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 جه العالم اإلسالمي في ظل االستراتيجيات العالميةالتحديات والصراعات التي توا
 (2020-1990منذ نهاية الحرب الباردة )

 مصطفىمحمود نادية  د.

 :مقدمة

أو متطابقة إال أهنا متثل مرتاهيم حتمل كل  ةاألمة اإلسالالالالالالالالمية  العامل اإلسالالالالالالالالمي  الدول اإلسالالالالالالالالمية  مرتردات قد تبدو للبع  مرتادف
 :دالالت متعددة سواء تارخيية أو جيوسياسية أو عقدية -خالل املقارنة بينهايف كل واحدة منها ومن – منها

  دالالت تارخيية حضالالالالالالالارية تتدة ابتداء من دولة املدينة إىل دولة  وذاألمة اإلسالالالالالالالالمية مرتهوم عقدع اجتماعي سالالالالالالالياسالالالالالالالي
  م ما بعد اخلالفة يف ة من املركزية والالمركزيةوبدرجات خمتلرت  اخلالفة الراشالالالالالالالالالالالدة م اخلالفات األموية والعباسالالالالالالالالالالالية والعثمانية املتتالية

 عصر الدولة الُقطرية.
  عن الواقع املعاصر لألمة اإلسالمية يف عيون ومدركات العامل بعد أن تراجعت العامل اإلسالمي  مرتهوم جيوسياسي يعِّب 

لسالالالالالياسالالالالالي الشالالالالالامل ا امع بني م وناهتا من وفقدت اإلطار ا  ن وحدهتاعو  دو عهامل ها احلضالالالالالارع  قاماألمة اإلسالالالالالالمية ودولتها عن م
لعدوان لة والتعرض ئمرحلة الرتاجع احلضارع التدرجيي والتجز  18الالالالشعوب ودول ومجاعات  ودخلت منذ ما يقرب من هناية القرن 

 م االحتالل.
 ويف ظل  وخاصالالالالة منذ ما بعد االسالالالالتقالل عن االسالالالالتعمار  الدول اإلسالالالالالمية حقيقة سالالالالياسالالالالية وجغرافية ملموسالالالالة و ددة

منذ سالالالالالالقوة اخلالفة العثمانية و  .حدود قومية رمستها التنافسالالالالالالات االسالالالالالالتعمارية املتتالية حول األمة اإلسالالالالالالالمية وعّب ما يقارب القرن
وهذه الدول  دولة. 57 اليت تضالالالالم منظمة التعاون اإلسالالالالالميوآخرها بصالالالالورة مجاعية   هذه الدول حاولت جهود عديدة التعبري عن

الناجم عن عضويتها يف  "اإلسالميةالالالالالالالالالالالالالالالال"لنظم السياسية واالقتصادية والتحالرتات اخلارجية  بل يطرح وصرتها بال تتطابق من حيث ا
تعدد مع  ؛صالالالالاب مرتهوم "اإلسالالالالالمية" من تعقيد وتركيب بل وأحيانًا غموضأنظرًا ملا  ؛شالالالال اليات عديدة يف التعريف  اإاملنظمة  

 . (1)ًيامعايري تعريف هذه الدول قانونيا وسياسًيا وس ان
يسالالالالالالالالالالالالالع الدول اإلسالالالالالالالالالالالالالالمية وغريها من الت وينات اليت جتمع املسالالالالالالالالالالالالاللمني  مثل األقليات  والعامل اإلسالالالالالالالالالالالالالالمي على هذا النحو  مرتهوم  

وا ماعات يف دول "غري إسالالالالمية" شالالالرقية أو غربية من ناحية )على اختالف ا ذور التارخيية ومسالالالار تطور حاالهتم وصالالالوالً إىل و الالالعهم يف 
ناهيك   نرتسالالالالالها باإلسالالالالالالمية   وكذلك املنظمات واهليئات الدولية وعّب القومية اليت تصالالالالالفُ (2) املعاصالالالالالر منذ هناية احلرب الباردة(النظام الدويل

                                                           

 راسات والبحوث.أستاذ العالقات الدولية املترترع ب لية االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة القاهرة  ومدير مركز احلضارة للد 
 (.1991 ة امللك سعود منشورات جامع الرياض:  )( انظر: د. مد السيد سليم  العالقات بني الدول اإلسالمية1)
 ( انظر حول هذه االختالفات: 2)
مركز  :إسالمية معاصرة  جامعة القاهرة قضايا  د.حسن العل يم ) رر( :)يف(  نادية  مود مصطرتى  األقليات اإلسالمية يف العامل  إطار مقارن للدراسة.د -

  .1997البحوث والدراسات اآلسيوية  
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األفراد وا ماعات السالالالاللمية والعسالالالال رية على حد سالالالالواء ذات التأاري على العالقات الدولية والسالالالالياسالالالالات  ؛بالطبع عن الرتواعل من غري الدول
 العاملية.

على مسالالالالالار العالقات الدولية لألمة اإلسالالالالالالمية عّب تارخيها   ةدائمبصالالالالالرتة التوازنات والتدخالت اخلارجية عامالً حا الالالالالرًا م ارًا  وكانت
ت وإذا كانت االسالالالالالالتجابة لتحدع هذه التأاريات قوية وفعالة يف مراحل القوة والوحدة والرتتوح  فلقد أ الالالالالالحى هلذه التوازنات العاملية والتدخال

 .(1)ية متزايدة على القوة والوحدة والرتتوح  وبصورة متصاعدة عّب القرون الثالاة األخريةتأاريات سلب

وحىت لدوله حتالل العس رع ال امل   وبعد االالتاسع عشربني القوى االستعمارية األوروبية طوال قرن العامل اإلسالمي وبعد تقسيم 
 يف النظام الدويل نيه على املسالاللمتماصالالددت بيديولوجي العاملي الذع تعحقبة الصالالراع األإمتام االسالالتقالل ما بعد احلرب العاملية الثانية  وبعد 

يديولوجي العاملي  باردة وهناية الصالالالالالالالالراع األدشالالالالالالالالنت هناية احلرب ال  فقد القطبية الثنائيةو من العامل الثالث يف ظل احلرب الباردة  ًءاجز بوصالالالالالالالالرته 
هذا الصالالعود "النظام العاملي ا ديد"  اتسالالم  تجدًدا لو الالع "العامل اإلسالالالمي" يفمصالالعوًدا   لعاملوصالالعود العوملة واألحادية األمري ية يف قيادة ا

لتغريات يف التوازنات والبيئة اتضالالحت معامله عّب االث مراحل متتالية من اكما    هوتعددت أسالالبابذلك خبصالالائص جديدة  وتعددت م شالالرات 
 .دواًل ومجاعات وهيئات :لرترعية للعامل اإلسالميقليمية اناهيك عن ما جيرع يف النظم اإل  العاملية

نالالدالع الثورات العربيالالة  احىت من األخرية   م 11/9/2001من هنالالايالالة احلرب البالالاردة حىت أحالالداث  وهذذذا المرا ذذل الهال: هي:
ارجية للعامل اإلسالالالمي من ناحية  يداهتا اخل  وكان ل ل مرحلة منط حتدياهتا وهتد2020 لرتيةحىت هناية العقد الثاين من األمن الثورات وأخريًا 

 ت وحتوالت اللحظة الراهنة.ومنط التدخالت اخلارجية يف صراعاته من ناحية أخرى  واليت ينبغي الوعي  ا عند  اولة فهم تطورا

األار  اخلية باألسالالالالالان ول نوجتدر اإلشالالالالالارة هنا إىل أن خريطة الصالالالالالراعات اليت تنرتجر يف سالالالالالاحات العامل اإلسالالالالالالمي  ذات جذور د
ذه الطبيعة وجتاوزها إلجيابياهتا إال أن ان شالالالالالاف سالالالالاللبيات ه -وإن كانت تنبع من طبيعة كل إقليم ومشالالالالالاكله-اخلارجي ال ينقطع عنها؛ فهي 

ا نتا  حتديات و  هتديدات وتدخالت خارجية لدرجة ت دع إىل تولد الصالالالالالالالالالالالالراعات م انرتجارها بصالالالالالالالالالالالالورة مسالالالالالالالالالالالاللحة  هذا النمط إمنا هو أيضالالالالالالالالالالالالً
 اهتا على التوايل عّب القرنني التاسع عشر والعشرين وصواًل إىل املرحلة الراهنة.تصاعدت تأاري 

 

 

(1) 

عامل اإلسالالالمي تراكمت عّب عقد من يديولوجي عاملي جمموعة من التحديات أمام الأصالالراع ما ختللها من أفرزت هناية احلرب الباردة و 
رباع قرن من املواجهة أ اةالابدون حرب على "الشالالالالالالالالالالالالالالرق الشالالالالالالالالالالالالالاليوعي" بعد بانتصالالالالالالالالالالالالالالاره  احترتى فيه الغرب الرأمسايل( 2000-1990)الزمان 
 ."نظام عاملي جديد"وهو االحترتاء الذع اقرتن بالتبشري مبولد  ؛الشاملة

مثلت اختبارات متعددة لقواعد وقيم   ويف املقابل انرتجرت سلسلة من الصراعات الساخنة عّب أرجاء العامل اإلسالمي بصرتة أساسية
فخالل إدارة صالالراعات البلقان  والقوقاز  وآسالاليا الوسالالطى  واخلليو  وجنوب شالالرق آسالاليا )طوال  "النظام العاملي ا ديد".بالالالالالالالالالالالالالالالالالال يهذا الذع مس

                                                           

 ( انظر يف هذا: 1)
  القسم (2015ار البشري للثقافة والعلوم  دالقاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسية  )ى  التاريخ والعالقات الدولية: منظور حضارع مقارن  د.نادية مصطرت -

 .464-421الثاين: الدولة العثمانية يف دراسات التاريخ اإلسالمي والنظام الدويل  ص ص
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بل تصاعدت "الرؤى والتحليالت االسرتاتيجية العاملية"   (1)العاملي جتاه املسلمني عن نرتسها املعايري املزدوجة والنرتاقالتسعينيات(  أو حت 
الرمسية منها -. فرغم االختالف بني هذه التحليالت (2)سالالالالالالالالالالالالالالالالم وعامل املسالالالالالالالالالالالالالالاللمني "العدو ا ديد" للغرب"بعد الشالالالالالالالالالالالالالالاليوعية"اليت ترى يف اإل

خطريًا  إال أهنا اسالالالالتدعت وبدرجة وا الالالالحة عامل  احول درجة وطبيعة هذه التهديدات وما إذا كانت جمرد حتديات ال متثل هتديدً  -واألكادميية
 نظام الدويل" ملا بعد احلرب الباردة.اإلسالم واملسلمني يف "ال

وتبلورت خالل هذا العقد  على  الالالالالالالوء السالالالالالالالياسالالالالالالالات الغربية جتاه "العامل اإلسالالالالالالالالمي"  جمموعة مت املة من التحديات اليت كان على 
ديات األخرى  فلقد برز يف الدول وا ماعات االسالالتجابة هلا. ولقد احتل "البعد الثقايف" يف هذه املرحلة مرتبة متميزة وصالالعوًدا بني أبعاد التح

هناية القرن العشالالرين كيف أ الالحت سالالاحة الثقافة واحلضالالارة آخر سالالاحات اهلجوم  على العامل إلسالالالمي وآخر خطوة دفاعه  كما أ الالحت 
سالمي يف غمار األدوات الدينية والثقافية يف تناغم شديد واندما  وا ح مع األدوات االقتصادية والسياسية للسياسات الغربية جتاه العامل اإل

عمليات العوملة  فاملالحظ أن سالالالالالالالالالالاحة اخلطاب الغرا  الرمسي واألكادميي  حول العوملة  والذع ذ تدشالالالالالالالالالالينه وذيوعه خالل العقد األخري من 
 .(3)القرن العشرين  كانت زاخرة مبا يتصل بالثقافة واحلضارة والدين

 :(4)ضارية الشاملة للعامل اإلسالمي  عقب هناية احلرب الباردة يف اآليتوتتلخص جمموعة السياسات الغربية اليت أفرزت التحديات احل

 السياسات المستهدفة منظومات القيم المجتمعية: -أوالا 

لتحقيق مجلة من املصالالالالاحل.  -قطفوليس غاية -أ الالالالحى االجتاه الغرا الرمسي لنشالالالالر )أو فرض( منظومات القيم الغربية مبثابة وسالالالاليلة  
ار األديان  حوار احلضالالالالارات  حوار يلة من املو الالالالوعات اليت ذخرت  ا أجندة السالالالالياسالالالالات الغربية  مي ن أن نذكر: حو ومن بني القائمة الطو 

 نساين.الثقافات  اقافة السالم  اقافة التسامح  التعددية الدينية والثقافية  حقوق اإلنسان  التدخل اإل

 يلي: ومن أهم مناذ  هذه السياسات اليت أينعت خالل التسعينات ما

 .األوروبية والدعوة إىل حوار اقايف بني جانيب املتوسط-البعد الثقايف يف الشراكة املتوسطية -1
 األزهر.-املسيحي الذع تتعاطاه مستويات عدة على رأسها مستوى الرتاتي ان-احلوار اإلسالمي -2
 وق.ه احلقوا دال حول العاملية واخلصوصية يف هذ 1993امل متر العاملي حلقوق اإلنسان يف فينيا  -3
 .1995  امل متر العاملي حول املرأة يف ب ني 1994امل متر العاملي للس ان والتنمية يف القاهرة  -4
 .1996القانون األمري ي  د اال طهاد الديين  -5

                                                           

(  جملة 2011 -1991نظام الدويل ملا بعد احلرب الباردة: خريطة أمناة الصراعات وأدوات التدخالت اخلارجية )العامل الثالث يف الد.نادية  مود مصطرتى   (1)
 .2012الغدير اللبنانية  سبتمّب 

 ( انظر خريطة اجتاهات هذه التحليالت ومناذجها يف: 2)
. نادية مصطرتى  د. سيف الدين عبد الرتتاح د: )يف(  بعاد احلضارية الثقافيةد. نادية  مود مصطرتى: التحديات السياسية اخلارجية للعامل اإلسالمي: بروز األ -

  )ال تاب (2002لدولية  ادار الشروق  مركز احلضارة للدراسات السياسية القاهرة: )  موسوعة األمة يف قرن  عدد خاص من حولية أميت يف العامل ) رران( 
 .154-87السادن(  ص ص 

  مركز الدراسات احلضارية: القاهرة)  هال1412 -1992)يف(: تقرير األمة يف عام   نطقة العربية والنظام الدويل ا ديد  القسم األولد.نادية  مود مصطرتى  امل -
1993). 

 منظورات متغري عامل يف ليةالدو  العالقات ا() ررً  د.نادية مصطرتى أماين غامن  األبعاد الثقافية والعالقات الدولية: دراسة يف اجتاهات نقدية مقارنة  )يف( د.( 3)
 (.2016ومداخل مقارنة  )القاهرة  مركز احلضارة للدراسات السياسية  

 .123-109د. نادية  مود مصطرتى: التحديات السياسية اخلارجية للعامل اإلسالمي: بروز األبعاد احلضارية الثقافية  مرجع سابق  ص ص( 4)
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أييد (  خّبة ت92-91التحول الدميقراطي والتعددية وفق منظومة قيم اخلّبة الغربية وأهداف سالالالالالالالياسالالالالالالالتها: خّبة احلالة ا زائرية يف ) -6
 إىل مجهوريات آسيا الوسطى. -وليس اإليراين-نقل النموذ  الرتكي

ارات األخرى من ناحية  وت شالالالالالف ترتاصالالالالاليل هذه النماذ  عن حتديات القدرة على حتديد املشالالالالالرتال بني احلضالالالالالارة اإلسالالالالالالمية واحلضالالالالال
ت من يف اوابت هذه احلضالالالالارة   صالالالالوصالالالالية اليتعلى التجديد يف هذه احلضالالالالارة وأبعادها الثقافية دون مسالالالالان باخل -من ناحية أخرى-والقدرة 

 ومن دون الرتشل يف صياغة اسرتاتيجية للتعامل مع اآلخر.

ا ترتاصالاليل هذه النماذ  عن حتديات حتديد املرتاهيم اإلسالالالمية التجديدية حول القضالال ايا اهلامة املثارة يف عامل اليوم كما ت شالالف أيضالالً
 واطنة  السالم  اإلرهاب  التسامح..اخل.وخاصة: التعددية  الدميقراطية  حقوق اإلنسان  امل

كيف أن توازنات القوى تنع س بقوة على   -على صالالالعيد السالالالياسالالالات وليس املرتاهيم واملدركات–كما تشالالال ف هذه الترتاصالالاليل أخريًا 
يت تع س اجتاًها لرترض العملية املرتاهيمية اإلدراكية اليت تتشالالالالالالالالالالالالالالال ل يف ظلها اخلّبات العملية  ميع هذه النماذ  )وغريها تا مل  دده(  وال

 منظومة قيم الطرف األقوى.

 سياسات النظام الدولي لمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل وتحديات األمن القومي بين القيود وبين الفرص: -ثانياا

القوى الدولية  وال التسابق على التسلح عملية أساسية يف العالقات الدولية  ومتثل سياساته ركًنا أساسًيا من أركان سياسات توازنات 
إىل الدول الصغرى أيًضا؛ سواء  فيما  -وبدرجة أساسية-تقتصر أطراف هذه العملية وهذه السياسات على الدول ال ّبى فقط  ول ن متتد 

سالالالات السالالالباق يتعلق باألسالالاللحة التقليدية أو أسالالالحلة الدمار الشالالالامل. وإذا كان العامل املتصالالالل بالقوة واهليمنة والسالالاليطرة يّبز فيما يتصالالالل بسالالاليا
على التسالالالالالالالالالالالالالالاللح بني ال بار  فين عوامل أخرى هي اليت تثور فيما يتصالالالالالالالالالالالالالالالل بنظائرها بني دول "العامل الثالث" أو دول ا نوب اليت ميثل العامل 
ت اإلسالالالالالمي جلض أعضالالالالائه  ومن أهم هذه العوامل: إشالالالال اليات حتقيق امل انة واحلرتا  على األمن يف مواجهة التدخالت اخلارجية والصالالالالراعا

 اإلقليمية والداخلية.

وهلذا فينه يف ظل أو الالالالاع وظروف هذه الدول  واليت يشالالالالو ا عدم االسالالالالتقرار  تصالالالالبح سالالالالياسالالالالات التسالالالاللح من أهم قيود التبعية للنظام 
تدخالته الدويل الشالالالالالالالالالالامل  حيث تعجز قدرات هذه الدول عن الوفاء مبتطلباهتا املتنامية من التسالالالالالالالالالاللح  يف حني أن النظام الدويل ا يط يولد ب

البيئة ا اذبة للسالالالالح. وهلذا فين قضالالالايا التسالالاللح يف دول العامل اإلسالالالالمي وسالالالياسالالالاته ترترض جمموعة من التسالالالاؤالت عن العالقة بني التسالالاللح 
قابلة وبني احلرب والسالم  والصراعات وجهود التنمية وأو اع التخلف  وأو اع التبعية واالستقالل. بعبارة أخرى: فين هذه األسئلة تطرح امل

 بني الدوافع وبني ا ددات سواء لسياسات التسليح أو نتائجها.

سذذذذذذذذذياسذذذذذذذذذات التدتالت ال ارجية وأدواتها في ظل سثار العولمة السذذذذذذذذذياسذذذذذذذذذية: تحديات  عادة بنا  النمو   في ظل مع ذذذذذذذذذلة  -ثالهاا
 "العولمة/ال صوصية" ومع لة "السيادة القومية/الشرعية الدولية":

ياسالالالالالالالالي للعوملة تلك اآلاار املتصالالالالالالالاللة بسالالالالالالالاليادة الدولة  وهي آاار ال ترتلت منها كل أنواع الدول  ول ن ختتلف من أهم آاار البعد السالالالالالالالال
طبائع ودرجات انتقاص السالالالاليادة التقليدية للدول. وت تسالالالالب اآلاار بالنسالالالالبة للدول اإلسالالالالالمية مسات أخرى وخاصالالالالة فيما يتصالالالالل مبا بقي من 

حلديث عن آاار العوملة على أزمة الدول اإلسالمية ال جيب أن يقتصر على ما يسمى بوظائف دور الوظيرتة العقدية هلذه الدول. ومن م فين ا
اقافية ي من فيها ما بقي من خصوصيات جتارب -الرفاهة م وظائف املنافسة  ول ن جيب أن ينصرف إىل أبعاد أخرى ذات طبيعة حضارية

اآلاار السياسية: أحدمها يّبز آاارًا سياسية مباشرة  واآلخر يّبز آاارًا سياسية غري  الدول اإلسالمية. ومن هنا  جيب أن منيز بني مستويني من
 مباشرة.
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أع آاار اكتساح اخلارجي -اآلاار السياسية املباشرة: ومن أهم اجملاالت اليت تتبلور على صعيدها آاار مباشرة للعوملة  -1
 جمال التحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان. -للداخلي يف ظل منظومة قيم الطرف الذع يقود العوملة ويديرها

اإلسالالالالالالالالالالالالالالمية( حول  -اليسالالالالالالالالالالالالالارية -القومية -وبدون الدخول يف ترتاصالالالالالالالالالالالالاليل ا داالت املتنوعة األبعاد بني املنظورات املختلرتة )الليّبالية
لتدخالت اخلارجية باسم حقوق إش الية اخلصوصية/العاملية اليت حتيط بقضية حقوق اإلنسان والتحول الدميقراطي  أو حول إش الية شرعية ا

 اإلنسان  في رتي هنا الرتكيز على املالحظتني التاليتني:

من ناحية أوىل: أن الدول اإلسالالالالمية كانت سالالالاحة أسالالالاسالالالية وهامة الختبار هذه ا داالت وما اقرتن  ا من مواقف سالالالياسالالالية تتصالالالل 
 اخلارجية" بأدوات وقنوات خمتلرتة على هذا الصعيد.بأحداث وبتطورات بع  احلاالت ذات الدالالت الوا حة حول "التدخالت 

من ناحية أخرى: أن التساؤل حول مرمى هذه التدخالت وأهدافها احلقيقية )وهو نشر منظومة القيم السياسية واالقتصادية باعتبارها 
ا لتحقيق وملاية املصالالالاحل الشالالالاملة يف العامل(  هذا التسالالالاؤل إمنا يطرح أمرين من وجهة نظرنا عدم إن ار أن الدول اإلسالالالالمية  -: أوهلماأسالالالاسالالالً

أن احلاجة للتغيري أو اإلصالح يف اجملال السياسي جيب أن تستند  -تعيش بالرتعل أزمة مشاركة  أزمة شرعية  أزمة حقوق اإلنسان. واانيهما
عام مل ي ِد النقل عن الغرب  200إىل أصالالالول واوابت إسالالالالمية  وليس أن تقوم على نظم  ومنظومات مرترو الالالة من اخلار . فحىت اآلن ومنذ 

 إال إىل الصدع يف اجملتمعات والدول اإلسالمية الساعية إىل التجديد واإلصالح.

وازدادت خطورة هذه التدخالت  يف ظل خطاب العوملة وسالالياسالالاهتا  وتعددت النماذ  الدالة على ذلك؛ وعلى رأسالالها يظهر سالاللوال 
الدول اإلسالالالمية ال ّبى  اليت لعبت فيها احلركات اإلسالالالمية أدوارًا شالالىت خالل التسالاليعنات   القوى ال ّبى جتاه التطورات الداخلية يف بع 

وإن اختلرتت نتائجها ما بني التعايش مع النظام )األردن(  وما بني الوصالالالالالول إىل السالالالالاللطة بانقالب عسالالالالال رع )السالالالالالودان(  وما بني املشالالالالالاركة 
 واالحتواء )ا زائر وتونس(. املقيدة يف إطار شبه تعددع )مصر(  وما بني التصرتية

ولقد تعددت أمناة أدوات التدخل اخلارجي يف سالالياسالالات الدول اإلسالالالمية ال ّبى سالالواء حول هذا اجملال املتصالالل بالقوى اإلسالالالمية 
وتركيا املعار الالالالالالالالالالالالالالالة أو غريه من اجملاالت مثل "األقليات غري املسالالالالالالالالالالالالالالاللمة" أو "األقليات القومية" )كما يف حاالت مصالالالالالالالالالالالالالالالر والعراق والسالالالالالالالالالالالالالالالودان 

وأندونيسالالالالالالاليا(  أو سالالالالالالالواء حول اجملال الذع يسالالالالالالالمى "اجملتمع املدين وحقوق اإلنسالالالالالالالان"  وترتاوح أدوات هذا التدخل اخلارجي ما بني األدوات 
 االقتصادية والعس رية والسياسية.

 اآلاار السياسة غري املباشرة: األدوات االقتصادية والثقافية الدينية: -2
صالالالالالل متاًما من حيث  ركاهتا  ومن حيث عملياهتا وآلياهتا؛ لذا فين احلديث عن اآلاار السالالالالالياسالالالالالية )غري وحيث إن أبعاد العوملة ال تنرت

 املباشالالالالرة( على الدول اإلسالالالالالمية إمنا جيد مصالالالالادره يف أبعاد خمتلرتة تتصالالالالل بأدوات متنوعة: اقتصالالالالادية واقافية ودينية. حقيقة ال يتصالالالالدى  ث
لدائرة االقتصالالادية مباشالالرة ول نه ال يسالالتطيع أن يغرتل آاارها  فيذا كانت حتديات إعادة بناء أركان ل "التحديات ال ارجية للعالم اإلسذذالمي"

القوة االقتصالالالالادية املسالالالالتقلة للدول اإلسالالالالالمية وبناء صالالالاليي للت تل االقتصالالالالادع اإلسالالالالالمي من أهم حتديات "العوملة االقتصالالالالادية" على الصالالالالعيد 
أبعاد سالالالياسالالالية. ومن النماذ  اليت تبني لنا هذه الرابطة بني آاار عمليات العوملة االقتصالالالادية على االقتصالالالادع  فين هلذه العملية وجًها آخر ذا 

 أو اع الدول اإلسالمية السياسية نسوق النماذ  التالية: دور م سسات التمويل العاملية  واقافة االستهالال.

ا عن أار الحروة اإلسذذذالمية -اإلسذذذالمية  دارة مشذذذاول وأتمات األمة من ال ار  وسذذذياسذذذات تفاي  العال ات -رابعاا اإلسذذذالمية بعيدا
 الجماعية:

وإذا كانت التجزئة القطرية هي املرياث األول من االسالتعمار بعد تصالرتيته يف صالورته التقليدية  فلقد تنامت وتعمقت مالمح ومشالاهد 
ل النصالالالالف الثاين من القرن العشالالالالرين  وتراكمت ولقد جتسالالالالدت هذه املالمح بشالالالالدة خال .ت رن التجزئة وعواقبها  متمثلة يف مسالالالالتويات عدة
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اإلسالالالالمية  يف وقت وصالالاللت فيها قواعد هذه –مدلوالهتا على  و يو الالالح مدى ت دن التأاريات اخلارجية السالالاللبية على العالقات اإلسالالالالمية
جتسالالالالالدت أهم أشالالالالال ال حتديات العمل  األخرية إىل درجة من التهافت الذع م ن هلذه التأاريات اخلارجية من تارسالالالالالة تأارياهتا السالالالالاللبية. ولقد

اإلسالالالالالالالالالالالالالالالالمي وت ار على فعاليتها  ناهيك عن حتديات توزيع األدوار   التعاونا ماعي اإلسالالالالالالالالالالالالالالالالمي يف تلك التحديات اليت تواجهها منظمة 
ة أواصالالالالالالالر النصالالالالالالالرة لألقليات والرتتيبات البديلة  ومقاومة العقوبات  وتنمية العالقات عّب القومية إلعادة بناء الوحدة من القاعدة  وسالالالالالالالبل تنمي

 وفيما يلي نما   على بعض المشاهد عن التأثيرات ال ارجية :. املسلمة

الثة غري إسالالالالالالالالالالالالالالالالمية  انزاعات أهلية أو حروب إقليمية أو تنافسالالالالالالالالالالالالالالالات دولية حول مناطق تتوىل إدارهتا أطراف  -1
تحقيق مصالالالالالالالالاحلها  يف نرتس ت اخلارجية لع للخار  حلل األزمات وإيقاف احلروب  تا يرتسالالالالالالالالح الرترصالالالالالالالالة للتدخالوحيث يتم اهلر  

 الوقت الذع يغيب فيها الدور اإلسالمي.
 اليزيا.متنازع األدوار بني دول األركان ال ّبى: مصر  إيران  تركيا  السعودية  باكستان   -2
لشالالالالالالرعية الدولية  قبول العقوبات واحلصالالالالالالار الذع ترتر الالالالالاله القوى ال ّبى على بع  الدول اإلسالالالالالالالمية باسالالالالالالم ا -3
 على إيران والسودان. ( من أو ح األمثلة  وكذا العقوبات2003-1991ات اليت امتدت على العراق لعشر سنوات )والعقوب

يبات البديلة اليت ذ طرحها وعلى رأن هذه الرتت ؛طرح ترتيبات إقليمية وعّب إقليمية كبديل ألطر مجاعية قائمة -4
ة ظهرت يف ظل سالالالياقات ات سالالالابقرتتيباية القرن العشالالالرين لخالل التسالالالعينيات: املتوسالالالطية والشالالالرق أوسالالالطية  وهي صالالالياغات هن

ن من ان املشالالالالالالالالالالالالروعابه هذ يا حظمإقليمية وعاملية خمتلرتة. ومل حتظ مشالالالالالالالالالالالالروعات إقليمية وعّب إقليمية يف العامل اإلسالالالالالالالالالالالالالمي ميثل 
 نطقة العربية. ويف املقابل مل تلق  اه املاهتمام  ألهنما ولدا بقوة دفع أوربية وأمري ية وكم ونات من اخلطط االسالالالالرتاتيجية ال لية جت

لرتتيبات امل ملة  جمموعة اترتيبات م ملة إسالالالالالالالالالمية  تزامنت يف مولدها مع هذين املشالالالالالالالالروعني  نرتس االهتمام وعلى رأن هذه 
 الدول الثماين اإلسالمية.

(2) 
  كيف أ الالالحت إلسذذذالميوما تالها من سذذذياسذذذات تربية تجاا العالم ا 2001وتجلت، منذ وا عة الحادي عشذذذر من سذذذبتمبر 

هذه التحديات  وعّب عقود  كامل مصالالالادر هتديد لألمن القومي للدول واألمن اإلنسالالالاين عّب أرجاء العامل اإلسالالالالمي. وهي مصالالالادر ا دلت 
ري ية على صالالالالعيدها  وبو الالالالوح شالالالالديد  أدورات التدخالت اخلارجية العسالالالال رية واالقتصالالالالادية منها مع الثقافية يف إطار اسالالالالرتاتيجية احلرب األم

 .(1)العاملية على اإلرهاب اليت صبت على رأن أفغانستان والعراق وفلسطني ا تلة بصرتة أساسية

ومن م أ حت األمة اإلسالمية يف النظام الدويل  وعّب عقد من الزمان  رهينة عواقب السياسات األمري ية والغربية وعلى  و جعل 
حلضارات ومقوالت التهديد اإلسالمي للغرب يف مقابل مقوالت احلرب الصليبية وامل امرة منها ساحة تتجدد حوله اختبارات مقوالت صراع ا

الغربية على اإلسالالالالالالم واملسالالالالاللمني. بعبارة أخرى: ترتجرت أزمة عاملية ذات أبعاد حضالالالالالارية اقافية شالالالالالهدت تصالالالالالاعد تبادل االهتامات بني العامل 
                                                           

 ( انظر اآليت:1)
 .2003السياسة الدولية  جملة  حروب القرن الواحد والعشرين:رؤية أولية  د. نادية  مود مصطرتى: أوىل -
  اإلسالم أمة على سبتمّب من عشر احلادع تداعيات: من حولية أميت يف العامل د. نادية  مود مصطرتى  د.سيف الدين عبد الرتتاح) إشراف عام(  العدد اخلامس -
 .(2003القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسية  )
  اإلسالمية األمة على وتداعياهتا العراق على احلرب: د. نادية  مود مصطرتى  د.سيف الدين عبد الرتتاح) إشراف عام(  العدد السادن من حولية أميت يف العامل -
 .(2005القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسية  )
القاهرة: )يف العامل": كتاب غري دورع(   د. نادية  مود مصطرتى  د.سيف الدين عبد الرتتاح) إشراف عام( غزة بني احلصار والعدوان )العدد التاسع من "أميت -

 .(2010مركز احلضارة للدراسات السياسية 
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http://www.hadaracenter.com/index.php?option=com_content&view=category&id=216&Itemid=527
http://www.hadaracenter.com/index.php?option=com_content&view=category&id=222&Itemid=527
http://www.hadaracenter.com/index.php?option=com_content&view=category&id=222&Itemid=527
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ذا؟ وكيف؟ وتبلورت هذه األزمة على أكثر من صعيد سواء العس رع أو السلمي  اإلسالمي والسياسات الغربية: من الذع يهدد اآلخر؟ وملا
 وعلى أكثر من نطاق سالالالالالواء يف الدول اإلسالالالالالالمية أو ا ماعات املسالالالالاللحة أو األقليات املسالالالالاللمة يف الغرب  وأخريًا الرتواعل من غري الدول اليت

 على رأسهم القاعدة.رفعت "السالح"  د الغرب باسم "الدفاع عن اإلسالم واملسلمني"  و 

يها مرارًا من أبرز جتليات األزمة والعدوان عل 2007وكانت ساحة العدوان على أفغانستان م العدوان على العراق م حصار غزة منذ 
 ه املرحلة.عس ريًا  كما كانت ساحات احلوارات من ناحية أخرى من أبرز جتليات السلمية إلدارة الصراعات يف هذ

ألمري ية اليت ات حروب أفغانسالالالالالتان والعراق وغزة عن ال ثري من الدالالت عن السالالالالالياسالالالالالات فلقد أفصالالالالالحت سالالالالالاحا (1
ية املالمح التالية: االنرتراد بقيادة تقود التحالف الدويل وتسعى لتأكيد هيمنتها األحادية عس ريًا  فلقد أبرزت السياسات األمري 

هداف وكيرتية احلرب على كل من ألوروبية األمري ية حول دوافع وأالعملية العسالالال رية دون ترتوي  دويل وبالرغم من االختالفات ا
رهاب يف أفغانسالالالالالتان" الذع أفغانسالالالالالتان والعراق. وأحاة ب ل تلك احلروب ومهد هلم خطابات حتريضالالالالالية إعالمية وف رية عن "اإل

الم العاملي  واإلرهاب وهتديد أمن سالالاليهدد "احلضالالالارة الغربية" برمتها  وعن "أسالالاللحة الدمار الشالالالامل يف العراق" اليت هتدد األمن وال
 إسرائيل من غزة.

األمري ية مرتردات "الصالالراع احلضالالارع"  ولقد أفرزت إدارة بوش ا مهورية املدعومة من ا افظني ا دد واألصالالولية الصالالهيونية املسالاليحية
شر وتدعيم اهليمنة األمري ية عس ريًا. ول ن لنيف خطاباهتا واليت حترتز وحتشد كل أدوات القوة العس رية األمري ية  ليس دفاًعا عن النرتس  
 دعم العاملي هلا.وتعددت الدوافع واألهداف االسرتاتيجية هلذه اإلدارة  والتحرتت بأبعاد اقافية لتّبيرها وتعبئة ال

قبها على النظام تان  العراق( وعواوتأكد خالل ا داالت السالالالالالالالياسالالالالالالالية  الرت رية واألكادميية واإلعالمية  حول هاتني احلربني )أفغانسالالالالالالال
يف مقابل معار الالالالالالة دميقراطية أمري ية  العاملي  كيف كان مسالالالالالالار اليمني ا مهورع ا افظ األصالالالالالالويل يف الواليات املتحدة األمري ية يف صالالالالالالعود
لى العراق. منع العدوان األمري ي ع عاملية قليلة بتداعيات احلادع عشر من سبتمّب. فلم تنجح مظاهرات اخلمسة عشر مليون عّب العامل من

ال تعبريًا عما وصالالالالالالالالالالالالالالاللت إليه االنتقادات إ 2008ومل ي ن جتديد انتخاب بوش للمرة الثانية إال تأكيًدا هلذه احلالة. ومل ي ن انتخاب أوباما 
 مل اإلسالمي.إلدراة بوش ومسئوليها عما أصاب "الصورة األمري ية" واالقتصاد األمري ي من تراجع عّب أرجاء العا

دالالت أن الغرب الذع يدعي أنه يستهدف اإلرهاب قد متو ع يف مو ع آخر  (1)ات احلواراتكيف أبرزت ساح (2
اسالالتعالئي على الصالالعيد املعريف والرت رع مبشالالرًا مبنظومة قيم للصالالالح السالالياسالالي واجملتمعي والديين  تسالالتهدف القضالالاء على جذور 

اسالالالالالالًيا أن "ظاهرة اإلرهاب" ترجع يف جانب كبري منها ل وهنا رد اإلرهاب ال امنة يف اجملتمعات العربىي واإلسالالالالالالالمية  ناسالالالالالالًيا أو متن
 فعل لسياسات غربية ظاملة جتاه قضايا العامل اإلسالمي و ذور االحتالل الغرا هلذا العامل.

أ الالالالالالالالالالالالالحت ظاهرة دولية نشالالالالالالالالالالالالالطة  اليت تعددت مسالالالالالالالالالالالالالتوياهتا ومبادراهتا وأجندهتا طوال عقدين من الزمان  يث-ومن م فين احلوارات 
 :قد أحاطت  ا جمموعة من ا داالت السياسية ذات األبعاد الثقافية واحلضارية. تّبز اآليت -متجددةو 

ري املسالالالالالالالالالالالالالالاللمة  اخلطاب الديين  من ناحية أوىل: هجوم غرا منظم رمسي وغري رمسي ذو أجندة وا الالالالالالالالالالالالالالالحة املعامل )املرأة  األقليات غ
 وجمتمعي.  ني ويقدم احللول من جانب إلحداث تغيري اقايفاإلرهاب  التسامح  السالم والسلمية...( يتهم املسلم

ومن ناحية أخرى  دفاعات واعتذارات من م سالالالسالالالات رمسية وغري رمسية إسالالالالمية عن اإلسالالالالم وصالالالورة اإلسالالالالم  تتسالالالم جبلد الذات 
اًل من النقد الذايت من أجل اإلصالالالح متناسالالية مصالالادر اإلرهاب النابعة من السالالياسالالات الداخلية املسالالتبدة أو السالالياسالالات الدولية املهيمنة. وبد

                                                           

القاهرة: مركز الدراسات احلضارية وحوار الثقافات بالتعاون مع م سسة ميديا )حوار األديان: مراجعة وتقومي   ( نادية  مود مصطرتى  وسام الضويين ) رران( 1)
 .(2010نرتناشونال  إ
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والتغيري وفق منوذ  حضالالالالالالالارع جتديدع  جتسالالالالالالالدت اخلطابات االعتذارية والسالالالالالالالياسالالالالالالالات اإلصالالالالالالالالحية الشالالالالالالال لية اليت ال تصالالالالالالالب يف عافية األمة 
 واجملتمعات بقدر ما تستجيب ملتطلبات "االسرتاتيجية األمري ية للحرب على اإلرهاب".

االث  حيث تركز على أن  ات على الصالالالالالالالعيد الغرا أو اإلسالالالالالالالالمي  ترى املشالالالالالالالهد وتدركه من مدخلومن ناحية االثة  تبلورت خطاب
نه بقدر ما تتحمل نظم وجمتمعات "اإلرهاب" ليس ظاهرة اقافية دينية فقط ول ن ظاهرة ذات جذور جمتمعية وسالالالياسالالالية داخلية وخارجية  وأ

ا  بل وحذرت هذه اخلطابات من خطورة إسالالالمية يف ظهوره بقدر ما ال مي ن إن ار مسالالئولية الغرب  التسالالييس" الزائد للحوارات  يث "أيضالالً
ياسات العس رية الصلدة اليت جتتا  أ حت أداة من أدوات القوة الناعمة للسياسات اخلارجية للدول ال ّبى. اليت توظرتها خلدمة ودعم الس

عاملية؛ ومن م فين أجندة القضالالالايا شالالال يل التوازنات اإلقليمية والأرجاء العامل اإلسالالالالمي بتدخالت عسالالال رية فجة ومدمرة  تسالالالتهدف إعادة ت
ن املرأة والعنف واألقليات... حيث ع ل اهتمام هذه اجملموعة من اخلطابات  كانت أكثر اتسالالالالالالالالاًعا من أجندة القضالالالالالالالالايا التقليدية للحوارات 

يمنة  والعوملة املضالالالالالالالالادة  وحقوق ومقاومة اهل والعاملية اإلنسالالالالالالالالانية  امتدت إىل قضالالالالالالالالايا العدالة العاملية  والتعددية الثقافية  وجتالف احلضالالالالالالالالارات 
 اإلنسان.

(3) 

العامل اإلسالالالالالالمي؛ باالهتمامات    تصالالالالالدرت ترتاعالت السالالالالالاحة العربية حول الثورات والثورات املضالالالالالادة 2011ويف املرحلة الثالثة منذ
ذه الترتاعالت؛ فلم ت ن هذه الترتاعالت م القومية واملذهبية يف قلب هألن اإلسالالالم واملسالاللمني واإلسالالالميني أ الالحوا ب افة أطيافهم وتنويعاهت

تركيا وإيران( أو األبعد )باكستان وأفغانستان( داخل األوطان أو اإلقليمية العربية أو عّب اإلقليمية  و أقاليم ا وار احلضارع القريب للعرب )
أهداف عمالئها يف املنطقة من العرب و ة للقوى ال ّبى املتدخلة يف املنطقة إال جتسالالالالالالالاليًدا حًيا وا الالالالالالالالًحا وبقوة عن هذه األهداف االسالالالالالالالالرتاتيجي

هذه القوى من  -فجاجة وبشدةبصراحة وعلنية و -وأهداف حليرتتها الرئيسية إسرائيل  وكيف أ حت هذه األهداف توظرتها وتسترتيد منها 
 يعها أردية طائرتية مذهبية أو قومية؟مجالرتكية اليت لبست -بيةاإليرانية  والصراعات العر -العربية  والصراعات العربية-الصراعات العربية

فلقد أ الالالالالالالالالالالالالحت هذه الصالالالالالالالالالالالالالراعات وأمناة التدخالت اخلارجية واإلقليمية منها  حتقق أهدافا اسالالالالالالالالالالالالالرتاتيجية؛ وهي منع التغيري اجملتمعي 
ظم عسالالال رية )علوية أو حواية أو سالالالنية( على والسالالالياسالالالي الرتعال بقيادة حركات إسالالالالمية سالالالنية حرتاظًا على نظم سالالالنية تقليدية )وهابية( أو ن

 . (1)حساب شعوب األوطان ووحدة أرا ي الدول ا امعة هلذه الشعوب

                                                           

العربية  )يف( فصلية قضايا ونظرات  مركز احلضارة للدراسات  واألوطان الشعوب ومستقبل املتصارعة واإلقليمية الدولية القوى تدخالتمصطرتى  ( د. نادية 1)
  https://2u.pw/2gmQ7  متاح على الرابط التايل: 2020والبحوث  العدد السادن عشر  يناير 

https://2u.pw/2gmQ7
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وهذه احلالة كانت تصب يف مصلحة إسرائيل باألسان  فلقد اتضح كيف وظف ال يان الصهيوين االستيطاين واسترتاد من ترتاعالت 
ل فيه القلق اإلسرائيلي عند اندالع الثورات إىل استعالء راهن وتباٍه بعناصر القوة والدور على النحو الذع حتو  2011هذا العقد املنصرم منذ 

 .(2)ولعل مدلوالت صرتقة القرن تقدم ال ثري من األدلة (1)اإلسرائيلي املتنامي يف املنطقة

أخرى من هذا العامل الذع ميثل دائرة  يةومل ت ن حالة هذه الدائرة العربية من العامل اإلسالالالالالالالالالالالالالالالالمي ببعيدة التأاري عن أحوال دوائر اقاف
لعامل اإلسالالالالمي لرترض تسالالالويتها حضالالالارية جامعة لثقافات وشالالالعوب متنوعة. فلقد اجتهت موازين القوى حول صالالالراعات أخرى تتدة يف أ اء ا

دية من أو الالالح هذه األمثلة  مري اهلندون احرتام حلقوق الشالالالعوب  ولعل مناذ  أقليات اإلجيور يف الصالالالني والروهينجا يف ميامنار ومسالالاللمي كشالالال
ران من ناحية  وتآكل مدخوالت وناهيك عن اسالالالالتمرار تأزم الو الالالالع يف أفغانسالالالالتان واسالالالالتمرار إح ام احلصالالالالار والعقوبات والتهديدات على إي

 الثروات النرتطية يف ظل اختالالت األسواق العاملية اليت  ر ا التسيس الظاهر.

 تاتمة:

مناة عدة للصراعات املسلحة أرجاء العامل اإلسالمي  خريطة من أعّب  (2019-2018) ألخريينقدم لنا متابعة أحداث العامني ات
 :وغري املسلحة )ولو العنيرتة( اليت يواجها املسلمون يف بداية العقد الثالث من األلرتية الثالثة

حدة وتوقيع اترتاق الدوحة  تفمع اجتاه لتسالالالالالالالالالالال ني احلرب يف أفغانسالالالالالالالالالالالتان ويف إطار ما يسالالالالالالالالالالالمى احلوار بني طالبان والواليات امل -1
 رية األمري ية واإليرانية.تنرتجر العراق من جديد منذ اغتيال قاسم سليماين حتت وطأة أش ال عدة من التدخالت العس 

لثانية من هذه الثورات يف لبنان ا  ناهيك عن تداعيات املوجة اسالالالالالالتمرار حروب ما بعد الثورات العربية يف سالالالالالالوريا واليمن وليبيا -2
 ق وا زائر.والعرا

 لسودانية يف الداخل واخلار .ايف السودان ما بعد الثورة وا ماعات املسلحة  نتقايلتعثر مرتاو ات السالم بني النظام اال -3
ديات اليت تواجه وتصالاعد التح  (الروهينجا يف ميامنار واالجيور يف سالي انو الصالنييف الشالرق )تردع أو الاع األقليات املساللمة  -4

راطية واالقتصالالالالاد واملخاوف  يف أوروبا ألسالالالالباب عدة داخلية )أزمات الدميوقنياسالالالالتمرار صالالالالعود اليم مسالالالاللمي أوروبا يف ظل
 .(بيةو من اهلجرة على اهلوية األور 

ع وصالالالل إىل  الالالم كشالالالمري إىل احل م وتصالالالاعد ا الالالطهادها ملسالالاللمي اهلند والذ 2014صالالالعود القومية اهلندوسالالالية املتطرفة منذ  -5
 جراءات.إنسية اهلندع ا ديد وغري ذلك من اهلندية هنائًيا واصدار قانون ا 

                                                           

 ل املثال:ل املوقف اإلسرائيلي من الثورات والثورات املضادة  وما حققته إسرائيل من م اسب من وراء حالة االقتتال العرا العرا  انظر على سبي( وحو 1)
   متاح عّب الرابط التايل:2019نوفمّب  26 املنظور اإلسرائيلي لتحديات احلالة السورية وفُرصها  موقع مركز اإلمارات للسياسات  -

https://2u.pw/u7Gpl  
  https://2u.pw/1t63k  متاح عّب الرابط التايل: 2018يناير  16السلوال اإلسرائيلي إزاء الثورات العربية  موقع عدنان أبو عامر  د.عدنان أبو عامر   -
  متاح عّب الرابط التايل: 2018أغسطس  20  معهد واشنطن  2019تات  حرب الشرق األوسط ال ّبى عام نداف بني حور  ماي ل آيزنش -

https://2u.pw/Xwr3N  
 .2014  4  ملف رقم 2014قة  ديسمّب لتطبيرؤية إسرائيلية للثورات العربية  ملرتات مدى  مدى ال رمل )املركز العرا للدراسات االجتماعية ا  يسرع خيزران -
عامان   عشر من أميت يف العامل:العدد الثاين )يف( د.نادية مصطرتي  د.سيف الدين عبد الرتتاح )إشراف عام(  يوليو 3الرؤية اإلسرائيلية ملصر بعد أجمد جّبيل   -

   متاح عّب الرابط التايل:)2014يونيو  – 2012من حتوالت الثورة املصرية )يونيو 
  https://2u.pw/CtSv5 

  مركز احلضارة 2018العدد التاسع من فصلية قضايا ونظرات: القرار األمري ي باالعرتاف بالقدن عاصمة إلسرائيل ونقل السرتارة إليها ومقاومته  أبريل  (2)
  https://2u.pw/OAaoqللدراسات والبحوث  متاح عّب الرابط التايل: 

https://2u.pw/u7Gpl
https://2u.pw/1t63k
https://2u.pw/Xwr3N
https://2u.pw/CtSv5
https://2u.pw/CtSv5
https://2u.pw/OAaoq
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رتكية  وتصالالالالالالالالالالاعد التحالف ال–اخلليجية–يف ظل تداعيات تصالالالالالالالالالالارع املصالالالالالالالالالالاحل اإليرانية قليميالباكسالالالالالالالالالالتاين اإلاملأزق يف الو الالالالالالالالالالع  -6
أزومة يف ظل سالالياسالالات شالالد   حيث تبدو السالالياسالالة اخلارجية الباكسالالتانية ماإلسالالرائيلي-اهلندوسالالي-االسالالرتاتيجي األمري ي

  ومن جراء دوافع التقارب مع تركيا ا  جراء متطلبات املعونات السالالعودية  أو من جراء آاار ا وار األفغاين واإليراينأطرافه
 ري ية.وماليزيا  وأخريًا من جراء املواءمات بني التحالرتات مع الصني والواليات املتحدة األم

مع جتدد الصالالالالالراع العرا   الرتارسالالالالاليةاخلليو( والرتكية و –ية )مصالالالالالرتداعي مثلت العالقات التارخيي بني أركان األمة ال ّبى  العرب -7
ل صالعود ماالوع هاد  يف يف مقاب فقط( قومية توليسال الرتارسالي  والرتكي العرا يف أاواب جديدة )مذهبية  جيوسالياسالية

 يف الدولتني. ندونيسيا وماليزيا وخاصة بعد االنتخابات منذ عامنيإجنوب شرق آسيا جتسده التغريات يف 
اليت  فريقيالسالالالالاحل الغرا األت الب التنافس الصالالالاليين األمري ي على أفريقيا وانرتجار حروب السالالالاليطرة على مواين  ر العرب و  -8

انرتجار نزاعات شرق و  صينية لمارات والسعودية  وذلك يف ظل تداعيات اسرتاتيجية طريق احلرير ا ديد اتشارال فيها اإل
 ة أخرى.ناحي يفتركيا  د ناحية  يفيوناين - يقّبص-مصرع -يالبحر املتوسط يف ظل صراع من إسرائيل

ن العامل اإلسالالالالالمي  ول ن رجاء أخرى مأول ن يف   جتدد الدور الروسالالالالي يف مواجهة األمري ي واألوروا ليس يف الشالالالالام فقط -9
 قاليمه.أهذه القوى يف  بنيبتوافق على توزيع األدوار  يوحيعلى  و 

اوابًا جديدة سواء من حيث  دودية أ  2001ديان والثقافات واحلضارات مقارنة مبا بعد ارتداء الدعوات إىل حوارات األ -10
من داخل العامل اإلسالالالالالالالالالالالالالالمي و و  رمسًيا ألهنا بدأت تنطلق ؛أو من حيث نقاة انطالقها وارت ازها  الذيوع واالهتمام  ا

 شالالالالالرتوع باسالالالالالرتاتيجية اعتذارية وجلد للذات.  وعلى  و مديد اخلطاب الديينجت :من أبرزها ؛سالالالالالميات عدةتالغرب وحتت 
وال تعين تلك الدعوات من داخل العامل اإلسالالالالالالمي إال إعادة رسالالالالالم صالالالالالورة للسالالالالالالم يف أذهان املسالالالالاللمني وفق مقتضالالالاليات 

كما كان ) اغري جهادع أو متسالالالالالالا  ابعادها  وليس فقط إسالالالالالالالمأاملطالب الغربية )إسالالالالالالالم علماين منعزل عن احلياة ب ل 
 .(1)حول العالقة بني اإلسالم واإلسالميني واملسلمني -لدى العموم–وعلى  و يضاعف من االرتباال (  2001بعد 

العامل اإلسالالالالمي  حتا حالة عجز وعدم فعالية املنظمة ا امعة للدول اإلسالالالالمية أمام شالالالب ة التحديات والصالالالراعات اليت جت -11
عام على ت وينها  وعلى أكثر من مسالالالتوى وخاصالالالة  50سالالاللًما أو حربًا. ولقد جتلت هذه احلالة بو الالالوح مع ذكرى مرور 

 .(2)من جداالت 2019حاة انعقاد قمة كواملبور يف نوفمّب أمع ما 
 اآليت: قد مرتنظام العاملي املعاصرة صعود االهتمام باإلسالم واملسلمني يف ال إىل أن حالة  عبر ثالثة عقودو تالصة القول وصلنا 

 .واإلسالميني إىل حتديات ترترض على اإلسالم ذاته من التحديات اليت تواجه املسلمني -
ملسلمني  د اهتامهم امن حتدع دفاع املسلمني واإلسالمني  د اهتامهم من الغرب باإلرهاب إىل حتدى دفاع  -
 باألسان باإلرهاب. دوهلم من داخل
 قليم.إمن حتديات إعادة رسم احلدود داخل أقاليم كّبى إىل إعادة تقسيم م ونات كل  -
الداخلية )الغرب(  ديات اإلصالح السياسي والتحول الدميقراطي إىل حتديات وقف الصراعات املسلحةمن حت -

 والتصدع للقوميات العلمانية املتطرفة )يف اهلند والصني وأوروبا(.

                                                           

رة للدراسات والبحوث  ( د. نادية مصطرتى  مدحت ماهر  رفع التبان يف التمايز والصلة بني اإلسالم واإلسالمية واإلسالميني  تقرير منشور على موقع مركز احلضا1)
 https://cutt.us/7HMWO  متاح عّب  الرابط التايل: 2014فّباير8بتاريخ 

  دراسة منشورة على موقع مركز احلضارة للدراسات 2020يناير 12( شيماء  اء  قمة كواالملبور: تساؤالت حول واقع ومستقبل العامل اإلسالمي  بتاريخ 2)
  https://2u.pw/fbQVCوالبحوث  متاح عّب الرابط التايل: 

https://cutt.us/7HMWO
https://2u.pw/fbQVC
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إىل حتديات احلرب العاملية الثانية على اإلرهاب  2001من حتديات احلرب العاملية األوىل على اإلرهاب بعد  -
  .2013منذ 

 وجميع هذا المحطات تعني  قيقة مروبة وهي:
 :أوىل من ناحية

  أن قوى اهليمنة يف النظام العاملي املعاصالالالالالالالالالالالالالالالر  قد فشالالالالالالالالالالالالالالاللت يف اابات احرتام ادعاءاهتا حول ملاية حقوق اإلنسالالالالالالالالالالالالالالالان
 .إلقرار نظام عاملي جديد بقيادة أمري ية وغربية  أكثر استقرارًا وأمًنا بوالدميقراطية والتنمية  كسب

 يف الغرب حول احلاجة إىل التعددية الدولية ومقاومة اهليمنة والعوملة الرأمسالية املتوحشة  النقدية كما فشاللت الدعوات
التصالالالالالالالالدع برتعالية لتغيري سالالالالالالالالياسالالالالالالالالات اهليمنة  علىمن أجل عامل أكثر دميقراطية وإنسالالالالالالالالانية. فلم تقدر القوى احلاملة هلذه الدعوات 

 معامل املعركة بني ا انبني. تشهد مبالغربية  ولعل حقبة ترا
ويقع و ع اإلسالم واملسلمني يف العامل )أع و ع العامل اإلسالمي بتحدياته وصراعاته الساخنة والباردة( يف قلب اختبار سياسات 

  رية واألكادميية الغربية.والنقدية الصاعدة من ناحية أخرى يف الدوائر السياسية واإلعالمية والرت  هذين ا انبني: الواقعية املهيمنة من ناحية
 ومن ناحية أخرى:

  ن تدارت يف ملاية قوى اهليمنة إفهي و  ؛رجاء العامل اإلسالالالالالالميأاسالالالالالتح مت وازدادت عنرًتا قوى الدول العميقة عّب
جتمعات صالالالالالالحات والتحوالت السالالالالالياسالالالالالية واجملتمعية واالقتصالالالالالادية احلقيقية اليت تعيد العافية للماإل -بقوة-الغربية  إال أهنا ترف  

 واليت ت سس ح م القانون وتداول السلطة ومت ني اجملتمع كقوة تشاركية ورقابية على "نظام احل م".
  وكما حتالرتت قوى تدعي "اإلسالالالالالالالالالالالمية" وتصالالالالالالالالالالف نرتسالالالالالالالالالالها  ا مع قوى الدولة العميقة والنظم احلاكمة يف عديد من

تصالالالالالف نرتسالالالالالها  ةفين قوى وحركات اجتماعية وسالالالالالياسالالالالالية  يف مواجهة قوى إسالالالالالالمية أخرى تنتهو املعار الالالالال رجاء العامل اإلسالالالالالالميأ
ة  من أجل االستقالل واحلرية  من أجل اهلوية واالنتماء وممن أجل التغيري  من أجل املقاوتصدرت باإلسالمية أيًضا  قد تصدت 

 أكثر إنسالالالالالالالانية وعدالة واملرجعية احلضالالالالالالالارية  من أجل العدالة و الالالالالالالد الظلم من أجل الدميقراطية والعدالة االجتماعية  من أجل عامل
مل تعد جتد املسالالالالالالالالاحات الواسالالالالالالالالعة احلرة لدعواهتا  -وغريها من القوى املعار الالالالالالالالة املدنية- إال أن هذه القوى  وسالالالالالالالالالًما وأمًنا للجميع

أو أع مرجعية  وحركتها يف ظل اسالالالالالالالتح ام دوائر احلرب العاملية الثانية على اإلرهاب  اليت ترف  أع حركية فاعلة باسالالالالالالالم اإلسالالالالالالالالم
 من أجل تغيري حقيقي. خرىأ

 ومع انفجار جائحة وورونا:
عن تصالالالالالالاعد التحديات والصالالالالالالراعات اليت تواجه العامل اإلسالالالالالالالمي منذ هناية احلرب الباردة يف ظل  -وعّب االاة عقود-نظل نتحدث 

 تغريات النظام العامل واسرتاتيجيات القوى ال ّبى العاملية.
لدة وامتزاجاهتا مع القوة الناعمة يف ظل العوملة. وكانت قضالالالالالالالالالايا مثل البيئة وا رمية نظل نتحدث عن حتديات وصالالالالالالالالالراعات القوة الصالالالالالالالالال

جه املنظمة واملل ية الرت رية واألمراض العابرة للحدود ال حتظى بقدر االهتمام الذع حتظى به احلروب السالالالالالالالالالاخنة  واآلن مع جائحة كورونا يوا
 يظل العالم اإلسالمي تصوصيته التي تدفع  لى السطح بعدة أسئلة: ول ن مجع؛العامل اإلسالمي حتديات مشرتكة وجامعة مع العامل أ

 هل مي ن أن ميثل حتدع كورونا دافًعا لوقف أو على األقل تعليق الصراعات الساخنة؟ -
هل سالالتصالالبح شالالعوب العامل اإلسالالالمي  نظرًا  دودية عناصالالر قوة دوهلا وخاصالالة العلمية واالجتماعية والصالالحية  -

سالالالان  األكثر خسالالالارة يف البشالالالر واالقتصالالالاد مقارنة خبسالالالارة الدول األكثر تقدًما يف هذه اجملاالت؟ وهل سالالالتحظى املتصالالاللة باإلن
 إعالمًيا بقدر ما حتظى به حالة الدول ال ّبى؟
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ملاذا ال حتظى شعوب العامل اإلسالمي باهتمام خارجي بتداعيات كورونا عليها  صحًيا واجتماعًيا واقتصاديًا؟  -
ملاذا حتظى أخبار ا ائحة يف كّبى دول العامل باالهتمام األكّب بقدر ما كانت حتوز الصالالالالالالالالالالالالالراعات السالالالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالالالالية ويف املقابل  

 والعس رية يف العامل اإلسالمي من اهتمام من قبل؟
هل ا ائحة الوبائية سالالت شالالف وختتّب حقيقة دوافع وأهداف التدخالت اخلارجية بذريعة االعتبارات اإلنسالالانية  -

 العاملي؟ إنسانية من؟ واألمن والسالم ملن؟ واألمن والسالم
ألن ت شالالالالالف هذه ا ائحة لشالالالالالعوب العامل اإلسالالالالالالمي اليت تعاين من نظم مسالالالالالتبدة فاسالالالالالدة هتاونت يف  خدمة  -

هذه الشالالالعوب وفشالالاللت يف توظيف مواردها من أجل حياة أكثر صالالالحية وأكثر أمًنا إنسالالالانًيا؟ واألخطر ألن ت شالالالف عن مدى 
ية ورمبا عدم االستعداد إلدارة أزمة صحية إنسانية نتيجة الرتشل املسبق أو الرف  املسبق إلقرار نظم "عدم شرتافية" وعدم فعال

 دميقراطية  تشاورية تقوم على مت ني اجملتمعات وليس استبعادها؟
بعبارة أخرية: هل سالالالالالالالتنجح شالالالالالالالعوب العامل اإلسالالالالالالالالمي يف النجاة من هذه ا ائحة برتضالالالالالالالل دعوات الصالالالالالالالاحلني  -

دة مولد نظام عاملي جديد ي ثر احلديث اآلن عنه أم سالاليولد نظام عاملي جديد على مزيد من خسالالارات هذه منهم!!! ملشالالاه
 الشعوب؟

***** 
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اإلسالمي:  تمسون عاما على تأسيس منظمة التعاون
  الة االهتمام ودالالتها

 مدحت ماهر
 مقدمة:

استقبل املسلمون يف القرن احلادع والعشرين عالالًما متخًما 
بالتحديات املمتدة من القرن السابق بال توقف: االزدواجية 
الثقافية  التبعي ة للخار   التجزئة اإلقليمية  التخل ف االقتصادع  
االستبداد السياسي  وزادت بأمارات من التحلل االجتماعي 
وا الل القيم وصراع األف ار واألجيال  وفشل العديد من جتارب 

ا ال يزال عموم املسلمني يشعرون بذلك التغيري واإلصالح. ومع هذ
الت وين العقدع الذع ميثل رابطتهم اإلميانية باسم "األمة 
اإلسالمية" مع تراجع مظاهر الصالت اللهم إال يف النوازل اليت 
حترال كوامن الشعور باالرتباة واالنتماء املشرتال؛ من قبيل عدوان 

السياسي   يقع على أحد الشعوب أو كاراة عامة. ويف املضمار
تأيت منظمة التعاون )امل متر سابقا( اإلسالمي لتعّب  عن إش الية 
فقدان الوحدة السياسية و اولة احلرتا  على قدر من التضامن 
والتعاون املعّب عن الرباة املوروث. ومن م يت رر كل حني الس ال 
عن الدور الذع تلعبه هذه املنظمة سواء يف  وء أهدافها وما 

و يف  وء مستجدات الواقع الدويل واإلسالمي أسست له  أ
 بتحدياته وفرصه.

ولقد قامت عدة من الدراسات على مراجعة مواقف 
وسياسات وجهود هذه املنظمة  وقام بعضها بتقييم لرتعاليتها 
وكرتاءهتا من مداخل عدة: م سسية وتنظيمية وإدارية  سياسية 

أقاليم معينة أو يف واسرتاتيجية  تنموية  واقافية  وسواء يف دول أو 
اإلسالمية أو يف العالقات بني العامل -العالقات البينية اإلسالمية

اإلسالمي والعامل من حوله  ال سيما الغرب مع عناية خاصة 
                                                           

 املدير التنرتيذع ملركز احلضارة للدراسات والبحوث. 

مبناطق التداعي اإلسالمي: فلسطني  أفغانستان  البوسنة 
واهلرسك  الشيشان  كوسوفا  كشمري  إريرتيا  الصومال  الصحراء 

جنوب السودان ودارفور  اإلجيور  الروهينجا  األقليات الغربية  
املسلمة يف الغرب والشرق. وقد خرجت معظم هذه الدراسات 

يف  -إن مل ي ن األكّب-بأن العامل السياسي قد لعب دورا كبريا 
حتجيم فعالية املنظمة ووكاالهتا وجعل القيمة املضافة هلا عند احلدود 

 .(1)الدنيا إال قلياًل 
ف كثري من الشعوب بوجود منظمة  ذا االسم  وال ال تعر 

حتظى لقاءات قمتها بتغطية إعالمية ذات بال قياسا على نظريات 
هلا يف دوائر حضارية وسياسية أخرى  وال يعرف أكثر الباحثني 
السياسيني كثريا عن ت وين املنظمة ووكاالهتا ومنظماهتا الرترعية  

الت املختلرتة. على مستوى فضال عن تارساهتا وجهودها يف اجملا
ما  اشتهرت بع  منظماهتا وم سساهتا الرترعية مثل: اإليسيس و 
بالرباة  البنك اإلسالمي للتنمية جبدة  جممع الرتقه اإلسالمي 
جبدة  وقد عرف بع  رموزها القيادية من أمثال: تن و عبد 
الرملن  حامد الغابد  عبد الواحد بلقزيز  أكمل إحسان أوغلي  

عزيز التوجيرع  وغريهم  ل ن بغري ما يعين ذلك إحدااهم عبد ال
نقلة يف الوعي العام باملنظمة بني الشعوب والباحثني املتخصصني 

 يف جماالت نشاطها املختلرتة. 
ومن م جاءت الذكرى اخلمسني لتأسيس املنظمة دون أع 
الترتات أو عناية من أع من مستويات االهتمام اللهم إال بع  

ا وهناال  نراجعها ونبحث عن ترتسري تلك الظالل املقاالت هن
 الثقيلة من اإلغرتال ودالالهتا!

 تالصات من تقييمات فعالية المنظمة لنصف  رن م ى: ●

من املهم استخالص العّبة تا انتهت إليه الدراسات 
والبحوث السابقة عن فعالية املنظمة ووجوه تعطلها. فقد الحظ 

من حلظة تأسيسها رغم عظم باحثون أن املنظمة ولدت عرجاء 
للعرب  1967وبعد هزمييت  1969تلك اللحظة )حريق األقصى 

أمام إسرائيل ولباكستان أمام اهلند(. فبعدما عرض د.عبد اهلل 
األحسن ألوجه نشاة منظمة امل متر حىت منتصف مثانينيات القرن 

 األمة داخل البينية العالقاتانظر: مقدمة حولية أميت يف العامل: ( 1)
 .1999العدد الثاين  مركز احلضارة للدراسات السياسية    اإلسالمية
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الرتائت: ال رتاح اإلسالمي من أجل تقرير املصري )يف فلسطني  
ن  األقليات املسلمة(  ا افظة على السلم واألمن داخل أفغانستا

البلدان اإلسالمية )باكستان وبنجالديش  العراق وإيرن(  التعاون 
اإلسالمي من أجل التنمية االقتصادية )الغذاء والزراعة  التجارة  
الصناعة  النقل واالتصاالت والسياحة  املسائل املالية والنقدية  

لعلمية والتنقية..(  التعاون اإلسالمي من أجل الطاقة  اجملاالت ا
الوحدة الثقافية )النشاطات التعليمية  اإلعالمية  تطوير امل سسات 
القانونية  النشاطات اإلنسانية(  جعل اخلامتة حتت عنوان معّب: 
"املثاليات والواقع"  وأمجل تقييمه ملسار املنظمة حىت منتصف 

 الثمانينيات فقال:
ى المانعة لنجاح المنظمة هي المفهوم العلماني والقوة الابر "

للسيادة الوانية. فالدول األع ا  تبقى أ وى من المنظمة األم بسبب 
التزامها بالسيادة الوانية، واتباعا لعرف القانون الدولي الحديث المبنّي 
على فارةا لسيادة الوانية، فإن المنطمة اعتبرت مشالة أمة معينة داتل 

"   اربًا املثل بالتعامل مع قضايا لألمة المعنيةاألمة ومشالة 
وبصرف النظر عن مشالة فلسطني وأفغانستان واألقليات املسلمة: "

هذا المفهوم، فإن االنطباع األول عن نشااات منظمة المؤتمر اإلسالمي 
هو أن المنظمة تعاني من افتقار  لى المهارات اإلدارية... وتعاني منظمة 

وهيرا من اإلهمال واالفتقار  لى التزام من جانب المؤتمر اإلسالمي  
 اومات البلدان األع ا  فيها. وأدى هذا اإلهمال  لى بيرو رااية 
تست دم عمليات معقدة لتقوم بتطبيق سياساتها. فمؤسسات البحث 
تدرس أوال جدوى مشروع معين ثم يرسل اال تراح  لى مجموعة من 

برا  تدرس اللجنة اإلسالمية ال برا ، وبنا  على دراسة مجموعة ال 
للشئون اال تصادية والهقافية واالجتماعية المشروع، ثم ترفع اللجنة 
توصيتها للمؤسسة المانحة بالمساعدة وهاذا دوالي . .... وفي هذا 
". العملية البيرو رااية الطويلة فإن الفارة ورا  مشروع تالبا ما ت يع

ستنجح فقط بال وأهنا "وتوقع األحسن استمرار فشل املنظمة مستق
 .(1)"عندما تنال الهوية اإلسالمية الماان األول من  بل المسلمين

                                                           

سية منظمة امل متر اإلسالمي: دراسة ملنظمة سيا عبد اهلل األحسن  (1)
إسالمية  ترمجة: عبد العزيز إبراهيم الرتايز  )القاهرة: املعهد العاملي للرت ر 

 . 257 -252ص ص   م( 1996هال/1417  2اإلسالمي  ة
 انظر دراسات ل ل من: (2)
د.أملد و د.عبد اهلل األشعل  د. مد السيد سليم  ود.حسن نافعة    -

 الرشيدع  ود. مد شوقي؛ وورقة للباحث سابقة:

جاءت دراسات تقييمية عدة لدور وإ ازات املنظمة حىت 
  وتزيد (2)العقد األول من القرن العشرين لتصل إىل املتيجة ذاهتا

عليها أن الدول األعضاء ال ت من حقيقة جبدوى هذه املنظمة إال 
ظروف معينة تتعلق ببعضها دون بع . يقول د. مد شوقي:  يف
 تير   ليمية دولية في تنظيمات اإلسالمية الدول بعض مشاروة وتعد"

 أو ممانة  ائمة لتنظيمات دولية  سالمية منا  ة أو ربما بديلة،  سالمية
"؛ هذا واإلتفاق العجز على  الة وا د سن في ودلياال مظهراا القيام،

وليس فقط منظمة –ق املنظمات الدولية اإلسالمية لي كد إخرتا
 األقطار ال ثري من أمن وملاية بضمان يتعلق فيما -امل متر

 جانب من إليها املوجهة  د االعتداءات فيها األعضاء اإلسالمية
 يف اإلسالمية التنظيمات فيها  كما أن  اح ليست أعضاء دول
 كان اإلسالمية-اإلسالمية للمنازعات التسوية السلمية جمال
للغاية؛ فاملنظمة ترتوض حل نزاعات أعضائها إىل منظمات   دودا

التشادع -أخرى مثل منظمة الوحدة األفريقية يف النزاع اللييب
  1990  وجامعة الدول العربية عند غزو العراق لل ويت 1987

 فضال عن األمم املتحدة يف أكثر األحوال. وي كد ذلك حقيقة
أدىن درجاته   استمر يف اإلسالمية الدول بني ىالتنسيق السياس أن

نرتسها كثرية ومتزايدة وتتدة بال  الدول هذه اخلالفات بني بل إن
 انقطاع.

وتعيد الدراسات التقييمية حىت العقد األول من القرن 
احلادع والعشرين أسباب  عف أو عدم الرتاعلية ألسباٍب بعضها 

صويت وخاصة افتقاد قانوين وتنظيمي يتعلق بالبنية ونظم الت
جزاءات خمالرتة امليثاق وفقدان ت وينات قضائية  وبعضها سياسي 
وباألخص  عف اإلرادة السياسية أو انعدامها لترتعيل العمل 
اإلسالمي املشرتال؛ األمر الذع يتجلى يف  عف التمثيل وعزوف 
امللوال والرؤساء عن حضور العديد من القمم املهمة وعدم وفاء 

بالتزاماهتا املالية جتاه املنظمة  ئيلة امليزانية بل  الدول األعضاء

خالق من أجل دحت ماهر  القمة اإلسالمية العاشرة: دورة املعرفة واألم -
 األمة على ياهتاوتداع العراق على احلرب :تقدم األمة  حولية أميت يف العامل

ضارة للدراسات العدد السادن  ا زء الثاين  القاهرة: مركز احل اإلسالمية
 .1007 -987السياسية  ص ص 
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 املدينة بأ عاف ميزانيتها منذ هناية القرن املا ي  ويف ظل التنافس
 منها كل وتغليب البع   اإلسالمية وبعضها الدول بني السياسى

العامة اليت  املصلحة اإلسالمية على الضيقة ملصاحلها السياسية
. وقد سهلت هذه التحديات الذاتية يرترتض أن متثلها املنظمة

والداخلية والقطرية والبنية من االنع اسات السلبية للتحوالت 
والسياسات والتحديات اخلارجية يف إبقاء املنظمة هي ال عظميا 

 .(1)ال فعالية له إال قلياًل 
وقبل عشر سنوات  ومع بلوغ املنظمة عامها األربعني 

 -توىل أمانتها العامة وأحد أنشط من–أصدر أمينها السابق 
العالم اإلسالمي وتحديات د.أكمل الدين إحسان أوغلي كتابه "

" بطبعته اإل ليزية القرن الجديد: منظمة التعاون اإلسالمي
؛ لي شف 2013عقب فرتته األوىل م بالرتمجة العربية  2009

عن رؤية شاملة ومعمضقة ألزمة املنظمة وآفاق العمل الدويل 
باملثالب اليت  أوتليشرتال وشروة فعاليته. وقد أقر اإلسالمي امل

ذكرهتا الدراسات حول املنظمة عّب مسريهتا  وأشار إىل ذات 
العوامل املتسببة يف ذلك تقريبا  ل ن موقعه الرمسي غلب من 

 . (2)دبلوماسية أسلوبه
فمن موقعه أمينا عاما للمنظمة يتطرق إىل  اوالت 

من قبل؛ حيث ظهر أول قرار اإلصالح اليت خا تها املنظمة 
من م متر وزراء اخلارجية اإلسالمي  1982لال"إصالح املنظمة" عام 

" عملية نياميالثالث عشر يف نيامي عاصمة النيجر فيما عرف بال"
اليت دارت حول رفع كرتاءة األجهزة املترترعة وامل سسات واملراكز 
املتخصصة التابعة للمنظمة والتنسيق بينها  من خطة عمل 

املة  وقد كلف معهد اإلدارة العامة السعودع بتوصية من األمانة ش
العامة للمنظمة بيعداد دراسة عن مدى التنسيق داخل املنظمة 
أظهرت تدنيه وشرحت أسباب هذا التدين يف أربعة غيابات: غياب 
خطة التوسع يف إنشاء األجهزة ما أهدر "األولويات" وأحل أهدافا 

بب يف ازدواجية املسئوليات وتداخل اانوية  ل األساسية وتس
                                                           

ويل اإلسالمي: دراسة يف أزمة الرتعالية  حولية  مد شوقي  التنظيم الد (1)
مركز احلضارة  واخلار  الداخل بني األمة ىف اإلصالح قضية :أميت يف العامل

-138  ص ص 2008  سنة السابع القاهرة  العدد –للدراسات والسياسية
161. 

املهام  وغياب التقومي املستمر  م غياب قنوات تدفق املعلومات  
وغياب املوارد البشرية ذات ال رتاءة. وقد آلت هذه العملية إىل ما 

" الصادر عن م متر وزراء اخلارجية  رار الرياضعرف بيصالح أو "
لعملية إعادة  والذع تضمن ت ميال 1989الثامن عشر بالرياض 

اهلي لة وتوطيد الروابط بني أجهزة املنظمة  ول نه تطرق أيضا إىل 
ما عرف بال"اسرتاتيجية العمل اإلسالمي املشرتال"؛ حيث أوكل 
لألمني العام صياغة اسرتاتيجية شاملة للعمل اإلسالمي املشرتال 

وخطة عمله  1981على أسان من إعالن م ة/الطائف يناير 
ن صادر عن القمة الثالثة ومن اإلعالنات األكثر االقتصادية )إعال

تأاريا يف مسار املنظمة(؛ تتحدد فيه أولويات القطاعات 
 . (3)املختلرتة

وجاءت خطوة اإلصالح الثالثة عّب م متر القمة السابع يف 
" واليت فريق الش صيات البارتةبتأسيس " 1994الدار البيضاء 

ياهتا مل متر وزراء ترترعت منه االث  ان متخصصة لتقدم توص
؛ وهي عبارة عن 1995اخلارجية الثالث والعشرين يف كوناكرع 

مباد  سياسية وف رية مثل: التضامن اإلسالمي  احليوية  
املعاصرة  الروح العملية  األمن اإلسالمي ا ماعي  ف  
املنازعات  الدبلوماسية الوقائية  ولقد كانت أهم إشارات تقرير 

املنظمة ليس يف ميثاقها وما تضمنه من   ان الرتريق أن عيب
أهداف ومقاصد  إمنا ي من يف غياب الوسائل ا ققة للمقاصد  
و عف املوارد املالية والبشرية املقدمة للمنظمة من أعضائها؛ 
تأكيدا ملا سبق ذكره وت راره: سياسيا وغريه. ل ن أوغلي يصف 

 . (4)التقرير النهائي للرتريق "بالعمومية وعدم التحديد"
واستمر األمر على املنوال ذاته حىت أواخر التسعينيات 

فريق ال برا  الحاومي " 1997لت سس القمة الثامنة يف طهران 
" ليقدم تقريرا عن حال املنظمة إىل م متر وزراء اخلارجية الدولي

األتمة والذع تضمن أن " 1998اخلامس والعشرين بالدوحة 
ي تشل فاعلية المنظمة والتي المالية هي المشالة األساسية الت

أكمل الدين إحسان أوغلي  العامل اإلسالمي وحتديات القرن ا ديد:  (2)
-77(   ص ص 2013اون اإلسالمي  )القاهرة: دار الشروق  منظمة التع

78. 
 .84-79املرجع السابق  ص ص  (3)
 .89-88املرجع السابق  ص ص  (4)
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"  وأكد على عدم يجب أن تحظى بأولوية  صوى لحلها
إحداث تغيري يف امليثاق أو هي ل املنظمة  مع  رورة منح األمني 
العام صالحيات أوسع للصالح اإلدارع واملايل. ولقد استمر 
الرتكيز على اإلصالح اإلدارع وحده تقريبا حىت إن م متر القمة 

بالتشاور مع جهات –فوض األمني العام  2000لدوحة التاسع با
يف اختيار شركة متخصصة يف جمال اإلدارة واالستشارات  -أخرى

لعمل دراسة لتجديد ا هاز القائم للمنظمة حىت يصبح أكثر 
كرتاءة وفعالية  وقد اختريت شركة "إكسنيتشر" االستشارية 

أو دراستها  وقدمت تقريرها 2003املاليزية)!( اليت بدأت عملها 
ول ن تعذر تنرتيذ توصياهتا للعراقيل الثابتة ولبع   2005

 . (1)حترتظات األمانة العامة والدول األعضاء عليها
أن جميع مباردات اإلصالح تقريبا ويف ا صلة يقرر أوغلي "

 د با ت بالفشل. فال تل  الجهود المبذولة لم تسفر عن أي تحسن 
ليس هذا فحسب، بل  ن جميع تل   قيقي ملحوظ في أدا  المنظمة، 

المحاوالت أبدت المأتق الذي تواجهه المنظمة. ومن المفار ات أن 
وهو أ د األسباب الجوهرية –عدم  درة المنظمة على تنفيذ  راراتها 

 د ظهر من جديد وعامل أساسي في  عا ة  -الداعية إل دا: التغيير
ملنظمة عصية "؛ ليطرح س اله احلائر: هل ام تلف جهود اإلصالح
 ؟(2)على اإلصالح؟ وملاذا

كأول قيادة –ورغم إجابته برتشل املنظمة قبل واليته 
  فقد حاول أوغلي أن 2005اليت بدأت يناير  -منتخبة دميقراطيا

يثبت أن املنظمة قد اختطت خطا جديدا للصالح الرتعلي بدءا 
ز يف من جتديد امليثاق ووصوال إىل األجهزة الرترعية  ومرورا باإل ا

قضايا السلم واألمن الدويل وف  النالزاعات  والتعاون االقتصادع 
  والتجديد امل سسي مل سسات التنمية ومواجهة (3)والتجارع

حتديات العوملة  ومواجهة موجة اإلسالموفوبيا خاصة املترتجرة بعد 

                                                           

 .94-91املرجع السابق  ص ص  (1)
 .94املرجع السابق  ص  (2)
( انظر: د.زينب عبد العظيم  سياسات التعاون االقتصادع بني دول 3)

هدف السوق اإلسالمية املشرتكة  )يف( د.نادية منظمة امل متر اإلسالمي و 
مصطرتى  د.سيف الدين عبد الرتتاح)إشراف عام( أميت يف العامل   

العالقات البينية داخل األمة اإلسالمية  العدد الثاين )القاهرة: مركز احلضارة 
 (2000للدراسات السياسية  

 .305املرجع السابق  ص  (4)

  ومش الت ا اليات واألقليات املسلمة يف 2001سبتمّب  11
مرتصلة للقضايا اليت عملت عليها املنظمة العامل  مستعر ا خريطة 

حىت هناية العقد األول من القرن احلايل  قبل أن جيمل خالصة 
ثمة تقدماا وبيراا  د ُأ رت في تحقيق رؤيته يف خامتة ال تاب بأن: "

األجندة الداتلية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي  ضافة  لى  تا ة الفرصة في 
عبير عن مطالبها وتعزيز ماانتها في الو ت نفسه للدول اإلسالمية للت

ويامن التحدي الحقيقي في هذا المجال في القدرة المجتمع الدولي. 
على ترجمة القرارات التي تُت ذ والسياسات التي تُقّر في مؤتمرات القمة 
والمؤتمرات الوتارية التي تشارك فيها الدول األع ا   لى أفعال  قيقية 

لمنظمات الدولية األترى تحتا  منظمة . فاما هو الحال في املموسة
المؤتمر اإلسالمي  لى جهود موسعة ومشتروة على المستويين 
الدبلوماسي واإلداري من أجل ضمان استيعاب تل  السياسات 

 .(4)"والقرارات وتنفيذها بشال سليم وفعال
هو عبد –وخبالف تقييم خبري يف شئون وتطورات املنظمة 

د مخسني عاما؛ حيث كتب تقريرا م خرا ملآالهتا بع -اهلل األحسن
  يرى أوغلي أن مثة حتسنا ملحوظا يف صورة املنظمة (5) ذا الصدد

يعود في جز  وبير منه  لى داخل العامل اإلسالمي وخارجه  وأنه "
السياسات الفعالة التي تم تنفيذها في الاهير من المجاالت الم تلفة. 

 بل الدول األع ا  للميهاق وذل  فإن التأييد الشامل والعميق من 
وبرنامج العمل الجديدْين يعد بمهابة دليل على الهقة التي توليها تل  
الدول لعملية  صالح المنظمة. ومن هذا المنطلق فإن اهتمام الدول 

سوا  تل  التي –األع ا  ومشاروتها في المشروعات التجارية والتنموية 
ووذل  مشاروتها في  - ديهايجري العمل فيها منذ فترة أم التي بدأت 

مشروعات ماافحة الفقر والاوار: وتيرها تبين مدى مشاروتها الفاعلة 
في أنشطة منظمة المؤتمر اإلسالمي. وُيال ظ أي ا في الندوات 
واللقا ات التي تعقدها المنظمة على مستويات م تلفة، تجدد االهتمام 

ظمة المؤتمر من  بل الدول األع ا ... وفي  اار عملية  صالح من
اإلسالمي وانت  ائمة أولويات المنظمة تت من هذين الجانبين من تالل 

بني  :اخلمسني عامها يف اإلسالمي تعاونال عبد اهلل األحسن  منظمة (5)
  متاح عّب 2019يناير  9واليأن  منتدى الشرق  موقع الشرق   األمل

 الرابط التايل: 
https://2u.pw/gNHDH  

إلسالمي: ا  مخسون عاًما على إنشاء منظمة التعاون النحان هنىوانظر: 
 الرابط ّبع متاح  12/4/2016  كثري من اإلخرتاقات  قليل من اإل ازات..

  التايل:
https://cutt.us/IRJgi 

https://2u.pw/gNHDH
https://cutt.us/IRJgi
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ووذل  من تالل الميهاق  2005برنامج العمل العشري الذي تم   راراا 
جنبا  لى جنب مع  2008الجديد الذي تم   راراا واعتمادا في عام 

في  المبا هات الحاومية الدولية التي انطلقت ب صوص هذين البندين
 . (1)".. 2009عام 

من خالل أمينها السابق –ويبقى أن املنظمة نرتسها 
ترى أن إصالحها وفعاليتها يف الواقع العملي تعتمد على  -أوغلي

نجاح الجهود الرامية  لى ردم الفجوة التي تفصل ما بين اإلرادة "
. (2)"السياسية للدول األع ا  والعمل الدبلوماسي الحاومي الدولي

 مسار دائرع مراوح  له أو هابط غري صاعد ال ميل من وه ذا يف
مراوحة النطاق ذاته الذع رمسته له األو اع البينية اإلسالمية 
والتحوالت العاملية ا يطة باألمة اإلسالمية  واليت إما جاءت يف 
غري صاحلها أو مل مي ن استثمار فرصها من قبل األنظمة السياسية 

انتهت مع القرن ا ديد إىل و ع العامل املختلرتة  فضال عن أهنا 
اإلسالمي يف مهِب رياح عاتية من اإلسالموفوبيا وكيل االهتامات 

 للمسلمني وللسالم نرتسه بالعنف واإلرهاب وما إليه.
ويظهر ما يف صياغة أوغلي من دبلوماسية تراعي 
مقتضيات املوقع الذع شغله ملدة مثاين سنوات حني يشري إىل 

يا  املنظمة نرتسها إىل  مان فعاليتها يف ظل واقع استمرار احت
أنظمة سياسية ال تزداد كل يوم إال انقساما على ذاهتا  وقد زادها 
العقد األخري جتافيا عن شعو ا؛ ومن م تبعية وخضوعا إلكراهات 

                                                           

. وانظر فيما يتعلق 306ع سابق  ص أوغلي  مرج إحسان الدين ( أكمل1)
 :2017-2005اإلسالمية -بزيادة معدالت التجارة البينية اإلسالمية

يز التجارة أمل خريع أمني  مد  دور منظمة التعاون اإلسالمي يف تعز  -
  رسالة 2002م البينية بني دول أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء  ا منذ عا

احلسنني   ملد املرسي  د.مروة عادل سعددكتوراه  إشراف: د.مساح سيد أ
(  ص 2018ة  وث والدراسات األفريقيح)القاهرة: جامعة القاهرة: معهد الب

 .97-90ص 
 .307أوغلي  مرجع سابق  ص  إحسان الدين أكمل (2)
راجع مرتهوم "دول األركان" يف عامل فعاليات األمة اإلسالمية يف: نادية  (3)

 مسألة :ح  املقدمة  حولية أميت يف العاملمصطرتى  سيف الدين عبد الرتتا 
العدد األول  )القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسية   والعوملة  األمة

 .30-23م(  ص ص 1999هال/1419
 راجع على سبيل املثال: (4)

 إىل الدورة اإلسالمي املقدم التعاون ملنظمة العامة تقرير األمانة .أ
 والتجارع االقتصادع للتعاون ةالدائم والثالاني للجنة الثالثة

املنظومة الدولية غري الصديقة ملقاصد ميثاق منظمة التعاون 
. لقد بلغت م شرات 2011اإلسالمي  سب امسها الراهن منذ 

كما   2013-2011الرتعالية ا دودة للمنظمة أوجها بني العامني 
تبني مقدمة كتاب أوغلي  وذ تصعيد لقضايا حقوق اإلنسان 
والدميقراطية واالسترتادة من احلراال العام يف هذه الرترتة الوجيزة يف 
تعزيز األنشطة الثقافية والسياسية واالجتماعية للمنظمة  ل ن 
سرعان ما رجعت األمور القهقرى وجتدد االنقسام غري املسبوق يف 
تاريخ املنظمة وعاملها اإلسالمي ويف قلبه العامل العرا ودول 

حىت باتت أكثر القضايا املركزية كقضية فلسطني  ل  (3)أركاهنما
تنازع وتناق  كبريين بني التوجهات والسياسات املركزية 

 اإلسالمية.
عدد من التقارير والبيانات الصادرة عن هذا ومن مراجعة 

األمانة العامة أو م مترات القمة أو امل مترات الوزارية أو عن األجهزة 
واجملالس املتخصصة   دها تدور يف فلك الدعوة والتحضري 
لألعمال أكثر من القيام  ا  أو القيام بأعمال ال مثرة هلا إال أقل 

ال للمنظمة إن كشرتت القليل  هذا يف ظل حرص على سرد أعم
عن شيء فيمنا ت شف عن إم انات غري مرتعلة  أو بتعبري د.نادر 
فرجاين يف خصوص السياسات العربية  ترتضح: "هدر 

–. فعلى سبيل املثال قامت املمنظمة وأمينها العام (4)اإلم انية"

 ا مهورية   اسطنبول}ال ومسيك{ التعاون اإلسالمي ملنظمة
 .23/11/2017-20  الرتكية

اسرتاتيجية منظمة التعاون اإلسالمي للشباب  اعتمدت يف باكو   .ب
   متاح عّب الرابط التايل:  2018أذربيجان  –

www.oic.oci.org  
 طورتاإلسالمي؟  العامل يف للحقوق اوغلو  أجندة كيا توران . 

وحة: اإلنسان  الد حلقوق اإلسالمي التعاون منظمة عمل إطار
 .2013معهد بروكينجز  

 نظمةالدويل مل الوزارع امل متر عن الصادر أباد عشق إعالن  .د
 شقعاإلسالمي   العامل يف حول الالجئني اإلسالمي التعاون
 .2012مايو  12-11ركمنستان  ت أباد 

 املايل  منظمة التعاون عن تنسيق ال ومسيك م تب كلمة .ه
ال ومسيك   تنسيق ال ومسيك  م تب/اإلسالمي التعاون
 .2017  نوفمّب

http://www.oic.oci.org/
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بدعوات ومناشدات وإعالنات مواقف وزيارات  -أوغلي نرتسه
لى األحداث والرترتة الزمنية  ل نها مع واجتماعات  قليلة قياسا ع

ذلك مل ترتد إال إابات احلضور أو إعالن املواقف أو إبراء الذمة. 
ويدافع أوغلي عن املنظمة وجهودها ويت لف ل ي يثبت أمهيتها 
من باب احلرتا  عليها ألن إمهاهلا فالتخلي عنها ينذر مبا هو أشر 

 وأ يع ملعىن الت وين امل سسي لألمة.
اإلسالمية ة الرتلسطينية تتدهور من ا هة العربية و فالقضي

ة ال وسياسات نظم هذه ا هة فرادى  وسياسات  اور إقليمي
زيد بعد ذلك تقدم بل ت خر  بينما جتتهد املنظمة لبناء موقف ال ي
يت خضعت فيها عن كونه كالًما بغري فعل  وكذا القضية األفغانية ال

د لطالبان سالمي الرمسي املضاحركة املنظمة للمعطى السياسي اإل
ت راية احلرب وإلكراهية النظام الدويل بقيادة الواليات املتحدة حت

للدفاع عن  على اإلرهاب. يف فرتة أوغلي قامت املنظمة جبهد كبري
يف الغرب  اإلسالم واملسلمني  د موجة ال راهية واإلسالموفوبيا
وب بقدٍر  ملطلوعّب العامل  ل ن إم انياهتا كانت دون املستوى ا

اتيجية كبرٍي جدا. والشك أن وجود قيادة نشطة وذات رؤية اسرت 
أن يسجله  وخّبة عملية مثل أوغلي كان هلا أكّب األار فيما حرص

هائي من أنشطة وحتركات على أصعدة خمتلرتة ل ن التقييم الن
 ذكرها. لرتعالية املنظمة يرتبط بظالل أكثر اقال معروفة وسبق

مرور مخسني عاما على تأسيس  ولقد جاءت مناسبة
لدول املنظمة لت شف مزيدا من و عيتها الداخلية وسياسات ا

ة واإلسالمية الرئيسية يف التعامل معها يف ظل تردع الصالت العربي
ب عدة  وبروز سياسات ا اور املتنازعة على أصعدة ومن أبوا

 وتبني عن بع  من نظرة الرأع العام اإلسالمي هلا.
 

 

                                                           

موعة األعمال  جم لذكاء اإلسالمي التعاون منظمة مركز تقرير .و
القتصادية البنك اإلسالمي للتنمية  مركز األ اث اإلحصائية وا

 سسة الجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  كومسيك  املوا
 35رة الالاإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات  الدو 

لتعاون للجنة الدائمة للتعاون االقاصادع والتجارع ملنظمة ا
 .2019نوفمري  28-26اإلسالمي  

 ال اليوبيل الذهبي للمنظمة: مقاالت ومهرجانات في استقب ●

اليت يتيحها  بناء على مسح بالعربية واإل ليزية يف املصادر
عاون اإلنرتنت ملا زامن الذكرى اخلمسني لتأسيس منظمة الت
ة أو غري اإلسالمي من اهتمام يف صورة فعاليات أو خطابات رمسي

رجانيته صائص: مهرمسية  مي ن القول إن االهتمام اتسم بثالث خ
ز اململ ة الش لية  تركزه يف نطاق جغرايف  دود ال ي اد يتجاو 
يف إ ازات  السعودية ومدعويها وقلة من الدول  مبالغة املتحداني
ها اليت أناطها املنظمة والدور الذع تلعبه يف نطاق مهامها ومسئوليت

  ا ميثاقها.
يت ال 2013-2011ومن ا دير بالذكر أوال أن الرترتة 

سيما بني دول  شهدت انقساما رمسيا عربيا وإسالميا كبريا ومركبا ال
نظمة؛ حيث األركان  آلت إىل ما يشبه و ع اليد السعودية على امل

دين )وزير متس ت السعودية باختيار تثلها الدكتور إياد أمني م
عاما للمنظمة  احلو والعمرة ووزير اإلعالم والثقافة السابق( أمينا

 وحني تسبب يف مش لة دبلوماسية مع دولة حليف ذ  2014
ن استبدال الدكتور يوسف بن أملد العثيمني )وزير الشئو 

ظمة منذ االجتماعية السابق( به لي ون هو األمني احلايل للمن
-السعودعنـزاع وبناء على ال. 2016نوفمّب 

الرتكي   القطرع/  اإليراين والسعودع/اخلليجي/املصرع
والسودان م  لرمسية يف أزمات اليمن وسوريا وليبياواالستقطابات ا

له كالصهيوين وحركة ملان وقبل ذلك   يف املوقف من ال يان
قطابيا احلركات السياسية اإلسالمية  أخذت املنظمة منحى است
واخر عاد  ا القهقرى بشدة تربو على ما سبق تأسيسها يف أ

قيادة السعودية. بية بالستينيات بني الناصرية/البعثية واملل يات العر 
لك املناسبة ويف هذه الظالل الثقيلة من التدابر والتنازع جاءت ت

 من مرور نصف قرن على تأسيس املنظمة.

 اء حولالنهائي للجنة الرتنية امل ونة من خّب  التقرير مشروع  .ز
 ئيةاإلحصا للجنة اسرتاتيجية رؤية لو ع تنرتيذية عمل "خطة
 ."الطويلو  واملتوسط القصري اإلسالمي على املدى التعاون ملنظمة

 ل.العم : برنامو2025  عام حىت اإلسالمي التعاون منظمة  .ح
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احترتاال مهرجانيا بالذكرى  2019وبناء عليه شهد العام 
اخلمسني لتأسيس املنظمة امتد عّب العام من أوله إىل آخره على 

مل ي د يشعر  ا أحد حىت االث دورات يف االث دول  ول ن 
من املعنيني. فقد أقامت املنظمة الدورة األوىل ملهرجاهنا الثقايف 

أمة وا دة حتت شعار " 2019فّباير  9-4والرتين بالقاهرة 
دولة من  18مبشاركة "؛ وثقافات متعددة.. فلسطين في القلب
؛ حيث نظمته وزارة (1)خمتلف الدول اإلسالمية يف مقدمتها مصر

ة املصرية بالتعاون مع وزارات اخلارجية  الشباب والريا ة  الثقاف
السياحة  اآلاار  باإل افة إىل جممع اللغة العربية واألزهر الشريف  
وذلك  ضور العديد من الوزراء وسرتراء الدول أعضاء املنظمة. 
وشاركت بع  الدول برترق فنون الرتل لور الشعيب وفنون املقامات 

الت املوسيقية  وتنوعت العروض ما بني والرقص والعزف على اآل
غنائية وأمسيات شعرية وندوات اقافية ومعرض للرتنون التش يلية 
واملأكوالت واملالبس واحلرف الرتااية والتقليدية  وأعلن أن مو وع 
هذا املهرجان األول لشباب الدول اإلسالمية ملواجهة األف ار 

ت تعصف باستقرار املتطرفة وتارسات العنف واإلرهاب اليت بات
بع  الدول اإلسالمية  وتوازى ذلك مع تشجيع الشباب 
والرتتيات على إطالق مبادرات وبرامو  لية لنشر االعتدال 

 .(2)وتعميق األف ار الوسطية
من "مهرجان منظمة وجاءت فعاليات الدورة الثانية 

-25بني  يف مركز أبوظيب الوطين للمعارض التعاون اإلسالمي"
أمة وا دة يجمعها التعاون على حتت شعار " 2019أبريل  27

" على ذات املنوال من العروض ال ير والعدل والتسامح
مستشار -الرتل لورية والرقص الشعيب  وقال يوسف الضبيعي 

                                                           

والسعودية  اإلمارات  ال ويت  فلسطني  اليمن  ا زائر  املغرب  غينيا   (1)
القمر  بوركينا فاسو  باكستان  بنجالديش   السنغال  موزنبيق  جزر

 إندونيسيا  أذربيجان.
 والرتين الثقايف باملهرجان وفنية فل لورية عرو ا تقدم أذربيجانية ( فرقة2)

  متاح 2019ناير  28اإلسالمي  موقع األهرام  بتاريخ  التعاون لدول األول
 عّب الرابط التايل: 

https://2u.pw/jO9sK  
  وكالة أبوظيب يف" اإلسالمي التعاون منظمة مهرجان" فعاليات تواصل(3)  

  متاح عّب الرابط التايل: 2019أبريل  25أنباء األمارات  بتاريخ 
https://2u.pw/q7zgH  

األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي للش ون السياسية رئيس 
رجان إن شعار دورة هذا العام من امله -اللجنة العليا للمهرجان

ي كد أننا أمة واحدة ترتبط بقيم اإلسالم والتسامح عّب العديد من 
األنشطة وأش ال الرتن واألعمال املختلرتة  وأن أحد األركان 
الرئيسية للمنظمة يتمثل يف احلرتا  على القيم اإلسالمية الرتريدة 
اليت جيسدها التسامح والعدالة فضاًل عن صرتات أخرى تتسم  ا 

يف دولة "عام التسامح" ة. وتزامن املهرجان مع معتقداتنا السامي
 .(3)اإلمارات

م قامت السعودية حتت رعاية امللك سلمان بن عبد العزيز 
نوفمري  25بتنظيم النسخة الثالثة من املهرجان؛ حيث أقامت يوم 

احترتالية  ذه املناسبة يف مدينة جدة حتت شعار  2019
من خطاب األمني  "  وبدامتحدون من أجل السلمم والتنمية"

العام العثيمني كيف أن املناسبة سعودية باألسان؛ فاالحترتالية 
تعد  دثاا يحمل اابعاا رمزياا يحظى بدعم تادم الحرمين "

الشريفين الذي بارك المناسبة برعايته الاريمة ودعمه 
المتواصل لألمانة العامة، وعمل المنظمة في تدمة لق ايا 

 لدور المملاة في رفد العمل العالم اإلسالمي، وامتداداا 
اإلسالمي المشترك وتعزيز ت امن دولها تدمة للسلم واألمن 

". وُ م إىل االحترتالية مهرجان أقيم يف جدة أيضا بني والتنمية
  .(4))الدورة الثالثة( 2019نوفمّب  26-28

خطابا من مسئويل املنظمة  2019وشهد شهر ديسمّب 
افع عن دورها ويعدد إ ازاهتا؛ وخاصة أمينها العام العثيمني يد

دم احلرمني الشريرتني: وكالة األنباء السعودية )وان(  حتت رعاية خا ((4
منظمة التعاون اإلسالمي حتترتل بيوبيلها الذهيب وت ِرم شخصيات إسالمية.. 

  متاح عّب الرابط التايل: 2019 نوفمّب 25 اليوم  اإلانني
https://2u.pw/UmjnD 

. السعودية .وانظر: بيازيد سامل  منظمة التعاون اإلسالمي يف نصف قرن -
 الرابط   متاح عّب2019ديسمّب  18حتترتي باإل ازات وتواصل الدعم  

 التايل: 
https://2u.pw/3Wd3k  

https://2u.pw/jO9sK
https://2u.pw/q7zgH
https://2u.pw/UmjnD
https://2u.pw/3Wd3k
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؛ ومن م انّبى (1)األمر الذع خر  به بيان وجرى تعميمه إعالميا
خطاب صحرتي خليجي )سعودع باألسان( يقوم على تعداد 
إ ازات املنظمة كحبات عقد متناارة يف سلك طويل  وبعيدا عن 

ت . وتزامن مع هذا مقاال(2)املداخل النقدية أو التقييمية املت املة
ي تبها بع  كتاب آسيويني وأفارقة للشادة بي ازات املنظمة فيما 
يشبه الرتويو والتسويق لو عيتها الراهنة يف ا ضن السعودع 
وظالل احلالة العربية واإلسالمية الراهنة بصراعاهتا وحتوالهتا 
االسرتاتيجية. بدا األمر سعوديا باألسان إن مل ي ن باخلصوص  

ت عناية  ئيلة وطرتيرتة جرت يف مواطن أخرى لوال أن مثة إشارا
 من العامل اإلسالمي.

فاهتمت بع  صحف باكستانية وإندونيسية على سبيل 
-اإلخرتاقات-املثال مبتابعة املناسبة واإلشارة إىل حديث املنجزات

اآلمال. فتشري األوبزيرفر الباكتسانية إىل حرتل استقبال يوبيلي 
jubilee celebration reception قامه يف نيويورال املندوب أ

 Agshin الدائم للمنظمة يف األمم املتحدة أجشني مهدييف 
Mehdiyev  ملمثلي الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي

وآخرين من غري األعضاء  منوها باستهداف املنظمة لتحقيق 
السالم والتسامح واالعتدال و اربة التطرف  األمر الذع أكدته 

مندوب السعودية باألمم املتحدة عبد اهلل -احلرتل كلمة متحدث 
حيث أكد على عناية املنظمة  -النعيمي بصرتة دولته دولة املقر

 قوق اإلنسان واملشاركة السياسية واحلوار بني الثقافات 
 .(3)املختلرتة

 Theويف صحيرتة األمة الباكستانية الصادرة باإل ليزية 
Nation ة هذه املناسبة مذكرة مبنجزات تتابع الباحثة الرملة ِصد يق

                                                           

منظمة التعاون اإلسالمي: تطور يف االداء دفاعا عن قضايا االمة اقافيا  (1)
  متاح عّب الرابط 2019 ديسمّب 18واجتماعيا وانسانيا  وطنية  األربعاء 

 التايل: 
https://2u.pw/31tps  

إ ازات ال تُنسى   9تسعى لتعزيز العالقات بني خمتلف شعوب العامل: (2)
  متاح عّب 2019ديسمّب  18ملنظمة التعاون اإلسالمي  املواطن  الرياض  

 الرابط التايل: 
https://cutt.us/vGvYI  

فمنذ املنظمة ل نها تنهيها بأهنا كانت تت لم أكثر تا ترتعل: "
افتتا ها، أصدرت مؤتمرات القمة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أوهر من 

 رار بد ا من مقااعة  سرائيل  لى رفع مستوى التعاون  3200
 ل  ، تم اال تصادي والهقافي والسياسي بين الدول األع ا . ومع 

تنفيذ عدد  ليل جدا من تل  القرارات. و د سلط النقاد ال و  على 
عدم الهقة بين الدول األع ا ، وانعدام التماس  والو دة، والسياسات 
ال ارجية المعادية التي تتأثر  لى  د وبير بالعالم الغربي والنزاعات 

لمؤتمر اإل ليمية،  يث توضع بعض ال طوط الحمرا  لعدم تقدم منظمة ا
". ويف السياق ذاته تشري صديقة إىل مرتارقة اللحظة اليت اإلسالمي

حيترتى فيها مبرور مخسني سنة على املنظمة الوحيدة اليت جتمع دول 
من الصراعات الراهنة عّب  %60العامل اإلسالمي؛ فيما تندلع 

ربوعها  وفيما يقام يف اآلونة ذاهتا ملتقى كواالمبور الذع استقبلته 
ن دول املنظمة باعتباره تأسيسا ل يان مواز للمنظمة وتغريدا كثري م

خار  سر ا  كما سيأيت  ومن الناحية األخرى فين املنظمة ذاهتا 
ال تقدم يف الوقت الراهن ا ضن ا امع والدواء الناجع ملش الت 

في الو ت الذي ينقسم فيه العالم اإلسالمي االنقسام اإلسالمي: "
د، يجب أن تقف منظمة المؤتمر اإلسالمي منارة ويحتا   لى دعم شدي

أمل للعالم اإلسالمي،  يث يمانهم  ثارة   اياهم واهتماماتهم دون 
توف. على العاس من  ل ، تتجه المنظمة ببط  نحو أن تصبح سا ة 

مفتو ة في الدول األع ا  في  bashing groupضرب/ت ارب 
الرابعة عشرة لمنظمة  منظمة المؤتمر اإلسالمي. مهال على  ل  القمة

وانظر: مسر نور  تعرف على .. ا ازات منظمة التعاون االسالمى منذ  -
 :  متاح عّب الرابط التايل2019فّباير  9  س اع اليف  إنشاءها

https://2u.pw/rNKXT  
 18ة  األربعاء صوت ا امع لألمة  املدينمنظمة التعاون اإلسالمي".. ال  -
   متاح عّب الرابط التايل: 2019/  12 /

https://2u.pw/MqGqm  
)3 (  OIC organizes jubilee celebration reception 

in New York, Pakistan Observer, 29  January, 
2020, available at: https://2u.pw/srPch  

https://2u.pw/31tps
https://cutt.us/vGvYI
https://2u.pw/rNKXT
https://2u.pw/MqGqm
https://2u.pw/srPch
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، فقد ها مت الدول 2019المؤتمر اإلسالمي التي عقدت هذا العام 
 .)1("األع ا  عالنية  يران تحت  ريعة   ايا األمن اإل ليمي

ويف صحيرتة جاكرتا بوست  ت تب كل من سارة الظهرع 
منسقة املشروعات مبركز منظمة التعاون اإلسالمي: صوت 

اذة القانون الدويل ومنسقة العالقات احل مة  وإميي لطيرتة أست
جاوة الوسطى  عن  -الدولية يف جامعة سبيالن ماريت بسورقارطا

 رورة حضور أكثر جرأة وفاعلية ملنظمة التعاون يف الساحة 
العاملية؛ عّب املشاركة يف املنظمات الدولية والرتعاليات األمنية على 

بالنمسا  وجه اخلصوص مثل منظمة التعاون واألمن يف فيينا
والتصدر ملواجهة اإلرهاب وإلزالة التقوالت على اإلسالم نرتسه يف 

 .)2(هذا الصدد
مل يبد اهتمام وا ح آخر يف العامل العرا  ذه املناسبة يف 
حدود الرصد الذع قمت به  اللهم إال يف حالة مثل اململ ة 
املغربية؛ حيث جاء االحترتال  ذه الذكرى يف صورتني: تذكري بدور 

 2019ديسمّب  12اململ ة يف مسرية املنظمة من خالل احترتالية 
ناصر بوريطة "  حيث شرح المغرب: تجديد وعملحتت عنوان "

ليس فقط لال تفال ولان وزير اخلارجية والتعاون اإلفريقي كيف أنه "
للتفاير فيما يجب أن ينجز وفي التحديات التي تواجه العالم االسالمي 

ن لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تاون األداة التي وما أوهرها وويف يما
 ندوة. ومن م استضافت الرباة )3("يشتغل بها المسلمين

الستعراض حصيلة العمل االقتصادع والتجارع املشرتال للمنظمة 
نظمتها وزارة الش ون اخلارجية والتعاون اإلفريقي بالتعاون مع 

سالمي لتنمية التجارة املغاربة املقيمني باخلار  وبشراكة املركز اإل
ووكالة بيت مال القدن الشريف  وركزت على موا يع هتم الو ع 
احلايل للمنظمة وآفاق التجارة البينية ملنظمة التعاون اإلسالمي 
ومتويل وتأمني التجارة واالستثمار وتدفق االستثمارات بني الدول 

                                                           

(1) Arhama Siddiqa, Celebrating 50 years of 
OIC, The Nation, December 18, 2019, 
available at:  
https://2u.pw/9SthV  
(2) Emmy Latifah and Sara Al-Dhahri, Toward 
bolder presence of OIC on global arena, 
available at: 
 https://2u.pw/YZEsv  

فاستعرض املدير العام  .األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي
لسابق للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة احلسن احزاين العديد من ا

امل شرات اإلجيابية اليت تتعلق بالتجارة بني بلدان املنظمة  وأشار 
إىل أن النرتط كان ميثل الث املبادالت التجارية بني الدول األعضاء 

باملائة  يف حني  20خالل السبعينيات وأصبح اآلن ال ميثل سوى 
دل التجارع بني الدول األعضاء فيما خيص السلع جتاوز التبا

باملائة  وأن حتسن التواصل البحرع بني املوانئ  50املصنعة نسبة 
يعد من العوامل األساسية اليت أسهمت يف تنمية التبادل التجارع 

واستعرض املدير العام بالنيابة  .بني الدول األعضاء يف املنظمة
مامودو بوكار سال  إ ازات  للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

للمنظمة وم سساهتا من أجل تنرتيذ برنامو العمل العشرع ملنظمة 
  بطموح يستهدف الوصول 2025-2016التعاون اإلسالمي 

باملائة من التجارة فيما بني دول منظمة التعاون اإلسالمي  25إىل 
؛ األمر الذع أكده 2025يف التجارة العاملية  وذلك  لول عام 

تعراض تارخيي األمني العام التاسع أكمل الدين إحسان أوغلي  باس
يف حضور ومشاركة العديد من املدراء التنرتيذيني واخلّباء يف العديد 
من امل سسات  وتثلني عن سرتارات الدول األعضاء يف منظمة 
امل متر اإلسالمي املعتمدين باملغرب  باإل افة إىل تثلي عدد من 

ولية اإلقليمية وا معيات املهنية ورجال الدول واملنظمات الد
 .)4(األعمال

هذه مداخالت متنوعة ودالة على حالة االهتمام املتدنية 
باملنظمة و آلة ا هد البنائي )كندوة املغرب( والنقدع )كمقال 
صِديقة(  ل ن خالصة األمر أن املنظمة ال تزال تئن حتت ظالل 

ورها  وظالل أخرى من اقيلة من اإلمهال واإلغرتال لوجودها ود
القيود والعراقيل حلركتها وفاعليتها  واليوم تنضم إليها قيود من 

 اإلسالمي التعاون منظمة..التحديات عصرتور  بوريطة: ملواجهة ( شيماء(3
 13والقوة  موقع تو ام  بتاريخ  حلمانا بنرتس 1969 قرتزة إىل  اجة
   متاح عّب الرابط التايل: 2019ديسمّب

 https://2u.pw/GiL3Y       
اإلسالمي  موقع  التعاون ملنظمة املشرتال العمل حصيلة يعرض املغرب  (4)

 فّباير.كوم  متاح عّب الرابط التايل: 
https://2u.pw/RGqQ3  

https://nation.com.pk/Columnist/arhama-siddiqa
https://2u.pw/9SthV
https://2u.pw/YZEsv
https://2u.pw/GiL3Y
https://2u.pw/GiL3Y
https://2u.pw/RGqQ3
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اإلسالمي -االستغالل والتوظيف يف ظالل الصراع اإلسالمي
خالل العقد األخري وباألخص منذ اندالع الثورات العربية وما 

 ترتب عليها من مسارات متناقضة ومتضاربة.

 مآل: دالالت لحظة ونذير -تاتمة ●

فيها اآلن   مل متر مبنظمة التعاون اإلسالمي حالة كاليت هي
لدول انقسمت ا 2011أوائل  2010فمع اندالع الثورات أواخر 

الرئيسة ا ركة  األعضاء املركزية يف املنظمة بني استقطابات األنظمة
لتغيري لهلا فيما بينها  وكذلك بني األنظمة وتطلعات الشعوب 

 2013واقف املنظمة فيما بني ذلك: قبل واإلصالح. حتريت م
ة فيها  وبعدها؛ وذهبت مينة ويسرة  سب مواقف الدول املركزي

ا وبني مقدمة كتاب أكمل الدين أوغلي ومتنه ما ي شف هذ
إدانة االستبداد الرتواح على األقل ما بني التأييد القوع  للحريات و 

 ا انب ا يفيف جانب وما بني االست انة حلال األنظمة وجماراهت
ه: يف اآلخر. فاألزمات حتيط بالعامل اإلسالمي ومتأل أقطار 

نقسم واليمن أفغانستان وإيران والعراق وسوريا ولبنان واخلليو امل
اناة األقليات ومصر والسودان وليبيا وا زائر والصومال  وتستمر مع

مري وكردستان األويغور ويف بورما وكش-املسلمة يف تركستان الشرقية
ندا وأوروبا مع  وسط أفريقيا ويف جتدد العداء للمسلمني يف نيوزلويف

ية األم تصاعد ميني ديين شعبوع  فضال عن تدهور ذريع يف القض
إىل القدن  فلسطني  ال سيما مع نقل اإلدارة األمري ية لسرتارهتا

ى...اخل  واستمرار االستيطان وهتويد القدن وأسر املسجد األقص
 ية إال د تغادر مواقف اخلمسني سنة املاول ن املنظمة ال ت ا

لى شيء عألغراض م قتة وجملموعات من الدول  دودة  وال تبين 
 امسه املصلحة العامة املشرتكة للعامل اإلسالمي.

لقد ترددت املنظمة قبل أن تعلن رفضها لصرتقة الرئيس 
األمري ي دونالد ترامب املعروفة بصرتقة القرن  وتضاربت مواقف 

ركزية فيها من الصرتقة األمري ية اإلسرائيلية اليت هتدف الدول امل
صراحة لتصرتية قضية فلسطني والقدن وتسليم القدن عاصمة 

                                                           

  14وكالة األنباء السعودية: نص  البيان اخلتامي للقمة اإلسالمية الال  (1)
  متاح عّب الرابط التايل: 2019صحيرتة البيان  أول يونيو 

https://2u.pw/hJ10R  

بوصرتها رئيس القمة -لل يان الصهيوين. فقد قامت تركيا 
بتنظيم قمتني إسالميتني استثنائيتني بشأن  -2018اإلسالمية 

عّب عن دول قضية فلسطني والقدن الشريف مل حيضرمها متثيل م
أركان األمة أو املنظمة  إمنا جتلى فيهما االنقسام اإلسالمي على 

 ما مل ي ن من قبل عليه انقسام ظاهر.
–ل ن املنظمة تضطر إلصدار إعالن خمالف للواقع  

يف األول من يونيو  14للقمة اإلسالمية الالوذلك يف البيان اخلتامي 
بأشد العبارات "حني أعلنت القمة عن رفضها وإدانتها  -2019

ألي  رار تير  انوني وتير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة 
إلسرائيل، السلطة القائمة باال تالل، واعتبرا التياا وبااالا، وُيشال 
اعتدا ا على الحقوق التاري ية والقانونية والوانية للشعب الفلسطيني 

سفاراتها أو  واألمة االسالمية"، ويدعو بيان القمة "الدول التي نقلت
فتحت مااتب تجارية في المدينة المقدسة  لى التراجع عن هذا ال طوة 
باعتبارها انتهاواا تطيراا للقانون الدولي والشرعية الدولية وتقوي اا متعمداا 
لمستقبل عملية السالم في منطقة الشرق األوسط ويصب في مصلحة 

ا الدول األع ا  التطرف واإلرهاب ويهدد األمن والسلم الدوليين، ودع
 لى ات ا  اإلجرا ات المناسبة ضد الدول التي تقدم على  ل ، مع 
األتذ في االعتبار اإلجرا ات اال تصادية والسياسية المقتر ة من  بل 

من البيان ال تامي الصادر عن مؤتمر  15األمانة العامة بموجب الفقرة 
مايو  18ل في القمة اإلسالمي االستهنائي السابع المعقود في  سطنبو 

رف ه ألي مقترح للتسوية السلمية، ال يتوافق أكد امل متر " ". و2018
وال ينسجم مع الحقوق المشروعة تيذذذر القابلة للتصرف للشذعب 
الفلسطيني وفذذذذذق ما أ ذذذذرته الشرعية الدولية، وال ينسجم مع المرجعيات 

نون الدولي و رارات المعترف بها دولياا لعملية السالم وفي مقدمتها القا
األمم المتحدة، وجّدد  دانته ورف ه ألي موا ف تصدر عن أي جهة 
دولية تدعم  االة أمد اال تالل ومشروعه االستيطاني التوسعي على 
 ساب الحقوق الوانية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في  ل  
مة اعتراف اإلدارة األمرياية بالقدس عاصمة إلسرائيل، السلطة القائ

باال تالل، ووذل  محاوالت تقوي ها لحقوق الالجئين 
 .(1)"الفلسطينيين

اء وانظر يف حتليل هذه القمة ومضموهنا وردود األفعال حوهلا: شيماء   -
مركز الدين  قمة كواالملبور: تساؤالت حول واقع ومستقبل العامل اإلسالمي  

: 2020يناير  12احلضارة للدراسات والبحوث  
https://2u.pw/fbQVC 

https://2u.pw/hJ10R
https://2u.pw/fbQVC
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ومن مرتارقات هذا املوقف أن ت ون بع  الدول اليت 
تقوده ما ية يف تطبيع من نوع جديد مع ال يان الصهيوين يف أو  
-عدوانه واستطالته  وترتتح أبوابا ومسارات لعالقات تعاون عربية

 مسبوقة م تأيت صياغة البيان املشار صهيونية  سرية وعلنية  غري
دعم الدول األع ا  للق ية الفلسطينية والقدس " إليه بأن م متره ي كد

الشريف باعتبارها الق ية المروزية لألمة في المحافل الدولية بما في 
 ل  التصويت لصالح القرارات  ات الصلة في جميع المنظمات 

لتزام بذل ، مؤوداا أن أي مو ف الدولية، ويدعو الدول األع ا   لى اال
ي الف  ل  يُعد بمهابة ترو  عن األسس والمبادئ التي  امت عليها 
المنظمة، ويدعو جميع الدول التي لم تعترف بعُد بدولة فلسطين، التي 

في الجزائر،  لى القيام بذل  تجسيداا  1988تم اإلعالن عنها عام 
أساسي لدعم الحل  لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرا وشرط

"أود المؤتمر على أهمية  شد   والقائم على  رارات الشرعية الدولية"
الدعم لمواتنة الحاومة الفلسطينية لمواصلة عملها، وأدان  رصنة 
سلطات اال تالل االستعماري ألموال ال رائب الفلسطينية وأي اا  طع 

عوة الدول بعض الدول دعمها المالي بغرض االبتزات السياسي، وذل  د
األع ا  لتفعيل وافة القرارات  ات الصلة بما فيها المتعلقة بدعم 
وتوسعة برنامج التماين اال تصادي للشعب الفلسطيني ووذل  دعم 
ووالة األونروا ل مان استمرار القيام بالمهام المنواة بها على نحو 
عاجل، من تالل تقديم مساهمات مالية في رأسمال صندوق الو ف 

 .(1)ئي لدعم الالجئين الفلسطينيين"اإلنما
جلى كما إن شدة وحد ة التناق  اليوم بني املواقف ال تت
ور اليت دعت يف موقف املنظمة ودولة مقرها الراهن من قمة كواالمب

لدول حيث جرى إليها ماليزيا وتركيا ومل حيضرها إال عدد قليل من ا
واز أو بديل ن ماعتبارها اعتداء على حرم املنظمة وسعيا لبناء كيا

حتالرتات للمنظمة فيما الدول املهامجة ت سس احتادات وجمالس و 
شعار إخار  مظلة املنظمة ويف ذات اختصاصاهتا بال شعور أو 

 بأع خمالرتة. 
فقد ختلل حديث  اإل ازات ومقاالته ومهرجاته السابقة 
هجوم  على تلك القمة باعتبارها مسعى لشق الصف ليس فقط 

اإلمارايت  إمنا رمسيا من قبل األمانة -ا ور السعودعمن قبل إعالم 

                                                           

 نص البيان اخلتامي..  املرجع السابق. ((1
تقابلها مساٍع لال"شق « ونمنظمة التعا»عاماً لال 50عزيز مطهرع  منجزات  -2

الصف اإلسالمي": جهود سياسية واقافية واجتماعية وتنموية قامت  ا عّب 

وعلى لسان أمينها العام يوسف العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي 
تغريدا خار  السرب:  «اجتماع ووااللمبور»العثيمني الذع اعتّب 

 ن أي عمل تار  المنظمة  ضعاف لإلسالم واألمة، وتغريد تار  "
املسلمني  وآليتها تسمح بعقد  فاملنظمة هي جامعة كل، «السرب

أع اجتماعات داخلها. وبالطبع مل يلترتت هذا املوقف وذلك 
اإلعالم لنرتى رئيس الوزراء املاليزع مهاتري  مد أن ت ون بالده 
تستهدف من عقد لقاء كواالملبور تويل دور منظمة التعاون 

"يهدف للمساهمة في  يجاد  لول للعالم  اإلسالمي  إمنا
 .)2("اإلسالمي

ظمة كما وبني هذا التناق  يف مضمون املنجز الراهن للمن
سياقي بني ت شف عنه قممها األخرية وبياناهتا  وذلك التعارض ال
باد  ميثاقها أهدافها وواقع أنظمة دوهلا األعضاء  والتضارب بني م

ي األوسع وتطورات السياق العرا واإلسالمي  من السياق العامل
لى قاعدة اإلسالم واملسلمني  ال سيما ع وتطوراته يف غري صاحل

مية؛ فين الترتتت والتشتت بني م ونات الدائرة احلضارية اإلسال
يد من وهم منطق السُّنن ال يبشر مبستقبل أفضل للمنظمة  بل مبز 

ث  ف ِيمنض ا ي نُ ُث الرتعالية وهدر اإلم انية. تقول السنة: )ف م ن نض   
يالْ تِيهِ  اللضه   ل ْيهُ ع   ع اه د   مب ا أ ْوىف ٰ  و م نْ  ۖ  ع ل ٰى نال رْتِسِه  -(ع ِظيًما اأ ْجرً  ف س 

 ۖ  ِهْم ٍم ح ىتضٰ ياُلغ يالُروا م ا بِأ نرُتسِ   )ِإنض اللضه  ال  ياُلغ يالُر م ا بِق وْ 10الرتتح:
ُم و م ا ۖ   ل هُ  دض م ر   ف ال   ُسوءًا بِق ْومٍ  اللضهُ  أ ر اد   و ِإذ ا -(و الٍ  نمِ  ُدونِهِ  ِمن هل 
 بال ْعد  وا اأْل مْي ان  ت نُقضُ  و ال   ع اه دذُّْ  ِإذ ا اللضهِ  ِبع ْهدِ  أ ْوُفوا)  11:الرعد

 تال رْتع ُلون   م ا يال ْعل مُ  اللضه   ِإنض  ۖ  ك رِتياًل   تال وِْكيِده ا و ق ْد ج ع ْلُتُم اللضه  ع ل ْيُ مْ 
الضيِت نال ق ض ْت غ ْزهل  ا91) ااًا تال تض ِمن بال ْعِد قالوض  ( و ال  ت ُ ونُوا ك  ِخُذون  ٍة أ ن  

ن ُ ْم أ ن ت ُ ون  أُمض  ُلوُكمُ  اِإمنض   ۖ  ة  ِهي  أ ْرَب ٰ ِمْن أُمضٍة أ مْي ان ُ ْم د خ اًل بال يالْ  يال بالْ
-((92) ن  خت ْت ِلرُتو  ِفيهِ  ُكنُتمْ   م ا ي ام ةِ اْلقِ  يال ْوم   ل ُ مْ  و ل ُيبال يالن نض  ۖ   بِهِ  اللضهُ 

 .النحل
اإلسالمي يأخذ ح م املواايق يف  إن ميثاق منظمة امل متر

املنظور احلضارياإلسالمي: إما أن يوىف بعهده وحيافظ عليه حقا  
وإما ي ون جزاء الذين ينقضون امليثاق من اللعنة واخلسران. وينغي 
جتديد امليثاق السياسي يف  وء امليثاق احلضارع وامليثاق اإلمياين؛ 

  متاح عّب م 2019ديسمّب  18دولة  الشرق األوسط  الرياض    57
    https://cutt.us/KtUY0 الرابط التايل: 
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بري عن "خري أمة فاألمة ليست ف رة سياسية وحسب إمنا هي تع
أخرجت للنان" وجيب أن جتدد النظرة إىل منظمتها املعّبة عنها 
لت ون آمرة باملعروف بأمشل معانيه وناهية عن املن ر بأمشل معانيه؛ 
يف  ضن اإلميان باهلل رب العامل والعاملني. إن السنن يعد باملنن 
من عمل  ا  وتتوعد با ن من أعرض عنها أو عاندها. وإن 

ملمارسات والسياسات اليت ح مت منظمة التعاون اإلسالمي ا
 عّب نصف قرن لتنذر أكثر تا تبشر لألسف الشديد.

إن التحديات الداخلية وترتاقهما خالل العقد األخري 
واستمرار االستجابات ال ليلة اليت ترترزها عقلية الوهن ونرتسية 
ر  االستماتة  د الذات  م نت لتدخالت ال حصر هلا من اخلا

والتجاءات مستمرة من قوى األنظمة بل وت وينات الشعوب 
لصاحل اخلار   ما ينذر مبستقبل أكثر قتامة وعسرا ما مل يتم تدارال 

 .(1)األمور يف أجل قريب
ذه النظرة هاليت خنر   ا من  ومع هذا، فالفائدة األساس

أسيسها يف حال منظمة التعاون اإلسالمي بعد مخسني عاما من ت
ع ينبغي أن لرتعالية رهينة  الة احلرية  وأن املطلب الذهي أن ا

العاملي ويف حيمله امل منون باألمة وأحقيتها يف احلضور الذايت و 
املة )منظمة التجدد احلضارع هو حترير م سسة األمة املركزية والش

دات من اخلضوع إلرا -أو ما يف ح مها-التعاون اإلسالمي( 
 هذا املقام فقط! ول املعتزة بسيادهتا يفاألنظمة السياسية املمثلة للد

الرترعية أوال.  ومي ن البدء بتحرير أجهزة املنظمة و اهنا وجمالسها
نبغي أن تستقل يفاملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة مثال 

ب بعلمائها ومرت ريها وبتمويل من وقف مايل إسالمي مناس
اليات والتجارة االقتصاد واملألهدافها  واملنظمات واألجهزة املعنية ب

طتها ينبغي أن تتحرر من التح م السياسي والتمويلي يف أنش
جملتمع لصاحل قطاع خاص منتم ومال لألمة وملصاحل شعو ا  وا

سرة اإلسالمي األهلي جيب أن يضطلع هو بشئون اجملتمع واأل
مة  وي ون واملرأة والطرتل والشباب وما إليها عّب م سسات املنظ

  لدول هو اإلتاحة واإلعانة ال اإلدارة والتح م.دور ا
                                                           

 راجع يف فقه التحديات الداخلية واخلارجية لألمة: ((1
د الرتتاح  التحديات السياسية يف العامل اإلسالمي مع اإلشارة سيف الدين عب

إىل التحديات الداخلية  و: نادية  مود مصطرتى  التحديات السياسية 
اخلارجية للعامل اإلسالمي: بروز األبعاد احلضارية والثقافية  األمة يف قرن: عدد 

هذه الدعوة أرى أن يتم إنضاجها من خالل طرح ف رع 
وعلمي لتجديد ت وين م سسي إسالمي يعّب عن اجملتمعات 

 وإم انياهتا أكثر تا خيضع للح ومات وقيودها.
 

***** 
  

احلضارة  خاص من حولية أميت يف العامل  ال تاب السادن  )القاهرة: مركز
-7(  ص ص 2004  4للدراسات السياسية  م تبة الشروق الدولية  ة

 .153-87  ص ص 85
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 ملف العدد:

 األوضاع تطور

 العالم في السياسية

 اإلسالمي
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تبعات تحول  لمو الهند في عهد  زب الشعب:مس
 الدولة من العلمانية  لى الهندوسية

 أ مد شو ي

 مقدمة:

أدى وصول حزب  اراتيا جاناتا )حزب الشعب( اهلندع 
 2014إىل السلطة بقيادة رئيس الوزراء احلايل ناريندرا مودع عام 

ذين لتحول كبري يف سياسات نيودهلي املتبعة جتاه املسملني؛ ال
  وتعزز هذا %14ميثلون أكّب أقلية دينية يف البالد مبا يقارب 

؛ 2019التحول بيعادة انتخاب احلزب مرة اانية منتصف عام 
لينتقل بذلك من التصرحيات الطائرتية  دض املسلمني إىل سياسة 

 .(1)فرض األمر الواقع عليهم من خالل إجراءات وتشريعات متييزية

اهلند عن اجملازر الوحشية وأعمال  إن التقارير الواردة من
احلرق واهلدم اليت تنرتضذ من قبل عصابات هندوسية متطِرفة )إرهابية( 
واليت ُوِاق  بعضها مبقاطع فيديو تناقلتها وسائل إعالم ومنصضات 
مواقع التواصل االجتماعي؛ لتصدم ال ثريين تضن قرأوا و ربت هلم 

العرقي والديين يف اهلند  وهو أمر  األمثال كثريًا عن إدارة التنوُّع
                                                           

 باحث يف العلوم السياسية 
مىن مصطرتى  هيمنة القوميني: كيف مت  ن حزب " اراتيا جاناتا" من  (1)

حسم االنتخابات اهلندية؟  مركز املستقبل لأل اث والدراسات املتقدمة  
  متاح عّب الرابط 2020مارن  10  تاريخ االطالع 2019مايو  27

 التايل: 
https://2u.pw/tR8dJ  

 منها على سبيل املثال:  (2)
- Bodh Prakash, Cultural Diversity Linguistic 
Plurality and Literary Traditions in India, 
(India: Macmillan Publishers India Limited, 
2005). 

: دراسة يف العامل ندية: أكّب دميقراطية يفستار جبار عالع  التجربة اهل -
 (.2017النظام السياسي  )القاهرة: العرا للنشر والتوزيع  

  وكان التذكري  ذه اإلدارة جزءًا (2)تناولته العديد من ال تابات
أساسيًّا من بيانات بع  امل سضسات اليت أصدرت بيانات للتعليق 
على األحداث ا ارية يف اهلند؛ فقد جاء يف بيان لألزهر خالل 

يز الديين غريب على سبيل املثال أن "هذا التمي 2019ديسمّب 
على دولة اهلند  اليت كانت مثال يف التعددية الدينية وقبول 

 .(3)اآلخر"

وكذلك جاء يف بيان للجنة العليا لألخوة اإلنسانية املش لة 
على أسان وايقة األخوة اإلنسانية اليت وقعها شيخ األزهر وبابا 

ام أن "العامل ما زال ينظر بيهل 2019الرتاتي ان يف اإلمارات سنة 
وإعجاب لنموذ  اهلند الرتريد يف التعايش والتسامح وإدارة التنوُّع 

 .(4)واحرتامه"

  اا؛ ويف  د: هذا التحول في السياسات الهندية 
تجاا األ لية المسلمة؟ )سياسات وأسباب( وويف تفاعل معه 
المسلمون داتل الهند وتارجها؟ ووذل  المجتمع الدولي 

 اية؟الذي االما تغنَّى بالديمقرا
جتيب الورقة على هذين الس الني من خالل العناصر 

  تاريخ املسلمني يف اهلند: من القيادة إىل اال طهاد( 1: اآلتية
 (3ي  اهلند واملسلمون يف أيديولوجية حزب الشعب اهلندوس (2

  ح ومة ناريندرا مودع وسياسة فرض األمر الواقع على املسلمني
سلمني وإرهاب العصابات الداخل اهلندع: احتجاجات امل ( 4

عصام عبد الشايف  بناء التحالرتات بني ا ماعات السياسية: خّبات  -
 25ة واالسرتاتيجية  وسيناريوهات  املعهد املصرع للدراسات السياسي

   متاح عّب الرابط التايل:18-15  ص ص 2014ديسمّب 
https://2u.pw/lytkM  

األزهر يدعو اهلند إلعادة النظر يف تعديالت قانون ا نسية  شب ة  (3)
  متاح عّب 2020مارن  3  تاريخ االطالع: 2019ديسمّب  19الصني  

 ط التايل: الراب
https://2u.pw/rZLYw  

اللجنة العليا لألخوة اإلنسانية تعرب عن قلقها من تصاعد األو اع يف  (4)
  2020فّباير  3  تاريخ االطالع: 2020فّباير  28اهلند  املصرع اليوم  

 متاح عّب الرابط التايل: 
https://2u.pw/Vo71T  

https://2u.pw/tR8dJ
https://2u.pw/lytkM
https://2u.pw/rZLYw
https://2u.pw/Vo71T
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املواقف اخلارجية: خريطة الترتاعالت بني امل يدين ( 5  اهلندوسية
 واملعار ني والصامتني!

 هادالمسلمون في الهند: من القيادة  لى االضط -أوالا 

تتباين التقديرات بشأن عدد املسلمني يف اهلند؛ ل ن بيانًا 
  (1)مليون مسلم 200صادرًا عن األزهر الشريف قدضر العدد بنحو 

 1.4من س ان اهلند الذع يقدضر بنحو  %14.3مبا يقارب  و 
  (2)مليار نسمة لي ونوا بذلك ااين أكّب جمموعة دينية بعد اهلندون

واعتّب األزهر يف بيان آخر أن املسلمني يف اهلند ميثِلون ااين أكّب 
د من العد %11.1  كما ميثِلون  و (3)تواجد مسلم حول العامل

مليار نسمة وفق  1.8اإلمجايل للمسلمني الذع يقارب  و 
 .(4)2019تقديرات مركز بيو لأل اث حىت بداية 

ورغم هذه القوة العددية؛ يعيش مسلمو اهلند يف الوقت 
الراهن حالة من االستبعاد واال طهاد داخل م سسات الدولة 

 %1ومن جانب متطريف األغلبية اهلندوسية إذ ال ميثِلون سوى 
فقط بني موظرتي امل سسات احل ومية اهلندية كما أهنم يتعر ون 
بني احلني واآلخر ألعمال العنف واإلرهاب اليت تستهدفهم على 

. يعاين مسلمو اهلند هذا التمييز رغم أهنم كانوا القوة (5)أسان ديين
املهيمنة على البالد حىت وقت قريب؛ ف يف انتقلوا من حال القوة 

 كرسي احل م إىل اال طهاد؟إىل الضعف ومن  

                                                           

إقصاء »متظاهر| األزهر يدعو اهلند للنظر يف  100بعد اعتقال  (1)
  تاريخ 2019ديسمّب  19  أخبار اليوم  «املسلمني من ا نسية

  متاح عّب الرابط التايل: 2020فّباير  29االطالع: 
https://2u.pw/yoNEn 

  تاريخ االطالع: Populationpyramid  موقع 2019اهلند  (2)
   متاح عّب الرابط التايل: 2020مارن  10

https://2u.pw/bYK9m  
األزهر الشريف يدعو اهلند إىل تغليب قيم املواطنة ومباد  العيش  (3)

  تاريخ االطالع: 2020اير فّب  29املشرتال واحتواء ا ميع  بوابة الشروق  
  متاح عّب الرابط التايل: 2020فّباير  29

https://2u.pw/GaOui 

رض نبذة ولتو يح ذلك تعود الورقة إىل الوراء قلياًل لع
 موجزة عن تاريخ املسلمني يف اهلند:

انتشر اإلسالم يف اهلند القدمية )حاليًّا اهلند وباكستان 
وبنجالديش( عّب التجارة والدعوة والرتتوحات  وتواجد املسلمون 

ية  وكوضنوا إمارات ودواًل  ترتاوتت يف معظم الواليات واألقاليم اهلند
فيما بينها يف عناصر القوة وامل انة واالنتشار من فرتة ألخرى 
وحاكم آلخر  وكان املسلمون هم ح ام غالبية الواليات اهلندية 

 .(6)وقت سقوة اهلند كاملة حتت االحتالل الّبيطاين

االحتالل  لذا قاد اهلنود املسلمون عمليات املقاومة  دض 
ات املقاومة ل العقود األوىل منه  م انغمسوا الحًقا يف عمليخال

رة ا نود الوطنية باملشاركة مع قادة هندون آخرين كما حدث بثو 
ع عن هذه . يقول األستاذ أبو احلسن الندو 1857اإل ليزية سنة 

ادال جنبًا الثورة "كانت شعبية عامة يقاتل فيها املسلمون واهلن
ذه  كان هملاسة وطنية ووحدة شعبية قبل جبنب  ومل تعرف اهلند 

ان من نصيب للمسلمني السهم األكّب يف القيادة والتوجيه"؛ لذا ك
ن خالل القتل ماملسلمني السهم األكّب من مذابح وجرائم ا تِلني 

 والتشريد والنرتي خاصة للقادة والزعماء.

ومع ذلك شارال الزعماء املسلمون يف أنشطة امل متر الوطين 
لل رتاح من أجل االستقالل  مبا يف  1884م منذ بداياته سنة العا

 .(7)ذلك مقرتحات ودعوات مقاطعة االحتالل اإل ليزع وبضائعه

أبريل  2عقود  احلرة   4باألرقام.. أعداد املسلمني واملسيحيني بعد  (4)
   متاح عّب الرابط التايل:2020مارن  10  تاريخ االطالع: 2019

https://2u.pw/dXJdj  
شادع صبحي  املسلمون حول العامل: اهلند.. جالية إسالمية  خمة  (5)

مارن  24  2016يونيو  23ومتثيل سياسى  عيف  املصرع اليوم  
   متاح عّب الرابط التايل:2020

 https://2u.pw/xbB5h  
قصة اإلسالم يف اهلند من الرتتح إىل السقوة  موقع قصة اإلسالم   (6)

  متاح عّب الرابط التايل: 2020مارن  5  2010أبريل  29
https://2u.pw/Z9Om2  

 -أبو احلسن علي احلسين الندوع  املسلمون يف اهلند  )دمشق  (7)
 . 176م(  ص  1999هال/ 1420طبعة األوىل  بريوت: دار بن كثري  ال

https://2u.pw/yoNEn
https://2u.pw/bYK9m
https://2u.pw/GaOui
https://2u.pw/dXJdj
https://2u.pw/xbB5h
https://2u.pw/Z9Om2
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ل ن ا تلض الّبيطاين  أ إىل سياسة "فرق تسد" إلشعال 
املسلمني –فتيل الطائرتية بني امل ِونني الرئيسيالضنْي للشعب اهلندع 

عماء هندون للدعوة ملعتقداهتم من خالل إاارة ز  -واهلندون
واملطالبة بيعادة تنظيم الشعب على أسان ديين قومي؛ وهو ما 
أدضى لظهور دعوات مضادة من قبل زعماء مسلمني  على  و 
أشعل ا طرابات طائرتية. يقول الندوع: "مل يستطع زعماء امل متر 
"  )الوطين( وحركة اخلالفة )اإلسالمية( أن يوقرتوا هذه اال طرابات

حىت ُقِسم ت اهلند إىل دولتني دون مراعاة االعتبارات الدينية أو 
العرقية أو اللغوية بش ل دقيق  ما أدضى الستمرار الصراعات داخل 

 .(1)اهلند وبني الدولتني الوليدتني"

سلمني ومنذ التقسيم؛ برزت مش الت رئيسية بالنسبة للم
أدضى عدم لبية  و يف اهلند وعالقاهتم بالدولة وبأصحاب دين األغ

ازر حِل تلك املش الت لترتاقمها  حىت وصل املشهد إىل اجمل
 73 ؛ أع بعد  و2020وا رائم واإلرهاب الذع يرت ب عام 

 عاًما من االنقسام.

وقد  خلضص الندوع التحديات اليت واجهت املسلمني يف 
إقامة  -مش الت رئيسية: أوهلا 6اهلند بعد االنقسام مباشرة يف 

واجز يف سبيل الدعوة اإلسالمية بسبب الصراعات الطائرتية احل
 اوالت فرض قانون مدين موحد  -واحلروب مع باكستان  واانيها

على األحوال الشخصية  ميع اهلنود دون مراعاة االعتبارات 
الرتجوة بني نصوص الدستور اهلندع  -الشرعية اإلسالمية  واالثها

الواقع العملي خاصة يف املنظومة اليت تنصُّ على علمانية الدولية و 
التعليمية القائمة على نشر ومتجيد املعتقدات اهلندوسية املنافية 
للسالم بل وتشويه الرموز والشخصيات والشرائع اإلسالمية  

فرض اللغة اهلندية يف املنظومة التعليمية على حساب  -ورابعها
 -لمني وخامسهااللغة األردية مبا ش ل هتديًدا للثقافة وال يان املس

وهي مبثابة مش لة يف حد ذاهتا كما أهنا تعتّب نتاًجا للمش الت 
األربع السابقة وقد مساها الندوع "األمن الطائرتي" يف إشارة إىل 

                                                           

 .200 - 195املرجع السابق  ص ص  (1)
 .226 - 201املرجع السابق  ص ص  (2)

الصراعات اليت حتدث بني األغلبية اهلندوسية واألقلية املسلمة بني 
احلني واآلخر. يقول الندوع عنها إهنا "اشتباكات تستخدم فيها 
القوة واألسلحة وآالت التدمري واإلحراق وتسرتك الدماء وتنتشر 
حوادث القتل واإلحراق والنهب والسلب إىل مناطق جماورة 
ويستغرق الو ع مدة طويلة.." ويشري يف هذا الصدد إىل عدم 
حياد أجهزة األمن والسلطات اهلندية وعدم  اسبة املتطرفني ما 

 أدضى لت رار هذه ا رائم.

فتتعلضق باستبعاد املسلمني من  -ش لة السادسةأما امل
الوظائف احل ومية خاصة الوظائف املهمضة  فعلى سبيل املثال كان 

من قوام ا يش اهلندع قبل التقسيم  %32املسلمون ميثِلون  و 
فقط بعده  وكان عدد املسلمني  %2وتراجعت هذه احلصة إىل 

واخنرت  بعده فرًدا   1470يف بوليس )شرطة( والية دهلي 
ْ منهم بعد التقسيم سوى  56بسنوات قليلة إىل  فقط  مل ياُلع نيض

 .(2)شخصني فقط

لسياسات اإن هذه النبذة التارخيية املوجزة مهمة لدراسة 
التارخيية  اهلندية الراهنة جتاه مسلمي البالد يف إطار احلا نة
لسياسات اللظاهرة؛ على  و يسهم يف فهم حتديد ا ديد يف هذه 

 إذا كان هناال جديد.

 

 

علمانية الهند في عهد  زب الشعب الهندوسي: من ال -ثانياا
  لى التطرف الديني

تشري الدراسات إىل أن  اراتيا جاناتا باريت )حزب الشعب 
اهلندوسي( هو ا ناح السياسي لألصولية اهلندوسية املعروفة باسم 

أجنحة   3ركة . وهلذه احل(3)"هندوترتا" اليت تعين "اهلند للهندون"
أوهلا شبه عس رع ويشري إىل "منظمة املتطوعني القومية" )راشرتيا 
سواياميسيرتاال ساني( واليت متِثل أحد جذور حزب الشعب اهلندع  

أملد عمرو  اهلند وتداعيات فوز حزب  اراتيا جانتا اهلندوسي  مركز  (3)
مارن  5  تاريخ االطالع: 2014يونيو  9البيان للبحوث والدراسات  

  التايل:   متاح عّب الرابط2020
https://2u.pw/JWs8A  

https://2u.pw/JWs8A
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ملواجهة ا تل الّبيطاين واملسلمني يف نرتس  1925ونشأت سنة 
الوقت  وأنشأت منظمات عس رية متطرفة أخرى تركضز نشاطها 

يف أعمال العنف  دض املسلمني واملسيحِيني  واحلركة بش ل رئيسي 
 .(1)هي املس ولة عن اغتيال املهامتا غاندع

أما ا ناح الثاين فهو الديين ويتعلضق بال"اجمللس اهلندوسي 
العاملي" )فيشا هيندو باريشاد( وهو مبثابة املرجعية الدينية األوىل 

 اراتيا جاناتا ا ناح  لليمني اهلندوسي املتطِرف  فيما ميِثل حزب
 .(2)السياسي للحركة األصولية اهلندوسية

وباجململ فين حزب  اراتيا جاناتا هو حزب قومي 
. تعود 2014هندوسي  وهو احلزب احلاكم يف اهلند منذ عام 

جذور احلزب )سياسيًّا( إىل حزب " اراتيا جانا ساني" امل سس 
"جاناتا باريت" مع حزب  1977  والذع اندمو سنة 1951عام 
بغرض منافسة حزب امل متر الوطين الذع هيمن على  1977عام 

احلياة السياسية اهلندية منذ االستقالل. ويف الثمانينيات حلض  لض 
هذا التحالف حزب " اراتيا جاناتا" الذع فاز مبقعدين يف 

  وشارال يف التسعينيات   ومتني ائتالفيضتني م 1984انتخابات 
ليخلرته حزب  2004وحىت  1998مة ائتالفية سنة قاد ح و 

حني استعاد حزب  اراتيا جاناتا  2014امل متر الوطين حىت 
  وال يزال حي م حىت اآلن يف اهلند بعد (3)السلطة بش ل منرترد

 .2019تعزيز مقاعده يف انتخابات 

يمنة هعن  2019أسرترت االنتخابات العامة اهلندية سنة 
له لى املشهد السياسي اهلندع  صو حزب الشعب اهلندوسي ع

عد من إمجايل املقا %55.9مقاعد بنسبة  303منرترًدا على 
يقوده  البالغة   فيما حصل التحالف الوطين الدميقراطي الذع

 .من إمجايل املقاعد %65.1مقعداً متثل  363احلزب على 

                                                           

عماد يوسف قدورة  نتائو االنتخابات اهلندية: الدالالت  (1)
  تاريخ االطالع: 2014مايو  20االسرتاتيجية  مركز ا زيرة للدراسات  

   متاح عّب الرابط التايل: 2020مارن  19
https://2u.pw/TywQr   

أملد عمرو  اهلند وتداعيات فوز حزب  اراتيا جانتا اهلندوسي  مرجع  (2)
 سابق.

مقعًدا  52يف املقابل حصد حزب امل متر الوطين اهلندع 
إمجايل املقاعد  وبلي نصيب التحالف التقدُّمي  من %9.5متِثل 

من مقاعد  %16.8مقعًدا متثل  91املتضحد الذع يتزعمه احلزب 
الّبملان  ليمىن بذلك احلزب باهلزمية الثانية على التوايل بعد 

  بعد عقود من هيمنته على املشهد السياسي 2014انتخابات 
 .(4)اهلندع

بيعة النظام السياسي ت تسب هذه النتائو أمهيتها من ط
اهلندع باعتباره برملانيًّا وباعتبار أن حزب أو ائتالف األغلبية هو 

سنوات  5الذع يشِ ل احل ومة اليت ترسم سياسات اهلند ملدة 
 .(5)وهي مدة الدورة الّبملانية

بل إنه رغم تعدُّد أسباب اكتساح حزب الشعب اهلندوسي 
لقومي يعده  للون العامل لالنتخابات؛ فين البعد األيديولوجي ا

الرئيسي وراء حتقيق هذا الترتوق فقد ركضز احلزب وقياداته على 
املعتقدات اهلندوسية موِجهني انتقادات حلزب امل متر باسرت اء 
املسلمني على حساب املعتقدات اهلندوسية  ويف هذا السياق 

ألف فرع للمنظمة اهلندوسية املتطرفة "راشرتيا  45تأسضس 
 Rashtriya Swayamsevakامسيرتيك سانو" )سواي

Sangh اليت قامت  شد التصويت لصاحل احلزب اهلندوسي يف )
خمتلف الواليات. ويّبز هذا البعد القومي بقوة يف حاالت العنف 
اليت تقع بني املسلمني واهلندون فضاًل عن أوقات التوترات مع 

 2019م باكستان واليت استغلها حزب الشعب اهلندوسي مطلع عا
حلشد التأييد لصاحله عندما هامجت مجاعة تسمى "جيش  مد" 

منهم وهو ما ردضت عليه  40حافلة جنود هنود ما أدضى ملقتل  و 
احل ومة مبهامجة مقار للجماعة داخل باكستان اليت ردضت بيسقاة 

عماد يوسف قدورة  نتائو االنتخابات اهلندية: الدالالت  (3)
 االسرتاتيجية  مرجع سابق.

مىن مصطرتى  هيمنة القوميني: كيف مت  ن حزب " اراتيا جاناتا" من  (4)
 النتخابات اهلندية؟  مرجع سابق.حسم ا

أملد عمرو  اهلند وتداعيات فوز حزب  اراتيا جانتا اهلندوسي  مرجع  (5)
 سابق.

https://2u.pw/TywQr
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طائرتني هنديضتني واعتقال أحد الطيضارين إىل أن ذض اإلفرا  عنه؛ 
 .(1)عزضز  فرص  اح احلزب اهلندوسيعلى  و 

ل ن الداللة األبرز لصعود حزب الشعب اهلندوسي أنه 
كان إيذانًا بتغيري وجه اهلند العلماين الذع نصض عليه الدستور 
اهلندع وحرصت ح ومات حزب امل متر على تأكيده؛ وإن شهد 
خروقات من حني آلخر؛ إىل الوجه الديين اهلندوسي القومي الذع 

ثله حزب الشعب اهلندع أو حزب  اراتيا جاناتا  أع إن هذه مي
النتائو و عت األيديولوجية القومية اهلندوسية مو ع التنرتيذ  يث 

؛ ف يف ترجم احلزب أف اره (2)مل تبق فقط جمرضد أف ار أو نظريات
 وشعاراته يف سياساته جتاه املسلمني يف اهلند؟

لوا ع على فرض األمر ا  اومة ناريندرا مودي وسياسة -ثالهاا
 المسلمين

ي من حزب الشعب اهلندوسي ) اراتيا جاناتا( باهلندوسية 
معتّبًا إياها اهلُوية األصلية الوحيدة للبالد وأنه ال م ان للمسلمني 
فيها  ومن م ال بدض أن يرحلوا إىل باكستان تطبيًقا لشعار "اهلند 

حي حزب الشعب للهنود". ويف هذا السياق ركضزت ُخطب مرشض 
على عدضة  2019مرورًا بانتخابات  2014اهلندع منذ انتخابات 

مراجعة م تسبات األقليات يف اهلند مواقف أبرزها:  رورة 
لتقليصها  وفرض قانون مدين موحضد على مجيع اهلنود مبا يف ذلك 
املسلمني؛ ما يعين إلغاء املرجعية اإلسالمية لألحوال الشخصية 

اء احل م الذايت يف إقليم كشمري ذع األغلبية للمسلمني  وإهن
املسلمة  وهدم املساجد ال ّبى للمسلمني بدعوى أهنا بُنيت على 
أنقاض معابد هندوسية  واعتبار باكستان عدوًّا جتب احلرب 

؛ ف يف انع ست هذه املواقف يف سياسات اهلند جتاه (3) دضه
بزعامة ماريندرا املسلمني حتت ح م حزب  اراتيا جاناتا وح ومته 

 مودع رئيس الوزراء.

                                                           

مىن مصطرتى  هيمنة القوميني: كيف مت  ن حزب " اراتيا جاناتا" من  (1)
 حسم االنتخابات اهلندية؟  مرجع سابق.

نتا اهلندوسي  مرجع أملد عمرو  اهلند وتداعيات فوز حزب  اراتيا جا (2)
 سابق.

 املرجع السابق. (3)

 

 

 لغا  الوضع ال اص إل ليم وشمير  
يعتّب و ع إقليم كشمري إحدى القضايا الشائ ة اليت 
نتجْت عن تقسيم اهلند وباكستان واليت كانت وال زالت سبًبا يف 
تأجيو الصراع داخل اهلند وبينها وبني باكستان؛ فقد منحت 

عرف بالدول األمريية اليت كانت جزءًا من بريطانيا عند التقسيم ملا يُ 
شبه ا زيرة اهلندية وخا عة لالحتالل الّبيطاين حق االنضمام إىل 
اهلند إذا كانت ذات أغلبية هندوسية  وحق االنضمام لباكستان 

وكان –إذا كانت ذات أغلبية مسلمة؛ غري أن حاكم إقليم كشمري 
عن رغبة األغلبية  اختار االنضمام إىل اهلند رغًما -هندوسيًّا

املسلمة يف مقابل احلصول على دعم نيودهلي ل بح االحتجاجات 
وحركات التمرُّد اليت قام  ا مسلمون رغبة يف االنضمام إىل إسالم 
 7أباد؛ م ِسًسا بذلك لصراع تتدٍّ داخليًّا وخارجيًّا منذ أكثر من 

 .(4)عقود

ندية بعد أسابيع قليلة من التقسيم اندلعت احلرب اهل
واليت  1947الباكستانية األوىل واملعروفة  رب كشمري األوىل سنة 

أسرترت عن خضوع الثي اإلقليم للهند  وتعرف هذه املنطقة باسم 
وهي ذات أغلبية مسلمة ويطالب أغلبية والية جامو وكشمري 

معتّبين  س اهنا باالستقالل عن اهلند واالنضمام إىل باكستان
قليم  فيما سيطرت باكستان على الث نيودهلي قوة احتالل لل

مساحة اإلقليم وتعرف باسم "أزاد كشمري". وكان يرترتض تنظيم 
استرتتاء لتقرير املصري ومل يتم حىت اآلن  م وقعت حرب كشمري 

 .(5)ومل تسرتر عن تغيري و ع اإلقليم 1965الثانية سنة 

فين عدد س ان والية جامو  2011ووفق إحصاءات سنة 
مليون نسمة  ويعتّب اإلقليم الوحيد ذو  12.5وكشمري بلي 

  2019مارن  5 اح  مود  التوتر اهلندع الباكستاين إىل أين؟   (4)
  متاح عّب الرابط التايل: 2020سبتمّب  3موقع امليادين  تاريخ االطالع 

https://2u.pw/Joe50  
ر "كشمري" املتنازع عليه بني باكستان واهلند  وفد إعالمي تركي يزو ( 5)

  متاح 2020فّباير  29  تاريخ االطالع: 2019سبتمّب  22ترال برن  
 عّب الرابط التايل: 

https://2u.pw/Joe50
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األغلبية املسلمة يف اهلند  وتنشط فيه حركات مترد تطالب 
ومبوجب املادة . 1947باالستقالل عن اهلند منذ التقسيم سنة 

من الدستور اهلندع فين والية جامو وكشمري تتمتضع باحل م  370
ش ون الوالية الذايت مبا يتضمضنه ذلك من احلق يف تسيري كافة 

باستثناء أمور الدفاع واالتصاالت والش ون اخلارجية  وكانت هذه 
 .(1)املادة متنح للوالية دستورًا وعلًما منرتصلني

ويف إطار  اوالت تنرتيذ األجندة السياسية اهلندسية حلزب 
 2019أغسطس  5 اراتيا جاناتا؛ أعلنت السلطات اهلندية يوم 

ر اهلندع  وترتب على هذا اإلجراء من الدستو  370إلغاء املادة 
أيًضا إلغاء مادة دستورية أخرى بش ل تلقائي كانت حتظر شراء 
األجانب أو عملهم بالوالية؛ مبا أاار املخاوف حول إم انية تغيري 

 .(2)الرتكيبة الس انية للقليم لتغيري هويته اإلسالمية

م وأتبعت احل ومة اهلندية قرار إلغاء احل م الذايت بتقسي
  اإلقليم األول 2019أكتوبر  30الوالية إىل إقليمني احتاديالضنْي يف 

جامو وكشمري وهو ذو أغلبية مسلمة وسي ون له جملس تشريعي 
 .(3)والثاين الداخ دون جملس تشريعي  وهو ذو أغلبية بوذية

وتع س هذه اإلجراءات األف ار القومية اهلندوسية 
واليت يتبنضاها احلزب احلاكم   املتشِددة بشأن املوقف من املسلمني

كما أهنا تتناىف مع املوقف الدويل بشأن النزاع على اإلقليم والذع 
متثضل يف قرارات جملس األمن اليت قرضرت حق اإلقليم يف تقرير 

. ومل يتوقضف األمر على ذلك  فقد  أت احل ومة اهلندية (4)املصري
قة ملصادرة حق س ضان لتعزيز تواجدها األمين والعس رع يف املنط

جامو وكشمري يف االحتجا  الذع كان وسيلتهم خالل عقود ما 
                                                           

https://2u.pw/RGSVv  
أسئلة حول قرار خطري   4إلغاء احل م الذايت يف كشمري اهلندية..  (1)

  2020مارن  23  تاريخ االطالع: 2019أغسطس  6نت  ا زيرة. 
 متاح عّب الرابط التايل: 

https://2u.pw/j3DtW  
 املرجع السابق. (2)
متاجر مغلقة وشوارع مهجورة.. بدء سريان قرار التقسيم ب شمري  (3)

مارن  23طالع:   تاريخ اال2019أكتوبر  31اهلندية  ا زيرة. نت  
    متاح عّب الرابط التايل:2020

https://2u.pw/hbkxN  

بعد التقسيم للتعبري عن حقوقهم والدفاع عنها. ويف  اولة الحتواء 
رد الرتعل املسلم؛  أت احل ومة اهلندية إىل قطع خدمات االتصال 

على اهلاترتي واإلنرتنت والبث التلرتزيوين يف اإلقليم مع فرض قيود 
؛ لتبدأ بذلك حلقة جديدة يف مسلسل معاناة (5)التنقُّل والتجمُّع

شعب كشمري  وهو املسلسل الذع تتعدضد قنوات عر ه لتشمل 
 قانون ا نسية.. وغريه.

 

 ن انون الجنسية: بوابة أترى الضطهاد المسلمي 
ذت احل ومة اهلندية من قانون ا نسية بوابة أخرى  اختض

ملسلمني هناال؛ عّب إقرار تعديالت حترم لتشديد اخلناق على ا
طوائف  6ماليني املسلمني من ا نسية ومتنحها للمهاجرين من 

أخرى على  و يعِمق الصبغة الدينية اهلندوسية اليت حتاول ح ومة 
حزب الشعب صبي البالد  ا على حساب الطابع العلماين الذع 

 14 مادضته الال أرساه دستور ما بعد االستقالل إليها والذع ينص يف
على أنه "جيب على الدولة أو الوالية أالض حترم أعض شخص من 
املساواة أمام القانون أو املساواة يف ملاية القوانني داخل اهلند" 

على أنه "ال متارن الدولة التمييز  دض أِع  15وتنص املادة الال 
ان مواطن على أسان الدين أو العرق أو الطائرتة أو ا نس أو م 

 .(6)امليالد أو أع منها"

ومي ن تو يح تداعيات هذه التعديالت على املسلمني يف 
اهلند من خالل  ة تارخيية على أبعاد القضية. فرتي سبعينيات 
القرن العشرين  طالب س ان والية آسام مشال شرق اهلند بيخرا  
املهاجرين من الوالية للحرتا  على فرص العمل والثقافة ا لية  

راجع هذه القرارات يف: الّبوفيسور أليف الدين الرتاا  قضية كشمري  (4)
املسلمة: املباد  األساسية واحلقائق الثابتة  )إسالم أباد: املعهد العاملي 

حوث االسرتاتيجية بيسالم أباد  الطبعة األوىل  مجادى الثانية للدراسات والب
 م(. 2010هال/ يونيو  1431

وفد إعالمي تركي يزور "كشمري" املتنازع عليه بني باكستان واهلند   (5)
 مرجع سابق.

  2012شاماًل تعديالته لغاية عام  1949دستور اهلند الصادر عام  (6)
ية واالنتخابات  متاح عّب الرابط التايل: ترمجة امل سسة الدولية للدميقراط

https://2u.pw/rKIEB  

https://2u.pw/RGSVv
https://2u.pw/j3DtW
https://2u.pw/hbkxN
https://2u.pw/rKIEB
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برم اترتاق مع الزعماء ا لِيني والوالية منتصف الثمانينيات إلجراء فأُ 
إحصاء لس ان الوالية يتم مبقتضاه سلب ا نسية عن كل من 

وهو العام الذع شهد نشأة بنجالديش  1971دخل اهلند بعد 
عن باكستان. واستهدف ذلك حرمان املسلمني من ا نسية 

قدموا للوالية؛ غري أن اإلحصاء  باعتبار أهنم أغلبية املهاجرين الذين
بني أن الوالية  ا  و مليوين  2019الذع ذ تنرتيذه بالرتعل عام 

 .(1)أجنيب أغلبهم من اهلندون وليس املسلمني

بناًء على ذلك استقرضت ح ومة اهلند على تعديل قانون 
 6جرين من للسماح بتجنيس املها 1955ا نسية املشرع سنة 
سلمني )اهلندون والسيخ وا اينيني والبوذيني طوائف من غري امل

دول إسالمية )أفغانستان  3واملسيحيني والبارسيني(  والقادمني من 
 .(2)2014وبنجالديش وباكستان(  والذين دخلوا اهلند قبل هناية 

وأبرز تبعات هذا القانون على املسلمني هناال أنه فضاًل 
؛ (3)ني من الدرجة الثانيةعن التمييز الديين  دضهم واعتبارهم مواطن

أنه بالرتعل يستهدف نزع صرتة املواطنة عن ماليني منهم فلن 
يصبحوا حىت مواطنني درجة متدنية ألهنم سي ونون من "البدون" 
أع بدون جنسية هنائيًّا؛ فوفًقا لقانون ا نسية سُيطلب من كل 
شخص يف اهلند تقدمي ما يثبت إقامة والديه يف البالد قبل سنة 

بالنسبة للواليات  1987بالنسبة لوالية آسام وقبل سنة  1971
األخرى. وبالرتعل يرترتض بداية عملية جتديد سجل ا نسية القومي 

وحىت نوفمّب من نرتس العام؛  2020يف اهلند خالل شهر أبريل 
من  %45يف الوقت الذع تشري فيه التقديرات إىل أن ما يقارب 

رى واملناطق النائية وال ميتل ون س ان اهلند أميون أو مقيمون يف الق

                                                           

ديسمّب  26قانون ا نسية باهلند.. القصة يف نقاة  ا زيرة. نت   (1)
 :  متاح عّب الرابط التايل2020مارن  23  تاريخ االطالع: 2019

https://2u.pw/CbNIv  
إقصاء »متظاهر| األزهر يدعو اهلند للنظر يف  100بعد اعتقال  (2)

   مرجع سابق.«املسلمني من ا نسية
األوبزرفر: ما جيرع يف دهلي "وحشية  د املسلمني"  موقع ا ا سي  (3)

  متاح عّب 2020مارن  2  تاريخ االطالع: 2020مارن  1العرا  
  الرابط التايل:

أوراقًا تثبت جنسيتهم؛ مبا يهِدد مئات املاليني منهم باحلرمان من 
 ا نسية.

اطنة تضمن بالنسبة لغري املسلمني فين تعديالت قانون املو 
 ون خلطر هلم ختِطي هذه العقبة خبالف املسلمني الذين يتعرض 

خاطر ملرضض ه الء احلرمان من ا نسية. ويف هذه احلالة سيتع
مات االحتجاز يف املعس رات أو الرتحيل واحلرمان من اخلد
 ومية احل ومية مثل التعليم اجملاين والعال  والوظائف احل
سرتر والتسهيالت البن ية أو احلصول على واائق كجوازات ال

احل ومة  ورخص القيادة وغريها. وسيستمر هذا الو ع طاملا بقيت
 ة يف موقعها.اهلندوسية املتشِدد

وقد القت التعديالت احتجاجات واسعة من املسلمني 
واملعار ني اهلندون الذين يرون يف القانون تشويًها لصورة اهلند 
العلمانية التعدُّدية ومن س ضان آسام أنرتسهم الذين يرون أن 
التعديالت مل تستجب ملطالبهم فضاًل عن املسلمني املستهدفني 

 .(4)بالقانون بش ل رئيسي

ورغم تورُّطها يف صور متعِددة من التمييز الديين  دض 
املسلمني؛ حاولت احل ومة اهلندية تصوير التعديالت على قانون 
ا نسية بأن له أبعاًدا إنسانية من خالل االِدعاء بأن الطوائف 
الست اليت ُيسمح هلا بالتجنيس ال جيدون م انًا آخر يذهبون إليه 

؛ على  و (5)أسس دينية يف بلداهنم األصلية يف ظِل معاناهتم على
تتبنيض  حالته بالنظر إىل جمموع السياسات اهلندية جتاه املواطنني 
املسلمني مثل املوقف من إقليم كشمري والعنف املرترة جتاه 
االحتجاجات  والتواط  مع ا ماعات اإلرهابية اليت ارت بت جمازر 

 خل.و ارق  ق املسلمني ومقدضساهتم.. إ

https://2u.pw/THDA8  
 قانون ا نسية باهلند.. القصة يف نقاة  مرجع سابق. (4)
 8اهلند: جيب منح املهاجرين غري املسلمني ا نسية  املصرع اليوم   (5)

  متاح عّب الرابط التايل: 2020مارن  2  تاريخ االطالع: 2019يناير 
https://2u.pw/05wit  

https://2u.pw/CbNIv
https://2u.pw/THDA8
https://2u.pw/05wit
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  ممارسة العنف ضد المسلمين: بين الدولة
 والعصابات الهندوسية

كانت االحتجاجات الشعبية هي الوسيلة الرئيسية اليت 
يلجأ إليها مسلمو اهلند للتعبري عن مطالبهم ويف مقدمتها ا افظة 
على امل تسبات اليت حصلوا عليها خالل فرتة ما بعد التقسيم 

دنية املخالرتة للشريعة اإلسالمية والوقوف يف وجه التشريعات امل
واليت حاولت بع  احل ومات فر ها عليهم خاصة يف جمال 

 .(1)األحوال الشخصية

أ  وردًّا على سياسات ح ومة حزب الشعب اهلندوسي؛ 
ات مسلمو اهلند إىل االحتجاجات للتعبري عن رفضهم لسياس
تها دايبالتمييز الديين. واجهت احل ومة هذه االحتجاجات منذ 
 ه.وتورضطت يف أعمال عنف من قتل و رب للمتظاهرين وغري 

لت ل ن مع استمرار وترية االحتجاجات الشعبية؛ تدخض 
مساجدهم و العصابات اهلندوسية املتطِرفة بعنف  دض املسلمني 
فّباير  23د ومنازهلم ومتاجرهم واتضسع نطاقها اعتبارًا من األح

ت تياًل؛ وسط اهتاماق 40ما أدضى لسقوة أكثر من  2020
ع مرت يب هذه للسلطات اهلندية بالتواط  وعدم القيام بدورها يف رد 

 ا رائم.

وتعليًقا على ذلك؛ قالت السلطات اهلندية إهنا اعتقلت 
شخص على خلرتية "أعمال عنف" شهدهتا دهلي كما  500 و 

 .(2)عزضزت احلماية على مساجد املسلمني خالل صالة ا معة

مالحظتني رئيستني يف إطار قراءة رِد الرتعل ومي ن رصد 
الشعيب املسلم وقمعه من جانب احل ومة والعصابات اهلندوسية 

رغم بشاعة ا رائم واجملازر اليت ارت بتها  -املتطرفة: املالحظة األوىل
العصابات اهلندوسية املتطرِفة ورغم أهنا ارت بت على أسان ديين؛ 

ه اجملازر وا رائم "أعمال عنف" فين السلطات اهلندية أمْست هذ
وأمست من ارت بها "أشخاًصا" ليبدو األمر كما أنه جمرد شجار أو 

                                                           

 - 205أبو احلسن الندوع  املسلمون يف اهلند  مرجع سابق  ص ص  (1)
209. 

  «قانون ا نسية»يف اهلند بأحداث عنف طائرتي حول  500اعتقال  (2)
  متاح 2020مارن  2  تاريخ االطالع: 2020فّباير  29املصرع اليوم  

 عّب الرابط التايل: 

صراع عابر قد متر به أع دولة يف ظروف معينة أو على أنه جمرد 
ا طراب أمين؛ فاجملازر الواقعة ُتصوضر على أهنا عنف وليست إرهابًا 

ني  كما يبدو من والقائمون  ا أشخاص عاديون وليسوا إرهابيِ 
 تصرحيات املس ولني اهلنود.

من قارن ذلك مبوقف السلطات اهلندية من املسلمني و 
هم يوصم حركاهتم املطالبة باالستقالل يف كشمري  فما يصدر عن
وا  رق معابد بأنه "إرهاب" وهم "إرهابيون"! ختيضل أن مسلمني قام

ازهلم ومناهلندون وقتلوا من فيها وحاصروهم وحرقوا متاجرهم 
 مرددين شعارات إسالمية؛ ف يف سي ون التوصيف!

 2020ما حدث يف اهلند أن العنف الذع شهدته خالل 
استهدف املسلمني بش ل رئيسي على يد عصابات قومية 
هندوسية يعتّب عناصرها بش ل رئيسي من مناصرع حزب الشعب 
احلاكم. وخالل تارستهم هذه األعمال الدموية كانوا يرددون 

؛ فلماذا (3)ارات من قبيل "اجملد للله راما  واهلند للهندون"شع
 تتباين التوصيرتات؟

العقود  أن الدولة يف كثري من حوادث -املالحظة الثانية
نأى أو بعده؛ كانت ت 1947السابقة سواء قبل التقسيم سنة 

اشر  وإن  بنرتسها عن التورة يف ا رائم  دض املسلمني بش ل مب
انب بعضها بش ل مباشر  وتورضطت يف ا كانت تورضطت يف 

طني يف هذه األكّب منها بش ل غري مباشر عّب عدم  اسبة املتورِ 
واط  أجهزة ا رائم  والس وت على ا ِر ني عليها  إىل جانب ت

 األمن  دض املسلمني.

ني اجتمع  ل ن خالل املوجة األخرية من العنف  دض املسلم
لعنف اندية فقد شاركت يف أعمال كل ذلك يف موقف الدولة اهل

الذع   دض املسلمني  وتواطأت مع العصابات اهلندوسية؛ فما
 حدث هذه املرة؟

https://2u.pw/oBvJ9  
 األوبزرفر: ما جيرع يف دهلي "وحشية  د املسلمني"  مرجع سابق. (3)

https://2u.pw/oBvJ9


 2020( أبريل 17لعدد )ا                                                                      فصلية قضايا ونظرات                                               

 مركز الحضارة للدراسات والبحوث                                                                                                                        37

إن الذع تغريض يف املعادلة بش ل رئيسي هذه املرة هو احتاد 
العصابات املتطِرفة والسلطات الرمسية من خالل حزب الشعب 

ال العنف قد اتضسع اهلندوسي وامتداداته فتشري تقارير إىل أن اعم
نطاقها بش ل رئيسي عقب تصرحيات صادرة عن أحد املس ولني 
يف حزب الشعب اهلندوسي وهو كابيل ميشرا خالل جتمُّع شعيب 

إنه إذا مل تتدخضل الشرطة إلخالء الشوارع من املتظاهرين  قال فيه "
 دض قانون ا نسية  فينه وأنصاره سيقومون باملهمضة". وبعد هذا 

تهديد بساعات بدأت ا رائم  ق املسلمني يف اهلند وسط تواط  ال
 .(1)ح ومي وأمين

وبالتوازع مع ذلك مل ت ن يد الدولة مغلولة يف القيام 
بأعمال عنف  دض املتظاهرين من شعب كشمري؛ فوسعت ملالت 

 .(2)االعتقال واستخدمت العنف أيًضا  دهم

  ار:المشاروة في موجة اإلسالموفوبيا عبر الجو 
تعسُّرتية  اتبعت ح ومة رئيس الوزراء اهلندع احلايل سياسة
هلند من ا دض الالجئني املسلمني من دول أخرى املتواجدين يف 

 هم خالل الرتحيل إىل بلداهنم األصلية وسط خماوف من تعر 
 ألعمال عنف ومن املعاملة غري ال رمية.

لتطرُّف من بني ه الء الالجئني أبناء الروهينغا الرتارين من ا
البوذع  دضهم يف ميامنار ل نهم فوجئوا بتطرُّف هندوسي يف 
امل ان الذع ظنُّوه آمًنا فجرى ترحيل من أُلقي القب  عليه منهم 
إىل موطنه ليحصلوا فيه على بطاقات إقامة يعامل صاحبها معاملة 
أقل من درجة املواطنني رغم أنه موطنه األصلي. ولتّبير هذا السلوال 

؛ (3)د إن ه الء الالجئني مل يدخلوا البالد بواائق رمسيةقالت اهلن

                                                           

 املرجع السابق. (1)
باحتجاجات كشمري.. وباكستان تطرد السرتري   300اهلند تعتقل  (2)

  2020مارن  2  تاريخ االطالع: 2019أغسطس  8املصرع اليوم  
  ح عّب الرابط التايل:متا 

https://2u.pw/DpWO9  
اهلند ترِحل ااين جمموعة من مسلمي الروهينجا إىل ميامنار  املصرع  (3)

  متاح عّب الرابط 2020مارن  2  تاريخ االطالع: 2019يناير  3اليوم  
 التايل: 

دون مراعاة الظروف اليت فرُّوا منها وال األحوال اليت سيعيشون فيها 
 بعد العودة. وهل يرترتض بالالجئ أصاًل أن حيمل واائق رمسية!

قد سبقْتها إليه فل ن إذا كان هذا انتقاًدا موجضًها إىل اهلند 
 حيل اإليغور إىل الصني.دول إسالمية قامت برت 

 األبقار والعنف..  رهاب باسم المقدسات 
هنا خامس أتعتّب اهلند أكّب مصدر لألبقار يف العامل كما 
تّب  ظورة أكّب مستهلك له. ومع ذلك فين جتارة وذبح األبقار تع
اشية. ل ن يف بع  الواليات اليت يقِدن فريق من س اهنا هذه امل

ريندرا حزب الشعب اهلندوسي بقيادة ناالرترتة اليت تلت وصول 
عد شهدت تصا 2014مودع رئيس الوزراء احلايل للسلطة عام 

لى يد عأعمال العنف واإلرهاب  ق جتار وآكلي حلوم األبقار 
يتعلق  متطِرفني من اهلندون؛ وسط تواط  شرطي أحيانًا فيما

 بتعقُّب ا ناة.

ا عن خّبً  2017فعلى سبيل املثال نقلت التقارير يف 
هندوسيًّا لشابضني مسلمني حىت املوت بدعوى  20 رب  و 

االشتباه يف  اولتها سرقة أبقار لذ ها؛ ومع أن احلاداة مصوضرة 
بالرتيديو ونقلتها شاشات التلرتاز فين الشرطة اهلندية مل تعتقل أحًدا 

 2016  كما قام متطِرفون هندون يف (4)حسب ما ُنشر حينها
التجار املسلمني يف اهلند  ل ن الشرطة قالت هذه بشنق اانني من 

متهمني على خلرتية احلاداة  ويف سبتمّب  5املرة إهنا اعتقلت 
سحل أحد املواطنني اهلندون بزعم أنه من آكلي اللحوم  2015
 البقرية!

م احلزب الشيوعي اهلندع ح ومة  ويف هذه األاناء اهتض
عمل يف جتارة املواشي؛ مودع بعدم ملاية األقليات الدينية اليت ت

https://2u.pw/x9dLT  
مل نعتقل «: الشرطة» رب شابني مسلمني حىت املوت يف اهلند.. و (4)

  2020مارن  2  تاريخ االطالع: 2017مايو  1أحًدا  املصرع اليوم  
  متاح عّب الرابط التايل:

https://2u.pw/m8CZY  

https://2u.pw/DpWO9
https://2u.pw/x9dLT
https://2u.pw/m8CZY
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فيما ذهب معار ون آخرون إىل أن مودع يستغل التوترات الدينية 
 .(1)يف البالد لتحقيق م اسب انتخابية

جتاه   كان ينبغي على الدولة الوقوف على قدم املساواة
ة األبقار  من كافضة الطوائف يف األمور املختلف عليها كأكل وجتار 

 ب باسم ل هذه ا رائم اليت ترتخالل  اسبة املتورطني يف مث
 املقدسات اهلندوسية.

ي وباجململ فين تارسات ح ومة حزب الشعب اهلندوس
دق الترتاصيل. أحتاول التضييق على املسلمني يف شىتض اجملاالت ويف 

كتور ذاكر الحظ على سبيل املثال املوقف من الداعية اإلسالمي د 
عوة اهتامات بالدنايك اليت تطارده اهلند يف كل م ان وسط 

دة جتاه للرهاب والتطرُّف؛ رغم ما يعرف عنه من مواقرته احلا
 ومة جمموعات مثل داعش وغريها؛ ل ن موقف اهلند يف عهد احل

المية بال لية اهلندوسية املتطرفة نابع من السعي لوقف الدعوة اإلس
إن و وإرغام املسلمني على تقديس ما هو مقدن عند اهلندون 

 هم.تناىف مع دين

وألن املستبدض مولع  بالتدخُّل يف أدِق ترتاصيل شعبه؛ مل 
تتوقضف السياسات االسترتزازية  ِق املسلمني يف اهلند على اجملال 
العام؛ فقد نقلت تقارير إخبارية أنباءً عن تعقب سياسِيني وشرطِيني 
هندون لرتتاة هندوسية وشاب مسلم عندما شوهدا مًعا يف م ان 

م الشاب بال"االنغمان ىف فعل فاحش ىف عام يشربان  الشاع  واهتُّ
 !(2)م ان عام"

يأيت ذلك يف الوقت الذع تعتّب فيه اهلند من أعلى دول 
العامل يف معدضالت اغتصاب النساء  كما تتهم الشرطة بالتغا ي 

دقيقة؛ بيمجايل  15عن هذه ا رائم  إذ تسجل حالة اغتصاب كل 
ط مع العلم أن هذا الرقم ال فق 2018ألف حالة عام  34 و 

يشمل كافضة احلاالت ألنه حيظر اإلبالغ عن جرائم االغتصاب 

                                                           

ن التجار املسلمني باهلند  املصرع اليوم  م 2متهمني بشنق  5اعتقال  (1)
متاح عّب الرابط   2020مارن  2  تاريخ االطالع: 2016مارن  20

  التايل:
https://2u.pw/xvwpI  

رباب فتحي  بالرتيديو.. سياسية هندية بارزة تصرتع فتاة هندوسية  (2)
  اليوم السابع  تاريخ 2017ّب سبتم 24بسبب عالقتها مع مسلم  

ببع  مناطق اهلند فضاًل عن أن بع  ا رائم تسجل جرائم قتل 
 .(3)نظرًا ألهنا تنتهي بوفاة اجملين عليها

يدعو ذلك للتساؤل عن حقيقة االهتام املوجضه للشاب 
الدراسة ليست مبعرض احل م على والرتتاة؛ بغِ  النظر عن أن 

الرتعل من حيث شرعيضته أو جوازه؛ ل نها فقط حتاول ترتنيد 
االهتامات للوقوف على أبعاد اال طهاد واإلقصاء لألقلية املسلمة 
يف البالد؛ حىت وإن تطلضب ذلك القرتز على حقوق اهلندون 

 أنرتسهم.

لك( ذقد ت ون حالة الشاب والرتتاة فردية )ورمبا غري 
حلاكم يف انها يف النهاية تع س منط الترت ري لدى قادة احلزب ل 

هلندوسي بالوقوف يف اهلند حاليًّا وكيف جُيرُّون الدولة إىل التطرُّف ا
 وجه األقليات خاصضة املسلمني.

 تاتمة:

اسات إن هذه الورقة استهدفت التعرُّف على جديد السي
خر من آس ال اهلندية جتاه املسلمني هناال؛ ل نها تنتهي بطرح 

الذع  املهم اإلجابة عليه  وهو "ما الذع حدث للشعب اهلندع
ة غري مسبوقة ملل ح ومة قومية متشِددة إىل ُسدضِة احل م بأغلبي
ية واليت كانت منذ عدضة عقود؛ لتتوىلض حتويل وجهة اهلند العلمان

واللغوع  العرقي والديين مثااًل تتمُّ الدعوة لالقتداء به يف إدارة التنوُّع
ما ا ديد الذع  إىل دولة دينية هندوسية منغلقة على أغلبيضتها؟" أو

يد حزب دفع الشعب اهلندع إىل هذا االختيار بعد عقود من تأي
ألقليات ويف اامل متر الوطين ذع التوجُّهات األكثر اعتدااًل  و 

ال زعماء القلب منها األقليضة املسلمة  وهو ال يان الذع شار 
ة ا تل ن أنرتسهم يف تأسيسه وتسيري نشاطاته يف مواجهاملسلمو 

 الّبيطاين؟

   متاح عّب الرابط التايل:2020مارن  15االطالع: 

https://2u.pw/XPNa4 
أرقام صادمة عن اغتصاب النساء يف اهلند! موقع دويتشه فيلله  (3)

DW  10  متاح عّب 2020مارن  18  تاريخ االطالع: 2020يناير  
  :التايل الرابط

https://2u.pw/qCqzs  

https://2u.pw/xvwpI
https://2u.pw/XPNa4
https://2u.pw/qCqzs
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شعوب ورمبا ي ون من املهم طرح هذا الس ال بالنسبة ل
ية يف أوروبا دول أخرى تصاعدت فيها أسهم التيارات اليمينية القوم

 وغريها.

ويف نرتس الوقت يستدعي ذلك استرتسارات بشأن 
وب هذه الدول  وما إذا كان املس ولية األخالقية اليت تقع على شع

مي ن فصل مس ولية السياسِيني عن مس ولية الشعوب اليت 
هتم احلافلة يف جمال التطرُّف القومي والعداء  اختارهتم رغم سجالض
لألقليات خاصضة املسلمني؛ وخصوًصا إذا ُأخذ بعني االعتبار أن 
ية سجل التطرف واإلرهاب يعتّب من مقومات  اح األحزاب اليمين

يف هذه البالد؛ فا ِللون يرتسرون  اح هذه األحزاب رغم 
املش الت االقتصادية واالجتماعية اليت تواجهها بع  الشعوب 
من بطالة وفساد وفقر مبواقف هذه األحزاب من املخالرتني دينيًّا 

!! فيىل أِع مًدى مي ن الرتصل بني مس وليات الشعوب (1)وعرقيًّا
اصة إذا كان إقصاء اآلخر جزًءا من ومس وليات احل ومات!! خ

 برامو وأجندات هذه األحزاب!!

وبالعودة ملو وع ا ديد يف سياسات اهلند جتاه املسلمني 
هناال؛ مي ن القول إن ما جيرع هو صراع بني احترتا  اهلند 
بعلمانيتها اليت تعين الوقوف من كافة األديان على مسافة واحدة  

 .(2)ة منغلقةوبني حتويلها إىل دولة هندوسي

هلند ليس اإن التطرف واإلجرام يف حق األقلية املسلمة يف 
 قتل  و ألف معظمهم مسلمون يف 1992جديًدا؛ فرتي عام 

حزب  أعمال عنف وقعت بسبب التصرفات اهلندوسية اليت قادها
  كما الشعب اهلندوسي يف ظل ح م حزب امل متر الوطين آنذاال

 عام.اجد اهلند يف ذلك الهدم بال امل مسجد بابرع أعرق مس

ل ن ا ديد أن املتطرفني صعدوا إىل سدضة احل م فو عوا 
أف ارهم يف أجندات سياسية وسياسات عامة وبدأوا يف تنرتيذها  
كما يعملون على إهناء امللرتات العالقة يف ملف املوقف من األقلية 
 املسلمة. على سبيل املثال؛ أصدرت ا  مة العليا يف اهلند تصدر

                                                           

حزب  اراتيا جاناتا اهلندع بزعامة مودع على طريق حتقيق فوز كبري  (1)
مارن  15  تاريخ االطالع: 2019مايو  23  24يف االنتخابات  فرانس 

   متاح عّب الرابط التايل: 2020

؛ متنح مبقتضاه أرض مسجد 2019ح ًما باإلمجاع خالل نوفمّب 
بابرع للهندون  استنادًا إىل تقرير "هيئة املسح األارع اهلندية" 
الذع يزعم أنه يقِدم دلياًل على أن هناال بقايا مبىن "غري إسالمي" 
حتت هي ل مسجد بابرع املهدوم  مقِررة حقض اهلندون يف األرض 

د اإلله راما  على أن يتمض منح املسلمني قطعة من أجل بناء معب
أرض أخرى يف م ان آخر لبناء مسجد عليها مع مطالبة احل ومة 

 بينشاء هيئة خاصة للشراف على بناء املعبد.

حتديًدا إن قضية مسجد بابرع معلضقة منذ تقسيم اهلند و 
فيه  حينما هجم عليها متطرفون هندون وو عوا 1949منذ عام 
 ل نزاع  وذض  وأغلقته الشرطة وُو ع حتت احلراسة باعتباره أصناًما

دهم من خالل متعِصبني يقو  1992هدم املسجد بال امل سنة 
سم يف حزب الشعب اهلندوسي  وظلض امللف رهن القضاء حىت حُ 

 ظل ح م احلزب اهلندوسي.

ها أصبحت من ا ديد أيًضا يف سياسة اهلند أن الدولة نرتس
ا كان حيدث اد املسلمني ومل تعْد جمرضد مشاهد كمجزًءا من ا طه

نب يف ظل ح م حزب امل متر يف كثري من األحيان  فيىل جا
ها متارن تواطئها أصبحت األجهزة الرمسية اهلندية ب ِل هياكل
ذلك أو  اال طهاد اهلندوسي على األقلية املسلمة مستعينًة يف

 ة.غا ضًة طرفها عن املنظمات القومية اإلرهابي

مل ي ن حزب امل متر الوطين براًء بال امل خالل فرتات 
ح مه من ملف اإلقصاء واالستبعاد للمسلمني إذ مي ن القول إن 
تواط  قيادات وزعماء منتمني للحزب الذع شارال يف انطالقته 
زعماء مسلمون ملواجهة ا تل اال ليزع عّب الصمت عن ا رائم 

ن وعدم  اسبة املتورطني فيها اليت مارستها منظمات وزعماء هندو 
هي اليت مسحت بالوصول للو ع الراهن الذع تعيشه اهلند؛ فضاًل 
عن أن زعماء للم متر كانت هلم أيًضا سياسات متعِصبة مشا ة 
ملا يسل ه حزب  اراتيا جاناتا وإن كانت أقلض حدضة. على سبيل 

https://2u.pw/djcQ2 
 األوبزرفر: ما جيرع يف دهلي "وحشية  د املسلمني"  مرجع سابق. (2)

https://2u.pw/djcQ2
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 املثال؛ مسح راجيف غاندع بو ع حجر األسان لبناء معبد
 .(1)للهندون يف ساحة املسجد البابرع

يقول أبو احلسن الندوع يف كتابه )املسلمون يف اهلند(: 
"ويتعرضض املسلمون ملوقف غري  ايد من أجهزة األمن اليت متيل 
إىل األغلبية اليت تنتمي إليها فال تتضخذ إجراءات صارمة  دض 

ا يف تغطية املشاغبني  كذلك تلعب الصحافة القومية دورًا حامسً 
األحداث فتغرتل عن وجهة نظر املسلمني.. وتعقد اجتماعات 
سرية يشرتال فيها املتطِرفون ويهيجون فيها األعصاب  دض املسلمني 

عصابات مدربة على أعمال القتل والنهب للهجوم  221وتنظضم 
على املساجد واملنازل وا الت التجارية واملارة بصورة منظضمة.. 

ون أن أجهزة األمن تقف مترتِرجة أو  ايدة خالل ويش و املسلم
هذه النشاطات املثرية للرتتنة وأحيانًا تتضخذ إجراءات سلبية وحتول 
دون الدفاع عن النرتس ونتيجة لتحرُّكات ونشاطات املتطرِفني 
يتحوضل املعتد ى عليه معتديًا يف نظر القانون والسلطات العليا 

 .(2)أن تتضضح الصورة"فيواجه  اكمات ومضايقات إىل 

 يف اهلند إذا خلضص أحد ال تاب حاليًّا ما حيدث للمسلمني
سينيات سوى رمبا ال يزيد يف توصيرته على ما عر ه الندوع يف اخلم

 حق يفالتأكيد على زيادة مستوى بشاعة ا رائم اليت ترت ب 
تعد جمرد  املسلمني وانغمان الدولة نرتسها يف هذه ا رائم  فلم

و اع العامل أو متابع أو متواطئ؛ فضاًل عن زيادة انت ان أ مشاهد
يت أوجب عليها اإلسالمي يف خمتلف األرجاء؛ بانتظار تعايف األمة ال

 اد  النصرة واإلجارة ودفع الظلم.دينها مب

***** 
  

                                                           

هدمه هندون متطرفون وانتصر هلم القضاء.. ماذا تعرف عن مسجد  (1)
  تاريخ االطالع: 2019نوفمّب  9بابرع التارخيي باهلند؟  ا زيرة نت  

   متاح عّب الرابط التايل:2020مارن  24

https://2u.pw/CDCDS 

 - 220أبو احلسن الندوع  املسلمون يف اهلند  مرجع سابق  ص ص  (2)
223. 

https://2u.pw/CDCDS
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اإليجور: الملف ال ائع بين الحمالت  مسلمو
 اإلعالمية المناه ة والموالية للصين
 عامر ماجدة  براهيم

 :مقدمة
ا يف يًّ ذ تصالالالالالالالالالالالالعيد ملف مسالالالالالالالالالالالاللمي اإلجيور يف الصالالالالالالالالالالالالني دول

السنوات األخرية على  و غري مسبوق. وتعالت يف الرترتة األخرية 
أصالالالالالالالالالالالالالالوات متباينة االجتاهات بني م ْن يقول بأن واقع اإلجيور أكثر 

ر من قبل ا غري متصالالالالالالالالالالوض ا وحشالالالالالالالالالاليًّ ا وقمعً فظاعة ويعانون ا الالالالالالالالالالطهادً 
واجتاه رأع آخر يقول بأن األمر    مللة  السالالالالالاللطات الصالالالالالالينية 

الصالالالالالالالالالالالالني اليت يصالالالالالالالالالالالالعد  مها  إعالمية دولية يقودها الغرب  الالالالالالالالالالالالدض 
  أو تركستان شينجيانورد  وأن مقاطعة كقطب عاملي بش ل مطض 

ة معقل مسالالالالالالالاللمي اإلجيور  هي جزء  مهمد من مبادرة طريق الشالالالالالالالالرقيض 
ا جعلها ة  تالض رد الطبيعيالض ة  بالاملواا منطقالة  غنيالض احلرير ا الديالد  كمالا أهنالض 

ا يف اسالالالالالالالالالالرتاتيجية التنمية الصالالالالالالالالالالينية الراهنة  وبالتايل فهي ا مهمًّ  ورً 
 ط أنظار وتركيز منافسي الصني وملالهتم اإلعالمية  دها. فما 
واقع األمر؟ ومالالا أبعالالاد احلمالت اإلعالميالالة واحلمالت املضالالالالالالالالالالالالالالالالادة 

الوعي  حول قضية اإلجيور؟ وملاذا غاب ملف مسلمي الصني عن
ا معي اإلسالالالالمي  ذا الشالالال ل؟ وملاذا قضالالالية اإلجيور خباصالالالة من 
مسالالالالالاللمي الصالالالالالالني؟ وكيف نسالالالالالالرتد هذا "امللف الضالالالالالالائع" ونسالالالالالالتعيد 
مسلمي الصني املنسيني إىل وعينا؟ وكيف نرتِعل دورنا يف ُنصرهتم؟ 

 يتناول هذا التقرير هذه األبعاد على  و ما يلي:
 المسلمين في الصين:عن  معلومات و قائق أساسية -أوالا 

ى دولة "حضالالالالالالالارة"؛ إذ سالالالالالالالمض ا ملا يُ ل منوذجً وألن الصالالالالالالالني متثِ 
سالالت فيها واحدة من أقدم احلضالالارات والثقافات عّب التاريخ  تأسالالض 

ة ظض مّباطورية: شالالالالاسالالالالعة املسالالالالاحة  م تإوعرفت عّب تارخيها كدولة 
السالالالالالالالالالالالالالالال الان  قويالة يف خمتلف األبعالاد  مهيمنالة على مالا دوهنالا وما بال

                                                           

 امعة القاهرة  باحثة طالبة دكتوراة ب لية االقتصاد والعلوم السياسية/ ج
 .مبركز احلضارة للدراسات والبحوث

فهي املركز ومالالا حوهلالالا األطراف أو اهلوامش )لالالذا   دول حوهلالالا من
 د هلجاهتا  فضالالالالاًل باملم لة الوسالالالالطى(  وصالالالالعوبة لغتها وتعدُّ  تْ ي  مسُِ 

عدها ا غرايف عن حوا الالالالر عاملنا العرا واإلسالالالالالمي...  كل عن بُ 
املشالالالالالال لة احلقيقية أن تنرتذ إىل " ذلك جعلها يصالالالالالالدق فيها القول:

املسالالالالالالالالالالالالاللمني أو   أية قضالالالالالالالالالالالالالية أعماق الصالالالالالالالالالالالالالني لتصالالالالالالالالالالالالالل إىل جوهر
 .(1)غريهم"

سالالالالالالالالالالالالت مجهورية الصالالالالالالالالالالالالني احلديثة على دعامتني تأسالالالالالالالالالالالالض وقد 
لون تني: عرقية اهلان  والوالء للنظام الشالالالالالاليوعي. فاهلان ميثِ أسالالالالالالاسالالالالالاليض 

من الشالالالالالالالالالالالالعب  %92) األغلبية السالالالالالالالالالالالالاحقة من جمموع السالالالالالالالالالالالال ان
  وعلى األقليات والعرقيات األخرى أن تذوب يف وسالالالالط الصالالالاليين(
ب التمييز العنصالالالالالالالالالرع  فحىت ط البشالالالالالالالالالرع اهلائل كي تتجنض هذا ا ي

الصالالالالالالالالالالالينيون من ذوع األصالالالالالالالالالالالول ال ورية يعانون من متييز  رغم أن 
مال هم ت اد تتطابق مع اهلان بشالالالالالالالال ل جيعل من الصالالالالالالالالعب على 

احلزب الشالالالالاليوعي معاداة  ومشلت سالالالالالياسالالالالالات .الغرباء التمييز بينهم
ا ميع اخلضالالالالالالالالالالوع مجيع األديان واأليديولوجيات األخرى  وألزمت 

ل املسالالالالالاللمون للح ومة الشالالالالالاليوعية ومشل األمر إقليم التبت  اليت ميثِ 
رت آالف املعابد ا الالالالطهاد كل أشالالالال ال التدين فُدمِ  فيه أقلية  فتمض 

بوا بتهمة العمالة للغرب  وُمنع ذِ ل الرهبان وعُ قواملسالالالالالالالالالالالالالالالاجد  واعتُ 
 ا ميع من تارسالالالالالالالة أع نوع من الشالالالالالالالعائر الدينية  وسالالالالالالالادت إارها
 موجات من الرتو ى. وقد مارن "ماو" خالل ح مه الذع امتدض 
لسبعة وعشرين عاًما أش ااًل خمتلرتة من الدمو القسرع لألقليات 
من أجل أن ينصالالالالالالالالالالالالالالالهر ا ميع يف سالالالالالالالالالالالالالالالبي ة واحدة  وبلغت هذه 

ة من عام املمتدض « الثورة الثقافية»السالالالالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالالالالالة مداها خالل فرتة 
نون يف مجيع ض املتديِ . فخالل هذا العقد تعرض 1976إىل  1966

أ اء البالد للتن يل  حىت أتباع ال ونرتوشالالالالالالالالالالالالالاليوسالالالالالالالالالالالالالالية اليت يعتنقها 
بت موجات العنف يف مئات القطاع األكّب من السالالالالالالال ان  وتسالالالالالالالبض 

اآلالف من الضالالالالالالالالالالالالحايا  وتدمري جزء مهم من تراث البالد الثقايف 
 الذع ال يتوافق مع الشيوعية.

وانطالق   1976وعلى الرغم من موت "مالالالالالالالاو" عالالالالالالالام 
ت سالالياسالالة التحديث االقتصالالادع بقيادة "دينو شالاليبينو"  واسالالتمرض 

  ال ويت: 43ني  سلسلة عامل املعرفة فهمي هويدع  اإلسالم يف الص 1))
 .12ص  1998اجمللس الوطين للثقافة والرتنون واآلداب  يوليو 
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"الصيننة" يف منحىن تصاعدع بش ل أكثر ختطيطًا من ذع قبل؛ 
فأصبح تعلُّم اللغة الصينية ملزًما لألقليات إلابات والئهم الوطين  

الرتكيز على شالالالالالالالالالعيب "التبت" و"تركسالالالالالالالالالتان الشالالالالالالالالالرقية" بالذات؛  وذض 
ويته زًا كبريًا يف حياهتما  ول ل منهما هُ حيالِ  لدينُ ف المها يشالالالالالالالالغل ا
ة  باإل الالالالالافة إىل نزعة االسالالالالالتقالل لديهما  وهو ما واقافته اخلاصالالالالالض 

 .(1)ا لدى ب نيل قلًقا كبريًا مستمرًّ يش ِ 
 56أحد العرقيات  الالالالالالالالالالمن  ميثِلوناملسالالالالالالالالالاللمون يف الصالالالالالالالالالالني 

 من إمجايل %2عرقية. يشالِ ل املساللمون عامة يف الصالني أقل من 
 اتالسالالالال ان  ويبلي عدد األقليات املسالالالاللمة يف الصالالالالني عشالالالالرة أقلي

  ومها األقليتان ()ف إىل أربع جمموعات أبرزها اهلُِوع واإلجيورتصنض 
اللتالالان تتقالالامسالالان نرتس ا الالذور العرقيالالة مع اجملموعالالة الرئيسالالالالالالالالالالالالالالاليالالة يف 
البلالالالدان اجملالالالاورة )فالالالأقليالالالة اهلُوع تنحالالالدر من بلالالالدان كالالالازاخسالالالالالالالالالالالالالالالتالالالان 

ي سالالتان وأوزب سالالتان وروسالاليا وأفغانسالالتان  وأما وقرغيزسالالتان وطاج
أقليالالالة اإلجيور فهم مزيو من األتراال واملغول  وقبالالالائالالالل السالالالالالالالالالالالالالالال الالالان 

ني(  وتعتّب العالقة بني اجملموعتني املذكورتني وبني الدولة األصالالالالالالالالالالالليِ 
الن السالالالالالالالالالالالالالالال ان املسالالالالالالالالالالالالالالاللمني بنسالالالالالالالالالالالالالالبة عالقة أكثر أمهية؛ ألهنما ميثِ 

 .(2)ال الغراومها أكّب أقلية يف منطقة الشم 89.2%
ا اإلجيور  فلم ينالالدجموا يف شالالالالالالالالالالالالالالالعالالب اهلالالان  كمالالا أهنم مل أمالالض 

فشعب يتنازلوا عن هويتهم اإلسالمية لصاحل هوية الدولة الصينية. 
مليون  12و 10ا مالالالالالا بني ر حالالالالالاليالالالالالًّ اإلجيور جمموعالالالالالة كبرية )تقالالالالالدض 

القدمية )تالرْكسالالالتان  شالالالينجيانونسالالالمة(  كان أسالالالالفهم من سالالال ان 
. وترمجتها "أرض األتراال" منها املنطقة ا نوبيةالشالالالالرقية(  وخاصالالالالة 

بلغة اآلريني يف آسالالالالالالالالالاليا الوسالالالالالالالالالالطى  فهم مزيو من األتراال واملغول  
ني. يعيش معهم يف شالالينجيانو ماليني من وقبائل السالال ان األصالالليِ 

                                                           

 16  ال م ان لألقليات: بناء الدولة القومية يف الصالالني  إسالالالم املنسالالي(1) 
 ابط التايل: الر  ّبعمتاح   2018 سبتمّب

https://2u.pw/AY0QQ 
() الرترتة راجع مبزيد من الترتصالالالالالالالالالاليل عن تاريخ املسالالالالالالالالالاللمني يف الصالالالالالالالالالالني حىن 

 املعاصرة: فهمي هويدع  اإلسالم يف الصني  مرجع سابق.
راميوند يل  املسالاللمون يف الصالالني وعالقتهم بالدولة  تقرير لباحث صالاليين  2))

  2015أغسالالالطس  18  قع مركز ا زيرة للدراسالالالاتمرتجم ومنشالالالور على مو 
  التايل: الرابط ّبمتاح ع

https://2u.pw/ey4yf  
 السابق. املصدر 3))

القرغيز وال ازاخ  وبع  الشالالالعوب الصالالالينية كقومية )اهلان(  وايل 
 شالينجيانوجيور عاشالوا يف مليون نسالمة. وعلى الرغم من أن اإل 6

لرترتة طويلة  فلم خيضالالالالالالالالعوا للح م الصالالالالالالالاليين حىت منتصالالالالالالالالف القرن 
من اسالالالالالالتيعاب  نيالثامن عشالالالالالالر. ومل ينجح أعد من احل ام الصالالالالالالينيِ 

ني ال ني يف الثقالالالافالالالة الصالالالالالالالالالالالالالالالينيالالالة؛ حيالالالث إن أغلالالالب اإلجيوريِ اإلجيوريِ 
مون الصالالالالالينية  فضالالالالالاًل عن ندرة التزاو  ما بني شالالالالالعيب اإلجيور يت لض 

واهلان  وتزداد االحت اكات بني الرتريقني؛ بسالالالالالالالبب كثرة اخلالفات 
لقد أابت التاريخ أن قيادة شعب اهلان  باعتبارهم  .العرقية بينهما

اجملموعة احلاكمة  عادة ما تطِبق وسائل قمعية لتأمني سيطرهتا يف 
؛ ألهنالالا تسالالالالالالالالالالالالالالالتبعالالالد وجود ف رة االنتمالالالاء لالالدى شالالالالالالالالالالالالالالالينجيالالالانوإقليم 

 .(3)ة الصينية ال ّبىاإلجيوريني إىل األم
م أكّب مجاعة مسالالالالالالالالالالالالاللمة من رغم أهنوأمضا شالالالالالالالالالالالالالعب اهلُِوع  ف

فهم خالفًا للجيور  اندجموا إىل حدٍّ كبري حيث العدد يف الصالالالني  
ا انع س من حيث اللغة والثقافة يف شالالالالعب اهلان ذع األغلبية؛ تض 

تهم اإلسالمية ويض نهم وإخضاع هُ يف إ رتاء الطابع الصيين على تديُّ 
فأصالالالالبح شالالالالعب اهلُوع ميارن اإلسالالالالالم  .()ة الصالالالالينية ا امعةويض للهُ 

من خالل املواد املرتمجة إىل اللغة الصالالالالالالالالالالالالالالينية؛ تا يع س إ الالالالالالالالالالالالالالرتاء 
الطابع الصيين يف توطني العقيدة اإلسالمية للهوع. وال يرى نظام 
مجهورية الصالالني الشالالعبية عقيدة أقلية اهلوع على أهنا تشالالِ ل خطرًا 

 ومة؛ ألن معظم املسلمني اهلوع يعتّبون أنرتسهم  تماًل على احل

قبل االسالالالالتقرار و اإلجيور هم قومية من آسالالالاليا الوسالالالالطى ناطقة باللغة الرتكية  -
عيش يف منغوليا  ل متنقلة تيف تركستان الشرقية بغرب الصني كان اإلجيور قبائ

لية وزحرتهم  و وقد وصالالالالالاللوا إىل هذا اإلقليم بعد سالالالالالاليطرهتم على القبائل املغو 
جيورية هي لغة الشالالالالالالالالالالالالمال الغرا للصالالالالالالالالالالالالني يف القرن الثامن امليالدع. واللغة اإل
 كتالالابتهالالا إىل قالالارلوقيالالة  من اللغالالات الرتييالالة  ويسالالالالالالالالالالالالالالالتعملون احلروف العربيالالة يف

 .اآلن
( ) مية عن فهمي هويدع بع  معامل غياب اهلوية اإلسالالالالالالالالذ األسالالالالالالالتايذكر

"مسلمون:   ع املعاصرين من خالل الرتصل اخلامس حتت عنوان:وِ مسلمي اهلُ 
  كيف؟"  يف: فهمي هويدع  اإلسالالالالالالالالم يف الصالالالالالالالني  مرجع سالالالالالالالابق  ص ص

149-181. 

https://www.ida2at.com/author/islam-mansy/
https://www.ida2at.com/author/islam-mansy/
https://2u.pw/AY0QQ
https://2u.pw/ey4yf
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ني  وهذا هو السالالالالالالالبب وراء خترتيف القيود الدينية املرترو الالالالالالالة صالالالالالالالينيِ 
 .(1)عليهم

لحزب يجور  لقة من مسلسل متصل مع ااضطهاد اإل -اثانيا 
 الشيوعي

ورية حاول اإلجيور احلصالالالالالالالالالالالول على احل م الذايت من ا مه
ا   أحيان1949 عام إىل 1912الصالالالالالالالالالالالالالالينية اليت ح مت من عام 

مع السالالالالالالالالالالالالالعي إىل احلصالالالالالالالالالالالالالول على بع  الدعم اخلارجي. لسالالالالالالالالالالالالالوء 
االحتاد  حظهم  كان املصالالالالالالالالالدر الواقعي الوحيد ملثل هذا الدعم هو

سالالالالعة النطاق ت اورة وايف االاينيات القرن العشالالالالرين أدض  السالالالالوفييت.
شالالغار  ل ن إىل إنشالالاء مجهورية تركسالالتان الشالالرقية اإلسالالالمية يف كا

 ؛ت الوقوف إىل جانب احل م الصالالالالالالالالاليين يف حينهلموسالالالالالالالالال و فضالالالالالالالالالض 
 فساعدت يف سحق الثورة.

يف األربعينيات  دعم سالالالالالالتالني انترتا الالالالالالة غرا تلك املنطقة 
 ى إىل ظهور ما يعرف جبمهورية تركسالالالالالالالالالالالالتان الشالالالالالالالالالالالالرقية الثانيةا أدض تض 

. وذ التضحية بتلك ا مهورية 1944حيث نالت استقالهلا عام 
ع ماو للسالالماح  يش التحرير الشالالعيب عندما أبرم سالالتالني صالالرتقة م

وقام  .1949وذلالك يف عالام  فسالالالالالالالالالالالالالالالقطقليم اإلبالالسالالالالالالالالالالالالالالاليطرة على 
الشالالالالالالالالالاليوعيون مبجازر واسالالالالالالالالالالعة ال توجد إحصالالالالالالالالالالاءات دقيقة ألعداد 

ون رها البع  بقرابة مليون قتيل. أطلق الصالالالالينيُّ  الالالالحاياها  وإن قدض 
شالالالالالالينجيانو"  وهو ذات االسالالالالالالم الذع سالالالالالالبق "على اإلقليم اسالالالالالالم 

تل ة املانشالالالالالالالالالالالالالالالو الصالالالالالالالالالالالالالالالينية على اإلقليم بعد احتالله عام ه وأطلقتْ 
تقرير املصالالالالالالالالري  ى احلزب الشالالالالالالالاليوعي عن التزامه  قِ م ختلض  .1760

 .)2)"م سوى ش ل  دود من "احل م الذايت الوطينفيها  ومل يقدِ 
، تروسذذذذذذذتان الشذذذذذذذر ية معقل شذذذذذذذينجيانجأهمية مسذذذذذذذألة 

 :اإليجور

                                                           

 سابق. رجع  مراميوند يل  املسلمون يف الصني وعالقتهم بالدولة 1))
موقع   احلزب الشيوعي بالصني ملالت شرسة على اإليغور؟ملاذا يشن  2))

متاح   2019 ديسمّب 22مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية  
 :التايل الرابط ّبع

حتويل هذه  بغية يةب ثري كأولوية سالالالالالياسالالالالال شالالالالالينجيانو قترتوض 
ة مي ن من خالهلا توسالالالالالالالاليع ة مسالالالالالالالالتقرض املنطقة الضالالالالالالالالخمة إىل منصالالالالالالالالض 

تلك  .مبادرة احلزام والطريق للهيمنة على آسالالالالالالالاليا الوسالالالالالالالالطى اجملاورة
ت  ط املنطقة احلدودية احلسالالاسالالة على املسالالتوى ا يوسالالياسالالي ظلض 
طاملا  .ةمساومات ومواءمات سياسية بني الصني وقوى دولية عدض 

ا تلعب   وحاليض اللعب بورقة اإلجيور مع االحتاد السالالالالوفييت سالالالالابقً ا ذض 
وتدشالالالالالالالالني  2001الصالالالالالالالالني بذات الورقة مع الواليات املتحدة منذ 

 .(3)احلرب الدولية املزعومة على اإلرهاب
ولآلن تتزايالالد وترية العنف  2009ومنالالذ منتصالالالالالالالالالالالالالالالف العالالام 

ل األقليات املسالالالالالالالالالاللمة من عرقية اإلجيور  حيث متثِ  الصالالالالالالالالالاليين  الالالالالالالالالالدض 
ا يف سالالالالالياسالالالالالات الصالالالالالني جتاه اإلجيور ا فارقً "جمزرة أورومتشالالالالالي" حداً 

ا إزاء الرأع العام العاملي؛ فقد حدات وتوظيرتها القضالالالالالالالالالالالالالالالية إعالميًّ 
  عنالالدمالالا قُتالالل املئالالات من 2009اجملزرة بتالالاريخ اخلالالامس من يوليو 

املسالالالالاللمني اإلجيور يف إقليم تركسالالالالالتان الشالالالالالرقية بطرق وحشالالالالالية على 
للحزب الشالاليوعي  وفوجئ السالالاسالالة يف ب ني أيدع عناصالالر موالية 

إىل مواقع التواصالالالالالالالالالالالالالالل االجتماعي  فيديوهات صالالالالالالالالالالالالالالادمة ببتسالالالالالالالالالالالالالالرُّ 
وانتشالالالالالارها على أوسالالالالالع نطاق حول العامل  وصالالالالالدور إدانات دولية 

ومنظمات من منظمة امل متر اإلسالالالالالالالالمي وسالالالالالالالاسالالالالالالالة دول إسالالالالالالالالمية 
حقوقيالالة  ونوقش األمر يف أروقالالة األمم املتحالالدة  بالالاإل الالالالالالالالالالالالالالالالافالالة إىل 
صالالالالالالالالالالالالدور هتديدات من تنظيم القاعدة بالثأر واالنتقام  وتسالالالالالالالالالالالالليط 
اإلعالم الدويل األ الالالالالالواء على اجملزرة بشالالالالالال ل مل يسالالالالالالبق حدواه يف 
. جمازر أخرى راح  الالالالالحيتها عشالالالالالرات اآلالف من اإلجيور وغريهم

 مثلالتواصل االجتماعي الشهرية فحجبت السلطات مجيع مواقع 
هت مواطنيها ملواقع  لية بديلة  فيسالالالالالالالالالالالالالالالبوال وتويرت ويوتيوب  ووجض 

دت الرقابة على اإلنرتنت  وانطلق بث تليرتزيون الصالالالالالالالالالالالالالالني وشالالالالالالالالالالالالالالالدض 

https://2u.pw/YMpeV 
 السابق. جعاملر  3))

https://www.youtube.com/watch?v=BF-iyFFjWl4
https://www.youtube.com/watch?v=BF-iyFFjWl4
https://2u.pw/YMpeV
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ا فقط من احلالاداالة  يف  الاولة  20املركزع بالاللغالة العربيالة  بعالد  يومالً
ورد منهم معظم ملوازنة الدعاية السالاللبية عنها بني العرب الذين تسالالت

لون سالالالالالالالالالالالالالالالوًقا مهمة ملنتجاهتا. وامتأل احتياجاهتا النرتطية  ويشالالالالالالالالالالالالالالال ِ 
الرتضالالالالالالالالالالالالالالالالاء اإلل رتوين مبواد دعالالائيالالة مقروءة ومرئيالالة أنتجهالالا موظرتو 

ث عن حالة التعايش واالنسالالالالالالالالالالالالجام اليت احلزب الشالالالالالالالالالالالاليوعي  تتحدض 
تعيشالالالالالالالالالالالالها األقليات الدينية يف الصالالالالالالالالالالالالني  والرعاية واالحرتام اللذين 

نت من الدولة  يف  اولة لع س الصالالورة السالاللبية اليت ت وض امها تتلقض 
 .(1)باخلار 

  ظهر جالالالالدل 2012-2011ويف الرترتة مالالالالا بني عالالالالامي 
ناطق ذاتية حول إصالح نظام ا نسية الرمسي يف الصني  وإلغاء امل
سالالالالالالالياسالالالالالالالات  احل م  وأنه بتغيري أف ار األقليات ومعتقداهتم وليس

ء النان طة إىل معا ة اسالالالالالالتياع ببسالالالالالالااحلزب القمعية  سالالالالالالوف ي دِ 
 !وحيقق االستقرار الداخلي

الرئيس الصالالالالالالاليين "شالالالالالالالي جني بيني" ا اين الرئيسالالالالالالالي   وياُلع دُّ 
دت الطريق بتغيري السالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالالة اليت مهض  2014حيث أمر يف عام 
واألقليات اإلسالالالالالالالالالالالمية األخرى. ومنذ  جيوراإل للقمع احلايل  الالالالالالالالالالدض 

اإلجيور  وحشالالالية  الالالدض تزايدت وترية السالالالياسالالالات القمعية وال 2017
ا  ويقول خّباء من األمم املتحالالالدة إن الصالالالالالالالالالالالالالالالني احتجزت حتالالالديالالالدً 
من ه الء املسالالالالالالالالالالالالالالاللمني يف "معسالالالالالالالالالالالالالالال رات إعادة تأهيل" يف  امليونً 

  ذ بناء عدد هائل من 2017. ومنذ منتصالالالالالالالالف عام شالالالالالالالالينجيانو
مراكز االحتجالالالاز والسالالالالالالالالالالالالالالالجون اليت يبلي عالالالدد نزالئهالالالا املئالالالات من 

املعسالالالالالال رات بني األسالالالالالالاليب الوحشالالالالالالية  اآلالف اليوم. وجتمع هذه
لنظام "إعادة التعليم من خالل العمل" من أوائل احلقبة الشالاليوعية 
. يف الصالالني وبني أحدث آليات املراقبة والرصالالد ذات التقنية العالية

على الرغم من أن معظم املعتقلني  تجزون دون توجيالاله أع هتم و 
إلالالالاليالالالالهالالالالم  جيالالالالالالالالد هالالالال الء )ومالالالالعالالالالظالالالالمالالالالهالالالالم مالالالالن اإلجيالالالالور مالالالالع بالالالعالالالال  

                                                           

الصالالالني يف السالالالياسالالة  ني ال تعرف احلب: ملاذا ترتشالالالل بإسالالالالم املنسالالالي   1))
 :التالالالالالايل الرابط ّبعمتالالالالالاح   2018أكتوبر  11إ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاءات   النالالالالالاعمالالالالالة؟ 

https://2u.pw/SuSC7  

ال ازاخسالالالالالالالالالالتانيني( أنرتسالالالالالالالالالالهم معزولني عن العامل اخلارجي يف هذه 
ا ى  ويتم الشالك فورً السالجون اليت يقبعون فيها إىل أجل غري مسالمض 

ن بالالأع شالالالالالالالالالالالالالالالخص منهم تظهر عليالاله عالمالالات االلتزام الالالديين أو تض 
ث باللغة الصالالالالالالالالالالالالالينية لديهم اتصالالالالالالالالالالالالالاالت يف اخلار   حىت إن التحدُّ 

ا عتقال. أما أولئك األقل حظًّ ا لالل سالالالالالببً بشالالالالال ل ركيك قد يشالالالالال ِ 
فقد جيدون أنرتسالالالالالالهم عر الالالالالالة للتعذيب واالسالالالالالالتجواب اليومي. أما 
ا ظوظون فعليهم اخلضالالالالالالالالالالالالالالالوع  لسالالالالالالالالالالالالالالالالات "النقالالد الالالذايت" وحرتظ 

هم على نسالالالالالاليان الوالء مة حلثِ الشالالالالالالعارات الوطنية املضالالالالالالنية  املصالالالالالالمض 
إن هذه املعسالالالالال رات ليسالالالالالت سالالالالالوى . الديين لصالالالالالاحل اهلوية الوطنية

قة يف سالالالالاللسالالالالاللة من السالالالالالياسالالالالالات القمعية اليت اجرتحها أحدث حل
 ح م سالالالالالالالالالالالالالالال رتري احلزب الشالالالالالالالالالالالالالالاليوعي "تشالالالالالالالالالالالالالالالن كوا و" منالالذ توىلض 

ثل: مراكز الشالالالالالرطة اليت توجد اآلن . م2016يف عام  شالالالالالينجيانو
عند كل تقاطع رئيسالالالالالالالالالالي  ونقاة الترتتيش يف كل م ان حيث مير 

ون بسالالالالالالالالالالالهولة تامة فيما يصالالالالالالالالالالالطف اإلجيور قبل اخلضالالالالالالالالالالالوع الصالالالالالالالالالالالينيُّ 
مليات الترتتيش املهينة  والتدريبات اليت جيّب خالهلا كبار السالالالالن لع

من الرجال والنسالالالالالالالاء على حضالالالالالالالور تدريبات م افحة اإلرهاب يف 
 الشالالالالالالالالالالالالالالالوارع  يف وقت يقوم التلرتزيون واإلذاعة مبالحقة اإلجيور لياًل 

هم على  بة احلزب الشالالالالالالالاليوعي وحتميلهم املسالالالالالالالال ولية عن ا حلثِ وهنارً 
جني أفراد الشالالالالالالالالالالالالالالالرطالالة املالالدجض ! و درجالالة الثالالانيالالةكوهنم مواطنني من الالال

د من أن بالسالالالالالالالالالالالالالح يوقرتون الشالالالالالالالالالالالالبان اإلجيور يف الشالالالالالالالالالالالالوارع للتأكُّ 
س اإلجبالالاريالة اليت تسالالالالالالالالالالالالالالالمح هواترتهم حتتوع على برامو التجسالالالالالالالالالالالالالالالُّ 

 ص عليهم. ويغلق ا يش الصالالالاليين املدينة ويسالالالالرِي للح ومة بالتلصالالالالُّ 
هتافات دون كتائب من جيش التحرير الشالالالالالالالعيب الصالالالالالالاليين وهم يردِ 

حول إصالالالالرارهم على احلرتا  على "االسالالالالتقرار". تظهر سالالالالياسالالالالات 
جيور على أهنم عالالالدو داخلي. احلزب نظرة الالالالدولالالالة الصالالالالالالالالالالالالالالالينيالالالة لل

ذاته هو تذكري غري مريح عن اهلوية البديلة  فوجود اإلجيور يف حدِ 

https://2u.pw/SuSC7
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باعتبارها احلافة الشالالالرقية للعامل اإلسالالالالمي الناطق بلغة  شالالالينجيانول
ل ب ني أن متحوهالالا إن أم ن. قالالد ال ترتضالالالالالالالالالالالالالالالالِ الرتال  وهي حقيقالالة 

ا من املقاطعة  ا إلزالة اإلجيور فعليًّ ي ون لدى احلزب أع نية حاليًّ 
ول ن جهوده لتهميش لغة اإلجيور وإعادة كتابة تاريخ املنطقة مبا 

 .(1)ا تاالة لسياسة التطهري العرقييناسبه هي عملية ختدم أهدافً 
 شالالالالالالالالالالالالالالالينجيالالالانورقالالالة يف نعم  تقع أعمالالالال عنف إرهالالالابيالالالة مترت

ى بعضالالالالها  بشالالالال ل مأسالالالالاوع  وأماكن أخرى يف الصالالالالني  واليت أدض 
ني من قوميالالة اهلالالان. ولقالالد ذهالالب  الالالالالالالالالالالالالالالحيالالة احلرب إىل مقتالالل مالالدنيِ 

ا املعار الالالالالالالالالالالالون املعتدلون من داخل الصالالالالالالالالالالالالينية على اإلرهاب أيضالالالالالالالالالالالالً 
ني عاء احل ومة الصالالالالالالالالالالالالالالالينية انضالالالالالالالالالالالالالالالمام بع  اإلجيوريِ احلزب. أما ادِ 

 عن أن الدولة  الالالالالالالالالالالالالعيف احلدوث فضالالالالالالالالالالالالالاًل  لداعش والقاعدة فأمر
الصالالالالالالالالالالالالالالالينيالالة وحالالدهالالا من يسالالالالالالالالالالالالالالالترتيالالد من وجود املقالالاتلني اإلجيور يف 

 .(2)ساحات القتال البعيدة مثل سوريا يف هناية املطاف
لصني تواترت تقارير إعالمية أن ا 2020ويف مطلع مارن 

 تجزين املسالالالالالاللمة ا جيورنقلت عشالالالالالالرات اآلالف من أفراد أقلية اإل
عن  قلُّ يا يف مصالالالالالالانع تزود ما ال إىل العمل قسالالالالالالريًّ يف معسالالالالالال رات 

املركز  مالالالاركالالالة عالالالامليالالالة جتالالالاريالالالة مبنتجالالالات خمتلرتالالالة  وفق مالالالا قالالالال 80
آالف من  األسالالالالالرتايل لالسالالالالالرتاتيجية السالالالالالياسالالالالالية أن أكثر من مثانية

ال غرب يف مش شالالالالالالالالالالينجيانواملعتقلني يف منطقة  جيوراملسالالالالالالالالالاللمني اإل
 83بعة لال  ات تزويد تاالصني نقلوا للعمل يف مصانع "متل ها شب

 والسيارات". ا يف جمال الت نولوجيا والنسيوماركة معروفة عامليًّ 
ا من أحداث العنف هي ما بني قمع شالالالالالالديد ورغم أن كثريً 

من حرياهتم الدينية  وبني  من السالالالالالالالالالاللطات الصالالالالالالالالالالينية للجيور وحدٍّ 
ني  واليت تزعم احل ومالالة ل يف هجمالالالات من ِقبالالالل إجيوريِ تتمثالالالض  ردودٍ 
دة لالسالالالالالالالالالالتقالل هي العقل املدبِر وراء ينية أن املنظمات امل يِ الصالالالالالالالالالال
اهلجمات العنيرتة  فين األدلة قد أظهرت أن تلك احلوادث هذه 

                                                           

 جعملاذا يشن احلزب الشيوعي بالصني ملالت شرسة على اإليغور؟  مر  1))
 سابق.

ية  إذ قام  ا دعاة وأتباع مجاعات إسالالالالالالالالالالالالالالالمية سالالالالالالالالالالالالالالرِ  ؛تبدو عرتوية
حيث إن تلك احلوادث مل ت ن خمطضطة ومنرتضذة من قبل منظمات 

مثل حركة شالالالالالالرق تركسالالالالالالتان اإلسالالالالالالالمية معروفة م يِدة لالسالالالالالالتقالل 
(ETIM يف املقابل مثة أدلة قليلة جدًّا حول وجود أع عالقة  )

مبالاشالالالالالالالالالالالالالالالرة بني تلالك اهلجمالات واملنظمالات وأحالداث العنف  على 
الرغم من أن احل ومة الصالالينية تصالالنضف تلك املنظمات االنرتصالالالية 

رهالالابيالالة"  عالقالالة هلالالا "بالالاملنظمالالات اإلبالالأهنالالا "إرهالالابيالالة"  واليت ابالالت أالض 
وأن  -مثل تنظيم الدولة اإلسالالالالالالالالالالالالالالمية أو تنظيم القاعدة-األجنبية 

ر يف مسالالالالالالالالالالالالالالالتوى احلركالالات واملنظمالالات العنيرتالالة الالالداخليالالة تنطلق وت اِ 
القاعدة الشالالالالالالالالالالالالعبية جملتمع اإلجيور وال صالالالالالالالالالالالاللة هلا باملنظمات املوالية 
للحركات االستقاللية )مثل حركة شرق تركستان اإلسالمية(  وإمنا 

 .(3)ني للنظام وسياساته القمعية جتاههمعار ة اإلجيوريِ هلا صلة مب
ورغم أن القانون الصالالالالالالالالالالالالالالاليين ينص على كرتالة حرية اعتناق 
األديان رغم إحلاد الدولة وأعضاء احلزب الشيوعي احلاكم  إال أن 

 ختر  عن د حرية العبادة بأالض تارسالالالالالالالالالالالالالالالة احلزب والنظام احلاكم تقيِ 
ة مظاهر مجاعية أو تيزة ألتباع ديانة يض  توجد أز الشخصي وأالض احليِ 

خذ من مبدأ عدم وجود نزعات دة  وتتض أو عقيدة أو أيدلوجية  دض 
ة أوية وا الالالالالالالالالحة ألصالالالالالالالالالحاب أية ديانة أو عرقية ت انرتصالالالالالالالالالالية أو هُ 

لقمع أع عرقية أو ديانة  ومن ذلك منع صالالالالالالالالالالوم شالالالالالالالالالالهر رمضالالالالالالالالالان 
نرتصالالالالية تا بالنسالالالبة للمسالالاللمني  واعتبار عرقية اإلجيور ذوع نزعة ا

زاد من وطأة القمع  الالالالالالدهم مقابل  اوالت انرتصالالالالالالالية ومعار الالالالالالة 
مي ن  ص من وحشالالالالالالالالالالالالالالاليالالة النظالالام إزاءهم؛ حيالالثمن اإلجيور للتخلُّ 

القول إن النسالالالالالالالالالالالالالالخة الصالالالالالالالالالالالالالالينية للشالالالالالالالالالالالالالاليوعية )املاوية( مل تأخذ من 
ا ومعاداة الشالالالالالالالالالالالاليوعية إال القبضالالالالالالالالالالالالة احلديدية للحزب احلاكم داخليًّ 

بينما  أ النظام احلاكم ، حلادع للدولةاألديان يف ظل املذهب اإل
يف الصالالالالالالالالني إىل ال ونرتوشالالالالالالالاليوسالالالالالالالالية القدمية  كواجهة اقافية للبالد  

 السابق. جعاملر  2))
 سابق. جعمر القتهم بالدولة  راميوند يل  املسلمون يف الصني وع 3))
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وبالالالالالالتالالالالالايل ال يعالالالالالدو  واليت ال تالالالالالدعو للقمع وال ملعالالالالالاداة األديالالالالالان 
استحضار ال ونرتوشيوسية سوى أنه نوع من أنواع الدعاية اليت ال 

 متثل الواقع!
معالالار الالالالالالالالالالالالالالالالالة معظم هالالذا  وي من السالالالالالالالالالالالالالالالبالالب احلقيقي وراء 

ا مالالاعالالات يف اجملتمع اإلجيورع للالالدولالالة يف عالالدم قالالدرة ب ني على 
 ويتهم اإلسالالالالالالالالالمية  وحلِ حتسالالالالالالالالني مسالالالالالالالالتوى معيشالالالالالالالالتهم  واحرتام هُ 

مشالالالالالالالالالالالالالالال لالة التوترات العرقيالة بني اهلالان واإلجيور  ووقف التالداعيات 
السالالالالالالالاللبية النامجة عن خطة التنمية الصالالالالالالالالينية االحت ارية. الواقع أن 

سالالالالاكًنا يف مواجهة هذه املشالالالالاكل املسالالالالتعصالالالالية واليت  ب ني ال حتِرال
ال بل ، طال انتظار حلها  وتتجاهل طلبات اإلجيور  ذا الصالالالالالالالدد

ها تلجأ إىل اعتماد طرق وحشالالالالالالالالالالية يف التعامل معهم. بداًل من حلِ 
ا من املنظمات اإلرهابية ا ليس أيًّ فما على ب ني أن ختشالالالالالالالالالالالاه حاليًّ 
غا بون الذين يستشيطون غضًبا األجنبية  بل ه الء اإلجيوريون ال

د من القمع الوحشالالالالالالالالالالالالالالالي الالالذع متالالارسالالالالالالالالالالالالالالالاله ب ني  والتجالالاهالالل املتعمالالض 
دة باحلزب الشالاليوعي هة ذلك تشالالرف ا بهة املوحض جملطالبهم. وملوا

ى "طريق احلرير الروحي" بالتنسالالالالالالالالالالاليق مع الدول على مبادرة تسالالالالالالالالالالالمض 
ن اإلسالالالالالالالالالمي السالالالالالالالالوفييتية السالالالالالالالالابقة لدعم صالالالالالالالالعود منوذ  من التديُّ 

وية خيضالالالالالع للسالالالالاللطات احلاكمة يف كل دولة حتت شالالالالالعار زوع اهلُ من
 .(1)م افحة اإلرهاب وإبراز مساحة اإلسالم

 يجور:الحملة اإلعالمية الصينية تجاا   ية اإل -ثالهاا
ص الرؤية الصالالينية الرمسية جتاه قضالالية اإلجيور يف أن ما تتلخض 

تقوم به من إجراءات وسالالالالالالالالياسالالالالالالالالات قمعية مسالالالالالالالالتمرة جتاههم كلها 
شالالالالالالروعة ومتوافقة مع القانون اخلاص باألقليات والشالالالالالال ون الدينية م

  له ب ني عّب وما تروِ . وفًقا لدسالالالالالالالالتور مجهورية الصالالالالالالالالني الشالالالالالالالالعبية
ملالت إعالمية دولية وأذرع القوة الناعمة الصالالالالالالالينية املتزايدة الّبوز 

راد عّب خمتلف أرجاء العامل  وخاصة العامل اإلسالمي وال ثافة باطِ 

                                                           

 ني ال تعرف احلب: ملاذا ترتشالالالل الصالالالني يف السالالالياسالالة بإسالالالالم املنسالالالي   1))
 سابق. جعمر  الناعمة؟ 

ات األخرية  هو أن تطبيق هذه السالالياسالالات الصالالارمة خالل السالالنو 
منه يف مواجهة "اهلجمات العنيرتة" اليت قام  بدض  جتاه اإلجيور أمر ال

ا بأنه قد ت ون ني  علمً ني واإلرهابيِ  ا من تصالالالالالالالالالالرتهم باالنرتصالالالالالالالالالالاليِ 
الصني غري حريصة على فرض نظام شامل على األنشطة الدينية  

سالالالالياسالالالالات  ع إىل تداعيات  الالالالدض وال حاجة  ا لذلك؛ ألنه سالالالالي دِ 
 .(2)وهي يف غىن عنها شينجيانواحل م الصيين يف 

 اإلجيور والتبت إن عدم وجود اقة سالالالالالياسالالالالالية للنظام بأقلييت
حيث إن احلزب   وراء القمع الوحشالالالالالالالالالالالالالي الذع متارسالالالالالالالالالالالالاله جتاههما
منهمالالالالالا يف األجهزة  الشالالالالالالالالالالالالالالاليوعي والالالالالالدولالالالالالة فشالالالالالالالالالالالالالالالال يف إدرا  أعٍّ 

خرتاق نسيجهما االجتماعي وتارسة ا صعب من ااالستخبارية تض 
السالالالالالالالالاليطرة ال املة عليهما  فيحاجو النظام بأن  وء الصالالالالالالالالالني إىل 

تني ليس بسالالالبب يض فرض القيود واحل م العسالالال رع على هاتني األقلِ 
العقيدة الدينية وحدها  بل بسالالالالالالالالالالالالالالالبب تاريخ احلركة االسالالالالالالالالالالالالالالالتقاللية 

األخرى  سالالالالالاليما أنه يف األماكن وفشالالالالالالل الرقابة االجتماعية مًعا  ال
يات مسالالالالالالالالالاللمة أو بوذية تبتية  ال تطِبق الصالالالالالالالالالني اليت توجد فيها أقلِ 

 -والتبت شالالالالينجيانوكما هو احلال يف -هذه السالالالالياسالالالالة الصالالالالارمة 
يف مناطق شعب اهلُِوع )املسلمني( يف املقاطعات الشمالية الغربية 

ني( األخرى  كمالا أهنالا ال ترتعالل ذلالك مع املنغوليني )البوذيني التبتيِ 
غوليالالا الالالداخليالالة؛ ألنالاله ال خمالالاوف من هالالذين النوعني يف نظر يف من

الصالالالالالالني على أن ما ترتعله حيظى بشالالالالالالرعية كاملة  النظام. قد تصالالالالالالرُّ 
اسالالالالتناًدا إىل أنه خيضالالالالع للسالالالالياسالالالالات اخلاصالالالالة باألقليات والشالالالال ون 

ق على مجيع القوميات يف الصالالالالالالالالالني على السالالالالالالالالالواء  الدينية اليت تطبض 
ني على وجه يسالالالالتهدف اإلجيوريِ وأن تصالالالالعيد اإلجراءات األمنية ال 

التحديد أو اإلسالالالالالالالالالم؛ ألن هذه اإلجراءات مي ن تطبيقها يف أع 
لألمن  هتالالديالالدٍ  ص من أعِ م الالان أو على أع جمموعالالة باُلْغيالالة التخلُّ 

 .(3)الوطين

 سابق. جعمر راميوند يل  املسلمون يف الصني وعالقتهم بالدولة   2))
 السابق. جعاملر  3))
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ف ب ني ف رة "احللم الصالالالالالالالالالاليين" يف التنمية يف قضالالالالالالالالالالية توظِ 
حيث تزعم أن قوى دولية تدعم معار الالالالالالالالالالالالالالالة   ا الالالالالالالالالالالالالالالطهاد اإلجيور

ا على اسالالالالالالالالالالرتاتيجية احلزام والطريق وانرتصالالالالالالالالالالال اإلجيور للتأاري سالالالالالالالالالاللبً 
س مساحة الصني ل مخُ الذع ميثِ  و ورها إقليم شينجيانو الشاسع

ا بالنسالبة للساللطات الصالينية ا أمنيًّ ل هاجسالً شال ِ يوالذع طاملا كان 
لتقاطع حدوده مع مخس دول مسالالالالالالالاللمة. والغين بالطاقة؛ إذ حيوع 

من  %40ات للغاز  الطبيعي يف الصالالالالالالالني  واإلقليم أكّب احتياطي
من نرتطهالا. وميثالل  طالة لرواسالالالالالالالالالالالالالالالب  %22الرتحم املوجود فيهالا و

أكّب من الطاقة يف آسالالالالاليا الوسالالالالالطى  واحلاجة لتحقيق اسالالالالالتثمارات 
 خمة يف البنية التحتية الالزمة لالسترتادة من تلك املوارد  مبا يف 

للغاز  ذلك خط أنابيب للنرتط ميتد من كازاخسالالالالتان وخط أنابيب
 .(1)تركمانستانالطبيعي من 

فمن منظور ب ني  تنضالالالالالالالالالالالالالالالوع قضالالالالالالالالالالالالالالالية اإلجيور على االاة 
 اور: حركة االسالالالالالالتقالل  واهلجمات اإلجيورية اليت تصالالالالالالرتها ب ني 

ب ني على عالالالدم  بالالالاإلرهالالالابيالالالة  واالنالالالدمالالالا  الوطين. حيالالالث تصالالالالالالالالالالالالالالالرُّ 
ل أجنيب يف قضالالالالية اإلجيور وتعتّبها من شالالالال ون تدخُّ  السالالالالماح ألعِ 
داخلية  وقضالالالالالالالالالالالالالالالية "اندما  وطين" ورف  أية حركات الصالالالالالالالالالالالالالالالني ال

انرتصالالالالالالالالالية وتراها مزعزعة لألمن القومي ووحدة الصالالالالالالالالني الداخلية  
ة معار الالالالالالالة لسالالالالالالالياسالالالالالالالاهتا القمعية بأهنا ي أيض  عن كوهنا تسالالالالالالالمِ فضالالالالالالالاًل 

ا  و ا والتعاون دوليًّ هجمات إرهابية وحتاول توظيف ذلك خارجيًّ 
ى اإلرهاب؛ وهذا ما ملة الدولية للحرب علاحلإدراجها  الالالالالالالالالالالالالالالمن 

يرتِسر السبب وراء  اولة الصني الربط املباشر بني أحداث العنف 
باملنظمات اإلرهابية مثل حركة شالالالالالالالالالالالالالالالرق  شالالالالالالالالالالالالالالالينجيانورة يف املت رِ 

تركستان اإلسالمية  وتنظيم القاعدة  والدولة اإلسالمية  والقصد 

                                                           

 :اآليت  راجع بالترتصيل (1)
- Thomashon Wing Polin, Gerry Brown,  
Xinjiang : The New Great Game, 
Counterpunch, 24 September 2018, available 
at: https://2u.pw/y7G2U  

صال قة باالنرتمن ذلك هو تعزيز القول بأن املش لة اإلجيورية متعلِ 
واإلرهاب  وال عالقة هلا بقضالالالالالالالالالالالالالالالايا احل م املرتبطة باحلرمان الذع 
يعاين منه اإلجيور أو قضالالالالية حقوق اإلنسالالالالان. واهلدف النهائي هو 

لضم أولويض جعل اإلجيوريِ  اهتم االنتماء السالالالالالالالياسالالالالالالالي ني يضالالالالالالالعون يف سالالالالالالالُ
 .(2)كأعضاء لألمة الصينية ا امعة

وم سالالالسالالات  اًل ويف هذا السالالالياق  تعتقد ب ني أن تركيا ودو 
غربية )مثل الصالالالالالالالالالالالالالالالندوق الوطين للدميقراطية يف الواليات املتحدة  

وحركالالة "الصالالالالالالالالالالالالالالالحوة الوطنيالالة لرتكسالالالالالالالالالالالالالالالتالالان   جيوروامل متر العالالاملي لل
ا هلا( يقِدمون خذ من واشالالالالالالنطن مقرًّ الشالالالالالالرقية" االنرتصالالالالالالالية  اليت تتض 

الدعم بتمويل احلملة على الصالالالالالالالالالالني واحلشالالالالالالالالالالد اإلعالمي هلا برعاية 
. بل وترى ب ني أن واشالالالالالالالالالالالالالالالنطن تعمل على (3)األمري ية احل ومة

ل اإلقليم خالالني من أفغالالانسالالالالالالالالالالالالالالالتالالان ومنالالاطق أخرى لالالداجلالالب إرهالالابيِ 
 .(4)للقيام بعمليات إرهابية

ل يف أن ويبقى إشالالالالالالالالالالالالالالال الالالال كبري أمالالالام ح ومالالالة ب ني يتمثالالالض 
ب مسالالالتوى معيًنا اسالالالتيعاب اإلجيور يف األمة الصالالالينية ا امعة يتطلض 

اًل يف االث خصائص على األقل؛ نية  متمثِ من هضم الثقافة الصي
أن ت ون  -أن يقتصالالالالالالالالالالر اإلسالالالالالالالالالالالم على اجملال الثقايف  اانًيا -أواًل 

جيب  -اهلوية اإلسالالالالالمية اانوية دائًما مقابل القومية الصالالالالينية  االثًا
تعالالديالالل املمالالارسالالالالالالالالالالالالالالالالات والعالالادات الالالدينيالالة يف حالالال تعالالار الالالالالالالالالالالالالالالهالالا مع 

ني السالالالالالالالالياسالالالالالالالالة سالالالالالالالالياسالالالالالالالالات الدولة ذات الصالالالالالالالاللة. وهذا التعارض ب
العلمالالانيالالة اإلحلالالاديالالة جتالالاه األقليالالات من جهالالة والوعي اإلسالالالالالالالالالالالالالالالالمي 
املتنامي من جهة أخرى  هو الذع ُيسالالالالالالالالالالالِهم يف تأجيو املعار الالالالالالالالالالالة 
اإلجيورية لنظام مجهورية الصالالالالالالالالالالالالالالني الشالالالالالالالالالالالالالالعبية  وهو الذع يثري قلًقا 

ا-واسالًعا  يف العامل اإلسالالمي حول مصالادرة احلقوق الدينية  -أيضالً

 سابق. جعمر راميوند يل  املسلمون يف الصني وعالقتهم بالدولة   2))
 السابق. جعاملر  3))

(4) Cameron Orr, China’s alleged anti-Muslim 
campaign, People’s World, February 13, 2020, 
available at: https://2u.pw/a5rVf 

https://2u.pw/y7G2U
https://2u.pw/a5rVf
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. خاصالالالالالالالالالالالالالالة مع بروز (1)م أقلية  رومة يف الصالالالالالالالالالالالالالالني  وجعلهجيورلل
؛ ويف الوقت الذع (2)االجتاهات السلرتية يف الداخل الصيين نرتسه

ترى فيالالاله بع  االجتالالالاهالالالات أن زيالالالادة عالالالامالالالل الوعي الالالالديين أحالالالد 
يه "اإلهلام اإلاين د  أزمة اإلجيور بتأجيو ما تسالالالالالالالالالالالالالالالمِ أسالالالالالالالالالالالالالالالباب تعقُّ 

" )منوذ  ا" معتداًل ا "وسالالالالالالالالالالالالالالطيًّ الديين" يف مقابل ما تعتّبه إسالالالالالالالالالالالالالالالمً 
مسالالالالالاللمي اهلُِوع يف الصالالالالالالني( هو يف الواقع منزوع اهلوية اإلسالالالالالالالمية 

يف اهلويالالة الصالالالالالالالالالالالالالالالينيالالالة مبعالالالاملهالالالا الثقالالالافيالالالة اهلجني بني الوانيالالة  ومتمالالالاهٍ 
 .(3)ال نرتوشية املتسا ة والشيوعية اإلحلادية الرمسية

ها ك الصذذذذذذين تجاا الحمالت ال ارجية ضذذذذذذدَّ وجا  تحر  
 لى النحو التالي:ب صوص اإليجور ع

قامت وسالالالالالالالالالالالالالالائل اإلعالم الصالالالالالالالالالالالالالالينية  وكذلك املسالالالالالالالالالالالالالال ولون 
ة  حيث أكدت أكثر من صحيرتة الصينيون  بيطالق مللة مضادض 

صالالينية على أن "ملاية السالالالم واالسالالتقرار هي قمة جدول أعمال 
دين أن القبضالالالالالالالالالالالالالة القوية "  م كِ شالالالالالالالالالالالالالينجيانوحقوق اإلنسالالالالالالالالالالالالالان يف 

 وإقليم شالالالينجيانبت ور جنض مسالالاللمي اإلجي للسالالاللطات الصالالالينية  الالالدض 
 .(4)مصري أن تصبح "سوريا الصينية" أو "ليبيا الصينية"

صالالالدر عن  نة األمم  ت السالالاللطات الصالالالينية لتقريرٍ وتصالالالدض 
مرتاده أن الصالالالالالالالالالني  2018املتحدة مل افحة التمييز العنصالالالالالالالالالرع يف 

و الالالالالالالعت أكثر من مليون إجيورع يف معسالالالالالالال رات للتأهيل الرت رع 
إىل تقرير آخر حول نزاع بني السالالالالالاللطات وتغيري معتنقهم  إ الالالالالالافة 

يشيا لقومية غالصينية واملشرفني على توسيع مسجد يف مقاطعة نين
جتاوز القوانني  نه ذض أدت السلطات ع مشال الصني. حيث أكض وِ اهلُ 

اذ إجراءات ب اختِ يف عملية توسالالالالالالالالالالالالاليع املسالالالالالالالالالالالالالجد  األمر الذع تطلض 
 "لوبال تاميز"جصالالالالالالالالت صالالالالالالالالحيرتة رادعة للحرتا  على القانون. وخلض 

                                                           

 مرجع سابق.راميوند يل   (1)
اجع يف ذلك: روحان جونارانتا  السالالالالالاللرتية التقليدية والسالالالالالاللرتية ا هادية ر  2))

م  طوائف املسالاللمني يف الصالالني.. الت رتريية يف الصالالني  يف: أسالالامة عبد السالالال
الوجود واالختالفات  يف: جمموعة باحثني  "اإلسالم واملسلمون يف الصني"  

دا: مركز املسالالالالالالالالالالالبار للدراسالالالالالالالالالالالات والبحوث  ال تاب الشالالالالالالالالالالالهرع  سالالالالالالالالالالالبتمّب )
2015). 

راجع يف ذلك دراسالالالالالالالالالالالالالالة: جيان بيني واني  "أزمة املسالالالالالالالالالالالالالاللمني الويغور يف  (3)
يف: جمموعة باحثني  أزمات املسلمني ال ّبى:  عمر األيوا  :الصني"  ترمجة

 2018أغسالالالالالالالطس  13رؤية احل ومة الصالالالالالالالينية للمو الالالالالالالوع بتاريخ 
بالالالالالقول: "إذا مل تترتالالالالاعالالالالل احل ومالالالالة ا ليالالالالة مع هالالالالذا العمالالالالل غري 

ع ف رة أن األديالالان مترتوقالالة على قوانني القالالالانوين  فالاليهنالالا سالالالالالالالالالالالالالالالتغالالالذِ 
الصالالالالالالالالالالالني. وبالتايل  قد ت ون هلا أسالالالالالالالالالالالبقية خطرية ومي ن أن حتذو 

 حذوها".املواقع الدينية األخرى 
بدورها حتركت وزارة اخلارجية الصالالالالالالالالالالالالينية لتو الالالالالالالالالالالاليح املوقف 

ث بامسها "لو كاني" الذع الصالالالالالالالالالالالاليين  وذلك يف تصالالالالالالالالالالالالريح للمتحدِ 
ا  وزخم التنمية االقتصادية مستقرًّ  والو ع يف شينجيان قال: "يعدُّ 

وأ الالالالالاف  سالالالالالالليم  وتعيش مجيع ا ماعات العرقية هناال يف تناغم.
 ومجيع ا ماعات العرقية يف شالالالالالالالالالالالالالالالينجيانر املواطنون من لو: "يقدِ 

ا أن مجيع اإلشالالالالالالالالالالالالالالالالاعالالات دً حيالالاهتم السالالالالالالالالالالالالالالالعيالالدة والسالالالالالالالالالالالالالالاللميالالة"  م كالالِ 
أن "بع   كاني  د لوواالفرتاءات ست ون بدون جدوى. حيث أكض 

الصالالالالالالالالالالالالالني  هت اهتامات خاطئة  الالالالالالالالالالالالالدض القوى املعادية للصالالالالالالالالالالالالالني وجض 
ا "بع  وسائل اإلعالم األجنبية )اليت( ألهداف سياسية"  مهامجً 

خذها الصالالالالالالالني هت التدابري اليت تتض فت مشالالالالالالالاورات اللجنة وشالالالالالالالوض حرض 
 .(5)"ورهاب وا رائم يف شينجيانمل افحة اإل

وعلى خلرتية ما أاارته سياسات ب ني القمعية ومعس رات 
من غضالالالالالالالالالالب للرأع العام يف  2019االحتجاز القسالالالالالالالالالالرع للجيور 
ني ح "لياو يل تشالالاليانو"  سالالالرتري الصالالالالعامل العرا واإلسالالالالمي  صالالالرض 

 يف يف مصالالالالالالالر  يف حديث متلرتز: إن اإلعالم الغرا مل ي ن عاداًل 
وأن احلملة  الالالالالالالالالالالالالالالد ب ني تنهجة   جيورنقل ما حيدث يف إقليم اإل

وأن هناال شالالالالالالائعات وأكاذيب منتشالالالالالالرة يف السالالالالالالوشالالالالالاليال ميديا عن 
د أن تلك احلملة تعذيب الصالالالالالالالالالالالالالالالني للمسالالالالالالالالالالالالالالاللمني يف اإلجيور. وأكض 

ا أن التعاون بني الصالالالالالالالالني دً الغربية وراءها أغراض سالالالالالالالالياسالالالالالالالالية ؛ م كِ 
ا بسرعة فائقة  وهو ما ا كبريً مً والعامل اإلسالمي والعرا يشهد تقدُّ 

دا: مركز املسالالالبار للدراسالالالات والبحوث  )التوظيف   - الذاكرات – التاريخ
 .60-41ص  (  ص2016ال تاب الشهرع  نوفمّب 

بني التهويالالل ’.. حقوق املسالالالالالالالالالالالالالالاللمني’اهلجمالالالة على الصالالالالالالالالالالالالالالالني من بالالالاب  (4)
 الرابطاح عّب مت  2018أغسالالالالالالالالالالالالالالالطس  16  والوقائع  موقع العهد اإلخبارع

 https://2u.pw/N0gyq :التايل
 السابق. جعاملر  5))

https://2u.pw/N0gyq
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ر الالالالالي بع  القوى ال ّبى يف العامل. كما دعا سالالالالالرتري الصالالالالالني ال يُ 
يف مصالالالالالالالالالالر  العب كرة القدم األملاين مسالالالالالالالالالالعود أوزيل )الذع أعلن 

ا لدى سالالعً  واوقبواًل  ىه صالالدً ى موقرتُ تضالالامنه مع قضالالية اإلجيور والق  
د من احلقيقة حىت يتأكض  والرأع العام العاملي( لزيارة إقليم شينجيان

 .(1)بنرتسه

 افع واألدلةالدو  الحملة اإلعالمية الدولية ضد الصين: -رابعاا

عن واائق ح ومية  "نيويورال تاميز"صالالالالالالالالالالالالالالالحيرتة  كشالالالالالالالالالالالالالالالرتت
ور ومسالالالالالاللمني جيبة ت شالالالالالالف ترتاصالالالالالاليل قمع ب ني للصالالالالالالينية مسالالالالالالرض 

 16وذكرت الصالالالالالحيرتة يوم السالالالالالبت  وجيانآخرين يف منطقة شالالالالالين
ب ا يف امل سالالالسالالالة السالالالياسالالالية الصالالالينية" سالالالرض أن عضالالالوً  2019 نوفمّب

ألقى سالالالالالالالالالالالاللسالالالالالالالالالالالاللة من  الرئيس الصالالالالالالالالالالالاليينهذه الواائق اليت تظهر أن 
اخلطالالب الالالداخليالالة على املسالالالالالالالالالالالالالالال ولني خالل وبعالالد زيالالارة قالالام  الا يف 

 31حني من اإلحيور بقتل عقب قيام مسالالالالالالالاللض  ولشالالالالالالالالينجيان 2014
وزارة اخلارجية الصينية  فِ نْ ا يف  طة للقطارات. ومل تال  طعنً ا شخصً 

صالالحة املسالالتندات ل نها وصالالرتت تقرير صالالحيرتة نيويورال تاميز بأنه 
هنا ال أ"ترقيع أملق لترتسالالالالالالالريات انتقائية" بعيدة متاما عن احلقائق. و 

ا للمسالالالالالالالاعدة يف القضالالالالالالالاء على ا مهنيًّ تسالالالالالالالئ للجبور بل توفر تدريبً 
النرتصالالالالالالالالية وتعليم مهارات جديدة. وقال التطرف اإلسالالالالالالالالموع وا

 و"الرأع العام يف شالالالالينجيان :قني شالالالالواني املتحدث باسالالالالم اخلارجية
. "ا للحرتا  على االسالالالالالالالالالالالالتقرارا وقالبً د اإلجراءات الصالالالالالالالالالالالالينية قلبً ي يِ 

احل ومية يف مقال افتتاحي يوم  "لوبال تاميز"جوقالت صالالالالالالالالالالالالالالالحيرتة 
إىل األخالق"  إن هالالذا التقرير "يرتتقالالد 2019 نوفمّب 18اإلانني 
البع  يف الغرب "بالالالالالالاحلرص على أن يعم العنف املقالالالالالالال واهتم 

وقالت إن الصالالالالالالالالالالني اختذت  و" والرتو الالالالالالالالالالى الشالالالالالالالالالالديدة شالالالالالالالالالالينجيان
"إجراءات حامسة" يف املنطقة لضالالالالالالالالالالالالالالالمان عدم حتوهلا إىل "مجهورية 

 .(2)شيشان أخرى"

                                                           

سرتري الصني: احلملة  د الصني يف هذا الوقت هي مللة تنهجة ورائها  1))
   متاح عّب  بوابة األهرام2019 ديسالالالالالالالمّب 27أسالالالالالالالباب ودوافع سالالالالالالالياسالالالالالالالية  

 :التايل الرابط
https://2u.pw/ZgCow 

ويف واشالالالالنطن  أعاد السالالالالناتور ماركو روبيو تسالالالالليط الضالالالالوء 
وم اهنا يف سالالالالالالالالياسالالالالالالالالة الواليات املتحدة جتاه على مسالالالالالالالالألة اإلجيور 

ه  ية يف آسيا. يف كتابه املوجض يالصني واألهداف ا يوسياسية األمر 
 ي يف ب ني  طلالالالب روبيو منالالاله أن ينظر يف يإىل السالالالالالالالالالالالالالالالرتري األمر 

ية ألن "احلملة يف إقليم شالالالالالالالالالالالالالالالينجيان متس مبجموعة من  والقضالالالالالالالالالالالالالالال
حدة من أجل املسالالالالالالالالالالالالالالالائل ذات األمهية احلامسة  هود الواليات املت

تالالالأمني حريالالالة وانرتتالالالاح منطقالالالة ا يط اهلنالالالدع واهلالالالادع"  كمالالالا قالالالام 
السالالالناتور روبيو باإلدالء بتصالالالرحيات علنية حول معسالالال رات إعادة 
التعليم واحتجاز أفراد أسالالالالالالالالالالالالالالر موظرتي إذاعة آسالالالالالالالالالالالالالاليا احلرة من قبل 

ا على ب ني تصوير موقف الصني. ل ن يف املقابل من السهل جدًّ 
إلجيور على أنالاله م امرة غربيالالة  وهو أمر مقنع الغرب املالالدافع عن ا

ع إىل حلقة مرترغة تبتعد عن  اولة إجياد ا ي دِ ني تض لبع  الصالالالالالينيِ 
د جهود غربية ف رة توحُّ أن  عن   فضالالالاًل ويف شالالالينجيان عادلٍ  حلٍّ 

ودولية إزاء القمع الصالالالالالالالالالالاليين للجيور على خلرتية التنافس الصالالالالالالالالالالاليين 
الصالالالالالالالالالالالالعود الصالالالالالالالالالالالاليين الراهن    ظلِ األمري ي على اهليمنة العاملية يف

ليس من شالالالالالالالالالأنه خدمة قضالالالالالالالالالية اإلجيور على  و ما قد يُعتقد  بل 
ة حلمالهتا ة مضالالالالالالالالالالالالالالالادض يزيد من اختاذ احل ومة الصالالالالالالالالالالالالالالالينية له كحجض 

تصالالاعد  القمعية وحتسالالني صالالورة الصالالني يف الداخل واخلار  يف ظلِ 
من املهم فصالالالالالالل قضالالالالالالية لذلك   جهودها على  ور القوة الناعمة.

عن املصالالاحل الغربية يف آسالاليا  وو الالعها يف إطار خمتلف  ونجيانشالالي
 .)3(د على الرف  الدويل للعنصرية والتمييزي كِ 

ت احلمالت اإلعالمية الغربية يف كشالالالالالالالالالالالالالف القمع اسالالالالالالالالالالالالالتمرض 
ا للتقرير الذع نشالالالالالالالالالالرته إذاعتا مشال وغرب الصالالالالالالالالالاليين للجيور؛ فوفقً 

زود دويتشالالالاله ه" اإلعالمية وصالالالالحيرتة "لأملانيا وشالالالالب ة "دويتشالالالاله فيل
نت بيانات شالالالالالخصالالالالية تسالالالالالايتوني" األملانية  تأيت القوائم اليت تضالالالالالمض 

عن أفراد خالالالالا الالالالالالالالالالالالالالالعني للمراقبالالالالالة من منطقالالالالالة قالالالالاراقالالالالاش مبقالالالالالاطعالالالالة 
نت صالالالالالالالالالالرتحة وتضالالالالالالالالالالمض  140. وجاءت القوائم يف  و وشالالالالالالالالالالينجيان

 -"سياسي يسرب ترتاصيل قمع مليون مسلم يف شينجياني"  -الصني  (2)
نوفمّب  19ب ني تقول إهنالالالالا ت الالالالافح التطرف واالنرتصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  موقع قنطرة  

 التايل: الرابط ّب  متاح ع2019
https://2u.pw/Djpee 

  مرجع احلزب الشيوعي بالصني ملالت شرسة على اإليغور؟ملاذا يشن  3))
 سابق.

https://2u.pw/ZgCow
https://2u.pw/Djpee
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زالوا  شالالالالالالالالخص كانوا أو ما 300معلومات مرتصالالالالالالالاللة عن أكثر من 
اائق سالالالالالرية من جهاز معتقلني يف هذه املعسالالالالال رات. إذ كشالالالالالرتت و 

رتية جديدة العتقال أفراد من السالالالالاللطة الصالالالالالينية عن أسالالالالالباب تعسالالالالالُّ 
و سالالالالب  طائرتة اإلجيور املسالالالالاللمة يف معسالالالالال رات "إعادة التأهيل".

االت عنهالا جمموعالة من وسالالالالالالالالالالالالالالالالائالل اإلعالم األملالانية القوائم اليت حتالدض 
  فالالين ارتالالداء احلجالالاب أو 2020 فّباير 18والالالدوليالالة يوم الثالاالالاء 

للحية أو طلب احلصالالالول على جواز سالالالرتر أو السالالالرتر للحو إطالة ا
أو وجود أقارب يف اخلار  أو حيازة كتب دينية قد ي ون أع منها 

ني يف هذه املعسالالالالالالالال رات. وقد قام خّباء ا إليداع إجيوريِ ا كافيً سالالالالالالالالببً 
هام  جبرتحص صحة هذه الواائق  وقال الباحث من جامعة نوتين

   إن هذه الواائق تثبت "فعاًل ريان اام   سالالالالالالب إذاعة مشال أملانيا
 .(1) من أفعال العقاب ا ماعي" بدوافع عنصريةهائاًل 

  قدمت هيئة اإلذاعة الّبيطانية 2020فّباير  16وبتاريخ 
ح بالترتصالالالالالالالاليل حياة ا عن واائق مسالالالالالالالالربة تو الالالالالالالالِ )ا ا سالالالالالالالالي( تقريرً 

أولئك املسالالالاللمني املسالالالالجونني يف معسالالالال رات االعتقال ملمارسالالالالتهم 
عيش املئات واآلالف من املسالالالالالاللمني يف ظروف اإلسالالالالالالالم. حيث ي

ح وميالالة قسالالالالالالالالالالالالالالالريالالة حيالالث يتم ت ييرتهم لقبول الثقالالافالالة الصالالالالالالالالالالالالالالالينيالالة 
 .(2)ومعاقبتهم على خمالرتة قوانني السلوال والتواصل الصارمة

كما أشالالالالالالالالالالالارت تقارير صالالالالالالالالالالالحرتية أخرى من جهات مترترقة 
نتا  دواء إلاسالالالالالالالالالالالالتخدام الصالالالالالالالالالالالالني أقلية اإلجيور يف اختباراهتا الطبية 

ر   حيث حذض 2020كورونا املسالالالالالالالالالالالالالالالتجد يف مطلع فّباير   لرتريون
ر ا خصالالالالالالالالبة لت ااُ تلك املعسالالالالالالالال رات سالالالالالالالالت ون أر الالالالالالالالً  خّباء من أنض 

األساسية  الرتريون وذلك للظروف القاسية وانعدام مقومات احلياة
لتقرير اواإلمهالالال الطيب املتعمالالد يف تلالالك املعسالالالالالالالالالالالالالالال رات  وقالالد نقالالل 

ويالالة الصالالالالالالالالالالالالالالالينيالالالة أدني من جتربالالالة احل ومالالالة خمالالالاوف نشالالالالالالالالالالالالالالالطالالالاء إجيوريِ 
 ولقاحات املرض على مسلمي اإلجيور.

                                                           

واائق سرية جديدة ت شف مالحقة تعسرتية ألقلية األويغور  -الصني  1))
  متاح 2020فّباير  18املسلمة: "هذا ذو حلية وهذه منقبة"  موقع قنطرة  

 :التايل الرابط ّبع
https://2u.pw/nr3yw 

جون سادوورث  معتقالت الصني املخرتية: ما الذع جرى ملسلمي  (2)
أكتوبر  31  عرا موقع ا ا سي  اإليغور املخترتني يف إقليم شينجياني؟

 :التايل الرابط ّبمتاح ع  2018

ة لسالالالالياسالالالالات الصالالالالني جتاه  صالالالاللة احلملة اإلعالمية املضالالالالادض 
مسالالالالالالالالاللمي اإلجيور كانت ذروهتا أن حظرت واشالالالالالالالالالنطن إصالالالالالالالالالدارات 

ني هلم صالاللة بعمليات االعتقال  وطالبت تأشالالريات ملسالال ولني صالالينيِ 
يس ب ني إىل أملانيا األمم املتحدة بيجراء حتقيق أتي  ودعت بار 

"وقف عمليالالالالالالالالات االعتقالالالالالالالالال ا مالالالالالالالالاعي التعسالالالالالالالالالالالالالالالرتيالالالالالالالالة وإغالق 
و الالالالالالالالالالالالالالالع قرار  إىل حدِ  املعسالالالالالالالالالالالالالالال رات"  غري أن التنديد مل يصالالالالالالالالالالالالالالاللْ 

د  دُّ ر للتصالالالالويت يف جملس األمن أو إعالن قطيعة هنائية مع ب ني. ت  
قد يرتهم منه تنامي النرتوذ الصالالالالالالالالالالالالالالاليين يف العامل  ومن ذلك "طرق 

دولة من كل قارات العامل   123فيها احلرير ا ديدة" اليت تشارال 
 عن قدرة التنني الصالالاليين على بناء حتالرتات مع قوى عاملية  فضالالالاًل 

ا على توفُّ  ره على حق النق  )الرتيتو( يف جملس ترت ز أسالالالالالالالالالالالالالالاسالالالالالالالالالالالالالالً
 .(3)األمن

وبينما عارضذذذذذذذذذت بعض الدول اإلسذذذذذذذذذالمية، صذذذذذذذذذمتت 
وكانت األسالالالالالباب والدوافع  أترى، ودافعت أترى عن الصذذذذين،

االستقاللية االقتصادية هلذه الدول عن اهليمنة الصينية  بني  عف
املتزايدة واليت بدأت تطوق العامل باسالالالالالالالالالالالرتاتيجية احلزام والطريق ويف 

ة  ويف الوقت الذع سالالالبقت دول غربية يف قلبه دول إسالالالالمية مهمض 
دولة  منها أملانيا وفرنسالالالالالالالالالالالالالالالا  22  بتوقيع 2019الثامن من يوليو 

هة إىل جملس حقوق ابان وكندا  رسالة موجض وسويسرا وبريطانيا والي
 ويانجاإلنسان  انتقدت فيها الصني على سياساهتا يف إقليم شين
ت ب ني وطالالالالالالبتهالالالالالا بوقف عمليالالالالالات االحتجالالالالالاز ا مالالالالالاعي  وردض 

اًل يف ش وهنا الداخلية  عة واعتّبت األمر تدخُّ بال"توبيخ" الدول املوقِ 
ا إن معسالالالالالالالالالالالالالالال رات االعتقالالال  هي جم د مراكز تعليم رض وقالالالالالت الحقالالً

مهين  من أهالدافهالالا تعليم اللغالالة املنالالدرينيالالة  وإبعالالاد السالالالالالالالالالالالالالالال الالان عن 
هالالت هي دولالالة  وجض  37ف الالالديين. امللرتالالت أن جمموعالالة من التطرُّ 

ا األخرى رسالالالالالالالالالالة إىل األمم املتحدة لدعم الصالالالالالالالالالني. كان أمرًا عاديًّ 

https://2u.pw/xPsNO 
دول إسالمية صامتة  - الصني إمساعيل عزام  قمع اإليغور املسلمني يف 3))

 الرابط ّب  موقع قنطرة  متالالالالالاح ع2019نوفمّب  27ودول غربيالالالالالة منالالالالالددة  
 التايل:

https://2u.pw/Yo1TQ 

https://2u.pw/nr3yw
https://2u.pw/xPsNO
https://2u.pw/Yo1TQ
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 ورود أمساء مثل كوريا الشالالالالمالية وروسالالالاليا والرتلبني وكوبا  ل ن املثري
أن الرسالة مللت توقيع السعودية وا زائر وقطر واإلمارات وسوريا 
وعمان وال ويت والسالالالالالالالالودان والبحرين  كلها دافعت عن الصالالالالالالالالني 

ذت قت إ ازات الفتة يف جمال حقوق اإلنسالالالالالالالالالالالالالالالان  واختض اليت "حقض 
ح ويل عهد إجراءات مل افحة اإلرهاب"   سالالب تعبريهم. م صالالرض 

ا لب ني  أن بالده نالالالاء زيالالالارتالالاله الحقالالالً أبو ظيب   مالالالد بن زايالالالد  أا
ن جهود الصالالالالالالالالالالالالالالالني حلمالالايالالة األقليالالات العرقيالالة"  وأن اإلمالالارات "تثمِ 

فة" إىل مسالالالالتعدة لالالالالالالالالالالالالالالالالالالال"توجيه  الالالالربة مشالالالالرتكة للقوى اإلرهابية املتطرِ 
 .(1)جانب الصني
ل املصالالالاحل االقتصالالالادية سالالالبًبا وجيًها للمواقف الرمسية وتشالالال ِ 

الصالالالني  فالسالالالعودية هي أكّب  ل ثري من الدول العربية واإلسالالالالمية
شريك جتارع للصني يف الشرق األوسط  وقد بلغت قيمة التبادل 

  بالالارترتالالاع 2018مليالالار دوالر عالالام  63.3التجالالارع بني البلالالدين 
عن العام السالالالالالالالالالابق. بينما تصالالالالالالالالالل القيمة احلالية  %26.7نسالالالالالالالالالبته 

مليار  43للتبادل التجارع غري النرتطي بني اإلمارات والصالالالني إىل 
مليالالار دوالر  وبينهالالا وبني إيران  26  وبينهالالا وبني تركيالالا إىل دوالر
ا مليار دوالر  يف حني أ الالالحت الصالالالني مسالالالتثمرًا مهمًّ  31.2إىل 

 .(2)يف ا زائر  حيث فازت بال ثري من الصرتقات العمومية
ويربط رشالالالالالالالالالالالالالالاليد أوراز  باحث اقتصالالالالالالالالالالالالالالالادع باملعهد املغرا 

واإلسالالالالالالالالالالالالالالمية الدول العربية  لتحليل السالالالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالالالالات  مواقف جلِ 
باملشالالالالالالالالالالاكل الداخلية اليت تعيشالالالالالالالالالالها  وبالشالالالالالالالالالاللل ال بري للمنظمات 
اإلقليمية كجامعة الدول العربية ومنظمة امل متر اإلسالمي  ولذلك 
) سبه( تنسق غالًبا مع أنظمة سلطوية عاملية هلذا الغرض  وعلى 
رأسها الصني. ويقول أدريان زينز  اخلبري األملاين يف امللف الصيين  

"ح ومالالات املنطقالالة اإلسالالالالالالالالالالالالالالالالميالالة يف غالالالبهالالا أوتوقراطيالالة  وهي إن 
نرتسها تنتهك حقوق اإلنسان  وال اهتمام هلا بالقيم  وإمنا ترغب 

 .(3)فقط يف أن حتافظ على نرتسها"
وبالالالالنسالالالالالالالالالالالالالالالبالالالالة إليران  فلم يظهر هلالالالا موقف معالالالالارض جتالالالاه 
القضالالالالالالالالالالالالالالاليالالة. أمالالا تركيالالا  الالالدولالالة اليت متثالالل االمتالالداد الطبيعي للجيور 

فقد أدان رجب طيب أردوغان ينحدرون من أصول تركية   اللذين

                                                           

 السابق. رجعامل 1))
 .السابق املرجع 2))

منذ كان رئيسالالالالالالا للوزراء سالالالالالالياسالالالالالالات الصالالالالالالني  الالالالالالد اإلجيور  فأدان 
ة ودعم عالالالدض   2009"جمزرة أورومتشالالالالالالالالالالالالالالالي" يف اخلالالالامس من يوليو 

احتجاجات مناهضالالالالالالة للصالالالالالالني وداعمة للجيور يف تركيا لسالالالالالالنوات 
 حىت اآلن.

ني باإلجيور وزادت مللة أردوغان النتقاد الصالالالالالالالالالالني بشالالالالالالالالالالأن 
كي نابع ره البع  أن املوقف الرت ا فسالالالالالالالض   تض 2019-2018 يعام

اون ذين يتحالالدض من العالقالالات العرقيالالة اليت تربط األتراال بالالاإلجيور الالال
ت البلدية يف اللغة الرتكية. ورأى آخرون بأن اهلدف كان االنتخابا

ن األمر أتركيا العام املا الالالالالالالالالالي ل سالالالالالالالالالالب الرأع العام الداخلي  بيد 
رارية  عن اسالالالالالالالالتمالتأاري على االنتخابات البلدية  فضالالالالالالالالاًل   الالالالالالالالعيف

ئاسالالالالالالالالالالالالالالالة يه الر موقف أردوغان من اإلجيور لسالالالالالالالالالالالالالالالنوات حىت قبل تولِ 
ور يف الرتكيالالالالة. ورأع آخر قالالالالال بزعم أردوغالالالالان توطني بع  اإلجي

ن ااان خيتلف عليه ي اد مناطق بسالالالالالالالالالالالالالالوريا...  ل ن األمر الذع ال
اإلسالالالالالالالمي  قضالالالالالالايا العامل أن الرئيس الرتكي لطاملا  ح يف توظيف

بري املواءمة بني ك  ق إىل حدٍّ ا مبا حيقِ ا وخارجيًّ يف سالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالاته داخليًّ 
 ب قادتنا.املصاحل والقيم  وهو ما نرتتقده كعامل إسالمي يف غال

 ارتقالالالالد بالده قطبالالالً ومع دفالالالالاعالالالاله عن قضالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالة اإلجيور  مل يُ 
دة ندِ كالصالالالالالالالالني  ومع بياناته الرمسية امل  امهمًّ  اوسالالالالالالالالياسالالالالالالالاليًّ  ااقتصالالالالالالالالاديًّ 

با طهاد اإلجيور  جاءت تصرحياته الصحرتية شديدة الدبلوماسية 
د على احرتام تركيا لسيادة الصني ووحدة أرا يها  وقوله: "لن ت كِ 

 شالالالالاليء يضالالالالرُّ  نسالالالالالمح ألحد باسالالالالالتخدام األرا الالالالالي الرتكية لرتعل أعِ 
فرتي فّباير  .(4)باملصالالالالالالالالاحل الوطنية للصالالالالالالالالني واألمن القومي الصالالالالالالالاليين

ن معاملة الصالالالالالالني للجيور هي "عار  أرمسي ب ن  صالالالالالالدر بيا2019
على اإلنسالالالالالالالالالالالالالالالالانيالالة"  ل ن موقرتالاله بالالدا أكثر لينالالًا عنالالدمالالا زار ب ني  

ح لوسالالالالالالائل اإلعالم أن هناال "جهات حتاول اسالالالالالالتثمار حيث صالالالالالالرض 
 الصينية".-قضية اإلجيور لزعزعة العالقات الرتكية

م وذلالالالالالالك على نقي  املوقف غري الرمسي من الرأع العالالالالالالا
الصني  ه حالة الغضب العارم  دض المي الذع ع ستْ العرا واإلس

عّب وسالالالالالالالالالالائل التواصالالالالالالالالالالل االجتماعي خالل السالالالالالالالالالالنوات والشالالالالالالالالالالهور 
 األخرية.

 .رجع السابقامل 3))
 مرجع سابق.ولة  راميوند يل  املسلمون يف الصني وعالقتهم بالد 4))
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 :تاتمة
يف الوقالالالالت الالالالالذع ال خترتى فيالالالاله الالالالالدوافع السالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالاسالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالة 

 ة يف احلملة اإلعالمية الدولية  الالالالالالدض واالسالالالالالالرتاتيجية لقوى دولية عدض 
ما ظهر من عناية  ق مبسالالالالالالالالالالالالالالاللمي اإلجيور  وهوالصالالالالالالالالالالالالالالالني فيما يتعلض 

م سسات إعالمية غربية كّبى بريطانية كاإلندبندنت وشب ة "ا 
 عن أخرى ه"  فضالالالالالالالالاًل لليف ها سالالالالالالالالي"  وأملانية كشالالالالالالالالب ة "دويتشالالالالالالالال

أمري ية  وبع  القوى العربية واإلسالالالالالالالالالمية  إال أن األمر ال يعدو 
ا لواقع مأسالالالالالاوع يعانيه مسالالالالاللمو الصالالالالالني من ا سالالالالالياسالالالالاليًّ كونه توظيرتً 

احل م الشالالالاليوعي الشالالالالمويل امللحد املعادع  ة يف ظلِ اإلجيور خاصالالالالض 
التدافع ملف  ةُ نض هت سالالالُ ن مبختلف أشالالال اهلا. فلقد وجض ملظاهر التديُّ 

ا ا صارخً اإلجيور  و الّبوز للرأع العام العاملي واإلسالمي شاخصً 
ر عموم املسلمني . ليذكِ ()ل "امللف الضائع"بعد أن كان و ق ميثِ 
ة على قادة احل م والرأع مغار ا ويقيم احلجض يف مشالالالالالارق األرض و 

عّب املعمورة  ()ني"من شعوب "املسلمني املنسيِ  فيهم جتاه واحدٍ 
 بواجب النصرة جتاه ه الء املستضعرتني.

وعية ويف مقابل القمع الوحشي يف سياسات احل ومة الشي
ها رغم الصالالالالالالالالالالينية جتاه اإلجيور  واليت مل تسالالالالالالالالالالتطع غسالالالالالالالالالالل يديها من

 تقوم  الالالا مالت اإلعالميالالالة والقوة النالالالاعمالالالة اهلالالالائلالالالة اليتجهود احل
داخلية  عاء أهنا حركات انرتصالالالالالالالالالالالالاليةدِ اب ني يف هذا الصالالالالالالالالالالالالدد بني 

ونه "اإلرهاب تارة  وتوظيرتها يف إطار احلملة الدولية على ما يسالالمُّ 
 .اإلسالمي" أو يف إطار حالة اإلسالموفوبيا تارة أخرى

ر ة اإلجيورية من جهتها ح أن توقف املعاإذ ليس من املرجض 
ابت أنه رغم عنف بعضها فهي غري مرتبطة بعناصر إذ أنشطتها  

 أو منظمات إرهابية خارجية  بل هي    احتجا  صالالالارخ  الالالدض 
ت ووحشية ح ومة ب ني  واليت إن مل ت ن قادرة على كسب تعنُّ 

                                                           

( )إلسالالالم الوصالالف لألسالالتاذ فهمي هويدع وملل عنوان فصالالل من كتابه: ا
 يف الصني  مرجع سابق.

القضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالايالالالالالا اليت تثري  ني وعقوهلم عن طريق حالالالالاللِ قلوب اإلجيوريِ 
وية اإلسالالالالالالالالالالالالمية احرتام اهلُ  -وقبل كل شالالالالالالالالالالاليء-ها غضالالالالالالالالالالالبهم  وأمهُّ 

ا يف اجملالالال وحالالدهالالا اإلجيوريالالة  ليس يف احليالالاة الثقالالافيالالة  بالالل أيضالالالالالالالالالالالالالالالالً
السالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالي  وهو ما قد يعين منح مزيد من حقوق احل م الذايت 
من خالل رفع سيطرة الدولة عن احل م ا لي. م بعد ذلك جيب 

ون من ه اإلجيوريُّ على ب ني رفع حالالالالالة احلرمالالان اليت يرزح حتالالت نريْ 
خالل حتسني مستوى معيشتهم  وتعزيز القيم اإلسالمية  وتطبيق 

ة على نطاق واسالالالالالالع. وأما اهلدف بعيد األمد سالالالالالالياسالالالالالالات ترتضالالالالالاليليض 
الذع ينبغي على ب ني السالالالالالالالالالالالالالالعي لتحقيقه فهو ليس دمو اإلجيور 
يف الثقافة الصالالالالالالالالالالالينية  بل بناء عالقة بني خمتلف األعراق على قدم 

الحرتام  والتوفيق بني شالالالالالالالالالالالالالالالعيب اهلالالالان واإلجيور. من املسالالالالالالالالالالالالالالالالالالاواة وا
املرتارقات أن مجيع التدابري املذكورة أعاله تتطلب م سسة سياسية 
دميقراطية لتنرتيذها وهو ع س طبيعة النظام الصالالالالالالالالالالالالاليين الشالالالالالالالالالالالالالمويل 

 .(1)االستبدادع
 ل  الالالالالالالالالالالالالالالعف وسالالالالالالالالالالالالالالالائل اإلعالم العربيةمن جهة أخرى  ميثِ 

ة وض سالالالالالالاع اهلُ تِ  آخر يف ا عاماًل هة للداخل الصالالالالالاليينواإلسالالالالالالالمية املوجض 
يات مسلمة  ا جيعل أقلِ   تض ملبني مسلمي الصني وبقية مسلمي العا

ة قمع ني أو مرتوكني فريسالالالالالالالالالالالالالالالالة بني مطرقكنموذ  اإلجيور منسالالالالالالالالالالالالالالاليِ 
د يف مثل جتهات الت رتريية اليت أنظمتهم الوحشالالالالية وسالالالالندان التوجُّ 
ا ا خصالالالالبً مرتعً ا شالالالالديد الوطأة  ذلك اجملتمع  الذع يعاين ا الالالالطهادً 

 هلا.
ة يف الثقافة فضالالالالالالالالالالال عن  الالالالالالالالالالرورة توظيف أبعاد اقافية مهمض 

الصالالالالينية كالرتلسالالالالرتة ال نرتوشالالالالية وف رة مركزية التالزم بني األخالق 
الرتا الالاللة واحل م )السالالالياسالالالة واألخالق(. وكذلك بيان أار وفضالالالل 

تشري بيانات  .احلضارة اإلسالمية على الصني يف خمتلف اجملاالت

( )ن قضالالالايا العامل الوصالالالف ورد يف العدد األول حلولية "أميت يف العامل" ع
فريقيا أ  حيث بدأ عنوان ملف دراسالالات عن املسالاللمني يف 1998اإلسالالالمي 

 .بعبارة: "القارة املنسية"
 مرجع سابق.راميوند يل  املسلمون يف الصني وعالقتهم بالدولة   1))
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ا بني قوميالالالة اهلالالالان حالالالاليالالالًّ  وا من االمتزا  العرقي ينمالواقع أن قالالالدرً 
الغالبة يف الصالالني وقومية اإلجيور يف تركسالالتان الشالالرقية تا جيعل من 
السالالالالالهل على اهلان فهم أحقية اإلجيور يف سالالالالالياسالالالالالات عادلة واحلد 

إذ هو    متييز   من القمع الالالالالذع يقع عليهم جملرد اختالفهم
ة بري ما يواجهه الصالالالالينيون عامض ك  عنصالالالالرع غري أخالقي يشالالالالابه حلدٍّ 
 ة من العامل.من متييز عنصرع يف أجزاء عدض 

على دولنا العربية واإلسالالالالالالالالالالالمية إذا ما أرادت نصالالالالالالالالالالرة فعلية 
ض له اإلجيور من وحشالالالية ما يتعرض  ة يف ظلِ ملسالالاللمي الصالالالني خاصالالالض 
ف مصاحل ب ني االقتصادية والسياسية مع النظام الصيين  أن توظِ 

 ة يف ظلِ لدان العربية واإلسالالالالالالالالالالالالالالالالمية املختلرتة خاصالالالالالالالالالالالالالالالض األقاليم والب
اسرتاتيجية احلزام والطريق الصينية اليت حتتا  فيها كثري من مشاركة 

الة من مواطين وتعاون دول إسالمية خمتلرتة  وحتتا  إىل مشاركة فعض 
جيانو احلدودع املهم يف هذا السياق  وإقرار يناإلجيور يف إقليم ش

نيالالة واحلالالد من حالالالالالة التهميش احلالالاصالالالالالالالالالالالالالالاللالالة حقيقي للحريالالات الالالدي
 ملسلمي اإلجيور.

إذن فمبدأ النصالالالالالالالرة اإلسالالالالالالالالمي يسالالالالالالالتلزم العمل من خمتلف 
ة  اور داخلية وخارجية ني بالقضالالالالالية على عدض مسالالالالاللمي العامل املعنيِ 

ى عن العوامل القيمية ال تستبعد عامل املصاحل وتوظيرته  وال تتخلض 
اسالالالالالالرتاتيجية حضالالالالالالارية مت املة  واألخالقية وإبرازها وربطها يف ظلِ 

 واجبة السعي لترتعيلها من قبل كل من له صلة أو معين باألمر.
***** 
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 بين اال تصاد والحرب على اإلرهاب ومالي: نيجيريا
 سارة أبو العزم

  :قدمةم
تدهورًا يف األو اع  ونيجرييا مايل تشهد كل من دوليت

ولتان حالة من احلرب   حيث تعيش الد2019األمنية خالل العام 
ع يف إطار مسلسل تارخيي من عدم االستقرار وتردِ  على اإلرهاب

الو ع األمين  ترتاقم األمر مع وجود مش الت هي لية يف النواحي 
د د املشهد مع تعدُّ السياسية واالقتصادية واالجتماعية ومع تعقُّ 

 د مستويات حتليلهم.الرتاعلني فيه وتعدُّ 

ة يف هذا ة أحداث هامض عدض شهد  2019غري أن عام 
الذع دفع بع   ا إىل احلدِ ا عظيمً الصدد بلغت خطورهتا مبلغً 

الدول الغربية إىل تنبيه رعاياها يف الدولتني إىل هذا األمر مع 
توعيتهم ببع  اإلجراءات االحرتازية يف حالة اإلقامة أو السرتر إىل 

 الدولتني.

و على العقد ا ألن هذه احلروب مستمرة منذ ما يربونظرً 
ومن أبرزها اجملال االقتصادع   ة جماالتفين آاارها تطال عدض 

واإلنساين  ومل يقتصر األار على الداخل املايل والنيجريع  إمنا 
وفيما يلي ت إىل ا وار اإلقليمي بل وحىت اجملال العاملي.  امتدض 

د بنبذة نتناول حرب الدولتني على اإلرهاب بشيء من الترتصيل منهِ 
 .اللتني تقعان يف منطقة غرب أفريقيا ارخيية عن الدولتنيت

مليون  205تتميز نيجرييا ب ثافة عدد س اهنا ويبلي 
بينما   ا  نصرتهم من املسلمني ويعيشون يف الشمالنسمة تقريبً 

ويعيشون يف ا نوب إ افة  %40ني حوايل تبلي نسبة املسيحيِ 
يل فيبلي عدد أما ما  (1)إىل بع  من يعتنقون ديانات أخرى

                                                           

 باحثة يف العلوم السياسية 
(1) Nigeria Population, Worldmeters, 

accessed: march 2020, available at: 

https://2u.pw/06G3j 

ألف نسمة  حتتل املرتبة الستني بني دول  82و امليونً  20س اهنا 
العامل من حيث ال ثافة الس انية  تبلي نسبة الس ان الذين 

 .(2)من الس ان %44يس نون يف املناطق احلضرية حوايل 

 أسباب تفا م أتمات الحرب على اإلرهاب في الدولتين -أوالا 

إىل الواجهة يف الدولتني هي  على الرغم من أن ما يقرتز
أزمة احلرب على اإلرهاب غري أن جذورها العميقة يف الدولتني 

ة األزمة بل وتضاعف من تداعياهتا  ومن م فين فهم ز استمراريض تعزِ 
. احلرب على اإلرهاب يقتضي الوقوف على هذه األسباب ال امنة

ية الدولة قة ببنتعود بع  هذه األسباب إىل أسباب هي لية متعلِ 
ق بآليات تارسة السلطة أو اجملتمع  وبعضها سياسي متعلِ 
وحجم الرتارق ق بتوزيع الثروات والسياسة  وبعضها اقتصادع متعلِ 

  فرتي احلالة النيجريية على سبيل املثال يعد إخرتاق بني الطبقات
الدولة يف القيام بوظائرتها والتعامل مع األزمات اليت تواجهها أحد 

ة مالمح من هنا استجمعت عدض إبات ترتاقم األزمة إذ أبرز مسبِ 
 التعريف القياسي ملرتهوم الدولة الرتاشلة.

تعاين نيجرييا من هشاشة النظام السياسي أع هشاشة 
م سساته وعجزه عن التعامل مع التحديات واملس وليات املنوطة 

ع امل سسات به  ومي ن االستدالل على هشاشة امل سسات بتتبُّ 
 ا م سسة ا يش النيجريع  فعلى الرغم من نصِ وحتديدً األمنية 

إال الدستور على دور ا يش يف حرتظ أمن البالد وجتانس أرا يها 
 تضا أدضى إىلا  بقوة يف احلياة السياسية والّبملانية حتديدً  أنه متواجد

مثل العنف التايل لالنتخابات وما   اتيف إدارة بع  امللرتض  هقاخرتإ
هو ما يعين غياب قدرة أع فصيل و استقرار سياسي   رافقه من عدم

ة بالتايل تظل هناال عدض  ؛نيجريع على السيطرة على جمريات األمور
قوى متنافسة أو متصارعة ت اد ت ون مت افئة يف موازين القوى 

ب على باقي القوى فتظل حالة عدم منها التغلُّ  فال يستطيع أعد 
 .(3)االستقرار السياسي قائمة

(2) Mali Population, Worldmeters, accessed: 

march 2020, available at: https://2u.pw/9qpjH 

(3) Stuart Elden, The geopolitics of Boko 

Haram and "Nigeria's war on terror", the 

https://2u.pw/06G3j
https://2u.pw/9qpjH
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ح هشاشة النظام كذلك يف إخرتاقه يف القيام ببع  ضتتض 
املس وليات بل واإللقاء مبس وليتها على فاعلني آخرين فقط جملرد 

ضح هذا يف امللف األمين  حيث يعاين ويتض   ل من املس وليةالتنصُّ 
ى يف سرقة البنوال الشمال من حالة من الرتراغ األمين تتجلض 
ض  عن تعرُّ فضاًل   اتوعمليات اخلطف والعنف بعد االنتخاب

الشركات العاملة يف الشمال  اوالت النهب  على الرغم من 
فاملرترتض أن   افداحة هذا األمر إال أن املس ول عنه ال يزال غائبً 

تقوم احل ومة بتحديد املرت ب احلقيقي ملثل هذه األعمال وذلك 
ويف الغالب   يف إهناء حالة غياب األمن تلك هودا بعد بذل 

الش وال حول مجاعة "بوكو حرام" وكذلك مجاعات أخرى  تدور
أو أفراد مسلحني يعملون مبرتردهم ويقتاتون على هذه العمليات  

ا باهتام "بوكو حرام" بالقيام  ذا األمر ل ن احل ومة ت ترتي أحيانً 
 "بوكو لتّبير تعامالت احل ومة مع ا ماعة  يف املقابل ال تتبىنض 

ث رمسي هلا مي ن الرجوع ما ال يوجد متحدِ ة العمليات كحرام" كافض 
ومن م تبقى املعضلة   (1)إليه إلابات اهتامات احل ومة أو نرتيها

  األمنية قائمة ويبقى املتسببون فيها جمهولني وال يعرف حجم قوهتم
عجز احل ومة عن بسط األمن وعدم شرتافيتها فيما  يف ظلِ وذلك 

 .يتعلق باملعلومات الالزمة هلذا امللف

حالة الرتراغ األمين يف الشمال والشمال الشرقي  وقد لرتتتْ 
نرتوذها من نيجرييا نظر اجملتمع الدويل إىل عجز احل ومة عن بسط 

قصور التجهيزات الالزمة لقوات ا يش  سببب يف تلك املساحات
ا دفع بع  أفراد ا يش إىل للتعامل مع مثل هذه املعضالت  تض 

جندع  500فرار حوايل  2014 وقد شهد عام  ب منهالتسرُّ 
 .(2)ا من مواجهة "بوكو حرام"نيجريع إىل ال امريون هربً 

                                                           

geographical journal, 2014, p. 3, available at: 

https://2u.pw/TzOyG 

(1) Idem. 

(2) Oyinloye Gabriel, PROFILE OF 

SECURITY CHALLENGES IN NORTH-

EAST NIGERIA AND GOVERNMENT 

REACTIONS (1960 - March 2019), PHD: 

Nasarawa State University, Keffi, Nigeria, 

2019, p. 18, available at: https://2u.pw/l2f3j 

(3) Olaniyi Evans, The Impact of Poverty, 

Unemployment, Inequality, Corruption and 

Poor Governance on Niger Delta Militancy, 

وال يطال اإلخرتاق امللف األمين وحده يف نيجرييا وإمنا 
يطال كذلك امللرتات اخلدمية ومنها ملرتي التعليم والصحة  إذ 

ل يف انتشار األوبئة مثل اإليدز الذع صحية تتمثض يواجه النظام أزمة 
إ افة  2012ت فيه نيجرييا املرتبة الثانية بني دول أفريقيا عام احتلض 

ه يف نيجرييا يف سياسات ن أزمتُ   أما التعليم فت مُ (3)إىل املالريا
ا ليواجهوا نسبة بطالة التوظيف إذ ختر  ا امعات الطالب سنويًّ 

ومع غياب حلول هلذه األزمة يلجأ اخلرجيون  %18تبلي تقريبا 
 .(4)حالعمل املسلض العاطلون إىل 

  فنجد أن أزمة االندما  أما الو ع السياسي يف مايل
الوطين هي من أهم األزمات اليت تواجه النظام السياسي  حيث 
تت ون مايل من جمموعة من ا ماعات الرافضة خمتلرتة املصاحل 

ومن جانب آخر وما يزيد أزمة االندما  الوطىن سوء  واألهداف 
ام السياسي إما للرتساد املستشرع فيه أو فشل النظ يف مايل هو

نتيجة  عف قدرته على الوفاء مبطالب واحتياجات تلك 
 .(5)ا ماعات

اء احلرب عاين الدولتان جرض تُ ف :ا على الصعيد االقتصادعوأمض 
ز بأهنا دولة منخرتضة ا مايل فتتميض مها  فأمض تأاُّر  وإن اختلرتت سياقات

بات أسعار ر بتقلُّ ع سريع التأاُّ ا ذات اقتصاد متنوِ الدخل عمومً 
ا يف منخرتضً معدل النمو االقتصادع  السلع واخلدمات  حيث ظلض 

  عند 2018عام  %4.7وصل إىل  السنوات األخرية حىت

Boko Haram Terrorism and Fulani Herdsmen 

Attacks in Nigeria, International journal of 

management, Economics, and social science, 

2019, p. 4. 

(4) Oyinloye Gabriel, PROFILE OF 

SECURITY CHALLENGES IN NORTH-

EAST NIGERIA AND GOVERNMENT 

REACTIONS, Op. cit., p. 16. 

  جملة آفاق 2012( مادع إبراهيم كانيت  األزمة السياسية يف مايل منذ 5)
 5-4  ص ص 36أفريقية  العدد 

https://2u.pw/TzOyG
https://2u.pw/l2f3j
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ا يف املناطق الوقوف على أسباب ذلك  د أن انعدام األمن وحتديدً 
 .(1)عدم االستقرار السياسيجبانب الوسطى أحد أهم األسباب 

 ز االقتصاد املايل بش ل أساسي على قطاعات يرتو 
الزراعة والثروة احليوانية والصيد البحرع بش ل أساسي إ افة إىل 
الثروات املعدنية إذ تعد االث منتو للذهب يف أفريقيا كما يوجد 

ا عها  ذه الثروات لطاملا كانت مايل  طًّ ا لتمتُّ لديها يورانيوم  نظرً 
رنسا مبا هلا من شركات عاملة يف مايل ة فخاصض  ارجيةلألطماع اخل

ا وما هلا كذلك من مواطنني عاملني يبلي عددها ستني شركة تقريبً 
ورغم هذه  .(2)يف مايل يبلي عددهم حوايل ستة آالف عامل

الثروات تواجه مايل العديد من املش الت االقتصادية  حيث تصل 
ومن  ا ي نسبة األرا ي اخلصبة الصاحلة للزراعة حوايل مخس األر 

برتعل ا رتاف  وهو  جانب آخر فقدان ال ثري من أرا ي الرعي
ع إىل موت ماليني األبقار ما ينع س على الثروة احليوانية في دِ 

تعاين مايل كذلك من مش لة عدم العدالة اليت  واألغنام واملاعز.
ب يف مضاعرتة األزمة  خاصة أن نسبة من يعيشون حتت تتسبض 

ضح تض يكما من الس ان    اتقريبً  %64ىل خط الرتقر فيها تصل إ
 "الطوارق"عدم العدالة يف هتميش فئات جمتمعية بأكملها مثل 

 هم الدولة لعقود.شتْ الذين مهض 

ا نيجرييا فتّبز مشاكلها يف ا وانب االقتصادية وأمض 
عدم العدالة االقتصادية وترتاوتات الثروة ن االجتماعية  إذ تعاين م

م الواليات داخل االحتاد الرتيدرايل لديها فقر ن معظإاهلائلة  حيث 
  يعزى هذا األمر إىل أسباب جغرافية %70مدقع ترتوق نسبته 

ز فيه فرص التجارة ز البرتول يف ا نوب وبالتايل ترتكض حيث يرتكض 

                                                           

(1) The World Bank, The World Bank in Mali, 

accessed: 17 March 2019, available at: 

https://2u.pw/T1aXC 

الشايف  التداعيات االقتصادية لألزمة يف مايل  قراءات  عصام عبد( 2)
  الرابط التايل:ّب   متاح ع2019فّباير  22فريقية  أ

https://2u.pw/hc9e7 
(3) Stuart Elden, The geopolitics of Boko 

Haram and "Nigeria's war on terror", Op. cit. 

ة منطقة الساحل ويعاين ا  بينما يبقى الشمال على حافض الدولية أيضً 
 .(3)عادة من اجملاعات وا رتاف

مش لة العدالة وبناء األمة النيجريية أحد  لك تعدُّ كذ
احل ومة  ح  دض ن العمل املسلض إإذ   مضاعرتات األزمات يف نيجرييا

ال يقتصر على "بوكو حرام" وال يتم بدافع نشر ا هاد فقط  إمنا 
حة أخرى لديها مشاكل مع احل ومة ألسباب توجد مجاعات مسلض 

لثروات النرتط مثل حركة حترير دلتا  أخرى منها التوزيع غري املت افئ
جتار اال تا يدفع تلك احلركات إىل .(4)النيجر وشعب دلتا النيجر

ني للحصول على بالبشر وهتريب األسلحة وخطف الرعايا الغربيِ 
فدية مع االسترتادة بعائد هذه األنشطة ألن عائدها مربح  ولعل 

مر القذايف يف من أكثر ما فاقم األزمة يف الدولتني اإلطاحة مبع
 ؛دين الطوارقا من املتمرِ ا كبريً هلا عددً  اته كانت تضمُّ ن قوض إليبيا  إذ 

احل ومة  وبالتايل فين سقوطه يعين عودهتا إىل مايل للقتال  دض 
 .(5) عن انتشار األسلحة وإتاحتها بأقل ت لرتة بعد سقوطهفضاًل 

تواجه نيجرييا معضلة ف :وأما على الصعيد االجتماعي
 إذ ال تزال القبيلة لبنة البناء  ال سيما يف الشمال  نية اجملتمعيةالب

بني  تب العالقات الطبقية والعالقااالجتماعي  كما تتسبض 
ا زاد األجيال املختلرتة يف العديد من املش الت االجتماعية  وتض 

الطني بلة تدهور األو اع االقتصادية يف الشمال وما رافقها من 
 ى إىل زيادة هائلة يف نسبةا أدض العمل  تض عطالة الشباب عن 

 .(6)الرتقراء

أحد  ةاختالف الديانأن  نيجرييا ومن جانب آخر  د يف 
األسباب ال امنة خلف اندالع أعمال عنف بعد االنتخابات مثل 

ا يع س صورة ني على املسلمني يف جون وكادونا تض هجوم املسيحيِ 

هيثم قطب  منتقمو دلتا النيجر.. اوار عباقرة أم إرهابيون  ساسة ( 4)
 ّباح ع  مت2020مارن  10: االطالعتاريخ   2016يونيو  14بوست  
 https://2u.pw/qjoVEالتايل:  الرابط
مركز رق بعد القذايف.. أع مستقبل ملنطقة الساحل  واسر  دانييل  الط (5)

مارن  13 :االطالع اريخ  ت2011أكتوبر  26  للدراساتا زيرة 
 التايل:  الرابط ّب  متاح ع2020

https://2u.pw/aaxfk  
(6) Stuart Elden, The geopolitics of Boko 

Haram and "Nigeria's war on terror", Op. cit. 

https://2u.pw/T1aXC
https://2u.pw/hc9e7
https://2u.pw/qjoVE
https://2u.pw/aaxfk
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الدولة مطالبة بالترترقة فينض لتايل باو   (1)ة عن التماسك اجملتمعيهشض 
اختالفات ا ماعات املسلضحة اليت تنشط بداخل حدودها  بني 

ا ماعات اإلسالمية املقتصرة على نيجرييا وحدها واليت هلا ومنها: 
روابط مع جمموعات يف داخل مايل أو منطقة غرب أفريقيا أو هلا 

تضع اسرتاتيجية  يث   وا ماعات غري اإلسالمية  روابط عاملية
 .مع كِل من اجملموعتني مناسبة للتعامل

نسان أاناء اإلة األنظمة يف انتهاكات حقوق كما أن تورُّ 
ق الشعور بعدم اسة يرتاقم األزمة ويعمِ تعاطيها مع امللرتات احلسض 

يش أو ا ن القوات التابعة للح ومة النيجريية سواء إالعدالة  إذ 
مشرتكة قوامها من  باة وجنود من رتة من قوات شرطة )امل لض ال

ا نوب( قامت بعمليات قتل خار  القانون أاناء مدامهات ملنازل 
ن إحىت   "بوكو حرام"ماعة ادها معاقل  ومناطق يشتبه يف اختِ 

عدد قتالها يرتوق عدد القتلى النامجني عن عمليات "بوكو حرام"  
 .(2)إ افة إىل حرق املنازل والقتل العشوائي واملضايقات

غياب االستقرار السياسي فبجانب   وأما على صعيد مايل
السيطرة على  يف استعادةالقوى املالية و سات الدولة و عف م سض 

جمريات األمور بغية استعادة االستقرار أو حتقيقه ومع تأاري هذه 
  ال دوليًّ فين القوى ال ّبى تتدخض  ؛احلالة على دول ا وار والعامل

. (3)2012الرترنسي عام التدخُّل الت دخُّ وكان آخر هذه الت
د الرتاعلني د مصادره يف مايل وتعدُّ ويترتاقم عدم االستقرار مع تعدُّ 

كذلك  فجانب من عدم االستقرار ينبع من األزمة الدستورية 
والسياسية اليت أعقبت االنقالب العس رع الذع قاده أمادو 
سو و وجمموعة من  باة الصف ذوع الرتب املتوسطة 

(officers of the middle rank فأطاح باحل م   )

                                                           

 :االطالع اريخت  2013يونيو  25نت  .أحداث والية بالتو  ا زيرة( 1)
  التايل: الرابط ّب  متاح ع2020مارن  10

https://2u.pw/YG2Ep 
(2) Stuart Elden, The geopolitics of Boko 

Haram and "Nigeria's war on terror", Op. cit. 
(3) Maxim Ananyev, Michaelpoyker, State 

Capacity and demand for identity: Evidence 

from political Instability in Mali, Institute for 

New Economic Thinking, 26 June 2019, 

م السلطة الحقا إىل ق احل م الدستورع  ل نه سلض املدين وعلض 
 ع بسبب الضغط الدويل.ر الرئيس امل قت ديون وندا تراو 

يف الشمال بزعامة احلركة  زعزع متردات الطوارقكما تُ 
عي احلركة ال سيما مع س  يف مايل الوطنية لتحرير أزواد االستقرار  

أوجها   طراباتإىل إقامة دولة مستقلة يف الشمال  وبلغت اال
ال سيما   ن احل ومة عجزت عن مواجهتهاإحىت   2012عام 

إحدى - "أنصار الدين"مع قيام حتالف بني احلركة وبني مجاعة 
إلح ام السيطرة العس رية على  -ا ماعات اإلسالمية يف مايل

لة مستقلة للطوارق يف إبريل مشال مايل  ذ اإلعالن عن دو 
م  ظل االستقرار غائبا عن املشهد حىت التدخل الرترنسي 2012

ا ساهم يف   تض  ECOWASيف مشال مايل مبباركة اإلي وان
د متردات الطوارق وإعادة قدرة احل ومة على بسط نرتوذها وأْ 

 .(4)وسيطرهتا على أرا يها

  حسبفف معضالت مايل عند عدم االستقرار ال تتوقض 
  ن أن يلتفض بل تعاين مايل كذلك من غياب اهلوية ا امعة اليت مي

ا من ني  وانطالقً اليِ ل كلمة سواء بني الرترقاء املحوهلا املاليون أو متثِ 
ل  ترتاعالهتم ومتثِ ون مواقف خمتلرتة يفخذ الرتاعلون املاليُّ وية يتض اهلُ 

م احل ومات أماا ا لسيادة الدولة وعائقً يً بع  هذه املواقف حتدِ 
ت الطوارق  ل نه  داة يف مترُّ ويّبز هذا بشدض   املتعاقبة لبسط نرتوذها

ألن   دةتعدِ يف ا ماعات اإلسالمية ا هادية امل أكثر جالءً كان 
شمل هذه هلا روابط إقليمية وعاملية تزيد من تعقيد املشهد  ت

 احلركات:

مل  مجاعة أنصار الدين: ويقودها إياد غايل الذع ع .أ
 عنهم. ا يف الطوارق ل نه انشقض ائد سابقً كق

accessed: 10 March 2020, available at: 
https://2u.pw/j4UWq 

  ولة من بلدان د 15اإلي وان هي منظمة إقليمية إفريقية ح ومية جتمع
قتصادع وتعزيز أفريقيا الغربية  تستهدف هذه املنظمة حتقيق الت امل اال

 جماالت خمتلرتة  بادالت التجارية بني دول املنطقة وتعزيز االندما  يفامل
 القطاعات. كالصناعة والنقل والقطاعات املالية والنقدية وغريها من

(4) David Francis, The regional impact of the 

armed conflict and military intervention in 

Mali, Norwegian Peace Building resource 

center, 2013, p. 2. 

https://2u.pw/YG2Ep
https://2u.pw/j4UWq
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ليت تعمل  القاعدة اإلسالمية يف بالد املغرب العرا: وا .ب
 .كجناح للقاعدة يف مشال أفريقيا ومنطقة الساحل

اعدة ببالد ة عن تنظيم القاجملموعات أو الرتصائل املنشقض  .ت
قيادة األوىل ب :املغرب العرا: وتنقسم إىل جمموعتني

شر ا هاد وتدعو إىل ن  ة ولد  مد خريواملوريتاين ملاد
خرى خمتار العاملي يف منطقة غرب أفريقيا  بينما يقود األ

نصار ع بعالقات قوية مع أبلمختار ا زائرع وتتمتض 
 الدين.

ة عن أنصار بأزاواد: وهي جمموعة منشقض  احلركة اإلسالمية .ث
األمني العام و  ف الدين وتعلن معار تها اإلرهاب والتطرُّ 

هو العبان أغ انتاال  دلمجلس األعلى لوحدة أزوال
Alghabass Ag Intalla  ًّا ا بارزً الذع كان قيادي

 .(1)ايف أنصار الدين سلرتً 
وآااره االستبداد يف املقابل  تعاين مايل كذلك من رواسب 

هنا شهدت خّبة استعمارية تالها إعلى بنية النظام السياسي  إذ 
ش والدي تاتوريات املتعاقبة  نظام احلزب الواحد وح م ا ي

ت لصاحل مل ي تمل بناء امل سسات عقب االستعمار فُسريِ  فبالتايل
 .(2)خنب فاسدة تسعى ملصلحتها الشخصية البحتة

د الرتاعلون ا هي األخرى  ل ن ال يتعدض تعاين نيجرييا سياسيًّ 
  "بوكو حرام" أوالمها :إذ تواجه الدولة مجاعتني فقط  فيها مثل مايل

يف االث واليات يف مشال شرق  2007ز وجودها منذ يرتكض و 
ا إىل أيضً  غري أهنا متتدُّ ( 3)نيجرييا هي واليات بورنو وأداماو ويوا

ال امريون وتشاد والنيجر  وهتدف إىل إقامة دولة يف كل من 
ولذلك حترص على زعزعة استقرار احل ومة  ؛نيجرييا وغرب أفريقيا

كانت "بوكو حرام"   .نرتوذ الغرا يف البالدالنيجريية والقضاء على ال
على ارتباة بالقاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي  م أعلنت الوالء 

 2016م انقسمت يف أغسطس  2015مارن  12لداعش يف 
وال زالت  ISWAإىل فريقني: الدولة اإلسالمية يف غرب أفريقيا 

للدولة  حتمل ذات األف ار جتاه احل ومة وال زالت تدين بالوالء
                                                           

(1) Idem. 

(2) Ibid. p3 

(3) Humanitarian Implementation Plan (HIP) 

West Africa, 21 May 2019, accessed: 13 

أما   JASDJ(4)اإلسالمية يف العراق والشام و"بوكو حرام" أو 
وظهرت عام  اانيهما فهي أنصار املسلمني يف بالد السودان

وفيما يلي سنتناول أهم احلوادث  مشال نيجرييا. وترت ز يف 2012
 .2019يف الدولتني خالل عام 

 2019ذ عام الدولتين من العمليات اإلرهابية فيأبرت  -نيااثا

ع ني وتتنوض ع اهلجمات والعمليات اليت تتم يف الدولتتتنوض 
راكز إذ تستهدف أماكن العبادة واألسواق وم مقاصدها كذلك 

رة القدم التسوق والرتنادق واحلانات واملطاعم ومراكز مشاهدة ك
مل سسات ومعس رات النزوح و طات النقل واملباين احل ومية وا

لرترتات ات الدولية وكذلك خالل ااألمنية والتعليمية واملنظم
 االنتخابية.

الد بذت مجاعة أنصار املسلمني يف نرتض فرتي نيجرييا  
ياالت ة هجمات وعمليات اختطاف واغتالسودان النيجريية عدض 

حني  2020ني يف مشال نيجرييا  آخرها كان خالل عام لغربيِ 
 أشخاص ذت عملية أسرترت عن مقتل ستةأعلنت ا ماعة أهنا نرتض 

شرات وتدمري ا للزيادة وخطف العحً على األقل وال زال العدد مرشض 
 والية  يفة سيارات يف كمني على طريق كادونا زيرا السريع عدض 

 كادونا.

 30أسرتر عن مقتل  2020فّباير  9وقع هجوم يف و 
ا على األقل واختطاف نساء وأطرتال  حيث وقعت شخصً 

-14ومي يسبقه هجوم  وكان قداالغتياالت لألفراد يف سياراهتم  
ن ستة ال يقل ع ما يناير قتلت فيه مجاعة أنصار املسلمني 15

يرا السريع أشخاص وتدمري العديد من املركبات على طريق كادونا ز 
 يف والية كادونا.

ديسمّب على  13تل أربعة عمال إغااة يف قُ  2019يف و 
 إ افة إىل عامل (ISWAيد الدولة اإلسالمية يف غرب أفريقيا )

 30يونيو قُتل ما ال يقل عن  17  ويف 2019آخر يف سبتمّب 

march 2020, p. 3, Ref Ares: (2019) 3315246, 

available at:  https://2u.pw/OyIA9  
(4) Who are Nigeria's Boko Haram Islamist 

group?, BBC, 24 November 2016, accessed:10 

March 2020, available at: https://2u.pw/LOikb   

https://2u.pw/OyIA9
https://2u.pw/LOikb
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آخرون يف ترتجري بوالية بورنو استهدف  40شخًصا وأصيب 
ذت الدولة اإلسالمية يف عني ل رة القدم  كما نرتض ني مشجِ مدنيِ 

غرب أفريقيا هجوًما آخر يف فّباير ركز على غرب املدينة يف املنطقة 
ا شخصً  20 عن مقتل عس رع  فضاًل ا يطة باملطار والتجمع ال

 .(1)امايدوجورع يف فّباير أيضً  يف 

كافة املدن مبا يف   ت العمليات املسلحةطال  فمايلأما يف 
 واطننيعلى حدٍّ سواء كالًّ من املذلك العاصمة باماكو  تستهدف 

منها عملية   ن عمليات بارزةان األخري اقد شهد العامو جانب  األو 
استهدفت ا نة عس رية يف سوكولو  2020يناير  26وقعت يف 

ا  كما شهد عام جنديًّ  20ما أسرتر عن مقتل   يف منطقة سيجو
االث عمليات بارزة كانت أوالها عملية   مة التنسيق  2019

دة األبعاد معس ر لبعثة األمم املتحدة املت املة متعدِ  يف يناير  دض 
ا لتحقيق االستقرار يف مايل واملعروفة باسم مينومس

MINUSMA  ا أسرتر القائمة يف أغليهوال مبنطقة كيدال تض
 عن إصابة أفراد من قوات حرتظ السالم فضاًل  10عن مقتل 
 .(2)العديدين

ا يف ا وقع هجوم آخر وحتديدً بعد هذه العملية بشهر تقريبً 
استهدف مركز التدريب املوجود يف كولي ورو  2019فّباير  24

خذه شرق باماكو والذع يتض كم مشال   55يقع على بعد حوايل 
ا للتدريب  ا رئيسيًّ أعضاء بعثة التدريب التابعة لالحتاد األوروا مقرًّ 

ذات العام  من ني  كما شهد نوفمّبني ماليِ عس ريِ  4وراح  حيته 
ا على موقع عس رع مايل على مقربة من احلدود مع النيجر هجومً 

 .(3)اا ومدنيًّ جنديًّ  53ا أسرتر عن مقتل حوايل تض 

ت على المستويا تداعيات الحرب على اإلرهاب -ثالهاا
 اإلنسانية واال تصادية

 األزمة اإلنسانية -أ

                                                           

(1) Foreign travel advice: Nigeria, Gov. UK, 

available at: https://2u.pw/FRDeI  

(2) Foreign travel advice: Mali, Gov. UK, 

available at: https://2u.pw/CRoZj  

(3) Idem. 

(4) Humanitarian Implementation Plan (HIP) 

West Africa, Op. cit. 

دت كل من مايل ونيجرييا ت لرتة باهظة على ت بض 
الصعيدين اإلنساين واالقتصادع أاناء احلرب على اإلرهاب  فأما 

  مبعناه الشاملمن اإلنسايناألعلى الصعيد اإلنساين فقد غاب 
 فيما يلي ترتصيل ذلك. للغذاء واملأوى  االحتياجات  خاصة

ا قرى بال امل وأفرغت من أهلها تض  تْ ر  ُدمِ رتي نيجرييا ف
ل النزوح يف واليات بورنو بلي معدض وقد ى إىل أزمات النزوح  أدض 

ا  مليون نازح داخليًّ  1.7ز "بوكو حرام" وأداماو ويوا حيث ترتكض 
ويونيو  2018لف ما بني ديسمّب أ 100كما فاق عدد النازحني 

 ومة ألن هذه الرترتة شهدت مواجهات كثيرتة بني احل 2019
ع إىل الضغط على ت من كاراة النزوح يف أهنا ت دِ  ."بوكو حرام"و

ا ر سلبً كما أهنا ت اِ    اخلدمات يف املناطق اليت نزح إليها الس ان
  إ افة ملا األسر رت ُّك وترتريقعلى البنية األسرية إذ ينتو عنها ت

يرتر ه ذلك من حتديات أمام عملية التنمية واليت تعاين بالرتعل من 
 .(4)حتديات أخرى غري تلك اليت ترتر ها احلرب

إىل  الجئنيفاق عدد الحيث  كما عانت الدول اجملاورة
بريل أ 30البالد اجملاورة لنيجرييا مثل ال امريون وتشاد والنيجر يف 

يف مجيع أ اء املناطق  الجئ 213400 ما يقرب من 2018
الوكاالت اإلنسانية العاملة يف  مناجملاورة  كما وردت معلومات 

ني من د وجود حاالت عودة قسرية لالجئني النيجرييِ نيجرييا ت كِ 
 200وحده هتجري ما يقرب من  2019قد شهد عام و ال امريون  

ر الوصول إىل مئات اآلالف كذلك تعذض   .(5)مايلمن ألف شخص 
املناطق حيث تشري التقديرات إىل أن تعداد النازحني إىل مناطق من 
 من صعوبة ذلك وتألف شخص   800ر الوصول هلا بلي يتعذض 

يف صعوبة إيصال املساعدات اإلنسانية إىل هذه الرتئات 
 .(6)املتضررة

اخلسائر يف نيجرييا مل تقتصر على املواجهات مع و 
ب املزارعني والرعاة" يف بت "حر ا ماعات ا هادية فقط إذ تسبض 

(5) The New Humanitarian, 2019 in Review: 

Militancy in Africa, 29 December 2019, 

accessed: 16 March 2019, available at: 
https://2u.pw/jNkV6  

(6) Humanitarian Implementation Plan (HIP) 

West Africa, Op. cit. 

https://2u.pw/FRDeI
https://2u.pw/CRoZj
https://2u.pw/jNkV6
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 قتياًل  1949خسائر بشرية فادحة يف العام السابق وصلت إىل 
ا ستة أ عاف عدد القتلى بسبب املواجهات ل هذا العدد تقريبً وميثِ 

 مع مجاعة "بوكو حرام" يف ذات العام.

ت إىل ما ت املواجهات مع "بوكو حرام" اليت استمرض وقد أدض 
إذ    أسوأ كاراة إنسانية يف املنطقةيزيد عن عقد من الزمان إىل

مليون شخص حيتاجون إىل  10بت يف وجود أكثر من تسبض 
مساعدة إنسانية عاجلة إ افة إىل مليوين نازح يف منطقة  رية 

 .(1)تشاد والدول ا يطة  ا

اء هذه ا من جرض رً القطاعات التالية األكثر تضرُّ  وتعدُّ 
 ويعدُّ كلد منذائية والصحة  األزمات: التعليم واملساعدات الغ

وبش ٍل خاص ا  رً تضرُّ  كثرالرتئات األمن النساء واألطرتال 
ا حتت من كل أربعة نازحني داخليًّ  ان هناال واحدً إإذ   األطرتال

قد و منهم من النساء واألطرتال   %79اخلامسة  كما أن  سنِ 
نت الظروف يف بع  املناطق مثل والية يوا وأداماو وبع  حتسض 
 .(2)زاء والية بورنوأج

ا مايل فشهدت هنب وتدمري عشرات القرى  إ افة إىل أمض 
مدين على األقل يف حوادث العنف الطائرتي يف الوسط  300مقتل 
فقد كانت   نيمل تقتصر اخلسائر البشرية على املدنيِ و  ل والشما

 اا يشتبه يف دعمهم أفرادً جنديًّ  60هناال روايات أفادت مبقتل 
دفنهم يف مقابر مجاعية   وذض بعني للجماعات ا هادية حني تامسلض 

إ افة إىل اعتقال وكالة االستخبارات الوطنية العديد من الرجال 
همني جبرائم ذات صلة باإلرهاب دون االلتزام باإلجراءات املتض 

 .(3)القانونية العادلة

ا من رً كما كانت شرحية األطرتال من أكثر الرتئات تضرُّ 
 يف وسط ومشال مايل وأصيب طرتاًل  25تل أكثر من قُ  إذْ   األزمة

                                                           

داليا قانصو  نيجرييا والعنف املتنقل: حرب أهلية كامنة  العرا  (1)
  متاح 2020مارن  10 :  تاريخ االطالع2019 أغسطس 4ا ديد  

  الرابط التايل: ّبع

https://2u.pw/ywBut 
(2) Hajer Naili, What you should know about 

the humanitarian crisis in north-east Nigeria, 

21 June 2018, Norwegian Refugee Council, 

accessed: 16 march 2020, available at: 
https://2u.pw/9MCBn 

آخرون بسبب املترتجرات  باإل افة إىل نزوح األطرتال بسبب 
إطالق النار واالشتباكات الطائرتية  تا خلق أزمة أخرى هي 
"األطرتال املرتقودين" أاناء عمليات النزوح  مل تقتصر أزمات 

إذ   ق املدارن األطرتال من غلا عاىن  األطرتال على النزوح بل أيضً 
ألف  225حوايل  م  رِ مدرسة مغلقة كما حُ  735ت أكثر من ظلض 

 .(4)طرتل من التعليم بسبب النزوح وانعدام األمن

 األزمة االقتصادية -ب
فبينما   تباين أار احلرب على القطاعات املختلرتة يف مايل

فيه  د أن هناال قطاعات  مباليٍ  ر بع  القطاعات بش لٍ  تتضرض مل
 %2.4واخنرت  بنسبة   ومنها قطاع االستثمار  رتأخرى تضرض 

ا دفع احل ومة إىل زيادة النرتقات من الناتو ا لي اإلمجايل  تض 
 %1.8م من استجابة الخنرتاض اإليرادات فرتاجع حجم التضخُّ 

 .(5)2018عام  %1.7إىل  2017عام 

كما أسهمت صادرات القطن والذهب القوية يف تقليل 
من الناتو ا لي  %7.3اخلارجي من عجز احلساب ا ارع 

متويل العجز    وقد ذض 2018عام  %3.7إىل  2017اإلمجايل عام 
( والقروض ٪20من خالل مزيو من االستثمار األجنيب املباشر )

٪ 2.9كما ارترتع عجز املوازنة من .  (6)٪(80رة اخلارجية )امليسض 
اتو ا لي ٪ من الن4.7إىل  2017من الناتو ا لي اإلمجايل يف 

٪ من 4.5  بينما اخنرتضت اإليرادات بنسبة 2018اإلمجايل يف 
الناتو ا لي اإلمجايل. قد يعزى ذلك إىل اخنرتاض اإليرادات 

  والتهرب الضرييب  وزيادة الضريبية نتيجة لتدهور الو ع األمين
اإلعرتاءات من  ريبة الوقود النامجة عن ارترتاع أسعار النرتط 

عن تباط  النمو والتأخري يف إصدار رخصة اتصاالت  العاملية  فضاًل 
 .(7)جديدة

 الرابط ّبهيومن رايتس ووتش  متاح ع  2018مايل: أحداث عام  (3)
 https://2u.pw/hDcsEالتايل: 

 .املرجع السابق (4)
(5) The World Bank, The World Bank in Mali, 

Op. cit. 

(6) Idem. 

(7) Idem. 

https://2u.pw/ywBut
https://2u.pw/9MCBn
https://2u.pw/hDcsE
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استجابت احل ومة لذلك بتخرتي  اإلنرتاق العام من 
٪ من 20.2إىل  2017٪ من الناتو ا لي اإلمجايل يف عام 23

   ومع ذلك زاد العجز وذض 2018الناتو ا لي اإلمجايل يف عام 
سندات اإلقليمية  كبري من خالل إصدارات ال  متويله إىل حدٍّ 

 .(1)بسبب عدم كرتاية املساعدة اخلارجية

هنا أكّب إإذ   ة من مايلا نيجرييا فاألزمة فيها أقل حدض وأمض 
املرتبة الثالثة على مستوى  جه إىل أن حتتلض كما تتض    اقتصاد يف أفريقيا

ا النتشار ونظرً   2050العامل من حيث عدد الس ان  لول عام 
ب لبالد فين من شأن مثل هذه النزاعات أن تتسبض الرتقر يف أ اء ا

ازدياد معدالت الرتقر  و يف أزمة يف الغذاء وزيادة اإلصابة باألمراض 
ة ل عليها للتخرتيف من حدض  عن أن بع  الرتئات اليت يعوض فضاًل 

وتندر  النساء حتت هذه الرتئات حيث   سعرتها الواقعاألزمة لن يُ 
قد بلغت نسبة و فقر أسرهم  ة ف حدض ن عمل النساء قد خيرتِ إ

من بني مجيع األطرتال الذين خرجوا من  %60الرتتيات 
 .(2)املدارن

طالت نيجرييا يف وأمالا التالالداعيالالات اإلقليميالالة لألزمالة فقالالد تورض 
 African-ledقالالالالالالوات  ل يف مالالالالالالالالايل حتالالالالالالالالت ظالالالالالالالاللِ الالالالالالالتالالالالالالالالدخالالالالالالالالُّ 

International Support Mission to Mali  
(AFISMA فزاد االحتقالان  الالالالالالالالالالالالالالالالدض ) يجرييالا من قبل ح ومالة ن

ا ماعات اليت تسالالالالعى إلقامة ح م إسالالالالالمي أو تطبيق الشالالالالريعة  
ني خبصوص قها عموم املاليِ عات اليت صدض ئة مع  انتشار الشاخاصض 

 .(3)ني لعموم الس انإساءة معاملة ا نود النيجرييِ 
وتثري األزمات يف الدولتني خماوف دول ا وار اليت ختشالالالالى 

إذ هناال خطر انتشالالالالالالالالالالالالالالالار احلرب األهلية ب األزمات إليها  تسالالالالالالالالالالالالالالالرُّ 
 Regionalization of theوالنزاعات إىل الوسط ا يط 

civil war  ُّحني إىل الدول اجملاورة ق املسالالاللض وما يصالالالحبه من تدف
ف هذه وما قد يوازيه من عدم اسالالالالالالالالالتقرار هلذه الدول  حيث تتخوض 

ادية ل مايل إىل دولة فاشالالالالالالالالالالالالالالاللة تقودها التيارات ا هالدول من حتوُّ 

                                                           

(1) Idem. 

(2) Feargal O'Connell, Nigeria faces rising 

violence in 2019, Financial Times, 9 January  

2019, accessed: 10 march 2020, available at: 
https://2u.pw/JahjR 

ة مع أف ارهم إىل الدول ا يطة والعامل  خاصالالالالالالض  نرو وبالتايل يصالالالالالالدِ 
اذ جنوب آسالالالالالالالالالالالالالالاليا إىل غرب أفريقيا ل احلركات ا هادية من اختِ حتوُّ 

ومنطقة السالالاحل كنقاة انطالق وانتشالالار  كما ختشالالى دول ا وار 
ا من إقامة مناطق تدريب على حدودها مع مايل ال سيما يف أيضً 
ن هنالالالالاال العالالالالديالالالالد من ا بالالالالال إإذ    غرافيالالالالة ملالالالالايلالطبيعالالالالة ا ظالالالاللِ 

ا للحركالالات ا هالالاديالالة وكالالذلالالك ا آمنالالً ا جيعلهالالا مالذً والوديالالان فيهالالا تالالض 
مشالالالالالالالالالالالالالال الت الرتقر واحل م غري الرشالالالالالالالالالالالالالاليد وغريها اليت تدفع باجتاه 

ف دها هذا التخوُّ انتشالالالالالالالالالالالالالالالار هذه ا ماعات  أبرز الدول اليت يهدِ 
آجلهوال وتيسالالالالالالالالالالالالايل إحدى  ا زائر اليت تقع على مقربة من مناطق

ل ر سبب معار تها لتدخُّ ذلك قد يرتسِ  أبرز معاقل التدريب  لعلض 
  وذلالالالك ألن قوات األخري (4)النالالالاتو يف ليبيالالالا للطالالالاحالالالة بالالالالقالالالذايف

دين الطوارق وبالالالالتالالالايل فالالالين ا من املتمرِ ا كبريً عالالالددً  كالالالانالالالت تضالالالالالالالالالالالالالالالمُّ 
 عن احل ومة فضالالالالالالالالالاًل  سالالالالالالالالالقوطه يعين عودهتا إىل مايل للقتال  الالالالالالالالالدض 

 .(5)انتشار األسلحة وإتاحتها بأقل ت لرتة بعد سقوطه
سالالالالالالالالالت هات الرترق اإلسالالالالالالالالالالمية داخل مايل ليكما أن توجُّ 

م الصالالالالالويف  ني باإلسالالالالالالواحدة وال متجانسالالالالالة  إذ يدين معظم املاليِ 
مية يف بينما تسالالالالالعى مجاعة أنصالالالالالار الدين لتطبيق الشالالالالالريعة اإلسالالالالالال

ها عند ن مرتهوممشال مايل ل ن حتديدها ملعىن الشالالالالالالالريعة خمتلف ع
 ع  لتايل لن ي دِ هني  باا بني التوجُّ ب تصالالالالالالالالالادمً ا يسالالالالالالالالالبِ ني تض الصالالالالالالالالالوفيِ 

 التصاحل مع طرف واحد منها إىل هتدئة األزمة.
و الالالالالالالالالالالع مايل مسالالالالالالالالالالالألة أمن قومي بالنسالالالالالالالالالالالبة للح ومة  يعدُّ 

النيجرييالالالة  رمبالالالا اهلالالالاجس املشالالالالالالالالالالالالالالالرتال بني الالالالدولتني هو ا مالالالاعالالالات 
ر الدعم لبعضالالالالها  فبينما حتارب وفِ املسالالالاللحة يف كال البلدين واليت ت

ت الدعم والتدريب نيجرييا "بوكو حرام"  د أن "بوكو حرام" تلقض 
هذه التدريبات يف  من قبل القاعدة يف بالد املغرب العرا وجرتْ 

أحد فصالالالالائل - "الشالالالالباب اجملاهدينتنظيم "ب مشال مايل  كما درض 
ا ل ن يف ضالالالالالالالالالالالالالالالالالً "بوكو حرام" أي -القالالالاعالالالدة يف بالد املغرب العرا

اليت  "اإلي وان"الصالالالالالالالالالالالالالالالومالالالال  بالالالالتالالالايل فالالالين دفع نيجرييالالالا منظمالالالة 
ل العسالالالالالالالالالالالالالالال رع يف مالالالايل إمنالالالا هو يف املقالالالام األول تقودهالالالا للتالالالدخالالالُّ 

(3) Stuart Elden, The geopolitics of Boko 

Haram and "Nigeria's war on terror", Op. cit. 

(4) Ibid. p. 11  
 .  مرجع سابقراق بعد القذايفو سر  دانييل  الط 5))

https://2u.pw/JahjR
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ز مصالالالاحل "بوكو حرام" مبا يعزِ ماعة مة  إل الالالعاف يد الدعم املقدض 
ن احلرتا  الدولة النيجريية  كما أن مصالالالالالاحل نيجرييا بالقطع تتضالالالالالمض 

 .(1)ل مايل إىل دولة فاشلةعلى عدم حتوُّ 
 ّبى كالالذلالالك تثري األزمالالات يف الالالدولتني خمالالاوف القوى ال

ألمن للضالالالغط ة مع اسالالالالتغالل ح ومة نيجرييا فزاعة اا  خاصالالالالض عامليًّ 
ملية هناال ع تكان  2012 يف مارن على القوى الدولية  فمثاًل 

ب الرئيس حترير رهائن فاشالالالالالالالالالالالالالالاللة قامت  ا نيجرييا وعلى إارها طال
 ن بضرورة التعاون الدويل للقضاء على اإلرهاب.جونااا

ني صالالالالالالالالالالالالالالالالل بالالذلالالك الالالذعر من توسالالالالالالالالالالالالالالاليع رقعالالة املنضالالالالالالالالالالالالالالالمِ ويتض 
 توسيع حة سواء كأفراد أو م سسات إ افة إىلللجماعات املسلض 

  حدمهاو ا على مايل والنيجر رقعة النشالالالالالالالاة  يث ال ي ون قاصالالالالالالالرً 
اخل يات دإمنا يطال قلب الدول ال ّبى مثل التهديد بتنرتيذ عمل

يا هذه فرنسالالالالا على خلرتية غزوها مايل  إ الالالالافة إىل اسالالالالتهداف رعا
 الدول ومصاحلها يف مايل والنيجر.

ايل ا ومعمومً دول السالالالالالالالالالالالاحل ل أن تتحوض  ىوبالتايل خيشالالالالالالالالالالال
ن معظم ا إىل مالذ حلركات ا هاد العاملي  ال سالالالالالاليما وأخصالالالالالالوصالالالالالالً 

حركات  احلركات ا هادية يف هذه املنطقة هلا صالالالالالالالالالالاللة مباشالالالالالالالالالالالرة مع
باشالالالرة حيث مية كالقاعدة يف بالد املغرب العرا أو صالالاللة غري عامل
نت  نة األمن واستجابة هلذا الو ع احلر  أعل  م هلا التدريبتقدِ 

ام الالالالالالالالداخلي مبجلس النواب األمري ي مجالالالالالالالاعالالالالالالالة "بوكو حرام" ع
ية واألرا الالالالي ا للمصالالالالاحل األمري ا متصالالالالاعدً ل هتديدً أهنا متثِ  2011

حرام"    جيب االسالالالالالالالالالالالالالتهانة بقدرات "بوكواألمري ية كذلك وأنه ال 
رة العربية يف شالالالالالالالالالالالالالالبه ا زي "القاعدة"كما عقدت مقارنة بينها وبني 

ني إرهابيِ  ت االاة من أعضالالالالالالالالالالالالالالالائها باعتبارهموبني طالبان  كما مسض 
 .نيدوليِ 

أمن األجالالالانالالالب يف منطقالالالة غرب ومن جالالالانالالالب آخر  فالالالين 
ليات اخلطف د عما يف حالة هتديد ال سالالالالالالالالالالالالاليما مع تعدُّ أفريقيا دومً 

وطلب الرتدية  فبعد االحتالل الرترنسالالالالالالالالالالالالالي ملايل كان هناال خطف 
أنصالالالالالالالالالالالالالالار "لسالالالالالالالالالالالالالالائحني أجانب يف ال امريون  اشالالالالالالالالالالالالالالرتطت مجاعة 

على احل ومتني النيجريية والرترنسالالالالالالالالالالية إطالق سالالالالالالالالالالراح  "املسالالالالالالالالالاللمني

                                                           

(1) Stuart Elden, The geopolitics of Boko 

Haram and "Nigeria's war on terror", Op. cit. 

أتبالالالاعهالالالا القالالالابعني يف سالالالالالالالالالالالالالالالجون نيجرييالالالا مقالالالابالالالل إطالق سالالالالالالالالالالالالالالالراح 
 السائحني.

بيئة خصالالالالالالالالالالالالالالبة لسالالالالالالالالالالالالالالالاحل امنطقة ومن جانب االث  تعدُّ 
 ؛فعلى سالالالالالالالالالالالالالالبيل املثال  لتجارب أسالالالالالالالالالالالالالاللحة وقدرات القوى ال ّبى

ع حرب الطائرات األمري ية ل الرترنسالالالالي الطريق لتوسالالالالُّ ل التدخُّ سالالالالهض 
وجود هالالذه القالالدرات لالالدى و بالالدون طيالالار يف منطقالالة السالالالالالالالالالالالالالالالالاحالالل  
ات دول أخرى يف ل مهمض الواليات املتحدة األمري ية قد يسالالالالالالالالالالالالالالالهِ 

 ا فعلت يف الصومال وأفغانستان.اإلرهاب كم حر ا  دض 
 :تاتمة

حلرب على ابعد مرور عقد من الزمان تقريًبا على البدء يف 
ليت مايل يف دو  احلربتلك تقييم  اإلرهاب يف املنطقة  كيف مي ن

 ونيجرييا؟

ختاذ ااألمر حيتا  إىل و ع معايري للتقييم  وقد جرى 
  رهاباإل معيارين مها حتقيق احلرب ملقصدها وهو القضاء على

جة عن مجاعات خار  سواء ذض على يد أجهزة الدولة أو على يد
عن هذه  إ افة إىل موازنة امل اسب واخلسائر الناجتة  الدولة

الرتشل  بع للح م على هذه احلرب احلرب  و د أن كليهما ي دِ 
ة منذ ستمرض ما ألن احلرب ق نظرً ا عن اهلدف األول فلم يتحقض فأمض 

و العام أ 2019ومل يشهد عام   لعقد يف الدولتنيما يربو على ا
 احلايل أع تطور يف هذا الصدد. 

اجحة أكثر فين كرتة اخلسائر ر   وعلى مستوى املعيار الثاين
شمل ذكر  إذ تب ثري من امل اسب بل إن امل اسب ال ت اد تُ 

ياب غ ال سيما يف ظلض   هذه اخلسائر خسائر األمن اإلنساين
  كذلك س ناملو الغذاء  :ومنها  ية األوىلاالحتياجات اإلنسان

فة إىل خسائر االقتصاد اليت سبق ترتصيل احلديث عنها  باإل ا
 ا.لى سيادهتا سلبً ر عا ي اِ عجز الدولة عن القيام بوظائرتها كاملة تض 

ا يعطي ا مى هذا العجز يف امللف األمين حتديدً ويتجلض 
مية أو عاملية مثل الت سواء كانت إقليالتدخُّ  احلجضة ل لٍّ من

ل قوات اإلي وان وقوات االحتاد اإلفريقي يف مايل وكذلك تدخُّ 
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ا منع إقامة دولة مستهدفً  2013ل الرترنسي يف مايل عام التدخُّ 
 إسالمية على مقربة من فرنسا وأوروبا وغريها.

وعند البحث يف أسباب إخرتاق الدول يف هذا امللف  د 
ق مبرتهوم الدولة أوهلما يتعلض  لثالاة أسباب:أن األمر قد يعزى 

وخّباهتا يف السياقات املختلرتة  فبينما تعين الدولة يف السياق الغرا 
 د أن الدولة يف   مبعىن أن دورها هو رعاية األمة (الدولة األمة)

أع دولة  وحْسب هي دولة   ومنها أفريقيا  خّبات ا نوب عامة
ق برعاية رها فيما يتعلض ا دو أمض   لرترض السلطة وامتالال أدوات قهر

األمة الذع يبدأ بصياغة عقد اجتماعي مالئم خلّبهتا التارخيية  
وميتد حىت است مال بناء امل سسات وتأديتها للوظائف املنوطة  ا 

ا مل حيدث حىت اآلن أو يف أحسن األحوال مل ت تمل فهذا تض 
 مسريته.

ع يف ا تتوسض ا السبب الثاين فهو أن احل ومات أحيانً أمض 
  من أولوياهتا األوىل  فمثاًل  غري املرترتض أن ت ونبع  األدوار 

ومن م تستضيف على أر ها  ؛تسعى نيجرييا حليازة م انة إقليمية
منظمات إقليمية وتشارال يف ميزانيتها بينما مي ن توجيه املوارد إىل 

 .م افحة الرتقر أو النهوض بالتنمية يف املقام األول

الثالث يف أن معا ة األمور تقتصر  بينما ي من السبب
على املعا ة السطحية اليت ت ترتي بالتعامل األمين وال تتعمضق 
 ملعا ة األزمات اهلي لية اليت تساعد على إعادة توليد األزمات.

***** 
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 الصومال و الة تياب الدولة وتجدد الصراع
 مروة يوسف

 مقدمة:
من غياب الدولة يف العقد الرابع  دخلت الصالالالالالالالالالالالالالالالومال

منذ اإلطاحة بنظام  مد سالالالالالالالالالالياد برع يف أوائل تسالالالالالالالالالالعينيات القرن 
املا الالالالالالالالالالالالالالي  ومنذ ذلك احلني ظهرت  اوالت عدة إلقامة ح ومة 
منتخبة يف مقديشالالالالالالالالالالو لتسالالالالالالالالالالتعيد السالالالالالالالالالاليطرة على البالد اليت فرقتها 

دول ا وار والالالالدول اإلقليميالالالة  تاحلروب واملليشالالالالالالالالالالالالالالاليالالالات وتالالالدخال
عن اسالالالتقرار األو الالالاع يف الصالالالومال   اهر أع منرتوال ّبى  مل تسالالال

 ؛ ل ن ذلك مل يسالالالالالتمروإن كانت ختللت تلك الرترتة فرتات هدوء
عاد الصالالالالالالالالالراع مرة أخرى ليتصالالالالالالالالالدر املشالالالالالالالالالهد الصالالالالالالالالالومايل منذ عام و 

  2020وبدايات  2019يف أواخر  وزاد بشالالالالالالالالالالالالالالال ل حاد   2017
ويتناول هذا التقرير الو الالالالالع يف الصالالالالالومال وأسالالالالالباب جتدد الصالالالالالراع 

تشالالالالالالالالالالالالالالهد الصالالالالالالالالالالالالالالومال يف  ليه ومن املسالالالالالالالالالالالالالالترتيد منه  وهوالرتاعلني ف
املسالالالالالالتقبل القريب هناية حلالة غياب الدولة  ا أم أن و الالالالالالع غياب 

 ؟الدول سيستمر
 :تلفية تاري ية -أوالا 

                                                           

 ثة مبركز احلضارة للدراسات والبحوثباح. 
 دولة تقع يف شرق قارة إفريقية على منطقة ما يعرف  الصومال
للقوى اإلقليمية  اوهدفً  ا  وهو ما جعل موقعها تيزً القرن اإلفريقي باسم

 من إايوبيا الشرق  من اهلندع وا يط عدن خليو حيدها والدولية.
غرا  والصومال دولة من ا نوب ال كينيا من الشمال الغرا  وجيبويت الغرب

تقع يف جزء أساسي من القرن اإلفريقي ذع األمهية االسرتاتيجية الدولية 
البالغة  وهو القرن الذع طاملا انرترد االستعمار الغرا باحت ار مواقعه وارواته 

وهو أيًضا القرن الذع يطل مباشرة على حقول إنتا  البرتول  ومراكزه احلاكمة.
ربية واخلليو وإيران  كما يطل يف نرتس الوقت على الضخمة يف ا زيرة الع

خطوة نقله ومروره إىل الغرب الصناعي  سواء عّب خليو عدن إىل مضيق 
باب املندب فالبحر األملر والبحر املتوسط متدفًقا إىل أوروبا وأمري ا  أو عّب 

ا لقيام حرب أهلية كان سالالالالالالالالالالالالالياد برع وسالالالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالالالالاته مهدً 
الذين سالالالالالالتنشالالالالالالب عقب رحيله يف الصالالالالالالومال بني عدد من القبائل 

ف الدولة أو يف املعار الالالالالالة املسالالالالالاللحة يتحملون سالالالالالالواء كانوا يف صالالالالالال
مسالالالال ولية قيام احلرب األهلية اليت دمرت البالد  وكان من نتائجها 
إسالالالالالالالالالالالالالالقاة الدولة  ومعاناة الشالالالالالالالالالالالالالالعب الصالالالالالالالالالالالالالالومايل  حيث عملت 
األطراف املشالالاركة بعد ذلك على اسالالتقطاب السالالياسالاليني والضالالرب 

وأعلنت أرض الصالالالالالالومال  اليت كانت حتت   (1)على وتر العصالالالالالالبية
  .(2)ا  االستقالل من جانب واحدر الّبيطاين سابقً االستعما

هالالالالالدنالالالالالة لوقف  وقع أمراء احلرب 1992مطلع عالالالالالام ويف 
أقر  1992يف ديسالالمّب ة  و االقتتال بينهم برعاية من األمم املتحد

جملس األمن الالالدويل التالالدخالالل العسالالالالالالالالالالالالالالال رع يف الصالالالالالالالالالالالالالالالومالالال بقيالالادة 
أسبوع  وبعد  الواليات املتحدة  دف وقف احلرب األهلية الدائرة

 30مالالا يقرب من - من القرار بالالدأت قوات من املالالارينز األمريكيالالة
النزول يف ميناء العاصالالمة مقديشالالو يف عملية مسيت  -ألف جندع
ميليشالالالالالالالالالاليات  الواليات املتحدة األمري ية وحاربت  (3)إعادة األمل

عيديد الذين قتلوا عشرات ا نود األمري يني وأسقطوا فارح  مد 
 الواليالالات املتحالالدة منهالالا بعالالد معالالارال دامالتمروحيالالة هلم  وخرجالالت 

 ر العرب فا يط اهلندع عّب قناة موزمبيق إىل رأن الرجاء الصاحل فا يط 
 األطلنطي حيث أوروبا وأمري ا.

( د.  مد إبراهيم عبدع  اإلسالميون واحل م يف الصومال من اإلستقالل 1)
  2017سبتمّب  20  بتاريخ 2050إىل إهناء املرحلة اإلنتقالية  موقع أفريقيا 

  متاح عّب الرابط التايل: 2020مارن  15تاريخ اإلطالع 
https://2u.pw/3eSce 

عاماً من االستقالل  موقع ا ا سي العربية   60( الصومال بعد حوايل 2)
  متاح عّب 2020مارن  15  تاريخ اإلطالع 2019ديسمّب  28بتاريخ 

 الرابط التايل: 
https://2u.pw/y3iFs  

  2006مايو  22 زيرة نت  بتاريخ ( أبرز  طات النزاع الصومايل  موقع ا3)
   متاح عّب الرابط التايل:2020مارن  17تاريخ اإلطالع 

https://2u.pw/4BF92  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
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%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://2u.pw/3eSce
https://2u.pw/y3iFs
https://2u.pw/4BF92
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حالة   ومع منتصالالالف التسالالالعينات دخلت الصالالالومال (1)أشالالالهر سالالالتة
وذلك بعد انسالالالالالالالالحاب القوات الدولية يف السالالالالالالالالياسالالالالالالالالي مود من ا 
   وفشالالالالالالالل العديد من مبادرات دول ا وار اإلقليمي1995مارن 

 حلل األزمة.
ظل الو الالالالالالالالالالالالالالالع على هذا احلالة من غياب الدولة ودخول 

ومنها جماعة كانت قد -د يف ال ثري من األزمات اإلنسالالالالالالالالالالالالانية البال
وعدت أسالالوأ جماعة حصالاللت يف  1992بدأت مع احلرب األهلية 

ومل ينتو عن  اوالت املصالالالالالالالالالالالالالالالاحلة وم مترات  -(2)القرن العشالالالالالالالالالالالالالالالرين
م متر التسالالالالالالالالالوية اليت عقدت أية نتيجة ملموسالالالالالالالالالة على األرض مثل 

 .1999عرتا يف جيبويت عام 
القوات الدولية من  ناجم من انسالالالالالالالالالالالالالالالحاب نتيجة للرتراغ ال

الصالالالالومال وفشالالالالل الرتصالالالالائل املسالالالاللحة  وحالة ا مود اليت سالالالالادت 
  م عملية عقد م مترات املصالالالالالالالاحلة وتالشالالالالالالالي أمل اسالالالالالالالتعادة الدولة

إيذانا ذلك توقف احلروب الشالالالالالالالاملة اليت كانت جتتاح البالد  كان 
أ ري شالالالالالالال وهنا  فبديمبرحلة اعتماد كل عشالالالالالالالرية على نرتسالالالالالالالها يف تسالالالالالالال

يف مشال مقديشالالالالالو وترأن الشالالالالاليخ  اإلسالالالالالالمية نشالالالالالاء ا اكمإ
أوىل تلك ا اكم م انتشالالالرت يف ا افظات يف بلدوين  ععلى طري 

وبيالالالالدوا  وكالالالالانالالالالت يف املرحلالالالالة األوىل تقوم بتنرتيالالالالذ احلالالالالدود  بينمالالالالا 
اقتصالالالالالرت عملياهتا يف هناية التسالالالالالعينيات على التوعية والرتصالالالالالل يف 

 .اخلصومات وإعادة التأهيل
مال وبدأ  م ا اكم اإلسالالالالالالالالالالمية يف السالالالالالالالالالطوع يف الصالالالالالالالالالو 

من القرن  تطورات إقليمية ودولية منذ منتصف التسعينياتل نتيجة
   منها:العشرين

                                                           

الواليات املتحدة تعود إىل الصومال بعد غياب دام االاة عقود  موقع  (1)
مارن  15إلطالع   تاريخ ا2019ديسمّب  5ا ا سي العربية  بتاريخ 

   متاح عّب الرابط التايل:2020
 https://2u.pw/Lvux8  

  موقع ا زيرة نت  تاريخ "( جماعات الصومال منذ "جرتاف املع رونة2)
    متاح عّب الرابط التايل:2020مارن  18اإلطالع 

https://2u.pw/9u4gU 
  وكان لالجتاه الصويف ومجاعة آل الشيخ بقيادة الشيخ  مد معلم

حسن دور كبري يف ف رة إنشاء  اكم أهلية إسالمية وكانت الرت رة والشعار 

الل هزمية حركة االحتاد اإلسالمي يف أوجادين واحت .1
  1996إايوبيا لقواعدها يف  افظة جدو الصومالية عام 

ا نقلت إايوبي وهروب بع  قياداهتا إىل مقديشو  حيث
 .ومايلمعركتها مع حركة االحتاد إىل مقديشو والداخل الص

ترتجري سرتاريت الواليات املتحدة يف شرق أفريقيا  واهتام  .2
يف شاركة املالواليات املتحدة بع  العناصر الصومالية ب

يف األرا ي له لقاعدة مالجئ تنظيم اعملية واستخدام ال
 .(3)الصومالية

رهاب بعد ة ما أمسته احلرب على اإلبدء الواليات املتحد .3
  ومع تصاعد 2001أحداث احلادع عشر من ستبمّب 

د صعود  حر ا يف أفغانستان والعراق  زادت من حتالرتاهتا 
سالمية اإلسالميني يف الصومال املتمثلني يف ا اكم اإل
اصر اليت وبدأت حتالرتاهتا مع أمراء احلرب للقضاء على العن

ا اكم من و  تحدة هتديًدا  تا أدع إىل خر تراها الواليات امل
ت مسارًا سلطة العشرية وأصبحت كيانا أكثر استقالال  واختذ

أكثر تشدًدا  يف الوقت الذع اشتدت عمليات القتل 
الصومالية  االت املنظمة اليت تتبادهلا أطراف الصراعيواالغت

  املرتبطة باألطراف اإلقليمية والدولية.
سالمية يف السنوات التالية لترتجريات حتولت ا اكم اإل
يف أمري ا من جهاز تابع للعشائر  2001احلادع عشر من سبتمّب 

خمول فقط الستتباب األمن والرتصل يف اخلصومات وال عالقة له 
إىل جهاز مستقل   بالعمل السياسي وال بش ون القبائل األخرى

 د  لديه أجندة سياسية وعس رية  يدافع عن نرتسه وعن قياداته

اإلسالمي عموًما يلقى تأييًدا واسًعا من عامة الشعب واإلسالميني الذين 
سحرع للرتو ى العار ة اليت كانوا يرون إعالن تطبيق الشريعة مبثابة حل 

عاشوها  وعقابًا صارًما للعصابات اليت متارن القتل والنهب  وشارال خمتلف 
األطياف اإلسالمية من السلرتية والصوفية واإلخوان يف إنشاء وإدارة وتوجيه 

 .1994ا اكم اإلسالمية منذ عام 
اب أملد عس ر  مستقبل األمن يف منطقة القرن اإلفريقي عقب انسح(3) 

  2019يوليو  16القوات اإلفريقية من الصومال  قراءات أفريقية  بتاريخ 
  متاح عّب الرابط التايل: 2020فّباير  11متت الزيارة يف 

https://2u.pw/Hjoq0 

https://2u.pw/Lvux8
https://2u.pw/9u4gU
https://2u.pw/Hjoq0
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  (1)مع األطراف اخلارجية نيالرتصائل املسلحة وأمراء احلرب املتعاون
بالتنسيق والتعاون أن تقوم وفر ت الضغوة ا لية والدولية عليها 

نشاء حتالف جيمعها وحتت قيادة واحدة إ إىل فيما بينها وصواًل 
  2004وذلك منذ عام  "؛احتاد ا اكم اإلسالمية"حتت اسم 

إ افة إىل اجملموعات  يع ا اكم يف مقديشو وانضمت إليه مج
وأمهها اجملموعات املرتبطة بالقاعدة )حركة  ؛اإلسالمية املسلحة

 الشباب فيما بعد( وبدأت تقوم بتنرتيذ عمليات مشرتكة هلا.
بعد املقاومة -ا قام أمراء احلرب أيضً   ومن ناحيتهم

مع مسوه بينشاء جت -الشرسة اليت واجهوها يف معاركهم  د ا اكم
وكان تا عجل يف  " حتالف إرساء السالم و اربة اإلرهاب"بال

خوض الطرفني يف املواجهات العس رية تالشي خطر احل ومة 
؛ واستطاعت م2005االنتقالية اليت انتقلت إيل بيدوا منذ عام 

وطردهم من مقديشو مع حلول  أمراء احلربا اكم إحلاق اهلزمية ب
مة ألول مرة منذ عقد ونصف    وتوحيد العاص2006عام 

من السيطرة على معظم  2006ومت نت ا اكم قبل هناية عام 
  إال أن ذلك مل يستمر (2)ا افظات يف وسط وجنوب الصومال

وقامت إايوبيا بدخول الصومال للقضاء على ا اكم و حت يف 
 مهمتها.

واحدة يف دخل الصومال بعد اإلزاحة با اكم اإلسالمية 
مراحل احلرب األهلية  فقد بدأت فلول ا اكم  رب  أو من أس

عصابات على احل ومة االنتقالية والقوات اإلايوبية ومنعتها من 
  وكان من تبعاهتا تدمري ما تبقى من (3)بسط سلطتها يف البالد

العاصمة ونزوح مئات اآلالف من س ان العاصمة وا افظات 
لك ا والت من احلروب املدمرة ا صلة النهائية لت تا نوبية  وكان

                                                           

مارن  20( احتاد ا اكم اإلسالمية  موقع ا زيرة نت  تاريخ اإلطالع 1)
 ح عّب الرابط التايل:   متا 2020

https://2u.pw/d4LNj  
 أملد عس ر  مرجع سابق. (2)
( فاطمة الزهراء حسن  ا اكم اإلسالمية يف الصومال : سيناريو الصعود 3)

  2020مارن  19  تاريخ اإلطالع 2012ديسمّب  13واإلهنيار  بتاريخ 
 يل: متاح عّب الرابط التا

https://2u.pw/PwaVN  
 (  انظر اآليت:4)

 د.  مد إبراهيم عبدع  مرجع سابق. -

بضغط و -ا يف الداخل من ا اكم غري فاعل عس ريً  حٍ قبول جنا 
بدخول  -املتواصلةبعد سنتني من املعارال و من اجملتمع الدويل 

  والذع مبوجبه ذ 2009مرتاو ات والتوصل إىل اترتاق جيبويت 
 ا للح ومة االنتقالية دون أن تنتهيانتخاب شريف شيخ أملد رئيسً 

 .)4) احلرب
 ويف الوقت الذى حتاول الصومال البحث عن مقومات

ة ما عجل بناء الدولة كان لديها من األزمات املتداخلة املعقد
 بانتهاء فرتة والية شريف شيخ أملد؛ ومنها:

 260 وفاة يف تسببت واليت 2012-2010 جماعة .1
و سب تقرير صادر عن  األطرتال  من نصرتهم شخص ألف

لعاملية التابعة لألمم املتحدة تويف يف ذلك منظمة الغذاء ا
من جمموع س ان البالد  باإل افة  %4.6الوقت ما يقدر بال

من األطرتال دون سن اخلامسة يف جنوب  %10إىل 
وتسبب غياب االستقرار األمين والسياسي   الصومال ووسطه

إىل نزوح أكثر من مليون صومايل داخل بلدهم  خاصة من 
مليون آخرين إىل الدول  لزراعية  و وء قرابةاملناطق القروية وا

اجملاورة  حيث تقلصت املساحات املزروعة  وفاقم ذلك 
موجات ا رتاف  فارترتعت أسعار املواد الغذائية  

 .(5)الرتقر املدقع واستشرى
أعلن شريف شيخ أملد حل ميليشيات ا اكم  .2

 اإلسالمية  ومع ذلك استمرت فصول األزمة الصومالية اليت
دخلت مرحلة جديدة بنجاح مقاتلي حركة الشباب اجملاهدين 

األمر الذع  يف السيطرة على مناطق واسعة من الصومال
 .(6)استمر حىت اآلن

 بق.احتاد ا اكم اإلسالمية  موقع ا زيرة نت  مرجع سا -
 (  انظر اآليت:5)

 جماعات الصومال منذ "جرتاف املع رونة"  مرجع سابق. -
 ا ألف شخص  موقع ا 260ياة اجملاعة يف الصومال تودع   -

 مارن 16  تاريخ اإلطالع 2013مايو  2سي عرا  بتاريخ
   متاح عّب الرابط التايل: 2020

https://2u.pw/Bop34  
شريف شيخ أملد... من "ا اكم اإلسالمية" أمرية شريف  هند الضوى   (6)

  2020مارن  19ابة احلركات اإلسالمية  بتاريخ   بو إىل "رئاسة الصومال"

https://2u.pw/d4LNj
https://2u.pw/PwaVN
https://us.hidester.com/proxy.php?u=eJwBdQCK%2F3M6MTA4OiIfJGIpSF3%2Bhd2u%2FHOJ8N028wuZ96w3fFiC2TmvqUltwyKYfMc%2FGYsuy0mAcPXF44OIihFIEIuD7E4LRe62N7Qi1r%2BBRo0qrlaIyc8dVsfVatuhmlBQhjHwJ%2FgQmsjfUR%2FyFSGq1uzVr17ISjQiO%2FOKOcU%3D&b=7
https://us.hidester.com/proxy.php?u=eJwBdQCK%2F3M6MTA4OiIfJGIpSF3%2Bhd2u%2FHOJ8N028wuZ96w3fFiC2TmvqUltwyKYfMc%2FGYsuy0mAcPXF44OIihFIEIuD7E4LRe62N7Qi1r%2BBRo0qrlaIyc8dVsfVatuhmlBQhjHwJ%2FgQmsjfUR%2FyFSGq1uzVr17ISjQiO%2FOKOcU%3D&b=7
https://2u.pw/Bop34
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تصاعد هتديد القراصنة ملمر باب املندب املالحي  واليت  .3
البضائع يف الساحل الصومايل  قبل أن يتحول بدأت بقرصنة 

  لتصل إىل أقصى نشاطها ةدوليالإىل هتديد خلطوة املالحة 
حتاد األوروا وحلف تدخل اال ؛ تا أدى إىل(1) 2011يف 

وذلك عقب  ؛مشال األطلسي بنشر قطع  رية يف املنطقة
اصدار جملس األمن التابع لألمم املتحدة قرارا مسح بدخول 

 .(2)لمياه اإلقليمية الصوماليةلالقوات األجنبية 
  أتمة تياب الدولة -ثانياا

ملعقدة الصالالالالومال العديد من اإلشالالالال اليات املتداخلة الدى 
 يفأمر غاية اليت جتعل من ترت يك املشالالالالالالالالالالالالالالالهد الصالالالالالالالالالالالالالالالومايل لرتهمة 

 فيها  اري نتيجة أن العامل الواحد مرتبط بعوامل أخرى الصالالالالعوبة؛
 ومالالة حومن تلالالالك العوامالالالل التالالالدخالالالل اخلالالالارجي  بنالالالاء  ويتالالالأار  الالالا 

اب ل حركة شالالالالبقوية  وجتدد الصالالالالراع من قبل مجاعات مسالالالاللحة مث
 اجملاهدين.

وتتعالالدد أطرافالاله  التالالدخالالل اخلالالارجي: -أ
ا سالالالواء كانت مجاعية بشالالال ل منظمات أو فردية وفيم

 يلى ترتصيل ذلك:
  :)وهي قوات حرتظ السالم التابعة  )أميصوم

لالحتاد األفريقي اليت دخلت إىل الصومال وذلك عقب 
خرو  إايوبيا من مقدشالالالالالالالالاليو  وكان هدفها األسالالالالالالالالالاسالالالالالالالالالي 

اب اجملاهدين يف البالد املناهضالالالالالالالالالالالالالالة مواجهة حركة شالالالالالالالالالالالالالالب
للح ومالالة  واحلالالد من هتالالديالالداهتالالا  وتقالالدمي الالالدعم  هود 
م سالالالالسالالالالات الدولة الرامية إىل  الالالالبط األمن واالسالالالالتقرار  
باإل الالالالالالالالالالالالالالالافة إىل خلق ظروف مواتية على املدى البعيد 

فيما أصالالالالدر جملس   لالسالالالالتقرار وإعادة اإلعمار والتنمية
رًا بالالالالالالالالرقالالالالالالالالم م قالالالالالالالالرا2007األمالالالالالالالالن الالالالالالالالالدويل يف فالالالالالالالالّبايالالالالالالالالر 

                                                           

   متاح عّب الرابط التايل:2020مارن  22تاريخ اإلطالع 
https://2u.pw/mn0z1  

 عاماً من االستقالل  مرجع سابق. 60( الصومال بعد حوايل 1)
 ( انظر اآليت:2)

 ا سي ايف الصومال  موقع  القرصنة البحرية: الظاهرة تنحسر  -
ن مار  24  تاريخ اإلطالع 2018ديسمّب  11عرا  بتاريخ 

   متاح عّب الرابط التايل:2020

د فيالالالالالالاله دعمالالالالالالاله خلطوة االحتالالالالالالالاد 1744/2007 م أكالالالالالالالض
ي لنشالالالالالالالالالالالالالالالر بعثالالالالالة حرتظ السالالالالالالالالالالالالالالالالم األفريقيالالالالالة يف فريقاأل

الصالالالالالومال  وترحيبه بيعالن إايوبيا االسالالالالالتعداد لسالالالالالحب 
من  البعثة  تتألفو  قواهتا العسالالالالالالالالالالالالالال رية من الصالالالالالالالالالالالالالالومال.

هي )ألف جندع من أكثر من دولة أفريقية  22حوايل 
كمالالالالالالا   ( وكينيالالالالالالا وجيبويتأوغنالالالالالالدا وبورونالالالالالالدع وإايوبيالالالالالالا 

من دول غانا )عناصالالالالالر من الشالالالالالرطة األفريقية  تانضالالالالالم
 . (ونيجرييا وكينيا وأوغندا وسرياليون

د لعبالالت قوة االحتالا (2020-2012) وخالل تلالالك الرترتة
يف اب هتالالالديالالالدات حركالالالة الشالالالالالالالالالالالالالالالبالالالاألفريقي دورًا بالالالارزًا يف م الالالافحالالالة 

ه رتالصالالالومال؛ حيث اسالالالتطاعت بشالالال ل كبري ملء الرتراغ الذع خلض 
دراته ا يش الوطين الصومايل منذ سنوات؛ بسبب  عف قوته وق

ية اليت تواجه والتمويل الالزم له يف ظل التحديات السياسية واألمن
 دولة الصومال منذ تسعينيات القرن املا ي.

نالالالت قوات حرتظ السالالالالالالالالالالالالالالالالم األفريقيالالالة من حتقيق  وقالالالد مت ض
هتالالا  حيالالث بع  املهالالام املنوطالالة  الالا؛ على الرغم من  الالدوديالالة قالالدرا

وفضرت األمن نسالالالالالالالالالالالالالالالبيًّا يف بع  أ اء البالد  كما دعمت العملية 
االنتقالية اليت أفضالالالالالالالالالت إىل تشالالالالالالالالال يل الّبملان وإصالالالالالالالالالدار الدسالالالالالالالالالتور 
وانتخاب الرئيس السالالالالالالالالالابق حسالالالالالالالالالن شالالالالالالالالاليخ  مود كأول رئيس غري 

م. كما أجّبت حركة شالالالالالالالالالالالالباب 2012انتقايل للصالالالالالالالالالالالالومال يف عام 
أن ح ومات مقديشالالالالالالالو املتعاقبة اجملاهدين اليت مُتث ل صالالالالالالالداًعا يف ر 

على التخلي عن معقلها األسالالالالالالاسالالالالالالي يف ميناء كسالالالالالالمايو  والرتاجع 
 و مناطق أخرى نائية يف جنوب البالد؛  يث اسالالالالالالالالالالالالالالالتطاعت أن 
تبسالالالط سالالاللطة الدولة بشالالال ل تدرجيي  أدضى إىل فقدان احلركة ملواقع 
كثرية بعد أن كانت تسالاليطر على الثي مسالالاحة البالد عند انتشالالار 

ثة األفريقية. أ الالالالالالالالالف إىل ذلك  احها يف طرد عناصالالالالالالالالالر احلركة البع

 https://2u.pw/MJXPn  
القحط واجملاعة "ي ججان" القرصنة يف الصومال   موقع ا ا  -

مارن  15يخ اإلطالع   تار 2017أبريل  24سي عرا  بتاريخ 
     متاح عّب الرابط التايل: 2020

https://2u.pw/S4Czp 

https://2u.pw/mn0z1
https://2u.pw/MJXPn
https://2u.pw/MJXPn
https://2u.pw/S4Czp
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من العاصالالالالالالالالالمة مقديشالالالالالالالالالو بشالالالالالالالالال ل كامل؛ األمر الذع أعاد األمن 
بشالالالال ل نسالالالاليب   وأسالالالالهم يف عودة السالالالال ان إىل منازهلم مرة أخرى  

 .(1)كما ش ضلت هذه اخلطوة انتصارًا سياسيًّا
فريقي قرضر جملس السالالالالالالالالالالالالالالاللم واألمن األ م 2016يونيو  ويف

النسالالالالالالالحاب ااء خترتي  تدرجيي لقوات االحتاد األفريقي يتبعها إجر 
يش الوطين ال امل من الصالالالالالالالومال  ونقل املسالالالالالالالئولية األمنية إىل ا 

ألوغندية اوبناًء على هذا القرار فقد قامت احل ومة   الصالالالالالالالالالالالالالالومايل
هنالالايالالة  جنالالديالالًّا من قواهتالالا يف البعثالالة األفريقيالالة يف 281بسالالالالالالالالالالالالالالالحالالب 
خترتي  أعالالالالالالداد القوات م كجزء من عمليالالالالالالة 2017ديسالالالالالالالالالالالالالالالمّب 

 ع خطة أمنية األفريقية  كما أعلنت احل ومة املركزية الصومالية و 
االحتاد  م إزاء تسالالالالالالالالالالالالالالاللُّم مهام أمن البالد من بعثة2018يف مارن 

 األفريقي يف حال انسحا ا من الصومال.
وقد تزامن ذلك مع فشالالالالالالل املسالالالالالالاعي اإلقليمية والدولية يف 

ومتويلها خالل السالالالالنوات املا الالالالية   بناء القوات الوطنية الصالالالالومالية
م يف 2017وكالالالان من بينهالالالا انعقالالالاد امل متر األمين يف ديسالالالالالالالالالالالالالالالمّب 

العاصمة الصومالية مقديشو مبشاركة جهات دولية  والذع ذ فيه 
جندع من  18000االترتاق على إنشالالالالالالالالالالاء قوة عسالالالالالالالالالال رية قوامها 

كالالافالالة األقالالاليم الصالالالالالالالالالالالالالالالومالالاليالالة؛ من أجالالل تالالدريبهم وجتهيزهم  الالدف 
املهام األمنية من بعثة االحتاد األفريقي يف الصالالالالالالالالالالالالالالالومال اسالالالالالالالالالالالالالالالتالم 

كمالالا مل تنجح برامو التالالدريالالب اليت قالالدضمهالالا االحتالالاد ؛  "أميصالالالالالالالالالالالالالالالوم"
األوروا للقوات الصالالالالالالالالالالالالالالومالية ودول أخرى مثل إايوبيا وجيبويت يف 
ظل تعامل القوات الصالالالالالالالالالالومالية املنخرطة يف تلك الّبامو باعتبارها 

 .(2)نظامية ميلشيات قال ب ِليضة وليست قوات
ويرجع هذا الرتشالالالالل بسالالالالبب الظروف املالية وغياب الرعاية 
الالزمة للجنود  فضالالالالالالالالالاًل عن عملية حظر السالالالالالالالالالالح الذع فر الالالالالالالالاله 
جملس األمن الدويل على الصالالالالالالالالالالالالالالومال يف أوائل تسالالالالالالالالالالالالالالعينيات القرن 

                                                           

، الصومال: األمم المتحدة تمدد تالد محمود (1)
مهمة  وات أميصوم، جريدة الشرق األوسط، بتاريخ 

مارس  23، تاريخ اإلاالع 2018مايو  17
 لتالي: ، متاح عبر الرابط ا2020

https://2u.pw/4dVWG  
 أملد عس ر  مرجع سابق. (2)

املا الالالالالالالالالالالي مبا حي ُد  من قدرات ا يش الصالالالالالالالالالالالومايل العسالالالالالالالالالالال رية برغم 
اخلرتيرتة لقوات ا يش  خترتيف احلظر ليسالالالالالالالالالالالالمح بتقدمي األسالالالالالالالالالالالاللحة

 الصومايل  عالوًة على تقلبات األحداث السياسية يف الصومال.
ت  وختاذل باإل الالالالالالالالالالالالالافة إىل زيادة األعباء املادية على القوا

األفريقيالالالة  القوى الالالالدوليالالالة عن االلتزام مبسالالالالالالالالالالالالالالال وليالالالاهتالالالا جتالالالاه القوات
لتسالالالالالالالليح تضا املنخرطة يف بعثة االحتاد األفريقي  فضالالالالالالالاًل عن نقص ا

 لها عاجزة عن هزمية حركة الشالالالالالالالالالالالباب؛ حيث أشالالالالالالالالالالالار عدد منجع
ركة الشالالالالالالالالالالالباب حالتقارير إىل أن البعثة األفريقية ال تسالالالالالالالالالالالتطيع هزمية 

د مطالب االحتاد األفريقي صالالالالالالالالالالًدى دو  ليًّا واسالالالالالالالالالالًعا؛ مبرتردها  ومل جتِ 
ن الدعم محيث اكترتت الواليات املتحدة األمري ية بتقدمي قليل 

حلذر على ارت اسالالالرتاتيجية االقرتاب املايل والتسالالالليحي  فيما سالالاليط
ر فيها  كما سلوال األمم املتحدة جتاه الصومال دون التورة املباش

 البعثالالالالة قرر االحتالالالالاد األوروا خرت  رواتالالالالب ا نود والعالالالالاملني يف
م  وطالالالالالالالالالب االحتالالالالاد األفريقي 2016يف ينالالالالاير  %20بنسالالالالالالالالالالالالالالالبالالالالة 

ا من بالبحث عن مصالالالالالالالالالالالالالادر بديلة للتمويل؛ األمر الذع دفع عددً 
النسالالالالالحاب؛ مثل الدول األفريقية املشالالالالالاركة يف البعثة إىل التهديد با
 البعثة األفريقية يفإايوبيا وكينيا وأوغندا اليت تعتّب املسالالالالالالاهم األكّب 

 يف الصومال.
كمالالالالا لعبالالالالت األزمالالالالات داخالالالالل بعثالالالالة االحتالالالالاد األفريقي يف 
الصالالالالالالالالالالالالالالالومالالالالالالالال  والعقبالالالالالالالات والقيود اليت تُعيق بنالالالالالالالاء قوات األمن 

اًل عن تأزم األو الالالاع السالالالياسالالالية يف البالد  عالوًة الصالالالومالية  فضالالال
على تصاعد التصورات ا لية السلبية بشأن بعثة االحتاد األفريقي 
يف الصالالالالالالالالالالالومال دورًا يف عرقلة عمل بعثة حرتظ السالالالالالالالالالالالالم األفريقية  
وانتهى األمر بالالاليقرار انسالالالالالالالالالالالالالالالحالالالاب القوات األفريقيالالالة يف هنالالالايالالالة عالالالام 

 .(3)م2020

 (  ملزيد حول دور أميصوم يف الصومال وهناية ومهتمها  انظر اآليت:3)
 أملد عس ر  مرجع سابق.  -
مشهد متأزم.. هل الصومال م هضل   جهاد عمر اخلطيب -

 9  العني األخبارية  بتاريخ ؟النسحاب بعثة االحتاد األفريقي
  متاح عّب 2020مارن  23  تاريخ اإلطالع 2020فّباير 

  https://2u.pw/JmIjhالرابط التايل: 

https://2u.pw/4dVWG
https://2u.pw/JmIjh
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 بعد فشالالالالالالالالالاللها يف : يةالواليات املتحدة األمري 
ية   تقوم االسالالالالرتاتيج1992بسالالالالط السالالالاليطرة العسالالالال رية عام 

ء األمري ية على التدخل يف الصالالالالالالالالالالالالالالالومال من اخلار ؛ سالالالالالالالالالالالالالالالوا
إايوبيا و باحلرب بالوكالة كما فعلت مع كل من أمراء احلرب 

د يف حر م  الالالالالد ا اكم اإلسالالالالالالمية أو القصالالالالالف ا وع  الالالالال
 دتزاي خاصالالالالالالالالالالةحركة الشالالالالالالالالالالباب  إال أن ذلك مل يقِ  عليها 

هجماهتا خار  الصالالالالالالالالالالالالالومال منذ هجوم ويسالالالالالالالالالالالالالت غيت عام 
  وهو اهلجوم الذع أربك حسالالالالالالالالالالالابات واشالالالالالالالالالالالنطن يف 2013

ت حركة الشالالالالالالالالالالباب جبدية أكثر من أع وق التعاطي مع ملف
ا مضالالالالالالالالالالالالالى؛ إذ بلغت هتديدات احلركة ذروهتا لتشالالالالالالالالالالالالال ل هتديدً 

وبع  يا من كين لٍ األمريكية يف ك بالنسالالالالالالالبة للمصالالالالالالالاحل  تماًل 
ل ْم من   اليت هي األخرى مل ت سالالالالالالالالالالالالالالالْ األفريقيالالالة األخرىالالالالدول 

 هجمات حركة الشباب املرتبطة بتنظيم القاعدة.
ومنذ خرو  حليرتة واشالالالالالالالالالالنطن إايوبيا من الصالالالالالالالالالالومال 

 القوات األمري يالالالة يف أفريقيالالالا والواليالالالات املتحالالالدة متمثلالالالة يف
"أفري وم" تقوم بتوجيه  الالالالالالالالربات جوية حلركة الشالالالالالالالالباب على 

وكان بع  وحىت اآلن   2007منذ  األرا الالالالالالالالالي الصالالالالالالالالالومالية
الضالالالالالالالالالربات ا وية قاتلة حلركة شالالالالالالالالالباب اجملاهدين خاصالالالالالالالالالة يف 

عندما أعلنت واشنطن أن  ربتها ا وية استهدفت  2008
آدم حاشالالالالالالالي عريو  زعيم حركة شالالالالالالالباب اجملاهدين يوم األول 

  ومازالت الضالالالالربات ا وية األمري ية  الالالالد 2008من مايو 
 يتجزأ من القالاعالدة حىت حركالة الشالالالالالالالالالالالالالالالبالاب بالاعتبالارهالا جزء ال

 .(1)اآلن
                                                           

الصومال   مد طارق  جملس األمن ميدد والية بعثة "أميصوم" يف -
ريخ تا  2019مايو  31لعام جديد  وكالة األنا ول  بتاريخ 

    متاح عّب الرابط التايل:2020مارن  23اإلطالع 
https://2u.pw/mBSoZ   

 ملزيد حول الضربات األمري ية حلركة الشباب ودورها يف الصومال  انظر: (1)
لشباب: حركة ا اسرتاتيجية أمريكا يف مواجهة  الشافعي ابتدون -

يناير  3اريخ تقارير مركز ا زيرة للدراسات  بتالثابت واملتغري  
 .5-2  ص ص2017

اة عقود  الواليات املتحدة تعود إىل الصومال بعد غياب دام اال -
 مرجع سابق.

التدخل األمري ي يف الصالالومال ال يرت ز فقط على و 
ا للتأاري على املشالالالالالالالالالهد  التدخل العسالالالالالالالالال رع بل يذهب أيضالالالالالالالالالً

من السالالياسالالي يف الصالالومال بالضالالغط على الروسالالاء املتعاقبني 
 خالل تقدميها املسالالالالالالاعدات العسالالالالالال رية واللوجسالالالالالالتية للجيش

 مخًاما أكسالالالبها ز  ؛اليةالصالالالومايل ودعمها للح ومات الصالالالوم
  فعلى ا يف املشالالالهد السالالالياسالالالي يف الصالالالومالمسالالالموعً  اوصالالالوتً 

سالالالبيل املثال مل ت ن الواليات املتحدة مرحبة برئاسالالالة حسالالالن 
 . (2)شيخ  مود
  إايوبيا  يرجع التدخل اإلايوا يف الصالالالالالالالالالالالومال

الصالالراع احلدودع املمتد منذ االسالالتعمار و إىل حرب أوجادين 
ايوبيالالالالا كالالالالانالالالالت هلالالالالا يالالالالد يف األزمالالالالات بني الالالالالدولتني  إال أن إ

الصالالالومالية الالحقة ومنها التدخل اإلايوا العسالالال رع  دف 
  ومع 2007-2006إزاحة ا اكم اإلسالالالالالالالالالمية من احل م 

بدأت   2018صالالالالالالالالالالعود أا أملد لرئاسالالالالالالالالالالة وزراء إايوبيا عام 
ية وفرض  اوالت بني  البلدين لتجاوز السالالالالالالالالالالالالالالالنوات املا الالالالالالالالالالالالالالال

  فالالين إايوبيالالا اعلى هالالذ مصالالالالالالالالالالالالالالالالالاحلالالة إقليميالالة جالالديالالدة  وبنالالاء
 ةسالالالالتدعم الرئيس   مد عبد اهلل فرماجو  للعودة إىل الرئاسالالال

يف  2017االالالانيالالالة  كمالالالا أبالالالدت رغبتهالالالا يف انتخالالالابالالالات  لرترتة
ا للصالالالالالومال لوالية جديدة  عودة حسالالالالالن شالالالالاليخ  مود رئيسالالالالالً 

نعومالة من السالالالالالالالالالالالالالالالالابق  عّب توظيف  ل ن بتالدخالل أقالل وأكثر
وهي  ؛النتخابات املقبلةسالالياسالالة التعاون مع النتائو النهائية ل
ياسالالالالالالالالالالالالالالالة تنتهجها دول كثرية يف التعاطي مع املسالالالالالالالالالالالالالالالألة  سالالالالالالالالالالالالالالال

 .(3)الصومالية

اب ردًا على هجوم مقديشو.. غارات أمري ية  د حركة الشب -
  2019ديسمّب  30الصومالية  موقع دوليشيه فيله  بتاريخ 

 ايل:   متاح عّب الرابط الت2020ر فّباي 12تاريخ اإلطالع 
https://2u.pw/1tiMa  

التدخل األجنيب وتأاريه يف مسار ومصري الرئاسيات الشافعي ابتدون   (2)
  ص 2020يناير  7الصومالية املقبلة  تقارير مركز ا زيرة للدراسات  بتاريخ 

4. 
 األايوبية الصومالية  انظر:( للمزيد حول العالقات 3)

 6املرجع السابق  ص  -
  الدور اإلايوا ا ديد ومقوماته يف عبدالاله  مود مصطرتى  -

يوليو  20القرن اإلفريقي  املركز الدميقراطي العرا  بتاريخ 

https://2u.pw/mBSoZ
https://2u.pw/1tiMa
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يين يف إذا كان التدخل األمري ي واإلايوا وحىت ال 
يات اإلقليمية الصومال تدخاًل يعد تقليديًا قدميًا طبًقا للمعط

لى والالالالالالدوليالالالالالة إال أن هنالالالالالاال قوى بالالالالالدأت يف الظهور بقوة ع
 ومايل  ومنها:ساحة املشهد الص

  تركيا  يصالالالالالالالالالالالالالالالنف الباحثون الدولة الرتكية بأهنا
الالعالالالالالب القالالالالالدمي ا الالالالالديالالالالالد يف القرن األفريقي؛ فمنالالالالالذ عالالالالالام 

عّب البوابة اإلنسالالالالالانية  بات التدخل الرتكيحسالالالالالث   2011
من توفري الالالالالالدعم اإلغالالالالالااي العالالالالالاجالالالالالل إىل بالالالالالدءا يزداد قوة  

 ا بالالدعممرورً  اسالالالالالالالالالالالالالالالتثمالالارات تركيالالة يف أهم القطالالاعالالات احليويالالة
وهو ما جعلها  ؛احل ومات الصالالالالالالومالية عسالالالالالال ريًا وسالالالالالالياسالالالالالالًيا

بالنسبة للمجموعة األوروبية دولة اسرتاتيجية منافسة بش ل 
قوع  تسالالالالالالعى لضالالالالالالخ اسالالالالالالتثماراهتا االقتصالالالالالالادية يف أفريقيا من 

إىل تواجالالالد  الالالالدور الرتكي تطور  وقالالالد (1)بوابالالالة الصالالالالالالالالالالالالالالالومالالالال
  وفق افتتاح أكّب قاعدة تركية يف اخلار  عسالالالالالالالالالالالالال رع متثل يف

  يف مقدشالالاليو وتتوىل هذه القاعدة ؛ما أعلنه مسالالالال ولون أتراال
  حسالب األهداف املعلنة هلا  تدريب أفراد ا يش الصالومايل

مليون دوالر  50بلغالالت نرتقالالات إقالالامالالة القالالاعالالدة حوايل  وقالالد
 1500حسالالالالالالالالالالالالالب بع  املصالالالالالالالالالالالالالادر ومي نها أن تأوع حوايل 

 يرون أن هالالدف الوجود العسالالالالالالالالالالالالالالال رع جنالالدع  ل ن مراقبني
يتجاوز األهداف املعلنة ويأيت يف إطار  الصالالالالالالالالالومال الرتكي يف

                                                           

  متاح عّب الرابط 2019مارن  26  تاريخ اإلطالع 2019
 التايل: 

https://2u.pw/uRWeS  
يقي  املعهد هاشم على حامد  رؤية إايوبية: إايوبيا والقرن اإلفر  -

طالع   تاريخ اإل2019سبتمّب  13املصرع للدراسات  بتاريخ 
    متاح عّب الرابط التايل:2020مارن  26

https://2u.pw/kx4W6  
راع ال ت الصومالية اإلايوبية.. ص مد عبد العاطي  العالقا -

  2020مارن  26يتوقف  موقع ا زيرة نت  تاريخ اإلطالع 
  متاح عّب الرابط التايل:

https://2u.pw/LlFjY  
التدخل األجنيب وتأاريه يف مسار ومصري الرئاسيات الشافعي ابتدون   (1)

 5سابق  ص  الصومالية املقبلة  مرجع
 للمزيد حول الدور الرتكي يف الصومال  انظر: (2)

كيا إىل تعزيز نرتوذها العسالالالالالالال رع يف القارة عّب بوابة سالالالالالالالعي تر 
 .(2)الصومال
  :هنالاال بع  الدول اليت هلا دور قوى أخرى

واليت متتلالالك مركز  تالالدريالالٍب   الالدود يف الصالالالالالالالالالالالالالالالومالالال مثالالل قطر
يف بذلك دخلت ويبدو أن قطر  عسالالالالالالالالالالالالالال رع يف الصالالالالالالالالالالالالالالومال
–إال أن اإلمارات والسعودية   حتالف لتعزيز دورها مع تركيا

دخلتا يف اللعبة الصالالالالالالالالالالالالالومالية من أجل  -نب املقابلعلى ا ا
هتا أتقوي  هذا التحالف  عّب القاعدة العسالالالالال رية اليت أنشالالالالال

أو عّب مينالالالاء بربرة يف إقليم أرض الصالالالالالالالالالالالالالالالومالالالال اإلمالالالارت يف 
ترتضالالالالاليل فصالالالالاليل سالالالالالياسالالالالالي على آخر  ومن  الالالالالمن الالعبني 

 يف الصالالالالالالالالالالالالالالالومال  د إيران إال أن تأاريها يأيت عّب نياإلقليمي
ورغبتها يف التأاري على  بني حركة الشالالباب واليمن  العالقات

احلركات السالالنية ا هادية  ونتيجة لتلك العالقات القوية بني 
امجالالالة املصالالالالالالالالالالالالالالالالالاحل الرتكيالالالة يف هالالالمب احلركالالالة وإيران قالالالامالالالت احلركالالالة

 .(3)الصومال

 األزمة السياسية: -ب
 م مترًا 14عقالالد  الالالدولالالة  اهنيالالار من عالالامالالا 16 مالالدى على

 2000 عام وحىت  1991الصالالالومالية منذ للمصالالالاحلة حلل األزمة 
ا اكم اإلسالالالالالالالالالالالالمية ح م ومع هناية   وكلها باءت بالرتشالالالالالالالالالالالل  (4)

وبعالالد  الالاداالالات عرتالا  2007-2006عقالالب التالالدخالالل اإلايوا يف 

 ا سي االقواعد العس رية الرتكية يف اخلار  ومهامها  موقع  -
 مارن 28  تاريخ اإلطالع 2019أغسطس  18عرا  بتاريخ 

   متاح عّب الرابط التايل:2020
 https://2u.pw/B7Vnl  

الرملن خبارع  التواجد الرتكي يف الصومال.. بوابة لنرتوذ أكّب عبد -
  تاريخ 2018فّباير  21يف إفريقيا  موقع العربية  بتاريخ 

  متاح عّب الرابط التايل: 2020مارن  28اإلطالع 
https://2u.pw/louxX 

 ( للمزيد انظر:3) 
 أملد عس ر  مرجع سابق. -
صري التدخل األجنيب وتأاريه يف مسار ومالشافعي ابتدون   -

 8-5الرئاسيات الصومالية املقبلة  مرجع سابق  ص ص 
(4( Ken Menkhaus, The Crisis in Somalia: 
Tragedy in Five Acts, African Affairs, Oxford 

http://ara.tv/m28cm
http://ara.tv/m28cm
https://www.alarabiya.net/tools/tags.html?tags=1e38a0a9-909b-4a06-839d-ecf24e1fc421&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.alarabiya.net/tools/tags.html?tags=1e38a0a9-909b-4a06-839d-ecf24e1fc421&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://2u.pw/uRWeS
https://2u.pw/kx4W6
https://2u.pw/LlFjY
https://2u.pw/B7Vnl
https://2u.pw/B7Vnl
https://2u.pw/louxX
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شالالالالالالريف شالالالالالاليخ  االنتقالية برئاسالالالالالالة الوطنية احل ومة وجيبويت ظهرت
عضالالالالالالًوا   275بلي عدد أعضالالالالالالائه و اختيار برملان جديد  وذ أملد 
مع هنالالالايالالالة تلالالالك  نيط بالالاله انتخالالالاب رئيس ورئيس وزراء جالالالديالالالدينوأُ 

أعضالالاء هذا الّبملان   و نصالالف؛ مع العلم أن 2012احل ومة يف 
على كل  ان شالالالالعبًيا  وإمنا اختارهتم عشالالالالائرهم  ف مل يتم انتخا م
الداروت  واهلوية  )عشالالالالالالالائر الصالالالالالالالومال األربع ال ّبى  عشالالالالالالالرية من

 من الزعمالالاء هليئالالة تت ون من ختتالالار االاني   أن(والالالدر  والرحنوين
عضالالالالالالالالالالالالالالالًوا  من  15أع  ؛العالالدد   على أن ي مالاللازعيمالالً  135 و 

 .(1)األقليات
انتخب الّبملان   2012ومع انتهاء احل ومة االنتقالية يف 

اترتق مع زعماء العشالالالالائر على الذع  بأغلبية حسالالالالن شالالالاليخ  مود 
ضالالالالاء اهليئة أع ترشالالالالح أعضالالالالاء الّبملان  فاختارت توسالالالاليع اهليئة اليت

الشالالالالاليوخ  ل ن  الّبملان ا ديد  مبجلسالالالالاليه: جملس الشالالالالالعب وجملس
ا ديد  طغت العشالالالالالالالائرية على انتخابات الّبملان  م اختار الّبملان

ا جديًدا للبالد 2017يف عام   هو  مد عبد اهلل فرماجو ؛رئيسالالالالالالالالالالالً
. إال أن الشالالالالالالالالالالالالالالالاهد يف األمر أن (2)وهو الرئيس احلايل للصالالالالالالالالالالالالالالالومال

لالنتحابات الرئاسالالية والّبملانية وهو ما جيعل العشالالائرية هي ا ددة 
االستقرار النسيب يف الصومال هشًّا ورهن مصاحل  يقة؛ سواء من 
قبل نواب الّبملان ورغباهتم يف تقلد املناصالب التنرتيذية أو التقساليم 

وفق ا اصالالالصالالالة القبلية للتمثيل وتقاسالالالم  بني الرئيس ورئيس الوزراء
حالة التأزم السياسي وت رار  يرسخ يرتاقم أوالسلطة السياسية تا 

 .(3)إىل االهنيار لنظام السياسي الصومايلامشهد ا دار 
وتا سالالالالالالالالالالالبق  د أن بناء الدولة الصالالالالالالالالالالالومالية ال يزال يواجه 
إشالالالالالالالالالالالالالالال اليات عدة رغم وجود ح ومة  فمن جانب توجد قوات 

                                                           

University Press, No.204, Vol.106, Pp.395-
365. 

 للمزيد انظر: (1)
اطية يف األمننة والدميقر   عديلة تبار  احلا  علي أملد حسن  -

لة   جمالقرن األفريقي: حاالت جيبويت والصومال والسودان
يات  العدد سياسات عربية  املركز العرا لأل اث ودراسة السياس

 50  ص 2019  يوليو 39
انتهاء والية احل ومة االنتقالية يف الصومال  موقع ا ا سي  -

مارن  16  تاريخ اإلطالع 2012أغسطس  20خ عرا  بتاري

أجنبية هي املسالالالالالالال لة عن حرتظ األمن يف الصالالالالالالالومال مع عدم قدرة 
لى فعالالل هالالذا حىت اآلن  ومن جالالانالالب آخر ا يش الصالالالالالالالالالالالالالالالومالالايل ع

توجد دول عدة تسالالالالالالالالالالالهم يف تعقيد املشالالالالالالالالالالالهد الصالالالالالالالالالالالومايل الداخلي 
حلسالالالالالالالالالالاب مصالالالالالالالالالالاحلها املختلرتة واليت مل ت ن إال يف غري مصالالالالالالالالالاللحة 
الصالالالومال  ومن جانب االث مازالت العشالالالائرية هي األسالالالان اليت 
تقوم عليه احل ومة الصومالية احلالية وما يتبعه هذا من إش اليات 

تعلق بالتحالرتات والتحالرتات املضالالالالالالادة يف املشالالالالالالهد السالالالالالالياسالالالالالالي  ت
ونتيجة ملا سالالالبق يطرح التسالالالاؤل التايل نرتسالالاله  هل تسالالالري الصالالالومال 
يف بناء دولة أم أن االسالالالالالالالالتقرار النسالالالالالالالاليب اهلش احلايل سالالالالالالالالينتهي مع 

 ؟2020خرو  قوات أميصوم يف هناية 
 جتدد الصراع يف الصومال - 

سالالالالالالالالالالالالالالالعينالالات يف أوائالالل الت بعالالد انتهالالاء احلرب األهليالالة األوىل
 رع من قبل احتالل عسالالالالوقوع والثانية يف بدايات األلرتية الثالثة و 
حالة  ن املسالالالالالالالالالالالالالالال ول عن جتددإدولة من دول ا وار  مي ن القول 

أال وهي حركالالالالة  ؛الصالالالالالالالالالالالالالالالراع اآلن هي حركالالالالة من حركالالالالات العنف
ية  ورغم الشالالالباب اإلسالالالالمية أو حركة الشالالالباب اجملاهدين الصالالالومال

ت معظم مدن الصالالالالالالالالالالومال الرئيسالالالالالالالالالالية اليت كان طرد مسالالالالالالالالالاللحيها من
 تسيطر عليها  ما زالت تش ل هتديًدا وا ًحا.

بوصالالالالالالالالرتها  2006برزت حركة الشالالالالالالالالباب للمرة االوىل عام 
تنظيًما شبابًيا متشدًدا تابًعا الحتاد ا اكم االسالمية املنحل الذع 
كان يقاتل القوات اإلايوبية اليت كانت قد دخلت اىل الصالالالالالالالالالالالومال 

حل ومة امل قتة الضالالالالالالالالالالالالالالالعيرتة  ومثة تقارير كثرية تتحدث عن لدعم ا
ىل جالالالانالالالب إجالالالانالالالب اىل الصالالالالالالالالالالالالالالالومالالالال للقتالالالال توافالالالد ا هالالالاديني األ

 .(4)الشباب

  متاح عّب الرابط التايل: 2020
https://2u.pw/vUKHQ 

 .51  عديلة تبار  مرجع سابق   ص حسن احلا  علي أملد (2)
( عصام حسني ا امع  القيادة الصومالية ا ديدة ومتطلبات بناء الدولة  3)

 .6-2  ص ص2017مارن  27مركز ا زيرة للدراسات  بتاريخ تقارير 
من هم "شباب" الصومال؟  موقع ا ا سي عرا   -س ال وجواب  (4)

  متاح عّب 2020مارن  17  تاريخ اإلطالع 2013سبتمّب  23بتاريخ 
 الرابط التايل:

 https://2u.pw/Ie1T9  

https://2u.pw/vUKHQ
https://2u.pw/Ie1T9
https://2u.pw/Ie1T9
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 علنامل هدفها" سلرتي إسالمي توجه" ذات الشباب وحركة
 خالل نم القاعدة بتنظيم ارتبطت الشريعة  أسس على دولة إقامة

 يا أفريق شرق يف يلالدو  التنظيم خاليا مسئويل بع  وساطة
 نيح 2009 العام إىل الشباب والقاعدة بني الصلة واستمرت
 سبتمّب يفو هنائي   بش ل للقاعدة الوالء الصومالية احلركة أعلنت
 الشباب حركة" رأن على أبوعبيدة عمر أملد بات  2014

" غودان" عبدع أملد السابق زعيمها مقتل تأكد بعد" اإلسالمية
 جدد السنة نرتس ويف أمري ية  جوية  ربة يف مصرعه لقي الذع

 .القاعدة تنظيم زعيم الظواهرع ألمين والءهم" الشباب"

 معظم على سابقة فرتة يف اإلسالمية الشباب سيطرت
 الصومالية احل ومة على تقضي وكادت مقديشو  العاصمة أرا ي
  اح لوال وأفريقًيا  غربًيا املدعومة أملد شريف شيخ برئاسة السابقة
 عناصر طرد يف األفريقي االحتاد قوات تساندها احل ومية القوات
 الصومالية احلركة   وتضم2011 العام يف مقديشو خار  إىل احلركة
 صوماليون بينهم مقاتل  آالف تسعة إىل مخسة بني ما صرتوفها بني

 باكستان  إىل إ افة عربية دول من قدموا أغلبهم أجانب ومقاتلون
 تلقوا احلركة إىل املنتمني أن ويُعتقد تل مقا 800  و وعددهم
 اكتسبوا دورة يف أسابيع عدة هناال أقاموا حيث إريرتيا يف تدريبات
 .(1)واملترتجرات القنابل واستخدام العصابات حرب مهارات خالهلا

ال ي اد وتصاعدت عمليات احلركة يف الرترتة األخرية حىت 
ى ا يش الصومايل  اوالت هجوم هنا وهناال علإال و د مير يوم 

                                                           

 حول حركة شباب اجملاهدين  انظر: للمزيد  (1)
 مد مصطرتى جامع  الصومال: تدهور األو اع األمنية يهدد  -

 31بتاريخ  موقع نون بوست  االستقرار الذع ينشده فرماجو 
  متاح عّب 2020فّباير  12  تاريخ اإلطالع 2019مارن 

  https://2u.pw/evAl0 الرابط التايل:
 ومن الصومالية اإلسالمية الشباب حركة هي زرواطي  من أمني -

طالع   تاريخ اإل2015أبريل  7  بتاريخ 24يقودها؟  فرانس 
    متاح عّب الرابط التايل:2020فّباير  12

https://2u.pw/k5O7o   
 ا ديد عامال تبدأ الصومالية «الشباب حركة» مد   الشيخ -

 يناير 5اإلرهاا  جريدة الشرق األوسط  بتاريخ  بالتصعيد

وعلى املصاحل الغربية والرتكية باعتبارهم حلرتاء  من حركة الشباب
  بل تقوم احلركة يف كثري من االحيان مبهامجة حل ومة مرتدة فاسدة

؛ وذلك على الرغم من الضربات ا وية األمري ية قرى ب املها
 .(2)هاباإل افة إىل  غط القوات األفريقية )أميصوم( علي

 تاتمة 
السالال ال الذع يطرح نرتسالاله هاهنا مع اقرتاب منتصالالف عام 

على الساحة  -حىت اآلن-والذع سيشهد تغريات كّبى  2020
الصالالالالومالية مع انسالالالالحاب القوات األفريقية )أميصالالالالوم( واليت كانت 
مسئولة عن األمن يف الصومال طوال العقد املا ي  هل ستشهد 

إلعطاء مسالالاحة  السالالاحة الصالالومالية اسالالتقرارًا يف السالالاحة السالالياسالالية
لبناء دولة طال انتظارها؟ تا سالالالالالالالالالالالالالالبق يرتجح القول بال لألسالالالالالالالالالالالالالالف 

 الشديد؛ وذلك لعدد من األسباب منها:
 د الو الالع السالالياسالالي: حيث تتسالالع الرتجوة قعت

واالنقسالالالالالام بني األطراف السالالالالالياسالالالالالية يف البالد؛ تا يزيد 
من احتمالالالالاليالالالالة انالالالالدالع صالالالالالالالالالالالالالالالراع بني احل ومالالالالة املركزيالالالالة 

يف ظل التنبُّ  مبحاوالت الضالالالالالالغط والواليات الصالالالالالالومالية 
واملطالبة باحلصالالالالالالالالالالالالالالالول على احل م الذايت ِمن ِقب ل بع  

 الالالالالالالالالالالالالالعف سالالالالالالالالالالالالالاليطرة احل ومة  معالواليات الصالالالالالالالالالالالالالالومالية 
الرتيدرالية على األو الالاع يف البالد خاصالالة األمنية؛ األمر 

يقِوض جهود بناء الدولة يف الصالالالالومال إن حدث الذع 
يتبالالدى من    وبالالاألخص يف ظالالل مالالاخالل الرترتة املقبلالالة

  متاح عّب الرابط 2020فّباير  12  تاريخ اإلطالع 2020
  التايل:

https://2u.pw/0O1NJ  
 للمزيد انظر:( 2)

 20حسام احلداد  تطور الو ع يف الصومال وا يش يعلن مقتل  -
ن حركة الشباب  موقع احلركات اإلسالمية  بتاريخ  م

  2020فّباير  11  تاريخ اإلطالع يف 2019أغسطس 19
 https://2u.pw/6cTQn متاح عّب الرابط التايل:

 90  ياة أودى ترتجري عن مس وليتها تعلن الشباب حركة -
يخ   تار  2019 يسمّبد 30الصومال  موقع رويرتز   يف شخصا
    متاح عّب الرابط التايل:2020فّباير 12اإلطالع 

 https://2u.pw/GnfxE  

https://2u.pw/evAl0
https://2u.pw/k5O7o
https://2u.pw/0O1NJ
https://2u.pw/6cTQn
https://2u.pw/GnfxE
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فشالالالالالالالالل احل ومات املتعاقبة على اسالالالالالالالالتغالل وفهم النظام 
 القبلي والعشائرع.

 حيث يزداد الو ع  ؛تنامي حالة الرتراغ األمين
األمين يف الصومال سوًءا  ويصبح أكثر هشاشة؛ فعلى 
الرغم من جهود احل ومالالة الصالالالالالالالالالالالالالالالومالالاليالالة لتعزيز املنظومالالة 

تزال  مايل الاألمنية يف البالد  إال أنض قوات ا يش الصو 
منع اهلجمات اإلرهابية وملاية على مبرتردها  غري قادرة

املنشالالالالالالالالالالالآت احل ومية يف العاصالالالالالالالالالالالمة مقديشالالالالالالالالالالالو واملناطق 
 االسرتاتيجية يف أ اء البالد. 

 عدد لضالالآلة نظراً  ؛توسالالع نرتوذ حركة الشالالباب 
 مبساحة مقارنة  (تقريباً  ألرتاً  20) الصومايل ا يش أفراد

 والتسليحي التدرييب والقصور  سواحلها وامتداد الدولة 
 ترتر الالالالالالالالالالالالاله الذع احلظر واسالالالالالالالالالالالالالالتمرار يُعانيه ا يش  الذع
 للصالالالومال  السالالالالح تصالالالدير على املتحدة األمم منظمة

 وتباين بالرتسالالالالالالالالالالالالالالاد  تتعلق أخرى العتبارات باإل الالالالالالالالالالالالالالافة
 ا يش وحدات انتشالالالالالالالالالار من الصالالالالالالالالالومالية القوى مواقف
؛ تا يعطي الرترصالالالالالالالة حلركة (مقديشالالالالالالالو) العاصالالالالالالالمة خار 

الشالالالالالباب يف الداخل خاصالالالالالة مع وجود بع  احلوا الالالالالن 
 الداخلية هلا.
  زيالالالالادة التالالالالدخالت والتنالالالالافس اخلالالالالارجي على

الصالالالالالالالالومال؛ سالالالالالالالالواء أكان ذلك على صالالالالالالالالعيد ا وار من 
زيادة التدخالت اإلايوبية وال ينية  أو الصعيد اإلقليمي 
األوسالالالع حيث تتنافس كل من تركيا وقطر مع اإلمارات 

الصالالالالالالالالومالية  باإل الالالالالالالالافة إىل والسالالالالالالالالعودية على السالالالالالالالالاحة 
تدخل إيران يف الشالالالالالالالالالالالالأن الصالالالالالالالالالالالالومايل من خالل دعمها 
حركة شالالالالالالباب اجملاهدين  وعلى الصالالالالالالعيد الدويل تتجلى 
رغبة الواليات املتحدة يف ملاية مصالالالالالالالالالالالالالالالاحلها يف املنطقة 
والقضالالالالالالالالالالالالالاء على شالالالالالالالالالالالالالباب اجملاهدين يف ظل حر ا على 

 اإلرهاب.
الصالالالومايل  وال تقف العوامل اليت تسالالالهم يف تعقيد املشالالالهد

عند هذا احلد بل مي ن إ الالالالالالالالافة األزمات اإلنسالالالالالالالالانية الطاحنة اليت 
 2011-2010واجهتها وتواجهها الصالالالالالالالالالالالالومال؛ فلم ت ن جماعة 

  2017هي األخرية؛ بل لقد  الالالالالربت الصالالالالالومال جماعة أخرى يف 

من ا تمل أن يشالالالالالالالالالالالالهد جماعة أخرى  2020وهناال تقارير أن عام
لقوية  باإل الالالالالالالالالالالالالافة إىل أزمة يف الصالالالالالالالالالالالالالومال نتيجة هلجمات ا راد ا

جائحة كورونا اليت تضالالالالالالالالالالالالرب العامل اآلن واليت ال تسالالالالالالالالالالالالتطيع النظم 
الصالالحية الصالالومالية التعامل معها إن وقعت ال قدر اهلل  ليس هذا 
ا أزمة اقتصالالالادية نتيجة ما سالالالبق تا  فقط بل تشالالالهد الصالالالومال أيضالالالً
يسالالالالالالالالالالالالهم يف ارترتاع نسالالالالالالالالالالالالبة الرتقر وتردع األو الالالالالالالالالالالالاع االقتصالالالالالالالالالالالالادية 

 اعية يف البالد واليت مل يسع هذا التقرير االسترتا ة فيها.واالجتم
 

***** 
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 أفغانستان.. بين الصعود والتصد ع والترب ص
 أ مد تلف

 مقدمة
يًّا كبريًا شالالهدت أفغانسالالتان يف الرترتة املا الالية حراًكا سالالياسالال

ألطراف الداخلية اال يزال مستمرًّا  إذ تتغريض موازين القوى ملختلف 
أفغانسالالتان  ة  تضا ينبئ خبريطة سالالياسالالية جديدة سالالتشالالهدهاواخلارجي

 خالل الرترتة املقبلة.
مها يف إذ يبدو أن متدُّد طالبان مرًة أخرى وصالالالالالالالعود أسالالالالالالاله

يات املتحدة السالالالالالالالالالالالالالالالاحة األفغانية قد أجّب احل ومة األفغانية والوال
ة والتجالالاهالالل  األمري يالالة على تغيري تعالالاملهمالالا مع احلركالالة من املعالالادا

الم يف واملرتالالالاو الالالالالالالالالالالالالالالالالالة  فتمض توقيع اترتالالالاق إحالل السالالالالالالالالالالالالالالال إىل احلوار
تان بني حركة طالبان والواليات املتحدة األمر  ي ية  ومل أفغانسالالالالالالالالالالالالالالال
األفغالالانيالالة  يقف األمر عنالالد الواليالالات املتحالالدة األمري يالالة واحل ومالالة

فحسالالالالالالالالالالالالالالالب  بل كذلك العديد من القوى األخرى مثل روسالالالالالالالالالالالالالالاليا 
ن بطبيعة باكسالالالالتاوالصالالالالني وإيران ودول ا وار األفغاين فضالالالالاًل عن 

بْت احلال  ذهبت هذه القوى إىل طالبان وترتاو الالالالالالالالالالالالالالالت معها ورتض 
 معها سيناريوهات مستقبل أفغانستان.

سالالالالالالالتان إىل كما أدضى إجراء االنتخابات الرئاسالالالالالالالية يف أفغان
ية للواليات تعميق الصالالدع الذع أصالالاب خنبة احل م األفغانية املوال

بان وزيادة قوهتا رتاع أسالالالالالالالالهم طالاملتحدة األمري ية  تضا أدضى إىل ارت
احل م منذ  أمام تصالالالالالالالدُّع النخبة السالالالالالالالياسالالالالالالالية األفغانية املشالالالالالالالاركة يف

 .2001االحتالل األمري ي ألفغانستان عام 
عود يف هذا التقرير  اول إلقاء الضالالالالالالالالالالالالالالالوء على هذا الصالالالالالالالالالالالالالالال

انيالالة على الطالالالبالالاين  وتبعالالات إجراء االنتخالالابالالات الرئالالاسالالالالالالالالالالالالالالاليالالة األفغالال
لالذع أعلن ايف ظالِل الرتبُّص األمري ي  تصالالالالالالالالالالالالالالالالدُّع النخبالة احلالاكمالة 

 تّبِر عودته اخلرو  من الساحة األفغانية ومل ينس أن يدقض مسامري
 مرًة أخرى.

                                                           

 .باحث مبركز احلضارة للدراسات والبحوث 

 تطاب االبان الجديد
نشالالالالالالالالالالالرت صالالالالالالالالالالالحيرتة "نيويورال تاميز"  2020فّباير  20يف 

األمري ية مقااًل لنائب رئيس حركة طالبان سالالالالالالالالالالالالالالرا  الدين حقضاين  
ه اترتاق سالالالالالالالم مع الواليات املتحدة األمري ية  متهيًدا لتوقيع حركت

تقوم مبوجبه الواليات املتحدة وحلرتاؤها باالنسالالالالالالحاب ال امل من 
أفغانسالالالالالالالالالالالالالالالتان ورفع العقوبات عن طالبان مقابل التزام احلركة بعدم 
هتديد أمن الواليات املتحدة أو مساعدة أع طرف على استخدام 

 األرا ي األفغانية لتهديدها.
د يف مقالالالالالالاله على أن احلرب أرهقالالالت ا ميع   حقالالالاين أكالالالض

وأهنم متسالالالالالالالالالالالالال وا برتتح أبواب السالالالالالالالالالالالالالالم حىت عندما أغلقها الرئيس 
دونالالالالالد ترامالالب  وأهنم يردُّون على املخالالاوف اليت تثالالار من خمتلف 
األطراف بأن طالبان سالالالتعتمد يف مشالالالاركتها يف السالالالياسالالالة األفغانية 

رتالاق على نظالام مبالدأ التشالالالالالالالالالالالالالالالالاور والتوافق مع الرترقالاء األفغالان  لالت
سياسيٍّ جديد  قائاًل:  ن ملتزمون بالعمل مع األطراف األخرى 
بطريقة استشارية من االحرتام احلقيقي لالترتاق على نظام سياسي 
جديد وشالالالالالالامل ينع س فيه صالالالالالالوت كِل أفغاين وال يشالالالالالالعر فيه أعُّ 
أفغاينٍّ باإلقصالالالالالاء  وأنه بعد التحرر من اهليمنة والتدخل األجنيب   

ألفغان مًعا طريقة لبناء نظام إسالالالالالالالالالالالالالمي يتمتضع فيه مجيع سالالالالالالالالالالالاليجد ا
األفغان  قوق متسالالالاوية  حيث حقوق املرأة اليت مينحها اإلسالالالالم 

ة  وحيالالالث ا الالالدارة  -من احلق يف التعليم إىل احلق للعمالالالل-  ميالالالض
 هي األسان لت اف  الرترص.

وأكضد حقضاين على أمهية الدعم الدويل ألفغانسالالالالالالالالالالالالالالالتان بعد 
واليات املتحدة وحلرتائها  مبا فيه الدعم األمري ي  انسالالالالالالالالالالالالالحاب ال

فطالالالالالبالالالالان تعرتف بالالالالأمهيالالالالة احلرتالالالالا  على عالقالالالالات وديالالالالة مع مجيع 
البلدان وتأخذ خماوفهم على  مل ا د. إذ ال تستطيع أفغانستان 
أن تعيش يف عزلة. متعِهًدا بأن أفغانسالتان ا ديدة سالت ون عضالًوا 

 مس واًل يف اجملتمع الدويل.
ع العاجل الذع يواجه احلركة سالالالالالالالالالالالالي ون يف ترتعيل والتحدِ 

اترتاقها مع الواليات املتحدة. مشالالالالالالالالالالالريًا إىل أنه بالرغم من بناء قدر 
من الثقة من خالل ا اداات مع املرتاو الالالالالالني األمري ِيني يف قطر  
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ل ن مثلما ال تثق الواليات املتحدة متاًما بطالبان  فين أعضالالالالالالالالالالالالالالالاء 
 .(1)الواوق  ا متاًماطالبان أيًضا بعيدون جدًّا عن 

 لمحة تاري ية
حدة  منذ مثضلت أفغانستان مصدر قلق دائم للواليات املت

 سالالالالالالالالالالالالالالالبتمّب 11أن غزهتالالالا إدارة جور  بوش االبن بعالالالد هجمالالالات 
  كالالالالان مثالالالالة 2009. فمع هنالالالالايالالالالة ح م بوش مطلع عالالالالام 2001
ام عجنالالدع أمري ي على األرض األفغالالانيالالة. ويف  68000حوايل 
عد يف السالالالالالابق باراال أوباما  الذع كان و   ا الالالالالطر الرئيس 2010

خالالالالارجيالالالالة  مللتالالالاله االنتخالالالالابيالالالالة بالالالاليهنالالالالاء التورُّة األمري ي يف حروب
مليات   جرضاء تصالالالالالالالالالالالالالالالاعد ع100000م ِلرتة  إىل رفع العدد إىل 

مع قادة يف  طالبان. ويف العام نرتسه  بدأت إدارة أوباما اتصاالت
 ينجم  ول ن مل 2012و 2011احلركة اسالالالالالالالالالالالالالالتمرضت طوال عامي 

رتي  عدد   بدأت إدارة أوباما يف خت2011عنها اترتاق. ويف عام 
 2017القوات األمري ية هناال   يث وصالالالالالالالل عددها  لول عام 

جنالالالدع. ل ن إدارة ترامالالالب أرسالالالالالالالالالالالالالالاللالالالت تعزيزات من  8400إىل 
 جندع يف العام نرتسه جرضاء تصاعد العنف. 3000

تلوا جندع من قوات "الناتو" قُ  3500كما أنه من أصل 
ة  ب جنالالالالدع أمري ي. وكلضرتالالالالت احلر  2400يف أفغالالالالانسالالالالالالالالالالالالالالالتالالالالان مثالالالالض

 الواليات املتحدة قرابة تريليوين دوالر.
ا من احلرب  بالالالالاتالالالالت طالالالالالبالالالالان  18وبعالالالالد أكثر من  عالالالالامالالالالً

تسالالالالالالالالاليطر على  و نصالالالالالالالالالف مسالالالالالالالالالاحة البالد  يف حني أن احل ومة 
األفغانية املدعومة أمري يًّا واملعرتف  ا دوليًّا ما زالت عاجزة عن 

نرتسالالالالالها يف غياب الوجود العسالالالالال رع الغرا. ووفًقا ملسالالالالال ول  ملاية
أمري ي  فين الصالالالالالالالراع يف أفغانسالالالالالالالتان الذع وصالالالالالالالل إىل "حالة من 

 .(2)ا مود االسرتاتيجي"  يستنزف الواليات املتحدة

                                                           

(1) Sirajuddin Haqqani, What We, the Taliban, 
Want, The New York Times Company, 20 
February 2020, available at: 
https://nyti.ms/39N8emS 

وحدة الدراسات السياسية  اترتاق السالم بني الواليات املتحدة وطالبان:  2))
  املركز العرا لأل اث 2020مارن  5املضمون  والسياقات  والتحديات  

وبالالات  ال يروق هالالذا الو الالالالالالالالالالالالالالالع بطبيعالالة احلالالال لألمري ِيني 
ا على امً ع 18قدامى ا اربني كما الشالالالالالعب األمري ي بعد حوايل 

 ي للعراق  عاًما منذ الغزو األمري 16بدء احلرب يف أفغانسالالالالتان و
سالالح ملركز يقولون إن تلك احلروب مل ت ن تسالالتحق القتال  وفًقا مل

 "بيو" لأل اث.
عراق مل ٪ من ا الالاربني القالالدامى إن احلرب يف ال 64قالالال 

د اليت تعود ت ن تسالالالتحق القتال بالنظر إىل الت اليف مقابل الرتوائ
تحق. ٪ إهنا كانت تسالالالالالالالالالالال33ى الواليات املتحدة  يف حني قال عل

يقولون بش ل  ٪ من األمري ِيني62آراء ا مهور متشا ة تقريًبا: 
قولون ٪ ي32عام إن حرب العراق مل ت ن تسالالتحق عناء القتال و

ني القدامى إهنا كانت تسالالالالالالالالالالتحق ذلك. وباملثل  تقول أغلبية ا ارب
 رب يف أفغالالالالانسالالالالالالالالالالالالالالالتالالالالان مل ت ن( إن احل٪59٪( وا مهور )58)

ن إن تسالالالالالالالالالالالتحق القتال. حوايل أربعة من كل عشالالالالالالالالالالالرة أو أقل يقولو 
 األمر يستحق القتال.

ا أن ا اربني القدامى الذي ن خدموا يف بنيض  املسالالالالالالالالالالح أيضالالالالالالالالالالً
ن أولئك مالعراق أو أفغانسالالالالالالتان ليسالالالالالالوا أكثر دعًما لتلك احلروب 
اًء على ء بنالالالالالالالالالذين مل خيالالالالدموا يف هالالالالذه احلروب. وال ختتلف اآلرا

 الرتبة أو اخلّبة القتالية.
ختتلف وجهالالات النظر بشالالالالالالالالالالالالالالال الالل كبري حسالالالالالالالالالالالالالالالالب احلزب  
ا هم أكثر  فالالالالالا الالالالالاربون القالالالالالدامى ا مهوريون وا مهوريون عمومالالالالالً
احتمالالاال لتالالأييالالد احلرب ب ثري من الالالدميقراطِيني وا الالاربني القالالدامى 

٪ من ا الالالالالالاربني 45الالالالالالالذين يتعالالالالالالاطرتون مع احلزب الالالالالالالدميقراطي  
٪ من ا اربني الدميقراطِيني يقولون 15امى ا مهورِيني مقابل القد

إن احلرب يف العراق كانت تسالالالالالالالالالالالالالالالتحق القتال  يف حني كشالالالالالالالالالالالالالالالف 
٪ من 26٪ من قدامى ا اربني ا مهورِيني و46االسالالالالالتطالع أن 

قدامى ا اربني الدميقراطِيني يقولون نرتس الشالالاليء عن أفغانسالالالتان. 
 .(3)ة تقريًبا بني ا مهوروذات الرتروق احلزبية متطابق

التايل: ودراسة السياسات  متاح عّب الرابط 
https://bit.ly/3aQbnnq 

(3) Ruth Igielnik and Kim Parker, Majorities of 
U.S. veterans, public say the wars in Iraq and 
Afghanistan were not worth fighting, Pew 
Research Center, 10 July 2019, available at: 

https://nyti.ms/39N8emS
https://bit.ly/3aQbnnq
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وكمالالا يقول مالالاي الالل هريش: إن مالالا تسالالالالالالالالالالالالالالالمضى احلرب على 
سالالالالبتمّب قد ت ون أسالالالالرترْت عن أسالالالالوأ  11اإلرهاب اليت بدأت ىف 

خطأ اسالالالالالالالالالرتاتيجي ارت به أع زعيم عاملي كبري منذ أن قرضر أدولف 
هتلر  الذى كان على أعتاب النصالالالالالالالالالالالالالالالر التام على أوروبا وبريطانيا 

 .(1)حتاد السوفييتالعظمى  غزو اال
 ما ا فعلت االبان؟

هالالالالا عل  مللمالالالالت حركالالالالة طالالالالالبالالالالان املتبِقي من قوضهتالالالالا وتالالالالأاري 
ن م -بعد سالالالالالالالالالالالالالالالنوات عجاف مرضْت عل  احلركة-األرض ومت ضنت 

تالية فرض نرتسالالالالالالالالالالالالها رقًما يسالالالالالالالالالالالالتحيل جتاهله. إل  جانب الروح الق
خة لدى أعضالالالائها  أسالالالعف احلركة يف ذ كما -لك والعقيدة املرتسالالالِ

لباكسالالالالالالالالالالالتاين االدعم  -ز يف ال ثري من التقارير والواائق املسالالالالالالالالالالالربةبر 
 والسالالالالالالالالالالالالالالعودع. ول لٍّ من الدولتني حسالالالالالالالالالالالالالالابات اجتمعت يف دعم

سالالالالعودية طالبان وإعادهتا إل  الواجهة. فقد أو الالالالحت الوسالالالالاطة ال
الرياض تنظر  أن 2008بني احل ومة األفغانية وتثِلي طالبان عام 

يالالديولوجيالالة البشالالالالالالالالالالالالالالالتونيالالة األقرب لأل بالاليجيالالابيالالة لعودة طالالالبالالان  احلركالالة
اسالالالية واحل م. الرمسية للدولة السالالالعودية )آنذاال(  إل  العملية السالالالي

ياسالالالالالالالالالالالالالالالة ناهيك عن القيمة اليت ارتأهْتا السالالالالالالالالالالالالالالالعودية يف دعم السالالالالالالالالالالالالالالال
 فغانستان.أالباكستانية باعتبارها منافًسا للنرتوذ اإليراين يف 

أما يف حسالالالالالالالالالابات باكسالالالالالالالالالتان  فيمثل ح م حركة طالبان 
ا اسالالالرتاتيجيًّا هلا أمام اهلند  ناهيك عن إعطائه باكسالالالتان دورًا عمقً 

أكّب يف رسالالالالالالالالم املسالالالالالالالالتقبل األفغاين وزيادة تأاريها اإلقليمي بالتايل؛ 
وبالرتعل  اسالالالالالالالالالالالالالتطاعت احلركة وعّب تبِنيها اسالالالالالالالالالالالالالرتاتيجية مبنيضة عل  
مواجهالالالالالالة االحتالل واحل ومالالالالالالة األفغالالالالالالانيالالالالالالة  بالالالالالالاعتبالالالالالالارهالالالالالالا امتالالالالالالداًدا 

د السيطرة عل  أجزاء واسعة من أفغانستان وأن لالحتالل  أن تعي

                                                           

 https://pewrsr.ch/3e3n7VR 
ماي ل هريش: ي تب أفغانستان.. ال اراة االسرتاتيجية األكّب ألمري ا  ( 1)

  2020فّباير  24(  Foreign Policyاملصرع اليوم )نقال عن جملة 
 متاح عّب الرابط التايل:

  https://2u.pw/bY7dg  
حسن أملديان  أفغانستان يف اسرتاتيجية األمن القومي اإليراين ورؤيتها  2))

  2020فّباير  23لدور طالبان والوجود األجنيب  مركز ا زيرة للدراسات  
 متاح عّب الرابط التايل: 

https://2u.pw/qYSuI  

ترترض عل  سالالالالالالالالالالالالالالال الالان تلالالك املنالالاطق الوالء والقبول بالالاألمر الواقع. 
وأهم من ذلالالالك القبول املتالالالدرِ  لألطراف اخلالالالارجيالالالة امل اِرة بالالالالواقع 
الذع فر الالالالالالالالالالالالالالالته طالبان عّب ما قارب العقدين من مواجهة العملية 

يطر طالبان اليوم عل  ما السالالياسالالية والقائمني عليها عسالال ريًّا. تسالال
يقارب نصالالالالالف أفغانسالالالالالتان و اداات السالالالالالالم تضالالالالالرتي طابًعا رمسيًّا 
ت رؤيالالة األطراف الالالدوليالالة املختلرتالالة مبالالا  عل  قوة احلركالالة  فقالالد تغريض
فيهالالالا الواليالالالات املتحالالالدة جتالالالاه حركالالالة طالالالالبالالالان نتيجالالالة تغري الظروف 
األمنية والسالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالية يف أفغانسالالالالالالالالالالتان ونتو عن ذلك التغيري االاة 

 استنتاجات بُنيت عليها  رورة الترتاوض مع طالبان:
امل اسالالالالالالالالالالالالالالالتحالة سالالالالالالالالالالالالالالاليطرة احل ومة األفغانية عل  ك -أواًل 

 بالد.الرتاب األفغاين يف ظل سيطرة طالبان عل   و نصف ال
ار بعزل النتائو الع سالالالالالالالالالالالالالالالية املرتتبة عل  االسالالالالالالالالالالالالالالالتمر  -اانًيا

 س رع.طالبان سياسيًّا إذ يزيد ذلك من متسُّ ها باحلل الع
ونتيجة لالفرتا الالالالالالالالالالالالالالالني آنرت ي الذكر  فين السالالالالالالالالالالالالالالالالم  -االًثا

 .)2)األفغاين دون إشراال طالبان بات أمرًا مستحياًل 
تعاملت األطراف الدولية املختلرتة ذات الصالالالالالالالالاللة مع األمر 
الواقع يف أفغانسالالالالتان وباتت طالبان فاعاًل معرتفًا به ومقصالالالالًدا هلذه 

 2018رتي نوفمّب األطراف ملناقشالالالة واقع ومسالالالتقبل أفغانسالالالتان  ف
أشالالالالركت روسالالالاليا حركة طالبان يف  اداات للسالالالالالم األفغاين ُعرفت 

دولة منها  12بصالالالاليغة موسالالالال و  وكانت تضالالالالم إىل جانب روسالالالاليا 
الصالالالالالالالالالالني واهلند وباكسالالالالالالالالالالتان وإيران باإل الالالالالالالالالالافة إىل طاجي سالالالالالالالالالالتان 

  وقد (3)وتركمانسالالالالالالتان وأوزب سالالالالالالتان فضالالالالالالال عن احل ومة األفغانية
ان إىل موسالالالالال و يف مناسالالالالالبات و اداات ت رضرت زيارات قادة طالب

ديسالالالالالالالالالالمّب  28أخرى وأاناء تعثُّر مرتاو الالالالالالالالالالاهتا مع واشالالالالالالالالالالنطن. ويف 

 انظر: 3))
عات "صيغة ل تسعى إلجراء  اداات مباشرة مع طالبان خالل اجتماكابو   -

لرابط ا  متاح عّب 2018نوفمّب  5الروسية   Sputnikموس و"  وكالة 
 التايل: 

https://bit.ly/3bUzD7W 
ل ابل  « شبه رمسي» ضور « طالبان»رائد جّب  موس و تستضيف  -

  متاح عّب الرابط التايل: 2018نوفمّب  10األوسط  الشرق 
https://bit.ly/3aK5iJ6 

https://pewrsr.ch/3e3n7VR
https://2u.pw/bY7dg
https://2u.pw/bY7dg
https://2u.pw/qYSuI
https://bit.ly/3bUzD7W
https://bit.ly/3aK5iJ6
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  اجتمع املمثالالالالالالل اخلالالالالالالاص لألمني العالالالالالالام لألمم املتحالالالالالالدة 2019
ألفغانسالالالالالالالالالالالالالالالتان  تاداميشالالالالالالالالالالالالالالالي ياماموتو  يف الدوحة مع تثلي حركة 
 طالبان ملناقشالالة عملية السالالالم وملاية املدنِيني وإيصالالال املسالالاعدات

  وزارت وفود حركة طالبان األفغانية العاصمة اإليرانية (1)اإلنسانية
طهران  حيث عقدت اجتماعات ُوصالالالالالرتت باملهمضة مع مسالالالالال ولني 
إيرانِيني بينهم وزير اخلالالارجيالالة اإليراين  حيالالث تعالالدُّ هالالذه املبالالاحثالالات 
تعبريًا عن تغيري نظرة طهران مثالالالالالل غريهالالالالالا من األطراف الالالالالالدوليالالالالة 

لبان  وكان كالم وزير اخلارجية اإليراين حول عدم الرتاعلة حلركة طا
إم انية تصالالور مسالالتقبل أفغانسالالتان دون طالبان تعبريًا وا الالًحا عن 

 .(2)هذا التغيري
 الوضع األمني في أفغانستان

ميِثل الو الالالالالالالالالالالع األمين يف أفغانسالالالالالالالالالالالتان حتِديًا كبريًا بسالالالالالالالالالالالبب 
نتمني اسالالالالتمرار االشالالالالتباكات واملواجهات بني القوات احل ومية وامل
والية  -لطالبان و"تنظيم الدولة اإلسالالالالالالالالالالالالالالالمية يف العراق والشالالالالالالالالالالالالالالام 

خراسالالالالالالالالالالالالالان" وغريها من اجملموعات  و سالالالالالالالالالالالالالب تقرير األمني العام 
  فين أفغانستان 2020مارن  10لألمم املتحدة جمللس األمن يف 

 4907حوايل  2020فّباير  6و 2019نوفمّب  8شالالالالالالهدت من 
ث املرت بة يف ذات الرترتة حوادث أمنية  وهو رقم مشالالالالالالالالالابه للحواد

من العام املا الالالالالالالالالالالالالالي  معظم هذه احلوادث عبارة عن اشالالالالالالالالالالالالالالتباكات 
٪  والرتئالالة الثالالانيالالة منهالالا هي الترتجريات عن بُعالالد اليت 57بنسالالالالالالالالالالالالالالالبالالة 

٪ مقارنًة بذات الرترتة من العام املا الالالالالالالي  ويف 21ارترتعت بنسالالالالالالالبة 
٪  وكذلك 25املقابل اخنرتضالالالالالالالالالالالالالالت اهلجمات االنتحارية بنسالالالالالالالالالالالالالالبة 

ت ا وية اليت شالالالالالالالالالالنضْتها القوات احل ومية بنسالالالالالالالالالالبة اخنرتضالالالالالالالالالالت الغارا
غارة   330٪  وقد بلي عدد هذه الغارات خالل هذه الرترتة 18

٪ من هذه 44اسالالالالالالالالالالالتأارت منطقيت هلمند وغزين وحدمها بنسالالالالالالالالالالالبة 
الغالالارات )وهالالاتالالان املنطقتالالان من املنالالاطق اليت حلركالالة طالالالبالالان وجود 

بعثة األمم فيها وإن مل ت ن حتت سالالالاليطرهتا بال امل(  وأصالالالالدرت 

                                                           

تقرير األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتريش جمللس األمن يف جلسة  ((1
 THE SITUATION IN  )2020مارن  10

AFGHANISTAN AND ITS IMPLICATIONS 
FOR INTERNATIONAL PEACE AND 
SECURITY; REPORT OF THE 

SECRETARY-GENERAL :رمز الوايقة  )

املتحدة لتقدمي املسالالالالالالالالالالاعدة إىل أفغانسالالالالالالالالالالتان تقريرها السالالالالالالالالالالنوع لعام 
فّباير  22عن ملاية املدنِيني يف النزاعات املسالالالالالالالالالالالالالالاللحة يف  2019
  2009  ومنذ أن بدأت عملية التوايق املنهجية يف عام 2020

إصابة يف صرتوف  100000واضقت بعثة األمم املتحدة أكثر من 
 65000مالالالدين وُجرح  35000ل أكثر من املالالالدنِيني  حيالالالث قُتالالال
إصالالابة يف صالالرتوف املدنِيني يف عام  10392مدين. وواضقت البعثة 

جرحًيا(  وهي السالالالالالنة السالالالالالادسالالالالالة  6989قتلى و 3403) 2019
إصالالالابة مواضقة يف  10000على التوايل اليت تسالالالجضل فيها أكثر من 

ا بنسالالالالب ٪ 10ة صالالالالرتوف املدنِيني. وإن كان هذا الرقم ميِثل اخنرتا الالالالً
. ويعزى هالالذا االخنرتالالاض إىل تنالالاقص يف عالالدد 2018مقالالارنالالة بعالالام 

اإلصالالالالالالالالالالالابات يف صالالالالالالالالالالالرتوف املدنِيني اليت تُنسالالالالالالالالالالالب إىل تنظيم الدولة 
والية خراسان. وازدادت اإلصابات  -اإلسالمية يف العراق والشام 

يف صالالالرتوف املدنِيني اليت ُنسالالالبت إىل أطراف أخرى  وال سالالاليما إىل 
لعس رية الدولية  وش ضل النساء واألطرتال حركة طالبان والقوات ا

٪ من اإلصالالالالالابات يف صالالالالالرتوف املدنِيني  ويُنسالالالالالب ا زء 42نسالالالالالبة 
األكّب من هذه اإلصالالالالالالابات  سالالالالالالب بعثة األمم املتحدة إىل حركة 
طالبان م إىل القوات املوالية للح ومة م إىل تنظيم الدولة م إىل 

بعثة األمم املتحدة من القوات الدولية  وذلك فضالالالالالالالالالالالالالاًل عمضا واضقته 
 .(3)عمليات جتنيد األطرتال وإحلاق أ رار باملدارن واملستشرتيات

  تفاق   الل السالم في أفغانستان
ًحا للرئاسالالة عام  مل خُيِْف الرئيس ترامب  منذ أن كان مرشالالض

  رغبته يف سالالالالحب القوات األمري ية تضا أمساه "احلرب بال 2016
اب موعد االنتخابات الرئاسالالالالالالالالالالالالالالية هناية" يف أفغانسالالالالالالالالالالالالالالتان. ومع اقرت 

  فين ترامب جيد نرتسالالالالالاله مضالالالالالالطرًّا إىل أن يثبت 2020أواخر عام 
أنه يرتي بوعوده والتزاماته؛ وهو ما انع س يف بيان البيت األبي  
بعالالد توقيع االترتالالاق بني الواليالالات املتحالالدة وحركالالة طالالالبالالان من أن 

روب "الرئيس ترامالالب يرتي بوعالالده بالاليعالالادة قواتنالالا إىل الوطن من احل

A/74/753    متاح عّب 5ص موقع نظام الواائق الرمسية لألمم املتحدة  
 https://bit.ly/2JKSSokالرابط التايل: 

ألمن القومي اإليراين ورؤيتها حسن أملديان  أفغانستان يف اسرتاتيجية ا 2))
 لدور طالبان والوجود األجنيب  مرجع سابق.

تقرير األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتريش جمللس األمن يف جلسة ( (3
 .10-9  6  مرجع سابق  ص ص 2020مارن  10

https://bit.ly/2JKSSok
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اليت ال تنتهي يف اخلالار  من خالل العمالل من أجالل السالالالالالالالالالالالالالالالالم يف 
أفغانستان". وعالوة على ذلك  يبحث ترامب عن إ از يستطيع 
ا أنه فشالالالالل يف حتقيق  أن يدعيه يف السالالالالياسالالالالة اخلارجية  وخصالالالالوصالالالالً
ذلالالالالالك يف كوريالالالالالا الشالالالالالالالالالالالالالالالمالالالالالاليالالالالالة وفنزويال وإيران  وغري ذلالالالالالك من 

 .(1)امللرتات
تحدة و الالالالالات بني الواليات املوبعد تسالالالالالعة أشالالالالالهر من املرتا

فّباير  29تاريخ باألمري ية ومجاعة طالبان أُبرم اترتاق بني ا انبني 
الترتاق   بشالالالالأن إحالل السالالالالالم يف أفغانسالالالالتان  وقد وقضع ا2020

ي عن ا الالالالالالالانالالالالالالالب األمري ي زملالالالالالالالاع خليالالالالالالالل زاد املبعوث األمري 
ب يس امل تألفغانسالالالالالالالالالالالالالالتان  وعن "طالبان" املال عبد الغين برادر رئ

 السياسي حلركة طالبان.
وقد حضالالالر حرتل التوقيع على االترتاق مسالالال ولون دوليُّون  
حيث شالالالالالالالالالالالالالالالهد حرتل التوقيع الذع أقيم  ذه املناسالالالالالالالالالالالالالالالبة يف فندق 
شرياتون الدوحة بالعاصمة القطرية  وزير اخلارجية األمري ي مايك 
بومبيو  ويوسالالالالالف بن علوع الوزير املسالالالالال ول عن الشالالالالال ون اخلارجية 

  ومولود جاويش أوغلو وزير اخلارجية الرتكي  يف سالالالالالالالالالالالالالالاللطنة عمان
وشالالالالاه  مود قريشالالالالي وزير خارجية باكسالالالالتان  و رشالالالاليد مرييدوف 
نالالائالالب رئيس جملس الوزراء وزير خالالارجيالالة مجهوريالالة تركمالالانسالالالالالالالالالالالالالالالتالان  
وعبد العزيز كاميلوف وزير خارجية مجهورية أوزب سالالالالالالتان  وسالالالالالالرا  

رينتو الالالدين مهر الالالدين وزير خالالارجيالالة مجهوريالالة طالالاجي سالالالالالالالالالالالالالالالتالالان  و 
مارسالالالالالالودع وزيرة الشالالالالالال ون اخلارجية اإلندونيسالالالالالالية  وإينا إيري سالالالالالالن 
سالالالالالالالالالالالريدا وزيرة اخلارجية النروجيية  وباوكوتا راموسالالالالالالالالالالالينو األمني العام 
ملنظمالالة البالالاجواش الالالدوليالالة  وفالدميري نوروف األمني العالالام ملنظمالالة 

 .(2)شنغهاع للتعاون وغريهم
 :(3)وملخضص ما ذض النصُّ عليه يف هذا االترتاق

أن كال الطرفني يتضرتقالالالالالالان على أن االلتزامالالالالالالات على كال 
الطرفني متبادلة  وأن التزامات إمارة أفغانسالالالالتان اإلسالالالالالمية اليت ال 
تعرتف  ا الواليات املتحدة كدولة واملعروفة باسالالالالم طالبان يف هذا 

                                                           

وحدة الدراسات السياسية  اترتاق السالم بني الواليات املتحدة وطالبان  ( 1)
 ابق.مرجع س

توقيع اترتاق إحالل السالم يف أفغانستان برعاية دولة قطر  موقع وزارة ( 2)
  متاح عّب الرابط التايل: 2020فّباير  29اخلارجية القطرية  

https://bit.ly/39Rtmsw 

االترتاق ت ون على املناطق اخلا الالالالالالالالالالعة لسالالالالالالالالالاليطرهتا حلني تشالالالالالالالالالال يل 
انية ا ديدة ما بعد التسالالالالالوية على النحو احل ومة اإلسالالالالالالمية األفغ

 الذع حيِدده احلوار واملرتاو ات بني األفغان.
وعلى التزام الواليالالالالات املتحالالالالدة بسالالالالالالالالالالالالالالالحالالالالب مجيع القوات 
العس رية هلا وحللرتائها وشركائها يف التحالف الدويل  مبا يف ذلك 
 مجيع األفراد املالالالدنِيني غري الالالالدبلومالالالاسالالالالالالالالالالالالالالالِيني  واملتعالالالاقالالالدين األمنِيني
ني  واملدِربني واملسالالالالالالتشالالالالالالارين وموظرتي خدمات الدعم  من  اخلاصالالالالالالِ

شالالالالالالالالالالالالهرًا بعد إعالن هذا االترتاق   14أفغانسالالالالالالالالالالالالتان  يف غضالالالالالالالالالالالالون 
 وسُتتضخذ اإلجراءات التالية يف هذا اخلصوص:

ذون )أ( الواليالالات املتحالالدة وحلرتالالاؤهالالا والتحالالالف سالالالالالالالالالالالالالالالي تض  خالالِ
 األوىل: 135اإلجراءات التالية يف األيام الال

إىل  ن عدد القوات األمري ية يف أفغانستانسيخرتضو  -1
  وسالالالالالالالالالالالالالالالينخرت  بشالالالالالالالالالالالالالالال الالل مت الالافئ عالالدد قوات 600آالف و 8

 حلرتائها والتحالف.
سالالالالالالالالالالالتسالالالالالالالالالالالحب الواليات املتحدة وحلرتاؤها والتحالف  -2

 قواعد عس رية. 5مجيع قواهتم من 
غانسالالالالالالالالالالالتان )ب( مع االلتزام والعمل على تعهُّدات إمارة أف

ة سالالالالالالالالالالالالالالالتنرِتذ يات املتحدة  ا كدولاإلسالالالالالالالالالالالالالالالالمية اليت ال تعرتف الوال
 من هالالذه الواليالالات املتحالالدة وحلرتالالاؤهالالا والتحالالالف يف ا زء الثالالاين

 االترتاقية التايل:
 سالالالالالالالت مل الواليات املتحدة وحلرتاؤها والتحالف سالالالالالالالحب

لتسالالالالالالعة امجيع القوات املتبقية من أفغانسالالالالالالتان يف غضالالالالالالون الشالالالالالالهور 
 والنصف املتبقية.

ورع فالعمل بشالالالالالالالالالالالالال ل  ) ( الواليات املتحدة ملتزمة ببدء
اء مع مجيع األطراف املعنية على خطة إلطالق سالالالالالالالالالالالالالالراح السالالالالالالالالالالالالالالجن

ق واملوافقة مع مجيع السياسِيني واملقاتلني كتدبري لبناء الثقة بالتنسي
 األطراف املعنيضة.

البان عبد ا بار أبو ران  نص اترتاق السالم بني الواليات املتحدة وط( 3)
  متاح عّب الرابط 2020فّباير  29يف الدوحة )وايقة(  وكالة األنا ول  

 https://bit.ly/34hyViK التايل:

https://bit.ly/39Rtmsw
https://bit.ly/34hyViK
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آالف سالالالالالالجني من  5سالالالالالاليتم إطالق سالالالالالالراح ما يصالالالالالالل إىل 
إمارة أفغانسالالالالالالالالالتان اإلسالالالالالالالالالالمية اليت ال تعرتف الواليات املتحدة  ا 
كدولة واملعروفة باسالالالالالالالم طالبان  وما يصالالالالالالالل إىل ألف من سالالالالالالالجناء 

  يف أول أيام املرتاو الات 2020مارن  10الطرف اآلخر  لول 
 األفغانية.

قية السالالالالالالالالالالالالجناء على وهتدف األطراف املعنية للفرا  عن ب
مدار األشالالالالهر الثالاة التالية. وتلتزم الواليات املتحدة بيكمال هذا 

 اهلدف.
كذلك تلتزم إمارة أفغانستان اإلسالمية اليت ال تعرتف  ا 
الواليات املتحدة كدولة بأن سالالالالالالالالالالالجناءها املرتر  عنهم سالالالالالالالالالالالي ونون 
وا ملتزمني باملسالالالالالالالال وليات املذكورة يف هذه االترتاقية حىت ال يشالالالالالالالالِ ل

 هتديًدا ألمن الواليات املتحدة وحلرتائها.
د( مع بدء املرتاو الالالالالالالالالالالالالات بني األفغان  سالالالالالالالالالالالالالتبدأ الواليات 
املتحالالالالدة مبراجعالالالالة إداريالالالالة للعقوبالالالالات األمري يالالالالة احلالالالالاليالالالالة وقالالالالائمالالالالة 
امل افآت  الالدض أفراد إمارة أفغانسالالتان اإلسالالالمية اليت ال تعرتف  ا 

 دف إزالة هذه  الواليات املتحدة كدولة واملعروفة باسالالالالالالالالالالالالم طالبان
 .2020أغسطس  27العقوبات  لول 

هالالالالالالالالالالالالالالالالالالال( مع بدء املرتاو الالالات بني األفغان  سالالالتبدأ الواليات 
املتحدة بالتواصالالالالالالالالالالل الدبلوماسالالالالالالالالالالي مع األعضالالالالالالالالالالاء اآلخرين مبجلس 
األمن الدويل وأفغانسالالالالالتان إلزالة أفراد إمارة أفغانسالالالالالتان اإلسالالالالالالمية 

فة باسالم طالبان من اليت تعرتف  ا الواليات املتحدة كدولة واملعرو 
 .2020مايو  29قائمة العقوبات  دف حتقيق ذلك  لول 

و( سالالالالالالالالالالالالالالتمتنع الواليات املتحدة وحلرتاؤها عن التهديد أو 
اسالالالتخدام القوة  الالالدض السالالالالمة اإلقليمية أو االسالالالتقالل السالالالياسالالالي 

 ألفغانستان أو التدخُّل يف ش وهنا الداخلية.
نصض عليه االترتاق  يف مقابل التزام الواليات املتحدة الذع

فين طالبان سالالالالالالالالالالالالالالالتلتزم مبا يلي ملنع أع مجاعة أو فرد  مبا يف ذلك 
القاعدة  من اسالالالالالتخدام أرا الالالالالي أفغانسالالالالالتان لتهديد أمن الواليات 

 املتحدة وحلرتائها:
لن تسالالالالالالالالالالالالالالالمح ألعٍّ من أفرادهالالالا أو أفراد ا مالالالاعالالالات  -1

األخرى  مبا فيها "القاعدة" من اسالالالالالالالالالالتخدام أرا الالالالالالالالالالي أفغانسالالالالالالالالالالتان 
 يد أمن الواليات املتحدة وحلرتائها.لتهد

سالالالالالالالرتسالالالالالالالل طالبان رسالالالالالالالالة وا الالالالالالالحة بأن أولئك الذين  -2
يشالالالِ لون هتديًدا ألمن الواليات املتحدة وحلرتائها ليس هلم م ان 
يف أفغانسالالالالالالالالالالالالالتان وسالالالالالالالالالالالالالتصالالالالالالالالالالالالالدر تعليمات ألفرادها بأالض يتعاونوا مع 
ا مالالالالالاعالالالالالات أو األفراد الالالالالالذين يهالالالالالِددون أمن الواليالالالالالات املتحالالالالالدة 

 ئها.وحلرتا
سالالالالالالالتمنع طالبان أع مجاعة أو فرد يف أفغانسالالالالالالالتان من  -3

ا من  هتديد أمن الواليات املتحدة وحلرتائها وسالالالالالالالالالالالالالالالتمنعهم أيضالالالالالالالالالالالالالالالً
جتنيدهم وتدريبهم ومتويلهم ولن تسالالالالالالالالالالالالالالالتضالالالالالالالالالالالالالالاليرتهم وفًقا للتعهُّدات 

 الواردة يف االترتاقية.
تلتزم طالبان بالتعامل مع طاليب اللجوء أو اإلقامة يف  -4

لقانون اهلجرة الدويل والتعهُّدات الواردة يف هذه أفغانسالالالالالالالالالالالالتان وفًقا 
االترتاقية حىت ال يشالالالالالِ ل مثل ه الء األشالالالالالخاص هتديًدا على أمن 

 الواليات املتحدة وحلرتائها.
لن متنح إمارة أفغانسالالالالالالالالتان اإلسالالالالالالالالالمية اليت ال تعرتف  -5

الواليات املتحدة  ا واملعروفة باسالالالالالالالم طالبان تأشالالالالالالالريات سالالالالالالالرتر  أو 
و تصالالالالالالالالالالالاريح سالالالالالالالالالالالرتر أو أع من الواائق القانونية جوازات سالالالالالالالالالالالرتر  أ

األخرى ألولئالالالك الالالالذين يشالالالالالالالالالالالالالالالِ لون هتالالالديالالالًدا على أمن الواليالالالات 
 املتحدة وحلرتائها للدخول إىل أفغانستان.

كما نصض االترتاق على أن الواليات املتحدة سالالالالالالالالالالالالالالالتطلب 
إقرار واعرتاف جملس األمن الالالالالدويل التالالالالالابع لألمم املتحالالالالالدة  الالالالذه 

 االترتاقية.
اليات املتحدة وإمارة أفغانسالالتان اإلسالالالمية اليت ال وأن الو 

تعرتف  ا الواليات املتحدة كدولة واملعروفة باسم طالبان يسعيان 
لعالقات إجيابية مع بعضالالالالالالالالالالالالالالالهما ويتوقضعان أن ت ون العالقات بني 
الواليالالات املتحالالدة واحل ومالالة اإلسالالالالالالالالالالالالالالالالميالالة األفغالالانيالالة ا الالديالالدة بعالالد 

 واملرتاو ات بني األفغان إجيابية.التسوية اليت حيِددها احلوار 
كما أن الواليات املتحدة ستسعى إىل التعاون االقتصادع 
من أجل إعادة اإلعمار مع احل ومة اإلسالالالالالالالمية األفغانية ا ديدة 
ما بعد التسالالالوية اليت حيِددها احلوار واملرتاو الالالات بني األفغان  ولن 

 تتدخضل يف ش وهنا الداخلية.
حالالدة كالالذلالالك بالالالتزامن بالالييرتالالاد وزير قالالامالالت الواليالالات املت ●

تان لُيعلن مع الرئيس األفغاين  الدفاع مارال إسالالالالالالالالالالالالالالالّب إىل أفغانسالالالالالالالالالالالالالالال
ا  واألمني العالالالالام حللف مشالالالالال األطلنطي ينس سالالالالالالالالالالالالالالالتولتنّب  إعالنالالالالً
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اليت تعرتف  ا واليت  (1)مشالالالالالالالالالالالالالالالاً ا مع السالالالالالالالالالالالالالالاللطة األفغانية الرمسية
ا رفضت االشرتاال يف املرتاو ات مع طالبان ورفضت طالبان أيضً 
إيالءهالالا أعض اعتبالالار  وقالالد تضالالالالالالالالالالالالالالالمضن اترتالالاق الواليالالات املتحالالدة مع 

مضالالالالالالالالالمون اترتاقها مع  (2)ح ومة مجهورية أفغانسالالالالالالالالالتان اإلسالالالالالالالالالالمية
طالبان  بالنسالالالالالبة ملوعد سالالالالالحب قواهتا  والتزام مجهورية أفغانسالالالالتان 
ها من االترتاق مع طالبان من اإلفرا  عن  اإلسالالالالالالالالالالالالالالالمية مبا خيصالالالالالالالالالالالالالالُّ

اء مرتاو الالات معها  وبع  النصالالوص معتقلي طالبان لديها  وإجر 
 اإلش الية اليت سريد التعقيب عليها يف انايا هذا التقرير.

وبالالدأت الواليالالات املتحالالدة يف سالالالالالالالالالالالالالالالحالالب بع  قواهتالالا من 
مالالالارن  10  ويف (3)2020مالالالارن  9أفغالالالانسالالالالالالالالالالالالالالالتالالالان اعتبالالالارًا من 

قالالام جملس األمن بنالالاًء على طلالالب من الواليالالات املتحالالدة  2020
يِد باإلمجاع لالترتاق املوقع بني طالبان امل   2513بيصالالالالالالالالدار القرار 

والواليالالالات املتحالالالدة  وكالالالذلالالالك اإلعالن األمري ي األفغالالالاين  ودعالالالا 
القرار ح ومة مجهورية أفغانسالالالالالالالالالتان اإلسالالالالالالالالالالمية وحركة طالبان إىل 
العمل  سالالالالالالالن نية على اختاذ تدابري إ الالالالالالالافية لبناء الثقة يف سالالالالالالالبيل 

بني األطراف  هتيئالة الظروف املواتيالة لتسالالالالالالالالالالالالالالالريع بالدء املرتالاو الالالالالالالالالالالالالالالالات
األفغانية وكرتالة  احها وحتقيق سالالالالالالالالالالالالالالالالم دائم  وأعرب اجمللس يف 
قراره عن اسالالالالالالالالتعداده عند بدء املرتاو الالالالالالالالات بني األطراف األفغانية 
للنظر يف بالالالالالالدء إجراء اسالالالالالالالالالالالالالالالتعراض حلالالالالالالالالالالالالالة األفراد وا مالالالالالالاعالالالالالالات 
وامل سالالالالالالالالالالالسالالالالالالالالالالالات وال يانات املدرجني يف قائمة العقوبات املنشالالالالالالالالالالالأة 

  وأن سالاللوال طالبان سالالي ون 2011سالالنة  1988وا دضاة بالقرار 
 .(4)له تأاري على هذا االستعراض

 
                                                           

جونااان النداع وملرية باموق  اترتاق أفغانستان مينح ترامب دفعة ( 1)
فّباير  29ز  سياسية ل ن تنرتيذ االنسحاب قد يستغرق سنوات  رويرت 

   متاح عّب الرابط التايل: 2020
https://2u.pw/JVdpQ  

نص اإلعالن األمري ي األفغاين املشرتال بشأن اترتاق السالم انظر: ( 2)
   متاح عّب الرابط التايل:2020فّباير  29  وكالة األنا ول  بالدوحة )وايقة(

https://bit.ly/3bYg6U3 
(3) Ryan Browne and Kylie Atwood, US begins 
to withdraw some troops from Afghanistan, 
CNN, 9 March 2020, available at: 
https://2u.pw/pYE1d  

بذدايذة اريق المفذاوضذذذذذذذذذذذذات بين الواليذات المتحذدة األمرياية 
 واالبان

  حني اسالالالتضالالالافت قطر قادة 2011تعود البداية إىل عام 
طالبان الذين انتقلوا إليها لبحث السالالالالالالالالالالم يف أفغانسالالالالالالالالالتان. ول ن 

جًحا. وافتتحت طالبان م تًبا سالالالياسالالاليًّا كان مسالالالار ا اداات متأر 
م أقرتل يف السالالالنة نرتسالالالها وسالالالط خالفات  2013يف الدوحة عام 

 بشأن رفع أعالم التنظيم.
  أعلن قالالالالادة طالالالالالبالالالالان أهنم 2018ويف ديسالالالالالالالالالالالالالالالمّب عالالالالام 

سالاليلتقون مبسالال ولني أمري ِيني  اولة إجياد "خريطة طريق للسالالالم". 
رضت يف رفضالالالالالالالالالالها إجراء ل ن احلركة اإلسالالالالالالالالالالالمية املتشالالالالالالالالالالِددة اسالالالالالالالالالالتم

 اداات رمسية مع احل ومة األفغانية  اليت وصالالالالالالالالالالرتْتها بأهنا جمموعة 
 .(5)"دمى" أمري ية

  2018م بدأت ا اداات املباشرة بني ا انبني يف يوليو 
عندما التقى مسالالالالالالالالالال ولون أمري يُّون سالالالالالالالالالالرًّا بأعضالالالالالالالالالالاء من طالبان يف 

ياسالالالالالالالالالالالالالالالي للحركة يف الدوحة. تبع ذلك تعي ني وزارة امل تب السالالالالالالالالالالالالالالال
سالالالالبتمّب من العام نرتسالالالاله زملاع خليل زاد  5اخلارجية األمري ية يف 

مبعواًا خاصًّا لعملية السالم  ليتوىلض  -األمري ي من أصل أفغاين-
إدارة احلوار املباشالالالالالالالالالالالالر مع احلركة. وبعد حوايل عشالالالالالالالالالالالالر جوالت من 
الترتاوض املباشالالالالالالالالالالر   ح طرفا الصالالالالالالالالالالراع يف الوصالالالالالالالالالالول إىل توافقات 

أمهها ما عرف بالالالالالالالالالالالالالالالالالالال"ورقة الترتامهات" اليت ذض التوصالالالالل   دضدة  كان
(  واليت 2019يوليو  9-7إليهالالا أانالالاء جولالالة احلوار السالالالالالالالالالالالالالالالالابعالالة )

توافق الطرفني على عدد  -حسالالالالالالب بع  التسالالالالالالريبات-تضالالالالالالمضنت 
من املبالالاد   مشلالالت احلرتالالا  على "النظالالام اإلسالالالالالالالالالالالالالالالالمي" للالالدولالالة  

 ADOPTED BY THE  )2513قرار جملس األمن ( 4)
SECURITY COUNCIL AT ITS 8742ND 
MEETING, ON 10 MARCH 2020 

(AFGHANISTAN)( :الرمز  )2020 )S/RES/2513  
موقع نظام الواائق الرمسية لألمم املتحدة  متاح عّب الرابط التايل: 

https://bit.ly/2JJoGdj 
شنطن وطالبان تنسحب القوات األمري ية مبوجبه اترتاق تارخيي بني وا( 5)

  متاح 2020فّباير  29ا ا سي عرا   شهرًا  14من أفغانستان خالل 
 عّب الرابط التايل:

 https://2u.pw/qZwSr  

https://2u.pw/JVdpQ
https://bit.ly/3bYg6U3
https://2u.pw/pYE1d
https://bit.ly/2JJoGdj
https://2u.pw/qZwSr
https://2u.pw/qZwSr
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املالالدنيني وعالالدم وملالالايالالة املنشالالالالالالالالالالالالالالالالآت العالالامالالة والبنيالالة التحتيالالة  وملالالايالالة 
اسالالالالالالالتهدافهم من قبل األطراف املتحاربة  واحلرتا  على اسالالالالالالالتقالل 
أفغالالالانسالالالالالالالالالالالالالالالتالالالان  وإجراء اإلصالالالالالالالالالالالالالالالالحالالالات الالزمالالالة يف بنيالالالة احل ومالالة 
األفغالالالالالالانيالالالالالالة  وعودة املهالالالالالالاجرين األفغالالالالالالان من دول ا وار وتوزيع 
األرا الالالالالالالالالالالالالي عليهم  واالمتناع املتبادل عن اسالالالالالالالالالالالالالتخدام لغة التهديد 

فري املناخ املناسب لبدء املرتاو ات املباشرة والقوة  والعمل على تو 
بني األطراف األفغانية  باإل الالافة إىل أخذ الضالالمانات الالزمة من 
دول ا وار بعدم التدخُّل يف الشالالالالالالالالالالالالالالال ون الداخلية ألفغانسالالالالالالالالالالالالالالالتان. 
كذلك  ذض التوافق على عدد من النقاة األسالالالالالالاسالالالالالالية  أبرزها التزام 

ت املتحدة أو حلرتائها  طالبان بعدم اسالالتخدام العنف  الالد الواليا
وعدم السالالالالالالالالالالالالماح باسالالالالالالالالالالالالتخدام األرا الالالالالالالالالالالالي األفغانية من جانب أع 
ه مل  تنظيمات أخرى لتنرتيذ مثل هذه العمليات. ل ن هذا التوجُّ
ا أدضى إىل توقُّف  ي ن  الالالالاللض توافق داخالالالالالل اإلدارة األمري يالالالالالة  تالالالالالض
املرتاو الالالالالالالالالالالالالالالات أكثر من مرة  ولعل بع  التغيريات اليت جرْت يف 

األمري ية مثل إقالة جون بولتون مسالالالالالالالتشالالالالالالالار األمن القومي اإلدارة 
  ت ِكد هذا اخلالف  فقد أُبِعد  بولتون عن 2019سبتمّب  10يف 

االجتماعات اليت ختصُّ ملف الترتاوض مع "طالبان"  وأمهها كان 
االجتمالاع الالذع عقالد على أعلى مسالالالالالالالالالالالالالالالتوى يف منتجع ترامب يف 

ة مسالالالودة االترتاق    ملناقشالالال2019والية نيوجرسالالالي  يف أغسالالالطس 
ومل يُدع  حلضالالالالوره  على الرغم من حسالالالالاسالالالالية موقعه الوظيرتي  وإن 
كالالالانالالالت هالالالذه اإلقالالالالالالالة متالالالضت بعالالالد إعالن الرئيس األمري ي دونالالالالالالالد 

  إلغاء  اداات سالالالالالالالالرية كان 2019سالالالالالالالالبتمّب  7ترامب فجأة  يف 
ينوع أن جيريها شخصيًّا مع طالبان والرئيس األفغاين أشرف غين  

ديرتيد الرئاسالالالي  متذِرًعا  جوم شالالالنضته احلركة قبل  يف منتجع كامب
ا  أحدهم  ذلك بيومني يف كابول  أودى  ياة ااين عشالالالالر شالالالالخصالالالالً
جندع أمري ي  وإن كان هذا التذرُّع بذلك احلادث غري متوافق 
مع املعطيات اليت كانت ترِجح استمرار املرتاو ات دون تأارٍي هلذا 

                                                           

 انظر:( 1)
تحدة وحركة  مد فايز فرحات  ماذا لو ُوِقع  اترتاق سالم بني الواليات امل -

  متاح عّب الرابط 2020فّباير  20طالبان؟  مركز اإلمارات للسياسات  
  https://2u.pw/04tTT التايل:

لعرا ا ديد  مالك ونون  ملاذا عارض بولتون اترتاق سالم أفغانستان؟  ا -
   متاح عّب الرابط التايل: 2020مارن  5

ئة قام  ا إىل أفغانسالالالالالالالالالالتان يف احلادث عليها  ل ن بعد زيارة مرتاج
  أعلن ترامب اسالالالالالتئناف املرتاو الالالالالات بني الطرفني  2019نوفمّب 

وذلك بعد أن أطلقت طالبان سالالالالالالراح أسالالالالالالريين أمري ي وأسالالالالالالرتايل  
مقالالالالابالالالالل إفرا  احل ومالالالالة األفغالالالالانيالالالالة عن االاالالالالة من معتقليهالالالالا. ويف 

  أعلنت اخلارجية األمري ية اسالالالالالتئناف ا اداات 2019ديسالالالالالمّب 
حالة. غري أن ا الاداالات مالا لبثالت أن توقضرتالت مرة أخرى يف يف الالدو 

الشالالهر نرتسالاله بعد هجوم آخر شالالنضْته طالبان  م جاء التطور األهم 
ل الطرفني إىل  2020مع اإلعالن يف منتصالالالالالالالالالف فّباير  عن توصالالالالالالالالالُّ

االترتاق على خترتي  مسالالالالتوى العنف يف أفغانسالالالالتان ملدة أسالالالالبوع  
خرى لبنالالاء الثقالالة. وذ بالالاإل الالالالالالالالالالالالالالالالافالالة إىل جمموعالالة من اإلجراءات األ

 28إىل  22االترتالالالالالالاق على "خترتي  العنف" خالل الرترتة من 
  وبعد  اح هذه التجربة ذض توقيع اترتاق السالالالالالالالالالالالالالالالالم 2020فّباير 

 .(1)فّباير 29بني الواليات املتحدة وطالبان يف 
 تقدير االتفاق

برية لطالبان  كيعدُّ االترتاق يف نظر كثريين  ِقًقا مل اسب  
نذ زمن كضد البع  أن االترتاق يذعن ملطلبهم املنشالالالالالالالالالالالالالالالود محيث أ

ها بانسالالالالالالالالالالالالالالحاب "كل قوات الواليات املتحدة العسالالالالالالالالالالالالالال رية وحلرتائ
ني غري وشالالالالالالالالالالالركائها يف التحالف  من  الالالالالالالالالالالمنهم كل املوظرتني املدنيِ 

ني وامل دِربني واملسالالتشالالارين الدبلوماسالالِيني واملتعاقدين األمنيني اخلاصالالِ
 ون أربعة عشالالالالالالالالالالالر شالالالالالالالالالالالهرًا". فالوموظضرتي خدمات الدعم يف غضالالالالالالالالالالال

سالالالالتنسالالالالحب عجب إذن أن تعتّب طالبان هذه االترتاقية انتصالالالالارًا  و 
ا قوات حلف مشال األطلسالالي  الذع مل ينْل اعتبار  كر امسه ذ أيضالالً

ا قاطًعا بقاء أ ِع قوة م افحة يف االترتاقية. وترف  االترتاقية رفضالالالالالالالالً
عن ى للرهاب أو أع تدريب للجيش األفغاين. باختصالالالالالار  تتخلض 

 يفجيش احل ومة األفغانية وتضالالالالالالالالالالالع مسالالالالالالالالالالالتقبل م افحة اإلرهاب 
 املنطقة يف يد ع طالبان ورعاهتم الباكستانِيني.

https://bit.ly/2UJgRe0 
تحدة وطالبان  وحدة الدراسات السياسية  اترتاق السالم بني الواليات امل -

  مرجع سابق.
األفغانية: أسبا ا  -وحدة الدراسات السياسية  تعثر املرتاو ات األمري ية  -

ط التايل:   متاح عّب الراب2019سبتمّب  17واحتماالت استئنافها  
https://bit.ly/2XaX34R 

https://2u.pw/04tTT
https://bit.ly/2UJgRe0
https://bit.ly/2XaX34R
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ايت وسالالالالالالي ون من الصالالالالالالعب للغاية على اجملتمع االسالالالالالالتخبار 
اية  حىت األمري ي أن يعمل يف هذه البيئة. فغياب أع قوة للحم
ون منهم  سالالالالالالالالالالالالالالاليمنع عملية مجع املعل ات يف وماملتعاقدون اخلاصالالالالالالالالالالالالالالالُّ
ا جيرع يف املناطق اخلطرة. وسالالالالالالالالالالالالالالالتزداد الصالالالالالالالالالالالالالالالعوبة كثريًا يف معرفة م
ا كانت مركزًا املناطق احلدودية األفغانية والباكسالالالالالالالالالالالالالالالتانية اليت لطامل

 لعدد كبري من املنظ مات اإلرهابية.
كما أن حركة طالبان مل تّبِْ  نرتسالالالالالالالالالالالالالالالها يف هذه االترتاقية 

  فما تلتزم به سالالالالالالالالالالالالالالالبتمّب 11من تنظيم القاعدة أو من هجمات 
طالبان هو احل ول دون اسالالالالالالالالالالالالالالتخدام األرا الالالالالالالالالالالالالالي األفغانية لشالالالالالالالالالالالالالالِن 
هجمالالات إرهالالابيالالة على الواليالالات املتحالالدة وحلرتالالائهالالا. وسالالالالالالالالالالالالالالالتحول 
طالالالبالالان دون قيالالام تالالدريبالالات ومجع أموال وغريهالالا من أسالالالالالالالالالالالالالالالالالاليالالب 
املسالالالالاعدة لعمليات  الالالالدض أمن الواليات املتحدة وحلرتائها. بيد أنض 

فالالاالترتالالاقيالالة ال تالالذكر  -يف نظر البع -هالالذا وعالالد  وعظي ال أكثر 
بنية طالبان التحتية يف باكسالالالالالالالتان وال تعاوهنا مع شالالالالالالالب ة "لشالالالالالالال ر 

 .(1)طيبة" اليت تستهدف اهلند
ت عليه مسالالالالالالالالالالالالودة االترتاق يعين  ويرى آخرون أن ما نصالالالالالالالالالالالالض
قبواًل أمري يًّا بتسالالالالالالليم السالالالالالاللطة مسالالالالالالتقباًل حلركة طالبان وبسالالالالالالحب 

شالالالالالهرًا مقابل تعهُّد طالبان  18قوات الناتو من أفغانسالالالالالتان خالل 
ا للمسالالاللضحني  بعدم السالالالماح ألنشالالالطة "القاعدة" و"داعش"  وأيضالالالً
االنرتصالالالِيني الناشالالطني يف جنوب غرب أفغانسالالتان  من اسالالتخدام 
هذه املنطقة كمنطلق هلم يف عملياهتم  الالدض باكسالالتان اجملاورة.. إنض 

حلرب تداعيات حرب أفغانسالالالالالالالالالالالالالتان جعلْتها ُتشالالالالالالالالالالالالالبه إىل حدٍّ كبري ا
األمري ية على فيتنام يف حقبة السالالِتينيات من القرن املا الالي  واليت 
سالالالالالالبضبت خسالالالالالالائر كبرية للواليات املتحدة  وانتهت مبرتاو الالالالالالات يف 
باريس أدضْت إىل االنسالالالالالالالالالالالحاب األمري ي وتسالالالالالالالالالالالليم احل م إىل من 
كانوا حياربون أمري ا من اوضار فيتنام الشالالالالالالالالالالمالية "الرتيت وني"  وإىل 

ح ومة فيتنام ا نوبية املدعومة من واشالالالالالالنطن.. حركة  التخِلي عن
طالبان تدرال متاًما اآلن املزيو احلاصالالل يف الواليات املتحدة القائم 
على ا مع بني املصالالاللحة السالالالياسالالالية االنتخابية لرتامب يف االترتاق 
معها وبني قناعة عموم األمري ِيني بوصالالالالالالول احلرب يف أفغانسالالالالالالتان 

                                                           

(  الرتو ى يف أفغانستان  مركز Bruce Riedelبرون ريدل )( 1)
   متاح عّب الرابط التايل: 2020مارن  4بروكنجز  

https://brook.gs/2Re3ws4 

عز ز املوقف الترتاو ي للحركة وجيعلها تراهن إىل أفق مسدود  تضا يُ 
على النموذ  الرتيتنالامي الالذع كالان يرتالاوض األمري ِيني يف بالاريس 
بينما املعارال مسالالالالالالالالالالالتمرضة يف فيتنام إىل حني صالالالالالالالالالالالدور قرار سالالالالالالالالالالالحب 

 .(2)القوات األمري ية والتخِلي عن حلرتائها يف فيتنام ا نوبية
توقيع راسالالم اللقد طبع الترتاؤل تصالالرحيات الطرفني خالل م

أمههالالالالا  على االترتالالالالاق  ول ن العقبالالالالات اليت تعرتض طريقالالالاله كثرية 
وخشالالالالالالالالالالالالالالالية  فجوة الثقة الواسالالالالالالالالالالالالالالالعة بني طالبان واحل ومة األفغانية 

ظالالالالِل  اجملتمع املالالالالدين يف أفغالالالالانسالالالالالالالالالالالالالالالتالالالالان على منجزات حتقضقالالالالت يف
ة "إمارة االحتالل  إ الالافة إىل إصالالرار طالبان على اسالالتخدام تسالالمي

لطرف اة" حىت يف االترتاق  ولذلك أصالالالالالالالالالرض أفغانسالالالالالالالالالتان اإلسالالالالالالالالالالمي
يالالالالات األمري ي على إ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالافالالالالالة عبالالالالالارة "اليت ال تعرتف  الالالالالا الوال

 املتحدة".
 5000وقد تنصضل الرئيس غين من أِع تعهُّد باإلفرا  عن 

سالالالالالالالالالالالالالالجني لطالبان  قبل بداية املرتاو الالالالالالالالالالالالالالات بني الطرفني. كما أن 
شالالالالالالالالالالالالالنطن احل ومة األفغانية ليسالالالالالالالالالالالالالت طرفًا يف املرتاو الالالالالالالالالالالالالات بني وا

وطالبان وال يف االترتاق  قائاًل: "إن اإلفرا  عن السالالالالالالالالالالالالالالالجناء ليس 
سالالالالالالالالالاللطة الواليات املتحدة  ول نه سالالالالالالالالالاللطة ح ومة أفغانسالالالالالالالالالالتان". 
ولتجاوز هذا التعقيد حرصالالالالالالالالالالالت واشالالالالالالالالالالالنطن على إيرتاد وزير الدفاع 
مارال إسالالالالالالالالالالالالالّب إىل كابول للقاء الرئيس األفغاين  وأصالالالالالالالالالالالالالدر الطرفان 

الالالدوحالالة "اإلعالن املشالالالالالالالالالالالالالالالرتال بني  بالالالتزامن مع التوقيع على اترتالالاق
مجهوريالة أفغالالانسالالالالالالالالالالالالالالالتالالان اإلسالالالالالالالالالالالالالالالالميالالة والواليالات املتحالالدة األمري يالة 
إلحالل السالالم يف أفغانسالتان". وأكد "اإلعالن" من حيث املبدأ 
بنود االترتالالاق مع طالالالبالالان نرتسالالالالالالالالالالالالالالالهالالا  مع التشالالالالالالالالالالالالالالالالديالالد على "التزام 
الواليالالات املتحالالدة بالالدعم قوات األمن األفغالالانيالالة وامل سالالالالالالالالالالالالالالالسالالالالالالالالالالالالالالالالات 

ة األخرى  مبا يف ذلك من خالل ا هود املسالالالالالالالالتمرة لتعزيز احل ومي
قدرة قوات األمن األفغانية على التصالالالالالالالالالالالالالالالِدع للتهديدات الداخلية 
واخلارجية واالستجابة هلا"  وحتت  غوة أمري ية وجهود وساطة 
قطرية  تراجع الرئيس أشالالالالالالالالالالالالالالرف غين عن موقرته ووعد باإلفرا  عن 

وصالالالالرضح سالالالالهيل شالالالالاهني سالالالالجناء حركة طالبان ول ن على مراحل  
ا عّب دائرة  املتحالالدث بالالاسالالالالالالالالالالالالالالالم طالالالبالالان أن احلركالالة عقالالدت اجتمالالاعالالً

بان تراهن على النموذ  الرتيتنامي يف أفغانستان  صبحي غندور  طال( 2)
متاح عّب الرابط التايل:   2020فّباير  26البيان اإلماراتية  

https://bit.ly/2XiKXXH 

https://brook.gs/2Re3ws4
https://bit.ly/2XiKXXH
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مع تثلني فنِيني من  2020مالالالالالالالارن  25تلرتزيونيالالالالالالالة مغلقالالالالالالالة يف 
احل ومة األفغانية  حيث تناول االجتماع تبادل األسالالالالالالالالالالالالالالالرى لبدء 
تنرتيذ اترتاق إحالل السالالالالالم  وأو الالالالح أن هذا هو االجتماع الرتين 

احل ومة منذ توقيع اترتاق الدوحة  وكشالالالالالالالالالالالالالالالف الثاين من نوعه مع 
شالالالالالالالالاهني عن أن وفًدا من احلركة سالالالالالالالالريحل إىل كابول للتعرُّف على 

 السجناء املقرضر اإلفرا  عنهم يف قاعدة باغرام األمري ية.
وهنالالالالاال حتالالالالدٍّ آخر قالالالالد يعوق تطبيق االترتالالالالاق  يف األزمالالالالة 

د اهلل  السالالالياسالالالية اليت تواجهها كابول حاليًّا؛ إذ يرف  عبد اهلل عب
النائب السالالابق للرئيس أشالالرف غين ومنافسالاله يف انتخابات سالالبتمّب 

  إىل اآلن  االعرتاف  زميته يف االنتخابات ويصالالالالالالالالالالالالالالرُّ على 2019
أنه الرئيس الشالالالالرعي. أما التحِدع الثالث فيتعلضق بطالبان نرتسالالالالها  
إذ يبدو أن مثة أطراًفا يف احلركة ترف  االترتاق  وغري مسالالالالالالالالالالالالالالالتعدضة 

عن حتالالالالرتهالالالا مع القالالالاعالالالدة. والتحالالالدع الرابع أمري ي؛ إذ للتخِلي 
ينص االترتاق يف أحد بنوده على أن تعمل الواليات املتحدة على 
رفع العقوبات عن حركة طالبان وأعضالالالالالالالالالالالالالائها  ول ن قيادة طالبان 
احلالية تضالالالالالالالالالالم شالالالالالالالالالالب ة حقاين  املصالالالالالالالالالالنرتة أمري يًّا جمموعًة إرهابية  

  منصالالالب نائب زعيم ويشالالالغل زعيم الشالالالب ة  سالالالرا  الدين حقاين
 .(1)طالبان

ا ذلك التململ املوجود داخل اإلدارة  ومن العقبات أيضالالالالالالالالالالً
األمري يالالالالالالالالة فرئيس أركالالالالالالالالان القوات األمري يالالالالالالالالة  ا نرال جوزيف 

بأنض  2019أغسالالالالطس  28دنرتورد  لوسالالالالائل اإلعالم يوم األربعاء 
سالالحب القوات األمري ية من أفغانسالالتان مرتبط بالو الالع األمين يف 

  وسالالالالالالالالالالالتبقى القوات األمري ية يف أفغانسالالالالالالالالالالالتان إىل أن أفغانسالالالالالالالالالالالتان
ل أعبالالالاء م الالالافحالالالة هتالالالديالالالدات  تتم ضن القوات األفغالالالانيالالالة من حتمالالالُّ
اإلرهاب كافضة  وأ الالالالالالالالالالالاف أنضه ال يسالالالالالالالالالالالتطيع أن يتنبضأ بالوقت الذع 
سالالالالالالالالالالالالالالالتتم ضن القوات األفغالالالانيالالالة فيالالاله من ذلالالالك  وملالالالضا طُلالالالب بع  

 فيلالالالد  وا نرال جالالالان ا نراالت املتقالالالاعالالالدين )وهم ا نرال كمّبيل

                                                           

 انظر:( 1)
تحدة وطالبان  وحدة الدراسات السياسية  اترتاق السالم بني الواليات امل -

 مرجع سابق.
- Ayesha Tanzeem, US-Taliban Deal Hits First 
Speedbump, Voice Of America, 1 March 2020, 
available at: 

كني  وجولن جسالالالالالال ن( كشالالالالالالهود و ِللني لألو الالالالالالاع األفغانية إىل 
اللجنة العسالالالال رية يف جملس الشالالالاليوخ األمري ي  قالوا يف شالالالالهادهتم 
أمالالالام اللجنالالالة املالالالذكورة: إهنم ال ي يالالالِدون سالالالالالالالالالالالالالالالحالالالب مجيع القوات 
األمري ية يف الظروف احلالية من أفغانسالالالالالالالالالالالالالالالتان  ألن أفغانسالالالالالالالالالالالالالالالتان 

ت جديدة نتيجة هذا االنسالالالحاب املتسالالالرِع  وسالالالتعود سالالالتواجه أزما
أفغانستان مالًذا للجماعات اإلرهابية من جديد  وسيعود الصراع 
على السالالالالالالالاللطة بني أمراء احلرب إىل الواجهة من جديد  وسالالالالالالالاليرتتح 

 اجملال للتدخل الباكستاين واإليراين والروسي.
وفالالالائهالالا بوتالالالضا يثري الشالالالالالالالالالالالالالالال وال يف وفالالالاء الواليالالالات املتحالالالدة 

املعلن يف   اترتالالالالاقهالالالالا مع طالالالالالبالالالالان أنض اإلعالن األمري ي األفغالالالالاينبالالالال
ق الالالالدوحالالالة كالالالابول بعالالالد التالالالأكيالالالد على أكثر البنود الواردة يف اترتالالالا
 مواجهتها يفعلى أنض أمري ا ستستمر يف دعمها للقوات األفغانية 

يف إطار  فرع خراسالالالالان  -لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة )داعش( 
مري الالالالا أبالالالالدت أوقضعالالالالة بني البلالالالالدين كمالالالالا أنض االترتالالالالاقيالالالالة األمنيالالالالة امل

سالالتان مبوافقة اسالالتعدادها لالسالالتمرار يف عملياهتا العسالال رية يف أفغان
ع البنالالالد ماحل ومالالالة األفغالالالانيالالالة  ويتعالالالارض مالالالا ورد يف هالالالذه الوايقالالالة 

قوات األسالالالالالالالاسالالالالالالالي الوارد يف اترتاق الدوحة وهو انسالالالالالالالحاب مجيع ال
ن يوحي ذا اإلعالاألجنبية حتت أِع مسالالالالالالالالمًّى من أفغانسالالالالالالالالتان  وه

دو أن بالأنض الالدعم األمري ي للقوات األفغالانيالة سالالالالالالالالالالالالالالاليسالالالالالالالالالالالالالالالتمر  ويبال
وخاصالالالالالالالالالالالالالالالة بعد  األمري ِيني يريدون أن يُبقوا باب الرجوع مرتتوًحا 
ح وزير الدفاع نتائو االنتخابات الرئاسالالالالية األمري ية  ومن هنا صالالالالرض 

دهالالا فالالينض األمري ي  مالالارال إسالالالالالالالالالالالالالالالّب  أنالاله إذا مل تلتزم طالالالبالالان بعهو 
 ترتاقية املذكورة  سُتلغى.اال

ل ن من الالفالالت أن أمري الالالا تعالالالاملالالالت مع حركالالة طالالالبالالان 
كجهالالة حت م أفغالالانسالالالالالالالالالالالالالالالتالالان  مع أهنالالا ت ِرر أنض أمري الالا ال تعرتف 
ا طلبت من حركة  بيمارة أفغانسالالالالالالالتان اإلسالالالالالالالالمية كدولة  حيث إهنض
طالالالالالالالبالالالالالالان أن ال تعطي أعض نوع من واالالالالالالائق السالالالالالالالالالالالالالالالرتر وا وازات 

 https://2u.pw/WHELp  
بعد مباحثات استمرت أربع ساعات.. طالبان ت كد اإلفرا  عن السجناء  -

  متاح عّب الرابط التايل: 2020مارن  25  هناية الشهر ا ارع  ا زيرة.نت
https://bit.ly/2yCJ8dL 

https://2u.pw/WHELp
https://bit.ly/2yCJ8dL
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د أمن الواليات املتحدة  وهذا ال ميل ه إال والتأشالالالالالالالالالالالالالالالريات ملن يهدِ 
من حي م أفغانسالالالالالالالالالالالالالالالتان  وكذلك طلبت من حركة طالبان منع أيضة 
مجاعة مبا فيها تنظيم "القاعدة" من اسالالالالالالتخدام األرا الالالالالالي األفغانية 
ا من  لتوجيه التهديد  الالالالالدض الواليات املتحدة األمري ية  وهذا أيضالالالالالً

تنصُّ على أنض املسالالالالالالالالالال وليات وظائف احل ومة  مع أنض هذه الوايقة 
دت  الالالا حركالالالة طالالالالبالالالان هي مطالالالالبالالالة  الالالا يف املنالالالاطق اليت  اليت تعهالالالض
تسالالالالالالالالالالالالالالاليطر عليهالالا إىل حني تشالالالالالالالالالالالالالالال يالالل احل ومالالة نتيجالالة ا الالاداالالات 

 األفغانية.
االترتاقية  ويبدو أن بع  مالحق االترتاقية مل تُنشالالر بعد  ف

ام  تنص على وجود الضالالالالالمانات الدولية اليت تضالالالالالمن عدم اسالالالالالتخد
من أرا الالالالالالالالالالالالالالالي األفغالالالانيالالالة من قبالالالل أع فرد أو جمموعالالالة لتهالالالديالالالد األ

من أن الواليات املتحدة األمري ية  وكذلك  الالالالالالمانات دولية تضالالالالالال
نات مل أمري ا ستسحب مجيع قواهتا من أفغانستان  وهذه الضما
ءهالا لن يتم اإلعالن عنهالا  م ن يضالالالالالالالالالالالالالالالمن أنض حركالة طالالبالان وحلرتالا

تحدة  ومن الواليات امليسالالتخدموا األرا الالي األفغانية لتهديد أمن 
ما أنض يضالالالالالالالالالالمن أنض الواليات املتحدة سالالالالالالالالالالتسالالالالالالالالالالحب مجيع قوضاهتا؟ ك

اعد الدفعة األوىل من القوات األجنبية سالالالالالالالالالتنسالالالالالالالالالحب من مخس قو 
ها سالالالند عسالالال رية  هذه القواعد العسالالال رية اخلمسالالالة جيب أن حيِدد

 رمسي  وهناال  الالالالالرورة لبيان كيرتية االنسالالالالالحاب  وهل سالالالالاليصالالالالالحب
 معلنالالة مجيع عتالالاده؟ هالالذه األمور كلهالالا غري ا يش األمري ي معالاله

ئق وغري وا الالالالالالالالالالالالالالالحالالالة  وقالالالد ت ون هنالالالاال أمور أخرى حتتويهالالالا الواالالالا
 امللحقة اليت مل يعلن عنها حىت اآلن.

بالنسالالبة لطالبان فين احلركة تبدو ملتزمة باالترتاق الذع ذ 
ل ن موقرتها الراف   -حسالالالالالالالالالالالالالالب تصالالالالالالالالالالالالالالرحياهتا-توقيعه يف الدوحة 

لية يف أفغانسالالتان يهدد مسالالتقبل ا اداات لالعرتاف باحل ومة احلا
م ال  األفغالالانيالالة  إذ إنض قيالالادات حركالالة طالالالبالالان ت كالالد بالالاسالالالالالالالالالالالالالالالتمرار أهنض
ا ذض تنصالالالالالالالاليبها يف أفغانسالالالالالالالالتان عن طريق  يعرتفون بيدارة كابول؛ ألهنض
اسالالالالالالالالالالالالالالالتخالالالدام القوة من قبالالالل أمري الالالا  ويرتتالالالضب على عالالالدم اعرتافهم 

ف  الالا كطرف آخر يف بشالالالالالالالالالالالالالالالرعيالالة احل ومالالة األفغالالانيالالة عالالدم االعرتا
                                                           

مصباح اهلل عبد الباقي  أفغانستان: هل خيتار األفغانيون االستقرار أم ( 1)
  متاح 2020مارن  24يرجحون كرتة الصراع؟  مركز ا زيرة للدراسات  

 عّب الرابط التايل: 
https://2u.pw/yh0qq  

ا اداات  وعدم ا لون معها على طاولة املرتاو الالالالالالالالالالالالالالالات كممِثل 
شالالالالرعي للشالالالالعب األفغاين  ل نهم يعتّبوهنا كجهة أفغانية مي ن هلا 
أن تشالالالالالالالالالارال يف ا اداات األفغانية  وكان ذبيح اهلل جماهد  الناطق 
 الرمسي باسالم حركة طالبان  قد صالرضح كذلك بأنض االترتاق الذع ذض 
توقيعه مع األمري ِيني ال يشالالالالالالمل القوات األفغانية  وأ الالالالالالاف: إنضنا 
ال نعرتف باحل ومة العميلة ألمري ا  وقد جيء  ا للحرتا  على 
املصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاحل األمري يالالالالالة   ن ال نعرتف  الالالالالذه احل ومالالالالالة العميلالالالالة  

 وسنستمر يف نضالنا إىل قيام احل م اإلسالمي يف أفغانستان.
القوى السالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالية واالجتماعية أمضا بالنسالالالالالالالالالالبة لألحزاب و 

امل ارة وعامة الشالالالالالالالالالالالالالالالعب األفغاين فمن الوا الالالالالالالالالالالالالالالح أهنا ت ِيد اترتاق 
 .(1)الدوحة

 انت ابات الرئاسة األفغانية ●
جرت االنتخابات الرئاسالالالالالالالالالالالالالالية  2019سالالالالالالالالالالالالالالالبتمّب  28يف 

 مد  األفغانية وقد تنافس فيها بشالالالالالالالال ل أسالالالالالالالالاسالالالالالالالالي الرئيس احلايل
رتيذع   والرئيس التن2014أشالالالالالالالالرف غين الذع فاز بالرئاسالالالالالالالالة عام 

 2014 للح ومالالة عبالالد اهلل عبالالد اهلل الالالذع نالالافس الرئيس غين يف
هلل عبد   ويف كل مرة كان عبد ا2009ونافس الرئيس كرزاع عام 

ة الثالثة واألخرية اهلل يرف  نتائو االنتخابات  وهو ما ت رضر يف املر 
 أيًضا.

 18 وقد أعلنت  نة االنتخابات األفغانية املسالالالالالالالالالالالالالالالتقلضة يف
بعد تأجيالت متعِددة فوز الرئيس  مد أشالالالالالالالالالالالالالالالرف  2020فّباير 

صالالالالوتًا  ويف  923592٪ بعد حصالالالالوله على 50.64غين بنسالالالالبة 
املركز الثاين الرئيس التنرتيذع للح ومة عبد اهلل عبد اهلل بنسالالالالالالالالالالالالالالبة 

صالالالالالالالالالالوتًا  وأُلغي حوايل  720841٪ بعد حصالالالالالالالالالالوله على 39.52
ا يعين أن مليون صالالالالالالالالالالالالالالالوت جرضاء خمالالالالالالرتالالالالالات   2.7مليون من  تالالالالالض

االنتخابات شالالالالالالهدت حىت اآلن أقل نسالالالالالالبة مشالالالالالالاركة يف أِع اقرتاع 
مليونًا   35جرى يف أفغانسالالالالالالتان. ويبلي عدد سالالالالالال ان أفغانسالالالالالالتان 

 .(2)ماليني 9.6وجمموع الناخبني املسجلني 

 انظر:( 2)
- Afghanistan 2019 Presidential Election, 
Independent Election Commission of 

https://2u.pw/yh0qq
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لرئيس بعالالالد أن أعلنالالالت  نالالالة االنتخالالالابالالالات األفغالالالانيالالالة فوز ا
اهلل  أن  اهلل عبد احلايل أشالالالرف غين  أعلن منافسالالاله الرئيسالالالي  عبد

 النتائو باطلة وأنه هو املنتصر احلقيقي.
واعتزم ا انبان التخطيط إلقامة مراسالالالالالم تنصالالالالاليب متوازية! 

ل وزير اخلالالالارجيالالالة األمري ي آنالالالذاال  2014بعالالالد انتخالالالابالالالات  تالالالدخالالالض
ط يف اترتاق لتقاسالالم السالاللطة  جون كريع بشالال ٍل مباشالالر  فقد توسالالض

قادت أفغانسالالالتان على  بني الرجلني وتشالالال يل ح ومة الوحدة اليت
. وقد رفضالالت الواليات املتحدة (1)مدى السالالنوات اخلمس املا الالية

تشالالالالالالالالالالالالالالال يالالل ح ومالالة موازيالالة يف أفغالالانسالالالالالالالالالالالالالالالتالالان  وقالالال وزير اخلالالارجيالة 
األمري ي مالالالالالايالالالالالك بومبيو يف بيالالالالالان لالالالالاله: إن بالده تالالالالالدعم دولالالالالالة 
أفغانسالالالالتان املوحضدة واملسالالالالتقلضة  وتعارض بشالالالالدضة وجود كيان حياول 

 .(2)وازية فيهاتش يل ح ومة م
  إىل يرجع هذا اخلالف على االنتخابات  من ناحية أوىل
عتّب غين اختالف األعراق اليت ينتمي إليهالالالالالالا الرجالن؛ فبينمالالالالالالا ي

ًحا ُمنتمًيا لألغلبية من عرقية الباشالالالالتون  إال  أن عبد اهلل يُنظ ر ُمرشالالالالض
عرقيات  إليه بوصالالالالالالالالالالرته خيارًا أكثر ترتضالالالالالالالالالالياًل لبع  من ينتمون إىل

 مثل الطاجيك  واألوزبك  واهلزارة وغريهم. أخرى 
يت ومن نالالالالاحيالالالالة االالالالانيالالالالة  فالالالالين ح ومالالالالة الوحالالالالدة الوطنيالالالالة ال

اليت و   2014تشالالالالالالالالالالالالالالال ضلت بني غين وعبد اهلل بعد انتخابات عام 
مت السالاللطة بني فريقيهما مناصالالرتًة  كانت سالالبًبا يف اسالالترتحال  قسالالض
لالالت تشالالالالالالالالالالالالالالال ض  اخلالفالالات الالالداخليالالة بني خنبالالة احل م األفغالالانيالالة  ألهنالالا

انت نتيجة الترتاق سالالالالالالالالياسالالالالالالالالي يتعارض مع الدسالالالالالالالالتور األفغاين  وك
  وتوزيع هناال خالفات كثرية حول تقاسالالالالم السالالالاللطة وتعيني الوزراء
ختلرتة  ال املناصالالالالالالالب احل ومية الرفيعة يف اهليئات وامل سالالالالالالالسالالالالالالالات امل

 سيما السرتارات.

                                                           

Afghanistan, accessed: 5 April 2020, available at: 
https://2u.pw/bufdh  

أشهر من االقرتاع.. إعالن أشرف غين رئيسا ألفغانستان لوالية  5 بعد -
  متاح عّب الرابط التايل: 2020فّباير  18اانية  ا زيرة.نت  

https://bit.ly/2ULrs8v 
(1) Ayesha Tanzeem, Afghans Weary After 
Election Dispute Amid Peace Process With 

وقد كثضف الرئيس األفغاين أشالالالرف غين  الالالغوطه على عبد 
جوة بينه وبني أنصالالالاره  عّب سالالالياسالالالة الرتهيب اهلل  و ح يف خلق ف

والرتغيب. واسالالالتطاع غين احلصالالالول على تأييد ا نرال عبد الرشالالاليد 
دوسالالالالالالتم الذع وقف إىل جانب عبد اهلل يف االنتخابات املا الالالالالالية  
بل وكان أول من طرح ف رة احل ومة املوازية. ل ن يف ظل األزمة 

 له  باتور الراهنة  كان صالالالالالالالالالالالالالالالمت دوسالالالالالالالالالالالالالالالتم ُمطبًقا  وملل تعيني 
دوستم  عضًوا يف هيئة الترتاوض مع طالبان م ِشرًا على أن حتالرته 
مع عبد اهلل بات رمبا من املا الالي. وسالالبق أن  ح غين يف اسالالتمالة 
ا نرال عطا  مد نور  والذع وقف علًنا  الالالالالالالالالالالالالالالد عبد اهلل  ليقوم 
غين بتعيني  له خالد نور عضالالالالالالالالالالالالالالالًوا يف هيئة الترتاوض مع طالبان  

ل عالوة عل ُسالالالالالالالالالالالالالالالجض
ى ذلك  أوقف غين ميزانية م تب عبد اهلل امل

بالاسالالالالالالالالالالالالالالالم م تالب الرئيس التنرتيالذع للح ومالة  والالذع يعتّبه حالاليًّا 
 900أنصالالالالالالالالالالالالالالالار عبد اهلل مقرًّا للرئاسالالالالالالالالالالالالالالالة  ويبلي عدد املوظرتني فيه 

 .(3)موظف
لالالدوحالة اوقالالد أاالضر  هالالذا اخلالف سالالالالالالالالالالالالالالاللبالالا على تنرتيالالذ اترتالالاق 

  غين اإلفرا  حدة  فرتي حني رفاملوقضع بني طالبان والواليات املت
ة لتنرتيذه  إذ عن املعتقلني وماطل  فين عبد اهلل أبدى موافقة فوريض 

ن تطالب قال فريدون خوازون املتحدث باسالالالالالالم عبد اهلل: إن طالبا
بد اهلل عباإلفرا  عن سالالالجنائها قبل بدء أع  اداات سالالالالم  وإن 
ة يف درجيوافق على ذلك  وأ الالالالالالالالاف: نعتقد أن مجيع القضالالالالالالالالايا امل
دة ومتضرتق عليهالالالالا من قبالالالالل ا الالالالانب ني بعالالالد مسالالالالالالالالالالالالالالالودة االترتالالالالاق م كالالالالض
اترتاق بمناقشالالالالالالالالالالالالالالالات مطوضلة وحذرة  لذلك جيب تنرتيذ ما هو وارد 

 السالم دون إبطاء.
وقالالد رفضالالالالالالالالالالالالالالالالت طالالالبالالان االعرتاف برتريق الترتالالاوض  وقالالال 
املتحالالالدث بالالالاسالالالالالالالالالالالالالالالم طالالالالبالالالان ذبيح اهلل جمالالالاهالالالد: إن احلركالالالة ترف  

Taliban, Voice Of America, 27 February 2020, 
available at: https://2u.pw/gBktm  

بومبيو: نعارض بشدة تش يل ح ومة موازية يف أفغانستان  وكالة  (2)
  متاح عّب الرابط التايل: 2020مارن  10األنا ول  

https://bit.ly/2wdmKXo 
أملد دياب  أزمة الرئاسة األفغانية وآفاق تسويتها  مركز اإلمارات ( 3)

   متاح عّب الرابط التايل: 2020أبريل  1للسياسات  
https://2u.pw/mIjUp  

https://2u.pw/bufdh
https://bit.ly/2ULrs8v
https://2u.pw/gBktm
https://bit.ly/2wdmKXo
https://2u.pw/mIjUp
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ه مل يتم اختيالالاره بطريقالالة تشالالالالالالالالالالالالالالالمالالل "مجيع الترتالالاوض مع الرتريق ألنالال
الرتصالالالالالالالائل األفغانية"  مضالالالالالالاليرًتا أن احل ومة تسالالالالالالالتطيع املشالالالالالالالاركة يف 
املرتاو الالالالالالات باعتبارها جهة  وليسالالالالالالت تثاًل للشالالالالالالعب األفغاين  يف 
حني رحضبت الواليات املتحدة بيعالن كابول عن الوفد الترتاو ي  

يل زاد إن وقال املبعوث األمري ي اخلاص ألفغانسالالالالالالالالالالالالالالالتان زملاع خل
الرتريق "شامل ويع س تنوُّع البالد ودور املرأة األساسي"  وكانت 
احل ومة األفغانية قد أعلنت عن فريق املرتاو الالالالالالالالالني برئاسالالالالالالالالالة رئيس 
االسالالالالتخبارات السالالالالابق  مد معصالالالالوم سالالالالتان زاع  وبتسالالالالمية هذه 
اللجنة  ت ون احل ومة قد رفضالالالت اقرتاحات األحزاب السالالالياسالالالية 

اكة يف اهليئة  كما سالالالالالالالالالالحبت عرض غين وا هادية من أجل الشالالالالالالالالالالر 
 .(1)للتصاحل مع منافسه عبد اهلل إلهناء األزمة السياسية

من جانبها  الالالغطت واشالالالنطن على أشالالالرف غين وعبد اهلل 
عبد اهلل عندما قام وزير اخلارجية األمري ي بزيارة إىل أفغانسالالالالالالالالالالالالتان 

بالرغم من ندرة حركة املسالال ولني الدولِيني بسالالبب انتشالالار فريون -
التقى خالهلالالا الرجلني لتوجيالاله رسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ل ليهمالالا برف   -رونالالاكو 

تصالالرفاهتما  وقال يف بيان قاٍن على غري العادة: إن فشالاللهما أ الرض 
بالعالقات األمري ية األفغانية وأن هذا الرتشالالالالالالالالالالالالالل يشالالالالالالالالالالالالالِ ل هتديًدا 
مباشرًا للمصاحل الوطنية األمري ية وأن الواليات املتحدة ستخرت  

تان ب قيمة مليار دوالر هذا العام  وأهنا مسالالالالالالالالالالالالالالالاعداهتا ألفغانسالالالالالالالالالالالالالالال
مسالالالالالالالالالالتعدة كذلك خلرت  املسالالالالالالالالالالاعدة مبقدار مليار دوالر أخرى يف 

 .(2)2021عام 
يعد خالف النخبة السالالياسالالية الرمسية يف أفغانسالالتان عاماًل 
مهمًّا يف إ الالالالعاف قدرات احل ومة على إبقاء االعتبار السالالالالياسالالالالي 

رهتا على كامل هلا يف احلياة السالالياسالالية األفغانية  وعلى بسالالط سالاليط
                                                           

 انظر:( 1)
 املرجع السابق. -
أسرى  نقسام غين وعبد اهلل حول إطالق سراحعبد القادر صديقي  ا -

  متاح عّب 2020مارن  5طالبان يهدد جهود السالم بأفغانستان  رويرتز  
 الرابط التايل:

 https://2u.pw/U8tEX  
ية  ا زيرة.نت  طالبان ترف  الرتريق الترتاو ي املعلن من احل ومة األفغان -
   متاح عّب الرابط التايل: 2020ن مار  28

https://bit.ly/39JU0n4 

الرتاب األفغاين  وهو ما يصالالالالالالالالالالبُّ بطبيعة احلال يف صالالالالالالالالالالاحل طالبان 
ع نرتوذها وسالاليطرهتا الرتعلية وعودهتا السالالريعة لصالالدارة املشالالهد  وتوسالالُّ
السالالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالالالي  وهو ما متضت ترمجته يف السالالالالالالالالالالالاليطرة على األرا الالالالالالالالالالالالي 
ا تلو اآلخر املقالالاطعالالات اليت تقوم طالالالبالالان  األفغالالانيالالة  إذ تزيالالد يومالالً

عليها وانتزاعها من أيدع القوات احل ومية  فيما ترتاجع  بالسيطرة
سالالالالالالالالالالالالالالاليطرة القوات احل ومية ويقل عدد املقاطعات اليت تنتزعها من 

 Longأيدع طالبان  وحسالالالالالالالالالالالالالالالب األرقام اليت نشالالالالالالالالالالالالالالالرها موقع "
War Journal فالالالالالالين االاالالالالالالة ماليني أفغالالالالالالاين 2018"  يف  

طق اخلا الالالعة موجودون يف املناطق اخلا الالالعة حلركة طالبان  أما املنا
 13مليون نسالالالالالالالالالمة  واملناطق املتنازع عليها  16للح ومة فتضالالالالالالالالالم 

ا  ا. وبسالالالالالالالالالالالالالالالبالالالالب القتالالالالل ينزح اآلالف  و منالالالالاطق أكثر أمنالالالالً مليونالالالالً
 واستقرارًا.

ووفق تقرير سالالالالالالالالالالالالالالاللضمالاله لل و رن املرتتش األمري ي اخلالالاص 
باإلعمار يف أفغانسالالالالالالالتان فين احل ومة األفغانية كانت تسالالالالالالاليطر يف 

٪ من املقالالالاطعالالالات  وكالالالانالالالت هالالالذه 56على أو هلالالالا نرتوذ  2018
  أما حركة طالبان ف انت تسالاليطر 2015٪ عام 72النسالالبة عند 

٪ فقط من املقالالالاطعالالالات  ل ن نطالالالاق 7يف العالالالام نرتسالالالالالالالالالالالالالالالالالاله على 
ع إىل  ٪  وفق املصالالالالالالالالدر ذاته  وباألرقام كانت 14سالالالالالالالاليطرهتا توسالالالالالالالالض

مقاطعة  وطالبان  229على  2018احل ومة تسالالالالالالالالالالالالالاليطر يف يناير 
 .(3)مقاطعة يتنازعها الطرفان 119يف حني أن مقاطعة   59على 

 Long Warووفالالالالق آخالالالالر تالالالالقالالالالالالالالديالالالالر أورده مالالالالوقالالالالع "
Journal فين 2020" ذ االطالع عليه يف اخلامس من أبريل  

ماليني  4مقاطعة تضالالالالالالالالالالم حوايل  75طالبان باتت تسالالالالالالالالالاليطر على 
مقاطعة للح ومة تضالالالالالالالالالالالالالالم  133ونصالالالالالالالالالالالالالالالف مليون أفغاين  مقابل 

صبغة اهلل صابر  األزمة السياسية األفغانية: غين يناور مستغاًل الترتاوض  -
  متاح عّب الرابط التايل: 2020مارن  28مع "طالبان"  العرا ا ديد  

https://bit.ly/2V4etgP 
(2) Ayesha Tanzeem, US Slashes Assistance to 
Afghanistan After Leaders Fail to Reach Deal, 
Voice Of America, 23 March 2020, available at: 
https://2u.pw/jpYZI  

نوفمّب  9ن بني احل ومة وطالبان  ا زيرة.نت  خريطة السيطرة بأفغانستا( (3
   متاح عّب الرابط التايل:2018

 https://bit.ly/2xNK3aO 

https://2u.pw/U8tEX
https://2u.pw/U8tEX
https://bit.ly/39JU0n4
https://bit.ly/2V4etgP
https://2u.pw/jpYZI
https://bit.ly/2xNK3aO
https://bit.ly/2xNK3aO
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مقالالالاطعالالالة  189تنالالالازع الرتريقالالالان على مليون أفغالالالاين  وي 15حوايل 
 .(1)مليون أفغاين 13تضم حوايل 

 تاتمة
ح اسالالالالالالتقصالالالالالالاء عناصالالالالالالر املشالالالالالالهد األفغاين بأبعا ● ده يو الالالالالالِ

عن مستقبل  املختلرتة أن حركة طالبان باتت قوضة ال مي ن احلديث
عها أفغانسالالالالالالالالالتان ليس دون اعتبارها فحسالالالالالالالالالب بل دون التحدُّث م

 ها منه.رها يف حتديده ونصيببشأن هذا املستقبل  والقبول بدو 
ياسالالالالالالالية وهذا الوزن املتزايد لطالبان على السالالالالالالالاحة السالالالالالالال ●

ة ف ريالالة األفغالالانيالالة وبني القوى الالالدوليالالة املختلرتالالة تسالالالالالالالالالالالالالالالنالالده منظومالال
ا ي اد معقيدية وقوة عسالال رية ونرتوذ واقعي وسالاليطرة حقيقية على 
اٍع كبري يصل إىل نصف مساحة أفغانستان أو يزيد  مع تأييد لقط

 م.ب األفغاين يقبل بوجودها ومبشاركتها يف احل من الشع
د باإل الالالالالالالالالالالالالالالافة إىل ذلك فين خطاب حركة طالبان جتدض  ●

حلركة ابشالالالالالال ٍل كبري على مسالالالالالالتوى القضالالالالالالايا واملرتردات مبا يسالالالالالالاعد 
ن على االخنراة يف العملية السالالالالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالالالالالية بالشالالالالالالالالالالالالالال ل الذع يطمئ

 املتوجسني منها خيرتة بش ٍل كبري.
عادلة ى تنامي وزهنا يف املأكّب ما يسالالالالالالالالالالالالالاعد طالبان عل ●

صالالالالالالالالالاب األفغانية واإلقليمية هو ذلك الضالالالالالالالالالعف والتشالالالالالالالالالرذم الذع أ
مع  النخبة السالالالالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالالالالالية أو نشالالالالالالالالالالالالالالأت هي به منذ قبوهلا بالتعاون

 االحتالل األمري ي  والعمل حتت سلطانه.
 على لياًل يعد االترتاق بني الواليات املتحدة وطالبان د ●

اهتا الدول وتغيري ح ومفشالالالالالالالالالالل السالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالة األمري ية يف احتالل 
ونه من خنٍب بالقوة والسعي لتغيري إرادة الشعوب وفرض ما ال يقبل

 هتا.سياسية ومن أف ار تتعارض مع اعتقادات الشعوب واقافا
اق سالالالالالالالالالالالالالالالتحاول الواليات املتحدة االلترتاف على االترت ●

عالن األمري ي املوقضع مع طالالبالان وهو مالا بالدْت بوادره يف بنود اإل
الالذع  املشالالالالالالالالالالالالالالالرتال الالذع أُعلن من كالابول يف نرتس الوقالتاألفغالاين 

 وقضعت فيه اترتاق الدوحة مع طالبان.
العقبات اليت تعرتض اترتاق طالبان والواليات املتحدة  ●

سالالالاليتم التغلُّب عليها يف الغالب ملصالالالاللحة الطرفني االسالالالالرتاتيجية يف 

                                                           

(1) Bill Roggio & Alexandra Gutowski, 
Mapping Taliban Control in Afghanistan, 

جتالالاوزهالالا  وهو مالالا سالالالالالالالالالالالالالالالتحالالدُّده أكثر أجنالالدة اهتمالالامالالات الواليالالات 
املقبلة  وكذلك تركيز طالبان على توسالالاليع شالالالب ة حتالرتاهتا املتحدة 

بالقدر الذع ي رتل هلا إقامة توافق وطين داخل أفغانسالالالالالالالالالالالالتان على 
القضالالالالالالالالالالالالالالالايا ال ّبى اليت حتوز بالرتعل على اهتمام املواطنني األفغان 
واسالالالالالالالالالالالالالالالتبعاد األطراف غري الرتاعلة يف املشالالالالالالالالالالالالالالالهد  مع احلرتا  على 

اخلالالالارجيالالالة واسالالالالالالالالالالالالالالالتقالليضتهالالالا جتالالالاه التوازن يف عالقالالالاهتالالالا مع األطراف 
 داعميها.

***** 
  

accessed: 5 April 2020, available at:  
https://2u.pw/SdMfV  

https://2u.pw/SdMfV
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ترويا وأتمة شرق المتوسط والتدتل في ليبيا: 
 "األهداف والمآالت"

 شيما  بها  الدين
 مقدمة:

ملعقد  اأصالالبحت األو الالاع اإلقليمية مستها العام التشالالابك 
ور يف حلقات ندوكأننا الذع رمبا يف كثري من األحيان جيعلنا نبدو 

يت تعيشها من ذلك على سبيل املثال ما تع سه احلالة المرترغة. و 
خل حتركاهتا يف السياسة اخلارجية الرتكية يف الوقت الراهن  عّب تدا

 سوريا وشرق املتوسط وليبيا.

الطاقة  حيث يبدو جلًيا التداخل بني التأزم خبصالوص نزاع
ن احلدود يف شالالالالرق املتوسالالالالط والتدخل الرتكي يف ليبيا  فاحلديث ع

راعات الليبية رية بني البلدين يتجاوز العالقات الثنائية والصالالالالالالالالالالالالالالبح
ليالة يف منطقة الالداخليالة لي ار على جممالل التوازنالات اإلقليميالة والالدو 

 يفا شالالالالالالالرق املتوسالالالالالالالط  اليت تشالالالالالالالهد يف السالالالالالالالنوات األخرية تصالالالالالالالاعدً 
 كيف؟ .التنافس اإلقليمي للسيطرة على موارد الطاقة

السرا  عّب تصد يق  فقد أتى الدعم الرتكي األبرز حل ومة
على مشالالالالالالالالالالالروع قانون إلرسالالالالالالالالالالالال  2020يناير  2الّبملان الرتكي يف 
برئاسالالة  حل ومة الوفاق الوطين ىل ليبيا دعًماتركية إقوات عسالال رية 

فايز السالالالالرا  يف مواجهة قوات خليرتة حرترت املدعوم من السالالالالعودية 
من ا دل  ابعد توقيع اترتاق أاار كثريً وذلك   (1)مصالالرواإلمارات و 
بني أنقرة وح ومة الوفاق الليبية يقضالالالالالالي بزيادة  2019يف نوفمّب 

التعاون األمين بني الطرفني وبرتسالالالالالالالالاليم احلدود البحرية بينهما  على 
 ".(2)رتكيا يف شرق املتوسطلقق مصاحل  و حي

                                                           

 باحثة مبركز احلضارة للدراسات والبحوث. 
نائًبا  يف حني  325( حظي مشروع القانون يف الّبملان الرتكي بتأييد 1)

 نائًبا.  184عار ه 
 31  24  فرانس ( ماذا يريد أردوغان من وراء إرسال قواته إىل ليبيا؟2)

   متاح على الرابط التايل:2019ديسمّب 

توظيف الصالالالالالالالالالالالالالالالراع يف ليبيالالا ملزيالالد من التم ني ومن م يتم 
رتاو الالالالالالالالالالالالالات حول خريطة الطاقة يف املتوسالالالالالالالالالالالالالط  اليت املعلى طاولة 
على سبيل املثال ف ؛ للسياسة الرتكية ومنافسيها شاغاًل باتت شغاًل 
  أطلقالالالت تركيالالالا خطوات للتنقيالالالب عن النرتط 2019مطلع مالالالايو 

حيث  ؛لغاز قبالة سالالالواحل قّبص يف منطقة يدور حوهلا اخلالفوا
أهنا تقع  الالالالالالمن جرفها القارع  بينما أعلنت قول تتمسالالالالالالك أنقرة ب

 فضاًل   ةقّبص أهنا تقع  من حدود منطقتها االقتصادية اخلالص
إجراءات تالا أدى إىل اعرتا الالالالالالالالالالالالالالالالات أوروبيالة ودوليالة وإقليميالة  عن 

 .(3)لتحجيم احلركة الرتكية

 تركز هذه الورقة على تناول السالالياسالالة الرتكية فيما ومن م 
يتصالالالالالالالل بأزمة شالالالالالالالرق املتوسالالالالالالالط والتدخل يف ليبيا على املسالالالالالالالتويات 

املسالالالالالالالالالالالالالالالتوى األول: الدوافع واألهداف الرتكية  فيما يتعلق  التالية:
 التدخل يف ليبيا بشالالالالالالال ل خاص.و بشالالالالالالالرق املتوسالالالالالالالط بشالالالالالالال ل عام 

املسالالتوى الثالث:  .املسالالتوى الثاين: السالالياسالالات واإلجراءات الرتكية
 املآالت وردود الرتعل.

 الدوافع واألهداف -المستوى األول
تعتّب  شالالالالالالالالالالالالالالالرق املتوسالالالالالالالالالالالالالالالط:يف فيمالالا يتصالالالالالالالالالالالالالالالالل بالالالتحركالالات 

املواجهات والطموحات النامجة عن اكتشالالالالالالالالالالالالالالالاف حقول كبرية من 
الغاز يف السنوات األخرية يف شرقي املتوسط من أبرز عوامل التوتر 

الالالالدوافع  تيالالالة عالالالدة... وإن كالالالانالالالبني تركيالالالا وأطراف إقليميالالالة ودول
الرتكيالالالالالة لالهتمالالالالالام بتلالالالالالك املنطقالالالالالة ال تتوقف فقط على األبعالالالالالاد 
االقتصالالادية وإمنا هناال ما يتصالالل بالتنافسالالات اإلقليمية وسالالياسالالات 

 تركيا يف هذا اإلطار  وفيما يلي سنتناول خمتلف األهداف:
 لتلك املنطقة  فينه فضالاًل القيمة اال تصذادية على صالالعيد 

ن االنتقالال إىل ا يط اهلنالدع عّب ة التجالاريالة ل وهنالا ت مِ عن األمهيال

https://cutt.us/1JSpq  
  2020يناير  16( ماذا تريد تركيا يف شرق املتوسط؟  الشرق األوسط  3)

  متاح عّب الرابط التايل:
https://cutt.us/Ztaei   

http://proxy-arabic.com/browse.php?u=FiuWSg2G5Vt1o9rLOxtADe2TKUiyiyZ8A%2BLK2pGT%2BfTan5261h6yKdLqaTCPRhnuL%2B0OkCd3yuj9XgKLEPUMprgtHTIOX1BfWYmSJq6OEqMgNqvrGdhyE7blCvrBLPFxCqmsidRVLepR57EYEQJaTAuRlyBGJGDBepLaBfMKcUQt78Sx6UVrRDaoujJebpZ9IVggzvE%3D&b=29
http://proxy-arabic.com/browse.php?u=FiuWSg2G5Vt1o9rLOxtADe2TKUiyiyZ8A%2BLK2pGT%2Bfran5261h6yKdLqaTCPTBnpL%2BcPsiZZP4GCLquKMvQpp5wsMDIOW1BdWYaSNlrRT%2FCLw9mYSbMMT%2B%2BRpQ6dTYstfvgufKYkdJUxuuNyTKVaXAuKlgizWwCa05Pq8Jh%2FKjtEh5Y26UdrWjapmDNnb6d9IVg2zhgykop6%2BsrgptS9d7wp%2FSSylAQ%2BF4eCLy45WYtgxu1CS09wcEGWGXCAdhsF702Mk9H97w%3D%3D&b=29
http://proxy-arabic.com/browse.php?u=FiuWSg2G5Vt1o9rLOxtADe2TKUiyiyZ8A%2BLK2pGT%2Bfran5261h6yKdLqaTCPTBnpL%2BcPsiZZP4GCLquKMvQpp5wsMDIOW1BdWYaSNlrRT%2FCLw9mYSbMMT%2B%2BRpQ6dTYstfvgufKYkdJUxuuNyTKVaXAuKlgizWwCa05Pq8Jh%2FKjtEh5Y26UdrWjapmDNnb6d9IVg2zhgykop6%2BsrgptS9d7wp%2FSSylAQ%2BF4eCLy45WYtgxu1CS09wcEGWGXCAdhsF702Mk9H97w%3D%3D&b=29
https://cutt.us/1JSpq
https://cutt.us/Ztaei
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   د أن القوى اإلقليمية والدولية حتاول إعادة (1)قناة السالالالالالالالالالالالالالالالويس
التمو الالالالالع يف شالالالالالرق املتوسالالالالالط بسالالالالالبب الطاقة. فمن أهم تقديرات 
األمهية االقتصالالالالالالالالالالالالادية هلذه البقعة ا غرافية ما تشالالالالالالالالالالالالري إليه تقديرات 

ي ية إىل أن حوض شالالالالالالالرق املتوسالالالالالالالط هيئة املسالالالالالالالح ا يولوجي األمر 
وكان يعتّب يف   مليار دوالر 700حيتوع على غاز طبيعي بقيمة 

مرحلة ما هبة للمنطقة قد تدر إيرادات  خمة وتساعد يف صوغ 
 .(2)إال أن األمور باتت معقدة  حل للنزاع القّبصي

تسالالالالالتهلك كميات هائلة من الطاقة  ايهنوبالنسالالالالالبة لرتكيا  ف
رغم عمليات التنقيب اليت تقوم ف ؛ا موارد كافيةسالالالالالالنويًا وليس لديه

ويبلي إمجايل فاتورة   تعتمد على استرياد الغاز إال إهنا  (3) ا أنقرة
مليار دوالر   30االسالالالالالترياد السالالالالالنوع للطاقة حالًيا يف تركيا حوايل 

ا للتنقيالالالب عن فرص الغالالالاز يف مجيع أ الالالاء تالالالا جيعلهالالالا أكثر تلهرتالالالً 
 قّبص. 

ال تعرتف باحل ومة القّبصالالالالية يف نيقوسالالالاليا  ا ألن تركياونظرً 
كرئيسالالالالة لدولة ذات سالالالاليادة  فيهنا تعتّب أنه حيق للجزيرة احلصالالالالول 

ا فقط من امليالالالالاه اإلقليميالالالالة  تالالالالا حيرمهالالالالا من مياًل  12على    ريالالالالً
الطبيعية املخصالالالالالصالالالالالة للدول األخرى  واليت " "املنطقة االقتصالالالالالادية 

أن تركيا ليسالالالالالالالالالالالالالالالت من بعلًما  .عادة ما متتد ألبعد من ذلك ب ثري
عة على "اترتاقية األمم املتحدة لقانون البحار"  وبالتايل الدول املوقِ 

ا بالالالالالأع حالالالالالدود للجرف القالالالالالارع يف املنطقالالالالة فهي ال تعرتف رمسيالالالالالً 
باسالالالالتثناء تلك اليت ترتاو الالالالت حوهلا مع ا مهورية الرتكية لشالالالالمال 

. وبنالالالالاًء على ذلالالالالك  ومبوافقالالالالة ا مهوريالالالالة 2011قّبص يف عالالالالام 

                                                           

ملف العدد ان  تركيا وعس رة الترتاعالت يف شرق املتوسط  ( إميان زهر 1)
  2020  يناير 219)تركيا.. صناعة األزمات!(  السياسة الدولية  العدد 

  .164ص
دوافع وانع اسات إقامة منطقة مياه اقتصادية تركية ليبية  -( تركيا وليبيا 2)

  التايل:   متاح عّب الرابط2019ديسمّب  29يف البحر األبي   القنطرة  
https://cutt.us/Z68oN  

( تركيا وغزو ليبيا.. ملاذا تسعى أنقرة لدعم طرابلس عس ريا؟  س اع 3)
   متاح عّب الرابط التايل:2019ديسمّب  31نيوز العربية  

 https://cutt.us/G7CkQ 

لشالالالالالالالمال قّبص  شالالالالالالالرعت تركيا يف أنشالالالالالالالطة التنقيب واحلرتر  الرتكية
 .(4)واالستخرا  ا تملة حول معظم أ اء ا زيرة

إىل  وننظر يومن م فين العديد من صالالالالالالالالناع القرار يف أنقرة 
  (5)البحر املتوسالالالطيف قّبص على أهنا امتداد للقوة البحرية الرتكية 

املثال تعارض  على سالالالالالالالالبيلف ؛وبالتايل تدعم تركيا قّبص الشالالالالالالالالمالية
تركيا أع عملية تنقيب أو اسالالالالالتثمار للمحروقات تسالالالالالتبعد الشالالالالالطر 

ومن م مي ن   (6)الشمايل من قّبص حيث يقيم القبارصة األتراال
القول إن مشال قّبص مبثابة غاية ووسيلة للسياسة الرتكية يف شرق 

 املتوسط.

ا من  م اوفها من أن يعمل تنبع سالالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالالالة تركيا أيضالالالالالالالالالالالالً
المتوسذذذذذذط على عزلها وت ذذذذذذييق ال ناق تصذذذذذذومها في شذذذذذذرق 

بعضهم قدماء )اليونان وقّبص(  وبعضهم جدد )إسرائيل  ،عليها
أنه قادر على إ عاف  -على ما يبدو-ومصر(. ويعتقد أردوغان 

هالالالذا "ا ور "املنالالالاه  لرتكيالالالا" من خالل حتالالالد ع املنالالالاطق البحريالالالة 
 .(7)ا يطة بقّبص

القلق  وترية التعاون  ومن امل شرات اليت أشعرت أنقرة  ذا
االسالالرتاتيجي الذع نشالالأ بني تلك الدول يف السالالنوات األخرية  مبا 
يشالالالالالمل املبادرات الدبلوماسالالالالالية والعسالالالالال رية املشالالالالالرتكة ومبادرات يف 

مصالالالالالر واإلمارات العربية املتحدة  وقد كانتا. شالالالالال ون الطاقة أيضالالالالالً 
من أبرز ا هات الرتاعلة اليت شالالالالالالالالالالالالالالالاركت يف بع  هذه املبادرات  

وعة يف املقام األول باملعار الالالالالالالالالالالالالالالة الشالالالالالالالالالالالالالالالديدة لدعم أردوغان مدف
نجد أن السالالاليسالالالي بعد فرتة وجيزة من ف "؛املسالالاللمني اإلخوان"لالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

إىل السالالالالالالالالالالالالالالاللطة بدأ  اداات مع اليونان لتحديد املناطق  هوصالالالالالالالالالالالالالالالول

  ملاذا ترفع تركيا الرهان يف شرق البحر املتوسط  معهد سونر چاغاپتاع( 4)
     متاح عّب الرابط التايل:2019نوفمّب  4واشنطن  

https://cutt.us/gte92      
 ( املرجع السابق.5)
( مرمي أوايل  تركيا وسياسة استعراض العضالت شرق املتوسط..  غوة 6)

  متاح 2020يناير  20  يورونيوز العربية  على قّبص والسبب حقول الغاز
 عّب الرابط التايل:

  https://cutt.us/G7CkQ  
  ملاذا ترفع تركيا الرهان يف شرق البحر املتوسط  مرجع سونر چاغاپتاع( 7)

 سابق. 

https://cutt.us/Z68oN
https://cutt.us/G7CkQ
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/cagaptay-soner
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/cagaptay-soner
https://cutt.us/gte92
https://cutt.us/G7CkQ
https://cutt.us/G7CkQ
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/cagaptay-soner
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/cagaptay-soner
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عقد قمة  2014ويف نوفمّب   االقتصالالالالالالالالالالالالالالالادية البحرية بني البلدين
لرتويو لصالالالالالرتقة توريد الغاز االاية مع نظرائه القبارصالالالالالة واليونانيني ل
 .(1)من احلقول البحرية القّبصية إىل مصر

بدأت مصالالالالالر يف املشالالالالالاركة بتدريبات  2015كما أنه منذ 
وأجريت أوىل تلك   )تدريبات ميدوسالالا( جوية مشالالرتكة مع اليونان

ا من كيلومرتً   18التدريبات فوق جزيرة رودن اليونانية  على بعد 
ص باملشالالالالالالالالالالالالالالالاركة يف تدريبات وبدأت قوات قّب   السالالالالالالالالالالالالالالالاحل الرتكي

  وأجرت بشالالال ل منرتصالالالل االث جوالت من 2018ميدوسالالالا يف 
 .(2)2019التمارين املشرتكة مع إسرائيل  يف بداية عام 

إقصالالالالالالالالاء ذ حيث  2019وتتشالالالالالالالال ل احللقة األبرز يف عام 
لذع يضالالالالالالالم ا (EMGF) منتدى غاز شالالالالالالالرق املتوسالالالالالالالط تركيا عن

كال من )مصر  واليونان  وقّبص  وإيطاليا  واألردن  وفلسطني  
إعطالالالالالاء ك من التخوف الرتكي من وإسالالالالالالالالالالالالالالالرائيالالالالالل(  ومالالالالالا تبع ذلالالالالال

ا يف املنطقالالالالة  فضالالالالالالالالالالالالالالالاًل دورً  إسالالالالالالالالالالالالالالالرائيالالالالل ص قّب   عن تواجالالالالدا  وريالالالالً
وقد . (3) الالالالالمن م سالالالالالسالالالالالي املنتدى وإقصالالالالالاء قّبص الرتكية اليونانية
أنه "منتدى سالالالالالالالالياسالالالالالالالالي  -يف هذا اإلطار–املنتدى  ومعار الالالالالالالالرأى 

 غري مطلالة على حوض غالاز بغالف غالازع"  ل وناله يضالالالالالالالالالالالالالالالم دواًل 
شالالالالالالالالرق البحر األبي  املتوسالالالالالالالالط  مثل اليونان وإيطاليا  أما األردن 

بينما ذ إبعاد تركيا املطلة  فهو ال يطل على البحر املتوسط أصاًل 
 . (4)على احلوض من مشاله

ومثل هذا املنتدى ي سالالالالالالالالس لسالالالالالالالالوق غاز إقليمية مي ن أن 
خذ األ   معاي ون هلا دور رئيس يف معروض وأسالالالالالالالالالالالعار الغاز عامليً 

يف االعتبار أن إسالالالالالالالرائيل كانت السالالالالالالالب اقة السالالالالالالالتثمار الغاز يف املياه 
سالالع منطقتها على حسالالاب االقتصالالادية املقابلة لسالالواحلها  وهي تو 

                                                           

 ( املرجع السابق.  1)
  24  موقع ( ميسون جحا  ملاذا تسترتز تركيا جرياهنا يف شرق املتوسط؟2)
 رابط التايل:  متاح عّب ال2019نوفمّب  6

https://cutt.us/nPGfJ  
  ( عدنان عبد الرزاق  دالالت إقصاء تركيا عن منتدى غاز شرق املتوسط3)

   متاح عّب الرابط التايل:2019يناير  23العرا  
 https://cutt.us/E5Xv2  

 رجع السابق.( امل4)
 ( املرجع السابق.5)

كما تطمع إسالالالالالالرائيل يف أن ي ون    منطقة لبنان ومنطقة قطاع غزة
مبا يعين أهنا   منتدى الغاز بوابة سالالالالالالالالياسالالالالالالالالية لتوسالالالالالالالاليع التطبيع معها

تسالالالالالالالالالالالتهدف حتقيق أرباح هائلة  ودخول نسالالالالالالالالالالاليو املنطقة من بوابة 
الغاز  وهو أمر جيب على أعضالالالالالالاء املنتدى خاصالالالالالالة العربية االنتباه 

 .(5)يًداإليه ج

ا إىل ظهور إسالرائيل  لذا فين التخوف الرتكي ينصالرف أيضالً
على السالالالالالالالاحة الدولية عّب مشالالالالالالالروعها املطروح لنقل الغاز ألوروبا  
وبالتايل  فين وجود حدود مائية تتدة من تركيا إىل ليبيا وحتديدها 

 عنه  يف من هذا املشالالالروع أو بدياًل  اا سالالاليجعل تركيا إما جزءً قانونيً 
ملسالالالالالالار الرتكي األسالالالالالالهل واألرخص لنقل الغاز  وهو ما ظل وجود ا

 .(6)سعت إليه تركيا

 عنها أردوغان  قائال: إن مصالر تلك السالالجاالت اليت عّبض 
وقّبص الرومية واليونان وإسالالالالالالرائيل بني احلني واآلخر  حتاول فرض 

أن الدول "  قائاًل وأو الالالالالالالح   سالالالالالالاليادهتا على املنطقة مبعزل عن تركيا
حلني واآلخر مواقف شالالالالالالالال لت هتديدات خطرية األربعة تبنت بني ا

على تركيا وليبيا  عّب  اولة عزهلما عن شالالالالالالالالرق املتوسالالالالالالالالط  و اولة 
 .(7)"منع تركيا من التنقيب يف املنطقة

ا ترتبط السالالالالالياسالالالالالة الرتكية يف شالالالالالرق املتوسالالالالالط  بماانة أيضالالالالالً
حيث تراجع الدور الرتكي  ؛ترويا اإل ليمية وما تشذذذذذذهدا من تأتم

ا يضالالالالالً أنقرة من فقدان النرتوذ هناال ويف العراق أف يف سالالالالالوريا وخماو 
بسالالالبب رف  بغداد تدخلها يف الشالالالمال العراقي ومعار الالالة إيران -

وبالالالتالالايل  -والواليالالات املتحالالدة إلجراءات أنقرة يف هالالذا الصالالالالالالالالالالالالالالالالالدد
 الاور  -أو على األقالل التواجالد يف-تسالالالالالالالالالالالالالالالعى تركيالا إىل كسالالالالالالالالالالالالالالالالب 

ىل إ عّب التوجه   ومن بينها شالالالالالالالالالالرق املتوسالالالالالالالالالالط وخاصالالالالالالالالالالة(8)جديدة

  ( بعد االترتاق الرتكي اللييب.. هل باتت إسرائيل  اصرة يف املتوسط؟6)
   متاح عّب الرابط التايل:2019ديسمّب  13ا زيرة  

  https://cutt.us/8ghvq  
  وكالة ون مرت م عب من الغاز شرق املتوسطترلي 3.5تركيا تستهدف ( 7)

 متاح عّب الرابط التايل:نيوترال بوست  
https://cutt.us/iIJCP  

الدور الرتكي يف ليبيا: بوابة لتعزيز وتثبيت أقدام تركيا يف وفاء العرفاوع  ( 8)
اح عّب الرابط   مت2019ديسمّب  25  املغرب  مشال أفريقيا

  https://cutt.us/LxEaD  التايل: 

http://proxy-arabic.com/browse.php?u=7qsrCRSDdMd2IGzUV9XExGhmmxsYvt5B3k0AhNCTFOCz%2FvcxBKCUIf4chCfBjOm6tgHaS3FZZJWo%2FAv2P3M50N4LbhPoEEiQZ3zP9GHM5IBfginvSUsEYfxnRo%2BXsKIxCSmDBWXESf6W2pbSmw%3D%3D&b=29
http://proxy-arabic.com/browse.php?u=7qsrCRSDdMd2IGzUV9XExGhmmxsYvt5B3k0AhNCTFOCz%2FvcxBKCUIf4chCfBjOm6tgHaS3FZZJWo%2FAv2P3M50N4LbhPoEEiQZ3zP9GHM5IBfginvSUsEYfxnRo%2BXsKIxCSmDBWXESf6W2pbSmw%3D%3D&b=29
http://proxy-arabic.com/browse.php?u=7qsrCRSDdMd2IGzUV9XExGhmmxsYvt5B3k0AhNCTFOCz%2FvcxBKCUIf4chCfBjOm6tgHaS3FZZJWo%2FAv2P3M50N4LbhPoEEiQZyvM8z7MsdpYgiHtH0wEYaBnSo%2BU76tlCX6OVDeVSqOYj5mLnQ%3D%3D&b=29
http://proxy-arabic.com/browse.php?u=7qsrCRSDdMd2IGzUV9XExGhmmxsYvt5B3k0AhNCTFOCz%2FvcxBKCUIf4chCfBjOm6tgHaS3FZZJWo%2FAv2P3M50N4LbhPoEEiQZyvM8z7MsdpYgiHtH0wEYaBnSo%2BU76tlCX6OVDeVSqOYj5mLnQ%3D%3D&b=29
http://proxy-arabic.com/browse.php?u=7qsrCRSDdMd2IGzUV9XExGhmmxsYvt5B3k0AhNCTFOCz%2FvcxBKCUIf4chCfBjOm6tgHaS3FZZJWo%2FAv2P3M50N4LbhPoEEiQZyvM8z7MsdpYgiHtH0wEYaBnSo%2BU76tlCX6OVDeVSqOYj5mLnQ%3D%3D&b=29
http://proxy-arabic.com/browse.php?u=7qsrCRSDdMd2IGzUV9XExGhmmxsYvt5B3k0AhNCTFOCz%2FvcxBKCUIf4chCfBjOm6tgHaS3FZZJWo%2FAv2P3M50N4LbhPoEEiQZyrGo2aZsd9YgiHqHksEYfJuFY%2BX5fFnCXmHVGDHHaWY08uDmg%3D%3D&b=29
http://proxy-arabic.com/browse.php?u=7qsrCRSDdMd2IGzUV9XExGhmmxsYvt5B3k0AhNCTFOCz%2FvcxBKCUIf4chCfBjOm6tgHaS3FZZJWo%2FAv2P3M50N4LbhPoEEiQZyrGo2aZsd9YgiHqHksEYfJuFY%2BX5fFnCXmHVGDHHaWY08uDmg%3D%3D&b=29
https://cutt.us/nPGfJ
https://cutt.us/E5Xv2
https://cutt.us/E5Xv2
https://cutt.us/8ghvq
https://newturkpost.com/news/57964-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-3-5-%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D9%86
https://cutt.us/iIJCP
https://cutt.us/LxEaD
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باتت ليبيا وعليه   ملا متثله من أمهية يف هذا اإلطار البوابة الليبية
اليوم متثل سالالالالالالاحة نرتوذ لرتكيا و طة مهمة  الالالالالالمن األجندة الرتكية 

 .(1)كما سنرى–

 التدخل العس رع يف ليبيا:

أردوغان  أكدحيث  هلذا التدخل؛ "أهداف معلنة"هناال 
لقتالالال  وإمنالا اليس  الوجود العسالالالالالالالالالالالالالالال رع الرتكي يف ليبيالالا أن  هالالدف

إنسالالالالالانية  ون وقوع أحداث من شالالالالالأهنا التسالالالالالبب يف مآنٍ حليلولة دا
كمالالا ت كالالد أنقرة أن  ح ومالة  .(2)وتقوي  االسالالالالالالالالالالالالالالالتقرار يف املنطقالالة

ا بالالالل األمم املتحالالالدة طلبالالالت منهالالالا دعمالالالً ف  الالالا من قِ الوفالالالاق املعرت  
ا "بريا و ريا وجويا" بغية و الالالالع حد هلجوم املشالالالالري خليرتة عسالالالال ريً 
 .(3)حرترت

ليس جمرد دعم ح ومالالالالة لرتكيالالالالا  "ل ن "اهلالالالالدف احلقيقي
طرابلس ل سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب احلرب جملرد تقالالالالالالالالارب أيالالالالالالالالديولوجي  ول ن 
"ملسالالالالالالالالالالالالالالالاعدهتا على البقاء"  خاصالالالالالالالالالالالالالالالة عقب االترتاق الذع يتيح 
للسالالالالاللطات الرتكية التمسالالالالالك مبطالب سالالالالاليادهتا على مسالالالالالاحات يف 

هو  فجيوبولتي  الطا ة ؛شالالالالالالالالالالالالالالالرق املتوسالالالالالالالالالالالالالالالط الغين مبوارد الطاقة
 .(4)البوصلة

ليبيا عن سالالالالالالياسالالالالالالات تركيا يف  إذن ال ينرتصالالالالالالل التدخل يف
وإن كان هناال دوافع أخرى )شالالالالالالالالرق املتوسالالالالالالالالط وما جرى من تأزم 

من املناطق النائية  احيث تعتّب تركيا ليبيا جزءً  ؛(سنتطرق هلا أيًضا
خاصالالالة أن منطقة غرب ليبيا   (5)األوسالالالع يف شالالالرق البحر املتوسالالالط

 متثالل نقطالة جغرافيالة قريبالة من سالالالالالالالالالالالالالالالواحالل اليونالان وقّبص  وبالالتايل
                                                           

 املرجع السابق. ( 1)
يناير 7  العرا   ( الدور الرتكي يف ليبيا: من الدعم السياسي إىل العس رع2)

   متاح عّب الرابط التايل:2020
https://cutt.us/E4YXC   

موقع دويتشيه   ( تدخل تركيا عس ريا يف ليبيا ال حسابات الربح واخلسارة3)
   متاح عّب الرابط التايل:2020يناير  3 فيليه 

 https://cutt.us/YJNjM  
  ( املرجع السابق.4)
عمق يف الصراع يف ليبيا؟  ا ( جونااان ماركون  ملاذا ختاطر تركيا بتورة أ5)

   متاح عّب الرابط التايل: 2020يناير  4ا سي العربية  
https://cutt.us/zLjrc  

تسالالالالالالالالالالالالالعى تركيا السالالالالالالالالالالالالالتثمار دعمها حل ومة الوفاق يف هذه املنطقة 
المتالال شالالالالالالالالالالالالالالالريالالالك هلالالالا يف الصالالالالالالالالالالالالالالالراع اإلقليمي والالالالدويل على غالالالاز 

 .(6)املتوسط

ولقالالالالد تنالالالالاول رئيس أركالالالالان القوات البحريالالالالة الرتكيالالالالة اللواء 
املعروف بأعماله ودراسالالالالالالالالاته اليت تشالالالالالالالال ل مصالالالالالالالالادر -جهاد ياجيي 
" أمهية الدور تركيا من البحريف كتاب "ليبيا جارة  -للسالالالالالالالالياسالالالالالالالالات

  اللييب يف حتديد مناطق النرتوذ البحرع يف منطقة شالالالالالالرق املتوسالالالالالالط
إذ رأى أنه: "من املهم والضالالالالالالالالالالالالالالالرورع التعجيل بعقد اترتاق حتديد 
مناطق النرتوذ البحرية مع ليبيا لتسالالالالالالالالالجيل وملاية حقوق الشالالالالالالالالالعبني 
قة الرتكي واللييب الشالالالالالقيق يف شالالالالالرق البحر املتوسالالالالالط اليت تعتّب منط

 .(7)"دينامي ية تقع يف ب رة اهتمام العامل

ويف نوفمّب املالالالا الالالالالالالالالالالالالالالي  بالالالالرتعالالالل وق عالالالت أنقرة االترتالالالاقيتني 
ا–املرتبطتني  بالالالتعالالاون األمين وتعيني احلالالدود  -املالالذكورتني سالالالالالالالالالالالالالالالالابقالالً

إشالالالارة إىل وقد أرادت تركيا إرسالالالال البحرية مع سالالاللطات طرابلس  
نه ما مل يتم  الالالالالالالالالالالالالالم  أبالالعبني اآلخرين يف جمال الطاقة يف املنطقة 

وصالالالالالالالالالالالالالالالول خطوة أنابيب الغاز إىل أوروبا فين أنقرة إىل املعادلة  
فهذا االترتاق رمبا سالالالالالاليرتسالالالالالالد السالالالالالاليناريو   ومن ما. سالالالالالالي ون معقدً 

الذع و الالالالالالالالالالالالالعته اليونان وقّبص اليونانية لتقاسالالالالالالالالالالالالالم منطقة شالالالالالالالالالالالالالرق 
 .(8)املتوسط

ل ن جتدر اإلشالالالالالارة إىل أن االهتمام الرتكي بليبيا ال يرجع 
ىل ما يتصل بالطاقة يف شرق املتوسط  فالصراع اللييب جمال فقط إ

خصب للعبة املساومة الرتكية على نطاق أوسع  ألنه متداخل مع 

 ( انظر اآليت:6)
لعبة “د.خالد حنرتي علي  الدور الرتكي يف ليبيا من منظور  -

لتايل:   متاح عّب الرابط ا2019أغسطس  13  ”املساومة
https://cutt.us/DaUss 

كي يف د.خالد حنرتي علي  احلسابات املتداخلة لالخنراة الرت  -
السياسة  لةجم  (النزاع اللييب  ملف العدد )تركيا.. صناعة األزمات

 .143  ص2020  يناير 219الدولية  العدد 
  يين أن تقلب املوازين يف شرق املتوسط ( اترتاقية بني تركيا وليبيا مي ن7)

   متاح عّب الرابط التايل:1441صرتر  29شرتق  
 https://cutt.us/cPhE2  

 ( املرجع السابق.8)

http://proxy-arabic.com/browse.php?u=FiuWSg2G5VtyvdrXORwLF6CfaFD2xTw8XLfUpM%2F1p52WIXxMZaAuyDpRqi16ivBfz0jjcM7uylJpsbV%2Frkm%2FHCfN%2BSrnzrHorzZzpEI6qkg%2Bw2QGp2L4%2FgYMu%2Fp780zN%2FkbkZEnvngLQCwr19w%3D%3D&b=29
https://cutt.us/E4YXC
https://cutt.us/YJNjM
https://cutt.us/YJNjM
https://cutt.us/zLjrc
https://cutt.us/DaUss
https://cutt.us/cPhE2
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قضالالالايا ومصالالالاحل تعنيها )وتعين منافسالالاليها يف اآلن ذاته( يف الشالالالرق 
األوسالالالالط وإفريقيا. فليبيا تُعد معّبًا وخمزنًا جيوسالالالالياسالالالاليًّا للتهديدات 

املنطقتني  سالالالالالواء املتعلقة باإلرهاب واهلجرة غري واملخاطر املرتبطة ب
.خاصالالالالة حني شالالالالعر األتراال باإلحباة (1)الشالالالالرعية  وا رمية املنظمة

بسالالالالالالبب رغبة بع  حلرتائهم يف حلف مشال األطلسالالالالالالي يف  اولة 
على -احلصالالالالالالالالالالالول على ما يريدونه يف االجتاهني  إذ توطد فرنسالالالالالالالالالالالا 

 .(2)العالقات مع حرترت -سبيل املثال

أيضالالالا من خالل اخنراطها سالالالياسالالالًيا وعسالالال ريًا  ترغب أنقرة
يف ليبيالالالا يف أن ت ون قريبالالالة من مصالالالالالالالالالالالالالالالر عن طريق التواجالالالد على 

  خاصالالالالالالالالالة يف ظل التقارب املصالالالالالالالالالرع القّبصالالالالالالالالالي (3)حدودها الغربية
إلدارة شالئون الغاز يف شالرق املتوسالط  والذع كان من أهم  طاته 

از لنقل الغ 2018توقيع اترتاق إلنشالالالالالالالاء خط أنابيب يف سالالالالالالالبتمّب 
الالالالذع ينتو يف حقالالالل أفروديالالالت القّبصالالالالالالالالالالالالالالالي  طالالالات اإلسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

 .(4)املصرية

الحفاظ على مصالحها اال تصادية كما ترغب أنقرة يف 
إذ سالالالالالالالالالالالالت ون مهددة يف حال  ؛  خاصالالالالالالالالالالالالة يف قطاع البناءفي ليبيا

إذ كانت قد بلغت االسالالالالالالالالالالالالالالتثمارات الرتكية يف . (5)انتصالالالالالالالالالالالالالالار حرترت
مليالالالالار دوالر يف عالالالالام  9.8جمالالالالاالت البنيالالالالة التحتيالالالالة الليبيالالالالة قرابالالالالة 

يف  ألف تركي 30شالالالالالالالالالالالالالالالركة تركية و 120  كما تواجدت 2010
عقود  304وشالالالالالالالالالاركت شالالالالالالالالالركات األعمال الرتكية يف  و   (6)ليبيا

إىل جانب وجود مشالالالالالالالروعات معلقة لرتكيا بقيمة   جتارية يف البالد
 .(7)مليار دوالر 19

                                                           

  ”لعبة املساومة“( د.خالد حنرتي علي  الدور الرتكي يف ليبيا من منظور 1)
 مرجع سابق.

   تركيا بتورة أعمق يف الصراع يف ليبيا؟  مرجع سابق.  ( ملاذا ختاطر2)
   مرجع سابق.( ماذا يريد أردوغان من وراء إرسال قواته إىل ليبيا؟3)
( إميان زهران  تركيا وعس رة الترتاعالت يف شرق املتوسط  مرجع سابق  4)

  .168ص
 ق.   مرجع ساب( تدخل تركيا عس ريا يف ليبيا ال حسابات الربح واخلسارة5)
  ”لعبة املساومة“( د.خالد حنرتي علي  الدور الرتكي يف ليبيا من منظور 6)

 مرجع سابق. 

ذاته   األهمية اال تصذادية للنفط الليبي عن ذلك فضالالاًل 
ا للنرتط  ومتتلالالك كو  ن ليبيالالا تعالالد االالاين أكّب الالالدول األفريقيالالة إنتالالاجالالً

مليالالار برميالالل  40قالالدر  وايل ت (8)ال ثري من االحتيالالاطالالات النرتطيالالة
من االحتياطي العاملي(  إ الالالالالالالالافة إىل  %3.76ا  )اخلامسالالالالالالالالة عربيً 

تريليون قالالالدم م عالالالب  تالالالا  54.6احتيالالالاطيالالالات غالالالاز تُقالالالدضر  وايل 
 .(9)مليا يف احتياطيات الغازعا 21يضعها يف املرتبة الال

 السياسات التروية -المستوى الهاني

ال شالالرق بناًء على ما سالالبق من أهداف ودوافع تركية للتحر 
اب( فقد املتوسالالالالط  وتدعيم ذلك بالتدخل يف ليبيا )متعدد األسالالالالب
يم موقرتها تعددت اإلجراءات واملسالالالالالالالالالالالالالالارات اليت اختذهتا أنقرة لتدع

 يما يلي:فً  منها وسنرتصل فيها إقليمًيا  وقد سبق اإلشارة لبع

ا إذ أرسالالالالالالالالالالالالالالاللالالت تركيالالا مرارً : عمليالالات التنقيالالب -
؛ إىل حقول الغاز شالالالرق املتوسالالالط سالالالرتن حرتر وسالالالرتًنا عسالالال رية

السالالالالالالالالالالالالالرتينة فاتح اليت قامت بأعمال  :على سالالالالالالالالالالالالالبيل املثال منها
التنقيب عن الغاز يف منطقة كارباز شالالالالالرقي البحر املتوسالالالالط يف 

السالالالالالالالالالالالالالالالرتينة يافوز اليت تقوم بأعمال التنقيب يف و   2019مايو 
الطرف ا نوا حلدود قّبص الرتكية  وتبلي قيمة سالالرتينيت فاتح 

 عن اإلعالن الرتكي يف فضالالالالالالالاًل  .(10)مليون دوالر 417وز فويا
حق أن أربع سالالالالالالالالالالالالالالالرتن تركية أهنت البحث والتنقيب يف وقت ال

أربع مناطق داخل شالالالالالالالالالالالالرق املتوسالالالالالالالالالالالالط  وتأكيد أن تركيا عازمة 
تريليون مرت م عالالالالالالالب من الغالالالالالالالاز  3.5على الوصالالالالالالالالالالالالالالالول إىل 

 الطبيعي  ومليارع برميل من النرتط يف شرق البحر املتوسط.

  مركز ( تصاعد الدور الرتكي يف ليبيا: األسباب واخللرتيات وردات الرتعل7)
   متاح عّب الرابط التايل: 2020يناير  21الروابط  

https://cutt.us/WTHjH  
 ( املرجع السابق.8)
( مصطرتى صالح  أبعاد ومآالت التدخل الرتكي يف ليبيا  رؤى مصرية  9)

  2020  مارن 82مركز األهرام للدراسات االجتماعية والتارخيية  العدد 
 .10ص
( فاتح ويافوز وأوروال.. أذرع تركيا البحرية للتنقيب عن الغاز يف شرق 10)

   متاح عّب الرابط التايل:2020ير ينا 16  صدى البلد  املتوسط
https://cutt.us/5n2Ro  

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/turkeys-energy-confrontation-with-cyprus
https://cutt.us/WTHjH
https://cutt.us/5n2Ro
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وقد أعلن السالالالالرتري أتشالالالالاتاع إرجيس  مدير عام العالقات 
نائية واحلدود البحرية يف وزارة اخلارجية الرتكية  أن: السالالالالالالالياسالالالالالالالية الث

"املوارد اليت مي ن اسالالالالالالالالالالالالالالتثمارها من املم ن العثور عليها يف منطقة 
  و ن نقوم حالالالالاليالالالالا بالالالالأعمالالالالال التنقيالالالالب يف املنطقالالالالة 10التنقيالالالالب 

األمر الالالالذع أاالالالار إدانالالالاٍت مت ررة من أاينالالالا وني وسالالالالالالالالالالالالالاليالالالا  .(1)"4
أعضالالالالالالالالالالالالالالالالائالاله اليونالالان وقّبص واالحتالالاد األوروا )الالالذع يضالالالالالالالالالالالالالالالم بني 

 عن ا هات اإلقليمية الرتاعلة يف جمال الغاز مثل بالتبعية(  فضالالالالالاًل 
 الحًقا(.  إسرائيل ومصر )وسنأيت إىل ذلك

ورًدا على ذلك  صالالرح أردوغان أن أنقرة سالالتواصالالل " زم" 
أعمالالالال التنقيالالالب هالالالذه  حىت أنالالاله أُعلن عن قيالالالام منالالالاطق يف امليالالالاه 

وقد   ليونانية والقّبصالالالالالالالالالالالالية اإل ار فيهاا لية حيظضر على السالالالالالالالالالالالالرتن ا
أدى هذا الو الالالالالالالالالالالالع إىل قيام مواجهات بني سالالالالالالالالالالالالرتن البحرية الرتكية 
وسالالالالالالالالالالالرتن التنقيب اليت تعاقدت معها شالالالالالالالالالالالركات الطاقة الدولية اليت 

 .(2)حصت على تراخيص من نيقوسيا

واتسالالالالالاقًا مع تلك السالالالالالياسالالالالالات وما ترتر الالالالاله من مواجهات 
حيث إنه يف  ؛شالرق املتوسالط فين تركيا تدعم وجودها عسال ريًا يف

وصلت طائرة عس رية تركية مسرية إىل قاعدة يف  2019ديسمّب 
مشالال قّبص الرتكيالة  يف مهمالة تتعلق بالاملسالالالالالالالالالالالالالالالالاعالدة يف مشالالالالالالالالالالالالالالالالاريع 

حيث  ؛التنقيب عن الغاز وحلراسالالالالالة سالالالالالرتن التنقيب البحرع الرتكية
  .(3)كانت توجد حينها سرتينتان مها الرتاتح ويافوز يف املنطقة

ع مومنهالالا االترتالالاقني سالالالالالالالالالالالالالالالالالرتالالا الالالذكر : رتالالاقالالاتعقالالد االت -
لتوصل اأنقرة حاولت أن بعلًما  ح ومة السرا  الليبية 

   وأن2011ملثالالالالل هالالالالذا االترتالالالالاق مع ليبيالالالالا قبالالالالل عالالالالام 
 نوفمّب أردوغان ملل اخلرائط بنرتسالالالالالالالالالالالالاله يف زيارة لليبيا يف

 ق.  ل ن وقوع الثورة حال دون التوصل لالترتا2010

                                                           

  مرجع ترليون مرت م عب من الغاز شرق املتوسط 3.5تركيا تستهدف ( 1)
 سابق.

  ملاذا ترفع تركيا الرهان يف شرق البحر املتوسط  مرجع سونر چاغاپتاع( 2)
 سابق.

( حتركات تركيا األخرية للتنقيب عن الغاز يف شرق املتوسط "قد تشعل 3)
  متاح عّب الرابط 2019ديسمّب  17  ا ا سي العربية  "ب رة توتر جديدة

  التايل:

  خلوصالالالالالالالالالالالالالي أكار  قام خالل كما أن وزير الدفاع الرتكي
  بيعادة 2018يف نوفمّب  زيارة له لليبيا من أجل ترتامهات أمنية

تا أكسالالالالالالالالب   فتح ملف املباحثات حول اترتاقية السالالالالالالالاليادة البحرية
املبالالاحثالالات سالالالالالالالالالالالالالالالرعالالة أكّب فيمالالا بعالالد  خالالاصالالالالالالالالالالالالالالالالة يف ظالالل ا رتزات 

ا ترى أنقرة يف اترتالالاقالالاهتالالا مع ح ومالالة  إذ ؛والترتالالاعالت املالالذكورة آنرتالالً
  الوسالالالالالاليلة إلحباة أع خطط أو مشالالالالالالروعات تتجاوزها يف السالالالالالالرا 

 .(4)شرق املتوسط

ومي ن القول إن إحدى مذكريت الترتاهم تعد مقايضالالالة من 
فقد ربطت تركيا الدعم العسالالالالالالالالالالالالالالال رع  ؛جانب تركيا على األخرى

للسالالالالرا  باحلصالالالالول على االترتاق البحرع الذع يتيح هلا التمدد يف 
بيا للتنقيب عن النرتط شالالالالالالالالالرق املتوسالالالالالالالالالط واملشالالالالالالالالالاركة يف عمليات لي

والغاز  وقبلت ح ومة السالالالالالالالالالالالالالالالرا  ذلك لسالالالالالالالالالالالالالالالعيها إلجياد حليف 
 .(5)خارجي يساعدها يف اخلرو  من حصارها يف طرابلس

ويف الوقالالت ذاتالاله  فالالين اهلالالدف الرئيس لرتكيالالا من االترتالالاقيالة 
عدم سالالالالقوة طرابلس يف يد خليرتة حرترت لضالالالالمان عدم دخوله يف 

كما أن تثبيت   .على األرضله يد عليا أال ت ون أع مرتاو ات و 
شالالرعية ح ومة السالالرا  يعين اسالالتمرار اترتاق ترسالاليم احلدود البحرية 

ا ال الغاز يف املتوسالالط أمرً  الذع جيعل من الترتاوض مع تركيا بشالالأن
على املسالالالالالالالالالالالالتوى ذلك رترتض يُ بل األطراف األخرى )مرتر منه من قِ 

على   ما جاء يف تصالالالالالالالالالرحيات املسالالالالالالالالالئولني األتراالوفق   (6)النظرع(
 ؛ حيث و يع س مدى أمهية األمر بالنسالبة لرتكيا بشال ل صالريح

الرئيس الرتكي بأن "اليونان ومصالالالالالالالالالر وإسالالالالالالالالالرائيل وقّبص لن صالالالالالالالالالرضح 

https://cutt.us/aqGh9  
  ( بعد االترتاق الرتكي اللييب.. هل باتت إسرائيل  اصرة يف املتوسط؟4)

 مرجع سابق.
  ( ماذا تريد تركيا يف شرق املتوسط؟  مرجع سابق.5)
دولشيه  ( هل تصبح ليبيا ساحة مواجهة عس رية مباشرة بني مصر وتركيا؟ 6)

   عّب الرابط التايل:   متاح2020يناير  6 فيليه 
https://cutt.us/bl8U   

https://newturkpost.com/news/57964-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-3-5-%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D9%86
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/cagaptay-soner
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/cagaptay-soner
https://cutt.us/aqGh9
https://cutt.us/bl8U
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تتم ن من اختاذ أع خطوة دون موافقتنا  بعد توقيعنا على مذكرة 
 .(1")الترتاهم مع ليبيا

كمالالالا قالالالال املتحالالالدث بالالالاسالالالالالالالالالالالالالالالم اخلالالالارجيالالالة الرتكيالالالة  حالالالامي 
يا لن تسمحا بالالال"فرض سياسة األمر الواقع"  أقصوع  إن تركيا وليب

بعد االترتاقية املشالالالالالالالالالالرتكة بني البلدين املتعلقة بتحديد مناطق النرتوذ 
البحرية  خاصالالالالالالالالالالالالالالالة بعد إعالن مصالالالالالالالالالالالالالالالر واليونان رفضالالالالالالالالالالالالالالالهما تلك 

 .(2)االترتاقية

يعد  ينهوفيما يتعلق بشالالالالالالالالالالالالالالال ل خاص باالترتاق األمين  ف
كيا باسالالالالالتخدام الترتاقيات سالالالالالابقة ل نه يشالالالالالمل السالالالالالماح لرت  امتدادً 

األجواء الليبية وإقامة قواعد عسالالالالالالالالالالالالالالال رية والدخول للمياه اإلقليمية 
الليبية  ويضالالالالالالالالاليف االترتاق لرتكيا شالالالالالالالالالرعية يف تزويد ح ومة الوفاق 

ار  خنها من بسالالالالالالالالالالط سالالالالالالالالالاليطرة ح ومة الوفاق باألسالالالالالالالالالاللحة مبا مي ِ 
 .(3)طرابلس  ومن م املزيد من التم ني ألهدافها يف جمال الطاقة

االخنراة الرتعلي يف الشأن تبط األمر مبزيد من ومن م ار  -
ن وجتدر اإلشالالالالالالالارة إىل أ )بروز األبعاد العسالالالالالالال رية(: اللييب الداخلي

االهتمام بالتطورات السالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالية للشالالالالالالالالالالأن اللييب ليس جبديد على 
 ؛2011ومي ن تتبع األمر منالالذ انالالدالع الثورة الليبيالالة عالالام   تركيالالا

 د القذايف وطرحت فقد رفضت أنقرة تدخل قوات حلف الناتو 
نرتسالالالالالها آنذاال كوسالالالالاليط يف األزمة الليبية  وذلك على النقي  من 

ل ن  .موقرتها الداعم آنذاال لثوريت مصالالالالالالالالالالالالالالالر وتونس يف ذات العام
أنقرة عادت وبّبامجاتية سالالالالالالالالالالريعة  وأسالالالالالالالالالالهمت يف دعم مللة حلف 
األطلسالالالالي العسالالالال رية كوهنا عضالالالالًوا فيه  خلشالالالاليتها من االنعزال عن 

 عن املصالالالالالاحل االقتصالالالالالادية  ومن م اعرتفت ضالالالالالاًل فالسالالالالالاحة الليبية 
 .(4)باجمللس الوطين االنتقايل ودعمته سياسيًّا

                                                           

 ( املرجع السابق.1)
( تركيا: لن نسمح برترض األمر الواقع يف شرق املتوسط.. ومستعدون 2)

   متاح عّب الرابط التايل:2019ديسمّب  2  سي إن إن العربية  للترتاوض
https://cutt.us/gbOIW  

  بعد االترتاق الرتكي اللييب.. هل باتت إسرائيل  اصرة يف املتوسط؟ )3)
 ا زيرة  مرجع سابق.

  ”لعبة املساومة“( د.خالد حنرتي علي  الدور الرتكي يف ليبيا من منظور 4)
 مرجع سابق.

 :م مر ت سياستها بعد ذلك بعدة مراحل  وهي

  وحالالاولالالت 2014: اسالالالالالالالالالالالالالالالتمرت حىت عالالام املرحلالالة األوىل
خالهلا تركيا اسالالالالالالتعادة عالقتها االقتصالالالالالالادية مع ليبيا من بوابة دعم 

مركزية تُنهي الرتو الالالالالى  حرصالالالالالا على االسالالالالالتقرار  وإنشالالالالالاء ح ومة 
  عمدت 2014ومع انقسالالالالام ليبيا يف صالالالاليف  .(5)املصالالالالاحل الرتكية

بصرتته  "إمر اهلل إيشلر"تركيا إىل تعزيز دورها السياسي  عّب إيرتاد 
ألردوغان إىل ليبيا  يف مسالالالالالالالعى حلل  اخلالفات قبل  اخاصالالالالالالال امبعوا

طراف صالالع بت ول ن االهتامات املتبادلة بني خمتلف األ  أن تترتاقم
 .(6)من مهمة إيشلر اليت مل تنجح

راهنت تركيا أكثر على قوى مصالالالالالالالالالالالالالالراتة واإلسالالالالالالالالالالالالالالالميني يف 
  ودعمت امل متر الوطين العام وح ومة اإلنقاذ "فجر ليبيا"حتالف 

يف غرب ليبيالالا  يف مقالالابالالل جملس النواب اللييب يف طّبق  وهو مالالا 
آنذاال كان مقدمة لّبوز أزمتها مع ح ومة الشالالالالالالالالالالالالالالالرق اليت طردت 

 .(7)2015الشركات الرتكية يف عام 

للييب ادعمت تركيا االترتاق السالالالالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالالالالالي  املرحلة الثانية:
 2015   برعاية أتية يف ديسالالالالالالالالالالالالالالمّب"الصالالالالالالالالالالالالالالخريات"الذع ُوِقع يف 

رتالالت رترت كثض ول ن  الالالدول احلليرتالالة حل  وجالالاء   ومالالة الوفالالاق الوطين
للرهان ة غربية إ الالافي ما دفع دوال  دعمها له  الالد  ح ومة الوفاق

ذه هلالالعلى حرترت. وهنالالا تنالالامى الالالدور العسالالالالالالالالالالالالالالال رع الرتكي الالالداعم 
بلس يف احل ومة  خصوًصا بعد اهلجوم الذع شن ه حرترت على طرا

أنقرة  . وأبلي أردوغان حينها السالالالالالالالالالالالالالر ا   باسالالالالالالالالالالالالالتعداد2019أبريل 
 لتقدمي مجيع أنواع املساعدة له.

يًا  بناءً عليه  بدأ الدعم العس رع الرتكي يأخذ طابًعا علن
حيالالث أُرسالالالالالالالالالالالالالالاللالالت عربالالات  ؛بعالالد أن كالالان  الالدوًدا يف بالالدايالالة املعالالارال

  مرجع دات الرتعل( تصاعد الدور الرتكي يف ليبيا: األسباب واخللرتيات ور 5)
 سابق. 

يناير 7  العرا  ( الدور الرتكي يف ليبيا: من الدعم السياسي إىل العس رع6)
   متاح عّب الرابط التايل:2020

https://cutt.us/Ezqtn  
  ”لعبة املساومة“( د.خالد حنرتي علي  الدور الرتكي يف ليبيا من منظور 7)
 رجع سابق. م

https://cutt.us/gbOIW
https://cutt.us/Ezqtn
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  2019يونيو  19عسالالالالالالالالالالالالالالال ريالالة إىل ح ومالالة الوفالالاق الوطين. ويف 
أعلن أردوغالالان أن  بالده توف ر أسالالالالالالالالالالالالالالاللحالالة حل ومالالة الوفالالاق مبوجالالب 

  ومل حيالد د آنالذاال طبيعالة هالذا االترتاق "اترتالاق تعالاون عسالالالالالالالالالالالالالالال رع"
 والتعاون. 

ولطاملا   (1)ررتاق سالالالالالالالالالالالالالالالالف الذكحيث االت املرحلة الثالثة:
 ةكانت هناال مطالب من قبل مسالالالالالالالالالالالالالالال ولني يف طرابلس ومصالالالالالالالالالالالالالالالرات

ألنقرة بشالالأن احلصالالول على الدعم العسالال رع الرتكي يف الرترتة اليت 
ل ن أنقرة مل ت ن ترى   2014تلالالالت انالالالدالع مواجهالالالات عالالالام 

 الالالالالالالالالالالالالالالرورة للتجاوب خاصالالالالالالالالالالالالالالالة يف ظل وجود مواقف دولية داعمة 
قلة املسالالالالالالاحة اليت كان يسالالالالالاليطر عليها  حل ومة الوفاق  فضالالالالالالالً عن

ل ن تقد م قوات األخري إىل درنة وبنغازع  ومن م  إطالق  ؛حرترت
معركالالالالالة طرابلس وتغري املواقف الالالالالالدوليالالالالالة  ومالالالالالا قيالالالالالل عن التواجالالالالد 

كل هذا أشعر تركيا بالقلق على و ع حليرتها   ؛الروسي عّب مرتزقة
يتصالالالالالالل من شالالالالالالأنه التأاري على و الالالالالالعها اإلقليمي خاصالالالالالالة ما الذع 

 . (2)بشرق املتوسط

ا  أعلن أردوغالالالالان  يف مقالالالالابلالالالالة تلرتزيونيالالالالة  يف ينالالالالاير  وفعليالالالالً
ا ا من جيش بالده بالالدأوا بالالالرتعالالل التوجالاله تالالدرجييالالً أن  جنودً  2020

 عن تأكيده التوجه إلنشالالالالالاء مركز عمليات بقيادة إىل ليبيا  فضالالالالالاًل 
رق أخرى جنرال برتبالالالالالة فريق من ا يش الرتكي  وحالالالالالديثالالالالاله عن فِ 

قوة  اربة  قال عنها "أفرادها ليسالالالالالالالالالالالالالالوا من جنودنا"  وهو خمتلرتة ك
ا عن دخول الالالالدور الرتكي يف ليبيالالالا مرحلالالالة ا رمسيالالالً مالالالا اعتّب إعالنالالالً 

 .(3)جديدة

إىل التأكيد  -رغم توجهها العس رع-وقد حرصت تركيا 
أكد أردوغان أن ما أرسالالالاللته بالده إىل حيث  ؛على احلل السالالالاللمي

ا أن اخلطوات اليت اختذهتا أنقرة ليبيا مسالالالالالالالالالتشالالالالالالالالالارين ومدربني  معتّبً 
وأ الالاف أن بالده   ا يف املسالالار السالالياسالاليبشالالأن ليبيا حققت توازنً 

سالالالالالالالتواصالالالالالالالل دعم هذا املسالالالالالالالار السالالالالالالالياسالالالالالالالي يف امليدان وعلى طاولة 

                                                           

  مرجع ( تصاعد الدور الرتكي يف ليبيا: األسباب واخللرتيات وردات الرتعل1)
 سابق.

   مرجع سابق.( الدور الرتكي يف ليبيا: من الدعم السياسي إىل العس رع2)
 ( املرجع السابق.3)

ا إىل أنه يف حال االلتزام بوقف إطالق النار يف املباحثات  مشالالالالالالالالالالريً 
 .(4)ا أمام احلل السياسيليبيا  فسي ون الطريق تهدً 

ا صالالرح وزير اخلارجية الرتكي مولود جاويش أوغلو إنه أي ضالالً
جيب على حرترت االمتثال للدعوات إىل حل سالالالالالياسالالالالالي للصالالالالالراع يف 

ا أن بالده هتدف ليبيا واختاذ خطوات للتهدئة على األرض  م كدً 
وأشالالالالالالالالالار جاويش أوغلو إىل   إلحالل وقف إطالق نار دائم هناال

الحًقا(  ل ونه مجع بني  أمهية م متر برلني حول ليبيا )سالالالنشالالالري إليه
 .(5)العديد من األطراف حول طاولة واحدة

 الالاولالالة احلصالالالالالالالالالالالالالالالول على دعم أو حتييالالد بع  األطراف -
  م  :اإلقليمية بشالأن السالياسالات الرتكية يف ليبيا وشالرق املتوسالط

ا وار بني ليبيا ودول املغرب من ا تمل أن تتأار تلك الدول يف 
 فو الالالى  وهو ما قد ي دع إىل حال ما اتسالالالعت املعارال وأدت إىل

انتشالالالالالالالار عناصالالالالالالالر إرهابية  وكذلك اخلوف من موجة مهاجرين من 
وهي بالتأكيد أمور من شأهنا أن جتعل   ليبيا باجتاه الدول املغاربية

دول املغرب العرا تتوجس إزاء التواجد العس رع الرتكي  خاصة 
ر  و أن تلك الدول تلتزم احلياد يف مواقرتها ومن الصالالعب أن تنج

 .(6)معركة استقطاب

على جالالانالالب آخر هنالالاال بع  التخوفالالات الرتكيالالة من أن 
أن تشالالالالالالالالالال  ل بابا لقوى منافسالالالالالالالالالة مي ن حدود هذه الدول مع ليبيا 
ومن م نشالالطت الدبلوماسالالية الرتكية   للدخول إىل األرا الالي الليبية

يف دول ا وار ا غرايف لليبيا   دف تو الالالالالالالاليح طبيعة الدور الرتكي 
زيارة إىل  "مولود تشالالالالالالالالالاويش أوغلو"أجرى وزير اخلارجية و   يف ليبيا

لتقى خالهلالالا نظريه ا زائرع  واترتقالالا ا 2019أكتوبر  9ا زائر يف 
ل ن  عقب االترتاق  ؛على الدعوة للحل السالالالالالالالياسالالالالالالالي لألزمة الليبية

اللييب عالالادت ا زائر لت كالالد على دورهالالا اخلالالاص يف ليبيالالا  –الرتكي 
حيث  ؛ات عسالالالال رية تركية إليهابعد تنامي احلديث عن إرسالالالالال قو 

ا يف  ديسالالالالالالالالالالالالالالالمّب  27عقالالالد جملس األمن الوطين ا زائرع اجتمالالالاعالالالً

يناير  21  ا زيرة  ( تركيا: جيب على حرترت اختيار احلل السياسي يف ليبيا4)
 عّب الرابط التايل:  متاح 2020

https://cutt.us/fDb05  
 ( املرجع السابق.5)
   مرجع سابق. ( ماذا يريد أردوغان من وراء إرسال قواته إىل ليبيا؟6)

https://cutt.us/fDb05
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حلمالالايالالة احلالالدود  "احرتازيالالة"  قر ر فيالاله اختالالاذ إجراءات أمنيالالة 2019
ا زائرية  ف. ويف  اولة تركية لطمأنة املخاو (1)املشالالالالالالالالالالالالالالالرتكة مع ليبيا

لتقالالدمي  0202كرر وزير اخلالالارجيالالة الرتكي زيالالارتالاله للجزائر يف ينالالاير 
شروحات تتعل ق بال "املوقف الرتكي  وعرض  مانات للجزائر فيما 

ا  يتعل ق بأمنها"  تلك الزيارة اليت تزامنت مع زيارة السالالالالالالالالالالالالرا  أيضالالالالالالالالالالالالً
للجزائر  على رأن وفٍد يضالالالالالالالم  وزير اخلارجية  مد الطاهر سالالالالالالاليالة 

 .(2)ووزير الداخلية فتحي باشاغا ومرافقني عس ريني

 2019يس الرتكي يف ديسالالالالالالالالالالالمّب وبشالالالالالالالالالالالأن تونس  قام الرئ
 ؛بزيارة قصالالالالالرية إىل تونس  اسالالالالالتحوذ الصالالالالالراع يف ليبيا على أجوائها

حيث أُعلن عن إقامة تعاون بني البلدين لتقدمي الدعم السالالالالياسالالالالي 
للح ومة الشالالالالالالالالالالالالالالالرعية يف ليبيا  وهو ما ذ تأويله من طرف أحزاب 
تونسية )حزب التيار الشعيب  احلزب الدستورع احلر  حزب حركة 

شالالالالالروع تونس( على أنه موافقة تونسالالالالالية على التدخ ل العسالالالالال رع م
الرتكي؛ ما دعا الرئاسة التونسية إىل إصدار بيان نرتت فيه دخوهلا 

رتة   وجالاءت تصالالالالالالالالالالالالالالالرحيالات امل لض (3)يف أع حتالالف أو اصالالالالالالالالالالالالالالالطرتالاف
بأن الدعم املترتق عليه  "رشالالاليدة النيرتر"باإلعالم برئاسالالالة ا مهورية 

بالاليجيالالاد حالالل سالالالالالالالالالالالالالالاللمي لألزمالالة دون فيمالالا خيص امللف اللييب يتعلق 
التطرق إىل دعم طرف على حسالالالالالالالالالالاب آخر  مو الالالالالالالالالالحًة أن رئيس 
ا مهورية قيس سالالالعيد  أكد إار لقائه بأردوغان تشالالالبثه مبا تضالالالمنه 
"إعالن تونس"  م كالالالدة أنالالاله مل يتم التطرق إىل وجود أع اترتالالالاق 
بدعم ح ومة السالالرا  يف ليبيا  مشالالددة على أن الدعم السالالياسالالي 

  يندر  يف إطار تشالالالالالالالبث تونس بالشالالالالالالالرعية الدولية حل ومة السالالالالالالالرا 
ل ن هالالذا ال ينرتي حرص تونس على تقريالالب وجهالالات النظر بني 

 .(4)مجيع الرترقاء

                                                           

  مرجع ( تصاعد الدور الرتكي يف ليبيا: األسباب واخللرتيات وردات الرتعل1)
 سابق.

  جاويش أوغلو يف ا زائر متهيًدا لزيارة مرتقبة للرئيس فتيحة زماموش( 2)
  عّب الرابط التايل:  متاح 2020يناير  7  جزائر ألرتا  الرتكي طيب أردوغان

https://cutt.us/44caJ 
  مرجع ( تصاعد الدور الرتكي يف ليبيا: األسباب واخللرتيات وردات الرتعل3)

 سابق.
  ( تقرير يرصد موقف الصحف العربية من األزمة الليبية والتدخل الرتكي4)

 لرابط التايل:  متاح عّب ا2019ديسمّب  31الوطن  

نت يف بيان صالالالالالالالالالالالالادر عن وزارة خارجيتها لأما املغرب  فأع
رفضها ألع تدخل أجنيب مبا يف ذلك التدخل  2020يناير  7يف 

  وال شالالالالالك أن هذا العسالالالالال رع يف امللف اللييب مهما كانت دوافعه
املوقف ال ينرتصالالل عن التوترات مع أنقرة على خلرتية نشالالر إحدى 
القنوات التليرتزيونية الرتكية تقريرًا للناشالالطة االنرتصالالالية أمينتو حيدر 

 .(5)تدعو فيه النرتصال الصحراء عن املغرب

 المآالت وردود الفعل -المستوى الهالث

ات نت ذمي ن القول إن تداعيات السالالالالالياسالالالالالات الرتكية كا
 وجهني: 

من شالالالالالالالالأن االخنراة الرتكي يف شالالالالالالالالرق ، على ا انب األول
املتوسالالالط يف حال اسالالالتمراريته و احه حتسالالالني و الالالع تركيا اإلقليمي 

  ل ن هذا ليس باألمر اليسالالالالالري يف ظل تنامي سالالالالالياسالالالالالًيا واقتصالالالالالاديًا
عداءات تركيا مع أطراٍف عدة. أما هذا االترتاق مع ليبيا سالالالريسالالالم 

نطقة االقتصالالالالالالالالالالالالادية اخلالصالالالالالالالالالالالالة الرتكية يف شالالالالالالالالالالالالرق احلدود الغربية للم
كما أن االترتاق ميثل أول صالالالالالرتقة يف تلك املنطقة لرتكيا    املتوسالالالالالط

ويعتقد أنه سيزيد ا رف   مع دولة ساحلية باستثناء قّبص الرتكية
  واألهم أنالاله يوفر %30القالالارع لرتكيالالا يف املنطقالالة املالالذكورة  وايل 
غرِي قواعالالالالالد اللعبالالالالالة شالالالالالالالالالالالالالالالرق لرتكيالالالالالا جمموعالالالالالة من املزايالالالالالا اليت قالالالالالد ت

حيث إن اترتاق مناطق النرتوذ البحرع بني تركيا وليبيا  ؛(6)املتوسط
سالالالالالالاليحول دون توقيع اليونان اترتاق منطقة اقتصالالالالالالالادية خالصالالالالالالالة مع 
قّبص اليونالالانيالالة ومصالالالالالالالالالالالالالالالر وتوقيع قّبص اليونالالانيالالة اترتالالاق تالالااالالل مع 

 .(7)ليبيا

 https://cutt.us/149ze  
( مصطرتى صالح  أبعاد ومآالت التدخل الرتكي يف ليبيا  مرجع سابق  5)

 .12-11ص
  ( بعد االترتاق الرتكي اللييب.. هل باتت إسرائيل  اصرة يف املتوسط؟6)

 مرجع سابق. 
  مرجع مي ن أن تقلب املوازين يف شرق املتوسط ( اترتاقية بني تركيا وليبيا7)

 سابق.

https://ultraalgeria.ultrasawt.com/%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://ultraalgeria.ultrasawt.com/%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://cutt.us/44caJ
https://cutt.us/149ze
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 ووفق التقديرات الرتكية  فين أردوغان أعلن بش ل صريح
أن "إسالالالالالالالالرائيل لن تتم ن من نقل الغاز عّب البحر املتوسالالالالالالالالط دون 

وبالرتعل فهناال خشالالالالالالية إسالالالالالالرائيلية من تأاري االترتاق   موافقة أنقرة"
اللييب الرتكي على خططهالالالا يف البحر األبي  املتوسالالالالالالالالالالالالالالالط  وكالالالان 
"مركز أ اث األمن القومي" اإلسالالالالالالالالالالرائيلي قد دعا  يف أغسالالالالالالالالالالطس 

ليبيالالا  على اعتبالالار أن أنقرة ترى   ملراقبالالة الالالدور الرتكي يف 2019
يف ت ريس نرتوذها هناال وسالالالالالالالالاليلة ملواجهة التعاون اإلسالالالالالالالالالرائيلي مع 
األطراف املختلرتة  يف جمال اسالالالالالتخرا  الغاز واقتصالالالالالاديات الطاقة  

ا على وأن التحوالت اليت قد تشالالالالالالالالالالالهدها ليبيا مي ن أن ت ار سالالالالالالالالالالاللبً 
 .(1)مصاحل تل أبيب اإلسرتاتيجية

ا أعلن أردوغالالالان  إ ن تركيالالالا وليبيالالالا قالالالد تعمالن مع أيضالالالالالالالالالالالالالالالالالً
شالالالركات دولية للتنقيب عن النرتط والغاز يف شالالالرق البحر املتوسالالالط 

 .(2)يف أعقاب إبرام االترتاق

و ما وه  تزايدت الضغوة على تركيا، خرعلى ا انب اآل
لرافضالالالالالالالالالالالالالالالة ألطراف اإلقليمية والدولية ااانع س يف مواقف خمتلف 

 . للسياسات الرتكية يف شرق املتوسط وليبيا

بداية من إعالن املواقف والتصالالالالرحيات تعليًقا على أنشالالالطة 
التنقيب الرتكية املتوالية  خاصالالالالالالالالالالالالة إرسالالالالالالالالالالالالال سالالالالالالالالالالالالرتينة احلرتر "يافوز" 
باإل الالالافة إىل قطع عسالالال رية لبدء عمليات تنقيب قبالة السالالالواحل 
القّبصالالالالالالالالالالية )يف منطقة كانت ح ومة نيقوسالالالالالالالالالاليا أعطت ترخيصالالالالالالالالالالا 

إلجراء عمليات التنقيب  لشالالالالالالالالركيت توتال الرترنسالالالالالالالالية وإيين اإليطالية
أعلن الرئيس القّبصالالالالالالالالي ني ون أناسالالالالالالالالتاسالالالالالالالاليادن يف  ؛ حيثفيها(

أن بالده سالالالالتسالالالالتخدم كل الوسالالالالائل املتاحة للدفاع  2019أكتوبر 
ا أن عن حقوقها ومصالالالالالالالالالالاحلها يف وجه "االعتداءات" الرتكية  م كدً 

                                                           

  ( بعد االترتاق الرتكي اللييب.. هل باتت إسرائيل  اصرة يف املتوسط؟1)
 مرجع سابق.

( أردوغان: تركيا وليبيا قد تتعاقدان مع شركات للتنقيب عن النرتط والغاز 2)
 التايل:   متاح عّب الرابط2020يناير  5  املصرع اليوم  شرق املتوسط

https://cutt.us/hP4tJ  
وهتديداهتا  ( مصر واليونان وقّبص ترف  "استرتزازات تركيا باملتوسط"3)

  متاح عّب الرابط 2019أكتوبر  8  اندبندنت العربية  للشمال السورع
 https://cutt.us/w7Hpr التايل:

ا السالالالالالالالالالتقرار التصالالالالالالالالالرفات األحادية من جانب تركيا تشالالالالالالالالال ل هتديدً 
 .(3)يف منطقة شرق املتوسطاألمن والسالم 

العديد من املس ولني األوروبيني واألمريكيني  كما أن حظر
قوض عالقات حسالن يتركيا من أن أنشالالطة احلرتر غري القانونية  سالال

 .(4)ا وار مع االحتاد األوروا

امتدت املواقف الرافضالالالالالالالالالالالالالالة بالتبعية إىل التدخل الرتكي يف و 
ار الّبملان الرتكي بالتدخل ليبيا على خلرتية االترتاق املشالالالالالالالالالرتال م قر 

  وبالنسالالالالالالالالبة للواليات املتحدة فقد حذر رئيسالالالالالالالالها 2020يف يناير 
د ا أنه سالالالالالالالالالالالالالالالوف يعقِ دونالد ترامب من مغبة التدخل الرتكي  م كدً 

ودعت اخلارجية األمري ية إىل إطالق حوار سياسى   الو ع بليبيا
لتسالالالالالالالوية الصالالالالالالالراع  وبشالالالالالالال ل عام أ الالالالالالالحت الواليات املتحدة تتبع 

ة االقرتاب احلذر يف الترتاعل مع مسالالالالالالالالالالالتجدات الو الالالالالالالالالالع سالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالال
 .(5)اللييب

كما أعرب االحتاد األوروا عن "قلقه البالي" بشالالالالالالأن قرار 
 .(6)ا يف احلرب األهلية املتصالالالالالالالاعدة يف ليبياتركيا بالتدخل عسالالالالالالال ريً 

ندد الرئيس الرترنسالالالالالالالالالالالالالالالي إمانويل ماكرون يف بيان له باالترتاقات و 
را  "بشالالالالالالالالالالالالالالالأن القضالالالالالالالالالالالالالالالايا البحرية املوقعة بني تركيا وح ومة السالالالالالالالالالالالالالالال

 عن قلقه من "خماطر التصالالالالالالالالالالالالالالالعيد" يف ليبيا املرتبطة واألمنية"  وعّبض 
 .(7)بتزايد التدخالت العس رية األجنبية

أما روسالالالالالالاليا ذات املصالالالالالالالاحل املتشالالالالالالالاب ة يف شالالالالالالالرق املتوسالالالالالالط 
من خالل جملس الالالدومالالا الالالذع أبالالدى قلقالاله موقرتهالالا فجالالاء  وليبيالالا 

وقال   عسالالالالالالالالالالالالالال رع بني أنقرة وطرابلسمن مذكرة الترتاهم األمين وال
إن  " ":ليونيد سالالالالاللوتسالالالالال ي"رئيس  نة الشالالالالال ون الدولية يف اجمللس 

 " إرسال تركيا قوات عس رية إىل ليبيا قد يعم ق أزمة األخرية أكثر

 ( املرجع السابق.4)
ىف ليبيا .. الدوافع والتداعيات  مركز  يلتدخل الرتكاد. أمين شبانة   )5)

   متاح عّب الرابط التايل: 2020يناير  7فارون  
https://cutt.us/YvhCB  

   مرجع سابق.خلسارة( تدخل تركيا عس ريا يف ليبيا ال حسابات الربح وا6)
 ( املرجع السابق.7)

https://cutt.us/hP4tJ
https://cutt.us/w7Hpr
https://cutt.us/YvhCB
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  م كًدا أن  روسالاليا تدفع "مثري للقلق"واعتّب أن  قرار الّبملان الرتكي 
غري  .(1)ياسية والدبلوماسية و حل األزمة الليبية عّب الطرائق الس

أن  اخلطر الذع خيشاه البع  ي من يف ترتجر صراع تركي روسي 
ا( مي ن أن ي دع  )خاصالالالة مع ترتاقم اخلالفات بشالالالأن سالالالوريا أيضالالالً

فحىت إذا كانت روسالالالالالالالالالالالالاليا تنرتي   إىل مزيد من الرتو الالالالالالالالالالالالالى اإلقليمية
وجود مرتزقالالة من مواطنيهالالا يقالالاتلون إىل جالالانالالب قوات حرترت  فالالين  

ألمم املتحدة غسالالالالالالالالالان سالالالالالالالالالالمة وتركيا يشالالالالالالالالالريان إىل وجود مبعوث ا
وقد يرتضالالالالالالي األمر إىل اشالالالالالالتباكات بني قوات تركية ومرتزقة   ه الء
ل ن بشالالال ل عام تشالالالري التجربة السالالالورية ذاهتا يف السالالالنوات  ؛رون

األخرية إىل إم الالالالانيالالالالة تعالالالالايش بني تركيالالالالا وروسالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالا رغم تنالالالالاق  
  .(2)مواقرتهما

تعمالل على ؛ حيالث تركيالا روسالالالالالالالالالالالالالالاليالا جتيالد لعبالة املراوغة معف
االسالالالالالالالالالترتادة من هذه الضالالالالالالالالالغوة اليت تتعرض هلا أنقرة للبقاء على 
  احتيا  تركيا إليها يف سالالالالالالالالالالالالالالالد غالبية احتياجاهتا من الغاز الطبيعي

ومن م ترى موسالالالالالالالال و أن من مصالالالالالالالاللحتها االسالالالالالالالالتمرار يف توسالالالالالالالاليع 
الشالالالالالالالالرخ بني تركيا وحلرتائها يف حلف مشال األطلسالالالالالالالالي  الذع بدأ 

  "الروسالالالية 400إن "رة على إمتام صالالالرتقة صالالالواريخ مع إصالالالرار أنق
م إصالالرارها على االسالالتمرار يف املواجهة مع عدد من دول املنطقة  
من خالل تصالالالالالالالالالرفاهتا يف البحر املتوسالالالالالالالالالط  واندفاعها إىل االخنراة 

 .(3)بش ل أكّب يف الصراع اللييب

وقد ع س لقاء موسالالالالالالالالالالالال و بني حرترت والسالالالالالالالالالالالالرا   رغم ما 
ة للتقارب بني روسيا وتركيا يرغم القوى مساح  حدث له من تأزم
فقد أرادت موس و و ع أنقرة  من عملية  .اإلقليمية واألوروبية

إعادة  اصصة سياسية واقتصادية قد ترتضي إىل تسوية ال تقتصر 
على الشالالالالالالالالالالالالأن اللييب  بل تتجاوزه لتشالالالالالالالالالالالالمل ملرتات اسالالالالالالالالالالالالرتاتيجية  

عمد فين موسالالالالالالالال و تومن م   (4)كملف الغاز يف البحر املتوسالالالالالالالالط
                                                           

  مرجع ( تصاعد الدور الرتكي يف ليبيا: األسباب واخللرتيات وردات الرتعل1)
 سابق. 

   مرجع سابق.( تدخل تركيا عس ريا يف ليبيا ال حسابات الربح واخلسارة2)
 ( ماذا تريد تركيا يف شرق املتوسط؟  مرجع سابق.3)
 180  مصر وتركيا يف ليبيا.. تأجيل روسي للصدام؟  إسالم أبو العز )4)

   متاح عّب الرابط التايل:2020يناير  17بوست  
https://cutt.us/9Lj8n  

من خالل توظيرتها حلالة  (5)إىل خلق توازن حيافظ على مصالالالالالالاحلها
التنافس والصالراع بني حلرتاء واشالنطن التقليديني لتحقيق مصالاحلها 

خاصالالالالالة يف ظل  اوالت اسالالالالالتغالل روسالالالالاليا الرتراغ األمريكي  املتنوعة
 .(6)يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا

ة رافضالالالالة فقد جاءت املواقف املصالالالالري ،للقاهرة أما بالنسالالالالبة
شالالالالالرق املتوسالالالالالط  معتّبة أهنا مثرية للقلق  ويف يف للتحركات الرتكية 

ويف اإلطار   هذا السالالالالالياق جاء تأسالالالالاليسالالالالالها ملنتدى شالالالالالرق املتوسالالالالالط
فقد رفضالالالالالالالالالالالالالت  -وباعتبارها حليف حرترت الرئيس يف اإلقليم-ذاته 

أسالالالالالرية "ووصالالالالالالف السالالالالالاليسالالالالالالي ح ومة الوفاق بأهنا   التدخ ل الرتكي
 .(7)"امليليشيات املسلحة

ختاذ امن هذه األطراف حاول كل فرتة  وبالطبع فين كال
األمر  رد الرتعل الذع يراه مناسالالالالالالالالًبا بشالالالالالالالال ٍل أو بآخر )وقد وصالالالالالالالالل

ملالالالالالالان الرتكي كي اللييب م قرار الّب للالالالالالالذروة مع توقيع االترتالالالالالالاق الرت 
ل بالتدخل( من خالل سالالالالالياسالالالالالات أو قرارات معينة  سالالالالالواء بشالالالالال 

 فردع أو مجاعي:

على خلرتية االترتاق الرتكي  :قةحتركات دبلوماسالالالالالالالالالالالالالالالية مترتر 
وزار وزير خارجيتها القاهرة   اللييب طردت اليونان السالالالالالالالالالالالالالالالرتري اللييب

إلجراء  اداات مع نظريه املصالالالرع لتسالالالريع املناقشالالالات بني اليونان 
ومصالالالالالالالالالالالالالالر حول تعيني حدود املناطق االقتصالالالالالالالالالالالالالالادية اخلالصالالالالالالالالالالالالالالة بني 

 .(8)البلدين  كما قدمت إسرائيل دعمها لليونان

: اختذت مصر ردود أفعال متنوعة ع مقابلتصعيد عس ر 
جتاه التصالالالالالالالالالالالالعيد الرتكي األخري  وتراوحت بني خطوات ذات أبعاد 

 (فتح حدود الدعم العسالال رع واللوجسالاليت لقوات حرترت)عسالال رية 
والتلويح بالتدخل العسالالالالال رع املباشالالالالالر يف حال بادرت تركيا باألمر 

  املرجع السابق. )5)
   مرجع سابق.حسابات الربح واخلسارة( تدخل تركيا عس ريا يف ليبيا ال 6)
  مرجع ( تصاعد الدور الرتكي يف ليبيا: األسباب واخللرتيات وردات الرتعل7)

 سابق.
  ( بعد االترتاق الرتكي اللييب.. هل باتت إسرائيل  اصرة يف املتوسط؟8)

 مرجع سابق.

https://180post.com/archives/author/islam
https://180post.com/archives/author/islam
https://cutt.us/9Lj8n
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طر ذاته  وبني فتح مسالالالالالارات دبلوماسالالالالالية وسالالالالالياسالالالالالية يف خمتلف األ
 .(1)اإلقليمية والدولية

وافقالالت دول االحتالالاد  2019يف يوليو  :وفرض العقوبالالات
األوروا على و الالع قائمة بعقوبات اقتصالالادية تسالالتهدف عمليات 

واترتق وزراء   التنقيب الرتكية عن النرتط والغاز يف املياه قبالة قّبص
خارجية االحتاد حينها على "و الالالالالالالالالع إطار عمل إلجراءات عقابية 

األشالالالالالالالالالخاص الطبيعيني والقانونيني املسالالالالالالالالال ولني عن أو تسالالالالالالالالالتهدف 
املشالاركني يف أنشالطة التنقيب غري املشالروعة عن اهليدروكربونات يف 

ل ن  ذلك مل يدفع أنقرة للرتاجع عن   شالالالالالالالالالالالالالالرق البحر املتوسالالالالالالالالالالالالالالط"
  وافق جملس 2019أكتوبر  18. ومن م يف (2)إكمالالال أعمالالاهلالالا

تسالالالالالالالالتهدف أشالالالالالالالالخاص  االحتاد األوروا على تطبيق تدابري تقييدية
  (3) وم سسات مس ولة عن أنشطة التنقيب شرق البحر املتوسط

وأعلن االحتالالالالاد األوروا يف مرحلالالالالة الحقالالالالة فرض عقوبالالالالات على 
تركيني يعمالن يف شالالالالالالالالالالالالالالركة البرتول  بسالالالالالالالالالالالالالالبب أعمال التنقيب اليت 

ل ن على ا انب املقابل أكد  ؛جتريها تركيا يف البحر املتوسالالالالالالالالالالالالالالالط
أن أنقرة تعتّب قرار العقوبالالالات هالالالذا "  م  بيالالالان اخلالالالارجيالالالة الرتكيالالالة

 "الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدم" و"ال قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله
وشالالالالالالالالالالالالالالالالدد البيالالان على أن القرار املالالذكور  لن يثين عزميالالة تركيالالا فيمالا 

شالالالالالالالالالالالالرق البحر  يف خيص ملاية حقوقها وحقوق القبارصالالالالالالالالالالالالة األتراال
 .(4)املتوسط  بل على الع س سيعزز عزميتها

وبر اسالالالالالالالالالالالتضالالالالالالالالالالالافت القاهرة يف أكت :عقد القمم املناهضالالالالالالالالالالالة
القمة الثالاية السابعة من نوعها يف إطار آلية التعاون بني  2019

وأعلنت القمة معار الالة وا الالحة للسالالياسالالة   مصالالر وقّبص واليونان

                                                           

مرجع   مصر وتركيا يف ليبيا.. تأجيل روسي للصدام؟  بو العزإسالم أ( 1)
 سابق.

  اندبندنت ( قائمة عقوبات أوروبية على تركيا لتنقيبها يف املياه القّبصية2)
   متاح عّب الرابط التايل:2019أكتوبر  14العربية  

https://cutt.us/sqYGI  
ميدل   تتحدى العقوبات األوروبية مبواصلة التنقيب شرق املتوسط ( تركيا3)

   متاح عّب الرابط التايل:2020فّباير  28  إيست أونالين
https://cutt.us/MGOBI  

 ( املرجع السابق.4)
   مرجع سابق.( قائمة عقوبات أوروبية على تركيا لتنقيبها يف املياه القّبصية5)

ا   (5)الرتكية يف شالالالالالالرق املتوسالالالالالالط وقد ع س بيان هذه القمة رفضالالالالالالً
معار الالة وا الالحة للسالالياسالالة الرتكية يف و  للسالالياسالالة الرتكية يف جمملها
هديدات الرتكية للشالالالالالالالالمال السالالالالالالالالورع  شالالالالالالالالرق املتوسالالالالالالالالط  ورف  الت

 إىل تلميحات أخرى بشالالالالالالالالالالالالالالالأن "دعم وإيواء اإلرهابيني" وصالالالالالالالالالالالالالالالواًل 
 .(6)و"استغالل قضايا الالجئني واملتاجرة  ا وتسييسها"

  2020كمالالالالالا انعقالالالالالد م متر برلني حول ليبيالالالالالا يف ينالالالالالاير 
الواليات املتحدة وروسالالالالالالالاليا وفرنسالالالالالالالالا وبريطانيا )دولة  12مبشالالالالالالالالاركة 

وتركيالالالا وإيطالالالاليالالالا ومصالالالالالالالالالالالالالالالر واإلمالالالارات وا زائر  والصالالالالالالالالالالالالالالالني وأملالالالانيالالالا
األمم املتحدة واالحتاد )  وأربع منظمات دولية وإقليمية (وال ونغو

وكالالان من أبرز بنود  ( األوروا واالحتالالاد األفريقي وا الالامعالالة العربيالالة
البيان اخلتامي للم متر  الالرورة االلتزام بوقف إطالق النار  وااللتزام 

اص  ظر تصالالالالالالالالالالالالالالالدير السالالالالالالالالالالالالالالالالح إىل ليبيا  بقرار األمم املتحدة اخل
وتشالالالال يل  نة عسالالالال رية لتثبيت ومراقبة وقف إطالق النار  تضالالالالم 

 .(7)كل طرف من طريف النزاع مخسة تثلني عن

ورغم مشالالالالالالالالالالالالالالالالالالاركالالالالة تركيالالالالا يف امل متر إال أن التالالالالأويالت قالالالالد 
 على أن اختلرتت حول دالالت تلك املشالاركة  بني اعتبارها دلياًل 

التغريد حار  السالالالالالرب كثريًا  خاصالالالالالة أن دوافع تركيا ليس بيم اهنا 
هالالالالذا امل متر وخمرجالالالالاتالالالاله والقالالالالائمني عليالالالاله من املعروف أهنالالالالا ختالالالالالف 
التوجهات الرتكية  وبني من يرى أن مشاركة تركيا إ عاف وإفساد 

مل ترتاجع اليت للم متر خاصالالالالالة بعد خطواهتا األخرية السالالالالالابقة عليه 
. (8)وفق هذا االجتاه عنها  فرتكيا جزء من املشالالالالالالالالالالالالالالال لة وليس احلل

ومي ن القول إن مشالالالالالالالالالالالالالالالاركة تركيا يف م متر برلني رغم اختالفها مع 
: اخلوف من العزلة منها عود إىل عدة أسبابتالتوجه العام له  رمبا 

وهتديداهتا  ( مصر واليونان وقّبص ترف  "استرتزازات تركيا باملتوسط"6)
  متاح عّب الرابط 2019أكتوبر  8  اندبندنت العربية  للشمال السورع

  التايل:
https://cutt.us/DpEiO  

يناير  21  ا زيرة  يف ليبيا ( تركيا: جيب على حرترت اختيار احلل السياسي7)
   متاح عّب الرابط التايل:2020

https://cutt.us/5R2VN 
توجيه أم تعطيل احلل … ( حسني عبد الرا ي  تركيا يف م متر برلني 8)

   متاح عّب الرابط التايل: 2020يناير  18  املرصد املصرع  السياسي
https://cutt.us/pYeco  

https://180post.com/archives/author/islam
https://cutt.us/sqYGI
https://cutt.us/MGOBI
https://cutt.us/DpEiO
https://cutt.us/5R2VN
https://cutt.us/pYeco
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إرسالال رسالائل طمأنة و الدولية اليت قد ت دع إىل التصالعيد  الدها  
 ملختلف األطراف بأهنا تتمسك باملسار السياسي.

: أبرمالالت الواليالالات املتحالالدة عالالدة اترتالالاقيالالات عقالالد اترتالالاقالالات
الستخدام عدد من املوانئ واملطارات ألغراض عس رية يف قّبص 
واليونان  باإل الالالالالالالالافة السالالالالالالالالتخدام قواعد  رية وجوية خبليو سالالالالالالالالودا 

 .(1)وجزيرة كريت اليونانية

  2020يناير  2عت اليونان وإسرائيل وقّبص يف كما وقض 
ا لبنالالالاء خط أنالالالابيالالالب حتالالالت  البحر لنقالالالل الغالالالاز الطبيعي من اترتالالالاقالالالً

والذع قد يقلل   احلقول البحرية يف شالالالالالالالالالالالالالالرق املتوسالالالالالالالالالالالالالالط إىل أوروبا
اعتمالاد االحتالاد األوروا على الغالاز الروسالالالالالالالالالالالالالالالي. هالذا االترتالاق أاالار 
غضالالالالالالالالب تركيا ألهنا كانت تطمح ألن تصالالالالالالالالبح دولة عبور رئيسالالالالالالالالية 
إلمالالالدادات الغالالالاز الطبيعي إىل أوروبالالالا تالالالا كالالالان مينحهالالالا مصالالالالالالالالالالالالالالالالالدرًا 

 -الذع اسالالتبعدت منه–على أوروبا. ول ن هذا املشالالروع  للضالالغط
ما  .(2)رمها من املقدرة على الضالالالالالالالالالالغطحييضالالالالالالالالالالعف من تأاري تركيا و 

ها من تلك اخلطوة  فأعلنت إن ئدفع تركيا إىل اإلعراب عن اسالالالتيا
"أع مشالالالالالالالروع يتجاهل تركيا وكذلك احلقوق املتسالالالالالالالاوية للقبارصالالالالالالالة 

ق قالالالام الّبملالالالان الرتكي األتراال لن ينجح"  وكرد فعالالالل على االترتالالالا
رغم أنه كان  ليبياباملوافقة على قرار إرسالالالالالالالالالال قوات عسالالالالالالالالال رية إىل 

 .(3)من قبل املعار ة ايلقى رفض

فعلى  الالالالالوء انتقاد كل من التحركات  :تشالالالالالريعات مضالالالالالادة
الرتكية شالالالالالالالالالالالالالالرق املتوسالالالالالالالالالالالالالالط واالترتاقات بني أنقرة وطرابلس للتعاون 

صالالالالرتتها الواليات وبشالالالالأن احلدود البحرية يف شالالالالرق املتوسالالالالط اليت و 
ال و رن سعى ب ل  أن املتحدة بأهنا استرتزازية وغري مرتيدة   د

قوة ملواجهة سالالالالالالياسالالالالالالات تركيا يف شالالالالالالرق املتوسالالالالالالط عّب دعم حلرتاء 
                                                           

( مصر واليونان وقّبص ترف  "استرتزازات تركيا باملتوسط"وهتديداهتا 1)
   مرجع سابق.للشمال السورع

الدالالت والتداعيات على تركيا   .املتوسط..اترتاق شرق  ( رمي عبد اجمليد 2)
   متاح عّب الرابط التايل:2020يناير  12املركز العرا للبحوث والدراسات  
https://cutt.us/w2foy 

أعلنت الدول الثالث املوقعة لالترتاق أن هذا املشروع يهدف إىل  -
جعلهم حلقة وصل مهمة يف سلسلة إمدادات الطاقة إىل أوروبا 
وإلظهار مقدرهتم على مواجهة أنقرة  كما أشري إىل أن هذا اخلط له 

اهم يف السالم والتعاون يف املنطقة. ومن أمهية جغرافية اسرتاتيجية ويس

الواليات املتحدة يف املنطقة مثل اليونان وقّبص وإسالالالالالالالالالالالالالالرائيل  فقد 
 الالمن حزمة اإلنرتاق  2019ديسالالمّب يف كان التشالالريع الذع أقره 

عليه الرئيس األمريكي دونالد ترمب رأن احل ربة  احل ومي وصالالالالالالالد ق
الذع تدخل به واشالالالالالنطن كالعب رئيسالالالالالي يف معركة الصالالالالالراع على 
الغاز الطبيعي عّب اترتاقات تشالالالالالالالالالالالالالالالاركية يف جمايل األمن والطاقة مع 

حيث عزز تشريع ال و رن العالقات  ؛دول شرق البحر املتوسط
رفع حظر تصالالالالالدير  العسالالالالال رية بني اليونان والواليات املتحدة  كما
 .(4)أعوامعشرة السالح األمريكي إىل قّبص املرتروض منذ 

وقد شالالب ه البع  التشالالريع األخري باملطرقة  الالد تركيا ل ونه 
ض للوكالالالاالت الرتيالالالدراليالالالة واهليئالالالات احل وميالالالة اإلبالغ عن أع يرتوِ 

انتهالالاكالالات تركيالالة للمجالالال ا وع وامليالالاه اإلقليميالالة ل الالل من قّبص 
مشال األطلسالالي  كما مينع حلرتاء األطلسالالي  واليونان حلرتاء حلف

نتا  الطائرة الشالالالبحية األمريكية املتطورة إمن االنضالالالمام إىل برنامو 
( طاملا احترتظت مبنظومة الصالالالالالالالالالالواريخ الدفاعية الروسالالالالالالالالالالية 35)إف 
 .(5)(  من تسليحها400)إن 

رتاقية التشالالالالالالال يك يف الو الالالالالالالع القانوين لالتذلك يف مقابل و 
اء ليبيا تارسالالالات كد تركيا أن تارسالالالاهتا إز ت  حيث  ؛الليبية–الرتكية 

  مشروعة من الناحية القانونية  وذلك انطالقًا من:
التدخل   و إن ترسالالالالالالالالالالالاليم احلدود البحرية  والتعاون األمين -

ة  العسالالالالالالالالال رع يأيت مبوجب اترتاقات ذ عقدها مع ح ومة شالالالالالالالالالرعي
  ى.معرتف  ا من جانب األمم املتحدة  والدول ال ّب 

نقرة على تالالالالأييالالالالد الّبملالالالالان الرتكي حصالالالالالالالالالالالالالالالول ح ومالالالالة أ -
للتدخل العسالالالالالالال رع  مع ترتوي  الرئيس أردوغان يف حتديد موعد 

كيلومرتًا  كما أنه سيسمح   1872املقرر أن ي ون طول اخلط حوايل 
مليار مرت م عب من الغاز الطبيعي سنويًا من  11و 9بنقل ما بني 

 قّبص وإسرائيل واليونان إىل إيطاليا. 
 سابق.الرجع امل( 3)
  اندبندنت العربية  ""شرق املتوسط ( بني أمريكا وتركيا جبهة ملتهبة عنواهنا4)

   متاح عّب الرابط التايل: 2019ديسمّب  26
https://cutt.us/iXLyM  

 ( املرجع السابق.5)

https://cutt.us/w2foy
https://cutt.us/iXLyM
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نشالالالالالالالالالالالالالالالر القوات ومناطق متركزها ملدة عام قابل للتجديد  وفق نص 
   من الدستور الرتكي. 92املادة 

الحتياطات إن القانون الدويل جييز ألنقرة اختاذ مجيع ا -
ملسالالالالالالاللحة ايت تشالالالالالالال لها ا ماعات الالزمة لصالالالالالالالد املخاطر األمنية ال

 .غري الشرعية يف ليبيا

  على ا انب اآلخر ُتساق احلجو التالية:

اترتاق فال تتمتع بالشالالالالالالالالرعية   إن ح ومة الوفاق الوطين -
ها اشالالالالالرتة اعتماد 2015 الصالالالالالخريات الذى جاء  ا يف ديسالالالالالمّب

عية  من جانب جملس النواب اللييب ببنغازع حىت ت تسالالالالالالب الشالالالالالالر 
 دث حىت اآلن. وهو ما مل حي

إن ا هالالالة الوحيالالالدة اليت متلالالالك صالالالالالالالالالالالالالالالالحيالالالة التشالالالالالالالالالالالالالالالريع  -
لس جموالتصالالالالالالالالالالالالالالالالديق على املعالالاهالالدات الالالدوليالالة يف ليبيالالا حالالاليالالا هي 

  وذلك وفق نصالالالوص اترتاق 2014النواب املنتخب يف أغسالالالطس
 (. 13  م8الصخريات )م

ا على إقليم إن ح ومة الوفاق الوطين ال تسالالالالالالالالالاليطر فعليً  -
يف تلك  ين حقها طلب التدخل اخلارجليس م وبالتايل  الدولة
الراجح لالالالالالدى أغلالالالالالب فقهالالالالالاء القالالالالالانون  عوهالالالالالذا هو الرأ  احلالالالالالالالالالالالة
 .(1)يلالدو 

إىل و  ل ن ما حدود التأاري املرترت الالالالالالالالالالالالالالة ملختلف األطراف؟
وإىل أع  ا؟أع مدى مي ن للسالالالالالالياسالالالالالالة الرتكية حتقيق ما تتوقع نظريً 
 ملسار؟ا مدى تستطيع األطراف الدولية واإلقليمية إعادة توجيه

ة يف ال شك أن ليبيا قد صارت يف  وء التطورات األخري 
ملعالادلة او الالالالالالالالالالالالالالالع أكثر تعقيالًدا تالا كالانالت  كمالا أن إدخالال ليبيالا يف 

 يربك خمتلف األطراف مبا يف ذلك تركيا  ملاذا؟

                                                           

  مرجع الدوافع والتداعياتليبيا..  لتدخل الرتكي يفا  ( د. أمين شبانة1)
 سابق. 

  مرجع  ليبيا: األسباب واخللرتيات وردات الرتعل( تصاعد الدور الرتكي يف2)
 سابق.

  ( املرجع السابق.3)

مي ن القول إن عدم وجود اسرتاتيجيات وا حة ملختلف 
وقف ظالالل  املاألطراف قالالد آل بالالاألو الالالالالالالالالالالالالالالالالاع إىل مالالا هي عليالاله  إذ 

فقط يقوم األمريكي على تذبذبه كسالالالالالالالالالالالالالالمت عام مع إدارة ترامب  
 .(2)اختاذ إجراءات وردود فعل جزئيةعلى 

أمالالا االحتالالاد األوروا  فعالالارض التحركالالات الرتكيالالة شالالالالالالالالالالالالالالالرق 
املتوسالالالالالالالالالط  وحترت ظ على االترتاقية املوق عة بني تركيا وح ومة الوفاق 
 الوطين  وطالالالالالالالب مبزيالالالد من اإليضالالالالالالالالالالالالالالالالالاحالالالات حوهلالالالا  كمالالالا عالالالارض
التدخ ل العسالالالالالال رع الرتكي  ول نه ال ميلك قدرة فعلية على التأاري 

ما جعل   اإليطايل –يف مسالالالالالالالار األزمة  نتيجة التنافس الرترنسالالالالالالالي 
دور م سالالالالالالالالالسالالالالالالالالالات االحتاد يقتصالالالالالالالالالر على تقدمي الدعم املايل والرتين 
ا الالدود نسالالالالالالالالالالالالالالالبيالالًا حل ومالالة الوفالالاق  والتعالالاطي مع األزمالالة بالالاعتبالالارهالالا 

 .(3) بوابة اهلجرة غري النظامية تش  ل هتديًدا أمنًيا من

فها هي إيطاليا ذات التاريخ االسالالالالالالالالالالالالالالالتعمارع املعروف يف 
ذ إ ؛ا وهي اليت دعمالالالت حرترتليبيالالالا جتالالالد وجودهالالالا يف ليبيالالالا مهالالالددً 

ا هلا ال سالالالالالالالالالالاليما بعد توقيع االترتاق بني ح ومة وجدت يف تركيا ندً 
يل هلالذا كالانالت زيالارة رئيس الوزراء اإليطالا ة الوفالاق واحل ومالة الرتكيال

 .(4)نقرةأجوزييب كونيت إىل 

ذلالالك إ الالالالالالالالالالالالالالالالافالالًة إىل الضالالالالالالالالالالالالالالالغوة اليت هتالالدد وحالالدة االحتالالاد 
ا مع خرو  بريطانيا املرتقب  و اوالت أملانيا  األوروا؛ خصالالالالالالوصالالالالالالً
وفرنسالالالالالا احلرتا  على الوحدة األوروبية  جبانب الضالالالالالغوة الداخلية 
اليت تتعرض إليها املسالالالالالالتشالالالالالالارة األملانية؛ بسالالالالالالبب سالالالالالالياسالالالالالالات قبول 

مع اندالع األزمة السالالالالالورية واال الالالالالطرابات املسالالالالالتمرة اليت  الالجئني
تشالالالالالالهدها فرنسالالالالالالا.. ف ل هذه األمور ت دع إىل  الالالالالالعف رد الرتعل 

 األوروا -يزداد االرتبالالالالالاال يف ظالالالالالل اخلالف األمري يو   الالالالالالدويل
 .(5)الوا ح يف السياسات منذ وصول ترامب إىل السلطة

يناير  13   أحوال تركية ( إيطاليا تسعى الحتواء الدور الرتكي يف ليبيا4)
    متاح عّب الرابط التايل:2020

https://cutt.us/miw37  
  كيوبوست  يا.. قراءة للسياقات الداخلية واإلقليمية( الدور الرتكي يف ليب5)
   متاح عّب الرابط التايل:2020يناير  2

https://cutt.us/Mqn0L   

https://democraticac.de/?p=58990
https://cutt.us/miw37
https://cutt.us/Mqn0L
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عل جتوبالنسالالالالالالالالبة لروسالالالالالالالاليا  فهي كذلك هلا حسالالالالالالالالاباهتا اليت 
 .كما سبقت اإلشارة–املراوغة مسة ترتاعالهتا األساسية 

سالالالالالالارات يف املقابل  هل تسالالالالالالتطيع تركيا التحرال يف تلك امل
  املتداخلة؟

نتيجة  إن السالالالالالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالالالالالالة الرتكية بواقع حاهلا مثقلة ومتأزمة
ن م امل مزيدحالتدخل يف سالالالالالالالالالالالالالالالوريا والعراق  ف يف مي ن أن تت

يات التنقيب األعباء االقتصالالادية والعسالال رية بل والدبلوماسالالية لعمل
  .والتدخل يف ليبيا  خاصة يف ظل فرض العقوبات

كما أنه إذا كانت العمليات الرتكية يف السالالالالالنوات املا الالالالية 
فينه  ؛يف دول جماورة   دف  اربة مقاتلني أكراد بشال ل أسالاسالي

ا برية مع ليبيا الواقعة على تركيا حدودً  يف احلالة الليبية ال تتقاسالالالالالالالالم
كلم  ما يطرح عدة إشالالالال االت لوجسالالالالتية لبلد قد   1500مسالالالالافة 

على مسالالالالالالالالالالالالتوى قدراته يف توسالالالالالالالالالالالاليع نطاق األعمال  ايعاين  الالالالالالالالالالالالعرت
ومن م "التحالالدع األول يتمثالالل يف إمالالداد القوات"   .العسالالالالالالالالالالالالالالال ريالالة

فيما يتمثل الثاين يف "حتقيق الترتوق ا وع" الضالالالالالالالالالالالالالالالرورع للتح م 
 .(1)يادين القتالمب

كما –وإن كان دور القوات الرتكية يف ليبيا سالالالالالالالالالالالوف يركز 
 ايعتّب وصالالالالالالالرتفينه على مهام "التدريب واالسالالالالالالالالتشالالالالالالالالارات"   -أُعلن

هلذا الدور. فيذا وجدت احل ومة الليبية نرتسها يف مأزق  افضرتا 
ال خالص منه  فحتًما سالالالالالالالالتجد تركيا نرتسالالالالالالالالها جمّبة على االخنراة 

لذلك مي ننا القول إن دور القوات اليت نشالالرهتا   املباشالالر يف القتال
    .(2)تركيا يف ليبيا مل تتحدد مال ه بعد

 تاتمة:

أو لنقالالالالالل   يف ظالالالالالل صالالالالالالالالالالالالالالالخالالالالالب األفعالالالالالال وردود األفعالالالالالال
لى عالسالالالالياسالالالالات والسالالالالياسالالالالات املضالالالالادة  فين ما  تاجه للوقوف 

لرتكية يف املعامل األسالالاسالالية حلا الالر ومسالالتقبل ما يتصالالل بالسالالياسالالة ا
 ط والتدخل يف ليبيا التطرق إىل اآليت:شرق املتوس

                                                           

   مرجع سابق.( تدخل تركيا عس ريا يف ليبيا ال حسابات الربح واخلسارة1)
بتورة أعمق يف الصراع يف ليبيا؟  ( جونااان ماركون  ملاذا ختاطر تركيا 2)

 مرجع سابق. 

جيرع هو  ما: الداللة بالنسالالالبة للسالالالياسالالالة اخلارجية الرتكية -
نت تعتمد انع ان لتغري يف السالالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالالالة اخلارجية الرتكية  اليت كا

ب ز حعلى القوة الناعمة أكثر من القوة الصالالالالالالالالالالاللبة عقب وصالالالالالالالالالالالول 
ري العالالالالدالالالالالة والتنميالالالالة إىل احل م  كمالالالالا كالالالالانالالالالت تقوم على تصالالالالالالالالالالالالالالالرت

واحلرية   الت مع دول ا وار  وتوازن بني اعتبارات األمناملشالالالالالالالالالالالالالالال
إال إن  )وفق مبالالاد  رئيس الوزراء السالالالالالالالالالالالالالالالالابق أملالالد داوود أوغلو( 
خليالالالالة اخلالف بني أوغلو وأردوغالالالالان تالالالالداخلالالالالت فيالالالاله األبعالالالالاد الالالالالدا

 واخلارجية.
ا صالالالوب منوذ  القوة اإلقليمية فأ الالالحت تركيا أكثر جنوحً 
األداة العسالالال رية يف سالالالياسالالالتها  الصالالاللبة  أع االعتماد امل ثف على

اخلارجية  وهو ما ظهر ليس فقط يف مشال سالالالالالالالالالالالالالالالوريا وإمنا يف ليبيا 
ا  ويعزز ذلك توسالالالالالالع الصالالالالالالناعات العسالالالالالال رية الرتكية حيث  ؛أيضالالالالالالً

 2017ما بني عامي  %20ارترتعت الصادرات العس رية بنسبة 
مليالار دوالر  بل إن ميزانيالة اإلنرتاق  2.1لتصالالالالالالالالالالالالالالالالل إىل  2018و

  2018يف عام  %24كي كانت قد زادت بنسالالبة العسالال رع الرت 
مليار دوالر  وهي أعلى نسالالالالالبة إنرتاق سالالالالالنوية بني  19لتصالالالالالل إىل 

دولة إنرتاقًا عسالالالالالالال ريًّا يف العامل. يف الوقت نرتسالالالالالالاله  ليس  15أكّب 
أدل على غلبة التوجه العسالالالالالالال رع من خماطرة تركيا بشالالالالالالالراء منظومة 

 ( من روسالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالا برغم الرف 400الالالالالدفالالالالاع الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاروخي )إن 
 .(3)األمري ي

من الصالالالالالالالالالالعوبات  اهذه السالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالة أو التوجه يواجه عدد
االقتصالالالالالالالالالالاد فيه أمهها: ال لرتة االقتصالالالالالالالالالالادية الباهظة يف وقت يعاين 

حيالث إن إرسالالالالالالالالالالالالالالالالال قوات تركيالة رمبا  ؛الرتكي العالديالد من األزمالات
لوقوع خسالالالالالالالالالالالالالائر يف األرواح  واسالالالالالالالالالالالالالتهداف مقار وتتل ات  عي د

القدرة على اسالالتمرار حشالالد تراجع ومن م الشالالركات الرتكية بليبيا  
م عالالالالالدم غفر  ؛التالالالالالأييالالالالالد يف الالالالالالداخالالالالالل الرتكي من خمتلف األطراف

اخلالف يف كثري من األحيان حول اخلطوة العامة املتصالاللة باألمن 
القومي  إال أن هناال اهتامات للسالالالالالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالالالالالالة اخلارجية الرتكية من 

يرى أردوغالالالان طوبراال  ؛ حيالالالثاملعالالالار الالالالالالالالالالالالالالالالالة بالالالأهنالالالا ختتلق األزمالالالات

  ”لعبة املساومة“( د.خالد حنرتي علي  الدور الرتكي يف ليبيا من منظور 3)
 مرجع السابق.



 2020( أبريل 17لعدد )ا                                                                      فصلية قضايا ونظرات                                               

 مركز الحضارة للدراسات والبحوث                                                                                                                        103

ن االترتاق الرتكي اللييب أزعيم حزب الشالالعب ا مهورع مسالالتشالالار 
يف املنطقة االقتصالالالالالالالالالالالالالالالادية  ا لتجاوزات قّبص اليونانيةيضالالالالالالالالالالالالالالالع حدً 

اخلالصالالالالالة لقّبص الشالالالالالمالية  إال أنه يف الوقت ذاته  يدعو إىل فتح 
 . (1)احلوار مع مصر بشأن شرق املتوسط

وهنا يشالالالالالالالار إىل أن تركيا أعلنت أهنا على اسالالالالالالالتعداد إلبرام 
اقات تاالة ملا أبرمته مع ح ومة السالالالالالرا  مع كل دول املنطقة  اترت

 فهل هذا ت ن؟  .(2)باستثناء قّبص )حيث العداء التارخيي(

ال شالالالك أن السالالالياسالالالة اخلارجية الرتكية سالالالتحاول أال تضالالالع 
نرتسها يف خانة العزلة  خاصة بعد ما شهدت عالقاهتا بالواليات 

على صالالالالالالالالرتقة الصالالالالالالالالواريخ  املتحدة األمري ية من توتر إار حصالالالالالالالالوهلا
جبانب توغلها يف مشال سوريا  كما أن عالقتها  400الروسية إن 

باالحتاد األوروا سالالاليئة بسالالالبب خالفات شالالالرق املتوسالالالط ومسالالالائل 
  ليبياأمن الطاقة  هذا باإل الالالالالالالالالالالافة إىل قرار تدخلها عسالالالالالالالالالالال ريًا يف 

ا مغالالايرًا للموقف  جبالالانالالب اخلالف مع روسالالالالالالالالالالالالالالاليالالا كوهنالالا تتخالالذ موقرتالالً
عم حلرترت. وعلى املسالالالالالالالالالالالتوى اإلقليمي  مازالت تركيا الروسالالالالالالالالالالالي الدا

على خالف مع اململ ة العربية السالالالالالالعودية  ومصالالالالالالر حول قضالالالالالالايا 
وانطالقًا من ذلك ننتقل إىل التسالالالالالالالالالالالالالاؤل حول مسالالالالالالالالالالالالالتقبل   (3)عدة

 املواجهات واجتاهها.

إىل  هل من املم ن أن تتجه األمور: تصالالالالالالالالالالعيد أم هتدئة -
تصالالالبح سالالالأم أن الطاقة  حرب إقليمية وقودها غاز شالالالرق املتوسالالالط؟

وما  ال ع ة اليت سالالالالالالالالالالالالالاليلتف حوهلا ا ميع القتسالالالالالالالالالالالالالالامها يف هدوء 
نشالالالالالالالالالالالالالالالهالالالده من مواجهالالالات متمثلالالالة يف اترتالالالاقالالالات وقمم ومنتالالالديالالالات 

 وعقوبات وقرارات  ما هو إال ساحات للمساومة؟!
إن مسالالالالالالالالالألة احلرب اإلقليمية مسالالالالالالالالالتبعدة بدرجة كبرية  وما 

ار الالالالالالالالي السالالالالالالالالياسالالالالالالالالة ح ذلك: عدم وجود رؤية واحدة جتمع معيرجِ 
الرتكيالالالة  العالالالامالالالل الروسالالالالالالالالالالالالالالالي املراوغ  الت لرتالالالة االقتصالالالالالالالالالالالالالالالالالاديالالالة )من 

                                                           

  مرجع ترليون مرت م عب من الغاز شرق املتوسط 3.5تركيا تستهدف ( 1)
 سابق. 

 جع سابق.( ماذا تريد تركيا يف شرق املتوسط؟  مر 2)
اترتاق شرق املتوسط .. الدالالت والتداعيات على تركيا   ( رمي عبد اجمليد 3)

 مرجع سابق.

سالالالالالالاليتحمل؟!(  عدم االسالالالالالالالتقرار اإلقليمي والتجارب السالالالالالالالابقة من 
مواجهات يف سالالالالالالالالالالالالالوريا والعراق واليمن )وإن مل تصالالالالالالالالالالالالالل إىل احلرب 
اإلقليمية مبعناها التقليدع إال أهنا كانت أكثر فداحة(  خاصة أن 

ق املتوسط وليبيا ست ون له تداعيات أمنية اال طراب مبنطقة شر 
حيث ما يتصالالالالالالالالالالالالالالالل  ؛أكثر مباشالالالالالالالالالالالالالالالرة على الواليات املتحدة وأوربا

ا  بالالالأعالالالداد الالجئني  وإم الالالانيالالالة أن تصالالالالالالالالالالالالالالالبح ليبيالالالا ملجالالالأ أكثر أمنالالالً
 .(4)لداعش

كما أنه من املسالالالالالالالالتبعد حدوث نزاع عسالالالالالالالال رع يف شالالالالالالالالرق 
 حيث إن الواليات املتحدة لن ؛املتوسالالالالالالالالالالالالالالالط بني تركيا وإسالالالالالالالالالالالالالالالرائيل

تسالالالالالالالالالالالالالالالمح بالالالذلالالالك بني حليرتيهالالالا يف املنطقالالالة )فحىت إن كالالالان هنالالالاال 
خالفالالالات مع أنقرة  إال أهنالالالا مبثالالالابالالالة خالفالالالات ت تي يالالالة لن تتجالالاله 

 .(5)بواشنطن خلسارة واحدة من أقدم حلرتائها(

 تالصة

ا غالالاز يف هالالذا األمر أن العالالامالالل االقتصالالالالالالالالالالالالالالالالالادع  وحتالالديالالدً  
منطلقات  ا يفا أسالالالالالاسالالالالاليً املتوسالالالالالط  م العوامل األمنية يشالالالالال ل  ورً 

 ؛الرتاعلني اإلقليميني والدوليني  وعلى رأسالالهم مصالالر وتركيا وروسالاليا
ا ملعادلة تقاسالالالالالالالالالالالم غاز حيث تشالالالالالالالالالالال ل ليبيا بو الالالالالالالالالالالعها احلايل متغريً 

املتوسالالالالالالالالالالالالالالالط وخريطة الطاقة واملالحة إىل أوروبا  واليت تتالقى فيها 
. ذلك (6)"السالالاليل الرتكي"موسالالال و وأنقرة مبشالالالاريع  الالالخمة آخرها 

حيث  ؛نطلقات األمنية والسالالالالالالالالياسالالالالالالالالية هلذه الدولبالطبع جبانب امل
التخوف من مزيد من أعمال اإلرهاب واهلجرة غري الشالالالالالالالالالرعية اليت 
قالالد ترتوق كلرتتهالالا مثن الغالالاز. ويف كالالل األحوال من املهم أن تالالدرال 
كل من تركيا واألطراف العربية ذات الصالالالالالالالالاللة  الالالالالالالالالرورة أال تصالالالالالالالالالب 

طراف ذاهتا خالفاهتا يف صالالالالاحل إسالالالالرائيل مبا يضالالالالر مبصالالالالاحل هذه األ
 ا.ا وأمنيًّ اقتصاديًّ 

*****  

( إميان زهران  تركيا وعس رة الترتاعالت يف شرق املتوسط  مرجع سابق  4)
 . 165ص
  ( بعد االترتاق الرتكي اللييب.. هل باتت إسرائيل  اصرة يف املتوسط؟5)

 مرجع سابق. 
  مرجع تأجيل روسي للصدام؟ ...مصر وتركيا يف ليبيا  إسالم أبو العز( 6)

 سابق. 

https://newturkpost.com/news/57964-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-3-5-%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D9%86
https://180post.com/archives/author/islam
https://180post.com/archives/author/islam
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 والمنطقة والروسية واإليرانية التروية العال ات مهلث
 والسياسات المصالح العربية:

 مقدمة:

ا من الروسي منطً –يرايناإل–الرتكييع س املثلث 
اكتسب اليت ا  و ا ودوليً ا وإقليميً الترتاعالت املتواترة املتشاب ة  ليً 

ا الدويل الذع يدخل طرفً -يقليملمح الت تل اإليف اآلونة االخرية م
ن هذا املثلث أال إا يف كثري من احلسابات واملوازنات الدولية. هامً 

املعروف بقدر ما يعّب  يا باملعىن ال السي ا سياسيً ال ميثل حتالرتً 
العديد من القضايا وجتاه بع   املصاحل املتشاب ة يف عن مركب من

مر الذع طراف. األايا وال كل األطراف ول ن ليس مجيع القضاأل
جيعل من العالقات البينية بني الدول الثالث شراكات جزئية 

منهم االستغناء عنها  عول نها هامة واسرتاتيجية وال مي ن أل
 . ستقرارها النسيباو التضحية  ا وبأبسهولة 

ستعتمد  دوار هذا املثلث يف عاملنا العراأولرتهم سياسات و 
بعاد يسعى لرسم خريطة وا حة أل -وليني: األالورقة على مستو 

طراف الثالث  انطالقا من الرؤية و التنافس بني األأ يومدى التالق
االسرتاتيجية اليت يتبناها كل منهم يف حتديد مصاحله ومن م صياغة 

يتعلق ب يرتية تنزيل  -وتنرتيذ سياساته جتاه املنطقة العربية  الثاىن
لعرَب وماهية دور دول هذا املثلث رض الواقع األرؤى على اهذه 

 يف أهم القضايا والصراعات ا تدمة يف سياق التدافع املأزوم ما
. ولذا سينقسم التحليل 2011بني قوى الثورة والثورة املضادة منذ 

يتعلق مبستوى  عتنظري  يمستوى كل -ولىل قسمني رئيسني: األإ
مستوى  -ىنالرؤى واملصاحل والسياسات لدول هذا املثلث  والثا

هم قضيتني عربيتني يف هذه أوسيط يتناول حضور هذا املثلث يف 
 اعتبارمها خمتّب ااحلرب يف سوريا وليبيا  ب :اللحظة التارخيية ومها

                                                           

(1) Bulent Aliriza, Jon B. Alterman, Andrew C. 

Kuchins, Stephen J. Flanagan (project 

manager),The Turkey, Russia, Iran Nexus 

لنمط الشراكات بني الدول الثالث وشب ة املصاحل  اكاشرت
 يف املنطقة العربية. اوالصراعات بينه

- الشراوات المرنةالروسي و  يرانيالمهلث التروي اإل -والا أ
 :الجزئية

ا حيانً أطراف هذا املثلث بالتعقيد و أتتسم العالقات بني 
قليمية بالتناق   فلقرون أارت الدول الثالث يف الترتاعالت اإل

خرى كآسيا أقاليم عدة أيضا يف أليس فقط يف العامل العرَب ول ن 
الوسطى و ر قزوين وشرق املتوسط. ساد بينها تنافسات 

كثر من التعاون  وكان توازن القوة وحركة التحالرتات أوخصومات 
كما ت ار    من  ددات مصري املنطقة مهما اوالصراعات بينها  دد

العالقة بني هذه الدول على الداخل يف كل منها وعلى عالقاته 
حيث  ؛(1)األمري ية اخلارجية وخاصة العالقة بالواليات املتحدة

ة يف التأاري على مسار ومدى ا بقو مري ى حا رً يظل املتغري األ
 العالقات بني القوى الثالث.

خري مقارنة ا يف العقد األواختلف حال هذا املثلث كثريً 
باملا ى القريب  فقد كانت صراعات النرتوذ وآليات التعاون فيما 

حرى و باألأوهو جمال الطاقة  ؛بينها تدور حول  ور رئيس
السنوات  مر الذع تغري يفاأل ؛ ر قزوين نابيب الطاقة يفأمسارات 

جندة اهتمام الدول الثالث  صدارة أأت املنطقة العربية خرية وتبوض األ
جندة هذا املثلث أولويات أالنرتوذ  ا من  صبحت عملية مد  أو 

زمات مع مد خاصة مع اندالع اورات الربيع العرَب وتأجو األ
 الثورات املضادة. 

ت الدول خرى  تطورت بش ل ملحو  قدراأومن ناحية 
وما وراءه  فلم  يقليم يطها اإل الثالث على التمدد والتأاري يف

نرتوذها  و قادرة توظيف القوة الناعمة ملد  أمنها متتلك  أعت ن 
ما اآلن فقد تعددت أخار  حدودها ناهيك عن القوة العس رية  

دوات السياسية دوات سياسات هذه الدول اخلارجية لتتعدى األأ
دول عربية  يضا حتركات عس رية يفأقافية لتشمل واالقتصادية والث

ن أو غري مباشر من وراء الستار. وبعد أسواء بش ل مباشر معلن 

driving forces and strategies, the Center for 

Strategic and International Studies, 2013, p v 
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كانت هذه الدول نرتسها ساحة مرتتوحة للتدخالت اخلارجية تن 
 حى تنافسها أا حيث ا  حتول الو ع رادي اليً حوهلا ومنهم عربً 
حسابات الداخل  خاصة بظالله على  ييلق مهمًّا ايف اخلار  متغريً 

ن النظرة السائدة لطبيعة كل دولة إتلك املتعلقة باملنطقة العربية. بل 
 حى اآلن احلديث أ  ن كانت تركيا دولة علمانيةأتغريت فبعد 

نخبتها احلاكمة وما تبعه من تغيريات ل يسالمتوجه اإلالعن 
نت ن كاأسياستها اخلارجية  وبعد  جية يف داخل الدولة ويفو ولييدأ
عتبارها خار  اجملتمع ايران تلك الدولة املعزولة اليت يُنظر هلا بإ

السياسات الدولية وختتلف   حت دولة منخرطة يفأ  الدويل
م مقاطعة. كما مل أالقوى ال ّبى حول طرق التعامل معها مهادنة 

تعد روسيا تلك الدولة ا رحية ما بعد احلرب الباردة املليئة 
تراجعت هيبتها  زمات االقتصادية واليتواأل رابات الداخلية باإل

وتزامن استعادهتا النسبية لقوهتا االقتصادية والعس رية   العس رية
مع رغبة جا ة من القيادة السياسية  ا الستعادة امل انة الدولية 

العوامل  وبي افة هذه التحوالت يف  كقوى كّبى فاعلة
ىل اوابت ا غرافيا إ الثالث املثلث دول االقتصادية والسياسية يف

اليت تنبع منها مصادر قوة اسرتاتيجية ل ل منها  سواء بالسيطرة 
و الثروات أهم املضايق البحرية واملمرات االسرتاتيجية أعلى 

االقتصادية على تنوعها  كان من الطبيعى صعود هذه الثالاية على 
  و جمتمعة.أقليمية منرتردة الساحة الدولية واإل

دوات ط السياسة اخلارجية وطبيعة األوعلى مستوى من
سياسات مبادرة تستبق  ستخدمة  تشرتال الدول الثالث يف تبينامل
فعال  فالنظم حداث وال تنتظرها وال تقتصر على ردود األاأل

يران وتركيا وروسيا تتبىن سياسات مبادرة إكل من   السياسية يف
سباب أ حدأ اطموحة حُتركها رؤية اسرتاتيجية بعيدة املدى  وهذ
ظل عدم  يفمرونة وحركية الترتاعالت فيما بينهم ومع غريهم. و 
ليس هو  يوجود قوة مهيمنة يف هذا املثلث  فين التعاون الثالا

العالقات البينية على طول اخلط  فمن املرجح  النمط السائد يف

                                                           

(1) Nur Bilge Criss, Serdar Guner, Geopolitical 

Configurations: The Russia- Turkey- Iran 

triangle, Security Dialogue, Vo 30, N 3, 1999, 

P 370 

(2) Nicu Popescu, Stanislav Secrieru ,Russia`s 

Return to the Middle East Building 

حيانا أو الصراع املثار و أظهور تعاون انائى متغري  سب القضية 
  .(1)من الثالثة اهتديد اانتان منهما هيف مواجهة ما تعتّب 

ورغم العالقات التارخيية التنافسية فيما بينها لقرون طويلة 
نرتوذ دول  يتنام سهمت يفأن عدة عوامل أال إوحىت وقت قريب  

منها  عف وهشاشة  ؛خريةعوام األاأل املنطقة يف هذا املثلث يف
ىل ظهور إفة  االنظم احلاكمة العربية بل واهنيار بعضها  باإل

رهاب دفعة قوية للتدخل عطى لشعار احلرب على اإلأداعش الذع 
من خار  املنطقة. وتزامنت هذه التطورات مع تراجع وا ح للدور 

مام أفسح اجملال أوروَب يف املنطقة  وهو الرتراغ الذع مري ى واألاأل
ا خرى  وبدت الدول الثالث وسيطً أبزوغ حتالرتات جديدة وتقوية 

  .(2)لعديد من النظم يف املنطقة ابل حليرتً 

  الع املثلث ما بني التعاون والتنافسأ -أ
روسيا و يران إتش ل العالقات الثنائية فيما بني تركيا و 

من   الع املثلث الثالث  وهى على قدر ما تشهده كل منهاأ
هور حال شد وجذب متتاز بقدر من االستقرار والثبات مينع التد

ا ت رن اكات مرنة جزئية يف جمملهاالختالف  فاملثلث يعّب شر 
 التعاون ول ن مع ترتهم التباين يف الرؤى واملصاحل.

طرافها بقدر ما ترتبط أال ترتبط التحالرتات بالتجانس بني 
باالعتماد املتبادل بينها  فالتنسيق قد يقتصر على قضايا دون 

خرى  وىف ملف دون غريه. يتأسس االعتماد املتبادل داخل أ
منية ال مي ن االستغناء عنها  وطاملا أم اسب حالف على األ

فضل فين أو ليس هناال بديل أهذه االحتياجات مل تتغري 
وهو   (3)ىل اهنيار التحالفإ عاالختالف يف السياسات ال ي د

الو ع الذع ينطبق على الشراكات القائمة واملستمرة ما بني 
لتقارب فا  الرؤى واملصاحل طراف هذا املثلث  رغم االختالف يفأ

بني تلك الدول قائم على ظروف اللحظة ونوع القضية وال يعد 
 ا. كليً ا شاماًل توجهً 

Sandcastles?, Chaillot Papers, European Union 

Institute for Security Studies ,  July 2018, Paris, 

p 5-6 

(3) Mehmet Yegin, Turkey between NATO and 

Russia: The Failed Balance, SWP comment, 

No30, June 2019, p2-3. 
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يران وروسيا يف إبدأ تش ل هذا املثلث بالتعاون الوايق بني 
  لتحقت تركيا  ذا التحالفاقليمية والعربية منذ عقود  و القضايا اإل

ك خاصة ذل ا يف وريً  االساحة السورية دورً  ولعبت التطورات يف
 :عقب دخول روسيا على اخلط بقوة ملساندة نظام بشار وحلرتائه

ردوغان يف أنقالب الرتاشل على كما ساهم اال   يران وحزب اهللإ
ىل هذا املثلث إومي ن النظر   التسريع بّبوز هذا املثلث يف 2016

هداف  ددة أ  حيث جيمعه يات تي  اره حلرتاعتبامن التعاون ب
طراف أ( ما بني عة اختالف )بعضها جوهر مع استمرار وجود نقا

رئيس ومو وع  خالفتظل املسألة السورية  ل ف  املثلث الثالث
 . )1)كثري من املرتاو ات امل ثرتة بني الدول الثالث

من الروابط السياسية والعس رية  وقد استخدم بوتني كال
يران وتركيا لتدعيم هذا املثلث ولعب دور ا سر بينهما ومنسق إمع 
لطاملا  ع  حيثاسات هذه الشراكة خاصة يف امللف السور سي

من شبه جزيرة القرم  ن كالأاعتّبت الرؤية الروسية االسرتاتيجية 
سوريا  أعتركيا( وشرق املتوسط ) أعوكرانيا( واملضايق )أ أع)

 ولبنان وفلسطني( مبثابة جبهة واحدة تتدة من  ر البلطيق مشااًل 
طار ذ حتجيم ف رة تركيا كحصن اإل ا. وىف هذاىل السويس جنوبً إ

للغرب تقطع هذه ا بهة املمتدة  وذلك عّب تأسيس عالقات ودية 
 عف أهو  يراينردوغان. ويعد الضلع الرتكي اإلأني و تبني بو 

ا حيث تنافستا على  الع هذا املثلث  فالدولتان غرميتان تارخييً أ
ية الدولة ولوجييدأيف  ي  ويُعد امل ون الشيعيرا املوارد واأل

من عوامل التباعد  ناهيك عن تناق  املواقف فيما  ة عامالنييرااإل
يضا جتاه أسد ول ن   ليس فقط جتاه نظام األعخيص امللف السور 

ن يسترتيد أال إال مي ن  يتاملشاريع التنافسة لنقل الغاز عّب سوريا وال
نه يف الوقت ذاته تتعدد عوامل أال إ. طحدى الدولتني فقإمنها 

  وهو عمهها املوقف الراف  من متدد الدور ال ردأتقارب من ال

                                                           

(1) Mohammad Khajouei , Iran, Russia, Turkey 

Triangle: Strategic Coalition or Tactical 

Alliance?,  August 23, 2016 

(2) Audrey L. Altstadt, Putin’s Middle East 

Triangle, Wilson Center Kennan Cable No.23, 

June 19, 2017. 

(3) Hillel Frisch,  Photo-Ops: Notwithstanding, 

Iran Faces the US Alone, Besa Perspectives, 

يف  يراينبالدور اإل  ىل قبول تركيا على مضإمر اليت قاد األ
 .)2)العراق

ومواجهة الضغوة  عوالعس ر  عيش ل التعاون االقتصاد
ساسية لقيام مري ية الدعامات األالغربية وعلى رأسها العقوبات األ

بعاد التعاون اإليراين والروسي منها أددت فتع  واستمرار هذا املثلث
ورف  العقوبات  2015يف  عدعم روسيا لالترتاق النوو 

  2017و بعدها يف أ 2012يران سواء يف إاالقتصادية على 
يران وتركيا حيث مثلت الثانية إوباملثل فيما خيص العالقة بني 

خرترتت من تأاري العقوبات  وىل  واليتلأل ومايل عشريك جتار 
 .(3)وروباوىل أليران األإتصادية ومثل مطار اسطنبول بوابة االق

  فقد هدفت السياسة الضلع الرتكي الروسيفيما خيص 
 نقرة من جانب والواليات املتحدةأىل إ عاف الروابط بني إالروسية 
ن تدمو تركيا إوالناتو والغرب عامة من جانب آخر  و  األمري ية
فبنت عالقات   قليمىاإلتسيري النظام  صغر" هلا يفأ"كشريك 

ستخدامها كورقة  غط عند ااقتصادية قوية مع تركيا تسمح هلا ب
مثل هذه الضغوة ليست كافية  أنابتت أحداث ن األأال إ  اللزوم
تا فرض على  ؛ولوياهتا االسرتاتيجيةأعن  يجبار تركيا على التخلإل

ئرة زمة إسقاة الطاأوبعد   (4)روسيا احرتام تلك املصاحل حلد ما
ا صالح عالقاهتما سريعً إاستطاعت الدولتان  2015الروسية يف 

قليمية يف تلك اللحظة وبدافع بل وتوطيدها  بدافع من الظروف اإل
نتهاز امصاحل مشرتكة يف ترتويت الرترصة على الواليات املتحدة يف 

 زمة.هذه األ

السنوات القليلة السابقة دفعت  وقد ظهرت عدة عوامل يف
 التعاون يف( 1مهها: أالعالقات الرتكية الروسية  من اجتاه دفء  يف
جياد حلول سياسية عّب مسار إزمة السورية على مستوى األ

 ع.الشمال السور  رض يفو على األأ يو سوتشأم مترات اآلستانة 

BESA Center Perspectives Paper , No. 1,407, 

January 15, 2020.   

(4) Witold Rodkiewicz , Russia’s Middle 

Eastern policy regional ambitions, global 

objectives, Centre for Eastern Studies, No 71,  

December 2017, WARSAW, P5-6 
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 خاصة يف ع( التعاون االقتصاد3 .400( صرتقة صورايخ ن 2
 ينافس اخلرتن ذلك مل مينع من استمرار التأال إ  جمال الطاقة
وسط بل البحر الشرق األ حيان نادرة( ليس فقط يفأ )واملعلن يف

( العالقات الوايقة على مستوى 4يضا. أسود وجنوب القوقاز األ
ردوغان خالل القيادات السياسية حيث كان موقف بوتني امل يد أل

( منو التجارة 5 .(1)ا لتوطيدها مساعدً نقالب الرتاشل عاماًل اال
( الرغبة 6. 2008لسياحة بش ل كبري بينهما منذ واالستثمار وا

هم عوامل التقارب بني أمن بني  يف حتجيم الضغوة والنرتوذ الغرا
عالن عن الشراكة االسرتاتيجية بني البلدين االانني. ول ن رغم اإل

ن العالقات ظلت ت تي ية يف جوهرها بسبب أال إ 2010يف 
مر الذع وهو األ ؛سياسيةجندة الالتباين يف املصاحل وعدم وحدة األ

 .(2)تضح جليا بعد اندالع اورات الربيع العراا

ومي ن وصف منط العالقة بني تركيا وروسيا بأهنا شراكة 
ا يف اسرتاتيجية )وليس حتالرتا(  حيث يظل التعاون بينهما  روريً 

قليمية وعلى رأسها سوريا جمال الطاقة والتجارة والصراعات اإل
لعالقة بني تركيا وروسيا على مستوى النخب . وتُقاد ا))ايوليب

معتمدة  يسان  فهى ليست م سسية بقدر ما هاحلاكمة باأل
هنا شراكة برامجاتية أورغم   على العالقة الودية ما بني قيادتني قويتني

هنا منذ سنوات أال إلغرب جتاه االرتعل  قصرية املدى قائمة على رد  
  لو االختبارتاالختبار  يهنا استطاعت ختطإتتنامى وتقوى حىت 
تيجى الرتكي يقوم على تنويع ان الرت ر االسرت أوساعد على ذلك 

تدهور  تمل  أعالروابط االقتصادية واالسرتاتيجية لتخرتيف آاار 
  .(3)يف العالقات مع الدول الغربية

                                                           

(1) Russia and Turkey in the Black Sea and the 

South Caucasus, Crisis Group Europe Report,  

No 250, 28 June 2018,  P i 

(2) Bulent Aliriza, Jon B. Alterman, Andrew C. 

Kuchins, Op.Cit, p v- vi 

) هنا تنافسية. فرتكيا إال إقة رغم امهيتها حول الطا ن العالقات الثنائيةأما ( أ
تنويع مصادر إىل وروبا وهتدف أىل إن ت ون ا سر الرئيسى للطاقة أتريد 

الطاقة للتقليل من تبعيتها لروسيا )املصدر الثالث للنرتط والغاز(  وىف نرتس 
وآسيا  وينىل السيطرة على تدفق الطاقة من  ر قز إالوقت تسعى روسيا 

ن ت ون املمر الرئيسى للطاقة أيتعارض مع طموح تركيا يف  الوسطى  وهو ما

ن إمة صواريخ و ن حصول تركيا على منظأاعتّب كثريون 
عيم لقوهتا الترتاو ية معه نوع من حتجيم التبعية للغرب وتد 400

 إىل أن شارتأخرى أصواتا أن أال إ  ا من الناتووليس انسالخً 
نه قد خيلق حالة من التبعية املزدوجة ي أخرى  وهأا بعادً أمر لأل

االحتيا  املتزايد للتطمينات  بزيادة هشاشة تركيا لروسيا وبالتايل
سيطرهتا  عيني ال 400ن إمتالال تركيا لصواريخ ان أل  (4)من الناتو

ال املة عليها  فمثل هذه املنظومات الصاروخية املعقدة حتترتظ 
ولذا قد حتتا  تركيا  ؛استخدامها نتو بالقدرة على التدخل يفللمُ 

 ؛ةلهتديديات روسية  تم أعمواجهة  لضمانات الناتو حلمايتها يف
الرتكية هو عملية  يرا على األ 400ن إوبالتاىل فوجود صواريخ 

وقد انتقل التعاون الرتكي الروسي  ذه الصرتقة   (5)لناتوم لرتة ل
ىل جمال إعمار والسياحة والتجارة من جماالت الطاقة واإل

الصناعات االسرتاجيية اليت ت سس لعالقة اعتماد متبادل طويلة 
ت ون روسيا  400ن إفبعد حصول تركيا على صواريخ   المداأل

ن أاعتّب املراقبون و   من سوق السالح الرتكي %13حازت حواىل 
كثر من تركيا  ول ن أ صلة هذه العالقات التبادلية لصاحل روسيا 

كّب املوازنة بني روابطها مع الغرب وحتسن يظل هدف تركيا األ
 .(6)يرانإعالقاهتا مع دول مثل روسيا والصني و 

ا سادت املخاوف   فتارخييً الروسي يراينالضلع اإلما عن أ
ولذا فتاريخ  ؛قليميةموحات السياسية واإلبني البلدين لتعارض الط

مل يشهد فرتات طويلة من العالقات البناءة السلمية   العالقات
فرصة لتعاون  فسادت بينهما سياسات جوار حذرة مل تعط  

بني الشرق والغرب يف نرتس الوقت الىت تطور  ورها  لنقل الطاقة مع روسيا 
 بني الشمال وا نوب.

(3) Siri Neset, Metin Gürcan, Hasret Dikici 

Bilgin, Mustafa Aydin, Turkey`s international 

relations. CMI Report 2019 

(4 (Mehmet Yegin, Op. Cit, P1 

(5 ) Ibid, p2-3 

(6) Galip Dalay, After the S-400 Purchase: 

Where Are Turkish-Russian Relations 

Heading?, Point of View, German Institute for 

International and Security Affairs, 03.09.2019, 

available at: https://2u.pw/9h3gM  

https://www.cmi.no/staff/Siri-Neset
https://2u.pw/9h3gM
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 نه حدث تطور يفأال   إ(1)عصلب وقو  يوسياس عاقتصاد
 حت اآلن أظل رئاسة بوتني  و  العقدين السابقني خاصة يف

بينهما تع س عالقات تعاون مستقرة حىت وإن كانت العالقات 
تظل  يوالسياس عراد  فالعالقة على املستوى التجار ط  اال تقوى ب

كثر منها عالقة انائية مستقلة أمواجهة الواليات املتحدة  داة يفأ
ال إ( يف كثري من امللرتات عورغم التعاون )خاصة العس ر   بذاهتا

ذا التعاون على كشف سقف وحدود ه  عن امللف السور أ
  .(2)رضاأل

 يراينومثل اغتيال قاسم سليماىن وتصاعد التوتر اإل
  يرانإخرى لزيادة النرتوذ الروسي والتقارب مع أمري ى فرصة األ

كراد عن األ يمري ية مثل التخلفقد ساعدت بع  القرارات األ
يران وإتعد روسيا  يف مشال سوريا على توسيع مساحة الرتراغ واليت

ا للتقدم مللئها  ف ثري من سياسات ترامب مسحت ظً وفر حاأل
ن احل ومة أكما    بتوطيد نرتوذ روسيا يف سوريا واملنطقة ك ل

صعدت من  -مدعومة من طهران–العراقية على سبيل املثال 
رفضها النتهاال الواليات املتحدة للسيادة العراقية وتعالت 

اء( وجود و إهنأالتصرحيات املصحوبة بيجراءات فعلية لتحجيم )
مري ى فمع تزايد احتمالية اخلرو  األ  مري ية يف العراقالقوات األ
اد دسوريا تز  من العراق وما سبقه من خرو  تاال يف عالعس ر 

 .(3)يران على املناورة يف املنطقةإقدرة روسيا و 

املتوترة واملتش  ة مع   العالقاتُ نيفأهم ما مجع الدولت
يراه  األمري ية د للواليات املتحدةاملضا يراينفالتوجه اإل  الغرب

يضا الرتكي أمري ى )و ال رملني وسيلة من وسائل موازنة النرتوذ األ
 الرون ا ما استخدموكثريً   خاصة يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى(

دوات املرتاو ة مع أداة من أك  يرايناإل عاملوقف من الّبنامو النوو 

                                                           

(1) Nicola Pedde, Russia’s Strategy Toward 

Iran and the Gulf,  Karim Mezran, Arturo 

Varvelli (ed), The MENA Region: A Great 

Power Competition, Atlantic Council, First 

edition: October 2019, p131 

(2) Ibid, P128 

(3) Strobe Talbott , Maggie Tennis , The only 

winner of the US-Iran showdown is Russia, 

Brookings, January 9, 2020, available at: 

https://2u.pw/2TNd3   

 أععتبارها متثل اب يرانولذا مل تنظر موس و يوما إل ؛واشنطن
هنا أىل إ افة مصدر للتهديد هلا بل شريك يف موازنة الغرب  باإل

يران إحيث تبزغ ؛ (4)سلحة التقليديةا لبيع األا متناميً متثل سوقً 
روسيا يف الشرق من ا مهية وتقاربً أيني يجكأكثر الشركاء االسرتات

لرتشل فبالرغم من عبء التنافس التارخيى بني البلدين وا ؛وسطألا
ساسية أولوية أانان على يف تطوير تعاون اقتصادى كبري  جيتمع اال

 املنطقة  ويف مري ى يفالنرتوذ األ وحتجيموهى العمل على مواجهة 
ال غىن  يخرى كشريك اسرتاجيهذا الشأن ترى كل منهما األ

 .(5)عنه
 عف أ  وهو يعد يراينالضلع الرتكي اإلىل إوبالنسبة 

 -حيانا العداءأو –النسىب  فعالقة التنافس  الع رغم استقراره األ
وهو التاريخ   تارخيية منذ قرون ما بني الدولة العثمانية والصرتوية

ا ملرياث من التعايش وعدم الرغبة يف التصعيد سس الحقً أالذع 
ىل نوع من إيرانية من ا انبني  وحتول هذا التعايش بعد الثورة اإل

مام قدر من القبول أحت الطريق فت الّبامجاتية من ا انبني  واليت
يرانية الرتكية فرتات تشهد العالقات اإلو  .(6)ختالفاتاملتبادل لال

ا ملا مي ن صعود وهبوة بش ل مستمر  ويضع هذا التذبذب سقرتً 
ىل التنافس إ(. وبالنظر ا شاماًل اعتباره شراكة قلقة )وليس حتالرتً 

هجت كال والش وال واالختالفات الثقافية والطائرتية  فقد انت
الدولتني اسرتاتيجية استخدام الروابط االقتصادية خاصة املتعلقة 

ن أ  خاصة يٍّ بقاء على تنافسهما غري تصادممنها بالطاقة يف اإل
من عزلتها الدولية  للحد   -كما سبق الذكر– يرانمة إلمهتركيا 

  .(7)ومن تأاري العقوبات عليها

الرغبة يف  حول -رتاوتةتوإن بدرجات م–وتالقت الدولتان 
مري ية على العقوبات األ  واًل أ :مري ية تثلة ىفمواجهة الضغوة األ

(4) Bulent Aliriza, Jon B. Alterman, Andrew C. 

Kuchins, Op. Cit, pvii 

(5) Witold Rodkiewicz , Op. Cit, p5-6 

(6) Kemal Kirişci, Post-revolutionary Iran and 

Turkey at 40: Pragmatism and convergence, 

Brookings, April 4, 2019, available at: 

https://2u.pw/8msAz  

(7) Bulent Aliriza, Jon B. Alterman, Andrew C. 

Kuchins, Op. Cit, p,vi 

https://2u.pw/2TNd3
https://2u.pw/8msAz
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ف ان االترتاق على   ا جتاه تركياالتلويح  ا م خرً   ايران  م اانيً إ
واستمرت اللقاءات السياسية ما  ع قو  عبقاء على تعاون جتار اإل

معدالهتا العالية كم شر آخر على استمرار  بني املس ولني يف
وعلى   -دىن جتاه بع  القضاياه األحدِ  ولو يف– (1)لتنسيقا

تباينت املواقف ما بني سياسات  يوالسياس مينمستوى التعاون األ
 متوافقة حول القضية الرتلسطينية وبني تناق  حاد جتاه الربيع العرا

ا بني سلبيً  التعاون ا دود سوريا والعراق  وقد تأاريف خاصة 
 عظل الدعم السور  ا ماعات ال ردية يفالدولتني يف مواجهة 

تعبرتها تركيا  مشال سوريا واليت للجماعات ال ردية يف يرايناإل
ول ن ظلت   (2)الرتكي يمن القوما لألرهابية متثل هتديدً إمجاعات 

يران حذرة يف عدم الدخول يف مواجهة مباشرة ومعلنة مع تركيا يف إ
 -ىل حزب اهللإ افة باإل-  رغم وجود ميلشيات تابعة هلا إدلب

وتظل العراق من املسائل    )3)ارىل جانب نظام بشإحتارب 
 املتزايد يف يراينالرتكي  فاحلضور اإل يراينالضلع اإل الشائ ة يف

العراق والذع من جتلياته حتالرتها مع كل من حزب العمال 
ا للمصاحل الرتكية ا هامً ميثل هتديدً  وقوات احلشد الشعيب ال ردستاين

 .(4)املدى املتوسط والبعيدعلى 

 اسرتاتيجية املثلث: املنطقة العربية يف -ب
يران وروسيا رؤية خاصة ملصاحلها إمتتلك كل من تركيا و 

و املوقف من قضاياها أنظرهتا للمنطقة العربية  سواء يف ؛وسياستها
مهية أحتتل املنطقة العربية    حيثفيها اهدافهأو ادوات حتقيق أ

كّب نرتوذ أوتأمني  ث  وتسعى كل منها ملد  كّبى لدى الدول الثال
ا  ول ن تتنوع وختتلف ا وعس ريً ا واقافيً ا واقتصاديً ت ن سياسيً 

 عحيانا وجوهر أ بسبب تباين نسيب ؛اقرتابات تعاملها مع املنطقة
وقد مثل املوقف من اورات   خرى لرؤية ومرجعية كل منهاأحيانا أ

                                                           

(1) How US sanctions facilitate Turkish-Iranian 

understanding on Syria, May 8, 2019, available 

at: https://2u.pw/w3l9Y  

(2) Bulent Aliriza, Jon B. Alterman, Andrew C. 

Kuchins, Op. Cit, p,vi 

(3) How US sanctions facilitate Turkish-Iranian 

understanding on Syria, Op. Cit. 

(4) Mohamed  Aziz Abdel-Hassan Al-Bayati, 

The Theory of the Triangle of Conflict and the 

Geo-Strategic Justification for the Turkish 

يران إكيا من جانب و نقطة خالف مرتصلية بني تر  الربيع العرا
 ينه مل ي ار على الشراكة بني الثالاأال إ  آخروروسيا من جانب 

زمات العربية وعلى رأسها األ ول نه زاد من الرتجوة بني الطرفني يف
 سوريا وليبيا. 

قرتاب ا نقلة نوعية يف حدات اورات الربيع العراأوقد 
ت تدخلها ادو أاملنطقة العربية وىف تغيري تعامل دول املثلث مع 

ة دوات الدبلوماسين كان االعتماد على األأفيها  فبعد 
صبح أسان  ألالتأاري على املنطقة هو ا واالقتصادية والثقافية يف

  ووصلت ا من هذه الدولا ومت ررً ا واقعً مرً أ عالتدخل العس ر 
  حزب اهلليران و يسوريا  الذع بدأ ب يف عالذروة بالتدخل العس ر 

ملية عميثل  -ومازال-والذع كان  2015 يفروسيا تدخل وبعده 
ا بعد العهد موىل للقوات الروسية خار  احلدود عادة االنتشار األإ

الشمال  ية يفىل تعدد العمليات العس رية الرتكإ   وصواًل السوفييت
 . عالسور 

املنطقة العربية من  وقد انطلقت الرؤية الروسية ملا جيرى يف
سالميني عتباره فرصة الستيالء اإلااء بسو  ؛نظرة سلبية للربيع العرَب

 امتدادً اا من الغرب و ا خمططً عتباره انقالبً او بأاملنطقة  على احل م يف
الرؤية اليت  يوه ؛(5)آسيوية-روللثورات امللونة يف املنطقة األ

يران وكان املوقف من الثورتني السورية والليبية إاشرتكت فيها مع 
 كّب دليل على ذلك.أول و أ

عملية إحياء روسيا ملصاحلها يف املنطقة العربية عن نتجت 
 فبعد سنني من الرف  الغرا  اسرتاتيجيتها اخلارجية ك ل نقلة يف

من قبل الدول الغربية  اجتهت روسيا  ندٍّ  وعدم معاملتها كشريكٍ 
  دوات عابرة للحدودأن ترى نرتسها كالعب دويل بقدرات و أىل إ

ن أابات ذلك  وإلعالن إل وسط كساحة رئيسيةوبرز الشرق األ

Military Incursion in SINJAR and QANDIL to 

Pursue the PKK, Journal of Political Science 

and Leadership Research, Vol. 4 No. 3 2018, 

P88. 

(5) Melike Janine Sökmen, Irene Martínez, 

Nicolás Pedro, Russia, Iran and Turkey, a 

common strategy in Syria?,  5/2018, available 

at: 
 https://2u.pw/3TXNp  
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ا تعد هذه تارخييً ف  مرحلة غيا ا كقوى دولية رئيسية قد انتهت
ن أىل إ افة هذا باإل  يجية لروسياتالسرتاااملنطقة الساحة اخللرتية 

من  %15ىل إ 12عداد املسلمني يف روسيا )ما بني أتزايد 
قد ف ارا متطرفة أالس ان( يزيد من املخاوف الروسية تا تعتّبه 

 ؛را يها عّب آسيا الوسطى وحدودها ا نوبيةأىل داخل إتصل 
العامل  سباب مساندة روسيا لقوى الثورة املضادة يفأهم أحد أوهو 
 ودعم النظم املستبدة خمافة من التغيري الذع قد يسهم يف العرا

ا بنجاح سواء تأارً  ؛الداخل  د نظام بوتني ذاته تصعيد املعار ة يف
سالمية سياسية إو بّبوز قوى أبش ل عام  ر جغرايفجوا الثورات يف

املنطقة  ن عدم االستقرار يفأفالرؤية الروسية ترى   بش ل خاص
ن موقف أكما رأت    حتويلها "لقاعدة تدريب للجهاديني" يعين
ىل خلخلة إدى أوباما يف دعم الربيع العرَب )مثل ليبيا( قد أدارة إ

حال فقدان حلرتاء  د  مهدض  ن النرتوذ الروسيأاستقرار املنطقة  و 
  .(1)قليميني مثل العراق وليبيا وسورياإ

عهد بوتني مع تلك  هداف روسيا يفأوبالرغم من متاال 
ن االقرتاب اختلف  فبينما أال إ ياملا  يف وفييتساخلاصة باالحتاد ال

هدافه عّب العمل  د حلرتاء أسعى االحتاد السوفيىت لتحقيق 
طقة  فين بوتني حققها عّب التعاون الواليات املتحدة يف املن

ا لقوى التغيري كان هو داعمً  وبينما كان االحتاد السوفييت  (2)معهم
مر الذع مسح له بتدعيم عالقات األ  لقوى الو ع القائما داعمً 

فهدفه   قوية مع نظم املنطقة املختلرتة رغم عدائهم لبعضهم البع 
و إقناع أوالية لروسيا  ليس تغيري احل ومات املوالية للغرب بأخرى م

فرتكيا على   ىل حلرتاء لروسياإحلرتاء الواليات املتحدة بالتحول 
ورغم  400سبيل املثال  صوهلا على منظومة الدفاع ا وى ن

آاار ذلك على قلقلة العالقات مع الواليات املتحدة وإاارة 
ىل حليف إهنا مل تتحول أال إالناتو   تساؤالت حول مستقبلها يف

 : د الغرب  واستمر اخلالف معها جتاه بضع املسائل منهاروسي 

                                                           

(1) Nandan Unnikrishnan, Uma 

Purushothaman, Russia in Middle East:Playing 

the Long Game?, India Quarterly 73(2),2017, 

p252-253 

(2) Mark N. Katz, Same Ends but Different 

Means: Change, Continuity and Moscow’s 

Middle East Policy, Karim Mezran, Arturo 

سد وكيرتية التعامل مع القوى ال ردية السورية  مستقبل بشار األ
 يفغاية بوتني ه  ذربيجانأرمينيا و آيضا فيما خيص النزاع بني أو 

مع حلرتاء الواليات املتحدة  عوالعس ر  عزيادة التعاون االقتصاد
سلحة( ملساعدهتا على مقاومة املنطقة )خاصة مبيعات األ يف

ذات الوقت التقليل من تأاري   عليها  ويف يمري الضغط األ
وىف املقابل فين بع   ؛وكرانياأالعقوبات الغربية على روسيا بشأن 

نه بزيادة روابطهم بروسيا أاملنطقة يأملون  مري يني يفاحللرتاء األ
ق يستطيعون وقف دعمها خلصومهم مثل  اوالت الرياض خلل

ن روسيا متس ت مبوقف أال إ  مسافات بني طهران وموس و
املوازنة بني ا ميع وعدم تدعيم عالقتها بطرف على حساب طرف 

على طلب  يران بناء  إمع  اقم بتحجيم تعاوهنتفبينما مل   آخر
 اقم بتخرتي  تعاوهنتمارات  فينه باملثل مل سرائيل والسعودية واإلإ

روسيا  تبقأبل  إيراين لك من قلق به ذخريين رغم ما يسب  مع األ
  سلحة  خاصة يف جمال شراء األ(3)هدفا لتوددهم مجيعا هلا

وسط )وىف قلبه العامل العرَب( وبش ل عام فين سوق الشرق األ
وعلى  .كّب من صادرات السالح الروسيحيصل على النصيب األ

خر من حلرتاء الواليات املتحدة ا انب اآلخر فين البع  اآل
مري ية ىل موازنة الضغوة األإن توايق عالقته بروسيا يهدف م

 ران.إيقليمية مثل تركيا و كّب لصاحلها يف القضايا اإلأوحتقيق توازن 

خرى  استطاعت روسيا بدبلوماسية الطاقة أومن ناحية 
 االستباقية التنسيق مع الدول النرتطية وعلى رأسها السعودية للحد  

ا مع و ع الذع انقلب متامً وهو ال ؛(4)سعار النرتطأمن تدهور 
زمة فريون كورونا وتأار سوق النرتط بش ل كبري بالصراع أبدايات 
سعار أوقد برهن االهنيار ال بري والسريع يف   الروسي-السعودى

وهو التنسيق  ؛مهية التنسيق ما بني الرياض وموس وأالنرتط على 
بل الذع كان لغيابه عواقب فادحة ليس على املنطقة العربية فقط 
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ا ا فارقً فيما خيص تركيا  فقد مثل الربيع العرَب حتديً 
فقبل اندالع الثورات العربية كانت تركيا قد  ؛لسياستها اخلارجية

مجيع االجتاهات  يف استطاعت حتسني عالقاهتا جبوراها ا غرايف
تطبيق اسرتاتيجية  وبش ل غري مسبوق  انطالقا من  احها يف

ف انت مبثابة "الدولة   وغلوأملد داوود أاكل اليت تبناها تصرتري املش
ليها غالبية القوى إالنموذ " اليت يتعاون معها ا ميع وتصبو 

 م مع احتدام الصراع بني قوى الثورة والثورة املضادة يف  قليميةاإل
ىل صف قوى التغيري إيذانا بتوتر إاملنطقة العربية  كان وقوفها 

هنا مل تناصب التيارات أالنظم احلاكمة  خاصة هتا ب ثري من اعالق
سالمية العداء  ع س النخب العربية احلاكمة اليت اعتّبت اإل

ن مل ي ن إ-سالم السياسى" املعيار الرئيس املوقف تا تسميه "باإل
مجاع على و العدو. وخبالف اإلأحتديد ماهية احلليف  يف -ولاأل

  ظهر اختالف حول رهاب داعش )ومن قبلها القاعدة(إ اربة 
رهابية ومن هم احلركات الثورية  وكان حتديد من هم ا ماعات اإل

ذلك سببا لتوتر العالقات بينها وبني عدد من الدول العربية  بل 
 .يران وروسياإ :املثلث يضا جماال للشد وا ذب مع شري يها يفأ

ا مً سياساهتا اخلارجية عمو  دوات القوة الناعمة يفأوتُعلى تركيا من 
جتاه املنطقة العربية خاصة  حيث كانت العالقات االقتصادية 

التعامل  يف يساساالقرتاب األ يدوات الدبلوماسية والثقافية هواأل
  ومل تُقدم تركيا على 2011مع الدول العربية  حىت ما بعد 

سوريا وبعد سنوات من اندالع  ال يفإداة العس رية استخدام األ
وكان  ي منها القوما ألا خطريً عتّبته هتديدً بسبب ما ا ؛الثورة  ا
احلر وغريه من  رع غري مباشر يف البداية بدعم ا يش السو تدخاًل 

ىل عمليات إم حتول  سد احلركات اليت حتارب نظام بشار األ
 . ععس رية تركية مباشرة يف الشمال السور 

مهيته على أ يالشيع يران  فيظل للم ون املذهيبإما عن أ
املنطقة على  يرانية يفتقوم املصاحل اإلو   دواتهداف واألاأل ىمستو 

شمل ما هو يتخطى املناطق اللصيقة  دودها ليتأمني نطاق نرتوذ 
االسرتاتيجية  مهية سوريا كبرية يفأومن م فين   بعد من ذلكأ
يرانية يرانية بسبب الرغبة يف تأمني النرتوذ من احلدود الغربية اإلاإل
أمنت طهران لنرتسها  نأذلك بعد  ؛توسطىل سواحل البحر املإ

 يتها يفأمهما اليمن فت ستب أالعراق.  هيمنة ال مي ن إن ارها يف
يرانية من ارتباطها بالنرتوذ على املضايق البحرية االسرتاتيجية اإل

وع ست مجيع  .وعلى تطويق املنطقة العربية خاصة اخلليو
النهو اخلارجى  املنطقة العربية ذلك يف يراينمرت زات النرتوذ اإل

دوات التغلغل أالقائم على استثمار الرابطة املذهبية كأدة من 
اليمن  ومن   يفنيو احلوايأ يف سوريا نيسواء أكانوا العلوي-والتأاري 

وظل هذا املنحى املذهىب مسترتا  -لبنان والعراق قبلهم الشيعة يف
نه أال إ العرَب  املة جتاه العييرانخطاب السياسة اخلارجية اإل يف

نه برز أال إالعراق ولبنان منذ عقود   ا خاصة يفا وم ارً كان كامنً 
  ف ان 2011ال منذ يران بش ل فعض إكّب وعو لت عليه أبو وح 
ا يف رسم خريطة حتالرتاهتا وبناء شب ة شركائها وحتديد ا رئيسيً معيارً 

 عدائها. أخصومها و 

 :راني الروسيوالمهلث التروي اإلي يأتمات العالم العرب -اثانيا 

  كان من يمع اخلارج يعامل تداخل فيه الداخل يف
ال  خارجية بعاد  أ ن يصبح لصراعات ما بعد الربيع العراأ يالطبيع
بع  احلاالت ترتوقها  مهيتها عن املتغريات الداخلية  بل يفأتقل 
مة طراف الصراع. خبالف القضية املركزية لألا ألا وتوجيهً تأاريً 
 حت قضية الثورة )سواء أ -لقضية الرتلسطينيةوهى ا-سالمية اإل

 ؛عاملنا العرا القضية ا ورية يف يو القضاء عليها( هأإ احها 
كثر من تسع سنوات. زمات العربية ألولذا متحورت حوهلا األ

 وتشتعل يف تلك اللحظة املواجهات والقالقل واملطالب الثورية يف
 زائر والسودان واليمن مثل: العراق ولبنان وا ؛كثر من بلد عراأ

سوريا وليبيا  وغريها. وسيتم الرتكيز يف هذه الورقة على احلرب يف
الساحتني النزاعات والتوازنات  و اع احلالية يفحيث تع س األ

فرزه أقليمية وليس فقط ا لية  وتعّب عن الشرخ ال بري الذع اإل
والثورة  الثورة عاملنطقة العربية ما بني معس ر  الصراع الرئيس يف
ن ما حيدث يف الدولتني ما هو أمجع ا للون على أاملضادة  حىت 

الروسي يف –يرايناإل–ال حرب بالوكالة. ويدخل املثلث الرتكيإ
ا دوارً أتلعب الدول الثالث و هاتني احلربني.  -بل يف صدارة-قلب 

ا على ا  وريً يران دورً إوبينما تلعب    ورية يف امللف السورع
الذع تتدخل فيه تركيا  منية فيهنا تغيب عن امللف اللييبالساحة الي
 وبقوة. ينم ار  طرفنيوروسيا 

ىل إاحلرب يف سوريا وليبيا وصلت ن أىل إ افة هذا باإل
  فبعد سنوات من العداء عمرحلة  رورة فرض احلسم العس ر 
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ومن وراءهم شب ة من احللرتاء -طراف املتناحرة واالقتتال بني األ
حده  ا ويفمل تعد مرحلة إبقاء الصراع مرتتوحً  -لدولينيقليميني وااإل
فمعس ر   مصاحل هذا املركب املعقد من التحالرتات دىن تليباأل

قوى ويريد ترمجة ذلك الثورة املضادة يف املنطقة العربية يرى نرتسه األ
ىل نصر حاسم جيهز فيه على ما يراه "ب ر اورية"  بينما ما زال إ

جندات كثري من النظم احلاكمة أيعيق تنرتيذ ا و معس ر الثورة مقاومً 
 العربية ومنها ما يعرف بصرتقة القرن.

داة العس رية يف تدخلها يف تبنت الدول الثالث األوقد 
ىل التدخل املباشر إيران وتركيا إلجأت كل من فاملنطقة العربية  

و بش ل غري مباشر بدعم ح ومات أ  سواء بقواهتا ؛رضعلى األ
ىل إىل تركيا يف سوريا وليبيا  وبالنسبة إبالنسبة وذلك  ؛ومجاعات

ما عن روسيا  فينه بسبب ما عرف مبتالزمة أيران يف سوريا واليمن. إ
ىل خار  البالد خمافة إا رسال جنود رون رمسيً إفغانستان وصعوبة أ

ىل استخدام املرتزقة للقتال إجتهت روسيا امن اخلسائر البشرية  
ىل القصف إالليبية  بينما اجتهت  رض خاصة يف احلالةعلى األ

و أطار ما عرف باألولوية حلرب املواجهة )إا وى يف سوريا  يف 
"(  كما يف املصطلحات العس رية الروسية بأهنا "حرب متان  

ناهيك عن متغري القدرات التمويلية ا دودة النسبية لتمويل 
 .(1)واسع النطاق ععمليات إنزال عس ر 

لة خدمت كل من دول املثلث مقو وىف هذا السياق  است
ملنطقة ارهاب يف مواجهة من تعتّبهم خصومها يف احلرب على اإل

ادلة املعروفة اليت ن السورية والليبية تلك املعازمتوتع س األ  العربية
دولة وهى قيام رجاالت ال ؛2011سادت املنطقة العربية منذ 

حاربني منرتسهم كأالقدمية ومن يتبعهم من مجاعات وقوى بتسويق 
وجة الثورة املقولة اليت نشأت مع بداية م يوه ؛رهاب والتطرفلل

بل  -رهابليس فقط اإل-ا  اربة ا ناجحً املضادة  وقدمت تّبيرً 
لنظم ليضا ا ماعات الثورية يف املنطقة  ومثلت مصدر قوة أ

ف  ت احلاكمة العربية  فمن جانب فتتت ا بهات الداخلية و 
كل بلد  ومن   من احلوا ن الشعبية للثورات يفال ُيستهان به  اجزءً 

 ربية.ا لدى الدول الغا  بوبً ا رائجً جانب آخر تبنت خطابً 

 تمة السورية:األ  -أ
                                                           

(1) Ibid, p 5-6. 

ىل العس رة برتعل إتطورت الثورة السورية من السلمية 
سد  وساعده على سياسات القمع الشديد اليت مارسها نظام األ

قل غري مرحبة و على األأ ذلك توافر بيئة خارجية معادية يف جمملها
ن حتققه من تغيريات رادي الية كّبى أالثورات العربية  وما مي ن ب

قليمية مساندة لنظام إيف املنطقة. ومتثلت تلك البيئة يف حا نة 
م حلقتها دول   وليران يف املقام األإسد ب ل قوة تثلة يف بشار األ
دولية منقسمة مارات  وىف بيئة السعودية ومصر واإل :عربية مثل

نسب الطرق للتعامل مع هبات الشعوب ول نها أومرتددة حول 
سد يف سوريا. عن انتهاكات وجرائم بشار األ يمترتقة على التغا 

ختلطت ارض  ومع دخول داعش على خط املواجهة على األ
بترت يك وتشويه تلك الصورة اليت  عوراق لصاحل النظام السور األ

كصراع    و وح عن طبيعة الصراعكانت ناصعة البياض شديدة ال
بني قوى التغيري الساعية لتحرير الشعوب وبني قوى الو ع القائم 

رهاب والتطرف املستبدة الرتاسدة  فأصبحت مقولة احلرب على اإل
جندة أرهابيني  سب ا لقمع الثورات  يف ظل توسيع دائرة اإلمّبرً 

 ورؤية كل دولة. 

رية بالتدخل زمة السو األم حدات النقلة النوعية الثانية يف 
عادلة مالذع غري من  2015العس رى الروسي احلاسم يف سبتمّب 

والسيطرة  الصراع  وحتولت املعار ة السورية املسلحة من اهلجوم
 سار ىل الدفاع واالإالسورية  يرا من األ %75كثر من أعلى 

ا ا قائمً زال النزاع حوهل ما   واليتإدلب ييف منطقة واحدة وه
 هاز على ما تبقى من الثورة السورية. جلل

 2016غسطس أوجاءت العمليات الرتكية العس رية منذ 
ا  عبت تركيا دورً مثل نقلة نوعية االثة ملسار الصراع السورع  وقد لتل

ولوياته مبرور أو زمة وإن تغريت طبيعة هذا الدور ا منذ نشأة األكبريً 
 الوقت.

يات الرتكية يف ولو ردوغان األالرتكي أوقد خلص الرئيس 
ا آمنة سوريا بل حدودً  من اا وال أر ً ال نريد نرتطً " :سوريا بقوله
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مام أنه تراجع أال إسد وإن ظل قائما   فهدف رحيل األ(1)لدولتنا"
 يمن القوملأل هدف مواجهة ما متثله ا ماعات ال ردية من حتد  
 حت متثل أالرتكي وهدف التعامل مع قضية املهاجرين اليت 

ا( على الداخل الرتكي. وال ا )بل واجتماعيً ا واقتصاديً ياسيً ا س غطً 
سد عن موقف يضا فصل املوقف الرتكي من نظام بشار األأمي ن 

تركيا العام امل يد لثورات الربيع العرَب وموقعها يف خريطة الصراع 
  2011بني الثورة والثورة املضادة الذع يهمني على املنطقة منذ 

لتصاقا باملصلحة الرتكية اكثر األ ية تظل هن احلالة السوريأال إ
 قليمية.املباشرة من غريها  رغم تشابك القضايا والصراعات اإل

نطالقا من عدة عوامل اتتدخل تركيا يف املسألة السورية 
ن جنوب تركيا هو أ :منها ؛ا لذلكاسرتاتيجية دفعتها دفعً -جيو

ال يف ا بهة ول لالجئني السوريني كلما احتدمت املعار امللجأ األ
ا من العراق يف على تركيا مل يعد قادمً  عوأن اخلطر ال رد  السورية

قليم كردستان العراق  إجيابية بني تركيا وح ومة ظل العالقات اإل
ا من مشال سوريا يف مثلث سنجار وقنديل ا قادمً ساسً أ حى أمنا إو 

ا ظلت   وحىت بعد استعادهتا الحقً 2014منذ سقوة املوصل يف 
من القومى ا على األا و اغطً  مباشرً ا حااًل ملنطقة هتديدً هذه ا

ية صالرتكي. فهناال حسابات اسرتاتيجية عس رية متعلقة باخلصو 
احلدود الرتكية  يا غرافية لتلك املنطقة ال مي ن لرتكيا جتاهلها  وه

مر الذع فرض على تركيا كيلومرت  األ  900السورية الطويلة املمتدة 
  عن بعشيقة مقابل سنجار يبرت رة التخلخيارات مثل القبول 

فسنجار تعد نقطة اتصاالت هامة بني حزب العمال ال ردستاىن 
وقوات ملاية الشعب ال ردى  كان من املهم قطعها ومنع تدفق 

ىل سنجار  إلعاقة قيام قواعد إا ماعات السلحة من جبال قنديل 
تية مدادات اللوجسخرية يف مشال سوريا ولقطع اإلعس رية لأل

وتوالت العمليات العس رية  .(2)بني االانني والتنسيق املخابرايت
و أالرتكية يف الشمال السورع سواء بتدخالت  دودة م قتة 
 حتركات عس رية كبرية ومستمرة مثل درع الرترات ونبع السالم.

                                                           

من قوات  2000طلبت من بوتني التنحي".. أردوغان ي كد مقتل  1) )
  2020فّباير  29بة  موقع ا زيرة نت  بتاريخ  مرك 30األسد وتدمري 

 متاح عّب الرابط التايل:
 https://2u.pw/5pqdP  

يران إتتناق  االسرتاتيجية الرتكية يف سوريا مع كل من 
وتدريب  عواملاد اللوجسيت ن بدأت تقدم الدعمأوروسيا منذ 

 عخاصة ا يش السور  عا ماعات الثورية اليت حتارب النظام السور 
يران وروسيا والتنسيق مع إوقد سامهت احلوارات بينها وبني   احلر

ىل خترتيف إجتهت االقوى الغربية يف تغيري السياسة الرتكية لرترتة  ف
خاصة ما –ة للدعم الرتكي املقدم للحركات الثورية السوري نسيب

وذلك يف سياق عملية ترتيب  -عيتعلق منها بالبعد العس ر 
ىل ا ماعات ال ردية إون موجهة  ولويات الرتكية يف سوريا لتاأل

بسبب  عول  اليت استرتحلت قوهتا يف الشمال السور يف املقام األ
 أع وىل على تاليفالقائمة منذ اللحظة األ عسياسة النظام السور 
لتمثل مرحلة مرتصلية  إدلبجاءت معارال مواجهة معها. م 

وبذلك فين التعاون الروسي الرتكي   جديدة من الصراع يف سوريا
ا ا ل ونه تعاونً ا عن مرتهوم التحالف نظرً يف سوريا بعيد جدً  يرايناإل

 .(3)ا تغيب عنه الثقةا جزئيً انتقائً 

العالقات الروسية الرتكية يف يف  وقد بدأ الشد وا ذب
كثر منذ القصف الروسي امل ثف على أية يتضح الساحة السور 

  والىت كانت تسيطر 2015ا بهات الشرقية وا نوبية لدمشق يف 
يران مع روسيا إعليها ا ماعات الثورية اليت تساندها تركيا  وتشرتال 

صولية أيران قوى إيف املوقف الراف  للدعم الرتكي ملا تعتّبه 
   .(4)متشددة

مهها وقف أة يف سوريا فمن بني هداف الروسيما عن األأ
بالتدخالت  يمسُ  طار ماإيف  يمري التدخل الغرَب وخاصة األ

 ية واذا تيسباب جيوبوليأىل إتدخالت تستند  ينسانية  فهاإل
رادت أكما    استمرت قد ت ون روسيا ذاهتا هدفا مستقبليا هلا

 ن على الغربأمري ى يف املنطقة  و ن تّبز حدود النرتوذ األأروسيا 
  (5)يف املنطقة يساسأومصلحة روسيا كالعب  عال يتجاهل رأأ

 مليميم)مثل قاعدة  ىل تأمني قواعد عس رية هلاإ افة هذا باإل
  خرى  رية يف طرطون( يف شرق املتوسطأا وية يف الالذقية و 

(2) Mohamed Aziz Abdel-Hassan Al-Bayati, 

Op.Cit, p 83-82  

(3) Melike Janine Sökmen, Irene Martínez, 

Nicolás Pedro, Op.Cit. 

(4 ) Hillel Frisch,  Op.Cit. 

(5) Witold Rodkiewicz , Op.cit, p5-6 

https://2u.pw/5pqdP
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 من للو ع القائم بداًل  عدارة حذرة للملف السور إتتبىن روسيا 
دىن من أىل توفري حد إفيهنا تسعى لتسوية سياسية شاملة   يالسع

السالم واالستقرار على املدى القصري واملتوسط  عّب حتقيق تقدم 
مثل عودة بع  الالجئني وإعادة العالقات بني النظام  يتراكم
 .(1)وروبيةوبع  الدول العربية واأل عالسور 

لقى أالروسي يف سوريا   عوقبل يومني من التدخل العس ر 
معية العامة  ألقى فيه باللوم على الغرب يف بوتني خطاب يف ا 

وسط  واقرتح زمة السورية وعدم االستقرار يف الشرق األخلق األ
سد من نظام األ ن كالًّ أحتالف دويل  اربة داعش  واعتّب 

ورغم خطاب  اربة   ن على  اربتهااوا ماعات ال ردية مها القادر 
بل الروسية استهدفت قوى وىل من القنان املوجة األأال إرهاب  اإل

واستغل التدخل   سد وليس داعشاملعار ة ا اربة لنظام األ
مري ى والذع بدى الروسي يف سوريا الرتراغ الذع تركه الرتاجع األ

سد ا مع تردد واشنطن يف التدخل احلاسم عندما استخدم األوا حً 
 ؛2013غسطس أسلحة ال يميائية يف عدة مناطق بدمشق يف األ

ا عّب إنزال ا وم ثرتً ا وقويً قابل  جاء التدخل الروسي سريعً وىف امل
كرسالة قوية   400م ن 300ن عسريع لنظم الدفاع ا و  ع ر 

سد  ونشر مثل هذه النظم الدفاعية للغرب بعدم التدخل  د األ
  و دحر املعار ة السوريةأاملتطورة ال عالقة هلا باحلرب على داعش 

ترتاقية الصداقة  اليا ترتعياًل سد قد طلب مساعدة روسوكان األ
ترتاقية موقعة بني سوريا واالحتاد اهنا أ  ورغم 1980والتعاون املوقعة 

ال غطاء لشرعنة التدخل الروسي إها ما هو اءالسوفيىت  فين استداع
  منطار غياب قرار من جملس األإوفق القانون الدويل يف  عالعس ر 

 املنطقة باخلالف وقدمت روسيا نرتسها بذلك كما ة لالستقرار يف
ملا قام به الدور االمري ى كما صوره بوتني يف خطابه يف ا معية 

فيىل جانب ما وفره مثل هذا التحرال   ليهإشارة العامة السابق اإل
راد بوتني نشرها أيضا الصورة اليت أهنا أال إمن قوة ترتاو ية لروسيا 
وليبيا  فريقى يف مصرخاصة يف الشمال األ  وتدعيمها يف املنطقة

نظمة الذع يعتمد عليه حال لأل عوا زائر صورة املساند القو 

                                                           

(1) Michel Duclos, Russia and Iran in Syria—a 

Random Partnership or an Enduring Alliance?, 

An interim report, ISSUE BRIEF, P2-3 

هتزاز تلك الصورة عن الواليات اعقب   و اعتدهور األ
  .(2)املتحدة

فقد تطور بش ل كبري يف دعم النظام  يراينما الدور اإلأ
ىل قيادة مباشرة يف إالسورع من دور  دود ودعم غري مباشر 

غلب املناطق أسد يف ية العس رية لنظام األاملعارال حتدد االسرتاتيج
ىل إىل فتح طريق إسد ويهدف هذا الدعم ا ورى لأل  السورية

ووفق تلك النظرة طويلة املدى   البحر املتوسط عّب العراق وسوريا
يضا للسيطرة على القطاعات أيران تسعى إعميقة التأاري فين 

ورع  لضمان إبقاء الدولة السورية واالقتصاد الس االسرتاتيجية يف
سد يف دائرة نرتوذها ما بعد انتهاء احلرب  وكورقة يف مواجهة األ

يف سوريا  يراينوللتدخل العس رى اإل  ايضً أمري ية الضغوطات األ
يرانية تعمل على تغيري ن الدولة اإلإا حيث يضً أهداف داخلية أ

 نرتس الوقت تسعى لتّبير يران كدولة معزولة  ويفالصورة الدولية إل
  نزفت يف احلرب يف سوريااخلسائر املادية والبشرية الضخمة اليت استُ 

بش ل  يراينن دخول روسيا قد قلل من الدور اإلأشك  ول ن ال
 يف سوريا يف بع  نيوتتعارض رؤى ومصاحل الدولت  ملحو 

على  يراينسرائيل  ومنها التحرتظ اإلإعادها  منها املوقف من أب
ا وسيلة إلبعادها عن مائدة مرتاو ات جنيف اليت اعتّبهت

  .(3)املرتاو ات

نقذ أهو الذع  2015ن التدخل الروسي يف أوالشك 
يران يف سوريا إالتنسيق بني روسيا و  اوبد  سد من السقوةنظام األ
فقد   ا(ا يف البداية )وإن ظهرت خالفات جزئية الحقً ا جدً وا حً 

عقدت روسيا هدنة مع الثوار حول دمشق ومسحت هلم 
   وبعدها بثالث سنوات ساعدت روسيا كالًّ دلبحاب إلباالنس
خرى على يران وحزب اهلل وا ماعات الشيعية األإسد و من األ

يف  ن ذلك مل مينع من حدوث توتر نسيبأال إ  جهاز عليهماإل
سرائيل لتدمري خضر إلعالقة الدولتني بعد إعطاء روسيا الضوء األ

 ربة  200)حواىل نشاءات الصناعية والعس رية يف سوريا اإل
فيه بوتني  أكدوىف الوقت الذع   وحده( 2018سرائيلية يف عام إ
يرانية يف سوريا  ترال نشطة اإلاألنه ال مي نه تقييد أنيتنياهو ل

(2) Melike Janine Sökmen, Irene Martínez, 

Nicolás Pedro, Op.Cit. 

(3) Ibid. 
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يران وحزب اهلل يف سوريا طاملا إسرائيليني يوجهون  رباهتم ملواقع اإل
ء وقد اجته اخلّبا  و روسيةأمواقع سورية  أعال يتم استهداف 

هنا ألية واعتبارها يسرائىل التهوين من تأاري الضربات اإلإيرانيون اإل
كما    رضعلى األ هتاكثر منها ت ار على عملياأ يلالستهالال ا ل

سرائيل هلضبة إن  عف رد فعل روسيا العرتاف ترامب بضم أ
خرى ال اشرتة عن احلرص الروسي على ا والت من امل شرات األ

وتتالقى   سرائيلية يف سوريامنية اإلألجندة اعدم مواجهة األ
 .( 1)يف سوريا يراينال يتوسع النرتوذ اإلأالدولتان يف العمل على 

ن أوهذا التباين يع س اختالف الرؤى حول ما جيب 
فبينما روسيا تريد دولة سورية قوية بنرتس الو ع   ت ون عليه سوريا

رية يف السابق حىت تستطيع استضافة القاعدتني العس رية والبح
ىل لبنان إيران تريد على الع س حتويل سوريا إالبحر املتوسط  فين 

خرى ت ون فيها ا ماعات الشيعية املوالية هلا قوية والدولة أ
يران املعلنة يف سوريا تتعدى ف رة إنشاء القواعد إفأجندة    عيرتة

ىل تأسيس وتنمية روابط اقتصادية واجتماعية وسياسية إالعس رية 
  مستمر ودائم يف سوريا يمع والدولة كأدوات لنرتوذ سياسمع اجملت

ساسية يف امللف السورع ليس فقط أسد فهو معضلة ما عن األأ
الختالف املوقف منه بني تركيا وغريها من الدول املنخرطة يف 

ن أسرائيل ترى إيران وروسيا و إمن  ن كالُّ امللف السورع  ول ن أل
 . )2)ه مصلحة هلاءبقا

ر من التنافس بني الدولتني على املوارد كما يوجد قد
االقتصادية ا دودة لسوريا  مثل عقود الرتوسرتات واملوارد الطبيعية 

تباعهما يف املواقع احلساسة أا يف جتنيد يضً أخرى  وتتنافسان األ
فروسيا ت يد   منجهزة الدولة السورية خاصة ا يش وقوات األأو 

وإعطاء دور مركزى هلا  بينما السورية إعادة هي لة القوات املسلحة 
ىل احلرتا  على امليليشيات الشيعية املنسوبة للحرن إيران إتسعى 

هذا  ويف .(3)مينكجزء من هي ل الدولة السورية األ  يراينالثورى اإل

                                                           

(1) Michel Duclos, Op.Cit, P4 

(2) Ibid, P4 

(3) Ibid, P2-3 

جديد داخل أركان ” روسي إيراين“صحيرتة لبنانية ت شف عن صال.الراع  (4)
  متاح عّب الرابط التايل: 2020مارن 13  موقع سوشال  النظام السورع

https://2u.pw/gfyoT 

حزب "طار  فين إلغاء نتائو انتخابات الرتروع والشعب يف اإل
جاء  "قطريةالقيادة ال"من قبل  االسورع اليت أجريت م خرً  "البعث

حيث   ةعلى  وء صراع روسي إيراين على التعيينات احلزبي
اعرت ت روسيا على و ع عدد كبري من الشخصيات التابعة 
إليران على رأن قيادات الرتروع والشعب احلزبية  خشية من زيادة 

يتسع الصراع الروسي   يف ما تبقى من مرتاصل الدول يراينالنرتوذ اإل
ا ن صراعً إبل  .ةو الثرو أعلى مناطق النرتوذ  اإليراين يف سوريا سواء

ا من نوع آخر يوجد بني التابعني إليران أحدمها على املستوى داخليً 
 . )4)  واآلخر متعلق بالرتساد املايلعوالرت ر  عالعقائد

هم املعضالت االسرتاتيجية اليت ستواجهها أيران من إتظل 
ال الروسيون روسيا على املدى املتوسط يف سوريا  فمن ناحية يدر 

هنم يوفرون أمر مستبعد  و أة من سوريا نييران انسحاب القوات اإلأ
خرى فين أول ن من ناحية   مقاومة له أعسد  د ملاية لنظام األ
دارة املرحلة االنتقالية إرض يعقد من على األ يراينتزايد النرتوذ اإل
خنراة ا عاملعار ة السورية اليت تظل رافضة بقوة أل يبش ل ير 

يران إورغم اترتاق   يف حتديد البنية املستقبلية للدولة السورية اينإير 
ن رؤامها ختتلف حول أال إسد ونظامه  وروسيا على  رورة بقاء األ

يران يف هذا البلد إن تغلغل أمستقبل سوريا وإعادة إعمارها  كما 
 .(5)سرائيل والسعوديةإ قلق كل من رييث

 سوريا كي الروسي يف  يتسم التحالف الرت االثةومن ناحية 
استمرار  مور جوهرية مثلأختالف موقف الدولتني يف باهلشاشة ال

قليمية اعل اإلدوار الرتو أقليمية للدولة السورية  سد  الوحدة اإلاأل
  .عمارخرى  وتوزيع عقود إعادة اإلوا لية األ

ى حل أن مستقبل أال إورغم التباين بني الدول الثالث 
و أبط بالترتاعالت ليس بني الرتواعل العربية دائم هلذا امللف يرتت

نقرة أطراف السورية ول ن بني العواصم الثالث طهران و حىت األ
مسار آستانة كعملية متوازية مع  ةالثالا وموس و  وقد تبىن

(5) Chiara Lovotti , Redistribution of Power in 

the Middle East: Moscow’s Return to Syria, 

Karim Mezran , Arturo Varvelli (ed), Op.Cit  

,p75 

https://2u.pw/gfyoT
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  (1)مم املتحدة والغرب وال تلغيهاحوارات جنيف املدعومة من األ
دة التنسيق على قاع 2017وقد انطلقت مرتاو ات اآلستانة يف 

آخر  إدلبما بني الدول الثالث رغم االختالف بينهم على مصري 
ترتاق على إنشاء ومن نتائو هذه العملية اال  معاقل الثوار السوريني

ن اخلالف استمر حول أال إ نة ل تابة دستور سورع جديد  
ول عضائها  كما رفضت روسيا حتديد موعد ألأحتديد 

  .(2)اجتماعاهتا

ا مقارنة جبنيف مرتاو ات آستانة نسبيً  اح سباب أحد أ
قليمية هو تركيبة كال النموذجني  آستانة كانت ملتقى القوى اإل

ما جنيف ف انت ملتقى القوى الدولية مع بع  القوى أالرتاعلة  
وقد ع س مسار آستانة ما   (3)وىلقليمية املختارة من األاإل
على  -كّبهو األ– حت متتل ه الدول الثالث من تأاري أ

 جوهرية تطورات ومآالت ما حيدث يف سوريا  ول ن مل يقدم حلواًل 
رزت عملية رسم حدود أبيف حني   زمة السورية حىت اآلنفارقة لأل

مناطق خترتيف التصعيد الناجتة عنه قدر التباين يف املواقف حول 
يران وروسيا من جانب إبني الدول الثالث تركيا من جانب و  إدلب
ا كّبى هدافً أام  مل يستهدف مسار آستانة وبش ل ع .(4)آخر

طالق النار وخترتي  إحىت اآلن  ودار حول مسائل مثل وقف 
 من فتح حوار شامل التوتر واالترتاقات العس رية الت تي ية بداًل 

وحىت قرار تش يل اللجنة   لسوريا يحول املستقبل السياس
مل  - اتالذع انبثق عن ا ولة الثالثة عشر من املرتاو -الدستورية 

  .(5)عضائهاأحتديد فيه يتم 

حدات نقالت هامة يف احلرب يف سوريا  2019عام  يف
ارتبطت بعمليات عس رية تركية موسعة يف الشمال السورع  فبعد 
عملية نبع السالم اليت مبقتضاها استطاعت تركيا حتجيم اخلطر 

                                                           

(1) Melike Janine Sökmen, Irene Martínez, 

Nicolás Pedro, Op.Cit. 

(2) Dorian Jones, Iranian, Russian and Turkish 

Presidents Focus on Unity in Efforts to End 

Syrian War, September 16, 2019, available at: 

https://2u.pw/l2bnt  

(3) Andrey Kortunov, The Astana Model: 

Methods and Ambitions of Russian Political 

Action,  Karim Mezran, Arturo Varvelli (ed) , 

Op.Cit , P57 

عليها )دحر قوات سوريا الدميوقراطية(  دشنت تركيا  عال رد
درع الربيع ملساعدة ا يش السورع احلر على صد هجوم عملية 

بدأت تظهر  إدلب  واليتا على يرانيًّ إا و سد املدعوم روسيًّ األ
ن حتولت مللجأ رئيس وأخري للحركات أكمش لة  ورية بعد 

ا قد ذ بني الرئيسني بوتني وكان اترتاقً   السورية ا اربة لنظام بشار
نقطة مراقبة من  12بناء تضمن  2018ردوغان يف سبتمّب أو 

القوات الرتكية لرترض منطقة عازلة بني الثوار وقوات النظام 
ويتم   السورع  وحتيطها وحتميها قوات الشرطة العس رية الروسية

و ما عرف مبناطق خرت  أعمال العدائية يف تلك املنطقة حظر األ
ن اخلالف الروسي الرتكي استمر حول تعريف من أال إ  التصعيد
  .(6)رهابية يف سورياماعات اإلهم ا 

م جاء تصعيد روسيا والنظام السورع  د تركيا واملعار ة 
نقرة أبني  إلعادة ترسيم حدود اترتاق سوتشى ما إدلبالسورية يف 

وموس و  حيث اهلدف هو خترتي  مساحة مناطق التصعيد يف 
السيطرة على  الشمال السورع  فاألهداف األولية من ذلك هي

"  اللذين يربطان دمشق  لب  5م إ" و"4مإالرئيسيني "الطريقني 
لضمان إبعاد املعار ة السورية عن الالذقية  إدلبوالسيطرة على 

حلب  اتحيث تتمركز القوات الروسية  وإعادة تشغيل مطار 
وتواجه تركيا تداعيات سلبية كبرية من جراء هذا التطور   ومليميم

يني الجئ سورع  وتسبب مخسة مال حيث يوجد برتكيا بالرتعل  و
مبوجة نزوح جديدة  إدلباهلجوم الروسي السورع األخري على 

نه أورغم  ا تقدر  واىل أربعة ماليني سورع  و احلدود مع تركي
مر ن كليهما متمسك بعدم تطوير األأال إاختبار صعب للدولتني 

  من الصعب هالوقت ذات ويف  ىل مواجهة عس رية مباشرة بينهماإ
تعين لرتكيا أمهية أمنية ال  يدلبف ؛منهما تقدمي تنازالت على كل

(4) Konstan_n Truevtsev, The Russia-Iran-

Turkey Triangle and the Astana Format: No 

Expected Breakthrough on Syria, but 

Cooperation Will Be Extended, The Eastern 

Perspective, 31.07.2019, available at: 

https://2u.pw/a1mzf  

(5) Chiara Lovotti , Op.Cit  ,P73 

(6) Dorian Jones, Op.Cit. 

https://2u.pw/l2bnt
https://2u.pw/a1mzf


 2020( أبريل 17لعدد )ا                                                                      فصلية قضايا ونظرات                                               

 مركز الحضارة للدراسات والبحوث                                                                                                                        117

مي ن االستهانة  ا  وباملثل فين الرون لن يقبلوا بوجود معار ة 
 .1"5م إ" و"4م إسورية على طريقي "

سرتر اهلجوم على نقاة املراقبة الرتكية عن قتل العشرات أو 
ال إسد ن اهلجوم نرتذته قوات نظام األأتراال  ورغم من ا نود األ

ن بع  إ  بل يروس عروسية جتسدت يف دعم جو  نه ذ مبوافقةٍ أ
كان من ن بع  اهلجمات  إىل أشارت أعالم الرتكية وسائل اإل
وجاءت التوترات املتصاعدة يف ظل اهتامات متبادلة   طائرة روسية

 .(2)ما بني ا انبني خبرق اترتاق سوتشي

مارن  5وعقب قمة مجعت الرئيسني الروسي والرتكي يف 
عالمى الرتكي ن اخلطاب السياسى واإلأال إ  اا جديدً عا اترتاقً وق  
نه أمن ا انب الرتكي  ونُظر له على  نه ال يلقى ر ا كامالً أظهر أ

و اع املضطربة يف ا لألا حامسً ال يقدم حال هنائيً  يد اترتاق مرحل
بينما تريد   (3)فرتكيا ترف  تقليل مساحة خرتص التصعيد إدلب 
 .(4)على الواقع واخلرائط ا ديدة" حداث اترتاقيات بناءً استروسيا 

رئيسي اليب مطلب تركيا يلال  همن أنتنبع هشاشة هذا االترتاق و 
بأن تنسحب قوات النظام إىل حدود اترتاق سوتشي  وينص 

ع على إنشاء "تر آمن" مبسافة ستة كيلومرتات خري املوق  االترتاق األ
ا يعين  منيا منطقة عازلة "  ت4م إمن جانيب الطريق الدويل "

  (5)اكيلومرت  على أن حتدد ترتاصيل هذه املنطقة الحقً   12بطول 
– أو اآلمن املمر ينقسم وبذلك  تسيري دوريات تركية وروسيةو 

 وسي ون وجنوا  مشايل نصرتني إىل منه تبقى ما -دقأ مبعىن
                                                           

هذا ما عر ه الرون على األتراال.. فهل تتخلى أنقرة عن إدلب أم ( "1)
  متاح عّب الرابط 2020فّباير  8بتاريخ  موقع ا زيرة نت ختتار املواجهة؟"  

 التايل: 
https://2u.pw/n5YmG  

عماد ابو الرون  صحيرتة ت شف: مقاتلة روسية وراء مقتل جنود اتراال 2) ) 
  متاح عّب الرابط التايل:2020فّباير  15  21عرَب وقع م بسوريا  

https://2u.pw/AuSLO  

عماد أبو الرون   تركيا ترف  مقرتحا روسيا بشأن التوتر بيدلب    3)) 
  متاح عّب الرابط التايل: 2020فّباير  20  21عراموقع 

https://2u.pw/5LWmL  
عماد أبو الرون  حيىي عياش  عقبة واحدة أمام "ردع" تركيا لنظام (  (4

  متاح عّب 2020فّباير  12  21عراموقع األسد.. من األقوى ميدانيا؟  
 الرابط التايل: 

 ترتاصيل حتدد مل حال يف النظام قبل من امهددً  ا نوا القسم
 .االترتاق ذتنرتي

 هرتوظ  حاهلا على الرتكية املراقبة نقاة تيكما بق  
 آخر جتاها يف ول ن تتواصل  قد "الربيع درع" عملية بأن ت هنات
 السورية ضيةالق حل   على الرتكيز طارهإ يف يتم اوسياسيً  اميدانيً 
 ةإعاد بدء إم انية عدم روسيا أدركت أن بعد شامل  بش ل
 روسيا يهم ما فأهم  األسد معضلة حل بدون البالد يف اإلعمار
 ائلرس على وحصلت اإلعمار  إعادة ملف هو الغرب من احاليً 
 الراهن  الو ع بتغيري مرهون اإلعمار إعادة بأن الغرب من قوية

  .شأنوتلعب كل من فرنسا وأملانيا الدور ال بري يف هذا ال

 وفرض الدولية الطرق على للسيطرة روسيا سعت م ومن
 جيب ملا رؤيتها صاحل يف املعادلة لتغيري سوريا يف رابح كطرف  النظام

 اجزئيً  يرتسر الذع التصور وهو ؛سوريا مستقبل عليه ي ون نأ
 خاصة السياسي  امللف حتريك و اولتها إدلب من الرتكي املوقف

 من امزيدً  يرترض تا ؛تطبيقه اقرتب األمريكي "قيصر قانون" أن
  .(6(وروسيا النظام على الضغوة

كما أن هيئة    ن إدلب مازالت حتت سيطرة املعار ةأال إ
"  4 مإحترير الشام تسيطر على مناطق واسعة يف مشال طريق "

يف االترتاق  صض وقد نُ   رهابيةإّبها روسيا تمن ا ماعات اليت تع يوه
وهو ما يعين أن روسيا حتترتظ  ق  اربتها  ؛رهابعلى  اربة اإل

https://2u.pw/odNCn  
وغان.. هدوء حذر بيدلب وتركيا حتترتظ  ق الرد"  "اترتاق بوتني وأرد (5) 

  متاح عّب الرابط التايل: 2020مارن  6موقع ا زيرة نت  
https://2u.pw/OmJ2X  

”.. قصر املهاجرين”ما نوقش أكّب من إدلب ويصل لالأملد العمر   (6) 
ستستمر ل ن ” رع الربيعد”مصادر تركية: اترتاق إدلب ش لي فقط و
 بتاريخ موقع مدى بوست    باجتاه آخر.. وهذه هي اخلطوات القادمة

  https://2u.pw/v9xL3متاح عّب الرابط التايل:   2020مارن 8
 اخراو  ترامب الرئيس وقعه الذى القانون هو قيصر قانون -

ت برترض عقوبا ويسمح  سورية يف املدنيني حلماية 2019
ملتحدة بدعم جديدة على املس ولني السوريني  ويلزم الواليات ا
 .ق االنساناملالحقة الدولية للمتهمني بيرت اب اهناكات حلقو 

https://2u.pw/n5YmG
https://2u.pw/AuSLO
https://2u.pw/5LWmL
https://2u.pw/odNCn
https://2u.pw/OmJ2X
https://2u.pw/v9xL3
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  (1)ش اليات االترتاق املستقبليةإمن أهم يف املنطقة  ويعد ذلك 
 غط تدفق الالجئني على  يمنطقة آمنة تنهول ن يظل توفري 
ترتاق اعليه ب يردوغان  وهو ما حظوليا ألأا حدوده ا نوبية هدفً 

 ألف 15 من كثرأ فهناال  (2)هو ا يش الرتكيو ول له الضامن األ
 عالقاهتا حلماية مةمه تأاري دواتأ يعطيها تا تركي  جندع

 املعار ة مع التنسيق يضاأو  غريهم  مع أو الرون مع االسرتاتيجية
  .(3)صرتوفها وترتيب املسلحة السورية

عن  ةبعيد هاسيناريوهات التصعيد قائمة ول ن وتظل
 أكّب نيمواجهة عس رية مباشرة بني روسيا وتركيا  فما جيمع الدولت

ار القصف الرتكي وباملثل  مل ي    (4)إدلبمن امللف السورع ومن 
الداعمة للنظام السورع على العالقة  عناصر من حزب اهللعلى 

كّب من الذهاب  و أفاملصاحل املشرتكة بينهما بني إيران وتركيا  
مجعت أرض نه مع احتدام املعارال على األإحيث  ؛الصدام املباشر

الدول الثالث على خترتيف اللغة الدبلوماسية وحديث كل منهم 
 خرين.مش لة مع الطرفني اآل نه الأعن 

 زمة الليبية: األ -ب

 تمام غراهات الثورة الليبية بيبسبب مواردها النرتطية  حظ
ت القوى الغربية كّب منذ اندالعها مقارنة مبثيلتها يف سوريا  وتدخلأ

  م القذايفا للمساعدة على إسقاة نظامن خالل مللة الناتو سريعً 
البداية  ومع  ا يف دودً  روسيوالوكان دور املثلث الرتكي اإليراين 
ا من بني صبحت روسيا م تركيأتطور خارطة التوازنات الداخلية 

 الدول امل ارة بقوة على الساحة الليبية. 

وروبية حول هنو واحد جتاه ليبيا  عدم اترتاق القوى اإلإن 
يف الساحة  ىف إنتا  فراغو مد الصراع أطول  يفرهم ادو أوتراجع 

                                                           

عماد أبو الرون  ه ذا قرأ مراقبون أتراال اترتاق أردوغان وبوتني حول 1) )
   متاح عّب الرابط التايل:2020رنما 06   21إدلب  عرا

https://2u.pw/yQZhz  
التاميز: اترتاق أردوغان وبوتني ي كد احلاجة للقوة قبل الترتاوض  ( (2

   متاح عّب الرابط التايل:2020مارن  06  21عرا
 https://2u.pw/OxCbG  

 ملد العمر  مرجع سابق. أ  (3)

من العوامل اليت مسحت ورمبا استدعت تدخل روسيا  اكان  الليبية 
رب بالوكالة ما بني الرتواعل حىل إوحتول الصراع   وتركيا يف ليبيا

ولوجية ل ل ييدا عن املصاحل االقتصادية واألقليمية دفاعً اإل
 .(5)منهم

 ختتلف احلالة الليبية عن غريها من اورات الربيع العرا
جعلت   فمن ناحية  ثراء والتسلحال :ومها ؛بيمجاع خاصتني هامتني

قليمية ا للقوى اإلا وهدفً املوارد النرتطية اهلائلة من ليبيا مطمعً 
ا للدخل ذات الوقت وفرت لغالبية القوى ا لية مصدرً  والعاملية  ويف

حد عوامل استمرارية وتأجيو أال بري واملستمر  ف ان ذلك 
خبصوصية الرتكيبة الصراع. ومن ناحية اانية  تتسم الدولة الليبية 

ا ل وهنا قبائل مسلحة يف مر تعقيدً ويزداد األ ؛القبلية للمجتمع
مم املتحدة لليبيا صرح ن غسان سالمة مبعوث األإمعظمها  حىت 

نه بالرتعل أ -ىل ليبياإرسال السالح إىف مطالبته باحرتام حظر -
مليون قطعة سالح بالبالد وليس هناال حاجة  20كثر من أهناال 
ا على تصدير مم املتحدة حظرً فر ت األ 2011فمنذ   (6)للمزيد

قليميني والدوليني له ن اخرتاق الالعبني اإلأال إىل ليبيا إالسالح 
 كثر ب ثري من احرتامه. أ

قوى فرض سيطرهتا ال املة على ليبيا  أع تستطع مل
  وتعددت ا ماعات 2014وتصاعد العنف خاصة منذ 

وقد ا صر النزاع بعد   لليبيةوالشخصيات الرتاعلة على الساحة ا
مساه أمراحل عدة يف املواجهة بني جبهتني رئيسيتني: حرترت وما 

 " من جانب  وح ومة الوفاق الوطيناللييب "با يش الوطين
مم املتحدة وكثري من دول العامل من جانب املعرتف  ا من قبل األ

 ؛عربيةالرئيس يف املنطقة ال يوتع س ا بهتان الشرخ السياس ؛اانٍ 
مارات والسعودية ومصر اإل :وىل تساندها قوى مثلفا هة األ

ما موقف روسيا حال اندالع مواجهة بني تركيا والنظام  ميان نعمة  ( (4
   متاح عّب الرابط التايل:2020 فّباير 19  21بيدلب؟  عرا

https://2u.pw/SttIE  

(5)  Zia Weisi, The lybian Conflict Explained, 

Politico,20/1/2020, available at: 
https://2u.pw/BoukB  

(6) Both sides in Libya conflict agree need for 

lasting ceasefire: UN negotiator, UN news, 4 

February 2020, available at: 

https://2u.pw/zkMM7  

https://2u.pw/yQZhz
https://2u.pw/OxCbG
https://2u.pw/SttIE
https://2u.pw/BoukB
https://2u.pw/zkMM7
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 :امن قطر وتركيا )ودوليً  ةوالثانية مدعوم  فرنسا وروسيا( :ا)ودوليً 
ا يف احلالة الليبية ال دورً  عويلعب العامل االقتصاد  (1)يطاليا(إ

يتوافر مثله يف سوريا  حيث تتصارع ا هتان على السيطرة على ما 
وقد  ي يوجد  ا معظم االحتياط الل النرتط اللييب  واليتيعرف  

الشركة الوطنية للنرتط اليت مقرها طرابلس أن مم املتحدة حددت األ
ويسعى حرترت ل سر هذا   دارة وبيع نرتط البالدإهى املال ة حلق 

وقد استطاع بالرتعل تعطيل إنتا  وتصدير النرتط يف   (2)االحت ار
نتا  يف بع  من اإل %75ىل إة حيان  ووصلت النسببع  األ
 االوقات.

ريل بأا على طرابلس يف ا عس ريً ولقد بدأ حرترت هجومً 
لطرفني اا للسيطرة عليها  ويستمر ال ر والرتر بني ساعيً  2019

ترتاق اى وكان حرترت قد رف  التوقيع عل  حىت كتابة هذه السطور
تمر وتس  و برلنيأطالق النار سواء يف م متر موس و إلوقف 

بوقف  قناعههدنة  وتتواىل ا اوالت إل عتهاكات قواته ألان
حت صبأوقد   العمليات العس رية بسبب هتديد فريون كورونا

وسط ق األسياسات الشر  لسياسات املتوسط وبالتايل اليبيا  ورً 
لسورع( للقوى الدولية. واستخدمت روسيا امللف اللييب )مثل ا

  الغرب ا منكثر تأاريً ألتقدمي نرتسها كقوى دولية م ارة  بل و 
 ترتال فرصة الا فين روسيا نسبيً  يمري ومقارنة برتاجع االهتمام األ

وقد   صراعطراف الأال وترسل رسائل قوية بأهنا تتواصل مع مجيع إ
مع  ة وطّبق ول نتا من طرابلس ومصراطرافً أاستضافت موس و 

ا بأن تعقيدً  ول ن يزداد الو ع   وقواتهرتدعم غري معلن خلليرتة حرت
 اًل كثر ترتضيأتبدو  -وعلى رأسها خليرتة حرترت-طراف ذات األ

 لواشنطن حىت لو كان من الصعب  مان دعمها. 

وتداعياهتا  2011وقد تركت مللة الناتو العس رية يف ربيع 
سباب أهم أحد أن إبل   ا وا حة على عالقات روسيا بالغربآاارً 

سد هو عدم األ ارالروسي ملنع سقوة بشض  عسرعة التدخل العس ر 
الرغبة يف ت رار ما حدث يف ليبيا عندما ذ استبعاد روسيا 

وبينما كانت السياسة   ها وهو القذايفئحد حلرتاأوالتخلص من 
الروسية يف سوريا تتجه  و ف رة عقد صرتقة ما مع الواليات 

                                                           

(1) Andrey Chuprygin , Russia and the United 

States in the Cases of Egypt and Libya, Karim 

Mezran, Arturo Varvelli (ed), Op.Cit ,  P.103 

درال صناع القرار أهنا اختلرتت يف احلالة الليبية حيث أال إاملتحدة  
خرية تواجه فاأل  سانوروبا باألأعامل هنا مع ن التأالرون 

مهها تدفق املهاجرين وبزوغ ما أهتديدات  ددة يف املتوسط من 
هذا  رهابية" على الضرتة املقابلة هلا منه. ويفإتعتّبه "مجاعات 

السياق  اخنرطت روسيا مع قبائل ا نوب اللييب كوسيلة ملنع اهلجرة 
ر مجاعات املرتزقة الروسية فريقيا  واستخدمت حضو أالقادمة من 

 يرا دوات حتركها على األأمثل مجاعة واجنر كأداة رئيسية من 
ىل تزايد تأاريها لي ون إ وبدأت بتدخل  دود وصواًل   الليبية
 ا على التسويات السياسات ا تملة للصراع.جوهريً 

 ديسمّب يفوكان الدعم الروسي الترتاقية الصخريات املوقع  
 روسيا لتقدمي ال مدخل  إالنزاع اللييب ما هو  سان حللأك  2015

ساب ة حقيقية لطرابلس على حكثر منه مواالألنرتسها كوسيط 
تار ومل تظهر ا من وراء السبقت روسيا دورها قائمً أوقد  ع غاز  بين

طراف ألاال منذ استضافة موس و للمرتاو ات بني إقوته وتأاريه 
نرتسه الوفد بوتني قاد بن إ  بل 2020الليبيبة املتنازعة يف يناير 

ر حرترت ن غادأيام  وذلك بعد أالروسي يف م متر برلني بعدها ب
 ؛عته موس ور ن يوقع على اترتاق اهلدنة الذع أول بدون امل متر األ

علن عقبها أُ و ىل اهتزاز مسعة روسيا  إ ع ربة ت د مر الذع ُعد  األ
رسل أه نأو   ا حلرترت للترت ري قبل م متر برلنين روسيا تركت وقتً أ

قب خطاب ش ر للرئيس الروسي مع استعداده لزيارة موس و ع
بالسرعة  زاعاتالم متر برلني. ويتسم عادة التدخل الروسي يف الن
ر وقد و ع م مت  واحلسم  حىت على مستوى عمليات الترتاوض

وهى:  ؛طالق النار يف برلنيإسس ال ّبى لتسوية وقف موس و األ
السياسية   م  الشروع يف العمليةطالق نار دائإىل "وقف إاحلاجة 

جة لضمان قليمية للدولة الليبية  واحلااحلرتا  على الوحدة اإل
 ."طراف الليبية للموارد الطبيعيةوصول كافة األ

وخبالف املسألة السورية  تبدو روسيا مستعدة للسماح 
ن تقوم باملهمة أكّب ولدول املنطقة أوروبية بلعب دور للدول األ

نرتس الوقت فينه سيظل  ويف  رضوكالئهم على األالرئيسية عّب 
ىل روسيا حال العودة إن تعود أقليمية وروبية واإلعلى الدول األ

(2) Zia Weisi, Op.Cit. 
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ختصار فين االسرتاتيجية ا  بيىل اترتاق هنائإللمرتاو ات للوصول 
 .(1)"الروسية يف ليبيا تقوم على "القيادة من اخللف

ت على بقأهنا إال إحلرترت  عوبالرغم من دعم روسيا القو 
وقد زاد الدعم الروسي   الروابط الدبلوماسية مع ح ومة الوفاق

مدت أم حلرترت وبش ل وا ح حينما املقد   2019واخر عام أمنذ 
ىل مت ينه من إ افة اللييب مبرتزقة مجاعة واجنر باإل ا يش الوطين

حيث   (2)ه بالعملة املزيرتةا مد  يضً أسلحة و ىل سوق األإالوصول 
قيام روسيا بطبع مليارات الدينارات الليبية  رصدت تقارير عدة

  .(3)الدعم حرترت ماليً 

ىل عوامل إمي ن ترتسري التدخل الروسي يف ليبيا بالرجوع 
ا ارتبطا سابقا م ا مهورية الروسية الحقً  فاالحتاد السوفييت  تارخيية

سلحة والتدريب مقدمني له األ بعالقات وايقة مع نظام القذايف
اللييب" تلقوا تدريباهتم   باة "ا يش الوطين معظمو  ع العس ر 

كانت ليبيا مدينة لروسيا   ومع اندالع الربيع العرا ؛يف روسيا
و عقود مرتبطة بقطاع أا لصرتقات سالح ت مثنً رامبليارات الدوال

ىل ذلك إ افة وباإل  زالت تريد اسرتجاعها موال ماأ يوه ؛الطاقة
كّب ملوازنة النرتوذ أاسرتاتيجية من  فين التدخل الروسي يف ليبيا جزء  

ىل مواىنء إا  ومن بينها  مان الوصول قليميً إا و دوليً  يمري األ
وسط. ومن ناحية املتوسط واحلرتا  على دور قوى يف الشرق األ

 عالقات روسيا  رترت يف توطيد عالقتها مبصر  ويف اخرى  تصب  
ت تزيد فريقى  ومجيعها حتركاتقوية احلضور الروسي يف الشمال األ

  .(4)والناتو روامن قدرة روسيا على التأاري على االحتاد األ

واختلف منط التعاون الروسي الرتكي يف املسألة الليبية عنه 
يف احلالة السورية  فرغم ما يرتبط بامللف اللييب من مصاحل هامة 

                                                           

(1) Maxim A. Suchkov , Russia’s 'leading from 

behind' strategy on Libya , Al-Monitor, 2019, 

available at: https://2u.pw/BkUzL   

(2) Sigvart Nordhov Fredriksen, Zenonas 

Tziarras, The Libya Conflict and its 

Implications for the Broader Region, Peace 

Research Institute, 4/2020, Oslo (PRIO), 2020, 

p13 

(3) Andrew England , Libya: how regional 

rivalries fuel the civil war in Tripoli,  Finical 

بسبب ؛ مهية هلما  خاصة بالنسبة لرتكياأ كثرسورع أن امللف الأال إ
لعوامل ا غرافية او  التهديدات اليت على ا ك   حجم وطبيعة

قل أالسياسية  فين قدرة ورغبة تركيا يف الضغط على روسيا يف ليبيا 
 من نظريهتا يف سوريا. 

وقد مثلت الساحة الليبية ساحة اانية لالختالف الروسي 
طراف خمتلرتة تركيا تساند ح ومة أالرتكي حيث يساند كل منهما 

 س بينما تساند روسيا هجوم حرترت على طرابلالوفاق يف طرابلس 
سالمية ومن اورات الربيع ا من القوى اإلا معاديً ال تتخذ تركيا موقرتً 

ا  وهناال قطاع من ح ومة السرا   سوب على عمومً  العرا
خوان املسلمني اليت تناصبها ح ومات عربية مثل مجاعة اإل

احية ما من النأشد العداء. أمارات ومصر السعودية واإل
ني باالقتصادية  فيىل جانب املصاحل االقتصادية املشرتكة بينها و 

ح ومة السرا  فيما خيص االستثمار والنرتط  كذلك حتمى تركيا 
مليار دوالر منذ  18تُقدر  واىل  يتاستثماراهتا ال برية يف ليبيا ال

 افة هذا باإل  (5)املتمثلة خاصة يف عقود املقاوالت عهد القذايف
 يحيققه اترتاق احلدود البحرية من مصلحة تركية هامة وهىل ما إ

الغاز يف شرق املتوسط وموازنة  ناحلرتا  على حقوق التنقيب ع
يف تلك املنطقة  عاملصر  يسرائيلاإل يالقّبص التحالف اليوناين
وقعت تركيا  2019نوفمّب  27 يرتف  (6)االسرتاتيجية اهلامة

د البحرية والىت وح ومة الوفاق مذكرة ترتاهم خبصوص احلدو 
اعتّبها وزير اخلارجية اللييب ملاية للحقوق الشرعية للدولتني يف 

وتقوم   (7)لسيادة الليبية يف املتوسطلمناطقهم االقتصادية  وملاية 
م انياهتا االقتصادية إالسياسة البحرية الرتكية ليس فقط على ملاية 

البحرية وتركيزها  قليمية بل كقوة عاملية  ولذا تتجه لبناء قوهتاإكقوة 
بني تركيا  عوقد مثل االترتاق البحر   (8)ةعلى حدودها البحري

Times, February 25, 2020, available at: 
https://2u.pw/Ji6Dh  

(4) Sigvart Nordhov Fredriksen, Zenonas 

Tziarras, Op.Cit, p21 

(5) “In Libya, the worst is yet to come”, Ahval 

news, Feb 04 2020, available at: 
https://2u.pw/fyKaa  

(6) Zia Weisi, Op.Cit. 

(7) Sigvart Nordhov Fredriksen, Zenonas 

Tziarras, Op.Cit, p21 

(8) Ibid, p26 

https://2u.pw/BkUzL
https://2u.pw/Ji6Dh
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وح ومة الوفاق نقلة نوعية هامة يف الصراع وىف حترتيز الدولة 
 طالق النار.إوروبية على التدخل بقوة  اولة وقف األ

لى طار مساندة ح ومة الوفاق لصد هجوم حرترت عإوىف 
  ىل ليبياإوات ان الرتكي على إرسال قالعاصمة الليبية  وافق الّبمل

ن تزايد أعد ىل تركيا طلبا للدعم بإ وكانت قد  أت ح ومة الوفاق
قت الذع خطر حرترت وإصراره على االستيالء على طرابلس  يف الو 

 ختلت عنها فيه كل القوى الغربية.

للتنافس الروسي الرتكي يف ليبيا   تقيند  عد عس ر  عد  بُ  ىوجتل  
 ؛دت موس و حرترت بطائرات بدون طيار  ملة بالقنابلفبينما أم

ماكن ذات ال ثافة الس انية يف أاليت م نته من اخرتاق  يوه
ح ومة طرابلس بالطائرات  نقرة مبد  أطرابلس  قامت يف املقابل 

نقرة أ  قدمت ععلى صعيد الدعم العس ر و   (1)بدون طيار الرتكية
 من املعدات اهلامة مستشارين عس ريني وذخرية ومدافع وغريها

  Hawkمري ية هوالاأل عمهها نظم الدفاع ا و أومن 
واستطاعات ملاية املناطق اليت تسيطر عليها ح ومة الوفاق من 

ن قواهتا ليس أوت كد تركيا   ماراتيةخطر الطائرات دون الطيار اإل
علن أطار  اولته احتواء قلق القوى الغربية  إ يفرت  هلا مهام قتالية

خبري  30ن ما ذ إرساله هو بع  املستشارين )حواىل أ ردوغانأ
من التقارير الصحرتية ي كد قدوم مقاتلني  ان عدد  أال إ  (ععس ر 

 وُقدر عددهم  وايل  2019ىل ليبيا منذ ديسمّب إتركمان سوريني 
جنبية املتحاربة ألمر الذع يزيد من العناصر اوهو األ ؛االاة آالف
ىل ظهور بارجتني تركيتني يف إ افة اإلب  (2)الليبية يرا على األ

بنظم  2019مّب سح ومة الوفاق منذ دي سواحل طرابلس  ومد  
 .(3)وتشويش عدفاع جو 

ن حسابات الداخل الرتكي تقيد من قدرة أوال شك 
 أعن إيف ليبيا  حيث  عردوغان على توسيع الدعم العس ر أ

مقتل  علن عنأولذا حينما  ؛خسائر بشرية ست ون هلا تداعياهتا

                                                           

(1) Hillel Frisch,  Op.Cit, 

(2) Andrew England, Op.Cit. 

(3) “In Libya, the worst is yet to come”, Op.Cit. 

(4 )Andrew England, Op.Cit. 

هنِيار م متر موس و حول ليبيا  رأى اليوم  متاح عبد البارى عطوان  إ  (5)
  https://2u.pw/jJPGr :عّب الرابط التايل

ىل حتييد ما يقرب إشار أترتاصيل بينما  أعجنديني تركيني مل يذكر 
ىل القيود الداخلية  تش ل القيود إ افة باإل ؛(4)من مائة من املرتزقة
تركي واسع  ع قويا آخر للحد من تدخل عس ر اخلارجية عاماًل 

ردوغان سوريا كان م دعوًما من أالنطاق يف ليبيا  فعندما دخل 
مر ما يف ليبيا فاألأعلى رأسه الواليات املتحدة   حتالٍف دويل

كم  وخيوض حر ا بدون أصدقاء  بل   2000خمتلف  فهي ت بُعد 
ويف ُمواجهة الت حالف نرتسه الذع دعمه يف احلرب اأُلوىل  ويدعم 

  .(5)بقوة خصمه خليرتة حرترت

خرى  ال مي ن جتاهل مردود التحرال أومن ناحية 
طة القوة يف ا على إعادة توزيع خريسبيً الرتكي ا دود ن عالعس ر 

مارات اإل  ودعمن كان  غط حرترت متواصاًل أ  فبعد اليالصراع الليب
ع االترتاق يقا  جاء تو ومصر والسعودية وفرنسا وروسيا له متصاعدً 

ا ما بني سبيً نوالدعم الرتكي حل ومة الوفاق ليعيد التوازن  عالبحر 
روبية جادة و أىل جهود إاد وهو التطور الذع ق ؛طراف املتصارعةاأل

 شامل. يطالق النار كخطوة حلل سياسإلوقف 

ن م شرات التصعيد وا حة  حيث يستمر تدفق أال إ
عت التقارير أمجخرية  فقد سابيع األسلحة على ا انبني يف األاأل

مارات حلرترت الغربية على زيادة املعدات العس رية اليت ترسلها اإل
موس و وبرلني  وُقدرت  واىل مخسة  عر زيادة كبرية إبان وبعد م مت

عداد من ا اربني سواء من أكما وصلت    سلحةآالف طن من األ
و أو ا نجاويد السودانية لدعم حرترت أمرتزقة مجاعة واجنر الروسية 

ذلك وفق   من ا ماعات املسلحة السورية لدعم ح ومة الوفاق
 عن عدد وترواحت تقديرات الدبلوماسيني  (6)تصرحيات غربية

ىل إ 200  وما بني 3000ىل إ 1500املقاتلني السوريني ما بني 
 يعن عدد القوات الرتكية مبا فيهم القوات اخلاصة وموجه 500

سلحة رسال األإوبذلك يبدو من  ؛(7)الطائرات بدون طيار وغريهم
وهى  ؛ن كال الطرفني حيضران للمعركة القادمةأواستقدام ا اربني 

(6) “In Libya, the worst is yet to come”, Op.Cit. 

(7) Aidan Lewis, Ayman al-Warfalli, Libya's 

rival factions dig in for long conflict, Reuters, 

available at: https://2u.pw/Bgasx  
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و السياسية  فجمود املوقف أسهلة سواء العس رية لن ت ون معركة 
صعوبة طراف الصراع و أوتعقد امللف يعود للتوازنات الشائ ة بني 

فتوازن القوة دقيق بش ل جيعل حسم   ىل حل حاسمإالوصول 
 رض لطرف دون اآلخر صعب للغاية. املعركة على األ

ال  يراينن املثلث الرتكي الروسالالي اإلأما مي ن اسالالتخالصالاله 
ا بقدر ما يعّب عن شالراكات جزئية مرنة ول نها ا سالياساليً ثل حتالرتً مي

فهو مركب من املصالالالالالاحل املتشالالالالالاب ة املشالالالالالرتكة    هامة واسالالالالالرتاتيجية
وقدمت   ا حيث تتباين الرؤى واملصالالالالالالالالالالالالالالالاحلول نها ال تتالقى دومً 

  طراف هذا املثلثأبعاد اخلالف فيما بني املسالألة السالورية مثال أل
 يف تش ل وعمل صياًل أا اليات املتحدة متغريً وتظل العالقة مع الو 
و موازنة النرتوذ الغرَب أطرافه يسعون ملواجهة أهذا املثلث  فجميع 

)وإن بدرجات مترتاوتة(  دف توسالالالالالالاليع مسالالالالالالالاحة حتركهم وتأاريهم 
ن املوقف من اورات الربيع العرَب يظالالالل أال إ  يف املنطقالالالالة العربيالالالالة

خرين ركيا وشالالالالالالالري يها اآلبني ت الذع يباعد ي ور اخلالف الرئيسالالالالالالال
 يف كثري من ملرتات املنطقة.

*****
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