء اقتةاداا  دول ا قليم مفتوحة لالستثمارا  والتعامال  ايقتةاداة. 

 الساي  ن اء ودعم البفئة ا قليمية المتعددة ايطراف. 

 ة وتااوان(.دعم حلفاء وألدقاء الوياا  المت دة وي ا قليم )اليابانم اسيةاليام كور ا الجنوبي 

السذذذذذذاي لبناء شذذذذذذبةة من الت الفا  والعالقا  الثنااية المت الفة والربط ميما بين ا عن طر ق الدور المركحي  

  ن اء )النظام ايقليتي الجداد(
ً
 .للوياا  المت دةم سبيال
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نع ا أو ضذذذمان عدم انت ذذذار أسذذذلحة الدمار ال ذذذام م سذذذواء من حيت )التملك( وحيازة التةنولو يا الالزمة لةذذذ 

 لنقل ا.

وي تقتةذذذذذذذذذر أهداف الدور ا مر ذه على ما سذذذذذذذذذبق ذكرن م سذذذذذذذذذرم ب  اتعدان ا ى أهداف مرعية أتر  ي تق  

 عن تلك ا هدافم الطي تتفاع  مل  عضذذذذ ا البعش وي لذذذذياغة ا طار العام للدور ا مر ذهم ولع  أهم 
ً
أهمية وشذذذذهنا

 :(54)تلك ا هداف هي

 بة لح  ا زمة النوو ة وي كور ا ال مالية."اقاد البفئة ا منية المناس 

تشذذذذجيل العالقا  وتفعيل ا مل الدول الطي امةن أن اذون ل ا دور م م وي ايقتةذذذذذاد العالتي )تااوانم سذذذذذناامورةم  

 هون  كون  وماللزاا(.

 ( لموا  ة تطر ا سلحة البالستية وحمااة حلفا  ا.TMD"ن اء نظام الدمال الةارواي ) 

 ور الرو  ي بوضعا الراهن والمقيد بالنفوذ ا مر ذه.ضمان بقاء الد 

 التطلل ا ى اليابان لتستمر وي لياغة دور قيادي ل ا وي ا قليم 

 استمرار ة العم  مل أسيةاليا وكور ا الجنوبية. 

 الم امظة على بقاء القوا  العسةر ة لتعةي طبيعة ايرتباه ايمر ذه البناء مل المنطقة. 

 .ASEANتطو ر المح د من ايسيةاتيقيا  الثنااية والمتعددة وتالة مل دول  

 

م ي ذذار ا ى لذذعود تاللذذة ما تقدم ألذذب ص منطقة الم يطلن ال ندي وال ادئ منطقة ذا  أهمية  يواسذذيةاتيقية

الةذذذذذذذذذذلن اقتةذذذذذذذذذذادًاا وعسذذذذذذذذذذةرً ام على أنا السذذذذذذذذذذبر الرافسذذذذذذذذذذ ي لتقداد اليةكلز العالتي وي هطن المنطقةم مقد تولذذذذذذذذذذلص 

 باسيفيك ا مر ةيةم ا ى هدف رافس ي واحد وهو: احتواء لعود الةلن. -ايسيةاتيقية ايندو

 : الخاتمذذذذذذة

باسذذاميك د مان ايسذذيةاتيقية ايمر ةية لذذياص  -طقة ايندواسذتنادا ا ى المعطيا  الجيواسذذيةاتيقية لمن    

ضذمن نسذق شذمو ي احاوج بلن اي عاد السياسية وايمنية وايقتةاداة ومقا لمسار ن د ايول : اضم الدول الحليفة 

ك لو  دف ا ى تعح ح عالقت ا مل هطا الم ور د والمسذذذذذذذذذار الثانه و ضذذذذذذذذذم الدول المنامسذذذذذذذذذة ل ا وابرزها الةذذذذذذذذذلن وهي بط

 -تسذذذذذذذذذذذذذذاى ا ى احتوا  ذا د وتبعذا لذطلذك مقذد وسذذذذذذذذذذذذذذعذص الوياذا  المت ذدة ايمر ةيذة من مقال اسذذذذذذذذذذذذذذيةاتيقيت ا من اسذذذذذذذذذذذذذذيا 

باساميك د لتضم ال ند ا ى داارة حلفا  ا لتوظ  كقوة موازن لتنامه الدور ايقليتي الةيني  -الباسفيك د ا ى ايندو

. 

 :ال وامش
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 .م دار المن   اللبنانه للطباعة وال  رم بلةو م ص-علي لبلم الةرال الدو ي وي نة  قرن  

م م م

م م م م

)م  
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https://bit.ly/2PIKQT4
https://bit.1y/2pbvo07
https://bit.ly/2RZCkvJ
https://bit.ly/2RZCkvJ
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  https// epc.ae/ar/topic/indo-pacific- 

  

https://thediplomat.com/07/2019/what-is-the-indo-pacific/ 



 

 

 

 

https://www.google.com/amp/s/www.cfr.org/
https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html
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http://en.ndrc.gov.cn/newsreleas/
http://en.ndrc.gov.cn/newsreleas/
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https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/15/joint/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/15/joint/
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في الهندوباسيفيك: بين التوازن مع الصين وتفادي التطويق الاستراتيجي  نفوذالهند واستعادة ال

 الأمريكي 

 

 الجزائرجامعة مولود معمري تيزي وزو، ، أ. أسماء بن مشيرح

asma.benmechirah@ummto.dz 

 ملخص

موقعها الجيوبوليتيكي في الهندوباسيفيك كمجال حيوي جديد للتنافس حاولت الهند االستفادة من 

الدولي، من خالل إعادة التموقع البحري والعسكري لتحقيق هدفين أولهما صد التوسع البحري الصيني في الممرات 

الحزام البحرية في المحيطين الهندي والهادي، ومواجهة المشاريع الجيواستراتيجية الصينية تحت غطاء مبادرة 

والطريق، والهدف الثاني هو محاولة الخالص من التطويق االستراتيجي األمريكي، الذي أصبح يفرض قيودا 

م لكن الهند مازالت تسعى لفرض 0202استراتيجية على الهند وتطلعاتها لتكون قوة عالمية، فرغم اتفاق كواد عام 

تحليل دينامية التفاعل الهندي في منطقة الهندو باسيفيك  ارادتها بعيدا عن الهيمنة األمريكية. تحاول هذه الدراسة

تضمن لها صعودا لمصاف الدول  على صياغة استراتيجية مستقلة ة الهندوأهدافها انطالقا من إشكالية مدى قدر 

 الكبرى.

 .الواليات المتحدة األمريكية-التطويق االستراتيجي-الصين-الهندوباسيفيك-: الهندالكلمات المفتاحية

Abstract 

 India has tried to take advantage of its geopolitical position in the Indo-Pacific, as a 

new vital area for international competition, by repositioning the naval and military to 

achieve two goals, the first of which is to repel the Chinese naval expansion in the sea lanes 

in the Indian and Pacific Oceans, and to confront Chinese geostrategic projects under the 

Belt and Road Initiative. The second goal is to try to redeem From the American strategic 

encirclement, which has become imposing strategic restrictions on India, and its aspirations 

to be a global power, despite the Quad Agreement in 2021, but India is still seeking to 

impose its will away from American hegemony. This study attempts to analyze the 

dynamics of Indian interaction in the Indo-Pacific region and its objectives, based on the 

problem of India's ability to formulate an independent strategy that guarantees its rise to the 

ranks of major countries. 

Key words: India-the indo pacific-china-strategic encirclement-the United States. 

mailto:Asma.benmechirah@ummto


 2222جويلية     العدد الثالث عشر      المركز الديمقراطي العربي       مجلة قضايا أسيوية 

54 

 

 مقدمة

م بالحرب على اإلرهاب، معتمدة في ذلك 0222سبتمبر  22انشغلت الواليات المتحدة األمريكية بعد أحداث 

على التعاون مع حلفائها في آسيا لمساعدتها أمنيا واستراتيجيا، وكانت الهند من أهم هؤالء الحلفاء حيث وقعت 

مساعدات اقتصادية وعسكرية جعلت من الدور الهندي م، تلتها 0225شراكة استراتيجية مع الواليات المتحدة عام 

م، 0225في جنوب آسيا والمحيط الهندي يصبح أكثر دينامية. ومع تولي ناريندرا مودي رئاسة الوزراء في الهند عام 

يركز هذا المسار على إعطاء الهند الدور الذي يليق بقدراتها ظهر مسار جديد في السياسة الخارجية الهندية، 

ادية والعسكرية والديموغرافية. انشغلت الهند في البداية بعملية البناء الداخلي التنموي، ومواجهة عدم االقتص

االستقرار السياس ي داخليا وإقليميا، بسبب التوترات العرقية والمواجهات الحدودية بينها وبين جوارها اإلقليمي. ثم 

الستراتيجية الصينية في المحيط الهندي، والذي تعتبره سرعان ما حاولت الخروج من هذا التطويق بعد التحركات ا

الهند مجاال حيويا خاصا بها، ال يمكن ألية قوة إقليمية أخرى السيطرة عليه. تزامن هذا مع ظهور مفهوم 

 الهندوباسيفيك في النقاشات الدولية االكاديمية واالستراتيجية، التي جعلت منه فضاًء جديدا للتنافس الدولي.

قدرة الهند على استغالل مواردها وموقعها الجغرافي المطل على المحيط شكالية هذه الدراسة بـترتبط إ

الهندي، واالنفتاح على المحيط الهادي ومحاذاة طرق التجارة الدولية، من أجل فرض هيمنتها كقوة إقليمية مهمة 

 نحّدد االشكالية في السؤال التالي: يجي، في آسيا، وفي التوازنات الدولية أيضا دون التخلي عن استقاللها االسترات

"ما مدى قدرة الهند على استعادة قوتها في الهندوباسيفيك، محاولة التوازن مع الصعود الصيني من جهة، 

 والخالص من التطويق االستراتيجي األمريكي من جهة أخرى."

 :األسئلة الفرعيةتندرج تحتها مجموعة من 

 راتيجي الجديد للهند؟ماهي خلفيات وأسس الدور االست -2

 كيف يؤثر الصعود الصيني في الهندوباسيفيك على البيئة اإلقليمية، وعلى تحركات الهند االستراتيجية؟ -0

 هل يمكن للهند البقاء تحت مظلة الحماية األمريكية، دون التخلي عن استقاللها االستراتيجي؟ -3

الهند من بناء نموذج خاص للهيمنة بعيدا  كلما تمكنت التالية: ةالفرضي لإلجابة عن هذه األسئلة نطرح

 وستتمكن من موازنة الصعود الصيني. كعن التصور األمريكي، ستستعيد قوتها في الهندوباسيفي

أولها خلفيات الدور الهندي من خالل سياسة الجوار  محاور م هذه الورقة البحثية إلى ثالثة يتقسسيتم 

ية واالستراتيجية الهندية نحو منطقة الهندوباسيفيك، ثم في المحور أوال والخروج من العزلة الجغرافية اإلقليم

الثاني سيتم تحليل التواجد الصيني بالمنطقة وتداعياته على التحرك االستراتيجي الهندي من اجل التوازن، وأخيرا 

 ستراتيجي.ستتم دراسة الشراكة مع الواليات المتحدة األمريكية وقدرة الهند على الحفاظ على استقاللها اال 
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 الهنديةالتغير في االستراتيجية من الجوار أوال إلى ما بعد الجوار:  المحور األول:

تقع الهند في موقع جغرافي يجعلها دولة مهمة في ديناميكيات منطقة جنوب آسيا، وبسبب مجاورتها لكل 

ربط خطوط التواصل والنقل  دول المنطقة ما عدا الدول الجزرية )سيرالنكا وجزر المالديف(، ال يمكن لدولتين

التجاري إال عن طريق الهند. ورغم هذه الميزات الجيوبوليتيكية لكن الواقع السياس ي واألمني في المنطقة يجعل 

من هذا الموقع أكثر تأثرا بالنزاعات وعدم االستقرار السياس ي. توضح الخريطة التالية موقع الهند في منطقة 

 جنوب آسيا.

 ع الجغرافي للهند ضمن جنوب آسيا: الموق22خريطة رقم

 

 https://bit.ly/3wUzjCspress books, world regional geography, south Asia, in:  Source:

, (27/05/2022). 

ي والبناء م، حاولت الهند التركيز على النمو االقتصاد2454بعد االستقالل الهندي عن بريطانيا عام 

الداخلي للمؤسسات، في ظل تزايد النمو الديموغرافي الذي سبب عدة تحديات اقتصادية اجتماعية وبيئية. هذا 

خاصة وأن االستعمار البريطاني ترك مخلفات سياسية كثيرة أثناء  الوضع جعل من عالقتها اإلقليمية محدودة

 ول المنطقة.تقسيم الدول، نشبت بعدها نزاعات حدودية إقليمية بين د

م نحو دول جنوب شرق آسيا واليابان والصين، إلعطاء مالمح جديدة 2444جاءت زيارة راجيف غاندي عام 

للعالقات الصينية مع جيرانها، من خالل رؤية "التوجه شرقا". تطورت هذه الرؤية مع مجيء رئيس الوزراء ناريندرا 

https://bit.ly/3wUzjCs
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تماع لألمم المتحدة أن أولويات عمل حكومته ستكون مودي الذي اقترح مبدأ "الجوار أوال"، وأعلن خالل اج

، لكن 1بتحسين عالقاتها مع جيرانها. ومع أن الهند تعاني مما أسماه براهما تشيالني بـــ "االستبداد الجغرافي"

ار محاولتها للعب دور قوة كبرى في النظام الدولي، مرهون بقدرتها على إدارة عالقاتها اإلقليمية أوال، في ظل استمر 

النزاعات اإلقليمية التي تتشارك فيها األطراف النووية الثالث الصين الهند وباكستان، كالنزاع في كشمير، والتبت، 

 إضافة إلى النزاعات الحدودية مع الدول األخرى.

م، ثم التوجه 2444بدأت المخاوف األمنية الهندية تتزايد بعد التجارب النووية الباكستانية عام 

الباكستاني بالشراكة مع الصين، حيث اقترحت هذه األخيرة المساعدات العسكرية والتقنية لباكستان االستراتيجي 

 ما اعتبرته الهند محورا مضادا لها.  

، خاصة بعد الحرب على 2بعد هذه األحداث أصبح من الضروري على الهند "عزل باكستان استراتيجيا"

تان، والذي أصبحت بعده باكستان متهمة بدعم الجماعات اإلرهاب والتدخل العسكري األمريكي في أفغانس

اإلرهابية في المنطقة. لكن سعيها لتحقيق التوازن مع الهند كمنافس إقليمي، جعلها تسعى الى تعديل موقعها في 

 3المنطقة، عن طريق إصالح عالقاتها مع الواليات المتحدة األمريكية.

ألخرى اليها باستمالة نظام الحكم في أفغانستان، وتقديم إضافة الى ذلك، تحاول باكستان جذب الدول ا

المساعدات للدول الصغرى في المنطقة، وهو ما تعتبره الهند منافسة لها على الزعامة اإلقليمية. من جهة أخرى 

يعد التغلغل الصيني بالجوار الجغرافي للهند تهديدا آخر، يجعل من القوة الهندية حبيسة التوترات التي تميز 

 نوب آسيا، دون االنطالق الى ما بعد الجوار القريب.ج

ل النزاع في كشمير أهم تحدي في العالقات الهندية الباكستانية، فقد تزايدت الصدامات الحدودية بعد 
ّ
شك

م قامت الهند بضربات جوية 0224حادثة الهجوم على البرلمان الهندي، وتواصلت الردود من الطرفين، ففي عام 

باكستانية ردا على هجمات بولواما بمنطقة جامو بكشمير، والتي أعلن جيش محمد الباكستاني في باالكوت ال

إضافة إلى النزاع في التبت، والذي يعد أهم نقطة توتر في العالقات الهندية الصينية، خاصة وأن  4مسؤوليته عنها.

موارد الطبيعية، أبرزها الموارد المنطقة تعد منطقة عزلة طبيعية استراتيجيا ضد الصين، كما توفر للهند ال

المائية التي تأتي من نهر براهمابوترا الذي تريد الصين استكمال مشروع بناء سد به، وهو ما يهدد األمن المائي 

 الهندي.

أما مع الدول الصغرى في الجوار الجغرافي فقد حاولت الهند االنفتاح دبلوماسيا واقتصاديا معها، مع 

ت األمنية والعرقية وعدم االستقرار السياس ي من هذه الدول في ظل دينامية انتقال النزاعات تفادي انتقال التوترا

 من المستوى المحلي الوطني الى المستوى اإلقليمي، نظرا للتشابه العرقي والديني بينها.

لت الحروب األهلية في كل من نيبال وسيرالنكا مصدرا النتقال التهديدات األمن
ّ
ية في هذا السياق شك

 5الجديدة نحو الهند، كالمهاجرين غير الشرعيين والالجئين وحتى حركات التمرد التي تتحرك من منطلقات عرقية.
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وبناء على هذه التهديدات يعّرف المركب األمني لجنوب آسيا تداخال بين الشكل التقليدي وغير التقليدي لها، 

القوى النووية والحفاظ على االستقرار االستراتيجي من  فاألمن اإلقليمي في المنطقة يخضع لترتيبات التوازن بين

–جهة، ومن جهة أخرى القدرة على التحكم في انتقال التهديدات غير التقليدية بين الدول. لهذا تجد الهند نفسها 

ى الالعب الرئيس ي الذي عليه الحفاظ على األمن اإلقليمي، دون تحمل تكاليف تمنعها من االنفتاح عل-كقوة مهيمنة

 ما بعد جوارها الجغرافي خاصة في المحيط الهندي.

يعد الخروج من التطويق الجغرافي أهم تحد بالنسبة للهند، فالموقع الجغرافي وإن كان يشكل "معضلة 

أمنية" بالطرح الواقعي، لكنه أيضا يوفر فرصة مهمة الستعادة النفوذ خاصة في المجال البحري، من خالل 

 هندي وخليج البنغال ثم التوجه شرقا نحو الباسيفيك.االنفتاح على المحيط ال

بدأت الهند بتغيير استراتيجيتها للخروج من هذا التطويق، عن طريق تجديد تعاونها مع دول جنوب شرق 

م، حيث تمت اإلشارة إلى ضرورة 0200جوان  24آسيا، كان أخر اجتماع بين وزراء خارجية دول آسيان مع الهند في 

يات جديدة للتعاون في منطقة الهندوباسيفيك، في ظل الصعود البحري للصين من خالل مبادرة اتخاذ استراتيج

الحزام والطريق، ويكون هذا من خالل التعاون في مجاالت االقتصاد األزرق والمعدات البحرية، إضافة الى قضايا 

 6األمن ومكافحة اإلرهاب والجرائم العابرة للحدود.

عل لدول جنوب شرق آسيا مع الهند على استمرار الصين في تطوير قدراتها يأتي هذا التعاون كرد ف 

العسكرية البحرية، وبناء المنشآت والموانئ على طول المحيطين. كما تعود رغبة الهند في استعمال دول آسيان 

 كقوة صاعدة اقتصاديا ضد تنامي صعود الصين، خاصة أن هذه الدول تجاور الصين جغرافيا وترتبط معها

بشراكات اقتصادية من جهة، وتتواجه معها في نزاعات بحر الصين الجنوبي كالفلبين مثال من جهة أخرى، وهي 

 فرصة بالنسبة للهند لالستثمار في خالفات الصين مع جيرانها إلنشاء محور آسيوي مضاد لها.

ايالند، والذي من المتوقع ت-ميانمار-كما يأتي هذا االجتماع أيضا ليعيد إحياء مشروع الطريق السريع الهند

يوفر هذا المشروع للهند أسواقا جديدة لمنتجاتها نحو دول اآلسيان،  7أن يتم مده نحو كل من كمبوديا وفيتنام.

 ويخلق مبادالت تجارية أكبر معها، بدال من االعتماد على النقل البحري.

عام  BIMSTECلفني واالقتصاديإضافة إلى ذلك بادرت الهند بإنشاء مبادرة خليج البنغال للتعاون ا

دول من جنوب آسيا )الهند بنغالديش سيرالنكا بوتان ونيبال ما عدا باكستان(،  4تجمع هذه المبادرة  ،م0225

 إضافة الى تايالند وميانمار.

أما شماال فتسعى الهند لتوطيد عالقاتها مع دول آسيا الوسطى، عن طريق المشاريع الطاقوية التي أهمها 

، إضافة الى تعاونها مع إيران من خالل االستثمار TAPIط أنابيب تركمنستان أفغانستان باكستان الهندمشروع خ

 في ميناء تشابهار، الذي يمكن الهند من االتصال بآسيا الوسطى دون المرور بباكستان.
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عود ألسباب التوجه الهندي للنفوذ في المحيطين الهندي والهادي، والذي ال ي-برا–يضاف الى هذا التحرك 

أمنية فقط، بل ألبعاد استراتيجية أهمها التحكم في خطوط نقل النفط والتجارة الدولية عن طريق التواجد 

وإن كان ناريندرا مودي قد أكد خالل حوار  8من تجارة الهند. %52بالممرات البحرية كمضيق ملقا، الذي تمر منه 

ومع ذلك تغيرت  9ه الهند مفهوما جغرافيا وليس استراتيجيا.م، أن مفهوم الهندوباسيفيك تعتبر 0224شنغريال عام 

استراتيجية الهند البحرية لضمان تواجد الهند بالمحيطات والبحار، وعدم االكتفاء بالمحيط الهندي، وبدا ذلك 

في المناورات التي كثفت الهند من مشاركتها بها في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادي الى جانب الواليات 

 لمتحدة.ا

المحور الثاني: التوسع البحري الصيني واالستجابة الهندية لتحقيق 

 التوازن 

أدت المسيرة التنموية للصين الى زيادة حاجياتها من الموارد الطاقوية من جهة، ومن جهة أخرى البحث 

بحرية في آسيا عن أسواق لتصدير منتجاتها. يتبع هذا تحرك بحري صيني للتواجد الدائم بالقرب من الممرات ال

وافريقيا. ففي بحر الصين الجنوبي يستمر التواجد الصيني عن طريق القوات البحرية، إضافة إلى مشاريع الجزر 

 10االصطناعية.

تستمد الصين قوتها البحرية من محاولة سيطرتها على الكثير من الموانئ في المحيطين الهندي والهادي، 

في شقها البحري، أو ما يسمى  BRI ضمن مبادرة الحزام والطريق string of pearlsمن خالل استراتيجية عقد اللؤلؤ 

بطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين. حيث تمكنت الصين من عقد اتفاقيات شراكة مع باكستان في 

ن ، إضافة لالستثمار في ميناء جوادار بباكستان الذي سCPECإطار الممر االقتصادي الباكستاني الصيني 
ّ
يمك

الصين من الوصول الى المحيط الهندي، ثم بعد ذلك الى الخليج العربي وافريقيا. ويعتبر الميناء منفذا بحريا 

ستتمكن من خالله الصين من نقل الصادرات النفطية والسلع من خالل ربطه برا بممر كوراكورام السريع، وبهذا 

من وارداتها النفطية. توضح الخريطة التالية  %40من تستطيع الهروب من مأزق مضيق ملقا الذي تمر منه أكثر 

الممرات البرية والشبكة البحرية لمبادرة الحزام والطريق الصينية والتي تضمن التواجد بالمحيط الهندي وإمكانية 

التوجه شرقا نحو الباسيفيك، ويظهر في الخريطة حجم التطويق الذي تعاني منه الهند بسبب هذه المبادرة برا 

 را.وبح

 : الخطوط البرية والبحرية لمبادرة الحزام والطريق الصينية20خريطة رقم 
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(، نقال 20/22/0224: الجزيرة نت، إعادة التمركز ميناء جوادار والدور الجديد لباكستان في آسيا، )المصدر

 https://bit.ly/34rlGgd ( ،32/24/0002.)عن الموقع: 

كما وقعت الصين اتفاقيات مع كل من سيرالنكا وبنغالديش الستئجار ميناءي همبانتوتا وشيتاغونغ، 

فبالنظر لموقعهما االستراتيجي في كل من المحيط الهندي وخليج البنغال، ستصبح الصين دائمة التواجد بمنطقة 

 لم تكن تستطيع الوصول اليها إال عن طريق مضيق ملقا.

لك تعزز الصين من حراكها االستراتيجي في بحر الصين الجنوبي، والذي ترى فيه مجاال حيويا إضافة الى ذ 

يهدده التواجد األمريكي، خاصة مع التحالفات التي عقدتها الواليات المتحدة األمريكية مع دول المنطقة 

 -كإندونيسيا والفلبين. كما تثير القاعدة العسكرية الصينية في جيبوتي 
ّ
نها من التواجد الدائم بالمحيط والتي تمك

جدال كبيرا وتخوفا لكل من الواليات المتحدة والهند. حيث توفر القاعدة ضمانا لدينامية الصين البحرية، -الهندي

 بعيدة عن نقاط االختناق والتوتر في شرق آسيا. 

لحفظ  (CTF-151) بإنشاء قوات دولية مشتركة-تثير القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس اآلمن الدولي

مخاوف الهند بتمكن الصين من التواجد الدائم بهذه المنطقة وبالتالي -األمن ومواجهة القرصنة في بحر العرب

إضافة الى التغيرات الجيوبوليتيكية في النظام الدولي التي أرغمت الهند على إيجاد طرق بديلة  11المحيط الهندي.

ا يخلق تنافسا كبيرا على الممرات البحرية، والنفوذ في البحار والمحيطات. وأكثر حيوية لوارداتها الطاقوية، وهو م

هذا الواقع يجعل من منطقة المحيط الهندي مهمة ألمن الطاقة الهندي، خاصة في الجهة الغربية منه باتجاه بحر 

 العرب، والذي يربط الهند بدول الخليج العربي.

https://bit.ly/34rlGgd
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فقط نحو أوروبا، بينما تصدر  %22نحو آسيا مقابل  من انتاجها النفطي %44فمثال تصدر السعودية 

 12من صادراتها النفطية نحو منطقة آسيا والمحيط الهادي. %42الكويت 

يجدد هذا الواقع التصورات الجيوبوليتيكية لكل من الصين والهند اتجاه منطقتي المحيطين الهندي 

خالل التنافس على النفوذ وتحقيق  والهادي، ويوسع من التنافس الذي كان محصورا في جنوب آسيا من

 المكاسب في ظل النزاعات اإلقليمية.

ريكي شراكة استراتيجية أم تطويق المحور الثالث: التحالف الهندي األم

 استراتيجي

للحفاظ على موقعها كقوة مهيمنة في جنوب آسيا، حاولت الهند توطيد عالقاتها مع الواليات المتحدة 

رب الباردة، وتراجع الدعم األمريكي لباكستان ككتلة مضادة للمد الشيوعي. ظهرت بعدها األمريكية بعد انتهاء الح

 بوادر تحالف جديد أصبحت بموجبه الهند حليفا مهما للواليات المتحدة في حربها على اإلرهاب.

 م، وأعلنت وزيرة الخارجية0225مريكية عام وقعت الهند شراكة استراتيجية مع الواليات المتحدة األ 

م، أن الواليات المتحدة تسعى لجعل الهند قوة عالمية في 0224األمريكية كوندوليزا رايس في زيارتها للهند عام 

يدخل هذا المسعى في ظل كسب حلفاء إقليميين للواليات المتحدة األمريكية في آسيا  13القرن الحادي والعشرين".

هند في حصولها على الفيتو في مجلس األمن كعضو ضد كل من الصين وروسيا، وصل الى حد الدعم األمريكي لل

سادس، ودعمها عسكريا والتغاض ي عن تطوير برنامجها النووي. إضافة الى اليابان التي يتواجد بقواعدها أكثر من 

 14ألف جندي أمريكي، والتي من مصلحتها عدم انفراد الصين بالنفوذ في آسيا. 42

د بعقد اتفاقيات شراكة الستثمارات أمريكية في قطاع في سعيها نحو التحديث العسكري قامت الهن

م خطة األمن 0224وكانت الهند قد تبنت عام  15المعدات البحرية والتكنولوجيا والتقنيات العسكرية البحرية.

، الذي Sagarmala projectوالنمو للجميع في منطقة المحيطين الهندي والهادي، من خالل مشروع ساغارماال 

 16سين الخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ والبنى التحتية للمنشآت البحرية.بموجبه يتم تح

من جهة الواليات المتحدة فقد تم اإلعالن عن أهمية منطقة الهندوباسيفيك )المحيطين الهندي والهادي( 

ي م، وأكد ترامب أن هذه المنطقة تعد ذات أولوية ف0224رسميا، في وثيقة األمن القومي األمريكي لعام 

لكن االهتمام األمريكي بها بدأ مع الرئيس أوباما، الذي بدأت الواليات المتحدة في حكمه  17االستراتيجية األمريكية.

 18تتجه نحو آسيا والمحيط الهادي، وتقلل من تركيزها على منطقة الشرق األوسط.

عهد بتخصيص ميزانية مع مجيء بايدن زاد توجه الواليات المتحدة األمريكية نحو الهندوباسيفيك، حيث ت

، يأتي هذا في ظل التحرك االستراتيجي الصيني في المحيطين، 19وموارد أكبر لالستراتيجية األمريكية في هذه المنطقة
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والذي تحاول من خالله الصين عقد شراكات مهمة مع عدد من الدول في المنطقة، خاصة الدول الجزرية، كان 

 20م.0200ها توصلت الى اتفاق أمني معها شهر أفريل آخرها جزر سليمان التي أعلنت الصين أن

في المقابل من ذلك ترى الواليات المتحدة في هذا التحرك الصيني تهديدا لهيمنتها العالمية، وفي هذا اإلطار 

األمني الذي يجمع بين الواليات المتحدة  AUKUSتم عقد اتفاقيات مهمة لصد هذا التحرك، كاتفاق أوكوس 

م، ما يجعله اتفاقا طويل األمد 0202انيا، والذي برزت أهميته خالل أزمة الغواصات األسترالية عام استراليا وبريط

 بأهداف استراتيجية أهمها النفوذ في الهندوباسيفيك، ومواجهة الصعود الصيني. 

وهو م والذي يضم الواليات المتحدة الهند اليابان وأستراليا، 0202عام  QUAD كما تم إحياء اتفاق كواد

ل أهم تحالف بحري في الهندوباسيفيك حاليا، تريد الواليات المتحدة من خالله اإلبقاء على حلفائها 
ّ
ما يشك

اإلقليميين في مواجهة الصين، وبهذا تبقى الهند مرتبطة عسكريا بالتدريبات والمناورات المشتركة معها في ظل 

 التكنولوجيا والتقنية وتعداد القوات البحرية. نقص معداتها البحرية مقارنة بالصين، التي تتفوق من حيث

تأتي مبادرة كواد بالنسبة للهند كمدخل إلعادة دورها في المحيط الهندي، وتعزيز تعاونها مع اليابان باعتبار 

أن كال القوتين تسعيان لمنع انفراد الصين بالزعامة في آسيا. فقد تم رفع مستوى الشراكة اليابانية الهندية عام 

م الى مستوى "الشراكة االستراتيجية الخاصة"، ثم توسعت هذه الشراكة الى اقتراح مبادرة مشتركة مهمة هي 0224

م، أنه 0204، حيث جاء في البيان المشترك حول الرؤية الهندية اليابانية  AAGCإفريقيا -مبادرة ممر النمو آسيا

على القواعد الدولية في منطقة المحيطين  "يجب بناء نظام تجاري منفتح مستقر، تحقق فيه المساواة بناء

 21الهندي والهادي".

فكرة جيوبوليتيكية تهدف إلى استخدام الجغرافيا للربط بين أقاليم AAGC وتعد فكرة الممر األفرو آسيوي 

م 0224مهمة في حركة التجارة العالمية، كبديل عن مبادرة الحزام والطريق الصينية، فقد تم اإلعالن عنه عام 

لبنك التنمية اإلفريقي في مدينة غوجارات  40رف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خالل االجتماع الــــ من ط

ويهدف الممر الى تبادالت تجارية مهمة بين الدول االفريقية واآلسيوية برعاية هندية يابانية، ويظهر هنا  22بالهند.

 الواليات المتحدة.االهتمام الهندي بالبحث عن مبادرات بعيدة عن هيمنة 

وإن كانت ال تتوقع تخلي ، من جهة أخرى تحاول الواليات المتحدة األمريكية تعزيز مشاركتها بحريا مع الهند

لكنها تريد اإلبقاء على مستوى مهم من الشراكة االستراتيجية، للحد الذي  23الهند عن استقاللها االستراتيجي

صين إقليميا، ويأتي هذا في إطار التغير في استراتيجية الواليات يسمح للواليات المتحدة بضمان صد الهند لل

، والتي كان قد off shore balancing، إلى التوازن خارج الحدودprimacy of hegemony المتحدة من أولوية الهيمنة

م التدخل طرحها كل من كريستوفر الين وجون ميرشايمر، حيث تدفع هذه االستراتيجية بالواليات المتحدة الى عد

 المباشر والتقليل من تكاليف الحماية، مقابل دعم الحلفاء اإلقليميين الحتواء وصد أية قوة إقليمية صاعدة.
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م إلى تغيرات جيوبوليتيكية كبيرة في النظام الدولي، مست المحاور 0200كما أدت أزمة أوكرانيا 

الغذاء وأسعار السلع، وتشكل منطقة االستراتيجية، وسالسل التوريد، وأحدثت تداعيات سلبية على أمن 

الهندوباسيفيك أهم منطقة تمر منها حركة التجارة الدولية، كفضاء مفتوح على التنافس البحري بين القوى 

الكبرى. وإن كان موقف الهند من هذه األزمة متوازنا دون اعالن دعم للموقف الغربي أو تأييد للعقوبات 

 واضحة في إبقاء عالقات شراكتها مع روسيا. االقتصادية على روسيا، فإن رغبتها

، وهو ما يفرض عليها 24وكخالصة لهذا فإن الهند لم تصل للثقة االستراتيجية الكاملة بالواليات المتحدة

إيجاد مصادر أخرى للتموين بالمواد األولية والمساعدات العسكرية، بما أن الواليات المتحدة معروفة بتغيير 

 الحلفاء.

 الخاتمة

كصعود الصين وعدم قدرة الواليات المتحدة األمريكية الحفاظ على موقعها -ت التغيرات الجيوبوليتيكية دفع

الهند الى استغالل هذا التنافس الجيواستراتيجي، الذي يعاد فيه تشكيل النظام -كقطب وحيد في النظام الدولي

استراتيجية الجوار أوال، وإصالح عالقاتها  الدولي وتوزيع القوة العالمية. لهذا بدأت بتعزيز توجهها شرقا ضمن

بمحيطها اإلقليمي، لما له من تأثيرات كبيرة على األمن الهندي، ثم االنطالق إلى ما بعد الجوار في منطقة 

 الهندوباسيفيك. خلصت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات كما يلي:

  مني للجوار الجغرافي الهندي الذي يعد مصدرا تتأثر محاولة الهند للتوسع في الهندوباسيفيك بالواقع األ

النتقال التهديدات األمنية في شكلها التقليدي والجديد، وهو ما يعد تحديا لها للهروب من المأزق األمني، 

وااللتفات إلكمال مسيرتها االقتصادية والتنموية. فالنزاعات اإلقليمية مازالت تقيد السلوك الخارجي 

 ر المواجهات الحدودية مع كل من باكستان والصين.الهندي، في ظل استمرا

  ل الصعود الصيني مصدر قلق للهند بما يؤثر به جيوبوليتيكيا على دينامية التفاعل الهندي كقوة
ّ
يشك

تشكل شبكة برية وبحرية تطّوق حركة الهند في جوارها الجغرافي، هذه  BRIإقليمية، فمبادرة الحزام والطريق

لصين طرقا جديدة لنقل حاجياتها النفطية وتجارتها الخارجية، بعيدا عن مأزق ملقا المبادرة التي منحت ا

والحصار األمريكي في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادي. وهو ما يعطيها التفوق على الهند التي تتنافس 

 معها على الموارد األولية.

 استقاللها االستراتيجي تدفعها التخاذ  رغم التحالف الهندي األمريكي، لكن رغبة الهند في الحفاظ على

مواقف متوازنة، ال يظهر فيها التأييد المطلق للقرارات األمريكية، وهو ما يؤكد رغبة الهند في عدم االرتباط 

 استراتيجيا بالواليات المتحدة بشكل يؤثر على عالقاتها مع القوى غير الغربية األخرى.

 مية كبرى، بقدرتها على خلق توازن وتنويع في عالقاتها االستراتيجية ترتبط إمكانية الهند للعب دور قوة عال

)بشكل يشبه عدم االنحياز في وقت سابق(، فتعاونها مع الواليات المتحدة سيضمن لها الحماية العسكرية 

ل محور آخر مع روسيا التي تضمن لها التزود باألسلحة، 
ّ
خاصة في المحيط الهندي، من جهة أخرى يتشك

 لى التقارب الروس ي الهندي واالتفاق على ضمان األمن الغذائي مع تداعيات األزمة األوكرانية.إضافة ا



 2222جويلية     العدد الثالث عشر      المركز الديمقراطي العربي       مجلة قضايا أسيوية 

44 

 

 الهوامش:

                                                                    

بالنسبة للهند بالقوس الجغرافي الذي يحيط بها، والذي يشمل الدول الفاشلة التي تنقل غرافي االستبداد الجيرتبط  1 

(، سياسة الهند الخارجية في عالم متغير، في: الهند عوامل 0222التهديدات األمنية، لمزيد من المعلومات انظر: براهما تشيالني، )

 .240، بيروت، ص.النهوض وتحديات الصعود، الدار العربية للعلوم ناشرون

2 Milad Elharathi, sadia mahmood falki, aisha shahzad, (2020), strategic autonomy or isolation: 

an analysis of major dynamics of Pakistan’s foreign policy, Margalla papers, issue I, p.112. 

3 Leva Karpaviciute, (2007), security dynamics and power division within the south Asian region, 

ECPR joint of work kshops, (N°09), p.18. 

4 Milad Elharathi, sadia mahmood falki, aisha shahzad, op.cit, p.14. 

5 Leva Karpaviciute, op.cit, p.16. 

6 Dipanjan Roy Chaudhury, India and Asean look to partner on indo pacific amid china’s inroads, 

the economic times, (17/06/2022), in: https://bit.ly/3HEfWSQ, (19/06/2022). 

7 Ibid. 

8 Vinaya kaura, (2018), securing India’s economic and security interests in the indo pacific, Indian 

journal of Asian affairs, vol 31, N°1, p.40. 

9 Ren Yuanzhe, wu lin, (2020), implications of india’s indo pacific strategy on china india 

relations: a chinese perspective, in raja Mohan, chan jia hao, (ed), navigating india china rivalry 

perspectives from south asia, institute of south Asian studies, p.80. 

مقاال بعنوان "مثلث بايدن  بعد فوز الرئيس بايدن في االنتخابات الرئاسية األمريكية، كتب المفكر األمريكي جوزيف ناي 10

صياغة االستراتيجية دة مريكية مع بايدن، خاصة مع الصين التي طالب بإعاأل اآلسيوي"، يشرح فيه التغير في السياسة الخارجية ا

الصدام الذي كان بين البلدين في فترة حكم الرئيس ترامب، مع التركيز على التصدي للصين من خالل مريكية اتجاهها، وتفادي األ 

 انشاء التحالفات، التي سيكون أهمها التحالف الياباني األمريكي. لمزيد من المعلومات انظر:  

Joseph Ney, Biden’s Asian triangle, project syndicate, (04/02/2021), in: https://bit.ly/3Otc2yu, 

(22/06/2022). 

11 David Robert jones, op.cit, p.63. 

، سيفيكانترريجونال للتحليالت االستراتيجية، الممر اآلسيوي: مستقبل التفاعالت بين دول الخليج ومنطقة الهندوبا 12

 https://bit.ly/3OrPSNi( ،24/24/0200.)(، نقال عن الموقع: 24/24/0200)

(، الشراكات االستراتيجية في آسيا: توازنات بال تحالفات، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 0225فيديا نادكارني، ) 13 

 .020أبو ظبي، ص االستراتيجية، 

14 Joseph Ney, op.cit, in: https://bit.ly/3Otc2yu, (22/06/2022). 

https://bit.ly/3HEfWSQ
https://bit.ly/3Otc2yu
https://bit.ly/3OrPSNi
https://bit.ly/3Otc2yu


 2222جويلية     العدد الثالث عشر      المركز الديمقراطي العربي       مجلة قضايا أسيوية 

44 

 

                                                                                                                                                                                                              

15 David Robert jones, (2017), advancing defense cooperation in the Asia pacific and the US 

rebalancing strategy: the reality of an American Indian strategy partnership, in: Sarah siddiq aneel, 

emerging security order in Asia pacific, Islamabad, policy research institute, p.55. 

16 Vinaya kaura, op.cit, p.38. 

17 Ibid. 

 https://bit.ly/3OrPSNi( ،24/24/0200.)نقال عن الموقع:  مرجع سابق،انترريجونال للتحليالت االستراتيجية،  18 

19 TRT world, us vows more engagement with pacific islands amid Chinese influence, 

(24/06/2022), in: https://bit.ly/3yhGJ4r, (24/06/2022). 

ختراق الصيني جنوبي المحيط الهادي، مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، السيد صدقي عابدين، دالالت اال  20

 https://bit.ly/3Ndht3L، (02/24/0200.)(، نقال عن: 05/25/0200)

21 Amrita Jash, (2019), India japan and the AAGC: geopolitics driven by infrastructure investment, 

in: India and japan: growing partnership and opportunities for cooperation, center for strategic studies, 

Kochi, India, p.11. 

22 Takuya Taniguchi, (2020), should we forget about the Asia Africa growth corridor, letter de 

centre Asia, N°87, IFRI, p.01. 

23 Yang xiaoping, (2017), managing leadership in the indo-pacific: the United States south Asia 

strategy revisited, china quarterly of international strategic studies, vol3, N°04, p.466. 

من المأزق األمني الى التوسع في الهندوباسيفيك،  ة في جنوب آسيا:(، االستراتيجية األمنية الهندي0200أسماء بن مشيرح، ) 24

 .444(، ص. 22(، العدد)24المجلة الجزائرية لألمن اإلنساني، المجلد )

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3OrPSNi
https://bit.ly/3yhGJ4r
https://bit.ly/3Ndht3L


 2222جويلية        العدد الثالث عشر        المركز الديمقراطي العربي           مجلة قضايا أسيوية 

75 
 

 " من حلف الأطلسي الى حلف الهاديAUKUSتحالف اوكوس "

 القوة البحرية لتأثيردراسة مستقبلية لطبيعة الحلف وأسباب انطلاقه والمهام الموكله اليه وفقا 

 وسياساجي

 زياد طارق عبد الرزاق أ.د.  

 

 البحث:ملخص 

استخدام واستثمار  خاللمن  تأتي هذه الدراسة لتوضيح وبيان أسباب نشوء تحالف اوكس ومقاصده واهدافه   

اإلمكانات العسكرية للواليات المتحدة االمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا لمواجهة امتداد وترسيخ وتحشيد 

واالندوباسفيك وباالنطالق من إلقليمية اسيا الباسفيك النفوذ الصيني من بحر الصين الجنوبي بأتجاه المنطقة ا

فكرة االطواق العسكرية البحرية والضغط المستمر في مواجهة التكتيكات الصينية بتوظيف القوات غير الرسمية في 

المناطق الرمادية البحرية التي التخضع للغطاء او الوجود العسكري المباشر من دول أخرى تنفيذا للكتاب األبيض 

 الذي يلخص مسار االستراتيجية والعقيدة العسكرية الصينية في المنطقة.

 الكلمات المفتاحية: 

 –االندوباسفيك  –اسيا الباسفيك  -" االستخبارية UKUSAاتفاقية " –نظرية القوة البحرية  -( AUKUSتحالف )

الضربة المضادة  -( Quad"كواد" )تحالف  –التحالفات التعددية المصغرة  -" areas grayالمنطقة الرمادية "

 ".rebalance"إعادة التوازن  -" Pivot to Asia"محور االرتكاز اآلسيوي  -( post-emptiveالمابعدية )

Research Summary: 

This study comes to clarify and clarify the reasons for the emergence of the Oaks Alliance, its 

purposes and objectives through the use, investment and mobilization of the military 

capabilities of the United States of America, the United Kingdom and Australia to confront 

the extension and consolidation of Chinese influence from the South China Sea towards the 

regional region of Asia-Pacific and Indo-Pacific and based on the idea of naval military 

cordons and constant pressure in the face of tactics The Chinese are employing unofficial 

forces in maritime gray areas that are not subject to cover or direct military presence from 

other countries, in implementation of the white paper that summarizes the course of the 

Chinese military strategy and doctrine in the region. 
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 المقدمة

ليس وليد  وهو موضوع دراستنا هذه ٠٢٠٢تم تشكيله في سبتمبر من عام  الذي  (AUKUS)يعد تحالف اوكاس      

  اللحظة
ً
بين  وفقا التفاق استخباراتي مشابه عقدتاريخية  له خلفية انالواقع ، و هكذا نوع من التحالفاتلوخصوصا

عقد بين كل الذي ذلك التحالف السري اشير هنا الى ، و في منتصف القرن العشرين القوى الدولية العظمى والكبرى 

" والمعروفة Five Eyes"والذي يعرف بتحالف و نيوزلندا ، والمملكة المتحدة واستراليا وكندا من الواليات المتحدة 

وهو تحالف استخباري كان الهدف منه مراقبة تحركات االتحاد السوفيتي انذاك  (العيون الخمسة)"، FVEYاختصارا "

تحالف  دول "االنكلوسكسون" ... وِخالل فترة الحرب الباردة، طورت ما بعَد الحرب العالمية الثانية وبالذات إلى فترة

" األمريكية البريطانية، UKUSA"المنبثق من اتفاقية  "إيكيلون "نظام الُمراقبة او ما يعرف أيضا بخمس أعين ال

صاالت في جميع أنحاِء العالم.واللتعاون في مجال التجسس 
ّ
 لمراقبة االت

ً
 لمراقبة ويستخدم حاليا

يخضع " UKUSAالمنبثق من اتفاقية "وتحالف العيون الخمسة   "AUKUS"س و بين تحالف اوكان الغاية من الربط 

 منها وهي  لعدة اسباب
ً
البريطانية الى متانة العالقات االمريكية  يعود السبب االول  علنية ومعروفة ،سوف نذكر بعضا

السباب ثقافية سر متانة تلك العالقة يعود وخصوصا ان   التاريخاالسترالية وتاريخ التحالفات التي بينهما عبر مر 

جيوسياسية ك اسباب براغماتية تحكمها وكذل )االنجلوسكسون )لكونها ناطقة باللغة االنجليزية التي تعرف بدول 

 ية .الدول ومكانة كل منهمالمواقع 

اليا والمملكة المتحدة تر بين استحالف ال هذا االسباب والغايات التي ادت الى عقد يتم ذكر ففي هذه الدراسة سوف 

حول ومرورها عبر عدة رؤساء الستراتيجية االميركية ا، وفق استراتيجيات الدول الثالث وخصوصا والواليات المتحدة 

في تكوين عملية طوق هذا التحالف غاية ، وخصوصا   ودول شرق اسيارؤيتها الهمية منطقة دول اسيا الباسفيك 

 لمحاصرة تحركات الصين.شاملة 

 دراسةأوال: أهمية ال

بالنسبة الستراتيجيات الدول الثالث المملكة المتحدة وصل لمعرفة اهمية تحالف اوكاس في التتكمن أهمية الدراسة 

التي تشكلت تلك االستراتيجيات وفق عدة اسباب ين الهندي والهادي في منطقة المحيطوالواليات والمتحدة واستراليا 

منطقة اسيا الباسفيك وسياس ي لمناطق النفوذ في يانطالقا من التوزيع الج التطرق اليها في هذه الدراسةسيتم 

   واالندوباسفيك.

 ثانيا : منهجية الدراسة

سيتم اعداد هذه الدراسة باالعتماد على استخدام منهجين اساسيين المنهج التحليلي والمنهج المستقبلي مع    

التي  *)الخلفيات التاريخية(االستعانة بالمنهج التاريخي لغرض توثيق المعلومات التي حصل عليه الباحث ومعرفة 

وبريطانيا ، كما وتم استخدام المنهج الوصفي لوصف  مهدت الى تشكيل تحالف اوكاس بين كل من استراليا واميركا

، اما سبب استخدام المنهج التحليلي هو لمعرفة اثر ذلك التحالف على تحالفالس داخل و طبيعة عالقات دول اوك

س من خالل تحليل النتائج التي كونها ذلك التحالف ، بينما تم استخدام المنهج التي شكل فيها تحالف اوكو المنطقة 

 والتراجع .تشرافي المستقبلي للتوصل لرؤية مستقبلية حول استمرارية التحالف بين التقدم والثبات االس
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 ثالثا : مشكلة الدراسة 

تتمحور مشكلة الدراسة من السؤال حول ما هي اسباب تشكيل تحالف اوكاس وما الربط الجيوسياس ي بين 

 االسئلة االتية:المحيطين االطلس ي والمحيط الهادي ؟ والذي يتفرع منه 

 ماهي رؤى واستراتيجيات دول اوكاس لمنطقة المحيطين الهندي والهادي ؟ -1

 هل الغاية من تشكيل تحالف اوكاس هي لمحاصرة الصين في شرق اسيا ام لغايات أخرى ؟ -2

 هل يعد توجه اميركي لتشكيل تحالف جديد ومن ثم االبتعاد عن حلف الشمال األطلس ي ؟ -3

 التحالف مع بريطانيا واستراليا فقط ؟ لماذا شكلت اميركا هذا -4

 رابعا : فرضية الدراسة

تنطلق فرضية الدراسة بأن الغرض الرئيس ي من تشكيل تحالف اوكاس بين كل من استراليا والمملكة والمتحدة 

والواليات المتحدة هو تقدم اميركي خطوة الى االمام من اجل تطويق تحركات الصين في منطقتي المحيط الهندي 

 والهادي ، كما وتعد وضع رؤيا جديدة لالستراتيجية االميركية حول دول اسيا الباسفيك.

 خامسا: حدود الدراسة

من المعروف ان قياس حدود البحوث تكون من ناحية الزمان والمكان ، فالزمان هنا معلوم هو موعد تشكيل القوة 

هوم ويتعلق بتثبيت حدود انطالقات مشروع مواجهة البحرية المشتركة كأساس لالتفاقية األمنية والمكان ايضا مف

الصين وفقا لالستراتيجيات المطروحة من قبل الحكومات المتعاقبة للواليات المتحدة االمريكية وما يحمله من 

اسقاطات على الشكل الثاني من هذه الحدود اال وهو منطقة الباسفيك ومنطقة االندو باسفيك وما جاورها في 

المنطقة بات يؤدي دورا اكبر واعمق من المتوقع وربما مناطق النفوذ التقليدية  صين العب رئيس ي فياالقليم كون ال

 الغربية في الجوار االقليمي الذي هو احد اهم واكبر الدوافع والمحركات النشاء هذه القوة .

 المبحث االول 

كأحد ادواتها وأهمية القوة البحرية الباسفيك اسيا  دور االحالف في إرساء النفوذ بمنطقة

 الرئيسة

صورة والدفاعية وهي  التعاون بين الدول في الشؤون العسكرية واألمنية اشكالمن شكال تعد األحالف العسكرية     

ثم االتفاقيات الثنائية  بداية بالتحالفات البسيطة شهد العالم منها صورا عديدة على مر العصور  بجديدة ليست

تتعهد من خاللها دولتان أو أكثر  ور الدفاع بين دولتين ثم تطورت لتشمل اتفاقيات المعونة المتبادلة التيلتنظيم أم

وعندما يكون للدول مصالح مشتركة فأنها يمكن  .(1)بتقديم العون والمساعدة الالزمة إذا ما تعرضت إحداها لعدوان

استها بعقد تحالفات والحلف هنا يمثل يلتنفيذ المشترك لسان تضيف اليها احكاما قانونية او تنظيمية وتنش ئ جهازا ل

تعبيرا عن مجموعة مصالح سابقة الوجود والحلف الذي اليمثل هذه المصالح المشتركة فأنما هو عبارة عن صياغة 

 ( .2ورقية بدون قيمة او معنى)
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منطقة المحيطين  هميةال او الحيوية وما اضفى  وفي المنطقة الجغرافية مدار البحث تنتشر العديد من التحالفات

بين شرق المحيط  الصين الجنوبي الجغرافي حيث يقع بحر  دائرتهاالهندي والهادئ هي وقوع بحر الصين الجنوبي في 

هي الصين وفيتنام وكمبوديا وتايالند وماليزيا وسنغافورة تحيط به تسع دول هناك الهندي وغرب المحيط الهادئ و 

أالهمية  وتنبعمن الجزر الصغيرة والمهمة  ةكبير  مجموعةعلى الجنوبي الفلبين ويحتوي بحر وإندونيسيا وبروناي و 

يعبر كثافة في العالم والتي  علىالشحن البحرية األ  طرق في نطاق  كونه يقعبحر الصين الجنوبي االستراتيجية الكبيرة ل

تنافس بين دول المنطقة  منطقةالجنوبي  يزيد عن نصف التجارة الدولية وهو األمر الذي جعل بحر الصين منها ما

 .(3) الجيوسياسيةاوفي مقدمتها الواليات المتحدة لضمان تأمين مصالحهعالمية والقوى ال

 

 اسيا الباسفيك واالندوباسفيك وصفالمنطقة الجغرافية ل – 1خريطة رقم /

 
تصدر عن موقع أسباب  -نشرة سياسية الكترونية – 2221أكتوبر  24 – 24العدد/  –ماآلت دولية 

https://www.asbab.com –  3ص. 

 

 

 المطلب االول :

 التعريف بمفهوم االحالف وبروز أهميتها في منطقة اسيا الباسفيك

https://www.asbab.com/
https://www.asbab.com/
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 من اكثر التدابير المتعارف استخدامها بوصفها وسيلة فعالة في نظام توازن القوى أذ أن ظهور   
ً
تعد االحالف ايضا

 للدول التي تعيش فيها للتكتل وتشكيل االحالف والسيما أن االحالف قد اثبتت 
ً
التهديد في منطقة معينة يكون دافعا

االحالف الدائمة والمؤقتة ذات الصيغة المتغيرة  جدارتها في تحجيم طموحات بعض الدول  وبصورة وجدت

الحديث هنالك من يرى بأن التحالفات على نوعين  احالف هجومية واحالف وتطبيقاتها بشكل مستمر في تاريخ اوربا 

دفاعية وكالهمـا يتعلق بتوازن القوى , و بالنسبة للحلف الهجومي فانه يسعى إلفساد التـوازن لصالح اطرافه  و 

ف الدفاعية تهدف إلعادة التوازن أو قلبـه لصـالح الدول التي تقوم بتشكيل الحلف, ومن الصعب التمييز بين االحال 

حلـف دفـاعي واخر هجومي ألن كليهما بنظر صانعيه هي احالف دفاعية وهـذه العبـارة تجعل االحالف مؤسسات 

رئيسة للدبلوماسية الدفاعية وتكون في منزلة ردع ويعتبرها كثيرون ان التحالفات عبارة عن الية  (4مشكوك بها)

للخصوم وإظهار التزام اقتصادي وعسكري للشركاء والحلفاء وتوفر خيارات استراتيجية وتكتيكية في اوقات االزمات 

 (5وقد عرف ستيفن والت التحالف بأنه التزام رسمي للتعاون االمني بين دولتين أو أكثر من أجل زيادة القوة )

 انماط مختلفة فمنها ما يكون عسكري ومنها سياس ي وما هو سري ومفتوح وما هو بسيط او منظم للتحاو 
ً
لفات ايضا

بصورة ملحوظة وقد يكون قصير او طويل االجل او انه يقام بهدف دفاعي او بقصد تحقيق تفوق عسكري والتمهيد 

دولي عسكري ام سياس ي بأنه اعالن  وليس بالضرورة ان يفهم من تشكيل أي تحالف( كما 6)لدخول حرب متوقعة 

 ان ليس بالضرورة ان يفهم او يضن بأن تحالف دولة )
ً
( ص( هو تحالف ضد دولة أو تحالف دول )سحرب مثال

الحرب ام ال كما جاء في  اوكذلك العكس ألن الضروف هي من تحتم على الحلفاء ضمن تحالف معين بأن يعلنو 

 قاموس بنغوين للعالقات الدولية بان ا
ً
لحلفاء هم من يحددون الظروف التي تستدعي ان يكون هنالك ردا

(
ً
 (.7عسكريا

وللتحالفات مزايا عديدة منها انها تعود هذه على األطراف المشاركة فيها بأرباح عديدة ، فهي تساعدها أوال على 

لك قدرات نووية من أن التخلص من تكلفة الدفاع , إذ إنه من األوفر لدولة ما أن تتحالف مع دولة أقوى منها تمت

 ما تكون 
ً
تنش ئ بنفسها بنيتها التحتية وخبرتها التكنولوجية ومنظومة إيصال األسلحة وأن تحافظ عليها لذلك غالبا

 اقتصادية كبيرة عبر زيادة التبادل التجاري 
ً
 توفر أرباحا

ً
األحالف محط أنظار الدول الصغيرة والضعيفة  وهي ايضا

لدول األطراف في الحلف , باإلضافة إلى أن نشر قوات عسكرية أجنبية قد يعود بالفائدة والمساعدات والقروض بين ا

 على أعدائها الحاليين أو 
ً
 استراتيجيا

ً
 ترى القوى العظمى في التحالفات تقدما

ً
على االقتصاد المحلي , و ايضا

 من الت
ً
من  1445حالفات الثنائية بعد عام المحتملين, فالواليات المتحدة األمريكية على سبيل المثال أقامت عددا

أجل الحصول على حقوق الهبوط في المطارات والرسو في المرافئ واستخدام المنشآت العسكرية في مواقع 

 على احتواء عدو أو 
ً
استراتيجية مهمة محيطة باالتحاد السوفياتي السابق ، وقد تساعد هذه التحالفات أيضا

يجية ، أضف إلى ذلك أن التحالفات تساعد الدول إلى حد بعيد على فرض السيطرة على منطقة ذات أهمية استرات

 (.8سيطرة مهيمنة على حلفائها مشجعة إياها بذلك على االصطفاف وراء القوة العظمى بدال من مواجهتها)

نة في ومن الملحوظ تزايد وتعقيد التحالفات وبالذات في المنطقة الجغرافية مدار البحث بحيث بنيت شبكاتها الراه

استراتيجياتها للتحوط لموازنة ابعاد ظل اعتبارات وحاجات متعددة فمنها سعي دول المنطقة هذه الى تكثيف 

مختلفة مع االهتمام بزيادة األدوار األمنية لهذه التحالفات اإلقليمية المختلفة وتزايد دور الفاعلين من غير الدول 

وفق عالقه طردية مع بروز التهديدات الجديدة مما افض ى الى وصعود أنماط االحالف العابرة للحدود بالتناسب 
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تطوير أنماط متعددة من االتفاقات األمنية والتحالفات الصلبة والناعمة من االقتصادية والثقافية الى االمنية 

 والعسكرية حتى بات مايعرف بطابع الشبكة متعددة األطراف لغرض تعزيز االتصاالت المباشرة بين الحلفاء وفق

نسق ثنائي او متعدد وهناك امثلة عديدة منها الحوار االستراتيجي الثالثي األمريكي الياباني الكوري الجنوبي والترتيبات 

الثالثية االمريكية اليابانية الكورية الجنوبية لتشارك المعلومات باإلضافة الى الحوار االستراتيجي الهندي الياباني 

 (. 4األسترالي )

 : ثانيالمطلب ال

 التعريف بمفاهيم اسيا الباسفيك واالندوباسفيك واهميتها كأقاليم جيوسياسية

كبير بين منطلق الدراسة في الجغرافيا السياسية وبين منطلقه في الدراسات الجغرافية عامة بما في ذلك  فرق يوجد    

نظري تجميع فروع الجغرافيا البشرية واالقتصادية فاالقليم وحدة الدراسة في الفروع الجغرافية واإلقليم عبارة عن 

لها  متشابهةطبيعا وبشريا في منطقة جغرافية يا و اقتصادعدد من المقومات والصفات المتشابهة تركيب ينتج عن 

وحدة دراسة لها من الثبات الذي يستمد من كتميزها وتفردها عن المناطق المجاورة وبذلك فإن اإلقليم الجغرافي 

تأتي البشرية والتكنيكية مع تغيرات كمية التنظيمية و التوافق التدريجي بين المكونات الطبيعية لألرض واالمكانات 

ما في الجغرافيا السياسية فان وحدة الدراسة هي الدولة اإلقليم ا رضال  هميجة زيادة السكان او تغير نمط استخدامنت

أي أكثر صعوبة ألنها وهذا طبعا جيوبوليتيكا فال بد من دراستها قاليم اوبما ان الدول بالنتيجة تجمعها او تقع ضمن 

من  واقعال نموذجكان الجغرافي واللية على ضوء تفاعالت المسية مستقبتقوم برسم تصورات سياالجيوبوليتيكا 

التي سبق ان اطرت العسكرية ولهذا يتردد دائما مصطلح القوة البرية أو البحرية أو الجوية السياسية و االستراتيجية 

قل انها فا المالعحتى وبما أن الجيوبوليتيكيا في أساسها خطة للمستقبل السياس ي إلقليم أو قارة أو بنظريات معروفة 

موضوعية من الجغرافيا السياسية لكنها ضرورة متالزمة مع الفكرالسياس ي في عصر القوميات واالستراتيجيات 

   (.12)العسكرية للسيطرة على العالم أو جزء منهالسياسية واالقتصادية و 

جغرافية ذات خلفيات سياسية واستراتيجية او حدود نطاقات للدول طورالفكراالستراتيجي وانطالقا مما تقدم 

نطاقات  اعتبارهابمن سمات عليها  بغالسبـة للة لذلك غالبا ما توصف نافية وحضاريوحتى ثقمتشابهة واقتصادية 

وما هذا النوع من النطاقات و عددة األبعاد والمزايا ثقافـيـة أوكنطاقات مت -ة ادياقتص - جيوستراتيجيةاو فضاءات 

هذا تضاءل في المقابل ي تههميوزادت اباهتمام كبيرأكاديميا وعسكريا وسياسيا  تفاعالت بات يحظى يدور فيه من

نة كاالم مالحظةويمكن  واإلقليمية فيها اعالت العالميةالتفنتائج مادا على مدى تاعأخرى عبر فترات زمنية االهتمام 

ر عبثال فى المجال مليه الحال عا كان كمية الدولات العالقاريخ تبر عاو األقاليم نطاقات هذه الالتى تميـزت بها 

ن لك Asia- Pacificدها "منطـقة آسيـا المحيط الهادى" أو آسـيا البـاسيفيك وبعرق األوسط الشة منطق وفي األطلس ي

 The) "مـنـطـقةطـلح"مـنـطـقة الـهـنـدوبـاسيـفـيك" أو صم هعنر عبيد جدييسوده ش يء ا حالي االستراتيجيالتوجه التحليلي 

Indo-Pacific Region)  كوصف مباشروبديل عنرى كبالوى قللة ياالستراتيجت األدبيا فيتوصيفا حى أضوالذى 

الهتمام دو أن ايبالذي ية يجراتوستجيانت له دالالت ك الذيادى" الهط المحيا آسـيدى او "الهن-لح الهادىمصط

بينما تكتمل هذه  ة منفردةقكمنطا همعامل تعاليث حلى األقل من عراجع تتا هأهميتأو أخذت  بتعد عنهاي ابد يعالمال

فمقتضيات التحوالت االستراتيجية الحالية تتطلب األهمية وتكبر بعد ان يتم توصيفها بربط اقليمين متجاورين 
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ين بـة تداولالم لغة السياسيةالربط فى اليتم ل يندالهيط المحاشر في بواره المجحو ند ليمتاق النطتوسيع ذلك 

 االستراتيجيفس للتناة ممتدة ساحكواسع المدى والدالالت  يادوجيواقتص ياس جيوسياق نطمن ضين المحيط

 .(11)عدة قارات فيدولة موزعة  32ها أكثر من ضمناعل تتف

تعتبر ه من الجهتين الشرقية والغربية هي منطقة المحيط الهادي والدول التي تطل عليفمنطقة اسيا الباسفيك اما 

 (.12اقليما ذو شق اسيوي يشمل الدول االسيوية المتشاطئة للمحيط الهادي من الجهة الغربية )

كما إن منطقة المحيطين الهندي والهادئ كفكرة للتفكير االستراتيجي ليست جديدة وأول من تناولها ضمن مجموعة 

تحت مسمى  Karl Haushoferاوسهوفرمن التقسيمات لكن بأشكال أخرى ماتعرف بمدرسة ميونخ وتحديدا كارل ه

اسيا الشرقية الكبرى وهذه تضم كل من اليابان واالتحاد السوفيتي السابق وجنوب شرق اسيا وبورما واندونيسيا 

الهادي حتى انها تسميها بالمناطق القارية المزدوجة حتى ان هاوسهوفر خصص وأستراليا ومعظم منطقة المحيط 

 (.13حتكاك الحقيقي في اإلقليم المشترك )الفلبين باعتبارها منطقة اال 

فكرة منطقة المحيطين الهندي والهادئ كمرتكز للتفكير االستراتيجي عندما قدم تم صياغته واضافة الى اخرين .. 

بعنوان "أمان خطوط  النقل البحري: آفاق التعاون بين  2227جوربريت كورانا مقالته في التحليل االستراتيجي عام 

ابان ". وفي مقالته تلك، تم استخدام المصطلح لإلشارة إلى فضائين استراتيجيين وسياسيين ذوات شمول الهند والي

جغرافي تمتد في المحيطين الهندي والهادئ ولطالما كان هذا التصور مألوف لمن هم في دائرة صنع السياسة 

 Pacificبعة لوزارة الدفاع األمريكية تدعى األمريكية على سبيل المثال، قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ التا

Command (14)بأعتبارهما منطقتين مائيتين تحكم بأدارة عسكرية جيوستراتيجية واحدة ومترابطة. 

وبينما اعتمدت واشنطن على مصطلح "المحيطين الهندي والهادئ" لوضع تصور للمنطقة وصياغة سياساتها 

األمريكي دونالد ترامب اول من اتجه الستخدام المصطلح ووضع ذلك في وثيقة الخارجية سابقا، فإن إدارة الرئيس 

( ، التي توضح سياسة ادارته الخاصة بالمحيط الهادئ والتي NSS) 2217وطنية وهي استراتيجية األمن القومي لعام 

االفتراض أن  تمت صياغتها في ضوء النظر للصين بأنها القوة الصاعدة وتمت هذه الصياغة السياسة على أساس

الصين والواليات المتحدة تخوضان صراًعا على النفوذ في تلك المنطقة والعالم انطالقا من مخاوف بدافع أول اال 

 (.15وهو التنافس بين الواليات المتحدة والصين)

  لثالمطلب الثا

 التعريف بمفهوم النظرية البحرية وأهمية استخداماتها في تعزيز مواقع النفوذ

تفض ي بشكل او اخر نحو لحلف وداللة مركز قوته "الغواصات النووية فائقة التطور" الباحث ان اسم ا يعتبر    

ونفوذ الوجود األمريكي والبريطاني واالسترالي في نمط وحتى تأطير حدود االرتكاز على نظرية القوة البحرية لتحليل وبناء 

عاون امني فقط او معلوماتي او انشاء قواعد عسكرية المنطقة مدار البحث واال لكان أساس االتفاق يدور حول ت

جديدة لكن هذا لم يحصل فكل ماذكرناه عدا رأس الحربة في الحلف "الغواصات النووية فائقة التطور" موجود 

ومتوفر ومسبق التنسيق وحتى ممتد على اطراف خريطة التفاعل في تلك المنطقة المشتركة بين المحيطين الهندي 

الجديد فيه وغير المسبوق ان يتم نشر األسلحة النووية ليس كمرتكز صاروخي او جوي وانما أيضا والهادي لكن 
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بحري تحت الماء صعبة االكتشاف سهلة الوصول الى سواحل الخصم شديدة التهديد ذات قدرات للعمل زمنيا 

 اضعاف مضاعفة للغواصات الحالية.

را كبيرا في التاثير على سلوكيات كثير من االمبراطوريات لعب الموقع الجغرافي للدول دو ومثل ماهو معروف  

والحضارات القديمة فوجود بعضها على سواحل المحيطات منحها القدرة على تنمية تجارتها وتطوير أساليب حربية 

معينة فيما يشكل الموقع الجزري حماية طبيعية للدول من الخطر الخارجي سابقا اال انه تحول الى سالسل حصار 

ليا كما ان التاريخ شهد لمواقع امبراطوريات في الجبال او ذات تضاريس وعرة كانت سببا في ارهاق الخصم حا

 (.16)وهزيمته وكسب المعارك الحربية

تماس العالقة بين ولكون موضوع الدراسة مرتبط أساسا بالنظرية البحرية فأن التعريف بهذه العالقة سيبدأ من 

ومن هنا نستطيع القول : أن عالم الجيوبولتك األمريكي "سبيكمان" وفي كتابه جغرافية النظريتين البرية والبحرية 

السالم عرض مقاربه تركز على المنطقة المحورية التي يدور حولها التنافس الدولي بين القوة البحرية والبرية واعتبر 

وشبه الجزيرة العربية واسيا الوسطى ان الهالل الهامش ي الكبير الذي اسماه حافة األرض الذي يشمل كل من اوربا 

وايران وأفغانستان والهند وجنوب شرق اسيا والصين وكوريا وهو المنطقة الوسطى الواقعة بين قلب األرض روسيا 

قول "انموذج ماكندر" فالتاريخ الجغرافي لحافة بنظره والبحار المتشاطئة مهم جدا لكن ليس الى درجة المبالغة كما ي

األرض قد نشأ من تلقاء نفسه وليس بتأثير من قلب األرض الذي يعتبر مصب طبيعي لروافد الحضارة من المنطقة 

الشاطئية وعلى هذا األساس تعد حافة األرض الشريان الذي يمد هذا القلب بالحياة بحكم ماتحتوي عليه من 

جية فهي تملك ثلثي سكان العالم وتنتج ثلثي اإلنتاج العالمي ويتضمن اكبر دولتين من حيث عدد مقومات جيواستراتي

االمر الذي يجعل من تلك السكان إضافة الى موارده الطبيعية الغنية وممراته البرية والبحرية وقدراته النووية 

األرض يمكن اعتباره ميت النه حبيس  الحافة" مفتاحا للسياسة العالمية في حين ان قلب –المنطقة "هامش االض 

تلك الحافة وهو باألساس منطقة باردة متجمدة قليلة الثروات الطبيعية وعليه فأن سبيكمان خلص الى ان من 

يهيمن على األرض االطار او الهامش يسيطر على اوراسيا وهذه الرؤيا تحقق فعال خالل الحرب العالمية الثانية عندما 

ي الحرب بعد سيطرتهم على الشواطئ كمرحلة أولى ثم اليابسة في اغلب مناطق الحواف األرضية حقق الحلفاء نصرا ف

 (. 17او هوامش اليابسة او الهالل الهامش ي الكبير)

وللداللة بشكل اكبر ولتثبيت موضوع الربط بين أهمية عامل هامش الحافة األرضية ونظرية ماهان البحرية فمنذ 

م الذي شهد تقديم ماكندر في مقالته "المحور الجغرافي للتاريخ" 1425نوات عن عام م أي قبل عشر س1845العام 

والذي ادرج الواليات المتحدة في عداد الدول البرية الداخلة في سياق "الهالل الخارجي" كمجرد استمرار استراتيجي 

حرية بمصير كوني ان تصبح دولة بنصف استعماري النجلترا البحرية منذ ذلك التاريخ تنبأ "ماهان" المريكا بالذات 

العالم وقد اكد هذا في كتابه "اهتمام أمريكا بالقوة البحرية" ان على الواليات المتحدة قيادية تترك اثرها على مصير 

 (:18لكي تصبح دوله عالمية ان تنجز األمور التالية )

 التعاون بفاعلية مع الدولة البحرية البريطانية العظمى. -1

 ل في وجه الطموحات األلمانية.إقامة العراقي -2

 المراقبة اليقظة للتوسع الياباني في المحيط الهادي ومقوماته. -3
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 ضد شعوب اسيا.تنسيق العمليات المشتركة مع االوروبيين  -4

ورأى ماهان مصير الواليات المتحدة ال في ان تشارك بطريقة سلبية في السياق العام لدول األطراف في "الهالل 

الخارجي" بل في ان تلعب الدور القيادي في العالقات االقتصادية واالستراتيجية وحتى االيدولوجية .. وتوصل الى ان 

وراسيا القارية في الدرجة األولى "روسيا والصين" وفي الدرجة الخطر األكبر على الحضارة البحرية يتمثل في دول اال 

وكان الصراع مع روسيا مع هذه الكتلة القارية المتواصلة لالمبراطورية الروسية الممتدة من غرب الثانية المانيا 

وقد  لمستديمةاسيا الصغرى وحتى خط الطول الياباني في الشرق يمثل بالنسبة للقوة البحرية المهمة االستراتيجية ا

كليالن في الحرب االهلية في -نقل ماهان الى المستوى العالمي مبدأ "االناكوندا" الذي استخدمه الجنرال األمريكي مك

ويتجسد هذا المبدأ في حصار األراض ي المعادية من البحر وعبر الخطوط  1861/1865الشمال األمريكي خالل سنوات 

الستراتيجي للعدو , وبما ان ماهان كان يرى ان عضمة الدولة يتحدد الساحلية وهو مايؤدي تدريجيا الى االستنزاف ا

بقدراتها على إقامة القوة البحرية ففي الحالة المعاكسة تصبح المهمة االستراتيجية األولى هي الحيلولة دون بناء تلك 

لبنود المذكورة أعاله في االقوة في معسكر العدو وعليه فأن مهمة المواجهة التاريخية المريكا هي تعزيز مواقعها 

واضعاف العدو في تلك البنود المذكورة فينبغي ان تكون امادها الساحلية تحت السيطرة اما المناطق المطابقة 

لذلك عند العدو فينبغي العمل بكل الوسائل على قطعها عن الكتلة القارية ثم بما ان مبدأ "مونرو" في جزئه الخاص 

دولة فال ينبغي على العكس من ذلك معاملة العدو او المنافس وهو في حالة ماهان : بالتكامل الترابي يعزز قدرات ال

المانيا" بالعمل على ان تخنق الكتلة القارية في اصفاد "مبدأ االناكوندا" وان -الصين-الدول االوراسية الكبرى "روسيا

مجال البحري بقدر المستطاع تسحق عن طريق سحب المناطق الساحلية من تحت سيطرتها واغالق منافذها على ال

(14.) 

" فأن هذه المقولة ترتكز على ان قوى البحر ى البحر تتفوق دائما على قوى البرولو اردنا ان نختصر مقولة ماهان "قو 

اكثر حصانه الحاطة المياه بها من كل جانب وهي التي تتحكم في حركة التجارة البحرية اثناء السالم والحرب وهي 

علما ن هذه الشروط الستة تاليا ذهب اليه ماكندر .. وحدد ماهان ستة شروط النشاء قوة بحرية مقولة تعاكس ما

 (:22)تبناها الرئيس األمريكي روزفلت عمليا 

 ميزة التموضع الجغرافي.  -1

 مساحة كبيرة من األرض.  -2

 شواطئ مناسبة للموانئ وموارد كبيرة ومناخ مناسب. -3

 كتلة سكانية تسمح بالدفاع. -4

 لع بالبحر والتجارة.مجتمع مو  -5

 حكومة راغبة بالهيمنة على البحار. -6

وبرأي الباحث فأن النقاط الستة أعاله متوفرة وموجودة عن اطراف تحالف اوكوس سواء كانت الواليات المتحدة ام 

 المملكة المتحدة ام استراليا.

 لمبحث الثانيا
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 الصين ومضمونه واستراتيجيات دوله مقابل ( AUKUSاوكوس )ماهية حلف 

دية و "التعدنحول  ستراتيجية الرئيسة في العالم عدة تغييرات، ويعـد التحات في المناطق اال هياكل التحالف هدتش     

مصغرة "التعاون ة القصد بالتعدديرات ويوالمميزة لهذه التغييارزة إحدى السمات الب Minilateralismرة" المصغ

وذلك في مقابل التحالفات الموسعة أو  ددة"أهداف استراتيجية محطراف على مستوى مصغر لتحقيق دد اال متع

يات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية ذي أنشـأته الوال مني الكل اال ومـع تصدع الهيا وسع نطاقراف اال طة اال ددمتع

لعسكري من تراجع نفاق اي واال جمالي اال الناتج المحلكانية و ت في التركيبة السوال ما كشفت عنه التح وءفي ض ةالثاني

يات المتحدة الى بناء تحالفات وشراكات ت الوال اتجهـيا في مقابل صعود الصين وروس ةفي القوة النسبية للدول الغربي

وهناك ثالثة تحالفات في المنطقة  (21)وى لتغييرات الحاصة في موازيين القار اعتبي اال تأخذ ف افة وتكيأكثر مرون

 (:22وهي)  فيهاللواليات المتحدة دور اساس ي 

سها ما ى رأعلةوذلك في مواجهة التحديات العالمي ةالتعاون الثالثي بين الواليات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبي -1

 يما التهديـدات الصاروخية المتطـــورة لكوريـا الشمالية.ادئ السن منطقة آسيا والمحيـط الهـيرتبط بأم

وأستراليا  يـات المتحدة واليابـــانوالذي يجمع بيـن "الوال ( Quad) واد"مني الرباعي المعروف باسم "كالحوار اال  -2

ادئ مفتوحة وحرة" وعقـدت الدول األربـع اله طد والمحيربعة بجعل "منطقة الهناال ه الشركاء " ويلتزم خاللوالهند

ا في العاصمـة الفلبينيـة مانيـال في نوفمــر 
ً
انعقــاد قمــة "رابطــة دول جنــوب ،على هامش  2217مؤتـمرا مصغـًرا وموازيـ

ت شــرق آســيا"، المعروفــة اختصــاًرا باســم "آســيان"، الحاديــة والثالثين وقمــة "شرق آسيا" الثانية عشرة، وأعلن

الذي عرف الحقا بأختصار  Dialogue Security Quadrilateralن إنشاء "الحوار االمني الرباعي" ربع عدول اال ال

 (.23)( Quad)"كواد"

ى مريكية ويسعى الاال  دةيات المتحدة والوال أستراليا والمملكـة المتح موالذي يض AUKUSي منوس اال تحالف أوك -3

سبتمبر  15وتأسس في  اكوموازنة النفوذ الصيني هن ادئالدول في منطقة آسيا والمحيـط اله حمايـة مصالح هذه

2221(24). 

الهادئ ومن ة الجديدة في منطقة آسيا والمحيط حاديرئيسية تقود النزعة اال هناك ثالثة اتجاهات استراتيجية و   

المرجح أن تستمر في فعل ذلك األول هو صعود الصين ، والعصر الناتج من المنافسة بين الصين والواليات المتحدة 

دد األطراف القائم على ، والتي تشمل أيًضا القوى الوسطى مثل الهند واليابان والثاني هو ضعف األمن اإلقليمي متع

الترتيبات التي لم تتمكن من حل الكثير التحديات األمنية الملحة ، مثل المطالبات البحرية في بحر الصين الجنوبي ، 

مما يترك فجوة صغيرة جديدة تسعى لملئ الفراغات بين هذه الترتيبات والثالث هو االهتمام المتزايد باألمن اآلسيوي 

ن خارج قوى المنطقة ، واألكثر وضوحا من أوروبا حيث ان العديد من هذه القوى لم تلعب الذي تظهره مجموعة م

دوًرا مهًما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في العقود األخيرة ، ولكنهم يبحثون اآلن عن شراكات قد تساعدهم على 

كزية يات المتحدة هي الديناميكية المر القيام بذلك وتظل العالقة المتدهورة والتجاذبات والتوترات بين الصين الوال 

الصين  هالذي تمثلللواليات المتحدة وحلفائها وإدراكا لضخامة التحدي االستراتيجي في أمن آسيا والمحيط الهادئ .. 

جديدة الصغيرة الشراكات الالصاعدة ، فقد كانت الواليات المتحدة عموًما هي أبرز فاعل في تطوير العديد من 

مثل اليابان والهند حدود  الوسط اإلقليميقوى دول  تدرك للحد من هذا الصعود وهنا بالذاتجهودها في لمساعدتها 
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إدارة  ما أتت بهوربما المنبثقة من العمل المنسق الجماعي لمواجهة الصين في تلك المنطقة جماعية الفوائد ال

من الثقل االستراتيجي في  إلى أجل غير مسمىأنه ال يمكن أن يتوقع من الواليات المتحدة أن تتحمل كل ش يء ب ترامب

أن تكون الشراكات الصغيرة  كان غريبا في حينه اال انه اثبت عمليته أيضا في نفس الوقت من خاللموازنة بكين 

الميزة الحيوية لبنية تتمتع بو  ستصبح طويلة األمدالتعاون فيما بينها تعميق مع دول متعددة و في آسيا حاليا القائمة 

 .(25والمقصود هنا طبعا اسيا الباسفيك وممكن توسيعها جغرافيا الى االندوباسفيك) من المنطقةأل  جديدة

 المطلب االول :

 ( ومضمونهAUKUSماهية حلف اوكوس )

تشكيل حلف "أوكوس" يأتي على خلفية خدمة استراتيجية سالح البحرية األميركي والتي من أبرز أركانها السيطرة    

في منطقة  لتعزيز قدرات الواليات المتحدةليس اذ ان الحلف ناق" في الممرات البحرية العالمية على "نقاط االخت

 الجهود لتوحيدأوروبا المملكة المتحدة اوثق الحلفاء في المحيطين الهندي والهاديء فحسب بل من أجل تقريب 

 .(26)بين القوات البحرية للدول الثالث االستراتيجية وتعزيز التعاون 

ويغطي اتفاق اوكوس مجاالت رئيسية مثل الذكاء االصطناعي والحرب اإللكترونية والقدرات تحت الماء وقدرات 

الضربة بعيدة المدى كما يشمل عنصرا نوويا قد يقتصر على الواليات المتحدة والمملكة المتحدة يتعلق بالهياكل 

ة وفصلها عن تحالف تبادل المعلومات االستخباراتية يركز االتفاق على القدرات العسكريو األساسية للدفاع النووي 

أول مبادرة رئيسية لهذه الغواصات ستكون تسليم أسطول و العيون الخمسة الذي يضم أيضا نيوزيلندا وكندا 

 ثقال  ما يمنحهامجال اإلدارة النووية في أستراليا  وتطوير  اشهرغواصات تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا خالل 

 (.27) ي المحيط الهادييا فبحر 

 على الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب وإنما و 
ً
" ما كان حكرا

ً
أهم ما كشف عنه حلف أوكوس أن نهج "أمريكا أوال

هو تعبير عن نهج يدخل في صلب استراتيجية أمريكية بدأت مع الرئيس السابق باراك أوباما كما أن سياسة بريطانيا 

 على األمن األوروبي من جهة وعلى التفاعالت بعد "بريكست" والميل الح
ً
 كبيرا

ً
اد ناحية واشنطن سوف يمثالن عبئا

 (.28)داخل الناتو من جهة ثانية

د وجود الواليات المتحدة وبريطانيا في إذ إن صفقة الغواصات وحدها توط نوعية مختلفةنقلة "أوكوس"  ويعد

ألن يفوز بسباق التكنولوجيا الجاري مع الصين عبر شحذ  يسعىبل واألكثر طموحا هو أنه  المنطقة لعقود قادمة

طويلة ومن ثمَّ تصبح أهدافه  ة بالصناعات والعلوم ذات االرتباطات العسكريةوارد ودمج خطوط اإلمداد المتعلقالم

بة األمد ومتعددة الجوانب، فهو مشروع عابر يخوض سباقا لكي يظفر بالريادة في مجاالت الذكاء االصطناعي والحوس

 (.24)الكمية والتكنولوجيا السيبرانية

 : الثانيالمطلب 

 ( في المحيطين الهندي والهاديAUKUSاستراتيجيات دول اوكوس )
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سياسة  ويمثل منعطًفا جديًدا فيمنطقة المحيطين الهندي والهادئ،هو تطور جديد فيما يتعلق بما يسمى اوكوس     

للتحالفات  لكنه يعتمد أيًضا على الجذور العميقة باالنكليزية" " وهو مصطلح يعني "الدول الناطقةانجلوسفير"

التي عملت منذ فترة طويلة "بريطانيا العظمى"  والموروث من االمبراطوريات اإلمبرياليةأمريكية اإلستراتيجية األنجلو 

ثم تهميشه عبر التنافس معه حاليا لغرض للصين لليابان سابقا و النفوذ اإلقليمي تضخيم على االستفادة من 

دول وشعوب المحيط الهندي وأوقيانوسيا المحيط الهادئ بينما قد يبدو أن القوة االستعمارية مع مصالح مجموعة 

 الى هناك بحلول أواخر القرن التاسع عشر، اثرت بشكل كبير على اعداد، التي امتدت بالفعل السابقة البريطانية 

ي أدت في النهاية إلى حقبة "المحيط الهادئ األمريكية" بعد الحرب العالمية األمريكية الخارجية )التالسياسة ميم وتص

 .(32)الثانية

اليابان ثم مع الصين ، كان السيناريو أكثر تعقيًدا من المواقف البريطانية تجاه الخطيرمن المنافسة مع  والشكل

كية من الوجود البريطاني السابق ووظفته ، وهنا بالذات استفادت الواليات المتحدة االمريمسؤولياتها االستعمارية 

الحقا لتعزيز مصالح الوجود في المنطقة وتم تعزيز هذه المنافسات في مظهر من مظاهر اإلمبريالية األنجلو سكسونية 

وفكرة النظام األعلى من"الشعوب الناطقة باللغة اإلنجليزية" وتم الترويج لهذه الفئة المميزة في كتابات تيدي روزفلت 

ي الجزء األول من كتابه فوز الغرب الذي كان بعنوان "انتشار الشعوب الناطقة باللغة اإلنجليزية"( وكان هذا )ف

 .(31)الشعور سارًيا بعد الحرب العالمية الثانية في كتاب ونستون تشرشل "تاريخ الشعوب الناطقة باإلنجليزية"

الحالي ير بنفس االتجاه حيث ركزت إدارة الرئيس األمريكي وليس بعيدا عن هذا االمتداد التاريخي فالواقع الحالي يس

تشكيل تحالفات جديدة مع شركاء الواليات المتحدة االمريكية وحلفائها حول العالم على  "Joe Biden"جو بايدن 

كأحد ابرز أدوات " Donald John Trump"وإعادة تشكيل تلك التي مض ى فيها الرئيس السابق دونالد ترامب 

وتعكس ، باسفيك بشكل خاص  -جيته الستعادة الدور والمكانة االمريكية عالميا السيما في منطقة االندواستراتي

سياسة التحالفات االمريكية دون شك تنافس وتوازنات القوى بل والتنافس فيما بين هذه التحالفات وما بين سياسة 

إعادة االعتبار لنفوذها في نصف الكرة الغربي بعد من خاللها تحاول الواليات المتحدة االمريكية التي الردع والتطويق 

الذي استطاع توظيف فترة مابعد الحرب الباردة وانشغال ان وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع المنافس الصيني 

ر واشنطن بدورها المتفرد في زمن األحادية القطبية الذي اقرته دون إرساء تسويات دولية واضحة لما بعد انهيا

وتنطلق إدارة بايدن من منهج واقعي براغماتي يميل الى نقل مهمة الحماية للدول األخرى وعدم ،  االتحاد السوفيتي

وبناء ، صراع مع الصين بمفردها من خالل نقل تكلفة المواجهة الى الدول األخرى والموازنة بين الحلفاء الالتدخل في 

ي في قضايا رئيسية تمثلت في انتهاكات الصين االقتصادية ضمن عليه حددت محاور المواجهة مع المنافس الصين

 اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وسلوكها العدائي في تلك المنطقة وانتهاكاتها لحقوق االنسان والملكية الفكرية

مختلف ودعم أسس الحوكمة الديمقراطية عالميا بينما وصفت إدارة ترامب التحدي الذي تمثله الصين بأنه تحدي 

النها الدولة الوحيدة التي تملك القوة االقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنلوجية لتحدي النظام الدولي 

 (.32) المستقر والطرق البحرية المفتوحة بشكل جدي

 من عضوية االتحاد األوروبي وفق خطة اما 
ً
" بريكسيت"بالنسبة للملكة المتحدة فقد شكل بعد خروجها فعليا

"British exit"  بريطانيا أكثر حرية لجهة رسم سياساتها  جعلت التي صوت عليها البرلمان األوروبي بصورة نهائية
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الخارجية والدفاعية والسيما حيال الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وهي المناطق الثالث التي تشكل مرتكزات لهذه 

 وألن منطقة آسيا/ة وبالتالي ضرورة بناء نفوذ فيها , يالسياسات كونها األهم لجهة المصالح االقتصادية البريطان

 بين العمالقين األمريكي 
ً
 حادا

ً
 جيوبوليتكيا

ً
 على الصعيد العالمي وألنها تشهد تنافسا

ً
الباسيفيكي هي األسرع نموا

أقرب حلفاء لندن والصيني فإنها هي التي تجذب اهتمام لندن أكثر من المنطقتين األخريين وألن أستراليا واليابان هما 

وهذا ال يعني، بطبيعة الحال، الباسيفيكي  يين ضمن منطقة آسيا/فإنهما األولى باالهتمام والتركيز من قبل البريطان

بريطانيا وتربطها بها إغفال التركيز على دول جنوب شرق آسيا التي من بينها ما ارتبطت بروابط كولونيالية قديمة مع 

 مصالح من خالل منظ
ً
 بافتتاح بعثة خاصة حاليا

ً
ومة الكومنولث البريطاني وفي هذا السياق قيل إن قيام لندن مؤخرا

لها في العاصمة األندونيسية جاكرتا، حيث يوجد مقر السكرتارية الدائمة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا المعروفة 

 باسم آسيان، يندرج ضمن
ً
بتعميق روابط المملكة المتحدة اهتمام السياسة الخارجية البريطانية الجديدة  اختصارا

 حينما كانت لندن مقيدة 
ً
 لما كان يحدث سابقا

ً
مع الدول العشر األعضاء في هذا التكتل بشروطها الحرة، أي خالفا

ولعل ما يشجع بريطانيا على هذه الخطوات حيال آسيا هو االتحاد األوروبي إزاء هذه الدول بمرئيات وسياسات 

بصراحة ضرورة  "دومنيك راب"جونسون ووزير خارجيته  هاأعلنو الخارجية والدفاعية سياسات بالده  التحديث في

لتتالءم مع وضع بريطانيا السيادي الجديد ومكانتها  1484اإلقدام على تغييرها وتطويرها للمرة األولى منذ العام 

دفاعية نحو انخراط أعمق سياسات الخارجية والفي التحول ب عالمي وعضو دائم في مجلس األمن ومنه تبين الكالع

 ومقبلة على تنافس أشد خطورة بين واشنطن لها في آسيا/مكان وأوضح 
ً
الباسيفيكي باعتبارها منطقة معقدة أمنيا

وبكين من ذي قبل، بل تتصاعد أهميتها التجارية لبريطانيا وأهميتها األمنية للعالم ككل في المستقبل المنظور، لكن 

من ضمن المقترحات اتفاقية للتعاون األمني و  2217عام ابان التي وقعت معها بريطانيا في مع إيالء اهتمام خاص بالي

 "الشرق األقص ى"استبدال مصطلح تم التي اقترحها خبراء الشأن اآلسيوي على لندن خالل جلسات استماع سرية، 

، 2217فعلته واشنطن منذ عام أي على غرار ما "الباسيفيكيآسيا/"الذي تستخدمه الخارجية البريطانية إلى مصطلح 

 دون إبطاء نحو تفعيل
ً
 بحضور عسكري وأمني سياستها اآلسيوية الحرة الجديدة و  والتحرك سريعا

ً
تتمتع حاليا

في سلطنة بروناي، وتملك قاعدة لوجستية في  "الغوركا"واستخباراتي ولوجستي الفت وكاف، حيث تحتفظ بقوات من 

األعين "ليا ونيوزيلندا وماليزيا وسنغافورة في المجموعة المعروفة باسم سنغافورة، وتشترك مع كل من أسترا

كما أنها حجر الزاوية في الشراكة األمنية في منطقة جنوب شرق التي سبق ان نوهنا عنها في مقدمة البحث  ،"الخمس

قامت سنغافورية و ت الماليزية والقوات الآسيا، بدليل قيامها بإجراء تمرينات عسكرية دورية مشتركة مع القوا

بريطانيا بنشر سفنها الحربية في المنطقة ألول مرة من بعد غياب دام لعدة سنوات، بل أن هذه السفن شاركت في 

عمليات بالقرب من جزيرة )باراكال( المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وهو ما أثار حفيظة الصينيين آنذاك وجعل 

 لقواعد القانون الدوليبكين تعترض وتهدد، وتعتبر العمل 
ً
 فاضحا

ً
 .(33)البريطاني خرقا

المتخصص في الشؤون الدفاعية تقريرا مفصال عن جريدة التلغراف البريطانية حدد  defense-arabونقل موقع 

مالمح االستراتيجية الدفاعية البريطانية بالتفصيل ابتداءا من مقدار النفقات وأنواع التسلح الى مواقع االنتشار 

مليار جنيه  82د أكثر من المباشر وتطوير العالقات األمنية والعسكرية ولما يخص النفقات تعتزم بريطانيا رص

مليار دوالر لتحديث قواتها المسلحة خالل السنوات األربع المقبلة على أن حجم األموال المخصصة  111,3إسترليني 

مليار دوالر والتركيز على  278.4مليار جنيه إسترليني اي  222سنوات إلى حوالي  12لهذه األغراض قد يصل خالل 
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ادئ في أعمق مراجعة لالستراتيجية الدفاعية منذ الحرب الباردة في إطار مفهوم منطقة المحيطين الهندي واله

الذي أعلنه رئيس الوزراء بوريس جونسون كنموذج جديد لوضع البالد في الساحة الدولية بعد  "بريطانيا العالمية"

 (.34)االنسحاب من االتحاد األوروبي

للتاج البريطاني وثانيا هي أصال في مرحلة توتر بسبب سياسات الصين  بالنسبة ألستراليا فسياستها الخارجية أوال تابعة

وقد  1472العالقات الدبلوماسية بين الصين وأستراليا تعود إلى العام في القطب الجنوبي وغيرها من القضايا ورغم 

 
ً
 وصلت إلى حد  حققت العالقات بين البلدين منذ ذلك التاريخ تطورا

ً
استراتيجية شاملة  توقيع اتفاقية شراكةكبيرا

 من العام الشريك التجاري األول ألستراليا ، وأصبحت الصين 2214عام 
ً
 بدءا

ً
لكن هذه العالقات بدأت تشهد فتورا

شبكات الجيل الخامس على أراضيها ببناء ” هواوي “عندما رفضت أستراليا السماح لعمالق االتصاالت الصيني  2218

 في  2222وشهد العام 
ً
 سريعا

ً
من العالقات بين الصين وأستراليا، بعدما دعت األخيرة في نيسان / إبريل الماضيتدهورا

وبعد أن أقرت الصين قانون األمن القومي في  إلى فتح تحقيق في أصل وباء فيروس كورونا المستجّد، العام نفسه

ووضعت السفارة نغ هدة تسليم المجرمين مع هونغ كو هونغ كونغ  في حزيران / يونيو قررت أستراليا إنهاء معا

 فيه 
ً
 للخالف بين الجانبين الصيني واألسترالي منها التمويل الحكومي لألبحاث  14الصينية في كانبيرا ملفا

ً
وجها

مداهمات للصحفيين الصينيين وإلغاء التأشيرات و المناهضة للصين في معهد السياسة اإلستراتيجية األسترالي، 

على الصين بسبب تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ وما آثار غضب عالمية إاألكاديمية، باالضافة إلى شن هجمات 

 توقيع أستراليا اتفاقية دفاع مع اليابان بهدف مواجهة تنامي الوجود الصيني في منطقة آسيا والمحيط 
ً
الصين أيضا

ثم توالت  الجنوبيالهادئ، كما انضمت أستراليا إلى الواليات المتحدة برفض مطالبات بكين بالسيادة في بحر الصين 

 .(35)القطيعة االقتصادية بين البلدين

رت الوثائق األميركية الرسمية  حيث ذكرت وثيقة ٌ لوزارة الدفاع تحت عنوان:  عن أهمية الدور االستراليوقد عبَّ

من  % 62القيادة العالمية للواليات المتحدة: أولويات القرن الواحد والعشرين الدفاعية" أن حوالي ظ على "الحفا

ة سيتم نقلها إلى المسرح اآلسيوي بحلول عام  الواليات المتحدةقدرات  ة والجويَّ لتحقيق التوازن  2222البحريَّ

ة أستراليا السيما من الناحية الهادئ و  -لمطلوب في منطقة آسيا ا ضمن هذا المنظور الواسع تأتي أهميَّ

لكانبيرا التي تقع في موقع جغرافي ممتاز يتالءم مع التوجه األول فالواليات المتحدة الشريك األمني الجيوستراتيجية 

ة لالستراتيجية األميركية التي تهدف إل ى تعديل ميزان القوى في األميركي الجديد، ويجعل منها بمثابة قاعدة لوجستيَّ

ة المنطقة  ا وي، وتتمتع أيضً ة والموقع اآلسيوبما أن أستراليا تمتلك القيم الغربيالمالئمة وتمتلك البنية التحتيَّ

ة األميركية ترى فيها شريكا له حة محترفة ومؤهبقوات مسل للعمل هناك، فإن هذه المعطيات تجعل المؤسسات األمنيَّ

 – متزايد األهمية، وال يمكن تعويضه وبهذا المعنى فإن أستراليا تقع في صلب االهتمام األمني األميركي في منطقة الهند

مخاطر القادمة من الشمال، ومنصة مراقبة صة لمواجه الر دعم للعمليات المخصوفبما يمكن لها أن ت الهادئ

بوابات جنوب شرق آسيا والمحيط الهندي ومحطة متابعة لألمن المالحي في منطقة هي بمثابة الشريان و لواشنطن 

 .(36)ي المنطقةالحيوي للتجارة العالمية عبر البحر باإلضافة إلى ما يمكن أن ت محطة دعم لوجستي لقواتها ف

التقليديي القائم على "الحليف الخارجي" "التحالف لمذهب وهناك مذهبين تقليدي وحديث لالستراتيجية االسترالية ول

المفكرين والباحثين وصانعي القرار األستراليين لعلَّ أبرزهم الداعين إلى تقوية كعنصر رادع" أنصار في أوساط 
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حدة مع الواليات المتالمصالح األسترالية  أقص ى حد ممكن فهؤالء يعتبرون أنإلى حدة التحالف مع الواليات المت

 ألقص ى لموازنة الصعود الصيني الذي قد ُيش ِّكل خطًرا محتمالتوثيق عالقاتها مع اميركا إلى الحد اعلى أستراليا و 

أن ً هناك  هيرى أنصار رية الصينية والنزاعات اإلقليمية و خالل مرحلة الحقة السيما مع تصاعد القدرات العسك

ر من خاللها عن  تصاعدا في الحزم الصيني على المستوى اإلقليمي وأنه يجب على أستراليا أن تتخذ َّمبادرات تعِبّ

ع هذه ويشج تضامنها االستراتيجي مع الواليات المتحدة وذلك بما ُيسهم وبشكل فاعل في تقوية التحالف مع واشنطن

ويرى هؤالء  زاماتها األمنية اإلقليمية، وعلى الرفع من درجة متانة ومصداقية األخيرة على أن تحافظ على الت

الطريقة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف هو أن تمتلك أستراليا القدرات التي تخولها اإلسهام الفعلي والفعال في أن ِ 

عن أراضيها بشكل فعال أمام  التعامل مع أي أزمة أو نزاع إقليمي، وأن تمتلك القدرة العسكرية التي تخولها الدفاع

خالل و  بمساعدة الواليات المتحدة إلى أرض العدو أيًضا أي هجوم من أي قوة آسيوية ال بل أن تنقل المعركة 

بفعالية تؤمن هذه المدرسة و السنوات القليلة الماضية مذهب استراتيجي جديد أال وهو "االستقالل االستراتيجي" 

ق هؤالء في تسويق هذه الفكرة من معطيات يرون أنها تشير إلى أن قدرة الواليات وينطل "االستقالل االستراتيجي"

على المدى البعيد آخذة في التراجع كما أن رؤيتهم المستقبلية للمنطقة تعتمد على المتقدم كضامن أمني حدة المت

( AUKUSاتفاقية تحالف ) لصعود الصيني والتراجع األميركي ،، ومع توقيعفرضية استمرار اع باالستقرار ضمن يتمت

 .(37)يبدو ان الغلبة تميل النصار المذهب التقليدي في السياسة الخارجية والعالقات الدولية

 المطلب الثاني :

 الصين في المحيطين الهندي والهادي استراتيجية

تعطيها  يتاالولوية العليا الة التسعينات حيث أن رية الى القوة البحرية منذ فتر بي من القوة النركيز الصيتانتقل ال  

النخبة السياسية والعسكرية الصينية لتحديث البحرية الشعبية هي دليل علي تقييمها أن القوات البحرية الصينية 

لمقبلة ومن االدلة العقود ا يفن يلح الصالدفاع عن مصا يفلمواجهة خط ا يفي ستكون ترية هي البقواهتا الوليس 

جيش التحرير لحديث القوات البحرية تالشعبية على  نهورية الصيمتعلقها قيادة ج يتالمية هاال خرى على هذه اال 

 يوالت 1445ول/أكتوبر ي تشرين اال ف نجنوب الصي يي أجريت فتناورات البحرية الماستعراض الوكان  يالصين يالشعب

زم كل أعضاء اللجنة بدعم ستعراض ألي اال وفمركزية ن مجيع أعضاء اللجنة العسكرية اليقاد فيها جيانغ تسه م

رئيسا   Zhang Dingfaرال تشانغ دينغفا يدمئب اال ن نايتعي يتطوير القوات البحرية كأولوية عاجله و مثال آخر ف

وشكل ارث هيمنة ي نالصي يجيش التحرير الشعب ياث العسكرية فحألبلمية العلوم العسكرية ، وهي أعلى هيئه يكادال

السابق حول إمكانية تطوير القوات البحرية الصينية ،حيث تتشكل الثقافة الداخلية  ير فيق كبئرية عابة الالقو 

 مترية و لقد بحورية للحرب اللمية امهال با لىو من تراثه كقوة عرفت منذ أيامه اال  يالصين ييش التحرير الشعبجل

،  2224بداية من عام  CMC ركزيةمعلى اللجنة العسكرية ال PLAAري بي البنتهاء من هيمنة جيش التحرير الشعاال 

و القوات البحرية لجيش التحري  PLAAFرؤساء االركان للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي  ت ترقيةمعندما ت

في توسيع اللجنة العسكرية المركزية وفي  PLASAFو سالح المدفعية لجيش التحرير الشعبي الصيني  PLANالشعبي 

ليكون أول جنرال من خارج  Qiliang Xu Generalتمت ترقية قائد القوات الجوية الجنرال شو كيليانغ   2212عام 
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القوات البرية يكون نائب لرئيس اللجنة العسكرية المركزية وقد أعاقت الهيمنة الثقافية للجيش منذ فتره طويلة 

 (.  38حرير الشعبي في الصراع المسلح و استخدام القوة والتواصل)تفكير جيش الت

وتتضمن االستراتيجية العسكرية البحرية للصين ببساطة وهذا في المقام االول منع الواليات المتحدة أو القوات 

ساحل  المتحالفة من إثناء الصين عن إنفاذ مطالبها البحرية والسيطرة على االقاليم البحرية والدفاع عن خط

جمهورية الصين الشعبية في حال نشوب أي صراع مع أي خصم إقليمي وهذا يشمل بناء القدرات التي يشبه كثير 

منها قدرات مقاومة التدخل االلزمة في حال حدوث أي حاالت طوارئ تتعلق بتايوان وتحقيق مجموعة متنوعة من 

بي والشرقي وخصوصا بالسيادة على الجز الصينية المطالب في المعالم الجغرافية االخرى في بحري الصين الجنو 

قتصادية الخالصة التي بمنطقتها اال والتصدي للنزاعات على الحدود البحرية وكذلك الدفاع عن مطالبات الصين

تخوضها الصين حاليا مع العديد من البلدان في المنطقة بما في ذلك اليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية 

فلبين وماليزيا وبروناي والتي التزال االحداث االخيرة تشير إلى إمكانية التصعيد في المنطقة بداللة وفيتنام وال

الممارسات من دول اإلقليم ضد المراكز العسكرية في جزر باراسيل وسبراتلي وعمليات المواجهة في مياه جزيرة 

 "دياويو"باليابانية سينكاكو/ والصينية  ر جز  سكاربورو مع الفلبين وسوء التفاهم االخير مع اليابان وفيتنام في

باالضافة إلى ذلك أصبح استقرار المنطقة البحرية ضرورة أساسية للقيادة الصينية حيث يتزايد اعتماد النمو 

االقتصادي في جمهورية الصين الشعبية على التجارة البحرية واستغالل احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في البحر 

ى الثروات السمكية والموارد الطبيعية األخرى وهذا يعني بالنسبة إلى جيش التحرير الشعبي ضمان والوصول إل

 .(34)الوصول إلى خطوط المواصالت البحرية االقليمية الرئيسية وتوسيع عمق الصين االستراتيجي والعملياتي

ـ "الكتاب األبيض" بالتسلسل التاسع حول واالستراتيجة أعاله لمن تكن وليدة الصدفة وانما أتت بناءا على ما يعرف ب

الدفاع تحت عنوان "اإلستراتيجية العسكرية الصينية" فى محاولة إلبراز إلتزام الصين بالتنمية السلمية وبالشفافية 

آالف صفحة وهو أول كتاب من نوعه يركز  4العسكرية ويعد الكتاب األبيض بالسلسة االخيرة مؤلف من قرابة 

تراتيجية ويبحث الموضوعات األشد حساسية والمتعلقة بالسياسة العسكرية واألمنية الصينية تحديدا على اإلس

وجوهرها وأشار الكتاب األبيض إلى أن اإلستراتيجية تركز على المبدأ التوجيهى "الدفاع النشط" وتتمسك بوحدة 

م ُتهاجم، ولكننا سنشن بالتأكيد هجوما الدفاع اإلستراتيجى والهجوم التكتيكى والعملياتى وبأن الصين "لن تهاجم ما ل

مضادا إذا ما تعرضنا لهجوم" وقد إحتوت النسخة المترجمة من الوثيقة الصينية المنشورة فى وسائل اإلعالم 

محاور هي : حالة األمن القومى الصينى، والبعثات والمهام االستراتيجية للقوات المسلحة  6الصينية على مقدمة و

توجيهى االستراتيجى للدفاع النشط ،وبناء وتطوير القوات المسلحة الصينية، والتحضير للصراع الصينية،والمبدأ ال

 .(42)العسكري، والتعاون العسكرى واألمن

ويعد المفهوم االستراتيجى للدفاع النشط هو جوهر الفكر االستراتيجى العسكرى للحزب الشيوعى الصينى وقد وضعت 

للدفاع النشط، والذى يتلخص فى: لة من المفاهيم االستراتيجية ـــــــمجموعة كامقوات الشعب المسلحة الصينية 

وااللتزام بمبادئ الدفاع، والدفاع عن النفس جى والهجوم العملياتى والتكتيكى التمسك بوحدة الدفاع االستراتي

م إال إذا تعرضنا لهجوم، والتمسك بالموقف القائل بـ "نحن لن نهاج( post-emptiveوالضربة المضادة المابعدية )

لكننا سوف نقوم بهجوم مضاد بالتأكيد اذا تعرضنا لهجوم" ونصت الوثيقة على أنه لتنفيذ المبدأ االستراتيجى 
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العسكرى للدفاع النشط فى الوضع الجديد، فإن القوات المسلحة الصينية سيكون عليها التمسك بالمبادئ 

 :(41)التالية

a.  زيز اإلستعداد وتعتنفيذ نظرة شمولية لألمن الوطني الهدف االستراتيجى الوطني، و أن يكون تابعا لـ وفى خدمة

 ومنع األزمات وردع الحروب واالنتصار فيها.للنضال العسكرى 

b.  تعزيز الموقف االستراتيجى المواتى للتنمية السلمية للصين والتمسك بسياسة دفاع وطنية ذات طبيعة دفاعية

بين العمل السياس ى والعسكرى واالقتصادى والدبلوماس ي والتعامل بإيجابية مع  والمثابرة فى التنسيق الوثيق

 التهديدات األمنية الشاملة التى يمكن أن تواجهها البالد.

c.  وحماية السيادة الوطنية ووضع التخطيط الشامل لكليهما  تحقيق توازن بين حماية الحقوق وصيانة االستقرار

 والحفاظ على األمن واالستقرار على طول محيط الصين.لحها البحرية اضيها وحقوقها ومصاالصينية على أر 

d.  باقى والتخطيط للصراع العسكرى على نحو استاالستراتيجية فى الصراع العسكري السعى إلى أخذ زمام المبادرة

 واإلصالح والتنمية. نام الفرص لتسريع البناء العسكري واغتفى كل االتجاهات والمجاالت 

e.  فعالية الشاملة العمليات مشتركة استراتيجيات وتكتيكات تضمن المرونة والتنقل واطالق العنان للاستخدام

 واالستفادة المتكاملة من جميع الوسائل واألساليب العملياتية.وتركيز قوات متفوقة 

f. والقيام ى يناريوهات األكثر تعقيدا وصعوبة ودعم التفكير الجوهر اتخاذ االستعدادات الجادة للتعامل مع الس

بعمل قوى فى جميع الجوانب وذلك لضمان االستجابة المناسبة لمثل هذه السيناريوهات بكل سهولة فى أى 

 وقت وفى أى ظرف من الظروف.

g. للحزب الشيوعى ودعم القيادة المطلقة ية الفريدة لقوات الشعب المسلحة افساح المجال كامال للمزايا السياس

ين الكفاءة المهنية وقوة وتحسالصارم  وفرض االنضباطى زراعة الروح القتالية تأكيد علوالالصينى على الجيش 

ورفع الروح المعنوية للضباط والجيش وكذلك بين الشعب والجيش  وبناء عالقات أوثق بين الحكومةالقوات 

 والرجال.

h.  لالنتصار على العدو  كسالح رئيس ىواإلستمرار فى توظيفها ة الشاملة لمفهوم الحرب الشعبية اطالق العنان للقو

والمض ى قدما فى التحول من التركيز على الموارد البشرية طرق ووسائل مفهوم الحرب الشعبية و تويات وإثراء مح

 فى تعبئة الحرب إلى التركيز على العلوم والتكنولوجيا.

i. لمجاورة والدول وتعميق العالقات العسكرية مع القوى الكبرى والدول اع نشاط التعاون العسكرى واألمني توسي

 وتشجيع إنشاء إطار إقليمى لألمن والتعاون.ألخرى النامية ا

وهي  (42"اتفاقية جزر سليمان")( عملت الصين على توقيع AUKUSوفي ترجمة عملية العاله وفي اول رد على تحالف )

 (: 43الي)الت يتفاقية فبنـود هـذه االوتتمثـل أبـرز  2222مـن أسـتراليا، فـي مـارس  أرخبيل الجــــزر الواقعـة إلـى الشـمال

 يقـر بأحقية الصـمتسـهيالت لوجسـتية: تتضمـن ال .1
ً
 ن فضـاجـزر سـليمي موانـئ ـرور والبقـاء فمال يفين سـودة بنـدا

ً
 ال

 ان كلـر جــزر ســليمينافـذ والخدمـات اللوجسـتية للجزيـرة بعــد موافقتهــا مــع توفـمعـن إمكانيـة اسـتخدام ال

 زمـة لذلـك.الال ت التســهيال 
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 مح اال: تسطــي واالمنــيالدعــم الشر  .2
ً
ار بنــاء عــى طلــب مـن جـزر نتشال لحة باسمة الطــة الصينير للش تفاقيــة أيضــا

ح اسـمالمواجهــة أي احتجاجــات أو في ل لدعــم الجزيــرة التدخالى إشـارة في  "جتامعـياء "النظـام اال رسال ان مسـلي

مشاريع و  "فــراد الصينيــنالمة اال ســالداخليـة والحفاظ على "ضطرابـات النظام من اال ايـة مصينيـة بحالقـوات لل

 كرية.قواعــد عسهذا الوجود بكل قــد يتخــذ شي الجــزر ما رى فبك

 يحتــاون أمنــي غامــض: يتضمــن االتع .3
ً
ة الصينيوات توكل للقهام الي قــد ض المرية بخصوص بعسم التفــاق بنــدا

وافقة الخطية ن دون المه مالتدريب، إذ إنة ة عاليإرسال قوات خاص ل إلىطية وتصر شوات الوالتـي تتعـدى الق

.. انظر الخريطة التالية للموقع  ات.هملهذه ان الكشـف عـ امي منهن أمكيال ارا ن وهونييللطرفـين أي بك

 ( :44االستراتيجي لجزر سليمان)

 لهما كما أن الدولتين تخشيان من أن ا أثــار مخــاوف أســتراليا و وهــو مـ
ً
 رئيسـيا

ً
 الن الجزيـرة كانـت حليفـا

ً
نيوزيالنــدا نظــرا

ـي جنـوب الهـادئ، فـي حيـن اعتبرت الواليات المتحـدة ي فيـق أمـام أول وجـود عسكري صيند هــذه االتفاقيــة الطر تمهـ

 .(45)ادئ ذلـك خطـوة تصعيدية من بكين لنشرها قـوات في مناطق النفوذ االسترالي واالمريكي فــي جنوب اله

 الثالث :المبحث 

 في المنطقة الرمادية  وجود الالى الهادي ام تعزيز انتقالة اطلسية ( AUKUSتحالف )

 "رؤية مستقبلية"

الدول تخـدم كل الالتـي يسـير عليهـا سرعة التغييـر وتيـرة لـى السـاحة الدوليـة و ت عاال تداخـل الروابـط فـي كافـة المجـ  

فــي هــذا المســار وأدى  للسير  لـم يكـن مهيئـا فكثيـر منهـااو الخارجية لمواكبـة هـذه التطـورات بسـبب أوضاعهـا الداخليـة 

 موقع جزر سليمان - 2 خريطة رقم /

 
Solomon Islands- islands and nation, Pacific Oceanhttps://www.britannica.com/place/Solomon-

Islands. 
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تســتطيع الــدول مواجهتهــا ال والروابــط المختلفــة متعــددة المراكــز ــى تــآكل بنيتهــا السياســية ومركزهــا السياســي دوليـا إل

تجـد  ال يـادة مطالبهـم واحتياجاتهـم فـخاصـة مـع ز  وحاجات الشـعوب مـن الحـدود الى االقليميـفــرادى فانفلتــت مشـاكل 

وهنـا يبـدأ التوتـر خاصـة عندمـا تسـتخدم القـوة كإجـراء وقائـي وة سـتقرار سـوى القيال السـتعادة االمـن واال الـدول سـب

" areas gray" ت لظهـور المناطـق الرماديـةمهـدوفقا لرؤية تلك الدولة والنظـام العـام وهنا الحلقة التي لحفـظ القانـون 

مرتبــط  واحياناوضــاع هيــم ويحتمــل العديــد مــن اال يســتغرق الكثيــر مــن المفاوهو مصطلــح متعــدد االســتعماالت و 

كمــا تطلــق المناطــق الرماديــة علــى تلــك المناطــق التــي تســودها حالــة مبهمــة نتيجــة غيــاب ومكانــي مبهــم  بإطــار زمانــي

 فـق أي حـلاال يلـوح لهـا فـي ال مزمنـة وكأنما أزمات  نهايــة لهــا ى ماويرجــع الســبب إلــى وقــوع أزمــات الســلطة القانــون 

 (.46ين مع مجموعة من دول اسيا خصوصا في الحدود البحرية)وكأنما هذا توصيف لخالفات الص

لمصطلح "الهجوم المسلح" و"المنطقة حلفائها  و  الواليات المتحدةل من هناك تباين في تعريف كوهنا بالذات 

القيام  لالبمجموعة من الجزر من خالرمادية"، ويبدو أن الصين قد استغلت هذا التباين من أجل تأكيد مطالبتها 

ات بموجب المعاهدحلفائها أنشطة في المنطقة الرمادية على نحو يتسم بالتحايل على إلتزام أمريكا بالدفاع عن ب

يعيق الدا حتى اك مفهوم "المنطقة الرمادية" جيوبالتالي هناك حاجة إلى ادر األمنية مع اليابان او كوريا الجنوبية 

دة ما تنتهك عامشتركةالمنية ال هداف أال من أجل تحقيق أ اتلهذا المصطلح جهود تعاون التحالف الفهم غير الدقيق

حها الوطنية على نحو ال يرقى إلى مستوى الهجوم المسلح جنبية ومصالالمنطقة الرمادية سيادة الدول اال عمليات 

أساليب التقليدية الرمادية غير  سريعا فاللعملياتالمستهدفة المنطقة النفاذ الى شكال من تكتيكات وتمثل هذه اال 

شكل مجموعة واسعة من المواقف التي فهي ت لتغيير الوضع الراهن دون الحاجة إلى اللجوء إلى الهجمات العسكرية

فالصين تستخدم نهج المنطقة الرمادية هذا لزيادة السيطرة ال حربا ولكنها تستمر لفترة طويلة ما و سلليست 

الواليات المتحدة االمريكية ستجابة القوية من قبل أو اال طة مع تجنب الصراع المباشر الصينية على البحار المحي

المنطقة الرمادية  تعريف واضح ومتفق عليه للتمييز بين مفهوم عمليات وهنا بدأت الواليات المتحدة وحلفائها تحاول 

كما  دراك الكامل لمدى تعقد الموقف الحالي مع الصين،لهجوم المسلح الذي يستدعي التدخالت العسكرية مع اال وا

عتبار أن أنشطة القوات في اال خذ مع اال  يجب التمييز بشكل واضح بين الوسائل العسكرية التقليدية وغير التقليدية

 .(47وفقا لهذا األسلوب )البحرية الصينية استطاعت أن تحقق عًددا من المكاسب 

ما تعرف أو بشكل واسع " الرماديةالمنطقة استخدام ما سمي بتكتيكات النزاع البارد او "خيرة في السنوات اال و

ل خطوات رغم أنها استتباعية فإنها في الوقت ذاته تخضع دف إلى تغيير الوضع الراهن من خالجراءات التي تهاال ب

على دول الوضع فعل مسلح أو سيلقي بعبء التصعيد  لتقدير مدروس لتظل دون المستوى الذي قد يستدعي رد

مكونات االستراتيجية الصين إحدى الدول البارزة المطبقة لهذا النهج وقد أدرجته ضمن مكون جوهري من و الراهن 

استخدامها مباشرة في مجاالت البحر والفضاء االلكتروني قليمية الشاملة لبكين بما في ذلك السياسية العسكرية اال

قليمي لصالحها إلى تحويل توازن القوى اال الصين وتسعى مع احتمالية إدراج مجال الفضاء الخارجي فيما بعد

يات المتحدة بأنها لن تردع أو الوعود التي تقطعها الوال  مريكية" اال الردع الممتد"مصداقية التزامات ض وتقوي

الهجمات التي تتعرض لها فحسب بل وستردع الهجمات التي يتعرض لها حلفاؤها مثل اليابان وكوريا الجنوبية 

" يعرفون  Men Blue Little"طلق عليهم اسم الرجال الزرق الصغار ذلك تستعين الصين برجال يل في سبي  وأستراليا

نون البحري وقوات بحرية عابرة عن طريق سفن إنفاذ القابالوكالة وتدعمهم الصين على أنهم صيادون تجاريون 
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مثل في أولئك ية ويمكن استخدام لعملياتها البحر  ميلشيا بحرية إقليمية باعتبارهم غطاءللمحيطات وهم قوات او 

 الجمع  المكلفين بها من خالليرغبون في تحقيق أهدافهم وهؤالء  أنشطة وقت الحرب بالفعلالباردة و هذه الحرب 

صول العسكرية والمدنية، وانتهاك القواعد المرتبطة بالمحاربين النظاميين، ومحاولة إجبار قوى الوضع بين اال 

بعيدة المدى دون أن تحقيق تأثيرات استراتيجية ية غايته استنزافها واشغالها وبغية عسكر الراهن على نشر قوات 

 .(48مباشرة) عواقب أفعالها تواجه الصين

 المطلب األول 

 طبيعة التحالف وأسباب النشأة والتأثيرات على وحدة حلف االطلس ي

ذلك  األمريكية إزاء الساحة األسيوية، وتّمثل راتيجيةوال في االستحشهد العقد األخير من القرِن الحادي والعشرين ت   

وبدأت إدارة الرئيس نحو دول شرق آسيا بهدف محاصرة جمهورية الصين الشعبية والنفوذ االنتقال التدريجي  بزيادة

األمريكي باراك أوباما حينها تدرك وتعترف باألهمية االقتصادية المتزايدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبالتحديات 

 في هذه المنطقة وهو ما يعكس توجها أمريكيا عرف 
ً
األمنية التي من المحتمل أن تواجهها الواليات المتحدة مستقبال

" وتقوم rebalance" ثم أصبح يسمى الحقا "إعادة التوازن Pivot to Asiaفي البداية بمسمى "محور االرتكاز اآلسيوي 

لعالقات التجارية، وكذلك األمنية للواليات المتحدة مع منطقة آسيا نقطة ارتكازه على دعم الروابط الدبلوماسية، وا

 .(44)والمحيط الهادئ

وتوسع هذا التوجه مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب واتخذ منحى أكثر فاعلية في عهد الرئيس الحالي جو بايدن 

، أي على مدار 2221أيلول/ سبتمبر  15آب/ أغسطس ولغاية  15إذ اتخذت إدارة الرئيس جو بايدن خالل المدة من 

ثالثين يوًما فقط، قرارين، كان توقيتهما ُمفاجًئا إلى حد ما لغالبية دول العالم وبضمنهم حلفائها في دول حلف شمال 

علن في 
ُ
 15األطلس ي )الناتو( وقد عكس القرار األول انسحاًبا عسكرًيا أمريكًيا سريًعا من أفغانستان والذي أ

أيلول/  15ونفذ في غضون أسبوعين فقط بينما تمثل القرار الثاني بإعالن الرئيس جو بايدن في  2221آب/أغسطس 

عن تشكيل تحالف أمني استراتيجي جديد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تحت مسمى تحالف  2221سبتمبر 

وهو إختصار والمملكة المتحدة )بريطانيا( وأستراليا من الواليات المتحدة األمريكية  كال  ويضم( AUKUS) أوكوس

 (:51ويمكن إيجاز األهداف المعلنة للتحالف الجديد باآلتي)..  (52)الحروف األولى ألسماء دول التحالف 

(، AUKUSوفًقا لإلعالن المنشور في الموقع الرسمي للبيت األبيض األمريكي من رؤساء دول التحالف الجديد ) -1

األمريكي جو بايدن ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، ورئيس وزراء أستراليا سكوت  كل من: الرئيس

، سيتم تزويد أستراليا بأسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة 2221أيلول/ سبتمبر  15موريسون. بتاريخ 

لحاضر، وذلك بهدف النووية مع تأكيد الرؤساء الثالثة بعدم تسليح هذه الغواصات بأسلحة نووية في الوقت ا

 يدات القرن الحادي والعشرين.مواجهة تهد

استهدف التحالف الدفاعي الجديد، الُمحافظة على األمن واالستقرار في المحيطين الهندي والهادئ، وستحصل  -2

دار بالطاقة النووية. وبذلك، تصبح أستراليا الدولة 
ُ
أستراليا بمقتض ى هذا االتفاق على اثنتي عشرة غواصة ت

بعة في العالم التي تمتلك هذا النوع من الغواصاِت بعد الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا السا
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وتضمن اتفاق الشراكة بإن تقوم الواليات الُمتحدة بتسليم أستراليا غواصات تعمل  وروسيا والصين والهند

ولة أخرى غير بريطانيا كما ستحصل بالدفع النووي، وهي أول مرة تزود بها واشنطن تلك التكنولوجيا إلى د

وعالوة على ذلك ستعمل دول تحالف  ة بعيدة المدى من طراز توماهوكأستراليا على صواريخ كروز أمريكي

األوكوس على تعزيز التعاون في مجالي الدفاع السيبراني والذكاء االصطناعي، وستحفز من تعزيز القدرات 

 ري بين البلدان الثالثة.يني العسكالُمشتركة وإمكان التشغيل الب

موازنة النفوذ الصيني في المحيطين: سيتم دعم أستراليا بالغواصات النووية، نظًرا إلى موقعها االستراتيجي  -3

الحيوي في المحيطين الهادئ والهندي، وكذلك كونها الفناء الخلفي للصين. ولذلك يمكن القول إن هذه الشراكة 

وًيا بطريقة قد تغير توازن القوة البحرية في منطقة كانت، وال تزال، ضمن ستسمح ألستراليا أن تصبح العًبا ق

 األهداف التوسعية للنفوذ الصيني .

وبالعودة تاريخيا إلى المؤرخ والمفكر البريطاني إريك هوبسباوم ونظريته المتكاملة عن القرون نجد أنه ال يراها بعدد 

الصراعات الفكرية والسياسية والعسكرية الفاعلة والحاكمة في السنين "مائة سنة لكل قرن" ولكنه يقيسها بطول 

 عن 
ً
 قصيرة وبوحي هذه النظرية، فإن هوبسباوم أصدر كتابا

ً
 طويلة وقرونا

ً
زمانها ومن ثم فهو يعتبر أن هناك قرونا

ع الحرب القرن العشرين سماه "زمان التطرف: القرن العشرين القصير" واعتبر هوبسباوم أن القرن العشرين بدأ م

بتصدع األوضاع الدولية الموروثة من القرن التاسع عشر وقيام أوضاع جديدة برزت أكثر  1414العالمية األولى 

 معه مجموعة أوروبا الشرقية  1441بالثورة البلشفية وظهور االتحاد السوفياتي ثم انتهت بسقوطه سنة 
ً
ساحبا

فين جديدين على سطح الكرة األرضية وهما تحالف "أوكوس" برمتها وبهذا القياس يمكن اعتبار نشوء وارتقاء تحال

وتحالف "كواد" بداية حقيقية للقرن الحادي والعشرين ونهاية القرن العشرين حيث ظهر حلف الناتو أو األطلس ي في 

وتبقى أستراليا في حقيقة األمر كلمة السر في اتفاق أوكوس، وما هو غير معلن عنه في بيان  مواجهة حلف وارسو 

 للقاص ي والداني هو أن التحالف الجديد غرضه الرئيس مواجهة النفوذ المتصاعد للصين 
ً
االنطالق، وإن كان معروفا

( 52) ليا االستغناء عن العقد الذيفي المحيط الهادي بشكل خاص وفي المجال اآلسيوي بنوع عام لكن خيار أسترا

يتعدى كونه اصات التي تعمل بالطاقة النووية والتوجه للغو  القتناء غواصات تقليدية 2216كان يربطها بفرنسا من 

 فحسب وبحسب تحليل المجلة األميركية الشهيرة"بيزنس إنسايدر" فإن خيار كانبيرا أملته دواع استراتيجية 
ً
تقنيا

الصيني وعلى الجانب التقني تبدو الغواصات األميركية في  ى تحديث أسطولها في مواجهة التهديدتتقدمها الحاجة إل

 يطال الصين بكل تأكيد ذلك أنها قادرة على تدمير قطاع جوي على بعد 
ً
 طويال

ً
 غربيا

ً
المياه اإلقليمية األسترالية ذراعا

تبدو ليس لها نفس النطاق و  زل/ كهرباء(لتقليدية )ديعدة آالف من الكيلومترات بينما الغواصة التي تعمل بالطاقة ا

أستراليا درة التاج الغربي واألميركي بنوع خاص في القرن الجديد الذي يتحدث عنه هوبسباوم قرن المواجهة مع 

الصين ال سيما وأنها تستفيد من موقعها قبالة اليابان في هاواي وعلى الجانب اآلخر من منطقة المحيطين الهندي 

البريطانية  /األسترالية/ومن هنا تبدو الخطة األميركية ينية هادي حتى الشرق األوسط لمراقبة المطامع الصوال

 (.53)الساعية لتوحيد القوى األنجلوساكسونية القديمة في إطار محدث بهدف احتواء توسع بكين في المنطقة

نحو الصين التفوق االقتصادي  ان ميل حلف شمال االطلس ي في منطقة اإلندوباسيفيك فإنه ينظر الىوعن دور 

ونظر ، يزيد من أمد الصراع نفسها بالرغم من التفوق األمريكي عسكرًيا واستراتيجًيا وسياسًيا في المنطقة هناك 

في يصعب و صين اقتصادًيا وعسكرًيا وسياسًيا تقويض الفي يحد من فرص الواليات المتحدة ما أيضا الى ان هناك 
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رغم اعتباره للصين مصدًرا للتهديد التدخل بشكل مباشر في منطقة اإلندوباسيفيك على الحلف الوقت نفسه 

 تطبيق مبدأ الدفاع المشترك واألمن الجماعيأي المباشر بعد روسيا لسببين األول: أنه بموجب المادة الخامسة 

السيما أن هذا يتطلب الهادئ  رب في منطقة أسيا المحيطحتى وإن شاركت القوات األمريكية عند حدوث ح للناتو 

هو الردع النووي  يموافقة مجلس األمن وهو أمر يستحال حدوثه لكون الصين عضو دائم في مجلس األمن والثان

إال أنه من غير المتوقع الوصول لتوافق بين  أعضاء الحلف بخطورة الصينواالقتصادي فعلى الرغم من إدراك 

من غير المتوقع أن يتخلى األوروبيون عن و  ع الصينالقريب حول كيفية التعامل ماألمريكيين واألوروبيين خالل األجل 

وكذلك الواليات المتحدة وأيضا الصين التستطيع التخلي عن االوربين وال الواليات الصين  تعاونهم االقتصادي مع

يخدم مصالح نظرهم  وفق وجهةومن ثم، يمكن القول إن التعاون مع الصين خاصة في مجال التكنولوجيا المتحدة 

مع  سيسعى للحفاظ على عالقاته الوثيقة واألمنيةاألوروبي االقتصادية والسياسية ولكنه في الوقت نفسه  االتحاد

سيظل حلف الناتو هو المظلة الحاكمة لمنظومة التعاون األمني بين أوروبا الواليات المتحدة األمريكية وبالتالي 

على الواليات ولتجنب حدوث ذلك ، كنولوجًيا على الواليات المتحدة دًيا وتوأمريكا ما لم تتفوق الصين اقتصا

المتحدة دراسة قدرات الدول األوروبية التكنولوجية في مواجهة التحديات غير التقليدية من خالل معرفة 

هذا اليعني االنفصال او فراق األهداف بين اوربا الغرب وامريكا وبريطانيا الغرب و ( 54) االستثمارات الصينية هناك

أفضت إلى إنهاء الشكوك وأخيرا فهذه األزمة ، والدليل التضامن األطلس ي في قضية الحرب الروسية على أوكرانيا 

 1466تي كانت غادرتها في والعلى المنظمة فرنسا المتمردة األزلية والمقصود حيال إخالص بعض الدول من أعضائه 

حيث  2227بناء على طلب الجنرال ديغول قبل أن تعود إلى االنضمام في حقبة الرئيس السابق نيكوال ساركوزي في 

فبراير/شباط عن أنه سيدافع  24إعالن الرئيس األمريكي جو بايدن في  بعد بشكل خاصوضعت اليوم ترددها جانبا و 

 (.55واجهة روسيا)عن كل "شبر من أراض ي الناتو" بم

وقبل تناول المشاهد المستقبلية يجب ان يتم توثيق مواقف الدول والتحالفات المحيطة والقريبة والمتأثرة من هذا 

رغم اعتقاد الباحث ان المواقف المعارضة او الرافضة او غير المرحبة لن تؤثر في الحلف اطالقا ولربما التحالف 

ا من الموضع خاصة بعد الغاء استراليا اتفاقيتها للتعاون العسكري معها والتي كانت فرنسا اشد المتأثرين اقتصادي

جان  حينها ووصف وزير الخارجية الفرنس يكان جزء رئيس ي منها انتاج غواصات فرنسية لحساب البحرية األسترالي 

ا  "طعنة في الظهر" تشكل "الحلف بأنه إيف لودريان 
ً
وفي خطوة غير مسبوقة  غير مقبول بين الحلفاء والشركاءسلوك

سفيري بالده في واشنطن وكانبيرا والغت الوزيرة  تقريًبا بين الحلفاء أمر الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون باستدعاء

فلورنس بارلي مع وزير الدفاع البريطاني، بن واالس، في لندن هذا األسبوع اجتماعا تنسيقيا عسكريا وامنيا 

وفي ردود فعل منظمة رابطة األسيان وصفوا الحلف بأنه صفعه قويه على الوجه بالنسبة للرابطة  (.56واستخباراتيا)

وتعتقد الرابطة ان كواد واوكوس االن وتصرف ينم عن عدم احترام من جانب اقدم الشركاء المحاورين للرابطة 

يدة ويقوض االستقالل يعكسان موقف واشنطن التصادمي الحاد تجاه الصين ويؤدي الى نشوب حرب باردة جد

 (.57االستراتيجي الذي حافظ أعضاء أسيان على تنميته مايؤدي بالضرورة الى انحياز أعضائها الحد الطرفين )

وكان الموقف الروس ي واضح في القلق من الحلف اذ وصف سكرتير مجلس األمن الروس ي نيكوالي باتروشيف الحلف 

آسيوي" وأضاف أن "واشنطن ستحاول إشراك دول أخرى في هذا بأنه "نموذج أولي لحلف شمال أطلس ي )ناتو( 

التحالف الذي يهدف بدرجة أساسية إلى اتباع سياسات مناهضة للصين وروسيا" وشارك بعض المسؤولين 
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الدبلوماسيين الروس نظراءهم الصينيين في التعبيرعن القلق حيال تطوير أستراليا لغواصات تعمل بالطاقة النووية 

مريكية وبريطانية( واعتبروا أنه أمر من شأنه أن يقوض معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية )بمساعدة أ

و)التعجيل بسباق التسلح( في المنطقة واقترحوا روسيا أن يكون بناء أسطول الغواصات النووية بإشراف من الوكالة 

 (.58)الدولية للطاقة الذرية، وهو اقتراح من المستبعد أن تقبله أستراليا

اما الموقف الياباني الذي يحتفظ أصال بتحالف متعدد االشكال مع الواليات المتحدة فأن الواقع يقول بأنها ضمن 

هذا الحلف عمليا وليس بشكل تفصيلي وقد تشهد األشهر المقبلة انضماما كامال  ورغم ان هناك تصريحات إعالمية 

ية لالنضمام إلى تحالف "أوكوس" األمني الذي عقدته الواليات تفيد ان الحكومة اليابانية تلقت مقترحات غير رسم

المتحدة وبريطانيا وأستراليا الهتمام هذه الدول بالدرجة األولى بمشاركة القدرات اليابانية في استخدام آخر 

اإلنجازات العسكرية وعلى وجه الخصوص في إنتاج أسلحة فرط صوتية ووسائل الحرب اإللكترونية والسيبرانية 

 (.54)والذكاء االصطناعي وأنظمة التشفير اال ان مايدور رسميا لم يوضح الموقف الرسمي الياباني من هذا الموضوع 

 المطلب الثاني

   تراجعالاو تقدم لبقاءه على ماهو عليه او ا مستقبل تحالف اوكوس بين

 المشهد األول :

وتقدمه وتوسعه بانضمام اليابان خصوصا ان األخيرة لديها سلسلة من االتفاقات األمنية  "اوكوس" تحالفاستمرار   

سنة وربما حتى كوريا الجنوبية وربط سلسلة القواعد االمريكية العسكرية في الفلبين وغيرها من  72تعود الكثر من 

جو بايدن الى البيت األبيض البتكار  الدول بقيادة موحدة ويؤكد هذا التوجه ان اإلدارة االمريكية سعت ومنذ مجيء

خارطة تحالفات جديدة تتناسب مع أولويات أمريكا في المرحلة المقبلة خارج اطر التحالفات التقليدية التاريخية 

الكبرى وخارج اطار الناتو و بالتالي فان اضعاف الرئيس السابق دونالد ترامب  للعالقات مع االتحاد األوروبي وحلف 

كن اال نهجا أمريكيا وسياسة تتبناها واشنطن وهذا ما يفسر مض ي الرئيس جو بايدن نحو التحالف مع الناتو لم ت

عدد محدود من الدول وابعاده الشركاء االوربيين في حلف شمال األطلس ي فعال ليس قوال مع ايمانه ان هذا االتفاق 

ة من العالم حدثا ليس عاديا وانما تحول الذي يؤسس لتحالف على الحدود البحرية للصين في هذه المنطقة الهام

تاريخي في خريطة التحالفات العالمية سيؤثر في بنية النظام الدولي االمنية وفي طبيعة التنافس والصراع العالمي في 

 تلك المنطقة .

 المشهد الثاني:

يبقى في هذا المشهد وضع التحالف على ماهو عليه خصوصا بعد تأكد االمريكين من ان مفهوم "االستقالل 

االستراتيجي األوروبي" في الفترة القادمة اخذ بالتحقق المحالة  وهو المسار الذي يؤيده الرئيس الفرنس ي "إيمانويل 

دول االتحاد التزال تواجه تحدي توفير التمويل الالزم ماكرون" ومع ذلك، فإن أغلب الخبراء األوروبيين يؤكدون أن 

من أجل تعزيز صناعاتها العسكرية بصورة مستقلة عن الحليف األمريكي أي أنه ليس من الوارد أن تتمكن أوروبا من 

في الواليات المتحدة الى الموازنة بين مصالحها االوربية عاجل وهذا بالذات مايدفع شكل تحقيق هذا االستقالل في 
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مواجهة روسيا ومصالحها في منطقة االندو باسسفيك في مواجهة الصين وهو المشهد األقرب للتحقق وفقا لوجهة 

 نظر الباحث كما يجري االن فعليا.

 المشهد الثالث :

يبقى فيه تحالف اوكوس ضعيفا ويتراجع دوره وتأثيره المتوقع بسبب فقدان الدعم من حلفاء الجناح الغربي األوربي 

تأكد يسعى فيه االتحاد األوروبي إلى تشكيل قوة عسكرية منفصلة للعمل بشكل مستقل بعد هذا المشهد  وفي

ل فعال توجها جديدا يفصل بين مسارات المصالح الغربية عبر األطلس ي خصوصا الحلفاء ان الواليات المتحدة تحم

الناتو قبل البدء به ويعزز هذا التوجه  كاءشر  دون تنسيق معأفغانستان العسكري األمريكي من االنسحاب من بعد 

عدم ابالغ االمريكين والبريطانين حلفائهم من الدول االوربية بأنهم ينون توقيع اتفاقية اوكوس مع استراليا في مواجهة 

ان دول االتحاد األوربي لم تتبلغ أصال بهكذا مشروع وقد بدات اتصاالتها بالدول المعنية لتقييم الصين خصوصا 

يين وهنا يجب ان الننس ى الرغبة الفرنسية األلمانية في تكوين قيادة وروبال مسؤولين أالف حسب تصريحات الموق

 عسكرية اوربية منفصلة للدفاع عن اوربا وصياغة سياسة امنية منفصلة عن الواليات المتحدة.

 الخاتمة:

 النتهاج سياسة 
ً
دونالد ترامب نفسها الهادفة إلى خفض في الختام، يمكن القول إن واشنطن جو بايدن تمض ي قدما

األعباء المادية عن واشنطن ومحاولة استفادة الواليات المتحدة من المخاوف األمنية لحلفائها وترجمتها في صورة 

"مادية" عقود مربحة لشركاتها الدفاعية كما أن التحالف مع أستراليا يؤشر إلى استراتيجية واشنطن إلى تنفيذ 

لتحقيقها وهي زيادة وتعزيز وجودها العسكري في جنوب وشرق آسيا لتطويق الصين من كافة  سياستها التي سعت

 المسارات البحرية.

وبدت واشنطن في سياساتها تتجه أكثر نحو إعادة ترتيب تحالفاتها القديمة لكي تناسب مع شكل الواقع الجديد 

 
ً
من الحفاظ على دور حلفائها األوروبيين  خصوصا انها أخذت على عاتقها حماية مصالحها االستراتيجية بدال

التقليديين في القيادة العالمية إلى جانبها وأدوارهم كشركاء معها في التنافس مع الصين وروسيا وربما يعزز ظهور 

انعدام الثقة من بين واشنطن ولندن وكامبيرا فجأة ودون تنسيق مع الحلفاء اآلخرين حالة ( AUKUS)ف األمني تحالال

 عن إعادة الحضور المتزا
ً
 مجهول المعالم في خارطة التحالفات القديمة فضال

ً
يدة في العقد األخير وهو ما يرجح أفقا

وتلك المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية والزاخرة بالطرق البحرية التي أصبحت  في منطقة قريبة من حدود الصين

المنافس الوحيد للواليات المتحدة التهديد األساس ي المتأتي من  بانها موقعشار إليها في تقارير األمن القومي األمريكي ي

 .ة ومستقرةحو منفتفي تلك المنطقة المهمة من العالم والحفاظ عليها كمسارات القادر على تحدي النظام الدولي 

 

 الهوامش والمصادر

 الهوامش
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 -الدولي وفقا لميثاق األمم المتحدة دور األحالف العسكرية في حفظ األمن الجماعي  -مرغني حيزوم بدر الدين  (1)

 -كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حمة لخضر ـ الوادي  -مجلة العلوم القانونية والسياسية 

 .42ص -2214ــ جانفي  8عدد /

 – 7سلسلة عالم المعرفة/ –االحالف والتكتالت في السياسة العالمية  –مصطفى ناصف  –محمد عزيز شكري  (2)

 .4ص -1478يوليو  –الكويت  –جلس الوطني للثقافة والفنون واالداب الم

تصدر عن موقع أسباب  -نشرة سياسية الكترونية – 2221أكتوبر  24 – 24العدد/  –ماآلت دولية  (3)

https://www.asbab.com –  4ص. 

 .272372/ص  - 2218 –بغداد  -المكتبة القانونية بغداد  -ط ج  -مبادئ العالقات الدولية  -سعد حقي توفيق  (4)

المركز العربي لألبحاث  –استراتيجية التحالفات العسكرية  –الدبلوماسية الدفاعية القطرية  –هاني البسوس  (5)

 .7ص  -ر / الدوحة قط – 2221كانون األول ديسمبر  27 –دراسات  –ودراسة السياسات 

 -الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واالعالن  - 2ط/ –موسوعة علم العالقات الدولية  -مصطفى عبدالله خشيم  (6)

 .134ص  - 2224 –ليبيا 

 –دبي  -مركز الخليج لألبحاث  - 1ط/ -قاموس بينغوين للعالقات الدولية   -جيفري نوينهام  -غراهام ايفانز  (7)

 . 21-22ص/ – 2224

دبي  -مركز الخليج لالبحاث  - 1ط/ -المفاهيم االساسية في العالقات الدولية  -تيري اوكاالهان  -مارتن غريفيش  (8)

 . 144/145ص  - 2228 -

التحالفات غير المستقرة: تعقيدات إدارة العالقات بن الحلفاء على المستويين اإلقليمي  -علي جالل معوض  (4)

 – 2217اغسطس  - 22العدد /  –ستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة مركز الم -مجلة اتجاهات  -والدولي 

 .4/12ص -االمارات / ابوظبي 

مؤسسة هنداوي للتعليم  –االصوال العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكيا  –محمد رياض  (12)

 .4/12/11ص  –مصر القاهرة  – 2214 –والثقافة 

مجلة السياسة  –وازنات: اسيا الباسفيك الى الهندوباسفيك التحول في تشكيل الت –عبد القادر دندن  (11)

دورية متخصصة في الشؤون الدولية تصدر عن مؤسسة  – 55المجلد/ – 2222أكتوبر  – 222العدد/ –الدولية 

 .14ص  –القاهرة/مصر  –االهرام 

محددات (دولية الثقل االسيوي في السياسة ال –األهمية الجيوسياسية للقارة االسيوية  –بلعيشة محمد  (12)

برلين /  –المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية االقتصادية  -1ط/ )القوة االسيوية

 .6ص  –المانيا 

 .67/76ص  –مصدر سبق ذكره  –االصوال العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكيا  –محمد رياض  (13)

(14) Kaewkamol Karen Pitakdumrongkit, "The Impact of the Trump Administration's Indo- Pacific 

Strategy on Regional Economic Governance", Policy Studies N: 79, The East West center series, 

Honolulu, Hawai'i, 2019. p.3. 

(15) - Kaewkamol Karen Pitakdumrongkit. Op. Cit. p.4. 

https://www.asbab.com/
https://www.asbab.com/
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 -سلسلة غير دورية  -دراسات وتقارير –صف القرن التاسع عشر حتى االن الجيوبولتك منذ من –محمد طي  (16)

 .6ص  – - 2214كانون األول  – 14العدد/ –المركز االستشاري للدراسات والتوثيق 

المجلة الجزائرية للدراسات  -جغرافية آسيا الوسطى و أهميتها في الفكر الجيوبوليتيكي  -سفيان بو سنان  (17)

 .2216/12/1 -2العدد / -3المجلد  -السياسية 

دار الكتاب  -تعريب:عماد حاتم  –أسس الجيوبولتيكا / مستقبل روسيا الجيوبولتيكي  –الكسندر دوكين  (18)

 .122ص  –طرابلس / ليبيا  -2224حزيران /  -1ط/ -الجديد المتحدة

 .121-122ص/ -المصدر السابق  (14)

تمكين لألبحاث  –عندما تتحث الجغرافيا  الجغرافيا والحلم العربي القادم / جيوبوليتك –جاسم سلطان  (22)

 .65-64ص  –لبنان / بيروت  – 2213يناير /  – 1ط/ –والنشر 

دورية تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ  -افاق ستراتيجية  –تغيير هياكل التحالف  –هاجر جمال  (21)

 .253ص  –ر القاهرة / مص – 2222مارس /  – 5العدد/ –القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

 .254ص  –المصدر السابق  (22)

دورية أتجاهات  –الحوار الرباعي / الية تحجيم النفوذ الصيني في جنوب شرق اسيا  –محمد سنان  (23)

 .86ص  - 2217نوفمبر / ديسمبر  – 24العدد/ -مركز المستقبل للدراسات واألبحاث  –االحداث 

مركز المستقبل  –حدود اختالف المصالح والثقة بالتحالفات .. "اوكوس انموذجا"  –علي الدين هالل  (24)

 .3ص  – https://futureuae.com/ar-AE/Search/Index?page – 5/12/2221 -للدراسات واألبحاث 

(25) Changing Alliance Structures –The International Institute for Strategic Studies IISS – Middle East -

Chapter 3: Asia-Pacific- Manama / Kingdom of Bahrain - December/ 2021 - P 20. 

 -شبكة النبأ المعلوماتية  –قضايا استراتيجية  -اوكوس حلف واشنطن الجديد يصدع الناتو (26)

https://m.annabaa.org/arabic/strategicissues -  2221ايلول  22األثنين. 

 .2221سبتمبر  https://andakoo.com -  21 -اندكو  –كوس ما هي تفاصيل الحلف اتفاق او  (27)

-https://al-ain.com/article/ocos-is-more –سياسة  –"أوكوس".. أكبر من تحالف أمني  -يحيى التليدي  (28)

than-a-security-alliance -  2221/4/24الجمعة  -وكالة عين اإلخبارية. 

اصات.. تفاصيل تحالف "أوكوس" لمواجهة الصين وسر استبعاد فرنسا  (24)  -أبعد من مجرد غوَّ

https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics - East Asia Forum - 2221/12/11. 

(30) Jeffrey Geiger- AUKUS: Recalling Legacies of Anglo-Saxonism and Muffling the Voices of Island 

Nations -E-International Relations academics -https://www.e-ir.info/2021/09/25/aukus-recalling-

legacies-of-anglo-saxonism-and-muffling-the voices-of-island-nations/ - P 1/4. 

(31) Jeffrey Geiger- AUKUS :Op. Cit. p.4. 

مجلة  –باسفيك بين الردع والتطويق  –قة االندو سياسة التحالفات االمريكية في منط –رنا أبو عمرة  (32)

 .5ص  – 2222يناير  – 227العدد/ - 57المجلد / –ملحق تحوالت ستراتيجية –السياسة الدولية
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 -مؤسسة دبي لإلعالم  -جريدة البيان  -السياسات الخارجية البريطانية بعد بريكست  -عبد الله المدني  (33)

https://www.albayan.ae/opinions/articles/2020-02-11-1.3775427 - 11  2222فبراير. 

 https://defense-arab.com/news/51298 -تعرف على أبرز مالمح استراتيجية الدفاع البريطانية الجديدة  (34)

 .2221مارس،  13 -

 –صحيفة رأي اليوم  –ماذا يجري بين الصين وأستراليا؟ وإلى أين يمكن أن يصل الصراع بينهما  -تمارا بّرو  (35)

 بدون تاريخ. - https://www.raialyoum.com –تقرير 

مركز الجزيرة  –تقارير  –الحسابات االسترالية بين الصعود الصيني والتراجع األمريكي  –علي حسن باكير  (36)

 .7-4ص  - 2214فبراير/شباط  11 -للدراسات 

 .7-4ص  -المصدر السابق  –علي حسن باكير  (37)

الصعود البحري الصيني و تأثيره على االمن االقليمي في جنوب شرق  -مشعالي إبراهيم   -عبد المالك حطاب  (38)

 - 2214السنة   - 46عدد/  -   23مجلد/  –الجزائر / قسنطينة -جامعة العلوم االسالمية  -مجلة المعيار  -آسيا 

 .728/724ص

(34) Heath. R Timothy -Gunness Kristen - Cooper. A Cortez –  ر الصين وجيش التحرير إعادة تطوي -دراسة

مؤسسة  -الشعبي / االستراتيجية العسكرية واستراتيجية االمن القومي ومفاهيم الردع والقدرات القتالية 

RAND -  32ص  -2217 -سانتا مونيكا/ كاليفورنيا. 

مجلة المستقبل  –صعود الصين : المصالح الجوهرية لبكين والتداعيات المحتملة عربيا  –ناصر التميمي  (42)

تموز / يوليو  –العالقات العربية الصينية  3الملف/ – 461العدد/ –مركز دراسات الوحدة العربية  –العربي 

اإلستراتيجية العسكرية الصينية فى  -.. ولتفاصيل اكثر انظر كذلك: طارق الشيخ 65ص  -بيروت / لبنان –2217

 -صفحة قضايا عسكرية  –االهرام جريدة  –كتاب أبيض جديد..دفاع نشط ومواجهة لحرب الجيل الرابع 

 .https://gate.ahram.org.eg - 46435العدد  134السنة  2215يونيو  8األثنين  

اإلستراتيجية العسكرية الصينية فى كتاب أبيض جديد..دفاع نشط ومواجهة لحرب الجيل  -طارق الشيخ  (41)

 المصدر السابق. –صفحة قضايا عسكرية  –جريدة االهرام  –الرابع 

دورية تقديرات  –اقية جزر سليمان:تمدد عسكري صيني في المحيط الهادئ يواجه بمعارضة غربية اتف (42)

 .1/5ص  -أبو ظبي  – 2222نيسان / أبريل  – 1524العدد/ -مركز المستقبل للدراسات واألبحاث  –المستقبل 

ص  -صدر السابق اتفاقية جزر سليمان:تمدد عسكري صيني في المحيط الهادئ يواجه بمعارضة غربية الم (43)

1/5. 

(44) Solomon Islands - islands and nation, Pacific Oceanhttps://www.britannica.com/place/Solomon-

Islands   .  

(45) Op. Cit. 

المناطق الرمادية بين القانون الدولي االنساني والقانون الدولي  -مايا الدباس  -طالل محمد الحاج إبراهيم  (46)

-221ص  -2218حزيران  – 1العدد/ – 15المجلد/  –مجلة جامعة الشارقة  –تحليلية لحقوق االنسان: دراسة 

223. 
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 التركية "مشاهد مستقبلية"-أزمة العلاقات الأمريكية 

U.S.-Turkish relations crisis" future scenes " 

 

 الباحثة زهراء غانم شجاع

 بغداد–العراق –العراقية الجامعة –طالبة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية 

 أ.د.  سرمد عبد الستار أمين

 بغداد–العراق –الجامعة العراقية –استاذ دكتور في كلية القانون والعلوم السياسية 

 الملخص 

بنيت العالقات االمريكية التركية بعد الحرب العالمية الثانية على اسس متينة واهداف ومصالح مشتركة 

االمريكية وتركيا بعالقات اقتصادية وعسكرية وامنية واستراتيجية الى الخ ..وحافظت وارتبطت الواليات المتحدة 

هذه العالقات على التعاون قرابة نصف قرن على الرغم من الخالفات التي كانت تحدث بين فترة واخرى اال انها لم 

ريكية وتركيا لحاجة كل طرف تشوه طابع التعاون بين الدولتين وذلك نتيجة ادراك كل من الواليات المتحدة االم

منهم للطرف االخر من اجل تحقيق مصالحهم واهدافهم ,  اذ إن حالة التباين في مواقف وسياسات كال طرفي العالقة 

في مواجهة ومعالجة األزمات الكثيرة التي تعيشها المنطقة تحولت بمرور الزمن الى مستوى أعلى من التوتر بينهما 

الى تبادل االتهامات خصوصا من الجانب التركي للحليف األمريكي بممارسة أدوار ضارة وصل وبطريقة غير مسبوقة 

باألمن التركي والسيادة التركية ووصل أيضا الى فرض عقوبات أمريكية على االقتصاد التركي الناهض حديثا والتهديد 

فاعية تركيا في إطار المشاريع الد بالمزيد من العقوبات مستقبال وإنهاء بعض أشكال التنسيق والتعاون العسكري مع

 لحلف الناتو.

 يتمثل في أحدهماسوف يركز هذا البحث على عوامل التأزم في عالقة فاعلين أساسين في الشرق األوسط 

أزم في مناطق الت الواليات المتحدة االمريكية باعتبارها العبا دوليا تفرد خالل العقود الثالثة الماضية في ادارة ملفات

قاتها للوسائل التي ينبغي توظيفها إلعادة تعريف عالحاصل في رؤية اإلدارة األمريكية ، ومتابعة التحول الالعالمي التوتر 

 ببلدان المنطقة بشكل عام وتركيا بشكل خاص من ناحية وتحصيل المصالح من ناحية ثانية.

المنطقة ريخ عالقته بتحول حاسمة في تااما الفاعل الثاني فهو تركيا باعتبارها العبا اقليميا مهما يمر بمرحلة 

تركيا التي تعيد من خالل نخبها السياسية الجديدة تعريف نفسها ومصالحها ودورها في الفضاء الشرق  ،والعالم معا

 الذي تغذيه تجربة تاريخية امتدت علىفي عموم فضاءها الجيو استراتيجي أوسطي الذي تعود اليه من أوسع أبوابه و
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لخمسة قرون تركيا التي يخطط لها حزب العدالة والتنمية لتكون قوة دولية عبر بوابة القيادة مساحة تقارب ا

 اإلقليمية ومن خالل توظيف االمكانات الذاتية والموضوعية التي تعينها على تحقيق هذا الهدف.

القة و طار هذه العيكمن هدف البحث في أسس العالقة التركية األمريكية بالنظر الى مكانة ودور كل منهما في ا

( ليس فقط على 1922التركية منذ عام ) -البحث في اهم العوامل والمتغيرات التي ادت الى توتر العالقات األمريكية

 
ً
الدولتين وانما على الصعيد االقليمي والدولي اوال  , وأنها تحلل طبيعة الصدام الحاد بين مشروعين متناقضين تماما

ي الى الفوز بسباق القيادة اإلقليمية في مواجهة منافسين محليين من اإلقليم كمدخل هما المشروع التركي الرام

للحصول على دور دولي يتناسب مع طموحات قادة حزب العدالة والتنمية من ناحية ويستلهم عمق التغييرات 

ة تكرس قابل رؤية أمريكيالحاصلة في بينية التوازنات اإلقليمية والدولية ومحاولة توظيفها لخدمة هذا المشروع في م

الدور الوظيفي لتركيا في مناطق حركتها التقليدية وإلزام تركيا بوظائفها التقليدية التي درجت عليها منذ سقوط 

 الدولة العثمانية حتى يومنا هذا ثانيا .

ام عد عواهم االستنتاجات التي توصل اليها البحث هي إن االدارة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية ب

 في عملية توظيف متغيرات القوة التركية بشقيها الداخلي والخارجي من اجل تعزيز المكانة 1922)
ً
( تعد األكثر نجاحا

ية من اطار الترك-التركية واكتسابها اهمية استثنائية في محيطها اإلقليمي والدولي, وقد خرجت العالقات األمريكية 

ة الكبرى في الشراكة كانت للواليات المتحدة األمريكية وعلى هذا االثر اخذت التبعية الى الشراكة بالرغم من ان حص

العالقات التركية األمريكية تبتعد نسبيا عن نمط التعاون وتتجه نحو التنافس والتوتر بعد ثورات الربيع العربي 

 بسبب تعارض المصالح األمريكية مع المصالح التركية في المنطقة.

 مشاهد مستقبلية. ،الثنائيةزمة العالقات أ ،تركيا ،األمريكيةلواليات المتحدة ا :الكلمات المفتاحية

Abstract 

U.S.-Turkish relations after World War II were built on solid foundations, common 

goals and interests, and the United States and Turkey were linked to economic, military, 

security, strategic, etc. These relations have maintained cooperation for nearly half a century 

despite the differences that have been taking place from time to time, but they have not 

distorted the nature of cooperation between the two countries, as a result of the realization of 

the need of each side of the United States and Turkey for the other to achieve their interests 

and objectives  . 

The situation of divergence in the positions and policies of both sides with the 

relationship to the face and treatment of the many crises experienced by the region has turned 

over time for a higher level of tension between them and reached in an unprecedented way 

to exchange accusations, especially from the Turkish side of the American ally, to play roles 

harmful to Turkish security and sovereignty and also reached the imposition of U.S. sanctions 

on the newly rising Turkish economy and the threat of further sanctions in the future and the 

end of some forms of coordination and military cooperation with Turkey within the 

framework of defense projects For NATO . 
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This research will focus on the factors of crisis in the relationship of two key actors in 

the Middle East, one of which is the United States of America as an international player 

unique to the past three decades of managing crisis files in areas of global tension, and 

following up on the shift in the administration's vision of means that should be used to 

redefine its relations to the countries of the region in general and Turkey in particular on the 

one hand and collect interests on the other . 

The second actor is Turkey as an important regional player going through a critical 

transformation in the history of its relationship with the region and the world together, 

Turkey, which, through its new political elites, redefines itself, its interests and its role in 

Middle Eastern space, to which it returns from its widest doors and throughout its 

geostrategic space, fuelled by a historical experience spanning an area of nearly five centuries 

Turkey, which the PJD plans to be an international force through the gate of regional 

leadership and through the use of subjective and objective potential. that help her achieve 

this goal . 

       The aim of the research lies in the foundations of the Turkish-American relationship 

given the status and role of each of them in the framework of this relationship and to look at 

the most important factors and variables that led to the tension of U.S.-Turkish relations since 

2011 not only on the two countries but at the regional and international level first, and it 

analyzes the nature of the sharp clash between two completely contradictory projects, namely 

the Turkish project aimed at winning the regional leadership race in the face of local 

competitors from the region as an entry point for an international role commensurate with 

The ambitions of the leaders of the Justice and Development Party on the one hand and 

inspired by the depth of the changes in the evidence of regional and international balances 

and the attempt to employ them to serve this project in exchange for an American vision 

dedicated to the functional role of Turkey in its traditional areas of movement and the 

obligation of Turkey to its traditional functions that have been in place since the fall of the 

Ottoman Empire to this day second . 

The most important conclusion of the research is that the Turkish administration led by 

the Justice and Development Party after the year (2011) is the most successful in the process 

of employing the variables of Turkish power in both internal and external in order to enhance 

the Turkish position and gain exceptional importance in its regional and international 

environment, and U.S  . 

-Turkish relations have emerged from the framework of dependency to partnership 

although the large share of the partnership was for the United States of America and as a 

result Turkish-American relations are relatively moving away from the pattern of cooperation 

and moving towards the framework of dependence to partnership. Towards competition and 

tension after the Arab Spring revolutions due to conflicts of American interests with Turkish 

interests in the region . 
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   المقدمة:

األمريكية واحدة من المواضيع الحيوية والمهمة بالنسبة لدارس ي العالقات  –تعد دراسة العالقات التركية 

ناحية وللتقلبات الشديدة التي شهدتها مسيرة هذه العالقات  الدولية بسبب الطبيعة الخاصة لطرفي العالقة من

 في المدة التي تقلد فيها حزب العدالة والتنمية مقاليد السلطة والحكم في تركيا من ناحية ثانية وللنتائج 
ً
خصوصا

ية ثالثة، احالمباشرة وغير المباشرة التي تتركها طبيعة هذه العالقة في مجمل التفاعالت اإلقليمية والدولية من ن

وقد ال نبالغ اذا قلنا أن أهمية هذه الدراسة والتي تكمن في النواحي الثالث المذكورة في أعاله تجعل من بحث أبعاد 

هذه العالقة وتقلباتها ونتائجها تحتل مكان الصدارة بالنسبة لغيرها من الدراسات المماثلة طالما انها تتعلق بمتابعة 

زم في هذه العالقة التي تربط بين فاعلين احدهما يتمثل في الواليات المتحدة األمريكية تحوالت العالقة ومظاهر التأ

باعتبارها العبا دوليا تفرد خالل العقود الثالث الماضية في إدارة دفة النظام الدولي والتحكم بمسارات ومأالت 

حالي على األقل قرنا أمريكيا غير قابل األزمات الدولية في كل مكان من العالم وله طموح ال حدود له بجعل القرن ال

للتحدي أو المنافسة أما الفاعل الثاني فهو تركيا باعتبارها العبا إقليميا مهما يمر بمرحلة تحول حاسمة في تاريخ 

عالقته بالمنطقة والعالم معا، تركيا التي تعيد من خالل نخبها السياسية الجديدة تعريف نفسها ومصالحها ودورها 

ءات المختلفة التي تنتمي اليها، تركيا التي يخطط لها حزب العدالة والتنمية لتكون قوة دولية عبر بوابة في الفضا

 القيادة اإلقليمية ومن خالل توظيف اإلمكانات الذاتية والموضوعية التي تعينها على تحقيق هذا الهدف.

ه ف واسع من المصالح المرتبطة برؤيتوكال الفاعلين )الدولي واإلقليمي( يحتاجان الى بعضهما في تحقيق طي

الموضوعة للمنطقة وتقليص هامش المشاكل والصعوبات التي تعترض سبيله في ذلك, لكنهما يعانيان وبشدة من 

مواجهة ضغوط التباين في المواقف إزاء األزمات التي حفلت بها سنوات ما بعد الحرب الباردة خصوصا في محيط 

 منطقة البحث.

 أهمية البحث : 

 تكمن أهمية البحث في: 

أوال: أنها تبحث في العالقة بين دولتين كبيرتين تمثل أحدهما قوة عالمية عظمى تتثمل بالواليات المتحدة 

األمريكية في حين تمثل الثانية قوة إقليمية بارزة وهي تركيا ومن ثم مخرجات التفاعل أو التصارع ال تنعكس على 

 البيئة اإلقليمية والدولية. هاتين الدولتين فقط بل تنعكس على

 هما المشروع التركي الرامي الى الفوز 
ً
ثانيا: أنها تحلل طبيعة الصدام الحاد بين مشروعين متناقضين تماما

بسباق القيادة اإلقليمية في مواجهة منافسين محليين من اإلقليم كمدخل للحصول على دور دولي يتناسب 

ت الحاصلة في بينية التوازنات اإلقليمية وطموحات قادة حزب العدالة والتنمية من ناحية ويستلهم عمق التغييرا

والدولية ومحاولة توظيفها لخدمة هذا المشروع في مقابل رؤية أمريكية تكرس الدور الوظيفي لتركيا في مناطق 

 حركتها التقليدية وإلزام تركيا بوظائفها التقليدية التي درجت عليها منذ سقوط الدولة العثمانية حتى يومنا هذا. 
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 ث :أهداف البح

 يسعى البحث الى تحقيق األهداف األتية: 

 األمريكية بالنظر الى مكانة و دور كل منهما في إطار هذه العالقة.-. البحث في أسس العالقة التركية 2

( ليس 1922. البحث في اهم العوامل والمتغيرات التي أدت الى توتر العالقات األمريكية التركية منذ عام  )1

 وإنما على الصعيد اإلقليمي والدولي .فقط على الدولتين 

 ـ البحث في اهم نقاط الخالف التركي االمريكي .9

 التركية . -. البحث  في اهم االحتماالت المستقبلية لالزمة  للعالقات األمريكية4

 إشكالية البحث:

ي لها عمق التاريختتمثل إشكالية البحث في محاولة معرفة ما الذي أوصل العالقات التركية األمريكية بكل ال

والذي قارب السبعة عقود من عمر الزمن الى هذا المستوى من التقاطع والتشنج بين طرفيها والتباين في الرؤى 

والمواقف من مختلف القضايا واألزمات التي تهم الطرفين؟ ومن هذا التساؤل المركزي يمكن لنا أن نطرح تساؤالت 

 فرعية تتمثل في ما يأتي:

 متغير؟  مالركيا والواليات المتحدة أن يواجها الواقع الجديد لعالقة كل منهما باآلخر في إطار ع.كيف يمكن لت2

. وهل وصلت هذه العالقة فعال الى مستوى النهايات المفتوحة بمعنى أن كل االحتماالت واردة وبنفس 1

 المستوى من الترجيح ؟ .

د المحتملة لهذه العالقة الترجيح بين المشاه. وكيف يمكن والحال على هذا المنوال أن نجري عملية 9

 مستقبال؟ 

 فرضية البحث :

 ينطلق البحث من فرضية أساسية قوامها...

أن االختبار الحقيقي للعالقات االستراتيجية بين تركيا والواليات المتحدة األمريكية يفتح الباب أمام احتماالت 

طريقة براغماتية تضمن مصالح الطرفين وصوال الى احتمال مختلفة تبدأ من التوصل الى إعادة توصيف العالقة ب

 عن اآلخر.
ً
 انفراط عقد هذه الشراكة وتوجه الطرفين الى خيارات مستقلة تماما

 منهجية البحث :
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بحكم خصوصية موضوع البحث المرتبط بوجود مشاكل حقيقية متنامية تسببت في توتر العالقات التركية 

يلة الماضية ومحاولة معرفة تأثيرها في مجمل عالقة الدولتين وما يمكن أن تؤل اليه األمريكية خالل السنوات القل

 من نتائج فقد عمدنا الى: 

منهج التحليل النظمي وذلك في البحث بعوامل والقضايا التي أدت الى توتر العالقات األمريكية التركية  

العالقات األمريكية التركية باإلضافة عن  مدخالت ومن ثم دراسة تفاعل تلك المدخالت وتأثيرها على مضمون 

 انعكاسها على البيئة اإلقليمية والدولية مخرجات.

 هيكلية البحث :

التركية مشاهد مستقبلية" تم تقسيم البحث إلى ثالثة محاور. -لبحث  موضوع " أزمة العالقات األمريكية 

ل، ية ويتناول المحور دراسة لنقطتين مهمتين في التحليالترك –المحور االول : الخلفية التاريخية للعالقات األمريكية 

التركية  –(  أما النقطة الثانية تكمن في : العالقات األمريكية 1992-2882التركية من ) –األولى: العالقات األمريكية 

لى نقطتين، سيمه إ( اما المحور الثاني: نقاط االلتقاء وتباعد بين الطرفين التركي واالمريكي وتم تق1911الى  1992من )

التركي اما الثانية : نقاط التقاء بين تركيا والواليات المتحدة االمريكية، اما –األول:  نقاط اختالف وتباعد االمريكي 

التركية "مشاهد مستقبلية"، وتم تقسيمه أيضا إلى نقطتين رئيسيتين -المحور الثالث : أزمة العالقات األمريكية 

لتي تساهم في اإلجابة على اإلشكالية، النقطة األولى: البديل األمريكي، أما الثانية: البديل لرصد النقاط التحليلية ا

 التركي .

 التركية –المحور األول: الخلفية التاريخية للعالقات األمريكية 

التركية بقدر كبير من الثبات خالل الحرب الباردة و خاصة بعد السياسة التي  -اتسمت العالقات األمريكية 

اتبعتها الواليات المتحدة األمريكية و القائمة على سياسة االحتواء وبموجب هذه السياسة وجدت الواليات المتحدة 

األمريكية في تركيا شريكا مهما يؤدي دورا مهما في مواجهة )االتحاد السوفيتي سابقا(، بحيث اقامت عدة قواعد و 

كيا على مساعدات اقتصادية و عسكرية ضخمة لدرجة ان رادار داخل االراض ي التركية و في المقابل حصلت تر 

القوات البرية التركية كانت تتلقى النصيب االكبر من بين قوات حلف شمال االطلس ي)الناتو (، وعلى الرغم من حاالت 

ما تعود  ( اال انها سرعان2894التركية و السيما في اعقاب االزمة القبرصية) -التوتر التي مرت بها العالقات األمريكية

 الى حالة اقوى و أمتن من السابق.

 ( 1992-2882التركية من ) –أوال : العالقات األمريكية 

منذ نهاية ثمانينات القرن الماض ي بدأت مؤشرات نهاية الحرب الباردة تتزايد بشكل متدرج فبعد عدة لقاءات 

لى ونالد ريغان( عمل االتحاد السوفيتي عللقمة بين الرئيس السوفيتي )ميخائيل غورباتشوف( والرئيس االمريكي )ر 

سحب قواته العسكرية من افغانستان وكذلك عمل على تقليص وجودها في اوروبا الشرقية واالتفاق على تخفيض 
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التسلح بين القوتين، وقد بدأت بعض القيادات الشيوعية في اوروبا الشرقية و غيرها من دول العالم باالنهيار وتفكك 

ي الى عدة دول مستقلة غير شيوعية ومنها دول البلطيق التفيا و ليتوانيا و استونيا، وخالل المدة االتحاد السوفيت

( كانت 2882( وصوال الى تفكك االتحاد السوفيتي في )كانون االول 2898تشرين الثاني  8بين سقوط جدار برلين في )

ادت الى انتهاء نظام ثنائي القطبية وظهور نظام كل المؤشرات تدل على انتهاء الحرب الباردة، وان كل هذه االحداث 

احادي القطبية تتزعمه الواليات المتحدة األمريكية و تغيرت تبعا لذلك خريطة العالقات الدولية بسبب الهيمنة 

األمريكية على العالم، وشهدت هذه المدة تحديدا تصاعد مضطرد في المكانة الجيواستراتيجية لتركيا في حسابات 

الخارجية األمريكية خصوصا ان كل من الواليات المتحدة األمريكية وتركيا دولتين كبيرتين فاألولى قوة السياسة 

 ( . 2عالمية والثانية قوة اقليمية ومن ثم ان عالقتهما مهمة للدولتين وللبيئة االقليمية والدولية )

مية االستراتيجية لتركيا وخاصة من وللحقيقة فان انتهاء الحرب الباردة أسهم في اثارة جدل واسع حول االه 

المنظور الغربي وذلك بسبب انتهاء الخطر الشيوعي وعدم الحاجة لسياسة سد المنافذ التي وفرت لتركيا دورا مهما 

طيلة فترة الحرب الباردة، اال ان التاريخ واألحداث الكبيرة التي شهدها العالم قد اثبت الحقا عدم صحة هذه 

( وما فرضته من ادوار 1992ايلول  22سبب تغير ديناميات البيئة الدولية بعد احداث )االطروحات ليس فقط ب

جديدة للقوى التقليدية ومنها تركيا وانما ايضا بسبب ادراك االتراك انفسهم لطبيعة هذا التغير وسعيهم للتعاطي 

لعديد من المناطق معه وفق رؤية وادوات مختلفة زادت من حضورهم و رفعت الطلب مجددا على دورهم في ا

اإلقليمية، وعلى العكس ما كان مطروحا من احتمال تراجع اهمية تركيا و افتقاد دورها الحيوي وبدا الحقا ان ثمة 

 (  . 1حاجة غربية و امريكية خصوصا ملحة للدور التركي خاصة في تعقد االوضاع في الشرق االوسط )

ومن جانبهم فقد أظهر االتراك فهما عميقا للتحوالت الدولية الجارية وذكاء أكبر في توظيف هذه التحوالت  

لخدمة المصالح التركية حينما نجحوا في تطبيق سياسة خارجية متعددة األبعاد تجمع بين وظائفها التقليدية التي 

غربيين وبين تطلعاتها الجديدة لتطوير مفهومها الخاص تعزز مكانتها لدى الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها ال

للقيادة االقليمية في محيطها التاريخي وهو مفهوم يعده االتراك مدخال ال يمكن تجاوزه لبناء دور دولي يمنح تركيا 

 (، بعبارة أخرى فان تركيا الجديدة تحاول لعب ورقة9اوراق أقوى للمساومة مع حلفائها االطلسيين مستقبال ) 

 الشرق في مواجهة الغرب.

هكذا بدت صورة تركيا في واحدة من اهم مراحل التحول في النظام الدولي كونها عضوا في الناتو ومنفتحة 

على اقاليم عديدة منها القوقاز و الشرق االوسط و البلقان و غيرها ومن ثم يمكن استخدامها في اطار تلك السياسة 

 (.4ي تسعى الواليات المتحدة األمريكية الى تحقيقها في تلك األقاليم الحيوية ) بما يتفق مع االهداف والغايات الت

الية التركية بدرجة ع-ونظرا لهذا االدراك المشترك ألهمية العالقات البينية فقد اتسمت العالقات األمريكية  

من التنسيق االمني واالستخباراتي والسياس ي وحتى االقتصادي، وكجزء من اعمال التنسيق و التعاون االمريكي التركي 

ية المفروضة على العراق رغم السلبيات المرافقة لتطبيق هذه هو استمرار تطبيق تركيا إلجراءات العقوبات األمريك

االجراءات على األوضاع في تركيا خصوصا في جانبها االقتصادي الن العراق كان شريكا اقتصاديا مهما بالنسبة لتركيا 

راضيها , و (مليون دوالر سنويا جراء عبور انابيب النفط من خالل ا999وكانت عائدات تركيا من العراق ما يقارب )
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قد رأت تركيا ان عدم قيامها بتنفيذ االجراءات الدولية المتخذة ضد العراق سينعكس سلبا على موقفها التحالفي 

مع الواليات المتحدة األمريكية و الغرب بشكل عام وبعد مباحثات مطولة بين الواليات المتحدة األمريكية وتركيا 

لمتحدة األمريكية في الحصول على تعويضات جراء الخسارة الناجمة فقد حصلت تركيا على ضمانات من الواليات ا

عن اغالق انبوب النفط العراقي و كذلك الحصول على ضمانات لرفع القيود عن بعض انواع االسلحة المتقدمة 

المستوردة من الواليات المتحدة األمريكية و كذلك السعي في دعم تركيا للحصول على قروض من البنك الدولي 

 ( .9إلضافة الى زياد حجم التبادل التجاري االمريكي التركي ) با

( الطبيعة 2889وقد اوضح مدير الشرق األدنى و جنوب اسيا في مجلس االمن القومي آنذاك )مارتن أنديك( في عام )

نما ايضا االخاصة للعالقات األمريكية التركية بالقول" ان تركيا ستعلب دورا متزايد ومهما ليس في اسيا الوسطى و 

في الشرق االوسط فهي دولة علمانية ديمقراطية اسالمية ذات قوة عسكرية واقتصادية ولها موقع مهم وكذلك 

حليفة للواليات المتحدة األمريكية، مؤكدا على أن دور تركيا التقليدي قد انتهى مع انهيار )االتحاد السوفيتي( 

و الجديد للغرب وهو )االسالم المتشدد او المتطرف(، الن واصبحت مطالبة بالقيام بدور جديد في مواجهة العد

الواليات المتحدة األمريكية رأت في تركيا نموذجا ديمقراطيا قادر على استيعاب االسالميين )االغلبية في الشرق 

 .(9م")ال راوح بين الديمقراطية و االساالوسط( في اللعبة السياسية بمعنى ان تركيا قادرة على صياغة نموذج للحكم يت

اب  9ونتيجة للضغوط األمريكية قامت تركيا بإغالق خطين ألنابيب النفط العراقي المار عبر أراضيها، ففي)

( المتعلق بالميدان االقتصادي عمدت تركيا الى تجميد جميع 992( وبعد صدور قرار مجلس االمن رقم )2882

ري مع بغداد و حظر جميع االنشطة التجارية المباشرة الموجودات العراقية والكويتية لديها وايقاف التعامل التجا

وتجارة الترانزيت من و الى العراق وبالمقابل تعهدت الواليات المتحدة األمريكية بتوفير تعويضات لتركيا نتيجة 

 تاتخاذها قرار العقوبات على العراق، ونتيجة للموقف التركي من العراق وازمة الخليج الثانية فقد وافقت الواليا

المتحدة األمريكية على زيادة صادرات تركيا النسيجية الى االسواق األمريكية، وكذلك تمديد مدة اتفاق التعاون 

( وكان هذا االتفاق قد تم توقيعه 2889العسكري مع الواليات المتحدة األمريكية سنة اخرى ابتداء من شهر)ايلول 

( و يقتض ي بتوفير مرافق حربية للقوات األمريكية 2899)( وتم تمديده في حينها خمس سنوات حتى عام2899عام )

العاملة في تركيا بما في ذلك قاعدة انجرليك الجوية التابعة لحلف شمال االطلس ي في جنوب تركيا، و ينص االتفاق 

( مليون دوالر مع تضمين االتفاق بندا ينص 999أيضا على حصول تركيا على مساعدات عسكرية امريكية بقيمة )

ان لكال الطرفين الحق في الدعوة الى اجراء مفاوضات اذا رغب في تعديل بنوده قبل ثالثة اشهر من انتهاء مدته على 

(9 .) 

وازدادت الغلة التركية من موقفها المساند للواليات المتحدة األمريكية من حرب الخليج الثانية بإلغاء األخيرة  

( 2889اب  29( وموافقة واشنطن في )2894االزمة القبرصية عام )لقرار الحظر العسكري المفروض على تركيا بسبب 

( مروحية عسكرية متعددة االستخدامات من 89( مليار دوالر لتسليم الجيش التركي )2, 2على منح تركيا عقد بقيمة )

ينيات بتوقيع عانتاج شركة سيكور األمريكية، ثم توسع التعاون بين تركيا والواليات المتحدة األمريكية في فترة التس

( طائرة لحساب القوات المسلحة التركية واتفقت 49( على اتفاقية تصنيع )2889اذار  1الطرفين التركي واالمريكي في )

( مليون 19الحكومة التركية مع وزارة الدفاع األمريكية في ايار من العام نفسه لشراء صواريخ مضادة للزوارق بقيمة )
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حدة األمريكية بمثابة حجر زاوية في أي سياسة تجاه الشرق االوسط وقد اعتبرت دوالر، واصبحت الواليات المت

الواليات المتحدة األمريكية ان تركيا هي جزء اساس ي في منظومة االمن االقليمي للشرق االوسط وانه يجب العمل 

 ( .9على حمايتها في مواجهة أي تهديدات اقليمية ) 

( اصبحت تركيا أحد اعمدة 1999-2889بق )بيل كلينتون( للمدة )مع مجيء ادارة الرئيس االمريكي االس

االستراتيجية األمريكية في االقاليم التي تتداخل معها تركيا في البلقان والقوقاز والشرق االوسط واسيا الوسطى ومن 

 (:8جملة التفاهمات ذات الطبيعة االستراتيجية التي جمعت الطرفين يمكن أن نذكر اآلتي ) 

ع انابيب السالم: وهو مشروع انابيب لنقل المياه العذبة من تركيا الى البلدان العربية واسرائيل ـ مشرو 2

مقابل عوائد نقدية ويأتي اقتراح المشروع في اطار رغبات امريكية إسرائيلية لبناء مشروع شرق اوسطي جديد يسمح 

لبشري ه االدوار ومنها بيع المياه المهمة لالستهالك اإلسرائيل باالندماج في المنطقة العربية ويتم بناء نظام تتكامل في

 ( . 29و الزراعي و الصناعي )

( من قبل الواليات المتحدة األمريكية في قائمة افضل عشرة اسواق للواليات 2884ـ ادراج تركيا عام )1

ادل جارية واسعة لزيادة التبالمتحدة األمريكية في العالم األمر الذي حفز وزارة التجارة األمريكية الى تبني سياسة ت

( مليار دوالر، وتم تجديد اتفاقية التعاون بين 9,1التجاري بين الدولتين و الذي بلغ حجم تبادلهم التجاري نحو )

( توقيع اتفاقية بين الدولتين من اجل عدم فرض ضريبة مضاعفة 2889( ثم تبعها في عام )2889الدولتين في عام )

بين الدولتين، لقد تمحورت الرؤية األمريكية من وراء توسيع العالقات االقتصادية مع على تجارة وتداول السلع 

تركيا حول فكرتين أساسيتين تتمثالن في حماية وتشجيع التوجه التركي نحو الغرب من ناحية وتشجيع االصالحات 

 ( .22الديمقراطية فيها من ناحية ثانية )

اليات المتحدة األمريكية في توطيد العالقات التي تربطهما مع ـ المصلحة المشتركة لكل من تركيا والو  9

اسرائيل، فالواليات المتحدة األمريكية هي الحليف االستراتيجي األول إلسرائيل بال منازع وتركيا بتوجهاتها البراغماتية 

قات وثيقة مع الجديدة أدركت ان أسلم الطرق لبناء عالقات وطيدة مع أمريكا والغرب تأتي عن طريق اقامة عال

اسرائيل، وقد أثمر هذا التوجه في ابرام االتفاق العسكري التركي االسرائيلي والذي يعد اهم االتفاقيات المؤثرة على 

المنطقة العربية باعتباره نوع من انواع ادوات تنفيذ مشروع نظام شرق االوسط الجديد الذي يضمن لتركيا دورا 

تويين االقليمي والدولي، وهو نفس المشروع الذي باركته الواليات المتحدة بارزا فيه ويخدم مصالحها على المس

 ( . 21األمريكية كونه سيسهم في احتواء ما تسميه السياسة األمريكية بالدول المارقة ) 

التركية لم تقتصر على المصالح و ال لتنسيق المواقف بشأن ثروات الطاقة  -ان مضمون العالقات األمريكية 

زوين واسيا الوسطى وانما تضمنت جوانب استخباراتية ومعلوماتية، و لهذا وجدنا ان الواليات المتحدة في بحر ق

( في القاء القبض على المعارض الكردي و زعيم حزب العمال 2888األمريكية قامت بمساعدة تركيا في عام )

ا في التعامل مع انشطة وقيادات حزب الكردستاني التركي )عبدالله اوجالن( في كينيا وهو ما عد مكسب مهم لتركي

 (.29( ) 1999العمال الكردستاني وقد بقيت العالقات بين الدولتين شبه مستقرة في السنوات االخيرة حتى عام)
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 (1911- 1992التركية من ) –ثانيا : العالقات األمريكية 

عادة رسم خارطة العالم و ( نقطة تحول في تاريخ العالقات الدولية حيث ا1992ايلول  22شكلت احداث ) 

اولوياتها واستطاعت تركيا خاللها ان تدرك مدى التطور الحاصل في طبيعة التحالفات القائمة على المستويين 

االقليمي والدولي و لذلك سعت للتعاطي مع هذه التغيرات وفق رؤية مغايرة و ادوات مختلفة زادت من حضورها في 

(، خصوصا وأنها  وجدوت ألنفسها مكانا ال يضاهى في اطار ما 24ر جديدة لها ) المنطقة مما جعلها تقوم بفرض ادوا

عرف بالحرب على )االرهاب( في عهد ادارة الرئيس األمريكي االسبق )جورج بوش االبن( بحيث قابلت تركيا بإيجابية 

(، ومرة  29وانا خارجيا)تعديل المادة الخاصة بحلف الناتو والتي تفرض جميع اشكال المساعدة ألي دولة تواجه عد

أخرى يجد األتراك أنفسهم أمام فرصة جديدة لتعظيم المنافع بعد دخول الواليات المتحدة األمريكية بكل ثقلها 

السياس ي والعسكري الى الفضاءات التي تشترك تركيا معها بروابط مختلفة وتعقد األوضاع في تلك المناطق األمر 

ريكية الكثير من مصداقيتها وهيبتها ورمزية وجودها في تلك المناطق وأثقل كاهلها الذي أفقد الواليات المتحدة األم

بالمزيد من المشاكل من ناحية وترسيخ الحاجة الى الدور التركي في تلك المناطق لتصحيح المسارات من ناحية 

ب ل شافية لها من الجانثانية، أو على األقل احتواء المشاكل المتفاقمة قبل تحولها الى معضالت يصعب ايجاد حلو 

االمريكي ومرة اخرى تتجسد الحاجة المشتركة الستمرار وتقوية التحالف بين الطرفين ليس في العراق او سوريا أو 

 ( .29البلقان او في شرق المتوسط وآسيا الوسطى وانما في كل هذه األماكن مع بعض ) 

( واعالن الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها 1991مع وصول حزب العدالة والتنمية التركي الى السلطة عام ) 

( تأزمت العالقات األمريكية التركية من جديد و قد فقد كال الطرفان الثقة بينها ألعوام 1999الغزو على العراق عام)

 .(29) تركية لشن هجمات على العراقبسبب رفض البرلمان التركي في السماح للقوات األمريكية باستخدام االراض ي ال

( 1992ايلول  22( والذي تزامن مع احداث )1991كان استالم حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا عام)

يشير الى دخول متغير جديد في البيئة الداخلية لتركيا وهو فوز حزب ذو وجه براغماتي يراعي قواعد اللعبة في البيئة 

رج، يتناغم مع فكرة ومبادئ العلمانية التي تسير عليها الدولة الداخلية ويحافظ على المصالح العليا للدولة في الخا

التركية من خالل تعزيز الديمقراطية السائدة في البيئة الداخلية وتطبيق مبدأ الشعب سيد الموقف ليضمن بذلك 

ي وا ف( ويحتفظ على الجانب اآلخر بتطلعاته في ان تصبح عض 29تحييد المعارضين وكسب التأييد الشعبي داخليا، )

االتحاد االوروبي كوسيلة لتقليل الرأي السلبي لحزب العدالة والتنمية كحزب ذي اراء واتجاهات اسالمية وكان اول 

اختبار حقيقي لحزب العدالة والتنمية امام الدولة التركية و دول الجوار ودول حلف الناتو هو اعالن الواليات المتحدة 

 . (28األمريكية حربها على العراق    ) 

التركية ظلت على هذا المستوى من -وال يعني كل ما ذكر في الصفحات السابقة أن العالقات األمريكية  

االيجابية والتناغم على طول الطريق وانما تخللتها مراحل فتور وربما حتى تبادل لالتهامات بين الطرفين بالخروج 

( حينما عارضت االدارة التركية الجديدة التي 1999عن سياقات العالقة بين الحلفاء، وهذا ما حصل فعال عام)

شكلها حزب العدالة والتنمية الحرب على العراق ورفضت بسبب هذا الموقف دخول القوات األمريكية الى األراض ي 

العراقية عبر أراضيها، وقد يبدو ذلك مبررا من الجانب التركي بسبب القلق من احتمالية قيام دولة كردية في العراق 
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( للحرب على العراق وتصويت البرلمان التركي %89، الى جانب معارضة الرأي العام التركي بنسبة وصلت الى )( 19)

بالرفض على المقترح الحكومي بالسماح للقوات األمريكية باستخدام األراض ي التركية في تلك الحرب وهو ما أسعف 

مريكية لوقوف في وجه االدارة األ لخطط االستراتيجية او احكومة العدالة والتنمية في ذلك الموقف لكي التتهم بعرقلة ا

 (12. ) 

وتأثرت العالقات الثنائية مرة أخرى بالموقف المتناقض من سوريا ففي الوقت الذي كانت فيه االدارة 

( وتبحث عن موقف تركي مؤيد لها جاءت النتائج 1999األمريكية تضغط إلخراج القوات السورية من لبنان عام )

لآلمال األمريكية حينما تبادل الرئيسان التركي والسوري الرسائل والزيارات وتبين بعد ذلك أن تركيا ال تؤيد  مخيبة

تلك الضغوط وال يمكن أن تشارك فيها األمر الذي أثار استياء الواليات المتحدة األمريكية بعد توطيد التحالف التركي 

 (.  11)  السوري –

( حتى ازدادت شقة الخالف بين تركيا والواليات 1922العربي سوريا عام ) وما ان اجتاحت رياح الربيع 

المتحدة األمريكية نتيجة اختالف وجهات النظر كليا بينهما حول األزمة وسبل التعامل معها وطبيعة التحالفات التي 

الرئيس  عدم رغبة ادارةأنشئها كل منهما على األرض في سوريا سياسيا وعسكريا، لقد كانت تركيا تشعر باإلحباط من 

االمريكي االسبق )باراك اوباما( بالضغط اكثر على الرئيس السوري )بشار االسد( وفي انتهاج سياسة قوية ضد دمشق 

وفي دعمها لقوات سوريا الديمقراطية العدو اللدود لتركيا وخطوط امنها القومي األساسية وفي نفس الوقت اتهمت 

( ) م الدولة االسالمية )داعشركيا بعدم القيام بما فيه الكفاية في القتال ضد تنظيالواليات المتحدة األمريكية ت

19). 

وقد يكون لثورات الربيع العربي دورها الكبير في تعزيز المدرك األمريكي لدور الحليف التركي في فضاءاته  

ي حين ار بشكل ملفت للنظر فالحيوية وخصوصا في الشرق األوسط، ذلك ان النظم التقليدية في المنطقة كانت تنه

(مجددا باألغلبية في االنتخابات العامة كنتيجة طبيعية 1922أن حزب العدالة والتنمية الذي فاز في نفس العام )

(، قد سارع الى تعزيز نفوذ تركيا في 14لإلنجازات الكبيرة التي حققها الحزب خالل سنوات حكمه القليلة الماضية ) 

أييد االنتفاضات التي هيمن على قيادتها تنظيمات اسالمية ترتبط بعالقات مميزة ووثيقة مع المنطقة مع اسراعها لت

تركيا في تونس ومصر وليبيا وسوريا األمر الذي جعل من حزب العدالة والتنمية وشخص الرئيس التركي)رجب طيب 

لف و ذلك بفضل تأييده لعمليات ح أردوغان( مفتاحا ال يمكن االستغناء عنه في المنطقة بالنسبة للواليات المتحدة

الناتو في ليبيا و تأكيده على الديمقراطية والسالم في تونس ومصر وموقفه من سوريا رغم التباين الملحوظ في أهم 

صفحات الملف السوري المتعلقة بالدعم األمريكي لقوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها تركيا منظمة ارهابية 

 ( .19تناصبها العداء ) 

التركية من جديد بشكل لم يسبق له مثيل وان تركيا  –( تدهورت العالقات األمريكية 1929وبحلول عام )

التي كانت حليفة للواليات المتحدة األمريكية وعضو في حلف الناتو تعيش هذه المدة اسوء عالقاتها مع الغرب، 

صورة في العراق وب ين متضادتين وهو امر واضحوصار الحليفان هذه المرة يقفان في منطقة الشرق االوسط في جهت

 ( .19) اوضح في سوريا
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اال ان أخطر ما في السجل المتوتر للعالقات بين الطرفين قد حصل أيام ادارة الرئيس االمريكي السابق )دونالد 

 لسلطات( بفرض عقوبات على تركيا مالم تفرج عن قس امريكي تم احتجازه من قبل ا1929ترامب( الذي هدد عام )

التركية بتهم دعم االرهاب والمشاركة في االنشطة المهددة لألمن القومي التركي و أردف التهديد بفرض عقوبات كبيرة 

وللمرة األولى على الحليف التركي، وقد ذكر الرئيس االمريكي السابق )دونالد ترامب( الذي عرف عنه شغفه بإدارة 

الشخصية على منصات التواصل االجتماعي، في تغريده له على موقع ملفات السياسة األمريكية من على صفحاته 

تويتر " ستفرض الواليات المتحدة األمريكية عقوبات كبيرة على تركيا بسبب احتجازها لقس امريكي لفترة طويلة وهو 

السابق  يمسيحي عظيم وانسان رائع " وقد سارع المتحدث باسم الرئيس التركي للرد على تهديدات الرئيس االمريك

)ترامب( قائال" انه يتعين على الواليات المتحدة األمريكية اعادة النظر في نهجها او المخاطرة بمزيد من االضرار 

 ( . 19بتحالفها مع تركيا" )

ثم توالت االنتكاسات طيلة السنوات األربع من ادارة الرئيس االمريكي السابق )دونالد ترامب( واخذت هذه 

( وتبادل F-35لشراكات العسكرية في بعض جوانبها خصوصا ما يتعلق منها بتطوير طائرات )المرة شكل تفتيت ا

 االسرار العسكرية ذات الطابع الخاص بنقل التكنولوجيات المتعلقة بتطوير الصواريخ االستراتيجية .

 لحرب" تنطبقأدانت تركيا بشكل واضح الغزو الروس ي ألوكرانيا، وأعلنت بعد تردد استمر أليام أن "حالة ا

على الصراع بين البلدين، واستخدمت بناء على ذلك اتفاقية "مونترو" التي تمنع السفن الحربية من عبور مضائق 

البحر األسود في حالة الحرب, ولكن تركيا برغم ذلك لم تنسجم تماما مع الموقف األمريكي من الحرب ولم تفرض 

الت إن تطبيق اتفاقية "مونترو" سيطبق على جميع األطراف "دون عقوبات على موسكو كما فعلت الدول الغربية، وق

السماح بازدواجية المعايير" بحسب تعبير الرئيس أردوغان، وأكدت أنها لن "تتخلى عن روسيا وأوكرانيا" وأنها ستسعى 

 للوساطة للوصول لحل سلمي، وقامت بالفعل باستضافة جلسات حوار بين الطرفين.

على الموقف التركي غير المنسجم تماما مع واشنطن والناتو. أول هذه العوامل هو  ثمة عوامل عديدة أثرت

تشابك العالقات التركية الروسية خالل السنوات الماضية , ويبدو من خالل التصريحات الروسية وموافقتها على 

أنقرة  سفير موسكو فيحضور المفاوضات في تركيا أنها تقبل الموقف التركي "المتوازن"، وقد عبر عن ذلك بوضوح 

الذي قال إن بالده تتفهم تطبيق أنقرة التفاقية "مونترو" , اذ عقدت أنقرة وموسكو عدة اتفاقيات إلدارة الوضع في 

شمال سوريا، ومن الواضح أن الهدوء النسبي في إدلب وشمال غرب سوريا عموما هو نتيجة لهذه االتفاقيات، وال 

 ( . 19وء في األراض ي السورية على حدودها من خالل إغضاب روسيا )يمكن لتركيا أن تضحي بحالة الهد

أما العامل األهم في تحديد الموقف التركي تجاه الصراع في أوكرانيا وامتناع أنقرة عن التماهي تماما مع 

رى. لم أخالموقف األمريكي؛ فهو العالقة الملتبسة بين تركيا من جهة والناتو وواشنطن واالتحاد األوروبي من جهة 

، وتركت 1929تقف واشنطن وحلفاؤها في الناتو وأوروبا موقفا جديا مع تركيا أثناء خالفها الشديد مع روسيا عام 

أنقرة تصارع الدب الروس ي وحيدة وكأنها ليست عضوا في الناتو، وعندما اضطرت لشراء منظومة الدفاع الروسية 

وقت تشهد العالقات التركية مع أوروبا توترا وارتباكا مستمرا " تعرضت للعقوبات األمريكية، وفي نفس ال499"إس 
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منذ سنوات. ويضاف إلى ذلك ما يتوقعه خبراء من ظهور دور روس ي صيني أكبر في العالم بعد انتهاء األزمة الحالية 

(18.) 

 نقاط االلتقاء وتباعد بين الطرفين التركي واالمريكي المحور الثاني:

تمر العالقات التركية االمريكية في مرحلة هي األسوأ لهما منذ بداية عالقتهما وهذا لما شهدته هذه العالقات 

في  1929تموز  29من خالفات وتناقضات وهذه الخالفات تتمثل بداية في احداث الربيع العربي ثم تالها انقالب 

ي السابق )دونالد ترامب( سدة الحكم في الواليات تركيا ومما زاد من شقة الخالفات هي استلم الرئيس االمريك

 .د سوريا وفرضه عقوبات على تركيا المتحدة وقيامه في دعم وتسليح اكرا

 التركي –أوال :  نقاط اختالف وتباعد االمريكي 

 ( في تركيا 1929تموز عام29أ. انقالب )

ف استثنائية تمر بها المنطقة عامة وتركيا ( في ظل ظرو 1929تأتي المحاولة االنقالبية االخيرة في تركيا عام )

بشكل خاص حيث تصاعدت المواجهة العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني الذي وجد مناطق آمنة له في 

جغرافيا البلدان المجاورة التي تعاني من فقدان سيطرتها األمنية على حدودها بسبب نزاعاتها الداخلية ومشاكلها 

ة المسلحة فرصة الحصول على مقرات وقواعد عسكرية تؤمن لها عنصر الدفاع في التي اتاحت لهذه المجموع

العمق من ناحية واختيار توقيتات الهجوم من ناحية ثانية، اضافة الى الجدل الدائر في داخل االوساط السياسية 

الزالوا عضهم كانوا و التركية بسبب انفراد الرئيس التركي )رجب طيب اردوغان( بالسلطة وابعاد رفاقه عن الحزب وب

يعدون قيادات مؤسسة للحزب ومنظري فلسفته السياسية واالقتصادية واالمنية مثل )أحمد داود اوغلو( وزير 

الخارجية األسبق، ناهيك عن ما تركه االنخراط التركي في االزمات اإلقليمية السياسية والعسكرية من آثار مدمرة 

قض مع ما تم تأشيره مسبقا بخصوص البعد األخالقي في السياسة الخارجية على النموذج التركي أخالقيا وهذا يتنا

التركية وكذلك سياسيا بعد فشل حلفاءها السياسيين في مناطق األزمات في االحتفاظ بتجاربهم في الحكم كما حصل 

ن تركيا مفي اليمن وسوريا ومصر وتونس على سبيل المثال االمر الذي طرح التساؤل حول جدوى كل ما تكبدته 

اكالف مقابل نتائج سرعان ما تالشت وتحولت الى خسائر صافية وأخيرا الشبهات الكثيرة التي أثيرت حول دور تركيا 

 في اطار الجهد الدولي في الحرب على تنظيم )داعش(   .

ألمريكي ااألمريكية هو ما أتسم به الموقف  -ومما جعل من االنقالب الفاشل عقدة حقيقية في العالقات التركية

من تذبذب وغموض تراوح ما بين وصف االنقالب باالنتفاضة التركية مع موقف رمادي معلن ومن ثم تحول الحقا 

الى موقف داعم بشكل مطلق للحكومة المدنية المنتخبة، ففي المرحلة االولى لالنقالب صرح وزير الخارجية االمريكي 

ير الخارجية الروس ي )سيرجي الفروف( بأنه يتمنى االستقرار االسبق )جون كيري( خالل مؤتمر صحفي مشترك مع وز 

(، من دون ذكر او ادانة المحاولة االنقالبية اال انه وبعد ساعات من فشل المحاولة االنقالبية  99والسالم في تركيا )
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الحكومة  مطلق توالت بيانات الخارجية األمريكية والبيت االبيض مؤكدا ان الواليات المتحدة األمريكية تدعم بشكل

 ( .92التركية ومؤسساتها الديمقراطية ) 

لكن وجود مؤسس الحركة وقائدها الفعلي والمتهم االول في المحاولة االنقالبية)فتح الله غولن( في أراض ي 

الواليات المتحدة األمريكية وتحت حماية الحكومة األمريكية التي رفضت تسليمه الى الحكومة التركية لمحاكمته 

األحداث الدامية التي حدثت في االنقالب ومن ثم ما ترتب على ذلك من التهديد بفرض العقوبات على  بخصوص

تركيا في حال عدم افراجها عن القس األمريكي الجنسية )اندرو بروانسون() *( الذي اعتقلته السلطات التركية بتهمة 

ما رفضته الواليات المتحدة األمريكية بشكل قاطع، العمل مع االنقالبين وعرضت مبادلته بقائد الكيان الموازي وهو 

كل هذه التطورات ألقت بالكثير من الشكوك حول طبيعة الثقة المتآكلة تدريجيا بين الطرفين الى الدرجة التي يتم 

 نفيها توجيه االتهام بتقويض االستقرار السياس ي واألمني لتركيا من قبل حليفها االستراتيجي في واشنطن وهو أمر كا

له ما بعده بخصوص القضايا األخرى التي شكلت مع قضية االنقالب صفحات جديدة وغير مطمئنة في مسيرة 

 العالقات بين البلدين .

 ب. المشكلة الكردية

تعد قضية األكراد في تركيا من أكبر المشاكل التي تواجهها الدولة التركية الحديثة منذ تأسيسها على يد 

( من عدد السكان في %29س فقط بسبب كون األكراد في تركيا يشكلون ما نسبته ))مصطفى كمال اتاتورك( لي

البالد وهي أكبر نسبة سكانية لهذا العنصر القومي في جميع بلدان المنطقة ولكن ألنها أصبحت على رأس جدول 

ية لدولية في قضاعمال السياستين الداخلية والخارجية للدولة ومصدرا لتداخل السياسات المحلية واالقليمية وا

 (  .91واحدة ) 

وقد جربت الحكومات التركية منذ عهد )اتاتورك( انكار الحقوق القومية لألكراد في تركيا وتسبب ذلك في تمرد 

( الذي يمنع استخدام اللغة 2899( لعام )1891كردي مسلح منذ ذلك الوقت وصل ذروته بعد اعالن القانون رقم )

(، وهو األمر الذي أعطى 99ظيمات سياسية قائمة على االساس القومي واليساري) الكردية في تركيا وحظر أي تن

 ألوروبا فرصة مثالية الى جانب قضية قبرص وحقوق االنسان لتعطيل انضمام تركيا الكامل الى االتحاد األوروبي.

تماهي ة المتعاقبة الوبحكم عالقات التحالف الوثيق بين الواليات المتحدة األمريكية حاولت االدارات األمريكي

مع سياسات انقرة فيما يتعلق بقضية التمرد الكردي المسلح في تركيا وقد يفسر لنا ذلك ما تم الكشف عنه الحقا 

من اسهام المخابرات المركزية األمريكية في عملية اعتقال زعيم التمرد المسلح )عبد الله أوجالن( وتسليمه الى تركيا 

 ( . 94ة االعمال المسلحة للجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني التركي )لمحاكمته ومن قبل ذلك ادان

وحاولت حكومة الرئيس التركي االسبق )تورغوت  اوزال( التوصل الى حلول لمشكلة التمرد الكردي باتخاذها 

(، لكن  99تركيا )( واالعتراف بالحقوق القومية لألكراد في 1891خطوات جريئة كان في المقدمة منها الغاء القرار )

المشكلة ظلت قائمة بفعل األدوار االقليمية والدولية فيها والرؤى المتباعدة في الموقف من الحلول المفترضة 
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للقضية الكردية بين مطالب الجناح المتشدد في الحركة الكردية باالنفصال واصرار أنقرة على امكانية التفاوض 

 ( . 99المساواة )حول الحقوق الواسعة والحريات الكاملة و 

( ليعيد طرح المشكلة الكردية في تركيا ولكن هذه المرة من زوايا 1999وجاء االحتالل األمريكي للعراق )

مختلفة، فالكرد اآلن أكثر طموحا وهم يرون أقرانهم في العراق أقرب ما يكونوا الى الكيان المستقل وبعالقات تحالف 

كية جعلتهم حاجة أمريكية قائمة ال غنى عنها في اطار استراتيجيتها في المنطقة مميزة جدا مع الواليات المتحدة األمري

وحصلوا على مالذ أو على األقل عمق سوقي في األراض ي العراقية يحتاجونه في المواجهة العسكرية مع القوات التركية، 

ي ألمريكية لحليفها الكردي فومن هنا تصاعدت الخالفات التركية األمريكية حول القضية المتجددة بحكم الحاجة ا

العراق وسوريا لمواصلة مشروعها في كال البلدين وغض بصرها عن تصاعد حدة المواجهة العسكرية بين المتمردين 

األكراد وبين حكومة انقرة، وربما أصبح الموقف األمريكي اآلن يتماهى بالعكس من السابق مع األكراد على حساب 

 ( .99األمر برمته )  مصالح أنقرة ووجهات نظرها في

مما تقدم يبدو أن الواليات المتحدة األمريكية غير مستعدة للتخلي عن تحالفها مع األكراد في المنطقة من 

أجل ارضاء األتراك الذين ال يشاركونها أساسا رؤيتها في طريقة التعاطي مع الكثير من مشاكل المنطقة وخصوصا 

راطية وهي الذراع المسلح لألكراد الذي أنشأته الواليات المتحدة األمريكية عندما يتعلق األمر بقوات سوريا الديمق

في سوريا ليقوم بمهام عسكرية على األرض بقيادة أمريكية في حين ان تركيا ترى في هذا التنظيم المسلح امتداد 

هيز عناصر ريب وتجللتنظيم المسلح لحزب العمال الكردستاني التركي وترفض رفضا قاطعا الخطوات األمريكية لتد

( وهددت تركيا 1929( ألف مقاتل عام )99هذا التنظيم الذي وسعت االدارة األمريكية اعداد مقاتليه لتبلغ نحو)

بسحق التنظيم في معاقل نشاطه بغض النظر عما يقال من قبل اآلخرين في اشارة واضحة الى الواليات المتحدة 

ي لهذه التنظيمات المسلحة هي النقطة التي غالبا ما تثير حفيظة انقرة (، وكانت قضية الدعم االمريك99األمريكية) 

وتخرج مسؤوليها عن المعتاد في التصريحات الدبلوماسية حتى مع الحليف األمريكي ففي خطاب له قال الرئيس 

لون ة تقو التركي )رجب طيب أردوغان( مخاطبا الواليات المتحدة األمريكية " إن تصريحات الواليات المتحدة مؤسف

(، ومرة أخرى يعبر الرئيس التركي عن رفضه 98إنكم ال تدعمون اإلرهابيين لكنكم بالواقع تقفون إلى جانبهم " )

لسياسة الواليات المتحدة األمريكية بخصوص الدعم الذي تقدمه لألكراد عندما التقى بالرئيس األمريكي )جوزيف 

قال" اإلرهابيون في سوريا ال يزالون يحصلون على السالح من  ( عندما1912تشرين األول  92بايدن( في روما في)

الواليات المتحدة األمريكية ونحن نأسف لذلك "، وتابع متحدثا عن اللقاء مع بايدن في مؤتمر صحفي "أبلغته أسفنا 

دة تححيال الدعم الذي يتلقاه تنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في سوريا من الواليات الم

"، وأعلن الرئيس التركي في هذا السياق "أعتقد أن هذه العملية التي استمرت حتى اآلن لن تتواصل على هذا النحو 

(، خالصة القول وتأسيسا على كل ما تقدم يبدو ان القضية الكردية صارت تحتل اعلى قائمة المشكالت 49الحقا"  ) 

ة األمريكية خالل السنوات األخيرة وربما ستستمر كذلك في منحنى او العوامل المباشرة في تأزيم العالقات التركي

تصاعدي خالل المرحلة القادمة طالما ان هناك تباعد كبير في وجتهي النظر بين االتراك واألمريكيين في التعامل مع 

 ذات الموضوع.

  ثانيا :  نقاط التقاء بين تركيا والواليات المتحدة االمريكية 
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تعد تركيا من الدول المهمة في حلف شمال االطلس ي ورغم ان اغلب مساحتها تقع جغرافيا :  شراكة حلف الناتو

ضمن قارة اسيا اال انها انضمت الى الحلف شمال االطلس ي في اطار بيئة دولية ضاغطة حيث قدمت الواليات المتحدة 

منهار وتلك الظروف قد ساهمت في االمريكية الدعم االقتصادي لتركيا من خالل مشروع مارشال لبناء اقتصادها ال

اقناع الدول االوروبية بالموافقة على ضمها للحلف وهو ما ادى في وقت الحق الى انتساب تركيا الى العديد من 

 المنظمات االوروبية والدولية مثل المجلس االوروبي وهيئة الطاقة الدولية و السوق االوروبية المشتركة .

ت الدولتين هي العضوية في حلف الناتو ومساهمة تركيا فيه , فالجيش التركي اهم دعامة تقوم عليها تحالفا

يعد ثاني اكبر جيش في حلف شمال االطلس ي )الناتو( بعد الواليات المتحدة االمريكية و ثامن عضو يساهم في ميزانية 

معلومات  للحلف  ) قاعدة عسكرية  ومراكز الرصد وجمع ال 19مليون يورو وتستضيف تركيا  89الحلف ويصل الى 

42. ) 

( عندما 2882وكان لتركيا دور مؤثر وفعال في الحرب التي شنتها الواليات المتحدة االمريكية على العراق  عام ) 

تم استخدام قاعدة انجرليك الجوية التركية وكذلك تشديد الحصار وفرض عقوبات وكان بدفع من الواليات المتحدة 

ن اكثر مراحل التناغم واالنسجام في العالقات االمريكية التركية بفعل االدراك االمريكي االمريكية وتعد تلك الحقبة م

 ( . 41للدور الوظيفي لتركيا  ) 

تدخل سياسة التوزان التي تتبعها تركيا بخصوص الحرب الروسية على أوكرانيا "محطة جديدة"، حيث بات 

أمام أنقرة "طلبين" األول تنتظره دول حلف شمال األطلس ي )الناتو( إلحداث عملية توسيع، بينما يذهب اآلخر إلى 

ئراتها المتوجهة إلى سوريا, ومنذ بداية الحرب الطرف المضاد، وهو روسيا، بعدما طلبت، إعادة فتح السماء أمام طا

الروسية أعلن الجانب التركي أنه سيبقى في موقف "حيادي" بين موسكو وكييف، وعلى الرغم من أنه أغلق مضيق 

البوسفور أمام السفن الحربية، وأتبع ذلك بإغالق األجواء أمام الطائرات الروسية، إال أنه وفي المقابل رفض سلوك 

 قوبات االقتصادية، المؤيدة للموقف األوكراني. مسار الع

 التركية "مشاهد مستقبلية"-المحور الثالث : أزمة العالقات األمريكية 

( الذي شهد حصول ما عرف بمحاولة انقالب الكيان الموازي 1929في السنوات األخيرة وتحديدا منذ العام )

لعالقات التركية األمريكية تتقلب بين ضفتين هي التصعيد على نظام الحكم الذي يديره حزب العدالة والتنمية، وا

والتهدئة حتى يخال المراقب من شدة التصعيد في لهجة ومواقف الطرفين أزاء بعضهما البعض أنهما خصمان ال 

يلتقيان، وقد بدا ذلك واضحا خالل جملة األزمات التي عصفت بمسيرة عالقات الطرفين خالل مدة الدراسة كما 

( والتي أكدت فيها الحكومة التركية مرارا أن الواليات المتحدة 1929مع حادثة االنقالب نفسها في تموز ) هو الحال

األمريكية والسفارة األمريكية في أنقرة ورجال وكالة المخابرات المركزية األمريكية ضالعين في المحاولة بشكل مباشر 

نقالب الداعية االسالمي )فتح الله غولن( يحظى بالرعاية وغير مباشر طالما أن القائد الروحي والفعلي لذلك اال 

األمريكية ويقيم في محمية خاصة في والية بنسلفانيا بحراسة أجهزة االستخبارات األمريكية وطالما أن شخصيات 

 ةأمريكية متواجدة داخل تركيا تم اعتقالها لصلتها باالنقالب، وكما هو الحال في اختالف مواقف الطرفين من قضي
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قوات سوريا الديمقراطية الكردية التي أضيف لها مؤخرا افتراق مواقفهما من الطريقة التي يفترض فيها حل األزمة 

السورية الى جانب قضايا سبق وان فصلنا فيها خالل صفحات الرسالة كاألزمة القبرصية والتدخل العسكري التركي 

ية بين أنقرة وموسكو وقضايا أخرى ذات صلة بتوجهات حزب في ليبيا واألزمة في شرق المتوسط والعالقات المتنام

العدالة والتنمية الحاكم وقيادته و رؤاهما المستقبلية للحياة السياسية وللدور التركي اقليميا ودوليا، ويالحظ أن 

ى الحل لكل هذه القضايا التزال تمارس دورها في توتير أجواء العالقات بين الطرفين بمعنى انها لم تجد طريقها ا

النهائي وكل ما تم سابقا كما أسلفنا هو تجميد او تخفيض حدة التأثير الذي تتركه األزمات المذكورة في طبيعة 

العالقة األساسية بينهما والدليل على ذلك أن هذه المشاكل تعود بين الحين واآلخر الى الواجهة بحسب الظروف 

لية وفي كل مرة تزداد هذه األزمات حدة لتأكل المزيد من جرف هذه والتطورات الحاصلة في البيئتين االقليمية والدو 

 -العالقة ولتنذر بإمكانية تحولها مع الزمن الى مدخالت حقيقية تتسبب في انفراط عقد الشراكة االستراتيجية التركية

 األمريكية التي ترسخت خالل العقود الستة الماضية .

 أوال: البديل األمريكي

قاللية التركية ينظر اليها من قبل حلفاءها األطلسيين على أنها تمرد على دور تركيا الوظيفي ان السياسة االست

دون  ِّ
ا وكبيًرا ومع ذلك لم تكن ممن ُيَحد  ا قويًّ

ً
ا متميًزا وتمتلك جيش في الحلف، فرغم أن تركيا تحتل موقًعا جغرافيًّ

ا للدفاع عن أوروبا االستراتيجية الغربية الكبرى فإثر ظهور التحدي السوفيتي اعتُ  ا مهمًّ برت تركيا حاجًزا طبيعيًّ

( تحولت تركيا 2898( وبعد الثورة اإلسالمية في إيران عام)2891الغربية، فتمَّ تشجيعها على االنضمام للحلف عام )

ٍ في الشرق األوسط لموازنة الضغط اإليراني، وعلى الرغم من تزايد أهميتها في عمليات الناتو 
مهماته في و  إلى ثقٍل مهم 

( فقد استمرت بأداء 1924-1992البوسنة والهرسك وكوسوفا في التسعينات من القرن العشرين، وفي أفغانستان )

ا أو محدًدا الستراتيجية الحلف )
ً
(، هذا التمرد التركي كان مثارا النتقادات 49المهمة الوظيفية ولم تكن مخطط

بعضها اآلخر اذا ما اعتبرناه أقل حدة فهو يطالب بضرورة جعل بعضها يطالب بطرد تركيا من حلف الناتو او ان 

الرئيس التركي )رجب طيب أردوغان( وحزبه وحكومته يفهمون أن عضويتها في حلف الناتو ليست مقدسة وأبدية لكي 

يس التركي ئيعرفوا التزاماتهم تجاهه، وهذا ما ذهب اليه الكاتب الفرنس ي المعروف )برناد ليفي( بالقول "يبدو أنَّ الر 

أردوغان اختار )داعش( على األكراد ولكن يجب أن نقول ألردوغان: إنَّ المعركة ضد داعش تعد  لحظة الحقيقة، 

( وإذا فعلت ذلك مجدًدا، فإن  مستقبلها في الناتو سيكون 1999لقد قاومت تركيا المشاركة في حرب العراق عام)

 ( .44موضع تساؤل وشك" )

ك( في مجلة ناشيونال ريفيو فيجادل بأنَّ "الوقت قد حان للنظر في ما إذا كان ينبغي أما المؤرخ )كونراد بال

بقاء تركيا عضًوا في الناتو فبسبب معارضتها للرئيس السوري)بشار األسد( تغاضت تركيا عن وصول اإلمدادات إلى 

يا أو تعليق عضويتها في الناتو أو داعش، وتمنع الوالياَت المتحدة من استخدام القواعد التركية، فإذا كان طرد ترك

 ( .49دعم معارضيها األكراد يمكن أن يعيد الرئيس التركي )أردوغان( إلى رشده فيجب أن تؤخذ هذه الخطوات )

ويبدو أن ادارة الرئيس األمريكي الحالي )جوزيف بايدن( بدأت تستمع لمثل هذه األصوات وتستجيب تدريجيا 

طرد تركيا من الناتو أو على األقل حرمانها من مزايا الشريك االستراتيجي وتحويل هذه  لمثل هذه الدعوات الرامية الى
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الشراكة نحو وجهة أخرى تمثلها اليونان الغريم التقليدي لتركيا انابة  عن قسوة العقوبة من ناحية، وداللة على 

ة في هذا التوجه الجديد يمكن مالحظة توافر الخيارات البديلة عن تركيا أمام الناتو من ناحية ثانية وكخطوات عملي

التسارع المستمر في وتيرة التعاون العسكري المبالغ فيه بين واشنطن وأثينا الذي يحقق دون شك الكثير من المصالح 

االستراتيجية لكال الدولتين، فاإلدارة األمريكية التي يرأسها )جو بايدن( ترى أن منطقة شرق المتوسط تعد أحد أهم 

تنافس الحيوية بينها وبين كل من روسيا والصين، خصوصا في ظل توسيع بكين لنطاق عالقاتها ساحات ال

التكنولوجية واالقتصادية مع دول االتحاد األوروبي مما يعني إمكانية تأسيس شراكة اقتصادية وسياسية وأمنية 

بقعة مصالح األمريكية في هذه الأكثر عمقا بين بكين وحلفاء واشنطن في شرق المتوسط بما يعد تهديدا مباشرا لل

من العالم، وخروج حلفائها األساسيين عن نطاق سيطرتها، لهذا يرى كثير من المستشارين في إدارة الرئيس االمريكي 

)بايدن( إن زيادة حجم التعاون مع اليونان في ظل ارتفاع حدة الخالفات وتضارب المصالح مع تركيا، أصبح أمرا 

نح واشنطن القدرة على التصدي لمحاوالت االختراق الصيني للمنطقة ويؤمن لها في الوقت ضروريا وملحا كونه يم

ذاته وسيلة فعالة ومهمة لمواجهة أطماع روسيا التي تسعى إليجاد موطئ قدم لها في شرق المتوسط عبر األراض ي 

 ( .49الليبية والسورية بالتعاون مع تركيا )

قات شراكتها العسكرية واالستراتيجية مع الواليات المتحدة األمريكية من وبالنسبة الى اليونان فإن تعزيز عال

شأنه أن يسهم وفق وجهة نظرها في لجم اندفاع تركيا، ويضع حدا للطموح غير المحدود للرئيس )أردوغان(، األمر 

 . (49الذي يهدد سيادة اليونان وثرواتها على حد وصف وزير الخارجية اليوناني )نيكوس  ديندياس )

( مروحيات من طراز )بالك هوكس( 229لقد أصبح لدى واشنطن حاليا داخل قواعدها العسكرية في اليونان )

( مدرعة عسكرية، 2999( مروحية هجومية من نوع )أباتش ي( و )19( مروحيات نقل ثقيلة من طراز )شينوك( و)29و)

بى 9-بالفعل أول خمس طائرات من طراز )بيإلى جانب المئات من العسكري، فضال عن استالم البحرية اليونانية 

(، 1912و 1919أوريون(، وتقدمت أثينا كذلك بطلب لشراء سبع طائرات هليكوبتر من طراز )روميو( خالل عامي )

( مليار دوالر، وتشمل قيام 22إلى جانب وجود مفاوضات بين البلدين بشأن صفقات سالح تبلغ قيمتها حوالي )

( طائرة هليكوبتر من طراز )أجيان هاوك( لصالح القوات 22( و)29-ة من طراز )إف( طائر 94واشنطن بتحديث )

 ( .49الجوية اليونانية )

 أيضا االشارة الى أن الواليات المتحدة األمريكية تحاول ترسيخ تواجدها العسكري في قاعدة 
ً
وقد يكون مفيدا

االستغناء عن قاعدة انجرليك التركية أو وصلت  حرير في مدينة أربيل شمال العراق تحسبا للمستقبل فيما لو تقرر 

العالقات التركية األمريكية الى مرحلة يصبح معها من الصعب االعتماد على حركة قواتها الجوية خصوصا من قاعدة 

انجرليك وهي ليست ببعيدة عن قاعدة حرير العراقية وقد يفيد المرتسم المرفق في أدناه في توضيح مجمل أعمال 

 لتي تجريها القوات األمريكية في القاعدة المذكورة.التوسيع ا

 ( اعمال التوسع التي تجريها الواليات المتحدة االمريكية في قاعدة حرير شمال العراق2رقم )  خريطة
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محمود سمير الرنتيس ي، تركيا والتوازن الصعب بين موسكو وواشنطن، على الرابط اإللكتروني  :المصدر

 عن صور األقمار الصناعية لقاعدة حرير في أربيل    https://studies.aljazeera.net/en/node/4377 اآلتي:  
ً
نقال

 التي نقلتها وكالة االناضول لألنباء.

للتعامل معها في حماية مصالحها لقد وجدت الواليات المتحدة األمريكية في شمال العراق قواعد مهمة وسهلة 

في المنطقة، صحيح أن قاعدة )انجرليك( في تركيا لها أهميتها في الحرب على داعش لكنها ليست عنصرا ال يمكن 

االستغناء عنه، وإذا شعرت واشنطن بأن وضعها في انجرليك وعالقاتها التحالفية مع تركيا عموما ستقترن بتأييدها 

 ( .48كون مضطرة لقبول المجازفة بدال من الخضوع للشروط التركية )للكرد في سوريا ربما ست

 ثانيا: البديل التركي

لكن هل يشير ما تقدم عن الوجهة الجديدة لمركز ثقل الناتو في المنطقة أن األتراك بدون خيارات حقيقية 

شركائها الكبيرة التي قدمتها ل رغم امتعاضهم الشديد من هذا االنقالب األطلس ي الصريح على تركيا والتنكر لخدماتها

 على مدى سبعة عقود من الزمن؟ .

الجواب على التساؤل الوارد في أعاله يقول العكس فالتحوالت التي تشهدها البيئة الدولية والمتمثلة بعودة 

وجي لروسيا لمنافسة الواليات المتحدة األمريكية على صدارة مشهد القوة العالمي واالندفاع االقتصادي والتكنو 

للصين، والذي سيسمح لها هي األخرى بالتظافر مع النمو الهائل لقدراتها العسكرية بمنافسة الواليات المتحدة 

 بالنسبة الى 
ً
األمريكية على صدارة نفس المشهد األمر الذي يعني توافر خيارات جديدة للتحالف أمام تركيا خصوصا

قاتها مع أنقرة. ويبدو هذا الحرص متبادال بين الجانبين في روسيا المجاورة والراغبة بشدة في توسيع نطاق عال

 الميادين اآلتية.

https://studies.aljazeera.net/en/node/4377


 2222جويلية      العدد الثالث عشر       المركز الديمقراطي العربي      مجلة قضايا أسيوية

299 

 

 أ. المجال السياس ي:

( وفي التعبير عن دعم موسكو للحكومة الشرعية 1929تموز 29كان لروسيا موقف متميز في ادانة انقالب ) 

 ص األزمة السورية رغم اختالفوللرئيس )رجب طيب أردوغان( فضال عن التنسيق المثمر بين تركيا وروسيا بخصو 

وجهات النظر بين الطرفين حيث تدعم روسيا بقاء الرئيس)بشار األسد( في السلطة بينما تعتقد تركيا باستحالة ذلك 

 ( .99نظرا للمجازر المروعة التي ارتكبها نظامه ضد الشعب السوري )

ات اصم البلدين تمخضت عن توقيع اتفاقيثم تال ذلك زيارات تاريخية متبادلة للزعيمين الروس ي والتركي لعو 

عديدة شملت اعادة تشغيل مشاريع الطاقة المشتركة ورفع العقوبات المتبادلة بين البلدين األمر الذي يمهد حسب 

(، أضف الى ذلك 92وجهة نظر حلفاء تركيا في امريكا وأوروبا لمرحلة تتجاوز فيها تركيا عالقاتها التحالفية مع الناتو )

ات الكبيرة التي جمعت موسكو وأنقرة في الملف السوري والتي أفضت الى نتيجتين أساسيتين غاية في األهمية التفاهم

 ( :91هما)

النتيجة األولى: حصول تفاهمات ومقايضات سياسية حول جغرافيا النفوذ السورية بين البلدين تبلورت هذه 

(، حيث أعلنت تركيا انطالق عملية "درع الفرات"، والتي 1929حزيران  14التفاهمات في محطتين رئيسيتين: األولى في)

تمت بتوافق وموافقة روسية وأسفرت عن سيطرة تركية على مثلث )طرابلس، إعزاز، الباب( في الشمال السوري، 

(، وهو ما تم تسميته 1929وفي المقابل سيطرت قوات النظام وحلفائها الروس وااليرانيين على حلب في كانون الثاني )

( حيث أعلنت تركيا انطالق عملية 1929كانون الثاني  19آنذاك بمقايضة )حلب مقابل الباب(، المحطة الثانية في)

)غصن الزيتون(، والتي تمت أيضا بتوافق وموافقة روسية وأسفرت عن سيطرة تركية على مدينة عفرين شمال 

عها روسيا على الغوطة الشرقية بالكامل بعد ( وفي المقابل سيطرت قوات النظام وم1929أيار  14غرب سوريا في )

( وهو ما تم تسميته أيضا بمقايضة "عفرين 1929شباط  29السيطرة على آخر معاقل المعارضة فيها في دوما في)

 مقابل الغوطة " .

لقد قامت تركيا بحشد بعض الفصائل المسلحة )كالجيش السوري الحر( في عمليتي "غصن الزيتون" و "درع 

تجاه مناطق تمثل مصلحة مشتركة لها وللفصائل المعارضة، وإن كانت تمثل مصلحة أكثر لتركيا،  الفرات"،

 من تركيز هذه القوات مع غيرها من فصائل المعارضة االخرى على تحرير 
ً
)كطرابلس وإعزاز والباب وعفرين(، بدال

وهو ما دفع بعض الفصائل المسلحة  مناطق أكثر أهمية من الناحية العسكرية للمعارضة، كحلب والغوطة الشرقية،

الى اتهام تركيا بدورها في إضعاف جبهات المعارضة في مواجهة قوات النظام وحلفائه في حلب ثم الغوطة الشرقية، 

 وما ترتب على ذلك من سيطرة نظامية على المدينتين.

رعاية لكازاخستانية )أستانا(  بالنتيجة الثانية: تبني مسار جديد للحل السياس ي لألزمة السورية في العاصمة ا 

( ومرت بمحطات عدة تمخضت عنها اتفاقيات خفض التصعيد 1929شباط  19ثالثية روسية تركية إيرانية بدأت في )

( شملت كامل محافظة إدلب ومحافظة الالذقية ومحافظة حلب وأجزاء من محافظات حماة وحمص 1929أيار  4في)

(، ثم عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة) 99رقية بريف دمشق )ودرعا والقنيطرة ومنطقة الغوطة الش
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( واختتم الحوار باالتفاق على تشكيل لجنة 1929كانون الثاني 18ستوش ي( الروسية برعاية روسية تركية إيرانية في)

الت التي طالت مجاإصالح دستوري، ويبدو أن كال من أنقرة وموسكو صارا يتبادالن الثقة حول عالقاتها المتنامية و 

استراتيجية كما سيجري تفصيله الحقا، وهو ما عدته الواليات المتحدة األمريكية بمثابة تحدِّ سافر من جانب تركيا 

لسياساتها في المنطقة وتهميشا لدورها في األزمة السورية من جانب أبرز حلفائها في الناتو ولصالح خصوم ومنافسين 

 ( .94سعون الى اضعاف دورها ومهامها العالمية )للواليات المتحدة األمريكية ي

 ب. في المجال االقتصادي: 

 رفيع المستوى للعالقات المشتركة منذ العام )
ً
( يتولى مهمة توطيد 1929شكلت كال من أنقرة وموسكو مجلسا

عبير مكن التاواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجاالت والذي حقق فعليا نجاحات كبيرة من ذلك التاريخ ي

( مليار دوالر قبل أزمة إسقاط تركيا 99عنها بلغة األرقام حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين تركيا وروسيا إلى)

(مليار دوالر، ثم صرح وزير التجارة 19و 19( لكنه تراجع خاللها إلى ما بين)1929للمقاتلة الروسية في )تشرين الثاني 

( أن العالقات االقتصادية الروسية التركية بدأت تعود إلى 1929ي( في )كانون األول والجمارك التركي )بولنت توفنكج

 ( .99(  مليار دوالر مستقبال )299مستواها السابق، مؤكدا رغبة الطرفين بالوصول الى ما قيمته)

 من خالل االتفاق على انشاء 
ً
 استراتيجيا

ً
ويبدو ان حجم التعاون االقتصادي بين تركيا وروسيا بدأ يأخذ طابعا

صندوق استثماري مشترك بين البلدين بقيمة مليار دوالر واالتفاق أيضا على تفعيل الدفع بعمالت البلدين بالنسبة 

اء ممر جمركي أخضر بين البلدين، اال ان أخطر ما في هذه للتعامالت التجارية البينية فضال عن االتفاق على انش

العالقة المتطورة هو مصادقة البرلمان التركي على اتفاقية نقل الغاز الروس ي إلى أوروبا عبر األراض ي التركية )تورك 

موسكو  فيستريم(، التي صادق عليها الرئيس التركي )رجب طيب أردوغان( خالل وجود رئيس وزرائه )بن علي يلدريم( 

( اتفاقا حكوميا لمد خطين لنقل الغاز الروس ي "تورك 1929تشرين األول  29،و كانت موسكو وأنقرة وقعتا يوم )

ستريم" تحت مياه البحر األسود بحيث يوفر الخط األول إمدادات الغاز إلى السوق التركية بينما يستخدم الثاني 

 (.1928ينتهي تنفيذ المشروع في نهاية عام ) لعبور الغاز الروس ي إلى دول جنوب أوروبا على أن

 49( مليار متر مكعب سنوًيا، منها 99ومن المتوقع أن يبلغ حجم ضخ الغاز الروس ي في شبكة )السيل التركي( )

 ( مليار متر مكعب لالستهالك التركي.29مليار متر مكعب ستذهب للسوق األوروبية فيما سيخصص )

( مليار متر مكعب من الغاز الروس ي 99لغاز الروس ي بعد ألمانيا، وتستورد نحو)وتعد تركيا ثاني أكبر مستهلك ل

 ( .99سنوًيا عبر خطي أنابيب "بلو ستريم" الذي يمر تحت البحر األسود و)الخط الغربي( عبر البلقان )

 التعاون االقتصادي والخالف السياس يعالقات التركية الروسية، مستقبل ( ال2شكل رقم )
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مستقبل التعاون  –المرتسم نقال عن محمود سمير الرنتيس ي، العالقات التركية الروسية : المصدر

االقتصادي والخالف السياس ي، دراسة نشرت على موقع الجزيرة للدراسات على الرابط اإللكتروني اآلتي" 

https://studies.aljazeera.net/en/node/3780 

 :المستوى العسكري والتكنولوجي ج.

(( الروسية لتركيا وتداعياتها على العالقات التركية (S-400لقد بينا في صفحات سابقة اهمية صفقة صواريخ  

ا مختلفة تعني تكنولوجي األمريكية ألن المنظومة ليست مجرد وسيلة دفاع جوي باعتها روسيا واشترتها تركيا لكنها-

وخبراء للتشغيل وأسرار فنية وصيانة قادمة وأسرار عسكرية ال يمكن أن يطمئن الناتو لها على أرض حليف أساس ي 

 وان هذه المنظومة مصممة باألساس لمواجهة قدرات الناتو الجوية والصاروخية، أما الوجه الثاني 
ً
له خصوصا

على قيام األخيرة ببناء محطة )أق قويو( النووية وهي األولى من نوعها في تركيا، للعالقة فهو االتفاق التركي الروس ي 

وكان الرئيس الروس ي )فالديمير بوتين(  قد شارك في مراسم تدشين المحطة مع الرئيس التركي )رجب طيب أردوغان(، 

( مليار 19ببنائها بتكلفة)( وستقوم شركة )روس آتوم  )الروسية 1929نيسان  9في والية مرسين جنوبي تركيا في )

 ( .99(  )1919دوالر ومرجح أن يتم بدء التشغيل فيها بحلول)

( التي تشارك تركيا في برامج تصنيعها F-35وفي مواجهة رفض مجلس الشيوخ األمريكي تسليم تركيا طائرات )

حلفاء جدد وهذه اشارة مع الناتو فقد أعربت تركيا عن امكانية الحصول على طائرات مماثلة من جهات أخرى ومن 

 ( .99عميقة وواضحة لتوجهات تركيا الجديدة )

يبدو من خالل ما تقدم ان وصول العالقات التركية األمريكية الى مرحلة البحث في احتمال انفراط عقد 

 الشراكة االستراتيجية بينهما ناجم عن جملة أسباب منها:

الجانب االمريكي يركز مع حلفائه بالمنطقة على االدوار . اختالف االولويات االستراتيجية بين الدولتين ف2

االمنية والعسكرية والسيما في الملفات المهمة في العراق و سوريا في حين ان تركيا تركز في اولوياتها على االدوار 

 االقتصادية وبناء االقتصاد القومي.

https://studies.aljazeera.net/en/node/3780
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ل الكردستاني بصورة خاصة وللمكون . اقتناع تركيا باستعمال الواليات المتحدة األمريكية لحزب العما1

 الكردي بصورة عامة كعازل جغرافي امام التمدد االقليمي التركي في سوريا والعراق.

. صعود قوى اقليمية ودولية يمكن ان تصبح يوما ما بديل استراتيجي لتركيا او كحلفاء اقليمين ودوليين 9

تين تؤثران تأثيرا مباشرا في اقتصاديات العالم بأسره، ومنهم الصين والهند وروسيا وقد اصبحت الهند والصين قو 

وهذا ما يوسع في دائرة االختيارات التركية بالمستقبل ويفسح المجال امامها لتناور بين اكثر من خيار بدل من 

 ( .98االنغالق على الخيار االمريكي)

ارجية كنها ان تتحرك في اطار سياستها الخ.  التأثير االمريكي في حرية الحركة التركية قد تدرك تركيا انه ال يم4

بكل مطلق دون االخذ بالحسبان اعتبار عضويتها في حلف شمال االطلس ي والذي تهيمن عليه الواليات المتحدة 

 .(99) رات االستراتيجية األمريكيةاألمريكية وان هذا ما يشكل ضغط كبير على صانع القرار التركي كونه يحد من الخيا

عن ادوار تعزز مكانتها اقليميا ودوليا سواء كان من خالل العثمانية الجديدة او غيرها وهو ما  . بحث تركيا9

 تسبب تصادم تركيا مع اهم حلفائها.

. انفتاح تركيا على كل من روسيا وايران وخاصة بعد االنقالب التركي الفاشل وهو ما تعده الواليات المتحدة 9

 ( .92قات األمريكية التركية )األمريكية تصعيدا وسيؤثر على العال

. التغير في سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه تركيا حيث انها اصبحت تبحث عن شركاء بديلين لتركيا 9

 في المنطقة.

. فرض المزيد من العقوبات االقتصادية على تركيا بهدف الحد من التوسع في العمليات العسكرية التركية 9

 . ( 91في شمال سوريا )

لكن يبقى السؤال األهم و هو: كيف ستتعامل الواليات المتحدة األمريكية مع تركيا وفق تحوالتها من شريك 

استراتيجي في السابق إلى خصم او منافس في الحاضر؟، يبدو أن اإلدارة األمريكية ال تمتلك إجابات أو آليات للتعامل 

ظر إلى أنقرة بعدسات قصيرة المدى وفي ضوء ذلك ستبقى مع تعقيدات هذه العالقة خاصة إذا واصلت واشنطن الن

العالقات تراوح مكانها، إذ من العبث تصور أن تتحفز هذه العالقات نحو األفضل دون تحفيز القيم المشتركة بين 

ير يتركيا و الواليات المتحدة األمريكية وقد آن أوان اإلقرار بأن العالقة بينهما قد تغيرت وأن إنعكاسات هذا التغ

 ستنعكس على منطقة الشرق األوسط.

 الخاتمة 

( وبينا خاللها ان 1922درسنا وحللنا عوامل التوتر في العالقات األمريكية التركية خالل مدة ما بعد العام )

هذه العالقات لها خصوصيتها المتمثلة في حجم الموارد وطبيعة التأثير الذي تحدثه كل من الواليات المتحدة 
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ركيا وبالرغم من جوانب الخالف والتوتر التي تعتريها بين مدة واخرى وان التفاعالت الناتجة من هذه األمريكية وت

العالقات تنعكس على البيئة االقليمية و الدولية، كون الواليات المتحدة األمريكية قوة عالمية عظمى تمارس تأثير 

ة يرها في البيئة االقليمية وان عالقاتهما تعد عالقات مهمكبير على النظام الدولي وتركيا قوة اقليمية بارزة تمارس تأث

لكال الدولتين، اذ تعدَّ تركيا من الدول التي تتمتع بوفرة الخيارات اإلستراتيجية بسبب امتداد عمقها االستراتيجي في 

الالزمة  يةالعديد من النظم اإلقليمية وتمتلك تركيا بعض السمات التأريخية والجغرافية والسياسية واالقتصاد

لممارسة الدور اإلقليمي الذي يحقق مصالحها القومية, لذا تدرك الواليات المتحدة أهمية تركيا اإلستراتيجية وذلك 

من خالل موقعها الجغرافي الذي يشكل ملتقى الطرق البرية والبحرية والجوية من والى األقطار الصناعية، باإلضافة 

األمني من خالل دعمها للتحالف الدولي ضد االرهاب ،  -في الجانب السياس ي عن الدور الذي يمكن إن تمارسه تركيا

وأنها عملت على إدخال تركيا في حلف شمال األطلس ي ) الناتو( لكي تعزز الطرف الجنوبي للحلف , وقد بينت محاور 

جاه هت العالقة في اتالبحث مختلف مجاالت االختالف والتعاون بين تركيا والواليات المتحدة األمريكية والتي واج

التنافر مرة وباتجاه التعاون مرة اخرى، وان نمط التعاون بين الواليات المتحدة األمريكية و التركية بدأ يتراجع 

( بسبب اتجاه االدارة األمريكية في عهد الرئيس االمريكي االسبق )باراك اوباما( في تنفيذ 1922تدريجيا بعد عام )

( 1929ناء ما يعرف بالشرق االوسط الكبير وكذلك تجاهلها االحتجاجات التركية عام)سياسات تخدم مشروعها في ب

اذ ان تقارب تركيا مع ايران وروسيا والذي فرض على تركيا من اجل تجنب المخاطرة االمنية المحيطة بها باإلضافة 

( 1929مرحلة خطيرة عام )الى تحقيق منافع واهداف مشتركة ادى الى توسع الفجوة بين الدولتين حتى وصلت الى 

 ( .S- 400عندما قامت تركيا في شراء منظومة صواريخ )

ان التغيير المتسارع في السياسة الخارجية التركية والمتفاعلة مع البيئة اإلقليمية، ادى الى تأرجح المكانة 

 ع
ً
ما ن المصالح األمريكية، مالتركية في نظر الواليات المتحدة األمريكية، وذلك لبحث تركيا عن دور اقليمي بعيدا

سيدفع بالواليات المتحدة الى عزل تركيا او تحجيم دورها اذ ما استمرت باالبتعاد عن المصالح األمريكية، او محاولة 

انتهاج  سياسة اكثر استقاللية تبتعد فيها عن االلتزام بمصالح وتوجهات الواليات المتحدة،  مما قد يدعو االخيرة  

. الى افتعال ازمات
ً
 او خارجيا

ً
 داخلية او اثارت الملفات التي تزعزع االستقرار التركي داخليا

التركية ينبأ امام خيارات مختلفة بين ان تتجه الى -اذ بين البحث ان المستقبل القريب للعالقة األمريكية  

 دة الدولتين في التعامل معالتراجع او الصراع وربما يؤدي الى الصراع او ان تتجه الى التعاون وهو ما يتوقف على ارا

المتغيرات و القضايا المطروحة في متن تلك العالقات وان كفة الرجحان هو ان العالقات األمريكية التركية يمكن 

ان تتطور الى مزيد من التعاون واحتواء االزمات لوجود القيم السياسية المشتركة وإلدراك كال الدولتين اهمية كل 

نع هذا االمر اذا ما حاولت احدى الدولتين تجاوز الخطوط الحمراء للدولة االخرى ان تعثر منها لألخرى، لكن لم يم

 الشراكة.

 االستنتاجات 

 ان من ابرز االستنتاجات التي توصل اليها الباحث هي : 
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ـ ان العالقات التركية االمريكية بدأت بفعل ضغط العامل العسكري واالمني في تركيا وضغط العامل 2

السياس ي في الواليات المتحدة االمريكية هو ما تأكد بضعف التبادالت االقتصادية رغم ان الحلف بين الدولتين 

 وممتد ألكثر من نصف قرن .

مرحلة جديدة من  1991وجهات االسالمية الى سدة الحكم عام. مثل صعود حزب العدالة والتنمية ذو الت1

مراحل تطور العالقات االمريكية التركية وذلك لحاجة الواليات المتحدة االمريكية لتركيا من اجل التقارب بين 

 الشرق والغرب  .

ة ى في الشراكـ خرجت العالقات االمريكية التركية من اطار التبعية الى الشراكة بالرغم من ان حصة الكبر 4

 كانت للواليات المتحدة االمريكية.

ـ اخذت العالقات التركية االمريكية تبتعد نسبيا عن نمط التعاون وتتجه نحو التنافس والتوتر بعد ثورات 9

 الربيع العربي بسبب تعارض المصالح االمريكية مع المصالح التركية في المنطقة .

 دور فاعل في الشرق األوسط وأسيا الوسطىلصلبة التي تمكنها من اداء اصر القوة الناعمة واتركيا عنمتلك ـ ت9

 والقوقاز.

. تركيا مهما حاولت ان تنتهج سياسة خارجية تنبع من صميم مصالحها الخاصة، اال انها ال يمكن ان تبتعد 9

لتين لتحالف بين الدو عن تحالفاتها مع الواليات المتحدة االمريكية او تصور احتمالية فك االرتباط وذلك ألهمية ا

 في تحقيق المصالح المشتركة.

ـ فيما يخص مستقبل العالقات التركية االمريكية فأن المستقبل القريب يتقبل اكثر من احتمال اال اننا بينا 9

بأن مدخالت التحالف والتعاون ستفرض نفسها على الدولتين وتعيد توجيه هذه الدراسة بأننا اكثر اقتناعا في 

 .الصراع والتنافس في تلك العالقاتحو استمرار التقارب والتعاون مقابل تقليل عوامل العالقة ن

 الهوامش 

وانعكاساتها على االحداث في  1922( نظير سامي عبد الواحد، العالقات االمريكية التركية ما بعد احداث 2) 

 .11، ص 1929تكريت، بغداد، العراق وسوريا، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة 

( خليل العناني، مع الواليات المتحدة االمريكية مصالح استراتيجية متبادلة، في كتاب، تركيا بين تحديات  1) 

 . 248. ص1929، 2الداخل ورهانات الخارج، تحرير محمد عبد العاطي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط

 ،(3)  S,  Haitham ,(2016)  Under  standing the sources of Turkish foreign policy change towards 

the middle East during the justice and Development party thesis degree of  ,Doctor University of p175  .

Exeter ,London .p 175    
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(، مركز 1929-2889حيال االتحاد االوروبي )( محمد ياس خضير الغريري، الدور االمريكي في سياسة تركيا  4) 

 . 228، ص 1929دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

( سليمان حميد فارس، السياسة الخارجية التركية ما بعد الحرب الباردة، اطروحة دكتوراه غير منشورة،  9)

 . 48ص  1999كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، بغداد، 

، الدين والدولة في تركيا: صراع االسالم والعلمانية، مكتبة الهيئة المصرية، القاهرة، ( كمال السيد حبيب9)  

 .8، ص1998

(، 1929 – 1999( قاسم محمد نجم، السياسة الخارجية االمريكية وأثرها على العالقات العراقية التركية ) 9)

-228، ص 1929سالمية العالمية، عمان، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم اال 

219. 

(، رسالة ماجستير غير 1999-1991( محمد عبد العاطي التلولي، السياسة الخارجية التركية تجاه سوريا ) 9)

 . 82، ص1922منشورة، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة االزهر، غزة، 

، أمجد للنشر والتوزيع، عمان، 1921-1991ال تركيا ( هدى نبيل كاظم، السياسة الخارجية االمريكية حي 8)

 .28، ص1929

 .19( نظير سامي عبد الواحد، مصدر سبق ذكره، ص 29) 

دراسة في تطور العالقات  -( لقمان عمر محمود النعيمي، تركيا في االستراتيجية األمريكية المعاصرة 22)

 . 29، ص 1998ز الدراسات االقليمية، جامعة الموصل (، مرك1999 -2882التركية األمريكية بعد الحرب الباردة )

، رسالة 1922-1999التركية في ظل حزب العدالة والتنمية  -( ريز لطيف صادق، العالقات االمريكية  21)

 . 99، ص 1922ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب والعلوم، جامعة الشرق االوسط، عمان، 

 .18ر سبق ذكره ، ص(  نظير سامي عبد الواحد , مصد 29) 

-1991( احمد عبد الكريم ابو هجرس، العالقات التركية االمريكية وأثرها على منطقة الشرق االوسط )24) 

 . 94، ص 1924(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة االزهر، غزة، 1921

السورية في ضوء المتغيرات االقليمية والدولية    –( محمود خليل يوسف، تطور العالقات التركية  29)

 .89، ص1929( ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة االزهر، غزة، 91999-1921)

( مخنف سوفيان، دور البعد االقتصادي واالمني في توجيه السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة  29)

(، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم السياسية 1929-1991دراسة حالة العراق للفترة )الشرق االوسط 

 .199، ص1928والعالقات الدولية، جامعة الجزائر، الجزائر، 

 .  198( المصدر نفسه ، ص 29) 
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( ، رسالة 1929-1991( خالد كمال هنية، السياسة الخارجية التركية تجاه المملكة العربية السعودية )  29)

 .99، ص 1929ماجستير غير منشورة، اكاديمية االدارة السياسية للدارسات العليا، جامعة االقص ى، غزة، 

(19) B, Frida  , Turkey's Security and the Syrian Civil War A case Study about how the Syrian Civil 

War has impacted Turkey's State and Human Security from 2011until 2019.Master Thesis .University 

Linnaeus. Sweden , p37. 

A Previously mentioned source, p176. ,(20) S,  Haitham  

( بيل باراك، سياسات تركيا شمال العراق المشكالت واالفاق المستقبلية، مركز الخليج لألبحاث،  12) 

 . 99، ص 1999االمارات، 

 .84ليل يوسف، مصدر سبق ذكره، ص ( محمود خ11) 

 .89(    المصدر نفسه، ص 19) 

(24) B ,Frida, Previously mentioned source p38 .    

  .89( محمود خليل يوسف، مصدر سبق ذكره 19) 

 .149( مخنف سوفيان، مصدر سبق ذكره، ص19) 

 . 142( المصدر  نفسه ، ص  19) 

تركيا ودول الخليج بدعم واشنطن في أوكرانيا؟ متاح على الرابط االلكتروني  ( فراس ابو هالل , لماذا تتردد 19)

  /https://arabi21.com/story/1424708االتي:   

(  ياسر رحيم شبيب، تجربة التنمية في تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية، رسالة ماجستير غير 18)  

 .298، ص 1928منشورة، كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، بغداد، 

في قرية صغيرة تابعة لقضاء حسن قلعة  2842*( محمد فتح الله غولن داعية اسالمي تركي من مواليد )

التابعة لمحافظة أرض روم ويعد من مرددي مدرسة الشيخ المتصوف سعيد الدين النورس ي، أسس فيما بعد 

 1929حركة )خدمة(التي صارت كيانا موازيا للحكم في تركيا. أتهم بالوقوف هو وحركته وراء االنقالب األخير لعام 

لمزيد حول الحركة ومؤسسها ينظر.. هيلين روز رغم أنه يقيم في محمية خاصة به في والية بنسلفانيا األمريكية. ل

تحليل سوسيولوجي لحركة مدنية متجذرة في االسالم المعتدل، ترجمة عبدالرحمن ابو  -أيبو، حركة فتح الله غولن

 .99, ص  1929, 2ذكرى، تنوير للنشر واالعالم، القاهرة، ط

 ، متاح على الرابط اإللكتروني االتي:1929 ( المواقف الدولية تجاه محاولة االنقالب الفاشلة في تركيا،99)

rs.com-https://barq/  

( ينظر ملف شامل ادانات دولية وعربية وحزبية لمحاولة االنقالب الفاشلة في تركيا، وكالة االناضول  92)

    /https://m.youm7.com/story/2016/7/15لألنباء، متاح على الرابط اإللكتروني 

https://arabi21.com/story/1424708/
https://barq-rs.com/
https://m.youm7.com/story/2016/7/15/
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، بعدة 1929من كانون األول  8)*( ألقت السلطات التركية القبض على القس األمريكي أندور برانسون، في   

ركيا بره ت)بي كي كي( الذي تعت” حزب العمال الكردستاني” و” غولن“باسم منظمتي ” ارتكاب جرائم“تهم تضمنت 

 1929، تحت مظلة رجل دين. وأصدرت المحكمة التركية في والية أزمير في تشرين األول من عام ”إرهابية“منظمة 

يوًما مع وقف التنفيذ، قبل أن تفرج عنه بدعوى  29حكًما على القس األمريكي بالسجن لمدة ثالث سنوات وشهر و

 القات التركية األمريكية، متاح على الرابط اإللكتروني اآلتي:انتهاء حكمه. ينظر مقال ثالث ملفات عكرت صفو الع

 https://www.enabbaladi.net/archives/335973#ixzz7G5FqkHsa 

أثر أزمة المياه على طبيعة ونمط العالقات دراسة في  -( داليا اسماعيل محمد، المياه والعالقات الدولية91) 

 .99، ص 1999العربية التركية، مكتبة مدبولي، القاهرة، 

 في الكواليسوراء من  األمريكية االستخباراتيةواألجهزة الدبلوماسية ( ساهمت لمؤسسة  99)

 الواليات استطاعت وقدبدقه، تحركاته  تتابع انتك أننيروبي، بعد إلى  والتوجهإيطاليا مغادرة على "أوجاالن"إرغام

األوربية بعدم منحه حق اللجوء السياس ي فيها.. ينظر.. لقمان عمر  الدول من العديد  إقناع األمريكية المتحدة

 . 99النعيمي، مصدر سبق ذكره، ص 

التركية، مركز دراسات الوحدة -بية ( جالل عبد الله معوض، عملية صنع القرار في تركيا والعالقات العر 94) 

 .214، ص 2889العربية، بيروت، 

( هاينتس كرامر، تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد، ترجمة فاضل جتكر، مكتبة العبيكان، الرياض، 99) 

 .  99, ص1992، 2ط

محمد ثلجي، أزمة الهوية في تركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج، تحرير محمد عبد العاطي، في  ( 99) 

 .89-89, ص 1929كتاب، تركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 

 . 992 -999، ص 1991هرة، ( حامد محمود عيس ى، القضية الكردية في تركيا، مكتبة مدبولي، القا99) 

( عندما تقرر توسيع اعداد هذه القوات الكردية صرح ابراهيم كالن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب 99) 

طيب أردوغان قائال" ان تركيا ستواصل قتالها لهذا التنظيم االرهابي بغض النظر عن اسمه وشكله داخل وخارج 

رار الدعم األمريكي لهذه المليشيات المسلحة. ينظر نص التصريح منشور حدودها مشيرا الى رفض حكومة بالده استم

  https://www.dw.com/ar/42143971 على الرابط اإللكتروني اآلتي: 

  https://www.france24.com/ar/20210216( نص التصريح منشور على الموقع اإللكتروني اآلتي:  98)

  https://arabic.rt.com/world/1289206( نص اللقاء الصحفي منشور على الموقع اإللكتروني اآلتي:   49)

,متاح  1911وكراني صعب" ومكاسب أم عقبات؟ إسطنبول, ( ضياء عودة , تركيا أمام "طلبين".. "توازن أ42) 

 على الرابط اإللكتروني االتي 

-https://www.alhurra.com/turkey/2022/05/20/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7

-4%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%8-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85

https://www.enabbaladi.net/archives/335973#ixzz7G5FqkHsa
https://www.dw.com/ar/42143971
https://www.france24.com/ar/20210216
https://arabic.rt.com/world/1289206
https://www.alhurra.com/turkey/2022/05/20/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%9F
https://www.alhurra.com/turkey/2022/05/20/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%9F
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-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86

-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A

-%D8%A3%D9%85-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8

 %D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%9F 

(41 ) Gülnur  Aybet, “Turkey’s Security Challenges and NATO,” Carnegie Europe, 2012 published 

on link 

http://carnegieendowment.org/files/Aybet_Brief.pdf 

( نقال عن عمار يوسف قدورة، عضوية تركيا في حلف الناتو ومطالب االقصاء، مركز الجزيرة للدراسات، 49)

 على الرابط االلكتروني اآلتي:  1924نوفمبر  19

 et/ar/issues/2014/11/2014112783451445163.htmlhttps://studies.aljazeera.n 

  (44) Semih  Idiz  ,“No chance Turkey will be ,kicked out of NATO,AI-Monitor,    

 http://goo.gl/sc0Lm0November 2014 published on link   

تبدال عالقاتها مع تركيا والتعاون مع اليونان، دراسة منشورة على ( صالحة عالم، هل قررت أمريكا اس49) 

 الشبكة العنكبوتية ومتاحة على الموقع اإللكتروني اآلتي:

    https://mubasher.aljazeera.net/opinions/2021/11/12/%D9%87% 

التي  2819( من المعروف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعارض معاهدة لوزان المبرمة عام 49) 

إلعادة صياغتها بمناسبة مرور مئة عام  1919حددت الحدود الجغرافية بين تركيا واليونان، وينتظر بفارغ الصبر عام 

اندلعت حرب بين الدولتين فإن ميزان القوى  على إبرامها، وهو ما يثير مخاوف اليونانيين خصوصا وأنه في حال

العسكرية بين البلدين يميل لصالح تركيا، وبالتالي فوجود قوات أمريكية على أراضيها يعد حائط صد أمام أي تحرك 

 عسكري تركي... المصدر نفسه .

 (  المصدر نفسه .49)

الستراتيجية و التداعيات االمنية، مجلة التركية بين الشراكة ا-( رنا مولود شاكر ، العالقات األمريكية 49)

 .292، ص  1929، 21تكريت للعلوم السياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة تكريت،  العدد

( في الحقيقة هذا جزء من مقال نشرته صحيفة الواشنطن بوست االمريكية وترجمته صحيفة الخليج 48)

من تداعيات التقارب التركي الروس ي على عالقات التحالف التي تجمع أونالين االلكترونية الى اللغة العربية وهي تحذر 

 بين تركيا والناتو ونشر هذا المقال على الرابط االلكتروني اآلتي :

 https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9   

التركية: مجاالت التقارب وقضايا الخالف، -لعت، العالقات الروسية( ولمزيد من التفاصيل ينظر محمد ط99)

 .1929مجلة رؤية تركية، مركز الدراسات السياسية واالقتصادية سيتا، تموز 

https://www.alhurra.com/turkey/2022/05/20/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%9F
https://www.alhurra.com/turkey/2022/05/20/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%9F
https://www.alhurra.com/turkey/2022/05/20/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%9F
https://www.alhurra.com/turkey/2022/05/20/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%9F
http://carnegieendowment.org/files/Aybet_Brief.pdf
https://studies.aljazeera.net/ar/issues/2014/11/2014112783451445163.html
http://goo.gl/sc0Lm0
https://mubasher.aljazeera.net/opinions/2021/11/12/%D9%87%25
https://mubasher.aljazeera.net/opinions/2021/11/12/%D9%87%25
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9
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 ( المصدر نفسه .92)

( طارق دياب، تركيا بين موسكو وواشنطن البحث عن مسار تقارير سياسية، المعهد المصري للدراسات، 91)

 .4-9، ص 1929نيسان 

( صدفة محمد محمود، توظيف القوة الذكية في السياسيات الخارجية للقوى المتوسطة الصاعدة، 99)

، 121مجلة السياسة الدولية، مركز االهرام للدراسات االستراتيجية السياسية واالستراتيجية، القاهرة , العدد 

 .19، ص1929

اعتبر الرئيس الروس ي، فالديمير  -في األرجنتين 1929( على هامش قمة العشرين في مطلع كانون األول 94)

ا" في حين عبر الرئيس التركي عن موقف مماثل خالل اتفاق مشروع خط الغاز الطبيعي 
ً
ا موثوق

ً
بوتين، تركيا "شريك

. ينظر.. محمود سمير  "السيل التركي"، لنقل الغاز الروس ي إلى أوروبا عبر تركيا، أن
ً
ا
ً
ا موثوق

ً
"تركيا تعتبر روسيا شريك

الرنتيس ي، ، تركيا والتوازن الصعب بين موسكو وواشنطن، على الرابط اإللكتروني اآلتي:  

https://studies.aljazeera.net/en/node/4377    

مليار دوالر، مقال متاح على  299الرازق، تركيا تخطط لزيادة التبادل التجاري مع روسيا الى ( سعيد عبد 99)

 الرابط اإللكتروني اآلتي: 

 https://aawsat.com/home/article/810681 

 (  المصدر نفسه . 99)

 .1ه، ص ( طارق دياب، مصدر سبق ذكر 99)

 رغم معارضة مجلس الشيوخ"، على الرابط اإللكتروني اآلتي:  99-( تركيا تتسلم طائرة إف99)

 https://www.aljazeera.net/news/international/2018/6/22   

، الجمهورية التركية الجديدة: تركيا كدولة محورية في العالم االسالمي، مركز االمارات (  جراهام فولر98)

 .119،ص 1998، 2للدراسات والبحوث االستراتيجية، االمارات، ط

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 1929التركية منذ عام -(  حذيفة عبد المطلب، العالقات األمريكية 99) 

 .244-249، ص1919معة النهرين، بغداد، العلوم السياسية، جا

( خضر عباس عطوان، لبنى خميس مهدي، العالقات االستراتيجية التركية االمريكية رؤية مستقبلية، 92)

 .299، ص 1929، 19, العدد8مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية جامعة الكوفة، كلية القانون ، المجلد 

(, 1929-1999ة الخارجية األمريكية اتجاه تركيا واثرها على النظام الدولي) (   محمد حسين علي، السياس91)

 .98-99، ص  1912، 2المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية، برلين، ط

https://studies.aljazeera.net/en/node/4377
https://aawsat.com/home/article/810681
https://www.aljazeera.net/news/international/2018/6/22
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 لّدولة العربّيةل ويةُبنيالطبيعة ال

The structural nature of the Arab state 
 

 عصام عيروطالدكتور 

 فلسطين أستاذ مساعد في جامعة نابلس للتعليم المنهي والتقني

 ملخص

اإلشكاالت  وذلك من خالل تتبع طبيعة ُبنية الّدولة العربّيةيبحث موضوع الدراسة في إشكالية تتمحور حول 

مجموعة من الصفات البنائية والتي تمثلت في عدة مظاهر رئيسة أبرزها اكساب الدول العربية إلى البنيوية والتي أدت 

أهداف الدراسة تم إلى بهدف الوصول التسلطية للدولة العربية، و الطبيعة العصبوية و الطبيعة الطبيعة االنقالبية و 

استخدام المنهج التحليلي حيث تم توظيفه في محاولة تحليل علمي لهذه التمظهرات وجذورها وانعكاساتها عبر 

 البحث في هذه الطبائع التي تميزت بها الدولة العربية على مدار عقود من الزمن.

الدول العربية لم تنشأ بشكل طبيعي وجاءت في معظمها من خالل انقالبات فبقيت  تبين لنا في متن البحث أن

كما اتسمت بالعصبية والطائفية  ،هذه الدول ذات بنى تقليدية هشة متعددة التيارات مرتبطة بقوى عالمية

دية وقادت أنتج مجموعة من االزمات السياسية واالجتماعية واالقتصاكل ذلك  ،وأصبحت السلطوية أحد خصائصها

 ضعيفة ذات أنظمة لم تستطع ترسيخ مبادئ الديمقراطية  تصبح أنإلى هذه الدول 
ً
على زيادة الفجوة  مما عملُدوال

 بين الّدولة والشعب.

: التحديات البنيوية، الدول العربية، المواطنة، الطبيعة االنقالبية، الطبيعة العصبوية، الطبيعة الكلمات المفتاحية

 التسلطية.

Abstract 

The subject of the study examines a problem centered on the structural challenges that 

the Arab countries suffer from, by tracing the structural problems. This resulted in a group of 

structural crises, which were represented in several main aspects that will be discussed 

successively. Attempting a scientific analysis of these problems and their roots and 

repercussions through six demands: the first requirement, the problem of identity and 

citizenship; the second requirement, the problem of achieving political and social integration; 

the third requirement, the problem of state legitimacy and authority; the fourth requirement, 

the problem of inability to achieve independent economic development; the fifth requirement, 

the problem of impasse security and protection of national independence; and lastly, the sixth 

requirement, the problem of the inability to expand the circle of political participation. In the 

body of the research, it became clear to us that a set of overlapping internal and external 

factors led to the obstruction of political and social integration in the Arab world in varying 

proportions and dragged it into more fragmentation. The Arab society became suffering from 

a multiplicity of nationalist currents, which led to its association with global powers and 
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facilitated the interference of external forces in its affairs. The Arab countries were able to 

create authentic sources of legitimacy based on charisma and populist discourses, and 

although the Arab countries are considered rich in their resources, they were unable to achieve 

sustainable development and were content with successes here and there, and effective 

political participation was absent from the political environment, which led to the growth of 

the phenomenon of tyranny, the consolidation of authoritarianism, and the predominance of 

security over the administration of Arab countries. 

Key words: Structural challenges, Arab countries, citizenship, revolutionary nature, 

sectarian nature, authoritarian nature  .(  

 مقدمة:

سببت بها نشأتها 
َ
على مدار عقدين من الزمن ما زالت الدول العربية الُقطرية تعاني من أزمات بنيوية ت

 أخرى بالتبعية األجنبية، فالبعض 
ً
 بالتفتت الداخلي وتارة

ً
 عملت هذه األزمات على تهديد وجودها تارة

ُ
المشّوهة بحيث

لبعض اآلخر يتميز بوجود هّوة متزايدة بين المجتمع والنظام من هذه الدول ُمهدد باإلفالس أو تفش ي ظاهرة التطّرف وا

شكاالت سياسية إالحاكم تصل في بعض حاالتها إلى مرحلة القطيعة الكاملة فمعظم الدول العربية هي ُدول تعاني من 

مراكمة بلي لواقتصادية إلى حد كبير وليس لديها الحد الكافي من االنجازات منذ استقاللها وال يساعدها األفق المستق

مزيد من اإلنجازات، فهي من ناحية فعلية ما زالت إنجازاتها غير مرضية على الصعيد المؤسس ي وخاصة في حقول ال

التعليم والصحة واالقتصاد، وذلك على الرغم من عمليات التحديث والدمقرطة التي حاولت الدول العربية دمجها في 

 أّنها ما زالت تعان
ّ
ي من أزمات متكررة في الُحكم، فبرغم جميع المحاوالت والجهود المبذولة لم بنيتها السياسية، إال

تستطع معظم الدول العربية ترسيخ وتطوير الحياة السياسية بشكل ملفت، ألّنها لم تعمل على إيجاد أفق سياس ي 

 .(1)لمجتمع والّدولةيستند إلى السياسة الحديثة المعاصرة في كثير من الحاالت فكانت النتيجة زيادة الُهوة بين ا

نشئت وفق 
ُ
إن أزمة الُحكم في الدول العربية تتركز في الدول ذات األنظمة الجمهورية رغم أّن هذه الدول أ

مبادئ الحرية والعدالة وسيادة الشعب وارتكزت على المساواة والعدالة والمشاركة الواسعة في جميع مناحي الحياة 

 أّن هذه بعض هذه الدول قامت لحفظ عالقات التوازن الداخلية السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 
ّ
إال

ر على أداء الُنظم السياسية في ممارستها للسلطة فكانت سياساتها هي أحد العوامل التي ساهمت 
ّ
والخارجية مما أث

الجمهوريات باستمرار اإلخفاق السياس ي الذي انعكس على الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فبقيت هذه 

 فكلما كانت بنية المجتمع قوية 
ً
 مباشرا

ً
ؤثر بالمجتمع تأثيرا

ُ
يب معزول، فاألزمات ت

َ
هشة ضعيفة والمجتمع مغ

ومتماسكة استطاع المجتمع تجاوز هذه األزمات فاألزمة تعبر عن خلل أصاب أحد ُبنى المجتمع إْن كانت على مستوى 

 .(2)المجتمع أم على مستوى الّدولة

 أنتجت األ 
ً
زمات البنيوية واإلشكاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تعرضت لها الدول العربية ُدوال

ضعيفة إلى حد ما ذات أنظمة لم ترسخ الديمقراطية عملت هذه األنظمة على زيادة الفجوة بين الّدولة والشعب، كّل 

ر في طبيعة تلك الدول بصورة كبيرة وأّدى إلى زيادة ا
ّ
لتطّرف والُعنف، لذا سوف نتناول في الثالثة فروع التالية ذلك أث

الطبيعة التي اتسمت بها الّدولة العربية مع التركيز على الجمهوريات العربية التي عانت من نشأة مشوهة، والتي جاءت 

لعربية، والفرع على ثالثة أشكال سيتم توضيحها كما يلي: الفرع األول: سوف يتم تبيان الطبيعة االنقالبية للدولة ا

الثاني: سوف يتمحور حول الطبيعة العصبوية للدولة العربية ، والفرع الثالث سوف نتناول فيه الطبيعة التسلطية 

 للدولة العربية.
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 اإلشكالية:

من األسباب الرئيسية التي أّدت إلى تشّوهات في ُبنية الّدولة العربية الحديثة هو التعارض بين نشأتها المتأثرة 

بالغرب االستعماري، والثقافة العربية واإلسالمية ومحدداتها التاريخية والجغرافية والثقافّية واالجتماعية، فُمعظم 

سم باالنتماءات القبلّية والطائفّية والدينّية التي تتعارض في كثير من األحيان مع الّدولة القومية 
ّ
الّدول العربية تت

ل مشكلة االندماج الوطني واإلقليمي واالجتماعي داخل الّدولة الواحدة، ناهيك الحديثة، مما أنتج بعض اإلشكاالت مث

عن مشكالت الحدود والّسيادة بين الدول العربية، إضافة إلى التدخل الدولي من القوى العظمى في شؤون وسياسات 

 في سياسات الدول العربية لوجود روابط طائفية
ً
ل دول اإلقليم أيضا

ّ
أو دينية خاصة بوجود  الدول العربية وتدخ

ى كل ذلك إلى تعزيز االنتماءات العرقّية والطائفّية على حساب الّدولة  .األقليات، أدَّ

رت في نشأتها بشكل مباشر، كل 
ّ
وبذلك مرت الّدول العربية الحديثة خاصة الجمهوريات العربية بمراحل أث

ر في طبيعة الّدولة العربية فيما بعد والتي انتقلت من
ّ
مرحلة القبيلة إلى مرحلة االستعمار وعانت على إثره من  ذلك أث

وعليه فإن هذه الدراسة سوف تحاول مجموعة من المشكالت واتسمت أنظمتها بالتفرد بالحكم وتقييد الحريات، 

تحديد الطبيعة التي تميزت بها الدولة العربية في مختلف الحقب الزمنية، وذلك من خالل اإلجابة على تساؤل رئيس 

 كيف أثرت طبيعة الدول العربية على أدائها تجاه مجتمعاتها.“كل محور المشكلة البحثية ويتمثل هذا السؤال في يش

 :ويتفرع من هذا السؤال البحثي

 ما هي الطبيعة التي تميزت بها الدول العربية خالل مراحل نشأتها؟  

  ؟والمجتمعية السياسية وظائفهاكيف أثرت طبيعة الدول العربية في 

 الدراسات السابقة:

 ( الى 8102-إبراهيم توفيق في مقاله )ازمة الدول العربية وصراعات الهوية  أشار حسنين

أن صراعات الهوية في العالم العربي هي الوجه اآلخر ألزمة بناء الدولة الوطنية الحديثة، وهي أزمة بنيوية لها 

لة ما بعد االستقالل بسبب فشل النخب جذورها التاريخية في الحقبة االستعمارية، وتفاقمت في مرح

الحاكمة في عديد من الحاالت في بناء دولة وطنية تتمتع بالفاعلية والشرعية، بحيث تكون قادرة على القيام 

بوظائفها الرئيسية بفاعلية وكفاءة من ناحية، واستيعاب التعددية المجتمعية )الدينية والعرقية والمذهبية 

وطنية جامعة تجسدها الدولة، وهذا ليس معناه إلغاء الهويات الفرعية، ولكن والقبلية( في إطار هوية 

القبول بها في إطار هوية وطنية أعلى تستند إلى قيم ومبادئ مشتركة، وتجسدها مؤسسات وسياسات 

 عن العصبوية والتسلطية.
ً
 وطنية، بعيدا

طر الفشل والتفكك، وقد باتت هذه الدول مهددة في وجودها ككيانات سياسية، حيث تواجه خ

ولكن ظواهر ضعف الدولة والصراعات الداخلية ذات الصلة بمسألة الهوية ليست قاصرة على هذه 

فحسب، حيث تعاني منها بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة بلدان عربية أخرى عديدة مثل لبنان  الدول 

ام تمثل الملمح األبرز لمرحلة ما والعراق والسودان والبحرين وغيرها. وبذلك أصبحت حالة الفوض ى والالنظ

 لفشل الدولة وطبيعتها التي اكتسبتها من نشأتها. "بعد "الربيع العربي
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 أعدها الباحثان مبروك ساحلي وحسان سبس ي بعنوان )أزمات الدولة في العالم  في دراسة

( حاوال فيها تشخيص أزمات الدولة في العالم العربي من جميع جوانبها وأبعادها التاريخية، 8102 -العربي

عن وتم فيها تصنيف أزمات الدول العربية الى ثالثة مستويات: المستوى السياس ي الذي تم فيه الحديث 

تسلط الدولة واستبدادها واستنزاف ثرواتها، والمستوى االقتصادي حيث فشلت سياساتها التنموية التي 

أدت إلى مزيد من اإلفقار وغياب العدالة االجتماعية، والمستوى االجتماعي حيث هيمنت سيادة الطائفية 

 واإلثنية والقبلية على سلوك الدولة.

مرتبطة ببعضها البعض، وتتفاوت درجـة تأثيرهـا مـن دولـة عربيـة  وخلص الباحثان إلى أن هذه األزمات

إلى أخـرى، مهــددة سيادتها ومســتقبلها وتعــبر عــن حالـة طارئــة تتعــرض لهــا الدولــة ويجــب أن تتجاوزهــا 

ع تحقيق للوصول إلى دولة قوية تقوم على الشرعية العقالنية، واضحة الهوية، متكامال داخليا، تستطي

 التوزيـع العادل وتتجاوز الوالءات األولية والطبيعة التسلطية.

 ( أن العقلية القبلية 8108-قاسم في مقاله )أزمة ثقافة ال أزمة طوائف قال عبد الستار

التعصبية المتحوصلة ما زالت قائمة وبقوة وتطغى قيمها على ما عداها من قيم فالعديد من الدول العربية 

ها قبائل وتعود ملكيتها لهذه القبائل. القبليون البدو أمراء يرسمون ويحكمون ويسيطرون على ما زالت تحكم

أموال الدولة، وينفقونها كيفما يشاؤون، ودول عربية أخرى تحكمها عصابات تحولت إلى قبائل حزبية أو 

 .ثورية أو دينية، وال تختلف في سلوكها عن األنظمة القبلية

يس من قيم االجتماع والتجمع السياس ي وإنما من قيم التحلل واالفتراق، وأشار الى أن التعصب ل

ينبثق عن التعصب الشعور بالعلو والتفوق األجوف واالستهتار باآلخرين وهضم حقوقهم وازدرائهم، فهو يولد 

ؤدي العنصرية والنظرة الدونية تجاه اآلخرين مما يؤدي إلى نمو مشاعر الكراهية والحقد والضغينة والتي ت

إلى التفتت االجتماعي والتمزق والتنافر السياس ي والصراع الداخلي الذي يؤدي الى فشل الدولة. فالتعصب 

آفة خطيرة وقاتلة للمجتمعات، ويستحيل التقدم والنهوض بوجوده، ويحول العمل السياس ي إلى نشاط 

 بناء وعطاء يشارك فيه 
ً
وخلص في نهاية  .الجميعتآمري هدفه ترسيخ فئة ضد أخرى بدل أن يكون عمال

المقال الى أن التعصب ما زال هو القيمة األخالقية العليا التي تتصدر المشهد، وهو بالتالي الذي يحدد من 

 .الناحية العملية ما هو أخالقي وما هو غير أخالقي

 ( أن 8112 -في كتابه )الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر َبّين خلدون النقيب

العربية خاصة دول المشرق العربي دخلت ضمن نموذج الدولة التسلطية بصرف النظر عن كونها  األقطار 

ملكية ام جمهورية او سلطنات اما عن طريق االنقالبات العسكرية أو الحروب االهلية او عن طريق االنفتاح 

سكرية فثلثا األقطار االقتصادي والسياس ي على الغرب فهناك ارتباط واضح بين االستقالل واالنقالبات الع

وعددها تسعة أقطار تعرضت الى انقالبات عسكرية ناجحة أو حروب  0591العربية التي استقلت قبل سنة 

وما بعدها لم تتعرض النقالبات عسكرية  0591أهلية. بينها ثالثة أرباع البلدان العربية التي استقلت سنة 

ولى يحكمها تشكيلة من العسكر والتكنوقراط ناجحة، وما زال يحكمها مدنيون، بينما المجموعة األ 

 والمليشيات المسلحة، ولكنها جميعها تستوي في دخولها في ترتيبات الدولة التسلطية.
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وقال إن محور الترتيبات المؤسسية للدولة التسلطية هو حل إشكالية الشرعية في نظام الحكم، 

حقيقة أن أغلب الفئات المهيمنة التي جاءت إلى وإشكالية الشرعية في بيئة المشرق العربي ال تقتصر على 

الدستورية التي أصبحت أعرافا دولية )أي أن انتشار الممارسات  -الحكم، لم تأت بالطرق الشرعية 

السياسية الرأسمالية من خالل أجهزة التواصل الكوني ووسائل اإلعالم، أصبحت تمثل أعرافا دولية 

وفكرة السيادة( وإنما تتصل بقضايا أعمق من ذلك بكثير.  -خبة والحكومة المنت -كالشرعية الدستورية

 لنضرب أمثلة توضح أبعاد إشكالية الشرعية في نظام الحكم.

 الفرع األول: الطبيعة االنقالبية للّدول العربية

ر بناء الدول العربية بالنشأة غير الطبيعية فقد خرجت الدول العربية من ظاهرة االستعمار ُمتسمة 
ّ
 تأث

ً
تاريخيا

بالهشاشة والزمتها مجموعة من الخصائص أّدت إلى إعاقتها عن إنجازها لوظيفتها تجاه المجتمع، فالّدولة العربية لم 

 للبنية المجتمعية واالقتص
ً
 طبيعيا

ً
ادية والسياسية، ولم تأِت نتيجة التجربة السياسية العربية التاريخية. تكن ُمنَتجا

ى  عن معطيات الواقع االجتماعي والسياس ي واالقتصادي للدولة القومية الحديثة  فقد أدَّ
ً
شكل الّدولة العربية بعيدا

َ
ت

عربية غير ُمدركة للحداثة في الغرب والتي تستند إلى الديمقراطية السياسية والعلمانية الواقعية إلى بناء دولة 

سيطر عليها أيديولوجيات تقليدية
ُ
ة ت

ّ
 .(3)السياسية وحافظت على واقٍع داخلي ذي بنية تقليدية هش

جد أّن التاريخ السياس ي لتكوين الجمهوريات العربية  كان نتيجة تفاعل بعض العوامل 
َ
وبنظرة موضوعية ن

رت على شكل الّدولة وإنجازاتها منها عامالن رئيسيين هما: تأثير القوى االستعمار 
ّ
ية، وبعض العوامل الموروثة والتي أث

 ارتبطت سياساتها وممارساتها وعالقاتها بخبرة العملية أْن وممارساتها الفعلية بعد 
ْ
حصلت على استقاللها، إذ

على ما ورثته االستعمارية فكانت تعتمد في هذه الممارسات والسياسات والتي من خاللها سعت إلى تنظيم المجتمع 

 
ً
من خبرة عملية في عهد االستعمار، فكان استقاللها عبارة عن تأميم ُبنى الّدولة واستالمها من المستعمر حكاما

 فإن مشروع الّدولة العربية الحديثة قد جاء لسد فراغ سياس ي وُسلطوي ومؤسساتي ألّن الّدولة 
ً
وموظفين. إذا

دولة فاعلة، وعلى الرغم من ذلك فقد قامت هذه الدول بتكوين قوانينها العربية لم تكن تمتلك ركائز قوية لتشكيل 

وحكوماتها ومؤسساتها السياسية واألمنية على النمط االستعماري ولم تسَع إلى خلق كيان خاص بها يعتمد على 

السياس ي تفاعلها مع المجتمع بشكل طبيعي، وبهذا تم وضع اللبنات األساسية للدولة الوطنية الحديثة واإلطار 

سس 
ُ
والمؤسس ي الشامل والذي يتحكم في كافة العمليات والتفاعالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية على أ

 .(4)استعمارية

فمن خصوصية الّدولة العربية الحديثة أّن مشروعها التحديثي التي سعت إلى تطبيقه والذي نهضت به من 

لمسألة الديمقراطية والحداثة السياسية المتعلقة بترسيخ مفهوم خمسينيات القرن الماض ي تميز ببعده الكلي عن ا

المواطنة، والعمل على بناء المؤسسات السياسية والدستورية وتكريس قيم المشاركة السياسية والدستورية 

للشعب، كما برزت خصوصية الدول العربية من خالل عدم وجود ممارسات التوزيع العادل للثروة الوطنية، وعدم 

ه ذراع التنمية وفق سياسات اقتصادية واجتماعية تخدم الشعب، إضافة إلى غياب الحرية الفردية وإغالق توجي

 .(5)المجال السياس ي أمام قوى المجتمع وعزلهم عن المشاركة في العملية السياسية

ى إلى بحث القوى المجتمعية عن َحل لهذه اإلشكالية والتقدم وتجاوز مرحلة اال  نحطاط التي األمر الذي أدَّ

سببها الموروث االستعماري، فتوجهوا إلى السعي لتطبيق فكرة الجمهورية لما تحتويه من مشاركة حقيقية لألفراد في 

إنشاء نظامهم السياس ي واالقتصادي واالجتماعي والذي يقتبس قوته من قيم العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، 

لمحاربة السيطرة االستعمارية والقوى المرتبطة بها وذلك ُبغية تحقيق  وعليه فقد تم تجنيد الوعي والجهد الشعبي
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االستقالل وبناء الّدولة القومية وذلك بعد الوصول إلى التوافق المجتمعي وانتشار الثقافة الواحدة وكنتيجة لهذه 

ّدولة العقالنية، واتجهت إلى األفكار الثورية فقد بدأ التأسيس للعقلية االنقالبية التغييرية وأثرت على طبيعة بناء ال

بناء الّدولة الجمهورية فعممت الفكرة وبدأت في إقامة الجمهوريات في معظم المناطق العربية من خالل حركات 

 .(6)وطنية ثورية أو بواسطة انقالبات مدعومة من الجماهير الشعبية

 
ُ

عت حيث
ُ
ه موروث كان الغرض الثورات واالنقالبات هو إقامة جمهوريات تقدمية، وأ

ّ
بر النظام الملكي بأن

 على مدار عقود من الزمن 
ً
 ملفتا

ً
استعماري رجعي على الرغم من أن هذا النظام قد أكسب الدولة العربية استقرارا

وبعد تشكل الجمهوريات أصبح الشعب يؤمن لم تستطع الجمهوريات العربية أن تجاريه في حالة اإلستقرار والتنمية، 

يهم القدرة على تحقيق أهدافهم االقتصادية واالجتماعية فعززت النظم الجمهورية العربية بحكامه الُجدد ويجد ف

قوتها السياسية وشرعنة وجودها من خالل استحداث برنامج وطني يقوم على توسيع دائرة الخدمات الصحية 

وعلى الجهة األخرى  7،واالجتماعية والتعليمية، وذلك باستخدام الموارد الريعية ومحاولة تطبيق برامج التنمية

انطمست فكرة توزيع السلطات إلتاحة الفرصة للحاكم تحقيق اإلنجازات المنشودة التي يرنو إليها الشعب بعد 

حصوله على االستقالل من خالل عقد شعبوي بين الحاكم والمحكومين، ولكن هذه الُنظم لم يستمر نجاحها في 

إلى ُبنى وهياكل مؤسسية قوية وبدأت تتراجع عن هذا البرنامج وشرعت تطبيق البرنامج الوطني الذي وضعته الفتقارها 

بإقامة حواجز بينها وبين الشعب الذي أوصلها إلى سدة الحكم وذلك لحماية كيانها من أي محاسبة أو مسائلة شعبية 

 .(8)وبدأت منذ السبعينيات موجة احتجاجات داخلية تمثلت في ظهور حركات معارضة إسالمية وعلمانية

لقد تميزت ُمعظم االنقالبات التي حدثت في العالم العربي بالطابع العسكري وكانت تكتسب شرعيتها من 

الجيش الذي ينخرط في النظام الجديد وَيشغل ضباطه مناصب وزارية كما فعل الرئيس السوري حافظ األسد بعد 

طيح بأمين الحافظ عام 
ُ
 أْن بّدل بزته ا0511أْن أ

ّ
 م فما كان منه إال

ً
لعسكرية بأخرى مدنية وأصبح بذلك رئيسا

جبر أحمد حسن البكر على االستقالة، وقد حصلت 
َ
للدولة، ينسحب ذلك على ما حدث مع صدام حسين الذي أ

 .(9)انقالبات مشابهة في معظم الجمهوريات العربية من مصر إلى السودان وليبيا والجزائر واليمن

ىقالبية داخل الحركات واألحزاب الثورية بكافة اتجاهاتها العقائدية و وفي هذه األثناء تم ترسيخ العقلية االن  أدَّ

ى إلى انعدام الديمقراطية داخل  ذلك إلى اإلرتكان للقوى األمنية للعمل مستندين إلى ذرائع مختلفة، األمر الذي أدَّ

هذه الحركات واألحزاب، على الرغم من دعوتها الُصورية إلى توعية الجماهير وتأسيس النقابات واالتحادات والتي 

الوطنية الحديثة وأصبحت بذلك أيديولوجيا وطنية تعمل على  سوف تأخذ على عاتقها إعادة تشكيل بنية الّدولة

ففي بداية الخمسينيات من القرن الماض ي  10تعبئة القوى االجتماعية والشعبية بهدف إنجاز المشروع التغييري.

بدأت النظم الثورية بالصعود إلى قمة الّسلطة فتحّولت األنظمة الملكية إلى جمهوريات ثورية ترتبط بالجماهير 

مباشرة، مما جعل الجماهير تحت تصرف القيادة الثورية الجديدة فأصبحت المشاركة السياسية تأخذ شكل 

الحركات الجماهيرية. هذا واتسمت الطبيعة االنقالبية التي تميزت بها الجمهوريات العربية بخصائص متشابهة بما 

( سنوات كما جاءت 2-3ل بمدة تتراوح بين )يخص االنقالبات العسكرية، فقد جاءت هذه االنقالبات بعد االستقال

هذه االنقالبات في أوقات اتسمت بعدم االستقرار مما اضطر األنظمة العربية إلى استخدام الجيش لفرض األمن 

 .(11)واالستقرار

 أّن معظم هذه االنقالبات حدثت في وقت لم تكن فيه قواعد محددة وواضحة النتقال الّسلطة 
ً
ونالحظ أيضا

لة المصرية وعلى إثر االنقالب الذي قاده تنظيم الضباط األحرار تحّولت مصر إلى حكم عسكري ثوري بتاريخ ففي الحا

جبروا الملك على التنازل عن عرشه، واستلمت الُحكم حكومة انتقالية بدأت بتشريع األسس 0598تموز  83
َ
م فأ

يقوم على توزيع الثروات والمساواة أمام  البنيوية للدولة الجديدة واستحداث نظام اجتماعي واقتصادي وسياس ي
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أْن م والذي نص على 0591القانون، هذا وقد تكرست الجمهورية الرئاسية في مصر بصورة واقعية منذ دستور العام 

يتولى رئيس الجمهورية الّسلطة التنفيذية وأْن يضع السياسات االقتصادية والسياسية واإلدارية للدولة، وبذلك 

 للسلطةأصبحت الّسلطة 
ً
 للتشريع ومنبعا

ً
. جدير (12)تتركز في قمة الهرم السياس ي وأصبح رئيس الجمهورية مصدرا

بالذكر أن المثال يدل على أن االنقالبات في الدول العربية ليست كلها ذات تأثير سلبي، بل قد تحمل في ثناياها 

 إصالحات كبيرة، وبناء للدولة، ودعما للحركات التحررية.

االستعمار الفرنس ي في سوريا سعى إلى إنشاء نظام جمهوري للحفاظ على حقه كدولة منتدبة، كما نرى أّن 

 قبل استقالل سوريا وبالتحديد في العام 
ً
ئ النظام الجمهوري في ظل االستعمار، وبعد الحرب 0521وفعال نش ِ

ُ
م أ

علن استقالل سوريا وجرى بعد ذلك مجموعة من االنقالبات ال
ُ
م 0525عسكرية، ففي العام العالمية الثانية أ

م وقع انقالب أّسس لنظام 0513م( وقع انقالبان، وفي العام 0510م و0592حصلت ثالثة انقالبات وفي األعوام )

م وما بعدها حصلت أزمات عديدة استولى خاللها حافظ األسد على الحكم منذ العام 0511عسكري وفي العام 

ه كان بوقوعها يتغير النظام السياس ي مع وجود حكومة 0525ن العام م وقد تميزت االنقالبات والتي بدأت م0591
ّ
م أن

 وتتغير 0513برلمانية، وبعد العام 
ً
م تم تأسيس نظام عسكري قوي، ومع كل انقالب يبقى النظام السياس ي ثابتا

عشرين  الحكومات، هذا وقد تعرضت األنظمة الحاكمة في سوريا إلى حوالي خمسين محاولة انقالبية وذلك خالل

 بعد العام 
ً
 .(13)م0525عاما

أّما في الجزائر وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت تسعى القيادات الوطنية الجزائرية إلى تحقيق االستقالل 

م ونالت الجزائر 0592وإقامة جمهورية ذات استقالل سياس ي، فثارت القيادات الوطنية الجزائرية على االستعمار عام 

م وقامت بتأسيس جمهورية تقدمية وبدأت بتأسيس ُبنى الّدولة ومؤسساتها وقد شهدت 0518م استقاللها في العا

سس على إثرهما نظٌم عسكرية )
ُ
طيح بالنظم التي كانت قائمة لتشير 0519 -م0513الجزائر انقالبين عسكريين أ

ُ
م( وأ

 .(14) إلى حالة التوازن بين القوى السياسية واالجتماعية المختلفة

المغرب وكما يوضح الرسم أدناه فقد تعرض النظام الحاكم لمحاولتين انقالبيتين، هما محاولة أما 

، ولذلك فعندما 15لكن فشلت كلتا المحاولتين 0598ومحاولة قصف طائرة الملك سنة  0590الصخيرات عام 

 مثل المغرب نعنون الفرع بالطبيعة االنقالبية للدول العربية، تستثنى بعض الدول العربية التي عرف
ً
 نسبيا

ً
ت استقرارا

والسعودية، إذا ما تأملنا األحداث من زاوية اإلطاحة بنظام الحكم القائم، ويبدو بأن هذا األمر يعود إلى العمق 

التاريخي للدولة لهذه الدول. صحيح أن سنوات السبعينات والثمانينات عرفت بسنوات الرصاص حيث االعتقاالت 

ال مسار التناوب في المغرب وقيادة حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية للحكومة واالغتياالت السياسية؛ إ

، وكذا تجربة اإلنصاف والمصالحة، شكلتا منعطفين حاسمين في االستقرار السياس ي واإلصالح 0551المغاربية سنة 

 .16المجتمعي رغم ما قد يكتنفهما من جوانب النقص والقصور 

م الثنائي المصري اإلنجليزي للسودان نادت األحزاب الوطنية السودانية باالستقالل وفي السودان في فترة الحك

م تحت نظام ُحكم 0591م تم التصويت على موضوع االستقالل وحظي السودان باالستقالل عام 0599وفي العام 

ى إلى حدوث انقالب  عسكري، وفي العام مدني، وبعدها بدأ التنافس على الّسلطة بين األحزاب والحركات مما أدَّ

م حصل انقالب عسكري آخر قام به الضباط األحرار فقاموا 0515م تم تأسيس نظام حكم عسكري، وفي العام 0592

م، وقد استمر هذا النظام حتى 0590بحل المؤسسات الحزبية والسياسية وأّسسوا نظام الحزب الواحد في العام 

لم تهدأ األحوال فبقيت األحزاب والحركات السودانية تتصارع أطاحت به انتفاضة شعبية و أْن م إلى 0529العام 

 .(17)م وقع انقالب آخر بمساعدة اإلسالميين0525وتتنافس ليصبح السودان أرض خصبة لالنقالبات، وفي العام 
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تم إعالن استقالل تونس من قبل الُحكومة الفرنسية فظهر الحزب الدستوري الجديد بقيادة وفي تونس 

علن عن قيام نظام جمهوري في 
َ
كية وقام 0599آذار  89بورقيبة واستلم مقاليد الحكم فأ

َ
م وأبعد البايات وألغى الَمل

ه غير اسم بتأميم الملكيات الكبيرة وعمل على استعادة األراض ي التي تركتها فرنسا، 
ّ
وكّرس مبادئ االشتراكية حتى إن

 أصبح الحزب االشتراكي الدستوري وذلك في العام 
ُ

 .(18)م0512الحزب الحاكم بحيث

أّما في اليمن فكان هناك نوعان من النظم ففي جنوب اليمن وبعد انسحاب السلطات االستعمارية البريطانية 

علنت جمهورية اليمن الديمقراطي0519في العام 
ُ
ة الشعبية، والتي تقوم على مبدأ االشتراكية العملية والملكية م أ

نشأ نظام ملكي تحت اسم 
ُ
الجماعية والتي يكون فيها القائد هو المتحكم والموجه للمجتمع والّدولة، وفي الشمال أ

بتمبر س 81م وبقيت هذه الّدولة حتى االنقالب العسكري الذي حدث في 0502المملكة المتوكلية وذلك في العام 

 أْن دخل في 0518
ّ
نشأ نظام جمهوري وضع مبادئ وأهداف الثورة وقام بانتخاب مجلس لقيادة الثورة وما لبث إال

ُ
م وأ

حرب أهلية بين أنصار الملكية المدعومين من السعودية وأنصار الجمهورية المدعومين من مصر، وبقي الصراع 

 حتى انسحاب مصر في العام 
ً
م وقع انقالب عسكري آخر واستمرت بعده أعمال الُعنف 0592م، وفي العام 0519قائما

م وذلك باستخدام القوة 0551حتى وصل علي عبد الله صالح إلى سدة الحكم وتم توحيد شطري اليمن عام 

  .0522منذ العام . وفيما يلي رسم توضيحي لالنقالبات التي حصلت بالعالم العربي (19) العسكرية

 
 

Source: Florence Gaub, Arab armies agents of change Before and after 2011, European Union 

Institute for Security Studies (ISS), 2014, P 9. 

 الفرع الثاني: الطبيعة العصبوية للدولة العربية

حول ديمقراطي وترسيخ 
َ
واجه الدول والمجتمعات العربية أزمة العصبوية الطائفية كأبرز المعوقات إلنجاز ت

ُ
ت

ظم ديمقراطية والمحافظة على الّسلم األهلي داخل هذه المجتمعات، وخير دليل على هذا الطرح هو الوضع في 
ُ
ن

ة، فالعصبوية تمنع إنجاز أي تحّول ديمقراطي سوريا والعراق، والُعنف السياس ي الذي تشهده بعض الدول العربي

 فالطائفة ال تستمد صيرورتها من الخصائص الذاتية والجزئية لها وإنما من نموذج الّدولة الذي تأسس بناًء عليها. 
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منها نتيجة نضوج العالقات والُبنى االجتماعية  -خاصة الجمهوريات-لم تكن نشأة كثير من الدول العربية 

تكن كذلك نتيجة عقد اجتماعي وسياس ي فّعال، لكّنها تأثرت بالنشأة الفوقية والتي نجمت عن تدخل  وتطورها، ولم

االستعمار في هذه النشأة، فكانت أحد األسباب الرئيسية ألزمة الحكم والتي تميزت بها الحياة السياسية في العالم 

نى السياسية استمرت بالعمل بهياكلها القديمة دون العربي، فالعالقة بين الّدولة والمجتمع اتسمت باالختالل، فالبُ 

خب بنفس خياراتها دون تبديل أو تغيير فاستمر عجز المجتمع عن إنضاج  إجراء أي تغيير أو تحديث، فتمسكت النُّ

شكل قاعدة سياسية ذات أسس شرعية مقبولة من التكوينات 
ُ
بنية سياسية تستند إلى آليات ديمقراطية ت

هذه الُبنى استمرت في ترسيخ العالقات العصبوية )الدينية واإلثنية والقبلية والعشائرية المجتمعية، ولكّن 

ى ذلك إلى  والمناطقية( وذلك في الممارسات السياسية والعالقات المجتمعية ولكن بأساليب وطرق مختلفة، فأدَّ

 .(20)عازدياد حالة االنعزال واالحتقان المجتمعي وزيادة الفجوة بين الّدولة والمجتم

 عملت هذه الُبنى 
ُ

ر الُبنى المجتمعية داخل بنيتها األساسية حيث
ّ
لذا فقد تميزت المجتمعات العربية ِبَتجذ

االجتماعية على استقطاب مشاعر الوالء االجتماعي، وأصبحت َعصّية على االنصهار وااللتحام في المجتمع الواحد، 

السياسية واالجتماعية بشكل يعمل على ِالتحام تلك العصائب على خاصة في ظل أيديولوجيات لم تتشكل فيها الُبنى 

نحو متكامل وكاٍف في بنية الّدولة الحديثة، فتعمقت إثر ذلك الوالءات االجتماعية الضّيقة والتي زادت حركية 

 الصراع السياس ي داخل المجتمع، فتحّولت هذه العصبيات إلى ُبنى ومؤسسات سياسية قائمة بذاتها تمثلت في

 هي قيم اجتماعية متغلغلة داخل المجتمع وهي ِقيم 
ً
الحركات واألحزاب العصبية والفئوية فالِقيم العصبية أساسا

 .(21)تحكم العالقات بين الّسلطة والشعب والجماعات بعضها ِببعض

 سوداء للسياسة الدين ميدان إلى وليس مجال السياسة إلى فالطائفية تنتمي
ً
ل سوقا

ّ
شك

ُ
 إلرادة ت أكثر منها وت

ً
مثيال

  لجماعة دينية مذاهب أو المبادئ أو الِقَيم تعميم
ُ

 تستند التكوينات االجتماعية العربية من حيث
ُ

خاصة، حيث

العصبيات القبلية والطائفية والعرقّية والجهوية إلى معايير مختلفة مثل: الموقع الجغرافي، ونمط الحياة والوضع 

 مثلاالقتصادي والموارد الطبيعية والحقوق 
ً
عتمد فيها  :المدنية والسياسية، فنجد أّن دوال

ُ
لبنان وسوريا والعراق ت

 مثل
ً
جد أّن دوال

َ
ليبيا وتونس تستند في تكويناتها العصبية  :معايير التضامن على الوالءات الدينية والطائفية، كما ن

إثنية، وفي  -ز على أسس قبليةعلى أساس قبلّي وجهوّي يكرس النظام األبوّي، أّما في موريتانيا فالتضامن مرتك

السودان يظهر العنصر الفئوي وليس الوطني، وفي اليمن تستند التركيبة االجتماعية التضامنية على الطابع القبلّي، 

 في البنية االجتماعية والتركيبة السياسية
ً
 مركزيا

ً
 تمتلك دورا

ُ
 .(22)حيث

نا نجد أّن العصبيات االجتماعية
ّ
رت في نمط اأ إذا فإن

ّ
لّدولة وخلقت بيئة تسعى إلى حماية نمط العصبيات ث

دخلت على هذه الُبنية وأصبحت الّدولة تتصرف كالعصبيات، األمر الذي جعل الّدولة تظهر ككيان عصبوي 
ُ
التي أ

فئوي ال يختلف عن العصبيات األخرى الموجودة داخل المجتمع، وتحّول الصراع االجتماعي من صراع قومي إلى 

مثل كيانات مستقلة تأخذ حصتها من الّدولة فعندما لصراع عصبوي. 
ُ
قد أصبحت العصبيات في الدول العربية ت

 لتمثيل العصبيات تتحّول إلى تركيب ِفدرالي بين العصبيات 
ً
تصبح الّدولة بكياناتها االجتماعية والدستورية مجاال

صبح الُبنى االجتماعية والسياسية تع
ُ
يد إنتاج نفسها ألّن هذه العصبيات ترفض تتقاسم فيه المكاسب والّسلطة، وت

 .(23)أْن يتم تجريدها من النفوذ مرتكزة إلى قاعدتها االجتماعية والقبلية

يشار إلى أن العصبية هي مناط التفكير السياس ي الخلدوني؛ فقد انتبه ابن خلدون إلى ظاهرة العصبية 

العصبية وتنتظم باستقامتها، ويرتبط حجم الدولة ومفعولها السياس ي على الدولة، حيث إن الدولة تنهض على 

ومقدار اتساعها بمدى قوة العصبية ودائرة نفوذها. ويبدو بأن العصر الحديث مدين للدولة في شمال افريقيا وعطائها 

في حقل بناء الدولة، ومن مظاهر االمتداد بين الحقبتين استمرارية مختلف مواصفات الدولة المغاربية كما وردت في 
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 عما سبق، وهو أمر 
ً
 بل متناقضا

ً
 متباينا

ً
كتابات ابن خلدون وإن شهد الواقع السياس ي واالجتماعي المغاربي تطورا

 . 24طبيعي ومنطقي بالنظر إلى نوعية الشخوص واألحداث الفاعلة في تاريخ المنطقة يومئذ

لسلطة أو تنش ئ التطرف وفي مغرب القرن الواحد والعشرين يصعب القول بأن العصبية تحدد الصراع على ا

السياس ي أو العنف الديني على أساس طائفي أو قبلي؛ فالحركات االحتجاجية في المغرب، ومنها احتجاجات الريف 

 لم تستند في خطابها الظاهر على أسس عصبية، بقدر ما طالبت بمطالب اجتماعية واقتصادية، قبل أن 
ً
مؤخرا

 
ً
ألمن الدولة. كما أن التطرف والعنف لم يكن في المغرب باسم  تنحرف حسب القضاء المغاربي، وتشكل تهديدا

العصبية ولكن باسم العقيدة أو المذهب. ومن الناحية القانونية يمنع الدستور المغاربي تشكيل أحزاب سياسية 

 كل تأسيس لحزب سياس ي يرتكز على أساس ديني أو لغو 
ً
ي أو على أسس العصبية أو الدين أو اللغة؛ حيث يعتبر باطال

 .25عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق اإلنسان

وإذا استمرت هذه العصبيات في التحكم بالّدولة ومقدراتها يفتح ذلك الباب لتغذية والءات غير وطنية من 

ضها لألزمات الداخلية، ويسّهل داخل الّدولة أو خارجها ويؤدي إلى إضعاف سيطرة الّدولة على إقليمها وسكانها ويعر 

تدخل القوى الخارجية فيها، وَيعمل على الَحد من قدرة الّدولة على تجاوز الجذور التاريخية لنشأتها العصبوية 

 .(26)وإعاقة تأسيس مشروع بناء وطني بين الجماعات التي تضمها كيانات الّدولة الوطنية

طية للدول العربي
ّ
 ةالفرع الثالث: الطبيعة التسل

طية من خصائص الّدولة )الباتريمونيالية(
ّ
عتبر التسل

ُ
طي للدولة العربية الحديثة  (27)ت

ّ
فقد شكل الطابع التسل

ى إلى انغالق الُبنى  ط في بنية الّدولة العربية خاصة الجمهوريات العربية، مما أدَّ
ّ
حجر الزاوية في ترسيخ صفة التسل

 السياسية في وجه القوى المجتمعية واألحزاب داخل المجتمع، فلم تستجب هذه الُبنى إلى القوى المجتمعية تم
ً
اهيا

طية هي المسيطرة، هذا وقد 
ّ
مع تطورها بفعل العوامل التي طرأت عليها بعد االستقالل، وبقيت العقلية التسل

استندت الُنظم السياسية إلى آليات تعبئة شعبية لنيل تأييد الشعب ومساندته للبرامج التي جاءت بها فكان نهُجها 

يد بنطاق 
َ
األيديولوجية الحاكمة، واستمرت تلك النظم باستحداث أدوات السياس ي واالجتماعي غير ديمقراطي وُمق

خبة الحاكمة، وبذلك أصبحت العالقة بين قوى المجتمع  الهيمنة والسيطرة على مصادر القوة في المجتمع لصالح النُّ

 أصبح كل طرف يبحث عن أدوات الُعنف لفرض رؤيته وتحقيق 
ُ

والّدولة تحكمها حالة من الصراع المستمر، حيث

 .(28)هدافهأ

ط الّدولة العربية والتعرف على أسبابها 
ّ
هذا وقد ظهرت عدة تحليالت وآراء في محاولة لتفسير ظاهرة تسل

طية للدولة العربية إلى الموروث العربي اإلسالمي، 
ّ
 عزى الطبيعة التسل

ُ
وجذورها، ومن أبرزها ما قدمه )العروي( حيث

 
ّ
 أّن الّدولة العربية الحديثة ما هي إال

ْ
امتداد لمرحلة الّدولة السلطانية التقليدية التي لم تستطع أْن تخلق عالقة  إذ

ط المتغلغل في ُبنى الّدولة 
ّ
مواطنة حقيقية بينها وبين الرعية، ولم تقم على أساس الشراكة السياسية، وكما أّن التسل

 له تأثير االستعمار الذي لم 
ً
يعمل على هدم مقومات الّدولة العربية هو بسبب طبيعة الّدولة السلطانية مضافا

السلطانية، بل أكسبها سياسات اقتصادية واجتماعية وسياسية عملت على إعادة إنتاج المضمون السلطاني بأدوات 

 .(29)قوة جديدة لم تكن الّدولة السلطانية التقليدية تملكها"

طية للدولة العربية إلى الموروث الثقافي الذ
ّ
ي لم يتضمن قيم ثقافية تدعو إلى وهناك من َيعزو الطبيعة التسل

ط واالستبداد واإلقصاء،
ّ
كرس ظواهر التسل

ُ
طية  30الديمقراطية، بل كانت هذه القيم ت

ّ
وُيرجع البعض الطبيعة التسل

 أّن معظم هذه 
ُ

خب الحاكمة التي تولت الّسلطة بعد استقالل الدول العربية، حيث للدولة العربية إلى طبيعة النُّ

خب قد وصلت إ ظم عسكرية وقّيدت التعددية النُّ
ُ
لى الحكم عن طريق انقالبات عسكرية، فعملت على تأسيس ن
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ورسخت نظام الحزب الواحد، كما تبنت سياسات من شأنها السيطرة على جميع مناحي الحياة في الّدولة، فأصبح 

طي للدولة ُيْنمي ويطور أدوات السيطرة، وانتشر إلى باقي الدول العربي
ّ
ة، ولم يقتصر المضمون النموذج التسل

طي على النطاق السياس ي بل طال المجال االقتصادي، فقد بدأت الدول العربية منذ الخمسينيات في تبني 
ّ
التسل

نماذج تنموية كانت الّدولة هي الالعب األساس ي فيها، فاحتكرت أدواته بواسطة قطاعها العام، مما أكسبها قدرة كبيرة 

مع، فضمنت من خالل هذه السيطرة الوالء السياس ي، وسيطرت على القوى على السيطرة والتحكم في المجت

برم الصفقات مع الّدولة للمحافظة على 
ُ
متها مصالحها مع الّدولة، فأصبحت ت

َ
الموجودة داخل المجتمع والتي َحك

هة القوى كيانها ومصالحها، ومن جهتها قضت الّدولة على أشكال المعارضة السياسية واعتمدت على العسكر لمواج

 .(31)المعارضة، وضربت استقاللية األحزاب والقوى وسيطرت عليها

لكننا نجد أّن الّدولة العربية في مراحل متقدمة استخدمت األدوات الديمقراطية بهدف تعزيز الديمقراطية، 

عربي للتحكم في ولكنها في كثير من األحيان لم تفلح وإنما تم استخدام فكرة االنتخابات في الجمهوريات العربية ال

 في نتائجها، حيث وظفت االنتخابات كأداة حضارية لخدمة المشروع 
ً
العملية االنتخابية قبل إجرائها والتحكم أيضا

طي
ّ
 .32التسل

وبنظرة فاحصة نرى أّن بعض الدول العربية في المشرق العربي اتبعت النمط الجمهوري الثوري في تكوين 

كية، فكانت الشعارات المطروحة الّدولة والذي هدفت من خالله إلى ن
َ
يل االستقالل أو التخلص من األنظمة المل

 انسجمت هذه التوجهات مع الِحس الوطني والرغبة  ،تتركز على قضايا البناء السياس ي واالقتصادي واالجتماعي
ُ

حيث

مثل لتطبيق مبادئها الشعبية في بناء الّدولة وفق أسس جديدة، ولّما اصطدمت هذه الدول بالواقع رأت أّن الحل األ 

وسياساتها هو األسلوب العسكري، وقد اكتسبت هذه األنظمة التي جاءت من خالل االنقالبات تعبئة جماهيرية 

وشعبية عززت من شرعيتها ومركزها السياس ي، ولكّنها افتقرت إلى ُبنى وهياكل قانونية راسخة تعمل على تأطير 

ى  بهذه النظم إلى التراجع عن توجهاتها الوطنية فبدأت الحواجز تظهر بينها الّسلطة وفق آليات ديمقراطية، مما أدَّ

 في وصولها للسلطة، 
ً
 مباشرا

ً
مارس ممارسات مضادة وبين القوى الشعبية التي كانت سببا

ُ
فقد أصبحت هذه النظم ت

تداولها وتعطيل كبت الحريات والضبط الشديد لحركة المجتمع واحتكار الّسلطة وعدم  :لمعتقداتها وبرامجها مثل

 المساءلة. 

احتكرت هذه األنظمة القرار السياس ي واإلداري والعسكري واستخدمت الُعنف ضد حركات االحتجاج كبديل 

عن تكريس المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة الخدمات االجتماعية إليجاد مصدر دائم ومستقر للشرعية، 

االشتراكي الثوري في الصومال وحزب االتحاد االشتراكي العربي  واعتمدت هذه النظم نظام الحزب الواحد مثل: الحزب

في مصر وحزب البعث في العراق وسوريا والحزب االشتراكي اليمني في جنوب اليمن والحزب االشتراكي الدستوري في 

 أّدت هذه الممارسات إلى تعطيل روح الّدولة وانغالق ُبناها السياسية والقانونية وضعف ال 33تونس،
ُ

تعددية حيث

منذ سبعينيات القرن وتغييب المجتمع المدني، وأصبح النضال من أجل المناصب فقط وانتشر الفساد، كما بدأت 

 وعلمانية. (34)تتشكل حركات معارضة ذات مشارب إسالمية وليبراليةالحالي 

عابد الجابري،  أما في شمال افريقيا، ومن أجل التأصيل لطبيعة الحكم المغاربي، يعود المفكر المغربي محمد

 
ً
إلى اللحظة الرشدية والخلدونية؛ حيث يلتقي ابن رشد وابن خلدون في وصف طبيعة الحكم في المغرب بكونه نظاما

: يقرر ابن رشد أن السياسة في المغرب إذا تؤملت توجد مركبة من فضيلة وكرامة وحرية وتغلب. أما ابن 
ً
مركبا

انينها مجتمعة من أحكام شرعية وآداب خلقية وقوانين االجتماع طبيعية خلدون فيقول عنها بلغة علم العمران أن قو 

وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبية ضرورية. يسمي الجابري هذا الخليط باسم معروف متداول هو المخزن، 

 ع
ً
تختلف ماذا تبقى من الرؤيتين الرشدية والخلدونية من المخزن اليوم. إن دولة المخزن حسب الجابري ن متسائال
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في تركيبها عن الدولة في اليونان وفي أوروبا، ومع ذلك تبقى فيه بعض مالمح دولة القرون الوسطى، إن هذا التركيب 

يدل على أنها ليست فاضلة بإطالق وال استبدادية بإطالق، بل إن أمر انتقالها إلى الديمقراطية تشهد عليه الكثير من 

رين ومع ذلك ظلت السلطة بالنسبة للكثيرين هي الطريق للوصول إلى المؤشرات في بداية القرن الواحد والعش

 .35المال

كما نالحظ أّن معظم الجمهوريات العربية قد اشتركت في مجموعة من الخصائص التي ميزت تجاربها الثورية 

مقاومة  كان من أهمها أّن الوصول إلى الّسلطة كان من خالل االنقالبات العسكرية أو االنتفاضات المسلحة أو 

االستعمار لتحرير األرض، هذا وقد اتسمت الطبيعة الثورية للجمهوريات العربية بالسيطرة الرسمية للحزب السياس ي 

 أّن هذا الحزب ُيستخدم لحماية مبادئ وتوجيهات النظام السياس ي 
ُ

الواحد والذي له حرية العمل السياس ي، حيث

ناعة والنظام التعليمي والمؤسسات الدينية والمشاريع القومية القائم كما يسيطر على الجيش وعلى الزراعة والص

وعلى اإلعالم والصحافة، كل ذلك بهدف خلق تجانس أيديولوجي مستند على األفكار التي يؤمن بها النظام الحاكم 

 . (36)ويتبناها

صت األحزاب وألغتها في كثير 
ّ
من األحيان لذا نجد أّن هذه األنظمة قامت بتهميش الشعوب وإقصائها وقل

وقّيدت المشاركة السياسية وشغلت المواطنين بمعيشتهم اليومية، كما اعتمدت بنية الّدولة السياسية على 

لت هذه األيديولوجية العقد الشعبوي بين الحاكم والشعب كما حدث في مصر في 
ّ
أيديولوجية ثورية ملهمة وقد مث

في، فهذه األيديولوجيات تعتمد على شعارات الحرية واالشتراكية فترة جمال عبد الناصر وفي ليبيا في فترة معمر القذا

والوحدة العربية ومواجهة الصهيونية واالستعمار، كل ذلك من أجل نيل رضا الشعب وتعميق والئه للنظام 

للمحافظة على استقراره والحصول على الشرعية الالزمة الستمرار النظام وبقائه، وذلك كبديل عن الشرعية 

 ة إلى بنى سياسية صلبة تستمد قوتها من المشاركة السياسية وقيم العدالة والمساواة. المستند

 عملت هذه النظم 
ً
على محاولة تحقيق االستقرار السياس ي من  -التي جاءت نتاج لالنقالبات العسكرية-وأيضا

الوطني أو الحرس  خالل تكوين الميليشيات الخاصة بها عن طريق مسميات مختلفة كالحرس الجمهوري أو الحرس

الثوري، وقامت بربطها بشبكة العالقات العائلية أو العصبوية أو الفئوية، وأخذت صالحيات مساوية للجيش الرسمي 

وتحّولت المؤسسة العسكرية إلى أقوى مؤسسات الّدولة، فحظيت بدعم كبير مقابل ضمان والئها للنظام والمحافظة 

 .37عليه

 االستنتاجات 

التي تميزت بها بعض الدول العربية وخاصة  السماتأن هناك مجموعة من تمخضت الدراسة عن 

يومنا هذا، رغم ما طرأ على الدول العربية من تغييرات إلى الجمهوريات العربية، وما زالت تعاني آثارها بشكل أو بآخر 

معضلة بناء إلى فالدول العربية ما زالت تعاني من إشكاليات النشأة والتكوين غير الطبيعيين، باإلضافة  ،وتحديثات

 دولة المواطنة.

بصرف النظر عن  الدول العربية ضمن نموذج الدولة التسلطية خاصة دول المشرق العربي كما أصبحت

و عن طريق االنفتاح أاالنقالبات العسكرية ية أو هلالحروب األ  ما عن طريقإملكية ام جمهورية او سلطنات  كونها

على ذلك عانت الدول العربية من أزمات  الى حد التبعية، وبناءً  والذي وصل االقتصادي والسياس ي على الغرب

الذي ظهر و كما عانت من أزمات اقتصادية  ،الثروات سياسية كان من أبرز مظاهرها التسلط واالستبداد واستنزاف

  حيثالسياسات التنموية للدولة العربية من خالل فشل 
ً
قاد الى مزيد من الفقر وغياب العدالة االجتماعية وأيضا
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على سلوك سيطرت الطائفية واإلثنية والقبلية أن عانت الدولة العربية من أزمات على المستوى االجتماعي حيث 

 .وتعاملها مع المجتمع الدولة

ه موروث استعماري إلى الدول العربية جنحت في بداياتها 
ّ
عتبر النظام الملكي بأن

ُ
 إقامة جمهوريات تقدمية وأ

ابتعدت الدول العربية عن المسألة  وبدل أن يتم تكريس الديمقراطية من خالل الجمهوريات فقد ،يجب استئصاله

ة وتم االعتماد ترسيخ العقلية االنقالبية داخل الحركات واألحزاب الثوريبذلك تم و الديمقراطية والحداثة السياسية 

 .وبذلك تكرست الطبيعة السلطوية للدولة العربية على الجيش لفرض األمن واالستقرار 

ظم ديمقراطية كان من أبرزها 
ُ
حول ديمقراطي وترسيخ ن

َ
كما واجهت الدول العربية بعض المعوقات إلنجاز ت

حماية نمط العصبيات  تعمل علىئة بي وشكلتفقد أثرت هذه العصبيات في نمط الّدولة  ،أزمة العصبوية الطائفية

الّدولة تتصرف كالعصبيات وأصبحت الُبنى االجتماعية والسياسية تعيد  فجعل ذلكعلى هذه الُبنية  الذي دخل

وحرصت  ،مرتكزة إلى قاعدتها االجتماعية والقبلية هانفوذتحاول المحافظة على إنتاج نفسها ألّن هذه العصبيات 

خبة الحاكمة، الهي على الحصول على أدوات األمر الذي أدى منة والسيطرة على مصادر القوة في المجتمع لصالح النُّ

 أصبح كل طرف يبحث  العالقة بين قوى المجتمع والّدولة تحكمها حالة من الصراع المستمر،  أن أصبحتإلى 
ُ

حيث

 . عن أدوات الُعنف لفرض رؤيته وتحقيق أهدافه

  العربية: المراجع

  أحمد، تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر، الطبعة األولى، العراق، إبراهيم خليل

 .029، ص 0559وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: جامعة الموصل، 

  ،امحمد مالكي، الدولة في المغرب العربي، اإلرث التاريخي وأنماط المشاركة السياسية

 .11-12، ص 8110الطبعة األولى، الوراقة الوطنية، مراكش، 

  ،العولمة وأثرها على المجتمعات العربية، بحث مقدم إلى اجتماع خبراء برهان غليون

 .02، ص 8119كانون األول،  80-05اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غربي آسيا، بيروت، 

  برهان غليون، المحنة العربية: الّدولة ضد األمة، الطبعة الثانية، مركز دراسات الوحدة

 .089، ص 0552بيروت،  العربية،

  جاد عبد الكريم الجباعي، جدلّيات االندماج االجتماعي وبناء الّدولة واألمة في الوطن

 .099-092، ص 8102العربي، الطبعة األولى، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 

  الثانية، خلدون حسن النقيب، الّدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر، الطبعة

 .331-339، ص 0551مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

  رأفت إجالل وآخرون، السودان على مفترق طرق بعد الحرب قبل السالم، مركز دراسات

 .90، ص 8111الوحدة العربية، بيروت، 

  مجلة الباحث في 0950سلوان رشيد رمضان، قراءة في انقالب الصخيرات بالمغرب عام ،

 .011-092، ص 8109، 1نسانية واالجتماعية، العدد العلوم اإل
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  صالح سالم زرنوقة، أنماط االستيالء على الّسلطة في الدول العربية، دراسة في أساليب

، الطبعة الثانية، مكتبة مدبولي، القاهرة، 0529-0591النمط الوراثي والنمط االنقالبي: أنماط أخرى للفترة 

 .821-895، ص 0553

  بلقزيز، الّدولة والمجتمع: جدليات التوحيد واالنقسام في االجتماع العربي عبد اإلله

 .91-25، ص 8112المعاصر، الطبعة األولى، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت ،

  عبد الحميد إبراهيمي، المغرب العربي في مفترق طرق في ظل التحّوالت العالمية، الطبعة
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 غة العربية:لالمستخلص بال

 يؤؤأ وميؤؤؤع أنؤؤؤواو العقؤؤود وترؤؤؤدو أقميالؤؤؤا أينؤؤ  يؤؤؤأ العقؤؤد الم ؤؤؤ   بؤؤؤ ن     
م
 مامؤؤؤا

م
الطريؤؤو والمؤؤؤرلك و لؤؤؤ   تؤؤيدا اادادد دودا

لخصوصؤؤؤية مهؤؤؤا قؤؤؤ ا العقؤؤؤد، س  اؤؤؤرد عنؤؤؤل وسؤؤؤم اا سؤؤؤان مؤؤؤ  اوؤؤؤا تهقيؤؤؤت قؤؤؤد  س سؤؤؤا    ؤؤؤا   ت ؤؤؤا  المر ؤؤؤ   وح ؤؤؤ  

 
م
األصؤؤحا ، بؤؤا ت ؤؤا  الم تمؤؤع بأيملؤؤم وبؤؤالرهم مؤؤ  هصوصؤؤيتم وأقميتؤؤم قؤؤ  ، لؤؤم ايؤؤا اقتمؤؤا  الم ؤؤرو بؤؤا بقؤؤ  ها ؤؤعا

بأقمية ق ا العقد ومكانتم ال ؤي تم ؤ   مؤ  بقيؤة العقؤود األهؤرن س  أنؤم لرعك القوان ن الخاصة والتعليمات ال ي ال تف  

اقو  عنل أعنل ددوة م  المصداقية ب ن طرفيم فرالرهم م  أن عما الطريو عما فني بالمعن  الدقيت، فان الطابع 

لؤؤم للعؤؤ   اا سؤؤا   لمايؤؤة الطؤؤو الؤؤ ا اطلؤؤل عنؤؤل العقؤؤد الططؤؤي افؤؤرة عنؤؤل الطريؤؤو مراعؤؤاد حالؤؤة المؤؤرلك ومؤؤدن تقر

 عؤ  السؤرلة ال ؤي اللؤ   بمووملؤا الطريؤو بعؤد  ااف ؤا  
م
وعؤد  االمتيؤاو عؤ  تقؤدام هدماتؤم لمؤ  قؤو بهاوؤة الًلؤا، فضؤ 

بمؤؤا اطلؤؤع عليؤؤم مؤؤ  أحؤؤواص مر ؤؤا  النؤؤحية ، فاؤؤو مؤؤ  العقؤؤود ال ؤؤي تقؤؤو  عنؤؤل االعترؤؤاد ال خ ؤؤ ي الؤؤ ا  عطؤؤ  للطريؤؤو 

لك وحرلتؤؤؤم يؤؤؤأ اهتيؤؤؤاد الطريؤؤو الؤؤؤ ا  عؤؤؤال  حالتؤؤؤم، وال اتطلؤؤؤو قؤؤؤ ا الحؤؤت والحرلؤؤؤة يؤؤؤأ اهتيؤؤؤاد مر ؤؤؤا  مقابؤؤا حؤؤؤت المؤؤؤر 

 .العقد سفراهم يأ صيغة معيية، با اقو  عنل مردأ الر ائية م  حيث األصا

 . المرلكسدادد المرلك ، الترص   بالمرة ، الحالة المر ية ،،  سدادد الطريو :الكلمات المفتاحية

Abstract 

    Will plays an outstanding part in all kinds of contracts. It seems that its importance is 

highly impressive in the contract concluded between the physician and the patient. This is due 

to the particularity of the object of the contract. It is for the benefit of human body and it has a 

noble aim towards the patient and even those who are in good health and also towards the 

society as a whole. In spite of its particularity and its importance this subject has never been 

in the mind of the legislator. But it is under certain laws and regulations which never reflect 

the importance of the contract and its place which makes it distinguishable among other kinds 

of contracts. This kind of contract is based on the highest point of credibility in spite of the 

fact that the career of the physician is completely professional. The human nature of this 

profession which covers the medical contracts imposes on the physician the obligation of the 

observance of the patient's state and to what extent he accepts the treatment. He never 

prevents himself from offering his services to those who deserve them besides the obligation 

of the professional secret. 
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 مقدمة

 والحيؤؤؤؤؤاد، فأمؤؤؤؤؤؤات وأحيؤؤؤؤؤا وقؤؤؤؤؤؤو عنؤؤؤؤؤل كؤؤؤؤؤا   ؤؤؤؤؤؤ ي   قؤؤؤؤؤدار. علؤؤؤؤؤؤم  الحمؤؤؤؤؤد للؤؤؤؤؤم الؤؤؤؤؤؤ ا أحسؤؤؤؤؤ  كؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤ ي   هلقؤؤؤؤؤ  
م، هلؤؤؤؤؤؤت المؤؤؤؤؤوتف

 ؤؤؤؤؤؤؤقا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 
 
لؤؤؤؤؤؤؤؤا واأل فؤؤؤؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤؤؤيف  ال  ؤؤؤؤؤؤؤؤرلة مؤؤؤؤؤؤؤ  الع   اتوصؤؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤؤؤم  س ؤؤؤؤؤؤؤل ح 

م
اا سؤؤؤؤؤؤؤان مؤؤؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤؤم  علؤؤؤؤؤؤؤؤم، ف عؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤ  علمؤؤؤؤؤؤؤم  علمؤؤؤؤؤؤؤؤا

ؤؤؤؤؤؤ اق  ي  ح 
 
ؤؤؤؤؤؤ   أ م  ؤؤؤؤؤؤا علؤؤؤؤؤؤم الطؤؤؤؤؤؤو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ فؤؤؤؤؤؤدعا س ؤؤؤؤؤؤل بؤؤؤؤؤؤ ص الو ؤؤؤؤؤؤع يؤؤؤؤؤؤأ سنقؤؤؤؤؤؤا  حيؤؤؤؤؤؤاد اا سؤؤؤؤؤؤان. فقؤؤؤؤؤؤاص  ؤؤؤؤؤؤرهانم و عؤؤؤؤؤؤا ل:  و  ي  ح 

 
ؤؤؤؤؤؤي أ م  نَّ

 
أ
 
ك
 
ا ف

 
م
يعؤؤؤؤؤؤؤؤا م 

ؤؤؤؤؤؤؤؤاع  و  ، واصؤؤؤؤؤؤؤؤنأ وا ؤؤؤؤؤؤؤؤلم عنؤؤؤؤؤؤؤؤل الؤؤؤؤؤؤؤؤربو  الؤؤؤؤؤؤؤؤرحيم، دحمؤؤؤؤؤؤؤؤة اللؤؤؤؤؤؤؤؤم للعؤؤؤؤؤؤؤؤالم ن نرييؤؤؤؤؤؤؤؤا مهمؤؤؤؤؤؤؤؤد وعنؤؤؤؤؤؤؤؤل  لؤؤؤؤؤؤؤؤم وصؤؤؤؤؤؤؤؤحرم  1 اليَّ

 أومع ن وبعد.

عؤؤؤؤؤؤؤؤؤامل ن ع قؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ية بؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن الخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ والضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد لل أثرؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتلية المدنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ص و المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤي بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أن تتهقؤؤؤؤؤؤؤؤؤت 

لطريؤؤؤؤؤؤؤؤة واادادلؤؤؤؤؤؤؤؤة، البؤؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤؤ  بيؤؤؤؤؤؤؤؤان األثؤؤؤؤؤؤؤؤر المل تؤؤؤؤؤؤؤؤو عنؤؤؤؤؤؤؤؤل تهقؤؤؤؤؤؤؤؤت قؤؤؤؤؤؤؤؤ   يؤؤؤؤؤؤؤؤأ المس  ؤؤؤؤؤؤؤؤفا عنؤؤؤؤؤؤؤؤل اهؤؤؤؤؤؤؤؤت   سهتصاصؤؤؤؤؤؤؤؤا لم ا

قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبولية   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا  كانؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبولية، ويعت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا ثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تل تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ثرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوت المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبولية 

 ولية تقص  اة.ي عقداة أو مس

ع لقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أعل فؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مختلؤؤؤؤؤؤؤؤؤم دوص العؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم بهؤؤؤؤؤؤؤؤؤت الطريؤؤؤؤؤؤؤؤؤو يؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ مماد ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أعمالؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  الطريؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ليقؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  بواورؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  المقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد

والسؤؤؤؤؤؤؤام  بكؤؤؤؤؤؤؤؤا حرلؤؤؤؤؤؤؤة يؤؤؤؤؤؤؤؤأ عؤؤؤؤؤؤؤ   المر ؤؤؤؤؤؤؤؤ  ، والعمؤؤؤؤؤؤؤا عنؤؤؤؤؤؤؤؤل  ؤؤؤؤؤؤؤفا لم مؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا ال ، فالطؤؤؤؤؤؤؤو يغ ؤؤؤؤؤؤؤؤ   مؤؤؤؤؤؤؤ  العلؤؤؤؤؤؤؤؤو  يؤؤؤؤؤؤؤأ تقؤؤؤؤؤؤؤؤد  

يؤؤؤؤؤؤؤدان، وكؤؤؤؤؤؤؤان مؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤأن قؤؤؤؤؤؤؤ ا   عؤؤؤؤؤؤؤ  م حقؤؤؤؤؤؤؤة الجداؤؤؤؤؤؤؤد يؤؤؤؤؤؤؤأ قؤؤؤؤؤؤؤ ا الم 
م
مسؤؤؤؤؤؤؤتمر ح ؤؤؤؤؤؤؤ  أن اا سؤؤؤؤؤؤؤان أو الطريؤؤؤؤؤؤؤو  فجؤؤؤؤؤؤؤز أحيانؤؤؤؤؤؤؤا

فاعليؤؤؤؤؤؤؤؤؤة يؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ معالجؤؤؤؤؤؤؤؤؤة األمؤؤؤؤؤؤؤؤؤراة التقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  أن  غ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ت و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤائا العؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   التقليداؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، و اؤؤؤؤؤؤؤؤؤرت و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤائا فييؤؤؤؤؤؤؤؤؤة حدا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أينؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 المستعصية، فهقق  ق   الو ائا الحدا ة فوائد عدادد لل  رلة.

ة الضؤؤؤؤؤؤؤرد ولم ؤؤؤؤؤؤؤا الي ي ؤؤؤؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤؤؤؤي تؤؤؤؤؤؤؤيدا س ؤؤؤؤؤؤؤل سصؤؤؤؤؤؤؤ د الضؤؤؤؤؤؤؤرد أو بمعنؤؤؤؤؤؤؤ   هؤؤؤؤؤؤؤر أ لؤؤؤؤؤؤؤا تفيؤؤؤؤؤؤؤد التعؤؤؤؤؤؤؤولك بقصؤؤؤؤؤؤؤد  غطيؤؤؤؤؤؤؤ

 اة، وقؤؤؤؤؤؤؤ ا يؤؤؤؤؤؤؤأ حؤؤؤؤؤؤؤاص المسؤؤؤؤؤؤؤبولية العقداؤؤؤؤؤؤؤة وعؤؤؤؤؤؤؤ  الفعؤؤؤؤؤؤؤا الضؤؤؤؤؤؤؤاد يؤؤؤؤؤؤؤأ المسؤؤؤؤؤؤؤبولية التقصؤؤؤؤؤؤؤ  اليا ؤؤؤؤؤؤؤ خ عؤؤؤؤؤؤؤ  ااهؤؤؤؤؤؤؤ ص بالعقؤؤؤؤؤؤؤد

 .ره  نم ما  نتعرة لم م  ه ص

مرييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ص مطلرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن  وأنواعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ص مفاومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم األوص للتالمرهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث  نخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤص 

 لك وا تهقاقم بمطلر ن مستقل ن   .مصادد تقدار التعو  ،يأ ال ا   متتابع ن ون ياوص 

 : اقمية المو وو
م
 أوال

علًلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا، يمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اقتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرلة با ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ يكاد السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلو  ووؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدت الجرلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أن هلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت اللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم األدة ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  

 الميهر  أو ال ا  ، وقو ال ا اخر  ع  قيم الجماعة ومراد لا ول س و عيم الضرد للغ   والم تمع .

ولقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد تولؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الدولؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤلطة العقؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  نيابؤؤؤؤؤؤؤؤؤة عؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  األفؤؤؤؤؤؤؤؤؤراد لضؤؤؤؤؤؤؤؤؤمان تهقيؤؤؤؤؤؤؤؤؤت العؤؤؤؤؤؤؤؤؤدص بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  سفؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ت الم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   

 لتهقيؤؤؤؤؤؤؤؤؤت الؤؤؤؤؤؤؤؤؤردو ب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤقيم العؤؤؤؤؤؤؤؤؤا
م
  بميؤؤؤؤؤؤؤؤؤع ه ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ادتكؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  الجرلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، والخؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ، بميؤؤؤؤؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  العقؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  و ااضؤؤؤؤؤؤؤؤؤا

 الم ر   اتم م  العودد ا ل األورا . 

وبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاليار ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  ات الجرلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أاقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاح ون أن ال امكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  القضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  علًلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بالعقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  وسنمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  

 بااصؤؤؤؤؤؤ د، لؤؤؤؤؤؤ ا فقؤؤؤؤؤؤد أصؤؤؤؤؤؤره  الدولؤؤؤؤؤؤة مسؤؤؤؤؤؤيولة عؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤ ا ااصؤؤؤؤؤؤ د، يمؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤأ 
م
مسؤؤؤؤؤؤيولة امكؤؤؤؤؤؤ  أن اؤؤؤؤؤؤتم  لؤؤؤؤؤؤ  أ ا ؤؤؤؤؤؤا

عؤؤؤؤؤؤؤ   لؤؤؤؤؤؤؤ  العقؤؤؤؤؤؤؤا  وقؤؤؤؤؤؤؤو مؤؤؤؤؤؤؤا اتطلؤؤؤؤؤؤؤو م لؤؤؤؤؤؤؤا أن تمؤؤؤؤؤؤؤد  ؤؤؤؤؤؤؤلطا لا ا ؤؤؤؤؤؤؤل بهؤؤؤؤؤؤؤث العوامؤؤؤؤؤؤؤا الميداؤؤؤؤؤؤؤة ا ؤؤؤؤؤؤؤل الجرلمؤؤؤؤؤؤؤة، يؤؤؤؤؤؤؤأ  ؤؤؤؤؤؤؤخص 
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ئتؤؤؤؤؤؤؤؤم، والعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا عنؤؤؤؤؤؤؤؤل التصؤؤؤؤؤؤؤؤدا لاؤؤؤؤؤؤؤؤؤا والقضؤؤؤؤؤؤؤؤا  علًلؤؤؤؤؤؤؤؤا، و لؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤؤؤو أ ؤؤؤؤؤؤؤؤاع فكؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد التؤؤؤؤؤؤؤؤداب   االحل ا لؤؤؤؤؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤي يالجؤؤؤؤؤؤؤؤا   أو ب

اميؤؤؤؤؤؤؤة يؤؤؤؤؤؤؤأ  ؤؤؤؤؤؤؤخص الجؤؤؤؤؤؤؤا  ، و لؤؤؤؤؤؤؤد  ا ؤؤؤؤؤؤؤل عؤؤؤؤؤؤؤ   اؤؤؤؤؤؤؤراد اللؤؤؤؤؤؤؤا ااصؤؤؤؤؤؤؤ د وال اؤؤؤؤؤؤؤراد اللؤؤؤؤؤؤؤا العقؤؤؤؤؤؤؤا ، ف ؤؤؤؤؤؤؤي تواوؤؤؤؤؤؤؤم الخطؤؤؤؤؤؤؤودد ااور 

 ق ا الجا   أو تأقيلم و فج    ع  ادتكا  الجرائم. 

 : ا كالية الرهث
م
  ثانيا

ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ص قؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   األدواد الخط ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ د ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تضؤؤؤؤؤؤؤؤؤطلع اللؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤودد ااوراميؤؤؤؤؤؤؤؤؤة سال انؤؤؤؤؤؤؤؤؤم وبالقيؤؤؤؤؤؤؤؤؤاع ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤل أقميؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  

متيا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع أقميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا المو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوو، مو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوو الخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودد ااوراميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، فأنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أن تلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الميلفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم تكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

دون مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هصوصؤؤؤؤؤؤؤؤا وان قؤؤؤؤؤؤؤؤ   المهؤؤؤؤؤؤؤؤاوالت بقيؤؤؤؤؤؤؤؤ  تؤؤؤؤؤؤؤؤدود يؤؤؤؤؤؤؤؤأ داهؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ااطؤؤؤؤؤؤؤؤاد الفلسؤؤؤؤؤؤؤؤف  لمو ؤؤؤؤؤؤؤؤوو الخطؤؤؤؤؤؤؤؤودد ااوراميؤؤؤؤؤؤؤؤة 

الل ي ؤؤؤؤؤؤ  عنؤؤؤؤؤؤؤل أقميؤؤؤؤؤؤة الجانؤؤؤؤؤؤؤو التطريقؤؤؤؤؤؤؤ  المتم ؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤؤاألثر الخؤؤؤؤؤؤاد أ ل خطؤؤؤؤؤؤؤودد ااوراميؤؤؤؤؤؤؤة وهاصؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤا اتعلؤؤؤؤؤؤت بأثرقؤؤؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤؤأ 

 ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم دون هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك الياؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الجانؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو الفلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  ل خطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودد فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة الجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزا  الجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ، وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا حاوليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الل

 ااورامية. 

 : ميهجية الرهث 
م
 ثال ا

بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاليار ألقميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة المو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوو وسدتراطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم بهيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد اا سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ الم تمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع، وقلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ووؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤود نصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  تفصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلية      

ع المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيولية  المدنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  اليا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أهطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األطرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ المس  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفيات الخاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ ال  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريترؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن مو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوو  

 . لؤؤؤؤؤؤؤؤ ا أدتأاؤؤؤؤؤؤؤؤ  أن أبهؤؤؤؤؤؤؤؤث قؤؤؤؤؤؤؤؤ ا المو ؤؤؤؤؤؤؤؤوو عنؤؤؤؤؤؤؤؤل وفؤؤؤؤؤؤؤؤت المؤؤؤؤؤؤؤؤيه  التهلينؤؤؤؤؤؤؤؤأ والمقؤؤؤؤؤؤؤؤادن ومؤؤؤؤؤؤؤؤيه  القؤؤؤؤؤؤؤؤانون المؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   العراقؤؤؤؤؤؤؤؤأ 

العراقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمد يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ م ملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيه  الفقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم اا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ م  واللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا اكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانون المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   العراقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ والموورؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات 

 والعقود اللريا   مهودا" لا   الددا ة .

ط  األ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا  عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل اليصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  القانونيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة المتعلقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بمو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوو الرهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيه  التهلينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ : فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل -1

 مؤؤؤؤؤؤؤؤؤع 
 
والل ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤل المصؤؤؤؤؤؤؤؤؤط حات الؤؤؤؤؤؤؤؤؤواددد فًلؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤدن تطؤؤؤؤؤؤؤؤؤابت قؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   المصؤؤؤؤؤؤؤؤؤط حات مؤؤؤؤؤؤؤؤؤع هااؤؤؤؤؤؤؤؤؤات الم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤرو وس  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤجاما

 اليصو  الواددد فًلا . 

المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيه  المقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادن : فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم سعتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانون المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   العراقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ والمصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا يأ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاع لاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   الددا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  -2

قادنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع أهلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوان ن المدنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والعربيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانون المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   المصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا والقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوان ن المطابقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم وبالم

 سقتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام  والمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأهو د مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانون مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   الفر  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي ويؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل  القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوان ن 
م
وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانون المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   األدد ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن مريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزا

 العربية األهرن المستمدد م  الفقم الحيف  .

 

 األوص  رهثالم

 وأنواعم ؤكالتعولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

 المسؤيولية ميؤا   اتؤم حؤد يؤأ وقؤو والتقصؤ  اة ، العقداؤة المدنيؤة المسؤيولية أدكؤان مؤ  وؤوقرا  ديؤ  قؤو الضؤرد     

 مؤ  حؤت عنؤل االعتؤدا  اؤي م عؤ  مؤا كؤا قؤو المعنؤ  اللؤ ا والضؤرد   .الضؤرد  انتفؤا  حؤاص يؤأ المسؤيولية تقؤو  ال ا  المدنيؤة ،

ؤم ومؤ  .لؤم  روعةم ؤ بمصؤ حة ااهؤ ص عؤ  أو ال ؤخص ، حقؤوق 
 
 عنؤل اعتؤدا  قيؤا  اكؤون  أن الضؤرد  لوقؤوو   ؤل    ال ث

 لؤو ح ؤ  للمضؤرود ، م ؤروعة مصؤ حة تمؤ  لوقوعؤم أن اكفؤ  وسنمؤا  هاصؤة ، دعؤون  بمووؤو حمااتؤم القؤانون  اكفؤا حت
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 أن امكؤ  اوسنمؤ للمضؤرود ، مؤا أ حؤت عنؤل اعتؤدا  اقؤع أن الضؤرد  لوقؤوو   ؤل   ال يمؤا .هاصؤة بؤدعون  القؤانون  اكفلاؤا لؤم

  اكون  أن قد الضرد  أن  ل  م  ويستخلص ما أ  ه   حت االعتدا  عنل اقع
م
  أو ماداا

م
 التعولك .  ستووو وي قما أدبيا

ود مؤؤؤؤؤؤؤؤع الضؤؤؤؤؤؤؤؤرد ووؤؤؤؤؤؤؤؤودا وعؤؤؤؤؤؤؤؤدما سن التعؤؤؤؤؤؤؤؤولك قؤؤؤؤؤؤؤؤو و ؤؤؤؤؤؤؤؤيلة القضؤؤؤؤؤؤؤؤا  لج ؤؤؤؤؤؤؤؤ  الضؤؤؤؤؤؤؤؤرد، مهؤؤؤؤؤؤؤؤوا أو تخفيفؤؤؤؤؤؤؤؤا، وقؤؤؤؤؤؤؤؤو اؤؤؤؤؤؤؤؤد

كافؤؤؤؤؤؤؤأ مؤؤؤؤؤؤؤؤع الضؤؤؤؤؤؤؤرد دون أن ازلؤؤؤؤؤؤؤد عليؤؤؤؤؤؤؤؤم ات رلؤؤؤؤؤؤؤأ أن، ولنالصؤؤؤؤؤؤؤؤادد مؤؤؤؤؤؤؤ  المؤؤؤؤؤؤؤد ل عليؤؤؤؤؤؤؤؤم الخطؤؤؤؤؤؤؤأ طالمؤؤؤؤؤؤؤا كؤؤؤؤؤؤؤان الضؤؤؤؤؤؤؤؤرد ن ي ؤؤؤؤؤؤؤة

ولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتم تقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدار أو اؤؤؤؤؤؤؤؤؤيقص عيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم، فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  أن ات ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو  مقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداد الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد كؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال اكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون عقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أو مصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد دبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أو ثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا ، 

ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي اتعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ د فًلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الحكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم بالتيفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   األحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواصالتعؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك تقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدارا مو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوعيا ، ولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتم تقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدار التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك بالقيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ 

.   لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أن للمهكمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  1    أو أا تر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  وؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد اليقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا ،العينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي فالقا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي اهكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالتعولك 

، س  الوؤؤؤؤؤؤؤؤدون للقؤؤؤؤؤؤؤؤوص  2 السؤؤؤؤؤؤؤؤلطة التقدارلؤؤؤؤؤؤؤؤة يؤؤؤؤؤؤؤؤأ تقؤؤؤؤؤؤؤؤدار التعؤؤؤؤؤؤؤؤولك عنؤؤؤؤؤؤؤؤل أ ؤؤؤؤؤؤؤؤاع وسؤؤؤؤؤؤؤؤامة الضؤؤؤؤؤؤؤؤرد اليؤؤؤؤؤؤؤؤات  عؤؤؤؤؤؤؤؤ  الخطؤؤؤؤؤؤؤؤأ

بووؤؤؤؤؤؤؤود فعؤؤؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤؤؤاد أنؤؤؤؤؤؤؤت   ؤؤؤؤؤؤؤؤردا اؤؤؤؤؤؤؤؤرتر  معؤؤؤؤؤؤؤم بع قؤؤؤؤؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤؤؤؤر ية دون تقرلؤؤؤؤؤؤؤر للمضؤؤؤؤؤؤؤؤرود يؤؤؤؤؤؤؤؤأ الحصؤؤؤؤؤؤؤوص عنؤؤؤؤؤؤؤؤل التعؤؤؤؤؤؤؤؤولك. 

  نرؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن يؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ قؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا المرهؤؤؤؤؤؤؤؤؤث ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ص مطلرؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن نخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤص األوص لمفاؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك وعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا تقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤو 

  ون ياوص يأ ال ا   أنواو التعولك.

 المطلو األوص 

 مفاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  التعولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك

التعؤؤؤؤؤؤولك م ؤؤؤؤؤؤتت مؤؤؤؤؤؤ  كلمؤؤؤؤؤؤة عؤؤؤؤؤؤوة أا دفؤؤؤؤؤؤع بؤؤؤؤؤؤدص الؤؤؤؤؤؤ ا  قؤؤؤؤؤؤو، وقؤؤؤؤؤؤو مؤؤؤؤؤؤا  عطؤؤؤؤؤؤ  للمؤؤؤؤؤؤر  مقابؤؤؤؤؤؤا الضؤؤؤؤؤؤرد الؤؤؤؤؤؤ ا 

 . 3 لحت بم

لقضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  وس الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد أو التخفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  وطأتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم، وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو الجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزا  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا ال تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل قيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   يمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلة

 . 4 المسبولية المدنية

ويعؤؤؤؤؤؤر  أاضؤؤؤؤؤؤا بأنؤؤؤؤؤؤم و ؤؤؤؤؤؤ  الضؤؤؤؤؤؤرد الؤؤؤؤؤؤ ا لحؤؤؤؤؤؤت بالمصؤؤؤؤؤؤا  وقؤؤؤؤؤؤو اختلؤؤؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤؤأ  لؤؤؤؤؤؤ  عؤؤؤؤؤؤ  العقوبؤؤؤؤؤؤة ألن قؤؤؤؤؤؤ   اقصؤؤؤؤؤؤد 

دد الضؤؤؤؤؤؤؤؤرد يؤؤؤؤؤؤؤؤأ حؤؤؤؤؤؤؤؤ ن اللؤؤؤؤؤؤؤا م ؤؤؤؤؤؤؤؤا اد الجؤؤؤؤؤؤؤؤا   عنؤؤؤؤؤؤؤؤل فعلتؤؤؤؤؤؤؤؤم وددو ه ؤؤؤؤؤؤؤ  ، ولل تؤؤؤؤؤؤؤؤو عنؤؤؤؤؤؤؤؤل قؤؤؤؤؤؤؤؤ ا الفؤؤؤؤؤؤؤؤرق أن التعؤؤؤؤؤؤؤولك اقؤؤؤؤؤؤؤؤدد بقؤؤؤؤؤؤؤؤ

 . 5 أن العقوبة تقدد بقدد هطأ الجا  

 .  6 وقيا  م   عرفم بأنم" الماص ال ا الز  المدا  بدفعم س ل الدائ  ع  الضرد ال ا أصابم"

حيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث وؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  فًلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا    2، فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد  161وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانون المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   العراقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ س ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤص المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادد 

عؤؤؤؤؤؤؤؤ  العقؤؤؤؤؤؤؤؤد  ؤؤؤؤؤؤؤؤوا  كؤؤؤؤؤؤؤؤان الل امؤؤؤؤؤؤؤؤا بيقؤؤؤؤؤؤؤؤا ملكيؤؤؤؤؤؤؤؤة أو ميفعؤؤؤؤؤؤؤؤة أو أا حؤؤؤؤؤؤؤؤت عينؤؤؤؤؤؤؤؤي ولكؤؤؤؤؤؤؤؤون التعؤؤؤؤؤؤؤؤولك عؤؤؤؤؤؤؤؤ  كؤؤؤؤؤؤؤؤا اللؤؤؤؤؤؤؤؤ ا  ان ؤؤؤؤؤؤؤؤأ 

أهؤؤؤؤؤؤؤر أو الل امؤؤؤؤؤؤؤا بعمؤؤؤؤؤؤؤا أو امتيؤؤؤؤؤؤؤاو عؤؤؤؤؤؤؤ  عمؤؤؤؤؤؤؤا وي ؤؤؤؤؤؤؤما مؤؤؤؤؤؤؤالحت الؤؤؤؤؤؤؤدائ  مؤؤؤؤؤؤؤ  هسؤؤؤؤؤؤؤادد ومافاتؤؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤؤ  يسؤؤؤؤؤؤؤو ... ، والقؤؤؤؤؤؤؤانون 

المؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   المصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد وؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤص وا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بأقميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤرودد  عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك المتضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مااصؤؤؤؤؤؤؤؤؤابم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد ن ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

التعؤؤؤؤؤؤولك قؤؤؤؤؤؤد أ ؤؤؤؤؤؤ   سليؤؤؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤؤأ العقؤؤؤؤؤؤد أو بؤؤؤؤؤؤيص القؤؤؤؤؤؤانون فللقا ؤؤؤؤؤؤ ي تقؤؤؤؤؤؤدار  لؤؤؤؤؤؤ  ، و لؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤأ الخطؤؤؤؤؤؤأ ح ؤؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤو لؤؤؤؤؤؤم اكؤؤؤؤؤؤ  

وال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي وؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  فًلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   س ا لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم اكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك مقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤددا يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ العقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أو بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيص يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانون ،  1فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد  221نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤص المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادد 

فالقا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي قؤؤؤؤؤؤؤؤؤو الؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا اقؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد  ، وي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤما التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك مؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحت الؤؤؤؤؤؤؤؤؤدائ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هسؤؤؤؤؤؤؤؤؤادد ومافاتؤؤؤؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤو ، ب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  أن 

 ا ن ي ؤؤؤؤؤؤؤؤة طريعيؤؤؤؤؤؤؤؤة لعؤؤؤؤؤؤؤؤد  الوفؤؤؤؤؤؤؤؤا  بؤؤؤؤؤؤؤؤااللل ا  أو التؤؤؤؤؤؤؤؤأه   يؤؤؤؤؤؤؤؤأ الوفؤؤؤؤؤؤؤؤا  بؤؤؤؤؤؤؤؤم ، ويعت ؤؤؤؤؤؤؤؤ  الضؤؤؤؤؤؤؤؤرد ن ي ؤؤؤؤؤؤؤؤة طريعيؤؤؤؤؤؤؤؤة س ا اكؤؤؤؤؤؤؤؤون قؤؤؤؤؤؤؤؤ

لؤؤؤؤؤؤم اكؤؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤؤأ ا ؤؤؤؤؤؤؤتطاعة الؤؤؤؤؤؤؤدائ  أن اتوقؤؤؤؤؤؤؤا برؤؤؤؤؤؤؤ ص واؤؤؤؤؤؤؤد معقؤؤؤؤؤؤؤوص  . يمؤؤؤؤؤؤؤا قابؤؤؤؤؤؤؤا القؤؤؤؤؤؤؤانون المؤؤؤؤؤؤؤد   الفر  ؤؤؤؤؤؤؤ ي يؤؤؤؤؤؤؤأ المؤؤؤؤؤؤؤادت ن 
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كونؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلة ا الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  القؤؤؤؤؤؤؤؤؤانون ن العراقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ والمصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا يؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادتم س ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل أقميؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك  1111،  1111

  7 المتضرد و عولضم بما ا يا و مع مالحقم م  هسادد ومافاتم م  يسو . 

ومؤؤؤؤؤؤؤ  القواعؤؤؤؤؤؤؤد العامؤؤؤؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤؤؤؤي تهكؤؤؤؤؤؤؤم التعؤؤؤؤؤؤؤولك وال ؤؤؤؤؤؤؤي  عت ؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤ  األ ؤؤؤؤؤؤؤ  المامؤؤؤؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤؤؤؤي اقؤؤؤؤؤؤؤدد بمووملؤؤؤؤؤؤؤا الضؤؤؤؤؤؤؤرد 

  أ:

خطؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ، و لؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن ددوؤؤؤؤؤؤؤؤؤة : أن التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك اكؤؤؤؤؤؤؤؤؤون عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤل وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤامة الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد، فؤؤؤؤؤؤؤؤؤالتعولك اؤؤؤؤؤؤؤؤؤرتر  بالضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد ولؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  بالأوال

وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامة الخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ ال اياؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر سلًلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا عيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد تقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدار التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك، وأن التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك اقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد بصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  الياؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون 

 الخطأ بسي  أ  وسيم.

: الؤؤؤؤؤؤؤز  عيؤؤؤؤؤؤؤد تقؤؤؤؤؤؤؤدار التعؤؤؤؤؤؤؤولك األهؤؤؤؤؤؤؤ  بياؤؤؤؤؤؤؤر ااعترؤؤؤؤؤؤؤاد  غطيتؤؤؤؤؤؤؤم للضؤؤؤؤؤؤؤرد الؤؤؤؤؤؤؤ ا لحؤؤؤؤؤؤؤت بالمؤؤؤؤؤؤؤد أ مؤؤؤؤؤؤؤ  وانؤؤؤؤؤؤؤو اادادد ثانيؤؤؤؤؤؤؤا

 ما لحت المضرود م  هسادد وما فاتم م  يسو. وا  كان الضرد مادا أو أدب  مع عد  سهفاص 

: مراعؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤرو  المضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرود عيؤؤؤؤؤؤؤؤؤد تقؤؤؤؤؤؤؤؤؤدار التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك ولقصؤؤؤؤؤؤؤؤؤد بؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل  األهؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بالحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤران الاؤؤؤؤؤؤؤؤؤرو  ال خصؤؤؤؤؤؤؤؤؤية ثال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا

 ال ي تتصا بالمضرود.

:الا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  الجمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن  عولضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ  ات الوقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ، وعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا حصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا المضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرود عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل وانؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  دابعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا

التعؤؤؤؤؤؤؤولك أمؤؤؤؤؤؤؤا  سحؤؤؤؤؤؤؤدن الجاؤؤؤؤؤؤؤات فؤؤؤؤؤؤؤ ن مؤؤؤؤؤؤؤا حصؤؤؤؤؤؤؤا عليؤؤؤؤؤؤؤم لؤؤؤؤؤؤؤز  و ؤؤؤؤؤؤؤعم يؤؤؤؤؤؤؤأ  التعؤؤؤؤؤؤؤولك مؤؤؤؤؤؤؤ  وؤؤؤؤؤؤؤرا  دفعؤؤؤؤؤؤؤم لؤؤؤؤؤؤؤدعون 

 ااعتراد عيد نار الدعون ال انية أما  القضا .

: اقؤؤؤؤؤؤؤؤدد التعؤؤؤؤؤؤؤؤولك يؤؤؤؤؤؤؤؤأ حالؤؤؤؤؤؤؤؤة  عؤؤؤؤؤؤؤؤدد المسؤؤؤؤؤؤؤؤبول ن حسؤؤؤؤؤؤؤؤو  سؤؤؤؤؤؤؤؤرة ا ؤؤؤؤؤؤؤؤل ا  كؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤ لم يؤؤؤؤؤؤؤؤأ الضؤؤؤؤؤؤؤؤرد، وقؤؤؤؤؤؤؤؤد أيؤؤؤؤؤؤؤؤدت هامسؤؤؤؤؤؤؤؤا

عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك، عمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المهكمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اادادلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة العليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل تق ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي ووؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤود الخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ الم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل   وأثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  عيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد تقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدار الت
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: لجاؤؤؤؤؤؤة اادادد حؤؤؤؤؤؤت الروؤؤؤؤؤؤوو عنؤؤؤؤؤؤل المو ؤؤؤؤؤؤم التؤؤؤؤؤؤابع لاؤؤؤؤؤؤا ب ؤؤؤؤؤؤز  مؤؤؤؤؤؤ  التعؤؤؤؤؤؤولك س ا مؤؤؤؤؤؤا  سؤؤؤؤؤؤ و بقؤؤؤؤؤؤدد معؤؤؤؤؤؤ ن يؤؤؤؤؤؤأ  اد ؤؤؤؤؤؤا

 سحداث الضرد.

 : ال  ستهت التعولك سال ع  الضرد الفعنأ وال ات او  . ابعا

أا معالجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مرا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرلهة لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل ،  سال أن م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروو  الواقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع أن ال  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريع العراقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد وؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  هاليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 

قؤؤؤؤؤؤؤؤد نصؤؤؤؤؤؤؤؤ  عنؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤا اؤؤؤؤؤؤؤؤأ    عنؤؤؤؤؤؤؤؤل المهكمؤؤؤؤؤؤؤؤة عيؤؤؤؤؤؤؤؤد تقؤؤؤؤؤؤؤؤدار  1196القؤؤؤؤؤؤؤؤانون المؤؤؤؤؤؤؤؤد   الؤؤؤؤؤؤؤؤ ا أصؤؤؤؤؤؤؤؤددتم و ادد العؤؤؤؤؤؤؤؤدص لعؤؤؤؤؤؤؤؤا  

التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك أن تأهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بياؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر االعترؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرو  الم بسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لجسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامة هطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبوص عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد والحالؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

حالؤؤؤؤؤؤؤة النؤؤؤؤؤؤؤحية لاؤؤؤؤؤؤؤؤ ا األه ؤؤؤؤؤؤؤ ، وكؤؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤؤر   هؤؤؤؤؤؤؤر  سؤؤؤؤؤؤؤاعد المهكمؤؤؤؤؤؤؤة عنؤؤؤؤؤؤؤؤل الماليؤؤؤؤؤؤؤة لكؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤ  المسؤؤؤؤؤؤؤبوص و المتضؤؤؤؤؤؤؤرد وال

فايؤؤؤؤؤؤؤؤا عنؤؤؤؤؤؤؤؤل القا ؤؤؤؤؤؤؤؤ ي أن اقؤؤؤؤؤؤؤؤدد التعؤؤؤؤؤؤؤؤولك الؤؤؤؤؤؤؤؤ ا ا يا ؤؤؤؤؤؤؤؤو مؤؤؤؤؤؤؤؤع الضؤؤؤؤؤؤؤؤرد، ول ؤؤؤؤؤؤؤؤو أن  غطؤؤؤؤؤؤؤؤ  الضؤؤؤؤؤؤؤؤرد    تهقيؤؤؤؤؤؤؤؤت العدالؤؤؤؤؤؤؤؤة 

بأومعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم، يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن أن الم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرو المصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أعطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا للمضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرود الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ أن اطالؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو ب عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادد الياؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ مرلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

مؤؤؤؤؤؤؤ  القؤؤؤؤؤؤؤانون المؤؤؤؤؤؤؤد   المصؤؤؤؤؤؤؤرا حيؤؤؤؤؤؤؤث تؤؤؤؤؤؤؤيص  171ر  ؤؤؤؤؤؤؤ ي وقؤؤؤؤؤؤؤ ا ماوؤؤؤؤؤؤؤا  بؤؤؤؤؤؤؤيص المؤؤؤؤؤؤؤادد التعؤؤؤؤؤؤؤولك أ ؤؤؤؤؤؤؤود بال  ؤؤؤؤؤؤؤريع الف

مراعيؤؤؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤؤأ  222، 221 اقؤؤؤؤؤؤؤدد القا ؤؤؤؤؤؤؤ ي مؤؤؤؤؤؤؤدا التعؤؤؤؤؤؤؤولك عؤؤؤؤؤؤؤ  الضؤؤؤؤؤؤؤرد الؤؤؤؤؤؤؤ ا لحؤؤؤؤؤؤؤت المضؤؤؤؤؤؤؤرود طرقؤؤؤؤؤؤؤا ألحكؤؤؤؤؤؤؤا  المؤؤؤؤؤؤؤادت ن 

 لؤؤؤؤؤؤؤ  الاؤؤؤؤؤؤؤؤرو  الم بسؤؤؤؤؤؤؤؤة ، فؤؤؤؤؤؤؤؤان لؤؤؤؤؤؤؤؤم اتيسؤؤؤؤؤؤؤؤر لؤؤؤؤؤؤؤؤم وقؤؤؤؤؤؤؤؤ  الحكؤؤؤؤؤؤؤؤم أن  عؤؤؤؤؤؤؤؤ ن مؤؤؤؤؤؤؤؤدن التعؤؤؤؤؤؤؤؤولك  لائيؤؤؤؤؤؤؤؤا ، فلؤؤؤؤؤؤؤؤم أن اهؤؤؤؤؤؤؤؤتف  

وقيؤؤؤؤؤؤؤا البؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤ  س ؤؤؤؤؤؤؤادد القؤؤؤؤؤؤؤانون   9 حت يؤؤؤؤؤؤؤأ أن اطالؤؤؤؤؤؤؤو هؤؤؤؤؤؤؤ ص مؤؤؤؤؤؤؤدد معييؤؤؤؤؤؤؤة ب عؤؤؤؤؤؤؤادد الياؤؤؤؤؤؤؤر يؤؤؤؤؤؤؤأ التقؤؤؤؤؤؤؤدار . للمضؤؤؤؤؤؤؤرود بؤؤؤؤؤؤؤال



 2222جويلية        العدد الثالث عشر        مقراطي العربي  المركز الدي         مجلة قضايا أسيوية 

541 

 

المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   العراقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ س ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيص وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو أمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتلزمم العدالؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وال اتعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع القواعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد العامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك  

  الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤود بال  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريع المصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا والفر  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي.  ولكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدث أحيانؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أن اطالؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو المضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرود بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالتعولك عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

الحؤؤؤؤؤؤؤاص، ولهؤؤؤؤؤؤؤتف  ليفسؤؤؤؤؤؤؤم بهؤؤؤؤؤؤؤت المطالرؤؤؤؤؤؤؤة عؤؤؤؤؤؤؤ  الضؤؤؤؤؤؤؤؤرد المسؤؤؤؤؤؤؤتقرا، فيتعؤؤؤؤؤؤؤ ن عنؤؤؤؤؤؤؤل القا ؤؤؤؤؤؤؤ ي قيؤؤؤؤؤؤؤا اا ؤؤؤؤؤؤؤت ابة لطلؤؤؤؤؤؤؤؤو 

م لؤؤؤؤؤؤؤا، ولكؤؤؤؤؤؤؤ  س ا لؤؤؤؤؤؤؤم اهؤؤؤؤؤؤؤدد المؤؤؤؤؤؤؤرلك نؤؤؤؤؤؤؤوو    المضؤؤؤؤؤؤؤرود، فاؤؤؤؤؤؤؤو مطالؤؤؤؤؤؤؤو بالتقيؤؤؤؤؤؤؤد بطلرؤؤؤؤؤؤؤات الخصؤؤؤؤؤؤؤو  وعؤؤؤؤؤؤؤد  الحكؤؤؤؤؤؤؤم بؤؤؤؤؤؤؤأين

المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقرا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن للقا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي أن الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد الؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا اطالؤؤؤؤؤؤؤؤؤو بؤؤؤؤؤؤؤؤؤم أا س ا لؤؤؤؤؤؤؤؤؤم اهؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا س ا كؤؤؤؤؤؤؤؤؤان الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤاص أو الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد 

اهكؤؤؤؤؤؤؤؤم عؤؤؤؤؤؤؤؤ  الضؤؤؤؤؤؤؤؤرد الحؤؤؤؤؤؤؤؤاص والضؤؤؤؤؤؤؤؤرد المسؤؤؤؤؤؤؤؤتقرا س ا ا ؤؤؤؤؤؤؤؤتطاو أن ارؤؤؤؤؤؤؤؤ ن الضؤؤؤؤؤؤؤؤرد المسؤؤؤؤؤؤؤؤتقرا ب ؤؤؤؤؤؤؤؤكا دقيؤؤؤؤؤؤؤؤت، ول ؤؤؤؤؤؤؤؤيق  

 . 10 م  وقوعم مستقر  وسال كان حكمم معيرا لوقوعم عنل  رد مهتما قد اهدث أو ال اهدث

هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ت بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالتغ  ات ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ول ؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  للمهكمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة سعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادد الياؤؤؤؤؤؤؤؤؤر يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ حكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك س ا لؤؤؤؤؤؤؤؤؤم تكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المهكمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة قؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أ

 ،    11 امك  أن تهدث يأ المستقرا

 المطلو ال ا  

 أنواو التعولك

لؤؤؤؤؤؤؤي  مؤؤؤؤؤؤؤ  دلؤؤؤؤؤؤؤو يؤؤؤؤؤؤؤؤأ أن أحؤؤؤؤؤؤؤدث و ؤؤؤؤؤؤؤيلة لتعؤؤؤؤؤؤؤولك المضؤؤؤؤؤؤؤؤرود قؤؤؤؤؤؤؤو مهؤؤؤؤؤؤؤو مؤؤؤؤؤؤؤا أصؤؤؤؤؤؤؤؤابم مؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤرد، والتعؤؤؤؤؤؤؤولك قؤؤؤؤؤؤؤؤد 

ارؤؤؤؤؤؤؤؤدو يؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ صؤؤؤؤؤؤؤؤود  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   فقؤؤؤؤؤؤؤؤد اكؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  عولضؤؤؤؤؤؤؤؤا عينيؤؤؤؤؤؤؤؤؤا، و لؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بتهقؤؤؤؤؤؤؤؤت سعؤؤؤؤؤؤؤؤؤادد الحؤؤؤؤؤؤؤؤاص س ؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤا كانؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عليؤؤؤؤؤؤؤؤم قرؤؤؤؤؤؤؤؤؤا وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤوو 

ا اكؤؤؤؤؤؤون بمقابؤؤؤؤؤؤا  لؤؤؤؤؤؤ  بتهقؤؤؤؤؤؤت دفؤؤؤؤؤؤع مرلؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤ  المؤؤؤؤؤؤاص  او قؤؤؤؤؤؤد اكؤؤؤؤؤؤون  عولضؤؤؤؤؤؤا عؤؤؤؤؤؤ  الضؤؤؤؤؤؤرد  وفؤؤؤؤؤؤت مؤؤؤؤؤؤااكون الضؤؤؤؤؤؤرد، وسمؤؤؤؤؤؤ

ميا ؤؤؤؤؤؤؤرا للمضؤؤؤؤؤؤؤرود يؤؤؤؤؤؤؤرد اعترؤؤؤؤؤؤؤاد  أو مؤؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤؤابم  لؤؤؤؤؤؤؤ  وقؤؤؤؤؤؤؤ ا مؤؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤؤيهاوص بيانؤؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤؤ  هؤؤؤؤؤؤؤ ص قؤؤؤؤؤؤؤ ا المطلؤؤؤؤؤؤؤو ومؤؤؤؤؤؤؤ  هؤؤؤؤؤؤؤ ص 

 فرع ن متتالي ن وقما، التعولك العيني  والتعولك بمقابا.

 التعولك العيني -الفرو االوص 

التعؤؤؤؤؤؤؤولك العينؤؤؤؤؤؤؤي" قؤؤؤؤؤؤؤو سعؤؤؤؤؤؤؤادد الحؤؤؤؤؤؤؤاص س ؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤا كانؤؤؤؤؤؤؤ  عليؤؤؤؤؤؤؤم قرؤؤؤؤؤؤؤا وقؤؤؤؤؤؤؤوو الضؤؤؤؤؤؤؤر أو وقؤؤؤؤؤؤؤوو الفعؤؤؤؤؤؤؤا الضؤؤؤؤؤؤؤاد"، ولزلؤؤؤؤؤؤؤا 

الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد اليا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ خ عيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم ويعت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا طؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرق الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمان والقا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي ملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحكم بالضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمان العينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي س ا كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 . 12 ممكيا وطلو الدائ  أو تقد  بم المدا 

مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبولية العقداؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ولكيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم اكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ ول ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك العينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  م الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم االدحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ ال

المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبولية التقصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اة، فاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو ايهصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ نطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاق مهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدود س  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادد أن ا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا  عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك 

 . 13 العيني

وألنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم ال اكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون ممكيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا سال حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن اتخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا أقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  عليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا  صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودد القيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  بعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا تمكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 . 14 س التم

 ا اخطؤؤؤؤؤؤؤ  أثيؤؤؤؤؤؤؤا  سوؤؤؤؤؤؤؤرا  العمؤؤؤؤؤؤؤا الططؤؤؤؤؤؤؤي، كالطريؤؤؤؤؤؤؤو مؤؤؤؤؤؤؤ   الؤؤؤؤؤؤؤ ا اخطؤؤؤؤؤؤؤ  اثيؤؤؤؤؤؤؤا  سوؤؤؤؤؤؤؤرا  فالقؤؤؤؤؤؤؤائم بالعمؤؤؤؤؤؤؤا الططؤؤؤؤؤؤؤي الؤؤؤؤؤؤؤ

عمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وراحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ولنؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  عؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هطبؤؤؤؤؤؤؤؤؤم   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤوللا للمؤؤؤؤؤؤؤؤؤرلك، امكؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  سصؤؤؤؤؤؤؤؤؤ حم أو س التؤؤؤؤؤؤؤؤؤم فالقا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي قيؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع الؤؤؤؤؤؤؤؤؤزا  

الطريؤؤؤؤؤؤؤو ب صؤؤؤؤؤؤؤ د التلؤؤؤؤؤؤؤؤم وال  ؤؤؤؤؤؤؤولم وس التؤؤؤؤؤؤؤؤم بؤؤؤؤؤؤؤ ورا  عمليؤؤؤؤؤؤؤؤة وراحيؤؤؤؤؤؤؤة وداؤؤؤؤؤؤؤؤدد، ه ؤؤؤؤؤؤؤ  أنؤؤؤؤؤؤؤؤم وؤؤؤؤؤؤؤا  عؤؤؤؤؤؤؤؤ  مهكمؤؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤؤؤيقك 

يؤؤؤؤؤؤؤؤأ حؤؤؤؤؤؤؤؤ ن أن    15 يؤؤؤؤؤؤؤؤأ أحؤؤؤؤؤؤؤؤد أحكاماؤؤؤؤؤؤؤؤا   أن القا ؤؤؤؤؤؤؤؤ ي ال  سؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع أن افؤؤؤؤؤؤؤؤرة عنؤؤؤؤؤؤؤؤل المؤؤؤؤؤؤؤؤدا  عمؤؤؤؤؤؤؤؤ  سا ابيؤؤؤؤؤؤؤؤا   .  الفر سؤؤؤؤؤؤؤية

 171ماوؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤيص المؤؤؤؤؤؤؤؤؤادد وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا     ال  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤريع المؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   المصؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا أوؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  للقا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي سلؤؤؤؤؤؤؤؤؤزا  المؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا  للقيؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  بعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا سا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب 
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نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل طلؤؤؤؤؤؤؤؤؤو المضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرود، أن  ولقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك باليقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤل أنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  للقا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي ترعؤؤؤؤؤؤؤؤؤا للاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرو  وبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ع    2فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد  

اؤؤؤؤؤؤؤأمر ب عؤؤؤؤؤؤؤادد الحالؤؤؤؤؤؤؤة س ؤؤؤؤؤؤؤل ماكانؤؤؤؤؤؤؤ  عليؤؤؤؤؤؤؤم، أو أن اهكؤؤؤؤؤؤؤم بؤؤؤؤؤؤؤأدا  أمؤؤؤؤؤؤؤر معؤؤؤؤؤؤؤ ن متصؤؤؤؤؤؤؤا بالعمؤؤؤؤؤؤؤا ه ؤؤؤؤؤؤؤ  الم ؤؤؤؤؤؤؤروو و لؤؤؤؤؤؤؤ  عنؤؤؤؤؤؤؤل 

فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد واحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد وال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي وؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  فًلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   216وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو ماه بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانون المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   العراقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادد     ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ يا التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك

. والواقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع أن التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك العينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي وؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائز  16     ممكيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا .المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا  عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل تيفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الل امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم تيفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا عينيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

و ؤؤؤؤؤؤؤؤا   يؤؤؤؤؤؤؤؤأ كؤؤؤؤؤؤؤؤا الصؤؤؤؤؤؤؤؤود ال ؤؤؤؤؤؤؤؤي ال امؤؤؤؤؤؤؤؤ  فًلؤؤؤؤؤؤؤؤا حرلؤؤؤؤؤؤؤؤة المؤؤؤؤؤؤؤؤدا  ال خصؤؤؤؤؤؤؤؤية.عنل أن حرلؤؤؤؤؤؤؤؤة القا ؤؤؤؤؤؤؤؤ ي ه ؤؤؤؤؤؤؤؤ  مطلقؤؤؤؤؤؤؤؤة ل حكؤؤؤؤؤؤؤؤم 

 . و أ: 17 بالتعولك عينيا، با اقيدقا برعك  ال رو  المتعلقة بالم اص الططي 

الممكؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال جؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  س ؤؤؤؤؤؤؤؤؤل التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك العينؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤك حؤؤؤؤؤؤؤؤؤاالت الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد الجسؤؤؤؤؤؤؤؤؤما   واألدبؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ه ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   (1

ناؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا للياحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اا سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانية، كااعتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا  عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمعة والعواطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم، أو حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوادث  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  أو وؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد أو 

قتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا حيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث انالؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريعات الحدا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاليص عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ووؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك بمقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   

 . 18 الحاالت

التيفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  العينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتهيا ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتهالة   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل   األهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالتعولك العينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي أن اكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون ممكيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا أصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   (2

 سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ية بالنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة للطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا  ففؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  االلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا  بعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أو اامتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا س ا كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا  مكلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم 

بأدائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  خصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا وحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاص دون تأداتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ع  خ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادد س ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك بمقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا ألؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم بالطريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو 

المؤؤؤؤؤؤؤرلك أو سوؤؤؤؤؤؤؤرا  عمؤؤؤؤؤؤؤا ورا ؤؤؤؤؤؤؤأ مؤؤؤؤؤؤؤرة مفؤؤؤؤؤؤؤا ن ف نؤؤؤؤؤؤؤم اهؤؤؤؤؤؤؤوص بييؤؤؤؤؤؤؤم وبؤؤؤؤؤؤؤ ن قيامؤؤؤؤؤؤؤم ب يفيؤؤؤؤؤؤؤ  سللؤؤؤؤؤؤؤ ا  عليؤؤؤؤؤؤؤم بعؤؤؤؤؤؤؤ   

 . 19 مستفجا للمرلك

س ا كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك العينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي سدقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاق للمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا ، وسن كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان ممكيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودد ات ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو  فًلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد ال حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  (3

بالمؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مهؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اورؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد المؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا  عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤل التيفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  العينؤؤؤؤؤؤؤؤؤي، وقيؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أاضؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد للتعؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك بمقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤا، وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا 

، وعليؤؤؤؤؤؤؤم ا رؤؤؤؤؤؤؤادد س ؤؤؤؤؤؤؤل  20 و للتؤؤؤؤؤؤؤأهر فيؤؤؤؤؤؤؤم أو الخطؤؤؤؤؤؤؤأ يؤؤؤؤؤؤؤأ تيفيؤؤؤؤؤؤؤ  مقرؤؤؤؤؤؤؤوص يؤؤؤؤؤؤؤأ حالؤؤؤؤؤؤؤة عؤؤؤؤؤؤؤد  تيفيؤؤؤؤؤؤؤ  الطريؤؤؤؤؤؤؤو ل للؤؤؤؤؤؤؤ ا  أ

 ال ق  السياص التا أ:قا امك  سيرا  الطريو للقيا  بعما بالتيفي  الج  ا؟ 

القاعؤؤؤؤؤؤؤؤدد العامؤؤؤؤؤؤؤؤة تقؤؤؤؤؤؤؤؤوص  أن التيفيؤؤؤؤؤؤؤؤ  العينؤؤؤؤؤؤؤؤي و ؤؤؤؤؤؤؤؤ ا عنؤؤؤؤؤؤؤؤل المؤؤؤؤؤؤؤؤدا  وؤؤؤؤؤؤؤؤائز و ؤؤؤؤؤؤؤؤا   يؤؤؤؤؤؤؤؤأ كؤؤؤؤؤؤؤؤا الصؤؤؤؤؤؤؤؤود ال ؤؤؤؤؤؤؤؤي ال امؤؤؤؤؤؤؤؤ  

سمؤؤؤؤؤؤؤؤا اكؤؤؤؤؤؤؤؤون بعمؤؤؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤؤؤ خ أو اامتيؤؤؤؤؤؤؤؤاو عؤؤؤؤؤؤؤؤ  عمؤؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا كؤؤؤؤؤؤؤؤان مهؤؤؤؤؤؤؤؤا  حرلؤؤؤؤؤؤؤؤة المؤؤؤؤؤؤؤؤدا  ال خصؤؤؤؤؤؤؤؤية وااللؤؤؤؤؤؤؤؤ ا  التيفيؤؤؤؤؤؤؤؤ  فًلؤؤؤؤؤؤؤؤا

االلؤؤؤؤؤؤؤ ا  عمؤؤؤؤؤؤؤا  عاؤؤؤؤؤؤؤؤد بؤؤؤؤؤؤؤم المؤؤؤؤؤؤؤؤدا ، ف مؤؤؤؤؤؤؤا أن اكؤؤؤؤؤؤؤون عمؤؤؤؤؤؤؤؤ  متصؤؤؤؤؤؤؤ  ب خصؤؤؤؤؤؤؤؤم بهيؤؤؤؤؤؤؤث اتخؤؤؤؤؤؤؤ  ميؤؤؤؤؤؤؤؤم قيمتؤؤؤؤؤؤؤم ااقتصؤؤؤؤؤؤؤؤاداة، 

 أو ال اكون  خصم مها اعتراد لتيفي  ق ا العما.

  المؤؤؤؤؤؤؤؤرلك، فاؤؤؤؤؤؤؤؤ ا فالطريؤؤؤؤؤؤؤؤو الؤؤؤؤؤؤؤؤ ا اللؤؤؤؤؤؤؤؤ   بؤؤؤؤؤؤؤؤ ورا  عمؤؤؤؤؤؤؤؤا ورا ؤؤؤؤؤؤؤؤأ لمؤؤؤؤؤؤؤؤرلك ولؤؤؤؤؤؤؤؤرفك القيؤؤؤؤؤؤؤؤا  اللؤؤؤؤؤؤؤؤا أو اؤؤؤؤؤؤؤؤرفك عؤؤؤؤؤؤؤؤ  

ام ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا  للقيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  بعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ويسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمد الطريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا قيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اقتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاداة، والقيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ااقتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاداة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 ؤؤؤؤؤؤؤؤخص الطريؤؤؤؤؤؤؤؤؤو بالؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ات، فؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا دفؤؤؤؤؤؤؤؤؤك الطريؤؤؤؤؤؤؤؤو تيفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  االلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا  السؤؤؤؤؤؤؤؤابت مؤؤؤؤؤؤؤؤؤع المؤؤؤؤؤؤؤؤؤرلك، ف نؤؤؤؤؤؤؤؤم  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤتهيا عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 

 القضا  الزامم للقيا  بالتيفي  العيني و  ا.

 -(  مؤؤؤؤؤؤؤؤ  القؤؤؤؤؤؤؤؤانون المؤؤؤؤؤؤؤؤد   ونصؤؤؤؤؤؤؤؤم211الضؤؤؤؤؤؤؤؤرد المؤؤؤؤؤؤؤؤادا  أو المعيؤؤؤؤؤؤؤؤوا  يؤؤؤؤؤؤؤؤأ المؤؤؤؤؤؤؤؤادد  وقؤؤؤؤؤؤؤؤد عؤؤؤؤؤؤؤؤال  الم ؤؤؤؤؤؤؤؤرو العراقؤؤؤؤؤؤؤؤأ 

ول ؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  أن اقوؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي بؤؤؤؤؤؤؤؤالتعولك لؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  وا  واألقؤؤؤؤؤؤؤؤؤرب ن مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  األ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد  -2ا يؤؤؤؤؤؤؤؤاوص حؤؤؤؤؤؤؤؤؤت التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد األدبؤؤؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل    
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وال انتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد األدبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  س ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الغ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  سال س ا تهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤددت  - 3عمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيملم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد أدبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ و مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوت المصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا .

  21 بمقتو   اتفاق أو حكم  لا    . قيمتم 

وي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤما التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك بمقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرلك مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادد ييفقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   والؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدوائر وااقامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ  

  مؤؤؤؤؤؤؤؤ  القؤؤؤؤؤؤؤؤانون المؤؤؤؤؤؤؤؤد   العراقؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ 217/1المس  ؤؤؤؤؤؤؤؤفا وه  قؤؤؤؤؤؤؤؤا ومؤؤؤؤؤؤؤؤا فاتؤؤؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤؤؤ  يسؤؤؤؤؤؤؤؤو وقؤؤؤؤؤؤؤؤ ا مؤؤؤؤؤؤؤؤا نصؤؤؤؤؤؤؤؤ  عليؤؤؤؤؤؤؤؤم المؤؤؤؤؤؤؤؤادد  

لحؤؤؤؤؤؤؤؤت المتضؤؤؤؤؤؤؤؤرد مؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤؤرد ومؤؤؤؤؤؤؤؤا فاتؤؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤؤؤ  يسؤؤؤؤؤؤؤؤو بقولاؤؤؤؤؤؤؤا  تقؤؤؤؤؤؤؤؤدد المهكمؤؤؤؤؤؤؤة التعؤؤؤؤؤؤؤؤولك يؤؤؤؤؤؤؤؤأ وميؤؤؤؤؤؤؤع األحؤؤؤؤؤؤؤؤواص بقؤؤؤؤؤؤؤؤدد مؤؤؤؤؤؤؤا 

 . 22  ب ر  أن اكون ق ا ن ي ة طريعية للعما ه   الم روو 

واللؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   الميا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة أصؤؤؤؤؤؤؤؤؤددت مهكمؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التمي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  العراقيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة قرادقؤؤؤؤؤؤؤؤؤا وؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  فيؤؤؤؤؤؤؤؤؤم أن  التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك عيؤؤؤؤؤؤؤؤؤد الفعؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد 

 . 23    ما ما لحت المتضرد م   رد وما فاتم م  يسو ن ي ة العما ه   الم روو 

ضؤؤؤؤؤؤؤؤ  مهكمؤؤؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤؤؤيقك المصؤؤؤؤؤؤؤؤرلة مؤؤؤؤؤؤؤؤ  أن   عيؤؤؤؤؤؤؤؤ ن العياصؤؤؤؤؤؤؤؤر المكونؤؤؤؤؤؤؤؤة للضؤؤؤؤؤؤؤؤرد وال ؤؤؤؤؤؤؤؤي ا ؤؤؤؤؤؤؤؤو أن تؤؤؤؤؤؤؤؤدها واللؤؤؤؤؤؤؤؤ ا ق

يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائا القانونيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم  علًلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مهكمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيقك فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان الحكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم 

المطعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون فيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد قوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالتعولك بصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودد م ملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة دون أن ارؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن عياصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد ف نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم اكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابم 

 . 24  أ رابم الرط ن لقصود 

أمؤؤؤؤؤؤؤؤا عؤؤؤؤؤؤؤؤ  الو ؤؤؤؤؤؤؤؤع يؤؤؤؤؤؤؤؤأ فر سؤؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤؤ  اختلؤؤؤؤؤؤؤؤم عمؤؤؤؤؤؤؤؤا قؤؤؤؤؤؤؤؤو مترؤؤؤؤؤؤؤؤع يؤؤؤؤؤؤؤؤأ العؤؤؤؤؤؤؤؤراق ومصؤؤؤؤؤؤؤؤر ب ؤؤؤؤؤؤؤؤأن ناؤؤؤؤؤؤؤؤر دعؤؤؤؤؤؤؤؤاون التعؤؤؤؤؤؤؤؤولك 

الياومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  األهطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  الطريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة للعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامل ن يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ المس  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفيات العامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والخاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة با ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت يا   عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك المصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب ن 

نقؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  ن ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة سقمؤؤؤؤؤؤؤؤؤاص بف ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ وع المياعؤؤؤؤؤؤؤؤؤة المك سؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة أثؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدا  ا الت واألدوات الطريؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن المر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   أو 

الطريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو أو سدادد المس  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفا ممؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أدن س ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ااصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابة س  تنرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم الم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرو الفر  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي س ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل هطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودد تطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤود أو س داؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد 

المتعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ب   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيدوق  13/12/1111يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ  1116حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاالت ااصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابة اللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ب صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداد   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريع دقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم 

ص عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤل التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك الؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    لاؤؤؤؤؤؤؤؤؤم، وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا هؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  لتعؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك المصؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب ن بمؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة اااؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  ليضؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  لاؤؤؤؤؤؤؤؤؤم ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمراد الحصؤؤؤؤؤؤؤؤؤو 

 عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤي عؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  اهتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  المهؤؤؤؤؤؤؤؤؤايم المدنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الفر سؤؤؤؤؤؤؤؤؤية بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤد سصؤؤؤؤؤؤؤؤؤداد قؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا ال  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤريع بؤؤؤؤؤؤؤؤؤاليار للؤؤؤؤؤؤؤؤؤدعاوا اليات ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة عؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 . 25 ااصابة بمرة اااد ، واهتصاصاا فق  بيار دعاوا التعولك اليات ة ع  ااصابة باأل راد األهرن 

 

 

 المرهث ال ا  

 قممصادد تقدار التعولك وا تهقا

  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤما التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبولية المدنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التقصؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اة كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد المرا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا  أكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان مؤؤؤؤؤؤؤؤؤادا أ  أدبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ، 

و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا  كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان متوقعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أو ه ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  متوقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع، عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن أن التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبولية المدنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة العقداؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤما فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

ما أن  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤلطان تقؤؤؤؤؤؤؤؤؤدار التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك يؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبولية الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد المرا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤر المتوقع..فمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ مصؤؤؤؤؤؤؤؤؤادد تقؤؤؤؤؤؤؤؤؤدار التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤي

المدنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اروؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع أمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا س ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل سدادد الطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرف ن المتعاقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا  أو ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد  القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانون وتهداؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانون للتعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك 

 عت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الياؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  العؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  أو س ؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اهؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد  القا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي وبعؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أن اهؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ص مصؤؤؤؤؤؤؤؤؤادد  البؤؤؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
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اوص تفصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ص مطلرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن نو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ المطلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو األوص  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخص ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتهقاقم  التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك  قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيه

 مصادد تقدار التعولك ون ياوص يأ ال ا   ال خص المستهت للتعولك أو ا تهقاق التعولك.

 المطلو األوص 

 مصادد تقدار التعولك

،  وقؤؤؤؤؤؤؤؤ ا أمؤؤؤؤؤؤؤؤر  26 أن التعؤؤؤؤؤؤؤؤولك بووؤؤؤؤؤؤؤؤم عؤؤؤؤؤؤؤؤا ، قؤؤؤؤؤؤؤؤد اؤؤؤؤؤؤؤؤأ   يؤؤؤؤؤؤؤؤأ صؤؤؤؤؤؤؤؤودد  عؤؤؤؤؤؤؤؤولك قؤؤؤؤؤؤؤؤانو   اتقؤؤؤؤؤؤؤؤدد يؤؤؤؤؤؤؤؤأ سصؤؤؤؤؤؤؤؤابات العمؤؤؤؤؤؤؤؤا

د  عؤؤؤؤؤؤؤولك قضؤؤؤؤؤؤؤا   أو اتفؤؤؤؤؤؤؤايأ، و ؤؤؤؤؤؤؤيكون طؤؤؤؤؤؤؤرد قؤؤؤؤؤؤؤ   المصؤؤؤؤؤؤؤادد د ا عمؤؤؤؤؤؤؤا نهؤؤؤؤؤؤؤ  فيؤؤؤؤؤؤؤم، يمؤؤؤؤؤؤؤا قؤؤؤؤؤؤؤد اؤؤؤؤؤؤؤأ   يؤؤؤؤؤؤؤأ صؤؤؤؤؤؤؤو ا تعؤؤؤؤؤؤؤد ي  ؤؤؤؤؤؤؤ  

 م  ه ص ق ا المطلو ،نر ن اوال، التعولك القضا   ،ونخصص ثانيا للتعولك ااتفاقأ.

 التعولك القضا   -الفرو األوص 

اكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك  لقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  يرنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلفا أن القاعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد العامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تهكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد، تووؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو أن

عنؤؤؤؤؤؤؤل قؤؤؤؤؤؤؤدد كؤؤؤؤؤؤؤا  ول يا ؤؤؤؤؤؤؤو مؤؤؤؤؤؤؤع الضؤؤؤؤؤؤؤرد، فؤؤؤؤؤؤؤ  ازلؤؤؤؤؤؤؤد التعؤؤؤؤؤؤؤولك عؤؤؤؤؤؤؤ  الضؤؤؤؤؤؤؤرد وال اقؤؤؤؤؤؤؤا عيؤؤؤؤؤؤؤم،  فضؤؤؤؤؤؤؤ  عؤؤؤؤؤؤؤ  أن التعؤؤؤؤؤؤؤولك 

ال   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤما ه ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد المرا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات  عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ اللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  سعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادد التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا ن الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا اهتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا وال  عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك سال 

 . 27 ن ي ة للضرد بفعا الخطأ

أن اكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون قضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائيا فللقا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلطة يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ الرهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتهقم المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرلك

الحقيقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ومعرفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداد الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمرلك وو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   بطرلقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولكن والتعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤما وميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع 

المصؤؤؤؤؤؤؤؤادلم ال ؤؤؤؤؤؤؤؤي أنفقاؤؤؤؤؤؤؤؤا المؤؤؤؤؤؤؤؤرلك م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أوؤؤؤؤؤؤؤؤرد المس  ؤؤؤؤؤؤؤؤفا وأوؤؤؤؤؤؤؤؤرد الطريؤؤؤؤؤؤؤؤؤو المعؤؤؤؤؤؤؤؤال  أو الجؤؤؤؤؤؤؤؤراد ومصؤؤؤؤؤؤؤؤادلم  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا  

وؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا   لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد، ويمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بييؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابقا بأنؤؤؤؤؤؤؤؤؤم   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤما مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات الؤؤؤؤؤؤؤؤؤدوا  ويؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل  اليفقؤؤؤؤؤؤؤؤؤات، ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي أنفقاؤؤؤؤؤؤؤؤؤا المؤؤؤؤؤؤؤؤؤرلك 

  مؤؤؤؤؤؤؤ  القؤؤؤؤؤؤؤانون المؤؤؤؤؤؤؤد   العراقؤؤؤؤؤؤؤأ اليافؤؤؤؤؤؤؤ د عنؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤا 161المؤؤؤؤؤؤؤرلك مؤؤؤؤؤؤؤ  يسؤؤؤؤؤؤؤو ويؤؤؤؤؤؤؤ ل  اليفقؤؤؤؤؤؤؤات . وقؤؤؤؤؤؤؤد نصؤؤؤؤؤؤؤ  المؤؤؤؤؤؤؤادد  

ولكؤؤؤؤؤؤؤؤون  -2س ا لؤؤؤؤؤؤؤؤم اكؤؤؤؤؤؤؤؤ  التعؤؤؤؤؤؤؤؤولك مقؤؤؤؤؤؤؤؤددا يؤؤؤؤؤؤؤؤأ العقؤؤؤؤؤؤؤؤد أو نؤؤؤؤؤؤؤؤص يؤؤؤؤؤؤؤؤأ القؤؤؤؤؤؤؤؤانون فالمهكمؤؤؤؤؤؤؤؤة  ؤؤؤؤؤؤؤؤأ ال ؤؤؤؤؤؤؤؤي تقؤؤؤؤؤؤؤؤدد .   - 1اؤؤؤؤؤؤؤؤأ    

ان ؤؤؤؤؤؤؤأ عؤؤؤؤؤؤؤ  العقؤؤؤؤؤؤؤد  ؤؤؤؤؤؤؤوا  كؤؤؤؤؤؤؤان الل امؤؤؤؤؤؤؤا بيقؤؤؤؤؤؤؤا ملكيؤؤؤؤؤؤؤة أو ميفعؤؤؤؤؤؤؤة أو عؤؤؤؤؤؤؤ  حؤؤؤؤؤؤؤت عينؤؤؤؤؤؤؤي  هؤؤؤؤؤؤؤر أو  التعؤؤؤؤؤؤؤولك عؤؤؤؤؤؤؤ  كؤؤؤؤؤؤؤا اللؤؤؤؤؤؤؤ ا 

الل امؤؤؤؤؤا بعمؤؤؤؤؤا أو امتيؤؤؤؤؤاو عؤؤؤؤؤؤ  عمؤؤؤؤؤا وي ؤؤؤؤؤما مؤؤؤؤؤا لحؤؤؤؤؤؤت الؤؤؤؤؤدائ  مؤؤؤؤؤ  هسؤؤؤؤؤؤادد ومؤؤؤؤؤا فاتؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤ  يسؤؤؤؤؤؤو بسؤؤؤؤؤ و  ؤؤؤؤؤياو الحؤؤؤؤؤؤت 

و عليؤؤؤؤؤؤؤم أو بسؤؤؤؤؤؤؤ و التؤؤؤؤؤؤؤأهر يؤؤؤؤؤؤؤأ الحصؤؤؤؤؤؤؤوص عليؤؤؤؤؤؤؤم ب ؤؤؤؤؤؤؤر  أن اكؤؤؤؤؤؤؤون قؤؤؤؤؤؤؤ ا ن ي ؤؤؤؤؤؤؤة طريعيؤؤؤؤؤؤؤة لعؤؤؤؤؤؤؤد  وفؤؤؤؤؤؤؤا  المؤؤؤؤؤؤؤدا  بؤؤؤؤؤؤؤاالل ا  أ

فؤؤؤؤؤؤ  ا كؤؤؤؤؤؤان المؤؤؤؤؤؤدا  لؤؤؤؤؤؤم ارتكؤؤؤؤؤؤو ه ؤؤؤؤؤؤا أو هطؤؤؤؤؤؤأ وسؤؤؤؤؤؤيما فؤؤؤؤؤؤ  ا ؤؤؤؤؤؤاو  يؤؤؤؤؤؤأ التعؤؤؤؤؤؤولك مؤؤؤؤؤؤا اكؤؤؤؤؤؤون  -3لتؤؤؤؤؤؤأهر  عؤؤؤؤؤؤ  الوفؤؤؤؤؤؤا  بؤؤؤؤؤؤم.

 متوقعا عادد وق  التعاقد وم  هسادد تها أو يسو افوت.   

مؤؤؤؤؤؤؤ  القؤؤؤؤؤؤؤانون المؤؤؤؤؤؤؤد   المصؤؤؤؤؤؤؤرا وال ؤؤؤؤؤؤؤي وؤؤؤؤؤؤؤا  فًلؤؤؤؤؤؤؤا   س ا لؤؤؤؤؤؤؤم اكؤؤؤؤؤؤؤ   221/1وقؤؤؤؤؤؤؤ ا مؤؤؤؤؤؤؤا وؤؤؤؤؤؤؤا  أاضؤؤؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤؤأ نؤؤؤؤؤؤؤص المؤؤؤؤؤؤؤادد 

العقؤؤؤؤؤؤؤد أو بؤؤؤؤؤؤؤيص القؤؤؤؤؤؤؤانون ، فالقا ؤؤؤؤؤؤؤ ي قؤؤؤؤؤؤؤو الؤؤؤؤؤؤؤ ا اقؤؤؤؤؤؤؤدد  وي ؤؤؤؤؤؤؤما التعؤؤؤؤؤؤؤولك مؤؤؤؤؤؤؤا لحؤؤؤؤؤؤؤت الؤؤؤؤؤؤؤدائ   التعؤؤؤؤؤؤؤولك  مقؤؤؤؤؤؤؤددا يؤؤؤؤؤؤؤأ

مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هسؤؤؤؤؤؤؤؤؤادد ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤا فاتؤؤؤؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤو ب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  أن اكؤؤؤؤؤؤؤؤؤون قؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا ن ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة طريعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لعؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  الوفؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤاالل ا  أو التؤؤؤؤؤؤؤؤؤأهر يؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ 

  28 الوفا  بم ويعت   الضرد ن ي ة طريعية س ا لم اك  يأ ا تطاعة الدائ  أن اتوقا  بر ص واد معقوص .

 التعولك ااتفاقأ -الفرو ال ا  
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س ا كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك أن اكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون قضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائيا فلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  قيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع أن اكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك اتفاقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا 

ولقصؤؤؤؤؤؤد بؤؤؤؤؤؤم أن الطؤؤؤؤؤؤرف ن اتفقؤؤؤؤؤؤا عنؤؤؤؤؤؤل تقؤؤؤؤؤؤدار التعؤؤؤؤؤؤولك مسؤؤؤؤؤؤرقا، فؤؤؤؤؤؤ  ا مؤؤؤؤؤؤا أهؤؤؤؤؤؤا أحؤؤؤؤؤؤد الطؤؤؤؤؤؤرف ن ب يفيؤؤؤؤؤؤ  الل امؤؤؤؤؤؤم ووؤؤؤؤؤؤو 

  29 ال ر  الجزا   ولقع ق ا يأ المسبولية العقداة.عليم دفع مرل  مع ن، م    مقداد  يأ العقد ويسم  

فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا أصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيو المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرلك بالضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد بسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ و تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأهر الطريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ستفاقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرلك عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل سوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا  التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداها 

الجرا ؤؤؤؤؤؤؤؤأ، ثؤؤؤؤؤؤؤؤم أهؤؤؤؤؤؤؤؤا قؤؤؤؤؤؤؤؤ ا الطريؤؤؤؤؤؤؤؤو يؤؤؤؤؤؤؤؤأ تيفيؤؤؤؤؤؤؤؤ  الل امؤؤؤؤؤؤؤؤم هاصؤؤؤؤؤؤؤؤة س ا كؤؤؤؤؤؤؤؤان عامؤؤؤؤؤؤؤؤا الوقؤؤؤؤؤؤؤؤ  مامؤؤؤؤؤؤؤؤا بالنسؤؤؤؤؤؤؤؤرة للمؤؤؤؤؤؤؤؤرلك يؤؤؤؤؤؤؤؤأ 

التؤؤؤؤؤؤؤأهر بالضؤؤؤؤؤؤؤرد ووؤؤؤؤؤؤؤو التعؤؤؤؤؤؤؤولك، ولكؤؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤؤأ بعؤؤؤؤؤؤؤك الحؤؤؤؤؤؤؤاالت اكؤؤؤؤؤؤؤون سوؤؤؤؤؤؤؤرا  العمليؤؤؤؤؤؤؤة وأصؤؤؤؤؤؤؤيو المؤؤؤؤؤؤؤرلك ن ي ؤؤؤؤؤؤؤة قؤؤؤؤؤؤؤ ا 

مرلؤؤؤؤؤؤؤ  التعؤؤؤؤؤؤؤولك الم  ؤؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤؤأ العقؤؤؤؤؤؤؤد فادحؤؤؤؤؤؤؤا أو مرؤؤؤؤؤؤؤال  فيؤؤؤؤؤؤؤم، فيهؤؤؤؤؤؤؤت انقاصؤؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤؤ  قرؤؤؤؤؤؤؤا القا ؤؤؤؤؤؤؤ ي بهيؤؤؤؤؤؤؤث اكؤؤؤؤؤؤؤون موا لؤؤؤؤؤؤؤا 

  الفقؤؤؤؤؤؤؤؤرد 171أو معؤؤؤؤؤؤؤؤادال للضؤؤؤؤؤؤؤؤرد الؤؤؤؤؤؤؤؤ ا لحؤؤؤؤؤؤؤؤت المؤؤؤؤؤؤؤؤرلك، وقؤؤؤؤؤؤؤؤ ا مؤؤؤؤؤؤؤؤا أ ؤؤؤؤؤؤؤؤاد سليؤؤؤؤؤؤؤؤم القؤؤؤؤؤؤؤؤانون المؤؤؤؤؤؤؤؤد   العراقؤؤؤؤؤؤؤؤأ يؤؤؤؤؤؤؤؤأ المؤؤؤؤؤؤؤؤادد  

فًلؤؤؤؤؤؤؤؤا  وال اكؤؤؤؤؤؤؤؤون التعؤؤؤؤؤؤؤؤولك ااتفؤؤؤؤؤؤؤؤاقأ مسؤؤؤؤؤؤؤؤتهقا س ا أث ؤؤؤؤؤؤؤؤ  المؤؤؤؤؤؤؤؤدا  أن الؤؤؤؤؤؤؤؤدائ  لؤؤؤؤؤؤؤؤم ا حقؤؤؤؤؤؤؤؤم أا  ؤؤؤؤؤؤؤؤرد  ثانيؤؤؤؤؤؤؤؤا وال ؤؤؤؤؤؤؤؤي وؤؤؤؤؤؤؤؤا 

ول ؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  تخفيفؤؤؤؤؤؤؤؤؤم س ا أث ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا  أن التقؤؤؤؤؤؤؤؤؤدار كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان فادحؤؤؤؤؤؤؤؤؤا وأن االلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا  األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنأ قؤؤؤؤؤؤؤؤؤد نفؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ وؤؤؤؤؤؤؤؤؤز  ميؤؤؤؤؤؤؤؤؤم ولقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع 

 . 30 باط  كا اتفاق اخالم أحكا  ق   الفقرد

ال اكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  -1المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   المصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا وال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيص عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل   مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانون  221يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا وؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤص المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادد 

ول ؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  للقا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي أن اخفؤؤؤؤؤؤؤؤؤك   -2التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك ااتفؤؤؤؤؤؤؤؤؤاقأ مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتهقا س ا أث ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا  أن الؤؤؤؤؤؤؤؤؤدائ  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤم ا حقؤؤؤؤؤؤؤؤؤم أا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد 

قؤؤؤؤؤؤؤؤ ا التعؤؤؤؤؤؤؤؤولك س ا أث ؤؤؤؤؤؤؤؤ  المؤؤؤؤؤؤؤؤدا  أن التقؤؤؤؤؤؤؤؤدار كؤؤؤؤؤؤؤؤان مرالغؤؤؤؤؤؤؤؤا فيؤؤؤؤؤؤؤؤم س ؤؤؤؤؤؤؤؤل ددوؤؤؤؤؤؤؤؤة ير ؤؤؤؤؤؤؤؤ د أو أن االلؤؤؤؤؤؤؤؤ ا  األصؤؤؤؤؤؤؤؤنأ قؤؤؤؤؤؤؤؤد نفؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 . 31 تفاق اخالم أحكا  الفقرت ن السابقت ن  و اقع باط  كا ا -3وز  ميم 

ول ؤؤؤؤؤؤؤو أن اهؤؤؤؤؤؤؤدد قؤؤؤؤؤؤؤ ا ااتفؤؤؤؤؤؤؤاق يؤؤؤؤؤؤؤأ العقؤؤؤؤؤؤؤد وقرؤؤؤؤؤؤؤا وقؤؤؤؤؤؤؤوو الضؤؤؤؤؤؤؤرد وال  عؤؤؤؤؤؤؤد عقؤؤؤؤؤؤؤد صؤؤؤؤؤؤؤ   ألن عقؤؤؤؤؤؤؤد الصؤؤؤؤؤؤؤ   اكؤؤؤؤؤؤؤون 

مؤؤؤؤؤؤؤ  العقؤؤؤؤؤؤؤود ال ؤؤؤؤؤؤؤؤي تقؤؤؤؤؤؤؤع عنؤؤؤؤؤؤؤل األمؤؤؤؤؤؤؤؤواص وال ؤؤؤؤؤؤؤي تقؤؤؤؤؤؤؤع عنؤؤؤؤؤؤؤؤل الؤؤؤؤؤؤؤيف  ولؤؤؤؤؤؤؤتم  لؤؤؤؤؤؤؤؤ  باتفؤؤؤؤؤؤؤاق الطؤؤؤؤؤؤؤرف ن ولخضؤؤؤؤؤؤؤؤع قؤؤؤؤؤؤؤ ا ااتفؤؤؤؤؤؤؤؤاق 

   ال ؤؤؤؤؤؤؤؤرو  ال ؤؤؤؤؤؤؤؤي ت علؤؤؤؤؤؤؤؤم عقؤؤؤؤؤؤؤؤد صؤؤؤؤؤؤؤؤحيها نافؤؤؤؤؤؤؤؤ ا، يؤؤؤؤؤؤؤؤأن اكؤؤؤؤؤؤؤؤون قؤؤؤؤؤؤؤؤد للقواعؤؤؤؤؤؤؤؤد العامؤؤؤؤؤؤؤؤة ول ؤؤؤؤؤؤؤؤو أن اتضؤؤؤؤؤؤؤؤم  عقؤؤؤؤؤؤؤؤد الصؤؤؤؤؤؤؤؤ

أبؤؤؤؤؤؤر  عؤؤؤؤؤؤ  ددااؤؤؤؤؤؤة واهتيؤؤؤؤؤؤاد بؤؤؤؤؤؤ ن الطؤؤؤؤؤؤرف ن، ولتضؤؤؤؤؤؤم  مؤؤؤؤؤؤا حؤؤؤؤؤؤدث مؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤرد للمؤؤؤؤؤؤرلك، ومقؤؤؤؤؤؤداد التعؤؤؤؤؤؤولك الؤؤؤؤؤؤ ا  غطيؤؤؤؤؤؤم 

وأن اكؤؤؤؤؤؤؤون الراعؤؤؤؤؤؤؤث الؤؤؤؤؤؤؤدافع س ؤؤؤؤؤؤؤل التعاقؤؤؤؤؤؤؤد صؤؤؤؤؤؤؤحيها، فلؤؤؤؤؤؤؤو اعتقؤؤؤؤؤؤؤد الطريؤؤؤؤؤؤؤو بأنؤؤؤؤؤؤؤم عؤؤؤؤؤؤؤوة المؤؤؤؤؤؤؤرلك عؤؤؤؤؤؤؤ  يسؤؤؤؤؤؤؤر يؤؤؤؤؤؤؤأ اليؤؤؤؤؤؤؤد 

 . 32 المرلك ال  ستهت  ل  التعولك ول و  الرووو ع  عقد الص  ولك   ار أنم هلع بسي  ف ن 

 المطلو ال ا  

 ا تهقاق التعولك

مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرو  أن أا دعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا  كانؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  دعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون مدنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أ  دعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون وزائيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة البؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أن تتكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  طريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ 

ائيؤؤؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤؤؤدعون وقمؤؤؤؤؤؤؤؤا المؤؤؤؤؤؤؤؤد أ عليؤؤؤؤؤؤؤؤم والمؤؤؤؤؤؤؤؤد أ، ولختلؤؤؤؤؤؤؤؤم أ ؤؤؤؤؤؤؤؤاع الؤؤؤؤؤؤؤؤدعون فيمؤؤؤؤؤؤؤؤا س ا كانؤؤؤؤؤؤؤؤ  وزائيؤؤؤؤؤؤؤؤة أ  مدنيؤؤؤؤؤؤؤؤة، فالجز 

مو ؤؤؤؤؤؤؤؤوو اتعلؤؤؤؤؤؤؤؤت بؤؤؤؤؤؤؤؤالجزا  المطلؤؤؤؤؤؤؤؤو  توقيعؤؤؤؤؤؤؤؤم عنؤؤؤؤؤؤؤؤل الجؤؤؤؤؤؤؤؤا  ، أمؤؤؤؤؤؤؤؤا المدنيؤؤؤؤؤؤؤؤة فمو ؤؤؤؤؤؤؤؤوعاا اتعلؤؤؤؤؤؤؤؤت بالضؤؤؤؤؤؤؤؤمان والتعؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك 

 ، والمص حة  أ ال ر  العا  لقروص الدعون. 33 ال ا اطالو بم المضرود و  ا لما لحقم م   رد 

لا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤأن أاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وتخضؤؤؤؤؤؤؤؤؤع دعؤؤؤؤؤؤؤؤؤون المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبولية المدنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة للطريؤؤؤؤؤؤؤؤؤو ل حكؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  العامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة يؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبولية المدنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ 

. وأطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدعون قمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أ عليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبوص عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد  ، المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أ  وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  34 دعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون مدنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرن 

 المضرود .
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ومؤؤؤؤؤؤؤؤا للميؤؤؤؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤؤؤأ مو ؤؤؤؤؤؤؤؤوو الرهؤؤؤؤؤؤؤؤث قؤؤؤؤؤؤؤؤو المضؤؤؤؤؤؤؤؤرود كونؤؤؤؤؤؤؤؤم ال ؤؤؤؤؤؤؤؤخص المسؤؤؤؤؤؤؤؤتهت للتعؤؤؤؤؤؤؤؤولك مؤؤؤؤؤؤؤؤ  أهطؤؤؤؤؤؤؤؤا  العؤؤؤؤؤؤؤؤامل ن 

األوص للتعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك بمختلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم اهتصاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لم يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ المس  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفيات العامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة م لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا والخاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، فاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخص المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتهت 

 . 35 وقو ال ا أصيو بضرد فيصر  لم الحت يأ الحصوص عنل ق ا التعولك

فيعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوة المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرلك المضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرود عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  األ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراد الماداؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الياومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أهطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامل ن يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ المس  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفا. 

فالضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد المؤؤؤؤؤؤؤؤؤادا قؤؤؤؤؤؤؤؤؤو ااهؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ص بهؤؤؤؤؤؤؤؤؤت المضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرود  ا قيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ماليؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أو بمصؤؤؤؤؤؤؤؤؤ حة م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤروعم لؤؤؤؤؤؤؤؤؤم وي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤما يؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤالت ن 

 ي لحق  المضرود والكسو ال ا فاتم.الخسادد ال 

وعنؤؤؤؤؤؤؤؤل  لؤؤؤؤؤؤؤؤ   عت ؤؤؤؤؤؤؤؤ  المسؤؤؤؤؤؤؤؤاع بسؤؤؤؤؤؤؤؤ مة الجسؤؤؤؤؤؤؤؤم  ؤؤؤؤؤؤؤؤردا ماداؤؤؤؤؤؤؤؤا هاصؤؤؤؤؤؤؤؤة األ ؤؤؤؤؤؤؤؤراد اليا ؤؤؤؤؤؤؤؤبة عؤؤؤؤؤؤؤؤ  األهطؤؤؤؤؤؤؤؤا  الطريؤؤؤؤؤؤؤؤة 

 بما اي م عيم عجز يأ القددد عنل الكسو.

فلكؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤخص الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤت يؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ السؤؤؤؤؤؤؤؤؤ مة،  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ مة حياتؤؤؤؤؤؤؤؤؤم و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ مة وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤمم فالتعؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد بؤؤؤؤؤؤؤؤؤا قؤؤؤؤؤؤؤؤؤو 

وؤؤؤؤؤؤؤؤرد أو أصؤؤؤؤؤؤؤؤابم الجسؤؤؤؤؤؤؤؤم أو العقؤؤؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤؤؤأا أ ن  هؤؤؤؤؤؤؤؤر  ؤؤؤؤؤؤؤؤأنم أن اخؤؤؤؤؤؤؤؤا بقؤؤؤؤؤؤؤؤددد ال ؤؤؤؤؤؤؤؤخص عنؤؤؤؤؤؤؤؤل أبلؤؤؤؤؤؤؤؤ  الضؤؤؤؤؤؤؤؤرد، أو سحؤؤؤؤؤؤؤؤداث 

الكسؤؤؤؤؤؤو أو اكرؤؤؤؤؤؤد  نفقؤؤؤؤؤؤة يؤؤؤؤؤؤأ العؤؤؤؤؤؤ   .  فالضؤؤؤؤؤؤرد المؤؤؤؤؤؤادا يؤؤؤؤؤؤأ الم ؤؤؤؤؤؤاص الططؤؤؤؤؤؤي قؤؤؤؤؤؤو  لؤؤؤؤؤؤ  األ ن الرؤؤؤؤؤؤ ن المييؤؤؤؤؤؤد يؤؤؤؤؤؤأ وسؤؤؤؤؤؤم 

المؤؤؤؤؤؤؤؤؤرلك واليؤؤؤؤؤؤؤؤؤاوم عؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ الططؤؤؤؤؤؤؤؤؤي والؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤتهت عيؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  المضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرود  المؤؤؤؤؤؤؤؤؤرلك  اتؤؤؤؤؤؤؤؤؤم التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك يمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤما 

عؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  األ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤراد األدبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤيو اا سؤؤؤؤؤؤؤؤؤان يؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ عر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤم أو عاطفتؤؤؤؤؤؤؤؤؤم أو  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤعود  وا ال  اليفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤية ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك

امكؤؤؤؤؤؤؤؤ  أن اتعؤؤؤؤؤؤؤؤرة لاؤؤؤؤؤؤؤؤا ن ي ؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤا اؤؤؤؤؤؤؤؤي م مؤؤؤؤؤؤؤؤ    ؤؤؤؤؤؤؤؤولم أو عجؤؤؤؤؤؤؤؤز يؤؤؤؤؤؤؤؤأ و ؤؤؤؤؤؤؤؤائم األعضؤؤؤؤؤؤؤؤا  فتلؤؤؤؤؤؤؤؤ  األ ؤؤؤؤؤؤؤؤراد الياومؤؤؤؤؤؤؤؤة عؤؤؤؤؤؤؤؤ  

سيا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية اللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا سعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن ااصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابة بالضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد ف  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأثر حيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخص األ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرلة والعائليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وااوتماعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة و ال

الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد، فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد اتعؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة المؤؤؤؤؤؤؤؤؤرلك لعؤؤؤؤؤؤؤؤؤزص سوتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أ و جؤؤؤؤؤؤؤؤؤر أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا وت جؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم  يا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي بسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ و األ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤراد الياومؤؤؤؤؤؤؤؤؤة عؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 . 36 أهطا  األطرا  فيستهت  عولضا ع  كا  ل 

مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانون المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   المصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل أنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم     ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤما التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد األدبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   222/1وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد نصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادد 

انتقؤؤؤؤؤؤؤؤا س ؤؤؤؤؤؤؤؤل الغ ؤؤؤؤؤؤؤؤ  اال س ا تهؤؤؤؤؤؤؤؤدد بمقتوؤؤؤؤؤؤؤؤ   اتفؤؤؤؤؤؤؤؤاق أو طالؤؤؤؤؤؤؤؤو  بؤؤؤؤؤؤؤؤم الؤؤؤؤؤؤؤؤدائ  أاضؤؤؤؤؤؤؤؤا، ولكؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال ا ؤؤؤؤؤؤؤؤو  يؤؤؤؤؤؤؤؤأ قؤؤؤؤؤؤؤؤ   الحالؤؤؤؤؤؤؤؤة أن 

أمؤؤؤؤؤؤؤا  القضؤؤؤؤؤؤؤا  ، وعنؤؤؤؤؤؤؤل  لؤؤؤؤؤؤؤ  فكؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤ  أصؤؤؤؤؤؤؤيو بضؤؤؤؤؤؤؤرد أدبؤؤؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤؤم الحؤؤؤؤؤؤؤت يؤؤؤؤؤؤؤأ التعؤؤؤؤؤؤؤولك، فؤؤؤؤؤؤؤ  ا كؤؤؤؤؤؤؤان الضؤؤؤؤؤؤؤرد األدبؤؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤؤو 

مؤؤؤؤؤؤؤؤؤوت  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤخص ووؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو التمي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد الؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا أصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  المتؤؤؤؤؤؤؤؤؤويأ نفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم ولؤؤؤؤؤؤؤؤؤراد أن انتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤا حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك عيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم 

الؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا أصؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  أقؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد  الميؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  و ولؤؤؤؤؤؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ عؤؤؤؤؤؤؤؤؤواطفام و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤعودقم وال خ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  وؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا   بموتؤؤؤؤؤؤؤؤؤم س ؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ودثتؤؤؤؤؤؤؤؤؤم والضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد 

موتؤؤؤؤؤؤم، أمؤؤؤؤؤؤا الضؤؤؤؤؤؤرد الؤؤؤؤؤؤ ا اصؤؤؤؤؤؤا  الميؤؤؤؤؤؤ  نفسؤؤؤؤؤؤم فؤؤؤؤؤؤ  انتقؤؤؤؤؤؤا حؤؤؤؤؤؤت التعؤؤؤؤؤؤولك عيؤؤؤؤؤؤم س ؤؤؤؤؤؤل ودثتؤؤؤؤؤؤم سال بمقتوؤؤؤؤؤؤ   ستفؤؤؤؤؤؤؤاق، أو 

طالؤؤؤؤؤؤؤؤو الؤؤؤؤؤؤؤؤدائ  بؤؤؤؤؤؤؤؤم أمؤؤؤؤؤؤؤؤا  القضؤؤؤؤؤؤؤؤا ، ويعنؤؤؤؤؤؤؤؤي الضؤؤؤؤؤؤؤؤرد الؤؤؤؤؤؤؤؤ ا اصؤؤؤؤؤؤؤؤيو الميؤؤؤؤؤؤؤؤ  بطرلؤؤؤؤؤؤؤؤت مرا ؤؤؤؤؤؤؤؤر فهؤؤؤؤؤؤؤؤدد الؤؤؤؤؤؤؤؤيص عنؤؤؤؤؤؤؤؤل أنؤؤؤؤؤؤؤؤم ال 

مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   1392بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالتعولك سال لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  وا  واألقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد  س ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الددوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ال انيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة. وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادت سليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادد  ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  الحكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم

  37 القانون المد   الفر   ي .

، وال ؤؤؤؤؤؤؤي وؤؤؤؤؤؤؤا  1الفقؤؤؤؤؤؤؤرد/ 211أمؤؤؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤؤأ القؤؤؤؤؤؤؤانون المؤؤؤؤؤؤؤد   العراقؤؤؤؤؤؤؤأ فقؤؤؤؤؤؤؤد أ ؤؤؤؤؤؤؤاد س ؤؤؤؤؤؤؤل الضؤؤؤؤؤؤؤرد األدبؤؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤؤأ نؤؤؤؤؤؤؤص المؤؤؤؤؤؤؤادد 

الغ ؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤأ حرلتؤؤؤؤؤؤم أو يؤؤؤؤؤؤأ عر ؤؤؤؤؤؤم أو يؤؤؤؤؤؤأ  ؤؤؤؤؤؤرفم أو يؤؤؤؤؤؤأ  فًلؤؤؤؤؤؤا ا يؤؤؤؤؤؤاوص حؤؤؤؤؤؤت التعؤؤؤؤؤؤولك الضؤؤؤؤؤؤرد األدبؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤ ل  فكؤؤؤؤؤؤا  عؤؤؤؤؤؤد عنؤؤؤؤؤؤل

  معتم أو يأ مريز  ااوتما أ أو يأ اعتراد  الما أ ا عا المتعدا مسبوال ع  التعولك.
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  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادد  ا لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا "ال انتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد األدبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  س ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الغ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  سال س ا 2يمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادت الفقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد  

 تهددت قيمتم بمقتو   اتفاق أو حكم  لا  ".

 ا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا قضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم مهكمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التمي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ااتهاداؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ أحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد قرادا لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا والؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا وؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  فيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  أن المدعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

والقاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرل  ال  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتهقون التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد  الخ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا  سال مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد  عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادا، دون التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك 

ت المطالرؤؤؤؤؤؤؤؤة األدبؤؤؤؤؤؤؤؤ  باعترؤؤؤؤؤؤؤؤاد أن األ ؤؤؤؤؤؤؤؤراد المطالؤؤؤؤؤؤؤؤو اللؤؤؤؤؤؤؤؤا قؤؤؤؤؤؤؤؤد لحقؤؤؤؤؤؤؤؤ  بمؤؤؤؤؤؤؤؤود لم وال أصؤؤؤؤؤؤؤؤا أنؤؤؤؤؤؤؤؤم ال انتقؤؤؤؤؤؤؤؤا س ؤؤؤؤؤؤؤؤل الودثؤؤؤؤؤؤؤؤة حؤؤؤؤؤؤؤؤ

 . 38  م  القانون المد    211ب  طرقا ليص المادد دبالتعولك سال التعولك ع  الضر المادا دون األ 

 

 الخاتمة

يأ ال  ريع  والمو و   وزا  المسيولية المدنية اليا بة ع  الخطأ الططي انالييا م  يتابة ق ا الرهث أنبعد 

ن البد م  الوصوص ا ل هاتمة الرهث وال ي تتضم  بعضا م  وبتوفيت م  اللم كا  العراقأ والمصرا والفر   ي

 اال تنتاوات والتوصيات ال ي قد تكون ميا رة لطرحيا المتوا ع.

جسؤد مؤ  حرمؤة تفؤرة هيؤاد ال  ؤر ولمؤا ل بمرا ؤر  لمؤا لاؤا مسؤاع  اا سؤانيةنرؤا الماؤ  أ عت   ماية الطو مؤ  

 لصؤؤيقا ب سؤؤم اال سؤؤان وحياتؤؤم،صؤؤر  عمؤؤا الطريؤؤو الميطلؤؤت ألمهافاؤؤة عليؤؤم . ومؤؤ  قؤؤ ا عنؤؤل القؤؤائم بالعمؤؤا الططؤؤي ا

لمسؤؤاعدتم عنؤؤل  سلايؤؤة ؤؤراد ا ب سؤؤد قؤؤ ا الكؤؤائ  وبمؤؤا اهمؤؤا مؤؤ  أ عؤؤم اللؤؤم علؤؤًلم بالتؤؤدهكونؤؤم مؤؤ  األ ؤؤخا  الؤؤ ا  أ

ا دادت  ؤؤؤرودد التؤؤؤدها والمسؤؤؤاعدد مؤؤؤ  قرؤؤؤا القؤؤؤائم ن بالعمؤؤؤا الططؤؤؤي عنؤؤؤل  وكلمؤؤؤا ا داد تطؤؤؤود العلؤؤؤو  الطريؤؤؤة ال ؤؤؤفا .

طؤؤؤؤؤأ فؤؤؤؤؤؤ  عصؤؤؤؤؤمة لل  ؤؤؤؤؤؤر العؤؤؤؤؤادا ن ميؤؤؤؤؤؤم زداد احتمؤؤؤؤؤاص وقؤؤؤؤؤؤوو الخوبؤؤؤؤؤ ال  اؤؤؤؤؤؤ    اهتصاصؤؤؤؤؤؤا لم ومؤؤؤؤؤيق  لم العلميؤؤؤؤؤؤة.اهؤؤؤؤؤت

ومتطلرؤات  مقتضؤيات حسؤو  لؤ  فقؤد ا سؤع  العلؤو  الطريؤة وتطؤودت س ل س افة والطريو واحد م  قوال  ال  ر . 

مؤ   عملؤم ابتؤدأ قيؤا  الطريؤو بمماد ؤة الكائ  ال  را لغ ؤ  العؤ   ،ف  ؤ  تؤزداد هطؤودد مؤااتعرة لؤم المؤرلك عيؤد

التؤؤؤدها الجرا ؤؤؤأ والمتابعؤؤؤة الطريؤؤؤة . وقؤؤؤ ا التو ؤؤؤع والتطؤؤؤود والتعقيؤؤؤد انمؤؤؤا اتطلؤؤؤو  ؤؤؤل ستهرلؤؤر الوصؤؤؤفة الطريؤؤؤة وصؤؤؤوال 

  ومؤ .دقيؤتموايرة م  القانون يأ تيايمم وو ع المعالجات والحلوص ال  مة لم لتهداد مسؤيولية الطريؤو عنؤل ووؤم 

ون ي ة واا المرلك  ة م  هصوصيةن ي ة لما ت سم بم الماية الطري اللا لمرلك ال ي قد  سالانم حمااة حقوق اث

طرؤؤؤا   ؤؤؤرودد ا ؤؤؤل ال ؤؤؤفا  وت اقؤؤؤا الك  ؤؤؤ  مؤؤؤ  األ  مؤؤؤ  يؤؤؤأ الوصؤؤؤوص طود لؤؤؤا وا  سؤؤؤ مم الكامؤؤؤا للطريؤؤؤو أعمؤؤؤاص وهأل اللؤؤ   ا

 .قراترص   المرلك بما  ستهقم م  ع   وهطودد ق ا الع   ومضاعفاتم يأ المست

 :المراوع القانونية

د. عرد الحكم فودد، التعولك المد  ، المسبولية المدنية التعاقداة والتقص  اة يأ  و  الفقم وأحكا  مهكمة    

 .  1119اليقك، داد المطروعات الجامعية، األ كيددلة، 

 د.عرد الفتاد مراد ،المفجم القانو  ، دبا أ اللغة، مصر، بدون  ية طرع.  

 .   1111العامرا،  عولك الضرد يأ المسبولية التقص  اة،  عولك الضرد يأ المسيولية التقص  اة،د. عدون 

د. ليمان مرق ، مسبولية الطريو ومسبولية ادادد المس  فيات ،م لة القانون واالقتصاد ،السية السابعة 

 .  1137،العدد االوص ،القاقرد ،
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  .  1191لعقداة، المعاد القضا  ، بغداد، مفيد مهمد عنل،  عولك الضرد يأ المسبولية ا

د.عرد الرا ق الس لودا، الو ي  يأ  رد القانون المد   الجداد، مصادد االل ا ،   نارلة االلل ا  بووم عا  ، 

 .  2111الم لد ال ا   ، الجز  االوص ، من ودات الحلطي الحقوقية، الطرعة ال ال ة ، ب  وت ، لريان، 

 .  2111، المسبولية الطرية ، داد الجامعة الجدادد ،مصر ، اال كيددلة ، د.مهمد حس ن ميصود 

 عرد الحأ حجا ا ، اليارلة العامة ل لل ا  ، الجز  ال ا   ، مصادد االلل ا  ،مطرعة  لضة مصر .

 د.  عدون العامرا،  عولك الضرد يأ المسيولية التقص  اة.  

 .316المسيولية التقص  اة ،   احمد  وقأ عرد الرحم  ، تضام  ال ركا  يأ 

 . 1116د.عرد الس   التونجأ، المسبولية الطرية يأ القانون السودا والمصرا والفر   ي، حلو ،  

د. أنود  لطان ، المووز يأ اليارلة العامة ل لل ا  ، مصادد االلل ا  ، داد الجامعة  الجدادد للن ر ، اا كيددلة ،   

2111  . 

الضرد المرتد و عولضم يأ المسيولية التقص  اة ،مكترة داد ال قافة والن ر والتو يع، عمان ،  د. عزلز كا م و  ،

 .  1119االددن، 

 

 .  1196د.أحمد  ر  الدا ، انتقاص الحت يأ التعولك ع  الضرد الجسدا ، مطرعة الحضادد العربية، 

ع عنل الملكية، والارة وال رية و القرة والدها د. عرد الرا ق الس لودا، الو ي  يأ  رد القانون المد   ال ي تق 

 .  1162الدائم والص  ، اليا ر ، داد ال لضة العربية، القاقرد 

 .  1116د. قي  الصغ  ، المسبولية المايية يأ السعوداة، ، الطرعة االو ل ،السعوداة، 

   ، وامعة بغداد ، كلية القانون ، ساياع طادق اليقيو : المسيولية الجيائية للمس  فيات االقلية ،د الة ماوست

2113  .، 

 رلم الطراخ: التعولك ع  ااه ص بالعقد  التطريت العمنأ للمسيولية المدنية يأ  و  القضا  والفقم   ، 

 .  2111المريز القوم  ل صدادات  القانونية ، الطرعة االو ل ، القاقرد ، 

ميم  المل ترة عنل دفعم ، داد ومكترة الحامد للن ر والتو يع ، د.هليا مصطفا، تقدار مرل  التعولك وحقوق ال   

 . 2111الطرعة االو ل ، عمان ،

Heande Lassurance responsibilite civile professionnelle des prfessions liberals et prestataires de services 

1983 . 

Gazatte de Plais Juris Prudence Sommaires et  de cisions, dimaech 17 ,ad mand 19 December, 2000, p.34  

                                     

 .1111لستة  11القانون المد   العراقأ  دقم  -

 . 1119لسية 131القانون المد   المصرا دقم  - 

  القانون المد   الفر   ي. -
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(1)- Heande Lassurance responsibilite civile professionnelle des prfessions liberals et prestataires de 

services 1983. 
المدنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التعاقداؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والتقصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اة يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  الفقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم وأحكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  مهكمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة د. عرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد الحكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودد، التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  ، المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبولية   2    
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 مد   فر   ي.  1111مد   مصرا والمادد  222انار نص المادد  - 2 
مؤؤؤؤؤؤ  القؤؤؤؤؤؤانون المؤؤؤؤؤؤد   المصؤؤؤؤؤؤرا وال ؤؤؤؤؤؤي وؤؤؤؤؤؤا  فًلؤؤؤؤؤؤا  س ا لؤؤؤؤؤؤم اكؤؤؤؤؤؤ  التعؤؤؤؤؤؤولك مقؤؤؤؤؤؤددا يؤؤؤؤؤؤأ العقؤؤؤؤؤؤد أو بؤؤؤؤؤؤيص يؤؤؤؤؤؤأ القؤؤؤؤؤؤانون  221تقابلاؤؤؤؤؤؤا المؤؤؤؤؤؤادد   3 

كؤؤؤؤؤؤون قؤؤؤؤؤؤ ا ن ي ؤؤؤؤؤؤة فالقا ؤؤؤؤؤؤ ي قؤؤؤؤؤؤو الؤؤؤؤؤؤ ا اقؤؤؤؤؤؤد  وي ؤؤؤؤؤؤتما التعؤؤؤؤؤؤولك مؤؤؤؤؤؤا لحؤؤؤؤؤؤت الؤؤؤؤؤؤدائ  مؤؤؤؤؤؤ  هسؤؤؤؤؤؤادد ومؤؤؤؤؤؤا فاتؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤ  يسؤؤؤؤؤؤو، ب ؤؤؤؤؤؤر  أن ا

طريعيؤؤؤؤؤؤؤؤة لعؤؤؤؤؤؤؤؤد  الوفؤؤؤؤؤؤؤؤا  بؤؤؤؤؤؤؤؤاالل ا  أو التؤؤؤؤؤؤؤؤأهر يؤؤؤؤؤؤؤؤأ الوفؤؤؤؤؤؤؤؤا  بؤؤؤؤؤؤؤؤم ويعت ؤؤؤؤؤؤؤؤ  الضؤؤؤؤؤؤؤؤرد ن ي ؤؤؤؤؤؤؤؤة طريعيؤؤؤؤؤؤؤؤة س ا لؤؤؤؤؤؤؤؤم اكؤؤؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤؤؤأ ا ؤؤؤؤؤؤؤؤتطاعة الؤؤؤؤؤؤؤؤدائ  أن 

اتوقؤؤؤؤؤؤؤؤا  برؤؤؤؤؤؤؤؤ ص واؤؤؤؤؤؤؤؤد معقؤؤؤؤؤؤؤؤوص،و مؤؤؤؤؤؤؤؤع  لؤؤؤؤؤؤؤؤ  س ا كؤؤؤؤؤؤؤؤان االلؤؤؤؤؤؤؤؤ ا  مصؤؤؤؤؤؤؤؤدد  العقؤؤؤؤؤؤؤؤد فؤؤؤؤؤؤؤؤ  اللؤؤؤؤؤؤؤؤ   المؤؤؤؤؤؤؤؤدا  الؤؤؤؤؤؤؤؤ ا لؤؤؤؤؤؤؤؤم ارتكؤؤؤؤؤؤؤؤو ه ؤؤؤؤؤؤؤؤا او هطؤؤؤؤؤؤؤؤأ 

 ن امك  توقعم عادد وق  التعاقد .  وسيما سال بتعولك الضرد ال ا كا
م لؤؤؤؤؤؤؤة األحكؤؤؤؤؤؤؤا  العدليؤؤؤؤؤؤؤة، العؤؤؤؤؤؤؤدد ال الؤؤؤؤؤؤؤث، السؤؤؤؤؤؤؤية  21/7/1179يؤؤؤؤؤؤؤأ  1179/مدنيؤؤؤؤؤؤؤة أو ؤؤؤؤؤؤؤل/ 191قؤؤؤؤؤؤؤراد مهكمؤؤؤؤؤؤؤة التمي ؤؤؤؤؤؤؤ  العراقيؤؤؤؤؤؤؤة المؤؤؤؤؤؤؤرقم   1  

 .  21التا عة،  
سؤؤؤؤؤؤؤيولية التقصؤؤؤؤؤؤؤ  اة ،مكترؤؤؤؤؤؤؤة ا ؤؤؤؤؤؤؤاداليم  د. عزلؤؤؤؤؤؤؤز كؤؤؤؤؤؤؤا م و ؤؤؤؤؤؤؤ ، الضؤؤؤؤؤؤؤرد المرتؤؤؤؤؤؤؤد و عولضؤؤؤؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤؤؤأ الم 21/6/1191بتؤؤؤؤؤؤؤادل   21الطعؤؤؤؤؤؤؤ  دقؤؤؤؤؤؤؤم   2  

 .  166،  1119داد ال قافة والن ر والتو يع، عمان ، االددن، 
(25) Gazatte de Plais Juris Prudence Sommaires et  de cisions, dimaech 17 ,ad mand 19 December, 2000, 
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لؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤا اؤؤؤؤؤؤؤأ    س ا انالؤؤؤؤؤؤؤ  ااصؤؤؤؤؤؤؤابة بالعامؤؤؤؤؤؤؤا س ؤؤؤؤؤؤؤل الفجؤؤؤؤؤؤؤز قؤؤؤؤؤؤؤد وؤؤؤؤؤؤؤا  فً 1171  مؤؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤؤانون التقاعؤؤؤؤؤؤؤد والضؤؤؤؤؤؤؤمان لعؤؤؤؤؤؤؤا  2/الفقؤؤؤؤؤؤؤرد  16المؤؤؤؤؤؤؤادد  1 

مؤؤؤؤؤؤؤ  متو ؤؤؤؤؤؤؤ  األوؤؤؤؤؤؤؤر  %91الكامؤؤؤؤؤؤؤا أو أدت س ؤؤؤؤؤؤؤل وفاتؤؤؤؤؤؤؤم اخصؤؤؤؤؤؤؤص لؤؤؤؤؤؤؤم أو لخلفؤؤؤؤؤؤؤم حسؤؤؤؤؤؤؤو األحؤؤؤؤؤؤؤواص داتؤؤؤؤؤؤؤو تقاعؤؤؤؤؤؤؤد ااصؤؤؤؤؤؤؤابة عنؤؤؤؤؤؤؤل ا ؤؤؤؤؤؤؤاع 

 يأ السية األه  د م  عملم أو م  ه ص مدد عملم سن كان  أقا م   ية.  
اؤؤؤؤؤؤؤر د.أحمؤؤؤؤؤؤؤد  ؤؤؤؤؤؤؤر  الؤؤؤؤؤؤؤدا ، انتقؤؤؤؤؤؤؤاص الحؤؤؤؤؤؤؤت يؤؤؤؤؤؤؤأ التعؤؤؤؤؤؤؤولك عؤؤؤؤؤؤؤ  الضؤؤؤؤؤؤؤرد الجسؤؤؤؤؤؤؤدا ، مطرعؤؤؤؤؤؤؤة  بؤؤؤؤؤؤؤ  نولؤؤؤؤؤؤؤا، دلر ؤؤؤؤؤؤؤ ، ا ؤؤؤؤؤؤؤمان، السؤؤؤؤؤؤؤ لودا  أن  2 

 .  113،  1196الحضادد العربية، 
مؤؤؤؤؤؤ  القؤؤؤؤؤؤؤانون 9111مؤؤؤؤؤؤ  القؤؤؤؤؤؤؤانون المؤؤؤؤؤؤد   المصؤؤؤؤؤؤؤرا المقؤؤؤؤؤؤابلت ن للمؤؤؤؤؤؤادد مؤؤؤؤؤؤؤ   221مؤؤؤؤؤؤ  القؤؤؤؤؤؤؤانون المؤؤؤؤؤؤد   العراقؤؤؤؤؤؤؤأ والمؤؤؤؤؤؤادد  161المؤؤؤؤؤؤادد    28 

 .  المد   الفر   ي.
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القؤؤؤؤؤؤؤؤؤانون المؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تقؤؤؤؤؤؤؤؤؤع عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الملكيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، والارؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤرية و القؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة والؤؤؤؤؤؤؤؤؤدها د. عرؤؤؤؤؤؤؤؤؤد الؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا ق السؤؤؤؤؤؤؤؤؤ لودا، الو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد   2 
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، 2113لجيائيؤؤؤؤؤؤؤؤة للمس  ؤؤؤؤؤؤؤؤفيات االقليؤؤؤؤؤؤؤؤة ،د ؤؤؤؤؤؤؤؤالة ماوسؤؤؤؤؤؤؤؤت   ، وامعؤؤؤؤؤؤؤؤة بغؤؤؤؤؤؤؤؤداد ، كليؤؤؤؤؤؤؤؤة القؤؤؤؤؤؤؤؤانون ، سايؤؤؤؤؤؤؤؤاع طؤؤؤؤؤؤؤؤادق اليقيؤؤؤؤؤؤؤؤو : المسؤؤؤؤؤؤؤؤيولية ا  2 

  112  . 
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