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 افتتاحية العدد

اليوم تعرف قارة آسيا نوعا من التجاذبات الناتجة عن تنوع الظواهر التي تجعلها محط أنظار 

تعتبر من القارات التي لها وزن وثقل العديد من املتتبعين للشأن األسيوي، السيما أن هذه القارة دائما 

 دولي ملا لهذه القضايا والظواهر اآلسيوية من تأثيرات إقليمية وعاملية.

يأتي هذا العدد متنوع من ناحية املضامين التي تحللها مجموعة هذه املقاالت، والتي لها عدة لذا 

أبعاد سياسة واستراتيجية واقتصادية وذات مستويات دولية وإقليمية وحتى وطنية، وتبرز من جديد 

عن مثل جل هذه األعمال التنوع الذي تعرفه القضايا اآلسيوية وأهميته العلمية في تفكيك الغموض 

هذه الظواهر التي تشغل بال املهتمين بهذا الشأن. وقد جمع هذا العدد خمسة مقاالت وقراءة في كتاب 

، ملا لهذا املوضوع من أهمية أمن الطاقة في العراق: األبعاد والتحديات تناول املقال األول دراسة حول 

لطاقة، هذا باإلضافة للممرات عاملية حيث تعتبر منطقة آسيا من املناطق التي تحوي مخزون هائل ل

 اآلسيوي العمالق يمكن أن تثيره من أزمات. كما تناول املوضوع الثاني  االستراتيجية لهذه الثروة وما

وهي دراسة استراتيجية ذات أبعاد إقتصادية تحاول  بين الواقع واملأمول  2022وإتحاد القرن األفريقي 

اآلسيوي الوزن  والتي توضح ،ن مع دول القرن اإلفريقيمناقشة التوجهات الصينية االقتصادية للتعاو 

الضوء على أهمية تعاون القارتين اقتصاديا. كما تناول املوضوع الثالث دراسة تسليط وتساهم في 

ِحلف الناتو الجديد لبناء التحالفات في دراسة بعنوان:  األمريكيةسياسية تعالج موضوع التوجهات 

دور نظرية األمن "اإلسرائيلي" في ، أما املوضوع الرابع فكان بعنوان: انعالدوافع، واملو  أوسطي –الشرق 

 إلدارةوضوع الاامس حول األدوات الناعمة امل، فيما كان مواجهة التحديات األمنية والعسكرية

دور الدبلوماسية الناعمة ملنظمة التعاون اإلسالمي في دعم القضية ة وجاء بعنوان: نيالقضية الفلسطي

جدلية الدين والسياسة في تجربتين ن الفقيه والسلطا. لتختم املجلة العدد بقراء في كتاب: يةالفلسطين

 ، وهو من الكتب التاريخية املهمة.القاجارية –العثمانية والصفوية  :تاريخيتين

هذه املواضيع املتنوعة، ألن  في األخير نتمنى أن يتمكن الباحثين في الشأن األسيوي االستفادة من

دور املجلة كما أشرنا لذلك سابقا هو خدمة الباحث وتذليل الصعوبات له من اجل توفير قراءات 

ليتسنى له إيجاد مراجع علمية محكمة تمكنه من معالجة اإلشكاليات التي يبحث  ،متنوعة للظواهر

 فيها.

 عبلة مزوزي/ رئيسة هيئة التحرير د.

 



 

 

 

 دراسات
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 األبعاد والتحديات :أمن الطاقة في العراق

Energy security in Iraq : dimensions and challenges 

 ()سيف صباح عبود

 امللخص :

 في الحياة االقتصادية      
ً
 وحيويا

ً
 كبيرا

ً
 تلعب الطاقة دورا

ً
 كبيرا

ً
 ومؤشرا

ً
عد مقياسا

ُ
واالجتماعية وت

ًلنمو الدول ، ويعد تنوع مصادر الطاقة شرط
ً
ً ا

ً
ًمن شروط التنمية املستدامة . مهما

       
ً
 من احتياطي النفط عامليا

ً
ويمتلك العراق ثروة نفطية كبيرة فهو يحتل املركز الخامس عامليا

 ثروة كبيرة من الغاز الطبيعي املصا
ً
حب للنفط الخام وباحتياطات مؤكدة ، أال إن ما ويمتلك أيضا

ًتناسب مع االحتياطي واملنتج منه .ال ي اإلنتاجمسوق من 

وهناك العديد من املحددات في أمن الطاقة في العراق كالفساد اإلداري واملالي في البالد       

ًوهشاشة الوضع األمني ، وتأثير الغزو الروس ي على أوكرانيا مع التدخل األمريكي في شؤون البالد .

تسليط ًوعراق وتهدف الدراسة إلى التعرف على املشكالت التي ُيعاني منها قطاع النفط في ال     

تحليل أبرز تحديات الطاقة العراقي في مجال الغاز الطبيعي ، الضوء على إمكانيات وواقع االقتصاد

ًفي البالد .

أّما أهمية الدراسة فتكمن من كونها تتناول موردان مهمان من مصادر الطاقة متمثلة بالنفط      

سهم لدفع عملية التنمية والغاز الطبيعي ، كونها من السلع اإلستراتيجية التي من 
ُ
املمكن أن ت

ًالصناعية واالقتصادية في البالد .

Abstract 

   Energy plays a large and vital role in economic and social life and is considered a great measure 

and indicator for the growth of countries, and the diversity of energy sources is an important 

condition of sustainable development. 

    Iraq has great oil fortune, as it occupies the fifth place in the world in terms of global oil 

reserves, and it also possesses a great wealth of natural gas associated with crude oil and with 

proven reserves, but the marketed production is not commensurate with the reserves and the 

product from it. 

     There are many determinants of energy security in Iraq, such as administrative and financial 

corruption in the country, the fragility of the security situation, and the impact of the Russian 

invasion of Ukraine with the American intervention in the country's affairs. 
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     The study aims to identify the problems that the oil sector suffers from in Iraq and to shed light 

on the capabilities and reality of the Iraqi economy in the field of natural gas, and to analyze the 

most prominent energy challenges in the country. 

     The importance of the study lies in the fact that it deals with two important sources of energy 

represented by oil and natural gas, as it is one of the strategic commodities that can contribute to 

advancing the industrial and economic development process in the country. 

 املقدمة:

عد الطاقة املصدر الرئيس للتنمية االقتصادية في العالم ملا لها من أهمية اقتصادية كبيرة في      
ُ
ت

وتكمن أهميتها من خالل ارتباطها الوثيق بمختلف مجاالت التنمية املستدامة عاملنا املعاصر ، 

 في السياسة 
ً
 ومهما

ً
 أساسيا

ً
شكل محورا

ُ
وأبعادها ، و أهم قطاعات الطاقة )النفط والغاز( التي ت

ً.الدولية 

ويكتسب النفط أهميته من طبيعته كسلعة حيوية أثرت وتؤثر في صياغة املشهد االقتصادي      

عدعراقي ال
ُ
 بالغ األهمية  ، إذ ت

ً
 من مصادر العائدات املالية والنقدية وتمارس مدفوعاته تأثيرا

ً
مصدرا

 في مستقبل 
ً
على األوضاع االقتصادية في العراق ، حيث ُيعتبر من أكثر العوامل االقتصادية تأثيرا

ً. املجتمع واالقتصاد والدولة

ى عوامل عدة منها : قدرة العراق على إدامة اإلنتاج يتوقف علودوره إن وضع النفط في العراق      

، مستقرة وممكنة النمو ، الطلب العالمي على النفط وحركة األسعار في سوق النفط العاملية  بوتيرة

ًآفاق النمو في الدول املستوردة للنفط وقدرة العراق على املساومة داخل أوبك .

 عن كونه أّما الغاز الطبيعي فقد أكتسب أهميته ا     
ً
ملتزايدة في ثمانينات القرن املاض ي ، فضال

املورد األقل خطورة من ناحية اآلثار البيئية مقارنة بالنفط ، وأن استغالله وإمكانية استثماره 

 لدفع التنمية إلى األمام
ً
ً. ستساهم في تطوير وتأهيل الصناعات التي يدخل في أولوياتها، وموردا

والعراق ُيعد جزء من منظومة البلدان املنتجة للغاز الطبيعي وتوفر كميات كبيرة منه ال تزال      

ً.نمية الصناعات الوطنية العراقية غير مستغلة والتي باإلمكان مساهمتها في ت

ً

ً

ً
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 أهمية الدراسة :

نفط والغاز تكمن أهمية الدراسة من كونها تتناول موردان مهمان من مصادر الطاقة متمثلة بال

سهم لدفع عملية التنمية الصناعية 
ُ
الطبيعي ، كونها من السلع اإلستراتيجية التي من املمكن أن ت

 واالقتصادية في البالد  .

 هدف الدراسة :

ًتهدف الدراسة إلى ضرورة القيام بما يلي :     

 . التعرف على املشكالت التي ُيعاني منها قطاع النفط في العراق -1

 على إمكانيات وواقع االقتصاد العراقي في مجال الغاز الطبيعي . تسليط الضوء -2

 تحليل أبرز تحديات الطاقة في البالد . -3

 إشكالية الدراسة :

؟  في العراق الطاقوية التحديات حجم : ما سؤال رئيس ي مفاده ية الدراسة من إشكال تتمحوًر     

ًوالذي يتفرع منه االسئلة اآلتية:

 وإبعادها ؟ ومحدداتها ؟ما هي أمن الطاقة ؟  -1

 ؟ حجم امكانيات العراق الطاقويةما  -2

 ما إبعاد الطاقة في العراق؟ -3

ًفرضية الدراسة :

 على العراق أّن سيطرة الواليات املتحدة األمريكيةتنطلق الدراسة من فرضية مفادها "      

 على بناء قاعدة صناعية للنفطالطاقة العاملية ، بأسعاًروتحكمها 
ً
والغاز بالرغم من  انعكس سلبا

 امتالكه لهذه املوارد بكميات كبيرة " .

 

 

ً
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 منهجية الدراسة :

لبيان ووصف مفهوم  املنهج الوصفيمن أجل أثبات فرضية الدراسة اعتمدت الدراسة على      

لدراسة وتحليل واقع وإمكانات العراق  واملنهج التحليليأمن الطاقة ومعرفة أبعادها ومحدداتها ، 

ًالتي تقف أمامها . التحدياتودراسة أهم  الطاقوية

 هيكلية الدراسة :

تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة محاور إضافة إلى املقدمة والخاتمة ، حيث تضمن املحور األول      

دراسة مفهوم أمن الطاقة ، أبعادها ، محدداتها ، أّما املحور الثاني فتضمن الواقع الطاقوي في 

  العراقي ، ويتضمن دراسة واقع النفط والغاز من حيث أنتاجها واستهالكها واحتياطاتها
ً
، وأخيرا

املحور الثالث الذي يتضمن دراسة محددات أمن الطاقة من خالل دراسة املحددات الداخلية 

ًوالخارجية .

 املحور األول 

 ومحدداته مفهوم امن الطاقة وإبعاده

ه بعادإمن الطاقة في العراق البد من دراسة مفهوم امن الطاقة ومعرفة أقبل التطرق في دراسة      

ليتسنى لنا معرفة الواقع الطاقوي في العراق . وبناء على ذلك تم تقسيم املحور إلى ما ومحدداته 

ًيلي :

 من الطاقة :أأوال : مفهوم 

عدُّ الطاقة هي املصدر األساس في عملية التنمية االقتصادية لدى اغلب بلدان العالم         
ُ
ت

 )النفط والغاز( ملا لها من أهمية كبيرة في السياس
ً
ة الدولية من حيث سهولة االستخدام خصوصا

وقابليتها على النفاذ ، وبطبيعة الحال يختلف طبيعة مفهوم امن الطاقة في البلدان املنتجة عما هي 

ضمان تدفق املبيعات لزيادة ))في البلدان املستهلكة ، ففي البلدان املنتجة يراد بمفهوم امن الطاقة 

القدرة على ضمان تدفق )) ، في حين ُيعدُّ مفهوم امن الطاقة في البلدان املستهلكة بــ   (1)((الصادرات

ً(2)((النفط
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امن الطاقة  ))عد ونستون تشرشل أول من طرح تعريفا ملفهوم امن الطاقة حيث أشار إلى إنيًُ      

ومنذ ذلك الوقت وحتى أالن ما زال التنوع هو املبدأ الحاكم  (3) ((يكمن في التنوع والتنوع فقط

ًلقضية امن الطاقة .

كما ارتكز االقتراب التقليدي في التعامل مع قضية أمن الطاقة على أمن العرض من خالل      

السعي لضمان توفير اإلنتاج كافي من مصادر الطاقة بأسعار معتدلة ، و ذلك بالتركيز   باألساس على 

ر أمن الطاقة الذي يكمن في تأمين دخول النفط و أنواع الوقود األخرى ، ألن أمن الطاقة جوه

ً،  (4)بالنسبة ألي دولة يتحقق فقط في حالة واحدة و هي أن تتوافر لديها موارد طاقوية  آمنة و كافية

ذلك املوقف إذن فالتعريف التقليدي ارتكز على تجنب أزمات الطاقة. ويقصد بـ : أزمة الطاقة      

الذي تعاني منه دولة ما من نقص في العرض من مصادر الطاقة،و هو يتزامن مع ارتفاع سريع في 

عزز هذا االتجاه من خالل التركيز على أمن العرض  األسعار بشكل يهدد األمن القومي و االقتصادي.

العشرين ارتبطت بنقص حيث أن أزمات الطاقة التي شهدها العالم في القرن  كأساس ألمن الطاقة،

و يثير تعريف أمن  اإلمدادات مما دعم فكرة أن تحقيق أمن العرض من شأنه تحقيق أمن الطاقة.

الطاقة على أن توفر اإلنتاج الكافي من مصادر الطاقة بأسعار في متناول الجميع يطرح عددا من 

بين وجهة نظر الدول اإلشكاليات منها إشكالية السعر املناسب فكلمة السعر املناسب تختلف 

املنتجة و الدول املستهلكة ؟ فالسعر املناسب هو عندما تكون أسعار النفط و الغاز الطبيعي مرتفعة 

بما فيه الكفاية لتعود بعائد كبير على الدول املنتجة ، و أن تكون منخفضة بما فيه الكفاية بما 

 يناسب الدول املستهلكة.

الحالة أو الوضعية التي تكون فيها ” بأنه: 1999طاقة سنة أما األمم املتحدة قد عرفت أمن ال

هذا ”.ً، و بأشكال متعددة و بكميات كافية و بأسعار معقولةدات الطاقة متوفرة في كل األوقاتإمدا

التعريف حصر أمن الطاقة في توفر اإلمدادات بالكميات و األسعار املناسبة. ألن اهتمام األمم 

لطاقة ، يعود لقناعة مفادها أن العامل الطاقوي حيوي لضمان املتحدة بوضع تعريف ألمن ا

و استمرارية النمو االقتصادي و الحفاظ على األمن و السلم الدوليين  مستقبل أفضل للبشرية،

اللذان يمكن أن يكونا محّل تهديد في حال عدم تلبية االحتياجات الطاقوية ملختلف املجتمعات و 

:ًعرج إلى تعريف  أمن الطاقة بأنه ”ستانلي“من مؤسسة ”ًن شنغ ليوكسي“و نجد الباحث ، (5)الدوًل

أمن اإلمدادات لضمان ديمومة دخول إنتاج الطاقة العاملية ، ومن الطلب كحماية البيئة من “
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مخاطر االستغالل املفرط للموارد الطبيعية ، و تزايد اإلنبعاثات الناجمة عن تزايد نسب االستهالك  

 .(6)الطاقوية امللوثة و هذا واحد من األبعاد الكثيرة التي يتضمنها أمن الطاقةو استعمال املصادر 

فنجد هذا التعريف موسع ألنه لم يحصر األمن الطاقوي في أمن اإلمدادات ،بل ركز على عنصر      

 …جدا مهم و الذي يتمثل في حماية البيئة من استغالل غير عقالني ملواردها، و التلوث

أن بداية طرح و استخدام مفهوم األمن الطاقوي تعود إلى فترة الحرب العاملية  م منفعلى الرغ     

األولى   إال أن العقود القليلة األخيرة شهدت مجموعة من التحوالت التي كشفت عن عدم كفاية 

املفهوم التقليدي ألمن الطاقة و دفعت باتجاه طرح تعريفات جديدة للمفهوم ، و التي تختلف 

 عن مفهوم األمن و املرتكز على أمن العرض. بشكل جذرًي

وقد جاءت تلك التغيرات نتيجة للتحوالت التي شهدها شقي مفهوم األمن الطاقوي ، قضية الطاقة 

على املستوى العالمي عرفت تغيرات كثيرة كنتيجة للتحوالت التي مست مفهوم األمن في فترة ما بعد 

الطريقة مرتبطا بوقف اإلمدادات فحسب ، حيث برز الحرب الباردة ، حيث لم يصبح غياب أمن 

ما يطلق عليه وطنية طاقة ألن وقف اإلمدادات لم يعد آلية ضغط مالئمة يمكن أن تستخدمها 

الدول املنتجة كسالح استراتيجي في عالقاتها الدولية ،و بدال من ذلك اتجهت حكومات تلك الدول 

التأميم ، كما اتجهت غالبية الدول النامية إلى إنشاء إلى إحكام سيطرتها على هذا القطاع من خالل 

% من مصادر الطاقة التقليدية حاليا تحت سيطرة الحكومات (و على 80شركات وطنية للطاقة )

الجانب األخر فإن الدول املستوردة و رغم اعتراضها على فكرة وقائية الطاقة التي تطالب بها الدول 

ة الطاقة بشكل مختلف فاملفهوم  األمريكي  الحالي ألمن الطاقة املصدرة  فقد لجأت إلى تبني وطني

الذي يقوم على عدة عناصر في مقدمتها خفض اعتماد الواليات املتحدة األمريكية على الواردات 

فهي إن كانت لدى الدول ”ًاإليثانول “النفطية، عن طريق الترويج ألنواع وقود منتجة محليا مثل 

في سلسلة الطاقة ، فهي لدى الدول املستهلكة تأخذ شكل البحث عن  املنتجة تركز على التحكم

 . (7)بدائل أخرى بهدف تقليل واردات النفط و الغاز الطبيعي

االعتبار الطبيعة املتعددة الوجوه ملصادر الطاقة ، إذ تلعب  نظًرتنوع هذه األدبيات تأخذ ب ّنًأ     

ً
ً
لفة و املكاسب املالية من ناحية زيادة املنافع مخت عدة حيويا في اإلنتاج خاصة في قطاعات دورا

خاصة ما يتعلق بتجارة النفط ، كذلك املعرفة التي تتعلق بالتطور التكنولوجي في القطاع الطاقوي 

و البيئي ،باإلضافة إلى األمن الذي يتضمن دور املؤسسات الدولية التي تسعى  لضمان إمدادات 

جوء إلى التدخل املباش
ّ
ًر في املناطق املنتجة للنفط  .الطاقة أو الل
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 ثانيا : إبعاد امن الطاقة :

ً(8)عدة ألمن الطاقة يمكن إجمالها بما يلي إبعادهناك      

: إن الدول املستهلكة تهتم بعدم انقطاع الطاقة ألنه يؤدي لتأخيرها البعد االقتصادي -1

املتقدمة يعني اقتصاديا وهذا يدل إن الطاقة واملال مرتبط وان استمر النمو للدول 

 طلب املزيد من الطاقة.

ي ضمان عدم إعاقة النقص في مصادر الطاقة للنمو االقتصادي وعدم الزيادة في التضخم أ

والبطالة والعجز في ميزان املدفوعات أو خفض قيمة العملة ويعتمد تأثير النقص في الطاقة على 

ًستهالك الطاقة والناتج الداخلي الخام. هذه املؤشرات االقتصادية األساسية على قوة العالقة بين ا

: بما إن التأثير البيئي إلنتاج ونقل وإحراق الوقود االحفوري له انعكاسات البعد البيئي  -2

صحية واقتصادية سيطرت العديد من الدول أهدافا بيئية في صلب سياساتها 

الطاقوية...من الواضح إن خفض استهالك الطاقة سيقلل من التلوث ولكن ذلك 

ًسيكون على حساب البعد االقتصادي ألمن الطاقة )ضرورة التوفيق بين البعدين معا( 

ًي إن التنقيب عن الطاقة ال يكون له اثار بيئية كبيرة وهذا البعد يشمل املصدر واملستهلك.أ

: والذي ال يتعلق بمدى وفرة مصادر الطاقة ولكن بمدى قدرة الفقراء البعد االجتماعي  -3

فعند حدوث ارتفاع في أسعار الطاقة تزداد الهواة بين األغنياء القادرين على تحصيلها 

ًعلى توفيرها وبين الفقراء العاجزين عن ذلك واملحرومين من استخدامها في حياتهم.

إي التقليل من فجوة الدول الغنية بالطاقة والفقيرة لها وهذا البعد يشمل كل الدول سواء أكانت 

عبور وان هذا البعد ال يرتبط بتوفير موارد الطاقة بل يرتبط بقدرة الفقراء مصدرة أو مستهلكة أو 

على الحصول على هذه املوارد حيث إن اتسع الفجوة يؤدي لتقليل امن الدول التي تحتاج إلى 

الطاقة وهذا يعني تأخيرهم اقتصاديا وهذا يؤثر على امن الطاقة بشكل عام وهذا البعد يسعى 

ًلعدم حدوث هذا.

:معظم الدول وخصوصا ذات االقتصاديات الصاعدة التي  د السياسة الخارجيةبع  -4

تحتاج بكثرة للنفط والغاز تكون في موقف غير مريح في تفاوضها مع الدول املنتجة كما 

إن التخوف من حدوث نقص في اإلمدادات الطاقوية يمكن إن يجبر بعض الدول 
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ا يمكن إن تجبر كذلك على اتخاذ قرارات املستوردة على التعاون مع نظيرتها املنتجة كم

ًفي سياستها الخارجية تحوي تنازالت على مبادئ أو قضايا أخرى مهمة. 

إي يمنع هذا البعد من اتخاذ الدول لقرار عكس ي سواء أكانت هذه الدول مصدرة أو مستوردة إي 

ًعدم الدخول لحرب بسبب الطاقة.

اع القرار من عدم إغفال دور العامل : عند وضع السياسات ال بد لصنالبعد التقني  -5

التكنولوجي من اجل املوازنة بين مختلف إبعاد الطاقة حيث تلعب التكنولوجيا دورا 

هاما في تطوير مصادر جديدة للطاقة ولكنها قد تعتمد في نفس الوقت على املصادر 

غاز التقليدية نفسها فتكنولوجيا تطوير فحم نظيف مثال تحتاج لكميات إضافية من ال

ًوالنفط.

يهدف هذا البعد إلى عدم منع التعرف على التقدم التقني من قبل الدول املتقدمة في حالة 

ًانخفاض أسعار الطاقة.

بينما يرتبط بعد السياسة الخارجية بالدبلوماسية  بعد األمن القومي )البعد األمني(:  -6

الحماية من ,يرتبط البعد األمني بقضيتين وهما امن اإلمدادات الطاقوية )مثل 

الهجمات اإلرهابية( وتوفير االحتياجات الطاقوية للقوة العسكرية الوطنية بهدف حماية 

ً. الدولة إي حماية البني التحتية من هجمات إرهابية أو من الكوارث 

 
ً
  محددات أمن الطاقة : –ثالثا

يــــرتبط مفهــــوم امــــن الطاقــــة بجملــــة مــــن املحــــددات التــــي تــــؤثر علــــى اســــتراتيجيات الطاقــــة القوميــــة     

والعامليـــة والتـــي تحمـــل الـــدول علـــى تبنـــي سياســـات واســـتخدام أدوات مختلفـــة فـــي أوقـــات مختلفـــة علـــى 

ً:(9)تياآلالصعيدين القومي والدولي وتتمثل هذه التحديات املؤثرة في امن الطاقة القومي والعالمي في 

اختالل ميزان العرض والطلب في سوق الطاقة العـالمي مـن املنظـور االقتصـادي حيـث هنـاك  -1

ارتفــاع بـــوتيرة متزايــدة فـــي الطلــب علـــى الطاقــة علـــى اخــتالف مصـــادرها طــوال العقـــود املاضـــية 

يفســره تزايـــد معـــدالت النمـــو فــي العـــالم النـــامي والـــدول الصــاعدة خصوصـــا الصـــين والهنـــد فـــي 

اإلنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي اليـزال غيـر كـافي ملوازنـة التزايـد فـي الطلـب  مقابل إن

م إلــى 2013العـالمي علــى الطاقــة ومصـادرها , وتشــير توقعــات الوكــاالت األمريكيـة للطاقــة لعــام 

 م .2040-2010% بين 56زيادة االستهالك العالمي من الطاقة حيث سيزيد بنسبة 
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ى إمــدادات الطاقــة ففــي دراســته عــن إعــادة تعريــف األمــن ميــز ريتشــارد القيــود املفروضــة علــ  -2

اوملـــــان بـــــين نـــــوعين مـــــن تلـــــك القيـــــود األول عنـــــدما يصـــــبح مصـــــدر مـــــا غيـــــر متجـــــدد مـــــن خـــــالل 

النضــــوب الطبيعــــي والثــــاني عنــــدما تفــــرض قيــــود علــــى اإلمــــدادات كقيــــود حكوميــــة للحــــد مــــن 

نتجــين علـــى وقـــف اإلمـــدادات مـــن العــرض مـــن خـــالل فـــرض حظــر أو مقاطعـــة أو اتفـــاق بـــين امل

 الطاقة وحظرها .

من جانبه أضاف بول هورسنل مزيدا مـن التمييـز بـين القيـود علـى إمـدادات الطاقـة فميـز بـين  -3

التقلبـــات فـــي األســـعار التـــي تنشـــأ مـــن االنقطـــاع أو التغيـــرات الناشـــئة نتيجـــة سياســـة املنتجـــين 

م واالنقطـاع السياسـ ي 1973ي عـام االنقطاع السياس ي مثلمـا حـدث مـع حظـر الـنفط العر ـي فـ

 عنـــدما اليكـــون املعـــروض قـــادرا علـــى الوفـــاء بالطلـــب املتزايـــد وحـــدد ثالثـــة أنـــواع مـــن اإلعاقـــات

 تي :املفاجئة لإلمدادات تتمثل في اآل

إعاقــــة ألســــباب قهريــــة حيــــث تنشــــأ نتيجــــة عــــدم القــــدرة املنــــتج علــــى تصــــدير إنتاجــــه لظــــروف  -

 داخلية أو خارجية مثل الحرب .

قـة مــن خـالل قيــود علـى الصــادرات تنشـأ عنــدما تقـرر دولــة منتجـة أو مجموعــة مـن الــدول إعا -

 املنتجة فرض قيود على صادراتها ألسباب سياسية أو إستراتيجية .

 إعاقة الحظر تحدث عندما تمنع دولة مستهلكة االستيراد من دولة مصدرة معينة . -

التحتيــة وإمــداداتها فخــالل األعــوام التــي اســتهداف املنظمــات اإلرهابيــة مصــادر الطاقــة وبناهــا  -4

م حــدث تحــول فــي إســتراتيجية تنظــيم القاعــدة حيــث أضــ ى 2001أيلــول عــام  11تلـت حادثــة 

التنظيم يولي أهمية عظمى  ملا يعرف بالجهـاد االقتصـادي القـائم علـى ضـرب عصـب اقتصـاد 

ع املحليــة للتنظــيم العــدو مباشــرة مثــل البنيــة التحتيــة النفطيــة التــي جــرى تنفيــذها مــن الفــرًو

فــــــي العــــــراق واململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية والــــــيمن بعــــــدما تبنــــــى تنظــــــيم القاعــــــدة اســــــتراتيجية 

اســتهداف الـــدول الكبـــرى املســـتهلكة للطاقـــة وفــي مقـــدمتها الواليـــات املتحـــدة االمريكيـــة بصـــورة 

ت االمنيــة مباشـرة وهــذه االســتراتيجية بـدأت املنظمــات االرهابيــة تنتهجهــا بعـد زيــادة االحتياطــا

م لحمايتهــــــا مــــــن أي 2001الصــــــارمة التــــــي بــــــدأت الــــــدول الغربيــــــة تتبناهــــــا بعــــــد احــــــداث ايلــــــوًل

ًهجمات ارهابية على اراضيها .

التحديات التي تواجهها شـركات الـنفط العامليـة والتـي يمكـن اجمالهـا فـي ثالثـة تحـديات رئيسـة  -5

ات الطاقــة فــي الســوق العــالمي تحــد مــن قــدرتها وفاعليتهــا فــي الــدول املنتجــة وبالتــالي مــن امــداد

ًكاالتي :

التحــدي األول ويتمثــل فــي الصــورة الســلبية لتلــك الشــركات فــي الــدول املنتجــة التــي وصــلت إلــى 

ًوصف شركات النفط العاملية بأنها عدوة الشعوب وسارقة الخيرات الوطنية .
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أتها ومجــاالت التحــدي الثــاني ويتعلــق بالتهديــدات األمنيــة التــي قــد يتعــرض لهــا مو فوهــا ومنشــ

ًعملها وأصولها .

التحــدي الثالــث ويتبلــور فــي التهديـــدات التــي قــد تــنجم عـــن تطــورات سياســية تعــرض أو تهـــدد 

عقــــود اســــتثمار شــــركات الطاقــــة العامليــــة والتــــي تعــــد أســــاس عملياتهــــا أو حقــــوق شــــركة بعينهــــا 

مثــــل فــــي فقــــدان وامتيازاتهــــا وحريــــة عملهــــا فــــي الــــدول املضــــيفة إضــــافة إلــــى التهديــــد األســــوأ املت

ًشركة بعينها لعقودها واتفاقياتها عبر قرارات اإللغاء السياس ي .

حــدوث تغييــر جــوهري فــي البيئــة األمنيــة والسياســية للــدول املنتجــة مــا يفقــدها الســيطرة علــى  -6

منـاطق اإلنتــاج والوفــاء بالتزاماتهــا فـي ســوق الطاقــة العامليــة وقــد يـأتي ذلــك عبــر تــدهور الوضــع 

الحكومة املركزية لسيطرتها أو سلطتها أو جـراء حـرب أهليـة أو نتيجـة التهديـد  األمني أو فقدان

الـــــذي تســـــببه حركـــــات انفصـــــالية علـــــى منـــــاطق إنتـــــاج الطاقـــــة وأخيـــــرا تفكيـــــك إحـــــدى الـــــدول 

املنتجــة والســيما إذا كانــت ذات ثقــل كبيــر فــي إمــدادات الطاقــة عامليــا وأفضــل مثــال علــى ذلــك 

يجيريـــــا والعـــــراق مـــــن اضـــــطرابات داخليـــــة وعـــــدم اســـــتقرار مـــــا يحـــــدث بـــــين الحـــــين واألخـــــر فـــــي ن

ً. لطاقة العالمي ومن قبله القوميسياس ي وامني الذي بدوره يؤثر سلبا في امن ا

 املحور الثاني

 الواقع الطاقوي في العراق

ًلدراسة الواقع الطاقوي في العراق )النفط والغاز( ، تم تقسيم املحور إلى ما يلي :     

 النفط: -أوال

تحتوي أرض العراق على ثروة نفطية كبيرة ، إذ يعد النفط هو املحرك الرئيس ي لالقتصاد      

 )كما موضح في الجدول اآلتي(  )10(العراقي لكونه اقتصاد أحادي الجانب

ً

ً

ً

ً
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 م( )مليار دينار(2021-2003مساهمة اإليرادات النفطية ضمن اإليرادات العامة ) -1-جدول 

 

 الجدول من إعداد الباحث باالستناد على املصدر التالي:

املركزي العراقي ، مصدر سبق  البنك( 2 م(.2021-2015املالية ، دائرة املوازنة العامة ، النشرة السنوية للفترة )وزارة  (1

االختالل  –عبدالجبار عبود الحلفي ، االقتصاد العراقي النفط ( 3. م(2019-2003ذكره ، النشرات السنوية )

 .49م،ص2015الطبعة الثالثة، البطالة، مركز العراق للدراسات ، بغداد ،  -الهيكلي

سيف صباح عبود ، انضمام العراق إلى منظمة التجارة العاملية )فرص وتحديات( ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ،  (2

 .64-63م، ص2022كلية القانون والعلوم السياسية / الجامعة العراقية / قسم العلوم السياسية ، بغداد ،

ًم( مصدر سبق ذكره .2021-2019ة ، دائرة املوازنة العامة، تقديرات اإلنفاق العام ))*( بيانات تقديرية/ وزارة املالي

 غير اإليرادات النفطية اإليرادات السنوات

 النفطية

 النفطية اإليرادات نسبة اإليرادات مجموع

 الموازنة من

2003 1،841 304 2،146 85،7% 

2004 32،627 355 32،982 98،9% 

2005 39،480 1،022 40،502 97،4% 

2006 46،534 2،521 49،055 94،9% 

2007 51،701 2،898 54،599 94،7% 

2008 75،358 4،893 80،252 93،9% 

2009 48،871 6،337 55،209 88،5% 

2010 60،131 10،046 70،178 85،7% 

2011 103،061 5،745 108،807 86% 

2012 111،326 8،491 119،817 92،9% 

2013 105،695 8،144 113،840 92،8% 

2014 97،072 8،537 105،609 91،9% 

2015 51،312 21،233 72،546 70،7% 

2016 44،267 9،146 53،413 82،8% 

2017 65،071 12،350 77،422 84،04% 

2018 95،619 10،905 106،569 89،7% 

2019 99،216 8،350 107،566 92،2% 

2020* 93،741 12،061 105،802 88،6% 

2021* 93،741 12،319 106،060 88،3% 



 المركز الديمقراطي العربي           2022أكتوبر  العدد الرابع عشر            مجلة قضايا اسيوية

13 
 

 في احتياطي النفط ، إذ، يبلغ احتياطي النفط      
ً
مليار  145ويحتل العراق الترتيب الخامس عامليا

 ، وهو ثاني أكبر بلد منتج للنفط الخام بعد اململكة العربية السعودية بمتوسط انتاج 
ً
برميل يوميا

 في الظروف االعتيادية ، ويخطط للوصول إ 4،1يبلغ حوالي 
ً
مليون  8لى إنتاج مليون برميل يوميا

 خالل العقدين املقبلين
ً
ً.)11(برميل يوميا

ًم )تقاس بماليين البراميل في اليوم(2020-2010النفط في العراق للمدة من  انتاج  -2-جدول 

ًانتاجًالسنوات

2010ً2،4ً

2011ً2،7ً

2012ً3،0ً

2013ً3،0ً

2014ً3،2ً

2015ً3،9ً

2016ً4,4ً

2017ً4,5ً

2018ً4,6ً

2019ً4,7ً

2020ً4,1ً

2021 , ENEGRY WORLD OF REVIEW STATISTICAL , BP 

 2021 العاملية الطاقة إحصائية مراجعة

 ،ويرجع 2019 عام إلى 2010عام من تدريجي تصاعد في النفط انتاج إن نجد أعاله الجدوًل في     

 خدمة عقود أًو مشاركة كعقود النفطية التراخيص عقود من للعديد العراق أبرام إلى ذلك سبب

ً العراق عموم في النفطية الحقوًل أنتاج واقع تطويًر أجل من
ً
 إاًل ، )12(م(2009) عام بعد وخصوصا

ً انخفض انه
ً
 نتيجة ، )13(م2020 عام في 4،1 إلى 2019 عام في 4،7 من ، م2020 عام في نسبيا

  (COVID19))14( كورونا فايروس وتفش ي مستوياته ادنى العالمي النفط اسعاًر انخفاض
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 -3-جدول 

 اليوم( في البراميل لياراتبم )تقاس م2020-2010 من للمدة العراق في النفط احتياط

ًاالحتياطًالسنوات

2010ً112،5ً

2015ً115ً

2020ً145ً

 إلى املصدر اآلتي : الجدول من اعداد
ً
ًالباحث استنادا

(1) BP , STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENEGRY, Op.Cit. P16 

 جدول -4-

)
ً
 استهالك النفط في العراق للمدة من 2010-2020م ) تقاس باالالف البراميل يوميا

  

 السنوات االستهالك

569 2010 

628 2011 

665 2012 

715 2013 

680 2014 

686 2015 

757 2016 

723 2017 

704 2018 

716 2019 

628 2020 

 الجدول  من اعداد الباحث باالستناد إلى املصدر  اآلتي:

(1) BP , STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENEGRY, Op.Cit. P23 

     ً
ً
ً يرميل مليوًن (4،1) حوالي ينتج العراق أّنًف  تقدم ما على وبناءا

ً
 %(4،7) وبنسبة يوميا

ً برميل ملياًر (145) إلى يصل كبيًر احتياطي ويمتلك ، العالمي االنتاج مستوًى على
ً
 يوميا

 الف (628) العراق ويستهلك ، للنفط العالمي االحتياطي مستوًى على %(8،4) وبنسبة

ً برميل
ً
 عام بيانات حسب للنفط العالمي االستهالك مستوًى من %(0،7) وبنسبة يوميا

ً.)15(م(2020)
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ً
 الطبيعي: الغاز  – ثانيا

 والذي ، م(1927) عام في الخام النفط أنتاج مع العراق في الطبيعي الغاًز أنتاج عملية  بدء     

 الالزمة التكنولوجيا توافًر عدم بحجة االحتكارية الشركات قبل من حرقه ًو منه التخلص يتم كان

ً ، األمثل بالشكل  استغالله أمكانية عدم ًو لذلك
ً
 النفط أسعاًر على للمحافظة السعي عن فضال

 وسيطرة املاض ي القرًن من السبعينات بداية في النفط أسعاًر تعديل بعد إّنً غيًر ، آنذاك الخام

 فوائد من له ملا الطبيعي الغاًز باستخدام االهتمام بدأ ، النفطية املوارد على العراقية الحكومة

 بطاقة العمالق الجنوب غاًز مشروع تنفيذب الوطنية النفط شركة قامت إذ  ، )16(للبالد كبيرة

ً وتمت ، الشمال غاًز مشروع ثم ومن اليوم في ، قياسية( مكعبة قدم مليوًن ) (مقمق1050)
ً
 أيضا

ً  الشمالية بالشبكة لتلتقي و غداد الوسط إلى الجنوب من تمتد للغاًز وطنية شبكة إنشاء
ً
 إلى وصوال

ً.)17(االتجاهين من الغاز لتجهيًز يلزم ما توفيًر مع كركوك محافظة

 الغاًز هًو األوًل النوع : أنواع ثالثة إلى العراق في الطبيعي الغاًز احتياطات يقسم ؛ آخًر جانب ومن     

 ، الجنوبية باملناطق الغالب في ويتواجد %(70) نسبته وتبلغ النفط الستخراج املصاحب الطبيعي

 ، جرياييكا ، جمجمال ، كروموًر ) حقوًل في ويتواجد %(20) نسبته وتبلغ  الحًر الغاًز الثاني والنوع

 %(10) ونسبته القبب غاًز هًو واألخيًر الثالث والنوع (، األحمًر خشم ًو السيبة ، عكاس ، منصورية

ً)18(وكركوك( عجيل ، حسن باي ، خباًز ، )جمبوًر حقوًل في وتتركًز

 السنوات خالل الطبيعي للغاًز واالستهالك واالحتياط اإلنتاج حجم نبين الالحقة الجداوًل وفي 

  األخيرة العشًر

 

 

 

 

 

 
ً
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 -5-جدول 

 باليوم( مكعب متر  بـــ)مليار  يقاس (2020-2010) من للمدة العراق في الطبيعي الغاز  إنتاج

ًاإلنتاجًالسنوات

2010ً7،1ً

2011ً6,3ً

2012ً6,3ً

2013ً7,1ً

2014ً7،5ً

2015ً7،3ً

2016ً9،9ً

2017ً10،1ً

2018ً10،6ً

2019ً11ً

2020ً10،5ً

ً الباحث إعداد من الجدوًل
ً
ًاآلتية املصادًر إلى استنادا

(1) BP , STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENEGRY, Op.Cit. 36 

ً-6-جدوًل

ًمكعب( متًر )ترليوًن بــــ تقاس (2020-2000) من للمدة العراق في الطبيعي الغاًز احتياط

 السنوات االحتياط

3 2000 

3 2010 

3،5 2020 

(1) BP , STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENEGRY, Op.Cit. 3 
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 جدوًل-7-

 استهالك الغاز الطبيعي في العراق للمدة من )2010-2020( تقاس بــــ)مليار متر مكعب(

 السنوات االستهالك

7،1 2010 

6،3 2011 

6،3 2012 

7،1 2013 

7،5 2014 

7،3 2015 

9،9 2016 

11،4 2017 

14،6 2018 

19،5 2019 

20،8 2020 

(1) BP , STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENEGRY, Op.Cit. 38 

 

-2010وفي الجداول أعاله نجد هنالك ارتفاع في إنتاج الغاز الطبيعي في العراق للمدة من )     

م( ، إذ ال ترجع الزيادة في اإلنتاج الكلي إلى تطور الصناعة في إنتاج الغاز الطبيعي ، بل نتيجة 2020

في جولتي التراخيص  زيادة كميات الغاز الطبيعي املحروق الذي يصاحب زيادة أنتاج النفط في البالد

( مليار متر 3،1األولى والثانية ، وما يؤكد ذلك هو انخفاض كميات الغاز الطبيعي في العراق من )

 من إن يصدر إلى 2010( مليار متر مكعب في عام )1،3م( إلى )2000مكعب في عام )
ً
م( ليذهب بدال

ً. )19(ار متر مكعب( ملي7،5حرقة ليصل إلى كميات الغاز املحروق في نفس العام إلى )

ونتيجة مما تقدم يتبين عدم استثمار العراق للموارد الطاقوية واستثمارها بالشكل األمثل من      

زيادة كميات الغاز املحروق ، وإهمال القطاع النفطي في البالد على رغم من اعتماد العراق  خالل

  على النفط دون غيره .

 

 

ً
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 املحور الثالث

 العراق محددات أمن الطاقة في

هنالك محددات عدة ألمن الطاقة في العراق يمكن تقسيمها إلى محددات داخلية ، وأخرى      

ًخارجية ، ويمكن إجمالها من خالل ما يلي :

 محددات داخلية : -أوال

ًتقسم املحددات الداخلية ألمن الطاقة في العراق إلى نقاط عدة ، أهمها :       

واجه العراق تحديات أمنية كبيرة بعد الغزو األمريكي عام ،  تردي الوضع األمني في البالد -1

 باإلرهاب2003)
ً
، إذ لم يسبق للعراق أّي خطر إرها ي يهدد أمنه ومجتمعه )*(م( متمثال

وجميع مؤسساته بالتجزئة والتقسيم ، بفعل وجود جماعات إرهابية متعددة، هذه 

ن قدم لها لوال كثرة األخطاء 
َ
التي شهدها كيان الدولة العراقية بعد الجماعات لم تجد موط

 على الصعيدين اإلعالمي واألمني
ً
ً.)20 (الغزو األمريكي خصوصا

، إذ  ()ومن أبرز التنظيمات اإلرهابية التي كان لها تأثير في العراق هو )تنظيم القاعدة اإلرها ي(     

 . )21(وحشية ضد العراقيينقام التنظيم بتشكيل ما يسمى بـــــ )داعش(، وقاموا بارتكاب جرائم 

م(، في عدد من البلدان العربية ، تأثر العراق من تلك 2011و عد قيام الثورات العربية في عام )     

التطورات وبالخصوص في سوريا نتيجة ارتباط الجماعات اإلرهابية مع بعضها البعض ، وقربها من 

ت اإلرهابية بين سوريا العراق ، واالختالالت األمنية بين البلدين، األمر الذي اّدى إلى انتقال الجماعا

والعراق واالندماج مع بعضها البعض تحت مسمى "تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا" 

م(، وأعلن إنشاء ما 10/6/2014)داعش(، ومن هنا اجتاح التنظيم أجزاء واسعة من العراق في )

 لها
ً
 . )22(يسمى بــ ـ)الخالفة اإلسالمية( التي جعل من املوصل مركزا

م( وتراجع من حدة 2017وبالرغم من تحقيق االنتصار على )تنظيم داعش اإلرها ي(، في عام )     

 أّن العراق لم يستطع بناء أمن مستدام ، يعتمد على مؤسسات 
ّ

الهجمات اإلرهابية في البالد ، اال

تهديد مهنية رصينة وذات قدرات فائقة ، وموارد بشرية عالية التخصص والتدريب ، لكون درجة ال

 ، فنجد في آخر تقرير ملؤشر اإلرهاب العالمي لعام )
ً
م تصنيف العراق كثاني 2020ما زال كبيرا م(، تَّ

 من اإلرهاب، إذ أشار التقرير بأّن أغلب الهجمات اإلرهابية استهدفت 
ً
أكثر البلدان في العالم تضررا

القتصادية ،وفي تقرير ملؤشر بالدرجة األساس املدنيين واملمتلكات الخاصة واملؤسسات األمنية وا

م تصنيف العراق في املرتبة )2020السالم العالمي لعام)  مرتبة 163( من أصل )161م(، تَّ
ً
( متراجعا
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م( ، فتدهور الوضع األمني في البالد كلفت الدولة خسائر 2019واحدة عّما كان عليه في العام)

مي، إذ تسبب العنف بخسارة العراق حوالي اقتصادية كبيرة ، وهو ما أكده تقرير مؤشر السالم العال

 بأّن 5،177%( من الناتج اإلجمالي ، بتكلفة مالية حوالي )26)
ً
( مليون دوالر ، ويشير التقرير أيضا

%(من الناتج اإلجمالي ، ومن جهة ثانية فقد حل 1،9ميزانية التسلح في العراق تصل إلى حوالي )

م(، 2020في تقرير معهد غالوب حول القانون والنظام لعام )( نقطة 81( بـــ )57العراق في املرتبة )

الذي يهدف إلى قياس قدرة مؤسسات الدولة األمنية والبيروقراطية في توفير األمن من خالل دراسة 

  . )23(( دولة144أجريت في )

ًنتيجة لذلك فقد أدى تراجع الوضع األمني في البالد إلى ما يلي :     

ة في البالد غير قادرة على إنتاج كمية كافية من النفط والغاز ، إذ بنية تحتية سيئة للغاي -ًأ

 في عام )2،5انخفض إنتاج النفط في العراق الذي كان يبلغ )
ً
م( 2001( مليون برميل يوميا

 في عام )1،344، إلى )
ً
م( ، وانخفض إنتاج الغاز املسوق من 2003( مليون برميل يوميا

 . )24(م(2004( مليار متر مكعب في عام )1م( إلى )0120( مليار متر مكعب في عام )2،8)

تعرض العديد من املنشات النفطية والصناعية التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة أولية   -ًب

النفطية  إلى أعمال تخريب ممنهج وإهمال مستمر ،مما أثر بشكل كبير على قدرة املنشات

 تسببت تلك الظروف إلى عدم القدرة 
ً
والغاز الطبيعي مقارنة مع طاقتها اإلنتاجية ، وأيضا

 .)25(على تطوير استخدام الغاز الطبيعي وتصديره

نتيجة تدهور األوضاع األمنية في البالد ودخول ارتفاع حجم األموال املغسولة في العراق  -ًت

( مليار دوالر ، 15،855م( )2014في عام ) )داعش( ، حيث بلغت حجم األموال املغسولة

 . )26(( مليار دوالر17،789م( ووصلت إلى )2018وارتفعت في عام )

، ُيعاني العراق  تؤدي معضلة الفساد اإلداري واملالي في املؤسسات الحكومية العراقية -2

من مشكلة الفساد اإلداري واملالي نتيجة ضعف الرقابة الحكومية وتطبيق مبدأ املحاصصة 

إذ أثر الفساد على ،  )27(السياسية وعدم تطبيق االجراءات الالزمة للحد من هذه الظاهرة

قطاع الطاقة في البالد ، حيث توجد العديد من عمليات السرقة النفطية في البالد منذ 

 عن سوء 1991عام )
ً
م( والتي تعد نقطة ضعف كبيرة أمام الصناعة العراقية ، فضال

( الف 400تخزين النفط والغاز وخرق أنابيب النفط ، إذ ان الشرطة صادرت حوالي )

( مليون دوالر 28م( تقدر قيمتها حوالي )2006نفط متجه إلى سوريا في عام )برميل من ال
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في السوق السوداء ، أًما قانون )النفط والغاز( فما زالت الكتل السياسية عاجزة  على 

ات بين الحكومة املركزية وحكومة إقليم كردستان ، إذ ينص الستمرار الخالف، )28(تشريعها

رة الحقول النفطية في عموم البالد يجب أن تكون مناطة القانون على أن مسؤولية إدا

بشركة وطنية للنفط ، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا املوضوع ، أال ان 

الحكومة املركزية تصرح بأن االقليم ال يسلم تلك املبالغ إليها ، بينما حكومة األقليم تقول 

يجب أن تخضع إلدارتها ، سواء من  بأن الصادرات من الحقول النفطية التي في أراضيها

 . )29(ناحية أدارة الحقول أو منح التراخيص لالستكشافات الجديدة

( مليار دوالر في عام 8،479( وحجم األموال املغسولة )64وبلغ عدد قضايا غسيل األموال )       

م( ، نتيجة زيادة اإليرادات 2011( في عام )12،249م( ، وارتفعت حجم األموال املغسولة إلى )2008)

املحلي اإلجمالي  النفطية ، إذ كلما يزداد تصدير النفط تزيد اإليرادات النفطية ويزداد حجم الناتج

ً.)30(وبالنتيجة فأن زيادة األموال تؤدي إلى زيادة عملية غسيل األموال

 
ً
 املحددات الخارجية : –ثانيا

 :راق يمكن تلخيصها من خالل ما يليهناك عوامل دولية عدة تقف كمحدد ألمن الطاقة في الع      

عدٌّ الحرب الروسية  األوكرانية على أمن الطاقة في العراق –تأثير الحرب الروسية  .1
ُ
، ت

األوكرانية من أحد العوامل املؤثرة على أمن الطاقة في العراق ؛ إذ أدت الحرب إلى  –

ارتفاع أسعار النفط وهو ما يخدم العراق كونه املصدر الوحيد لدخله ، إال إّن هناك 

 يواجه العراق ، لكون إّن العراق يستورد مشتقات نفطية ما يقدر حوالي )
ً
( 12ضررا

 ، وهو 
ً
ما يزيد من التكلفة املفروضة على البالد في هذا الجانب ، ووجود مليون لتر يوميا

فرض عليها عقوبات دولية جراء الغزو 
ُ
شركات نفط روسية في العراق والتي قد ت

الروس ي ألوكرانيا ، أو ربما انسحاب الشركات النفطية من العراق ، أو ربما تعرض 

، مما سيولد مشاكل في  )31(سيةالعراق إلى ضغوطات دولية بتعامالته مع الشركات الرًو

 الطاقة للبالد .

 التحكم األمريكي على موارد النفط في العراق ،  .2
ً
إذ ُيعدُّ منطقة الخليج العر ي عامة

 من املناطق التي يرتكز حولها االهتمام الدولي بشكل عام ، واألمريكي 
ً
والعراق خاصة
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  بشكل خاص ، نتيجة لإلمكانات النفطية الهائلة التي تتمتع
ً
 كبيرا

ً
بها ، مما يشكل دافعا

 . )32(للدول الكبرى من أجل فرض سيطرتها على هذه املنطقة

م(لم يكن 2003ونتيجة لذلك فإن احتالل العراق من قبل الواليات املتحدة األمريكية في عام )     

 عن السعي األمريكي للسيطرة على مصادر الطاقة ، وتأمين وصول النفط إلى البلدان 
ً
ذلك بعيدا

الطاقة وقضية الغربية  املستهلكة ، لكون إن العقلية األمريكية دائما ما تجمع ما بين تأمين مصادر 

ً. )33(األمن القومي األمريكي

من أحكام سيطرتها على منابع النفط في  وبالنتيجة استطاعت الواليات املتحدة األمريكية      

الخليج العر ي والعراق مما ساعدها على التحكم والسيطرة على النفط وبأسعار معقولة وإنتاج 

ً. )34(واليابان وصول اإلمدادات النفطية بكل أمان وسهولة أوفر ويؤمن لها وألوربا

فإن على الرغم من توفر الطاقة في العراق )النفط والغاز( إال إّن العراق لم ونتيجة ملا تقدم        

ووجود فساد يحقق الفائدة املرجوة منها ، نتيجة التدخالت الخارجية وتحكمها بالنفط والغاز ، 

ً. قطاع الطاقة فيها  إداري ومالي في البالد الذي ساعد على تدهور 

 الخاتمة :

 أّن تطرقت الدراسة على الواقع الطاقوي في العراق من حيث اإلنتاج واالستهالك واالحتياط بعد      

 
ً
 للدول الكبرى وخصوصا

ً
 ومغريا

ً
 كبيرا

ً
، تبين ان إمكانيات الهائلة للطاقة في العراق شكلت دافعا

من أجل فرض سيطرتها على هذه املنطقة ، إذ إّن توجه الواليات الواليات املتحدة األمريكية 

في تعزيز نفوذها على العراق  هماسياملتحدة األمريكية نحو فرض سيطرتها على شؤون العالم 

 وان وموارده النفطية الهائلة باعتبار العراق ضمن مناطق نفوذه 
ً
لم يستثمر  األخيًر، خصوصا

 
ً
إمكانياته الطاقوية الهائلة نتيجة الفساد اإلداري واملالي في البالد ، والوضع األمني الهش وخصوصا

ثبتت الدراسة أ، وبالنتيجة م( 2014اعش( عام)في املرحلة ما بعد الغزو األمريكي للعراق ودخول )د

 صحة الفرضية.

ً

ً

ً
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ًوبناًء على ما تقدم توصلت الدراسة إلى عدد من االستنتاجات يمكن إجمالها بما يلي :     

1-  
ً
عدم وجود سياسة نفطية متكاملة في العراق على الرغم من احتالله املرتبة الخامسة عامليا

 ضعف وتدني الصناعات النفطية في عموم البالد .ساهم في مما ، من احتياطي النفط 
ً

لن تعمل الشركات املتعاقدة بموجب جوالت التراخيص على تحديد سقف زمني في العقود  -2

إلى تأخر بإعداد  األجنبيةمن اجل نصب معالجة الغاز املصاحب ، مما دفع الشركات 

 عن االستم التصاميم
ً
 من الغاز الطبيعي .بحرق كميات هائلة  اًرًرونصب املعامل ، فضال

الهيمنة األمريكية على العراق و الخليج العر ي والذي يعدان من احد أهم مصادر الطاقة في  -3

العالم ، حيث ساهم بشكل كبير في تدني إنتاج العراق من النفط والغاز ، من خالل 

 التحكم باسعار النفط العاملية .
 في تدهور القطاعات الطاقوية في عدم االستقرار السياس ي واألمني في العراق لعب دوًر -4

ً
 بارزا

ً
ا

 البالد .

 املقترحات :

العمل على تطوير وتأهيل البنى التحتية للمشاريع الغازية في عموم العراق والتخطيط  -1

إلقامة مشاريع استثمارية تهدف إلى التقليل من الكميات املحروقة من الغاز والتي تهدر 

 باستمرار .
الدولية السيما الدول التي تمتلك مقومات وامكانيات مشابهة االستفادة من التجارب  -2

 وتطبيقها من أجل رسم سياسة استثمارية ناجحة .
تصحيح التركيبة الداخلية ملكونات الدخل القومي وبناء اقتصاد متوازن يبتعد بالتدريج في  -3

 االعتماد على املوارد النفطية .
لشركات النفطية التي كسبت جوالت إعادة النظر ومراجعة عقود التراخيص وإلزام ا -4

التراخيص بضرورة تطوير ومعالجة واستثمار الغاز الطبيعي املصاحب إلنتاج النفط الخام 

في الحقول النفطية املستثمرة من قبل هذه الشركات من خالل بناء وإنشاء معامل خاصة 

ًالستثمار جميع املشتقات النفطية .
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  .339،ص 2020،  8العددالقانون والعلوم السياسية/ الجامعة العراقية ، دار الرائد للطباعة والنشر والتوزيع ، بغداد ، 
(

11
النفط العراقي .. كل ما تريد معرفته عن الحقول واإلنتاج والبنية التحتية ، شبكة الميادين متاح عبر الرابط  (

www.almayadeen.net/news/economic  م(.2022-6-9م )4:57، وقت الدخول 

(
12

كاظم عبدالوهاب األسدي و راشد عبد راشد الشريفي ، الغاز الطبيعي المصاحب في الحقول النفطية في محافظة البصرة بين الواقع  (

 م.2020،  6وتحديات االستثمار والتنمية ، بحث مؤتمر ، البصرة ، ص
)

13
(Bp, statistical review of world energy , 2021, P18. 

(
14

اقتصاديات في مهب الريح : االقتصاد العراقي في ظل أزمة جائحة كورونا ، تقرير صادر من مؤسسة كونراد (أحمد يوسف الجميلي ، 

 .14،ص2020استكشاف اثر الوباء على حياة السوريين والعراقيين ، برلين ، 19اديناو حول "كوفيد
 

)15 ( BP , STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENEGRY, Op.Cit.P.16-23.  
(

16
/  خالد قاسم بويش، استثمار الغاز الطبيعي في العراق الواقع واآلفاق المستقبلية ، رسالة ماجستير )غير منشورة( كلية اإلدارة واالقتصاد (

 .80م ، ص2017جامعة القادسية / قسم االقتصاد ، القادسية ، 
(

17
م( 23/4/2017بط للبحوث والدراسات اإلستراتيجية ، )شذى خليل ، تاريخ الغاز الطبيعي في العراق ، تقرير منشور عن مركز الروا (

 م( .26/6/2022م ) 10:45وقت الدخول   rawabetcenter.comمنشور عبر الرابط االلكتروني 

(
18

،  1عبير مرتضى حميد السعدي ، مستقبل الغاز الطبيعي في العراق ، مجلة أهل البيت ، جامعة أهل البيت ، كربالء المقدسة ، المجلد (

 .363م ، ص2020،  27ددالع
(

19
 .365عبير مرتضى حميد السعدي ، مصدر سبق ذكره ، ص (

م وفق المادة األولى منه تحت عنوان اإلرهاب وجاء 2005لسنة  (13ُيعرف اإلرهاب حسب القانون العراقي رقم ) )*(

جماعات أو مؤسسات  فيه ) كل فعل إجرامي يقوم به فرد ، أو جماعة منظمة استهدفت فرداً أو مجموعة أفراد أو
رسمية أو غير رسمية أو أوقع األضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة ، بغية اإلخالل بالوضع األمني ، أو االستقرار 

، للمزيد من (أو الوحدة الوطنية ، أو إدخال الرعب والخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية
نقالً عن ياسر عبدالحسين ، اإلرهاب واألمن القومي تأصيل نظري ، مجلة أبحاث إستراتيجية ، المعلومات ينظر إلى : 

 .190م، ص2015، بغداد ، 8صادرة عن مركز بالدي للدراسات واألبحاث اإلستراتيجية ، العدد
يمقراطي العربي م ، المركز الد2003حسن سعد عبدالحميد ، السياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد   (20)

 .45م ، ص2017للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية ، برلين ، الطبعة األولى ، 
 

mailto:saif87sabah@gmail.com
mailto:saif87sabah@gmail.com
http://www.almayadeen.net/news/economic
http://www.almayadeen.net/news/economic
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()  ،هو تنظيم إرهابي تكفيري متعدد الجنسيات، تدعي بأنها الوحيدة التي تلتزم بجميع التعاليم اإلسالمية الحقيقية

للدفاع عن التعاليم اإلسالمية ضد كل الذين ال يتفقون معهم وتبرر جميع أفعالها اإلرهابية بأنه واجب مقدس 
ويعتبرونهم كافرين ، برز نشاطه في العراق وأفغانستان وسوريا، ولم يقتصر نشاطه على منطقة الشرق األوسط 

 فحسب بل طالت أوربا وباقي إنحاء العالم أيضاً، للمزيد من المعلومات ينظر: وثيقة موجهة إلى رئيس مجلس األمن

بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما  1999) 1267من رئيس لجنة مجلس األمن المنشأة عمالً بالقرار 

 .8، ص (م9/9/2005من افراد وكيانات ، بتاريخ )
 

 .336ياسر عبدالحسين ، مصدر سبق ذكره ، ص  (21)
، عشر سنوات بعد الربيع العربي االنعكاسات السياسية واألمنية في العراق ، مؤسسة  الحمزة ثجيل عادل عبد  (22)

 . 12م، ص2020فريدريش ايريت، عمان ، 
 .13، ص المصدر نفسه  (23)
(

24
الطبعة روبن ميلز ، مستقبل النفط العراقي ، مركز البيان للدراسات والتخطيط ، سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط ،  (

 .58م ، ص2018األولى ، بغداد ، 
(

25
 .366عبير مرتضى حميد السعدي ، مصدر سبق ذكره ، ص (

(
26

عراق( ، -لبنان-(اخالص قاسم السعدي و حنين عامر القرغولي ، الشفافية المالية واالستقرار السياسي واالقتصادي للبلدان النامية )ماليزيا

 .269-268م،2022ى ، عمان ،دار امجد للنشر والتوزيع ، الطبعة االول
 
(

27
 .259اخالص قاسم السعدي و حنين عامر القرغولي ، مصدر سبق ذكره ،ص (

(
28

 .268المصدر نفسه ، ص (
(

29
-www.alhurra.com  ( ،30-6قانون النفط والغاز العراقي ... سنوات من التأجيل والخالف ، تقرير منشور عبر الرابط اآلتي :  (

 م(.2022-6-30م )11:55م( ، وقت الدخول : 2022

(
30

 .268اخالص قاسم السعدي و حنين عامر القرغولي ، مصدر سبق ذكره ، ص (
(

31
نت :  أحمد الدباغ ، مشاكل اقتصادية وغذائية سيواجهها العراق إذا استمرت الحرب في أوكرانيا ، تقرير منشور الموقع الرسمي للجزيرة (

www.aljazeera.net (2-3-2022 : تاريخ الدخول ، )م( .2/7/2022م )7:30م 

(
32

سليم كاطع علي ، أثر النفط في التوجه األمريكي تجاه منطقة الخليج العربي بعد الحرب الباردة ، مجلة دراسات دولية ، مركز الدراسات  (

 .155م ، ص2014، بغداد ،  57الدولية ، جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية ، العدد االستراتيجية و
(

33
 .154المصدر نفسه ، ص (

(
34

، مجلة  2003وحرب الخليج الثالثة عام  1991سطام حسين علوان ، الهيمنة األمريكية على نفط الخليج العربي بعد حرب الخليج عام  (

 .146م ، ص2016، بغداد ، 51/ كلية العلوم السياسية ، العددالعلوم السياسية ، جامعة بغداد 

http://www.alhurra.com/
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
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آبين الواقع واملأمولآ 2022تحاد القرن األفريقي إسيوى وآالعمالق الآ

The Asian Giant and the Horn of Africa 2022 between Reality and Hopeآ

آ 1.سلوى حجاريآد

 آامللخص:

اتحاد دول "لى إقامة منظمة تضم دول القرن األفريقي فى تجمع اقتصادى تحت اسم الصين إتسعى 

، ونظرا ألهمية املبادرة املقترحة ودورها في تنمية التعاون االقتصادى للدول األعضاء "القرن األفريقي

تسعى الدراسة إلى مناقشة الدور الصيني والهدف الرئيس ي من إنشاء اإلتحاد املقترح إقامته هذا العام 

ء، واعتمدت مع مناقشة اآلثار االقتصاديه املترتبه علي إنشاء املبادرة وانضمام الدول األعضا 2022

الدراسة على املنهج الوصفى التحليلى حيث تم القاء الضوء على بعض املؤشرات االقتصادية املتعلقة 

بالتجارة البينية بين الصين ودول القرن األفريقى، وتناقش الدراسة املبادرة املقترحة من خالل عرض 

رة الحزام والطريق أو طريق الحرير األهداف السياسية واألمنية واالقتصادية باإلضافة إلى أهمية مباد

( وتطور التجارة الخارجية بين الصين ودول القرن األفريقي وتوضيح دور التعاون BRIالبرى والبحرى )

 عرض اآلثار االقتصادية املترتبة على الدول األعضاء.
ً
 الثقافى فى املنطقة وأخيرا

 التجارة ،2022املقترحة املبادرة قي،األفري القرن  اتحاد اآلسيوي، العمالق: املفتاحية الكلمات

 الخارجية للصين.

Abstract: 

China seeks to establish an organization that includes the Horn of Africa countries in an 

economic grouping under the name of the “Union of the Horn of Africa”. Given the importance 

of the proposed initiative and its role in the development of economic cooperation for member 

states, the study seeks to discuss the Chinese role and the main goal of establishing the 

                                                           
1
 .دكتوراه الفلسفة في االحصاء التطبيقى واالقتصاد القياسى،وباحثة دكتوراه اقتصاد، كلية الدراسات األفريقية العليا، جامعة القاهرة 

salwahegazy2@yahoo.com 
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proposed union this year 2022, with a discussion of the economic implications of establishing 

the initiative and the accession of the member states. 

The study relies on the descriptive analytical approach, where some economic indicators 

related to intra-trade between China and the countries of the Horn of Africa have been 

highlighted, the study discusses the proposed initiative through a presentation of Political, 

security and economic goals in addition to discussing the importance of the Belt and Road 

Initiative(BRI), the development of foreign trade between China and the countries of the Horn 

of Africa and clarifying the role of cultural cooperation in the region. Finally, discussion of the 

economic implications for member states. 

Keywords: The Asian giant, The Union of the Horn of Africa, proposed initiative2022, 

China's foreign trade.  

آقمم  امل

قية بعد فريالصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر شريك تجارى واقتصادى للقارة األ  تعتبر 

التوسع في مواقع  إلىدائًما سعى تو  ،الواليات املتحدة األمريكية واملستثمر األول في منطقة القرن األفريقي

يجي هام إستراتالتي تمثل موقع قيا يأفر شرق  ةمنطق السيما ةقيفريا في القاره األ جغرافيً  يجيةإسترات

هى املحيط الهندى باعتباره نافذة املنطقة ممرات مائية فى العالم  ةيطل على أهم ثالثوموقع جغرافي مميز 

باقى لى ارة األفريقية وقارة أسيا ومنفذ إعلى العالم إضافة إلى خليج عدن والبحر األحمر الذى يطل على الق

نهرى جوبا ونهر النيل و ملنطقة على تنوع طبيعى مثل مرتفعات الهضبة اإلثيوبية تحتوى ا اكم العالمقارات 

ن هذه املنطقة هي موطن أكما  ،سواحل إريتريا والصومال وجيبوتىإضافة إل ى وصحراء أوجادين وشبيلى 

 .لشعوب األمهرة والتيجراي واألورومو والصومال

الذي يجعل متداد الشرقي لألراض ي األفريقية إل او املدخل الشرقي للقاره السمراء  هذه املنطقةتعد 

 ،املجاالت ة وجاذبة لالستثمارات الخارجية في كافةالدولي علي حركة التجارة ةومؤثر  ةئه مميز بي ةمن املنطق

 لذا فان الصين تقوم  ،االقتصاديةالعالقات  ذدهارإومن ثم تؤثر على 
ً
بتوجيه كافة الجهود نحو حاليا
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إسم تحمل تشكيل منظمة ة لباطالق مبادر  Horn of Africaقي فريالقرن األ تضم دول  إنشاء منظمة

وتعتبر خطوة هامة  2022وسيتم اإلعالن عن هذا الكيان خالل هذا العام  "قيفريدول القرن األآ إتحاد"

 فى القارة السمراء.تها وتواجدها لتعزيز مكانبالنسبة للصين 

قات عال وإلى جانب روابط الجوار فهناكريتريا، إو  قي الصومال، جيبوتيفريتضم دول القرن األ 

 وفروعها املتنامية  ةترابط بين القبائل الصومالي
ً
 وجنوب السودان ثيوبيا والسودان وكينياإفي كل من أيضا

ويوجد بعض الكتابات التى تضم دولة أوغندا إلى دول القرن  مما جعلها ضمن دول القرن األفريقي

 وأطلق على هذه املجموعة دول القرن األفريقيملجموعة السابقة فقط األفريقي وأخرى تقتصر على ا

والسياس ى بالغ األثر فى التعاون االجتماعى والثقافى الجوار االجتماعية وعالقات عالقات لل وكانتالكبير" "

 فيوقد شهدت هذه املنطقة العديد من الصراعات على أراضيها سواء  ،إلى جانب نمو التعاون االقتصادى

ة نطقة بصفة خاصملالحالية التى تواجه اوالتهديدات إضافة إلى التحديات و بعده، أقبل االستقالل  ما

 .والقارة األفريقية بصفة عامة

آأهمي  المراس :

ينبع أهمية موضوع الدراسة من كونه يندرج ضمن موضوعات الدراسات االستيراتيجية والقضايا 

املجال االقتصادى، وجاء االهتمام جميع املجاالت السيما بير فى ية املعاصرة والتى تحظى باهتمام كسيو اآل 

 : هى من خالل ثالث جوانببموضوع الدراسة 

: أ
ً
كبر اقتصاد بعد الواليات املتحدة أ ثانى باعتبارها ،ى سيو الصين العمالق اآل دولة همية أوال

 نفوذها حول القارة األفريقية ككل.األمريكية وتمثل قوة اقتصادية تمتد 

: األهمية اإل ث
ً
 رئيس ىستراتيجية للموقع الجغرافى املتميز ملنطقة القرن األفريقي حيث تشكل محور انيا

 هتمام اقليمى ودولى.إملرور التجارة باعتباره ممر بحرى ومنفذ اقتصادى يجعلها محط 

 :
ً
التعاون أهمية املبادرة املقترحة والتى تضم دول القرن األفريقي ودور املبادرة في تنمية ثالثا

 .االقتصادى للدول األعضاء
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آهمف المراس  

ى تتنامي قليميه كبر إن األفريقي باعتبارها قوه الدور الصيني في منطقة القر  تهدف الدراسة إلى إبراز 

وسعيها الدائم الطموح نحو توسيع نفوذها على السيما فى مجال التجارة البينية،  ةعالقاتها مع دول املنطق

عات ما جعلها تتبنى فكره إنشاء إتحاد يضم دول القرن األفريقي بالرغم من الصراالنطاق العالمي م

كما تهدف الدراسة إلى توضيح الهدف الرئيس ي من إنشاء منظمة "إتحاد  ةوالتحديات التي تواجه املنطق

إنشاء  مع مناقشة اآلثار االقتصاديه املترتبه علي 2022دول القرن األفريقي" املزمع إقامتها هذا العام 

 املبادرة وإنضمام دول القرن األفريقي.

آمنهجي  المراس :

القاء الضوء على بعض املؤشرات االقتصادية تم اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفى التحليلى و 

 .ىية بين الصين ودول القرن األفريقبالتجارة البين املؤشرات املتعلقة خاصة

آهيكل المراس :

كما نتناول مبادرات التعاون بين الصين وأفريقيا املبادرة املقترحة  ءشاالهدف من إنتناقش الدراسة 

دور الصين وأهدافها فى منطقة القرن األفريقي من خالل عرض األهداف السياسية واألمنية و 

كما نلقى الضوء على األهمية  ،واالقتصادية باإلضافة إلى دور القوة الناعمة والتعاون الثقافى فى املنطقة

عالقات المع استعراض  ،اتيجية لدول منطقة القرن األفريقي وأهمية طريق الحرير البرى والبحرى االستير 

 و  فيما بينهما،ثم تطور التجارة الخارجية  ،بادرةاملالصينية مع دول 
ً
اآلثار االقتصادية عرض ألهم أخيرا

 على إنشاء إتحاد القرن األفريقي.املترتبة 

 :املحاور التاليةوسنتناول هذه األبعاد من خالل  

:
ً

 املبادرة املقترحة إتحاد القرن األفريقي أوال

 ثانًيا: دور الصين وأهدافها فى منطقة القرن األفريقي

ا: 
ً
 األهمية االستيراتيجية لدول منطقة القرن األفريقيثالث
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 رابًعا: تطور التجارة الخارجية بين الصين ودول القرن األفريقي

 فى ظل مبادرة إتحاد القرن األفريقيخامًسا: اآلثار االقتصادية 

آ
ا
آاملبادرة املقترح : إتحاد القرن األفريقي :أول

ووزراء املالية وممثلون آخرون من دول القرن األفريقي  (IMF) اجتمع ممثلوا صندوق النقد الدولي

بر خالل االجتماع السنوى ملجموعة البنك الدولي والذى عقد في أكتو وذلك  2019فى عام في واشنطن 

 لوجود تحديات ومصالح مشتركة لفكرة مبادرةكانت بداية و  2019
ً
وكان  ،دول القرن األفريقى نظرا

ملناقشة أهمية تطوير عالقات التعاون فيما بينهم وتضافر الجهود من خالل مبادرة أفريقية تجمع االجتماع 

حديات الكوارث الطبيعية واألوبئة دول القرن األفريقي مًعا ملواجهة التحديات اإلقليمية املشتركة السيما ت

 األمنية.والتحديات 

من أجل التحول االقتصادي األهداف األساسية للمبادرة ذات أولوية في أربعة مجاالت  وتعد

لتحقيق تعاون وتكامل إقليمي أعمق في منطقة القرن األفريقي، وتتمحور البرامج ذات األولوية التي و 

  :ركائز أساسية هى 4حول اتفقت عليها دول القرن األفريقي 

 تحسين ربط البنية التحتية اإلقليمية. 

  تعزيز التكامل االقتصادي والتجاري. 

 على التكيف مع تغير املناخ والصدمات األخرى  الشعوب تعزيز قدرة. 

  تعزيز تنمية رأس املال البشري. 

نمو فى التجارة تهتم بتعزيز التكامل التجاري واالقتصادي وتعمل على تحقيق  1هذه األولوياتو 

  التي تهدف إلى "القرن املترابط" ين ربط البنية التحتية اإلقليميةوالتوظف، إلى جانب ذلك تحس

Interconnected Horn وذلك من خالل تعزيز النقل والطاقة وتوصيل القطاع الرقمي، مع األخذ فى اإلعتبار

صدمات وتعزيز السالم واألمن خاصة تحسين قدرة املنطقة على تحمل الصدمات املناخية وغيرها من ال

تحسين لواجهة األوبئة، وتعزيز املهارات مل لى تعزيز تنمية رأس املال البشري املناطق الحدودية، إضافة إ

حيث يساهم االتصال اإلقليمي  الوصول إلى الخدمات االجتماعية لشعوب دول منطقة القرن األفريقي،
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مساهمة كبيرة في النمو  ،لوصول إلى الطاقة والخدمات الرقميةا سرعةزيادة حركة التبادل التجارى، و  فى

 االقتصادي والحد من الفقر.

تم عقد االجتماع الوزارى الثالث عشر برئاسة وزير املالية الكينى وبحضور وزراء  2022يونيو  30في 

ن أهمها اآلثار املالية لجيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان، وتم مناقشة عدة موضوعات كا

املترتبة على تغير املناخ وكيف يؤدى إلى تفاقم حاالت الجفاف والتصحر وانعدام األمن الغذائي وأن 

ستجابات عاجلة إ، مما يتطلب 2022في املنطقة معرضين للخطر بنهاية عام  نسمةمليون  49مايقرب من 

يقي الدعوة ملزيد من املساعدة التقنية ر واإلقليمي، وكررت دول القرن األفعلى الصعيدين الوطني  فوريةو 

التي تهدف إلى تعزيز املرونة واألمن الغذائي والتجارة والنظم  ،واملالية للبرامج الطارئة واملتوسطة األجل

 اإليكولوجية للسوق في القرن األفريقي،

ين وتناول االجتماع الدور الفعال الذى يؤتى ثماره من مشاركة القطاع الخاص مع توصية بتكو 

فريق عمل مقترح لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في االجتماع الوزاري املقبل، وتحليل اإلنجازات 

 2.واملعوقات

 
ً
املوقع الهام للمنطقة جعلها مطمع للدول الكبرى حيث تتميز املنطقة بموقع استيراتيجى هام عامليا

 ،إلى أنها منطقة غنية بالثروات الطبيعية به العديد من املوانئ التى تربط القارة السمراء بالعالم باإلضافة

إلى  ،وتعد مخزن للنفط والغاز الطبيعى وتتمتع بوفرة املياه وخصوبة التربة واملحاصيل الزراعية النقدية

 جانب إمكانية إنتاج الطاقة النظيفة املتجددة مثل الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

 لهذه األهمية فقد
ً
 2022اهتمت الصين بتعيين مبعوث خاص لدول القرن األفريقي فى يناير  ونظرا

، لتعزيز االستقرار والسالم فى دول املنطقة التى تشهد العديد من الصراعات اإلقليمية والحروب األهلية

توجه جهودها بقوة نحو إنشاء منظمة تضم دول القرن األفريقي وذلك باطالق مبادرة بتشكيل  ولذا

دول أفريقية هى الصومال، جيبوتي، إريتريا، كينيا،  7م "إتحاد دول القرن األفريقي" تضم منظمة بإس

 3.السودان وجنوب السودان إثيوبيا

فى مؤتمر خاص باملبادرة خالل الشهور املقبلة من هذا العام  هذا الكيان الجديد وسيتم اإلعالن عن

 ،جولة املبعوث الصينى فى دول القرن األفريقىمن خالل  2022حيث تم اإلعالن عن هذا التوجه فى مارس 
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وقد التقى برؤساء دول إريتريا وجيبوتي والصومال باإلضافة إلى كينيا وجنوب السودان وأوغندا كما تم 

تسليم مقترح باملبادرة لرئيس املجلس السيادي السوداني عن طريق املبعوث الصيني الخاص بالشرق 

عالقات اقتصادية تتسم باإلستدامة وبسط نفوذها على منطقة القرن وتسعى الصين إلى إقامة  4،األوسط

 .األفريقي وذلك لحماية مصالحها واقتصادها القومى

 املبادرة املقترح تحليل أهماف 

يشتمل املقترح الجديد على عدة جوانب للتعاون االقتصادى والسياس ي واألمنى بين دول منطقة 

 باإلتحاد األفر 
ً
يقى الذى يضم دول القارة األفريقية حيث تهدف املبادرة الجديدة القرن األفريقى إسوة

 :املقترحة إلى عدة أهداف تصب فى مصلحة الجانبين أهمها

  إنشاء عملة موحدة بين الدول األعضاء ومن ثم تفعيل حرية التجارة البينية وتنمية

 العالقات والتعاون االقتصادي.

 ود مما يساهم فى حرية تنقل رأس املال اإلعفاء من رسوم تأشيرات التنقل عبر الحد

وما يترتب عليه من تقليل تكاليف نقل املنتجات باإلضافة إلى الوقت البشرى وحرية التجارة 

 .والجهد خاصة السلع سريعة التلف

  االهتمام بإنشاء مشروعات بنية تحتية قوية لدعم وسائل النقل واملواصالت أهمها

 5.للربط بين عواصم الدول األعضاءإنشاء خطوط سكك حديدية ومواصالت 

  تشجيع االستثمار بين الدول األعضاء فى مختلف القطاعات السيما قطاع الطاقة

  .بأنواعها

  تأمين واردات الصين التى تمر عبر منطقة القرن األفريقي خاصة الواردات النفطية

 .والغاز 

 عن تحقيق األمن القومى الصينى 
ً
 6.ضمان التواجد فى املنطقة فضال

  والتنمية املستدامة فى كافة القطاعات تهدف املبادرة إلى التعاون االقتصادى املشترك

دول نطقة خاصة وان املالسيما زيادة حجم التبادل التجارى بين الصين وشركائها التجاريين فى 

 املنطقة يعتمد اقتصادها على صادرات املواد الخام الزراعيه واالستخراجية. 
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 قترحة بسبل التغلب على التحديات األمنية والعقبات الحالية التى تهتم املبادرة امل

والتى أعلنت الصين عزمها على  نطقةاملتواجه القارة األفريقية السيما الصراعات التى تشهدها 

بالده كما أعلن املبعوث الصيني الخاص بمنطقة القرن األفريقي عزم  ،تسويتها عبر املفاوضات

 محاولة سلمية لتسوية الصراعات.ك رعاية أول مؤتمر للسالم

آمبادرات التعاون بين الصين وأفريقيا 

من أهم املبادرات التى تحرص الصين عليها مع بداية كل عام هى التوجه بزيارات إلى دول القارة 

عام لتوطيد  32وتحافظ الصين على هذا التقليد منذ أكثر من  ،األفريقية وذلك فى إطار تقليد دبلوماس ى

 ات فى مختلف املجاالت بين الصين ودول القارة األفريقية.العالق

، بهدف تعزيز العالقات التجارية 2000تم تأسيس منتدى التعاون الصيني األفريقي عام 

ويعقد كل ثالث سنوات، وتحرص الصين على أداء التزاماتها  واالستثمارية بين الصين ودول القارة السمراء

، ويعد  2006وتضاعفت االلتزامات الصينية بصفة خاصة منذ عام  ،لقاءاملتزايدة تجاه القارة في كل 

إجتماع هذا املنتدى أحد أكبر التجمعات الدبلوماسية التى تعقده الصين بصفة منتظمة للزعماء 

 .وقد ساهم فى تطور العالقات بين الجانب الصينى واألفريقى 7،األفارقة

مل على تطوير البنية التحتية املشتركة بين الصين ( أحد املنتديات التى تعFOCACمنتدى فوكاك )

والدول األفريقية وبرامج اإلقراض واملساعدات غير املشروطة التى تقدمها الصين، من خالل اإلستفادة 

 8.من مبادرة الحزام والطريق فى تنمية الروابط بين الشعب الصينى والشعوب األفريقية

فرصة تدريبية جديدة للمهنيين األفارقة، في مختلف  الف 50تعهدت الصين بتقديم  2018في عام 

القطاعات أهمها قطاع تكنولوجيا املعلومات والسياحة والطاقة واإلغاثة، كما تم اإلعالن عن خطة تعاون 

دولة  50جديدة بين الجامعات الصينية واألفريقية وفى نفس العام استقبلت وفود رفيعة املستوى من 

منها دول كانات والقدرات العسكرية وكان للتعرف على اإلم ،قات نقاشيةأفريقية لحضور ندوات وحل

 القرن األفريقي.
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ا: دور الصين وأهمافها فى منطق  القرن األفريقي آثانيا

نناقش فى هذا املحور دور الصين فى منطقة القرن األفريقي واألهداف التى تسعى إلى تحقيقها سواء 

داف االقتصادية مع األخذ فى اإلعتبار دور القوة الناعمة والتعاون األهداف السياسية واألمنية أو األه

 الثقافى فى التوغل الصينى داخل دول املنطقة. 

 ى سيو تعد منطقة القرن األفريقي منطقة تنافس دولي بين القوى الكبرى السيما الصين العمالق اآل 

أن تكون العالقة بينها وبين الجانب وجهت الصين إهتمامها للقارة فى مجال التعاون االقتصادى على  حيث

ومن ثم كان اإلهتمام بتقديم الدعم الكامل إلقامة املشروعات  ،األفريقى عالقة تكاملية تهدف إلى التنمية

 ومطارات. ،موانئ ،سدود ،سكك حديدية ،طرق  ،التنموية العمالقة من توفير طاقة

تواجد املستمر لتأمين املصالح التجارية لذا كما تشهد املنطقة تنافس كبير بين القوى الدولية على ال

  .تنافس القوى الدولية على إنشاء قواعد عسكرية تمثل تواجد للقوات البحرية

تعمل الصين على الحفاظ على أمنها القومى وتوفير األمن الخارجي مع دول املنطقة التى تعاني من 

 ألهميتها وقد قامت الصين بالفعل بإنشاء  ،إضطرابات ونزاعات داخلية
ً
قاعدة عسكرية في جيبوتي نظرا

التواجد الصينى املستمر على السواحل الصومالية وما بها من إضافة إلى  9فى هذا املوقع االستيراتيجى

 :لعمة أسباب أهمهاإلى جانب تواجدها فى كينيا وذلك وتهديدات صراعات 

 دب باإلضافة إلى ان التواجد العسكرى فى هذه املنطقة يسمح بتأمين مضيق باب املن

 .تعزيز التعاون العسكرى مع ضمان التواجد الصينى على خريطة االقتصاد العالمى

 حماية السفن البحرية الصينية وتأمين اإلمدادات النفطية من القرصنة.  

  تأمين التجارة الخارجية وسالمة مرور الصادرات العابرة املارة بخليج عدن والبحر األحمر

 .إلى قارة أوروبا اة السويس وصوال وقن

  ،حماية املشروعات االقتصادية واالستثمارات الصنية بدول منطقة القرن األفريقي

  .إضافة إلى الحفاظ على سالمة املواطن الصينى املتواجد في هذه املشروعات

وعملت الصين على مبدأ احترام الشأن الداخلى األفريقي وعدم التدخل فى الشأن الداخلى ألى دولة 

 10.تركيز على تنمية العالقات االقتصادية مع الدول المع 
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وكان لهذا املبدأ بالغ األثر في تسهيل التواجد الصينى داخل القارة كما حرصت كل الحرص على 

يسرة غير املشروطة فى كافة القطاعات وكان أهمها الطاقة
ُ
 ،التعليم ،تقديم املساعدات واملنح والقروض امل

 .صر البشرى وتطوير الكوادر الفنيةنمية قدرات العنالصحة والتعاون املشترك لت

وبالرغم من أن هذا املبدأ يعتبر من الثوابت األساسية للسياسة الخارجية منذ أكثر من ستين عام 

إال أن هذا األمر تغير بالفعل حيث بدأت تسعى الصين إلى إقامة عالقات سياسية ولعب دور وسيط سالم 

مة ومنطقة القرن األفريقى بصفة خاصة حيث تقوم بالوساطة وإحالل في القارة األفريقية بصفة عا

 11.السالم بين الدول محل النزاع عن طريق املفاوضات ومكافحة القرصنة داخل مياه املنطقة

نظمة املمؤتمر لدول القرن األفريقي وإعالن تشكيل م يتنظعن الصين أعلنت وفى هذا النطاق 

قيق أهداف سياسية وأمنية وأخرى اقتصادية، باإلضافة إلى اإلهتمام لتح ،2022هذا العام  فى املقترحة

  فى ربوع القارة األفريقية. بتنمية العنصر البشرى مع نشر الثقافة الصينية

آأهماف الصين من التواجم فى املنطق  

هناك عدة أهداف ومكتسبات تسعى الصين إلى تحقيقها من تواجدها فى منطقة القرن األفريقي 

يلى نناقش بعض األهداف السياسية، األمنية، واالقتصادية باإلضافة إلى دور القوة الناعمة وفيما 

  .والتعاون الثقافى

آاألهماف السياسي  واألمني  

  عزم الصين على مواجهة التحديات األمنية التى تواجهة املنطقة ومحاولة إيجاد حلول

السلمية لدول املنطقة خاصة فى ظل  سلمية للنزاعات والصراعات القائمة مع تعزيز التنمية

املستجدات الحالية والصراعات القائمة، بداية من جائحة كورونا التى شهدها العالم إلى جانب تأثير 

 األزمة الروسية األوكرانية وما آل إليه االقتصاد العالمى.

  ان الصين حددت القرن األفريقي كنقطة محورية لفرص النمو السياس ي والعسكري

ف الواضح هو تأمين مصالحها فى شرق أفريقيا، مما أدى إلى زيادة السيطرة على املنطقة واملزايا والهد

 االستراتيجية فيها.

  تعمل الصين على تطوير االستثمار الدبلوماس ي فى كثير من املجاالت ومنها املجال العسكرى

 إبرام تعاقدات خاصة بصفقات السالح.والدفاع واألمن و 
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 تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة على أرضها لقوات حفظ السالم  تقوم الصين بعمل

 والشرطة األفريقية لتنمية مهارات الجيوش األفريقية. 

  تدريب الفرق الشرطية األفريقية على حماية املشروعات واالستثمارات املشتركة بين

البنية التحتية  الجانبين وقد قامت الصين بتدريب الفرق الشرطية الكينية على حماية مشروعات

 12.نيروبي -خط السكك الحديد مومباساخاصة 

  تقديم تقنيات تكنولوجية حديثة فى مجال جمع املعلومات االستخباراتية وطرق معالجتها

والتعامل معها إضافة إلى الدعم اللوجستي وعمليات مكافحة اإلرهاب فى ظل الصراعات التى تشهدها 

 13.منطقة القرن األفريقي

آقتصادة  األهماف ال

 غاز الطبيعى االستثمار فى مجال التنقيب عن البترول واستخراجه وتكريره إلى جانب ال

 كمورد أساس ي للطاقة.

  منافسة النفوذ الغربي وتقليل دوره وتواجده فى املنطقة السيما الدور الذى تلعبه

 .الواليات املتحدة األمريكية، بهدف االستفادة من األسواق واملوارد األفريقية

  سعى الصين لالستحواذ على الثروات الطبيعية من املواد الخام سواء الزراعية أو

 .االستخراجية

 تنمية الشراكة اإلستراتيجية مع الدول وتعزيز العالقات االقتصادية في مختلف املجاالت. 

 الطاقة املتجددة النظيفة مثل الطاقة الكهرومائية والشمسية  تعزيز التعاون فى مجاالت

الرياح وتوليد الطاقة املركبة الالزمة للتنمية املستدامة خاصة وان منطقة القرن األفريقي  وطاقة

 .الالزمة لتوليد الطاقة املتجددة لديها وفرة فى املوارد الطبيعية

  زيادة حجم االستثمارات الصينية السيما الصناعات كثيفة العمالة كصناعة املالبس

صينية فى منطقة القرن األفريقي التى تقع في نطاق مشروع الصين واألحذية مع تأمين االستثمارات ال

 Belt and Road Initiative (BRI)األكبر وهى مبادرة الحزام والطريق 

  زيادة حجم التبادل التجارى وتشجيع التدفقات االقتصادية بين الصين ومنطقة القرن

املنتجات وكذلك األيدى العاملة مما األفريقى باعتبارها سوق إستهالكى واعد للصادرات الصينية من 
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يتيح فرص مشتركة للنمو االقتصادى واإلستفادة من فرص االستثمار والعمالة والتبادل التجارى 

 .البينى

  تقدم الصين مساعدات تنموية ضخمة غير مشروطة للعديد من دول القارة السمراء

ات للسكك الحديدية والطرق البرية إلقامة مشاريع البنية التحتية العمالقة من بناء السدود وشبك

 عن تطوير املطارات واملوانئ السيما تطوير وإدارة بعض املوانئ فى 
ً
 .نطقةاملالسريعة فضال

آدور القوة الناعم  والتعاون الثقافى 

تهتم الصين باستخدام القوة الناعمة التى تستهدف الدول ليس فقط حكوماتها بل تستهدف 

 واالهتما
ً
م بالبعد الثقافى ونقل الثقافة الصينية إلى شعوب القارة األفريقية بما تحويه املجتمعات أيضا

من قيم أخالقية وإنسانية والتركيز على فكرة العدالة الدولية والشرعية إلى جانب إقامة املبادرات 

 14.الدبلوماسية والتنموية إضافة إلى الزيارات املستمرة لدول القارة األفريقية

"جمعيات الصداقة الصينية" في مختلف دول العالم للتواصل والترويج الثقافى، اإلهتمام بتأسيس 

فى التعاون  وهناك العديد من األنشطة التى تقوم بها الصين لنشر الثقافة الصينية التى تدعم فكرتها

  :منهابعض االقتصادى نذكر 

التجارة والصناعة  كقوة ناعمة من خالل وزارة إنسانيةتقدم الصين مساعدات مالية وتنموية و 

لتحقيق أهداف اقتصادية في صورة منح وقروض ميسرة أو بمعدل فائدة منخفض أو قروض تفضيلية 

وهى قروض بدون فوائد لخدمة القطاعات املختلفة للدولة كما تقدم القروض اإلمتيازية وهى قروض 

 خاصة بتمويل املنح الدراسية.

 كبير لتنمية يولى 
ً
الثقافة الصحية في دول القارة األفريقية واإلهتمام الجانب الصينى إهتماما

تقديم بتقديم دورات تدريبية وندوات علمية ألعداد الكوادر الطبية فى العديد من املجاالت الصحية منها 

 عن املساعدات الطبية 
ً
الخدمات الصحية واللقاحات واألدوية وكافة التجهيزات واملستلزمات الطبية فضال

 15.جائحة كورونا فى السنوات األخيرةاملقدمة ملواجهة 

والبعثات التعليمية والجامعى العمل على تنمية قطاع التعليم والتعاون فى مجال التعليم األساس ي 

 وذلك بتقديم منح دراسية للدراسة فى الجامعات الصينية ونقل الخبرات.
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فة الصينية فى دول القارة اإلهتمام بتقديم العديد من املبادرات البحثية املشتركة بهدف نشر الثقا

، حيث بلغ عدد طالب القارة األفريقية الذين يدرسون في 2018السمراء وقد تزايد أعداد الطالب في عام 

 16.حيث كان عدد الطالب أقل من الفين طالب 2003ألف طالب أفريقي مقارنة بعام  80الصين 

نواع القوة الناعمة نظير الحصول املساعدات الخاصة بمشروعات البنية التحتية كنوع من أتقديم 

على املوارد الطبيعية اإلستخراجية من معادن ونفط وغاز طبيعى وهى املوارد التى تتميز بها الدول األفريقية 

 هى املوارد الالزمة إلقامة الصناعة الصينية.
ً
 وأيضا

ودعاية  تعمل الصين على تنشيط قطاع السياحة وتنظيم الحمالت التسويقية من إعالن وترويج

عن األماكن السياحية والخدمات املقدمة مع تبادل األفواج السياحية بين الصين ودول القرن األفريقي 

 السيما بين الصين وكينيا.

ومن ثم فان حضور الصين املتطور واملتنامى في أفريقيا يعتمد على االستثمار في تطوير رأس املال 

باإلضافة إلى اإلهتمام بالبعد الثقافى  ،در الفنية وتطوير األداءاإلجتماعي والبشري واإلهتمام بتدريب الكوا

  .والتربوى وفهم طبيعة الشعوب

ا: األهمي  الستيراتيجي  لمول منطق  القرن األفريقي
ا
آثالث

 تحتل دول منطقة القرن األفريقى مكانة إستيراتيجية كبيرة مستمدة من أهمية املوقع الجغرافى

مرور التجارة من أفريقيا إلى آسيا وأوروبا حيث تطل املنطقة على املحيط الهندى املتميز باعتباره بوابة 

ويوجد العديد من املوانئ  ،وخليج عدن ومضيق باب املندب ومنه إلى البحر األحمر ومنه إلى قناة السويس

 .نطقةاملالهامة فى دول 

يو، بوصاصو، كسمايو، إضافة ومن أهم املوانئ الصومالية ميناء بربرة، ميناء هوبير، ميناء مقديش

 اليه وفى إريتريا ميناء عصبومن أهم املوانئ فى جيبوتى ميناء جيبوتي، ميناء دور  ،إلى ميناء مركا، براوة

موانئ متخصصة، وفى كينيا ميناء  6مصوع، وفى السودان نجد ميناء بورتسودان الذى يضم وميناء 

في كينيا وتعتبر هذه املوانى منافذ إستيراتيجية ملرور كيسومو وميناء مومباسا وهي موانئ بحرية رئيسية 

 التجارة الخارجية السيما للدول الحبيسة.
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باإلضافة إلى ذلك فمنطقة القرن األفريقي غنية بالثروات الطبيعية غير املستغلة سواء الزراعية أو 

نفط والغاز الطبيعى اإلستخراجية السيما املعادن كالذهب واملاس والنحاس واليورانيوم إضافة إلى ال

 محور الصناعة الرئيس ي.

كما أن هذه املنطقة تتمتع بوجود مصادر املياه العذبة من أنهار وبحيرات وهطول األمطار فى معظم 

 إلنتاج الطاقة 
ً
شهور العام كمصدر هام إلنتاج الغذاء والحفاظ على األمن الغذائى وكمصدر هام أيضا

ية واملراعى الطبيعية ومن ثم الثروة الحيوانية خاصة فى السودان الكهربائية إضافة إلى الثروة السمك

 والصومال وإثيوبيا.

وللموقع الجغرافى أهمية إستراتيجية ودور بارز فى نمو العالقات االقتصادية وتنشيط حركة التجارة 

 نطقة بصفة خاصة باعتبارها املدخل الشرقى للقارةاملحول العالم بصفة عامة وبين الصين ودول 

 .األفريقية وخط الشحن الرئيس ي لنقل الواردات الصينية من القارة األفريقية وأهمها اإلمدادات النفطية

( BRIأو مبادرة الحزام والطريق )البري والبحري ونناقش أيًضا فى هذا املحور أهمية طريق الحرير 

همية الدول األعضاء فى كما نتناول أهم املوانئ املوجودة فى منطقة القرن األفريقي من خالل عرض أل 

آ.مبادرة إتحاد دول القرن األفريقي

 (BRI) أهمي  طريق الحرير البرى والبحرىآ

ترتبط منطقة القرن األفريقي بطريق الحرير البرى والبحرى ويطلق عليه مبادرة الحزام والطريق      

(BRIويمثل هذا الطريق مبادرة تنموية جيوسياسية وعنصر فعال فى تنفيذ خط ،) ة الصين اإلستراتيجية

 17.إلعادة التواجد في املنطقة بقوة وفاعلية

ويعتبر أكبر مشروع بنية تحتية لتحقيق التنمية االقتصادية املستدامة وتعزيز اإلتصال اإلقليمى 

وإلمكانية التواجد واإلنفتاح على  طريق حيوى يربط قارة آسيا والشرق األوسط وشرق أوروباباعتباره 

بالتزامن  2049على أن ينتهى املشروع فى عام  2017م دمج املبادرة في الدستور الصينى عام العالم، وقد ت

 18.مع الذكرى املئوية لتأسيس جمهورية الصين

با من دولة عبر القارات الثالثة أفريقيا وآسيا وأورو  70يعتبر طريق الحرير مشروع عمالق يخدم 

على إنجازها خاصة فى مجال البنية التحتية األساسية  تركز املبادرة التى خالل العديد من املشروعات

 عن اإلهتمام بقطاع الطاقة والنقل واملواصالت والتجارة البينية 
ً
كعنصر محورى في هذه املبادرة، فضال
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والخارجية، مما يؤدى بدوره إلى زيادة االستثمارات والتعاون بين الدول السيما زيادة العائد التنموى على 

 19.القرن األفريقي من إرتفاع حجم التبادل التجارى  الصين ومنطقة

إضافة إلى جذب االستثمارات بين الصين ودول املنطقة والعالم الخارجي حيث تتمتع هذه املنطقة 

والتى لها دور هام فى حركة التجارة بوجود العديد من املوانئ التى تتميز بأهمية إستراتيجية كبيرة 

أساس ي ومحورى تسعى ( مشروع ضخم BRI)ى نجاح املبادرة باعتبار طريق الخارجية، ومن ثم لها تأثير ف

وتها البحرية من محاولة سيطرتها على الكثير من املوانئ في املحيط تستمد قو ، الصين إلى استكماله

 .الهندى

 آدول مبادرة إتحاد القرن األفريقي

إريتريا، إثيوبيا، كينيا، دول هى الصومال، جيبوتي،  7القرن األفريقي  مبادرة إتحاد تضم دول 

آ .السودان وجنوب السودان

آ:الصومال

 من الشمال في شرق قارة أفريقيا على سواحل املحيط الهندي ويحدها خليج عدن الصومالتقع 

وقناة جاردافوي والبحر الصومالي من الشرق وإثيوبيا من الغرب وكينيا الذي يفصل بينها وبين دولة اليمن 

ديها أطول خط ساحلي في دول القرن األفريقي وتتمثل املوارد الطبيعية في ل ،من الجنوب الشرقي

لى احتياطيات النفط اليورانيوم وخام الحديد والقصدير والنحاس والبوكسيت والغاز الطبيعي باإلضافة إ

ويعتمد اقتصادها على الثروة  في املائة من أراضيها 70.3كما تشكل األراض ي الزراعية  ،غير املستغلة

وتتميز الصومال بوجود العديد من املوانئ والتى لها أهمية لحيوانية باإلضافة إلى شركات اإلتصال، ا

 ملوقعها الجغرافى املتميز حيث يقع معظمها على املحيط الهندى 
ً
إستراتيجية شديدة الحساسية نظرا

ولى هام يوفر وتعتبر ممر تجارى د ،والبعض اآلخر على خليج عدن أو بالقرب من مضيق باب املندب

 .الشرق األقص ى )الصين، أستراليا( اإلمدادات النفطية للسفن العابرة القادمة من

تعتبر الصومال منطقة نفاذ إلى عمق دول الجوار ومن أهم املوانئ الصومالية ميناء بربرة ويوجد 

دولة ويعد ميناء بربرة بمدينة بربرة التى تعتبر من أهم املدن التجارية ويعتبر امليناء من أكبر املوانئ بال

عاًما تبدأ  ٣٠وقد استحوذت عليه شركة موانئ دبي العاملية بحق انتفاع ملدة  عصب االقتصاد الصومالى

، إضافة إلى ميناء هوبير ويقع بالقرب من خليج عدن وقد حصلت عليه قطر باتفاق يهدف ٢٠١٥من عام 
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عامالتها التجارية حيث أصبحت دولة حبيسة منذ ، وتستخدمه إثيوبيا في م٢٠١٩إلى تطوير امليناء في عام 

 20.استقالل إريتريا

 ملوقعه املتميز على املحيط الهندى فى مدينة مقديشو 
ً
إضافة إلى ميناء مقديشو وهو ميناء هام نظرا

باإلضافة إلى ميناء بوصاصو ويقع  عاصمة الصومال ويعتبر امليناء أحد أهم املراكز التجارية في الصومال

ج عدن الذى يعتبر ممر هام إلى البحر األحمر وميناء مدينة كسمايو والتى تعد ثالث أكبر املدن بعد على خلي

 العاصمة مقديشو في والية جوباالند باإلضافة إلى ميناء مركا، براوة وتطل هذه املوانئ على املحيط الهندي.

يب عن النفط وإستخراج وهناك العديد من املشروعات الصينية املقامة فى الصومال أهمها التنق

املعادن إضافة إلى االستثمارات الصينية فى مجال البنية التحتية والطرق واملواصالت وخطوط السكك 

الحديدية إلى جانب تصنيع املالبس والجلود واملواد الغذائية والتى يعمل بها جزء كبير من األيدى العاملة 

  .الصينية

آجيبوتى 

متميز إذ يحدها من جهة الشرق البحر األحمر وخليج عدن وتطل على تحتل جيبوتي موقع إستراتيجي 

تمتلك جيبوتي ميناء دوراليه الذي ُيعد مضيق باب املندب الذي يربط بين قارة آسيا وقارة أفريقيا و 

 .يزة األساسية لالقتصاد في جيبوتىبمثابة الرك

القانون الدولي ألمن السفن الوحيد الذي يعتمد مواصفات امليناء الرئيس ي ميناء جيبوتي، وهو 

ويقع على الساحل الشمالي الشرقي ألفريقيا وازدادت أهميته واملوانئ األمريكي في شرق أفريقيا، 

باعتباره مستودع تخزين ومحطة لإلمدادات النفطية للسفن العابرة للمحيطات  1949االقتصادية في عام 

ى املحيط الهندى ويقدم امليناء العديد من خدمات التي تمر عبر البحر األحمر، وتمر بخليج عدن ومنه إل

كما يوجد به التجارة الدولية باإلضافة إلى وجود مرفق البضائع العامة ومساحة تخزينية كبيرة للبضائع 

، وقامت 2009محطة الحاويات الوحيدة في املنطقة وهي محطة دوراليه وقد تم إفتتاح املحطة فى عام 

 2013.21% وذلك فى عام 23.5حطة قدرها الصين بشراء حصة من تلك امل

وقد أنشأت الصين أول قاعدة عسكرية خارج حدودها في دولة جيبوتي نظًرا لألهمية اإلستراتيجية 

 عن مشاركة 
ً
وموقعها املتميز على خليج عدن بهدف تأمين الواردات النفطية والتعامالت التجارية فضال
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من السواحل اليمنية  م فى املنطقة خاصة بالقربالقطع البحرية الصينية في عمليات حفظ السال 

 .والصومالية

قام بنك الصين لإلستيراد والتصدير بتمويل خط السكك الحديدية الذى يربط بين ميناء جيبوتي 

 وتقدر التكلفة بما قيمته  ٤٧٠والعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا، بمسافة قدرها 
ً
ويرتبط مليار دوالر،  ٤ميال

وتعتبر دولة  22إثيوبيا عن طريق السكك الحديدية، إلى جانب تمويل املشاريع التنمويةميناء جيبوتي ب

أحد املنافذ الهامة لثالث دول أفريقية حبيسة هى جنوب السودان وإثيوبيا إضافة إلى أوغندا جيبوتى 

  ولذلك تعمل الصين على وجود تعاون بينها وبين الدول الثالث.

املحدودة ، فإن أراضيها غنية بالترسبات املعدنية مثل الذهب وبالرغم من املوارد الطبيعية 

وتعتبر اللوجستيات واملوانئ والخدمات املرتبطة بها من أهم املشاريع  ،والجرانيت والحجر الجيري والرخام

 االقتصادية بالدولة.

آإريترةا

بطول البحر األحمر تتمتع إريتريا بموقع استيراتيجى متميز حيث تقع في شمال شرق القارة السمراء و 

الذى يحدها من الشمال والشمال الشرقي ويحدها من الغرب دولة السودان، ومن الجنوب إثيوبيا، ومن 

ومن مواردها الطبيعية االستخراجية الذهب والنحاس والزنك والغاز الطبيعي،  23الجنوب الشرقي جيبوتي

ضروات وتقوم بتصديرها خام بدون أى ومن أهم املنتجات الزراعية الذرة والقطن والتبغ والبن والخ

وتتمثل الصناعات الرئيسية في بعض الصناعات  ،عمليات تصنيع سواء موارد استخراجية أو زراعية

 الغذائية وصناعة املالبس واملنسوجات.

من إريتريا، حيث قامت فى يناير من العام  القرن األفريقيبدأت الصين فى تجديد نشاطها عبر بوابة 

الحالى بزيارة وزير الخارجية الصيني إلى مدينة أسمرا عاصمة اريتريا وألهمية املوقع فقد اتخذتها الصين 

( لالستفادة من ميناء عصب باعتباره امليناء الرئيس ى BRIإحدى محطات مبادرة الحزام والطريق )

 134اء مصوع، حيث بدأت الصين بتطوير البنية التحتية وذلك ببناء طريق بطول باإلضافة إلى مين

 فى مايو 
ً
 .2019كيلومترا

https://www.independentarabia.com/node/274891/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A6-%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84#overlay-context=node/292186/%25D8%25A2%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A1/%25D8%25AB%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AB%25D9%258A-%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%2586-%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%258A
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وتعمل الصين على اإلرتقاء بالعالقات إلى مستوى شراكة إستراتيجية، وأعلنت عن دعمها إلريتريا 

تنموية  عدة مشاريعمليون دوالر باإلضافة إلى تنفيذ  15.7وتقديم مساعدة مالية غير مشروطة بقيمة 

ووجود فرص االستثمار التى تقدمها فى مجال الصحة والطاقة كما تؤكد على أهمية تأمين مواقعها في 

القارة السمراء من جهة البحر األحمر وضمان دخول ميناء عصب وكذلك ميناء مصوع في مبادرة الحزام 

 (.BRIوالطريق)

وقد قامت بالفعل بتوقيع مذكرة  في شرق أفريقيا، إريتريا بمثاية مركز إقليمىتطمح الصين فى جعل 

 إلى البحر األحمر  2021تفاهم فى نوفمبر 
ً
لإلنضمام إلى مبادرة الحزام والطريق، بما يضمن للصين منفذا

 إلى أوروبا
ً
وأشارت الصين إلى عمق العالقات الثنائية باإلضافة إلى تعزيز  ،ومن ثم قناة السويس وصوال

تنمية وذلك في إشارة إلى دور إريتريا الحيوي في مبادرة الصين للسالم واالستقرار في األمن االقليمى وال

مما يؤهل إلى إقامة اتحاد لدول القرن األفريقي السيما أن هناك إتفاق بين  24،منطقة القرن األفريقي

كما تم إلغاء  وحتى اآلن 2007الجانبين إلزالة التعريفات الجمركية لصادرات إريتريا إلى الصين منذ عام 

 25.لزيادة حجم صادرات إريتريا إلى الجانب الصينى ع تقديم مساعدات تقنية صينيةجزء من الديون م

آالسودان 

تقع السودان في شمال شرق إفريقيا يحدها مصر من الشمال وليبيا من الشمال الغربي وتشاد من 

جنوب الغربي وإثيوبيا من الجنوب الغرب وجنوب السودان من الجنوب وجمهورية أفريقيا الوسطى من ال

الشرقي وإريتريا من الشرق والبحر األحمر من الشمال الشرقي، املوارد األساسية هي املوارد الزراعية 

 وتصدرها فى صورتها الخام ومنها القطن والفول السوداني والصمغ العربي وبذور السمسم. 

،  لصينيبي االسودان تحمل عضوية بارزة في منتدى التعاون العر 
ً
واملنتدى األفريقي الصيني أيضا

وقد إستضافت الدولة عدد من اللقاءات الدورية لكٍل منهما خالل األعوام املاضية وتعتبر أكبر دولة 

 .ستثمارات الصينية في مجال النفطأفريقية تستقبل اإل 

الذي يتوسط ميناء بورتسودان يمثل أهمية اقتصادية كبيرة للسودان ويتميز بموقعه اإلستراتيجى 

 وتبلغ االيرادات الشهرية 
ً
 واملحيط الهندي جنوبا

ً
البحر األحمر ويعتبر ممر هام إلى البحر املتوسط شماال

  30 حوالى مليناء بورتسودان فى ظل انتعاش الحركة التجارية
ً
كما يبلغ عدد العمال  مليون يورو شهريا
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ركات املالحة وأصحاب التوكيالت الجمركية الف عامل، باإلضافة إلى العشرات من ش 13بامليناء حوالى 

وتعتمد بعض الدول األفريقية الحبيسة مثل إثيوبيا على ميناء بورتسودان فى التجارة الخارجية عبر البحر 

 26.املحيط الهندى أو تمر بخليج عدناألحمر و 

موانئ متخصصة، تشمل ميناء )حيدوب( الخاص بتصدير الثروة  6ويضم ميناء بورتسودان 

يوانية، ومينائي )بشائر والخير( لتصدير خام النفط ومشتقاته من الديزل والبنزين، وميناء سواكن الح

للمسافرين باإلضافة إلى امليناء )الجنوبي( لصادر ووارد الحاويات، ويوجد امليناء )الشمالي( للبضائع 

ويتم تعبئته على رصيف العامة، كما يوجد امليناء )األخضر( املخصص إلستيراد السكر والسماد والقمح 

 27.امليناء

عام مضت  20ومع الحظر االقتصادي الذى فرضته الواليات املتحدة األمريكية على السودان خالل 

تساهم في كان له آثار سلبية على أداء ميناء بورتسودان، ونتج عن ذلك إهمال وسوء إدارة للموانئ التي 

  زيادة اإليرادات
ً
 باملوازنة العامة والتى تعتمد عليها السودان اقتصاديا

دمت الصين وهنا يأتى دور الصين حيث ساعدت فى إعادة تحديث ميناء بورتسودان وتشغيله وق

عدد من املشروعات لتحديث موانئ بورتسودان ورفع قدراتها  أسهمت في تنفيذو  املساعدات غير املشرطة

كتعميق املرابط وزيادة األرصفة وتحديث معدات املناولة مع إدخال التقنيات الحديثة في عمليات 

 اإلجراءات والتخليص الجمركى.

تم زيادة عدد املشروعات ومن أهمها مشروعات التنقيب عن الذهب والبترول وتم إنشاء خط 

من حقول مرس ى البشير إلى ميناء بورتسودان، إلى جانب مصفاة في الخرطوم العاصمة ومصنع  أنابيب

 .الخرطوم الخاص بالبتروكيماويات

قدمت الصين العديد من املساعدات للجانب السودانى فى ظل حاجة الصين إلى املوارد البترولية 

% من 75وذهاب أكثر من  2011صال املتضاعفة، وقد حافظت على عالقتها مع السودان حتى بعد االنف

 
ً
البترول إلى دولة جنوب السودان، فعملت على تأمين الحصول علي املواد البترولية من ميناء آخر نظرا

إلستمرار حالة عدم االستقرار في دولتي السودان وجنوب السودان، ولذلك تم العمل على بناء املجمع 

بهدف  لتسلم النفط السوداني شواطئ املحيط الهنديالبحري في جزيرة المو بكينيا التى تقع على 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201908251042717530-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201908251042717530-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201908251042717530-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/
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ومن ثم فهناك 28،إستمرارية إستيراد الصين للموارد النفطية وتنمية التبادل التجارى مع القارة السمراء

إقامة إتحاد مما يؤهل إلى  عالقات مثمرة فى كافة املجاالت وتواجد صينى لحماية مصلحة كل من الجانبين

 دول القرن األفريقي.

آجنوب السودان

جمهورية جنوب السودان دولة حبيسة غير ساحلية ال تطل على بحار أو محيطات وتقع فى شمال 

من الجنوب الشرقي وتعتبر السودان وكينيا  وكينيامن جهة الشمال  السودان، يحدها دولة شرق أفريقيا

من الجنوب،  أوغنداو من الشرق،  إثيوبيالتجارة الخارجية لجنوب السودان، كما يحدها منفذ هام ل

من ناحية الغرب وقد  لوسطىوجمهورية أفريقيا امن الجنوب الغربي،  ية الكونغو الديمقراطيةوجمهور 

وتعد جوبا أكبر مدن جنوب السودان وهى العاصمة وتضم الدولة  2011انفصلت عن السودان فى عام 

 عشرة واليات.

وتتميز جمهورية  29(EACجنوب السودان عضو فى اإلتحاد األفريقي وكذلك فى تجمع شرق أفريقيا )

ت الطبيعية، ويعتبر البترول واملعادن من أهم الصادرات جنوب السودان بأنها منطقة غنية باملوارد والثروا

وقامت الشركة ، % من إحتياطي السودان قبل اإلنفصال عن السودان85حيث تتركز فيه ما نسبته 

الصينية الوطنية إلنتاج البترول بدعم مشروع إلنتاج النفط فى شمال الخرطوم فى السودان وهو قائم إلى 

 .بر الشريك التجارى األول للدولةرد للبترول من جنوب السودان وتعتوتعد الصين أهم مستو ، اآلن

آكينيا

وتعتبر املحور االقتصادي واملالي لدول تعد كينيا ثالث أكبر اقتصاد في دول أفريقيا جنوب الصحراء 

شرق أفريقيا ولديها العديد من املوارد الطبيعية مثل الحجر الجيري واألحجار الكريمة والزنك ورواسب 

عدنية تعتمد عليها في التصدير إضافة إلى مناطق املرتفعات املناسبة للزراعة املتنوعة واستدامة الحياة م

ع بموقع إستيراتيجى EAC) ةوهى عضو فاعل وشريك تجارى هام في تجمع شرق أفريقيالبرية،  (، كما تتمتَّ

حدود املحيط الهندي بين  وتقع في منطقة القرن األفريقي على هام في منطقة شرق القارة األفريقية

 .وتنزانيا وتضمُّ ثماني محافظات الصومال

ا يجعلها نافذة تجارية على العالم،  كينيا تطل سواحل الجنوبية الشرقية على املحيط الهندي ممَّ

جاورها الصومال من جهة الشمال الشرقي وتنزانيا من الجنوب، وتحدها إثيوبيا وجنوب السودان من 
ُ
ت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
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ل حبيسة، كما تطل على جزٍء من بحيرة فكتوريا من الجنوب الغربي وأوغندا من ناحية الشمال وهما دو 

 30.الغرب

يوجد بكينيا نهر أثي ونهر تانا، باإلضافة إلى بحيرة تيركانا وبحيرة فيكتوريا التى تعتبر مجرى مائي هام 

 إلى ميناء كيسومو 
ً
قل البحري إضافة ي موانئ بحرية رئيسية وه، Mombasaوميناء مومباسا  Kisumuللنَّ

 31.في كينيا وتمثل منافذ هامة لحركة التجارة لدول أفريقية حبيسة

وقد تمَّ إنشاء عدة  االستثمارية تقوم كينيا بعمليات تطوير وإقامة العديد من املشروعات

ستية وإتاحة مشروعات لخدمة منطقة بحيرة فيكتوريا، بهدف زيادة إنتاجية سلسلة الخدمات اللوج

مكنة التي لم تكن متاحة من قبل، وذلك بهدف تعزيز التعاون لسلع سواء الصبعض ا
ُ
ادرات أو الواردات امل

السيما مجال التجارة الخارجية، إضافة إلى زيادة حجم  يمي في كافة املجاالت االقتصاديةوالتكامل اإلقل

 عن تطور ميناء مومباسا بمش 32التبادل التجاري بين كينيا ودول الجوار
ً
روع لزيادة الطاقة فضال

نوية للميناء إلى  ، ويبلغ  Lamuمليون وحدة. باعتباره امليناء الرئيس ي للدولة، وميناء المو 1.5اإلنتاجية السَّ

حد من الضغط مليون طن من البضائع، وأيًضا ي 24مرفًقا، وهو ميناء دولى هام يعالج  29عدد املرافق به 

قل اإلقليمي.كينيا على اإل  ، ويساعدعلى ميناء مومباسا   33حتفاظ بمكانتها كمركز للنَّ

آإثيوبيا

دول هى إريتريا من الشمال وجيبوتي من الشمال  6إثيوبيا دولة غير ساحلية تشترك في حدودها مع 

الشرقي والصومال من الشرق وكينيا من الجنوب وجنوب السودان من الغرب والسودان من الشمال 

الرئيسية في قطاع االتصاالت والبنوك وتوزيع الطاقة وتمتلك  الغربي، وتتمثل القطاعات االقتصادية

 احتياطي محدود من الرواسب املعدنية مثل الذهب والبالتين والنحاس والغاز الطبيعي.

 عن إثيوبيا وأصبحت إريتريا دولة ذات سيادة وموقعها يمثل  1993في يناير 
ً
إنفصلت إريتريا رسميا

 شريط ساحلي يفصل بين األراض ي اإل
ً
وتعتبر إثيوبيا منذ ذلك التاريخ دوله  ،ثيوبيه والبحر األحمر شرقا

تحولت التجاره الخارجيه  2000حبيسة غير ساحليه وليس لها أراض ي متصله ببحار أو محيطات، وفي عام 

% من تجارتها الخارجية 95إلثيوبيا من ميناء عصب اإلريترى إلى ميناء جيبوتي حيث تعتمد عليه بنسبه 

 مل
ً
يعتمد مواصفات القانون الدولي ألمن السفن وقعه اإلستيراتيجى وباعتباره امليناء الوحيد الذي نظرا
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لى تنمية العالقات مع دول الجوار لتصريف عإثيوبيا  تعملو األمريكي في منطقة شرق أفريقيا، واملوانئ 

 منتجاتها.

 ألهمية ميناء مومباسا الكينى فقد قامت 
ً
السريعة التى تربط بين كينيا بتمهيد الطرق إثيوبيا نظرا

 2018وإريتريا السيما خطوط السكك الحديدية للمساهمة فى النقل البرى للصادرات اإلثيوبية، وفى عام 

قامت باإلستحواذ على حصة مساهمة فى ميناء بورتوسودان فى السودان وتم توقيع إتفاقية بين شركة 

 2021% من ميناء بربرة الصومالى، ومع بداية عام 19دبي العاملية وإقليم صومال الند لإلستحواذ على 

 أعلنت إثيوبيا عن إنشاء مشروع طريق جديد لربط إثيوبيا بميناء عصب اإلريتري.

الصين وإثيوبيا على تنمية العالقات الثنائية فى كافة املجاالت مع توثيق الترابط والتواصل تحرص 

لخاص بالقرن األفريقي مع نائب رئيس الوزراء ووزير وخالل لقاء املبعوث الصيني االفعال فيما بينهم 

أكد املبعوث الصيني على إستعداد الصين لدعم دول منطقة القرن  2022خارجية إثيوبيا فى مارس 

األفريقي في مواجهة تحديات األمن والتنمية وبحث سبل توطيد العالقات الثنائية كما تم مناقشة عدة 

ائي والقضايا اإلقليمية الرئيسية ومبادرة التنمية السلمية في القرن موضوعات كان أهمها التعاون الثن

 34.األفريقي كما شدد على أن إثيوبيا يجب أن يكون لها دور فعال في تعزيز السالم في القرن األفريقي

وإتفاقيات منتدى  اتها تجاه مبادرة الحزام والطريقوأكد على رغبة الصين الدائمة فى إستكمال التزام

مع والتعاون فى مجال التبادل الثقافي فيما بينهم تعزيز العالقات الثنائية األفريقي من  –ون الصيني التعا

 عن الحل السلمى لقضية الحدود مع اإلهتمام بقطاع السياحة 
ً
 املنتديات متعددة األطراف فضال

ً
وأيضا

 35.السودان

ية تتعلق ببدء التعاون الثنائي أجرى السفير اإلثيوبي لدى السودان محادثات ثنائ 2022وفى مارس 

بين الدولتين لتعزيز التجارة البينية الحدودية، وأكد أن التجارية الحدودية لها دور إيجابي وفعال في 

املنطقة الحدودية وأنها بداية إلعادة النشاط التجاري للدولتين وتم مناقشة سبل حفظ األمن الحدودي 

 36.التهديد أواالختراق األمنى بطريقة مشتركةاملشترك والعمل على التصدي ألي نوع من 
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ا:  آتطور التجارة الخارجي  بين الصين ودول القرن األفريقيرابعا

تعد التجارة الخارجية بمثابة القوة الداعمة للنمو االقتصادى وأداة فاعلة تعكس الوضع الحالى 

املحلية من السلع والخدمات التى للهيكل االقتصادى وتعتمد دول القرن األفريقي على توفير االحتياجات 

لم تتوافر محليأ، وذلك من خالل االستيراد مع تصدير بعض املنتجات السلعية ومعظمها من املواد الخام 

آاألولية سواء كانت زراعية أو استخراجية.

و تسعى الصين إلى توطيد العالقات االقتصادية فيما بينها وبين الدول األفريقية عامة ودول    

ن األفريقي خاصة مع زيادة التعاون فى مجال التبادل التجارى باعتباره املحرك الرئيس ي لنشاط القر 

التجارة الخارجية ولديها من األهداف االقتصادية التى تعزز من سعيها إلنشاء منظمة إتحاد القرن 

ات والتبادل ( حيث توافر االمداد2021-2014خالل الفترة )األفريقي، ونناقش صادرات وواردات الصين 

بهدف تطوير وتنمية  2013التجارى بشكل مستمر بعد اطالق مبادرة طريق الحرير الجديدة في عام 

وفى هذا املحور نناقش تطور قيمة الصادرات والواردات  م،ون التجارى بين الصين ودول العالالتعا

ر" واآلثار االقتصادية التى تعود الصينية من دول القرن األفريقى والتى يطلق عليها "القرن األفريقي "الكبي

 .2022على الصين عند إتمام إنشاء إتحاد دول القرن األفريقي التى أعلنت عنه فى مارس من هذا العام 

آ(2021-2014صادرات الصين إلى دول القرن األفريقي خالل الفترة )

زاؤها، اآلالت تشمل صادرات الصين إلى دول القرن األفريقي اآلالت واملعدات الكهربائية وأج

واألجهزة امليكانيكية، املركبات وعربات السكك الحديدية وملحقاتها، مصنوعات من الحديد والصلب، 

 37.املصنوعات البالستيكية واإلكسسوارات باإلضافة إلى املنتجات الجلدية واملطاط ومصنوعاته

إلى  2014الفترة من ( يوضح قيمة صادرات الصين إلى دول القرن األفريقي خالل 1والجدول رقم )

 والقيمة باأللف دوالر 2021
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آ(1جمول رقم )

آالقيم  باأللف دولر (2021-2014صادرات الصين إلى دول القرن األفريقي خالل الفترة )

 السنوات
 اإلجمالى 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

 الدول 

 4529304 890486 892640 732058 637244 473644 397138 300015 206079 الصومال

 563505 65651 70486 48608 42841 43063 69317 135395 88144 اريتريا

 16242422 2375962 2308236 2210291 1871676 2187202 2191006 1985868 1112181 ىتجيبو 

 17189500 1752483 2511655 2292123 1884771 2227198 2193031 2399546 1928693 السودان

جنوب 

 السودان
66079 155333 45680 51852 77076 122630 156053 122616 797319 

 21464819 2085684 2233338 2322761 2537682 2669946 3247689 3445410 2922309 اثيوبيا

 43216188 6053461 5410773 4984585 5204944 5045166 5668583 5918049 4930627 كينيا

 104003057 13346343 13583181 12713056 12256234 12698071 13812444 14339616 11254112 اإلجمالى

 : تم حساب وتلخيص البيانات بواسطة الباحثة باستخدام بيانات:املصمر

 https://trademap.org/index,in June, 2022.  

إلى  2014( لصادرات دول القرن األفريقي خالل الفترة من 1جدول رقم )البدراسة وتحليل بيانات 

على مدى ثمانية أعوام تبين أن إجمالى الصادرات الصينية إلى دول القرن األفريقي بلغت أكثر من  2021

مليون دوالر كما تبين إستحواذ كينيا على النصيب األكبر من صادرات الصين بقيمة إجمالية قدرها  104

حيث  2021لتصل إلى أقص ى قيمة فى عام  2014الف دوالر وتحتل املركز األول بداية من عام  43216188

 2016الف دوالر بعد إنخفاض متكرر من عام  6053461بلغت قيمة صادرات الصين إلى كينيا ما قيمته 

بما قيمته  2016، 2015يليها إثيوبيا في املركز الثانى وقد بلغت أقص ى قيمة فى عامى  2019إلى عام 

، 17189500الف دوالر على التوالى، يليها السودان وجيبوتى بقيمة إجمالية قدرها  3247689، 3445410

 الف دوالر على التوالى وجاءت الصومال وجنوب السودان وإريتريا فى آخر القائمة  16242422

https://trademap.org/index#,in
https://trademap.org/index#,in
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فريقي خالل الفترة ( يوضح القيمة اإلجمالية لصادرات الصين إلى دول القرن األ 1والشكل رقم )

( يوضح ترتيب الدول التى تستحوذ على الصادرات 2( والقيمة باأللف دوالر، والشكل رقم )2014-2021)

 الصينية.

آ(1الشكل رقم )

آ(2021-2014إجمالى صادرات الصين إلى دول القرن األفريقي خالل الفترة )

آالقيم  باأللف دولر

 

 (1بيانات جدول رقم ) من إعداد الباحثة باستخدام املصمر :
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 (2شكل رقم )

آ(2021-2014صادرات الصين إلى دول القرن األفريقي خالل الفترة )

آالقيم  باأللف دولر

 

 (1من إعداد الباحثة باستخدام بيانات جدول رقم ) املصمر :

من  الفترة خالل األفريقي القرن  دول  إلى الصين لصادرات النسبية ( يوضح األهمية3) رقم شكل

% 42الصين بنسبة  صادرات من األكبر النصيب على كينيا إستحواذ ويبين 2021حتى عام  2014ام ع

% على التوالى.و 15.6% ،16.5بنسبة  وجيبوتى السودان يليهاو  %21الثانى بنسبة  املركز في إثيوبيا يليها

الصين إلى دول رات %من صاد5بنسبة ال تتعدى  القائمة آخر فى وإريتريا السودان وجنوب الصومالتأتى 

 .القرن األفريقي

 

 

 

 

 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

50000000

جنوب  الصومال جيبوتى  السودان إثيوبيا كينيا

 السودان 

 إريتريا



 المركز الديمقراطي العربي          2022أكتوبر  ع عشرالعدد الراب      مجلة قضايا اسيوية     
 

51 
 

 (3شكل رقم )

آ(2021-2014خالل الفترة )األهمي  النسبي  لصادرات الصين إلى دول القرن األفريقي 

 

 (1من إعداد الباحثة باستخدام بيانات جدول رقم ) املصمر :

 (2021-2014واردات الصين من دول القرن األفريقى خالل الفترة )

الصين الخامات والخبث والرماد، املعادن كالنحاس ومصنوعاته إضافة إلى البن، تشمل واردات 

 38.الشاى، الكاكاو، التوابل، البذور الزيتية، الفواكه، الحبوب املتنوعة والنباتات الطبية والعطرية

 (2021-2014( يوضح قيمة واردات الصين من دول القرن األفريقى خالل الفترة )2جدول رقم )ال 

آ

آ

آ

آ

آ

 اريترةا

0% 

 جنوب السودان 

1% 

 الصومال

 جيبوثى  4%

15.6% 
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 اثيوبيا

21% 

 كينيا

42% 
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آ(2رقم )جمول 

آ(2021-2014خالل الفترة ) واردات الصين من دول القرن األفريقى

 القيمة باأللف دوالر

آالسنوات
 اإلجمالى 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

 المولآ

 130948 9783 7936 18638 16552 11798 11684 24677 29880 الصومال

 2012201 353118 289364 209892 314578 165307 170972 187285 321685 ريترةاإ

 117904 48588 46249 20136 204 12 132 898 1685 ىجيبوت

 6280136 773263 766261 740420 670035 580255 495727 732863 1521312 السودان

جنوب 

 السودان
4329242 2322967 1455878 1269079 1588452 1510938 676874 296280 13449710 

 3019008 342464 338419 343911 345313 357495 421157 380295 489954 بياثيوآإ

 1159501 213499 151002 181207 174200 166791 97101 98662 77039 كينيا

آ26169408 2039016 2278125 3027161 3111352 2552754 2654667 3749662 6772811آاإلجمالى 

 سطة الباحثة باستخدام:: تم حساب وتلخيص البيانات بوااملصمر

 https://trademap.org/index,in June, 2022.  

على  (2021-2014وبدراسة وتحليل بيانات واردات الصين من دول القرن األفريقى خالل الفترة )

ذب ملحوظ فى قيمة الواردات فى بعض الدول واردات الصين مع وجود تذبإرتفاع  تبينمدى ثمانية أعوام 

 2015ثم حدث انخفاض ملحوظ فى عام  2014السيما الصومال وجيبوتى حيث ارتفعت القيمة فى عام 

 ،2020وتراجعت فى عامى  2019الف دوالر فى الصومال ثم ارتفعت مرة أخري إلى عام  29880لتصل إلى 

إلى  2015وكذلك تصل القيمة عام  2021-2019الفترة بينما ارتفعت الواردات من جيبوتى خالل  2021

يلي هذه الفترة ارتفاع متزايد في قيمة الواردات و  2018-2016الف دوالر فى جيبوتى وتقل من الفترة  898

 .2019الصينية بداية من عام 

https://trademap.org/index#,in
https://trademap.org/index#,in
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 (2021-2014قيمة واردات الصين إلى دول القرن األفريقي خالل الفترة ) يعبر عن( 4الشكل رقم )و 

أقص ى قيمة فى عام  بلغتردات الصين من دول القرن األفريقى حيث ويوضح اإلتجاه العام املتناقص لوا

إال أن القيمة تظل  2018،2019رتفاع الضئيل فى عامى وبالرغم من اإل  ،بدأت فى التراجع ثم 2014

األزمة الروسية ة بدايمع أيًضا و  2021وتصل إلى الحد األدنى فى عام  ،2014منخفضة باملقارنة بعام 

بالغ وكان له  بشكل عامحركة التجارة الخارجية لدى دول العالم  تراجعت 2022فى فبراير عام األوكرانية 

 ( يوضح ذلك4والشكل رقم ) ،األثر على تراجع الواردات الصينية لدول القارة األفريقية

 

آ(4رقم ) الشكل

آ(2021-2014فترة )قيم  واردات الصين إلى دول القرن األفريقي خالل ال

آالقيم  باأللف دولر

 

 (2: من إعداد الباحثة باستخدام بيانات جدول رقم )املصمر 

وذلك ما يوضحه  أن جنوب السودان تستحوذ على النصيب األكبر من قيمة واردات الصيننالحظ 

جمالية لدول % من قيمة الواردات اال 51بما يعادل  مليون دوالر 13.45حيث بلغت حوالى ( 5الشكل رقم )

، 6280136يقيمة بينما تأتى السودان فى املركز الثانى يليها إثيوبيا  خالل الثمانى سنوات القرن األفريقي
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بينما تأتى الصومال وجيبوتى فى نهاية القائمة % 12% ، 24بما يعادل الف دوالر على التوالى  3019008

 أقل من و حيث تمثل 
ً
  .الواردات% من إجمالى 3اردات الدولتين معا

 (5شكل رقم )ال

آ(2021-2014خالل الفترة ) دول القرن األفريقىجمالى واردات الصين من إ

آالقيم  باأللف دولر

 

 (2من إعداد الباحثة باستخدام بيانات جدول رقم ) املصمر :

عام من  الفترة خالل األفريقي القرن  دول  من الصين لواردات النسبية ( يوضح األهمية6) رقم شكل

الصين بنسبة  صادرات من األكبر النصيب جنوب السودان على إستحواذ ويبين 2021حتى عام  2014

 % من حجم الواردات الصينية.12إثيوبيا بنسبة  ويليها %24الثانى بنسبة  املركز في % يليهاالسودان51
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 (6شكل رقم )ال

آ(2021-2014فترة )خالل ال دول القرن األفريقىاألهمي  النسبي  لواردات الصين من 

 

 (2من إعداد الباحثة باستخدام بيانات جدول رقم ) املصمر :

ا:  آإتحاد دول القرن األفريقي مبادرة ثار القتصادة  فى ظلالخامسا

إتحاد دول القرن األفريقي  التعاون االقتصادى تحت مظلة مبادرةاآلثار االقتصادية املترتبة على 

طقة املبادرة إمتداد منظم للتعاون االقتصادى بين الصين ودول مناعتبار بعلى العديد من اآلثار مل تتش

التى تؤدى إلى اإليجابية هناك العديد من اآلثار ، و وتأمين للمصالح الصينية فى املنطقة القرن األفريقي

  التى يجب أن ُينظر لها بعين االعتبار بعض اآلثار السلبيةإحداث تنمية اقتصادية حقيقية إلى جانب 

آالتى تعود على اقتصادات دول القرن األفريقي  الثار اإلةجابي أهم 

  والتعاون االقتصادى بين الدول زيادة التبادل التجارى  إلىتوحيد العملة الذى يؤدى

جمركية على صادرات باقي دول القرن األفريقي إلى الصين حيث وجود العفاءات فعيل اإل وت عضاءاأل 

  2007يتريا منذ عام ر إتفاق ُمفعل بين الصين و إ

 مع  زيادة حجم التبادل التجارى بين الصين وشركائها التجاريين فى منطقة القرن األفريقي

بها مع وفتح أسواق جديدة بعضها البعض  بين دول القرن األفريقي تفعيل حركة التجارة البينية

 للمنتج األفريقي. تحسين القدرة التنافسية

 جيبوتى 
0.5% 

 الصومال
 كينيا 1%

4% 
 إريتريا

8% 

 إثيوبيا
12% 

 السودان
24% 

 جنوب السودان 
51% 
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 رأس املال البشرى  انتقالقل عبر الحدود وأثره على حرية اإلعفاء من رسوم تأشيرات التن

 .وحرية التجارة البينية

  السيما في مشروعات البنية التحتية وأثره ووجود فرص مستقبلية تشغيل األيدى العاملة

 ه مناإلرتقاء بمستوى معيشة األفراد عن طريق إيجاد فرص للعمل واالستثمار مما يترتب علي على

 بطالة والفقر ومن ثم زيادة معدالت التنمية االقتصادية.إنخفاض معدل ال

 حتياجات التنمية إبية االهتمام بمشروعات البنية التحتية والطرق والسكك الحديدية لتل

األفريقية لتواجد فى األسواق اوسرعة االنتقال و فى تقليل تكلفة نقل املنتجات ذلك يساهم  االقتصادية

 .وبالتالى تقليل التالف منها

 التنمية  تحققشجيع االستثمار بين الصين والدول األعضاء فى مختلف القطاعات التى ت

ين بعمل حمالت ترويجية مجال الطاقة والتعدين حيث تقوم الصفي  وبصفة خاصةاملستدامة 

  .وفتح أسواق جديدة بها لالستثمار 

  ى صادراتها على دول املنطقة تعتمد فمدادات الالزمة لالقتصاد الصينى خاصة وان توفير اإل

  .ستخراجيةملواد الخام الزراعيه واإل ا

  وتنمية الصناعة كثيفة األيدى العاملة مع تدريب الكوادر تبادل الخبرات فى مجال التصنيع

 .صحةالو  ،تعليمال ،الطاقة ية في مجاللصينواستفادة الجانب األفريقي من الخبرات االفنية 

 منطقة القرن األفريقى وتحسين  إلىوجيا مساهمة الشركات الصينية في نقل التكنول

 .تصاالتستويات الخدمة فى مجال االم

  التعاون االقتصادى وتنمية العالقات الثنائية بين الصين ودول القرن األفريقي يتيح زيادة

 .معدالت التجارة الخارجية والنمو االقتصادى بشكل عام بين الجانبين

 لصين على صادرات املواد الخام الزراعية من دول تنمية وتطوير قطاع الزراعة حيث تعتمد ا 

 .القرن األقريقي السيما النباتات الزيتية والتوابل والبن والشاى والكاكاو

 الطاقة الشمسية وطاقة  إلىمشروعات توليد الطاقة املتجددة الكهرومائية باالضافة نشاء إ

 .بةوتوليد طاقة مرك جانب أنظمة نقل الطاقة وتوزيعها، إلىالرياح 
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آعلى اقتصادات دول القرن األفريقيالتى تعود  لسلبي أهم الثار ا

والعمالة أن هناك عدة آثار سلبية على االقتصاد  يجابية اإل اآلثار االقتصادية اإل  وبالرغم من

 : منهاوتمثل تحديات وعقبات يصعب التغلب عليها، نذكر األفريقية بشكل عام السيما دول القرن األفريقي 

 حفورى غير متجدد إاملوارد األفريقية السيما النفط واملعادن حيث تعتبر وقود  استنزاف

 .قية للنفطفرياأل بسبب زيادة الصادرات 

 ألكبر لدول القرن األفريقي فهناك التبعية االقتصادية باعتبار الصين الشريك التجارى ا

 .تمثل سلع نقدية ادرات عدد محدود من املواد الخامعتماد على صإ

  حيث يوجد قروض لممنح وقروض ُميسرة وجود مساعدات و املديونية بالرغم من كثرة 

 .املثقلة بالديون  زمات سياسية واقتصادية لدى بعض الدول أتسدد بعد لوجود 

  ستهالكية واعدة قي سوق إفريعتبار السوق األ قي وإفريمنافسة املنتجات الصينية للمنتج األ

مما ساهم فى رواج املنتج بأسعار منخفضة وجودة عالية لصينى اواملعروض نتاج زيادة اإل  إلىأدى  مما

  .قيفرياملنتج األ  ومنافسة الصينى

  من العمالة فى املشروعات تكون عمالة صينية مما يؤثر على 70تشترط الصين أن يكون %

 .كثافة األيدى العاملة إلىقية خاصة فى املشروعات التى تحتاج فريتشغيل العمالة األ 

 لتشغيل العمالة اولكن ل البطالة انخفاض معد 
ً
لصينية وبذلك تقل بنسب ضئيلة نظرا

  .قيةفريفرص العمالة األ 

آخاتم  

نظًرا ألهمية املبادرة املقترحة والتى يطلق عليها مبادرة إتحاد دول القرن األفريقي ودورها في تنمية 

الدور الصيني في منطقة القرن  توضيحب هتمت الدراسةا التعاون االقتصادى بين الصين والدول األعضاء

إتحاد دول القرن األفريقي املزمع إقامته هذا العام منظمة إنشاء عرض األهداف املرجوة من األفريقي و 

2022  
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أهدافها و تناولت الدراسة عدة محاور بداية من املبادرة املقترحة إلتحاد دول القرن األفريقي  كما

أفريقيا ودورها قارة مبادرات التعاون بين الصين و بعض لى إة تم اإلشار و  والجوانب التى استندت عليها

 .فى منطقة القرن األفريقيالسيما أهدافها و 

توضيح مع تم عرض األهداف السياسية واألمنية واالقتصادية ودور القوة الناعمة والتعاون الثقافى 

تطور قيمة إلى بحرى واإلشارة األهمية االستيراتيجية لدول املبادرة ومدى أهمية طريق الحرير البرى وال

 .التجارة الخارجية والتعاون التجارى بين الصين ودول القرن األفريقي

فى ظل مبادرة إتحاد دول القرن اإليجابى والسلبي اآلثار االقتصادية بشقيها تناولت الدراسة وأخيًرا 

ولكن اقتصادية ومعدالت نمو  وتحقيق تنميةستفادة للطرفين من اإل  وان املبادرة تحمل قدر كبير  األفريقي

إضافة إلى ، استنزاف املوارد الطبيعية لدى دول املنطقة كالوقود األحفورىوجود التبعية االقتصادية و مع 

 كثرة املديونية ومنافسة املنتج الصينى داخل األسواق األفريقية

قع إستراتيجية تسعى دائًما إلى التوسع في مواى سيو العمالق اآل ومن العرض السابق نجد الصين 

 وت
ً
باعتبارها موقع مميز ومؤثر علي حركة التجارة  حاول السيطرة على منطقة القرن األفريقيجغرافيا

 تحقيق األمن القومى الصينىكما تعمل على  ،والعمالةجاذبة لالستثمارات الخارجية ة ومنطقة الدولي

 2022ي مارس فباطالق مبادرة  قامت بالفعلمنظمة تضم دول القرن األفريقي و  إنشاءإلى ولذلك تتطلع 

تمهيًدا لإلعالن عنها رسمًيا فى الشهور القليلة املقبلة  "القرن األفريقى إتحاد"تحمل اسم لتشكيل منظمة 

 القارة السمراء. داخل عتبر توجه هام لدى الصين لتعزيز مكانتها وتواجدها بفاعليةوي 2022من هذا العام 

آالعربي   املراجع

 وباسيفيك: بين التوازن مع  هند واستعادة النفوذ في الهند(، ال2022، )يرحأسماء بن مش

المركزالديمقراطي  األمريكى، مجلة قضايا آسيوية، الصين وتفادي التطويق االستراتيجي

،ص 13العدد ، برلين / المانيا –قتصادية ستراتيجية والسياسية االالعربي للدراسات اال

45-56. 

 ترجمة منير الكشو، ؟هل انتهى القرن األمريكى (،2016) ،جوزيف صموئيل ناي ،

 .129، ص 22سياسات عربية ،العدد 
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آ.71ص  ،22عدد ال،

 ،آليات التواجد الصيني في القارة األفريقية بين الفعالية  (،2022) فاطمة الزهراء أحمد

 ،كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسيةلاملجلة العلمية ، )جامعة االسكندرية، واإلخفاق
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 .(46العدد  ،28، مجلد سياسات عربية)، اتيجي، والتحدياتوالوزن اإلستر 
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 امللخص:

أتسووو)نختووووضترخخ-تووورتتاألختار،وووضاعختتاوووضيراختفيراوووعلتألخقضيوووضخاي حوووعخكراوووض خ   وووض خ حووو خياووو ا خ وووا خ

ب وواختفييووالذختفووى خأ موو خكوونخ حوودختاا  خختي،ووا ختف ووض نخكوو خخخ- رضصوو خ-أتسوو)ن عخابضة وو خ اووات عخخ- ووا خ

 .2022"عخفيخاروضرخCBNCتلحاع  عخكخيرصخذفدخفحرنضةختا ال ض "

هوووىتختفوووى ختووورة خكض اوووضق خ موووتختارا ووو عختتلحضتيووو خينوووتخاواووو خ ،ض ووو  ختات خ   وووضختنوووضت خ تتقووو خختفووويخكا نوووض

حووووو عخك نيوووووضختنوووووضت ختف وووووض نختلح)ووووورتألختف يحضووووو خينووووو خاالوووووعخ  ووووو ضلخ ب ووووورختااووووواتلختفاتفضووووو خفي ووووو ضلختلحا

حوو عخقضيووضختنووضت ختف ضفوو ختفي،ضانووضألختفاتفضوو ختفرضإليوو عخسوو ضنضخفينضكوو خيوو ختفياووض فع ختف،ا  ووع ختيتضووع خ ختلحا ضَّ

 أتس)ن؟خ- ضهيخ تتق خأ الكضخعخت حرضئ ضخفيختفيرننخوارخ   ضلخ ح خيا ا خ ا خ

تتفياحضنويختفرصورنعخخخعتهلخ  ختاي  خ  كلخ  لخهىتختلحح خفيختان)ر ؟عختبضسويخات ختانجيوع ختفيوضال ي

ختاوراووض ختفكووضإل خ تروولخ ت خ بحووخختفي ووضت ختلححض وويع تخقضخ-ترصووحنضخ مووتخأ َّ يووضخاي حووعخكضفياووضف عخأتختاااووا 

 ووكلختلححوو عخيوووتةخينووتخأ خأ الكووضختراوولخخ-يووا ختفياووضف خاوواخ اووات خ
،
ي وواخأ وواخأهوواختف رت وولختاض  وو خفي

ووو خويووووضإل ختلحووووا خ
َّ

تفي وووضت ختف اوووو ا ختفاقضووو خكووووع خ سوووواتإلضلعختتفوووات ختف ابضوووو خفوووويخهوووىرختاا حوووو عخال يووووضختي  

يخىختفراتاتألخينتخارئخ-تفاتسض خ
ُ
  ض.تاتكاتوض عخت  خااخت

  ح خوخ تتق خوخر)رتألخوخ اات خوخ ا خأتسط.خالكلمات املفتاحية:
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Abstract: 

News spread, and explanations multiplied regarding establishing a Middle Eastern military alliance 

(NATO) to confront Iran, especially after the statement made by the King of Jordan (Abdullah II bin Al 

Hussein) in this regard to the American channel “CNBC” in June 2022. 

This paper is divided into three parts in addition to the introduction. The first dealt with motives, the 

second dealt with steps, and the third dealt with results. We sought to answer the two research questions: 

What are the reasons for America and its allies to move towards forming a Middle Eastern military 

alliance? 

Is it possible to form such an alliance in the region? Using the historical and analytical-descriptive 

methods, we concluded that the division within the countries of the Gulf Cooperation Council, 

specifically the alliance or non-alliance against Iran, is one of the most important factors preventing the 

formation of the alliance; in addition to that, America prefers high military cooperation between Israel 

and the Arab countries at this stage until the results of the Russian-Ukrainian war unfold and then 

Decisions are made accordingly. 

Keywords: alliance, motives, steps, Iran, the Middle East. 

 ة:املقدم

نااوواةختوواتت خأذهووض خصوونض ختفروواتاخفوويخخ-أتسوو)نخ اووإف خةاايوو خخ-  يبوولخ اووإف خ   ووض خ حوو خياوو ا خ ووا خ

 تفرااضألختايااةختا ال ض عخت حرضئ اخت ساتإلضلخوختايح  ختف ابض ختفا ر ا خ...تغعلهض .

كوووضفي)،ض خ ووو خ سووواتإلضلعخ اوووضق خ مووو خخسووولختااووويباتألختف اووو الَّ عخخ- مووو خ ووواخك،عووولخ-تلوووات،طختفيرضيووولخخ   وووضخخ

 فيخت ةحضا.خ-تفتيختؤااخين خ يضلحخأ الكضعخت حرضئ ض -تتفاضضسضَّ خ

 و ضلخ حو خبغوات خ
،
عخ1955قاع خسض ختفيات ختف ضرعيختفاأسيضميخينتخأ ارعخت،نیختفغا خكرضوض ةخأ الكوضخ 

اخ علةختفاتهن خختایخأ الكضعخت حرض هوضخأ خأسو،ض خ  وكلختلححو خفويخعختفيختفانرتألختار-ارلو -تفى خفاخُي يَّ

وووىختنووور خأ خورووورذخترسووو يخ ا
اتس يعصوووضنيعخخ-هوووىتختفيرةضووواخكضتووواخأكةووولخ راوووريض خ ووو خذ خة،ووولعخقفووويخاختا، 

 ووضظاخفوويختان)روو عخاسووضيضخب وواخخ- اات وون
ُ
ظ ووراخميوواخةوورةخاتسووضضعختورتاضهووضختفيرسوو ض خفوويخغ تهووضخاتكاتوضووضعخت 

ت اات وونختف ووض يخفوويخيووا خ وو ختفووات عخك نيووضخاياووضي خةحووعخخعختتف اوو ال عختتفييووا صاااة ةاالقتةوورةختفيووع خ

تخ وو ختاتنوو خ تا ال ضوو ختا  وور ةخفوويختف ووا خخخااللتزاماااتتفاوو ر ا عختت  ووضاتألعختتف،اووال عخت سوواتإلضلختاااووا 

تييح  ووضخ اووات خفوويخختاتسووطخختااوو ت  خ وو ختنووض نختفروورةختف اوو ال خت ااتوضوو عختأهي ووضختفرن،حوو ختفنرتلوو عختفتوويخةووا

 وووض خق وووحاختارضتاووووضألخ ووو خأ الكووووضعختتفغوووا خب وووإأ ضعخك نيووووضختوووایخ سوووواتإلضلخأ خةضوووض خهوووىتختلححوووو خفووويخغضاوووو خ

فيويي  خ و خ رتن و خخ-تايات ختفيرحضوااع -تاهيض عخ ذخسضي   ضخ  ختاوا ضجخبااي خأكبلخفيختليااختف ابن

 كاتهض  .ياتهضختلياااخ اات عخب اخأ خس،عختفيي ضاخفنخكضترضةضألختأ
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تةووواخسووو تختف،ض ووو خخفينضكووو خيووو خ  وووكضفض ختف،اووو ختايي حووو خفووويختفياوووض فع ختفيوووضفضع  خ وووضهيخ تتقووو خأ الكوووضعخخخخ

؟ختهلخ  ختاي و خ  وكلخ  ولخهوىتختلححو خ- ا خأتس)ن-ت حرضئ ضخفيختفيرننخوارخ   ضلخ ح خيا ا خ

فيخاواو خ ،ض و  ختات ختنوضت ختتلحضتي خخعفيختان)ر ؟!ختذفدخ  خرو خ  ضلي ختارار خقاوخي ختارا  

حوو عخك نيووضختنووضت ختف ووض نختلح)وورتألختف يحضوو خينوو خاالووعخ  وو ضلخ  تتقوو خب وورختااوواتلختفاتفضوو خفي وو ضلختلحا

ح خقضيضختنضت ختف ضف ختفي،ضانضألختفاتفض ختفرضإلي .خ  تلحا

 افتراضات البحث:

   ضكلختلحح .وخسحيضخت تااختفنررذختفاتس يخعختفيضنيخفيختان)ر عختة ت ختفيرننخ م خ

 وختارة ختف ابنختاي،ضا ختبضرخ اات خي )لخةضض ختلحح .

 وختفت اااخت اات نخسضهاخفيخترسض خ تإلاةختفي)،ض ختف ابنخ  خ ساتإلضل.

 اإلشكالية البحثية:

اااااي  احتياااااي  ة ماااااا ي ة ا ااااا  الوال اااااات ا تلاااااد  ا مري ياااااة، خ تتمثاااااك ايةاااااثالية الالثياااااة لاااااي  التيااااااالي  الالثيل

شاثك مثاك هالا ال لاف  - حلفائها لي التوجه نلو تش يك حلف عي ري ةرق 
ش
أ سطي؟  هك من ا م ان ت

 لي ا نطقة؟!

 منهجية البحث:

ضخ  خا،ض  ختارار ختاختايييض خينتختان  ججختفيضال يعخت نججختفياحضلختفرصرن.تيض ض 

 أهداف البحث:

 ضكلختلحح .1
،
 وختراضذخ تتق خ اضتف خأ الكضعخت حرضئ ضخ  خ 

 وختف   خي خأهاختفياضفرضألختف ابض ختفتيخفاختكحلخكضفنبضح.2

 وخ  اق ختا رةضألختفتيخ ضت ت خةضإلي خأ ض خةضض ختلحح .3

 أهمية البحث:

 تن خ رار .تف،ا خ اضق خيحيض خناااةخكيا خ-1

أتسوو)نعخخ-تنووضت ختف،اوو ختفياضفرووضألختف ابضوو خغعوولختارقروو عختتفوواتتق ختات خ  وو ضلخ حوو خياوو ا خ ووا خخ-2

  اضق خ م ختفي ربضألختاضاح خأ ض خةضض نخفيختفرةاختفاته .

 ض األطراف الدولية لتشيكل الِحلفاألول: دوافع بع حر  امل

 أـ علی املستری العربي:

 ووضخف،وو ختارةوو ختف ابوونخأ ختاتنوو خفوويخصوواتينخ وو خ سوواتإلضلعختب ووكلخأكةوولخيروو خ كووات خ  ضهوواةختفاووو خكووع خخ

ت  ضهوواةخسض وو خ ارضووا عخ ذخ روولخهووىتختفيووات خفوويخ1979 ووضا خخ26ني رالوو خ يوواختف ابضوو عخت سوواتإلضلعخفوويخ
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ي ووضختفروور نعخسووضضةضألعخت نانضووضألخأرووایعختأرووىخأ ووكضاخ خيحروو خكووع ختفووات ختف ابضوو عخا خروواتجخ يوواخك ر

تميي ووووضختف اوووو ا عختتفاضضسوووو يعخ وووو خ  ض فوووو ختفيووووات عخت ووووضخأير،وووونخ وووو خة)ض وووو خكض  ووووضعختبووووع خكرضوووو ختفووووات خ

تف ابضووو عخةووواخأاووو  ختارةووو ختف ابووونخأكةووولختبوووضرخ سووواتإلضلعخت  ووواختفوووات ختف ابضووو خفووويخروقوووضألعخت نضكروووضألخ

 كضنض خوخي،ثض خوخ ياضاب عخت ق خة ض

تفر)الوو ختفرانضوو خ ضنووضعختفوويختايووضلحختفرر ضوو ختف ابضوو ختا ووالك خ ضنووضخواوورختفير عوولخفوويختايووضلحعختتا ووضا  خخ

تخيوو خويووضإل ختف ووراةخت ااتوضوو خفوويخقبلتاوواخخ- .ختفوواخا وو ختفيووات ختف ابوونخ1آرووات عخكنظالت ووضخ1979ت سوواتإلضنيخب ضووا 

  .2تفر ال ختف ض ض ت

ضخخ ضخ متخسلخ   قنبضحختف راةعختأهاتق ضعخت  ر ختلحا ختف را خت اات نعختتياااهضخق الًّ  تيا الًّ

 كلخ   خ ختفح،نض نخكريضإلحنختاالح خسض يات خف ضخ نىخ1
،
 .1982 خف،نض خكي

عختةضووض خأ ووو ت عختتضووضاتألخسضضسووض عختياووو ال خ2003 ختف ووات خ نووىخسووورراخوظووض ختفوواإل خخصوووات خ اووع خ2

  رتفض خ اات خ  ل ختإليولخ تف ختفرضور عختلح اختف  بيخعخكيضإل خت  ض خيني.

لضخ ووو خروووو خ  وووضاك ختف يضإلووو ختفيضب ووو خلحووو  خ ختفح،نوووض نعختتلحوووا ختف ووورا خت اات ووونعخ موووتخنضوووو خ خسووورا 3

تلي شختف ابنختفارا ختفيضب خفحاتف خكرضض ةختفاإل خختب ضاختاسوا خفويخ  اكيونخ و خةوریختا ضااو خ نوىخ

  .3ت2011

عخت  وا خ2014ض خ نوىخ ختفضي خباض)اةخ اك ختأويضاخ  عخينوتختفاوح) خخكرصور ضخ اكو خسضضسوض خ وض 4

تان ووووونألختفنر)ضووووو ختفاووووو ر ا خت  ضاتتضووووو خخفريووووو خنووووور خكضف)وووووضإلاتألختااوووووعلةعختتفيووووورتال خ ووووو خةووووورتألخ

لةخ وو خة،وولختأفرلوو خ سووح) خصوون ض عخقاوووخيوو خ  ووا خ ن وونألخ ضرلوو خ  ضاتتضوو خفحريوو خك)ووضإلاتألخ اووعَّ

ووا ألخت  ووضاتألخكإأ ووضخسوورلختي ووا  خ-ا روو - مووتخاووابضألخختفريوواختلحووع ختف اتةضوو ختارتفضوو خ اووات ختفتوويخه،

 .ختكووىتختفت ااوواخ4 ؤاوو خ ذتخفوواختيرةوو خيوو ختفيووارلخفوويخ ووؤت ختفووات ختف ابضوو عخخت   ووضختفووضي ختتف ووات ت

تلحات  ختا،ض اخفألا  خ  ختفررتألخت ااتوض ختايرتنواةخننور خخسورال ختخكيضإلو خأكورختفراولختف ،وض خ

 . 5وخفرت خقضايضر  عختتوي ضاختبضاةختاخااتألخفيخهىرختان)ر ت

ة خينوووووتخذفووووودختاتنووووو خ اوووووراخأ الكوووووضخفووووويختان)رووووو عختت  وووووحض خن  ووووو ضعختأسووووولحت ضخ ووووو  خأقغض اووووويض عخ

كض اووضق خ” ت ووواتخكضسووضرضد“ تف ووات عخسوورال عخباووغ خت  ووغضف ضخكضفيووات خ وو خاتسووضضعختتفيووع خفوويختان)روو خخ

روض خ اوات خنيضيو خ متخ  ضاي ضخغعلختلحضساخ  خ اات خقضيضخاي حعخكضفبلووض  ختفنورت خت اات ونعختاق  وضختسواخ ح

 .سولخذفودخةواخ قو خكضاحودختاا  ونخ6تلحرثنخت اك خأويضاخ  عخ  ختفرضإلي ختا ال ض خفحينظيوضألخت اهضكضو خت

أتسوو)نخينووتخغوواتاختفنووضترختااح وو يخخ-تي،ووا ختف ووض نخكوو ختلحاووع خ موو ختا)ضف،وو خكي وو ضلخوووضترخياوو ا خ ووا خ

سوو،عخأ خأسووويضرختتف ووو ختف ووض ي عأ ختفووواايرغاتقضضخخارتن وو ختلح)وواخت اات ووونختفيرسوو يخفوويختان)رووو عختتفووى 

وضخينو خ وكلخهوو عخت  وضاارخفويخ تف ض ض خفيختان)ر خت اات عختف ات عخسرال عخف،نض  عختفتويخ  وكحاخنغاتقضًّ
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هوووىتختف)وووواحخيووووا خ وووو ختفووووات ختف ابضووو خذتألختفر وووواخت سووووو نختفاوووونيختاكةوووولخةحروووضخ وووو ختفنروووورذخت اات وووونخ  وووولخ خ

ر ا عخت  ووووضاتألعختف،اووووال عختفتوووويختاوووور ختهييض  ووووضعختغعلهووووضخ وووو ختفووووات عخ وووو خةاووووض ختايح وووو ختف ابضوووو خختفاوووو 

تفيوووووات ختف ابووووونخت سووووواتإلضنيعخ مووووو خةاوووووض ختفيوووووات ختف ابووووونخت اات ووووونعخترانووووواخ ووووو خ تإلووووواةختفياوووووضف خابضة ووووو خ

  .7 ساتإلضلخ متخ تإلاةختفياضف خارتن  خ اات ت

ت،ووا خخأساالفنا ووراةخت سووو ض خت ااتوضوو خكيووضخت سوواتإلضحض عختتفخ-أ خأووونخ نووىخ  ضهوواةختفاووو ختايووال خخ

ي ر اوو ختييووایخ اووات عخخ-تلحووض خ وو ختاضفرووضألخيابضوو خوووووووووووخ سووو ض ختييووایخ سوواتإلضلخ مووتختاضفرووضألخ سووو ض خ

ت ووو خ  وووضتاتألخاووواخ سووواتإلضلعخ موووتخ  وووضتاتألخفيوووضلح ضعختت تاووواألخ خوووضتلختفاووو ر ا عخت حرضئ وووضخفووويختيتوووو خ

خ-تفرضاسووووض عختتف ووووض ض خخ-ختارعووولةخأكةوووولخ وووو خذ خة،وووولختبووووضرخوروووورذخ اووووات ختفوووى خاات وووو خينووووتختف نضإلضوووو ختتفرر ضوووو 

 عخفوويخ ا حوو خة نضوو خةوواخ اوويذخف ووضخ8ت سووو ض  عختتيووا هضخفوويختان)روو عختتةالتة ووضخخ وو خصوون ختفرن،حوو ختفنرتلوو ت

كووووىفدعخويضبوووو خفحيرح،ووووضألختارعوووولةختختف اوووو ال عختفاضضسووووض عختاةييووووض ا خ خفوووويخ عوووو ت ختفرووووریختفاتفضوووو عختفتوووويخ

افلخينوووتخ  وووإةخوظوووض خيوووضفديخنااات ي وووا ختاة)وووض  خاووورقاخكووواأألخ ؤ ووواتد ضخب ووواختفغووو تختفاتسووو يخاتكاتوضوووضختووو

 اووووات خ اووووض  خسضقضوووو خاي وووو خف ووووضخ وووو خروف ووووضختفرصوووور خ موووو خأهوووواتق ضعخروقووووضخاووووضخسووووض خيحضوووونختفراوووو خفوووويخقاوووولةخ

ضخ ضعختياووو الًّ وووضخسضضسوووضَّ تفاوووض)اةختا ض اووو ختختفرااوووضألختاياووواةختا ال ضووو  عتفتيخسضوووواخ  وووكلخ مووو خ ووواخ وووضخسضكا 

  .9 اات خت

كضلح)اخت اات نخسوض خت وضةت خسوغ،ضخفويختييوع ختف وةو خكوع خ سواتإلضلعختتفوات خخخما ُيعرفوباخأ خخته ىت

ا  خ   ضخيحنضعختسواتخكرضوض ةعخ ذخد وياختاتموتخكضف ضوضو خ و خ ضو ختف واعختد وياختف ضوضو خكوضاتمتخ و خ
تف ابض ختا)، 

ضخ وو ختفنض ضوو ختليغاتقضوو عختةوورةختي وولخييرووضختسووالتتضبضَّ بالنياااة يساارا يك   ضوو ختف ضوو عخقضفووات ختف ابضوو خخ

بالنيااااة   ضفضوو خ ووو ختفنض ضووو ختاةييوووض ا عختةووورةخب وووال خ ووو ختفنض ضووو ختفاايرغاتقضووو عفيخ وووع خ  يبووولخ سووواتإلضل

  تف خذتألخوررذخيضفديعختتة ختةييض  عختةرةخيا الَّ خوريضَّ خذتألخت نرفرنضضخ يرا  .خللد ل العربية

 األمريكي: -ب ـ علی املستری اإلسرائيلي 

يضخأ خ ساتإلضلخكضض خصغعلعخت رضلخينوتختان)رو عخفونخ وا  ينختفاانضو عختهرليونختف رضقضو عختت)رةونخك

تفات ختف ابض عختد ا رخ اات ختفتيخاخاروریخينوتخ رتن ت وضخكيروا رعخقدوونخ ت خ ودخي و شخ ضفو خ و ختف ودعخ

ال،وو خفوويختلياوواختف ابوونعختتااتضووض عخ اووضق خ موو خخأة وو ختنوور خي ووض نخ   ووضعختخياوو تخ ةت خذفوودخ مووتخ  وو خذتتوونختفغ

ت سوووووو ض عختفووووواخااووووول  خهوووووىتختف ضوووووض خفووووويخخ-تف ابضووووو عختتف ابضووووو خخ- اووووويغوختفينضةاوووووضألعختتلحوقوووووضألختف ابضووووو خ

تسيخات عختترظضو خسولخت  كضووضألختاخيحرو خفروا ختنور رعختختوإ ع خوراونخ و خسولختا وا تألختاااةو خكونعخخ

ضوو خخفحت رلوولعختتا،ضفغوو خفوويختلحوواا خيوو ختلح)وواخفووىفدخقروواخييوولعخت  وونخأ الكووضخينووتخاووإخ"كاتبضغنووات"خ يو 

سوووونيخفوووويخخ-ت اات وووونعختتيوووورلاخ اووووات خينووووتخأأ ووووضعخت حرض هووووضخر)وووواتخ تهوووواخا يوووو  خسوووولخ ووووضخهوووورخيابوووونعخت سووووو نخ

  .10تان)ر خت
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توجووحعخت  وونخأ الكووضخ نووىختةوواخسووضكعخفوويخرلححوو ختارةوو ختف ابوونختاييووح خاوواخ سوواتإلضلعختتسوويااجخ

عخ1979 كووات ختترضةووضألخسووو خت  ضهوواةختفاووو خ وو خ يوواخخ- ووضخ ت خ رتن وو خت   -يووا تخ وو ختفووات ختف ابضوو عخ

 عخفوووويخ اووووضاخسوووو ضنخ1994عتترضةضوووو ختت  خيابوووو خ وووو ختاا  خ1993تترضةضوووو خأتسووووحرخ وووو ختفاووووح) ختفرحاوووو)ضنض خ

ورجخخكضتروض ختأكاتهوض  خ و خت  وضاتألعختتف،اوال خ11تلح   خوارختفي)،ضو ختفكض ولخ و ختفوات ختف ابضو ت
ُ
 عختفوى خت

خ2020سووغييبلخخ13سوواخت يرضفضوو خكاااروو ختف، وواختاكووضرختاأسوو ضختفوواإل خختا علسنت توضفوواختات وو  خفوويخفوويخ ات

كااووراخاإلوو خختةات خ سوواتإلضلتخوينضووضهر عختتةلووا ختلحضانضوو خت  ضات نعتي،وواخ خكوو خةتاووا عختتف،االنوويختي،وواخ

ووووض ن عخفيي، وووونختترضةضووووضألختفي)،ضوووو خ وووو ختايح وووو ختاغابضوووو خفوووويخ عخت وووو خني رالوووو خ2020بلخ ياوووويخ10تفح)ضوووو ختف ل 

ألخ سوواتإلضلخ يوواعختت  ووضاتألخ مووتخةيوو خت ووا ختف ووض  عخخ2022 عختفوويخ ووضا خ12تخ2021تفاوور ت خفوويخانووضااخ نوواَّ

ألخسووووولخ ووووو خ خ تتف،اوووووال عختتاغوووووا خ موووووتخةيووووو تتفنر  خينوووووتخ اووووويریختةات ختلحضانضووووو خمصااااار،  ايماااااارات، تنووووواَّ

اتإلضلخ و خهوضتع ختفرييوع خينوتخ   لو خةوااتد ضخكااراختةلاختلحضانض ختا الكنتخأوير نخكحضن   عخت اصاخ س

تفاقضيضوووو عختاقوووو خخ اوووويریختفي ووووضت ختف يحضووووض نعختتاسوووويخ،ضات نخكض  ووووضعختبووووع خهووووىرختفووووات عخ اووووضق خ موووو ختوووورقعلخ

تا لووواخ ووو ختلحيضاووو ختا ال ضووو خفحوووات ختف ابضووو ختااوووت اق خ ووو خ اوووات خ ووو ختفالكعووو خينووو ختفيووورتال عختتف)وووضإلاتألخ

حو خياو ا خيابونخكات خاضضا.ختف لخختفرييع خ  خ13 سواتإلضنيتخ-سضويضخر)رةخ  ضتال خ يرا و خواورخ ةض و خ ا

خفوووويختان)روووو خنن،ووووضخ موووو خننوووو عخ وووو خاغ،وووو خخ2022ي ووووضلجخخ خضتق ووووضختاا تاوووواةخرووووو خ
 
خ ااتوضووووض

 
 يووووضخ  يبوووولرخيوووواتتوض

  .14تفيضنيخفيخ ت ختلححض ختف ابنختفغنض خكضفنرطختخ-أ ال ض خفيختلحاخ  ختفنررذختفاتس ي

 مووتخ اضتفوو خت يوورت خ اووات خقوود خ غض وو خاتسووضضعختتفيووع خيوو خ ن)روو ختلححووض خسوورلخاوورقاختبض اووضق خخ

تبرض هوووضختكوووضوخت ضووواتخفا تلووواختان)رووو خخالاااد الر ا مريثاااي،  تاوووضختبضالووو خك،عووولةخا الكوووضعخ  ووول خ اير ووو خهضينووو خ

راولت خهوىرخكضاسلح ختفتيختين  ضعخأتختحدختفتيختين  ضخ ساتإلضلعختيناإلىخف خ اي)ض خاتسضضعخأتختفيوع خت

  .15تان)ر خكغض خأ خأسلح عخأتخ نظر ضألخ قضيض خ   ضخت

 ت العملية على طريق تشكيل الِحلفالثاني: الخطرا حر  امل

 أـ خطرات عربية:

عخ
 
اخ وووووودخأ خو يوووووو خت وووووويو خ يووووووض اختفروووووورةخسضووووووواخعخت ضةتفوووووواخأ نضوووووو ختاغووووووا خ  ووووووضياختف ووووووا عخةووووووض ة

ضخفوووووويختف يوووووواختلحوووووواا عخاسووووووضيضخ ضنيووووووضخاروووووووا ت ختووووووضال ختف ووووووا ختفيحضوووووواخ وووووو ختفوووووو تتليع ختف اووووووو ال عخ ت وووووو رب 

بوونعختتفاضضسووض عخقضبوواترخ ووضقوخكووضف،)راألعخختتفيبووضا خعختتاوونااختفتوويختووا خينووتخيظيوو عخت بوواختفانوولختف ا 

  وول ت ح ختفراوور  عختفووى خُيروواخكووع خك)وور خيابضوو خفوويخ  وو خة،وولخ  ووسخت سووو عختلروور خينووتخأسووض خويوواةخ

ضاخأ خيض نيختاات،ض عختت  ،ضاختفحىت خ نيخة يوضختف وا خكر ولختف  او ختاتاتبضو ختتراولت ختيفو  عخ تاظحر .خك،

او)ابر عختبضفوىتألختا واتألعختتفرسوضإللختف او ال ختسور خووووخاوضإلاتألخووووخ كضكوضألخووووخغعل  هوضخ خن ح واخايحكوؤت عختل،

تأص،ارتخ  يتيختف)ير ضألعختتفغضاوضألعخخت نراوديختفيرنونخكوع خ و خاييو خة يو خيضفضو عختلوایخأ ختف وا خ

خخال باادل   د اخكإوراوو اعخكضايييووض خينووتخذتتد وواعختبووع خ وو خأصوو  خكض  ،ووضاعختبووضألخانبووا   وو خأ خايوون رتخةوورَّ

  .16رح ختاتاتبضع عختارضقت اخك يضلعخت نير ت
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ت سوووواتإلضنيخفكرووووونخذتخأهيضوووو خفوووويخهووووىتختف،اوووو خسوووورلخوبوووواخأ خخ-تبووووضفانر خ موووو خكوووورتكعلختفيووووات ختف ابوووون

سووضورتخايضحوور خ موو ختفي يوولعختتفياووضف ختفاضضسوو يعختتف اوو ا عختتاسوويروفض عخت وو خخ1916تف ووا خ نووىختف ووض خ

تف حوواخختف ابوونخخأ  حوو خذفوود ختافيرووضلختف ابوونختف ،عوولخ وور خ ووال خ   ت اووع خكوو خينوويختف ض وودي عتفى خاقوو 

ضتتليضر ختف ابضووووو  عخفياالووووواخ تفرت وووواعختأيحووووو ختلي وووووض ختارووووا خفووووويختنووووونختف  يووووضوضع عختةوووووض ختاضفروووووضخياوووو الَّ

 ن)رتيختف ض عختتلحيضةخ و خسوح)ت اخ كوض ختلحوا ختف ضاضو ختاتمو عخ وع خسوضورتخاررور خفويخصو خ ت ختااوراخ

تف ضاضووو ختاتموو خب وواخأ خأتهييووونختارعوولةخكإأ وووضخخكرضووض ةخأاضوضووضخاووواخ ت ختلححرووض خك يض وو خكال)ضوضوووضخ كووض ختلحووا 

سرلختب حونخ حكوضخينو ختف وا عختسضوواخفويختفرةواخوراونختيرضسواختف،حوات ختف ابضو خ و خقا اوضخسواتخكيري و یخ

 عختفووى خأي)وويختفي وور ختلحووعخفوويختااتيوو يختفرحاوو)ضنض عخ1917 عختتيوواتكحرراخ1916تترضةض تسووضا خخوووووووووخكضكوورخ

خنااووووواختي،ووووواختف  لووووو خكووووو خي،ووووواتفا ي خكووووو خآ خفضنيفووووويخكووووونختا)وووووضلخكووووووخ تفووووو خيابضووووو  حووووودل خفيوووووضلحخ ، عختاخُ حووووودل

  .17س ر  ع حض خكال)ضوضضختلياااختفى خكايي ضخوضص،نختف ات عختأب ارخي خ  ات خُ حدختف ا ت

فووو خخذفووودخقااووو عخكووولخ  ختاووووضف ختليضووور ختف ابضووو خفووويخ ابوووونخ ووو ختاح  وووضضألخت سووواتإلضحض ختاايحوووو خ

ةووواختأ ووو  عختتي نووواختف يووووضكضألختااووولح خت سووواتإلضحض خ ووو ختفاووووض)اةخخخت وووا ختفن ،وووو  خ1948فرحاووو)ع خيوووض خ

ت وووا ختفن اووو  خخ1967ينوووتختاا عخينوووتخختفووواغاخ ووو خأةحضت وووضخ رضاوووو خكووووحض  خهوووىرختليضووور عختفووويخ وووا خخ

ق وووولختفياووووضف ختف اوووو ا ختف ابوووونخأ ووووض خنوووو شخ سوووواتإلضلعختسوووورطخسوووولخ وووو  خة)ووووض خغوووو ةعختتفاوووور ختفغابضوووو خ

اوووورال عخسوووو نض ختايووووال خكضوووواختف ضووووض خت سوووواتإلضنيعختسضووووواخويضبت ووووضخخأ وووواختفرحاوووو)ضنض عختخهاوووو، ختليوووورا ختف

  .18تاإةعخ  خسضكرضد ضخينتختفرض ةختف ا عختسلختف  ر عختف ابض ت

فواخا يو خف ووضخخ-أااوض -تفويخسوضض خكا نوضخهوىتخوبواخأ ختفياضفروضألختف ابضو ختفاضضسوض ختف وا خأتسو)ض خ

ضهواةختفواقض ختف ابونختا وال ختالحرو خة وضعختياورل خعت  1945تفنبضحخكيضخهرخ ض خنض   ختفات ختف ابضو خ

 عتخ1961ووووو1958عختتفر وووواةختايووووال ختفاوووورال تتليي رال ختف ابضوووو ختاياوووواةت1955تف ووووات خفوووويخ حوووو خبغووووات خ

عختةورتألخ ا ختلي لواةختفيضب و خفونعخت بحوخختفي وضت ختف ابونعخفويخ1981 بحخختفي وضت خفوات ختلححوض ختف ابونخ

كووووع  خخفضغضووووضعخخ1989قبلتاوووواخخ17تاغووووضابنخفوووويخخ االتلاااااةا  عختف ووووات عختفووووضي عخكووووع خ يوووواعختا خ1989قبلتاوووواخخ16

  .19تلي تإلاعختر خعختاغا عخ راليضوضضعخخف ا ختنر خا ل خيابض خ  الك خت

 أمريكية: -خطرات إسرائيلية  -ب

خ-قاووووخ-اسااتراتي ي  يبوولخ ن)روو ختف ووا ختاتسووطخذتألخأهيضوو خةيووریخاوووضختيييوو خكوونخ وو خ رةوو خنضوورخخ

تد ضختفنر)ض عختتفغضةل ختف ضإلح عخت اوفت ضخينوتخاوا ختاو و ختف،االو ختتف،اواختاكوضرختايرسوطخوختف،اواخي خاا 

تفروریخخاهتماا  تا ياخعتف،ااختف ابنخعتااضطختف نا  عخت  خأنلخذفدخسضواخهوىرختان)رو عخت وضت ت خ اولخ

رعوولةخ وو خأ وواختا ييووع خة ووضعخترح وواختف ضاضوو ختف بوولیعخسضفرااووضألختاياوواةختا ال ضوو ختفتوويخظحوواخفوويختف روور ختا 

كااو ختلحضنو ختا ال ضو عخخ االن ماا يحي ضخكع خقالةعختأراىخ ايضضألعخت روضهضاخ )ضاضو خةضكحو خفحييوا عخ
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فوووويختان)روووو خ وووو خ اوووودیختف ووووا ختاتسووووطعخ موووو ختف ووووا خخ- تفاضضسووووض عختتليغاتقضوووو خ- ت ضنوووو ختفروووورىختفغابضوووو 

  ختاتسطختف ،عل.ختاتسطختلياااعخ م ختاتاتخ يرس)ض عخ م ختف ا 

تتانوووو خنووووىتاخ ر وووور ختف ووووا ختاتسووووطخخ موووو خكوووواتاضألختفرووووا ختف  ووووال عخ ضنيووووضخو،وووونختلي وووولت ختا علسوووونخ

 خ تفيوونخكين)روو ختلححووض ختف ابوونختفتوويخأاحووعخيحي ووضخ ضنووىت ختتف ووا ختاتسووطعخ1902تتفرووا خ ضهووض  خفوويخيووض خ

تإسوووو خختفرضووووض ةختف اوووو ال خفح ووووا خفي بلتارالوووو ختفبلا)ضوضوووو  عختةوووواخت)ووووراخهووووىتختار وووور خييحضووووضخفضيوووولخ موووو خ

عخيووو ةخةض د وووضخخ1948تاتسوووطختفيضب ووو خفوووات خختلححروووض خفووويختلحوووا ختف ضاضووو ختف ضوضووو عخت ووو خةضوووض خ تفووو خ سووواتإلضلخ

تهييووووض  اخخكير وووور ختف ووووا ختاتسووووطخعخة ووووالختلحووووات عختتفياووووحضلختلحاووووضا خفوووويختان)روووو عختأفوووو ختفي وووور  خ

ضخ ر خ ر ر ختف ا خ1991ت ي ر خكعلا  عخفيخ  ختاتسطختلياااعختهضكح ختف ا ختا  ويعخ يوضخقضونخ موتخكيضك 

 .ختاا وواخ  تاةختفوواإل خختا الكنتكوولخسحنيوور  خ  ووات ختف ووا ختاتسووطختليااوواخ20تراوولت ختفوورا ختف ابوونت

ت سوووووواتإلضنيعخت  وووووو خ سوووووواتإلضلخفوووووويختان)روووووو ختف ابضوووووو عختهووووووىتخخ-عخبغووووووا خووووووو  خقيضوووووولختفيووووووات ختف ابوووووونخ1991فووووووي

سوطختف ،عولختفوى خاا يونخ  تاةختفواإل خختنوراجخ كحضورخكور  عخب واخأ وات ختا ات عخأتخ  ات ختف وا ختات 

 .ختفتووويخسووورلختاروووعخ ووو خ21عخكوهيوووضخي وووالخ موووتخت)،ضووو ختف وةوووضألختف ابضووو خ ووو خ سووواتإلضلت2001سوووغييبلخخ11

أتسوو)نخعخ وو ضاهضختفيحيوور  تخأااوودخاووضخ سوواتإلضلخ وو ختفروواتألخ مووتختفنضوول عخكدةض وو خخ-  ووات ختفي)،ضوو ختف ووا خ

  .22ی تت ساتإلضلختف بل 

ضختكوىتخترسوض خو)وض خييولخ حو خ ويض خ وضعختتةييوض اًّ ضعختتنييضيضًّ ضعختسضضسوضًّ تترالت ختان)ر خيا الًّ

تااح وو يخفوويخنلوويختف وويض عختتلينوور خعخت يووض ةخترة وو ختفروورتألختا ال ضوو خفوويختان)روو عختقووعخ ووضخُياوويباخ وو خ

  23  ض ت

فوووويخي وووواختفوووواإل خختا الكنتتا وووو  خةوووواخأةووووا خينووووتخخاوووواخخ2020تسووووض ختف،نيووووضنر ختتةتاةختفوووواقض  خيووووض خ

 سوواتإلضلخ موووتختفرضووض ةختااك لووو ختا ال ضوو عختفتووويخاروو ختلححوووض عختُنوولختفوووات ختف ابضوو خاوووي  ضعخب وواخأ خسضوووواخفووويخ

  خوارختا لواخ و ختفي)،ضو عخ اضاختفرضض ةختاتاتبض عختاخارناخأ ختراعلخف ىتخت نات خياتخس يخأ الكضختلح 

كاوووعخخانتهاكااااتا خ ب وووض خ سووواتإلضلخيووو ختفرضوووض ةختاتاتبضووو خااااهوووضخ ووو ختفنرووواختاتاتبووونخينوووتخ وووضخترالقووونخ ووو خ

 وو ر  خخقحاوو)ع عختف،نووض عختسوورال عختُلراة ووضخخأكةوولخصوور ختفي)،ضوو ختف اوو ا خ وو ختفووات ختف ابضوو ختا)، وو خ

تاضفضوو عختتفغ ووال خيحي ووضخفوويخأ ختاووا خياوو ا خكراوولخخارتن وو خيوواتهيضختا ووال خت اووات  عختلخروو ختاي،ووض 

ترضسوووووواخهووووووىرختاي،ووووووض خ وووووو خأ الكووووووضعختتفووووووات ختف ابضوووووو عختلينا ووووووضختا لوووووواخ وووووو خ الوووووو ختلحاكوووووو عختسوووووواي خت،ووووووض  خ

  .24تا حر ضألختفاةضر خفيختان)ر ختاكةلخأهيض خخكضفنا، خف ضت

فووووواقض خت سووووواتإلضنيتكضنيختفووووويخن ووووور خ  اكووووو ختفي)،ضووووو ختف ابووووونختايرتصوووووح خ ووووو خ سووووواتإلضلخك ووووو ختةلووووواخت

غضويخ عي خأهيض خةضض ختاضف خ قضعيخنر خ ر اخي الخكرتسو) ختاتيوضاألختاف التوضو خخيو خب واخخ موتخ
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  ت ن خأوظي ختفاقض ختليور ختلحضصو خكخ)ورةخأتمو خكوع خ سواتإلضلعختسولختفوات ختف ابضو ختا)، و خ   وضخفلحواخ

  .25ألخكات خاضضاعختتفيرتال ت  خ اضتاألخ اات خ  ضني خ ت ختان)ر خكضسيخات ختف)ضإلات

تتووإ نختيووالاضألتغضويخ عخب وواخأسووو،ريع خينووتخ  ووات خةووضور خةا ووونخأياووض ختتفكووروبا  ختا الكووونخ

عخياووويذخفووورةتاةختفووواقض خكضفي وووضت خ ووو خ سووواتإلضلعخت يووواعختتاا  عختتف وووات عخت ت خ بحوووخخ2022اروضووورخخ9فووويخ

كض ولخفحواقض خاواختفت ااواتألخت ااتوضو عختفي ضت ختلححض يخكي)ورلاعختتنرضوىخهضكولخ قوض خنور عختصوضات يخ ي

ووضخفنظووض خ قووض خنوور عختصووضات يخ يكض وولخاسااتراتيجية تبيرن،وونخابوو خينوو ختةتاةختفوواقض خعختروواااخ تاووا خوجي 

ضخ  ختضال ختارتقر خيحضنتخ180فيخغار خ   .26ار  

  ختفغابوونخخخكوووضفي)،ض ختف اووو ا خخ وواا ختف  ووواخينوووتختفوورا ختف ابووونعخكووولخخ-تا الكووونخخاالهتماااا تفوو خخ

 ت وا ختلححوض ختف ضوضو  عخ وع ختنواألخأ الكوضخ1991تإس خختفررتياختف ا ال ختا ال ض خقضنخي ور خ موتخيوض خ

قاصو خفالسوض ختنر هوضختف او ا عخ ضو خأ  وإألخخالعراقياةفيخةاوض ختاالواختفكرلواخ و ختفرورتألخخ-رضص خ -

ةضيا نختفظرعولةعختتفربعولةعخخفيختايح  ختف ابض ختفا ر ا  خةضيا نخت سكض عختتا علخسح)ض عختفيخت  ضاتأل 

تفوووووويختف،اووووووال  ختاسوووووو)ر ختلحووووووض خختا الكوووووونعختةضيووووووا نختف ووووووض خي  وووووو یعختتااووووووا عختفوووووويختفكرلووووووا خةضيووووووا نخ

يالرووضألعختتف ووض خينوويختفاووضفاعختفوويختاا   خةضيوواةختاةا عختفوويخُييووض  خةضيوواةخ يووعلةعختفوويختف ووات  خةضيوواةخ

رووور نعخت يضاووو خ سووواتإلضلعختقوووا خييحضووو ختفي)،ضووو خيوووع ختاسووواعختفووويخة)وووا خةضيووواةختف ااووواعخلحا ووو خأ   وووضختف

  .27كض  ضعختتفات ختف ابض ت

عختت يوفووونعختترةضووو ختفووواإل خختا الكووونختخنوووراجخكووور ختاكووو  عخ وووو خ2003ت وووضختفغووو تختا الكووونخفح وووات خ

عخ اخ2007اإلووو خختةات ختف ات توووورا ختاوووضفكن عختترضةضووو ختياكووو ختفرووورتألختا ال ضووو خينوووتخأاتيووو يختف وووات خيوووض خ

 ختفرا،ووووضألختايو روووو خفوووويخرووووطخختفي)،ضوووو خ وووو خ سوووواتإلضلعخا ختفنظووووض ختف ات وووويخكرضووووض ةختفوووواإل خخصووووات ختا،وووو خ وووو

 اع خسض خااياختارضت و ختفرحاو)ضنض خككولخأوورت خت  كضووضألخعختلواقرخأ ختروضا خيابونخ و خ سواتإلضلعختأ خ

  .28يختان)ر تتا ال ض خفخ-ترتناخأننبيخفيختان)ر عختبرنخي كلخيضإلرضخأ ض ختا ضا  خت ساتإلضحض خ

 املبحث الثالث: التباينات الدولية القائمة

 أـ من الناحية العربية:

ينوووتختفووواغاخ ووو ختفاغ،ووو ختليض اووو خفووويخ  ووو ضلختاوووضف خياووو ا خ وووا خأتسووو)نعخخقدوووونخاخارنووواخ تووویخ

تفلحظ خ ضخي علخ متخختنر خ رة خ ر اخب إ خ   ضلخهوىتختلححو خخارتن و خ اوات عختفورختقالاونضختف وات خ

أتسووو)ن عقوخكووواخ ووو خ اوووضاةخيوووا خ ووو ختاسووو ح  خهووولخي ووويلخخ-تفر نوويخخفووويختإسووو خخ حووو خياووو ا تخووووضترخ وووا خ

ح خسلختفوات ختف وا خه أتسو)ض  عخخ-أتسو)ض ؟خت ذتخسوض خكوىفدخقيوضذتخيو ختفوات ختف ابضو ختتف وا خخ-ىتختلحا

تلححضرو خ اووات خ ترولخ ووضخي ووالخكياوراختارضت وو ختكعوولتألخووووووووخ   وعخووووووووخبغووات خووووووووخصون ض  ؟عخختينووتختقاوولت خأ خ
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ر ا خوووووخة)واخوووووخت  وضاتألخوووووختاا  خوووووخ يواخوووووختف وات خوووووختفاو خ-تلححو خي ويلخكيوضخُي وض خسولخ و خ ت سواتإلضلخوووووختاكضوض

تف،اووال خووووووووووووخُييووض  عخقيووضذتخيوو خ رةوو ختاكضووضختفتوويخهوويخياوورتخفوويخ حوو خ وويض ختااح وو يعخت ووضذتخيوو خ رةوو خ

وض نخكاترحونخ تف ات خ حضر خ اات ؟ختكض خايي  ختلحح خ  ختفي كلعختتف  ر خكي ض ونخفويخظولختفينور ختف رلَّ

 الكووضخأ خكرضووض ةخغعلهووض؟ختاوو ختكوور ختفرضووض ةختخ اووض،يعخي وور  عخ سووو ن ؟ختهوولخاكوور خهووىتختلححوو خكرضووض ةخأ

غعوولختا ال ضوو خفوويخظوولخاتحختانضقاوو ختفتوويخةوواخت)وواأخكووع ختفووات ختفرضيحوو خ  وول ختفاوو ر ا ختفتوويخةوواختب وولخ وو خ

ارح ووضختفوواانيعختةووااد ضخينوو خ قوو ختلحيوو ختاكبوولخ وو ختفييرلوولخذا  وو خفرضووض ةختلححوو عخت يوواعختفتوويختيخووىخ وو خ

سضح خفرضض تنعخت سواتإلضلختفتويخةواخت)يوذخفويختفرضوض ةخكا واخأسولحت ضختفنريضو عخارح ضختفرر نعختتفاايرغاتفيخت 

  .29توررذهضختف ضفديخفيخ تیختابضاألت

ضعخ ذختيرووعخسوولخ وو خ ختايح وو خخ تفوورخوظاوووضخ موو خ رةوو خ ت خ بحووخختفي ووضت خختلححض وويخفرنوواوضرخ نراووي 

وووضخيحي وووضعخفووويخ وووع ختف ابضووو ختفاووو ر ا عختف،اوووال عخت  وووضاتألعخفووويخ اوووإف ختف وووات خ اوووات خكرصووو ر ضخر)ووواتخ ةحضيضَّ

توووایخ خة)ووواعخُييوووض عختفكرلووواعخأ خ اوووات خ تفووو خ ةحضيضووو خان،مووويختف يووولخ   وووضخفووويخ ووولخنيضووو ختا وووضسلخكوووضف)ا خ

 تفاحيض عختتلحرتا.خ

رحضبضووو خسوووضكر عخ  ووول ختلحيوووضاختفوووى خخ-ت  ووور خهوووىرختلحاضسوووضضألعختتلحاوووضكضألخخ موووتختووورتاتألخكضنضووو خ خ

ضاتألعختتف،اوووال عخت يوواخعخينوووتخة)وواعختاخترييووواختف  تيووضألخ ترووولخ ت خسوو،عختأ خقااووينختفاووو ر ا عختت  وو

 بحوووووخختفي وووووضت ختلححض ووووويعخكووووولختي ووووواترخ موووووتخرضانووووونعخسوووووضفريراخفووووويختف وةوووووضألخكوووووع ختاا  عختتايح ووووو ختف ابضووووو خ

ختاد وووووض ختفاوووووينيخفحييح وووووو خكياضتفووووو خ غضعووووولخوظوووووض ختلح ووووواخفووووويختاا  ختنرضووووووىتخ تفاووووو ر ا عختفوووووى ختصووووولخ وووووا 

 .ختةووواختي نووواخ اوووات خ ووو ختسوووييضف خب ووورخ ت ختلححوووض خ مووو خصووور ضعخقضفكرلووواعختُييوووض عخ30تفيووورر ختفروووا  ت

تة)واختواب)  خيوةووضألخنضواةخ   ووضختو)وةوضخ و خ رتةوو خسوضكر خ   ووضعخ  ول ختف وةوضألختفرضإليوو خينوتختلحضووض خ

ت ابوووووضبنخكوووووع ختفكرلووووواخذتألختاةحضووووو ختف وووووض ض عخت اوووووات عخت رةووووو خ اوووووات ختفوووووى خ ووووويحينخ ووووو خسوووووح)ض خُييوووووض خ

كا وووواختفيرووووضا ختليغاتفووووويختف،اووووا خكوووووع خ1975كوووو خسووووو ضا خفوووويخ ريووووض خاوووووراةخظرووووضاختف ووووضريض خيوووووض خختةووووضكر 

ت ااتوضوووو خفر)وووواخخإضااااا ة إملااااة ا ياااااند تف،حوووواا عختتف وةوووو ختفرضإليوووو خكض  يووووضخينووووتخ اوووو ختفي ووووضت خ توووویختفضوووور عخ

تعخأانووووووض ختلحيووووووضاختفووووووى خقااووووووينخيحي ووووووضختفاوووووو ر ا عختت  ووووووضاتألعختتف،اووووووال عخت يوووووواخ وووووو خ تعختنوووووور  خ2017كاووووووا 

  .خ31ت2021 تی

 ضةتفووواختفاووو ر ا خوراووو ضخ  حوووعخ اوووإف ختفي)،ضووو ختف حنووويختفكض ووولخ ووو خ سووواتإلضلعختكإأ وووضخت،اووو خيووو خأ خ

 نات خ حير خ  خة،لخ ساتإلضلخفيضلحخ   خقحا)ع عختةا ينعخفيب ولخ نونخكوض اةخسوو خياوضياهضخينوتخ

ةر وووضخ وو ختفنض ضووو ختفاانضووو ختفي)،ضوو عخكيوووضختخيوو یخفووويختفرةوواخذتتووونخ وو ختفياوووا خفووويختفي)،ضوو عخاوووونخااوو  خ ر 

أ وووض خ اوووات عختفتوووويخكووواتاهضخةوووواخ اووويغحنخفوووويختف يووولخينووو خ  ووووري  ضخعت  ووواخ ووووضخ اوووي)ض خ  ووووارخ ووو ختف ووووضاع خ

تف ابووونعختت سووووو نخاوووواهضعخختف اوووواخت وووواهضخفوووويخهوووىتختفاوووول  عخكوووولخ  خ تاخيابضوووو خايرةوووو خياوووورلت ضخاختا،ووووىخ
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ت عخفكرأ وضخينوتخروطختارتن و خ   وضعخسوضف ات خفيخأ ختاضفرضألخةاختباهضخ موتخ وا خ ،ض واةخ و خ اوا خاالنخراط

 عختت  ووضاتألختفتوويخوروواخصووحت ضخكووإ ختاووضف خ32تفتوويخصوورألخ بحووخخورتة ووضخينووتختبووالاختفي)،ضوو خ وو خ سوواتإلضلخت

 عخت يووواختفتووويخاقاووواخأ ختكووور خفووويخ  ووولخهوووىتختفياوووضف عختفووو خخذفووودخقااووو عخكووولخ33ياووو ا خاووواخ اوووات ت

ضوولخغضووض ختف رضوواةختف اوو ال ختا ووالك خفياااوواخترنوواخهنووض خ  رةووضألخكووع ختفووات ختايرةوو خياوورلت ضخ  وو خة،ا

تف ووواتإلضضألختفرضإليووو عختتااييحووو خعتت ووويو خسووولخ تفووو خاروووضتوألخاخيحووو خااتةهوووضخييوووضختيح ووونخكرضووو ختفوووات خ ووو خ

 اخااتاةخفي،ض  ختا حر ضألختفحرنايض .خ
ُ
 ااتةتألخفيخظلخغضض ختف ر عختفتيخ 

وضخسوض خوري وضخخ- ختف ابضخ-تتفرتاحعختتا حر خأ ختفياضفرضألختف ابض خ تا،ض ت وضخ نوىختإسو خخنض  و خخ-أاًّ

 يووووعلهضختفر وووولخباووووغ خغضووووض ختف روووو خكووووع خ وووو ر عختةضووووض تألختا وووو ختف ابضوووو عختيووووا خخ1945تفووووات ختف ابضوووو خ

  .34تر ضاختلي ر عختتفا یعختتفييراتألختبضرخ خيح ختفراضاضختااحض عختت ةحضيض عختتفاتفض ت

ووونجحختفوووات ختف ابضووو 
،
تاضفرضد وووضخ موووتخنضوووو خ حووو ختفنوووضترختااح ووو يخكرضوووض ةخأ الكوووضخخ اخفووويخ- قروووطخ-تفووواخت

 تووووویخخ1991  ووووول ختفياوووووضف ختف اووووو ا خينوووووتختف وووووات خ نوووووىخيوووووض خخاووووواخكحوووووات عخت ووووو ر خيابضووووو عخت سوووووو ض ع

عختتا وووضاك ختفرضيحووو خ2001عختينووو خأقغض اووويض خ2003 سووورضاخوظوووض ختفووواإل خختف ات ووويخختصوووات خ اوووع  خيوووض خ

ر ا خوووووووووووووووووخة)ووواخوووووووووووووووووخت  وووضاتأل خينوووتخفضغضوووضعخت سووورضاخختفووواإل خختفحضبووويخت  يووواختف ابضووو ختتفاووو خ-فح)وووضإلاتألختارضتحووو خ

عختتلح وووواختلححض ووووي ختفغ ووووا عختتف اوووو ا عختتاووووض  خ سوووورضاخوظووووض ختفوووواإل خخ2011تفرووووىتفي عختوظض وووونخيووووض خ

عختسوووولخهووووىتخي نوووويخأ خ ت ختان)روووو خفوووويخ ضفوووو خخ2015عختينووووتختفووووضي خ نووووىخ2011تفاوووورا ختب ووووضاختاسووووا خيووووض خ

 يتضاااح  لااا  أكتااار مااان تمركاااز القواعاااد .خ-غعووولخاسوووديخخ-الكوووضعخ اخأوووونختاوووضف خخسوووا ختاوووضف خياووو ا خخ ووو خأ 

 العي رية ا مري ية، لي الوطن العربي،  ا جواء ا فتوحة ل ا. 

عختتفوات ختف ابضو عختبضفوىتألختلححضبضو خ   وضخخ1979ت نىختترضةض ختفاو خكع خ ياعخت ساتإلضلخفيخيض خخ

غنضا  و يعختترح،واخفويختاضفرضد وضعختتحروواخفويخسضضسوضد ضعخقرواختوخااواخفوويختاخخ-تت وضتىخ مو ختفرحودخت سواتإلضنيخ

 اات نخااختف وات خخ-يات يخااخ اات خفيخايضو نضألختفرا ختاضي يعخت ننخ متختاضف خرحض يخخ-تاضف خرحض يخ

فووويخ اووو ضنضضتنعختهوووضخهووويختفضووور ختياوووضف خ ووو خ سووواتإلضلخاووواخ اوووات عختت،اووو خيووو خأ خصوووضغ عخأتختيوووض خسضضسووو يخ

تفياووووضف ختلووووؤاارعختف)ضاووووضخاييح نووووضختاسوووويغات خ وووو خغضووووض ختف ووووحرةختفاضضسووووض ختف ابضوووو ختبووووضرخخي ضكوووولخهووووىت

 وووو ضلختاووووضف خياوووو ا خ
،
يابوووونعخقحيووووضذتخاارر وووور خخ-ةاووووضاضختا وووو ختفتوووويخفوووورخسووووض خةض د ووووضخ رووووضخايرةوووور خخ موووو خ 

 كير ضلخ  ضهاةختفاقض ختف ابنختا ال ختالحر خكيض ض خنض   ختفات ختف ابض ؟خ

خاخترووور  وووا،  ت ختلححوووض ختف ابووونعخت   وووضختفوووات ختف ابضووو خكي)ووورلاخةووورتألخ ا ختلي لووواةخفييووو،ذختاضفروووضخختفا

فوووويختلحعوووو ختلححض وووويخراكااااد   ياوووو الضخيابضووووضخفوووويخ اووووضاخنض  وووو ختفووووات ختف ابضوووو ؟خكووووااخ وووو خ كرووووض خهووووىرختفروووورتألخخ

خ عختسووووولخ وووووضخويرةووووو خ وبوووووضةرخفووووويخهوووووىرختاا حووووونخهووووورختفيناوووووضعع35تفاوووووضعخعختغعووووولخ ر حووووو خكضااووووويریختا)حووووور ت

تتفي ووضت ختف اوو ا عختب ووكلخأكبوولخفوويخ بووض ختفوواقض ختليوور خ وو خ ضوو خ يووض ةخخترة وو خختانظر ووضألختفاقضيضوو خ
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أتسوو)ض عختت،ووض  ختا حر ووضألختاسوويخ،ضاتتض عختتلحا ضوو عخخقضيووضخخ-تليرلوو خينووتخنغاتقضووضخهووىرختفووات ختف ووا خ

 كض  ضعخكيايریخاخاا تخ متخ ح خيا ا خينتخغاتاخ ح خ يض ختااح  ي.

 ناحية اإلسرائيلية ـ األمريكية:ب ـ من ال

 و خغعولختان)روونخة،ور خق وواةخأ ختفرااوضألختاياوواةختا ال ضو خ  الاو خكووإ  خ حرضئ وضخفوويخ ن)رو ختلححووض خ

تخ -تكإأ ضختااو خ و ختااضد وض -تف ابنعخأتختف ا ختاتسطخكرااخ ضهيخ  يي خكإ  خ ساتإلضلختفتيختي ض لخ   ضعخ

ب ووووووضخفوووووويختفوووووورا ختف ابوووووونختفووووووى ختاووووووضت خايووووووخخهرليوووووونختف ابضوووووو عخن وووووواتخفوووووويخسووووووغضلخ  رلي ووووووضعخت  خال تااااااد ر

خأسووووض خخ-تتسووووي،اتف ضخة رلوووو خ ووووا خ أتسوووو)ض عختاختا،ووووىخةضووووض خأ ختاووووضف خةوووور عخت اوووويرلخفوووويختان)روووو عخسوووورت  

يابضووضخرضفيووضعخ  وول خنض  وو ختفووات ختف ابضوو عخأتخ سووو ضضعخ  وول خ نظيوو ختاووؤتياخت سووو نعخكوولختالوواهضخه وو عخ

ةاوضد ضختفرضإليو خينووتخأسوض  خيابوونعخ سوو نعخ اوض،يعخي وور  عخكوا  عختغعلهووضع...خت او)اب عختغضاةو خفوويختنض

ت  خ يوووواختفاوووواتاةخهووووىرختفووووات خفي وووو ضلخأ ختاضفرووووضألخ ؤةيوووو عخأتخ تإليوووو خقوكوووواخأ ختكوووور خكرضووووض ةخأ الكووووضعخ

  .36تتااخ  اد ضت

 خذتألخت اووو تخ سووواإلضلعختأ الكوووضخخ مووويختيضضووو عخكوووولعختتاووو ض ختفراوووض ختفرحاووو)ضنض عختتفرووواتاتألختا يضوووو

تفيوح خفوويختلحضاوواعختتااووير،لخ و خرووو ختجيووع خت يووو عختتانوضشجختفااتسووض عخت  وور شختفىهنضوو ختف ابضوو عخ

 عخ37تةوواختي نيووضخ وو خ  تاةختلحوورلعختتفرحووعختف ووابضع خ توویختوااقوواخكرصووحت يضخ  تتوولخأك وو  عخ مووتختا ووات  ت

يضنووووي خفوووويخاراتووونخيووووض خ
ُ
 ووووع خاأألخار ووووىت خأ خوظاليوووونخعخ1979 ووو خأ خأ الكووووضخهوووويخفوووويختاسوووض خ وووو خسووووضواختتلح

ت سووو ض ختف ووض ض ختي وولخسووضضنضخق الووضخاينوو خختيووا ختف ووضريض خ وو خأقغض اوويض خ مووتختاضووضةختفاتق وو ختختلححووض خ

تي خيايرض خ   ضخينواخختاةياوض عختتاةو خسضضسوض خق الو خاوياخترظضر وضعخ تف ابن عختفيختفرةاخورانختظلخق َّ

نيخ ووو خت سوووو ختفاووونيعخأتخينووووتختفيووو ضاختفرووور نخ ووو ختفووووات ختتسوووي يضاهضخفووويختان)رووو خ  خينوووتختفيوووو ضاختفووواا

قضيووووضخفووووورخأ وووواااخأ ختات ،ووووضألعخأتختناوووووضرضألخياوووو ال خفوووويختف وووووا خخ-أ الكووووضخخ-  .ختهوووويختفضووووور خأ خ38تف ابضوووو ت

تاتسوووطختاووواخأ خُ اووودیعخت ووو خأ خوووور خخ ويوووضخد وووالخأتاخ موووتختوووإ ع عخت يضاووو خ يوووضلح ضخكرتسووو) خ حضرت ووووضخ

 سوواتإلضلختفتوويختنرة ووضخفوويخةضووض ةختان)روو خاووي خأ خ  وو ضلختاووضفرنخفوويخ ووض خفوورخت  ووغحاخكراووضاضخ ووا خآسووضضعخ

 .ختفور  خ39صوضنيخفويختان)رو عخرضصو خفويختابوض ختف او ا تخ-تف)العخأ ض خأ خ غحغلخاتس يختاضوضضخخفر) خ

ذفوودخفوويخسحيوو ختفوواإل خختا الكوونخختنوورخكضاووا  ختفووى خأكيروواخفوويخةيوو خ ت خ بحووخختفي ووضت ختلححض وويخ مووتخنضووو خ

 خعتفتووويخسوووض خ ووو ختايرةووو خقي وووضخ يوووو ختاوووضف خياووو ا خ وووا خ2022 يووواعختتاا  عختتف وووات خ نييووو خارفضووورخ

أتسوو)نخكووضفرر  خ"خفوو ختاوول خأ الكووضخأ خقووات خفوويختف ووا ختاتسووطخفاتسووضضعختتفيووع عخت اووات خ"تسوو،عخأ خأ ووضاخ

 فيختيالذخسضكعخأ خ"ة)اخ حض ختسالتتض يخا الكضخ  خرضاجخ ح ختفنضتر".
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 :الخاتمة

أتسووو)ض خخت)يوووذخ مووو خ ووواخ وووضخفووويخ  ووو ضلخ حووو خخ-اي ووو ختفرووور خ  خيوووا تخ ووو ختفوووات ختف ابضووو ختف وووا خ

 خ سوواتإلضلخاوواخ اووات عخغعوولخأ خهنووض خنيحوو خ وو ختف رت وولختفتوويخ ضةتفوواختروو خأ ووض خهووىتختف)يوورحعخياوو ا خ وو

   وضخ وضخي وور خ موتخهووىرختفوات خوراو ضعخ  وول ختاوراوض خكووع خ ت ختلححوض ختف ابونختبووضرختف وات خ اووات عخت   وضخ ووضخ

حووو عختتيرل حووونعختميووواخكن يووونخي ووور خ موووتخ سووواتإلضلعختأ الكوووضختفحيوووض خةووواختكووور خف يوووضختيوووراتألخ ووور خةضوووض ةختلحا

 تفيايض عختغعلهضعخاختيرعخ  ختفييراختف ابنخ.

أتسووو)نختخيحووو خيووو ختحووودختفتوووويخخ-كيوووضخأ ختفظووواتلختفتووويختيووواتع خقي ووووضختاصووورتألختفضووور خفي ووو ضلخووووضترخ ووووا خ

حووو ختفنوووضترختااح ووو يعخقضفنووضترختااح ووو يخ  وووإخارتن ووو ختاتاووض ختفاووورقضتيخكاتفووو ختةييوووض ا خيظدووویخ  ووكحاخ ا

عختتار وواختفوواتإلاخفوويخ بحووخختا وو ختفوواتميعختسووض خق اهووضختف ووضرعيخابيووضحخ ت خ ووا ختييحوودختفاوووحختفنوورت 

حوووو ختف اوووو ا ختف ووووا خ أتسوووو)نخةوووواخاخاا وووو خخ-أتاتبووووضخكوووولعختغاة ووووضخك نيووووضخ اووووات ختفتوووويخاوووواهضخويرةوووو خةضووووض ختلحا

ر)اهوووضخفووويختفرةووواختفووواته خخ مووو خ اووويرىخر)ووواختاتاوووض ختفاووورقضتيخقفووويخ ووو ختفنض ضووو ختاةييوووض ا خاووو ضر عخ

ةعخت  ختفنض ض ختف ا ال خاختييحدختفاووحختفنورت عخكيوضخأ خأ الكوضختواا خأ خ اوات خ ضةتفواختاواخت اضصا 

 تفاض)اةخباغ ختيرا خةرتألخ ح ختفنضترختااح  يخكبرتاهضخفيختف ات عختسرالضعختغعلهيض.خخخ

 وواخأتفرلوو خكضفناوو، خا الكووض
ُ
فوويخختينوو ختفوواغاخ وو خأ خةاووض خ يووض ةخهضكحوو خ ن)روو ختف ووا ختاتسووطخياوو الضخ 

خ-أتسو)نخال يوضخت ييولخ رنو ختفي)،ضو ختفاضضسو يخخ-هوىتختفظوالخ اخأأ وضخاختاغو خفويخ  و ضاخأ ختاوضف خ وا خ

تف ابنخ  خ ساتإلضلعختتنوجخق اد ضخ  خن  عخت تیخختيوحخويضإل خ ا خاتسضضخفيخأتكاتوضضخ و خن و خأروایعخ

لخأكبووولخفوووويخ بوووض ختفوووواقض ختسووولخ وووضخويرةوووو خ وبوووضةرخفوووويخهوووىرختاا حوووونخهووورختفيناوووضععختتفي ووووضت ختف اووو ا ختب ووووك

أتسو)ض عخخ-تلير خ  خ ض خ يض ةخخترة و خختانظر وضألختفاقضيضو ختليرلو خينوتخنغاتقضوضخهوىرختفوات ختف وا خ

تت،وووض  ختا حر وووضألختاسووويخ،ضاتتض عختتلحا ضووو عخقضيوووضخكض  وووضعخخكياووويریخاخاا وووتخ موووتخ حووو خياووو ا خينوووتخغووواتاخ

  ح خ يض ختااح  ي.خ

عخقيووووو خأنووووولخأ خياووووويياخوررذهوووووضخفووووويخأتاتبوووووضخاالنتهاااااازي خ-لتنيوووووض نخته وووووىتخ اووووويياخأ الكوووووضخفووووويخوجي وووووضختفب

كرتسوووووو) خ حوووووو ختتفنووووووضتر عخسضووووووواخفوووووويختاضيوووووو يخد ووووووا هضخكضف ووووووضريض ختتفحضن نضوووووو ع عخت ضكا وووووواختفضوووووور خد ووووووا هضخ

ااتوضووو خالشااايعية ايتتف،رتضنضووو  عختد وووا خفووويختفرةووواخوراووونختفاووو ر ا عخت ت ختلححوووض عخ خ-كضفرر ضووو ختفاتسوووض خ

  ساتإلضلخااخ اات .خسنختياضف خيا الضخ  
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 الهرامش:قائمة  

: الكتب:
ً
 اوال

خ1992عخ1 ايواخ اوونع خهضكولعخأتهووض ختفرورةختتفنيوواعتفرضهاةعخ اكو ختاهووات خفحالنيو عختتفن وواعخاخخ-

 .109عصخ

ي،وواختفغنوويخويوواختف وويعل عخسضضسوو خت صووو ضألختا ال ضوو خفوويختان)روو ختف ابضوو  خكووع ختفرووضاختتايووضلحعخخ-

 .369عخصخ2014عخ1تا ضالعخاكعلتألعخ نيایخ

تف ابضووووو خارتن ووووو ختوووووإاعلخ اوووووير،لختف وووووات خينووووو ختا ووووو ختفرووووور نخخاساااااتراتيجيةسووووو ضاخ ايووووواختفررضووووونعخت خ-

 خ74صخخخ2010تف ابنعصن ض عخسحض ختفاقض ختفرانيعختاسض ايض ختف ا ال ختف حضض ع

 

ة ا قاالت العلمية ة
ً
 ثانيا

 ،عووووووووول خةوووووووووات ةخفووووووووويختفر ووووووووواختفاضضسووووووووو يختا الكووووووووونخ ض وووووووووض خ نوووووووووضقيخ  ووووووووواعخ  وووووووووات ختف وووووووووا ختاتسوووووووووطختفخ-

وخخووووووو558وخخووووووو557 عخصخ2016 خ19تا ضصواتختف وات عخنض  وو خأهولختف، وواعخ بحو خأهوولختف، واعختف ووا ت

560. 

 ضنوووواخكضووووضميعختفاضضسوووو ختا ال ضوووو خفوووويختف ووووا ختاتسووووطعختفيغعوووولختتفيرووووا ختتاو رووووض خعختفرضهاةع بحوووو خخ-

 .77عخص2013عخصض خخ154ابض عختف ا خ ؤت خيابض ختا ضو ختف ض  خليض   ختفات ختف 

تفنرووووورذخت اات ووووونخفووووويختان)روووووو ختف ابضووووو خب ووووواخسوووووورراخ حووووو عختيقوووووض عختتلحووووووات عختاكضوووووضعخ اكووووو ختفر وووووواخخ-

 .8-7 يايبلعصخ16فحااتسضألعخت اةختفاصاختتفياحضلعختراااخ رة عخخخاالستراتي ي

تف ووووووا ختاتسووووووطخاحروووووو خأ الكووووووض خكاتسوووووو، اعتتاني خيووووووض  خاقضووووووعخ  عختا  ووووووحض ختا الكوووووونخ وووووو خخ-

 .4وخخ3وخخ2عخعصخخ2022اروضرخخ30أورضسنختارعلةتتفرضهاةعختا  اختايا خفحااتسضألعخ
 

 

: املواقع اإللكترونية:
ً
 ثالثا

 تا اق خ يرقاخين ختفاتكطختفيضميخ خ- خCAro cA da a  pmaCخ-تترضةضضألخسض  خ ارضاخخخ-

diioC mmr.rAmtpA.pme a Cdro:dpdtaخ  

عخ يووووووووووورقاخينوووووووووووتختفووووووووووواتكطختفيوووووووووووضمي خ2022ارفضووووووووووورخخ11رضفووووووووووواختفوووووووووووااا عخووووووووووووضترخ وووووووووووا خأتسووووووووووو)نخنااووووووووووواعخخ-

diioC mmqqq.Apmdwwt2050.ttiخ  

كا واخ  ضهواتألخ و ختولخأك و عخخ-
ُ
 ضيض ختلحااا خعتضال ختترضةضضألختفاو ختف ابض خ  خ سواتإلضل..خاوضذتخأ

  diioC mmAmAcd opCi.tti a                            عخ يرقاخينتختفاتكطختفيضمي خ2020سغييبلخخ15

اروضووورخخ8تف، ووواختلححض ووويخفحااتسوووضألختتفن ووواعخخ- ووو خختفرضاسووو يعخاهضووووضألختفي)،ضووو ختخ ناتووونخفووويختلححوووض خخ-



 المركز الديمقراطي العربي            2022العدد الرابع عشرأكتوبر    قضايا اسيوية         مجلة 

77 
 

 diioC mmew:pdpwCt.pme a opCiCخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخعخ يرقاخينتختفاتكطختفيضميخ خ2022

عخ2022 كالووولخخ14لحضسوووات خ ووو ختنييضيوووضألختفنرووو عخت وووا ختف وووض عيووواوض خأكووورخيوووض اعختفاتكاووور عختتخ-

  diioC mmAatAtAcwArtm. pr a opCi aخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ يرقاخينتختفاتكطختفيضميخ 

عخ2022اروضوووورخخ25تفاوووورال خووووواعخخخ-وووووضترختف ووووا ختاتسووووط"..خ وووو خااووووا؟خت  ووووات خ رضروووونخأ ختهووووا؟خخ-

 خ diioC mmqqq.A:CpwmdA.ttiخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ يرقاخينتختفاتكطختفيضميخ 

خ ووو خنااوووا!خخ-
 
عخ يووورقاخينووووتخ2022اروضووورخخ25ينووويخووووراختفووواا عخ"ووووضتر"ختف وووا ختاتسوووط خخةووواخارفووواخ ضيوووض

 خ diioC mmA:/dAtAatw. pr a opCiخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخختفاتكطختفيضميخ 

عخ يورقاخينوتخ2022ارفضورخخ3ك اخأكرخك واعخ حو ختفراور ختف ابونخأ خ حو خ"تفنوضتر"ختف وا خأتسو)ن!عخخ-

 diioC mmqqq.A:wwaC. pr a opCiCخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخختفاتكطختفيضمي خ

 عخخ يرقاخينتختفاتكطختفيضمي 1916تترضةض خسضا خخكضكرعخخخ-

diio mmqqq.oACCdA.pme a rAoC a  dtq 

خ1"تفنوووضترختف ابن" وووضخهووويخأكووواةختفياضفروووضألختف اووو ال ختفاوووضكر خفووويختف وووا ختاتسوووطختاوووضذتخق وووحا؟خ"عخخخ-

 خ diioC mmqqq.cc . pr a AmAcd  a rdaخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخعخ يرقاخينتختفاتكطختفيضمي خ2022ارفضرخ

 يووووووووورقاخينوووووووووتختفوووووووووواتكطخخخ2011اروضووووووووورخخ29تفر ووووووووواةختف ابضووووووووو خعخ نيوووووووووااضألخكرتكووووووووو ختف وووووووووا عخخ اوووووووووضتاألخخ-

خخخخخdiioC mm c.AmAcCeAit. pr a CdpqidmtAaتفيضميخ   

تاراوووولت خت يووووض ةختفي ووووكلتتفات  عخ بحوووو خخاسااااتراتيجيةختفضوووواخي،وووواختف،وووويعختفنظووووض خت ةحضدوووويختف ابوووون خخ-

 .22عصخ2013ع ضا خخ1سضضسضألخيابض عختف ا خ

عخ يوورقاخينووتختفوواتكطخ2021انووضااخخ31تفضوواخي،وواختف،وويعخ ااألختواوويض خ سوواتإلضلخ موو ختفرضووض ةختااك لوو عخخ-

 خ diioC mmqqq.CAdAi-A:iAdmttm. prخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخختفيضمي خخ

عخ2022انووضااخخ16ن؟عخ ووضا خ ووضهاعخير،ووضألخ ض  وو عخهوولخاي ووكلختاووضف خياوو ا خ قووضعيخ ووا خأتسوو)خخ-

 خ gCmmdiioC mmt CC. pr.teخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ يرقاخينتختفاتكطختفيضمي 

خ26ييضاختف،رالني"وضترختف ا ختاتسط"عخا)احخسوؤتاخ و ختف واتخ و ختلححضو ..خ اوات خأ ختسواتإلضل؟عخخخ-

 diio mmArrAttti.tti aخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخعخخ يرقاخينتختفاتكطختفيضمي خ2022اروضرخ

اتوضضخأكرخ يضف عخأهاختفررتياختف او ال خفويختان)رو ختف ابضو  ختفيرتنواختتفنرورذعخ يورقاخينوتختفواتكطخخخ-

 خ diioC mmqqq.A:CdACAi. prخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخختفيضمي 

ارفضووووورخخ4 وووووضهاختف وووووضهاعخ ووووو خ"تفنوووووضترختف ابووووون"خ مووووو خ"تفنوووووضترختف وووووا خأتسووووو)ن"ختفاسوووووضإللعختتفووووواااألعخخخ-

 خ diioC mmqqq.A:rAwAattt.ttiخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخعخخ يرقاخينتختفاتكطختفيضمي 2022
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ضوووضهرخسوووض خينووو خيحووواخككوووولخصووووحختفووواتبنعخ تاختفاووو ر ا عختت  وووضاتألخفووويختوروووو ختاا  ختفرض ووولختوينخخ-

 diioC mmw:qpm:a.pmeخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخعخ يرقاخينتختفاتكطختفيضمي خ2021 كاللخخخ4ش ي عخ

سوويعلخارسوو عخ"ورووااخ وورةر اخ وو خرووو خقوويذختاوورت  "عأ علخة)وواخا نوويخينوو خ تاخ اووات خفوويخ يوواخكووو رخخ-

 diioC mmw:qpm:a.pme aتفاتكطختفيضمي خخعخ يرقاخينت2020انضااخخ12ارتن  خ يضاخ ت ختلححض عخ

خ2022 وووضارخخخخ26كدنيوووض ختلحضاوووال عختفبلاوووض خايووورألخينووو ختبوووالاختفي)،ضووو خ ووو ختف ضوووض ختفيووو ضر نعخخ-

 diioC mmt.AttAcAA.pme a dmAwخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ يرقاخينتختفاتكطختفيضمي 

عخ يوورقاخ2022اروضوورخخ27 تنروونخصووحت ضخكووو"تاضف خياوو ا "خ  يوور خاوواخ اووات عخأ وواخفييووو عخت  ووضاتألخخ-

 diioC mmArAa.oC a opCiخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخينتختفاتكطختفيضمي 

عخ يوورقاخينووتختفوواتكطخ2022ارفضوورخخ2وووضترخ ووا خأتسوو)نعخ” أتخ” اتيوو خ ااوو ختفاوووا عختفنووضترختف ابوونخخخ-

 خ diioC mmtAca-t:qAiAt. prخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخختفيضمي 

ارفضورخخ22 ضت وضعختفاورال خوواعخأسض  خآغيخوضترخيابنخأ خ ا خأتس)نعخكع ختفاقض خي ختان)رو عختت،خخ-

 diioC mmqqq.A:CpwmdA.tti aخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخع يرقاخينتختفاتكطختفيضمي 2022

ووووووووووووووووا ختاتسوووووووووووطعخ يووووووووووورقاخينوووووووووووتختفووووووووووواتكطختفيوووووووووووضمي خخ-
 

تف)ضإلرضووووووووووووووو خسوووووووووووووحختفغووووووووووووووووا ختا  ووووووووووو یخفيري ووووووووووواختف 

diio mmpmttrwC:dr.pmeخخخخخخخخ  

خختفنرتلوووو خق تيوووو خأ الكووووضختليااوووواةخ فرووووض ختفايووووو خفوووويخةحوووور ختف ا ع يوووورقاخينووووتختفوووواتكطختفيوووووضمي خ اووووات خخ-

diioC mmAttAcAA.pme a tcAttqCخخخخخخخخخخ  

عخ يورقاخينوتختفواتكطخ2016اروضورخخ5تف ض)ض ختاكبلخكيااع ختف وة ختفاال  خكع ختلحيضنيختأ الكضعخخخ-

 diioC mmqqq.tpptopCi. pr a  ptittiخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخختفيضمي 

عخ يرقاخينوتختفواتكطختفيوضمي خ2022 ضا خخ3 ضخهرختتة ختأ تتألختفيات ختا الكنختفاتس ي؟عختلحنض  عخخ-

diioC mmA:/dAtAatw. pr a opCiخخ  

خ3تارةووو خكرسووواعخقيوووضلخيات ووويخاي،نووویخشير وووضختسوووت الخأكووورخظبووويخك)وووضإلاتألخ اوووعلةخعختليريووواخكضا لووواعخ-

 diioC mmqqq.A:rAqwtAopCi.tti a ttqCخخخخخخخخخخخخخخخخعخ يرقاخينتختفاتكطختفيضمي 2022قبلتااخ

اروضوووووورخخ9اوووووضا خ احووووورت نعتاا  خاييووووواىخفت الوووووو ختاخوووووااتألخكينظر ووووو خ قووووووض ختصووووونضيضألخياووووو ال عخخخ-

 diioC mmqqq.dtatottattiAmAcdA. prخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخعخ يرقاخينتختفاتكطختفيضميخ خ2022

ووورقيبلخخ28يض ووضعخخ14اووضا خ احوورت نعخ اووحلخ اات وونخوووضيا...خ"تف ووو ختف ووض ي"ختفووى خأةحووعختاا  خة،وولخخخ-

 خ diioC mmqqq.dtatottattiAmAcdA. prخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخعخ يرقاخينتختفاتكطختفيضميخ 2019

خ21ف خ رتن و خ رير و خ و ختيوا خا وات عخييضاخنحرعختاوضف خيابونخخ سواتإلضنيخاواخ اوات  خهولخسويناخ-

 diioC mm7A:.tti aخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخعخ يرقاخينتختفاتكطختفيضمي خ2022اروضرخ
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 بيريووو خ وووؤفرع عخ وووضخ  نضووونختلحوووا ختفاتسوووض خفووويخأتكاتوضوووضخان)رووو ختف وووا خختاتسوووطعخ اكووو خ وووضفكر خخخ-

 ع يرقاخينتختفاتكطختفيضمي خ2022اللخ كخ1كعلعخسضاوضميخفح ا ختاتسطخ

diioC mm Amttedt-rt .pme a  
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 والعسكرية األمنية في مواجهة التحدياتنظرية األمن "اإلسرائيلي" دور 
 )*(محمد ارمين كربيت د.

 املستخلص

 بالقوة وبمساعدة خارجية،  األصليينعلى ارض ليست لهم، وانما بطرد السكان  "إسرائيل"قيام  إن

، لم 1948قيام الدولة عام  إعالن فلسطين، من حيث بأرضالعالم لالستيطان  ودعوة يهود (دولة) وإقامة

الفلسطينيين ذلك، فضال عن رفض الدول  األرض أصحابرفض  إذاملعنية،  األطرافقبول  إلىيؤدي ذلك 

على ارض الغير واغتصابها بالقوة، السبب في ان تكون قوة بال "إسرائيل"، لقد كان قيام اإلعالنالعربية هذا 

التي تؤهل  واإلمكاناتالدولة الوليدة، وبالتالي ضرورة التطوير العسكري وتعزيز القدرات  أولوية األمنقضية 

هو قيامها  ؛على عاتق املؤسسة العسكرية ى، من هنا كان الدور امللقةي مواجهة عسكريأللفوز في  "إسرائيل"

الجغرافي  "إسرائيل"عسكرية قادرة على التجاوب مع وضع  إستراتيجية وإيجادبتطوير القدرات العسكرية، 

عسكرية  -بقاء على تفوقها العسكري لتجاوز الثغرات الجيوإلإتحاول ا "إسرائيل"والعسكري، من هنا نجد ان 

 التي تعاني منها كمحدودية املوارد البشرية وصغر املساحة. 

 الكلمات املفتاحية

 ، الخطط العسكرية، العقيدة العسكريةاإلستراتيجية

إ

Abstract 

The establishment of Israel on a land that does not belong to them, but rather the expulsion of 

the indigenous population by force and external assistance, in order to establish a “state” and invite 

the Jews of the world to settle in the land of Palestine, and then the declaration of the establishment 

of the state in 1948, did not lead to the acceptance of the concerned parties, as the Palestinian 

owners of the land refused to do so. In addition to the Arab countries’ rejection of this declaration, it 

was Israel’s establishment of iron and fire on the land of others and its usurpation by force, the 

reason for the security issue to be the priority of the nascent state, and thus the necessity of military 

development and strengthening the capabilities and capabilities that qualify Israel to win any 

military confrontation, hence the role The responsibility of the military institution is its development 

of military capabilities, and the creation of a military strategy capable of responding to Israel's 

geographical and military situation. From here, we find that Israel is trying to maintain its military 
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superiority to overcome the geo-military gaps it suffers from, such as limited human resources and a 

small area. 

key words 

The strategy, military plans, military doctrine 

 املقدمة

 أولويات أهمتهديد، من  أيمن  "يسرائيلاإلإ"وهاجس الحفاظ على الوجود  األمنيعد موضوع   

 "يسرائيلاإلإ"بالوجود  األمنالسياسية، ذلك الرتباط مفهوم  أوسواء العسكرية  "يةسرائيلاإلإ"دة القيا

مكانياتها، إقوة عسكرية قائمة على التطوير والتحديث لقدراتها وإ بإنشاء إال، وال يمكن تحقيق ذلك باألساس

راتيجيات قتالية قادرة على مواجهة التهديدات واملخاطر املحتملة، فضال عن قدرتها على ردع تعبر تبني اس

الحفاظ على جاهزية املؤسسة  إلى "إسرائيل"ي هجوم ضدها؛ لذا تسعى أب مالخصم قبل محاولته للقيا

 العسكرية بشكل دائم.

برها التجاوب مع التي يمكن ع إ "إسرائيل"في  األمنيةحدد للنظرية م إقالب  أوإ ال يوجد نموذج  إذ  

واملبنية على التجربة  األمنية اإلستراتيجية، لكن يوجد تراكم ملبادئ متطلبات التهديد املوجه ضدها

إ.1948ما قبل عام  إلى املمتدةالعسكرية 

العربية  إلمكانات الدولإدراك دقيق إ ىعل "يةسرائيلاإلإ"العسكرية  اإلستراتيجيةباملقابل، قامت 

مكانات هي: املوارد البشرية، حيث التفوق السكاني العددي الكبير، فضال عن إلإاملواجهة لها، واهم هذه ا

حقق للدول الذي ي إ األمرإالرقعة الجغرافية لهذه الدول؛ املوارد االقتصادية املتنوعة للدول العربية، واتساع 

إ.األمدة ما يجعلها قادرة على تحمل حرب طويل ستراتيجيا واسعا في العمليات العسكرية، وهواالعربية عمقا 

 ذكرها سابقمكانات الإلإملحدودية ا األمدتحمل حرب طويلة  "إسرائيل"، ال تستطيع في مقابل ذلك    

عدة عقائد قتالية لتجاوز هذه  "يةسرائيلاإلإ"العسكرية  اإلستراتيجيةصاغت  لذلكمقارنة مع الدول العربية، 

في كل مواجهة عسكرية، ذلك الن هزيمة السريع  ارض الخصم، والحسم إلىالثغرات، منها نقل املعركة 

   الدول العربية.على ذلك هدد وجودها، بينما ال ينطبق مواجهة عسكرية ي إ أيفي  إسرائيل

  همية البحثأ

ختبار جاهزية القوات إلإهذا البحث عبر تسليط الضوء على تطوير الخطط العسكرية  أهمية تأتي

االستراتيجيات العسكرية املتبناة من قبل املؤسسة العسكرية  أهممعرفة  وأيضا، "يةسرائيلاإلإ"العسكرية 

  ."يسرائيلاإلإ" الوجودخطر يهدد  إيملواجهة 
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  هدف البحث

والتغييرات في  ضدها، بيان كيفية قيام املؤسسة العسكرية بمواجهة التهديدات إلىيهدف البحث 

ية دالعسكرية ملواجهة التهديدات وللتغلب على محدوإ إستراتيجيتهاوقدرتها على توظيف  اإلقليميةالبيئة 

إ.العامل البشري، وانعدام العمق الجغرافي

إ

إالبحث فرضية

ان  إالإمنظمات ما دون الدول، قبل من  أوإتهديدات مختلفة الوتيرة، سواء من دول  "إسرائيل"تواجه 

إومواجهة تلك التهديدات. "يسرائيلاإلإ"املؤسسة العسكرية ما تزال قادرة على الحفاظ على الوجود 

إ

 البحث إشكالية

 األخيريناختلفت خالل العقدين  "إسرائيل"البحث من ان التهديدات التي تواجهها  إشكاليةتنطلق 

 األسلحةمن قيامها؛ نتيجة تنوع واختالف طبيعة  األولىعن التهديدات التي واجهتها عبر السنوات الخمسين 

تواجه  أصبحتتواجه دوال  "إسرائيل"املستخدمة، بل وطبيعة )القوى املعادية( نفسها فبعد ان كانت 

للبحث حول هل ستتمكن املؤسسة العسكرية  األساسؤال منظمات ما دون الدولة، وعلى هذا يكون الس

إمن مواكبة هذه التغييرات؟.   "يةسرائيلاإلإ"

إ:عليها اإلجابة، والتي حاول البحث نطرح عدة تساؤالت شكاليةوبناًء على هذه اإلإ

للمحافظة على وجود  "يةسرائيلاإلإ"خذها املؤسسة العسكرية أالتي ت اإلستراتيجيةهي الحسابات  ما    -1

 .؟إسرائيل

 .هي الخطط العسكرية التي تقوم بها املؤسسة العسكرية الختبار جاهزية قواتها؟ ما -2

 .؟"اإلسرائيلية"املرجوة من تعدد الخطط العسكرية  األهداف أهمهي  ما -3

 .من املحافظة على وجودها؟ إسرائيلهل ساهمت العقائد العسكرية املتبناة في  -4

، ونقل اآلمنةدرجة ساهمت عقيدة الردع، والضربة الوقائية والضربة االستباقية، والحدود  أي إلى -5

غير  أوإ، ومواجهة التهديدات التقليدية "اإلسرائيلي"ارض الخصم، في ضمان استمرارية الوجود  إلىاملعركة 

إالتقليدية.

 منهجية البحث

بالنتيجة  أدتالعسكرية والسياسية التي  األوضاع، لتحليل التحليلي استخدم الباحث املنهج الوصفي

مجموعة من طرق التطوير والتحديث للقدرات العسكرية، تلك التي تجعلها تؤمن  "إسرائيل"تبني  إلى

إعسكرية. -وجودها، في ظل استراتيجيات قائمة على تعويض الثغرات الجيو
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 هيكلية البحث

سم هذا البحث 
 
إمبحثين: إلىق

إ."اإلسرائيلية"قدرات العسكرية البعنوان: تطوير وتحديث  األول املبحث جاء 

إ: تطوير قدرات املؤسسة العسكرية.األولإمطلبين:  إلىوانقسم 

إ.والطلب الثاني: اختبار جاهزية القوات العسكرية

، وانقسم "اإلسرائيلية"العسكرية اإلستراتيجية فقد تناول موضوع: تطور العقيدة  املبحث الثانياما 

إعنوان: عقيدة الردع. األولإ: حمل املطلب أيضان مطلبي إلى

  ."اإلسرائيلية" العسكريةطلب الثاني: االستراتيجيات وامل

 "اإلسرائيلية"تطوير وتحديث القدرات العسكرية : األول  حور امل
من اجل الحفاظ على  وإمكانياتهاتطوير قدراتها  إلى يسعى القائمون على املؤسسة العسكرية          

تلك  أهممتوقع، وتتمثل  أوإتعيش في حالة تهديد حقيقي  "إسرائيل"، خاصة وان "يسرائيلاإلإ"الوجود 

 .اإليرانيالتهديدات متمثلة بحزب هللا، وحركة حماس، والتهديد النووي 
 إيجادالعسكرية في مواجهة التهديدات؛ عبر  املؤسسةوتشكل هذه التهديدات عامل ضغط على قدرة 

إ."يسرائيلاإلإ"قدرة على الردع، تحفظ الوجود  أكثرإوسائل 

   اإلسرائيلية"املؤسسة العسكرية قدرات تطوير" 

ومؤثر وفي الوقت نفسه ذو استمرارية،  بدور مهم "اإلسرائيلية"ة العسكرية ن تضطلع املؤسسمن أجل أ 

، وهي ةعد إ أمورإؤسسة العسكرية أن تأخذ امل هذهعلى 
ً
إ:(1)في الحسبان، واستغاللها جيدا

إ، والخارجية املحققة أو املتوقعةاملوارد والوسائل )الذاتية .1
ً
، وسياسيا

ً
 وعسكريا

ً
 وتقنيا

ً
 . ...(/ اقتصاديا

، ، والخارجية املحققة أو املتوقعةالجاهزية الداخلية )الدفاع .2
ً
، وعسكريا

ً
، وتقنيا

ً
/ اقتصاديا

.)...
ً
 وسياسيا

إ.  ...(القرارات ـ دوائر التخطيط االستراتيجي ـ الفاعلية متخذوإ) القيادة العامة .3

، وعقيدتها العسكرية، وان اإلستراتيجيةتؤثر على خططها  "سرائيلإلإ"إن املساحة الجغرافية الصغيرة 

 
ً
، ما هو  -الدور الذي تمارسه املؤسسة العسكرية سياسيا

ً
تفسير لخطط هذه املؤسسة، وتنفيذها،  إالإامنيا

تأخذ في الحسبان، املشكالت التي تعاني منها  "اإلسرائيلية"على أية حال، فأن املؤسسة العسكرية 

إ:(2)، عند وضع خططها العسكرية، وهذه املشكالت هي "إسرائيل"

 وضآلة مواردها املادية والبشرية.  "إسرائيل"صغر مساحة  .أ 
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 من الناحية الجغرافية، وضعف عمقها الجغرافي.  "إسرائيل"هشاشة  .ب 

 حساسية الجمهور لخسارة املدنيين والعسكريين .  .ج 

إاستمرار النزاع مع الفلسطينيين في )حرب منخفضة الوتيرة( . .د 

يقع األمر وهذا ، (3)ة طويلة دإن املؤسسة العسكرية ال تستطيع تشغيل قواتها في حرب مل فضال عن

ــ ألنهم ليسوا قادة حكم  األركانالعليا ــ وباألخص رئيس هيئة  "اإلسرائيلية"سكرية على عاتق القيادات الع

القومي حسب العقيدة السياسية والعسكرية  األمنعلى  الحقيقيونإ(، األمناءيتم انتخابهم، بل هم )

دلسرائيلاإلإ ، ملاذا ي 
ً
ويعبر عن موقفه، ليس في قضايا تخص  األركانرئيس هيئة  يية، لذا أصبح مفهوما

عد )موقفه( وثيقة  واألحداثوانما تشمل موقفه بشأن القضايا  ؛املؤسسة العسكرية وحسب
 
املهمة، والتي ت

إ.(4)سياسية خالصة 

انما  "اإلسرائيلية"في الحقيقة، ان هالة القدسية واالحترام الجماهيري والثقة باملؤسسة العسكرية 

جاءت لكون املؤسسة العسكرية تعمل بشكٍل دؤوب لوضع الخطط العسكرية وتحسين قدراتها 

لك الحال بالنسبة للمستوى ستفقد ثقتهم، وكذ وإالإاالستخباراتية من اجل حماية هذه الجماهير، 

إ. السياس ي

 ، لي2000 عام؛ إلعادة تشكيل الجيش بعد "اإلسرائيلية"وقد سعت املؤسسة العسكرية 
ً
كون مكونا

 من السعي وراء حسم 
ً
من جيش اصغر ومتخصص، وركزت على مفهوم تحقيق النصر في الحرب، بدال

، وجاءت كل واحدة منها األقلخطط على  أربععسكري في ساحة املعارك، وقد اختزلت هذه الجهود في 

ن تقسيم هذه ، لذا يمكاإلستراتيجيةالعتبارات اقتصادية ومستجدات في البيئة  األخرىإتختلف عن 

إ: الخطط إلى

 
ً
 خطتا )كيال( و )كيشت( :  -:أوال

ميت بـ )كيال(، للتوفير في  أوائلفي  القرن الحادي والعشرين، وضعت املؤسسة العسكرية خطة س 

على الخدمات الصحية، والتعليم، ودخلت  اإلنفاقنفقاتها استجابة لعوامل مجتمعية تضغط في اتجاه 

%، ضمن تغيير 20بنسبة  "يسرائيلاإلإ"، وتضمنت تقليص عدد الجيش 2003 الخطة في حيز التنفيذ سنة

في الجيش إلى عامين )بعد ان  اإللزاميةجذري في تركيبته وطابعه وعقليته وهيكليته، فقد خفضت الخدمة 

 مدة التدريب والدورات، ففي 20(، ما نسبته أعوامكانت الخدمة ثالثة 
ً
قلصت  2005% من الجنود، وأيضا

%، باستثناء دورة الطيارين، وحددت دراسة الطالب العسكريين من عام 25الدورات للقوة الجوية بنسبة 

إلى عامين  للحصول على تدريب احترافي قبل ان ينالوا شهادة قيادة مجموعة قتالية، وذلك لتقليص 

في  أالففي كليات الضباط، وبدء الجيش بتنفيذ الخطة عبر تقليص عدد جنود االحتياط بضعة  عددهم

، وقد كان لبعض هذه التغييرات تأثير سلبي في القدرات القتالية، فلم تكن الخطة مرنة بما فيه 2006سنة 
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، اإلقليميةلبيئة الخطة ال بسبب استقرار في ا ألغيت 2005الكفاية لتستوعب حاجات مستقبلية، وفي سنة 

 مع تكثيف العمليات العسكرية 2005 -2003وانما بسبب قيود مالية في السنوات 
ً
 الحتواء، خصوصا

إ.(5)، مثل الجدار الفاصل األمنيةاالنتفاضة، واملشاريع 

عندما  أثاٌر واضحإن تقليل حجم قوات االحتياط، وتقليل حجم قوات البر ودورات التدريب، كان له 

 مجيء الجنرال )دان حالوتس األمرإ. وقبل ذلك، ومما زاد 2006عام بدأت حرب لبنان 
ً
( إلى رئاسة *سوءا

، منها ما يتعلق بدور القوات 2006 عامرات خالل ي، إذ جمد بعض هذه التغي2005في حزيران  األركان

، وبدأ العمل على تصميم هافاالبحرية، وحجم القوات الجوية، والجدوى في استمرارية تصنيع دبابة ميرك

في تأريخها، سميت بخطة  "اإلسرائيلية"خطة بديلة تضمنت اكبر عملية هيكلة مرت بها املؤسسة العسكرية 

، لكن التنفيذ لم يكتمل بسبب حرب 2012عام  أقصاهامدة  عبرإ)كيشث( وكان من املفترض ان تنفذ 

إ (6): وقيادة القوات البرية، وهي األركانة تغييرات في هيئللبنان، ووضع )حالوتس(، ثالث مبادئ ل

 . األركانعمالتية، عن وحدات هيئة فصل قوات الوحدات ال .1

 . يتم بناء الجيش من داخل الوحدات العمل على ان .2

إ. القوات البرية إدارةعن  األركان وضع حد للمسؤولية املباشرة لهيئة .3

وتخفيف االعتماد البرية،  على القوات أثرهالتعديالت سيترك  وكان تطبيق هذه املبادئ يعني ان ابرزإ

إ.عليها

منها انها  عدة؛ ، وجهت لهذه التغييرات انتقادات2006 عام ما يهم هنا، انه بعد وقوع حرب لبنان

الحرب، فتفكيك الفرق  أثناءإلى تشويش وهدر للقوات في  أدىالذي  األمرإ ،تمت بطريقة فردية وغير منهجية

إلى  أدىة إلى مجموعات اصغر للتركيز على العمليات العسكرية في الضفة الغربية، وقطاع غزة، العسكري

ال تستدعي تجميع فرق عسكرية، وال  ؛وضع وكأن حرب لبنان ال تتعدى كونها عملية عسكرية محلية

وفق االنتقادات لهذه التغييرات، تسليم قيادة فرق عسكرية لقادة لم  وأيضاتستدعي استدعاء االحتياط، 

 القوات البرية، 
ً
، والذخيرة، اإلمداداتالعطل في  فضال عنيحصلوا على التدريب الكافي، وخصوصا

إ وأساسياٌتإ
 
 عن ذلك،  وإجالءخر من مأكل، ومشرب، ووقود، ا

ً
الجرحى، وظاهرة املدرعات املعطلة، فضال

إ.(7)ستدعاء االحتياط إأوامر غامضة وغير محددة، والتأخير في  وإعطاءالغ فيه على سالح الجو، االعتماد املب

على لبنان، على إستفاقة الـمؤسسة العسكرية على  2006 عام في الحقيقة، عملت حرب تموزإ

هي عدم نجاعة القوات الجوية،  :نوعية وطريقة الحرب التي جرت مع حزب هللا. والثانية :األولىمسألتين؛ 

إ. في الحرب وأساس يبمفردها لحسم الحرب، وانما تبقى القوات البرية لها دور مهم 

:
ً
 ش( :يخطتا )تيفين( و )حلم -ثانيا
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الخطط  ألغى، 2007 عام، وفي بداية األركانرئاسة هيئة  **بعد تسلم الجنرال )غابي اشكنازي(

بعض التعديالت، كالتراجع  إضافةتعديالت حالوتس عليه، مع  إضافةالنظام القديم قبل  وأعادالسابقة، 

، على التفوق الجوي لحسم جميع 
ً
 النزاعات متدنية الوتيرة،  أنواععن االعتماد كليا

ً
الحروب، وخصوصا

وزيادة عدد القوات البرية وتكثيف تدريبها والعودة إلى االعتماد على قوات االحتياط، تمثلت خطة )تيفين(، 

إ(8)مكانات تهديد، هي:إ أربع، وتصورت 2012 - 2008ي السنوات لتغط

 . حرب تقليدية مع سورية .1

 . يرانإهجوم بالصواريخ من  .2

 . املجاورة ستقرار في الدول )املعتدلة(،إعدم  .3

إ. غير متماثل، مع هجمات بالصواريخ إرهاب .4

درات رئيس
 
إ(9): ة، هيباملقابل، تضمنت الخطة صيانة وتطوير تسع ق

 . حديثة دبابات .1

 . القدرة على توجيه ضربات دقيقة .2

 . ، وطائرات بال طيار من طراز هال15 أفالتفوق الجوي من خالل تطوير طائرة  .3

إالقدرة على الوصول إلى مناطق بعيدة بواسطة ط .4
ً
 . ائرات يمكن تزويدها بالوقود جوا

 . تفوق استخباراتي .5

 . الرقمي للقيادة والتحكم ***اعتماد برنامج )تسايباد(  .6

 . تفوق بحريإ .7

 . منظومات مضادة للصواريخ .8

 . توسيع مخزون الذخائر الطارئإ .9

إ. (10)لتأمين السيطرة الجوية املطلقة ****، تقوية الذراع الطويلة لقوات الجو، والفضاء فضال عن ذلك

إأهمها القوة البرية.  أمورإيتضح على عكس الخطة السابقة، فأن خطة تيفين تركز على عدة 

هذه الخطة سيحصل الجيش على مئات املدرعات والعربات والدبابات املتطورة، وعشرات ل اإذ وفق

إ. (11)الطائرات دون طيار، وجاء التركيز على القوة البرية على حساب القوة الجوية 

وإذا كانت الخطة السابقة، تهدف إلى تقليل ميزانية املؤسسة العسكرية لصالح الوزارات واملؤسسات 

 على ميزانية "إسرائيل"ذه الـخطة ونتيجة لحجم التهديدات التي تواجهها ، فأن هاألخرىإ
ً
، تفرض عبئا

 "إسرائيل"، ملواجهة ذلك، وان "سرائيلإلإ" األمريكيةالدولة؛ وهنا البد من زيادة املساعدات العسكرية 
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دوالر من مليار  30% من املساعدات العسكرية، مما يعني انها ستحصل على 25ستحصل على زيادة بنسبة 

، واملساعدة في بيع املنتجات والصناعات (12)على مدى ثالثة عقود  األمريكيةاملساعدات العسكرية 

إ "يةسرائيلاإلإ"تطوير الصناعات العسكرية  فضال عن، "يةسرائيلاإلإ"العسكرية 
ً
لصالح استخدامها  أمريكيا

إ. "يةسرائيلاإلإ"من قبل املؤسسة العسكرية 

 من الخبراء العسكريين ورؤساء "يسرائيلاإلإ"وقد صرح الناطق العسكري للجيش 
ً
 األقسام، ان فريقا

والدوائر في الهيئة العامة لألركان والهيئات ذات الصلة، قد شاركت في صياغة الخطة، وطرح القضايا 

، وكجزء فاعل في  واألمورإ
ً
واملناعة للجيش قوة الردع،  إعادةالتي تهم املؤسسة العسكرية مستقبال

إ.(13)واملجتمع ككل  "يسرائيلاإلإ"

إ
 
إلى أي دور للمستوى السياس ي أو  اإلشارةأن الالفت  لالنتباه من تصريح الناطق العسكري، عدم  إال

لرئيس الحكومة أو وزير الدفاع، في مناقشة الخطة واالطالع على جهوزية املؤسسة العسكرية، واحتياجاتها، 

، لخدمة  "إسرائيل"ما يعطي االنطباع بأن املؤسسة العسكـرية في 
ً
إ. "إسرائيل"تفعل ما تراه صوابا

طلقالتي  "يسرائيلإلإا"انطلقت الخطة الخمسية الجديدة للجيش 
 
عليها )حلميش(، والتي حلت محل  أ

، "إسرائيل"، في ضوء التهديدات التي تواجه "اإلسرائيلي"خطة )تيفين(، وتتحدث الخطة عن تطوير الجيش 

 في مصر وسورية، وانعكس ذلك على يوهي تأخذ بعين االعتبار التغ
ً
يرات الحاصلة في املنطقة، وخصوصا

املضادة للصواريخ، وتطوير  واألنظمةالدفاع الجوية  أنظمةوبيئته، والخطة تركز على  "اإلسرائيلي"الجيش 

إ.(14)قدرات كتائب املشاة، ومواجهة هجمات االنترنيت )القرصنة( وإدامة للبنى التحتية العسكرية 

 أساسية أهداف، إال أنه يمكن تحديد "اإلسرائيلية"وعلى الرغم من تعدد وتنوع الخطط العسكرية 

إ (15): عسكرية، وهيللخطط ال

؛ تقادم التشكيل القتالي للمؤسسة العسكرية إحداهماالتصدي لظاهرتين وصلتا مرحلة الذروة،  .1

ني منذ   . القديمة األسلحةاملالي في تحسين ليست بالقصيرة، والثانية؛ عدم نجاعة التوظيف  مدةالذي ب 

: تحسين تقديرات ؛ وهي"اإلسرائيلية"رتكاز على عدة دعائم في تكوين القدرة العسكرية إلإا .2

والوسائط  ؛االستخبارات؛ واملجلس الوزاري املصغر؛ املصادر املالية، وتطورات الطاقة البشرية؛ بناء القوة

 . "يسرائيلاإلإ"القتالية لكل تشكيل من تشكيالت الجيش 

 األقمارإ: االستناد إلى ، منها؛ باالعتماد على إجراءات متعددة"اإلسرائيلي"تحقيق االنتصار للجيش  .3

إعالية الدقة، والطائرات دون طيار.  واألسلحةمثل الصواريخ  أخرىإاالصطناعية املتنوعة، امتالك وسائط 

 مع تلك 
ً
إ "اإلسرائيلية"، فأن خطط تطوير املؤسسة العسكرية األهدافوانسجاما

 
خطوط  أربعةسير في ت

إ(16): متوازية
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 . يةضاربة، بعيدة املدى، وذات قدرات تدميرية عال إستراتيجيةتطوير قوة  .1

ؤوس وألسلحة اعتراض الصواريخ  والطائرات، قادرة على حمل رإ اإلنذارإتطوير سريع ومركز لنظم  .2

 . قتالية تقليدية وغير تقليدية

 . ة على املقاومة، وامتصاص الضرباتالجبهة الداخلية لتكون قادرإ إعداد .3

لدى  غير التقليدية واألسلحةيتابع ويتقص ى جهد التسليح  ،عميقجهد استخباراتي وسياس ي  .4

 . (األعداء)

  ار جاهزية القوات العسكريةاختب  

للخطط  بإجراء عدة مناورات عسكرية؛ ملواجهة التهديدات املحتملة، في خط موازٍإ "إسرائيل"قامت 

 للخ
ً
 عنها، وتعزيز الجبهة الداخلية، وفحص جاهزيتها، توقعا

ً
، وهذه األسوأيار العسكرية السنوية وليس بديال

إ: املناورات هي

، 2007/ 14/5، وكانت بداية هذه املناورات في 2006التي بدأت بعد حرب تموز  :1نقطة تحول  .1

، عسرائيلإذ باشرت قيادة الجيش اإلإ
ً
 عسكريا

ً
سيناريو حرب واسعة النطاق، شمل  أساسلى ي تمرينا

املناطق العسكرية الثالثة: الشمالية )على الحدود اللبنانية والسورية(، والجنوبية )قطاع غزة(، والوسطى 

املستوى السياس ي، واختبار  وأركان، "اإلسرائيلي")الضفة الغربية(، بهدف اختبار جاهزية قيادة الجيش 

، وفي حال نشوب حرب شاملة، وشارك في  األوضاعفي حال تدهور  قدرتها على اتخاذ القرارات،
ً
امنيا

اوملرت(، ووزير  أيهودرئيس الحكومة السابق ) أمثالالتمرينات شخصيات تحتل مناصب حكومية في حينها؛ 

 .(17)الدفاع السابق )عمير بيرتس(، ونائب وزير الدفاع السابق )افرايم سنيه( 

، واستهدفت فحص مدى قدرة أيام، واستمرت خمسة 5/4/2008: انطلقت في 2نقطة تحول  .2

وزارة الدفاع على  وأفادتالجبهة الداخلية في مواجهة أي هجوم بأسلحة تقليدية أو كيميائية أو بيولوجية، 

ات؛ من أن ))املناورة تستهدف تحسين مستوى الجاهزية لدى مختلف الهيئ ؛موقعها على شبكة االنترنيت

 .(18)(( "إسرائيل"طارئة، مثل هجمات صاروخية على مناطق مختلفة من  أوضاعاجل التعامل مع 

، بمناورة حربية تحاكي سقوط صواريخ على 31/5/2009في  "إسرائيل": باشرت 3نقطة تحول  .3

، والسلطات املحلية، والوزارات، والدوائر األمنالجبهة الداخلية، بمشاركة الجيش وسلطة الطوارئ في وزارة 

نها تهدف لرفع قدرات إ، ف"اإلسرائيلي"الجيش  إعالن، حسب أيامالحكومية، واملدارس، واستمرت لخمسة 

ولبنان وقطاع غزة، وعملية  إيرانالجبهة الداخلية ملواجهة سيناريوهات نشوب حرب، وسقوط صواريخ من 

ثة بيئية أو خلل في منشأة للمواد املحظورة، كما تطرقت املناورة إلى تفجيرية كبيرة، إلى جانب حدوث كارإ

 . (19)محاور الطرق الرئيسية  وإغالقبأعمال شغب  "إسرائيل"قيام مواطنين عرب في  إمكانية



 المركز الديمقراطي العربي          2022أكتوبر  لعدد الرابع عشرا     ا اسيوية       ة قضايمجل

89 
 

، بإجراء تمرين لفحص استعدادات الجبهة الداخلية لحرب 25/5/2010: بدأت في 4نقطة تحول  .4

، وفي محاولة ملنع التوتر على الحدود "يةسرائيلاإلإ"شاملة، وسقوط مئات الصواريخ على مختلف املدن 

يحمل أي رسالة طويلة، وال  مدة، ان التمرين حدد موعده منذ "اإلسرائيلية" األمن أجهزة أعلنتالشمالية، 

 .(20)تصعيدية، وهو جزء من خطة عمل سنوية 

، انطلقت املناورة، وشاركت فيها الجبهة الداخلية، واملنظمات 19/6/2011: في 5نقطة تحول  .5

املدنية؛ وتحاكي املناورة ردة الفعل الجبهة الداخلية على هجوم صاروخي واسع النطاق، تتعرض له 

 على  800، غزة، وسقوط حوالي إيرانة، ، من كل من لبنان، سوري"إسرائيل"
ً
 800من  أكثرإصاروخ يوميا

في تلك  األولى، وقد شارك الكنيست للمرة أبيببلدة، إذ يمكن ان تصل تلك الصواريخ إلى عمق تل 

املجلس الوزاري  وأعضاء)نتنياهو(،  حينها "يسرائيلاإلإ"، نزل رئيس الوزراء 21/6/2011التدريبات، وفي 

 للقيادة في حال قيام األمنية واألجهزةالجيش  أركاناملصغر، ورؤساء 
ً
ني ليكون مقرا ، إلى ملجأ في القدس، ب 

 .(21) "إسرائيل"حرب مدمرة على 

والواليات  "إسرائيل"مناورة حربية مشتركة بين  أضخمانطلقت  ،21/10/2012: في 6نقطة تحول  .6

من هجمات جوية بالصواريخ والطيران، تنفذ ضدها،  "إسرائيل"، وهدفها حماية سماء األمريكيةاملتحدة 

، أمريكية، سورية، لبنان، غزة، في آن واحد، تمت هذه املناورات بقيادة إيران :من عدة دول وجهات، مثل

 "يئيلسرااإلإ"جندي وضابط وخبير من الواليات املتحدة؛ بينما شارك من الطرف  1500شارك فيها حوالي 

 عن الجبهة الدفاع املدني، "يسرائيلاإلإ"في الجيش  واأللوية األسلحةمضاعفة تمثل جميع  إعداد
ً
، فضال

، املضادة األمريكيةوشاركت في املناورة، بطاريات الصواريخ ، أنواعها، واملخابرات على مختلف األمن وأجهزة

 املشتركة )أروإ "يةسرائيلاإلإ" األمريكيةعة للصواريخ من طراز )باتريوت(، والصواريخ املشابهة ذات الصنا

إ.(22)السهم(، ومنظومة الصواريخ املضادة للصواريخ متوسطة املدى )القبة الحديدية(  أوإحيتس 

لهجوم من جميع التهديدات املحتملة؛ وكيفية  "إسرائيل"في الحقيقة، تحاكي هذه املناورات تعرض 

وشعب  إسرائيلمواجهتها، وان ذلك، يعزز من موقع املؤسسة العسكرية باعتبارها الحامية الوحيدة ألمن 

رضها في ع "يةسرائيلاإلإ"، لذا فأن كل ما سبق يندرج ضمن الدور الذي تلعبه املؤسسة العسكرية "إسرائيل"

إ.اللتهديدات، وكيفية مواجهته

 "يةسرائيلاإل "العسكرية اإلستراتيجية املبحث الثاني: تطور العقيدة 
ا كانت 

 
 إلى خصومها، كان على  "إسرائيل"مل

ً
تعاني من نقص في عدد سكانها وقلة مساحتها قياسا

ضمن دورها  السكانية والجيوبولتيكية أوضاعهاتبلور عقيدة عسكرية تتالئم مع  أناملؤسسة العسكرية 

كمؤسسة عسكرية وأمنية قادرة على بلورة رؤيتها لألوضاع السياسية واالجتماعية وحتى العسكرية 

في وضع العقيدة العسكرية ويأتي من دورها في حماية  "يةسرائيلاإلإ"، إن وظيفة املؤسسة العسكرية واألمنية
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لصراعه مع الدول العربية املجاورة ومع الذي يعد نفسه في خطر دائم ومستمر نتيجة  "يسرائيلاإلإ"املجتمع 

إاملحتلة  األرضالفلسطينيين في 
ً
الذي كان منذ البداية بشكل غير طبيعي  "إسرائيل"، إن قيام أيضا

وعدوانها املستمر على الدول العربية املجاورة، جعل  أراضيهموباستخدام القوة لطرد السكان العرب من 

وحماية مواطني  أهدافهايوفر لها تحقيق سما ن حالة بحث مستمر عفي  "يةسرائيلاإلإ"املؤسسـة العسكرية 

يأتي  إذ، "إسرائيل"في  األولويةتحتل  األمنيةالسياسة  أصبحتبأقل كلفة وبأسرع وقت، ولهذا  "إسرائيل"

إ."يسرائيلاإلإ"الجيش  أولوياتلى رأس ع "يةسرائيلاإلإ"موضوع العقيدة العسكرية 

   عقيدة الردع 

يمكن القول، إن الردع هو منع الخصم من  إذالبد من تعريف للردع ليتسنى فهم هذه العقيدة، 

ال يستطيع  إمكانياتعلى عمل عسكري غير مدروس العواقب، ذلك ان الطرف الرادع لديه  اإلقدام

 عن وضع الطرف املردوع في حالة )شك( نفسية في قد
ً
رته الخصم مواجهتها ومنها السالح الرادع، فضال

حال من حيث السالح  أفضلعلى انه في  األخرىإالعسكرية في مواجهة الطرف الرادع الذي يصور لألطراف 

، ستؤدي )بال شك( إلى خسارة الطرف املردوع )أو األخرىإوالتقنيات العسكرية 
ً
، وإن املحاولة معه عسكريا

القيام بها، وقوامه  عن شن حرب ينويإ آخرإان يقوم طرف بردع طرف  أيضاالخصم(، والردع معناه 

وعدد كبير من الوحدات والوسائل الالزمة الستخدامها. وللردع مفهوم  األسلحةامتالك ترسانة ضخمة من 

النفس ي، وبأدوات الحرب النفسية، على تغيير مواقفه  واإلكراهنفس ي، وهو حمل الخصم بالضغط السياس ي 

واالنصياع لعمليات الردع النفسية والفكرية  إلذعانواالسياسية والعقائدية والعسكرية، أو تغيير قناعاته، 

إ.(23)والعسكرية

والردع في اتفاق الكثير من اآلراء يعد املحصلة النهائية لتفاعل العديد من العوامل واملتغيرات 

إ.(24)السياسية والعسكرية والدعائية التي تضع الخصم في حالة نفسية يحجم معها عن تقبل املخاطرة 

إ (25): سائل، أما مقاصد الردع فهي ثالثةوإوللردع مقاصد وإ

 .  الردع الكمي الشامل : .1
ً
 أو دفاعا

ً
 ويعني حمل الخصم على االمتناع عن القتال هجوما

 ويعني حمل الخصم على االمتناع عن الهجوم .  الردع الجزئي : .2

ويتضمن حمل الخصم على عدم توسيع دائرة قتاله في الدفاع أو الهجوم،  الردع املحدود : .3

جزئية ال تشكل  أوضاعخاصة يمنعه عن القتال املستميت أو القتال الساحق، وبين هذه املراتب هناك 

إ.  حالة قائمة بذاتها

إ (26)هذا عن مقاصد الردع، وأما وسائله فهي نوعان : 
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 التقليدية . األسلحةيعتمد على  الردع التقليدي : .1

إويرتكز  الردع غير التقليدي : .2
ً
إعلى السالح النووي .  أساسا

  *****، يمكن التعرف عليه من االطالع على ما قاله )عيزر وايزمن( "يسرائيلاإلإ"وبالنسبة للردع   

 للدفاع
ً
درجات من الردع، أي  بأقص ى: ))ينبغي ألية دولة ال تسعى للحرب ان تؤمن نفسها حينما كان وزيرا

السياسية، أو لتمنع  أهدافهاأن تمنع من البداية، نشوء ظروف تجبرها على شن حرب فعلية كي تحقق 

ن كل جهد من جانبه االعدو ب إقناع عبرذلك  إحرازإالعدو من ان يجبرها على الخضوع إلرادته، ويمكن 

 ))
ً
إ.  (27)محكوم عليه بالفشل سلفا

على عقيدة الردع للحفاظ على هذا  على االعتماد األمنية "إسرائيل" سياسةتجهت ا 1948منذ عام 

قواعد هذه السياسة القائمة على  *******ثم )موشيه دايان(  *******، وقد وضع )ديفيد بن غوريون((28)األمن

الردع غير املتكافئ، وقد استلهم القادة العسكريون واقعهم امليداني لالنطالق نحو عقيدة الردع مدركين بأن 

الصغير وعدد سكانها املحدود يجعلها تتعرض للخسائر بسهولة وبشكل ال يسمح للمؤسسة  "إسرائيل"حجم 

، وبالتالي خوض "يةسرائيلاإلإ" األراض يالكثير من الهجمات داخل  العسكرية وقواتها املسلحة ان تستوعب

إ.(29)ملثل ذلك الواقع  الخيار املناسبأن عقيدة الردع هي  مما يعني ، األمدحرب استنزاف طويلة 

إ "يسرائيلاإلإ"ركز الردع 
ً
على منع الحروب التقليدية والتي تكون واسعة النطاق، فالردع  أساسا

 األساس ي، وان هدف الردع "يةسرائيلاإلإ"صورة مضاعفة للقوة  إظهارإمفهوم  أساسمبني على  "يسرائيلاإلإ"

يقوم على التقليل من احتماالت اندالع الحرب بينها وبين العرب )الخصم(، ودفعهم إلى التسليم بها كوجود 

إ.(30)ئر حقيقية بأن أي مجابهة معها ستكون باهضة الثمن وانها ستؤدي إلى خسا إقناعهمواقع عن طريق 

ينت لها،  ،وعلى ما يبدو فأن عقيدة الردع قد حققت بعض من الوظائف املبتغاة منها والتي ع 

 "سرائيلإلإ"، وقد هيأت هذه العقيدة 1973عمل عربي كبير في امليدان العسكري حتى عام  أيفانعدام 

، إذ سيطرت (31) 1967فرصة االنفراد في ممارسة الخيار العسكري، ويتمثل ذلك فيما حصل عام 

 األراض يء املتبقي من ومصر والجز واألردنواسعة من سوريا  أراض يبعد هذه الحرب على  "إسرائيل"

إ.(32)الفلسطينية

كتسبات الجديدة وعدم التفريط بها، ذلك أن 
 
إذن، تبلورت عقيدة الردع هنا في الحفاظ على هذه امل

 1967يضم بعد  أصبح "يسرائيلفي األداء العسكري اإلإ األضعفوهو يعد الحلقة  "إسرائيل"صغر مساحة 

هي فكرة  ساسيةأغيرت من مسار عقيدة الردع وذلك ألنها كسرت فكرة  1973جديدة، إال أن حرب  أراض ي

فتغيرت عقيدة الردع التقليدية أو يمكن القول انها  "إسرائيل"، وهنا جاءت الحرب ضد "يسرائيلاإلإ"التفوق 

 عن ذلك فأن استخدام 
ً
 لذلك املسار، إذ تطورت عقيدة الردع إلى الردع النووي، وفضال

ً
تطورت وفقا

الصناعية في الفضاء، لتوفيرها  األقمارإالقدرة املعلوماتية عالية التفوق املتمثلة باستخدام  "إسرائيل"
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في  "إسرائيل"، مما يقلل على قدرة الخصم على مبادأة ومفاجئة (العدو)املعلومات االستخبارية عن تحركات 

إالعسكرية.  قبل، وهذا ما يوفره عنصر الردع كجزء من التخطيط العسكري للمؤسسةهجوم م إ إي

م الذي ال يمتلك قدرات مشابه ضد الخص "إسرائيل"، تستخدمه (33)والردع غير التقليدي )النووي( 

، (34)امتالك سالح نووي ألي طرف في املنطقة  أوإ، وهي بنفس الوقت ال تسمح بوجود "إسرائيل"ا تمتلكه مل

إ (35)مكاسب مهمة في مجال الردع لسببين: "سرائيلإلإ"وقد حقق الردع النووي 

 . األوسطألنها الوحيدة التي تمتلكه في الشرق  .1

إحريتها في اللجوء اليه، ذلك ألنها لم توقع على اتفاقية حظر النشاط النووي غير السلمي.  .2

 األسلحة، إذ يقدر حجم "إسرائيل"حجم الرؤوس النووية التي تمتلكها  عبرإتتجلى عقيد الردع النووية 

من مئة  أكثرإبمئتي رأس قنبلة نووية تم تجميعها، وان قوة البعض منها تصل إلى  "يةسرائيلاإلإ"النووية 

إ.(36)مليون طن 

إليها التكنولوجيا واملعلوماتية، ووظفتها خدمة لعقيدة  وأدخلتمن عقيدة الردع  "إسرائيل"طورت 

التجسس على  عبرإ "يةسرائيلاإلإ"واالستخبارية الردع، ومن املهم في هذا الشأن ذكر القدرة العسكرية 

على الردع وسيقلص من فرصة املبادأة بالهجوم من قبل  "إسرائيل"الخصم، األمر الذي سيعزز من قدرة 

 عن ذلك فأن احتكار الردع كفيل في ان يحرم 
ً
إلى اللجوء إلى خيارات عسكرية تهدد  اآلخرينخصومها، فضال

 .(37)"إسرائيل"امن 

   يةسرائيلاإل " العسكريةاإلستراتيجيات" 

ة، استراتيجيات  "إسرائيل"استخدمت  1948منذ عام          وفق حاجتها لألمن عسكرية عد 

، ومن هذه األراض يمزيد من ملواجهة التهديدات التي تتعرض لها، وللسيطرة على فاستخدمت نظريات أمنية 

إ: اآلتياالستراتيجيات 

 الضربة الوقائية والضربة االستباقية  -:أوال

الضربة الوقائية هي هجوم مخطط على الخصم )العدو(، الذي يستعد للهجوم في املستقبل، أما 

قصد بها استباق الخصم )العدو(، يشن هجوم عليه عندما تتوافر دالئل على نيته  الضربة االستباقية ي 

ترى بأن مزايا الخصم ليست آنية وإنما مستقبلية والبد  :بشن هجوم. أما الفرق بين الضربتين، فأن األولى

شن هجوم والبد من تحقيق السبق  أبوابتعني ان الخصم على  :عليه وشل قدراته، وأما الثانية اإلجهازإمن 

 أركاناالستباقية من  أوإوتعد نظرية الضربة الوقائية  أهدافه،عليه وتدمير قواته، لكي ال يستطيع ان يبلغ 

إ( 38): أسباب، وذلك لعدة "يةسرائيلاإلإ"العقيدة العسكرية 
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(، وال تستطيع خوض حرب طويلة  "إسرائيل"ان  .1
ً
 )استراتيجيا

ً
 سوقيا

ً
 . األمدال تملك عمقا

 في محيط )عربي(، رافض لهم.  أقلية "يينسرائيلاإلإ"ان  .2

إ. "يةسرائيلاإلإ"لتنمية قدرة الردع  .3

 في القرار السياس ي وصنع السياسة  أعطت
ً
 متزايدا

ً
 للمؤسسة العسكرية وثقال

ً
هذه العقيدة دورا

انها تعتمد على اتخاذ القرار بتوجيهه ضربة وقائية  اإلشارة، ذلك ألن هذه العقيدة وكما سبق األمنيةالعامة 

. السياس ي، وهذا يعود إلى وظيفة املؤسسة العسكرية وممارستها لدورها على املستوى (39)استباقية سريعة أوإ

أما من حيث تطوير هذه العقيدة، فأن الفضل يعود إلى )ديفيد بن غوريون( والذي طور الضربة الوقائية 
ربتان على ، وتعتمد هاتان الض(41) ********، أما الضربة االستباقية فالفضل يعود إلى )ايغال الون( (40)

التحشيد والتهيؤ للقتال على شل ب قوات الخصم ومنشآته وهي في طور الحركة السريعة واملبادأة لضرإ

إ. األهدافب قدرات الخصم قبل بلوغه قدرات الخصم، إذ تعتمد هاتان الضربتان على دقة املعلومات لضرإ

 بـ
ً
)الحرب أو الضربة الخاطفة(،  في الحقيقة، إن استخدام الضربة الوقائية أو ما يطلق عليها أيضا

، وقد (42)تتطلب االعتماد الثنائي على )الطائرة والدبابة(، في تحقيق خرق في قطاعات محدودة من الجبهة 

كمية ونوعية ألمنها  إضافاتوالتي غنمت فيها  1967و  1956هذه العقيدة في حربي  "إسرائيل"استخدمت 
إ.(43)

 عن ذلك
ً
وهي الضربة املباغتة من دون انتظار  أساسيةفالضربة الوقائية تعتمد على قاعدة  ،وفضال

إ.املقصود اآلخرإالعدوانية للطرف  األدلةانكشاف 

 أوإعسكرية  إجراءاتنية لدى خصومها في  أيةتستهدف  "إسرائيل"أما الضربة االستباقية، فإن 

تطورات تقنية هدفها وتطوير الجهد العسكري، لذا فأنها تقوم بتوجيه ضربة استباقية لها وهي في طور 

، ومثال ذلك ضرب املفاعل النووي "إسرائيل"النمو، خشية من استكمال املشاريع تلك وتوجيهها ضد 

بمحاولة اجهاضها  "إسرائيل"، قامت "سرائيلإلإ"، وحتى املشاريع السياسية املعادية (44) 1981العراقي في عام 

، ومثال ذلك ضرب مقر منظمة التحرير الف
ً
إ. (45)1986سطينية في تونس عام لعسكريا

ستهدفان تحقيق غرض مهم وهو ان تالف التسميات والوسائل، فأنهما توكلتا الضربتين مع اخ

حالة خطر دائم وحقيقي في نه بإ "يسرائيلاإلإ"تحاول عبر مؤسستها العسكرية ان تشعر املجتمع  "إسرائيل"

محاولة تراها تهدد  أيةمن قبل هذا الخصم أو ذاك، لذا فأن من واجب املؤسسة العسكرية القضاء على 

ؤمن لها "إسرائيل"امن 
 
إ، وبالتالي فأن املؤسسة العسكرية ت

ً
إيعزز من دورها املتزايد سمما  إجماعا

ً
في  أصال

 . "إسرائيل"اة السياسية واملجتمع في الحي

 

إ
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  اآلمنةالحدود  -ا:ثاني

الحيوية داخل  األهدافمن ضرب  اآلخرإيقصد بها تلك الحدود التي تمنع الطرف  اآلمنةالحدود 

إ.(46)الدولة، أي املراكز السكانية واملنشآت الصناعية واملطارات واملوانئ واملرافئ .... الخ

 فأنها تعني، القدرة على 
ً
تواجدت تهديدات ذلك  أينما "إسرائيل"الخطر عن حدود  إبعادأيضا

إ.(47)الخطر

 "يةإسرائيل"منشأة  آيهما عدم تعرض  أساسيينفي عنصرين  إجمالهايمكن  اآلمنةإن نظرية الحدود 

(، سياسيا 
ً
 أو عسكريا

ً
ألي ضربة عسكرية وثانيهما املنع من محاولة القيام بمثل تلك الضربة أما )سياسيا

جيرانها، واملتعلقة بنزع السالح في املناطق الحيوية ومنع بعض مع  "إسرائيل" أبرمتهاعبر االتفاقات والتي 

 1979ية عام سرائيلوصول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء ضمن اتفاقية السالم املصرية اإلإ
ً
، اما عسكريا

إفتتطلب 
ً
 ملنع الهجوم عليها  "إسرائيل"خرق للحدود ان تتدخل  إيالظروف ملنع حدوث  أحيانا

ً
عسكريا

إمنشأتها )كما في الهجمات املتكررة على قطاع غزة(. واستهداف

، تحت ذريعة انها (48) 1967بعد حرب  اآلمنةنظرية الحدود  "يةسرائيلاإلإ"تبنت العقيدة العسكرية 

 للمراكز االستيطانية 
ً
 امنيا

ً
إ.(49)تحول دون محاولة الخصم بمهاجمتها ألنها تمثل حاجزا

كحل ملشكلة صغر املساحة، وقد  اآلمنةإلى تعزيز عقيدة الحدود  "يسرائيلاإلإ"وعمد الفكر العسكري 

دولها  أراض يالتي وقعت جزء من  األطرافشعارها )ال يمكن التوصل إلى حل سياس ي مع  "إسرائيل"استغلت 

متحركة تنتهي  اآلمنةودائمة، لتصبح الحدود  آمنة(، إال بعد االتفاق على حدود "إسرائيل"تحت سيطرة 

إ.(50)يتم بناؤها  "يةإسرائيل"وطنة مست آخرإعند 

ومن الجدير بالذكر، فأن االطالع على ما قاله )ايغال آلون(، في حدود هذه العقيدة مع عالقتها 

وان تحافظ عليه إال ببقائها متفوقة  األمنان تحصل على  "سرائيلإلإ"بعقيدة الردع، إذ قال : ))أنه ال يمكن 

 واق
ً
 وسياسيا

ً
 على عسكريا

ً
إ. (51).... (( البلدان املحيطة بهاتصاديا

+ التفوق العسكري(، والذي ال يمكن التنازل عنه وتتم  األمن: )األولإأمرين مهمين؛  يتبين من ذلك

، كما هي حال باقي السياسات، أما األمنيةكجزء من تطبيق السياسة  "إسرائيل"عملية حماية الحدود في 

املؤسسة العسكرية ومن تفوقها هو تفسيرها لألخطار املحيطة  فهو ان النتيجة املتوخاة من :الثاني األمرإ

 األجدرإترى املؤسسة العسكرية انها  أمنية، وبالتالي محاولة وضع رؤيتها موضع تنفيذ لسياسة "إسرائيلب"

إ. على معالجة املشكلة واألقدرإكلفة  األقلمن غيرها في التطبيق وانها ذات املردود 

 نقل املعركة إلى ارض الخصم  -ثالثا:

التي تعاني  األمنيةتعد من ابرز املشكالت  "إسرائيل"كما ذكرنا، فأن صغر املساحة التي تكونت عليها 

ومعدات ان تواجه  أسلحة، لذا كان على املؤسسة العسكرية والتي تتميز بتفوق نوعي من "إسرائيل"منها 

 
ً
 قياسا

ً
صغيرة املساحة  (بدولة)الخصم )العرب(، والذي يمتلك مساحات شاسعة وعدد سكاني كبير جدا
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 أي، ألن أراضيها(، على األعداء، لذلك فاملؤسسة العسكرية ال تستطيع مواجهة )"إسرائيلك"وقليلة السكان 

 األمنيفأن ذلك يدق ناقوس الخطر  "ينيسرائيلاإلإ"التي تحت يد  األراض يخسارة في جزء صغير من 

، من هنا جاءت هذه العقيدة )أي عقيدة نقل "يينسرائيلاإلإ"والسياس ي واالجتماعي وهو أمر غير مقبول عند 

 من الحل والتي تتطلب 
ً
تفوق نوعي عالي سواء في التدريبات أو  أيضااملعركة إلى أرض الخصم(، جزءا

إ. وغيرهااملعدات العسكرية الحديثة وإ األسلحة

تتميز باملرونة وعدم الجمود فهي ال تركن إلى عقيدة ثابتة، وانما  "يةسرائيلاإلإ"إن العقيدة العسكرية 

 للظروف املؤاتية
ً
  متغيرة وفقا

ً
واملوائمة لها، وبالنسبة إلى عقيدة نقل املعركة إلى ارض الخصم تمثل تحديا

 للمؤسسة العسكرية بعد ان طور )الخصم(، أي )حزب هللا وحركة حماس والجهاد 
ً
... الخ(، اإلسالميجديدا

 2006 عام واملهمة فيها، وتمثل ذلك في حرب اإلستراتيجيةجديدة تمكنها من الوصول إلى املناطق  أسلحة

إ.(52)على لبنان بشكل واسع 

عن أية معركة  "يسرائيلاإلإ"املجال الجغرافي  إبعادلذا، فأن نقل املعركة إلى أرض الخصم، هو 

هي امليدان املرشح ألي حرب  وأراضيهامحتملة مع )العرب(، والتمهيد ألن تكون بيئة الخصم بأجزائها 

وأن أي تهديد أو اختراق لهذا املوقع  "يسرائيلاإلإ"محتملة، هذا املبدأ يرتبط ارتباط وثيق بالواقع الجغرافي 

 ألمن ووجود 
ً
، (53)في خطر  "إسرائيل"، وعندها سيصبح صميم وجود "إسرائيل"من شأنه أن يشكل خرقا

تدعي بأن جيشها هو الجيش  "إسرائيل"ل على ذلك، وجعل خير دلي 1967في حرب  "إسرائيل"وما نجاح 

، إال أن وجود حالة من توازن القوى ال يمكن تفعيل هذه العقيدة، كما هو الحال في (54)الذي ال يقهر 

إ.اإليرانيالتعامل مع امللف النووي 

ال تسير بمعزل عن باقي املتغيرات والتي تؤثر وتتأثر بها هذه  "يةسرائيلاإلإ"إن تطور العقيدة العسكرية 

إ: "يةسرائيلاإلإ"العقيدة أو تلك، لذا فأن هناك مجموعة نقاط البد من تأشيرها حول العقيدة العسكرية 

 األمنفي مفهوم  أساسيةأنه ليس هناك مكان لتغييرات  "يينسرائيلاإلإ"يعتقد كبار العسكريين  .1

وجود الدول العربية أي )خصومها(، ولكنها  "إسرائيل"وضعه )بن غوريون(، ولن تهدد الذي  "يسرائيلاإلإ"

 أمنيةعلى جيش قوي وصناعة  اإلبقاءخطر كبير يتهدد وجودها وستضطر إلى  أمامستواصل الوقوف 

 .(55)، للحفاظ على وجودها األمنمتطورة كأساس لسياسة 

، وذلك ألن وجودها املادي بالذات متوقف  "يسرائيلاإلإ" األمن إن .2
ً
، بل مطلقا

ً
 نسبيا

ً
ليس عنصرا

  األمنعليه، وألن الفحوى الكاملة لعبارة 
ً
 .(56)يطابق مفهوم الوجود عموما

، (57) تبني تعاليم الديانة اليهودية أساسعقيدة عسكرية خاصة بها تقوم على  "إسرائيل" أنشأت .3

 إلىمرة واحدة، فإذا كانت الهزيمة تؤدي في دولة من الدول  إالإلن تحارب  "إسرائيل"التي تعلم رجالها ان 

 .(58)من الوجود زوالها ال تعني سوى  "إسرائيل"، فأن الهزيمة في أراضيهافقدان جزء من 
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إتلم  "يةسرائيلاإلإ"ان تنوع العقيدة العسكرية  .4  تنتيجة لتغيير القيادات العسكرية، وانما جاء أت 

 لتأكيد الوجود "إسرائيلب"مع الظروف املحيطة  تالئمتلكي 
ً
، والذي يعد الهدف (59) "يسرائيلاإلإ"، وأيضا

 . "إسرائيل"وغاية عمل املؤسسة العسكرية في  األولإ

في الوقت الحاضر، والتي تؤدي فيها املؤسسة العسكرية  "يةسرائيلاإلإ" األمنيةالسياسة  أغراضان  .5

هي تحييد الخصم عن مبادأتها بأي هجوم عسكري منظم، وان تبدأ هي بالهجوم على  األوسع فيها؛الدور 

حزب هللا هو الذي بدء الحرب  إنباعتبار  "يسرائيلاإلإ"، كان التوجه 2006 عام الخصم، إال أن في حرب

 . "إسرائيل"وليست 

من املخاطر  "يلسرائياإلإ"لتعزيز قدرتها الردعية من اجل تحقيق وصيانة األمن  "إسرائيل"تسعى  .6
، إذ ترى أن الردع "يةسرائيلاإلإ"العسكرية اإلستراتيجية املبادئ  أهم، إذ تعد عقيدة الردع النووي من (60)

 على صورة 
ً
في املنطقة كقوة نووية، وعلى امتالكها الصواريخ  "إسرائيل"العسكري، يجب أن يرتكز دائما

 .(61)والطيران القوي القادر على شن هجمات بعيدة املدى 

والخصم )العرب(، يعاني من خلل كبير،  "إسرائيل"عند الشعور بأن ميزان القوى التقليدي بين  .7

مما قد يعني ان املعركة سوف تكون خاسرة ال محالة أن لم يتم اللجوء إلى الخيار النووي، وبالتالي فأن 

( في مواجهة )خطرإ "يسرائيلاإلإ"الردع 
ً
 نوويا

ً
 .(62)تقليدي(  في هذا املجال سوف يكون )ردعا

والدولي،  اإلقليميالوضع  ترتيبات على أخرإ أوتبقى هذه االستراتيجيات العسكرية مرتبطة بشكل  

، وتغض النظر عن سلوكها تجاه "إسرائيل"جانب  إلىالواليات املتحدة والتي عادة ما تكون منحازة  السيما

 لىالعسكرية ع اإلستراتيجيةسبق قدرة  املحتلة، وحتى الدول املجاورة، وال يقصد مما األراض يفلسطيني 

إقد تفشل  إذ - األحيانفي كثير من  أهدافهاتحقيق 
ً
 عام مثلما حدث في حرب تموزإ أهدافهافي تحقيق  أحيانا

إمدعوم  "يسرائيلاإلإ"، وعادة ما يكون الفعل -2006
ً
إ.أخر أوبشكل  أمريكيا

مباشرة في قدرة املؤسسة على  األمنيةاملخصصة للمؤسسة العسكرية املالية يؤثر حجم املوارد  

، وفي قدرتها على درع األخرىإ املسلحة واألعمالوالتحديات حماية الدولة وسيادتها في مواجهة الحروب 

 في قدرتها على تقصير مدة الحرب وتقليل  واألعمال، وبالتالي منع الحروب (األعداء)
ً
، إضرارهاالعدائية، أيضا

إمن الخسائر البشرية وحسب؛ بل  واألمنيةوال تحد الجهوزية العسكرية 
ً
من خسائر االقتصاد القومي،  أيضا

إملدة طويلة ضررا كبيرا باالقتصاد. األمنفي املقابل تلحق زعزعة 

 في تحديد جهة الخطر وطبيعة ودرجة التهديد؛ وهذا يعطيها لذلك تمتلك املؤسسة العسكرية، د 
ً
ورا

، في استحصال مزيد "إسرائيل"في  األمورإلتفسير كيف ينبغي ان تسير  اإلستراتيجيةالرؤية 
ً
؟، وهي تملك دورا

كله،  من امليزانية املالية ملواجهة األخطار، فهي إذن تحدد طبيعة التهديد وامليزانية الالزمة لدرئه، وفوق ذلك
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الخارجية، واملفاوضات مع العرب والفلسطينيين، سواء  "إسرائيل"تشارك وتتدارس مع الحكومة، عالقات 

إسراح األسرى أو للتسوية مع الفلسطينيين . إلطالق

 وإمكانياتهاوباملقابل تستغل الحكومة عالقاتها الخارجية لتقوية املؤسسة العسكرية وزيادة كفاءتها 

، إذن هناك األخرىإعن طريق املناورات املشتركة والصفقات واالتفاقيات العسكرية التي تعقدها مع الدول 

قيم التهديدات وتحدد الوسائل الالزمة ملواجهتها، والسلطة 
 
تكامل في الوظائف؛ فاملؤسسة العسكرية ت

إ.    "إسرائيل"من وسالمة الالزمة لذلك والهدف واحد هو تحقيق ا اإلمكانياتالسياسية تقوم بتوفير 

 الخاتمة

على  إقدامهم إمكانيةفي ضوء فهمها لسلوك خصومها، وتقديرها  "إسرائيل"في الحقيقة، تتحرك       

ان خصومها تحكمهم القدرة على االستجابة للقيود والفرص التي قد  "إسرائيل"ترى  إذفعٍل ما ضدها، 

 األمنياملحيطة بهم، وكيفية تفسيرهم لهذه البيئة، بالتالي فان السلوك  اإلستراتيجيةتتوفر من قبل البيئة 

عمل عسكري  أوإحرب  أليعلى الخصم قائمة منعا بقاء هذه القيود إ؛ هو محاولة "يسرائيلاإلإ"والعسكري 

إ(."إسرائيل"ضد  أي) ضدها

فهي غير قادرة على تحمل حرب  الكافية، العمق الجغرافي واملوارد البشرية إلىتفتقر  "إسرائيل"والن 

على عقد اتفاقيات مع بعض الدول العربية  "يةسرائيلاإلإ"طويلة مع جيرانها، ولتفادي ذلك عمدت العقلية 

ان هناك دوال مجاورة لم يتم حسم  إالإ، 1994في عام  األردن، ومع 1979لها، مثل مع مصر في عام  املجاورة

مرتبطتين  فإنهما، اما لبنان وفلسطين، أراضيهابالصراع الدائر على ، فسوريا منشغلة اآلن إلىهذا املوضوع 

املتبناة في العقيدة  اإلستراتيجية أداءالذي اثر على  األمرإليسا من تصنيف الدول،  "سرائيلإلإ"بخصمين 

نهي الحرب لصالح املؤسسة  الردع... أوإلم تحقق غايتها ال في الحسم  إذ، "اإلسرائيلية"العسكرية 
 
الخ، ولم ت

إ."يةسرائيلاإلإ"العسكرية 

 إالإمجموعة دول بحرب ضدها،  أوإتواجه تهديدات تقليدية متمثلة بقيام دولة  "إسرائيل"كانت  إذ

مختلفة )غير تقليدية( تتمثل بـ:  تهديد غير متكافئ من تهديدات  تواجهنفسها  "إسرائيل"انها اليوم تجد 

إسطينية )حركة حماس(.لما دون الدولة؛ اي املقاومة اللبنانية )حزب هللا( واملقاومة الف منظمات عسكرية

، وتشكل هذه املجموعة من اإليرانيتهديد بصواريخ بعيدة املدى، والتهديد النووي الفضال عن 

قادرة على  إستراتيجية إيجادوضرورة  "يةسرائيلاإلإ"التهديدات تحديا ضاغطا على تطور العقيدة العسكرية 

إ، ذلك النها لم تستطيع تحقيق حسم عسكري ضد خصومها."يسرائيلاإلإ"املحافظة على الوجود 
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دور الدبلوماسية الناعمة ملنظمة التعاون اإلسالمي في دعم القضية 

 الفلسطينية

 بسام محمد الصرفندي  د.

 أستاذ مساعد في العلوم السياسية جامعة األمة 

 مختص في الشؤون الدبلوماسية والقنصلية

 ملخص

كل ما تواجهه منظمة املؤتمر اإلسالمي من انتقادات ومثالب، فإن قدرتها على الصمود وسط التغيرات  رغم

 .والتطورات املتالحقة التي عصفت بالنظام الدولي تعد من األمور اإليجابية التي تحسب لها

نذ إنشائها، ولعل فقد مثلت القضية الفلسطينية وتطوراتها املختلفة محور نشاط منظمة املؤتمر اإلسالمي م

ذلك يتسق مع حقيقة نشأة هذه املنظمة ذاتها والذي جاء كرد فعل إسالمي لواقعة االعتداء على حرمة املسجد 

( ما 5األقص ى املبارك، وقد اختص ميثاق املنظمة قضية فلسطين بهدف مستقل عندما ذكر في مادته الثانية فقرة )أ/

مة األماكن املقدسة وتحرررها، ودعم كفا  الشعب الفلسطييي نصه: "تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سال 

ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحررر أراضيه". ولعل ذلك يعكس بجالء مدى األهمية الكبرى التي أولتها 

 الدبلوماسية اإلسالمية الجماعية للقضية الفلسطينية.

التعاون اإلسالمي للحل النهائي للقضية وكان من أهم التوصيات للباحث طر  مبادرة برعاية منظمة 

الفلسطينية ضمن خارطة طررق واضحة وجدول زميي واضح للتنفيذ يتبناها جميع الدول األعضاء في املنظمة. و أن 

يكون الدور واضح للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في رسم خارطة طررق واضحة وضمن جدول زميي 

 ية.واضح لحل القضية الفلسطين

Abstract: 

Despite all the criticisms and shortcomings faced by the Organization of the Islamic Conference, its 

ability to withstand amid the successive changes and developments that have devastated the international 

system is one of the positive things to be reckoned with. 

The Palestinian cause and its various developments have represented the focus of the activity of the 

Organization of the Islamic Conference since its inception, and perhaps this is consistent with the fact of 

the emergence of this very organization, which came as an Islamic response to the incident of the attack 

on the sanctity of the blessed Al-Aqsa Mosque. (A/5) which reads: "Coordinating work to preserve and 
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liberate the holy places, support the struggle of the Palestinian people and help them recover their rights 

and liberate their lands." Perhaps this clearly reflects the great importance attached by the collective 

Islamic diplomacy to the Palestinian cause. 

One of the most important recommendations of the researcher was to put forward an initiative 

under the auspices of the Organization of Islamic Cooperation for the final solution to the Palestinian 

issue within a clear road map and a clear timetable for implementation adopted by all member states of 

the organization. And that the role of the member states of the Organization of Islamic Cooperation 

should be clear in drawing a clear road map and within a clear timetable for resolving the Palestinian 

issue. 

 املقدمة: 

على الدول  تعتبر الدبلوماسية أداة رئيسية من أدوات تحقيق السياسة الخارجية للدولة، والتأثير           

والجماعات الخارجية بهدف كسب التأييد، وإن الناظر الى الدبلوماسية يجد أنها سال  قوي لنيل الحقوق بالطرق 

 لكل نواحي الحياة 
ً
السلمية، لذلك ظهر هذا العلم الحديث ليدرس الصالت والروابط التي تربط بين الدول شامال

وال شك أن هذه العالقات  .وركون لها تأثير سياس ي على العالقات بينها اليومية التي تعترض حياة أي دولتين في العالم

والصالت بين الدول تحتاج إلى طرق ووسائل تدار بها وقد كانت أبرز هذه الوسائل هي عملية التفاوض والتمثيل 

 "واالتصال بين الدول والحكومات والتي عرفت باسم " الدبلوماسية

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 

من خالل املتابعة املستمرة للعمل الدبلوماس ي الفلسطييي ونشاط املنظمات الدولية التي تسعي قدما         

لتحقيق اهداف وتطلعات الشعب الفلسطييي، فالناظر الى تاررخ ونشأة املنظمة يجد انها ركزت على املسجد األقص ى 

بلوماس ي وهذا يجعلنا نقوم بالتركيز على نشاط وان فلسطين هي قبله للمسلمين ولوحظ تركيزها على العمل الد

 منظمة التعاون اإلسالمي واالطالع على مدى وجود عمل دبلوماس ي حقيقي للدفاع عن القضية الفلسطينية.

 وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: 

 سطينية؟هل يوجد نشاط دبلوماس ي حقيقي ملنظمة التعاون اإلسالمي للدفاع عن القضية الفل

 ويتفرع من هذا التساؤل مجموعة من األسئلة الفرعية، وهي على النحو التالي: 

 ما هو واقع العمل الدبلوماس ي في منظمة التعاون اإلسالمي املوجه للقضية الفلسطينية؟ .1

 ما واقع التباين في مراحل العمل الدبلوماس ي املوجه للقضية الفلسطينية؟  .2

 لدبلوماس ي في منظمة التعاون اإلسالمي املجه للقضية الفلسطينية؟ ما مدى زرادة فاعلية العمل ا .3
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ما املعوقات التي تواجه العمل الدبلوماس ي في منظمة التعاون اإلسالمي املوجه للقضية  .4

 الفلسطينية؟ 

 أهداف الدراسة:

 الهدف الرئيس ي :

 ة الفلسطينية.التعرف على دور منظمة التعاون اإلسالمي في العمل الدبلوماس ي املوجه للقضي 

 أهمية الدارسة: 

أهمية الدارسة في كونها مصدر للمعلومات لوزارة الخارجية يمكن االستفادة منها في مجال تحسين األداء  تأتي  

 من كون املعلومات والنتائج والتوصيات التي ستنتج عن الدراسة ستكون 
ً
الدبلوماس ي، وتنبع أهمية الدارسة أيضا

 في املجال.متوفرة للعديد من الجهات املعنية كوزارة الخارجية والباحثين 

 حدود الدراسة:     

 وتتحدد الدراسة بالحدود التالية:

تقتصر هذه الدراسة على موضوع العمل الدبلوماس ي لدي منظمة التعاون اإلسالمي  الحد املوضوعي: .1

 املوجه للقضية الفلسطينية.

 منهجية الدراسة: 

 استخدمت هذه الدراسة املناهج التالية:

ستعتمد هذه الدراسة على املنهج التاررخي، لالطالع على التاررخ الدبلوماس ي، بحيث ال  املنهج التاريخي: .1

يمكن دراسة ظاهرة بمعزل عن املاض ي، واملنهج التاررخي يساعد على فهم هذه التطورات التاررخية ملختلف 

 مفاهيم الدراسة.

يقـوم علـى جمـع املعلومـات والبيانات : كما اعتمدت الدراسة على هذا املنهج والذي املنهج الوصفي التحليلي

من مصادرها املتعددة، وتحليلها للوصول إلى نتائج علمية ملشكلة الدراسة، مسـتعينا بأدوات الدراسة التي ستعتمد 

 على املقابالت

 أدوات الدراسة:

حيث سيجري الباحث تحليل للمقاالت واآلراء للعديد من الكتاب  تحليل أسلوب املضمون: .1

 األجانب. العرب و 

 عن  تحليل املضمون: .2
ً
وهو محاولة الوصول إلى وصف سببي للمضمون، من اجل الكشف موضوعيا

طبيعة املثيرات وعمقها النسبي، ويسعي تحليل املضمون إلى تحديد املعاني التي ينطوي عليها نسق االتصال بطررقة 
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بحث يستهدف منطقية وكمية، ويشير تحليل املضمون إلى الوصف الكمي املوضوعي ألي سلوك مؤثر، وهو أسلوب لل

 الوصف الكمي املوضوعي املنظم للمحتوى الظاهر لالتصال.

: ستعتمد الدراسة الحالية على الدراسات السابقة واألدب السابق في موضوع الدراسات السابقة .3

 الدراسة، والبيانات واملنشورات

تساهم في تحديد  تم استخدام هذا األسلوب للوقوف على املصادر األولية التي أسلوب املصادر األولية:  .4

 العوامل املؤثرة في مشكلة الدراسة.

حيث تم تحديد املفاهيم النظررة لهذه الدراسة؛ من خالل االعتماد على  أسلوب املصادر الثانوية: .5

 مجموعة من املراجع تضمنت: الكتب باللغتين العربية، واالنجليزية، والدراسات، والدوررات.

 متغيرات الدراسة:

 اون االسالميمنظمة التعثابت:  .1

 الدبلوماسية الناعمة. متغير: .2

 مصطلحات الدراسة:

تطوى على نفسها  لفظة مشتقة من اليونانية " دبلوما" ومعناها الوثيقة أو الشهادة الرسمية الي الدبلوماسية:

والتي كانت تصدر عن الشخص الذي بيده السلطة العليا في البالد وتخول حاملها امتيازات خاصة، وتتضمن صفة 

 1.املبعوث واملهمة املوفد بها. كما أطلقت على التصاررح التي كان يمنحها القاض ي لبعض األفراد

لدولية ممثلة في صانعي القرار الرسميين بها على عبارة عن برنامج عمل تتبناه الوحدة االسياسة الخارجية: 

املسر  الدولي ترى أن من خالله يمكن تحقيق أهدافها املختلفة، سواء كانت داخلية أو خارجية، اقتصادية أو 

 2سياسية ....الخ. ورتم ترجمة هذا البرنامج إلى سلوك فعلى سواء في صورة اتصاالت يومية أو قرارات....الخ.

 منظمة املؤتمر اإلسالمي، وهي منظمة إسالمية دولية تجمع ون اإلسالمي: منظمة التعا
ً
كانت تسمي سابقا

 3سبعا وخمسين دولة إسالمية وتصف املنظمة نفسها أنها الصوت الجماعي للعالم اإلسالمي.

 الدراسات السابقة:

إشكالية الدولة (:بعنوان" مستقبل التمثيل الدبلوماس ي الفلسطيني في ظل 2014دراسة سحويل) .1

 ومنظمة التحرير الفلسطينية.

 خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

أن الدبلوماس ي الفلسطينية لم تنجح في مفاوضات مدررد وواشنطن في تحقيق أي إنجاز بذكر، وأن  -

بالحق الفلسطييي  االعترافات الدولية املتتالية بدولة فلسطين ورفع تمثيلها الدبلوماس ي هو اعتراف واضح وصررح

 وبمدي فاعلية الدبلوماسية الفلسطينية.

 كما وأوصت الدراسة إلى:
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أن يتم تفعيل دور السفارات في الخارج ورراعي مبدأ الكفاءة في اختيار العاملين في التمثيل الدبلوماس ي،  -

اع القرارات في مجلس وأن يتم مشاركة كل الفصائل الفلسطينية في التمثيل الدبلوماس ي، وان تستكمل معركة انتز 

 االمن والحصول على عضورة كاملة لدولة فلسطين.

 ( بعنوان: "الدبلوماسية الفلسطينية هل من أفق إلصالحها؟2010دراسة أبو رمضان) .2

 خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

ت في بنية الحركة م على إثر توقيع اتفاق أوسلو أدي الى تحوال 1994تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية  -

 الوطنية الفلسطينية والنظام السياس ي الفلسطييي.

 في إضعاف السفارات   -
ً
الخالف بين حركة حماس وفتح وبين منظمة التحررر والسلطة كان له دور أيضا

 وترهلها وتراجعها، وعدم التواصل مع التجمعات الفلسطينية في الشتات.

     كما وأوصت الدراسة إلى :

إعادة بناء وهيكلة السفارات الفلسطينية لتصبح قائمة على املهنية، ووضع االنسان املناسب في املكان  -

 املناسب.

اصال  منظمة التحررر الفلسطينية وإعادة بناءها بما يتناسب مع تطورات املرحلة، لإلسهام في تطورر  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       وإصال  الدبلوماسية الفلسطينية.                               

 األول  حور امل

الدبلوماس ي في منظمة التعاون اإلسالمي املوجه للقضية واقع العمل 

 الفلسطينية

 باسم 
ً
هي منظمة إسالمية دولية تجمع  4منظمة املؤتمر اإلسالمي، منظمة التعاون اإلسالم كانت تعرف سابقا

ضم كل سبعا وخمسين دولة إسالمية، وتصف املنظمة نفسها بأنها "الصوت الجماعي للعالم اإلسالمي" وان كانت ال ت

مليار نسمة. وللمنظمة  1,6البالغ عددهم نحو  5"الدول االسالمية وأنها تهدف ل "حماية املصالح الحيورة للمسلمين

الوطن  من منطقة مسلمة الدول السبع والخمسون هي دول ذات غالبية .حدةاألمم املت عضورة دائمة في

(، ولقد تأسست وألبانيا البوسنة(والبلقان وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وأفررقيا العربي

 21 في حررق األقص ى ، إذ عقد أول اجتماع بين زعماء دول العالم اإلسالمي، بعد1969 أيلول  25 في الرباط املنظمة في

حيث طر  وقتها مبادئ الدفاع عن شرف وكرامة املسلمين املتمثلة في القدس وقبة الصخرة، وذلك  .1969 آب

ولة اليجاد قاسم مشترك بين جميع فئات املسلمين، وبعد ستة أشهر من االجتماع األول، تبيى املؤتمر اإلسالمي كمحا

إنشاء أمانة عامة للمنظمة، كي  6.م1970 آذار /هـ1392 السعودية في جدة األول لوزراء الخارجية املنعقد في مدينة

مقرا مؤقتا للمنظمة، بانتظار  جدة وقتها أمين عام واختيرت يضمن االتصال بين الدول األعضاء وتنسيق العمل. عين

، 1972 لوزراء الخارجية جلسته الثالثة، في فبراير عقد املؤتمر اإلسالمي 7.، حيث سيكون املقر الدائمالقدس تحررر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1392%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1970%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1970%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1972
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وتم وقتها تبيى دستور املنظمة، الذي يفترض به تقورة التضامن والتعاون بين الدول اإلسالمية في الحقول االجتماعية 

 .والعلمية والثقافية واالقتصادية والسياسية

عد من
ٌ
ظمة التعاون اإلسالمي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد األمم املتحدة، حيث تضم في عضورتها ت

مثل املنظمة الصوت الجماعي للعالم اإلسالمي وتسعى لحماية 
ُ
سبًعا وخمسين دولة موزعة على أربع قارات. وت

 للعالقات 
ً
 للسلم واالنسجام الدوليين وتعزرزا

ً
 بين مختلف شعوب العالم.مصالحه والتعبير عنها دعما

نشئت املنظمة بقرار صادر عن القمة التاررخية التي ُعقدت في الرباط باململكة املغربية في 
ُ
من رجب  12وقد أ

 ميالدية( رًدا على جررمة إحراق املسجد األقص ى في القدس املحتلة. 1969من سبتمبر  25هجررة )املوافق  1398

ي لوزراء الخارجية في جدة باململكة العربية السعودية، وقرر إنشاء أمانة أول مؤتمر إسالم 1970ُعقد في عام 

عامة يكون مقرها جدة وررأسها أمين عام للمنظمة. ويعتبر الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين األمين العام للمنظمة 

 .2016الحادي عشر، حيث تولى هذا املنصب في نوفمبر 

سالمي في الدورة الثالثة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية في عام وجرى اعتماد ميثاق منظمة التعاون اإل 

. ووضع امليثاق أهداف املنظمة ومبادئها وغاياتها األساسية املتمثلة بتعزرز التضامن والتعاون بين الدول 1972

وهو عدد األعضاء األعضاء. وارتفع عدد األعضاء خالل ما يزرد عن أربعة عقود بعد إنشاء املنظمة من ثالثين دولة، 

املؤسسين، ليبلغ سبًعا وخمسين دولة عضًوا في الوقت الحالي. وتم تعديل ميثاق املنظمة الحًقا ملواكبة التطورات 

العاملية، فكان اعتماد امليثاق الحالي في القمة اإلسالمية الحادية عشرة التي ُعقدت في دكار، عاصمة السنغال عام 

 اد العمل اإلسالمي املستقبلي بما يتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشررن.ليكون امليثاق الجديد عم 2008

وتنفرد املنظمة بشرف كونها جامعة كلمة األمة وممثلة املسلمين وتناصر القضايا التي تهم ما يزرد على مليار 

مم املتحدة وغيرها من ونصف املليار مسلم في مختلف أنحاء العالم. وترتبط املنظمة بعالقات تشاور وتعاون مع األ 

املنظمات الحكومية الدولية بهدف حماية املصالح الحيورة للمسلمين، والعمل على تسورة النزاعات والصراعات التي 

ا فيها. واتخذت املنظمة خطوات عديدة للدفاع عن القيم الحقيقية لإلسالم واملسلمين 
ً
تكون الدول األعضاء طرف

اطئة، كما ساهمت بفاعلية في مواجهة ممارسات التمييز ضد املسلمين بجميع وتصحيح املفاهيم والتصورات الخ

 صورها. 

إن الدول األعضاء في املنظمة تواجه تحديات متعددة في القرن الحادي والعشررن. ومن أجل معالجة هذه 

 2005مة في ديسمبر التحديات، وضعت الدورة االستثنائية الثالثة ملؤتمر القمة اإلسالمي التي ُعقدت في مكة املكر 

، 2015خطة على هيئة برنامج عمل عشري يهدف إلى تعزرز العمل املشترك بين الدول األعضاء. وبحلول نهاية عام 

اسُتكملت عملية تنفيذ مضامين برنامج العمل العشري ملنظمة التعاون اإلسالمي بنجا . وقامت املنظمة بصياغة 

 .2025و  2016بين عامي برنامٍج جديٍد للعشررة القادمة املمتدة 

 من املجاالت  18ويستند برنامج العمل الجديد إلى أحكام ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي، ورتضمن 
ً
مجاال

هدفا. وتشمل هذه املجاالُت قضايا السلم واألمن، وفلسطين والقدس الشررف، والتخفيف من  107ذات األولورة و
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وتمورل املشاريع، واألمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا، وتغّير املناخ، حدة الفقر، ومكافحة اإلرهاب، واالستثمار 

والتنمية املستدامة، والوسطية، والثقافة والتناغم بين األديان، وتمكين املرأة، والعمل اإلسالمي املشترك في املجال 

 اإلنساني، وحقوق اإلنسان والحكم الرشيد وغيرها.

إلسالمية، ومجلس وزراء الخارجية، واألمانة العامة، باإلضافة إلى لجنة ومن أهم أجهزة املنظمة، القمة ا

 
ً
عيى بالعلوم والتكنولوجيا، واالقتصاد والتجارة، واإلعالم والثقافة. وهناك أيضا

ُ
القدس وثالث لجان دائمة ت

لتربية والعلوم مؤسسات متخصصة تعمل تحت لواء املنظمة، ومنها البنك اإلسالمي للتنمية، واملنظمة اإلسالمية ل

 
ً
 دورا

ً
والثقافة )اإليسيسكو(. وتؤدي األجهزة املتفرعة واملؤسسات املنتمية التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي أيضا

 وتكميليا من خالل العمل في شتى املجاالت.
ً
 حيورا

ر وإقـامـة دولـته ينص ميثاق املنظمة على دعـم الـشعب الفلسطييي وتمكينه مـن مـمارسـة حـقه فـي تقررر الـمصي

ذات السيادة وعاصمتها الــقدس الشررف، والــحفاظ عــلى الــھویــة التاررخية واإلسالمية للقدس الشررف وعلى األماكن 

املقدسة فیھا، ورؤكد قادة العالم االسالمي على مركزرة القضية الفلسطينية وأهمية القدس الشررف للعالم 

لفلسطين يصدر عن القمم االسالمية التي تعقد بشكل دوري كل ثالث سنين، كما  االسالمي اجمع وذلك في قرار خاص

يتم اصدار قرارات دوررة خاصة بفلسطين والقدس الشررف خالل اجتماعات وزراء خارجية الدول االعضاء في 

 املنظمة.

أولوراتها، وررى الباحث هنا أن منظمة التعاون اإلسالمي منذ نشأتها وهي تضع القضية الفلسطينية في 

واتخذت العمل الدبلوماس ي الحل الوحيد للقضية الفلسطينية في ظل التراجع العربي وعدم التوحد على رأى مناسب 

 لحل القضية الفلسطينية.

وفي اطار الدعم للقضية الفلسطينية، أخذت منظمة التعاون اإلسالمي في برنامج العمل الذي وضعته 

ء األكبر واألولورة لدعم القضية الفلسطينية والذي تمثل في دعم وتمكين ( الجز2025حتى عام  2016للعشررة) 

الشعب الفلسطييي من ممارسة حقوقه الغير قابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في العودة وفي إقامة دولته 

 19678.الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل يونيو 

ود الرامية إلى توسيع االعتراف الدولي بدولة فلسطين؛ وتعزرز حق دولة فلسطين في وتقديم الدعم الكامل للجه

مم املتحدة، تجسيدا لوجودها ككيان دولي
ُ
 .االنضمام إلى جميع املؤسسات واملعاهدات الدولية ووكاالت األ

الدولي  العمل على دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية؛ وتعزرز صمود الشعب الفلسطييي وتقورة التضامن

معه، واملساهمة في تحقيق النمو االقتصادي والرعاية االجتماعية والتنمية البشررة في دولة فلسطين؛ وتفعيل آليات 

الدعم املالي املوجودة وتدعيمها واملتمثلة في صندوق األقص ى والقدس، ووكالة بيت مال القدس الشررف، وشبكة 

 .طينيةاألمان اإلسالمية لدعم موازنة الحكومة الفلس
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مواصلة تقديم الدعم لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( 

لكي يتسيى لها االضطالع بمهامها، وحشد الدعم الدولي للضغط على إسرائيل من أجل االمتثال لقرار األمم املتحدة 

 9.ممارسة حقوقهم بما فيها حق العودة إلى وطنهم والتعورضبشأن تمكين الالجئين الفلسطينيين من  194رقم 

دعم مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، والحفاظ على تراثها وهورتها العربية واإلسالمية، وحماية 

 .أماكنها املقدسة اإلسالمية منها واملسيحية على حد سواء

التأكيد على الرعاية والوصاية الهاشمية التاررخية على األماكن املقدسة في القدس الشرقية املؤطرة قانونا 

ابن الحسين املعظم وفخامة الرئيس  بموجب االتفاق املوقع بين صاحب الجـاللة الهاشمية امللك عبد هللا الثاني

 10م31/3/2013محمود عباس في 

لشررف برئاسة جاللة امللك محمد السادس، ملك اململكة املغربية، في دعم التأكيد على دور لجنة القدس ا

القدس وتعزرز صمود مواطنيها الفلسطينيين؛ وتعبئة املوارد املالية لتنفيذ "خطة التنمية اإلستراتيجية" فـي القدس 

رة وأهمية مدينة لوكالة بيت مال القدس الشررف؛ وتعزرز مركز  -2018)2014الشرقية، وكذلك الخطة الخماسية )

 القدس في وجدان األمة اإلسالمية

التعاون مع املنظمات الدولية وخاصة اليونسكو، لتنفيذ القرارات املتعلقة بالقدس الشرقية، والحفاظ على 

 11.هورتها العربية واإلسالمية، وحماية أماكنها املقدسة

 الثاني حور امل

 الفلسطينية التباين في مراحل العمل الدبلوماس ي للقضية

 مفهوم الدبلوماسية:

هي كلمة يونانية اشتقت من كلمة دبلوم او دبلون ومعناها طبق أو طوى أو ثيي، والتي كانت تعيى         

مخطوط أو كتاب أو رسالة صادرة عن امللك أو رئيس الدولة ومطورة إلى طيتين بقصد الحفاظ على سررتها)آل 

 ( 35:1964شاوي،

وفي عهد الرومان استخدم املصطلح ليعيي الصفائح املعدنية ذات الوجهين املطبقين واملخيطين بإتقان،        

والتي كانت تعطى لألشخاص املبعوثين الى الخارج لتمثيل اإلمبراطور الروماني. وأشار معجم اكسفورد في تعررفه 

) "سفراء واملبعوثين وهي علم وفن الدبلوماسيةللدبلوماسية على أنها "إدارة العالقات الدولية بواسطة ال

 (4:2001حديد،

وتعرف الدبلوماسية على أنها: علم وفن تمثيل الدول، أوهو عمل الدبلوماس ي ومهنته، والدبلوماسية تعرف      

نة في أنها علم املعرفة بالعالقات القانونية والسياسية واملصالح املتبادلة والتقاليد التاررخية والشروط املتضم
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املعاهدات، أو هي فن تمثيل الحكومة ومصالح البلد تجاه الحكومات والبلدان األجنبية، والسهر على حقوق وطنه 

ومصالحه وكرامته حتى ال تكون غير معروفة في الخارج، كما أنها إدارة الشؤون الدولية وإدارة املفاوضات السياسة أو 

 للتعليمات الصادرة بشأنها)ا
ً
 (.39:2007لشامي،متابعتها وفقا

لو ان  (الدبلوماسية بموجب تعبير معاورة بن ابي سفيان في مجال تحديد العالقات الدبلوماسية على انها     

بييي وبين الناس شعرة ملا قطعتها ان ارخوها شددتها وان شدوها ارخيتها وتتضمن هذه املقولة الشهيرة وصفا دقيقا 

الدبلوماسية بالشعرة حيث تتميز بالدقة واملرونة والحرص على استمرار هذه  للعالقات التي تقوم بين البشر ومشبها

 (35:2007)املجذوب،.العالقات وعدم انقطاعها حتى ولو كانت معلقة على شعره

 واقع العمل الدبلوماس ي الفلسطيني

ياس ي مرحلة جديدة من مراحل العمل الس 1993شكلت اتفاقية إعالن املبادئ في أيلول/سبتمبر        

 في تاررخ القضية الفلسطينية، فقد أقر 
ً
 بارزا

ً
الفلسطييي، من خالل إنشاء السلطة الفلسطينية، فكانت منعطفا

إقامة السلطة الفلسطينية على كل " :1993)أكتوبر( 12إلى  10املجلس املركزي في اجتماعه املنعقد في تونس من 

 لقرار املجلس الوطيي تشكيل هذه األراض ي التي ينسحب منها االحتالل، ورفوض املجلس ال
ً
لجنة التنفيذية وفقا

السلطة من الداخل والخارج، وتكون منظمة التحررر الفلسطينية مرجعيتها ورراسها رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة 

 (90:2010التحررر" )البرغوثي،

ة عن نظيراتها في معظم ومن أهم سمات الدبلوماسية الفلسطينية أنها نشأت وترعرعت في ظروف مختلف       

الدول، لكن بالرغم من الظروف الصعبة واملراحل املعقدة التي واجهت العمل السياس ي والدبلوماس ي الفلسطييي، إلى 

أن الدبلوماسية الفلسطينية استطاعت على مر عقود من الزمن من بناء شبكة عالقات دبلوماسية مع الكثير من 

ء والرأي العام الدولي الى صف القضية الفلسطينية، وأثبتت عدالتها للجميع دول العالم، واستطاعت كسب األصدقا

بما في ذلك بعض شرائح املجتمع اإلسرائيلي، وبلغت ذروة هذه االنجازات خالل االنتفاضة االولى "االنتفاضة 

 مقالة( 2007الشعبية")عوض، 

 في النظام ا      
ً
 كبيرا

ً
لسياس ي الفلسطييي الذي مثلته منظمة أحدث إنشاء السلطة الفلسطينية تغييرا

التحررر، سواء بنية النظام أم في هياكله ومؤسساته أم في الوظائف واألدوار، والعالقات الداخلية والخارجية، 

 بخصائص مختلفة عما قبل، وانتقل مركز ثقل العمل 
ً
 سياسيا

ً
وشكلت السلطة الفلسطينية الناشئة نظاما

ينية، وأنشئت بيى ومؤسسات وسلطات جديدة أخذت تحل محل مؤسسات النظام الفلسطييي إلى األراض ي الفلسط

السابق. كما تراجع دور مؤسسات منظمة التحررر التي همشت أو دمجت وألحقت بمؤسسات السلطة الناشئة، 

الح وبهتت مكانتها بوصفها كيانا ومرجعية تمثيلية ملجموع الشعب في أماكن تواجده، وكبرنامج وطيي يعبر عن املص

 (74:1998)هالل،الوطنية الكلية والجامعة. 
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وتختلف السلطة عن منظمة التحررر فاملنظمة هي كيان سياس ي وهي املمثل الشرعي للشعب الفلسطييي      

 ملقررات القمة العربية في الرباط عام 
ً
م، أما السلطة الفلسطينية فهي كيان إداري وسياس ي لتنفيذ 1974وفقا

 (74:2008املحدودة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة )ثابت،اتفاقية السالم 

وررى الباحث أن فترة تسع سنوات لم يكن لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة خارجية باملعيي        

كانت وزارة التخطيط  2003م وحتى سنة 1994الفعلي، إلدارة العالقات الدولية والعمل الدبلوماس ي، فمنذ سنة 

اون الدولي بقيادة الدكتور نبيل شعت هي املسيطرة على العمل الدبلوماس ي دون وجود إدارة فعلية للسفارات في والتع

الخارج من خالل تلك الوزارة، مع ضرورة التنوره إلى أن تفاهمات أوسلو أشارت إلى أن العالقات الدولية للسلطة 

، في 
ً
 الفلسطينية هي من ضمن املوضوعات التي تبحث الحقا

ً
إطار التفاهم على ترتيب العالقات املسمو  بها دوليا

 للسلطة الفلسطينية، وهذا يجعل العمل الدبلوماس ي الفلسطييي مرهون باتفاق أوسلو .

بعد أن عدل املجلس التشريعي الفلسطييي القانون األساس ي الفلسطييي بما يتوافق مع استحداث         

، ونتيجة لجملة 2003)أبررل( 29تشكلت الحكومة الفلسطينية الخامسة في 2003)مارس( 18منصب رئيس الوزراء في 

من املتغيرات اإلقليمية والدولية التي شهدتها القضية الفلسطينية، تم فصل مجالي عمل وزارة التخطيط والتعاون 

تخطيط السياسة الدولي إلى مجالين مستقلين على نحو أدى إلى إنشاء أول وزارة للشؤون الخارجية لتتولى مسؤولية 

 من الخصوصية التي تتعلق بالعمل الدبلوماس ي، فقد عمدت الوزارة إلى إنشاء هيكلية تنظيمية 
ً
الخارجية، وانطالقا

جديدة من اجل العمل على إنشاء سلك دبلوماس ي فلسطييي، يعمل على تمثيل فلسطين في الدول املعترف بها.)أبو 

 (67:2009عباه،

الخارجية الفلسطينية وتوارى دور الدائرة السياسية ملنظمة التحررر الفلسطينية  وقد تنامي دور وزارة      

بفعل سياسات متعمدة، أكثر منها بفعل تطبيقات قانونية، ومع تولي الدكتور سالم فياض وزارة املالية في السلطة 

، كدائرة تتبيي سياسات 2003الفلسطينية، تم اتخاذ قرار بإنشاء دائرة العالقات الدولية في وزارة املالية سنة 

، وتعاظم دور 
ً
 وخارجيا

ً
السلطة الوطنية الفلسطينية بمؤسساتها املختلفة السياسية، واالقتصادية، واملالية محليا

هذه الدائرة على حساب دور وزارة الخارجية، ال سيما في امليادين الدولية للحفاظ على العالقات مع الشركاء الدوليين 

 (2:2013التمورل املالية من الجهات املانحة.)  عبد الحى، للحفاظ على مصادر 

حتي اآلن، ستة وزراء هم:  2003وقد تولي إدارة وزارة الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية من عام       

الدكتور نبيل شعث، والدكتور ناصر القدوة، والدكتور محمود الزهار، والدكتور زراد أبو عمرو، والدكتور سالم 

 فياض، والدكتور رراض املالكي.)موقع وزارة الشؤون الخارجية(

 م:1993التباين في درجة التركيز في الدبلوماسية الفلسطينية بعد اتفاق اوسلو 

 في درجة التركيز 2016-1993رصد الدبلوماسية الفلسطينية خالل الفترة املمتدة من  عند      
ً
، نجد تباينا

 على موضوع دون غيره على النحو التالي:
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انغمست السلطة الفلسطينية في هذه املرحلة في عقد اتفاقيات متالحقة مع "إسرائيل"  :2000-1993الفترة 

ل عربية، وانصب الجهد الفلسطييي على محاولة توسيع دائرة شبكة العالقات وبرعاية دولية تشارك في بعض منها دو 

 الدولية الفلسطينية، وتعزرز بناء منظومة اقتصادية ومؤسسات السلطة بالشراكة مع الدول املانحة.

العمل على استثمار من ناحية وترميم من ناحية أخرى التداعيات التي تركتها االنتفاضة  :2006-2000الفترة 

الثانية، فقد عملت السلطة على تعميق الصورة السلبية لـــ "إسرائيل" في املجتمع الدولي، من خالل التأكيد على 

 على 
ً
املمارسات غير اإلنسانية لسلطات االحتالل التي اتضحت بشكل جلي خالل االنتفاضة؛ وهو االمر الذي ترك تأثيرا

 توجهات الرأي العام الدولي.

تركز الجهد الدبلوماس ي للسلطة على امتصاص اآلثار الدولية لنجا  حركة حماس في : 2007-2006الفترة 

 على كيفية التوفيق بين احترام نتائج االنتخابات وبين الرفض األمرركي 
ً
االنتخابات الفلسطينية. وأصبح الجهد منصبا

فية التوفيق أمام املجتمع الدولي بين وبعض الدول األوروبية لهذه النتائج. وتمثل املأزق الدبلوماس ي الفلسطييي في كي

االلتزام باتفاقيات تقوم على السالم والتطبيع ونبذ العنف، وبين املشارة في حكومة تقودها حركة حماس، التي ترفض 

كل االتفاقيات املبرمة مع "إسرائيل". وقد بدأت الدبلوماسية الفلسطينية االستجابة التدررجية للمطالب الدولية، 

املوازي من العالقة مع حركة حماس، وهو ما قاد في النهاية إلى مواجهة دمورة بين الطرفين وانشطار في بنية بالتحليل 

 .السلطة الفلسطينية

وهي املرحلة التي تراكمت فيها مجموعة من املالبسات أمام الدبلوماسية الفلسطينية، : 2013-2007الفترة 

تة البيئة الدولية بشكل معلن وصررح. ومن ناحية ثانية، تصاعدت فمن ناحية استمر التنازع مع حركة حماس، وغذ

، ثم تنامت خيبة االمل فيما بعد. يضاف إلى ذلك الحرج 2008اآلمال الفلسطينية بوعد الدولة الفلسطينية في 

زايد وتيرة الدبلوماس ي للسلطة الفلسطينية في إدارة عالقاتها الدولية أمام العدوان اإلسرائيلي على غزة، ناهيك عن ت

االستيطان، وتعثر املفاوضات واستمرار الربط بين املساعدات وبين السلوك التفاوض ي الفلسطييي، وهي املشكالت التي 

 ما تزال عالقة.

وهي املرحلة التي واجهت فيها الدبلوماسية الفلسطينية تغيرات إقليمية ودولية وبناء  :2016-2013الفترة 

 لذي ادي إلى ارباك في بناء منظومة العالقات الخارجية للدولة الفلسطينية.تحالفات جديدة بين الدول، وا

في ضوء ما سبق فقد استنتج الباحث أن الدبلوماسية الفلسطينية وبالتحديد الدائرة السياسية ملنظمة        

ي ووحيد للشعب التحررر الفلسطينية عملت بشكل دبلوماس ي مميز خالل فترة النشأة وبعد االعتراف بها كممثل شرع

الفلسطييي الذي بدورة أعطاها شرعية دبلوماسية وانطالقة في مجال العمل الدبلوماس ي والذي كان له صدى واضح 

 وقوي في معترك العالقات الدولية.

وررى الباحث أن العمل الدبلوماس ي الفلسطييي انتقل من الدائرة السياسية ملنظمة التحررر للعمل تحت إطار  

جية في ظل الحكومة الفلسطينية وإطار الدولة الفلسطينية والذي بدورة قد أثر بشكل عام على العمل وزارة الخار 

الدبلوماس ي الفلسطييي الذي أصبح يركز على فتح األفق واملجال أمام مسمي الدولة الفلسطينية، والذي تساوق مع 
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ة التخطيط نابع من أن املسئول األول عن تطلعات القوي العظمي، وأن التضارب بين الدائرة السياسية وبين وزار 

الدائرة السياسية آن ذاك القيادي في حركة فتح فاروق القدومي والذي بدورة لم يؤرد اتفاق أوسلو وكان من 

املعارضين لذلك االتفاق فاختلفت ادارته للعالقات الخارجية عن إدارة الدكتور نبيل شعت لوزارة التخطيط 

 والتعاون الدولي.

قراء نص قانون السلك الدبلوماس ي، نالحظ أن ديباجة هذا القانون قد احتوت على مقدمة تفيد بأن وباست 

القانون الدبلوماس ي الفلسطييي يمثل خطوة بالغة األهمية في طررق تطورر األداء الفلسطييي وبخاصة بين الدائرة 

ينية، وأن إقرار املجلس التشريعي لقانون السياسية في منظمة التحررر ووزارة الشؤون الخارجية في السلطة الفلسط

 من منظمة التحررر باعتبارها املمثل الشرعي والوحيد للشعب 
ً
 أو انتقاصا

ً
السلك الدبلوماس ي ال يشكل مساسا

 بما ورد في مقدمة القانون األساس ي للسلطة 
ً
الفلسطييي، وهي املرجعية للسلطة الفلسطينية، وذلك التزاما

 .(14:2011الفلسطينية.)أبو صوي،

 الثالث حور امل

 العمل الدبلوماس ي في منظمة التعاون اإلسالمي والقضية الفلسطينية

 :املندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون اإلسالمي

تكتسب املندوبية الدائمة لدولة فلسطين أهمية استثنائية لدى منظمة التعاون اإلسالمي خاصة وأن القضية 

والقدس تشكالن الهدف واألساس الذي قامت عليه ومن أجله هذه املنظمة الدولية التي تضم في الفلسطينية 

( دولة موّزعة على أربع قارات، وتتمتع دولة فلسطين من خالل عضورتها في هذه املنظمة 57عضورتها سبعا وخمسين )

 .بصفة نائب دائم وثابت للرئيس في كافة اجتماعاتها وبمستوراتها املختلفة

 ملحورّرة ومركزرة قضّية فلسطين والقدس الشررف لهذه املنظمة ولتطور وتزايد املهام املنوطة 
ً
ونظرا

باملندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون اإلسالمي على ضوء تنامي الدور الكبير الذي تقوم به املنظمة 

به القضية الفلسطينية والقدس الشررف، أصبحت في ظل التطورات والتحديات اإلقليمية والدولية خاصة ما تمر 

الحاجة ملحة التخاذ خطوات عملية ملأسسة عمل املندوبية كبعثة دبلوماسية مستقلة وكان من ابرز انجازاتها التي 

يتم البناء عليها ُحصولها على صفة بعثة دبلوماسية كاملة من وزارة خارجية اململكة العربية السعودية بصفتها دولة 

 لتمثيل دولة فلسطين وتعيين مندوب دائم املق
ً
نت املندوبية وألول مرة ان تأخذ موقًعا متقدما

ّ
ر. وبهذه الصفة، تمك

مثل ثاني أكبر منظمة حكومية دولية متعددة االطراف بعد األمم املتحدة، وتم 
ُ
بمرتبة سفير لدى هذه املنظمة التي ت

التي تقدمها دولة املقر للبعثات الدبلوماسية ضمن اطار قانوني تأسيس مقر لها في جدة ضمن التسهيالت واالمتيازات 

يعطي املندوبية رقم سجل حصري ُيكسبها الشخصية القانونية ورمنحها كافة االمتيازات والحصانة الدبلوماسية التي 

 التفاق
ً
منح لسفارات الدول في الرراض، ولوحات دبلوماسية بأرقام ورمز مستقل خاص باملندوبية وفقا

ُ
ية الحصانات ت

واالمتيازات املعتمدة بين األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي ووزارة خارجية اململكة العربية السعودية التي 

 .2016يناير  10( بتاررخ 7009384533تحت رقم: ) اعتمدت رقم السجل الخاص باملندوبية 
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 :القمة اإلسالمية الدورية واالستثنائية

الذي يضم ملوك ورؤساء الدول وحكومات  القمة االسالمية، املنظمة، يتولى مؤتمر بصفته أعلى هيئة فـي

الدول األعضاء، مهمة اتخاذ القرارات السياسية ورسم سياسة املنظمة ووضع االستراتيجية بشأن القضايا املتعلقة 

ع بتحقيق األهداف والنظر في املسائل التي تهم الدول األعضاء واألمة اإلسالمية. 
ُ
قد القمة االسالمية الدوررة مرة وت

كل ثالث سنوات، وهناك مقتر  لم يتم اعتماده بعد لتعقد كل عامين. تساهم املندوبية في تنسيق الجهود وتشارك 

على مستوى كبار املوظفين في االجتماعات التحضيرية للقمم االسالمية العادية واالستثنائية، حيث ُعقد لغاية عام 

عادية كان آخرها الدورة الثالثة عشرة التي ُعقدت في اسطنبول بالجمهوررة التركية في أبررل ثالثة عشر قمة  2017

عقد كلما اقتضت مصلحة الدول األعضاء ذلك، ومن أهمها القمة االسالمية 2016
ُ
، وستة دورات استثنائية، ت

مهوررة إندونيسيا في الطارئة حول القدس الشررف التي ُعقدت بطلب من الرئيس محمود عباس في جاكرتا بج

، وآخرها القمة االسالمية االستثنائية لبحث الوضع في اعقاب اعتراف االدارة االمرركية بمدينة 2016مارس/آذار 

القدس الشررف عاصمة مزعومة إلسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، وقرار نقل السفارة األمرركية الى القدس، والتي 

 .2017ديسمبر  13رة التركية في ُعقدت في اسطنبول في الجمهور 

 :الدورات العادية واالستثنائية ملجلس وزراء الخارجية

 بهذه الصفة مرة كل سنة لدراسة ُسبل  مجلس وزراء الخارجية ُيعد
ً
ثاني أعلى هيئة للمنظمة ورجتمع دورّرا

تنفيذ السياسة العامة للمنظمة واتخاذ القرارات بشأن املسائل التي تحظى باالهتمام املشترك والقضايا التي تتصل 

العالم االسالمي، وكذلك باألوضاع السياسية والقانونية والعلمية والثقافية واإلنسانية والتنظيمية للمنظمة و 

كما يقوم  املواضيع املتعلقة باألقليات املسلمة وحوار الحضارات واإلسالموفوبيا وغيرها من القضايا امللحة. 

باستعراض ما يتم إحرازه من تقدم في تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة اإلسالمية ومجالس وزراء 

انيات األمانة العامة واألجهزة املتفرعة. وكون قضية فلسطين والقدس الشررف الخارجية السابقة واملصادقة على ميز 

قدم املندوبية مشاريع قرارات دولة فلسطين إلدراجها 
ُ
 على جدول أعمال كافة اجتماعات املنظمة، ت

ً
 دائما

ً
شكل بندا

ُ
ت

تي تضم ممثلين عن كافة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة اإلسالمية واجتماعات كبار املوظفين التحضيرية ال

الدول االعضاء ومهمتها أن تقوم بدراسة ومناقشة مشاريع القرارات املقدمة ليتم اعتمادها من مجلس وزراء الخارجية 

أربعة وأربعون دورة عادية  2017ورقوم املندوب الدائم بتمثيل دولة فلسطين في هذه االجتماعات. ُعقد لغاية عام 

، يليها 2017( التي ُعقدت في أبيدجان بجمهوررة كوت ديفوار في يوليو 44ن آخرها الدورة )ملجلس وزراء الخارجية، كا

، وقد قامت 2018( ملجلس وزراء الخارجية املنعقدة في دكا بجمهوررة بنغالديش الشعبية في مايو/ايار 45الدورة )

ار املوظفين التحضيرية لهذه الدورة املندوبية بتمثيل دولة فلسطين في اجتماعات اللجنة اإلسالمية واجتماعات كب

على مدار تسعة ايام. كما ُعقد عدد من االجتماعات االستثنائية ملجلس وزراء الخارجية بما فيها االجتماع الوزاري 

بطلب من اململكة العربية السعودية على ضوء ما تعرضت له  2016الذي عقد في مقر األمانة العامة بجدة في يناير 

وماسية من اعتداءات في إيران، وكذلك االجتماع الطارئ ملجلس وزراء الخارجية الذي عقد في مكة في بعثاتها الدبل

 باتجاه مكة  2016نوفمبر 
ً
 باليستّيا

ً
بطلب من اململكة العربية السعودية حيال إطالق ميليشيات الحوثي صاروخا

 19السالمي التي عقدت في كوالملبور، ماليزيا في املكرمة، والدورة االستثنائية ملجلس وزراء خارجية منظمة التعاون ا
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حول وضعية اقلية الروهينغيا املسلمين في ميانمار، وكذلك االجتماع االستثنائي ملجلس وزراء الخارجية  2017يناير 

 على مدينة الرراض بطلب من السعودية والذي ُعقد في مقر االمانة
ً
 باليستّيا

ً
 حول إطالق ميليشيات الحوثي صاروخا

، وفي الشأن الفلسطييي ُعقد االجتماع االستثنائي ملجلس وزراء خارجية الدول االعضاء لبحث 2018العامة في يناير 

الوضع في اعقاب اعتراف االدارة االمرركية بمدينة القدس الشررف عاصمة إلسرائيل ونقل سفارتها الى القدس في 

 .2017اسطنبول بالجمهوررة التركية في سبتمبر 

 :دوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون اإلسالمياملن

املهمة الرئيسية للمندوبية تمثيل حكومة دولة فلسطين في العالقات التي تربطها مع منظمة التعاون االسالمي 

افية واجهزتها ولجانها ومؤسساتها املختلفة وتعزرز وتطورر هذه العالقات في املجاالت السياسية واالقتصادية والثق

واإلنسانية والدبلوماسية والبروتوكول، واملساهمة واملشاركة في أعمال ونشاطات املنظمة والتفاعل مع قراراتها 

 مع
ً
والبرامج التطورررة لوزارة  الخطط لتحقيق املصالح املشتركة، وتسعى املندوبية إلى تطورر برامج عملها انسجاما

 .الخارجية واملغتربين

على تعزرز وتطورر عالقات التعاون  مة لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون اإلسالمياملندوبية الدائ تعمل

املشتركة بين حكومة دولة فلسطين ومنظمة التعاون اإلسالمي التي تستمر بمواصلة الجهود من أجل الدفاع عن 

لسطين، وذلك من الحقوق الفلسطينية عبر املحافل واملنظمات الدولية وحشد الدعم الدولي واإلسالمي لقضية ف

خالل التواصل والتنسيق املستمر مع االمانة العامة ملنظمة التعاون االسالمي وأجهزتها املتفرعة واملتخصصة 

 واملنتمية. بصفتها الجهاز التنفيذي للمنظمة.

وعلى رأسها األمين العام تنفيذ القرارات الصادرة عن هيئات صنع القرار للمنظمة  االمانة العامة وتتولى 

واالتصال والتنسيق بين الدول االعضاء، وتتكون من عدد من االدارات الرئيسية يترأس كل منها أمين عام مساعد وهي 

إدارة الشؤون السياسية، إدارة شؤون فلسطين و القدس الشررف، إدارة الشؤون االقتصادية، إدارة الشؤون 

وتقوم   الثقافية واإلنسانية، وإدارة العلوم و التكنلوجيا.القانونية، إدارة الشؤون االداررة واملالية، إدارة الشؤون 

املندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون اإلسالمي بالتنسيق والتواصل املستمر مع األمانة العامة بشأن 

مرات كافة املواضيع خاصة فيما يتعلق بمتابعة وتنفيذ القرارات حول فلسطين والقدس الشررف الصادرة عن مؤت

القمة اإلسالمية ودورات مجلس وزراء الخارجية فضال عن قرارات املؤتمرات الوزاررة القطاعية. كما تحرص املندوبية 

على التواصل املستمر مع األمانة العامة لتعزرز التعاون حول القضايا املتعلقة بقضية فلسطين والقدس الشررف 

ارات التي تقدمها دولة فلسطين في كافة املحافل الدولية منها دعم والسعي لحث الدول االعضاء على دعم مشاريع القر 

االنتربول خالل اجتماع الجمعية العامة لإلنتربول  -طلب انضمام دولة فلسطين ملنظمة الشرطة الجنائية الدولية

للحصول   ”ندولة فلسطي“، و دعم الطلب املقدم باسم 2016إندونيسيا في تشررن الثاني/نوفمبر -الذي ُعقد في بالي

، وكذلك دعم طلب دولة فلسطين (WTO) في منظمة التجارة العاملية” العضورة الكاملة“باتجاه ” املراقب“على وضعية 

( للجنة 41تسجيل البلدة القديمة ملدينة الخليل على الئحة التراث العالمي املهدد بالخطر خالل اجتماعات الدورة )

، والطلب من الدول االعضاء في 2017سكو والتي عقدت في بولندا في تموز/يوليو التراث العالمي التابعة ملنظمة اليون
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( ملجلس حقوق االنسان التي عقدت في 34دعم مشاريع القرارات الدوررة التي قدمتها دولة فلسطين للدورة )  املنظمة

جلسة الطارئة للجمعية ، وكذلك مشروع القرار املتعلق بوضع مدينة القدس الشررف املقدم لل2017جنيف في مارس 

، 2017ديسمبر  21)االتحاد من اجل السالم( التي عقدت في  A377 العامة لألمم املتحدة تحت قرارها رقم

(، وطلب دولة فلسطين االنضمام 73( و )72دولة فلسطين في الجمعية العامة لألمم املتحدة في دوراتها )  وقرارات

( للجمعية العامة للمنظمة الدولية 22خالل الدورة ) (UNWTO) ملتحدةملنظمة السياحة العاملة التابعة لألمم ا

 الطلب من دول املنظمة االعضاء في مجلس حقوق االنسان من 2017املنعقدة في الصين في ايلول/سبتمبر 
ً
، واخيرا

التي عقدت ( ملجلس حقوق االنسان 37اجل دعم مشاريع القرارات التي قدمتها بعثة دولة فلسطين في جنيف للدورة )

املتعلق بحالة حقوق االنسان في االرض  (Item 7) والتي تضمنت نقاش البند السابع 2018جنيف في مارس   في

وفي نفس السياق، تسعى املندوبية الى    الفلسطينية املحتلة بما فيها القدس الشرقية واالراض ي العربية املحتلة.

ب او تمتنع او تصوت ضد مشاريع قرارات فلسطين في املحافل متابعة نمط تصورت بعض الدول األعضاء التي تتغي

الدولية ودعوتها للتصورت لصالح هذه القرارات التزاما باإلجماع االسالمي وميثاق ومبادئ واهداف املنظمة وقراراتها. 

تعاون االسالمي، ومن جهة اخرى، تقوم املندوبية، بصفتها القناة الرسمية بين دولة فلسطين واالمانة العامة ملنظمة ال

بمهمة تبادل الخطابات الرسمية والرسائل حول كافة املواضيع واملناسبات بين الجهات الرسمية الفلسطينية على 

 .مستوى الرئاسة ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية واملغتربين

 تشررن 29الذي يصادف يوم  باليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في اطار االحتفال

الثاني/نوفمبر من كل عام, قامت االمانة العامة ملنظمة التعاون االسالمي بتنظيم فعالية ألحياء هذه املناسبة في 

بطلب من املندوبية حضرها معالي االمين العام واالمناء العامون املساعدون بمشاركة القنصلية العامة  2017نوفمبر 

املكتب اإلسالمي “الفلسطينية في جدة. من ادارات االمانة العامة لدولة فلسطين والبعثات الدبلوماسية والجالية 

، الذي يهدف إلى متابعة تطبيق مبادئ وأحكام املقاطعة اإلسالمية وإصدار التشريعات الداخلية ”ملقاطعة إسرائيل

لى قواعد الناظمة لذلك، كما هو قائم في جامعة الدول العربية، باعتبار مقاطعة االحتالل أداة شرعية تستند إ

مركز للحوار والسالم  –صوت الحكمة القانون الدولي، ومن ضمن ادارة الحوار والتواصل في األمانة العامة يقوم

والتفاهم على توظيف وسائل و آليات اإلعالم والتواصل االجتماعي بهدف املساهمة في جهود منظمة التعاون االسالمي 

لم واالمن والتسامح في املجتمعات اإلسالمية. تقوم املندوبية بتمثيل في مكافحة التطرف واالرهاب و ترسيخ قيم الس

دولة فلسطين في اجتماعات منظمة التعاون االسالمي ولجانها واجهزتها ومؤسساتها املختلفة، بما في ذلك 

وتروركا مجلس وزراء  ملنظمة التعاون االسالمي والتي تتكون من تروركا القمة االسالمية اللجنة التنفيذية اجتماعات

الخارجية باإلضافة الى دولة املقر واالمين العام، كما كان الحال في اجتماعها الطارئ مفتو  العضورة على مستوى 

املندوبين الدائمين بشأن األوضاع املتدهورة في سوررا وبطلب من دولة الكورت الذي عقد في مقر األمانة العامة بجدة 

تماع استثنائي آخر للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية لبحث الوضع في سوررة في وتاله اج 2016في أكتوبر 

   . 2016ظل تطورات االوضاع املأساورة في مدينة حلب، والذي عقد في مقر االمانة العامة بجدة في ديسمبر 

 وفيما يتعلق بقضية فلسطين والقدس الشررف، عقدت اللجنة التنفيذية ملنظمة التعاو  
ً
ن االسالمي اجتماعا

 على مستوى وزراء الخارجية بشان التصعيد الخطير في القدس الشررف واالنتهاكات االسرائيلية بحق حرمة 
ً
استثنائيا
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 2017املسجد االقص ى وبحق الشعب الفلسطييي الذي عقد في اسطنبول في اغسطس 
ً
، كما شاركت املندوبية مؤخرا

التنفيذية على مستوى املندوبين الدائمين للتواصل مع حكومات دول العالم  في االجتماع التشاوري ألعضاء اللجنة

. كما تشارك 2018واملنظمات الدولية لدعم قضية القدس الشررف الذي عقد في مقر األمانة العامة بجدة في فبراير 

للدول  الدائمين لجنة املندوبين املندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون االسالمي في اجتماعات

األعضاء، منها االجتماع االستثنائي حول قضية األسرى الفلسطينيين املضربين عن الطعام في سجون االحتالل 

لت املندوبية دولة فلسطين في االجتماع 2017اإلسرائيلي والذي ُعقد بمقر األمانة العامة بجدة في مايو/أيار 
ّ
. كما مث

مين حول التصعيد اإلسرائيلي في القدس الشررف واالنتهاكات غير املسبوقة التي الطارئ على مستوى املندوبين الدائ

تقوم بها إسرائيل للمسجد األقص ى املبارك واغالقه وفرض اإلجراءات الغير قانونية املتعلقة بتركيب كاميرات املراقبة 

، 2017مة في يوليو/تموز والبوابات اإللكترونية في ساحات الحرم الشررف والذي ُعقد في مقر األمانة العا

مشاركة املندوبية الفاعلة في اجتماع لجنة املندوبين الدائمين بشأن محاوالت تغيير الوضع القانوني   وكذلك

 .2017ملدينة القدس الشرف ونقل البعثات الدبلوماسية إليها الذي ُعقد في مقر االمانة جدة في ديسمبر  والتاررخي 

، شاركت املندوبية في كافة االجتماعات حول لى مستوى كبار املوظفيناجتماعات املنظمة ع وفي إطار

، بما فيها اجتماع كبار املوظفين الذي ُعقد بمقر 2025الخطة العشرية ملنظمة التعاون اإلسالمي حتى عام  اعداد

مثل هذه الخطة2017االمانة العامة في مايو 
ُ
قادمة استجابة  لعشرة سنوات  استراتيجية وبرنامج عمل املنظمة  ، وت

للتحديات والتطورات التي تواجه االمة حول القضايا املتعلقة بمكافحة االرهاب والتطرف واالسالموفوبيا والسلم 

واالمن وغيرها من القضايا الصحية والزراعية والتعليمية والعلمية والتكنولوجية واالقتصادية والسياسية وعلى 

 .راسها قضية فلسطين والقدس الشررف

فريق االتصال الوزاري    جهة اخرى، تساهم املندوبية في التنسيق والتحضير واملشاركة في اجتماعات ومن

 لقرار مجلس وزراء الخارجية رقم  بشان قضية فلسطين والقدس الشريف
ً
في   PAL/7/40الذي تم تشكيلة تنفيذا

رسالة منظمة التعاون االسالمي الى  ، ليقوم هذا الفررق بتبيي خطة تحرك اسالمي تحمل2013كوناكري في ديسمبر 

العواصم واملنظمات الدولية املؤثرة من اجل دعم القضية الفلسطينية وحماية القدس الشررف، ورتكون هذا الفررق 

من الدول االعضاء: فلسطين، السعودية، املغرب، األردن، مصر، غينيا، ماليزيا، تركيا، أذربيجان، باإلضافة إلى األمين 

بما فيها ) لجنة القدس( التي ترأسها   اللجان الدائمة ظمة. يتضمن هيكل منظمة التعاون االسالمي عدد منالعام للمن

من الدول االعضاء في منظمة التعاون االسالمي بما فيها  17، وفي عضورتها 1975اململكة املغربية منذ انشائها عام 

 -ى ) وكالة بيت مال القدس الشررف( ومقرها الرباطدولة فلسطين، وقد اُستحدثت وكالة تابعة لهذه اللجنة تسم

بهدف دعم مدينة القدس الشررف وتقديم العون لسكانها ومؤسساتها  1998اململكة املغربية، وانطلق نشاطها عام 

والحفاظ على املسجد االقص ى املبارك واالماكن املقدسة في املدينة وتراثها الحضاري والدييي والثقافي والعمراني 

 .يذ مشاريع الترميم والتنمية في املدينة املقدسةوتنف
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 : من اللجان الدائمة للمنظمة

تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات املنظمة  والتي (COMIAC اللجنة الدائمة لإلعالم والشؤون الثقافية )كومياك

اإلسالمية خاصة قضية في مجالي االعالم والثقافة وتهدف بشكل اساس ي الى تعررف الرأي العام الدولي بقضايا األمة 

فلسطين والقدس الشررف ومواجهة الحمالت املغرضة ضد اإلسالم واملسلمين. تراس هذه اللجنة جمهوررة السنغال 

شاركت املندوبية في االجتماع املعيي بأطالق الجائزة الدولية  ومقرها دكار بجمهوررة السنغال.  1981منذ نشأتها عام 

ئل االعالم واالعالميين املتميزين في مجال تعزرز التسامح والحوار بين الثقافات والذي ملنظمة التعاون االسالمي لوسا

. ومن اللجان االربعة الدائمة ملنظمة 2017نظمته االمانة العامة مع لجنة )كومياك( والذي عقد في جدة في اكتوبر 

 
ً
والتي تتولى رئاستها  (COMCEC سيكاللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري )كوم التعاون االسالمي ايضا

تقوم هذه اللجنة بمتابعة تطبيق قرارات ومقرها انقرة، و 1984الجمهورية التركية منذ دخلت حيز التنفيذ عام 

القمة االسالمية ومجلس وزراء الخارجية في املجالين االقتصادي والتجاري وتعمل على دعم التعاون بين الدول 

واملشاريع ملجابهة التحديات االقتصادية التي تواجه االمه االسالمية، وتقوم املندوبية االعضاء من خالل البرامج 

( للجنة 34( واالجتماع )33بتنسيق مشاركة دولة فلسطين في االجتماعات الدوررة للكومسيك بما في ذلك االجتماع )

 .2018متابعة الكومسيك املزمع عقدها في مايو 

والتي تراسها جمهوررة الباكستان  (COMSTECH العلمي والتكنولوجي )كومستيكاللجنة الدائمة للتعاون  

ومقرها اسالم اباد، وتعيى بتنفيذ مقررات منظمة التعاون االسالمي في املجاالت  1991االسالمية منذ نشاتها عام 

في التنسيق ملشاركة   ةالعلمية والتكنولوجية ودعم التعاون بين الدول االعضاء في هذه املجاالت. ساهمت املندوبي

دولة فلسطين في الدورة الخامسة عشرة للجمعية العمومية للكومستيك التي عقدت في إسالم أباد في يونيو 

للتحضير للقمة  2017كبار املوظفين الذي عقد في مقر االمانة العامة في مايو   شاركت املندوبية في اجتماع كما .2016

 .2017لتكنولوجيا التي عقدت في استانا في جمهوررة كازاخستان في سبتمبر االسالمية االولى حول العلوم وا

اللجنة اإلسالمية  االجتماعات السنورة لواحدة من اللجان الدائمة املهمة للمنظمة وهي تشارك املندوبية في

لخارجية وهي التي بوصفها اللجنة التحضيرية للمؤتمر االسالمي لوزراء ا للشؤون االقتصادية والثقافية واالجتماعية

من مهام هذه اللجنة تنفيذ  تقوم بمهمة الجمعية العمومية املوحدة لألجهزة املتفرعة ملنظمة التعاون االسالمي. 

القرارات الصادرة عن املؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية املتعلقة بالقضايا الثقافية واالقتصادية واالجتماعية وتعزرز 

ء في هذة املجاالت، كما تقوم بدراسة ومناقشة مشاريع القرارات التي تزمع الدول األعضاء التعاون بين الدول االعضا

تقديمها إلى اجتماعات مجلس وزراء الخارجية حول القضايا االقتصادية والثقافية واالجتماعية وذلك من خالل 

 .ول األعضاءاالجتماعات التحضيرية التي تقوم بها هذة اللجنة والتي تضم ممثلين عن جميع الد

( دورة للتحضير الجتماعات مجلس وزراء الخارجية وقد 41اللجنة اإلسالمية ) ، عقدت2018لغاية عام 

شاركت املندوبية على مدار ثالثة ايام في اجتماعات الدورة الحادية واالربعون للجنة االسالمية التي عقدت في مقر 

ة مشاريع القرارات املتعلقة بالشؤون االقتصادية ، حيث ناقشت هذه الدور 2018االمانة العامة في مارس 

والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والصحة والبيئة والشؤون الثقافية واالجتماعية وشؤون االسرة باإلضافة الى 
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( ملجلس وزراء الخارجية املزمع عقدها في دكا 45تقارير وبرامج االنشطة لكافة االجهزة املتفرعة لتقديمها للدورة )

مركز البحوث  ، تشملاألجهزة املتفرعة ملنظمة التعاون االسالمي عدد من   .2018هورية بنغالديش في مايو بجم

املعروف بمركز  (SESRIC اإلحصائية واالقتصاديـة واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسريك

دررب واجراء البحوث حول التنمية ويعمل على جمع ونشر االحصاءات واملعلومات وتنظيم ودعم برامج الت انقرة، 

االقتصادية واالجتماعية في الدول األعضاء ووضع برامج واستراتيجيات لتعزرز التعاون بين منظمة التعاون االسالمي . 

ملركز سيسررك مجلس ادارة وعملت املندوبية على ان تستمر دولة فلسطين في عضورة )مركز أنقرة(، ُيمثلها الجهاز 

ء الفلسطييي، وذلك في االنتخابات داخل املجموعة العربية التي تمت خالل اجتماعات اللجنة املركزي لإلحصا

 توقيع 2018االسالمية التي عقدت في مقر االمانة العامة في مارس 
ً
. وفي اطار عالقات التعاون والشراكة تم مؤخرا

لتعزرز التعاون واقامة شراكة ملعالجة  (PICA) و وكالة التعاون الدولي الفلسطييي  مذكرة تفاهم بين مركز انقرة

 .تحديات التنمية في فلسطين

ومقرة في  IRCICA) مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية )ايرسيكا ومن االجهزة املتفرعة االخرى 

احثين كجهاز متفرع ليقوم بمهمة مركز اتصال للب 1980اسطنبول في الجمهوررة التركية وقد باشر أعماله عام 

واملؤسسات واملنظمات داخل الدول االعضاء في مجال الدراسات والبحوث واملعارض واملؤتمرات والتدررب في مختلف 

 ”الجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا“جوانب الحضارة االسالمية والتراث الثقافي االسالمي. كما تشمل االجهزة املتفرعة 

(IUT) ومقرة مدينة الدار ” املركز اإلسالمي لتنمية التجارة“ي النيجر، باإلضافة الى ف” الجامعة االسالمية”في بنغالديش و

 .البيضاء باململكة املغربية ويهدف الى تعزرز التبادل التجاري وتنظيم املعارض التجاررة بين الدول االعضاء

ة باململكة العربية ومقرة جد مجمع الفقه اإلسالمي الدولي من االجهزة املتفرعة من منظمة التعاون االسالمي

 ألحكام الشريعة االسالمية  1981السعودية، تأسس عام 
ً
ويهدف الى تقورة رابطة االمة االسالمية بعقيدتها وفقا

( الذي اتخذته الدورة 12/22) 216واالسترشاد بها في دراسة مشكالت الحياة املعاصرة، ومن قراراته املهمة القرار رقم 

، ”زرارة القدس: االهداف واالحكام الشرعية“بشان  2015مارس  25-22ي الكورت في ملجلس املجمع املنعقدة ف 22

ب فيه، وان تقدير املصالح يعود الى املختصين من أولي االمر “الذي يبين ان 
ّ
الحكم الشرعي للزرارة مندوب وُمرغ

ن بأن قضية القدس الشررف من الضروري تذكير جميع املسلمي“ورتابع منطوق القرار: ” والسياسة في بالد املسلمين

قضّية األمة بأجمعها، وأنه من الواجب نصرتها وتأييد أهلها وأهل فلسطين ودعمهم. والقدس الشررف، ليست ألهل 

ما هي للمسلمين جميعا، وأّن الحفاظ على املسجد األقص ى املبارك من جملة إيمان املسلمين 
ّ
فلسطين وحدهم وإن

نشاكجهاز متفرع من م” ومسؤولّياتهم.
ُ
، ومقرة جدة 1974عام  صندوق التضامن اإلسالمي نظمة التعاون االسالمي، أ

في اململكة العربية السعودية، بهدف تقديم املساعدة املادية لدعم املشاريع للمؤسسات والجمعيات والجامعات 

االغاثة في حاالت الطوارئ واملراكز في العالم االسالمي في قطاع التعليم والصحة واالسكان وبرامج الشباب وتقديم 

والكوارث الطبيعية. يعتمد الصندوق في مصادر التمورل على الدعم الطوعي من الدول االعضاء والتبرعات واملنح 

واموال الزكاة التي تقدمها الهيئات العامة والخاصة واالفراد. بلغ اجمالي من قدمة الصندوق من مساعدات تنمورة 

) مليون دوالر لصالح 232حوالي ( 2018مساعدات طارئة منذ إنشائه و لغاية واجتماعية وتعليمية وصحية و 

مليون دوالر. لصندوق  28( مشروع بما يقارب 208مشروع في العالم وكانت حصة دولة فلسطين منها )  2,726))



 المركز الديمقراطي العربي          2022العدد الرابع عشر أكتوبر       قضايا اسيوية    مجلة 

121 
 

ك ( دولة من الدول االعضاء بما فيها دولة فلسطين حيث تشار 14التضامن االسالمي مجلس دائم مؤلف من )

املندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون االسالمي في اجتماعات الدورات السنورة للصندوق، وكان 

، حيث اعتمدت هذه الدورة املشاريع 2018( التي عقدت في مقر االمانة العامة فبراير/مارس 62آخرها الدورة )

س بما فيها مشاريع البنية التحتية ملدينة القدس املقدمة من املؤسسات الفلسطينية بالتركيز على مؤسسات القد

الشررف وصيانة املسجد االقص ى خاصة في ظل االعتداءات واالجراءات التي تقوم بها سلطات االحتالل في املدينة 

 فيها 
ً
املقدسة، كما اعتمدت هذه الدورة التوصية بالتجديد للمجلس الدائم بتشكيلته الحالية ودولة فلسطين عضوا

 .ة بمؤسسة الصناديق العربية واالسالميةوُممثل

 األجهزة املتخصصة ملنظمة التعاون اإلسالمي:

الذي يعمل على توفير املشاركة في راس املال ومنح القروض للمشاريع  (IDB) البنك االسالمي للتنمية 

ة في الدول االنتاجية وتقديم اشكال مختلفة للمساعدات املالية بهدف تطورر وتعزرز التنمية االقتصادي

ويساهم بشكل خاص في دعم القطاعات الحيورة في فلسطين في مجاالت الصحة والتعليم واملياه واالسكان  األعضاء، 

والقدرات البلدية والتمكين االقتصادي، وقد شاركت املندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون االسالمي 

 2016في مقر االمانة العامة في يونيو  مكين االقتصادي للشعب الفلسطينيلبرنامج الت في االجتماع التحضيري االول 

 .2017واالجتماع التحضيري الثاني في ديسمبر 

التي باشرت عملها من مقرها في مدينة  (ISESCO املنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة )ايسيسكو 

التعاون بين الدول األعضاء وشعوبها في مجاالت التربية والعلوم ، وتهدف الى تعزرز 1982الرباط باململكة املغربية عام 

والثقافة وتشجيع الحوار بين الثقافات والحضارات واألديان، وتولي اهتمام خاص في دعم الشعب الفلسطييي 

ومؤسساته خاصة في القدس الشررف من خالل مشاريع وبرامج الدعم لحماية التراث االسالمي في املدينة املقدسة 

وصيانة املعالم التاررخية واملخطوطات االسالمية والتنسيق مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والعلوم والثقافة. 

 و ” منظمة إذاعات الدول االسالمية“تشمل االجهزة املتخصصة ملنظمة التعاون االسالمي 

 .”اللجنة االسالمية للهالل الدولي“

وكاالت  اتحاد التي تم تحورل اسمها لتصبح” لة األنباء اإلسالمية الدوليةوكا“من االجهزة املتخصصة الفاعلة 

بناًء على اعتماد الجمعية العامة للوكالة في دورتها الخامسة والدورة  (UNA) انباء دول منظمة التعاون االسالمي

 ان دولة فلسطين هي عضو 2017( ملجلسها التنفيذي املنعقدة في جدة في أكتوبر 25)
ً
في املجلس التنفيذي ، علما

التحاد الوكاالت ممثلة في وكالة االنباء واملعلومات الفلسطينية )وفا(، وقد شاركت املندوبية الدائمة لدولة فلسطين 

لدى منظمة التعاون االسالمي في اجتماع املجلس التنفيذي املذكور. يتكون االتحاد من أعضاء هم وكاالت األنباء 

عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ويهدف الى توظيف االعالم ضمن استراتيجية مدروسة الوطنية الرسمية للدول األ 

للتعررف بقضايا العالم اإلسالمي والدفاع عنها وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس الشررف باإلضافة الى تعزرز 

لومات الفلسطينية )وفا(. ملنظمة التعاون بين الوكاالت األعضاء بما فيها وكالة االنباء واملع العالقات املهنية والتدرربية

منها الغرفة االسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، االتحاد الرراض ي أللعاب  االجهزة املنتمية االسالمي عدد من
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التضامن االسالمي، منظمة االتحاد االسالمي ملالكي البواخر، االتحاد العالمي للكشاف املسلم، معهد املقاييس 

منتدى  سالمية، اتحاد السلطات الضرربية للدول االسالمية، اتحاد املقاولين في البلدان االسالمية، وكذلكللبلدان اال 

ح دولة فلسطين املقدم من شباب املؤتمر االسالمي للحوار والتعاون 
ُ

املجلس األعلى   الذي قرر قبول طلب ترش

والذي اعتمدته القمة ” 2018مي لعام القدس عاصمة للشباب اإلسال “للشباب والرراضة الفلسطييي لتكون 

، وذلك تقديرا للتضحيات التي 2017االستثنائية ملنظمة التعاون اإلسالمي املنعقدة في إسطنبول في كانون األول 

يقدمها الشباب الفلسطييي في القدس وجميع األراض ي الفلسطينية والتأكيد على أهمية املدينة املقدسة وارتباطها 

تحت رعاية وحضور الرئيس محمود عباس، ومشاركة  ، وقد انطلقت رسميا برامج هذه االحتفالية بالعالم اإلسالمي

، وتستمر 2017فبراير  6عدد من الوزراء ووكالء الوزرات للرراضة والشباب في عدد من الدول اإلسالمية في رام هللا في 

اء في منظمة التعاون االسالمي. ُيعقد تحت البرامج والنشاطات املقررة على مدار العام في فلسطين والدول االعض

شارك دولة فلسطين على مستوى  املؤتمرات الوزارية القطاعية مظلة منظمة التعاون االسالمي نطاق واسع من
ُ
ت

الوزراء في جميع هذه املؤتمرات التي تشمل دورات املؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل والصحة واإلعالم والزراعة 

ة واملرأة واملياه والرراضة والشؤون االجتماعية واإلنسانية والعلوم والتكنولوجيا. وفي هذا اإلطار، واالقتصاد والسياح

تقوم املندوبية باملشاركة في املؤتمرات الوزاررة التي تعقد في دولة املقر وتقوم بالتنسيق واملشاركة في االجتماعات 

مستوى الوزراء كما كان  ات التي تشارك فيها دولة فلسطين علىاملنعقدة في مقر األمانة العامة للتحضير لهذه املؤتمر 

 بالدورة الرابعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل التي عقدت في قصر املؤتمرات بمدينة جدة في فبراير 
ً
الحال مؤخرا

ؤتمرات . ومن امل2017، والدورة السادسة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الصحة التي عقدت في جدة في ديسمبر 2018

الوزاررة التي كان للمندوبية مشاركة فاعلة فيها الدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء اإلعالم التي عقدت في 

. 2017، وكذلك املؤتمر اإلسالمي األول لوزراء الشؤون االجتماعية الذي عقد في جدة في فبراير 2016جدة في ديسمبر 

وزاررة أخرى منها الدورة السادسة للمؤتمر الوزاري حول دور املرأة في تنمية  وقد شاركت دولة فلسطين في مؤتمرات

، والدورة الثالثة للمؤتمر اإلسالمي 2016الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي التي عقدت في إسطنبول في نوفمبر 

للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة  ، والدورة العاشرة2016للوزراء املكلفين باملياه التي عقدت في اسطنبول في مايو 

، والدورة الثالثة للمؤتمر االسالمي لوزراء 2018التي عقدت في مدينة دكا بجمهوررة بنغالديش الشعبية في فبراير 

، وتقوم املندوبية بعمل التنسيق الالزم للتحضير للدورة 2016الشباب والرراضة التي عقدت في اسطنبول في أكتوبر 

  .2018ملؤتمر املنعقد في باكو بجمهوررة اذربيجان في أبررل الرابعة لهذا ا
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 مؤتمرات القمة اإلسالمية السابقة

مكان  املؤتمر

 االنعقاد

عدد الدول  تاريخ االنعقاد

 املشاركة

 مالحظات

-22 الرباط األول 

25/12/1969 

 رد فعل 25

 لحررق املسجد األقص ى

-22 الهور  الثاني

24/2/1974 

 استهدفت 36

 صون القضايا اإلسالمية

 املكرمة مكة الثالث

 والطائف

25-

28/1/1981 

 دورة فلسطين 38

 والقدس الشررف

الدار  لرابعا

 البيضاء

16-

19/1/1984 

 عودة مصر إلى املنظمة 42

-26 الكورت الخامس

28/1/1987 

 دورة التضامن اإلسالمي 44

 /11/12-9 دكار السادس

1991 

دورة القدس الشررف  45

 والوئام والوحدة

الدار  السابع

 البيضاء

13-15/12/ 

1994 

 دورة اإلخاء واالنبعاث 49

 مرور نصف قرن  54 23/3/1997 إسالم آباد االستثنائي

 على قيام باكستان

 /11/12-9 طهران الثامن

1997 

 دورة غزة 53

 وحوار ومشاركة
 

، كان آخرها االجتماع الوزاري الذي عقد  27 املنظمة عقدواكما أن وزراء خارجية الدول األعضاء في 
ً
اجتماعا

2000في كواالملبور أواخر يونيو/ حزرران من عام   
 التوصيات

طر  مبادرة برعاية منظمة التعاون اإلسالمي للحل النهائي للقضية الفلسطينية ضمن خارطة طررق  .1

 األعضاء في املنظمة.واضحة وجدول زميي واضح للتنفيذ يتبناها جميع الدول 

ينبغي على الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أن يكون لهم دور واضح في رسم خارطة طررق  .2

 واضحة وضمن جدول زميي واضح لحل القضية الفلسطينية.

الحرص على املساهمة في بناء عالقات إنسانية سليمة، وإيجاد أجواء من التفاهم والتعايش والحوار بين  .3

 تمعات وبين الشعب الفلسطييي املحاصر.املج

 تفعيل دور الدبلوماسية الشعبية بمشاركة جميع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي . .4
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للدفاع عن القضية الفلسطينية  حث الدول األعضاء على القيام بدور أكثر فاعلية داخل املنظمات الدولية .5

 ومساعدة الشعب الفلسطييي لتحقيق أهدافة.

ضرورة مشاركة الدول األعضاء بشكل أكبر في عملية ترتيب البيت الفلسطييي من الداخل والضغط على   .6

 جميع األطراف لتحسين املستوى املعيش ي للشعب الفلسطييي.  

                                                           
1
 (آداب اللياقة في حياة الدبلوماسي، معهد الدراسات الدبلوماسية ،الرياض1990عطار، محمد نادر) . 
2
وم "،رسالة دكتوراة في العل1991-1981زينب عبد العظيم محمد ،االقتصاد السياسي لسياسة مصر الخارجية تجاة الواليات المتحدة االمريكية" 

 9-7، ص1994السياسية جامعة القاهرة
3
 موقع وكبيديا منظمة التعاون االسالمي 

4
. اطلع 2018أكتوبر  20جريدة الرياض. مؤرشف من األصل في «". منظمة التعاون اإلسالمي»تغيير مسمى منظمة المؤتمر اإلسالمي إلى " 

 .2015مارس  10عليه بتاريخ 
5
 2014نوفمبر  20. اطلع عليه بتاريخ 2015أكتوبر  9المي. مؤرشف من األصل في عن المنظمة". منظمة التعاون اإلس" ^

6
 .92م، ص1970هـ/1390اإلسالم في فكر ونهج خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيزآل سعود،  

7
 . مؤرشف2008-03-14منظمة التعاون السلمي.  .(PDF) ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي 

8
 (2025-2016برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي) 

9
 مرجع سابق 

10
 مرجع سابق 

11
 مرجع سابق 

https://web.archive.org/web/20190826233158/https:/www.oic-oci.org/upload/documents/charter/ar/oic_charter_2018_ar.pdf
https://web.archive.org/web/20190826233158/https:/www.oic-oci.org/upload/documents/charter/ar/oic_charter_2018_ar.pdf
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 قراءة في كتاب :

 الفقيه والسلطان

 جدلية الدين والسياسة في تجربتين تاريخيتين :

 القاجارية –العثمانية والصفوية 

 صبار محمد رض ى

 باحث في القانون العام ، املغرب

 معلومات حول الكتاب :

عنوان الكتاب بالعربية : الفقيه والسلطان جدلية الدين والسياسة في تجربتين تاريخيتين : 

 القاجارية  –العثمانية والصفوية 

 The Faqih And The Sultan : Dialectic Of Religion And Politicsعنوان الكتاب باإلنجليزية : 

During The Ottoman Period And Under Safavid And Qajar Rule 

 الكاتب : وجيه كوثراني

 دار النشر : املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات 

 2015الطبعة الرابعة : أبريل 

 مضمون الكتاب :

مع إشكالية البحث عن الخلفيات  1989تزامن صدور هذا الكتاب في طبعته األولى عام 

لتي دعا إليها الخميني قبل الثورة اإلسالمية وأدخلها التاريخية '' للوالية العامة للفقيه '' ، وهي النظرية ا

كمبدأ تأسيس ي بعد الثورة في دستور البالد ، طرح تساؤل آنذاك حول نظرية '' والية الفقيه '' هل هي 

شيعية محضة أم هي خاصة بإيران وبالتجربة اإليرانية الشيعية فحسب ، هذا في وقت كان اليزال 

تتحدث عن الخالفة العثمانية ،  والسياس ي العربي مشبعا باملفردات التيالخطاب التاريخي و الثقافي 

حنين اإلسالميين إلى الخالفة ويرون أنه يجب إعادة إحيائها ، و أيضا فرحة فيالحظ في الخطاب 
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العلمانيين بالخالص منها ، هذا يدل على أن الذاكرة العربية مستمرة في تكرير خطاب لتوصيف سلطة 

 ي التاريخ اإلسالمي تدعوها '' خالفة '' . مجسدة بدولة ف

يطرح كوثراني تساؤل حول عالقة ذلك بحيثيات دعوة الخميني إلقامة والية الفقيه ، وهل كان 

الفكر الشيعي مهيئا آنذاك للدخول في الحقل السياس ي اإلسالمي الذي احتكرته آنذاك جماعة اإلخوان 

 املسلمين في العالم العربي اإلسالمي ؟

الدخول الشيعي حقل العمل السياس ي يحتاج إلى حل للمأزق الناتج عن معتقد '' الغيبة ''  كان

 وذلك للخروج من تاريخية االنتظار إلى تاريخية الفعل السياس ي واملطالبة بحق '' الوالية العامة '' ،

ملن يريد قيام  حسب رأي الكاتب فإن نظرية الخالفة عند أهل السنة واملطالبة الحزبية بإعادتها قدمتا

دولة شيعية مثاال للتقريب بين وظائف الخليفة ووظائف الولي الفقيه ) نائب اإلمام ( ، بل إن االجتهاد 

القائل بإمكانية وجوب قيام نائب اإلمام بوظائف اإلمام املعصوم بل بوظائف النبي ) ماعدا الوحي ( 

بالثورة أو االنقالب ، فالوالية العامة للفقيه حسم أمر '' الغيبة '' واالنتظار بإتجاه تكريس أمر واقع 

 الشيعي هي خالفة باملعنى السني .

( هي التي أسالت دماء املسلمين أكثر من أي مسألة أخرى تاريخيا تعتبر )مسألة اإلمامة / الخالفة

مامة سالم مثل ما استل على اإل ، حيث ِيؤكد الشهرستاني في كتابه امللل والنحل '' ما استل سيف في اإل 

'' ، ويعتبر الكاتب أن األمر اليزال على حاله حيث يرى أنه ما من دولة إسالمية قامت إال ودخلت في 

صراع مع أختها اإلسالمية ، ويأتي التكفير املتبادل كسالح أيديولوجي للتعبئة ثم يعطي نموذج  الصراع 

نة اء الخالفة الراشدة عند السباستثنأيضا أن تاريخ املسلمين الفعلي )العثماني ، ويرى  –الصفوي 

( لم يشهد إال دوال سلطانية يسمو الضعف على سالطينها وخلفائها و واإلمامة املعصومة عند الشيعة

فقد لغى  1924استضافة فقهاء لكسب '' شرعية دينية '' ، وهكذا فأتاتورك عندما ألغى الخالفة عام 

 .أمرا ملغيا منذ عهد البويهيين والسالجقة

طين الكبار املؤسسين والفاتحين بحاجة إلى أسست السلطنة العثمانية لم يكن السال  وعندما 

لقب خليفة كما أمس ى وضعهم في أواخر عهدهم حيث تلقب بعضهم بسبب الضعف بهذا اللقب ، فتم 

خدم السلطان عبد اختراع رواية تنازل آخر خليفة عباس ي عن الخالفة للسلطان سليم ، ثم است

( هذا النموذج الرمزي لكنه فشل في الدعوة إلى الجهاد للدفاع عن '' 20في مطلع القرن )الحميد الثاني 

دولة الخالفة '' في الحرب العاملية األولى حيث وضع أتاتورك حدا لهذا االستخدام ، وفي إيران لم يكن 

ونيابة اإلمام  )الصفويين والقاجاريين( بعيدين عن هذا األسلوب في التعامل مع مسألة اإلمامةالشاهات 
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، فقد كانوا سالطين أيضا يتماثلون مع السالطين العثمانيين في أمور كثيرة كالبنية العسكرية للقبيلة 

املقاتلة وفي اإلطار الصوفي للتنظيم الديني والطقس ي للتشكيالت العسكرية واألهلية ، وفي الخلفية 

و الصفوي( ، وأيضا في نمط املأسسة النظرية الفارسية لإلدارة والحكم لدى الطرفين )العثماني 

 للعالقة بين السلطان والفقيه .

 الفصل األول : نظرة تاريخية في مرحلة ما قبل العثمانية والصفوية 

شكلت الخالفة الراشدة و اإلمامة املعصومة نموذجا يتحد فيه الدين والسياسة ، لكن األمر 

الواقع فرض نوعا آخر من العالقة في تجربة السلطة وذلك عندما حاول العباسيون دمج مجتمعات 

ة إسالمية أخرى متنوعة في دولة واحدة ، وبالتالي فرضت األوضاع أشكاال من توزيع السلطات الفاعل

)واليات األطراف أو وزراء التفويض أو أمراء االستيالء( ، وهذه النماذج الناشئة شكلت منافذ املجتمع 

وتعبيرا تاريخيا ألنماط العالقة بين االجتماع اإلسالمي املتنوع للوصول إلى مراكز القرار السلطوي ، 

رزت تحوالت في مواقع السلطة م( ثم السالجقة ب932-م1055اإلسالمي والدولة ، وفي فترة البويهيين )

فرضت على الفقهاء خيارين نظريين ، إما الحفاظ على استمرارية مؤسسة الخالفة وتحديد مراتبها 

ووالياتها في مواجهة السلطات الناشئة ، و إما املعارضة لشرعية هذه املؤسسة أو االستقالل عنها ، هذا 

ليتين آنذاك '' سلطة البويهيين الشيعة و سلطة الواقع تجسد على مستوى السلطة ببروز سلطتين متتا

 السالجقة السنة '' .

م على يد أحمد بن بويه و  934بعد قيام األسرة البويهية الشيعية بتأسيس دولتها في فارس عام 

أخويه حسن وعلي والسيطرة على بغداد ، شهدت حركة التأليف في مذهب اإلمامية اإلثني عشرية 

برز ممثلي هذه الحركة الفكرية '' محمد بن علي بن بابويه '' ويليه '' الشيخ املفيد ومن أازدهارا كبيرا ، 

'' ، ثم تتلمذ على يد الشيخ املفيد عاملان '' الشريف الرض ي '' و الشريف املرتض ى '' ، و أيضا '' أبو 

االزدهار األول  جعفر الطوس ي '' الذي يعتبر من كبار فقهاء اإلمامية وفالسفتها ، ومع الطوس ي ينتهي عهد

في نهضة الفكر الشيعي وتبلوره على مستوى الكالم والفقه وعلم األصول ، هنا يطرح كوثراني التساؤل 

التالي : كيف يتم فهم طبيعة العالقة بين هذه النهضة الفكرية الشيعية وحكم األسرة البويهية ؟ وهل 

 يوجد تبرير فقهي شيعي لشرعية هذا الحكم ؟

هو أحد معالم النهضة تحقق على يد الطوس ي في مجالي الفقه وعلم األصول  إن اإلنجاز الذي

الفكرية للفرقة اإلمامية في العصر البويهي ، ويرى الكاتب أنه ال توجد عالقة بين هذا التجديد األصولي 

والفقهي اإلمامي من جهة ، وشرعية السلطة التي تطرحها اإلمارة البويهية ، ذلك أن التحديات 
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خية التي واجهتها اإلمامية أخذت في العصر البويهي مجرى مختلفا عما كانت عليه في العهد األموي التاري

( ، فقد تمتع الشيعة في ر و االستئثار العباس ي بالسلطةوالعهد العباس ي األول )القمع األموي املباش

الي شجعت هذه وبالت العصر البويهي بأجواء كبيرة من الحرية وحظي فقهاؤهم بالتشجيع والدعم ،

 .االستجابة الفكرية الجديدة وسمحت بها

على فقهاء الشيعة آنذاك اعترافا صريحا بشرعية السلطة ولم تطرح هذه العالقة اإليجابية  

القائمة ، إنه نوع من قبول ضمني متبادل وتوزيع لألدوار في اجتماع سياس ي إسالمي ، فالفقهاء اكتفوا 

نهم لم يطرحوا أبدا مسألة شرعية الخالفة العباسية السنية و إمكان بمجال التدريس أما السالطين فإ

استبدال خليفة علوي شيعي بها ، فمذهبهم الشيعي لم يستتبع تغييرا في مفهوم الخالفة وواقعها كما 

آلت إليه في عصرهم ، فقد دخلوا دار الخالفة وكان '' أمير األمراء '' قد انتزع من الخليفة أغلب 

ستكمل األمير البويهي انتزاع ما بقي من هذه الصالحيات حتى أصبح الخليفة شبه موظف صالحياته فا

وقد توزعت السلطة في العصر البويهي على ثالث جهات ،  لدى األمير األمير البويهي املقيم في بغداد ،

أمير األمراء البويهي الذي جمع بيده الصالحيات الفعلية التي تقتضيها العملية السياسية في الحكم ، و 

الخليفة العباس ي الذي يمثل استمرارية الخالفة كرمز معنوي لألمة وقد أبقي عليه ملنح العهد لألمير 

قهاء الذين أنيطت بهم مناصب القضاء والتعليم ، في هذا الخصوص يطرح كوثراني البويهي ، ثم الف

هذا السؤال : إذا كان أمر الخالفة قد تقهقر إلى هذا الحد من الوهن والضعف وإلى درجة استعداد 

 الخليفة العباس ي أن يتنازل عن خالفته طائعا ، فلماذا استنكف األمراء البويهيون عن هذا األمر ؟

إن معز الدولة بعد دخوله بغداد فكر بالقضاء على الخالفة العباسية وأن يستبدل بالعباس ي 

العقائدي عن نهوه عن ذلك ، هذا يدل على استبعاد الجانب الديني أو علوي ، لكن بعض أصحابه 

باشر سياسيا صرفا ، والسياسة هنا تحمل معناها السلطاني املاملوقف البويهي املتخذ فهذا األخير كان 

والتي سيدعوها ابن خلدون في ما بعد ب '' دولة العصبية '' القائمة على الوازع السلطاني والعصباني 

طان وعبرت عن وذات '' الصبغة الدينية '' ، هذه الصبغة الدينية في الحالة البويهية دعمت السل

ي لألمة ، ثم اتجاه تعزيز نفسها في اتجاهين ، اتجاه اإلبقاء على الخالفة السنية كرمز معنوي وتوحيد

 دور الفقهاء والعلماء في القضاء والتعليم والتأليف . 

يبرز دور فقهاء اإلمامية في ظل الزعيم البويهي الشيعي في حركة انتقالهم من حيز املجال 

السياس ي الديني )حيث كان يتطابق الجانبان في احتمال قيام إمام شرعي معصوم '' قبل الغيبة '' ( إلى 

ز علم الكالم ، وجمع الحديث حيث يجري السجال التاريخي في شأن أحقية علي في اإلمامة وكون حي
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اإلمامة ركنا من أركان اإلسالم وعصمة اإلمام ، هذا االنتقال من الفعل السياس ي إلى صوغ النظرية 

امية التأسيسية الشيعية اإلمامية انطالقا من معتقد الغيبة كان في أساس إنتاج األدبيات الشيعية اإلم

، وهذه األدبيات اهتمت بمسألة شرعية السلطة في املاض ي دون أن تهتم بمسألة هذه الشرعية في 

 الواقع السلطاني البويهي وعالقة هذا األخير بالخالفة القائمة .

إن البويهيين رغم اعتقادهم بعدم شرعية الخالفة العباسية أبقوا عليها من أجل استخدام 

ي الذي كانت تملكه )مؤسسة الخالفة( في الوعي الجماعي لعامة أهل السنة ، من هنا الرصيد املعنو 

ينبع االحترام الذي كان يظهره في العلن األمراء البويهيون أمام الخليفة ، وكان الفكر الفقهي السني 

االستيالء واعيا لهذا اإلشكال و أهميته ، فإذا كانت مؤسسة الخالفة ال تزال هي مصدر الشرعية ألمراء 

فإن املهمة تصبح في الدفاع عن هذه املؤسسة ، وأبرز ما تصدى لهذه املهمات من فقهاء واملتغلبين 

السنة في العهد البويهي '' أبو الحسن املاوردي الشافعي'' ، الذي كانت مواقفه محاوالت للتوفيق بين 

يفتين اللذين عاصرهما في بغداد '' حالة اإلحياء السني التي بدأت بالتعبير عن نفسها في محاوالت الخل

القادر باهلل '' و '' القائم بأمر هللا '' على ممارسة بعض صالحياتهما في الخالفة وبين واقع األمر في 

وكتابه  ، السلطة الفعلية ، فاملاوردي كان جزءا من العملية السياسية الكبيرة التي تدور بين السالطين

'' األحكام السلطانية '' يعتبر الخلفية النظرية املسوغة لسياسة اإلحياء السني التي بدأت مع الخليفة 

القادر واستمرت مع ابنه القائم ، فعلى املستوى النظري كان الخليفة القادر قد أكد تمسكه بالفكر 

واملعتزلة ، وعلى املستوى السني كخط مستقل عن اإلسماعيلية الفاطمية ، والشيعية اإلمامية ، 

العملي حاول الخليفة أن يقاوم تجاوزات السلطان البويهي مشرف الدولة ، كما بادر إلى التحكيم في 

النزاع بين األميرين البويهيين أبي كاليجار وجالل الدولة وذلك تأكيدا لدوره التوحيدي ، وتتابعت 

 كان للماوردي دور فيها .د الخليفة القائم و املواقف املمانعة لطلبات السالطين البويهيين في عه

ثم ينتقل الكاتب للحديث عن السالجقة ، حيث ُيرجع نجاحهم في بناء دولة مركزية واسعة إلى 

الدور الذي قام به أحد وزرائهم الكبار من اإليرانيين ، '' نظام امللك '' الذي كان وزيرا للسلطان '' ألب 

ملكشاه '' ووزيرا له ملدة ثالثين سنة ، فنظام امللك كان مركزا اللتقاء أرسالن '' ثم وصيا على ابنه '' 

ثالثة قوى فكرية وسياسية ، أوال القوة العسكرية التي تمثلها العصبية السلجوقية املوحدة للقبائل 

وأخيرا نظريات التركية املقاتلة ، ثم اإلرث اإلداري املؤسساتي اإليراني في تنظيم الدولة وقيادتها ، 

املاوردي السياسية من زاوية شرعيتها الفقهية واإلسالمية ، ومن كونها مرجعية نظرية للدولة املحدثة 

التي يؤسسها نظام امللك في ظل االستمرارية التاريخية ملؤسسة الخالفة ، وبواسطة أداة سلطانية قوية 

 اقع .توظف هذا الفكر السائد في خدمة األحكام السلطانية أي في خدمة األمر الو 
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وقد عرفت الفترة البويهية في العراق وإيران فترة ازدهار الفكر الشيعي اإلمامي ، و عرف العصر 

، منهم '' أبو السلجوقي قمة نمو الفكر السني الذي وجد في بيئة نظام امللك بعضا من أهم فقهائه 

األخير على يد الجويني ودخل املعالي الجويني '' و '' أبو حامد محمد بن محمد الغزالي '' ، وقد درس هذا 

الحياة العامة في خدمة نظام امللك ، وقد كان ملقتل هذا األخير تأثير في الغزالي الذي قدم أفكاره و 

حياته نموذجا لعالقة غنية قامت بين الفقيه العاِلم والسلطان الحاكم ، فالغزالي قدم للمذهب 

املبادئ األساسية للمدرسة الشافعية في علم الشافعي كتابا في األصول املستصفى ، وفيه استعاد 

األصول مشددا على أولوية القرآن والسنة واإلجماع مع القبول بالقياس ، فهو ينظر إلى الفقه من زاوية 

متكلم في العقيدة والفكر السني ، فالغزالي يرى أنه ينبغي إطاعة سلطان األمر ، كما أنه  نظره كصوفي

دون نسيان الواجب في إبداء النصيحة الحسنة واألمر باملعروف ، وهو الواقع إال في املعصية ومن 

واجب كل فقيه من أجل إحالل السالم ، وكان يريد أن يجمع الجماعة اإلسالمية حول مرجعية واحدة 

) القرآن والسنة أو الهداية النبوية ( وكان يؤمن بتعددية اآلراء ، ولكنه كان يرى أن التعددية يجب أن 

امحة تجاه بعضها وتجاه اجتماعها السياس ي حول '' رأي ما يجمع شتات اآلراء ويمنع الخلق تبقى متس

 من القتال '' .

م وقيام السلطنات املختلفة ، ظهرت سجاالت 1258بعد انقسام السالجقة وسقوط بغداد عام 

بين املدارس  ، وكذلكومناظرات فقهية وكالمية بين الفقهاء واملتكلمين سواء بين السنة والشيعة 

 .لى مستوى الفقه وأصول العقيدةالسنية نفسها ع

فعلى مستوى السجال السني الشيعي تقدم مناظرات '' ابن املطهر الحلي '' ومناظرات '' ابن  

) الحلي كان مقربا من  كتيمية '' مثاال حادا لنمط من السجال املندرج في صراع الدول القائمة آنذا

وك اإليلخانيين في إيران من أسرة جنكيز خان املغولي ، بينما ابن تيمية كان اإليلخان خدابنده أحد مل

فالحلي يدافع عن أولوية اإلمام علي وأحقيته وعصمة األئمة  ،مقربا من السلطان الناصر اململوكي ( 

م ، ووجوب اتباع مذهب اإلمامية ، وهو في ظل الغيبة يقر بسلطان األسرة اإلثني عشر وغيبة اإلما

يلخانية فيشكل وفقا لذلك شرعيتين ، شرعية دينية يتم من خاللها انتظار اإلمام املعصوم ، اإل 

وشرعية األمر الواقع أو '' الشرعية السياسية '' حيث يتم االعتراف بسلطان متغلب هو خدابنده ، 

ويرد ابن  يتفق مع ابن تيمية الذي يقر ويعترف بسلطان متغلب هو الناصر أو بخلفاء الضرورة ،فالحلي 

لك واملعاص ي '' كالم باطل ، 
ُ
تيمية على الحلي الذي يأخذ على أهل السنة مبايعتهم '' أئمة مشتغلين بامل

أهل السنة متفقون على أنه ال يقتدى بأحٍد في معصية فإن علماء أهل السنة املعروفين بالعلم عند 

  هللا وال يتخذ إماما في ذلك . 
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 ين العثمانية والصفوية وصراعهما الدولتالفصل الثاني : في نشأة 

يشير كوثراني إلى روايتين حول تأسيس الدولة العثمانية  ، الرواية األولى تجعل من أرطغرل شيخ 

قبيلة قايي ومن ابنه عثمان ، يعمالن في خدمة عالء الدين الثاني السلجوقي ) سلطان قونية ( الذي 

ين ، فلما مات عالء الدين السلجوقي استولى عثمان على ترك لهما حرية التوسع على حساب البيزنطي

أما الرواية الثانية تجعل من عثمان أحد أمراء األتراك  اإلمارة ليشكل استمرارا إلمارة سالجقة الروم ،

الذي صاهر شيخا '' اده بالي '' من مشايخ طرق الصوفية املرابطة في تلك الثغور ، فسلمه منطقة 

غازيا ، ما لبثت أن أصبحت إمارة عثمان مركز استقطاب للمجاهدين والغزاة الجهاد والسيف بوصفه 

 في آسية الصغرى .

إن السياق التاريخي للروايتين هو سياق االمتداد السلطاني السلجوقي في أسرة بني عثمان ، 

بايع شيخ املوطبيعة النشأة في منطقة الجهاد والغزو وعلى قاعدة العالقة الثنائية بين األمير املجاهد وال

، تشير بوضوح إلى دور وظيفي للعالقة بين السياسة والدين ، بين الغزو باعتباره عملية استراتيجية 

 اقتصادية وعسكرية و الجهاد باعتباره عملية دينية و إيمانية .

م بدأ األتراك العثمانيون أولى فتوحاتهم على حساب البيزنطيين ، وتابع 1290حوالي عام 

ان فتوحات والده فاحتل بروسه ونيقيه و أصبح السلطان املسلم أول مرة طرفا السلطان أورخ

كان العثمانيون قد ثبتوا أقدامهم في كل  سياسيا في الشؤون البلقانية ، ومع نهاية السلطان مراد

أطراف بحر مرمرة ، وتابع بايزيد التوسع فسيطر على معظم أنحاء األناضول وازداد نفوذه في البلقان ، 

قام تيمورلنك التتري متذرعا بالشرعية املغولية من جهة زوجته بهجوم من سمرقند ، م 1365وحوالي 

ق الشرقي وأذربيجان ، و أصبحت القوتان األساسيتان في م خراسان وفارس والعرا1380فاحتل عام 

، وفي عام الشرق اإلسالمي مهددتين '' السلطنة اململوكية املنهكة '' والسلطنة العثمانية حديثة العهد '' 

م جدد تيمورلنك حملته باتجاه الهند وروسيا ثم جورجيا وسيواس ومالطية ، ودخل سورية 1392

علبك ودمشق ، ثم عاد إلى بغداد واحتلها وانعطف على العثمانيين فاحتل حلب وحماه وحمص وب

وانتصر عليهم في أنقرة واحتل بروسه وأزمير، أما من ناحية العثمانيين لم تمض فترة طويلة حتى 

جاءت انتصارات السلطان مراد الثاني على أن يعيد إلى الدولة وحدتها ،  استطاع السلطان محمد األول 

لسريع في قام السلطان محمد بفتح القسطنطينية ليفتح للعثمانيين مجال التقدم ا ثم ملك هنغاريا ،

البلقان وأروبا الشرقية . مع دخول الشاه إسماعيل الصفوي عالم السياسة في إيران اتجه الوضع نحو 
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مزيد من التعقيد في العالقات بين الدول الثالث في العالم اإلسالمي '' املماليك و العثمانيون و 

م وبعد أن قض ى الشاه إسماعيل على دولة التيموريين في إيران أصبح في 1501الصفويون '' ، وفي عام 

م احتل الشاه إسماعيل ديار 1507م سيد شروان وأذربيجان و العراق و فارس ، وفي عام 1502عام 

ل عملية بكر وقسما من كردستان ثم دخل بغداد ، ومن ناحية العثمانيين تابع السلطان سليم األو 

التصدي للشاه إسماعيل فانتصر عليه في معركة تشالديران حيث احتل السلطان تبريز ) عاصمة 

وفي الشاه ( و استعاد كردستان ودياربكر ، ليتوجه السلطان إلى االلتفاف على سورية ) اململوكية ( 

فة املتوكل والقضاة م كان السلطان اململوكي '' قانصوه الغوري '' قد توجه بجيشه وبرفقة الخلي1516

األربعة نحو شمال سورية ملالقاة السلطان سليم ، وكانت النتيجة مقتله في معركة مرج دابق شمال 

حلب ثم احتالل السلطان سليم املدينة ، وفي نفس العام وصل السلطان إلى مدينة دمشق فاستقبله 

وية إذ عزم '' طومان باي ''خليفة أما فتح مصر فكان أكثر دم وفد من أعيان املدينة لتسليمه إياها ،

قانصوه على متابعة الحرب ضد السلطان العثماني غير أنه فشل في مقاومة السلطان وقبض عليه 

أما الخليفة املتوكل فقد أسره السلطان سليم في معركة مرج دابق و أعاده إلى  م ،1517وأعدم في عام 

ي فمنذ سقوط بغداد واستحضار السلطان سليم م . وبالتال1543القاهرة وبقي فيها حتا وفاته عام 

بيبرس معه إلى القاهرة أحد رموز الخالفة العباسية بعد معركة عين جالوت ، لم يعد ملؤسسة الخالفة 

مع وجود سلطنة قوية ، فالسلطنة العثمانية استعاضت عن مؤسسة الخالفة بدور الفقهاء  أي دور 

وا ونجحوا بالفتوحات الكبرى باسم اإلسالم ، وهكذا والسالطين العثمانيين األقوياء الذين قام

فالسلطان سليم بعد انتصاره على الشاه إسماعيل واملماليك معا صار الوريث '' الشرعي '' لخالفة األمر 

الواقع ، وأصبح العثمانيون أسيادا لسورية ومصر وحماة لألماكن املقدسة وتابعوا توسيع فتوحاتهم 

يتابع السلطان '' سليمان القانوني '' خطوات الفتح والتنظيم ، فاستولى على في املتوسط والبلقان ، ل

بلغراد ورودس و هزم املجريين وحاصر فيينا ، وفي شمال أفريقيا تصدى خير الدين لألسبان ومنعهم 

ر الكيانات من احتالل الجزائر وسعى للوصول إلى تونس ، وبالتالي أصبحت السلطنة العثمانية أحد أكب

اسية في اإلسالم واألقوى بين الدول في العالم اإلسالمي آنذاك ، في هذه األثناء كان الشاه السي

إسماعيل قد استطاع توحيد البالد اإليرانية مستفيدا من حالة الفراغ و االضطراب التي عاشتها البالد 

ا بينها صراعا جزأ في الحقبة اإليلخانية و الحقبة التيمورية ، حيث تصارعت القبائل التركمانية في م

البالد إلى مقاطعات و إمارات ، هذا الواقع شجع دعوات التصوف والزهد وكانت الطريقة الصفوية 

التي أسسها صفي الدين قد التحمت مع دعوة التشيع و أصبح لها دعاة و أتباع ، حتى وصلت الدعوة 

ة العسكرية واستطاع أن إلى األناضول داخل النفوذ العثماني ، وقام إسماعيل بحركته السياسي
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يخضع لسلطانه أذربيجان و فارس و كرمان وخوزستان و مأزندران واستراباد والهيجان وكل أنحاء 

جيالن و مدينة يزد ، ثم مدد دولته إلى بغداد و األماكن املقدسة في العراق ، مما دفع السلطان سليم 

أيام انسحب العثمانيون معطيين باحتالل تبريز العاصمة الصفوية فانسحب إسماعيل وبعد ستة 

وهكذا فانسحاب األولوية في املواجهة للجبهة األوروبية الغربية وللجبهة الجنوبية في مصر وسورية ، 

العثمانيين السريع من تبريز كان يعني أيضا أن الخطر الصفوي لم يقض عليه ، إذ عاد الشاه 

عام ( ، ليتسلم ابنه امللك '' طهماسب ''  38إسماعيل إلى العاصمة ولكنه توفي أثناء ذلك ) عن عمر 

الذي تابع بناء الدولة عسكريا وإداريا ودينيا ، ولم يكن الصراع الصفوي العثماني قد انتهى بانسحاب 

العثمانيين من تبريز ، فبغداد كانت ال تزال بأيدي الصفويين وهي عاصمة الخالفة العباسية وفيها قبر 

 الرسمي للدولة العثمانية .املذهب أبي حنيفة مؤسس 

دولتين  إن الصراع العثماني الصفوي لم يكن دينيا مذهبيا صرفا ، فهنا دولتان تقدمان نفسيهما

م بناء على 1534وهكذا عاد الصراع فتجدد عام  لسيطرة على العالم اإلسالمي ،إسالميتين تتصارعان ل

على تبريز وبغداد ، فاحتل الصدر األعظم مبادرة من السلطان سليمان القانوني استهدفت االستيالء 

العثماني '' إبراهيم باشا '' تبريز وبغداد وزار األماكن الشيعية املقدسة في بغداد والنجف والكوفة 

م ولكنها 1548وكربالء مشيرا إلى موقف توحيدي و استيعابي ، وجدد السلطان سليمان حملته عام 

م تميزت ببعض االنتصارات وأدت عام 1553ثالثة عام  كانت بدون نتيجة ، ثم قامت حملة عثمانية

في  1568م إلى عقد معاهدة بين الطرفين ، قضت بإنهاء الحرب بينهما لكن الحرب تجددت عام 1555

عهد سليم الثاني لتحل بعد ذلك مرحلة سلم مؤقتة كان من أسبابها صعوبات مر بها السلطان 

انفجرت الحرب من جديد بعد تسلم الشاه إسماعيل الثاني  وفي عهد مراد الثالثالعثماني في اليمن ، 

الحكم ، إذ استغل السلطان ضعف الشاه فبادر إلى تنظيم حمالت متتالية بقيادة وزرائه ) الال باشا و 

سنان باشا و عثمان باشا ( ، وتركزت هذه الحمالت على جورجيا وتبريز ونجحت في فرض معاهدة على 

م ، ونصت هذه املعاهدة على أن 1590د الشاه عباس األول في مارس في أول عهالصفويين وقعت 

جورجيا وشروان وكاراباغ وتبريز ولورستان هي مناطق للعثمانيين ، قبل الشاه عباس هذه املعاهدة 

وتعايش سلميا مع العثمانيين فترة من الزمن ، وقد فعل ذلك ألنه كان منشغال في حروبه في الشرق 

ل التركمانية املتمردة وأيضا لكسب مزيد من الوقت إلعادة بناء جيشه وتنظيم ضد األوزبك والقبائ

م باشر الشاه عباس بقتال العثمانيين من دون إعالن للحرب مستفيدا 1603دولته ، وهكذا في عام 

من الصعوبات الداخلية التي مرت بها الدولة العثمانية ومن عجز السالطين ، فأحرز الشاه انتصارا 

م عقد مع 1618م في ساملاس في أذربيجان ، وفي 1605ى السلطان أحمد األول في عام كاسحا عل



 المركز الديمقراطي العربي         2022العدد الرابع عشرأكتوبر      ة قضايا اسيوية       مجل

135 
 

معاهدة أعيدت بموجبها كما كانت عليه في عهد السلطان سليم في حين أن بغداد و األماكن العثمانيين 

الشيعية املقدسة في العراق بقيت بيد العثمانيين ، بعد ذلك شهدت األسرة العثمانية الحاكمة 

، في هذه األثناء أمسك الشاه عباس بزمام املبادرة وانتزع  رابات أرهقت السلطنة وهددت وحدتهااضط

م واجتاح املوصل وديار بكر، وبذلت محاولتان عثمانيتان الستعادة 1623بغداد من العثمانيين عام 

ر اضطرابات بغداد ولكنها فشلتا ، بعد وفاة الشاه عباس تسلم السلطة الشاه صافي فواجه هذا األخي

في خراسان ، وكان السلطان مراد الرابع قد نجح في تثبيت األمن في الشام بعد قضائه على حركة فخر 

الدين املعني فوضع أمامه هدفا محددا هو محاربة الصفويين من خالل محاربة الشيعة ، فاستولى 

م احتل 1638، وفي عام  السلطان على مدينتي تبريز و أريوان غير أن الصفويين استعادوا ما خسروه

 مراد الرابع بغداد وعقد معاهدة اعتبرت فيها بغداد مدينة عثمانية و أريوان مدينة صفوية .

يالحظ كوثراني أن الوضع في العالقات بين الدولتين اتجه بعد ذلك إلى مرحلة من السلم بسبب 

في أوضاع الدولة العثمانية ،  الضعف الذي كانت تسير نحوه الدولتان ، فبعد مراد الرابع بدأ التقهقر 

ستمرار في حرب استنزافية مع العثمانيين ، فالشاه عاجزين عن اال  وبدا الشاهات الصفويون الالحقون 

عباس الثاني انشغل باملشاكل الداخلية في إيران فأقام عالقات سلمية معهم ونفس األمر مع ابنه 

فالشاه حسين أعطى للفقهاء الشيعة دورا نافذا الشاه صافي الثاني وأيضا مع الشاه السلطان حسين ، 

خالل هذه الفترة ظهرت صعوبات جديدة في إقليم قندهار،  و أكد وحدانية املذهب الشيعي للدولة ،

حيث استطاع زعيم هذا اإلقليم أن يحتفظ به مستقال عن الحكم الصفوي ، ثم جاء بعده ابنه 

بيرة في نواحي أصفهان و أجبر الشاه السلطان م الذي أنزل بالصفويين هزيمة ك1722محمود عام 

م ، في هذا الوقت كان طهماسب الثاني ) ابن 1722حسين أن يتنازل عن العرش ملصلحة محمود عام 

الشاه حسين ( يعيد تجميع أنصاره في قزوين وتفليس ومازاندران بدعم من فتح علي خان ) زعيم 

ء ذلك عاد العثمانيون للتحرك من جديد فاحتل السلطان القاجار ( ونادر شاه من قبيلة األفشار ، أثنا

) عينه طهماسب قائدا أحمد الثالث جورجيا و أريوان وشروان و أذربيجان ، واستطاع نادرخان 

املناطق التي احتلها العثمانيون فكافأه الشاه  أن يعيد إقليم قندهار ومعظمللقوات الصفوية ( 

اسان وسجستان وكرمان ومازندران وأعطاه لقب سلطان ، طهماسب الثاني بتعيينه حاكما على خر 

بادر الشاه ) جاءت به االنكشارية بدعم الفقهاء (  لكن مع مجيء السلطان محمود األول العثماني

طهماسب الثاني باملعارك غير أنه فشل واستولى العثمانيون على همذان وتبريز، وعقدت معاهدة سالم 

طان العثماني تبريز وهمذان للصفويين واحتفظ بالقفقاس ، هذه م أعاد فيها السل1732جديدة في 

املعاهدة لم ترض العثمانيين و أيضا أغضبت نادر خان فقام بعزل طهماسب الثاني وعين مكانه ابن 
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الذي كان طفال في املهد ، هذا االنقالب يعني ان السلطة الفعلية في إيران  هذا األخير ) عباس الثالث (

م أعلن السلطان العثماني 1732ادر خان من خارج األسرة الصفوية ، وفي أكتوبر قد أصبحت بيد ن

محمود األول الحرب على نادر خان فاتجه هذا األخير إلى العراق فاحتل كركوك و حاصر املوصل ، 

واسترد العثمانيون كركوك وتوسع القتال باتجاه القفقاس فحقق فيه نادر خان انتصارات مهدت له 

م منهيا بذلك حكم األسرة الصفوية 1736سه ملكا على إيران باسم نادر شاه في أكتوبر أن يعلن نف

 ليبدأ حكم أسرة األفشار .

حيث قدم حال سلميا يزيد من نفوذه املعنوي ويقدمه أشار كوثراني إلى سياسة نادر شاه الدينية 

ل العثمانيون اإلمامية اإلثني ممثال لوحدة اإلسالم واملسلمين ، وتتمثل هذه السياسة الدينية بأن يقب

عشرية تحت اسم '' الجعفرية '' كأحد املذاهب الخمسة في اإلسالم إلى جانب الحنفية واملالكية 

والشافعية والحنبلية ، وقدمت اقتراحات عملية للسلطان العثماني في هذا الشأن وهي أن يخصص 

قافلة حج عبر بالد الشام ، يرى الكاتب أن أمير و  لإلمامية محرابا في مسجد مكة و أن يسمح لهم بإيفاد

الشيعية ، لكن السلطان العثماني خش ي  –هذه االقتراحات كان يمكن أن تقدم حال للمسألة السنية 

أن تفتح احتماالت على مطامع نادر شاه في العراق من خالل تقديم نفسه الزعيم املحقق لوحدة 

تراح ، فعادت املعارك بين الطرفين من جديد دون اإلسالم ولذلك رفض السلطان العثماني ذلك االق

ثبتت فيها الحدود واعترف نادر شاه م 1746نتيجة فاضطر الطرفان إلى إبرام معاهدة أخرى في 

 بالسلطان العثماني '' خليفة للمسلمين '' .

عاما فقط ( بسبب التصفيات الداخلية 49التي لم تعمر طويال )  انتهى حكم الدولة األفشارية

 . بين شاهاتها ، وتقاسمت إيران فترة من الوقت أسر حاكمة في املقاطعات

عدة عوامل هي الفاعلة م تكشف عن أن 17و  16إن الدولة العثمانية والصفوية خالل القرنين 

ذهبية لم تكن إال شعلة لتلك املعارك ، يقدم في قرارات الحرب أو السلم لدى كل طرف أما الفرق امل

كوثراني بعضا من تلك العوامل في ثالث مستويات ، أوال العامل االستراتيجي الذي يؤمن للدولة امتداد 

نطاقها ، ثانيا طرق املواصالت التي تعين للدولة واقتصادها موقعها في العالقات الدولية والتبادل 

ثورة األسعار '' في العالم التي عاناها الشرق اإلسالمي بسبب تدفق الذهب التجاري ، العامل الثالث '' 

والفضة وانفتاح أسواقه على السلع األوروبية ، في هذا الخصوص يطرح الكاتب سؤاال حول األهمية 

املباشرة والعالقات الدولية آنذاك ، فقد كانت االستراتيجية ملناطق الصراع في املصالح االقتصادية 

إيران الخارجية تعتمد أساسا على بيع الحرير اإليراني وكانت قوافل تجارة الحرير تتخذ ثالثة تجارة 
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مسالك ، الطريق البرية عبر العراق والشام ومن الشام تنقل بحرا إلى أروبا ، الطريق الثانية هي طريق 

لهند أو باتجاه أروبا بحرية ، حيث يرسل الحرير إلى ميناء هرمز ومنه إلى املحيط الهندي إما باتجاه ا

ومن أجل التحكم  غبر رأس الرجاء الصالح ، ثم الطريق الثالثة عبر األراض ي الروسية ومنها إلى أوروبا ،

العثماني بالطريقين األولين لجأ السلطان سليم إلى استخدام الحصار التجاري ضد الصفويين ، كما 

رب والترك والفرس ، وحرم استيراد الحرير الفارسية من أيدي التجار العلجأ إلى مصادرة البضائع 

الفارس ي وبيعه وكان لهذه التدابير االقتصادية نتائج عسكرية ظهرت في املعارك األولى بين الطرفين ، أما 

في عهد سليمان فقد أدرك الطرف العثماني أهمية الحرير وطرقه كسالح سياس ي ضاغط ، فلجأ 

ب للضغط من أجل االستفادة من مناطق انتاج السلطان العثماني إلى خوض حروب ضد طهماس

الحرير وتجارة املحيط الهندي ، في مقابل ذلك قام الشاه عباس الصفوي بإقامة عالقات مباشرة مع 

م مركزا 1617بريطانيا وإسبانيا للتخلص من الضغط العثماني ، فمنح بريطانيا امتيازات تجارية عام 

عبر روسيا ، منذ ذلك الحين بدأت تظهر أهمية الحرير بالنسبة  الثة إلى أروباعلى استخدام الطريق الث

أهميته كمصدر لتزويدهم  للعثمانيين باعتباره مصدرا لرسوم الجمارك وبالنسبة إلى الفرس بدأت تظهر 

م احتفظ الصفويون بتبريز مقابل حصول العثمانيين على مئتي 1612بالنقود ، فوفقا لشروط معاهدة 

 حمل من بضائع أخرى .حمل من الحرير ومئة 

إن الوعي العثماني ألهمية الحرير اإليراني كمصدر لرسوم الجمارك كان يتزامن مع أزمة اقتصادية 

في الداخل العثماني ، والتي كان أحد أسبابها النتائج املترتبة عن اكتشاف رأس الرجاء الصالح وتحول 

ذا السياق اإلقليمي والدولي لجأ السلطان التجارة املتوسطية إلى املحيطين األطلس ي والهندي ، في ه

سليمان كالشاه عباس إلى العالقات الدولية األوروبية لحل األزمة االقتصادية في الداخل العثماني ، 

م بموجبها شجع السلطان العثماني التجار 1536فعقد معاهدة امتيازات أجنبية مع فرنسا عام 

ة ، كما عانت الدولة العثمانية أزمة اقتصادية تفاقمت منذ الفرنسيين على االتجار في األسواق العثماني

)جنوة( م بسبب تدفق كميات الذهب والفضة من جنوب أمريكا إلى املدن اإليطالية 16منتصف القرن 

العثمانية وارتفاع أسعار السلع بالنسبة  ومن ثم نحو البالد العثمانية ، مما أثر في خفض قيمة األقجة

للمستهلك العثماني ، هذا األمر أدى لتحول السوق العثمانية إلى سوق منتجة للمواد األولية املصدرة 

نحو أوروبا وإلى سوق مستقبلة للسلع األوروبية ، وإلى تدهور تدريجي في الحرف والصناعات املحلية ، 

عن انخفاض قيمة عملتها بالنسبة إلى الذهب والفضة  حاولت السياسة العثمانية أن تعوض

األوروبيتين من خالل االستفادة من السوق اإليرانية ، لكن الصفويون أصروا في معاهدات الصلح مع 

العثمانيين على تحديد سعر الحرير وفقا لسعره العالمي ، وكانت السياسات املتبعة من طرف الدولتان 
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ارب وتؤدي إلى تجدد القتال للسيطرة على املمرات البحرية وطرق لحل مشاكلها االقتصادية تتض

شكل توقف التوسع في مناطق العبور واملواصالت الدولية من طرف الفرس  املواصالت املؤدية لها ،

م( نقطة تحول في الحرب االقتصادية بين الطرفين ، فإضافة لإلنهاك  18والعثمانيين  )منتصف ق 

لتين واإلنفاق املالي على الحروب ، كان االرتهان االقتصادي للدول األوروبية العسكري الذي أصاب الدو 

 –يقوى عبر التوسع والتنافس في منح االمتيازات لهذه الدول ، وكان من نتائج الحرب الفارسية 

العثمانية في عهد نادر شاه أن ركز البريطانيون نفوذهم في جنوب فارس والعراق واستطاع بطرس األكبر 

م ، ومنذ ذلك الحين بدأت مطامع أوروبا تتوجه نحو 18يطرة على بحر قزوين في منتصف ق الس

السيطرة على شرق املتوسط حيث سيطر اإلنجليز كليا على بوابات الخليج ، ومنذ هذه املرحلة بدأت 

بالد مرحلة من السلم القسري بين الدولتين كما عبر عنه الكاتب ، األمر الذي يهيء إيران وتركيا وال

 مناطق نفوذ للقوى الدولية . العربية لتكون 

 الفصل الثالث : املؤسسة الدينية والهيئة الحاكمة السلطانية في الدولة العثمانية 

إن تنظيم العالقة بين الفقيه والسلطان شكل تكامال وظائفيا بين الطرفين ، دون فصل 

سائط سلطة تقوم بين املجتمع و أهل السياسة عن الدين ، وهذا اإلطار أسس في أجهزة ومؤسسات وو 

 الدولة ، وأهم هذه املؤسسات القضاء والتعليم وزوايا الصوفية ومجال اإلفتاء ومشيخة اإلسالم .

منذ تأسيس الدولة العثمانية ارتبطت صورة السلطان العثماني بصورة العالم الديني الذي 

ليه التراجم التي يقدمها طاشكبري زاده وأول عالم عثماني تنسب إيبايع ويقدم النصيحة والفتوى ، 

، ثم يشير الكاتب إلى الفقهاء صفة املفتي هو '' املولى شمس بن محمد بن حمزة بن محمود الفناري '' 

الذين تعاقبوا على منصب مفتي العاصمة أو مفتي اململكة العثمانية منذ عهد بايزيد األول وحتى عهد 

ب املصادر أن املفتي لم يكن يحضر اجتماعات الديوان ولم يكن سليمان القانوني ، ويؤكد كوثراني حس

يدعى إليه ، ومن املعروف أن الديوان كان أعلى جهاز في الهيئة السلطانية الحاكمة ، وفيه كانت تتخذ 

فالطابع السياس ي املدني هو  القرارات السياسية والعسكرية و االقتصادية لكل واليات السلطنة ،

 الغالب عليه ، كيف إذا تفهم عالقة املفتي بالهيئة الحاكمة ؟ 

حسب املصادر كان املفتي وبعض العلماء الكبار كانوا في مدى قربهم من السلطان بمنزلة الوزراء 

شقائق أو الصدور العظام ، وكانوا مقدمين عليهم من حيث االحترام والتقدير ، ويروي صاحب '' ال

النعمانية '' واقعة ابن الخطيب والسلطان بايزيد ، وواقعة املولى الفريمي والسلطان محمد خان ، 

وأيضا واقعة الفناري والسلطان بايزيد ، هذه املرويات التي تكثر في أدب السيرة عن بعض العلماء 
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ن للسلطان ومحبين للجاه واملفتين ال تشكل حالة عامة تسود جميع الفقهاء ، فثمة فقهاء كانوا مهادني

ومسايرين ألرباب الحكومة ومن بين هؤالء املفتي املعروف بأبو السعود املعاصر للسلطان سليمان 

القانوني الذي ربطته به صداقة قوية ، فقد خدم أبو السعود الدولة فترة طويلة و أرس ى عبر فتاويه 

لسياسة السلطانية و تأكيد صفتها الشرعية ، يقوم على تبرير اخطا في العمل املؤسس ي لوظيفة اإلفتاء 

اإلسالمية انطالقا من سيادة السلطان و أولوية مبادراته في اتخاذ القرارات وسن القوانين ، تعتبر 

مرحلة أبو السعود مرحلة انعطاف في تاريخ منصب اإلفتاء في الدولة العثمانية ، فمنذ هذه املرحلة 

ني الدائم للدولة يدخل منصب اإلفتاء في إطار املؤسسة اإلدارية وهي مرحلة التأسيس التشريعي والقانو 

 .وموظفينمن خالل إدارة ومراسيم والقانونية '' مشيخة اإلسالم '' 

في املرحلة األولى كان مفتي العاصمة جزءا من الحركة العلمية الدينية الناشطة في مراكز العالم  

السياس ي والديني ومخاطبة  صيغة مالئمة اللتقاء ب إليهل من التقر اإلسالمي ، وكان السلطان يجع

الوعي الديني لدى الجماعة )عبر املفتي( ودون أن يكون جزءا من الهيئة الحاكمة ذات الطابع املدني أو 

العلماني ، ولم يكن حق الفتوى حكرا على املفتي الرسمي فعلماء آخرون أيضا كانوا يستفتون ، أما 

تهاد وتم حظر كل قراءة خارج كتب األحكام الفقهية ألنها قد تحمل على فيما بعد فقد أقفل باب االج

االجتهاد ، كما أن نفوذ املفتي في املرحلة األولى لم يكن يحتاج إلى جاه ومال وأدوات سلطة نظرا لوزن 

شخصيته الدينية ، أما في املرحلة الالحقة فقد نظمت مؤسسة اإلفتاء )مشيخة االسالم( في قالب 

صبحت ضمن مراكز القرار السياسية في الدولة ، وقد أدت هذه الهيئة اإلسالمية في ظل إداري وأ

تنظيمي دورا أيديولوجيا في خدمة السياسة '' السلطة األيديولوجية '' للنظام الضبط السياس ي وال

،  العام ، وذلك من خالل نشر نمط محافظ و مكرر من الثقافة السائدة في كل أنحاء الدولة العثمانية

بحيث أن ثقافة واحدة كانت تنتشر في طرابلس ودمشق والقاهرة و اسطنبول ودور رجال الدين في 

ضمان هذا التنسيق الثقافي كان حاسما ، في هذا الخصوص يطرح كوثراني التساؤل التالي : ماذا لو برز 

 منهج آخر من داخل هذه الثقافة دعا إلى التغيير أو التجديد ؟

التجربة العثمانية واقعتين ، األولى تعبر عما آلت إليه سياسة تنظيم  د عرفتفي هذا الصد

نصب أو العلماء في مناصب ورتب في الدولة ، فاستخدمت بين الفقهاء تهم التكفير واالجتهاد طمعا بم

إزالة منافس ، ومن واقعات ذلك مقتل الفقيه '' زين الدين بن علي املعروف بالشهيد الثاني '' في أثر 

من قاض ي صيدا تتهم الشهيد باالجتهاد ، أما الواقعة الثانية تعبر عن أزمة السلطنة العثمانية في  وشاية

أواخر مراحلها ، عندما أصبح هاجس '' وحدة الثقافة '' لدى السلطان هاجسا أمنيا يتعلق بسالمة 

حدي فقدموا السلطان ال بسالمة الرعية و أمنها ، وقد تنبه فقهاء ومفكرون مسلمون إلى هذا الت
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تصورات من أجل إنقاذ األمة وفي هذا السياق يقدم الكاتب أمثلة من محنة الكواكبي و األفغاني 

ملقرب ورشيد رضا وجمال الدين القاسمي مع املؤسسة الدينية الرسمية وممثلها أبو الهدى الصيادي ا

 من السلطان عبد الحميد .

سلطات محلية ، فدخل القطاع األكبر منهم في  عملت الدولة العثمانية على استيعاب العلماء في

هذه السلطات ، ويصف عالم دمشقي معاصر ملرحلة ما بعد السلطان سليمان هذا الواقع من خالل 

حاكمية الوالية فيقول إن هذا األخير  معاينته تجربة حكم في دمشق ، عندما تسلم عبد هللا كيوان

محمد ''ب محكمة الباب و أعيان شهودها ، ثم يصف )استبد بأهل دمشق( وكان يساعده على ذلك نوا

الواقع الذي آل إليه وضع العلماء بعد تدابير سليمان )فيقول : بدأت الدولة منذ دور  ''كرد علي

سليمان بالرسميات وأخذت تلقي بالشغب بين العلماء وأصبح معظمهم يمدحون السلطان مهما ضل ، 

، وفي مقابل ذلك برز علماء مستقلون لم يدخلوا في الجهاز  وقل القوالون بالحق من أهل رجال العلم(

وقد اعتزلوا السياسة وانصرفوا إلى التدريس والتأليف ، ومن بين هؤالء الفقيه الحنفي الديني الرسمي 

والصوفي ''محمد أفندي البرقاوي'' وهو معاصر للسلطان سليمان ، وقد حافظ على استقالليته حيال 

في الدولة ، حاول مؤلفه عن الصوفية أن يصالح بين الشريعة التي يؤكد أعلى مراتب السلطات 

الفقهاء أحكامها والحقيقة العرفانية التي يؤكد الصوفيون أولويتها ويعرف عنه أنه كان ندا لشيخ 

اإلسالم أبي السعود افندي ، ثم ''نجم الدين الغزي'' الذي يحذر من مصاحبة السلطان ، أما بالنسبة 

نتشرين في الواليات العثمانية فتعرضوا النتقام من السلطات العثمانية خاصة عندما للشيعة امل

يتعرض الشاهات الصفويون للسكان السنة في إيران ، وكنتيجة من نتائج السياسات السلطانية 

والشاهانية املدعومة واملبررة من شيوخ اإلسالم لدى الطرفين عانى املسلمون الشيعة من العرب 

) تقض ي بعدم اإلعالن عن ''  تقية في بالد الشام '' جبل عامل '' األمر الذي دفعهم إلى ممارسة ''والسيما 

وذلك بهدف االنخراط في االجتماع السياس ي القائم والتعايش مع معتقدهم في مسألة اإلمامة ( 

تشرة آنذاك في أما فقه الشيعة اإلمامية فقد استمر يدرس في املدارس الدينية املنالسلطات القائمة ، 

جبل عامل التي كان أهمها جزين ، وكان قد سبق ألحد الفقهاء العامليين '' محمد بن مكي الجزيني '' أن 

وضع مجموعة كبيرة من املؤلفات أهمها '' املوسوعة الفقهية املسماة اللمعة الدمشقية '' ، تقدم ثقافة 

ديا ومنفتحا على التيارات واملذاهب الجزيني وممارساته كفقيه ومرجع في املجتمع نموذجا توحي

اإلسالمية كلها مع املحافظة على خط االستقالل عن مظاهر السلطان ، ويتأكد هذا الخط مع '' زين 

الدين بن علي الجبعي '' املعاصر للسلطان سليمان القانوني ويعتبر مؤلفه '' الروضة البهية في شرح 

رية الفقهية التي يحتاجها الفقيه واملرجع الشيعي في مجتمع اللمعة الدمشقية '' تعبيرا عن تلك االستمرا
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محلي خاضع لسلطان يعتنق مذهبا معينا ويجعل من هذا املذهب مذهبا رسميا للدولة وقضاتها وشيخ 

 اإلسالم فيها . 

وأقدم ترجمة لزين الدين بن علي هي التي وضعها تلميذه '' الشيخ محمد بن علي املعروف بابن 

لتي نقل بعضا منها '' الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي '' في كتابه أمل اآلمل ، وكذلك العودي '' وا

مخطوطة '' ابن العودي ''، ويروي الحر العاملي في كتابه واقعة قتل زين الدين بن علي بعد عودته إلى 

لدين بعدما قريته جبع ، وفي رواية ابن العودي أن قاض ي صيدا '' معروف الشامي '' حقد على زين ا

رفض هذا األخير في أثناء عزمه التوجه إلى القسطنطينية لطلب منصب التدريس أن يطلب من القاض ي 

وهناك أيضا تفسير مستوحى من مصدر فارس ي رواه السيد محسن األمين في أعيان الشيعة  ، تعريفا به

ي ، وكان السبب في أنه في أواسط سلطنة الشاه طهماسب الصفوي استشهد الشيخ زين الدين العامل

ذلك أن جماعة من السنيين قالوا لرستم باشا الوزير األعظم للسلطان سليمان أن الشيخ زين الدين 

يدعي االجتهاد ، ويتردد إليه كثير من علماء الشيعة ويقرأون عليه كتب اإلمامية ، فأرسل رستم باشا 

ا وذهبوا به إلى اسطنبول فقتلوه فيها الوزير في طلب الشيخ زين الدين وكان وقتئذ بمكة فأخذوه منه

من غير أن يعرضوه على السلطان سليمان ، هذا هو الواقع الذي كانت تسير فيه وضعية املؤسسة 

ت الدينية العثمانية في أسلوب عالقتها باملجتمع سواء شاء السلطان سليمان ذلك أم ال ، عندما تحول

افذ للجاه واملال وتمكين سلطة املتغلبين من العساكر أو وظائف املؤسسة الدينية التابعة للدولة إلى من

من األمراء املحليين ، وكان األمير أو الشيخ أو الوالي يبحث عن مجال لإلفادة من نظام التلزيم والجباية 

الضرائبية ، وكان القاض ي املحلي أو املفتي يبحث عن تثبيت منصبه أو ترقيه مستخدما في ذلك شتى 

 الطرق .

م أزمات على مستوى املنصب السلطاني ومراكز 17السلطنة العثمانية مع مطلع القرن عرفت 

م أدت إلى مقتل السلطان عثمان الثاني ، ثم تعيين 1623القرار ، إذ قامت ثورة اإلنكشارية عام 

السلطان مصطفى األول ثم عزله ، وتعيين مراد الرابع وتنصيب الوزراء وخلعهم ، وفي األناضول 

تجدد القتال مع الصفويين أما في  ات قامت ثورة الوالة واألمراء املحليين ، وفي الجبهة الشرقيةوالوالي

توالت تراجعات الجيش العثماني ، أما املؤسسة الدينية فقد أصبحت جزءا من  الجبهة األوروبية فقد

السلطان أو بمراكز القوى تميل عبر موقف شيخ اإلسالم والقضاة إلى القوة الغالبة سواء تمثلت 

بأغاوات االنكشارية ، ويصف قوجيه بيك ) مستشار للسلطان مراد الرابع ( حال املؤسسة الدينية في 

م وعزل عالء أفندي من اإلفتاء دون سبب ، ومؤخرا 1594زمانه فيقول : '' هذا النظام قلب منذ عام 

ة لقضاة العسكر ، هذه فإن منصب املفتي قد أعطي ألناس ليست لهم الكفاءة وكذلك األمر بالنسب
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التجاوزات سهلت انتشار الجهل الذي يسيطر فيصعب تمييز الحسن من الس يء '' ، يأمل قوجيه بيك 

باإلصالح ألن مناصب العلماء ال يجوز أن تعطى باالحتيال والشفاعة إلى الجهلة ، بادر السلطان سليم 

ر االنكشارية وفتح مدارس جديدة الثالث إلى استحداث نظام جديد ، فشكل قوات نظامية خارج إطا

تدرس الهندسة والرياضيات وغيرها من العلوم الوضعية التي استبعدت من التعليم الديني التقليدي ، 

كان الهدف إضعاف املؤسستين العسكرية والدينية دون إلغائهما ، لكن املؤسسة الدينية كانت ضد 

محمد رفيق وقاض ي اسطنبول مراد زاده ساعد هذه التدابير ، هذا املوقف الصادر عن شيخ اإلسالم 

م ، وقد برز مع 1807قوات االنكشارية عندما أطاحت بالسلطان سليم وإيقاف حركة اإلصالح عام 

محاولة سليم الثالث اتجاه إصالحي يستمد أشكال حلوله من صيغ التجربة الغربية ، واتجاه محافظ 

وكان يلجأ ؤسسية للدولة العثمانية واقعا مقدسا ، يجعل من مراكز القوى التي ترسخت في البنية امل

أهل التنظيمات إلى تبرير اإلصالح بالفتوى ، وكانت القوى املقاومة للتنظيم واإلصالح تكفر هذا االتجاه 

وتعتبره بدعة ، كما أن الحركة االستعمارية الغربية شكلت جانبا من جوانب أزمة اإلصالح في الدولة ، 

الح لتسريع خطوات التوسع الرأسمالي في املجتمع العثماني وتارة تعارض هذا تارة تشجع هذا اإلص

بسبب التزاحم االستعماري بين الدول على سياسات االختراق والتفكيك ، هذا الواقع أوقع اإلصالح 

 حركة اإلصالحات بلبس عاشه الوعي اإلسالمي .

كانت تنتمي إلى حالتين ، أوال فهي إن األصوات الداعية إلى إصالح مؤسسات الدولة العثمانية 

جزء من الحالة السياسية في جهاز الدولة الحاكم ، وثانيا فتتمثل بالحركة الفكرية واألدبية التي عبر 

عنها كتاب '' العثمانيون الجدد '' ، كالشاعر نامق كمال وبالحركة السياسية الليبرالية الدستورية التي 

عبد الحميد الثاني ، يالحظ كوثراني أن هذه األصوات اسة السلطان نشأت بالتعارض مع سي

اإلصالحية لم تنشأ من داخل املؤسسة الدينية العثمانية  وأن أصحابها هم من أصول اجتماعية 

مدنية ، وكانت ترى أن الحل اإلنقاذي للدولة العثمانية يجب أن يتم عبر اعتماد النموذج الغربي في 

يطرح كوثراني السؤال : أين كان موقع  ياسات الغربية وإنما ملواجهتها ،بناء الدولة وليس االلتحاق بالس

 املؤسسة الدينية العثمانية في خضم هذه الحركات اإلصالحية ؟ 

في أواخر عهد الدولة العثمانية كانت املؤسسة الدينية قد أصبحت مغلقة على علماء املجتمع إال 

وأهل املنافع ، ويتحدث املؤرخون عن فتوى تجيز خالفة ابن العالم أباه في وظائفه ولو لذوي القربى 

كان طفال رضيعا ، وأصبحت الوظائف الدينية في الدولة تورث ، مما أدى إلى ضعف في طلب العلم ، 

فتصدى للتدريس والخطابة وإمامة املسلمين الجهال وأنصاف املتعلمين بحكم الوظائف التي ورثوها 

عن آبائهم ، وبالتالي كان من الطبيعي أن تصدر أصوات االعتراض على هذا الواقع عن أشخاص نشأوا 
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وقد قدمت الصحوة اإلسالمية في مصر نماذج من العلماء املستقلين ) خارج هذه األطر التقليدية ، 

ة الدينية الجبرتي ، عمر مكرم ، الطهطاوي ، محمد عبده ...... ( كانوا مشجعين على نقد املؤسس

العثمانية وسلطانها ، وملحمد عبده رأي في طريقة إصالح املؤسسة الدينية يتمثل في مهادنة السلطان 

 وتحييد القوى املعادية لإلصالح .

لحل مأزقها السلطوي غير اإلمعان في هذا االنحطاط كان جزءا من سياسة سلطانية لم تجد بدا 

مصالح استغلت مواقعها كوسيلة لجمع الثروة ، وكان  سياسة االستبداد ، كما كان جزءا من آلية

أيضا جزءا من قواعد اجتماعية استباحت املجال الفقهي في الحالل والحرام عن طريق االلتفاف على 

الحكم الشرعي ، وابتذلت املجال الروحاني الصوفي عن طريق تحويل الرمز إلى طقس شكلي فاقد 

الديني أن يصبح اجتماعا وثنيا يتمحور حول السلطان كمعبود ملضمونه العبادي ، حتى كاد االجتماع 

يتوسل إليه عبر وسطاء الوالية والتولي من مشايخ الطرق وفقهاء املراتب ، وصف عبد الرحمان 

الكواكبي أحوال االستبداد في العالم االسالمي آنذاك ونتائج هذا االستبداد على الدين والسلوك 

االصالح عبر االجتماع السياس ي والديني املمتنع عن رة عن حال قدم صو ، و  والسياسة واألخالق

املحاوالت الفردية ، فنصوص الكواكبي ) املبثوثة في طبائع االستبداد و أم القرى ( تنم عن تجربة حية 

ملسلم عربي كتمها في حلب خالل ثالثين عاما عندما كان موظفا في االدارة العثمانية ، ثم عبر عنها في 

را توخى منه تصور حل ملشكالت فعلية تمخضت عنها أوضاع املجتمع والدولة في اواخر القرن مصر تعبي

م ( حيث أن جماعة من علماء دمشق اتفقوا في 1895) ''حادثة املجتهدين '' م ، ويشير الكواكبي إلى 19

وكانت  ما بينهم على اجتماعات أسبوعية ، وانكشف أمرهم ، وأحيل العلماء إلى مجلس محكمة شرعية

 التهمة املوجهة إلى جماعة العلماء هي تهمة '' االجتهاد '' ، وكان أحد أبرز املعتقلين جمال الدين القاسمي 

إضافة إلى إقفال باب االجتهاد تم اتخاذ اجراءات استبدادية طالت مجال القراءة لكتب كانت في األمس 

ة ، كما حصل مع عبد الوهاب الشعراني من الكتب الحديثية املعتمدة في الثقافة السنية التقليدي

الذي حاول التوفيق في دفاعه عن ابن عربي بين الشريعة والحقيقة الصوفية ، ويأتي حظر قراءته على 

لسان مفتي والية سورية تعبيرا عن حذر سلطاني من أصولية فقهية قد تدفع القارئ املتمعن إلى 

في الفقه املطبق ، وتعبيرا أيضا عن حذر من صوفية استخالص نتائج قد ال تدرج في األحكام الجاهزة 

منفتحة على تأمالت قد تخرج النص واملمارسة الذاتية من قفس الطقس الشعبي املنضبط في قوالب 

 لتأمل والتفكر بإله عادل ورحيم .تقديس الولي الوسيط والسلطان إلى رحاب ا

مع املؤسسة الدينية العثمانية أثر بالغ في توجيه فكره نحو اإلصالح  وكان لتجربة رشيد رضا

اإلسالمي ، فقد تأثر بأفكار الصوفية خاصة كتاب احياء علوم الدين للغزالي ، وبعد مشاهدته إلحدى 
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الحلقات املولوية في طرابلس جعلته ينفر من أهل الطرق ويعتبر بعض أعمالهم في الرقص واللحن 

أن هذا منكر ال يجوز النظر إليه وال السكوت عليه ، هذا املوقف سيثير لغطا وسيتطور  منكرا ، واعتبر 

ليطرح على رشيد رضا مهمات أوسع في عملية التصدي ألسباب انحطاط املسلمين ، وقد تصدى أيضا 

للطريقة الرفاعية والقادرية وطرق أخرى ، وقد ألف رشيد رضا كتاب '' الحكمة الشرعية في محاكمة 

، التي رأى فيها كثيرا من األباطيل في قادرية والرفاعية '' للرد على كتب محمد أبو الهدى الصيادي ال

 الدين والتصوف والتاريخ .

ويقدم كوثراني ثالثة مراحل في وعي رشيد رضا ومواقفه حول األوضاع التي عاصرها ، املرحلة 

سياق االنتظام في الحركة الدستورية م ( دعا رضا إلى الدستور العثماني في 1914-1905األولى ) 

العثمانية التي شملت جميع املعارضين لالستبداد السلطاني ، وحيث يمكن للحياة الدستورية في 

-1915الدولة العثمانية أن تضمن حقوق العرب في اللغة واملشاركة في الدولة ، املرحلة الثانية ) 

للثورة العربية التي قادها الشريف حسين م ( انفصل رضا عن السياسة التركية وانضمامه 1919

م ( فقد عاد للرهان على املركز العثماني أو أي مركز إسالمي 1926-1920وأبناؤه ، أما املرحلة الثالثة ) 

قوي يمكن أن ينش ئ دولة قوية للمسلمين من ضمن املفهوم السني لسلطنة التغلب . لكن في نهاية 

خاصة بعد انكشاف املعاهدات السرية ووعد بلفور وتبين له  صدم رشيد رضا الحرب العاملية األولى

إلى مركزان مستقالن يمكن أن يتشكل في كل منهما  1920فانتبه بعد عام  عجز الحركة العربية ،

مشروع لدولة قوية ، األول بروز مشروع مصطفى كمال أتاتورك كمشروع تحريري يحمل آماال ) تركية 

وع عبد العزيز بن سعود مرتكزا على دعوة وعصبية ) الحجاز ( ، بعد كل ( ، أما الثاني فيتمثل في مشر 

سلسلة من املقاالت واملواقف التي تدور حول  1923-1922هذا صدر عن رشيد رضا خالل سنتي 

صيغة الدولة التي يمكن أن تكون بديال من السلطنة العثمانية املنتهية ، حيث يقارن رضا بين إسقاط 

لغرب وإسقاط السلطان العثماني في تركيا ، ويجتهد في مسألة إسقاط السلطان امللك املستبد في ا

بالسلطان جوازا بل وجوبا شرعيا ، ويعتبر أنه يستحيل أن تتكون طبقة الجائر فيعتبر ما فعله األتراك 

ة من أهل الحل والعقد في البلدان الخاضعة لألجنبي كمصر والعراق والهند والشام ، ويرى األمل في نوا

ألهل الحل والربط من خالل الجمعية الوطنية التي اجتمعت في أنقرة ، أما هيئات العلماء في العالم 

بالجماعات القديمة وهؤالء في رأيه مبعدون عن مركز القرار وليس لهم أي اإلسالمي فيسميها رشيد رضا 

بعدهم عن مجابهة وزن في الحكومات الجديدة ، وقد أضاعوا بسبب انكماشهم في زوايا املساجد و 

بعث رشيد رضا رسالة  1923مشكالت العصر ) حقهم في الحل والعقد ( في زعامة األمة ، وفي يناير عام 

إلى شكيب أرسالن يرى فيها أنه في حال فشل مؤتمر لوزان املرتقب يصبح من الضروري ومن أجل 
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( الذي  1923د مؤتمر لوزان ) مصلحة األتراك توثيق روابط اإلخاء الديني بينهم وبين العرب ، ثم عق

اعترف بالدولة القومية التركية وتخلى أتاتورك عن العثمانية واإلسالمية معا ليطلق مشروع دولة ال 

تبحث عن شرعيتها ومشروعيتها في مبررات الفقه اإلسالمي بل في أمر واقع سادت فيه الحضارة الغربية 

ون عن مصير الخالفة ؟ فعقدت مؤتمرات من طرف الحديثة ، هنا تساءل الفقهاء املسلمون املعاصر 

في شأن املسألة ، ثم عقد مؤتمر القاهرة بناء على دعوة من هيئة كبار العلماء في فقهاء وسياسيين 

( ويخرج املؤتمر بموقف خالصته تأجيل بث مسألة الخالفة ، ويعتبر املؤتمر أن الخالفة  1926مصر ) 

ي تلك الفترة ، حيث أن العالم اإلسالمي أصبحت ممالكه الكاملة الشروط من الصعب تحققها ف

متفرقة في حكومات وقوميات ، وتقترح لجنة املؤتمر أن الحل الوحيد هو تضافر الشعوب اإلسالمية 

اإلسالمية ويصبح التأجيل على تنظيم وعقد مؤتمرات متتالية في البالد اإلسالمية ، وتتوالى املؤتمرات 

رضا فقد عاد إلى صيغة حزب اإلصالح اإلسالمي الذي اقترحه على املؤتمرين ، أمرا واقعا ، أما رشيد 

واقترح إنشاء نظام يضم من يجمع بين فهم فقه الدين وحكم الشرع اإلسالمي وعوالم الحضارة 

اقترح أن تنشأ في هذا النظام مدرسة للمجتهدين من كل أنحاء العالم اإلسالمي تكون األوروبية ، و 

ريجين قد ينتخب أحدهم انتخابا حرا من قبل أهل االختيار ثم يبايع من أهل الحل ممهدة لبروز خ

والعقد ، وهكذا فرشيد رضا اضطر أن يعيش ازدواجية االختيار بين السياسة من ناحية ونظرية النص 

واالجتهاد به من ناحية أخرى ، فهو يتصور مثاال نظريا لحل معضلة الخالفة ) حزب اإلصالح ونظام 

ة املجتهدين ( لكن السياسة تأخذ به نحو صراعات قوى األمر الواقع ، وأخيرا يبقى تأجيل مدرس

موضوع الخالفة هو السائد عمليا فيعود التاريخ اإلسالمي ليكرر الصورة نفسها عن إمارة االستيالء 

 ية .  وعصبية التغلب ولكن بأسماء جديدة مستنبطة من قاموس الحزبية املعاصرة وهيكليتها التنظيم

 الفصل الرابع : املؤسسة الدينية والعلماء في العهدين الصفوي والقاجاري 

إن العالقات بين الدين والسياسة متجذرة في تاريخ إيران القديم والحديث ، فالدين كان حاميا 

للسلطة أو معارض لها أحيانا وكان إما دعامة للنظام القائم أو أداة لالنقالب عليه ، في العهد 

طار املؤسس ي الساساني كانت الزرادشتية هي الديانة التاريخية القديمة لبالد فارس ، وقد أصبحت اإل 

الحافظ للنظام امللكي االستبدادي وتراتبية املجتمع الطبقي القائم على التمايزات االجتماعية الحادة ، 

كما انقسمت املؤسسة الدينية وفقا لوظائف الكهنة إلى مراتب وأدوار ، وكان النظام امللكي استبداديا 

هم من عنصر سماوي وأنهم مظاهر هللا في مرتكزا على الحق اإللهي ، وكان الساسانيون يعتبرون أنفس

، وقد أدى النظام الديني والسياس ي واالجتماعي التراتبي إلى عزلة طبقاته الحاكمة عن الشعب ،  األرض

مهما في تحول عامة الناس إلى اإلسالم تدريجيا ، فمع الفتح العربي اإلسالمي وكانت هذه العزلة عامال 
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ة الساسانية فقد رجال املؤسسة الدينية الزرادشتية دعم الدولة لهم الذي تمكن من تدمير اإلمبراطوري

فزاد انعزالها عن الشعب وفقدت سلطتها أمام الفاتحين العرب املسلمين ، وقد استغرقت عملية 

 م بفضل دعاة الصوفية .11الدخول في اإلسالم قرونا وتم بشكل أساس ي في القرن 

اإلسالمي وإلى بروز الصفويين في ثالث مراحل ، املرحلة ويقسم كوثراني تاريخ إيران منذ الفتح 

وبداية الخالفة العباسية ، وتتميز هذه املرحلة بالهيمنة العربية في  األولى تتزامن مع فترة الخالفة األموية

وظهور بعض األفكار واالتجاهات الشيعية ، وقد كان العباسيون قد اعتمدوا في مقاتلتهم مركز السلطة 

على موالي إيران ، و أيضا كان للفرس تأثير في تكوين جهاز الدولة العباسية ودور كبير في بناء األمويين 

تراث الحضارة اإلسالمية ، أما املرحلة الثانية فتمتد من منتصف القرن التاسع ميالدي إلى منتصف 

سيين وبتعددية القرن الثالث عشر ) م ( ، وتميزت بتقهقر سلطة الخلفاء وبوالدة للغة واألدب الفار 

وهذه التعددية لوحظت أيضا مذهبية بين الشيعة الذين بقوا أقلية والسنة الذين استمروا أغلبية ، 

على مستوى األسر الحاكمة '' فالبويهيون '' كانوا شيعة وكانوا يسيطرون على خالفة بغداد ، غير أنهم 

األكثرية السنية فاكتفوا بسلطنة بدال من أن ينقلبوا على العباسيين فضلوا أال يصطدموا بمشاعر 

م من الزرادشتية إلى الشيعية ، 825الواليات ومراقبة الخالفة ، وانتقل '' الباونديون '' في مازندان عام 

م بانقالب معاد للشيعة واستلموا حكم بخارى ، كما قام '' 942بينما قام '' السامانيون '' عام 

'' بنشاط معاد لالتجاهات الشيعية في البالد ، وكذا فعل سالجقة خراسان وسالجقة كرمان  الغزنويون 

، وكان االسماعيليون قد تمكنوا من تأسيس حكومة في قلعة أملوت وأتابكة أذربيجان و أتابكة فارس 

ة منذ بالديلم شمال مدينة قزوين ومنها امتد نفوذهم باتجاه إيران وحلب ، وقد استمرت هذه الحكوم

م ، أما املرحلة الثالثة فتبدأ مع غزو املغول 1256م حتى سقوطها على يد هوالكو عام 1090عام 

م ، وفي أواخر القرن الثالث عشر ) م ( اعتنق 1258وسيطرتهم على إيران وإسقاطهم خالفة بغداد عام 

ية '' ، وفي عهد هذه سالم وشجع بعضهم املذهب الشيعي مؤسسين '' الدولة اإليلخانالحكام املغول اإل 

الدولة تابع نصير الدين الطوس ي بلورة املعالم األصولية والفلسفية للمذهب الشيعي وبرزت في عهدها 

 مدرسة الحلة في العراق ) املحقق الحلي والعالمة الحلي ( .

 برزت أسر عديدة تقاسمت الواليات وتقاتلت في ما بينها) مغول إيران (  اإليلخانيون بعد انقراض 

حتى ظهور''  15و  14، واستمر الصراع على السلطة بين العصبيات في أنحاء إيران طوال القرنين 

إسماعيل الصفوي '' ، ومن هذه الدول األسرية '' الجالئريون ، املظفريون ، بنو اينجو ، السربداريون ، 

 ملوك كرت ، األقيونيون '' .
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ويعتبر أن هناك م ، 15إليران في نهاية القرن  املذهبية –ثم يشير الكاتب إلى الخريطة الدينية 

ثمة عناصر مشتركة تجمع بين التسنن والتشيع على مستوى اعتناق العامة لإلسالم في إيران ، هي 

فاالنتشار الواسع عناصر الصوفية املتحررة نسبيا من قيود النظرة الفقهية والكالمية إلى األمور ، 

ت الحياة الروحية خالل ثالثة قرون فصلت بين الغزو املغولي للصوفية في إيران هو أحد أهم مميزا

والصعود الصفوي ، وأن املعاني األكثر بروزا في املمارسة الدينية لدى الناس تبدو في ذلك الورع 

واالحترام حيال شيوخ الطرق الذين يقدمون نماذج بشرية مختلفة في نظام املعايير االجتماعية كما 

خويات الصوفية العديدة ، وقد قدمت إحدى الطرق ) الكبراوية ( عددا من تبدوا أيضا في نمو األ 

الفالسفة الصوفيين منهم عالء الدولة السمناني وسيد علي الهمذاني ، حيث التقت في نصوص هذين 

األخيرين خطوط من الفكر الصوفي السني ومن اإلمامية الشيعية ، أيضا ف'' ابن عربي '' باعتباره 

ان له تأثير كبير في الحياة الروحية في إيران ، وطال تأثيره املحيط السني والشيعي معا ، مفكرا صوفيا ك

بالنسبة لصاحب فلسفة اإلشراق '' شهاب الدين السهروردي '' الذي أثر في مجال واألمر نفسه يقال 

الشيعية كما في مجال الصوفية السنية ، هذا االختالط الفكري الذي ميز الحياة الروحية في  العرفانية

إيران قبل انتصار الشاه إسماعيل يجعلنا نفهم اللبس الذي حصل للمؤرخين في تحديد مذهبية 

 الشيخ '' صفي الدين '' صاحب الطريقة الصفوية ) هل هو شيعي أم سني ؟ ( ، يعتقد كوثراني أن ما

يفسر هذا اللبس هو سيادة نمط من ثقافة إسالمية عامة في إيران متعددة املصادر والتعبيرات ، ولعل 

أبرز هذه التعبيرات قبل انتقال الطريقة الصفوية إلى سلطان صفوي هي جمعها بين التصوف 

 واإلمامية .

يزات املذهبية ة إلى مشروع سياس ي ، بدأت التمافي االتجاه الذي تحولت فيه الطريقة الصفوي

على مستوى الفقه والكالم ومرجعية األحاديث تأخذ بعدا صراعيا في السجال بين الفرق ، وفي عهد 

جنيد الذي تسلم مرشدية الطريقة تحولت الطريقة على يديه إلى حركة يكسوها الطابع السياس ي ، 

ركة السياسية الدينية فقد كان يميل إلى امللوك وليس للقوم ، واستطاع إسماعيل أن يحول هذه الح

وقضت تركمان إلى قوة غالبة داخل إيران التي جمعت في صفوفها قوة عسكرية واسعة من قبائل ال

م موحدا 1501دول القديمة كالتيمورية وغيرها ، وقد أعلن إسماعيل نفسه شاها عام على بقايا ال

لذي صدمه بقوة إسالمية كبرى هي إيران ومتطلعا إلى نفوذ في الجوار عبر األناضول والعراق ، األمر ا

قوة السلطنة العثمانية ، هذه القوة كانت قد صدرت شأنها شأن الصفوية عن طريقة صوفية رافقت 

نشأتها وتنظيمها العسكري ، وكان االنتماء الفقهي العثماني للحنفية على مستوى األسرة الحاكمة ال 

التصوف والتشيع الذي يبرز في النزعة نحو تقديس يمنع اختالطا فكريا في املمارسة الدينية يجمع بين 
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م '' 1511أئمة أهل البيت وشيوع فكرة املهدية ، وملا قامت ثورة األناضول '' ثورة شاه قولو عام 

يأخذ مداه على مستوى السلطنتين ،  وقمعت الثورة قمعا شديدا بدأ الفرز املذهبي/األيديولوجي

السياس ي السني املنتج في ظل سلطنتي السالجقة واملماليك يأخذ  فبالنسبة للدولة العثمانية بدأ الفقه

مكانه في وسط علماء الدولة ، وكان البد تحت تأثير الفقه أن ينفصل التشيع عن التصوف تدريجيا 

على مستوى الدولة في إيران ، ويقول املؤرخ كامل الشيبي في هذا الخصوص أن التصوف املتشيع متى 

الشيعة فقد عناصره الصوفية ومال إلى التشيع الفقهي املعتاد ، أما علة ذلك وقع تحت تأثير فقهاء 

فهي أن كال من التصوف والتشيع يتعلق بالجانب الروحي املتسامي من العقيدة الدينية ، غير أن 

التصوف يرتفع باإلنسان العادي والتشيع يسمو بالصفوة املختارة من أهل البيت ، وهكذا كان األمر 

للصفويين واملتشيعين من بعدهم ، فقد بدأوا حركتهم صوفية متشيعين فآل بهم الحال إلى بالنسبة 

 ذوبان تصوفهم في التشيع وبالتالي إلى زوال التصوف وثبوت التشيع .

يذكر الكاتب أن شاهات األسرة الصفوية كانت تضع أمامها هدفا أساسيا يتمثل في إقامة دولة 

ومقاومة الخارج ، وكان البد من اعتماد النظام امللكي املطلق ومن  مركزية قادرة على توحيد الداخل

مأسسة دين للدولة ومذهبها ، ويرجع اختيار الصفويين املذهب الشيعي كمذهب رسمي للدولة لعدة 

أسباب ، فاالختيار له عالقة بأصول األسرة الصفوية من حيث نسبتها إلى اإلمام موس ى الكاظم ومن 

ريقة صوفية متشيعة ، أما السبب الثاني فيتجلى في البحث عن هوية ذاتية ة كطحيث نزعتها اإلمامي

إيرانية تتأكد عبر التمايز بواسطة املذهب الشيعي عن املذهبية السنية السائدة في الدولة العثمانية ، 

وهكذا فإن السياسة الصفوية أدت إلى تسريع عملية التشيع في إيران ) مثال ( عن طريق مظاهر 

ديس ملقامات األئمة ، واملظاهر الطقسية للشعائر الحسينية في عاشوراء كربالء ، إضافة إلى التق

االجراءات القسرية التي كانت تتخذ حيال السنة إلجبارهم على اعتناق التشيع ، ويبقى دور الفقهاء 

م هؤالء الذين استعانت بهم الدولة الصفوية أساسيا في نشر املذهب الشيعي في إيران ، وكان معظ

الفقهاء في املرحلة األولى التأسيسية من العلماء العرب الذين استقدموا من العراق والبحرين وبالد 

الشام ومن جبل عامل خاصة ، هذا االستقطاب للعلماء العرب يبرز وضعيتين في الحالة الفكرية 

الثقافة الفقهية وفي أعداد  والثقافية التي سادت إيران في بداية العهد الصفوي ، أوال النقص الكبير في

الفقهاء اإليرانيين الذين يحتاج إليهم جهاز الدعوة في الدولة الصفوية ، ثم عجز الطريقة الصفوية عن 

الفكري للطريقة إلى توحيد إيران  ولة من دون االستعانة بالفقهاء ، يهدف املضمون أن تتحول إلى د

االمامية الذين زودتهم تجربة اإلنتاج الفكري في  وتحقيق مجتمع ديني متجانس وهنا يبرز دور فقهاء
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العهدين البويهي واإليلخاني بمعرفة واسعة في العلوم اإلسالمية من فقه وأصول وحديث وتفسير ، وقد 

 وضع بعض الفقهاء هذه املعرفة في خدمة املشروع الصفوي .

نماذج لفقهاء املشروع الصفوي ، حيث أشار إلى '' نور الدين علي بن الحسين ''  ويقدم كوثراني

وامللقب بالعاملي الكركي الذي يعتبر أول فقيه عمل في خدمة الدولة الصفوية ، وقد أقام الكركي في 

عهد طهماسب في بالط الصفويين حيث شغل منصب '' صدر الصدور '' ولقبه الشاه بخاتم املجتهدين 

أنه نظر إليه كنائب لإلمام ، فقد أعطى الشاه الشيخ الكركي صالحيات مطلقة في إدارة العمل كما 

وقد  ساجد والوعاظ ..... ( ،الحكومي في املجال الديني ) صالحية عزل وتعيين مفتيي املدن وأئمة امل

تاب استخدم هذه الصالحيات فعزل علماء السنة وعين علماء من الشيعة ، وأصبحت شروحاته لك

شرائع اإلسالم للمحقق الحلي كتبا شعبية للتعليم والتثقيف في إيران ، ويعتبره كوثراني استمرارا 

للمدرسة السجالية الشيعية املسيسة التي برزت في ظل امللوك اإليلخانيين في العراق وإيران ، كما 

ران من بعدها الصوفي يمكن اعتباره مؤسسا للمدرسة الصفوية الشيعية التي نقلت حالة التشيع في إي

الذي يتالءم مع مرحلة الدعوة ونشر الطريقة إلى بعدها الفقهي املتوافق مع تحول الدعوة إلى دولة 

 والطريقة إلى سلطان .

والذي يعتبر من كبار فقهاء اإلمامية الذين برزوا  ثم أشار إلى الفقيه '' محمد الباقر املجلس ي ''

ة ملدرسة الصفوية الشيعية التي أعطت للدولة الصفويأواخر العهد الصفوي ، وبه تكتمل ا

أيديولوجيتها املذهبية الواضحة ، وكتابه '' بحار األنوار '' يحمل العديد من آثار الفكر الشيعي ويحمل 

نزعة فارسية متقاطعة مع هذا الفكر ، ومن ذلك ما يورده '' علي شريعتي '' في تمييزه بين التشيع 

من تحليل لروايات أوردها املجلس ي تنم عن قمة الدمج بين التعصب  الصفوي والتشيع العلوي 

املذهبي الصفوي والنزعة القومية اإليرانية ، ومثال على هذا رواية زواج الحسين بن علي من ابنة 

يزدكرد ، حيث أن دالالت هذه الراوية في مغزاها السياس ي تجعل أصل األئمة مشتركا مع الفرس 

ينما علي مدافعا عن ملوكهم إضافة للتماثل االستبدالي للغات حيث تكلم علي وتصور عمر عدوا لهم ب

بالفارسية ونطقت ابنة يزدكرد بالعربية ، فاملجلس ي يكمل املدرسة الفقهية التي بدأها الكركي في 

تصديها للصوفية اإليرانية ، وهكذا نشأت منذ الكركي وحتى املجلس ي طبقة واسعة من علماء اإلمامية 

وقامت بمناصب التعليم والقضاء ، وقد سبق للفكر في وظائف الجهاز الديني للدولة انتشرت  رانفي إي

الشيعي أن بلور في مرحلة الشيخ املفيد والسيد املرتض ى والشيخ الطوس ي مفاهيم عن املرجعية 

ان هذا والرئاسة والزعامة للجماعة الشيعية ، حيث مارس هؤالء دور املرجع أو الزعيم في طائفتهم وك

من ثم وضع شروط للمجتهد املقلد ، فهؤالء الثالثة كانوا منطلقا لبلورة موضوع االجتهاد والتقليد و 
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هجري في زمن الشيخ املفيد ،  5مقلدين ، وقد ابتدأ التقليد للمجتهدين عند الشيعة في بداية القرن 

كتابه السرائر عن شروط وفي زمن ابن إدريس أصبح التقليد حقيقة واقعة حيث حدث هذا األخير في 

املجتهد املقلد ، ويحدث الشهيد الثاني الذي بقي في بالد الشام تحت الحكم العثماني عن شروط املفتي 

التي هي شروط املجتهد املقلد ، يطرح كوثراني السؤال التالي : كيف فهمت هذه الصيغة التي اعتمدت 

فيها الدولة الصفوية أن مذهبها هو مذهب في املمارسة الشيعية في زمن الغيبة  وفي زمن أعلنت 

فقد أثار الواقع الصفوي جدال بحيث هل يكون تمثيل إرادة اإلمام الغائب ألحد الشيعة اإلمامية ؟ 

أبناء ذرية اإلمام علي ) هنا إشارة ضمنية لحق الشاه الصفوي ( أم أن ذلك يبقى جزءا من دور 

ألحكام والحائز على ثقة املقلدين وفي ظل التعايش مع الفقيه/املرجع املجتهد القادر على استنباط ا

السلطان ؟ إن الحل الذي ساد في املرحلة الصفوية هو احتضان الدولة بأجهزتها ومؤسساتها لطبقة 

واسعة من علماء اإلمامية ، فتشكل نوع من مؤسسة دينية رسمية على رأسها صدر الصدور الذي كان 

نية  ، وكان يمثله في املدن الكبرى شيوخ اإلسالم الذين كانوا مشرفا على الشؤون واملؤسسات الدي

مشرفين مباشرة على القضاء ، أما صيغة '' مرجع التقليد '' وهي الصيغة التي تبلورت على يد فقهاء 

العهد البويهي استمرت تشكل الصيغة املوازية لصيغة الفقيه املنخرط في املؤسسة الدينية الرسمية ) 

هو تقليد مستقلة عن الدولة ( ، وفي معظم األحيان كان محور مرجعية التقليد كانت مرجعية ال

سسة واملدارس الغالب وإليه تنجذب القطاعات الشعبية املتدينة وأغلب طبقات العلماء في املؤ 

 والحوزات العلمية .

إال أن ذلك لم يربط  إن املدارس اإلمامية وإن خضع بعضها ملحاوالت االحتواء من الشاهات

املدارس بالشاه ربطا كليا على مستوى السياسة واملنهج الديني معا ، فجل ما كان يطمح إليه الشاه هو 

ومستقال في إدارة حوزته ونمط كسب رض ى املراجع وغالبا ما يبقى املرجع مستقال من الناحية املالية ، 

في أصفهان ) حيث كان الشاه يمارس تأثيرا مباشرا في تفكيره ومنهجه واجتهاده ، باستثناء املركز الديني 

الحوزة فيه لكون أصفهان املركز السياس ي للشاه ( ، وكان هناك مركزين آخرين بعيدين عن مركز 

القرار كانا ينموان على موازاة أصفهان '' قم  والنجف / كربالء '' ، كانت فكرة املرجعية قد اكتسبت 

سة املستقلة عن الدولة وأصبحت النجف وكربالء وقم تيهئ لوالدة هجري طابع املؤس 5منذ القرن 

مراجع جديدة نافذة ، هناك عوامل أخرى ضمنت للمرجعية استقالليتها وللفقهاء حرية تفكيرهم 

الفلسفي واألصولي تتجسد في أسباب ثقافية وقومية ، حيث أن البيئة الثقافية املحلية للنجف وجبل 

عن ية بقي تشيعها بعيدا عن التأثيرات الفارسية القديمة كما بقيت بعيدة عامل هي بيئة ثقافية عرب

الصراع الصفوي العثماني هذا كله أدى إلى بروز اتجاه فقهي محلي عربي في إطار الفقه اإلمامي يالحظ 
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في في ثقافة الشهيد الثاني '' زين الدين بن علي '' وفي سلوكه ومواقفه ، وفي املدرسة التي تركت آثارها 

جبل عامل والنجف معا ، كما أن هناك أسباب معتقدية تتعلق بمعتقد عصمة اإلمام وغيبة اإلمام 

الثاني عشر وانتظاره '' االخباريين '' أو بمنهجية فلسفية تتواصل مع املعرفة الصوفية والعرفانية 

نوح في البقاع إلى  ء الدين العاملي واملالصدرا '' ، فالشيخ الكركي الذي ترك كركوالتجريبية '' بها

النجف ثم إلى أصفهان فضل العمل ملصلحة الشاه إسماعيل ثم طهماسب ، بينما فضل زين الدين بن 

علي أن يبقى في الشام وجبل عامل يعلم في مدرسته ويفتي في مجلسه املفتوح وينكب على مؤلفاته حتى 

السياس ي واملمارسة الفقهية  استشهاده ، عند هذه املقارنة في هذه السيرة إرساء لخط في الفقه

مختلف عن خط الكركي / املجلس ي في أصفهان الصفوية ، هو خط مستقل عن الشاه وفقهائه وإن 

تذرع هذا األخير باملذهبية الشيعية كمذهب رسمي للدولة ، هناك مثل آخر في تمثيل هذا الخط 

'' بهاء الدين العاملي '' في تجربته  الثقافي الفقهي املستقل في فقه اإلمامية وعلمائها يصدر عن معاناة

اء الصفوي في أصفهان ، فالعاملي عاش صباه في بعلبك القاسية بين اإلدارة العثمانية ومرارة االحتو 

وبعد مقتل زين الدين بن علي استعجل والده الشيخ حسين بن عبد الصمد السفر إلى إيران مع ولده 

ة العلمائية العاملية التي ولدتها ظروف ضغط املؤسسة جرتهما في سياق الهجر بهاء الدين ، فكانت ه

العثمانية على فقهاء اإلمامية في بالد الشام من ناحية وجاذبية الدولة الصفوية في استقبال هؤالء 

العلماء من ناحية أخرى ، وقد عين الشاه طهماسب الشيخ حسين شيخا لإلسالم في مدينة هراة ، 

ران ثم تقلد منصب مشيخة اإلسالم ملدينة أصفهان ، ولم تشغله وظيفة وتابع بهاء الدين تعليمه في إي

مشيخة اإلسالم عن اإلنتاج العلمي فقد ترك مئة وثالثة وعشرين أثرا من التآليف ، وبعض هذه 

التآليف يندرج في نطاق الفلسفة والبعض اآلخر في نطاق الفقه ، واآلخر في نطاق األدب ، كما أنه 

فيلسوف وفقيه وشاعر ورياض ي فكيف يفهم عالم كهذا عالقته بالسلطان ؟  رياض ي وهندس ي ، فهو 

، وبرزت معاناة يشير الكاتب أنه في عهد الشاه عباس الكبير كان فقهاء البالط ألعوبة بيد هذا األخير 

بهاء الدين العاملي في عجزه أن يفعل شيئا أمام هذا الواقع فكان هروبه في التعويض العلمي 

لسياحة والزهد ، أما في مسألة شرعية الدولة القائمة فإن قصيدته في مديح املهدي ) واالنصراف ل

االمام الغائب ( تعكس بلغة وجدانية وشفافية انسحابه من السياسة في زمن الغيبة ، وإدانته لكل 

دولة جائرة سواء كانت صفوية شيعية أم عثمانية سنية ، إذا كان بهاء الدين قد امتنع تقية عن 

باشر عن تجربته في مشيخة اإلسالم بالقرب من الشاه عباس ، فإنه عبر كتابه '' الكشكول فصاح املاال 

'' يعبر عن حاله عبر إيراد مأثورات قيلت في العالم والسلطان فيقول : '' ....... إذا رأيت العالم مالزم 
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يردد '' من شارك السلطان في السلطان فاعلم أنه لص وإياك أن تخدع بما يقال ........'' ، وأيضا كان 

 عز الدنيا شاركه في ذل اآلخرة '' .

في عهد الشاه عباس الصفوي يشير الكاتب إلى بعض الفقهاء الذين كانوا رمزا لإلستقاللية عن 

الشاه وكعنصر فاعل في استمرارية تقاليد النجف كمركز علمي مستقل عن الدولة ، ومن هؤالء 

مد األردبيلي '' الذي ذاع صيته كنموذج للزهد والتقوى وانصرف كليا إلى الفقهاء '' الشيخ أحمد بن مح

دروسه وعبادته في النجف وقد رفض زيارة أصفهان ، وقد ربط الشيخ مرتض ى املطهري بين موقف 

األردبيلي وموقف زين الدين بن علي في خط واحد يرسم معامله في استقاللية جبل عامل / الشام / 

فامتناع الشهيد الثاني وابنه الشيخ حسن وسبطه محمد عن الذهاب من النجف عن أصفهان ، 

 الشام وجبل عامل إلى أصفهان كان السبب في دوام تلك الحوزة هناك .

(  عن خط الشاه ، وهو '' صدر الدين الشيرازي '' ) املالصدراثم يقدم كوثراني فقيها آخر مستقل 

الذي ولد في شيراز ، ثم درس في أصفهان على يد ثالثة أساتذة فروعا مختلفة من املعرفة ، حيث درس 

على الشيخ بهاء الدين العاملي التفسير والحديث والفقه واألصول ، وعلى يد '' املير داماد '' ) صديق 

ي تعريفه وتعليمه الفلسفة بهاء الدين ( وكان من أنصار السهروردي ، فكان داماد مرشدا للمالصدرا ف

ثم '' املير عبد القاسم فندرسكي '' الذي عن طريقه اطلع على الحكمة الهندية حيث كان االشراقية ، 

عبد القاسم على عالقة آنذاك بمشروع ترجمة لنصوص سنسكريتية إلى الفارسية وعن طريق هذا 

ية ، وقد اصطدمت ثقافته املحصلة املشروع الثقافي حملت الصوفية اإليرانية تأثيرات من الهندوس

بعدوانية معاصريه فاضطر أن يمارس '' التقية '' ، واختار املالصدرا االنسحاب من أصفهان ليعتزل في 

م دعاه حاكم فارس ليدرس في شيراز ناحية قرب قم فيتأمل ويكتب خالل مدة أحد عشر عاما ، ث

األهمية وذلك بفضل نشاط املالصدرا  وخالل فترة وجيزة أصبحت مدرسة شيراز كأصفهان من حيث

وتفانيه في التعليم وحماسه في بث املعرفة ، ومن أهم مؤلفات املالصدرا '' األسفار األربعة '' حيث يقدم 

فيه منهجا عرفانيا في املعرفة يصالح فيه بين الحقيقة والشريعة ، يشير الكاتب أن ما قدمه املالصدرا 

مه الغزالي للسنية ، فاالمامية في فكر املالصدرا لم تكن مناسبة للسجال للشيعية يوازي في املنهج ما قد

السياس ي بل هي نموذج عرفاني لعلم يتجاوز الفلسفة والفقه والعلم التجريبي ، فاالمامية ليست حركة 

 سياسية تطمح للوصول إلى العرش بل هي نموذج لحياة روحية . 

منهجيا من خالل بروز تيارين في الفقه أطلق عليهما عرف الفكر الفقهي الشيعي اإلمامي انقساما 

االتجاه األصولي الذي يدعو ويعتمد منهج االجتهاد ، واالتجاه االخباري الذي ظهر عند الشيعة االمامية 
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م وقد ظهر وتبلور عبر الفقيه امليرزا محمد أمين األسترابادي ، هذا األخير ألف 17حتى مطلع القرن 

املعصومين ،  نية '' يدعو فيه أن يكون الفقيه مجرد مخبر ألحاديث الرسول واألئمةكتاب '' الفوائد املد

ا آل إليه املذهب األصولي على يد فقهاء الدولة الصفوية في أواخر عهدها حيث كان هو ردة فعل مل

أغلب هؤالء قد حول منهج االجتهاد في علم االصول إلى أحكام تبريرية للسياسة السلطانية ، هذا ما 

دفع أهل التقوى من العلماء إلى االنسحاب من السياسة فكما كانت العرفانية إحدى املسالك التي سار 

عليها البعض كما فعل املالصدرا ، وكانت اإلخبارية طريقا آخر لتخليص الفقه من شوائب بعض 

صوليين فقد أشار وكان األسترابادي أشد االخباريين شناعة على األ  االجتهاد العقلي امللتحق بالسياسة ،

في كتابه ) الفوائد املدنية ( إلى االنتصار للمذهب اإلخباري والتشنيع على املذهب األصولي ، وقد برز من 

هذا االتجاه أعالم انصرفوا إلى مجال التعليم والتأليف وحافظوا على مسافة تبعدهم عن السلطان 

والسلطان بدوره األئمة املعصومين ،  دون االصطدام به ، فدورهم يبقى في زمن الغيبة نقل أخبار 

يرتض ي بهذه املسافة التي تسمح بها التقية بالنسبة إلى الفقيه وتتحملها السياسة بالنسبة إلى السلطان 

، ومن بين الفقهاء الذين نسبوا إلى هذا االتجاه '' الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي '' ) ولدفي قرية 

ان ( ، له مؤلفات في الحديث والفقه والتراجم والشعر وأهمها كتاباه '' مشغرة / البقاع الغربي / لبن

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة '' ، وكتاب '' أمل اآلمل في علماء جبل عامل '' ، 

ويبرز االتجاه االخباري عند الحر العاملي في تقديمه كتاب وسائل الشيعة حيث يركز على أهمية 

وذ عن األئمة في العصمة عن الخطأ والخلل ، وفي تأمين خط من السعي والجهاد في الحديث املأخ

الحياة بعيدا عن بالط القصر ونظام األمر الواقع ، فعلم الحديث وفقا للمنهج اإلخباري الذي يعبر عنه 

الغيبة الحر العاملي هو الطريق املوصلة إلى االسترشاد باألئمة ، وهو البديل ألي عمل سياس ي في زمن 

مع االعتداد باملوقع العملي في مواجهته إذا تعرض غير أن هذا ال يمنع من التعامل مع السلطان القائم 

هذا املوقع ألي انتقاص ، ورغم استقرار الحر العاملي في البيئة اإليرانية وتقلده املناصب فيها إال أن 

 لديه نزعة عربية تشده إلى وطنه وقومه .

أن العالقة بين العلماء والشاه في العهد الصفوي لم تكن محكومة بوتيرة  يخلص كوثراني

االستتباع له أو االستقالل عنه بصورة مستمرة ، فهناك عوامل تدخلت في هذه املسألة أهمها معتقد 

عصمة اإلمام وغيبة اإلمام الثاني عشر ففي حيز هذا املعتقد تتساوى مستويات شرعية الدولة 

عتبر جميع أشكال الدول في زمن غيبة اإلمام هي غير شرعية باملعنى اإلسالمي النموذجي ، السلطانية ، وت

ومبدأ التقية الذي يمكن أن يرى من زاوية مبدأ الضرورة لسلطان حتى لو كان جائرا كما هو الحال 

لكن هذا مع أو بالسلطان في زمن الغيبة ،  عند كثيرين من فقهاء السنة كان يسمح بالتعايش أو القبول 
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العامل كان يتقلص أحيانا ويتمثل في املدى الذي يتيحه السلطان ) الذي يضفي التشيع عنوانا لحكمه 

( للفقيه اإلمامي في ممارسة صالحياته أو في االجتماع السياس ي القائم  ومراتب الدولة كما هو الحال 

فه املستقلة عن السلطان خاصة مع الشيخ الكركي والشيخ املجلس ي ، ثم تقاليد التعليم الديني وأعرا

في املناطق البعيدة عن املركز السلطاني األمر الذي أدى إلى نشوء حوزات علمية برزت فيها مراجع 

تولت الزعامة في الطائفة الشيعية كمراجع تقليد ، وأيضا أنماط ومناهج في املعرفة كاإلخبارية التي 

م حجية العقل في األصول هو املنهاج السليم الذي تعتبر اللجوء إلى الحديث املعصوم من دون استخدا

يعصم عن الخطأ ) مثل األسترابادي والخراساني والحر العاملي ( ، أو كالعرفانية التي تتجاوز الفقه 

، والفلسفة لتبحث عن املعرفة عبر طرق تتعدى املعقول ) مثل بهاء الدين نسبيا واملالصدرا كليا ( 

لقوم والوطن فالتجربة الصفوية حملت إلى جانب التشيع الذي حمله وأيضا عامل خصوصية اللغة وا

إليها علماء العرب ) جبل عامل خاصة ( الكثير من اآلثار الفارسية القديمة ) نظرية الحكم وطبيعة 

  جهازه ( .

مع بداية الحكم القاجاري تأكدت أكثر استقاللية املراكز العلمية الدينية البعيدة نسبيا عن 

طهران كقم والنجف ، غير أن النجف هي التي قامت بدور االستقطاب العملي األوسع لطلبة أصفهان و 

العلم واملجتهدين الباحثين عن مركز استقرار وإمكانات الوصول إلى دور املرجعية في املذهب الشيعي 

اإلمامي ، فقد تحولت النجف بسبب هذا االستقطاب إلى مركز ثقافي يعج باألفكار واالتجاهات 

م يعج باملشكالت الثقافية والسياسية 20ومطلع القرن  19واألطروحات املختلفة ، وكان القرن 

.. ، عدة عوامل كالتشبع والتحديات الكبرى التي ولدتها عملية االحتكاك بالغرب فكرا وثقافة واقتصادا

تورية التي بالفكر الفلسفي الذي امتاز به التدريس في النجف وشيوع األطروحات اإلصالحية والدس

نمت في إيران والدولة العثمانية مهدت للنجف واملرجعية فيها أن يؤديا دورا مهما في قيادة العمل 

السياس ي في إيران القاجارية ، وهناك عوامل أخرى أبرزت هذا الدور وأعطته طابعا معارضا لسياسة 

األول يتمثل في السيطرة  األسرة القاجاراية ويبرز في حقل تقاطع هذه العوامل عامالن أساسيان ،

الداخلي حيث  م ، والتي شكلت خطرا على استقالل إيران واقتصادها19الغربية واألجنبية في القرن 

كانت روسيا تطمح باالستيالء على أقسام من الهضبة اإليرانية وكانت بريطانيا ودول أوروبية أخرى 

رين أن يصدوا هجوما روسيا أو يقاوموا تسعى الستثمار ثروات إيران ، ولم يكن شاهات القاجار قاد

تغلغال اقتصاديا داخل إيران بسبب تراكم الديون الخارجية وضعف جهاز الدولة وجيشها ، وهذا ما 

أما العامل  أتاح للقادة الدينيين املستقلين في قم والنجف أن يقوموا بالدور البديل في هذا املجال ،

راية احتواء العلماء في إطار عالقة مؤسسية تابعة ولكن ذلك لم الثاني فيتمثل في محاولة األسرة القاجا
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ينجح في استتباع العلماء كليا ، إذ استطاع االتجاه األصولي في الفقه أن ينتصر على االتجاه اإلخباري ، 

م وبفضل الفقيه '' محمد باقر البهبهاني '' وآخرين فرضت املدرسة األصولية 19ومنذ مطلع القرن 

 .زات العلمية لدى الشيعة اإلماميةنفسها على توجهات الحو االجتهادية 

ولم يكن املوقف األصولي متصالحا مع الشاه أو تابعا له كما كان الحال في حالتي الكركي  

جتهد كمرجع يتزعم واملجلس ي أيام الصفويين ، بل ندا منافسا له من خالل تأكيد وتكريس دور امل

ه في أوساط الشعب ، في ظل هذين العاملين '' عجز الدولة أمام حوزته العلمية املستقلة وله مقلدو 

الغرب و تعاظم دور املرجع املجتهد في الحوزة واملجتمع '' كانت العالقة بين الفقيه والسلطان تتشكل 

كجزء من عالقات املجتمع بالدولة ، فمواجهة السيطرة األجنبية واالحتالل واستيعاب مشكالت تجار 

ين الذين تضرروا بسبب الغزو االقتصادي الغربي وإصالح مؤسسات الدولة كلها شكلت البازار والحرفي

أوجه الصراع االجتماعي السياس ي وواقعاته ، وأدى املجتهدون املراجع في قم والنجف دورا في واقعات 

-1905والثورة الدستورية  م1891هذه املرحلة التاريخية كاملوقف من مسألة امتياز التنباك عام 

 م .1911

محمد حسن الشيرازي '' ) من أهم املراجع املرشحين  في هذا الخصوص يشير كوثراني إلى '' امليرزا

للمرجعية العليا في الطائفة الشيعية بعد وفاة املرجع األعلى الشيخ مرتض ى األنصاري ( ، ومن مواقف 

الشيرازي رفضه استقبال شاه إيران ناصر الدين شاه عند مدخل النجف ورفض كذلك هديته املالية 

مكانة الشيرازي في أوساط العامة وزاد في عدد مقلديه وكان لهذا  م ، هذا املوقف رفع من1870عام 

 .وللفقيه املقلد مستقل عن السلطاناملوقف دالالت في توكيد دور للمرجعية 

ويرى الشيخ محمد جواد مغنية أن هذا املوقف أرس ى نهجا في سلوك املراجع الالحقين من  

ين في ما بعد ، وأيضا موقفه من تدخالت القنصل ناحية طريقة تعاملهم مع امللوك والزعماء السياسي

البريطاني عندما استغل هذا االخير حادثة تعرض الشيرازي لرمية حجر في أحد أزقة سامراء عام 

م ، فحاول القنصل البريطاني أن يثير هذه املسألة على املستوى السياس ي إلحراج السلطان عبد 1900

علين ، فكان جوابه للقنصل أنه ال يعتقد بوجود عداء بينه الحميد الثاني وبحجة االقتصاص من الفا

 .وبين أهل سامراء وأن ما حدث كان صدفة وال داعي لدس أنف بريطانيا في هذا األمر 

م ، 1981-1980وأيضا الدور الذي أداه في إسقاط مشروع امتياز شركة التنباك اإلنجليزية عام  

اك والتتن حرام بأي نحو كان ، ومن استعمله كمن حارب استعمال التنبفكانت فتواه الشهيرة ''.....

اإلمام عجل هللا فرجه ... '' ، وكان االلتزام بالفتوى عاما وشامال وأدت االنتفاضة الشعبية التي توجت 
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بمقاطعة التدخين مقاطعة شاملة إلى رضوخ الشاه لإلرادة الشعبية ، فألغى ) الشاه ( معاهدة االمتياز 

طانية ، هذا املوقف الشعبي وااللتزام بفتوى السيد الشيرازي يختصر أبعادا اجتماعية مع الشركة البري

وثقافية وسياسية في مواجهة مجتمع إسالمي للتغلغل الغربي آنذاك ولجور السلطان ناصر الدين شاه 

، لقد اندمج االرتهان السياس ي واالقتصادي بالغرب مع الجور السلطاني الذي طال على السواء 

طالبين باإلصالح واملعارضين من العلماء والفقهاء ، وهذا ما عبر عنه جمال الدين األفغاني الذي غادر امل

إلى البصرة ومن هناك كتب رسالتيه الشهيرتين األولى للمرجع األعلى السيد محمد حسن إيران 

 .الشيرازي والثانية للمراجع الشيعية املقيمة في النجف

اني صورة تحريضية عما يحدث في إيران ومن تغلغل النفوذ األجنبي وفي الرسالتين يقدم األفغ 

في اقتصاد البالد ومن تهاون الشاه في بيع ثروات األمة وطغيانه في ظلم الناس ، ومن هاتين الرسالتين 

يشير جمال الدين في سياسة الشاه االقتصادية أنه باع القسم األكبر من البالد اإليرانية ومنافعها 

دين فالشاه عرض إقطاع إيران على الدول ببيع املزاد ، ثم يعرض أوضاع العلماء في إيران ألعداء ال

والتي تتسم بالتفكك فهم يواجهون الشاه فرادى ويتعرضون للقمع ، فكان لجمال الدين أن يتوجه إلى 

اجع النجف املرجع األعلى الشيرازي لتوحيد الكلمة في وجه الشاه ، أما في رسالته التي يوجهها إلى مر 

أما أسلوب خلعه فال يحتاج فإنه يصف حال العلماء مع الشاه ناصر الدين ويطالبهم بخلع الشاه ، 

حكم هللا في جزءا من عقيدة إيمانية فإن أعلنوا للعمل العسكري فهو يرى في إجماع العلماء على ذلك 

 وقع الخلع بال جدال وال قتال .هذا الغاصب 

ية والتدخل األجنبي وسياسة القاجار التعسفية أدت إلى حركة وهكذا فإن األزمة االقتصاد

واسعة من االحتجاج ، وقد حاولت قوى اجتماعية أن تقود هذا التحرك الشعبي فهناك النخب 

مؤسسات دولة حديثة تقوم على  املثقفة ذات النزعة الليبرالية الغربية والتي كانت تطمح أن تبني إليران

سيادة الشعب والتقدم االقتصادي واالجتماعي ، وهناك قوة تجار البازار مبادئ الحرية والقانون و 

الذين شكلوا قوة سياسية أساسية بفضل موقفهم في شبكة التوزيع وحركة التجارة في البالد وكان 

سالحهم الفاعل هو إضراب السوق الذي يمكن أن يشل الحياة االقتصادية في البالد وكانت لهم صلة 

 .وثيقة بالعلماء

فقد قامت فئة من صغار ثم يطرح الكاتب تساؤال بخصوص موقف قوة املراجع الدينية ؟  

علماء الدين بالتهيئة للثورة الدستورية وجمعت هذه الفئة بين الثقافة الدينية وبعض من الثقافة 

ن م مجلسا للثورة ، وبرز من هذه الفئة امليرزا نصر هللا وجمال الدي1902الحديثة وأسست منذ عام 
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أما  الواعظ وكان هؤالء وإن عملوا خارج الحوزات الدينية فقد كانوا على عالقة بكبار العلماء فيها 

بالنسبة لكبار العلماء فإنه ينبغي التمييز بين علماء املؤسسة الدينية الرسمية ) الذين يعينهم السلطان 

تي ضمت شيوخ اإلسالم وأئمة ( وعلماء الحوزات العلمية في قم وغيرها من املراكز ، فاملؤسسة ال

الجمعة وقفت ضد الحركة الدستورية وأيدت الشاه في كل ش يء ، أما الفئة الثانية فقد برز فيها فقهاء 

كالسيد عبد هللا البهبهاني والسيد محمد الطباطبائي وقفوا بحزم مع الثورة الدستورية ، وكانت الوقفة 

الثورة جاءت من مراجع النجف وال سيما من الشيخين املال التي كان لها تأثيرها الكبير في اتساع نطاق 

 أبرزهم الشيخ حسين النائيني . كاظم الخراساني والشيخ عبد هللا املازندراني ومن مجموعة من العلماء

م أن تفرض على مظفر الدين شاه دستورا 1906إن الثورة الشعبية في إيران استطاعت عام 

إلقراره ، وأقيمت االنتخابات ثم توفي مظفر الدين شاه وأعقبه يفترض أن ينبثق عن مجلس منتخب 

ابنه محمد علي شاه الذي ماطل في جمع املجلس فثار عليه الشعب وأرغمه على جمعه غير أنه عطله 

بعد الجلسة األولى ، فازداد الشغب ضد الشاه عند ذلك أرسل الشاه وفدا إلى علماء النجف يطلب 

األحرار وفودهم فخذل العلماء الشاه ، وفي هذا السياق يشير الكاتب إلى منهم تأييد دستوره وأرسل 

الكتابين املنسوبين آلية هللا املال كاظم الخراساني ، حيث أن الكتاب األول يفتي في الوفود اإليرانية بأن 

قوانين املجلس هي قوانين مقدسة ومحترمة وواجب إطاعتها على كل من في إيران ، واإلقدام على 

 .اومة املجلس التشريعي فهو بمثابة اإلقدام على مقاومة أحكام الدين الحنيفمق

أما الكتاب الثاني فيوجهه إلى محمد علي شاه ناعتا هذا األخير بالضال ومنكر الدين ومطالبا  

صب ابنه أحمد 1909إلى الدستور واملجلس التشريعي ، وفي عام  إياه بالعودة
ُ
لع محمد علي شاه ون

ُ
م خ

 24عاما ( األمر الذي مهد لغزو روس ي جديد إليران وإلى إقفال املجلس بالقوة في  11بلغ شاه )ي

م ، مع الحرب العاملية األولى أصبحت إيران ساحة للصراعات الدولية واملعارك التركية 1911دجنبر

يرزون والبريطانية والروسية ومجاال ملشروعات التقسيم وتأسيس مناطق النفوذ ، حيث اقترح اللورد ك

 .ة مستقلة تحت الوصاية البريطانيةأن يجعل من إيران دول

وبعد الثورة البلشفية قامت جمهورية اشتراكية سوفياتية في جيالن مالبثت أن زالت ، وأثناء  

ثم  1923عزل أحمد شاه آخر شاه قاجاري في عام بانقالب عسكري و هذه األحداث قام رضا خان 

ويشير كوثراني هنا أن مسار  ملك لحكم األسرة البهلوية في إيران ، م كأول 1925أعلن نفسه شاها عام 

التجربة الدستورية في إيران وتركيا كان متزامنا والنتيجة ما بعد الحرب العاملية في البلدين كانت 

متشابهة '' دكتاتورية عسكرية قومية '' ، تلبس في إيران لباس امللكية السلطانية وتلبس في تركيا لباس 
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هورية القومية وبين التجربتين تغرق البالد العربية في مشروعات الحماية والوصاية واالنتداب الجم

األتاتوركي من دون نجاح ، غير والتجزئة ليتقلص مشروع النخب إلى تقليد النموذج البهلوي أو النموذج 

ركا لحوادث أن التجربتين الدستوريتين خلفتا سجاال فقهيا سياسيا غنيا وكان النجف مسرحا مشت

والدستور اإليراني الذي فرضته الحركة  1908التجربتين الدستوريتين ) الدستور العثماني املعلن عام 

( ، وإذا كان الفقه السني قد جهد في إيجاد السند الشرعي للحياة  1906الشعبية على الشاه عام 

عتبر الدستور انتهاكا ي االسياسية الدستورية في مبدأ الشورى في مواجهة الحزب الحميدي الذ

التي اتخذها آية هللا الخراساني في دعم الثورة  املبادرةفإن فقه اإلمامية قد شهد وفي خط للشريعة 

الدستورية في إيران ، من حاول أن يوجد السند الشرعي لألطروحة الدستورية في مبدأ البحث عن 

أن االتجاه اآلخر املعادي للدستور قد رمى السياسة العادلة في زمن غيبة اإلمام ، هذا من دون أن يعني 

 .بسالحه

وقد انقسم الفقهاء الشيعة آنذاك بين أهل الدستور وأهل امللكية املطلقة ويعكس السجال من  

جانب أهل الدستور غنى فكريا تمثل في الكتاب الذي وضعه السيد حسين النائيني بعنوان '' تنبيه 

نائيني دفاعا إسالميا عن مبدأ الدستور الذي هو في اإلسالم مشاركة حيث يقدم الاألمة وتنزيه امللة '' ، 

ألفراد األمة في القرار والوالية ، ويرى في تحرر امللل األجنبية من امللكية املطلقة اتباعا للمبادئ 

الطبيعية وإحاطة بالقوانين اإلسالمية ، ويبحث عن أصل الحرية املناقضة للعبودية والجور والتحكم 

وحسب النائيني ص القرآني والسنة النبوية والتنبهات الصادرة عن األئمة املعصومين ، في الن

فاالستبداد يقوم على شعبتين من العبودية ، معبودية السلطان ) انقياد األمة إلرادته التحكمية ( ، 

ر والغلبة أما في واالنقياد والخضوع لرؤساء املذاهب وامللل ، فاالستعباد في الحالة االولى يستند إلى القه

الحالة الثانية فهو مبني على الخدعة والتدليس ، وهما حالتان متكاملتان حيث يعتبر أنه لوال ما نراه 

من ائتالف هاتين الشعبتين االستبداديتين السياسية والدينية واتفاقهما وتقوم إحداهما باألخرى ، ملا 

النائيني لحجج من يسميهم باملتعممين ويتهمهم  واضحا ، ويتصدى أصبح استعبادنا ) يقصد اإليرانيين (

بتجهيل األمة اإليرانية واستغفالها ، وبعد أن شدد على ضرورة تحديد السلطات والصالحيات في نظام 

االستيالء والسلطنة في جميع الشرائع واألديان انتقل إلى التبرير الفقهي للحياة الدستورية من خالل 

ية كبرى إلتفاق سني شيعي في شأن هذه الصيغة ، ويعتبر أن النظام صيغة الشورى ويرى هنا بإمكان

الديمقراطي أصله في اإلسالم نظام الشورى ، ويعتبر أن وجود هذه الهيئة في السلطنة ضروري كي ال 

هذه الهيئة تتوافق مع وجهة النظر و ، إنها نوع من قوة ضابطة ورادعة  يتحول االستيالء إلى جور 

 اإلمامية القائلة بعصمة اإلمام . بشروط علمية الخليفة وعدالته ومع وجهة نظر السنية القائلة 
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الهيئة الدستورية هي إذا كما يقول النائيني قدر مقدور من القوة العاصمة اإللهية بناًء على 

أصول مذهب طائفة اإلمامية ، وبناًء على مذهب أهل السنة هي في مقام القوة العلمية وملكة التقوى 

الة ، هذا الحل الدستوري الديمقراطي الذي يدافع عنه النائيني في معركة تخوضها القوة والعد

املطالبة بالدستور في إيران والدولة العثمانية آنذاك ضد االستبداد الفردي السلطاني ، وضد تيار 

ة واسع من الفقهاء الذين يمثلون على حد قوله شعبة االستبداد الديني ، هو حل إسالمي للمسأل

الداخلية وملسألة دفع الخطر الخارجي ، فمشاركة األمة في السياسة تستنفر قواها للجهاد ضد 

االعتداءات التي تتربص بها آنذاك من طرف روسيا وبريطانيا ، ولذا فإنه يرى أن تحويل السلطنة 

من مين حفظ وحدة اإلسالم وصيانة حوزة املسللب وها الظالم إلى نحوها العادل موجالغاصبة من نح

ومن جانب الشاه البهلوي تقتصر العالقة على الحرص على البروتوكوالت  استالء الكفرة الجائرين ،

الودية وتحجيم دور الفقهاء من خالل سلسلة من التدابير والقوانين العلمانية ، ويستمر هذا الوضع 

س ي الداخلي ، م حيث يستعيد بعض الفقهاء دورهم في العمل السيا1953حتى انقالب مصدق عام 

 لتستعاد من جديد أطروحات فقهاء املرحلة الدستورية .

فالنائيني يترجم حالة إسالمية إصالحية عرفها العالم اإلسالمي آنذاك ، وقد تأتر بالكواكبي من 

خالل اعتماد أطروحاته املتعلقة باالستبداد ليلتقي من جهة أخرى مع فقيه سني معاصر ) رشيد رضا ( 

حديات العمل الدستوري على الفقه اإلسالمي ، فكالهما يستحضران منهجية فقهية فيما يتعلق بت

واحدة تتمثل في مواجهة االستبداد السلطاني الفردي ومحاربة الخطر األجنبي والتصدي لسياسة إفقار 

األمة ، يبرز مفهوم الشورى أصال من أصول العمل اإلسالمي الذي ضمن للدولة اإلسالمية في بداياتها 

 .س ي ومشاركة لألمة في قرار حاكمهازدهارا ومنعة لكيانها السياا

أما الضرورة التي توجب سلطانا أو حاكما فهي تحتاج إلى تقييد كي ال يستغل السلطان واقع  

ضرورته فيتمادى في جوره ، هكذا يصبح أهل الحل والعقد في البيعة االختيارية عند رشيد رضا 

صيغة التمثيلية عند النائيني قوة بشرية عاصمة ، ووفقا لهذين مجلسا تمثيليا لألمة وتصبح ال

االجتهادين يتراجع مفهوم الخليفة الواحد للعالم اإلسالمي الذي تستر به سلطان الضرورة ويتقلص دور 

إيران والدولة العثمانية على  ب اإلمام في الدولة السلطانية . قامت الدولة بعد تجربتي الدستور فينائ

الحرب العاملية االولى ، وكان بعض هذه الدول قطع عالقته مع اإلسالم من خالل تدابير  أسس نتائج

علمانية ، وأعلن البعض اآلخر التزاما شكليا بعناوين الشريعة كما حاول البعض التوفيق بين الجانبين 

ساليب ، وفي كل األحوال أهملت املسألة الديمقراطية في بناء مؤسسات الدولة الحديثة وعوضت بأ

الضبط والقمع ، وتراجع مطلب التعبير عن حرية األمة وحق مشاركتها ، واعتقد الفقهاء الدستوريون 
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بإمكانية الحد من الشطط من خالل الدعوة إلى صيغة األمة الوسط ونقل فكرة الشورى إلى مستوى 

                  املؤسسات الحديثة .

            

                    

  

                   

                                                                                                                      

   


